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SERVICE AREA OFFICE 1. THESIS ADVISORS : ASST. PROF. MAJ. NOPADOL CHENAKSARA, 

RTAR., Ph.D. AND  ASST. PROF. PRASERT   INTARAK, Ed.D. 248 pp. 

  The purposes of this research were to determine 1) the leadership of school administrator in  

Nakhon Pathom Primary Educational Service Area Office 1 2) the learning organization of school in  Nakhon 

Pathom Primary Educational Service Area Office 1 and 3) the relationship between leadership of school 

administrator and the learning organization of school  in Nakhon Pathom Primary Educational Service Area 

Office 1. The sample used in this research were   97  schools  in Nakhorn Pathom Primary Educational Service 

Area Office 1. The respondents in each school consisted of school administrator, school vice administrator  and 

2 teachers, totally 388 respondents. The research instrument was a questionnaire concerning leadership based  

on  Bass and Avolio Theory and learning organization of school based on  Peter M. Senge Theory. The 

statistics used to analyze the data were frequency (f), percentage (%), arithmetic mean ( X ), standard deviation 

(S.D.) and Pearson’s product moment correlation coefficient 

           The findings of the research were as follow : 

           1. The leadership of school administrator in Nakhon Pathom Primary Educational Service Area 

Office 1 was at a high level in overall and each aspect. 

           2. The learning organization in Nakhon Pathom Primary Educational Service Area Office 1 was 

at a high level in overall and each aspect. 

           3. There was a relationship between leadership of school administrator and the learning 

organization of school in Nakhon Pathom Primary Educational Service Area Office 1 at .01 level of 

significance 
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บทที ่1 
 

บทนํา 

 

กระแสโลกาภิวตัน์ปัจจุบนัมีอิทธิพลส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อวิถีชีวิตของมนุษย ์ทั้งดา้น

เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม การเมือง การปกครอง ดว้ยความเจริญทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลย ี

ท่ีเช่ือมโยงโลกเขา้ดว้ยกนั ในลกัษณะของโลกไร้พรมแดน มีการไหลเวียนอยา่งเสรีและไร้ขีดจาํกดั

ท่ีมีฐานของความรู้ การศึกษาเป็นกลไกสาํคญัของการพฒันาและความเจริญกา้วหนา้ดงักล่าว ใน

หว้งสิบปีท่ีผา่นมาเกิดการแข่งขนักนัอยา่งรุนแรงทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

และการส่ือสาร ความรู้ท่ีเป็นกลไก และฐานการพฒันาดงักล่าว มีบทบาทอย่างสําคญัในทุกภาค

ส่วน และได้รับความสําคญัเพิ่มมากข้ึนมิเฉพาะแต่ในสถานศึกษา แต่ครอบคลุมในทุกมิติ ทุก

องคก์ร ทุกกิจกรรม ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สงัคม การเมืองการปกครอง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีเป็นตน้ 

โลกยคุปัจจุบนัและอนาคตจึงเป็นโลกของการแสวงหาความรู้ และใชค้วามรู้เป็นฐานอยา่งเขม้ขน้ 

เพื่อเพิ่มศกัยภาพและความสามารถในการแข่งขนั และยัง่ยืนของแต่ละประเทศ ดงันั้น เม่ือโลกกา้ว

เขา้สู่สังคมและเศรษฐกิจฐานความรู้ จึงเป็นแรงผลกัดนัให้เกิดการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ท่ีเป็น

เร่ืองของการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีบทบาทต่อวิถีชีวิตของมนุษยแ์ละพลโลกมากข้ึนตามไปดว้ย1  

สําหรับบรรดาประเทศท่ีเป็นผูน้ําด้านเศรษฐกิจโลกนั้ น ดุลยภาพระหว่างความรู้กับ

ทรัพยากรไดเ้อนเอียงไปขา้งความรู้ โดยความรู้กลายเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีสุดในการกาํหนดมาตรฐาน

การครองชีพ โดยมีความสําคญัมากกว่าท่ีดิน มากกว่าเคร่ืองมือ และมากกว่าแรงงาน ในปัจจุบนั

ประเทศท่ีก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสูงท่ีสุดต่างมีความรู้ และใช้ความรู้เป็นพ้ืนฐานอย่างแทจ้ริง 

ในขณะท่ีประเทศเหล่าน้ีสร้างความมัง่คัง่เพิ่มข้ึนโดยใช้นวตักรรมต่างๆของตนนั้น ก็สร้างงาน

ใหม่ๆท่ีเก่ียวเน่ืองกับความรู้ข้ึนมาหลายลา้นตาํแหน่งและในหลากหลายสาขาท่ีเกิดข้ึนในเวลา

อนัรวดเร็ว อาทิ วิศวกรความรู้ ผูบ้ริหารความรู้ และผูป้ระสานงานความรู้2  

    

                                                 
1 สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, รายงานการวิจัย เร่ือง ภาพการศึกษาไทยในอนาคต 

10-20 ปี (กรุงเทพฯ : บริษทัพิมพดี์การพิมพ,์ 2552), 1. 
2 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, ความรู้เพือ่การพฒันา (กรุงเทพฯ : 

สาํนกัพิมพอ์งคก์ารคา้ของคุรุสภา, 2542), 1-2. 
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ในองคก์รท่ีมีแรงงานหรือทรัพยากรมนุษยท่ี์มีความรู้และความสามารถสูงจะส่งผลต่อการ

พฒันาองคก์าร (organizational development) ให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากข้ึนไปดว้ย 

ทั้งน้ีจากสภาพของสงัคม เศรษฐกิจ การเมืองท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว และมีการแข่งขนักนั

สูงนั้น องคก์ารทั้งภาครัฐและเอกชนจะตอ้งมีการพฒันาอยู่เสมอ เพื่อสร้างความสามารถในการ

แข่งขนัและความอยู่รอดอย่างย ัง่ยืน ดว้ยเหตุน้ีเองจึงเป็นแรงผลกัดนัให้องคก์ารต่างๆ ทั้งในและ

ต่างประเทศ จาํเป็นตอ้งพฒันาไปสู่การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ (learning organization)3  

องคก์ารแห่งการเรียนรู้ (learning organization) เป็นส่ิงท่ีผูบ้ริหารยคุใหม่จะตอ้งสร้างข้ึน 

เป็นส่ิงท่ีจะต้องแสดงภาวะความเป็นภาวะผูน้ําในการจัดหาหรือแสวงหาโอกาสเพื่อให้เกิด          

การเรียนรู้ใหม่ๆ (generative learning) ใหเ้กิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ดว้ยความเช่ือท่ีว่า “คนยิง่เรียนรู้     ก็

จะยิง่ขยายขีดความสามารถของตนออกไป” (as people learn, their abilities expand) และ “องคก์าร

ท่ีก่อใหเ้กิดการเรียนรู้ กจ็ะเติบโต (grow) และพฒันา (develop) ต่อไปไดโ้ดยไม่มีท่ีส้ินสุด” (Senge, 

1990 อา้งใน Hughes, 1999) ปัจจยัท่ีเป็นแรงขบัเคล่ือนใหมี้การพฒันาองคก์ารอยา่งเป็นระบบและมี

ประสิทธิผลสาํเร็จนั้น ผูบ้ริหารเป็นปัจจยัและเป็นกลไกสาํคญัท่ีสุดในการเปล่ียนแปลง และจดัใหมี้

กระบวนการติดต่อส่ือสารเพื่อให้ผูป้ฏิบติังานมีความเขา้ใจ รับรู้ถึงความสาํคญัและความจาํเป็นท่ี

จะตอ้งมีการปรับเปล่ียนวิธีการทาํงาน ผลลพัธ์ เพื่อให้เกิดทศันคติและพฤติกรรมในความร่วมมือ

ร่วมใจในการพฒันา4 สอดคลอ้งกบั เรซิล (Razil) และ สวนัซนั (Swanson) ไดก้ล่าวถึงโรงเรียนใน

ฐานะท่ีเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ว่า องคป์ระกอบสาํคญัท่ีจะทาํให้โรงเรียนมีลกัษณะเช่นนั้นได ้

ผูบ้ริหารตอ้งมองโรงเรียนเป็นระบบขององคก์าร (organizational system) ซ่ึงส่วนต่างๆตอ้งมีความ

เช่ือมโยงสัมพนัธ์และส่งผลซ่ึงกันและกัน ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของขนาดหรือความซับซ้อนของ

องค์การ การตัดสินใจ อํานาจในองค์การ วัฒนธรรมในองค์การ ภาวะผูน้ําในองค์การการ

เปล่ียนแปลงในองค์การ ความมีประสิทธิผลในองค์การ การติดต่อส่ือสาร และเร่ืองของการมี

                                                 
3 สาํนกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ, วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีบัคน

ไทยยุคใหม่ในเศรษฐกจิฐานความรู้ (กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., 2544) 3. 
4ชยัสิทธ์ิ เฉลิมมีประเสริฐ, ความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารจัดการระบบ

งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ชาติ (Strategic Performance Based Budgeting : 

SPBB) (กรุงเทพฯ : ธีระฟิลม์ และไซเทก็ซ์ จาํกดั, 2545), 67. 
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ปฏิสมัพนัธ์ของสมาชิกในองคก์ร เป็นตน้5 เพราะฉะนั้นส่ิงสาํคญัในการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้

ของสถานศึกษาจึงข้ึนอยูก่บัภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารในการท่ีจะสร้างองคก์ารใหเ้ป็น

องคก์ารแห่งการเรียนรู้อยา่งแทจ้ริง 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

ในสังคมโลกยคุปัจจุบนั ซ่ึงถือว่าเป็นยคุเศรษฐกิจความรู้ (knowledge – based economy) 

ซ่ึงเป็นเศรษฐกิจท่ีอาศยัความรู้เป็นตวัขบัเคล่ือนเป็นหลกั ท่ีทาํให้เกิดการเติบโต และสร้างงานใน

อุตสาหกรรมทุกรูปแบบ การท่ีองค์กรจะสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั ข้ึนอยู่กบัวงจร        

การเรียนรู้ในองคก์ร ซ่ึงมีกระบวนการท่ีเป็นระบบ ในการคน้หา สร้าง รวบรวม จดัเก็บ เผยแพร่ 

ถ่ายทอด แบ่งปัน และใชค้วามรู้ 6นอกจากนั้นในโลกปัจจุบนักระแสโลกาภิวตัน์และเทคโนโลยี

ต่างๆยงัไดเ้ขา้มามีอิทธิพลต่อองคก์ารอยา่งมาก ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงรูปแบบการทาํงาน เพื่อ

ตอบรับกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป องคก์ารจึงจาํเป็นตอ้งมีการปรับตวัเพ่ือความอยูร่อดท่ี

ย ัง่ยนื แนวคิดเก่ียวกบัองคก์ารแห่งการเรียนรู้และการจดัการความรู้จึงเกิดข้ึนเพื่อพฒันาองคก์ารให้

มีศกัยภาพและสามารถดึงคุณค่า (value) จากทรัพยสิ์นท่ีไม่มีตวัตน (intangible assets) ซ่ึงก็คือองค์

ความรู้นั้นเองมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์กบัองคก์ารความรู้จึงจดัเป็นทรัพยสิ์นท่ีมีคุณค่าประเภทหน่ึง

ขององคก์าร ซ่ึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งไดรั้บการจดัการความสําคญัของการจดัความรู้ต่อกลยุทธ์

ขององค์การ คือ การให้ความรู้ท่ีถูกตอ้งแก่บุคลากรท่ีถูกตอ้ง ในระยะเวลาท่ีถูกตอ้ง และด้วย

รูปแบบท่ีถูกตอ้ง  

ประเทศท่ีประสบผลสาํเร็จในการพฒันา ทุกประเทศไดใ้หค้วามสาํคญักบัการจดัการศึกษา

ให้แก่ประชาชน หากสามารถใช้การศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาคนมีขีดความสามารถ มี

ศกัยภาพเต็มสมบูรณ์ตามอัตภาพของแต่ละบุคคล แลว้การพฒันาชุมชน สังคมและประเทศก็

สามารถทาํไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เพราะมีทรัพยากรบุคคลท่ีดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สังคมโลกใน

อนาคตท่ีเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และเป็นสังคมแห่งปัญญา ดงันั้น ประเทศท่ีมีความสามารถใน

                                                 
5  Razil และ Swanson, อา้งถึงใน วิโรจน์ สารรัตนะ, โรงเรียน : องค์การแห่งการเรียนรู้ 

(กรุงเทพฯ : ทิพยว์ิสุทธ์ิ, 2544), 10-11. 
6 บูรชยั  ศิริมหาสาคร, การจัดการความรู้สู่ความเป็นเลศิ (กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพแ์สงดาว, 

2550), 11. 
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การปรับเปล่ียนเรียนรู้ได้ดีมีทรัพยากรบุคคลท่ีทรงปัญญาและมีความดีเท่านั้นท่ีจะไปยืนอยู่ใน

ตาํแหน่งประเทศชั้นแนวหนา้ไดอ้ยา่งมัน่คงและสง่างาม7 

นอกจากนั้น ในปัจจุบนัการแข่งขนัดว้ยการสร้างนวตักรรมเป็นปัจจยัหลกัสาํหรับนาํมาใช้

เป็นพลังในการขับเคล่ือนองค์การ ไม่ใช่แข่งขันกันด้วยการสั่งสมปัจจัยเป็นหลัก การสร้าง

นวตักรรมนั้นตอ้งอาศยัความรู้ กิจกรรมท่ีจะสร้างความมัน่คงใหอ้งคก์ารอยา่งต่อเน่ืองไดน้ั้นตอ้งมา

จากกิจกรรมท่ีเกิดจากความรู้ เพราะความรู้นั้น ยิง่ดาํเนินการจะยิ่งงอกงาม อยูใ่นสภาพท่ีว่ายิง่ใชย้ิ่ง

งอกงาม แต่การสร้างความมัน่คงจากทรัพยากรธรรมชาติ ทุน และแรงงาน ยิ่งดาํเนินการจะยิ่ง      

ร่อยหลอไป อยู่ในสภาพท่ีว่าใชแ้ลว้หมด ดงันั้น การพฒันาองคก์ารในแนวทางท่ีจะสร้างความ

มัน่คงอย่างต่อเน่ืองไดน้ั้น ตอ้งใชค้วามรู้ ความชาํนาญท่ีอยู่ในทรัพยากรบุคคลและทรัพยสิ์นทาง

ปัญญา มาสร้างสรรคกิ์จกรรมให้เกิดการเรียนรู้และความสามารถในการแข่งขนัให้กบัองคก์ารเพื่อ

สร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัองคก์าร จึงจะเป็นการพฒันาท่ีย ัง่ยืนให้กบัองคก์าร วิถีขององคก์ารยคุใหม่จึง

ควรปรับไปสู่องคก์ารแห่งการเรียนรู้ องคก์ารของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนของประเทศไทยต่างก็มี

นโยบายท่ีจะกา้วสู่องคก์ารแห่งการเรียนรู้ โดยมีการกาํหนดพระราชกฤษฎีกา ระบุในมาตราท่ี 11 

ระบุไว้ตอนหน่ึงว่า “ส่วนราชการมีหน้าท่ีพัฒนาให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้              

อยู่เสมอ…” แต่มีเพียงองค์การส่วนน้อยเท่านั้นท่ีเขา้ใจและเขา้ถึงความหมายและเขา้สู่องค์การ         

แห่งการเรียนรู้อยา่งแทจ้ริง8  

แรงผลกัดนัสาํคญัท่ีจะเปล่ียนแปลงไปในศตวรรษท่ี 21 อนัจะส่งผลให้การเรียนรู้แบบทัว่

ทั้งองคก์ารเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้สามารถสรุปได ้5 ประการ ไดแ้ก่ 1) โลกาภิวตัน์และเศรษฐกิจ

โลกทาํให้เกิดแรงผลักดันด้านเศรษฐกิจและสังคมมาบรรจบกันก่อให้เกิดการรวมตวักันของ

ผลประโยชน์และขอ้ผูกมดัของค่านิยมและรสนิยมรวมไปถึงความทา้ทาย และโอกาส ส่งผลให้

อิทธิพลของลูกคา้เพิ่มข้ึน ซ่ึงกระทบต่อการกาํหนดกลยทุธ์และวิธีการปฏิบติังานขององคก์ารต่าง  ๆ  

มากข้ึน อีกทั้ ง ยงักระตุ้นให้เกิดมาตรฐานงานใหม่  ๆ  ทั้ งในด้านคุณภาพ ความหลากหลาย          

การปรับตวัให้เขา้กบัความตอ้งการของลูกคา้ เวลา และนวตักรรม 2) การปรับเปล่ียนในโลกแห่ง

การทาํงาน องคก์ารต่าง  ๆ  จะมุ่งความสนใจไปยงัส่ิงท่ีทาํไดดี้ท่ีสุด โดยองคก์ารจะพยายามสร้าง

สมรรถนะหลกั (core competency) แทนท่ีผลิตภณัฑห์รือตลาด และมอบหมายงานท่ีไม่ใช่งานหลกั

ให้แก่พนกังานชัว่คราวหรือว่าจา้งหน่วยงานภายนอกให้ทาํเอง การเปล่ียนแปลงของบทบาทและ

                                                 
7 กระทรวงศึกษาธิการ, ปฏิรูปการศึกษา : ก้าวอย่างม่ันใจ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพก์ารศาสนา 

กรมการศาสนา, 2544), 1-2. 
8
 เจษฎา นกนอ้ย และคณะ, นานาทรรศนะการจัดการความรู้และการสร้างองค์การแห่งการ

เรียนรู้ (กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2552), 125-126. 
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ความคาดหวงัของแรงงานทาํใหพ้นกังานท่ีมีความรู้ (knowledge worker) ถือเป็นสินทรัพยอ์นัลํ้าค่า

ท่ีสุด 3) ความรู้และการเรียนรู้ไดก้ลายเป็นสินทรัพยท่ี์สาํคญัขององคก์าร การเพิ่มข้ึนของความรู้บน

โลก จะเพิ่มข้ึนเป็น 2 เท่า ในทุก  ๆ  2 – 3 ปี ซ่ึงไดจ้ากการประมาณการเติบโตขององคค์วามรู้     

ทางวิทยาศาสตร์โดยเทียบกับจํานวนของวารสารทางวิทยาศาสตร์ท่ีมีการพัฒนาข้ึนมา                    

ไรตนั (Wriston) กล่าวว่า “ในท่ีสุด ท่ีตั้งของเศรษฐกิจยคุใหม่ก็ไม่ใช่เทคโนโลยี ไม่ใช่ไมโครชิป 

หรือเครือข่าย     การส่ือสารทัว่ทั้งโลกแต่กลบัเป็นความคิดของมนุษย”์ 4) ความหลากหลายของท่ี

ทาํงานและการเคล่ือนยา้ยของแรงงาน ทาํใหอ้งคก์ารต่าง  ๆ ตอ้งพฒันาความสามารถ ในการทาํงาน

ร่วมกนักบัคน ซ่ึงมีความแตกต่างกนั ทั้งในดา้นวฒันธรรม ประเพณี ค่านิยม ความเช่ือและวิธีการ

ปฏิบติังาน ประกอบกับความสับสนยุ่งเหยิง และการเปล่ียนแปลงท่ีทวีข้ึนอย่างรวดเร็ว ทาํให้

องคก์ารต่างๆไม่สามารถคาดคะเนถึงความแน่นอนใด  ๆ  ได ้จึงตอ้งปรับเปล่ียนวิธีคิด วิธีแกปั้ญหา 

และวิธีการจดัการกบัส่ิงต่างๆ 5) เทคโนโลยี ทาํให้การเรียนรู้กลายเป็นวตัถุประสงคห์ลกัประการ

หน่ึงของธุรกิจ และกลายเป็น “แรงงานรูปแบบใหม่” (the new form of labor) ดงันั้นบุคลากรใน

องคก์ารจาํเป็นตอ้งฝึกฝนตนเองผา่นการเรียนรู้ดว้ยตนเอง (self – directed learning) จากแรงผลกัดนั

ดงักล่าว องคก์ารจึงมีความจาํเป็นตอ้งให้ความสาํคญักบัการเรียนรู้และการจดัการความรู้ เพื่อให้

กระบวนการทาํงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุประสิทธิผลขององค์การ ท่ีจริงแลว้

แนวคิดขององคก์ารแห่งการเรียนรู้และการจดัการความรู้ไดฝั้งรากลงไปในแนวคิดดา้นการบริหาร

มานานแต่เพิ่งจะมีการกล่าวถึงแนวคิดดงักล่าวอยา่งจริงจงั ประมาณทศวรรษท่ี 19809  

การปฏิรูปการศึกษาของประเทศตอ้งการให้สถานศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษาเป็น

องคก์ารแห่งการเรียนรู้ โดยใหท้ั้งครู ผูบ้ริหาร บุคลากรทางการศึกษา และผูเ้ก่ียวขอ้ง เช่น กรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้ทุกคนร่วมกันเรียนรู้วิธีท่ีจะเรียนรู้ในการปฏิบัติงานในทุก

กระบวนการและขั้นตอน เพื่อขยายขีดความสามารถและเพิ่มศักยภาพของสถานศึกษาให้มี

สมรรถนะในการสร้างคุณภาพใหก้บัผูเ้รียนไดต้ามมาตรฐานชาติและเตม็ตามศกัยภาพและสามารถ

แข่งขันได้ในเวทีโลก ดังนั้ นการจัดและบริหารการศึกษาจึงจาํเป็นต้องปรับเปล่ียนแนวทาง           

ในการดาํเนินการ จึงจะทาํให้การจดัการศึกษาบรรลุเป้าหมายและวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้และ

เน่ืองจากวิชาชีพทางการศึกษาเป็นวิชาชีพชั้นสูงวิชาชีพหน่ึง ผูบ้ริหารการศึกษา (ผูบ้ริหารนอก

สถานศึกษา) ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู ศึกษานิเทศก ์และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนจะตอ้งเป็น “มือ

อาชีพ” จึงจะทาํให้การศึกษาบรรลุความสาํเร็จไดอ้ยา่งดีมีประสิทธิภาพ ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็น

บุคลากรหลักท่ีสําคัญของสถานศึกษา และเป็นผู ้นําวิชาชีพท่ีจะต้องมีสมรรถนะ ความรู้ 

ความสามารถ และคุณธรรม จริยธรรม ตลอดทั้งจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีดี จึงจะนาํไปสู่การจดัและ

                                                 
9เร่ืองเดียวกนั, 19-21. 
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การบริหารสถานศึกษาท่ีดี มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ กล่าวคือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งมี

ภาวะผูน้าํท่ีเอ้ือต่อการบริหารและจดัการศึกษาในยุคน้ี โดยเฉพาะภาวะผูน้าํทางวิชาการและภาวะ

ผูน้าํการเปล่ียนแปลง นอกจากน้ี ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งมีความสามารถทาํให้โรงเรียนเป็น

องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างแทจ้ริง และจะต้องมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการจัดการความรู้ 

(knowledge management : KM) และการพฒันาสมองเพื่อการเรียนรู้ (brain based learning 

development)10  

ในปัจจุบนัการบริหารการศึกษา จึงจาํเป็นตอ้งอาศยัผูบ้ริหารมืออาชีพ โดยมีภาวะผูน้าํท่ีมี

สมรรถนะในการบริหารการเปล่ียนแปลงผูน้าํ ซ่ึงเป็นลกัษณะสาํคญัของยคุโลกาภิวตัน์ สมรรถนะ

ผูน้าํดงักล่าวครอบคลุมหลายลกัษณะ เช่น การจดัองคก์รแห่งการเรียนรู้ การจดัการความรู้ ภาวะ

ผูน้ําทางวิชาการ การขบัเคล่ือนองค์กรสู่ความสําเร็จ การปรับระบบบริหารให้โปร่งใส และ

ตรวจสอบได ้ในการขบัเคล่ือนองคก์รดงักล่าว สนธิ ล้ิมทองกุล (ยทุธศาสตร์การพฒันาผูบ้ริหารมือ

อาชีพเพื่อแข่งขนัในเวทีโลก, 2547) ไดเ้สนอยทุธศาสตร์การขบัเคล่ือน 9 ประการคือ 1) เรียนรู้เพื่อ

พึ่งตนเอง สร้างชุมชนให้เขม้แขง็ 2) เปล่ียนแปลงค่านิยม คุณวุฒิเพ่ือสถานภาพ สู่คุณภาพการผลิต 

พฒันาและบริการ 3) กาํหนดหลกัสูตรการกระบวนการเรียนรู้ ประเมินโดยใหก้ลุ่มท่ีมีส่วนไดส่้วน

เสียเขา้ร่วมดว้ย 4) สร้างศาสตร์สาขาวิชา และยบุวิชาท่ีซํ้ าซอ้นลงไป 5) ส่งเสริมและสนบัสนุนการ

ผลิตส่ือสารสนเทศทางการศึกษา 6) สร้างมาตรฐานต่างระดบั และมีดุลยภาพระหว่างมูลค่ากับ

คุณค่า 7) ผนึกกาํลงัและมียุทธศาสตร์ร่วมในการจดัความร่วมมือ ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพของ

ปัญหาและความสามารถพิเศษ 9) ส่งเสริมและเช่ือมโยงเครือข่ายทางปัญญาเพ่ือสร้างฐานและ

งานวิจยั เพื่อขีดความสามารถ11 สอดคลอ้งกบังานวิจยัในประเทศตะวนัออกและตะวนัตก พบว่า 

ความสําเร็จของหน่วยงานหรือความลม้เหลวของหน่วยงานข้ึนอยู่กบัความสามารถของผูบ้ริหาร

ร้อยละ 70 ส่วนอีกร้อยละ 30 เป็นความสามารถของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้น ผูบ้ริหารจึงเป็น

ปัจจยัความสาํเร็จ (success factor) ท่ีสาํคญัของหน่วยงานและตอ้งสวมบท “ผูน้าํการเปล่ียนแปลง” 

เพื่อทาํหน้าท่ีสร้างความมัน่คงเจริญเติบโตให้กบัหน่วยงาน12 ส่วนวิโรจน์ สารรัตนะ และคณะ       

ไดศึ้กษาปัจจยัทางการบริหารกบัความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกดั

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 9 พบว่า ปัจจยัการเป็นผูน้าํ       

                                                 
10 เร่ืองเดียวกนั, 160. 
11สํานักงานขา้ราชการพลเรือน, ภาวะผู้ นําการเปลี่ยนแปลง, ชุดการเรียนด้วยตนเอง 

หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับกลาง (กรุงเทพฯ : บริษทัธนาเพรส แอนด์ กราฟฟิค จาํกดั, 

2545), 16. 
12

 เร่ืองเดียวกนั, 16. 
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การเพื่อทาํหนา้ท่ีสร้างความมัน่คงเจริญเติบโตให้กบัหน่วยงาน13 ส่วนวิโรจน์ สารรัตนะ และคณะ 

ไดศึ้กษาปัจจยัทางการบริหารกบัความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกดั

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 9 พบว่า ปัจจยัการเป็นผูน้าํ       

การเปล่ียนแปลงเป็นปัจจยัเหตุแรกสุดท่ีก่อให้เกิดการพฒันาในปัจจยัทางการบริหาร ปัจจยัอ่ืน  ๆ  

ตามมา ซ่ึงผลจากการวิจยัสามารถเป็นกรอบช้ีนาํระบบการคิดและการพฒันาความเป็นองคก์ารแห่ง

การเ รียนรู้ในสถานศึกษา ควรเ ร่ิมจากการพัฒนาผู ้บ ริหารให้ เ ป็นผู ้นําแห่งการเ รียน รู้ 

(transformational leadership) ให้เกิดข้ึนก่อน ซ่ึงภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารจะส่งผล

ต่อการพฒันาในหลายๆดา้น โดยเฉพาะดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ดา้นการพฒันาความเป็น

องคก์ารวิชาชีพและดา้นการพฒันาความเป็นประสิทธิผลของโรงเรียน14  

แนวทางแห่งความสําเร็จในการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาในยุคปฏิรูป

การศึกษาน้ี อยู่ท่ีผูน้าํสูงสุดในระดบัปฏิบติัการ คือผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีอาํนาจจดัการในระดบั

รากฐานของการจดัการศึกษา หากผูเ้รียนท่ีพึงประสงคเ์ป็นผลลพัธ์ท่ีสาํคญัของการปฏิรูปการเรียนรู้ 

ผูบ้ริหารท่ีเป็นผูน้ําการเปล่ียนแปลงก็เป็นปัจจัยป้อนเข้าท่ีสําคัญปัจจัยหน่ึงของความสําเร็จ           

ในการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ 

 

ปัญหาของการวจัิย 

นบัจากท่ีมีการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 จนถึงปัจจุบนั เป็น

เวลา 10 ปี ของความพยายามปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ ซ่ึงจากการประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาท่ี

ผ่านมาพบว่า หลายเร่ืองประสบผลสําเร็จ เช่น การปรับโครงสร้างหน่วยงานให้มีเอกภาพยิ่งข้ึน 

ตวัอยา่งไดแ้ก่การรวมทบวงมหาวิทยาลยั กระบวนการศึกษาทุกระดบัและประเภทการศึกษา การนาํ

มหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สํานัก

นายกรัฐมนตรีเขา้เป็นกระทรวงเดียวกนั มีการจดัระเบียบบริหารราชการแบบเขตพื้นท่ีการศึกษา 

เพื่อให้มีการพฒันาการศึกษาอย่างบูรณาการและประสานเช่ือมโยงกัน โดยยึดเขตพื้นท่ีเป็น

ศูนย์กลาง มีการจัดตั้ งสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ .)               

                                                 
13

 สาํนกังานขา้ราชการพลเรือน, ภาวะผู้นําการเปลีย่นแปลง, ชุดการเรียนด้วยตนเอง 

หลกัสูตรการพฒันานักบริหารระดับกลาง (กรุงเทพฯ : บริษทัธนาเพรส แอนด ์กราฟฟิค จาํกดั, 

2545), 16. 
14

 วิโรจน์ สารรัตนะ และอญัชลี สารรัตนะ, ปัจจัยทางการบริหารกบัความเป็นองค์แห่งการ

เรียนรู้ ข้อเสนอผลการวิจัยเพื่อพัฒนาและการวิพากษ์ (กรุงเทพฯ : บริษทัอกัษราพิพฒัน์ จาํกดั, 

2545), 63-65. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เป็นองคก์ารมหาชน เพื่อประเมินคุณภาพภายนอกและรับรองมาตรฐานสถาบนัการศึกษาทุกระดบั

และทุกประเภทการศึกษา 

อยา่งไรก็ตาม ยงัมีอีกหลายเร่ืองท่ีมีปัญหาตอ้งเร่งพฒันา ปรับปรุง และต่อยอด โดยเฉพาะ

ดา้นคุณภาพผูเ้รียน ครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการ 

รวมทั้งการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ท่ีพบว่า มีสถานศึกษาจาํนวนมากไม่ไดม้าตรฐาน ผูเ้รียนมี

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตํ่า ขาดคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ทั้งการคิด วิเคราะห์ ใฝ่เรียนรู้และแสวงหา

ความรู้อย่างต่อเน่ือง คุณธรรม จริยธรรม ในด้านครู คณาจารย์ พบว่า มีปัญหาขาดแคลนครู 

คณาจารย์ ท่ี มี คุณภ าพ  มี คุณ ธรรม ไม่ ได้คน เ ก่ง  คนดี  แ ละใ จ รักมา เ ป็นครู  คณ าจ ารย ์                       

ในด้านการบริหารจดัการ พบว่า ยงัไม่มีการกระจายอาํนาจการบริหารจดัการทั้งสู่สถานศึกษา      

เขตพื้นท่ีการศึกษา และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามเป้าหมาย รวมทั้งยงัขาดการมีส่วนร่วม          

ในการบริหารและจดัการศึกษาจากทุกภาคส่วนอยา่งแทจ้ริง15  

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 1 มี เป้าประสงคใ์นการดาํเนินงานคือ ประชากร

จงัหวดันครปฐมไดเ้รียนรู้ตลอดชีวิต มีคุณภาพชีวิตท่ีดี รู้เท่าทนัความเปล่ียนแปลง แต่จากผลการ

ดาํเนินงานภารกิจดา้นการบริหารจดัการและสถานศึกษาในสังกดั ตามกลยุทธ์และจุดเน้นของ

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 มีปัญหา อุปสรรค 

ประเด็นหลกัสาํคญั คือ 1) ดา้นคุณภาพการศึกษาของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ใน 5 กลุ่มวิชาหลกัอยู่

ในเกณฑต์ํ่ากว่าร้อยละ 50 2) สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ยงัมีอตัรา

เดก็ออกกลางคนัเพิ่มข้ึน จากปีการศึกษา 2554 ทั้งในระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา16  

จากผลการทดสอบ O – NET (Ordinary National Educational Test) ระดบัเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา ของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มีดงัน้ี 

 

 

 

 

 

                                                 
15 สาํนกัเลขาธิการสภาการศึกษา, การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีส่อง (พ.ศ. 2552-2561) 

(กรุงเทพฯ : บริษทั พริกหวานกราฟฟิค จาํกดั, 2552), 1-2. 
16  สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1, รายงานการจัดการศึกษา 

ประจําปีงบประมาณ 2555 เอกสารลาํดับที ่6/2555, (ม.ป.ท., 2555), 40. 

   ส
ำนกัหอ
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ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย 5 รายวิชาหลกั ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2552-2554 

วชิา ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 

สพป.นฐ.1 สพฐ. ประเทศ สพป.นฐ.1 สพฐ. ประเทศ สพป.นฐ.1 สพฐ. ประเทศ 

ภาษาไทย 38.81 38.01 38.58 33.46 30.61 31.22 55.01 49.51 50.04 

คณิตศาสตร์ 35.65 34.93 35.88 37.63 33.93 34.85 59.96 51.69 52.40 

วทิยาศาสตร์ 39.16 37.51 38.67 45.04 40.43 41.56 44.48 40.45 40.82 

สังคมศึกษา 33.92 32.70 33.90 50.15 46.11 47.07 56.20 51.08 52.22 

ภาษาองักฤษ 28.98 30.20 31.75 20.19 20.23 20.99 41.20 37.12 38.37 

ท่ีมา : ดุสิต หงัเสวก, เอกสารการนิเทศ (ม.ป.ท., ม.ป.ป.). 

จากตารางท่ี 1 พบว่า ผลการสอบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ใน 5 วิชาหลกัคะแนนเฉล่ียส่วน

ใหญ่สูงกว่าค่าเฉล่ียระดบั สพฐ.และ ประเทศทุกวิชา โดยวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา 

ศาสนาและวฒันธรรม และภาษาองักฤษ มีคะแนนสูงกว่าปีการศึกษา 2552 และปีการศึกษา 2553 

ส่วนวิชาวิทยาศาสตร์ในปีการศึกษา 2554 มีค่าเฉล่ียลดลงจากปีการศึกษา 2553  หากพิจารณาใน

ภาพรวม เปรียบเทียบกบัเป้าหมายท่ี สพป.นครปฐม เขต 1 ท่ีกาํหนดเป้าหมายในการพฒันาคือ

เพิ่มข้ึนอีก ร้อยละ 5 แต่จากผลคะแนนในวิชาหลกัพบวา่ยงัไม่ตรงตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้และบางวิชา

ยงัอยูใ่นเกณฑต์ํ่ากว่าร้อยละ 50 จึงช้ีใหเ้ห็นถึงปัญหาของสถานศึกษาระดบัประถมศึกษาในสังกดั

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 คือ ประสิทธิผลของสถานศึกษาดา้น

ความสาํเร็จของงานและการเรียนรู้ของนกัเรียนอยูใ่นระดบัตํ่า เพราะฉะนั้นประเด็นสาํคญัจึงอยู่ท่ี

การพฒันาระดบัประสิทธิผลของสถานศึกษาดา้นความสาํเร็จของงานและการเรียนรู้ของนกัเรียนให้

มีระดบัสูงข้ึน  

 สาํหรับประเทศไทยในส่วนการบริหารการศึกษาพบว่า แมว้่าในปัจจุบนัมีการจดัการศึกษา

ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติพุทธศกัราช 2542 มาตรา 39 ท่ีใหก้ระจายอาํนาจการบริหาร

และการจดัการศึกษาทั้งดา้นการบริหารงานวิชาการดา้นบริหารงบประมาณ ดา้นบริหารงานบุคคล 

ดา้นบริหารงานทัว่ไป ทาํให้ผูบ้ริหารมีอาํนาจและหน้าท่ี ดงัน้ี บริหารสถานศึกษาให้เป็นไปตาม

กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัของทางราชการ ประสานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้ง

ควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน การพสัดุ สถานท่ี เป็นผูแ้ทนสถานศึกษาในกิจการทัว่ไป รวมทั้งการ

จดัทาํนิติกรรมสัญญามีหนา้ท่ีจดัทาํรายงานประจาํปีเก่ียวกบักิจกรรมของสถานศึกษาเพ่ือเสนอต่อ

คณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา จะเห็นว่าผูบ้ริหารมีภารกิจมากมาย จึงทาํให้ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้าํ

การเปล่ียนแปลงตามภารกิจไปดว้ย แต่จากการศึกษาพบว่าผูบ้ริหารก็ยงัคงมีรูปแบบการบริหารงาน

แบบดั้งเดิม กล่าวคือ ผูบ้ริหารส่วนใหญ่ไม่กลา้ตดัสินใจแกปั้ญหา มีความล่าชา้ในการปฏิบติังาน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่ีผูน้าํไม่มีความคิดสร้างสรรค ์ทาํให้ไม่สามารถกาํหนดขอ้เสนอแนะเชิง

นโยบายหรือข้อเสนอแนะเชิงการปฏิบัติ  เพื่อบริหารงานและบุคลากรท่ี เหมาะสมตาม
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สภาพแวดลอ้มและสถานการณ์ในปัจจุบนั จึงส่งผลต่อการพฒันาหน่วยงานและบุคลากรในการ

ปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์และสภาพแวดลอ้มท่ีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว  

 การบริหารจดัการสถานศึกษาในปัจจุบนัไม่เอ้ือต่อการพฒันาสถานศึกษา เช่น ไม่มีความ

ตระหนักในวิสัยทัศน์ ขาดการมีส่วนร่วมของภาคีอ่ืนๆขาดการบริหารจัดการท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

วฒันธรรมองค์การของการทาํงานตามระบบราชการมีกฎระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบติังานมาก 

มุ่งเน้นผลประโยชน์ของตนเองและกลุ่มมากกว่าผลประโยชน์โดยรวมขององค์กร  ทาํให้มีการ

ทาํงานในลกัษณะต่างคนต่างทาํหน่วยงาน ขาดการประสานงานท่ีดี มีการแบ่งชนชั้นตามตาํแหน่ง

และตามลกัษณะของหนา้ท่ี ทาํใหก้ารทาํงานร่วมกนัไม่มีประสิทธิภาพ17 

นอกจากนั้นปัญหาท่ีพบในการบริหารงานขององคก์ารหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองความ

ขดัแยง้ของบุคลากรในองคก์าร การทาํงานท่ีไม่เป็นระบบ ไม่เป็นทีม หรือ องคก์ารขาดวิสัยทศัน์ 

(Vision) ขาดภาพอนาคตท่ีเป็นจุดมุ่งหวงัในการพฒันา อนัเป็นผลนาํไปสู่ความดอ้ยประสิทธิภาพ

ขององคก์ารนั้น สาเหตุอีกประการหน่ึง คือ ผูบ้ริหารองคก์ารไม่ไดส้ร้างองคก์ารแห่งการเรียนรู้ให้

เกิดข้ึน  ภายใตส้ภาวะการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็วในยคุโลกาภิวตัน์ เราถือว่า อาํนาจมา

จากความรู้ แต่ละคนจึงจาํเป็นตอ้งพฒันาตนเองให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เพราะความรู้ท่ีแต่ละ

คนร่ําเรียนมาในอดีตท่ีเคยคิดว่าเป็นความรู้สาํเร็จรูป และคิดว่าตนเองเป็นคนเก่งในยคุนั้น หากไม่

ใฝ่รู้ใฝ่เรียนเพิ่มเติมตลอดเวลา ก็จะกลายเป็นคนตกรุ่นในยุคน้ี การเรียนรู้จึงต้องกระทาํทุก

สถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นช่วงของวยัเรียน หรือในช่วงของการปฏิบติังาน เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

(Life-long Learning) ซ่ึงนอกจากจะรู้ลึกในสาขาวิชาเฉพาะของตนแลว้ (Specialist) ก็ตอ้งรู้กวา้งใน

เร่ืองอ่ืน ๆ ดว้ย (Generalist) เพราะการแกปั้ญหาในแต่ละเร่ือง ตอ้งอาศยัความรู้จากหลาย ๆ แขนง

ประกอบกนั และใชอ้ย่างบูรณาการดว้ย ความสําคญัของการเรียนรู้ไม่ไดอ้ยู่ท่ีตวัเน้ือหา แต่อยู่ท่ี

กระบวนการเรียนรู้ (Process) เป็นการเรียนรู้วิธีท่ีจะเรียน (Learn How to Learn) ผูท่ี้จะส่งเสริมการ

เรียนรู้ตอ้งเปล่ียนบทบาทจากผูใ้หค้วามรู้ ผูอ้บรมสั่งสอน (Instructor) มาเป็นผูอ้าํนวยความสะดวก 

(Facilitator) หรือผูส้นบัสนุนใหก้าํลงัใจผูเ้รียนไดส้ร้างองคค์วามรู้ข้ึนดว้ยตนเอง (Construct) ดว้ย

การใหเ้ขาไดล้งมือปฏิบติัจริงทุกขั้นตอน (Learning by doing) ตามความถนดัและความสนใจของ

แต่ละบุคคล การเรียนรู้จึงเป็นการศึกษาเพ่ือชีวิต ท่ีไม่ไดมุ่้งให้ผูเ้รียนเตรียมตวัท่ีจะนาํความรู้ไปใช้

ในชีวิตอนาคตเพียงอยา่งเดียว แต่เป็นการดาํเนินชีวิตจริงไปพร้อมการกบัการเรียน โดยพยายามให้

ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากกนัและกนั (Team) มีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนั (Interaction) มีบทบาทและมีส่วนร่วม

ในกระบวนการเรียนรู้ให้มากท่ีสุด (Participation)  และได้นําความรู้ไปใช้ปฏิบัติงานใน

                                                 
17 วิทยากร   เชียงกลู, สภาวะการศึกษาไทย ปี พ.ศ. 2549/2550 การแก้ปัญหาและการปฏิรูป

การศึกษาอย่างเป็นระบบองค์รวม (กรุงเทพฯ : ว.ีที.ซี. คอมมิวนิเคชัน่, 2551), 8 – 10. 
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ชีวิตประจาํวนัไดอ้ย่างกลมกลืน (Application)18ดงันั้นการจดัและบริหารการศึกษาจึงจาํเป็นตอ้ง

ปรับเปล่ียนแนวทางในการดาํเนินการจึงจะทาํให้การศึกษาเป็นวิชาชีพชั้นสูง ผูบ้ริหารการศึกษา 

ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนๆ จะต้องเป็นมืออาชีพ 19 

โดยเฉพาะผูบ้ริหารจะตอ้งมีภาวะผูน้าํท่ีมีสมรรถนะในการบริหารการเปล่ียนแปลง จึงจะทาํให้

การศึกษาบรรลุความสาํเร็จไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ20  

การพฒันาคุณภาพการศึกษาจะสาํเร็จไดน้ั้น ผูบ้ริหารการศึกษาจึงเป็นบุคลากรหลกัท่ีสาํคญั

ของสถานศึกษาและเป็นผูน้าํวิชาชีพท่ีจะตอ้งมีสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถ และคุณธรรม

จริยธรรม ตลอดทั้งจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีดี จึงจะนาํไปสู่การจดัการและการบริหารสถานศึกษาท่ีดี 

มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ กล่าวคือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งมีภาวะผูน้ําท่ีเอ้ือต่อการ

บริหารและจดัการศึกษาในยุคน้ี โดยเฉพาะภาวะผูน้าํทางวิชาการและภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง 

นอกจากนั้นผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งมีความสามารถทาํให้โรงเรียนเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้

อยา่งแทจ้ริง และจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการจดัการความรู้ (knowledge management) 

และการพฒันาสมองเพื่อการเรียนรู้ (brain – based learning development)21  

ฮอย และมิสเกล (Hoy and Miskel, 2005) กล่าวว่า สถานศึกษาเป็นองคก์ารท่ีให้บริการ 

(service organization) ในดา้นการสอนและการเรียนรู้ เป้าหมายท่ีสาํคญัของสถานศึกษาคือ การ

เรียนรู้ของนกัเรียน ซ่ึงข้ึนอยูก่บักิจกรรมต่างๆท่ีสถานศึกษาจดัข้ึน สถานศึกษาจึงเหมาะสมท่ีจะเป็น

องคก์ารแห่งการเรียนรู้มากกว่าองคก์ารอ่ืนใด เพราะเป็นสถานท่ีท่ีผูบ้ริหารและครูผูส้อนสามารถ

แสดงศกัยภาพ เพื่อการสร้างสรรค ์และเพื่อความสาํเร็จ และเป็นแหล่งท่ีผูร่้วมงานอ่ืน ๆ มาเรียนรู้

วิธีการเรียนรู้ (learn how to learn) ร่วมกนัไดม้โนทศัน์ขององคก์ารแห่งการเรียนรู้ค่อนขา้งกวา้ง 

เซงเก (Senge, 1990) ไดบุ้กเบิกและวิเคราะห์ศิลปะในการฝึกใหเ้กิดองคก์ารแห่งการเรียนรู้ข้ึน ซ่ึงมี

ขอ้เขียนท่ีค่อนขา้งยาวในรูปแบบของการวิเคราะห์ทฤษฎี และสั้น ๆ ในรูปแบบของการวิจยั โดย

ผลงานของเซงเก (Senge) เป็นท่ียอมรับแก่นกัวิชาการบริหาร ซ่ึงต่างก็สนบัสนุนแนวความคิดของ

เขาท่ีวา่ สถานศึกษาเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 

                                                 
18 ธเนศ   ขาํเกิด, “องคก์ารแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization),” วารสารส่งเสริม

เทคโนโลย ี25, 137 (กมุภาพนัธ์-มีนาคม, 2541) : 171 – 172. 
19 ธีระ รุญเจริญ, ความเป็นมืออาชีพในการจัดและบริหารการศึกษา ยุคปฏิรูปการศึกษา 

(กรุงเทพฯ : หา้งหุน้ส่วนจาํกดั นวสาส์นการพิมพ,์ 2553), 1. 
20 เร่ืองเดียวกนั, 160. 
21 เร่ืองเดียวกนั, 7-8. 
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ดงันั้น จึงกล่าวโดยสรุปไดว้่า สถานศึกษาจะเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ

ไดน้ั้น จะตอ้งแสวงหาวิธีการเพื่อเสริมสร้างให้โครงสร้างของสถานศึกษาสามารถช่วยสนบัสนุน

การเรียนการสอนไดอ้ยา่งต่อเน่ือง และยงัช่วยให้สถานศึกษามีการปรับตวัเพื่อการเปล่ียนแปลง มี

การพฒันาวฒันธรรมและบรรยากาศของสถานศึกษาเอง ให้มีลกัษณะเปิด ก่อให้เกิดความร่วมมือ

และช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั สามารถกาํหนดระเบียบขอ้บงัคบัดว้ยตวัเองได ้รวมทั้งจูงใจบุคคลท่ีมี

ความมุ่งมัน่ จริงใจ ปลอดภยั ใจกวา้ง พร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลงไดเ้ม่ือเขา้มาสู่สถานศึกษา สามารถ

ป้องกนัความรุนแรงท่ีอาจเกิดจากการปฏิบติักิจกรรมอ่ืนใด ท่ีมิใช่กิจกรรมดา้นการเรียนการสอน 

แต่เป็นส่ิงท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายได ้การมีภาวะผูน้าํแบบเปล่ียนสภาพ (transformational leadership) 

ของผูบ้ริหารจะทาํให้ระบบการติดต่อส่ือสารเป็นไปอย่างเปิดเผย และต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ มีการ

ร่วมกนัแบ่งปันความคิดในการตดัสินใจ ซ่ึงจะเป็นกลไกช่วยส่งเสริมใหเ้กิดองคก์ารแห่งการเรียนรู้

ข้ึนไดใ้นสถานศึกษา22  

จากปัญหาดงักล่าวมาน้ี พบว่าโรงเรียนภายใตก้ารดาํเนินงานจดัการศึกษาของสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ไม่อาจพฒันาองคก์รไดต้ามกลยทุธ์ท่ีกาํหนด อตัรา

การออกกลางคนัของนกัเรียนในระดบัการจดัการศึกษาภาคบงัคบัสูง การจดัการเรียนการสอนใน

โรงเรียน นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนค่อนขา้งตํ่าจนตอ้งเร่งดาํเนินการแกไ้ขโดยเร่งด่วน       

จึงจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งพฒันาโรงเรียนซ่ึงเป็นองคก์รท่ีรับผิดชอบโดยตรงในการจดัการศึกษา

ให้กบันักเรียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการสร้างความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 

บุคลากร   ในโรงเรียนมีขีดความสามารถและศกัยภาพ มีการพฒันางาน เสริมสร้างความรู้ แบ่งปัน

ความรู้  แลกเปล่ียนและพร้อมรับการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  

ดังนั้นผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ํากับองค์การแห่งการ

เรียนรู้ของสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยมีความ

จาํเป็นท่ีจะตอ้งสร้างโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาในยุคโลกาภิวตัน์น้ี โรงเรียนจะเจริญก้าวหน้าไปอย่างต่อเน่ือง

จาํเป็นตอ้งอาศยัผูบ้ริหารสถานศึกษาซ่ึงเป็นบุคลากรหลกัท่ีสําคญัของสถานศึกษา บุคลากรใน

โรงเรียน และบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถนาํพาองคก์รให้บรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้อย่างไรก็ตาม   

การเปล่ียนแปลงใด ๆ ไม่ใช่เร่ืองง่าย จาํเป็นตอ้งอาศยัความมุ่งมัน่ตั้ งใจจริงของผูน้ําและความ

ร่วมมือร่วมใจจากทุกคนในองคก์รจึงจะทาํให้เกิดความสาํเร็จท่ีย ัง่ยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง   มีความ

เป็นผูน้ําของผูบ้ริหารสถานศึกษา ดังนั้นผูบ้ริหารสถานศึกษาจาํเป็นตอ้งมีภาวะผูน้ําท่ีจะทาํให้

                                                 
22 จนัทรานี สงวนนาม, ทฤษฎแีละแนวปฏิบตัิในการบริหารสถานศึกษา (กรุงเทพฯ : บุค๊ 

พอยท,์ 2551), 205 – 206. 
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โรงเรียนเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้อย่างแทจ้ริง เพื่อแกไ้ขปัญหาในการดาํเนินงานจดัการศึกษา

ของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ซ่ึงผลของการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีจะ

เป็นขอ้มูลให้กบัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ในการพฒันาการจดั

การศึกษาต่อไป  

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัปัญหาและความสาํคญัของปัญหา ผูว้ิจยัไดก้าํหนดวตัถุประสงคข์อง

การวิจยั ดงัน้ี 

 1. เพื่อทราบภาวะผูน้ําของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1  

2. เพื่อทราบองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1  

3. เพื่อทราบความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํกบัองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา ใน

สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

 

ข้อคาํถามของการวจัิย 

 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั ผูว้ิจยัไดก้าํหนดคาํถามการวิจยั ดงัน้ี 

1. ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 อยูใ่นระดบัใด 

  2. องคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 อยูใ่นระดบัใด 

3. ภาวะผูน้ํามีความสัมพันธ์กับองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา   ในสังกัด

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 หรือไม่  

  

สมมติฐานของการวจัิย 

 เพื่อให้การศึกษาภาวะผูน้ําการเปล่ียนแปลงกับองค์การแห่งการเรียนรู้ของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา สามารถตอบคาํถามของงานวิจัยทั้ งสามประการข้างต้นได้ ผูว้ิจัยจึงได้กําหนด

สมมติฐานของการวิจยั ดงัน้ี 

 1. ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 อยูใ่นระดบัดี 
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2. องคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 อยูใ่นระดบัดี 

3. ภาวะผูน้ํามีความสัมพันธ์กับองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา   ในสังกัด

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  

 

ขอบข่ายเชิงทฤษฎขีองการวจัิย 

 การจดัการศึกษาในสถานศึกษาเป็นการดาํเนินการในลกัษณะขององคก์รเชิงระบบ การ

ศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี จึงไดน้าํทฤษฎีเชิงระบบของแคทซ์และคาน (Katz and Kahn) มาเป็นขอบข่าย

เชิงทฤษฎีของการวิจยัประกอบดว้ยตวัป้อน (input) กระบวนการ (process) และผลผลิต (out put)  

ซ่ึงองคป์ระกอบทั้ง 3 จะมีความสมัพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั และมีปฏิสมัพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้ม  

(context) ไดแ้ก่ สภาพเศรษฐกิจและสงัคม สภาพภูมิศาสตร์ เป็นตน้ และการใหข้อ้มูลยอ้นกลบั  

โรงเรียนเป็นองคก์รระบบเปิดเช่นกนั ซ่ึงประกอบดว้ย ตวัป้อน กระบวนการและผลผลิต23 ดงัน้ี  

จากตวัป้อนไดแ้ก่ 1) บุคลากร เช่น ครู นกัเรียน ผูบ้ริหาร เจา้หนา้ท่ีอ่ืนๆ 2) วสัดุ – อุปกรณ์ เช่นท่ีดิน 

อาคาร วสัดุ ครุภณัฑ ์3) งบประมาณ เช่น งบประมาณแผ่นดิน เงินบาํรุงการศึกษา เงินบริจาค การ

จดัการ เช่น ความคิดเห็นของครูและผูป้กครอง รายงานต่างๆเก่ียวกบัโรงเรียนเขา้สู่กระบวนการ

ไดแ้ก่ 1) กระบวนการบริหาร เช่น การวางแผน การตดัสินใจ การจูงใจ ภาวะผูน้าํ การส่ือสาร การ

จัดงบประมาณ การจัดการความขัดแยง้ 2) กระบวนการเรียนการสอน ประกอบด้วย การจัด

หลักสูตร การจัดกิจกรรมโครงสร้างหลักสูตร วิธีการสอนและวัดผล 3) กระบวนการนิเทศ

การศึกษา การวางแผนให้ความรู้ ลงมือปฏิบติั การเสริมแรง การประเมินผล จึงออกมาเป็นผลผลิต 

ไดแ้ก่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เช่น ความรู้ เจตคติ ทกัษะ พฒันาการ พฤติกรรม การสาํเร็จการศึกษา  

ความพึงพอใจของบุคลากร พฒันาการของครู การลา การขาด การขอยา้ย ระเบียบ ขอ้บังคบั 

ความสมัพนัธ์กบัชุมชน เป็นตน้24 

ภาวะผูน้าํในการบริหารเป็นทกัษะกระบวนการท่ีสําคญัอย่างหน่ึงมีส่วนทาํให้องค์การ

ประสบความสาํเร็จ ทฤษฎีเก่ียวกบัภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงมีนกัวิชาการหลายท่านไดศึ้กษาวิจยั

มาเป็นลาํดบั เช่น ทฤษฎีภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง (transformational leadership) ของเบอร์น 

                                                 
 

23
 Daniel Katz and Robert L. Kahn, The Social Psychology of Organization, 2nd  ed. 

(New York : John Wiley & Son, 1978) , 20. 
24 ทองอินทร์ วงศโ์สธร, “ทฤษฎีระบบ”, ในประมวลสาระชุดวชิาทฤษฎแีละแนวปฏิบัตใิน

การบริหารการศึกษาหน่วยที ่3 (นนทบุรี: โรงพิมพม์หาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2536), 161 – 

162. 
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(Burns) เป็นภาวะผูน้าํท่ีเกิดจากปฏิสัมพนัธ์ของบุคคลท่ีมีความแตกต่างกนัในดา้นอาํนาจ ระดบั

แรงจูงใจและทกัษะเพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายร่วมกนัซ่ึงเกิดไดใ้น 3 ลกัษณะ คือ 1) ภาวะผูน้าํแบบ

แลกเปล่ียน (transactional leadership) 2) ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง (transformational leadership) 

3) ภาวะผูน้ําแบบจริยธรรม (moral leadership) 25 ทฤษฎีภาวะผูน้ําการเปล่ียนแปลง 

(transformational leadership) ตามแนวคิดของบาส (Bass) ซ่ึงเป็นภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงท่ีเนน้

การสร้างวิสัยทศัน์ การถ่ายทอด และการปลูกฝังค่านิยม การสร้างบารมี การคาํนึงถึงเอกบุคคล การ

กระตุน้ทางปัญญา การสร้างแรงบนัดาลใจ26 และทฤษฎีภาวะผูน้าํ (leadership) โดยใชแ้นวคิดของ

บาสและอโวลิโอ (Bass & Avolio) ประกอบดว้ย 3 ลกัษณะ คือ 1) ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง 

(transformational leadership) เป็นผูน้าํท่ีมุ่งยกระดบัความตอ้งการ ความเช่ือ ทศันคติ คุณธรรมของ

ผูต้ามให้สูงข้ึน เพื่อให้มีผลต่อการพฒันาเปล่ียนแปลงกลุ่มองคก์ารให้มีประสิทธิผล ประกอบดว้ย

คุณลกัษณะพฤติกรรมเฉพาะ 4 ดา้น (4Is : Four I’ s) ดงัน้ี คือ 1.1) การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ 

(charisma leadership or idealized influence :CL or ll) 1.2) การสร้างแรงบนัดาลใจ (inspirational 

motivation : IM) 1.3) การกระตุน้เชาวปั์ญญา (intellectual stimulation : IS) และ 1.4) การคาํนึงถึง

ปัจเจกบุคคล (individualized consideration : IC) 2) ภาวะผูน้าํการแลกเปล่ียน (transactional 

leadership) มี 3 ดา้นไดแ้ก่ 2.1) การใหร้างวลัตามสถานการณ์ (contingent reward : CR) 2.2) การ

บริหารแบบวางเฉยเชิงรุก (active management – by exception : MBE - A) 2.3) การบริหารแบบวาง

เฉยเชิงรับ (passive management – by exception : MBE -P) 3) ภาวะผูน้าํแบบปล่อยตามสบาย 

(laissez – faire leadership : LF) หรือพฤติกรรมความไม่มีภาวะผูน้าํ (non leadership behavior)  เป็น

ภาวะผูน้าํท่ีไม่มีความพยายามขาดความรับผดิชอบ  ไม่มีการตดัสินใจ  ไม่เตม็ใจท่ีจะเลือกยนือยูฝ่่าย

ไหน ขาดการมีส่วนร่วม เม่ือผูต้ามตอ้งการผูน้าํ  ผูน้าํจะไม่อยู่ ไม่มีวิสัยทศัน์เก่ียวกบัภารกิจของ

องคก์าร  ไม่มีความชดัเจนในเป้าหมาย 27 

 ความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้คือการท่ีบุคคลสามารถท่ีจะทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีไม่เคยทาํมา

ก่อนได ้และโดยการเรียนรู้น้ีเองนาํเราพฒันาไปสู่การสร้างส่ิงใหม่ ๆ ในชีวิต มีนักวิชาการหลาย

                                                 
25 Gary A. Yulk, Leadership in Organization (Englewood Cliffs NJ. : Prentice Hall, 

1989), 21. 
26 B. M. Bass, Leadership and Performance beyond expectations (New York : Free 

Press, 1985), 121. 
27 Barnard M. Bass and Bruce J. Avolio, Improving Organizational Effectiveness 

Through Transformational Leadership (Newbery Park, CA : SAGE Publication, Inc., 1994), 

3-4.    



16 

ท่านไดศึ้กษาวิจยั เช่น สตาตาร์ (Stata) ไดเ้สนอแนะวา่ การเรียนรู้ขององคก์ารเป็นกระบวนการหลกั

ท่ีจะทาํให้เกิดการจดัการนวตักรรม (management Innovation) หรือการเรียนรู้ของทั้งระดบับุคคล

และองค์การ เป็นส่ิงท่ีทาํให้เกิดการไดเ้ปรียบทางธุรกิจท่ีย ัง่ยืน เสนอแนะปัจจยัสนับสนุน การ

เรียนรู้ขององคก์ารดงัต่อไปน้ี 1) การคิดอย่างเป็นระบบ (system thinking) 2) การวางแผน 

(planning) 3) การปรับปรุงคุณภาพ (quality improvement) 4) พฤติกรรมทางองคก์าร (organization 

behavior) 5) ระบบขอ้มูล (information systems)28 และปีเตอร์ เซงเก เช่ือว่าหัวใจของการสร้าง

องค์กรแห่งการเรียนรู้อยู่ท่ีการเร่ิมสร้างวินัย  5  ประการ ได้แก่ 1) ความเช่ียวชาญของบุคคล 

personal mastery) 2) แบบแผนทางความคิด (mental models) 3) วิสัยทศัน์ร่วม (shared vision) 4) 

การเรียนรู้ของทีม (team learning) และ 5) การคิดเชิงระบบ (systems thinking) 29 

 

 

 

 

 

                                                 
28 ยรุพร   สุทธรัตน์, องค์การเพือ่การเรียนรู้ (กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั,2552), 4 – 5. 
29

 : Peter M. Senge, The Fifth Discipline : The Art of the Learning Organization 

(New York : Doubleday, 1990), 6-13. 
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สภาวะแวดล้อม (  context) 

สภาพเศรษฐกจิ สังคม ภูมิศาสตร์ 

ปัจจัยนําเข้า (input) 

 

การจดัการ 
บุคลากร 

 
 

งบประมาณ 
วสัดุอุปกรณ์ 

 
 

 

กระบวนการ (process) 

 
 

การบริหาร 
 
 
 

 
การจดัการเรียนการสอน 
การนิเทศ 

 

ผลผลติ (output) 

 

ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา 

ช่ือเสียงสถานศึกษา 

ความพึงพอใจทุกฝ่าย 

 

ข้อมูลย้อนกลบั (feedback) 

ความเป็นองคก์ารแห่ง

การเรียนรู้ 
ภาวะผูน้าํ 
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ขอบเขตของการวจัิย  

จากขอบข่ายเชิงทฤษฎีของการวิจัยท่ีได้กล่าวมา ผูว้ิจัยเห็นว่าภาวะผูน้ําเป็นปัจจัยท่ีมี

ความสําคญัต่อความเป็นองคก์ารแห่งการะเรียนรู้ของสถานศึกษา จึงเลือกปัจจยัดา้นภาวะผูน้าํมา

เป็นตวัแปรตน้ โดยใชแ้นวคิดของบาสและอโวลิโอ (Bass & Avolio) ประกอบดว้ย 2 ลกัษณะ คือ 

1) ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง (transformational leadership) เป็นผูน้าํท่ีมุ่งยกระดบัความตอ้งการ 

ความเช่ือ ทศันคติ คุณธรรมของผูต้ามใหสู้งข้ึน เพื่อใหมี้ผลต่อการพฒันาเปล่ียนแปลงกลุ่มองคก์าร

ใหมี้ประสิทธิผล ประกอบดว้ยคุณลกัษณะพฤติกรรมเฉพาะ 4 ดา้น (4Is : Four I’ s) ดงัน้ี คือ 1.1) 

การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ (charisma leadership or idealized influence :CL or ll) 1.2) การสร้าง

แรงบนัดาลใจ (inspirational motivation : IM) 1.3) การกระตุน้เชาวปั์ญญา (intellectual stimulation 

: IS) และ 1.4) การคาํนึงถึงปัจเจกบุคคล (individualized consideration : IC) 2) ภาวะผูน้าํการ

แลกเปล่ียน (transactional leadership) มี 3 ดา้นไดแ้ก่ 2.1) การให้รางวลัตามสถานการณ์ 

(contingent reward : CR) 2.2) การบริหารแบบวางเฉยเชิงรุก (active management – by exception : 

MBE - A) 2.3) การบริหารแบบวางเฉยเชิงรับ (passive management – by exception : MBE -P) 30 

 ตวัแปรตาม คือ ความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา ผูว้ิจยัเห็นว่านกัวิชาการ

หลายท่านไดศึ้กษาและเสนอแนวคิดเก่ียวกบัองคก์ารแห่งการเรียนรู้ไวห้ลากหลายแนวทาง แต่ผูว้ิจยั

เห็นว่า แนวความคิดของ เซงเก (Senge) องคก์ารแห่งการเรียนรู้ท่ีสถานศึกษาในทุกระดบัสามารถ

ฝึกฝนได ้นอกจากน้ียงัเป็นแนวท่ีแพร่หลายและไดรั้บการยอมรับทัว่โลก ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงใช้

แนวคิดของ เซงเก (Senge) มาศึกษา โดยหลกัฝึกปฏิบติัทั้ง 5 ประการขององคก์ารแห่งการเรียนรู้                     

ซ่ึงประกอบดว้ย  1) ความเช่ียวชาญของบุคคล (personal mastery) 2) แบบแผนทางความคิด (mental 

models) 3) วิสัยทศัน์ร่วม (shared vision) 4) การเรียนรู้ของทีม (team learning) และ 5) การคิดเชิง

ระบบ (systems thinking) โดยสรุปมาเป็นขอบเขตของการวิจยัคร้ังน้ี  ดงัแผนภูมิท่ี 2 

 

                                                 
30 Barnard M. Bass and Bruce J. Avolio, Improving Organizational Effectiveness 

Through Transformational Leadership (Newbery Park, CA : SAGE Publication, Inc., 1994), 

3-4.    
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แผนภูมิท่ี 2 ขอบเขตของการวิจยั 

ท่ีมา : Barnard M. Bass and Bruce J. Avolio, Improving Organizational Effectiveness Through 

Transformational Leadership (Newbery Park, CA : SAGE Publication, Inc., 1994), 3-4.    

: Peter M. Senge, The Fifth Discipline : The Art of the Learning organization (New 

York : Doubleday, 1990), 6-13. 

 

ข้อตกลงเบือ้งต้น 

เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจและตีความตรงกนั จึงกาํหนดขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ไวด้งัน้ี 

1. ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษา ภาวะผูน้าํโดยใชแ้นวคิดของบาสและอโวลิโอ (Bass & 

Avolio) ประกอบดว้ย 2 ลกัษณะ คือ 1) ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง (transformational leadership) 

เป็นผูน้าํท่ีมุ่งยกระดบัความตอ้งการ ความเช่ือ ทศันคติ คุณธรรมของผูต้ามใหสู้งข้ึน เพื่อใหมี้ผลต่อ

การพฒันาเปล่ียนแปลงกลุ่มองคก์ารใหมี้ประสิทธิผล ประกอบดว้ยคุณลกัษณะพฤติกรรมเฉพาะ 4 

ดา้น (4Is : Four I’ s) ดงัน้ี คือ 1.1) การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ (charisma leadership or idealized 

influence :CL or ll) 1.2) การสร้างแรงบนัดาลใจ (inspirational motivation : IM) 1.3) การกระตุน้

เชาวปั์ญญา (intellectual stimulation : IS) และ 1.4) การคาํนึงถึงปัจเจกบุคคล (individualized 

consideration : IC) 2) ภาวะผูน้าํการแลกเปล่ียน (transactional leadership) มี 3 ดา้นไดแ้ก่ 2.1) การ

ให้รางวลัตามสถานการณ์ (contingent reward : CR) 2.2) การบริหารแบบวางเฉยเชิงรุก (active 

ภาวะผู้นํา (x tot ) 

 

1. ภาวะผู้นําการเปลีย่นแปลง (x1) 

   1.1 การมอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ (x1.1) 

   1.2 การสร้างแรงบนัดาลใจ (x1.2) 

   1.3 การกระตุน้เชาวปั์ญญา (x1.3) 

   1.4 การคาํนึงถึงปัจเจกบุคคล (x1.4) 

2. ภาวะผู้นําการแลกเปลีย่น (x2) 

   2.1 การใหร้างวลัตามสถานการณ์ (x2.1) 

   2.2  การบริหารแบบวางเฉยเชิงรุก (x2.2) 

   2.3 การบริหารแบบวางเฉยเชิงรับ (x2.3) 

 

 

 

ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ( Y tot) 

 

1. ความเช่ียวชาญของบุคคล ( Y 1) 

2. แบบแผนทางความคิด  ( Y2) 

3. วสิยัทศัน์ร่วม  ( Y3) 

4. การเรียนรู้ของทีม  ( Y4) 

5.การคิดเชิงระบบ  ( Y5) 
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management – by exception : MBE - A) 2.3) การบริหารแบบวางเฉยเชิงรับ (passive management 

– by exception : MBE -P) 

2. การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้ดลองเคร่ืองมือวิจยักบัโรงเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง (try out) 

จาํนวน 10 โรง แต่เน่ืองจากมีโรงเรียน จาํนวน 2 โรงท่ีใหข้อ้มูลไม่ครบสมบูรณ์ ดงันั้นผูว้ิจยัจึงนาํ

เคร่ืองมือท่ีไดข้อ้มูลครบ สมบูรณ์ จาํนวน 8 โรงมาคาํนวณหาค่าความเช่ือมัน่ (reliability)  

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีตรงกนั ผูว้ิจยัจึงไดก้าํหนดคาํนิยามศพัทเ์ฉพาะไว ้ดงัน้ี 

ภาวะผูน้าํ หมายถึง พฤติกรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษา ท่ีมีอิทธิพลต่อผูต้ามในการกระตุน้

และจูงใจผูต้ามเพื่อให้ผูต้ามปฏิบติังานขององคก์ารให้บรรลุเป้าหมายดว้ยความเต็มใจ โดยเป็น

รูปแบบพฤติกรรมผูน้าํท่ีมีความสามารถใชคุ้ณลกัษณะท่ีสาํคญัของตนในการบริหารงาน ไดแ้ก่ การ

มีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ การสร้างแรงบนัดาลใจ การกระตุน้เชาวปั์ญญาหรือการใชปั้ญญา และการ

คาํนึงถึงปัจเจกบุคคล เพื่อใหเ้กิดความร่วมมือร่วมใจระหว่างผูร่้วมงานหรือผูต้าม ใหก้ารปฏิบติังาน

เป็นไปในทางท่ีผูน้าํหรือผูบ้ริหารตอ้งการใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามเป้าหมาย 

 องค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษาท่ีมีการเอ้ืออาํนวยความ

สะดวกและสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ให้กบับุคลากรทั้งสถานศึกษา เพื่อให้เกิดกระบวนการ

เรียนรู้ร่วมกนัอย่างต่อเน่ือง และขยายขีดความสามารถในการปฏิบติังาน ซ่ึงจะทาํให้เกิดผลงานท่ี

สร้างสรรค์ในเร่ืองขององค์ความรู้และผลงานใหม่ๆ และจะส่งผลต่อการพฒันาและการปฏิรูป

สถานศึกษา เพื่อให้สามารถปรับตวัและเท่าทนัต่อกระแสความเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้ม

นอกสถานศึกษา ซ่ึงประกอบดว้ยหลกัการฝึกปฏิบติั 5 ประการ คือ ความเช่ียวชาญของบุคคล แบบ

แผนทางความคิด วิสยัทศัน์ร่วม การเรียนรู้ของทีม และการคิดเชิงระบบ  

 สถานศึกษาในสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 หมายถึง 

สถานศึกษาของรัฐท่ีจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตอาํเภอเมืองนครปฐม อาํเภอกาํแพงแสน และ

อาํเภอดอนตูม สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จาํนวน 128 โรง 
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บทที ่2 
 

วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 

การศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาสาระสาํคญัทางวิชาการ   

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารกบัองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ผูว้ิจยัไดก้าํหนดสาระสาํคญัไว ้    ส่ีส่วน คือ ส่วนแรก

เป็นการศึกษาเก่ียวกบัภาวะผูน้าํ    ส่วนท่ีสอง เป็นการศึกษาเก่ียวกบัองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของ

สถานศึกษา    ส่วนท่ีสามเป็นการศึกษาเก่ียวกบั สถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ส่วนท่ีส่ี เป็นการศึกษาเก่ียวกบังานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีรายละเอียด 

ดงัต่อไปน้ี  

 

ภาวะผู้นํา (leadership) 

 

ความหมายภาวะผู้นํา 

 ผูน้าํ (leader)   เป็นบุคคลท่ีทาํใหอ้งคก์ารประสบความกา้วหนา้ และบรรลุผลสาํเร็จโดยใช้

อิทธิพล จูงใจผูอ่ื้นใหป้ฏิบติัตาม    นอกจากน้ีแลว้ผูน้าํยงัมีส่วนทาํใหเ้กิดวิสัยทศัน์ขององคก์ารและ

พนักงาน รวมทั้ ง ผูน้ําท่ีสามารถใช้อาํนาจอิทธิพลต่าง ๆ ทั้ งโดยตรงและโดยออ้มเพื่อนํากลุ่ม

ประกอบกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง 

 คําว่ า “ภาวะผู ้นํา” เป็นการผสมคําระหว่างคําว่า “ภาวะ” กับ “ผู ้นํา”  พจนานุกรมฉบับ

ราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ไม่ไดบ้ญัญติัคาํว่า “ภาวะผูน้าํ” แต่บญัญติัว่า “ภาวะ” เป็นคาํนามแปลว่า 

“ความมี ความเป็น หรือ ความปรากฏ”1  ส่วนคาํว่า “ผูน้าํ”ไม่ไดบ้ญัญติัไวใ้นพจนานุกรมโดยตรง  

แต่มีคาํท่ีใกลเ้คียงกนัมาก คือคาํวา่ “หวัหนา้” เป็นคาํนาม แปลว่า  “ผูเ้ป็นใหญ่ในหมู่หน่ึง ๆ” 2  และ

บญัญติัไวอี้กคาํหน่ึง คือ “ผูจ้ดัการ” เป็นคาํนาม แปลวา่ “บุคคลท่ีมีหนา้ท่ีบริหารและควบคุมดูแลกิจ 

เ ม่ือพิจารณาจากรากศัพท์ ท่ีก ล่าวไปแล้วพอสรุปได้ว่ า  ภาวะผู ้นํา  หมายถึง  ความเป็น

                                                 
1 ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542  (กรุงเทพฯ :  อกัษร

เจริญทศัน์, 2542), 618. 
2 เร่ืองเดียวกนั, 867. 
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ใหญ่ในหมู่หน่ึง ๆ3    สต็อกดิล (Stogdill) ไดใ้ห้ความหมายภาวะผูน้าํว่า  เป็นกิจกรรมการสร้าง

อิทธิพลต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรือกลุ่ม เพื่อให้เกิดความพยายามให้การดาํเนินงานบรรลุเป้าหมายท่ี

กาํหนดไว้4   แทนเนนบั้ม (Tannenbaum)  และคณะไดใ้หค้วามหมายภาวะผูน้าํว่า  การใชอิ้ทธิพล

เหนือบุคคลอ่ืนในสถานการณ์หน่ึง ๆ โดยผ่านกระบวนการติดต่อส่ือสารในอันท่ีจะทําให ้           

การดาํเนินงานบรรลุเป้าหมาย5  

เฮมฟิล และคูนส์ (Hemphill and Coons)  ไดใ้ห้ความหมายภาวะผูน้าํว่า  พฤติกรรมของ

ปัจเจกบุคคลท่ีเขาไดช้ี้นาํ  เพื่อให้การดาํเนินกิจกรรมกลุ่มเป็นไปตามเป้าหมายท่ีไดก้าํหนดไว้6   

ออร์เวย ์ทิด (Ordway  Tead)  อธิบายว่า  ภาวะผูน้าํ คือ การกระทาํท่ีมีอิทธิพลจูงใจใหผู้อ่ื้นร่วมใน

การปฏิบติังานเพื่อบรรลุเป้าหมายหรือศิลปะแห่งการกระทาํของบุคคลเพื่อให้ไดรั้บส่ิงท่ีตอ้งการ

และทาํให้ผูอ่ื้นช่ืนชอบ7  บาส (Bass) ให้ความหมายของภาวะผูน้าํ คือ กระบวนการเปล่ียนแปลง 

ผูน้ําตอ้งเป็นผูเ้ปล่ียนแปลงการปฏิบติังานของผูต้ามให้ได้ผลเกินเป้าหมายท่ีกาํหนด  ทศันคติ     

ความเช่ือมัน่และความตอ้งการของผูต้ามตอ้งไดรั้บการเปล่ียนแปลงจากระดบัตํ่าไปสู่ระดบัสูงกวา่8 

 เม่ือกล่าวโดยสรุป “ภาวะผูน้าํ”   จึงหมายถึง ความสัมพนัธ์ระหว่างคน 2 คน หรือมากกว่า

ข้ึนไปท่ีมีอํานาจหรืออิทธิพลเหนือกว่ากัน เพื่ อให้การดํา เ นินกิจกรรมบรรลุ เ ป้าหมาย

                                                 
3 ทองใบ  สุดชารี, ภาวะผู้นําและการจูงใจ, พิมพค์ร้ังท่ี 2 (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัราชภฏั

อุบลราชธานี, 2543), 3. 
4 Ralph M. Stogdill, “Leadership Organization,” Psychological Bulletin (January 1950) : 

4.  
5 R. Tannenbaum, I.R. Weschler and F. Massarik, “How to Choose a Leadership,” 

Harvard Business Review 36 (March - April 1957) : 7. 
6 J.K. Hemphill and A.E. Coons, Development on the Leader Behavior Description 

Questionnaire  In R.M.  Stogdill and A.E.  Coons, (Eds), Leader Behavior (Columbus : Bureau 

of Business Research, Ohio State University, 1957), 7. 
7 Ordway Tead, The Art of Leader (New York : McGraw – Hill Book Company,1970), 

20. 
8 Bernard M.  Bass, Leadership and Performance Beyond Expectations (New York : 

The Free Press, 1985), 545. 
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ววิฒันาการของทฤษฎภีาวะผู้นํา 

เป็นท่ียอมรับกนัทัว่ไปว่า ภาวะผูน้าํเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัในการบริหารท่ีจะเพิ่มประสิทธิภาพ 

และประสิทธิภาพผลขององคก์าร  ทฤษฎีภาวะผูน้าํ  เร่ิมมีความชดัเจนจากการศึกษาประมาณตน้

ศตวรรษท่ี 20   โดยการศึกษาตามแนวความคิด   ความเช่ือตามทฤษฏีภาวะผูน้าํในแต่ละช่วง แบบ

ภาวะผูน้ํามีหลายแบบต่างกันตามแนวคิดของนักทฤษฎีในแต่ละยุค   การศึกษาภาวะผูน้ํามี

วิว ัฒนาการมาเป็นลาํดับ  ในระยะแรกให้ความสําคัญกับคุณลักษณะของผูน้ํา  ต่อมาสนใจ

พฤติกรรมผูน้าํและผูน้าํตามสถานการณ์ และในปัจจุบนัเกิดการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและ

สังคมข้ึนมากมาย และทุกคนก็ตอ้งการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  จนมีนักทฤษฎีให้ความสนใจศึกษา

ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงเพิ่มมากข้ึน9 ดงัแผนภูมิท่ี 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 เนตร์พณัณา ยาวิราช, ภาวะผู้นําและผู้นําเชิงกลยุทธ์, พิมพค์ร้ังท่ี 1 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2546), 64. 
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แผนภูมิท่ี 3 ภาพแสดงวิวฒันาการทางการศึกษาเก่ียวกบัภาวะผูน้าํ 

ท่ีมา : เนตร์พณัณา ยาวิราช, ภาวะผู้นําและผู้นําเชิงกลยุทธ์, พิมพค์ร้ังท่ี 1 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2546), 64. 

ผูว้ิจยัไดส้รุปวิวฒันาการในการศึกษาภาวะผูน้าํระยะต่างๆของนกัทฤษฎีตามลาํดบั ดงัน้ี 

1. ทฤษฎีคุณลกัษณะ (trait theory) ทฤษฎีน้ีเป็นแนวคิดท่ีเก่แก่ท่ีสุด ในยุคเร่ิมแรกก่อน

คริสตกาล โดยมีตน้กาํเนิดมาจากทฤษฎีผูย้ิง่ใหญ่ (great man theory) ซ่ึงทาํการศึกษาลกัษณะและ

คุณสมบติัของผูน้าํ ทฤษฎีน้ีเช่ือว่า เหตุท่ีบุคคลหน่ึงเป็นผูน้าํไดน้ั้น เน่ืองจากเขาเกิดมาเพื่อท่ีจะเป็น

ผูน้าํ โดยเช่ือวา่ “ผูน้าํเป็นมาแต่กาํเนิดไม่สามารถสร้างได”้ ผูท่ี้เป็นผูน้าํจะมีความแตกต่างจากผูต้าม 

ความเช่ือเก่ียวกบัคุณลกัษณะของผูน้าํไดล้ดนอ้ยลงหลงัจากท่ี สตอ็กดิลล ์(Stogdill) และคนอ่ืนๆได้

นาํผลการศึกษาวิจยัก่อนปี 1940 เปรียบเทียบกบัผลการวิจยัช่วงปี 1940 – 1970 พบว่า ผลการวิจยั

ดงักล่าวไม่สมัพนัธ์กบัภาวะผูน้าํเสมอไป เช่นเดียวกบั วรูม (Vroom) ไดก้ล่าวถึงการศึกษาเพื่อคน้หา

คุณลักษณะความเป็นผู ้นําไม่ประสบผลสําเร็จ เพราะไม่อาจช้ีให้เห็นว่าคุณลักษณะใดๆท่ี

 

1950  1960  1970  1980  1990  2000 

ทฤษฎีเก่ียวกบัคุณลกัษณะ

ของผูน้าํ Trait Theory 

ทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมของ

ผูน้าํ Behavioral styles Theory 

ทฤษฎีเก่ียวกบัผูน้าํตาม

สถานการณ์  Contingency 

Leadership style 

ทฤษฎีผูน้าํ 

การเปล่ียนแปลง 

Transformational 

Leadership 
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ทาํให้เกิดความแตกต่างระหว่างผูน้าํและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดอ้ย่างชัดเจนแน่นอน10 และเรดดิน 

(Reddin) ไดส้นบัสนุนแนวคิดดงักล่าว โดยสรุปวา่ การศึกษาภาวะผูน้าํแนวน้ีมีจุดอ่อนท่ีไม่สามารถ

หาคุณลกัษณะท่ีดีท่ีสุดท่ีจะนาํไปใชใ้ห้เหมาะสมกบัทุกสถานการณ์ได้11 นกัทฤษฎีท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ 

วรูม (Vroom) เรดดิน (Reddin) และสตอ็กดิลล ์(Stogdill)12 

2. ทฤษฎีพฤติกรรมของผูน้าํ (behavioral styles theory) เน่ืองจากการศึกษาภาวะผูน้าํเชิง

คุณลกัษณะไม่ไดรั้บการยอมรับเท่าท่ีควร จึงเกิดแนวคิดท่ีมุ่งอธิบายหรือทาํนายพฤติกรรมของผูน้าํ 

หรือลกัษณะการนาํมากกว่าพิจารณาว่าใครเป็นผูน้าํ ภายใตส้มมติฐานว่าพฤติกรรมต่างๆของผูน้าํ

เป็นส่ิงท่ีเรียนรู้กนัได ้คนท่ีไดรั้บการฝึกฝนฝนให้มีพฤติกรรมของความเป็นผูน้าํท่ีเหมาะสมจะ

สามารถเป็นผูน้าํท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้13 ดงันั้นการศึกษาวิจยัตามแนวความเช่ือของ

กลุ่มทฤษฎีน้ีจึงมุ่งเนน้ท่ีการวิเคราะห์อธิบายพฤติกรรมของผูน้าํท่ีพึงกระทาํในการบริหารงานเป็น

หลกั และการศึกษาท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัแพร่หลาย ไดแ้ก่ 1) การศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัโอไฮโอโอสเตส คือ 

รูปแบบพฤติกรรมผูน้าํแบทฤษฎีสองมิติ (two – dimension theory) โดยนกัวิจยัไดศึ้กษาความมี

ประสิทธิภาพของพฤติกรรมของความเป็นผูน้ําใน 2 มิติ คือ มิติมิตรสัมพันธ์ (consideration 

dimension) กบัมิติกิจสัมพนัธ์ (initiating structure dimension) ผลการวิจยัพบว่า อตัราการออกจาก

งานตํ่าสุดและความพอใจของพนกังานจะสูงสุดภายใตผู้น้าํท่ีมีพฤติกรรมตามมิติสัมพนัธ์ (มุ่งคน) 

ในทางตรงกนัขา้มผูน้าํท่ีพฤติกรรมตามมิติกิจสัมพนัธ์ (มุ่งงาน) พนกังานจะมีการร้องทุกขแ์ละออก

จากงานมาก14 2) ทฤษฎีการบริหาร 4 ระบบ (four system of leadership theory) โดย ไลเคิร์ท 

(Likert) ไดเ้สนอระบบการบริหาร 4 ระบบท่ีเกิดจากความสัมพนัธ์ระหว่างฝ่ายบริหารกบัพนกังาน 

เพื่อหารูปแบบและพฤติกรรมการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ จากการศึกษาพบความเป็นผูน้าํท่ีอาจจะ

แสดงไวบ้นแนวต่อเน่ืองตั้งแต่ระบบท่ี 1 ไปจนถึงระบบท่ี 4 หรือ จากระบบเผดจ็การไปจนถึงระบบ

                                                 
10  Victor H. Vroom, “Leadership”, in Handbook of Industrial and Organization 

Psychology (Chicago: Rand Menally, 1976), 152 – 155. 
11

  William J. Reddin, Managerial Effectiveness (New York : McGraw – Hill, 1970), 

204. 
12 ทองหล่อ เดชไทย, ภาวะผู้นํา : เพือ่การบริหารคุณภาพสู่ความเป็นเลศิ  (กรุงเทพฯ : 

ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล, 2544), 12 – 13. 
13

 James Owen, “The Use of Leadership Theory”, Michigan Business Review 25 

(January 1973) : 13 – 19. 
14 James H. Donnelly, Jr., Jame L. Gibson and John M, Ivancevich, Fundamentals of 

Management, 3rd ed. (Dallas, Texas: Business Publisher, Inc., 1978), 266. 
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การเขา้ไปมีส่วนร่วม ไดแ้ก่  ระบบเผด็จการ (system 1 : exploitative authoritative) ระบบ ระบบ

เผด็จการแบบมีศิลป์ (system 2 : benevolent authoritative) ระบบปรึกษาหารือ (system 3 : 

consultative) และระบบให้เขา้มามีส่วนร่วม (system 4 : participative group)15 3) ทฤษฎีตาข่าย

บริหาร (managerial grid) โดย เบลคและมูตนั (Blake and Mouton) ไดพ้ฒันาการศึกษาของฮลับิน

เป็นตารางการบริหาร (the managerial grid) สืบเน่ืองมาจาก ผลการวิจยัเก่ียวกบัรูปแบบพฤติกรรมท่ี

ผูบ้ริหารแสดงออก โดยเสนอว่ารูปแบบพฤติกรรมผูน้าํสามารถทาํเป็นตาข่ายเช่ือมโยงสองมิติ (two 

dimension grid) ได ้คือ มิติท่ีผูบ้ริหารใหค้วามสาํคญักบัคน (concern for people) กบัมิติท่ีผูบ้ริหาร

ให้ความสาํคญักบังาน (concern for product) โดยจาํแนกพฤติกรรมผูน้าํออกเป็น 5 แบบ คือ 1) 

แบบอิมโพเวอร์ริช (impoverish) คือ ผูน้าํท่ีให้ความสําคญักบังานและคนน้อย 2) แบบคนัทรีคลบั 

(country club) คือ ผูน้าํท่ีให้ความสาํคญักบัคนมากแต่ให้ความสําคญักบังานนอ้ย 3) แบบทาสค ์

(task) คือ ผูน้าํท่ีใหค้วามสาํคญักบัคนนอ้ย 4) แบบมิดเดิล ออฟ เดอะ โรด (middle of the road) คือ 

ผูน้าํท่ีให้ความสมดุลทั้งงานและคน และ 5) แบบทีม (team) คือ ผูน้าํท่ีให้ความสาํคญักบังานและ

คนมาก16 

3) ทฤษฎีตามสถานการณ์ (situational theories) นักทฤษฎีเร่ิมมีการศึกษาแบบตาม

สถานการณ์หน่ึงสู่สถานการณ์หน่ึง หลกัการของทฤษฎีน้ี คือ การกาํหนดสถานการณ์ข้ึนเพื่อให้

ผูน้าํไดป้ฏิบติั โดยเช่ือวา่การเป็นผูน้าํไดน้ั้นข้ึนอยูก่บัสถานการณ์และส่ิงแวดลอ้มในขณะนั้น โดยท่ี

ผูน้าํตอ้งมีวิธีการท่ียืดหยุ่นไปตามสถานการณ์ท่ีแตกต่างกนั ทฤษฎีตามสถานการณ์ท่ีไดรั้บการ

พฒันาข้ึนเพื่อเป็นพื้นฐานให้ผูน้าํไดป้ฏิบติั ไดแ้ก่ โมเดลตามสถานการณ์ของฟีดเลอร์ (Fiedler’ 

leadership contingency model) ฟีดเลอร์ ไดส้ร้างแบบจาํลองความเป็นผูน้าํตามสถานการณ์ท่ี

ช้ีให้เห็นถึงปัจจยัสถานการณ์ 3 อย่างท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของผูน้าํ คือ1)  ความสัมพนัธ์

ระหว่างผูน้าํกบัสมาชิก  (leader – member  relation)  ไดแ้ก่  ระดบัของการใหค้วามนบัถือ  ความ

เช่ือมัน่  และความไวว้างใจท่ีมีผูต้ามมีต่อผูน้าํ  ซ่ึงสะทอ้นถึงการยอมรับในตวัผูน้าํ  2) โครงสร้าง

ของงาน (task structure)  กล่าวคือ งานท่ีมีโครงสร้างชดัเจน  ตอ้งระบุภารกิจชดัเจน  มีวิธีทาํงาน

เพียงวิธีเดียว  มีวิธีแกปั้ญหาท่ีชดัเจน   สามารถตรวจสอบไดทุ้กขั้นตอน โดยแต่ละคนรู้บทบาท

หน้าท่ีแน่นอนว่าตอ้งทาํอะไร  ทาํดว้ยวิธีใด  เป็นตน้  ตรงกนัขา้ม กรณีท่ีโครงสร้างของงานไม่

ชดัเจน  ไดแ้ก่  งานมีเป้าหมายคลุมเครือ  มีวิธีทาํงานไดห้ลายวิธี       ขาดวิธีการแกปั้ญหาท่ีแน่นอน  

ขาดขอ้มูลป้อนกลบั  ความไม่ชดัเจนเหล่าน้ีจึงยากต่อการปฏิบติังานของทั้งผูน้าํและผูต้าม  ดงันั้นถา้

                                                 
15

  Rensis Likert, The Human Organization (Tokyo: Kogakusha, 1967), 14. 
16  Robert R. Black and Jane S. Mouton, The New Managerial Grid (Houston: Gulf 

Publishing, Co., 1978), 10. 
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โครงสร้างงานชดัเจน  ผูน้าํยอ่มสามารถควบคุมทิศทางการทาํงานของกลุ่มไดง่้ายข้ึน  3) อาํนาจใน

ตาํแหน่ง  (position  power)  หมายถึง  อาํนาจท่ีมากบัตาํแหน่งท่ี    ผูด้าํรงอยูอ่ยา่งเป็นทางการซ่ึง

สามารถดูไดจ้ากการท่ีผูน้ั้นมีอาํนาจเบด็เสร็จในการใหคุ้ณใหโ้ทษดว้ยตนเอง  หรือเสนอการใหคุ้ณ

ใหโ้ทษแก่ลูกนอ้งต่อผูบ้งัคบับญัชาของตน17   รูปแบบภาวะผูน้าํตามแนวทฤษฎีกรุยทางสู่เป้าหมาย 

(path – goal theory)    ของเฮาส์ (House)  ซ่ึงไดพิ้จารณาทฤษฎี  ความเป็นผูน้าํจากงานวิจยัของ

ตนเองประกอบกบัขอ้สนบัสนุนจากงานวิจยัอ่ืน ๆ   เช่น วรูม (Vroom)  ฟีดเลอร์ (Fiedler)  พบว่า

ผูบ้ริหารสามารถใช้ภาวะผูน้ําได้หลาย ๆ แบบพร้อม ๆ กัน  ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กับปัจจยัสถานการณ์ 18   

ทฤษฎีภาวะผูน้าํและรูปแบบ multiple  linkage  model  ของยลูค ์(Yukl)  ใชต้วัแปรสอดแทรกและ

ตวัแปรทางสถานการณ์ อธิบายประสิทธิภาพของผูน้าํและการปฏิบติังานของกลุ่ม19   ภาวะผูน้าํตาม

ลกัษณะวงจรชีวิต (life  cycle  theory)  เป็นแนวคิดของเฮอร์เซยแ์ละแบลนชาร์ด (Hersey  and  

Blanchard)  ไดใ้ห้ทศันะว่า  แบบของผูน้าํท่ีมีประสิทธิผลจะเปล่ียนแปลงไปตามความพร้อมของ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  ผูน้าํท่ีมีประสิทธิผลจะตระหนกัอยูเ่สมอว่า  วงจรลกัษณะรูปแบบของผูน้าํจะไม่

ตายตวั  และตอ้งมีการเปล่ียนแปลงบา้งเป็นคร้ังคราว  โดยดูจากพฤติกรรมหรือความพร้อมของ

ผูบ้ ังคับบัญชาเป็นหลัก 20    ต่อมาทฤษฎีภาวะผูน้ําตามสถานการณ์ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็น

ตวักาํหนดภาวะผูน้าํอยู่บนพื้นฐานของการสังเกตอย่างง่ายในความสัมพนัธ์ระหว่างผูน้าํกบัผูต้าม  

และคาํนึงถึงเป้าหมายเพื่อให้บรรลุความสําเร็จเพียงเล็กน้อยเท่านั้น  ปัจจุบนันอกจากจะสนใจ

ลกัษณะผูน้าํใน 3 ลกัษณะดงักล่าวแลว้  ยงัสนใจศึกษาภาวะผูน้าํในดา้นอาํนาจบารมีของผูน้าํ  และ

ผูน้าํการเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนดว้ย 

  

 

 

 

                                                 
17 Hoy and Miskel, Education Administrations Theory and Practice, 4thed.  (New – 

York : McGraw – Hill, 1991), 274 – 278.  
18 Robert J.  House, “A Part Goal Theory of Leader Effectiveness,” Administrative 

Science Quarterly 1, 3 (September 1971) : 321 – 338. 
19 Gray Yukl, Leadership In Organization (Englewood Cliffs NJ : Prentice Hill, 1989), 

21. 
20 Pual Hersey and Kenneth H.  Blanchard, Management of Organizational Behavior 

(New Delhi : Prentice – Hall of India Private Limited, 1974), 22. 
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การเปลีย่นแปลงในองค์การ 

 ความสาํเร็จของการเปล่ียนแปลงในองคก์ารจะเกิดข้ึนไดเ้ก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบสาํคญั

ต่อไปน้ี คือ 

 1.  ผูน้าํแห่งการเปล่ียนแปลง (the change agent) 

 2.  การพิจารณาว่ามีอะไรบา้งท่ีควรจะตอ้งเปล่ียนแปลง (determining what should be 

change) 

 3.  ชนิดของการเปล่ียนแปลง (the kind of change to make) 

 4.  ผลกระทบท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง (individuals affected by change)   

 5.  การประเมินการเปล่ียนแปลง (evaluation of change) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 4 องคป์ระกอบของความสาํเร็จของการเปล่ียนแปลงในองคก์าร 

ท่ีมา : เนตร์พณัณา  ยาวิราช, ภาวะผู้นําและผู้นําเชิงกลยุทธ์ (กรุงเทพฯ : เซ็นทรัลเอก็ซ์เพรส,  2550), 80. 

 

ความสําเร็จของการเปลีย่นแปลงในองค์การ 

 1.  ผูน้าํแห่งการเปล่ียนแปลง (the change agent) หมายถึง บุคคลซ่ึงอยูภ่ายในหรือภายนอก

องคก์ารซ่ึงพยายามท่ีจะปรับปรุงสภาพขององคก์ารให้ดีข้ึน  การเปล่ียนแปลงอาจเกิดจากผูบ้ริหาร

กาํหนดเองหรือการจา้งท่ีปรึกษาภายนอก  เพราะท่ีปรึกษาจากภายนอกมีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น

ในดา้นต่าง ๆ การเปล่ียนแปลงควรพิจารณาอย่างกวา้ง ๆ ทกัษะท่ีสาํคญัของผูน้าํการเปล่ียนแปลง 

ความสําเร็จของ

การเปลีย่นแปลง 

ผู้นําการเปลีย่นแปลง บุคคลทีไ่ม่ต้องการเปลีย่นแปลง 

การประเมินผล 
การเปลีย่นแปลง 

การพจิารณาว่าควร

เปลีย่นแปลงอะไร 

ชนิดของการเปลีย่นแปลงทีต้่องการ 
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คือ ความสามารถในการพิจารณาวา่ควรเปล่ียนแปลงอยา่งไร และมีทกัษะในการเปล่ียนแปลงท่ีเป็น

การแกปั้ญหา  โดยการใช้ความรู้ในดา้นพฤติกรรมศาสตร์เป็นเคร่ืองมือช่วยให้ผูอ่ื้นยอมรับการ

เปล่ียนแปลง 

 2.  การพิจารณาว่าควรเปล่ียนแปลงอะไร (determining what should be changed)  ผูบ้ริหาร

ควรเจาะจงว่าจะเปล่ียนแปลงอะไรในองค์การ  การเปล่ียนแปลงเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองสําคญั ๆ คือ

องค์ประกอบด้านบุคคล  องค์ประกอบด้านโครงสร้างและองค์ประกอบด้านเทคโนโลย ี               

ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี21 

 2.1  องคป์ระกอบดา้นบุคคล  หมายถึง  การเปล่ียนทศันคติ  มีการใชค้วามเป็นผูน้าํ    

ให้เกิดการเปล่ียนแปลง การใชท้กัษะทางการส่ือสารและการเปล่ียนแปลงลกัษณะของผูป้ฏิบติังาน

ในองคก์าร 

 2.2  องค์ประกอบด้านโครงสร้าง  เช่น การเปล่ียนแปลงสายการบังคับบัญชา             

การกระจายอาํนาจ 

 2.3  องคป์ระกอบดา้นเทคโนโลย ี หมายถึง  การนาํเทคโนโลยมีาช่วยในการทาํงาน  

 องค์ประกอบทั้ งสามน้ีจะเปล่ียนแปลงอย่างควบคู่กันและสอดคล้องกัน เพราะต่างมี

ความสมัพนัธ์กนัดงัแผนภูมิท่ี 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 เนตร์พณัณา  ยาวิราช, ภาวะผู้นําและผู้นําเชิงกลยุทธ์ (กรุงเทพฯ : เซ็นทรัลเอก็ซ์เพรส, 

2550), 171. 
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แผนภูมิท่ี 5  องคก์ารท่ีมีประสิทธิภาพมีความสมัพนัธ์กบัองคป์ระกอบดา้นเทคโนโลยอีงคป์ระกอบ

เก่ียวกบัคนและองคป์ระกอบทางโครงสร้างขององคก์าร 

ท่ีมา : เนตร์พณัณา  ยาวิราช, ภาวะผู้นําและผู้นําเชิงกลยุทธ์ (กรุงเทพฯ : เซ็นทรัลเอก็ซ์เพรส, 2550), 

172. 

ฮูปเปอร์และพอตเตอร์ (Hooper and Potter) กล่าวว่า การท่ีจะเป็นผูน้าํท่ีมีประสิทธิผล

สําหรับยุคแห่งการเปล่ียนแปลง  จาํเป็นตอ้งมีการทาํให้เกิดดุลยภาพ 4 ประการ คือ  1) สามารถ

เช่ือมโยงสัมพันธภาพภายใน  2) สามารถใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบอย่างเต็มท่ีจาก

สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ืออาํนวยต่อการดาํเนินงาน  3) สามารถแต่งเติมและยุ่งเก่ียวกบัทุกขั้นตอนใน    

การดาํเนินงานขององคก์าร  และ 4) ตอ้งมีวิสัยทศัน์  สามารถประเมินเพื่อเตรียมพร้อมเพื่อพฒันา

สาํหรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต22 

 ธงชัย  สันติวงษ์  กล่าวถึงบทบาททางการบริหารของผู ้บริหารท่ีจะทําให้องค์การ               

มีประสิทธิผล 2 บทบาท  คือ 1) บทบาทในฐานะผูว้ิเคราะห์ปัญหา  (diagnostician)  ผูบ้ริหารจะเก็บ

รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัองคก์าร  และคนท่ีทาํงานอยูใ่นองคก์ารนั้น  เพื่อพิจารณาต่อไป

                                                 
22 Alan Hooper and John Potter, Intelligent Leadership : Creating a Passion For 

Change (Random House : Business Book March, 2002), 45. 

องค์การทีม่ี

ประสิทธิภาพ 

องค์ประกอบด้านเทคโนโลย ี

องค์ประกอบด้านโครงสร้าง 
    -  นโยบายขององค์การ 
    -  ระเบยีบวธีิปฏิบตั ิ

องค์ประกอบด้านบุคคล 
        -  ทศันคติ 
        -  ทกัษะความเป็นผู้นํา 
        - ทกัษะทางการส่ือสาร 
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ว่า  ควรจะตอ้งมีการเปล่ียนแปลงอะไรบา้ง  เพ่ือจะทาํให้องคก์ารมีประสิทธิผลสูงข้ึน  2)  บทบาท

ในฐานะท่ีเป็นผูน้าํแห่งการเปล่ียนแปลง (change agent)23  ผูบ้ริหารในปัจจุบนัไม่สามารถหลีกเล่ียง

การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วได้  ผูบ้ริหารได้รับแรงกดดันจากสภาพภายนอกต่าง ๆ ท่ีทาํให้

ตอ้งการให้องค์การเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดี  ดังนั้ นผูบ้ริหารควรพิจารณาว่าทาํไมบุคคลใน

องคก์ารจึงไม่ใหค้วามสาํคญัและมกัต่อตา้นการเปล่ียนแปลงกระบวนการเปล่ียนแปลงท่ีดีท่ีสุดควร

เป็นอยา่งไรและในบทน้ีจะกล่าวถึงการเปล่ียนแปลงท่ีผูบ้ริหารควรทราบวา่มีอะไรควรเปล่ียนแปลง

และควรเปล่ียนแปลงอยา่งไรสาํหรับอนาคต 

 

การจัดการเปลีย่นแปลง (managing change) 

 ผู ้บริหารทุกคนควรทําความเข้าใจเ ก่ียวกับการเปล่ียนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ              

วิรัช  สงวนวงศว์าน  กล่าววา่  องคก์ารจะเปล่ียนแปลงอยา่งมีประสิทธิภาพไดต่้อเม่ือ 

 1.  มีการกาํหนดแผนการบางอยา่งสาํหรับอนาคตซ่ึงจะทาํใหมี้ข้ึนหลงัการเปล่ียนแปลง 

 2.  มีการกําหนดหน้าท่ีต่าง ๆ ภายในองค์การตามความต้องการคาดหวังนั้ นคือ                

การเปล่ียนแปลงอยา่งมีแบบแผน 

 3.  มีการเคล่ือนยา้ยทรัพยากรทางการบริหารท่ีไม่ทาํใหเ้กิดค่าใชจ่้ายสูงข้ึนกว่าเดิมเพื่อมา

ทาํงานท่ีเปล่ียนแปลงนั้น 

 4.  มีการเคล่ือนยา้ยทรัพยากรทางการบริหารท่ีไม่ทําให้สมาชิกในองค์การสูญเสีย

ผลประโยชน์ท่ีเคยได้รับ  ความสําเร็จของการเปล่ียนแปลงเป็นส่ิงท่ีท้าทาย  องค์การจะมี           

ความยิ่งใหญ่และอยู่รอดไดห้ากเปล่ียนแปลงไดส้ําเร็จและทราบว่าควรเปล่ียนแปลงอย่างไรบา้ง    

จะมีเพียงบุคคลกลุ่มนอ้ยเท่านั้นท่ีขดัขวางการเปล่ียนแปลง  บุคคลทั้งหมดในองคก์ารเป็นผูท่ี้ไดรั้บ

ผลประโยชน์และมีบทบาททางด้านการปฏิบติัการเพ่ือให้การเปล่ียนแปลงเป็นไปอย่างราบร่ืน  

ดังนั้ นจึงเป็นส่ิงสําคัญในการเปล่ียนแปลง คือ การกระตุ้นให้บุคคลในองค์การยอมรับ                  

การเปล่ียนแปลงเพื่อความสาํเร็จขององคก์าร24 

 

 

 

                                                 
23 ธงชยั สันติวงษ,์ พฤติกรรมองค์การ (กรุงเทพฯ : บริษทัโรงพิมพไ์ทยวฒันาพานิช จาํกดั, 

2544), 333 – 334.  
24 วิรัช สงวนวงศว์าน, การจัดการและพฤติกรรมองค์การ (กรุงเทพฯ : บริษทัเพียร์สันเอด็

ดูเคชัน่อินโดนไชน่า จาํกดั, 2546), 2 – 3.  
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การกระตุ้นให้บุคคลเปลีย่นแปลง (motivation people to change) 

 บุคคลต้องการกระตุ้นให้เ กิดการเปล่ียนแปลงแต่ก็มีบุคคลจํานวนมากท่ีต่อต้าน               

การเปล่ียนแปลง  เกิดจากบุคคลขาดความเช่ือว่าจะเป็นไปได ้ ไม่เช่ือว่าจะเปล่ียนแปลงได ้ บุคคล

บางคนจะไดรั้บผลประโยชน์เท่านั้น  การมีทรัพยากรไม่เพียงพอ  เช่น  งบประมาณไม่พอ  หรือ

กาํลงัคนไม่เพียงพอ  กาํลงัคนบางส่วนต่อตา้นการเปล่ียนแปลง  ใครจะเป็นผูท้าํการเปล่ียนแปลง

อยา่งจริงจงั  บางคนอาจทาํเพียงหวงัผลระยะสั้น  หรือความพอใจของผูบ้ริหารเพียงชัว่คราว   หรือ

บางคนอาจไม่ไดรั้บความเป็นธรรมในผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ 

 สาเหตุอ่ืน ๆ ท่ีทาํให้เกิดการต่อต้านจึงพอสรุปรูปแบบทั่วไปท่ีทาํให้เกิดการต่อต้าน        

การเปล่ียนแปลง (a general model for managing resistance)  ไดเ้ป็นขอ้ ๆ ดงัน้ี 

 1.  ไม่ต้องการเปล่ียนแปลงไปจากเดิม (inertia)  โดยทั่วไปบุคคลไม่ต้องการท่ีจะ

เปล่ียนแปลงวิธีการทาํงานไปจากเดิมท่ีเคยทาํท่ีสะดวกสบายและง่ายอยู่แลว้   บุคคลจะไม่ยอมรับ

บางส่ิงบางอยา่งท่ีแปลกเขา้มา 

 2.  ระยะเวลาในการเปล่ียนแปลงสั้นมาก  (timing)  เวลาท่ีใชใ้นการเปล่ียนแปลงสั้นเกินไป

ทาํให้ผูป้ฏิบติังานรู้สึกกดดนัท่ีจะตอ้งรีบร้อน   ดงันั้นหากเป็นไปไดผู้บ้ริหารควรมีการบอกกล่าว

ล่วงหนา้ถึงการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนใหเ้กิดการยอมรับเสียก่อน 

 3.  ผูป้ฏิบติังานเกิดความต่ืนตระหนก (surprise)  ความต่ืนเตน้ตกใจท่ีฉบัพลนัทนัที        ไม่

คาดคิดและการเปล่ียนแปลงอย่างท่ีสุดทาํให้เกิดการต่อตา้น  และมีปฏิกิริยาต่อตา้นทนัที  ดงันั้น

ผูบ้ริหารควรรู้วา่ไม่ควรเปล่ียนแปลงอยา่งกะทนัหนัฉบัพลนัทนัที 

 แรงกดดนัจากเพื่อนร่วมงาน (peer pressure) แรงกดดนัจากเพื่อนร่วมงาน บางคร้ังทีมท่ี

ต่อตา้นความคิดใหม่มีความรุนแรงในการต่อตา้นจนทาํใหส้มาชิกในองคก์ารคลอ้ยตาม เพราะกลุ่ม

หวัรุนแรงชกันาํใหต่้อตา้นการเปล่ียนแปลง25 ดงัแผนภูมิท่ี 6 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25 เนตร์พณัณา  ยาวิราช, ภาวะผู้นําและผู้นําเชิงกลยุทธ์ (กรุงเทพฯ : เซ็นทรัลเอก็ซ์เพรส, 

2550), 175. 
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แผนภูมิท่ี 6 การต่อตา้นการเปล่ียนแปลง 

ท่ีมา : เนตร์พณัณา  ยาวิราช, ภาวะผู้นําและผู้นําเชิงกลยุทธ์ (กรุงเทพฯ : เซ็นทรัลเอก็ซ์เพรส, 2550), 

174. 

 

เหตุผลทีท่าํให้เกดิการต่อต้านการเปลีย่นแปลง (change – specific  reasons  for  resistance) 

 1.  ผลประโยชน์ส่วนตวั  (self - interest) ผูป้ฏิบติังานสูญเสียผลประโยชน์ส่วนตวั  ทาํให้

ต่อตา้นการเปล่ียนแปลงเพราะทาํใหเ้ขาตอ้งสูญเสียบางส่ิงบางอยา่งไป 

 2.  ความเขา้ใจผิด  (misunderstanding)  ความเขา้ใจผิดในการเปล่ียนแปลงโดยเฉพาะ

ประโยชน์ท่ีจะไดจ้ากการเปล่ียนแปลงผูป้ฏิบติังานไม่เขา้ใจในวตัถุประสงคข์องการเปล่ียนแปลงว่า

ทาํไมจึงตอ้งมีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี ควรช้ีแจงให้ผูป้ฏิบติังานทราบถึงประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจาก     

การเปล่ียนแปลงนั้น 

 3.  ความคิดเห็นต่างกนั (different assessment)  ความคิดเห็นต่างกนั  การประเมินค่าของ

การเปล่ียนแปลงต่างกัน  บางคนคิดว่าการเปล่ียนแปลงเป็นการพฒันาในขณะท่ีบางคนคิดว่า      

ก า ร เ ป ล่ี ย น แ ป ล ง ทํา ใ ห้ตก ตํ่ า ล ง   จึ ง เ ป็ น ปั ญ ห า ท่ี ผู ้บ ริ ห า ร คว ร ช้ี แ จ ง ถึ ง ปั ญ ห า ท่ี ต้อ ง                          

ทาํการเปล่ียนแปลงและอธิบายใหผู้ป้ฏิบติังานทราบถึงความจาํเป็นหรือความตอ้งการเปล่ียนแปลง

เพื่อให้ผู ้ปฏิบัติงานเข้าใจและคาดหวังว่าประโยชน์ท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงจะช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพ   การทาํงานได ้การไม่ช้ีแจงหรืออธิบายจะทาํใหเ้กิดความสบัสนและต่อตา้น 

ไม่ต้องการ

เปลีย่นแปลงไปจาก

เดมิ 

ระยะเวลาในการ

เปลีย่นแปลงเร็วมาก 

พนักงานเกดิความ 
ตืน่ตระหนก 

แรงกดดันจากเพือ่น

ร่วมงาน 

การต่อต้านการเปลีย่นแปลง (Resistance to change) 

การเสียผลประโยชน์ ความเข้าใจผดิ ความคดิต่างกนั 
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 4.  ความรู้และทกัษะกาํลงัจะหมดไป (knowledge and skill obsolescence)  ทั้งน้ีเน่ืองจาก

อุปสรรคจากอาํนาจและอิทธิพลเก่ียวกับการบริหารจัดการ  ส่วนความรู้ทักษะกําลังหมดไป

เก่ียวขอ้งกบัลาํดบัขั้นของสมาชิกในองคก์าร  พนักงานในองค์การจะต่อตา้นถา้หากความรู้และ

ทกัษะของเขาจะตอ้งหมดไป ตวัอยา่งเช่น  ผูมี้หนา้ท่ีเกบ็หนงัสือจะตอ้งใชเ้วลานานกบัการจดัระบบ

รายช่ือหนังสือ เม่ือผูบ้ริหารประกาศว่าจะนําระบบคอมพิวเตอร์เขา้มาแทนคนซ่ึงทาํให้ระบบ       

การจดัระบบรายช่ือหนงัสือทาํไดง่้ายข้ึนกจ็ะไดรั้บการต่อตา้นจากผูท่ี้มีหนา้ท่ีเกบ็หนงัสือ26 

 

ตัวแบบในการจัดการต่อต้านการเปลีย่นแปลง  

 1.  unfreezing  stage  การละลายพฤติกรรม  หมายถึง  การปรับปรุงการทาํงานในปัจจุบนั

เพื่อให้พร้อมสําหรับอนาคต  ผู ้บริหารควรคํานึงถึงขั้ นตอนในการละลายพฤติกรรมใน                

ด้านวฒันธรรมเก่า ๆ ท่ีผูป้ฏิบติังานยงัคงทาํตามแบบเดิม ๆ ความคิดเห็นเดิม ๆ บางคร้ังควรมี       

การส่ือสารให้ผูป้ฏิบติังานไดท้ราบถึงผลเสียในการกระทาํแบบเดิมเม่ือเปรียบเทียบกบัคู่แข่งขนั  

ผูบ้ริหารควรให้ผูป้ฏิบติังานมีส่วนร่วมรับรู้เก่ียวกับค่าใช้จ่าย  คุณภาพ  และผลกาํไรท่ีจะดีข้ึน       

เม่ือเปล่ียนรูปแบบการทาํงานเสียใหม่  ส่ิงสาํคญัในการละลายพฤติกรรม คือ ช่องวา่งของการปฏิบติั 

หรือ performance gap  หมายถึง  ความแตกต่างระหว่างความเป็นจริงกบัการปฏิบติัท่ีตอ้งการ

เปล่ียน  คือการคิดแบบเก่าและการคิดแบบใหม่  ช่องว่างน้ีทาํให้เกิดการปฏิบติัท่ีไม่ไดผ้ลดี  เช่น  

การขาย  กาํไรท่ีตอ้งการ  สินคา้ท่ีคงเหลือท่ีเป็นจริงกับท่ีตอ้งการในอนาคต ในสถานการณ์น้ี

ผูบ้ริหารควรมีการปรับใหถู้กตอ้งกบัสภาพความเป็นจริงดว้ย  การทาํใหช่้องว่างในการปฏิบติังานน้ี

ลดน้อยลงจะต้องกระทําทั้ งแผนก   กลุ่มผู ้ปฏิบัติงานและตัวผู ้ปฏิบัติงานแต่ละคนจะต้อง                 

มีการเปล่ียนแปลงการคิดใหผู้ป้ฏิบติังานเห็นดว้ยและยอมรับ 

 2.  moving  การเปล่ียนแปลง  หมายถึง  การเร่ิมจากการสร้างวิสัยทศัน์  และกระตุน้ใหเ้กิด

การเปล่ียนแปลงวิสัยทศัน์เก่ียวขอ้งกับการใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ ขององค์การ  โครงสร้างองค์การ  

วฒันธรรมองคก์าร  และผูป้ฏิบติังานมีส่วนร่วมในการเปล่ียนแปลงทั้งส้ิน  ส่ิงสําคญัท่ีทาํให้เกิด  

การเปล่ียนแปลง คือ การท่ีผูบ้ริหารองคก์ารมีวิสยัทศัน์ใหม่ ๆ และกวา้งไกลไปสู่อนาคต 

 3.  refreezing  การรักษาพฤติกรรมใหม่ท่ีไดเ้ปล่ียนแปลงแลว้โดยการเสริมแรง  เช่นการมี

ระบบควบคุม  หน่วยสนับสนุนให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีถูกต้องและเสริมแรงใน

พฤติกรรมท่ีดีของผูป้ฏิบติังาน  การสนับสนุนอย่างต่อเน่ือง  และการให้รางวลัแก่พฤติกรรมท่ี

เป็นไปในทางท่ีตอ้งการ  การเปล่ียนแปลงองคก์ารในปัจจุบนั  การคงไวซ่ึ้งพฤติกรรมไม่จาํเป็นตอ้ง

                                                 
26 ศิริพงษ ์ เศาภายน, หลกัการบริหารการศึกษา : ทฤษฎแีละแนวปฏิบัติ (กรุงเทพฯ :  

บุคพอยท,์ 2548), 211. 
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กาํหนดไวเ้ป็นประการท่ีสามเสมอไป  บางคร้ังการเสริมสร้างพฤติกรรมใหม่ ๆ จะเขม้แขง็และดีข้ึน

กว่าพฤติกรรมเดิม ๆ   ดังนั้ นคงมีการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองค์การในด้านการเสริมแรง

พฤติกรรมท่ีดีเอาไว ้เพื่อให้พฤติกรรมท่ีดีอยู่คงทนถาวร อนัมีผลทาํให้องคก์ารมีความแข็งแกร่ง

ตลอดไป27  ดงัแผนภูมิท่ี 7 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 7  ตวัแบบในการจดัการต่อตา้นการเปล่ียนแปลง 

ท่ีมา : เนตร์พณัณา  ยาวิราช, ภาวะผู้นําและผู้นําเชิงกลยุทธ์ (กรุงเทพฯ : เซ็นทรัลเอก็ซ์เพรส, 2550), 

174. 

 

การลดการต่อต้านการเปลีย่นแปลง (reducing  resistance  to  change) 

 เพื่อให้แน่ใจว่าการเปล่ียนแปลงเป็นผลสําเร็จ ผูบ้ริหารจะตอ้งสามารถลดการต่อตา้น      

การเปล่ียนแปลงหรือทาํใหก้ารต่อตา้นลดนอ้ยลงได ้

 1.  การหลีกเล่ียงความต่ืนเตน้ตกใจของผูป้ฏิบติังาน (avoid surprises)  เพราะ ผูป้ฏิบติังาน

ต้องการเวลาในการท่ีจะทาํความเขา้ใจก่อนว่ามีอะไรบ้างท่ีเปล่ียนแปลงผูบ้ริหาร ไม่ควรทาํ         

การเปล่ียนแปลงอย่างกะทันหันฉับพลันทันที เพราะผูป้ฏิบัติงานจะมีความรู้สึกตรงกันข้าม  

ผูบ้ริหารควรอธิบายเก่ียวกบัผลท่ีผูป้ฏิบติังานจะไดรั้บการเปล่ียนแปลง โดยการบอกใหท้ราบวา่จะมี

การเปล่ียนแปลงอะไรบ้างจะเปล่ียนแปลงไปในรูปแบบใด  เปล่ียนแปลงอย่างไร  จะทาํให้

ผูป้ฏิบติังานเกิดความเขา้ใจ และเร่ิมรู้สึกถึงความตอ้งการของการเปล่ียนแปลงนั้น 

 2.  ผูบ้ริหารควรหาวิธีทาํให้ผูป้ฏิบติังานเขา้ใจวตัถุประสงคข์องการเปล่ียนแปลง (promote  

real  understanding)  ขั้นตอนสาํคญัในการเปล่ียนแปลงเพื่อลดความกลวัหรือความวิตกกงัวลของ

ผูป้ฏิบติังาน  กระตุน้และสนบัสนุนใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงโดยเนน้ท่ีผูป้ฏิบติังานจะไดรั้บผลอะไร

จากการเปล่ียนแปลงนั้น เช่น ผูป้ฏิบติังานจะตอ้งสูญเสียงานท่ีทาํอยูห่รือไม่  การทาํงานแบบเก่า ๆ 

จะเป็นอุปสรรคต่อการเปล่ียนแปลงหรือไม่  ผูป้ฏิบัติงานจะมีความสามารถทํางานอย่างมี

                                                 
27 ศิริพงษ ์ เศาภายน, หลกัการบริหารการศึกษา : ทฤษฎแีละแนวปฏิบัติ (กรุงเทพฯ : 

 บุคพอยท,์ 2548), 213. 

การละลาย

พฤติกรรม 
การหยดุพฤติกรรม

 

การรักษาพฤติกรรมใหม่ให้

คงไวโ้ดยการเสริมแรง หรือ

การสนบัสนุนพฤติกรรมใหม่ 

การเปล่ียนแปลง 
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ประสิทธิภาพในระบบใหม่หรือไม่  อาํนาจและเกียรติยศของผูป้ฏิบัติงานยงัคงมีอยู่หรือไม่  

ผูป้ฏิบติังานจะตอ้งมีความรับผิดชอบมากกว่าเดิมไหม  จะตอ้งทาํงานนานข้ึนไหม  จะตอ้งทาํงาน

หนกัข้ึนหรือไม่  จะตอ้งทาํให้ขดัแยง้แย่งชิงกบัผูร่้วมงานหรือไม่  ส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีผูป้ฏิบติังาน

เกิดความสงสัย  จึงเป็นหนา้ท่ีท่ีผูบ้ริหารควรอธิบายให้ผูป้ฏิบติังานทราบและสร้างความเขา้ใจใน

เร่ืองเหล่าน้ี 

 3.  กาํหนดขั้นตอนของการเปล่ียนแปลง (set  the  state  for  change)  หมายถึง  การกาํหนด

ขั้นตอนก่อนหลงัของการเปล่ียนแปลงเพื่อทาํใหผู้ป้ฏิบติังานมีทศันคติทางบวกต่อ การเปล่ียนแปลง  

การเปล่ียนแปลงทศันคติกระทาํไดจ้ากผูบ้ริหารระดบัสูง  ระดบักลางและระดบัล่าง  การกาํหนด

ขั้นตอนการเปล่ียนแปลงจะทาํใหผู้ป้ฏิบติังานมีทศันคติทางบวก 

 4.  การให้ผูป้ฏิบัติงานได้ทดลองการเปล่ียนแปลงการทาํงานในช่วงระยะเวลาหน่ึง        

ก่อนการเปล่ียนแปลงจะเกิดข้ึนจริง ๆ (make  tentative  change)  เพ่ือใหผู้ป้ฏิบติังานเกิดความเขา้ใจ

ว่าจะตอ้งเปล่ียนแปลงวิธีการทาํงานอย่างไรบา้ง  ซ่ึงเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุดในการลดความวิตกกงัวลและ

ความกลัวการสูญเสียประโยชน์ท่ีเคยได้รับ  การทาํการทดลองเปล่ียนแปลงก่อนน้ีจะช่วยให้

สามารถทดสอบไดว้่าผูป้ฏิบติังานมีปฏิกิริยาต่อการทาํงานใหม่อย่างไรและสามารถทาํไดห้รือไม่  

ผูป้ฏิบติังานตอ้งการพิสูจน์ความจริงว่าการเปล่ียนแปลงนั้นดีหรือไม่  ถา้หากดีจะช่วยให้เปล่ียน

ทศันคติดา้นบวกได ้ ผูป้ฏิบติังานท่ีมีแนวความคิดในการเปล่ียนแปลงสูงจะเขา้ใจความสาํคญัของ

การเปล่ียนแปลงไดเ้ป็นอยา่งดี  และเป็นการลดอุปสรรคท่ีเกิดจากการทาํงานท่ีไดเ้ปล่ียนแปลงให้มี

อุปสรรคน้อยลง  เพราะไดท้ดลองปฏิบติัมาแลว้  และยงัช่วยให้สามารถประเมินไดว้่าวิธีการใน   

การเปล่ียนแปลงเหมาะสมแลว้หรือไม่ มีส่ิงใดตอ้งปรับปรุงแกไ้ข28 

 

วธีิทาํให้เกดิการต่อต้านเปลีย่นแปลงลดน้อยลงหรือการจัดการการเปลีย่นแปลง 

 ผูบ้ริหารควรทาํความเขา้ใจวิธีการหลายวิธีในการทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงให้สาํเร็จดว้ย

วิธีการดงัต่อไปน้ี 

 1.  การให้ความรู้และการส่ือสารท่ีดีแก่ผูป้ฏิบติังาน  (education  and  communication)  

ผูบ้ริหารควรให้ความรู้แก่ผูป้ฏิบติังานเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงก่อนท่ีจะทาํการเปล่ียนแปลงก่อน

การเปล่ียนแปลงจะเกิดข้ึน  และบอกกล่าวให้ผูป้ฏิบติังานทราบ มีการนาํเสนอในรูปของกลุ่มหรือ

เป็นรายงานหรือบนัทึกใหผู้ป้ฏิบติังานทราบ 

 2.  การใหมี้ส่วนร่วมหรือเขา้มาเก่ียวขอ้ง  (participation and involvement)  หมายถึง  

                                                 
28 Fred C. Lunenburg  and  Allan C.  Ornstein, Education  Administration : Concepts 

and practice, 2nded.  (Belmont California : Wadsworth Publishing Company, 1996), 209. 
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การให้ความสําคญักับผูป้ฏิบติังานในการฟังความคิดเห็นของผูป้ฏิบติังานในการเปล่ียนแปลง      

การรับฟังคาํแนะนาํของผูป้ฏิบติังาน 

 3.  การอาํนวยความสะดวกและสนบัสนุน (facilitation  and  support) หมายถึง การ

เปล่ียนแปลงจะง่ายข้ึนถา้หากมีการให้การสนับสนุนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น  มีการฝึกอบรม การ

จัดหาทรัพยากรให้แก่ผูป้ฏิบัติงาน  เพราะผูป้ฏิบัติงานจะต้องเปล่ียนแปลงการทาํงานภายใต้

สภาพแวดลอ้มใหม่ 

 4.  การเจรจาต่อรองและการให้รางวลั  (negotiation and  rewards)  หมายถึง ผูบ้ริหารทาํ

การเจรจากบัผูป้ฏิบติังานเพื่อแสวงหาความร่วมมือในการเปล่ียนแปลง  เพื่อให้ผลประโยชน์ท่ีจะ

ไดรั้บเป็นท่ีพอใจแก่ผูป้ฏิบติังาน  มีการให้รางวลั  เช่น โบนัส  ค่าจา้งเงินเดือนท่ีเหมาะสมและ

สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลง 

 5.  การใชก้ลวิธีและการเอามาเป็นพวก  (manipulation  and  cooptation)  หมายถึง 

ผูบ้ริหารใชย้ทุธวิธีในการโนม้นา้วใหผู้ป้ฏิบติังานเห็นดว้ยกบัการเปล่ียนแปลง การใชว้าทศิลป์หรือ

วิธีท่ีจะทาํใหผู้ป้ฏิบติังานยอมเป็นพวกท่ีเห็นดว้ยกบัการเปล่ียนแปลง  การเขา้เป็นสมาชิกกบักลุ่มท่ี

เปล่ียนแปลงจะช่วยใหก้ารต่อตา้นลดลง 

 6.  การบงัคบั (coercive)  หมายถึง  ผูบ้ริหารอาจลงโทษแก่ผูท่ี้ต่อตา้นการเปล่ียนแปลงแต่

ควรเป็นวิธีสุดทา้ย เพราะไม่ทาํให้เกิดผลดี ผูป้ฏิบติังานมีความรู้สึกไม่ดีต่อผูบ้ริหาร  ผูบ้ริหารอาจ

บงัคบัใหผู้ป้ฏิบติังานยอมทาํตามท่ีตอ้งการได ้แต่ผูป้ฏิบติังานอาจต่อตา้นอยูภ่ายใน29 

 

การนําไปสู่การเปลีย่นแปลง  (leading  change) 

 ผูน้ําการเปล่ียนแปลงเป็นผูท้าํการเปล่ียนแปลงโดยเป็นผูน้ําไปสู่การเปล่ียนแปลงใน

องคก์าร โดยเร่ิมตน้จากการสร้างจิตสํานึกให้ผูป้ฏิบติังานทราบถึงความจาํเป็นและความเร่งด่วน

ของการเปล่ียนแปลง  ริเร่ิมทาํการนาํไปสู่การเปล่ียนแปลงร่วมกนั  พฒันาวิสัยทศัน์และกลยุทธ์      

มีการส่ือสารให้ทราบถึงวิสัยทศัน์ท่ีตอ้งการให้เป็น  ให้อาํนาจในเบ้ืองตน้ก่อนเพ่ือเป็นพ้ืนฐาน      

ในการทาํงานได้  กาํหนดความต้องการในระยะสั้ นว่าต้องการเปล่ียนแปลงเร่ืองใดให้สําเร็จ           

ทาํการเปล่ียนแปลงให้ได้ผลลพัธ์ท่ีมากข้ึนมีผลไดจ้ากการการเปล่ียนแปลงดีข้ึนจนกระทัง่เป็น

แนวทางใหม่ท่ีบุคคลในองค์การยึดถือเป็นวัฒนธรรมขององค์การ 30  โดยมีขั้นตอนท่ีผู ้นํา             

การเปล่ียนแปลงควรทาํ ดงัน้ี 

                                                 
29 Ibid., 210. 
30 Ibid., 211 – 212. 
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 1.  การสร้างสาํนึกแห่งความเร่งด่วนท่ีตอ้งการเปล่ียนแปลง  (establishing  a sense of 

urgency)  เพื่อให้การทาํงานเป็นปัจจุบนัประกอบกับสภาพแวดลอ้มทางการแข่งขนัและตลาด

ทางการแข่งขนัท่ีมีวิกฤตและโอกาส  ส่วนประกอบสําคญัของการนาํไปสู่การเปล่ียนแปลง  คือ  

การช้ีแจงให้ทราบเหตุผลของการเปล่ียนแปลงไปสู่ส่ิงใหม่ความพอใจและตั้งใจท่ีจะเปล่ียนแปลง

เพื่อนาํไปสู่ส่ิงท่ีดีกว่า เพื่อความอยู่รอดภายใตก้ารแข่งขนั และการช่วงชิงชยัชนะทางตลาดลูกคา้

อย่างมีจุดมุ่งหมาย ซ่ึงลอ้มรอบดว้ยพลงัแห่งการเปล่ียนแปลงการริเร่ิมในการนาํการเปล่ียนแปลง

ร่วมกนั (to create a guiding coalition)  หมายถึง การมีพลงักลุ่มท่ีผลกัดนัใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง

ร่วมกันตั้ งแต่ผูบ้ริหารระดับสูง ระดับกลาง และระดับล่าง เพราะแต่ละกลุ่มมีความสัมพนัธ์           

ในการเช่ือมโยงกนัเพื่อให้เปล่ียนแปลงสําเร็จ โดยอาศยัการส่ือสารท่ีดีต่อกนั เพื่อทาํให้เกิดเป็น

พฤติกรรมใหม่ท่ีตอ้งการ 

 2.  การพฒันาวิสยัทศัน์และกลยทุธ์ (developing a vision and strategy)  หมายถึง การมีภาพ

แห่งอนาคตท่ีชดัเจนหรือวิสัยทศัน์ท่ีชดัเจนซ่ึงเป็นเคร่ืองนาํทางไปสู่ส่ิงท่ีคาดหวงัและส่ือให้คนใน

องคก์ารทราบถึงอนาคตท่ีตอ้งการจะใหเ้ป็นไป 

 3.  การส่ือใหผู้อ่ื้นทราบ (communicating the change vision) หมายถึง การหาโอกาสและ

ใชช่้องทางในการส่ือสารใหบุ้คคลในองคก์ารทราบถึงวิสยัทศัน์ และพฤติกรรมใหม่ท่ีตอ้งการ 

 4.  การให้อาํนาจอย่างกวา้ง ๆ  (empowering broad – based action) หมายถึง การทาํให ้                 

การเปล่ียนแปลงสาํเร็จโดยการให้อาํนาจมอบหมายให้บุคคลมีอาํนาจในการทาํงานได ้ เช่น  การให้

ขอ้มูลท่ีสําคญัเพื่อตดัสินใจ  การให้ความรู้ในการทาํงาน  การให้อาํนาจหน้าท่ีและการให้รางวลั

ตอบแทน 

 5.  การนาํไปสู่ชยัชนะท่ีตอ้งการ (generate  short term wins) หมายถึง มีการวางแผนเพื่อให้

การทาํงานตามท่ีตอ้งการเปล่ียนแปลงเป็นผลสาํเร็จ 

 6.  การช่วยใหว้ิสัยทศัน์เป็นจริง (consolidate gains and produce more change) หมายถึง      

การส่งเสริมการพฒันาบุคลากรสาํหรับการเปล่ียนในอนาคต 

 7.  ใหค้วามสาํคญักบัผลงานท่ีดี (anchor new approaches in the culture) หมายถึง การให้

ความสําคญักบัพฤติกรรมใหม่ท่ีไดเ้ปล่ียนแปลงแลว้ และมีการพฒันาบุคลากรอย่างต่อเน่ืองให้มี

ความรับผดิชอบและสาํนึกในการเปล่ียนแปลง31 

 

 

 

                                                 
31 Ibid., 211 – 213. 
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ทฤษฎภีาวะผู้นําการเปลีย่นแปลง (transformational leadership theory) 

ทฤษฎีภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง เป็นทฤษฎีของการศึกษาภาวะผูน้าํแนวใหม่ หรือเป็น

กระบวนการทศัน์ใหม่ (new paradigm) ของภาวะผูน้าํ  ท่ีมุ่งยกระดบัความตอ้งการ ความเช่ือ 

ทศันคติ คุณธรรมของผูต้ามให้สูงข้ึน  เพ่ือให้มีผลต่อการพฒันาการเปล่ียนแปลงกลุ่มองคก์ารให้มี

ประสิทธิผล โดยมีแนวคิดว่า การศึกษาภาวะผูน้าํท่ีผ่านมายงัไม่สามารถอธิบายภาวะผูน้าํไดอ้ย่าง

ชดัเจน และยงัไม่รู้ว่าอะไรเป็นแก่นแทข้องผูน้าํท่ีสอดคลอ้งกบัชีวิตในยุคปัจจุบนัโดยมี เบอร์น 

(Burns)32  และบาส (Bass) เป็นสองคนแรกท่ีกล่าวถึงภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง โดยแสดงให้เห็น

ว่าเป็นทฤษฎีของการศึกษาภาวะผู ้นําแนวใหม่   เน่ืองจากภาวะผู ้นําการเปล่ียนแปลงเป็น              

การเปล่ียนแปลงกระบวนทศัน์ (paradigm shift) ไปสู่ความเป็นผูน้าํท่ีมีวิสัยทศัน์ (visionary)  และมี

การกระจายอาํนาจหรือเสริมสร้างพลงัจูงใจ (empowering)  เป็นผูมี้คุณธรรม (moral agents)  และ

กระตุน้ผูต้ามให้มีความเป็นผูน้ํา  ซ่ึงภาวะผูน้าํลกัษณะน้ีกาํลงัเป็นท่ีตอ้งการอย่างยิ่งในโลกท่ีมี     

การเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วและสบัสนอยา่งในปัจจุบนัน้ี33 

 

ความหมายของภาวะผู้นําการเปลีย่นแปลง 

 ภาวะผูน้ําการเปล่ียนแปลง (transformational leadership)  มีช่ือเรียกภาษาไทยท่ีพบ

โดยทั่วไป เช่น เสริมศักด์ิ   วิศาลาภรณ์  ให้ความหมายว่าภาวะผู ้นําแบบเปล่ียนสภาพ 34           

รังสรรค์  ประเสริฐศรี  ใช้คาํว่าภาวะผูน้ําการปฏิรูป 35  และภาวะผูน้ําการเปล่ียนแปลงสําหรับ

งานวิจยัน้ี  ผูว้ิจยัใชค้าํว่า  ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง  จากการศึกษาคน้ควา้พบว่า มีผูใ้หค้วามหมาย 

“ภาวะผูน้าํ     การเปล่ียนแปลง” หลายท่าน ดงัน้ี  บาส (Bass)  กล่าวถึงภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงว่า 

เป็นผูน้าํท่ีทาํให้ผูต้ามอยู่เหนือกว่าความสนใจในตนเอง  ผ่านทางการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 

(idealized influence or charisma)  การสร้างแรงบนัดาลใจ  การกระตุน้ทางปัญญา  หรือ              

การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  ผูน้าํจะยกระดบัวุฒิภาวะและอุดมการณ์ของผูต้ามท่ีเก่ียวกบั

ผลสมัฤทธ์ิ (achievement)  การบรรลุสจัจะแห่งตน (self – actualization)  ความเจริญรุ่งเร่ือง (well – 

                                                 
32 James M.  Burns, Leadership (New – York : Harper and Raw, 1978), 20. 
33 Mosley and others, Management Leadership in Action, 5thed.  (New – York : Haper 

Collins, 1996), 412. 
34 เสริมศกัด์ิ  วิศาลาภรณ์, “ภาวะผูน้าํ” (ในประมวลสาระชุดวิชาทฤษฎีและแนวปฏิบติัใน

การบริหารการศึกษาหน่วยท่ี 5 – 8 มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2544), 60. 
35 รังสรรค ์ ประเสริฐศรี, ภาวะผู้นํา (กรุงเทพฯ : DIAMON IN BUSINESS WORLD, 

2544), 63. 
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being) ของสังคม องคก์าร และผูอ่ื้น   นอกจากนั้น ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงมีแนวโนม้ท่ีจะช่วย

กระตุน้ความหมายของงานในชีวิตของผูต้ามให้สูงข้ึน  อาจจะช้ีนาํหรือเขา้ไปมีส่วนร่วมในการ

พฒันา   ความตอ้งการทางศีลธรรมให้สูงข้ึนดว้ย36  บาสและอโวลิโอ (Bass and Avolio)  กล่าวถึง 

ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงวา่สามารถเป็นไดจ้ากผูน้าํท่ีมีลกัษณะดงัน้ี  คือ  มีการกระตุน้ใหเ้กิดความ

สนใจในระหวา่งผูร่้วมงานและผูต้ามใหม้องงานของพวกเขาในแง่มุมใหม่ ๆ ทาํใหเ้กิดการตระหนกั

รู้ในเร่ืองภารกิจ (mission)  และวิสัยทศัน์ (vision) ของทีมและองคก์าร มีการพฒันาความสามารถ

ของผูร่้วมงานและผูต้ามไปสู่ระดบัความสามารถท่ีสูงข้ึนมีศกัยภาพมากข้ึน  ชกันาํใหผู้ร่้วมงานและ      

ผูต้ามมองให้ไกลเกินกว่าความสนใจของพวกเขาเอง ไปสู่ส่ิงท่ีจะทาํให้กลุ่มไดป้ระโยชน์  ผูน้าํ    

การเปล่ียนแปลงจะชกันาํผูอ่ื้นใหท้าํมากกวา่ท่ีพวกเขาจะตั้งใจตั้งแต่ตน้  และบ่อยคร้ังมากท่ีพวกเขา

คิดว่ามนัจะเป็นไปได ้ ผูน้าํจะมีการทา้ทายความคาดหวงั และมกัจะนาํไปสู่การบรรลุถึงผลงานท่ี

สูงข้ึน37    ส่วนเรซิล และสแวนสัน (Rezil and Swanson)  กล่าวถึงผูน้าํแห่งการเปล่ียนแปลงว่าเป็น

ผูจู้งใจให้บุคคลปฏิบติังานเกินความคาดหวงัตามปกติ  มุ่งไปท่ีภารกิจงานดว้ยความสนใจท่ีเกิดข้ึน

ภายในตนเอง  มุ่งการบรรลุความตอ้งการในระดบัสูง  และทาํใหพ้วกเขามีความมัน่ใจในการท่ีจะใช้

ความสามารถปฏิบติังานใหบ้รรลุผลสาํเร็จในภารกิจนั้น ๆ38  รัตติกรณ์  จงวิศาล  ใหค้วามหมายของ

ภาวะผู ้นําการเปล่ียนแปลง หมายถึง  กระบวนการท่ีผู ้นํา มี อิทธิพลต่อผู ้ร่วมงาน  โดย                     

การเปล่ียนแปลงความพยายามของผูร่้วมงานให้สูงข้ึนกว่าความพยายามท่ีคาดหวัง  พัฒนา

ความสามารถของผูร่้วมงานไปสู่ระดบัท่ีสูงข้ึนและมีศกัยภาพมากข้ึน  ทาํให้ตระหนักรู้ในภารกิจ  

จูงใจให้ผูร่้วมงานมองไกลเกินกว่าความสนใจของตน  ซ่ึงจะนําไปสู่ประโยชน์ของกลุ่มหรือ

สงัคม39   

จากความหมายทั้งหมดท่ีกล่าวมา สรุปไดว้่าภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง (transformational 

leadership)  หมายถึง ระดบัพฤติกรรรมของผูบ้ริหารท่ีแสดงให้เห็นในการจดัการหรือการทาํงานท่ี

                                                 
36 B. M.  Bass, Leadership and Performance beyond expectations (New – York : Free 

Press, 1985), 121. 
37 Bernard M.  Bass and B.J. Avolio, Improving Organizational Effectiveness 

Through Transformational Leadership (Thousand Oaks : Sage Publications, 1994), 2. 
38 T.A. Razil and A.D. Swanson, Fundamental concepts of Educational Leadership, 

2nded.  (New – Jersey : Merrill Preantice – Hall, 1998), 32. 
39 รัตติกรณ์ จงวิศาล, “ผลการฝึกอบรมภาวะผูน้ําการเปล่ียนแปลงของผูน้ํานิสิต

มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์” (ปริญญานิพนธ์วิทยาศาสตร์ดุษฎีบณัฑิต การวิจยัทางพฤติกรรม

ศาสตร์ประยกุต ์บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2543), 5 – 6. 
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เป็นกระบวนการเปล่ียนแปลงความพยายามของผูร่้วมงานใหสู้งกว่าความพยายามท่ีคาดหวงัเป็นผล

ให้การปฏิบติังานเกินความคาดหวงั  พฒันาความสามารถและศกัยภาพไปสู่ระดบัท่ีสูงข้ึน โดย

ผูบ้ริหารแสดงบทบาท  ทาํให้ผูร่้วมงานรู้สึกไวว้างใจ  ตระหนักรู้ภารกิจและวิสัยทศัน์  มีความ

จงรักภกัดีและจูงใจให้ผูร่้วมงานมองไกลเกินกว่าความสนใจของตน  ซ่ึงจะนาํไปสู่ประโยชน์ของ

องคก์าร 

 

ความเป็นมาและแนวคดิทฤษฎภีาวะผู้นําการเปลีย่นแปลง 

ก่อนจะมาเป็นแนวคิดทฤษฎีภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง  ทฤษฎีภาวะผูน้าํเร่ิมตน้มาก่อน คือ 

ทฤษฎีภาวะผูน้าํแบบบารมี  (charismatic  leadership)  โดย เวเบอร์ (Max Weber)  ในทศวรรษท่ี 

1920 ไดเ้สนอทฤษฎีภาวะผูน้าํแบบบารมี  เม่ือผลงานของเขาไดก้ระตุน้ความสนใจของนกัสังคม

วิทยาและนกัรัฐศาสตร์ท่ีศึกษาดา้นภาวะผูน้าํ  ต่อมาในทศวรรษท่ี 1980  นกัวิจยัทางจิตวิทยาและ

การจดัการ  ไดแ้สดงความสนใจอย่างมากต่อภาวะผูน้าํแบบบารมีน้ี เน่ืองจากในช่วงทศวรรษนั้น

เกิดการแปรรูปและมีการฟ้ืนฟอูงคก์ารต่าง ๆ อยา่งมากและผูบ้ริหารองคก์ารต่าง ๆ ในสหรัฐอเมริกา

มีการยอมรับกนัว่า  มีความตอ้งการและจาํเป็นตอ้งมีการเปล่ียนแปลงในการดาํเนินการเร่ืองต่าง ๆ 

เพื่อให้ในองคก์ารสามารถอยู่ไดใ้นสภาวะท่ีมีการแข่งขนัทางเศรษฐกิจสูง  ภาวะผูน้าํแบบบารมี  

หมายถึง ภาพความคิดของผูต้ามท่ีมองวา่ผูน้าํเป็นผูท่ี้มีพรสวรรค ์มีความเป็นพิเศษและเหนือคนเป็น

เทพ   คองเกอร์และคานนัโก (Conger and Kanungo)  ไดเ้สนอทฤษฎีผูน้าํแบบบารมี  โดยยึดตาม

สมมติฐานท่ีว่าบารมีนั้ นเป็นปรากฏการณ์แบบการเสริมสร้าง  คือ  ผูต้ามจะเป็นผูเ้สริมสร้าง

คุณลกัษณะพิเศษให้กบัผูน้าํ  โดยมาจากการสังเกตพฤติกรรมของผูน้าํและผลจากพฤติกรรมนั้น  

พฤติกรรมเหล่านั้นประกอบดว้ย  1) การกระตุน้แนวคิดท่ีมีความแตกต่างจากแนวคิดเดิมอยา่งมาก

แต่อยู่ในอัตราท่ีผู ้ตามยังสามารถรับได้  2) ทักษะการจัดการในการสร้างความประทับใจ                 

3) ความสามารถในการรู้คิดประเมินสถานการณ์และโอกาส  รวมทั้งขอ้จาํกดั  4) มีความรู้ไวทาง

สังคม  และมีการเอาใจเขามาใส่ใจเรา  (empathy)  ในความตอ้งการและในค่านิยมของผูต้าม  ผูน้าํ

แบบบารมีน้ีมกัจะเกิดข้ึนเม่ือมีวิกฤตการณ์ท่ีตอ้งการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญั หรือผูต้ามผูต้ามไม่พอใจ

ในสถานะเดิม  อย่างไรก็ตามแมว้่าจะไม่ไดมี้วิกฤตการณ์เกิดข้ึนก็ตาม  ผูน้าํแบบน้ีมกัจะแสดงส่ิง

ต่าง ๆ ท่ีเหนือธรรมดาในการจดัการเร่ืองต่าง ๆ  นอกจากน้ี คองเกอร์ (Conger)  ไดอ้ธิบายว่าภาวะ

ผูน้าํแบบบารมีอาจจะมีลกัษณะบารมี หรือบุคลิกภาพเชิงลบ  เช่น  ผูน้าํจะทาํโครงการขนาดใหญ่

เพื่อโฆษณาตวัเองเกินจริง  เน่ืองจากผูน้าํประเมินตนเองสูงเกินไป  และการยินดีท่ีจะหารือหรือ

ยอมรับคาํแนะนาํจากผูอ่ื้น   ผูน้าํแบบน้ีจะลม้เหลวในการสร้างผูสื้บทอดท่ีมีความสามารถ  ผูน้าํ

แบบน้ีมกัจะทาํใหลู้กนอ้งอ่อนแอและคอยพ่ึงผูน้าํ  และอาจบ่อนทาํลายหรือขจดัผูท่ี้มีศกัยภาพท่ีจะ
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เป็น      ผูสื้บทอดผูน้าํ40  มีงานวิจยัท่ีสนบัสนุนแนวคิดภาวะผูน้าํแบบบารมี  เช่น  งานของ โฮเวล 

และ ฟรอสท ์(Howell  and  Frost)  ไดท้ดลองในหอ้งปฏิบติัการโดยมีการวดัพฤติกรรมของผูน้าํ

และพบว่า พฤติกรรมแบบมีบารมีของผูน้ําส่งผลให้ความพึงพอใจและผลการปฏิบัติงานของ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาสูงข้ึน  และเฮาส์  สพริงเกอร์ และวอยสกี (House, Springer and Woycke)  ได้

ศึกษาบุคลิกภาพการมีบารมีและความมีประสิทธิภาพในฐานะผูน้าํของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา  

สรุปว่าบุคลิกภาพและความมีบารมีสร้างความแตกต่างในความมีประสิทธิภาพของผูน้าํ41  บาส 

(Bass)  ไดร้ะบุขอ้จาํกดับางประการของผูน้าํแบบมีบารมี และไดแ้นะนาํให้มีการขยายทฤษฎีให้

ครอบคลุมถึงลกัษณะพฤติกรรม  ตวับ่งช้ีบารมี  สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ืออาํนวย  ตวัอยา่งเช่น ผูน้าํแบบ

มีบารมี มกัจะเกิดข้ึนในท่ีท่ีการใช้อาํนาจแบบปกติลม้เหลวในการจดัการกบัวิกฤตการณ์  และ        

ยงัเป็นท่ีน่าสงสัยเก่ียวกบัค่านิยมและความเช่ือดงัเดิมของผูน้าํแบบน้ี  ดงันั้นต่อมาในทฤษฎีภาวะ

ผูน้ําการเปล่ียนแปลงของบาส (Bass)  ได้ใช้คาํว่า  การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (idealized 

influence)  แทนคาํว่า การสร้างบารมี (charisma)  ซ่ึงหมายถึง การมีอิทธิพลเก่ียวกบัอุดมการณ์ท่ี

ระดบัสูงสุดของจริยธรรม คือความไม่เห็นแก่ตวั  ซ่ึงทั้งผูน้าํและผูต้ามจะมีการอุทิศตนอยา่งดีท่ีสุด

เท่าท่ีจะสามารถทาํได ้ ซ่ึงบาส (Bass)  ไดใ้ห้เหตุผลในการใชค้าํว่าการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์  

แทนคาํว่า การสร้างบารมี  เน่ืองจาก  1) การสร้างบารมีเป็นตัวแทนของความหมายหลาย

ความหมายในการโฆษณา  เช่น การฉลอง ซ่ึงมีลกัษณะเป็นการโออ้วดหรือแสดงความต่ืนเตน้เกิน

จริง   2) การสร้างบารมีมีความสัมพนัธ์มากเกินไปกบัการปกครองแบบเผด็จการและความเป็นผูน้าํ

การเปล่ียนแปลงเทียม  เช่น ฮิตเลอร์ (Hitler)  มุสโสลินี (Mussolini)   3)  สาํหรับผูว้ิจยับางคน  เช่น  

เฮาส์ (House)  และคองเกอร์และคานนัโก (Conger and Kanungo)  กล่าวว่า  การสร้างบารมี  คือ   

การรวมภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงทั้งหมด  ตั้งแต่การสร้างแรงบนัดาลใจ  การกระตุน้ปัญญา  และ

การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล   ดงันั้นในการฝึกอบรมและในวตัถุประสงคบ์างงานวิจยัของ

บาส (Bass)  จึงใชค้าํว่า  การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ แทนคาํว่าการสร้างบารมี42   หลงัจากเกิด

                                                 
40 Gray Yukl and Van David D.  Fleet, “Theory and Research on Leadership in 

Organizations,” Handbook of industrial and Organizational Psychology 3(1992) : 173 – 187.  
41 Pual M. Muchinsky, Psychology Applied to Work An Introductions to Industrial 

and Organizational Psychology, 5thed.  (California : Brooks/Cole, 1997), 374.  
42 Bernard M. Bass, “Two Decades of Research and Development in Transformational 

Leadership,” European Journal of Word and Organizational Psychology 8, 1 (January 1999) : 

1.  
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ทฤษฎีภาวะผูน้าํแบบบารมีแลว้  ไดเ้กิดมีการพฒันาแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัภาวะผูน้าํแบบใหม่ข้ึน  

คือ ทฤษฎีภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง  (transformational  leadership)  

 

แนวคดิทฤษฎภีาวะผู้นําการเปลีย่นแปลง (transformational leadership theory)  

ทฤษฎีภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง เป็นทฤษฎีของการศึกษาภาวะผูน้าํแนวใหม่ หรือเป็น

กระบวนการทศัน์ใหม่ (new paradigm) ของภาวะผูน้าํ  ท่ีมุ่งยกระดบัความตอ้งการ ความเช่ือ 

ทศันคติ คุณธรรมของผูต้ามให้สูงข้ึน  เพ่ือให้มีผลต่อการพฒันาการเปล่ียนแปลงกลุ่มองคก์ารให้มี

ประสิทธิผล โดยมีแนวคิดว่า การศึกษาภาวะผูน้าํท่ีผ่านมายงัไม่สามารถอธิบายภาวะผูน้าํไดอ้ย่าง

ชดัเจน และยงัไม่รู้ว่าอะไรเป็นแก่นแทข้องผูน้าํท่ีสอดคลอ้งกบัชีวิตในยุคปัจจุบนัโดยมี เบอร์น 

(Burns)43  และบาส (Bass) เป็นสองคนแรกท่ีกล่าวถึงภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง โดยแสดงให้เห็น

ว่าเป็นทฤษฎีของการศึกษาภาวะผู ้นําแนวใหม่   เน่ืองจากภาวะผู ้นําการเปล่ียนแปลงเป็น              

การเปล่ียนแปลงกระบวนทศัน์ (paradigm shift) ไปสู่ความเป็นผูน้าํท่ีมีวิสัยทศัน์ (visionary)  และมี

การกระจายอาํนาจหรือเสริมสร้างพลงัจูงใจ (empowering)  เป็นผูมี้คุณธรรม (moral agents)  และ

กระตุน้ผูต้ามให้มีความเป็นผูน้ํา  ซ่ึงภาวะผูน้าํลกัษณะน้ีกาํลงัเป็นท่ีตอ้งการอย่างยิ่งในโลกท่ีมี     

การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและสับสนอย่างในปัจจุบนัน้ี 44 ทฤษฎีภาวะผูน้ําการเปล่ียนแปลง  

(transformational  leadership) ท่ีไดมี้การกล่าวถึง คือ ทฤษฎีภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของเบอร์น 

(Burns)  ในปี ค.ศ.1978  และบาส (Bass) ในปี ค.ศ.1985  แต่ทฤษฎีท่ีไดรั้บการยอมรับว่าเป็นทฤษฎี

ภาวะผูน้าํท่ีมีประสิทธิภาพและมีงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งสนบัสนุนมากมาย  รวมทั้งมีการฝึกอบรมเพื่อ

พฒันาภาวะผูน้าํตามทฤษฎีดว้ย คือภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของบาส และอโวลิโอ (Bass and  

Avolio)   

ในท่ีน้ีจะกล่าวถึงแนวคิดทฤษฎีภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงตามแนวคิดของนกัทฤษฎีต่าง ๆ 

ดงัต่อไปน้ี 

ทฤษฎภีาวะผู้นําการเปลีย่นแปลง  (transformational  leadership) ของเบอร์น (Burns) 

ในทฤษฎีภาวะผูน้ําการเปล่ียนแปลง   ตอนเร่ิมตน้ได้รับการพฒันามาจากการวิจัยเชิง

บรรยายผูน้าํทางการเมือง  โดยเบอร์น (Burns)  อธิบายว่าภาวะผูน้าํในเชิงกระบวนการท่ีผูน้าํมี   

อิทธิพลต่อผูต้ามและในทางกลบักนัผูต้ามก็ส่งอิทธิพลต่อการแกไ้ขพฤติกรรมของผูน้าํเช่นเดียวกนั  

ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงมองไดท้ั้งในระดบัแคบ ท่ีเป็นกระบวนการท่ีส่งอิทธิพลต่อปัจเจกบุคคล 

                                                 
43 James M.  Burns, Leadership (New – York : Harper and Raw, 1978), 20. 
44 Mosley and others, Management Leadership in Action, 5thed.  (New – York : Haper 

Collins, 1996), 412. 
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(individual)  และในระดบักวา้งท่ีเป็นกระบวนการในการใช้อาํนาจเพ่ือเปล่ียนแปลงสังคมและ

ปฏิรูปสถาบัน 45  ในทฤษฎีของเบอร์น (Burns)  ผูน้ําการเปล่ียนแปลงพยายามยกระดับของ          

การตระหนักรู้ของผูต้ามโดยการยกระดับแนวความคิดและค่านิยมทางศีลธรรมให้สูงข้ึน  เช่น      

ในเร่ืองเสรีภาพ  ความยุติธรรม  ความเท่าเทียมกนั  สันติภาพ  และมนุษยธรรม  โดยไม่ยึดตาม

อารมณ์  เช่น  ความกลวั  ความเห็นแก่ตวั  ความอิจฉาริษยา  เพื่อให้ผูต้ามกา้วข้ึนจาก “ตวัตนใน   

ทุก ๆ วนั” (everyday  selves) ไปสู่ “ตวัตนท่ีดีกว่า” (better selves)  เบอร์น (Burns)  มีแนวคิดว่า 

ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงอาจจะมีการแสดงออกโดยผูใ้ดกไ็ดใ้นองคก์าร ทุก ๆ ตาํแหน่ง  ซ่ึงอาจจะ

เป็นผูน้าํหรือเป็นผูต้าม  และอาจจะเก่ียวกบัคนท่ีมีอิทธิพลเท่าเทียมกนั สูงกว่าหรือตํ่ากว่าก็ได้46  

เบอร์น (Burns) ได้ให้ความหมายของภาวะผูน้ํา หมายถึง การท่ีผูน้ําทาํให้ผูต้ามสามารถบรรลุ

จุดมุ่งหมายท่ีแสดงออกถึงค่านิยม   แรงจูงใจ   ความตอ้งการ  ความจาํเป็นและความคาดหวงัทั้งของ

ผูน้าํและของผูต้าม  ภาวะผูน้าํเป็นปฏิสัมพนัธ์ของบุคคลท่ีมีความแตกต่างกนัในดา้นอาํนาจ  ระดบั

แรงจูงใจและทกัษะ เพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายร่วมกนั  ซ่ึงเกิดไดใ้น 3 ลกัษณะ47  คือ 

1.  ภาวะผูน้าํแบบแลกเปล่ียน (transactional  leadership)  เป็นปฏิสัมพนัธ์ท่ีผูน้าํติดต่อกบัผู ้

ตามเพื่อแลกเปล่ียนผลประโยชน์ซ่ึงกนัและกนัโดยใชก้ระบวนการต่อรอง โดยผูน้าํจะใชร้างวลัเพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการและเพื่อแลกเปล่ียนกบัความสาํเร็จในการทาํงานถือว่าผูน้าํจะใช ้ ผูต้ามท่ีมี

ความตอ้งการอยู่ในระดบัขั้นแรกตามทฤษฎีความตอ้งการเป็นลาํดบัขั้นของมาสโลว ์(Maslow’ 

need hierarchy theory)   

2.  ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง (transformational leadership)  ผูน้าํจะตระหนกัถึง       ความ

ตอ้งการและแรงจูงใจของผูต้าม  ผูน้าํและผูต้ามมีปฏิสัมพนัธ์กนัในลกัษณะยกระดบั         ความ

ตอ้งการซ่ึงกนัและกนั  ก่อนใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงสภาพทั้งสองฝ่าย  คือ  เปล่ียนผูต้ามไปเป็นผูน้าํ

การเปล่ียนแปลงและเปล่ียนผู ้นําการเปล่ียนแปลงไปเป็นผู ้นําแบบเจริญธรรม  โดยผู ้นํา                

การเปล่ียนแปลงจะตระหนักถึงความตอ้งการของผูต้ามและจะกระตุน้ผูต้ามให้เกิดความสํานึก 

(conscious)  และยกระดบัความตอ้งการของผูต้ามใหสู้งข้ึนตามลาํดบัขั้นความตอ้งการของมาสโลว ์

(Maslow’ need hierarchy theory)  และทาํใหผู้ต้ามเกิดจิตสาํนึกของอุดมการณ์อนัสูงส่ง  และยดึถือ

ว่าค่านิยมเชิงจริยธรรมเป็นคุณค่าของจุดหมาย (end values) เช่น อิสรภาพ  ความยุติธรรม          

                                                 
45 James M. Burns, Leadership (New – York : Harper and Raw, 1978), 20. 
46 Gray A. Yulk, Leadership in Organization (Englewood Cliffs N.J. : Prentice Hall, 

1989), 21. 
47 James M. Burns, Leadership (New – York : Harper and Raw, 1978), 20. 
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ความเสมอภาค  สันติภาพ  และสิทธิมนุษยชน   ทั้งน้ีเพ่ือไม่ให้ผูต้ามถูกครอบงาํดว้ยอาํนาจฝ่ายตํ่า  

เช่น  ความกลวั  ความโลภ  ความเกลียด ความอิจฉาริษยา  เป็นตน้ 

3.  ภาวะผูน้าํแบบจริยธรรม  (moral leadership)  ผูน้าํการเปล่ียนแปลงเป็นผูน้าํแบบ

จริยธรรมอย่างแทจ้ริง เม่ือผูน้าํไดย้กระดบัความประพฤติและความปรารถนาเชิงจริยธรรมของทั้ง

ผูน้าํและผูต้ามให้สูงข้ึนและก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทั้งสองฝ่าย  อาํนาจของผูน้าํจะเกิดข้ึนเม่ือ

ผูน้าํทาํใหผู้ต้ามเกิดความไม่พึงพอใจต่อสภาพเดิมทาํใหผู้ต้ามเกิดความขดัแยง้ระหว่างค่านิยมกบัวิธี

ปฏิบติัสร้างจิตสํานึกให้ผูต้ามเกิดความตอ้งการในระดบัท่ีสูงกว่าเดิมตามลาํดบัขั้นความตอ้งการ

ของมาสโลว ์(Maslow’ need hierarchy theory)  ระดบัการพฒันาในระดบัขั้นท่ีสูงกว่าเดิม  หรือ

ระดบัการพฒันาจริยธรรม  แลว้จึงดาํเนินการเปล่ียนแปลงทาํให้ผูน้าํและผูต้ามไปสู่จุดมุ่งหมายท่ี

สูงข้ึน48   

ทฤษฎีภาวะผู้นําการเปลีย่นแปลง  (transformational  leadership)  ตามแนวคิดของบาส 

(Bass) 

 จากทฤษฎีของเบอร์น (Burns)  ต่อมาบาส (Bass)  ไดเ้สนอทฤษฎีภาวะผูน้าํท่ีมีรายละเอียด

มากข้ึน  เพื่ออธิบายกระบวนการเปล่ียนสภาพในองคก์าร  และไดช้ี้ให้เห็นความแตกต่างระหว่าง

ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงแบบบารมี (charismatic leadership) และภาวะผูน้าํแบบแลกเปล่ียน 

(transactional leadership)  บาส (Bass)  นิยามภาวะผูน้าํในแง่ของผลกระทบของผูน้าํท่ีมีต่อตวัผูต้าม 

ผูน้าํเปล่ียนสภาพผูต้าม  โดยการทาํให้พวกเขาตระหนกัในความสาํคญั  และคุณค่าในผลลพัธ์ของ

งานมากข้ึน  หรือโดยยกระดบัความตอ้งการของผูต้าม  หรือโดยชกัจูงให้พวกเขาเห็นแก่องคก์าร

มากกว่าการสนใจตนเอง  (self - interest)  ผลจากอิทธิพลเหล่าน้ีทาํให้ผูต้ามมีความเช่ือมัน่และ

เคารพในตวัผูน้าํ  และไดรั้บการจูงใจใหท้าํส่ิงต่าง ๆ ใหม้ากกว่าท่ีคาดหวงัในตอนแรก  บาส (Bass)  

เห็นว่าภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงมากกว่าคาํเพียงคาํเดียว ท่ีเรียกว่า บารมี (Charisma)  บารมีไดรั้บ

การนิยามว่าเป็นกระบวนการซ่ึงผูน้าํส่งอิทธิพลต่อผูต้าม  โดยการปลุกเร้าอารมณ์ท่ีเขม้แข็งและ

ความเป็นเอกลกัษณ์ของผูน้าํ   บาส (Bass) เห็นว่าการมีบารมีมีความจาํเป็น แต่ไม่เพียงพอสาํหรับ

ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง ยงัมีส่วนประกอบท่ีสาํคญัอีกสามส่วนของภาวะผูน้าํ การเปล่ียนแปลงท่ี

มีนอกเหนือจากบารมี  คือ  การกระตุน้ทางปัญญา (intellectual stimulation) การคาํนึงถึงความเป็น

ปัจเจกบุคคล  (individualized consideration)  และการสร้างแรงบนัดาลใจ (inspirational motivation)  

ทั้ งสามองค์ประกอบรวมกับการสร้างบารมีเป็นองค์ประกอบท่ีมีปฏิสัมพนัธ์ เพื่อสร้างความ

เปล่ียนแปลงให้แก่ผูต้าม  ผลท่ีผสมผสานทาํให้ผูน้าํการเปล่ียนแปลงแตกต่างกบัผูน้าํแบบบารมี   

นอกจากน้ีผูน้าํการเปล่ียนแปลงพยายามท่ีจะเพิ่มพลงั  (empower)  และยกระดบัผูต้ามในขณะท่ีผูน้าํ

                                                 
48 Ibid. 
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แบบบารมีหลายคนพยายามท่ีจะทาํใหผู้ต้ามอ่อนแอและตอ้งคอยพึ่งผูน้าํ  และสร้างความจงรักภกัดี

มากกว่าผกูพนัในแนวคิดบาส (Bass)  ใหนิ้ยามภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงในทางท่ีกวา้งกว่าเบอร์น 

(Burns)  โดยไม่ใช่แค่เพียงการใชส่ิ้งจูงใจ (incentive) เพื่อใหมี้ความพยายามมากข้ึน แต่จะรวมการ

ทาํให้งานท่ีตอ้งการมีความชดัเจนข้ึนเพื่อการให้รางวลัตอบแทน  ในตอนเร่ิมตน้ของทฤษฎีภาวะ

ผูน้าํการเปล่ียนแปลงของบาส (Bass)  ไดเ้สนอภาวะผูน้าํ 2 แบบ  คือ  1) ภาวะผูน้าํแบบแลกเปล่ียน 

(transactional leadership)  2)  ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง (transformational  leadership) ซ่ึงมี

ลกัษณะเป็นพลวตัร (dynamic) ท่ีมีความต่อเน่ืองกนั  ตามรูปแบบภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงจะมี

ความต่อเน่ืองจากภาวะผู ้นําแบบแลกเปล่ียน  โดยผู ้นําจะใช้ภาวะผู ้นําการเปล่ียนแปลง 

(transformational  leadership)  เพื่อพฒันาความตอ้งการของผูต้ามใหสู้งข้ึนต่อเน่ืองจากภาวะผูแ้บบ

แลกเปล่ียน (transactional leadership)  ซ่ึงเป็นการแลกเปล่ียนส่ิงท่ีตอ้งการระหว่างกนั เพ่ือใหผู้ต้าม

ปฏิบติัตาม  ผูน้ําทั้ งสองประเภทน้ีผูน้ําคนเดียวกันอาจใช้ประสบการณ์ท่ีแตกต่างกันในเวลาท่ี

แตกต่างกนั  ซ่ึงบาส (Bass)  เปรียบเทียบให้เห็นว่า ความเป็นภาวะผูน้าํแบบแลกเปล่ียนสามารถ

ส่งผลในการปรับปรุงประสิทธิภาพข้ึนตํ่ากว่า  ส่วนภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงซ่ึงช่วยเพิ่มและ

ปรับปรุงประสิทธิภาพข้ึนท่ีสูง  บาส (Bass)  ยงัไดก้ล่าวถึงภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงเป็นส่วนขยาย

ของภาวะผูน้าํแบบแลกเปล่ียน  เน่ืองจากภาวะผูน้าํแบบแลกเปล่ียนจะเน้นเฉพาะเร่ืองการจดัการ

หรือแลกเปล่ียน  ซ่ึงเกิดข้ึนระหวา่งผูน้าํ  ผูร่้วมงานและผูต้าม  ซ่ึงการแลกเปล่ียนน้ีจะอยูบ่นพื้นฐาน

ท่ีผูน้าํถกเถียงพูดคุยกนัว่ามีความตอ้งการอะไร มีการระบุเง่ือนไขและรางวลัท่ีผูต้ามและผูร่้วมงาน

จะได้รับ ถา้พวกเขาทาํสําเร็จ   แต่ภาวะผูน้ําการเปล่ียนแปลงจะปฏิบติัต่อผูร่้วมงานและผูต้าม

มากกว่าการกาํหนดให้มีการแลกเปล่ียนหรือขอ้ตกลงธรรมดา  พวกเขาจะมีการปฏิบติัในวิถีทางท่ี

จะนาํไปสู่การบรรลุถึงผลงาน  และบาส (Bass) กล่าวถึงภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงมีความแตกต่าง

จากภาวะผูน้าํแบบแลกเปล่ียน  แต่ไม่ใช่กระบวนการท่ีเกิดข้ึนแยกจากกนั  ซ่ึงผูน้าํคนเดียวกนัอาจ

ใชภ้าวะผูน้าํทั้งสองแบบตามสถานการณ์หรือเวลาท่ีแตกต่างกนั49  สาํหรับความแตกต่างของภาวะ

ผูน้าํทั้งสองแบบ  สามารถสรุปเป็นตาราง ท่ี 2 ดงัต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

                                                 
49 B.M. Bass, Leadership and Performance beyond expectations (New York : Free 

Press, 1985), 123 – 125. 
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ตารางท่ี 2  ความแตกต่างระหวา่งภาวะผูน้าํแบบแลกเปล่ียนกบัภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง 

 

ความแตกต่าง ภาวะผูน้าํแบบแลกเปล่ียน ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง 

คุณลกัษณะ 

 

 

 

แรงจูงใจ 

อาํนาจ 

จุดเนน้ 

ผูน้าํ 

 

 

 

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

 

 

ผลท่ีไดรั้บ 

-  มุ่งกระบวนการแลกเปล่ียน

ความคิดเป็นแบบค่อยพฒันาอยู่

ภายใตโ้ครงสร้างท่ีเป็น                

การตอบสนอง (reactive) 

-  รางวลั (ภายนอก) 

-  ประเพณีปฏิบติั 

-  ผลท่ีได ้

-  เนน้ในกิจกรรม  ช้ีบทบาทชดัเจน  

ตระหนักในความต้องการจัดการ

แบบวางเฉย 

 

- แสวงหาความมัน่คง ความตอ้งการ

ได้รับการตอบสนองแยกองค์การ

ออกจากปัจเจกบุคคล 

-  การทาํงานตามท่ีหวงั 

-  มุ่งความสมัพนัธ์  ความคิดเป็นแบบ

เปล่ียนแปลงส้ินเชิง เกิดข้ึนจาก

วิกฤตการณ์ เป็นลกัษณะการริเร่ิม 

(proactive) 

-  การเห็นคุณค่า (ภายใน) 

-  ความมีบุคลิกพิเศษ 

-  วิสยัทศัน์ 

-  เป็นท่ีปรึกษา  ผูฝึ้กสอน  และครูมีการ

กระจายอาํนาจใหแ้ต่ละบุคคลใหอ้าํนาจ

ตดัสินใจ  เป็นผูน้ําท่ีดีไม่เป็นทางการ  

เขา้ถึงไดง่้าย 

-  ละเวน้ประโยชน์ส่วนตนเพ่ือองคก์าร  

ทาํมากกวา่ท่ีคาดหวงั 

 

-  กา้วกระโดดในการทาํงาน 

 

ท่ีมา :  B. M. Bass, Leadership and Performance beyond expectations (New York : Free Press, 

1985), 124. 

บาส (Bass)  กล่าวถึงภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงว่า เป็นผูน้ําท่ีทาํให้ผูต้ามอยู่เหนือกว่า   

ความสนใจในตนเอง  ซ่ึงเป็นภาวะผูน้าํท่ีเน้น การสร้างวิสัยทศัน์  การถ่ายทอดและการปลูกฝัง

ค่านิยม  การสร้างบารมี  การคาํนึงถึงเอกบุคคล  การกระตุน้ทางปัญญา  และการสร้างแรงบนัดาลใจ   

ผูน้าํจะยกระดบัวุฒิภาวะและอุดมการณ์ของผูต้ามท่ีเก่ียวกบัผลสัมฤทธ์ิ (achievement)  การบรรลุ

สจัจะแห่งตน (self – actualization)  ความเจริญรุ่งเรือง  (well – being) ของสังคม  องคก์ารและผูอ่ื้น

นอกจากนั้นภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงมีแนวโนม้ท่ีจะช่วยกระตุน้ความหมายของงานในชีวิตของผู ้

ตามใหสู้งข้ึนอาจจะช้ีนาํเขา้ไปมีส่วนร่วมในการพฒันาความตอ้งการทางศีลธรรมใหสู้งข้ึนดว้ย50 

                                                 
50 B. M.  Bass, Leadership and Performance Beyond Expectations (New York : Free 

Press, 1985), 121. 
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ทฤษฎีภาวะผู้นําการเปลีย่นแปลง  (transformational  leadership)  ตามแนวคิดของบาส 

และอโวลโิอ (Bass and Avolio)   

 บาส และอโวลิโอ (Bass and Avolio)  กล่าวว่า ในช่วง 2 ทศวรรษท่ีผา่นมา  ทฤษฎีภาวะ

ผูน้าํการเปล่ียนแปลงไดพ้ฒันาเป็นรูปเป็นร่างข้ึน  โดยการศึกษาวิจยัรวบรวมขอ้มูลพฒันาและ

ฝึกอบรมจากทุกระดบัในองคก์ารและในสังคม  ทั้งกบัผูน้าํทุกระดบั  และท่ีไม่มีประสิทธิภาพไม่มี

กิจกรรม  จนถึงผูน้าํท่ีมีประสิทธิภาพสูง  มีความกระตือรือร้นทั้งในวงการธุรกิจ  อุตสาหกรรม  

ราชการทหาร โรงพยาบาล  สถาบนัการศึกษา ในต่างเช้ือชาติ  และต่างวฒันธรรม51  ผลการศึกษา

แสดงใหเ้ห็นว่าภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงท่ีวดัโดยเคร่ืองมือวดัภาวะผูน้าํ  (multifactor  leadership 

questionnaire)  ท่ีสร้างและพฒันาโดยบาสและอโวลิโอ (Bass and Avolio)  เป็นภาวะผูน้าํท่ีมี

ประสิทธิภาพและให้ความพึงพอใจมากกว่าภาวะผูน้าํแบบแลกเปล่ียน  และมีงานวิจยัเชิงประจกัษ์

และการศึกษาเชิงทฤษฎีจาํนวนมาก  แสดงให้เห็นว่าภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง มีอิทธิพลอย่างมี

นยัสาํคญัต่อการเพิ่มผลการปฏิบติังานของบุคคลและขององคก์าร  หลงัจากมีการศึกษาทฤษฎีและ  

มีการวิจยัเก่ียวกบัทฤษฎีภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงเป็นระยะเวลาหน่ึง  คือ ตั้งแต่ บาส (Bass)  เสนอ

ทฤษฎีน้ีในปี ค.ศ.1985  ไดมี้การพฒันาทฤษฎีภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงเป็นโมเดลภาวะผูน้าํแบบ

เตม็รูปแบบ (model of the full range of leadership) โมเดลน้ีจะประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ

พฤติกรรม (4I’s)  ของภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงและพฤติกรรมของภาวะผูน้าํแบบแลกเปล่ียน 

รวมทั้งภาวะผูน้าํแบบปล่อยตามสบาย (laissez – faire leadership) หรือพฤติกรรมการไม่มีภาวะผูน้าํ 

(non leadership behavior)52   

 

โมเดลภาวะผู้นําแบบเต็มรูปแบบ (model of the full range of leadership) 

 บาสและอโวลิโอ (Bass and Avolio)  ไดเ้สนอโมเดลภาวะผูน้าํแบบเตม็รูปแบบ  ในปี ค.ศ.

1994  โดยใชผ้ลการวิเคราะห์องคป์ระกอบภาวะผูน้าํตามรูปแบบภาวะผูน้าํท่ีเคยเสนอในปี ค.ศ.

1985 โมเดลน้ี จะประกอบดว้ยภาวะผูน้าํ 3 แบบ คือ ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง  (transformational 

leadership)  ภาวะผูน้าํแบบแลกเปล่ียน (transactional  leadership)  และภาวะผูน้าํแบบตามสบาย 

(laissez – faire leadership) หรือพฤติกรรมความไม่มีภาวะผูน้าํ (non leadership behavior) ดงั

รายละเอียดต่อไปน้ี 

                                                 
51 Bass and Avolio, Improving Organizational Effectiveness Through 

Transformational Leadership (Thousand Oaks : Sage Publications, 1994), 4. 
52 Ibid. 
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 1.  ภาวะผู้นําการเปลีย่นแปลง  (transformational leadership)  เป็นกระบวนการท่ีผูน้าํ  มี

อิทธิพลต่อผูร่้วมงานและผูต้าม  โดยเปล่ียนแปลงความพยายามของผูร่้วมงานและผูต้ามให้สูงข้ึน

กว่าความพยายามท่ีคาดหวงั  พฒันาความสามารถของผูร่้วมงานและผูต้ามไปสู่ระดบัท่ีสูงข้ึนกว่า 

ความพยายามท่ีคาดหวงั พฒันาความสามารถของผูร่้วมงานและผูต้ามไปสู่ระดับท่ีสูงข้ึนและ

ศกัยภาพมากข้ึน   ทาํใหเ้กิดการตระหนกัรู้ในภารกิจและวิสยัทศัน์ของทีมและขององคก์าร  จูงใจให้

ผูร่้วมงานและผูต้ามมองให้ไกลเกินกว่าความสนใจของพวกเขาไปสู่ประโยชน์ของกลุ่มองคก์าร

หรือสังคม  ซ่ึงกระบวนการท่ีผู ้นํามีอิทธิพลต่อผู ้ร่วมงาน หรือผู ้ตามน้ีจะกระทําโดยผ่าน

องคป์ระกอบพฤติกรรมเฉพาะ 4 ประการ หรือท่ีเรียกวา่ “4I” (Four I’s)  คือ 

 1.1  การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ (charisma leadership or idealized influence :CL or ll)

หมายถึง การท่ีผูน้าํประพฤติตวัเป็นแบบอย่าง หรือเป็นโมเดลสาํหรับผูต้าม  ผูน้าํจะเป็นท่ียกย่อง  

เคารพ  นบัถือ  ศรัทธา  ไวว้างใจ  และทาํให้ผูต้ามเกิดความภาคภูมิใจเม่ือไดร่้วมงานกนั  ผูต้ามจะ

พยายามประพฤติปฏิบติัเหมือนกบัผูน้าํและตอ้งการเลียนแบบผูน้าํของเขา  ส่ิงท่ีผูน้าํตอ้งปฏิบติัเพื่อ

บรรลุถึงคุณลกัษณะน้ี คือ ผูน้าํตอ้งมีวิสัยทศัน์ และสามารถถ่ายทอดไปยงัผูต้าม   ผูน้าํจะ          มี

ความสมํ่าเสมอมากกว่าการเอาแต่อารมณ์  สามารถควบคุมอารมณ์ไดใ้นสถานการณ์วิกฤต  ผูน้าํ

เป็นผูท่ี้ไวว้างใจไดว้่าจะทาํในส่ิงท่ีถูกตอ้ง  ผูน้าํจะเป็นผูท่ี้มีศีลธรรมและมีจริยธรรมสูง  ผูน้าํจะ

หลีกเล่ียงท่ีจะใชอ้าํนาจเพื่อผลประโยชนส่์วนตน  แต่จะประพฤติเพื่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ผูอ่ื้น  และ

เพื่อประโยชน์ของกลุ่ม  ผูน้าํจะแสดงให้เห็นถึงความเฉลียวฉลาด  ความมีสมรรถภาพ  ความตั้งใจ 

ความเช่ือมัน่ในตนเอง  ความแน่วแน่ในอุดมการณ์  ความเช่ือและค่านิยมของเขา  ผูน้าํจะเสริม   

ความภาคภูมิใจ  ความจงรักภกัดี และความมัน่ใจของผูต้าม  และทาํให้ผูต้ามเป็นพวกเดียวกนักบั

ผูน้าํ  โดยอาศยัวิสัยทศัน์และการมีจุดประสงคร่์วมกนั  ผูน้าํแสดงความมัน่ใจช่วยสร้างความรู้สึก

เป็นหน่ึงเดียวกนัเพื่อบรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการ  ผูต้ามจะเลียนแบบผูน้าํและพฤติกรรมของผูน้าํจาก

การสร้างความมัน่ใจในตนเอง  ประสิทธิภาพและความเคารพในตนเอง  ผูน้าํการเปล่ียนแปลงจึง

รักษาอิทธิพลของตนในการบรรลุเป้าหมายและปฏิบติัภาระหนา้ท่ีขององคก์าร 

 1.2  การสร้างแรงบนัดาลใจ  (inspiration motivation : IM)  หมายถึง  การท่ีผูน้าํจะ

ประพฤติในทางท่ีจูงใจให้เกิดแรงบันดาลใจกับผูต้ามโดยการสร้างแรงจูงใจภายใน  การให้

ความหมายและทา้ทายในเร่ืองงานของผูต้าม  ผูน้าํจะกระตุน้วิญญาณของทีม (team spirit) ให้มี

ชีวิตชีวา มีการแสดงออกซ่ึงความกระตือรือร้น  โดยการสร้างเจตคติท่ีดีและการคิดในแง่บวก  ผูน้าํ

จะทาํให้ผูต้ามสัมผสักบัภาพท่ีงดงามของอนาคต  ผูน้าํจะสร้างและส่ือความหวงัท่ีผูต้ามตอ้งการ

อย่างชดัเจน  ผูน้าํจะแสดงการอุทิศตนหรือความผกูพนัต่อเป้าหมายและวิสัยทศัน์ร่วมกนั  ผูน้าํจะ

แสดงความเช่ือมัน่และแสดงใหเ้ห็นความตั้งใจแน่วแน่ว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายได ้ ผูน้าํจะช่วย
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ให้ผูต้ามมองขา้มผลประโยชน์ของตนเพื่อวิสัยทศัน์และภารกิจขององคก์าร   ผูน้าํจะช่วยให้ผูต้าม

พฒันาความผูกพนัของตนต่อเป้าหมายระยะยาว  และบ่อยคร้ังพบว่าการสร้างแรงบนัดาลใจน้ี

เกิดข้ึนผ่านการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  และการกระตุน้ทางปัญญา  โดยการคาํนึงถึง    

ความเป็นปัจเจกบุคคล  ทาํใหผู้ต้ามรู้สึกวา่ตนเองมีคุณค่า  และกระตุน้ใหพ้วกเขาสามารถจดัการกบั

ปัญหาท่ีตนเองเผชิญได ้ ส่วนการกระตุน้ทางปัญญาช่วยจดัการกบัอุปสรรคของตนเอง  และเสริม

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์หผู้ต้าม 

 1.3  การกระตุน้ทางปัญญา  (intellectual stimulation : IS)  หมายถึง การท่ีผูน้าํมีการ

กระตุน้ผูต้ามให้ตระหนกัถึงปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในหน่วยงานท่ีให้ผูต้ามมีความพยายามตอ้งการ

หาแนวทางใหม่ ๆ มาแกปั้ญหาในหน่วยงาน  เพื่อหาขอ้สรุปใหม่ท่ีดีกว่าเดิม  เพื่อทาํใหเ้กิดส่ิงใหม่

และสร้างสรรค ์ โดยผูน้าํมีการคิดและการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์  มี

การตั้งสมมติฐาน  การเปล่ียนกรอบ (reframing)  การมองปัญหาและการเผชิญกบัสถานการณ์เก่า ๆ 

ดว้ยวิถีทางแบบใหม่ ๆ มีการจูงใจและสนับสนุนความคิดริเร่ิมใหม่ ๆ ในการพิจารณาปัญหาและ

การหาคาํตอบของปัญหา มีการให้กาํลงัใจผูต้ามให้พยายามหาทางแกปั้ญหาดว้ยวิธีใหม่ ๆ ผูน้าํมี

การกระตุ้นให้ผูต้ามแสดงความคิดและเหตุผลและไม่วิจารณ์ความคิดของผูต้าม แม้ว่ามันจะ

แตกต่างไปจากความคิดของผูน้าํ  ผูน้าํทาํให้ผูต้ามรู้สึกว่าปัญหาท่ีเกิดข้ึนเป็นส่ิงท่ีทา้ทายและเป็น

โอกาสท่ีดีท่ีจะแก้ปัญหาร่วมกันโดยผูน้ําจะสร้างความเช่ือมัน่ให้ผูต้ามว่าปัญหาทุกอย่างตอ้งมี

วิธีแกไ้ข  แมบ้างปัญหาจะมีอุปสรรคมากมาย  ผูน้าํจะพิสูจน์ใหเ้ห็นว่าสามารถเอาชนะอุปสรรคทุก

อยา่งได ้ จากความร่วมมือร่วมใจในการแกปั้ญหาของผูร่้วมงานทุกคน  ผูต้ามจะไดรั้บการกระตุน้

ใหต้ั้งคาํถามต่อค่านิยมของตนเอง  ความเช่ือ  และประเพณี  การกระตุน้ทางปัญญาเป็นส่วนท่ีสาํคญั

ของการพฒันาความสามารถของผูต้ามในการท่ีจะตระหนกั เขา้ใจและแกปั้ญหาดว้ยตนเอง 

 1.4  การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  (individualized consideration : IC)  หมายถึง 

ผูน้าํจะมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบับุคคลในฐานะเป็นผูน้าํให้การดูแลเอาใจใส่ผูต้ามเป็นรายบุคคล 

และทาํใหผู้ต้ามรู้สึกมีคุณค่าและมีความสาํคญั  ผูน้าํจะเป็นโคช้ (coach) และเป็นท่ีปรึกษา (advisor) 

ของผูต้ามแต่ละคน  เพื่อการพฒันาผูต้าม  ผูน้าํจะเอาใจใส่เป็นพิเศษในความตอ้งการของปัจเจก

บุคคล เพื่อความสัมฤทธ์ิและเติบโตของแต่ละคน  ผูน้ําจะพฒันาศกัยภาพของผูต้ามและเพ่ือน

ร่วมงานใหสู้งข้ึน นอกจากน้ีผูน้าํจะมีการปฏิบติัต่อผูต้าม โดยการใหโ้อกาสในการเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ 

สร้างบรรยากาศของการใหก้ารสนบัสนุน  คาํนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลในดา้นความจาํเป็น

และความตอ้งการ   การประพฤติของผูน้าํแสดงให้เห็นว่าเขา้ใจและยอมรับความแตกต่างระหว่าง

บุคคล  เช่น  บางคนไดรั้บกาํลงัใจมากกว่า  บางคนมีโครงสร้างงานท่ีมากกว่า  ผูน้าํมีการส่งเสริม

การส่ือสารสองทางและมีการจดัการดว้ยการเดินดูรอบ ๆ (management by walking around)           
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มีปฏิสัมพนัธ์กบัผูต้ามเป็นการส่วนตวั  ผูน้าํสนใจในความกงัวลของแต่ละบุคคล  เห็นปัจเจกบุคคล

เป็นบุคคลทั้งระบบ (as a whole person)  มากกว่าเป็นพนกังานหรือเป็นเพียงปัจจยัการผลิต  ผูน้าํจะ

มีการฟังอยา่งมีประสิทธิภาพ  มีการเอาใจเขามาใส่ใจเรา (empathy)  ผูน้าํจะมีการมอบหมายงานเพือ่

เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาผูต้าม  เปิดโอกาสให้ผูต้ามไดใ้ช้ความสามารถพิเศษอย่างเต็มท่ีและ

เรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ ท่ีทา้ทายความสามารถ   ผูน้าํจะดูแลผูต้ามว่าตอ้งการคาํแนะนาํการสนบัสนุนและ

การช่วยให้ก้าวหน้าในการทาํงานท่ีรับผิดชอบอยู่หรือไม่  โดยผูต้ามจะไม่รู้สึกว่าเขากาํลงัถูก

ตรวจสอบ  องค์ประกอบพฤติกรรมทั้ง 4 ประการ (4I’s)  ของภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงน้ีจะมี

ความสัมพนัธ์กนั (inter correlated)  อย่างไรก็ตาม  มีการแบ่งแยกแต่ละองคป์ระกอบ  เพราะเป็น

แนวคิดพฤติกรรมท่ีมีความเฉพาะเจาะจง  และมีความสาํคญัในการวินิจฉยัตามวตัถุประสงคต่์าง ๆ53  

 2.  ภาวะผู้นําแบบแลกเปลี่ยน  (transactional leadership)  เป็นกระบวนการท่ีผูน้าํให้

รางวลัหรือลงโทษผูต้าม  ข้ึนอยู่กบัผลการปฏิบติังานของผูต้าม  ผูน้าํใชก้ระบวนการแลกเปล่ียน

เสริมแรงตามสถานการณ์  ผูน้าํจูงใจผูต้ามให้ปฏิบติังานตามระดบัท่ีคาดหวงัไว ้ ผูน้าํช่วยให้ผูต้าม

บรรลุเป้าหมาย  ผูน้าํทาํให้ผูต้ามมีความเช่ือมัน่ท่ีจะปฏิบติังานตามบทบาท  และเห็นคุณค่าของ

ผลลพัธ์ท่ีกาํหนด  ซ่ึงผูน้าํจะตอ้งรู้ถึงส่ิงท่ีผูต้ามจะตอ้งปฏิบติัเพื่อใหไ้ดผ้ลลพัธ์ท่ีตอ้งการ  ผูน้าํจูงใจ

โดยเช่ือมโยงความตอ้งการและรางวลักบัความสําเร็จตามเป้าหมาย  รางวลัส่วนใหญ่เป็นรางวลั

ภายนอก  ผูน้าํจะทาํให้ผูต้ามเขา้ใจในบทบาท รวมทั้งผูน้าํจะตระหนกัถึงความตอ้งการของผูต้าม  

ผูน้าํจะรับรู้วา่ผูต้ามตอ้งการทาํอะไรเพื่อท่ีบรรลุเป้าหมาย  ผูน้าํจะระบุบทบาทเหล่าน้ีและขอ้กาํหนด

งานท่ีชดัเจน  ผูน้าํจะรับรู้ความตอ้งการของผูต้าม  ผูน้าํจะช่วยใหผู้ต้ามระบุเป้าหมาย  และเขา้ใจว่า

ความตอ้งการหรือรางวลัท่ีพวกเขาตอ้งการเช่ือมโยงกบัความสาํเร็จตามเป้าหมายอยา่งไร ภาวะผูน้าํ

แบบแลกเปล่ียน ประกอบดว้ย 

 2.1  การใหร้างวลัตามสถานการณ์  (contingent reward : CR)  ผูน้าํจะทาํใหผู้ต้ามเขา้ใจ

ชดัเจนว่าตอ้งการให้ผูต้ามทาํอะไรหรือคาดหวงัอะไรจากผูต้าม  และจากนั้นจะจดัการแลกเปล่ียน

รางวลัในรูปของคาํยกยอ่งชมเชย  ประกาศความดีความชอบ  การจ่ายเพิ่มข้ึน ให้โบนสั  เม่ือผูต้าม

สามารถบรรลุเป้าหมายตามท่ีคาดหวงั  ผูน้าํแบบน้ีมกัจูงใจโดยให้รางวลัเป็นการตอบแทนและมกั

จูงใจดว้ยแรงจูงใจขั้นพื้นฐานหรือแรงจูงใจภายนอก 

 2.2  การบริหารแบบวางเฉยเชิงรุก (active management – by exception :     MBE - A)  

ผูน้าํจะใชก้ารทาํงานแบบกนัไวดี้กว่าแก ้ ผูน้าํจะคอยสังเกตผลการปฏิบติังานของผูต้ามและช่วย

แกไ้ขใหถู้กตอ้งเพื่อป้องกนัการเกิดความผดิพลาดหรือลม้เหลว 

                                                 
53 Ibid. 
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 2.3  การบริหารแบบวางเฉยเชิงรับ (passive management – by exception :    MBE - P)  

ผูน้าํจะให้วิธีการทาํงานแบบเดิม  และพยายามรักษาสภาพเดิม  ผูน้าํจะเขา้ไปแทรกแซงถา้ผลการ

ปฏิบติังานไม่ไดม้าตรฐาน  หรือถา้มีบางส่วนผดิพลาด 

 3.  ภาวะผู้นําแบบปล่อยตามสบาย (laissez – faire leadership : LF) หรือพฤติกรรมความ

ไม่มีภาวะผูน้าํ (non leadership behavior)  เป็นภาวะผูน้าํท่ีไม่มีความพยายามขาดความรับผิดชอบ  

ไม่มีการตดัสินใจ  ไม่เต็มใจท่ีจะเลือกยืนอยู่ฝ่ายไหน ขาดการมีส่วนร่วม เม่ือผูต้ามตอ้งการผูน้าํ  

ผูน้าํจะไม่อยู ่ไม่มีวิสยัทศัน์เก่ียวกบัภารกิจขององคก์าร  ไม่มีความชดัเจนในเป้าหมาย54 

 จากลกัษณะภาวะผูน้าํแบบเตม็รูปแบบทั้งหมดท่ีกล่าวน้ี  บาสและอโวลิโอ (Bass and 

Avolio)  ได้ก ล่าวสรุปและเปรียบเทียบลักษณะภาวะผู ้นําทั้ ง  5  แบบ คือ  1)  ภาวะผู ้นํา                    

การเปล่ียนแปลง (4I’s)  2)  ภาวะผูน้ําแบบการให้รางวลัตามสถานการณ์ (CR)  3) ภาวะผูน้าํแบบ      

การบริหารแบบวางเฉยเชิงรุก (MBE – A)  4) ภาวะผูน้าํแบบการบริหารแบบวางเฉยเชิงรับ     

(MBE – P)  5) ภาวะผูน้าํแบบปล่อยตามสบาย (LF)  ตามรายละเอียดดงัน้ี  ภาวะผูน้าํแบบ

แลกเปล่ียน  ซ่ึงประกอบดว้ยแบบการให้รางวลัตามสถานการณ์ (CR)   การบริหารแบบวางเฉยเชิงรุก 

(MBE – A)  และ   การบริหารแบบวางเฉยเชิงรับ (MBE – P)  จากการศึกษา พบว่า แบบการให้รางวลัตาม

สถานการณ์ (CR) หรือมีการเสริมแรงทางบวกมีประสิทธิภาพในการจูงใจให้ผูอ่ื้นบรรลุถึงระดบั

การพฒันาและผลการปฏิบติังานท่ีสูงข้ึน  ถึงแมว้่าจะไม่มากเท่าองค์ประกอบเฉพาะ 4 ประการ

(4I’s)  ของภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงดว้ยวิธีการน้ีผูน้าํจะมอบหมายหรือมีขอ้ตกลงเก่ียวกบัส่ิงท่ี

ตอ้งทาํใหส้าํเร็จและสญัญาวา่จะใหร้างวลัเป็นการแลกเปล่ียน กบังานท่ีไดรั้บมอบหมายไปและเป็น 

ท่ีน่าพอใจ การบริหารแบบวางเฉย (MBE) มีแนวโน้มท่ีจะมีประสิทธิภาพน้อยกว่าและเป็นท่ีน่า

พอใจ การบริหารแบบวางเฉยเชิงรุก (MBE – A)  ผูน้าํจะคอยดูแลอยา่งใกลชิ้ด  ผูน้าํจะลงมือแกไ้ข

ถ้าจําเป็น ในกรณีท่ีมีการเบ่ียงเบนออกจากมาตรฐานหรือมีข้อผิดพลาด  หรือข้อบกพร่อง                   

ในการปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บมอบหมายของผูต้าม  ส่วนการบริหารแบบวางเฉยเชิงรับ (MBE – P)  

ผูน้าํจะอยู่เฉย ๆ รอจนกว่าความเบ่ียงเบนขอ้ผิดพลาด และขอ้บกพร่องเกิดข้ึนแลว้จึงลงมือแกไ้ข  

ส่วนภาวะผูน้าํแบบปล่อยตามสบาย (LF) หรือการขาดภาวะผูน้าํ คือ ผูน้าํท่ีมีการหลีกเล่ียง  ซ่ึงเป็น

ภาวะผูน้าํท่ีไม่มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

 จากแนวคิดของบาส และอโวลิโอ (Bass and Avolio) ผูน้าํการเปล่ียนแสดงพฤติกรรม

ซ่ึงสมัพนัธ์กบัแบบวิถีการเปล่ียนแปลง ดงัตารางท่ี 3 

 

                                                 
54 Bass and Avolio, Improving Organizational Effectiveness Through 

Transformational Leadership (Thousand Oaks : Sage Publications, 1994), 4. 
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ตารางท่ี 3 การแสดงพฤติกรรมของผูน้าํการเปล่ียนแปลงกบัแบบวิถีการเปล่ียนแปลง 

แบบวิถีการเปล่ียนแปลง 

(transformational style) 

พฤติกรรมผูน้าํ (leader behavior) 

1. พฤติกรรมเชิงอุดมการณ์(idealized Behavior) 

: อุดมคติของบุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. การสร้างแรงบันดาลใจ (inspirational 

motivation) : การสร้างแรงบนัดาลใจใหผู้อ่ื้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. การกระตุน้การใชปั้ญญา (intellectual 

stimulation) : การกระตุน้ผูอ่ื้น 

1. การพูดเก่ียวกบัค่านิยมและความเช่ือท่ีสาํคญั

มากท่ีสุดของตนเอง 

2. การระบุความสาํคญัของการมีความรู้สึกท่ีแรง

กลา้เก่ียวกบัเป้าประสงค ์

3. การพิจารณาผลการตดัสินใจในเชิงคุณธรรม 

จริยธรรม 

4. ผูส้นบัสนุนทาํให้ความเป็นไปไดใ้หม่น่าต้ืน

เตน้ 

5. การพดูเก่ียวกบัความสาํคญัของความไวว้างใจ

ซ่ึงกนัและกนั 

1. การพดูในเชิงบวกเก่ียวกบัอนาคต 

2.การพดูความจริงเก่ียวกบัส่ิงท่ีจาํเป็นตอ้งทาํให้

สาํเร็จ 

3. การประกาศวิสัยทศัน์เก่ียวกบัอนาคตท่ีจบัใจ

อยา่งชดัเจน 

4. การแสดงความเช่ือมั่นว่าเป้าหมายจะ

สมัฤทธิผล 

5. การกาํหนดภาพอนาคตท่ีน่าต่ืนเตน้ของส่ิงท่ี

จาํเป็นตอ้งพิจารณา 

6. การใหค้วามสาํคญักบัเร่ืองท่ีเป็นขอ้โตแ้ยง้กนั 

1. การตรวจสอบขอ้ตกลงเบ้ืองตน้สําหรับ

คาํถามอีกคร้ังหน่ึงหากเหมาะสม 

2. การแสวงหามุมมองท่ีแตกต่างเม่ือมีการ 

แกปั้ญหา 

3. การทาํใหผู้อ่ื้นมองปัญหาจากแง่มุมท่ีแตกต่าง

หลากหลาย 
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ตารางท่ี 3 การแสดงพฤติกรรมของผูน้าํการเปล่ียนแปลงกบัแบบวิถีการเปล่ียนแปลง (ต่อ) 

แบบวิถีการเปล่ียนแปลง 

(transformational style) 

พฤติกรรมผูน้าํ (leader behavior) 

 

 

 

 

 

 

4. การตระหนกัถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

(individualized consideration) : การสอนแนะ

และการพฒันา 

 

 

 

 

 

5. คุณลกัษณะเชิงอุดมคติ (idealized attributes) : 

การยอมรับนับถือ ความไว้วางใจ และความ

ซ่ือสตัย ์

 

 

4. การเสนอแนะวิถีทางใหม่ในการมองวิธีท่ีจะ

ทาํใหง้านท่ีไดรั้บมอบหมายเสร็จสมบูรณ์ 

5. การส่งเสริมการคิดแบบใหม่ในการเผชิญกบั

ปัญหาสืบเน่ือง 

6. การส่งเสริมการคิดใหม่เพื่อใหไ้ดแ้นวคิดท่ีไม่

เคยกล่าวถึงมาก่อน 

1. การใชเ้วลาในการสอนและสอนแนะ 

2. การปฏิบติัต่อผูอ่ื้นเป็นรายบุคคลมากกว่าเพียง

ในฐานะสมาชิกของกลุ่ม 

3. การพิจารณาแต่ละบุคคลซ่ึงมีความตอ้งการ

จาํเป็นความสามารถ และความคาดหวงัแตกต่าง

กนั 

4. การช่วยผูอ่ื้นใหพ้ฒันาจุดแขง็ของตนเอง 

5. การฟังความสนใจของผูอ่ื้นอยา่งตั้งใจ 

1. การเติมเมภาคภูมิใจให้ผูอ่ื้นในการสร้าง

ความสมัพนัธ์กบัผูอ่ื้น 

2. การมองขา้มความสนใจของตนเองเพื่อ

ผลประโยชน์ของกลุ่ม 

3. การปฏิบติัเพื่อสร้างการยอมรับนับถือของ

ผูอ่ื้น 

4. การแสดงความรู้สึกเก่ียวกบัอาํนาจและ

สมรรถนะ 

5. การเสียสละประโยชน์ส่วนบุคคลเพื่อ

ประโยชน์ของผูอ่ื้น 

 

ท่ีมา : Bernard M. Bass and Bruce J. Avolio, Improving Organization Effectiveness Through 

Transformational Leadership (Thousand Oaks : Sage Publications, 1994), 33. 
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แนวคดิผู้นําแบบต่าง ๆ (contemporary perspectives on leadership) ของเบนนิส (Bennis) 

 เบนนิส (Bennis) ทาํการศึกษาและแบ่งผูน้าํการเปล่ียนแปลงออกเป็นแบบต่าง ๆ ไดแ้ก่ 

 ผู้ที่มีลักษณะพิเศษ (charismatic leadership)  หมายถึง ผูน้าํท่ีมีลกัษณะพิเศษเหนือผูอ่ื้น

และมีความเช่ือมั่นในตนเองมีการกล้าแสดงออกท่ีเข้มแข็ง  ผู ้อ่ืนเช่ือถือ   มีความสามารถ                

ในการปลุกเร้าความรู้สึกของผูป้ฏิบติังานได ้ เป็นผูน้าํท่ีมีพลงัและความสามารถในตนเอง  ทาํให้

ผูอ่ื้นมีความเช่ือมัน่ในตวัผูน้ําสูง  ผูน้ําท่ีมีลกัษณะพิเศษน้ีจะทาํส่ิงท่ีกระตุน้ผูป้ฏิบติังานให้เกิด   

ความไวว้างใจ  เช่ือถือ  ยอมรับ  เช่ือฟัง  และมีอารมณ์คลอ้ยตาม  ช่ืนชม  มีความพอใจและทาํใหผ้ล

ปฏิบติังานสูง  ผูน้าํแบบน้ีพบไดใ้นกลุ่มองคก์าร  และในทุกระดบัทางการบริหารในประเทศต่าง ๆ 

เช่น  อินเดีย  สิงคโปร์  เนเธอร์แลนด ์ จีน  ญ่ีปุ่น  และแคนาดา 

 ผู้นําเชิงวิสัยทัศน์  (visionary leadership)  หมายถึง  ผูน้าํท่ีมีวิสัยทศัน์กวา้งไกล  เป็นผูน้าํ

แห่งการเปล่ียนแปลง (Change agent)  มีสาํนึกของความเร่งด่วนในการเปล่ียนแปลงใหส้อดคลอ้ง

กับสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ เป็นผูส้ร้างวฒันธรรมองค์การ  ทาํให้ตนเองสอดคลอ้งกับทุกคนใน

องคก์าร  มีการนาํวิสัยทศัน์ไปสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งสมดุลกนั  ผูน้าํมีความคิดกา้วไกลไปขา้งหนา้อยู่

เสมอ  ตวัอย่าง บิลล ์เกต (Bill Gate) ผูน้าํ microsoft  เป็นผูน้าํท่ีสร้างความยิ่งใหญ่แห่งธุรกิจ

คอมพิวเตอร์  ผูน้าํในหน่วยงานของรัฐ  ก็สามารถเป็นผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ได ้ เพราะรัฐ คือ องคก์าร

ใหบ้ริการแก่สงัคมจึงตอ้งการการนาํทางสาํหรับการใหบ้ริการท่ีดีแก่สาธารณชน 

 ผู้นําแห่งการเปลี่ยนแปลง (the change agent)  หมายถึง  บุคคลท่ีมีความพยายาม            

ในการท่ีจะปรับปรุงสภาพขององคก์ารให้ดีข้ึน  การเปล่ียนแปลงอาจเกิดจากผูบ้ริหารกาํหนดเอง  

หรือเกิดจากการจ้างบุคคลจากภายนอกมาเป็นผูน้ําการเปล่ียนแปลง  ทักษะท่ีสําคญัของผูน้ํา         

การเปล่ียนแปลง คือ ความสามารถในการพิจารณาว่าควรเปล่ียนแปลงอะไร  และผูน้าํควรมีทกัษะ

ในการนําไปสู่การเปล่ียนแปลงได้เป็นผลสําเ ร็จ  ลิพพิตต์ (Lippitt)   ให้ความหมายผู ้นํา                 

การเปล่ียนแปลงว่า เป็นผูช่้วยเหลือจากภายนอก  ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือกลุ่มท่ีพยายามก่อให้เกิด

การเปล่ียนแปลงในองคก์ารใดองคก์ารหน่ึง55 

ผู้นําการเปลี่ยนแปลง  (transformational leadership)  หมายถึง  ผูท่ี้สามารถแปลง

วิสัยทศัน์ใหเ้ป็นความจริงได ้ นาํไปสู่การปฏิบติัได ้ สามารถทาํใหบุ้คคลสนใจและยนิดีปฏิบติัตาม  

ผูน้าํเชิงปฏิรูปจะทาํงานท่ีทา้ทายและเป็นผูน้าํกลยุทธ์ขององค์การท่ีนาํไปสู่กระบวนการจดัการ

เชิงกลยทุธ์ขององคก์ารในสภาพแวดลอ้มของการแข่งขนัโลกธุรกิจ  เช่น  บริษทั Hewlett – Packard 

                                                 
55 Lonald  Lippitt, Behavior of Organization (New – York : McGraw – Hill, 1972), 70. 
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ได้เลือกผูน้ําแบบน้ีมาเป็นผูบ้ริหารเพราะผูน้ําเชิงปฏิรูปสามารถเปล่ียนจากผูน้ําแบบเก่ามาสู่       

ความเป็นผูน้าํแบบใหม่ท่ีนาํมาเพื่อความสาํเร็จขององคก์าร56   

ผู้นําเชิงติดต่อส่ือสาร (communication  leadership)  หมายถึง  ผูน้าํท่ีใชก้ารติดต่อส่ือสาร

ให้ผูป้ฏิบติังานทราบว่าจะตอ้งทาํงานอะไรบา้ง  มีความรับผิดชอบงานใดบา้ง  ใช้อาํนาจท่ีตาม

หน้าท่ี  อ ํานาจในการให้คุณโทษแก่ผูป้ฏิบัติงานในการสั่งการ โดยแลกเปล่ียนกับรางวัลท่ี

ผูป้ฏิบติังานจะไดรั้บจากการทาํงานให้  ผูน้าํแบบน้ีแตกต่างจากผูน้าํเชิงปฏิรูปเพราะผูน้าํจะส่ือสาร

เพ่ือให้ผูป้ฏิบัติงานเขา้ใจการทาํงานและให้รางวลัแก่ผูป้ฏิบัติงานท่ีทาํงานได้บรรลุเป้าหมาย 

(contingent reward)  โดยผูน้าํจะสอดส่องดูแลการทาํงานของผูป้ฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบ

มาตรฐานการทาํงาน 

ผู้นําแบบทดแทนได้ หรือการทดแทนกันของผู้นํา (substitutes of leadership) หมายถึง 

ผูน้าํท่ีไม่ตอ้งสั่งการใด ๆ แก่ผูป้ฏิบติังาน  การทาํงานของผูน้าํท่ีมีความสําคญัน้อยลงและมีผลใน

ทางบวกต่อผูป้ฏิบติังาน ถ้าหากผูป้ฏิบัติงานมีประสบการณ์และมีความสามารถมาก  เพราะ

ผูป้ฏิบติังานได้รับทราบขอ้มูลจากคอมพิวเตอร์หรือจากกฎระเบียบท่ีเคร่งครัดอยู่แลว้ผูน้ําไม่

จาํเป็นตอ้งบอกผูป้ฏิบัติงานว่าจะต้องทาํอะไรบ้าง ผูป้ฏิบติังานจะทราบเอง  ผูน้ําควรใช้เวลา          

ในการทาํภารกิจอ่ืนท่ีสาํคญักวา่57 

 

วถีิทางสู่ภาวะผู้นําการเปลีย่นแปลง (pathways to transformational leadership) 

คุณลกัษณะภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงมาจากภายในซ่ึงเป็นส่วนลึกของบุคคล ระบบสาํคญั

ในฐานะการจดับริบทท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมจากภายนอกสู่ภายใน (outside – in) และวิถีทางท่ี

บุคคลร่วมมือในการทาํใหส่ิ้งต่างๆดาํเนินไปจากล่างสู่บน (bottom – up) ดงันั้น ภาวะผูน้าํเพ่ือการ

เปล่ียนแปลงแบบเปล่ียนสภาพ (transformation change) จึงถูกมองจากหลายมุมมองไม่เพียงจากบน

ลงล่าง (top – down) ซ่ึงสตีฟ ไทรเวทท ์(Steve Trivett) ไดเ้สนอวิถีทางภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง 4 

แบบ ซ่ึงสะทอ้นคุณค่าความปรารถนาของการเป็นท่ีสุด (best) เพื่อสนองความตอ้งการภาวะผูน้าํ

เพื่อการเปล่ียนแปลงในทุกระดบัทัว่ทั้งองคก์าร 

วิถีทางสู่ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง 4 แบบสะทอ้นท่ีมาท่ีสาํคญัของพลงัซ่ึงผลกัดนัการ

เปล่ียนแปลงในองคก์าร ซ่ึงเร่ิมดว้ยความเช่ือ (belief) ท่ีแต่ละคนเขา้ใจความหมายของภาวะผูน้าํ

                                                 
56 W. Bennis and P.W. Biederman, Organizing genius : The secrets of creative 

collaboration (Cambridge M.A. : Perseus, 1997), 33. 
57 W. Bennis and P.W. Biederman, Organizing genius : The secrets of creative 

collaboration (Cambridge M.A. : Perseus, 1997), 34. 
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ของตนเอง (self – leadership) ซ่ึงหมายถึงเม่ือผูน้าํตอ้งเปล่ียนแปลงและมาตรฐานท่ีตอ้งการ เพื่อ

ความเป็นเลิศ (excellence) ซ่ึงไดรั้บการกาํหนดกรอบจากบนลงล่าง (top – down) โดยกลุ่ม

ประชาชน ลูกคา้และชุมชนซ่ึงตดัสินความสาํเร็จ (success) จากภายนอกสู่ภายใน (outside – in) ซ่ึง

ตอ้งการบริบทการทาํงานท่ีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีสาํคญัไวว้างใจ (trust) ซ่ึงกนัและกนั เพียงพอท่ีจะ

สร้างสมรรถนะในการพฒันาวิถีทาง ซ่ึงผูน้าํและผูต้ามทาํงานร่วมกนั เพื่อเปล่ียนแปลงวฒันธรรม

จากล่างข้ึนบน (bottom – up) 

วิถีภาวะผู ้นําซ่ึงสนับสนุนจุดมุ่งหมายและคุณค่าของการเป็นท่ีสุด (best) สามารถ

ปรับเปล่ียนจิตใจ และสร้างความสามารถของผูบ้ริหารใหเ้ป็นผูน้าํการเปล่ียนแปลง 

1. วิถีภายในสู่ภายนอก (inside – out pathway) จะส่งเสริมภาวะผูน้าํเพื่อการเรียนรู้ ความ

รับผดิชอบของบุคคลและการวางแผนอาชีพ ซ่ึงเป็นการลงทุนในการพฒันาความสามารถพิเศษของ

ผูบ้ริหารซ่ึงปรารถนาและสนบัสนุนการสรรหาและการรักษา 

2. วิถีบนสู่ล่าง (top – down pathway) จะส่งเสริมภาวะผูน้าํเพ่ือการคิดเชิงกลยทุธ์ การสร้าง

วิสัยทศัน์การพฒันานโยบายและความไวทางการเมือง มุมมองน้ีจะเน้นการสร้างเง่ือนไขและ

ประกอบดว้ยการบรรยายสนบัสนุนการเปล่ียนแปลง “แบบรวดเร็ว” ในสาขาวิกฤต 

3. วิถีภายนอกสู่ภายใน (Outside – in pathway) จะส่งเสริมภาวะผูน้าํเพื่อการติดต่อส่ือสาร

ท่ีมีประสิทธิผล การบริหารและการยึดมัน่ โดยการทาํให้เป็นท่ีหน่ึงในกระบวนการเปล่ียนแปลง

ทางธุรกิจในลกัษณะกลไกการพฒันาและระดบัของความพึงพอใจของประชาชน 

4. วิถีล่างสู่บน (buttom – up pathway) จะส่งเสริมภาวะผูน้าํเพ่ือผลการปฏิบติังาน การ

พัฒนาทีม คุณค่าเพื่อเงินและการทํางานแบบหุ้นส่วน มุมมองน้ีจะช่วยลดความสูญเสียใน

กระบวนการทาํงานและพฒันาความสัมพนัธ์กบัการพฒันาระบบท่ีแทจ้ริงและประโยชน์ดา้นการ

บริหาร58 

 

การพฒันาภาวะผู้นําการเปลีย่นแปลง 

Bass (1990) ไดก้ล่าวถึงวิธีการฝึกอบรมภาวะผูน้าํว่าสามารถทาํไดห้ลายวิธี เช่น การ

บรรยาย กรณีศึกษา กลุ่มอภิปรายปัญหา การแสดงบทบาทสมมติ หรือการใชเ้กม การแสดงบทบาท

พฤติกรรม (behavioral role mode) Bass ไดก้ล่าวถึง เทคนิคการฝึกอบรมท่ีมีการใชใ้นการพฒันา

ภาวะผูน้าํดงัน้ีคือ 1) วิธีการบรรยายและอภิปราย 2) การแสดงบทบาทสมมติ เช่น การกลบับทบาท

ระหว่างหวัหนา้กบัลูกนอ้ง (role roversal) การแบ่งเป็นกลุ่มเลก็ๆสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มจะไดรั้บ

บทบาทต่างกนั (multiple role roversal) การแบ่งเป็นกลุ่มเล็ก สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มจะไดรั้บ
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บทบาทต่างกนั (multiple role playing) แต่ละกลุ่มก็จะไดรั้บคาํสั่งท่ีแตกต่างกนั และใหผู้ช้มวิจารณ์

หลงัจากกลุ่มแสดงบทบาทเสร็จ และใชว้ีดีทศัน์ร่วมกบัการแสดงบทบาทสมมติ (role playing 

combined with videotaping) 3) การเลียนแบบ (simulation) เป็นการเลียนแบบสถานการณ์ภาวะ

ผูน้าํจริง สามารถทาํไดป้ฏิบติังานในเวลาจาํกดั (the In – basket technique) เป็นการฝึกปฏิบติังานท่ี

จาํลองการปฏิบติังานจริง หรือการใชเ้กม เช่น เกมทางดา้นธุรกิจ (business games) 4) โปรแกรมการ

เรียนดว้ยตนเอง และการใชค้อมพิวเตอร์ช่วย (computer –assisted and programmed instruction) 

เป็นแบบเรียนสาํหรับการเรียนดว้ยตนเอง โดยใชค้อมพิวเตอร์เป็นการเรียนท่ีผูเ้รียนจะมีปฏิสัมพนัธ์

โดยตรงกบัคอมพิวเตอร์ ซ่ึงมีขอ้มูลต่างๆสําหรับการเรียนและจะมีโปรแกรมท่ีช่วยสอน 5) การ

แสดงแบบพฤติกรรม (behavioral modeling) คือ การแสดงพฤติกรรมท่ีใชใ้นสถานการณ์ต่างๆ 

อย่างเป็นขั้นตอน และให้ผูรั้บการอบรมได้ฝึกปฏิบติัตามขั้นตอนท่ีแสดง 6) การฝึกอบรมด้าน

ความรู้สึก (sensitivity training) เป็นการฝึกให้สมาชิกกลุ่มไดมี้ประสบการณ์และเรียนรู้ความรู้สึก

นึกคิด อารมณ์ และพฤติกรรมของตนเองและผูอ่ื้น ท่ีจะช่วยให้มีความรู้สึกไวต่อพฤติกรรม 

ความรู้สึกนึกคิด และอารมณ์ของผูอ่ื้นได ้

Bass (1998 อา้งถึงใน รัตติกรณ์, 2543) ไดก้ล่าวถึง การพฒันาภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงว่า

มีหลายโปรแกรม เช่น Kauzes และ Posner (Kouzyes and Posner, 1978 อา้งถึงใน Bass, 1998) แต่

โปรแกรมท่ีมีงานวิจยัเป็นพื้นฐานมากท่ีสุด คือ โปรแกรมการพฒันาภาวะผูน้าํแบบเตม็รูปแบบ (full 

1998) ในตน้แบบของการสัมมาเชิงปฏิบติัการ (workshop) ของโปรแกรมการพฒันาภาวะผูน้าํเต็ม

รูปแบบ (FRLP) ของ Avolio and Bass, 1991 อา้งถึงใน Bass,1998) ในตน้แบบของการสัมมนาเชิง

ปฏิบติัการ (workshop) ของโปรแกรมการพฒันาภาวะผูน้าํเตม็รูปแบบ (FRLP) จะมีการสัมมนาเชิง

ปฏิบติัการขั้นพื้นฐาน (basic) 3 วนั และในการสัมมนาเชิงปฏิบติัการขั้นสูง (advance workshop) 

ระยะเวลา 3 วนั และในการสัมมนาเชิงปฏิบติัการขั้นพ้ืนฐาน (basic workshop) ระยะเวลา 2-3 วนั 

โดยมีระยะเวลาระหว่างขั้นพื้นฐานและขั้นสูงห่างกนั 3 เดือน และมีการวางแผนติดตามเป็น

ระยะเวลา 1 ปีหลงัจากนั้น ในการอบรมคร้ังละ 3  วนัจะจดัติดต่อกนั หรือจดัสัปดาห์ละคร้ัง 

สามารถปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมหรือความตอ้งการของบุคคลหรือองคก์ารลดจาํนวนวนัของ

การฝึกอบรม โดยการละเวน้หรือตดัทอนโมดุลของการอบรมได ้ก่อนการฝึกอบรมประมาณ 4 

สัปดาห์ จะมีการใช้แบบวัดภาวะผู ้นําพหุองค์ประกอบ (MLQ) โดยให้ผู ้บังคับบัญชาและ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของผูรั้บการฝึกอบรมรมเป็นผูป้ระเมิน หรือหากไม่เหมาะสมอาจให้ผูรั้บการ

ประเมินตนเองในขั้นตอนน้ีโปรแกรมจะดาํเนินการจาก 1) การเพิ่มการตระหนกัรู้เก่ียวกบักระบวน

ทศัน์ของภาวะผูน้าํ 2) เรียนรู้เก่ียวกบัทางเลือกท่ีจะสามารถช่วยปรับปรุงตวัเองและผูต้ามใหดี้ข้ึน 3) 

การปรับปรุงการประยุกต์ใช้และวิถีทางใหม่ภายในของการกระทาํและการคิด ในโปรแกรม
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ตน้แบบจะประกอบดว้ย 13 หรือ 14 โมเดล แบ่งเป็นการสัมมนาเชิงปฏิบติัการขั้นพื้นฐาน 

ประกอบดว้ย 8 โมดุล ระยะเวลา 3 วนั และการสัมมนาเชิงปฏิบติัการขั้นสูง ประกอบดว้ย 5 หรือ 6 

โมดุล ระยะเวลา 2-3 วนั 

การสมัมนาเชิงปฏิบติัการขั้นพื้นฐาน (basic workshop) ประกอบดว้ย 

โมดุลท่ี 1 ผูเ้ขา้ร่วมจะพิจารณาและกาํหนดโครงร่าง (profile) ของผูใ้นความคิดของพวกเขา

โดยการคิดถึงผูน้าํในอดีตและปัจจุบนัของพวกเขา ท่ีมีอิทธิพลหรือมีผลกระทบอย่างลึกซ้ึงต่อการ

พฒันาของพวกเขา 

โมดุลท่ี 2 จะนาํเสนอภาวะผูน้าํแบบเตม็รูปแบบ (full range of leadership styles) ผูเ้ขา้ร่วม

จะทบทวนรูปแบบภาวะผูน้าํแต่ละแบบ พิจารณากิจกรรม และความมีประสิทธิภาพของผูน้าํแต่ละ

แบบ จะมีกรณีศึกษา และตวัอยา่งพฤติกรรมท่ีเนน้การพิจารณารูปแบบภาวะผูน้าํแบบต่างๆท่ีพบใน

องคก์ารส่วนใหญ่ 

โมดุลท่ี 3 ผูเ้ขา้ร่วมดูวีดีทศัน์เร่ืองแนวทางต่างๆ สู่ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง ซ่ึงอธิบาย

พฤติกรรมท่ีสาํคญัของภาวะผูน้าํแบบต่างๆ 

โมดุลท่ี 4 ผูเ้ขา้ร่วมจะไดรั้บรายละเอียดโครงร่างภาวะผูน้าํของตนเอง ท่ีไดจ้ากแบบวดั

ภาวะผูน้าํพหุองคป์ระกอบ การสาํรวจน้ีจะให้ขอ้มูลยอ้นกลบัในบุคคลและองคก์าร องคป์ระกอบ

แต่ละองคป์ระกอบ ขอ้กระทงความแต่ละขอ้ ผลจากแบบวดัน้ีจะช่วยให้ผูเ้ขา้ร่วมสร้างแผนการ

ขั้นตน้ในการพฒันาภาวะผูน้าํของตนเอง ผูเ้ขา้ร่วมจะให้คาํปรึกษาซ่ึงกนัและกนั และถา้ตอ้งการผู ้

ฝึกอบรมหรือผูช่้วยเหลือสนบัสนุน จะใหก้ารช่วยเหลือในขั้นตอนน้ีดว้ย 

โมดุลท่ี 5 การทาํงานในกลุ่มย่อย ผูเ้ขา้ร่วมจะทาํวีดีทศัน์ สร้างเร่ืองราว 2 เหตุการณ์ท่ี

ตรงกนัขา้ม ระหวา่งภาวะผูน้าํแบบแลกเปล่ียนและผูน้าํการเปล่ียนแปลง แต่ละกลุ่มจะเขียนบทและ

แสดงเอง วีดีทศัน์จะช่วยตรวจสอบความเขา้ใจของผูเ้ขา้ร่วม ในความแตกต่างระหว่างพฤติกรรม

ของภาวะผูน้าํแบบต่างๆ 

โมดุลท่ี 6 ในโมดุลน้ีจะเนน้องคป์ระกอบเร่ืองการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล จะมีการ

สาํรวจวา่ทาํไมผูเ้ขา้ร่วมจึงลงัเลท่ีจะมอบหมายงานใหผู้อ่ื้น การสาํรวจจะใหข้อ้มูลยอ้นกลบัเก่ียวกบั

การมอบหมายงานของบุคคลและองคก์ารจะเรียนรู้ท่ีจะใชก้ลยทุธ์การมอบหมายงานในการพฒันา

ศกัยภาพของผูต้าม  

โมดุลท่ี 7 สมาชิกกลุ่มจะให้คะแนนเพ่ือนๆของเขาเก่ียวกบัพฤติกรรมของภาวะผูน้าํแบบ

แลกเปล่ียนและภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงท่ีสังเกตเห็นไดใ้นการแสดงในโมดุลก่อนหนา้น้ี และให้

มีหารอภิปรายกนัถึงเหตุผลในการให้คะแนนของพวกเขา และการให้ขอ้เสนอแนะสําหรับการ

พฒันาปรับปรุงใหดี้ข้ึน 
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โมดุลท่ี 8 มีการกล่าวถึงอุปสรรคขององคก์ารท่ีสาํคญัท่ีมีต่อแผนการเป็นผูน้าํของผูเ้ขา้ร่วม 

ผูบ้งัคบับญัชา ผูต้าม และนโยบาย ผูเ้ขา้ร่วมจะพิจารณาแผนพฒันาภาวะผูน้าํของพวกเขา 

ระยะเวลา 3 เดือน ระหว่างการสัมมนาเชิงปฏิบติัการขั้นพ้ืนฐานและขั้นสูง ในระหว่าง 3 

เดือน ของ 2 การสัมมนาเชิงปฏิบติัการน้ี ผูเ้ขา้ร่วมมีเวลาท่ีจะฝึกทกัษะของเขาภายในสภาวะการ

ทาํงานของพวกเขา แผนการพฒันาการเป็นผูน้าํของเขาจะไดรั้บการทดสอบและปรับปรุง ผูเ้ขา้ร่วม

อาจแสดงวิธีการสร้าง และประเมินเป้าหมายเฉพาะ และประเมินความพร้อม หรือปัญหาของ

องค์การสําหรับการเปล่ียนแปลง ซ่ึงอาจจะเก่ียวขอ้งกับผูใ้ต้บังคบับัญชา เพื่อนร่วมงาน และ

ผูบ้งัคบับญัชา อาจจะมีการรวบรวมขอ้มูลการสํารวจในวฒันธรรมองคก์ารของเขา มีการพบกบั

ผูบ้งัคบับญัชาเพื่ออภิปรายถึงแผนในการพฒันาภาวะผูน้าํของพวกเขา 

การสมัมนาเชิงปฏิบติัการขั้นสูง (advance workshop) ประกอบดว้ย 

โมดุลท่ี 9 นาํเสนอและอภิปรายแผนพฒันาภาวะผูน้าํท่ีประสบความสาํเร็จ โดยพิจารณา

เป็นรายบุคคลและเป็นทีมเก่ียวกบัเหตุผลท่ีประสบความสาํเร็จและลม้เหลว จะมีการอภิปรายและ

ปรับปรุงแผน 

โมดุลท่ี 10 ผูเ้ขา้ร่วมจะทาํแบบฝึกหดัเพื่อท่ีจะเขา้ใจวา่ คุณค่าของผูเ้ขา้ร่วมมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจจดัสรรทรัพยากรของพวกเขาอย่างไร ผูเ้ขา้ร่วมจะพิจารณาความแตกต่างของคุณค่าของ

พวกเขาเอง คุณค่า 4 ประการท่ีพิจารณา คือ อาํนาจ คุณความดี ความเสมอภาค และความตอ้งการจะ

มีการพิจารณาการใชก้ารกระตุน้ทางปัญญาเพื่อท่ีจะแกปั้ญหาความขดัแยง้ในคุณค่า 

โมดุลท่ี 11 ในช่วงพกัระยะเวลา 3 เดือน ผูเ้ขา้ร่วมไดเ้ตรียมและส่งปัญหาท่ีพบในท่ีทาํงาน

ท่ีดูเหมือนว่ายาก หรือไม่สามารถแกไ้ขได ้จะมีการนาํเสนอเร่ืองภาวะผูน้าํดา้นการกระตุน้ทาง

ปัญญาว่าจะช่วยให้ผูร่้วมงานของเขามีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคอ์ย่างเป็นรายบุคคล และรายกลุ่ม

อยา่งไร จากนั้นในทีมจะช่วยกนัหาทางแกไ้ขปัญหาท่ีเลือกปัญหาข้ึนมา ในการอภิปรายจะเนน้ท่ีกล

ยทุธ์ในการกระตุน้ทางปัญญาท่ีจะนาํมาช่วยในการแกไ้ขปัญหา 

โมดุลท่ี 12 ผูเ้ขา้ร่วมจะมุ่งเน้นท่ีความเขา้ใจในภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง และแบบ

แลกเปล่ียนในวัฒนธรรมองค์การของพวกเขา โดยใช้แบบวัดรายละเอียดเก่ียวกับองค์การ 

(organizational description questionnaire : ODQ) ผูเ้ขา้ร่วมจะพิจารณาความตอ้งการท่ีจะ

เปล่ียนแปลง และการวางแผนเพื่อการเปล่ียนแปลงอยา่งเป็นระบบ 

โมดุลท่ี 13 นาํเสนอวิธีการสร้างแรงบนัดาลใจ และใหมี้การอภิปรายกนั โมดุลน้ีอาจจะเขา้

ในโมดุลท่ี 14 ได ้

โมดุลท่ี 14 โมดุลน้ีจะกล่าวถึงการคิดถึงภาพในอนาคตอนัใกล ้ซ่ึงผูเ้ขา้ร่วมไดป้รับทิศทาง

ของความสนใจของพวกเขา ในฐานะท่ีเป็นผูน้าํร่วมกบัของผูต้าม เพื่อนร่วมงาน และขององคก์าร มี
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การพิจารณาความเก่ียวขอ้งของภาวะผูน้าํแบบบารมี (charismatic leadership) ผูเ้ขา้ร่วมแต่ละคนจะ

พฒันาวีดีทศัน์ ซ่ึงแสดงแนวทางของวิสัยทศัน์ของอนาคตอนัใกล ้สมาชิกในทีมจะวิจารณ์ และ

ปรับปรุงวิสยัทศัน์ 

การสัมมนาเชิงปฏิบติัการในการติดตามผล ประกอบดว้ย การติดตามผลใชเ้วลาคร่ึงวนั จดั

ในระยะเวลา 6 เดือน หรือ 1 ปี หลงัจากนั้นมีการทาํแบบวดัภาวะผูน้าํพหุปัจจยัใหข้อ้มูลยอ้นกลบั

อีกคร้ังจากผูร่้วมงาน ผูเ้ขา้ร่วมจะอภิปรายกนัถึงหลกัฐานสาํหรับความสาํเร็จและความลม้เหลวใน

การท่ีจะปรับปรุงตามท่ีพวกเขาไดว้างแผนไว ้มีการหาเหตุผลและกาทบทวนแผนของเขาตามท่ีไดมี้

การอภิปรายกนั และทาํการสรุปสาระสาํคญัของความตั้งใจของพวกเขา 

โดยสรุปจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงไดรั้บ

การยนืยนัสนบัสนุนจากผลการวิจยัจาํนวนมากวา่ เป็นภาวะผูน้าํท่ีมีประสิทธิภาพและสามารถบรรลุ

เป้าหมายท่ีสูงข้ึนและทาํให้ผูต้ามมีความพึงพอใจมากกว่าภาวะผูน้าํแบบอ่ืนๆ และภาวะผูน้าํการ

เปล่ียนแปลงยงัมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคญัต่อความพึงพอใจ และการเพิ่มผลการปฏิบติังานของ

บุคคลและขององคก์าร นอกจากนั้นยงัมีงานวิจยัเชิงทดลองและมีโปรแกรมการฝึกอบรมภาวะผูน้าํ

การเปล่ียนแปลงในท่ีต่างๆ ยนืยนัวา่ ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงสามารถฝึกอบรมและพฒันาได้59 

 

บทบาทและหน้าทีข่องผู้บริหารสถานศึกษา 

 การจดัการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษานั้น เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญติั

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ซ่ึงเป็นการศึกษาท่ีเนน้องคร์วม

และมีเป้าหมายท่ีสําคัญเพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีชีวิตท่ีดีงาม มีความเป็นสากลพื้นฐาน         

ความเป็นไทย โดยสามารถพฒันาสู่สังคมคุณภาพท่ีดีงามภายใตค้วามสมานฉันทแ์ละเอ้ืออาทรต่อ

กนั ดงันั้นการบริหารจดัการศึกษาแนวใหม่จาํเป็นตอ้งเนน้การมีส่วนร่วม และมุ่งท่ีคุณภาพผูเ้รียน

อย่างแทจ้ริง60 พระราชบญัญติัระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2545 (มาตรา 39) 

กาํหนดใหส้ถานศึกษามีผูอ้าํนวยการสถานศึกษาเป็นผูบ้งัคบับญัชาของขา้ราชการครู และบุคลากร

ทางการศึกษา โดยผูบ้ริหารจะตอ้งเป็นผูน้ําในการบริหารให้เกิดประสิทธิผล หัวใจสําคญัของ      

การพฒันาโรงเรียนให้เกิดประสิทธิผล คือการบริหารการเรียนรู้ของผูเ้รียน ซ่ึงผูบ้ริหารโรงเรียน

                                                 
59 รัตติกรณ์ จงวศิาล, มนุษยสัมพนัธ์ : พฤตกิรรมในองค์การ (กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพ์

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2550), 196-199. 
60 มานพ สกลศิลป์ศิริ, เขตพ้ืนท่ีการศึกษาการบริหารจดัการรูปแบบใหม่ท่ีทา้ทาย..ในยคุ

ปฏิรูปการศึกษา (เอกสารเผยแพร่การประชุมสมัมนา, 2546), 3. (อดัสาํเนา)  
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ต้องมีบทบาทสําคัญท่ีจะใช้ภาวะผูน้ําให้ทุกคนปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลดังกล่าว 61 ซ่ึง        

สต็อกดิลล์ (Stogdill) ไดก้ล่าวว่า ผูน้าํหรือผูบ้ริหารซ่ึงบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ควรจะมี

พฤติกรรมผูน้าํสูงมุ่งความสัมพนัธ์62 ส่วน ไซมอน สมิธเบิอร์ก และทอมป์สัน (Simon, Smithburge  

and Thompson) ไดก้ล่าวไวว้่า การท่ีผูบ้ริหารจะมีพฤติกรรมแบบใดนั้นข้ึนอยู่กบัคุณลกัษณะ

ส่วนตวัท่ีติดตวัมาโดยกาํเนิดหรืออาจฝึกอบรมใหเ้กิดข้ึนได้63 ผูน้าํทางการศึกษามีหนา้ท่ีหลายอยา่ง 

ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการเร่ืองของคน เงิน วสัดุ และวิธีการ บทบาทและหนา้ท่ีทั้งหลายท่ีผูน้าํจะตอ้งแสดง

นั้น เป้าหมายสุดทา้ยคือ การจดัการศึกษาให้ไดคุ้ณภาพนั้นหมายความว่าผลผลิตท่ีเป็นนักเรียน

จะตอ้งมีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์และสามารถนาํ

ความรู้ไปปฏิบติัใหเ้ป็นประโยชน์ต่อตนเองและสงัคม 

1. บทบาทหรือหนา้ท่ีของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมีดงัน้ี 

1) จัดให้มีแผนพัฒนาการศึกษาเพื่อใช้ในการดําเนินกิจการจากการศึกษาของสถานศึกษา               

2) เป็นผูน้าํในการจดัทาํหลกัสูตร โดยร่วมทาํงานกบับุคลากรทุกฝ่าย เพ่ือกาํหนดวิสัยทศัน์และ

คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียน ตลอดจนสาระตามหลกัสูตรของสถานศึกษา 3) จดัให้มีการ

ประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรสถานศึกษา 4) สนบัสนุนการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ืออาํนวยต่อการเรียนรู้ 

สนบัสนุนให้บุคลากรทุกฝ่ายไดรั้บความรู้ และสามารถจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษา รวมทั้งพฒันา

บุคลากรให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 5) จดัให้มีการนิเทศภายในเพื่อนิเทศ กาํกบั ติดตามการใช้

หลกัสูตรอย่างมีระบบ 6) ให้มีการประเมินการนาํหลกัสูตรไปใช้เพ่ือปรับปรุง พฒันาสาระของ

หลกัสูตรสถานศึกษาใหท้นัสมยั สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน ชุมชน และทอ้งถ่ิน 

 2. บทบาทผูบ้ริหารสถานศึกษา บทบาทหน้าท่ีของผูบ้ริหารในการบริหารงานของ

สถานศึกษาซ่ึงไดรั้บการกระจายอาํนาจตามมาตรา 39 แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 มี 4 ดา้น คือ 1) ดา้นวิชาการ 2) ดา้นงานงบประมาณ      

3) ด้านบุคลากร 4) ด้านบริหารทัว่ไป สรุปเป็นหน้าท่ีของผูบ้ริหารโรงเรียน ได้ดังน้ี 1) งานท่ี

เก่ียวกบัตวัครู ไดแ้ก่ การจดัหาครูมาสอน การมอบหมายงานต่าง  ๆ  ให้ครูตามความเหมาะสม    

การสร้างขวญั กาํลงัใจ การพฒันาตวัครู การนิเทศ การพิจารณาความดีความชอบ 2) งานเก่ียวกบัตวั

                                                 
61 สุพล วงัสินธ์, “การพฒันาโรงเรียนทั้งระบบเพ่ือปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้,” 

วารสารวชิาการ 5, 7 (กรกฎาคม 2545) : 16-17. 
62 Ralp  M. Stogdill, “Personal Factors Associated with Leadership,” in Survey of 

Literature In Leadership (Maryland : Penguin Book, 1969), 396. 
63 Herbert A. Simon, Donald W. Smithburge, and Victor A. Thompson, Public 

Administration (New York : Knopf, 1950), 103. 
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นักเรียน ได้แก่ การแบ่งกลุ่มนักเรียน การส่งเสริมนักเรียนด้านงานวิชาการ การบริการต่างๆ        

การสอนซ่อมเสริม การติดต่อกบัผูป้กครอง 3) งานจดัหาเคร่ืองมืออุปกรณ์การสอนและเทคโนโลยี

ทางการศึกษา ไดแ้ก่ จดัหาอุปกรณ์ต่าง  ๆ  จดัหาเจา้หนา้ท่ีเพ่ือบริการดา้นการสอนแก่ครู การสร้าง

มาตรการเก็บรักษาอุปกรณ์การสอนและการนาํไปใช ้4) การจดัโปรแกรมการสอน ไดแ้ก่ การใช้

หลกัสูตร และการประเมินผลนกัเรียน ซ่ึง สุมน อมรวิวฒัน์ ไดก้ล่าวถึงภารกิจผูบ้ริหารสถานศึกษา

ยุคปฏิรูปท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาควรดาํเนินการ อนัเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงทางการศึกษา      

4 ประการ ดงัน้ี ประการท่ี 1 สาํรวจ รวบรวมและจดัทาํขอ้มูลเก่ียวกบัแหล่งเรียนรู้ในชุมชนทอ้งถ่ิน 

แหล่งวิถีวฒันธรรมของชุมชนท่ีโรงเรียนตั้งอยู ่อาจเป็นไร่นา การทาํมาหากิน อาชีพต่าง  ๆ  ผลผลิต

ในหมู่บา้น ห้องสมุดหรือแหล่งเรียนรู้อ่ืน  ๆ  อย่างเป็นระบบ และเป็นขอ้มูลท่ีโรงเรียนสามารถ

แสดงต่อผูท่ี้ตอ้งการทราบไดท้นัที ประการท่ี 2 บริหารจดัการใหโ้รงเรียนเป็นแหล่งรวมภูมิปัญญา

ทุกสาขา ผูบ้ริหารตอ้งดึงชุมชนเขา้มาสู่โรงเรียน แลว้เปล่ียนโรงเรียนเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของ

ชุมชน ชุมชนอยากรู้อะไรใหเ้ขา้มาศึกษาเรียนรู้ทาํกิจกรรม และโรงเรียนจะกลายเป็นแหล่งรวบรวม

ภูมิปัญญาของชุมชนนั้น ประการท่ี 3 ส่งเสริมการใชส่ื้อ ส่ิงพิมพ ์ส่ืออิเลคทรอนิค ส่ือโสตทศัน์ และ

ส่ือธรรมชาติเพื่อการเรียนรู้ ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรไดแ้สดงความสามารถในการจดัการท่ีจะนาํส่ือ

ต่างๆมาสร้างการเรียนรู้ให้แก่นกัเรียน และตอ้งมีวิธีการจดัการส่ือเหล่าน้ี ให้เสริมคุณภาพหรือใช้

ป้องกนัความเส่ียงของนกัเรียนเป็นอยา่งดี และประการท่ี 4 เอาใจใส่ส่งเสริมนกัเรียนตามความถนดั

และความสามารถ รวมทั้งการดูแลเฝ้าระวงันกัเรียนกลุ่มเส่ียง จดักิจกรรมตามกลุ่มสนใจ เช่น ดนตรี 

กีฬา ศิลปะ ทาํใหน้กัเรียนสามารถคน้พบตนเองและมีความสุข64 

 บทบาทและหน้าท่ีเป็นปัจจยัท่ีสําคญัอย่างหน่ึงต่อความสําเร็จในการบริหาร ผูบ้ริหาร

สถานศึกษาตอ้งแสดงบทบาทของตนให้เหมาะสม และปฏิบติัหนา้ท่ีของตนอย่างสมบูรณ์ เพื่อให้

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีความมุ่งมัน่และร่วมมือกนัปฏิบติังานอยา่งเตม็ความสามารถ 

 3. การจาํแนกและจดัลาํดบัหนา้ท่ีในการบริหารท่ีเหมาะสมท่ีสุด และเป็นท่ีนิยมกนั คือ    

การรวบรวมกิจกรรมหรืองานบริหารต่าง  ๆ  ดงัน้ี 1) การวางแผน (planning) เก่ียวขอ้งกบัการคิด

พิจารณาถึงอนาคตขององคก์าร จากปัจจุบนัสมัพนัธ์ไปถึงเร่ืองราวในอนาคตท่ีจะเป็นผลกระทบต่อ

องคก์าร การวางแผนมีสาระสาํคญัอยูท่ี่เป็นกระบวนการคิดท่ีจะเสริมให้องคก์ารประสบผลสาํเร็จ

ตามความมุ่งหมายได้ หน้าท่ีวางแผนน้ีแผนน้ีถือได้ว่าเป็นหัวใจหรือส่วนท่ีสําคัญท่ีสุดของ           

การจดัการ 2) การจดัองค์การ (organizing) หน้าท่ีในการจดัองค์การเร่ิมตน้ดว้ยการพิจารณาถึง

กิจกรรมต่าง  ๆ  ท่ีจาํเป็นตอ้งกระทาํให้สําเร็จตามแผนงานท่ีไวว้างใจจากเป้าหมายและแผนการ

                                                 
64 สุมน อมรวิวฒัน์, กัลยาณมิตรนิเทศสําหรับผู้บริหาร กลยุทธ์ในการนิเทศเพื่อสร้าง

โรงเรียนให้เข้มแข็ง (กรุงเทพ ฯ :  สาํนกันโยบายและแผนการศึกษา สกศ., 2547), 3. (อดัสาํเนา) 
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ทาํงานต่าง  ๆ  ผูบ้ริหารจะทราบทนัทีว่ามีกิจกรรมอะไร มากนอ้ยแค่ไหนและมีลกัษณะอย่างไรท่ี

จะตอ้งกระทาํเพื่อมอบหมายหนา้ท่ีให้ผูรั้บผิดชอบ ให้มีระเบียบและการประสานงานกนัระหว่าง

ฝ่ายต่าง   ๆ  เพื่อ เ ป้าหมายหรือแผนงานอันเ ดียวกัน 3)  การจัดคนเข้าทํางาน (staffing)                    

เป็นการคดัเลือกและบรรจุคนเขา้ทาํงานในตาํแหน่งต่าง  ๆ  เพื่อประสิทธิภาพของงาน ผูบ้ริหารยอ่ม

ตอ้งจดัการวางแผนกาํลงัคนจากท่ีมีอยู่ เพื่อคดัเลือกหาบุคคลท่ีมีความสามารถ รวมถึงการแนะนาํ

คนให้เขา้ใจถึงส่ิงต่าง  ๆ  ก่อนการทาํงานเพื่อให้สามารถทาํงานไดดี้ข้ึน จากท่ีกล่าวมาสรุปไดว้่า 

ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลท่ีรับผดิชอบการบริหารงานทั้งหมดของโรงเรียน ดงันั้นการเป็นผูน้าํ

ของผู ้บริหารจึงมีความสําคัญยิ่ง  ในอันท่ีจะช่วยให้การจัดการศึกษาในระดับโรงเ รียน                       

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การเป็นผูน้ํานั้ นปรกติแล้วจะประกอบไปด้วยการนําและ            

การบริหารภารกิจ ด้วยการนําเป็นความรับผิดชอบในการสนองความตอ้งการของบุคคล และ      

การเปล่ียนแปลงหรือนวตักรรม ส่วนภารกิจดา้นการบริหารเป็นการจดับรรยากาศการเรียนการสอน 

รวมทั้ งโปรแกรมการเรียนการสอนและการรักษาหรือป้องกันให้หน่วยงานดํารงต่อไป                 

ดว้ยการประสานงาน ขจดัปัญหา และประเมินผลงาน ฉะนั้นในการทาํงานของผูบ้ริหารจึงตอ้งใช้

ภาวะผูน้าํเป็นเคร่ืองมือชักจูงให้ผูร่้วมงาน มีความคิดเห็นและปฏิบติัตามความตอ้งการของตน     

โดยอาศยัสถานการณ์แวดลอ้มขณะนั้นเขา้ช่วยเหลือ ซ่ึงพฤติกรรมท่ีแสดงออกต่อสภาพแวดลอ้ม         

จะเป็นเคร่ืองมือช้ีให้เห็นว่า ผูน้าํนั้นมีคุณสมบติัของความเป็นผูน้าํมากนอ้ยเพียงใด ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั

การทาํงานของผูน้าํในฐานะผูบ้ริหารท่ีฉลาด และมีไหวพริบในการทาํงานท่ีเหมาะสมกบับุคลิกภาพ

ความสนใจ และความสามารถของแต่ละบุคคล นอกจากน้ีงานท่ีมอบหมายควรเป็นงานท่ีทา้ทาย

และมีความสาํคญัต่อผูร่้วมงาน เพื่อใหเ้กิดความสนใจในการทาํงานทาํใหเ้กิดความคิด ความเตม็ใจ 

และกระตือรือร้นท่ีจะขยายขีดความสามารถของตวัเอง เพ่ือเป็นผูพิ้ชิตในงานท่ีมอบหมายนั้น
65   

หากผูบ้ริหารโรงเรียนมีความเป็นผูน้าํท่ีสามารถบริหารงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพแลว้จะช่วยให้

ผูร่้วมงานเพิ่มความสามารถในการทาํงาน หรือใชค้วามสามารถท่ีมีอยูอ่ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ ส่งผล

ต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ดงันั้น ผูบ้ริหารในปัจจุบนัควรมีพฤติกรรมภาวะผูน้าํแนวใหม่ท่ีมี

วิสัยทศัน์ และทิศทางการเปล่ียนแปลงไปสู่การปฏิบติั เปิดกวา้งและยอมรับส่ิงใหม่ๆ มองเห็น

คุณค่าผูร่้วมงาน เป็นแบบอยา่งให้ปฏิบติัตาม อีกทั้งสามารถส่งเสริมทั้งตวัผูน้าํและผูต้ามใหก้า้วไป

ขา้งหนา้เพื่อใหบ้รรลุตามจุดมุ่งหมายขององคก์าร  

  

 

 

                                                 
65 เร่ืองเดียวกนั, 4. 
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องค์การแห่งการเรียนรู้ 

ความเป็นมาขององค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 แนวคิด องค์กรแห่งการเรียนรู้ (learning organization) สามารถคน้พบไดจ้ากผลงาน       

การเขียนของอากีริส (Argyris)  ศาสตราจารยด์้านจิตวิทยาท่ีสอนดา้นการศึกษาและพฤติกรรม

องคก์รมหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด  ท่ีเขียนร่วมกบัศาสตราจารยด์า้นปรัชญา คือ โชน (Schon) แห่ง MIT 

ในปี ค.ศ.1978  ซ่ึงถือว่าเป็นตาํราเล่มแรกขององค์กรแห่งการเรียนรู้ (learning organization)          

ในระยะเร่ิมแรกปรมาจารยท์ั้งสองไดใ้ชค้าํว่า การเรียนรู้เชิงองคก์ร (organizational learning หรือ 

OL) ซ่ึงอาจจะมุ่งหมายถึงการเรียนรู้ของคนทั้งหลายท่ีเกิดข้ึนในองคก์ร  อากีริส (Argyris)  เป็นผูท่ี้

สนใจศึกษาดา้นการเรียนรู้ของบุคคลในองค์กรมากกว่า 40 ปีแลว้  เน่ืองจากงานเขียนดังกล่าว

ค่อนขา้งจะเป็นวิชาการและอ่านยาก  จึงไม่ค่อยเป็นท่ีนิยมแพร่หลายนกัและเขาพูดไวว้่า  “ขา้พเจา้

เขียนบทความต่าง ๆ บนพื้นฐานของเกร็ดสาระเลก็ ๆ นอ้ย ๆ แต่เขียนหนงัสือโดยอิงจากการทาํวิจยั  

ขา้พเจา้ไม่ตอ้งการจะทาํการวิจยัชูประเด็นท่ีเป็นคาํถามพ้ืนฐานแลว้ก็หยดุทาํการวิจยั”  นอกจากน้ี

เขายงัไดแ้สดงความยินดีท่ีผูค้นให้ความสนใจกบัแนวคิดการเรียนรู้เชิงองคก์รของเขา  และยงัได้

เสนอความวิตกกงัวลว่า หากแนวคิดน้ีไม่ไดรั้บการใส่ใจให้ดีก็จะเป็นอีกแนวนิยมหน่ึง (fad)  คือ     

มีความนิยมเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ เท่านั้น  หนังสือของท่านท่ีควรศึกษา ไดแ้ก่ On organizational 

learning และ Knowledge for action   เล่มล่าสุด คือ Flawed advice and the management trap   เป็น

หนงัสือท่ีใหส้ติแก่ผูบ้ริหารทั้งหลายในการว่าจา้งบริษทัท่ีปรึกษาดา้นการบริหาร  อาจกล่าวไดว้่า ปี

เตอร์ เอม็. เซงเก (Peter M. Senge)   เป็นบุคคลท่ีมีบทบาทสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัองคก์ารแห่งการ

เรียนรู้  และมีผลงานอันเป็นท่ียอมรับ  เซงเก (Senge)   ศาสตราจารย์ว ัย  53 ปี  ของ  MIT  

สหรัฐอเมริกา66 เซงเก (Senge)  เป็นปรมาจารยท์างดา้นหลกัการบริหารท่ีให้องค์กรเรียนรู้อย่าง

ต่อเน่ือง หนงัสือท่ีเขาเขียนช่ือ the fifth discipline : the art and practice of the learning organization  

หนงัสือท่ีเนน้ถึงองคก์รแห่งการเรียนรู้  กล่าวคือบุคคล     ทุกระดบัรวมไปถึงภาคบริหารท่ีสามารถ

พฒันาทกัษะตวัเอง  ความรู้  และสมรรถภาพเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพให้กบัองคก์รโดยรวม  

เซงเก (Senge)  มองเห็นว่าองค์กรแห่งการเรียนรู้จักต้อง “พัฒนาอย่างต่อเน่ืองในการสร้าง

สมรรถภาพสาํหรับอนาคต” 67  ปัจจุบนัเซงเก (Senge)  ดาํรงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการ MIT center for 

                                                 
66 วีระวฒัน์  ปันนิตามยั, การพฒันาองค์การแห่งการเรียนรู้ (กรุงเทพฯ : บริษทัเอก็ซเปอร์

เน็ท จาํกดั, 2544), 53-54. 
67 สมพงษ ์ สุวรรณจิตกุล, รวมความคิด 45 กูรู (กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพผ์ูจ้ดัการ, 2547), 

252. 
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organizational learning  ก่อตั้งตั้งแต่ปี ค.ศ. 1991 เพื่อทาํการสังเคราะห์ทฤษฎีและวิธีการต่าง ๆ เพื่อ

เผยแพร่แนวคิด LO (learning organization)  ปัจจุบนัเรียกว่า society for organization learning 

(SOL) โดยมีจุดมุ่งหมายสําคญั 3 ประการ คือ เพื่อการศึกษาวิจยัเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทั้งใน

ระดบับุคคลและทีม  และเพื่อสร้างชุมชนของ      การปฏิบติั  (community of practices)  ข้ึน  โดย

การเช้ือเชิญบริษทัชั้นนาํมาแลกเปล่ียนประสบการณ์เรียนรู้และแกไ้ขปัญหาร่วมกนั และเขาไดว้าด

วิสัยทศัน์ไวว้่า  อยากจะเห็น society  for organization learning (SOL)  เป็นตวัขบัเคล่ือนองคก์รสู่

ความสาํเร็จทัว่โลก ปัจจุบนัมีหนงัสือเก่ียวกบั LO (learning organization) มากมายแต่ The Fifth 

Discipline : The Art and Practice of the Learning Organization  ของเซงเก (Senge)  เป็นหนงัสือท่ี

เป็นท่ีนิยม ในปี 1991 เซงเก (Senge)  ให้สัมภาษณ์ว่า เขาเกิดประมวลองคค์วามรู้เก่ียวกบั learning 

organization  ไดใ้นขณะท่ีกาํลงันัง่สมาธิ  โดยประมวลประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ีเขาไดจ้ากการเป็นท่ี

ปรึกษาองคก์รกบับริษทัของเขาเองท่ีช่ือ Innovation Associates  ในการให้สัมภาษณ์เม่ือปี 1998  

เซงเก (Senge)  แสดงความกงัวลวา่หลายองคก์รพยายามสร้างภาพว่าตนเช่ียวชาญดา้น LO (learning 

organization)  ในความเป็นจริง ก็คือ องคก์รเหล่าน้ีมีความเขา้ใจพื้นฐานเก่ียวกบัวินัย 5 ประการ

น้อยมาก  ต่อมาเซงเก (Senge)  ไดจ้ดัตั้งศูนยศึ์กษาองค์กรแห่งการเรียนรู้ข้ึน จากการทาํประชุม

ปฏิบติัการ (workshops) ใหแ้ก่บริษทัชั้นนาํ   ต่าง ๆ ณ Sloan School of Management, MIT ในปี 

1994 เซงเก (Senge)  และคณะไดอ้อกหนังสือเชิงปฏิบติัการเล่มหน่ึงช่ือ The Fifth Discipline 

Fieldbook : Strategies and Tools for Building  a Learning Organization  เพ่ือใหข้อ้แนะนาํ

สนบัสนุนแนวปฏิบติัต่าง ๆ ท่ีส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้ในองคก์รรูปแบบต่าง ๆ   ในปี 1999  เซงเก 

(Senge)  และคณะไดอ้อกหนงัสือเล่มท่ี 3 ช่ือว่า The Dance of Change  เป็นหนงัสือเก่ียวกบั

แนวทางของการพฒันาปรับเปล่ียนองคก์รดว้ยการคิดริเร่ิมการปรับเปล่ียนอยา่งต่อเน่ืองและความ

กลา้ท่ีจะออกแบบคิดใหม่อย่างมีกลยุทธ์  โดยเขาเน้นว่าการปรับเปล่ียนท่ีดีข้ึนนั้น ริเร่ิมจากการ

เรียนรู้อย่างลึกซ้ึง  มิใช่จากการทาํมากเป็นสําคญั  ต่อมา  ครอสซันและแกรทโท (Crossan and 

Guatto)  ไดร้วบรวมผลการศึกษาฐานขอ้มูลคอมพิวเตอร์       3 แหล่งใหญ่เก่ียวกบั LO (learning 

organization)  หรือ OL (organization learning)    ในช่วงปี 1980 – 1990   ซ่ึงเป็นบทความท่ีมุ่ง

สงัเคราะห์และการวิจยัเชิงปฏิบติัการ  (action research) เพื่อการประยกุตใ์ชซ่ึ้งแสดงใหเ้ห็นถึงความ

ตอ้งการของการนาํแนวคิดเชิงทฤษฎี LO (learning organization)  ไปสู่ภาคปฏิบติักนัมากข้ึน68  นบั

แต่ปี 1990 เร่ือยมาองคก์รแห่งการเรียนรู้กลายเป็นคาํท่ีใชใ้นทุกแขนงในองคก์รไปแลว้  ทฤษฎีนั้น

ได้วิวฒันาการกลายเป็นการปฏิวติัในการบริหาร  และแนวคิดน้ีได้ถูกนําไปใช้ในการบริหาร

                                                 
68วีระวฒัน์  ปันนิตามยั, การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้, พิมพค์ร้ังท่ี 2  (กรุงเทพฯ : 

บริษทัเอก็เปอร์เน็ท จาํกดั, 2544), 53-54. 
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มหาวิทยาลยั  การพฒันาบุคลากรและการจดัสัมมนาเชิงปฏิบติัการ  และการถ่ายโอนความรู้โดยใช้

ระบบอินทราเนต  ระบบสารสนเทศต่าง ๆ ทุกวนัน้ีความคิดของเซงเก (Senge)  ว่าดว้ยองคก์รแห่ง

การเรียนรู้ และองคค์วามรู้ไดก้ลายเป็นส่ิงท่ีถูกกล่าวขานถึงกนัอย่างมากมายว่า องค์กรเรียนรู้ท่ี

แทจ้ริงนั้นคืออะไร  ซ่ึงเซงเก (Senge)  ไดก้ล่าวไวใ้นหนงัสือของเขา คือ The Fifth Disclipline69 

 

ความหมายของการเป็นองค์การเพือ่การเรียนรู้ 

จากแนวคิดต่าง ๆ ของนักวิชาการและนักวิจัย องค์การเพื่อการเรียนรู้ หรือ learning 

organization มีความหมายดงัต่อไปน้ี 

เซงเก (Senge) ไดใ้ห้ความหมายขององคก์ารเพื่อการเรียนรู้ว่าคือ องคก์ารท่ีสามารถพฒันา

และขยายความสามารถในการสร้างอนาคตได้อย่างต่อเน่ือง และองค์การเพื่อการเรียนรู้จะมี         

การปรับการเรียนรู้เพื่อความอยู่รอด รวมทั้งเรียนรู้ท่ีจะพฒันาความสามารถในการสร้างสรรคใ์ห้ดี

ยิง่ข้ึน70 โดย เวอร์รา และ ครอสซนั (Vera and Crosson) อธิบายเพิ่มเติมความหมายขององคก์ารเพื่อ

การเรียนรู้จาก เซงเก (Senge) วา่เป็นสถานท่ีท่ีคนหรือพนกังานในองคก์าร 1) สามารถเพิ่มหรือขยาย

ศกัยภาพในการสร้างสรรค ์เพื่อใหไ้ดผ้ลท่ีตอ้งการอยา่งต่อเน่ือง 2)ไดรั้บการสนบัสนุนและส่งเสริม

รูปแบบทางความคิด 3) มีอิสระในการเก็บรวบรวมความตอ้งการ ความอยาก 4) มีการเรียนรู้ท่ีจะ

เรียนอยูต่ลอดเวลา71ขณะท่ี เดวิด การ์วิน (David Garvin) ให้ความหมายของการเป็นองคก์ารเพื่อ

การเรียนรู้ว่าคือองคก์ารท่ีมีทกัษะในการสร้างสรรค ์การเรียนรู้ และการถ่ายทอดความรู้ และมีการ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมอนัเน่ืองมาจากความรู้ใหม่และความเขา้ใจอยา่งถ่องแท้72เพดเลอร์   เบิร์กกอน 

และบอยเดลล ์(Pedler, Burgone and Boydell)ไดใ้หค้วามหมายว่า เป็นองคก์ารท่ีส่งเสริมการเรียนรู้

                                                 
69 สมพงษ ์ สุวรรณจิตกุล, รวมความคิด 45 กูรู (กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพผ์ูจ้ดัการ, 2547), 

254. 
70 Peter M. Senge, The Fifth Discipline : The Art and Practice of Learning 

Organizations (New York : Doubleday, 1990), 3. 
71 D. Vera and M. Crosson, Organizational Learning and knowledge Manage1ment : 

Toward an Integrative Framework. Handbook of Organizational Learning and Knowledge 

Management. M. Easterby-Smith and M.A. Lyles (United Kingdom : Blackwell 

Publishing,Ltd, 2003), 123-141. 
72 David A. Garvin. “Building a learning organization.” Harvard Business Review, 73 

(July-August 1993): 78-79. 
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ของสมาชิกทุกคน โดยองคก์ารมีการปฏิรูปและปรับปรุงระบบการทาํงานอย่างต่อเน่ือง พร้อมทั้ง

สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้เพื่อกระตุน้ใหทุ้กคนเกิดการเรียนรู้และใฝ่ท่ีจะเรียนรู้ดว้ยตนเอง73  

วอทคิน และ มาร์ซิก (Watkin and Marsick) ไดใ้ห้ความหมายขององคก์ารแห่งการเรียนรู้ว่าเป็น

องคก์ารท่ีใชค้นสร้างความเป็นเลิศใหแ้ก่องคก์ารขณะเดียวกนัก็ใชอ้งคก์ารสร้างความเป็นเลิศใหแ้ก่

คนในองคก์ารดว้ย โดยใชก้ารเรียนรู้เป็นกระบวนการเชิงกลยทุธ์ท่ีต่อเน่ืองและบูรณาการเขา้กบัการ

ทาํงานและมีการกระจายอาํนาจเพื่อกระตุน้ใหเ้กิดความร่วมมือและการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม พร้อม

ทั้งส่งเสริมการสนทนาอย่างเปิดเผย และเช่ือมโยงการพึ่งพาระหว่างบุคคล องคก์าร และชุมชนท่ี

เก่ียวขอ้ง74ไมเคิล เจ. มาร์ควอดท ์(Michael J. Marquardt) ใหค้วามหมายว่า องคก์ารท่ีมีการเรียนรู้

อยา่งเตม็พลงัของสมาชิกในการรวบรวม จดัการ และใชค้วามรู้เพื่อผลสาํเร็จขององคก์ารและแปลง

สภาพไปเป็นการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองขององคก์าร อีกทั้งให้อาํนาจบุคลากรทั้งในและนอกองคก์าร

ในการเรียนรู้งานท่ีทาํ รวมถึงการนาํเทคโนโลยีมาใชใ้นการเรียนรู้และเพิ่มผลผลิต75 ฮอย (Hoy) 

และมิสเกล (Miskel) กล่าวถึงองคก์ารแห่งการเรียนรู้ว่าเป็นองคก์รท่ีซ่ึงสมาชิกไดพ้ฒันาขยายขีด

ความสามารถของตนเพื่อการสร้างสรรคง์านและการบรรลุเป้าหมายแห่งงานอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง เป็นท่ี

ซ่ึงแนวคิดแปลกๆ ใหม่ๆ ไดรั้บการกระตุน้ให้มีการแสดงออก เป็นท่ีซ่ึงแสดงความทะเยอทะยาน

และแรงบนัดาลใจ ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริม เป็นท่ีซ่ึงสมาชิกขององค์การได้เรียนรู้ถึง

วิธีการเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั และเป็นท่ีซ่ึงองคก์ารเองไดมี้การขยายศกัยภาพเพื่อการแกปั้ญหาและ

สร้างสรรคน์วตักรรมใหม่อยา่งต่อเน่ือง อบัเบนและคณะ (Ubben  et al.) ไดก้ล่าวถึงองคก์ารแห่ง

การเรียนรู้ในช่ือ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (learning communities) โดยเขาถือว่าเป็นคาํท่ีมีความหมาย

เดียวกันและใช้แทนกนัได ้และกล่าวว่าชุมชนแห่งการเรียนรู้นั้นจะเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองของความ

เจริญเติบโตกา้วหนา้ (growth) เร่ืองของการเปล่ียนใหม่ในตนเองอยา่งต่อเน่ือง (continuous self – 

renewall) เร่ืองขององคก์ารหรือชุมชนท่ีไม่เคยอ่ิมตวั (Never Fully Arrive) เร่ืองขององคก์ารหรือ

ชุมชนท่ีมีความตระหนกัในตนเองอยูเ่สมอ ในอนัท่ีจะเสาะแสวงหาความเป็นไดแ้ละโอกาสใหม่ๆ 

เพื่อความเติบกา้วหนา้ เร่ืองขององคก์ารหรือชุมชนท่ีเนน้การมีขอ้มูลยอ้นกลบั เนน้การสืบเสาะหา

                                                 
73 Mike Pedler, John Burgone and Tom Boydell, The Learning Company : A Strategy 

for Sustainable development (London : McGraw-Hill,1992),1-2. 
74 Karen E. Watkin and Victoria J. Marsick, Scalping the Learning Organization : 

Lesson in the Art and Science to the Systemic Change (New York : Jossey-Based Inc.,1993), 

11. 
75 Michael J. Marquardt, Building the Learning Organization : A  System Approach 

to Quantum Improvement and Global Success (New York : McGrow-Hill,1996), 20-21. 
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ปัญหา เพื่อปรับปรุงสภาพการท่ีเป็นอยู่ดว้ยการคิดอยา่งเป็นภาพรวม (holistic) ทั้งในมิติความเป็น

เหตุผลและการใช้ดุลพินิจ ทั้งในเร่ืองของความรู้ และเร่ืองของอาํนาจท่ีจะช่วยให้เกิดส่ิงใหม่ๆ 

ตลอดจนรูปแบบ ตลอดจนรูปแบบและหลกัการใหม่ๆไดถู้กริเร่ิมพฒันาข้ึน ความรู้จะมิใช่เป็นเพียง

ส่ิงท่ีมีไวเ้พื่อการซึมซบัหรือสะสมเท่านั้น แต่จะเป็นส่ิงท่ีถูกทาํใหเ้กิดข้ึนมาใหม่ จากกระบวนการมี

ประสบการณ์ การคิด และการรับรู้ร่วมกนัของสมาชิกในองคก์าร สมาชิกแต่ละรายจะกลายเป็น

ทรัพยากรความรู้ (resource of knowledge) สาํหรับบุคคลอ่ืนในองคก์าร องคก์ารเองก็จะเป็นตวั

ประสานกระบวนการคิดและการเรียนรู้เหล่านั้นใหแ้พร่กระจายในวงการต่อไป76 ส่วนธเนศ ขาํเกิด 

ใหค้วามหมายขององคก์ารแห่งการเรียนรู้วา่ เป็นองคก์ารท่ีมุ่งเนน้และจูงใจใหส้มาชิกทุกคนมีความ

กระตือรือร้นท่ีจะพฒันาตนเองอยู่ตลอดเวลาเพ่ือเพิ่มศกัยภาพของตนเองและขององคก์าร ทั้งน้ี

เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วทั้งในดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วฒันธรรม 

ภายใตส้ภาวะท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและยากแก่การพยากรณ์ว่าจะเกิดอะไรข้ึน แต่ละ

คนจึงตอ้งพฒันาตนเองใหเ้ป็นบุคคลท่ีเรียนรู้อยูต่ลอดเวลาเพราะความรู้ท่ีเคยมีมาในอดีตถูกทา้ทาย

โดยความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลา77 

 

การเรียนรู้ 

ฟลอย และ ลีล (Fiol and Lyles) กล่าวถึงการเรียนรู้วา่  เป็นการเก่ียวขอ้งกบั  1)  ความเขา้ใจ

อยา่งถ่องแทแ้ละความรู้ใหม่  2)  โครงสร้างใหม่  3)  ระบบใหม่  และ  4)  ตอ้งกระทาํเป็นกิจกรรม  

หรือกล่าวไดว้่า  เป็นการนาํความเขา้ใจและความรู้ใหม่   โครงสร้างและระบบใหม่มาเช่ือมโยงเขา้

ด้วยกัน 78 ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า  การเรียนรู้เป็นกระบวนการเปล่ียนแปลงทางความคิดและ        

การกระทาํท่ีนาํไปสู่การปฏิบติัการใหม่ของคน  กลุ่ม  หรือสมาชิกในองค์การ  และส่งผลไปถึง    

การเปล่ียนแปลงกบัองคก์ารในท่ีสุด การเรียนรู้ไดช่ื้อว่ามีอยู่ทุกหนทุกแห่งและเป็นกิจกรรมส่วน

หน่ึงของมนุษย ์ หรืออีกนยัหน่ึง  คือ  การเรียนรู้ไม่ไดมี้เพื่อให้เป็นทางเลือกแต่เป็นกิจกรรมท่ีไม่

สามารถหลีกเล่ียงได ้ และถือเป็นส่วนหลกัท่ีสาํคญัในชีวิตประจาํวนัของการทาํงานในองคก์าร 

 

                                                 
76 วิโรจน์  สารรัตนะ, โรงเรียน : องค์การแห่งการเรียนรู้ กรอบแนวคดิเชิงทฤษฎทีางการ

บริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ : บริษทัอกัษราพิพฒัน์ จาํกดั, 2544),  6-7. 
77 ธเนศ  ขาํเกิด, “องคก์รแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization),” วารสารส่งเสริม

เทคโนโลย ี25, 137 (2541) : 171-174. 
78 C. M. Fiol and M. A. Lyles, “Organization Learning,” Academic of Management 

Review 10, 4 (1985) : 803-813. 
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ความสําคญัของการเรียนรู้ 

 การเรียนรู้ในการทาํงาน  หมายถึง  การมีความรู้  ทกัษะ  หรือประสบการณ์ในการทาํงาน

เพิ่มข้ึน  โดยสามารถเพิ่มศักยภาพในการทํางานปัจจุบัน  มีความก้าวหน้าในตําแหน่งและ          

ความรับผดิชอบท่ีสูงข้ึน  และมีความพึงพอใจในการทาํงานมากข้ึนดว้ย  

ระดับการเรียนรู้ในองค์การ 

 การเรียนรู้ในองคก์ารเร่ิมตน้จากการให้ความสําคญัถึงกลยุทธ์การจดัการดา้นทรัพยากร

มนุษย์  เลส (Iles)  และจากการเพิ่มข้ึนของผลกระทบทางด้านข้อมูลข่าวสารท่ีมีต่อองค์การ  

ตลอดจนการแข่งขนัท่ีเพิ่มข้ึนและความตอ้งการทกัษะใหม่ ๆ  ของพนักงาน  ทาํให้พนักงานใน

องคก์ารและตวัองคก์ารเองจาํเป็นตอ้งมีการเรียนรู้  นอกจากน้ี  ยงัตอ้งมีการปรับเปล่ียนโครงสร้าง

องค์การเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้   เ ช่น  การมีขั้ นการบังคับบัญชาท่ีลดลง  ความยืดหยุ่น                 

ในการทาํงาน  ทกัษะการทาํงานท่ีหลากหลายของทีมงาน  การพฒันาองคก์ารเพ่ือเป็นองคก์ารเพื่อ

การเรียนรู้จะตอ้งให้ความสาํคญัของบทบาทในการพฒันาคนหรือการจดัการทรัพยากรมนุษยเ์พื่อ

นาํไปสู่การพฒันาองคก์ารดา้นอ่ืน ๆ  เป็นลาํดบัต่อไป 

 องค์การโดยทัว่ไปเกิดจากกลุ่มคนท่ีมีวตัถุประสงค์ร่วมกนั  จึงประกอบดว้ยสมาชิกใน

ระดบับุคคล  เม่ือแต่ละคนทาํงานร่วมกนั  ก็ฟอร์มเป็นทีมงานหรือกลุ่ม  และหลาย ๆ  กลุ่มหรือทีม

ทาํงานร่วมกันก็เป็นการทาํงานในระดับองค์การ  สําหรับการเรียนรู้ในองค์การนั้น  เน่ืองจาก

องค์การคือกลุ่มบุคคลท่ีมาทาํงานโดยมีวตัถุประสงค์ร่วมกัน  ฉะนั้น  การเรียนรู้ในองค์การจึง

ประกอบด้วยการเรียนรู้ในระดับบุคคล  ระดับทีม  และระดับองค์การ  ซ่ึงจะได้กล่าวถึงใน

รายละเอียดต่อไปน้ี79 

1. การเรียนรู้ระดับบุคคล (individual learning) 

มัมฟอร์ด (Mumford) ได้ให้ความสําคัญของการเรียนรู้ในระดับบุคคลว่ามีผลต่อ        

การพฒันาองคก์ารเพื่อการเรียนรู้  โดยท่ีการพฒันาไปสู่องคก์ารเพื่อการเรียนรู้จะข้ึนอยู่กบัทกัษะ

เฉพาะแนวคิดและความมุ่งมั่นของพนักงานแต่ละคนท่ีมีต่อการเรียนรู้ของตนเอง  และ

ส่วนประกอบท่ีสําคญัขององคก์ารเพื่อการเรียนรู้  คือ  การปรับปรุงและพฒันาการเรียนรู้และใช้

ประโยชน์จากโอกาสในการเรียนรู้นั้น  มมัฟอร์ด (Mumford)  ไดเ้นน้ถึงความสาํคญัของการมีส่วน

ร่วมในการเรียนรู้ของสมาชิกทุกคนในองคก์าร  และความสาํคญัของการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้

                                                 
79 P. Iles, “Developing Learning Environments : Challenges for Theory Research and 

Practice,” Journal of European Industrial Training 18, 3 (1994) : 3-9. 
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ของสมาชิกทุกคนในองคก์าร  และความรับผิดชอบของผูจ้ดัการท่ีมีต่อการเรียนรู้ของสมาชิกใน

องคก์ารแต่ละคนโดยภาพรวม  ตลอดจนไดแ้นะนาํวงจรการเรียนรู้ไวด้งัแผนภูมิท่ี 880 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 8 แสดงวงจรการเรียนรู้ของ  Mumford  (1991) 

ท่ีมา : ยรุพร  ศุทธรัตน์, องค์การเพือ่การเรียนรู้ (กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,  

2552), 60. 

 การเรียนรู้ในระดับบุคคลตามทฤษฎีน้ีจะเก่ียวขอ้งกับการเรียนรู้จากประสบการณ์ คือ      

การเรียนรู้จากการทาํงานท่ีหลากหลาย จากการศึกษาพบวา่ พนกังานและผูจ้ดัการส่วนใหญ่สามารถ

เรียนรู้จากประสบการณ์และรู้ว่าได้เรียนรู้อะไร แต่ขาดความสามารถท่ีจะมองถึงโอกาสต่าง ๆ 

นอกจากน้ี การเรียนของแต่ละคนก็ยงัมีความแตกต่างกนัไปโดยอาจข้ึนอยูก่บัรูปแบบในการเรียนรู้ 

(learning styles) และการเรียนเพื่อท่ีจะเรียนรู้ (learning how to learn) ซ่ึงเป็นส่ิงสาํคญัท่ีจะทาํใหแ้ต่

ละคนสามารถนาํประสบการณ์ท่ีมีมาใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 นอกจากน้ีอิงคเ์พน และ ครอสซนั (Inkpen and Crossan) ใหข้อ้คิดเห็นว่า  ถึงแมก้ารเรียนรู้

ในระดบับุคคลจะเป็นรากฐานของความเขา้ใจในกระบวนการเรียนรู้ขององคก์าร  แต่การเรียนรู้ของ

องค์การก็แตกต่างไปจากการรวมการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลเข้าด้วยกัน  และได้แนะนําว่า            

ควรปลูกฝังแนวคิดของการเรียนรู้ในระดบับุคคลลงในแนวคิดของการเรียนรู้ระดบักลุ่มหรือทีม  

และในท่ีสุด  ขยายลงสู่การเรียนรู้ในระดงัองคก์าร  ซ่ึงการเรียนรู้ในระดบัต่าง ๆ น้ีก็จะแตกต่างกนั

ไป  กล่าวคือ  ถา้เป็นการเรียนรู้ในระดบับุคคล  ข้ึนตอนท่ีสําคญั  คือ  การตีความ  (integrating)  

และในระดับองค์การ  ขั้ นตอนท่ีสําคัญ  คือ   การรวบรวมแนวคิดต่าง  ๆ  เข้าด้วยกัน  

                                                 
80 Alan  Mumford, “Individual and Organizational Learning,” Industrial Commercial 

Training 23,6 (1991) :24-31. 

 การมีประสบการณ์ 

การวางแผน 
การตรวจสอบ 

ประสบการณ์ 

สรุปประสบการณ์ 
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(institutionalizing)  และผลลัพธ์ท่ีจะได้จากการตีความในระดับบุคคลก็คือ  การเปล่ียนแปลง    

ความเช่ือและพฤติกรรมของบุคคล  ผลลพัธ์จากกระบวนการกลุ่มหรือทีม  คือ  การร่วมมือกนัของ

กลุ่มหรือทีม  การแชร์ความเช่ือและการปฏิบติัท่ีเป็นรูปธรรม  สาํหรับผลลพัธ์จากกระบวนการใน

ระดบัองคก์าร  คือ  โครงสร้าง  ระบบองคก์าร  และส่ิงท่ีปฏิบติัในงานประจาํวนัเป็นแบบแผนของ

องคก์าร  ซ่ึง  อิงคเ์พน และ ครอสซนั (Inkpen and Crossan) ไดส้รุปการเรียนรู้ในองคก์ารดงัตาราง

ท่ี 4 81 

 

ตารางท่ี  4 ระดบัการเรียนรู้ในองคก์าร  (Inkpen  and  Crossan) 

 

ท่ีมา : ยรุพร  ศุทธรัตน์, องค์การเพือ่การเรียนรู้ (กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,  

2552), 64. 

2. การเรียนรู้ระดับทมี  (team  learning) 

 การเรียนรู้ระดบัทีม  เป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดจากสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มหรือทีมประสาน

ร่วมมือและทาํงานไปในทิศทางเดียวกนั  โดยการเรียนรู้ในระดบัทีมน้ีเป็นการเช่ือมโยงระหว่าง   

การเรียนรู้ในระดบับุคคลไปยงัการเรียนรู้ระดบัองคก์าร สาํหรับการเรียนรู้ระดบัทีม ตามแนวคิด

ของ เซงเก (Senge) ไดใ้ห้ความหมายว่าการเรียนรู้ในระดบัทีมเป็นกระบวนการในการทาํให้เกิด

ความสอดคลอ้ง และการพฒันาศกัยภาพของทีม เพ่ือให้เกิดผลตามท่ีสมาชิกในทีมตอ้งการ    การ

เรียนรู้ในระดบัทีม  เกิดจากทกัษะและความสามารถของสมาชิกในทีม  การมีวิสัยทศัน์ท่ีชดัเจน 

และต่อเน่ือง  ซ่ึงความหมายของทีมจะประกอบข้ึนจากความสามารถดงักล่าวของสมาชิกในทีม  แต่

                                                 
81 A. C. Inkpen and M. M. Crossan, “Believing is Seeing : Joint Ventures and 

Organization Learning,” Journal of Management Studies 32, 5 (1995) : 595-618. 

ระดับการเรียนรู้ กระบวนการ ผลลพัธ์ 

ระดบับุคคล 

 

ระดบักลุ่มหรือทีม 

 

 

ระดบัองคก์าร 

การตีความ  (interpreting) 

 

การรวบรวมแนวความคิด 

(integrating) 

 

การปลูกฝังการปฏิบติั 

(institutionalizing) 

รูปแบบทางความคิด 

 

โครงสร้างท่ีมีความเช่ือรวมกนั 

 

 

โครงสร้างระบบ  และแบบ

แผนขององคก์าร 
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การท่ีสมาชิกแต่ละคนเรียนรู้และแบ่งปันความรู้กนั  ไม่ไดห้มายความว่าจะเกิดการเรียนรู้ในระดบั

ทีมเสนอไป  ซ่ึงการท่ีทีมจะเรียนรู้นั้นจะตอ้งประกอบดว้ยการประสานร่วมมือของสมาชิกในทีม  

และการร่วมเดินไปในทิศทางเดียวกนัดว้ย  เปรียบไดเ้หมือนกบัวงออร์เคสตรา  ท่ีนกัดนตรีแต่ละ

คนจะตอ้งมีทกัษะและความชาํนาญในการเล่นเคร่ืองดนตรีของตน หากต่างคนต่างเล่นก็ไม่สามารถ

ท่ีจะบรรเลงเพลงให้เป็นดนตรีท่ีไพเราะได ้ จาํเป็นท่ีจะตอ้งมีการประสานร่วมมือกนัเป็นอย่างดี  

ของสมาชิกแต่ละคนท่ีจะทาํให้การบรรเลงเพลง  วงดนตรีจึงจะประสบความสําเร็จ ดงันั้นการท่ี

สมาชิกในองคก์ารแต่ละคนเกิดการเรียนรู้  ไม่ไดท้าํใหอ้งคก์ารพฒันาเป็นองคก์ารเพื่อการเรียนรู้ แต่

ถา้ในองคก์ารมีการเรียนรู้ในระดบัทีมก็จะถือว่าไดเ้ร่ิมเกิดหน่วยเล็ก ๆ ของการเรียนรู้ในองคก์าร

ข้ึนมา  นอกจากน้ี  การเรียนรู้ในระดบัทีมยงัเกิดจากการพฒันาทกัษะท่ีไดถู้กเผยแพร่ไปยงัสมาชิก

คนอ่ืนๆ   และทีมอ่ืน ๆ ดว้ย การประสานความสาํเร็จของการเรียนรู้ในระดบัทีมจะเป็นตวันาํไปสู่

การตั้งมาตรฐานเพื่อการเรียนรู้ร่วมกนัสาํหรับองคก์ารโดยรวมต่อไป 

 ตามแนวคิดของ เซงเก (Senge) การเรียนรู้ระดบัทีมในองคก์ารสามารถพิจารณาได ้ 3  ดา้น

คือ 

 ประการท่ี 1 จาํเป็นตอ้งมีการคิดไตร่ตรองอยา่งรอบคอบตลอดจนมีความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึง

ในเร่ืองท่ีมีความซับซ้อน  ผูบ้ริหารจะตอ้งให้ความสําคญัในการติดตามศกัยภาพของทีมโดยรวม

มากกวา่การใหค้วามสาํคญัของความสามารถแต่ละบุคคล 

 ประการท่ี  2  จาํเป็นตอ้งมีการคิดริเร่ิมส่ิงใหม่ ๆ และการประสานร่วมมือกนั ทีมนกักีฬา

หรือวงดนตรีท่ีประสบความสาํเร็จ  จะมีการประสานร่วมมือกนัเป็นอยา่งดี เช่นเดียวกนักบัทีมท่ีเด่น

หรือประสบความสาํเร็จในองคก์าร  กจ็ะตอ้งมีการประสานร่วมมือและสร้างความสมัพนัธ์ท่ีเรียกว่า 

ความเช่ือถือและไวว้างใจในการทาํงาน  หรือ operational trust ท่ีแต่ละทีมมีต่อกัน                        

ในการปฏิบติังาน 

 ประการท่ี  3 เป็นบทบาทของสมาชิกในทีมท่ีมีต่อทีมอ่ืน เช่น การกระทาํของทีมท่ีมีอาวุโส 

จะมีผลต่อทีมอ่ืนๆ ดงันั้น การเรียนรู้ของทีมนั้น (ทีมอาวุโส) จะเป็นตวับงัคบัการเรียนรู้ของทีมอ่ืน 

ผา่นการฝึกฝนและทกัษะในการเรียนรู้ของทีม 

 ถึงแมว้่าการเรียนรู้ในระดบัทีมจะเก่ียวขอ้งกบัทกัษะและความเขา้ใจของบุคคล  แต่จะให้

ความสาํคญัท่ีหลกัในการทาํงานร่วมกนันอกจากน้ีการเรียนรู้ในระดบัทีมยงัเก่ียวขอ้งกบับทสนทนา 

(dialogue) และการพูดคุยถกเถียง (discuss) การจดัการอย่างสร้างสรรคก์บับทสนทนาหรือการ

พูดคุยถกเถียงท่ีไม่เห็นดว้ยกบัทีมเพ่ือป้องกนัไม่ให้สมาชิกอึดอดัหรือไม่กลา้ท่ีจะถามซ่ึงทาํให้เกิด

การไม่เรียนรู้ข้ึนมา เช่น การเผชิญกบัขอ้ขดัแยง้ท่ีสมาชิกในทีมอาจจะ “กา้วผ่าน”  ดว้ยวิธีการท่ี

แตกต่าง ส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นตวักระตุน้ใหเ้กิดการเรียนรู้ในระดบัทีมข้ึน 
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 เพื่อใหง่้ายต่อความเขา้ใจ  เซงเก (Senge) ยงัไดเ้ปรียบเทียบการทาํงานของคนท่ีมาร่วมกนั

ในองคก์ารดงัรูปต่อไปน้ี 

 

ตารางท่ี 5  เปรียบเทียบการทาํงานของคนในองคก์าร  (ดดัแปลงจาก เซงเก (Senge), 1990) 

 

รูปท่ี  1  การทาํงานของสมาชิก

ในทีมท่ีต่างคนต่างทาํคนละ

ทาง และอาจจะไม่ตรงตาม

เป้าหมาย 

รูปท่ี  2  การทาํงานของสมาชิก

ในทีมท่ีไปในทิศทางเดียวกนั 

รูปท่ี  3  การมอบอาํนาจให้

สมาชิกในทีมทาํงานโดยขาด

ความสอดคลอ้ง 

 

 

 

 

 

  

 

ท่ีมา : ยรุพร  ศุทธรัตน์, องค์การเพือ่การเรียนรู้ (กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,  

2552), 67. 

จากตารางท่ี 5  การทาํงานของสมาชิกในองคก์าร  ลูกศรเลก็ในภาพแสดงถึงความสามารถ

ของแต่ละคนท่ีจะทาํใหไ้ดบ้รรลุตามท่ีตั้งใจ  รูปท่ี  1  เม่ือการทาํงานในทีมขาดความสอดคลอ้งกนั

จะทาํให้เสียพลงังานโดยเปล่าประโยชน์  ซ่ึงแต่ละคนในทีมอาจจะรู้สึกว่าตนเองทาํงานหนกัและ

ทุ่มเทแต่ไม่เกิดประโยชน์ต่อทีม  ในทางตรงกนัขา้ม รูปท่ี  2  หากทีมงานทาํงานร่วมกนัไดดี้ข้ึน มี

การดาํเนินไปในทิศทางเดียวกนั  และการทาํงานของแต่ละคนสอดคลอ้งกนั  การสูญเสียพลงังาน

โดยเปล่าประโยชน์ก็จะลดลง  ซ่ึงส่วนหน่ึงทาํไดโ้ดยทาํให้สมาชิกในองคก์ารเห็นว่าการแบ่งปัน

หรือแชร์วิสัยทศัน์  มีส่วนช่วยให้วิสัยทศัน์ของแต่ละคนขยายกวา้งและชดัเจนข้ึน สําหรับรูปท่ี 3  

เม่ือทาํการมอบอาํนาจให้สมาชิก  (empowerment)  ในทีมทาํงานโดยขาดความสอดคลอ้งจะทาํให้

การทาํงานในทีมยากยิง่ข้ึน  เช่น การเล่นดนตรีของนกัดนตรีแต่ละคนท่ีขาดการประสานสอดคลอ้ง

ท่ีดี  และต่างคนต่างเล่นตามท่ีตนถนดั เป็นตน้82 

                                                 
82 Peter M. Senge, Team Learning, McKinsey Quarterly (1991) : 82-93. 
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 ดงันั้น การเรียนรู้ในระดบัทีมตามแนวคิดน้ี จะเนน้ท่ีความประสานสอดคลอ้งกนัและการ

พฒันาศกัยภาพของทีมโดยรวม และเม่ือทีมเกิดการเรียนรู้แลว้ก็จะใชเ้ป็นพ้ืนฐานของการเรียนรู้ใน

ระดบัองคก์ารต่อไป 

3. การเรียนรู้ระดับองค์การ (organizational learning) 

 การเรียนรู้ขององคก์ารมีรากฐานมาจากการเรียนรู้ระดบับุคคล  เน่ืองจากองคก์ารประกอบ

ข้ึนดว้ยคนเหล่านั้น  แต่ไม่ไดห้มายความวา่ เม่ือสมาชิกในองคก์ารหรือแต่ละบุคคลเรียนรู้แลว้จะทาํ

ใหเ้กิดการเรียนรู้ในระดบัองคก์ารเสมอไป83 ซ่ึงพนกังานอาจจะเรียนรู้บางส่ิงบางอยา่งท่ีเป็นผลลบ

กบัองคก์ารกไ็ด ้ ซ่ึงมีปัจจยัหลายอยา่งท่ีช่วยทาํใหเ้กิดการเรียนรู้ในระดบัองคก์าร ดงันั้น การเรียนรู้

ในระดบัองคก์ารจึงมีจุดมุ่งหมายเบ้ืองตน้ท่ีการให้คุณค่ากบัพนักงานและการจดัการและพฒันา

พนกังานดว้ย  ในส่วนน้ีจะกล่าวถึงความหมายของการเรียนรู้ขององคก์าร รวมทั้งตอบคาํถามว่าจะ

เกิดการเรียนรู้ในระดบัองคก์ารไดอ้ยา่งไร 

 สาํหรับการเรียนรู้ระดบัองคก์ารน้ี  แนวคิดหรือทฤษฎีท่ีนาํเสนอไดแ้ก่ 

 เวอร์รา และ ครอสซนั (Vera and Crossan) ใหค้วามหมายของการเรียนรู้ขององคก์ารว่า 

เป็นกระบวนการของการเปล่ียนแปลงในแต่ละบุคคล  รวมทั้งการแชร์ความคิดและการกระทาํ     

การเรียนรู้ขององคก์ารน้ีจะมีผลกระทบต่อองคก์ารและถูกปลูกฝังในตวัองคก์าร  เม่ือสมาชิกแต่ละ

คน  กลุ่มแต่ละกลุ่มเกิดการเรียนรู้ก็กลายเป็นระบบหรือประเพณีปฏิบติัในองคก์าร  การเรียนรู้ของ

องคก์ารจึงเกิดข้ึน และความรู้น้ีจะถูกเก็บไวใ้นส่ิงท่ีไม่ใช่คน  (non-human repository) เช่น 

โครงสร้าง กลยุทธ์  ระบบ วฒันธรรม และการทาํงานประจาํวนั  เป็นตน้ ระบบการเรียนรู้ของ

องคก์ารประกอบดว้ยความต่อเน่ืองของการเก็บรักษาความรู้ทั้งในระดบับุคคล  กลุ่ม และองคก์าร 

ซ่ึงเป็นพื้นฐานท่ีสนบัสนุนกลยทุธ์และกระบวนการปฏิบติั 

 

กระบวนการพฒันาไปสู่การเป็นองค์การเพือ่การเรียนรู้ 

 การเรียนรู้ขององคก์รนั้น เฮอร์เบอร์ (Herber) ใหค้วามเห็นว่า ควรจะประกอบดว้ยขั้นตอน 

ดงัน้ี 

1. การแสวงหาความรู้ 

การแสวงหาความรู้ หรือ knowledge acquisition เป็นกระบวนการแรกในการจดัความรู้ของ

องค์การเพื่อการพฒันาองค์การไปสู่การเป็นองค์การเพ่ือการเรียนรู้ โดยได้มีนักวิชาการให้

ความหมายและแนะนาํวิธีการต่างๆในการแสวงหาความรู้ไวด้งัน้ี 

                                                 
83 C. L. Wang and P. K. Ahmed, “Organization  Learning : a Critical Review,” The 

Learning Organization 10,1 (2003) : 8-17. 
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ความหมายของการแสวงหาความรู้ 

 การจดัการความรู้เป็นส่วนประกอบท่ีสาํคญัในองคก์ารเพื่อการเรียนรู้ ซ่ึงมีขั้นตอนของ  

การแสวงหาความรู้เป็นส่วนประกอบท่ีสาํคญั โดยท่ี ลี และยงั (Lee and Yang)  กล่าวว่าเป็น

ขั้นตอนของการติดตามและวิเคราะห์ขอ้มูลและความรู้ประเภทท่ีเห็นไดช้ดัโดยท่ีองคก์ารสามารถ

แสวงหาความรู้ไดด้ว้ยการคน้หา (searching) และเรียนรู้ในระดบัองคก์าร (organizational  learning) 

สําหรับการแสวงหาความรู้ขององค์การด้วยการค้นหาเกิดข้ึนใน  3 รูปแบบ  คือ                

1) การกลัน่กรอง (scanning)   เป็นการพิจารณาถึงสภาพแวดลอ้มภายนอกขององคก์ารโดยกวา้ง     

2) การคน้หาในส่ิงท่ีตอ้งการ (focused  search)  เกิดข้ึนเม่ือสมาชิกในองคก์ารหรือหน่วยงานใน

องค์การมีการคน้หาเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มท่ีแคบและเฉพาะลงมา  บ่อยคร้ังเป็นการคน้หาเพื่อ    

การตอบสนองต่อปัญหาหรือเพื่อเป็นการหาโอกาส 3) การควบคุมการปฏิบติังาน (performance  

monitoring)  ใช้ในความหมายของการแสวงหาความรู้ท่ีเฉพาะลงมาและความหมายโดยกวา้ง      

เพ่ือทาํให้องค์การมีประสิทธิภาพในการทาํตามเป้าหมายและความต้องการของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

(stakeholder) 84 

เฮอร์เบอร์ (Huber) ไดใ้ห้ความหมายของการแสวงหาความรู้ว่า เป็นขั้นตอนท่ีองคก์ารทาํ

เพื่อให้ไดม้าซ่ึงความรู้  ภายในองคก์ารมีกิจกรรมหลายอยา่งท่ีองคก์ารทาํข้ึนอยา่งเป็นทางการและ

ไม่เป็นทางการ  เพื่อให้ได้มาซ่ึงขอ้มูลและความรู้ กิจกรรมท่ีองค์การทาํอย่างเป็นทางการ เช่น 

กิจกรรมการวิจยัและพฒันาต่างๆ  การประเมินและตรวจสอบผลการปฏิบติังาน  การวิเคราะห์

ผลิตภณัฑ์ของคู่แข่งขนั  การสํารวจลูกคา้ในดา้นต่างๆ เช่น พฤติกรรมการบริโภคสินคา้  การซ้ือ

สินคา้ความชอบหรือไม่ชอบในสินคา้ เป็นตน้85 

วธีิการในการแสวงหาความรู้ 

การแสวงหาความรู้ของพนกังาน  กลุ่ม และขององคก์ารสามารถทาํไดห้ลายวิธี  บางวิธีการ

ไดมี้การศึกษารวมทั้งงานวิจยัท่ีมารองรับว่าเป็นวิธีการท่ีองคก์ารจะไดรั้บรู้เขา้มาประยกุตใ์ชอ้ย่าง

ไดผ้ล แนวความคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแสวงหาความรู้มีดงัน้ี 

การแสวงหาความรู้ตามแนวคิดของ เฮอร์เบอร์ (Huber)  

การแสวงหาความรู้ตามแนวคิดของ เฮอร์เบอร์ (Huber) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการเรียนรู้ของ

องคก์าร  และเสนอโครงสร้างและกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้ไวใ้นแผนภาพ และกล่าวว่า 

                                                 
84 C. C. Lee and J. Yang, “Knowledge Value Chain,” Journal of Management 

Development 19,9 (2000) : 783-789. 
85 G. P. Huber, “Organizational  Learning : The Contributing Processes and the 

Literatures,” Organizational Science 2.  2, 1 (1991) : 88. 
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การแสวงหาความรู้เป็นขั้นตอนหน่ึงในกระบวนการและโครงสร้างท่ีเก่ียวขอ้งกับองค์การเพื่อ     

การเรียนรู้  โดยไดก้ล่าวถึงกิจกรรมหลกั ๆ ขององคก์ารในการแสวงหาความรู้ดงัต่อไปน้ี 

    1. การเรียนรู้ท่ีเป็นมาตั้งแต่เกิด  (congenital learning)  คนหรือองคก์ารท่ีสร้างข้ึนมาใหม่

ไม่ไดเ้ร่ิมจากศูนย ์ ต่างก็มีความรู้เดิมเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้ม  กระบวนการในองคก์ารท่ีจะทาํงาน

ใหป้ระสบความสาํเร็จเป็นพื้นฐานอยูแ่ลว้ ตลอดจนไดมี้การทาํใหส้มาชิกท่ีเขา้มาใหม่ไดรั้บความรู้

น้ีดว้ย นอกจากน้ี องคก์ารยงัถูกผลกัให้รวมขั้นตอนและการปฏิบติั  ท่ีเรียกว่า  เป็นงานท่ีองคก์าร

จะตอ้งทาํและเป็นรากฐานของสงัคม  จากมุมมองขององคก์ารใหม่ ความรู้ท่ีมีเป็นพื้นฐานผนวกกบั

ความรู้เฉพาะท่ีส่ือสารโดยผูท่ี้สร้างสรรค์ในองค์การเรียกว่า เป็นผูท่ี้สืบทอดรับมรดกมา หรือ 

inherited  knowledge 

โครงสร้างและ   โครงสร้างย่อยและ   โครงสร้างย่อยและ 

กระบวนการ   กระบวนการย่อย    กระบวนการย่อย 

 

1.   การแสวงหาความรู้ 1.1   การเรียนรู้ท่ีมีมาแต่เกิด   1.2.1 การทดลองขององคก์าร 

   1.2   การเรียนรู้จากการทดลอง  1.2.2 การประเมินตนเองขององคก์าร 

   1.3  การเรียนรู้จากผูอ่ื้น   1.2.3  องคก์ารทดลอง 

   1.4  การเรียนรู้แบบปะติดปะต่อ  1.2.4 การเรียนรู้อยา่งไม่ตั้งใจหรือ 

   1.5  การเรียนรู้ดว้ยการหาและการสังเกต         หรือไม่เป็นระบบ  

        1.2.5  การประสมการเรียนรู้จากพ้ืนฐาน 

                  ประสบการณ์ 

2.   การกระจายขอ้มูล 

3.  การแปลความหมายขอ้มูล   3.1   กรอบและภาพทางความคิด 

    3.2   การส่ือสาร 

    3.3  ขอ้มูลท่ีมากเกิน 

    3.4   การลืมการเรียนรู้ 

4.  หน่วยความจาํขององคก์าร 4.1  การเกบ็และเรียกขอ้มูลกลบัมาใช ้

    4.2  ฐานความจาํในคอมพิวเตอร์ 

 

 

แผนภูมิท่ี 9  โครงสร้างและกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้ขององคก์ารตามแนวคิดของ 

เฮอร์เบอร์  

ท่ีมา : Huber, G. P., อา้งถึงใน ยรุพร  ศุทธรัตน์, องค์การเพือ่การเรียนรู้ (กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพแ์ห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,  2552), 115.  
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 โดยทัว่ไป  องค์การจะได้รับอิทธิพลเป็นอย่างมากจากผูก่้อตั้ ง  ส่ิงท่ีองค์การรู้ในตอน

เร่ิมตน้ ท่ีตั้งองคก์ารจะเป็นส่ิงท่ีบอกถึงว่า องคก์ารน้ีคน้หาหรือจะทาํอะไร มีประสบการณ์อยา่งไร  

แปลความหมายอย่างไร  และเป็นท่ียอมรับว่าความรู้ท่ีมีมาตั้ งแต่เร่ิมตน้เป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อ       

การเรียนรู้ขององคก์ารในอนาคต 

 2. การเรียนรู้จากการทดลอง (experimental learning) หลงัจากท่ีองคก์ารเกิดข้ึนมาแลว้   ก็

จะมีการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง   บางคร้ังการเรียนรู้แบบน้ีเกิดโดยความตั้ งใจและความ

พยายามท่ีเป็นระบบ  บางคร้ังอาจจะไดรั้บความรู้อยา่งไม่ตั้งใจหรือไม่เป็นระบบ  

 3. การเรียนรู้จากผูอ่ื้น (vicarious  learning) เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ของผูอ่ื้น 

องค์การโดยทัว่ไปพยายามจะเรียนรู้เก่ียวกับกลยุทธ์  การบริหาร การปฏิบติั  และเทคโนโลย ี       

จากองค์การอ่ืน  ความฉลาดขององค์การ หรือ corporate intelligence” เป็นแนวความคิด                     

ในการแสวงหาข้อมูลท่ีเก่ียวกับคู่แข่งขันทาํอะไร  และทาํอย่างไร ในสภาพแวดล้อมท่ีไม่มี           

การแข่งขนักนัมากนัก และมีเครือข่ายความชาํนาญ ซ่ึงช่องทางในการแสวงหาความรู้อาจทาํโดย  

ใช้การปรึกษาการประชุมร่วมกับกลุ่มผูช้าํนาญการ  การเขา้ร่วมการแสดงทางการคา้ ส่ือต่างๆ  

ผู ้ผลิตท่ีเป็นผู ้รับจ้างผลิต และผู ้จัดจําหน่ายปัจจัยการผลิต  นอกจากน้ี  วิ ธีการหาความรู้                 

ดว้ย การลอกเลียนแบบแต่ก่อนอาจจะไดรั้บการยอมรับว่าเป็นวิธีการท่ีทาํให้เกิดการต่อตา้นน้อย

จากผูท่ี้มีส่วนได้เสีย  แต่ต่อมาพบว่าเป็นรูปแบบท่ีมีความจาํกัด เน่ืองจากขอ้มูลท่ีมีอาจจะไม่

สนบัสนุน    การกระทาํในลกัษณะดงักล่าวหรือสภาพการทาํงานท่ีอาจจะซบัซอ้นกวา่ 

 4. การเรียนรู้แบบปะติดปะต่อ (grafting) บ่อยคร้ังท่ีองคก์ารเพิ่มพูนความรู้ ดว้ยการ

แสวงหาและตดัปะ จากสมาชิกใหม่ท่ีมีความรู้อ่ืนนอกเหนือไปจากความรู้ท่ีคนในองคก์ารเคยมีมา  

บางคร้ังการ “ตดัปะ”  ความรู้ใหม่ทาํในระดบัองคก์ารดว้ยการครอบงาํและการซ้ือกิจการอ่ืนมา จาก

การศึกษาพบว่าการแสวงหาความรู้ด้วยการเรียนรู้แบบปะติดปะต่อน้ีหาได้ยาก แต่จะเห็นใน

ลกัษณะของการร่วมทุน ซ่ึงวิธีน้ีไดรั้บการยอมรับวา่เป็นวิธีการไดค้วามรู้ใหม่ท่ีรวดเร็ว 

 5. การเรียนรู้ดว้ยการหาและการสังเกต  (searching  and  noticing) การแสวงหาขอ้มูลของ

องคก์ารดว้ยวิธีการคน้หาและสังเกตนั้นเกิดข้ึนใน  3  ลกัษณะ คือ  1)  การตรวจผ่านตา (scaning) 

เป็นการพิจารณาสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์าร  2) การมุ่งไปสู่ส่ิงท่ีคน้หา (Focused  search)  

เกิดข้ึนเม่ือสมาชิกในองคก์ารหรือหน่วยงานในองคก์ารคน้หาบางเร่ืองเฉพาะอยา่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัทั้ง

สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกองคก์ารอย่างจริงจงัเพื่อตอบสนองต่อปัญหาและโอกาส  และ  

3) การควบคุมผลปฏิบติังาน  (performance  monitoring)  ใชโ้ดยหมายรวมถึงทั้งการคน้หาและการ
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ตรวจผ่านในเร่ืองประสิทธิภาพขององคก์ารเพ่ือทาํให้ประสบผลสําเร็จตามเป้าหมายหรือความ

ตอ้งการของผูมี้ส่วนไดเ้สียขององคก์าร  ส่วนการสงัเกตเป็นการแสวงหาขอ้มูลอยา่งไม่ไดต้ั้งใจ86 

2. การแบ่งปันความรู้ 

 กระบวนการในการแบ่งปันความรู้เป็นกระบวนการท่ีสาํคญัท่ีทาํใหค้วามรู้มีการกระจายไป

ยงัสมาชิกคนอ่ืนๆในองคก์าร และการกระจายขอ้มูลความรู้น้ีเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีนาํไปสู่การเรียนรู้ใน

องค์การ โดยทั่วไป องค์การอาจจะไม่ได้มีระบบของการจัดเก็บความรู้ ซ่ึงในความคิดของ            

การกระจายความรู้เพื่อให้รู้แหล่งขอ้มูลขององคก์ารอยู่ท่ีบุคคลใดหรือหน่วยงานใดในองคก์รนั้น 

สมาชิกภายในองคก์ารสามารถท่ีจะนาํความรู้นั้นกลบัข้ึนมาใชใ้หม่ได ้รวมทั้งสามารถเรียนรู้ได ้

ดงันั้น การกระจายความรู้จึงเป็นพื้นฐานท่ีนาํไปสู่การเรียนรู้ขององคก์าร 

ความหมายและความสําคญัของการแบ่งปันความรู้ 

 โครซ (Krogh) กล่าวว่า  กระบวนการแบ่งปันความรู้หรือการแชร์ความรู้  เก่ียวขอ้งกับ    

การทดลองหรือลองผิดลองถูกในการให้ขอ้มูลป้อนกลบั  และการปรับการรับรู้และความเขา้ใจ

ระหว่างผูส่้งและผูรั้บความรู้นั้น ๆ  ในการแบ่งปันความรู้  นอกจากสมาชิกในองค์การจะให้

ความสาํคญัท่ีการแลกเปล่ียนโดยการพูดคุยกนัแลว้  ยงัตอ้งให้ความสาํคญัท่ีการสังเกตดว้ยตนเอง

อีกดว้ย  โดยเฉพาะเพื่อความรู้นั้นเป็นความรู้ประเภทท่ีซ่อนอยู่  (tacit  knowledge)  และ             

การไตร่ตรองจากการสงัเกตน้ีเองท่ีจะทาํใหเ้กิดการเรียนรู้และฝึกหดัจากผูอ่ื้นได ้

 การแบ่งปันความรู้ยงัเก่ียวขอ้งกบัการกระจายความรู้ไปทัว่ทั้งองคก์าร  การดกัจบัความรู้

การทาํให้ความรู้คงใช้อยู่ในองค์การ  ความสามารถในการเช่ือมโยงความรู้  การโอนความรู้

ตลอดจนการถ่ายโอนเกณฑ์และวิธีการทาํงานท่ีดีท่ีสุดทั้งในองคก์ารและระหว่างองค์การ  และ    

การแบ่งปันความรู้ไม่ใช่กิจกรรมหรือการส่ือสารท่ีเป็นทางเดียว  ยงัมีกระบวนการในการแบ่งปัน  

การทดลองการให้ผลป้อนกลบัเขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้ง  มีการปรับเปล่ียนและแลกเปล่ียนขอ้มูล

ความรู้ทั้งผูรั้บและผูส่้งมอบความรู้ดว้ย87 

 คริสเตนเซน (Christensen) กล่าววา่  เป้าหมายของการแบ่งปันความรู้  คือ  การสร้างความรู้

ใหม่ดว้ยการเช่ือมโยงส่ิงต่าง ๆ    เขา้กบัความรู้ท่ีมีอยูเ่ดิม  และการทาํใหส้ามารถใชค้วามรู้ท่ีมีอยูใ่ห้

มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  และไดใ้หค้าํจาํกดัความของ  การแบ่งปันความรู้  ว่าเป็นกระบวนการใน

การใช้ประโยชน์จากความรู้ท่ีมีอยู่   ซ่ึงจะต้องรู้ว่า  “รู้อะไร”  และจําเข้าไปใช้ได้อย่างไร               

                                                 
86 Ibid., 88-115. 
87 George V. Krogh, Knowledge Sharing and the Communal Resource, Handbook of 

Organizational Learning and Knowledge Management M. Easterby-Smith and M. A. Lyles 

(United Kingdom : Blackwell Publishing, Ltd., 2003), 372-387. 
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เพื่อการถ่ายโอนและประยกุตใ์ชค้วามรู้นั้นในการแกไ้ขงานบางอยา่งใหดี้ยิง่ข้ึน  รวดเร็วข้ึน  ตน้ทุน

ลดลงกวา่แต่ก่อนท่ีเคยปฏิบติัมา88 

 ดงันั้น  การแบ่งปันความรู้  หรือ  knowledge  sharing  จึงเป็นการท่ีความรู้ถูกแพร่กระจาย

ไปในองคก์าร  โดยอาจจะมีการบนัทึกไวใ้นระบบความจาํขององคก์าร  หรือแพร่กระจายไปยงั

พนกังานแต่ละคน  ทีมหรือแผนกต่าง ๆ  ซ่ึงความรู้ท่ีถูกกระจายไปยงัทีมหรือแผนกต่าง ๆน้ี  และ

สมาชิกในองค์การสามารถท่ีจะนํากลับมาเพื่อการประยุกต์ใช้และคิดสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ            

ซ่ึงการแบ่งปันความรู้น้ีจะเก่ียวขอ้งกบัการแบ่งปันคุณค่า  วิสัยทศัน์  ขอ้มูลข่าวสาร  ความรู้ต่าง ๆ  

ตลอดจนการส่ือสารท่ีเปิดเผยและมีความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั   

วธีิการในการแบ่งปันความรู้ 

 ในองคก์ารส่วนใหญ่พบว่า  มีการแบ่งปันความรู้ดว้ยการพูดคุยแบบเผชิญหนา้  (face-to-

face)  ซ่ึงเป็นการทาํใหเ้กิดคุณค่ามากข้ึน  วิธีการแบ่งปันความรู้ท่ี  เรดดี และ แมค็คาร์ธี (Reddy and 

McCarthy)  แนะนาํและกล่าวว่าจะทาํให้เกิดเกณฑแ์ละวิธีการปฏิบติังานท่ีดีท่ีสุด  หรือ  best  

practices  อาจจะทาํใหด้ว้ยวิธีการดงัต่อไปน้ี 1) ชุมชนนกัปฏิบติั 2) กลุ่มปรับปรุงหรือวงจรคุณภาพ

ท่ีทีมในองคก์ารพบปะกนัเป็นประจาํเพื่อพูดคุยถึงวิธีการปรับปรุงกระบวนการ 3) การเยี่ยมเยียน

แผนกหรือองคก์ารอ่ืนท่ีมีผลการปฏิบติังานดี 4) การจดัการเรียนรู้  เช่น  เทศกาลแบ่งปันความรู้   

เพื่อนาํกลุ่มคณะท่ีมีความรู้เฉพาะมาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์  และ 5) การแลกเปล่ียนหรือ

หมุนเวียนงาน  เป็นตน้ 

นอกจากน้ี  เพื่อท่ีจะใหอ้งคก์ารเป็นแหล่งความรู้และการเรียนรู้  ตามแนวความคิดของเรดดี 

และ แมค็คาร์ธี (Reddy and McCarthy) ไดเ้สนอแนะว่า  องคก์ารจาํเป็นตอ้งตั้งศูนยค์วามรู้ข้ึนมา  

และส่ิงสําคญัสําหรับศูนยค์วามรู้หรือหน้าท่ีของศูนยค์วามรู้  คือ  การสร้างองคค์วามรู้ใหม่  และ

รวบรวมความรู้ท่ีมีอยู่  และในการศึกษาของ  เรดดี และ แม็คคาร์ธี (Reddy and McCarthy)          

เป็นกรณีศึกษาจากอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ  ซ่ึงปัญหาท่ีพบ  คือ  ความรู้ท่ีมีอยู่ในองคก์ารไม่

เป็นระบบและไม่มีการจดัการท่ีดี  รวมทั้งสมาชิกในองคก์ารไม่สามารถเขา้ถึงได ้ ดงันั้น  จึงตอ้ง

พฒันาระบบเพื่อจดัการกบัความรู้ท่ีมีอยูแ่ละทาํให้สมาชิกในองคก์ารสามารถเขา้ถึงไดโ้ดยสะดวก  

อีกทั้งตอ้งทาํให้ความรู้ท่ีมีอยูใ่นองคก์ารเป็นส่ิงท่ีช่วยในการสนบัสนุนการทาํงาน  ซ่ึงตอ้งมีการให้

ส่ิงจูงใจเพื่อการแบ่งปันและการแพร่กระจายความรู้ประกอบดว้ย89 

                                                 
88 P. H. Christensen, “Knowledge Sharing : Moving Away from the Obsession with Best 

Practices,” Journal of Knowledge Management 11, 1 (2007) : 36-47. 
89 W. Reddy and S. McCarthy, “Sharing Best Practice,” International Journal of Health 

Care Quality Assurance 19, 7 : 594-598. 
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3. การใช้ความรู้ 

 การใช้ความรู้หรือการนําความรู้ไปใช้เป็นส่วนหน่ึงของการจดัการความรู้ท่ีจะนําไปสู่    

การพฒันาองค์การไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ ความรู้อาจจะเกิดข้ึนและกระจายไปในองคก์าร 

หากแต่ถา้ไม่มีการนาํไปใชใ้นการตดัสินใจ ปรับเปล่ียนพฤติกรรมและปรับวฒันธรรม ก็จะทาํให้

วงจรของการเรียนรู้ไม่สมบูรณ์ องค์การจึงตอ้งวางกลไกหรือระบบ เพื่อใช้ประสบการณ์ของ

องคก์ารรวมทั้งระบบการจูงใจ และระบบการตอบแทนมาเป็นส่ิงสนบัสนุนในการใชค้วามรู้ดว้ย 

ความหมายของการใช้ความรู้ 

 การใชค้วามรู้  เป็นการตดัสินใจในการนาํความรู้ท่ีมีอยู่ไปขยายใชก้บัสถานการณ์ใหม่ ๆ  

ได ้ ดงันั้น  การรู้ว่าองคค์วามรู้อยูท่ี่ใดจึงเป็นเร่ืองท่ีสาํคญัและส่งผลต่อการจดัการการใชค้วามรู้ท่ีมี

ประสิทธิภาพ   

 การใช้ความรู้แตกต่างจากการแสวงหาความรู้  การแบ่งปันความรู้  ซ่ึง ข้ึนอยู่กับ

ประสิทธิภาพของความจาํขององคก์ารและการไดม้าซ่ึงความรู้จากการเรียนรู้ในขั้นก่อน  การเขา้ใจ

ถึงกระบวนการใช้ความรู้จึงเป็นส่ิงสําคญัท่ีผูจ้ดัการตอ้งการให้พนักงานเขา้ใจ  และใช้ความรู้       

ในการสร้างกิจกรรมและการตดัสินใจ  การใชค้วามรู้จึงเป็นการนาํความรู้ไปใชใ้นการตดัสินใจและ

นําไปสู่การกระทาํ  ซ่ึงหัวใจของการใช้ความรู้  คือ  การประสานร่วมมือกัน  โดยอาจจะเป็น        

การประสานร่วมมือระหว่างพนักงานภายในองค์การ  หรือการถ่ายโอนและใช้ความรู้ระหว่าง

องคก์ารในรูปแบบของการสร้างเครือข่าย  การเป็นพนัธมิตร  ซ่ึงผูจ้ดัการจะตอ้งให้การสนบัสนุน

ดว้ย 

 การศึกษาของ  ซิกาลา และ ชาลกิ์ติ (Sigala  and Chalkiti) มุ่งเนน้ท่ีการนาํความรู้ท่ีซ่อนอยู่

ในตวับุคคลแสดงออกมาให้เห็น  ท่ีเรียกว่า  Externalization  และจากนั้นนาํความรู้นั้นมาใชใ้น

กระบวนการทางธุรกิจและแผนกกลยุทธ์  ส่งผลให้เกิดผลการปฏิบัติงานขององค์การท่ีดีข้ึน  

รวมทั้งเป็นการสร้างคุณค่าให้กบัองคก์ารธุรกิจดว้ย  โดยท่ีการใชค้วามรู้ท่ีซ่อนอยู่น้ีสามารถทาํให้

เกิดความไดเ้ปรียบกบัองคก์าร  เน่ืองจากการนาํความรู้ท่ีซ่อนอยู่น้ีมาใชใ้นองคก์ารถือเป็นส่ิงท่ีมี

คุณค่าและเป็นประโยชน์กับยกระบวนการทางการจดัการ  เพราะไม่มีส่ิงใดมาทดแทนไดห้รือ

ลอกเลียนแบบไดเ้พราะความรู้ดงักล่าวเป็นความรู้ท่ีอยู่ในตวับุคคล  จึงยากแก่การเลียนแบบและ

นาํไปใช้90 

                                                 
90 M. Sigala and K.Chalkiti, “Improving Performance through Tacit Knowledge 

Externalization and Utilization Preliminary Finding from Greek Hotels,” International Journal 

Productivity and Performance Management 56, 5/6 (2007) : 456-483. 
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 นอกจากน้ี  ยงัมีการศึกษาท่ียนืยนัว่าการนาํความรู้ท่ีซ่อนอยูม่าใชใ้นในระดบัปฏิบติัการจะ

ช่วยสนับสนุนให้การทาํงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน  รวมทั้ งการตัดสินใจในการทาํงานดีข้ึน       

(เช่น  การลงทุนในเทคโนโลยีขอ้มูล  และการให้บริการกบัลูกคา้  เป็นตน้)  และยงัทาํให้มีทกัษะ           

ในการตดัสินใจแกไ้ขปัญหาท่ีหลากหลายข้ึนอีกดว้ย 

4. ระบบความจําขององค์การ 

 ระบบความจาํขององค์การถือได้ว่าเป็นส่วนสําคัญท่ีนําไปสู่การพฒันาองค์การไปสู่       

การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ หากองคก์ารมีระบบความจาํท่ีมีประสิทธิภาพแลว้ ก็จะเป็นปัจจยั

หน่ึงท่ีสนบัสนุนใหอ้งคก์ารเกิดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพดว้ย 

ความหมายของระบบความจําขององค์การ 

 นกัวิชาการไดใ้หค้วามหมายของระบบความจาํขององคก์ารในแนวคิดท่ีแตกต่างกนัไปโดย 

คาํว่า “ความจาํ” ตามความหมายของ  Webster’s  New  Collegiate  Dictionary    เป็นอาํนาจ  

(power)  หรือกระบวนการ  (process)  ของการทาํซํ้ า  หรือเป็นการเรียกส่ิงท่ีไดเ้คยเรียนรู้ไปแลว้

กลบัมาและรักษาไว ้ โดยผ่านกลไกการเช่ือมโยง ส่วนคาํว่า “ความจาํขององค์การ”  หรือ  

organizational  memory  เป็นวิธีการท่ีองคก์ารเก็บความรู้ไวใ้ชใ้นอนาคต  รวมทั้งเป็นการใชค้วามรู้

ซํ้ า ๆ  ในการทาํงานประจาํและงานท่ีเก่ียวข้องกับการผลิต  การพนักงาน  วฒันธรรม  และ

ผลิตภณัฑ ์ และยงัเก่ียวขอ้งกบัระบบฐานขอ้มูล 

ความสําคญัของระบบความจําขององค์การ 

 ครอสเดล (Croasdell)  กล่าวว่า  ความจาํขององคก์ารเป็นทั้งตวัเช่ือม  (connected)  และตวั

เรียกกลบัข้ึนมา  (Retentive)  ถา้องคก์ารมีระบบความจาํอยู่แต่ไม่ไดมี้การเช่ือมโยงก็ช่วยอะไรใน

องคก์ารไม่ไดม้ากนกั  และเช่นกนั  ถา้ความจาํขององคก์ารสูญหายไดง่้ายหรือเป็นขอ้มูลชัว่คราว

และการเรียกกลบัมาใช้ท่ีไม่ค่อยได้  ก็จะถูกพิจารณาว่าไม่มีประโยชน์  ซ่ึงจะส่งผลให้ระบบ

ความจาํขององคก์ารไม่เขม้แขง็และไม่เป็นท่ีน่าเช่ือถือ  ครอสเดล (Croasdell)  อา้งถึง  สเตียน 

และชอร์ (Stein  and Zwars) ว่าความจาํขององคก์ารข้ึนกบัความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการ  

บุคคล  และอุปกรณ์เคร่ืองมือขององคก์ารท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัการจาํ 

 นกัวิจยัและปฏิบติัการกล่าววา่  ความจาํองคก์ารเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีทาํใหก้ารดาํเนินงานของ

องคก์ารประสบความสาํเร็จ  และความรับผิดชอบในการดาํเนินงานท่ีจะทาํให้ประสบความสาํเร็จ  

ขององคก์าร  คือ  การเปล่ียนแปลงและความทา้ทายของสภาพแวดลอ้ม  เม่ือมีการเปล่ียนแปลงหน่ึง

เกิดข้ึน  เช่น  พนกังานลาออกจากองคก์าร  การลาออกของสมาชิกสามารถส่งผลกระทบต่อความจาํ

ขององคก์าร  เพราะความจาํหลายอยา่งเก็บไวท่ี้ตวัของพนกังานแต่ละคน  เม่ือมีสมาชิกใหม่เขา้มา

และมีการนาํขอ้มูลใหม่มาใช ้ ความรู้และประสบการณ์ของพนกังานเดิมท่ีลาออกมีความสาํคญัต่อ
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ความเขา้ใจในเน้ือหาและสภาพแวดลอ้มท่ีเก็บความจาํขององค์การ  การสร้างกลไกในการเก็บ

ขอ้มูลท่ีแต่ละคนมีอยูข่ณะท่ีกาํลงัทาํงานใหก้บัองคก์ารและนาํมาลงในระบบขอ้มูลอตัโนมติัจะช่วย

ทาํใหอ้งคก์ารไดรั้บประโยชน์มากข้ึน  ระบบดงักล่าวสามารถสมัพนัธ์กบัการรวบรวมประสบการณ์

ของแต่ละคน  ซ่ึงก็จะทาํให้มีความรู้พื้นฐานในการเขา้ใจนโยบายขององค์การ  ขั้นตอนหรือ

กระบวนการ  วฒันธรรม  และการปฏิบติั 

 นอกจากน้ี  ระบบความจําขององค์การย ังเ ก่ียวข้องกับความสามารถขององค์การ              

ในการรวบรวม  การเกบ็สะสม  และการเขา้ไปใชค้วามรู้ท่ีเกิดจากประสบการณ์  และส่งผลท่ีสาํคญั

ต่อผลการปฏิบัติงานท่ีตามมา  การเก็บและการใช้ความรู้ขององค์การท่ีมีการเก็บไว้อย่างมี

ประสิทธิภาพจะสามารถก่อใหเ้กิดประโยชน์กบัองคก์ารในหลายดา้น 

 

แนวความคดิต่าง ๆ ในการเป็นองค์การเพือ่การเรียนรู้ 

 แนวความคิดท่ีสาํคญัในการพฒันาองคก์ารเพื่อเป็นองคก์ารเพื่อการเรียนรู้ เช่น 

 1. สตาตาร์ (Stata) ไดเ้สนอแนะว่า การเรียนรู้ขององคก์ารเป็นกระบวนการหลกัท่ีจะทาํให้

เกิดการจดัการนวตักรรม (management Innovation) หรือการเรียนรู้ของทั้งระดบับุคคลและองคก์าร 

เป็นส่ิงท่ีทาํให้เกิดการไดเ้ปรียบทางธุรกิจท่ีย ัง่ยืน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมท่ีเป็นอุตสาหกรรมท่ี

ตอ้งอาศยัความรู้เป็นหลกั (knowledge intensive) สตาตาร์ (Stata)  เสนอแนะปัจจยัสนบัสนุน      

การเรียนรู้ขององคก์ารดงัต่อไปน้ี 

1.1  การคิดอยา่งเป็นระบบ (system thinking) ความสามารถทางความคิดของคนเป็นตวั

จาํกดัความเขา้ใจส่ิงท่ีเกิดข้ึนในองคก์าร จากการศึกษา พบว่า ผูน้าํมีบทบาทสาํคญัท่ีจะนาํองคก์าร

เผชิญต่อการเปล่ียนแปลงท่ีรุนแรง กล่าวคือ จะต้องมีบทบาทเป็นผูอ้อกแบบ (designer) และ            

ผูป้ฏิบติั (operator) เช่น ออกแบบองคก์ารว่าควรมีโครงสร้างอย่างไร มีนโยบายอย่างไรท่ีจะเสริม

พนัธกิจ (mission) ผูท่ี้จะออกแบบองค์การจะต้องมีทักษะในการวิเคราะห์ทาํการปรับเปล่ียน 

กระตุน้พฤติกรรมของคน (ซ่ึงเป็นระบบท่ีมีความซบัซอ้น) และผลกัให้ระบบเกิดการเปล่ียนแปลง

โดยอาศยัการอบรม 

1.2 การวางแผน (planning) การวางแผนนอกจากจะเกิดประโยชน์โดยตรงในเร่ือง

วตัถุประสงคแ์ละกลยุทธ์แลว้ ยงัทาํให้เกิดการเรียนรู้ในกระบวนการวางแผนนั้นดว้ย ส่ิงหน่ึงท่ีทาํ

ให้เกิดการเรียนรู้จากความเขา้ใจการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้มภายนอก ปรับเป็น

พฤติกรรมท่ีเขา้กนัไดก้บัการเปล่ียนแปลงนั้น 

1.3 การปรับปรุงคุณภาพ (quality improvement) การปรับปรุงคุณภาพหรือการควบคุม

คุณภาพโดยรวม (total quality control) ตามแนวคิดของ Stata (1989) เป็นวิธีการทางการจดัการท่ีทาํ
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ใหเ้กิดการปรับปรุงและเปล่ียนแปลง โดนเนน้เร่ืองคุณภาพผลิตภณัฑ ์การขนส่งตรงเวลา ระยะเวลา

ในการรอคอย และการออกแบบผลิตภณัฑใ์หม่สู่ตลาด เป็นตน้ องคก์ารมีการนาํอตัรา  การเรียนรู้มา

วดัผลการปฏิบติังาน เช่น ดีข้ึน 50 เปอร์เซ็นต ์ทุก 10 เดือน และทาํการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง ดงันั้น 

การปรับปรุงคุณภาพจึงเป็นวิธีการหน่ึงท่ีจะเร่งองคก์ารใหเ้กิดการเรียนรู้ 

1.4 พฤติกรรมทางองคก์าร (organization behavior) คุณค่าวฒันธรรมขององคก์ารมีผล

ต่อประสิทธิภาพ การปรับปรุงและเปล่ียนแปลงในกระบวนการเรียนรู้  โดยเฉพาะการส่ือสารท่ีไม่มี

ประสิทธิภาพระหว่างสมาชิกองค์การหรือระหว่างองค์การ จะเป็นตวัสกัดกั้นการเรียนรู้และ       

การปรับปรุงคุณภาพ เพื่อให้เกิดพฤติกรรมองค์การในเร่ืองการทํางานเป็นทีม การเปิดเผย

ตรงไปตรงมา และการทาํงานอยา่งมีวตัถุประสงค ์ สตาตา (Stata) ไดแ้นะนาํใหน้าํส่ิงเหล่าน้ีมาเป็น

เกณฑใ์นการจา้งงานและการเล่ือนขั้นเล่ือนตาํแหน่ง 

1.5 ระบบขอ้มูล (information systems) ขอ้มูลเป็นส่ิงสําคญัในกระบวนการเรียนรู้ 

องคก์ารควรพิจารณาขอ้มูลว่าเป็นขอ้มูลท่ีสนบัสนุนหรือเป็นขอ้มูลท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ใน

องคก์าร การจดัการระบบขอ้มูลขา้งตน้จะช่วยแปรรูปขอ้มูล (data) ขอ้มูลสารสนเทศ (information)  

และแปรรูปจากขอ้มูลสารสนเทศ (information) ให้เป็นความรู้ (knowledge) และแปรจากความรู้ 

(knowledge) เป็นกิจกรรม (actions) ส่ิงท่ีสาํคญัคือการตดัสินใจวา่ ขอ้มูลสารสนเทศและความรู้ใดท่ี

จะนาํมาใชเ้พื่อใหกิ้จกรรมมีประสิทธิภาพ91 

 2.  ปีเตอร์ เซงเก (Peter Senge) ซ่ึงเป็นผูมี้ช่ือเสียงจากการเขียนหนังสือ The Fifth 

Discipline ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัองคก์ารเพ่ือการเรียนรู้ว่า การเรียนรู้ คือ การท่ีบุคคลสามารถท่ี

จะทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีไม่เคยทาํมาก่อนได ้และโดยการเรียนรู้น้ีเองนาํเราพฒันาไปสู่การสร้างส่ิงใหม่ 

ๆ ในชีวิต เซงเก (Senge) ยงัไดใ้ห้ความหมายขององคก์ารเพ่ือการเรียนรู้ว่าคือ องคก์ารท่ีสามารถ

พฒันาและขยายความสามารถในการสร้างอนาคตไดอ้ยา่งต่อเน่ือง และองคก์ารเพ่ือการเรียนรู้จะมี

การปรับการเรียนรู้ (adaptive learning) เพื่อความอยูร่อด รวมทั้งเรียนรู้ท่ีจะพฒันาความสามารถใน

การสร้างสรรคใ์หดี้ยิง่ข้ึน (generative learning) 

แนวคิดท่ีสําคัญขององค์กรแห่งการเรียนรู้ของเซงเก (Senge)  ให้ความสําคัญกับ

ความสามารถในการเรียนรู้ท่ีรวดเร็วกวา่คู่แข่งขนั  ซ่ึงความสามารถถือวา่เป็นขอ้ไดเ้ปรียบทางธุรกิจ

ท่ีย ัง่ยืน (sustainable  competitive) โดยการเรียนรู้จะตอ้งเป็นการเรียนรู้ท่ีเตม็เป่ียม (learning full)  

ของสมาชิกทุกคนและทุกระดบัในองคก์ร  และเซงเก (Senge)  เช่ือว่า  หัวใจของการสร้างองคก์ร

แห่งการเรียนรู้อยู่ท่ีการเร่ิมสร้างวินัย  5  ประการ  ให้เกิดผลจริงจงัในรูปของการนาํไปปฏิบติัแก่

                                                 
91 R. Stata, “Organizational Learning- The Key to Management Innovation,” Sloan 

Management Review 30, 3 (1989) : 63-74. 
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บุคคล  ทีม  และองคก์รอยา่งต่อเน่ืองและทุกระดบั  โดยเซงเก (Senge)  ไดใ้หค้าํนิยามของ “องคก์ร

แห่งการเรียนรู้” ว่า “เป็นองคก์รท่ีผูค้นต่างขยายขีดความสามารถเพื่อสร้างผลงานท่ีตอ้งการสร้าง

อนาคต”  คาํว่า  “วินัย”  หมายถึง  เทคนิควิธีท่ีต้องศึกษาใคร่ครวญอยู่เสมอแล้วนํามาปฏิบัติ         

เพื่อความคิดสร้างสรรคเ์พื่อส่ิงใหม่  

วินยั  5  ประการ  ประกอบดว้ย 

วินยัประการท่ี 1 ความสามารถของบุคคล (personal  mastery) 

วินยัประการท่ี 2 แบบแผนทางความคิด  (mental  model) 

วินยัประการท่ี 3 การแชร์หรือแบ่งปันวิสยัทศัน์ (shared  vision) 

วินยัประการท่ี 4 การเรียนรู้ของทีม  (team  learning) 

วินยัประการท่ี 5 การคิดอยา่งเป็นระบบ  (system thinking) 

วินัยทั้ง  5  ประการน้ี  เป็นผลมาจากการคิดใคร่ครวญจากประสบการณ์ท่ีเซงเก (Senge)  

ได้จากการเป็นอาจารย ์ เป็นท่ีปรึกษาจากการทดลองงานเขียนการคิดของผูค้นนับร้อย  เซงเก 

(Senge)  สังเกตว่าหลายต่อหลายแนวคิดใหม่ ๆ มกัจะเร่ิมจากธุรกิจในสังคมท่ีเปิดกวา้งท่ีมีอิสระ

กลา้ทดลอง  ซ่ึงองค์กรภาครัฐหรือองค์กรท่ีมิได้มุ่งกาํไรมกัขาดในบรรดาวินัยทั้ง 5 น้ี    เซงเก 

(Senge)  ให้ความสาํคญัเป็นอยา่งยิ่งกบัการคิดอยา่งเป็นระบบ  (systems thinking)  ท่ีจะบูรณาการ

วินยัทั้ง 4 ประการเขา้ดว้ยกนั  หากองคก์รมีวิสัยทศัน์แต่ขาดการคิดอย่างเป็นระบบวิสัยทศัน์ก็ขาด

มรรคผลการคิดอย่างเป็นระบบ  เป็นเร่ืองละเอียดอ่อนท่ีมีความหมายอย่างยิ่งต่อการสร้างองคก์ร

แห่งการเรียนรู้   

วนัิยประการที ่1  ความสามารถของบุคคล (personal   mastery) 

เซงเก  (senge)  เขียนถึงจิตวิญญาณขององคก์รแห่งการเรียนรู้ว่า  “องคก์รเรียนรู้ผ่านกลุ่ม

บุคคลท่ีเรียนรู้  การเรียนรู้ของแต่ละคนไม่ได้เป็นหลักประกันว่าเกิดการเรียนรู้ในองค์กรข้ึน          

แต่การเรียนรู้ขององคก์รจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือบุคคลมีการเรียนรู้เท่านั้น”  การฝึกฝนอบรมตนดว้ย

การเรียนรู้อยู่เสมอเป็นรากฐานสําคัญ  เป็นการขยายขีดความสามารถให้เช่ียวชาญมากข้ึน         

ความรอบรู้เป็นผลร่วมของทกัษะและความสามารถ  เป็นสภาพท่ีเป็นอยู่ตามความเป็นจริงเห็นว่า

อะไรมีความสําคญัต่อเรา  ต่อองค์กร  ขณะเดียวกันก็เห็นภาพในอนาคต (vision) ท่ีพึงเป็นได ้     

สร้างเป็นวิสยัทศัน์ส่วนตนข้ึน (personal  vision) ตอบตนเองได ้ แทท่ี้จริงแลว้ตนตอ้งการอะไรจาก

การปฏิบติัหน้าท่ี  รักษาความตึงเครียดอย่างสร้างสรรค์  (creative  tension)  น้ีได ้  นั่นคือ           

เห็นความแตกต่างระหวา่งท่ีเป็นจริงกบัท่ีควรเป็นไว ้ สร้างแรงจูงใจอยา่งต่อเน่ือง  ไม่รู้สึกไร้อาํนาจ  

ขบัเคล่ือนวิสัยทศัน์ให้เป็นจริง  ผูกพนัยึดมัน่ต่อขอ้เท็จจริง  มีพลงัของเจตนา  (will  power)        

การท่ีจะสร้างความรอบรู้แห่งตนไดน้ั้น  เราจะตอ้งผสมผสานความเป็นเหตุเป็นผลเขา้กบัญาณหยัง่รู้ 
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ท่ีเราไม่สามารถอธิบายเหตุผลท่ีแท้จริงได้  แต่มีความเช่ือเช่นนั้ น  เห็นความเป็นส่วนหน่ึง        

ความเช่ือมโยงของตวัเรากบัโลกนอกตน  นอกจากนั้นยงัมีความเอ้ืออาทร  เมตตาสงสารผูอ่ื้น  และ

มีความจงรักภกัดีผกูพนักบัเป้าหมายงาน และองคก์ร92 

วนัิยประการที ่2 รูปแบบทางความคดิ  (mental   model) 

แบบแผนความคิดอ่านไดแ้ก่ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้  ความเช่ือพ้ืนฐาน  ขอ้สรุปหรือภาพลกัษณ์  

ท่ีตกผลึกในความคิดอ่านของคนท่ีมีอิทธิพลต่อความรู้ความเขา้ใจต่อสรรพส่ิงในโลก  มีผลต่อ     

การประพฤติปฏิบติั ต่อค่านิยม  เจตคติท่ีเขามีต่อบุคคล  สรรพส่ิงและสถานการณ์ทั้งหลาย  หนา้ท่ี

ของวินยัประการท่ี 2 ก็เพื่อฝึกฝนใหเ้ราไดเ้ขา้ใจ  แยกแยะระหว่างส่ิงท่ีเราเช่ือกบัส่ิงท่ีเราปฏิบติัการ

สืบคน้ความคิดความเช่ือของเรา  ทาํให้เราทา้ทายและปรับขยายขอบเขตและกระบวนการความคิด

ความเช่ือของเรา  เขา้ใจมุมมองและการคิดของผูอ่ื้น  เซงเก (Senge)  เนน้ทกัษะดา้นความคิดความ

เช่ือผา่นทกัษะการคิดใคร่ครวญ  (reflection  skills)  เป็นการตรวจสอบว่าความคิดความเช่ือใดมีผล

ต่อการปฏิบติัการแสดงออกของเรา  ส่วนทกัษะในการสืบคน้  (inquiry  skills)  เป็นดชันีบอกว่า   

เรามีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์แบบพบปะกบัผูอ่ื้นเช่นไร  เราเขา้ไปแกไ้ขกบัประเด็นปัญหาท่ีซบัซอ้น

เช่นไร  ในการปฏิบติังานของทุกอาชีพจาํเป็นตอ้งใชท้กัษะทั้ง 2 ประการน้ีอยูเ่สมอ  ทาํอยา่งไรท่ีเรา

จะรักษาทกัษะทั้ง 2 น้ีให้สมดุลผสมเขา้กบัส่ิงท่ีเราเห็นดีเห็นงามและสนับสนุน    เซงเก  (Senge)  

เช่ือวา่ความคิดความเช่ือแบบแผนความคิดอ่านของแต่ละคนมีขอ้บกพร่อง  ดงันั้นตอ้งอาศยัวินยัท่ี 5 

คือ การคิดอย่างเป็นระบบ  เข้าไปร่วมทาํงานด้วยซ่ึงจะมีพลังเกิดผลดีสูงสุด    ผูบ้ริหารพึง

ผสมผสานแบบแผนความคิดอ่านของตนเขา้กบัการฝึกทกัษะการคิดอย่างเป็นกลยุทธ์  อย่างเป็น

ระบบท่ีเน้นภาพใหญ่เน้นความเช่ือมโยงขององค์กรย่อยให้ไดใ้นการแกไ้ขปัญหา  ในการปรับ

โครงสร้างองคก์ร  ฝึกทกัษะในการคิดใคร่ครวญ  การเปิดใจกวา้งต่อส่ิงท่ีทา้ทาย  บางทีเราอาจจะ

หลงผดิ  คิดผดิ  เขา้ใจผดิกเ็ป็นได ้ หนา้ท่ีของเราคือ  พฒันาแบบแผนความคิดอ่านของเราอยูเ่ป็นนิจ  

อย่างยืดหยุ่น  ทาํให้เราปรับเปล่ียนกระบวนการทศัน์  แนวคิด  แนวปฏิบติัของเราได ้ เหมาะกบั

สภาพการณ์ท่ีเปล่ียนไป93 

วนัิยประการที ่3 การแชร์หรือแบ่งปันวสัิยทศัน์ (shared  vision) 

วิสัยทศัน์หรือภาพในอนาคตท่ีปรารถนาให้เกิดข้ึนในองคก์รนั้น  เป็นส่ิงท่ีจาํเป็นต่อภาวะ

ผูน้าํทุกคน  เป็นพลงัขบัเคล่ือนในภารกิจทุกอยา่งขององคก์รให้มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกนั เป็นจุดร่วม

และพลังของการเรียนรู้ของสมาชิกในองค์กร   ผูน้ําต้องพฒันาวิสัยทัศน์เฉพาะตน (personal  

                                                 
92 Peter M.  Senge, The fifth discipline : The art and practice of the learning 

organization (New  York : Doubleday, 1990), 139. 
93 Ibid., 203. 
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vision) ข้ึนมาก่อนจากคุณค่าส่วนบุคคล  ความห่วงใย  ให้ความสาํคญักบัส่ิงใดจากการคิดได ้ คิด

เป็น  จากนั้นก็ขายฝัน  คิดดงั ๆ แบ่งปันให้ผูอ่ื้นไดรู้้  เขา้ใจ  เห็นคลอ้ยตามดว้ย  การส่ือสาร  โนม้

นา้วหรือดงัท่ีเรียกกนัว่า  “walk  the  talk”  ทาํใหค้าํพดูหรือภาพนั้นเดินได ้ กลายเป็นวิสัยทศัน์ร่วม  

(shared  vision)  ท่ีมีการแบ่งปันกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งในทุกระดบัขององคก์ร  โน้มน้าวให้เกิด              

การปฏิบติังานร่วมกนัไปในทิศทางท่ีทาํใหภ้าพวิสัยทศัน์นั้นเป็นจริงข้ึนมา  (turn  vision  into  

action)  ในลกัษณะของปฏิบติัการเชิงรุก  (proaction)  มิใช่รอหรือตามแกไ้ข  (reaction) 

 วิสัยทศัน์ร่วมน้ีมีคุณค่าทั้งภายในและภายนอกกลุ่มแก่บุคคล  คุณค่าภายนอก คือให้ทราบ

กนัโดยทัว่ไปว่า  เรามุ่งสร้างผลสาํเร็จอะไรให้เกิดแก่องคก์รความเป็นเลิศในดา้นใดเม่ือใด  คุณค่า

ภายใน  คือ มีส่วนสร้างแรงบนัดาลใจ  ความศรัทธายึดมัน่เอกลกัษณ์  ความเป็นส่วนหน่ึงหรือ  

ความผูกพนัให้เกิดแก่บุคลากร ต่อทีม ต่อองคก์ร ต่อหน้าท่ี  ผลกัดนัให้เกิดความกลา้คิด  กลา้ทาํ  

กลา้นาํ  กลา้เปล่ียนแปลงเพื่อความดีกว่า  ความกลา้เส่ียง  กลา้ทดลอง  การมีวิสัยทศัน์ร่วมกนัใน

องคก์รจะมีส่วนเสริมสร้างความเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้เป็นอยา่งยิง่ท่ีเปรียบเสมือนหางเสือของ

เรือท่ีขบัเคล่ือนใหเ้รือนั้นมุ่งสู่เป้าหมายไปในทิศทางท่ีรวดเร็ว  ประหยดัและปลอดภยั 

 เซงเก  (Senge)  เห็นว่าการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมน้ีเป็นการสร้างความคิดท่ีใช้ปกครอง  

(governing  ideas)  ช้ีนาํองคก์รว่าองคก์รคิดอย่างไร  มีเป้าหมาย  พนัธกิจ  และยึดคุณค่าใด  

วิสยัทศัน์ท่ีดีตอ้งสอดคลอ้งกบัคุณค่าหรือค่านิยมท่ีผูค้นยดึถือในการดาํรงชีวิตประจาํวนั  มิเช่นแลว้

วิสัยทศัน์นั้นจะเป็นแค่กระดาษหรือขอ้ความท่ีไร้พลงัขบัเคล่ือนความคิดท่ีใชป้กครองน้ี  มุ่งตอบ

คาํถามหลกั  3  ประการ ท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นวา่เราเช่ือมัน่ในส่ิงใด  กล่าวคือ 

 อะไร  –    ภาพในอนาคตท่ีตอ้งการใหเ้กิดคืออะไร  

 ทาํไม  –    ทาํไปทาํไม   ดว้ยเป้าหมายหรือพนัธกิจใด   มีส่วนช่วยเหลือสงัคมเช่นไร 

 อยา่งไร  –    เราจะปฏิบติัตนเช่นไรให้วิสัยทศัน์และพนัธกิจนั้นเป็นจริงดว้ยความซ่ือสัตย ์ 

จริงใจ  เสียสละ  อดทน  เป็นตน้ 

 เซงเก  (Senge)  เช่ือว่าหากเราใช้แรงบนัดาลใจเป็นท่ีตั้ ง  เราก็สามารถสร้างวิสัยทศัน์

ทางบวกได ้ เป็นแรงขบัเคล่ือนใหเ้กิดการเรียนรู้การเติบโตได ้ คิดสร้าง  คิดทาํ  คิดพฒันา  แต่หาก

ความคิดนั้นมีความกลวัเป็นพื้นฐานก็จะทาํให้เกิดความรู้สึกส้ินหวงั  เป็นไปไม่ได ้ ไม่มีอาํนาจ     

ไม่สนใจใยดี  ทาํใหอ้งคก์รมีอายขุยัท่ีสั้น  ดงันั้น  วิสัยทศัน์ร่วมน้ีตอ้งมีกระบวนการขบัเคล่ือนให้มี

ชีวิตยืนยาว  ผูค้นเขา้ใจชดัเจน  มีความเพียรพยายามร่วมกนัท่ีจะให้วิสัยทศัน์บงัเกิดมีการส่ือสาร    

มีความรู้สึกผกูพนั  มีความต่ืนเตน้อยากเห็น    เซงเก (Senge)  เห็นว่าการคิดในเชิงระบบจะมีส่วน

สนบัสนุนวิสัยทศัน์ร่วมใหเ้ป็นจริงได ้ โดยอาศยักระบวนการของการสืบคน้และการคิดใคร่ครวญ
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ของแบบแผนความคิด  (mental  models)  เขา้ร่วมดว้ย  ทาํใหเ้ขาเช่ือมัน่ไดว้่าตนมีส่วนสร้างอนาคต

เช่นนั้นใหเ้ป็นจริงได้94 

วนัิยประการที ่4  :  การเรียนรู้ของทมี  (team  learning) 

เราจะทาํอย่างไร  ให้ระดับความสามารถของทีมเหนือกว่าระดับความสามารถของ

รายบุคคลในทีม  ทีมสามารถพฒันาขีดความสามารถประสานสัมพนัธ์กนัไดเ้ป็นอย่างดี  แนววิธี

ฝึกฝนสร้างการเรียนรู้ของทีมท่ีดีและคุม้ค่านั้น  เซงเก (Senge)  เห็นว่า  ทาํไดโ้ดยผ่านการพูดคุย  

(dialogue)  และการอภิปราย  (discussion)  ของผูค้นในองคก์ร  ทีมในองคก์รท่ีขาดการปรับทิศทาง

ทาํความเขา้ใจระหวา่งกนัก่อนจะมีพลงังานท่ีสูญเสียมากมาย  ขาดทิศทางร่วมกนั  ขาดการประสาน

สมัพนัธ์ท่ีดี  ดงันั้น เซงเก (Senge)  จึงใหค้วามสาํคญัของการปรับแนวปฏิบติัใหต้รงกนั (alignment)  

ว่าเป็นเง่ือนไขสาํคญัก่อนท่ีจะมีการเพิ่มอาํนาจในการปฏิบติั  (empowerment)  ให้แก่บุคคล  หรือ

ทีมในการตดัสินใจหรือการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ  

แนวปฏิบติัของการฝึกวินัยเพื่อสร้างการเรียนรู้ของทีม  คือ  การพูดคุย  (dialogue)  และ  

การอภิปราย (discussion)  การอภิปรายเป็นการวิเคราะห์และแยกส่วนประเด็นท่ีสนใจร่วมกนัของ  

ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  เพื่อให้กลุ่มยอมรับแนวคิดมุมมองท่ีตนเสนอ  โดยทัว่ไปเราอาจจะรับความคิด 

ข้อ เสนอแนะของผู ้อ่ืนได้บางส่วน  แต่ย ังยืนหยัดในความคิดความเ ช่ือ เ ดิม ๆ ของตน                  

ส่วนการพูดคุยหรือการเสวนานั้น ทาํให้กลุ่มไดแ้สวงหาความหมายร่วมกนัอย่างอิสระท่ีหาไม่ได้

จากการพูดคุยกนัเป็นรายบุคคล  ทาํให้เขา้ใจมุมมองต่าง ๆ ไดก้วา้งขวางมากข้ึน  ผูค้นร่วมมือกนั

เพ่ือก่อให้เกิดพลงัของการพฒันาและการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ือง  กลุ่มสามารถแกปั้ญหาท่ียาก

และซับซ้อนจากหลายมุมมอง  มีการส่ือสารถึงความคิด  ความเช่ืออย่างอิสรเสรี  เป้าหมายของ    

การเสวนา คือ การเปิดเผยว่าความคิดอ่านของแต่ละฝ่ายแตกต่างกนัอย่างไร  ทาํให้เราไดมี้โอกาส

สงัเกตลกัษณะความคิดของตนเองและของผูอ่ื้น 

เง่ือนไข  3  ประการ  ท่ีจะเก้ือกลูใหก้ารพดูคุยเพื่อการเสวนาใหผ้ลสูงสุด คือ 

1.  งดเวน้การนาํความคิด  ความเช่ือของตนมาตดัสินตรวจสอบความคิดของผูอ่ื้น 

2.  มองว่าผูอ่ื้นก็ร่วมแสวงหาขอ้เทจ็จริง  หาความกระจ่าง  หามุมมองเหมือนกบัตน  ต่างก็

เป็นผูร่้วมเดินทาง  จาํเป็นตอ้งเปิดใจ   เห็นใจ  และเขา้ใจผูอ่ื้นดว้ย 

3.  เป็นผูเ้ก้ือกลูบรรยากาศท่ีดีของการเสวนาไว ้ ไม่พยายามไป  “ข่ม”  หรือมีอิทธิพลเหนือ

ผูใ้ดในกลุ่ม 

ในการเรียนรู้ของทีมจาํเป็นตอ้งอาศยัทั้งการเสวนาและการอภิปราย  ในการวิเคราะห์

สถานการณ์จาํเป็นตอ้งมีการอภิปราย  เสนอมุมมองต่าง ๆ แลว้มีการอธิบายแกต่้าง  เพื่อหาทศันะ

                                                 
94 Ibid., 223 – 225. 
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ใหม่ท่ีดี  นําไปสู่การตดัสินใจเลือกหาขอ้ตกลงขอ้สรุปร่วมกัน  ขณะท่ีการเสวนาจะทาํให้ได้

ความคิดหลากหลาย  โดยไม่จาํเป็นตอ้งไดข้อ้ตกลง  ทั้ง 2 ลกัษณะน้ีทาํให้ไดแ้นวปฏิบติัใหม่ ๆ   

บางคร้ังแนวปฏิบติัใหม่ ๆ  เป็นผลพลอยไดข้องการเสวนา  สมาชิกของทีมควรแลกเปล่ียนขอ้มูล

ความคิดเห็น  โดยผ่านการเสวนาและการอภิปรายกนัอย่างเป็นกิจวตัร  เพ่ือความเขา้ใจท่ีดี  ฝึกฝน

การใชท้กัษะของการสืบคน้และการสะทอ้นความคิดเห็นใหเ้กิดประโยชน์ในทางสร้างสรรคใ์หไ้ด ้

เซงเก (Senge)  เห็นวา่  การเรียนรู้เป็นทีม  มี  3  ลกัษณะสาํคญั  ไดแ้ก่ 

1.  สมาชิกทีมต้องมีความสามารถในการคิด  ตีปัญหา  หรือประเด็นพิจารณาให้แตก    

หลายหวัร่วมกนัคิด  ยอ่มดีกวา่การใหบุ้คคลคนเดียวคิด 

2.  ภายในทีมตอ้งมีการทาํงานท่ีสอดประสานกนัเป็นอยา่งดี  คิดในส่ิงท่ีใหม่และแตกต่าง  

มีความไวว้างใจต่อกนั 

3.  บทบาทของสมาชิกทีมหน่ึงท่ีมีต่อทีมอ่ืน ๆ ขณะท่ีทีมหน่ึงสมาชิกเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง  

การประพฤติปฏิบติัของทีมนั้นยงัส่งผลต่อทีมอ่ืน ๆ ดว้ย  ซ่ึงจะช่วยการสร้างองคก์รแห่งการเรียนรู้

ใหมี้พลงัมากข้ึน95 

วนัิยประการที ่5  :  การคดิอย่างเป็นระบบ (system  thinking) 

เป็นวินัยท่ีมีความสําคญัมากท่ีสุด  ท่ีในความเป็นจริง ผูค้น  บุคลากร  ผูบ้ริหารหลายคน  

ไม่สามารถฝึกฝนตนเองให้มีความสามารถคิดไดอ้ย่างเป็นระบบอย่างเท่าทนัการณ์  หรือคิดได้

ล่วงหน้า  ผลก็คือทาํให้เกิดปัญหาในการปฏิบติังานในการบริหารงานมากมาย  บา้งคิดว่าท่ีตน

ปฏิบัติงานทุกวันเป็นการแก้ปัญหาพัฒนางาน  เน่ืองจากการคิดสั้ น  ผนัตามเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ ทาํให้ขาดการเห็นภาพใหญ่  ไม่ต่อเน่ือง  ไม่เห็นความเช่ือมโยงของส่วนต่าง ๆ ท่ีจะ

ได้รับผลกระทบติดตามมาจากการปฏิบติังานของเขา  ทั้ งท่ีแทจ้ริงแลว้ปฏิบติังานของเขาเป็น       

การสัง่สมปัญหาใหค้นต่อ ๆ มาตอ้งแกไ้ข  ซ่ึงจาํเป็นตอ้งใชค้วามสามารถท่ีมากกว่าเดิมหลายเท่าตวั

ทีเดียว  คาํว่า “ระบบ”  คือส่วนย่อยท่ีเก่ียวเน่ืองกนัในส่วนใหญ่  สะทอ้นให้เห็นการข้ึนแก่กนัของ

ส่วนย่อย ๆ ผลบวกของแต่ละส่วนจะมีพลังน้อยกว่าร่วมแรงร่วมใจ  หรือการผนึกกําลังของ

ส่วนยอ่ยอยา่งพร้อมเพรียงกนั  การทาํงานของงานหน่ึง  ยอ่มมีผลกระทบต่อส่วนยอ่ยต่าง ๆ ท่ีเหลือ

ในระบบ  ส่งผลต่อความเจริญรุ่งเรือง  ความล่มสลาย  กาํไร- ขาดทุน  และภาพลกัษณ์ขององคก์ร  

ในมิติของสถานการณ์และเวลาต่าง ๆ กนันั้น 

เซงเก (Senge)  ไดใ้หค้วามหมายของคาํว่า “การคิดอยา่งเป็นระบบ (systematic  thinking)”  

ไวว้่า “วินยัของการมองเห็นโดยภาพรวม  เห็นทั้งหมด  มีกรอบท่ีมองเห็นความสัมพนัธ์ท่ีเก่ียวขอ้ง

กนั  มากกวา่ท่ีจะเห็นแค่เชิงเหตุผล เห็นแนวโนม้รูปแบบของความเปล่ียนแปลง  มากกว่าจะเห็นแค่

                                                 
95 Ibid., 236 – 237. 
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ฉาบฉวยหรือผิวเผิน”96  การคิดอย่างเป็นระบบมีความสําคญัอย่างมากกบัสภาพการบริหารในยุค

ของการเปล่ียนแปลง  ท่ีเตม็ไปดว้ยการชิงไหวชิงพริบในธุรกิจยคุน้ี  ทุนทางปัญญาท่ีผูบ้ริหารทุกคน

จาํตอ้งมี หากใครไม่มีจะเป็นผูแ้พอ้ยา่งถาวร  สมองของผูบ้ริหารตอ้งเขา้ใจสภาพขององคป์ระกอบ

ย่อยต่าง ๆในองค์กร  เข้าใจปัจจัยพื้นฐาน  ประวัติศาสตร์และพฒันาการแต่อดีตถึงปัจจุบัน          

เห็นความซบัซอ้นเก่ียวขอ้งสมัพนัธ์กนัของระบบยอ่ย  หากแกไ้ขหรือดาํเนินการตรงท่ีใดท่ีหน่ึงของ

ระบบจะกระทบกบัส่วนอ่ืน ๆ ไดเ้ช่นไร  ตอ้ง “อ่านเกม” ได ้ และอ่านเกมเป็น  เวลาจะเดินหมาก   

ก็ไม่สมควรเดินหมากทีละตวั  โดยขาดการเลง็เห็นหมากทั้งกระดาน   เดินหมากเช่นน้ีแลว้ผลท่ีจะ

ติดตามมาจะเกิดผลเช่นไร  มีแนวทางท่ีดีกว่าเช่นไรบา้ง  ปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนเป็นเช่นไร  นอกจากน้ี  

เซงเก (Senge)  ไดก้ล่าวถึง  ลกัษณะของการคิดอยา่งเป็นระบบท่ีดี  ไดแ้ก่ 

คิดเป็นกลยุทธ์  ชัดเจนในเป้าหมาย  มีแนวทางท่ีหลากหลาย  แน่วแน่ในเป้าหมาย             

มีวิสยัทศัน์ 

คิดทนัการไม่ชา้เกินการณ์  มองเห็นความจริง บางคร้ังชิงปฏิบติัก่อนปัญหาจะเกิด  เลง็เห็น

โอกาสในทุกปัญหามีโอกาส  ไม่ยอ่ทอ้  สร้างประโยชน์  มองใหไ้ดป้ระโยชน์97 

เซงเก  (senge)  ไดส้รุปรวมแนวคิดเก่ียวกบัวินยั  5  ประการ  ดงัแผนภูมิท่ี  10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
96 Ibid., 68. 
97 วีระวฒัน์  ปันนิตามยั, การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้, พิมพค์ร้ังท่ี 2 (กรุงเทพฯ : 

บริษทั เอก็ซเปอร์เน็ท จาํกดั, 2544), 48. 
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แผนภูมิท่ี  10  สรุปรวมแนวคิดเก่ียวกบัวินยั  5  ประการของ  เซงเก  (Senge) 

ท่ีมา : วีระวฒัน์  ปันนิตามยั, การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้, พิมพค์ร้ังท่ี 2 (กรุงเทพฯ : บริษทั 

เอก็ซเปอร์เน็ท จาํกดั, 2544), 49. 

ลกัษณะทั้ง  5  ตามแนวคิดของเซงเก (Senge)  เป็นลกัษณะท่ีสัมพนัธ์และเช่ือมโยงกนัโดย

มีการเสริมสร้างนิสยัของบุคคลใหมี้ลกัษณะไฟแรงใฝ่รู้คู่ศกัยภาพทางดา้นสติปัญญา  ความรู้  จิตใจ  

และอารมณ์  ให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองเพื่อพฒันาศกัยภาพของตนเอง  มีความคิด ความเช่ือท่ี

สอดคล้องกับความเป็นจริง  สามารถปรับแก้ไขความคิดของตน  มองโลกและตัดสินใจ             

อยา่งเหมาะสม  และสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลง  โดยมีการพฒันาตนเองและแนวคิดท่ีถูกตอ้งไป

ยงัทิศของความคิด  ความเขา้ใจเดียวกนั  ไปยงัจุดมุ่งหมายในอนาคตร่วมกนัขององคก์รในการสร้าง

วินยัของผูน้าํ 
วินยัของการเรียนรู้ 

การคิดอยา่งเป็นระบบ 

ความรอบรู้แห่งตน 

แบบแผนความคิดอ่าน 

วิสยัทศัน์ร่วม 

การเรียนรู้ของทีม 

องคก์รแห่งการเรียนรู้ 

ผล = องคก์รอยูร่อด 

การคิดอยา่งเป็นระบบ 

การคิดอยา่งเป็นระบบ 

การคิดอยา่งเป็นระบบ 
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วิสัยทศัน์ร่วมกนัขององคก์ร  โดยมีการปฏิบติัไปสู่เป้าหมายนั้น  ดว้ยการร่วมแรงร่วมใจของคน    

ในองค์กร  โดยการเรียนรู้เป็นทีม  และมีการนําข้อมูล  ความรู้ของสมาชิกในกลุ่มมาใช ้                

ในการตดัสินใจในการแกปั้ญหา  หรือหาแนวทางการพฒันาองคก์รโดยคิดอย่างเป็นระบบครบ

วงจรเพื่อให้เห็นภาพรวมขององคก์ร  เห็นถึงความสัมพนัธ์ของหน่วยต่าง ๆ ในองคก์ร  สาเหตุของ

ปัญหาและนาํลกัษณะทั้ง 5 ลกัษณะน้ีมาเช่ือมโยงกนัเพื่อพฒันาองคก์รไปสู่องคก์รเอ้ือการเรียนรู้ 

จากวินัย  5  ประการ  เซงเก (Semge)  ได้ช้ีให้เห็นว่า  วินัย  5  ประการนั้นจะมีผลต่อ       

การเรียนรู้ 3 ระดบั ไดแ้ก่  ระดบัปฏิบติั (ทาํอะไร) หลกัการ (การหยัง่รู้ถึงปัจจยัหรือความคิดช้ีนาํ)  

และสารัตถะ  (ความเป็นผูช้าํนาญในวินยัดา้นนั้น)  ซ่ึงวินยัทั้ง 5 ประการหากใชไ้ดอ้ย่างเหมาะสม

กับระดับต่าง ๆ จะก่อให้เกิดค่านิยม  ความคิดอ่าน  การปฏิบติั  สมรรถนะใหม่ ๆท่ีเหมาะสม

สอดคลอ้งกบัภาวการณ์กบัการแข่งขนั98  ดงัตารางท่ี 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                 
98 เร่ืองเดียวกนั, 96. 
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ตารางท่ี 6  วิธีการสร้างองคก์รแห่งการเรียนรู้ดว้ยวินยั 5 ประการ  ใน 3  ระดบั 

            วนิยั 5 

ประการ

ระดบั 

ความรอบรู้ 

แห่งตน 

แบบแผน 

ความคิดอ่าน 

การเรียนรู้ 

ของทีม 

การสร้างวสิัยทศัน์

ร่วม 

การคิดอยา่ง 

เป็นระบบ 

1.  การ

ปฏิบติัทาํ

อยา่งไร 

-  ระบุวสิัยทศัน์   

   ของตน 

-  เห็นความ 

   แตกต่างของท่ี 

   เป็นอยูก่บัท่ี

ควรจะเป็น 

-  มุ่งผลลพัธ์เปิด 

   ตนเองต่อ

ความเป็นจริง 

-  ความคิด 

ความเช่ือ 

-  ทดสอบ

สมมติฐาน 

-  แยกแยะขอ้มูล 

ออกจากสภาวะ 

นามธรรม 

-  ฝึกหดั 

-  รู้จกัการปกป้อง 

   ตนเอง 

-  เป็นเพื่อน  

   ร่วมงานกนั 

-  ผอ่นปรนความ 

   เช่ือพ้ืนฐาน 

-  เห็นความ 

   จริงใจใน 

   สภาพปัจจุบนั 

-  แถลงวสิัยทศัน์    

   รับฟังคนอ่ืน 

   และใหอิ้สระ 

   ในการเลือก 

-  สถานการณ์ 

   จาํลอง 

-  ปัญหา 

   ขอ้บกพร่อง 

   ท่ีเกิดข้ึน 

   บ่อยคร้ัง 

 

2.  หลกัการ

ความคิดแล

การหยัง่รู้ท่ี

ช้ีนาํ 

-  วสิัยทศัน์   

-  เครียดเพ่ือ 

   สร้างสรรคก์บั 

   ภาวะอารมณ์ 

-  จิตภวงัค ์

-  อธิบายแนว

ทฤษฎี  

    กบัท่ีปฏิบติั 

-  บนัไดสู่การ

สรุปอา้งอิง 

-  รักษาความ

สมดุลระหวา่ง

การสืบคน้ 

กบัการอุทิศ 

-  การพดูคุยกนั 

-  การบูรณาการ 

   และการอภิปราย 

-  ขอ้บกพร่องท่ี 

   เกิดบ่อย 

-  โครงสร้างมี 

   ผลต่อ 

   พฤติกรรม 

-  การต่อตา้น 

   นโยบาย 

-  การปรับเพื่อ 

   สร้างผล 

-  การร่วมใน 

-  ความผกูพนั 

   กบัการคลอ้ย 

   ตาม 

3.  สารัตถะ

ความเป็น

ผูน้าํชาํนาญ 

- การแผข่ยายผล 

-  การเห็นความ 

   เช่ือมโยงเก่ียว  

   ขอ้งกนั 

-  ความรัก / 

ความจริง 

-  การเปิดเผย 

-  ปัญหาร่วม 

-  การปรับแนวคิด 

   ปรับแนวปฏิบติั 

   เพ่ือใหต้รงกนั 

-  เป้าหมาย 

   ร่วมกนั 

-  การเป็นภาคี 

   ร่วมกนั 

- การมองภาพ 

   โดย รวม 

- การเช่ือมโยง 

  ของส่วนยอ่ย 

ท่ีมา : วีระวฒัน์  ปันนิตามยั, การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้, พิมพค์ร้ังท่ี 2 (กรุงเทพฯ : บริษทั 

เอก็ซเปอร์เน็ท จาํกดั, 2544), 97 – 98. 

 

ลกัษณะองค์กรแห่งการเรียนรู้ในเชิงระบบ  (systems  learning  organization) 

 องคก์รแห่งการเรียนรู้ท่ีเป็นระบบ  จะมีพลานุภาพให้เกิดความสาํเร็จท่ียิ่งใหญ่ขององคก์ร

การเรียนรู้จะบรรลุผลสําเร็จก็ด้วยระบบขององค์กรโดยรวม  สมาชิกขององค์กรทุกคนเห็นถึง
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ความสําคญัของการเรียนรู้อย่างเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกันต่อเน่ืองทัว่ทั้ งองค์กร  อนัจะส่งผลต่อ

ความสาํเร็จส่งผลต่อความสาํเร็จ  ณ  ปัจจุบนัและอนาคต    การเรียนรู้เป็นกระบวนการเชิงกลยทุธ์ท่ี

ถูกประสานและดาํเนินการควบคู่ไปกบัการทาํงาน  ผูค้นในองคก์รจะมุ่งความสนใจไปท่ีการคิด

สร้างสรรคแ์ละการเรียนรู้แบบสร้างเสริม  สมรรถนะหลกัท่ีไดรั้บการพฒันามาเป็นอย่างดี  จะทาํ

หนา้ท่ีเป็นจุดกาํเนิดของผลิตภณัฑแ์ละบริการใหม่ ๆ โดยมีการคิดเชิงระบบ  (systems  thinking)  

เป็นพื้นฐานและองคก์รประเภทน้ีจะมีความสามารถในการปรับตวั สร้างตวัเองใหม่  และกระตุน้

ตนเองใหต้อบรับกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลา  โดยมีบรรยากาศในองคก์รเป็นตวั

สนบัสนุน  เร่งเร้าและใหร้างวลัสาํหรับการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกองคก์ร 

 องคก์รท่ีสามารถประสานระบบยอ่ยทั้ง 5 น้ีเขา้ดว้ยกนักมี็สมรรถนะท่ีดีเยีย่มท่ีจะ 

 1.  คาดการณ์และปรับตวัใหเ้ขา้กบัอิทธิพลของสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไปไดร้วดเร็ว

ข้ึน 

 2.  เร่งการพฒันาผลิตภณัฑ ์ กระบวนการและบริการใหม่ ๆ ไดเ้ร็วยิง่ข้ึน 

 3.  มีความชาํนาญในการเรียนรู้จากคู่แข่งและจากผูร่้วมงานมากข้ึน 

 4.  ทาํใหก้ารถ่ายโอนความรู้จากส่วนหน่ึงขององคก์รไปยงัอีกส่วนหน่ึงรวดเร็วข้ึนกวา่เดิม 

 5.  เรียนรู้จากความผดิพลาดไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลยิง่ข้ึน 

 6.  ใชพ้นกังานทุกระดบัใหเ้ป็นประโยชน์ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

 7.  ลดเวลาในการดาํเนินการเปล่ียนแปลงเชิงกลยทุธ์ลง 

 8.  กระตุน้ใหเ้กิดการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองไดท้ัว่ทั้งองคก์ร 

 9.  ดึงดูดพนกังานท่ีดีท่ีสุดใหท้าํงานกบัองคก์ร 

 10.  เพิ่มความผกูพนัและความคิดสร้างสรรคข์องพนกังาน 

 การเรียนรู้ต้องถูกเช่ือมโยงเขา้กับความต้องการพื้นฐานของธุรกิจ  และกับผลลัพธ์ท่ี

ผูจ้ดัการ  ลูกคา้  หุ้นส่วน และผูถื้อหุ้นตอ้งการ  บริษทัเหล่าน้ีจะวดัความมีประสิทธิผลขององคก์ร 

โดยดูท่ีผลการปฏิบติังานธุรกิจ  ไม่ใช่ดูท่ีจาํนวนหลกัสูตรในการฝึกอบรม  การเรียนรู้จะเป็นท่ีมา

ของผลลัพธ์ต่าง ๆ ของธุรกิจ  เช่น  การได้มาซ่ึงบุคคลท่ีมีความสามารถพิเศษ  การบริหาร           

ช่องทางการจาํหน่าย  สมรรถนะดา้นความเป็นผูน้าํรอบระยะเวลา  (cycle  time)  ท่ีลดลง  ความเร็ว

ในการเปิดตวัผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ  การรวบรวมและเขา้ซ้ือกิจการบริหารความเส่ียง  การปฏิบติัได้

สอดคลอ้งกบัตวับทกฎหมาย  และการรักษาความพึงพอใจของพนกังานและของลูกคา้99 

                                                 
99 Michael J.  Marquardt, Building the Learning Organization : Mastering The 5 

Elements For Corporate Learning, 2nd ed.  (Palo Alto, Calif.  :  Davies – Black, 2002), 29. 
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 3. การ์วิน (Garvin) ให้ความหมายของการเป็นองคก์ารเพื่อการเรียนรู้ว่าคือ องคก์ารท่ีมี

ทกัษะในการสร้างสรรค ์(creating) เรียนรู้ (acquiring) และถ่ายทอด (transferring) ความรู้ และมีการ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมอนัเน่ืองมาจากความรู้ใหม่และความเขา้ใจอยา่งถ่องแท ้  การ์วิน (Garvin) ยงั

ไดแ้นะนาํหลกั 5 ประการในการเป็นองคก์ารเพื่อการเรียนรู้ดงัต่อไปน้ี 

3.1  การแกปั้ญหาอยา่งมีระบบ (systematic problem solving)  

การแกปั้ญหาอย่างมีระบบ ถูกนาํมาใชเ้พื่อการวิเคราะห์ปัญหา (แทนการคาดเดา) เช่น 

วงจรของ Deming ‘Plan Do Check Act’ นอกจากน้ี การแกปั้ญหาอยา่งมีระบบจะนาํขอ้มูล (data) 

จริงมาใชใ้นการตดัสินแทนการใชส้มมุติฐาน ท่ีเรียกวา่ การตดัสินใจจากพื้นฐานความจริง หรือ fact 

based management รวมทั้งมีการใชเ้คร่ืองมือทางสถิติง่าย ๆมาช่วยในการจดัขอ้มูลดว้ย เช่น 

histrogram, proto chart, correlation เป็นตน้ 

3.2 การทดลองแนวทางใหม่ ๆ (experimentation with new approaches)เป็นกิจกรรมท่ี

เก่ียวกบัการหาและทดสอบความรู้ใหม่ ๆ อยา่งมีระบบ โดยใชว้ิธีทางวิทยาศาสตร์ ซ่ึงการทดลองน้ี

จะทาํคู่ขนานไปกบัการแกปั้ญหาอย่างอยา่งมีระบบ การทดลองอาจจะเป็นลกัษณะของการทาํการ

ทดลองยอ่ย ๆ เพื่อสะสมความรู้และแกไ้ขทาํใหดี้ข้ึนอยา่งต่อเน่ือง องคก์ารท่ีนาํการทดลองมาใชไ้ด้

อย่างประสบผลสาํเร็จจะมีลกัษณะของ 1) การทาํงานอย่างมุ่งมัน่เพื่อให้แน่ใจว่าไดแ้นวคิดใหม่ ๆ 

อยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลา 2) มีการนาํระบบการใหผ้ลตอบแทนท่ีเนน้ในเร่ืองการเส่ียงท่ีจะทดลองส่ิง

ใหม่ และ 3) ผูจ้ดัการและพนกังานจะตอ้งถูกฝึกทกัษะในเร่ืองเก่ียวกบัการจะทาํการทดลองอยา่งไร 

และประเมินการทดลองอย่างไรดว้ย นอกจากน้ี การทดลองอาจจะเป็นในลกัษณะของโครงการ

สาธิต ซ่ึงจะใหญ่และซับซ้อนกว่าการทาํทดลองย่อยดังท่ีได้กล่าวมา 4) เป็นโครงการริเร่ิมท่ี

รวบรวมหลกัการและแนวคิดท่ีองคก์ารสามารถจะพฒันาต่อไปขา้งหน้า 5) เป็นโครงการท่ีบอก

โดยนัยถึงแนวทางนโยบายและการตดัสินใจของโครงการต่อ ๆ ไป 6) เป็นโครงการท่ีมกัจะถูก

พฒันามาจากทีมงานจากหลาย ๆ หน่วยงาน 

3.3 การเรียนรู้จากประสบการณ์ของตนเองและอดีต (learning from their own 

experience and past history) องคก์ารจะตอ้งตรวจสอบทั้งความสาํเร็จและลม้เหลวขององคก์ารเอง 

โดยทาํอยา่งเป็นระบบ จดบนัทึกในลกัษณะท่ีพนกังานสามารถท่ีจะคน้ดูได ้การศึกษาจากผลิตภณัฑ์

มากกว่า 150 ผลิตภณัฑ ์พบว่า ความรู้ท่ีมาจากความลม้เหลวมกัจะเป็นเคร่ืองมือท่ีทาํให้ประสบ

ความสําเร็จในเวลาต่อมา โดยยกตวัอย่างบริษทัท่ีนาํการเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีตมาใชไ้ด้

อยา่งมีประสิทธิภาพ คือ บริษทั Xerox ซ่ึงไดท้าํการศึกษาถึงกระบวนการในการพฒันาผลิตภณัฑ ์ 
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และทาํการตรวจสอบผลิตภณัฑห์ลกัท่ีเป็นปัญหาท่ีทาํใหธุ้รกิจใหม่ของบริษทัลม้เหลว เป็นตน้  

ขณะท่ีบริษทับริติช ปิโตรเล่ียม (British Petroleum : BP) ทาํการประเมินหลงัจากท่ีโครงการเสร็จ

ส้ิน เพื่อพิจารณาถึงโครงการท่ีมีการลงทุนสูง เขียนเป็นกรณีศึกษาและนํามาใช้เป็นแนวทาง          

ในการวางแผนใหส้อดคลอ้งกบัแผนของบริษทั 

3.4 การเรียนรู้จากประสบการณ์และส่ิงท่ีผูอ่ื้นทาํไดเ้ป็นอยา่งดี (learning from the 

experience and best practices of others)การเรียนรู้ในองคก์ารไม่ไดม้าจากการวิเคราะห์

ประสบการณ์ขององคก์ารแต่เพียงอยา่งเดียวบางคร้ังการเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงในแนวคิดใหม่ ๆ อาจจะ

มาจากการท่ีองค์การมองไปข้างนอก ซ่ึงหมายรวมถึงสภาพแวดล้อมท่ีเป็นอยู่  และธุรกิจ

อุตสาหกรรมอ่ืน ๆท่ีแตกต่างด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์และส่ิงท่ีผูอ่ื้นทาํได้เป็นอย่างดี 

สามารถทาํไดโ้ดยการเปรียบเทียบกบับริษทัท่ีดีกว่า (benchmarking) โดยประโยชน์ท่ีไดรั้บจะมา

จากการศึกษาวิธีการปฏิบติัว่ามีการทาํงานอยา่งไร (ไม่ไดดู้ท่ีผล)นอกจากน้ียงัสามารถเรียนรู้ไดจ้าก

ลูกคา้ (customer) การสนทนาพูดคุยกบัลูกคา้เป็นการกระตุน้วิธีการเรียนรู้วิธีหน่ึงโดยลูกคา้จะเป็น

ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีทนัสมยัการไดเ้ปรียบเชิงเปรียบเทียบ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงความชอบ 

และผลสะทอ้นกลบั (feedback) เก่ียวกบัการบริการและรูปแบบการใช ้เป็นตน้ 

 การเรียนรู้จากประสบการณ์และส่ิงท่ีผูอ่ื้นทาํไดเ้ป็นอยา่งดีนั้น จะเกิดข้ึนเม่ือองคก์ารอยูใ่น

สภาพแวดลอ้มของการเปิดกวา้งในการยอมรับฟัง พร้อมท่ีจะยอมรับทั้งขอ้ตาํหนิติชมองคก์ารจึงจะ

มีโอกาสท่ีจะพฒันาไปสู่การเป็นองคก์ารเพ่ือการเรียนรู้ได ้หากมีความคิดว่าเราเป็นผูถู้กตอ้งเสมอ

และผูอ่ื้นผิด หรือในลกัษณะของความคิดท่ีว่าไม่มีใครสอนเราได ้ คนในองค์การนั้นก็ยากท่ีจะ

เรียนรู้ และองคก์ารกย็ากท่ีจะพฒันาเพื่อเป็นองคก์ารเพื่อการเรียนรู้ 

3.5 การถ่ายทอดความรู้อยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพภายในองคก์าร (transferring 

knowledge quickly and efficiently through out the organization)การกระจายความรู้อยา่งรวดเร็ว  

ทัว่ทั้งองคก์ารอย่างมีประสิทธิภาพเป็นเร่ืองสําคญั กลไกต่าง ๆ ท่ีช่วยในการกระจายความรู้ เช่น       

การเขียน การพูด รายงานต่าง ๆ ท่ีคนในองคก์ารสามารถหาอ่านได ้การเยี่ยมชมหน่วยงานต่าง ๆ 

การหมุนเวียนสับเปล่ียนหน้าท่ี การฝึกอบรมพฒันา เป็นตน้ โดยกลไกเหล่าน้ีจะมีขอ้ดีขอ้ด้อย

แตกต่างกนัไป100 

 การเรียนรู้ขององคก์ารยงัสามารถติดตามไดจ้าก 3 ขั้นตอนท่ีคาบเก่ียวกนัดงัน้ี 1) ขั้นความรู้ 

(cognitive) สมาชิกในองคก์ารมีความคิดใหม่ ๆ และขยายความรู้ความคิดในแนวทางท่ีแตกต่างกนั 

2) ขั้นพฤติกรรม (behavior) สมาชิกในองค์การเร่ิมท่ีจะนําความรู้ความเข้าใจมาใส่ตัว และมี         

                                                 
100 David  A. Gavin,  “Building a Learning Organization,” Harvard Business Review 73, 

4 (1993) : 78-91. 
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การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 3) ขั้นปรับปรุงผลการปฏิบติังาน (performance improvement) ท่ี

นาํไปสู่การปรับเปล่ียนทางพฤติกรรม เช่น คุณภาพท่ีเหนือกวา่ ส่วนแบ่งการตลาดท่ีมากข้ึน 

การเป็นองค์การเพื่อการเรียนรู้จะต้องเป็นผลมาจากการสะสมทัศนคติ (attitude)           

ความมุ่งมัน่(commitment) และกระบวนการทางการจดัการ (management process) อยา่งค่อยเป็น

ค่อยไป โดยขั้นแรกจะตอ้งสนบัสนุนให้พนกังานเกิดการเรียนรู้ โดยจะตอ้งมีเวลาอยา่งเพียงพอใน

การคิดวิเคราะห์เก่ียวกับแผนกลยุทธ์ ความตอ้งการของลูกคา้ ระบบการทาํงานท่ีเป็นอยู่ และ       

การประดิษฐ์ผลิตภณัฑ์ใหม่ ทั้งน้ี การฝึกในเร่ืองการระดมความคิด การแกปั้ญหา การประเมิน    

การทดลอง และทกัษะอ่ืน ๆ ในการเรียนรู้จะเป็นส่ิงจาํเป็น ผูบ้ริหารจะตอ้งเป็นผูส้นบัสนุนให้เกิด

สภาพแวดล้อมเปิดกว้างภายในองค์การ เช่น การประชุมพูดคุยแลกเปล่ียน การปรับปรุง

ประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ือง 

 4. อุลริช (Ulrich) ถึงแม ้จะไม่ไดใ้ชค้าํว่า ‘องคก์ารเพื่อการเรียนรู้’ แต่ก็ไดเ้สนอแนวทางท่ี

เขาเรียกว่า เป็นความสามารถท่ีสําคัญขององค์การท่ีจะทําให้องค์การเกิดการเปรียบเทียบ               

ในการแข่งขนั ซ่ึงแนวความคิดของ อุลริช (Ulrich) ไม่ได้แตกต่างจากนักวิจยัคนอ่ืน ๆ ในเร่ือง     

การพฒันาองค์การเพื่อไปสู่การเป็นองค์การเพื่อการเรียนรู้มากนัก โดยเขาเสนอแนวคิดท่ีว่า           

ส่ิงต่อไปน้ีเป็นความสามารถท่ีสําคญัท่ีองคก์ารจะตอ้งสร้างข้ึนมาหรือมีให้ไดเ้พื่อให้องคก์ารเกิด

การไดเ้ปรียบ เปรียบเทียบได ้6 ประการ 

4.1 การแบ่งปันหรือแชร์ความรู้สึกนึกคิด (create a shared mindset)เป็นการท่ีสมาชิกใน

องค์การและผูเ้ก่ียวขอ้งกับองค์การ (stakeholders) มีความเป็นหน่ึงเดียวในเร่ืองเป้าหมาย 

วตัถุประสงคห์ลกัขององคก์าร และกระบวนการทาํงานภายในองคก์าร 

   อุลริช (Ulrich) ให้ความเห็นว่า การตรวจสอบความรู้สึกนึกคิดของคนเป็นส่ิงท่ียากและ   

ไม่ค่อยจะเป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์เท่าไร อยา่งไรก็ตาม เขาไดเ้สนอว่า การแชร์หรือการแบ่งปัน

ความรู้สึกนึกคิดดูได้จากว่ามีการแบ่งปันอะไรและอย่างไร เช่นการดูว่าองค์การมีการตดัสินใจ

อยา่งไร (make decision) : ใชข้อ้มูลมากหรือนอ้ยเพียงใด  ผูบ้ริหารเป็นผูต้ดัสินใจ หรือสมาชิกมี

ส่วนเก่ียวขอ้ง การตดัสินใจเป็นเป็นไปอย่างรวดเร็วหรือช้า ๆการแบ่งปันสารสนเทศ (sharing 

information) : ในองคก์ารมีการแบ่งปันขอ้มูลสารสนเทศอยา่งไร มากหรือนอ้ย จากบนลงล่าง (top 

down) หรือล่างข้ึนบน (bottom up) ก่อนหรือหลงัการตดัสินใจ การจดัการคน (managing people) : 

สมาชิกในองค์การได้รับการจดัการดูแล (treated) อย่างไร เป็นหุ้นส่วนหรือเป็นตวัถ่วง ได้รับ      

การยอมรับนับถือหรือมีความแตกต่าง การเล่ือนขั้น เล่ือนตาํแหน่งมาจากภายในหรือภายนอก 

ผูบ้ริหารให้ความสาํคญัในเร่ืองขวญักาํลงัใจและคาํมัน่ต่อองคก์ารมากนอ้ยขนาดไหน ความผกูพนั

ระหว่างพนักงานกับองค์การมีมากน้อยเพียงใด  (เป็นความสัมพันธ์ทางเดียวหรือสองทาง)          
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การจดัสรรงาน (allocating work) มีการมอบหมายงานในองคก์ารอยา่งไร ผา่นบุคคลหรือทีมงาน 

ผา่นตามสายงานหรือมอบหมายโดยตรง 

 นอกจากน้ี การแบ่งปันความรู้สึกนึกคิด อาจตรวจสอบได้จากการตอบคาํถามของ

พนักงานท่ีว่า อะไรคือสามส่ิงแรกท่ีเราตอ้งการให้เป็นท่ีรู้จกัของลูกคา้ ซ่ึงเราในท่ีน้ี คือ องคก์าร 

แผนกหน่วยงาน เป็นตน้ อุลริช (Ulrich) แนะนาํว่า 75 เปอร์เซ็นต ์ของคาํตอบควรอยูใ่นสามอนัดบั

แรกของกลุ่มและถามคาํถามในลกัษณะท่ีคลา้ย ๆ กนัน้ีกบัลูกคา้ดว้ยว่าตอ้งการให้ซัพพลายเออร์

เป็นท่ีรู้จกัในเร่ืองใด ดว้ยการตรวจสอบน้ี จะทาํใหรู้้ถึงการแบ่งปันความรู้สึกนึกคิดของพนกังานใน

องคก์าร และการแบ่งปันความรู้สึกนึกคิดกบัลูกคา้  (ซ่ึงอาจจะมีการแบ่งปันระหว่างพนักงานแต่   

ไม่มีการแบ่งปันระหวา่งพนกังานกบัลูกคา้ก็ได)้ ซ่ึงการตรวจสอบน้ีจะทาํใหเ้ห็นภาพและสามารถช้ี

จุดบกพร่องได ้จากการศึกษาพบว่า องคก์ารท่ีมีการแบ่งปันความรู้สึกนึกคิดมีแนวโนม้ท่ีจะแข่งขนั

ไดดี้กวา่องคก์ารท่ีขาดคุณลกัษณะเช่นน้ี 

4.2 การใชค้วามสามารถและทกัษะ (generate competencies) 

    การใชค้วามสามารถเก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ี อุลริช (Ulrich) เรียกว่า โครงสร้างการแข่งขนัได้

ขององคก์าร (organizational competitiveness profiles) ซ่ึงจะรวมถึงการประเมินความสามารถของ

องค์การ ความสามารถขององค์การ หมายถึง ความรู้ (knowledge) ทักษะ (skill) และ/หรือ

ความสามารถของแต่ละคนหรือทีมในองคก์ารท่ีจะทาํงานให้เสร็จ การประเมินความสามารถดูได้

จากฐานขอ้มูลท่ีรวบรวมจากความสามารถของสมาชิกในองค์การ เน้นทั้ง 1) ด้านเทคนิค และ       

2) ลกัษณะทางประชากรดา้นเทคนิค เน้นท่ีทกัษะทางเทคนิค เช่น องคก์ารสามารถทาํอะไรไดดี้ 

(โดยอาศยัความร่วมมือของผูเ้ช่ียวชาญเทคโนโลยท่ีีรู้ถึงทกัษะกบัผูเ้ช่ียวชาญทางบุคคล เพื่อนาํมาใช้

ให้เกิดประโยชน์)ลกัษณะทางประชากร เช่น อายุ การศึกษา ตาํแหน่ง ซ่ึงลกัษณะของประชากร

ดงักล่าวจะเป็นตวัทาํนายความสําเร็จในปัจจุบนัและความสําเร็จในอนาคตด้วย ขอ้มูลท่ีสําคญั       

ในการสร้างฐานขอ้มูลประชากร เช่น ตาํแหน่งงาน อาย ุทกัษะหนา้ท่ี และระดบังาน ขอ้มูลเหล่าน้ี

ทาํใหผู้จ้ดัการรู้วา่จะตดัสินใจลงทุนส่วนใดในอนาคต 

 นอกจากน้ี การประเมินความสามารถขององค์การยงัดูได้จากการลงทุนในการพฒันา

พนกังาน เช่น การลงทุนอบรมคิดเป็นจาํนวนเงินต่อหัว หรือเปอร์เซ็นตพ์นกังานท่ีมีคุณสมบติัใน

การเล่ือนตาํแหน่ง 

4.3 การแน่ใจถึงผลลพัธ์ (ensure consequences) 

    โครงสร้างการแข่งขนัไดข้ององคก์าร (organizational competitiveness profiles) ยงัรวม

ไปถึงการแน่ใจไดใ้นผลท่ีตามมาหรือผลลพัธ์ ผลลพัธ์ อาจจะเป็นการจดัการในระดบัทัว่ไปโดย

ติดตามคุณค่าเพิ่ม (value added) การวดัคุณค่าของคนเพื่อให้แน่ใจในผลลพัธ์สามารถวดัไดจ้าก
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ตน้ทุนการขาย ตน้ทุนทัว่ไป และตน้ทุนการบริหารงบดุล ยิ่งกว่านั้น ยงัสามารถดูไดจ้ากการวดัผล

ผลิตดชันีผลผลิต คือการวดัทรัพยากรท่ีได ้(output) จากทรัพยากรท่ีใชไ้ป (input) เช่นยอดขายต่อ

พนกังาน รายรับต่อพนกังาน หน่วยผลิตต่อชัว่โมงการทาํงาน เป็นตน้ 

4.4 การใชก้ลไกการควบคุม (instill governance mechanism) 

     การควบคุมองคก์ารเพื่อให้เกิดการไดเ้ปรียบในการแข่งขนั เก่ียวขอ้งกบัความสามารถ

ในการควบคุมพฤติกรรมแต่ละคนในองคก์าร เคร่ืองมือท่ีถูกนาํมาใชใ้นการควบคุม เช่นโครงสร้าง

องคก์าร การตดัสินใจ และกระบวนการจดัการขอ้มูลโครงสร้างองคก์าร (organizational structure) 

จาํนวนระดบัชั้นในองคก์ารจะเป็นตวับอกถึงระยะความห่างระหว่างผูบ้ริหารระดบัสูงกบัพนกังาน

ระดบัตน้ โดยทัว่ไป จาํนวนระดบัชั้นยิ่งน้อย การตดัสินใจจะยิ่งรวดเร็วและมีการกระจายอาํนาจ

มายงัพนกังานในระดบัตน้ มีหลายองคก์ารท่ีพยายามผลกัดนัให้มีจาํนวนระดบัชั้นไม่เกิน 5 ระดบั 

นัน่คือ ความพยายามท่ีจะทาํใหเ้กิดการตดัสินใจท่ีพนกังานระดบัตน้ 

 นอกจากน้ี ช่วงการควบคุม หรือ span of control จะเป็นตวับอกถึงจาํนวนพนกังานท่ี

ต้องรายงานต่อหัวหน้า อัตราส่วนของพนักงานต่อหัวหน้างานอาจจะเป็นตัวบอกชนิดของ           

การควบคุมในองคก์าร ถา้ช่วงการควบคุมกวา้งหรือสูง (20 : 1 หรือสูงกว่า)  มกัจะเป็นองคก์ารท่ีมี

การแบ่งปันความรู้สึกนึกคิด ในองคก์ารท่ีช่วงการควบคุมแคบหรือตํ่า (5 : 1) มกัจะเป็นองคก์ารท่ี

ควบคุมโดยกฎและลาํดับขั้น ดงันั้น เม่ืออาํนาจการตดัสินใจถูกผลกัดันมาสู่พนักงานระดบัล่าง 

พนกังานจะมีความรู้สึกถึงความรับผดิชอบท่ีมีต่อการเป็นผูต้ดัสินใจการตดัสินใจ การตดัสินใจท่ีถูก

นาํมาใชใ้นการควบคุมนั้นองคก์ารตอ้งดูว่าใครเป็นผูต้ดัสินใจและมีการตดัสินใจท่ีรวดเร็วอยา่งไร 

การประเมินอาจพิจารณาจากใครมี input ท่ีสาํคญัสาํหรับการตดัสินใจท่ีจะเกิดข้ึน เช่น การจา้งงาน 

การเล่ือนขั้นเล่ือนตาํแหน่ง การลงทุนในโรงงานและเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร แลว้จึงดูว่าพนกังานระดบั

ไหนในองคก์ารควรจะเป็นผูต้ดัสินใจ นอกจากน้ี ความเร็วในการตดัสินใจจะตอ้งถูกตรวจสอบดว้ย

ขอ้มูล องคก์ารจะตอ้งให้ความสาํคญัของขอ้มูลทั้งเชิงปริมาณแลละคุณภาพ โดยทาํการตรวจสอบ

งบการเงินต่าง ๆ ท่ีออกสู่สาธารณะ เช่น งบประจาํปี การประชุมผูถื้อหุน้ เป็นตน้ 

ตามท่ีไดก้ล่าวมาจึงเป็นตวัอธิบายถึงว่า องคก์ารใชโ้ครงสร้าง การตดัสินใจ และขอ้มูล 

ในการควบคุมพฤติกรรมพนกังานเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขนั 

4.5 การพฒันาความสามารถในการเปล่ียนแปลง (develop a capacity for change)    

การพฒันาความสามารถในการเปล่ียนแปลง เป็นโครงสร้างทางการแข่งขนั ท่ีสาํคญัและยากท่ีสุด

ประการหน่ึง  ความสามารถในการเปล่ียนแปลงเห็นไดจ้ากระยะเวลาในการผลิต (cycle time) หรือ

ความเร็วท่ีงานถูกทาํ  บ่อยคร้ังท่ีระยะเวลาในการผลิตถูกพูดถึงในเทคโนโลยีการผลิตใหม่ ๆ  เช่น   

ท่ี   General Motors แนวคิดในการออกรถใหม่ลดลงจาก 7 ปี เป็น 5 ปี นอกจากน้ี การพฒันา
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ความสามารถในการเปล่ียนแปลงยงัดูไดจ้ากระยะเวลาท่ีใชใ้นการปรับปรุงโครงการอบรมพฒันาท่ี

มีอยู่ ระยะเวลาท่ีใช้ในการทบทวนกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน ระยะเวลาท่ีใช ้             

ในการปรับปรุงโครงสร้างองค์การใหม่ รวมทั้ งการตรวจสอบลูกคา้ว่าคาํขอของลูกค้าได้รับ         

การตอบสนองอย่างเอาใจใส่และตรงเวลา ซ่ึง อุลริช (Ulrich)  ช้ีว่าเป็นตวับอกถึงความสามารถ     

ในการเปล่ียนแปลงท่ีแทจ้ริง 

4.6 การแชร์ความเป็นผูน้าํภายในองคก์าร (shared leadership throughout the 

organization) การทดสอบและการตรวจสอบความสามารถของผูน้าํเป็นอีกส่ิงหน่ึงท่ีอาจจะยาก

ท่ีสุดและมีความสําคัญในความสามารถทั้ งหลายท่ีองค์การพึงมีเพื่อศักยภาพทางการแข่งขัน 

ความสามารถของผูน้าํในองคก์ารเห็นไดจ้ากผลโดยตรงของความเป็นผูน้าํ หรือจากความเช่ือมัน่ 

และความมุ่งมัน่ของพนกังาน  

การตอบสนองต่อผูน้าํ และความมุ่งมัน่ท่ีมีต่อองคก์ร เช่น อตัราการเขา้ออกจากงาน 

การขาดงาน ความขดัขอ้งใจในงาน หรือการวดัทศันคติของแต่ละคน นอกจากน้ี ยงัสังเกตไดจ้าก

ความเช่ือมัน่ของพนักงานท่ีมีต่อธุรกิจ พนักงานในองคก์ารท่ีมีความเช่ือมัน่สูงจะให้ความใส่ใจ   

การตดัสินใจของผูบ้ริหารท่ีไดพู้ดไว ้ความเช่ือมัน่น้ีมีผลต่อความกระตือรือร้นในการทาํงานของ

พนักงานและเก่ียวข้องกับความสามารถของผู ้นํา เพราะผู ้นําเป็นผู ้ปลูกฝังความเช่ือมั่นน้ี                

ในพฤติกรรมของพนกังาน และความเช่ือมัน่ยงัส่งผลต่อการแข่งขนัไดใ้นธุรกิจ เพราะพนกังานจะ

ไม่ไดช้อบทุกอยา่งท่ีผูน้าํทาํ แต่จะเช่ือในส่ิงท่ีผูน้าํหรือผูบ้ริหารคิดและจดัการอยา่งริเร่ิมสร้างสรรค ์

การวดัความเช่ือมัน่ของพนกังานท่ีมีต่อผูบ้ริหารสงัเกตไดจ้ากการรับรู้ถึงความสามารถของผูบ้ริหาร

นัน่เอง ทาํโดยการสาํรวจประชุมพนกังาน และ focus group เป็นตน้ 

 อุลริช (Ulrich) เสนอว่า การตรวจสอบคุณลกัษณะขององค์การตามความสามารถ                

6 ประการน้ี เป็นการวางโครงสร้างองคก์ารท่ีควรปฏิบติั เพื่อให้องคก์ารมีศกัยภาพในการแข่งขนั   

ท่ีดี101 

 5. บิเนต ์และโอบริน (Bennett and O’brien) กล่าวว่าองคก์ารเพื่อการเรียนรู้เป็น

ความสามารถท่ีสําคญัของทุกบริษทัท่ีตอ้งการนาํบริษทั ไปสู่ความสําเร็จในการดาํเนินธุรกิจใน

ปัจจุบนั  การเรียนรู้ในองคก์ารตอ้งทาํทั้งระบบและมีการตรวจสอบ บิเนต ์และ โอบริน (Bennett 

and O’brien) ไดเ้สนอปัจจยั 12 ประการท่ีมีผลต่อความสามารถขององคก์ารในการเรียนรู้            

และการเปล่ียนแปลงดงัต่อไปน้ี 

                                                 
101 D. Ulrich, “Profiling Organization Competitiveness : Cultivating Capabilities,” 

Human Resource Planing 16,3 (1993) : 1-17.  
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5.1  กลยุทธ์และวิสัยทศัน์ (strategy and vision) ก่อนอ่ืนทั้งองคก์ารและสมาชิกใน

องคก์ารจะตอ้งมีวิสัยทศัน์และตอ้งรู้ว่าจะเดินไปในทิศทางใด ซ่ึงจะทาํใหรู้้ถึงว่าจะตอ้งเรียนรู้อะไร

เพื่อท่ีจะไปใหถึ้งเป้าหมายนั้น รวมทั้งจะตอ้งพฒันากลยทุธ์ไปใหถึ้งจุดนั้นดว้ย เช่น การพิจารณาว่า 

องคก์ารคิดหรือมองว่าตวัเองมีจุดประสงคห์ลกัเพื่อการเรียนรู้และการเปล่ียนแปลงหรือไม่ สมาชิก

ในองคก์ารรู้ถึงเป้าหมายหลกัขององคก์ารหรือไม่หรือสมาชิกในองคก์ารเขา้ใจองคก์ารในฐานะท่ี

เป็นระบบหรือไม่ คาํถามเหล่าน้ีจะช่วยในการประเมินความสามารถในการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองของ

องค์การ องค์การท่ีมีการใช้วิสัยทศัน์และกลยุทธ์ในการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองเพ่ือผลกัดันให้เกิด       

การเปล่ียนแปลง เช่น Wal-Mart, Corning, GE, Motorola, Kodak เป็นตน้ 

5.2  การปฏิบติังานของผูบ้ริหาร (executive practices)ผูบ้ริหารจะเป็นผูมี้หนา้ท่ีหลกัใน

การสนับสนุนสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน โดยพิจารณาจากคาํถาม เช่น ผูบ้ริหารพูดและทาํ

อะไรบา้งท่ีเป็นการสนับสนุนวิสัยทศัน์ของการเรียนรู้ในองค์การ ผูบ้ริหารให้ความสําคญัของ     

การเรียนรู้และการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองมากนอ้ยเพียงใด และผูบ้ริหารมีการกระตุน้และผลกัดนัให้

หน่วยงานอ่ืนในองค์การปฏิบติัตามวิสัยทศัน์หรือไม่ เช่น ท่ีบริษทั Boeing ประธานบริหาร        

Alan Mulally กล่าวว่าเขาจะตอ้งถามตวัเองทุกวนัว่าไดมี้การเสียสละอะไรบา้งเพื่อสร้างให้เกิด

สภาพแวดลอ้มของการเรียนรู้ข้ึน และกระตุน้ใหทุ้กคนทาํดว้ยเช่นกนั 

5.3  การปฏิบติัการของผูจ้ดัการ (managerial practices) ผูจ้ดัการในท่ีน้ีคือผูท่ี้

สนับสนุนและให้คาํแนะนาํแก่พนักงานและทีมงาน การทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างถาวรใน

องคก์าร ผูจ้ดัการจะตอ้งยึดมัน่ต่อการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองและจริงจงั เป็นตวัอย่างในการปฏิบติั 

ผูจ้ดัการสนับสนุนการพฒันาและการเติบโตของพนักงานโดยการผสมผสานส่ิงท่ีสมาชิกเรียน 

สนบัสนุน ส่งเสริมการทดลอง การแบ่งปันความคิดใหม่ ๆ กบัผูบ้ริหาร 

   องค์การเพื่อการเรียนรู้ดึงเอาแนวคิดหลายอย่างมาใช้เพื่อปลูกฝังการปฏิบติังานของ

ผูจ้ดัการให้มีประสิทธิภาพ เช่น ท่ี GE ใชอ้งคก์ารไร้พรมแดน (boundaryless organization) โดย   

การกาํจัดขั้นตอน ระดับการควบคุม หรือแมแ้ต่แผงหรือกาํแพงท่ีกั้นในสํานักงาน บางบริษัท          

มีการใชค้าํ ‘ผูป้ระสานงาน’ แทนคาํว่า ‘ผูจ้ดัการ’ เพ่ือให้ขั้นตอนลดลง ซ่ึงจะช่วยให้การส่ือสาร

ระหวา่งผูบ้ริหารและพนกังานสะดวกรวดเร็วข้ึน 

5.4 ประเพณีปฏิบติัขององคก์าร (climate) ประเพณีปฏิบติัขององคก์ารเป็นผลรวมของ

คุณค่าและทศันคติของทุกคนในองค์การในลกัษณะท่ีพึงปฏิบติัต่อองค์การ สําหรับองค์การเพื่อ   

การเรียนรู้นั้นมีประเพณีปฏิบติัท่ีสาํคญั เช่น การเปิดเผยและความไวใ้จซ่ึงกนัและกนั พนกังานใน

องคก์ารกลา้ท่ีจะแชร์ความคิดและพูดในส่ิงท่ีคิดอยา่งตรงไปตรงมา ตลอดจนการไม่มีอุปสรรคกั้น

ระหว่างพนกังานระดบับริหารและระดบัปฏิบติัการ องคก์ารสามารถให้ความสาํคญัของประเพณี
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ปฏิบติัท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ไดห้ลายทาง เช่น การสนบัสนุนให้พนักงานมีการแชร์ขอ้มูลกนัเต็มท่ี

อยา่งเป็นอิสระ 

 ในอุตสาหกรรมเคมี ผูจ้ดัการโรงงานมกัจะปิดบงัเร่ืองอุบติัเหตุดว้ยเกรงว่าการรายงาน

ขอ้บกพร่องใด ๆ จะทาํให้เกิดปัญหาตามมา แต่ความเป็นจริงแลว้ การเรียนรู้ร่วมกนัดว้ยความไว้

เน้ือเช่ือใจจะนาํมาซ่ึงการปรับปรุงแกไ้ขขอ้ผิดพลาด ท่ีบริษทั Du Pont โรงงานท่ี Belle มีการ

ประชุมทุกสัปดาห์ หัวหน้าหน่วย ทีม จะตอ้งรายงานขอ้ผิดพลาด ผลดังกล่าวทาํให้บริษัทลด

อุบติัเหตุไดเ้ป็นอย่างมาก ภายใน 6 ปี จากปี ค.ศ. 1986 การบาดเจ็บลดลงจาก 83 ราย เหลือเพียง       

3 ราย ในปี ค.ศ. 1992 เป็นตน้ 

5.5 โครงสร้างองคก์าร/งาน (organization/job structure)โครงสร้างองคก์ารสามารถ

สนบัสนุนการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง โดยใหมี้การเปล่ียนแปลงคาํอธิบายงาน (job description) ไดง่้าย

เพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมภายนอกและความต้องการขององค์การเอง นอกจากน้ี               

การหมุนเวียนเปล่ียนตาํแหน่ง การใช ้self-direct และ cross-functional ทีม ต่างก็เป็นวิธีการเพื่อ

สนบัสนุนความยดืหยุน่ในงาน 

5.6 การหมุนเวียนของขอ้มูล (information flow) องคก์ารท่ีมุ่งการเรียนรู้จะนาํ

เทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมาใชใ้นการหาและกระจายขอ้มูล ซ่ึงระบบคอมพิวเตอร์จะช่วยสนบัสนุนและ

ทาํให้ง่ายต่อการส่ือสารระหว่างพนักงาน เพื่อให้องค์การแน่ใจได้ว่าพนักงานทุกคนมีขอ้มูลท่ี

เก่ียวขอ้งกบังานในส่วนท่ีตอ้งรับผดิชอบ 

5.7 การปฏิบติัของแต่ละคนและทีม (individual and team practices) องคก์ารจะเติบโต

กา้วหน้าเม่ือพนักงานแต่ละคนและทีมแชร์การเรียนรู้ร่วมกนั การมองขอ้ผิดพลาดเป็นโอกาสท่ี

สาํคญัในการเรียนรู้แทนการตาํหนิหรือลงโทษ นอกจากน้ี การท่ีพนกังานรับผิดชอบต่อการเรียนรู้

ของตนเอง และการถกเถียงปัญหากันอย่างตรงไปตรงมาเพื่อหาทางออกเป็นแนวทางสําคัญ          

ในการพฒันาองคก์ารไปสู่การเป็นองคก์ารเพื่อการเรียนรู้ 

5.8 กระบวนการทาํงาน (work processes) ในสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ 

ความก้าวหน้าเป็นเร่ืองท่ีทุกคนต้องเอาใจใส่ ไม่ใช่ว่าเม่ือเกิดปัญหาข้ึนแล้วปฏิเสธว่าไม่มี          

ความชํานาญ หรือไม่มีความรู้ในเร่ืองนั้ น ๆ แต่จะต้องช่วยกันพยายามแก้ไข ในองค์การเพ่ือ        

การเรียนรู้ พนกังานนอกจากจะแบ่งปันความชาํนาญจากการพูดคุยท่ีไม่เป็นทางการแลว้ องคก์าร

อาจจะกระตุน้การเรียนรู้จากวิสัยทศัน์ขององคก์ารเองผา่นระบบสารสนเทศ และตรวจสอบดว้ยว่า         

การเรียนรู้นั้นเป็นประโยชน์ต่องานและเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง 

     บริษทั Xerox เป็นตวัอย่างบริษทัแรก ๆ ของการปรับเปล่ียนองคก์ารโดยปฏิบติัการ

เรียนรู้ในองค์การ มีการอบรมพนักงาน เพ่ือการแกปั้ญหา 6 ขั้นตอน คือ การคิดสร้างสรรค ์
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(creative) ความคิด (idea) การใช้ (generation)  การตั้ งคาํถามเสมอ (constant questioning)           

และการคิดอย่างมีระเบียบ (disciplined thinking) นอกจากน้ี ในองค์การเพ่ือการเรียนรู้ยงันาํ        

การเปรียบเทียบกบัองคก์ารอ่ืน (benchmarking) มาใชเ้ป็นเคร่ืองมือมาตรฐานอีกดว้ย 

5.9 เป้าหมายการปฏิบติังาน (performance goals/feedback)จุดสําคญัในการประสบ

ผลสําเร็จของทุกธุรกิจ คือ การให้ความสําคญักับความตอ้งการของลูกคา้ ดงันั้น การเรียนรู้ใน

องคก์ารจึงมีรากฐานจากการช่วยให้องคก์ารสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ไดดี้ข้ึน

อยา่งไร การสร้างองคก์ารท่ีใชก้ารเรียนรู้เป็นเคร่ืองมือจะเนน้การตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 

ระบบการประเมินผลท่ีสนบัสนุนความตอ้งการของลูกคา้ เป้าหมายของพนกังานให้ความสาํคญัท่ี

ความสาํคญัของลูกคา้ โดยเป้าหมายของพนกังานจะมีรางวลัและความรับผดิชอบเป็นส่ิงจูงใจ 

5.10 การอบรมและการศึกษา (training and education) การอบรมและการศึกษามี

บทบาทสาํคญัในการปรับเปล่ียนองคก์ารในทางปฏิบติั การอบรมเป็นส่ิงจาํเป็นต่อการเปล่ียนแปลง

และการเติบโต ในองค์การเพื่อการเรียนรู้มีการพูดถึงการเรียนรู้ในงานและการเรียนรู้จาก

ขอ้ผิดพลาดแต่ก็ยงัไม่เพียงพอ การอบรมโดยมุ่งเนน้การช่วยให้มีการเรียนรู้จากประสบการณ์ของ

ผูอ่ื้นจะช่วยใหเ้ป็นผูมี้ความสร้างสรรคใ์นการแกปั้ญหามากข้ึน 

5.11 การพฒันาบุคคลหรือทีม (individual/team development)องคก์ารเพ่ือการเรียนรู้

หาวิธีท่ีจะกระตุน้พนกังานแต่ละคนใหพ้ฒันาตนเอง ขณะเดียวกนัก็สนบัสนุนการพฒันาทั้งทีมดว้ย 

องคก์ารสามารถเรียนรู้ต่อเม่ือทีมเรียนรู้เป็นกลุ่มในลกัษณะของ “การปฏิบติัการกลุ่ม” หรือ 

community of practices และทาํการปรับปรุงการทาํงานอยา่งต่อเน่ือง เม่ือมีการเปล่ียนแปลงอยา่ง

รวดเร็ว หากองคก์ารรอให้มีอนุมติัตดัสินใจ การตรวจสอบ เช่น องคก์ารสนบัสนุนการเรียนรู้ของ

ทีมหรือไม่ พนักงานและทีมมีแผนการพฒันาท่ีมีคุณภาพสูงใช่หรือไม่ และมีการเปิดโอกาสให้

เรียนรู้ในงาน (on-the-job) ใช่หรือไม่ 

5.12 รางวลั (rewards/recognition) รางวลัเป็นปัจจยัตวัสุดทา้ยท่ีสนบัสนุนปัจจยัอ่ืน 

ระบบการใหร้างวลัน้ีจะตอ้งสนบัสนุนและกระตุน้การเรียนรู้ของทั้งบุคคลและองคก์าร คาํถามหลกั

ท่ีถามคือ มีการสนับสนุนการพฒันาตวัเองมากน้อยขนาดไหน มีการลงโทษในการทาํผิดพลาด

หรือไม่ องคก์ารใหค้วามสาํคญัในการทาํงานท่ีทา้ทายและการแกไ้ขปัญหาเพียงใด 

 จากแนวคิดของ บิเนต ์และโอบริน (Bennett and O’brien) เขาเสนอแนะวา่ ไม่มีองคก์ารท่ีดี

เลิศในทุก ๆ ปัจจยั แต่องคก์ารจะตอ้งหาแนวทางของตนเองโดยวางกรอบแนวคิดน้ีไว ้ทั้งยงัเสนอ

วา่องคก์ารส่วนใหญ่ท่ีประสบความสาํเร็จจะทาํการเปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ืองและปรับปรุงอยูต่ลอด
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จากการเรียนรู้ทั้งจากตวัเองและจากลูกคา้ และทาํการเปรียบเทียบกับองค์การเพื่อการเรียนรู้ท่ี

ประสบความสาํเร็จในอุตสาหกรรมนั้น ๆ102 

 6. จีพาร์ท และคณะ (Gephart et al.) ใหค้าํจาํกดัความของการเป็นองคก์ารเพื่อการเรียนรู้ว่า

คือ  องค์การท่ียกระดับความสามารถในการเรียนรู้ ปรับตัวและเปล่ียนแปลง เป็นองค์การ                

ท่ีมีการวิเคราะห์ การบอกเตือน การพฒันา การจดัการ ในกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้สอดคลอ้งเขา้

กนัไดก้บัเป้าหมายท่ีถูกปรับปรุงอย่างสร้างสรรค ์นอกจากน้ี ปัจจยัผูน้าํ วิสัยทศัน์ กลยุทธ์ คุณค่า 

โครงสร้าง ระบบ กระบวนการ และการปฏิบติั จะเป็นตวัผลกัดันให้สมาชิกเรียนรู้และพฒันา

รวมทั้ งเร่งระดับการเรียนรู้ในระบบ โดยช้ีว่าปัจจัยต่อไปน้ีเป็นส่ิงจําเป็นสําหรับองค์การ              

เพื่อการเรียนรู้ 

6.1 การเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองในระดบัระบบ โดยท่ีสมาชิกแต่ละคนแชร์การเรียนรู้ใน

ลักษณะท่ีทําให้องค์การเกิดการเ รียนรู้ได้ กล่าวคือการถ่ายทอดความรู้ระหว่างคนและ                   

ทาํการรวบรวมความรู้จากการเรียนรู้ไวใ้นการทาํงานประจาํวนัขององคก์าร ท่ีเรียกว่า organization 

routine actions 

6.2 การทาํใหเ้กิดความรู้และการแชร์ เนน้ท่ีการสร้างสรรคจ์ดัเกบ็และการกระจายความรู้

อยา่งรวดเร็ว เพื่อใหง่้ายต่อการท่ีสมาชิกในองคก์ารสามารถเขา้ไปใชไ้ดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว 

6.3 การคิดอยา่งมีระบบและพินิจพิเคราะห์ สมาชิกจะถูกกระตุน้ใหใ้ชค้วามคิดในแบบ

ใหม่และใชท้กัษะท่ีมีประสิทธิภาพ มีระบบ เพื่อท่ีจะเช่ือมให้เป็นวงจรยอ้นกลบั (feedback loops) 

อยา่งพินิจพิเคราะห์เพื่อพิจารณาถึงสมมุติฐาน 

6.4 วฒันธรรมของการเรียนรู้ การเรียนรู้และการสร้างสรรคจ์ะไดรั้บการสนบัสนุนดว้ย

รางวลัและมีการส่งเสริมผา่นทางระบบการประเมินผลหลาย ๆ ดน้จากผูบ้ริหาร 

6.5 ความมุ่งมัน่ในการทดลองและมีความยดืหยุน่สมาชิกมีอิสระในการเส่ียง การทดลอง 

การสร้างสรรค ์การใชค้วามคิดใหม่ ๆ และการทาํให้เกิดขั้นตอนหรือกระบวนการทาํงานใหม่และ

ผลิตภณัฑใ์หม่ 

6.6 คนเป็นศูนยก์ลางในองคก์ารเพ่ือการเรียนรู้ การให้ความสาํคญัของคนในเร่ืองของ

คุณค่า การสนับสนุนพฤติกรรมท่ีตอ้งการ รวมทั้งการพฒันาและการเรียนรู้จากแต่ละคน เป็นอีก

ลกัษณะหน่ึงขององคก์ารเพื่อการเรียนรู้103 

                                                 
102 Joan Kremer Bennett and Michael J. O’Brien, “The Building Blocks of the Learning 

Organization,” Training 31 (1994) : 41-49. 
103 M. A. Gephart, et al., “Learing Organizations Come Alive,” Training and 

Development 50, 12 (1996) : 34-44. 
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7. โกห์ (Goh) สนับสนุนความหมายของการเป็นองค์การเพ่ือการเรียนรู้ของ การ์วิน 

(Garvin) โดยเพิ่มเติมว่า องคก์ารทุกองคก์ารสามารถเรียนรู้ได ้และบางองคก์ารสามารถเรียนรู้ได้

ดีกวา่องคก์ารอ่ืน องคก์ารท่ีประสบความสาํเร็จในการเรียนรู้กจ็ะอยูร่อด ขณะท่ีองคก์ารท่ีไม่ประสบ

ความสําเร็จในการเรียนรู้ก็จะค่อย ๆ หายไปจากธุรกิจ ทั้ งน้ี ผูบ้ริหารเป็นผูมี้บทบาทสําคัญ            

ในการกาํหนดเง่ือนไขท่ีจาํเป็นต่อการพฒันาองคก์ารใหมี้ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ 

 โกห์ (Goh) ไดเ้สนอหลกั 5 ประการท่ีผูบ้ริหารควรปฏิบติั เพื่อพฒันาองคก์ารเป็นองคก์าร

เพื่อการเรียนรู้ดงัน้ี 

7.1 ความชัดเจนและการสนับสนุนพนัธกิจ (mission) กลยุทธ์ (strategy) ขององค์การ

องคก์ารเพื่อการเรียนรู้เป็นองคก์ารท่ีพนกังานไดรั้บอาํนาจในการทาํงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรู้และ

ทกัษะท่ีไดรั้บมา การรู้ถึงพนัธกิจขององคก์ารเป็นส่ิงสาํคญัท่ีจะให้พนกังานรู้ว่าเขามีอาํนาจอะไร 

และยงัเป็นการพฒันาการสร้างสรรค ์

7.2 ภาวะการเป็นผูน้าํ การเป็นผูน้าํท่ีรู้ถึงการใหอ้าํนาจพนกังาน กระตุน้และสนบัสนุน

วฒันธรรมองคก์ารในเร่ืองการทดลอง และความมุ่งมัน่ท่ีมีต่อองคก์าร ในสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจท่ี

มีการแข่งขนัอย่างมาก ผูบ้ริหารหรือผูจ้ดัการจะมีสถานะเป็นโคช้หรือผูฝึ้กสอน พนักงานจะถูก

กระตุ้นให้ทํางานในสภาพแวดล้อมท่ีมีความเส่ียง ความไม่แน่นอน และสร้างสรรค์ ซ่ึง

สภาพแวดลอ้มในลกัษณะน้ี จะตอ้งมีการแชร์ภาวะความเป็นผูน้ํา โดยทุกคนจะมีส่วนร่วมใน        

ผลการดาํเนินงานขององคก์าร 

 ผูน้าํจะตอ้งทาํใหก้ารเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ภายในองคก์ารง่ายข้ึน สนบัสนุนการตดัสินใจของ

พนกังาน ใหค้าํปรึกษาแนะนาํทีเป็นประโยชน์แก่พนกังานในการช้ีถึงปัญหาและโอกาส และยงัควร

ท่ีจะเตม็ใจยอมรับฟังขอ้วิจารณ์และเรียนรู้จากขอ้วิจารณ์นั้น 

7.3 การทดลอง (experimentation) ในองคก์ารเพื่อการเรียนรู้จะให้ความสําคญัของ

วฒันธรรมองคก์ารท่ีเน้นถึงการทดลอง กล่าวคือ เป็นวฒันธรรมองคก์ารท่ีเน้นการให้รางวลัและ

สนับสนุนการทดลองทุก ๆ ระดบัในองคก์าร เพื่อให้พนักงานพยายามคิดโครงการท่ีสร้างสรรค ์

เช่น ท่ีบริษทั 3 M นอกจากจะสนับสนุนให้พนักงานแต่ละคนทาํการทดลองแลว้ ยงัอนุญาตให้

พนกังานใชเ้วลาในการทาํงานบางส่วนไปคิดโครงการส่วนตวัอ่ืน 

7.4 การถ่ายทอดความรู้ (transfer of knowledge) เป็นทกัษะในการถ่ายทอดความรู้ทั้ง

จากภายในและภายนอกองคก์าร รวมทั้งการเรียนรู้จากความลม้เหลว ทกัษะท่ีมีหรือความรู้ท่ีไดม้า

จะไม่มีประโยชน์หากไม่มีการถ่ายทอดและนาํไปใชใ้นการปฏิบติังาน ความรู้และทกัษะเหล่าน้ีจะมี

ประโยชน์มากยิ่งข้ึนถา้ไดมี้การถ่ายทอดไปยงัส่วนอ่ืน ๆ ในองคก์าร เพ่ือช่วยในการแกปั้ญหาหรือ

เป็นปัจจยักระตุน้ใหเ้กิดความคิดใหม่ ๆ  
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 การถ่ายทอดความรู้สามารถทาํได้โดยการพูดคุยการพูดคุยถึงความล้มเหลวในอดีต 

ความสําเร็จ และประสบการณ์ของผูอ่ื้น รวมทั้งการเรียนรู้จากองค์การอ่ืนหรือคู่แข่งท่ีประสบ

ความสําเร็จ เป็นตน้ เช่น ท่ีบริษทั Xerox และ AT&T ไดพ้ฒันากระบวนการ benchmarking        

เพื่อกระตุน้การถ่ายทอดความรู้ในองคก์าร 

7.5 การทาํงานเป็นทีมและความร่วมมือ (teamwork and cooperation) หลกัสาํคญั

ประการหน่ึงในการพฒันาองคก์ารเพ่ือเป็นองคก์ารเพื่อการเรียนรู้ คือ การเนน้ถึงการทาํงานเป็นทีม 

โดยท่ีการทาํงานเป็นทีมน้ี พนักงานหรือสมาชิกในทีมจะนําเอาทักษะและความรู้ท่ีสะสมมา

แก้ปัญหาและพฒันาความคิดใหม่ ๆ ให้องค์การ การเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพสมาชิกในทีม         

ควรมาจากหลาย ๆ หน่วยงาน ในองคก์าร Honda เป็นบริษทัตวัอยา่งท่ีดีในเร่ืองการทาํงานเป็นทีม

และความร่วมมือกนัอย่างมีประสิทธิภาพ ท่ีบริษทั Honda พนักงานพนักงานจะถูกฝึกฝนใน

กิจกรรมหลาย ๆ อย่างหมุนเวียนสับเปล่ียนหน้าท่ีกนัไปในทีมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และร่วมมือ    

ร่วมใจกนั 

 นอกจากปัจจยัหลกั 5 ขอ้น้ีแลว้ยงัมีปัจจยัพื้นฐานท่ีสนับสนุนตามแนวความคิดของ โกห์ 

(Goh) อีก 2 ประการ คือ 1) การออกแบบองคก์าร (organizational design) โครงสร้างองคก์ารใน

องคก์ารเพื่อการเรียนรู้จะไม่ซบัซอ้นและเนน้การกระจายอาํนาจ และมีกระบวนการท่ีเป็นทางการ

ในการทาํงานนอ้ย 2) ทกัษะและความสามารถในการทาํงานของพนกังาน (employees  skills and 

competencies)  

องคก์ารท่ีเป็นองคก์ารเพื่อการเรียนรู้จะเน้นการฝึกอบรมและพฒันาทกัษะของพนักงาน 

การฝึกอบรมในองคก์ารเพื่อการเรียนรู้น้ีจะแตกต่างจากการฝึกอบรมสมยัก่อน กล่าวคือ จะเนน้ท่ี

การฝึกประสบการณ์ท่ีสามารถพฒันาทั้งทีมหรือทั้งหน่วยงานโดยรวม โกห์ (Goh) ไดย้กตวัอยา่ง

บริษทั Xerox  วา่เป็นตวัอยา่งท่ีดีของการนาํการอบรมกลุ่มมาใช ้

 การเป็นองคก์ารเพื่อการเรียนรู้ตามแนวความคิดของโกห์ (Goh) ตามปัจจยัหลกั 5 ประการ

และปัจจยัสนบัสนุน 2 ประการน้ีโกห์ (Goh) เช่ือวา่จะมีการปรับเปล่ียนความคิดและพฤติกรรมของ

ผูบ้ริหารและพนกังาน ทั้งน้ี การพฒันาเป็นองคก์ารเพื่อการเรียนรู้จะตอ้งมีการวดัประเมิน การวดั

ดังกล่าวจะต้องวิเคราะห์ถึงความสามารถในการเรียนรู้ขององค์การ ณ ปัจจุบัน ตามลักษณะ             

5 ประการ รวมทั้งปัจจยัสนบัสนุนขา้งตน้ ผูบ้ริหารควรติดตามและวดัผลการปฏิบติังานขององคก์าร

หลงัจากการนาํหลกัการน้ีมาใช้104 

                                                 
104 Swee C. Goh, “Toward a Learning Organization the Strategic Building Block.” 

S.A.M. Advanced Management Journal 63, 2 (1998) : 15-20. 
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8. มาร์ควอดท ์(Marquardt) องคก์รแห่งการเรียนรู้เชิงระบบตามแนวคิดของมาร์ควอดท ์

(Marquardt)  5 ระบบ ประกอบดว้ย การเรียนรู้  องคก์ร   คน   ความรู้  และเทคโนโลยี  ซ่ึงองคก์ร

ส่วนใหญ่ตอ้งตระหนกัถึงความสําคญัของการพฒันาเพื่อการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้  กล่าวคือ  

องคก์รตอ้งเรียนรู้ใหดี้ยิง่ข้ึนและรวดเร็วกว่าเดิม  การเรียนรู้ไม่สามารถจะเกิดข้ึนและไม่สามารถจะ

คงอยูไ่ด ้ หากปราศจากความเขา้ใจและการพฒันาระบบท่ีสมัพนัธ์กนัทั้ง 5 ระบบ ดงัแผนภูมิท่ี  11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี11 ตวัแบบขององคก์รแห่งการเรียนรู้เชิงระบบ 

ท่ีมา :  Michael J.  Marquardt, Building the Learning Organization : Mastering The 5 

Elements For Corporate Learning, 2nd ed.  (Palo Alto, Calif.  :  Davies – Black, 2002), 24. 

  

ระบบยอ่ยดา้นองคก์ร  คน  ความรู้ และเทคโนโลย ี เป็นส่ิงจาํเป็นต่อการส่งเสริมและขยาย

การเรียนรู้  ส่วนการเรียนรู้ จะเป็นระบบย่อยท่ีแทรกซึมเขา้ไปในระบบย่อยทั้ง 4 ท่ีเหลืออยู่   โดย

ระบบยอ่ยทั้งหมดน้ีลว้นเป็นส่วนประกอบในการสร้างและบาํรุงรักษาการเรียนรู้ในองคก์รท่ีจะขาด

มิได ้ ระบบยอ่ยทั้ง 5 น้ี มีความสัมพนัธ์กนัและเติมเตม็ซ่ึงกนัและกนั ถา้ระบบยอ่ยใดอ่อนแอหรือ

ขาดหายไป 

 

 

องค์กร คน 

ความรู้ เทคโนโลย ี

การเรียนรู้ 
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1.  ระบบย่อยด้านการเรียนรู้ (learning  subsystem) 

 การเรียนรู้เป็นระบบย่อยหลกัขององค์กรแห่งการเรียนรู้  เพราะมนัเกิดข้ึนทั้งในระดับ

ปัจเจกบุคคล  ระดบักลุ่มและระดบัองคก์รโดยมีทกัษะท่ีสําคญั ๆ เช่น  การคิดเชิงระบบ (system 

thinking)  รูปแบบความคิด (mental model)  การมุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศ (personal  mastery)           

การเรียนรู้แบบช้ีนาํตนเอง  (self directed  learning)  และการเสวนา  (dialogue)  โดยทกัษะท่ีสาํคญั

เหล่าน้ี  จะเป็นแกนหลกัสนบัสนุนการเรียนรู้ขององคก์รให้เกิดข้ึนไดอ้ย่างเต็มท่ี  ระบบย่อยดา้น

การเรียนรู้น้ีจะเก่ียวขอ้งกบัระดบัและประเภทของการเรียนรู้ท่ีจาํเป็นสาํหรับองคก์ร รวมถึงทกัษะ

ขององคก์รท่ีถูกตอ้งอีกดว้ย105  ดงัแผนภูมิท่ี12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี  12  ระบบยอ่ยดา้นการเรียนรู้ 

ท่ีมา  :  Michael J.  Marquardt, Building the Learning Organization : Mastering The 5 

Elements For Corporate Learning, 2nd ed.  (Palo Alto, Calif.  :  Davies – Black, 2002), 25. 

 

 

                                                 
105 Michael J.  Marquardt, Building the Learning Organization : Mastering The 5 

Elements For Corporate Learning, 2nd ed.  (Palo Alto, Calif.  :  Davies – Black, 2002), 24. 

การเรียนรู้ 

ระดบั 
-  ปัจเจกบุคคล 
-  กลุ่ม / ทีม 
-  องคก์ร 

ทกัษะ 
-  การคิดเชิงระบบ 
-  รูปแบบความคิด 
-  การมุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศ 
-  การเรียนรู้แบบช้ีนาํตนเอง 
-  การเสวนา 

 

ประเภท 

-  เชิงปรับตวั 
-  เชิงคาดการณ์ 
-  เชิงปฏิบติั 
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ระดับการเรียนรู้ 

 มาร์ควอดท ์(MarQuardt)   สรุปไดว้่า องคก์รแห่งการเรียนรู้จะมีการเรียนรู้  3  ระดบัท่ีไม่

เหมือนกนัแต่มีความสมัพนัธ์กนั ดงัน้ี 

 1.  การเรียนรู้ระดบับุคคล  (individual  learning)  หมายถึง  การเปล่ียนแปลงดา้นทกัษะ  

ความรู้  เจตคติและค่านิยมรายบุคคล  อนัเกิดจากการเรียนรู้ดว้ยตนเอง จากการสังเกตและจาก

การศึกษาโดยอาศยัเทคโนโลย ี

 2.  การเรียนรู้ของกลุ่มหรือทีม (group  or  team  learning) หมายถึง การเพิ่มข้ึนของความรู้

ทกัษะ และสมรรถนะภายในกลุ่ม  ซ่ึงสาํเร็จลงไดด้ว้ยการกระทาํของกลุ่ม 

 3.  การเรียนรู้ระดบัองคก์ร  (organizational  learning)  เป็นการยกระดบัอจัฉริยภาพและ

ความสามารถในการปฏิบติังาน  ซ่ึงไดม้าจากการมุ่งมัน่ปรับปรุง  และพฒันาอยา่งต่อเน่ืองตลอดทัว่

ทั้งองคก์ร106 

 องคก์รไม่ว่าประเภทใดระดบัใด  หากตอ้งการอยูร่อดในสังคมยคุน้ีตอ้งกา้วทนัและกา้วลํ้า

คู่แข่งขนั ตอ้งพฒันาศกัยภาพของตนเองให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  เพื่อท่ีจะใช้ความรู้และ

ความสามารถของบุคลากรทุกระดบั  รวมทั้งลูกคา้ของตนเองร่วมกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมี

ประสิทธิผล 

ประเภทของการเรียนรู้ 

 มาร์ควอดท ์(Marquardt)   ไดแ้บ่งการเรียนรู้ขององคก์รออกเป็น  3  ประเภท ดงัน้ี 

 1.  การเรียนรู้เชิงปรับตวั  (adaptive  learning)  เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ท่ีผา่นมา

และผลสะทอ้นของเหตุการณ์  โดยมีกระบวนการดงัน้ี  เม่ือองคก์รปฏิบติัการใด ๆ เพื่อให้บรรลุ

เป้าหมาย  ผลท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัตินั้ นจะถูกนํามาวิเคราะห์ในฐานะท่ีเป็นข้อมูลของผลท่ี

สอดคลอ้งกบัเป้าหมายท่ีวางไว ้ จากนั้นจะไดส่ิ้งใหม่ ๆ ท่ีสามารถนาํมาปฏิบติัได ้ซ่ึงก็อาศยัพื้นฐาน

จากผลสะทอ้นของประสบการณ์ท่ีผา่นมาขององคก์ร 

 มาร์ควอดท์ (Marquardt)   อธิบายว่า  การเรียนรู้แบบปรับตวัน้ีอาจเป็นไดท้ั้งการเรียนรู้

แบบวงเด่ียว (single loop)  หรือแบบวงคู่ (double loop)  การเรียนรู้แบบวงเด่ียวจะมุ่งความสนใจไป

ท่ีการได้ข้อมูลมาเพื่อบาํรุงรักษา  และทาํให้ระบบท่ีมีอยู่ในปัจจุบันนั้ นมั่นคง  โดยจะเน้นท่ี          

การตรวจหาและแกไ้ขขอ้ผดิพลาด   การเรียนรู้แบบวงเด่ียวจะทาํใหไ้ดค้าํตอบโดยตรงต่อขอ้ขดัแยง้  

หรืออุปสรรคท่ีมีอยู่ในขณะนั้ น  ซ่ึงบ่อยคร้ังท่ีมันจะเป็นเพียงอาการของปัญหาท่ีมีอยู่  และ          

การเรียนรู้แบบน้ีกเ็ป็นการเรียนรู้ท่ีองคก์รส่วนใหญ่ใชใ้นปัจจุบนัเปรียบเสมือนการรักษาตามอาการ 

                                                 
106 Ibid., 25. 
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 ส่วนการเรียนรู้แบบวงคู่ (double  loop)  จะเป็นเร่ืองของการตั้งคาํถามเชิงลึกเก่ียวกบัระบบ  

เพื่อตรวจสอบใหรู้้แน่ชดัก่อนว่าอะไรคือสาเหตุของขอ้ผดิพลาด หรือความสาํเร็จท่ีเกิดข้ึน โดยเป็น

การมองไปท่ีบรรทดัฐานและโครงสร้างขององคก์ร  และการกระทาํ  รวมถึงผลท่ีเกิดข้ึนไม่ไดมุ่้งแต่

จะแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนเท่านั้น  มีขอ้สังเกตว่าคนส่วนมากในองคก์รมกัหลีกเล่ียงการเรียนรู้แบบวงคู่  

ทั้งน้ีเพราะเป็นการเปิดเผยความผิดพลาดต่าง ๆ ขององคก์ร  และทาํให้ตอ้งมององคก์รลึกลงไปถึง

ตน้เหตุของความผดิพลาดทั้งระบบตั้งแต่ขอ้สมมติพื้นฐาน  บรรทดัฐาน  และโครงสร้างขององคก์ร  

รวมถึงระบบกระบวนการในการทาํงาน ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีใชเ้วลาอยา่งมาก 

 2.  การเรียนรู้เชิงคาดการณ์ล่วงหนา้  (anticipatory  learning)  การเรียนรู้แบบน้ีจะเกิดข้ึน

จากส่ิงท่ีคาดหวงัว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต  เป็นปฏิบติัการท่ีสะทอ้นมาจากวิสัยทศัน์หรือการเรียนรู้

จากการวางแผนเพื่อหลีกเล่ียงผลเสียให้มากท่ีสุด  โดยการแสวงหาโอกาสท่ีดีท่ีสุดท่ีคาดว่าจะ

เกิดข้ึนในอนาคต  แลว้หาวิธีท่ีจะบรรลุแผนท่ีคาดการณ์ไว ้

 3.  การเรียนรู้เชิงปฏิบติั (action  learning) เป็นการเรียนรู้ท่ีไดรั้บการยอมรับกวา้งขวางใน

การพัฒนาความรู้ท่ีแท้จริงให้แก่ทรัพยากรบุคคล  ตลอดจนดําเนินการตามหาหนทางของ             

การแกปั้ญหาให้เกิดผลสาํเร็จ  และเป็นวิธีเร่งการเรียนรู้วิธีหน่ึงท่ีทาํให้คนสามารถเรียนรู้ไดดี้ข้ึน

และจัดการกับสถานการณ์ท่ียุ่งยากได้อย่างมีประสิทธิผลมากข้ึน  เพิ่มการเรียนรู้ขององค์กร

ตลอดจนสามารถตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงไดเ้ป็นอยา่งดี  หากมีการใชอ้ยา่งเป็นระบบ107 

ทกัษะสําหรับการเรียนรู้ในองค์กร 

 ทกัษะ 5 ประการต่อไปน้ี  คือส่ิงท่ีจาํเป็นต่อการริเร่ิมและขยายการเรียนรู้ในองค์กรให้

ไดม้ากท่ีสุด 

 1.  การคิดเชิงระบบ (system  thinking)  เป็นโครงร่างแนวทางความคิดแบบหน่ึง  สาํหรับ

ทาํให้แบบแผนต่าง ๆ สมบูรณ์ชดัเจนและยงัเป็นลกัษณะของการคิดเช่ือมโยง  มองภาพรวมหรือ

ภาพจากความคิดเชิงสังเคราะห์มากกว่าวิเคราะห์แยกแยะ  มองเห็นปฏิสัมพนัธ์ระหว่างส่วนต่างท่ี

ซับซ้อน  มากกว่าคิดแบบเหตุผล  เชิงเส้นตรง  คิดเน้นท่ีกระบวนการหรือแบบแผน (pattern)  

มากกวา่ภาพเป็นจุด ๆ (event) 

 2.  รูปแบบการคิด  (mental  models)  คือ ขอ้สันนิษฐานท่ีฝังลึกอยูใ่นความคิดของเราท่ีมี

อิทธิพลต่อทศันะและการกระทาํของเรา  ตลอดจนภาพในความคิดหรือทศันะต่าง ๆ ส่ิงท่ีเนน้  คือ  

แนวทางของการทาํงานด้วยความคิด  จะเร่ิมตน้ด้วยการเรียนรู้วิธีท่ีจะคน้พบภาพภายใน หรือ     

                                                 
107 Michael J.  Marquardt, Building the Learning Organization : Mastering The 5 

Elements For Corporate Learning, 2nd ed.  (Palo Alto, Calif.  :  Davies – Black, 2002), 43. 
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ความเป็นมาของระบบความคิด  เพ่ือทาํให้บุคลากรขององค์กรแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ให้มี

ประสิทธิภาพต่อการทาํงานต่อไป 

 3.  การมุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศ   (personal  mastery)  จะบ่งช้ีถึงความชาํนาญในเร่ืองหรือ

ทักษะใดทักษะหน่ึง  ซ่ึงต้องผูกพนัต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  จนนําไปสู่ความชํานาญการต่อ         

การทาํงาน  โดยถือการมุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศเป็นหัวใจสาํคญัอย่างหน่ึงขององคก์รแห่งการเรียนรู้  

ถือวา่เป็นพนัธะสญัญาต่อการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองทุกระดบัขององคก์ร 

4.  การเรียนรู้แบบช้ีนาํตนเอง  (self – directed  learning)  คือ การท่ีทุกคนในองคก์รจะตอ้ง

ตระหนกัถึงและความรับผดิชอบในฐานะเป็นผูเ้รียนท่ีดี  โดยการมีความกระตือรือร้นต่อการทาํงาน  

ทั้งน้ีองคป์ระกอบของการเรียนรู้แบบช้ีนาํตนเองประกอบดว้ย  การรู้จกัลกัษณะในการเรียนรู้ของ

ตนเอง  ความสามารถในการประเมินความตอ้งการ  และสมรรถนะของตนเอง  และเช่ือมโยงต่อ

วตัถุประสงคเ์ขา้กบัความจาํเป็นต่อการเรียนรู้ 

5.  การเสวนา  (dialogue)  หมายถึง  การติดต่อส่ือสารทั้งระดบัปัจเจกบุคคล  กลุ่ม  และ

องค์กร  ซ่ึงการท่ีองค์กรแห่งการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ  เม่ือมีการติดต่อส่ือสารแบบ 2 ทาง          

(two  ways  communication)  และจะตอ้งให้บุคลากรในองคก์รมีส่วนร่วมของการทาํงานเพื่อ

วัตถุประสงค์ต่อการประสานงานการเรียนรู้และการปฏิบัติการในท่ีทํางานระบบย่อยของ            

ดา้นการเรียนรู้เนน้ระดบัปัจเจกบุคคล  เน่ืองจากเช่ือว่าบุคลากรในองคก์รมีการเรียนรู้ไดต้ลอดชีวิต  

และสามารถพฒันาไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม  โดยเร่ิมจากระดบัปัจเจกบุคคลเป็นฐานต่อยอดถึงระดบั

กลุ่มและองคก์รต่อไป108 

2.  ระบบย่อยด้านองค์กร  (organizational  subsystem) 

มาร์ควอดท ์(Marquardt)  ใหแ้นวคิดว่า  ระบบยอ่ยดา้นองคก์ร  คือ  การกาํหนดใหก้ลุ่มคน

มาทาํงานร่วมกนัอยา่งมีแบบแผน มีกระบวนการต่าง ๆ เกิดข้ึนและดาํเนินไป  และยงัเป็นระบบยอ่ย

อนัหน่ึงขององค์กรแห่งการเรียนรู้  มิติหรือองค์ประกอบท่ีสําคญั 4  อย่างของระบบย่อย ไดแ้ก่ 

วิสยัทศัน์  วฒันธรรม  กลยทุธ์ และโครงสร้างดงัแผนภูมิท่ี 13 

 

 

 

 

 

 

                                                 
108 Ibid., 51 – 54.  
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แผนภูมิท่ี 13 ระบบยอ่ยดา้นองคก์ร 

ท่ีมา  : Michael J.  Marquardt, Building the Learning Organization : Mastering The 5 

Elements For Corporate Learning, 2nd ed.  (Palo Alto, Calif.  :  Davies – Black, 2002), 27. 

 

2.1  วิสัยทศัน์ (vision)  คือ  จุดมุ่งหมายร่วมกนัท่ีผูต้นทั้งองคก์รตอ้งการท่ีจะไปให้ถึงและ

ก้าวสําคญัอนัเป็นก้าวแรกของการปรับเปล่ียนองค์กรให้กลายเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  คือ        

การสร้างรากฐานของความเช่ือร่วมกนัของผูค้นทั้งองคก์รในดา้นการเรียนรู้  เหตุผลท่ีวิสัยทศัน์

ร่วมกนัในการเรียนรู้มีความสาํคญั  เพราะเป็นส่ิงท่ีจะนาํพาผูค้นในองคก์รไปสู่จุดหมายและพลงัใน

การเรียนรู้ท่ีจะก่อใหเ้กิดแนวคิดและการปฏิบติัส่ิงใหม่ ๆ วิสัยทศัน์จึงเป็นส่ิงท่ีสร้างเป้าหมายสูงสุด

ขององค์กร  การเรียนรู้นั้ นจะเกิดข้ึนได้ก็ต่อเม่ือผูค้นท่ีเป็นผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกคนในองค์กร           

มีความสนใจใคร่รู้  และตั้งคาํถามเพื่อสร้างสรรคแ์นวคิดและทางปฏิบติัท่ีจะนาํไปสู่การวางแผน

และกลยทุธ์  และยงัสามารถเรียนรู้ไดว้่าความรู้ใดท่ีควรจะเก็บรักษาไวแ้ละถ่ายโอนแพร่กระจายให้

ทัว่ทั้งองคก์ร  วิสัยทศัน์ร่วมกนัในการเรียนรู้ทาํให้เกิดความกลา้ท่ีจะเส่ียงเพ่ือการทดลองทาํในส่ิง

ใหม่ ๆ สร้างความต่ืนเตน้กระหายใคร่รู้ในผลจากการทดลองนั้น  อนัจะนาํไปสู่วิสยัทศัน์ท่ีตั้งไว ้

ส่ิงท่ีตอ้งตระหนัก  คือ องคก์รแห่งการเรียนรู้นั้น  เป็นองค์กรท่ีมีชีวิตคลา้ยมนุษยไ์ม่ใช่

เคร่ืองจกัรกล  ดงันั้นองคก์รจึงตอ้งการจิตสาํนึกของความเป็นหน่ึงเดียวและจุดมุ่งหมายท่ีมีรากฐาน

เดียวกนั  วิสัยทศัน์จะจุดประกายแห่งความหวงัเพื่อใหอ้งคก์รบรรลุซ่ึงเป้าหมาย จึงจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ี

การเรียนรู้ตอ้งเป็นส่วนหน่ึงของวิสยัทศัน์นั้นดว้ย 

2.2  วฒันธรรม (culture)  หมายถึง ค่านิยม  ความเช่ือ  วิธีปฏิบติั  พิธีการ และประเพณีของ

องคก์ร  ซ่ึงมีส่วนช่วยในการวางรูปแบบของพฤติกรรมและการรับรู้ตามสมยันิยมของคนในองคก์ร  

องค์กร 

วิสยัทศัน ์

โครงสร้าง วฒันธรรม 

กลยทุธ์ 
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วฒันธรรมองคก์รขององคก์รแห่งการเรียนรู้ ก็คือ  วฒันธรรมท่ียอมรับว่าการเรียนรู้มีความสาํคญั

ต่อความสาํเร็จทางธุรกิจอยา่งแทจ้ริง  และการเรียนรู้ไดก้ลายเป็นส่วนหน่ึงของหนา้ท่ีการงานทุก

อยา่งในองคก์ร  วฒันธรรมท่ีมีคุณค่าและปรับเปล่ียนไดโ้ดยง่ายน้ีจะสร้างความสัมพนัธ์และเพิ่มพนู

การเรียนรู้  โดยการสนับสนุนค่านิยมต่าง ๆ เช่น  การทาํงานเป็นทีม  การบริหารจดัการตนเอง      

การเอ้ืออาํนาจ   และการแบ่งปัน  ซ่ึงตรงขา้มกบัโครงสร้างแบบราชการท่ีเขม้งวดและปกป้อง

ตนเอง 

2.3  กลยทุธ์ (strategy)  จะสมัพนัธ์กบัแผนการปฏิบติั  วิธีการ  กลวิธีและขั้นตอนท่ีจะทาํให้

องคก์รบรรลุวิสัยทศัน์และเป้าหมายท่ีกาํหนดไวใ้นองคก์รแห่งการเรียนรู้  กลยทุธ์ต่าง ๆ จะทาํให้

เกิดทั้งการเรียนรู้และการถ่ายโอน  และการนําการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างดีท่ีสุดในทุก ๆ 

ปฏิบติัการขององคก์ร 

2.4  โครงสร้างองคก์ร  (structure)  จะประกอบดว้ยแผนก  ฝ่าย  ระดบั  และองคป์ระกอบ

ต่าง ๆ ของบริษทั  โครงสร้างขององคก์รแห่งการเรียนรู้จะเป็นแบบแบนราบไม่มีขอบเขตจาํกดั 

และมีความคล่องตวัสูง  ซ่ึงเป็นผลให้มีการติดต่อ  การไหลเวียนของขอ้มูล  ความรับผิดชอบ     

ความรับผดิชอบในแต่ละหน่วยงาน  และความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกองคก์รเป็นไปดว้ยดี109 

3.  ระบบย่อยด้านคน  (people  subsystem) 

คนมีความสําคญัต่อองคก์รแห่งการเรียนรู้ เพราะว่าคนมีศกัยภาพและความสามารถท่ีจะ

เรียนรู้  คนเป็นผูเ้ช่ียวชาญในการจดัเก็บขอ้มูลข่าวสารให้กลายเป็นความรู้ท่ีมีคุณค่าทั้งต่อตนเอง

และองค์กร  ระบบย่อยด้านคน คือระบบท่ีประกอบด้วย ผูจ้ ัดการและผูน้ํา  พนักงาน  ลูกค้า  

หุน้ส่วนและพนัธมิตรทางธุรกิจ  ซพัพลายเออร์และผูข้าย  รวมถึงชุมชนท่ีอยูแ่วดลอ้ม  ซ่ึงทุกกลุ่มท่ี

กล่าวมามีคุณค่าต่อองคก์รแห่งการเรียนรู้  และตอ้งไดรั้บการเอ้ืออาํนาจและการเรียนรู้เช่นเดียวกนั 

ดงัแผนภูมิท่ี 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
109 Ibid., 74 – 92. 
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แผนภูมิท่ี  14   ระบบยอ่ยดา้นคน 

ท่ีมา : Michael J.  Marquardt, Building the Learning Organization : Mastering The 5 

Elements For Corporate Learning, 2nd ed.  (Palo Alto, Calif.  :  Davies – Black, 2002), 28. 

 

3.1  ผูจ้ดัการและผูน้าํ (manager  and  leaders)  ตอ้งเป็นผูฝึ้กสอนเป็นพ่ีเล้ียงและเป็น

แบบอยา่งใหก้บัผูอ่ื้นและท่ีสาํคญัท่ีสุด  คือตอ้งสร้างและเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ใหก้บัคนรอบขา้ง  

กลวิธีของผูน้าํหลาย ๆ คนท่ีเคยเป็นท่ียอมรับขององค์กรต่าง ๆ ในอดีตกลบักลายเป็นเร่ืองท่ีใช้

ไม่ไดก้บัองคก์รแห่งการเรียนรู้ท่ีจะเกิดข้ึน  ผูน้าํท่ีด้ือร้ันทาํอะไรโดยไม่สนใจคนรอบขา้ง  อีกทั้งยงั

กดดันผูใ้ต้บังคับบัญชาย่อมจะพบกับจุดจบไม่ว่าองค์กรใด ๆ ในทุกวนัน้ีองค์กรทั้ งหลายได้

เปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ือง  ดงัตารางท่ี 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คน 

พนกังาน 

ชุมชน ลูกคา้ 

ซพัพลายเออร์และ

ผูข้าย 

ผูจ้ดัการและผูน้าํ 

หุน้ส่วนและพนัธมิตร

ธุรกิจ 
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ตารางท่ี 7   การเคล่ือนยา้ยจากภาวะท่ีเนน้เสถียรภาพไปสู่การเปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ือง 

จาก ไปสู่ 

การเปล่ียนแปลงอย่างต่อเ น่ือง  (continual  

change) 

การปฏิรูปในภาพรวม (transformation) 

การปรับปรุงคุณภาพ (quality  improvement) การจดัการกบักระบวนการ  (process 

engineering) 

ตาราง  (matrix) เครือข่าย  (network) 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน  (performance  

appraisal) 

การบริ หารผลการปฏิ บัติ งาน  ( performance  

management) 

เนน้ตวัเทคโนโลย ี (technophobia) เน้นการประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยี  (application of 

technology) 

หนา้ท่ีงาน  (functions) กระบวนการ  (process) 

การควบคุม  (control) การเอ้ืออาํนาจ (empowerment) 

การวา่จา้ง  (employment) ความเหมาะสมต่อการวา่จา้ง  (employability) 

 

ท่ีมา : Michael J.  Marquardt, Building the Learning Organization : Mastering The 5 

Elements For Corporate Learning, 2nd ed.  (Palo Alto, Calif.  :  Davies – Black, 2002), 113. 

 

 ผูน้าํจะตอ้งท้ิงบทบาทการควบคุมเพื่อมุ่งไปสู่การเอ้ืออาํนาจ  ตอ้งเป็นผูส้ั่งการใหน้อ้ยลง

และเป็นผูค้อยช่วยเหลือให้มากข้ึน  ตอ้งเปล่ียนบทบาทของตนเองจากผูจ้ดัการในการเปล่ียนแปลง

ไปสู่การเป็นผูน้าํในการปฏิรูป  องคก์รแบบใหม่ลว้นตอ้งการรูปแบบใหม่ของผูน้าํ  ซ่ึงก็คือผูซ่ึ้งรับ

บทบาทใหม่ ๆ ดว้ยการใชท้กัษะชนิดใหม่ ๆ นัน่เอง110 

 3.2  พนกังาน  (employee)  จะไดรั้บการเอ้ืออาํนาจและคาดหวงัว่าจะไดเ้รียนรู้  อีกทั้งยงัมี

การวางแผนเก่ียวกบัสมรรถนะในอนาคตกลา้ท่ีจะเส่ียงและลงมือปฏิบติั  รวมถึงตอ้งแกปั้ญหาเป็น 

 3.3  ลูกคา้  (customers)  จะมีส่วนร่วมในการระบุความต้องการผลิตภัณฑ์และบริการ  

รวมถึงการฝึกอบรมถือไดว้า่มีส่วนร่วมในการเช่ือมต่อการเรียนรู้ขององคก์ร 

 3.4  หุน้ส่วนและพนัธมิตรทางธุรกิจ  (business  partners  and  alliances) จะไดป้ระโยชน์จาก

การแบ่งปันสมรรถนะและความรู้ 

                                                 
110 Ibid., 112 – 113. 
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 3.5  ซพัพลายเออร์และผูข้าย  (supplier  and  venders)  จะไดรั้บการฝึกอบรมและมีบทบาท

ร่วมในโปรแกรมการสอนต่าง ๆ 

 3.6  ชุมชน  (community)  ไดแ้ก่  กลุ่มต่าง ๆ ทางสังคม  ทางเศรษฐกิจและการศึกษา  ซ่ึง

จะตอ้งมีส่วนร่วมในการใหแ้ละรับการเรียนรู้111   

4.  ระบบย่อยด้านความรู้  (knowledge  subsystem)   

 ระบบย่อยดา้นความรู้ของการเรียนรู้ขององค์กรน้ี  จะบริหารจดัการความรู้ต่าง ๆ ของ

องค์กร มักจะประกอบไปด้วย  การแสวงหาความรู้  การสร้างความรู้  การเก็บรักษาความรู้           

การวิเคราะห์  และการทาํเหมืองความรู้  (data  mining)  การถ่ายโอนและการเผยแพร่ความรู้        

การนาํไปประยกุตใ์ชแ้ละการทาํใหข้อ้มูลเท่ียงตรง  ดงัแผนภูมิท่ี  15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 15 ระบบยอ่ยดา้นความรู้ 

ท่ีมา  :  Michael J.  Marquardt, Building the Learning Organization : Mastering The 5 

Elements For Corporate Learning, 2nd ed.  (Palo Alto, Calif.  :  Davies – Black, 2002), 29. 

 

 ระบบย่อยดา้นความรู้ทั้ง  6  อย่าง  สําหรับการเรียนรู้ขององคก์รน้ีจะดาํเนินไปอย่างไม่

หยดุย ั้ง  และมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัแบบเป็นเครือข่ายการกระจายขอ้มูล  จะอาศยัช่องทางต่าง ๆ อยา่ง

หลากหลายภายใตเ้วลาท่ีแตกต่างกนัไป  ส่วนการจดัการความรู้ (knowledge  management)          

จะข้ึนอยู่กบัตวักลัน่กรองทางการเรียนรู้  รวมถึงกิจกรรมเชิงรุกและกิจกรรมเชิงรับ  การจดัการ

                                                 
111 Ibid., 28 – 29. 

คน 

การสร้าง 
ความรู้ 

การประยกุตใ์ชแ้ละการ

ทาํใหข้อ้มูลถูก 

การถ่ายโอนและ

เผยแพร่ความรู้ 

การแสวงหา

ความรู้ 

การวิเคราะห์และ

การทาํเหมือง

 

การจดัเกบ็ 
ความรู้ 
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ความรู้ถือเป็นหัวใจสําคญัของการพฒันาองคก์รแห่งการเรียนรู้  องคก์รแห่งการเรียนรู้ท่ีประสบ

ความสําเร็จจะนําทาง (guide)  ความรู้ไปดว้ยความเป็นระบบใช้เทคโนโลยีอย่างสอดคลอ้งกัน     

โดยขั้นตอนทั้ง 6 ประการน้ี ประกอบไปดว้ย 

 4.1  การแสวงหาความรู้  (acquisition)  คือ การสะสมขอ้มูลและสารสนเทศท่ีมีอยู่ทั้ ง

ภายในและภายนอกองคก์ร 

 4.2  การสร้างความรู้  (creation)  ความรู้ใหม่ท่ีถูกสร้างข้ึนโดยอาศยักระบวนการมากมายท่ี

แตกต่างกนัออกไป  เร่ิมตั้งแต่นวตักรรมไปจนถึงการวิจยัท่ีสลบัซับซ้อนท่ีตอ้งอาศยัความวิริยะ

อุตสาหะ  นอกจากน้ีมันย ังอาจเกิดจากความสามารถในการมองเห็นการเช่ือมโยงใหม่ ๆ             

และการผนวกองคป์ระกอบของความรู้ท่ีเคยรู้มาแลว้เขา้กบัการใหเ้หตุผลเชิงอุปนยัอนัซบัซอ้นดว้ย 

 4.3  การจดัเกบ็ความรู้  (storage)  หมายถึง การเขา้รหสั  (coding)  และการเก็บรักษาความรู้

ท่ีมีค่าขององค์กร  เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถเขา้ถึงความรู้นั้นได้โดยง่ายในทุกเวลาและ         

ทุกสถานท่ี 

 4.4  การวิเคราะห์และการทาํเหมืองความรู้  (analysis  and  data  mining)  จะเก่ียวขอ้งกบั

เทคนิคในการวิเคราะห์ขอ้มูลการปรับโครงสร้างการทาํความรู้คงคลงัและการทาํให้ขอ้มูลถูกตอ้ง  

ส่วนการทาํเหมืองความรู้  จะทาํใหอ้งคก์รสามารถคน้หาความหมายของขอ้มูลท่ีมีอยูไ่ดส้มบูรณ์ข้ึน 

 4.5  การถ่ายโอนและเผยแพร่ความรู้ (transfer and dissemination) คือ การเคล่ือนยา้ยขอ้มูล

และความรู้ทั้ งองค์กร  ซ่ึงอาจเป็นไปได้ทั้ งการใช้เคร่ืองมือ  หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือ

แมก้ระทัง่ใชค้นทาํกต็าม 

 4.6  การประยกุตใ์ชแ้ละการทาํให้ขอ้มูลเท่ียงตรง  (application  and  validation)  คือ      

การใชแ้ละการประเมินความรู้โดยคนในองคก์ร  เป็นการนาํเอาความรู้และประสบการณ์อนัมีค่า

ขององคก์รมาใชป้ระโยชน์อยา่งสร้างสรรคแ์ละต่อเน่ือง112 

5.  ระบบย่อยเทคโนโลย ี (technology  subsystem) 

ระบบยอ่ยดา้นเทคโนโลยน้ีีจะประกอบดว้ย  เครือข่ายเทคโนโลย ีและเคร่ืองมือทางขอ้มูล

ต่าง ๆ ท่ีช่วยสนับสนุนให้คนในองค์กรเขา้ถึงความรู้  และมีการแลกเปล่ียนสารสนเทศและ          

การเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั  โดยจะรวมไปถึงตวัระบบและกระบวนการทางเทคโนโลยี  ตลอดจน

โครงสร้างของความร่วมมือท่ีจะทาํให้เกิดทกัษะในการประสานงาน  การสอนงานและทกัษะ

เก่ียวกบัความรู้ดา้นอ่ืน ๆ 

ระบบย่อยน้ียงัครอบคลุมถึง การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวิธีการในการเรียนรู้ท่ี

ก้าวหน้าไปมาก ๆ อาทิ  การใช้ตัวแบบจาํลอง (simulation)  การประชุมทางไกล  (computer 

                                                 
112 Ibid., 29 – 30. 
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conferencing)  ตลอดจนการแลกเปล่ียนและลงความเห็นร่วมกนั    เคร่ืองมือต่าง ๆ เหล่าน้ีอาจกล่าว

ไดว้่าเป็น “ทางด่วนความรู้ (knowledge  freeways)”  ซ่ึงเป็นโครงสร้างพื้นฐานท่ีสาํคญัการจดัการ

ความรู้ 

องค์ประกอบสําคญั  2  อย่างของระบบย่อยด้านเทคโนโลยี  ประกอบด้วยเทคโนโลยี

สาํหรับจดัการความรู้และเทคโนโลยสีาํหรับเพิ่มพนูการเรียนรู้  ดงัแผนภูมิท่ี 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 16  ระบบยอ่ยดา้นเทคโนโลย ี

ท่ีมา  :  Michael J.  Marquardt, Building the Learning Organization : Mastering The 5 

Elements For Corporate Learning, 2nd ed.  (Palo Alto, Calif.  :  Davies – Black, 2002), 31. 

 

 5.1  เทคโนโลยีสาํหรับการจดัการความรู้  (technology  for  management  knowledge)  

หมายถึง  เทคโนโลยทีางดา้นคอมพิวเตอร์ท่ีรวบรวมกาํหนดรหัส  จดัเก็บและถ่ายโอนขอ้มูลไปทัว่

ทั้งองคก์รและทัว่โลก 

 5.2  เทคโนโลยีสาํหรับเพิ่มพูนการเรียนรู้  (technology  for  enhancing  knowledge)        

จะเก่ียวขอ้งกบัการนาํเอาวีดิทศัน์  โสตทศัน์และการฝึกอบรมแบบส่ือผสมผสาน (computer  based  

multimedia)  มาใช้ประโยชน์เพื่อถ่ายทอดและพฒันาความรู้และทกัษะของคนในองค์กรให้ดี

ยิง่ข้ึน113 

 มาร์ควอดท ์ (Marquardt) กล่าวว่า  การเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้  ตอ้งอาศยัความเขา้ใจ

และความมุ่งมัน่ในการทาํให้ระบบยอ่ยทั้ง 5 ระบบขององคก์รแห่งการเรียนรู้น้ีขบัเคล่ือนต่อไปได ้ 

                                                 
113 Ibid., 31. 

   เทคโนโลย ี

การจดัการ

ความรู้ 

การเพิ่มพนู

ความรู้ 
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และการสร้างองคก์รแห่งการเรียนรู้ก็ตอ้งอาศยัความร่วมมือในการวางแผนของคนจากทุก ๆ หนา้ท่ี

งานในองคก์ร114 

 

ลกัษณะสําคญัของการเป็นองค์การเพือ่การเรียนรู้ 

 เน่ืองจากองคก์ารเพื่อการเรียนรู้มีลกัษณะท่ีแตกต่างจากองคก์ารทัว่ไปในหลายดา้น เช่น 

การท่ีสมาชิกในองคก์ารมีการเรียนรู้อยูต่ลอดเวลา การท่ีผูบ้ริหารให้ความสาํคญัต่อการพฒันาการ

เรียนรู้ มีการแบ่งปันความรู้ เป็นตน้ การท่ีองคก์ารจะพฒันาเพื่อเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ไดน้ั้น 

พบว่า องคก์ารเพื่อการเรียนรู้นั้นจะมีลกัษณะท่ีเป็นลกัษณะเด่นเฉพาะของแต่ละองคก์ารไป โดยได้

ทาํการสรุปลกัษณะดังกล่าวเป็น 6 ดา้น คือ คุณลกัษณะท่ีสําคญัประการแรกท่ีเก่ียวขอ้งกับ

วฒันธรรมองคก์าร หรือคุณค่าทางวฒันธรรม (cultural values) ลกัษณะท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริหาร หรือ

ความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหารและการใหอ้าํนาจ (leadership commitment and empowerment) ลกัษณะท่ี

สาํคญัประการท่ี 3 คือ การส่ือสาร หรือ communication ลกัษณะประการท่ี 4 จะเก่ียวขอ้งกบัการ

ถ่ายทอดองคค์วามรู้ในองคก์าร หรือ knowledge transfer ลกัษณะท่ีสําคญัประการต่อไป คือ 

ลกัษณะพนกังาน หรือ employee characteristics และลกัษณะท่ีสาํคญัประการสุดทา้ยจะเก่ียวขอ้ง

กบัการยกระดบัผลการปฏิบติังาน หรือ performance Upgrading115 

1.  ค่านิยมทางวฒันธรรม 

ลกัษณะสาํคญัประการหน่ึงขององคก์ารเพื่อการเรียนรู้  คือ  การมีคุณค่าทางวฒันธรรมท่ี

สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และการนาํความรู้ท่ีมีมาแบ่งปันกบัสมาชิกในองคก์าร  และประยุกต์

ความรู้นั้น ๆ ไปใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมกบัสถานการณ์ต่าง ๆ การแกปั้ญหาและการทาํกิจกรรม

ต่าง ๆ ในองคก์ารโดยทัว่ไปลว้นไดรั้บอิทธิพลมาจากวฒันธรรมองคก์ารทั้งส้ิน  ซ่ึง  ฟลอย และ ลีล 

(Fiol  and Lyles) กล่าวว่า  ในองคก์ารอาจมีหลายปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดการเรียนรู้  ซ่ึงปัจจยัเหล่านั้น  

ไดแ้ก่  วฒันธรรมองคก์าร  กลยทุธ์ท่ีมีความยืดหยุน่  โครงสร้างองคก์ารท่ียอมให้มีการสร้างสรรค์

ส่ิงใหม่ ๆ รวมทั้งความเขา้ใจอย่างถ่องแทใ้หม่ ๆ และสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ปัจจยั

เหล่าน้ีจะอยูเ่ป็นวงจรกบัการเรียนรู้  กล่าวคือ  ปัจจยัเหล่าน้ีอาจทาํให้เกิดการเรียนรู้  หรืออาจจะถูก

สร้างจากการเรียนรู้กไ็ด ้

 วฒันธรรมในแต่ละองคก์ารจะมีความชัดเจนในตวัเองในเร่ืองของการควบคุมความคิด

ความตอ้งการ  และการมีรูปแบบของพฤติกรรม  ดงันั้น  วฒันธรรมจึงประกอบดว้ยการแบ่งปัน

                                                 
114 Ibid., 209. 
115 ยรุพร ศุทธรัตน์, องค์การเพื่อการเรียนรู้ (กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั, 2552), 192-192. 
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ความเช่ือ  ความคิด  การปฏิบติัร่วมกันซ่ึงจะมีผลต่อการกระทาํขององค์การ  และวฒันธรรม

องคก์ารกส็ามารถใชเ้ป็นส่ิงทาํนายการกระทาํขององคก์ารได ้

 วฒันธรรมของแต่ละองคก์ารจะสะทอ้นออกมาใหเ้ห็นในรูปแบบของการทาํงานประจาํวนั

ขององคก์าร  โดยท่ีวฒันธรรมในแต่ละองคก์ารจะถูกสร้างมาจากแหล่งต่าง ๆ เช่น  พื้นฐานทาง

การศึกษาของสมาชิกแต่ละคนในองคก์าร  ประสบการณ์ในการทาํงานของทั้งบุคคลและองคก์าร

ตลอดจนเหตุการณ์ในอดีต  เป็นตน้  การเปล่ียนแปลงหรือการเรียนรู้ในองคก์ารก็มกัจะเก่ียวขอ้งกบั

การปรับโครงสร้างวฒันธรรม  รวมทั้งธรรมเนียมการปฏิบติัและระบบความเช่ือดว้ย 

 สําหรับการพัฒนาองค์การเพ่ือไปสู่การเป็นองค์การเพ่ือการเรียนรู้นั้ นมีค่านิยมทาง

วฒันธรรมหลายอย่างท่ีผูน้าํจะตอ้งปลูกฝังลงในองคก์าร  ค่านิยมทางวฒันธรรมหน่ึงท่ีสาํคญั  คือ  

การสร้างวฒันธรรมในการเรียนรู้  และวฒันธรรมในการริเร่ิมสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ ๆ  

ค่านิยมทางวฒันธรรมทีสํ่าคญัทีส่่งผลต่อการเป็นองค์การเพือ่การเรียนรู้ 

 การสร้างใหเ้กิดวฒันธรรมการเรียนรู้ในองคก์ารเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีผลกัดนัในเกิดคุณค่าทาง

ธุรกิจ  การสร้างให้เกิดกลยุทธ์การเรียนรู้ในการริเร่ิมส่ิงใหม่ ๆ เป็นการลงทุนเพื่อสร้างการเติบโต

ขององคก์ารในอนาคต  ตลอดจนเพื่อสร้างผลการปฏิบติังานขององคก์ารท่ีดีเลิศหรือเหนือกว่าคู่

แข่งขนัอีกด้วย 116 ในส่วนน้ีจะได้กล่าวถึงการสร้างวฒันธรรมต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อการสนับสนุน      

การเป็นองคก์ารเพื่อการเรียนรู้ 

การสร้างวฒันธรรมในการเรียนรู้ 

 สาํหรับการจดัการกบัการเปล่ียนแปลงในโลกปัจจุบนั  การสร้างการเรียนรู้สําหรับแต่ละ

บุคคลและสาํหรับองคก์ารเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้ หรือเป็นส่ิงท่ี  ชไฮน์ (Schein)  กล่าวไว้

ว่า  เราไม่มีสิทธ์ิเลือกท่ีจะไม่เรียนรู้และยงัตอ้งทาํการเรียนรู้เป็นลาํดบัแรก ๆ อีกดว้ย  โดยไดใ้ห้

ความสําคญัของวฒันธรรมการเรียนรู้ว่า  เป็นการ  “จะเรียนรู้ท่ีจะเรียนอย่างไร”  หรือ  learning  

how  to  learn  และ  “การเรียนรู้อยา่งรวดเร็ว”  ซ่ึงการเรียนรู้ท่ีจะเรียนในองคก์ารนั้นจะเก่ียวขอ้งกบั

หลายฝ่าย  เช่น  ผูน้าํ  ผูจ้ดัการ  และกลุ่มสมาชิกท่ีจะจดัการการเรียนรู้  ดงันั้น  คุณค่าทางวฒันธรรม

ประการแรกขององคก์ารเพื่อการเรียนรู้  คือ  วฒันธรรมในการเรียนรู้  ซ่ึง  ชไฮน์ (Schein) กล่าวไว้

ว่า  การเรียนรู้มี  3  ประเภท  คือ 1) การแสวงหาความรู้และความเขา้ใจอย่างถ่องแท ้ (knowledge  

acquisition  and  insights) 2) การสร้างนิสัยและทกัษะในการเรียนรู้  (habit  and  skill  learning)    

3) การสร้างเง่ือนไขทางอารมณ์และความกงัวลในการเรียนรู้  (emotional  condition  and  learned  

anxiety) 

                                                 
116 T. Hoff, “Learning Excellence,” Leadership Excellence 22, 5 (2005) : 6. 
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นอกจากน้ี ชไฮน์ (Schein)   ยงัไดเ้สนอขอ้แนะนาํท่ีผูน้าํจะตอ้งทาํเพ่ือสร้างวฒันธรรม   

การเรียนรู้  คือ  

1. ถา้ตอ้งการให้คนอ่ืนเรียนรู้ในส่ิงใหม่ ๆ ตนเองจะตอ้งเป็นผูน้าํการเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ 

นั้นเองเสียก่อน  

 2. ตอ้งให้เวลาในการลืมส่ิงท่ีเคยเรียนรู้มาแลว้  (unlearning)  หรือการเรียนรู้ส่ิงใหม่นั้น

ตอ้งการเวลาระยะหน่ึงในการกา้วออกจากวฒันธรรมเดิมก่อน  

 3. สามารถจัดการได้กับความกังวลท่ีมีมากับการเรียนรู้  โดยให้มีการแบ่งปันและ

รับผดิชอบร่วมกนัเป็นกลุ่มเพื่อใหไ้ดผ้ลลพัธ์ทัว่ทั้งองคก์าร  กลุ่มท่ีมีความไวใ้จเช่ือถือซ่ึงกนัและกนั

จะช่วยผูน้ําในการจัดการกับความกังวลท่ีมีอยู่ในกลุ่มสมาชิก  ซ่ึงเป็นกระบวนการสําคัญ              

ในการวางแผนท่ีจะทาํใหก้ารเรียนรู้เกิดข้ึน 

4.  กระบวนการเรียนรู้จะไม่ถูกกระจายไปทัว่ทั้งองคก์าร  ถา้ไม่มีการมอบหมายให้กลุ่มใด

กลุ่มหน่ึงเป็นผูน้าํในการส่ง/หรือผ่านกระบวนการเรียนรู้ในองค์การ  กลุ่มดงักล่าวจะตอ้งสร้าง

สภาพแวดลอ้มของการสนบัสนุนท่ีทาํใหท้ั้งผูน้าํและสมาชิกรู้สึกถึงความปลอดภยัทางจิตวิทยาและ

ช่วยพวกเขาในกระบวนการเรียนรู้  ซ่ึงมีขั้นตอน  คือ 

4.1 ผูน้าํจะตอ้งเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ ก่อนท่ีใครในองคก์ารจะทาํการเปล่ียนแปลง  ผูน้าํ

จะตอ้งเอาชนะวฒันธรรมเดิมและรับรู้ถึงวิธีการใหม่ในการทาํ  รวมทั้งเขา้ใจเน้ือหาใหม่ท่ีจะตอ้งทาํ

ดว้ย  ซ่ึงผูน้าํเองจะตอ้งรู้ถึงขอ้กงัวลใจและจดัการเก็บความกงัวลใจท่ีตนเองมีอยู่  ก่อนท่ีจะไป

จดัการกบัความกงัวลใจของสมาชิกในองคก์าร  และผูน้าํสามารถทาํการเรียนรู้ใหเ้ร็วข้ึนดว้ยการใช้

เวลาอยูน่อกองคก์าร  เพราะการเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงจะเกิดข้ึนเม่ือไดส้ัมผสักบัวฒันธรรมขององคก์าร

อ่ืนท่ีไม่ไดจ้าํกดัอยูเ่ฉพาะวฒันธรรม  อาชีพ  และเฉพาะองคก์ารท่ีตนทาํ  ผูน้าํจะตอ้งมีการเขา้อบรม  

ประชุมสัมมนาเพื่อรับความคิดใหม่ ๆ การมีโอกาสพูดคุยกบัผูน้าํอ่ืน  นกัวิชาการ  ผูใ้ห้คาํปรึกษา  

และสมาชิกในอาชีพท่ีหลากหลาย  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อความเขา้ใจอย่างถ่องแทใ้นเร่ืองท่ีคน้หา  

การเผชิญและการจดัการกบัความกงัวลของตนเอง 

4.2 ผูน้าํจะตอ้งสร้างกลุ่มการจดัการการเปล่ียนแปลง กลุ่มน้ีจะเป็นกลุ่มท่ีทาํการเรียนรู้

ส่ิงใหม่ ๆ และช่วยกลุ่มอ่ืน ๆ ในองคก์ารให้สามารถเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงไดอ้ย่างมัน่คง  ซ่ึง  

ชไฮน์ (Schein)   เปรียบเทียบเหมือนกบัเป็นการกลบัเขา้ไปอยูใ่นหอ้งสีเขียวอีกคร้ัง  ซ่ึงมกัจะเป็นท่ี

ท่ีคนเคยมีประสบการณ์ท่ีไม่ดีท่ีประสบมาในอดีต  หนา้ท่ีของกลุ่ม 

      ดงันั้น  กลุ่มน้ีจะเป็นตวัอย่างของการเรียนรู้ดว้ยตนเองและสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีมี

ความปลอดภยัทางจิตวิทยาใหก้บัผูอ่ื้น 



122 

 

   

 

       4.3 กลุ่มจดัการเรียนรู้จะตอ้งกา้วผ่านกระบวนการเรียนรู้ดว้ยตนเองดว้ย เพื่อท่ีจะ

กระจายหรือขยายขอบเขตธรรมเนียมการปฏิบติัใหม่น้ีให้ทัว่ทั้งองคก์าร  กลุ่มจะตอ้งเร่ิมพฒันา

ธรรมเนียมปฏิบติัภายในกลุ่มเองก่อน  กิจกรรมท่ีควรทาํ  เช่น  การเยี่ยมเยียนองคก์ารอ่ืน  จา้งท่ี

ปรึกษา  และไดรั้บการร่วมมือฝึกอบรมในทีมงาน  ซ่ึงกิจกรรมเหล่าน้ีจะเป็นการพฒันาวฒันธรรม

ใหม่ท่ีแตกต่างไปจากวฒันธรรมองคก์ารเดิม  ซ่ึงเป็นวฒันธรรมท่ีให้ความสําคญัถึงการคิดคน้ส่ิง

ใหม่ ๆ  (innovation)  และการเรียนรู้  (learning) และเพ่ือให้กลุ่มน้ีทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

จะตอ้งมีการพฒันาความเช่ือถือซ่ึงกนัและกนั  จะตอ้งรู้สึกถึงความรับผิดชอบของการเป็นกลุ่ม

จดัการการเรียนรู้ในองคก์าร  ซ่ึง  ชไฮน์ (Schein)  กล่าววา่  ขั้นตอนท่ียากท่ีสุด  คือ  ขั้นตอนท่ีจะคน้

พบว่าระดบัของความกงัวลใจท่ีมีอยู่ไปทาํลายการเรียนรู้หรือไม่  ซึงสมาชิกในกลุ่มน้ีจะตอ้งระลึก

เสมอวา่  การมีขอ้โตแ้ยง้  การแกต้วั  ความไม่อดทนต่อส่ิงต่าง ๆ เป็นสัญญาณเตือนถึงความกงัวลท่ี

อาจทาํให้ไม่เกิดการเปล่ียนแปลงข้ึน  และจะตอ้งช้ีบอกไดว้่าจะแกปั้ญหาเหล่าน้ีอยา่งไร  ปัญหาท่ี

คนกลุ่มน้ีเผชิญจะเป็นตน้แบบให้กบัปัญหาท่ีองคก์ารจะตอ้งเผชิญเม่ือมีการพยายามปรับเปล่ียนใน

ระดบัองคก์ารอีก  ดงันั้น  คนกลุ่มน้ีจะตอ้งเรียนรู้ซ่ึงเป็นการบอกใหรู้้ว่านอกจากจะเรียนรู้อะไรแลว้

จะตอ้งรู้วา่จะเรียนรู้อยา่งไรดว้ย 

4.4 กลุ่มจดัการเรียนรู้จะตอ้งออกแบบกระบวนการในการเรียนรู้ในองคก์าร  กลุ่ม

จะต้องทําการวิเคราะห์ถึงความต้องการในการเรียนรู้ขององค์การแล้ววางแผน  ออกแบบ

กระบวนการการเรียนรู้โดยการสร้างกลุ่มทาํงาน  หรือกลุ่มเรียนรู้ท่ีจะมาจดัการกบัแต่ละเร่ืองใหญ่ 

ๆ ในการทาํน้ี  กลุ่มจะตอ้งทาํกิจกรรมการวิเคราะห์ให้ชัดเจนและเรียนรู้ท่ีจะแปลส่ิงท่ีองค์การ

ตอ้งการจะเป็นใหเ้ห็นปัญหาท่ีจะตอ้งทาํเป็นขอ้ ๆ ไป  และเม่ือปัญหาท่ีจะตอ้งทาํแต่ละขอ้น้ีถูกระบุ

แล้วกลุ่มทํางานจะต้องสร้างแผนการเปล่ียนแปลงในเร่ืองนั้ น ๆ กลุ่มจัดการการเรียนรู้จะ               

ทาํการเลือกสมาชิกให้กลุ่มทาํงานตามงานท่ีจะตอ้งทาํ  ซ่ึงงานของกลุ่มทาํงานในตอนน้ี  คือ                   

การมอบหมายใหก้บัสมาชิก 

4.5 กลุ่มทาํงานจะตอ้งเรียนรู้ท่ีจะเรียน  กลุ่มทาํงานจะตอ้งมีประสบการณ์ท่ีเช่ียวชาญ

ในการเรียนรู้ท่ีรวดเร็ว  เพื่อการวางแผนของทั้งองคก์ารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  ถา้กลุ่มทาํงานไม่

สามารถสร้างหรือพฒันาธรรมเนียมการปฏิบติัใหม่และทกัษะท่ีชอบการเรียนรู้ได้  ก็มกัจะไม่

ประสบความสาํเร็จในการเปล่ียนแปลงในระดบัองคก์ารดว้ย 

4.6 กลุ่มทาํงานจะตอ้งสร้างสรรคโ์ครงงาน (งาน)  การเปล่ียนแปลงเฉพาะ  เม่ือกลุ่ม

ทาํงานพฒันาแผนแลว้  กลุ่มจดัการการเรียนรู้จะทาํการทบทวนแผนนั้น  เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นส่ิงท่ี

เป็นไปได ้และเป็นการร่วมมือในการทาํงานกบักลุ่มงานอ่ืน ๆ  
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4.7 กลุ่มจดัการการเรียนรู้จะตอ้งทาํการส่ือสารตลอดทั้งกระบวนการ สมาชิกของกลุ่ม

จดัการการเรียนรู้ทาํการส่ือสารไปทัว่ทั้งองคก์าร  เพ่ือให้ทุกคนทราบว่ามีอะไรเกิดข้ึน  และลด    

การต่อตา้นดว้ยการสร้างความรู้สึกท่ีปลอดภยัในการเปล่ียนแปลง  ความพยายามในการส่ือสารของ

กลุ่มจดัการการเรียนรู้จะรวมไปถึงการให้ความรู้เพื่อสร้างความเช่ือถือสาํหรับข่าวสารท่ีถูกส่งใน

ฐานะท่ีเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเปล่ียนแปลง 

4.8 กลุ่มจัดการการเรียนรู้จะตอ้งพฒันากลไกของการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ถึงแม้

กระบวนการเรียนรู้จะเป็นการเร่ิมโครงการในการเปล่ียนแปลง  แต่ในองคก์ารเพื่อการเรียนรู้  จะ

พบว่าส่ิงท่ีเราได้พยายามสร้างข้ึนมานั้ นได้กลายเป็นวิถีชีวิตหรือวิถีการทาํงาน  และนั่นก็คือ      

ธรรมเนียมปฏิบติัขององคก์ารท่ีสนบัสนุนการเรียนรู้ใหแ้ขง็แกร่งตลอดไป117 

การสร้างวฒันธรรมในการริเร่ิมสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ 

 การสร้างวฒันธรรมองคก์ารใหมี้การริเร่ิมสร้างสรรคส่ิ์งใหม่  ซ่ึงเช่ือว่าเป็นวิธีท่ีจะนาํไปสู่

การสร้างให้เกิดความไดเ้ปรียบเปรียบเทียบ จอห์นสัน (Johnson) และเช่นกนัท่ีผูน้าํเป็นบุคคลท่ี

สาํคญัท่ีจะสร้างวฒันธรรมน้ีให้เกิดข้ึน  หากสมาชิกในองคก์ารไม่เขา้ใจวตัถุประสงคข์องการริเร่ิม

ส่ิงใหม่แลว้กม็กัจะไม่สนใจท่ีจะทาํหรือใหเ้วลาอยา่งจริงจงั  หรือหากผูน้าํบางคนไม่ไดต้ระหนกัถึง

การท่ีตนเองจะตอ้งเป็นผูน้าํในการปฏิบติัการวฒันธรรมในการริเร่ิมน้ี  หรือไม่ไดท้าํการส่ือสาร

อย่างต่อเน่ืองถึงความสําคญัของการริเร่ิมสร้างสรรค์  ผูน้ําจะไม่สามารถสร้างวฒันธรรมของ      

การเรียนรู้และการริเร่ิมสร้างสรรคใ์หเ้กิดข้ึนไดด้ว้ยการบอกเพียงว่าเป็นส่ิงท่ีจะตอ้งทาํและมีวิธีการ

ทาํอย่างไร  แลว้ปล่อยให้สมาชิกในองคก์ารจดัการเอง  ดว้ยวิธีการ  “บอก”  น้ีจะไม่สามารถสร้าง

วฒันธรรมในการริเร่ิมสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ ๆ ให้เกิดข้ึนในองคก์ารได ้ และไม่สามารถพฒันาไปสู่

การเป็นองคก์ารเพื่อการเรียนรู้ไดใ้นท่ีสุด 

 การสร้างและการปรับเปล่ียนวฒันธรรมองคก์ารเป็นเร่ืองท่ีตอ้งใชเ้วลาและไม่ไดท้าํสาํเร็จ

ได้โดยง่ายอีกทั้ งยงัต้องอาศัยปัจจัยหลายประการ  ปัจจัยท่ีมีความสําคญัประการหน่ึงในการ

ปรับเปล่ียนวฒันธรรมองคก์าร  คือ  ความมุ่งมัน่อยา่งแทจ้ริงของผูบ้ริหาร  รวมทั้งการเห็นถึงคุณค่า

ของพนกังาน  ตลอดจนการคิดริเร่ิมในการสร้างวฒันธรรมต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้  องคก์ารจึง

จะมีโอกาสในการพฒันาไปสู่การเป็นองค์การเพื่อการเรียนรู้  ซ่ึงในบทน้ีได้กล่าวถึงการสร้าง

วฒันธรรมในการเรียนรู้  การสร้างวฒันธรรมในการริเร่ิมสร้างสรรคส่ิ์งใหม่  การสร้างวฒันธรรม

ในการร่วมมือกนัทาํงาน  วฒันธรรมท่ีสนบัสนุนการทดลอง  วฒันธรรมของความไวว้างใจเช่ือถือ

                                                 
117 Edgar H. Schein, “How can Organizations Learn Faster? The Challenge of Entering 

the Green Room,” Sloan Management Review 34, 2 (1993): 85-92. 
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และเปิดเผยตลอดจนการสนบัสนุนรางวลัและการทาํส่ิงใหม่ ๆ เป็นตน้  ในบทต่อไปจะไดก้ล่าวถึง

ผูน้าํและการให้อาํนาจของผูน้าํ  ซ่ึงเป็นอีกลกัษณะหน่ึงท่ีสําคญัและส่งผลต่อการพฒันาองคก์าร

ไปสู่การเป็นองคก์ารเพื่อการเรียนรู้ 

2. ความมุ่งม่ันของผู้บริหารและการให้อาํนาจ 

ลักษณะของคุณสมบัติของการเป็นองค์การเพื่อการเรียนรู้ท่ีสําคัญอีกประการ  คือ         

ความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหารและการใหอ้าํนาจ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

  ความสําคญัของผู้บริหารต่อการพฒันาไปสู่องค์การเพือ่การเรียนรู้ 

 ผูน้าํหรือผูบ้ริหารเป็นบุคคลท่ีมีความสาํคญัอยา่งยิง่ต่อการประสบความสาํเร็จขององคก์าร

และองคก์ารเองก็ไดรั้บผลกระทบอยา่งมากจากตวัผูน้าํองคก์าร118 เทียร์ (Teare) โดยเฉพาะในเร่ือง

ทางความคิด  เช่น  วิสัยทศัน์  รูปแบบการนาํและการจูงใจท่ีจะทาํให้ส่ิงต่าง ๆ ในองคก์ารเกิดข้ึน

และการผลักดันให้สมาชิกในองค์การดาํเนินตามแนวทางท่ีตอ้งการ  รูปแบบการเป็นผูน้ําใน

องคก์ารในปัจจุบนัจึงเปล่ียนแปลงไปจากเดิม  โดยส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ

ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมากในเร่ืองต่าง ๆ   

 บทบาทของผู้นําในการเป็นองค์การเพือ่การเรียนรู้ 

 บทบาทของผูน้ําในองค์การเพื่อการเรียนรู้นอกจากจะต้องเผชิญกับความรับผิดชอบ

ทางการเงินและเร่ืองทัว่ไปในองคก์ารแลว้  สาํหรับการเป็นผูน้าํท่ีแทจ้ริงนั้นเป็นส่ิงเหล่าน้ีเป็นเพียง

แค่พื้นฐาน  แต่ยงัมีส่ิงอ่ืน ๆ เช่น  ความรู้ (ท่ีสามารถเช่ือถือได)้  จากผูร่้วมงาน  ลูกคา้  ผูถื้อหุน้  ฯลฯ  

เป็นส่ิงท่ีจะนาํไปสู่การเป็นผูน้าํในการเรียนรู้  นอกจากน้ี  ผูน้าํจะตอ้งมีวิสัยทศัน์ท่ีชดัเจนในการนาํ

องคก์ารและผลกัดนัองคก์ารใหมี้อาํนาจทางธุรกิจ 

 ผูน้าํท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของตวัเองและการเรียนรู้ของผูอ่ื้นจะมีรูปแบบการทาํงานเฉพาะ  

กล่าวคือ 1) จะมีเป้าหมายและวิสัยทศัน์เป็นของตนเองซ่ึงก็คือวิสัยทศัน์ของบริษทัท่ีชดัเจนนัน่เอง

และจะใหค้วามสนใจคนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งรวมทั้งรับฟังความคิดเห็นใหม่ ๆ ของผูอ่ื้นดว้ย 2) มีการเก็บ

ขอ้มูลทั้งจากภายในและภายนอกองคก์ารอยา่งต่อเน่ือง 3) มีการติดตามเฝ้าระวงัปัจจยัท่ีเป็นพื้นฐาน

ต่อการเรียนรู้  ตลอดจนใหค้วามสาํคญัของการเสียสละของสมาชิกในองคก์ารแต่ละคน 4) พยายาม

ให้สมาชิกในองคก์ารเสียสละให้องคก์ารมากข้ึนโดยการให้อาํนาจพนกังานในการทาํงาน  และให้

ความสําคญัต่อปัจจยัพื้นฐานการเรียนรู้ 5) หลงัจากไดท้าํการส่ือสารวิสัยทศัน์ให้รู้ทัว่ทั้งองคก์าร

แลว้  ผูน้าํของการเรียนรู้จะพยายามนาํให้ทุกคนทาํงานร่วมกนั  แต่ก็ตอ้งไม่ลงัเลท่ีจะให้คนท่ีไม่

                                                 
118R. Teare, “Enabling Organization Learning,” International Journal of 

Contemporary Hospitality Management 9, 7 (1997) : 315-324. 
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ตอ้งการจะเปล่ียนแปลงจากองคก์ารไป 6) ใชต้าํแหน่งในการส่งเสริมการเรียนรู้และเพิ่มความพอใจ

ในงาน  ผูน้าํการเรียนรู้จะจดัการดว้ยความรอบคอบและระมดัระวงั  พร้อม ๆ กบัการนาํ 

 สาํหรับผูน้าํและผูจ้ดัการจะแตกต่างกนัท่ีผูน้าํจะเป็นคนสร้างวิสัยทศัน์  ขณะท่ีผูจ้ดัการนาํ

วิสยัทศัน์มาปฏิบติั  ลกัษณะสาํคญัของผูน้าํการเรียนรู้มี  5  ขอ้ตามแนวความคิดของ  วิค และ ลีออน

(Wick  and  Leon)    ดงัต่อไปน้ี   

1. การสร้างวิสัยทศัน์  (creating  the  vision)การสร้างวิสัยทศัน์เป็นจุดเร่ิมตน้ของ           

การตดัสินอนาคตขององคก์าร  วิสัยทศัน์เป็นตวัช้ีนาํรูปแบบการปรับองค์การ  ความเร็วในการ

เติบโตขององคก์าร  และทางท่ีองคก์ารจะเดินไปในอนาคต 

1.1  ตรวจดูช่องวา่งการปฏิบติังาน  (recognize  the  performance  gap)  หลกัของ      การ

สร้างวิสัยทศัน์  คือ  การตรวจดูว่า  บริษทัมีผลการปฏิบติังานขณะน้ีอย่างไร  และตอ้งการให้มีผล

การปฏิบติังานอยา่งไรในอนาคต  โดยการวดัช่องว่างการปฏิบติังานน้ี  เช่น  ผลการปฏิบติังานวนัน้ี

กบัผลท่ีคาดว่าจะเป็นของวนัพรุ่งน้ี  งานของผูน้าํนอกจากจะตรวจดูช่องว่างน้ีแลว้ยงัตอ้งจูงใจให้

พนกังานทั้งองคก์ารช่วยกนัปิดช่องวา่งดงักล่าวน้ีดว้ย 

ปัญหาโดยมากท่ีผูน้าํการเรียนรู้พบ  คือ  เช่ือว่าองค์การเองไม่ไดอ้ยู่ในสถานะท่ีแย่

ขนาดนั้นหรือการมองเห็นวา่องคก์ารเองดีเกินกวา่ท่ีเป็นจริง  ดงันั้น  จึงทาํใหเ้กิดการปรับปรุงเลก็ ๆ 

นอ้ย ๆ แทนการเปล่ียนแปลง  เพราะฉะนั้น  งานท่ีสาํคญัของผูน้าํคือ  การอธิบายสภาพตามความ

เป็นจริงท่ีเป็นอยู ่

1.2  ช้ีถึงทกัษะความสามารถท่ีเป็นอยู ่ (identify  current  capability)  ถา้จะเปรียบเทียบ

ใหเ้ห็นไดช้ดัคือการเปรียบเทียบกบัการวิ่งโดยเอาตวัเองไปเทียบกบัคนท่ีวิ่งเร็ว  จะไม่ไดท้าํใหเ้ราวิ่ง

เร็วข้ึนแต่การจะวิ่งเร็วข้ึนนั้นจะตอ้งปรับปรุงทกัษะในการวิ่งจึงจะทาํใหว้ิ่งไดเ้ร็วข้ึน  ในการทาํงาน  

ผูน้าํจะตอ้งจดัหาตวัท่ีจะมาตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่า  ความสามารถของบริษทัเองอยู่ในระดบัใด

เม่ือเทียบกบับริษทัอ่ืนในโลก  ขณะท่ีดูความสามารถและทกัษะของบริษทั  ผูน้าํจะตอ้งจูงใจและ  

ทาํใหพ้นกังานเกิดความตอ้งการท่ีจะไปใหถึ้งจุดหมาย  ในทาํนองเดียวกนักบัคนท่ีเขา้มาทาํงานใน

องคก์ารมีหลากหลายทกัษะ  และเปรียบเหมือนในการวิ่งมาราธอน  บางคนประสบความสําเร็จ  

บางคนออกไปกลางคนั  ในบริษทักเ็ช่นกนัจาํเป็นตอ้งทาํใหค้นหรือพนกังานเขา้ใจอยา่งชดัเจนวา่จะ

เดินหรือวิ่งไปในท่ีไหน  เพื่อเขาจะไดค้าดการณ์ในอนาคตได ้ และถา้สมาชิกในองคก์ารเช่ือในส่ิง

นั้นและรู้สึกวา่ตวัเองเป็นส่วนหน่ึงกจ็ะทาํงานอยา่งดีท่ีสุดท่ีความสามารถมีอยู ่

1.3  ยดืหรือขยายความสามารถ  (stretch  capabilities)  เป็นความรับผดิชอบของผูน้าํท่ี

จะคน้หาว่าบริษทัจะทาํไดถึ้งไหนหรือจะตั้งเป้าหมายสูงขนาดไหน  ไม่ใช่ตั้งเป้าหมายท่ีสูงเกินไป

จนไม่มีทางเป็นไปได ้ เช่น  ระยะเวลาการส่งสินคา้ให้ลูกคา้ท่ีเคยเป็น  6  สัปดาห์  และประกาศว่า
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เป็น  4  ชัว่โมง  กอ็าจจะเป็นไปไดย้าก  ซ่ึงพนกังานก็จะคิดวา่ผูน้าํอยูใ่นโลกของความฝันและทาํให้

เสียความเช่ือถือ  ดงันั้นการตั้งเป้าหมายจะตอ้งดูว่าสามารถทาํไดแ้ละก็ตั้งเป้าหมายให้เลยจุดนั้นไป

อีกขั้น  นอกจากน้ีวิสัยทศัน์ขององคก์ารควรจะไม่มีท่ีส้ินสุด  ควรจะต่อเน่ืองและขยายออกอย่าง

ต่อเน่ืองดว้ย 

1.4  การดูแลลูกคา้เป็นอนัดบัแรก  (take  care  of  customer  first)  ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ

อะไร  วิสยัทศัน์ขององคก์ารจะตอ้งเนน้ลูกคา้เป็นอนัดบัแรก  (customer-oriented) 

1.5  การเปล่ียนแปลงจากผูบ้ริหารสู่ระดบัล่าง  (change  from  the  top  down)            

การเปล่ียนแปลงเป็นส่ิงจาํเป็นท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งทาํเพื่อให้บรรลุถึงวิสัยทศัน์ท่ีไดว้างไว ้ บทบาท

ของผูน้าํการรับรู้  คือ  การจดัการการเปล่ียนแปลงในระดบัท่ีเหมาะสม  (optimum  Speed) 

บทบาทในการจดัการการเปล่ียนแปลงเป็นกุญแจสาํคญัสาํหรับผูน้าํทุก ๆ ระดบั  ดงันั้น  

ผูน้าํจะตอ้งเป็นผูเ้รียน  ในฐานะท่ีเป็นผูส้อนผูใ้ห้คาํปรึกษา  ในฐานะท่ีเป็นครู  และขณะเดียวกนัก็

เรียนรู้จากผูอ่ื้นด้วย  ในฐานะผูพู้ดและทาํตามท่ีพูดเพ่ือเป็นตัวอย่าง  ในฐานะท่ีเป็นผูส้ร้าง         

ความคาดหวงัและความตอ้งการให้ลูกนอ้งซ่ึงเป็นผูเ้รียนดว้ย  นอกจากนั้น  อตัราการเปล่ียนแปลง

เป็นส่ิงท่ีผูน้ําต้องให้ความสําคัญ  เปรียบเสมือนการว่ายนํ้ าท่ีมีคล่ืน ถ้าว่ายช้า ๆ ไปเร่ือย ๆ 

กระแสนํ้ าก็จะพดัให้ถอยหลงั  เพื่อท่ีจะว่ายให้ถึงฝ่ังก็จะตอ้งว่ายดว้ยความเร็วในระดบัหน่ึง  ซ่ึงใน

การดาํเนินธุรกิจหากองคก์ารไม่รักษาระดบัของการเรียนรู้เพื่อทาํการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอน้ีแลว้  

คนอ่ืนก็จะตามทนัและแซงไปไดใ้นท่ีสุด  ซ่ึงผูน้าํจะตอ้งทาํหนา้ท่ีหรือเร่งการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนใน

องคก์าร 

2. การเป็นตวัอยา่งการเรียนรู้  (setting  an  example) ลกัษณะหน่ึงท่ีสาํคญัของผูน้าํ       การ

เรียนรู้ในองคก์ารเพื่อการเรียนรู้  คือ  การเป็นผูรุ้กในการเรียนรู้  (aggressive  learner)  สมาชิกใน

องคก์ารจะไม่ไดใ้ห้ความสนใจมากนกัว่าผูน้าํหรือผูบ้ริหารพูดอะไรแต่จะให้ความสาํคญัต่อ    การ

กระทาํของผูน้าํมากกวา่  หรือดูวา่ผูน้าํทาํอะไร  ประธานบริษทั  Du  Pont  กล่าว่า  คนจะไม่ใส่ใจว่า

ผูบ้ริหารพูดอะไร  แต่ส่ิงท่ีถูกเฝ้าดู  คือ  ส่ิงท่ีผูบ้ริหารทาํในสถานการณ์จริง  ดงันั้น  ผูน้าํจะตอ้ง

เรียนรู้ท่ีจะยอมรับว่าไม่ไดรู้้ทุกอย่างแต่สามารถเรียนรู้ได ้ ซ่ึงท่ีจริงแลว้  ผูน้าํหรือผูบ้ริการก็ไม่ได้

จาํเป็นท่ีจะตอ้งรู้ทุกอยา่งเพื่อใหลู้กนอ้งนบัถือ  แต่ส่ิงท่ีสาํคญั  คือ  การยอมรับว่าไม่ไดรู้้ทุกอยา่งน้ี

เองและการยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้นเป็นส่ิงสําคญัท่ีจาํเป็นต่อทศันคติในการเปล่ียนแปลง  

ผูบ้ริหารของบริษทั  Boeing  จะถูกอบรมดว้ยการถูกส่งเขา้ชั้นเรียนเก่ียวกบัการฟังว่าจะฟังอยา่งไร  

และการถามเม่ือไม่เขา้ใจในส่ิงท่ีผูอ่ื้นพูด  แทนการพูดอย่างตาํหนิหรือว่าในส่ิงท่ีผูอ่ื้นคิด  (เช่น  

ความคิดโง่ ๆ อย่างนั้ นเขาไม่เคยได้ยินมาก่อนเลย)  ส่ิงเหล่าน้ีเป็นการสร้างองค์การให้เกิด

สภาพแวดลอ้มของการเปิดเผยและซ่ือสัตย ์ หรือสร้างความไวว้างใจให้เกิดข้ึนกับสมาชิกใน
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องคก์ารท่ีจะบอกตวัเองและผูอ่ื้นว่าไม่รู้อะไร  การฝึกหรือสร้างสภาพในลกัษณะน้ีให้เกิดข้ึนใน

องค์การจะช่วยให้เกิดสภาพแวดล้อมในการทาํงานท่ีเปิดเผยและมีอิสระในการพูดนํามาซ่ึง          

การแกไ้ขขอ้บกพร่องท่ีจะเกิดปัญหาท่ียากต่อการแกไ้ข  และยงัช่วยสนบัสนุนการร่วมมือร่วมใจใน

การทาํงานตลอดจนการสร้างส่ิงใหม่ ๆ และการทาํงานท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึนดว้ย 

นอกจากน้ี  เม่ือผูน้าํบอกว่าไม่รู้  จะไม่ไดจ้บอยูเ่พียงเท่านั้น  ส่ิงท่ีจะตอ้งทาํต่อไป  คือ  

การจะทาํอยา่งไรใหรู้้ดว้ยกนัทั้งตวัผูน้าํเองและสมาชิกในองคก์าร  คนท่ีเป็นผูน้าํองคก์ารจะตอ้งเป็น

ครูหรือบุคคลตวัอยา่งในการเรียนรู้  จะตอ้งเรียนรู้ทั้งโดยการสอนและโดยการเรียนดว้ย  หรือกล่าว

โดยกวา้ง ๆ คือ  การมีพฤติกรรมหรือการแสดงออกโดยการแสวงหาความรู้  ใชค้วามรู้และทกัษะ

ใหม่ ๆ ในการทาํงาน  ผูน้าํไม่สามารถจะทาํการเปล่ียนแปลงโดยการจา้งผูเ้ช่ียวชาญมาแลว้สั่งว่า  

“ฟังนะ  น่ีคือส่ิงท่ีพวกคุณตอ้งเรียน  น่ีคือส่ิงท่ีพวกคุณตอ้งปฏิบติั”  ผูน้าํจะตอ้งทาํตามกระบวนการ

เหล่านั้นเองเพื่อเป็นแบบอย่างของการปฏิบติั  ตอ้งเป็นตวัอย่างของผูท้าํการเรียนรู้  ไม่ใช่แต่เพียง

เป็นผูเ้ชียร์อยูข่า้ง ๆ เท่านั้น 

ในการจดัวาระการเรียนรู้สาํหรับผูน้าํการเรียนรู้และองคก์ารนั้น Wick  และ  Leon 

(1993)  แนะนาํวา่  ควรมีคณะกรรมการศึกษาสาํหรับการวิเคราะห์การวิเคราะห์ความคิด  ทาํการหา

ขอ้มูลจากภายนอกโดยการเปรียบเทียบมาตรฐาน  หรือ  benchmarking  ซ่ึงจะทาํให้ผูบ้ริหารเห็น

โอกาสในการพฒันาการเรียนรู้ระหว่างองคก์าร  สตาตา (Stata) เปรียบเทียบการเลียนแบบเหมือน

พฤติกรรมส่ิงท่ีเห็นอะไรกจ็ะทาํตาม  ซ่ึงปรากฏการณ์น้ีมกัจะเกิดข้ึนท่ีระดบั  CEO  และส่ิงท่ีสาํคญั

ท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูน้าํองคก์าร  คือ  การให้ไดรั้บรู้สภาพแวดลอ้มใน

เร่ืองการประสบความสาํเร็จขององคก์ารอ่ืน  ซ่ึงเป็นตวักระตุน้ให้เกิดการเรียนรู้ขา้มองคก์าร  เช่น  

ถา้เราไม่ทาํส่ิงนั้นส่ิงน้ี  จะทาํให้องค์การเราลา้หลงั  เป็นตน้  วิธีน้ีเป็นการพูดคุยประสบการณ์

ร่วมกนั  และเป็นการกระตุน้การเรียนรู้ในทุกขั้นตอน 

3. สร้างสภาพแวดลอ้มท่ีมีการสนับสนุนร่วมมือ  (cultivating  a  supportive  

environment)สภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีสนับสนุนสมาชิกในองค์การเป็นส่ิงสําคญัและให้

ประโยชน์แก่องค์การเป็นอย่างมากในระยะยาว  สภาพแวดลอ้มท่ีผูบ้ริหารตอ้งสร้างเพ่ือให้เกิด

สภาพแวดลอ้มของการเรียนรู้  เช่น  ความหลากหลาย  การส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกมัน่คงและ

ปลอดภยั  การสร้างให้เกิดความรู้สึกท่ีดีต่อองคก์าร  และการสนบัสนุนให้ทดลองทาํส่ิงท่ีแตกต่าง

ออกไป  

3.1 การสร้างความหลากหลาย  (foster  diversity) Jamie  Houghton  ประธาน

บริหารของบริษทั Corning  วางนโยบายบริษทัในอนาคตอยา่งชดัเจนในเร่ืองการแจง้แรงงานท่ี

หลากหลาย  เขากล่าววา่  บริษทัไม่ไดมี้ปัญหาในการจา้งคนกลุ่มนอ้ยหรือผูห้ญิง  แต่บริษทัมีปัญหา
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ในการท่ีจะรักษาคนกลุ่มน้ีไวเ้น่ืองจากความรู้สึกท่ีไม่เท่าเทียมกนัท่ียงัคงมีอยู่ภายในองคก์าร  ส่ิง

หน่ึงท่ีผูบ้ริหารบริษทั  corning  ทาํคือ  การตั้งเป้าหมายและประชาสัมพนัธ์การจา้งคนกลุ่มน้ี  

รวมถึงการเขา้ถึงทศันคติของคนกลุ่มน้ีด้วย  ผูบ้ริหารหลาย ๆ คนได้ตระหนักในเวลาต่อมาว่า   

ความหลากหลายน้ีมีบทบาทสําคญัต่อความสําเร็จขององคก์าร  ส่ิงท่ีองคก์ารไดรั้บนอกจากดา้น

ความคิดและสติปัญญาท่ีแตกต่างแลว้  การไม่กีดกนัทางเช้ือชาติและเพศเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีก่อให้เกิด

ความคิดใหม่ ๆ  

ดงันั้น  ในทุกระดบัขององคก์าร  ควรจะมีความหลากหลายใหม้ากท่ีสุด  เช่น  การมี

พนกังานจากสถานศึกษาท่ีแตกต่างกนั  และระดบัท่ีแตกต่างจะเป็นประโยชน์ต่อองคก์าร  อาทิเช่น  

การถามพนกังานในระดบัปฏิบติัการถึงนโยบายปันผลอาจจะไม่มีประโยชน์เท่ากบัการถามว่ามีวิธี

อะไรดีท่ีสุดในการพน่สี  ซ่ึงองคก์ารสามารถนาํความรู้นั้นมาเป็นโครงการฝึกอบรมต่อไปได ้

3.2 การส่งเสริมใหเ้กิดความรู้สึกมัน่คงปลอดภยั  (promote  sense  of  security) 

การส่งเสริมใหพ้นกังานเกิดความรู้สึกมัน่คงปลอดภยัเป็นกุญแจสาํคญัในการสร้างสภาพแวดลอ้มท่ี

มีการสนบัสนุนร่วมมือในบริษทั  Du  Pont  Merck  ซ่ึงหากปราศจากความรู้สึกปลอดภยั              

ในการทาํงานแลว้  คนจะทาํงานไดไ้ม่ดีถึงท่ีสุด  เช่น  ถา้มีความกงัวลว่าจะไม่มีงานทาํในสัปดาห์

หน้าหรือเช่ือว่าเจา้นายจะดูแลไม่ดีข้ึนอยู่กบัอารมณ์  สมาชิกในองค์การก็จะกงัวลกบัส่ิงเหล่าน้ี

แทนท่ีจะทุ่มเทความคิดและความตั้งใจใหก้บังาน 

การลดระดบัความรู้สึกไม่มัน่คง  ไม่ปลอดภยัในงานให้เหลือน้อยท่ีสุด  ท่ีบริษทั  

Du  Pont  ประธานบริษทั  Merck  ไดท้าํโดยจดัโครงสร้างองคก์ารท่ีมีการแชร์หรือแบ่งปันคุณค่า  

และผูน้าํบอกกบัสมาชิกว่า  องคก์ารให้ความสนใจสมาชิกและเช่ือมัน่ความสามารถของพนกังาน

ทุกคนตลอดจนตอ้งการให้สมาชิกทุกคนเติบโตในสายงานของตนเอง  ตอ้งการให้สมาชิกทุกคนมี

ความกา้วหนา้  และมีความเช่ือมัน่ว่าองคก์ารจะตอ้งดีข้ึน  และถา้สมาชิกร่วมมือกนัดว้ยการเอาใจ

ใส่เปิดเผย  ซ่ือสัตย ์ สอดคลอ้งกบัธรรมเนียมปฏิบติั  องคก์ารก็จะทาํเช่นเดียวกนักลบั  และดว้ย

วิธีการน้ีเป็นวิธีการหน่ึงท่ีจะสร้างใหเ้กิดการยอมรับและสร้างความร่วมมือในการทาํงานใหดี้ข้ึน 

3.3 การสร้างความรู้สึกท่ีดีใหเ้กิดข้ึน  (make  people  feel-optimal) ในองคก์ารเพื่อ

การเรียนรู้  ผูน้าํมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีจะสร้างให้พนักงานมีความสุขและทาํงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ  ตลอดจนการใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนั  คนโดยทัว่ไปอยากทาํงานในองคก์ารท่ีเขารู้สึก

ว่ามีกลุ่มเพื่อนร่วมงานท่ีดี  มีความร่วมมือ  ซ่ึงหากสภาพแวดลอ้มในการทาํงานเป็นเช่นนั้น  คนก็

อยากจะเขา้ร่วมทาํงานดว้ย  ความสุขในการทาํงานนั้นเป็นรูปธรรมและข้ึนอยูก่บัตวับุคคล  แต่ผูน้าํ

สามารถสร้างใหเ้กิดข้ึนไดใ้นองคก์ารดว้ยการสนบัสนุน  การทา้ทาย  และการใหค้วามเท่าเทียมกนั

ในเร่ืองต่าง ๆ ซ่ึงจะเป็นรากฐานสาํคญัท่ีทาํใหเ้กิดความสุขและความพอใจในการทาํงาน 
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3.4 การสนบัสนุนใหเ้ส่ียง  (encourage  risk  taking) ความเส่ียง  (risk)  หมายถึง  

ความเป็นไปไดท่ี้จะทาํอะไรแบบไม่มีเหตุผล  ในสภาพแวดลอ้มท่ีเนน้การเรียนรู้  การสร้างความคิด

ใหม่ ๆ และการเส่ียง  เป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าหรือมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อองค์การ  ผูน้าํจะตอ้งเน้นให้

สมาชิกในองคก์ารกลา้ท่ีจะทดลองทาํส่ิงใหม่ ๆ มีความคิดใหม่ ๆ โดยการให้หาทางแกปั้ญหาท่ี

เกิดข้ึนดว้ยตวัเองและกระตุน้ให้สมาชิกคนอ่ืน ๆ หาทางแกปั้ญหานั้นดว้ย  ส่ิงสําคญัก็คือ  การท่ี

ผูน้ํากลา้ให้สมาชิกในองค์การคิดและทาํส่ิงใหม่ ๆ ถึงแมว้่าผลอาจจะยงัไม่แน่ชัดแต่คนอ่ืนใน

องค์การก็เต็มใจท่ีจะเส่ียงด้วย  การสนับสนุนให้สมาชิกในองค์การเส่ียงเป็นส่วนหน่ึงของ           

การผลกัดนัใหอ้งคก์ารเติบโต  ถึงแมว้า่ผลอาจจะไม่เป็นตามท่ีคาดหวงัก็ไม่ไดถื้อเป็นความลม้เหลว  

หากแต่สมาชิกในองคก์ารตอ้งเรียนรู้จากการกระทาํนั้น 

4.  การไม่เป็นผูน้าํแบบเผด็จการ (not  being  a  tyrant) ผูน้าํมีหนา้ท่ีในการสร้าง

สภาพแวดลอ้มท่ีสนบัสนุนการทาํงาน  ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัท่าทางสไตลห์รือรูปแบบการบริหาร  

และบุคลิกภาพ  การเป็นท่ียอมรับนบัถือและเป็นท่ีรักของผูน้าํนั้น  เกิดจากการท่ีผูน้าํใหค้วามสาํคญั

กบัพนกังานในทุก ๆ ดา้น  และในองคก์ารเพ่ือการเรียนรู้  ผูน้าํจะให้ความสาํคญัต่อการนบัถือและ

ใหเ้กียรติกบัสมาชิกในองคก์ารดว้ย ผูน้าํในองคก์ารเพื่อการเรียนรู้มีหนา้ท่ี ดงัน้ี 

4.1 การกระตุน้และจูงใจ  (excite  and  motivate) 

ผูน้าํการเรียนรู้จะตอ้งให้ความสําคญัท่ีการกระตุน้และจูงใจสมาชิกในองคก์ารให้

เดินตามผูน้าํในองคก์ารไม่สามารถจะนาํไดโ้ดยไม่มีผูต้าม  หากมองไปรอบ ๆ ตวัและพบว่าไม่มี

ใครตามการนาํของผูน้าํนั้น  นัน่เป็นส่ิงท่ีบอกถึงความผดิปกติ  Roger  Smith  ประธาน  General  

Motors  กล่าวถึงสาเหตุของบริษทั  GM  ท่ีไม่กา้วไกลไปกวา่น้ีวา่  เขาควรจะทาํการส่ือสารท่ีดีกวา่น้ี

กบัพนกังานของบริษทั  ควรจะทาํการส่ือสารเป็นคร้ังท่ีสองเพื่อให้แน่ใจว่าสมาชิกองคก์ารเขา้ใจ

วิสยัทศัน์ขององคก์ารรวมทั้งใหมี้การแบ่งปันวิสัยทศัน์ร่วมกนัดว้ย  และสมาชิกภายในองคก์ารควร

จะได้รับรู้เหตุผลด้วยว่า  เหตุใดจึงมีการปรับโครงสร้างองค์การ  เหตุใดจึงมีการเปล่ียนแปลง

โครงสร้างผลิตภณัฑ ์ ถา้สมาชิกในองคก์ารเขา้ใจส่ิงเหล่าน้ีเขาก็จะทาํงานอยา่งเตม็ท่ี  แต่เน่ืองจาก

ผูบ้ริหารไม่ไดใ้ห้ความสาํคญักบัการส่ือสาร  การกระตุน้และจูงใจเท่าท่ีควร  ดงันั้น  เม่ือยอ้นไปดู

สมาชิกในองคก์าร  จึงพบวา่ยงัอยูข่า้งหลงัและลงัเลท่ีจะกา้วตามผูบ้ริหาร 

4.2 การยอมรับวา่คนเปล่ียนแปลงได ้ (allow  people  to  change) 

ความคิดประการหน่ึงท่ียากจะยอมรับ  คือ  คนมีความสามารถและเปล่ียนแปลงได ้ 

ผูน้าํตอ้งเปิดใจกวา้งท่ีจะยอมรับว่าคนเรานั้นสามารถเปล่ียนแปลงได ้ อาจจะใชเ้วลาเป็นเดือนหรือ

ปีซ่ึงผูบ้ริหารจะตอ้งให้โอกาส  แต่ส่ิงหน่ึงท่ีมกัจะเกิดก็คือ  การท่ีพนักงานในองคก์ารลาออกไป

ทาํงานกบับริษทัอ่ืนท่ียอมรับในความสามารถและศกัยภาพของเขา 
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4.3  การมอบหมายใหรั้บผดิชอบและแชร์ขอ้ตาํหนิ  (give  responsibility  share  

blame) 

ผูน้าํนอกจากจะกระตุน้การทดลองและสนบัสนุนให้สมาชิกในองคก์ารทาํส่ิงใหม่ 

ๆ ซ่ึงเป็นส่ิงสาํคญัในการเติบโตขององคก์ารแลว้  แมว้่างานนั้น ๆ  จะไม่ประสบความสาํเร็จ  ก็ควร

จะช่ืนชมในส่วนของความพยายามเพ่ือเป็นการกระตุน้ใหส้มาชิกคิดและทดลองทาํในส่ิงใหม่ ๆ อยู่

เสมอและการเรียนรู้จากขอ้ผิดพลาดเป็นเคร่ืองมือท่ีสําคญัประการหน่ึงในการเรียนรู้  รวมทั้ ง       

การแชร์ขอ้ผดิพลาดนั้นร่วมกนัภายในองคก์ารดว้ย 

4.4  การรับฟังในส่ิงท่ีไม่อยากฟัง  (hearing  what  you  don’t  want  to  hear) 

     ไม่ใช่เร่ืองง่ายท่ีคนโดยทัว่ไปจะรับฟังความจริงโดยเฉพาะเป็นเร่ืองท่ีเราไม่อยากจะ

เช่ือ  ส่ิงท่ีไดรั้บฟังอาจจะไม่ใช่เร่ืองท่ีน่ายนิดีแต่จะเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าอยา่งมากสาํหรับการเรียนรู้  ส่ิง

ท่ีผูบ้ริหารหรือผูน้าํการเรียนรู้ทาํ  คือ  การถือขอ้ตาํหนิเหล่านั้นเป็นของขวญั  และนาํมาพิจารณา

ร่วมกนัเพื่อทาํการแกไ้ขปรับปรุง119 

 บทบาทของผู้นําตามแนวความคดิของ  ปีเตอร์ เซงเก (Peter  Senge) 

 ผูน้าํในองคก์ารตามแนวคิดของ  ปีเตอร์ เซงเก (Peter  Senge)  จะแตกต่างไปจากบทบาท

ของการเป็นผูน้าํในสมยัก่อน  ในองคก์ารเพื่อการเรียนรู้  ผูน้าํตอ้งมีมุมมองใหม่ในเร่ืองเก่ียวกบั  

การนาํโดยมีหน้าท่ีเป็นผูส้ร้างให้เกิดการคิดร่วมกนัหรือการแชร์วิสัยทศัน์และทาํให้สมาชิกใน

องคก์ารเห็นร่วมกนัในส่ิงท่ีคิดนั้น  ตลอดจนมีรูปแบบทางความคิด  (mental  model)  ท่ีทา้ทายกว่า   

รวมทั้งสนบัสนุนรูปแบบการคิดท่ีเป็นระบบ  โดยตามแนวคิดของ เซงเก (Senge)  น้ี  ผูน้าํใน

องคก์ารเพื่อการเรียนรู้จะรับผิดชอบต่อการสร้างองคก์ารท่ีสมาชิกแต่ละคนมีการเพิ่มความสามารถ

ของตวัเองอย่างต่อเน่ืองเพื่อสร้างอนาคต  หรืออีกนัยหน่ึงคือ  การท่ีผูน้าํรับผิดชอบต่อการเรียนรู้

และสมาชิกทุกคนคือผูเ้รียน 

 มุมมองใหม่ของผูน้ําในองค์การเพ่ือการเรียนรู้ท่ีว่าน้ี  จะมีความลึกซ้ึงและเป็นงานท่ีมี

ความสําคญัโดยผูน้าํจะเป็นผูอ้อกแบบ  (designer)  พ่อหรือแม่บา้น  (steward)  และครู (teacher)  

ตลอดจนการเป็นผูรั้บผดิชอบต่อการสร้างองคก์ารท่ีสมาชิกในองคก์ารมีการขยายความสามารถและ

ศกัยภาพในการเขา้ใจในส่ิงท่ียากและซับซ้อน  วิสัยทศัน์  และการปรับปรุงการคิดร่วมกนัของ

รูปแบบทางความคิดซ่ึงกคื็อ  การรับผดิชอบต่อการเรียนรู้นัน่เอง 

1. ผูน้าํในฐานะท่ีเป็นออกแบบ  (leader  as  designer) หนา้ท่ีผูน้าํในฐานะผูอ้อกแบบเป็น

ส่วนท่ีถูกละเลยไป  เซงเก (Senge) อา้งถึงเล่าซูปราชญ์จีนท่ีพูดถึงผูน้าํว่า  ผูน้ําท่ีเลว  คือ  คนท่ี

                                                 
119 C. W. Wick and L. S. Leon, อา้งถึงใน ยรุพร ศุทธรัตน,์ องค์การเพือ่การเรียนรู้ 

(กรุงเทพ : สาํนกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2552), 216-222.  
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ประชาชนทัว่ไปดูถูกเหยียดหยาม  และผูน้าํท่ีดี  คือ  คนท่ีประชาชนยกย่องสรรเสริญ  ส่วนผูน้าํท่ี

ยิ่งใหญ่คือ  คนท่ีประชาชนพูดว่า  “พวกเราทุก ๆ คนทาํงานนั้ นด้วยพวกเราเอง”  นอกจากน้ี           

ยงักล่าวว่าสาเหตุท่ีหนา้ท่ีของการออกแบบของผูน้าํไม่ไดรั้บการกล่าวถึงมากนกั  เน่ืองจากว่าเป็น

หนา้ท่ีท่ีมองไม่เห็นและอยู่เบ้ืองหลกัฉากของความสาํเร็จ  (หรือลม้เหลว)  ซ่ึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนไม่ว่าจะ

เป็นความสําเร็จหรือลม้เหลวท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัลว้นเป็นผลสืบเน่ืองมาจากงานท่ีทาํมาในอดีต

ทั้งส้ิน  อีกทั้งยงัเป็นส่ิงท่ีจะบอกต่อไปถึงอนาคตดว้ย 

การเป็นผูอ้อกแบบของผูน้าํจะรวมถึงการออกแบบนโยบายขององคก์าร  กลยุทธ์  และ

ระบบต่าง ๆ  ส่ิงท่ีสาํคญัก็คือ  การเป็นกลยทุธ์และนโยบายท่ีสมาชิกในองคก์ารสามารถเขา้ใจและ

ปฏิบติัได ้ ดงันั้น  ผูน้าํจะตอ้งให้อาํนาจสมาชิกในองคก์ารให้มีส่วนร่วมในการออกแบบนโยบาย

และกลยทุธ์ดงักล่าวดว้ย  เพื่อใหเ้ขาเหล่านั้นเป็นส่วนหน่ึงในการสร้างผลสาํเร็จท่ีจะเกิดข้ึน 

การออกแบบนั้น  โดยธรรมชาติจะเป็นศาสตร์ของการรวบรวมผสมผสาน  เน่ืองจาก      

การออกเป็นการทาํให้ส่ิงต่าง ๆ ทาํงานร่วมกนัไดใ้นทางปฏิบติั  เราจะไม่คิดว่ารถยนตค์นัหน่ึงถูก

ออกแบบมาอย่างดี  ถา้มีเคร่ืองยนตอ์ย่างดีท่ีสุด  มีท่ีนั่งหรือเบาะอย่างดีท่ีสุด  มีสายพานอย่างดีท่ี

สุดแต่ไม่สามารถขบัข่ีหรือควบคุมไดใ้นสภาพถนนท่ีเปียก  เป็นตน้  ส่ิงจาํเป็นสาํหรับการออกแบบ

กคื็อ  การพิจารณาวา่ส่วนต่าง ๆ เขา้กนัและสามารถทาํงานร่วมกนัไดเ้ป็นอยา่งดีในภาพรวม 

ในทาํนองเดียวกนั  การออกแบบงานของผูน้าํในองคก์ารเพื่อการเรียนรู้จะเก่ียวขอ้งกบั   

การผสมผสานรวบรวม  ซ่ึง  สตาตา  (Stata)  ประธานบริษทั  Analog  Device  กล่าวว่า  งานของ

ผูน้าํท่ีสาํคญัประการหน่ึงจะเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบองคก์ารและนโยบายขององคก์าร  ซ่ึงจะตอ้ง

มองให้เป็นระบบท่ีแต่ละส่วนภายในองค์การมีความเก่ียวข้องกันและยงัมีความเก่ียวข้องกับ

สภาพแวดลอ้มภายนอกองค์การอย่างไรดว้ย  อีกทั้งการมองให้เห็นถึงว่าจะทาํงานอย่างไร  ให้

ระบบโดยรวมดีข้ึน  การเปล่ียนแปลงในองคก์ารส่วนใหญ่จะแกปั้ญหาหรือทาํเฉพาะส่วน  แต่การ

เป็นผูอ้อกแบบท่ีแทจ้ริงนั้นจะตอ้งเขา้ใจระบบโดยรวมทั้งหมดอย่างต่อเน่ือง งานในการออกแบบ

ของผูน้ําจะเก่ียวขอ้งกับส่ิงต่อไปน้ี 1) การออกแบบการควบคุมความคิดในเร่ืองวตัถุประสงค ์ 

วิสยัทศัน์  และคุณค่าหลกั โดยคาํนึงถึงองคก์ารโดยรวม  ซ่ึงเป็นเร่ืองราวของส่ิงท่ีจบัตอ้งไม่ไดแ้ต่มี

คุณค่าท่ีลึกซ้ึงโยงใยส่ิงต่าง ๆ ในองค์การเขา้ดว้ยกนั 2) การแบ่งปันและคิดร่วมกนัถึงวิสัยทศัน์  

(shared  vision)  เป็นส่ิงสาํคญัเบ้ืองตน้  เพราะเป็นตวัสนบัสนุนการทาํใหเ้กิดความสอดคลอ้งกนัใน

ระยะยาว  และเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นสาํหรับการเรียนรู้ 3) การคิดอยา่งเป็นระบบ  (system  thinking)  ก็

เป็นส่ิงสาํคญัเบ้ืองตน้อีกประการหน่ึง  เพราะผูบ้ริหารจะตอ้งเป็นผูสื้บคน้ความจริงตลอดจนตอ้ง

เขา้ใจอย่างลึกซ้ึง  “ส่ิงท่ีเป็นอยู่”  ทิศทางในอนาคตท่ีจะมุ่งไป 4) ขณะท่ีรูปแบบการคิด  (mental  

model)  มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบ  คือ  เป็นพื้นฐานท่ีนาํเอาขอ้สมมุติมาตีแผ่ให้เห็นชดัข้ึน    
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5) ความสามารถของบุคคล  (personal  mastery)  มกัจะเป็นหลกัสุดทา้ยท่ีพูดถึงในการออกแบบ

เน่ืองจากผูบ้ริหารมกัจะให้การสนบัสนุนและให้ความสาํคญัในเร่ืองความกาวหนา้ส่วนบุคคลอยู่

แล้วซ่ึงการให้อิสระแต่ละคนในการเลือกทําตามความถนัดเป็นส่ิงสําคัญในการสนับสนุน

ความสามารถของบุคคลน้ี  ส่ิงสาํคญัคือ  การกระทาํหรือพฤติกรรมผูน้าํในการคิดวิสัยทศัน์ร่วมกนั

และการมีความมุ่งมัน่ต่อองคก์าร 

นอกจากงานของผูน้าํจะเก่ียวขอ้งกบัหลกัท่ีกล่าวมาน้ีแลว้  ผูน้าํยงัตอ้งเป็นผูส้นับสนุน    

การเรียนรู้โดยไม่ลืมว่า  คนจะเรียนรู้เม่ือเขาตอ้งการจะเรียนรู้ไม่ใช่เขาคิดว่าเขาตอ้งการหรือคนอ่ืน

บอกให้เรียน  และหน้าท่ีของผูน้าํ  คือ การออกแบบกระบวนการในการเรียนรู้  โดยท่ีสมาชิกใน

องคก์ารสามารถนาํผลการเรียนรู้ไปใชเ้พิ่มประสิทธิภาพการทาํงานและพฒันาการเรียนรู้ต่อ 

2. ผูน้าํในฐานะท่ีเป็นพอ่หรือแม่บา้น  (leader  as  steward) 

จากการสัมภาษณ์ประธานกรรมการบริหารใน  3  บริษทัท่ีดาํเนินธุรกิจแตกต่างกนั  คือ  

ธุรกิจใหบ้ริการแบบดั้งเดิม  (traditional  service  business)  ธุรกิจการผลิตแบบดั้งเดิม   (traditional  

production  business)  และธุรกิจอุตสาหกรรมท่ีใช้เทคโนโลยีขั้นสูง  (high-technology  

manufacturing)  พบว่าถึงแมว้่าแต่ละธุรกิจจะมีมุมมองเฉพาะท่ีแตกต่างกนัโดยส้ินเชิง  แต่จะมีแรง

บนัดาลใจจากแหล่งเดียวกนั  นัน่คือ ทุกบริษทัรับรู้เร่ืองราวและมีจุดมุ่งหมาย  (sense  of  purpose)  

ท่ีมาจากวิสัยทศัน์ซ่ึง  เซงเก (Senge)  เรียกว่า  “เร่ืองของเป้าหมาย”  (purpose  story)  หรือ  

“รูปแบบของความตอ้งการท่ีจะเป็น....”  ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีมีความหมายต่อความปรารถนาและ  ความ

คาดหวงัต่อองคก์ารของเขา  เช่น  ผูน้าํองคก์ารแต่ละคนมี  “เร่ืองของเป้าหมาย”  ว่า  “การข้ึนถึง

ตาํแหน่งสูงสุดของคน”  ส่วนผูน้าํในอีกองคก์ารหน่ึงมีเร่ืองของเป้าหมายวา่  คือ  “การอยูใ่นสภาพท่ี

มีการปรับให้สอดคล้องกับการสร้างสรรค์มากข้ึน”  ขณะท่ีผูน้ําในองค์การสุดท้ายมีเร่ืองของ

เป้าหมายวา่  “การรวบรวมความคิดและการปฏิบติัใหไ้ปดว้ยกนั” 

เร่ืองของเป้าหมาย  หรือ  purpose  story  เป็นทั้งเร่ืองส่วนตวัและเร่ืองทัว่ไปจะเป็นตวัท่ี

บอกถึงการทาํงานและงานท่ีจะตอ้งทาํ  ทาํให้ผูน้าํมีความพยายามท่ีจะทาํให้ถึงจุดมุ่งหมายหรือ

เป้าหมายนั้น  และยงัเป็นส่ิงท่ีนาํไปสู่ความหมายท่ีลึกซ้ึงของวิสัยทศัน์  ความใฝ่ฝันส่วนตวั  และยงั

เป็นเคร่ืองบ่งช้ีระหว่างการเดินทางไปสู่เป้าหมาย  ส่ิงท่ีสาํคญัคือ  ความสามารถในการนาํ  ซ่ึงเป็น

ตวัวางจุดมุ่งหมายขององค์การ  เหตุผลท่ีองค์การเป็นอยู่ในลกัษณะขององค์การมีความเป็นมา

อย่างไร  และกําลังจะมุ่งหน้าไปทางไหน  ในลักษณะน้ี  องค์การเปรียบเสมือนเป็นพาหนะ           

ในการนําการเรียนรู้และการเปล่ียนแปลงเขา้สู่สังคม  ซ่ึงเป็นอาํนาจของเร่ืองของเป้าหมายท่ี

รวบรวมความคิดท่ีหลากหลายจากงานท่ีผูน้าํจะตอ้งทาํใหมี้ความเป็นหน่ึง 
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  การท่ีผูน้าํพฒันาวิสัยทศัน์ของตวัเองและรวบรวมความคิดท่ีหลากหลายให้เป็นหน่ึงคือ  

การจดัการวิสัยทศัน์  ดงันั้น  ผูน้ําในฐานะท่ีเป็นพ่อหรือแม่บา้นในองค์การเพื่อการเรียนรู้  คือ            

การทาํใหส้มาชิกในองคก์ารยดืต่อความมุ่งมัน่ในงานอยา่งมีจุดมุ่งหมายเดียวกนัท่ีชดัเจน 

ในองคก์ารเพื่อการเรียนรู้  ผูน้าํอาจจะเร่ิมจากการปฏิบติัตามวิสัยทศัน์ของตนเอง  และ

เรียนรู้ท่ีจะฟังว่าคนอ่ืนมีวิสัยทศัน์อย่างไร  ตลอดจนการเห็นว่าวิสัยทศัน์ของตวัเองเป็นส่วนหน่ึง

ของภาพรวมทั้งหมด 

3. ผูน้าํในฐานะท่ีเป็นครู  (leader  as  teacher) 

ความรับผดิชอบแรกของผูน้าํ  คือ  การให้คาํจาํกดัความของสภาพท่ีเป็นจริง  หรือ  reality  

แลว้ช่วยสมาชิกในองคก์ารใหเ้ขา้ใจอยา่งถูกตอ้งลึกซ้ึง  และทาํใหเ้ห็นภาพของความจริงนั้นชดัเจน

ข้ึนสภาพท่ีเป็นจริงท่ีคนในองคก์ารโดยทัว่ไปรับรู้  คือ  ความกดดนัท่ีเกิดข้ึน  (pressure)  วิกฤตท่ี

ต้องตอบสนอง  (crisis)  และข้อจาํกัดท่ีจะต้องยอมรับ (limitation)  และการทาํให้สมาชิกใน

องค์การรู้ถึงสภาพท่ีเป็นจริงอย่างถูกตอ้งชดัเจนและใช้ไดอ้ย่างสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์  เป็นอีก

หนา้ท่ีหน่ึงของผูน้าํในฐานะครู 

 ผูน้าํในองคก์ารเพื่อการเรียนรู้จะตอ้งทาํมากกว่าการวางแผนกลยุทธ์ท่ีมาจากแนวโน้มท่ี

เกิดข้ึน  จะตอ้งสามารถช่วยใหส้มาชิกในองคก์ารเขา้ใจแรงผลกัดนั  (systemic  forces)  ท่ีทาํใหเ้กิด

การเปล่ียนแปลง  ผูน้าํองคก์ารเพื่อการเรียนรู้มีความสามารถในการสร้างมโนภาพและเขา้ใจอย่าง

ลึกซ้ึงในกลยทุธ์ของตนเอง  ดงันั้น  จึงเป็นความรู้ขององคก์ารและเป็นส่ิงท่ีทา้ทายต่อการปรับปรุง

ต่อไป  ผูน้าํในฐานะท่ีเป็นครูจึงไม่ใช่เร่ืองเก่ียวกบั  “การสอน”  สมาชิกในองคก์ารเพื่อให้ยอมรับ

วิสัยทศัน์  แต่เป็นการสนบัสนุนให้สมาชิกทุกคนเกิดการเรียนรู้  โดยผูน้าํจะเป็นคนช่วยให้สมาชิก

ในองคก์ารพฒันาระบบความเขา้ใจ 

 กล่าวโดยสรุป  ผูน้าํท่ีจะเด่นจะมีคุณสมบติั  เช่น  การติดตามและความชดัเจนทางความคิด

ยดึถือต่อความมุ่งมัน่ท่ีมีต่อองคก์าร  การเปิดเผยและการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง  ไม่มีคาํตอบใหลู้กนอ้ง

แต่ละปลูกฝังความเช่ือมัน่ให้เกิดข้ึนและเรียนรู้ทุกอย่างท่ีเราสมาชิกทุกคนอย่างเรียนเพื่อให้ไดรั้บ

ผลท่ีเราทุกคนตอ้งการ  นอกจากน้ี  จะตอ้งมีความพยายามในการพฒันาทกัษะทางความคิดและ  

การส่ือสาร  เช่น  การเรียนรู้หรือฝึกว่าจะฟังอย่างไร  เรียนท่ีจะช่ืนชมผูอ่ื้น  ซ่ึง เซงเก (Senge)     

กล่าวว่า  เป็นคุณสมบติัท่ีขาดไม่ได ้ และในการช่วยพฒันาทกัษะการเป็นผูน้าํน้ีจะเนน้  “การฝึกฝน

แต่ละบุคคล”  (individual  discipline)  ในส่วนของระบบการคิด  (system  thinking)  ร่วมกบั
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ความคิดและความสามารถของบุคคล  (mental  and  personal  mastery)  ซ่ึงการสร้างวินยัน้ีจะเพิ่ม

ความสามารถทางความคิด  การมีปฏิสมัพนัธ์  และการสร้างสรรคท่ี์มีความจาํเป็นต่อการเป็นผูน้าํ120 

4. การใหอ้าํนาจในการปฏิบติังานแก่พนกังาน  หรือ empowerment 

 นอกจากผูน้ําจะมีบทบาทต่าง ๆ ดังท่ีกล่าวมาแลว้  การให้อาํนาจในการปฏิบติังานกับ

สมาชิกในองคก์าร  หรือ empowerment  ในการตดัสินใจเก่ียวกบัการทาํงาน  การแกปั้ญหาต่าง ๆ 

ด้วยการให้พนักงานเป็นผูป้ฏิบติัเอง  เป็นส่วนประกอบท่ีสําคญัประการหน่ึงของการเป็นผูน้ํา

องค์การ  ดังนั้ น  การให้อาํนาจในการปฏิบัติงานแก่พนักงานจึงถือเป็นปัจจัยส่วนหน่ึงของ          

การปฏิบติัเพื่อท่ีจะกา้วไปสู่การพฒันาองคก์ารเพื่อเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 

 คานซ์ (Khan)  ไดใ้หข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัการใหอ้าํนาจในการปฏิบติังานแก่พนกังาน  เช่น 

คานซ์ (Khan) เช่ือว่าการท่ีบริษัทจะก้าวไปสู่การเป็นบริษัทชั้นนําได้นั้ น  การให้อาํนาจ                 

ในการปฏิบติังานแก่พนักงาน  หรือ empowerment  เป็นส่ิงสําคญัท่ีจะนาํไปสู่การไดเ้ปรียบ          

ในการดาํเนินธุรกิจ  โดยไดเ้สนอบทความเก่ียวกบัการใหอ้าํนาจในการปฏิบติังานแก่พนกังาน  และ

อธิบายถึงความหมาย  ประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึน  วิธีการ  ตลอดจนผลดีท่ีผูบ้ริหารหรือผูน้าํจะไดรั้บเม่ือ

มีการให้อาํนาจในการปฏิบติังานกบัพนักงาน คานซ์ (Khan) ยงัไดก้ล่าวอีกว่า  การให้อาํนาจ        

ในการปฏิบติังานแก่พนกังานนั้นเป็นส่ิงจาํเป็นสําหรับการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลท่ีจะ

ก่อให้เกิดความเช่ือถือระหว่างนายจา้งและลูกจา้งและความสัมพนัธ์ดงักล่าวน้ีจะเป็นตวัผลกัดนัให้

พนักงานแต่ละคนทาํการปรับปรุงคุณภาพและผลผลิตอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งการให้บริการท่ีดีข้ึน  

(ดีกว่า)  หรืออาจกล่าวไดว้่า  การให้อาํนาจในการปฏิบติังานแก่พนกังานเป็นพลงัภายในท่ีช่วยให้

องคก์ารไดรั้บผลการปฏิบติังานตามเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ประโยชน์ของการให้อาํนาจในการปฏิบัติงานแก่พนักงานจากการศึกษา ของ คานซ์ 

(Khan)  ไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงผลในทางบวกท่ีเกิดข้ึนหลายประการ  อาทิเช่น   

1. ทาํให้ทศันคติของพนักงานดีข้ึน  จากการให้รับผิดชอบและให้อาํนาจกบัพนักงานท่ี

จะตอ้งรับผดิชอบต่อผลลพัธ์ของงานนั้น ๆ 

2. การให้อาํนาจในการปฏิบติังานแก่พนักงานทาํให้องคก์ารไดรั้บผลผลิตท่ีเพิ่มข้ึนและ

คุณภาพงานท่ีดีข้ึนจากการสร้างสรรคท่ี์เกิดจากพนกังาน  อีกทั้งอตัราการเปล่ียนงานของพนกังานก็

จะนอ้ยกวา่พนกังานท่ีไม่ไดรั้บอาํนาจในการปฏิบติังาน 

3. การให้อาํนาจในการปฏิบติังานแก่พนักงานยงัเป็นการปรับปรุงผลการทาํงานของผูน้าํ

เน่ืองจากเม่ือผูน้ําได้ให้อาํนาจในการปฏิบัติงานแก่พนักงานท่ีมีทักษะความสามารถ  ภายใต้

                                                 
120 P. M. Senge, “The Leader’s new work : Building Learning Organization,” Sloan 

Management Review 32, 1 (1990) : 7-23. 
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สภาพแวดลอ้มท่ีมีความเช่ือถือการพูดคุยการส่ือสารท่ีเปิดเผยแลว้  ผูบ้ริหารหรือผูน้าํก็จะสามารถ

ใชเ้วลาไปในการบริหารและจดัการงานอ่ืน 

4. รวมทั้งมีเวลาท่ีจะไปจดัการกบักิจกรรมการบริหารมากข้ึน  เช่น  การวางแผนธุรกิจ  และ

การพฒันาพนกังาน  เป็นตน้ 

นอกจากน้ี  ยงัได้แนะนําอีกว่า  วิธีการท่ีจะทาํให้ผลผลิตในองค์การดีข้ึน  คือ  การให้

อาํนาจในการปฏิบติังานแก่พนักงาน  เพื่อจัดการกับอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนกับการทาํงาน  และให้

พนกังานสามารถจดัทีมงานท่ีผูร่้วมทีมมาจากต่างแผนกเพื่อการทาํงานท่ีสอดคลอ้งกนั  เช่น  แผนก

จดัซ้ือ  แผนกบญัชี  แผนกวางแผนการผลิต  และแผนกสินคา้คงคลงั  เป็นตน้    การจดัพนกังานท่ี

มาร่วมทีมจากแผนกต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพน้ี  จะนําไปสู่การลดขอ้ขดัแยง้  เป็นการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการส่ือสาร  ส่งเสริมให้เกิดความเช่ือมัน่กนัภายในองคก์ารและในท่ีสุดส่งผลถึง

ผลผลิตท่ีสูงข้ึน 

อย่างไรก็ตาม  ความพยายามของผูน้าํหรือผูบ้ริหารในการให้อาํนาจในการปฏิบติังานแก่

พนกังานอาจเกิดความลม้เหลวโดยมีสาเหตุพอสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

1.  ขาดการสนับสนุนจากผูบ้ริหารและขาดความตั้ งใจอย่างจริงจัง  ดังนั้ น  องค์การ

จาํเป็นตอ้งมีการส่ือสารความมุ่งมัน่และความผกูพนัของผูบ้ริหารเป็นระยะ ๆ  

2.  การให้อาํนาจในการปฏิบติังานแก่พนกังานถูกใชเ้ป็นเคร่ืองมือให้การจดัการหรือการ

เปล่ียนแปลงให้เหมาะสม  เพื่อให้แน่ใจว่าพนกังานสามารถท่ีจะทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมายประสบ

ความสําเร็จ  การให้อาํนาจในการปฏิบติังานแก่พนกังานไม่ใช่ของเล่นหรือกลไกท่ีนาํมาใชจู้งใจ

พนกังานโดยไม่ไดใ้หค้วามรับผดิชอบหรืออาํนาจในการทาํงานอยา่งแทจ้ริง 

3.  ผูน้าํใชก้ารใหอ้าํนาจในการปฏิบติังานแก่พนกังานเพ่ือสละอาํนาจและความรับผิดชอบ

ในการบริหาร  โดยทาํการมอบหมายความรับผิดชอบในการทาํงานให้สําเร็จแก่ผูอ่ื้นและตนเอง  

คอยรับรางวลัความสาํเร็จแต่มอบความผดิใหผู้อ่ื้นเม่ืองานลม้เหลว 

4.  การให้อาํนาจในการปฏิบติังานแก่พนักงานโดยการแบ่งกลุ่ม  เช่น  ให้อาํนาจในการ

ปฏิบติังานกบักลุ่มคนท่ีมีอาํนาจทางความคิดและสร้างสรรคใ์นการแกปั้ญหาเท่านั้น  และละเลย

ไม่ใหอ้าํนาจแก่กลุ่มคนท่ีคิดวา่เขาไม่สามารถทาํได ้ การจดัแบ่งเช่นน้ีถือเป็นการทาํลายและบอกได้

ถึงความลม้เหลวอยา่งแน่ชดัของผลท่ีจะตามมา 

5.  การให้อาํนาจในการปฏิบติังานแก่พนักงานถูกใชโ้ดยไม่มีการลงทุนในการฝึกอบรม

และพฒันาทกัษะของพนกังาน  พนกังานท่ีไดรั้บอาํนาจในการปฏิบติังานหรือความรับผดิชอบใหม่

จะต้องได้รับทักษะเพิ่มเติมและได้รับการอบรมในเร่ืองการทํางานเป็นทีมเพื่อให้แน่ใจถึง

ความสาํเร็จท่ีต่อเน่ือง 
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6.  ผูน้าํไม่สามารถให้ผลป้อนกลบั (feedback)  และคาํแนะนาํท่ีเป็นรูปธรรมได ้ รวมทั้ง

ไม่ให้การยอมรับต่อผลท่ีพนักงานทาํสําเร็จ  ซ่ึงถา้ผูบ้ริหารหรือผูน้าํไม่ไดใ้ห้การสนับสนุนอย่าง

สมํ่าเสมอและเหมาะสมแลว้  การให้อาํนาจในการปฏิบติังานแก่พนกังานก็จะไม่สามารถเกิดผลดี

กบัองคก์ารได ้

คานซ์ (Khan) ไดแ้นะนาํขั้นตอนในการมอบหมายงานและการใหอ้าํนาจแก่ผูป้ฏิบติังานไว ้

5 ขั้นตอน คือ 

ขั้นตอนท่ี 1  ทาํการวิเคราะห์งาน  (analyze  your  job  duties) 

ผูน้าํหรือผูบ้ริหารจดัทาํรายการ  (list)  งานท่ีตนเองจะตอ้งทาํทีละรายการเป็นขอ้ ๆ ไป  

โดยพิจารณาว่าเป็นงานบริหารหรือมิใช่  ซ่ึงถา้เป็นงานในส่วนของการบริหารก็ยงัสมควรดูแล

รับผิดชอบและให้ถือโอกาสน้ีทาํการตรวจสอบดว้ยว่ารายการงานบริหารท่ีทาํเป็นขอ้ ๆ นั้น  มีขอ้

ใดก่อให้เกิดคุณค่าต่อการบรรลุเป้าหมายหรือวตัถุประสงคข์องบริษทั  หากมีขอ้ใดท่ีไม่ก่อให้เกิด

คุณค่าต่อการบรรลุเป้าหมายหรือวตัถุประสงค์ของบริษัท  ก็ให้ตัดสินใจยกเลิกเสีย  และทาํ

เช่นเดียวกนัเม่ือตรวจสอบงานท่ีไม่ใช่งานบริหาร  ถา้เป็นงานท่ีไม่ทาํเพื่อการบรรลุเป้าหมายหรือ

วตัถุประสงค์ขององค์การแลว้ให้หยุดทาํได ้ การกาํจดังานท่ีไม่จาํเป็นออกไป  นอกจากจะเป็น    

การทาํใหป้ระหยดัเวลาของตวัเองแลว้  ยงัประหยดัเวลาและความพยายามในการผอ่นถ่ายงานไปให้

ลูกนอ้งดว้ยการตรวจสอบและทาํรายการสาํหรับงานท่ีไม่ใช่งานบริหารหรือขั้นตอนการวิเคราะห์

งานน้ีจะทาํใหเ้กิดคุณค่ากบัทั้งบริษทั  (องคก์าร)  และหน่วยงานอีกดว้ย 

ขั้นตอนท่ี  2  การวางแผนเพื่อมอบหมายงาน  (plan to delegate tasks) 

ในขั้นตอนน้ีเป็นการตรวจสอบว่า  จะมอบหมายงานหรือให้อาํนาจกับพนักงานหรือ

ลูกนอ้งคนใดงานท่ีจะมอบหมายจะตอ้งมีความทา้ทายต่อพนกังานคนนั้น ๆ ซ่ึงจะทาํใหพ้นกังานคน

นั้นเกิดการเรียนรู้และกา้วหนา้จากงานท่ีไดรั้บมอบหมายดงักล่าว  อย่างไรก็ตาม  ผูน้าํก็ไม่ควรจะ

เลือกมอบหมายและให้อาํนาจแก่พนักงานหรือลูกน้องท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีและคิดว่าเขา              

มีความรับผิดชอบเท่านั้น  เพราะการท่ีมอบหมายงานท่ียากหรือมีความทา้ทายในปริมาณท่ีมาก

เกินไปอาจจะกลับกลายเป็นอุปสรรคหรือตัวจํากัดความพยายามของพนักงานหรือลูกน้อง  

โดยทัว่ไป     คนท่ีมีผลการปฏิบติังานท่ีดีควรจะตอ้งมีเวลาในการทาํงานท่ียดืหยุน่ได ้ และเขาเองก็

มกัจะสามารถใชเ้วลาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพอยู่แลว้  และมกัจะอาสาสมคัรท่ีจะช่วยรับผิดชอบ

อยา่งอ่ืนดว้ย ปัจจยัสาํคญัในขั้นตอนการวางแผนน้ีจะเก่ียวขอ้งกบัคนท่ีจะถูกมอบหมายงาน  จะตอ้ง

ไดรั้บการสนับสนุนในหลาย ๆ เร่ือง  รวมทั้งการตอบคาํถามท่ีอาจจะมีตามมา  จะตอ้งทาํให้หาย

สงสัยว่าทาํไม จึงตอ้งมีการเปล่ียนแปลง  การสนับสนุนน้ีจึงเป็นส่ิงสาํคญัและจาํเป็นต่อแผนการ

มอบหมายหรือการให้อาํนาจท่ีจะประสบความสําเร็จต่อไป  และในแผนจะตอ้งระบุดว้ยว่า  มี
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รายการใดบา้งท่ีจะตอ้งทาํให้สาํเร็จ  รวมทั้งจะตอ้งเสร็จเม่ือใดและมอบหมายให้ใครทาํบา้ง  อีกทั้ง

พิจารณาถึงทรัพยากรท่ีจะตอ้งใชว้า่มีอะไร  จดัการใหก้ารแนะนาํอบรมในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจะ

ทาํใหง้านประสบความสาํเร็จ  ซ่ึงจะตอ้งบอกรายละเอียดอยา่งชดัเจน 

ขั้นตอนท่ี  3  การมอบหมายงาน  (delegation) 

ผูน้าํจะตอ้งเปิดโอกาสให้พนกังานไดพู้ดคุยส่ือสารไดต้ลอดเวลาท่ีตอ้งการ  พนกังานหรือ

ลูกนอ้งท่ีไดรั้บมอบอาํนาจจะตอ้งแน่ใจไดว้่าผูน้าํหรือหวัหนา้จะช่วยเหลือเขาเสมอเม่ือเขาตอ้งการ  

ในขั้นตอนน้ีอาจจะมีอุปสรรคหลายอยา่งซ่ึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งเรียนรู้และกา้วขา้มไป  เช่น 

1.  พนกังานไม่ไดรั้บการอบรม  มีเวลาไม่เพียงพอ  และไดรั้บการสนบัสนุนดา้นทรัพยากร

ไม่เพียงพอต่อการทาํงานท่ีตอ้งรับผิดชอบ  ผูบ้ริหารหรือผูน้าํจาํเป็นตอ้งจดัส่ิงท่ีจะช่วยสนบัสนุน

เพื่อใหค้วามรับผดิชอบใหม่ท่ีไดรั้บประสบผลสาํเร็จ 

2.  พนกังานรู้สึกไม่เช่ือถือและไม่มัน่ใจ  ซ่ึงผูบ้ริหารหรือผูน้าํจาํเป็นตอ้งรับฟังขอ้คิดเห็น

ต่าง ๆ อยา่งตั้งใจและเห็นใจ  และใหค้าํแนะนาํเพื่อช่วยใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปโดยสะดวก 

3.  พนักงานขาดประสบการณ์และความสามารถในการท่ีจะรับผิดชอบ  ผูบ้ริหารจะตอ้ง

จดัการอบรมใหพ้นกังาน  รวมทั้งสนบัสนุนใหเ้กิดความเช่ือมัน่ในตนเองเม่ือมีโอกาส 

4.  พนักงานมกัจะกลวัการวิจารณ์และตอ้งการหลีกเล่ียงความเส่ียง  ผูบ้ริหารจาํเป็นตอ้ง

อธิบายให้เขา้ใจว่า  การวิจารณ์ไม่ไดมี้จุดมุ่งหมายเพื่อการตาํหนิ  แต่เพื่อให้เกิดการเรียนรู้  และ

แกไ้ขปรับปรุงเพื่อนาํไปสู่ความสาํเร็จต่อไป  และทาํใหพ้นกังานคนนั้น ๆ มัน่ใจว่าผูน้าํอยูเ่คียงขา้ง

และใหก้ารสนบัสนุนทุกดา้นเพื่อนาํไปสู่ความสาํเร็จของงานท่ีไดรั้บผดิชอบใหม่ 

5.  พนกังานจะตอ้งไดรั้บอาํนาจอยา่งเพียงพอต่อการทาํงานใหม่ท่ีไดรั้บมอบมา  การเป็น

หุน้ส่วนในการทาํงานกบัพนกังานจะทาํใหเ้ขารู้สึกวา่มีความมัน่ใจในการทาํงาน 

ขั้นตอนท่ี 4  การควบคุมและติดตามความกา้วหนา้  (monitor and follow – up progress) 

1.  จะตอ้งมีการติดตามและควบคุมเพ่ือให้แผนท่ีวางไวป้ระสบความสําเร็จ  ตลอดจน     

การปรับปรุงแผนและทาํให้มีความทนัสมยั  เน่ืองจากว่าขณะท่ีปฏิบติัตามแผนอาจจะมีบางส่ิง

บางอยา่งท่ีไม่ไดเ้ป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้ ซ่ึงอาจจะตอ้งมีการติดต่อกบับุคคลอ่ืนและการหาสาเหตุ

ท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน 

2.  จะตอ้งให้เวลาอยา่งเพียงพอในการปฏิบติังานท่ีตอ้งรับผิดชอบใหม่  ซ่ึงอาจจะใชเ้วลา

ในการเรียนรู้  และการประยุกตก์ารเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนในงานน้ีกบังานใหม่ท่ีตอ้งรับผิดชอบต่อไปใน

อนาคตเม่ือตรวจสอบแผนแล้วให้ทบทวนดูผลลัพธ์ท่ีได้ด้วยการให้รางวลักับผูป้ฏิบัติงานท่ี

รับผดิชอบกบังานท่ีนอกเหนือไดอ้ยา่งประสบความสาํเร็จ 

ขั้นตอนท่ี 5  รางวลัความสาํเร็จ (reward successful results) 
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การจูงใจใหค้นแต่ละคนทาํงานใหป้ระสบความสาํเร็จนั้นแตกต่างกนั  และการกระทาํของ

พนกังานข้ึนอยูก่บัการจูงใจน้ี  ในขั้นตอนน้ีใหส้ร้างรายการคาํถามข้ึนมาเพื่อถามพนกังานว่าอะไรท่ี

เป็นความรู้สึกภายในท่ีทาํให้แต่ละคนเกิดแรงจูงใจท่ีจะทาํงานให้ประสบความสําเร็จ   ส่ิงจูงใจ

เหล่านั้นอาจเป็น ความตอ้งการท่ีจะประสบความสําเร็จ  ตอ้งการเป็นท่ีรักของเพื่อร่วมงานหรือ

บุคคลอ่ืน  เงิน  ช่ือเสียง  การไดรั้บการสนบัสนุน หรืออาจเป็นปัจจยัอ่ืน ๆ เป็นตน้121 

3. การส่ือสาร (communication)  

เวส และ เมเยร์ (West III and Meyer) กล่าวว่า ความสามารถในการเรียนรู้ขององคก์าร

ข้ึนอยูก่บัระบบการส่ือสารขององคก์ารนั้น กระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างความรู้ (knowledge 

creation) รวมทั้งการพูดหรือการประกาศออกมาอยา่งชดัเจนดว้ย และจากการศึกษาของเขา ยงัพบ

อีกดว้ยวา่รูปแบบขององคก์ารสมยัใหม่ท่ีดาํเนินงานภายใตส้ภาพแวดลอ้มท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่ง

รวดเร็วและการแข่งขนัท่ีรุนแรงมกัจะเป็นองคก์ารในแนวราบ ซ่ึงเหตุผงพื้นฐานของการจดัองคก์าร

ในแนวราบก็คือ เพื่อสนับสนุนระบบและกระบวนการในการส่ือสารขององค์การ เพื่อส่งผล

ต่อเน่ืองถึงการเรียนรู้ในองคก์าร ซ่ึงระบบเหล่าน้ีจะช่วยใหผู้จ้ดัการสามารถรวบรวมขอ้มูลไดอ้ยา่ง

รวดเร็ว และนํามาใช้ในการตดัสินใจไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ความสามารถในการส่ือสารของ

องค์การจึงนับไดว้่าเป็นเบ้ืองหลงัท่ีสําคญัของการทาํให้องค์การเกิดการเรียนรู้และเกิดความได้

เปรียบเทียบตามมาในท่ีสุด122 

ความสําคญัของการส่ือสารทีส่่งผลต่อการพฒันาไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ 

 การส่ือสารเป็นคุณลกัษณะท่ีสาํคญัประการหน่ึง หรือเป็นส่วนประกอบท่ีสาํคญัท่ีส่งผลต่อ

การเรียนรู้ขององคก์าร เซงเก (Senge) พิจารณาการส่ือสารในองคก์ารเพ่ือการเรียนรู้ในลกัษณะของ

การวิเคราะห์กระบวนการพูดคุยและการสนทนา ตลอดจนการอภิปรายโตแ้ยง้ โดยไดก้ล่าวถึง    

การพูดคุยและบทสนทนาว่าเป็นส่วนหน่ึงของการส่ือสาร และเป็นส่วนประกอบท่ีสําคญัของ      

การเรียนรู้ในระดบัทีม โดยไดรั้บการสนบัสนุนจากนกัวิชาการคนอ่ืนว่า ความคิดเห็นของทีมเป็น

ส่ิงท่ีมีศกัยภาพ และยิง่ใหญ่กวา่ความคิดในระดบับุคคล ซ่ึง เซงเก (Senge) กล่าววา่ การบรรยายหรือ

การสนทนาแยกง่ายๆได ้2 แบบคือ การสนทนา (dialogue) และการอภิปรายโตแ้ยง้ (discussion) ซ่ึง

ทั้งสองส่ิงน้ีมีความสาํคญัต่อความสามารถในการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองของทีม แต่อาํนาจของทีมจะ

ข้ึนอยูก่บัการทาํงานร่วมกนั การสนทนา (dialogue) เป็นการพดูคุยส่ือสารท่ีทาํใหเ้กิดการไหลเวียน

                                                 
121 S. Khan, “The Key to Being a Leader Company : Empowerment,” Journal for 

Quality & Participation 20, 1 (1997) : 44-49. 
122P. G. West III and D. G. Meyer, “Communicated Knowledge as a Learning 

Foundation,” The international Journal of Organizational Analysis 3,  1 (1997) : 25-58.  
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ของความคิด (สติปัญญา) หรือทาํให้เกิดความสามารถในการเขา้ใจไดม้ากข้ึน การอภิปรายโตแ้ยง้ 

(discussion) มีความหมายพื้นฐานมาจากการเคาะ การกระทบกนั หรือการปะทะ เปรียบเหมือนกบั

การเล่นปิงปองท่ีตีลูกบอลไปมาระหว่าง 2 คน ซ่ึงในการเล่นเกมน้ี เร่ืองท่ีกาํลงัเป็นท่ีน่าสนใจ

ร่วมกนัจะถูกวิเคราะห์และจาํแนกจากหลายๆมุมมองของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

 ในการเรียนรู้ระดบัทีมหรือกลุ่ม เซงเก (Senge) แนะนาํว่า จะตอ้งใชก้ารสนทนาและ      

การอภิปรายโตแ้ยง้อยา่งสมดุล ในการอภิปรายโตแ้ยง้จะมีการนาํมุมมองท่ีแตกต่างมาเสนอแนะและ

ถกเถียง ซ่ึงเม่ือมีการอภิปรายท่ีชดัเจนในตอนตน้อาจจะมีประโยชน์ต่อการวิเคราะห์สถานการณ์

โดยรวมทั้งหมด สําหรับในการสนทนาจะมีการนาํเสนอมุมมองท่ีแตกต่างเพื่อเป็นแนวทางไปสู่  

การคน้พบมุมมองใหม่ 

 ตามแนวคิดของ เซงเก (Senge) การส่ือสารในองคก์ารเพื่อการเรียนรู้จะให้ความสาํคญัถึง

การสนทนาและการอภิปรายโตแ้ยง้ เพื่อเขา้ใจกระบวนการทางความคิดตลอดจนมุมมองใหม่ๆท่ี

เป็นผลจากการส่ือสารผา่นการพดูคุยนั้นๆ ซ่ึง เซ็งเก กล่าววา่เป็นการเรียนรู้ท่ีสาํคญัในระดบัทีม123 

4. การถ่ายโอนความรู้ขององค์การ 

  ในสภาพแวดลอ้มของการแข่งขนัในปัจจุบนั เป็นท่ียอมรับกนัว่า ความรู้ขององคก์ารเป็น

สินทรัพยพ์ื้นฐานท่ีมีความสําคญัเป็นอย่างมาก การท่ีองค์การจะเกิดความไดเ้ปรียบเทียบไดน้ั้น

ข้ึนอยู่กับความรู้ขององค์การว่า องค์การรู้อะไร และใช้ความรู้นั้นอย่างไร และรวดเร็วแค่ไหน        

ท่ีองคก์ารมีการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ เน่ืองจากการถ่ายโอนความรู้เป็นลกัษณะสาํคญัประการหน่ึงของ

การเป็นองคก์ารเพื่อการเรียนรู้ การเรียนรู้จะเกิดข้ึนเม่ือความรู้จากส่วนหน่ึงขององคก์ารถูกถ่ายโอน

อยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพไปยงัอีกส่วนหน่ึงขององคก์าร และการถ่ายโอนก็เป็นกระบวนการ

จดัการความรู้ท่ีสาํคญัท่ีสุดในองคก์ารกระบวนการหน่ึง ส่วน โกห์ (Goh) กล่าวว่า วิธีการในการ

สนับสนุนการถ่ายโอนความรู้นั้ นสามารถทาํได้โดยการเลือกคุณค่า (value) ขององค์การเช่น       

“การเพิ่มความพอใจของลูกคา้” ดงันั้น พนกังานก็จะมุ่งความสนใจไปท่ีการดกัจบัความรู้เก่ียวกบั

ความตอ้งการและความชอบของลูกคา้ และดว้ยความรู้น้ีทางเลือกในการทาํกิจกรรมต่างๆของ

องคก์ารก็จะมุ่งไปท่ีการเพิ่มยอดขาย การปรับปรุงการให้บริการขนส่ง การแกปั้ญหาอย่างรวดเร็ว

และมีประสิทธิภาพให้กบัลูกคา้ ผลก็คือ การถ่ายโอนความรู้ไปยงัพนกังานคนอ่ืนๆ หรือกบัลูกคา้ 

และองคก์ารจะมี best practices ซ่ึงเป็นแนวทางหรือวิธีการปฏิบติัท่ีทาํให้องคก์ารประสบ

ความสาํเร็จ (เป็นเลิศ) โดยการเรียนรู้จากประสบการณ์ของผูท่ี้ประสบความสาํเร็จหรือทาํไดดี้กว่า

องคก์ารเรา โดยไม่ตอ้งเสียเวลาในการเร่ิมตน้ทาํเองหรือลองผิด ลองถูก ดงันั้น best practices         

                                                 
123 P. M. Senge, Team Learning,  McKinsey Quarterly (1991) : 82-93. 
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จึงเป็นฐานความรู้สาํคญัท่ีจะใชใ้นการพฒันาและปรับปรุงองคก์ารเพ่ือให้องคก์ารสามารถแข่งขนั

กบัองคก์ารอ่ืนได้124 

5. คุณลกัษณะของการเป็นพนักงานในองค์การเพือ่การเรียนรู้ (employee characteristics) 

 เทเลอร์ และ ธอร์พ (Taylor and Thorpe) กล่าวว่า กุญแจสาํคญัในการพฒันาองคก์ารไปสู่

องคก์ารเพื่อการเรียนรู้ คือ ความสามารถในการเรียนรู้ของคนในองคก์าร และความสามารถ         

ในการนาํองคค์วามรู้ท่ีเรียนมาไปประยกุตใ์ชไ้ดก้บัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลง125 

ความสําคญัของบุคคลกบัองค์การเพือ่การเรียนรู้ 

 งานท่ีสําคัญของแผนกบุคคลเพื่อสร้างให้เกิดคุณค่ากับองค์การตามท่ี อุลริช และ         

บรอคแบงค ์(Ulrich and Brockbank) แนะนาํเก่ียวขอ้งกบักระบวนการ 4 อยา่งคือ 

1. กระบวนการเก่ียวกบัคน หรือ flow of people หมายถึง ส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบัคนในองคก์าร 

รวมไปถึงการเคล่ือนยา้ยคนเขา้หรืออกจากองค์การอย่างไร การเล่ือนขั้นเล่ือนตาํแหน่งอย่างไร    

การมีกระบวนการเก่ียวกับคนท่ีเหมาะสมจะช่วยให้องค์การแน่ใจได้ว่ามีคนท่ีมีความสามารถ

เหมาะสมตรงตามความตอ้งการกบักลยทุธ์ขององคก์าร 

2. กระบวนการในการจดัการผลการปฏิบติังานหรือ flow of performance management 

เป็นการพิจารณาถึงความสําคญัของคนกบัการทาํงานในเร่ืองมาตรฐานการทาํงานและการวดัผล  

การปฏิบติังาน รางวลัท่ีเป็นตวัเงินและไม่เป็นตวัเงิน รวมทั้งขอ้มูลป้อนกลบัจากผูถื้อหุ้น การให ้     

ความสนใจต่อกระบวนการในการจดัการผลการปฏิบติังาน ซ่ึงจะส่งผลต่อความรับผดิชอบของผล

การปฏิบติังานของพนกังาน ทั้งในเร่ืองการบนัทึกผลการทาํงาน การอธิบายถึงผลงานและการให้

รางวลัและการลงโทษเม่ือไม่ไดผ้ลการปฏิบติังานตามท่ีองคก์ารตอ้งการ 

3. กระบวนการในเร่ืองขอ้มูลข่าวสารหรือ flow of information การให้ความสนใจกบั

กระบวนการในเร่ืองขอ้มูลข่าวสารอย่างเหมาะสมทาํให้คนในองคก์ารรู้ว่า มีอะไรเกิดข้ึน ทาํไม 

และสามารถประยกุตต์วัเองให้ทาํในส่ิงท่ีจะสร้างคุณค่าให้กบัองคก์ารได ้และกระบวนการในเร่ือง

ขอ้มูลข่าวสารยงัเป็นการทาํใหค้นหรือพนกังานในองคก์ารตระหนกัถึงการสะสมความรู้ในองคก์าร

ดว้ย 

4. กระบวนการในงาน flow of work กระบวนการทาํงาน เช่น ใครเป็นผูรั้บผิดชอบ         

ในการทาํงานน้ี งานถูกทาํอยา่งไร และท่ีไหนท่ีทาํใหค้นทาํงานไดอ้ยา่งเตม็ความสามารถ เพื่อใหไ้ด้

                                                 
124 S. C. Goh, “Managing Effective Knowledge Transfer : An Integrative Framework and 

Some Practice Implications,” Journal of Knowledge Management 6, 1 (2002) : 23-30. 
125 S. E. B. Taylor and R. Thorpe, “A Step in the Right Direction? Investors in People and 

the Learning Organization,” British Journal of Management 13 (2002) : 161-171. 
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ผลผลิตท่ีองคก์ารตอ้งการ การให้ความสนใจในเร่ืองน้ีทาํให้เกิดกระบวนการควบคุมการทาํงาน 

การรับผดิชอบ และระบบท่ีส่งผลต่อคุณภาพ126 

6.  การยกระดับผลการปฏิบัติงาน (performance upgrading) 

 ในองคก์ารเพื่อการเรียนรู้ การยกระดบัผลการปฏิบติังานหรือการปรับปรุงให้ระดบัผล   

การปฏิบัติงานท่ีดีข้ึนเป็นลักษณะท่ีสําคัญประการหน่ึง อีกทั้ งยงัถือว่าเป็นมาตรวัดท่ีสําคัญ           

ในการประเมินว่าองคก์ารกาํลงัเดินทางหรือมุ่งหนา้ไปสู่การพฒันาการเป็นองคก์ารเพ่ือการเรียนรู้ 

ดงันั้นองคก์ารจะตอ้งสามารถบอกไดว้่าหรือวดัไดว้่า พนักงานมีการเรียนรู้ มีการแสวงหาความรู้ 

และมีการนาํความรู้ไปใชไ้ดม้ากนอ้ยเพียงใด ซ่ึงผลของการเรียนรู้ การแบ่งปันความรู้ และการนาํ

ความรู้ไปใช้น้ี ก็จะแสดงออกมาให้เห็นในรูปของผลการดําเนินงานขององค์การ ระดับผล           

การปฏิบติัท่ีดีข้ึนหรือยกระดบัผลการปฏิบติังานขององคก์ารจึงเป็นลกัษณะท่ีสําคญัประการหน่ึง

ขององคก์ารท่ีกาํลงัพฒันาไปสู่การเป็นองคก์ารเพื่อการเรียนรู้ 

 ความหมายของการยกระดับผลการปฏิบัติงาน 

 การยกระดบัผลการปฏิบติังานในท่ีน้ีจะหมายถึง การปรับปรุงคุณภาพในการทาํงาน

อย่างต่อเน่ือง รวมทั้ งมีการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆอย่างต่อเน่ืองด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นในด้าน

กระบวนการหรือในดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ กล่าวคือ องคก์ารอาจจะมีการปรับปรุงกระบวนการ

ในการทาํงานใหม่ และ/หรือการนาํกระบวนการใหม่ๆมาใช ้หรือมีการปรับปรุงผลิตภณัฑ์และ

บริการใหม่ และ/หรือออกแบบผลิตภณัฑ์และบริการใหม่สู่ตลาด เป็นตน้ ทั้งการปรับปรุงและ     

การสร้างสรรคส่ิ์งใหม่น้ีว่าจะเป็นในเร่ืองของกระบวนการหรือในเร่ืองของผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

ถือว่าเป็นการปรับปรุงคุณภาพในการทาํงานทั้งส้ิน ดงันั้น พนกังานในองคก์ารเพื่อการเรียนรู้จึงถูก

คาดหวงัว่าจะมีการเรียนรู้และนาํองคค์วามรู้ท่ีไดไ้ปใชเ้พ่ือการปรับปรุงคุณภาพการทาํงานของตน 

และนัน่กคื็อการยกระดบัผลการปฏิบติังานใหดี้ข้ึนอีกประการหน่ึง127 

 

 

 

 

 

                                                 
126 D. Ulrish and W. Brockbank, “The Work of HR part one : People and Performance,” 

Strategic HR Review 4,5 (2005) : 20-23. 
127 ยุรพร ศุทธรัตน์, องค์การเพื่อการเรียนรู้, (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั, 2552), 305-306. 
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การจัดการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 

การบริหารจัดการสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

 สืบเน่ืองจากพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 

กระทรวงศึกษาธิการได้ปฏิรูปโครงสร้างและระบบบริหาร  โดยแบ่งส่วนราชการใหม่                 

เป็นการบริหารราชการส่วนกลาง  และการบริหารราชการเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา128    

ในส่วนกลางไดยุ้บกรมต่างๆ  และแบ่งส่วนราชการประกอบดว้ย สาํนกังานรัฐมนตรี  สาํนกังาน

ปลดักระทรวง  สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา  สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และยบุส่วน

ราชการท่ีตั้งอยูใ่นส่วนภูมิภาค  ไดแ้ก่  สาํนกังานศึกษาจงัหวดั  สาํนกังานการประถมศึกษาจงัหวดั  

สาํนกังานสามญัศึกษาจงัหวดั  สาํนกังานการประถมศึกษาอาํเภอ  และสาํนกังานศึกษาธิการอาํเภอ 

โดยจดัตั้งเป็นสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ซ่ึงเป็นหน่วยงานทางการศึกษาท่ีอยู่ภายใตก้ารกาํกบั

ดูแลของสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีหนา้ท่ีดาํเนินการตามอาํนาจหน้าท่ีของ

คณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 

และมาตรา 37 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546  มีอาํนาจ

หนา้ท่ีจดัทาํนโยบาย  แผนพฒันามาตรฐานการศึกษา  วิเคราะห์จดัตั้ง  จดัสรร  กาํกบั  ตรวจสอบ 

ติดตามการใชง้บประมาณ  ประสานการส่งเสริม  สนับสนุนกาํกบั  ดูแล  ติดตามและประเมินผล  

รวมทั้งการระดมทรัพยากรในการส่งเสริมการจดัและพฒันาการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา129  ให้สถานศึกษาในสังกัดสามารถจดัการศึกษาตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติั

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ.2545  สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม

เขต 1  ประกอบด้วยพื้นท่ีอําเภอเมืองนครปฐม  อําเภอกําแพงแสน  และอําเภอดอนตูม                    

มีสถานศึกษาในสังกัดท่ีเป็นสถานศึกษาของรัฐ จาํนวน 141 โรง  เป็นสถานศึกษาในสังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  จาํนวน 128 โรง  สังกัด กรมสามญัศึกษา  

จาํนวน 13 โรง 130  รวมทั้ง ประสานส่งเสริมสนับสนุนการจดัการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน 

จาํนวน 23 โรง โดยเป็นสถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาํนวน 18 โรง 131 

                                                 
128 กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานทีเ่ป็นนิติบุคคล (กรุงเทพฯ 

: องคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ,์ 2546), 74. 
129 กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือปฏิบัติงานสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา (ม.ป.ท., 2546),       

1 – 3.  
130 สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 1, ข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2548  
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การบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 ในการดาํเนินการจดัการศึกษา  สถานศึกษาในสังกดั  ดาํเนินการบริหารจดัการตามภารกิจ

สอดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช 2540  พระราชบญัญติัการศึกษา

แห่งชาติ  พ.ศ.2542  ยทุธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ  นโยบายจุดเนน้ของสาํนกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  และยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดันครปฐม  โดยสถานศึกษาท่ีจดัการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน  ดาํเนินภารกิจตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  ท่ีกระจายอาํนาจให้

สถานศึกษา 4 ดา้น  ไดแ้ก่  ดา้นบริหารงานวิชาการ  ดา้นบริหารงบประมาณ  ดา้นบริหารงานบุคคล  

และดา้นบริหารทัว่ไป สถานศึกษาสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐมเขต 1  แบ่งส่วนราชการ

ภายในสถานศึกษาตามระเบียบคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐมเขต 1 ว่าดว้ยการแบ่ง

ส่วนราชการภายในสถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  หรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน พ.ศ.

2548  ลงวนัท่ี 22  กนัยายน  2548  เป็นกลุ่มงาน  ดงัน้ี 

 กลุ่มบริหารงานวิชาการ  มีลกัษณะกลุ่มงาน  หรืองานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่า

กลุ่มงานตามขอบข่ายของงาน  ประกอบดว้ย 1)  การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา  2) การพฒันา

กระบวนการเรียนรู้  3) การวดัผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน  4)  การวิจยัเพื่อพฒันา

คุณภาพการศึกษา  5)  การพฒันาส่ือ  นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศึกษา  6)  การพฒันาแหล่ง

เรียนรู้  7)  การนิเทศการศึกษา  8)  การแนะแนวการศึกษา  9)  การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา  10)  การส่งเสริมความรู้ดา้นวิชาการแก่ชุมชน  11)  การประสานความร่วมมือ

ในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาอ่ืน   12) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล  

ครอบครัว  องคก์ร  หน่วยงาน  และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา  และ  13) งานวิชาการอ่ืนท่ีไม่ไดร้ะบุ

ไว ้ใหส้ถานศึกษาจดัไดต้ามความเหมาะสม 

 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ  มีลกัษณะกลุ่มงาน  หรืองานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่า

กลุ่มงานตามขอบข่ายของงาน ประกอบด้วย   1) การจัดทําแผนและเสนอของบประมาณ               

2) การจดัสรรงบประมาณ  3) การตรวจสอบ  ติดตาม  ประเมินผล  และรายงานผลการใชเ้งินและ

ผลการดาํเนินงาน  4) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  5) การบริหารการเงิน        

6) การบริหารบญัชี  และ  7) การบริหารพสัดุและสินทรัพย ์

 กลุ่มบริหารงานบุคคล  มีลกัษณะกลุ่มงาน  หรืองานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่า

กลุ่มงานตามขอบข่ายของงาน  ประกอบด้วย  1) การวางแผนอตัรากาํลงัและกาํหนดตาํแหน่ง         

2) การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  3) การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ   4)  งานวินยั

                                                                                                                                            
(ม.ป.ท., 2548), 52. 

131 เร่ืองเดียวกนั, 11. 



144 

 

   

 

และการรักษาวินัย  5)  งานการออกจากราชการ  และ 6) งานสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

หน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  หรือท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 กลุ่มบริหารทัว่ไป  มีลกัษณะกลุ่มงาน  หรืองานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่ากลุ่ม

งาน  ตามขอบข่ายของงาน  ประกอบด้วย  1) การดําเนินงานธุรการ    2) งานเลขานุการ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  3) งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ             

4)  การประสานและพฒันาเครือข่ายสถานศึกษา 5) การจดัระบบการบริหารและพฒันาองค์กร        

6)  งานเทคโนโลยสีารสนเทศ  7)  การส่งเสริม สนบัสนุนดา้นวิชาการ  งบประมาณ   บุคลากร  และ

บริหารทั่วไป  8) การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม  9) การจัดทําสํามะโนผูเ้รียน              

10) การรับนกัเรียน  11) การส่งเสริมและการประสานงานการจดัการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  

และตามอธัยาศยั  12)  การส่งเสริมงานกิจการนักเรียน  13)  การประชาสัมพนัธ์งานการศึกษา       

14)  การส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคล  ชุมชน  องค์กร  

หน่วยงาน  และสถาบนัสังคมอ่ืนท่ีจดัการศึกษา  15)  งานประสานราชการกบัเขตพื้นท่ีการศึกษา

และหน่วยงานอ่ืน  16)  การจดัระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน  17) งานบริการสาธารณะ  และ  

18)  งานท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นงานอ่ืน  ซ่ึงสถานศึกษาหรือส่วนราชการท่ีช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีภารกิจหรือ

ความจาํเป็นในการบริหารงานท่ีแตกต่างออกไป  อาจแบ่งส่วนราชการเป็นกลุ่มท่ีมีจาํนวนมากกว่า  

หรือน้อยกว่า  หรือรวมบางกลุ่มเขา้ดว้ยกนัไดต้ามความเหมาะสม  โดยคาํนึงถึงความสัมพนัธ์ท่ี

ส่งผลต่อคุณภาพการจดัการศึกษา  ระดบั  ขนาด  จาํนวนนกัเรียนผูรั้บบริการ  และความเหมาะสม

ดา้นอ่ืนของสถานศึกษาหรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน 

 

ข้อมูลองค์การ 

วสัิยทศัน์ 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต1 เป็นนครแห่งคุณภาพการศึกษา โรงเรียน และ

ผูเ้รียนมีคุณภาพไดม้าตรฐาน และพฒันาสู่สากล โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

พนัธกจิ 

จดัการศึกษาแก่ประชากรวยัเรียนอยา่งทัว่ถึง มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

พฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพ คุณธรรม นาํความรู้ ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพฒันาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพสู่การแข่งขนัในระดับสากล  เพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารจดัการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วม

จากทุกภาคส่วน  
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เป้าประสงค์หลกั 

1. ผูเ้รียนทุกคนมีคุณภาพไดม้าตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและพฒันาสู่สากล  

2. ประชากรวยัเรียนทุกคนไดรั้บโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่อนุบาลจนจบ 

การศึกษาขั้นพื้นฐานอยา่งมีคุณภาพทัว่ถึงและเสมอภาค 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพเต็มตาม

ศกัยภาพ 

4. สานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีความเขม้แขง็ตามหลกัธรรมาภิบาล และ

เป็นกลไกขบัเคล่ือนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่คุณภาพระดบัมาตรฐานสากล  

กลยุทธ์ 

1. พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบัตามหลกัสูตรและส่งเสริมความสามารถ

ดา้นเทคโนโลยเีพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ (Raising the bar) 

2. ปลูกฝังคุณธรรมความสาํนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง (Moral and Ethics) 

3. ขยายโอกาสทางการศึกษาใหท้ัว่ถึง ลดความเหล่ือมลํ้าครอบคลุมผูเ้รียนไดรั้บโอกาสใน

การพฒันาเตม็ตามศกัยภาพ (Filling the gap) 

4. พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจดัการเรียนรู้ไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ (Teacher Enhancement) 

5. พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาล 

เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา (Good 

Governance)132 

ข้อมูลพืน้ฐานทางการศึกษา 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ดูแลรับผดิชอบการจดัการศึกษา

ขั้นพื้นฐานสถานศึกษาของรัฐ และส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการศึกษาสถานศึกษาเอกชน รวมทั้ง                 

การจดัการศึกษา สถานศึกษาสังกดัอ่ืนในเขตอาํเภอเมืองนครปฐม อาํเภอกาํแพงแสน และอาํเภอ

ดอนตูม ดงัน้ี 

 

 

                                                 
132สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1, แผนปฏิบตัริาชการ ประจําปี 

งบประมาณ 2556 สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 (7/2555) (ม.ป.ท., 

2555), 32. 
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ตารางท่ี 8 จาํนวนสถานศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

ประเภทโรงเรียนท่ีจดัการศึกษา จาํนวน 

ระดบัอนุบาล 1 ถึง ระดบัประถมศึกษาปีท่ี6 108 

ระดบัอนุบาล 1 ถึง ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 3 19 

รวม 127 

 

ตารางท่ี 9 จาํนวนสถานศึกษาเอกชน 

ประเภทโรงเรียนท่ีจดัการศึกษา จาํนวน 

ระดบัอนุบาล  2 

ระดบัอนุบาล 1 ถึง ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6  12 

ระดบัอนุบาล 1 ถึง ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 3  2 

ระดบัอนุบาล 1 ถึง ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 6  1 

ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง ปวช.  1 

ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 6 2 

ระดบั ปวช. - 

ระดบั ปวช. ถึง ปวส. 3 3 

รวม 23 

 

ตารางท่ี 10 จาํนวนโรงเรียนสงักดัอ่ืน ๆ 

สังกดั จํานวน 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  9 

โรงเรียนสาธิตในมหาวิทยาลยั สงักดั สกอ.  4 

สาํนกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ  1 

สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  3 

มหาวิทยาลยัของรัฐ  3 

มหาวิทยาลยัของเอกชน  1 

รวม 9 
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ตารางท่ี 11 จาํนวนโรงเรียนจาํแนกขนาดตามจาํนวนนกัเรียน 

ขนาดโรงเรียน  จาํนวนนกัเรียน จาํนวนโรงเรียน 

ขนาดท่ี 1  นกัเรียน 1 - 120 คน  51 

ขนาดท่ี 2  นกัเรียน 121 - 200 คน  31 

ขนาดท่ี 3  นกัเรียน 201 - 300 คน  13 

ขนาดท่ี 4  นกัเรียน 301 - 499 คน  16 

ขนาดท่ี 5  นกัเรียน 500 - 1499 คน  13 

ขนาดท่ี 6  นกัเรียน1500- 2499 คน  1 

ขนาดท่ี 7  นกัเรียน 2500 ข้ึนไป  2 

 

ตารางท่ี 12 จาํนวนนกัเรียนจาํแนกตามระดบัชั้น หอ้งเรียน และสงักดั 

ระดบั/ชั้น 

โรงเรียนของรัฐ โรงเรียนเอกชน 

ชาย หญิง รวม 
จาํนวน 

ชาย หญิง รวม 
จาํนวน 

หอ้งเรียน หอ้งเรียน 

เดก็เลก็     22 32 54 1 

อนุบาล 3 ขวบ - - - - 471 486 957 38 

อนุบาล 1 1,917 1,902 3,873 175 479 550 1,029 38 

อนุบาล 2 2,001 1,814 3,815 175 619 626 1,245 38 

รวมระดบัก่อนประถม 3,972 3,716 7,688 349 1,591 1,649 3,285 115 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 2,000 1,911 4,111 179 517 571 1,088 33 

ประถมศึกษาปีท่ี 2 2,238 1,982 4,220 177 551 557 1,108 33 

ประถมศึกษาปีท่ี 3 2,141 1,973 4,114 177 458 531 989 31 

ประถมศึกษาปีท่ี 4 2,111 1,882 3,993 172 445 495 940 31 

ประถมศึกษาปีท่ี 5 2,102 1,880 3,982 170 452 509 961 31 

ประถมศึกษาปีท่ี 6 2,065 2,004 4,069 174 500 564 1,064 30 

รวมระดบัประถมศึกษา 12,857 11,632 24,489 1,049 2,923 3,227 6,150 189 

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 440 324 764 26 167 167 334 12 

มธัยมศึกษาปีท่ี 2 410 328 738 27 139 154 293 12 

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 408 302 710 27 168 186 354 12 

รวมมธัยมศึกษาตอนตน้ 1,258 954 2,212 80 474 507 981 36 

มธัยมศึกษาปีท่ี 4     164 223 387 7 
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ตารางท่ี 12 จาํนวนนกัเรียนจาํแนกตามระดบัชั้น หอ้งเรียน และสงักดั (ต่อ) 

ระดบั/ชั้น 

โรงเรียนของรัฐ โรงเรียนเอกชน 

ชาย หญิง รวม 
จาํนวน 

ชาย หญิง รวม 
จาํนวน 

หอ้งเรียน หอ้งเรียน 

มธัยมศึกษาปีท่ี 5     102 123 225 6 

มธัยมศึกษาปีท่ี 6     104 102 206 6 

รวมมธัยมศึกษาตอนปลาย     370 448 818 19 

ปวช.1     183 214 397 12 

ปวช. 2     102 148 250 13 

ปวช.3     147 167 314 18 

รวมปวช.     432 529 961 43 

รวมปวส.     35 110 145 53 

รวมทั้งส้ิน 18,087 16,302 34,389 1,478 5,825 6,515 12,340 455 

 

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 10 มิถุนายน 2555 

 

ตารางท่ี 13  จาํนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบติังานในโรงเรียน ปีการศึกษา 2555 

 

ช่วงชั้น 
จาํนวนครู ตาม จ.18 จาํนวนครู – ขาด + เกิน ลูกจา้ง 

ประจาํ 

พนกังาน

ราชการ 

ลูกจา้ง

ชัว่คราว 

รวม

ลูกจา้ง 

รวม

บุคลากร

ทั้งส้ิน ผอ./รอง ครู รวม ผอ./รอง ครู รวม 

ปฐมวยั  

138 

 

33 

 

1,186 

 

404 

 

1,324 

 

437 

 

0 

 

1 

 

-76 

 

-21 

 

-76 

 

-21 

}14 }106 }64 }70 }39 

ช่วงชั้นท่ี 1 

ช่วงชั้นท่ี 2 

ช่วงช้ันที ่3 

รวม 171 1,590 1,761 1 -97 -97 14 106 64 70 39 

 

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 10 มิถุนายน 2555 
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ตารางท่ี 14 จาํนวนบุคลากรทางการศึกษาปฏิบติังาน ณ สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม     เขต 1 

รายการ 

บุคลากร

ทางการ

ศึกษาตาม 

ม.38 ข (3) 

และ (4) 

บุคลกรทาง

การศึกษาตาม 

ม.38 ค 
ลูกจ้าง 

ประจาํ 

ลูกจ้าง

ช่ัวคราว 
รวม 

ตํา่

กว่า 

ป.

ตรี 

ป.

ตรี 

ป.

โท 

ป.

เอก 

รวม

ทั้งส้ิน 
(1) (2) 

ผอ.สพท. 1 - - - - 1 - - - 1 1 

รอง ผอ. สพท. 10 - - - - 10 - 3 7 - 10 

กลุ่มอาํนวยการ - - 10 11 - 21 11 10 - - 21 

กลุ่มนโยบายและแผน - - 9 - - 9 - 4 5 - 9 

กลุ่มบริหารงานบุคคล - - 17 - - 17 - 12 5 - 17 

กลุ่มส่งเสริม 

การจดัการศึกษา 

- - 7 - - 7 1 5 1 - 7 

กลุ่มนิเทศติดตามฯ - 17 - 1 - 18 - 2 12 4 18 

กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน - - 4 - - 4 1 3 - - 3 

หน่วยตรวจสอบภายใน - - 3 - - 3 - 3 - - 3 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์ - - 9 - - 9 1 6 2 - 9 

ศูนยส์าํนกังานอิเลก็ทรอนิกส์และ

เทคโนโลย ี

- - - - 1 1 - 1 - - 1 

รวมทั้งส้ิน 11 17 59 12 1 100 14 49 32 5 100 

 

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2555133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
133 เร่ืองเดียวกนั, 11. 
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งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 

งานวจัิยในประเทศ 

 วิโรจน์  สารรัตนะ และอญัชลี  สารรัตนะ ไดศึ้กษาวิจยัปัจจยัทางการบริหารกบัความเป็น

องค์การแห่งการเรียนรู้  โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ       

เขตการศึกษา 9  โดยศึกษาปัจจัยทางการบริหารท่ีพยากรณ์ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  

ผลการวิจยัพบว่า  ปัจจยัการเป็นผูน้าํแห่งการเปล่ียนแปลงส่งผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้

ทั้งให้ขอ้คิดเห็นว่า  เม่ือพิจารณาเส้นทางการพฒันาเพื่อให้เกิดความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้  

ปัจจยัการเป็นผูน้ําแห่งการเปล่ียนแปลงเป็นปัจจัยเหตุแรกสุด ท่ีก่อให้เกิดการพฒันาในปัจจัย

ทางการบริหารปัจจัยอ่ืน ๆ ตามมา  เช่น  ปัจจัยการพฒันาทรัพยากรมนุษย์  ปัจจัยการพฒันา      

ความ เป็นองคก์ารวิชาชีพ  ซ่ึงผลการวิจยัเป็นกรอบช้ีนาํไปถึงระบบการคิดและระบบการพฒันาท่ี

เป็นเหตุเป็นผลต่อเน่ืองกนั  โดยเร่ิมจากการพฒันาผูบ้ริหารใหเ้ป็นผูน้าํแห่งการเปล่ียนแปลงใหเ้กิด

ก่อน  จากนั้นภาวะผูน้าํแห่งการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารจะส่งผลต่อการพฒันาในหลาย ๆ ดา้น134 

 ยุพา  เสนาะพิน ศึกษา3แบบภาวะผูน้ําของผูบ้ริหารโรงเรียนกบัประสิทธิผลการบริหาร

คุณภาพ โรงเรียนประถมศึกษาในจงัหวดันครปฐม พบว่า3 ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาจงัหวดั

นครปฐมท่ีได้รับการประเมินภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา ใช้ภาวะผู ้นําแบบเปล่ียนสภาพสูงกว่าแบบภาวะผูน้ําแบบแลกเปล่ียน โรงเรียน

ประถมศึกษาท่ีไดรั้บการประเมินภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา มีประสิทธิผลการบริหารคุณภาพอยู่ในระดบัดีทุกดา้น และแบบภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร

โรงเรียนแบบเปล่ียนสภาพ มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิผลการบริหารคุณภาพดา้นผูส้อน135  

 

 

 

                                                 
134 วิโรจน์  สารรัตนะ และอญัชลี  สารรัตนะ,  ปัจจยัทางการบริหารกบัความเป็นองคก์าร

แห่งการเรียนรู้   ขอ้เสนอผลการวิจยัเพ่ือการพฒันาและการวิพากษ ์(กรุงเทพฯ : หจก.ทิพยว์ิสุทธ์ิ, 

2545), 63 – 66.   
135

 ยุพา เสนาะพิน, “แบบภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนกบัประสิทธิผลการบริหาร

คุณภาพ โรงเรียนประถมศึกษาในจงัหวดันครปฐม” (วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบณัฑิต  สาขาวิชา

การบริหารการศึกษาบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2546), บทคดัยอ่.   
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คาํนึง  ผดุผอ่ง  ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารกบั

องคก์รแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน  สังกดัสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในเขต

พ้ืนท่ีพฒันาชายฝ่ังทะเลตะวนัออก  พบว่า  1) ระดับภาวะผูน้ําการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร

โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นท่ีพฒันาชายฝ่ังทะเล

ตะวนัออกโดยรวม  และรายดา้นอยู่ในระดบัมาก  2) ระดบัองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในเขตพ้ืนท่ีพฒันาชายฝ่ังทะเลตะวนัออก

โดยรวม  และรายดา้นอยู่ในระดบัมาก   3) ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารกบัองคก์รแห่ง

การเรียนรู้ของโรงเรียนสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นท่ีพฒันา 

ชายฝ่ังทะเลตะวนัออกโดยรวม  และรายดา้นมีความสัมพนัธ์ทางบวก  อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 

.01136 

ชยัยนต ์ เสรีเรืองยทุธ  ศึกษาภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร  ตามการรับรู้ของครู

โรงเรียนระดับประถมศึกษา  สังกัดกรุงเทพมหานคร  พบว่า รายการท่ีมีอนัดบัค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด    

ด้านต่าง ๆ เรียงตามด้านดังน้ี  1) สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรปรับปรุงปรับเปล่ียนการทาํงาน            

2) ใหร้างวลัความสาํเร็จท่ีทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงเม่ือสมัฤทธ์ิผล  และใชแ้นวทางการบริหารท่ีทา้

ทายให้บุคลากรรู้สึกอยากเปล่ียนแปลง  3) ทาํให้บุคลากรกลา้แสดงการต่อตา้นการเปล่ียนแปลง

อยา่งมีเหตุผล และ 4) สามารถคงรักษาสภาพการเปล่ียนแปลงนั้นไวไ้ดอ้ยา่งยาวนานท่ีสุด137 

 

 

 

 

 

 

                                                 
136 คาํนึง  ผุดผ่อง, “ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารกบั

องคก์รแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน  สังกดัสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในเขต

พื้นท่ีพฒันาชายฝ่ังทะเลตะวนัออก,” (วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษาบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยับูรพา, 2547), บทคดัยอ่.   
137 ชยัยนต ์ เสรีเรืองยทุธ,  “ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร  ตามการรับรู้ของครู

โรงเรียนระดบัประถมศึกษา  สังกดักรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต  ศึกษาศาสตร์ 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)  บณัฑิตวิทยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2547), บทคดัยอ่.   
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ปาลิกา  นิธิประเสริฐกุล  ไดว้ิจยัเร่ือง  ปัจจยัดา้นภาวะผูน้าํและองคก์รแห่งการเรียนรู้ท่ี

ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา            

ขั้นพื้นฐานในเขตพฒันาพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลตะวนัออก  ผลการวิจยัพบว่า  ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร

โรงเรียนองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนประถมศึกษาและประสิทธิผลของโรงเรียน

ประถมศึกษา  อยู่ในระดบัมาก  ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนและองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ

โรงเรียนมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลของโรงเรียนในระดบัสูง  และปัจจยัดา้นภาวะผูน้าํเชิง

จัดการแบบการจัดการโดยการยกเวน้และองค์กรแห่งการเรียนรู้  ด้านแบบแผนความคิดอ่าน       

ดา้นการมีวิสยัทศัน์ร่วมและดา้นความคิดเชิงระบบ  สามารถพยากรณ์และส่งผลต่อประสิทธิผลของ

โรงเรียน138 

วนัชยั  ธงชยั  ไดศึ้กษาวิจยัภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงและวฒันธรรมโรงเรียนท่ีส่งผลต่อ   

การบริหารงบประมาณแบบมุ่ง เน้นผลงานในโรงเ รียนมัธยมศึกษา  พบว่ าภาวะผู ้นํา                      

การเปล่ียนแปลงวฒันธรรมโรงเรียนและการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานทั้งโดยภาพรวม

และรายดา้น     อยู่ในระดบัมาก  และภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงดา้นการมีอิทธิพลต่ออุดมการณ์

ส่งผลต่อการบริหารงบประมาณ การจดัระบบการจดัซ้ือจดัจา้ง  และดา้นการบริหารทางการเงินและ

ควบคุมงบประมาณ  นอกจากน้ีการคาํนึงถึงปัจเจกบุคคลยงัส่งผลต่อการรายงานทางการเงินและ   

ผลการดาํเนินงาน139 

 

 

 

 

 

                                                 
138 ปาลิกา  นิธิประเสริฐกุล, “ปัจจยัดา้นภาวะผูน้าํและองคก์รแห่งการเรียนรู้ท่ีส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา  สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขต

พฒันาพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลตะวนัออก” (วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต  สาขาวิชาการ

บริหารการศึกษา  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยับูรพา, 2547), บทคดัยอ่. 
139 วนัชยั  ธงชยั, “ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงและวฒันธรรมโรงเรียนท่ีส่งผลต่อการบริหาร

งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานในโรงเรียนมัธยมศึกษา” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร

มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547), 

บทคดัยอ่. 
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วิชัย  จนัทวงศ์ ได้วิจยัเร่ือง 3ภาวะผูน้ําของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิต ในการ

ปฏิบติังานของครูในสถานศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 พบว่า 3ผูบ้ริหาร

สถานศึกษา ใชภ้าวะผูน้าํในระดบัมาก และเป็นรายดา้นเรียงตามลาํดบัเช่นเดียวกนัคือ ดา้นการมี

อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบนัดาลใจ การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และการ

กระตุน้การใชปั้ญญา และ3ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการปฏิบติังานของครู 

โดยภาพรวม พบว่า ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารดา้นความสามารถส่วนตวั ดา้นการดลใจ และดา้นการ

กระตุน้การใชปั้ญญาส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการปฏิบติังานของครูในสถานศึกษา โดยภาพรวม

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05140 

สมคิด  สร้อยนํ้ า ได้วิจัยเร่ือง การพฒันาตัวแบบองค์การแห่งการเรียนรู้ ในโรงเรียน

มธัยมศึกษา พบว่า ระดับปัจจยัทางการบริหารและระดับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ใน

โรงเรียนมธัยมศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือโดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก141 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
140 วิชยั  จนัทวงศ,์ “ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิต ในการปฏิบติังานของครู

ในสถานศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร

มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547), 

บทคดัยอ่. 
141

 สมคิด  สร้อยนํ้า, “การพฒันาตวัแบบองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ในโรงเรียนมธัยมศึกษา”

(วทิยานิพนธ์ปริญญาตรีดุษฎีบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2547),  บทคดัยอ่. 
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เกษกานดา  คงทวีเลิศ  ไดว้ิจยัเร่ือง  สภาพของโรงเรียนในฐานะองคแ์ห่งการเรียนรู้ของ

โรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัย  แผนกมัธยม  จังหวัดเชียงใหม่  พบว่า ระดับคุณลักษณะท่ีเป็น

องค์ประกอบขององค์กรแห่งการเรียนรู้  ตามความคิดเห็นของคณะผูบ้ริหาร  คณะครูและ

คณะกรรมการนักเรียน  มีความคิดเห็นตรงกันในระดับมาก  6  ด้าน  คือ  ด้านการพัฒนา

ประสิทธิภาพของโรงเรียน  ดา้นการมีวิสัยทศัน์ร่วมกนั  ดา้นการคิดอย่างเป็นระบบ  ดา้นการมี

เทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู้  ด้านการบริหารหลกัสูตรและการสอน  และด้านการพฒันา

บุคลากร  และมี 4  ดา้นท่ีมีความคิดเห็นตรงกนัในระดบัปานกลาง  คือ  ดา้นผูน้าํการเปล่ียนแปลง  

กา้นการเรียนรู้วฒันธรรมองคก์รดา้นการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม และดา้นการจูงใจเพื่อสร้างสรรค์142 

ชยัวฒัน์  ตุ่มทอง  ไดว้ิจยัเร่ืองภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อองคก์รแห่งการเรียนรู้ของ

สถานศึกษา  ผลการวิจัยพบว่า  ภาวะผูน้ําของผูบ้ริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับ         

ปานกลาง  เม่ือพิจารณาท่ีแบบภาวะผูน้าํ  พบว่า  มีภาวะผูน้าํแบบเปล่ียนสภาพอยู่ในระดบัมาก  

ภาวะผูน้าํแบบแลกเปล่ียนอยู่ในระดบัปานกลาง  และมีภาวะผูน้าํแบบตามสบายอยู่ในระดบัน้อย  

ภาวะผูน้ําของผูบ้ริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา  ท่ีจดัการศึกษาโดยภาครัฐแตกต่างจาก

ภาคเอกชนอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั .05  และภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษาท่ี

จดัการศึกษาโดยภาครัฐไม่แตกต่างจากภาคเอกชน  องค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาใน

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาท่ีหลกัการฝึกปฏิบติัทั้ง 5 ประการขององคก์รแห่งการเรียนรู้

ของสถานศึกษาอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น  องคก์รแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาระดบัประถมศึกษา

และระดบัมธัยมศึกษา  ท่ีจดัการศึกษาโดยภาครัฐกบัภาคเอกชนแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .05  ส่วนภาวะผูน้าํแบบเปล่ียนสภาพและภาวะผูน้าํแบบแลกเปล่ียนส่งผลต่อองคก์ร

แห่ง    การเรียนรู้ของสถานศึกษา  โดยท่ีภาวะผูน้าํแบบแลกเปล่ียนส่งผลต่อองคก์รแห่งการเรียนรู้

ของสถานศึกษา สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05143 

 

 

                                                 
142 เกษกานดา  คงทวีเลิศ, “สภาพของโรงเรียนในฐานะองคแ์ห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนมง

ฟอร์ดวิทยาลยั  แผนกมธัยม  จงัหวดัเชียงใหม่” (การคน้ควา้อิสระ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2548), บทคดัยอ่. 
143 ชัยวฒัน์  ตุ่มทอง, “ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ

สถานศึกษา” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  

บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2548), บทคดัยอ่. 
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นันทรัตน์  ศรีนุ่นวิเชียร  ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้ภาวะผู ้นํา           

การเปล่ียนแปลง  และประสิทธิผลของกลุ่มงานการพยาบาล  โรงพยาบาลสังกดักรมการแพทย ์ 

กระทรวงสาธารณสุข เขตกรุงเทพมหานคร  พบว่า 1)  ประสิทธิผลของกลุ่มงานการพยาบาล  

โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข เขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับ          

ปานกลาง 2) การจดัการความรู้ ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัประสิทธิผล

ของก ลุ่มงานการพยาบาล โรงพย าบาลสังกัดกรมการแพทย์  กระ ทรวงสาธารณสุข                        

เขตกรุงเทพมหานคร   อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05144 

พระมหาถวลัย ์ สังขสุจิต  ไดว้ิจยัเร่ือง องคก์รแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนพระปริยติัธรรม  

แผนกสามญัศึกษากบัโรงเรียนคาทอลิก  ผลการวิจยัพบว่า  องค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน    

พระปริยติัธรรม  แผนกสามญัศึกษาในภาคกลางอยูใ่นระดบัปานกลาง  ทั้งโดยภาพรวมและรายดา้น  

ส่วนองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนคาทอลิกในภาคกลาง  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก         

รายดา้นอยู่ในระดบัมาก 3 ดา้น  คือ  ดา้นองคก์ร  ดา้นสมาชิก  และดา้นความรู้  และอยู่ในระดบั

ปานกลาง  2  ดา้น  คือ  ดา้นการเรียนรู้  และดา้นเทคโนโลยี  องคก์รแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน

พระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษากบัโรงเรียนคาทอลิกในภาคกลาง  โดยภาพรวมและรายดา้น

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05145 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
144 นันทรัตน์  ศรีนุ่นวิเชียร, “ความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัการความรู้  ภาวะผูน้าํการ

เปล่ียนแปลงและประสิทธิผลของกลุ่มงานการพยาบาล  โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย ์ 

กระทรวงสาธารณสุข เขตกรุงเทพมหานคร,  (วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวิชา

การบริหารการพยาบาล บณัฑิตวิทยาลยั  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2548), บทคดัยอ่  
145 พระมหาถวลัย ์ สังขสุจิต,  “องคก์รแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนพระปริยติัธรรม  แผนก

สามญัศึกษากบัโรงเรียนคาทอลิก” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการ

บริหารการศึกษา  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2548), บทคดัยอ่. 
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สมพร  เมืองแป้น  ศึกษาภาวะผู ้นําการเปล่ียนแปลงกับการบริหารเชิงกลยุทธ์ใน

สถานศึกษา สังกัดคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  กรมสามัญ  และสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาเอกชนในจงัหวดันครปฐม พบว่า  1) ภาวะผูน้ําการเปล่ียนแปลงของ

ผูบ้ริหารโดยรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบัมาก  และการบริหารเชิงกลยทุธ์ในสถานศึกษาโดยรวม

และรายขั้นตอนอยู่ในระดบัมาก  2) ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั

คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กรมสามญั  และสํานักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน    

ไม่แตกต่างกนั  3) ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการบริหารเชิงกลยทุธ์ใน

สถานศึกษามีความสัมพนัธ์กนัทางบวกโดยรวมและรายดา้นในระดบัมากอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ

ท่ี .05146 

สราญรัตน์  จันทะมล  ได้ศึกษาวิจัยภาวะผูน้ําการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน

ประถมศึกษา อาํเภอวงัสะพุง สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเลย เขต 2 ผลการศึกษาความเห็น

ของผูบ้ริหารและครูผูส้อนโดยภาพรวม  พบวา่ ผูบ้ริหารโรงเรียนมีระดบัภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง  

อยู่ในระดบัมากทุกดา้น  และเม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษามีระดบั

ภาวะผูน้ําการเปล่ียนแปลงอยู่ในระดับมากทุกด้านเช่นเดียวกัน  โดยมีขอ้สังเกตว่า  ภาวะผูน้ํา       

การเปล่ียนแปลงท่ีผูบ้ริหารแสดงออกมากกว่าด้านอ่ืน  คือ  ด้านการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์   

แสดงออกนอ้ยกวา่ดา้นอ่ืน คือ การกระตุน้การใชปั้ญญา147 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
146 สมพร  เมืองแป้น, “ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงกบัการบริหารเชิงกลยทุธ์ในสถานศึกษา” 

(ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิขาการบริหารการศึกษา  บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั

ศิลปากร, 2548), บทคดัยอ่. 
147สราญรัตน์  จนัทะมล,  “ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา 

อาํเภอวงัสะพุง สังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเลย เขต 2” (รายงานการศึกษาอิสระ ปริญญา

ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2548), บทคดัยอ่. 
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คมสัน  ณ  รังสี  ไดว้ิจยัเร่ือง ปัญหาและแนวทางการพฒันาองคก์รแห่งการเรียนรู้โรงเรียน

บ่อไร่วิทยาคม  อาํเภอบ่อไร่  จงัหวดัตราด  ผลการวิจยัพบว่า ปัญหาหลกัไดแ้ก่  ดา้นการเป็นบุคคล

ใฝ่เรียนรู้  ครูมีภาระงานความรับผิดชอบมากเกินไป  ขาดแหล่งเรียนรู้สําหรับครูโดยเฉพาะ         

ดา้นการมีรูปแบบจาํลองทางความคิด  ครูบางคนยงัยดึกรอบความคิดความเช่ือเดิม ๆ ไม่ค่อยยอมรับ

การเปล่ียนแปลง  ดา้นการสร้างวิสัยทศัน์ร่วมกนั  การนาํเสนอความคิดเห็นหรืออภิปรายไม่ไดถู้ก

นําไปปฏิบัติอย่างจริงจังและความแตกต่างระหว่างวัยทําให้เ กิดการปิดกั้ นทางความคิด               

ด้านการเรียนร่วมกันเป็นทีม  การท่ีมีภาระงานมากเกินไปทําให้การเรียนรู้ร่วมกันน้อยลง            

ดา้นการคิดอยา่งเป็นระบบ  บุคลากรบางส่วนยงัไม่เกิดการคิดหรือมองภาพรวมขององคก์รยงัยดึติด

เฉพาะกับงานท่ีทาํหรือได้รับมอบหมาย  แนวทางการพฒันา คือ ลดภาระงานพิเศษให้น้อยลง  

จดัหาแหล่งเรียนรู้  ส่ือ  อุปกรณ์  อาํนวยความสะดวกในการเรียนรู้มากข้ึนส่งเสริมการทาํงาน     

ขา้มสายงาน  ส่งเสริมกิจกรรมร่วมคิดร่วมทาํเพื่อเป้าหมายและวิสยัทศัน์ร่วมกนัขององคก์ร148 

เพ็ญศิริ  บุญอินทร์  ไดว้ิจยัเร่ือง  ปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  อาํเภอหนองใหญ่  สํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1  

ผลการวิจยั พบว่าการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อาํเภอ

หนองใหญ่  สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก  ภาวะ

ผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูอ้าํนวยการโรงเรียนมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการเป็นองคก์รแห่งการ

เรียนรู้ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอาํเภอหนองใหญ่  สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี 

เขต 1อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p < .05)149 

 

 

 

 

                                                 
148 คมสัน  ณ  รังสี, “ปัญหาและแนวทางการพฒันาองคก์รแห่งการเรียนรู้โรงเรียนบ่อไร่

วิทยาคม  อาํเภอบ่อไร่  จงัหวดัตราด”   (วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต  สาขาวิชาการ

บริหารการศึกษา  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยับูรพา, 2550), บทคดัยอ่. 
149 เพญ็ศิริ  บุญอินทร์, “ปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน

ขยายโอกาสทางการศึกษา  อาํเภอหนองใหญ่  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1”  

(วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  

มหาวิทยาลยับูรพา, 2550), บทคดัยอ่. 
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อาํนวย  คงสาคร  ไดว้ิจยัเร่ืองบทบาทในการพฒันาโรงเรียนให้เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้

ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตบวรวิทยบ์างประกง  สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 ผลการวิจยัพบว่า  บทบาทในการพฒันาโรงเรียนให้เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้

ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตบวรวิทยบ์างประกง  สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1  โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือเปรียบเทียบบทบาทการบริหารจาํแนก

ตามประสบการณ์การบริหารและขนาดโรงเรียนโดยรวม  พบว่า  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติ (p < .05)150 

 

งานวจัิยต่างประเทศ 

มากิ  (Maki)  ไดศึ้กษาเร่ือง โรงเรียนในฐานะองคก์รแห่งการเรียนรู้ : ครูชาวญ่ีปุ่นเรียนรู้ท่ี

จะปฏิบติังานท่ีไม่ไดรั้บการสอนมาก่อนอยา่งไร  ผลการวิจยัพบว่า  การเรียนรู้เป็นเป้าหมายหลกัท่ี

กระทาํโดยครู  ลกัษณะเฉพาะขององคก์รทาํให้การเรียนรู้ของครูง่ายข้ึน  และค่านิยมท่ีผูกติดกบั  

การเรียนรู้ของครูมีความเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้  ลกัษณะเฉพาะซ่ึงเป็นคาํจาํกดัความขององคก์ร

แห่งการเรียนรู้  ครูใชก้ารเรียนรู้โดยการทดลองเป็นเคร่ืองมือหลกัในการเรียนรู้การทาํงานและใช้

โครงสร้างการทาํงานหลายรูปแบบในการจดัการการทาํงานของพวกเขา  ผลการวิจยัยงัไดพ้รรณนา

ถึงลกัษณะเฉพาะของรูปแบบขององคก์รแห่งการเรียนรู้ของครู  ซ่ึงกิจกรรมการเรียนรู้เปล่ียนลาํดบั

ไปตามเส้นทางอาชีพของพวกเขาใน 4 ขั้นตอน  คือ ประสบการณ์ในการทาํงานโดยการมอบหมาย

งานในหลาย ๆ หน้าท่ี  การทาํซํ้ า  การนิเทศ  และการทาํงานเป็นประจาํในงานดา้นบริหารของ

โรงเรียน  ขั้นตอนต่าง ๆ มีความสัมพนัธ์กบัการเลือกวิธีการในการเรียนรู้  ในขั้นตอนแรกครูพอใจ

การปรึกษาเพื่อนร่วมงาน  ในขั้นตอนท่ี 2 และ3 ครูปฏิบติัโดยการศึกษาดว้ยตนเองเป็นส่วนใหญ่  

ในขั้นตอนสุดท้ายครูแสดงให้เห็นถึงการขอคาํปรึกษากับคณะผูบ้ริหารของโรงเรียนมากข้ึน        

การเติบโตส่วนบุคคลและการแกปั้ญหาเป็นเป้าหมายการศึกษาท่ีสาํคญัท่ีสุด  และไม่มีความเขา้ใจท่ี

ถูกกาํหนดแน่นอนวา่คนหน่ึงเรียนรู้ไดอ้ยา่งไร151 

                                                 
150 อาํนวย  คงสาคร,  “บทบาทในการพฒันาโรงเรียนให้เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา      สหวิทยาเขตบวรวิทยบ์างประกง  สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1” (วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  

บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยับูรพา, 2550), บทคดัยอ่. 
151 Wilma Jane Maki, “Schools as learning organizations : How Japanese teachers learn 

to perform non – instructional tasks” (Ph.D. dissertation, The University of British Columbia 

(Canada), 2001), Abstract. 
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ไมเคิล  โดแนล  เทบบาโน (Michael  Donald Tebbano)  ไดว้ิจยัเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่าง

ความช่ืนชอบแบบฉบับภาวะผูน้ําของผูค้วบคุมสถานศึกษาแห่งตาํบลและความสามารถของ

สถานศึกษาแห่งตาํบลในการกลายเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ท่ีเป็นมืออาชีพ  ผลการวิจยั พบวา่ภาวะ

ผูน้าํของผูค้วบคุมสถานศึกษาแห่งตาํบลมีความสมัพนัธ์กบัความสามารถของสถานศึกษาแห่งตาํบล

ในการกลายเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ท่ีเป็นมืออาชีพ152 

 สตีเฟน  วาร์ด  คิงส์ (Stephen Ward King)  ไดว้ิจยัเร่ือง ภาวะผูน้าํท่ีมีประสิทธิผลสาํหรับ

ความสําเร็จท่ีมีคุณภาพและการเรียนรู้ขององค์การ  ผลการวิจยัพบว่าพฤติกรรมภาวะผูน้ําแบบ

เปล่ียนสภาพมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการทาํงานเป็นทีม  การเนน้ท่ีลูกคา้เป็นสาํคญัและ 

พันธสัญญาท่ีจะปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง  และหลักการฝึกปฏิบัติขององค์การแห่งการเรียนรู้          

ด้านวิสัยทัศน์ร่วมรูปแบบการจัดการแบบแผนทางความคิด  ส่วนภาวะผูน้ําแบบตามสบายมี

ความสัมพนัธ์ทางลบกบัเนน้ท่ีลูกคา้เป็นสาํคญั  และการบริหารแบบวางเฉยเชิงรุกมีความเก่ียวขอ้ง

เชิงบวกกบัวิธีการควบคุมกระบวนการ  การใชว้ิธีการควบคุมกระบวนการไดส้ะทอ้นกลบัมาเพิ่ม

กระบวนการยอ้นกลบัต่อสมาชิกของทีม  ซ่ึงไดส่้งเสริมหรือให้กาํลงัใจแก่หลกัการฝึกปฏิบติัของ

การเรียนรู้ขององคก์ารแห่งการเรียนรู้ทั้ง 2 ดา้น คือ  ดา้นการเรียนรู้เป็นทีม (team learning) และ

ดา้นความรู้สึกส่วนบุคคลของความเช่ียวชาญของบุคคล (individual’s sense of personal mastery)  

หลักการฝึกปฏิบัติของการคิดเ ชิงระบบ และหลักการฝึกปฏิบัติของการเ รียนรู้ของทีม                       

มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัระดบัซ่ึงผูน้าํกลุ่มทาํงาน153 

 

 

 

 

 

 

                                                 
152 Michael  Donald Tebbano, “A Study of the Relationship between the Preferred 

Leadership Styles of  School  District Superintendents and the Capability of Become Professional 

Learning Organizations” (Ed.D. Thesis, Seton Hall University, College of Education and Human 

Services, 2002), 32. 
153 Stephen Ward King, “Effective Leadership for Quality Achievement and 

Organizational learning” (Ph.D. Dissertation, Portland State University, 2002), Abstract. 
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แกรดเนอร์  (Gradner)  ไดศึ้กษาเร่ืององคก์รแห่งการเรียนรู้ภาคปฏิบติัในโรงเรียนของรัฐ  

ผลการวิจัยพบว่า  มีกลุ่มหน่ึงไม่ได้รับรู้ว่าโรงเรียนของพวกเขาได้ให้การสนับสนุนในเร่ือง           

การไดม้าซ่ึงความรอบรู้แห่งตน  การเรียนรู้ของทีม  หรือการสร้างวิสัยทศัน์ร่วม  ในโรงเรียนน้ีไม่มี

ตวัช้ีวดัท่ีแสดงให้เห็นว่า  บุคลากรไดรั้บโอกาสในการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ภาคปฏิบติั  เช่น  

การสาํรวจแบบแผนความคิดอ่าน  และการมีมุมมองอยา่งเป็นระบบ  ผูบ้ริหารในโรงเรียนน้ีเป็นท่ี

ช่ืนชอบ ไดรั้บความเคารพ และการสนบัสนุนโดยทัว่ ๆ ไป อยา่งไรก็ดีเขาไม่สามารถท่ีจะส่ือสาร

วิสัยทศัน์เก่ียวกบัโรงเรียนของตนแก่บุคลากร  เพ่ือให้พวกเขาปฏิบติัตามวิสัยทศัน์ของโรงเรียนได้

อย่างแทจ้ริง  เขาไม่ไดจ้ดัให้มีโอกาสสาํหรับบุคลากรท่ีจะเรียนรู้จากกนัและกนัอย่างมืออาชีพใน

ระหว่างเวลาการประชุมตามปกติ  แต่ใช้โอกาสเหล่านั้ นเพียงแค่ส่ือสารขอ้มูลข่าวสารให้แก่

บุคลากร  ในขณะท่ีบุคลากรของโรงเรียนกลุ่มท่ีสองรับรู้ว่า  โรงเรียนของพวกเขาได้ให ้              

การสนบัสนุนในเร่ืองการไดม้าซ่ึงความรอบรู้แห่งตน  การเรียนรู้ของทีม  และการสร้างวิสัยทศัน์

ร่วม  บุคลากรโดยปกติมีการสาํรวจแบบแผนความคิดอ่าน  และในการอภิปรายของพวกเขาสะทอ้น

ให้เห็นถึงมุมมองท่ีเป็นระบบ  ผูบ้ริหารโรงเรียนน้ีเป็นท่ีช่ืนชอบ  ได้รับความเคารพ  และ            

การสนบัสนุนจากบุคลากร154 

 ค็อฟลิน (Coughlin)  ได้ศึกษาเร่ืองผลกระทบจากการลาออกของครูในองค์กรแห่ง         

การเรียนรู้ของโรงเรียนประถมศึกษาของโบสถใ์นเขตชนบทโดยศึกษาจากโรงเรียนประถมศึกษา

ของโบสถ ์จาํนวน 42 แห่ง  ผลการวิจยัพบ ความคลา้ยคลึงกนัในลกัษณะเฉพาะของผูน้าํท่ีจาํเป็นต่อ

การสร้างองคก์รแห่งการเรียนรู้  ท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ือง  และทาํให้ครูมีความพึง

พอใจในการทาํงาน  ผลการวิจยัสรุปไดว้่า  ภาวะผูน้าํของครูใหญ่เป็นตวักาํหนดความกา้วหนา้ของ

โรงเรียนประถมศึกษาของโบสถใ์นการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ระดบัโลก  และในการส่งเสริม

การเปล่ียนแปลงเพื่อพฒันาผูเ้รียน155 

  

 

 

                                                 
154 Barbara L. Gradner, “Learning organization practices in public schools : A middle 

school case study” (Ed.D. dissertation, The University of New Mexico, 2003), Abstract. 
155 Patricia Kathleen Coughlin, “The impact of teacher turnover on the learning 

organization of parish elementary schools” (Ed.D. dissertation, Immaculata College, 2003), 

Abstract. 
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โนเค็ล (Noxel)   ได้ศึกษาเ ร่ือง การเผยแพร่นวัตกรรมในองค์กรแห่งการเ รียนรู้  

คณะกรรมการโรงเรียนของเขตการศึกษาตะวนัตกเฉียงใตข้องอนัตาริโอ  (Ontario)  ผลการวิจยั

พบวา่ ครูส่วนใหญ่ไม่ไดรั้บการฝึกอบรมและการสนบัสนุนท่ีจะช่วยพวกเขาในการใชค้อมพิวเตอร์

เป็นเคร่ืองมือในการสอนนกัเรียน  จากขอ้มูลแสดงใหเ้ห็นวา่อุปสรรคในการใชค้อมพิวเตอร์มีอยูใ่น

เขตการศึกษา ซ่ึงไดแ้ก่  การขาดการพฒันาบุคลากร  การขาดการปรับปรุงเคร่ืองมือใหท้นัสมยัและ

ใชไ้ด ้ และการขาดการสนบัสนุนดา้นเทคนิค  จากผลการวิจยั  ผูว้ิจยัไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะว่า  ถา้จะ

ขจัดอุปสรรคท่ีกล่าวถึงน้ีให้หมดส้ินไป  จะต้องให้การเอาใจใส่ต่อครูท่ีใช้คอมพิวเตอร์เป็น

เคร่ืองมือในการสอนนักเรียนให้มากข้ึน  และการพฒันาบุคลากรจะช่วยให้ครูเตรียมนักเรียนได้

อยา่งดีในยคุแห่งขอ้มูลข่าวสารและการส่ือสาร156 

 ครอฟอร์ด (Crawford)  ไดศึ้กษาเร่ืองภาวะผูน้าํของครูใหญ่ในโรงเรียนมธัยม  การปฏิบติั

และความเช่ือในองคก์รแห่งการเรียนรู้  ผลการวิจยัแสดงใหเ้ห็นวา่  ความเช่ือในการปฏิบติัตามหลกั 

5 ประการของครูใหญ่แต่ละคน  เป็นการปฏิบติัภาวะผูน้าํท่ีดีเพ่ือการพฒันา และทาํให้องคก์รแห่ง

การเรียนรู้มีความยัง่ยนื  แนวคิดท่ีพบเพิ่มเติม คือ การใชข้อ้มูลอยา่งจริงจงัเพ่ือนาํไปสู่กระบวนการ

การเปล่ียนแปลง  ความตอ้งการทีมงานท่ีมีภาวะผูน้าํของโรงเรียนเพ่ือจะส่งเสริมครูให้นาํไปสู่     

การปฏิรูป  และให้ความสําคัญของการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมท่ีเน้นในเร่ืองการเปล่ียนแปลง           

ความยากลาํบากท่ีพบคือ การไม่มีเวลา  การมีขอบเขตจาํกดั และบุคคลในแผนกซ่ึงไม่มีส่วนใน

แนวคิดเร่ืององคก์รแห่งการเรียนรู้157 

 

สรุป 

 

แนวคิดในเร่ืององค์การแห่งการเรียนรู้เป็นอีกแนวทางหน่ึงในการบริหารจัดการ

สถานศึกษา ท่ีสามารถนําไปใช้ในการปฏิรูปสถานศึกษาทั้งระบบ องค์การแห่งการเรียนรู้เป็น

องคก์ารท่ีเอ้ือความสะดวกในการเรียนรู้ และพฒันาขีดความสามารถแก่บุคลากรอยา่งต่อเน่ือง ทั้งยงั

เนน้ไปท่ีการเนน้การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ร่วมกนัทั้งองคก์ร แนวคิดของเซงเก (Senge) เป็น

แนวคิดท่ีแสดงให้เห็นถึงแก่นหรือหลกัท่ีสําคญั ท่ีสามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้กับสถานศึกษา       

                                                 
156 Timothy Charles Noxel, “Innovation diffusion in the learning organization : A 

southwestern Ontario district school board” (Ph.D. dissertation Walden University, 2003), 

Abstract. 
157 Lorraine Mace Crawford, “ High School principal leadership : Practices and beliefs 

within the learning organization” (Ed.D. dissertation, University of Virginia, 2004), Abstract. 
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ทุกระดบั ไม่ว่าสถานศึกษาจะขนาดใหญ่หรือเล็กก็ตาม ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงเลือกใชแ้นวคิดเก่ียวกบั

องคก์ารแห่งการเรียนรู้ของ เซงเก (Senge) มาทาํการวิจยัในคร้ังน้ี นอกจากน้ีสถานศึกษาจะเป็น

องคก์ารแห่งการเรียนรู้ไม่ได ้ถา้ผูบ้ริหารสถานศึกษาขาดความเป็นภาวะผูน้าํอย่างแทจ้ริง หรือมี

ภาวะผูน้าํท่ีไร้ประสิทธิผล เพราะการจะสร้างสถานศึกษาใหเ้ป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ไดต้อ้งอาศยั

ทั้งความรู้ ความตั้งใจ การสร้างแรงดลใจ การกระตุน้ความคิด การเป็นแบบอยา่งแก่ผูต้ามโดยการ

ปฏิบติันาํการปฏิบติันาํแก่ผูต้าม ซ่ึงจากผลงานวิจยัพบว่า มีความสอดคลอ้งกบัภาวะผูน้าํ ท่ีใชก้าร

ปฏิสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงานในการสร้างความร่วมมือ สร้างแรงจูงใจให้สูงข้ึน จนส่งผลให้ผูร่้วมงาน

รู้สึกอยากเปล่ียนแปลงและยอมรับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน เป็นรูปแบบพฤติกรรมผูน้ําท่ีมี

ความสามารถใชคุ้ณลกัษณะท่ีสําคญัของตนในการบริหารงาน และไดรั้บการยืนยนัแลว้ว่า เป็น

ภาวะผูน้าํท่ีมีประสิทธิผลต่อความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ส่ิงเหล่าน้ี ผูบ้ริหารจะตอ้งปฏิบติัดว้ย

ความพากเพียรอยา่งมาก จึงจะสาํเร็จลุล่วงไปได ้ซ่ึงผลท่ีจะไดรั้บก็คือ สถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผล

อยา่งแทจ้ริง และส่ิงท่ีสาํคญักคื็อ คุณภาพของผูเ้รียนท่ีพร้อมจะออกไปสู่สงัคมภายนอกต่อไป 
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 บทที ่3 

วธีิดาํเนินการวจิยั 

 

 การวิจัยคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อทราบ  1) ภาวะผูน้ําของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 2) องค์การแห่งการเรียนรู้ของ

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 3) ความสัมพนัธ์

ระหวา่งภาวะผูน้าํกบัองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา ในสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยใช้

สถานศึกษา เป็นหน่วยการวิเคราะห์ (unit of analysis) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม

เก่ียวกบัภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร และความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงการดาํเนินการวิจยัคร้ังน้ี

ประกอบดว้ยกระบวนการ 2 ขั้นตอน คือขั้นตอนการดาํเนินการวิจยั และระเบียบวิธีการวิจยั ซ่ึงมี

รายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 

 

ขั้นตอนการดาํเนินการวจัิย 

เพื่อเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางสําหรับการดาํเนินการวิจยั ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย 

และบรรลุวตัถุประสงค ์ผูว้ิจยัจึงไดก้าํหนดรายละเอียด และขั้นตอนของการดาํเนินงานวิจยัเป็น      

3 ขั้นตอน ดงัน้ี 

 

ขั้นตอนที ่1 การจัดเตรียมโครงการวจัิย 

 เป็นการศึกษาสภาพปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง จากตาํรา 

เอกสาร หลกัการ ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนงานวิจยั วิทยานิพนธ์หรือรายงานของหน่วยงานต่าง ๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในและต่างประเทศ เพื่อใชข้อ้มูลสนบัสนุนการวิจยั ขอคาํแนะนาํและความเห็นชอบ

ในการจดัโครงร่างงานวิจยัจากคณะกรรมการท่ีควบคุมวิทยานิพนธ์ รับขอ้เสนอแนะไปปรับปรุง
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แก้ไขขอ้บกพร่องต่าง ๆ ให้สมบูรณ์ เสนอโครงร่างวิจัยต่อภาควิชา และขออนุมติัจากบณัฑิต

วิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 

ขั้นตอนที ่2 การดําเนินการวจัิย 

เป็นขั้นตอนท่ีผูว้ิจัยจัดสร้างเคร่ืองมือสําหรับใช้ในการวิจัย ตรวจสอบคุณภาพของ

เคร่ืองมือ โดยการหาความตรงเชิงเน้ือหา (content validity) โดยผูท้รงคุณวุฒิ  และนาํเคร่ืองมือไป

ทดลองใชก้บัโรงเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง (try out) เพื่อหาความเช่ือมัน่ (reliability) เก็บขอ้มูลจาก

แหล่งขอ้มูลท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั แลว้นาํขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดม้าตรวจสอบความถูกตอ้ง

ของขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติและแปรผล 

 

ขั้นตอนที ่3 การรายงานผลการวจัิย 

เป็นขั้นตอนการจดัทาํร่างผลการวิจยั เสนอต่อคณะกรรมการผูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ เพื่อ

ตรวจสอบความถูกตอ้ง ปรับปรุงแก้ไขขอ้บกพร่อง ตามท่ีคณะกรรมการผูค้วบคุมวิทยานิพนธ์

แนะนาํ แลว้จดัทาํรายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์เสนอต่อบณัฑิตวิทยาลยั เพ่ือพิจารณาอนุมติัหัวขอ้ 

ตรวจสอบวิทยานิพนธ์ จากนั้นสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์และปรับปรุงแกไ้ขตามท่ีคณะกรรมการ

ตรวจสอบวิทยานิพนธ์ใหค้วามเห็นเพิ่มเติม และส่งรายงานผลการวิจยัฉบบัสมบูรณ์ 

 

ระเบียบวธีิวจัิย 

เพื่อให้งานวิจยัคร้ังน้ีมีประสิทธิภาพสูงสุดในการวิจยั และเป็นไปตามวตัถุประสงคข์อง

การวิจยั ผูว้ิจยัจึงไดก้าํหนดรายละเอียดต่าง ๆ เก่ียวกบัระเบียบวิธีวิจยัไว ้ซ่ึงประกอบดว้ย แผนแบบ

การวิจยั ประชากรกลุ่มตวัอยา่ง ตวัแปรท่ีศึกษา เคร่ืองมือและการสร้างเคร่ืองมือ การเก็บรวบรวม

ขอ้มูล การนาํเสนอ การวิเคราะห์ขอ้มูล และสถิติท่ีใชใ้นการวิจยั ดงัรายละเอียด ต่อไปน้ี 

 

แผนแบบการวจัิย 

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (descriptive research) ท่ีมีแบบแผนการวิจยัโดยใช้

กลุ่มตวัอยา่งกลุ่มเดียว และมีการวดัผลเพียงคร้ังเดียวไม่มีการทดลอง (the one - shot, non – 

experimental case study) แสดงเป็นแผนผงั (diagram) ดงัน้ี 
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R หมายถึง ตวัอยา่งท่ีไดจ้ากการสุ่ม 

                                                  X หมายถึง ตวัแปรท่ีศึกษา 

O หมายถึง ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษา 

 

ประชากร 

 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ สถานศึกษาท่ีเปิดสอนในระดบัประถมศึกษา ตั้งแต่   

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6 สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จาํนวน    

128โรง 

 

กลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ท่ีไดจ้ากการสุ่มตวัอยา่งจากประชากร กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งจาก

การใชต้ารางประมาณการของ เครจซ่ี และมอร์แกน (Krejcie and Morgan)1 ไดต้วัอยา่งจาํนวน       

97 โรง จากจาํนวนทั้งหมด 128 โรง การสุ่มตวัอย่างของสถานศึกษา  สังกดัสาํนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ใชส้ัดส่วนของแต่ละอาํเภอโดยใชว้ิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น 

(stratified random sampling) มีขั้นตอนการสุ่มดงัน้ี 

 ขั้นตอนท่ี 1 จาํแนกกลุ่มตัวอย่างสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม  เขต 1 ไดแ้ก่อาํเภอเมืองนครปฐม อาํเภอกาํแพงแสน อาํเภอดอนตูม 

                                                            
1 Krejcie and Morgan, อา้งถึงใน นพพงษ ์ บุญจิตราดุลย,์ โน้ตย่อบริหาร, พิมพค์ร้ังท่ี 3 

(เชียงใหม่ : Orange Group Tactics Design, 2551), 130. 

 

R x 

o
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 ขั้นตอนท่ี 2 สุ่มจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งตามจาํนวนสัดส่วนประชากรแต่ละอาํเภอ โดยการสุ่ม

ระดบัชั้นอยา่งเป็นสดัส่วน ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง อาํเภอเมืองนครปฐม 39 โรง  อาํเภอกาํแพงแสน 39 โรง   

อาํเภอดอนตูม 19โรง ผูใ้ห้ขอ้มูลประกอบด้วย ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา รองผูอ้าํนวยการ

สถานศึกษา และครูสถานศึกษาละ 2  คน รวม 4 คน รวมทั้งส้ิน  388  คน  

ตารางท่ี 15 แสดงประชากร กลุ่มตวัอยา่ง และผูใ้หข้อ้มูล สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

     ประถมศึกษานครปฐม เขต 1   

ลาํดบัที ่ อาํเภอ 
ประชากร 

(โรงเรียน) 

กลุ่ม

ตัวอย่าง 

(โรงเรียน) 

ผู้ให้ข้อมูล (คน) 

ผู้บริหาร

สถานศึกษา 

รองผู้บริหาร

สถานศึกษา 
ครู รวม 

1. เมอืงนครปฐม 51 39 39 39 78 156 

2. กาํแพงแสน 52 39 39 39 78 156 

3. ดอนตูม 25 19 19 19 38  76 

รวม 128 97 97 97 194 388 

 

ตัวแปรทีศึ่กษา 

 ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ยตวัแปรพื้นฐานและตวัแปรท่ีศึกษา โดยตวั

แปรท่ีศึกษาไดแ้ก่ ตวัแปรตน้ และตวัแปรตาม รายละเอียดดงัน้ี 

1. ตวัแปรพื้นฐาน เป็นตวัแปรท่ีเก่ียวกบัสถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ 

เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ตาํแหน่งหนา้ท่ี ประสบการณ์การทาํงาน 

 2. ตวัแปรตน้ เป็นตวัแปรท่ีเก่ียวกบัภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาโดยใชแ้บบสอบถาม

ท่ีปรับปรุงและสร้างตามทฤษฎีภาวะผูน้าํของ บาส และอโวลิโอ (Bass and Avolio) ประกอบดว้ย 2 

ลกัษณะ ดงัน้ี 1) ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง (transformational leadership) เป็นผูน้าํท่ีมุ่งยกระดบั

ความต้องการ ความเช่ือ ทัศนคติ คุณธรรมของผู ้ตามให้สูงข้ึน เพื่อให้มีผลต่อการพัฒนา

เปล่ียนแปลงกลุ่มองคก์ารใหมี้ประสิทธิผล ประกอบดว้ยคุณลกัษณะพฤติกรรมเฉพาะ 4 ดา้น (4Is : 

Four I’ s) ดงัน้ี 1.1) การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ charisma leadership or idealized influence :CL or 

ll)  หมายถึง ความสามารถของผูบ้ริหารในการมองการณ์ไกล มีวิสัยทศัน์และถ่ายทอดวิสัยทศัน์ไป

ยงัผูร่้วมงาน การรับรู้ถึงภารกิจและปัญหา เป็นผูก้ลา้เผชิญปัญหา และสามารถแก้ปัญหาความ

ขดัแยง้อย่างเป็นธรรม และมีความสามารถในการจูงใจท่ีเหมาะสม 1.2) การสร้างแรงบนัดาลใจ 

(inspirational motivation : IM) หมายถึง ความสามารถในการโนม้นา้วจิตใจให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา

เปล่ียนแปลงความสนใจในการกระทาํเพ่ือตนเองไปสู่   การกระทาํประโยชน์เพ่ือกลุ่ม หรือเพื่อ

องคก์รโดยการพูดโนม้นา้วจิตใจในการทาํงาน รวมทั้งหาวิธีการกระตุน้ จูงใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ให้

ไดรั้บการตอบสนองต่อความตอ้งการความสาํเร็จ     ความตอ้งการอาํนาจ เสริมสร้างกาํลงัใจ และ
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ความตอ้งการมิตรสัมพนัธ์ 1.3) การกระตุน้เชาวปั์ญญา (intellectual stimulation : IS) หมายถึง 

ความคิดสร้างสรรค์ และหาวิธีการใหม่ๆ ในการแกปั้ญหาต่างๆในอดีต โดยใช้ความคิดในการ

ป้องกนัปัญหามากกว่าการแกปั้ญหา รวมทั้งสนใจต่อการใชค้วามคิดในการวิเคราะห์ การนาํไปใช ้

การใหค้วามหมาย  และ   การประเมินผล ผูบ้ริหารจะสนบัสนุนใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาพฒันาวิธีการ

ใหม่ๆหรือคิดคน้ส่ิงแปลกใหม่ เพื่อท่ีจะบรรลุภารกิจประจาํวนัของเขา 1.4) การคาํนึงถึงปัจเจก

บุคคล (individualized consideration : IC) หมายถึง การเนน้ท่ีจะมุ่งพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเป็น

รายบุคคล โดยมีการเอาใจใส่ต่อผูใ้ตบ้ังคบับญัชาแต่ละคน ผูน้ําจะปฏิบติัต่อผูใ้ต้บงัคบับญัชา

แตกต่างกนัไปตามความตอ้งการ และความสามารถของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาแต่ละคน ซ่ึงการสร้าง

ความสัมพนัธ์ระหว่างหัวหนา้กบัลูกนอ้งแบบตวัต่อตวัจะพฒันาความเป็นผูน้าํ 2) ภาวะผูน้าํการ

แลกเปล่ียน (transactional leadership) ไดแ้ก่ 2.1) การใหร้างวลัตามสถานการณ์ (contingent reward 

: CR) คือ ผูน้าํท่ีจะทาํใหผู้ต้ามเขา้ใจชดัเจนวา่ตอ้งการใหผู้ต้ามทาํอะไรหรือคาดหวงัอะไรจากผูต้าม  

และจากนั้นจะจดัการแลกเปล่ียนรางวลัในรูปของคาํยกยอ่งชมเชย  ประกาศความดีความชอบ  การ

จ่ายเพิ่มข้ึน ให้โบนสั  เม่ือผูต้ามสามารถบรรลุเป้าหมายตามท่ีคาดหวงั  ผูน้าํแบบน้ีมกัจูงใจโดยให้

รางวลัเป็นการตอบแทนและมกัจูงใจด้วยแรงจูงใจขั้นพื้นฐานหรือแรงจูงใจภายนอก 2.2) การ

บริหารแบบวางเฉยเชิงรุก (active management – by exception : MBE - A) คือ ผูน้าํท่ีใชก้ารทาํงาน

แบบกนัไวดี้กว่าแก ้ ผูน้าํจะคอยสังเกตผลการปฏิบติังานของผูต้ามและช่วยแกไ้ขให้ถูกตอ้งเพื่อ

ป้องกันการเกิดความผิดพลาดหรือล้มเหลว  2.3)  การบริหารแบบวางเฉยเชิงรับ (passive 

management – by exception : MBE -P) )  คือ ผูน้าํท่ีใหว้ิธีการทาํงานแบบเดิม  และพยายามรักษา

สภาพเดิม  ผูน้าํจะเขา้ไปแทรกแซงถา้ผลการปฏิบติังานไม่ไดม้าตรฐาน  หรือถา้มีบางส่วนผดิพลาด 

 3. ตวัแปรตาม เป็นตวัแปรท่ีเก่ียวกบัองคก์ารแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา สังกดัสาํนกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดย เซงเก (Senge) ไดเ้สนอแนวทางในการสร้าง

องคก์รแห่งการเรียนรู้ดว้ยหลกัพื้นฐานหรือวินยั 5 ประการ (The Fifth Discipline) ท่ีจะผลกัดนัและ

สนบัสนุนให้เกิดองคก์รแห่งการเรียนรู้ ดงัน้ี 1) ความเช่ียวชาญของบุคคล (personal mastery) 

หมายถึง การเรียนรู้ของบุคลากรจะเป็นจุดเร่ิมตน้ คนในองคก์รจะตอ้งใหค้วามสาํคญักบัการเรียนรู้ 

ฝึกฝน ปฏิบติั และเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองไปตลอดชีวิต(Lifelong Learning) เพื่อเพิ่มศกัยภาพของ

ตนเองอยูเ่สมอ 2) แบบแผนทางความคิด (mental model) หมายถึง แบบแผนทางความคิด ความเช่ือ 

ทศันคติ จากการสัง่สมประสบการณ์กลายเป็นกรอบความคิดท่ีทาํใหบุ้คคลนั้นๆ มีความสามารถใน

การทาํความเขา้ใจ วินิจฉยั ตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม ส่ิงเหล่าน้ีถือเป็นพ้ืนฐานของ

วฒิุภาวะ(Emotional Quotient, EQ) 3) วิสยัทศัน์ร่วม (shared vision) หมายถึง การสร้างทศันคติร่วม

ของคนในองคก์ร ใหส้ามารถมองเห็นภาพและมีความตอ้งการท่ีจะมุ่งไปในทิศทางเดียวกนั เป็นการ
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มองในระดบัความมุ่งหวงั เปรียบเสมือนหางเสือของเรือท่ีขบัเคล่ือนให้เรือนั้นมุ่งสู่เป้าหมายใน

ทิศทางท่ีรวดเร็ว ประหยดัและปลอดภยั 4) การเรียนรู้ของทีม (team learning) หมายถึง การเรียนรู้

ร่วมกนัของสมาชิกในลกัษณะกลุ่ม หรือทีมงาน เป็นเป้าหมายสาํคญัท่ีจะตอ้งทาํใหเ้กิดข้ึนเพ่ือใหมี้

การแลกเปล่ียนถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์กนัอยา่งสมํ่าเสมอ ทั้งในรูปแบบท่ีเป็นทางการ

และไม่เป็นทางการ การเรียนรู้ชนิดน้ี เนน้การทาํงานเพ่ือก่อให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจ มีความ

สามคัคีในการร่วมมือกนัแกปั้ญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน 5) การคิดเชิงระบบ (system thinking) หมายถึง

การท่ีคนในองคก์รมีความสามารถท่ีจะเช่ือมโยงส่ิงต่างๆ โดยมองเห็นภาพความสัมพนัธ์กนัเป็น

ระบบไดอ้ยา่งเขา้ใจและมีเหตุมีผล เป็นลกัษณะการมองภาพรวมหรือระบบใหญ่ (total system) 

ก่อนว่าจะมีเป้าหมายในการทาํงานอยา่งไร แลว้จึงสามารถมองเห็นระบบยอ่ย (subsystem) ทาํให้

สามารถนาํไปวางแผนและดาํเนินการทาํส่วนยอ่ย ๆ นั้นใหเ้สร็จทีละส่วน 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถาม จาํนวน 1 ฉบบั โดยใช้สอบถาม 

ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา รองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา หรือผูรั้กษาการหรือไดรั้บมอบหมายให้

ปฏิบติัหนา้ท่ีผูอ้าํนวยการหรือรองผูอ้าํนวยการ และครูผูส้อน แบ่งเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามเร่ืองเพศ อายุ ระดบัศึกษา ตาํแหน่งหนา้ท่ี 

ประสบการณ์การทาํงาน มีลกัษณะเป็นแบบตวัเลือกท่ีกาํหนดคาํตอบไวใ้ห ้(focus choice)  

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษา เป็นแบบสอบถามชนิด

ตรวจสอบรายการ (checklist) สร้างตามทฤษฎีของบาสและ อโวลิโอ (Bass and Avolio) ซ่ึง

ผูว้ิจยัพฒันาและปรับปรุงมาจากแบบสอบถามของ  ศุภิสรา แพนสง2 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณ

ค่า (rating scale) 5 อนัดบั เพื่อวดั 1) ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง (transformational leadership) ของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาครอบคลุมพฤติกรรมทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1.1) การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ 1.2) 

การสร้างแรงบนัดาลใจ 1.3) การกระตุน้เชาวปั์ญญา 1.4) การคาํนึงถึงปัจเจกบุคคล 2) ภาวะผูน้าํการ

แลกเปล่ียน (transactional leadership) ไดแ้ก่ 2.1) การให้รางวลัตามสถานการณ์ 2.2) การบริหาร

แบบแบบวางเฉยเชิงรุก 2.3) การบริหารแบบวางเฉยเชิงรับ 

 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาตามแนวคิดของ 

                                                            
2 ศุภิสรา แพนสง, “ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกดั

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชยันาท”  (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2552), ภาคผนวก. 
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เซงเก (Senge) ซ่ึงผูว้ิจยัพฒันาจากเคร่ืองมือในงานวิจยัของบาทหลวงลือชยั จนัทร์โป๊3 โดยมีจาํนวน

ขอ้ในแต่ละหลกัการฝึกปฏิบติั 5 ประการ ขององคก์ารแห่งการเรียนรู้ ดงัน้ี 1) ความเช่ียวชาญของ

บุคคล (personal mastery) 2) แบบแผนทางความคิด (mental model) 3) วิสัยทศัน์ร่วม (shared 

vision) 4) การเรียนรู้ของทีม (team learning) 5) การคิดเชิงระบบ (system thinking)  

 แบบสอบถามตอนท่ี 2 และตอนท่ี 3 มีลกัษณะเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณ

ค่า 5 ระดบัของไลเคิร์ท (Likert’s Five Rating Scale)4 โดยผูว้ิจยักาํหนดค่าระดบัคะแนนดงัต่อไปน้ี 

 เกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบสอบถามตอนท่ี 2 มีความหมายดงัน้ี  

 ระดบั 5 หมายถึง ภาวะผูน้าํอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีนํ้ าหนกัเท่ากบั 5 คะแนน      

 ระดบั 4 หมายถึง ภาวะผูน้าํอยูใ่นระดบัมาก มีนํ้ าหนกัเท่ากบั 4 คะแนน 

 ระดบั 3 หมายถึง ภาวะผูน้าํอยูใ่นระดบัปานกลาง มีนํ้ าหนกัเท่ากบั 3 คะแนน 

 ระดบั 2 หมายถึง ภาวะผูน้าํของสถานศึกษา อยูใ่นระดบันอ้ย มีนํ้ าหนกัเท่ากบั 2 คะแนน 

 ระดบั 1 หมายถึง ภาวะผูน้าํของสถานศึกษา อยู่ในระดบัน้อยท่ีสุดมีนํ้ าหนักเท่ากบั 1 

คะแนน 

 เกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบสอบถามในตอนท่ี 3 มีความหมายดงัน้ี 

 ระดบั 5 หมายถึง สภาพขององคก์ารแห่งการเรียนรู้ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีนํ้ าหนกัเท่ากบั 

5 คะแนน 

 ระดบั 4 หมายถึง สภาพขององคก์ารแห่งการเรียนรู้ อยูใ่นระดบัมาก มีนํ้ าหนกัเท่ากบั  

4 คะแนน 

 ระดบั 3 หมายถึง สภาพขององคก์ารแห่งการเรียนรู้ อยูใ่นระดบัปานกลาง มีนํ้ าหนกัเท่ากบั 

3 คะแนน 

 ระดบั 2 หมายถึง สภาพขององคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา อยู่ในระดบันอ้ย มี

นํ้ าหนกัเท่ากบั 2 คะแนน 

 ระดบั 1 หมายถึง สภาพขององคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

มีนํ้ าหนกัเท่ากบั 1 คะแนน 

                                                            
3  บาทหลวงลือชยั จนัทร์โป๊, “รูปแบบการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน 

อาชีวคาทอลิกในประเทศไทย” (วิทยานิพนธ์คุรุศาสตร์อุสาหกรรมดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการ

บริหารอาชีวศึกษา สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั, 2546), ภาคผนวก. 
4Rensis Likert, อา้งถึงใน พวงรัตน์ ทวีรัตน์, วิธีวิจัยพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์, 

พิมพค์ร้ังท่ี 7 (กรุงเทพฯ : สาํนกังานทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลยัศรีนครินทร 

วิโรฒ, 2540), 107 – 108. 
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การสร้างเคร่ืองมือ 

 ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการสร้างเคร่ืองมือโดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

 1. ศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี หนงัสือ ตาํรา เอกสาร แนวคิด และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง    

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมทั้งศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง    

มาเรียบเรียง แลว้นาํผลการศึกษามาสร้างแบบทดสอบ 

 2. นาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน เสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบ

ความเหมาะสม และนาํไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 5 ท่าน พิจารณา ตรวจสอบแบบสอบถาม        

ความตรงเชิงเน้ือหา (content validity) และภาษาท่ีใช้ เพื่อปรับปรุงแก้ไขขอ้บกพร่องเพื่อ          

ความสมบูรณ์ และถูกตอ้งของเน้ือหา โดยใชเ้ทคนิค  IOC (Index of  Item Objective Congruence) 

 3. นาํแบบสอบถามท่ีไดป้รับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช ้(try out) เพื่อหาความเช่ือมัน่ของ

แบบสอบถามกับผูอ้าํนวยการสถานศึกษา รองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา และครูในสถานศึกษา  

สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 1 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจากโรงเรียน 

จาํนวน 8 โรงเรียน โรงเรียนละ 4 คน จาํนวน 32 ชุด 

 4. นาํแบบสอบถามท่ีไดรั้บกลบัคืนมาคาํนวณหาความเช่ือมัน่ (reliability) โดยวิธีการ

ของครอนบคั  (Cronbach)5 โดยใชค้่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α  – Coefficient) ไดค่้า .960  

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเพื่อใชใ้นการวิจยัตามลาํดบัขั้นตอนต่อไปน้ี 

1. ขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั ผา่นอาจารยท่ี์ปรึกษาและภาควิชาการบริหารการศึกษา 

เพื่อทาํหนงัสือขอความร่วมมือไปยงัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดย

ขอความร่วมมือจากผูบ้ริหารสถานศึกษา  รองผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อน เป็นกลุ่มตวัอยา่ง

ในสังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยผูว้ิจยัไดบ้รรจุซอง

แบบสอบถาม ส่งไปถึงโรงเรียนกลุ่มตวัอยา่ง และเก็บรวบรวมแบบสอบถามท่ีไดรั้บกลบัคืนมาทาง

ไปรษณีย ์

2. ตรวจสอบความถูกตอ้งของแบบสอบถามท่ีไดรั้บกลบัคืนมาแลว้ประมวลผล 

 

 

 

                                                            
5 Lee J. Cronbach, Essentials of Psychology Testing, 3rd Ed. (New York : Harper & 

Row Publishers, 1974), 161. 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี กาํหนดให้สถานศึกษาท่ีเป็นโรงเรียนกลุ่มตวัอย่าง

สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นหน่วยการวิเคราะห์ (unit of 

analysis) ผูใ้หข้อ้มูลประกอบดว้ย ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา รองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา และครู ซ่ึง

ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการดงัน้ี 

1. ตรวจสอบความถูกตอ้งและสมบูรณ์ ของแบบสอบถามท่ีได้รับตอบกลบัคืนมา โดย

พิจารณาคดัเลือกแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ออก เพื่อจะไดแ้บบสอบถามท่ีสมบูรณ์สามารถนาํมา

วิเคราะห์ได ้

2. จดัระเบียบขอ้มูลและลงรหสั 

3. นาํขอ้มูลดงักล่าวดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป 

 

สถิติทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เพื่อให้การวิเคราะห์ ตรงตามวตัถุประสงค์ของการวิจยั จึงไดว้ิเคราะห์ขอ้มูลตามลาํดบั

ขั้นตอนโดยคาํนวณค่าสถิติดงัน้ี 

 1. วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ยเพศ 

อาย ุระดบัการศึกษา ตาํแหน่งหนา้ท่ี ประสบการณ์การทาํงาน ใชค่้าความถ่ี (frequency) และ 

ค่าร้อยละ (percentage) 

2. การวิเคราะห์ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษา และองคก์ารแห่งการเรียนรู้ สังกดั

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยใชค่้ามชัฌิมเลขคณิต ( X ) ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนาํผลไปเทียบกบัเกณฑใ์นการวิเคราะห์ตามแนวคิดของเบสท์6 ดงัน้ี 

 ค่าเฉล่ีย 4.50 – 5.00 หมายถึง ภาวะผูน้าํ / องคก์ารแห่งการเรียนรู้อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

 ค่าเฉล่ีย 3.50 – 4.49 หมายถึง ภาวะผูน้าํ /องคก์ารแห่งการเรียนรู้อยูใ่นระดบัมาก 

 ค่าเฉล่ีย 2.50 – 3.49 หมายถึง ภาวะผูน้าํ / องคก์ารแห่งการเรียนรู้อยูใ่นระดบัปานกลาง 

 ค่าเฉล่ีย 1.50 – 2.49 หมายถึง ภาวะผูน้าํ / องคก์ารแห่งการเรียนรู้อยูใ่นระดบันอ้ย 

 ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.49 หมายถึง ภาวะผูน้าํ / องคก์ารแห่งการเรียนรู้อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

 3. การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างผูน้ํากบัองค์การแห่งการเรียนรู้ของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ใชก้ารวิเคราะห์หาค่า

สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั (Pearson’s product moment correlation coefficient) 

 

                                                            
6 John W. Best, Research in Education (New Jersey : Prentice-Hall Inc., 1970), 190. 
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สรุป 

 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยั เชิงพรรณนา (Descriptive research) มีวตัถุประสงคเ์พื่อทราบ  

1) ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 

เขต 1 2) องคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 3) ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํกบัองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา ใน

สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยใชส้ถานศึกษา จาํนวน 97 โรง 

เป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) ผูใ้หข้อ้มูลสถานศึกษาละ 4 คน ประกอบดว้ย ผูอ้าํนวยการ

สถานศึกษา รองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา และครูสถานศึกษาละ 2 คน รวมทั้งส้ิน 388 คน เคร่ืองมือ

ท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงตามแนวคิดของบาสและอโวลิ

โอ (Bass and Avolio) และองคก์ารแห่งการเรียนรู้ตามแนวคิดของปีเตอร์ เอม็ เซงเก (Perter M. 

Senge)   สถิติท่ีใชคื้อ ค่าความถ่ี (frequencies) ค่าร้อยละ (percentage) ค่ามชัฌิมเลขคณิต ( X ) ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s 

product moment correlation coefficient) 
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

เพื่อใหก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั เร่ือง ความสมัพนัธ์ระหวา่ง

ภาวะผู ้นํากับองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ผูว้ิจัยได้ส่งแบบสอบถามไปยงัสถานศึกษาซ่ึงเป็นกลุ่มตัวอย่าง 

จาํนวน 97 โรง แต่ละโรงเรียนมีผูใ้ห้ขอ้มูล จาํนวน 4 คนต่อโรงเรียน คือ แยกเป็นสถานศึกษาใน

อาํเภอเมืองนครปฐม 39 โรง  อาํเภอกาํแพงแสน 39 โรง   อาํเภอดอนตูม 19โรง ผูใ้ห้ขอ้มูล

ประกอบดว้ย ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา รองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา และครูสถานศึกษาละ 2  คน 

รวม 4 คน รวมทั้งส้ิน  388  คน ผูว้ิจยัไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมา ครบทั้ง 97 โรง รวม 388 ฉบบั 

คิดเป็นร้อยละ 100 นาํเสนอผลการวิเคราะห์โดยใชต้ารางประกอบคาํบรรยาย จาํแนกเป็น 4 ตอน 

ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ภาวะผูน้ําของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์องคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํกบัองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของ

สถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

 

ตอนที ่1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ผูใ้ห้ขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 

ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา รองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา และครู สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 97 โรง ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา รอง

ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา และครูสถานศึกษาละ 2  คน รวม 4 คน รวมทั้งส้ิน  388  คน การวิเคราะห์

พิจารณาตาม เพศ อาย ุระดบัการศึกษาขั้นสูงสุด ตาํแหน่งหนา้ท่ีในสถานศึกษา และประสบการณ์

การทาํงานในสถานศึกษาแห่งน้ี โดยแจกแจงความถ่ี (frequencies) และหาค่าร้อยละ (%) ปรากฏดงั

ตารางท่ี 16 
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ตารางท่ี 16 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน ร้อยละ 

เพศ 

     ชาย 

     หญิง 

154 

234 

39.69 

60.31 

รวม 388 100.00 

อาย ุ

    นอ้ยกวา่ 25 ปี 

    25 – 35 ปี 

    36 – 45 ปี 

    45 ปีข้ึนไป 

 

 

50 

46 

292 

 

12.89 

11.86 

75.25 

รวม 388 100.00 

ระดบัการศึกษา 

    ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 

    ปริญญาตรี 

    ปริญญาโท 

    ปริญญาเอก 

 

3 

286 

95 

4 

 

0.77 

73.71 

24.48 

1.04 

รวม 388 100.00 

ตาํแหน่งหนา้ท่ี   

    ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา 

         รองผูอ้าํนวยการสถานศึกษาหรือรักษาการ 

    ครูผูส้อน 

 

97 

97 

194 

 

25.00 

25.00 

50.00 

รวม 388 100.00 
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ตารางท่ี 16 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม (ต่อ) 

 

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน ร้อยละ 

ประสบการณ์การทาํงานในสถานศึกษาแห่งน้ี 

   นอ้ยกวา่ 6 เดือน 

   6 เดือน – 1 ปี 

   ตั้งแต่ 1 – 5 ปี 

   5 ปีข้ึนไป 

7 

12 

68 

301 

1.80 

3.09 

17.53 

77.58 

รวม 388 100.00 

 

จากตารางท่ี 16 พบว่า สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม โดยรวมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จาํนวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 60.31 เพศชาย จาํนวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 39.69 มีอาย ุ45 ปีข้ึน

ไปมากท่ีสุด จาํนวน 292 คน คิดเป็นร้อยละ 75.25 รองลงมา อายรุะหว่าง 25 – 35 ปี จาํนวน 50 คน 

คิดเป็นร้อยละ 12.89 และสุดทา้ย อายรุะหว่าง 36 – 45 ปี จาํนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 11.86 ระดบั

การศึกษาปริญญาตรีมากท่ีสุด จาํนวน 286 คน คิดเป็นร้อยละ 73.71 รองลงมา ปริญญาโท จาํนวน 

95 คน คิดเป็นร้อยละ 24.48 รองลงมา ปริญญาเอก จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.04 และสุดทา้ย ตํ่า

กว่าปริญญาตรี จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.77 สาํหรับตาํแหน่งหนา้ท่ี ส่วนใหญ่เป็นครูผูส้อน 

จาํนวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมาคือผูอ้าํนวยการสถานศึกษาหรือผูรั้กษาการใน

ตาํแหน่ง จาํนวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 และ รองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา หรือผูรั้กษาการ

หรือไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีผูอ้าํนวยการหรือรองผูอ้าํนวยการ จาํนวน 97 คน คิดเป็นร้อย

ละ 25.00 ประสบการณ์การทาํงานในสถานศึกษาแห่งน้ี 5 ปีข้ึนไปมากท่ีสุด จาํนวน 301 คน คิดเป็น

ร้อยละ 77.58 รองลงมา ตั้งแต่ 1 – 5 ปี จาํนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 17.53 รองลงมา 6 เดือน – 1 ปี 

จาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.09 และสุดทา้ย นอ้ยกวา่ 6 เดือน จาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.80 

 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

 ในการวิเคราะห์ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสาํนักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จากกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 97 โรง ผูว้ิจยัใชว้ิเคราะห์โดย

การหาค่ามชัฌิมเลขคณิต ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลว้นาํค่ามชัฌิมเลขคณิตไป

เปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพตามแนวคิดของเบส (Best) โดยภาวะผูน้ําของผูบ้ริหาร
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สถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มีค่ามชัฌิมเลขคณิต 

( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ปรากฏรายละเอียดดงัตารางท่ี 17 

 

ตารางท่ี 17 ระดบัของภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

(n = 97) 

ภาวะผู้นํา 

ของผู้บริหารสถานศึกษา 
X  S.D. ระดับ 

การปฏิบตั ิ

1. ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง (x1)    

  1.1 การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ (x1.1) 3.88 0.30 มาก 

    1.2 การสร้างแรงบนัดาลใจ (x1.2) 3.83 0.35 มาก 

    1.3 การกระตุน้เชาวปั์ญญา (x1.3) 3.82 0.37 มาก 

    1.4 การคาํนึงถึงปัจเจกบุคคล (x1.4) 3.84 0.36 มาก 

รวม 3.84 0.33 มาก 

2. ภาวะผูน้าํการแลกเปล่ียน (x2)    

     2.1 การใหร้างวลัตามสถานการณ์ (x2.1) 3.74 0.32 มาก 

     2.2 การบริหารแบบวางเฉยเชิงรุก (x2.2) 3.72 0.32 มาก 

     2.3 การบริหารแบบวางเฉยเชิงรับ (x2.3) 3.71 0.33 มาก 

รวม 3.73 0.32 มาก 

  

 จากตารางท่ี 17 พบว่า ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยมีภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง อยู่ในระดบัมาก ( X  = 

3.84, S.D. = 0.33) เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่าผูบ้ริหารสถานศึกษามีภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง ใน

ดา้นการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ เป็นดา้นท่ีมีระดบัการปฏิบติัมากท่ีสุด ( X  = 3.88, S.D. = 0.30) 

รองลงมาไดแ้ก่ การคาํนึงถึงปัจเจกบุคคล ( X  = 3.84, S.D. = 0.36) การสร้างแรงบนัดาลใจ ( X = 

3.83, S.D. =0.35) และการกระตุน้เชาวปั์ญญา ( X  = 3.82, S.D. = 0.37) ตามลาํดบั 

 ส่วนภาวะผูน้ําแบบแลกเปล่ียนของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.73, S.D. = 0.32) เม่ือพิจารณาราย

ดา้น พบว่าผูบ้ริหารสถานศึกษามีภาวะผูน้าํแบบแลกเปล่ียน ในดา้นการให้รางวลัตามสถานการณ์ 
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เป็นดา้นท่ีมีระดบัการปฏิบติัมากท่ีสุด ( X  = 3.74, S.D. = 0.32) รองลงมาไดแ้ก่ การบริหารแบบวาง

เฉยเชิงรุก ( X  = 3.72, S.D. = 0.32) การบริหารแบบวางเฉยเชิงรับ ( X  = 3.71, S.D. = 0.33) 

 

ตารางท่ี 18 ค่ามชัฌิมเลขคณิต ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าระดบัของภาวะผูน้าํของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ดา้นการสร้าง

บารมีหรือการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ จาํแนกตามรายขอ้ 

(n = 97) 

ข้อ ภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา X  S.D. ค่าระดับ 

ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง (x1)    

การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ (x1.1)    

1 ผูบ้ริหารปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งใหผู้ร่้วมงานปฏิบติัตาม 3.86 0.36 มาก 

2 ผูบ้ริหารสามารถรักษาเสถียรภาพของตนในการปฏิบติั

ภาระหนา้ท่ี เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของสถานศึกษา 

3.93 0.27 มาก 

3 ผูบ้ริหารสามารถควบคุมอารมณ์ได ้แมใ้นสถานการณ์ท่ี

วิกฤติ 

3.84 0.37 มาก 

4 ผู ้บริหารเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์

ส่วนรวม 

3.90 0.31 มาก 

5 ผูบ้ริหารเสริมสร้างความภาคภูมิใจ ความจงรักภกัดีและ

ความมัน่ใจของผูร่้วมงาน 

3.86 0.35 มาก 

รวม 3.88 0.30 มาก 

 

 จากตารางท่ี 18 พบว่า ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ดา้นการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั

มาก ( X  = 3.88, S.D. = 0.30) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก โดย

ผูบ้ริหารสามารถรักษาเสถียรภาพของตนในการปฏิบติัภาระหน้าท่ี เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของ

สถานศึกษา มีค่ามชัฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด ( X  = 3.93, S.D. = 0.27) รองลงมา คือ ผูบ้ริหารเสียสละ

ประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ( X  = 3.90, S.D. = 0.31) ผูบ้ริหารเสริมสร้างความ

ภาคภูมิใจ ความจงรักภกัดีและความมัน่ใจของผูร่้วมงาน ( X  = 3.86, S.D. = 0.35) ผูบ้ริหารปฏิบติั

ตนเป็นแบบอยา่งใหผู้ร่้วมงานปฏิบติัตาม ( X  = 3.86, S.D. = 0.36) และผูบ้ริหารสามารถควบคุม

อารมณ์ได ้แมใ้นสถานการณ์ท่ีวิกฤติ มีค่ามชัฌิมเลขคณิตนอ้ยท่ีสุด ( X  = 3.84, S.D. = 0.37) 
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ตารางท่ี 19 ค่ามชัฌิมเลขคณิต ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าระดบัของภาวะผูน้าํของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ดา้นการสร้าง

แรงบนัดาลใจ จาํแนกตามรายขอ้ 

(n = 97) 

ข้อ ภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา X  S.D. ค่าระดับ 

การสร้างแรงบนัดาลใจ (x1.2)    

6 ผูบ้ริหารกระตุน้ใหผู้ร่้วมงานเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม

มากกวา่ส่วนตน 

3.88 0.33 มาก 
 

7 ผู ้บ ริหารให้ขวัญ และกําลังใจแก่ผู ้ร่ วมงานอย่าง

สมํ่าเสมอ 

3.85 0.37 มาก 

8 ผูบ้ริหารใหค้วามสาํคญัต่อความคิดเห็นของผูร่้วมงาน 3.80 0.41 มาก 

9 ผูบ้ริหารสร้างแรงจูงใจภายใน ทาํให้ผูร่้วมงานเกิดแรง

บนัดาลใจในการทาํงาน 

3.82 0.39 มาก 

10 ผูบ้ริหารให้ผูร่้วมงานตระหนักถึงความสําคญัของการ

ปฏิบติังานตามภารกิจ 

3.82 0.39 มาก 

11 ผูบ้ริหารสร้างความมั่นใจแก่ผูร่้วมงานในการฝ่าฟัน

อุปสรรคต่างๆ 

3.83 0.38 มาก 

รวม 3.83 0.35 มาก 

 

จากตารางท่ี 19 พบว่า ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 

( X  = 3.83, S.D. = 0.35) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก โดย ผูบ้ริหาร

กระตุน้ให้ผูร่้วมงานเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน มีค่ามชัฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด ( X  

= 3.88, S.D. = 0.33) รองลงมา คือ ผูบ้ริหารใหข้วญั และกาํลงัใจแก่ผูร่้วมงานอยา่งสมํ่าเสมอ ( X  = 

3.85, S.D. = 0.37) ผูบ้ริหารสร้างความมัน่ใจแก่ผูร่้วมงานในการฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ( X  = 3.83, 

S.D. = 0.38) ผูบ้ริหารให้ผูร่้วมงานตระหนกัถึงความสาํคญัของการปฏิบติังานตามภารกิจและ

ผูบ้ริหารสร้างแรงจูงใจภายใน ทาํใหผู้ร่้วมงานเกิดแรงบนัดาลใจในการทาํงาน ( X  = 3.82, S.D. = 

0.39) และผูบ้ริหารใหค้วามสาํคญัต่อความคิดเห็นของผูร่้วมงานมีค่ามชัฌิมเลขคณิตนอ้ยท่ีสุด ( X  

= 3.80, S.D. = 0.41) 
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ตารางท่ี 20 ค่ามชัฌิมเลขคณิต ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าระดบัของภาวะผูน้าํของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ดา้นการ

กระตุน้เชาวปั์ญญา จาํแนกตามรายขอ้ 

(n = 97) 

ข้อ ภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา X  S.D. ค่าระดับ 

การกระตุน้เชาวปั์ญญา(x1.3)    

12 ผูบ้ริหารกระตุน้ให้ผูร่้วมงานตระหนักถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน

ในหน่วยงาน 

3.81 0.40 มาก 

13 ผูบ้ริหารมีการคิดแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ 3.82 0.39 มาก 

14 ผูบ้ริหารมีความคิดสร้างสรรคใ์นการหาแนวทางใหม่ ๆ ใน

การแกปั้ญหา 

3.81 0.40 มาก 

15 ผูบ้ริหารกระตุ้นให้ผูร่้วมงานแสดงความคิดเห็นอย่างมี

เหตุผล และยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้นท่ีแตกต่างจากตน 

3.82 0.39 มาก 

16 ผู ้บริหารส่งเสริมให้ผู ้ร่วมงานมีความพยายามในการ

ปฏิบติังาน และแกปั้ญหาต่างๆ ดว้ยตนเอง 

3.84 0.38 มาก 

รวม 3.82 0.37 มาก 

 

จากตารางท่ี 20 พบว่า ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ดา้นการกระตุน้เชาวปั์ญญาโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

( X  = 3.82, S.D. = 0.37) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก โดยผูบ้ริหาร

ส่งเสริมให้ผูร่้วมงานมีความพยายามในการปฏิบติังาน และแกปั้ญหาต่างๆ ดว้ยตนเอง มีค่ามชัฌิม

เลขคณิตมากท่ีสุด ( X  = 3.84, S.D. = 0.38) รองลงมา คือ ผูบ้ริหารมีการคิดแกปั้ญหาอยา่งเป็น

ระบบ ( X  = 3.82, S.D. = 0.39) และผูบ้ริหารกระตุน้ใหผู้ร่้วมงานแสดงความคิดเห็นอยา่งมีเหตุผล 

และยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้นท่ีแตกต่างจากตน( X  = 3.82, S.D. = 0.39) และผูบ้ริหารกระตุน้

ให้ผูร่้วมงานตระหนกัถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนในหน่วยงานและผูบ้ริหารมีความคิดสร้างสรรคใ์นการหา

แนวทางใหม่ ๆ ในการแกปั้ญหามีค่ามชัฌิมเลขคณิตนอ้ยท่ีสุด ( X  = 3.81, S.D. = 0.40) 
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ตารางท่ี 21 ค่ามชัฌิมเลขคณิต ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าระดบัของภาวะผูน้าํของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ดา้นการ

คาํนึงถึงปัจเจกบุคคล จาํแนกตามรายขอ้ 

(n = 97) 

ข้อ ภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา X  S.D. ค่าระดับ 

การคาํนึงถึงปัจเจกบุคคล (x1.4)    

17 ผูบ้ริหารให้คาํแนะนาํท่ีเป็นประโยชน์ต่อความกา้วหนา้

ของผูร่้วมงานเป็นรายบุคคล 

3.86 0.36 มาก 

18 ผูบ้ริหารคาํนึงถึงความสามารถส่วนบุคคลของผูร่้วมงาน 3.87 0.36 มาก 

19 ผูบ้ริหารมอบหมายงานโดยคาํนึงถึงความสามารถของ

แต่ละบุคคล 

3.84 0.38 มาก 

20 ผูบ้ริหารติดตาม ดูแลผลการปฏิบติังานของผูร่้วมงาน

เป็นรายบุคคล 

3.84 0.37 มาก 

21 ผูบ้ริหารยอมรับฟังความคิดเห็นของผูร่้วมงาน 3.82 0.39 มาก 

รวม 3.84 0.36 มาก 

 

จากตารางท่ี 21 พบว่า ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ดา้นการคาํนึงถึงปัจเจกบุคคล โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

( X  = 3.84, S.D. = 0.36) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก โดยผูบ้ริหาร

คาํนึงถึงความสามารถส่วนบุคคลของผูร่้วมงานและ มีค่ามชัฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด ( X  = 3.87, S.D. 

= 0.36) รองลงมา คือ ผูบ้ริหารให้คาํแนะนาํท่ีเป็นประโยชน์ต่อความกา้วหนา้ของผูร่้วมงานเป็น

รายบุคคล ( X  = 3.86, S.D. = 0.36) ผูบ้ริหารติดตาม ดูแลผลการปฏิบติังานของผูร่้วมงานเป็น

รายบุคคลและผูบ้ริหารมอบหมายงานโดยคาํนึงถึงความสามารถของแต่ละบุคคล ( X  = 3.84, S.D. 

= 0.37) และ( X  = 3.84, S.D. = 0.38)  และผูบ้ริหารยอมรับฟังความคิดเห็นของผูร่้วมงานมีค่า

มชัฌิมเลขคณิตนอ้ยท่ีสุด ( X  = 3.82, S.D. = 0.39) 
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ตารางท่ี 22 ค่ามชัฌิมเลขคณิต ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าระดบัของภาวะผูน้าํของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ดา้นการให้

รางวลัตามสถานการณ์ จาํแนกตามรายขอ้ 

(n = 97) 

ข้อ ภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา X  S.D. ค่าระดับ 

ภาวะผูน้าํการแลกเปล่ียน (x2)    

การใหร้างวลัตามสถานการณ์ (x2.1)    

22 ผูบ้ริหารให้ส่ิงท่ีผูร่้วมงานตอ้งการอย่างเหมาะสม เพื่อ

แลกเปล่ียนกบัการปฏิบติังาน 

3.79 0.41 มาก 

23 ผูบ้ริหารตกลงทาํความเข้าใจกับผูร่้วมงานเก่ียวกับ

ผลประโยชน์ท่ีถูกตอ้ง และเหมาะสมท่ีคาดว่าจะไดรั้บ

เม่ือปฏิบติังานไดส้าํเร็จ 

3.74 0.44 มาก 

24 ผูบ้ริหารสร้างความมั่นใจกับผูร่้วมงานว่าจะได้รับ

ผลตอบแทนอยา่งเหมาะสม เม่ือปฏิบติังานไดส้าํเร็จ 

3.71 0.45 มาก 

25 ผูบ้ริหารแสดงการยอมรับ และช่ืนชมผูร่้วมงานเม่ือ

ปฏิบติังานไดส้าํเร็จ 

3.73 0.45 มาก 

26 ผูบ้ริหารสร้างความเช่ือมัน่ว่าผูร่้วมงานจะได้รับการ

ยอมรับถา้เขาสามารถปฏิบติังานไดดี้ 

3.75 0.43 มาก 

รวม 3.74 0.32 มาก 

 

จากตารางท่ี 22 พบว่า ภาวะผูน้าํการแลกเปล่ียนของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสาํนกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ดา้นการใหร้างวลัตามสถานการณ์ โดยภาพรวมอยู่

ในระดบัมาก ( X  = 3.74, S.D. = 0.32) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก 

โดยผูบ้ริหารใหส่ิ้งท่ีผูร่้วมงานตอ้งการอยา่งเหมาะสม เพื่อแลกเปล่ียนกบัการปฏิบติังาน มีค่ามชัฌิม

เลขคณิตมากท่ีสุด ( X  = 3.79, S.D. = 0.41) รองลงมา คือ ผูบ้ริหารสร้างความเช่ือมัน่ว่าผูร่้วมงาน

จะไดรั้บการยอมรับถา้เขาสามารถปฏิบติังานไดดี้ ( X  = 3.75, S.D. = 0.43) ผูบ้ริหารตกลงทาํความ

เขา้ใจกบัผูร่้วมงานเก่ียวกบัผลประโยชน์ท่ีถูกตอ้ง และเหมาะสมท่ีคาดว่าจะไดรั้บเม่ือปฏิบติังานได้

สาํเร็จ ( X  = 3.74, S.D. = 0.44) และผูบ้ริหารสร้างความมัน่ใจกบัผูร่้วมงานว่าจะไดรั้บผลตอบแทน

อยา่งเหมาะสม เม่ือปฏิบติังานไดส้าํเร็จมีค่ามชัฌิมเลขคณิตนอ้ยท่ีสุด ( X  = 3.75, S.D. = 0.43) 
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ตารางท่ี 23 ค่ามชัฌิมเลขคณิต ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าระดบัของภาวะผูน้าํการ

แลกเปล่ียนของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 

1 ดา้นการบริหารแบบวางเฉยเชิงรุก จาํแนกตามรายขอ้ 

(n = 97) 

ข้อ ภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา X  S.D. ค่าระดับ 

การบริหารแบบวางเฉยเชิงรุก (x2.2)    

27 ผูบ้ริหารนาํนโยบายขององคก์รสู่การปฏิบติั 3.78 0.42 มาก 

28 ผูบ้ริหารติดตามผลการปฏิบติังานของผูร่้วมงาน เพื่อหา

แนวทางแกไ้ขเม่ือพบขอ้บกพร่อง 

3.74 0.44 มาก 

29 ผู ้บริหารว่ากล่าว ตักเตือน สอนงาน เม่ือพบความ

ผดิพลาดในการปฏิบติังาน 

3.71 0.45 มาก 

30 ผูบ้ริหารจะช่วยแกไ้ขผลการปฏิบติังานของผูร่้วมงาน

ใหถู้กตอ้ง เม่ือพบความผดิพลาด 

3.73 0.46 มาก 

31 ผูบ้ริหารแก้ปัญหาขอ้ผิดพลาดในการปฏิบติังานด้วย

ความเป็นกลัยาณมิตร 

3.68 0.47 มาก 

รวม 3.72 0.32 มาก 

 

จากตารางท่ี 23 พบว่า ภาวะผูน้าํการแลกเปล่ียนของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสาํนกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ดา้นการบริหารแบบวางเฉยเชิงรุก โดยภาพรวมอยู่

ในระดบัมาก ( X  = 3.72, S.D. = 0.32) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก 

โดย ผูบ้ริหารนาํนโยบายขององคก์รสู่การปฏิบติัมีค่ามชัฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด ( X  = 3.78, S.D. = 

0.42) รองลงมา คือ ผูบ้ริหารติดตามผลการปฏิบติังานของผูร่้วมงาน เพื่อหาแนวทางแกไ้ขเม่ือพบ

ขอ้บกพร่อง( X  = 3.74, S.D. = 0.44) ผูบ้ริหารจะช่วยแกไ้ขผลการปฏิบติังานของผูร่้วมงานให้

ถูกตอ้ง เม่ือพบความผดิพลาด ( X  = 3.73, S.D. = 0.46) และผูบ้ริหารแกปั้ญหาขอ้ผดิพลาดในการ

ปฏิบติังานดว้ยความเป็นกลัยาณมิตร มีค่ามชัฌิมเลขคณิตนอ้ยท่ีสุด ( X  = 3.68, S.D. = 0.47) 
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ตารางท่ี 24 ค่ามชัฌิมเลขคณิต ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าระดบัของภาวะผูน้าํการ

แลกเปล่ียนของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 

1 ดา้นการบริหารแบบวางเฉยเชิงรับ จาํแนกตามรายขอ้ 

 

ข้อ ภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา X  S.D. ค่าระดับ 

การบริหารแบบวางเฉยเชิงรับ (x2.3)    

32 ผูบ้ริหารบอกผูร่้วมงานในส่ิงท่ีทาํถูกมากกวา่ทาํผดิ 3.77 0.42 มาก 

33 ผูบ้ริหารใชว้ิธีการปฏิบติังานท่ีมุ่งรักษาสภาพเดิมของ

องคก์าร 

3.72 0.45 มาก 

34 ผู ้บ ริหารจะดํา เ นินการแก้ไขก็ ต่อ เ ม่ือผู ้ร่ วมงาน

ปฏิบติังานไม่บรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว ้

3.70 0.46 มาก 

35 ผู ้บ ริ ห า ร ดํา เ นิ น ก า ร บ ริ ห า ร ง า น จัด ก า ร โ ด ย มุ่ ง

ความสาํเร็จขององคก์รตามวิธีการท่ีปฏิบติัมา 

3.71 0.46 มาก 

36 ผูบ้ริหาร และผูร่้วมงานแก้ปัญหาร่วมกันในกรณีท่ี

ปฏิบติังานผดิพลาด 

3.65 0.47 มาก 

รวม 3.71 0.33 มาก 

 

จากตารางท่ี 24 พบว่า ภาวะผูน้าํการแลกเปล่ียนของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสาํนกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ดา้นการบริหารแบบวางเฉยเชิงรับ โดยภาพรวมอยู่

ในระดบัมาก ( X  = 3.81, S.D. = 0.39) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก 

โดยผูบ้ริหารใชว้ิธีการปฏิบติังานท่ีมุ่งรักษาสภาพเดิมขององคก์าร มีค่ามชัฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด 

( X  = 3.82, S.D. = 0.39) รองลงมา คือ ผูบ้ริหารดาํเนินการบริหารงานจดัการโดยมุ่งความสาํเร็จ

ขององคก์รตามวิธีการท่ีปฏิบติัมา ( X  = 3.81, S.D. = 0.39) ผูบ้ริหารบอกผูร่้วมงานในส่ิงท่ีทาํถูก

มากกว่าทาํผดิ ( X  = 3.80, S.D. = 0.41)  ผูบ้ริหารจะดาํเนินการแกไ้ขก็ต่อเม่ือผูร่้วมงานปฏิบติังาน

ไม่บรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว ้  และผูร่้วมงานแกปั้ญหาร่วมกนัในกรณีท่ีปฏิบติังานผิดพลาดมีค่า

มชัฌิมเลขคณิตนอ้ยท่ีสุด ( X  = 3.80, S.D. = 0.40) 

 

 

 

                       (n = 97) 
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ตอนที ่3 ผลการวิเคราะห์องคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

 ในการวิเคราะห์องคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จากกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 97 โรง ผูว้ิจยัใชว้ิเคราะห์โดยการหาค่า

มชัฌิมเลขคณิต ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลว้นาํค่ามชัฌิมเลขคณิตไปเปรียบเทียบ

กบัเกณฑ์ระดบัคุณภาพตามแนวคิดของเบส (Best) โดยองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา 

สังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มีค่ามชัฌิมเลขคณิต ( X ) ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ปรากฏรายละเอียดดงัตารางท่ี 25 

 

ตารางท่ี 25 ระดบัขององคก์ารแห่งการเรียนรู้ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

(n = 97) 

องค์การแห่งการเรียนรู้ X  S.D. ระดับการปฏิบัติ 

ความเช่ียวชาญของบุคคล (Y1) 3.80 0.39 มาก 

แบบแผนทางความคิด (Y2) 3.76 0.40 มาก 

วิสยัทศัน์ร่วม (Y3) 3.82 0.38 มาก 

การเรียนรู้ของทีม (Y4) 3.81 0.39 มาก 

การคิดเชิงระบบ (Y5) 3.84 0.34 มาก 

รวม 3.80 0.37 มาก 

 

จากตารางท่ี 25 พบวา่ องคก์ารแห่งการเรียนรู้ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  ( X  = 3.80, S.D. = 0.37) 

เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่องคก์ารแห่งการเรียนรู้ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ในดา้นการคิดเชิงระบบ 

เป็นดา้นท่ีมีระดบัการปฏิบติัมากท่ีสุด ( X  = 3.84, S.D. = 0.34) รองลงมาไดแ้ก่ วิสัยทศัน์ร่วม ( X  

= 3.82, S.D. = 0.38)  การเรียนรู้ของทีม ( X = 3.81, S.D. = 0.39) ความเช่ียวชาญของบุคคล ( X  = 

3.80, S.D. = 0.39) และแบบแผนทางความคิด ( X  = 3.76, S.D. = 0.40) ตามลาํดบั 
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ตารางท่ี 26 ค่ามชัฌิมเลขคณิต ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าระดบัขององคก์ารแห่งการ

เรียนรู้ของสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ดา้นความ

เช่ียวชาญของบุคคล จาํแนกตามรายขอ้ 

(n = 97) 

ข้อ องค์การแห่งการเรียนรู้ X  S.D. ค่าระดับ 

ความเช่ียวชาญของบุคคล (Y1)    

1 ท่ า น ศึ ก ษ า แ ล ะ เ รี ย น รู้ อ ย่ า ง ต่ อ เ น่ื อ ง  แ ล ะ

สร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆอยูเ่สมอ 

3.82 0.39 มาก 

2 บุคลากรในสถานศึกษาของท่านมีส่วนร่วม 

ในการตดัสินใจ 

3.81 0.40 มาก 

3 ท่านสามารถควบคุมและเปล่ียนความเครียด 

ของตนเองใหเ้ป็นแรงผลกัดนัไปสู่ความสาํเร็จได ้

3.80 0.41 มาก 

4 ท่านสามารถสร้างสรรคผ์ลงานท่ีตอ้งการไดเ้สมอ 3.81 0.40 มาก 

5 ท่านสามารถเลือกวิถีทางสู่ความกา้วหนา้ 

ของท่านเองโดยไม่มีใครบงัคบั 

3.82 0.39 มาก 

6 ท่านกาํหนดแนวทาง วิธีการพฒันา และปรับปรุง

งานดว้ยตนเอง 

3.78 0.42 มาก 

7 การเรียนรู้ทําให้ท่านเพิ่มความสามารถ และ

ศกัยภาพในการปฏิบติังานใหเ้กิดผลงานท่ีตอ้งการ

ไดจ้ริง 

3.76 0.43 มาก 

8 ท่านพยายามเรียนรู้ส่ิงต่างๆเพิ่มข้ึนเพื่อ

ความกา้วหนา้ และกา้วทนัเหตุการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง 

3.83 0.39 มาก 

รวม 3.80 0.39 มาก 
 

จากตารางท่ี 26 พบว่า องคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ดา้นความเช่ียวชาญของบุคคล โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

( X  = 3.80, S.D. = 0.39) โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ท่านพยายามเรียนรู้ส่ิงต่างๆเพิ่มข้ึนเพื่อ

ความกา้วหนา้ และกา้วทนัเหตุการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง มีค่ามชัฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด ( X  = 3.83, S.D. 

= 0.39) รองลงมา คือ ท่านศึกษาและเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง และสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆอยูเ่สมอและท่าน

สามารถเลือกวิถีทางสู่ความกา้วหนา้ของท่านเองโดยไม่มีใครบงัคบั( X  = 3.82, S.D. = 0.39) และ
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การเรียนรู้ทาํให้ท่านเพิ่มความสามารถ และศกัยภาพในการปฏิบติังานให้เกิดผลงานท่ีตอ้งการได้

จริงมีค่ามชัฌิมเลขคณิตนอ้ยท่ีสุด ( X  = 3.76, S.D. = 0.43) 

ตารางท่ี 27 ค่ามชัฌิมเลขคณิต ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าระดบัขององคก์ารแห่งการ

เรียนรู้ของสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ดา้นแบบ

แผนทางความคิด จาํแนกตามรายขอ้ 

(n = 97) 

ข้อ องค์การแห่งการเรียนรู้ X  S.D. ค่าระดับ 

แบบแผนทางความคิด (Y2)    

9 ท่านสนบัสนุนผูอ่ื้นใหแ้สดงความคิดเห็น 

พร้อมทั้งเหตุผลท่ีแตกต่างกนัออกไป 

3.79 0.41 มาก 

10 ในการสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นต่อ

ผูร่้วมงาน ท่านจะใหข้อ้มูล และเหตุผลประกอบ

อยา่งชดัเจน 

3.76 0.48 มาก 

11 บุคลากรในสถานศึกษาแลกเปล่ียนความคิดเห็น

ร่วมกนั เพื่อหาแนวทางในการพฒันาคุณภาพของ

สถานศึกษา 

3.78 0.42 มาก 

12 ครูมีการเปล่ียนวิธีคิด วิธีสอนให้สอดคล้องกับ

ผูเ้รียน และยคุสมยั 

3.77 0.43 มาก 

13 ท่านตั้งคาํถาม และใชค้วามคิดไตร่ตรอง 

หาเหตุผลขอ้สนันิษฐานท่ีตั้งข้ึน 

3.78 0.42 มาก 

14 บุคลากรในสถานศึกษามีการคิดคน้ และออกแบบ

โปรแกรมในการจดัการเรียนการสอน 

3.80 0.40 มาก 

15 สถานศึกษาเปิดโอกาสใหบุ้คลากรทุกระดบั 

มีความกระตือรือร้นท่ีจะศึกษาคน้ควา้หาความรู้ 

เพื่อพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

3.72 0.45 มาก 

16 บุคลากรในสถานศึกษาใชค้วามคิดท่ีหลากหลาย

ในการวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ 

3.71 0.46 มาก 

17 บุคลากรในสถานศึกษามีสิทธิในการตัดสินใจ

อยา่งเพียงพอ 

3.74 0.44 มาก 
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ตารางท่ี 27 ค่ามชัฌิมเลขคณิต ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าระดบัขององคก์ารแห่งการ

เรียนรู้ของสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ดา้นแบบ

แผนทางความคิด จาํแนกตามรายขอ้ (ต่อ) 

(n = 97) 

ข้อ องค์การแห่งการเรียนรู้ X  S.D. ค่าระดับ 

18 สถานศึกษาให้การสนบัสนุน รับฟังแนวความคิด

ใหม่ๆของสมาชิกภายในองค์การ อันจะเป็น

ประโยชน์ต่อการพฒันาองคก์ารต่อไป 

3.73 0.73 มาก 

รวม 3.76 0.40 มาก 

 

จากตารางท่ี 27 พบว่า องคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ดา้นแบบแผนทางความคิด โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

( X  = 3.76, S.D. = 0.40) โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ท่านตั้งคาํถาม และใชค้วามคิด

ไตร่ตรองหาเหตุผลขอ้สันนิษฐานท่ีตั้งข้ึน มีค่ามชัฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด ( X  = 3.62, S.D. = 0.49) 

รองลงมา คือ ครูมีการเปล่ียนวิธีคิด วิธีสอนใหส้อดคลอ้งกบัผูเ้รียน และยคุสมยั ( X  =3.61, S.D. = 

0.49) สถานศึกษาเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดบัมีความกระตือรือร้นท่ีจะศึกษาคน้ควา้หาความรู้ 

เพื่อพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง( X  = 3.58, S.D. = 0.50) และในการสนทนาแลกเปล่ียนความ

คิดเห็นต่อผูร่้วมงาน ท่านจะให้ขอ้มูล และเหตุผลประกอบอย่างชดัเจนมีค่ามชัฌิมเลขคณิตน้อย

ท่ีสุด ( X  = 3.33, S.D. = 0.48) 

 

ตารางท่ี 28 ค่ามชัฌิมเลขคณิต ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าระดบัขององคก์ารแห่งการ

เรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ด้าน

วิสยัทศัน์ร่วม จาํแนกตามรายขอ้ 

(n = 97) 

ข้อ องค์การแห่งการเรียนรู้ X  S.D. ค่าระดับ 

วิสยัทศัน์ร่วม (Y3)    

19 มีการช้ีแจง ประชาสัมพนัธ์ และเผยแพร่วิสัยทศัน์ 

เ พื่ อ ส ร้ า ง ค ว า ม เ ข้า ใ จ  แ ล ะ ส า ม า ร ถ นํา ไ ป

ปฏิบติังานไดถู้กตอ้ง 

3.82 0.39 มาก 
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ตารางท่ี 28 ค่ามชัฌิมเลขคณิต ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าระดบัขององคก์ารแห่งการ

เรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ด้าน

วิสยัทศัน์ร่วม จาํแนกตามรายขอ้ (ต่อ) 

(n = 97) 

ข้อ องค์การแห่งการเรียนรู้ X  S.D. ค่าระดับ 

20 ท่ าน พัฒ น า วิสั ย ทัศ น์ข อง ตน เ อง ใ ห้ มีค ว า ม

ส อ ด ค ล้อ ง กับ วิ สั ย ทัศ น์ ส่ ว น บุ ค ค ล ท่ี มี ต่ อ

สถานศึกษา 

3.80 0.40 มาก 

21 สถานศึกษาเปิดโอกาสใหมี้การแลกเปล่ียนวิสัยทศัน์

ส่วนบุคคล ท่ีมีต่อสถานศึกษาอยา่งเปิดเผย 

3.82 0.39 มาก 

22 สถานศึกษาระดมความคิดของบุคลากรทุกฝ่ายเพื่อ

สร้างวิสยัทศัน์ของสถานศึกษา 

3.86 0.36 มาก 

23 บุคลากรมีความผูกพัน และมุ่งมั่นปฏิบัติงาน

เพื่อใหบ้รรลุวิสยัทศัน์ของสถานศึกษา 

3.81 0.40 มาก 

24 สถานศึกษาสนับสนุน และพฒันาให้บุคลากรทุก

คน มีวิสยัทศัน์สอดคลอ้งกบัวิสยัทศัน์ 

ของสถานศึกษา และให้มีแนวคิดไปในทิศทาง

เดียวกนั 

3.82 0.39 มาก 

25 วิสัยทศัน์ของสถานศึกษาไดรั้บการพฒันาให้เป็น

ส่วนหน่ึงของแนวความคิดท่ีใช้ในการบริหาร

สถานศึกษา 

3.79 0.41 มาก 

26 วิสัยทศัน์ของสถานศึกษาถูกนาํไปสู่การกาํหนด

นโยบาย เ ป้าหมาย แผนงาน โครงการของ

สถานศึกษา 

3.81 0.40 มาก 

27 สถานศึกษาส่งเสริม และสนับสนุนให้บุคลากร

พัฒนาวิสัยทัศน์ส่วนบุคคลท่ีมีต่อสถานศึกษา

อยา่งต่อเน่ือง 

3.84 0.37 มาก 

28 วิสัยทศัน์ของสถานศึกษาสอดคลอ้งกบัแนวโน้ม

การจดัการศึกษาในปัจจุบนั 

3.83 0.38 มาก 

รวม 3.82 0.38 มาก 
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จากตารางท่ี 28 พบว่า องคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ดา้นวิสยัทศัน์ร่วม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.82, 

S.D. = 0.38) โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า สถานศึกษาระดมความคิดของบุคลากรทุกฝ่ายเพื่อ

สร้างวิสยัทศัน์ของสถานศึกษามีค่ามชัฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด ( X  = 3.86, S.D. = 0.36) รองลงมา คือ 

สถานศึกษาส่งเสริม และสนบัสนุนให้บุคลากรพฒันาวิสัยทศัน์ส่วนบุคคลท่ีมีต่อสถานศึกษาอยา่ง

ต่อเน่ือง ( X  =3.84, S.D. = 0.37) วิสัยทศัน์ของสถานศึกษาสอดคลอ้งกบัแนวโนม้การจดัการศึกษา

ในปัจจุบนั( X  = 3.83, S.D. = 0.38) และวิสยัทศัน์ของสถานศึกษาไดรั้บการพฒันาใหเ้ป็นส่วนหน่ึง

ของแนวความคิดท่ีใชใ้นการบริหารสถานศึกษามีค่ามชัฌิมเลขคณิตนอ้ยท่ีสุด ( X  = 3.79, S.D. = 

0.41)  

 

ตารางท่ี 29 ค่ามชัฌิมเลขคณิต ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าระดบัขององคก์ารแห่งการ

เรียนรู้ของสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ดา้นการ

เรียนรู้ของทีม จาํแนกตามรายขอ้ 

(n = 97) 

ข้อ องค์การแห่งการเรียนรู้ X  S.D. ค่าระดับ 

การเรียนรู้ของทีม (Y4)    

29 การสน ทน า  แ ละประชุมปรึกษ าหา รือกัน อย่ า ง 

สมํ่าเสมอช่วยพฒันาความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 

ของทีม 

3.81 0.40 มาก 

30 การเ รียนรู้ ร่วมกันเ ป็นทีมเป็นการเ รียนรู้จากการ

ปฏิบติังานอยา่งเป็นกนัเองและเนน้ความเป็นระบบ 

3.84 0.38 มาก 

31 บุคลากรร่วมกนัคน้หา และตรวจสอบหาความจริงจาก

ขอ้สนันิษฐาน 

3.82 0.39 มาก 

32 ผลการประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็น จะไดค้วามเห็น

พอ้งร่วมกนัท่ีจะนาํไปสู่แนวทางการแกปั้ญหา 

3.80 0.40 มาก 

33 บุคลากรในสถานศึกษาเปิดใจรับฟัง และแสดงความ

คิดเห็นร่วมกนั 

3.78 0.42 มาก 

34 สถานศึกษามีกระบวนการท่ีเหมาะสม เพื่อสนองต่อ

ความตอ้งการดา้นความรู้ขอผูร่้วมงานภายใน

สถานศึกษา 

3.74 0.44 มาก 
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ตารางท่ี 29 ค่ามชัฌิมเลขคณิต ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าระดบัขององคก์ารแห่งการ

เรียนรู้ของสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ดา้นการ

เรียนรู้ของทีม จาํแนกตามรายขอ้ (ต่อ) 

(n = 97) 

 

 

 

 

ข้อ องค์การแห่งการเรียนรู้ X  S.D. ค่าระดับ 

35 ท่านใหค้าํอธิบายสนบัสนุนความคิดเห็น 

ของตนเองอยา่งมีเหตุผล  

3.81 0.40 มาก 

36 ท่านจะถามเหตุผลเพื่อนร่วมงานท่ีมีความเห็นขดัแยง้กบั

ตนเอง ก่อนท่ีจะโตแ้ยง้ออกไป 

3.83 0.39 มาก 

37 มีการแลกเปล่ียนความรู้ และประสบการณ์ร่วมกัน

เก่ียวกบัปัญหาในการเรียนการสอน 

3.71 0.46 มาก 

38 มีการร่วมกันเสนอความคิดเห็นเพื่อนําไปสู่การสร้าง

วิสยัทศัน์ของสถานศึกษาใหเ้ป็นจริง 

3.80 0.41 มาก 

รวม 3.81 0.39 มาก 

จากตารางท่ี 29 พบว่า องคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ดา้นการเรียนรู้ของทีม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 

3.81, S.D. = 0.39) โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า การเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีมเป็นการเรียนรู้จาก

การปฏิบติังานอย่างเป็นกนัเองและเนน้ความเป็นระบบมีค่ามชัฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด ( X  = 3.84, 

S.D. = 0.38) รองลงมา คือ บุคลากรร่วมกนัคน้หา และตรวจสอบหาความจริงจากขอ้สันนิษฐาน 

( X  =3.82, S.D. = 0.39) การสนทนา และประชุมปรึกษาหารือกนัอยา่ง สมํ่าเสมอช่วยพฒันาความ

เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของทีม ( X  = 3.81, S.D. = 0.40) และมีการแลกเปล่ียนความรู้ และ

ประสบการณ์ร่วมกนัเก่ียวกบัปัญหาในการเรียนการสอนมีค่ามชัฌิมเลขคณิตนอ้ยท่ีสุด ( X  = 3.71, 

S.D. = 0.46)  
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ตารางท่ี 30 ค่ามชัฌิมเลขคณิต ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าระดบัขององคก์ารแห่งการ

เรียนรู้ของสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ดา้นการคิด

เชิงระบบ จาํแนกตามรายขอ้ 

 (n = 97) 

ข้อ องค์การแห่งการเรียนรู้ X  S.D. ค่าระดับ 

 การคิดเชิงระบบ (Y5)    

39 ท่ า น ป ฏิ บัติ ง า น อ ย่ า ง มี ขั้ น ต อ น  จัด ลํา ดับ

ความสําคัญอย่าง เ ป็นระบบ และสามารถ

ตรวจสอบรายละเอียดได ้

3.82 0.39 มาก 

40 ท่านคาํนึงถึงผลกระทบต่างๆท่ีตามมาก่อนท่ีจะ

ตดัสินใจกระทาํการใดลงไป 

3.88 0.34 มาก 

41 ท่านนาํขอ้มูลจากผูป้กครองมาใชป้ระกอบ 

การคิดแกปั้ญหาผลการเรียนของนกัเรียน 

3.77 0.43 มาก 

42 ท่านมีความสามารถในการคิด และปฏิบติังานท่ี

สลบัซบัซอ้นไดอ้ยา่งเป็นระบบ 

3.90 0.31 มาก 

43 ท่านกาํหนดเป้าหมาย ขั้นตอนการปฏิบติังาน

และการประเมินผลการปฏิบติังานของตนเอง 

3.81 0.40 มาก 

44 ท่านสามารถประมวลเหตุการณ์ต่างๆท่ี มี

ความสัมพนัธ์กนัเป็นภาพรวม เพื่อนาํไปสู่การ

ปรับปรุง และแกไ้ขใหดี้ข้ึน 

3.82 0.39 มาก 

45 ท่านติดตามผลการเรียนของนกัเรียน และเรียนรู้

ท่ีจะปรับปรุงการสอนใหไ้ดต้ามเป้าหมาย 

ท่ีกาํหนด 

3.83 0.38 มาก 

46 บุคลากรติดตาม และร่วมกันพิจารณาข้อมูล

ข่าวสารใหม่ๆ เพื่อนาํไปสู่การปรับทิศทางการ

ดาํเนินการของสถานศึกษา 

3.87 0.34 มาก 

47 ส ถ า น ศึ ก ษ า มี ร ะ บ บ บ ริ ห า ร  แ ล ะ ร ะ บ บ

ปฏิบัติงานท่ีมีมาตรฐาน สร้างความก้าวหน้า

ใหแ้ก่นกัเรียน 

3.89 0.32 มาก 
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ตารางท่ี 30 ค่ามชัฌิมเลขคณิต ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าระดบัขององคก์ารแห่งการ

เรียนรู้ของสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ดา้นการคิด

เชิงระบบ จาํแนกตามรายขอ้ (ต่อ) 

                  (n = 97) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อ องค์การแห่งการเรียนรู้ X  S.D. ค่าระดับ 

48 ท่านประเมินการทาํงานของตนเองเพ่ือพฒันา

ผลงานใหก้า้วหนา้ยิง่ข้ึน 

3.84 0.37 มาก 

รวม 3.84 0.34 มาก 

จากตารางท่ี 29 พบว่า องคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ดา้นการคิดเชิงระบบ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 

3.84, S.D. = 0.34) โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีความสามารถในการคิด และปฏิบติังานท่ี

สลบัซบัซอ้นไดอ้ยา่งเป็นระบบสถานศึกษามีค่ามชัฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด ( X  = 3.90, S.D. = 0.31) 

รองลงมา คือ สถานศึกษามีระบบบริหาร และระบบปฏิบติังานท่ีมีมาตรฐาน สร้างความกา้วหน้า

ใหแ้ก่นกัเรียน ( X  =3.89, S.D. = 0.32) คาํนึงถึงผลกระทบต่างๆท่ีตามมาก่อนท่ีจะตดัสินใจกระทาํ

การใดลงไป( X  = 3.88, S.D. = 0.34) และนาํขอ้มูลจากผูป้กครองมาใชป้ระกอบการคิดแกปั้ญหา

ผลการเรียนของนกัเรียนมีค่ามชัฌิมเลขคณิตนอ้ยท่ีสุด ( X  = 3.77, S.D. = 0.43)  
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ตอนที ่4 ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํกบัองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา 

สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

 

ตารางท่ี 31 ความสมัพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํท่ีสมัพนัธ์กบัองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา ใน

สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

(n = 97) 

ภาวะผู้นํา องค์การแห่งการเรียนรู้ 

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y tot 

X1.1 .835** .764** .881** .828** .923** .859** 

X1.2 .814** .767** .857** .801** .867** .835** 

X1.3 .847** .823** .872** .840** .883** .868** 

X1.4 934** .849** .956** .909** .942** .933** 

X2.1 .689** .597** .727** .668** .741** .694** 

X2.2 .691** .629** .712** .668** .706** .693** 

X2.3 .755** .699** .770** .730** .747** .753** 

Xtot .878** .810** .910** .859** .915** .889** 

**นยัสาํคญัทางสถิติระดบั .01 

  

จากตารางท่ี 31 พบวา่ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารกบัองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา ใน

สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มีความสัมพนัธ์กนัทางบวกใน

ระดบัมากทุกดา้น อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารดา้นการคาํนึงถึง

ปัจเจกบุคคล (x1.4) กับองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาด้านวิสัยทัศน์ร่วม (Y3) มีค่า

ความสัมพนัธ์มากท่ีสุด (ค่าความสัมพนัธ์ = .956) รองลงมาได้แก่ ภาวะผูน้ําของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาในดา้นการคาํนึงถึงปัจเจกบุคคล (x1.4) กบัองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาดา้น

การคิดเชิงระบบ (Y5) (ค่าความสมัพนัธ์ = .942) ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาดา้นการคาํนึงถึง

ปัจเจกบุคคล (x1.4) กบัองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาดา้นความเช่ียวชาญของบุคคล (Y1) 

(ค่าความสมัพนัธ์ = .934) ส่วนภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาดา้นการใหร้างวลัตามสถานการณ์ 

(x2.1) กบัองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาดา้นแบบแผนทางความคิด (Y2) มีค่าความสัมพนัธ์

นอ้ยท่ีสุด (ค่าความสมัพนัธ์ = .597) 
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บทที ่5 

สรุปผลการวจิยั อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํกบัองคก์ารแห่งการ

เรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มี

วตัถุประสงคเ์พื่อทราบ  1) ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 2) องคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 3) ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํกบัองค์การแห่งการ

เรียนรู้ของสถานศึกษา ในสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ในการ

ดาํเนินการวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยใชส้ถานศึกษา เป็นหน่วย

การวิเคราะห์ (unit of analysis) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัภาวะผูน้าํของ

ผูบ้ริหาร และความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ผูใ้หข้อ้มูล ประกอบดว้ย ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา 

รองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา และครูสถานศึกษาละ 2 คน รวม 4 คน รวมทั้งส้ิน  388  คน ผูว้ิจยั

ไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมา ครบทั้ง 97 โรง รวม 388 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 เคร่ืองมือท่ีใชใ้น

การวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถาม จาํนวน 1 ฉบบั โดยใชส้อบถาม ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา รอง

ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา และครูผูส้อน แบ่งเป็น 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบ

แบบสอบถาม ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามแนวคิดของ

บาสและอโวลิโอ (Bass and Avolio) ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของ

สถานศึกษา ตามแนวคิดของ เซงเก (Senge) สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ประกอบดว้ย ค่าร้อย

ละ ค่ามชัฌิมเลขคณิต ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั (Pearson’s product moment correlation coefficient) 

 

สรุปผลการวจัิย 

 

 จากการวิเคราะห์ขอ้มูล ผลของการวิจยัสรุปได ้ดงัน้ี 

 1. ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาท่ีภาวะผูน้าํแต่ละแบบพบวา่ ภาวะผูน้าํ 
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แบบเปล่ียนแปลง อยูใ่นระดบัมาก โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษามีภาวะ

ผูน้าํในดา้นการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์เป็นดา้นท่ีมีค่ามชัฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด รองลงไปไดแ้ก่ดา้น

การคาํนึงถึงปัจเจกบุคคล ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ และดา้นการกระตุน้เชาวปั์ญญา ส่วนภาวะ

ผูน้าํแบบแลกเปล่ียนในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นการใหร้างวลั

ตามสถานการณ์ เป็นดา้นท่ีมีค่ามชัฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด รองลงมาคือ การบริหารแบบวางเฉยเชิงรุก 

และการบริหารแบบวางเฉยเชิงรับเป็นดา้นท่ีมีค่ามชัฌิมเลขคณิตนอ้ยท่ีสุด  ตามลาํดบั 

2. องค์การแห่งการเรียนรู้ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่าองคก์ารแห่ง

การเรียนรู้ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ในดา้นการคิดเชิงระบบ เป็นดา้นท่ีมีค่ามชัฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด 

รองลงไปไดแ้ก่ ดา้นการมีวิสยัทศัน์ร่วม  ดา้นการเรียนรู้ของทีม ดา้นความเช่ียวชาญของบุคคล และ

ดา้นแบบแผนทางความคิด เป็นดา้นท่ีมีค่ามชัฌิมเลขคณิตนอ้ยท่ีสุด ตามลาํดบั 

3. ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสัมพนัธ์กบัองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของ

สถานศึกษา ในสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มีความสัมพนัธ์กนั

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยมีค่าความสัมพนัธ์กนัในทางบวกหรือมีความสัมพนัธ์กนั

ในลกัษณะท่ีคลอ้ยตามกนัโดยรวมและจาํแนกเป็นรายดา้น ในระดบัมากทุกดา้น โดยภาวะผูน้าํของ

ผูบ้ริหารดา้นการคาํนึงถึงปัจเจกบุคคลกบัองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาดา้นวิสัยทศัน์ร่วม

มีค่าความสัมพนัธ์มากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาในดา้นการคาํนึงถึง

ปัจเจกบุคคลกบัองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาดา้นการคิดเชิงระบบ ส่วนภาวะผูน้าํของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาดา้นการให้รางวลัตามสถานการณ์กบัองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา

ดา้นแบบแผนทางความคิดมีค่าความสมัพนัธ์นอ้ยท่ีสุด 

 

การอภิปรายผล 

 

 จากผลการวิจยั มีหลายประเด็นท่ีควรนาํมาพิจารณา ผูว้ิจยัจึงนาํมาอภิปรายผลเพื่อความ

ชดัเจน ดงัน้ี 

 1. ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานของ

การวิจัยท่ีตั้ งไว้ว่าภาวะผู ้นําของผู ้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
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ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 อยูใ่นระดบัดี เม่ือพิจารณาท่ีภาวะผูน้าํแต่ละแบบพบวา่ ภาวะผูน้าํแบบ

เปล่ียนแปลง อยูใ่นระดบัมาก โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษามีภาวะผูน้าํ

ในดา้นการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์เป็นดา้นท่ีมีค่ามชัฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด รองลงไปไดแ้ก่ดา้นการ

คาํนึงถึงปัจเจกบุคคล ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ และดา้นการกระตุน้เชาวปั์ญญา ส่วนภาวะผูน้าํ

แบบแลกเปล่ียนในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นการใหร้างวลัตาม

สถานการณ์ เป็นดา้นท่ีมีค่ามชัฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด รองลงมาคือ การบริหารแบบวางเฉยเชิงรุก 

และการบริหารแบบวางเฉยเชิงรับเป็นดา้นท่ีมีค่ามชัฌิมเลขคณิตนอ้ยท่ีสุด  ตามลาํดบั ผลดงักล่าว

อาจเน่ืองมาจาก ผูบ้ริหารเป็นผูท่ี้นํานโยบายมาสู่การปฏิบัติ ในสถานศึกษา มีผลงานท่ีเป็นท่ี

ประจกัษต่์อบุคลกรในสถานศึกษา จึงทาํให้ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารดา้นการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ 

มีค่ามชัฌิมเลขคณิตสูงกว่าดา้นอ่ืนๆ ซ่ึงผลการวิจยัน้ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดของบาส (Bass) เก่ียวกบั

การสร้างบารมี ว่าเป็นกระบวนการท่ีผูน้าํมีอิทธิพลต่อผูต้ามโดยการปลุกเร้าอารมณ์ท่ีเขม้แขง็และ

การอา้งอิงตวัผูน้าํ การสร้างบารมีเป็นปัจจยัสาํคญัของกระบวนการเปล่ียนแปลงเพราะมีอิทธิพลการ

ทาํนายสูงสุด ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเน่ืองมาจากการกระจายอาํนาจให้สถานศึกษา ตามพระราชบญัญติั

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เพื่อใหส้ถานศึกษาบริหารจดัการตามหลกัการบริหารโดยใชโ้รงเรียน

เป็นฐาน (School Based Management : SBM) พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 

ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พุทธศกัราช 2545 และการแกไ้ข (ฉบบัท่ี 3) พุทธศกัราช 2552 รวมถึง

พระราชบญัญติัครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศกัราช 2547 มีสาระสาํคญัท่ีเนน้ว่า ผูบ้ริหาร

สถานศึกษาตอ้งมีวุฒิทางการศึกษาอย่างตํ่าปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษา ส่งผลให้ผูบ้ริหาร

สถานศึกษาทุกประเภทสถานศึกษาจาํเป็นตอ้งพฒันาตนเองใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัการศึกษา

แห่งชาติ โดยเขา้ศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา นอกจากนั้น ท่ามกลางสภาวะการเปล่ียนแปลงและ

การแข่งขนัในปัจจุบนั ในยุคของการส่ือสารท่ีไร้พรมแดน ผูบ้ริหารตอ้งเรียนรู้และพฒันาตนเอง

เพื่อให้สอดคลอ้งทนัต่อการเปล่ียนแปลง ท่ีมีผลกระทบต่อสถานศึกษาและต่อตนเอง ทั้งในดา้น

เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  สั ง ค ม  เ ท ค โ น โ ล ยี ท่ี ทัน ส มัย  ต ล อ ด จ น น โ ย บ า ย ก า ร ป ฏิ บัติ ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง

กระทรวงศึกษาธิการ ท่ีมุ่งเนน้เร่ืองคุณภาพและความตอ้งการของชาติ ในการวางยทุธศาสตร์และ

มาตรการในการขบัเคล่ือนการเปล่ียนแปลงการศึกษาทุกระดบั โดยหน่วยเหนือและสาํนกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มีการพฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษา เพื่อผลกัดันให้



197 

 

 

เปล่ียนกระบวนทศัน์ มีสมรรถนะเช่ือมโยงและสอดคลอ้งกบัการประเมินสู่มาตรฐานวิชาชีพของ

ผูบ้ริหาร และครูผูส้อน ตลอดจนการประชุมสมัมนาเพื่อพฒันาบุคลากร การจดัทาํผลงานทาง 

วิชาการเพื่อปรับปรุงตาํแหน่งใหสู้งข้ึน การพฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษาทุกแห่งใหมี้ความรู้ดา้น ICT 

เพื่อสามารถใชเ้ทคโนโลยใีนการเปิดโลกทศัน์ใหท้นัการเปล่ียนแปลง รวมทั้งการใชร้ะบบเครือข่าย

ความร่วมมือของสถานศึกษา ในการบริหารจัดการระบบโซนคุณภาพของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษานครปฐม เขต 1 เหล่าน้ีน่าจะมีส่วนในการผลกัดนัใหผู้บ้ริหารสถานศึกษาพฒันาศกัยภาพ

ตนเองให้มีและใช้ภาวะผูน้ําการเปล่ียนแปลงในระดับมาก สอดคลอ้งกับผลงานวิจัยของ ยุพา 

เสนาะพิน ไดศึ้กษาแบบภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนกบัประสิทธิผลการบริหารคุณภาพโรงเรียน

ประถมศึกษาในจงัหวดันครปฐมพบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาจงัหวดันครปฐมท่ีไดรั้บการ

ประเมินภายนอกจากสาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ใชภ้าวะผูน้าํแบบ

เปล่ียนสภาพสูงกว่าแบบภาวะผูน้าํแบบแลกเปล่ียน โรงเรียนประถมศึกษาท่ีไดรั้บการประเมิน

ภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีประสิทธิผลการบริหาร

คุณภาพอยู่ในระดับดีทุกด้าน และแบบภาวะผูน้ําของผูบ้ริหารโรงเรียนแบบเปล่ียนสภาพ มี

ความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลการบริหารคุณภาพดา้นผูส้อน ส่วนผลงานวิจยัของ วนัชยั ธงชยั ท่ี

ศึกษาภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงและวฒันธรรมโรงเรียนท่ีส่งผลต่อการบริหารงบประมาณแบบมุ่ง

ผลงานภาพรวมและเป็นรายดา้น – ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการวางแผนงบประมาณ การจดัระบบการจดัซ้ือ

จดัจา้ง และดา้นการบริหารทางการเงินและควบคุมงบประมาณ ของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาท่ี

นาํร่องการใชง้บประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน พบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนนาํร่องใชง้บประมาณแบบ

มุ่งเน้นผลงาน ใช้ภาวะผูก้ารเปล่ียนแปลงในระดบัมาก และพบว่าดา้นปัจเจกบุคคลยงัส่งผลต่อ

รายงานทางการเงิน ผลงานวิจยัของวิชยั จนัทวงศ์ ท่ีศึกษาภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาใน

สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา ใชภ้าวะผูน้าํ

ในระดบัมาก และเป็นรายดา้นเรียงตามลาํดบัเช่นเดียวกนัคือ ดา้นการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 

การสร้างแรงบนัดาลใจ การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และการกระตุน้การใชปั้ญญา ซ่ึงเป็นไป

ในทิศทางเดียวกบั วิโรจน์ สารัตนะ และอญัชลี สารัตนะ ท่ีพบว่าภาวะผูน้าํเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา โดยภาวะผูน้าํแบบเปล่ียนสภาพหรือภาวะผูน้าํการ

เปล่ียนแปลง เป็นปัจจยัแรกสุดท่ีก่อใหเ้กิดการพฒันาในปัจจยัทางการบริหารปัจจยัอ่ืนตามมา  
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2. องคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 พบวา่ องคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาทั้งในภาพรวมและหลกัการฝึกปฏิบติั

ทั้ง 5 ประการ ขององค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

สมมติฐานของการวิจยัท่ีตั้งไวว้่า องคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 อยูใ่นระดบัดี ซ่ึงมีหลกัการฝึกปฏิบติัดา้นการคิดเชิงระบบ

มากท่ีสุด และมีหลกัการฝึกปฏิบติัดา้นแบบแผนทางความคิดอยู่ในลาํดบัสุดทา้ย เน่ืองจากในช่วง

แห่งการปฏิรูปการศึกษา สถานศึกษาต่างก็พยายามท่ีจะพฒันาสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน

และวิสัยทัศน์ทางการศึกษาแห่งชาติให้ได้ นอกจากน้ีแล้ว การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครู และ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาก็เป็นไปในลักษณะท่ีบุคลากรต่างก็ร่วมสนทนาแลกเปล่ียนความรู้และ

ประสบการณ์กนัต่างร่วมกนัอภิปรายถึงประเดน็ต่างๆ ทางดา้นการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา 

ผูบ้ริหารและครูต่างก็มีหลกัการฝึกปฏิบติัดา้นการคิดเชิงระบบ กล่าวคือ มองความสัมพนัธ์ระหว่าง

หน่วยงานต่างๆในภาพรวม เซงเก (Senge) กล่าวว่า การคิดเชิงระบบเป็นหลกัการฝึกปฏิบติัของ

องคก์ารแห่งการเรียนรู้ท่ีมีความสาํคญัมากท่ีสุด เพราะการคิดเชิงระบบนั้นจะบูรณาการวินยัดา้นอ่ืน

เขา้ไวด้ว้ยกนัประกอบกบัทาํให้ครูและผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถท่ีจะมององค์การอย่างเป็น

ภาพรวมทั้งหมด สามารถท่ีจะเขา้ใจถึงสาเหตุและปัจจยัต่างๆท่ีทาํให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆข้ึนอนัจะ

ทาํให้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างทนัท่วงทีหรือสามารถปรับปรุงการเรียนการสอนให้

เหมาะสมกบัยุคสมยัท่ีมีความซบัซอ้นและเป็นพลวตัรไดเ้ป็นอย่างดี มีการคาํนึงถึงผลกระทบท่ีจะ

ตามมาก่อนท่ีจะลงมือกระทาํการใดๆลงไป และนําผลการปฏิบติังานด้านการสอนและขอ้มูล

ยอ้นกลบัท่ีได้จากผูบ้งัคบับญัชา ผูป้กครอง หรือผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียมาใช้ในการปรับปรุงการ

ปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิผลมากข้ึน ระดบัขององคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษานั้นสอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของวิโรจน์ สารรัตนะ และอญัชลี สารรัตนะ ท่ีพบว่า สถานศึกษาระดบัประถมศึกษา 

สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 9 อยูใ่นระดบัมากเช่นกนั 

แต่ก็ผ่านเขา้เกณฑร์ะดบัมากเพียงเล็กนอ้ยเท่านั้น และการท่ีระดบัขององคก์ารแห่งการเรียนรู้ของ

สถานศึกษาอยูใ่นระดบัมาก อาจเป็นเพราะระดบัการศึกษาของบุคลากรในสถานศึกษานั้นไดรั้บการ

พฒันาจนอยู่ในระดบัปริญญาตรีโดยส่วนใหญ่หรือระดบัการศึกษาส่วนใหญ่นั้นไม่แตกต่างกนั 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สมคิด  สร้อยนํ้ า วิจยัเร่ืองการพฒันาตวัแบบองคก์ารแห่งการเรียนรู้ใน

โรงเรียนมัธยมศึกษา ผลการศึกษาพบว่า ระดับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียน

มธัยมศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือโดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งงานวิจยัของ ชยัวฒัน์ ตุ่ม

ทอง ศึกษาภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา ผลการวิจยั

พบว่า องคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาท่ีหลกัการ
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ฝึกปฏิบติั ทั้ง 5 ประการขององคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา พบว่าอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น 

กล่าวโดยสรุปคือ จากงานวิจยัท่ีกล่าวมา พบว่า มีความสอดคลอ้งกนัในเร่ืองระดบัขององคก์ารแห่ง

การเรียนรู้ของสถานศึกษา ในสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐมเช่นกนั กล่าวคือ เป็นเพราะเหตุ

ส่วนใหญ่อายแุละระดบัการศึกษาของบุคลากรในสถานศึกษาในสงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

นครปฐมนั้นอยู่ในระดับท่ีดีในเปอร์เซ็นต์ท่ีพอๆกัน คือระดับปริญญาตรี รองลงมาคือ ระดับ

ปริญญาโท ส่วนตํ่ากว่าปริญญาตรีมีน้อยมาก จึงมีส่วนให้ระดบัขององคก์ารแห่งการเรียนรู้ของ

สถานศึกษาอยูใ่นระดบัมากดว้ยเช่นกนั 

 จากท่ีกล่าวมาในขา้งตน้สามารถสะทอ้นภาพให้เห็นว่า การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้จะ

ไดผ้ลดีมีประสิทธิภาพ ผูบ้ริหารและบุคลากรในหน่วยงานจะตอ้งร่วมกนัพฒันาประสิทธิภาพการ

ทาํงานของตนบนฐานของความร่วมมือกนัทางดา้นวิสัยทศัน์และนโยบาย การทาํงานร่วมกนัอยา่ง

เป็นระบบ และการคิดวิเคราะห์งานร่วมกนับนฐานการทาํงานเป็นทีมและอยา่งเป็นระบบดว้ยก็จะ

ทาํใหใ้นหน่วยงานเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพอยา่งแทจ้ริง 

3. จากการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํกับองค์การแห่งการเรียนรู้ของ

สถานศึกษา ในสงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พบวา่ 

   3.1 ภาวะผูน้าํมีความสัมพนัธ์กบัองคก์ารแห่งการเรียนรู้โดยภาพรวมอยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานของการวิจยัท่ีตั้งไวว้่าภาวะผูน้าํมีความสัมพนัธ์กบั

องค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา   ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะคุณลกัษณะของภาวะผูน้าํ กล่าวคือ ผูบ้ริหารปฏิบติัตนในทางท่ี

เสียสละ มีการปฏิบติัอยูใ่นกรอบของค่านิยมของสถานศึกษา มีการตดัสินใจท่ีคาํนึงถึงจริยธรรมอนั

ดี อีกทั้งยงัควบคุมอารมณ์ของตนไดแ้มใ้นยามวิกฤติ จึงทาํให้ครูนั้นเกิดความเล่ือมใสและยอมรับ

ในตวัผูบ้ริหาร ผูบ้ริหารจึงกลายเป็นแบบอย่างท่ีดี ท่ีครูนั้นจะนาํไปเป็นแบบอย่างและปฏิบติัตาม

ผูบ้ริหาร ทั้งในเร่ืองการเรียนรู้อยูเ่สมอ การเป็นผูท่ี้มองการณ์ไกลในเชิงบวก มีวิสัยทศัน์ของตนเอง 

เกิดความกระตือรือร้นและมีแรงจูงใจภายในตนเองท่ีจะสร้างวิสัยทศัน์ของตนเองและสถานศึกษา

ให้สาํเร็จ ดว้ยค่านิยมผูบ้ริหารท่ีเป็นผูใ้ฝ่เรียนรู้ จึงทาํให้เกิดการกระตุน้ให้ครูนั้นเกิดการใชปั้ญญา

ในการพิจารณาปัญหาต่างๆ เกิดการเรียนรู้ปัญหาร่วมกนัเป็นทีม โดยผ่านการสนทนาแลกเปล่ียน

กนัอยา่งเปิดเผยและอิสระ เพราะผูบ้ริหารเป็นผูท่ี้จะกระตุน้ใหเ้กิดการแสดงความคิดเห็นต่างๆ เป็น

ผูท่ี้สามารถจบัประเด็นสาํคญัไดดี้ และรู้จกัตั้งสมมติฐานข้ึนเพ่ือให้เกิดการคน้หาสาเหตุของปัญหา

ร่วมกนั นอกจากน้ีการปฏิบติัในเร่ืองการระบุความสาํคญัของการมีเป้าหมายและวตัถุประสงคไ์ด้

อย่างชัดเจน การเป็นผูท่ี้มีวิสัยทศัน์ การเป็นผูท่ี้มีความเช่ือมัน่ในตวัครูยงัส่งผลดีให้ครูรู้ว่าส่ิงท่ี

ผูบ้ริหารตอ้งการนั้นคืออะไร และการท่ีผูบ้ริหารกระตุน้ให้ครูใชปั้ญญานั้นจะทาํให้ครูนั้นรู้ว่าจะ
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บรรลุเป้าหมายและวตัถุประสงค์อย่างไร จะทาํให้ครูตระหนักรู้ในตนเองถึงช่องว่างระหว่าง

เป้าหมายและความเป็นจริงในปัจจุบนั ซ่ึงช่องว่างน้ีจะเป็นแรงตรึงเครียดท่ีสร้างสรรค ์(creative 

tension) อยูภ่ายในใจของครู ส่งผลใหค้รูนั้นเกิดความพยายามท่ีจะทาํใหเ้ป้าหมายเป็นความจริงมาก

ข้ึน โดยการเรียนรู้ให้มากข้ึน ปรึกษาหารือกบัเพ่ือครูมากข้ึน และแลกเปล่ียนประสบการณ์มากข้ึน 

จึงส่งผลใหเ้กิดความเช่ียวชาญของตนเองมากข้ึน และการท่ีผูบ้ริหารกระตุน้การใชปั้ญญาต่อครูยอ่ม 

ทาํให้ครูมีมุมมองในภาพรวมทั้งหมด และเห็นความสัมพนัธ์ของเหตุการณ์ต่างๆอย่างเป็นระบบ

มากข้ึน นอกจากน้ีภาวะผูน้ําการเปล่ียนแปลงยงัได้กระตุน้การใช้สติปัญญาของครูในการท่ีจะ

พิจารณาถึงเหตุการณ์อยา่งถ่ีถว้น มองเขา้ไปถึงแก่นแทข้องความจริงมากกว่าใชค้วามรู้สึกของตน 

อีกทั้งกระตุน้การใชปั้ญญาของภาวะผูน้าํแบบแลกเปล่ียนสภาพจะนาํความรู้และความเช่ียวชาญ

ของบุคลากรในองคก์ารออกมาอยา่งทัว่ทุกระดบั และยงัพฒันากลไกในการส่ือสารจากระดบัล่างสู่

ระดบับนอีกดว้ย นอกจากน้ีการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลไดส่้งเสริมการพฒันาตามความ

ตอ้งการท่ีแตกต่างของแต่ละบุคคล อีกทั้งยงัให้และรับขอ้มูลยอ้นกลบัเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของ

กระบวนการเรียนรู้ และยงัจดัเตรียมส่ิงต่างๆท่ีจะให้การช่วยเหลือเป็นท่ีปรึกษาและสอนงานแก่

บุคลากร ซ่ึงผลการวิจยัมีความสอดคลอ้งกบั มาลี   ธรรมศิริ ท่ีพบว่า ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง

ก่อให้เกิดผลกระทบทางบวกอยา่งต่อเน่ืองสู่ความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ และยงัสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ เทบบาโน (Tebbano) ท่ีพบวา่ภาวะผูน้าํของผูค้วบคุมดูแลนั้นช่วยใหเ้กิดผลสาํหรับการ

พฒันาความสามารถของสถานศึกษาแห่งตาํบลในการกลายเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ท่ีเป็นมือ

อาชีพ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ คอร์กลิน (Coughlin) ท่ีไดส้รุปว่า ภาวะผูน้าํของครูใหญ่ไดเ้ป็นตวั

ตดัสินความกา้วหนา้ของโรงเรียนประถมตน้แห่งตาํบลในการกลายเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ชั้น

นาํของโลก สอดคลอ้งกบัความคิดของ แบรนด ์(Brand) ท่ีว่า สถานศึกษาท่ีมีลกัษณะขององคก์าร

แห่งการเรียนรู้จะตอ้งมีโครงสร้างท่ีเร้าใจและจากการวิเคราะห์ระดบัภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารนั้น

พบว่าอยูใ่นระดบัมาก และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วิโรจน์  สารัตนะ และอญัชลี  สารัตนะ ท่ี

พบว่า ภาวะผูน้าํเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา โดยภาวะ

ผูน้าํการเปล่ียนแปลงเป็นปัจจยัแรกสุดท่ีก่อให้เกิดการพฒันาในปัจจยัทางการบริหารปัจจยัอ่ืน

ตามมา  

3.2 จากการวิเคราะห์ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารท่ีสัมพนัธ์กบัองคก์ารแห่งการเรียนรู้ดา้นความ

เช่ียวชาญของบุคคล ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะพฤติกรรมภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารในลกัษณะท่ีเป็นผูท่ี้มี

ความสามารถ มีความเช่ือมัน่ในตนเอง เป็นผูท่ี้มีความสามารถในการจูงใจ โนม้นา้วใหค้ลอ้ยตาม มี

ความประพฤติท่ีดีมีคุณธรรมเป็นแบบอย่างท่ีดีในการเรียนรู้แก่บุคลากรในสถานศึกษา จนทาํให้ผู ้

ตามเลียนแบบผูน้าํ เกิดแรงบนัดาลใจท่ีจะเรียนรู้ตามผูน้าํ นอกจากน้ีพฤติกรรมท่ีดลใจผูต้าม จนทาํ



201 

 

 

ให้เกิดแรงจูงใจในการท่ีสร้างส่ิงท่ีดีข้ึนกว่าเดิม เกิดความพยายาม และทุ่มเทพลงัใจท่ีจะสร้าง

วิสยัทศัน์ของตนเองใหสู้งข้ึน การท่ีผูบ้ริหารเป็นผูท่ี้ไวว้างใจและเช่ือมัน่ในตวัครูและบุคลากรจะทาํ

ให้เกิดข้ึนแก่ผูต้ามว่า สามารถท่ีจะบรรลุเป้าหมายได ้อีกทั้งผูบ้ริหารยงักระตุน้ให้ครูและบุคลากร

นั้นรู้จกัวิเคราะห์จุดแขง็ของตนเอง รู้จกัท่ีจะขยายขีดความสามารถของตนเองให้มากข้ึนตามสาย

งานของตน ประกอบกบัการคาํนึงถึงลกัษณะเฉพาะของครูและบุคลากรกจ็ะส่งผลใหเ้ขาเหล่านั้นได้

เกิดพลงัใจท่ีจะกา้วไปสู่เส้นทางการทาํงานท่ีกา้วหนา้มากข้ึน เพราะว่าผูบ้ริหารให้คาํปรึกษาและ

ช่วยแกไ้ขปัญหาต่างๆเป็นรายบุคคล จึงทาํใหค้วามเช่ียวชาญของบุคคลในการท่ีจะสร้างพลงัใจนั้น

มากข้ึนไปตามระดบัของภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร 

 3.3 จากการวิเคราะห์ภาวะผูน้าํท่ีสัมพนัธ์กบัองคก์ารแห่งการเรียนรู้ดา้นแบบแผนทาง

ความคิด เพราะการปฏิบติัของภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารท่ีเป็นแบบอย่างในวิธีการคิด มีค่านิยมและ

ความเช่ือส่วนตวัของผูบ้ริหารท่ีมีคุณธรรมและอยูใ่นกรอบของจริยธรรม อนัมีอิทธิพลต่อหลกัการ

ฝึกปฏิบติัขององคก์ารแห่งการเรียนรู้ดา้นแบบแผนในการคิดของครูและบุคลากรในสถานศึกษา 

ประกอบกบัผูบ้ริหารสร้างความกระจ่างในวิธีคิดเพื่อเขา้ใจในสถานการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึน ทาํให้ครู

และบุคลากรในสถานศึกษาเอาอยา่งผูบ้ริหารในวิธีการคิด การท่ีผูบ้ริหารกระตุน้ใหผู้ต้ามไตร่ตรอง

สถานการณ์ต่างๆอยา่งถ่ีถว้น ไม่ด่วนสรุปสถานการณ์ตามท่ีเห็น การท่ีผูบ้ริหารเสนอแนะใหค้รูได้

คิดคน้หาสาเหตุและปัจจยัต่างๆท่ีเกิดข้ึนอย่างรอบคอบก็ส่งผลให้หลกัการฝึกปฏิบติัขององคก์าร

แห่งการเรียนรู้ด้านแบบแผนทางความคิดของครูได้รับการพัฒนาและเป็นระบบมากยิ่งข้ึน 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ คิง (King) ท่ีพบว่า พฤติกรรมภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงมีความสัมพนัธ์

ในทางบวกกบัองคก์ารแห่งการเรียนรู้ดา้นการจดัการแบบแผนทางความคิด  

 3.4 จากการวิเคราะห์ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารท่ีสัมพนัธ์กบัองคก์ารแห่งการเรียนรู้ดา้นการมี

วิสัยทศัน์ร่วม ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะพฤติกรรมการปฏิบติัของภาวะผูน้ําของผูบ้ริหารท่ีเป็นผูท่ี้มี

วิสัยทศัน์กวา้งไกล เป็นผูท่ี้มองโลกในแง่ดี มองความเป็นไปไดใ้หม่ๆในอนาคตของสถานศึกษา 

เป็นผูท่ี้สร้างบรรยากาศในการท่ีจะร่วมกนัแลกเปล่ียนความคิดเห็น ร่วมกนัสร้างวิสัยทศัน์ของ

สถานศึกษา ประกอบกบัผูบ้ริหารเป็นผูท่ี้ยกระดบัความตอ้งการของครูและบุคลากรในสถานศึกษา 

เป็นผูส้ร้างความมัน่ใจให้กบัครูและบุคลากรในสถานศึกษามีความสามารถคู่ควรแก่วิสัยทศัน์ของ

ตนเอง ส่งผลให้ครูและบุคลากรเกิดแรงบนัดาลใจ มีแรงจูงใจท่ีมาจากตนเองและเกิดพลงัแห่ง

ตนเองท่ีจะสร้างวิสัยทศัน์ของตนเองให้สาํเร็จ นอกจากน้ีผูบ้ริหารยงัทาํให้ครูและบุคลากรเสียสละ

ผลประโยชน์ส่วนตน โดยการเป็นแบบอย่างในการเสียสละ และเป็นผูท่ี้ยึดมัน่ในอุดมการณ์จะ

ส่งผลใหค้รูและบุคลากรในสถานศึกษาเกิดแรงบนัดาลใจและเอาเยีย่งอยา่งผูบ้ริหาร และร่วมรงร่วม

ใจกนัท่ีจะสร้างวิสยัทศัน์ของสถานศึกษาใหเ้ป็นจริง  
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 3.5 จากการวิเคราะห์ภาวะผูน้าํท่ีสัมพนัธ์กบัองคก์ารแห่งการเรียนรู้ดา้นการเรียนรู้ของทีม 

ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการปฏิบติัของภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารท่ีกระตุน้ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกนั โดย

การแลกเปล่ียนความคิดเห็นและอภิปรายกนัอย่างเปิดเผย เพราะผูบ้ริหารเป็นผูท่ี้เสมือนครูตามท่ี 

เซงเก (Senge) ไดก้ล่าวเอาไวว้่า งานใหม่ของผูน้าํคือ บทบาทของผูน้ําในฐานท่ีเป็นครู เป็นผูท่ี้

สามารถทาํให้ผูต้ามเขา้ใจในแรงขบัเคล่ือนเชิงระบบในการเปล่ียนแปลงรูปร่างของสถานการณ์

ต่างๆ นอกจากน้ีผูบ้ริหารยงัมีพฤติกรรมในการตั้งประเด็นปัญหา ตั้งสมติฐาน และตั้งคาํถามให้ครู

และบุคลากรนั้นร่วมกนัวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา และคน้หาความเป็นจริงร่วมกนั ส่งผลใหก้าร

เรียนรู้และการถ่ายโอนความรู้ข้ึน อีกทั้งการท่ีผูบ้ริหารส่งเสริมให้มีการร่วมกนัเรียนรู้และคิดคน้

วิธีการใหม่ๆในการแกไ้ขปัญหาเดิมๆ การท่ีผูบ้ริหารร่วมกบัครูในการคิดคน้ส่ิงท่ีเป็นนวตักรรม

ใหม่ๆ การท่ีผูบ้ริหารเป็นผูท่ี้เรียนรู้อยูต่ลอดกจ็ะทาํใหก้ารเรียนรู้ของทีมมีประสิทธิภาพมากข้ึน ดว้ย

เหตุน้ีภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงจึงมีความสมัพนัธ์กบัองคก์ารแห่งการเรียนรู้ดา้นการเรียนรู้ของทีม 

 3.6 จากการวิเคราะห์ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารท่ีสมัพนัธ์ต่อองคก์ารแห่งการเรียนรู้ดา้นการคิด

เชิงระบบ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการปฏิบติัของภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารท่ีเป็นแบบอย่างในการคิดเชิง

ระบบให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษาได้ทาํตามอย่าง อีกทั้งยงัสอนให้มองในภาพรวม มอง

ความสัมพนัธ์ระหว่างเหตุการณ์ต่างๆ และสร้างเป็นโครงสร้างทางความคิดในเชิงระบบ อีกทั้ง

ผูบ้ริหารยงัเป็นผูท่ี้มีความฉลาด มัน่ใจในการคิด และคุณลกัษณะดา้นการกระตุน้การใชปั้ญหาของ

ผูบ้ริหารท่ีเป็นผูท่ี้ตั้งคาํถาม ใหคิ้ดไตร่ตรองอยา่งรอบคอบอยา่งมีเหตุผล ใหผู้ต้ามคิดถึงสาเหตุและ

ปัจจยัต่างๆ อนัเป็นเป็นท่ีมาของปัญหา ให้ผูต้ามคาํนึงถึงผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึน ร่วมวิเคราะห์

และตรวจสอบขอ้สันนิษฐานของปัญหาว่ามีความเหมาะสมเพียงใด อนัเป็นผลดีต่อการใชปั้ญญา

ของครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้ทบทวนไตร่ตรอง คน้หาความจริงและมองสถานการณ์ใน

ภาพรวม นอกจากน้ียงัส่งเสริมบุคลากรใหใ้ชข้อ้มูลยอ้นกลบัมาวางแผนพฒันาตนเอง และปรับปรุง

การเรียนการสอนใหดี้ยิ่งข้ึน เซงเก (Senge) ยงักล่าวดว้ยว่า ผูน้าํในฐานะท่ีเป็นนกัออกแบบในเร่ือง

นโยบาย, กลยุทธ์, และระบบขององค์การ ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบัลกัษณะของภาวะผูน้าํการ

เปล่ียนแปลงในด้านท่ีมีบทบาทในการเป็นผูน้ําเชิงรุก คุณลักษณะด้านการมีอิทธิพลอย่างมี

อุดมการณ์ และการกระตุน้การใชปั้ญญาจะสอดรับกบับทบาทในการเป็นนักออกแบบ กล่าวคือ 

ผูบ้ริหารจะเป็นผูท่ี้ออกนโยบาย วางกลยุทธ์ ออกแบบระบบการปฏิบติังานของฝ่ายงานต่างๆใน

สถานศึกษา ทาํใหบุ้คลากรในสถานศึกษาปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบ  
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ข้อเสนอแนะ 

 

 จากการศึกษาเร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ํากับองค์การแห่งการเรียนรู้ของ

สถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ

แก่สถานศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูท่ี้เก่ียวขอ้งดา้นการศึกษา นักวิชาการ และผูท่ี้สนใจทัว่ไป 

ทั้ งน้ีก็เพื่อสามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการพฒันาให้เกิดประโยชน์แก่สถานศึกษาและวง

การศึกษาต่อไป ดงัน้ี 

 

ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 

 เพื่อให้เป็นแนวทางในการพฒันาองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาโดยผา่นอิทธิพล

ของภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 

 1. จากการวิเคราะห์ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พบวา่ ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษา ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ

และดา้นการกระตุน้เชาวปั์ญญามีค่ามชัฌิมเลขคณิตตํ่ากว่าดา้นอ่ืน ดงันั้นผูบ้ริหารควรแสดงใหเ้ห็น

ว่าปัญหาท่ีเกิดข้ึนในหน่วยงานเป็นเร่ืองท่ีทา้ทาย โดยผูบ้ริหารควรสนับสนุน ส่งเสริมการทาํงาน

เป็นกลุ่มหรือคณะ เน้นการทาํงานเป็นทีมและสร้างเจตคติท่ีดีในการทาํงาน บุคคลจะมีความรู้สึก

ผกูพนักบัองคก์ารก็ต่อเม่ือเขามีส่วนร่วมในการเป็นเจา้ของหน่วยงานนั้น และผูบ้ริหารควรกระตุน้

การใช้ปัญญา สร้างความตระหนักในปัญหา สร้างระบบความคิด เรียนรู้วิธีแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรคแ์ละเป็นระบบ มียทุธศาสตร์การคิดแกปั้ญหาดว้ยวิธีการใหม่ๆ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสาํคญัในการ

พฒันาองค์การ ผูบ้ริหารกระตุ้นให้ครูมองสภาพปัญหาเป็นส่ิงท่ีทา้ทายและเป็นส่ิงท่ีแก้ไขได ้

กระตุน้ให้ครูตระหนักรู้และแกปั้ญหาดว้ยตนเอง เป็นส่ิงท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและสถานศึกษา

พฒันาใหเ้กิดแก่ผูบ้ริหารและครู ตลอดจนบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง 

 2. จากการวิเคราะห์องคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา ส่ิงท่ีควรไดรั้บการพฒันามาก

ข้ึน คือ องคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาโดยภาพรวมและหลกัการฝึกปฏิบติัทั้ง 5 ประการ 

ขององคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา ทั้งน้ีหลกัการฝึกปฏิบติัท่ีมีความสาํคญัเป็นอยา่งท่ีควร

พฒันามากท่ีสุดคือ หลกัการฝึกปฏิบติัดา้นการคิดเชิงระบบ เพราะว่าการคิดเชิงระบบเป็นหลกัการ

ฝึกปฏิบติัท่ีสาํคญัมากท่ีสุด นอกจากน้ีควรส่งเสริมและสนบัสนุนให้ผูบ้ริหารสถานศึกษาไดใ้ชก้ล

ยทุธ์ในการเพิ่มศกัยภาพการทาํงานของบุคลากร ให้เขา้ถึงคุณค่าและเรียนรู้ความสามารถท่ีแทจิ้รง

ของบุคลากรแต่ละคนและใชก้ระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพในการจูงใจให้บุคลากรทั้งหมดทุ่มเท

คุณค่าของตนให้แก่องค์กรด้วยความเต็มใจ ด้วยการจัดการสัมมนาและฝึกอบรมในหัวข้อท่ี
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เก่ียวขอ้งกับการบริหารองค์กรแห่งการเรียนรู้ การจดัการความรู้ในองค์กร หรือการเรียนรู้ของ

ผูป้ฏิบติังานจริง ให้แก่ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูน้าํองคก์รท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง และผูท่ี้มีความสนใจใน

การบริหารจดัการองคก์รแนวใหม่ 

 3. ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรเรียนรู้ท่ีเขา้ถึงคุณค่าและศกัยภาพท่ีแทจ้ริงของบุคลากร เรียนรู้

วิธีการใชก้ระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพในการจูงใจ เช่น การปรับปรุงระบบการใหร้างวลัตอบแทน

เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผูป้ฏิบติังานเพ่ือส่งเสริมและสนบัสนุนให้เกิดทีมงานท่ีเป็นเครือข่าย

อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ สร้างวฒันธรรมภาวะผูน้าํหรือการทาํงานเป็นทีม และควร

พฒันาต่อเน่ืองให้เกิดเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของครูมืออาชีพ (professional learning 

communities) 

 

ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยในคร้ังต่อไป 

 ตามท่ีผูว้ิจยัไดมี้ขอ้เสนอแนะของการวิจยัไปแลว้ ก็เพ่ือให้งานวิจยัเก่ียวกบัความสัมพนัธ์

ระหว่างภาวะผูน้าํกบัองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษานั้นไดแ้พร่หลาย และไดมี้การศึกษา

เพื่อต่อยอดองคค์วามรู้ใหลึ้กซ้ึงยิง่ข้ึน และเป็นประโยชน์ในการศึกษาคน้ควา้ของผูบ้ริหาร นกัศึกษา 

นกัวิชาการ นกัการศึกษาและผูท่ี้สนใจทัว่ไป จึงขอเสนอแนะเพื่อการวิจยัในคร้ังต่อไป ดงัน้ี 

 1. ควรมีการศึกษาสถานศึกษาท่ีมีความบกพร่องในการเรียนรู้ (learning disability) หรือ

สภาพท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาควบคู่ไปกับพฒันา

ยทุธศาสตร์ในการสร้างองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา 

 2. ควรมีการศึกษาปัจจยัดา้นอ่ืนท่ีส่งผลต่อองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา เช่น 

วฒันธรรมองคก์าร พนัธกิจและยทุธศาสตร์ การดาํเนินงานดา้นการจดัการ บรรยากาศขององคก์าร 

การจูงใจ หรือจะนํามาศึกษาร่วมกันระหว่างตวัแปรสองตวั เช่น ภาวะผูน้ําของผูบ้ริหาร และ

วฒันธรรมองคก์ารท่ีสมัพนัธ์กบัองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 

 3. ควรมีการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพเก่ียวกบัองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา เพ่ือให้

ไดอ้งคค์วามรู้เชิงลึกมาเปรียบเทียบกบังานวิจยัในเชิงปริมาณหรือเป็นการสนบัสนุนหรือหกัลา้งส่ิง

ท่ีไดค้น้พบไปแลว้ 

 4. ควรศึกษาประสิทธิผลของภาวะผูน้าํและความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

 5. ควรศึกษาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์และคุณลกัษณะผูน้ําท่ีเป็นจริงของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 1 
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ภาคผนวก ก 

หนงัสือขอความอนุเคราะห์ตรวจเคร่ืองมือวิจยั 

รายนามผูเ้ช่ียวชาญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





219 

รายนามผู้เช่ียวชาญ 

 

ผูว้ิจยัไดเ้รียนเชิญผูเ้ช่ียวชาญจากหน่วยงานทางการศึกษา เพื่อประเมินค่าความเท่ียงตรง

ของเคร่ืองมือหรือความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (content validity) จาํนวน 5 คน ดงัน้ี 

 

1. ดร. อมรทิพย ์ เจริญผล 

วฒิุการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ตาํแหน่ง 4ศึกษานิเทศกช์าํนาญการ สาํนกัวิชาการและมาตรฐาน 

4ทางการศึกษา 4 กรุงเทพมหานคร 

2. ผศ.ดร.ธีรศกัด์ิ   อุ่นอารมณ์เลิศ 

วฒิุการศึกษา ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ตาํแหน่ง อาจารยป์ระจาํภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

3. ดร.จามจุรี   จาํเมือง 

วฒิุการศึกษา การศึกษาดุษฎีบณัฑิต (กศ.ด.)  

มหาวิทยาลยับูรพา 

  ตาํแหน่ง 3ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา3 โรงเรียนวดัทองธรรมชาติ 

 สาํนกังานเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 

4. ดร. สมใจ  เดชบาํรุง  

วฒิุการศึกษา  Ph.D  (Education) SARDAR PATEL UNIVERSITY 

ตาํแหน่ง3 ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา3 ชาํนาญการพิเศษ โรงเรียนวดัศาลาแดง

เขตบางแค  กรุงเทพมหานคร 

5. ดร. สมบติั  เดชบาํรุง  

วฒิุการศึกษา Ph.D  (Education) SARDAR PATEL UNIVERSITY 

ตาํแหน่ง รองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเพชรเกษม 

 (จตุรงคส์งครามอนุสรณ์) เขตบางแค  กรุงเทพมหานคร 
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ภาคผนวก ข 

หนงัสือขอทดลองเคร่ืองมือวิจยั 

รายช่ือโรงเรียนทดลองเคร่ืองมือวิจยั 

ค่าความเท่ียงของแบบสอบถามเพื่อการวจิยั 
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รายช่ือโรงเรียนทีใ่ช้ในการทดลองเคร่ืองมือ 

 

รายช่ือโรงเรียนในสังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จาํนวน 10 

โรงเรียน ดงัน้ี 

1. โรงเรียนวดัหนองเสือ   ตาํบลสระกระเทียม อาํเภอเมือง 

2. โรงเรียนบา้นตน้สาํโรง ตาํบลธรรมศาลา  อาํเภอเมือง 

3. โรงเรียนวดัดอนเสาเกียด ตาํบลบางแขม  อาํเภอเมือง 

4. โรงเรียนวดัธรรมศาลา  ตาํบลธรรมศาลา  อาํเภอเมือง 

5. โรงเรียนวดับางแขม  ตาํบลบางแขม  อาํเภอเมือง 

6. โรงเรียนบา้นไร่ตน้สาํโรง ตาํบลวงัเยน็  อาํเภอเมือง 

7. โรงเรียนบา้นรางมะเด่ือ ตาํบลสามความเผอืก อาํเภอเมือง 

8. โรงเรียนวดัเกาะวงัไทร ตาํบลถนนขาด  อาํเภอเมือง 

9. โรงเรียนวดัดอนขนาก  ตาํบลดอนยายหอม อาํเภอเมือง * 

10. โรงเรียนบา้นหนองขาหยัง่ ตาํบลสนามจนัทร์ อาํเภอเมือง * 

* โรงเรียนท่ีใหข้อ้มูลไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 
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ค่าความเท่ียงของแบบสอบถามเพื่อการวจิยั 

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
X001         156.7500        84.3226        .1977           .8537 
X002         156.9375        79.4153        .4938           .8466 
X003         156.6563        85.6522        .0547           .8559 
X004         156.6875        86.1573       -.0171           .8579 
X005         156.6875        81.9637        .5143           .8483 
X006         156.8750        83.7258        .1404           .8568 
X007         156.9688        83.3861        .1795           .8553 
X008         156.9688        80.0313        .4445           .8480 
X009         157.3750        81.4032        .2735           .8535 
X010         156.7500        83.7419        .2273           .8532 
X011         157.0313        79.2571        .5119           .8461 
X012         156.8750        81.2742        .5200           .8475 
X013         156.8750        81.6613        .4190           .8492 
X014         156.8750        79.7258        .6161           .8448 
X015         156.8125        80.2218        .5774           .8458 
X016         157.0938        83.7651        .1558           .8558 
X017         156.9375        84.7056        .0887           .8573 
X018         156.8125        84.1573        .1763           .8544 
X019         157.0000        83.6774        .1739           .8551 
X020         157.0625        80.5766        .4425           .8482 
X021         156.8750        85.0806        .0821           .8564 
X022         156.9375        82.5121        .2472           .8535 
X023         157.0625        82.9637        .1992           .8550 
X024         156.9688        86.5474       -.0588           .8601 
X025         156.8750        79.2097        .6046           .8444 
X026         156.8750        82.8871        .2966           .8518 
X027         156.9375        79.5444        .5697           .8453 
X028         157.0000        82.0645        .3087           .8517 
X029         157.2813        78.0151        .5650           .8443 
X030         157.0313        78.9345        .5818           .8446 
X031         156.9688        78.9345        .6280           .8438 
X032         156.9375        79.5444        .5221           .8461 
X033         157.1875        77.3831        .6184           .8427 
X034         157.2188        80.8216        .5159           .8471 
X035         157.0938        82.9264        .2223           .8541 
X036         157.0313        81.0635        .5500           .8470 
_ 
 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
Reliability Coefficients 
N of Cases =     32.0                    N of Items = 36 
Alpha =    .854 
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R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
Y001         205.5000       235.6129        .3336           .9503 
Y002         205.7188       229.8861        .5412           .9493 
Y003         205.8438       230.9103        .4834           .9497 
Y004         205.6875       233.7702        .4107           .9500 
Y005         205.5000       233.0323        .5031           .9496 
Y006         205.7813       234.3054        .2991           .9509 
Y007         205.5625       231.4153        .5376           .9494 
Y008         205.7188       236.7893        .2094           .9512 
Y009         205.7500       234.8387        .2689           .9511 
Y010         205.8125       230.3508        .5449           .9493 
Y011         205.7500       227.4839        .6754           .9485 
Y012         205.7813       230.6280        .5190           .9495 
Y013         205.8125       228.7379        .6325           .9488 
Y014         205.7500       227.9355        .6515           .9487 
Y015         205.6563       231.6522        .5317           .9494 
YO16         205.8750       233.3387        .3695           .9504 
Y017         205.7188       228.4667        .6147           .9489 
Y018         205.6250       228.3710        .6562           .9487 
Y019         205.6875       232.0282        .5155           .9495 
Y020         205.5938       229.7974        .7139           .9486 
Y021         205.6563       226.8135        .6873           .9484 
Y022         205.6875       228.2218        .6758           .9486 
Y023         205.6875       229.5766        .7521           .9484 
Y024         205.5938       234.7006        .3908           .9501 
Y025         205.6250       232.1774        .5597           .9493 
Y026         205.5938       230.3780        .6000           .9490 
Y027         205.7500       231.3548        .5767           .9492 
Y028         205.6563       230.1038        .6246           .9489 
Y029         205.6875       233.7702        .3698           .9503 
Y030         205.7500       229.6774        .6822           .9486 
Y031         205.8125       232.4153        .3983           .9502 
Y032         205.9063       226.2167        .7634           .9480 
Y033         205.8438       232.0716        .4633           .9498 
Y034         205.7500       228.9032        .6570           .9487 
Y035         205.7500       227.9355        .7125           .9484 
Y036         205.7188       234.0796        .4548           .9498 
Y037         205.8750       228.4355        .6251           .9488 
Y038         205.8438       224.0071        .8407           .9475 
Y039         205.6875       233.1895        .4455           .9498 
Y040         205.7500       227.6129        .7310           .9483 
Y041         205.7500       234.7742        .2956           .9508 
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R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
Y042         205.7188       229.8216        .5445           .9493 
Y043         205.7813       230.6925        .5664           .9492 
Y044         205.3438       237.5232        .2341           .9507 
Y045         205.3750       233.7258        .4289           .9499 
Y046         205.4063       236.3780        .2596           .9508 
Y047         205.4375       231.5444        .5447           .9493 
Y048         205.3750       238.5645        .1541           .9511 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     32.0                    N of Items = 48 
 
Alpha =    .9504 
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R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
X001         366.8125       556.6089        .1281           .9556 
X002         367.0000       543.3548        .4719           .9548 
X003         366.7188       558.1442        .0684           .9557 
X004         366.7500       556.5806        .1184           .9557 
X005         366.7500       549.4839        .4848           .9548 
X006         366.9375       553.6089        .1537           .9560 
X007         367.0313       552.2248        .2057           .9557 
X008         367.0313       543.9022        .4558           .9548 
X009         367.4375       547.9960        .2791           .9556 
X010         366.8125       553.8347        .2206           .9555 
X011         367.0938       542.4748        .5033           .9547 
X012         366.9375       547.7379        .4953           .9548 
X013         366.9375       548.1250        .4251           .9549 
X014         366.9375       543.6089        .5984           .9544 
X015         366.8750       546.2419        .5074           .9547 
X016         367.1563       555.5554        .1099           .9560 
X017         367.0000       552.8387        .2021           .9557 
X018         366.8750       555.5323        .1471           .9557 
X019         367.0625       554.4476        .1518           .9558 
X020         367.1250       548.1129        .3602           .9551 
X021         366.9375       558.7702        .0221           .9560 
X022         367.0000       550.6452        .2526           .9555 
X023         367.1250       553.0161        .1725           .9559 
X024         367.0313       558.8054        .0165           .9561 
X025         366.9375       544.7702        .5027           .9547 
X026         366.9375       549.9315        .3561           .9551 
X027         367.0000       542.7097        .5720           .9545 
X028         367.0625       548.1895        .3524           .9552 
X029         367.3438       538.4909        .5790           .9544 
X030         367.0938       541.3780        .5768           .9544 
X031         367.0313       539.2571        .6942           .9541 
X032         367.0000       547.1613        .3837           .9551 
X033         367.2500       537.8710        .6005           .9543 
X034         367.2813       543.1119        .6312           .9544 
X035         367.1563       549.6200        .2912           .9554 
X036         367.0938       543.9587        .6646           .9544 
Y001         366.9375       552.4476        .2944           .9552 
Y002         367.1563       544.2006        .4940           .9547 
Y003         367.2813       543.8861        .4995           .9547 
Y004         367.1250       549.8548        .3665           .9551 
Y005         366.9375       549.1573        .4346           .9549 
_ 
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R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
Y006         367.2188       550.6925        .2657           .9555 
Y007         367.0000       546.2581        .4933           .9547 
Y008         367.1563       554.2006        .1806           .9556 
Y009         367.1875       549.1895        .3083           .9553 
Y010         367.2500       543.0968        .5584           .9545 
Y011         367.1875       538.6089        .6904           .9541 
Y012         367.2188       544.4345        .5014           .9547 
Y013         367.2500       542.1290        .5923           .9544 
Y014         367.1875       540.0282        .6421           .9542 
Y015         367.0938       545.2490        .5398           .9546 
YO16         367.3125       546.4798        .4242           .9549 
Y017         367.1563       541.6845        .5779           .9544 
Y018         367.0625       541.6089        .6139           .9544 
Y019         367.1250       546.3065        .5049           .9547 
Y020         367.0313       543.0635        .6922           .9543 
Y021         367.0938       539.1200        .6511           .9542 
Y022         367.1250       539.4032        .7035           .9541 
Y023         367.1250       541.4677        .7849           .9541 
Y024         367.0313       548.0958        .4770           .9548 
Y025         367.0625       544.3831        .6395           .9544 
Y026         367.0313       542.6764        .6313           .9543 
Y027         367.1875       545.3185        .5631           .9546 
Y028         367.0938       544.0232        .5873           .9545 
Y029         367.1250       549.7258        .3354           .9552 
Y030         367.1875       542.6734        .6706           .9543 
Y031         367.2500       546.6452        .4003           .9550 
Y032         367.3438       537.9748        .7317           .9540 
Y033         367.2813       544.8538        .5090           .9547 
Y034         367.1875       542.5444        .6082           .9544 
Y035         367.1875       541.1895        .6582           .9542 
Y036         367.1563       549.3619        .4457           .9549 
Y037         367.3125       540.6089        .6224           .9543 
Y038         367.2813       534.2087        .8216           .9536 
Y039         367.1250       546.7581        .4872           .9548 
Y040         367.1875       539.8347        .7082           .9541 
Y041         367.1875       550.6089        .2861           .9554 
Y042         367.1563       542.5232        .5499           .9545 
Y043         367.2188       544.1764        .5593           .9545 
Y044         366.7813       553.0796        .2974           .9552 
Y045         366.8125       550.5444        .3523           .9551 
Y046         366.8438       553.2974        .2371           .9554 
_ 
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R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
Y047         366.8750       543.4677        .6162           .9544 
Y048         366.8125       555.6411        .1718           .9555 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     32.0                    N of Items = 84 
 
Alpha =    .9554 
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ภาคผนวก ค 

หนงัสือขอความอนุเคราะห์ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

รายช่ือโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

แบบสอบถามเพื่อการวิจยัการวิจยั 
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รายช่ือโรงเรียนทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่าง 

 

ท่ี โรงเรียน ตาํบล อาํเภอ 

1 วดัดอนยายหอม ดอนยายหอม เมืองนครปฐม 

2 วดัสามควายเผอืก สามควายเผอืก เมืองนครปฐม 

3 วดัลาดปลาเคา้ บางแขม เมืองนครปฐม 

4 บา้นลาํพยา เทศบาลนครนครปฐม เมืองนครปฐม 

5 บา้นหนองหิน ลาํพยา เมืองนครปฐม 

6 บา้นหนองปากโลง หนองปากโลง เมืองนครปฐม 

7 วดัวงัเยน็ วงัเยน็ เมืองนครปฐม 

8 วดัสระกะเทียม สระกะเทียม เมืองนครปฐม 

9 วดัลาดหญา้แพรก สระกะเทียม เมืองนครปฐม 

10 วดัหนองดินแดง หนองดินแดง เมืองนครปฐม 

11 วดัรางปลาหมอ สวนป่าน เมืองนครปฐม 

12 วดัใหม่หว้ยลึก สวนป่าน เมืองนครปฐม 

13 วดัใหม่ดอนทราย สระกะเทียม เมืองนครปฐม 

14 วดัโพรงมะเด่ือ เทศบาลตาํบลโพรงมะเด่ือ เมืองนครปฐม 

15 วดัหุบรัก โพรงมะเด่ือ เมืองนครปฐม 

16 วดัศรีวิสารวาจา โพรงมะเด่ือ เมืองนครปฐม 

17 วดัหวา้เอน เทศบาลตาํบลโพรงมะเด่ือ เมืองนครปฐม 

18 วดับา้นยาง บา้นยาง เมืองนครปฐม 

19 บา้นหนองกะโดน บา้นยาง เมืองนครปฐม 

20 บา้นคอวงั บา้นยาง เมืองนครปฐม 

21 บา้นคลองยาง บา้นยาง เมืองนครปฐม 

21 บา้นหนองงูเหลือม หนองงูเหลือม เมืองนครปฐม 

22 วดัทพัหลวง ทพัหลวง เมืองนครปฐม 

23 วดัม่วงตารศ ทพัหลวง เมืองนครปฐม 

24 วดัทุ่งรี ทพัหลวง เมืองนครปฐม 
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40 อินทรศกัด์ิศึกษาลยั(บา้นยาง) เทศบาลตาํบกาํแพงแสน กาํแพงแสน 

41 อนุบาลกาํแพงแสน เทศบาลตาํบกาํแพงแสน กาํแพงแสน 

42 วดัวงันํ้ าเขียว วงันํ้าเขียว กาํแพงแสน 

43 บา้นทุ่งข้ีอา้ย กาํแพงแสน กาํแพงแสน 

44 บา้นคลองตนั วงันํ้าเขียว กาํแพงแสน 

45 วดัสระพงั ดอนข่อย กาํแพงแสน 

46 วดับ่อนํ้าจืด ดอนข่อย กาํแพงแสน 

47 บา้นดอนทอง ดอนข่อย กาํแพงแสน 

48 บา้นหนองพงนก สระพฒันา กาํแพงแสน 

49 วดัสระส่ีมุม สระพฒันา กาํแพงแสน 

50 วดัดอนเตาอิฐ สระส่ีมุม กาํแพงแสน 

ท่ี โรงเรียน ตาํบล อาํเภอ 

25 วดัวงัตะก ู วงัตะก ู เมืองนครปฐม 

26 วดัทพัยายทา้ว หนองปากโลง เมืองนครปฐม 

27 บา้นทุ่งหวัพรหม หนองปากโลง เมืองนครปฐม 

28 บา้นหนองแก หนองงูเหลือม เมืองนครปฐม 

29 อนุบาลนครปฐม เทศบาลนครนครปฐม เมืองนครปฐม 

30 วดัพระประโทณเจดีย ์ เทศบาลนครนครปฐม เมืองนครปฐม 

31 บา้นบ่อพลบั บ่อพลบั เมืองนครปฐม 

32 ห ล ว ง พ่ อ แ ช่ ม วัด ต า ก้ อ ง

อนุสรณ์ บ่อพลบั 

เมืองนครปฐม 

33 บา้นทุ่งนอ้ย ทุ่งนอ้ย เมืองนครปฐม 

34 บา้นลาํท่าโพ ทุ่งนอ้ย เมืองนครปฐม 

35 วดัไผล่อ้ม เทศบาลนครนครปฐม เมืองนครปฐม 

36 วดัตากอ้ง ตากอ้ง เมืองนครปฐม 

37 บา้นมาบแค ตากอ้ง เมืองนครปฐม 

38 วดัพะเนียงแตก มาบแค เมืองนครปฐม 

39 บา้นนาสร้าง นครปฐม เมืองนครปฐม 
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ท่ี โรงเรียน ตาํบล อาํเภอ 

51 วดัราษฎร์วราราม สระส่ีมุม กาํแพงแสน 

52 บา้นหนองพงนก สระส่ีมุม กาํแพงแสน 

53 วดันิยมธรรมวราราม ทุ่งบวั กาํแพงแสน 

54 วดัทุ่งกระพงัโหม กาํแพงแสน กาํแพงแสน 

55 วดัหนองกระทุ่ม หนองกระทุ่ม กาํแพงแสน 

56 วดัหนองศาลา ทุ่งลูกนก กาํแพงแสน 

57 บา้นหนองเขมร หนองกระทุ่ม กาํแพงแสน 

58 บา้นหนองกร่าง ทุ่งลูกนก กาํแพงแสน 

59 บา้นหว้ยรางเกตุ ทุ่งลูกนก กาํแพงแสน 

60 บา้นหว้ยปลากด ทุ่งลูกนก กาํแพงแสน 

61 วดัหนองจิก ทุ่งลูกนก กาํแพงแสน 

62 บา้นหลกัเมตร ทุ่งขวาง กาํแพงแสน 

63 บา้นหนองโสน หว้ยหมอนทอง กาํแพงแสน 

64 วดัหนองโพธ์ิ หว้ยหมอนทอง กาํแพงแสน 

65 วดัปลกัไมล้าย ทุ่งขวาง กาํแพงแสน 

66 บา้นออ้กระทุง ทุ่งลูกนก กาํแพงแสน 

67 วดัหว้ยผกัชี ทุ่งลูกนก กาํแพงแสน 

68 บา้นออ้กระทิง ทุ่งขวาง กาํแพงแสน 

69 วดัสองหอ้ง ทุ่งขวาง กาํแพงแสน 

70 วดัลาดหญา้ไทร ทุ่งขวาง กาํแพงแสน 

71 บา้นสระนํ้าสม้ ทุ่งขวาง กาํแพงแสน 

72 บา้นหว้ยขวาง ทุ่งขวาง กาํแพงแสน 

73 บา้นรางอีเมย้ ทุ่งขวาง กาํแพงแสน 

74 บา้นหนองขาม ทุ่งขวาง กาํแพงแสน 

75 วดัหนองปลาไหล ทุ่งกระพงัโหม กาํแพงแสน 

76 บา้นดอนซาก วงันํ้าเขียว กาํแพงแสน 

77 วดัโพธ์ิงาม กระตีบ กาํแพงแสน 
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จาํนวน   97  โรง 

 

 

 

ท่ี โรงเรียน ตาํบล อาํเภอ 

78 วดัทะเลบก กระตีบ กาํแพงแสน 

79 ป ร ะ ถ ม ฐ า น บิ น

กาํแพงแสน กระตีบ 

กาํแพงแสน 

80 วดัหว้ยม่วง หว้ยม่วง กาํแพงแสน 

81 วดัปทุมทองสุทธาราม หว้ยม่วง กาํแพงแสน 

82 วดัท่าเสา หว้ยม่วง กาํแพงแสน 

83 บา้นสามคัคี สระพฒันา กาํแพงแสน 

84 วดักาํแพงแสน หว้ยหมอนทอง กาํแพงแสน 

85 วดัประชาราษฎร์บาํรุง รางพิกลุ กาํแพงแสน 

86 บา้นบวัแดง หว้ยหมอนทอง กาํแพงแสน 

87 บา้นหว้ยดว้น รางพิกลุ กาํแพงแสน 

88 บา้นหนองไมง้าม ทุ่งบวั กาํแพงแสน 

89 วดัสามง่าม เทศบาลตาํบลสามง่าม ดอนตูม 

90 บา้นแหลมกะเจา เทศบาลตาํบลสามง่าม ดอนตูม 

91 วดัแหลมมะเกลือ เทศบาลตาํบลสามง่าม ดอนตูม 

92 วดัตะโกสูง เทศบาลตาํบลสามง่าม ดอนตูม 

93 บา้นดอนกลาง เทศบาลตาํบลสามง่าม ดอนตูม 

94 วดัลาํลูกบวั เทศบาลตาํบลสามง่าม ดอนตูม 

95 บา้นหวัถนน ดอนพทุธา ดอนตูม 

96 วดัลาํเหย ลาํเหย ดอนตูม 

97 วดัทุ่งสีหลง บา้นสามแกว้ ดอนตูม 
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แบบสอบถามเพือ่การวจัิย 

เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผู้นํากบัองค์การแห่งการเรียนรู้สถานศึกษา 

สังกดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

คาํช้ีแจงในการตอบแบบสอบถาม 

 1.  แบบสอบถามฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อทราบความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํกบั

องคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 

เขต 1 

 2.  แบบสอบถามฉบบัน้ี กาํหนดผูต้อบแบบสอบถามในแต่ละสถานศึกษา สถานศึกษาละ 4 

คน โดยแยกเป็น 2 ฝ่าย ดงัน้ี 

  2.1 ผูบ้ริหาร ไดแ้ก่ ผูอ้าํนวยการสถานศึกษาหรือผูรั้กษาการในตาํแหน่ง รอง

ผูอ้าํนวยการสถานศึกษาหรือผูรั้กษาการหรือผูไ้ดรั้บมอบหมายให้ปฏิบติัหน้าท่ีรองผูอ้าํนวยการ

สถานศึกษา จาํนวน 2 ฉบบั 

2.2 ครูผูส้อน จาํนวน 2 ฉบบั 

 3.  แบบสอบถามฉบบัน้ีมี 3 ตอน ดงัน้ี 

  ตอนท่ี 1 เป็นคาํถามเก่ียวกบัสถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 เป็นคาํถามเก่ียวกบัภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสาํนกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาใน 

สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

4. การวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจะวิเคราะห์ขอ้มูลในภาพรวมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน

สังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยจะไม่มีผลกระทบต่อการ

ปฏิบติังานของท่านหรือสถานศึกษาของท่านแต่ประการใด และคาํตอบท่ีไดจ้ะเป็นประโยชน์อยา่ง

ยิ่งต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษา ดงันั้นขอ้เท็จจริงในการตอบแบบสอบถามของท่านจะช่วยให้

การดาํเนินการวิจยัคร้ังน้ีบรรลุผล และเกิดประโยชน์ต่อการจดัการศึกษาในโอกาสต่อไป 

5. เพื่อความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม กรุณาตอบแบบสอบถามใหค้รบทุกขอ้ 

ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณทุกท่าน ท่ีกรุณาสละเวลาอนัมีค่าในการตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี 

มา ณ โอกาสน้ี 

                                                                   นางสาวกฤติยา   จนัทรเสนา 

                                                                                           นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
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คาํช้ีแจง โปรดทาํเคร่ืองหมาย   ลงในช่อง  หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัสถานภาพของท่าน 

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

        1.     เพศ 

                ชาย                          หญิง 

        2. อาย ุ

                นอ้ยกวา่ 25 ปี          25 – 35 ปี 

                36 – 45  ปี                45 ปีข้ึนไป 

 

        3. ระดบัการศึกษาขั้นสูงสุด 

                ตํ่ากวา่ปริญญาตรี   ปริญญาตรี 

                ปริญญาโท             ปริญญาเอก 

 

         4. ตาํแหน่งหนา้ท่ีในสถานศึกษา 

              ผูบ้ริหาร 

                     ผูอ้าํนวยการสถานศึกษาหรือผูรั้กษาการในตาํแหน่ง 

                     รองผูอ้าํนวยการสถานศึกษาหรือผูรั้กษาการหรือผูไ้ดรั้บ        

                          มอบหมายใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีรองผูอ้าํนวยการ 

               ครูผูส้อน 

         5. ประสบการณ์การทาํงานในสถานศึกษาแห่งน้ี 

               นอ้ยกวา่ 6 เดือน                

               6 เดือน – 1 ปี 

               ตั้งแต่ 1 – 5 ปี                 

               5 ปีข้ึนไป                  

 

 

 

 

ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 

สาํหรับผูว้ิจยั 

                  1 

   

    2 

 

 

                    3 

 

 

 

             4 

 

 

 

                    5 
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คาํช้ีแจง ในการตอบคาํถามแต่ละขอ้ ใหท่้านพิจารณาตดัสินใจวา่ ตวัท่าน (กรณีผูต้อบเป็นผูบ้ริหาร) 

หรือ ผูบ้ริหารโรงเรียนของท่าน (กรณีผูต้อบเป็นครู) มีการปฏิบติัเก่ียวกบัภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร

ตามท่ีบรรยายไวใ้นระดบัใด แลว้ทาํเคร่ืองหมาย  ในช่องระดบัการปฏิบติัเพียงช่องเดียว 

ถ้าท่านตอบ 

ระดบั 5 หมายความวา่  ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร มีการปฏิบติัในระดบั มากท่ีสุด 

ระดบั 4 หมายความวา่ ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร มีการปฏิบติัในระดบั มาก  

ระดบั 3 หมายความวา่  ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร มีการปฏิบติัในระดบั ปานกลาง  

ระดบั 2 หมายความวา่  ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร มีการปฏิบติัในระดบั นอ้ย  

ระดบั 1 หมายความวา่ ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร มีการปฏิบติัในระดบั นอ้ยท่ีสุด 

 

 

ข้อ 

 

ภาวะผู้นํา 

ระดับการปฏบิัต ิ

สาํหรับ

ผูว้ิจยั 

ม า ก

ทีสุ่ด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ป า น

กลาง 

(3) 

น้อย 

 

(2) 

น้ อ ย

ทีสุ่ด 

(1) 

1 ผูบ้ริหารปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่ง 

ใหผู้ร่้วมงานปฏิบติัตาม 

     (   ) 6 

2 ผูบ้ริหารสามารถรักษาเสถียรภาพของตน

ในการปฏิบติัภาระหน้าท่ี เพื่อให้บรรลุ

เป้าหมายของสถานศึกษา 

     (   ) 7 

3 ผูบ้ริหารสามารถควบคุมอารมณ์ได้ แม้

ในสถานการณ์ท่ีวิกฤติ 

     (   ) 8 

4 ผูบ้ริหารเสียสละประโยชน์ส่วนตน 

เพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

     (   ) 9 

 

 

5 ผูบ้ริหารเสริมสร้างความภาคภูมิใจ ความ

จงรักภกัดีและความมัน่ใจของผูร่้วมงาน 

     (   ) 10 

6 ผู ้บริหารกระตุ้นให้ผู ้ร่วมงานเห็นแก่

ประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ส่วนตน 

     (   ) 11 

ตอนที ่2   แบบสอบถามเกีย่วกบัภาวะผู้นําของผู้บริหาร 
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ข้อ 

 

ภาวะผู้นํา 

ระดับการปฏบิัต ิ

สาํหรับ

ผูว้ิจยั 

ม า ก

ทีสุ่ด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ป า น

กลาง 

(3) 

น้อย 

 

(2) 

น้ อ ย

ทีสุ่ด 

(1) 

7 ผู ้บ ริ ห า ร ใ ห้ ข วัญ  แ ล ะ กํา ลั ง ใ จ แ ก่

ผูร่้วมงานอยา่งสมํ่าเสมอ 

     (   ) 12 

8 ผูบ้ริหารใหค้วามสาํคญัต่อความคิดเห็น 

ของผูร่้วมงาน 

     (   ) 13 

 

9 ผูบ้ริหารสร้างแรงจูงใจภายใน ทําให้

ผู ้ร่วมงานเ กิดแรงบันดาลใจในการ

ทาํงาน 

     (   ) 14 

10 ผู ้บ ริ ห า ร ใ ห้ ผู ้ ร่ ว ม ง า น ต ร ะ ห นั ก ถึ ง

ความสาํคญัของการปฏิบติังานตามภารกิจ 

     (   ) 15 

11 ผูบ้ริหารสร้างความมัน่ใจแก่ผูร่้วมงาน 

ในการฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ 

     (   ) 16 

12 ผูบ้ริหารกระตุน้ใหผู้ร่้วมงานตระหนกัถึง

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในหน่วยงาน 

     (   ) 17 

13 ผูบ้ริหารมีการคิดแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ      (   ) 18 

14 ผูบ้ริหารมีความคิดสร้างสรรคใ์นการหา

แนวทางใหม่ ๆ ในการแกปั้ญหา 

     (   ) 19 

15 ผูบ้ริหารกระตุน้ให้ผูร่้วมงานแสดงความ

คิดเห็นอย่างมีเหตุผล และยอมรับความ

คิดเห็นของผูอ่ื้นท่ีแตกต่างจากตน 

     (   ) 20 

16 ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ผู ้ร่วมงานมีความ

พยายามในการปฏิบติังาน และแกปั้ญหา

ต่างๆ ดว้ยตนเอง 

     (   ) 21 

17 ผูบ้ริหารใหค้าํแนะนาํท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ข อ ง ผู ้ ร่ ว ม ง า น เ ป็ น

รายบุคคล 

 

     (   ) 22 
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ข้อ 

 

ภาวะผู้นํา 

ระดับการปฏบิัต ิ

สาํหรับ

ผูว้ิจยั 

ม า ก

ทีสุ่ด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ป า น

กลาง 

(3) 

น้อย 

 

(2) 

น้ อ ย

ทีสุ่ด 

(1) 

18 ผูบ้ริหารคาํนึงถึงความสามารถส่วนบุคคล

ของผูร่้วมงาน 

     (   ) 23 

19 ผู ้บ ริ ห า รมอ บห มา ย งา น โ ด ย คํา นึ ง ถึ ง

ความสามารถของแต่ละบุคคล 

     (   ) 24 

20 ผูบ้ริหารติดตาม ดูแลผลการปฏิบติังาน 

ของผูร่้วมงานเป็นรายบุคคล 

     (   ) 25 

21 ผูบ้ริหารยอมรับฟังความคิดเห็น 

ของผูร่้วมงาน 

     (   ) 26 

 

22 ผูบ้ริหารให้ส่ิงท่ีผูร่้วมงานต้องการอย่าง

เหมาะสม เพื่อแลกเปล่ียนกบัการปฏิบติังาน 

     (   ) 27 

23 ผูบ้ริหารตกลงทาํความเขา้ใจกบัผูร่้วมงาน

เ ก่ี ย ว กับ ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ท่ี ถู ก ต้อ ง  แ ล ะ

เหมาะสมท่ีคาดว่าจะไดรั้บเม่ือปฏิบติังาน

ไดส้าํเร็จ 

     (   ) 28 

24 ผูบ้ริหารสร้างความมัน่ใจกับผูร่้วมงานว่า

จะได้รับผลตอบแทนอย่างเหมาะสม เม่ือ

ปฏิบติังานไดส้าํเร็จ 

     (   ) 29 

25 ผู ้บริหารแสดงการยอมรับ และช่ืนชม

ผูร่้วมงานเม่ือปฏิบติังานไดส้าํเร็จ 

     (   ) 30 

26 ผูบ้ริหารสร้างความเช่ือมัน่ว่าผูร่้วมงานจะ

ไดรั้บการยอมรับถา้เขาสามารถปฏิบติังาน

ไดดี้ 

     (   ) 31 

27   ผูบ้ริหารนาํนโยบายขององคก์รสู่การปฏิบติั      (   ) 32 

28 ผู ้บริหารติดตามผลการปฏิบัติงานของ

ผูร่้วมงาน เพื่อหาแนวทางแก้ไขเม่ือพบ

ขอ้บกพร่อง 

     (   ) 33 
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ข้อ 

 

ภาวะผู้นํา 

ระดับการปฏบิัต ิ

สาํหรับ

ผูว้ิจยั 

ม า ก

ทีสุ่ด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ป า น

กลาง 

(3) 

น้อย 

 

(2) 

น้ อ ย

ทีสุ่ด 

(1) 

29 ผูบ้ริหารวา่กล่าว ตกัเตือน สอนงาน เม่ือพบ

ความผดิพลาดในการปฏิบติังาน 

     (   ) 34 

30 ผูบ้ริหารจะช่วยแกไ้ขผลการปฏิบติังานของ

ผูร่้วมงานใหถู้กตอ้ง เม่ือพบความผดิพลาด 

     (   ) 35 

31 ผู ้บ ริหารแก้ปัญหาข้อผิดพลาดในการ

ปฏิบติังานดว้ยความเป็นกลัยาณมิตร 

     (   ) 36 

32 ผู ้บ ริหารบอกผู ้ร่ วมงานในส่ิง ท่ีทํา ถูก

มากกวา่ทาํผดิ 

     (   ) 37 

33 ผูบ้ริหารใช้วิธีการปฏิบัติงานท่ีมุ่งรักษา

สภาพเดิมขององคก์าร 

     (   ) 38 

34 ผู ้บ ริหารจะดํา เ นินการแก้ไขก็ ต่อ เ ม่ือ

ผูร่้วมงานปฏิบติังานไม่บรรลุตามเป้าหมาย

ท่ีวางไว ้

     (   ) 39 

35 ผูบ้ริหารดาํเนินการบริหารงานจดัการโดย

มุ่งความสําเร็จขององค์กรตามวิธีการท่ี

ปฏิบติัมา 

     (   ) 40 

36 ผูบ้ริหาร และผูร่้วมงานแกปั้ญหาร่วมกนัใน

กรณีท่ีปฏิบติังานผดิพลาด 

     (   ) 41 
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คาํช้ีแจง โปรดทาํเคร่ืองหมาย  ลงในช่องระดบัการปฏิบติัเก่ียวกบัองค์การแห่งการเรียนรู้ของ

สถานศึกษาท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านเพียงช่องเดียวตามความเป็นจริง 

   ถ้าท่านตอบ 

  ระดบั 5 หมายความวา่ สภาพขององคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา  

         มีการปฏิบติัในระดบั   มากท่ีสุด  

  ระดบั 4 หมายความวา่ สภาพขององคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา 

      มีการปฏิบติัในระดบั   มาก  

  ระดบั 3 หมายความวา่ สภาพขององคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา  

     มีการปฏิบติัในระดบั   ปานกลาง  

               ระดบั 2 หมายความวา่ สภาพขององคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา 

      มีการปฏิบติัในระดบั   นอ้ย  

  ระดบั 1 หมายความวา่ สภาพขององคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา 

      มีการปฏิบติัในระดบั นอ้ยท่ีสุด  

 

 

ข้อ 

 

องค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา 

ระดับการปฏบิัต ิ

สํ า ห รั บ

ผูว้ิจยั 

ม า ก

ทีสุ่ด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ป า น

กลาง 

(3) 

น้อย 

 

(2) 

น้ อ ย

ทีสุ่ด 

(1) 

1 ท่ า น ศึ ก ษ า แ ล ะ เ รี ย น รู้ อ ย่ า ง ต่ อ เ น่ื อ ง  แ ล ะ

สร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆอยูเ่สมอ 

       (   ) 42 

2 บุคลากรในสถานศึกษาของท่านมีส่วนร่วม 

ในการตดัสินใจ 

     (   ) 43 

3 ท่านสามารถควบคุมและเปล่ียนความเครียด 

ของตนเองใหเ้ป็นแรงผลกัดนัไปสู่ความสาํเร็จได ้

     (   ) 44 

ตอนที ่3   แบบสอบถามองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
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ข้อ องค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา 

ระดับการปฏบิัต ิ

สําหรับ

ผูว้ิจยั 

ม า ก

ทีสุ่ด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ป า น

กลาง 

(3) 

น้อย 

 

(2) 

น้ อ ย

ทีสุ่ด 

(1) 

4 ท่านสามารถสร้างสรรคผ์ลงานท่ีตอ้งการ 

ไดเ้สมอ 

     (   ) 45 

5 ท่านสามารถเลือกวิถีทางสู่ความกา้วหนา้ 

ของท่านเองโดยไม่มีใครบงัคบั 

     (   ) 46 

 

6 ท่านกาํหนดแนวทาง วิธีการพฒันา และปรับปรุง

งานดว้ยตนเอง 

     (   ) 47 

 

7 การเรียนรู้ทําให้ท่านเพิ่มความสามารถ และ

ศกัยภาพในการปฏิบติังานใหเ้กิดผลงานท่ีตอ้งการ

ไดจ้ริง 

     (   ) 48 

 

 

8 ท่ า น พ ย า ย า ม เ รี ย น รู้ ส่ิ ง ต่ า ง ๆ เ พิ่ ม ข้ึ น เ พื่ อ

ความกา้วหนา้ และกา้วทนัเหตุการณ์ 

ท่ีเปล่ียนแปลง 

     (  ) 49 

9 ท่านสนบัสนุนผูอ่ื้นใหแ้สดงความคิดเห็น 

พร้อมทั้งเหตุผลท่ีแตกต่างกนัออกไป 

     (   ) 50 

10 ในการสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

ต่อผู ้ร่วมงาน ท่านจะให้ข้อมูล  และเหตุผล

ประกอบอยา่งชดัเจน 

     (   ) 51 

 

 

11 บุคลากรในสถานศึกษาแลกเปล่ียนความคิดเห็น

ร่วมกนั เพื่อหาแนวทางในการพฒันาคุณภาพของ

สถานศึกษา 

     (   ) 52 

12 ครูมีการเปล่ียนวิธีคิด วิธีสอนให้สอดคลอ้งกับ

ผูเ้รียน และยคุสมยั 

     (   ) 53 

13 ท่านตั้งคาํถาม และใชค้วามคิดไตร่ตรอง 

หาเหตุผลขอ้สนันิษฐานท่ีตั้งข้ึน 

     (   ) 54 

14 บุคลากรในสถานศึกษามีการคิดคน้ และออกแบบ

โปรแกรมในการจดัการเรียนการสอน 

     (   ) 55 
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ข้อ 

 

องค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา 

ระดับการปฏบิัต ิ

สํา ห รั บ

ผูว้ิจยั 

ม า ก

ทีสุ่ด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ป า น

กลาง 

(3) 

น้อย 

 

(2) 

น้ อ ย

ทีสุ่ด 

(1) 

15 สถานศึกษาเปิดโอกาสใหบุ้คลากรทุกระดบั 

มีความกระตือรือร้นท่ีจะศึกษาคน้ควา้หาความรู้ 

เพื่อพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

     (   ) 56 

 

 

16 บุคลากรในสถานศึกษาใชค้วามคิดท่ีหลากหลายใน

การวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ 

     (   ) 57 

17 บุคลากรในสถานศึกษามีสิทธิในการตัดสินใจ

อยา่งเพียงพอ 

     (   ) 58 

18 สถานศึกษาให้การสนบัสนุน รับฟังแนวความคิด

ใหม่ๆของสมาชิกภายในองค์การ อันจะเป็น

ประโยชน์ต่อการพฒันาองคก์ารต่อไป 

     (   ) 59 

19 มีการช้ีแจง ประชาสัมพนัธ์ และเผยแพร่วิสัยทศัน์ 

เ พื่ อ ส ร้ า ง ค ว า ม เ ข้า ใ จ  แ ล ะ ส า ม า ร ถ นํา ไ ป

ปฏิบติังานไดถู้กตอ้ง 

     (   ) 60 

20 ท่ านพัฒน าวิสั ยทัศน์ของตนเ องใ ห้ มีคว าม

ส อ ด ค ล้อ ง กับ วิ สั ย ทัศ น์ ส่ ว น บุ ค ค ล ท่ี มี ต่ อ

สถานศึกษา 

     (   ) 61 

21 สถานศึกษาเปิดโอกาสใหมี้การแลกเปล่ียนวิสัยทศัน์

ส่วนบุคคล ท่ีมีต่อสถานศึกษาอยา่งเปิดเผย 

     (   ) 62 

22 สถานศึกษาระดมความคิดของบุคลากรทุกฝ่าย

เพื่อสร้างวิสยัทศัน์ของสถานศึกษา 

     (   ) 63 

23 บุคลากรมีความผูกพัน และมุ่งมั่นปฏิบัติงาน

เพื่อใหบ้รรลุวิสยัทศัน์ของสถานศึกษา 

     (   ) 64 

 

24 สถานศึกษาสนบัสนุน และพฒันาให้บุคลากรทุก

คน มีวิสยัทศัน์สอดคลอ้งกบัวิสยัทศัน์ 

ของสถานศึกษา และให้มีแนวคิดไปในทิศทาง

เดียวกนั 

     (   ) 65 
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ข้อ 

 

องค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา 

ระดับการปฏบิัต ิ

สํ า ห รั บ

ผูว้ิจยั 

ม า ก

ทีสุ่ด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ป า น

กลาง 

(3) 

น้อย 

 

(2) 

น้ อ ย

ทีสุ่ด 

(1) 

25 วิสัยทศัน์ของสถานศึกษาไดรั้บการพฒันาให้เป็น

ส่วนหน่ึงของแนวความคิดท่ีใช้ในการบริหาร

สถานศึกษา 

     (   ) 66 

26 วิสัยทศัน์ของสถานศึกษาถูกนาํไปสู่การกาํหนด

นโยบาย เ ป้าหมาย แผนงาน โครงการของ

สถานศึกษา 

     (   ) 67 

27 สถานศึกษาส่งเสริม และสนับสนุนให้บุคลากร

พัฒนาวิสัยทัศน์ส่วนบุคคลท่ีมีต่อสถานศึกษา

อยา่งต่อเน่ือง 

     (   ) 68 

28 วิสัยทศัน์ของสถานศึกษาสอดคลอ้งกบัแนวโน้ม

การจดัการศึกษาในปัจจุบนั 

     (  ) 69 

29 การสนทนา และประชุมปรึกษาหารือกันอย่าง

สมํ่าเสมอช่วยพฒันาความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั

ของทีม 

     (   ) 70 

30 การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมเป็นการเรียนรู้จากการ

ปฏิบติังานอยา่งเป็นกนัเองและเนน้ความเป็นระบบ 

     (   ) 71 

31 บุคลากรร่วมกันคน้หา และตรวจสอบหาความ

จริงจากขอ้สนันิษฐาน 

     (   ) 72 

32 ผลการประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็น จะได้

ความเห็นพอ้งร่วมกันท่ีจะนําไปสู่แนวทางการ

แกปั้ญหา 

     (   ) 73 

33 บุคลากรในสถานศึกษาเปิดใจรับฟัง และแสดง

ความคิดเห็นร่วมกนั 

     (   ) 74 

34 สถานศึกษามีกระบวนการท่ีเหมาะสม เพื่อสนอง

ต่อความตอ้งการดา้นความรู้ 

ของผูร่้วมงานภายในสถานศึกษา 

     (   ) 75 
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ข้อ 

 

องค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา 

ระดับการปฏบิัต ิ

สํ า ห รั บ

ผูว้ิจยั 

ม า ก

ทีสุ่ด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ป า น

กลาง 

(3) 

น้อย 

 

(2) 

น้ อ ย

ทีสุ่ด 

(1) 

35 ท่านใหค้าํอธิบายสนบัสนุนความคิดเห็น 

ของตนเองอยา่งมีเหตุผล  

     (   ) 76 

36 ท่านจะถามเหตุผลเพื่อนร่วมงานท่ีมีความเห็น

ขดัแยง้กบัตนเอง ก่อนท่ีจะโตแ้ยง้ออกไป 

     (   ) 77 

37 มีการแลกเปล่ียนความรู้  และประสบการณ์

ร่วมกนัเก่ียวกบัปัญหาในการเรียนการสอน 

     (   ) 78 

38 มีการร่วมกันเสนอความคิดเห็นเพื่อนําไปสู่การ

สร้างวิสยัทศัน์ของสถานศึกษาใหเ้ป็นจริง 

     (   ) 79 

39 ท่ า น ป ฏิ บั ติ ง า น อ ย่ า ง มี ขั้ น ต อ น  จัด ลํา ดับ

ค ว า ม สํา คัญ อ ย่ า ง เ ป็ น ร ะ บ บ  แ ล ะ ส า ม า ร ถ

ตรวจสอบรายละเอียดได ้

     (  ) 80 

 

 

40 ท่านคาํนึงถึงผลกระทบต่างๆท่ีตามมาก่อนท่ีจะ

ตดัสินใจกระทาํการใดลงไป 

     (   ) 81 

 

41 ท่านนาํขอ้มูลจากผูป้กครองมาใชป้ระกอบ 

การคิดแกปั้ญหาผลการเรียนของนกัเรียน 

     (   ) 82 

42 ท่านมีความสามารถในการคิด และปฏิบติังานท่ี

สลบัซบัซอ้นไดอ้ยา่งเป็นระบบ 

     (   ) 83 

43 ท่านกาํหนดเป้าหมาย ขั้นตอนการปฏิบติังานและ

การประเมินผลการปฏิบติังานของตนเอง 

     (   ) 84 

 

 

44 ท่ า น ส า ม า ร ถ ป ร ะ ม ว ล เ ห ตุ ก า ร ณ์ ต่ า ง ๆ ท่ี มี

ความสัมพนัธ์กันเป็นภาพรวม เพื่อนําไปสู่การ

ปรับปรุง และแกไ้ขใหดี้ข้ึน 

     (   ) 85 

 

 

45 ท่านติดตามผลการเรียนของนกัเรียน และเรียนรู้ท่ี

จะปรับปรุงการสอนใหไ้ดต้ามเป้าหมาย 

ท่ีกาํหนด 

     (   ) 86 
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ข้อ 

 

องค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา 

ระดับการปฏบิัต ิ

สํ า ห รั บ

ผูว้ิจยั 

ม า ก

ทีสุ่ด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ป า น

กลาง 

(3) 

น้อย 

 

(2) 

น้ อ ย

ทีสุ่ด 

(1) 

46 บุคลากรติดตาม และร่วมกันพิจารณาข้อมูล

ข่าวสารใหม่ๆ เพื่อนําไปสู่การปรับทิศทางการ

ดาํเนินการของสถานศึกษา 

     (   ) 87 

47 สถานศึกษามีระบบบริหาร และระบบปฏิบติังาน

ท่ีมีมาตรฐาน สร้างความกา้วหนา้ใหแ้ก่นกัเรียน 

     (  ) 88 

48 ท่านประเมินการทาํงานของตนเองเพื่อพฒันางาน

ใหก้า้วหนา้ยิง่ข้ึน 

     (   ) 89 
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