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THE RELATIONSHIP BETWEEN CHANGE KNOWLEDGE DRIVERS OF ADMINISTRATORS
AND LEARNING ORGANIZATION OF SCHOOLS UNDER THE SECONDARY EDUCATIONAL
SERVICE AREA OFFICE 27
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ความสัมพันธ์ระหว่างการขับเคลื่อนการเปลี่ยนปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษากับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
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การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย 1) เพื่อศึกษาการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการเป็น
องค์ ก ารแห่ ง การเรี ย นรู้ ข องสถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาเขต 27 2) เพื่ อ เปรี ย บเที ย บ
การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 จาแนกตามขนาดของสถานศึกษา 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการขับเคลื่อน
การเปลี่ ยนแปลงของผู้บริห ารสถานศึกษากับการเป็น องค์ การแห่ งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัด สานักงานเขตพื้น ที่
การศึ ก ษามั ธยมศึ ก ษาเขต 27 กลุ่ ม ตั ว อย่างในการวิจั ย ครั้ งนี้ ได้ แก่ บุ ค ลากรในสถานศึก ษา สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 จานวน 340 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating
Scale) ชนิด 5 ตัวเลือก มีค่าความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากับ .92 และ
เกี่ยวกับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา เท่ากับ .90 สถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ ย งเบนมาตรฐาน F-test (One Way ANOVA) และค่ าสั มประสิ ทธิ์ส หสัม พั น ธ์แ บบเพีย ร์สัน (Pearson’s Product Moment
Correlation Coefficient)
ผลการวิจัยพบว่า
1. การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
2. สถานศึกษาที่มีขนาดต่างกัน การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ทัง้ โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
3. การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
27 มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงมาก กับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01
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The purposes of this research were 1) to study the level of change knowledge drivers of administratiors and
learning organization of schools under the secondary educational service area office 27, 2) to compare the change
knowledge drivers of administratiors and learning organization of schools under the secondary educational service area
office 27 by schools by size and 3) to study the relationship between change knowledge drivers of administratiors and
learning organization of schools under the secondary educational service area office 27. The sample group were 340
education personnel under the secondary educational service Area office 27. The research instrument was 5 level rating
scale questionnaire. The reliability about change knowledge drivers of administratiors were .92 and learning organization of
schools were .90. The data were analyzed by percentage, mean, standard deviation, F-test (one way ANOVA) and
Pearson’s product moment correlation coefficient.
The results were as follows :
1. The overall of change knowledge drivers of administratiors under the secondary educational service
area office 27. Were at the high level and learning organization of schools under the secondary educational service area
office 27. Were at the high level.
2. The change knowledge drivers of administratiors under the secondary educational service Area office
27 and learning organization of schools Classified by school size had no different.
3. The relationship between change knowledge drivers of administratiors under the secondary educational
service Area office 27. Had positive correlation with the learning organization of schools was high with statistical
significant at .01 level.
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จากแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งมีผลมาจากการประกาศบังคับใช้ พระราชบัญ ญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 และนโยบายดาเนินการในการพัฒนาการศึกษาของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545-2559 นัน้ ทาให้สถานศึกษาใน
ยุคปัจจุบันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นในด้านการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอน ซึ่งหมายถึง
ทั้งตัวผู้บริหารและครูผู้สอนนั้นเอง โดยเฉพาะผู้บริหารที่จะต้องมีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง เพื่อขับเคลื่อนให้สถานศึกษา
กลายเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
และมีความเป็นสากลเหมาะสมกับยุคโลกาภิวัตน์ และจุดมุ่งหมายที่สาคัญคือ คุณภาพการศึกษา ดังนั้น โรงเรียนจึงต้องมี
คุณภาพและมีหลักประกันสาคัญที่ทาให้โรงเรียนมีความมั่งคง คือ การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ด้วยความเชื่อที่ว่า คนที่ยิ่ง
รู้ย่ิงขยายขีดความสามารถออกไป และองค์ ก ารที่ก่ อ ให้ เกิ ดการเรียนรู้ก็จ ะเติ บโตและพั ฒ นาต่อ ไปไม่มีที่สิ้น สุ ด (วิโรจน์
สารรัตนะ. 2544 : 6)
สถานศึกษาซึ่งเป็นสถาบันทางสังคมในการสร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสังคมให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพจึงมี
ภารกิจที่สาคัญยิ่งในการดาเนินการดังกล่าว และมีความเหมาะสมที่จะพัฒนาองค์การให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้มากกว่า
องค์การรูปแบบอื่น ทั้งนี้การที่สถานศึกษาจะสามารถดาเนินงานให้เกิดประสิทธิผลนั้น สถานศึกษาต้องมีการปรับกระบวนทัศน์
เพื่อให้สอดรับกับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ การให้ความรู้เป็นสิ่งที่มีความสาคัญยิ่งสาหรับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษายุคใหม่ที่ต้องเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง การมีเอกลักษณ์ที่พึงเห็นคุณค่าและความจาเป็นต่อกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ จะส่งผลถึงศักยภาพต่อความเป็นผู้นาที่ได้รับการพั ฒนา (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27. 2556 :
26) ผู้ บ ริ ห ารต้ อ งมี ภ าวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงสู ง เพื่ อ ให้ ส ามารถน าพาองค์ ก ารไปสู่ ก ารเป็ น องค์ ก ารแห่ ง การเรี ย นรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร : http://grad.snru.ac.th
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เพราะฉะนั้นหมายความว่า ผู้บริหารต้องสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์และการสร้างแรงจูงใจของผู้ ใต้บังคับบัญชา
ให้เห็นถึงความจาเป็น และความสาคัญในการดาเนินงานเพื่อให้โรงเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ซึ่งนาไปสู้องค์การ
แห่งการเรียนรู้ (คมสัน ณ รังสี. 2550 : 2)
ภาวะผู้นาที่มคี วามเหมาะสมกับยุคการเปลี่ยนแปลง เช่น ยุคปัจจุบัน มีแนวคิดทฤษฏีที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับกัน
มาก คือ แนวคิดทฤษฏีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership Theory) ซึ่งเป็นทฤษฏีภาวะผู้นาแนวใหม่
หรือกระบวนทัศน์ใหม่ (New Paradigm) ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงเป็นการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ (Paradigm Shift) ไปสู่
ภาวะผู้ น าที่ มีวิสัย ทั ศน์ (Vision) มีก ารกระจายอานาจหรือการเสริมสร้างพลั งใจ (Empowering) เป็ น ผู้ มีคุ ณ ธรรม (Moral
Agents) และมีการกระตุ้นให้มคี วามเป็นผู้นาด้วย ผู้นาหรือผู้บริหารที่มีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง สามารถทาให้ประสิทธิผล
ของงานและองค์การสูงขึน้ แม้ว่าสภาพขององค์การจะมีข้อจากัดต่างๆ เพียงใด (อารี กังสานุกุล. 2553 : 3)
โรงเรียนเป็นองค์กรทางสังคมมีหน้าที่ให้บริการทางด้านการศึกษาบริหารให้เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งกรมวิชาการได้
กล่ าวถึ งผู้ บริห ารต้อ งหาวิธีก ารให้ ดีที่สุ ด ในการบริห ารจั ด การคุ ณ ภาพเพื่ อประสิ ทธิ ภ าพการทางานสู งสุด ขององค์ การ
นักบริหารที่มีประสบการณ์เชื่อว่าการบริหารจัดการสมัยใหม่จะมีลักษณะองค์การที่ขนาดเล็กลง โดยใช้ทีมงานที่มุ่งสัมฤทธิ์
ของงาน การมีส่วนร่วม การมุ่งสู่ความเป็นเลิศ มีความมุ่งมั่นในการทางาน มีวิธีคิดและมุมมองที่เปิดกว้างใช้เหตุผลในการ
ตัดสินใจ มีความคิดความเข้าใจเชิงระบบและให้อานาจการตัดสินใจให้แก่ผู้ปฏิบัติ ส่วนใหญ่ใช้ความรู้เป็นฐานสร้างวิสั ยทัศน์
และทัศนคติ (กรมวิชาการ. 2544 : 2-8)
แนวคิ ด องค์ ก ารแห่ ง การเรี ย นรู้ ได้ เข้ า มี บ ทบาทส าคั ญ ต่ อ องค์ ก ารต่ า งๆ อย่ า งมากในปั จ จุ บั น จะเห็ น ได้ จ าก
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง ชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ได้กล่าวถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้มุ่งเน้นพัฒนาคนและสังคมไทยครอบคลุม 3 เรื่องหลัก คือ การพัฒนาคนให้มี
คุณ ธรรมนาความรู้ โดยพัฒ นาจิตใจควบคู่กับการพัฒนาการเรียนรู้ของทุกคนทุกกลุ่ มทุกวัยตลอดชีวิต ตั้งแต่วัยเด็กให้มี
ความรู้พ้ืนฐานเข้มแข็ง มีทักษะชีวติ พัฒนาสมรรถนะ ทักษะของกาลังแรงงาน ให้สอดคล้องกับความต้องการ พร้อมก้าวเข้า
สู่โลกแห่งการทางานและการแข่งขันอย่างมีคุณภาพ สร้างและพัฒนากาลังคนที่เป็นเลิศโดยเฉพาะการสร้างสรรค์นวัตกรรม
และองค์ความรู้ ส่งเสริมให้คนไทยเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต จัดการองค์ความรู้ทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นและองค์
ความรู้สมัยใหม่ (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2554 : 50) ทัง้ นี้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมื องที่ดี พ.ศ. 2548 หมวด 3 ว่าด้วยการบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของรัฐ มาตรา 11 กล่าวว่าส่วนราชการมีหน้าที่ในการพัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
อย่างสม่าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ด้านต่ างๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ
ราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้าง
วิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกานี้ (สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.
2546 : 4) ซึ่งได้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 ไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมในการดารงชีวติ สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2545 : 5)
สานัก งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 ให้ค วามสาคัญ ในการพัฒ นาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง โดย
ส่งเสริมและพัฒ นาผู้บริหารสถานศึกษา มีบทบาทขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบายที่ต้องการให้
สถานศึก ษาเป็ น องค์ การแห่ งการเรียนรู้ แต่ก ระบวนการที่ ติด ตามประเมิน ผล และการน าผลไปปฏิบัติสู่ ส ถานศึก ษายั ง
ไม่ปรากฏผลที่ชัดเจน และขาดการติดตามอย่างต่อเนื่อง (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27. 2556 : 38)
โดยเฉพาะรูปแบบและแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา และจาก
การอ้างอิงของนักการศึกษาหลายท่านที่กล่าวมาข้างต้น พบว่า ปัจจัยสาคัญที่จะทาให้สถานศึกษาเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
อย่างแท้จริง คือ การที่ผู้บริหารมีการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้ปรับเปลี่ยนกระบวนการ
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จั ด การ และพั ฒ นาตนเองให้ มี ภ าวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงที่ เอื้ อ ต่ อ การเป็ น องค์ ก ารแห่ ง การเรี ย นรู้ ให้ ทั น ต่ อ สภาวะ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกยุคปัจจุบัน (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน. 2550 : 28)
จากความสาคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษากับองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 เพื่อนาผล
การศึก ษาตลอดจนข้อ เสนอแนะมาเสนอต่อ ผู้ บั งคั บบั ญ ชาในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ บริห ารสถานศึก ษาและปรับ เปลี่ ย น
กระบวนการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ดังนั้น
ผู้วิจัยต้องการทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับองค์การแห่งการเรียนรู้
ของสถานศึกษา สังกัดสานัก งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ว่าจะอยู่ระดับใด โดยบุคคลที่สามารถสะท้อนถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารได้ดีคือ ครูในสถานศึกษา ซึ่งเป็นส่วนประกอบสาคัญของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ในกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารเพื่อชี้ให้เห็นว่าผู้บริหารต้องการปรับปรุงในด้านใด
มากที่สุด จึงได้เลือกสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จานวน 60 แห่ง ให้มีความสัมพันธ์
ระหว่างการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่กับการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสถานศึกษาที่องค์การแห่งการเรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบ
ต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย

กรอบแนวคิดการวิจัย
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1. เพื่ อ ศึก ษาการขับ เคลื่อ นการเปลี่ ย นแปลงของผู้ บ ริห ารสถานศึก ษากั บการเป็ น องค์ ก ารแห่ งการเรีย นรู้ ของ
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27
2. เพื่อเปรียบเทียบการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 จาแนกตามขนาดของสถานศึกษา
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27

ิทย
าล

ัย

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้กาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ โดยใช้แนวคิดการ
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของ Micheal Fullan (2006 : 6) และองค์การแห่งการเรียนรู้โดยใช้องค์ประกอบขององค์การแห่ง
การเรียนรู้ 5 ประการ ตามแนวคิดของ Peter Senge (2006 : 5-11) ดังนี้

บัณ

ฑิต
ว

การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง
ตามแนวคิดของ Micheal Fullan (2006 : 6)
1. การสร้างเป้าหมายคุณธรรม
2. สร้างความเข้าใจกระบวนการเปลี่ยนแปลง
3. การสร้างศักยภาพคนและกลุ่มคน
4. การพัฒนาวัฒนธรรมเพื่อการเรียนรู้
5. การพัฒนาวัฒนธรรมการประเมิน
6. การเน้นความเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง
7. การสนับสนุนการสร้างความชัดเจน
8. การพัฒนาใน 3 ระดับ โรงเรียนและชุมชน
จังหวัด และประเทศชาติ

องค์การแห่งการเรียนรู้
ตามแนวคิดของ Peter Senge (2006 : 5-11)
1. การคิดเป็นระบบ
2. ความรอบรู้แห่งตน
3. การมีรูปแบบความคิด
4. การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน
5. การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม

ภาพประอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 27 ปีการศึกษา 2557 จานวน 2,879 คน
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 27 ก าหนดขนาดกลุ่ม ตัวอย่างโดยใช้ก ารเปิ ดตารางส าเร็จรูปของ (Krejcie & Morgan. 1970 : 607-610 ; อ้างถึ งใน
บุญชม ศรีสะอาด. 2553 : 34-35) ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 340 คน การได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่างผู้วจิ ัยทาการสุ่มแบบแบ่งชั้น
อย่างเป็นสัดส่วนตามขนาดสถานศึกษาแล้วนารายชื่อ ครูแต่ละสถานศึกษาที่ได้รับเลือกมาสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีการจับฉลาก
จนครบ 340 คน
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่รวบรวมข้อมูลจากครูในสถานศึกษา โดย
แบ่งเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ที่
เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย ตาแหน่ง เพศ ขนาดสถานศึกษา
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง ผู้วิจัยได้ใช้กรอบแนวคิดของ Micheal Fullan
(2006 : 6) โดยจ าแนกข้อ ค าถามเป็น ประเด็ น ต่างๆ ที่ ประกอบด้ วย 8 ด้ าน ดั งนี้ 1) การสร้างความมุ่งมั่ น ทางคุณ ธรรม
2) ความเข้าใจกระบวนการของการเปลี่ยนแปลง 3) การสร้างศักยภาพและกลุ่มคน 4) การพัฒนาวัฒนธรรมการเรียนรู้ 5)
การพั ฒ นาวัฒ นธรรมการประเมิน ผล 6) การเน้น ภาวะผู้ น าเพื่ อ การเปลี่ ย นแปลง 7) การสนั บสนุ น การสร้า งเครือ ข่ า ย
ความสัมพันธ์ 8) การพัฒ นาใน 3 ระดับ โรงเรียนและชุมชน จังหวัด และประเทศชาติ แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีการของ Likert’s Scale
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิดของ Peter Senge (2006
: 5-11) ที่ได้เสนอวินัย 5 ประการ ของการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อันมีองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การคิดเป็น
ระบบ 2) ความรอบรู้แห่งตน 3) การมีรูปแบบความคิด 4) การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน 5) การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมแบบสอบถาม
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีการของ Likert’s Scale
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ขอหนั ง สือ จากบั ณ ฑิ ต วิท ยาลั ย มหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ ร้อ ยเอ็ ด เพื่ อ ท าหนั งสือ ขอความร่ ว มมือ ไปยั ง
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
2. ดาเนินการส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างตามจานวนที่กาหนดไว้ด้วยตนเอง และได้รับแบบสอบถาม
กลับคืน ร้อยละ 100 จากนั้นผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์ก่อนนาข้อมู ลไปวิเคราะห์ตามขั้นตอนทาง
สถิตติ อ่ ไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม ไปวิเคราะห์เพื่อหาค่าสถิติต่างๆ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป
ตามรายละเอียด ดังนี้
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1. วิเคราะห์สภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้วยการแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ แล้วนาเสนอข้อมูลใน
รูปแบบตารางประกอบความเรียง
2. วิเคราะห์การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ตามแนวคิดของ Micheal Fullan (2006
: 6) และวิเคราะห์การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา ตามแนวคิดของ Peter Senge (2006 : 5-11) โดยวิเคราะห์
หาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้เกณฑ์การแปลความหมายรายข้อ รายด้านและความหมายใน
ภาพรวม การแปลผลค่าเฉลี่ยตามหลักเกณฑ์ของช่วงระดับคะแนน 5 ระดับของบุญชม ศรีสะอาด และคณะ (2553 : 144)
3. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของการขับเคลื่อ นการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา และการเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา จาแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยใช้สถิติ F-test (One Way ANOVA)
4. หาระดับความสั ม พั น ธ์ระหว่างการขับเคลื่อนการเปลี่ ยนแปลงของผู้บริห ารสถานศึก ษากั บการเป็ น
องค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)

สรุปผลการวิจัย
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จากการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 สามารถสรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้
1. การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จากการศึกษาพบว่า
1.1 การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 27 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดั บมากทุกด้ าน โดยด้านการสร้างเป้าหมาย
คุณธรรมและด้านการพัฒนาใน 3 ระดับ โรงเรียนและชุมชน จังหวัด และประเทศชาติมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านการ
พัฒนาวัฒนธรรมเพื่อการเรียนรู้ ด้านการสร้างศักยภาพคนและกลุ่มคน และด้านที่มีคา่ เฉลี่ยต่าสุด คือ ด้านการเน้นความเป็น
ผู้นาการเปลี่ยนแปลง
1.2 การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านความรอบรู้แห่งตน มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด รองลงมาคือ ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน ด้านการมีรูปแบบความคิด และการเรียนร่วมกันเป็นทีม มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน
และค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ
2. ผลการเปรียบเทียบการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จาแนกตามขนาดของสถานศึกษา จากการ
วิจัยพบว่า โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
3. ความสัม พัน ธ์ระหว่างการขับเคลื่อนการเปลี่ ยนแปลงของผู้ บริหารสถานศึกษากับการเป็ นองค์ก ารแห่ ง
การเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 สรุปได้ดังนี้
3.1 ความสัมพันธ์ระหว่างการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา อยู่ใน
ระดับสูงมาก และมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
3.2 ผลการศึกษาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
ทั้ง 8 ด้าน กับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาทั้ง 5 ด้านสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
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ปรากฏว่า การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 8 ด้าน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ทั้ง 5 ด้าน
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ซึ่งผลการวิจัยสามารถนามา
อภิปรายผลได้ดังนี้
1. ผลการศึกษาการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา ผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
1.1 ผลการศึกษาการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
เพราะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เป็นบุคคลที่มคี วามสามารถในการบริหาร
จัดการภายในสถานศึกษา มีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม นาเทคนิควิธีการ กลยุทธ์ต่างๆ
ทางทฤษฎีการบริหารการศึกษามาปรับใช้เพื่อสร้างเสริมทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา มีมนุษย์สัมพันธ์และเป็นที่
ยอมรับของผู้เกี่ยวข้อง สามารถจูงใจให้คนปฏิบัติตามความเห็น ความต้องการหรือคาสั่งได้ เช่น ครู นักเรียน และชุมชน โดย
ใช้ศิลป์ในการชี้แนะผู้ร่วมงานให้ปฏิบัตหิ น้าที่ด้วยความกระตือรือร้นประพฤติตนเป็นแบบอย่างเป็นที่ น่ายกย่อง เคารพนับถือ
ศรัทธาและทาให้ผู้ร่วมงานเกิดความภาคภูมิใจเมื่อได้ร่วมงานกัน กระตุ้นจิตวิญญาณของผู้ร่วมงานไปสู่จุดมุ่งหมายร่วมกัน
ตลอดจนหาแนวทางใหม่ๆ มาแก้ไขปัญหาในหน่วยงานอย่างสร้างสรรค์และเป็นระบบ ทาให้ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก สอดคล้องกั บงานวิจัย
ของ รุ่งนภา มหาเกตุ (2554 : 116-121) ได้ทาการวิจัยเรื่อง สมรรถนะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการบริหารตาม
กระบวนทัศน์ด้านการเรียนการสอน ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงทั้ง 4 ด้าน ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดปทุมธานี โดยรวมระดับปฏิบัติทุกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ด้านความสามารถในการกาหนดวิสัยทัศน์มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านความสามารถใน
การควบคุมดูแล และการมอบหมายงาน และด้านความสามารถในการสร้างแรงจูงใจตามลาดับ สอดคล้องกับแนวคิดของ
สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ (2548 : 26-27) ได้กล่าวไว้วา่ การขับเคลื่อนผู้นาการเปลี่ยนแปลงได้ ผู้นาจะต้องการกาหนดและจัดทา
วิสัยทัศน์ สร้างความเข้าใจที่ตรงกันต่อการพัฒนาสู่ความเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ ผู้นาต้องสร้างความคาดหวังต่อการ
ปฏิบัติงานในระดับสูง ชักจูงและส่งเสริมให้ครูยอมรับในเป้าหมายของกลุ่ม ใส่ใจติดตามดูแลการปฏิบัติภารกิจในการจั ดการ
เรียนรู้และงานสนับสนุนอื่นๆ สอดคล้อง
1.2 การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสถานศึกษาเป็นองค์การ
ที่เอือ้ อานวยความสะดวกและสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ให้กับบุคลากรในองค์การ เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันอย่าง
ต่อเนื่อง เพิ่มศักยภาพในการทางาน บุคลากรในองค์การให้ความสาคัญกับการเรียนรู้ พร้อมที่จะเรียนรู้อยูต่ ลอดเวลา มีความ
กระตือรือร้น สนใจและใฝ่ที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา ผู้บริหารและผู้ร่วมงานร่วมกันวาดฝันภาพอนาคตขององค์การ
ตลอดจนทิศทางขององค์การอย่างชัดเจน บุคลากรในองค์การมีความคิด ความเข้าใจในเรื่องของตนเอง ผู้อื่น มีเหตุผลในการ
มองและเข้าใจโลกและสิ่งที่อยูร่ อบตัวอย่างสร้างสรรค์ เกิดเป็นความเห็นที่สอดคล้องกันกลายเป็นวิสัยทัศน์ร่วมในสถานศึกษา
เกิดความรู้สึกผูกพัน ตระหนัก เข้าใจและยอมรับในความเปลี่ยนแปลงของสถานศึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์
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ซึ่งกันและกัน พัฒนาความรู้และความสามารถของทีมให้เกิดขึ้น เพื่อนาไปสู่แนวทางในการปฏิบัติร่วมกัน อันเกิดจากความ
เต็มใจจากสมาชิกทุกคนของสถานศึกษาที่จะนาองค์การไปสู่เป้าหมายได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ อิสรีย์ พงศ์กมลานนท์
(2551 : 117-120) ได้วิจัยเรื่อง ความเป็น องค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี
ผลการวิจัยพบว่า ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี มีการดาเนินงาน
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทัศวรรณ เพ็งพุฒ
(2553 : 83) ได้ทาการวิจัยเรื่อง ปัจจัยองค์การแห่งการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ครูผู้สอนเห็นว่าปัจจัยองค์การแห่งการเรียนรู้โดยรวมและรายปัจจัยอยูใ่ นระดับ
มาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุญาดา ศิริบูรพงศา (2553 : 86-87) วิจัยเรื่อง สมรรถนะของผู้บริหารและองค์การแห่ง
การเรียนรู้ของสถานศึกษา ในเขตพื้ นที่รับผิดชอบของสานักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 6 ผลการวิจัย
พบว่า 1) สมรรถนะของผู้บริหารและองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสานักบริหารยุทธศาสตร์
และบูรณาการการศึกษาที่ 6 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่ า อยู่ในระดับมากทุกด้าน 2) องค์การ
แห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสานักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 6 โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน
2. ผลการเปรียบเทียบการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
ของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
2.1 ผลการเปรียบเทียบการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาใช้หลักคุณธรรม
จริยธรรมในการทางาน ไม่ใช้อานาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนปฏิบัตงิ านในหน้าที่ของตนอย่างสุจริต เที่ยงธรรม และพึงปฏิบัติต่อ
ผู้อ่ืนโดยปราศจากอคติทางการศึกษาและลูกศิษย์ ให้ก ารสนับสนุนแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกศิษย์ด้วยความ
เป็นธรรม ส่งเสริมความสามัคคีของครูและบุคลากรทั้งในและนอกสถานศึกษา อุทิศเวลา เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่
อย่างแท้จริงด้วยความรับผิดชอบและความเสียสละ ความสามารถเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ สามารถประยุกต์ศาสตร์ทางการบริหารมาใช้ในการบริหารสถานศึกษาได้เหมาะสมทันต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง
ขัดแย้งกั บงานวิจัย ของ ชลธิ ชา อนั น ต์น าวี (2554 : 139-143) ได้ทาการวิจัย เรื่อง ความสั ม พั น ธ์ระหว่างภาวะผู้ น าการ
เปลี่ย นแปลงของผู้ บริห ารกั บองค์ ก ารแห่ งการเรียนรู้ ของสถานศึก ษา สังกั ด ส านั กงานเขตพื้น ที่ การศึก ษาชลบุ รี เขต 3
ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่อยู่ในสถานศึกษาต่างกัน คือ โรงเรียนประถมศึกษา
และโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา มีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงโดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิตทิ ี่ระดับ .05
2.2 ผลการเปรียบเทียบการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 27 จาแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อวิเคราะห์รายด้านพบว่า ทุกด้านไม่มี
ความแตกต่า งกั น ทั้ ง นี้อ าจเป็ น เพราะครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึก ษาในสถานศึก ษาได้ รับ การสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารระดม
ความคิ ด เห็ น หาทางเลือ กปฏิ บัติ ที่ดี ที่สุ ด เหมาะสมเพื่ อ การพั ฒ นางาน มีส่ ว นร่ วมในการคิ ด เกณฑ์ ก ารประเมิน ผลการ
ปฏิบัติงาน โดยพิ จารณาจากคุ ณ ภาพ และประสิทธิ ผลของงาน มีก ารจัด ระบบข้อมู ล สารสนเทศอย่างเป็ น ระเบี ย บเพื่ อ
ประกอบการตั ด สิ น ใจในการปฏิ บั ติ ง าน ได้ รั บ การส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารฝึ ก อบรม สั ม มนา ศึ ก ษาดู ง าน การแลกเป ลี่ ย น
ประสบการณ์ หรือวิธีการอื่นๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้อย่างต่อเนื่อง มีส่วนร่วมในการประชุมวิเคราะห์สภาพของสถานศึกษา เพื่อ
วางแผนจัดทาแผนกลยุทธ์ มีการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน เพื่อนาไปสู่การบูรณาการให้สอดคล้องกับการดาเนินงานต่างๆ สู่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร : http://grad.snru.ac.th
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เป้าหมายที่ชัดเจนมีการสร้างบรรยากาศของการทางานเป็นทีมหรือหมูค่ ณะ จนทาให้องค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัยของอิสรีย์ พงศ์กมลานนท์
(2551 : 117-120) ได้วิจัยเรื่อง ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี
ผลการวิจัยพบว่า เมื่อจาแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยรวม มีระดับการดาเนินงาน แตกต่างกั นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 มีการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ สอดคล้องกับแนวคิดของที่มุ่งเน้นให้สถานศึกษาสู่ความเป็นสากล เข้ากับสภาวะการเปลี่ยนแปลง
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และมีวสิ ัยทัศน์ คือ จัดการศึกษาให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ภายใต้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และมีพั น ธกิ จ คื อ มุ่ งพั ฒ นาคุ ณ ภาพนั ก เรี ย น ครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึก ษา ทั้ งด้ านวิชาการ
การประกอบอาชีพ เต็มศักยภาพ สร้างความเป็นเลิศเพื่อยกระดับสู่มาตรฐานสากล
3. ความสัมพันธ์ระหว่างการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 พบว่า โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
การเป็ น องค์ ก ารแห่ งการเรีย นรู้ ของสถานศึก ษา อยู่ในระดั บสู งมาก ทั้ งนี้ อาจเป็ น เพราะ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษา
มัธยมศึกษาเขต 27 มีค่านิยมในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดทานโยบายแผนพัฒนาและมาตรฐาน
การศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษาและแผนการศึกษา แผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น ศึกษาวิเคราะห์วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ ด้านการศึกษาในเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษามัธยมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
จนเป็นผลทาให้ ความสัมพันธ์ระหว่างการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 พบว่า โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา อยู่ในระดับสูงมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณิชชารัช เนาวรัตน์
(2552 : 85-87) ได้ทาการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับความเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้ของโรงเรียนระยองพิทยาคม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนระยองวิทยาคม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก
2) องค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารโรงเรียนระยองพิทยาคม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 ในภาพรวม
และรายข้อ อยู่ในระดับมาก 3) ภาวะผู้ นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนโดยรวมทุกด้านมีความสัมพันธ์กับองค์การ
แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนระยองพิทยาคม ในทางบวก อยู่ในระดับสูง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พัทธ์สิตา มีบุญ (2553 : 60-61) ได้ทาการวิจัยเรื่อง ความสัม พันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารกับองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ของผู้ บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกั ดเทศบาลเมืองชลบุ รี โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) องค์การแห่งการเรียนรู้ของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน 3) ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์ทางบวกกับองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 สอดคล้องกับงานวิจัยของ มูฮัมหมัดรออี มะลี (2553 : 79) ได้ทาการ วิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา
นราธิวาส เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา
นราธิวาส เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) ระดับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวม ใน
สถานศึกษารัฐบาลแตกต่างจากสถานศึกษาเอกชนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 3) ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 1 โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก 4) ระดับความเป็นองค์การแห่ง
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การเรียนรู้ของสถานศึกษาโดยภาพรวม ในสถานศึกษารัฐบาลแตกต่างจากสถานศึกษาเอกชนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 5) ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึ กษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับความเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 1 อยูใ่ นระดับสูงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
จากผลการวิจัยการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ผู้วิจัยมีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
1. จากผลการวิจัยการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีด้าน
การเน้นความเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง มีค่าเฉลี่ยต่ากว่าด้านอื่น ๆ ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาเน้นผลการปฏิบัติงานโดย
ส่วนรวมมากกว่าเน้นไปที่ผลงานของแต่ละงาน เพื่อให้เกิดการทางานที่ประสานกันทุกฝ่าย มีการกาหนดเป้าหมาย เพื่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในทางที่เหมาะสม และสอดคล้องกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ รับรู้ถึงผลการดาเนินงานของสถานศึกษา เพื่อให้ทราบ
ถึงสถานการณ์ และวิกฤตการณ์ตา่ งๆ ที่กาลังเผชิญอยู่ และตระหนักถึงโอกาสดีที่จะได้รับจากการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ
เพื่อนามาพัฒนาตนเองและสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูง
2. จากผลการวิจัยการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาพบว่า ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ มีค่าเฉลี่ย
ต่าสุด ดังนั้น สถานศึกษาควรมีการสนับสนุนให้มกี ารระดมความคิดเห็นหาทางเลือกปฏิบัติที่ดีที่สุดเหมาะสมเพื่อการพัฒนา
งาน พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สามารถแสดงความคิดอย่า งหลากหลาย และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ มี
การประชุม วางแผนร่วมกั นตามขั้น ตอน PDCA ในโครงการต่างๆ มีการจัด ระบบข้อมู ลสารสนเทศอย่างเป็ นระเบี ยบเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจในการปฏิบัตงิ าน
3. จากผลการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของผู้บริห ารสถานศึกษากับการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์โดยรวมมีค่าสูงมาก ดังนัน้ สถานศึกษาในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จะต้องมีความพร้อมในการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้
พัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพอยู่ตลอดเวลา กระตุ้น จูงใจให้ใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ความสามารถและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา เพื่อให้มีความรู้ในเชิงลึก
และนาผลที่ได้มาเป็นแนวทางในการพัฒนาส่งเสริม ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาต่อไป เพื่อให้สถานศึกษา
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จะได้เป็นสถานศึกษาที่พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและมีมาตรฐาน
สูง และนาสถานศึกษาไปสู่องค์การแห่งการเรียนอย่างแท้จริง
2. ควรมีการศึกษาความคิดเห็นของครู ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษาในเรื่อง การพัฒนาสถานศึกษาเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ ร่วมกันกาหนดวิสัยทัศน์ให้ไปทิศทางเดียวกันเพื่อไปสูจ่ ุดหมายที่เห็นได้ชัดและเป็นรูปธรรมต่อไป
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