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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ
โรงเรียนในเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการศีขรภูมิ 2 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 จําแนกตามวุฒิการศึกษา ตําแหน่งหน้าท่ี และขนาดของโรงเรียน การวิจัยคร้ัง
น้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูของโรงเรียน 
ในเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการศีขรภูมิ 2 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต 1 ปีการศึกษา 2563  จํานวน 134 คน โดยผู้วิจัยได้หาขนาดตัวอย่างจากการเปิดตาราง
สําเร็จรูปของ Krejcie & Morgan  และได้ทําการสุ่มตัวอย่าง ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามแบบ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การแจกแจง
ความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (x") และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard 
Deviation: S.D.) การทดสอบค่าที (t-test) แบบ Independent 
  ผลการวิจัยพบว่า 1) ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในเครือข่ายบริหารสถานศึกษา
แบบบูรณาการศีขรภูมิ 2 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 โดยภาพรวม 
อยู่ในระดับมาก (x"= 4.05) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด คือ ด้านการสร้างวิสัยทัศร่วมกัน (x"= 4.10) รองลงมาคือ ด้านการเป็นบุคคลท่ีรอบรู้ (x"= 4.06)  
และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียต่ําสุด คือ การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (x"= 4.00)  2) ผลการเปรียบเทียบความเป็น
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องค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการศีขรภูมิ 2 สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 จําแนกตามวุฒิการศึกษา และตําแหน่งหน้าท่ี พบว่า 
โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีกําหนด 
ยกเว้นจําแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ และเม่ือพิจารณา
รายด้าน พบว่า การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน และการคิดอย่างเป็นระบบ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05  ส่วนด้านการเป็นบุคคลท่ีรอบรู้ การมีแบบแผนความคิด และการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมแตกต่าง
กันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ  
 
คําสําคัญ: องค์กรแห่งการเรียนรู้, โรงเรียนในเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการศีขรภูมิ 2, สังกัด 
             สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 

 
ABSTRACT 

The objectives of this research were to study and compare the learning organization 
of schools in the Sikhoraphum Integrated Educational Institution Administration Network 2 
under the Surin Primary Educational Service Area Office 1, classified by educational 
qualifications, position and school size. This research is a quantitative research. The 
samples used in this research were 134 school administrators and school teachers in the 
Sikhoraphum Integrated School Management Network 2 under the Surin Primary 
Educational Service Area Office 1, academic year 2020. The researcher determined the 
sample size. By opening a ready-made table of Krejcie & Morgan and sampling with a 
simple random sampling method. The research tool was a questionnaire. The statistics 
used in the data analysis were frequency distribution, percentage, mean (x"), and standard 
deviation (S.D.), independent t-test. 

The results of the research were found that: 1) the learning organization of schools 
in the Sikhoraphum Integrated School Management Network 2 under the Surin Primary 
Educational Service Area Office 1 as a whole was at a high level (x"= 4.05). When 
considering each aspect, it was found that it was at a high level in every aspect. The 
aspect with the highest mean was building a shared vision (x"= 4.10), followed by being a 
well-rounded person (x"= 4.06) and the aspect with the lowest mean was learning as a 
team (x"= 4.00) 2) Comparison of the learning organization of schools in the Sikhoraphum 
Integrated School Management Network 2 under the Surin Primary Education Service Area 
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Office 1, classified by educational qualifications. and position, it was found that overall 
and each aspect was significantly different at the .05 level, which was in accordance with 
the given assumptions. Except classified by school size, it was found that the overall 
difference was not statistically significant. and when considering each aspect, it was found 
that creating a common vision and systematic thinking the difference was statistically 
significant at the .05 level. having a conceptual plan and learning together as a team were 
not statistically different. 
 
Keywords: Learning organization, Sikhoraphum Integrated School Management Network 2,  
                Surin Primary Educational Service Area Office 1 
 
บทนํา 

การศึกษาเป็นกระบวนการส่งเสริมและพัฒนามนุษย์ให้มีความเจริญงอกงามท้ังทางด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม ความดีงามในจิตใจ มีความสามารถท่ีจะทํางาน และคิด
วิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง สามารถเรียนรู้ แสวงหาความรู้ ตลอดจนใช้ความรู้อย่างสร้างสรรค์ มีสุขภาพ
ร่างกายและจิตใจสมบูรณ์แข็งแรง ประกอบอาชีพได้ มีวิถีชีวิตกลมกลืนธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และสามารถ
ปรับตนได้ในสังคมท่ีกําลังเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2551)   

จากการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์โลกท่ีไม่เคยหยุดน่ิงซ่ึงเป็นผลจากกระแสโลกาภิวัตน์และการ
พัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีและวิทยาการต่าง ๆ รอบตัว ส่งผลให้องค์กรต่าง ๆ ต้องมีการ
เปล่ียนแปลงและปรับตัวอย่างรวดเร็ว เกิดการแข่งขันท่ีรุนแรงมากข้ึนท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน จึงมีการ
นําแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ มาปรับใช้กับองค์กรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันให้แก่องค์กร แนวความคิดหน่ึงท่ีมีการนํามาใช้เพ่ือการพัฒนาองค์กร โดยการ
พัฒนาจากบุคลากรซ่ึงถือเป็นส่วนท่ีสําคัญท่ีสุดในองค์กร คือ แนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning 
Organization) (เป่ียมพงศ์ นุ้ยบ้านด่าน, 2553: 13-17) 
 องค์กรแห่งการเรียน รู้ (learning organization) เป็นแนวคิดท่ี เติบโตมาจากกระแสการ
เปล่ียนแปลง เร่ืองการเรียนรู้องค์กรและการจัดการ การฝึกอบรมและพัฒนา เป็นแนวโน้มใหม่ท่ีได้รับความ
สนใจเป็นอย่างสูง ในแวดวงวิชาการและการบริหารจัดการ ท่ี มุ่งท้ังปรับเปล่ียนและพัฒนาองค์กร  
โดยเน้นการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึน โดยสร้างจากคนข้างในองค์กรท่ีอยู่กับปัญหาซ่ึงจะต้องเรียนรู้ทางแก้ไขปัญหา  
เพ่ือการเปล่ียนแปลงท่ีดีท่ีคุ้มค่า เรียนรู้เป็นทีม ให้ประโยชน์ท้ังบุคคล ทีม และองค์กรไปในตัว คิดและทําส่ิง
ใหม่ท่ีแตกต่างและดีกว่าเดิม เป็นการพัฒนาเจตคติค่านิยม นอกเหนือจากทักษะฝีมือและผลสัมฤทธ์ิตาม
เป้าหมาย  แนวทางการพัฒนาเช่นน้ีจะผูกโยงระบบเข้ากับปรัชญาและวิสัยทัศน์ขององค์กร โดยจะ
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พัฒนาการเรียนรู้ได้ท้ังท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ การเรียนรู้แบบเงียบ ๆ อาจให้ผลสําเร็จท่ีแท้จริง
แก่องค์กรได้มากกว่ามีคนมาสอนส่ัง (วีระวัฒน์  ปันนิตามัย, 2544: 4)  
  โรงเรียนเป็นองค์กรทางการศึกษาท่ีมีความสําคัญต่อการจัดการศึกษาของประเทศชาติอย่างย่ิง  
ซ่ึงเป็นองค์กรให้บูรณาการท่ีผูกพันกับเร่ืองของการสอนและการเรียนรู้เป็นหลัก เป้าหมายสุดท้ายของ
โรงเรียนก็คือ การเรียนรู้ของนักเรียน ดังน้ัน ในบรรดาองค์กรประเภทต่าง ๆ เหล่าน้ัน โรงเรียนจึงควรเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้มากกว่าองค์กรประเภทใด ๆ (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2548: 5)  
 การดําเนินการของโรงเรียนในเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการศีขรภูมิ 2 สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ซ่ึงมีโรงเรียนในเครือข่าย จํานวน 21 โรงเรียน 
พบว่า การพัฒนาคุณภาพการศึกษาหลาย ๆ ด้าน ยังไม่ประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์เท่าท่ีควร 
เน่ืองจากการบริหารงานท่ีผ่านมาประสบปัญหาและข้อจํากัดในการปฎิบัติงานเป็นอย่างมาก ซ่ึงส่วนใหญ่
เกิดจากการใช้อํานาจของผู้บริหารสถานศึกษา ท่ีใช้อํานาจหน้าท่ีตัดสินใจเพียงลําพัง ขาดการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร จึงทําให้เกิดปัญหาด้านบรรยากาศในการทํางาน คือต่างคนต่างอยู่ ต่างคน
ต่างคิดต่างคนต่างทํา บุคลากรบางส่วนไม่มีความสนใจในการใฝ่เรียนใฝ่รู้ ไม่ขนขวานเรียนรู้ในเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ ท่ีกําลังเกิดข้ึน ยังยึดติดกับความคิดเดิม ๆ ทํางานในแบบเดิม ๆ ของตนเอง ไม่ยอมรับฟังในความคิด
เห็นของบุคคลรุ่นใหม่ ขาดการคิดท่ีเป็นระบบ รวมท้ังปัญหาด้านการวางแผนและกระบวนการพัฒนา
บุคลากรซ่ึงเป็นปัญหาต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน (ท่ีมา: จากการสัมภาษณ์ นายพิรุณ   
ภูเขียว ประธานเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการศีขรภูมิ 2 สังกัดสํานักงานพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1) ซ่ึงอาจเป็นส่วนหน่ึงของปัญหาในการบริหารงานบุคคลและพฤติกรรม 
การบริหารงานท่ีไม่พึงพอใจต่อบุคลากรในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา จึงจําเป็นอย่างย่ิงท่ี
ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีความรู้ความสามารถในการเสริมแรงจูงใจให้ครูท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในสถานศึกษา  
มีความอบอุ่น มีขวัญกําลังใจและพึงพอใจในการปฏิบัติงานในสถานศึกษาอย่างมีความสุข ดังน้ัน ผู้ศึกษา
ค้นคว้าจึงคิดว่า การแก้ไขปัญหาระยะยาวในปัญหาดังกล่าวของโรงเรียนในเครือข่ายบริหารสถานศึกษา
แบบบูรณาการศีขรภูมิ 2 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 น่ันคือ โรงเรียน
ควรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพ่ือสร้างบรรยากาศท่ีดีในองค์กรและนําพาองค์กรไปสู่ความสําเร็จได้ 
ตามจุดมุ่งหมายท่ีต้ังไว้ 

ดังน้ัน ผู้ศึกษาค้นคว้าสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และเปรียบเทียบ
ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการศีขรภูมิ 2 สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  
 1. เพ่ือศึกษาความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในเครือข่ายบริหารสถานศึกษา 
แบบบูรณาการศีขรภูมิ 2 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 
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2. เพ่ือเปรียบเทียบความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในเครือข่ายบริหารสถานศึกษา
แบบบูรณาการศีขรภูมิ 2 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 จําแนกตาม 
วุฒิการศึกษา ตําแหน่งหน้าท่ี และขนาดของโรงเรียน 
 
การดําเนินการวิจัย 

ผู้วิจัยกําหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ ดังน้ี 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง โดยประชากรได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูของโรงเรียน 
ในเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการศีขรภูมิ 2 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต 1 ปีการศึกษา 2563 จํานวน 21 โรงเรียน เป็นผู้บริหารสถานศึกษา 21 คน และครู 183 คน 
รวม 204 คน (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1, 2563) ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
คร้ังน้ี กําหนดขนาดตัวอย่างด้วยตารางสําเร็จรูปของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970: 
607-610) และใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) เพ่ือหาสัดส่วนแต่ละโรงเรียน 
ได้ตัวอย่างท่ีเป็นผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 14 คน ตัวอย่างท่ีเป็นครู จํานวน 120 คน รวมจํานวน
ตัวอย่าง 134 คน 

2. ตัวแปรท่ีวิจัย ตัวแปรอิสระ ได้แก่ สถานภาพส่วนบุคคล ประกอบด้วย วุฒิการศึกษา ตําแหน่ง
หน้าท่ี และขนาดของโรงเรียน ตัวแปรตาม ได้แก่ การส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนในสังกัดเครือข่าย
ศีขรภูมิ 2 มี 5 ด้าน ประกอบด้วย  ด้านการเป็นบุคคลท่ีรอบรู้  ด้านการมีแบบแผนความคิด 
ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม และด้านการคิดอย่างเป็นระบบ 

3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ซ่ึงดําเนินการตามข้ันตอน ศึกษาและรวบรวมข้อมูล
จากเอกสาร ตํารา บทความ และงานวิจัยต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง สร้างแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ลิเคิร์ท (Likert) โดยสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์
ของงานวิจัยเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเพ่ือนํามาวิเคราะห์  
โดยครอบคลุมแนวคิด 5 ด้าน พ้ืนฐานความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของปีเตอร์ เอ็ม เซ็งก้ี (Peter M. 
Senge, 1990: 60) ได้แก่ ด้านการเป็นบุคคลท่ีรอบรู้ ด้านการมีแบบแผนความคิด ด้านการสร้างวิสัยทัศน์
ร่วมกัน ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม และด้านการคิดอย่างเป็นระบบ รวมถึงดัดแปลงจากเคร่ืองมือวิจัย
ของกฤษฎา ชาญรบ (2556) และทองเพียร เตยหอม (2562) เพ่ือนํามาประยุกต์เป็นแบบสอบถามในการ
เก็บข้อมูล นําแบบสอบถามให้ผู้เช่ียวชาญ จํานวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content 
Validity) ของแบบสอบถามท้ังฉบับ โดยใช้วิธีหาดัชนีความสอดคล้อง (IOC) นําแบบสอบถามท่ีไปทดลองใช้ 
(Try Out) กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน นําข้อมูลท่ีได้จากการทดลอง
ใช้ (Try Out) มาหาคุณภาพของแบบสอบถามโดยนําแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาความเช่ือม่ัน 
(Reliability) โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาช (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่า
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ความเช่ือม่ันของแบบสอบถามเก่ียวกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนเมืองสุรินทร์ สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 เท่ากับ 0.98 นําแบบสอบถามไปทําการเก็บรวบรวมข้อมูล 

4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิจัย ด้วยวิธีสถิติพ้ืนฐาน ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป เพ่ือทดสอบสมติฐานในการ
เปรียบเทียบสถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐานเพ่ือเปรียบเทียบการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
ในสังกัดเครือข่ายศีขรภูมิ 2 จําแนกตามประสบการณ์ในการทํางาน การดํารงตําแหน่ง และขนาดของ
โรงเรียน โดยใช้ t-test แบบ Independent  
 
ผลการวิจัย 

วัตถุประสงค์ท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน 
ในเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการศีขรภูมิ 2  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต 1  โดยภาพรวม ดังตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในเครือข่าย 
               บริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการศีขรภูมิ 2  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
               สุรินทร์ เขต 1  โดยภาพรวม และรายด้าน 
 

          องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ระดับการปฏิบัติงานร่วมกัน 

#" S.D. ความหมาย อันดับ 
1.  ด้านการเป็นบุคคลท่ีรอบรู้ 4.06 0.60 มาก 2 
2.  ด้านการมีแบบแผนความคิด 4.02 0.61 มาก 4 
3.  ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน 4.10 0.60 มาก 1 
4.  ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม 4.00 0.63 มาก 5 
5.  ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ 4.05 0.66 มาก 3 

รวม 1.05 0.62 มาก  
 
จากตารางท่ี 1 พบว่า ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในเครือข่ายบริหารสถานศึกษา

แบบบูรณาการศีขรภูมิ 2 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 โดยภาพรวมมีการ
ปฏิบัติงานร่วมกันอยู่ในระดับมาก (x"= 4.05) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 
ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน (x"= 4.10) รองลงมาคือ ด้านการเป็นบุคคลท่ีรอบรู้ (x"= 4.06) และด้านท่ีมี
ค่าเฉล่ียต่ําสุด คือ ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (x"= 4.00)   
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 วัตถุประสงค์ท่ี 2 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน 
ในเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการศีขรภูมิ 2  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต 1 จําแนกตามวุฒิการศึกษา ตําแหน่งหน้าท่ี และ ขนาดของโรงเรียน ดังตารางท่ี 2-4 ดังน้ี 
 
ตารางท่ี 2  ผลการเปรียบเทียบความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในเครือข่ายบริหารสถานศึกษา 
              แบบบูรณาการศีขรภูมิ 2 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 
               จําแนกตามวุฒิการศึกษา  
 

        องค์กรแห่งการเรียนรู้   

                        วุฒิการศึกษา 
ปริญญาตรี 
(n = 106) 

ปริญญาโทหรือสูงกว่า 
(n = 28) t Sig. 

#" S.D. #" S.D. 
1. ด้านการเป็นบุคคลท่ีรอบรู้ 4.00 0.60 4.30 0.62 2.286 .024 
2. ด้านการมีแบบแผนความคิด 3.95 0.60 4.30 0.58 2.667 .009 
3. ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน 4.02 0.60 4.36 0.52 2.672 .008 
4. ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม 3.94 0.62 4.26 0.58 2.496 .014 
5. ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ 3.97 0.67 4.33 0.57 2.609 .010 

รวม 3.97 0.62 4.31 0.57 2.758 .007 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  
 จากตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในเครือข่ายบริหาร
สถานศึกษาแบบบูรณาการศีขรภูมิ 2 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 
จําแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีกําหนด โดยบุคลากรท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า มีองค์การแห่ง
การเรียนรู้มากกว่าบุคลากรท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 
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ตารางท่ี 3  ผลการเปรียบเทียบความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในเครือข่ายบริหารสถานศึกษา 
               แบบบูรณาการศีขรภูมิ 2 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 
               จําแนกตามตําแหน่งหน้าท่ี  
 

       องค์กรแห่งการเรียนรู้   

                          ตําแหน่งหน้าท่ี 
ผู้บริหารสถานศึกษา 

(n = 14) 
ครู 

(n = 120) t Sig. 
#" S.D. #" S.D. 

1. ด้านการเป็นบุคคลท่ีรอบรู้ 4.68 0.28 3.99 0.60 4.151 .000 
2. ด้านการมีแบบแผนความคิด 4.58 0.33 3.95 0.61 3.781 .000 
3. ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน 4.65 0.26 4.03 0.60 3.830 .000 
4. ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม 4.65 0.38 3.93 0.61 4.333 .000 
5. ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ 4.79 0.24 3.96 0.64 4.747 .000 

รวม 4.67 0.30 3.97 0.61 4.554 .000 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในเครือข่ายบริหาร
สถานศึกษาแบบบูรณาการศีขรภูมิ 2 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 
จําแนกตามตําแหน่งหน้าท่ี พบว่า โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีกําหนด โดยบุคลากรท่ีมีตําแหน่งหน้าท่ีเป็นผู้บริหารสถานศึกษา มีองค์การแห่ง
การเรียนรู้มากกว่าบุคลากรท่ีมีตําแหน่งหน้าท่ีเป็นครู 
 
ตารางท่ี 4  ผลการเปรียบเทียบความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในเครือข่ายบริหารสถานศึกษา 
               แบบบูรณาการศีขรภูมิ 2 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1   
               จําแนกตามขนาดของโรงเรียน 
 

       องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

              ขนาดของโรงเรียน 

t Sig. 
ขนาดเล็ก 
(n = 24) 

ขนากลาง 
(n = 110) 

#" S.D. #" S.D. 
1. ด้านการเป็นบุคคลท่ีรอบรู้ 4.90 .60 4.10 .62 1.446 .150 
2. ด้านการมีแบบแผนความคิด 3.90 .57 4.05 .62 1.109 .269 
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ตารางท่ี 4  (ต่อ) 
 

องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

    ขนาดของโรงเรียน 

t Sig. 
ขนาดเล็ก 
(n = 24) 

ขนากลาง 
(n = 110) 

#" S.D. #" S.D. 
3. ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน 3.80 .48 4.16 .61 2.767 .006 
4. ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม 3.86 .54 4.04 .64 1.252 .213 
5. ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ 3.80 .63 4.10 .66 2.006 .047 

รวม 3.85 .56 4.09 .63 1.845 .067 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4 ผลการเปรียบเทียบความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในเครือข่ายบริหาร
สถานศึกษาแบบบูรณาการศีขรภูมิ 2 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 
จําแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ  และเม่ือพิจารณา 
รายด้าน พบว่า ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน และด้านการคิดอย่างเป็นระบบ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนด้านการเป็นบุคคลท่ีรอบรู้ ด้านการมีแบบแผนความคิด และด้านการเรียนรู้
ร่วมกันเป็นทีม แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
อภิปรายผล 

การศึกษาองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการศีขรภูมิ 
2  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 มีประเด็นสําคัญท่ีนํามาอภิปรายผล ดังน้ี 

1. ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการ 
ศีขรภูมิ 2 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มาก ซ่ึงจากการแยกผลการศึกษาในแต่ละด้าน พบว่า 

   1.1 ด้านการเป็นบุคคลท่ีรอบรู้ ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในเครือข่ายบริหาร
สถานศึกษาแบบบูรณาการศีขรภูมิ 2 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 
ด้านการเป็นบุคคลท่ีรอบรู้โดยรวมอยู่ในระดับมากและอยู่ในระดับมากทุกข้อ ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูมีการใช้อินเตอร์เน็ตเพ่ือสืบค้นข้อมูลและหาข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือประโยชน์ต่อตัวตนเอง
และต่อสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพให้ก้าวไปสู่
จุดมุ่งมายและความสําเร็จท่ีกําหนดไว้ และผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้วยข้อมูล
ใหม่ ๆ กับเพ่ือนร่วมงานเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุษยมาศ  
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สิทธิพันธ์ (2559) ได้ทําการวิจัยเร่ืองความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอท่า
ใหม่ จังหวัดจันทบุรี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ด้านความรอบรู้แห่งตนโดย
รวมอยู่ในระดับมากและอยู่ในระดับมากทุกข้อ  ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 ตามมาตราท่ี 52 และ
มาตราท่ี 53 ท่ีส่งเสริมให้มีกระบวนการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง ให้มีองค์กรอิสระภายใต้การบริหารของสภาวิชาชีพในกํากับ
ของกระทรวงศึกษาธิการ มีอํานาจหน้าท่ีกําหนดมาตรฐานวิชาชีพ อีกท้ังได้กําหนดให้บุคลากรมีการพัฒนา
ตนเองสู่ความเป็นมืออาชีพ จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาตนเองเพ่ือให้เท่าทันต่อ
ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยู่เสมอ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อมร สายใจ (2556) ได้ศึกษา
เปรียบเทียบความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในเขตอําเภอเมืองสระแก้ว สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ด้านความรอบรู้แห่งตน อยู่ในระดับมาก 

   1.2 ด้านการมีแบบแผนความคิด ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในเครือข่าย
บริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการศีขรภูมิ 2 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  
เขต 1 ด้านการมีแบบแผนความคิดโดยรวมอยู่ในระดับมากและอยู่ในระดับมากทุกข้อ ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก  
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีการสร้างค่านิยมส่วนตัวให้ทันสมัยและสอดคล้องกับความเปล่ียนแปลงของ
สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและครูเข้าร่วมการจัดกิจกรรมประชุมเพ่ือปรึกษาหารือและหาข้อสรุป
ก่อนท่ีจะลงมือปฏิบัติงานน้ัน และผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีการเปล่ียนแปลงตนเองให้ทันกับ 
การเปล่ียนแปลงของโลกพร้อมเปิดรับวัฒนธรรมใหม่ ๆ ขององค์กรอยู่เสมอ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
บุษยมาศ สิทธิพันธ์ (2559) ได้ทําการวิจัยเร่ืองความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ด้านการมีแบบแผน
ความคิด  โดยรวมอยู่ในระดับมากและอยู่ในระดับมากทุกข้อ ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากครูมีหน้าท่ีในการ
ปฏิบัติงานท้ังด้านการจัดการเรียนการสอนและงานในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายนอกจากการสอน และ
ประสบกับปัญหาในการปฏิบัติงานดังน้ันครูจึงต้องศึกษาข้อมูล หาสาเหตุของปัญหาและแนวทางการแก้ไข
ปัญหา  

   1.3 ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกันโดย ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในเครือข่าย
บริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการศีขรภูมิ 2 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1  
ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกันโดยรวมอยู่ในระดับมากและอยู่ในระดับมากทุกข้อ ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก  
ผู้บริหาสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ครูมีความผูกพันต่อสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและครู
มีการนําเทคโนโลยีเข้ามีส่วนช่วยในการทํางานเพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว และผู้บริหารสถานศึกษา  
ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการสร้างผลงานจนได้รับความภาคภูมิใจท้ังต่อตนเองและองค์กร ซ่ึงสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ บุษยมาศ  สิทธิพันธ์ (2559) ได้ทําการวิจัยเร่ืองความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
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เขต 17 ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน โดยรวมอยู่ในระดับมากและอยู่ในระดับมากทุกข้อ ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก
การดําเนินการของโรงเรียนตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม   
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 ตามมาตราท่ี 39 และมาตราท่ี 40 ได้กระจายอํานาจ
การบริหารและการจัดการศึกษาท้ังด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารงาน
ท่ัวไป ไปยังสถานศึกษาโดยตรง 

   1.4 ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในเครือข่าย
บริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการศีขรภูมิ 2 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1  
ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม โดยรวมอยู่ในระดับมากและอยู่ในระดับมากทุกข้อ ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก 
ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูไปศึกษาดูงานนอกสถานท่ีแล้วนํามาประยุกต์ใช้ให้บุคลากรในองค์กรเกิด
การทํางานร่วมกันเป็นทีม ผู้บริหารสถานศึกษาและครูนําความรู้ท่ีได้จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ไปทดลองจัด
กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน ผู้บริหารสถานศึกษาจัดสรรเวลาให้ครูได้มีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกัน
และกัน ท้ังอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีการทํางานร่วมกันเป็น
ทีมอย่างเข้มแข็ง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุษยมาศ  สิทธิพันธ์ (2559) ได้ทําการวิจัยเร่ืองความเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ด้านการเรียนรู้เป็นทีม อยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากโรงเรียนจัดให้มี
การประชุมเพ่ือให้มีการปรึกษาร่วมกันก่อนการปฏิบัติงาน เปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาร่วมกัน และส่งเสริมให้ครูพัฒนาความรู้และความสามารถของ
ตนเองร่วมกัน 

   1.5 ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของของโรงเรียนในเครือข่าย
บริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการศีขรภูมิ 2 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 
ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ โดยรวมอยู่ในระดับมากและอยู่ในระดับมากทุกข้อ ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก 
ผู้บริหารสถานศึกษามีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูโดยพิจารณาจากประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของงาน  ผู้บริหารสถานศึกษาและครูใช้ข้อมูลและเหตุผลในการตัดสินปัญหา และผู้บริหารสถานศึกษา
สนับสนุนให้ครูระดมสมองเพ่ือเลือกวิธีการท่ีดีท่ีสุดในการพัฒนางาน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุษยมาศ  
สิทธิพันธ์ (2559) ได้ทําการวิจัยเร่ืองความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอท่า
ใหม่ จังหวัดจันทบุรี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 17  ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ  
โดยรวมอยู่ในระดับมากและอยู่ในระดับมากทุกข้อ ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากการทํางานของครูมีลักษณะเป็น
งานประจําจึงทําให้มีความรอบรู้สามารถจัดความสําคัญและลําดับข้ันตอนในการทํางานได้อย่างเป็นระบบ 
มองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างระบบงาน  

2. การเปรียบเทียบความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในเครือข่ายบริหารสถานศึกษา
แบบบูรณาการศีขรภูมิ 2 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 จําแนกตามวุฒิ
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การศึกษา และตําแหน่งหน้าท่ี พบว่า โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

   2.1 จําแนกตามวุฒิการศึกษา การเปรียบเทียบความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนใน
เครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการศีขรภูมิ 2 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต 1 จําแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ท่ีระดับ .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีกําหนด โดยบุคลากรท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า  
มีองค์การแห่งการเรียนรู้มากกว่าบุคลากรท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก  
การศึกษาทําให้คนมีความรู้ มีความสามารถ มีความเจริญงอกงามท้ังทางสติปัญญา จิตใจ ร่างกายและสังคม 
ทําให้เป็นคนฉลาด มีเหตุมีผล คิดเป็น แก้ปัญหาเป็นและรู้จักวิธีแสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเองและ
พัฒนาการงาน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัทรพร ไหลไพบูลย์ (2554: 86-91) ได้ทําการศึกษาองค์กร
แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
โดยการเปรียบเทียบความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์จําแนกตาม 
วุฒิการศึกษา ด้วยค่าน้ําหนักความแตกต่าง วุฒิการศึกษาปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี โดยรวม
แตกต่างกันอยู่ในระดับน้อย 

   2.2 จําแนกตามตําแหน่งหน้าท่ี การเปรียบเทียบองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในเครือข่าย
บริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการศีขรภูมิ 2 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 
จําแนกตามตําแหน่งหน้าท่ี พบว่า โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีกําหนด โดยบุคลากรท่ีมีตําแหน่งหน้าท่ีเป็นผู้บริหารสถานศึกษา มีองค์การแห่ง
การเรียนรู้มากกว่าบุคลากรท่ีมีตําแหน่งหน้าท่ีเป็นครู ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก ผู้บริหารสถานศึกษามีหน้าท่ี
บริหารกิจการของสถานศึกษา วางแผนการปฏิบัติงาน ควบคุม กํากับ ดูแล เก่ียวกับการบริหารงานวิชาการ 
งานบุคคล งานงบประมาณ และงานบริหารงานท่ัวไป ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพลิน บุญนา (2559) 
ได้ทําการวิจัยเร่ืองลักษณะความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จําแนกตามตําแหน่ง โดยรวมพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 สอดคล้องกับสมมติฐานในการวิจัย ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะผู้บริหารมีความคิดเชิงลึกและมุมมองท่ี
กว้างไกลมากกว่าในเร่ืองขององค์กรแห่งการเรียนรู้ซ่ึงผู้บริหารมีการวางแผนงานเพ่ือให้องค์กรมีความ
เจริญก้าวหน้าสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน  

   2.3 จําแนกตามขนาดของโรงเรียน การเปรียบเทียบองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนใน
เครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการศีขรภูมิ 2 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต 1 จําแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ท้ังน้ี
อาจเน่ืองมาจาก ภาระหน้าท่ีงานท่ีต้องรับผิดชอบของโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลางเป็นไปในรูปแบบ
เดียวกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพลิน บุญนา (2559) ได้ทําการวิจัยเร่ืองลักษณะความเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จําแนกตามขนาด
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สถานศึกษา โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากสถานศึกษาทุกแห่งใน
ปัจจุบันมีการเข้าถึงข้อมูลเทคโนโลยีสะดวกรวดเร็วมากข้ึน มีการจัดการอบรมสัมมนาบ่อยคร้ังเพ่ือเป็นการ
พัฒนาบุคลากรให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ ผู้วิจัยนําผลการวิเคราะห์ข้อมูลทุกด้าน ท่ีมีค่าเฉล่ียต่ําสุดสอง
อันดับสุดท้ายของแต่ละด้านมาเป็นข้อเสนอแนะดังต่อไปน้ี 

    1.1 ด้านการเป็นบุคคลท่ีรอบรู้ ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ําสุดคือผู้บริหารสถานศึกษาและครูนําผลการ
ประชุม สัมมนา ฝึกอบรมมาอภิปรายและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน และในการปฏิบัติงานแต่ละคร้ัง 
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีการศึกษางานในลักษณะรวมเป็นองค์รวมและแยกส่วนได้อย่างชัดเจน ดังน้ัน 
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูควรนําผลการประชุมสัมมนา การฝึกอบรม มาอภิปรายแสดงความคิดเห็น
ร่วมกัน และในการปฏิบัติงานแต่ละคร้ัง ควรมีการศึกษางานในลักษณะเป็นองค์รวมและแยกส่วนได้อย่าง
ชัดเจน 

    1.2 ด้านการมีแบบแผนความคิด ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ําสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูคิด
ทบทวนและพิจารณาไตร่ตรองก่อนการตัดสินใจอยู่เสมอ และผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีวิธีการ
ดําเนินการเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาทางด้านความคิด ดังน้ัน ผู้บริหารสถานศึกษาและครูควรคิด
ทบทวนและพิจารณาไตร่ตรองก่อนการตัดสินใจอยู่เสมอ และควรมีวิธีการดําเนินการเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้
และมีการพัฒนาทางด้านความคิดมากย่ิงข้ึน 

    1.3 ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ําสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีส่วน
ร่วมในการวางแผนปฏิบัติงานของสถานศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีส่วนร่วมในการสร้าง
วิสัยทัศน์เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา ดังน้ัน ผู้บริหารสถานศึกษาและครูควรมีส่วนร่วมในการวางแผนปฏิบัติงาน
ของสถานศึกษา และควรมีส่วนร่วมในการสร้างวิสัยทัศน์เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาร่วมกัน 

    1.4 ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ําสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนให้ 
มีวิทยาการใหม่ ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน โดยการเชิญผู้เช่ียวชาญมาให้ความรู้และคําแนะนํากับคณะครู 
อยู่เสมอ และผู้บริหารสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมทางวิชาการโดยการเชิญผู้เช่ียวชาญมาให้ความรู้และมี
การจัดแสดงผลงานทางวิชาการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน ดังน้ัน ผู้บริหารสถานศึกษาควรสนับสนุน
ให้มีวิทยาการใหม่ ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน และควรจัดกิจกรรมส่งเสริมทางวิชาการ สนับสนุนให้มีการจัด
แสดงผลงานทางวิชาการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน โดยการเชิญผู้เช่ียวชาญมาให้ความรู้และคําแนะนํา
กับคณะครูอยู่เสมอ 

    1.5 ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ําสุดคือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมี
ความสามารถในการเป็นวิทยากรเพ่ือถ่ายทอดความรู้ในส่ิงท่ีตนเองถนัดให้บุคคลอ่ืน ๆ ได้เรียนรู้และ
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานต่อไปได้ และผู้บริหารสถานศึกษาและครู นําความสําเร็จและ
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ความผิดพลาดของบุคคลอ่ืนมาเป็นบทเรียนในการทํางานของตนเอง ดังน้ัน ผู้บริหารสถานศึกษาและครูควร
มีความสามารถในการเป็นวิทยากรเพ่ือถ่ายทอดความรู้ในส่ิงท่ีตนเองถนัดให้บุคคลอ่ืนๆได้เรียนรู้และ
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานต่อไปได้  และควรนําความสําเร็จหรือความผิดพลาดของบุคคล
อ่ืนมาเป็นบทเรียนในการทํางานของตนเองเพ่ือก่อให้เกิดการคิดอย่างเป็นระบบ 

2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป ควรศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ของโรงเรียนในเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการศีขรภูมิ 2 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1  
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