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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดฉะเชิงเทรา
Factors affected learning organization of child development centers in Chachoengsao province.

ดวงนภา เสมทับ

ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายฝน เสกขุนทด และ ดร. วิชิต แสงสว่าง

Abstract

 The purposes of this study were to 1) study the level of factors affected learning organization of child  

development centers in Chachoengsao province, 2)  study the level of learning organization of child development  

centers in Chachoengsao province and 3) study factors positively affected learning organization and their relationship 

with learning organization. 

 The samples used in this research were 380 local administrators, committees, heads of child development 

centers and teachers in  Chachoengsao province, who work in the academic year 2013. The tools used for data  

collection was a five levels rating scale questionaire. The collected data were statistically analyzed by using fre-

quency, percentage, means, standard deviation, pearson’s Product moment correlation coefficient, and multiple 

regression analysis.

 The findings revealed as follows:

 1) The level of factors affected learning organization of child development centers in Chachoengsao province, 

as a whole, was at a high level. They were ranked based on average scores from high to low as follows: oganization  

structrue, oganization culture, leadership, information technology, mission and strategy, incentives, management, 

and organization atmosphere. 

 2) The level of learning organization of child development centers in Chachoengsao province, as a whole was 

at a high level. The aspects of management were ranked based on average scores from high to low as follows : team  

learning, systematic thinking, shared vision, mental models, and personal mastery.

 3) Factors positively affected learning organization at a significant level of .05, and correlated at the highest 

level (r
xy 

= .823) with learning organization of child development centers in Chachoengsao province. They were ranked 

based on average scores from high to low as follows : oganization structrue, incentives, information technology, 

organization culture, and leadership.The standard equation Z´= 562X
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บทคัดย่อ

 งานวจัิยนีม้วีตัถุประสงค์ศึกษา 1) ระดบัปัจจยัทีส่่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรยีนรูข้องศนูย์พฒันาเดก็เลก็ในจงัหวดัฉะเชงิเทรา  

2) ระดับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดฉะเชิงเทรา 3) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

และระดับความสัมพันธ์กับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

 กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี ้ได้แก่ ผูบ้รหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ คณะกรรมการศูนย์พฒันาเดก็เล็ก หัวหน้าศนูย์พัฒนา

เด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ในปีการศึกษา 2556 จ�านวน 380 คน เครื่องมือที่ใช้ใน

การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันและการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ

 ผลการวิจัยพบว่า

 1)  ระดบัปัจจยัทีส่่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรยีนรูข้องศนูย์พฒันาเดก็เลก็ในจงัหวดัฉะเชงิเทรา มค่ีาเฉลีย่โดยรวมอยูใ่นระดับ

มากทุกด้าน โดยเรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านโครงสร้างองค์การ ด้านวัฒนธรรมองค์การ ด้านภาวะผู้น�า ด้านเทคโนโลยี-

สารสนเทศ ด้านพันธกิจและยุทธศาสตร์ ด้านการจูงใจ ด้านการบริหารจัดการ และด้านบรรยากาศองค์การ ตามล�าดับ

 2)  ระดับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียง

ตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ ด้านการวิสัยทัศน์ร่วมกัน ด้านการมีแบบแผน

ความคิด และด้านการเป็นบุคคลที่รอบรู้ ตามล�าดับ

 3)  ปัจจยัทีส่่งผลในทางบวกต่อการเป็นองค์การแห่งการเรยีนรูข้องศูนย์พฒันาเด็กเล็กในจงัหวัดฉะเชิงเทรา ได้แก่ โครงสร้างองค์การ 

การจูงใจ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัฒนธรรมองค์การ และภาวะผู้น�า ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับมากที่สุด (r
xy
 = .823) 

กับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดฉะเชิงเทราอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติระดับ .05 สมการพยากรณ์ปัจจัย

ที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดฉะเชิงเทรา คือ Z´ = 562X
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 คือ โครงสร้างองค์การ การจูงใจ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัฒนธรรมองค์การ และภาวะผู้น�า  

ตามล�าดับ

ค�าส�าคัญ : องค์การแห่งการเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา 
 สังคมยุคโลกาภิวัตน์หรือสังคมข้อมูลข่าวสารไร้พรมแดน

ความรู้ใหม่ๆ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมากมาย เป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้

ท�าให้ระบบการบริหารหน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน

เปลี่ยนแปลง หน่วยงานราชการซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐจ�าเป็นต้อง

ปรับตัวหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการท�างานใหม่ให้สอดคล้องกับการ

บริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย

หลกัเกณฑ์และวธิกีารบรหิารกจิการบ้านเมอืงทีดี่ พ.ศ. 2546 มาตรา 

11 ที่ระบุไว้ว่า “ส่วนราชการ มีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ

เพือ่ให้มลีกัษณะเป็นองค์การแห่งการเรยีนรูอ้ย่างสม�า่เสมอ โดยต้อง

รับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ ในด้านต่างๆ  

เพ่ือน�ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว

และเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้

ความสามารถ สร ้างวิสัยทัศน ์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของ 

ข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้

ร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ”  

(วิจารณ์ พานิช, 2555, หน้า 2) และในประเทศไทยมีหลายหน่วยงาน
ที่มีความพยายามที่จะสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้จากคู่มือของ
ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ในหมวดที่ 3  
ระบวุ่าการบริหารราชการเพือ่ให้เกิดผลสมัฤทธิต่์อภารกจิของภาครฐั  
ในข้อ 3 คือ ส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้เพื่อให้มีลักษณะ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม�่าเสมอ โดยมีแนวปฏิบัติใน 
การสร ้างระบบให้สามารถรับรู ้ข ่าวสารได ้อย ่างกว ้างขวาง  
ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพ่ือน�ามาประยุกต์ใช้ใน 
การปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับ
สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปรวมทั้งมีการส่งเสริมและพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ข้าราชการ เพือ่ให้ข้าราชการทกุคนเป็นผูม้คีวามรู ้ความสามารถใน
วิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลาและต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมใน
หมู่ข ้าราชการให้เกิดประสิทธิภาพ (สถาบันพัฒนาผู ้บริหาร 
การศึกษา, 2548, หน้า 91) 
 การสร้างองค์การแห่งการเรยีนรูเ้ป็นการท�าให้คนในองค์การ

เรียนรู้ถึงปัจจัยต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอก เพื่อน�ามาใช้ใน
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การพัฒนาตนเองและการด�าเนินงานขององค์การ อันจะน�ามาซึ่ง 

การเพิ่มประสิทธิผลในการด�าเนินงานขององค์การ ซ่ึงแนวคิด

องค์การแห่งการเรียนรู้ (learning organization) เป็นแนวคิด 

การบริหารองค์การโดยเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์การ

ให้มคีวามรูค้วามสามารถในการจดัการกับการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ 

อยู่ตลอดเวลา เซ็งเก้ (Senge, 1990, pp. 139-269) เชื่อว่าหัวใจ

ของการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู ้อยู ่ ท่ีการเสริมสร้างวินัย  

5 ประการ (the five disciplines) ได้แก่  1) การเป็นบุคคลที่รอบรู้

เป็นลักษณะการเรียนรู้ของบุคคลที่ขยายขีดความสามารถในการ

สร้างสรรค์ผลงาน เป็นบคุคลทีเ่รยีนรูต้ลอดเวลาโดยอาศยัวสิยัทศัน์

ส่วนบุคคลในการจัดการด้านความคิดสร้างสรรค์และมีการเรียนรู้ 

โดยใช้จติใต้ส�านกึ 2) การมีแบบแผนความคิด เป็นการสร้างจติส�านกึ

ของบุคลากรในองค์การให้มีความถูกต้องรวมถึงการท�าความเข้าใจ

ในวิธีการ เพื่อการตัดสินใจท่ีถูกต ้องและตอบสนองต่อการ

เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมเป็นรากฐานที่ท�าให้บุคคลเกิดการรับรู ้

เข้าใจงานที่ท�าแบบองค์รวม สามารถเชื่อมโยงภาพรวมทั้งหมดและ

เกิดความกระจ่างกับแบบแผนความคิด 3) การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน

เป็นการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันของบุคลากรให้เกิดความตระหนัก 

ความเข้าใจสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง เพื่อการก�าหนดเป้าหมาย 

หรือการสร้างภาพอนาคตท่ีมีทิศทางชัดเจนขององค์การ โดยการ 

กระตุน้ให้บคุลากรมวีสิยัทศัน์สร้างบรรยากาศให้เกดิการสร้างสรรค์ 

พัฒนาวิสัยทัศน์ของบุคคล ให้เป็นวิสัยทัศน์ร่วมขององค์การ 

เพื่อสร้างความผูกพันโดยไม่ต้องมีการควบคุม 4) การเรียนรู้ร่วมกัน

เป็นทมี เป็นการเรยีนรูร่้วมกนัของบคุลากรในองค์การ โดยการแลกเปลีย่น

ความคิดเห็น และความรู ้ในการพัฒนาความสามารถของทีม 

มากกว่าความสามารถของบุคคลเพียงคนเดียว เนื่องจากระบบการ

เรียนรู้ของทีมจะสะท้อนต่อการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล 5) การคิด

อย่างเป็นระบบ เป็นหัวใจทีส่�าคญัขององค์การแห่งการเรยีนรูเ้พราะ

วิธีคิดและการท�าความเข้าใจปรากฏการณ์ความเปล่ียนแปลง

สามารถเชื่อมโยงระบบย่อยต่างๆ ในองค์การได้ ความส�าคัญของ 

การคิดเชิงระบบเป็นการเรียนรู ้จากประสบการณ์ การมีข้อมูล 

ย้อนกลับและมีการตรวจสอบซ�้าให้ต่อเน่ืองเป็นระบบเพื่อให้เกิด 

การเปลีย่นแปลงระบบได้อย่างมีประสทิธิภาพและเกดิบรูณาการขึน้

เป็นความรูใ้หม่ (วรีะวฒัน์ ปันนติามยั, 2543, หน้า 35-49) องค์การ

แห่งการเรียนรู้ยังเป็นแนวคิดการบริหารและควรให้ความส�าคัญกับ

การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่จะช่วยให้คนในองค์การน�า 

ความรูท้ีม่อียูใ่นตวัของแต่ละคนมาแลกเปล่ียนเรยีนรูแ้ละพฒันางาน

ให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งได้รับความสนใจทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ  

ภาคเอกชนและแวดวงวิชาการ สถาบันการศึกษาเป็นองค์การหนึ่ง

ที่มีการบริหารจัดการและพัฒนาองค์การให้ก้าวสู่องค์การแห่ง 

การเรียนรู ้ที่จะสามารถเป็นแบบอย่างให้แก่องค์การอ่ืนๆ ได้  

(เกศสุดา ใจค�า, 2554, หน้า 2)

 การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ให้มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ ตั้งแต่

ปฐมวยั สามารถเรยีนรูด้้วยตนเองและแสวงหาความรูอ้ย่างต่อเนือ่ง

ตลอดชีวิต มีความสามารถ ในการส่ือสารสามารถคิด วิเคราะห์  

แก้ปัญหาคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย ค�านึง

ถึงประโยชน์ส่วนรวม สามารถท�างานเป็นกลุ ่มได้อย่างเป็น

กัลยาณมิตร มีศีลธรรมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม มีจิตส�านึก 

และความภูมิใจในความเป็นไทย ยึดมั่นการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รังเกียจการ

ทุจริตและต่อต้านการซื้อสิทธิ ขายเสียง สามารถก้าวทันโลก  

มสีขุภาพกาย สขุภาพใจทีส่มบรูณ์ แขง็แรง เป็นก�าลงัคนทีม่คีณุภาพ 

มีทักษะความรู้พ้ืนฐานที่จ�าเป็นมีสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถ 

สามารถท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งมีโอกาสเรียนรู้อย่าง

เท่าเทียม เสมอภาค (ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552, 

หน้า 14) ดังน้ันในการด�าเนินกิจกรรมในการพัฒนาองค์กรไปสู่

องค์การแห่งการเรียนรู้น้ันต้องมีการศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจใน

ความหมาย ความส�าคัญ แนวคิดและคุณลักษณะของความเป็น

องค์การแห่งการเรียนรู้ก่อนที่จะก้าวไปสู่ขั้นปฏิบัติในการพัฒนา

องค์กรให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ เมื่อสถานศึกษาพัฒนาเป็น

องค์การแห่งการเรียนรู้แล้ว สถานศึกษาควรมีคุณลักษณะ มีปัจจัย 

ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับกระบวนทัศน์ใหม่ๆ เพื่อเป็นแนวทางให้เกิด

วิสัยทัศน์และเกิดความมุ่งหวังที่จะน�าข้อเสนอแนะจากการวิจัยไป

เสริมสร้างและประยุกต์ใช้ทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2546ก, ค�าน�า) 

ซ่ึงโพธิยา ค�าผิว (2548, หน้า 4-5, 59) ได้สนับสนุนแนวคิดเรื่อง

องค์การแห่งการเรียนรู้ สามารถเพิ่มประสิทธิผลให้กับองค์การ  

จึงได้ศึกษาค้นคว้าปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

ประกอบด้วย 10 ปัจจัย คือ นโยบายและเป้าหมาย โครงสร้าง

องค์การ การสร้างวสิยัทศัน์และพันธกจิ ทมีงานและการบรหิารทมีงาน 

การปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ เทคโนโลยีและระบบงาน ภาวะผู้น�า  

การจูงใจ บรรยากาศในโรงเรียน วัฒนธรรมการเรียนรู้ขององค์การ 

ซึ่งผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

ที่เด่นชัด  ได้แก่ บรรยากาศในโรงเรียน การปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ 

วัฒนธรรมการเรียนรู้ การจูงใจ ทีมงานและการบริหารทีมงานและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นแรงผลักดันให้สมาชิกปฏิบัติงานอย่าง 

เต็มศักยภาพบรรลุความส�าเร็จตามเป้าหมายขององค์การ

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถือว่าเป็นองค์การระดับล่างสุด แต่มี

ความส�าคัญในการอบรมเลี้ยงดู จัดประสบการณ์และส่งเสริม

พัฒนาการ การเรียนรู้ให้กับเด็กเล็ก ให้มีความพร้อม ด้านร่างกาย 
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อารมณ์จติใจ สังคม และสตปัิญญา เนือ่งจากเป็นหน่วยงานของท้องถิน่

และมีเป ้าหมายส�าคัญในการพัฒนาเด็กเล็กให ้มีพัฒนาการ 

ที่เหมาะสมกับวัยและเป็นการปูพื้นฐานการเรียนรู ้ให้เด็กเล็กมี 

ความพร้อมในการเตรยีมตวัเพือ่ศกึษาต่อในระดบัการศกึษาข้ันพืน้ฐาน 

ต่อไป ซึ่งในการด�าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนั้น ครูผู้ดูแลเด็ก

และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นับว่าเป็นบุคคลที่ส�าคัญ

ที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูผู้ดูแลเด็ก เพราะมีหน้าที่โดยตรงใน 

การพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กเล็ก ดังน้ัน จึงจ�าเป็น

อย่างยิ่งที่บุคคลเหล่าน้ีต้องพัฒนาศักยภาพของตนเองให้ทันต่อ

ความเปลีย่นแปลงและก้าวหน้าของโลก หากครผููด้แูลเดก็ไม่พัฒนา

ก้าวหน้าไปพร้อมกับความหน้าอ่ืนๆ ในระบบการศึกษาแล้ว  

อาจท�าให้การจดัการศกึษาของศนูย์พฒันาเดก็เลก็ไม่มปีระสทิธภิาพ

และประสิทธิผลท่ีดีตามเป้าหมายท่ีต้องการ ในการพัฒนาดังกล่าว 

ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ปกครองและชุมชน ต้องร่วมมือกัน

ในการพัฒนาศนูย์พฒันาเดก็เลก็ให้สอดคล้องกบัความเปลีย่นแปลง

ทีเ่กดิขึน้อย่างมแีบบแผน โดยการปรบัเปลีย่นต้องด�าเนนิการทกุส่วน 

ทั้งด้านทัศนคติ องค์ประกอบ ค่านิยมและความเช่ือพื้นฐานของ

สมาชกิตลอดจนปัจจยัต่างๆ เพือ่ก�าหนดเป็นกรอบการเปลีย่นแปลง

ให้สอดคล้องกับโครงสร้าง กระบวนการ กลยทุธ์ ศักยภาพของบคุคล 

วัฒนธรรมองค์การ รวมทั้งพัฒนาทางเลือกและศักยภาพของ

องค์การใหม่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นสถานศึกษาที่ได้รับผลจาก

การเปลี่ยนแปลงของความเจริญและสังคมแห่งการส่ือสาร 

ไร้พรมแดน การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ดังนั้น 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในฐานะเป็นองค์การท่ีปลูกฝังรากฐานให้กับ 

เดก็ปฐมวยัของชมุชน  จงึต้องปรบัองค์การให้ทนัต่อการเปลีย่นแปลง

ที่เกิดขึ้น (ฤทัยรัตน์ แสนปวน, 2554, หน้า 3)

 จากเหตุผลและแนวคิดดังกล่าว ผู้วิจัยต้องการศึกษาปัจจัย

ใดบ้างที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของศูนย์พัฒนา 

เดก็เลก็ในจงัหวดัฉะเชิงเทรา เพือ่น�าผลการวจิยัมาเป็นข้อมลูส�าหรบั

การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดฉะเชิงเทราให้เป็นองค์การ

แห่งการเรียนรู ้ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะน�าไปสู่ความสามารถใน 

การจดัการเรยีนรู ้ทีมี่ประสทิธภิาพและส่งผลต่อคณุภาพของเดก็เลก็

ต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
 1. เพื่อศึกษาระดับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเป็นองค์การ 

แห่งการเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดฉะเชิงเทรา

 2. เพือ่ศกึษาระดบัของการเป็นองค์การแห่งการเรยีนรูข้อง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดฉะเชิงเทรา

 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรูข้องศูนย์พฒันาเดก็เล็กในจงัหวดัฉะเชงิเทรา
 4. เพือ่ศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในจังหวัดฉะเชิงเทรา

ขอบเขตของเนื้อหา
 ผู้วิจัยศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
ของศนูย์พฒันาเด็กเลก็ในจงัหวดัฉะเชงิเทรา โดยสงัเคราะห์หลกัการ
แนวคิดของ มาร์ควอร์ท และเรย์โนลด์ (Marquard and Reynolds, 
1994, pp. 103-105), เบนเนท และโอเบรียน (Bennett & O’ 
Brien, 1994, p. 123) ไคเซอร์ (Kaiser, 2000, p. 28) ลอืชยั จนัทร์โป๊ 
(2546, หน้า 10-11) มาลี สืบกระแส (2552, หน้า 9-11) มาเป็น
เนื้อหาในการวิจัย คือ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู ้
ประกอบด้วย 1) โครงสร้างองค์การ 2) วัฒนธรรมองค์การ  
3) เทคโนโลยีสารสนเทศ 4) บรรยากาศองค์การ 5) การบริหาร
จดัการ 6) ภาวะผู้น�า 7) พนัธกจิและยทุธศาสตร์ 8) การจงูใจส�าหรับ
องค์การแห่งการเรียนรู้ ศึกษาจากทฤษฎีแนวคิดของ Peter M. 
Senge (1990, pp. 3-14) ดังได้กล่าวแล้วข้างต้น

วิธีด�าเนินการวิจัย
 1. ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
104 คน พนักงานส่วนท้องถิ่น จ�านวน 312 คน คณะกรรมการศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ จ�านวน 254 คน หวัหน้าศูนย์พฒันา เดก็เลก็ จ�านวน 
270 คน และครูผู้ดูแลเด็ก 139 คน รวมทั้งหมด 1,079 คน ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2556
 2. กลุ ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู ้บริหารองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถ่ิน คณะกรรมการศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก 
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็ก ได้มาโดยการก�าหนด
ขนาดตัวอย่างจากตารางของเครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie &  
Morgan, 1970, p. 608) จ�านวน 380 คน หลงัจากนัน้ค�านวณขนาด
ตัวอย่างตามสัดส่วนของประชากร โดยผู้ให้ข้อมูลที่เป็นผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากจ�านวน 104 แห่ง เพื่อให้ได้ข้อมูล
ครบตามจ�านวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จงึก�าหนดผูบ้รหิาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคนเป็นกลุ่มตัวอย่าง ส่วนผู้ให้ข้อมูล
ต�าแหน่งอื่น ค�านวณตามสัดส่วนของประชากร จากนั้นสุ่มตัวอย่าง
แบบง่าย (simple random sampling) โดยวิธีการจับสลาก  
ตามต�าแหน่งของผู้ให้ข้อมูล

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูในครัง้นี ้เป็นแบบสอบถาม 

เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู ้ของ 

ศนูย์พฒันาเดก็เลก็ในจงัหวดัฉะเชงิเทรา แบ่งแบบสอบถามเป็น 3 ตอน  

ดังนี้
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 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
 ตอนท่ี 2 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดฉะเชิงเทรา
 ตอนที่ 3 การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กในจังหวัดฉะเชิงเทรา
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล
 การเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการศึกษาค้นคว้า ผู้วิจัยด�าเนิน
การโดย
 แจกแบบสอบถามให้กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
หวัหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการศนูย์พฒันาเดก็เลก็ หวัหน้าศนูย์
พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็กท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเองและ
บางส่วนได้ส่งกลุ่มตัวอย่างทางไปรษณีย์ จ�านวน 380 ชุด แล้ว 
น�าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาทั้งหมด มาตรวจสอบความถูกต้อง
สมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบับจนครบตามเกณฑ์ที่ก�าหนด 
และน�าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ตามวิธีทางสถิติโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป

การวิเคราะห์ข้อมูล
 ท�าโดยวเิคราะห์ 1) ข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดย
การค�านวณหาค่าความถี่และร้อยละ 2) ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ โดยการหาค่าเฉลี่ย (X ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 3) ระดับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยหาค่าเฉลี่ย (X ) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 4) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย  
กับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู ้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน 
จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
(Pearson’s product moment correlation coefficient) และ 
วเิคราะห์ปัจจยัท่ีส่งต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องของศนูย์พัฒนา 
เด็กเล็ก ในจังหวัดฉะเชิงเทรา จากแบบสอบถาม ด้วยการวิเคราะห์
การถดถอยพหคุณุ (multiple regression analysis) โดยใช้วธิแีบบ
เป็นขั้นตอน (stepwise) เพื่อหาตัวแปรปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็น
องค์การแห่งการเรยีนรู ้แล้วจงึน�าตวัแปรทีม่นียัส�าคญัไปสร้างสมการ
พยากรณ ์

สรุปผลการวิจัย
 1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ผูต้อบแบบสอบถาม เป็น 
เพศหญิง จ�านวน 258 คน เพศชาย มีจ�านวน 122 คน ต�าแหน่ง  
ผูบ้รหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จ�านวน 104 พนกังานส่วนท้องถ่ิน 
จ�านวน 88 คน หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ�านวน 77 คน  
คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ�านวน 72 คน ครูผู้ดูแลเด็ก 

จ�านวน 39 คน จบ การศึกษาปริญญาโท จ�านวน 105 คน ปริญญาตร ี

จ�านวน 241 คน มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จ�านวน 18 คน  

สังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบล จ�านวน 293 คน สังกัดเทศบาล  

จ�านวน 87 คน

 2. ผลของการศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การ 

แห่งการเรียนรู ้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในจังหวัดฉะเชิงเทรา  

มีค่าเฉล่ีย โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ

สมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ 

โครงสร้างองค์การ รองลงมา มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ วัฒนธรรม

องค์การกับภาวะผู ้น�า เทคโนโลยีสารสนเทศกับพันธกิจและ

ยุทธศาสตร์ การจูงใจกับการบริหารจัดการ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ย 

น้อยที่สุด คือ บรรยากาศองค์การ เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า  

  1) ด้านโครงสร้างองค์การ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ โครงสร้างการบริหารงานมี

ขัน้ตอนการปฏบิตังิานสะดวกและรวดเรว็ รองลงมา คอื ศนูย์พัฒนา

เดก็เลก็ทบทวนปรบัปรงุแก้ไข กฎระเบยีบ แนวปฏบิตั ิให้เหมาะสม

กับสภาพปัจจุบันอยู่เสมอและโครงสร้างการบริหารงานเอื้อต่อการ

มีส่วนร่วม ในการปฏิบัติงาน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ 

โครงสร้างยืดหยุ่นส่งเสริมการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ

  2) ด้านวัฒนธรรมองค์การ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก 

เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส่งเสริม

ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการท�างาน รองลงมา คือ ศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็กส่งเสริมให้บุคลากรแสวงหาความรู้ เพื่อเกิดการเรียนรู ้

ตลอดชีวิตและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน 

เรียนรู้ร่วมกันและเพิ่มพูนความรู้ทั้งในสายงานและข้ามสายงาน  

ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด คือ บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

มีความเอื้ออาทรไว้วางใจและยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน

  3) ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ มค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก 

เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพัฒนา

บุคลากรด้านเทคโนโลยีอย่างทั่วถึง รองลงมา คือ ศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็กสร้างความตระหนักให้สมาชิกเห็นความส�าคัญของการใช้

เทคโนโลยี โดยการกระตุ้นให้ใช้งานอย่างสม�่าเสมอและองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินสนับสนุนเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม 

มาใช้ในการปฏบิตังิาน ส่วนข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยท่ีสดุ คอื ศนูย์พฒันา

เด็กเล็กมีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 

  4) ด้านบรรยากาศองค์การ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ครูผู้ดูแลเด็กน�าองค์ความรู้

ใหม่ๆ มาพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเอง รองลงมา คือ ครูผู้ดูแล

เด็กแสวงหาความรู้และทักษะใหม่ๆ  มาใช้ปฏิบัติงานและบุคลากร

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
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อยู่เสมอ ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเน้น

การมีส่วนร่วมในการท�างานของบุคลากรเพื่อผลสัมฤทธิ์ของงานไป

สู่เป้าหมายที่ดีขึ้น

  5) ด้านการบริหารจัดการ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก 

เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศึกษา

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก เพ่ือน�ามาปรับปรุง 

การบริหารงาน รองลงมา คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดท�าแผนปฏิบัติงาน 

ประจ�าปีที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์พร้อม 

ท้ังเปิดโอกาสให้ผู้เกีย่วข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจดัท�าแผนปฏบิตังิาน

และ ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรแสดงศักยภาพในการด�าเนิน

กิจกรรมต่างๆ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย

ที่สุด คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสื่อสารและประชาสัมพันธ์แผน 

ปฏิบัติงานประจ�าปีให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องได้รับรู้อย่างทั่วถึง

  6) ด้านภาวะผูน้�า มค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก เรยีงล�าดบั

ค่าเฉลีย่จากมากไปน้อย คอื ผูบ้รหิารมคีวามมุง่มัน่พฒันาเดก็เลก็ให้

เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม รองลงมา คือ ผู้บริหารมีพฤติกรรม

เป็นแบบอย่างท่ีดีและผู้บริหารสามารถบริหารงานให้เป็นไปตาม

แผนพัฒนาการศึกษา ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ ผู้บริหาร 

รับฟังความคิดเห็นของบุคลากร  

  7) ด้านพันธกิจและยุทธศาสตร์ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับ

มาก เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน�า

ผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให้การด�าเนินงานเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ รองลงมา คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดท�าแผนปฏิบัติ

การประจ�าปี ท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่มแีผนจดัสรรงบประมาณทีเ่หมาะสมสอดคล้อง

กับภารกิจในแผนปฏิบัติการประจ�าปี ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด

คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใช้หลักการมีส่วนร่วมในการก�าหนดพันธกิจ

และยุทธศาสตร์ 

  8) ด้านการจงูใจ มค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก เรยีงล�าดบั

ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ผู้บริหารมอบหมายงานให้บุคลากร

ปฏิบัติอย่างมีอิสระ รองลงมา คือ ผู้บริหารสร้างความตระหนักและ

ให้สมาชิกเห็นความส�าคัญของตนเอง เพื่อให้ท�างานที่ได้รับมอบหมาย

ให้ส�าเร็จและผู ้บริหารเข้าใจและเอาใจใส่ต ่อบุคลากรทุกคน 

อย่างทั่วถึง ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารส่งเสริมและ

สนับสนุนความก้าวหน้าของบุคลากร 
 3. ผลการศึกษาการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู ้ของ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมและรายด้าน 

มีค่าเฉลี่ยอยู ่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้  

โดยเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านการเรียนรู้ร่วมกัน

เป็นทีม รองลงมา คือ ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ การมีวิสัยทัศน์ 

ร่วมกัน และด้านการมีแบบแผนความคิด ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อย

ที่สุด คือ ด้านการเป็นบุคคลที่รอบรู้ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า

  1) ด้านการเป็นบคุคลทีร่อบรู ้มค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก 

เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ บุคลากรของศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็กใฝ่หาความรู้อย่างต่อเนื่องและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ 

รองลงมา คือ บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความคิดริเริ่ม-

สร้างสรรค์และบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใช้ความรู้ความสามารถ 

ในการท�างานร่วมกับผู้ร่วมงานได้อย่างมีความสุข ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย 

น้อยที่สุด คือ บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน�าความรู้ที่ได้จาก 

การอบรมมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเอง

  2) ด้านการมแีบบแผนความคดิ มค่ีาเฉลีย่อยู่ในระดับมาก 

เรยีงล�าดบัค่าเฉลีย่จากมากไปน้อย คือ ครผูู้ดูแลเดก็สามารถปรับรปู

แบบวิธีการคิดและวิธีปฏิบัติงานให้ทันสมัยอยู ่เสมอ รองลงมา  

มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ครูผู้ดูแลเด็กพัฒนาความคิดให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ทีเ่ป็นจรงิและน�ามาปฏิบตังิานในศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ได้ 

กับครูผู ้ดูแลเด็กยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน และ 

บคุลากรตดัสนิใจแก้ปัญหาด้วยตนเอง ส่วนข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยท่ีสดุ  

คือ บุคลากรน�าแนวคิดที่ เป ็นประโยชน์ของตนเองมา ใช้ใน 

การพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กเล็ก 

  3) ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ

มาก เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย อันดับ 1 มีค่าเท่ากันคือ  

ผู้บริหาร คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ท่ี

เกี่ยวข้อง ร่วมกันก�าหนดวิสัยทัศน์ของหน่วยงานกับบุคลากรร่วมกัน

ปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ รองลงมา ศูนย์พัฒนา 

เดก็เลก็น�าผลการประเมนิมาเป็นแนวทางในการพฒันาวสิยัทัศน์ให้

สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ และบคุลากรในศูนย์พฒันา

เด็กเล็ก มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน 

ส่วนข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ คอื ศนูย์พฒันาเดก็เลก็จดัท�าวสิยัทัศน์

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต�าบล 
  4) ด้านการเรยีนรูร่้วมกนัเป็นทมี มค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดบั

มาก เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ บุคลากรประชุม 

แลกเปลีย่นประสบการณ์ซึง่กนัและกนั ในการปฏบิตังิาน รองลงมา 

บุคลากรปฏิบัติงานด้วยระบบการท�างานเป็นทีม และครูผู้ดูแล 

เด็กทุกคนสามารถเป็นเพื่อนร่วมทีมกับผู้บริหารด้วยดี ส่วนข้อที่มี

ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ บุคลากรน�าข้อผิดพลาดในการท�างานท่ีเกิด

ขึ้นมาปรับเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกัน

  5) ด้านการคดิอย่างเป็นระบบ มค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก 

เรียงล�าดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย คือ ผู้บริหารแก้ไขปัญหาใน 

การท�างานโดยเชือ่มโยงเรือ่งราวต่างๆ ให้เกดิความชดัเจน รองลงมา  
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บุคลากรปรับปรุงพัฒนาการท�างานให้เหมาะสมโดยค�านึงถึง 

ภาพรวมขององค์การ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีระบบบริหารและ

ระบบการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐาน สร้างความก้าวหน้าให้แก่ทุกคน 

ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ บุคลากรได้รับการกระตุ้นสร้าง

ความตระหนักถึงความส�าคัญในหน้าที่และความรับผิดชอบของ

ตนเอง 

 4. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยองค์การ 

แห่งการเรียนรู้กับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของศูนย์พัฒนา

เดก็เลก็ในจงัหวดัฉะเชงิเทรา พบว่า มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกในระดบั

มากที่สุด (r
xy 

= .823) กับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดฉะเชิงเทรา อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้

 5. ผลการศึกษาป ัจจัยที่ส ่ งผลต ่อการเป ็นองค ์การ 

แห่งการเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ คือ ด้านโครงสร้าง

องค์การ ด้านการจูงใจ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านวัฒนธรรม

องค์การ ด้านภาวะผู้น�า ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

สามารถพยากรณ์ การองค์การแห่งการเรียนรู ้ของศูนย์พัฒนา 

เดก็เลก็ในจงัหวัดฉะเชงิเทรา ได้ร้อยละ 72.00 สามารถเขยีนเป็นสมการ 

พยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้ Z´ = 562X
1
+ .189X

8
 + 

.352X
3 
-.967X

2 
+ .749X

6
 เม่ือ Z´ X

1
 X

8
 X

3
 X

2
 และ X

6
 คือ  

โครงสร้างองค์การ การจูงใจ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัฒนธรรม

องค์การ และภาวะผู้น�า ตามล�าดับ

 ส่วนด้านบรรยากาศองค์การ  ด้านการบรหิารจัดการ ด้านพนัธกจิ

และยทุธศาสตร์ ไม่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรยีนรูข้องศนูย์

พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดฉะเชิงเทรา

อภิปรายผล
 1. จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่ง 

การเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจัย

พบว่า มค่ีาเฉลีย่โดยรวมและรายด้านอยูใ่นระดบัมาก สอดคล้องกบั

งานวจิยัของ บุญธรรม โบราณมลู (2548, บทคดัย่อ) ได้ศกึษาปัจจยั

ที่มีผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนเทศบาล สังกัด

เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัย

ที่มีผลต่อองค์การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู ้โดย ภาพรวม 

อยู ่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ มาลี สืบกระแส  

(2552, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบองค์การแห่ง 

การเรียนรู้ของส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา จ�านวน 20 เขตพื้นที่

การศกึษา ผลการวจิยัพบว่า ระดบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเป็นองค์การ

แห่งการเรียนรู้ โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

  ทั้งนี้เนื่องจากองค์การแห่งการเรียนรู้จัดเป็นรูปแบบ

ทางการบริหารที่เน้นพัฒนาภาวะผู้น�าในองค์การควบคู่ไปกับ 

การจัดการทางการบริหารซึ่งจะเป็นผลให้เกิดการถ่ายทอด 

แลกเปล่ียนองค์ความรู้ประสบการณ์และทักษะการท�างานระหว่าง

กันและกัน เพื่อน�าไปพัฒนาองค์การให้เกิดการเรียนรู้ บุญธรรม 

โบราณมูล (2548, หน้า 3) กล่าวว่า องค์การแห่งการเรียนรู ้  

(learning organization) เป็นการบริหารรูปแบบหนึ่งที่ใช้เป็น 

พืน้ฐานในการก้าวไปสูค่วามส�าเรจ็ขององค์การได้ทกุประเภท ไม่ว่า

จะเป็นภาคราชการ สอดคล้องกับ รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจเอกชน  

โดยสามารถประยกุต์ใช้ร่วมกบัการบรหิารรปูแบบอ่ืนๆ ท่ีมลีกัษณะ

การพัฒนาองค์การให้เพียบพร้อมไปด้วยความคิดสร้างสรรค ์ 

(creative organization) รวมถึงให้บรรลุผลส�าเร็จในระบบบริหาร

เชิงคุณภาพรวม (total quality management) ตลอดทั้งองค์การ 

ภายใต้สภาวะแวดล้อมของเศรษฐกิจยุคใหม่ ที่เป็นโลกแห่งการเรียนรู ้

โลกแห่งภมูปัิญญา องค์การใดหรอืผูใ้ดทีจ่ะคดิหรอืตดัสนิใจย่อมต้อง

ใช้ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้และภูมิปัญญาเข้ามาเป็นองค์ประกอบ

ในการด�าเนินการทุกคร้ังไป เมื่อทุกองค์การล้วนต้องด�ารงอยู่ใน

สังคมแห่งการเรียนรู ้และภูมิปัญญาทุกองค์การจึงต้องแสวงหา

แนวทางที่จะสร้างความเจริญอย่างมั่นคงและถาวร 

 2. ผลการวจิยัพบว่าองค์การแห่งการเรยีนรูข้องศนูย์พฒันา

เดก็เลก็ในจงัหวดัฉะเชงิเทรา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก สอดคล้องกบั

งานวจิยัของ พทัธ์สติา มบีญุ (2553, บทคัดย่อ) ได้ท�าการศกึษาวจิยั

เรื่อง ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของ 

ผูบ้รหิาร กบัองค์การแห่งการเรยีนรูข้องโรงเรยีน สงักดัเทศบาลเมอืง

ชลบุรี ผลการวิจัย พบว่า ระดับองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน 

สังกัดเทศบาลเมืองชลบุรีโดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับ

มาก สอดคล้องกบังานวจิยัของ ระววิรรณ บญุสม (2554, บทคัดย่อ) 

ได้ท�าการศึกษาวจิยัเรือ่ง ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องโรงเรยีน

ระดับประถมศึกษาตามทัศนะของครูสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศกึษาประถมศกึษานราธวิาส เขต 3 ผลการวิจยั พบว่าระดบัองค์การ

แห่งการเรียนรู้ของความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน

ระดับประถมศึกษาตามทัศนะของครูสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 โดยรวมและรายด้านทุกด้าน

อยู่ในระดับมาก

  ทั้งนี้เนื่องจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

มีรูปแบบทางการบริหารที่เน้นพัฒนาสภาวะผู้น�าในองค์การควบคู่

ไปกับการจัดการทางการบริหารซึ่งจะเป็นผลให้เกิดการถ่ายทอด

แลกเปล่ียนองค์ความรู้ประสบการณ์และทักษะการท�างานระหว่าง

กันและกัน เพ่ือน�าไปพัฒนาองค์การให้เกิดการเรียนรู้ ซึ่งอิสรีย์  

พงศ์กมลานนท์ (2551, หน้า 15) กล่าวว่า องค์การแห่งการเรียนรู้
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เป็นสิ่งส�าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ภายในองค์การ หรือ

หน่วยงานให้มีกระบวนการเรียนรู ้อย่างต่อเนื่องสร้างความรู ้ที ่

หลากหลายร่วมกนั แบ่งปันความรู ้เพือ่เพิม่พนูสมรรถนะและศกัยภาพ

ที่จะก่อให้เกิดความก้าวหน้าในการด�าเนินการไปสู่เป้าหมายอย่าง 

ต่อเนือ่ง เพือ่พฒันาองค์การหรอืหน่วยงานให้มคีวามเปล่ียนแปลงที่

ดีขึ้นในอนาคตเพื่อน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องอย่าง  

มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ สอดคล้องกับพอหทัย ภิรมย์ศรี 

(2554, หน้า 27) กล่าวว่า องค์การแห่งการเรียนรู้เป็นองค์การ 

รปูแบบใหม่ทีใ่ช้ทศันะการมององค์การแบบองค์รวม คอืปรบัเปลีย่น

กระบวนทัศน์ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในองค์การ ทุกระดับ

ทั้งระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์การให้เกิดขึ้นพร้อมๆ กัน

และเป็นการพัฒนาแบบยั่งยืนเพราะท�าให้ความส�าคัญกับการเรียนรู้

ตลอดชีวิตการท�างานของบุคคล ซึ่งทรัพยากรบุคคลต้องมีความ

สามารถ มีความเช่ียวชาญและเป็นมืออาชีพ มีความมุ่งมั่นพัฒนา

ตนเอง เพิม่พนูความรูแ้ละใช้ทกัษะใช้ทกุสิง่จากการท�างานเป็นฐาน

ความรู ้ที่ส�าคัญประกอบกับการใช้กลยุทธ์การแสวงหาความรู ้  

การแบ่งปันความรู้ การสร้างองค์ความรู้และการใช้ความรู้ร่วมกัน

อย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ 

จึงต้องเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการจากแบบดั้งเดิม เช่น จากการ 

ฝึกอบรมเพ่ือแก้ปัญหาการท�างานเป็นครัง้คราวหรือการส่งบุคคลไป

ศึกษาเพิ่มเติมกลายเป็นการเรียนรู้ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่องและ 

เนื้อหาของการเรียนรู ้ก็ไม่เน้นเน้ือหาท่ีเก่ียวข้องกับงานในที่ 

ความรับผิดชอบเท่านั้น แต่ยังเรียนรู้ข้ามสายงาน เรียนรู้วิธีการน�าความรู้ 

ไปใช้ให้เกิดผล

 3. ปัจจัยทุกปัจจัยมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเป็น

องค์การแห่งการเรียนรูข้องศนูย์พฒันาเดก็เลก็ในจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

มีความสัมพันธ์ในทางบวกในระดับมากท่ีสุด (r
xy
 = .823) อย่างมี 

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัทธ์สิตา 

มีบุญ (2553, บทคัดย่อ) ได้ท�าการศึกษาวิจัยเรื่อง ศึกษาความ

สมัพันธ์ระหว่างภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิาร กบัองค์การ

แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี ผลการวิจัย

พบว่า ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับองค์การแห่งการ

เรยีนรูข้องโรงเรยีน สงักดัเทศบาลเมอืงชลบรุ ีมคีวามสัมพนัธ์ในทาง

บวกในระดับมาก อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

  ทั้งน้ีเน่ืองจาก องค์การแห่งการเรียนรู้ เป็นการบริหาร

รปูแบบหนึง่ทีใ่ช้เป็นพืน้ฐานในการก้าวไปสูค่วามส�าเรจ็ขององค์การ

ได้ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจ

เอกชน โดยสามารถประยุกต์ใช้ร่วมกับการบริหารรูปแบบอื่นๆ ที่มี

ลกัษณะการพฒันาองค์การให้เพยีบพร้อมไปด้วยความคดิสร้างสรรค์ 

(creative organization) รวมถึงให้บรรลุผลส�าเร็จในระบบบริหาร

เชิงคุณภาพรวม ตลอดทั้งองค์การ ภายใต้สภาวะแวดล้อมของ

เศรษฐกิจยุคใหม่ ที่เป็นโลกแห่งการเรียนรู้ โลกแห่งภูมิปัญญา 

องค์การใดหรือผู้ใดที่จะคิดหรือตัดสินใจย่อมต้องใช้ข้อมูลข่าวสาร 

องค์ความรูแ้ละภมูปัิญญาเข้ามาเป็นองค์ประกอบในการด�าเนนิการ

ทุกครั้งไป เมื่อทุกองค์การล้วนต้องด�ารงอยู่ในสังคมแห่งการเรียนรู้

และภูมิปัญญา ทุกองค์การจึงต้องแสวงหาแนวทางที่จะสร้าง 

ความเจริญอย่างมั่นคงและถาวร บุญธรรม โบราณมูล (2548, หน้า 3)  

หากองค์การแห่งการเรียนรูไ้ด้เน้นการเรยีนรูท้ีเ่กดิขึน้ โดยการสร้าง

จากคนภายในองค์การที่อยู่กับปัญหา ต้องเรียนรู้ทางแก้ไขปัญหา 

เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดี ที่คุ้มค่า เรียนรู้เป็นทีม ให้ประโยชน์ท้ัง

บุคคล ทีมและองค์การไปในตัว คิดท�าสิ่งที่ใหม่ที่แตกต่างและดีกว่า

เดิมเป็นการพัฒนาเจตคติ ค่านิยม นอกเหนือจากทักษะฝีมือและ 

ผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมาย แน่นอนว่าแนวทางการพัฒนาเช่นนี้จะ 

ผูกโยงระบบเข้ากับระบบปรัชญาและวิสัยทัศน์ขององค์การ โดยจะ

พฒันาการเรยีนรูไ้ด้ ทัง้ทีเ่ป็นทางการและไม่เป็นทางการ องค์การท่ี

เรียนรู้ได้เร็วกว่าองค์การอื่น จะสามารถปรับตัวได้รวดเร็วกว่าท�าให้

มีข้อได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่ส�าคัญในโลกของธุรกิจ องค์การแห่งการ

เรียนรู้แบบใหม่นี้จะสามารถน�าเอาความชาญฉลาดที่สะสมไว้ของ

บคุลากรของตนมาใช้อย่างได้ผล จงึกล่าวได้ว่า ปัจจยัทีส่่งผลต่อการ

เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้มีความส�าคัญต่อการเป็นองค์การแห่ง 

การเรียนรู้ ท�าให้สามารถวิเคราะห์สาเหตุท้ังทางตรงและทางอ้อม

ขององค์การ น�าไปปรบัปรงุพฒันาให้องค์การพฒันาไปสูค่วามส�าเรจ็

 4. ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่ง

การเรยีนรู้ของศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ในจงัหวดัฉะเชงิเทรา การวเิคราะห์

การถดถอยด้วยการวิเคราะห์แบบขั้นตอนโดยใช้ปัจจัยท่ีส่งผลต่อ

การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัด

ฉะเชงิเทราเป็นเกณฑ์ ส่วนปัจจยัด้านโครงสร้างองค์การ วฒันธรรม

องค์การ เทคโนโลยีสารสนเทศ บรรยากาศองค์การ การบริหาร

จัดการ ภาวะผู้น�า พันธกิจและยุทธศาสตร์และการจูงใจเป็นปัจจัย

พยากรณ์พบว่าปัจจยัทีส่่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรยีนรูข้อง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดฉะเชิงเทรา มีความสัมพันธ์กันเชิงเส้น

ตรงกับตัวแปรที่ศึกษาอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ

สามารถสร้างตัวแปรพยากรณ์ จึงค�านวณหาค่าสัมประสิทธิ์สห-

สมัพนัธ์เชงิพหุ ค่าน�า้หนกัความส�าคญัของตวัพยากรณ์ในรปูคะแนนดบิ 

และในรูปของคะแนนมาตรฐานรวมทั้งสร้างสมการเชิงพหุ พบว่า  

ตัวพยากรณ์ที่ดีที่สุดที่ถูกเลือก คือ โครงสร้างองค์การ เมื่อเพิ่ม

ตัวแปรพยากรณ์ คือ การจูงใจ พบว่าค่าสหสัมพันธ์เชิงพหุเพิ่มขึ้น 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เพิ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ  

พบว่าค่าสหสัมพนัธ์เชงิพหเุพิม่ขึน้ อย่างมนียัส�าคัญทางสถติทิีร่ะดบั 

.05 เพิ่มวัฒนธรรมองค์การ พบว่าค่าสหสัมพันธ์เชิงพหุเพิ่มขึ้น  
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อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เพิ่ม ภาวะผู้น�า พบว่า  

ค่าสหสัมพันธ์เชิงพหุเพ่ิมข้ึน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

จึงค�านวณหาค่าน�้าหนักความส�าคัญของพยากรณ์ และสร้างความ

สัมพันธ์พยากรณ์ที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ 

ศนูย์พฒันาเดก็เลก็ในจังหวัดฉะเชงิเทรา นอกจากนีส้ามารถอภปิราย

ผลด้านต่างๆ ได้ ดังนี้

  1) ด้านโครงสร้างองค์การส่งผลต่อการเป็นองค์การ 

แห่งการเรียนรู ้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ จันทิวา ยศแก้ว  

(2548, บทคัดย่อ) ศึกษาสภาพปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเป็นองค์การ 

แห่งการเรียนรู ้ กรณีศึกษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14  

ผลการวิจัยพบว่า ด้านโครงสร้างองค์การส่งผลต่อการเป็นองค์การ

แห่งการเรียนรู้ ท้ังน้ีเน่ืองมาจาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัด

ฉะเชิงเทราได้มีการจัดโครงสร้างการบริหารตามบทบาทหน้าที่ม ี

ขั้นตอนการปฏิบัติงานสะดวกและรวดเร็ว มีการจัดโครงสร้าง 

การมอบหมายงานและความรับผิดชอบอย่างเป็นระบบ โดยการ

บริหารงานเอื้อต่อการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน รวมถึงมีความ

ยดืหยุน่ในการส่งเสรมิการปฏบิตังิานทีม่ปีระสทิธิภาพ และทบทวน

ปรบัปรงุแก้ไข กฎระเบยีบ แนวปฏบิตั ิให้เหมาะสมกบัสภาพปัจจบุนั

อยู่เสมอ ซึ่งสอดคล้องกับ มาร์ควอร์ท และเรย์โนลด์ (Marquard & 

Reynolds, 1994, pp. 103-105) กล่าวว่า โครงสร้างที่เหมาะสม 

โครงสร้างขององค์การแห่งการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมคอื โครงสร้างทีเ่ล็ก

และคล่องตวั ไม่มสีายการบงัคบับญัชามากเกนิไป มคี�าพรรณนางาน 

ที่ยืดหยุ่นไม่ตายตัว การบังคับบัญชาไม่เน้นการควบคุมมากเกินไป 

กระบวนการท�างานไม่ซ�้าซ้อนกันเพ่ือเอื้อต่อการจัดต้ังทีมงานได ้

และที่ส�าคัญต้องมีโครงสร้างแบบองค์รวมแบบเดียวกับสิ่งมีชีวิตที่ 

มีองค์ประกอบต่างท�าหน้าที่ประสานสัมพันธ์กับองค์ประกอบอื่นๆ 

อย่างแยกอสิระจากกนัไม่ได้แม้จะแยกเป็นหน่วยย่อย กต้็องมสีภาพ

ทกุอย่างเหมอืนระบบทัง้หมดขององค์การ นอกจากนีโ้ครงสร้างของ

องค์การจะมีลักษณะแบบทีมงานข้ามหน้าที่ เพื่อสร้างกระบวนการ

เรียนรู้ของทีม พัฒนาวิธีการใหม่ๆ ที่เชื่อถือได้ เรียนรู้ที่จะประสานงาน

และมุ ่งตรงไปยังการท�างานท่ีซับซ้อนขึ้นของทีม และเอาชนะ 

การแตกแยกขององค์การ

  2) ด้านการจูงใจส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการ 

เรียนรู้ สอดคล้องกับงานวจิยัของ จนัทวิา ยศแก้ว (2548, บทคัดย่อ) 

ศึกษาสภาพปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ กรณี

ศึกษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 ผลการวิจัยพบว่า ด้านการ

จูงใจส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ทั้งนี้เนื่องมาจาก  

ผูบ้รหิารในศนูย์พฒันาเดก็เลก็ในจงัหวดัฉะเชงิเทรา เข้าใจและเอาใจ

ใส่ต่อบคุลากร ทกุคนอย่างท่ัวถึง สร้างความตระหนกัและให้สมาชกิ

เหน็ความส�าคญัของตนเองเพือ่ให้ท�างานทีไ่ด้รบัมอบหมายให้ส�าเรจ็ 

ได้ให้ความไว้วางใจให้เกียรติยอมรับต่อบุคลากร ส่งเสริมและ

สนับสนุนความก้าวหน้าของบุคลากร รวมถึงให้โอกาสในการฝึก

อบรมศกึษาดูงาน และมอบหมายงานให้บคุลากรปฏิบตัอิย่างมอิีสระ 

สอดคล้องกบั มาร์ควอร์ท และเรย์โนลด์ (Marquard & Reynolds, 

1994, pp. 103-105) กล่าวว่า การจูงใจนั้นเป็นการจัดกิจกรรมที่

ส่งเสริมความก้าวหน้าในหน้าที่การงานเสริมสร้างและให้ความเป็น

อสิระในการปฏิบตังิาน ผู้บรหิารสนบัสนนุให้มกีารมอบหมายงานที่

ท้าทายความสามารถจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้สมาชิกแสดง 

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จัดกิจกรรมยกย่องชมเชยและเสนอ 

ความดีความชอบโดยเน้นทีมงานเป็นส่วนใหญ่ มีการจัดระบบการ

ให้คณุให้โทษท่ีมคีณุธรรมและเอือ้ให้มกีารธ�ารงรกัษาบคุลากรทีด่ใีห้

อยู่ในองค์การ

  3) ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ ส่งผลต่อการเป็นองค์การ

แห่งการเรียนรู้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ จันทิวา ยศแก้ว (2548, 

บทคัดย่อ) ศึกษาสภาพปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่ง 

การเรียนรู้ กรณีศึกษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 ผลการวิจัย

พบว่า ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการ

เรียนรู้ ทั้งนี้เนื่องมาจาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดฉะเชิงเทรามี

การสนบัสนนุการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีท่นัสมยั ได้พฒันาระบบ

ฐานข้อมูลสารสนเทศด้านต่างๆ ให้มีความถูกต้องทันสมัยและ

สะดวกต่อการน�ามาใช้อยูเ่สมอมกีารพฒันาบคุลากรด้านเทคโนโลยี

อย่างทั่วถึง และสนับสนุนเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม

มาใช ้ในการปฏิบัติงานรวมถึงมีการส ่งเสริมให ้สมาชิกเห็น 

ความส�าคัญของการใช้เทคโนโลยี โดยการกระตุ้นให้ใช้งานอย่าง

สม�่าเสมอ สอดคล้องกับมาร์ควอร์ท และเรย์โนลด์ (Marquard & 

Reynolds, 1994, pp. 103-105) กล่าวถึงในด้านเทคโนโลย ี

การเรียนรู้ว่า องค์การแห่งการเรียนรู้ต้องประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่

เหมาะสม เพือ่ช่วยในการปฏบิตังิานในกระบวนการเรยีนรูอ้ย่างทัว่ถงึ 

และให้มีการเก็บประมวล ถ่ายทอดข้อมูลกันได้รวดเร็วและถูกหลัก 

สร้างเครอืข่าย สร้างฐานข้อมลูคอมพวิเตอร์ มกีารใช้ปัญญาประดิษฐ์ 

เทียบเคียงกับการท�างานของสมองมนุษย์ เพื่อช่วยถ่ายโอนการเรียนรู้

ไปทั่วทั้งองค์การ ท�าให้การฝึกอบรมในอนาคตมีความรวดเร็ว สั้น

กระชับ เป็นที่น่าสนใจและประยุกต์ใช้ได้ เช่น มีการใช้เทคโนโลย ี

การสือ่สารทางไกลมาใช้ในการเรยีนรูท้างไกลและการฝึกอบรมโดย

สถานการณ์จ�าลอง เพื่อพัฒนาสมาชิกให้เรียนรู้จากประสบการณ์

ด้วยตัวเอง เป็นต้น

  4) ด้านวัฒนธรรมองค์การส่งผลต่อการเป็นองค์การ

แห่งการเรียนรู้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ จันทิวา ยศแก้ว (2548, 

บทคัดย่อ) ศึกษาสภาพปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่ง 

การเรียนรู้ กรณีศึกษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 ผลการวิจัย
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พบว่า ด้านวัฒนธรรมองค์การส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู ้

ทั้ งนี้ เนื่องมาจากศูนย ์ พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดฉะเชิงเทรา  

มีการส่งเสริมให้บุคลากรแสวงหาความรู้เพื่อเกิดการเรียนรู้ตลอด

ชวีติ บคุลากรมีความเอือ้อาทรไว้วางใจและยอมรบันบัถอืซ่ึงกนัและ

กัน มีการส่งเสริมเกี่ยวกับการสร้างความตระหนักในเสรีภาพเพื่อ

ความสขุในการเรยีนรู ้ควบคูกั่บการพฒันาคุณธรรม และส่งเสรมิให้

บุคลากรมีส่วนร่วมในการท�างาน มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ร่วมกันและเพ่ิมพูนความรู้ท้ังในสายงานและข้ามสายงาน รวมถึง 

ส่งเสรมิให้บคุลากรมคีวามรกัและภาคภมิูใจในหน่วยงาน สอดคล้อง

กับไคเซอร์ (kaiser, 2000, p. 28) กล่าวว่า วัฒนธรรมองค์การนั้น

เป็นวิธีการประพฤติปฏิบัติงานของสมาชิกในองค์การ กฎเกณฑ์  

ค่านยิม ระเบยีบวนิยั ซึง่ได้รบัอทิธพิลจากประวตัศิาสตร์ขององค์การ 

ความต้องการของลกูค้าและการปฏบิตัหิน้าทีข่องสมาชิก และลอืชัย 

จันทร์โป๊ (2546, หน้า 10-11) อธิบายถึงวัฒนธรรมองค์การว่าเป็น

วิ ถีการประพฤติปฏิบัติงานของสมาชิกท่ีมีค ่านิยมแห ่งการ 

แลกเปลี่ยนความรู้ การมีอิสระในการเรียนรู้ กล้าเส่ียงและทดลอง

สิ่งใหม่ๆ และมีความเป็นเอกภาพในองค์การโดยยอมรับและเข้าใจ

เป้าหมายขององค์การ

  5) ด้านภาวะผู ้น�าส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่ง 

การเรียนรู้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ จันทิวา ยศแก้ว (2548, 

บทคัดย่อ) ศึกษาสภาพปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่ง 

การเรียนรู้ กรณีศึกษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 ผลการวิจัย

พบว่า ด้านภาวะผู้น�าส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ทั้งนี้

เนื่องมาจาก ผู้บริหารในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

เปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความเห็นใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ใน

การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รับฟังความคิดเห็นของบุคลากร  

รวมถึงมีความคิดสร้างสรรค์และอุทิศตนในการปฏิบัติงาน มุ่งม่ัน

พฒันาเดก็เลก็ให้เป็นคนดมีคีณุธรรมจรยิธรรมบริหารงานให้เป็นไป

ตามแผนพัฒนาการศึกษา และผู้บริหารมีพฤติกรรมแบบอย่างที่ดี

และมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 

สอดคล้องกับลือชัย จันทร์โป๊ (2546, หน้า 10-11) ได้อธิบายว่า 

ภาวะผู้น�า เป็นการแสดงออกทางพฤติกรรมของผู้บริหารที่อุทิศตน

เพื่อให้สมาชิกเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ประสานวิสัยทัศน์ของบุคคล  

มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถสอนงาน สอนทักษะและเป็นแบบ

อย่างด้านคุณธรรม พร้อมเป็นผู้ช่วยเหลือและสนับสนุนสมาชิก

ให้การปฏิบัติงานส�าเร็จตามเป้าหมายขององค์การ และธีรยุทธ  

จิม่อาษา (2550, หน้า 7-8) กล่าวว่าภาวะผูน้�า เป็นระดบัพฤตกิรรม

ของผู้น�า ที่แสดงออกมาให้เห็นถึงการบริหารจัดการที่เป็นกระบวน

เปลี่ยนแปลง ความพยายามของผู ้ ร ่ วมงานให ้ สูงขึ้นกว ่า 

ความพยายามทีค่าดหวงั เป็นผลให้การปฏบิตังิานของผูร่้วมงานเกนิ

ความคาดหวงั ซึง่ผู้ร่วมงานเกิดความรู้สึกไว้วางใจ ตระหนกัรูภ้ารกจิ 

และวิสัยทัศน์ มีความจงรักภักดีและเป็นข้อจูงใจให้ผู้ร่วมงานมอง

ไกลเกินกว่าความสนใจของตน

 5. ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยองค์การแห่งการเรียนรู ้  

ด้านบรรยากาศองค์การ ด้านการบริหารจัดการ ด้านพันธกิจและ 

ยุทธศาสตร์ ไม่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของศูนย์

พฒันาเด็กเลก็ในจงัหวัดฉะเชงิเทรา แต่ผลการวจิยัพบว่า ทัง้ 3 ด้าน

ที่กล่าวมา มีค่าเฉลี่ยอยู ่ในระดับมากทั้งสิ้น ซึ่งหมายความว่า  

สภาพแวดล้อมในองค์การบางส่วนขาดการสร้างความประทับใจ 

และความรู้สึกที่ดีของบุคลากร ขาดการส่งเสริมให้เกิดความรักและ

ความภาคภูมิใจที่เด่นชัด การส่งเสริมค่านิยมและการส่งเสริมให้

บุคลากรเกิดการเรียนรู ้จากประสบการณ์ร่วมกัน และส่งเสริม

คุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์การ รวมถึงในด้านพฤติกรรมของ 

ผู้บริหารอาจจะยังไม่เป็นรูปธรรมเท่าที่ควร ในด้านการวิเคราะห์

สภาพปัจจุบันขององค์การ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การจัดท�า

แผนปฏิบัติการ การวิเคราะห์นโยบายและแผนงานการวางระบบงาน 

การสนับสนุนทรัพยากรและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  

รวมถึงการสื่อสารที่ดี ด้านขอบเขต ภารกิจ บทบาท และสมาชิกมี

การคดิอย่างเป็นระบบในส่ิงทีอ่งค์การปฏบิติัเพือ่น�าไปสูค่วามส�าเรจ็ 

ทั้งที่เป็นไปตามกฎหมาย และที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้บรรลุ 

วิสัยทัศน์

ข้อเสนอแนะ
 1. จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การ

แห่งการเรียนรู ้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดฉะเชิงเทรา  

ด้านบรรยากาศองค์การ มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด ดังนั้น ผู้บริหารศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดฉะเชิงเทรา ควรพิจารณาในด้านการมี 

ส่วนร่วมในการท�างานของบุคลากรเพื่อผลสัมฤทธิ์ของงานไปสู ่

เป้าหมายที่ดีขึ้น ส่งเสริมให้ครูผู้ดูแลเด็กอุทิศตนเพื่อความก้าวหน้า

และความส�าเร็จซึ่งกันและกัน ส่งเสริมให้ครูผู ้ดูแลเด็กแสวงหา 

ความรู้และทักษะใหม่ๆ มาใช้ปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้ครูผู้ดูแลเด็กน�า

องค์ความรู้ใหม่ๆ มาพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเอง ส่งเสริมให้

บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติ

งานอยู่เสมอ

 2. จากการศกึษาพบว่า การเป็นองค์การแห่งการเรยีนรูข้อง

ศนูย์พฒันาเดก็เลก็ในจงัหวดัฉะเชงิเทรา ด้านการเป็นบคุคลทีร่อบรู้

มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด ดังนั้น ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา ควรพิจารณาในด้านการส่งเสริมให้บุคลากรของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กใฝ่หาความรู้อย่างต่อเนื่องและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ  

อยูเ่สมอ ส่งเสรมิให้บคุลากรของศนูย์พฒันาเดก็เลก็มคีวามคดิรเิริม่
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สร้างสรรค์ส่งเสริมให้บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความมุ่งมั่น 
อยู่เสมอกระตือรือร้นในการเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง 
ส่งเสริมให้บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน�าความรู้ ที่ได้จาก 
การอบรมมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเอง
ศนูย์พฒันาเดก็เลก็ส่งเสรมิให้บคุลากรพฒันาการปฏบิตังิานอยูเ่สมอ
รวมถึงส่งเสริมให้บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใช้ความรู ้ 
ความสามารถในการท�างานร่วมกบัผูร่้วมงานได้อย่างมีความสุขและ  
ส่งเสรมิให้บคุลากรของศนูย์พฒันาเดก็เลก็ พฒันาตนเองทนักบัการ
เปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์
 3. จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยองค์การแห่งการเรียนรู้มี
ความสัมพันธ์กับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กในจังหวัดฉะเชิงเทรา ดังนั้น ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรให้ความส�าคัญใน
เรื่อง องค์ประกอบหรือสาเหตุที่ส่งผลท�าให้เกิดองค์การแห่งการเรียนรู ้
ในด้านโครงสร้างองค์การ วฒันธรรมองค์การ เทคโนโลยสีารสนเทศ 
บรรยากาศองค์การ การบริหารจัดการ ภาวะผู้น�า พันธกิจและ
ยุทธศาสตร์ และในเรื่องการจูงใจ เพราะปัจจัยดังกล่าวเป็น 
องค์ประกอบทีน่�าไปสู่องค์การแห่งการเรยีนรู ้ทีจ่ดัเป็นรปูแบบทางการ 
บริหารที่เน้นพัฒนาในองค์การควบคู่ไปกับการจัดการทางการ
บริหาร ซึ่งจะเป็นผลให้เกิดการถ่ายทอดแลกเปล่ียนองค์ความรู้
ประสบการณ์ และทักษะการท�างานระหว่างกันและกันเพื่อน�าไป
พัฒนาองค์การให้เกิดการเรียนรู้
 4. จากการศกึษาพบว่า ปัจจยัองค์การแห่งการเรยีนรู้ส่งผล
ต่อการเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู ้ของศนูย์พฒันาเดก็เลก็ในจงัหวดั
ฉะเชิงเทรา ดังน้ัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดฉะเชิงเทรา และ 
ผู ้บริหาร รวมท้ังผู ้ที่มีส่วนเก่ียวข้องควรให้ความส�าคัญในเรื่อง 
โครงสร้างองค์การ ในการบริหารงาน การสร้างการจูงใจใน 
การท�างาน เทคโนโลยีสารสนเทศในการด�าเนินงาน รวมถึง
วัฒนธรรมองค์การ และในด้านภาวะผู้น�าในองค์การ เพื่อน�าไปสู่
ความส�าเร็จ และประสิทธิภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัด
ฉะเชิงเทรา

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
 1. ควรศึกษาปัจจัยด้านบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อการ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู ้ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา
 2. ควรศึกษาปัจจัยด้านการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อการ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู ้ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา
 3.  ควรศึกษาปัจจัยด้านพันธกิจและยุทธศาสตร์ที่ส่งผลต่อ
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา

 4. ควรศกึษาแนวทางการเสรมิสร้างองค์การแห่งการเรยีนรู้
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดฉะเชิงเทรา
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