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บทคัดย่ อ
ภาวะผูน้ ําเป็ นหนึ่ งในองค์ป ระกอบสําคัญของการพัฒ นาสถานศึ กษาให้เป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ มี
บทบาทสําคัญทั้งในด้านความคิด การมองภาพอนาคตเชิ งวิเคราะห์ การคิดเชิ งสร้างสรรค์และการคิดแบบมีผลิตภาพ
การปลูกฝั งวัฒนธรรมการเรี ยนรู ้ และการสร้างนวัตกรรมให้เกิ ดขึ้ นทั้งในระดับบุ คคล ระดับที มงาน และระดับ
สถานศึ กษา ซึ่ งเป็ นวงจรแห่ งการเรี ยนรู ้ เพื่อให้สถานศึ กษาสามารถปรับตัว พัฒนาขี ดความสามารถให้สอดรับกับ
สภาพแวดล้อมที่ มีการเปลี่ ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้อย่างต่ อเนื่ องและยัง่ ยืน โดยองค์ประกอบของภาวะผูน้ าํ ของ
ผูบ้ ริ หารในสถานศึกษา คือ (1) พฤติกรรมของผูน้ าํ ที่สร้างแรงจูงใจใฝ่ เรี ยนรู ้ ประกอบด้วย 1) การแสดงจุดมุ่งหมาย
สื่ อสารถึงวิสัยทัศน์ ปลูกฝังการมีค่านิ ยมและความเชื่ อร่ วมกันต่อการเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้อย่างชัดเจนทัว่ ทั้ง
สถานศึกษา ในทุกช่องทางการสื่ อสาร 2) การเป็ นแบบอย่างที่ดีในการสร้างทักษะแห่ งการเรี ยนรู ้ และ 3) การเป็ น
ผูน้ าํ ทางด้านวิชาการ การเรี ยนการสอน การบริ หารหลักสู ตร (2) กระบวนการเรี ยนรู ้ที่เป็ นรู ปธรรม ประกอบด้วย
1) การเชื่ อมโยงกระบวนการการเรี ยนรู ้เข้ากับการปฏิ บตั ิ งานในสถานศึ กษา 2) การประเมินการเป็ นองค์การแห่ ง
การเรี ยนรู ้เชิ งระบบ 3) การส่ งเสริ มให้เกิดการเรี ยนรู ้ผ่านการปฏิบตั ิ การทดลองแนวทางการปฏิบตั ิงานใหม่ๆ และ
4) การพัฒ นาบุ ค ลากร เป็ นการพัฒ นาวิ ช าชี พ เพื่ อ ให้ ผู ้ส อนเกิ ด การเรี ย นรู ้ ใ นระดับ ตนเอง ระดับ ที ม และ
(3) บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ ประกอบด้วย 1) การมีบรรยากาศของความปลอดภัยทั้งทางด้านกายภาพและเชิ ง
จิตวิทยา 2) การสร้างวัฒนธรรมแห่ งการเรี ยนรู ้ 3) การปรับโครงสร้างของสถานศึ กษาให้มีความคล่องตัวมากขึ้ น
4) การเน้นทํางานเป็ นที ม การมีส่วนร่ วม การกระจายอํานาจตัดสิ นใจ และ 5) การได้รับการสนับสนุ นจากชุ มชน
และผูป้ กครอง
สําหรับการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้น้ นั ควรมีแนวทางการนําไปปฏิบตั ิอย่างเป็ น
รู ปธรรมทั้งในด้านนโยบาย ด้านการปฏิบตั ิ และด้านการประเมินความเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ แตกต่างกันตาม
บริ บ ท ปั จจัยพื้ นฐานของแต่ ละแห่ ง ซึ่ งภาวะผูน้ ําของบุ ค ลากรทุ กคนทุ กระดับมี บ ทบาทสําคัญ ต่ อการพัฒ นา
สถานศึกษาให้เป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ในการสร้างพลังร่ วม สร้างความเข้าใจ สร้างแรงบันดาลใจ สร้างวินยั ใน
การพัฒนาตนเอง พัฒนาทีมงาน และองค์การอย่างต่อเนื่องเป็ นพลวัต
คําสํ าคัญ ภาวะผูน้ าํ องค์การแห่งการเรี ยนรู ้ การพัฒนาสถานศึกษา

1

การจัดการดุษฎีบณ
ั ฑิต ทางการจัดการการศึกษา (กจ.ด.)
ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายบริ หาร คณะศึกษาศาสตร์สถาบันการจัดการปัญญาภิวฒั น์
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Abstract
Leadership is one of the key components of learning organization development in educational
institutions. Leadership plays an important role in shaping mindset, visionary and critical foresight, creative and
productive thinking, culture of learning and innovation of a person, a team, and an educational institution. It is a
learning loop that helps the educational institutions to prepare and adapt themselves successfully to the
continuous change in the environment. Leadership’s components of the educational executives in the educational
institutions are as follows: (1) Leadership behaviors that motivate learning consist of: 1) declaring objectives,
expressing a vision, cultivating values and beliefs of a learning organization within educational institutions 2)
being a role model in building learning disciplines and 3) being a leader in academic, pedagogies and curriculum
management. (2) Concrete learning process which composes of: 1) linking a learning process with the work in
the institutions 2) using a systematic evaluation for a learning organization 3) promoting learning through
practices, and experiments , and 4) providing professional development for individual instructor, and groups of
teachers and (3) Supportive learning climate that composes of: 1) having both physical and psychological safety
environment 2) building the culture of learning 3) restructuring the educational institution structure to be more
flexible 4) emphasizing group working, participating, and empowering decision making and 5) having support
from the community and parents.
To develop an educational institution to be a learning organization, various concrete approaches of
implementation in policies, practices and the evaluation of learning organization should be applied. The utilized
approaches may vary based on the contexts and fundamental background of the institutions. Leadership skills of
the people involved are important in building a learning organization. These skills will create team synergy,
bring understanding, make an inspiration, develop self-discipline, inspire self and team development, and create
dynamic development in the institutions.
Key words: Learning organization, Leadership, Institutional development
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บทนํา

ในสังคมแห่ งความรู ้ (knowledge-based society) ความรู ้และการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ องถูกนํามาใช้เป็ นฐาน
หรื อปั จจัย ที่ เป็ นสิ นทรั พ ย์สําคัญ ขององค์การ องค์ค วามรู ้ ของบุ ค ลากรในองค์การหรื อการมี ทุ นมนุ ษ ย์ซ่ ึ งเป็ น
แรงงานที่ มีค วามรู ้ น้ ัน (knowledge worker) เป็ นรากฐานในการเสริ ม สร้ างศักยภาพ และความสามารถในการ
แข่งขันกับนานาประเทศได้อย่างยัง่ ยืน องค์การต้องเผชิ ญ กับการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่ อง ทําให้บุคลากรต้อง
เรี ยนรู ้ที่จะปรับตัว อีกทั้งความคาดหวังและบทบาทที่ กาํ ลังเปลี่ยนไปสําหรับบุ คลากร จากความจําเป็ นที่ ตอ้ งมี
ทักษะการทํางานแบบซํ้าเดิ ม บุคลากรจะต้องรู ้วิธีการรับมือกับสิ่ งที่ไม่คาดคิด จากที่ เคยใช้ความจําและข้อเท็จจริ ง
ในการทํางาน จะต้องคิดเชิงสร้างสรรค์และตอบสนองต่อสิ่ งต่างๆ ได้ดว้ ยตนเอง (กานต์สุดา มาฆะศิรานนท์, 2557,
น. 43) องค์การในอนาคตจึงจําเป็ นต้องมีบุคลากรที่รอบรู ้ในทุกระดับที่สามารถเชื่ อมโยง วิเคราะห์และประยุกต์ใช้
ความรู ้ ให้ต รงกับ ปั ญ หาในปั จจุ บ ันมากขึ้ น มี ทักษะการบริ หารจัด การควบคู่ กับความรู ้ เฉพาะด้านของตนเอง
(ไพฑูรย์ สิ นลารัตน์ และคณะ, 2554, น. 14) แต่การจะพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพได้น้ นั จําเป็ นต้องใช้การศึ กษา
เป็ นเครื่ อ งมื อ ในการพัฒ นาคนให้ มี ค วามรู ้ แ ละมี ค วามดี ค วบคู่ กัน ซึ่ งจะทํา ให้ ป ระเทศพัฒ นาได้อ ย่างมั่น คง
สถานศึกษาจึงมีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาทุนปัญญาของประเทศ ส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ใน
สังคมและเศรษฐกิจฐานความรู ้ได้ หากการพัฒนาผูส้ อนรวมทั้งผูเ้ รี ยน บุคลากรทางการศึกษาเป็ นไปอย่างต่อเนื่ อง
สร้างความตระหนักถึงความสําคัญในการปฏิ รูปการศึ กษา การปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรี ยนรู ้ให้ตอบสนองกับ
สังคม เศรษฐกิจ และรู ปแบบการเรี ยนรู ้ที่กาํ ลังจะเปลี่ยนแปลงไป (ไพฑูรย์ สิ นลารัตน์ และคณะ, 2554 น. 72) เพื่อ
เป้ าหมายคือการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนอย่างเต็มศักยภาพ
องค์ก ารต่ า งๆ รวมทั้งสถานศึ ก ษาได้นําเครื่ อ งมื อ บริ ห ารจัด การ “องค์ก ารแห่ งการเรี ย นรู ้ (learning
organization)” มาประยุกต์ใช้ เพื่ อบริ ห ารจัด การการเปลี่ ย นแปลง ปลู กฝั งและพัฒ นาการเรี ย นรู ้ ร่ วมกัน อย่า ง
ต่อเนื่ อง ขยายขีดความสามารถขององค์การ ซึ่ งภาวะผูน้ าํ มีบทบาทสําคัญต่อบุคลากรทุกคนทุกระดับในการพัฒนา
สถานศึ กษาให้เป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ เริ่ มจากภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาในการกําหนดทิ ศทางและ
กลไกการขับเคลื่อน การสร้างพลังร่ วม สร้างความเข้าใจ สร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรในสถานศึกษาเล็งเห็นถึง
ความสําคัญของการสร้างวินยั ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาที มงาน และองค์การอย่างต่อเนื่ องเป็ นพลวัต เป็ นส่ วน
หนึ่ งของเนื้ อ งาน จากระดับ ปั จเจกบุ ค คล ที มงาน ตลอดจนทั่วทั้งสถานศึ กษา โดยผ่านกระบวนการเรี ย นรู ้ ท่ี
หลากหลาย และมี ปั จจัย เอื้ อในด้านต่ างๆ รวมทั้งเครื่ อ งมื อบริ หารจัด การสนับ สนุ น ทั้งนี้ แ นวทางการพัฒ นา
สถานศึกษาให้เป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ย่อมมีความคล้ายคลึงและแตกต่างกันไปตามบริ บท ปั จจัยพื้นฐานของ
แต่ละแห่ง เพื่อให้องค์การไปสู่เป้ าประสงค์ คือ การเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ในที่สุด
การเป็ นองค์ การแห่ งการเรียนรู้ ของสถานศึกษา
เซงเก้ (Senge, 1990, p. 3) ได้ให้ความหมายองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ว่า คื อสถานที่ ซ่ ึ งผูค้ นสามารถพัฒนา
ศักยภาพของตนเองได้อย่างต่อเนื่ อง สามารถสร้างสรรค์ผลงานตามที่ ต้ งั เป้ าหมายไว้ เป็ นที่ ซ่ ึ งเกิ ดรู ปแบบการคิ ด
ใหม่ ๆ หลากหลาย ซึ่ งแต่ละคนมี อิสระที่ จะสร้างแรงบันดาลใจ และทุกคนต่างเรี ยนรู ้วิธีการเรี ยนรู ้ร่วมกันอย่าง
ต่อเนื่ อง การ์ วิน (Garvin, 1993, p. 80) กล่าวว่า คื อองค์การที่ มีทกั ษะในการสร้าง แสวงหาและถ่ายโอนความรู ้ มี
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การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเป็ นผลมาจากความรู ้ใหม่และการเข้าใจในสิ่ งต่างๆ อย่างลุ่มลึก สําหรับ มาร์ ควอดท์
(Marquardt, 1994, p. 15) ได้ให้ความหมายว่า องค์การที่ ซ่ ึ งมี บรรยากาศของการเรี ยนรู ้รายบุ คคลและกลุ่ม มีการ
สอนบุ คลากรให้มีกระบวนการคิ ดเชิ งวิเคราะห์ ขณะเดี ยวกันทุ กคนเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ ความผิดพลาดและ
ความสําเร็ จที่ เกิ ด ขึ้ นในองค์การ ซึ่ งผลคื อทําให้ทุกคนตระหนักถึ งการเปลี่ ยนแปลงและการปรั บตัวได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
กล่าวโดยสรุ ป องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ หมายถึง องค์การที่สามารถพัฒนาศักยภาพของบุคคลในองค์การ
ทุ ก ระดับ ทั้งระดับ บุ ค คล ระดับ ที ม และระดับ องค์ก ารได้อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยบุ ค คลในองค์ก ารตระหนัก ถึ ง
ความสําคัญของการเรี ยนรู ้ มีอิสระทางด้านความคิด องค์การมีการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ กระตุน้ เอื้ออํานวยให้เกิดการ
เรี ยนรู ้ พัฒนาความสามารถของตนเองและสร้ างวัฒนธรรมการเรี ยนรู ้ให้เกิ ดขึ้ นในองค์การ มี การนําการจัดการ
ความรู ้ มาประยุกต์ใช้ในการแสวงหาความรู ้ สร้ างองค์ค วามรู ้ ถ่ ายโอนความรู ้ ให้ส ามารถเรี ยนรู ้ จัด การและ
ประยุกต์ใช้ความรู ้ ตลอดจนมีบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ซึ่ งจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเกิด
จากองค์ความรู ้ใหม่ ๆ เพื่อให้องค์การสามารถปรับตัว พัฒนาขีดความสามารถให้สอดรับกับสภาพแวดล้อมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา
ลักษณะขององค์ การแห่ งการเรี ยนรู้ ที่ จะสนับสนุ นให้เกิ ดการพัฒนาการเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ใน
บริ บทของสถานศึกษา ใน 3 ประการ ดังนี้
1. การปลูกฝังวินัยแห่ งการเรียนรู้ 5 ประการให้ กบั บุคลากรในสถานศึกษา (the fifth disciplines)
ตามแนวคิดของ เซงเก้ (Senge, 1990, pp. 6-11) ลักษณะขององค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ควรมีการปลูกฝังวินยั
5 ประการ ซึ่ งเป็ นแนวทางการพัฒ นาเสริ มสร้ างทักษะ หรื อความสามารถในการเรี ยนรู ้หลักของที มงานต่ างๆ
ภายในสถานศึ กษา (core learning capabilities for teams) ที่ จะช่ วยผลักดันให้สถานศึ กษาพัฒนาเป็ นองค์การแห่ ง
การเรี ย นรู ้ ไ ด้ โดยวิ นัย 5 ประการนั้น ประกอบด้ว ย 1) ความมุ่ งมั่น ในการพัฒ นาตนเอง (personal mastery)
ความสามารถในการเรี ยนรู ้ เรี ยนรู ้ที่จะรู ้จกั ตนเอง มองภาพอนาคตของตนเองและพัฒนาตนเองให้เป็ นมืออาชี พ
สร้างสรรค์งานอย่างต่อเนื่ อง 2) รู ปแบบทางความคิด (mental models) การมีแนวทางวิธีการคิดที่นาํ ไปสู่ ผลงานที่มี
ประสิ ทธิ ภาพเชิงสร้างสรรค์ การสร้างรู ปแบบทางความคิดที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยนรู ้ทกั ษะใหม่ๆ การปลูกฝังการคิด
ริ เริ่ ม สามารถนําทักษะเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ในการทํางาน 3) การคิดอย่างเป็ นระบบ (system thinking) การมอง
สิ่ งต่ างๆ โดยรวม การเรี ยนรู ้งานระบบย่อยต่ างๆ ระบบของสถานศึ กษา เข้าใจความเกี่ ยวข้องสัมพันธ์ของงาน
เชื่ อมโยงความสัมพันธ์กนั นําไปสู่ การปรับเปลี่ยนกระบวนการที่มีประสิ ทธิ ภาพ 4) การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (shared
vision) การมีวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องระหว่างวิสัยทัศน์ของตนเองและสถานศึกษา เรี ยนรู ้ทิศทางของสถานศึกษา รู ้จกั
ปรั บ ค่ า นิ ย ม (values) และการมองภาพอนาคตของตนเองให้ส อดคล้อ งกับ ภาพรวมของสถานศึ กษา ซึ่ งเป็ น
แรงผลักดันให้บุคลากรมีพนั ธะสัญญาใจต่อสถานศึ กษาเกิ ดการเป็ นเจ้าของร่ วมกัน 5) การเรี ยนรู ้ร่วมกันเป็ นที ม
(team learning) การส่ งเสริ มให้ครู และบุคลากรในสถานศึ กษาเกิ ดการเรี ยนรู ้ร่วมกัน เกิ ดเป็ นกระบวนการพัฒนา
ประสานความร่ วมมือระหว่างกัน เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ทีมงานต้องการ โดยครู และบุคลากรในกลุ่มงานต้องมีความ
มุ่งมัน่ ในการพัฒนาตนเองและมีวิสัยทัศน์ร่วมกันเป็ นพื้ นฐาน ซึ่ งทักษะการเรี ยนรู ้ท้ งั 5 ประการดังที่ กล่าวมาจะ
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เสริ มสร้างแรงบันดาลใจใฝ่ เรี ยนรู ้ สะท้อนการคิดวิเคราะห์จากการสนทนาแลกเปลี่ยน และเข้าใจในความซับซ้อน
ของการปฏิบตั ิงานในสถานศึกษา
แต่ท้ งั นี้ แนวคิ ดดังกล่าวควรมีกรอบที่ สามารถนําไปใช้ปฏิ บตั ิ และประยุกต์ได้ เปลี่ยนแปลงพฤติ กรรมที่
เป็ นรู ปธรรม และต้องมี เครื่ องมื อในการวัดประเมิ นอัตราและระดับ ของการเรี ยนรู ้ เพื่ อให้แน่ ใจว่าบรรลุตามที่
องค์การต้องการได้ (ทิพวรรณ เหล่าสุ วรรณรัตน์, 2550, น. 92)
2. การกระตุ้นให้ เกิดการเรียนรู้ ในทุกระดับการเรียนรู้ ต้งั แต่ บุคคล กลุ่มงาน และสถานศึกษา
การเรี ย นรู ้ ในองค์การหรื อสถานศึ กษาสามารถเกิ ด ได้ 3 ระดับ คื อ ระดับบุ ค คล ระดับ ที ม และระดับ
องค์การ ซึ่ งองค์การแห่งการเรี ยนรู ้จะต้องกระตุน้ และพัฒนารวมถึงทําให้เกิดการเรี ยนรู ้ในทั้ง 3 ระดับให้มากที่สุด
ระดับบุ คคล (individual learning) เป็ นการเรี ยนรู ้ปัจเจกบุ คคลของผูบ้ ริ หาร ครู ผูส้ อน บุ คลากร ซึ่ งเป็ น
หน่ วยพื้ นฐานการเรี ยนรู ้ข องที มและสถานศึ กษา Senge (1990) กล่าวว่า “องค์การจะเรี ยนรู ้ ได้โดยผ่านบุ คคลที่
เรี ยนรู ้เท่านั้น แต่การเรี ยนรู ้ของบุคคลไม่ได้รับรองว่าจะมีการเรี ยนรู ้ขององค์การ อย่างไรก็ตามหากปราศจากการ
เรี ยนรู ้ของบุคคล การเรี ยนรู ้ขององค์การก็มิอาจเกิดขึ้นได้”
ระดับที ม (team learning) หมายถึ งการเรี ยนรู ้ ของที มงานในสถานศึ กษา โดยองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ มี
หน้าที่ เพิ่ มเติ มทักษะและความรู ้ท้ งั กระบวนการ เทคนิ คในการแก้ปัญหาและตัดสิ นใจ ตลอดจนทักษะของการ
ทํางานเป็ นที ม ที มงานจะเรี ยนรู ้การสร้างความรู ้จากการวิธีวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนตลอดจนการแก้ปัญหาแบบ
องค์รวม เรี ยนรู ้วิธีดึงศักยภาพทางความคิด การปฏิบตั ิเชิงสร้างสรรค์นวัตกรรมและการประสานงานกัน
ระดับองค์การ (organizational learning) หมายถึงการเรี ยนรู ้ของสถานศึกษา เป็ นผลมาจากความรู ้และการ
ปฏิ บตั ิของบุคลากรในสถานศึ กษาที่ทาํ งานสอดประสานกัน การเสริ มสร้างวินยั แห่ งการเรี ยนรู ้สามารถเชื่ อมโยง
นําไปพัฒนาตนเอง ทีมงานและขยายผลสู่ระดับสถานศึกษาตามลําดับ แต่กระบวนการการเรี ยนรู ้ของสถานศึกษายัง
ได้รับอิทธิ พลเพิ่มเติมจากตัวแปรอื่นๆ เช่น ด้านสังคม การเมือง และโครงสร้าง (Schein, 2010 อ้างถึงใน กานต์สุดา
มาฆะศิ ร านนท์, 2557, น. 79-89) นอกจากนี้ สถานศึ กษาควรเน้น เรื่ องการเก็บ รวบรวมและกระบวนการทาง
สารสนเทศ เปิ ดโอกาสให้ ค รู อ าจารย์ร่ ว มคิ ด ร่ วมแบ่ งปั น ข้อ มู ล สารสนเทศอย่างต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ งการเรี ย นรู ้ ข อง
สถานศึกษาเป็ นองค์ประกอบสําคัญในการพัฒนาไปสู่สถานศึกษาที่มีประสิ ทธิ ผล ดังนั้นสถานศึกษาที่เป็ นองค์การ
แห่งการเรี ยนรู ้ควรจะพัฒนากระบวนการ กลยุทธ์ โครงสร้างที่ผลักดันทุกคนในสถานศึกษาได้เรี ยนรู ้ มีปฏิสัมพันธ์
อย่างมีประสิ ทธิ ผลท่ามกลางสภาวการณ์ที่เป็ นพลวัตและไม่แน่นอน (Schechter and Mowafaq, 2013, p. 508)
3. การพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ ในสถานศึกษา เพือ่ การพัฒนาเป็ นองค์ การแห่ งการเรียนรู้
จากแนวคิดของ การ์วิน (Garvin, 1993, p. 80) ที่กล่าวว่า “องค์การแห่งการเรี ยนรู ้ คือ องค์การที่มีทกั ษะใน
การสร้าง แสวงหาและถ่ายโอนความรู ้ มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเป็ นผลมาจากความรู ้ใหม่และการเข้าใจใน
สิ่ งต่างๆ อย่างลุ่มลึก” โดยมีวิธีการเรี ยนรู ้ที่ผ่านกระบวนการแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ การทดลองค้นหาแนวทาง
ใหม่ๆ การเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ของตนเองและอดีต การเรี ยนรู ้จากประสบการณ์สิ่งที่ผอู ้ ื่นทําได้เป็ นอย่างดี (best
practices) และการถ่ายทอดความรู ้อย่างรวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภาพภายในองค์การรวมทั้งสถานศึกษา (ยุรพร ศุทธ
รั ตน์, 2553, น. 21) ซึ่ งสามารถนํามาเชื่ อ มโยงกับแนวคิ ดการจัดการความรู ้ ได้ว่า การจัด การความรู ้ เป็ นการนํา
ความรู ้มาใช้ประโยชน์อย่างเป็ นรู ปธรรมมากขึ้น ช่วยแก้ปัญหาปรับปรุ งกระบวนการทํางานให้มีประสิ ทธิ ภาพมาก
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ยิ่งขึ้นโดยอาศัยความรู ้และประสบการณ์ ผ่านกระบวนการ 4 ขั้นตอนหลัก คือ 1) การสร้างความรู ้ คือการแสวงหา
ความรู ้ เดิ ม หรื อ ความรู ้ ใหม่ 2) การประมวลความรู ้ เป็ นการจัด ความรู ้ ใ ห้อยู่ใ นรู ป แบบที่ เข้าถึ งได้แ ละนํา ไป
ประยุกต์ใช้ได้ 3) การเผยแพร่ ความรู ้ เป็ นการแบ่ งปั นความรู ้ทว่ั ทั้งสถานศึ กษาและภายนอกสถานศึ กษา และ 4)
การใช้ความรู ้ เป็ นการประยุกต์ความรู ้เพื่ อสร้างความสามารถและนําไปปฏิ บตั ิ ให้เกิ ดผลสัมฤทธิ์ ในสถานศึ กษา
(ทิ พวรรณ เหล่าสุ วรรณรัตน์, 2550, น. 86-87) ซึ่ งการสร้างองค์ความรู ้ แสวงหาความรู ้ นํามาแบ่งปั นแลกเปลี่ยน
และเผยแพร่ ตระหนักถึงความสําคัญของวิธีการเรี ยนรู ้รวมถึงแหล่งการเรี ยนรู ้ เพื่อการพัฒนาการเรี ยนรู ้ควบคู่ไป
กับ การปฏิ บ ัติ ง าน ซึ่ งนํา ไปสู่ ก ารเปลี่ ย นแปลงในตัว บุ ค คล ที ม งานและสถานศึ ก ษา นอกจากนี้ ทิ พ วรรณ
หล่อสุ วรรณรัตน์ (2551, น. 99-100) ได้เสนอว่า การเรี ยนรู ้ขององค์การรวมทั้งสถานศึกษาเป็ นกระบวนการพื้นฐาน
ที่ จะนําไปสู่ การจัดการความรู ้ เนื่ อ งจากเกี่ ยวข้องกับสารสนเทศที่ จะนําไปสู่ ความรู ้ โดยทั้งการเรี ยนรู ้ องค์การ
รวมทั้งสถานศึ กษาและการจัดการความรู ้เป็ นสิ่ งที่ ทาํ ให้สถานศึ กษาจะพัฒนาไปสู่ องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ได้ใน
ที่สุด ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การแห่งการเรี ยนรู ้และการจัดการความรู ้
ที่มา: ทิพวรรณ หล่อสุ วรรณรัตน์. (2551). องค์ การแห่ งความรู้ : จากแนวคิ ดสู่ ภาคปฏิ บัติ. พิมพ์ครั้งที่ 4.
กรุ งเทพมหานคร : พิมพ์รัตนไตร. หน้า 100.
กล่าวโดยสรุ ปจะเห็นว่า แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะการพัฒนาองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้จะเกี่ยวเนื่ องกับการให้
ความสําคัญกับการปลูกฝังวินยั แห่งการเรี ยนรู ้ ตั้งแต่ผบู ้ ริ หารสถานศึกษา ครู ผสู ้ อนและบุคลากรในสถานศึกษาทุก
ระดับ การมีวิสัยทัศน์และเป้ าหมายของสถานศึกษาร่ วมกัน การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้
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เป็ นอย่างดี ภายใต้การเปลี่ ยนแปลงสถานศึ กษาอย่างมี แบบแผน มี การเรี ยนรู ้ ร่วมกันภายใต้ระบบการทํางานที่
ยืดหยุ่นเอื้อต่อการพัฒนาสถานศึ กษาไปสู่ องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ เป็ นต้น ซึ่ งการสนับสนุ นให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ต่อ
บุคลากรในสถานศึ กษาอย่างต่อเนื่ องทุ กระดับนั้น จะต้องเริ่ มจากการแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง จากการทํางาน
ร่ วมกับผูอ้ ื่นเชื่ อมโยงจากหน่วยย่อยขยายผลสู่ระดับสถานศึกษา โดยมีกระบวนการการจัดการความรู ้เป็ นเครื่ องมือ
ในการพัฒ นาองค์ค วามรู ้ ใหม่ ผลงาน กระบวนการ และกระตุ น้ ให้เกิ ด การปรั บ ปรุ งอย่างต่ อเนื่ อง จนเกิ ด เป็ น
วัฒนธรรมการเรี ยนรู ้ในสถานศึกษา
องค์ ประกอบของการเป็ นองค์ การแห่ งการเรียนรู้
จากประสบการณ์และงานวิจยั ต่างๆ ของมาร์ ควอดท์ (Marquardt, อ้างถึงใน กานต์สุดา มาฆะศิ รานนท์
2557, น. 56) พบว่ า ตั ว แบบขององค์ ก ารแห่ ง การเรี ยนรู ้ เชิ ง ระบบ (system learning organization model) ซึ่ ง
ประกอบด้วยระบบย่อยรวม 5 ระบบ คือ ระบบย่อยด้านการเรี ยนรู ้ (learning subsystem) ด้านองค์การ (organization
subsystem) ด้า นคน (people subsystem) ด้า นความรู ้ (knowledge subsystem) และด้า นเทคโนโลยี (technology
subsystem) โดยระบบย่อยทั้งหมดมีความจําเป็ นต่อการสนับสนุนการเรี ยนรู ้ในสถานศึ กษาอย่างต่อเนื่ อง สัมพันธ์
และเติมเต็มซึ่ งกันและกันอย่างเป็ นรู ปธรรมอันจะนํามาซึ่ งความสําเร็ จของการพัฒนาไปสู่การเป็ นองค์การแห่ งการ
เรี ยนรู ้ในที่สุด

ภาพที่ 2 ตัวแบบขององค์การแห่งการเรี ยนรู ้ในเชิงระบบ
ที่มา: กานต์สุดา มาฆะศิรานนท์ (2557) การพัฒนาองค์ การแห่ งการเรี ยนรู้ . พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุ งเทพฯ: เอ็กซเปอร์
เน็ท. หน้า 57.
ระบบย่ อยด้ านการเรี ยนรู้ เป็ นระบบย่อยหลักขององค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ เพราะเกิดขึ้นทั้งในระดับบุคคล
ระดับกลุ่มและระดับสถานศึกษา โดยมีทกั ษะที่สาํ คัญ อาทิ การคิดอย่างเป็ นระบบ รู ปแบบทางความคิด การมุ่งมัน่
ในการพัฒนาตนเอง การจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง (self-directed learning) และการเสวนา (dialogue) สนับสนุนการ
เรี ยนรู ้ ในสถานศึ กษา ซึ่ งระบบย่อ ยด้านการเรี ยนรู ้ น้ ี จะเกี่ ยวข้องกับระดับและประเภทของการเรี ยนรู ้ ที่จาํ เป็ น
สําหรับสถานศึกษา รวมถึงทักษะที่สนับสนุนให้เกิดการเรี ยนรู ้ในสถานศึกษา
ระบบย่ อ ยด้ านองค์ ก าร คื อ การกําหนดกลุ่ มคนทํางานร่ วมกันอย่างมี แ บบแผนเป็ นกระบวนการ ซึ่ ง
ประกอบด้วย 1) วิสัยทัศน์ (vision) ของการเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ 2) วัฒ นธรรมขององค์การ (culture) ที่
ยอมรับว่าการเรี ยนรู ้มีความสําคัญต่อความสําเร็ จของสถานศึ กษา และการเรี ยนรู ้ได้กลายเป็ นส่ วนหนึ่ งของหน้าที่
ในสถานศึ กษา 3) กลยุทธ์ (strategy) จะสัมพันธ์กบั แผนปฏิ บตั ิ การ วิธีการ กลวิธี ขั้นตอนที่ จะทําให้สถานศึ กษา
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บรรลุวิสัยทัศน์และเป้ าหมายที่ กาํ หนดในองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ และ 4) โครงสร้ างของสถานศึ กษา (structure)
แบบแบนราบ (flat) และมีความคล่องตัวสูง
ระบบย่ อ ยด้ านคน ประกอบด้วย ผูบ้ ริ ห ารสถานศึ กษา ครู ผูส้ อน บุ ค ลากรในสถานศึ ก ษา เครื อข่ า ย
ผูป้ กครอง รวมถึ งชุ ม ชน ซึ่ งมี คุ ณ ค่ าต่ อ องค์การแห่ งการเรี ย นรู ้ และต้องได้รั บ การเอื้ อ อํานาจและการเรี ยนรู ้
เช่นเดียวกัน
ระบบย่ อ ยด้ านความรู้ เป็ นการบริ หารจัด การความรู ้ (knowledge management) ในลักษณะต่ างๆ ของ
องค์การ ประกอบด้วย 1) การแสวงหาความรู ้ 2) การสร้างความรู ้ 3) การจัดเก็บความรู ้ 4) การวิเคราะห์และการทํา
เหมืองข้อมูล 5) การถ่ายโอนและการเผยแพร่ ความรู ้ 6) การนําไปใช้และการตรวจสอบความถูกต้องของความรู ้
โดยองค์การแห่งการเรี ยนรู ้จะต้องนําทางความรู ้อย่างเป็ นระบบและใช้เทคโนโลยีอย่างสอดคล้องกัน
ระบบย่ อยด้ านเทคโนโลยีน้ ี ครอบคลุมเครื อข่ ายเทคโนโลยีและเครื่ องมื อต่ างๆ ที่ ส นับสนุ นการเข้าถึ ง
ความรู ้ มี การแลกเปลี่ ย นสารสนเทศและการเรี ย นรู ้ ในสถานศึ ก ษา โดยจะรวมถึ งตัวระบบ กระบวนการทาง
เทคโนโลยี ตลอดจนโครงสร้างของความร่ วมมื อที่ จะทําให้เกิ ดทักษะในการประสานงาน สอนงาน เป็ นต้น ซึ่ ง
สามารถแบ่ งระบบย่อยเป็ นเทคโนโลยีสําหรับการจัดการความรู ้ และเทคโนโลยีสําหรั บการเพิ่ มพูนการเรี ยนรู ้
(กานต์สุดา มาฆะศิรานนท์, 2557, น. 61-69)
สําหรับแนวคิ ดของการ์ วิน (Garvin อ้างถึงใน สมบัติ กุสุมาวลี, 2557, น. 63) กล่าวว่า องค์ประกอบของ
การสร้างองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ 3 ประการ ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ กระบวนการและการ
ดําเนินการการเรี ยนรู ้ที่เป็ นรู ปธรรม และพฤติกรรมของผูน้ าํ ที่กระตุน้ การเรี ยนรู ้
จากองค์ประกอบของการเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ ระบบย่อยด้านคนประกอบด้วยผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ครู ผสู ้ อน บุคลากรในสถานศึ กษา และพฤติ กรรมของผูน้ าํ ที่ กระตุน้ การเรี ยนรู ้ มีความสําคัญต่อองค์การแห่ งการ
เรี ยนรู ้ ในทัศนะของมาร์ ควอดท์ (Marquardt, อ้างถึงใน กานต์สุดา มาฆะศิรานนท์, 2557, น. 198-199) กล่าวว่าคน
มีศกั ยภาพและความสามารถที่ จะเรี ยนรู ้ มีส่วนสนับสนุ นในการเรี ยนรู ้ การเอื้ออํานวยและสนับสนุ นให้งานของ
สถานศึกษาสําเร็ จ อีกทั้งในยุคของการแข่งขัน มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว การนําความรู ้ความเข้าใจและพัฒนา
ผูน้ าํ จะต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่ นกัน ภาวะผูน้ าํ มีความสําคัญในการโน้มน้าว สร้างแรงกระตุน้ จูงใจให้บุคลากร
ในสถานศึกษาเห็นประโยชน์ของการเรี ยนรู ้ และร่ วมพลังกันปฏิ บตั ิ เพื่อบรรลุเป้ าหมายของสถานศึกษา (ไพฑูรย์
สิ นลารัตน์, 2554, น. 38-43) ซึ่ งสอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์องค์การที่มีการปฏิบตั ิเป็ นเลิศด้านการจัดการความรู ้
ที่ว่าผูบ้ ริ หารเป็ นปั จจัยแห่ งความสําเร็ จที่สําคัญ ผูบ้ ริ หารต้องเข้าใจถึงประโยชน์ของนําการจัดการความรู ้มาใช้ใน
องค์การรวมทั้งสถานศึ กษา และต้องสนับ สนุ นอย่างจริ งจังและต่ อเนื่ องอย่างเป็ นรู ปธรรมเชิ งประจักษ์ (อภิ ช า
ธานีรัตน์, 2554, น. 303)
ภาวะผู้นํากับการพัฒนาสถานศึกษา
ในบริ บทสังคมที่ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว สื บเนื่ องมาจากการแข่งขันในสังคมโลกระดับนานาชาติ
และส่ ง ผลต่ อ ภู มิ ภ าคเอเชี ย ตามลํา ดับ เมื่ อ เป็ นเช่ น นี้ องค์ ก ารทุ ก องค์ ก ารรวมทั้ง สถานศึ ก ษาจึ ง ต้อ งตื่ น ตัว
เปลี่ยนแปลง พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาเป็ นพลวัต ผูน้ าํ จึ งจําเป็ นต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (paradigm shift)
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ชี้ นาํ องค์การไปในทิ ศทางใหม่ๆ สอดคล้องกับบริ บทของสังคมของการเปลี่ยน แข่งขัน และพัฒนา รวมทั้งในยุค
ของสังคมแห่งความรู ้
นอกจากนี้ ว ฒ
ั นธรรมทางการศึ กษาในระบบการศึ กษาของไทยที่ เปลี่ ย นจากวัฒ นธรรมของการรั บ รู ้
(receiving culture) เป็ นวัฒนธรรมของการผลิต (producing culture) โดยการศึกษาเริ่ มจากการแสวงหาความรู ้ การ
สร้างความรู ้และการใช้ความรู ้ของอาจารย์ผสู ้ อน ด้วยสภาวการณ์ความจําเป็ นในยุคของการแข่งขันปั จจุบนั การ
รับมือกับกระแสโลกาภิ วตั น์เชิ งรุ ก (ไพฑูรย์ สิ นลารัตน์, 2554, น. 59-60) วัฒนธรรมทางการศึกษาที่ เปลี่ยนแปลง
ไป ผูบ้ ริ หารทางการศึกษาจึงต้องเสริ มสร้างภาวะผูน้ าํ ในแบบต่างๆ ได้แก่
ภาวะผู้นําเชิ งวิสัยทัศน์ (Visionary leadership) เป็ นคุณ ลักษณะของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาที่ เป็ นผูน้ ําทาง
ความคิด เป็ นการคิดด้วยตนเองหรื อประยุกต์ใช้ความคิดของผูอ้ ื่น พัฒนาให้เป็ นแนวคิดของตนเองและเป็ นแนวทาง
ที่ เหมาะสม มี คุ ณ ค่ าสะท้อ นทิ ศทางและเป้ าหมายของสถานศึ กษาอย่างชัด เจน ซึ่ งเป็ นการนําสถานศึ กษาด้วย
วิสยั ทัศน์และกระบวนการบริ หารจัดการใหม่ๆ ไปพร้อมกัน โดยผ่านการติดตาม วิเคราะห์ และพัฒนาแนวทางใหม่
อยูเ่ สมอ เป็ นแนวทางที่สอดคล้อง เหมาะสม และนําไปปฏิบตั ิได้ (ไพฑูรย์ สิ นลารัตน์, 2554, น. 39-45)
ภาวะผู้ นํ าเชิ งวิ เคราะห์ (Critical leadership) เป็ นคุ ณ ลัก ษณะของผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษาแนวทางใหม่
นอกจากผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาจะเรี ยนรู ้ ถึงวิธีการบริ หารแล้ว ต้องเรี ยนรู ้ เข้าใจ มี กลวิธี มี วิธีการมองที่ ลึกซึ้ งต่ อ
กิจกรรมต่างๆ มีความคิดเป็ นของตนเอง สามารถเสนอทางเลือก มีแบบแผนใหม่ ความคิดใหม่บนบริ บทของความ
เป็ นไทย มีทางเลือกให้กบั ระบบการศึกษาไทยและภูมิภาคได้ (ไพฑูรย์ สิ นลารัตน์, 2554, น. 58-59)
ภาวะผู้นําเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformational leadership) เป็ นคุณลักษณะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาที่
สามารถจูงใจครู และบุคลากรในสถานศึกษาให้มองเห็นถึงวิสัยทัศน์และเป้ าหมายของสถานศึกษาโดยรวม กระตุน้
ให้เกิดความท้าทายกระตือรื อร้นในการทํางาน มุ่งผลสัมฤทธิ์ ของงานร่ วมกัน มีบทบาทในการสร้างทีม ผลักดันให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับสถานศึกษา โดยสนับสนุนให้เกิดการเรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและกันทั้ง 3 ระดับ อีกทั้งผูน้ าํ เพื่อ
การเปลี่ยนแปลงยังเป็ นแบบอย่างการเรี ยนรู ้ เป็ นที่ ปรึ กษาให้คาํ แนะนําแก่ครู และบุคลากรในสถานศึ กษา จึ งเป็ น
ตัวกระตุน้ จูงใจให้ผอู ้ ื่นเรี ยนรู ้ (ยุรพร ศุทธรัตน์, 2553, น. 228-229)
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงหลังโลกาภิวตั น์สะท้อนให้เห็นถึงความจําเป็ นของการมีกระบวนทัศน์ที่ใหม่ข้ ึ นใน
การบริ หารจัดการโดยเฉพาะทางการจัดการศึกษา เช่น การสร้างองค์ความรู ้และใช้ความรู ้ให้สอดคล้องกับสังคมไทย
การสร้างเครื อข่ายทางการศึกษาที่สามารถร่ วมมือช่วยเหลือกันและกัน การให้คนในชุมชน ท้องถิ่น และครู เกิดความ
เข้มแข็งเข้าใจสั งคมและสภาพแวดล้อมที่ เป็ นอยู่ ด้วยเหตุ น้ ี การมี ภาวะผูน้ ําเพื่ อการเปลี่ ยนแปลง ภาวะผูน้ ําเชิ ง
วิเคราะห์ หรื อภาวะผูน้ าํ เชิงวิสยั ทัศน์จึงไม่เพียงพอ (ไพฑูรย์ สิ นลารัตน์, 2554, น. 70-73) ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาจึงต้อง
มีภาวะผูน้ าํ เชิงผลิตภาพ (productive leadership) ที่ตอ้ งมุ่งสนับสนุนทั้งผลสัมฤทธิ์ ของงานวิชาการ ประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิ ผลของสถานศึกษาและสังคม โดยผ่านการเน้นที่กระบวนการเรี ยนรู ้ (pedagogy) วัฒนธรรมของการดูแลเอา
ใจใส่ (a culture of care) และกระบวนการขององค์การที่ เชื่ อมโยง ซึ่ งแนวคิดการเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้และการ
เป็ นชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ของครู วิชาชี พนั้น เป็ นการกรอบสัมพันธภาพระหว่างการเรี ยนรู ้ของครู มีการประยุกต์ใช้
ความรู ้ เข้ากับ แผนงานและสอดคล้องกับความสนใจของชุ มชน เพื่ อส่ งเสริ มเติ มเต็มการเรี ยนรู ้ ของนักเรี ยนใน
สถานศึกษา (Hayes, Christie, Mills and Lingard, 2004, p. 520)
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นอกจากนี้ ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษารุ่ นใหม่ตอ้ งมองในเชิ งวิเคราะห์อนาคตให้มากขึ้ น และเมื่อวิเคราะห์แล้ว
สามารถคิ ด สิ่ งใหม่ ๆ ได้ และต้อ งมี ผ ลงานจากการคิ ด นั้น เป็ นผลงานจากการมองในเชิ งวิ เคราะห์ เพื่ อ การ
เปลี่ ยนแปลง และเชิ งวิสัยทัศน์ไปพร้อมกัน จึ งจะเป็ นการคิ ดสร้ างสรรค์และผลิ ตภาพ (creative and productive
leadership : CPL model) (ไพฑูรย์ สิ นลารัตน์, 2554, น. 70-73)

ภาพที่ 2 รู ปแบบภาวะผูน้ าํ เชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ (CPL model)
ที่มา: ไพฑูรย์ สิ นลารัตน์. (2554). ผู้นาํ เชิ งสร้ างสรรค์ และผลิตภาพ: กระบวนทัศน์ ใหม่ และผู้นาํ ใหม่ ทางการศึกษา.
พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุ งเทพฯ: สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. หน้า 75.
ดังนั้น ผูน้ าํ องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ในสถานศึ กษา จึ งต้องมีภาวะผูน้ าํ ที่ ตระหนักถึ งความสําคัญของการ
ปรั บ เปลี่ ยนกระบวนทัศ น์ เข้าใจวัฒ นธรรมการศึ กษาที่ เน้นวัฒ นธรรมการผลิ ต สนับสนุ นผลสัมฤทธิ์ ทั้งด้าน
วิชาการ การบริ หารจัดการ ควรมี การกําหนดทิ ศทาง นโยบาย การดําเนิ นงาน การวัดและประเมิ นผลที่ ชัดเจน
เป็ นไปได้และเหมาะสม เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง
ภาวะผู้นํากับการพัฒนาสถานศึกษาให้ เป็ นองค์ การแห่ งการเรียนรู้
ภาวะผูน้ าํ เป็ นหนึ่งในองค์ประกอบที่สาํ คัญของการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ ภาวะ
ผูน้ ํามี บ ทบาทในด้านทางความคิ ด เช่ น การมองภาพอนาคต รู ปแบบการนําและการจูงใจให้เกิ ด ความร่ วมมื อ
ผลักดันให้สมาชิ กในองค์การดําเนิ นตามแนวทางไปสู่ จุดมุ่งหมายเดี ยวกัน โดยคํานึ งถึงกระบวนทัศน์ใหม่หลัง
กระแสโลกาภิ วตั น์ซ่ ึ งผูน้ าํ รุ่ นใหม่ตอ้ งมองภาพอนาคตเชิ งวิเคราะห์อนาคต สามารถคิ ดค้นนวัตกรรม และต้องมี
ผลงานจากการคิ ด และจากวิเคราะห์แนวคิ ดของนักวิชาการหลายท่าน (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2544; ทิ พวรรณ หล่อ
สุ วรรณรัตน์, 2551; ยุรพร ศุทธรัตน์, 2553; ไพฑูรย์ สิ นลารัตน์, 2554; กานต์สุดา มาฆะศิ รานนท์, 2557; สมบัติ
กุสุมาวลี , 2557; Achua and Lussier, 2010) สามารถนําเสนอเกี่ ยวกับภาวะผูน้ าํ ในการพัฒ นาสถานศึ กษาให้เป็ น
องค์การแห่งการเรี ยนรู ้ ดังนี้
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บทบาทของภาวะผู้นําในการพัฒนาสถานศึกษาให้ เป็ นองค์ การแห่ งการเรียนรู้
1. พฤติกรรมของผู้นําที่สร้ างแรงจูงใจใฝ่ เรียนรู้
1.1 ผูน้ าํ สถานศึ กษาต้องมีความมุ่งมัน่ ต่อการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ มีการ
สื่ อ สารวิ สั ย ทัศ น์ เกี่ ย วกับ การเป็ นองค์ก ารแห่ งการเรี ยนรู ้ ทั่วทั้งสถานศึ กษาในทุ ก ช่ อ งทางการสื่ อ สาร แสดง
จุดมุ่งหมายต่อการเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ร่วมกันอย่างชัดเจน การรวมวิสยั ทัศน์เข้าไปในงานที่ทาํ เช่น ชี้ให้เห็น
ว่าการแก้ปัญหา การประเมินผลการปฏิ บตั ิงานนั้นสอดคล้องกับเป้ าหมาย ส่ งเสริ มในเชิ งบวกหรื อลบต่อการเป็ น
องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ แสดงตนเป็ นสัญลักษณ์แห่งวัฒนธรรมใหม่ ปลูกฝังการมีค่านิ ยมและความเชื่ อร่ วมกัน เป็ น
การผนึกกําลังสร้างพลังร่ วมเพื่อการเปลี่ยนแปลง
1.2 การเป็ นแบบอย่างที่ ดีในการสร้างทักษะแห่ งการเรี ยนรู ้ หรื อ การมีวินยั 5 ประการแห่ งการเรี ยนรู ้
เป็ นตัวอย่างที่ดีในการเรี ยนรู ้จะกระตุน้ การเรี ยนรู ้เริ่ มต้นตั้งแต่ระดับบุคคล ให้ครู ผสู ้ อนและบุคลากรเรี ยนรู ้ท่ีจะรู ้จกั
ตนเอง มีภาพอนาคตหรื อมีวิสยั ทัศน์ของตนเอง เรี ยนรู ้ทิศทางของสถานศึกษา รู ้จกั ปรับค่านิยมของตนเองให้เข้ากับ
ค่านิ ยมและวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา แล้วจึงขยายผลการเรี ยนรู ้ไปยังระดับกลุ่มหรื อทีม ด้วยการให้บุคลากรเรี ยนรู ้
ทําความเข้าใจเห็นภาพที่ เกี่ ยวข้องกับสถานศึ กษาเป็ นภาพเดี ยวกัน ส่ งเสริ มให้เกิ ดการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้เป็ นที ม
อย่างกัลยาณมิตร และต่อยอดไปยังการเรี ยนรู ้ระดับสถานศึกษา เป็ นการเรี ยนรู ้ภาพรวมของสถานศึ กษา ทําความ
เข้าใจความซับซ้อนและความสัมพันธ์ของระบบย่อยต่างๆ ได้
ทั้งนี้ ผนู ้ าํ สถานศึกษาจะต้องเป็ นแบบอย่างที่กระตือรื อร้นต่อการเรี ยนรู ้และส่ งเสริ มให้ผอู ้ ื่นเรี ยนรู ้ดว้ ย
โดยมี บทบาทเป็ นทั้งผูฝ้ ึ กสอน (coach) ผูเ้ อื้ อต่ อการเรี ยนรู ้ (facilitator) และพี่ เลี้ ยง (mentor) ที่ ช่วยผลักดัน สร้าง
เสริ มให้เกิดการเรี ยนรู ้
1.3 การมีภาวะผูน้ าํ ทางด้านวิชาการ การเรี ยนการสอน การบริ หารหลักสู ตร ซึ่ งผูน้ าํ ต้องตระหนักถึง
กลุ่มเป้ าหมายทางการศึกษาของสถานศึกษา และความต้องการในการเรี ยนรู ้ของกลุ่มผูเ้ รี ยน เข้าใจในกรอบแนวคิด
ของหลักสู ตร กระบวนการผลิต ผลิตผลของหลักสู ตร โดยผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาต้องทําให้ทุกฝ่ ายที่ เกี่ ยวข้องเกิ ด
กรอบแนวคิดเดียวกันที่จะทําให้การบริ หารหลักสูตรและการสอนบรรลุผลเป็ นไปตามทิศทางของสถานศึกษา
2. การส่ งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ที่เป็ นรู ปธรรม
2.1 การเชื่ อมโยงกระบวนการเรี ยนรู ้ให้เข้ากับการปฏิ บตั ิ งานในสถานศึ กษา ตั้งแต่การวางแผนงาน
จนถึงการวัดและประเมินผล การชี้ ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างการเรี ยนรู ้กบั ผลการปฏิบตั ิงานที่ดีข้ ึน แสดงให้
เห็นถึงความสําคัญของการเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาต้องโน้มน้าวให้ครู และบุคลากรเข้าใจ
ว่าการเรี ยนรู ้เป็ นหน้าที่ที่สาํ คัญเทียบเท่ากับการปฏิบตั ิงาน สถานศึกษาสามารถเรี ยนรู ้ได้ในขณะปฏิบตั ิงาน
2.2 การประเมิ น การเป็ นองค์ก ารแห่ งการเรี ย นรู ้ เชิ งระบบ ทั้ง 3 ระดับ การเรี ย นรู ้ เพื่ อตรวจสอบ
สมรรถนะในการเรี ยนรู ้ของสถานศึกษาอย่างเป็ นระบบ และเป็ นแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาการเป็ นองค์การ
แห่งเรี ยนรู ้ในสถานศึกษา โดยมีการติดตามประเมินผล วัดผลการเรี ยนรู ้ ปรับปรุ งและเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง
2.3 การส่ งเสริ มให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ผ่านการปฏิ บตั ิ การทดลองแนวทางการปฏิ บตั ิ งานใหม่ๆ และมีการ
ประเมิ นผลอย่างสมํ่าเสมอ ผ่านการจัดการความรู ้อย่างเป็ นรู ปธรรมโดยการแสวงหาความรู ้ เก็บรวบรวมข้อมูล
อย่างเป็ นระบบ เช่น ข้อมูลเชิ งกลยุทธ์ ข้อมูลของสถานศึกษารวมทั้งองค์การอื่นที่เป็ นแนวทางการปฏิบตั ิที่ดี (best
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practices) ข้อมูลที่ เป็ นประโยชน์ต่ อหน่ วยงานสถานศึ กษา การประมวลความรู ้ ให้ง่ายต่ อการเข้าถึ งและนําไป
ประยุกต์ใช้ได้ มีการแบ่งปันความรู ้ทวั่ ทั้งสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษา และนําไปประยุกต์ความรู ้เพื่อสร้าง
ความสามารถให้บุ คลากร นําไปใช้ในการปฏิ บัติงาน รวมถึ งช่ วยแก้ปัญ หาปรั บปรุ งกระบวนการทํางานให้มี
ประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้นโดยอาศัยความรู ้และประสบการณ์
2.4 การพัฒนาวิชาชี พ (professional development) ทําให้ครู ได้พฒ
ั นาศักยภาพ เพื่ อให้เกิ ดการเรี ยนรู ้
ขึ้ นในตัว ครู (constructivism) และเกิ ด การเรี ยนรู ้ จ ากผู ้อื่ น โดยการแลกเปลี่ ย นเรี ยนรู ้ ร ะหว่ า งกลุ่ ม ครู โ ดย
กระบวนการกลุ่ม ซึ่ งจะส่ งผลให้สามารถจัดการเรี ยนรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและมีประสิ ทธิ ผลมากยิ่งขึ้น
3. การสร้ างบรรยากาศที่เอือ้ ต่ อการเรียนรู้
3.1 การมีบรรยากาศของความปลอดภัยทั้งทางกายภาพและเชิ งจิตวิทยา ยอมรับในความแตกต่าง เปิ ด
กว้างต่อทัศนคติใหม่ มีเวลาคิดทบทวนเชิงสะท้อน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ปรับปรุ งคุณภาพในการทํางาน
อยูเ่ สมอ
3.2 การสร้ างวัฒ นธรรมแห่ งการเรี ยนรู ้ โดยสถานศึ กษาต้องสร้ างโอกาสส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ อย่าง
ต่อเนื่ อง เพื่อให้เกิดความเข้าใจ แนวคิดใหม่ๆ ที่สามารถเปลี่ยนไปเป็ นการปฏิบตั ิได้ในสถานศึกษา นอกจากนี้ การ
สร้างความผูกพันต่ อการปรับปรุ งอย่างต่ อเนื่ อง หรื อการสร้ างวัฒ นธรรมในการปรับปรุ งอย่างต่ อเนื่ อง เช่ น นํา
หลักการการบริ หารคุณภาพโดยรวม (total quality management) มาใช้ในการปฏิ บตั ิ งานเป็ นการสร้างวัฒนธรรม
แห่งการเรี ยนรู ้ทว่ั ทั้งสถานศึกษาได้อีกวิธีหนึ่ง
3.3 การปรับโครงสร้างของสถานศึ กษาให้มีความคล่องตัวมากขึ้ น ทบทวนนโยบายที่ ไม่จาํ เป็ น ลด
กระบวนการที่เป็ นอุปสรรคต่อการเรี ยนรู ้ ต่อการถ่ายโอนความรู ้ และต่อการเอื้ออํานาจให้บุคลากร
3.4 การให้ความสําคัญกับรู ปแบบสถานศึกษาทั้งที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ เน้นการทํางานเป็ น
กลุ่ม เน้นการทํางานแบบมีส่วนร่ วม เน้นการกระจายอํานาจตัดสิ นใจในเรื่ องที่ สําคัญในขอบเขตความรับผิดชอบ
การให้อิสระในการทํางานอิ สระทางความคิ ด เน้นให้กลุ่มบริ หารตนเอง (self-managed group) บนพื้ นฐานของ
ภาวะความเป็ นผูน้ าํ ในตนเอง (self-leadership)
3.5 การได้รับการสนับสนุนจากชุมชนและผูป้ กครอง ผลสะท้อนจากการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้จาก
เครื อข่ายผูป้ กครองและชุมชนรอบข้างจะนําไปสู่การปรับปรุ งและพัฒนาสถานศึกษา
สถานศึ กษาที่ เป็ นองค์ก ารแห่ งการเรี ย นรู ้ ต ้อ งพร้ อ มที่ จะปรั บ ตัว เท่ า ทัน กระแสการเปลี่ ย นแปลง
บุ ค ลากรในสถานศึ กษาเป็ นทรั พ ยากรเป็ นสิ น ทรั พ ย์ที่ มี ค่ าในสถานศึ ก ษา การเสริ ม สร้ า งภาวะผูน้ ํา จึ งไม่ ไ ด้
เฉพาะเจาะจงที่ผบู ้ ริ หารเท่านั้น แต่ครอบคลุมถึงภาวะผูน้ าํ ในบุคลากรทุกคนขององค์การที่จะส่ งเสริ มให้เกิดความ
ร่ วมมือและการเรี ยนรู ้เป็ นที ม การจัดการความรู ้และการเรี ยนรู ้จึงเป็ นรากฐานในการพัฒนาไปสู่ การเป็ นองค์การ
แห่งการเรี ยนรู ้ การสร้างวัฒนธรรมในการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง การคิดเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ ซึ่ งสามารถต่อ
ยอดไปสู่ วฒั นธรรมการสร้างนวัตกรรม เหล่านี้ เป็ นวงจรแห่ งการเรี ยนรู ้และการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่ องที่ ยง่ั ยืน
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