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การวิจัยนี้มีเปาหมายเพื่อศึกษาสภาพการเปน

องคการแหงการเรียนรู และพัฒนาปจจัยที่สงเสริม
พฤตกิรรมการไปสกูารเปนองคการแหงการเรยีนร ูรวมทัง้
เสนอแนวทางและแบบแผนการพฒันา อบต. ไปสกูารเปน
องคการแหงการเรียนรู กลุมเปาหมายเปน อบต. ในสี่
จงัหวดัในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ทีเ่ลอืกมาแบบเจาะจง
ไดแก ขอนแกน อดุรธาน ีอบุลราชธาน ีและนครราชสมีา
เกบ็ขอมลูทัง้เชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพ ทัง้แหลงปฐมภมูิ
และทุติยภูมิ ขอมูลเชิงปริมาณวิเคราะหหาคาความถี่
คารอยละ คาเฉลีย่ และคาเบีย่งเบนมาตรฐาน สวนขอมลู
เชิงคุณภาพวิเคราะหโดยการวิเคราะหเนื้อหา การรายงาน
ขอคนพบ การตคีวามและการวเิคราะหวจิารณ

สภาพการเปนองคการแหงการเรยีนรอูยใูนระดบั
ปานกลาง โดยมปีจจยัทีม่กีารปฏบิตัคิอนขางต่ำ 5 อนัดบั
สดุทาย คอื การจดัการและพฒันาบคุลากร เทคโนโลยสีนับ
สนนุการเรยีนร ู  การบรหิารทีม่งุเนนกลยทุธ การใหอำนาจ
ในงานแกสมาชิก และการมีวัฒนธรรมการเรียนรูใน
องคการ ซึง่ตองนำประเดน็เหลานีม้าพฒันา โดยใชหลกัการ
ของการวจิยัปฏบิตักิารในการอบรมและเรยีนร ูไดแบบแผน
ในการพฒันาเปน SIPPAE โดยที ่ S  คอื การศกึษาดวย
ตนเอง (Self study)   I คอื การสมัมนาแบบเขม (Inten-
sive seminar) P คือ ฝกปฏิบัติในหนวยงานหรือเลือก
ศกึษาดงูานทีม่กีารปฏบิตัทิีด่ ี (Practice) P คอื โครงการ
หรอืนวตักรรมใหมทีพ่ฒันาขึน้ (Project) A คอื การลงมอื
ปฏิบัติ (action) หรืออาจถึงขั้นวิจัยปฏิบัติการ (action
research) และ  E คือ การประเมินผล (Evaluation)
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นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งศูนยประสานงานเครือขายการ
เรียนรูในสี่จังหวัด และ website ที่ชื่อ taokanok.net
เปนเวทกีารแลกเปลีย่นเรยีนรขูอง อบต. ในภาคตะวนัออก -
เฉียงเหนือเพื่อเปนอีกหนึ่งทางเลือกตอไป


The purposes of this study were to inves-

tigate the status of learning organization of Tambon
Administrative Organization, to develop factors
leading to a learning organization, and to propose
a development guideline and pattern to be a learning
organization.  The target group was the TAOs in
four provinces in the Northeast of Thailand.
Purposive sampling was used to pick up one TAO
from each district. Both quantitative and  qualitative
data were collected from primary and secondary
sources. The data were analyzed in frequency,
percentage, means and standard deviation. Quali-
tative data were analyzed by content analysis,
descriptive, interpretive and critical methodology.

The results demonstrated that the status
of learning organization was at an intermediate
level. Five factors leading to learning organization
that had lowest level of practice included staff
development, learning support technology, strategic
management, staff empowerment and learning
culture in organization.  These factors were
considered in the development guideline using
some principle of action research. The SIPPAE
pattern of training and learning was developed.
It included Self study (S), Intensive seminar (I),

(best) Practice (P), Project approach (P), Action (A),
and Evaluation (E). Furthermore, learning network
centers in four provinces was set out and
"taokanok.net"  website was established  to be a
room for learning and sharing among TAOs in the
Northeast.


องคการของรัฐมีหนาที่พัฒนาความรูเพื่อใหมี

ลกัษณะเปนองคการแหงการเรยีนร ูโดยตองรบัรขูอมลูขาวสาร
และสามารถประมวลผลความรูในดานตางๆ เพื่อนำมา
ประยุกตใชไดอยางถูกตอง รวดเร็ว เหมาะสมตอ
สถานการณ รวมทัง้สงเสรมิและพฒันาความรคูวามสามารถ
สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรใน
สังคมใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและ  มีการเรียนรู
รวมกนั เนนการสรางความคดิใหมๆ  ตามหลกัวชิาการสมยั
ใหม และนำมาปรบัใชกบัการปฏบิตังิาน (กนกอร, 2546)
รวมทั้งการสรางการมีสวนรวมในหมูสมาชิกใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน เพื่อการนำมาพัฒนาการ
ปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล ตามพระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบาน
เมอืงทีด่ ีพ.ศ.2546 ในมาตรา 11

องคการแหงการเรียนรูเปนการตั้งใจใชกระบวน
การเรียนรูทั้งในระดับบุคคล กลุม และองคการเพื่อปรับ
เปลี่ยนองคการไปในทิศทางที่ตอบสนองตอความตองการ
ของผมูสีวนไดสวนเสยีขององคการ เปนการเพิม่พนูความ
สามารถขององคการเพือ่ใหเกดิประสทิธผิล และหนวยงาน
ขององคการปกครองสวนทองถิ่นที่ใกลชิดกับประชาชน
มากที่สุด โดยพิจารณาความครอบคลุมของพื้นที่ใน
ประเทศ คอื องคการบรหิารสวนตำบลหรอื อบต. (พรีะสทิธิ์
และคณะ, 2546)  การหาวิธีการแบบแผน และแนวทาง
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การพัฒนา อบต. ไปสูองคการแหงการเรียนรูและมี
ประสทิธผิล จงึมคีวามจำเปนเรงดวนและสำคญัตอวถิชีวีติ
และความผาสกุของประชาชนมากทีส่ดุ หาก อบต. สามารถ
จัดการภารกิจหนาที่ไดอยางเหมาะสม มีการพัฒนาและมี
ประสทิธผิลตามทีค่าดหวงัไว ยอมนำมาซึง่ความเจรญิกาว
หนาของชุมชนทองถิ่นอยางแนนอน


1. เพื่อศึกษาสภาพการเปนองคการแหงการ

เรยีนรขูอง อบต. ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
2. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการและปจจัยที่

สงเสรมิพฤตกิรรมของ อบต. ไปสอูงคการแหงการเรยีนรู
3. นำเสนอแนวทางและแบบแผนการพัฒนา

อบต. ไปสกูารเปนองคการแหงการเรยีนรู


การวิจัยครั้งนี้ตองการศึกษาสภาพการเปน

องคการแหงการเรียนรูของ อบต. เพื่อพัฒนาการบริหาร
จดัการและปจจยัทีส่งเสรมิพฤตกิรรมการเปนองคการแหง
การเรียนรู รวมทั้งเสนอแนวทางและแบบแผนการพัฒนา
บคุลากรของ อบต.

กลมุเปาหมาย ไดแก อบต. ในสีจ่งัหวดัในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่เลือกมาแบบเฉพาะเจาะจง

⌫
1. องคกรปกครองสวนทองถิน่ไดแบบแผนและ

วิธีการพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร
2. อบต. มีสวนรวมในการพัฒนาองคการและ

พัฒนาบุคลากรที่เหมาะสมกับความตองการจำเปน

3. ไดแนวทางการสรางเครือขายการเรียนรูรวม
กนัของ อบต.

4. ประชาชนในทองถิ่ น ได รับการบริการ
สาธารณะทีม่คีณุภาพและมปีระสทิธภิาพ ซึง่มผีลกระทบถงึ
สังคมระดับมหภาคตอไป


องคการแหงการเรยีนร ูหมายถงึ องคการทีม่กีาร

ปฏริปูอยางตอเนือ่ง มกีารกระตนุ อำนวยความสะดวก มี
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูทั้งภายในและภายนอกองคการเพื่อ
พฒันาตนเองทัง้ระดบับคุคล ระดบักลมุและองคการ มกีาร
ใชเทคโนโลยมีาชวยในการบรหิารจดัการและสรางเครอืขาย
ความรวมมือเพื่อใหเกิดคุณภาพแลกประสิทธิภาพมากขึ้น
โดยมีองคประกอบหรือปจจัยที่นำไปสูองคการแหงการ
เรยีนร ูไดแก  1) โครงสรางทีเ่หมาะสม  2) การมวีสิยัทศัน
รวม   3) วฒันธรรม   การเรยีนรใูนองคการ  4) เทคโนโลยี
สนบัสนนุการเรยีนร ู  5) การบรหิารเชงิกลยทุธ  6) การ
ทำงานเปนทมี  7) การจดัการและพฒันาบคุลากร  8) การ
ใหอำนาจและความรับผิดชอบในงานแกสมาชิก  9) การ
บรหิารทีม่งุเนนคณุภาพ  10) การสรางบรรยากาศและสภาพ
แวดลอมทีด่ ี  11) การสรางแรงจงูใจ   12) การรวมคดิ
รวมทำของชุมชน

⌫
การดำเนนิงานม ี 3  ระยะคอื
ระยะที ่1 การศึกษาและสำรวจเพื่อวิเคราะห

บริบทและขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพและองคประกอบ
การเปนองคการแหงการเรยีนรขูอง อบต. และแนวทางการ
ปรับปรุงพัฒนาบุคลากร
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• ศึกษาและสังเคราะหเอกสารในประเด็น
องคประกอบที่ทำใหเปนองคการแหงการเรียนรู ปจจัยที่
ทำใหประสบผลสำเร็จและแนวทางการปรับปรุงองคการ

• สำรวจสภาพการเปนองคการแหงการเรียนรู
พฤตกิรรมการบรหิาร คณุลกัษณะของ อบต. ดวยแบบสอบถาม
และการสมัภาษณ อบต. ในสีจ่งัหวดั คอื ขอนแกน อดุรธานี
อบุลราชธาน ีและนครราชสมีา 80 อบต. วเิคราะหขอมลู
โดยการบรรยายและตีความรวมกับคำนวณหาคาความถี่
รอยละ

การแปลผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ
พจิารณาจากคาเฉลีย่เทยีบกบัเกณฑการแปลผล

ดังนี้
4.51 - 5.00  หมายถงึ มีการปฏิบัติในระดับ

มากทีส่ดุ
3.51 - 4.50  หมายถงึ  มกีารปฏบิตัใินระดบั

มาก
2.51 - 3.50  หมายถงึ  มกีารปฏบิตัใินระดบั

ปานกลาง
1.51 - 2.50  หมายถงึ  มกีารปฏบิตัใินระดบั

นอย
1.00 - 1.50  หมายถงึ  มกีารปฏบิตัใินระดบั

นอยที่สุด
• สัมภาษณแบบพูดคุย (conversation

interview) บคุลากรทีป่ฏบิตังิานและประชาชนทีอ่าศยัอยู
ใน อบต. ในสีจ่งัหวดัเปาหมายรวม 12  อบต. เกีย่วกบัการ
บรหิารจดัการ  ความเหมาะสม ปญหาและขอเสนอแนะการ
ไปสอูงคการแหงการเรยีนร ูวเิคราะหขอมลูโดยการบรรยาย
(description) ตคีวาม (interpret) และวเิคราะหวจิารณ
(critical methodology)

• สรปุผล ขอเสนอแนะแบบแผนทีค่วรพฒันา
ตามความตองการจำเปน

ระยะที ่2 การประชุมสัมมนาและอภิปรายกลุม
เพือ่หาแนวทางและความตองการในการพฒันา รวมทัง้รปู
แบบในการพัฒนา อบต. ในสี่จังหวัดเปาหมาย กลุมเปา
หมายเปนผบูรหิาร อบต.  ประธานสภา อบต. สมาชกิและ
พนกังาน อบต. ผเูชีย่วชาญจากกรมการปกครองและจาก
มหาวทิยาลยั เกบ็ขอมูลดวยแบบสอบถาม สมัภาษณแบบ
กึง่โครงสรางและการสงัเกต หลงัจากนัน้คณะผวูจิยัไดสราง
กรอบแนวคิดในการพัฒนาแบบแผนการอบรมและเรียนรู
เปน 6 ขัน้ตอน ไดแก การศกึษาดวยตนเอง (S = Self
study) การสมัมนาแบบเขม (I = Intensive seminar)
การฝกปฏิบัติในหนวยงานที่เลือกหรือศึกษาดูงาน (P =
Practice) การมโีครงการหรอืนวตักรรมใหม (P = Project)
การลงมอืปฏบิตั ิ (A = Action) หรอือาจจะถงึขัน้ทำวจิยั
ปฏบิตักิาร (action research) และการประเมนิผล       (E
= Evaluation) โดยมปีระเดน็ในการอบรมเรยีนรเูบือ้งตน
ดงันี ้คอื การบรหิารเชงิกลยทุธ  การนำแผนกลยทุธลงสู
การปฏบิตั ิ ความรเูกีย่วกบักฎหมาย ระเบยีบ ขอบงัคบัที่
นารู  การบริหารการเงินและพัสดุ  การทุจริตคอรัปชั่น
ภาวะผูนำของผูบริหารและพนักงาน  การพัฒนาวิชาชีพ
ของผบูรหิารและพนกังาน อบต.  การเตรยีมความพรอม
เพื่อรับการถายโอน  การจัดการความรูของ อบต. และ
เทคโนโลยสีำหรบัการจดัการและการบรกิาร

ระยะที ่3 การพัฒนากลุมเปาหมายโดยใชหลัก
การบางประการของวจิยัปฏบิตักิาร ตดิตามพฤตกิรรมการ
ปฏบิตักิาร  ประเมนิผลการเรยีนร ูมกีารเผยแพรการดำเนนิ
งาน จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู รวมทั้งการจัดตั้งศูนย
ประสานงานเครือขายการเรียนรูในทั้งสี่จังหวัดเปาหมาย
และมกีารจดัทำ website  ทีช่ือ่ taokanok.net  เพือ่การ
แลกเปลีย่นขอมลูและความรรูวมกนั ซึง่ทัง้หมดทีก่ลาวมา
นี้มีผลทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและผลการ
ดำเนนิงานของ อบต.
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การพฒันาในระยะการอบรมและเรยีนร ูมรีายละเอยีดดงัตอไปนี้

ครั้งที่ จังหวัด จำนวนคน สถานทีด่ำเนนิการ
1 ขอนแกน 98 โรงแรมขอนแกนโฮเต็ล 10-11 ก.พ. 48
2 อุดรธานี 90 โรงแรมเจรญิโฮเตล็ 10-11 ม.ีค. 48
3 อุบลราชธานี 112 หองประชุมการศึกษานอกโรงเรียน

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 17-18 ม.ีค. 48
4 นครราชสีมา 120 โรงแรมแกลรี่ไวท 30-31 มี.ค. 48
5 ขอนแกน 102 โรงแรมเจริญธานี 15-16 ส.ค. 48
6 อุดรธานี 96 โรงแรมเจรญิโฮเตล็ 22-23 ส.ค. 48
7 อุบลราชธานี 118 อาคารกาญจนาภเิษก

สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี 29-30 ส.ค. 48
8 นครราชสีมา 124 โรงแรมสีมาธานี 25-26 ส.ค. 48

ลําดับที่ ปจจัย/องคประกอบ X  
(n=360) S.D. แปลความ 

1 การรวมคิดรวมทําของชุมชน 3.65 0.87 มาก 
2 การบริหารทีมุ่งเนนคุณภาพ 3.52 0.75 มาก 
3 การสรางบรรยากาศและสภาพแวดลอมที่ดี 3.49 0.80 ปานกลาง 
4 การมีวิสัยทัศนรวม 3.47 0.77 ปานกลาง 
5 โครงสรางทีเ่หมาะสม 3.38 0.82 ปานกลาง 
6 การสรางแรงจูงใจ 3.36 0.84 ปานกลาง 
7 การทํางานเปนทีม 3.35 0.87 ปานกลาง 
8 การมีวัฒนธรรมการเรียนรูในองคการ 3.28 0.72 ปานกลาง 
9 การใหอาํนาจและความรับผิดชอบในงานแกสมาชิก 3.27 0.84 ปานกลาง 
10 การบริหารทีมุ่งเนนกลยทุธ 3.20 0.84 ปานกลาง 
11 เทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู 3.10 0.81 ปานกลาง 
12 การจัดการและพัฒนาบคุลากร 3.08 1.00 ปานกลาง 

 

 
สภาพการเปนองคการแหงการเรยีนรขูอง อบต.

1.  สภาพการเปนองคการแหงการเรยีนรตูามการรบัรขูอง อบต. โดยภาพรวม
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สภาพการเปนองคการแหงการเรยีนรขูอง อบต.
ที่ไดจากการเก็บขอมูลเชิงปริมาณในสี่จังหวัดเปาหมาย
พบวา มีปจจัยดานการรวมคิดรวมทำของชุมชน และการ
บรหิารทีม่งุเนนคณุภาพอยใูนระดบัมาก สวนปจจยัอืน่อยู
ในระดบัปานกลาง เรยีงลำดบัจากมากไปหานอยดงันี ้การ
สรางบรรยากาศและสภาพแวดลอมทีด่ ีการมวีสิยัทศันรวม
โครงสรางทีเ่หมาะสม การสรางแรงจงูใจ การทำงานเปนทมี
การมีวัฒนธรรมการเรียนรูในองคการ การใหอำนาจและ
ความรับผิดชอบในงานแกสมาชิก การบริหารที่มุงเนน
กลยทุธ เทคโนโลยสีนบัสนนุการเรยีนร ูและการจดัการและ
พฒันาบคุลากร ตามลำดบั ซึง่แสดงใหเหน็วา อบต. รบัรู
วาหนวยงานของตนมีการรวมคิด รวมทำของชุมชนมาก
ทัง้นีเ้นือ่งจาก อบต. เปนองคกรปกครองสวนทองถิน่ทีอ่ยู
ใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด เกี่ยวของกับประชาชนซึ่ง
กระจายอยูประมาณ 40 ลานคนจากจำนวนประชากรทั้ง
หมดในประเทศ  มสีวนเกีย่วของกบัวถิชีวีติ ความอยดูกีนิ
ดหีรอืความผาสกุของประชาชนมากทีส่ดุ อบต. จงึมองเหน็
วาองคการของตนมีสวนรวมคิด รวมทำจากชุมชนสูง

สวนการบรหิารจดัการทีม่งุเนนคณุภาพนัน้ จาก
การสมัภาษณเชงิลกึพบวา อบต. สวนใหญมกีารนำเอาหลกั
ธรรมาภบิาลมาใชในการบรหิาร มกีารลดขัน้ตอนและคาใช
จายโดยไมจำเปน  มีแนวทางหรือกลยุทธที่จะผสมผสาน
ทุกภารกิจใหมีความสมดุลกัน โดยทุกฝายที่เกี่ยวของมี
ความพึงพอใจโดย

• วางแผนรวมกนั และใหทกุฝายมสีวนรวม
• ทำความเขาใจกับทุกกลุมในชุมชน รวมทั้ง

โรงเรยีน
• ประชาสมัพนัธผานกำนนั / ผใูหญบาน
• ใชประชาคมหมูบานเปนสื่อ
• ประสานโดยตรง

ดงันัน้ทัง้สองประเดน็ อบต. จงึรบัรวูาตนมกีาร
ปฏิบัติอยูในระดับคอนขางมาก แตเปนที่นาสังเกตวา
5 อันดับสุดทายที่ควรนำไปเปนประเด็นในการพัฒนาการ
บรหิารจดัการและบคุลากร ไดแก การจดัการและพฒันา
บุคลากร เทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู การบริหารที่
มงุเนนกลยทุธ การใหอำนาจและความรบัผดิชอบในงาน
แกสมาชกิ และการมวีฒันธรรมการเรยีนรใูนองคการ

สภาพการเปนองคการแหงการเรียนรูที่ไดจาก
การสมัภาษณดวยแบบสอบถาม การสงัเกตและการศกึษา
จากเอกสาร สามารถสรปุและอภปิรายผลดงันี้

1. การรวมคิดรวมทำของชุมชน แบบแผนการ
รวมคิดรวมทำสูงสุด คือ รวมวางแผนและรวมรับ
ผลประโยชนถงึรอยละ 75 ของ อบต. ทัง้หมด ซึง่การรวม
รบัผลประโยชน หมายถงึ ประโยชนทีเ่กดิจากกจิกรรมตางๆ
ของ อบต. ลกัษณะการรวมทีพ่บไดนอยทีส่ดุคอื การรวม
ลงทนุ และรวมตดิตามประเมนิผล

2. การบรหิารทีม่งุเนนคณุภาพ อบต. สวนใหญ
พยายามนำเอาหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารจัดการ
ถึงรอยละ 71.25 มีการลดขั้นตอนและคาใชจายโดยไม
จำเปน ถงึแมวายงัไมมรีะบบและกลไกการประกนัคณุภาพ
ที่สมบูรณและจริงจัง มีขอสังเกตวาสวนหนึ่งของ อบต.
ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื มกีารศกึษาดงูานองคการทดีี
เดน มกีารนำเอาหลกัการเทยีบเคยีงสมรรถนะ  มาพฒันา
คุณภาพ ตัวอยางเชน การจัดการศึกษาเด็กวัยกอนเรียน
เปนตน

3. การสรางบรรยากาศและสภาพแวดลอม
อบต. สวนใหญมผีบูรหิารทีเ่สรมิสรางบรรยากาศทีเ่ปนบวก
และเหมาะสมกบัความตองการของสมาชกิ รอยละ 72.50
ของ อบต. กลมุ    ตวัอยางมกีารดำเนนิกจิกรรมในรปูของ
คณะกรรมการ แตมีสวนนอยที่เสริมสรางบรรยากาศให
กลาคดิ กลาทำในสิง่ใหมๆ
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4. การสรางวสิยัทศันรวม อบต. สวนใหญมวีสิยั
ทัศนมาจากคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตรที่นำทีม
โดยปลัด อบต. โดยที่คณะผูจัดทำจะวิเคราะหจุดออน
จุดแข็ง และความตองการของชุมชนเอง จึงมีการกำหนด
เปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจอยางชัดเจน ครอบคลุมขอ
บงัคบัทัง้   6 ดาน มปีระมาณรอยละ 31.25 ทีม่กีารกำหนด
วสิยัทศันรวม จากการระดมสมองของทกุภาคสวน   ซึง่นบั
วามีแนวโนมที่ดีขึ้น

5. โครงสรางที่เหมาะสม อบต. ทั้งขนาดใหญ
และขนาดเลก็ มโีครงสรางดานเวลาใน   การปฏบิตัหินาที่
เหมาะสมทีส่ดุ ทัง้นีเ้นือ่งจาก อบต. เปนนติบิคุคล และมี
โครงสรางทีม่ขีนาดเลก็กระทดัรดั สวนดานสภาพแวดลอม
ทีด่แีละเอือ้ตอการเขามารวมปฏบิตังิานเหมาะสมนอยทีส่ดุ

6. การสรางแรงจงูใจ ม ีอบต. จำนวนครึง่หนึง่
ของที่ศึกษาที่มีการจูงใจพนักงานและสมาชิกโดยมี
สวสัดกิารตอบแทน มจีำนวนถงึรอยละ 61.25 ทีม่โีครงการ
และภารกิจที่ดึงดูดชุมชนเขามามีสวนรวม

7. การทำงานเปนทีม อบต. มากกวาครึ่งหนึ่ง
ของจำนวนทีศ่กึษา มกีารทำงานเปนทมี      มกีารกระตนุ
ใหใชศกัยภาพของแตละบคุคลและใชทรพัยากรอืน่ เพือ่แก
ปญหารวมกัน รอยละ 52.50 ทิศทางของการพัฒนาและ
แผนสามารถยดึเหนีย่วบคุลากรและสมาชกิมคีวามเปนหนึง่
เดียวไวได แตกิจกรรมที่กระตุนใหเกิดการทำงานเปนทีม
คอนขางนอย พบแครอยละ 17.50 ของ อบต.  ทัง้หมด

8. วัฒนธรรมการเรียนรูในองคการ มีจำนวน
อบต. ที่มีวัฒนธรรมการเรียนรูในองคการคอนขางนอย
ดานการบรหิารจดัการความร ูการถายโอนความรเูปนแบบ
สงเสรมิการเรยีนรถูงึ    รอยละ 46.25 และวธิกีารถายทอด
ความรเูปนแบบแจงทางเอกสาร ถงึรอยละ 65.00 มจีำนวน
เกอืบครึง่หนึง่ของ อบต. ทัง้หมดทีศ่กึษาทีม่สีือ่เอือ้ใหเกดิ
การเรยีนรรูวมกนัจากภายในและภายนอกองคการ

9. การใหอำนาจและความรบัผดิชอบในงานแก
สมาชกิ  ถงึแมวาผบูรหิาร อบต.  จะให  ขอมลูถงึความ
ยตุธิรรมและใหอสิระในการตดัสนิใจแกพนกังาน แตพบวา
ม ีอบต. ไมถงึครึง่หนึง่ทีผ่ปูฏบิตังิานสามารถเสนอโครงการ
ภายใตกลยทุธและแผนงานไดสำเรจ็ และผบูรหิารยอมรบั
ทั้งนี้ เนื่องจาก อบต. ขาดขั้นตอนในการพัฒนาทักษะ
ความรูความสามารถในการพัฒนาสมาชิกกอนที่จะมอบ
อำนาจและความรับผิดชอบให

10. การบรหิารทีม่งุเนนกลยทุธ  มจีำนวน อบ
ต. รอยละ 51.25 ทีม่กีารวเิคราะหสภาพ   แวดลอมภายใน
และภายนอกเพือ่ปรบัปรงุกลยทุธ และจดัทำแผนปฏบิตักิา
รสอดคลองกับวิสัยทัศน เปาหมาย และยุทธศาสตรของ
องคการ แตสามารถนำแผนลงสกูารปฏบิตัไิดครบถวนได
มจีำนวนนอยมาก อบต. สวนใหญมแีนวทางในการเตรยีม
พรอมเพือ่รบัผดิชอบงานดานการศกึษา สาธารณสขุและสิง่
แวดลอม

11. เทคโนโลยสีนบัสนนุการเรยีนร  ู  ม ีอบต.
รอยละ 50 ทีม่กีารนำเอาเทคโนโลยมีาใชเพือ่การบรหิารและ
การบรกิาร แตกไ็มสอดคลองกบัความตองการของสมาชกิ
มเีพยีงเลก็นอยทีม่ ี     การพฒันาฐานขอมลูทีเ่ปนประโยชน
อบต. บางสวนมบีคุลากรทีม่คีวามสามารถใชคอมพวิเตอร
ในการประมวลผล วเิคราะหและแปลผลได

12. การจัดการและพัฒนาบุคลากร  อบต.
บางสวนมวีธิกีารและแนวปฏบิตัใินการสรรหาและคดัเลอืก
บุคลากรที่มีความรูความสามารถมาทำงาน ทำใหยังไม
เหมาะสมทัง้คณุภาพและปรมิาณ จำนวนบคุลากรไดรบัการ
พัฒนาคอนขางนอย เปนผลใหเกิดความพึงพอใจในเรื่อง
นีน้อยมาก
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บุคลากรของ อบต. มีความรูความเขาใจใน

บทบาทหนาที่ กฎ ระเบียบ ขอกำหนดกฎหมายและ
ตระหนกัมากขึน้ โดยเฉพาะประเดน็เกีย่วกบัการประกนัเปา
หมายขององคการดวยการบริหารเชิงกลยุทธ การทุจริต
คอรัปชั่น กฎหมายและระเบียบตางๆ การจัดการความรู
ดวยวธิกีารทีเ่หมาะสมกบับรบิทของตนเอง เพือ่นำไปสกูาร
แลกเปลี่ยนเรียนรูทั้งในและนอกองคการ เพื่อนำไปสูการ
เปนองคการแหงการเรียนรูในอนาคต และเพื่อใหมีความ
พรอมที่จะรองรับการถายโอนอำนาจทั้งดานการศึกษา
สาธารณสขุ การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม
มีการเรียนรูโดยการเทียบเคียงสมรรถนะและศึกษาการ
ปฏิบัติที่ดีและเหมาะสมกับบริบทของตน นอกจากนี้
บาง อบต. ยงัมวีธิกีารจดัทำขอมลูสารสนเทศและทบทวน
แผนปฏบิตักิาร (action plan) ใหม เพือ่ใหเกดิการเรยีนรู
รวมกนั และมกีารบรูณาการไปในทศิทางเดยีวกนั

ในการพฒันา อบต. ดวยกจิกรรมและหลกัการ
ของวจิยัปฏบิตักิารครัง้นี ้มจีดุเดนทีม่ผีล    ทำใหเกดิการ
เปลีย่นแปลงพฤตกิรรม และผลการดำเนนิงานของ อบต.
คอื 1) มกีารเรยีนรดูวยตนเอง ซึง่เปนการปพูืน้ฐานความรู
เพือ่รองรบัและเชือ่มโยงความรตูอไป  2) มกีจิกรรมหลาก
หลายรปูแบบ มทีัง้ฝกทกัษะความเปนผนูำและสรางความ
สามัคคี  3) มีการแลกเปลี่ยนการปฏิบัติที่ดีของแตละ
อบต.  รวมทัง้เรือ่งเลาสกูนัฟง  4) มกีารศกึษาดงูานตาม
ความสนใจ ซึง่การเรยีนรจูะเกดิขึน้ไดตองม ี2 องคประกอบ
คอื องคความรแูละความสนใจในเรือ่งนัน้ๆ จงึมกีารแสวงหา
ความรูตอไปอีก และ  5) มีการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยี
เปนสือ่กลาง ซึง่ทัง้หมดทีก่ลาวมาเปนดชันชีีว้ดัของการไป
สูการเปนองคการแหงการเรียนรู ในระยะเบื้องตน
(Marquardt, 1996)

อบต.  มีลักษณะบางประการขององคการแหง
การเรยีนรเูกดิขึน้ เชน การคำนงึถงึความตองการและความ
คาดหวงัของผใูชบรกิาร การมสีวนเกีย่วของกบัชมุชน มกีาร
สรางเครอืขายไปยงัชมุชนตางๆ มกีารคดัคานการปฏบิตังิาน
ทีท่ำใหลาชา มกีารเรยีนรจูากประสบการณ การใหรางวลักบั
ความคิดสรางสรรคและตั้งโครงการรองรับ มีความเชื่อวา
สามารถเรียนรูและเติบโตได  มีวิสัยทัศน เปาหมายและ
คานิยมรวมกันทั้งองคการ มีการสนับสนุนผูบริหารหรือ
ผูบังคับบัญชาใหเปนผูชี้แนะ พี่เลี้ยง ที่ปรึกษา และ
ผูสนับสนุนการเรียนรูแกสมาชิก และมีการตอบสนองตอ
การเปลี่ยนแปลงและภาวะยุงเหยิง ซึ่งสิ่งเหลานี้ที่เกิดขึ้น
นับเปนนิมิตรหมายและแนวโนมที่ชี้ใหเห็นวา ยังพอมี
อนาคตและแนวทางเพื่อนำไปสูการเปนองคการแหงการ
เรยีนรไูดในอนาคต หากไดรบัการสนบัสนนุชวยเหลอืจาก
สังคมและหนวยงานที่รับผิดชอบตอไป


1. ควรสนับสนุนการนำเอาเทคโนโลยีมาใชใน

การบริหารจัดการ การใหบริการ และ  การเรียนรูของ
บคุลากร

2. ควรมีหลักสูตรอบรมสัมมนาเพื่อใหเกิดการ
เรียนรูของ อบต. ในรูปแบบตางๆ ที่ เหมาะสมในแตละ
บรบิทของกลมุ อบต.

3. ควรมีการสรางเครือขายและความรวมมือ
ระหวางสถาบนัการศกึษา องคกรปกครอง สวนทองถิน่และ
ชมุชนเพือ่พฒันาศกัยภาพของ อบต. อยางตอเนือ่ง

4. ควรขยายผลแบบแผนหรือรูปแบบการ
พฒันา อบต. ทีม่ปีระสทิธผิลตอไปในเขตอืน่ๆ

5. ควรมีการเทียบเคียงการพัฒนาคุณภาพ
อบต. เผยแพรในระดบัภาคและระดบัประเทศ

6. ควรสนบัสนนุการศกึษาตอเพือ่เพิม่สมรรถนะ
ของผบูรหิารและพนกังานของ อบต. อยางจรงิจงั และตอ
เนื่องบนฐานขอมูลที่เปนจริง
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