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                   การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับคุณลักษณะที่เปนองคประกอบขององคกร
แหงการเรียนรูของโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย แผนกมัธยม จังหวัด เชียงใหม กลุมตัวอยางที่ใชใน
การศึกษาครั้งนี้ จํ าแนกเปนคณะผูบริหารจํ านวน 27 คน คณะครู จํ านวน 100 คน และ
คณะกรรมการนักเรียน จํ านวน 45 คน รวมเปนจํ านวน 172 คน ในภาคเรียนที ่ 2 ปการศึกษา 2546
เครื่องมือที่ใช เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา และเปนแบบสอบถามปลายเปด

ผลการศึกษาพบวา ระดับคุณลักษณะที่เปนองคประกอบขององคกรแหงการเรียนรู
ตามความคิดเห็นของคณะผูบริหาร คณะครู และคณะกรรมการนักเรียน มีความคิดเห็นตรงกัน
ในระดับมาก  6 ดาน คือ ดานการพัฒนาความมีประสิทธิภาพของโรงเรียน ดานการมีวิสัยทัศน
รวมกัน ดานการคิดอยางเปนระบบ ดานการมีเทคโนโลยสีนับสนุนการเรียนรู ดานการบริหาร
หลักสูตรและการสอน และดานการพัฒนาบุคลากร และม ี4 ดานท่ีมีความคิดเห็นตรงกันในระดับ
ปานกลาง คือ ดานผูนํ าการเปลี่ยนแปลง ดานการเรียนรูวัฒนธรรมองคกร ดานการเรียนรูรวมกัน
เปนทีม และ ดานการจูงใจเพ่ือสรางสรรค

สรุปวา โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย แผนกมัธยม จังหวัดเชียงใหม โดยรวมเปนองคกร
แหงการเรียนรูในระดับมาก
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ABSTRACT 
  
 The objective of  this study was for studying levels of 
characteristics which were factors of the Learning Organization 
of Montfort College, Chiang Mai Province.  The sample group 
of the subjects of  this study consisted of  27 administrative staff, 
100 teaching personnel and 45 student committee, totaling 172 
persons.  This study was carried out in the second semester of the 
academic year 2003 by using rating scale  and open-ended 
questionnaire.  
 The study found that the level of the characteristics which were factors of the 
Learning Organization in the opinions of administrative staff, teaching personnel and student 
committee corresponded favorably in the very good rating in six aspects; namely the development 
of school efficiency, the sharing of common vision, the systematic thinking, the education 
supporting technology, the curriculum and teaching administration and the development of 
personnel.  Four aspects scored the average rating; namely the leader of changes, the acquisition 
of learning organization culture, the team learning and the motivation for creativity. 
 It can be concluded that Montfort College, Chiang Mai 
Province is the Learning  Organization for overall aspects at the 
high level. 
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