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50252314 : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
คําสําคัญ :  สมรรถนะของผูบริหาร / องคการแหงการเรียนรู 
 สุญาดา  ศิริบูรพงศา : สมรรถนะของผูบริหารและองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบของสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาที่ 6.   อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  :               
รศ. ดร.ศิริชัย  ชินะตังกูร, อ. ดร.สําเริง  ออนสัมพันธุ และอ. ดร.มัทนา วังถนอมศักดิ์. 134 หนา. 

 

  การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทราบ  1) สมรรถนะของผูบริหารในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสํานัก
บริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาท่ี 6  2) องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาในเขตพ้ืนรับผิดชอบ
ของสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาท่ี 6  และ 3) ความสัมพันธระหวางสมรรถนะของผูบริหาร
และองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการ
การศึกษาท่ี 6  กลุมตัวอยางเปนสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการ
การศึกษาท่ี 6  จํานวน 120 โรง  ผูใหขอมูล ประกอบดวย  ผูบริหารและครู โรงเรียนละ 4 คน จํานวน 480 คน 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามเก่ียวกับสมรรถนะของผูบริหาร ตามหลักเกณฑและวิธีการให
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)  และองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา  ตามแนวความคิดของ เซ็นเก 

(Senge) สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาความถ่ี (frequency)  คารอยละ (percentage) คาเฉล่ีย (mean)        
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน 
(Pearson’s  product – moment  correlation  coefficient) 

 ผลการวิจัยพบวา  
 1. สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของสํานักบริหารยุทธศาสตรและ  
บูรณาการการศึกษาท่ี 6  อยูในระดับมาก 

 2. องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของสํานักบริหารยุทธศาสตรและ
บูรณาการการศึกษาท่ี 6 อยูในระดับมาก 

 3. สมรรถนะของผูบริหารและองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ
สํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาท่ี 6 มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05   
 

 

 

 

 
 

ภาควิชาการบริหารการศึกษา                        บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวทิยาลัยศิลปากร                      ปการศึกษา 2553 
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50252324  :  MAJOR  :  EDUCATIONAL  ADMINISTRATION 

KEYWORD  :  ADMINISTRATOR’S  COMPETENCY    /  LEARNING  ORGANIZATION   

 SUYADA SIRIBURAPHOGSA : ADMINISTRATOR’S COMPETENCY AND LEARNING 

ORGANIZATION OF SCHOOL IN THE OFFICE  OF STRATEGY MANAGEMENT AND  INTEGRATION   IN 

EDUCATION No. 6.    THESIS   ADVISORS  :  ASSOC.PROF.SIRICHAI     CHINATANGKUL,    Ph.D.,.                                   
SAMRERNG  ONSAMPANT, Ph.D.,   AND MATTANA WANGTHANOMSAK, Ph.D.  134 pp. 

 

 The  purposes  of  this  research  were  to  find  1)  the  administrator’s  competency  of school in the 

Office of Strategy Management and Integration in Education No. 6,  2)  the learning organization of school in 

the Office of Strategy Management and Integration in Education No. 6 and 3) the relationship between the 

administrator’s competency and the learning organization of school in the Office of Strategy Management and 

Integration in Education No. 6.  The sample used in this research were 120 schools in the Office of Strategy 

Management and Integration in Education No. 6. The respondents consisted of school administrators and 

teachers, with the total of 480.  The research instrument used was a questionnaire concerning administrator’s 

competency based on guidelines and procedures for government teachers and education professionals with 

academic standing and moving in Office of The Teacher Civil Service and Educational Personnel Commission 

and learning organization school based on Senge’s Theory. The statistical used to analyze the data were 

frequency,  percentage, mean, standard deviation, and Pearson’s  product – moment  correlation  coefficient. 

 The  findings of  the  research  were  as  follows: 

1.   The administrator’s competency of school in the Office of Strategy Management and Integration 

in Education No. 6,  as  a  whole  and  as  an  individual, were  at  a  high  level. 

2. The learning organization of school in the Office of Strategy Management and Integration in 

Education No. 6, as a whole and as an individual, were  at  a  high  level. 

3. There was a relationship between the administrator’s competency and learning organization of  

school in the Office of Strategy Management and Integration in Education No. 6 at .05  level  of  significance. 

 

 

 

 

 

 

Department of Educational Administration       Graduate  School, Silpakorn University       Academic Year 2010 

Student’s  signature……………………. 

Thesis  Advisors’s  signature     1. .................................  2. .................................  3. .................................       

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ฉ 

กิตติกรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธนี้สําเร็จไดดวยดีเพราะความกรุณาจาก     รองศาสตราจารย ดร.ศิริชัย              
ชินะตังกูร ประธานผูควบคุมวิทยานิพนธ อ.ดร.สําเริง  ออนสัมพันธุ อ.ดร.มัทนา  วังถนอมศักด์ิ,  
กรรมการวิทยานิพนธ ผูชวยศาสตราจารย  วาท่ีพันตรี ดร.นพดล  เจนอักษร และ ดร. ณรงค พิมสาร   
ประธานสอบและผูทรงคุณวุฒิ  ที่กรุณาใหคําแนะนํา  แกไขขอบกพรองตาง ๆ จนวิทยานิพนธฉบับ
นี้สําเร็จได อีกทั้งคณาจารยภาควิชาการบริหารการศึกษาทุกทานที่ไดประสิทธ์ิประสาทวิชา แนวคิด 

และประสบการณตาง ๆ  จนผูวิจัยเกิดความรูและความเขาใจในวิชาตาง  ๆ     ที่เรียน ผูวิจัยรูสึก
ซาบซ้ึงเปนอยางยิ่ง จึงขอกราบขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 ขอขอบคุณ   ดร .ประเสริ ฐ   บัณฑิศั กดิ์  อาจารยประจํ า คณะ ศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  รศ .ดร.นรา สมประสงค อาจารยประจําคณะศึกษาศาสตร  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศันสนีย  จะสุวรรณ   อาจารยประจํา  
คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา  นายสําอาง  สีหาพงษ นักวิชาการชํานาญ
การพิเศษ  สํานักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ    และนางบุษบา 
ประภาษพงศ   นักวิชาการชํานาญการพิเศษ   สถาบันภาษาไทย สํานักงานวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ที่กรุณาเสียสละเวลาตรวจเครื่องมือการวิจัยในครั้งนี้ 

ขอขอบคุณ ผูอํานวยการสถานศึกษา ครู–อาจารย ที่ใหขอมูลในการวิจัยทุกทาน ตลอดถึง
ขอขอบคุณ อาจารยนพรัตน  สมประสงค  และเพ่ือน ๆ รุนที่ 27 ทุกคนท่ีไดใหความชวยเหลือและ
เปนกําลังใจตลอดมา จนทําใหงานวิจัยคร้ังนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี  
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