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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   
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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. 
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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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บทท่ี  1 
 

บทนํา 
 

 การพัฒนาอยางรวดเร็วทางดานเทคโนโลยีการส่ือสารและสารสนเทศของโลกในยุค
ปจจุบัน ทําใหโลกเกิดการเปล่ียนแปลงเขาสูยุคโลกาภิวัตน สงผลใหเกิดการถายเททางวัฒนธรรม
การคา การจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติของคนในภูมิภาคตาง ๆ  กอใหเกิดการแขงขันมากขึ้นกวาเดมิ 
และเปนการแขงขันดวยการสรางนวัตกรรม (innovation) ทําใหสังคมยุคปจจุบันเปนโลกยุคสังคม
เศรษฐกิจฐานความรู (knowledge based society and economy)   ความรูกลายเปนส่ิงท่ีมีอํานาจ และ
มีอิทธิพลอยางมากตอการพัฒนาทั้งในระดับบุคคล ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก 
ประเทศที่สามารถสรางสังคมแหงความรู หรือขับเคล่ือนดวยสังคมฐานความรู จะสามารถพัฒนาคน
หรือประชากรใหมีคุณภาพและศักยภาพสูง และนําไปสูการพัฒนาประเทศใหมีคุณภาพและ
ศักยภาพสูงเชนกัน ประเทศตาง ๆ จึงไดใชการศึกษาเปนยุทธศาสตรในการพัฒนา เพราะความรู
ของคนในชาติเปนหนึ่งในตัวช้ีวัดของคุณภาพชีวิต ไมใชการมีทุนมากไมใชทรัพยากรธรรมชาติ
หรือการมีแรงงานแตเปนความรู ซ่ึงจะทําใหมนุษยปรับตัวและเพ่ิมขีดความสามารถในการทํางาน1  
ทุกสังคมจะตองมีความสามารถในการนําความรูมาสรางนวัตกรรม  สําหรับเปนพลังขับเคล่ือน การ
พัฒนาสังคม  ความรูและนวัตกรรมท่ีสรางขึ้นนั้น  จะตองกอประโยชนตอสังคมและสวนตาง ๆ ที่มี
ความแตกตางหลากหลายอยางท่ัวถึงและเปล่ียนแปลงท้ังเศรษฐกิจเพื่อการแขงขันและเศรษฐกิจ
พอเพียงอยางสมดุล สังคมไทยจึงตองเตรียมตัวเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงอยางรูเทาทันและ
สามารถปรับเปล่ียนกระบวนทัศนของท้ังสังคม (paradigm shift)2    

 การพัฒนาประเทศดังกลาว จึงมุงเนนใหองคการไดเตรียมความพรอมเพื่อนําไปสูการ
เปล่ียนแปลงอยางเปนระบบและมีการปรับปรุงอยางตอเนื่องใหทันการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นอยาง

                                                                            

 1ศักด์ิสิน  ชองดากุล,  “สังคมโลกเปล่ียนไปสังคมการศึกษาไทยเปล่ียนไปบางแลว    
หรือยัง,” วารสารวิชาการ  10, 1 (มกราคม-มีนาคม 2550) : 9. 

 2สุรวุฒิ  ธัญญลักษณ, “การพัฒนาสมรรถนะเพื่อเพิ่มประสิทธิผลขององคกรขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน,” วารสารวิทยาจารย 10, 8 (มิถุนายน 2550) 

: 83-87. 
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รวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน3 สถานศึกษาในฐานะองคการหลักทางสังคมท่ีสําคัญมีหนาท่ีรับผิดชอบ
การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนและพัฒนาสังคมโดยเชื่อมโยงระหวาง “ความรู” กับ “ทรัพยากร
มนุษย” บูรณาการและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เพื่อกาวไปสูสังคมฐานความรู เพราะความรู
ถือเปนสินทรัพยที่สําคัญยิ่งในการสรางศักยภาพการแขงขันและความสามารถหลักใหกับประเทศ 
นําไปสูความมั่งคั่งและการเจริญเติบโตรวมท้ังการพัฒนาใหเกิดนวัตกรรม (innovation) ที่เหนือกวา
คูแขงขันและเปนปจจัยที่สําคัญในการผลักดันใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง เพื่อสรางองคความรู 
(created knowledge) ใหกับองคการ4   โดยมีจุดเนนการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 
สอดคลองตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (ที่แกไขเพิ่มเติม 2545) ที่ไดกําหนด
ความมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาโดยมุงเนนเพื่อพัฒนาคุณภาพของคนไทยให เปน
มนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการ
ดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ใฝรูและเรียนรูดวย
ตนเองอยางตอเน่ือง5 รวมทั้งการที่จะปฏิบัติภารกิจขององคการใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายท่ี
กําหนดเพื่อนําไปสูองคการแหงการเรียนรู ผูบริหารสถานศึกษาในฐานะผูนําองคการจึงจําเปนตอง
ปรับเปล่ียนแนวทางในการการบริหารจัดการ ใหทันกับสภาพแวดลอมทางการศึกษาท่ีกําลัง
ตองการคนที่มีความรู มีความสามารถ ดวยการปรับเปล่ียนตนเอง สรางวิสัยทัศนกวางไกล มีการ
เรียนรูรวมกันอยางตอเน่ืองและมีอํานาจหนาที่ในการตอบสนองความตองการของผูที่มาใชบริการ 

โครงสรางขององคการจะตองมีความยืดหยุนได มีระบบสารสนเทศ   ที่ทันสมัย รวดเร็ว ส่ือสารได
ถูกตองตลอดจนมีการทํางานเปนทีม   
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ปจจุบันสังคมไทยมีการปฏิรูประบบราชการและการเปล่ียนแปลงระบบบริหารงาน
ภาครัฐท่ีมุงผลสัมฤทธ์ิ มีประสิทธิภาพ และความคุมคา ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ

                                                                            

 3สุนันทา  เลาหนันทน, การพัฒนาองคการ, พิมพคร้ังที ่4 (กรุงเทพฯ : วิรัตน เอ็ดดูเคชั่น, 
2548), 69-71. 

 4ชูเกียรติ บุญกะนันท, “รูปแบบความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนของปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอการเปนองคการแหงการเรียนรู  สําหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ,” วารสารศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร  9, 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2550) : 97-98. 

 5“พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 2545 (ฉบับที่ 2) 
พุทธศักราช 2545,” ราชกิจจานุเบกษา  119, 123ก (19 ธันวาคม 2545) : 28. 
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วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ระบุในมาตรา 11 วา สวนราชการมีหนาท่ีพัฒนา
ความรูในสวนราชการ ใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอโดยตองรับรูขอมูล
ขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการได
อยางถูกตอง รวดเร็ว และเหมาะสมตอสถานการณ  รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรู
ความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปล่ียนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรท่ีมี
ประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน ทั้งน้ี เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการของสวนราชการให
สอดคลองกับการบริหารราชการใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ ตามพระราชกฤษฎีกานี้6  และในคูมือการ
ดําเนินการตามพระราชกฤษฎีกา ไดมุงเนนใหสวนราชการตองมีการพัฒนาความรู เพื่อใหมีลักษณะ
เปนองคการแหงการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ นั้นตองสรางระบบใหสามารถรับรูขาวสารไดอยาง
กวางขวาง  สามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการได
อยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณที่มีการเปล่ียนแปลงไป มีการสงเสริมและพัฒนา
ความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปล่ียนทัศนคติของขาราชการ เพื่อใหขาราชการทุกคน
เปนผูมีความรูความสามารถในวิชาการสมัยใหมตลอดเวลา มีความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีให
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และมีคุณธรรม ในหมูขาราชการมีสวนรวมใหเกิดการแลกเปล่ียนความรูซ่ึง
กันและกัน เพื่อการนํามาพัฒนาในการใชปฏิบัติราชการรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพ  โดยใหสวน
ราชการประเมินสมรรถนะบุคคลและจัดทําแผนพัฒนากําลังคนทุกระดับเปนรายบุคคลเพื่อใหมี
สมรรถนะ เหมาะสมกับการปฏิบัติภารกิจไดอยางสัมฤทธ์ิผล สอดคลองกับทิศทางของสวนราชการ 

ทั้งในดานองคความรูและการปรับเปล่ียนกระบวนทัศน  ทัศนคติ คานิยม และวัฒนธรรม ในการ
ทํางาน  ผูบังคับบัญชาทุกระดับใชระบบการบริหารและพัฒนาผลการปฏิบัติงาน เปนกลไกในการ
ปรับปรงุผลการปฏิบัติงานและพัฒนาขีดความสามารถของบุคคลใหมีสมรรถนะที่เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติภารกิจตามบทบาท ที่สอดคลองกับทิศทางขององคกร และสามารถสรางผลผลิต ผลลัพธได
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ผูนําทุกระดับมีสมรรถนะท่ีเหมาะสม มีภาวะผูนํา และเปน
ผูสรางกระแสการเปล่ียนแปลงใหองคกร พัฒนาผูใตบังคับบัญชาใหมีความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะที่ เหมาะสมกับการปฏิบัติภารกิจที่สอดคลอง  กับทิศทางขององคกรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  พัฒนากําลังคนใหมีความสามารถและทักษะในการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให
สามารถทํางานสอดรับกับการปรับระบบ และวิธีการทํางานแนวใหมไดอยางคลองตัว และทํางาน

                                                                            

 6สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, คูมือคําอธิบายและแนวทางปฏิบัติตาม
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  พ.ศ. 2546 (กรุงเทพฯ : 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2547), 4. 
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เบ็ดเสร็จไดในตนเอง   สงเสริมใหกําลังคนในสังกัดทุกคนไดรับการพัฒนา ปละไมนอยกวา 10 วัน 

เพื่อใหเกิดการส่ังสมองคความรู  อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ  จัดกิจกรรมการแลกเปล่ียนและ
ถายทอดประสบการณและองคความรูระหวางหนวยงาน เพื่อใหเกิดการเรียนรูในมิติที่หลากหลาย
และสามารถ เชื่อมโยงการดําเนินงานใหสอดประสานไปในทิศทางเดียวกัน สรางระบบการบริหาร
จัดการความรู (knowledge management) สรางสภาพแวดลอมขององคกรใหเอ้ือตอการเรียนรูใน
สวนราชการเพื่อใหเปนองคการแหงการเรียนรู (learning organization) และเกิดกระบวนการเรียนรู
ไดดวยตนเองและการเรียนรูรวมกัน โดยสามารถนํามาประยุกตใชไดอยางเหมาะสมกับบทบาท
หนาที ่ และสรางเครือขายองคความรู เพื่อเพิ่มโอกาสการพัฒนาตนเองดวยการเรียนรูที่เขาถึงองค
ความรูใหม ๆไดโดยงายสะดวกรวดเร็ว และทันสมัยรวมท้ังเปนกลไกในการแลกเปล่ียนองคความรู 
(knowledge sharing) ระหวางหนวยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชน7 
 สถานศึกษาในฐานะที่เปนองคการระดับปฏิบัติการระดับลางท่ีมีความสําคัญและเปน
หนวยงานท่ีรับผิดชอบการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและสังคม8 การจะจัด
การศึกษาใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพไดอยางไรน้ัน นายแพทยเกษม วัฒนชัย ไดเสนอ
แนวคิดวาจําเปนตองเนนปจจัย 3 ประการ ดังน้ี ประการท่ี 1 สรางระบบบริหารจัดการใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประการที่ 2 พัฒนาคนในองคการใหมีความรอบรูและความ
เชี่ยวชาญ   และประการที่ 3 นําระบบคุณภาพ (quality system) มาใชในงานทุกดาน   รูปแบบ       
การบริหารจัดการสถานศึกษาจึงจําเปนตองปรับเปล่ียนสถานศึกษาใหเปนองคการท่ีมีความ
คลองตัว มีความพรอมท่ีจะพัฒนาศักยภาพในการเรียนรูมีการคิดอยางสรางสรรค เพื่อตอบสนองตอ
ความตองการในการรับบริการทางการศึกษาของสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งควรมีลักษณะ
เปนองคการรูปแบบใหมที่มีขนาดเล็กลง ใชกําลังคนนอย บุคลากรมีความชํานาญ มีความเปนมือ
อาชีพ บริหารงานโดยใชทีมงานเปนฐาน มุงผลสัมฤทธ์ิของงาน ใหอํานาจในการตัดสินใจแก
ผูปฏิบัติงานมากขึ้น มีการแลกเปล่ียนขอมูลเพื่อชวยใหการทํางานรวมกันประสบผลสําเร็จ  ใชการ
เรียนรูเปนฐาน มีการสงเสริมใหบุคลากรมีการเรียนรูอยางตอเนื่อง เพื่อนําศักยภาพภายในของตน
ออกมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดรอบ ๆ ตัว  การศึกษาตองผลิตนักคิดและนักแกปญหาท่ีมี

                                                                            

 7สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ , แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
ราชการไทย พ.ศ. 2551-พ.ศ. 2555 (กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ , 

2551), 29-40. 

 8วิโรจน  สารรัตนะ, โรงเรียน : องคการแหงการเรียนรู กรอบแนวคิดเชิงทฤษฏีทางการ
บริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ : อักษราพิพัฒน, 2544), 3. 
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วิจารณญาณท่ีดี ซ่ึงบุคคลสําคัญที่จะเปนผูนําการเปล่ียนแปลงใหครูพัฒนาตนเอง โดยบริหารจัดการ
โรงเรียนใหเอ้ือตอการเรียนรูของครูและสรางเสริมใหโรงเรียนเปนองคการแหงการเรียนรู (learning 

organization) ก็คือ ผูบริหาร9 เพราะเปนผูที่มีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาโรงเรียน ทั้งในทาง
สรางสรรคและในการทําลาย10  ทั้งนี้ กระทรวงศ ึกษาธิการไดสงเสริมใหมีระบบกระบวนการผลิต
การพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเปน
วิชาชีพระดับสูง โดยการกํากับและประสานงานใหสถาบันที่ทําหนาท่ีผลิตและพัฒนาครู คณาจารย
รวมท้ังบุคลากรทางการศึกษาใหมีความพรอมและมีความเขมแข็งในการเตรียมบุคลากรใหมและ    
การพัฒนาบุคลากรประจําการอยางตอเนื่อง  โดยมีทิศทางการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตามกรอบแนวทางดําเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545 มีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยตรงกําหนดไวใน
หมวด 7  ซ่ึงไดใหความสําคัญตอการบริหารงานบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษา  
กําหนดใหมีองคกรกลางสําหรับบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเปน
การเฉพาะ เนนใหมีการกระจายอํานาจการบริหารงานบุคคลสูเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา  
ใหมีความคลองตัว  โปรงใส  เปนธรรม  เพื่อสงผลตอการปฏิรูปการเรียนการสอนอยางจริงจัง   

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดกําหนดระบบการพัฒนาที่เนน
สมรรถนะสําหรับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขึ้นตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ .ศ. 2527 ไดกําหนดไวใน    
หมวด 3  การกําหนดตําแหนงวิทยฐานะและการใหไดรับเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจํา
ตําแหนง มาตรา 54 กําหนดวา การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะใด และ
การเล่ือนเปนวิทยฐานะใดตองเปนไปตามมาตรฐานวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก .ค.ศ. 
กําหนดตามมาตรา 42  ซ่ึงผานการประเมิน ทั้งน้ีใหคํานึงถึงความประพฤติดานวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ประสบการณ คุณภาพการปฏิบัติงาน ความชํานาญ ความเช่ียวชาญ 
ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีในดานการเรียน การสอน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก .ค.ศ. 
กําหนด  นํามาใชเปนกรอบในการพัฒนาและการประเมินคุณภาพครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหาร

                                                                            

 9สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ,  ปฏิรูปครู...สูฝน  (กรุงเทพฯ : 

สํานักพิมพเสมาธรรม, 2548), 2. 

 10ขวัญหทัย  ทองธิราช, “ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหาร
กับสภาพความเปนองคการแหงการเรียนรู โรงเรียนประถมศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หนองบัวลําภู,” วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา  11, 1 (มกราคม-มิถุนายน 2552 ) : 9. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



6 
 

 
 

การศึกษา และศึกษานิเทศก 11 เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของการพัฒนาขาราชการใหเปนมืออาชีพ        
มีสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจํากลุมงาน /ขีดความสามารถในระดับสูง และพัฒนาระบบ  
การบริหารความรูอยางตอเน่ือง ปรับกระบวนทัศน วัฒนธรรม และคานิยมในการทํางาน รวมทั้ง
ปรับเปล่ียนวัฒนธรรมการทํางานใหมท่ีเหมาะสมกับภารกิจการพัฒนานโยบายและแผนการศึกษา 
ที่มุงเนนผลสัมฤทธ์ิ ประสิทธิภาพ ความคุมคา และเจตนารมณของกฎหมายการศึกษา สําหรับ     
การพัฒนาตนเอง เนนการสงเสริมการแสวงหาความรูใหม ๆ ที่สรางสรรค  และทันสมัย              
การแลกเปล่ียนเรียนรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  สรางความรูและ
ความคิดเชิงสรางสรรคเพื่อใหทันโลก ทันเหตุการณ และทันสมัย ตลอดจนมีความรู ความเชี่ยวชาญ 
เพ่ือใหเกิดการมีสวนรวมในการพัฒนาองคการ การสรางบรรยากาศในการบริหารงานท่ีบุคลากร    
มีความเปนวิชาชีพ มีการสรางวิสัยทัศนและเจตคติของบุคคลในองคการ โดยมีการกําหนดวิสัยทศัน
และคุณคาอยางชัดเจน การบริหารงานท่ีมุงผลสัมฤทธ์ิ ทิศทางการดําเนินการที่ส่ือสารใหชัดเจนวา 
จะนําองคการมุงหนาไปทิศทางใด  มุงเนนใหสมาชิกทุกคน มีความกระตือรือรนท่ีจะเรียนรู พัฒนา
ตนเอง เพิ่มพูนความรู ทักษะอยางตอเน่ืองดวยกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต รูจักการคิดวิเคราะห
และสังเคราะห เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเองและองคการ ใหการดําเนินการตามภารกิจตาง ๆ ใหบรรลุ
เปาหมายโดยมีรูปแบบการทํางานเปนทีม มีการเรียนรูรวมกัน และมีความคิดความเขาใจเชิงระบบท่ี
ประสานกัน ทําใหทรัพยากรบุคคลในองคการมีความสามารถ ความเชี่ยวชาญและเปนมืออาชีพ
อยางแทจริง   
 จากเหตุผลดังกลาว เราจะเห็นไดวา  สมรรถนะของผูบริหารและองคการแหงการเรียนรู 
มีความสําคัญและเปนแนวทางของการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาในยุคปจจุบัน 

 
ปญหาของการวิจัย 
 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาแหงชาติ ไดทํารายงานการประเมินการปฏิรูปการ
เรียนรูระดับขั้นพื้นฐาน ดานผลลัพธผูเรียน ดังน้ี 1) ดานความรูดานวิชาการ 5 วิชา จากการวัด
ความรูของผูเรียนในดานวิชาการ 5 วิชา ไดแก ภาษาไทย สังคมศึกษา วิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
และภาษาอังกฤษ  พบวา ในระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 ความสามารถในวิชาคณิตศาสตรและ
ภาษาอังกฤษของผูเรียนอยูในระดับต่ํา (รอยละ 30.51  และรอยละ 38.42 ตามลําดับ) วิชาภาษาไทย  
วิทยาศาสตรอยูในระดับปานกลาง (รอยละ 47.09 และ   รอยละ 47.53 ตามลําดับ) วิชาสังคมอยูใน

                                                                            

 11อิสรีย  ประทุมทิพย, ศาสตรแหงกฎหมายสูการศึกษา เลม 1  กฎหมายสําหรับการ
บริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ : สวัสดิการสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2549), 201. 
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ระดับคอนขางสูง (รอยละ 58.23) สวนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวาความสามารถของผูเรียน
ในวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ  อยูในระดับต่ํา (รอยละ 30.17, 19.02 และ 30.55 
ตามลําดับ)  วิทยาศาสตรอยูในระดับปานกลาง (รอยละ 58.23)  2) การประเมินคุณลักษณะที่พึง
ประสงคของผูเรียน 4 ดาน จากการวัดคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียนท้ัง 4 ดาน ไดแก ความรู 
วิชาการ ทักษะความคิด ทักษะการแสวงหาความรูและทักษะการทํางาน และคุณลักษณะการเปน
พลเมืองท่ีดี พบวาผูเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 6 คุณลักษณะเกือบทุกดานอยูในระดับปานกลาง 
(รอยละ 44.36, 42.66 และ 49.67 ตามลําดับ) ยกเวนดานคุณลักษณะความเปนพลเมืองดี ที่อยูใน
ระดับคอนขางสูง (รอยละ 58.75) สําหรับผูเรียนในระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวาคุณลักษณะที่พึง
ประสงคดานความรูวิชาการอยูในระดับคอนขางตํ่า (รอยละ 39.14) ดานทักษะการคิดและดาน
ทักษะการแสวงหาความรูและทักษะการทํางานอยูในระดับปานกลาง (รอยละ 48.82 และ 47.66 
ตามลําดับ) ในดานลักษณะความเปนพลเมืองที่ดีคอนขางสูง (รอยละ 58.02) 3) ผลการประเมิน
คุณภาพผูเรียนตามวิชาพบวา ผูเรียนในระดับประถมศึกษาปที่ 6 สวนใหญ (รอยละ 44.66-66.10) มี
คุณภาพพอใชทุกรายวิชา แตเปนที่นาสังเกตวาวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษมีผูเรียน
ที่ตองปรับปรุงเปนจํานวนมาก (33.02, 38.30 และ 34.44 ตามลําดับ)  ผลการประเมินในดาน
คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียนพบวา ผูเรียนสวนใหญในระดับประถมศึกษาปที่ 6 (รอยละ 
61.41-82.37)  มีคุณภาพอยูในระดับพอใชทุกดาน สวนผลการประเมินอยูในระดับดีมีเพียงเล็กนอย 
(รอยละ 5.28-26.47) โดยดานลักษณะความเปนพลเมืองท่ีดีมีมากท่ีสุด (รอยละ 26.47) อยูในระดับ
ต่ําท่ีสุดคือดานทักษะความคิด (รอยละ 5.28) และพบวาผูเรียนที่คุณลักษณะท่ีพึงประสงคตอง
ปรับปรุงอยางมาก (รอยละ 24.95) ในดานทักษะการแสวงหาความรูและทักษะการทํางาน สําหรับ
ผูเรียนในระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 สวนใหญ (รอยละ 44.58-62.11) ในวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร 
และภาษาอังกฤษ มีคุณภาพอยูในระดับท่ีตองปรับปรุง สวนวิชาภาษาไทยและวิทยาศาสตรผูเรียน
สวนใหญ (รอยละ 72.68-76.63) มีคุณภาพ  อยูในระดับพอใช การประเมินในดานคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ผูเรียนในระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 สวนใหญ (รอยละ 51.30-69.85) มีคุณภาพอยูในระดับ
พอใช ทุกดาน และอยูในระดับท่ีดีมาก  (รอยละ 46.02) ในดานทักษะการคิด สวนดานท่ีตอง
ปรับปรุงท่ีมีสัดสวนสูง คือ ดานทักษะ การแสวงหาความรูและทักษะการทํางาน (รอยละ 29.43) ผล
การประเมินงานวิจัยโดยรวม ผูเรียนมีคุณภาพอยูในระดับที่ตองปรับปรุงถึงรอยละ 40-60 ระดับ
พอใช รอยละ 20-40 และระดับดี   รอยละ 5-20 สวนการประเมินของกรมวิชาการ ผูเรียนท่ีมี
คุณภาพตองปรับปรุงรอยละ 10-40 ระดับพอใช รอยละ 50-70 ระดับดี รอยละ 10-20  4) การ
ประเมินระดับโรงเรียน  จากการประเมินคุณภาพระดับโรงเรียนพบวา คุณลักษณะที่พึงประสงค
ของผูเรียนในดานวิชาการความรู ทักษะการคิด ทักษะการแสวงหาความรูและทักษะการทํางาน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



8 
 

 
 

โรงเรียนสวนใหญคุณภาพอยูระดับท่ีตองปรับปรุงรอยละ 90.00-98.13 ในระดับประถมศึกษาปที่ 6 
และรอยละ 91.94-99.19 ในระดับมัธยมศึกษาปที่ 3  มีเพียงดานลักษณะความเปนพลเมืองที่ดี ที่มี
โรงเรียนอยูในระดับท่ีตองปรับปรุงและระดับพอใช ใกลเคียงกัน คือ รอยละ 43.75, 49.38 ในระดับ
มัธยมศึกษาปที่ 6 และรอยละ 59.68, 36.29  ในระดับมัธยมศึกษาปที่ 312 5) ผลการประเมินภายนอก
โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน) ในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ผลการประเมินสถานศึกษาในรอบแรก จํานวน 22,992 โรง หรือรอยละ  65.39 โรง ที่
ไมไดมาตรฐาน  1)โรงเรียนที่อยูในระดับพอใชคือ คาเฉล่ียของผลประเมินทั้ง 14 มาตรฐาน อยู
ในชวง 1.75 ถึง 2.50 หรือ คาเฉล่ียของผลประเมินทั้ง 14 มาตรฐาน มากกวา 2.50 แตมีบางมาตรฐาน
อยูในระดับปรับปรุง จํานวน 22,324 โรง หรือรอยละ 63.49 โรงที่อยูในระดับปรับปรุง คือ คาเฉล่ีย
ของผลประเมินทั้ง 14 มาตรฐาน ต่ํากวา 1.75 จํานวน 668 โรง หรือรอยละ 1.9013  จากผลการ
ประเมินขางตนชี้ใหเห็นวา คุณภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวมของประเทศยังไมดีนัก 
โดยมีสถานศึกษาท่ีไดมาตรฐานไมถึงรอยละ 50 

 นอกจากนี้ ในการศึกษาสภาพและปญหาการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสถานศึกษาในประเทศไทย พบวามีผูบริหารสถานศึกษาจํานวนไมนอยที่ยังขาดลักษณะการ
บริหารสถานศึกษา ซ่ึงถือไดวาเปนปญหาและสงผลกระทบตอการบริหารและการจัดการศึกษาเปน
อยางมาก เชน ขาดความรูความสามารถในการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพ มีพฤติกรรมในการ
ทํางานท่ีเฉื่อยชาละเลย และเพิกเฉยตอการปฏิบัติหนาท่ีของตนเอง ขาดคุณธรรมและจริยธรรม มี
ลักษณะของการเปนนักอนุรักษนิยมมากกวาการเปนผูผลักดันการเปล่ียนแปลง ขาดความสามารถ
ในการจัดการเทคโนโลยีขอมูลขาวสาร โดยผลการศึกษาบงช้ีวาผูบริหารยังคงมีขอจํากัดอยูในหลาย
ประการ ไมวาจะเปนการตระหนักถึงผลประโยชนสาธารณะ  ความซ่ือสัตยสุจริต การคํานึงถึง
ระเบียบวินัย และความผูกพันตอองคการ ผูบริหารสถานศึกษาขาดความยุติธรรม บางคนขาดความรู
และประสบการณทางการศึกษา   ดังจะเห็นไดจากการวิพากษวิจารณของส่ือมวลชนมากมาย อาทิ
เชน ผูบริหารบางคนใหความสนใจตอการบริหารงานวิชาการคอนขางนอย  ไมสนับสนุนและเขา
รวมกิจกรรมของนักเรียน14  มีภารกิจ ที่ตองประสานงานภายนอกสถานศึกษาบอยครั้ง 15 มีขอ

                                                                            

 12สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, รายงานการประเมินการปฏิรูปการเรียนรูระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานผลลัพธผูเรียน  (กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟค, 2551), 89-91. 

 13สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, สมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีสากล พ.ศ. 2550 
(กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟค, 2551), 59. 

 
14

 มติชนรายวัน, 11 พฤษภาคม 2551. 
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รองเรียนเกี่ยวกับความไมโปรงใส  การแสวงหาผลประโยชนจากนักเรียน ผูปกครองและชุมชน  

เกี่ยวกับการระดมทุนทรัพยากร เพื่อพัฒนาการศึกษา16 การบริหารจัดการรายไดสถานศึกษาไม
ถูกตองตามระเบียบของทางราชการ บางคนมีพฤติกรรมไมเหมาะสม มีความสัมพันธฉันทชูสาว17 
ตลอดจนการบริหารจัดการสถานศึกษาท่ีไมเอ้ือตอการพัฒนาสถานศึกษา เชน ไมมีความตระหนัก
ในวิสัยทัศน ขาดการมี  สวนรวมของภาคีอ่ืน ๆ ขาดการบริหารจัดการท่ีมุงผลสัมฤทธ์ิ  วัฒนธรรม
องคการของการทํางานตามระบบราชการมีกฎระเบียบ  ขั้นตอนการปฏิบัติงานมาก มุงเนน
ผลประโยชนของตนเองและกลุมมากกวาผลประโยชนโดยรวมขององคกร ทําใหมีการทํางานใน
ลักษณะตางคนตางทําหนวยงาน ขาดการประสานงานท่ีดี มีการแบงชนช้ันตามตําแหนงและตาม
ลักษณะของหนาท่ี ทําใหการทํางานรวมกันไมมีประสิทธิภาพ18  และจากการประเมินสมรรถนะ
ของผูบริหารรายบุคคลของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ พบวา ดานความรูและสมรรถนะการบริหารการศึกษา ผูบริหารสามารถทํา
คะแนนไดใน กลุมสูง 6,112 คน คิดเปนรอยละ 16.29, กลุมกลาง 15,426 คน คิดเปนรอยละ 41.12 

และกลุมตน 15,984 คน คิดเปนรอยละ 42.59 ดานการเปนผูนําและคุณธรรม จริยธรรม ทําคะแนน
ไดในกลุมสูง 26,824 คน คิดเปนรอยละ 71.48, กลุมกลาง 6,128 คน คิดเปนรอยละ 16.34 และ กลุม
ตน 4,570 คน คิดเปนรอยละ 12.18 ดานภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี ทําคะแนนไดในกลุมสูง 534 

คน คิดเปนรอยละ 1.43, กลุมกลาง 1,410 คน คิดเปนรอยละ 3.76 และกลุมตน 35,578 คน คิดเปน
รอยละ 94.8119  
 สํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาท่ี 6 ซ่ึงจัดต้ังขึ้นตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 เรื่อง จัดตั้งสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการ
การศึกษาท่ี 1-12 และกรุงเทพมหานคร กําหนดใหสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษา
ที ่6   ตั้งสํานักงานอยูที่จังหวัดราชบุรี รับผิดชอบเขตพื้นที่ประกอบดวย จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี  
นครปฐม  สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร มีบทบาทหนาท่ี 
ดังนี้   1) ขับเคล่ือนเช่ือมโยงนโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการไปสูการปฏิบัติระดับ

                                                                                                                                                                                                                          

 
15สยามรัฐ, 12 มกราคม 2552. 

 16ไทยรัฐ, 28 มิถุนายน 2552. 

 
17คมชัดลึก, 13 กรกฎาคม 2552. 

 
18วิทยากร  เชียงกูล,  สภาวะการศึกษาไทย  ป พ.ศ. 2549/2550 การแกปญหาและ        

การปฏิรูปการศึกษาอยางเปนระบบองครวม  (กรุงเทพฯ : วี.ที.ซี. คอมมิวนิเคช่ัน, 2551), 8-10. 

 
19มติชนรายวัน,  8 มิถุนายน 2553. 

   ส
ำนกัหอ
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กลุมจังหวัด 2) จัดทําประสานและบูรณาการแผนยุทธศาสตรกลุมจังหวัดใหเกิดการเสริมพลังและ
การใชทรัพยากรรวมกัน  3) ศึกษา วิเคราะห วิจัยและติดตามประเมินผล เพื่อจัดทําขอเสนอแนะ   
ในการเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการดําเ นินงานตามนโยบายและยุทธศาสตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ 4) เปนเครือขายตามพันธกิจของหนวยงานในสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการตามท่ีไดรับมอบหมาย  5) เปนผูแทนกระทรวงศึกษาธิการในระดับกลุมจังหวัด ในการ
ปฏิบัติภารกิจการพัฒนาตามที่ไดรับมอบหมาย  6) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย  ใหสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรของ
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2551-2554) กระทรวงศึกษาธิการ ใน 3 ประเด็นยุทธศาสตร ไดแก 
การสรางโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต การยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา และการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศโดยใชความรูเปนฐาน20   
 เมื่อไดวิเคราะหขอมูลจากรายงานผลการตรวจราชการและติดตามการดําเนินงานตาม
นโยบายการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  งวดที่ 2 ประจําปงบประมาณ 

2551 พบวา ยุทธศาสตรที ่2 : การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มีผลการวิเคราะหผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชาติ ของสํานักงานคณะกรรมการศกึษา
ขั้นพื้นฐาน และสํานักงานทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ ในปการศึกษา 2551 ของสถานศึกษาใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบของสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาที่ 6 ไมเปนไปตาม
เปาหมายท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนดไวคือรอยละ 5521  นั้น ดังแสดงในตาราง ดังนี้  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                            

 
20สํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาท่ี 6,  แผนปฏิบัติราชการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2551 (ราชบุรี : สํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาท่ี 6, 2551), 1-5. 

 
21กระทรวงศึกษาธิการ, “คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2551,” 31 

ตุลาคม 2551. 
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ตารางท่ี 1 คะแนนรอยละของผลการประเมินคุณภาพการศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาท่ี  3 และ                

ชั้นมัธยมศึกษาท่ี 6 ปการศึกษา 2551  จําแนกเปนสาระการเรียนรู รายจังหวัด และ
ภาพรวม 

 

จังหวัด 

คะแนนรอยละสาระการเรียนรู 
ภาษาไทย คณิตศาสตร สังคม ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร 
ม.3 ม.6 ม.3 ม.6 ม.3 ม.6 ม.3 ม.6 ม.3 ม.6 

ราชบุรี 49.69 50.51 35.94 38.81 43.30 36.11 28.12 30.76 36.10 35.06 

กาญจนบุรี 47.91 45.98 33.33 34.65 41.99 33.90 27.16 29.04 33.68 33.34 

นครปฐม 50.41 47.31 36.11 36.13 44.17 34.05 28.83 29.36 36.71 33,31 

สุพรรณบุรี 49.00 51.81 34.79 41.60 42.57 37.13 28.11 33.53 35.81 37.48 

ประจวบคีรีขันธ 49.68 48.08 35.17 35.66 43.58 34.53 28.01 29.90 35.69 33.24 

เพชรบุรี 48.83 49.63 34.84 38.16 42.71 35.29 27.28 31.09 35.34 35.49 

สมุทรสงคราม 50.67 50.72 37.29 39.40 44.16 36,07 28.27 30.54 36.61 35.23 

สมุทรสาคร 48.48 48.99 33.78 37.24 41.62 35.36 26.78 30.17 34.15 34.34 

ภาพรวม 49.19 49.13 34.97 37.71 42.94 39.82 27.83 30.55 35.43 34.69 
 

ที่มา  :  สํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาท่ี 6, รายงานผลการตรวจราชการและ
ติดตามนโยบายการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  งวดที่ 2 ประจําป
งบประมาณ 2551  (ราชบุรี : สํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาท่ี 6, 2551), 114. 

 

 จากสภาพปญหาและผลการประเมินคุณภาพการศึกษาท่ีกลาวมาแลวนั้น ผูวิจัยเห็นวา
ส่ิงเหลานี้สะทอนถึงคุณภาพการปฏิบัติงานของผูที่มีสวนที่เกี่ยวของ และกระบวนการตาง ๆ ในการ
บริหารจัดการของสถานศึกษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานบริหารยุทธศาสตรและบูรณา
การการศึกษาท่ี 6  ซ่ึงองคการแหงการเรียนรูนับเปนรูปแบบการบริหารหนึ่งที่ผูบริหารนํามาใชเปน
พื้นฐานในการพัฒนาสถานศึกษากาวไปสูความสําเร็จ  และจากการพัฒนาสถานศึกษาสูองคการ
แหงการเรียนรูดังกลาวพบวาประสบปญหา คือ ผูบริหารขาดความรูความเขาใจในบทบาทหนาท่ี
ของผูบริหาร ผูบริหารละเลยตอการบริหารงาน ขาดทักษะการติดตอส่ือสารท่ีสรางความเขาใจอันดี
กับบุคลากรในสถานศึกษา ขาดการเขารวมสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นในที่ประชุมตาง ๆ โดย
คิดวาความคิดเห็นใดก็ตามจากครูก็ลวนแตดีทุกอยาง ขาดการกระตุนสงเสริมใหเกิดการใชความคดิ 

การต้ังสมมติฐานในปญหาที่เกิดขึ้น  ปลอยใหครูแกปญหากันตามลําพังโดยไมเขาไปเกี่ยวของ 

สงผลใหครูขาดขวัญและกําลังใจในการคิดและแลกเปล่ียนรวมกัน  ขาดการวางแผนการจัดการ
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ขอมูลสารสนเทศ รวมท้ังการควบคุมนิเทศติดตามประเมินและรายงานผลท่ีไมเปนระบบและขาด
ความตอเนื่อง22   
                  ดังนั้น อาจจะกลาวไดวา สมรรถนะของผูบริหาร และองคการแหงการเรียนรู เปนกล
ยุทธหนึ่งที่สําคัญในการพัฒนาสถานศึกษาใหประสบความสําเร็จ และมีความสําคัญอยางย่ิงในการ
พยากรณความสําเร็จทางการศึกษาในอนาคตและศักยภาพในการแขงขันในระดับภูมิภาคและ
ระดับประเทศ ตอไป ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาและองคการแหงการ
เรียนรูของสถานศึกษา เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลย่ิงขึ้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

 
22รุง แกวแดง,  การศึกษาไทยในเวทีโลก (กรุงเทพฯ : รุงเรืองสาสนการพิมพ, 2541), 1. 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

 เพื่อใหสอดคลองกับปญหาของการวิจัย ผูวิจัยจึงกําหนดวัตถุประสงค ดังนี้ 
 1.  เพื่อทราบสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา  ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสํานัก
บริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาท่ี 6 

 2.  เพื่อทราบองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสํานัก
บริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาท่ี 6 

 3.  เพื่อทราบความสัมพันธระหวางสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาและองคการ
แหงการเรียนรูของสถานศึกษา ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการ
การศึกษาท่ี 6 
 

ขอคําถามของการวิจัย 
 ผูวิจัยไดกําหนดขอคําถามสําหรับการวิจัย   เพื่อเปนแนวทางในการคนหาคําตอบใน      
การวิจัย  ดังนี้ 
 1.  สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสํานักบริหาร
ยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาท่ี 6 อยูในระดับใด   
 2.  องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสํานักบริหาร
ยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาท่ี 6 อยูในระดับใด 

 3.  สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาและองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา    
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาท่ี 6  สัมพันธกันหรือไม 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 เพื่อเปนแนวทางในการหาคําตอบสําหรับการวิจัย ผูวิจัยจึงตั้งสมมติฐานการวิจัยไว ดงัน้ี 

 1.  สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสํานักบริหาร
ยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาท่ี 6 อยูในระดับปานกลาง 

 2. องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสํานักบริหาร
ยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาท่ี 6 อยูในระดับปานกลาง 

 3.  สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธกับองคการแหงการเรียนรูของ
สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาท่ี 6  
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ขอบขายของการวิจัย 
 การบริหารของสถานศึกษามีลักษณะการจัดการเชิงระบบ (systems approach) ผูวิจัยได
นําแนวคิดของแคทซ และคาหน (Katz and Kahn) ที่กลาววาองคการเปนระบบเปด ประกอบดวย
ระบบยอย ๆ ภายในองคการที่มีความสัมพันธกับส่ิงแวดลอมภายนอก โดยระบบจะยอมรับตัวปอน 

(input) มีกระบวนการ (process) เปล่ียนแปลงตัวปอนใหกลายเปนผลผลิต (output) ที่มีปฏิสัมพันธ
กับสภาพแวดลอม (context) ทั้งภายในและภายนอกองคการ ถาเราพิจารณาโรงเรียนในฐานะท่ีเปน
ระบบ โรงเรียนก็เปนระบบเปด เปนสวนหน่ึงของชุมชน และสังคม  ซ่ึงตัวปอนของโรงเรียน ไดแก 
นักเรียน ครูอาจารย ผูบริหาร วัสดุอุปกรณ เทคโนโลยี เงิน ทุน ทรัพยสิน นโยบาย การจัดการ ซ่ึงจะ
ดําเนินการผานกระบวนการท่ีหลากหลายตามภารกิจ ไดแก การบริหาร การเรียนการสอน การนิเทศ  
ความสามารถทักษะตาง ๆ  ครู  ผูบริหาร บุคลากรมีความพึงพอใจ ความผูกพันตอองคกร   
ความสัมพันธที่ดีตอชุมชน ชื่อเสียงขององคการ23 ดังแผนภูมิท่ี 1 

 แนวคิดสมรรถนะ (competency) ของสํานักงาน ก.พ. ไดจัดทํา competency model ของ
ระบบราชการพลเรือนไทยกําหนดตนแบบสมรรถนะ (competency model) สําหรับระบบราชการ
ไทย ประกอบดวย 2 สวนหลัก ดังน้ี 1) สมรรถนะหลัก (core competency) หมายถึง สมรรถนะท่ี
ขาราชการทุกคนทุกระดับในองคกรจะตองมีรวมกัน เพื่อเปนการกําหนดความรูความสามารถและ
คุณลักษณะที่สอดคลองและสงเสริมใหสมรรถนะหลักขององคกร  ประกอบดวย 5 สมรรถนะ คือ 
การมุงผลสัมฤทธ์ิ  การบริการที่ดี  การส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ จริยธรรม และ           
ความรวมแรงรวมใจ  และ 2) สมรรถนะเฉพาะดาน (functional competency) หมายถึง คุณลักษณะ 

(ความรู ทักษะ และพฤติกรรม) ที่บุคคลในแตละสายวิชาอาชีพจําเปนตองมีเพื่อใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดประสบความสําเร็จ24  ซ่ึงจะแตกตางกันไปตามหนาท่ีความรับผิดชอบ  สํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะโดยพิจารณาจากการ
ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน   ประกอบดวย สมรรถนะหลัก 4 สมรรถนะ คือ การมุงผลสัมฤทธ์ิ 

การบริการที่ดีการพัฒนาตนเอง การทํางานเปนทีม และสมรรถนะประจําสายงาน 4 สมรรถนะ คือ 

                                                                            

 23Daniel Katz and Robert L. Kahn, The Social Psychology of Organizations, 2nd ed. 

(New York : John Wiley & Sons, 1978), 3-4. 
 24สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.), “การปรับใชสมรรถนะใน การ

บริหารทรัพยากรมนุษย,”  เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง สมรรถนะของขาราชการ , 31 

มกราคม 2548. 
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การวิเคราะหและสังเคราะห การส่ือสารและการจูงใจ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และการมี
วิสัยทัศน25 

 องคการแหงการเรียนรูเปนองคประกอบสําคัญที่สงผลใหงานบรรลุวัตถุประสงคอยางมี
ประสิทธิภาพ26  ซ่ึง มารควอดท และเรยโนลดส (Marquardt and Reynolds) ไดเสนอ องคกรแหง
การเรียนรูสากล 19 ประการ คือ 1) การเรียนรูเฉพาะบุคคล (individual learning) 2) การเรียนรูเปน
กลุม (group learning) 3)โครงสรางที่เหมาะสม (appropriate structure) 4) วัฒนธรรมการเรียนรูใน
องคกร (corporate learning culture) 5) การเพ่ิมอํานาจ (empowerment) 6) การวิเคราะห
สภาพแวดลอม (environmental scanning) 7) การสรางสรรคและถายโอนความรู (knowledge 

creation and transfer) 8) เทคโนโลยีการเรียนรู (learning technology) 9) คุณภาพ (quality) 10) กล
ยุทธ (strategy) 11) บรรยากาศท่ีสนับสนุน (supportive atmosphere)  12) การทํางานเปนทีม และ 

การทํางานแบบมีเครือขาย (teamwork and networking) 13) วิสัยทัศน (vision) 14) ความแตกตาง
ดานวัฒนธรรม (acculturization) 15) ขอบเขต (borders) 16) โลกาภิวัตน (globalization) 17) ภาษา 
(language) 18) ภาวะผูนํา (leadership) และ 19) ความแตกตางของหนวยงาน  (workforce 

diversity)27  และเพดเลอร, เบอรโกน และบอยเดล (Pedler, Burgoyne and Boydell) ไดกลาวถึง
ลักษณะที่เหมาะสมของการเปนบริษัทแหงการเรียนรู  (the learning company) 5 ดาน 1) กลยุทธ 
(strategy) 2) มีการสรางนโยบายแบบมีสวนรวม (participative policy making) 3) ดานโครงสราง 

(structures) 4) ดานการมองภายนอก (looking out) และ 5) ดานโอกาสในการเรียนรู (learning 

opportunities)28 เชนเดียวกับ เซ็นเก (Senge) ไดเสนอองคการแหงการเรียนรู 5 ประการ คือ 1) ความ
เชี่ยวชาญของบุคคล (personal mastery) 2) แบบแผนทางความคิด (mental models) 3) วิสัยทัศน

                                                                            

 25กระทรวงศึกษาธิการ, หนังสือที่ ศธ 0206.3/ ว 25  เรื่องหลักเกณฑและวิธีการให
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะ,  29 ธันวาคม 2548. 

 26สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน สํานักงาน ก.พ.,  สูบานใหม (กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพ
บริษัทประชาชน, 2540), 38. 

 27M. Marquardt and A. Reynolds, The Global Learning Organization (New York : 

IRWIN, Professional Publishing, 1994), 29-87. 

 28M. Pedler, et. al.,  The Learning Company : A Strategy for Sustainable Development 

(Maidenhead : McGraw Hill, 1991), 18-27. 
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รวมกัน (shared vision) 4) การเรียนรูของทีม (team learning) และ 5) การคิดอยางเปนระบบ 

(systems thinking)29   ดังแผนภูมิท่ี 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 1   ขอบขายเชิงการอางอิงของการวิจัย 

ที่มา  :  ปรับปรุงจาก  Daniel Katz and Robert L. Kahn,  The Social Psychology of Organization,   

2nd ed. (New York : John Wiley & Sons, 1978), 20. 
         :  สุนันทา เลาหนันทน, การพัฒนาองคการ, พิมพครั้งท่ี 4 (กรุงเทพฯ : วิรัตน เอ็ดดูเคชั่น, 
2548), 69-71. 

         :  สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, หลักเกณฑและวิธีการให
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะ   (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ      
คุรุสภาลาดพราว 2548), 1-15. 

         :  Peter M. Senge, The Fifth Discipline : The Art and Practice of the Learning Organization 

(New York : Doubleday Currency, 1990), 6-10. 

 

 

                                                                            

 29Peter M. Senge, The Fifth Discipline : The Art and Practice of the Learning 

Organization (New York : Doubleday Currency, 1990), 6-10. 

สภาพแวดลอม (context) 
(สภาพเศรษฐกจิ  สังคม  การเมือง) 

ปจจัยนําเขา (input) กระบวนการ (process) ผลผลิต (output) 

 
 
 

 
งบประมาณ 
วัสดุอุปกรณ 
การจัดการ 

 
 
 

 
การเรียนการสอน 
การนิเทศ 
 

 

ขอมูลยอนกลับ (feedback) 

บุคลากร 
    - สมรรถนะของ  

ผูบริหาร 

 
ผลสัมฤทธิ์ของ
ผูเรียน 
ประสิทธิผลของ
สถานศึกษา 

กระบวนการบริหาร    
- องคการแหงการ
เรียนรู 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้  ผูวิจัยตองการศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะของผูบริหารและองคการแหง
การเรียนรูของสถานศึกษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการ
การศึกษาท่ี 6 ตามหลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและ
เล่ือนวิทยฐานะ ของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) 
ประกอบดวย การมุงผลสัมฤทธ์ิ  การบริการท่ีดี  การพัฒนาตนเอง การทํางานเปนทีม การวิเคราะห
และสังเคราะห  การส่ือสารและการจูงใจ   การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และการมีวิสัยทัศน30   
 สําหรับองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาน้ัน ผูวิจัยศึกษาตามแนวคิดของ เซ็นเก
(Senge) มาศึกษา ซ่ึงประกอบไปดวย ความเชี่ยวชาญของบุคคล (personal mastery) แบบแผนทาง
ความคิด (mental models) วิสัยทัศนรวมกัน (shared vision) การเรียนรูของทีม (team learning) และ     

การคิดอยางเปนระบบ (systems thinking)31  ดังแผนภูมิท่ี 2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                            

 30สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา , หลักเกณฑและ
วิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะ  (กรุงเทพฯ :  
โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2548), 1-15. 

 31Senge, The Fifth Discipline : The Art and Practice of the Learning Organization, 20. 
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แผนภูมิท่ี 2   ขอบเขตของการวิจัย 

ที่มา  :  สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, หลักเกณฑและวิธีการให
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะ  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ        
คุรุสภาลาดพราว, 2548), 1-15. 

         :  Peter M. Senge, The Fifth Discipline : The Art and Practice of the Learning Organization 

(New York : Doubleday Currency, 1990), 6-10. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สมรรถนะของผูบริหาร (Xtot) 

 
องคการแหงการเรียนรู (Ytot) 

 
1. การมุงผลสัมฤทธ์ิ (X1) 
2. การบริการที่ดี (X2) 
3. การพัฒนาตนเอง (X3) 
4. การทํางานเปนทีม (X4) 
5. การวิเคราะหและสังเคราะห (X5) 
6. การส่ือสารและการจูงใจ (X6) 
7. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร (X7) 
8. การมีวิสัยทัศน (X8) 

 
1. ความเชี่ยวชาญของบุคคล (Y1) 
2. แบบแผนทางความคิด (Y2) 
3. วิสัยทัศนรวมกัน (Y3) 
4. การเรียนรูของทีม (Y4) 
5. การคิดอยางเปนระบบ (Y5) 

 
    ส
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 สมรรถนะ  หมายถึง  ความรู ความสามารถ และทักษะหรือคุณลักษณะที่เหมาะสม
จําเปนในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงประกอบดวย การมุงผลสัมฤทธ์ิ  

การบริการที่ดี  การพัฒนาตนเอง   การทํางานเปนทีม การวิเคราะหและสังเคราะห  การส่ือสารและการ
จูงใจ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การมีวิสัยทัศน 
 องคการแหงการเรียนรู หมายถึง หนวยงานท่ีมีบรรยากาศการเอ้ืออํานวยใหกับบุคลากร 
กลุมหรือทีมในทั้งองคการ เกิดกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณทั้งภายในและนอก
องคการ เพื่อการมีวิสัยทัศนรวมกันในการพัฒนาศักยภาพขององคการ มีศักยภาพในการจัดการ
ความรู และสรางองคความรูใหมอยางเปนระบบและมีความตอเน่ือง ประกอบดวย  ความเช่ียวชาญ
ของบุคคล แบบแผนทางความคิด วิสัยทัศนรวมกัน การเรียนรูของทีม และการคิดอยางเปนระบบ  

 ผูบริหาร หมายถึง ผูที่ดํารงตําแหนงผูบริหารของสถานศึกษา ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ของสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาท่ี 6 

 สถานศึกษา  หมายถึง หนวยงานของรัฐในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสํานักบริหาร
ยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาท่ี 6  ที่จัดการเรียนการสอนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 – ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6  

 สํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาที่ 6 หมายถึง หนวยงานภายในมีฐานะ
เทียบเทาสํานักในสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที ่11 

ธันวาคม 2551 โดยกําหนดใหตั้งสํานักงานอยูที่จังหวัดราชบุรี รับผิดชอบสถานศึกษาในเขตพื้นที่
จังหวัด ไดแก ราชบุรี กาญจนบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี สมุทรสงคราม 

และสมุทรสาคร 

   ส
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บทท่ี  2 
 

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 

 ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี  ผูวิจัยไดศึกษาวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของงานวิจัย  เอกสารตาง ๆ 
เกี่ยวของกับสมรรถนะของผูบริหารและองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบของสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาที่  6  แบงเปน  4 ตอน คือ  
สมรรถนะของผูบริหาร องคการแหงการเรียนรู  สํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาท่ี 
6  และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ตามลําดับดังตอไปน้ี 

 

สมรรถนะของผูบริหาร 
ความหมายของสมรรถนะ 
 โบยาทซิส (Boyatzis) กลาววา สมรรถนะ คือ คุณลักษณะที่มีสวนชวยใหบุคคลสามารถ
ผลิตผลงานที่มีประสิทธิภาพ หรือผลงานที่ดีเย่ียมได หรือหากจะแปลกลับกค็ือ ถาคนทํางานไมมี
คุณลักษณะเหลานั้นแลว จะไมสามารถผลิตผลงานที่มีประสิทธิภาพได1 
 แมคแคลแลนด (McClelland) กลาววา สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะของบุคคลที่
เหมาะสมท่ีสุดสําหรับบทบาทในตําแหนงงานนั้น2 

 แพรรี่ (Parry) กลาววา สมรรถนะ หมายถึง กลุมของความรู (knowledge) ทักษะ (skills) 

และคุณลักษณะ (attributes) ที่เกี่ยวของกันซ่ึงมีผลกระทบตองานหลักของตําแหนงงานหนึ่ง ๆ ซ่ึง
กลุมความรู ทักษะ และคุณลักษณะดังกลาวสัมพันธกับผลงานของตําแหนงงานนั้นๆ และสามารถ
วัดผลเปรียบเทียบกับมาตรฐานท่ีเปนที่ยอมรับ และเปนส่ิงท่ีสามารถเสริมสรางขึ้นไดโดยการผาน
การฝกอบรมและการพัฒนา3 

                                                                            

 1Rechard E. Boyatzis, The Competent Manager : A Theory of Effective Performance  

(New York : John Wiley & Sons, 1982 ), 58 

 2David C. McClelland, “Testing for Competence Rather than for Intelligence,” 

American Psychologist  28, 1 (January 1973) : 1-14. 
 3Scott B. Parry, Evaluating The Impact of Training  (New York : John and Willey, 

1997), 7. 
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 เชอรมอน (Shermon) กลาววา สมรรถนะ  หมายถึง ความสามารถและคุณสมบัติของแต
ละบุคคลที่จําเปนตองมี เพื่อใหสามารถทํางานในขอบเขตงานท่ีตนรับผิดชอบไดอยางมี
ประสิทธิภาพ4  

 สเปนเซอร และสเปนเซอร (Spencer and Spencer) กลาววา สมรรถนะ หมายถึง 

คุณลักษณะพื้นฐาน (underlying characteristic) ที่มีอยูภายในตัวบุคคลไดแก แรงจูงใจ (motive) 
อุปนิสัย (trait) อัตมโนทัศน (self-concept) ความรู (knowledge) และทักษะ (skill) ซ่ึงคุณลักษณะ
เหลาน้ีจะเปนตัวผลักดันหรือมีความสัมพันธเชิงเหตุผล (causal relationship) ใหบุคคลสามารถ
ปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบ หรือสถานการณตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและ/หรือสูง
กวาเกณฑอางอิง (criterion - reference) หรือเปาหมายท่ีกําหนดไว5 
 ณรงควิทย  แสนทอง  กลาววา สมรรถนะ หมายถึง ความสามารถหรือสมรรถนะของผู
ดํารงตําแหนงน้ัน  ๆ เฉพาะพฤติกรมแตมองลึกไปถึงความเชื่อ ทัศนคติ อุปนิสัย  สวนลึกของตน
ดวย6 

 ธํารงศักด์ิ คงคาสวัสด์ิ กลาววา สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะ เชน ความรู 
ความสามารถ ความชํานาญ ทักษะ ทัศนคติ ความเช่ือ ตลอดจนพฤติกรรมของบุคคลที่จะสามารถ
ปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จ7 

 สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ   กลาววา สมรรถนะ หมายถึง ความรู (knowledge) ทักษะ 

(skills) และคุณลักษณะสวนบุคคล (personal characteristic or attributes) ที่ทําใหบุคคลนั้นทํางาน
ในความรับผิดชอบของตนไดดีกวาผูอ่ืน8 

                                                                            

 4Ganesh Shermon, Competency Based HRM : A Strategic Resource for Competency 

Mapping Assessment and Development Centers  (New Delhi : Tata McGraw-Hill, 2004), 8. 

 5Signe M. Spencer and Lyle M. Spencer, Competence at Work : Models for Superior 
(New York : Wiley, 1993), 245. 

 6ณรงควิทย  แสนทอง, คูมือการพัฒนาระบบการบริหารผลงานยุคใหม (กรุงเทพฯ :  
เอช อาร เซ็นเตอร, 2547), 10-11. 

 7ธํารงศักดิ์ คงคาสวัสด์ิ,   เร่ิมตนอยางไร...เม่ือจะนํา  Competency  มาใชในองคกร    
(กรุงเทพฯ : สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน), 2548), 1. 

 8สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ, แนวทางการพัฒนาศักยภาพมนุษยดวย Competency Based 

Learning  (กรุงเทพฯ : ศิริวัฒนา อินเตอรพรินท, 2548), 17. 
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 อานนท  ศักดิ์วรวิชญ กลาววา สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะของบุคคล ซ่ึงไดแก 
ความรู ทักษะ ความสามารถ และคุณสมบัติตาง ๆ ไดแก คานิยม จริยธรรม บุคลิกภาพ คุณลักษณะ
ทางกายภาพและอ่ืน ๆ ที่จําเปนและสอดคลองกับความเหมาะสมกับองคการโดยเฉพาะอยางย่ิงตอง
สามารถจําแนกไดวาผูที่จะประสบความสําเร็จในการทํางานไดตองมีคุณลักษณะเดน  ๆ อะไรหรือ
ลักษณะสําคัญ ๆ อะไรบาง9 

 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน กลาววา สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะ
เชิงพฤติกรรมท่ีเปนผลมาจากความรู ทักษะ/ความสามารถ และคุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่ทําใหบุคคล
สามารถสรางผลงานไดโดดเดนกวาเพื่อนรวมงานอ่ืนๆ ในองคการ 10 
 จากความหมายดังกลาวจึงสรุปไดวา  สมรรถนะ  หมายถึง ความรูความสามารถ และ
ทักษะหรือคุณลักษณะที่เหมาะสมจําเปนในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 
ความเปนมาของสมรรถนะ 
 แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ (competency) ไดเริ่มตนขึ้นในป ค.ศ. 1970 โดยสํานักงาน
ขาวสารแหงประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงมีหนาท่ีในการเผยแพรวัฒนธรรมและขาวสารตาง ๆ ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาใหแกชาวตางประเทศทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศตาง ๆ ทั่วโลก 

ไดวาจางบริษัท Mcber ภายใตการนําของศาสตราจารย Dr. David C. McClelland นักจิตวิทยาแหง
มหาวิทยาลัยฮาวารด และท่ีปรึกษาองคกรธุรกิจตางๆ ใหเขามาชวยแกปญหาการคัดเลือกบุคลากร
ขององคกร โดยสรางและพัฒนาเครื่องมือเพื่อคัดเลือกบุคลากรแทนแบบทดสอบชุดเกา  ซ่ึงบริษัท
พบวามีขอจํากัดและจุดออนหลายประการในชวงที่ผานมา  สํานักงานขาวสารแหงประเทศ 
สหรัฐอเมริกาคัดเลือกบุคลากรโดยใชแบบทดสอบทักษะ “Foreign Service Officer Exam”           
ซ่ึงผูบริหารระดับสูงของสํานักงานแหงน้ี คิดวามีความจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานของพนักงาน 

จากการวิเคราะหแบบทดสอบ พบวาแบบทดสอบมีจุดออนหลายประการ อาทิ แบบทดสอบชุดน้ี
มุงเนนการทดสอบเกี่ยวกับวัฒนธรรมของชนช้ันกลางมากเกินไป  และกําหนดเกณฑการ
ประเมินผลที่สูงมากทําใหชนกลุมนอยหรือคนผิวดํามีโอกาสที่จะสอบผานนอยมาก สงผลให
                                                                            

 9อานนท  ศักดิ์วรวิชญ,   “แนวคิดเร่ืองสมรรถนะ Competency :  เรื่องเกาท่ีเรายัง      
หลงทาง,”  Chulalongkon  Review  16 (กรกฎาคม-กันยายน 2547) : 61. 

 10สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, ” คําจํากัดความและรายละเอียดสมรรถนะ 
(Competency) สําหรับตําแหนงในราชการพลเรือน,”   เอกสารในการสัมมนาเรื่องสมรรถนะของ
ขาราชการ  เสนอที่ สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน,  31  มกราคม 2548 . 
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สํานักงานถูกวิพากษ วิจารณวาการคัดเลือกพนักงานมีลักษณะอคติ  เลือกปฏิบัติ ไมเปนธรรม 

นอกจากนี้เม่ือวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางผลการปฏิบัติงานกับคะแนนสอบของพนักงานที่
ผานการคัดเลือกมา พบวาคะแนนสอบไมมีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน กลาว 

คือผูท่ีทําคะแนนสอบสูงบางคนมีผลการปฏิบัติงานต่ํากวามาตรฐานท่ีองคกรคาดหวัง แตบางคนทีม่ี
ผลคะแนนสอบไมคอยสูงมากนักแตกลับมีผลการปฏิบัติงานท่ีสูงกวามาตรฐาน เปนตน 

 แมคแคลแลนด (McClelland) ไดเริ่มทําการศึกษาวิจัย โดยสัมภาษณผูอํานวยการฝาย
บุคคลของสํานักงานขาวสารแหงประเทศสหรัฐอเมริกา  ผูบริหารระดับสูง และพนักงานระดับ
ผูปฏิบัติงานตําแหนงตาง ๆ อีก 2 กลุม ไดแก พนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 

(superior performer) และพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานเทากับเกณฑมาตรฐาน (average performer) 

โดยใชการสัมภาษณเชิงพฤติกรรม (behavioral event interview) ซ่ึงเปนเทคนิคการสัมภาษณที่
สอบถามผูถูกสัมภาษณดวยคําถาม 6 ขอ คือ สอบถามเกี่ยวกับประสบการณทํางานที่ประสบ
ความสําเร็จ 3 ขอ และประสบการณการทํางานท่ีลมเหลว 3 ขอ หลังจากนั้น นําขอมูลมาวิเคราะห
ผลโดยเปรียบเทียบพนักงาน ที่มีผลการปฏิบัติงานสูงกวาเกณฑมาตรฐาน (superior performer) และ
พนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานเฉล่ียอยูในเกณฑมาตรฐาน (average performer) เพื่อคนหาลักษณะ
ของพฤติกรรมของพนักงานทั้ง 2 กลุม และเรียกคุณลักษณะของพฤติกรรมท่ีกอใหเกิดผลการ
ปฏิบัติงานท่ีสูงกวามาตรฐาน (superior performance) นี้วา สมรรถนะ (competency) หลังจากนั้น
เขาไดทําการศึกษาวิจัยอีกหลายเรื่องก็ยืนยันวา สมรรถนะ เปนตัวทํานายความสําเร็จในการทํางาน
ของบุคลากรในตําแหนงหนึ่ง ๆ ไดดีที่สุด และมีความเบี่ยงเบนหรืออคตินอยที่สุดเม่ือเปรียบเทียบ
กับวิธีการคัดเลือกแบบเกา ๆ ซ่ึงใชวิธีการพิจารณาจากคะแนนผลการศึกษาจากสถาบันการศึกษา 

(school credentials) หรือการทดสอบความถนัด (aptitude test) และการทดสอบความรูทางวิชาการ 

(knowledge academic test) เปนตน ในป ค.ศ. 1982 โบยาทซิส (Boyatzis) ไดเขียนหนังสือ The 

Competent Manager: A Model for Effective Performance โดยใชคําวา competence ซ่ึงหนังสือของ
เขาไดรับความสนใจจากนักวิชาการ นักบริหารจํานวนมากนําแนวคิดนี้ไปประยุกตใชในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในองคการ  

 ตอมาไดมีการนําแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะนี้ไปประยุกตใชในการบริหารงานบุคคล
ของหนวยงานราชการในประเทศสหรัฐอเมริกามากย่ิงขึ้น โดยกําหนดปจจัยพื้นฐานวาในตําแหนง
หนึ่งๆ นั้นบุคคลจะตองมีความรู ทักษะ และคุณลักษณะอะไรบางและอยูในระดับใดจึงจะทําให
บุคคลนั้นปฏิบัติงานใหไดผลดี และบรรลุเปาหมายขององคกร หลังจากนั้นองคกรภาคธุรกิจเอกชน
หลายแหงในประเทศสหรัฐอเมริกาไดเริ่มนําแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะมาประยุกตใชในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลอยางแพรหลายและไดรับความนิยมเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วสําหรับในประเทศไทย  
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องคกรธุรกิจหลายแหงไดตื่นตัวและนําระบบสมรรถนะมาใชในการบริหารทรัพยากรบุคคล เมื่อ    

4-5 ปที่ผานมา อาทิเชน บริษัทปูนซิเมนตไทยจํากัด (มหาชน) บริษัท เอ ไอ เอสจํากัด (มหาชน) 

กลุมบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ บริษัทโตโยตามอรเตอร (ประเทศไทย) จํากัด  การไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย บริษัทการบินไทยจํากัด (มหาชน) ในปจจุบันนี้บริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจตาง ๆ 

กําลังใหความสนใจหรืออยูในชวงสรางและพัฒนาระบบสมรรถนะของตนเองอยางขะมักเขมน  

สําหรับภาคราชการและรัฐวิสาหกิจก็เห็นความสําคัญ และใหความสนใจในการนําระบบสมรรถนะ
มาใชในการบริหารทรัพยากรบุคคลเชนเดียวกัน เชน สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 

(ก.พ.) ไดจางบริษัท HAY Group มาเปนที่ปรึกษาในการสรางและพัฒนาระบบสมรรถนะให โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนใหขาราชการแสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกับหนาท่ีและสงเสริมให
ปฏิบัติภารกิจในหนาท่ีไดดียิ่งขึ้น จะกําหนดใหขาราชการทุกคนตองมีสมรรถนะหลักรวมกัน          

5 สมรรถนะ ซ่ึงเปนคุณลักษณะรวมกันของขาราชการพลเรือน  โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือหลอหลอม
คานิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงครวมกัน และไดเริ่มทดลองใชกับขาราชการต้ังแตป พ.ศ. 2547 

เปนตนมา11 

 

ประเภทของสมรรถนะ 
 การแบงประเภทสมรรถนะเปนการนํากลุมสมรรถนะบุคคลมาจัดเปนประเภทให
สอดคลองกับลักษณะงานในแตละองคการ  จากการศึกษาเกี่ยวกับการแบงประเภทของสมรรถนะ 

พบวานักวิชาการสวนใหญ แบงประเภทของสมรรถนะ ดังนี้  
 ณรงควิทย  แสนทอง ไดแบงประเภทของสมรรถนะ ตามแหลงท่ีมาออกเปน 3 ประเภท 

คือ  

 1.  สมรรถนะหลัก (core competency) หมายถึง บุคลิกลักษณะของคนที่อาจสะทอน
ใหเห็นถึงความรูทักษะ ทัศนคติ ความเช่ือ และอุปนิสัยของคนในองคการโดยรวมท่ีจะชวย
สนับสนุนใหองคการบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศนได 
  2.  สมรรถนะประจํากลุมงาน (job competency) หมายถึง บุคลิกลักษณะของคนที่
สะทอนใหเห็นถึงความรู ทักษะ ทัศนคติ ความเช่ือและอุปนิสัย ที่จะชวยสงเสริมใหคน ๆ นั้น
สามารถสรางผลงานในการปฏิบัติงานตําแหนงนั้น ๆ ไดสูงกวามาตรฐาน  

                                                                            

 11ฐิติพัฒน พิชญธาดาพงศ, “ยุทธวิธีการใชระบบสมรรถนะในการบริหารทรัพยากร
มนุษยเพื่อผลักดันองคกรสูความเปนเลิศเหนือคูแขง,” วารสารดํารงราชานุภาพ  6, 20 (กรกฎาคม - 
กันยายน 2548) : 16-63. 
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 3.  สมรรถนะสวนบุคคล (personal competency) หมายถึง บุคลิกลักษณะของคนที่
สะทอนใหเห็นถึงความรู ทักษะ ทัศนคติ ความเช่ือ และอุปนิสัย  ที่ทําใหบุคคลคนน้ัน                      
มีความสามารถในการทํา ส่ิงหนึ่งส่ิงใดไดโดดเดนกวาคนอ่ืนทั่วไป12 
 คณะกรรมการขาราชการพลเรือน ไดแบงสมรรถนะเปน 2 กลุม ดังนี้ 
 1.  สมรรถนะหลัก (core competency) คือ คุณลักษณะรวมของขาราชการพลเรือนไทย
ทั้งระบบเพื่อหลอหลอมคานิยมและพฤติกรมท่ีพึงประสงครวมกัน ประกอบดวย   สมรรถนะ             
5 สมรรถนะ คือ  

  1.1 การมุงผลสัมฤทธ์ิ (achievement motivation)    

  1.2 การบริการที่ดี (service mind) 

  1.3 การส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ (expertise) 

  1.4 จริยธรรม (integrity) 

  1.5 ความรวมแรงรวมใจ (teamwork) 

 2.  สมรรถนะประจํากลุมงาน (functional competency) คือ สมรรถนะท่ีกําหนดเฉพาะ
สําหรับกลุมงานเพ่ือสนับสนุนใหขาราชการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมแกหนาท่ี และสงเสริมให
ขาราชการปฏิบัติภารกิจในหนาท่ีใหไดดียิ่งขึ้น โดยโมเดลสมรรถนะกําหนดใหแตละกลุมงานมี
สมรรถนะประจํากลุมงาน กลุมงานละ 3 สมรรถนะ (ยกเวนกลุมงานนักบริหารระดับสูงมี 5 สมรรถนะ)  
สมรรถนะประจํากลุมงานมีท้ังหมด 20 สมรรถนะดวยกัน คือ  
  2.1 การคิดวิเคราะห (analytical thinking) 

  2.2  การมองภาพองครวม (conceptual thinking) 

  2.3  การพัฒนาศักยภาพคน (caring & developing others) 

  2.4  การส่ังการตามอํานาจหนาที่ (holding people accountable) 

  2.5  การสืบเสาะหาขอมูล (information seeking) 

  2.6  ความเขาใจขอแตกตางทางวัฒนธรรม (cultural sensitivity) 

  2.7  ความเขาใจผูอ่ืน (interpersonal understanding) 

  2.8  ความเขาใจองคกรและระบบราชการ (organizational awareness) 

  2.9  การดําเนินการเชิงรุก (proactiveness) 

 

                                                                            

 12ณรงควิทย  แสนทอง,  มารูจัก Competency  กันเถอะ  (กรุงเทพฯ :  เอช อาร เซ็นเตอร, 
2547),  10-11.  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 
 

26 

  2.10 ความถูกตองของงาน (concern for order) 

  2.11 ความมั่นใจในตนเอง (self confidence) 

  2.12 ความยืดหยุนผอนปรน (flexibility) 

  2.13 ศิลปะการส่ือสารจูงใจ (communication & influencing) 

  2.14 สภาวะผูนํา (leadership) 

  2.15 สุนทรียภาพทางศิลปะ (aesthetic quality) 

  2.16 วิสัยทัศน (visioning) 

  2.17 การวางกลยุทธภาครัฐ (strategic orientation) 

  2.18 ศักยภาพเพื่อนําการปรับเปล่ียน (change leadership) 

  2.19 การควบคุมตนเอง (self control) 

  2.20 การใหอํานาจแกผูอ่ืน (empowering others) 13 

 คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา  ไดกําหนดสมรรถนะในการประเมนิ
คุณภาพการปฏิบัติงาน ไว 2 กลุม ดังน้ี 

 1.  สมรรถนะหลัก (core competency) ประกอบดวย 

  1.1  การมุงผลสัมฤทธ์ิ ความมุงม่ันในการปฏิบัติงานในหนาท่ีใหมีคุณภาพ ถูกตอง 

ครบถวนสมบูรณ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และมีการพัฒนาผลงานใหมีคุณภาพอยางตอเน่ือง 

   1.2 การบริการที่ดี ความตั้งใจในการปรับปรุงระบบบริการใหมีประสิทธิภาพ เพื่อ
ตอบสนองความตองการของผูรับบริการ 

  1.3 การพัฒนาตนเอง การศึกษา คนควา หาความรู ติดตามองคความรูและ
เทคโนโลยีใหม ๆ ในวงวิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 

  1.4 การทํางานเปนทีม การใหความรวมมือ ชวยเหลือ สนับสนุน เสริมแรง           
ใหกําลังใจแกเพื่อนรวมงาน การปรับตัวเขากับบุคคลอ่ืน หรือ แสดงบทบาทผูนํา ผูตาม ไดอยาง
เหมาะสม 

 2.  สมรรถนะประจําสายงาน (functional competency) หมายถึง สมรรถนะที่กําหนด
เฉพาะสําหรับกลุมงานใด ๆ เพื่อสนับสนุนใหขาราชการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมแกหนาท่ี และ
สงเสริมใหขาราชการปฏิบัติภารกิจในหนาท่ีใหดียิ่งขึ้น สําหรับผูบริหารสถานศึกษา ประกอบดวย   

                                                                            

 13สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, “คําจํากัดความและรายละเอียดสมรรถนะ 
(Competency) สําหรับตําแหนงในราชการพลเรือน ,” เอกสารในการสัมมนาเรื่องสมรรถนะของ
ขาราชการ  เสนอที่ สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน,  31  มกราคม 2548. 
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  2.1 การวิเคราะหและสังเคราะห ความสามารถในการทําความเขาใจส่ิงตาง ๆ แลว
แยกประเด็นเปนสวนยอย ตามหลักการหรือกฎเกณฑที่กําหนด สามารถรวบรวมส่ิงตาง ๆ จัดทํา
อยางเปนระบบ เพื่อแกปญหาหรือพัฒนางาน รวมท้ัง สามารถวิเคราะหองคกรหรืองานในภาพรวม
และดําเนินการแกปญหาอยางเปนระบบ 

  2.2  การส่ือสารและการจูงใจ ความสามารถในการพูด  เขียน ส่ือสาร โตตอบ          
ในโอกาสและสถานการณตาง ๆ ตลอดจน สามารถชักจูงโนมนาวใหผูอ่ืน เห็นดวย ยอมรับ คลอย
ตาม เพื่อบรรลุจุดมุงหมายของการส่ือสาร 

  2.3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร   ความสามารถในการใหคําปรึกษา แนะนํา และ
ชวยแกปญหาใหแกเพื่อน รวมงานและผูเกี่ยวของ มีสวนรวมในการพัฒนา บุคลากร ปฏิบัติตนเปน
แบบอยาง รวมท้ังสงเสริมสนับสนุนและ ใหโอกาสผูรวมงานไดพัฒนา ในรูปแบบตาง ๆ 

  2.4 การมีวิสัยทัศน ความสามารถในการกําหนดวิสัยทัศนทิศทาง หรือ แนวทาง 

การพัฒนาองคกร ที่เปนรูปธรรมเปนที่ยอมรับ และเปนไปไดในทางปฏิบัติ การยอมรับแนวคิด/

วิธีการใหม ๆ เพื่อ การพัฒนางาน14 

 ดังนั้นสรุปไดวา สมรรถนะสามารถแบงออกเปน 2 ประเภท คือ สมรรถนะหลัก (core 

competency) ซ่ึงเปนคุณลักษณะท่ีพนักงานทุกคนในองคการจําเปนตองมี ทั้งน้ีเพื่อใหสามารถ
ปฏิบัติหนาท่ีไดบรรลุเปาหมายขององคการ    และสมรรถนะประจําสายงาน  (functional 

competency) คือ   สมรรถนะท่ีกําหนดสําหรับแตละกลุมงานเพ่ือสนับสนุนใหขาราชการแสดง
พฤติกรรมที่เหมาะสมแกหนาที่และสงเสริมใหสามารถปฏิบัติ ภารกิจในหนาที่ไดอยางดียิ่ง 

 
องคการแหงการเรียนรู 

 
ความหมายขององคการแหงการเรียนรู 
 เซ็นเก (Senge)  กลาววา องคการแหงการเรียนรู  หมายถึง เปนองคการท่ีบุคลากรเรียนรู
ที่จะขยายขีดความสามารถของตนเองอยางตอเนื่อง  ในการท่ีจะสรางสรรคผลงานตามความ
ปรารถนาของพวกเขา เปนองคการที่มีส่ิงใหม ๆ และมีการขยายขอบเขตของแบบแผนของการคิดท่ี

                                                                            

 14กระทรวงศึกษาธิการ, หนังสือที่ ศธ 0206.3/ว 25  เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการให
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะ,  29 ธันวาคม 2548. 
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จะใหความรู เปนองคการที่มีการสรางความใฝฝนรวมกันไดอยางอิสระ  และเปนองคการท่ีมี
บุคลากรเรียนรูวิธีที่จะเรียนรูรวมกันอยางตอเน่ือง15 

 เพดเลอร,  เบอรโกน และบอยเดล (Pedler, Burgoyne and Boydell) กลาววา ไดใชคําวา 
บริษัทแหงการเรียนรู (learning company) แทนคําวา องคการแหงการเรียนรู โดยมีความหมายวา 
บริษัทแหงการเรียนรู คือ องคการที่เอ้ืออํานวยความสะดวกตอการเรียนรูแกบุคลากรทุกคนโดย
บุคลากรและองคการนั้น จะมีการเปล่ียนสภาพ (transform) อยางตอเน่ือง16 

 มารควอดท และเรยโนลดส (Marquardt and Reynolds) กลาววา องคการแหงการเรียนรู 
หมายถึง องคการที่มีบรรยากาศที่กระตุนการเรียนรูของบุคคล และกลุมใหเกิดอยางรวดเร็วและ
สอนใหพนักงานมีกระบวนการคิดวิพากษวิจารณ   เพื่อความเขาใจในส่ิงท่ีเกิดขึ้น ซ่ึงส่ิงตาง ๆ 
เหลานี้ ที่มีในแตละบุคคล ชวยใหองคการเรียนรูในส่ิงท่ีผิดพลาด เชนเดียวกับเรียนรูในความสําเร็จ
แกบุคลากรและขยายการเรียนรู เพื่อการปรับตัวที่ดีและความสําเร็จในการเปล่ียนแปลง
สภาพแวดลอม17 

 กาวิน (Garvin) กลาววา องคกรแหงการเรียนรู หมายถึง เปนองคกรที่มีทักษะในการ
สราง การไดมา และการถายโอนความรู และการนําไปปรับเปล่ียนพฤติกรรม เพื่อสะทอนถึงความรู 
และความเขาใจใหม ๆ18 

 วอทคินส และมาสิก (Watkins and Marsick) กลาววา องคกรแหงการเรียนรู หมายถึง 
เปนองคกรที่ใชคนในการสรางความเปนเลิศใหแกองคกร  ขณะเดียวกันก็ใชองคกรในการสราง
ความเปนเลิศใหแกคน โดยใชการเรียนรูเปนกระบวนการเชิงกลยุทธที่มีลักษณะตอเนื่องและบูรณา
การเขากับการทํางานและมีการกระจายอํานาจใหแกคนในองคกร เพื่อกระตุนใหเกิดความรวมมือ 

                                                                            

 15Peter M. Senge, The Fifth Discipline : The Art and Practice of the Learning 

Organization  (New York : Doubleday Currency, 1990), 1. 

 16Mike Pedler, John Burgoyne and Tom Boydell, The Learning Company : A Strategy 

for Sustainable Development  (Maidenhead : McGraw-Hill Book Company, 1991), 1. 

 17Michael J. Marquardt and Angus Reynolds, The Global Learning Organization 

(New York : Irwin Professional Publishing, 1994), 2. 

 18D.A. Garvin,  “Building A Learning Organization,”  Harvard Business Review,        

23 (July-August 1993) : 78-91. 
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และการเรียนรูรวมกันเปนทีม รวมทั้งมีการเชื่อมโยงการพ่ึงพาท้ังในระดับบุคคลองคกร  และ
ชุมชน19 

 คิม (Kim) กลาววา องคกรแหงการเรียนรู หมายถึง เปนกระบวนการเรียนรูที่จะชวย
เพ่ิมพูนทักษะความสามารถของสมาชิกในองคกรเพ่ือนําองคกรไปสูการปฏิบัติที่มีประสิทธิผล20 

 โรสส, สมิท, โรเบอรท และไคเนอร (Ross, Smith, Roberts and Kleiner) กลาววา 
องคกรแหงการเรียนรู หมายถึง เปนกระบวนการในการทดสอบประสบการณอยางตอเนื่อง  และ
ปรับเปล่ียนประสบการณเหลาน้ัน ใหกลายเปนองคความรูที่เอ้ือประโยชนใหแกองคกร  โดยเปน
การตอบสนองตอจุดมุงหมายหลักที่องคกรวางไว21 

 ดิซอน (Dixon) กลาววา องคกรแหงการเรียนรู  หมายถึง การมีความรูที่เพ่ิมขึ้นจะ
นําไปสูการปฏิบัติงานท่ีดีขึ้น คุณภาพทักษะความรูที่พนักงานมี จะสงผลโดยตรงตอประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลขององคกร ทําใหไดขอมูลขาวสารท่ีดี ที่ถูกตองเชื่อถือไดมากขึ้นในการปฏิบัติงาน
องคกรแหงการเรียนรูยังใหความสําคัญกับการแบงปนความคิดรวมกัน  มีความเช่ือ ความเขาใจ 

ความเห็นรวมกัน ที่ตองมีการสืบคน ตรวจสอบและขยายความคิดความเชื่อเหลาน้ีอยูเปนนิจ  เพื่อ
เกื้อหนุนการปฏิบัติการขององคกรใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  องคกรแหงการเรียนรู  ยังเปนการ
เปล่ียนแปลงในเชิงรุก (proactive change) คาดคะเนตอกระแสของความเปล่ียนแปลงไดทันการ  มี
การตรวจสอบความผิดพลาด ปรับแกไขอยูเปนนิจ22 

 มาควาดท และเรโนล (Marquardt and Reynolds) กลาววา องคกรแหงการเรียนรู 
หมายถึง เปนองคกรที่มีบรรยากาศ ที่กระตุนการเรียนรูของบุคคล และ กลุม ใหเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว 

โดยใชกระบวนการคิด วิพากษวิจารณ เพื่อความเขาใจในส่ิงท่ีเกิดขึ้น มีวิธีการเรียนรูที่เปนพลวัต 

                                                                            

 19K.E. Watkins and Marsick, V.J. Sculptong, The Learning Organization : Lesson in 

the Art and Science of Systemic Change  (New York: Jossey-Bass Inc, 1993), 11. 

 20D.H. Kim, “The Link between Individual and Organization Learning,” Sloan 

Management Review  (Fall 1993) : 43. 

 21Smith Ross. R., B’, Roberts, C. and Kleiner B. “Core Concepts about Learning 

Organization,” in. P.M. Senge, A. Kleiner, C. Roberts, R.O. Ross, & B.J. Smith. The Fifth 

Discipline Fieldbook : Strategies and Tools for Building a Learning Organization (London : 

Nicholas Brealey Publishing, 1994), 105. 

 22 N. Dixon, The Organizational Learning cycle : How We learn Collectively  

(London : McGraw-Hill, 1994), 136. 
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โดยอาศัยการเรียนรู การจัดการ และการใชความรูเปนเครื่องมือไปสูความสําเร็จ ควบคูไปกับการใช
เทคโนโลยีที่ทันสมัย23 

 พิณสวัน  ปญญามาก กลาววา องคกรแหงการเรียนรู หมายถึง องคการที่มีบรรยากาศ
เอ้ือใหบุคลากร กลุม/ทีมในองคการ ไดพัฒนาการเรียนรูอยางเปนระบบและตอเนื่อง  สนับสนุน
ความคิดสรางสรรค มีการแลกเปล่ียนแบงปนความรูทั้งภายในและภายนอกองคการ มีพลังรวมใน
การทํางานและการแกไขปญหาขององคการ สามารถสรางองคความรูใหมมีระบบจัดการความรู 
รวมท้ังประยุกตใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูและการทํางานไดอยางเหมาะสม ทั้งน้ี บุคลากรและ
องคการจะมีศักยภาพในการปรับตัวใหพรอมและเทาทันตอกระแสความเปล่ียนแปลง  รวมทั้ง
สามารถอยูรอดและเจริญเติบโตตอไป24 

 กัลยาณี คําแดง กลาววา องคกรแหงการเรียนรู หมายถึง องคการแหงการเรียนรูที่มุงเนน 

กระตุนเรงเราและแรงจูงใจใหสมาชิกทุกคนมีความกระตือรือรนที่จะเรียนรูพัฒนาตนเอง   อยู
ตลอดเวลาและยังเปนการขยายศักยภาพใหกับสมาชิกภายในองคการแหงการเรียนรูที่จะลงมือ
ทํางานเปนทีม และการเรียนรูรวมกัน ตลอดจนมีความคิดความเขาใจเชิงระบบท่ีประสานกัน25 

 สุนทรี กุลนานันท กลาววา องคกรแหงการเรียนรู หมายถึง สถานท่ีหรือกลุมคนที่ใช
กระบวนการเรียนรูรวมกันอยางตอเนื่องของสมาชิกทั้งหมดท้ังในระดับกลุมบุคคล  กลุมองคการ
แหงการเรียนรูและชุมชนเปนกลยุทธในการพัฒนาและใชศักยภาพของสมาชิกเหลาน้ัน  เพื่อ

                                                                            

 23Michael Marquardt and Angus Reynolds, The Global Learning Organization (New 

York, IRWIN : Professional Publishing, 1994), 29. 

 24พิณสวัน  ปญญามาก,  “การรับรูศักยภาพในการพัฒนาไปสูการเปนองคการแหง       
การเรียนรู : กรณีศึกษาหนวยธุรกิจและหนวยปฏิบัติการ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย”   

(ภาคนิพนธโครงการบัณฑิตศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
,2543), 14-15. 

 25กัลยาณี คําแดง, “ความสัมพันธระหวางจิตลักษณะกับวินัยในการสรางองคการแหง
การเรียนรู กรณีศึกษา : องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย” (ภาคนิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โครงการบัณฑิตศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย สถาบันบัณฑิต
พัฒน บริหารศาสตร, 2542), 19. 
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บรรลุผลสําเร็จท่ีตั้งใจไวของสมาชิกและเพื่อใหองคการแหงการเรียนรูสามารถปฏิรูปตนเองอยาง
ตอเนื่องในระยะยาวไดในเวลาเดียวกัน26 

 กลาวโดยสรุป องคการแหงการเรียนรู หมายถึง องคการที่มีบรรยากาศการเอ้ืออํานวย
ใหกับบุคลากร กลุมหรือทีมในท้ังองคการ เกิดกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณทั้ง
ภายในและนอกองคการ เพื่อการมีวิสัยทัศนรวมกันในการพัฒนาศักยภาพขององคการ มีศักยภาพ
ในการจัดการความรู และสรางองคความรูใหมอยางเปนระบบและมีความตอเน่ือง 
 

แนวคิดเกี่ยวกับองคการแหงการเรียนรู 
 เซ็นเก (Senge) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับองคการแหงการเรียนรูไว 5 ประการ ดังนี้ 
 1.  ความเชี่ยวชาญของบุคคล (personal mastery) ความเชี่ยวชาญของบุคคลนี้ นับวา
เปนใจกลางขององคการแหงการเรียนรู เปนดังจิตวิญญาณท่ีเปนรากฐานขององคการแหงการเรียนรู 
เปนความผูกพันขององคการที่มี และความสามารถเพื่อการเรียนรูที่จะเปนในส่ิงท่ีปรารถนา27      
 โดยความหมายแลว ความเชี่ยวชาญของบุคคลมีความหมายท่ีมากไปกวาความสามารถ
และทักษะ ซ่ึงหมายถึง กระบวนการแหงชีวิตของบุคคลในการสรางสรรคงาน  และการมีชีวิตท่ี
ดํารงอยูดวยความสรางสรรค ซ่ึงจะแตกตางจากมุมมองในแงที่เปนผูที่รอใหทุกอยางเปนไปตาม
ยถากรรม  การสรางความชัดเจนและการเรียนรูอยางตอเนื่อง ซ่ึงการสรางความชัดเจนนี้ หมายถึง 

การรูวาส่ิงใดสําคัญสําหรับเรา และการเรียนรูอยางตอเนื่องในท่ีนี้ก็หมายถึง การเรียนรูวาจะมอง
สภาพความเปนจริงในปจจุบันใหชัดเจนมากขึ้นไดอยางไร และหมายถึง การเรียนรูที่จะขยายขีด
ความสามารถในการสรางผลงานท่ีเราตองการในชีวิตของเรา   หนทางในการเริ่มตนพัฒนาความ
เชี่ยวชาญของบุคคล คือ 

  1.1  การสรางวิสัยทัศนสวนบุคคล (personal vision) จะเปนจุดหมายปลายทางที่มี
ความเฉพาะเจาะจง และแนนอนตายตัว เปนความปรารถนาท่ีเกิดขึ้นในใจเกี่ยวกับชีวิตสวนตนเปน
จุดหมายท่ีครอบคลุมเร่ืองราวหลายดาน ไมวาจะเปนความตองการในการดํารงชีวิต  เงินฝากใน
ธนาคารท่ีตองการ อิสรภาพ สุขภาพของรางกาย เปนตน 

                                                                            

 26สุนทรี กุลนานันท, “ศักยภาพในการพัฒนาไปสูองคการแหงการเรียนรูในประเทศ
ไทย”  (วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย บัณฑิตวิทยาลัย 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2549), 66. 
 27Peter M. Senge, The Fifth Discipline : The Art and Practice of the Learning 

Organization  (New York : Doubleday Currency, 1990), 7. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 
 

32 

  1.2  การยึดม่ันในพลังแหงความตึงเครียดเชิงสรางสรรค (holding creative tension) 

เพื่อเปนแรงผลักดันในการมุงไปสูวิสัยทัศนของตนเอง  ความตึงเครียดเชิงสรางสรรคเปนพลังท่ี
เกิดขึ้นจากภายในของบุคคล อันเกิดจากการท่ีบุคคลนั้นมองเห็นชองวางระหวางความเปนจริงท่ี
เกิดขึ้นในปจจุบันกับวิสัยทัศนของตนเอง ซ่ึงพลังแหงความตึงเครียดเชิงสรางสรรคที่เกิดขึ้นนี้จะ
เปนแรงผลักดันใหเกิดการกระทําบางอยางเพื่อใหวิสัยทัศนประสบความสําเร็จ  ความตึงเครียดเชิง
สรางสรรคเปนศูนยกลางของความเชี่ยวชาญของบุคคลท่ีบูรณาการองคประกอบของหลักในการฝก
ปฏิบัติทั้งหมดเขาไวดวยกัน  ซ่ึงจะตางจากอารมณที่ตึงเครียดตรงที่อารมณที่ตึงเครียดจะเปน
ความรูสึกในแงลบมากกวา และยังเปนแรงกดดันอันสงผลใหบุคคลนั้นตั้งวิสัยทัศนไวต่ําเกินควร 

  1.3  การสรางความเช่ือมั่นในความสามารถของตนเอง การสรางพลังแหงเจตจํานง
(willpower) และการละความขัดแยงเชิงโครงสราง (structural conflict) หลักการฝกปฏิบัติขอนี้      
จะเปนการสรางพลังแหงความเช่ือในความสามารถของตนเองวาจะทําไดสําเร็จ โดยปกติแลวบุคคล
ทั่วไปอาจจะเกิดความรูสึกทอถอย หรือความคิดที่วา เราไมคูควรกับวิสัยทัศนที่ไดสรางไว หรือขาด
ความเชื่อในความสามารถของตนเอง ซ่ึงจะสงผลใหบุคคลนั้นละท้ิงหรือถอยหางจากวิสัยทัศนของ
ตนเองออกไป ขณะเดียวกัน ถาบุคคลมีความเช่ือมั่นในความสามารถของตนเองก็จะเกิดพลังใน    
การมุงไปสูวิสัยทัศนของตนเอง ซ่ึงสภาพดังกลาวน้ีเรียกวา ความขัดแยงเชิงโครงสราง   ดังน้ัน     

เพื่อความสําเร็จในวิสัยทัศน บุคคลควรฝกฝนในการรับมือกับความขัดแยงอยางมีโครงสรางท่ี
เกิดขึ้นในใจตนเอง โดยการสรางความเช่ือมั่นในความสามารถของตนเองและสรางพลังแหง
เจตจํานงในความสําเร็จ 

  1.4  การผูกพันตอความจริง (commitment to the truth) เปนการเขาถึงความจริงท่ี
เกิดขึ้น ดังน้ัน เพื่อใหเราเขาถึงความจริงท่ีตองการ หลักฝกปฏิบัติขอนี้จะเปนการฝกใหตัวเราไม
ผอนปรน มีความเต็มใจท่ีจะทําลายหนทางจํากัดการรับรูในความจริงของตัวเรา หรือส่ิงท่ีหลอกลวง
เราไมใหเห็นในส่ิงท่ีมันเปน  เปนการฝกทาทายตนเองอยางตอเนื่องในทฤษฎีที่เราเชื่อว าทําไม
หนทางเหลานี้จึงเปนหนทางท่ีจะทําใหเราเปน เปนการขยายความตระหนักรูของเราตอความเปน
จริงอยางตอเน่ือง และเปนการทําความเขาใจใหลึกซ้ึงในโครงสรางของเหตุการณปจจุบัน 

  1.5  การใชจิตใตสํานึก (using the subconscious) ในการปฏิบัติงาน ในท่ีนี้หมายถึง 

การรูจักใชพลังจากจิตใตสํานึกในการทํางานเพื่อมุงสูความสําเร็จ โดยการฝกฝนปฏิบัติเพื่อใหเกิด
ความชํานาญในส่ิงตาง ๆ ผลจากการฝกฝนบอย ๆ จิตใจของเราจะซึมซับการฝกฝนในเรื่องนั้น ๆ ลง
สูจิตใตสํานึก และจะสะสมจนกลายเปนทักษะที่เปนไปโดยอัตโนมัติ  ปราศจากความพยายาม 

นอกจากน้ียังรวมถึงการสรางความกลมกลืนระหวางจิตสํานึกกับจิตใตสํานึกการมีจิตใจที่มุงม่ัน    
ตอเปาหมาย 
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 2.  แบบแผนทางความคิด (mental models) ไดแก ขอตกลงเบื้องตน ความเชื่อพื้นฐาน 

ขอสรุปหรือภาพลักษณที่ตกผลึกในความคิดอานของคนท่ีมีอิทธิพลตอความรูความเขาใจตอสรรพ
ส่ิงในโลก อันจะมีผลตอการประพฤติปฏิบัติตอคานิยม เจตคติที่มีตอบุคคล และสถานการณ
ทั้งหลาย  อยางไรก็ตาม ทาทีของแตละบุคคลที่มีตอเหตุการณเดียวกันอาจไมเหมือนกัน ทั้งน้ีเปนผล
จากความแตกตางของแบบแผนทางความคิดของแตละบุคคล แบบแผนทางความคิดคือ  การแสดง
สมมติฐานและเจตคติของตนเองออกมาใหเห็น เพื่อที่บุคคลอ่ืนจะสามารถรวมกันคนหาและพูดคุย
แสดงความคิดเห็นที่แตกตางกัน และแสดงความเขาใจที่อาจจะผิด โดยที่แตละคนตางก็เปดใจและ
ไมปกปองความเห็นของตนเองจนมากเกินไป ทั้งน้ีก็เพื่อใหเขาถึงความจริงใหมากท่ีสุด  ดังนี้  
  2.1  การวางแผน คือ การเรียนรู และใชคณะกรรมการบริหารจัดการแบบแผนทาง
ความคิด (planning as learning and internal board : managing mental models) การวางแผนควรทํา
เปนกระบวนการ เพื่อกระตุนการเรียนรูขององคการ สวนการใชคณะกรรมการบริหารจัดการ
แบบจําลองความคิด คือ การทําใหการบริหารจัดการแบบจําลองความคิดเปนกิจกรรมประจําของ
บริษัท โดยจัดตั้งคณะกรรมการบริหารภายในเพื่อทําหนาที่บริหารจัดการแบบจําลองความคิด  และ
จัดกลไกเพื่อขยายโลกทัศนของผูจัดการ แตไมมีอํานาจในการควบคุมส่ังการใด ๆ 

  2.2  ทักษะการคิดไตรตรองและทักษะการต้ังคําถาม (reflection and inquiry skills) 

ทักษะการคิดไตรตรองเปนกระบวนการใชความคิดตรวจสอบ ใครครวญในความคิดความเชื่อและ
สมมติฐานตางๆ ที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติของบุคคล สวนทักษะการต้ังคําถามหรือวาการสืบคนใน
ส่ิงท่ีตนเองนั้นสงสัยหรือตั้งสมมติฐานเอาไว หรือความเขาใจและเชื่ออยู ทั้งน้ีส่ิงท่ีบุคคลยึดถือเปน
ความเชื่ออยูนั้นอาจเปนเพียงสมมติฐาน ซ่ึงอาจจะไมใชความเปนจริง  ดวยเหตุนี้การไตรตรองและ
การตั้งคําถามในสมมติฐานจะทําใหเกิดการปรับเปล่ียนมุมมองใหใกลเคียงกับความเปนจริงใน
ปจจุบันใหมากท่ีสุด28 

 3.  วิสัยทัศนรวมกัน (shared vision) เปนภาพในอนาคตขององคการที่ทุกคนตางก็
รวมกันสรางขึ้น และยังแสดงใหเห็นถึงวิสัยทัศนที่เหลาบุคลกรมีความผูกพันกันอยางแทจริงเพราะ
มันไดสะทอนซ่ึงวิสัยทัศนของพวกเขาเขาไว วิสัยทัศนรวม เปนส่ิงสําคัญตอองคการแหงการเรียนรู 
เพราะวา มันจะเปนตัวกําหนดจุดมุงหมายและพลังงานสําหรับการเรียนรู29  
                                                                            

 28วีระวัฒน  ปนนิตามัย,  การพัฒนาองคการแหงการเรียนรู (Learning Organization 

Development), พิมพคร้ังที ่3 (กรุงเทพฯ : ธีระปอมวรรณกรรม, 2544), 46. 

 29Peter M. Senge, The Fifth Discipline : The Art and Practice of the Learning 

Organization (New York : Doubleday Currency, 1990), 206. 
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 การมีวิสัยทัศนรวมเริ่มจากมองส่ิงตาง ๆ ใหเปนกระบวนการ มองตอไปขางหนาวาจะ
เกิดอะไรขึ้น มองภาพรวมขององคการท้ังหมด เปนการสรางทัศนะของความรวมมือกันปรารถนา
รวมกันของสมาชิกทั่วองคการ วิสัยทัศนรวมเปนชุดของเคร่ืองมือเปนเทคนิคที่นําความปรารถนา
อยางแรงกลาท่ีแตกตางกันไปสูการจัดแนวความคิดของบุคลากรในการสรางวิสัยทัศนรวมของ
องคการ จะเปนการสรางความรูสึกผูกพันในภาพอนาคตที่ตองการจะสรางรวมกันและที่ส่ิงสําคัญ
ของการมุงไปสูวิสัยทัศน คือ คานิยม และเปาหมาย30 

  3.1 การสงเสริมบุคลากรใหสรางวิสัยทัศนสวนบุคคล   องคการแหงการเรียนรู
จะตองเปนองคการที่สมาชิกทุกคนไดรับการพัฒนาวิสัยทัศนของตนใหสอดคลองกับวิสัยทัศนรวม
ขององคการ ซ่ึงจะสนับสนุนใหเกิดการรวมพลังของสมาชิกที่มีความคาดหวังตอการเปล่ียนแปลง
และความกาวหนาตอไป ภายใตจุดมุงหมายเดียวกันของคนท้ังองคการ  วิสัยทัศนสวนบุคคลมีมิติ
ของเร่ืองราวหลายอยาง ไดแก ครอบครัว องคการ ชุมชนหรือแมแตโลกของตนเอง เปนตน อยางไร
ก็ตาม องคการที่มุงหมายในการสรางวิสัยทัศนรวมกันจะสงเสริมใหสมาชิกพัฒนาวิสัยทัศนสวน
บุคคล ซ่ึงจะตองระวังไมใหลวงเกินอิสรภาพสวนบุคคลดวยเชนกัน 

  3.2  การพัฒนาวิสัยทัศนสวนบุคคลไปสูวิสัยทัศนรวม  เซ็นเก (Senge) เสนอวา 
วิสัยทัศนที่ไดรับการแลกเปล่ียนตองการการสนทนาอยางตอเนื่อง  การใหสมาชิกมีอิสระในการ
แสดงความฝนของพวกเขาออกมา แตจะตองเรียนรูที่จะรับฟงความฝนของกันและกันดวย  และเพ่ือ
การอยูรวมกันอยางสันติ องคการจะตองยอมรับในวิสัยทัศนสวนบุคคลที่หลากหลายอยางจริงใจ  

อยางไรก็ตามการไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารท่ีมีตอกระบวนการสรางวิสัยทัศนรวม จะทําให
ความรูสึกตอความมุงหมายมีความชัดเจนมากขึ้น  นอกจากน้ีบทบาทสําคัญของภาวะผูนําท่ีมี
วิสัยทัศน คือ กระตุนใหเกิดการแลกเปล่ียนวิสัยทัศนออกมา รวมทั้งรูวิธีสรางวิสัยทัศนรวมที่เกิด
จากวิสัยทัศนสวนบุคคล 

  3.3  การเผยแพรวิสัยทัศนรวมขององคการ จะกระทําโดยผานการติดตอระหวาง
บุคคลดวยกัน ใชการเชื่อมโยงท่ีมีความหลากหลายระหวางองคการกับชุมชน  สวนระบบของ
สถานศึกษาจะตองพ่ึงพาเครือขายท่ีไมมีแบบแผนระหวางสถานศึกษากับผูปกครอง  ครูกับ
ผูปกครองอาจจะพบปะพูดคุยกันเปนการสวนตัวอยางเปนกันเอง หรือแมแตการใชเทคโนโลยีเขา

                                                                            

 30Peter M. Senge and others, Schools That Learn : A Fifth Discipline Field book for 

Educators, Parents, and Everyone Who Care About Education (New York : Doubleday Currency, 

2000), 72. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 
 

35 

ชวย เชน การติดตอกันทางอีเมล (e – mail) และทางคอมพิวเตอรคอนเฟอรเร็นจ (computer 

conference) ก็จะชวยสนับสนุนการส่ือสารของเครือขายในวิสัยทัศนได 
  3.4  การทําใหวิสัยทัศนเปนสวนหนึ่งของชุดของความคิดท่ีใชในการปกครอง
แทจริงแลววิสัยทัศนเปนสวนหนึ่งของความคิดที่ใชในการปกครอง ซ่ึงประกอบไปดวย วิสัยทัศน, 
ความมุงหมายหรือพันธกิจ, และคุณคาหลักในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ภายในองคการจะอาศัย
ความคิดท่ีใชในการปกครองเหลาน้ีเปนแนวทางในการตัดสินใจ  และดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ซ่ึง
สามารถตอบคําถามที่มีความสําคัญอยางยิ่งในเรื่องตอไปนี้ 
   3.4.1  วิสัยทัศนขององคการคือ อะไร ภาพในอนาคตท่ีเราคนหาเพื่อที่จะสราง
ใหเกิดขึ้นคืออะไร 

   3.4.2  ความมุงหมาย หรือพันธกิจ ทําไมจึงเปนเชนนั้น ทําไมองคการ           
จึงดํารงอยู 
   3.4.3  คุณคาหลัก จะตอบคําถามท่ีวา เราตองการจะทําอยางไร เราจะยังคง
ปฏิบัติงานของเราตามแนวทางท่ีจะกาวไปสูความสําเร็จในวิสัยทัศนหรือไม 
  3.5  การสรางวิสัยทัศนเชิงบวก  โดยอาศัยพลังของความปรารถนาเปนที่ตั้ง                
เปนแหลงของการเรียนรูและเติบโตอยางตอเน่ือง 

  3.6  การยึดม่ันในความตึงเครียดเชิงสรางสรรคและการผูกพันที่มีตอความจริง  
หลักสําคัญในขอน้ี คือ ความตึงเครียดเชิงสรางสรรค เปนพลังท่ีเกิดจากชองวางระหวางวิสัยทัศน
กับความจริงในปจจุบัน คนที่มีประสิทธิผลสวนมากเปนบุคคลที่ยึดม่ันในวิสัยทัศนของพวกเขา 

ในขณะท่ียังคงไวซ่ึงการมองความจริงในปจจุบันไดอยางชัดเจนไปพรอม ๆ กัน31 

 4.  การเรียนรูของทีม (team learning) หลักการฝกปฏิบัติของการเรียนรูของทีมเปน
กระบวนการของการหาแนวทางและการพัฒนาความสามารถของทีมเพื่อใหบังเกิดผลตามท่ีสมาชิก
ปรารถนาไดอยางแทจริง อีกทั้งยังชวยพัฒนาวิสัยทัศนรวมและทําใหเกิดความเชี่ยวชาญของบุคคล
อีกดวย32 การเรียนรูของทีมเปนการเรียนรูรวมกันของสมาชิกโดยอาศัยความรู  และความคิดของ
สมาชิกในกลุมมาแลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อพัฒนาความรู  และความสามารถของทีมใหเกิดขึ้น  
แตการเรียนรูของทีมจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อมีการรวมพลังของสมาชิกในทีมเพื่อใหไดมีโอกาสเรียนรู
                                                                            

 31Peter M. Senge and others, Schools that Learn : A Fifth Discipline Field book for 

Educators, Parents, and Everyone Who Care About Education (New York : Doubleday Currency, 

2000), 217. 

 32lbid., 236. 
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ส่ิงตางๆ รวมกัน โดยผานกระบวนการแลกเปล่ียนขอมูล ความคิดเห็นและประสบการณซ่ึงกันและ
กันอยางสม่ําเสมอ และตอเน่ืองจนเกิดเปนความคิดรวมกันของกลุม และกลุมควรลดส่ิงท่ีกอใหเกิด
อิทธิพลครอบงําแนวความคิดของสมาชิกคนอ่ืน  ๆ พรอมทั้งกระตุนใหกลุมมีการสนทนา 

(dialogue) และการอภิปราย (discussion) กันอยางกวางขวางภายในองคการ ซ่ึงมีลักษณะดังนี้ 
  4.1  การสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นในสมมติฐานหรือแบบแผนทางความคิด
โดยการตั้งสมมติสัจจะรวมกันและนํามาสูกระบวนการเรียนรูรวมกัน 

  4.2  การอภิปราย จะเปนการนําวิสัยทัศนของแตละคนมาแลกเปล่ียนกัน  และ        
หาขอสรุปเพื่อออกมาเปนกิจกรรมรวมกันทําใหองคการบรรลุเปาหมายดวยการที่จะเกิดความคิด
สรางสรรคใหมๆ จะตองฝกฝนใหเกิดความชํานาญในการสนทนาและการอภิปราย ในการสนทนา
ระหวางกันจะมีการตรวจสอบอยางสรางสรรคและอิสระในเร่ืองที่มีความแนบเนียนและซับซอน  

การรับฟงอีกคนอยางลึกซ้ึงและเขาไปอยูในความคิดของคน  ๆ นั้น ในทางตรงกันขาม มุมมองท่ี
แตกตางในการอภิปรายจะมีการเสนอและการแกตาง33 และมีการคนหาความคิดที่ดีที่สุดเพื่อชวยใน
การตัดสินใจท่ีนาพอใจ แตทีมสวนใหญขาดความสามารถในการแยกแยะทั้งสองอยางน้ี  และ          
มีการใชสลับไปมาดวย อยางไรก็ตาม ระหวางการสนทนาและการอภิปรายระหวางสมาชิกในทีม 
จะเกิดพลังในการตอตาน และการปกปองตนเองท่ีเกิดเปนประจํา (defensive routine) ได ซ่ึงการ
ปกปองตนเองท่ีเกิดเปนประจํา เปนความเคยชินในการปกปองความคิดจากการถูกคุกคามของผูอ่ืน
ในระหวางการมีปฏิสัมพันธกันจนกลายเปนอุปสรรคตอการเรียนรูได ดวยเหตุนี้การเรียนรูของทีม
จึงเกี่ยวของกับการเรียนรูที่จะจัดการกับพลังตอตานอยางไดผลระหวางการสนทนากับการอภิปราย
ในการทํางานของทีม แตขณะเดียวกันเราก็สามารถเรียนรูถึงส่ิงเหลานี้ โดยการใชทักษะการซักถาม
และทักษะในการคิดไตรตรอง (inquiry and reflection skills) เพื่อปลดปลอยพลังตอตานออกมา 
เพื่อใหทีมเกิดการเรียนรูรวมกันอยางมีประสิทธิผลการรักษาสมดุลระหว างการสนทนาและ        
การอภิปราย ในการเรียนรูของทีมการอภิปรายเปนส่ิงจําเปนควบคูกับการสนทนา การอภิปรายหรือ
การมีความเห็นที่แตกตางกันออกไปมีการเสนอความเห็นและแกตาง และเปนการอธิบายอยางงาย ๆ  

ซ่ึงจําเปนจะตองมีการวิเคราะหสถานการณโดยรวมท่ีเปนประโยชน  สวนการสนทนา การแสดง
ความเห็นที่แตกตางเปนการเสนอความหมายตาง ๆ เพื่อจะไดคนพบความเห็นใหม ๆ การอภิปราย
จะมีการตัดสินใจสวนการสนทนาประเด็นที่ซับซอนจะไดรับการตรวจสอบเมื่อทีมมีการตกลงกัน
และจะตองมีการตัดสินใจเกิดขึ้นดวย ในหลักเกณฑของการวิเคราะหที่มีการตกลงกันโดยท่ัวไป 

                                                                            

 33วิจารณ  พานิช, โรงเรียนแหงคุณภาพและการสรางสรรค (กรุงเทพฯ : บริษัทพิมพดี
จํากัด, 2547), 21. 
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ความเห็นที่เปนแนวทางเลือกจําเปนตองมีการช่ังนํ้าหนักและเลือกความเปนที่ดีกวา (ซ่ึงอาจจะเปน
ความเห็นที่เปนตัวเลือกเดิมหรือมีความเห็นใหมที่เกิดจากการอภิปรายกัน ) เมื่อพวกเขาไดผลที่ดี
มากการอภิปรายนําไปสูขอสรุปหรือวิธีการปฏิบัติ  ในอีกแงหนึ่งการสนทนาจะเปล่ียนแปลงไป 

พวกเขาจะไมคนหาขอตกลงแตจะไดความเขาใจที่เขมกวาเกี่ยวกับประเด็นที่ซับซอนทั้งการสนทนา
และการอภิปรายสามารถนําไปสูวิธีการปฏิบัติใหม แตการปฏิบัติมักจะเปนการเนนการอภิปราย 

ขณะที่การปฏิบัติใหมเปนผลมาจากการสนทนา34 

 5.  การคิดอยางเปนระบบ (systems thinking) เปนการมองในภาพรวมท้ังหมด เปน
กรอบในการมองความสัมพันธภายในมากกวาท่ีจะมองเฉพาะเจาะจงลงไปในจุดใดจุดหน่ึง  และ
ชวยใหมองเห็นส่ิงท่ีเปนมูลเหตุภายใตโครงสรางของสถานการณที่ซับซอน35  
 การคิดอยางเปนระบบ เปนกระบวนการคิดที่ผานการกล่ันกรอง การขบคิด ขอมูลที่เรา
ไดรับเขามาจะเขาสูกระบวนการแปรสภาพจนเกิดความเขาใจและความรูสึกที่เกิดขึ้นซ่ึงเรียกวา
ผลผลิตของกระบวนการคิด และผลที่ไดจากกระบวนการคิดก็จะเปนผลยอนกลับไปเปนขอมูล
ปอนเขาสูกระบวนการคิดในรอบท่ีสองตอไปอีกคร้ังตอกันเนื่องไป จนกวาจะบรรลุเปาหมายหรือ
ความตองการในคําตอบบางอยาง ลักษณะของการคิดเชิงระบบจะมีลักษณะเปนวง (loop) มากกวาท่ี
จะเปนเสนตรง ทุกสวนตางมีการเช่ือมตอทั้งโดยทางตรงและโดยออม36 

 การคิดอยางเปนระบบ เปนกระบวนการคิดท่ีมีเหตุและผลอยางเปนแบบแผนและเปน
การรวมกลุมของปจจัยตาง ๆ ที่มีความสัมพันธกันอยางมีโครงสรางเปนวงจร เพราะอาศัยวงจรการ
ปอนกลับจึงเกิดกระบวนการคิดการคิดอยางเปนระบบขึ้น ดังน้ันวงจรการปอนกลับจึงมี
ความสําคัญที่ทําใหเกิดกลุมของปจจัยตาง ๆ ขึ้นอยางเปนแบบแผนหรือที่เรียกวา “แมแบบ” ทั้งน้ี
การสรางกลุมของการคิดอยางเปนระบบ จะอาศัยวงจรการปอนกลับ 2 ประเภท และอาศัย
ความหนวงโดยวงจรการปอนกลับทั้ง 2 ประเภทนี้ คือ การปอนกลับแบบเสริมแรง (reinforcing 

feedback) และการปอนกลับแบบสมดุล (balancing feedback)  ดังนี้ 

                                                                            

 34Peter M. Senge, The Fifth Discipline : The Art and Practice of the Learning 

Organization (New York : Doubleday Currency, 1990), 237-247. 

 35lbid., 68-69. 

 36Joseph O’ Cornor and Ian McDermott, หัวใจนักคิด : Systems Thinking, แปลและ
เรียบเรียงโดย  วีรวุธ  มาฆะศิรานนท   และณัฐพงศ  เกศมาริษ,  พิมพครั้งท่ี 4  (กรุงเทพฯ : บริษัท          

ดานสุทาธาการพิมพ, 2546), 50. 
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  5.1  การปอนกลับแบบเสริมแรง (reinforcing feedback) เปนการเติบโตอยาง
ตอเนื่องจากการปอนกลับของกระบวนการ ในทุกรอบของวงจรการปอนกลับจะสงผลใหผลผลิต  
ที่ไดเพิ่มมากขึ้น หรือขยายผลมากขึ้นกวาเดิม และเปนไปในทางเดียวกันหรือถดถอยลง แสดงถึง
สภาพการทํางาน ในสถานการณที่เวลาเหลือนอยลงจนกลายเปนความกดดันดานเวลาก็สงผลให
การทํางานหนักมากขึ้นกวาเดิม จนสงผลใหความตั้งใจในการทํางานนอยลงไป หรือการทํางานดวย
ความเรงรีบจนใหความต้ังใจลดนอยลง เมื่อความต้ังใจลดนอยลงก็จะสงผลใหการทํางานไมเปน  
ไปตามท่ีคาดไว หรือการความผิดพลาดจนทําใหงานไมเสร็จตามเวลาท่ีกําหนดไว 
  5.2  การปอนกลับแบบสมดุล (balancing feedback) เปนการปอนกลับท่ีตรงกันขาม
กับการปอนกลับเสริมแรง กลาวคือ ผลผลิตที่ยอนกลับมาเขาสูระบบจะทําใหเกิดการเปล่ียนแปลง
ไปจากเดิมนอยมากหรือไมเกิดผลเทาไรนัก  ซ่ึงทําใหภาพรวมของระบบคงที่  ไมเกิดการ
เปล่ียนแปลงใด ๆ หรือเรียกวา สภาวะสมดุล เมื่อเราตั้งใจที่จะเรียนรูในเร่ืองใด ก็เทากับวาเราจะมี
เปาหมายอยางหนึ่งอยูในใจ ผลก็คือ เรากระทํากิจกรรมตาง ๆ เพื่อเรียนรูในส่ิงน้ัน ๆ และผลที่ได
จากการกระทําน้ันจะเปนขอมูลยอนกลับมาใหเรารับรูถึงความแตกตางระหวางเป าหมายในการ
เรียนรูกับผลการทํากิจกรรมการเรียนรู ทําใหเกิดการตัดสินใจวาจะเปล่ียนแปลงการกระทําเพ่ือให
ชวงหางของเปาหมายกับส่ิงท่ีเปนอยูแคบเขา จนกวาจะบรรลุเปาหมายการเรียนรูที่กําหนดเอาไว 
  5.3  ความหนวง (delay) ระบบใด ๆ ตางก็มีกระบวนการแปรสภาพเปนของตัวเอง 

ซ่ึงกวาจะเห็นผลก็ตองอาศัยเวลา ซ่ึงไดแสดงใหเห็นถึงความหนวงหรือความลาชาของระบบทํา
น้ําอุน คือ เมื่อเรามีความตองการอุณหภูมิของนํ้า (เปาหมาย) เพิ่มมากขึ้นจากเดิม เราจะทําการปรับ
กอกเพื่อเพ่ิมความรอนใหมากขึ้น ซ่ึงกวานี้จะไดอุณหภูมิตามท่ีตองการ ระบบทํานํ้าอุนจะตองผาน
กระบวนการตาง ๆ ภายในระยะเวลาหน่ึง จนไดอุณหภูมิที่ตองการ (ก็จะกลายเปนอุณหภูมิ ณ 

ปจจุบัน) และชวงเวลาท่ีระบบทําน้ําอุนใชก็คือ ความหนวงนั่นเอง 

 จากองคประกอบทั้ง 5 ขอ ของการเปนองคการแหงการเรียนรู สรุปไดวาตองเริ่มจาก
การพัฒนาตัวบุคคลใหมีความเชี่ยวชาญรอบรูและเขาใจในองคการ โดยการเสริมสรางนิสัยใหเปน
บุคคล ใฝรูทั้งดานความคิดเชิงวิชาการและขอมูลใหม  ๆ อยูตลอดเวลา พรอมนําขอมูลหรือได
เหลานั้นมาพัฒนาปรับปรุงความคิดที่มองโลกตามความเปนจริง มีการคิดและตัดสินใจใหเหมาะสม
และทันตอการเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดลอมทางธุรกิจ  ตอจากนั้นโยงเขาสูความสัมพันธกับ
องคการโดยสรางความเขาใจในทิศทางขององคการในอนาคตใหตรงกัน  ส่ือสารดวยความเขาใจ
เดียวกันเพื่อการมีวิสัยทัศนรวมกัน แลวจึงกาวไปสูการเรียนรูรวมกันเปนทีมซ่ึงครอบคลุมต้ังแต
ความรูในขอมูลเพ่ือการตัดสินใจ วิธีการคิดการมองปญหา เรียนรูจากความสําเร็จและลมเหลวของ
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เพื่อรวมงาน และนําความรูตาง ๆ ที่ไดมาคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ เพื่อใหเห็นภาพรวมและ
สามารถตัดสินใจไดถูกตองตรงประเด็น 
 

สํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศกึษาท่ี 6 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ  กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ไดบัญญัติ
มาตรา 20 ใหกระทรวงศึกษาธิการมีผูตรวจราชการของกระทรวงเพ่ือทําหนาที่ในการตรวจราชการ
ศึกษา วิเคราะห วิจัย ติดตามและประเมินผลระดับนโยบาย เพื่อนิเทศ ใหคําปรึกษา และแนะนํา  
เพ่ือการปรับปรุงพัฒนา เน่ืองจากกระทรวงศึกษาธิการมีหนวยงาน และสถานศึกษาท่ีรับผิดชอบ   
ในการจัดการศึกษาเปนจํานวนมากต้ังอยูทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค  ดังน้ัน เพื่อใหการตรวจ
ราชการของกระทรวงศึกษาธิการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ทั่วถึงทุกหนวยงานและสถานศึกษา
ตลอดจนเพื่อเปนสถานท่ีปฏิบัติงานของผูตรวจราชการ และหนวยสนับสนุนการตรวจราชการใน
แตละเขตตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการจึงไดประกาศจัดต้ังสํานักผูตรวจราชการประจําเขต
ตรวจราชการ 1-12 และกรุงเทพมหานคร โดยใหเปนหนวยงานภายในมีฐานะเทียบเทาสํานักใน
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  พรอมทั้งกําหนดเขตพื้นท่ีการตรวจราชการตามมติ
คณะรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการจึงมีคําส่ังท่ี  สป. 262/2547 ลงวันที่ 19 เมษายน 2547 เรื่องการ
กําหนดเขตตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และประกาศกระทรวงศกึษาธิการ 

ลงวันที ่21 กันยายน 2547 เรื่อง จัดตั้งสํานักผูตรวจราชการประจําเขตตรวจราชการ โดยกําหนดให
สํานักผูตรวจราชการประจําเขตตรวจราชการที่ 6 ตั้งอยูที่จังหวัดราชบุรี รับผิดชอบเขตตรวจราชการ
ที่ 6 จังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี และเขตตรวจราชการท่ี 7 จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และในป พ.ศ. 2551 อาศัยอํานาจตามมาตรา 
ที่ 12 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  ยกเลิก ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องจัดต้ัง  สํานักผูตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ ที่ 1-13 ลงวันที่ 11 

มิถุนายน 2551 ทั้งน้ี สํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาท่ี 6 เปนหนวยงานภายใน    
มีฐานะเทียบเทาสํานักในสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ   

ลงวันที1่1 ธันวาคม 2551 เรื่อง จัดตั้งสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาท่ี 1-12 และ
กรุงเทพมหานคร โดยกําหนดใหสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาท่ี 6 ตั้งสํานักงาน
อยูที่จังหวัดราชบุรี รับผิดชอบกลุมจังหวัด ไดแก ราชบุรี กาญจนบุรี นครปฐม และสุพรรณบุรี 
ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร  เพ่ือใหเกิดความเหมาะสม และ 

สอดคลองกับความตองการให เกิดการขับเค ล่ือน เชื่ อมโยงนโยบาย  และยุทธศาสตร 
กระทรวงศึกษาธิการ ไปสูการปฏิบัติระดับกลุมจังหวัดอยางเปนรูปธรรมมากขึ้น  ใหมีบทบาท
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หนาที่ดังนี้ 1) ขับเคล่ือนเช่ือมโยงนโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการไปสูการปฏิบัติ
ระดับกลุมจังหวัด 2) จัดทําประสานและบูรณาการแผนยุทธศาสตรกลุมจังหวัดใหเกิดการเสริมพลัง
และการใชทรัพยากรรวมกัน 3) ศึกษา วิเคราะห วิจัยและติดตามประเมินผล เพื่อจัดทําขอเสนอแนะ
ในการเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการดําเ นินงานตามนโยบายและยุทธศาสตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ 4) เปนเครือขายตามพันธกิจของหนวยงานในสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการตามท่ีไดรับมอบหมาย  5) เปนผูแทนกระทรวงศึกษาธิการในระดับกลุมจังหวัด ในการ
ปฏิบัติภารกิจการพัฒนาตามที่ไดรับมอบหมาย  และ 6) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมายการศึกษาและวิเคราะหข อมูล
สารสนเทศถือเปนหนาที่หน่ึง เพื่อนําไปใชในการประกอบการติดตามและประเมินผลตามนโยบาย
และยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ กอปรกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการบริหาร
ขอมูลสารสนเทศ ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2549  สํานัก
บริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษา มีหนาท่ีจัดเก็บ รวบรวม ประมวลผลศึกษา วิเคราะห
ขอมูลสารสนเทศพ้ืนฐานและขอมูลเฉพาะกิจของจังหวัดในพื้นท่ีรับผิดชอบ รวมทั้งเปนคลังขอมูล
และฐานขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
 

อาณาเขต 
 ทิศเหนือ ติดตอกับจังหวัดตาก อุทัยธานี ชัยนาท 

 ทิศใต ติดตอกับจังหวัดชุมพร 

 ทิศตะวันออก ติดตอกับจังหวัดอางทอง พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี กรุงเทพมหานคร 

และอาวไทยตลอดแนวเขตพื้นที่ 
 ทิศตะวันตก ติดตอกับเทือกเขาตะนาวศรี ซ่ึงปดกั้นระหวางประเทศพมา 
 

ลักษณะภูมิประเทศ 
 เปนลักษณะสังคมและวัฒนธรรมจังหวัดภาคกลางตอนลาง ติดตอเชื่อมกับภาคใต
ตอนบน พื้นที่ประกอบดวยภูเขา ที่ราบ และชายฝงทะเล มีสภาพภูมิศาสตรเกือบทุกลักษณะของ  
ภูมิประเทศ มีอากาศแบบมรสุมเมืองรอน 3 ฤดู ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ อาชีพทั่วไป 

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เชน ทําไร ทํานา ทําสวน ประมง และเล้ียงสัตว นอกจากนี้ยังมีการ
อุตสาหกรรมโรงงานนํ้าตาล โรงงานกระดาษ โรงงานผลไมกระปองโรงงานเคร่ืองปนดินเผา 

โรงงานส่ิงทอ โรงงานเคลือบพลาสติก และโรงงานอาหารสัตว เปนตน 
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สภาพสังคมและการปกครอง 
 มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 46,087.757 ตารางกิโลเมตร  ประชากรท้ังส้ิน   (ขอมูล ณ  
เดือนธันวาคม 2551 : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย) จํานวน 4,996,416 คน เปนชาย 

2,448,683 คน หญิง 2,547,733 คน มีอําเภอและกิ่งอําเภอ จํานวน 62 อําเภอ ตําบล 635 ตําบล 

เทศบาลนคร/บาลเมืองและเทศบาลตําบล จํานวน 135 แหง มีองคการบริหารสวนตําบล จํานวน   

560 แหง ซ่ึงมีรายละเอียดจําแนกเปนรายจังหวัดและเขตตรวจราชการ   
 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
งานวิจัยในประเทศ 

บาทหลวงลือชัย จันทรโป  ไดวิจัยเรื่องรูปแบบการเปนองคการแหงการเรียนรูของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย ไดพบวา ปจจัยดานภาวะผูนํา วัฒนธรรมองคการ 

พันธกิจและยุทธศาสตร การดําเนินงานดานการจัดการ  โครงสรางองคการ ระบบองคการ
บรรยากาศการทํางาน และการจูงใจนั้นมีอิทธิพลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา
อาชีวศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย37 

สมคิด สรอยน้ํา  ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนาตัวแบบองคการแหงการเรียนรูในโรงเรียน
มัธยมศึกษา พบวา ระดับปจจัยทางการบริหารและระดับความเปนองคการแหงการเรียนรูใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉล่ียอยูในระดับมาและมีความแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ  ระดับความเปนองคการแหงการเรียนรูของมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทาง38 

ชัยวัฒน ตุมทอง ศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอองคการแหงการเรียนรูของ
สถานศึกษา พบวา  ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และภาวะ
ผูนําของผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษาท่ีจัดการศึกษาโดยภาครัฐแตกตางจากภาคเอกชน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาโดยภาพรวมอยูใน

                                                                            
37บาทหลวงลือชัย จันทรโป, “รูปแบบการเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนอาชีว

คาทอลิกในประเทศไทย” (วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารอาชีวศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, 2546), บทคัดยอ. 

38สมคิด สรอยน้ํา, “การพัฒนาตัวแบบแหงองคการเรียนรูในโรงเรียนมัธยมศึกษา”

(วิท ยานิพนธ ป ริญญาดุ ษ ฏีบัณฑิต  สาข าก ารบ ริห ารการศึ ก ษา  บัณ ฑิตวิ ทย า ลั ย  
มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2547), 130-134. 
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ระดับมาก เมื่อพิจารณาที่หลักการฝกปฏิบัติทั้ง  5 ประการขององคการแหงการเรียนรูของ
สถานศึกษา พบวา อยูในระดับมากทุกดาน  องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยภาครัฐกับภาคเอกชนแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ภาวะผูนําแบบเปล่ียนสภาพและภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียนสงผลตอ
องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา โดยที่ภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียนสงผลผกผันตอองคการแหง
การเรียนรูของสถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.0539 

ปาริชาติ คุณปล้ืม วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบองคการแหงการเรียนรู ของมหาวิทยาลัย
เอกชนในประเทศไทย   ผลการวิจัยพบวารูปแบบขององคการแหงการเรียนรูที่เหมาะสมกับ
มหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทยท่ีกอใหเกิดหลักการทั้ง  5 ตามแนวคิดของเซ็นเก(Senge) 
ประกอบดวย หลักการที่ 1 ความรอบรูแหงตน ไดแก การสรางแรงบันดาลใจใหเกิดความอยากที่จะ
เรียนรู และความสามารถปรับเปล่ียนความกดดันในการทํางานใหเปนแรงกระตุนที่นํามา
สรางสรรคผลงานได หลักการที่ 2 การสรางแบบจําลองความคิด ไดแก การมีทักษะในการฟง และ 

มีการเปดใจท่ีจะยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน และการใชแหลงความรูหลาย ๆ แหลงเพื่อเปนขอมูล
ในการตัดสินใจ หลักการที่ 3 การสรางวิสัยทัศนรวม ไดแก พนักงานตองมีความเขาใจในวิสัยทัศน
ขององคการอยางชัดเจน และการยอมรับวาความสําเร็จขององคการเปนภาระงานของพนักงานทุก
คน หลักการที่ 4  การเรียนรูเปนทีม ไดแก การพัฒนาและสงเสริมระบบการทํางานเปนทีมและการ
สรางแรงยึดเหนี่ยวระหวางสมาชิกในทีม หลักการที่ 5 ความคิดเชิงระบบ ไดแก มีการแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นระหวางผูที่ทํางานในหนวยงานเดียวกันและระหวางหนวยงาน และการมีความเขาใจ40 

วันชัย   บุญทอง ศึกษา  ความตองการในการพัฒนาสมรรถนะหลักของผูบริหาร
สถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูประบบราชการและการปฏิรูปการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ในปการศึกษา 2548 พบวา  1) ความตองการในการพัฒนาสมรรถนะ
หลักตามแนวทางการปฏิรูประบบราชการ ผูบริหารสถานศึกษา มีความตองการในการพัฒนามาก

                                                                            
39ชัยวัฒน ตุมทอง, “ภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอองคการแหงการเรียนรูของ

สถานศึกษา ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต 

สาขาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548), 130-134. 
40ปาริชาติ คุณปล้ืม, “การพัฒนารูปแบบองคการแหงการเรียนรูของมหาวิทยาลัยเอกชน

ในประเทศไทย”  (วิทยานิพนธปริญญาดุษฏีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2548), 122-128. 
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ที่สุดใน 3 ลําดับแรก คือ มาตรฐานท่ี 1 การมุงผลสัมฤทธ์ิ มาตรฐานท่ี 3 การส่ังสมความเชี่ยวชาญใน
งานอาชีพ และมาตรฐานที่ 2 การบริการที่ดีตามลําดับ สวนความตองการในการพัฒนาสมรรถนะ
หลักตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา พบวา ผูบริหารสถานศึกษาตองการไดรับการพัฒนามากที่สุด
คือ มาตรฐานท่ี 8 การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มาตรฐานท่ี 2 นโยบายและการวางแผน
การศึกษา และมาตรฐานที่ 1 หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา 2) ผลการเปรียบเทียบความ
ตองการในการพัฒนาสมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษา ตามแนวทางการปฏิรูประบบราชการ 
พบวามีความตองการในการพัฒนาไมแตกตางกัน ยกเวนบางสาระความรูมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ41 

ชัยพงษ  กองสมบัติ  ศึกษาสมรรถนะของผูบริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวัดหนองคาย 
พบวา ผูบริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดหนองคาย มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานอยูในระดับ “มาก” 
เรียงจากมากไปหานอย คือ สมรรถนะดานจริยธรรม สมรรถนะดานการปฏิบัติงาน และสมรรถนะ
ดานความรูตามลําดับ ผูบริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดหนองคาย มีความตองการในการพัฒนา
สมรรถนะในดานความรูความเขาใจ หลักการบริหารใน 3 อันดับแรก คือหลักการบริหาร คุณธรรม
ของผูบริหารและการเปนผูนําหรือมีความรูทางวิชาการของผูบริหารสําหรับความตองการในการ
พัฒนาสมรรถนะดานวิธีการ รูปแบบท่ีทําใหเปนผูบริหารมืออาชีพนั้น  ผูบริหารมีความตองการ
วิธีการและรูปแบบในการพัฒนา 3 อันดับแรก คือ การศึกษาคนควาดวยตนเอง การอบรมสัมมนา
และการศึกษาดูงาน42 

ประดิษฐ  แกวพรหม  ศึกษา สมรรถนะของผูบริหารโรงเรียนในอําเภอหนองสองหอง 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแกน เขต 3 พบวา สมรรถนะของผูบริหารโรงเรียนหนอง
สองหองตามทัศนะของผูบริหารโรงเรียนในอําเภอหนองสองหอง อยูในระดับมาก โดยพบวา 

                                                                            
41วันชัย  บุญทอง, “รายงานการวิจัย เรื่อง ความตองการในการพัฒนาสมรรถนะหลัก

ของผูบริหารสถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูประบบราชการและการปฏิรูปการศึกษา   สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4” (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี , 
2548), 130-135. 

42ชัยพงษ  กองสมบัติ, “สมรรถนะของผูบริหารโรงเรียนเอกชน  จังหวัดหนองคาย” 
(วิทยานิพนธป ริญญามหาบัณฑิต   สาขาวิ ช าก ารบริหารการ ศึกษา  บัณฑิตวิทยา ลัย
มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2548), 61-66. 
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ผูบริหารมีสมรรถนะดานคุณธรรมจริยธรรมมากที่สุด รองลงมาไดแก  ดานความสามารถในการ
ปฏิบัติงานและสมรรถนะดานความรูความเขาใจในการบริหาร 3 อันดับ43 

อุสาห เจียมจันทร ศึกษา องคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 ผลการศึกษาพบวา องคการแหงการเรียนรูของโรงเรียน
มัธยม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก จําแนก
ตามขนาดของโรงเรียนโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบองคการเรียนรูของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 จําแนกตามขนาดโรงเรียน 
โดยรวมและรายดาน คือ ดานการมีวิสัยทัศนรวม ดานการเรียนรูเปนทีม ดานความคิดเชิงระบบ 
โรงเรียนขนาดใหญกับโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญ44 

ประมา ศาสตระรุจิ  ทําการศึกษา การพัฒนาเกณฑสมรรถนะในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผูบริหารศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา  สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน 

ผลการวิจัยสรุปได โดยภาพรวมท้ังหมดมีความเปนไปไดในการนําคูมือไปใชอยูในระดับมาก  เมื่อ
พิจารณาเปนรายองคประกอบพบวา โครงสรางคูมือ มีความเปนไปไดในการนําไปใชอยูในระดับ
มากท่ีสุด สวนวัตถุประสงค เนื้อหา การประเมินผล และประสิทธิผลการใชคูมือมีความเปนไปได
ในการนําไปใชอยูในระดับมาก สมรรถนะที่มีความสําคัญที่สุดในการประเมินบุคคลโดยอิงเกณฑ
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน คือ จริยธรรม การบริหารการเปล่ียนแปลง และ  การส่ังสมความ
เชี่ยวชาญในงานอาชีพ ความรวมแรงรวมใจ และความเขาใจองคกรและระบบราชการ45 

                                                                            
43ประดิษฐ  แกวพรหม, “สมรรถนะของผูบริหารโรงเรียนในอําเภอหนองสองหอง 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแกน เขต 3” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2549), 73-74. 

44อุสาห เจียมจันทร, “องคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1” (วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, 2549), 66-68. 

45ประมา ศาสตระรุจิ, “การพัฒนาเกณฑสมรรถนะในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผูบริหารศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน” (วิทยานิพนธ
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาผูใหญ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , 
2550), 116-131. 
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จําเริญ จิตรหลัง ไดศึกษาเรื่อง รูปแบบความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนของปจจัยการ
จัดการความรูที่สงผลตอองคการแหงการเรียนรูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดภาคใต ผลการวิจัย พบวาโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดภาคใต มีระดับปจจัยการจัดการความรูและมีความเปนองคการแหง
การเรียนรู โดยภาพรวมอยูในระดับมาก รูปแบบความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนตามทฤษฎีระหวาง
ปจจัยการจัดการความรูกับความเปนองคการแหงการเรียนรูมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 
ปจจัยการจัดการความรูมีอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออมและอิทธิพลรวมตอความเปนองคการ
แหงการเรียนรู46 

เรชา ชูสุวรรณ ศึกษารูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของสมรรถนะบุคคลที่สงผลตอ
ประสิทธิผลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ผลการวิจัยพบวา 
ประสิทธิผลของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เกิดจากสมรรถนะรวมกลุมงานสูงท่ีสุด สมรรถนะ
หลักของผูอํานวยการเขตพื้นท่ีการศึกษา มีอิทธิพลทางตรงตอสมรรถนะรวมกลุมงานสูงท่ีสุด และ
มีอิทธิพลทางออมตอประสิทธิผลของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสูงท่ีสุด โดยผานทางสมรรถนะ
รวมกลุมงาน สมรรถนะหลักของบุคลากรทางการศึกษา มีอิทธิพลทางตรงตอสมรรถนะเฉพาะใน
งานของบุคลากรทางการศึกษาสูงท่ีสุด รองลงมาเปนอิทธิพลทางตรงตอสมรรถนะรวมกลุมงาน
สมรรถนะเฉพาะในงานของบุคลากรทางการศึกษา มีอิทธิพลทางตรงตอสมรรถนะรวมกลุมงานสูง 

แตมีอิทธิพลทางตรงตอประสิทธิผลของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่ําท่ีสุด47 

พรสินทร  กาญจนพัชชี ศึกษา ความเปนองคการแหงการเรียนรูในองคการภาครัฐและ
เอกชน ผลการศึกษาพบวา ดานการมุงสูความเปนเลิศอยูในระดับสูงท้ังสององคการ ดานวิธีคิดและ
มุมมองท่ีเปดกวางอยูในระดับสูงท้ังสององคการ ดานวิสัยทัศนรวมอยูในระดับสูงท้ังสององคการ 
ดานการเรียนรูรวมกันเปนทีมอยูในระดับสูงท้ังสององคการ ดานการคิดอยางเปนระบบอยูใน

                                                                            
46จําเริญ จิตรหลัง, “รูปแบบความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนของปจจัยการจัดการความรู

ที่สงผลตอองคการแหงการเรียนรูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานในจังหวัดภาคใต” (วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2550), 147-157. 

47เรชา ชูสุวรรณ, “ศึกษารูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของสมรรถนะบุคคลที่สงผล
ตอประสิทธิผลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต” (วิทยานิพนธ
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 
2550), 109-113. 
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ระดับสูงท้ังสององคการ และจากการเปรียบเทียบระดับการเปนองคการแหงการเรียนรูทางสถิติ
พบวาท้ังสององคการมีระดับความเปนองคการแหงการเรียนรูในระดับสูงท้ังสององคการ48 

วีระเชษฐ ฮาดวิเศษ ศึกษาสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาหนองคาย เขต 3 ผลการศึกษาพบวา ครูและผูบริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นตอ
สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3 โดย
ภาพรวมอยูในระดับ มาก และมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สมรรถนะของ
ผูบริหารสถานศึกษา เรียงลําดับตามคาเฉล่ียตามความคิดเห็นของครูและผูบริหารสถานศึกษา  ได
ดังน้ี สมรรถนะการพัฒนาตนเอง สมรรถนะการทํางานเปนทีม สมรรถนะการมีวิสัยทัศน 
สมรรถนะการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สมรรถนะการมุงผลสัมฤทธ์ิ สมรรถนะการวิเคราะหและ
สังเคราะห สมรรถนะการบริการที่ดีและสมรรถนะการส่ือสารและจูงใจ49 

 พรพิศ อินทะสุระ ไดศึกษา สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 5 ผล
การศึกษาพบวา  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็นตอสมรรถนะของผูบริหาร 

สถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีสมรรถนะอยูในระดับ 

มากในทุกดาน โดยดานการมีวิสัยทัศน มีคาเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือดานการทํางาน เปนทีม ดาน 

การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และดานการส่ือสารและการจูงใจ ตามลําดับ สวนดานที่มีคาเฉล่ียต่ําสุด 

คือ ดานการพัฒนาตนเอง ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตําแหนงหนาที่ตางกัน มีความ
คิดเห็นตอ สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา จําแนกตามตําแหนงหนาท่ีโดยภาพรวม พบวา มี
ความคิดเห็น แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มี
ความคิดเห็นไม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเวนดานการทํางานเปนทีม มี
ความคิดเห็น แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และดานการมีวิสัยทัศน มีความ
คิดเห็นแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ี

                                                                            
48พรสินทร กาญจนพัชชี, “การศึกษาความเปนองคการแหงการเรียนรูขององคกรภาครัฐ

และเอกชน” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล , 2551), 58-111. 

49วีระเชษฐ ฮาดวิเศษ, “สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาหนองคาย เขต 3” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2551), 47-49. 
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ปฏิบัติหนาที่อยูโรงเรียนที่มีขนาดตางกันมี ความคิดเห็นตอสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาโดย
ภาพรวมและรายดาน ไมแตกตางกันอยางมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .0550 

ศิริจันทร พลอยกระโทก  ศึกษาสมรรถนะทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแกน เขต 5  ผลการศึกษาพบวา ผูบริหารสถานศึกษาและครู
มีความคิดเห็นตอสมรรถนะทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับ มาก สมรรถนะ
ทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาท่ีผูบริหารสถานศึกษาและครูเห็นวามีการปฏิบัติมากกวา
สมรรถนะดานอ่ืน คือ การทํางานเปนทีม สวนสมรรถนะทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาท่ี
ผูบริหารสถานศึกษาและครู เห็นวามีการปฏิบัตินอยกวาสมรรถนะอ่ืน ๆ คือ การวิเคราะหและ
สังเคราะหสวนแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียน
ขนาดเล็ก พบวา ควรสงเสริมการพัฒนาความรูในเชิงบริหารแบบโรงเรียนเปนฐานท่ีมุงเนนการ
กระจายอํานาจการบริหารจัดการใหสถานศึกษาอยางตอเน่ืองเพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การบริหารการศึกษา ควรสงเสริมดานการมุงผลสัมฤทธ์ิ ในการบริหารงานโดยการวางแผนจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของหนวยงาน
ตนสังกัด และมีการบูรณาการแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับ มาตรฐานการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา มีการกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายการพัฒนาอยางชัดเจนและมีการ
ติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงานเปนระยะ ๆ สงเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  ใหกับ
ผูบริหารและครูใหมีความสามารถในการนํานวัตกรรมเทคโนโลยีมาพัฒนาการบริการจัดการและ
การจัดการเรียนการสอน ควรพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา ใหมีความสามารถในการวิเคราะหและ
สังเคราะหองคกร และยกยองใหรางวัลผูบริหารสถานศึกษาท่ีสามารถบริหารจัดการสถานศึกษาให
เกิดผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมาย51 

 

 

                                                                            
50พรพิศ อินทะสุระ, “สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 5” 

(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราช
ภัฎเลย, 2551), 74-77. 

51ศิริจันทร พลอยกระโทก, “สมรรถนะทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแกน เขต 5” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2551), 61-65. 
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งานวิจัยตางประเทศ 
จอหนสันและ คาลดแวล(Johnston and Caldwel) ศึกษาเรื่อง ผูนําและการเรียนรูใน

องคการเพ่ือความเปนองคการระดับโลก ผลการวิจัยพบวา แตละโรงเรียนที่เปนกรณีศึกษาบรรลุผล
สําเร็จในการใชรูปแบบของเซ็นเก (Senge) เพียงบางสวน ยกเวนเพียงโรงเรียนเดียวที่บรรลุผล
ทั้งหมดในหลัก 5 ประการซ่ึงโรงเรียนน้ีเปนโรงเรียนท่ีตั้งใหมจึงสามารถเลือกทีมงานท่ีจะมาสราง
เสริมและชวยเหลือใหบรรลุผลตามวิสัยทัศนของโรงเรียนไดโดยไมตองมาปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ดั้งเดิมท่ีปฏิบัติจนเปนปกติ และโรงเรียนที่มีขนาดเล็กก็จะบรรลุผลตางจากโรงเรียนอ่ืน  ๆ 

ผลการวิจัยคร้ังนี้ยังไดนําเสนอการพัฒนาโมเดลของเซ็นเก (Senge) เพื่อความเปนโรงเรียนระดับ
โลกใน 4 มิติ คือ โครงสรางแบบรวมมือรวมพลัง  (collaborative structure) ชองทางการ
ติดตอส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ (effective communication chanels) การบูรณาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพ 

(integrated  professional development) และผูนําท่ีมุงเนนการเรียนรู (learning-focuses leadership) 

ผลการวิจัยพบวา โมเดลองคการแหงการเรียนรูของเซ็นเก  (Senge) สามารถใชพัฒนาโรงเรียนใน
ระดับโลกได และผูบริหารเปนส่ิงสําคัญที่จะนําและพัฒนาโรงเรียนใหเปนโรงเรียนระดับโลกได52 

อีแกน (Egan) ไดสรุปวา มิติขององคการแหงการเรียนรูมีความสัมพันธกับแรงจูงใจใน
การถายโอนการเรียนรูเพียงเล็กนอยเทาน้ัน  แสดงวามิติขององคการแหงการเรียนรู กลาวคือ 1) 

สรางโอกาสของการเรียนรูอยางตอเน่ือง 2) สงเสริมใหมีการสอบถามและการสนทนา 3) สงเสริม
การรวมมือกันและการเรียนรูรวมกันเปนทีม 4) เพิ่มอํานาจแกผูคนใหกาวไปสูการสะสมวิสัยทัศน 
5) สรางระบบดักจับและเรียนรูรวมกัน 6) เชื่อมตอองคการกับส่ิงแวดลอม 7) จัดเตรียมกลยุทธความ
เปนผูนําสําหรับการเรียนรู นั้นยังไมเพียงพอในการที่ทําใหเกิดแรงจูงใจในการถายโอนการเรียนรู
ใหมากขึ้น และอาจจะมีตัวแปรอ่ืน ๆ อีกที่ อีแกน(Egan) ยังไมไดนํามาศึกษาดวย53 

เทบบาโน (Tebbano) ไดวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางความชื่นชอบแบบฉบับภาวะ
ผูนําของผูควบคุมสถานศึกษาแหงตําบล  และความสามารถของสถานศึกษาแหงตําบลในการ

                                                                            
52Carol Johnston, Brian Caldwell, “Leadership and Organizational Learning in the 

Quest for  World Class School,” The International Journal of Educational Management, 15,2 

(2001) : 94-103. 
53Marshall Egan, Learning Organization Dimensions and Motivation to Transfer 

Learning in Large Firm Information Technology Employees (Ph.D. Dissertation,University of 

Minnesota, 2002), Abstract, [Online], accessed 12 July 2009. Available  from 

http://wwwlib.umi.com/dissertations/fullcit/3062543. 
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กลายเปนองคการแหงการเรียนรูที่เปนมืออาชีพ ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําของผูควบคุม
สถานศึกษาแหงตําบลมีความสัมพันธกับความสามารถของสถานศึกษาแหงตําบลในการกลายเปน
องคการแหงการเรียนรูที่เปนมืออาชีพ54 

นาโพลซ (Napholz) ไดวิจัยเร่ืองหนาท่ีของสถานศึกษาระดับมัธยมชนบทแหงรัฐ
อิลลินอยสตอรูปแบบองคการแหงการเรียนรูตามแนวคิดของ เซ็นกี(Senge) โดยเนนเฉพาะดาน
วิสัยทัศนรวม ซ่ึงวัฒนธรรมรวมอันหลากหลายของการศึกษาเปนส่ิงท่ีดี และจําเปนในสถานศึกษาที่
รวมเอาชาติอเมริกันและยุโรปมาอยูดวยกัน นาโพลซ(Napholz) ไดตรวจสอบหนวยที่มีวัฒนธรรม
ญี่ปุน พบวา ครูและนักเรียนมีความแตกตางกันในการรับรูอยางกวาง  ๆ เกี่ยวกับความเปน
วัฒนธรรมที่มีคาของพวกเขา  ความเคลือบแคลงสงสัยของความมีประสิทธิผลของมันใน
สถานศึกษาท่ีมีความแตกตางกันเพียงเล็กนอย จํานวนครูหลายคนที่มีวัฒนธรรมที่มีคา นักเรียนได
แบงปนความสงสัยของครู และเชื่อเพิ่มขึ้นวา การศึกษาท่ีตอตานการแบงชนชาติเปนองคประกอบท่ี
รวมในการศึกษาของวัฒนธรรมรวม นอกจากนี้การศึกษาวิจัยแนะวา บทเรียนแบบวันเดียวจบ
เกี่ยวกับวัฒนธรรมญ่ีปุนไมไดกระทบตอความเปนญี่ปุนที่ฝงแนนของนักเรียน, ขณะที่บทเรียนใช
เวลาในการเรียนเปนเดือนกลับมีผล การวิเคราะหเพิ่มเติมแนะนําวา  แมแตบทเรียนระยะส้ัน, 

บทเรียนแบบวันเดียวจบท่ีไดแนะนําวัฒนธรรมญี่ปุนตอนักเรียน ปรากฏวาสงผลกระทบตอความ
ปรารถนาของพวกเขาในการมีสวนรวมในบทเรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมตอไป55 

คิงส (King) ไดวิจัยเร่ือง ภาวะผูนําท่ีมีประสิทธิผลสําหรับความสําเร็จที่มีคุณภาพและ
การเรียนรูขององคการ ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมภาวะผูนําแบบเปล่ียนสภาพมีความสัมพันธ
ทางบวกกับการทํางานเปนทีม การเนนที่ลูกคาเปนสําคัญและพันธะสัญญาที่จะปรับปรุงอยาง
ตอเนื่อง และหลักการฝกปฏิบัติขององคการแหงการเรียนรูดานวิสัยทัศนรวม รูปแบบการจัดการ

                                                                            
54Michael Donald Tebbano, “A Study of the Relationship Between the Preferred 

Leadership Styles of School District Superintendents and the Capability of Become Professional 

Learning Organizations” (Ed.D. Thesis, Seton Hall University,College of Education and Human 

Services, 2002), Abstract, [Online], accessed  12 July 2009. Available from 

http://wwwlib.umi.com/dissertations/AAT3039316. 
55Kathleen Anne Napholz, “Valuing Multicultural Education : A Rural Illinois High 

School as a Learning Organization” (Ph.D. Dissertation, Walden University, 2002), Abstract, 

[Online], 12 July 2009.  Available from http://wwwlib.umi.com/ dissertations/fullcit/3049901. 
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แบบแผนทางความคิด สวนภาวะผูนําแบบตามสบายมีความสัมพันธทางลบกับการเนนที่ลูกคาเปน
สําคัญ และการบริหารแบบวางเฉยเชิงรุกมีความเกี่ยวของ56 

เอบู – ทิเนห (Abu – Tineh) ไดวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางรูปแบบภาวะผูนําท่ี
สังเกตไดของครูใหญและการปฏิบัติของครูในเร่ืองหลักการฝกปฏิบัติทั้ง 5 ประการ  ของ
สถานศึกษาแหงการเรียนรู ผลการวิจัยพบวา รูปแบบภาวะผูนําของครูใหญ เพศของครูใหญ  เพศ
ของครู ปประสงคการณการสอนของครู และจํานวนปการสอนรวมกับครูใหญคนเดียวกัน สามารถ
ทํานายการฝกปฏิบัติของครูในเรื่องหลักการฝกปฏิบัติทั้ง 5 ประการ ของสถานศึกษาแหงการเรียนรู
ไดรอยละ 34 เมื่อพิจารณาที่รูปแบบภาวะผูนํา พบวา ภาวะผูนําแบบเปล่ียนสภาพมีความสัมพันธ
ทางบวกกับการฝกปฏิบัติของครูในเรื่องหลักการฝกปฏิบัติทั้ง5 ประการ ของสถานศึกษาแหงการ
เรียนรูอยางมีนัยสําคัญในระดับคอนขางสูง ภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียนมีความสัมพันธกับการฝก
ปฏิบัติของครูในเร่ืองหลักการฝกปฏิบัติทั้ง  5 ประการ ของสถานศึกษาแหงการเรียนรูอยางมี
นัยสําคัญ แตภาวะผูนําแบบตามสบายกลับมีความสัมพันธทางลบกับการฝกปฏิบัติของครูในเร่ือง
หลักการฝกปฏิบัติทั้ง 5 ประการ ของสถานศึกษาแหงการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญในระดับปาน
กลาง57 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                            
56Stephen Ward King, “Effective Leadership for Quality Achievement and 

Organizational Learning” (Ph.D. Dissertation, Portland State University, 2002), Abstract 

[Online], accessed 12 July 2009. Available from http://wwwlib.umi.com/dissertations/fullcit/ 

3058143. 
57Abdullah Abu -Tineh, “Exploring the Relationship Between the Perceived 

Leadership Style of Principles and Their Teachers’ Practice of the Five Disciplines of Learning 

Schools” (Ph.D. Dissertation, Florida State University, 2003), Abstract.  
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สรุป 
 

สมรรถนะของผูบริหารถือวาเปนดัชนีบงช้ีความสําเร็จของการบริหาร การท่ีผูบริหารได
มีความเขาใจในบทบาทหนาที่ของการบริหารสถานศึกษา จะเปนส่ิงท่ีชวยใหการจัดการศึกษาลุลวง
ไปดวยดี ผูบริหารเปนเสาหลักที่มีความสําคัญอยางย่ิงตอหนวยงาน  ตอผูใตบังคับบัญชา และตอ
ผลงานอันเปนสวนรวม คุณภาพและบทบาทของผูบริหารมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับคุณภาพ
ของสถานศึกษา รวมท้ังมีผลสะทอนตอผลงานและวิธีปฏิบัติงานของสถานศึกษาเปนอันมาก  การ
เปล่ียนแปลงโดยการปฏิรูประบบราชการ ปฏิรูปการเมือง ปฏิรูปการศึกษา ไดกําหนด คุณลักษณะ
เชิงพฤติกรรมของตําแหนงขาราชการ กําหนดขึ้นเพื่อหลอหลอมคานิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค
รวมกัน โดยคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ไดกําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการประเมินใหขาราชการครูขอมีวิทยฐานะ โดยการประเมินดานสมรรถนะ ประกอบดวย  การมุง
ผลสัมฤทธ์ิ   การบริการที่ดี  การพัฒนาตนเองการทํางานเปนทีม   การวิเคราะหและสังเคราะห          
การส่ือสารและการจูงใจ  การพัฒนาศักยภาพบุคลากร  และการมีวิสัยทัศน  

 องคการแหงการเรียนรู (learning organization) เปนกระบวนทัศนการพัฒนาองคการ
ใหเกิดการเรียนรูอยูตลอดเวลา โดยการพัฒนาคนในทุกระดับ ทั้งระดับบุคคล ระดับกลุม และระดับ
องคการใหเกิดขึ้นพรอมกันเปนการพัฒนาแบบยั่งยืน  เพราะใหความสําคัญกับทุนมนุษยที่มีการ
เรียนรูมาแลวตลอดชีวิตของบุคคล และใชทุกส่ิงทุกอยางจากการศึกษาและการทํางานเปน
ฐานความรู เนนกลยุทธการแสวงหาความรู การแบงปนความรู สรางองคความรูและการใชความรู
เชื่อมโยงอยางสมดุล องคการแหงการเรียนรู จึงมีการเรียนรูเชิงองคการและผสานพลังรวมกันดวย
วัฒนธรรมการเรียนรู อันเปนพื้นฐานของ สังคมแหงการเรียนรู ตามแนวความคิดของ เซ็นเก
(Senge) ซ่ึงประกอบไปดวย ความเชี่ยวชาญของบุคคล (personal mastery) แบบแผนทางความคิด 

(mental models) วิสัยทัศนรวมกัน (shared vision) การเรียนรูของทีม (team learning) และการคิด
อยางเปนระบบ (systems thinking) 
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บทท่ี  3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 การดําเนินการวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อทราบ 1) สมรรถนะของผูบริหารในเขต
พื้นที่รับผิดชอบของสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาท่ี 6 2) องคการแหงการเรียนรู
ของสถานศึกษาในเขตพ้ืนรับผิดชอบของสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาท่ี 6 และ 
และ 3) ความสัมพันธระหวางสมรรถนะของผูบริหารและองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา 
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาท่ี 6 การวิจัยครั้งน้ี   
เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยมีสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบของ
สํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาท่ี 6 เปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis) เพื่อให
การดําเนินการวิจัยเปนไปอยางมีระบบและบรรลุตามวัตถุประสงคของการวิจัยที่ตั้งไว ผูวิจัยจึง
กําหนดแนวทางและรายละเอียดตาง ๆ ของการวิจัย อันประกอบดวย  ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
และระเบียบวิธีวิจัย  ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
 

ขั้นตอนดําเนินการวิจัย 
 

 เพื่อเปนแนวทางการดําเนินการวิจัยดําเนินไปอยางมีระบบและสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของการวิจัย  ผูวิจัยจึงกําหนดแผนการดําเนินงานไวดังนี้ คือ 

 ขั้นตอนท่ี 1 จัดเตรียมโครงรางการวิจัย เปนการศึกษาสภาพปญหา นิยามปญหา ศึกษา
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ โดยการศึกษาจากเอกสาร ตํารา บทความ รายงานการวิจัยและวิทยานิพนธที่
เกี่ยวของกับตัวแปรท่ีศึกษา เสนอขอความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เสนอโครงราง
ตอภาควิชาเพื่อขอความเห็นชอบและอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย 

 ขั้นตอนท่ี 2 การดําเนินการวิจัย เปนขั้นตอนท่ีผูวิจัยสรางเคร่ืองมือ ทดสอบและ
ปรับปรุงเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บขอมูล โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาและนํา
เครื่องมือที่สรางไปใหผูเชียวชาญตรวจสอบความถูกตองเพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (content 
validity) และความเช่ือมั่น (reliability) แลวนําไปเก็บขอมูลจากประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง       
นําขอมูลที่ไดรับมาตรวจสอบความสมบูรณ ถูกตองของขอมูล ทําการวิเคราะหและแปลผล          
การวิเคราะหขอมูล 

 

52 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

53 

 ขั้นตอนท่ี 3  การรายงานผลการวิจัย เปนขั้นตอนการจัดทํารายงานผลการวิจัย รางผล
การวิเคราะหแปลผล  และอภิปรายผล  เขียนรายงานผลการวิจัยเสนอเพื่อใหผูควบคุมตรวจสอบ 
ความถูกตอง ปรับปรุงแกไข จัดพิมพเปนฉบับเพื่อดําเนินการขอสอบวิทยานิพนธ ตลอดจนแกไข
รายงานผลตามที่คณะกรรมการชี้แนะ และจัดสงรายงานฉบับสมบูรณตอบัณฑิตวิทยาลัย  เพื่อขอ
อนุมัติการจบการศึกษา 
 

ระเบียบวธิีวิจัย 
 

 เพื่อใหการดําเนินการวิจัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเปนไปตามวัตถุประสงคการ
วิจัย ผูวิจัยไดกําหนดรายละเอียดตาง  ๆ เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย ซ่ึงประกอบดวย แผนแบบการวิจัย 

ประชากร กลุมตัวอยาง ตัวแปรท่ีศึกษา เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย การสรางเครื่องมือ การเก็บ
รวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และสถิติที่ใชในการวิจัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

แผนแบบการวิจัย   

 แผนแบบการวิจัยที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) 

ที่มีแผนแบบการวิจัยในลักษณะของกลุมตัวอยางเดียว  ศึกษาสภาวการณ ไมมีการทดลอง (the one  

shot, non-experimental case study design) ซ่ึงเขียนเปนแผนภาพ (diagram) ไดดังน้ี               
แผนภูมิท่ี 3 แผนแบบการวิจัย 

 
                            O 

 

 

 

R                            X 
 

 

   เมื่อ  R   หมายถึง  กลุมตัวอยางท่ีไดจากการวิจัย 

     X  หมายถึง  ตัวแปรท่ีศึกษา 
     O  หมายถึง  ขอมูลที่ไดจากการศึกษา 
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ประชากร    

 ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก สถานศึกษาของรัฐบาลที่จัดการศึกษาในระดับ
ชวงชั้นที่ 3- 4 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาท่ี 6  
จํานวน 176 โรง1  
 

กลุมตัวอยาง   
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ สถานศึกษาของรัฐบาลท่ีจัดการศึกษาในระดับชวงชั้น
ที่ 3 - 4 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาท่ี 6 ซ่ึงผูวิจัยได
กําหนดการประมาณขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชตารางประมาณขนาดกลุมตัวอยางของเครจซ่ี  
และมอรแกน (Krejcie and Morgan)2  ไดกลุมตัวอยางโรงเรียนจํานวน 120 โรง การสุมกลุมตัวอยาง
ใชวิธีการสุมแบบแบงประเภท (stratified random sampling) ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 จัดแบงสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของสํานักงานบริหารยุทธศาสตรและ
บูรณาการการศึกษาท่ี 6 ตามจังหวัด 8 จังหวัด    
 ขั้นที่ 2 แตละจังหวัดสุมสถานศึกษาตามขนาดของสถานศึกษา  ดังน้ี 1) สถานศึกษา
ขนาดกลาง มีจํานวนนักเรียนต้ังแต 121-600 คน 2) สถานศึกษาขนาดใหญ  มีจํานวนนักเรียนตั้งแต 
601-1,500 คน  และ 3) สถานศึกษาขนาดใหญพิเศษ มีจํานวนนักเรียน ตั้งแต 1,500 คน ขึ้นไป3 โดย
วิธีสุม ตามสัดสวนของจํานวน   กลุมตัวอยางตอจํานวนประชากรทั้งหมด ไดจํานวนจํานวนกลุม
ตัวอยางตามขนาดสถานศึกษา ดังน้ี ขนาดกลาง จํานวน  52 โรง  ขนาดใหญ จํานวน 37 โรง และ
ขนาดใหญพิเศษ จํานวน 31 โรง  รวมท้ังส้ิน 120 โรง 

 
 
 
                                                                            

 1สํานักงานบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาท่ี 6, สารสนเทศทางการศึกษา
[Online], accessed 21 April 2009.  Available form http://www.inspect6.moe.go.th 

 2พวงรัตน  ทวีรัตน, วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร (ฉบับปรับปรุง
ใหมลาสุด),  พิมพครั้งท่ี 8  (กรุงเทพฯ : สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัย         
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2543), 303. 

 3สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, กระทรวงศึกษาธิการ,  “แนวทางการ
จัดทํารายละเอียดคําขอต้ังงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2549 คาครุภัณฑที่ดินและ
ส่ิงกอสราง,”  ธันวาคม 2547. 
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ผูใหขอมูล   
 ผูวิจัยกําหนดผูใหขอมูล โรงเรียนละ 4  คน ไดแก 1) ผูอํานวยการสถานศึกษา 1 คน      
2) รองผูอํานวยการสถานศึกษาหรือผูปฏิบัติหนาที่รองผูอํานวยการ จํานวน 1 คน และ 3) ครูผูสอน  
จํานวน 2 คน รวมผูใหขอมูลทั้งส้ิน 480 คน ดังรายละเอียดดังตารางท่ี 3 
 

ตารางท่ี 2 จํานวนประชากร กลุมตัวอยางและผูใหขอมูล แยกเปนรายจังหวัดและขนาด 

 ของโรงเรียน 
 

จังหวัด 

ประชากร 

(โรงเรียน) 
กลุมตัวอยาง 
(โรงเรียน) 

ผูใหขอมูล 

(คน) 

ให
ญพ

ิเศษ
 

ให
ญ 

กล
าง รว
ม 

ให
ญพ

ิเศษ
 

ให
ญ 

กล
าง รว
ม 

ให
ญพ

ิเศษ
 

ให
ญ 

กล
าง รว
ม 

ราชบุรี 6 8 12 26 4 6 8 18 16 24 32 72 

กาญจนบุรี      5 13 12 30 3 9 8 20 12 36 32 80 

นครปฐม 12 6 11 29 8 4 8 20 32 16 32 80 

สุพรรณบุรี      9 11 12 32 6 8 8 22 24 32 32 88 

ประจวบคีรีขันธ     3 5 9 17 2 3 6 12 8 12 24 44 

เพชรบุรี 5 6 11 22 3 4 8 15 12 16 32 60 

สมุทรสงคราม 3 1 5 9 2 1 3 6 8 4 12 24 

สมุทรสาคร 4 3 4 11 3 2 3 8 12 8 12 32 

รวมท้ังส้ิน 47 53 76 176 31 37 52 120 124 148 208 480 

ที่มา  : สํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาท่ี 6, แผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2551 (ราชบุรี:สํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาท่ี 6, 2551), 1-5. 

 
ตัวแปรท่ีศึกษา 
 ตัวแปรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย ตัวแปรพื้นฐาน ตัวแปรตนและตัวแปรตาม  
ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1.  ตัวแปรพื้นฐาน  เปนตัวแปรที่เกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  ไดแก  
เพศ อาย ุ ระดับการศึกษาสูงสุด  บทบาทหนาที่ท่ีปฏิบัติงาน และประสบการณในการทํางาน 

 2.   ตัวแปรท่ีศึกษา  แบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้ 
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  2.1   ตัวแปรตน เปนตัวแปรท่ีเกี่ยวกับสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา (Xtot) ใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบของสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาท่ี 6 ตามหลักเกณฑและ
วิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะ ของสํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)4 ซ่ึงประกอบดวย 

   2.1.1  การมุงผลสัมฤทธ์ิ  (X1) หมายถึง ความมุงม่ันในการปฏิบัติงานในหนาที่
ใหมีคุณภาพ ถูกตอง ครบถวนสมบูรณ   มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และมีการพัฒนาผลงานใหมี
คุณภาพอยางตอเน่ือง 

    2.1.2 การบริการที่ดี (X2) หมายถึง ความตั้งใจในการปรับปรุงระบบบริการให
มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความตองการของผูรับบริการ 

   2.1.3 การพัฒนาตนเอง (X3) หมายถึง  การศึกษา คนควา หาความรู ติดตาม
องคความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ ในวงวิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 

   2.1.4 การทํางานเปนทีม (X4) หมายถึง การใหความรวมมือ ชวยเหลือ 

สนับสนุน เสริมแรง ใหกําลังใจแกเพื่อนรวมงาน การปรับตัวเขากับบุคคลอ่ืน หรือ แสดงบทบาท
ผูนํา ผูตาม ไดอยางเหมาะสม 

   2.1.5 การวิเคราะหและสังเคราะห (X5) หมายถึง ความสามารถในการทําความ
เขาใจส่ิงตาง ๆ แลวแยกประเด็นเปนสวนยอย ตามหลักการหรือกฎเกณฑที่กําหนด สามารถ
รวบรวมส่ิงตางๆ จัดทําอยางเปนระบบ เพื่อแกปญหาหรือพัฒนางาน รวมทั้ง สามารถวิเคราะห
องคกรหรืองานในภาพรวมและดําเนินการแกปญหาอยางเปนระบบ 

   2.1.6 การส่ือสารและการจูงใจ (X6) หมายถึง ความสามารถในการพูด เขียน 

ส่ือสาร โตตอบ ในโอกาสและสถานการณตาง ๆ ตลอดจน สามารถชักจูงโนมนาวใหผูอ่ืน เห็นดวย 

ยอมรับ คลอยตาม เพื่อบรรลุจุดมุงหมายของการส่ือสาร 

   2.1.7 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร (X7) หมายถึง ความสามารถในการให
คําปรึกษา แนะนํา และชวยแกปญหาใหแกเพื่อน รวมงานและผูเกี่ยวของ มีสวนรวมในการพัฒนา 
บุคลากร ปฏิบัติตนเปนแบบอยางรวมทั้งสงเสริมสนับสนุนและใหโอกาสผูรวมงานไดพัฒนาใน
รูปแบบตาง ๆ 

                                                                            

 4สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา , หลักเกณฑและ
วิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะ   (กรุงเทพฯ :  
โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2548), 2-3. 
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   2.1.8 การมีวิสัยทัศน (X8) หมายถึง ความสามารถในการกําหนดวิสัยทัศน
ทิศทาง หรือ แนวทาง การพัฒนาองคกร ที่เปนรูปธรรมเปนที่ยอมรับ และเปนไปไดในทางปฏิบัติ 
การยอมรับแนวคิด/วิธีการใหม ๆ เพื่อ การพัฒนางาน 

  2.2  ตัวแปรตาม เปนตัวแปรเกี่ยวกับองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา (Ytot) 
ตามแนวคิดของเซ็นเก (Senge)  ไดแก 
   2.2.1  ความเชี่ยวชาญของบุคคล (personal mastery) (Y1)  หมายถึง บุคคลที่มี
การเรียนรูที่จะสรางความเปล่ียนแปลงของตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  เพื่อขยายขีด
ความสามารถในการสรางสรรคผลงานไปสูวิสัยทัศนของตนเองและองคการ  ใหเปนผูที่รูจัก
แยกแยะเรื่องราวท่ีสําคัญออกจากเร่ืองราวที่เล็ก ๆ รูจักจัดลําดับความสําคัญในการปฏิบัติงานเปน
บุคคลที่สรางวิสัยทัศนของตนเองและรวมแบงปนระหวางเพื่อนในองคการ และยังเปนผูที่มีทักษะ
และเช่ียวชาญในการสรางพลังใหเกิดขึ้นในตนเองเพ่ือไปสูวิสัยทัศนของตนเอง  

   2.2.2   แบบแผนทางความคิด (mental models) (Y2) หมายถึง ความเชื่อ คานิยม  
เจตคติ ขอสรุปหรือภาพลักษณที่มีอิทธิพลตอรูปแบบและวิธีคิดและความรูความเขาใจ รวมทั้งการ
แสดงออกทางพฤติกรรมที่มีตอส่ิงตาง ๆ รอบตัว  

   2.2.3   วิสัยทัศนรวมกัน (shared vision) (Y3) หมายถึง ความคิดเห็นรวมกัน
ของคนในองคการเพ่ือสนับสนุนส่ิงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต ซ่ึงรวมถึงพันธกิจ คานิยม และความคิด
ความความเชื่อที่คลายกัน สงผลใหมีการรวมทํากิจกรรมท่ีมีจุดมุงหมายเดียวกันในที่สุด 

   2.2.4  การเรียนรูของทีม (team learning) (Y4) หมายถึง การตระหนักถึงการ
รวมมือ การแบงปนการทํางานเปนทีม การทํางานแบบเครือขาย เปนการทํางานท่ีไมใชเพียงแตการ
แกปญหาเฉพาะหนาอยางใดอยางหนึ่ง แตตองรวมมือกันแกปญหาอยางตอเน่ืองระยะยาว และริเริ่ม
สรางส่ิงใหม ๆ เพื่อสรางการแขงขันและสรางพลังรวมอันจะทําใหองคการอยูรอดและเจริญเติบโต 

   2.2.5  การคิดอยางเปนระบบ (systems thinking)  (Y5) หมายถึง การคิดอยาง
เปนระบบเปนการสรางความสัมพันธระหวางความรูที่ไดมาจากการเปนบุคคลท่ีรอบรูอยางตอเน่ือง
เปนระบบ และการที่แตละคนมีแนวคิดแบบองครวมจะทําใหเกิดวิสัยทัศนการมองผลผลิตของงาน
ไดอยางเปนระบบเชนกัน ทําใหเห็นรูปแบบตางๆไดอยางชัดเจน นอกจากนี้ยังสามารถใชอธิบาย
พฤติกรรมความเปนไปตาง ๆ ในรูปแบบของความสัมพันธระหวางเหตุและผลที่สืบเนื่องกัน 

เพ่ือใหสามารถเปล่ียนแปลงระบบไดอยางมีประสิทธิผล5 

 

                                                                            

 5Peter M. Senge, The Fifth Discipline : The Art and Practice of the Learning 

Organization  (New York : Doubleday Currency, 1990), 5-12. 
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เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี  เปนแบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ โดยแบงออกเปน       
3 ตอน  ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1  สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  ไดแก  เพศ  อายุ ระดับ
การศึกษาสูงสุด  บทบาทหนาที่ท่ีปฏิบัติงาน  ประสบการณในการทํางาน  โดยมีลักษณะคําถามเปน
แบบตัวเลือกที่กําหนดคําตอบไวให (forced choice) 

 ตอนท่ี 2  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะของผูบริหาร ตามหลักเกณฑและวิธีการ
ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะ ของสํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซ่ึงประกอบดวย 8 สมรรถนะ ดังน้ี  การมุง
ผลสัมฤทธ์ิ  การบริการท่ีดี  การพัฒนาตนเอง การทํางานเปนทีม  การวิเคราะหสังเคราะห             
การส่ือสารและการจูงใจ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และการมีวิสัยทัศน    
 ตอนท่ี 3  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาซ่ึงผูวิจัย
ปรับปรุงพัฒนาจากเครื่องมือวิจัยของบาทหลวง ดร.ลือชัย  จันทรโป6   ที่สรางขึ้นตามแนวคิดของ
เซ็นเก (Senge)  ซ่ึงประกอบดวยขอคําถามจําแนกตามตัวแปรดังน้ี ความเช่ียวชาญของบุคคล แบบ
แผนทางความคิด  วิสัยทัศนรวมกัน การเรียนรูของทีม และการคิดอยางเปนระบบ   
 ลักษณะของแบบสอบถามตอนท่ี 2 และตอนท่ี 3 มีลักษณะคําถามเปนแบบจัดอันดับ
คุณภาพ 5 ระดับของลิเคอรท (Likert rating scale)7  โดยผูวิจัยกําหนดคาคะแนนของชวงน้ําหนัก
เปน 5 ระดับ มีความหมาย ดังนี้  
 ระดับ 1  หมายถึง  สมรรถนะของผูบริหารและ /หรือองคการแหงการเรียนรูของ
สถานศึกษาอยูในระดับนอยที่สุด มีคาน้ําหนักเทากับ 1 คะแนน 

 ระดับ 2  หมายถึง สมรรถนะของผูบริหารและ /หรือองคการแหงการเรียนรูของ
สถานศึกษาอยูในระดับนอย มีคาน้ําหนักเทากับ 2 คะแนน 

 ระดับ 3  หมายถึง สมรรถนะของผูบริหารและ /หรือองคการแหงการเรียนรูของ
สถานศึกษาอยูในระดับปานกลาง มีคาน้ําหนักเทากับ 3 คะแนน 

                                                                            

 6ลือชัย  จันทรโป, “รูปแบบการเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนอาชีวศึกษา
คาทอลิกในประเทศไทย  (วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารอาชีวศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาคุณทหารลาดกระบัง, 2546), ภาคผนวก. 

 7Rensis Likert, “A Technique for the Measurement of Attitudes,” Archieves of 

Psychology 140, 55 (1932) : 1-55. 
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 ระดับ 4  หมายถึง สมรรถนะของผูบริหารและ /หรือองคการแหงการเรียนรูของ
สถานศึกษาอยูในระดับมาก มีคาน้ําหนักเทากับ 4 คะแนน 

 ระดับ 5  หมายถึง สมรรถนะของผูบริหารและ /หรือองคการแหงการเรียนรูของ
สถานศึกษาอยูในระดับมากท่ีสุด มีน้ําหนักเทากับ 5 คะแนน 

การสรางและพัฒนาเคร่ืองมือ 
 เพื่อใหการวิจัยครั้งน้ีสามารถวัดไดตรงกับกรอบแนวคิดของการวิจัย และบรรลุ
วัตถุประสงคที่วางไว  ผูวิจัยไดดําเนินการสรางและปรับปรุงเคร่ืองมือเปนแบบสอบถาม  โดยมี
ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 ศึกษาวรรณกรรมและแบบสอบถามที่เกี่ยวของ นํามาสรางและปรับปรุง
เครื่องมือเปนแบบสอบถามขึ้นใหม  ภายใตคําปรึกษาของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ  
 ขั้นที่ 2 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) ของแบบสอบถาม  โดย
นําแบบสอบถามท่ีสรางผูวิจัยสรางขึ้น เสนอตออาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ ตรวจสอบ
ปรับปรุง แกไข สํานวนภาษาท่ีใช  ตลอดจนเนื้อหาใหสอดคลองกับจุดประสงคและนิยามตัวแปร8   
แลวนํามาปรับปรุงแกไขอีกครั้งหนึ่ง 

 ขั้นที่ 3 นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองใช (try out) กับสถานศึกษา   
ที่ไมใชโรงเรียนในกลุมตัวอยาง โรงเรียนละ 4 คน  จํานวน 8 โรง รวมท้ังส้ิน 32 ฉบับ 

 ขั้นที่ 4 หาคาความเช่ือมั่น (reliability) ของแบบสอบถามท่ีไดรับกลับคืนมา ตาม
วิธีการของครอนบาค (Cronbach)9 โดยพิจารณาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา ( - coefficient) ไดคา
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ 0.9978 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
 1.  ผูวิจัยทําหนังสือเรียนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร   เพื่อทําหนังสือ
ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลจากสถานศึกษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสํานัก
บริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาท่ี 6  ที่เปนกลุมตัวอยาง 

                                                                            

 8พวงรัตน  มณีรัตน, วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร  (กรุงเทพฯ : 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2538), 117. 

 9Lee J. Cronbach, Essentials of Psychological Testing, 3rd ed. (New York : Harper & 

Row Publisher, 1974), 161. 
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 2.  ผูวิจัยรับหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยพรอมกับนําแบบสอบถามจัดสงไปรษณีย      
ไปยังสถานศึกษากลุมตัวอยาง 

 3.  การเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูล  แ ละติดตามรวบรวม
แบบสอบถามคืนจากสถานศึกษาดวยวิธีการจัดสงเอกสารแบบสอบถามทางไปรษณียและตนเอง 
ทั้งน้ีไดแนบซองเปลาและติดแสตมป เพื่อใหผูตอบแบบสอบถามสงกลับคืนผูวิจัยโดยตรงทาง
ไปรษณีย 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 เมื่อไดรับขอมูลกลับคืนมาแลว จึงพิจารณาตรวจสอบแบบสอบถามท้ังหมด เพื่อ
คัดเลือกแบบสอบถามที่มีความสมบูรณครบถวน นํามาจัดระเบียบขอมูลลงรหัส  และนําไป
วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป  
 

สถิติที่ใชในการวิจัย 
 เพื่อใหการวิเคราะหขอมูลตรงตามขอมูลวัตถุประสงคของการวิจัย ในการวิจัยครั้งน้ี 
ผูวิจัยไดใชสถิติการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
 1.  การวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ใชคาความถ่ี (frequency)  
และคารอยละ (percentage) 
 2.  การวิเคราะหสมรรถนะของผูบริหารและองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา    
โดยใชคาเฉล่ีย ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ซ่ึงการวิเคราะหระดับสมรรถนะของ
ผูบริหารและองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา ผูวิจัยใชคาคะแนนเฉล่ียไปเปรียบเทียบตามกับ
เกณฑตามแนวคิดของเบสท (Best)10  มีรายละเอียดดังนี้ 
  คาเฉล่ีย 1.00 - 1.49 หมายถึง สมรรถนะของผูบริหารและ/หรือองคการแหง        
การเรียนรูของสถานศึกษา อยูในระดับนอยที่สุด 

  คาเฉล่ีย 1.50 - 2.49 หมายถึง สมรรถนะของผูบริหารและ/หรือองคการแหง       
การเรียนรูของสถานศึกษา อยูในระดับนอย 

  คาเฉล่ีย 2.50 - 3.49 หมายถึง สมรรถนะของผูบริหารและ/หรือองคการแหง       
การเรียนรูของสถานศึกษา อยูในระดับปานกลาง 

                                                                            

 10John W. Best, Research in Education (Englewood Cliffs, New Jersey : Prentice-Hall 

Inc., 1970), 190. 
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  คาเฉล่ีย 3.50 - 4.49 หมายถึง สมรรถนะของผูบริหารและ/หรือองคการแหง       
การเรียนรูของสถานศึกษา อยูในระดับมาก 

  คาเฉล่ีย 4.50 - 5.00 หมายถึง สมรรถนะของผูบริหารและ/หรือองคการแหง       
การเรียนรูของสถานศึกษา อยูในระดับมากท่ีสุด 

 3. การวิเคราะหสมรรถนะของผูบริหารและองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาใช
คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (rxy) ของเพียรสัน (Pearson’s product - moment correlation coefficient) 
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สรุป 
 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research)  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ทราบ 1) สมรรถนะของผูบริหาร ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของสํานักบริหารยุทธศาสตรและ        
บูรณาการการศึกษาท่ี 6  2) องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ
สํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาที่ 6   และ 3) สมรรถนะของผูบริหารและองคการ
แหงการเรียนรูของสถานศึกษา ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการ
การศึกษาท่ี 6  กลุมตัวอยาง คือ สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของสํานักงานบริหารยุทธศาสตร
และบูรณาการศึกษาท่ี 6  จํานวน 120 โรง  ผูใหขอมูลสถานศึกษาละ 4 คน   ประกอบดวย  ผูบริหาร
และครูรวม 480 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะของผูบริหาร  

ตามหลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเล่ือน         
วิทยฐานะของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (ก.ค.ศ.)  และ
องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา  สรางตามแนวความคิดของเซ็นเก  (Senge)   สถิติที่ใช        
ในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี (frequencies) คารอยละ (percentage) คาเฉล่ีย ( )                
คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะหความสัมพันธระหวางสมรรถนะของผูบริหาร
และองคการแหงการเรียนรู ใชคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ(rxy) ของเพียรสัน (Pearson’s product -

moment correlation coefficient) 
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บทท่ี  4 
 

ผลการวเิคราะหขอมลู 
 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อทราบ  1) สมรรถนะของผูบริหารในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบของสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาท่ี 6  2) องคการแหงการเรียนรูของ
สถานศึกษาในเขตพ้ืนรับผิดชอบของสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาท่ี 6    และ  
3) ความสัมพันธระหวางสมรรถนะของผูบริหารและองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา ในเขต
พื้นที่รับผิดชอบของสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาท่ี 6 การวิจัยครั้งน้ีเปนการ
วิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยใชสถานศึกษาเปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis) 

ผูใหขอมูลประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา รองผูบริหารสถานศึกษาหรือผูที่ทําหนาท่ีรักษา
ราชการแทนผูบริหาร และครู รวมผูใหขอมูล จํานวน 480 คน สงแบบสอบถามไป 480 ฉบับ ไดรับ
แบบสอบถามกลับคืนมา จํานวน 480 ฉบับ  จากสถานศึกษา 120 โรง คิดเปนรอยละ 100.00  เพ่ือให
เปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย และการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยขอนําเสนอผล
การวิเคราะหขอมูลออกเปน 4 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 ตอนท่ี 2 สมรรถนะของผูบริหารในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสํานักบริหารยุทธศาสตร
และบูรณาการการศึกษาท่ี 6  

 ตอนที่ 3 องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสํานัก
บริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาท่ี 6  

 ตอนท่ี 4  ความสัมพันธระหวางสมรรถนะของผูบริหารและองคการแหงการเรียนรูของ
สถานศึกษา ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาท่ี 6 
 

ตอนที่ 1  สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา  รองผูบริหาร
สถานศึกษาหรือผูที่ทําหนาท่ีรักษาราชการแทนผูบริหาร  และครูของสถานศึกษาใน ในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบของสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาท่ีจํานวน 120 โรง รวม 480 คน  
จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา บทบาทหนาท่ีที่ปฏิบัติและประสบการณในการทํางาน        
ซ่ึงวิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถ่ี (frequency) และคารอยละ (percentage) ตามตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 3  สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับ 

 การศึกษาตําแหนงหนาที่ในสถานศึกษา ประสบการณการทํางานในสถานศึกษา  
 

สถานภาพของผูตอบแบบสอบ จํานวน (คน) รอยละ 

เพศ   

 ชาย 227 47.30 

 หญิง 253 53.70 

รวม 480 100.00 

อายุ   

 ไมเกิน 30 ป 9 01.87 

 31-40 ป 67 13.96 

 41-50 ป 128 26.67 

 51 ปข้ึนไป 276 57.50 

รวม 480 100.00 

ระดับการศึกษา   

 ปริญญาตรี 225 46.87 

 สูงกวาปริญญาตรี 255 53.13 

รวม 480 100.00 

ตําแหนงหนาท่ีในสถานศึกษา   

 ครูผูสอน 240 50.00 

 รองผูอํานวยการสถานศึกษา 120 25.00 

 ผูอํานวยการสถานศึกษา 120 25.00 

รวม 480 100.00 

ประสบการณการทํางานในสถานศึกษา   

 นอยกวา 5 ป 33 6.87 

 6-10 ป 46 9.58 

 11-15 ป 98 20.42 

 16 ปข้ึนไป 303 63.13 

รวม 480 100.00 
 

 จากตารางท่ี 3 พบวา  ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชาย  จํานวน 227 คน คิดเปนรอยละ  
47.30  เพศหญิง จํานวน 253 คน คิดเปนรอยละ 52.70  มีอายุไมเกิน 30 ป  จํานวน 9 คน คิดเปน 
รอยละ 1.87  อายุระหวาง 31-40 ป  จํานวน 67 คน  คิดเปนรอยละ 13.96  อายุระหวาง 41-50 ป
จํานวน 128 คน  คิดเปนรอยละ 26.67 และอายุ 51 ปขึ้นไป  จํานวน 276 คน คิดเปนรอยละ 57.50 
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ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี  จํานวน 125 คน คิดเปนรอยละ 52.08  ระดับปริญญาตรี จํานวน 
225 คน คิดเปนรอยละ 46.87  และระดับสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 255 คน  คิดเปนรอยละ 53.13 
ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา จํานวน  120 คน คิดเปนรอยละ 25.00  ตําแหนงรองผูบริหาร
สถานศึกษา  จํานวน 120 คน คิดเปนรอยละ 25.00   และตําแหนงครู จํานวน 240 คน คิดเปนรอยละ 
50.00  ประสบการณการทํางานในสถานศึกษานอยกวา 5 ป  จํานวน 33 คน คิดเปนรอย 6.87  

ประสบการณการทํางานในสถานศึกษาระหวาง 6-10 ป จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 9.58  
ประสบการณการทํางานในสถานศึกษาระหวาง 11-15 ป จํานวน 98  คน คิดเปนรอยละ 20.04 และ
ประสบการณการทํางานในสถานศึกษามากกวา 16 ปขึ้นไป จํานวน 303 คน คิดเปนรอยละ 63.13  
 

ตอนที่ 2  สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสํานักบริหาร 
 ยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาที่ 6  
 ในการวิเคราะหระดับสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ
สํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาที่ 6 ทั้ง 8 ดาน ไดแก  ดานการมุงผลสัมฤทธ์ิ    
ดานการบริการที่ดี ดานการพัฒนาตนเอง ดานการทํางานเปนทีม ดานการวิเคราะหและสังเคราะห 
ดานการส่ือสารและจูงใจ ดานการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และดานการมีวิสัยทัศน ผูวิจัยทําการ
วิเคราะหโดยหาคาเฉล่ีย ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนําคาเฉล่ียเปรียบเทียบตาม
เกณฑแนวคิดของเบสต (Best) ดังรายละเอียดในตารางท่ี 4-12 ดังตอไปนี้ 
 

ตารางท่ี 4   คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาระดับสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา 
 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาท่ี 6   
 โดยภาพรวม 

(n = 120) 
สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา ( ) (S.D.) ระดับ 

1.  การมุงผลสัมฤทธิ์ (X1)  4.21 0.57 มาก 

2.  การบริการที่ดี (X2) 4.14 0.64 มาก 

3.  การพัฒนาตนเอง (X3) 4.23 0.55 มาก 

4.  การทํางานเปนทีม (X4) 4.35 0.63 มาก 

5.  การวิเคราะหและสังเคราะห (X5) 4.13 0.66 มาก 

6.  การสื่อสารและจูงใจ (X6) 4.29 0.63 มาก 

7.  การพัฒนาศักยภาพบุคลากร (X7) 4.25 0.64 มาก 

8.  การมีวิสัยทัศน (X8) 4.26 0.66 มาก 

รวม (Xtot) 4.23 0.56 มาก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 จากตารางท่ี 4 พบวา สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ
สํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาท่ี 6  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( = 4.23, 

S.D. = 0.56) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับคา เฉล่ียจาก
มากไปหานอย ดังน้ี การทํางานเปนทีม ( = 4.35, S.D. = 0.63) การส่ือสารและจูงใจ ( = 4.29, 

S.D. = 0.63) การมีวิสัยทัศน ( = 4.26, S.D. = 0.66) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ( = 4.25,     

S.D. = 0.64) การพัฒนาตนเอง ( = 4.23, S.D. = 0.55) การมุงสัมฤทธ์ิ ( = 4.21, S.D. = 0.57) 
การบริการที่ดี ( = 4.14, S.D. = 0.64) และ การวิเคราะหและสังเคราะห ( =4.13, S.D. = 0.66) 
ตามลําดับ 
 

ตารางท่ี 5  คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาระดับสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา 
 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาท่ี 6   
 ดานการมุงผลสัมฤทธ์ิ 

(n = 120) 
สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา ( ) (S.D.) ระดับ 

ดานการมุงผลสัมฤทธิ์`  
1.  ผูบริหารมีความรูความเขาใจในการวางแผนการปฏิบัติงานแตละ 

     ภารกิจอยางครบถวน 
4.29 0.65 มาก 

2.  ผูบริหารมีการวางแผนการปฏิบัติงานแตละภารกิจ 4.22 0.71 มาก 

3.  ผูบริหารมีความสามารถในการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายตามแผน 4.26 0.70 มาก 

4.  ผูบริหารมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน 4.39 0.70 มาก 

5.  ผูบริหารมีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการพัฒนางาน 4.37 0.74 มาก 

6.  ผูบริหารยึดหลักการประหยัดในการปฏิบัติงานแตละภารกิจของ 

     สถานศึกษา 
4.23 0.77 มาก 

7.  ผูบริหารมีความสามารถในการนํานวัตกรรมมาใชเพื่อเพิ่ม 

     ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 4.16 0.71 มาก 

8.  ผูบริหารงานมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในแตละภารกิจ 4.10 0.72 มาก 

9.  ผูบริหารมีการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย 4.15 0.73 มาก 

10. ผูบริหารมีการรายงานผลการดําเนินงานอยางสมํ่าเสมอ 4.06 0.72 มาก 

11. ผูบริหารมีผลการปฏิบัติงานท่ีถูกตองบรรลุตามเปาหมาย ครบถวน 

      และสมบูรณ 
4.09 0.66 มาก 

รวม 4.21 0.57 มาก 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 จากตารางท่ี 5  พบวา สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ
สํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาท่ี 6  ดานการมุงผลสัมฤทธ์ิ โดยภาพรวม อยูใน
ระดับมาก ( = 4.21, S.D. = 0.57) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ   โดยเรียง
อันดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย   ดังนี้ ผูบริหารมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน ( = 4.39, 

S.D. = 0.70) ผูบริหารมีความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการพัฒนางาน ( = 4.37, S.D. = 0.74) และ
ผูบริหารมีความรูความเขาใจในการวางแผนการปฏิบัติงานแตละภารกิจอยางครบถวน  ( = 4.29, 

S.D. = 0.65)  ผูบริหารมีความสามารถในการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายตามแผน ( =  4.26, 

S.D. = 0.70) ผูบริหารยึดหลักการประหยัดในการปฏิบัติงานแตละภารกิจของสถานศึกษา ( = 

4.23, S.D. = 0.77) ผูบริหารมีการวางแผนการปฏิบัติงานแตละภารกิจ  ( = 4.22, S.D. = 0.71) 
ผูบริหารมีความสามารถในการนํานวัตกรรมมาใชเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  ( = 

4.16, S.D. = 0.73) ผูบริหารมีการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย  ( = 4.15, 

S.D. = 0.73) ผูบริหารงานมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในแตละภารกิจ ( = 4.10, S.D. = 
0.72) ผูบริหารมีผลการปฏิบัติงานท่ีถูกตองบรรลุตามเปาหมาย ครบถวนและสมบูรณ ( = 4.09, 

S.D. = 0.66) ผูบริหารมีการรายงานผลการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ (  = 4.06, S.D. =  0.72) 
ตามลําดับ 
 

ตารางท่ี 6   คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาระดับสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา 
 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาท่ี 6   
 ดานการบริการที่ดี 

(n =120) 
สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา ( ) (S.D.) ระดับ 

ดานการบริการที่ดี  
1.  ผูบริหารมีการศึกษาความตองการของผูรับบริการ 4.08 0.78 มาก 

2.  ผูบริหารมีการจัดระบบการใหบริการบนพ้ืนฐานของขอมูลความ 

     ตองการของผูรับบริการ 
4.06 0.79 มาก 

3.  ผูบริหารมีการจัดรูปแบบระบบการบริการที่ดีในสถานศึกษา 4.16 0.72 มาก 

4.  ผูบริหารมีความต้ังใจ เต็มใจและกระตือรือรนในการใหบริการแก 
      ผูรับบริการ 4.36 0.70 มาก 

5.  ผูบริหารมีการศึกษาผลการใหบริการเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาการ 

      ใหบริการ 4.09 0.73 มาก 

6.  ผูรับบริการมีความพึงพอใจในผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 4.11 0.72 มาก 

รวม 4.14 0.64 มาก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 จากตารางท่ี 6  พบวา สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ
สํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาท่ี 6  ดานการบริการที่ดี โดยภาพรวม อยูในระดับ
มาก ( = 4.14, S.D. = 0.64) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ   โดยเรียงอันดับ
คาเฉล่ียจากมากไปหานอย ดังนี้ ผูบริหารมีความต้ังใจ เต็มใจและกระตือรือรนในการใหบริการแก
ผูรับบริการ ( = 4.36, S.D. = 0.70) ผูบริหารมีการจัดรูปแบบระบบการบริการที่ดีในสถานศึกษา 
( = 4.16, S.D. = 0.72) ผูรับบริการมีความพึงพอใจในผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ( = 

4.11, S.D. = 0.72) ผูบริหารมีการศึกษาผลการใหบริการเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาการใหบริการ ( = 

4.09, S.D. = 0.73) ผูบริหารมีการศึกษาความตองการของผูรับบริการ ( = 4.08, S.D. = 0.78)  และ
ผูบริหารมีการจัดระบบการใหบริการบนพื้นฐานของขอมูลความตองการของผูรับบริการ  ( = 

4.06, S.D. = 0.79) ตามลําดับ 
 

ตารางท่ี 7  คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาระดับสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา 
 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาท่ี 6   
 ดานการพัฒนาตนเอง 

(n =120) 
สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา ( ) (S.D.) ระดับ 

ดานการพัฒนาตนเอง  
1.  ผูบริหารมีความสามารถในการวิเคราะห  จุดเดน จุดดอย ของตนเอง 4.09 0.76 มาก 

2.  ผูบริหารสามารถเลือกวิธีในการพัฒนาตนเองไดอยางเหมาะสม 4.18 0.72 มาก 

3.  ผูบริหารมีความสามารถในการจับใจความและการสรุปจากการอาน 

     และการฟง 4.24 0.66 มาก 

4.  ผูบริหารสามารถอธิบาย ยกตัวอยาง ต้ังคําถามและตอบคําถาม  
     เพื่อการสื่อสาร ในสถานการณตาง  ๆ ไดอยางตรงประเด็นและ 

     เหมาะสม 
4.26 0.69 มาก 

5.  ผูบริหารสามารถใชคอมพิวเตอรเบื้องตนในการปฏิบัติงานได 4.17 0.80 มาก 

6.  ผูบริหารสามารถติดตามความเคลื่อนไหวทางวิชาการและวิชาชีพ 4.35 0.67 มาก 

7.  ผูบริหารสามารถวิเคราะห สังเคราะหเลือกใชแหลงการเรียนรูไดอยาง 

     หลากหลายและเหมาะสมกับตนเอง 4.17 0.67 มาก 

8.  ผูบริหารมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพื่อนรวมงานท้ังภายใน 

     สถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษา 4.33 0.70 มาก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 7  (ตอ) 
(n =120) 

สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา ( ) (S.D.) ระดับ 
9.  ผูบริหารมีความสามารถในการวิเคราะห  รวบรวมองคความรู  
     เพ่ือนําไปใชในการพัฒนางานในสถานศึกษา 4.27 0.68 มาก 

10.  ผูบริหารมีการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม  ๆ มาใชใน 

      การพัฒนางานในสถานศึกษา 
4.21 0.70 มาก 

รวม 4.23 0.55 มาก 
 

 จากตารางท่ี  7  พบวา สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ
สํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาท่ี 6  ดานการพัฒนาตนเอง  โดยภาพรวม อยูใน
ระดับมาก ( = 4.23, S.D. = 0.55) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ   โดยเรียง
อันดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย ดังน้ี ผูบริหารสามารถติดตามความเคล่ือนไหวทางวิชาการและ
วิชาชีพ ( = 4.35, S.D. = 0.67) ผูบริหารมีการแลกเปล่ียนเรียนรูกับเพื่อนรวมงานท้ังภายใน
สถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษา ( = 4.33, S.D. = 0.70) ผูบริหารมีความสามารถในการ
วิเคราะห  รวบรวมองคความรู เพื่อนําไปใชในการพัฒนางานในสถานศึกษา ( = 4.27, S.D. = 
0.68) ผูบริหารสามารถอธิบาย ยกตัวอยาง ตั้งคําถามและตอบคําถาม เพื่อการส่ือสาร ในสถานการณ
ตาง  ๆ ไดอยางตรงประเด็นและเหมาะสม ( = 4.24, S.D. = 0.66) ผูบริหารมีความสามารถในการ
จับใจความและการสรุปจากการอานและการฟง ( = 4.33, S.D. = 0.70) ผูบริหารมีการนํา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม  ๆ มาใชในการพัฒนางานในสถานศึกษา  ( = 4.33, S.D. = 0.70) 

ผูบริหารสามารถเลือกวิธีในการพัฒนาตนเองไดอยางเหมาะสม ( = 4.18, S.D. = 0.70) ผูบริหาร
สามารถใชคอมพิวเตอรเบื้องตนในการปฏิบัติงานได  ( = 4.17, S.D. = 0.80) ผูบริหารสามารถ
วิเคราะห สังเคราะหเลือกใชแหลงการเรียนรูไดอยางหลากหลายและเหมาะสมกับตนเอง  ( = 

4.17, S.D. = 0.67) ผูบริหารมีความสามารถในการวิเคราะห  จุดเดน จุดดอย ของตนเอง ( = 4.09, 

S.D. = 0.76) ตามลําดับ 
 

 

 

 

 

 

   ส
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ตารางท่ี 8 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาระดับสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา 
 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาท่ี 6   
 ดานการทํางานเปนทีม 

(n =120) 
สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา ( ) (S.D.) ระดับ 

ดานการทํางานเปนทีม  
1.  ผูบริหารมีสวนรวมในการวางแผนการพัฒนางานของสถานศึกษา 4.45 0.66 มาก 

2.  ผูบริหารสงเสริมสนับสนุนการทํางานเปนทีมอยางตอเนื่อง 4.36 0.74 มาก 

3.  ผูบริหารยอมรับขอตกลงของทีมงาน รับฟงความคิดเห็นและ 

      เปดโอกาสใหเพื่อนรวมงานไดแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มท่ี 
4.23 0.76 มาก 

4.  ผูบริหารมีการตัดสินใจบนพ้ืนฐานของขอมูลที่เปนจริงเปนสําคัญ 4.28 0.73 มาก 

5.  ผูบริหารมีความเต็มใจและใหความรวมมือในการปฏิบัติงานอยางเต็ม 

      ความสามารถ 4.39 0.71 มาก 

6.  ผูบริหารมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ี 

      ของตน 4.41 0.70 มาก 

7.  ผูบริหารแสดงบทบาทผูนํา/ผูตามในการทํางานรวมกับผูอื่น  
     อยางเหมาะสม 

4.33 0.75 มาก 

8.  ผูบริหารใหกําลังใจ ยกยอง ชมเชย และใหเกียรติผูรวมงานในโอกาส 

     ที่เหมาะสม 4.33 0.78 มาก 

รวม 4.35 0.63 มาก 
 

 จากตารางท่ี 8 พบวา สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ
สํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาท่ี 6  ดานการทํางานเปนทีม  โดยภาพรวม อยูใน
ระดับมาก ( = 4.35, S.D. = 0.63) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ   โดยเรียง
อันดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย  ดังน้ี ผูบริหารมีสวนรวมในการวางแผนการพัฒนางานของ
สถานศึกษา ( = 4.45, S.D. = 0.66) ผูบริหารมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามบทบาท
หนาท่ีของตน ( = 4.41, S.D. = 0.70) และผูบริหารมีความเต็มใจและใหความรวมมือในการ
ปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ ( = 4.39, S.D. = 0.71) ผูบริหารสงเสริมสนับสนุนการทํางาน
เปนทีมอยางตอเนื่อง ( = 4.36, S.D. = 0.74) ผูบริหารใหกําลังใจ ยกยอง ชมเชย และใหเกียรติ
ผูรวมงานในโอกาสท่ีเหมาะสม ( = 4.33, S.D. = 0.78) ผูบริหารแสดงบทบาทผูนํา/ผูตามในการ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนอยางเหมาะสม ( = 4.33, S.D. = 0.75) ผูบริหารมีการตัดสินใจบนพ้ืนฐานของ
ขอมูลที่เปนจริงเปนสําคัญ ( = 4.28, S.D. = 0.73) และผูบริหารยอมรับขอตกลงของทีมงาน รับฟง
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ความคิดเห็นและเปดโอกาสใหเพื่อนรวมงานไดแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มที่ ( = 4.23, S.D. = 
0.76) ตามลําดับ 
 

ตารางท่ี 9 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาระดับสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา 
 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาท่ี 6   
 ดานการวิเคราะหและสังเคราะห 

(n = 120) 
สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา ( ) (S.D.) ระดับ 

ดานการวิเคราะหและสังเคราะห  
1.  ผูบริหารมีความสามารถในการวิเคราะหสภาพปจจุบัน เพื่อจัดทํา 

     นโยบายและวางแผนการบริหารสถานศึกษา 4.24 0.74 มาก 

2.  ผูบริหารมีความสามารถในการสังเคราะห จัดทําแผนยุทธศาสตร 
     ของสถานศึกษาในดานตาง ๆ นําไปสูการปฏิบัติไดอยางมี 

     ประสิทธิภาพ 
4.20 0.76 มาก 

3.  ผูบริหารสามารถเปนผูนําในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป  
     และรายงานผลการดําเนินงานประจําปของสถานศึกษา 4.24 0.76 มาก 

4.  ผูบริหารสามารถเขียนบทความทางวิชาการ มีการเผยแพร  
     แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 3.92 0.86 มาก 

5.  ผูบริหาร มีความรูและเขาใจในเร่ืองระเบียบวิธีวิจัย เพื่อให 
     คําแนะนําแกครูได 

4.07 0.73 มาก 

6.  ผูบริหารสามารถเปนผูนําทางวิชาการ สามารถวิจัยสถานศึกษา  
     เพ่ือนําไปพัฒนาสถานศึกษาได พรอมท้ังสรางองคความรูใหม ๆ  
     ทางการบริหารการศึกษาได 

4.10 0.76 มาก 

รวม 4.13 0.66 มาก 
 

 จากตารางที่ 9  พบวา สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ
สํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาท่ี 6  ดานวิเคราะหและสังเคราะห โดยภาพรวม  
อยูในระดับมาก ( = 4.13, S.D. = 0.66) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ   
โดยเรียงอันดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย ดังน้ี ผูบริหารสามารถเปนผูนําในการจัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําป และรายงานผลการดําเนินงานประจําปของสถานศึกษา  ( = 4.24, S.D. = 0.76) 
ผูบริหารมีความสามารถในการวิเคราะหสภาพปจจุบัน เพื่อจัดทํานโยบายและวางแผนการบริหาร
สถานศึกษา ( = 4.24, S.D. = 0.74) ผูบริหารมีความสามารถในการสังเคราะห จัดทําแผน
ยุทธศาสตรของสถานศึกษาในดานตาง ๆ นําไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ  ( = 4.20, 
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S.D. = 0.76) ผูบริหารสามารถเปนผูนําทางวิชาการ สามารถวิจัยสถานศึกษา เพื่อนําไปพัฒนา
สถานศึกษาได พรอมท้ังสรางองคความรูใหม ๆ ทางการบริหารการศึกษาได ( = 4.10, S.D. = 
0.76) ผูบริหาร มีความรูและเขาใจในเรื่องระเบียบวิธีวิจัย เพื่อใหคําแนะนําแกครูได ( = 4.07, 

S.D. = 0.73) และ ผูบริหารสามารถเขียนบทความทางวิชาการ มีการเผยแพร แลกเปล่ียนเรียนรู
รวมกัน ( = 3.92, S.D. = 0.86) ตามลําดับ 
 

ตารางท่ี 10 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาระดับสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา 
 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาท่ี 6   
 ดานการส่ือสารและจูงใจ 

(n =120) 
สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา ( ) (S.D.) ระดับ 

ดานการสื่อสารและจูงใจ  
1.  ผูบริหารมีความสามารถในการสื่อสารเพื่อการบริหารการศึกษา 4.23 0.68 มาก 

2.  ผูบริหารสามารถเปนผูนําการอภิปรายและสรุปประเด็นใน 

     การประชุมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
4.27 0.73 มาก 

3.  ผูบริหารสามารถนําเสนอแนวคิดของตนในที่ประชุมและ 

     ในโอกาสตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 4.32 0.71 มาก 

3.  ผูบริหารสามารถสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจระหวางบุคคล 

     ที่เกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพ 
4.31 0.72 มาก 

4.  ผูบริหารสามารถโนมนาว ใหบุคลากรเห็นความสําคัญของ 

     การพัฒนา ความสามารถทางวิชาการ และวิชาชีพของตนเอง 4.31 0.73 มาก 

5.  ผูบริหารใหเกียรติผูอื่น และใหกําลังใจเพ่ือรวมงานไดอยาง 

     เหมาะสมตามโอกาส 4.36 0.76 มาก 

6.  ผูบริหารสามารถมอบหมายงาน ตรงกับความสามารถ ความถนัด  
     และความสนใจของครู 

4.24 0.70 มาก 

รวม 4.29 0.63 มาก 
 

 จากตารางท่ี 10  พบวา สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ
สํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาที่ 6  ดานการส่ือสารและจูงใจ  โดยภาพรวม      
อยูในระดับมาก ( = 4.29, S.D. = 0.63) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ   
โดยเรียงอันดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย ผูบริหารใหเกียรติผูอ่ืน และใหกําลังใจเพื่อรวมงานได
อยางเหมาะสมตามโอกาส ( = 4.36, S.D. = 0.76)  ผูบริหารสามารถนําเสนอแนวคิดของตนในท่ี
ประชุมและในโอกาสตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม ( = 4.32, S.D. = 0.71) ผูบริหารสามารถโนมนาว 
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ใหบุคคลากรเห็นความสําคัญของการพัฒนา ความสามารถทางวิชาการ และวิชาชีพของตนเอง  

( = 4.31, S.D. = 0.73) ผูบริหารสามารถส่ือสารเพ่ือสรางความเขาใจระหวางบุคคลที่เกี่ยวของได
อยางมีประสิทธิภาพ ( = 4.31, S.D. = 0.72)  ผูบริหารสามารถเปนผูนําการอภิปรายและ           
สรุปประเด็นในการประชุมไดอยางมีประสิทธิภาพ ( = 4.31, S.D. = 0.73) ผูบริหารสามารถเปน
ผูนําการอภิปรายและสรุปประเด็นในการประชุมไดอยางมีประสิทธิภาพ  ( = 4.27, S.D. = 0.73) 
และผูบริหารมีความสามารถในการส่ือสารเพ่ือการบริหารการศึกษา  ( = 4.24, S.D. = 0.70) 
ตามลําดับ 
 

ตารางท่ี 11 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาระดับสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา 
 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาท่ี 6   
 ดานการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

(n =120) 
สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา ( ) (S.D.) ระดับ 

ดานการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  
1.  ผูบริหารสามารถใหคําปรึกษา แนะนําในดานตาง ๆ แกบุคลากรได 
     อยางเหมาะสม 

4.27 0.73 มาก 

2.  ผูบริหารมีการนิเทศ และติดตามงานที่มอบหมายอยางเปนระบบ 

     และตอเนื่อง 4.13 0.76 มาก 

3.  ผูบริหารใหการสงเสริม สนับสนุน ใหครูและบุคลากรเขารับ 

     การอบรมสัมมนา ศึกษาตอ อยางตอเนื่อง 
4.42 0.69 มาก 

4.  ผูบริหารมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรและสงเสริมให 
     บุคลากรแสวงหาความรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง 

4.28 0.72 มาก 

5.  ผูบริหารมีการนําผลการประเมินบุคลากร มาใชในการวางแผน  
     เพ่ือปรับปรุง พัฒนาศักยภาพของบุคลากรอยางตอเนื่อง 4.15 0.76 มาก 

รวม 4.25 0.64 มาก 
 

 จากตารางท่ี 11  พบวา สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ
สํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาท่ี 6  ดานการพัฒนาศักยภาพบุคลากร   โดย
ภาพรวม อยูในระดับมาก ( = 4.25, S.D. = 0.64) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมาก
ทุกขอ   โดยเรียงอันดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย ดังน้ี ผูบริหารใหการสงเสริม สนับสนุน ใหครู
และบุคลากรเขารับการอบรมสัมมนา ศึกษาตอ อยางตอเนื่อง ( = 4.42, S.D. = 0.69) ผูบริหารมี
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรและสงเสริมใหบุคลากรแสวงหาความรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง 
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( = 4.28, S.D. = 0.72) ผูบริหารสามารถใหคําปรึกษา แนะนําในดานตาง ๆ แกบุคลากรไดอยาง
เหมาะสม ( = 4.27, S.D. = 0.73) ผูบริหารมีการนําผลการประเมินบุคลากร มาใชในการวางแผน 
เพื่อปรับปรุงพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอยางตอเนื่อง ( = 4.15, S.D. = 0.76)  และผูบริหารมี
ความสามารถในการส่ือสารเพ่ือการบริหารการศึกษา ( = 4.23, S.D. = 0.68) ตามลําดับ 
 

ตารางท่ี 12 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาระดับสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา 
 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาท่ี 6   
 ดานการมีวิสัยทัศน 

(n =120) 
สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา ( ) (S.D.) ระดับ 

ดานการมีวิสัยทัศน  
1.  ผูบริหารสามารถวิเคราะหองคกรและนํามากําหนด เปนวิสัยทัศน 
     ในการพัฒนางานของตนได 4.28 0.73 มาก 

2.  ผูบริหารสามารถกําหนดแนวคิด ทิศทางในการปฏิบัติงานท่ี 

     กวางไกล ทันสมัย และเปนไปได 4.25 0.73 มาก 

3.  ผูบริหารสามารถปรับเปลี่ยนวิสัยทัศนใหมีความเหมาะสมกับสภาพ 

     ที่เปลี่ยนแปลงไปไดอยางเหมาะสม 
4.27 0.74 มาก 

4.  ผูบริหารสามารถบูรณาการความรู ประสบการณ คานิยมและ 

     สถานการณปจจุบันเพ่ือการกําหนดวิสัยทัศนของสถานศึกษาได 
     อยางเหมาะสม 

4.19 0.73 มาก 

5.  ผูบริหารสามารถเปนผูนําในการกําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจของ 

     สถานศึกษา ใหสอดคลองกับสภาพของโรงเรียนและนโยบายของ 

     หนวยงานตนสังกัด 
4.28 0.72 มาก 

6.  ผูบริหารใชกระบวนการ การมีสวนรวมของบุคลากรในสถานศึกษา  
     เพ่ือเปดโอกาสใหผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายรวมกันกําหนดวิสัยทัศน 
     ของสถานศึกษา 

4.27 0.74 มาก 

รวม 4.26 0.66 มาก 
 

 จากตารางท่ี 12 พบวา สมรรถนะของผูบริหารของสถานศึกษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ของสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาท่ี 6  ดานการมีวิสัยทัศน  โดยภาพรวม อยูใน
ระดับมาก ( = 4.26, S.D. = 0.66) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ   โดยเรียง
อันดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย ดังน้ี ผูบริหารสามารถวิเคราะหองคกรและนํามากําหนดเปน
วิสัยทัศนในการพัฒนางานของตนได  ( = 4.28, S.D. = 0.73) ผูบริหารสามารถเปนผูนําในการ
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กําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจของสถานศึกษา ใหสอดคลองกับสภาพของโรงเรียนและนโยบายของ
หนวยงานตนสังกัด ( = 4.28, S.D. = 0.72) ผูบริหารสามารถปรับเปล่ียนวิสัยทัศนใหมีความ
เหมาะสมกับสภาพท่ีเปล่ียนแปลงไปไดอยางเหมาะสม   ( = 4.27, S.D. = 0.74) ผูบริหารใช
กระบวนการ การมีสวนรวมของบุคลากรในสถานศึกษา เพื่อเปดโอกาสใหผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย
รวมกันกําหนดวิสัยทัศนของสถานศึกษา ( = 4.27, S.D. = 0.74) ผูบริหารสามารถกําหนดแนวคิด 
ทิศทางในการปฏิบัติงานท่ีกวางไกล ทันสมัย และเปนไปได ( = 4.25, S.D. = 0.73) และ ผูบริหาร
สามารถบูรณาการความรู ประสบการณ คานิยมและสถานการณปจจุบันเพื่อการกําหนดวิสัยทัศน
ของสถานศึกษาไดอยางเหมาะสม ( = 4.19, S.D. = 0.73) ตามลําดับ 
 

ตอนที่ 3  องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของสํานักบริหาร 
 ยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาที่ 6  
 ในการวิเคราะหระดับองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ของสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาท่ี 6 ทั้ง  5 ดาน ไดแก ดานความเชี่ยวชาญของ
บุคคล  ดานแบบแผนทางความคิด ดานวิสัยทัศนรวม ดานการเรียนรูของทีม ดานการคิดอยางเปน
ระบบ ผูวิจัยทําการวิเคราะหโดยหาคาเฉล่ีย ( ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนําคาเฉล่ีย
เปรียบเทียบตามเกณฑแนวคิดของเบสต (Best) ดังรายละเอียดในตารางท่ี 13-18  ดังตอไปนี้ 
 

ตารางท่ี 13 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาระดับองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา  
 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาท่ี 6   
 โดยภาพรวม 

(n = 120) 
องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา ( ) (S.D.) ระดับ 

1. ความเช่ียวชาญของบุคคล (Y1) 4.31 0.55 มาก 

2. แบบแผนทางความคิด ( Y2) 4.26 0.51 มาก 

3. วิสัยทัศนรวม ( Y3) 4.25 0.53 มาก 

4. การเรียนรูของทีม ( Y4) 4.29 0.55 มาก 

5. การคิดอยางเปนระบบ ( Y5) 4.17 0.53 มาก 

รวม )( totY  4.25 0.49 มาก 
 

 จากตารางท่ี 13 พบวา องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ของสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาท่ี 6  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( = 4.25, 

S.D. = 0.49) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากท้ังทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจาก
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มากไปหานอย ดังน้ี ความเช่ียวชาญของบุคคล ( = 4.31, S.D.  = 0.55) การเรียนรูของทีม ( = 

4.29, S.D. = 0.55) แบบแผนทางความคิด ( = 4.26, S.D. = 0.51) วิสัยทัศนรวม ( = 4.25, S.D. = 
0.53) และการคิดอยางเปนระบบ ( = 4.17, S.D. = 0.53) ตามลําดับ 
 

ตารางท่ี 14 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาระดับองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา  
 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาท่ี 6   
 ในดานความเชี่ยวชาญของบุคคล 

(n =120) 
องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา ( ) (S.D.) ระดับ 

ดานความเช่ียวชาญของบุคคล  
1.  ทานมีนิสัยใฝเรียนรูอยางตอเนื่องและสรางสรรคสิ่งใหมๆ   
     อยูเสมอ 4.32 0.63 มาก 

2.  ทานเปนผูมีวิสัยทัศนและสามารถพัฒนาศักยภาพในการ 

     ปฏิบัติงานใหเกิดความสําเร็จในชีวิต 
4.30 0.65 มาก 

3.  ทานมีแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานจนบรรลุความสําเร็จได  4.33 0.67 มาก 

4.  ทานสามารถสรางสรรคผลงานท่ีตองการไดเสมอ 4.23 0.70 มาก 

5.  ทานเปนผูหนึ่งท่ีมีความรู ความสามารถและความเช่ียวชาญใน 

     สายวิชาชีพของตนเอง 4.23 0.67 มาก 

6.  ทานกําหนดแนวทาง วิธีการพัฒนาและปรับปรุงงานดวย 

     ตนเอง 
4.27 0.65 มาก 

7.  ทานสามารถเลือกวิถีทางสูความกาวหนาของทานเองโดยไมมี 

     ใครบังคับ เพื่อการพัฒนาความเปนเลิศของตนเอง 4.32 0.67 มาก 

8.  การเรียนรูทําใหทานเพิ่มความสามารถและศักยภาพใน 

     การปฏิบัติงานใหเกิดผลงานท่ีตองการไดจริง 4.38 0.62 มาก 

9.  ทานพยายามเรียนรูสิ่งตาง ๆ เพิ่มข้ึนเพ่ือความกาวหนาและ 

     กาวทันเหตุการณที่เปลี่ยนแปลง 
4.39 0.63 มาก 

รวม 4.31 0.55 มาก 

 

 จากตารางท่ี 14 พบวา องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ของสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาท่ี 6 ดานความเชี่ยวชาญของบุคคลโดยภาพ
รวมอยูในระดับมาก ( = 4.31, S.D. = 0.55) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากท้ัง  
ทุกขอ โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย   ดังน้ี ทานพยายามเรียนรูส่ิงตาง ๆ เพ่ิมขึ้น          
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เพื่อความกาวหนาและกาวทันเหตุการณที่เปล่ียนแปลง  ( = 4.39, S.D. = 0.63) การเรียนรูทําให
ทานเพิ่มความสามารถและศักยภาพในการปฏิบัติงานใหเกิดผลงานท่ีตองการไดจริง ( = 4.38, 

S.D. = 0.62) ทานมีแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานจนบรรลุความสําเร็จได ( = 4.33, S.D. = 0.67) 
ทานสามารถเลือกวิถีทางสูความกาวหนาของทานเองโดยไมมีใครบังคับ เพื่อการพัฒนาความเปน
เลิศของตนเอง ( = 4.32, S.D. = 0.67) ทานมีนิสัยใฝเรียนรูอยางตอเน่ืองและสรางสรรคส่ิงใหม ๆ 
อยูเสมอ ( = 4.32, S.D. = 0.63) ทานเปนผูมีวิสัยทัศนและสามารถพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานใหเกิดความสําเร็จในชีวิต ( = 4.30, S.D. = 0.65) ทานกําหนดแนวทาง วิธีการพัฒนา
และปรับปรุงงานดวยตนเอง ( = 4.27, S.D. = 0.65) ทานสามารถสรางสรรคผลงานที่ตองการได
เสมอ ( = 4.23, S.D. = 0.70) และทานเปนผูหนึ่งที่มีความรู ความสามารถและความเช่ียวชาญใน
สายวิชาชีพของตนเอง ( = 4.23, S.D. = 0.67) ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 15 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาระดับองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา  
 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาท่ี 6   
 ในดานแบบแผนทางความคิด 

(n =120) 
องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา ( ) (S.D.) ระดับ 

ดานแบบแผนทางความคิด  
1.  ทานคิดวาชีวิตท่ียอมรับการเปลี่ยนแปลง คือชีวิตท่ีมีความสุข 

     ใจและความสําเร็จในการทํางาน 
4.33 0.67 มาก 

2.  ทานคิดวารูปแบบวิธีการคิดแบบเดิมๆ เปนอุปสรรคตอ 

     ความคิดริเริ่มสรางสรรคสิ่งใหม ๆ 3.95 0.89 มาก 

3.  การปรับรูปแบบวิธีการคิดและปรับความเช่ือทําใหเกิด 

     ยุทธศาสตรและการปฏิบัติงานใหม ๆ  4.20 0.62 มาก 

4.  ทานคิดพิจารณา ทบทวนและไตรตรองกอนตัดสินใจ 4.32 0.63 มาก 

5.  ทานสามารถปรับรูปแบบวิธีการคิด วิธีปฏิบัติงานใหทันสมัย 

     อยูเสมอโดยใหสอดคลองกับเปาหมายของโรงเรียน 
4.22 0.64 มาก 

6.  ทานคิดเสมอวาปญหาในการทํางาน ไมใชอุปสรรคแตเปน 

     โอกาสในการพัฒนางาน 4.32 0.63 มาก 

7.  ทานพรอมรับขอมูลใหม ๆ และแสวงหาประสบการณใหม 
     เพ่ือนํามาพัฒนาวิธีการคิดสรางสรรคของตน 4.39 0.62 มาก 

8.  ทานตระหนักดีวา การมีทัศนคติและทาทีท่ีดีตอเพื่อนรวมงาน 

     เปนปจจัยสําคัญในการปฏิบัติงาน 
4.45 0.61 มาก 
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ตารางท่ี 15 (ตอ) 
(n =120) 

 
 จากตารางท่ี 15 พบวา องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ของสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาที่ 6 ดานแบบแผนทางความคิดโดยภาพ
รวมอยูในระดับมาก ( = 4.26, S.D. = 0.51) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากท้ัง  
ทุกขอ โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย   ดังนี้ ทานตระหนักดีวา การมีทัศนคติและทาทีท่ีดี
ตอเพื่อนรวมงานเปนปจจัยสําคัญในการปฏิบัติงาน  ( = 4.45, S.D. = 0.61) ทานพรอมรับขอมูล
ใหม ๆ และแสวงหาประสบการณใหมเพื่อนํามาพัฒนาวิธีการคิดสรางสรรคของตน  ( = 4.39, 

S.D.  = 0.62) ทานคิดวาชีวิตท่ียอมรับการเปล่ียนแปลง คือชีวิตท่ีมีความสุขใจและความสําเร็จ         
ในการทํางาน ( = 4.33, S.D. = 0.67) ทานคิดพิจารณา ทบทวนและไตรตรองกอนตัดสินใจ      
( = 4.32, S.D. = 0.63) ทานคิดเสมอวาปญหาในการทํางาน ไมใชอุปสรรคแตเปนโอกาสในการ
พัฒนางาน ( = 4.32, S.D. = 0.63) ทานไดนําปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานมาวิเคราะห
แลวหาทางเลือกที่ดีกวา ( = 4.23, S.D. = 0.62) ทานสามารถปรับรูปแบบวิธีการคิด วิธีปฏิบัติงาน
ใหทันสมัยอยูเสมอโดยใหสอดคลองกับเปาหมายของโรงเรียน  ( = 4.22, S.D. = 0.64) การปรับ
รูปแบบวิธีการคิดและปรับความเชื่อทําใหเกิดยุทธศาสตรและการปฏิบัติงานใหม ๆ  ( = 4.20, 

S.D. = 0.62) การฝกทักษะการคิดและทักษะการต้ังประเด็นคําถามทําใหเกิดรูปแบบวิธีการคิด      
ใหม ๆ ของทาน( = 4.18, S.D. = 0.65) และทานคิดวารูปแบบวิธีการคิดแบบเดิม ๆ เปนอุปสรรค
ตอความคิดริเริ่มสรางสรรคส่ิงใหม ๆ ( = 3.95, S.D. = 0.89) ตามลําดับ 
 

 

 

 

 

 

องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา ( ) (S.D.) ระดับ 
9.  ทานไดนําปญหาตาง ๆ ที่เกิดข้ึนในการปฏิบัติงานมาวิเคราะห 
     แลวหาทางเลือกที่ดีกวา 4.23 0.62 มาก 

10. การฝกทักษะการคิดและทักษะการตั้งประเด็นคําถามทําใหเกิด 

      รูปแบบวิธีการคิดใหม ๆ ของทาน 
4.18 0.65 มาก 

รวม 4.26 0.51 มาก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 
 

79 

ตารางท่ี 16 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาระดับองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา  
 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาท่ี 6   
 ในดานวิสัยทัศนรวม 

(n =120) 
องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา ( ) (S.D.) ระดับ 

ดานวิสัยทัศนรวม  
1.  วิสัยทัศนของสถานศึกษาเปนสภาพการคาดหวังในอนาคตของ 

     บุคลากรทุกคนที่เกิดจากการวิเคราะหสภาพความเปนจริงของ 

     โรงเรียนในปจจุบัน 
4.29 0.64 มาก 

2.  มีการประชาสัมพันธและเผยแพรวิสัยทัศน เพื่อสรางความ 

     เขาใจและสามารถนําไปปฏิบัติงานไดถูกตอง 
4.16 0.72 มาก 

3.  มีการกําหนดแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการใหสอดคลอง 

     กับวิสัยทัศนของสถานศึกษา 4.28 0.62 มาก 

4.  การมีวิสัยทัศนรวมกันเปดโอกาสใหทานไดแสดงความเปนผูมี 

     วิสัยทัศนกวางไกล 4.23 0.65 มาก 

5.  การมีวิสัยทัศนรวมกันเปนการสรางความผูกพันและ 

     การประสานพลังของทุกคนไปสูเปาหมายเดียวกัน 
4.27 0.64 มาก 

6.  มีการสนทนาแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็นและยอมรับ 

     เหตุผลของกันและกัน 4.14 0.70 มาก 

7.  ทานมีวิสัยทัศนหรือเปาหมายสวนตัวท่ีสอดคลองกับเปาหมาย 

     ของสถานศึกษา โดยเปาหมายท้ังสองเปนไปในทิศทาง 

     เดียวกัน 
4.18 0.65 มาก 

8.  ทานมีความตระหนักดีวาอนาคต และความสําเร็จของ 

     หนวยงาน/ทีมงานเปนภาระรับผิดชอบรวมกัน 4.43 0.59 มาก 

รวม 4.25 0.53 มาก 

 
 จากตารางท่ี 16 พบวา องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ของสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาท่ี 6 ดานวิสัยทัศนรวม โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก ( = 4.25, S.D. = 0.53) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากท้ังทุกขอ โดย
เรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย   ดังนี้ ทานมีความตระหนักดีวาอนาคต และความสําเร็จของ
หนวยงาน/ทีมงานเปนภาระรับผิดชอบรวมกันของทุกคน  ( = 4.43, S.D. = 0.59) วิสัยทัศนของ
สถานศึกษาเปนสภาพการคาดหวังในอนาคตของบุคลากรทุกคนที่เกิดจากการวิเคราะหสภาพความ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เปนจริงของโรงเรียนในปจจุบัน  ( = 4.29, S.D. = 0.64) มีการกําหนดแผนยุทธศาสตรและ
แผนปฏิบัติการใหสอดคลองกับวิสัยทัศนของสถานศึกษา ( = 4.28, S.D. = 0.62) การมีวิสัยทัศน
รวมกันเปนการสรางความผูกพันและการประสานพลังของทุกคนไปสูเปาหมายเดียวกัน ( = 4.27, 

S.D. = 0.64) การมีวิสัยทัศนรวมกันเปดโอกาสใหทานไดแสดงความเปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกล  
( = 4.23, S.D.  = 0.65)  ทานมีวิสัยทัศนหรือเปาหมายสวนตัวที่สอดคลองกับเปาหมาย            
ของสถานศึกษา โดยเปาหมายท้ังสองเปนไปในทิศทางเดียวกัน  ( = 4.18, S.D. = 0.65)             
การประชาสัมพันธและเผยแพรวิสัยทัศน เพ่ือสรางความเขาใจและสามารถนําไปปฏิบัติงานได
ถูกตอง ( = 4.16, S.D. = 0.72) และมีการสนทนาแลกเปล่ียนความรู ความคิดเห็นและยอมรับ
เหตุผลของกันและกัน ( = 4.14, S.D. = 0.70) ตามลําดับ 
 

ตารางท่ี 17  คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาระดับองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา  
 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาท่ี 6   
 ในดานการเรียนรูของทีม 

(n = 120) 
องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา ( ) (S.D.) ระดับ 

ดานการเรียนรูของทีม  
1.  มีการสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู ความคิดเห็นและยอมรับ 

     เหตุผลของกันและกัน 
4.26 0.66 มาก 

2.  การสนทนาและประชุมปรึกษาหารือกันอยางสมํ่าเสมอชวย 

     พัฒนาความสัมพันธและการสรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกนั 4.35 0.65 มาก 

3.  การเรียนรูรวมกันเปนทีมเปนการเรียนรูจากการปฏิบัติงาน 

     อยางเปนกันเองและเนนความเปนระบบ 4.33 0.64 มาก 

4.  ในทีมงานและในองคการของทาน สมาชิกสามารถแสดงความ 

     คิดเห็นท่ีแตกตางไดและมักจะไดรับการเคารพและยอมรับจาก 

     สมาชิกในทีมเสมอ ๆ  
4.24 0.72 มาก 

5.  ทานไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานหรือโครงการตาง ๆ ดวย 

     รูปแบบการทํางานเปนทีมและมีโครงสรางทีมงานที่ชัดเจน 4.22 0.67 มาก 

6.  ทานยอมรับและใหคุณคาในความแตกตางของบุคคลในทีม 

     เสมอ ๆ และมักจะนําเอาความแตกตางของแตละคนมา  
     สรางทีมงานใหแข็งแกรง 

4.23 0.64 มาก 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 17 (ตอ) 
(n =120) 

7.  เม่ือเกิดความผิดพลาดหรือเกิดความลมเหลวในงานขึ้น ทาน 

     และทีมงานมักจะนําเอาความผิดพลาดมาเปนบทเรียนท่ีมีคุณคา 
     ตอทีมเสมอ ๆ  

4.22 0.63 มาก 

8.  ความสําเร็จของทานคือความสําเร็จของทีมงานทุกคน 4.44 0.65 มาก 

รวม 4.29 0.55 มาก 
 

 

 จากตารางท่ี 17  พบวา องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ของสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาท่ี 6 ดานการเรียนรูของทีม โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก ( = 4.29, S.D. = 0.55) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากท้ังทุกขอ โดย
เรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย   ดังนี้ ความสําเร็จของทานคือความสําเร็จของทีมงานทุกคน 

( = 4.44, S.D. = 0.65) การสนทนาและประชุมปรึกษาหารือกันอยางสมํ่าเสมอชวยพัฒนา
ความสัมพันธและการสรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ( = 4.35, S.D. = 0.65) การเรียนรู
รวมกันเปนทีมเปนการเรียนรูจากการปฏิบัติงานอยางเปนกันเองและเนนความเปนระบบ             

( = 4.33, S.D. = 0.64) มีการสนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู ความคิดเห็นและยอมรับเหตุผลของ       
กันและกัน ( = 4.26, S.D. = 0.66)ในทีมงานและในองคการของทาน สมาชิกสามารถแสดงความ
คิดเห็นที่แตกตางไดและมักจะไดรับการเคารพและยอมรับจากสมาชิกในทีมเสมอ ๆ  ( = 4.24, 

S.D. = 0.72) ทานยอมรับและใหคุณคาในความแตกตางของบุคคลในทีมเสมอ ๆ และมักจะนําเอา
ความแตกตางของแตละคนมา สรางทีมงานใหแข็งแกรง  ( = 4.23, S.D. = 0.64)ทานไดรับ
มอบหมายใหปฏิบัติงานหรือโครงการตาง ๆ ดวยรูปแบบการทํางานเปนทีมและมีโครงสรางทีมงาน
ที่ชัดเจน ( = 4.22, S.D. = 0.67) และเมื่อเกิดความผิดพลาดหรือเกิดความลมเหลวในงานขึ้น     
ทานและทีมงานมักจะนําเอาความผิดพลาดมาเปนบทเรียนท่ีมีคุณคาตอทีมเสมอ ๆ ( = 4.22, S.D. 

= 0.63) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 18 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาระดับองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา  
 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาท่ี 6   
 ในดานการคิดอยางเปนระบบ 

(n =120) 
องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา ( ) (S.D.) ระดับ 

ดานการคิดอยางเปนระบบ  
1.  การคิดแบบแยกยอยสิ่งตาง  ๆออกเปนสวน ๆ โดยไมคํานึงถึง 

     ภาพรวมทั้งระบบเปนอุปสรรคตอการคิดอยางเปนระบบ 4.09 0.67 มาก 

2.  ทานตระหนักวาเม่ือลงมือปฏิบัติกิจกรรมใด ๆ ตองคิดถึงคุณภาพ 

     องครวมทั้งระบบกอนแลวจึงคิดถึงคุณภาพยอยท่ีเกี่ยวเนื่องกัน 
4.21 0.63 มาก 

3.  ทานปฏิบัติงานอยางมีขั้นตอน จัดลําดับความสําคัญอยางระบบ 

     และสามารถตรวจสอบรายละเอียดได 4.24 0.64 มาก 

4.  ทานมีการตัดสินปญหาโดยอาศัยวิจารณญาณและใชหลักเหตุผล 4.28 0.66 มาก 

5.  ทานมีความสามารถในการคิดและปฏิบัติงานท่ีสลับซับซอนได 
     อยางเปนระบบ 4.08 0.67 มาก 

6.  การกําหนดขอบเขตของเวลาการทํากิจกรรมตาง ๆ อยางเหมาะสม 

     ชัดเจน ทําใหทานทํางานบรรลุเปาหมาย 
4.23 0.64 มาก 

7.  สถานศึกษาของทานมีระบบบริหารและระบบการปฏิบัติงานท่ีมี 

     มาตรฐาน สรางความกาวหนาใหแกทุกคน 4.19 0.69 มาก 

8.  ทานมักคิดจากเหตุไปสูผลและคํานึงถึงขอมูลยอนกลับมายังท่ี 

     จุดเร่ิมตนอีกครั้งหนึ่งเสมอ 4.10 0.63 มาก 

9.  ทานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานแลวนํามาปรับปรุง 

     พัฒนางานอยางสมํ่าเสมอ 
4.15 0.69 มาก 

รวม 4.17 0.53 มาก 
 

  

 จากตารางท่ี 18  พบวา องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ของสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาท่ี 6 ดานการคิดเชิงระบบ โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก ( = 4.17, S.D. = 0.53) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากท้ังทุกขอ โดย
เรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย   ดังน้ี ทานมีการตัดสินปญหาโดยอาศัยวิจารณญาณและใช
หลักเหตุผล ( = 4.28, S.D. = 0.66) ทานปฏิบัติงานอยางมีขั้นตอน จัดลําดับความสําคัญอยาง
ระบบและสามารถตรวจสอบรายละเอียดได ( = 4.24, S.D. = 0.64) การกําหนดขอบเขตของเวลา
การทํากิจกรรมตาง ๆ อยางเหมาะสมชัดเจน ทําใหทานทํางานบรรลุเปาหมาย  ( = 4.23, S.D. = 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 
 

83 

0.64) ทานตระหนักวาเมื่อลงมือปฏิบัติกิจกรรมใด ๆ ตองคิดถึงคุณภาพองครวมทั้งระบบกอนแลว
จึงคิดถึงคุณภาพยอยที่เกี่ยวเนื่องกัน ( = 4.21, S.D. = 0.63) สถานศึกษาของทานมีระบบบริหาร
และระบบการปฏิบัติงานท่ีมีมาตรฐาน สรางความกาวหนาใหแกทุกคน  ( = 4.19, S.D. = 0.69) 

ทานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานแลวนํามาปรับปรุงพัฒนางานอยางสม่ําเสมอ ( = 4.15, 

S.D. = 0.69) ทานมักคิดจากเหตุไปสูผลและคํานึงถึงขอมูลยอนกลับมายังท่ีจุดเร่ิมตนอีกครั้งหนึ่ง
เสมอ ( = 4.10, S.D. = 0.63) การคิดแบบแยกยอยส่ิงตาง  ๆ ออกเปนสวน ๆ โดยไมคํานึงถึง
ภาพรวมทั้งระบบเปนอุปสรรคตอการคิดอยางเปนระบบ ( = 4.09, S.D. = 0.67) และทานมี
ความสามารถในการคิดและปฏิบัติงานท่ีสลับซับซอนไดอยางเปนระบบ ( = 4.08, S.D. = 0.67) 
ตามลําดับ 
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ตอนที่ 4   ความสัมพันธระหวางสมรรถนะของผูบริหารและองคการแหงการเรียนรูของ 
 สถานศึกษา ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของสํานักบริหารยุทธศาสตรและ 
 บูรณาการการศึกษาที่ 6 
 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางสมรรถนะของผูบริหารและองคการแหงการ
เรียนรูของสถานศึกษา ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษา
ที่ 6 ผูวิจัยใชในการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s product –moment 

correlation coefficient) ดังรายละเอียดในตารางที่ 19 
 

ตารางท่ี 19  แสดงคาความสัมพันธระหวางสมรรถนะของผูบริหารและองคการแหงการเรียนรูของ
สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษา
ที่ 6 โดยภาพรวมและรายดาน 

 

            
องคการแหงการเรียนรู 
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1.  การมุงผลสัมฤทธิ์ (X1)  0.586* 0.543* 0.577* 0.587* 0.560* 0.627* 

2.  การบริการที่ด ี(X2) 0.608* 0.554* 0.571* 0.555* 0.559* 0.626* 

3.  การพัฒนาตนเอง (X3) 0.613* 0.600* 0.576* 0.581* 0.567* 0.646* 

4.  การทํางานเปนทีม (X4) 0.606* 0.607* 0.541* 0.595* 0.581* 0.644* 

5.  การวิเคราะหและสังเคราะห (X5) 0.541* 0.562* 0.523* 0.570* 0.567* 0.607* 

6.  การสื่อสารและจูงใจ (X6) 0.604* 0.601* 0.619* 0.637* 0.639* 0.681* 

7.  การพัฒนาศักยภาพบุคลากร (X7) 0.653* 0.614* 0.609* 0.664* 0.659* 0.704* 

8.  การมีวิสัยทัศน (X8) 0.625* 0.619* 0.638* 0.670* 0.650* 0.706* 

รวม(Xtot) 0.665* 0.647* 0.642* 0.670* 0.661* 0.722* 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05     
 

 จากตารางท่ี 19  พบวา สมรรถนะของผูบริหาร )( tot  และองคการแหงการเรียนรู 
)( tot ของสถานศึกษา ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการ

การศึกษาท่ี 6 โดยภาพรวมมีความสัมพันธกัน (r = 0.722**) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
เม่ือพิจารณาถึงความสัมพันธระหวางสมรรถนะของผูบริหาร )( tot  กับองคการแหงการเรียนรูของ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 
 

85 

สถานศึกษา  แตละดาน พบวา ภาพรวมของสมรรถนะของผูบริหาร )( tot  สัมพันธกับ
องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา ดานการเรียนรูของทีม ( Y4) มีความสัมพันธกันมากท่ีสุด                    
(r = 0.670**)  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  และภาพรวมของสมรรถนะของ
ผูบริหาร )( tot   สัมพันธกับองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาดานวิสัยทัศนรวม  (Y3)            
มีความสัมพันธกันนอยที่สุด (r = 0.642**)  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สวนภาพรวมของ
องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา )( tot กับสมรรถนะของผูบริหาร  แตละดาน พบวา
ภาพรวมขององคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา )( tot กับสมรรถนะของผูบริหารดานการมี
วิสัยทัศน )( 8 มีความสัมพันธกันมากท่ีสุด (r = 0.706**)  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
และภาพรวมขององคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา )( tot กับสมรรถนะของผูบริหารดานการ
วิเคราะหและสังเคราะห )( 5 มีความสัมพันธกันนอยที่สุด ( r= 0.607**)  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 
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บทท่ี  5 
 

สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเรื่องสมรรถนะของผูบริหารและองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา        
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาท่ี 6  มีวัตถุประสงค     
1) เพื่อทราบสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสํานักบริหารยุทธศาสตร
และบูรณาการการศึกษาที่ 6 2) เพื่อทราบองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา ในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบของสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาท่ี 6 และ3) เพื่อทราบความสัมพันธ
ระหวางสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาและองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบของสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาท่ี 6  การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิง
พรรณนา (descriptive research) โดยมีสถานศึกษาในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักบริหาร
ยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาที่ 6 เปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis) ผูใหขอมูลคือ  
ผูบริหารสถานศึกษาและครู โรงเรียนละ  4 คน  รวมท้ังส้ิน 480  คน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปน
แบบสอบถาม เกี่ยวกับสมรรถนะของผูบริหารตามหลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะ ของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) และองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาตามแนวคิดของ
เซ็นเก (Senge)  สถิติที่ใชในการวิจัยคือคาความถ่ี (frequency) คารอยละ (percentage) คาเฉล่ีย ( ) 
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน 
(Pearson’s  product – moment  correlation  coefficient) วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป   
 

สรุปผลการวิจัย 
 

 จากการศึกษาผลของการวิจยัสามารถสรุปไดดังนี ้
 1.  สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสํานักบริหาร
ยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาท่ี 6 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา  
อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงคาเฉล่ียจากมากไปนอย ไดดังนี้ การทํางานเปนทีม การส่ือสารและ
จูงใจ การมีวิสัยทัศน การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การพัฒนาตนเอง การมุงสัมฤทธ์ิ  การบริการที่ดี  
และการวิเคราะหและสังเคราะห ตามลําดับ 
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 2.  องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของสํานักบริหาร
ยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาท่ี 6 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา  
อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงคาเฉล่ียจากมากไปนอย ไดดังน้ี ความเช่ียวชาญของบุคคล          
การเรียนรูของทีม แบบแผนทางความคิด วิสัยทัศนรวม และการคิดอยางเปนระบบ  ตามลําดับ 

 3.  สมรรถนะของผูบริหารและองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบของสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาที่ 6 มีความสัมพันธกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคาความสัมพันธกันในทางบวกหรือมีความสัมพันธกัน            
ในลักษณะที่คลอยตามกัน   
 

อภิปรายผล 
 

 จากการวิเคราะหขอมูลวิจัยขางตน ผูวิจัยไดนําไปสูการอภปิรายผลดังนี ้
 1. จากผลการวิจัย พบวา สมรรถนะของผูบริหารของสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบของสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาท่ี 6 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวาผูบริหารในยุคของการเปล่ียนแปลงไดตระหนักถึงบทบาทของการเปนผูนาํยุค
ใหม เพื่อใหการดําเนินงานของสถานศึกษาบรรลุเปาหมายท่ีวางไวอยางมีประสิทธิภาพน้ัน 
ผูบริหารตองมีสมรรถนะที่เหมาะสมในการบริหารงานและทรัพยากรทุกประเภทของสถานศึกษา
ใหเกิดประสิทธิภาพ เพื่อใหสามารถขับเคล่ือนภารกิจของสถานศึกษาใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 
ประกอบดวยตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และ 
ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 80 บัญญัติใหมีการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษากอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงและเล่ือนวิทยฐานะ เพื่อเพิ่มพูนความรูทักษะ เจตคติที่ดี 
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสมในอันที่จะทําใหการปฏิบัติหนาท่ีราชการ
เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล และความกาวหนาแกราชการ ทั้งน้ีตามหลักเกณฑและวิธีการที่     
ก.ค.ศ. กําหนด ประกอบกับ ก.ค.ศ. ไดกําหนดมาตรฐานตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษาไววา  
ผานการพัฒนาตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด โดยตองพัฒนาสมรรถนะในลักษณะ
องครวม มีความยืดหยุนทั้งสาระการพัฒนาและวิธีการเรียนรูใหมีความพรอมในการดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการสถานศึกษา  และสามารถพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา    
เพื่อกอใหเกิดการพัฒนาที่สรางอุดมการณ วิสัยทัศน บุคลิกภาพความเปนผูนํา  และพฤติกรรมที่
เหมาะสมตอการเปนผูอํานวยการสถานศึกษา สามารถนําการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญไดอยางเหมาะสม  รวมทั้งสามารถสรางวัฒนธรรมคุณภาพและวัฒนธรรม
ประชาธิปไตยในการปฏิบัติงาน มุงเนนการประเมินจากสภาพจริงและคุณภาพของผลงาน  ดวย
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วิธีการและเครื่องมืออยางหลากหลาย โดยมีระยะเวลาการพัฒนาไมนอยกวา 180 ชั่วโมง นั้น         
จึงทําใหสมรรถนะของผูบริหารของสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายดาน  อยูในระดับมาก           

ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ พรพิศ  อินทะสุระ  ไดศึกษาเร่ืองสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของขาราชการครูและบุคลการทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอนแกน เขต 5  ผลการวิจัยพบวา  สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ขาราชการครูและบุคลการทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต  5 โดย
ภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ  ชัยพงษ  กองสมบัติ  ศึกษา
สมรรถนะของผูบริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวัดหนองคาย ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารโรงเรียน
เอกชนจังหวัดหนองคาย มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ
ประดิษฐ  แกวพรหม  ศึกษาสมรรถนะของผูบริหารโรงเรียนในอําเภอหนองสองหอง สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแกน เขต 3  พบวา สมรรถนะของผูบริหารโรงเรียนหนอง       
สองหอง ตามทัศนะของผูบริหารโรงเรียนในอําเภอหนองสองหอง อยูในระดับมาก สอดคลองกับ
งานวิจัยของวีระเชษฐ ฮาดวิเศษ ศึกษาสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาหนองคาย เขต 3 ผลการศึกษาพบวา ครูและผูบริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นตอ
สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3 โดย
ภาพรวม อยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริจันทร พลอยกระโทก  ศึกษาสมรรถนะ
ทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 5         
ผลการศึกษาพบวา ผูบริหารสถานศึกษาและครูมีความคิดเห็นตอสมรรถนะทางการบริหารของ
ผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมาก   

  หากพิจารณาสมรรถนะของผูบริหารรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดย
เรียงคาเฉล่ียจากมากไปนอย ไดดังนี้   การทํางานเปนทีม การส่ือสารและจูงใจ การมีวิสัยทัศน การ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร การพัฒนาตนเอง การมุงสัมฤทธ์ิ  การบริการที่ดี  และการวิเคราะหและ
สังเคราะห ตามลําดับ   ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวาผูบริหารในยุคปฏิรูปการศึกษา ผูบริหารยึดหลักการ
บริหารแบบมีสวนรวม โดยเปดโอกาสใหบุคลากรขององคกรมีสวนรวมในการบริหาร อาทิเชน 
คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการภาคี 4 ฝาย ซ่ึงจะประกอบไปดวย ผูนําศาสนา ผูนําชุมชน 
ตัวแทนผูปกครอง นักวิชาการ ผูทรงคุณวุฒิ ตัวแทนนักเรียน เปนตน ซ่ึงผูบริหารจําเปนตองสราง
ทีมงานขึ้นในองคกร ที่กอใหเกิดการรวมแรงรวมใจในการประชุมวางแผนรวมกันพัฒนาคุณภาพ
ของหลักสูตรสถานศึกษา แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีตัวชี้วัดมาตรฐานของโรงเรียนดวย
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ซ่ึงมีการประเมินภายในโรงเรียน การการรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกสถานศึกษาโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
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(องคการมหาชน) โดยมีตัวกําหนดมาตรฐาน ตัวบงช้ี นอกจากน้ีในระดับสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ระดับประเทศ ยังมีมาตรฐานกระตุนใหเกิดการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา เชน การ
ประกวดโรงเรียนพระราชทาน การจัดการแขงขันทักษะทางวิชาการ ระดับเขตการศึกษา 
ระดับประเทศ โรงเรียนดีประจําตําบล  โรงเรียนหนึ่งอําเภอหนึ่งในฝน นอกจากนี้ยังมีการสงเสริม
ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหพัฒนาความรูความสามารถ โดยสงเสริมครูใหนําผลงาน
มาแสดงและมีการสงเสริมผูบริหารครู ใหเปนผูบริหารดีเดน ผูบริหารตนแบบ ครูแกนนํา ครูดีเดน 
ครูดีในดวงใจ  รวมท้ังการพัฒนาสูการเล่ือนวิทยฐานะ  ความสามารถดังกลาวในการปรับเปล่ียน
และพัฒนาโรงเรียนนั้นลวนเกิดจากบุคลากรทุกคนท่ีเกี่ยวของเห็นความสําคัญของกระบวนการ
ทํางานรวมกันเปนทีมสอดคลองกันแนวคิดของ รูมิก (Romig) ไดกลาววา คุณลักษณะที่จําเปนใน
การทํางานเปนทีมจะตองมีการใหความรวมมือชวยเหลือซ่ึงกันและกัน มีการติดตอส่ือสาร
ประสานงานท่ีดีทั้งสองทาง เกิดการคิดใหม ๆ ที่สรางสรรค เพ่ือมาพัฒนาปรับปรุงง านใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเปาหมายขององคการ สอดคลองกับงานวิจัยของ รัชนีกร สม
ทรัพย ไดศึกษา การทํางานเปนทีมของผูบริหารและครู ในโรงเรียนที่ไดรับรางวัลพระราชทาน
ประจําปการศึกษา 2547-2548 ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ผูบริหารและครูในโรงเรียนที่ไดรับ
รางวัลพระราชทาน ประจําปการศึกษา 2547-2548 มีระดับการทํางานเปนทีมในภาพรวมและราย
ดาน อยูในระดับมาก  การทํางานเปนทีมนอกจากทําใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานสูงแลว ยัง
เปนการสรางความสัมพันธอันดีระหวางสมาชิกในสถานศึกษาไดเปนอยางดี กลยุทธที่มีความสําคญั
อยางยิ่งสําหรับผูบริหารที่จะใชเปนพลังขับเคล่ือนในการสรางทีมงาน ก็คือ การส่ือสารและการจูง
ใจ เพราะเปนกระบวนการหรือเครื่องมือที่จะนําไปสูการรับรู เรียนรู ใหเกิดความเขาใจท่ีถูกตอง
ตรงกันของบุคลากรทั่วทั้งองคกรตั้งแตระดับนโยบายไปจนถึงระดับปฏิบัติการ ทําใหสามารถ
กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรรวมกันไดอยางถูกตองเหมาะสมและนําพาองคกรไปสู
เปาหมายท่ีตั้งไว  
  สําหรับดานการวิเคราะหและสังเคราะห จากผลการวิจัยพบวา มีคาเฉล่ียนอยที่สุด 
ทั้งน้ีนั้นอาจเน่ืองจากเปนเพราะในการบริหารพัฒนาสถานศึกษานั้น สถานศึกษายังคงตอง
ดําเนินการตอบสนองนโยบายภายใตกรอบหรือแนวทางของสังคม เศรษฐกิจและการเมือง เพื่อใหมี
คุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่สวนกลางตองการ อาจทําใหขาดอิสระในการกําหนดนโยบาย
ภายใตบริบทของแตละสถานศึกษา และหากพิจารณาสมรรถนะของผูบริหาร ดานการคิดวิเคราะห
และสังเคราะห ในรายขอ จะพบวา ผูบริหารของสถานศึกษายังขาดความรูดานการวิจัย และยังไม
สามารถนําผลการวิจัยมาใชพัฒนาปรับปรุงงานเทาท่ีควร ตามขอคําถามท่ีมีคาเฉล่ียต่ําสุด คือ 
ผูบริหารมีความรู ความเขาใจเร่ืองระเบียบวิธีวิจัยเพื่อใหคําแนะนําแกครูได และผูบริหารสามารถ
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เขียนบทความวิชาการ มีการเผยแพร แลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน  สอดคลองกับสํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซ่ึงไดตั้งขอสังเกตท่ีไดจากการประเมินผล
งานทางวิชาการเพ่ือเล่ือนวิทยฐานะวา มีความคลายคลึงกันและโดยภาพรวมผลงานขาดความ     
โดดเดน ไมเปนประโยชนตอผูเรียน ตอครู ตอการจัดการศึกษา เปนผลงานวิจัยที่ขาดความสมบูรณ 
ขาดแนวคิด ทฤษฎีและขอมูลสนับสนุน ไมสอดคลองกับระเบียบวิธีทางการวิจัย และการนําเสนอ
ผลงานที่ไมถูกตองตามหลักวิชาการ สอดคลองกับงานวิจัยของ ประดิษฐ แกวพรม  ไดศึกษา
สมรรถนะของผูบริหารโรงเรียนในอําเภอสองหอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน 
เขต 3  พบวา ผูบริหารมีความตองการในการพัฒนา 3 อันดับแรก คือ การอบรมสัมมนา การทําวิจัย 
และความสามารถในการบริหาร   
 2.  จากผลการวิจัย พบวา องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา ในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบของสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาที่ 6 อยูในระดับมาก  ทั้งน้ีอาจ
เนื่องมาจาก ประเทศไทยใหความสําคัญกับการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาประชากรของประเทศ
ใหทันตอกระแสความเปล่ียนแปลงและมีการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาอยางตอเนื่อง    โดย
ปจจุบันไดเนนการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือกาวสูสังคมฐานความรู  การพัฒนาสถานศึกษาสูการเปน
องคกรแหงการเรียนรูจึงเปนการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาเพื่อการสรางสรรค ความรู
ความสามารถของผูเรียนใหมีความหลากหลายตามความตองการของตัวผูเรียนซ่ึงเปนการจัด
การศึกษาท่ีจะตอบสนองในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตสรางสังคมแหงการ
เรียนรู สถานศึกษาไดมีการพัฒนาไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูโดยมีการมุงเนนใหสมาชิกทุก
คน ผลผลิต (นักเรียน) ผูมีสวนไดเสียผูปกครอง ผูบริหารสถานศึกษาทุกระดับ ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มีความกระตือรือรนที่จะเรียนรูและพัฒนาตนเองตลอดเวลาเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของตนเองและองคกร ซ่ึงจะสงผลใหการดําเนินงานตามภารกิจตาง ๆ บรรลุเปาหมายโดย
มีรูปแบบการทํางานท่ีหลากหลายตามความเหมาะสมของ   แตละบริบทสภาพแวดลอม อาทิเชน 
รูปแบบการทํางานเปนทีม รูปแบบการกระจายอํานาจ รูปแบบการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันหรือ
รูปแบบการมีสวนรวมในการทํางานทุกสวนของสถานศึกษา เปนตน นับเปนการสรางการเรียนรู
รวมกัน สรางความคิดอยางเปนระบบที่ประสานงานกัน ซ่ึงการที่จะพัฒนาไปสูองคการแหงการ
เรียนรูนั้นจะมีสวนท่ีครอบคลุมตั้งแตบุคคลไปจนถึงสถานศึกษาท่ีจะต้ังเปาหมายและมีระบบงาน
ในการพัฒนาผูนําและสมาชิกทุกคน    ในสถานศึกษาเพ่ือใหมีการเรียนรูศรัทธาและถือปฏิบัติ
รวมกันที่จะทําใหเกิดผลชัดเจน การมุงสูความเปนเลิศโดยแตละคนในองคกรจะตองมุงม่ันไปสู
ความเปนเลิศมีการกําหนดการสรางวิสัยทัศนสวนตน โดยผูบริหารสถานศึกษาเปนผูเริ่มตน
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กระบวนการพัฒนาอยางเต็มที่จริงจัง กําหนดรายละเอียดท่ีชัดเจนเพียงพอที่มองเห็นและคิดวาจะ
นําไปเปนแนวทางปฏิบัติได  
 หากพิจารณาสมรรถนะของผูบริหารรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียง
คาเฉล่ียจากมากไปนอย ไดดังน้ี  ความเช่ียวชาญของบุคคล การเรียนรูของทีม   แบบแผนทาง
ความคิด วิสัยทัศนรวม และการคิดอยางเปนระบบ  ตามลําดับ ทั้งน้ีอาจจะเปนเพราะวา วิธีการ
พัฒนาวิสัยทัศนของสถานศึกษาท่ีสําคัญที่สุดจะตองไดรับความรวมมือจากขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกคนจะตองมีการกําหนดใหมีคณะทํางานโดยมีผูบริหารสถานศึกษา  และผู
มีอํานาจในการตัดสินใจเปนทีมงานมีการสํารวจความคาดหวัง ความตองการความคิดเห็น มีการ
วิเคราะหสภาพแวดลอมจุดออนจุดแข็งโอกาสทางเลือกและคัดเลือกวิสัยทัศนที่ดีที่สุดและ
เหมาะสมท่ีสุด  นอกจากนี้ยังมีการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน เปนการรวมกันปรับเปล่ียนพัฒนา
สรางรูปแบบรวมไปถึงการเรียนรูรวมกันขององคความรูที่แตละบุคคลไดตกผลึกหรือไดบมเพาะ
ความรูของตนเองมาแลกเปล่ียนประสบการณซ่ึงกันและกันชวยเหลือเกื้อกูลสามัคคีเปนน้ําหนึ่ง    
ใจเดียวกัน  เมื่อไดแลกเปล่ียนเรียนรูกันแลวก็สามารถนําเอาส่ิงท่ีไดจากการแลกเปล่ียนเรียนรูนั้น
นําไปเผยแพรขยายใหความรูแกบุคคลอ่ืนๆ ไดอีกเชนกัน  การสรางความคิดอยางระบบเปน  การ
สรางขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความเขาใจถึงความสัมพันธระหวาง       ส่ิง
ตาง ๆ ซ่ึงเปนการที่จะชวยขจัดปญหาความซํ้าซอนของงานของความคิดแตละบุคคลและของ
ระบบงานท่ีจะมีผลกระทบอันประกอบดวยการพัฒนาปรับปรุงการกําหนดวิสัยทัศนรวมกันทุกคน
ของสถานศึกษาอยางเปนขั้นตอนเปนระบบมีการพัฒนาระบบการวางแผนงาน ระบบการเรียนรู 
ระบบการบริหารรูปแบบตางๆ ตามความเหมาะสมของสถานศึกษา  ซ่ึงประกอบไปดวยระดับ
ตําแหนงสายอาชีพตาง ๆ ท่ีควรไดรับการพัฒนาทั้งองคความรูและทักษะอยางเปนระบบเพ่ือเปน
การชวยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอสถานศึกษาใหสูงขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของ
สมคิด สรอยน้ํา  วิจัยเรื่องการพัฒนาตัวแบบองคการแหงการเรียนรูในโรงเรียนมัธยมศึกษา   ผล
การศึกษาพบว าระดับความเปนองคการแหงการเรียนรูในโรงเรียนมัธยมศึกษา  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉล่ียอยูในระดับมาก สอดคลองงานวิจัยของ ชัยวัฒน  ตุมทอง ศึกษา
ภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา ผลการวิจัยพบวา องคการ
แหงการเรียนรูของสถานศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาที่หลักการฝกปฏิบัติ       
ทั้ง 5 ประการ ขององคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา พบวา อยูในระดับมากทุกดาน    
    สําหรับดานการคิดอยางเปนระบบ  จากผลการวิจัยพบวา มีคาเฉล่ียนอยที่สุด ทั้งน้ี
อาจเปนเพราะลักษณะการบริหารงานในระบบราชการไทย มีหลักและวิธีการพัฒนาแบบแยกสวน 
การปรับระบบราชการท่ีเปล่ียนแปลงท้ังทิศทาง หลักการและวิธีการ แบบคิดไปทําไป โดยมีการ
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ริเริ่มและผลักดันมาตรการใหม ๆ อยางตอเนื่อง  อีกทั้งมีผูเกี่ยวของหลายฝายหลายองคกร ทําให
ผูบริหารสถานศึกษาในฐานะผูรองรับแนวทางปฏิบัตินั้นเกิดความสับสนและดําเนินการอยางลาชา 
เกิดความไมแนใจวาทิศทาง หลักการ และวิธีการพัฒนาระบบที่ดําเนินการมาแลวนั้นจะคงอยูหรือ
เปล่ียนแปลงตอไปหรือไม ประกอบกับมีแรงตอตานจากวัฒนธรรมแบบเดิม นั้นแสดงใหเห็นวา
การคิดอยางเปนระบบเปนเรื่องท่ีปฏิบัติไดยาก เนื่องจากการคิดอยางเปนระบบเกิดจากการท่ีทุกคน 
ทุกฝายในสถานศึกษามีความรับผิดชอบรวมกัน ตองการระบบของการปฏิบัติ การยอมรับอยาง
ตอเนื่อง และมีการตรวจสอบซํ้า ๆ ตองสามารถทําความเขาใจในปรากฏการณตาง ๆ ท้ังในภาพรวม
และในสวนยอย การคิดอยางเปนระบบนั้นตองมีการเปล่ียนแปลง ใหสามารถมองเห็นทั้งสวนรวม
และสวนยอยได สามารถเชื่อมโยงสวนตาง ๆ เขาดวยกันอยางเปนระบบ และสามารถระบุวาอะไร
เปนสาเหตุ กอใหเกิดอะไรและอยางไร การคิดอยางเปนระบบ เปนความสามารถระดับสูง ที่ส่ังสม
มาจากความรอบรู เชี่ยวชาญ การมีรูปแบบการคิด การไดสรางวิสัยทัศนรวมกันและการเรียนรู
รวมกันเปนทีม ซ่ึงเปนไปตามทฤษฎีเชิงระบบ ท่ีมองสถานศึกษาอยางเปนระบบ  ซ่ึงสอดคลองกับ 
เรซิล (Razilk) และสวาซัน (Swanson)  กลาววา การพัฒนาโรงเรียนใหเปนองคการแหงการเรียนรู
นั้น องคประกอบสําคัญที่ทําใหโรงเรียนมีลักษณะเชนนี้ได ผูบริหารตองมองโรงเรียนเปนระบบ
องคการ ซ่ึงสวนตาง ๆ ตองมีความเกี่ยวของสัมพันธและสงผลซ่ึงกันและกัน ไมวาจะเปนเรื่องของ
ขนาดหรือความซับซอนขององคการ การตัดสินใจ อํานาจในองคการ การเปล่ียนแปลงในองคการ 
ความมีประสิทธิภาพในองคการ การติดตอส่ือสารและการมีปฏิสัมพันธของสมาชิกในองคการหรือ
มองโรงเรียนเปนระบบสังคม (social system)  
 3.  จากการวิจัย พบวา สมรรถนะของผูบริหารและองคการแหงการเรียนรูของ
สถานศึกษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาท่ี 6           
มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคาความสัมพันธกันในทางบวกหรือ 
มีความสัมพันธกันในลักษณะที่คลอยตามกัน เม่ือพิจารณารายดาน  พบวา  สมรรถนะของผูบริหาร
ของสถานศึกษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาท่ี 6 
ทุกดาน มีความสัมพันธกันทางบวกทุกคูกับองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบของสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาที่ 6  ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจากการ
พัฒนาองคการแหงการเรียนรูนั้น ตองเร่ิมพัฒนาจากผูบริหารระดับสูงกอนเปนอันดับแรกในการท่ี
จะเปล่ียนแปลง ผูบริหารมีสวนสนับสนุนใหเกิดบรรยากาศแหงการเรียนรูภายในองคการ 
สอดคลองกับ เทบบาโน (Tebbano) ที่พบวา ภาวะผูนําของผูควบคุมดูแลนั้นชวยใหเกิดผลสําหรับ
การพัฒนาความสามารถของสถานศึกษาแหงตําบลในการกลายเปนองคการแหงการเรียนรูที่เปน    
มืออาชีพ สอดคลองกับงานวิจัยของ คอฟลิน (Coughlin) ที่ไดสรุปวา ภาวะผูนําของครูใหญไดเปน
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ตัวตัดสินความกาวหนาของโรงเรียนประถมตนแหงตําบลในการเกลายเปนองคการแหงการเรียนรู
ชั้นนําของโลก และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ วิโรจน  สารรัตนะ และอัญชลี  สารรัตนะ ที่พบวา 
ภาวะผูนําเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา โดยภาวะผูนํา
แบบเปล่ียนสภาพเปนปจจัยแรกสุดท่ีกอใหเกิดการพัฒนาในปจจัยทางการบริหารปจจัยอ่ืน  ๆ 

ตามมา นอกจากนี้ยังสอดคลองกับความคิดของ แบรนด (Brand) ที่วา สถานศึกษาท่ีมีลักษณะของ
องคการแหงการเรียนรูจะตองมีโครงสรางท่ีเราใจ  และจากการวิเคราะหระดับภาวะผูนําของ
ผูบริหารน้ันพบวาอยูในระดับมาก ก็หมายความวา เปนผูนําท่ีมีประสิทธิผล  สถานศึกษาท่ีมีภาวะ
ผูนําท่ีมีประสิทธิผลจะไดรับการกระตุนและถูกสรางแรงจูงใจ  ใหเกิดขึ้นได ซ่ึงจะทําใหบุคลากร
เกิดความเราใจไดมากกวาเงิน สอดคลองกับงานวิจัยของ กัลยาณี คําแดง ที่พบวา ปจจัยจิตลักษณะ
ในดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ และดานทัศนะคติตองานและองคการมีความสัมพันธกับหลักการฝก
ปฏิบัติทั้ง 5 ประการ ขององคการแหงการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ดวยเหตุนี้จึงเปนเหตุที่ทํา
ใหสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาและองคกรแหงการเรียนรูสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  โดยมีคาความสัมพันธกันในทางบวกหรือ  มีความสัมพันธกันในลักษณะที่คลอย
ตามกันน่ันเอง   
  เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธระหวางสมรรถนะของผูบริหารกับองคการแหงการ
เรียนรูของสถานศึกษา แตละดาน พบวาภาพรวมของสมรรถนะของผูบริหาร สัมพันธกับองคการ
แหงการเรียนรูของสถานศึกษา ดานการเรียนรูของทีมมีความสัมพันธกันมากท่ีสุด อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 อาจเน่ืองมาจากยุคปจจุบันโรงเรียนตองเขารวมโครงการพัฒนาและมีระบบ
การประเมินภายในและภายนอกอยางตอเน่ือง ผูบริหารโรงเรียนซ่ึงเปนผูบริหารสูงสุดในโรงเรียน 
มีบทบาทอยางยิ่งในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนเพื่อมุงสูความเปนเลิศ ใหมีคุณภาพและมาตรฐาน 
ตอบสนองความตองการของชุมชน ทองถ่ิน จึงทําใหผูบริหารโรงเรียนพยายามปรับปรุงตนเองใหมี
สมรรถนะทางการบริหาร มุงเนนการมีสวนรวมในกระบวนการบริหารโรงเรียน มีการกระตุนทาง
ปญญา และการสรางแรงบันดาลใจใหโอกาสผูรวมงานไดปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมายอยาง
เต็มที่ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สําเร็จบรรลุเปาหมายขององคกร   
  หากพิจารณาภาพรวมของสมรรถนะของผูบริหารสัมพันธกับองคการแหงการ
เรียนรูของสถานศึกษาดานวิสัยทัศนรวมมีความสัมพันธกันนอยที่สุด  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 อาจเนื่องมาจากสถานศึกษาสวนใหญถูกออกแบบตามโครงสรางแบบราชการ ที่มีสาย
งานบังคับบัญชาดวยอํานาจโดยตําแหนงท่ีลดหล่ันตามลําดับลงมา  กลาวคือ  มีกฎระเบียบ  
ขอบังคับตาง ๆ  มากมายท่ีตองปฏิบัติตาม  ซ่ึงเปนโครงสรางท่ีมีลักษณะตายตัวไมยืดหยุน บุคลากร
ภายในสถานศึกษาอยูในภาวะกดดันใหตองอยูภายใตกฎเกณฑ เปาหมายและวัตถุประสงคตาง ๆ 
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มากมายท่ีกําหนดใหปฏิบัติ ทั้งท่ีมีความคิดเห็นไมเห็นดวย และขาดความเชื่อมั่นก็ตาม นอกจากนี้
ชวงอายุและประสบการณในการบริหารงานท่ีผานมาในอดีตของผูบริหารที่อยูในระดับสูง ทําให
เกิดความเช่ือม่ันในตนเอง การเปดโอกาสเพื่อการรับฟงความคิดเห็นจากฝายตาง ๆ  จึงปฏิบัติไดนอย 
ผูบริหารจึงมักใชอํานาจตามกฎหมายในการส่ังการ รวมไปถึงการขาดโอกาสไดทํางานแลกเปล่ียน
เรียนรูรวมกันระหวางผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรภายในสถานศึกษา สืบเนื่องดวยปจจุบัน
ผูบริหารจําเปนตอง จึงตองประกอบภารกิจมากมายหลายดานท้ังในและ  นอกสถานศึกษา อาทิเชน 
การระดมทุนและทรัพยากรทางการศึกษา การปฏิบัติงานสนองนโยบายจากทุกภาคสวน เปนตน  
เพื่อใหการดําเนินการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  
นอกจากนี้ครูและบุคลากรภายในสถานศึกษา ตางก็มีภาระหนาท่ีดานการสอนท่ีมีชั่วโมงจํานวน
มาก และยังตองปฏิบัติหนาที่ท่ีไดรับมอบหมายอ่ืน ๆ เชน งานธุรการ งานการเงิน  กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน เปนตน ทําใหไมมีเวลาในการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน ในสภาวการณดังกลาว ความ
คาดหวังที่จะทําใหทุกคนมีสวนรวมในการสรางวิสัยทัศนรวมกัน  ก็ขาดหายไป ซ่ึงสอดคลองกับ
แนวคิดของ เซ็นเก (Senge) ที่กลาวไววา เราจําเปนตองทําใหบุคลากรภายในสถานศึกษาไดทํางาน
รวมกันอยางแทจริง จําเปนตองสรางสภาวะแวดลอมท่ีจูงใจใหไดสะทอนถึงการปฏิบัติงานของตน
ใหเพื่อนคนอ่ืนทราบ  เพื่อประโยชนจากการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางกันกับเพื่อนรวมงาน ดังน้ัน
การสรางองคการแหงการเรียนรูควรปฏิบัติการคลายกับทีมแพทยผาตัดของสถานพยาบาล 
   สวนภาพรวมขององคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษากับสมรรถนะของ
ผูบริหาร แตละดาน พบวาภาพรวมขององคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษากับสมรรถนะของ
ผูบริหารดานการมีวิสัยทัศน  มีความสัมพันธกันมากที่สุดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05        
อาจเนื่องมาจากทิศทางของการปฏิรูปการศึกษานั้นมีความชัดเจนวาตองการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
และสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู ยุทธศาสตรเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาจึงมีการ
ปรับเปล่ียนไป การที่ผูบริหารจะดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพนั้น 
วิสัยทัศน เปนส่ิงสําคัญสําหรับผูบริหารในการพัฒนาองคการไปสูจุดมุงหมายในอนาคต ซ่ึง
สอดคลองกับ นัท (Nutt) และแบลคออฟ (Backoff) ที่กลาววา วิสัยทัศนที่ดี ผูนําองคการและผูที่มี
สวนไดสวนเสียรวมกันสรางขึ้นมาสามารถพัฒนาองคการไปสูอนาคตที่ดีได สอดคลองกับแนวคิด
ของเซ็นเก(Senge) ที่กลาววาการบริหารสถานศึกษาใหเปนองคการแหงการเรียนรู ผูบริหารควรมี
วิสัยทัศน กระตุนใหครูทุกคนใหเขามามีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา เปดโอกาสให
ครูแสดงความคิดเห็นอยางเต็มที่ทําใหทุกคนมีความสําคัญและเปนสวนหนึ่งของสถานศึกษา เขาใจ
และยอมรับวิสัยทัศนของสถานศึกษาในทิศทางเดียวกัน สอดคลองกับแนวทางของ ลิธวูด
(Leithwood) และรีลล (Riehl) ที่กลาวถึงบทบาทหนาที่ของผูบริหารโรงเรียน วาการจัดทําวิสัยทัศน
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ตองสรางเอกภาพตอเปาหมายของผูรวมงาน และการมอบอํานาจความรับผิดชอบใน     การ
ตัดสินใจเร่ืองท่ีมีความสําคัญใหผูปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบ เปนการสรางความรูสึกเปน   สวน
หนึ่งของสถานศึกษา และสอดคลองกับ มารควอดท (Marquard) และเรยโนลดส (Reynolds) วา  
การมีวิสัยทัศนรวมจะเปนแรงผลักดันใหการปฏิบัติงานมุงสูเปาหมายบนพ้ืนฐานของคานิยม 
ปรัชญา ความคิดความเช่ือท่ีคลายคลึงกัน สงผลใหมีการรวมทํากิจกรรมท่ีมีจุดมุงหมายเดียวกัน  
  หากพิจารณาภาพรวมขององคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษากับสมรรถนะของ
ผูบริหารดานการวิเคราะหและสังเคราะหมีความสัมพันธกันนอยที่สุด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ      
ที่ระดับ .05 อาจเนื่องมาจากเพราะวาสถานศึกษาหนวยงานทางการศึกษาหรือสถาบันการศึกษา       
จะไดรับการพัฒนาไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูนั้นตองมีการมุงเนนใหสมาชิกทุกคน ผลผลิต
(นักเรียน) ผูมีสวนไดเสียผูปกครอง ผูบริหารสถานศึกษาทุกระดับ ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตองมีความกระตือรือรนท่ีจะเรียนรูและพัฒนาตนเองตลอดเวลาเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของตนเองและองคกร  ซ่ึงสมาชิกทุกคนในสถานศึกษาน้ันจะตองสามารถพัฒนาความคิด
สรางสรรค มีสวนในการสรางและสานวิสัยทัศนของสถานศึกษามีสวนรวมในการบูรณาการใหเกิด
ภาพหรือส่ิงประสงคการดําเนินงานตามภารกิจตางๆ ใหบรรลุเปาหมายโดยมีรูปแบบการทํางาน    
ที่หลากหลายตามความเหมาะสมของแตละบริบทสภาพแวดลอม ภายใตการกําหนดกรอบนโยบาย
จากรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและสํานักงาน  
เขตพื้นที่การศึกษา นั่นเอง  

 
ขอเสนอแนะ 

 

 จากการศึกษา สมรรถนะของผูบริหารและองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา ในเขต
พื้นที่รับผิดชอบของสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาท่ี 6  ผูวิจัยไดมีขอเสนอแนะแก
สถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ผูที่เกี่ยวของดานการศึกษา นักวิชาการ และผูที่สนใจท่ัวไป
ทั้งน้ีก็เพื่อสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาใหเกิดประโยชนแกสถานศึกษาตอไป ดังนี้ 
 

ขอเสนอแนะทั่วไป 
 เพื่อใหเปนแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะของผูบริหารและองคการแหงการเรยีนรู
ของสถานศึกษา ผูวจิัยมีขอเสนอแนะดังตอไปน้ี 

1.  จากผลการศึกษาวิจัยที่พบวา สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบของสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาท่ี 6  พบวา อยูในระดับมาก และ
เรียงลําดับคาเฉล่ียของสมรรถนะรายดานไดดังน้ี การทํางานเปนทีม การส่ือสารและจูงใจ การมี
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วิสัยทัศน การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การพัฒนาตนเอง การมุงสัมฤทธ์ิ  การบริการที่ดี  และการ
วิเคราะหและสังเคราะห ดังนั้น ควรมีการกําหนดกลยุทธในการพัฒนาสงเสริม กลยุทธการพัฒนา
สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่รับผิดชอบใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาควรดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
แผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลองกับแผนกลยุทธการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยกําหนดระยะเวลาการพัฒนาเปนรายบุคคล  
กําหนดและวิเคราะหหลักการพัฒนาท่ีเหมาะสมสามารถปฏิบัติได เนนหลักการมีสวนรวม ให
ครอบคลุมสอดคลองตามบริบทของสถานศึกษาที่ตองการพัฒนาดวยรูปแบบวิธีการพัฒนาที่
หลากหลาย ใหตอเนื่องอยางเปนระบบ  และสงเสริมสนับสนุน ยกยอง เชิดชูเกียรติ เพื่อสราง
แรงจูงใจผูบริหารสถานศึกษา ท่ีมีผลงานดีเดน เพราะผูบริหารสถานศึกษาถือวาเปนกุญแจสําคัญใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2.  จากผลการศึกษาวิจัยที่พบวา องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบของสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาท่ี 6 อยูในระดับมาก  และ
เรียงลําดับคาเฉล่ียรายดานไดดังนี้  ดานความเชี่ยวชาญของบุคคล การเรียนรูของทีม แบบแผนทาง
ความคิด วิสัยทัศนรวม และการคิดอยางเปนระบบ  ตามลําดับนั้น ดังน้ัน  สถานศึกษาในเขตพื้นที่
รับผิดชอบของสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาท่ี 6  ควรมีการพัฒนาบุคลากรใหมี
ความรู ความสามารถ มีการทํางานเปนทีม มีการประสานงานระหวางกลุมมากขึ้นอยางตอเนื่อง 
สําหรับองคการแหงการเรียนรูดานการคิดอยางเปนระบบ พบวามีคาเฉล่ียอยูในลําดับนอยที่สุด  จึง
เห็นควรดําเนินการพัฒนา ควบคูไปกับการสงเสริมพัฒนาองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา 
ในดานอ่ืนๆ โดยที่สถานศึกษาควรสรางวัฒนธรรมของสถานศึกษาใหมีบรรยากาศที่เอ้ือตอการ
เรียนรูรวมกัน มีการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันมากขึ้น เชน จัดใหมีมุมสนทนาแลกเปล่ียนเล็ก ๆ จัด
ใหมีมุมหนังสือ มีระบบฐานขอมูลความรูของสถานศึกษา หรือสถานศึกษาควรสรางเครือขายทาง
วิชาการระหวางสถานศึกษาท้ังในและตางประเทศ รวมทั้งฝกฝนทักษะการคิดอยางเปนระบบ เชน 
โดยการฝกเขียนแผนภูมิความคิด  ฝกทักษะหาความสัมพันธระหวางปจจัยตาง ๆ การเสริมแรง
ทางบวกตอการเรียนรูของครูและผูบริหารควรใหขอมูลยอนกลับอยูเสมอ ซ่ึงจะสงผลใหเกิด
บรรยากาศในการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันในที่สุด 

3.  จากผลการศึกษาวิจัยที่พบวา สมรรถนะของผูบริหารและองคการแหงการเรียนรู
ของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาท่ี 6 มี
ความสัมพันธกันในทางบวกหรือมีความสัมพันธกันในลักษณะที่คลอยตามกัน เม่ือพิจารณารายดาน  
พบวา  สมรรถนะของผูบริหารของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของสํานักบริหารยุทธศาสตร
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และบูรณาการการศึกษาท่ี 6 ทุกดาน มีความสัมพันธกันทางบวกทุกคูกับองคการแหงการเรียนรูของ
สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาท่ี 6   แสดง
ใหเห็นวา สมรรถนะของผูบริหารมีมากเทาใดองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาก็ จะเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดในลักษณะคลอยตามกัน ดังน้ัน หนวยงานที่รับผิดชอบควร
ดําเนินการสงเสริมพัฒนาสมรรถนะของผูบริหารและองคการแหงการเรียนรู ในลักษณะองครวม 
เนนกระบวนการมีสวนรวมอยางตอเนื่องและเปนระบบ ใหบรรลุเปาหมายตามความเหมาะสมของ
แตละบริบทของสถานศึกษา 
 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
 1.  ควรมีการศึกษารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของผูบริหารของสถานศึกษาในเขต
พื้นที่รับผิดชอบของสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาท่ี 6 ที่สงผลตอประสิทธิภาพ
การพัฒนาสถานศึกษา 
 2.  ควรมีการศึกษาสมรรถนะของผูบริหารในรูปแบบวิจัยเชิงคุณภาพ  โดยเฉพาะ
ผูบริหารสถานศึกษาท่ีประสบความสําเร็จในการบริหารเพ่ือขอมูลเชิงประจักษ 
 3.  ควรมีการศึกษาสถานศึกษาท่ีมีแนวปฏิบัติที่เปนเลิศสูองคการแหงการเรียนรูเพื่อ
นําไปสูการพัฒนาสถานศึกษา 
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3.  โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธ์ิ”  สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาอยุธยา เขต 2 

4.  โรงเรียนราษฎรนิยม     สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษานนทบุรี เขต 1 

5.  โรงเรียนโพธินิมิตรวิทยาคม   สํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษานนทบุรี เขต 2 

6.  โรงเรียนนนทรีวิทยา     สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษากรุงเทพฯ เขต 1 

7.  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาคม   สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

8.  โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา”  สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
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ภาคผนวก  ค 

คาความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ 
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Reliability 

 ****** Method 2 (covariance matrix) will be used for this analysis ****** 

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   - S C A L E   (A L P H A) 

Item-total Statistics 

Scale          Scale          Corrected 
Mean         Variance      Item- Squared          Alpha 
if Item         if Item       Total            Multiple            if Item 
Deleted        Deleted Correlation    Correlation        Deleted 

VAR0001      459.6875      3452.7379        .8939         .               .9977 
VAR0002      459.6250      3465.5323        .8575         .               .9978 
VAR0003      459.6875      3460.6734        .8550         .               .9978 
VAR0004      459.6875      3453.8992        .8800         .               .9978 
VAR0005      459.6563      3462.5554        .8300         .               .9978 
VAR0006      459.6875      3453.1250        .8893         .     .9977 
VAR0007      459.6875      3464.2218        .8756         .               .9978 
VAR0008      459.6875      3453.0605        .8901         .               .9977 
VAR0009      459.6250      3458.8226        .9502         .               .9977 
VAR0010      459.6250      3454.7581        .9307         .               .9977 
VAR0011      459.6875      3457.5766        .8946         .               .9977 
VAR0012      459.6563      3455.2651        .9232         .               .9977 
VAR0013      459.6875      3455.1895        .9252         .               .9977 
VAR0014      459.7500      3448.6452        .9506         .               .9977 
VAR0015      459.6875      3449.9637        .9272         .               .9977 
VAR0016      459.7188      3449.8861        .9309         .               .9977 
VAR0017      459.7188      3451.5635        .9107         .               .9977 
VAR0018      459.7188      3452.8538        .8952         .               .9977 
VAR0019      459.7188      3451.5635        .9107         .               .9977 
VAR0020      459.6563      3459.2006        .9437         .               .9977 
VAR0021      459.7188      3452.7248        .8968         .               .9977 
VAR0022      459.6250      3461.7903        .9092         .     .9977 
VAR0023      459.6875      3452.8024        .8932         .               .9977 
VAR0024      459.6563      3460.0393        .9321         .               .9977 
VAR0025      459.5938      3465.4103        .9469         .               .9977 
VAR0026      459.7188      3447.3054        .9619         .               .9977 
VAR0027      459.6563      3452.6845        .9562         .               .9977 
VAR0028      459.6563      3459.2651        .8720         .               .9978 
VAR0029      459.6250      3456.3710        .9101         .               .9977 
VAR0030      459.7500      3456.8387        .9124         .               .9977 
VAR0031      459.7188      3453.9506        .9443         .               .9977 
VAR0032      459.7188      3449.3700        .9371         .               .9977 
VAR0033      459.6563      3452.6845        .9562         .               .9977 
VAR0034      459.6563      3452.6845        .9562         .               .9977 
VAR0035      459.7500      3452.2581        .9069         .               .9977 
VAR0036      459.7500      3448.6452        .9506         .               .9977 
VAR0037      459.7188      3447.3054        .9619         .               .9977 
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R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   - S C A L E   (A L P H A) 

Item-total Statistics 

  Scale          Scale       Corrected 
  Mean         Variance      Item-       Squared        Alpha

  if Item        if Item        Total          Multiple        if Item 
  Deleted       Deleted      Correlation        Correlation    Deleted 

VAR0038      459.6563      3452.6845        .9562         .                .9977 
VAR0039      459.7500      3442.6452        .9630         .                .9977 
VAR0040    459.7500      3443.6774        .9512         .                .9977 
VAR0041      459.7188      3448.9829        .9418         .                .9977 
VAR0042      459.7188      3448.9829        .9418         .                .9977 
VAR0043      459.7500   3443.6774        .9512          .             .9977 
VAR0044      459.7500      3439.0968        .9506          .             .9977 
VAR0045      459.7500      3443.6774        .9512          .             .9977 
VAR0046      459.7188      3451.1764        .9154          .             .9977 
VAR0047      459.7188      3451.8216        .9076          .             .9977 
VAR0048      459.7188      3448.9183        .8875          .             .9978 
VAR0049      459.6250      3461.0161        .9198          .   .9977 
VAR0050      459.6563      3457.3942        .8960          .             .9977 
VAR0051      459.6250      3460.1129        .9323          .            .9977 
VAR0052      459.6250      3467.0806        .8362          .             .9978 
VAR0053      459.6250      3454.7581        .9307          .             .9977 
VAR0054      459.6250      3463.8548        .8807          .             .9977 
VAR0055      459.6563      3454.6845        .9306          .             .9977 
VAR0056      459.5938 3467.4748        .9156          .             .9977 
VAR0057      459.6250      3462.1774        .9038          .             .9977 
VAR0058      459.6250      3462.6935        .8967          .             .9977 
VAR0059      459.5938      3470.1845     .8745          .             .9978 
VAR0060      459.6250      3474.1774        .9071          .             .9977 
VAR0061      459.6563      3466.6845        .9217    .             .9977 
VAR0062      459.5938      3474.2490        .9114          .  .9977 
VAR0063      459.6250      3466.7581        .9221          .             .9977 
VAR0064      459.7813      3459.5312        .8250          .   .9978 
VAR0065      459.6563      3464.4909        .8707          .             .9978 
VAR0066      459.6563      3471.8458        .8439          .             .9978 
VAR0067      459.6250      3465.3387        .9435          .            .9977 
VAR0068      459.6250      3472.8226        .8305          .             .9978 
VAR0069      459.5625 3480.4476        .8145          .             .9978 
VAR0070      459.5938      3483.0877        .7616          .             .9978 
VAR0071      459.5625      3480.4476        .8145          .             .9978 
VAR0072      459.5313      3476.5796    .8936          .             .9978 
VAR0073      459.5938      3472.8296        .9354          .             .9977 
VAR0074      459.5938      3468.2490        .9038          .             .9977 
VAR0075      459.5625      3472.8992        .9437          .             .9977 
VAR0076      459.5625      3471.6089        .8598          .             .9978 
VAR0077      459.6563      3455.5877        .9191          .             .9977 
VAR0078      459.6875      3456.9960        .9021          .             .9977 
VAR0079      459.6250      3470.5645        .8646          .             .9978 
VAR0080      459.6563      3460.6845        .9232          .             .9977 
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R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   - S C A L E   (A L P H A) 

Item-total Statistics 

  Scale          Scale       Corrected 
  Mean         Variance      Item-       Squared        Alpha

  if Item        if Item        Total          Multiple        if Item 
  Deleted       Deleted   Correlation        Correlation    Deleted 

VAR0081      459.5625      3472.8992        .9437          .             .9977 
VAR0082      459.5938      3465.4103        .9469          .             .9977 
VAR0083      459.5625      3472.8992        .9437   .             .9977 
VAR0084      459.5938      3466.5716        .9293          .            .9977
VAR0085      459.5625      3474.0605        .9238          .                .9977 
VAR0086      459.5938      3461.9909        .9100          .         .9977 
VAR0087      459.5625      3464.1895        .8854          .                .9977 
VAR0088      459.5625      3470.2540        .8805          .                .9978 
VAR0089      459.5625      3470.2540        .8805          .                .9978
VAR0090      459.5938      3469.4103        .8862          .                .9977 
VAR0091      459.6563      3453.8458        .9413          .                .9977 
VAR0092      459.5938      3464.1200        .8805          .                .9977 
VAR0093      459.5313      3471.6764        .8687          .                .9978 
VAR0094      459.5938      3459.5393        .8725          .                .9978 
VAR0095      459.5625      3479.2218        .8355          .                .9978 
VAR0096      459.6875      3468.2218        .7586          .                .9978 
VAR0097      459.5625      3470.4476        .8775          .                .9978 
VAR0098      459.6250      3462.8871        .8940          .               .9977 
VAR0099      459.6250      3466.6935        .9230          .                .9977 
VAR0100      459.5938      3466.7651        .9264          .                .9977 
VAR0101      459.6875      3455.3185        .9235          .                .9977 
VAR0102      459.6250      3466.6935 .9230          .                .9977 
VAR0103      459.6250      3466.6935        .9230          .                .9977 

Reliability Coefficients   103 items 

Alpha =   .9978           Standardized item alpha =   .9979 
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ภาคผนวก  ง 

หนังสือขอความอนเุคราะหในการเกบ็รวบรวมขอมูล 
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ภาคผนวก  จ 

แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
เร่ือง สมรรถนะของผูบริหารและองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา 
ในเขตพ้ืนท่ีรับผดิชอบสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาที่ 6 

…............................................. 

 
คําชี้แจง 

 1.  แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะของผูบริหารและ
องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา  ในเขตพื้นที่รับผิดชอบสํานักบริหารยุทธศาสตรและ       
บูรณาการการศึกษาท่ี 6 

 2.  ผูตอบแบบสอบถามฉบับนี้ในแตละสถานศึกษา ประกอบดวย 
      2.1  ผูบริหารสถานศึกษา   จํานวน  1 คน  

     2.2  รองผูบริหารสถานศึกษา  จํานวน  1 คน 
      2.2  ครูผูสอน   จํานวน 2 คน 

 3.  แบบสอบถามชุดนี้แบงออกเปน 2 ตอน คือ 
  ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับ สมรรถนะของผูบริหารและองคการแหงการเรียนรู

ของสถานศึกษา ในเขตพื้นที่รับผิดชอบสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาท่ี 6 

 4.  แบบสอบถามฉบับนี้สรางขึ้นเพื่อใชในการศึกษาวิจัย เกี่ยวกับ “สมรรถนะของ
ผูบริหารและองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา ในเขตพื้นที่รับผิดชอบสํานักบริหารยุทธศาสตร
และบูรณาการการศึกษาท่ี 6”   

 คําตอบที่ไดจะไมมีผลกระทบตอผูตอบประการใด ผูวิจัยหวังเปนอยางย่ิงวาจะไดรับ
ความอนุเคราะหจากทานเพ่ือประโยชนและมีคุณคาย่ิงตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ 
ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

นางสาวสุญาดา   ศิริบูรพงศา(ผูวิจัย) 
                           นักศกึษาระดับปริญญามหาบัณฑิต   
             ภาควิชาการบริหารการศกึษา  คณะศกึษาศาสตร  
                                      มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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คําชี้แจง    โปรดทําเคร่ืองหมาย   /  ลงในชอง  หนาขอความซ่ึงตรงกับรายละเอียดพ้ืนฐานของ 

 ผูตอบแบบสอบถาม 
 

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม สําหรับผูวิจัย 
1. เพศ 

   ชาย                     
   หญิง 

 

 1 

2 อายุ 
 นอยกวา 25 ป        
 26-35  ป   
 36-45 ป   
  46  ปขึ้นไป 

 

 

 

 2 

3.  ระดับการศึกษาขัน้สูงสุด 
 ต่ํากวาปริญญาตรี                           
 ปริญญาตรี  
 สูงกวาปริญญาตร ี

 

 

 

 3 

4. ตําแหนงหนาที่ในสถานศึกษา 
  ครูผูสอน                           
  รองผูอํานวยการ 
  ผูอํานวยการสถานศกึษา 

 

 

 4 

5. ประสบการณการทํางานในสถานศกึษา 
  นอยกวา 5 ป 
  6-10 ป 
  11-15 ป 
  16 ปขึ้นไป 

 

 

 5 

 

 

ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมลูพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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คําชี้แจง    โปรดทําเคร่ืองหมาย   /  ลงในชอง  วางท่ีกําหนดแตละหัวขอที่ตรงกับความคดิเห็น 

 ของทานมากท่ีสุดเกี่ยวกับสมรรถนะของผูบริหารสถานศกึษา ในเขตพืน้ที่รับผิดชอบ 

 สํานักงานบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศกึษาท่ี 6 โดยมีระดับความคิดเห็นของ 
 ทานแตละหัวขอ โดยกําหนดความหมายแตละระดับดังนี ้
    5  หมายถึง    สมรรถนะของผูบริหาร อยูในระดับ มากที่สุด 

4  หมายถึง       สมรรถนะของผูบริหาร อยูในระดบั มาก 

3  หมายถึง      สมรรถนะของผูบริหาร อยูในระดับ ปานกลาง 
2  หมายถึง      สมรรถนะของผูบริหาร อยูในระดับ นอย 

1 หมายถึง       สมรรถนะของผูบริหาร อยูในระดับ นอยที่สุด 
 

ขอ สมรรถนะของผูบริหาร 
ระดับความคิดเห็น 

สําหรับ 
ผูวิจัย 

5 

มาก
ที่สุด 

4 

มาก 
3 

ปาน
กลาง 

2 

นอย 
1 

นอย
ที่สุด 

การมุงผลสัมฤทธิ์ 
1 ผูบริหารมีความรูความเขาใจในการวางแผนการ

ปฏิบัติงานแตละภารกิจอยางครบถวน 
      

6 

2 ผูบริหารมีการวางแผนการปฏิบัติงานแตละ
ภารกิจ 

      

7 

3 ผูบริหารมีความสามารถในการปฏิบัติงานให
บรรลุเปาหมายตามแผน 

     
8 

4 ผูบริหารมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน      9 

5 ผูบริหารมีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการพัฒนา
งาน 

      

10 

6 ผูบริหารยึดหลักการประหยัดในการปฏิบัติงาน
แตละภารกิจของสถานศึกษา 

     
11 

7 ผูบริหารมีความสามารถในการนาํนวัตกรรม 

มาใชเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
     

12 

8 ผูบริหารงานมีการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในแตละภารกิจ 

     13 

 

ตอนที่ 2   สมรรถนะของผูบริหาร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขอ สมรรถนะของผูบริหาร 
ระดับความคิดเห็น 

สําหรับ 
ผูวิจัย 

5 

มาก
ที่สุด 

4 

มาก 
3 

ปาน
กลาง 

2 

นอย 
1 

นอย
ที่สุด 

9 ผูบริหารมีการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงาน
เพื่อใหบรรลุเปาหมาย 

     
14 

10 ผูบริหารมีการรายงานผลการดําเนินงานอยาง
สมํ่าเสมอ 

     15 

 

11 ผูบริหารมีผลการปฏิบัติงานท่ีถูกตองบรรลุตาม
เปาหมาย ครบถวนและสมบูรณ 

     
16 

การบริการที่ดี 
12 ผูบริหารมีการศึกษาความตองการของ

ผูรับบริการ 
      

17 

13 ผูบริหารมีการจัดระบบการใหบริการบนพ้ืนฐาน
ของขอมูลความตองการของผูรับบริการ 

     18 

 

14 ผูบริหารมีการจัดรูปแบบระบบการบริการที่ดีใน
สถานศึกษา 

     
19 

15 ผูบริหารมีความต้ังใจ เต็มใจและกระตือรือรน
ในการใหบริการแกผูรับบริการ 

     
20 

16 ผูบริหารมีการศึกษาผลการใหบริการเพ่ือการ
ปรับปรุงพัฒนาการใหบริการ 

     21 

 

17 ผูรับบริการมีความพึงพอใจในผลการปฏิบัติงาน
ของสถานศึกษา 

     22 

 

การพัฒนาตนเอง 
18 ผูบริหารมีความสามารถในการวเิคราะห  จุดเดน 

จุดดอย ของตนเอง 
     23 

 

19 ผูบริหารสามารถเลือกวิธีในการพัฒนาตนเองได
อยางเหมาะสม 

     24 

 

20 ผูบริหารมีความสามารถในการจับใจความและ
การสรุปจากการอานและการฟง 

     25 

 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขอ สมรรถนะของผูบริหาร 
ระดับความคิดเห็น 

สําหรับ 
ผูวิจัย 

5 

มาก
ที่สุด 

4 

มาก 
3 

ปาน
กลาง 

2 

นอย 
1 

นอย
ที่สุด 

21 ผูบริหารสามารถอธิบาย ยกตัวอยาง ต้ังคําถาม
และตอบคําถาม เพื่อการสื่อสาร ในสถานการณ
ตาง  ๆ ไดอยางตรงประเด็นและเหมาะสม 

     
26 

 

22 ผูบริหารสามารถใชคอมพิวเตอรเบื้องตนในการ
ปฏิบัติงานได 

     27 

 

23 ผูบริหารสามารถติดตามความเคลื่อนไหวทาง
วิชาการและวิชาชีพ 

     28 

 

24 ผูบริหารสามารถวิเคราะห สังเคราะหเลือกใช
แหลงการเรียนรูไดอยางหลากหลายและ
เหมาะสมกับตนเอง 

     
29 

 

25 ผูบริหารมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพื่อน
รวมงานทั้งภายในสถานศึกษาและภายนอก
สถานศึกษา 

     
30 

 

26 ผูบริหารมีความสามารถในการวเิคราะห  
รวบรวมองคความรู เพื่อนําไปใชในการพัฒนา
งานในสถานศึกษา 

     
31 

 

27 ผูบริหารมีการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม  
ๆ มาใชในการพัฒนางานในสถานศึกษา 

     
32 

การทํางานเปนทีม       

28 ผูบริหารมีสวนรวมในการวางแผนการพัฒนา
งานของสถานศึกษา 

     33 

 

29 ผูบริหารสงเสริมสนับสนุนการทํางานเปนทีม
อยางตอเนื่อง 

     34 

 

30 ผูบริหารยอมรับขอตกลงของทีมงาน รับฟง
ความคิดเห็นและเปดโอกาสใหเพื่อนรวมงานได
แสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มท่ี 

     
35 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขอ สมรรถนะของผูบริหาร 
ระดับความคิดเห็น 

สําหรับ 
ผูวิจัย 

5 

มาก
ที่สุด 

4 

มาก 
3 

ปาน
กลาง 

2 

นอย 
1 

นอย
ที่สุด 

31 ผูบริหารมีการตัดสินใจบนพ้ืนฐานของขอมูลที่
เปนจริงเปนสําคัญ 

     36 

 

32 ผูบริหารมีความเต็มใจและใหความรวมมือใน
การปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ 

     37 

 

33 ผูบริหารมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหนาท่ีของตน 

     38 

 

34 ผูบริหารแสดงบทบาทผูนํา/ผูตามในการทํางาน
รวมกับผูอื่น อยางเหมาะสม 

     39 

 

35 ผูบริหารใหกําลังใจ ยกยอง ชมเชย และให
เกียรติผูรวมงานในโอกาสที่เหมาะสม 

     40 

 

การวิเคราะหและสังเคราะห 
36 ผูบริหารมีความสามารถในการวเิคราะหสภาพ

ปจจุบัน เพื่อจัดทํานโยบายและวางแผนการ
บริหารสถานศึกษา 

     
41 

 

37 ผูบริหารมีความสามารถในการสังเคราะห จัดทํา
แผนยุทธศาสตรของสถานศึกษาในดานตาง ๆ 
นําไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 

     
42 

 

38 ผูบริหารสามารถเปนผูนาํในการจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําป และรายงานผลการ
ดําเนินงานประจําปของสถานศึกษา 

     
43 

 

39 ผูบริหารสามารถเขียนบทความทางวิชาการ มี
การเผยแพร แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 

     44 

 

40 ผูบริหารสามารถเปนผูนาํทางวิชาการ สามารถ
วิจัยสถานศึกษา เพื่อนําไปพัฒนาสถานศึกษาได 
พรอมทั้งสรางองคความรูใหม ๆ ทางการบริหาร
การศึกษาได 

     

46 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขอ สมรรถนะของผูบริหาร 
ระดับความคิดเห็น 

สําหรับ 
ผูวิจัย 

5 

มาก
ที่สุด 

4 

มาก 
3 

ปาน
กลาง 

2 

นอย 
1 

นอย
ที่สุด 

การส่ือสารและจูงใจ 
42 ผูบริหารมีความสามารถในการสื่อสารเพ่ือการ

บริหารการศึกษา 
     47 

 

43 ผูบริหารสามารถเปนผูนาํการอภิปรายและสรุป
ประเด็นในการประชุมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

     48 

 

44 ผูบริหารสามารถนําเสนอแนวคิดของตนในที่
ประชุมและในโอกาสตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 

     49 

 

45 ผูบริหารสามารถสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจ
ระหวางบุคคลท่ีเกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพ 

     50 

 

46 ผูบริหารสามารถโนมนาว ใหบุคคลากรเห็น
ความสําคัญของการพัฒนา ความสามารถทาง
วิชาการ และวิชาชีพของตนเอง 

     
51 

 

47 ผูบริหารใหเกียรติผูอื่น และใหกําลังใจเพ่ือ
รวมงานไดอยางเหมาะสมตามโอกาส 

     
52 

48 ผูบริหารสามารถมอบหมายงาน ตรงกับ
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของครู 

     
53 

การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
49 ผูบริหารสามารถใหคําปรึกษา แนะนาํในดาน

ตาง ๆ แกบุคลากรไดอยางเหมาะสม 
     54 

 

50 ผูบริหารมีการนิเทศ และติดตามงานที่
มอบหมายอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

     55 

 

51 ผูบริหารใหการสงเสริม สนับสนุน ใหครูและ
บุคลากรเขารับการอบรมสัมมนา ศึกษาตอ อยาง
ตอเนื่อง 

     
56 

 

52 ผูบริหารมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากร
และสงเสริมใหบุคลากรแสวงหาความรูดวย
ตนเองอยางตอเนื่อง 

     
57 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขอ สมรรถนะของผูบริหาร 
ระดับความคิดเห็น 

สําหรับ 
ผูวิจัย 

5 

มาก
ที่สุด 

4 

มาก 
3 

ปาน
กลาง 

2 

นอย 
1 

นอย
ที่สุด 

53 ผูบริหารมีการนําผลการประเมินบุคลากร มาใช
ในการวางแผน เพื่อปรับปรุง พัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรอยางตอเนื่อง 

     
58 

 

การมีวิสัยทัศน 
54 ผูบริหารสามารถวิเคราะหองคกรและนํามา

กําหนด เปนวิสัยทัศนในการพัฒนางานของตน
ได 

     
59 

 

55 ผูบริหารสามารถกําหนดแนวคิด ทิศทางในการ
ปฏิบัติงานท่ีกวางไกล ทันสมัย และเปนไปได 

     60 

 

56 ผูบริหารสามารถปรับเปลี่ยนวิสัยทัศนใหมีความ
เหมาะสมกับสภาพท่ีเปลี่ยนแปลงไปไดอยาง
เหมาะสม 

     
61 

 

57 ผูบริหารสามารถบูรณาการความรู ประสบการณ 
คานิยมและสถานการณปจจุบันเพ่ือการกําหนด
วิสัยทัศนของสถานศึกษาไดอยางเหมาะสม 

     
62 

 

58 ผูบริหารสามารถเปนผูนาํในการกาํหนด
วิสัยทัศนและพันธกิจของสถานศึกษา ให
สอดคลองกับสภาพของโรงเรียนและนโยบาย
ของหนวยงานตนสังกัด 

     

63 

 

59 ผูบริหารใชกระบวนการ การมีสวนรวมของ
บุคลากรในสถานศึกษา เพื่อเปดโอกาสใหผูมี
สวนเกี่ยวของทุกฝายรวมกันกําหนดวสิัยทัศน
ของสถานศึกษา 

     

64 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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คําชี้แจง     โปรดทําเครื่องหมาย   /  ลงในชอง  วางท่ีกําหนดแตละหัวขอที่ตรงกับ 

 ความคดิเห็นของทานมากท่ีสุดเกี่ยวกับองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา  
 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบสํานกังานบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาท่ี 6  
 โดยมีระดับความคิดเห็นของทานแตละหัวขอ โดยกําหนดความหมายแตละระดับดังนี้ 
  5  หมายถึง   องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา อยูในระดับมากที่สุด 

  4  หมายถึง   องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา อยูในระดับมาก 

  3  หมายถึง   องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา อยูในระดับปานกลาง 
  2  หมายถึง   องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา อยูในระดับนอย 

  1 หมายถึง   องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา อยูในระดับนอยที่สุด 

 

ขอ องคการแหงการเรียนรู 
ระดับองคการแหงการเรียนรู 

สําหรับ 
ผูวิจัย 

5 

มาก
ที่สุด 

4 

มาก 
3 

ปาน
กลาง 

2 

นอย 
1 

นอย
ที่สุด 

ความเช่ียวชาญของบุคคล (Personal Mastery : PM)       

1 ทานมีนิสัยใฝเรียนรูอยางตอเนื่องและ
สรางสรรคสิ่งใหม ๆ อยูเสมอ 

     
65 

2 ทานเปนผูมีวิสัยทัศนและสามารถพัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัติงานใหเกิดความสําเร็จ 

ในชีวิต 

     

66 

3 ทานมีแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานจนบรรลุ
ความสําเร็จได  

     
67 

4 ทานสามารถสรางสรรคผลงานท่ีตองการได
เสมอ 

     
68 

5 ทานเปนผูหนึ่งท่ีมีความรู ความสามารถและ
ความเช่ียวชาญในสายวิชาชีพของตนเอง 

     
69 

6 ทานกําหนดแนวทาง วิธีการพัฒนาและปรับปรุง
งานดวยตนเอง 

     
70 

 

ตอนที่  3  องคการแหงการเรียนรู 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขอ องคการแหงการเรียนรู 
ระดับองคการแหงการเรียนรู 

สําหรับ 
ผูวิจัย 

5 

มาก
ที่สุด 

4 

มาก 
3 

ปาน
กลาง 

2 

นอย 
1 

นอย
ที่สุด 

7 ทานสามารถเลือกวิถีทางสูความกาวหนาของ
ทานเองโดยไมมีใครบังคับ เพื่อการพัฒนาความ
เปนเลิศของตนเอง 

     

71 

8 การเรียนรูทําใหทานเพิ่มความสามารถและ
ศักยภาพในการปฏิบัติงานใหเกิดผลงานท่ี
ตองการไดจริง 

     

72 

9 ทานพยายามเรียนรูสิ่งตาง ๆ เพิ่มข้ึนเพ่ือ
ความกาวหนาและกาวทันเหตุการณที่
เปลี่ยนแปลง 

     

73 

แบบแผนทางความคิด (Mental Models : MM) 
10 ทานคิดวาชีวิตท่ียอมรับการเปลี่ยนแปลง คือ

ชีวิตท่ีมีความสุขใจและความสําเร็จในการ
ทํางาน 

     

74 

11 ทานคิดวารูปแบบวิธีการคิดแบบเดิมๆ เปน
อุปสรรคตอความคิดริเริ่มสรางสรรคสิ่งใหม  

     
75 

12 การปรับรูปแบบวิธีการคิดและปรับความเช่ือ 

ทําใหเกิดยุทธศาสตรและการปฏิบัติงานใหม  
     

76 

13 ทานคิดพิจารณา ทบทวนและไตรตรองกอน
ตัดสินใจ 

     
77 

14 ทานสามารถปรับรูปแบบวิธีการคิด วิธี
ปฏิบัติงานใหทันสมัยอยูเสมอโดยใหสอดคลอง
กับเปาหมายของโรงเรียน 

     

78 

15 ทานคิดเสมอวาปญหาในการทํางาน ไมใช
อุปสรรคแตเปนโอกาสในการพัฒนางาน 

     
79 

16 ทานพรอมรับขอมูลใหม ๆ และแสวงหา
ประสบการณใหมเพื่อนํามาพัฒนาวิธีการคิด
สรางสรรคของตน 

     

80 

17 ทานตระหนักดีวา การมีทัศนคติและทาทีท่ีดีตอ
เพื่อนรวมงานเปนปจจัยสาํคัญในการปฏิบัติงาน 

     
81 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขอ องคการแหงการเรียนรู 
ระดับองคการแหงการเรียนรู 

สําหรับ 
ผูวิจัย 

5 

มาก
ที่สุด 

4 

มาก 
3 

ปาน
กลาง 

2 

นอย 
1 

นอย
ที่สุด 

18 ทานไดนําปญหาตาง ๆ ที่เกิดข้ึนในการ
ปฏิบัติงานมาวิเคราะหแลวหาทางเลือกท่ีดีกวา 

     
82 

19 การฝกทักษะการคิดและทักษะการตั้งประเด็น
คําถามทําใหเกิดรูปแบบวิธีการคิดใหม ๆ ของ
ทาน 

     

83 

วิสัยทัศนรวม (Shared Vision : SV) 
20 วิสัยทัศนของสถานศึกษาเปนสภาพการคาดหวัง

ในอนาคตของบุคลากรทุกคนที่เกิดจากการ
วิเคราะหสภาพความเปนจริงของโรงเรียนใน
ปจจุบัน 

     

84 

21 มีการประชาสัมพันธและเผยแพรวิสัยทัศน เพื่อ
สรางความเขาใจและสามารถนาํไปปฏิบัติงานได
ถูกตอง 

     

85 

22 มีการกําหนดแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ
ใหสอดคลองกับวิสัยทัศนของสถานศึกษา 

     
86 

23 การมีวิสัยทัศนรวมกันเปดโอกาสใหทานไดแสดง
ความเปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกล 

     
87 

24 การมีวิสัยทัศนรวมกันเปนการสรางความผูกพัน
และการประสานพลังของทุกคนไปสูเปาหมาย
เดียวกัน 

     

88 

25 มีการสนทนาแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็นและ
ยอมรับเหตุผลของกันและกัน 

     
89 

26 ทานมีวิสัยทัศนหรือเปาหมายสวนตัวที่สอดคลอง
กับเปาหมายของสถานศึกษา โดยเปาหมายท้ังสอง
เปนไปในทิศทางเดียวกัน 

     

90 

27 ทานมีความตระหนักดีวาอนาคต และความสําเร็จ
ของหนวยงาน/ทีมงานเปนภาระรับผิดชอบ
รวมกันของทุกคน 

     

91 
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ขอ องคการแหงการเรียนรู 
ระดับองคการแหงการเรียนรู 

สําหรับ 
ผูวิจัย 

5 

มาก
ที่สุด 

4 

มาก 
3 

ปาน
กลาง 

2 

นอย 
1 

นอย
ที่สุด 

การเรียนรูของทีม (Team Learning : TL) 
28 มีการสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู ความคิดเห็น

และยอมรับเหตุผลของกันและกัน 
     

92 

29 การสนทนาและประชุมปรึกษาหารือกันอยาง
สมํ่าเสมอชวยพัฒนาความสัมพันธและการสราง
ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 

     

93 

30 การเรียนรูรวมกันเปนทีมเปนการเรียนรูจากการ
ปฏิบัติงานอยางเปนกันเองและเนนความเปน
ระบบ 

     

94 

31 ในทีมงานและในองคการของทาน สมาชิก
สามารถแสดงความคิดเห็นท่ีแตกตางไดและ
มักจะไดรับการเคารพและยอมรับจากสมาชิกใน
ทีมเสมอ ๆ  

     

95 

32 ทานไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานหรือ
โครงการตาง ๆดวยรูปแบบการทํางานเปนทีม
และมีโครงสรางทีมงานท่ีชัดเจน 

     96 

33 ทานยอมรับและใหคุณคาในความแตกตางของ
บุคคลในทีมเสมอ ๆ และมักจะนําเอาความ
แตกตางของแตละคนมา สรางทีมงานให
แข็งแกรง 

     97 

34 เม่ือเกิดความผิดพลาดหรือเกิดความลมเหลวใน
งานข้ึน ทานและทีมงานมักจะนําเอาความผิด
ผลาดมาเปนบทเรียนที่มีคุณคาตอทีมเสมอ ๆ  

     98 

35 ความสําเร็จของทานคือความสาํเร็จของทีมงาน
ทุกคน 

     99 
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ขอ องคการแหงการเรียนรู 
ระดับองคการแหงการเรียนรู 

สําหรับ 
ผูวิจัย 

5 

มาก
ที่สุด 

4 

มาก 
3 

ปาน
กลาง 

2 

นอย 
1 

นอย
ที่สุด 

การคิดอยางเปนระบบ (Systems Thinking : ST)       

36 การคิดแบบแยกยอยสิ่งตาง  ๆ ออกเปนสวน ๆ 
โดยไมคํานึงถึงภาพรวมทั้งระบบเปนอุปสรรค
ตอการคิดอยางเปนระบบ 

     

100 

37 ทานตระหนักวาเม่ือลงมือปฏิบัติกิจกรรมใด ๆ 
ตองคิดถึงคุณภาพองครวมทั้งระบบกอนแลว 

จึงคิดถึงคุณภาพยอยที่เกี่ยวเนื่องกัน 

     

101 

38 ทานปฏิบัติงานอยางมีขั้นตอน จัดลําดับ
ความสําคัญอยางระบบและสามารถตรวจสอบ
รายละเอียดได 

     

102 

39 ทานมีการตัดสินปญหาโดยอาศัยวิจารณญาณ
และใชหลักเหตุผล 

     

103 

40 ทานมีความสามารถในการคิดและปฏิบัติงานท่ี
สลับซับซอนไดอยางเปนระบบ 

     

104 

41 การกําหนดขอบเขตของเวลาการทํากิจกรรม 

ตาง ๆ อยางเหมาะสมชัดเจน ทําใหทานทํางาน
บรรลุเปาหมาย 

     

105 

42 สถานศึกษาของทานมีระบบบริหารและระบบ
การปฏิบัติงานท่ีมีมาตรฐาน สรางความกาวหนา
ใหแกทุกคน 

     

106 

43 ทานมักคิดจากเหตุไปสูผลและคํานึงถึงขอมูล
ยอนกลับมายังท่ีจุดเร่ิมตนอีกครั้งหนึ่งเสมอ 

     

107 

44 ทานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานแลว
นํามาปรับปรุงพัฒนางานอยางสมํ่าเสมอ 

     

108 

 

ขอขอบพระคณุท่ีใหความรวมมือเปนอยางดี 
                                                                                                   นางสาวสุญาดา  ศิริบูรพงศา 
                                                                            โทร. 081-875-7836 
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