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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาระดับสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา 

2) ศึกษาระดับการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 3) ศึกษาสมรรถนะของ 

ผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุมตัวอยาง 

ไดแก ผูอำนวยการสถานศึกษา จำนวน 19 คน รองผูอำนวยการสถานศึกษา จำนวน 9 คน และครู 

จำนวน 303 คน รวม 331 คน เคร่ืองมือที่ใชเปนแบบสอบถามสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา

และการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถิติที่ใช ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย  

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบหลายข้ันตอน 

แบบสอบถามปลายเปดใชการวิเคราะหเน้ือหา 

 ผลการวิจัยพบวา 
 1) สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  

เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลำดับจากมากไปหานอย คือ  

การบริการท่ีดี การพัฒนาตนเอง การทำงานเปนทีม การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การส่ือสารและ
การจูงใจ การมุงผลสัมฤทธ์ิ การมีวิสัยทัศน และการวิเคราะหและสังเคราะห ตามลำดับ 2) การเปน
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องคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษาโดยภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน 

รายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลำดับจากมากไปหานอย คือ การมีวิสัยทัศนรวม  

รูปแบบวิธีการคิด การเรียนรูเปนทีม ความรอบรูแหงตน และการคิดอยางเปนระบบ และ 3) สมรรถนะ 

ของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 มี 6 ดาน 

ไดแก การมุงผลสมัฤทธ์ิ การบริการท่ีด ีการพัฒนาตนเอง การส่ือสารและการจูงใจ การพัฒนาศักยภาพ

บุคลากร การมีวิสัยทัศน สงผลตอการเปนองคกรแหงการการเรียนรูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

คำสำคัญ: สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา การเปนองคกรแหงการเรียนรู 

 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were to: 1) study competency of school 

administrators; 2) study level of learning organization; and 3) study school administrators’ 

competency affecting  learning organization  The samples of the research consisted of 19 

school administrators, 9 deputy directors and 303 teachers, totaling 331 subjects. The 

instrument was the questionnaire. The statistics used  were frequency, percentage, mean 

and standard deviation, correlation coefficient, Stepwise Multiple Regression Analysis and 

content analysis. 

 The findings of this research were as follows: 1) The overall and individual 

aspects competency of school administrators was at the much level, including and the 

average level all, self-development, teamwork, development personnel, communication 

and motivation, The focus on achievement, vision, analysis and synthesis, respectively.  
2) The learning organization of schools, both overall and individual aspects, was much 

including, model of thinking, learning as a team of their knowledge and systematic thinking. 

3) 6 administrators competencies affected learning organization at the .05 level, good 

service, self-development, communication and motivation, development personnel and 

vision respectively. 

Keywords:  administrators competency, learning organization 
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บทนำ 
 คนเปนทรัพยากรอันมีคาท่ีหายากท่ีสุด ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทำงาน 

เปนยอดปรารถนาของทุกองคกร การบริหารทรัพยากรบุคคล เปนเครื่องมือในการพัฒนา 

ความสามารถของบุคลากรในองคกรอยางมีระบบ ตอเน่ืองและสอดคลองกับ วิสัยทัศน พันธกิจ 

เปาประสงค วัฒนธรรมองคกร และยุทธศาสตรขององคกร เปนมาตรฐานการแสดงพฤติกรรมที่ดี 

ในการทำงานของบุคลากร ไดอยางมีประสิทธิภาพเปนพ้ืนฐานสำคัญของ ระบบการบริหารทรัพยากร

ในดานตาง ๆ เชน การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติ

งาน การพัฒนาความกาวหนาทางอาชีพ การวางแผนการสืบทอดตำแหนง และการจายผลตอบแทน 

เปนตน ดังท่ี จีระ  งอกศิลป (2550: 4) กลาววา ดานหน่ึงในสามดานของการประเมินผูบริหารสถาน

ศึกษา คือ สมรรถนะ (competency) เปนเคร่ืองมือชนิดหน่ึงท่ีนำมาเปนพ้ืนฐานจัดทำระบบหรือ  

วางแนวทางในการพัฒนา ทรัพยากรบุคคลขององคกรใหสอดคลองกับกลยุทธและเปาหมายใน 

การดำเนินงานขององคกร และนำมาใชกับการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือใหมีประสิทธิภาพ สมรรถนะ 

จึงมีความสำคัญตอการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคกร สวนคณะกรรมการขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ไดมีแนวทางการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของ ขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะ ตองผานการประเมิน 3 ดาน คอื ดานท่ี 1 

วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ดานท่ี 2 คุณภาพการปฏิบัติงานโดยพิจารณาจาก

สมรรถนะในการปฏิบัติงาน คือ พิจารณาจากสมรรถนะหลักและ สมรรถนะประจำสายงาน  

สวนดานท่ี 3 ผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานในหนาท่ี ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาจึงตองพัฒนาตน

เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษา สมรรถนะจึงมีความสำคัญตอ 

การบริหารทรัพยากรบุคคลขององคกร  

 อยางไรก็ตามในการบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลน้ันผูบริหาร

จะตองใชเคร่ืองมือการบริหารท่ีหลากหลายโดยเฉพาะการเปนองคกรแหงการเรียนรูทั้งน้ีความรู เปน

คุณสมบัติประการหน่ึงในหลายๆ ประการท่ีมีอยูในตัวของมนุษยแตละคนซ่ึงเปนสิ่งพิสูจนใหเห็นได

วาบุคคลที่มีความรูในระดับที่ตางกัน จะนำไปสูการปฏิบัติงานหรือการดำเนินวิถีชีวิตท่ีแตกตางกัน 
โดยธรรมชาติแลวมนุษยเปนสัตวสังคม ไมสามารถดำรงชีวิตอยูไดอยางโดดเด่ียวได จึงอยูรวมกัน

เปนกลุมเพ่ือชวยเหลือซึ่งกันและกันตามเหตุผลและความจำเปนในการดำรงชีวิต ทั้งในสวนบุคคล
และสังคมท่ีตนเองอาศัยอยูใหดำเนินไปไดอยางมีความสุข สำหรับในปจจุบันน้ีสังคมท่ีมนุษยอาศัย

อยูเปนสังคมแหงความรู (knowledge of society) การดำเนินชีวิตในทุกทางตองอาศัยความรูที่จะไป

ชวยเพ่ิมขีดความสามารถในการทำงานใหดีขึ้น พรอมทั้งทำใหสังคมมนุษยที่อาศัยอยูรวมกันซึ่งเรียก

ชื่อทางการวา องคกร (organization) จะดำรงอยูคูกับสังคมมนุษยก็จะตองเปนองคกรสมาชิกท่ีมี

ความกระตือรือรนเรียนรูอยูเสมอ จึงจะทำใหองคกรน้ันเปน องคกรแหงการเรียนรู (learning 

organization: LO) (สันติ  บุญภิรมย, 2552: 19) 
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 ในสวนของสถานศึกษา จะหมายถึงองคกรแหงการเรียนรูที่มุงใหสมาชิกทุกคน รวมท้ัง 

ผูเรียนมีความกระตือรือรนท่ีจะเรียนและพัฒนาตนเองตลอดเวลา เพ่ือพัฒนาศักยภาพของตนเอง

และองคกร เพ่ือการดำเนินงานตามภารกิจตาง ๆ ใหบรรลุเปาหมาย โดยมีรูปแบบการทำงานเปนทีม

การเรียนรูรวมกัน และมีความคิดความเขาใจที่ประสานกัน ทำใหเกิดเปนประโยชนในการแขงขัน 

ในกระแสโลกาภิวัตน ความสำเร็จของการพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรูจะทำให

ทรัพยากรบุคคลในองคกรมีความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และเปนมืออาชีพอยางแทจริงโดยมุงมั่น

พัฒนาตนเอง เพ่ิมพูนความรู และพัฒนาอยางตอเน่ืองดวยกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต ดังน้ัน  

การพัฒนาสถานศึกษาสูการเปนองคกรเรียนรูจึงเปนการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาเพ่ือ 

การสรางสรรค (สำนักพัฒนาและสงเสริมวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2549: 67-68) องคกร 

แหงการเรียนรูตองตระหนักถึงความสำคัญของการสะสมความรูหรือภูมิปญญาวายังไมเพียงพอ  

ผูบริหารจะตองบริหารฐานแหงความรูดวยความรอบคอบโดยใชการบริหารองคความรู การบริหาร

จัดการความรูในองคกรแหงการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจะตองประกอบไปดวย 

การแสวงหาความรู การสรางองคความรู การจัดเก็บความรู การวิเคราะหและการทำคลังความรู  

การถายโอนและเผยแพรความรู การประยุกตใชและการทำใหขอมูลถูกตอง เท่ียงตรง องคกรซึ่งมี 

การเรียนรูอยางตอเนื่องจะตองเผชิญกับการเปล่ียนแปลงและปรับปรุงวิธีการทำงาน โดยผูบริหาร 

จะตองแสดงบทบาทสำคัญในการวางแผน การจัดองคการและการเปนผูนำการเปล่ียนแปลง นอกจากน้ี  

ผูบริหารตองมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบการบริหาร เปนผูนำทีมงาน ศึกษาวิเคราะหปจจัยท่ีมีผล 

ตอการเรียนรูขององคกร เพ่ือวางแผนดำเนินการรวมท้ังพัฒนาองคกรใหสามารถเรียนรูและมี 

การพัฒนาอยางตอเน่ือง  

 ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัด สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม  

เขต 2 สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาเปนเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ผูบริหารสถานศึกษานำไปใช 
ในสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาตนเองเน่ืองจากใชวัดคุณภาพการปฏิบัติงานแตก็พบปญหามากมาย  
การเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 2 มีนโยบายท่ีตองการใหสถานศึกษาเปนองคกรแหงการเรียนรู เมื่อผูบริหาร 

สถานศึกษานำไปปฏิบัติพบปญหาเชนกัน การพัฒนาใหสถานศึกษาเปนองคกรแหงการเรียนรู  

ผูบริหารสถานศึกษาจำเปนตองเรียนรูเขาใจและปรับเปล่ียนยุทธวิธีกระบวนการท่ีเอ้ือและสงเสริม 

ใหสถานศึกษาเปนองคกรแหงการเรียนรูเพ่ือใชเปนพ้ืนฐานในการกาวไปสูความสำเร็จโดยศึกษา
สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาสงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา ผูวิจัยจึงมี

ความสนใจท่ีจะศึกษาเร่ือง สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอการเปนองคกรแหง 
การเรียนรูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาและยกระดับการพัฒนาคุณภาพของการศึกษาตอไป 
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วัตถุประสงค  
       1. เพ่ือศกึษาระดับสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา สงักัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

       2. เพ่ือศึกษาระดับการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

      3.  เพ่ือศึกษาสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรู

ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  

 

วิธีดำเนินการ 
            การวิจัยคร้ังน้ี  เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยมีขั้นตอนการวิจัย 

ดังน้ี 

            1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

             ประชากรท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย ผูอำนวยการสถานศึกษา รองผูอำนวยการ

สถานศึกษา และครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 2 ประจำปการศึกษา 2554 มีผูอำนวยการสถานศึกษา 123 คน รองผูอำนวยการสถาน

ศึกษา 34 คน ครู 1,495 คน รวมทั้งสิ้น 1,652 คน จากโรงเรียน 123 โรง 

             กลุมตวัอยาง ประกอบดวย ผูอำนวยการสถานศึกษา จำนวน 19 คน รองผูอำนวยการ

สถานศึกษา จำนวน 9 คน และครูจำนวน 303 คน รวมทั้งส้ิน 331 คน โดยใชการกำหนดขนาด

ตัวอยางดวยตารางสำเร็จรูป ของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970: 608) และใชวิธี

การสุมตัวอยางแบบงาย (simple random sampling) 

             2.  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
                    เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี มี 1 ชุด คือ แบบสอบถาม 

                แบบสอบถาม มี 4 ตอน คือ 

                ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบ
ตรวจสอบรายการ (checklist) ซึ่งสอบถามเก่ียวกับ เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด ตำแหนงหนาท่ี

ปจจุบัน และประสบการณการทำงาน 

                ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับระดับสมรรถนะของผูบริหารในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบ

มาตราสวนประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ จำนวน 41 ขอ 
                ตอนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกับระดับการปฏิบัติตนในการเปนองคกรแหงการเรียนรูของครู 

ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ลักษณะ

ของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ จำนวน 26 ขอ 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2554 
Vol.2 No. 2 July - December 2011 138

                 ตอนท่ี 4 เปนคำถามปลายเปดเก่ียวกับปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเก่ียวกับ

สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 2 จำนวน 2 ขอ 

                 3.  การวิเคราะหขอมูล 

                     การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป ดวยคาสถิติ ดังน้ี 

                       3.1 การวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามใชการหาความถ่ี และการหา

รอยละ   
                       3.2 การวิเคราะหระดับสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาและการเปนองคกร 

แหงการเรียนรูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 

เขต 2 ใชการหาคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

                      3.3 การหาคาความสัมพันธระหวางสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษากับการเปนองคกร

แหงการเรียนรูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

ใชสหสัมพันธพหุคูณ  

                       3.4 การวิเคราะหสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการเปนองคกร 

แหงการเรียนรูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 

เขต 2 ใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบหลายข้ันตอน  

                      3.5 การวิเคราะหคำถามปลายเปดใชการวิเคราะหเน้ือหา (content analysis)  

นำเสนอดวยความเรียงเชิงพรรณนา 

 

ผลการวิจัย 
                 ผลการวิจัยเร่ือง สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอการเปนองคกรแหงการ
เรียนรู ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

สรุปผลตามวัตถุประสงคของการวิจัยได ดังน้ี  

                1.  สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับ

มากทุกดาน โดยเรียงลำดับจากมากไปหานอย คอื การบริการท่ีด ีการพัฒนาตนเอง การทำงานเปนทีม 

การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การส่ือสารและการจูงใจ การมุงผลสัมฤทธ์ิ การมีวิสัยทัศน และ 
การวิเคราะหและการสังเคราะห ตามลำดับ 

 2. การเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา 

เปนรายดาน พบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลำดับจากมากไปหานอย คือ ดานการมีวิสัย

ทัศนรวมรูปแบบวิธีการคิด การเรียนรูเปนทีม ความรอบรูแหงตน และการคิดอยางเปนระบบ 
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 3. สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 สงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 6 ดาน ไดแก การมุงผลสัมฤทธิ์ การบริการท่ีดี  

การพัฒนาตนเอง การสื่อสารและการจูงใจ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การมีวิสัยทัศน จากผล 

การวิเคราะหสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูใน 

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ในแตละดาน

พบวา 

  3.1 สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา ดานการมุงผลสัมฤทธ์ิ สงผลตอการเปน

องคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต  2 ดานการคิดอยางเปนระบบ 

  3.2 สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา ดานการบริการท่ีดี สงผลตอการเปนองคกร

แหงการเรียนรูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 

เขต 2 ใน 2 ดาน คือ การเรียนรูเปนทีม และการคิดอยางเปนระบบ 

  3.3 สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา ดานการพัฒนาตนเอง สงผลตอการเปน

องคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 2 ใน 5 ดาน คือ ดานความรอบรูแหงตน รูปแบบวิธีการคิด การมีวิสัยทัศนรวม  

การเรียนรูเปนทีม และการคิดอยางเปนระบบ 

                      3.4 สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา ดานการส่ือสารและการจูงใจ สงผลตอการ

เปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 2 ใน 2 ดาน คือ ความรอบรูแหงตน และการมีวิสัยทัศนรวม 

                       3.5 สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา ดานการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สงผล 
ตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ใน 3 ดาน คือ รูปแบบวิธีการคิด การมีวิสัยทัศนรวม การเรียนรูเปนทีม 

  3.6 สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา ดานการมีวิสัยทัศน สงผลตอการเปนองคกร
แหงการเรียนรูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 

เขต 2 ใน 2 ดาน คือ ดานการเรียนรูเปนทีม และดานการคิดอยางเปนระบบ  

 ผลการวิเคราะหปญหาและอุปสรรคในการนำสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา 
ไปปฏิบัติโดยผูอำนวยการสถานศึกษา รองผูอำนวยการสถานศึกษา และครู สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 มีความคิดเห็นวา สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา
ขาดงบประมาณสนับสนุนท่ีเพียงพอตอการบริหาร การจัดหา และการพัฒนาบุคลากร ผูบริหาร 

บางคนขาดคุณลักษณะการเปนผูนำและขาดความเปนธรรมท่ีจะทำใหครูศรัทธาเช่ือถือ ครูบางคน

ยึดความคิดของตนเปนหลักและมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงทำใหไมยอมรับการเปลี่ยนแปลง  
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ผูบริหารบางคนขาดความรูความเขาใจและประสบการณในการบริหารงานจึงไมไดรับการยอมรับ

จากครู การขัดแยงทางความคิดของครูทำใหการบริหารจัดการเปนไปอยางยากลำบากและทำให 

ไดงานท่ีไมดีเทาท่ีควร สวนขอเสนอแนะในการนำสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาไปปฏิบัติ 

ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผูบริหารควรไดรับการพัฒนาใหมีคุณลักษณะการเปนผูนำอยางครบถวน 

ผูบริหารควรยอมรับฟงและนำความคิดเห็นของครูไปพิจารณาปรับใชในการพัฒนาสถานศึกษา 

ผูบริหารและครูควรไดรับการพัฒนาอยางสม่ำเสมอทั้งในดานระเบียบ กฎเกณฑ ขอปฏิบัติความรู

และเทคโนโลยีใหม ๆ ผูบริหารควรวินิจฉัย สั่งการ ตัดสินใจ ดวยความถูกตอง รวดเร็ว เด็ดขาด 

ผูบริหารควรนำหลักสมรรถนะ ทั้ง 8 ดาน มาปฏิบัติอยางจริงจัง และจริงใจเพื่อใหสถานศึกษา 

เปนเลิศในทุกดาน ควรสรางขวัญกำลังใจใหผูบริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษาใหเกิดกำลังใจ

ในการทำงาน 

 

อภิปรายผล 
 ผลจากการวิจัยคร้ังน้ีสามารถนำมาอภิปรายผลไดดังน้ี 

 1. จากผลการวิจัยท่ีพบวาสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

สงักัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  โดยภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก 

โดยดานท่ีมีคาเฉล่ียอันดับสูงสุด คือ ดานการบริการท่ีดี ที่เปนเชนน้ีแสดงใหเห็นวา ผูอำนวยการ

สถานศึกษา รองผูอำนวยการสถานศึกษา และครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 2 มีความตระหนักและใหความสำคัญตอการบริการท่ีดีแสดงออกในสิ่งที่ควรประพฤติ

ปฏิบัติอันเปนหนาท่ีที่ผูอำนวยการสถานศึกษา รองผูอำนวยการสถานศึกษา และครูพึงกระทำ 

เพราะเปนสิ่งที่ทุกคนสามารถเห็นไดชัดเจนมากท่ีสุดโดยแสดงออกมาจากการกระทำ ซึ่งสอดคลอง

กับผลงานวิจัยของขุนวัง ณุวงศศรี (2550: ก) ที่ไดศึกษาเร่ืองสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุรินทร เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก 
 เมื่อพิจารณาสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษา ดานการมุงผลสัมฤทธ์ิพบวา มีคาเฉล่ีย 

อยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยอันดับสูงสุด คือ ผูบริหารมุงมั่นในการปฏิบัติงานในหนาท่ีอยาง

เต็มความสามารถ การปฏิบัติหนาท่ีดวยความเต็มใจและเต็มความสามารถ ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวา
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ไดเนนใหผูอำนวยการ

สถานศึกษา รองผูอำนวยการสถานศึกษา ครู ไดตระหนักและปฏิบัติตามแนวทางการจัดการศึกษา 
โดยพยายามใหทุกโรงเรียนรักษามาตรฐาน ขณะท่ีคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2549: 70) 

กลาววา ความมุงมั่นในการปฏิบัติงานในหนาท่ีใหมีคุณภาพ ถูกตอง ครบถวนสมบูรณ มีความคิด

ริเร่ิมสรางสรรคและมีการพัฒนาผลงานใหมีคุณภาพอยางตอเน่ือง  ซึ่งสอดคลองกับองคประกอบ

ของการมุงผลสัมฤทธ์ิ สุวิทย มูลคำ (2550: 291-295) กลาววา ประกอบดวย 3 ตัวบงชี้ คือ 
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1) คุณภาพงานดานความถูกตอง ครบถวน สมบูรณ 2) ความคิดริเร่ิมสรางสรรค การนำนวัตกรรม

ทางเลือกใหม ๆ มาใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของงาน 3) ความมุงมั่นในการพัฒนาผลงานอยาง

ตอเน่ือง สวนขอที่มีคาเฉล่ียอยูในระดับมากเปนอันดับสุดทาย คือ พัฒนาและจัดทำผลงานของ

ตนเองอยางตอเน่ือง อาจเน่ืองมาจากงานพัฒนาและจัดทำผลงาน ตองใชเวลาพอสมควร จึงทำให

ความมุงมั่นในการพัฒนางานจึงมีนอย  

 เมื่อพิจารณาสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษา ดานการบริการท่ีดีพบวา มีคาเฉล่ียอยูใน

ระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉล่ียอันดับสูงสุด คือ ผูบริหารแสดงถึงความตั้งใจในการปรับปรุงระบบ

บรกิารของโรงเรียนใหมปีระสิทธิภาพ ทัง้น้ีอาจเปนเพราะวาการบริการท่ีดยีอมมผีลดตีอการปฏิบตังิาน 

ความลมเหลวในการบริการจะเปนผลเสียหายอยางรายแรงหากไมไดรับการปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น 

การใหบริการท่ีดีและมีคุณภาพตองอาศัยเทคนิค กลยุทธทักษะ ท่ีจะทำใหชนะใจผูรับบริการสอดคลอง 

กับที่คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2549:71) ใหความหมายการบริการท่ีดีวา หมายถึง  

ความตั้งใจในการปรับปรุงระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพ่ือตอบสนองความตองการของผูใชบริการ 

ครอบครัว สวนขอที่มีคาเฉล่ียอยูในระดับมากเปนอันดับสุดทาย คือ ผูบริหารมีความตั้งใจปรับปรุง

ระบบการใหบริการบนพ้ืนฐานของความตองการของผูใชบริการ ที่เปนเชนน้ีอาจเน่ืองมาจาก 

หลักพ้ืนฐานของการบริการท่ีจีระ งอกศิลป (2550: 33) กลาวคือ 1) ทำใหผูรับบริการพอใจ  

2) อยาใหผูรับบริการอยูนานเกินไป 3) อยาทำผิดพลาดจนผูรับบริการเดือดรอน 4) สรางบรรยากาศ

ของหนวยบริการ 5) ทำใหผูรับบริการเกิดความคุนเคย 6) เตรียมความสะดวกใหพรอม    

 เม่ือพิจารณาสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษา ดานการพัฒนาตนเองพบวา มีคาเฉล่ีย 

อยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉล่ียอันดับสูงสุด คือ ผูบริหารเขารวมการประชุม อบรม สัมมนา  

ทางวิชาการ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาผูบริหารเห็นความสำคัญของการพัฒนาตนเองสอดคลองกับ

ความเห็นของสุภา สุขวิบูลย (2549: 19) กลาววา การพัฒนาตนเองมีความสำคัญตอการปฏิบัติงาน
เปนอยางย่ิง การท่ีครูไดรับความรู ประสบการณ จะสามารถนำไปพัฒนางานของตนเองและพัฒนา

ตนเองไดเปนอยางดี และประสบความสำเร็จในชีวิต 

 การทำงานใหบรรลุเปาหมายของการปฏิรูปการศึกษาซึ่งสอดคลองกับแมกกินสัน และ 
เพดเลอร (Megginson and Pedler, 1992: 3) กลาววา การพัฒนาตนเอง หมายถึง การท่ีผูเรียน 

ไดตัดสินใจดวยตนเองในการเลือกวาจะเรียนอะไร เม่ือไร และอยางไร เพ่ือใหเกิดการพัฒนาทักษะ

ความรู ความสามารถในการทำงานการเลือกพัฒนาตนเอง มีผลตอการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ 

ของตน สวนผูบริหารศึกษาคนควาความรูจากการเขารับการอบรมหลักสูตรตาง ๆ หรือศึกษาตอ 

ในระดับที่สูงขึ้น มีคาเฉล่ียอยูในระดับมากเปนอันดับสุดทาย  
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 อาจเน่ืองมาจากสภาพเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงความตองการทางปจจัยพ้ืนฐาน 

ในการดำรงชีวิต จึงทำใหบรรดาครูตองดิ้นรนไขวควาเพ่ือใหไดมาถึงสิ่งท่ีตองการ อันเปนสาเหตุ

ทำใหเกิดการใชจายเกินความจำเปน และการใชทรัพยากรอยางไมคุมคา ซึ่งสอดคลองกับเกณฑ

มาตรฐานวิชาชีพครูของสำนักงานเลขาธิการ 

 คุรุสภา (2533: 6-9) ที่ไดกลาวเก่ียวกับคุณลักษณะของครู ในดานความประหยัด  

โดยพฤติกรรมหลัก คือ  

 การรูจักประหยัดและออม และใชของใชคุมคา สวนพฤติกรรมบงชี้ คือ การชวยรักษา

และใชของสวนรวมอยางประหยัด ไมใชจายฟุมเฟอยเกินฐานะ 

 เม่ือพิจารณาสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษา ดานการทำงานเปนทีมพบวา มีคาเฉลี่ย 

อยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉล่ียอันดับสูงสุด คือผูบริหารเต็มใจใหความรวมมือในการปฏิบัติงาน  

ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ผูบริหารมีความเห็นวาความรวมมือรวมใจกันปฏิบัติงานจะทำใหเกิด 

ขวัญกำลังใจและเปนการสรางสัมพันธภาพท่ีดีตอกันทำใหมีทีมงานท่ีแข็งแกรง สามารถผานอุปสรรค

ตาง ๆ และหนวยงานจะพัฒนากาวหนาอยางรวดเร็ว ซึ่งตรงกับทัศนะในเร่ืองความสำคัญของ 

การทำงานเปนทีมของวิภาพร มาพบสุข (2543: 314) กลาววา ทำใหองคการมีความเจริญเติบโต 

มีมาตรฐานงานท่ีดี มีบรรยากาศในการทำงานท่ีดีสมาชิกมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค สมาชิกรักใคร

ชอบพอกัน และไมมีการขัดแยงในการทำงานสมาชิกของทีมมักจะเห็นดวยกับผูบริหารระดับสูง

มากกวาคิดถึงผลประโยชนเฉพาะตนและสมาชิกทุกคนรูบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของตน ซึ่งจะ

สงผลดตีอความสำเร็จในประสทิธิภาพท่ัวท้ังองคการ สวนผูบริหารใหการยกยองชมเชยแกเพ่ือนรวมงาน 

มคีาเฉล่ียอยูในระดับมากเปนอันดับสดุทาย อาจเน่ืองมาจากการทำงานท่ีปราศจากความไมเขาใจกัน 

การทะเลาะเบาะแวง การแบงพรรคแบงพวก และการต้ังปอมเปนกลุมโจมตีกันเอง โดยสอดคลองกับ

การศึกษาผลงานการวิจัยตาง ๆ ถึงลักษณะของครูที่ดี ซึ่งธีรศักด์ิ อัครบวร (2542: 45-48) ไดสรุปวา
ลักษณะของครูที่ดีจากคุณลักษณะทางสังคมในแงของสัมพันธภาพท่ีดีกับเพ่ือนครูในโรงเรียน  
ยอมประกอบดวยครูหลายคน แบงงานกันทำตามความถนัดและความสามารถ ครูจึงตองรูจักทำงาน

เปนทีม รับผิดชอบในสวนของตนใหดีที่สุด และรูจักชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีความสัมพันธอันดี 

ตอกันเพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีตองการรวมกัน 
 เมื่อพิจารณาสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษา ดานการวิเคราะหและการสังเคราะหพบวา 

มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉล่ียอันดับสูงสุด คือผูบริหารสามารถทำความเขาใจ 
ในระเบียบ วิธีการ หลักการ กฎเกณฑขั้นตอนในการปฏิบัติงาน และการบริหารสถานศึกษาท้ังน้ี 

อาจเปนเพราะผูบริหารตองใชวางแผนแกปญหาหรือพัฒนางาน ซึ่งสอดคลองกับท่ีจีระ งอกศิลป  

(2550: 142-154) กลาววา การวางแผนเปนพ้ืนฐานสำคัญของกระบวนการบริหารการจัดการใน
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องคการซ่ึงเปนกระบวนการแรกหรือจุดเร่ิมตนของการบริหารการจัดการและการวางแผนกลายเปน

งานท่ีสำคัญท่ีขาดไมไดสำหรับทุกองคการเพราะการวางแผนชวยใหองคการมีทิศทางและเปนส่ิงท่ี 

นักบริหารยุคปจจุบันจำเปนตองใหความสนใจและไมสามารถหลีกเล่ียงไดทั้งน้ีเพราะสภาพแวดลอม

ทีม่ขีอจำกัด ตลอดจนทรพัยากรตาง ๆ ก็มอียางจำกัดเชนกันทำใหองคการตองปรบัตวัเพ่ือความอยูรอด

จึงจำเปนอยางย่ิงท่ีจะตองจัดทำแผนงาน สวนผูบริหารสามารถแกปญหาขององคกรไดอยาง 

เปนระบบ มีคาเฉล่ียอยูในระดับมากเปนอันดับสุดทายท้ังนี้อาจเปนเพราะการบริหารของระบบ

ราชการท่ี ภารดี อนันตนาวี (2553: 69) กลาววา เนนใหความสำคัญท่ีกฎ โดยบุคคลตองปรับพฤติกรรม

และบุคลิกภาพความตองการของระเบียบมาตรฐานท่ีกำหนดไวจึงทำใหขาดความกระตือรือรนใน

การทำงานโดยมุงทำเพียงมาตรฐานเทาน้ัน ขาดความคลองตัวและยืดหยุนเน่ืองจากกฎระเบียบ

มาตรฐานท่ีตายตัว เสียคาใชจายสูง และขาดการประสานงานในภาพรวมท้ังองคการ  

    เมือ่พจิารณาสมรรถนะผูบรหิารสถานศึกษา ดานการส่ือสารและการจูงใจ พบวา มคีาเฉล่ีย

อยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยอันดับสูงสุด คือผูบริหารสามารถสั่งการ เขียนส่ือสารไดชัดเจน

และเขาใจงาย ผูบริหารนำเสนอแนวคิดในที่ประชุม หรือในโอกาสตาง ๆ ทั้งน้ีอาจเปนเพราะการ 

สัง่การดวยการพูดหรอืเขยีนส่ือสารมกีารนำระบบอเีลคโทรนิคมาใชในการตดิตอสือ่สาร สอดคลองกบั 

สมาน รังสิโยกฤษฏ (อางถึงใน ภารดี อนันตนาวี, 2553: 139) กลาวถึงประโยชนของการติดตอ

สื่อสารท่ีดีวา ชวยใหการวินิจฉัยส่ังการเปนไปโดยรวดเร็ว แมนยำ และถูกตองย่ิงข้ึนโดยใชระบบ 

อีเลคโทรนิคในการติดตอสื่อสาร สวนผูบริหารสามารถพูดจูงใจ โนมนาวใหผูอื่นเห็นดวยยอมรับ

คลอยตามเพ่ือบรรลุจุดมุงหมายของการส่ือสารได มีคาเฉล่ียอยูในระดับมากเปนอันดับสุดทายท้ังน้ี

อาจเปนเพราะไมตองการเปล่ียนแปลงสอดคลองกับที่แมคเกรเกอร (McGreger อางถึงใน จีระ 

งอกศิลป, 2551: 50-53) กลาววา การจูงใจจะเกิดข้ึนยอมอยูกับทัศนคติของผูบริหารหรือผูนำท่ีจะมี

ตอผูใตบังคับบัญชาและ McGreger ยังไดตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมของคนออกเปน 2 แบบ 
กลาวคือ ทฤษฎี X และทฤษฎี Y ทฤษฎี X เชน มนุษยมักตอตานการเปล่ียนแปลงอยูเสมอ เห็นแกตัว 
ไมฉลาด เฉ่ือยชา 

   เมื่อพิจารณาสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษา ดานการพัฒนาศักยภาพบุคลากร พบวา 

มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉล่ียอันดับสูงสุด คือผูบริหารเปดโอกาสใหครูนำผลงานไป
แสดงนิทรรศการหรือประกวดความสามารถตามโอกาส ทั้งน้ีอาจเปนเพราะการเปดโอกาสใหครู 

นำผลงานไปจัดนิทรรศการหรือประกวดความสามารถเปนการสงเสริม สนับสนุนใหโอกาสเพ่ือนรวมงาน 
ไดพัฒนาในรูปแบบตาง ๆ สอดคลองกับสุวิทย มูลคำ (2548: 354-361) กลาววา การพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กำหนด ประกอบดวย 4 ตัวบงชี้ คือ ตัวบงชี้ 

ที่ 1 การใหคำปรึกษา แนะนำและชวยแกปญหาแกเพ่ือนรวมงานและผูเก่ียวของ ตัวบงชี้ที่ 2 การมี

สวนรวมในการพัฒนาบุคลากร ตัวบงชี้ที่ 3 ปฏิบัติตนเปนแบบอยางและสรางเครือขายการพัฒนา

บุคลากร ตัวบงชี้ที่ 4 การสงเสริม สนับสนุน ใหโอกาสเพ่ือนรวมงานไดพัฒนาในรูปแบบตาง ๆ  
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สวนผูบริหารสามารถชวยแกปญหาใหแกเพ่ือนรวมงานและผูเก่ียวของ มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก

เปนอันดับสุดทายท้ังน้ีอาจเปนเพราะผูบริหารตองการใหเพ่ือนรวมงานแกไขปญหาดวยตนเอง

สอดคลองกับขอคำนึงที่พรพิศ อินทะสุระ (2551: 39) กลาววา ในการใหคำปรึกษาควรคำนึงถึง 

บรรยากาศตองเปนกันเอง เปนเอกเทศเปนที่นาไววางใจ เปนนักฟงท่ีดี มีความจริงใจไมเสแสรง 

เสนอแนะใหหรือชวยเหลือใหเขาแกปญหาดวยตัวของเขาเอง 

   เมือ่พิจารณาสมรรถนะผูบรหิารสถานศึกษา ดานการมีวิสยัทัศน มคีาเฉล่ียอยูในระดับมาก 

โดยขอที่มีคาเฉล่ียอันดับสูงสุด พบวา ผูบริหารนำแนวคิด วิธีการใหมซึ่งเปนท่ียอมรับมาใชในการ

ปฏิบัติงาน ท้ังน้ีอาจเปนเพราะตองการใหผูรวมงานมีความสนใจและมุงม่ันในการปฏิบัติงานสอดคลอง

กับที่สมศักด์ิ ดลประสิทธ์ิ (2543: 3-4) กลาวถึงลักษณะวิสัยทัศนที่ดีวาเปนการชวยใหสมาชิกทุกคน

มีความรูสึกสนใจ มีความผูกพัน มุงมั่นปฏิบัติตามดวยความเต็มใจ ทาทาย เกิดความหมายในชีวิต

การทำงาน มีการทำงานและชีวิตอยางมีเปาหมายดวยความภูมิใจและทุมเทเพ่ือคุณภาพ 

ของผลงานท่ีปฏิบัติ สวนผูบริหารสามารถกำหนดแนวทางการพัฒนาองคกรท่ีเปนรูปธรรม มีคาเฉล่ีย

อยูในระดับมากเปนอันดับสุดทายท้ังน้ีอาจเปนเพราะขาดความตอเน่ืองและจริงจังสอดคลองกับ 

ที่สันติ บุญภิรมย (2552: 48) กลาวถึงประเด็นของความลมเหลว ประกอบดวย 1) บุคลากร 

ในองคกรไมมีความรูอยางจริงจังชัดเจน เน่ืองจากภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติบุคลากรในองคกร 

ทุกระดับ ทุกประเภท ตองมีความรูพ้ืนฐานเบ้ืองตนเทากันแลวจึงไปตอยอดตามลักษณะของงาน 

ที่รับผิดชอบในองคกรท้ังในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการและขาดความตอเนื่องและจริงจัง 

เปนผลสืบเน่ืองมาจากเม่ือกอตั้งข้ึนแลวผูนำองคกรผูนี้ยายไปหรือตองออกตามวาระก็ไมมีบุคคลใด

สานตอตอไป 

 2. ผลการวิจัยท่ีพบวา การเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
ซึ่งเรียงลำดับจากมากไปหานอยไดดังนี้ 1) การมีวิสัยทัศนรวม 2) รูปแบบวิธีการคิด 3) การเรียนรู 
เปนทีม 4) ความรอบรูแหงตน และ 5) การคิดอยางเปนระบบ ตามลำดับ ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวา 

หากคนในองคกรเขาใจถึงการมีวิสัยทัศนรวมกันจะทำใหบุคคลตั้งใจปฏิบัติหนาท่ีดวยความเต็มใจ

สอดคลองกับที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (2549: 68) ไดใหแนวคิดวา องคกรแหงการเรียนรู 

จะตองเปนองคกรท่ีสมาชิกทุกคนไดรับการพัฒนาวิสัยทัศนของตนเองใหสอดคลองกับวิสัยทัศน 

รวมขององคกรเพ่ือใหเกิดพลัง การท่ีคนในองคกรเขาใจถึงวิสัยทัศนรวมกันจะทำใหบุคคลตั้งใจที่จะ
ปฏิบัติหนาท่ีดวยความเต็มใจและพรอมที่จะทำใหองคกรบรรลุวิสัยทัศนที่ตั้งไว ซึ่งสอดคลองกับ 

ผลงานวิจัยของ บุปผา พวงมาลี (2542 อางถึงใน ตติยา มวงม่ิงสุข, 2550: 70) ที่ศึกษาวิจัยเร่ือง 
การรับรูความเปนองคการแหงการเรียนรูของฝายการพยาบาล โรงพยาบาลรัฐ เขตกรุงเทพมหานคร 

พบวา ความเปนองคการแหงการเรียนรูโดยรวมอยูในระดับสูง เมื่อจำแนกเปนรายดาน พบวา การมี

วิสัยทัศนรวมกันอยูในระดับสูง  
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  ในประเด็นท่ีเก่ียวกับความรอบรูแหงตนพบวา มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก โดยขอท่ีมี

คาเฉล่ียอันดับสูงสุด คือ การมุงมั่นพัฒนาโรงเรียนไปสูความเปนเลิศ ซึ่งโรงเรียนจะประสบ 

ความสำเร็จไดนั้น เกิดจากบุคคลเกิดการเรียนรูสอดคลองกับที่พรทิวา วันตา (2553: 45) กลาวถึง

ความรอบรูแหงตนวา คือ การฝกฝนอบรมตนดวยการเรียนรูอยูเสมอเปนการเสริมสรางบุคลากร 

ใหมีการใฝรูเปรียบเสมือนเปนหลักประกันวาเกิดการเรียนรูในองคการน้ันเพราะการเรียนรูขององคการ 

จะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อบุคคล มีการเรียนรูเทาน้ันหากองคการใดบุคลากรในองคการมีการฝกฝนตนเอง

ใหเปนผูใฝรูใฝเรียนอยูตลอดเวลาองคการน้ันก็จะเกิดการเรียนรูขึ้นทุกวันและในท่ีสุดก็จะประสบ 

ผลสำเร็จ สวนขอที่มีคาเฉล่ียอยูในระดับมากเปนอันดับสุดทาย คือ การพัฒนาและจัดทำผลงาน 

ของตนเองอยางตอเน่ือง การศึกษาหาความรู วางแผนพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และสะสมผลงาน

อยางตอเนื่อง ทั้งนี้อาจเกิดจากความไมสนใจตอการศึกษาคนควาหาความรูใหม และไมมี 

การวางแผนเพ่ือพัฒนาตนเอง โดยสอดคลองกับการกลาวถึงความสำคัญของการพัฒนาตนเองที่ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 หมวดท่ี 7 วาดวยเร่ือง ครู คณาจารยและ

บุคลากรทางการศึกษาไดบัญญัติไววาใหกระทรวงศึกษาธิการสงเสริมใหมีระบบเก่ียวกับกระบวนการผลิต 

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเปนวิชาชีพ

ชั้นสูง ใหเปนไปตามเปาหมายของการปฏิรูปการศึกษา การพัฒนาตนเองเพ่ือใหมีคุณภาพและ

มาตรฐานวิชาชีพจึงมีความสำคัญเพ่ือความกาวหนาในการทำงาน 

 ในประเด็นท่ีเก่ียวกับรูปแบบวิธีการคิดพบวา มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก โดยขอท่ีมี 

คาเฉล่ียอันดับสูงสุด คือ ยอมรับในเหตุผลหรือความคิดท่ีถูกตองของเพ่ือนรวมงานตรงกับแนวคิดท่ี 

รุงชีวา สุขศรี (2551: 18) กลาวถึงแบบแผนทางความคิดวา ไดแก ขอตกลงเบ้ืองตน ความเช่ือ

พ้ืนฐาน ขอสรุปหรือภาพลักษณที่ตกผลึกในความคิดอานของคนท่ีมีอิทธิพลตอความรูความเขาใจ 

ตอสรรพสิ่งในโลก อันจะมีผลตอการประพฤติปฏิบัติตอคานิยม เจตคติที่มีตอบุคคลและสถานการณ

ทั้งหลาย อยางไรก็ตาม ทาทีของแตละบุคคลที่มีตอเหตุการณเดียวกันอาจไมเหมือนกันทั้งน้ีเปนผล
จากความแตกตางของแบบแผนทางความคิดของแตละบุคคลดังน้ันงานหลักของหลักการฝกปฏิบัติ

ของแบบแผนทางความคดิคอื การแสดงสมมตฐิานและเจตคตขิองตนเองออกมาใหเห็นเพ่ือทีบ่คุคลอืน่

จะสามารถรวมกันคนหาและพูดคุยแสดงความคิดเห็นที่แตกตางและแสดงความเขาใจที่อาจจะผิด

โดยท่ีแตละคนตางก็เปดใจและไมปกปองความเห็นของตนเองจนมากเกินไป ทั้งน้ีก็เพ่ือใหเขาถึง

ความจริงใหมากท่ีสุด สวนสามารถสรางคานิยมสวนตัวท่ีทันสมัยและสอดคลองกับความเปล่ียนแปลง
ของโรงเรียน มีคาเฉล่ียอยูในระดับมากเปนอันดับสุดทาย ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวาคานิยมสวนตัว 

ที่ทันสมัยขัดตอความคิดความเช่ือเดิมที่มีอยูตรงกับที่ เชงก้ี (Senge อางถึงใน คมสัน  ณ รังสี, 2550: 
18) กลาววา โลกทัศนในสภาพความเปนจริงเราจะพบอยูเสมอวาความคิดท่ีดีที่สุดมักไมไดรับการนำ

ไปปฏิบัติเหตุผลประการหนึ่งเปนเพราะความคิดเหลาน้ันขัดแยงกับโลกทัศนหรือความคิดความเชื่อ 
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ที่มีอยูเดิม ดังน้ันผูนำองคการจึงตองทาทายโลกทัศนในประเด็นท่ีเก่ียวกับการมีวิสัยทัศนรวมพบวา 

มคีาเฉล่ียอยูในระดับมาก โดยขอทีม่คีาเฉล่ียอันดับสงูสดุ คอื ยินดีใหความรวมมอืทีจ่ะสรางหนวยงาน

ใหประสบความสำเร็จ ทั้งนี้อาจเปนเพราะหนวยงานจะประสบความสำเร็จไดทุกคนในหนวยงาน 

ตองรวมมือกัน สอดคลองกับท่ี สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 

(2545: 62) กลาววาองคกรจะพัฒนาใหมีความกาวหนามีความเขมแข็งเปนองคกรแหงการเรียนรู 

ไดนัน้ ทุกคนในองคกรตองชวยกันสรางภาพในอนาคตของหนวยงานหรือทีเ่รียกวาตองสรางวิสยัทัศน

ขององคกรรวมกันวิสัยทัศนที่ดีตองระบุภาพในอนาคตไดชัดเจน สวนขอท่ีมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก

เปนอันดับสุดทาย คือ รวมกำหนดวิสัยทัศนของหนวยงาน ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวาครูไมคอยมีสวนรวม

ในการกำหนดวิสัยทัศนของหนวยงานก็เปนได ซึ่งท่ีจริงแลว วิโรจน สารรัตนะ (2548 อางถึง 

ใน ดวงเดือน บุญศรี, 2552: 24-28) กลาวถึงปจจัยการมีวิสัยทัศนรวมวา ควรมีการประชุมปรึกษา

หารือกับคณะครูและผูเก่ียวของอยางสม่ำเสมอ รวมกันตัดสินใจหลังจากเสาะหาขอมูลและหรือ 

ทางเลือกจากคณะครูหรอืชมุชน รวมกันตัดสนิใจหลงัจากเสาะหาขอมลู ทางเลือก กำหนดเปนวิสยัทัศน

ของโรงเรียน 

 ในประเด็นท่ีเก่ียวกับการเรียนรูเปนทีมพบวา มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก โดยขอท่ีมี 

คาเฉล่ียอันดับสูงสุด คือ มักจะนำเอาความรูท่ีไดอบรมมาพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน สอดคลอง

กับที่สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2545: 63) กลาวถึง การเรียนรูรวมกัน 

เปนทีมวา ผูบริหารโรงเรียนตองสงเสริมใหทุกคนในองคกรใหทำงานรวมกันเปนทีม มีการแลกเปล่ียน

เรียนรูประสบการณและทักษะเพ่ือพัฒนาภูมิปญญาและศักยภาพของทีมงานโดยรวมดวยวิธีการ

ตางๆ ไดแก การเสวนา อภิปราย การสรางการเรียนรูรวมกันเปนทีมจะทำใหบุคคลไดรับการเรียนรู

และมีการพัฒนาพฤติกรรมท่ีพึงประสงคที่จะเกิดประโยชนตอองคกร สวนขอที่มีคาเฉล่ียอยูในระดับ

มากเปนอันดับสุดทาย คือ มีสวนรวมในการตัดสินใจปรับปรุงเปล่ียนแปลงการพัฒนางาน ทั้งน้ีอาจ
เปนเพราะครูมีมุมมองในเรื่องการตัดสินใจเปนหนาท่ีของผูบริหารโรงเรียนหรือผูบริหารโรงเรียนน้ัน 

ใชอำนาจในการตัดสินใจคนเดียวเสมอทำใหครูขาดการมีสวนรวมหรือไมกลามีสวนรวมตัดสินใจ

สอดคลองกับทีน่พพงษ บญุจติราดุลย (2551: 108) กลาวถึงเหตุทีท่ำใหการตัดสนิใจสัง่การผิดพลาดวา 
อาจจะเกิดจากสาเหตุหลายประการ เชน การตัดสินใจสั่งการดวยอารมณ การถือเอาความเห็น 

ของตนเปนใหญ การถือเอาประโยชนสวนตนมาเก่ียวของ ที่จริงแลวครูควรมีสวนรวมในการตัดสินใจ  

มีการเรียนรูรวมกัน ชวยเหลือเก้ือกูลเปนน้ำหน่ึงใจเดียวกันเพ่ือใหเกิดความสำเร็จของทีมงาน งานมี
ประสิทธิภาพ สอดคลองกับทีวิ่โรจน สารรัตนะ และอัญชลี สารรัตนะ (2545: 10) กลาวถึงการเรียนรู

รวมกันเปนทีมไววา เปนไปตามหลักการความรวมมือ หลักการกระบวนการกลุมเชื่อวาสมาชิก 
เกิดการเรียนรูไดดีขึ้น แลกเปล่ียนประสบการณซึ่งกันและกันตองเปนไปท้ังโรงเรียนเปนการเนน 

การทำงานสรางบรรยากาศใหสมาชิกทุกคนในองคกรทำงานรวมกันเปนทีม การทำงานเปนหมูคณะ

โดยทุกคนในทีมงานจะตองมีวิจารณญาณรวมกันอยูตลอดเวลาวากำลังทำอะไร และจะทำใหเกิดขึ้น
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ไดอยางไรสมาชิกทุกคนในทีมเกิดการเรียนรูรวมกันเปนทีมเสมือนการเรียนรูในระหวางการทำงาน

ตองเนนความเปนระบบอะไรจะตองเรียนรูกอนอะไรหลังและเติบโตพรอม ๆ กันประเด็นสำคัญอยูที่

จะสะกิดความอยากรูหรอืจติสำนึกท่ีกอใหเกิดความตองการของแตละคนใหกลายเปนการเรียนรูรวมกัน 

  ในประเด็นท่ีเก่ียวกับการคิดอยางเปนระบบพบวา มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก โดยขอที่มี

คาเฉล่ียอันดับสูงสุด คือ สามารถมองเห็นปญหาในการทำงาน เชื่อมโยงไดอยางเปนระบบสอดคลอง

กับที่ทิพยวรรณ รอดคุม (2548: 24) กลาวถึงความสำคัญของการคิดเชิงระบบวา การคิดเชิงระบบ 

มีความสำคัญอยางมากกับสภาพการบริหารในยุคการเปล่ียนแปลงท่ีเต็มไปดวยการชิงไหวพริบ 

เปนตนทุนทางปญญาท่ีผูบริหารทุกคนจำตองมี หากใครไมมีจะเปนผูแพอยางถาวร สมองของ 

ผูบริหารคิดเขาใจสภาพองคประกอบยอยตาง ๆ ในองคการเขาใจปจจัยพ้ืนฐานประวัติศาสตรและ

การพัฒนาการแตอดีตจนถึงปจจุบัน เห็นความสัมพันธเก่ียวของกันของระบบยอย หากแกไขหรือ

ดำเนินการตรงท่ีใดที่หน่ึงของระบบจะกระทบสวนอ่ืนไดเชนไร ตองอานสถานการณไดและพรอมทั้งมี

แนวทางแกไขและพัฒนาท่ีดี สวนขอที่มีคาเฉล่ียอยูในระดับมากเปนอันดับสุดทาย คือ สามารถคิด

และปฏิบัติงานท่ีซับซอนไดอยางเปนระบบ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาธรรมชาติของมนุษยไมคอย

ทะเยอทะยาน ขาดความรับผิดชอบ ไมชอบทำงาน สอดคลองกับ ทฤษฎีของ แมคเกรเกอร (McGreger)  

(อางถึงใน จีระ งอกศิลป, 2550: 53) กลาววา การจูงใจจะเกิดขึ้นยอมอยูกับทัศนคติของผูบริหารหรือ

ผูนำท่ีจะมีตอผูใตบังคับบัญชาและ McGreger ยังไดตั้งสมมุติฐานเก่ียวกับพฤติกรรมของคนออก

เปน 2 แบบ กลาวคือ ทฤษฎี X และทฤษฎี Y โดยสามารถเปรียบเทียบได ดังน้ี ทฤษฎี X 1) มนุษย

โดยท่ัวไปมักจะไมชอบทำงานและพยายามหลีกเล่ียง 2) มนุษยสวนใหญจะไมคอยทะเยอทะยาน

ขาดความรับผิดชอบ ชอบการบังคับลงโทษและการควบคุม 3) มักตอตานการเปล่ียนแปลงอยูเสมอ 

4) เห็นแกตัว ไมฉลาด เฉ่ือยชา   

 3. จากผลการวิจัยท่ีพบวา สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ทั้ง 6 ดาน สงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 โดยสามารถทำนาย

การเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพครู ไดรอยละ 
51 ซึ่งหมายความวา ถาหากผูบริหารและครูผูสอนไดรับการพัฒนาสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษา 

ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ใหอยู 

ในระดับสูงมากขึ้น อันจะสงผลใหการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 มกีารพัฒนาและอยูในระดับสูงข้ึนตามมาดวย 

ดังน้ัน สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จึงควรตระหนัก
และมุงเนนใหผูบริหารไดรับการพัฒนาสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษาอยางตอเน่ือง โดยการอบรม

ดวยความเอาใจใสเปนพิเศษ มีความรูทั้งดานความรูความสามารถ ทักษะ เจตคติ เพ่ือพวกเขา 

จะไดสรรพพรอมไปดวยสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษา ทั้ง 8 ดาน คือ ดานการมุงผลสัมฤทธ์ิ  
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การบริการท่ีดี การพัฒนาตนเอง การทำงานเปนทีม การวิเคราะหและสังเคราะห การส่ือสารและ 

การจูงใจ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การมีวิสัยทัศน ของผูบริหารสถานศึกษา อันจะสงผลทำให 

ผูบริหารสถานศึกษา มีความรูความสามารถในการพัฒนางาน พัฒนาครู ประพฤติตนเปนแบบอยาง

ที่ดี และปฏิบัติหนาท่ีดานงานบริหารอยางสมบูรณดวยการรับใชสังคมอยางแทจริง ซึ่งสอดคลองกับ

บทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษา 6 บทบาท ที่คณะกรรมการขาราชการครู (ก.ค.) กลาวไวคือ  

1) บทบาทหนาท่ีในการกำหนดวัตถุประสงคนโยบายของสถานศึกษา 2) บทบาทหนาท่ีในการจัด

กิจกรรมในการบริหารตาง ๆ เพ่ือใหสถานศึกษาบรรลุวัตถุประสงคตามนโยบายและเปาหมาย 

ที่กำหนดไว 3) บทบาทหนาท่ีในการนำการปฏิบัติงานของบุคคลในสถานศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพ 

4) บทบาทหนาท่ีในการสรางขวัญและกำลังใจและสรางความสุขในการทำงานใหกับบุคลากร 

ในสถานศึกษา 5) บทบาทหนาท่ีในการสรางความรวมมือ รวมสติปญญาของบุคลากรในสถาน

ศึกษาและชุมชนเพ่ือการบริหาร 6) บทบาทหนาท่ีในการจัดหาทรัพยากร และควบคุมกำกับติดตาม

บุคลากรใชทรัพยากรใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ การอภิปรายในประเด็นขอคนพบ

ดังกลาว มีรายละเอียดในแตละปจจัยไดดังน้ี 

  3.1 สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา ดานการมุงผลสัมฤทธ์ิ สงผลตอการเปน

องคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 2 ดานการคิดอยางเปนระบบท้ังน้ีอาจเปนเพราะผูบริหารและครูสามารถมองเห็น

ปญหาในการทำงาน เชื่อมโยงไดอยางเปนระบบสอดคลองกับท่ี ทิพยวรรณ รอดคุม (2548: 24) 

กลาวถึงความสำคัญของการคิดเชิงระบบวา การคิดเชิงระบบมีความสำคัญอยางมากกับสภาพ 

การบริหารในยุคการเปล่ียนแปลงท่ีเต็มไปดวยการชิงไหวพริบ เปนตนทุนทางปญญาท่ีผูบริหาร 

ทุกคนจำตองมี หากใครไมมีจะเปนผูแพอยางถาวร สมองของผูบริหารคิดเขาใจสภาพองคประกอบ

ยอยตาง ๆ ในองคการเขาใจปจจัยพ้ืนฐานประวัติศาสตรและการพัฒนาการแตอดีตจนถึงปจจุบัน 
เห็นความสัมพันธเก่ียวของกันของระบบยอย หากแกไขหรือดำเนินการตรงท่ีใดท่ีหน่ึงของระบบ 
จะกระทบสวนอ่ืนไดเชนไร ตองอานสถานการณไดและพรอมทั้งมีแนวทางแกไขและพัฒนาท่ีดี 

  3.2  สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา ดานการบริการท่ีดี สงผลตอการเปนองคกร

แหงการเรียนรูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
เขต 2 ใน 2 ดาน คือ การเรียนรูเปนทีม และการคิดอยางเปนระบบท้ังน้ีอาจเปนเพราะผูบริหารและครู

มักจะนำเอาความรูที่ไดอบรมมาพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน สอดคลองกับที่สำนักงาน 
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2545: 63) กลาวถึง การเรียนรูรวมกันเปนทีมวา ผูบริหาร

โรงเรียนตองสงเสริมใหทุกคนในองคกรใหทำงานรวมกันเปนทีม มีการแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณ 

และทักษะเพ่ือพัฒนาภูมิปญญาและศักยภาพของทีมงานโดยรวมดวยวิธีการตางๆ ไดแก การเสวนา 

อภิปราย การสรางการเรียนรูรวมกันเปนทีมจะทำใหบุคคลไดรับการเรียนรูและมีการพัฒนาพฤติกรรม 

ที่พึงประสงคที่จะเกิดประโยชนตอองคกร  
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  3.3 สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา ดานการพัฒนาตนเอง สงผลตอการเปน

องคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 2 ใน 5 ดาน คือ ดานความรอบรูแหงตน รูปแบบวิธีการคิด การมีวิสัยทัศนรวม  

การเรียนรูเปนทีม และการคิดอยางเปนระบบ จะเห็นไดจากผูบริหารและครูมุงมั่นพัฒนาโรงเรียน 

ไปสูความเปนเลิศ ซึ่งโรงเรียนจะประสบความสำเร็จไดนั้นเกิดจากบุคคลเกิดการเรียนรูสอดคลอง 

กับที ่พรทิวา วันตา (2553: 45) กลาวถึงความรอบรูแหงตนวา คอื การฝกฝนอบรมตนดวยการเรียนรู 

อยูเสมอเปนการเสริมสรางบุคลากรใหมีการใฝรูเปรียบเสมือนเปนหลักประกันวาเกิดการเรียนรู 

ในองคการน้ันเพราะการเรียนรูขององคการจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อบุคคลมีการเรียนรูเทาน้ันหาก

องคการใดบุคลากรในองคการมีการฝกฝนตนเองใหเปนผูใฝรูใฝเรียนอยูตลอดเวลาองคการน้ันก็จะ

เกิดการเรียนรูขึ้นทุกวันและในท่ีสุดก็จะประสบผลสำเร็จยอมรับในเหตุผลหรือความคิดท่ีถูกตองของ

เพ่ือนรวมงานตรงกับแนวคิดท่ีรุงชีวา สุขศรี (2551: 18) กลาวถึงแบบแผนทางความคิดวา ไดแก 

ขอตกลงเบ้ืองตน ความเช่ือพ้ืนฐาน ขอสรุปหรือภาพลักษณที่ตกผลึกในความคิดอานของคนท่ีมี

อิทธิพลตอความรูความเขาใจตอสรรพสิ่งในโลก อันจะมีผลตอการประพฤติปฏิบัติตอคานิยม เจตคติ

ที่มีตอบุคคลและสถานการณทั้งหลาย 

  3.4  สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา ดานการส่ือสารและการจูงใจ สงผล 

ตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต  2 ใน 2 ดาน คือ ความรอบรูแหงตน การมีวิสัยทัศนรวม ดังจะเห็นไดจาก 

ผูบริหารและครูมีการฝกฝน อบรมตนเอง ศึกษาคนควาหาความรูจากส่ือ เทคโนโลยี เพ่ือใหเกิดความ

กาวหนา ทันตอเหตุการณ และใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสมรวมทั้งครูและผูบริหารตางมีเปาหมาย

ตองการใหสถานศึกษาประสบความสำเร็จโดยยินดีใหความรวมมือในการปฏิบัติงานสอดคลองกับ 

ที่สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ (2545: 62) กลาววา
องคกรจะพัฒนาใหมีความกาวหนามีความเขมแข็งเปนองคกรแหงการเรียนรูไดนั้น ทุกคนในองคกร

ตองชวยกันสรางภาพในอนาคตของหนวยงานหรือที่เรียกวาตองสรางวิสัยทัศนขององคกรรวมกัน

วิสัยทัศนที่ดีตองระบุภาพในอนาคตไดชัดเจน 
    3.5  สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา ดานการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สงผล 

ตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม

ศึกษานครปฐม เขต 2 ใน 3 ดาน คือ รูปแบบวิธีการคิด การมีวิสัยทัศนรวม การเรียนรูเปนทีม จะเห็น

ไดจากการท่ีผูบริหารและครูปรับแนวคิดวิธีการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับนโยบายของโรงเรียนพรอม

ที่จะปรับเปล่ียนความเช่ือเกาๆ ที่ลาสมัยใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของโรงเรียน มีการยอมรับ
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนตามยุคสมัยในทางสรางสรรค มีการพัฒนาตนเองพัฒนางานเพ่ือใหเต็ม

ตามศักยภาพ สอดคลองกับที่ กรมวิชาการ (2545: 36) กลาวถึงการเรียนรูรวมกันเปนทีม วาเปน 
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การทำงานเปนทีมที่มีวิธีการสำคัญ ไดแก 1) การเสวนาเปนการแลกเปล่ียนขอคิดเห็นรวมกันสมาชิก

ยอมรับเหตุผลและขอคิดเห็นซึ่งกันและกัน 2) การอภิปรายโดยมีขอสมมติฐานและทางเลือกไว

ลวงหนา 3) การบริหารงานเปนทีมโดยมีผูนำหรือหัวหนาทีมเปนผูดำเนินการเพ่ือใหเกิดการเรียนรู 

ความสำเร็จ หรือความผิดพลาดรวมกัน 
          3.6 สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา ดานการมีวิสัยทัศน สงผลตอการเปนองคกร

แหงการเรียนรูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 

เขต  2 ใน 2 ดาน คือ ดานการเรียนรูเปนทีม ดานการคิดอยางเปนระบบ เห็นไดจากผูบริหารและครู

ตองการเรียนรูจากความสำเร็จและความผิดพลาดในอดีตมาพัฒนาผลงาน สนับสนนุใหมีการทำงาน

เปนทีมงาน ใหทุกคนมีสวนรวมในการระดมสมอง สรางงานรวมมือกับมวลสมาชิก ปฏิบัติงานเพ่ือให

ไดผลงาน และทำงานเปน สอดคลองกับที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (2549: 18-19) กลาววา 

การสรางใหเกิดวัฒนธรรมองคกรที่มีการเปลี่ยนแปลง จะชวยใหองคกรสามารถปรับตัวใหเขากับ

สภาพแวดลอมทีเ่ปล่ียนแปลงไปอยางรวดเรว็ได ถาปฏิบตัไิดเชนน้ีวัฒนธรรมตางๆ จะปรับตวัไดงายข้ึน

จะทำให 1) ใหคุณคาในการปฏิบัติที่ดีสำหรับผูปฏิบัติงานทุกคนขององคกร 2) มีการสงเสริม 

การบริหารจัดการและความเปนผูนำท่ีมีความสามารถอยางจริงจัง 3) สนับสนุนใหผูบริหารทำงาน

เปนทีม 4) ลดข้ันตอนของกฎเกณฑการทำงาน หรือใชระบบราชการต่ำสุดเทาท่ีจะทำได ฉะน้ัน 

องคกรท่ีสามารถปรับตัวในวัฒนธรรมไดดี ถือวาเปนเคร่ืองมือสำคัญในการแขงขัน  

  4.  ผลการวิเคราะหปญหาและอุปสรรคในการนำสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา 

ไปปฏิบัติโดยผูอำนวยการสถานศึกษา รองผูอำนวยการสถานศึกษา และครู สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 มีความคิดเห็นวา สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา 

ขาดงบประมาณสนับสนุนท่ีเพียงพอตอการบริหาร การจัดหา และการพัฒนาบุคลากร ผูบริหาร 

บางคนขาดคุณลักษณะการเปนผูนำและขาดความเปนธรรมท่ีจะทำใหครูศรัทธาเช่ือถือ ครูบางคน
ยึดความคิดของตนเปนหลักและมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงทำใหไมยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
ผูบริหารบางคนขาดความรูความเขาใจและประสบการณในการบริหารงานจึงไมไดรับการยอมรับ

จากครู การขัดแยงทางความคิดของครูทำใหการบริหารจัดการเปนไปอยางยากลำบากและทำให 

ไดงานท่ีไมดีเทาท่ีควร   
 

ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะเพื่อนำไปใช 

  ขอคนพบท่ีไดจากวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยมีขอเสนอแนะตอผูบริหารและครูผูสอนในโรงเรียน

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ดังน้ี  
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  1.1  ขอเสนอแนะในการนำสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาไปปฏิบัติในสถาน

ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผูบริหารควรไดรับการพัฒนาในดานความรู ความสามารถอยูเสมอเนื่องจากการ

ศึกษาในปจจุบันมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา ดานคุณลักษณะการเปนผูนำอยางครบถวน  

ผูบริหารควรยอมรับฟงและนำความคิดเห็นของครูไปพิจารณาปรับใชในการพัฒนาสถานศึกษา  
ผูบริหารควรไดรับการพัฒนาอยางสม่ำเสมอทั้งในดานระเบียบ กฎเกณฑ ขอปฏิบัติความรูและ

เทคโนโลยีใหมๆ  

  1.2 ครูบางคนยึดความคิดของตนเปนหลักและมีความเช่ือมั่นในตนเองสูงทำให 

ไมยอมรับการเปล่ียนแปลง ควรมีการสรางจิตสำนึก กระตุนเตือน และเปนแบบอยางท่ีดีตอบรรดาครู 

ผูสอน โดยใหความสำคัญตอการวางตนในเร่ืองคุณธรรมจริยธรรม สงเสริมใหครูผูสอนไดปฏิบัติตน

ตามหลักธรรมทางศาสนา ปลูกฝงใหครูผูสอนปฏิบัติตามหลักทางสายกลาง ลดความเชื่อมั่น 

ในตนเองหรือยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น โดยใชกระบวนการหรือกิจกรรมหลอหลอมเพ่ือสราง

ใหบรรดาครูมีลักษณะของความเปนครู มีความคิด ทัศนคติที่พรอมจะเปล่ียนแปลง ยอมรับ 

ความคิดเห็นแปลกใหม  

  1.3 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ควรมีนโยบายท่ี

ชัดเจนในการเสริมสรางผูบริหารสถานศึกษาใหมีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานเพ่ือใหครู

เกิดการยอมรับ มีการจัดโครงการอบรมพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาอยางตอเน่ืองในดานความรู 

ความสามารถ เทคนิค กฎ ระเบียบ กฎเกณฑตาง ๆ และเหมาะสมกับสภาพความตองการของ

องคกร ควรจัดใหครูผูสอนทุกคนมีความรูหรือหลักธรรมทางศาสนา เพ่ือนำมาใชบูรณาการเช่ือมโยง

ใหเขากับหลักสูตรการสอนในทุกสาระการเรียนรู ควรจัดสัมมนาครูใหมีความรูทั้งศาสตรและศิลป

แหงการเปนครู สรางทัศนคติและความรูสึกท่ีดีตอโรงเรียน ผูบริหารและวิชาชีพครูของตนเอง  

ควรสงเสริมใหครูทำงานในบรรยากาศความเปนพ่ีนอง สงเสริมความเปนน้ำหน่ึงใจเดียวกัน โรงเรียน
ควรปลูกจิตสำนึกใหครูมีจิตอาสาพัฒนาสังคมเพ่ือประโยชนของสวนรวม และการเขารวมกิจกรรม 

ในสังคมดวยการยึดมั่นในความเปนประชาธิปไตย ควรมีการอบรมนิเทศภายในโรงเรียนหรือระหวาง

โรงเรียน ควรติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลพฤติกรรมของผูบริหาร ในดานสมรรถนะของผูบริหาร
สถานศึกษา และครูผูสอนในการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและควรยกยอง

ชมเชยผูบริหารสถานศึกษา ครูที่เปนแบบอยางท่ีดีในการปฏิบัติงาน   

 2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 
  2.1 ควรทำการศึกษาวิจัยเชิงการพัฒนา เพ่ือเสริมสรางสมรรถนะผูบริหารสถาน

ศึกษาใหกับผูบริหารและครูผูสอน เพ่ือการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  2.2 ควรทำการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการประเมินคุณภาพผูบริหารและครูผูสอนทั้งใน

ดานสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษา และการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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  2.3 ควรทำการศึกษาเพ่ิมเติมแนวคิดเร่ืองสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษาและการเปน

องคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม

ศึกษาทุกเขต 

 

สรุป 
 จากผลการวิจัยสรุปไดวาสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมและรายดานมีคาเฉล่ียอยูในระดับมากทุกดาน 

โดยเรียงลำดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย คือ การบริการท่ีดี การพัฒนาตนเอง การทำงานเปนทีม 

การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การส่ือสารและการจูงใจ การมุงผลสัมฤทธ์ิ การมีวิสัยทัศน และ 

การวิเคราะหและสังเคราะห ตามลำดับ การเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยภาพ

รวมและรายดานมีคาเฉล่ียอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลำดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย คือ 

การมีวิสัยทัศนรวม รูปแบบวิธีการคิด การเรียนรูเปนทีม ความรอบรูแหงตน และการคิดอยางเปน

ระบบ สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาสงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 6 ดานไดแก การมุงผลสัมฤทธ์ิ การบริการท่ีดี การพัฒนา

ตนเองการส่ือสารและการจูงใจ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การมีวิสัยทัศน การนำสมรรถนะของ 

ผูบริหารสถานศึกษาไปใช ไดแก ดานการทำงานเปนทีม ผูบริหารควรไดรับการพัฒนาใหมีคุณลักษณะ 

การเปนผูนำ ควรยอมรับฟง และนำความคิดของครูไปพิจารณาปรับใชในการพัฒนาสถานศึกษา 

การยกยองชมเชยเพ่ือนรวมงาน และดานการวิเคราะหและสังเคราะห ผูบริหารควรไดรับการพัฒนา

ในการวิเคราะหงาน แกปญหาขององคกรไดอยางเปนระบบ  
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