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บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) ระดับสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพผูบริหาร
สถานศึกษา 2) ระดับการเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียน และ 3) สมรรถนะของผูประกอบ
วิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาซึ่งเปนปจจัยท่ีสงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียน  
กลุมตัวอยางไดแก ผูบริหาร และครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 จำนวน 317 คน ไดมาโดยการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นตามสัดสวน เคร่ืองมือที่ใช 
ในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามท่ีสรางข้ึนโดยผูวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ 
คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน  

ผลการวิจัยพบวา 
1.  สมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา อยูระดับมากทั้งในภาพรวมและ

รายดาน 
2.  การเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียน อยูระดับมากท้ังในภาพรวมและรายดาน 
3.  สมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

ดานการพัฒนาวิชาชีพ และดานหลักสูตร การสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู เปนปจจัย 
ที่สงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนโดยรวมกันทำนายไดรอยละ 63.40 อยางมี 
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
คำสำคญั:  สมรรถนะของผูประกอบวิชาชพีผูบรหิารสถานศึกษา องคกรแหงการเรียนรู ประถมศึกษา 
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ABSTRACT 

This research aimed to study: 1) the level of competency of professional school 

administrators; 2) the level of learning organization of schools; and 3) competency of 

professional school administrators affecting learning organization in schools. The research 

sample, derived by proportional stratified random sampling, was 317 administrators and 

teachers of schools under the Jurisdiction of Nakhon Pathom Primary Educational Service 

Area Office 1. The research instrument was a questionnaire constructed by the researcher. 

The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation and 

stepwise multiple regression analysis. 

The findings of this research were as follows: 

1. Overall and in specific aspects, the competency of professional school 

administrators was at a high level. 

2. Overall and in specific aspects, the learning organization was at a high level. 

3. Competency of professional school administrators in the aspects of educational 

quality assurance; professional development; and curriculum, instruction, measurement 

and evaluation of learning achievement together predicted the learning organization in 

schools at the percentage of 63.40 with statistical significance at .05. 

 

Keywords:  competency of professional administrators, learning organization, primary  

  education 

 

บทนำ 
ในยุคของรูปแบบการเปล่ียนแปลงทางการศึกษา ทามกลางกระแสแหงความเปนโลกาภิวัตน  

(globalization) เพ่ือมุงเนนใหคนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ตามการปฏิรูปการศึกษา 

ในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) เปนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาการเรียนรู 

ของคนไทย เพ่ิมโอกาสทางการศึกษา เรียนรูอยางท่ัวถึง มีคุณภาพ และสงเสริมการมีสวนรวมของ 
ทุกภาคสวนของสังคมในการจัดการศึกษา โดยมีกรอบแนวทางในการพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม 

พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหม บคุคลท่ีมคีวามสำคญั

อยางย่ิงที่จะทำใหเกิดการเปล่ียนแปลงดังกลาว ก็คือ ผูบริหารสถานศึกษา (สุพล วังสินธ, 2543:  

29-30) ซึ่งตองเปนผูดำเนินการบริหารงานดานตาง ๆ และเปนผูนำนโยบายมาสูการปฏิบัติ  

เพ่ือทำหนาท่ีจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและบริหารสถานศึกษาใหมีความเจริญกาวหนา บรรลุ
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ตามวัตถุประสงคที่กำหนดไว ผูบริหารท่ีมีความสามารถจะไดรับความรวมมือรวมใจจากผูรวมงาน

และผูมีสวนเก่ียวของ ในการจะทำใหงานประสบความสำเร็จ ผูบริหารสถานศึกษาจะตองใช 

ความสามารถหรือสมรรถนะ (competency) ใหเหมาะสมกับตำแหนงเพ่ือใหเกิดการยอมรับและ

ศรัทธาในการบริหารงาน 

ปจจุบันไดมีการปฏิรูประบบราชการและการเปล่ียนแปลงระบบบริหารงานภาครัฐ 

ที่มุงผลสัมฤทธ์ิ มีประสิทธิภาพ และมีความคุมคาตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธี

การบริหารกิจการบานเมือง ที่ดี พ.ศ. 2546 ระบุในมาตรา 11 เปนภาระหนาท่ีของแตละสวนราชการ

ที่ตองเสริมแรงและพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรูในฐานะสวนราชการภาครัฐท่ีจะตอง

ปรับตัวใหทันตอการเปล่ียนแปลงของบริบททางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป 

ฉะน้ัน ผูบริหารองคกรและทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของจำเปนตองหาวิธีการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรู 

ที่เหมาะสมเพ่ือจูงใจ กระตุน และพัฒนาใหขาราชการและบุคลากรขององคกรใหมีการต่ืนตัวท่ีจะ

เรียนรูอยูตลอดเวลา โดยผานกิจกรรมตาง ๆ ซึ่งนับวาเปนเคร่ืองมือสำคัญท่ีจะสงเสริมพัฒนาทักษะ 

ความรู ความสามารถ ปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการและบุคลากรขององคกรใหเปนบุคลากร

และขาราชการยุคใหมทีเ่ปยมดวยสมรรถนะมีคณุสมบตัพิิเศษสำหรับภาระงาน ในหนาท่ีความรับผดิชอบ 

ที่เปนผลมาจากการพัฒนาการจัดการเรียนรูขององคกร เพ่ือนำมาใชในการปรับปรุงกระบวนการ

ทำงานขององคกร โดยการสรางบุคลากรขององคกรใหเรียนรูปญหา อยูกับปญหา และเรียนรู 

แนวทางแกไขปญหา เพ่ือการเปลี่ยนแปลงอยางสรางสรรคโดยยึดหลักการ “การพัฒนาคนสู 

การพัฒนาองคกร” ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิฉบบัที ่8 ใชกลยุทธผลกัดันใหเกิดพลัง

ความรวมมือเพ่ือดำเนินการเปล่ียนแปลงไปสูเปาประสงคที่วางไว ซึ่งความจำเปนในการสรางองคกร

แหงการเรียนรูใหเกิดขึ้น ก็เพ่ือพัฒนาบุคลากรขององคกรใหมีความรู มีสมรรถนะ และท่ีสำคัญ 

มีคุณธรรม จริยธรรมในการทำงานใหกับองคกร มีทักษะและสามารถปรับตัวไดอยางเหมาะสม 

ในการปฏิบตังิานรวมกับบุคคลในองคกร และมีความสุขในการดำรงชีวิต  
การพัฒนาการปฏิบัติงานของผูบริหารสมรรถนะเปนสิ่งท่ีสำคัญ ซึ่งเดวิด แมคคลีแลนด 

(McClellend, 1993 อางถึงใน สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ, 2548: 41-44) กลาววา บุคคลท่ีมีผล 
การปฏิบัติงานดีจะตองมีส่ิงหน่ึงท่ีเรียกวา สมรรถนะ (competency) ขณะเดียวกันสำนักงานเลขาธิการ 

คุรุสภามาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา ไดกำหนดสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพ 

สถานศึกษาไว สมรรถนะผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาจึงเปนเคร่ืองชี้วัดสำคัญวาสามารถ
ดำเนินงานตาง ๆ ของโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิผลมากนอยเพียงใด จากการศึกษาเอกสารรายงาน

การวิจัยเร่ืองใบประกอบวิชาชีพผูบริหาร พบวา ผูบริหารสถานศึกษาเปนตัวชี้วัดที่สำคัญตอทิศทาง
การดำเนินนโยบายทางการศึกษา หากผูบริหารมีความสามารถหรือสมรรถนะสูง มีวิสัยทัศน 

กวางไกล การบริหารทางการศึกษาไปในทศิทางท่ีมุงหวังยอมสำเร็จได (สำนักงานเลขาธิการคุรสุภา, 2549) 
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ดังน้ัน สิ่งสำคัญอยางย่ิงท่ีจะทำใหสถานศึกษาพัฒนาสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูไดนั้น 

ผูบริหารสถานศึกษาในฐานะผูนำองคกรและเปนผูสรางใหเกิดกระแสการเปล่ียนแปลงใหองคกร 

ในการพัฒนาผูใตบังคับบัญชาใหมีความสามารถทักษะและสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับการปฏิบัติ

ภารกิจที่สอดคลองกับทิศทางขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ พัฒนากำลังคนใหมีความสามารถ 

และทักษะในการใชเทคโนโลยี ที่ทันสมัยเพ่ือใหสามารถทำงานสอดรับกับการปรับระบบและวิธีการ

ทำงานแนวใหมไดอยางคลองตัวและทำงานสำเร็จไดดวยตนเอง สงเสริมใหบุคลากรในสังกัดไดรับ

การพัฒนาอยางตอเน่ืองและสม่ำเสมอ สรางวิสัยทัศนกวางไกล มีการเรียนรูรวมกันอยางตอเน่ือง 

และมีอำนาจหนาท่ีในการตอบสนองความตองการของผูที่มาใชบริการ โครงสรางขององคกรจะตองมี

ความยืดหยุน มีการใชระบบสารสนเทศท่ีทันสมัยรวดเร็วส่ือสารไดถูกตองแมนยำ ตลอดจน 

มีการทำงานรวมกันเปนทีมที่มีประสิทธิภาพโดยท่ีบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาจำเปนอยางย่ิง 

ที่ตองใชความสามารถหรือสมรรถนะ (competency) ใหเหมาะสมกับตำแหนงเพ่ือใหเกิดศรัทธาและ

ยอมรบัในการบรหิารงาน ซึง่แมค็คลแีลนด (McClelland, 1973: 34 อางถึงใน สกัุญญา รศัมธีรรมโชต,ิ 

2548: 3) สรุปวาการสรางสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรู ผูบริหารและบุคลากรตองรับรู 

รับทราบเร่ืององคประกอบคุณลักษณะองคกรแหงการเรียนรู เพ่ือจะนำไปสูการปฏิบัติหรือปรับปรุง

องคกรและสวนประกอบอ่ืนใหดีขึ้น การกำหนดคุณลักษณะขององคกรแหงการเรียนรูซึ่งผูวิจัยเห็นวา 

แนวคิดขององคกรแหงการเรียนรูเปนประโยชนและสามารถนำมาปรับใชในองคกรท่ีมีลักษณะการให

บริการสาธารณะประเภทสถานศึกษาเปนอยางมาก ดังน้ัน การหาคำตอบเร่ืองคุณลักษณะของ

องคกรแหงการเรียนรูจึงเปนสิ่งสำคัญท่ีจะตองทำการศึกษาวิจัยเพ่ือคนหาคำตอบ  

ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ที่ผานมา

ไดดำเนินการนำนโยบายการกระจายอำนาจไปสูการปฏิบัติ โดยการพัฒนาครูและผูบริหาร 

สถานศึกษาโดยกลุมเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพเพ่ือพัฒนาสมรรถนะและสงเสริมการเปนองคกร 

แหงการเรียนรูของสถานศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
ผูบริหารสถานศึกษาตองใชความสามารถหรือสมรรถนะ (competency) ของตนเองในการพัฒนา

องคกรไปสูความสำเร็จตามมาตรฐานที่กำหนด รวมทั้งตองคอยกระตุนและควบคุมการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรในองคกร ใหรวมแรงรวมใจกันปฏิบัติงานไปสูเปาหมายอยางมีประสิทธิผลและการท่ีจะ

พัฒนาสถานศึกษาจำเปนตองพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรูเพราะสถานศึกษา 

เปนองคกรท่ีทำหนาท่ีจัดการศึกษาใหกับประชากรของชาติตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 81 (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 

2550: 96) ผูวิจัยในฐานะของครูผูสอนในโรงเรียนสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีความสนใจท่ีจะศึกษา

สมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรู 

ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 วาอยูในระดับใดเพ่ือที่ 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 
Vol.6 No. 2 July-December 2015 52

ผูบริหารและผูที่เก่ียวของทางการศึกษาจะไดนำไปเปนขอมูลพ้ืนฐานท่ีสำคัญในการพัฒนาศักยภาพ

ของบุคลากร เกิดประสิทธิผลของผูเรียนและเพ่ือเปนประโยชนตอสถานศึกษา ชุมชน วงการศึกษา

และการพัฒนาประเทศตอไป 

 

วัตถุประสงค 
1.  เพ่ือศึกษาระดับสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา 

2.  เพ่ือศึกษาระดับการเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียน 

3.  เพ่ือศึกษาสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอองคกรแหง 

การเรียนรูของโรงเรียน 

 

สมมติฐานการวิจัย 
สมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาเปนปจจัยท่ีสงผลตอการเปนองคกร

แหงการเรียนรูของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
ในการศึกษาคนควาครั้งนี้ ผูวิจัยมุงศึกษาโดยอาศัยกรอบแนวคิดเก่ียวกับสมรรถนะของ 

ผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 สมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพผูบริหาร

สถานศึกษา สถานศึกษามี 7 สมรรถนะ คือ 1) การพัฒนาวิชาชีพ 2) ความเปนผูนำทางวิชาการ 

3) การบริหารสถานศึกษา 4) หลักสูตร การสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู 5) กิจการและ
กิจกรรมนักเรียน 6) การประกันคุณภาพการศึกษา และ 7) คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ  

(สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2556: 65-71) และแนวคิดการเปนองคกรแหงการเรียนรูของมารควอรท  

(Marquardt, 1996 อางถึงใน วีรวุธ  มาฆะศิรานนท, 2551: 50-61) องคประกอบ ดังน้ี 1) พลวัต 

แหงการเรียนรู 2) การปรับเปลี่ยนองคกร 3) การเสริมอำนาจบุคคล 4) การจัดการความรู และ 
5) การใชเทคโนโลยี มาเปนแนวทางในการศึกษาคนควาวิจัย ซึ่งสามารถเขียนประกอบเปนแผนภูมิ

ไดตามภาพท่ี 1 ดังน้ี 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

คำจำกัดความเชิงปฏิบัติการ 
1.  สมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง ความรู ความสามารถ 

ทักษะ และพฤติกรรมของบุคคลที่ไดรับอนุญาตประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา และปฏิบัติงาน 

ในตำแหนงผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 

เขต 1 สามารถปฏิบัติงานใหประสบความสำเร็จตามมาตรฐานหรือสูงกวามาตรฐานท่ีองคกรกำหนด

มีรายละเอียดดังน้ี 1) การพัฒนาวิชาชีพ 2) ความเปนผูนำทางวิชาการ 3) การบริหารสถานศึกษา  

4) หลักสูตรการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู 5) กิจการและกิจกรรมนักเรียน 6) การประกัน

คุณภาพการศึกษา และ 7) คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ 
2.  องคกรแหงการเรียนรู หมายถึง องคกรท่ีใชการเรียนรู เปนเคร่ืองมือสำคัญเพ่ือกาวไปสู

ความสำเร็จขององคกร ซึ่งเปนการทำทุกวิถีทางเพ่ือสงเสริมใหเกิดการเรียนรูในทุกระดับขององคกร

คือ ระดับปจเจกบุคคล ระดับกลุม และระดับองคกร ที่สมาชิกทุกคนจะตองเรียนรูรวมกันและเรียนรู
อยางมีพลังแลวปรับเปลี่ยนตัวเองอยางตอเน่ืองในการพัฒนาใหดีขึ้นเก่ียวกับการแสวงหาความรู 

การจัดการกับความรู การใชความรูเพ่ือความสำเร็จขององคกร และใชเทคโนโลยีเพ่ือกอใหเกิด 

การเรียนรูและผลิตผลงานใหสูงสุด สรางความเปนเลิศแกองคกรอยางย่ังยืน ประกอบดวย 1) พลวัต

การเรียนรู 2) การปรับเปลี่ยนองคการ 3) การเสริมอำนาจบุคคล 4) การจัดการความรู และ 5) การใช

เทคโนโลยี 
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วิธีดำเนินการ 
การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงบรรยาย (descriptive research) โดยใชผูบริหารและครูเปน

หนวยวิเคราะห 

ประชากร  

ประชากร ไดแก ผูบริหารและครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 ในปการศึกษา 2557 ประกอบดวย จำนวนผูบรหิาร 127 คน ครูจำนวน 1,637 คน 

รวมทั้งส้ิน 1,764 คน 

กลุมตัวอยาง  

กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารและครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม

ศึกษานครปฐม เขต 1 ในปการศึกษา 2557 ในเขตอำเภอเมืองนครปฐม ดอนตูม และกำแพงแสน  

ไดมาโดยการเปดตารางกำหนดขนาดกลุมตัวอยางของเครซซี่และมอรแกน (Krejecie and Morgan, 

1970: 607-610 อางถึงใน พวงรัตน ทวีรัตน, 2540: 303) กำหนดกลุมตัวอยางผูบริหารสถานศึกษา

และครูโดยใชการสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวน (proportional stratified random sampling)  

โดยคำนวณสัดสวนกลุมตัวอยาง ของผูบริหารและครู ไดจำนวนผูบริหาร 23 คน และจำนวนครู  

294 คน รวมทั้งสิ้น 317 คน 

การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 

ผูวิจัยศึกษา แนวคิด หลักการ ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ แลวกำหนดรูปแบบ

และโครงสรางของแบบสอบถาม ดำเนินการสรางเคร่ืองมือตามแนวทางของแบบสอบถามใหครอบคลุม

นิยาม ตัวแปร โดยผานการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา และพิจารณาเฉพาะขอที่มีคา IOC 

มากกวา 0.50 ขึ้นไป เพ่ือหาคาความเท่ียงตรง โดยใชคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา คำนวณหาคา 

ความเช่ือมั่นของแบบสอบถามดานสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาไดคา 

ความเชื่อมั่นเทากับ 0.97 แบบสอบถามดานการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษาไดคา

ความเช่ือมั่นเทากับ 0.98 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
ดำเนินการจัดสงแบบสอบถาม จำนวน 317 ฉบับ ไปยังโรงเรียนท่ีมีผูบริหารและครูเพ่ือเก็บ

ขอมูลโรงเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยางเพ่ือขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามความคิดเห็น ไดรับ

แบบสอบถามที่มีความสมบูรณกลับคืนมาจำนวน 317 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100.00 แลวนำไป

วิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล 
ดำเนินการคัดเลือกแบบสอบถามที่สมบูรณแลวนำไปวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมสำเร็จ

โดยการวิเคราะหระดับสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาและการเปนองคกรแหง

การเรียนรูโดยใชคาความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหสมรรถนะของ 
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ผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาเปนปจจัยท่ีสงผลการเปนองคกรแหงการเรียนรูในโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยการวิเคราะหการถดถอย

พหุคูณแบบขั้นตอน 

 

ผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะหขอมูลสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอ 

การเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียน สงักัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

 

ตอนท่ี 1  ผลการวิเคราะหสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา 

สมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ( x̄ = 4.40, S.D. = 0.33) 

และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ทุกดานโดยดานคุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณมีคาเฉล่ียอยูในลำดับสูงสุด ( x̄ = 4.49, S.D. = 0.40) รองลงมา ไดแก ดานกิจการ

และกิจกรรมนกัเรียน ( x̄ = 4.43, S.D. = 0.43) และดานการพัฒนาวิชาชพี ( x̄ = 4.35, S.D. = 0.39) 

มคีาเฉล่ียอยูในลำดับต่ำสุด 

 

ตารางที่ 1  ระดับ และลำดับสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา 

ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะหระดับ และลำดับการเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียน 

การเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมมีการปฏิบตัอิยูในระดับมาก ( x̄ = 4.32, S.D. = 0.33) และเม่ือพิจารณา 

เปนรายดานพบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ทุกดานโดยดานพลวัตแหงการเรียนรูมีคาเฉล่ียอยูใน

                (n = 317) 

 X  S.D.   
1.  4.35 0.39  7 

2.  4.38 0.38  5 

3.  4.39 0.37  4 

4.    4.38 0.41  6 

5.  4.43 0.43  2 

6.  4.42 0.42  3 

7.    4.49 0.40  1 

 4.40 0.33   
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ลำดับสูงสุด ( x̄ = 4.37, S.D. = 0.38) รองลงมา ไดแก ดานการเสริมอำนาจบุคคล ( x̄ = 4.33,  

S.D. = 0.39) ดานการใชเทคโนโลยี ( x̄ = 4.31, S.D. = 0.38) การปรับเปลี่ยนองคการ ( x̄ = 4.30,  

S.D. = 0.39) และดานการจัดการความรู ( x̄ = 4.30, S.D. = 0.39) มีคาเฉล่ียอยูในลำดับต่ำสุด  

ดังปรากฏในตารางท่ี 2 

 

ตารางที่ 2  ระดับ และลำดับการจัดบริการแนะแนว 

                    

ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษากับ

การเปนองคกรแหงการเรยีนรูของโรงเรียน          

คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรภายในสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพผูบริหาร

สถานศึกษา ซึ่งมีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาอยูระหวาง 

0.51-0.69 และเมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธ์ิสหพันธของสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพการเปน

องคกรแหงการเรียนรู (Y
tot

) พบวา มีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

โดยมีคาสหสัมพันธระหวาง 0.59-0.75 ดังปรากฏในตารางท่ี 3 
 

                             (n = 317) 

  S.D.   

1.  4.37 0.38  1 

2.  4.30 0.39  4 

3.  4.33 0.39  2 

4.  4.30 0.39  4 

5.  4.31 0.38  3 

 4.32 0.33   
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ตารางที่ 3  สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปร 

 

สมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา ดานการบริหารสถานศึกษา (X
3
)  

การประกันคุณภาพการศึกษา (X
6
) การพัฒนาวิชาชีพ (X

1
) และหลักสูตร การสอน การวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู (X
4
) เปนตัวแปรที่ไดรับเลือกเขาสมการถดถอยและสามารถอธิบาย 

ความผันแปรของการเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ในภาพรวม (Y
tot

) ไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคา

ประสิทธิภาพในการทำนาย (R2) เทากับ 0.634 ซึ่งแสดงวา ดานการบริหารสถานศึกษา การประกัน
คุณภาพการศึกษา การพัฒนาวิชาชีพ และหลักสูตร การสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรูสงผล

ตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 ในภาพรวม และรวมกันทำนายการเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ในภาพรวม ไดรอยละ 63.40 โดยสามารถ

เขียนสมการพยากรณไดดังน้ี 

 

 
 

 

 

 

 (X
1) 

 (X
2) 

 (X
3) 

 
 

 

  (
X 4) 

 (X
5)  (X

6) 

 
 (X

7) 

  (
Y to

t) 

 (X1) 1.00        

 (X2) 0.59** 1.00       

 (X3) 0.69** 0.66** 1.00      

   

 (X4) 
0.59** 0.54** 0.66** 1.00     

 (X5) 0.58** 0.56** 0.65** 0.61** 1.00    

 (X6) 0.58** 0.56** 0.61** 0.65** 0.63** 1.00   

  (X7) 0.59** 0.51** 0.63** 0.58** 0.61** 0.66** 1.00  

 (Ytot) 0.65** 0.59** 0.75** 0.63** 0.59** 0.62** 0.60** 1.00 

 **  .01 
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สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนดิบ คือ 

 

 

สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 

 

 

ดังปรากฏในตารางท่ี  4 

 

ตารางที ่4  การถดถอยพหุคณูแบบขัน้ตอนสมรรถนะของผูประกอบวิชาชพีผูบรหิารสถานศึกษาท่ีสงผล 

 ตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียน       

                       

อภิปรายผล 
1. สมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปน 
รายดานพบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับมากทุกดาน โดยดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 

มคีาเฉล่ียสูงสุด รองลงมา ไดแก ดานกิจการ และกิจกรรมนกัเรียน ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

ดานการบริหารสถานศึกษา ดานความเปนผูนำทางวิชาการ ดานหลักสูตร การสอน การวัดผล

                      (n = 317) 

 df SS MS F Sig. 
Regression 4 22.88 5.721 135.20** 0.00 

Residual 312 13.20 0.042   

Total 316 36.08    
 b Beta SE.B t Sig. 

 0.86  0.15 5.79* 0.00 

 (X3) 0.40 0.44 0.04 8.24* 0.00 

 (X6) 0.13 0.16 0.03 3.42* 0.00 

 (X1) 0.14 0.17 0.04 3.40* 0.00 

   

 (X4) 
0.10 0.12 0.04 2.49* 0.01 

   *  .05 

 tot = 0.86 + 0.40 (X3) + 0.13 (X6) + 0.14 (X1) + 0.10 (X4) 

 tot = 0.44 (Z3) + 0.16 (Z6) + 0.17 (Z1) + 0.12 (Z4) 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 
Vol.6 No. 2 July-December 2015 59

ประเมินผลการเรียนรู และดานการพัฒนาวิชาชีพ ตามลำดับ ทั้งน้ีเน่ืองจากผูบริหารสถานศึกษา 

สวนใหญเปนบุคคลท่ีมีความรู ความสามารถ มีประสบการณในการบริหารเปนอยางดี ซึ่งดูไดจาก

สรุปผลการประเมินภายนอกรอบสาม (สมศ.) พบวา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 (สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1, 2555: 83) 

ไดรับการประเมินภายนอกรอบสาม ปการศึกษา 2555 มีผลการประเมิน ดังนี้ ระดับปฐมวัย เขารับ

การประเมิน จำนวน 65 โรง ไดรับการรับรอง 65 โรง คิดเปน รอยละ 100 ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

จำนวน 65 โรง ไดรับการรับรอง 59 โรง ไมรับรอง 6 โรง เปนรอยละ 90.77 ตามรายงานผล 

การจัดการศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ซึ่งจากผลการประเมินน้ี แสดงใหเห็นวา ผูบริหาร 

มีความสามารถบริหารจัดการสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามเกณฑของ สมศ. ได นอกจากน้ี ผูบริหาร

สวนใหญจะตองผานกระบวนการคัดเลือกมาเปนอยางดี ไดรับการอบรมตามหลักสูตรการพัฒนา

ตามหลักเกณฑ และวิธีการท่ีสำนักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

กำหนด นอกจากน้ีหนวยงานตนสังกัด ซึ่งไดแก สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 

เขต 1 ไดมีการจัดประชุม สัมมนา อบรม หลักสูตรตาง ๆ ที่เก่ียวกับการบริหารการศึกษาใหผูบริหาร 

สถานศึกษาอยางเปนระบบ และตอเน่ือง จึงทำใหผูบริหารเปนผูท่ีมีความรู ความสามารถ มีประสบการณ

ในการบริหารจัดการสถานศึกษาไดเปนอยางดี ประกอบกับการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษท่ี 2 (พ.ศ. 

2552-2561) ทำใหผูบริหารจำเปนตองตระหนักถึงความสำคัญของการเปล่ียนแปลงในการบริหาร

จัดการตาง ๆ อยางเปนระบบ เตรียมพรอมปรับปรุงพัฒนาระบบการทำงาน วัฒนธรรมองคการ และ

บรรยากาศในองคการอยางจริงจัง อีกท้ังผูบริหารสถานศึกษาตระหนักถึงความสำคัญในการศึกษา

จึงทำใหผูบริหารสถานศึกษาไดเขาศึกษาตอในระดับมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตในสาขา 

การบริหารการศึกษา จึงทำใหผูบริหารมีสมรรถนะ มีความพรอม และม่ันใจ ในการบริหารจัดการ 

เปนผูนำแหงการเปล่ียนแปลง และสามารถนำกฎหมาย นโยบายของภาครัฐ กฎ ระเบียบตาง ๆ  

มาสรางวิสัยทัศนเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาสูการปฏิบัติไดอยางดี โดยมีดานคุณธรรม และจริยธรรม
สำหรับผูบริหารสถานศึกษามีระดับปฏิบัติมากท่ีสุด สอดคลองกับยุพิน สุขมา (2550: 83) ที่ไดศึกษา

พบวา สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตาก เขต 2 พบวา สมรรถนะ 
ดานคุณธรรม และจริยธรรมสำหรับผูบริหารสถานศึกษามีคาเฉล่ียสูงสุดเชนกัน ตามลำดับ 

2.  การเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม

ศกึษานครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมมีการปฏิบตัอิยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
มีการปฏิบัติอยูในระดับมากทุกดาน โดยดานพลวัตแหงการเรียนรูมีคาเฉล่ียสูงสุด รองลงมา ไดแก 

ดานการเสริมอำนาจบุคคล ดานเทคโนโลยีหรือการประยุกตใชเทคโนโลยีการปรับเปล่ียนองคการ 
และดานการจัดการความรู ตามลำดับ ทั้งน้ีเปนเพราะพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

ไดระบุใหมีการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการบุคลากรทางการศึกษา ผูเรียนและเทคโนโลยี
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ทางการศึกษา ทำใหผูบริหารสถานศึกษา ตัวแทนครู ตัวแทนผูปกครอง และตัวแทนจากชุมชนเขามา

รวมกันบริหารจัดการศึกษาท่ีตอบสนองความตองการของผูเรียน และชุมชนใหมากท่ีสุด 

  ภายใตการจัดการบริหารอยางมีประสิทธิภาพ มีการบริหารงานของโรงเรียนเปนแบบ

การสงเสริมการกระจายอำนาจการบริหาร การบริหารเปนระบบ และมีความตอเน่ือง รวมทั้ง 

ใหบุคลากรครูไดมีสวนรวมในการบริหารงานตามบทบาทหนาท่ีของตน นอกจากน้ีสำนักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ไดกำหนดแผนพัฒนาการศึกษาปงบประมาณ  

พ.ศ. 2555 -2558 โดยกำหนดวิสัยทัศนไววา สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 

เขต 1 โรงเรียน และผูเรียนมีคณุภาพไดมาตรฐาน และพัฒนาสูสากล โดยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

และไดกำหนดกลยุทธในการยกระดับคุณภาพสถานศึกษาสูมาตรฐานชาติ ซึ่งสอดคลองกับ 

สัมมา รธนิธย (2553: 200) ไดกลาวถึงการบริหารองคการในสังคมท่ีมีภาวการณเปล่ียนแปลง 

อยางรวดเร็ว มีการแขงขันสูง ผูบริหารจะตองต่ืนตัวท่ีจะเรียนรูเทคนิควิธีการในการบริหารจัดการ 
เพ่ือนำไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสมในการปรับปรุงการดำเนินงานขององคการของตนเอง 

ใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น พรอมที่จะแขงขันกับคูแขงดำรงสภาพของตนเองและสรางผลประโยชน

ตามท่ีไดตั้งเปาหมายเอาไว ในองคการท่ีมีการจัดการท่ีมุงเนนคุณภาพ จะสังเกตไดจากบุคลากร 

ในองคการไดรับการฝกและกระตุนใหมีสำนึกดานคุณภาพมีสภาพแวดลอมการทำงานท่ีสรางสรรค 

ริเร่ิม ไววางใจซึ่งกันและกัน และทุกคนทุมเทใหแกการแสวงหาคุณภาพท่ีดีกวาเพ่ือเปาหมายสูงสุด 

คือ ผลิตภัณฑและการบริการท่ีนาพอใจ นั่นก็หมายถึง คุณภาพของนักเรียนท่ีเกิดขึ้นน่ันเอง  

 3.  สมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอการเปนองคกรแหง

การเรียนรูของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เรียงตาม

ลำดับการพยากรณจากมากไปหานอยดังนี้ ดานการบริหารสถานศึกษา การประกันคุณภาพ 

การศึกษา การพัฒนาวิชาชีพ และหลักสูตร การสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรูเปนปจจัย 

ที่สงผลการเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รวมกันทำนายการเปนองคกรแหงการเรียนรู

ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ในภาพรวม ไดรอยละ 

63.40 โดยอภิปรายผลเปนรายดานดังน้ี 

  3.1  สมรรถนะของผูประกอบวิชาชพีผูบรหิารสถานศึกษา ดานการบริหารสถานศึกษา

สงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 มากท่ีสุด ทั้งน้ีเน่ืองจากผูบริหารสถานศึกษาใหความสำคัญกับการนำแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ ไดวิเคราะหขอมูลเพ่ือจัดทำนโยบายโรงเรียน 

ไดอยางเหมาะสม กำหนดวิสัยทัศนและเปาหมายของการจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ  

และเลือกใชแหลงเรียนรูที่หลากหลาย แลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพ่ือนรวมงานและใหความรวมมือกับ

หนวยงานตาง ๆ อีกท้ังยังมีการจัดทำขอมูลทรัพยากรในโรงเรียนท่ีดำเนินการท้ัง 4 ดาน คือ  
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ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหาร

ทั่วไป ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ซึ่งสอดคลองกับอาคม วัดไธสง (2547: 99) ไดกลาววา ผูบริหาร 

สถานศึกษามีภารกิจสำคัญท่ีตองปฏิบัติ 4 ดาน คือ การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ  

การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานท่ัวไป ภารกิจทั้ง 4 ดานจะสำเร็จไดผูบริหารตองมี 

ความสามารถในการติดตอสื่อสาร เพ่ือใหเกิดความรวมมือในการทำงานของบุคลากรท้ังภายใน 

และภายนอกโรงเรียน สอดคลองกับธีระ รุญเจริญ (2547: 12) ที่กลาววา การจัดการศึกษา 

จะประสบผลสำเร็จไดตองมีสถานศึกษาท่ีดี ซึ่งสถานศึกษาท่ีดีนั้น การปฏิบัติหนาท่ีของผูบริหาร

สถานศึกษา ตองมีความรู ความเขาใจ และสามารถบริหารสถานศึกษาตามแนวทางการจัดการ

ศึกษาไดเปนอยางดี อีกท้ังผูบริหารสถานศึกษาตองเปนผูนำการปฏิรูปการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

และจากการเปล่ียนแปลงตาง ๆ ทางดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี ทำใหผูบริหาร

สถานศึกษาตองมีความกระตือรือรน และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดเวลา ความรู  

ความสามารถ และทักษะ หรือที่เรียกวา สมรรถนะของบุคคลเปนสิ่งจำเปนสำหรับผูบริหาร 

สถานศึกษาท่ีใชรับการเปล่ียนแปลง เพ่ือใหการจัดการศึกษาบรรลุเปาหมาย ผูบริหารสถานศึกษา

จำเปนตองมีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 

 3.2  สมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา ดานการประกันคุณภาพ 

การศึกษา สงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ในอันดับรองลงมา ไดแก ดานพลวัตการเรียนรูการเสริมอำนาจบุคคล 

การจัดการความรู และการใชเทคโนโลยี ทั้งนี้เน่ืองจากผูบริหารสถานศึกษาสามารถจัดทำรายงาน 

ผลการประเมินตนเองประจำปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเก่ียวของ และเปดเผยตอ 

สาธารณชนอยางตอเน่ือง สามารถนำผลการประกันคุณภาพท้ังภายในและภายนอกมาใชในการทำ

แผนพัฒนาสถานศึกษาไดอยางเหมาะสม และสามารถจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง 
เพ่ือรองรับการประเมินภายนอกไดอยางมีคุณภาพสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2542 และการประกันคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไดกำหนดจุดมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษา 

ที่ตองมุงเนนคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยกำหนดรายละเอียดไวในหมวด 6 มาตรฐาน และ 

การประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 กำหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวย ระบบ การประกันคุณภาพภายใน 

และระบบการประกันคุณภาพภายนอก และในวรรคสอง บัญญัติวา ระบบหลักเกณฑและวิธีการ

ประกันคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ไดออกกฎ

กระทรวง คือ กฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2546 ขอ 2 วรรคสอง บัญญัติวา ระบบการประกัน
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คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเปนสวนหน่ึงของการบริหารการศึกษา ซึ่งเปนกระบวนการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง มาตรา 48 กำหนดใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษา 

จัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพภายใน 

เปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดำเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทำ

รายงานประจำปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเก่ียวของ และเปดเผยตอสาธารณชน 

เพ่ือนำไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

มาตรา 49 กำหนดใหมีสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษามีฐานะเปนองคการ

มหาชน ทำหนาท่ีพัฒนาเกณฑวิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทำการประเมินผลการจัดการ

ศึกษาเพ่ือใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคำนึงถึงความมุงหมายและหลักการ และ

แนวการจัดการศึกษาในแตละระดับตามที่กำหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ ใหมีการประเมินคุณภาพ

ภายนอกของสถานศึกษาทุกแหงอยางนอยหน่ึงครั้งในทุกหาปนับตั้งแตการประเมินครั้งสุดทาย และ

เสนอผลการประเมินตอหนวยงานท่ีเก่ียวของและสาธารณชนและสอดคลองกับนิวัฒน อุนพิกุล 

(2556: 109) ไดศึกษา สภาพการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด เขต 27 พบวา โดยภาพรวมและรายดานอยู

ในระดับมาก โดยดานการควบคุมคุณภาพการศึกษามีคาเฉล่ียสูงสุด สวนดานการตรวจสอบคุณภาพ 

การศึกษามีคาเฉล่ียต่ำสุด 

 3.3  สมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา ดานการพัฒนาวิชาชีพ สงผล 

ตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 ไดแก พลวัตการเรียนรู การเสริมอำนาจบุคคล และการจัดการความรู ทั้งน้ีเน่ืองจาก 
ผูบรหิารในยคุของการเปลีย่นแปลงไดตระหนักถึงบทบาทของการเปนผูนำยุคใหม เพ่ือใหการดำเนินงาน

ของสถานศึกษาบรรลุเปาหมายท่ีวางไวอยางมีประสิทธิภาพน้ันผูบริหารตองมีสมรรถนะท่ีเหมาะสม
ในการบริหารงานและทรัพยากรทุกประเภทของสถานศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพ เพ่ือใหสามารถ

ขับเคลื่อนภารกิจของสถานศึกษาใหสำเร็จลุลวงไปไดดวยดีประกอบตามพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
มาตรา 80 บัญญัติใหมีการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้งใหดำรง

ตำแหนงและเล่ือนวิทยฐานะ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะ เจตคติท่ีดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

วิชาชีพท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติหนาท่ีราชการที่ ก.ค.ศ. กำหนด อีกท้ังขอบังคับคุรุสภาวาดวย
มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 กลาววา ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตองประพฤติปฏิบัติ 

ตามมาตรฐานวิชาชีพ ประกอบดวย หมวดที่ 1 มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ  

ขอที่ 7 กลาววา ผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพสถานศึกษา ตองมีคุณวุฒิไมต่ำกวาปริญญาตรี 

ทางการบริหารการศึกษา หรือเทียบเทา หรือมีคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง โดยมีมาตรฐานความรู 

และมาตรฐานประสบการณวิชาชีพผูบริหาร หมวดท่ี 2 มาตรฐานการปฏิบัติงาน ขอ 12 กลาววา  
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ผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพสถานศึกษา และผูบริหารการศึกษา ตองมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ดังตอไปนี้ 1) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาใหกาวหนาอยูเสมอ 

2) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคำนึงถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนกับการพัฒนาของผูเรียนบุคลากร  

และชุมชน 3) มุงมั่นพัฒนาผูรวมงานใหสามารถปฏิบัติงานไดเต็มศักยภาพ 4) พัฒนาแผนงาน 

ขององคการใหมีคุณภาพสูง สามารถปฏิบัติใหเกิดผลไดจริง 5) พัฒนาและใชนวัตกรรมการบริหาร

จนเกิดผลงานท่ีมีคุณภาพสูงขึ้นเปนลำดับ 6) ปฏิบัติงานขององคการโดยเนนผลถาวร 7) ดำเนินการ

และรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยางเปนระบบ 8) ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี  

9) รวมมือกับชุมชนและหนวยงานอ่ืนอยางสรางสรรค 10) แสวงหาและใชขอมูลขาวสาร 

ในการพัฒนา 11) เปนผูนำและสรางผูนำทางวิชาการในหนวยงานของตนได และ 12) สรางโอกาส

ในการพัฒนาไดทุกสถานการณหมวดท่ี 3 มาตรฐานการปฏิบัติตน ขอ 14 กลาววา ผูประกอบวิชาชีพ

ทางการศึกษาตองมีมาตรฐานการปฏิบัติตนตามขอบังคับคุรุสภาวาดวยจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

นอกจากน้ีผูบริหารตองมีการพัฒนาตนเองใหเปนผูรอบรู ทันสมัย ทันโลก รูอยางกวางขวาง และ 

มองไกล ผูบริหารมืออาชีพจึงตองติดตามการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในโลกทุก ๆ ดาน จนสามารถ

สนทนากับผูอื่นดวยขอมูลขาวสารท่ีทันสมัย และนำขอมูลขาวสารตาง ๆ ที่ ไดรับมาใช 

ในการพัฒนางานและผูรวมงาน การต่ืนตัวการรับรู และการมีขอมูลขาวสาร สารสนเทศเหลาน้ี 

นอกจากเปนประโยชนตองานพัฒนาแลวยังนำมาซ่ึงการยอมรับและความรูสึกเช่ือถือของผูรวมงาน 

อันเปนเง่ือนไขเบื้องตนที่จะนำไปสูการพัฒนาท่ีลึกซึ้งตอเนื่องตอไป โดยการเขารวมเปนสมาชิกท่ีดี

ขององคกรวิชาชีพดวยการมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการพัฒนาวิชาชีพ ไดแก  

การเปนผูริเร่ิม ผูรวมงาน ผูรวมจัดงานหรือกิจกรรม รวมท้ังการเปนผูเสนอผลงานและเผยแพรผลงาน 

ขององคกรเพ่ือใหสมาชิกยอมรับและเห็นคุณประโยชนของผูบริหารท่ีมีตอการพัฒนาองคกร  

ตลอดจนการนำองคกรใหเปนท่ียอมรับของสังคมโดยสวนรวมและสอดคลองกับชัยพงษ กองสมบัติ  
(2548: 48) ไดศึกษาสมรรถนะของผูบริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวัดหนองคาย พบวา ผูบริหาร

โรงเรียนเอกชน จังหวัดหนองคาย มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานอยูในระดับ “มาก” คือ สมรรถนะ 

ดานจริยธรรม สมรรถนะดานการปฏิบัติงาน และสมรรถนะดานความรู ตามลำดับ ผูบริหารโรงเรียน
เอกชน จังหวัดหนองคายมีความตองการในการพัฒนาสมรรถนะในดานความรูความเขาใจหลักการ

บริหารใน 3 อันดับแรก คือ หลักการบริหารคุณธรรมของผูบริหาร และการเปนผูนำหรือมีความรู 

ทางวิชาการของผูบริหารสำหรับความตองการในการพัฒนาสมรรถนะดานวิธีการรูปแบบท่ีจะทำให
เปนผูบริหารมืออาชีพน้ัน ผูบริหารมีความตองการวิธีการและรูปแบบในการพัฒนา 3 อันดับแรก คือ 

การศึกษาคนควาดวยตัวเอง การอบรมสัมมนา และการศึกษาดูงาน 

 3.4  สมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา ดานหลักสูตร การสอน การวัด

และประเมินผลการเรียนรูสงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียน สังกัดสำนักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ทั้งนี้เน่ืองจากผูบริหารสถานศึกษามีความรู 
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ความเขาใจเก่ียวกับการบริหารจัดการการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสำคัญ การพัฒนาหลักสูตร 

สถานศึกษาใหสอดคลองกับชุมชน ทองถิ่นได การนิเทศการจัดการเรียนรูในสถานศึกษาไดอยาง

ตอเน่ือง การวัดผลประเมินผลการเรียนรูไดอยางหลากหลาย และการสงเสริมใหมีการวิจัยเพ่ือพัฒนา

คุณภาพการจัดการเรียนรูในสถานศึกษาไดอยางมีคุณภาพ สอดคลองเหมาะสมตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ตามมาตรา 28 กลาววา หลักสูตร 

การศึกษาระดับตาง ๆ ตองมีลักษณะหลากหลาย ทั้งน้ี ใหจัดตามความเหมาะสมของแตละระดับ 

โดยมุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลใหเหมาะสมแกวัยและศักยภาพ สาระของหลักสูตร ทั้งท่ีเปน

วิชาการ และวิชาชีพ ตองมุงพัฒนาคนใหมีความสมดุล ทั้งดานความรู ความคิด ความสามารถ 

ความดีงาม และความรับผิดชอบตอสังคม มาตรา 29 ใหสถานศึกษารวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน 

องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา  

สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น สงเสริมความเขมแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรู

ภายในชุมชน เพ่ือใหชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู ขอมูล ขาวสาร และรูจัก

เลือกสรรภูมิปญญาและวิทยาการตาง ๆ เพ่ือพัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหาและ 

ความตองการ รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนใหมีการแลกเปล่ียนประสบการณการพัฒนาระหวางชุมชน 

และมาตรา 30 ใหสถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการสงเสริม

ใหผูสอนสามารถวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับการศึกษา สอดคลอง

กับนพพงษ บุญจิตราดุล (2551: 21) กลาววา ผูบริหารตองมีความรู ความเขาใจในหลักสูตร 

เปนอยางดี แนะนำใหครูรูจักใชและทำประมวลการสอน โครงการสอนหรือบันทึกหลังสอน รูจัก 

การทำตารางสอนจัดวิชาตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม เปนผูใหการนิเทศ หรือแสวงหาผูเชี่ยวชาญ 

มานิเทศแกครูใหรูจักเลือก แสวงหาวัสดุอุปกรณและแนะนำใหครูใชตามกำลังความสามารถ 

ของสถานศึกษา ใหครูรูจักเลือกและจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร สงเสริมใหครูรูจักวิธีการประเมินผล
ทางการเรียนการสอน ใหรูจักนำผลการสอบมาปรับปรุงในดานการสอน ผูบริหารจึงตองคอยกระตุน

และสงเสริมใหครูรวมมือกันทุกคน ในการท่ีจะปรับปรุงงานวิชาการของโรงเรียนใหดีขึ้น 

สำหรับการวิจัยครั้งนี้พบวา สมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา 
ดานกิจการและกิจกรรมนักเรียน ไมสงผลตอการองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียน สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ทั้งน้ีเน่ืองจากผูบริหารสถานศึกษาไมสามารถ

บริหารจัดการใหเกิดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีมีคุณภาพได และไมสามารถใหการสนับสนุนชวยเหลือ

นักเรียนท่ีดอยโอกาสทางการศึกษาไดอยางเหมาะสม อาจเนื่องมาจากการขาดงบประมาณ 

ในการสนับสนุนจากรัฐบาลที่จัดใหกับทางโรงเรียน ซึ่งเปนโรงเรียนขนาดเล็กมีจำนวนนักเรียนนอย 
ทำใหโรงเรียนไดรับงบประมาณรายหัวนอย ทำใหการจัดกิจกรรมนักเรียนไมประสบผลสำเร็จมากนัก 

สมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา ดานความเปนผูนำทางวิชาการ ไมสงผล 

ตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
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นครปฐม เขต 1 ในภาพรวม แตสงผลในรายยอย ดานการปรับเปลี่ยนองคการ ทั้งน้ีเน่ืองจากผูบริหาร

สถานศึกษาสามารถวางระบบการบริหารและจัดการทรัพยากรในโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพแตยัง 

ไมสามารถใชยุทธศาสตรที่เหมาะสมในการประชาสัมพันธใหชุมชนและทองถิ่นติดตามตรวจสอบ 

ไดตลอดเวลา และการเผยแพรประชาสัมพันธ และกิจกรรมของโรงเรียนสูชุมชนยังไมตอเน่ือง 

สม่ำเสมอและสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา ดานคุณธรรมจริยธรรม  

และจรรยาบรรณ ไมสงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ในภาพรวม แตสงผลในรายยอยดานพลวัตการเรียนรู  

ทั้งน้ีเน่ืองจากผูบริหารสถานศึกษายังปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา 

ไมตอเนื่องสม่ำเสมอทั้งจรรยาบรรณตอตนเอง จรรยาบรรณตอวิชาชีพ จรรยาบรรณตอผูรับบริการ 

จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชีพ และจรรยาบรรณตอสังคม ดังน้ัน ผูบริหารสถานศึกษา 

ตองประพฤติปฏิบัติเปนแบบอยางท่ีดีแกผูรวมงาน มิฉะน้ันคำแนะนำตักเตือน หรือการกำกับดูแล

ของผูบริหารสถานศึกษาจะขาดความสำคัญ ไมเปนท่ียอมรับของบุคลากรในองคกร ผูบริหาร 

ท่ีปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีในทุก ๆ ดาน เชน ดานคุณธรรม จริยธรรม ความยุติธรรม และบุคลิกภาพ 

จะมีผลสูงตอการยอมรับของบุคลากร ทำใหเกิดความเช่ือถือศรัทธาตอการบริหารงาน จนสามารถ

ปฏิบัติตามไดดวยความพึงพอใจ ตามลำดับ 

 

ขอเสนอแนะ 
1.  ขอเสนอแนะเพื่อการนำไปใช  

 1.1 จากผลการวิจัยพบวา สมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาของ

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 อยูในระดับมาก ทัง้ 7 ดาน 

แตดานท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด คือ ดานการพัฒนาวิชาชีพ ดังน้ันสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม
ศึกษานครปฐม เขต 1 จึงควรจัดอบรมใหผูบริหารสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพของผูบริหาร 

สถานศึกษาอยางตอเนื่อง ทั้งในดานความรู ทักษะ และเจตคติ คุณลักษณะท่ีดีตอการเปนผูบริหาร

สถานศึกษาอยางมีอุดมการณ 

 1.2  จากผลการวิจัยพบวา การเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียน สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 อยูในระดับมาก ทั้ง 5 ดาน แตดานท่ีมีคาเฉล่ีย 

นอยท่ีสุด คือ ดานการปรับเปล่ียนองคการและดานการจัดการความรู ดังน้ัน สำนักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ควรใหความสำคัญในการสงเสริมและพัฒนาโรงเรียน  

โดยพิจารณาถึงการปรับเปลี่ยนองคการ และการจัดการความรู โดยเนนการบริหารจัดการองคกรใหมี

การปฏิบัติทั้ง 2 ดานดังกลาวใหมากข้ึน 
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 1.3  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ควรพัฒนาและสงเสริม
สมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา ดานการบริหารสถานศึกษา การประกันคุณภาพ 
การศึกษา การพัฒนาวิชาชีพ และหลักสูตร การสอน การวัดผลประเมินผลการเรียนรูใหมีการปฏิบัติ 
เพ่ิมมากขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เน่ืองจากสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา
ทั้ง 4 ดานเปนปจจัยท่ีสงเสริมการเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียน เพ่ือใหโรงเรียนบรรลุ 
สูความเปนองคกรแหงการเรียนรูที่ย่ังยืนตอไป 

 1.4  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ควรใหความสำคัญกับ
สมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาดานความเปนผูนำทางวิชาการ ดานกิจการ และ
กิจกรรมนักเรียน และดานคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณใหเพ่ิมมากขึ้น โดยการสงเสริม 
สนับสนุนใหผูบริหารสถานศึกษาไดพัฒนาตนเองในท้ัง 3 ดาน ดังกลาวอยางตอเน่ือง สม่ำเสมอ 
ในลกัษณะองครวมเนนกระบวนการมีสวนรวมอยางตอเน่ืองและเปนระบบ เพราะถาผูบรหิารสถานศึกษา
มีสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษามีมากเทาใดการเปนองคกรแหงการเรียนรูของ
โรงเรียนก็จะเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดในลักษณะคลอยตามกัน 

2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 
 2.1  ควรมีการศึกษาสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาในรูปแบบวิจัย

เชิงคุณภาพ โดยเฉพาะผูบริหารสถานศึกษาท่ีประสบผลสำเร็จในการบริหารเพ่ือขอมูลเชิงประจักษ 
 2.2  ควรมีการศึกษาสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอ 

การเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเขตอ่ืน ๆ เพ่ือนำไปสู 
การพัฒนาสถานศึกษาตอไป 

 2.3  ควรศึกษาเปรียบเทียบความเปนองคกรแหงการเรียนรูระหวางโรงเรียน สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม เขตอ่ืน ๆ เพ่ือการพัฒนาองคกรตอไป 

 2.4 ควรศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

 
สรุป 

สมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาสงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรู
ของโรงเรียน ทั้งในภาพรวมและรายดานทุกดาน รองลงมาคือ การประกันคุณภาพการศึกษา สงผล
ตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียน ในภาพรวม และรายดานเพียง 3 ดาน ไดแก พลวัต
การเรียนรู การปรับเปลี่ยนองคการ และการเสริมอำนาจบุคคล ความเปนผูนำทางวิชาการสงผล 
ตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียน ในรายดานเพียง 1 ดาน ไดแก พลวัตการเรียนรู และ
คณุธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ สงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียน ในรายดาน
เพียง 1 ดาน ไดแก พลวัตการเรียนรู สำหรับกิจการและกิจกรรมนักเรียน ไมสงผลตอการเปนองคการ
แหงการเรียนรูของโรงเรียนท้ังในภาพรวม และรายดาน 
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