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แนวทางการบริหารการศึกษาเพือ่ พัฒนาโรงเรียนสูอ่ งค์การแห่งการ
เรียนรูใ้ นมุมมองของครู ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
เขต 8
The Education Management in School Development to be Teacher-Learning
Organization in High School in Educational Service Area Office 8

สุนันท์ นิลพวง1

บทคัดย่อ

		 งานวิจยั ชิน้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ (1) ศึกษาถึงอิทธิพลของปัจจัยส่วนบุคคลทีม่ ผี ลต่อการบริหารการศึกษา ส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 (2) ศึกษาถึงอิทธิพลของการบริหารการศึกษาที่มีผลต่อการพัฒนาโรงเรียนสู่องค์การ
แห่งการเรียนรู้ในมุมมองของครู ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 และ (3) เพื่อน�ำเสนอแนวทางในการ
พัฒนาโรงเรียนสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ ได้แก่ ครูในสังกัด ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จ�ำนวน 55 โรงเรียน ประชากรจ�ำนวนทั้งสิ้น
1,667 คน ใช้วิธีการค�ำนวณกลุ่มตัวอย่างตามสูตรทาโร่ ยามาเน่ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 324 คน และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบสะดวก สถิติที่ใช้ได้การวิเคราะห์แบ่งเป็นสถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สถิติสรุปอ้างอิง วิเคราะห์ด้วยค่า t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์ค่าองค์
ประกอบเชิงยืนยัน
		 ผลการวิเคราะห์ องค์ประกอบแนวทางการบริหารการศึกษาเพือ่ พัฒนาโรงเรียนสูอ่ งค์การแห่งการเรียนรูใ้ นมุมมอง
ของครู ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 พบว่ามีความสัมพันธ์กันสูงถึงร้อยละ 86 โดยปัจจัยด้านการบริการ
ศึกษาได้รับอิทธิพลจาก การบริหารทั่วไป (λX = 0.38) การบริหารงบประมาณ (λX = 0.34) การบริหารบุคคล (λX =
0.33) และ การบริหารวิชาการ (λX = 0.27) ตามล�ำดับ
ส่วนปัจจัยด้านการพัฒนาโรงเรียนองค์การแห่งการเรียนรู้ ได้รับอิทธิพลจาก การคิดอย่างมีระบบ (λX = 0.39)
การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (λX = 0.38) การเรียนรู้กันเป็นทีม (λX = 0.37) การมีตัวแบบจากภายใน (λX = 0.36) และการมี
สมาชิกที่มีความเป็นเลิศ (λX = 0.31) ตามล�ำดับ

Abstract

		 The purposes of this research are to 1) study the effects of personal factors on education
management in Educational Service Area Office8 2) study the effects of education management on
school development to be teacher-learning organization in Educational Service Area Office 8 and 3)
suggest approaches for school development to be a learning organization in Educational Service Area
Office8. The samples consisted of 1667 teachers from 55 schools who work in the Educational Service
Area Office8. Taro Yamane’s formula and simple random sampling were used to determine the sample
group giving 324 teachers for the group. Analytical statistics was divided into 1) descriptive statistics
using percentage, mean and standard deviation and 2) Interential Statistics analyzed by t-test, one-way
ANOVA and Confirmatory Factor analysis.
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The analysis of the composition of the education management in school development to be teacher-learning organization in high school in Educational Service Area Office8 shows that they are high-related to each other up to 86%. Education management factors are affected by general administration
(λX = 0.38), budget administration (λX = 0.34), personal management (λX = 0.33) and academic management (λX = 0.27) respectively.
Factors for school development to be a learning organization are affected by systematic thinking
(λX = 0.39), united visions (λX = 0.37), teamwork (λX = 0.37), internal protocol (λX = 0.36) and excellent
team members (λX = 0.31) respectively.

ความส�ำคัญของปัญหาของการวิจัย

สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง (2) ต้องสามารถ
		 ตามพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการ ประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อน�ำมาประยุกต์ใช้ใน
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 35 ได้ก�ำหนดให้ การปฏิบตั ริ าชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับ
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นนิติบุคคล ซึ่งเป็น สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป (3) ต้องมีการส่งเสริม
ผลให้ภารกิจ อ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบสถาน พัฒนาความรู้ ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับ
ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรปรับเปลี่ยนไป และ เปลี่ยนทัศน์คติของราชการ เพื่อให้ราชการทุกคนเป็นผู้มี
พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร ความรู้ ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลา (4)
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 กระทรวงศึกษาธิการ ได้จ�ำแนก ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการ
งานบุคลากรออกเป็น 5 ด้าน คือ ด้านการวางแผนอัตรา แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อการน�ำมาพัฒนาใช้ใน
ก�ำลังและการก�ำหนดต�ำแหน่ง ด้านการสรรหาบรรจุและ การปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ (สถาบัน
แต่งตั้งด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ พัฒนาผู้บริหารการศึกษา, 2548: 91)
ด้านวินัยและการรักษาวินัย และด้านการออกจากราชการ 		 กระทรวงศึกษาการมีนโยบายปฏิบัติการศึกษาเพื่อ
ของบุคคล และยังได้ก�ำหนดกรอบบริหารงานบุคคลไว้ว่า แก้ ไ ขปั ญ หาอุ ป สรรคในการด� ำ เนิ น งานและการพั ฒ นา
การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา เป็นภารกิจส�ำคัญที่มุ่ง คุณภาพการศึกษาของประเทศไทยเป็นเลิศ ในปี พ.ศ.
ส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนอง 2550 มีการก�ำหนดเวลาในการด�ำเนินการงานไว้ตั้งแต่ ปี
ภารกิจของสถานศึกษา เพื่อด�ำเนินการ ด้านการบริหาร พ.ศ. 2539-2550 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างบุคคลใน
งานบุคคลให้เกิดความคล่องตัว อิสระภายใต้กฎหมายและ องค์การและสังคมให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ผู้ที่ผ่านการ
ระเบียบเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ข้าราชการครูและ ศึกษาดังกล่าว จะต้องมีคุณภาพพื้นฐานที่ส�ำคัญ คือ เป็นผู้
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาได้ รั บ การพั ฒ นามี ค วามรู ้ ค วาม ที่มีความสามารถในการคิด ใฝ่รู้ แสวงหาความรู้ มีความรู้
สามารถ มีขวัญก�ำลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มี ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งเป็น ผู้มีความรับผิดชอบ
ความมั่นคงและก้าวหน้าทางวิชาชีพซึ่งส่งผลต่อการพัฒนา ซื่อสัตย์ อดทน ร่วมมือกับผู้อื่นได้ มีความเป็นประชาธิปไตย
การศึกษาของผู้เรียนเป็นส�ำคัญ (กระทรวงศึกษาธิการ, รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยอยู่บนพื้นฐานของ
วัฒนธรรมไทย และความเหมาะสมของการพัฒนาในแต่ละ
2546: 51)
		 ในประเทศไทย มีหลายหน่วยงานทีม่ คี วามพยายาม ระดับ แนวทางทีจ่ ะน�ำไปสูค่ วามส�ำเร็จดังกล่าวได้นนั้ จ�ำเป็น
ทีจ่ ะสร้าง “องค์การแห่งการเรียนรู”้ จากคูม่ อื ของส�ำนักงาน ที่จะต้องมีการปรับปรุง ปัจจัยพื้นฐานในการจัดการศึกษา
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ในหมวดที่ 3 ซึ่งประกอบด้วย สถานศึกษา บุคลากร และกระบวนการ
ระบุว่าการบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ เรียนการสอนตลอดจนระบบการบริหารจัดการ (ส�ำนักงาน
ของรัฐ ในข้อ 3 คือ ส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2550: 3 อ้างอิงใน
เพื่ อ ให้ มี ลั ก ษณะเป็ น องค์ ก ารแห่ ง การเรี ย นรู ้ อ ย่ า ง ปติ แสนทวีสุข, 2553: 1)
สม�่ำเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ (1) ต้องสร้างระบบให้ 		 องค์การแห่งการเรียนรู้ เป็นแนวคิดการบริหารทีจ่ ะ
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ช่วยให้องค์การน�ำความรู้ที่มีอยู่ในตัวของแต่ละคนมาแลก
เปลีย่ นเรียนรูแ้ ละพัฒนางานให้มศี กั ยภาพขึน้ ซึง่ ได้รบั ความ
สนใจทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และแวดวง
วิชาการ สถาบันการศึกษาเป็นองค์การหนึ่งที่มีการบริหาร
จัดการและพัฒนาองค์การให้ก้าวสู่องค์การแห่งการเรียนรู้
ที่สามารถเป็นแบบอย่างให้แก่องค์การอื่นๆ ได้ ซึ่งตรงกับ
มาตรฐานอุดมศึกษาข้อที่ 3 ก�ำหนดให้สถาบันมีการสร้าง
และพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่ง
ต้องมีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่องค์การแห่งการเรียนรู้
(ส�ำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, 2550: 7)
		 การสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ จะช่วยท�ำให้เกิด
คุณค่าขึ้นภายในวัฒนธรรมองค์การ ท�ำให้โรงเรียนมีความ
เข้มแข็ง สอดรับการการเป็นสถาบันการศึกษาที่ต้องการ
บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และนโยบายต่าง ๆ เหล่านี้
จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ หากขาดความร่วมมือและทัศนคติ
ที่ดีจาก ครู ซึ่งถือเป็นก�ำลังขับเคลื่อนส�ำคัญ ผู้วิจัย มีความ
สนใจที่จะศึกษาเรื่องแนวทางการบริหารการศึกษาเพื่อ
พัฒนาโรงเรียนสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ในมุมมองของครู
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 เพื่อน�ำ
ข้อมูลดังกล่าวมาสะท้อนภาพความเป็นจริง ของการสร้าง
องค์การแห่งการเรียนรู้ และเพือ่ วางทิศทางในการช่วย เพือ่
ก่อให้เกิดการพัฒนาการศึกษาและการวางแผนในบริหาร
การศึกษา น�ำผลของการวิจัยที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขปัญหา
และอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นในการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
ส� ำ หรั บ ผู ้ ที่ ส นใจเพื่ อ ให้ โ รงเรี ย นเกิ ด ประโยชน์ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเป็นไปตามหลักการ
บริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาโรงเรียนสู่องค์การแห่งการ
เรียนรู้

วัตถุประสงค์ในการวิจัย

		 1. เพื่อศึกษาถึงอิทธิพลของปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผล
ต่อการบริหารการศึกษา ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยม
ศึกษาเขต 8
		 2. เพื่อศึกษาถึงอิทธิพลของการบริหารการศึกษาที่
มีผลต่อการพัฒนาโรงเรียนสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ในมุมมองของครู ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 8
		 3. เพื่อน�ำเสนอแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนสู่
องค์การแห่งการเรียนรู้ ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยม
ศึกษาเขต 8

ขอบเขตของการท�ำวิจัย

ก�ำหนดประชากร
		 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูในสังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จ�ำนวน
55 โรงเรียน ประชากรจ�ำนวนทั้งสิ้น 1,667 คน (แหล่งที่มา
จาก (www.sesao8.go.th) โดยใช้สูตร ค�ำนวณวิธีของ
ทาโร ยามาเน จ�ำนวนทั้งสิ้น 324 ตัวอย่าง

สมมติฐานการวิจัย

		 1. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ, อายุ, สถานภาพ,
ระดับการศึกษา, รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และประสบการณ์
ท�ำงาน มีผลต่อการบริหารการศึกษา ส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8
		 2. ปัจจัยด้านการบริหารการศึกษา ได้แก่ การ
บริหารวิชาการ, การบริหารงบประมาณ, การบริหารงาน
บุคคล และการบริหารทั่วไป มีความสัมพันธ์ต่อการพัฒนา
โรงเรียนสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ ซึ่งประกอบไปด้วย การ
มีสมาชิกที่มีความเป็นเลิศ, การมีตัวแบบจากภายใน, การมี
วิสัยทัศน์ร่วมกัน, การเรียนรู้กันเป็นทีม และการคิดอย่าง
เป็นระบบในมุมมองของครู ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 8

การทบทวนวรรณกรรมและแนวคิด

		 ผู้วิจัยท�ำการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารการศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วย การบริหารการศึกษา
ทั้ง 4 งาน ประกอบด้วย การบริหารวิชาการ การบริหารงบ
ประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป มี
ความส�ำคัญและจ�ำเป็นอย่างยิ่ง และความเป็นมาตรฐาน
ขั้นพื้นฐานที่หน่วยงานควรปฏิบัติ โดยอาศัยการบูรณาการ
แนวคิดของ เสนาะ ดิเยาว์ (2548), ธีระ รุญเจริญ (2550),
กระทรวงศึกษาธิการ (2546) และ นาวิน เหมือนแสง
(2553)
		 ในขณะที่ ก ารพั ฒ นาโรงเรี ย นสู ่ อ งค์ ก ารแห่ ง การ
เรียนรู้ ยึดตามหลักของ ปีเตอร์ เซงเก้ (Senge, 1990a:30
อ้างอิงใน อิสรีย์ พงศ์กมลานนท์, 2551: 13) ซึ่งได้ให้ความ
หมายว่า องค์การที่บุคคลในองค์การนั้นมุ่งมั่นที่จะเพิ่มขีด
ความสามารถของตน มีการสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นความ
ปรารถนา เป็นที่ซึ่งมีสิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้น และมีการขยาย
ขอบเขตของแบบแผนการคิด เป็นซึ่งสามารถสร้างแรง
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บันดาลใจใหม่ๆ ได้อย่างอิสระ และเป็นทีซ่ งึ่ สมาชิกของ
องค์การมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องถึงวิธีการเรียนรู้ร่วมกัน
ซึง่ เป็นการมององค์การในระดับกว้างไม่ได้เฉพาะเจาะจง ว่า
ต้องเป็นสถานทีท่ ำ� งานด้านธุรกิจเท่านัน้ และเน้นทีผ่ ลส�ำเร็จ
ของบุคคลที่มีองค์การเป็นแหล่งของการเรียนรู้เพราะถ้า
ไม่ มี ก ารเรี ย นรู ้ ข องบุ ค คลแล้ ว ก็ จ ะไม่ มี ก ารเรี ย นรู ้ ข อง
องค์การอย่างแน่นอน แต่การที่บุคคลเรียนรู้แล้วก็ไม่ได้
เป็นหลักประกันว่าองค์การจะเกิดการเรียนรู้เสมอไป หาก
องค์การไม่สามารถเชื่อมโยงผลส�ำเร็จของบุคคลเข้ากับผล
ส�ำเร็จขององค์การโดยส่วนรวม ร่วมกับแนวคิดของ ฮอย
และมิสเกล (Hoy, & Miskel, 2001:3) กล่าว องค์การ
แห่งการเรียนรู้ หมายถึง องค์การที่สมาชิกได้พัฒนาขีด
ความสามารถของตนเพื่อการสร้างงานและการบรรลุเป้า
หมายแห่งงานอยู่อย่างต่อเนื่อง เป็นที่ซึ่งแนวคิดแปลกๆ
ใหม่ๆ ได้รับการกระตุ้นให้มีการแสดงออก เป็นที่ซึ่งความ

ทะเยอทะยานและแรงบันดาลใจของกลุ่มสมาชิกได้รับการ
สนับสนุนและส่งเสริมเป็นที่ซึ่งสมาชิกขององค์การได้เรียน
รู้ถึงวิธีการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และเป็นที่ซึ่งองค์การเองได้
มี ก ารขยายศั ก ยภาพเพื่ อ การแก้ ไ ขปั ญ หาและการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง และ สุพรรณี
กุลภา (2547: 11) ซึ่งสรุปว่า องค์การแห่งการเรียนรู้ หมายถึง
องค์ ก ารที่ มี ส มาชิ ก มี ก ารตื่ น ตั ว และมี แ รงบั น ดาลใจ
ที่จะพัฒนาศักยภาพของตนอย่างต่อเนื่อง มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่ ให้เกิดขึ้นกับองค์การมีการเรียนรู้
ร่วมกันอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
		 การศึกษาแนวทางการบริหารการศึกษาเพื่อพัฒนา
โรงเรี ย นสู ่ อ งค์ ก ารแห่ ง การเรี ย นรู ้ ใ นมุ ม มองของครู
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ผู้วิจัยได้
ศึกษาจากทฤษฎีและผลงานทีเ่ กีย่ วข้อง โดยใช้กรอบแนวคิด
ในการวิจัย ดังนี้

ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพ
- ระดับการศึกษา
- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
- ประสบการณ์ท�ำงาน

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

การบริหารการศึกษา
- การบริหารวิชาการ
- การบริหารงบประมาณ
- การบริหารงานบุคคล
- การบริหารทั่วไป
การพัฒนาโรงเรียนสู่องค์การ
แห่งการเรียนรู้
- การมีสมาชิกที่มีความเป็นเลิศ
- การมีตัวแบบจากภายใน
- การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน
- การเรียนรู้กันเป็นทีม
- การคิดอย่างมีระบบ
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วารสาร

สมาคมนักวิจัย

ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2559

วิธีด�ำเนินงานวิจัย

		 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม
สภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม การบริหารการศึกษา และ
การพัฒนาโรงเรียนสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ในส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 แหล่งที่มาของข้อมูล
ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ
		 1. ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
เอกสารอ้างอิงต่างๆ และผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ มาสร้าง
แบบสอบถาม
		 2. ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ครูในส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 แนวทาง
การบริหารการศึกษาเพือ่ พัฒนา โรงเรียนสูอ่ งค์การแห่งการ
เรียนรู้
		 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม 1 ฉบับ
แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้
		 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกีย่ วกับปัจจัยส่วนบุคคล
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะค�ำถามเป็นแบบปลายปิด
โดยให้เลือกตอบ ตามข้อความที่ก�ำหนดให้
		 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารการ
ศึกษา ลักษณะค�ำถามเป็นแบบปลายปิดแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า ตามระดับความคิดเห็นของครู ส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 โดย แบ่งระดับความคิด
เห็นเป็น 5 ระดับ
		 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนา
โรงเรียนสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ ลักษณะค�ำถามเป็นแบบ
ปลายปิดแบบมาตราส่วนประมาณค่า เกี่ยวกับระดับการ
พัฒนาโรงเรียนสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ตามระดับความ
คิดเห็นของครู ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 8 โดย แบ่งระดับความคิดเห็นเป็น 5 ระดับ

การเก็บรวบรวมข้อมูล

		 หลั ง จากที่ ผู ้ วิ จั ย ได้ ร วบรวมข้ อ มู ล ความคิ ด เห็ น
ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อน�ำมาเป็นแนวทางใน
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษากรอบแนวคิดในการ
วิจัยโดยผู้วิจัยได้ด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษา
ครั้งนี้อย่างเป็นขั้นตอนดังนี้
		 1. ได้เตรียมแบบสอบถามฉบับที่สมบูรณ์แล้ว ให้
เพียงพอกับจ�ำนวนประชากรที่ต้องการวิจัย

		 2. ผูว้ จิ ยั ท�ำการแจกแบบสอบถามไปยังกลุม่ ตัวอย่าง
324 ชุด โดยผู้ตอบแบบสอบถามด้วยตัวเอง
		 3. ตรวจสอบความสมบู ร ณ์ ข องค� ำ ตอบในแบบ
สอบถาม
		 4. จัดหมวดหมู่ของข้อมูลในแบบสอบถาม เพื่อน�ำ
ข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติ
		 5. ระยะเวลาในการท�ำวิจัย มกราคม 2557 กุมภาพันธ์ 2558

การวิเคราะห์ข้อมูล

		 วิเคราะห์ข้อมูลและทดสอบสมมติฐาน โดยจะมี
ขั้นตอนต่างๆ ดังนี้
		 1. ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน และประสบการณ์ท�ำงาน โดยมีลักษณะเป็น
แบบสอบถามปลายปิด ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยหาค่าแจกแจง
ความถี่ และหาค่าร้อยละ
		 2. การบริหารการศึกษา ได้แก่ การบริหารวิชาการ
การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการ
บริหารงานทั่วไป ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประเมินค่า ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน
		 3. การพัฒนาโรงเรียนสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ใน
มุมมองของครูในส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 8 ได้แก่ การมีสมาชิกที่มีความเป็นเลิศ การมีตัวแบบ
จากภายใน การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน การเรียนรู้กันเป็นทีม
การคิดอย่างมีระบบ มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประเมินค่า ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
		 4. เปรียบเทียบการพัฒนาโรงเรียนสู่องค์การแห่ง
การเรี ย นรู ้ ใ นมุ ม มองของครู ใ นส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก าร
ศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 จ�ำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ผู้
วิจัยใช้สถิติวิเคราะห์คือ ค่า t-test ใช้ทดสอบความแตก
ต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม และค่า F-test ชนิดเดียว
(One Way ANOVA) ใช้ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของ
กลุ่มตัวอย่างที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม แล้วทดสอบความแตก
ต่างเป็นรายคู่ด้วย LDS (Least Significant Difference)
ทดสอบสมมติฐานโดยสถิติเชิงสรุปอ้างอิง ซึ่งสถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์คือ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
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ผลการวิจัย

		 1. ปัจจัยส่วนบุคคล กลุม่ ตัวอย่างตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ�ำนวน 224 คน (คิดเป็นร้อยละ
69.1) รองลงมาคือเพศชาย จ�ำนวน 100 คน (คิดเป็นร้อย
ละ 30.9) มีอายุตั้งแต่ 21-30 ปี มากที่สุดจ�ำนวน 106 คน
(คิดเป็นร้อยละ 32.7) รองลงมาคือ ตั้งแต่อายุ 31-40 ปี
จ�ำนวน 103 คน (คิดเป็นร้อยละ 31.8) และอายุ 41-50 ปี
จ�ำนวน 70 คน (คิดเป็นร้อยละ 21.6) ตามล�ำดับ น้อยที่สุด
คือ มากกว่า 51 ปี จ�ำนวน 45 คน (คิดเป็นร้อยละ13.9)
สถานภาพส่วนใหญ่โสด จ�ำนวน 169 คน (คิดเป็นร้อยละ
52.2) รองลงมาคือ สถานภาพสมรส จ�ำนวน 144 คน (คิด
เป็นร้อยละ 44.4) และสถานภาพหม้าย/หย่าร้าง/แยกกัน
อยู่ จ�ำนวน 11 คน (คิดเป็นร้อยละ 3.4) ส่วนใหญ่จบการ
ศึกษาปริญญาตรี จ�ำนวน 242 คน (คิดเป็นร้อยละ 74.7)
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รองลงมาคือ ปริญญาโท จ�ำนวน 82 คน (คิดเป็นร้อยละ
25.3) มีรายได้ต่อเดือนเฉลี่ยต่อเดือน 10,000-20,000
บาท จ�ำนวน 158 คน (คิดเป็นร้อยละ 48.8) รองลงมาคือ
รายได้ 20,001-30,000 บาท จ�ำนวน 81 คน (คิดเป็นร้อย
ละ 25.0) และรายได้ 30,001-40,000 บาท จ�ำนวน 52 คน
(คิดเป็นร้อยละ 16.0) ตามล�ำดับ น้อยที่สุดคือ 40,001
บาทขึ้นไป จ�ำนวน 33 คน (คิดเป็นร้อยละ 10.2) ส่วนใหญ่
มีประสบการณ์ท�ำงาน 11 ปีขึ้นไป จ�ำนวน 132 คน (คิด
เป็นร้อยละ 40.7) รองลงมาคือ 5-10 ปี จ�ำนวน 109 คน
(คิดเป็นร้อยละ 33.6) และ 3-4 ปี จ�ำนวน 57 คน (คิดเป็น
ร้อยละ 17.6) ตามล�ำดับ น้อยที่สุดคือ 1-2 ปี จ�ำนวน 26
คน (คิดเป็นร้อยละ 8.0)
		 2. ผลการวิเคราะห์คา่ สถิตพิ รรณนาระดับการบริหาร
การศึกษาในมุมมองของครู ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 8 โดยหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ดังตาราง

ตาราง 1 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การบริหารการศึกษาและการพัฒนาโรงเรียนสู่องค์การแห่งการเรียนรู้
ในมุมมองของครูส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8
			 ตัวแปร
การบริหารวิชาการ
การบริหารงบประมาณ
การบริหารงานบุคคล
การบริหารทั่วไป
ภาพรวม		
การมีสมาชิกที่มีความเป็นเลิศ
การมีตัวแบบภายใน
การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน
การเรียนรู้กันเป็นทีม
การคิดเป็นมีระบบ
ภาพรวม		

(Mean)
4.37
4.34
4.33
4.33
4.34
4.33
4.35
4.32
4.33
4.36
4.34

Std. Deviation
0.40
0.44
0.41
0.45
0.36
0.42
0.48
0.47
0.45
0.49
0.38

แปลผล
ระดับมากที่สุด
ระดับมากที่สุด
ระดับมากที่สุด
ระดับมากที่สุด
ระดับมากที่สุด
ระดับมากที่สุด
ระดับมากที่สุด
ระดับมากที่สุด
ระดับมากที่สุด
ระดับมากที่สุด
ระดับมากที่สุด
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		 จากตาราง 1 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพรรณนา
ระดับการบริหารการศึกษาในมุมมองของครู ส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 โดยภาพรวม อยู่ในระดับ
มากที่สุด (x=4.34) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุก
ด้านอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน เรียงตามล�ำดับดังนี้ การ
บริหารวิชาการ (x=4.37) การบริหารงบประมาณ (x=4.34)
การบริหารงานบุคคล (x=4.33) และการบริหารทั่วไป
(x=4.33)
		 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพรรณนาระดับการพัฒนา
โรงเรี ย นสู ่ อ งค์ ก ารแห่ ง การเรี ย นรู ้ ใ นมุ ม มองของครู
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 โดยภาพ
รวม อยู่ในระดับมากที่สุด (x=4.34) เพื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน เรียงตาม
ล�ำดับดังนี้ การคิดอย่างเป็นระบบ (x=4.36) การมีตัวแบบ
จากภายใน (x=4.35) การเรียนรู้กันเป็นทีม (x=4.33) การ
มีสมาชิกที่มีความเป็นเลิศ (x=4.33) และการมีวิสัยทัศน์
ร่วมกัน (x =4.32)

		 3. การเปรี ย บเที ย บการบริ ห ารการศึ ก ษา
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 จ�ำแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า สถานภาพที่ต่างกัน มีผลต่อ
การบริหารการศึกษา แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา ราย
ได้เฉลี่ยต่อเดือน และประสบการณ์ ที่ต่างกัน มีผลต่อการ
บริหารการศึกษา ไม่แตกต่างกัน
		 จากตาราง 2 การเปรียบเทียบการบริหารการศึกษา
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 จ�ำแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้านสถานภาพแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส�ำคัญที่ระดับ .05 ซึ่งหมายความว่า ครูที่มีสถานภาพ
แตกต่างกันมีผลต่อการการบริหารการศึกษา แตกต่างกัน
จึงท�ำการเปรียบเทียบรายคู่ด้วย LDS (Least Significant
Difference)

ตาราง 2 การเปรียบเทียบการบริหารการศึกษา ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 จ�ำแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล
ปัจจัยส่วนบุคคล
เพศ			
อายุ			
สถานภาพ		
ระดับการศึกษา
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ประสบการณ์ท�ำงาน

สถิติที่ใช้
t-test
F-test
F-test
t-test
F-test
F-test

ค่าที่ได้
t=-0.92
F=0.48
F=3.06
t=-1.04
F=0.99
F=0.78

Sig
0.36
0.69
0.048
0.30
0.40
0.50

ตาราง 3 การเปรียบเทียบทดสอบรายคู่ด้วย LSD จ�ำแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล ด้านสถานภาพ
				
สถานภาพ
MD.
โสด (Mean = 4.37)
หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ (Mean = 4.10)
0.27
สมรส (Mean = 4.33)
หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่(Mean = 4.10)
0.24
*มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ยอมรับสมมติฐาน
X
X
�

X
X
X

Sig
0.02*
0.03*

Journal of the Association of Researchers
		 จากตาราง 3 พบว่า การบริหารการศึกษา ส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 จ�ำแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล ด้านสถานภาพ พบความแตกต่างระหว่าง
สถานภาพโสด และกลุ่มสถานภาพหม้าย/หย่าร้าง/แยกกัน
อยู่ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
		 พบความแตกต่างระหว่าง สถานภาพสมรส และ
กลุม่ สถานภาพหม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ อย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
การทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบ
แนวทางการบริ ห ารการศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาโรงเรี ย นสู ่
องค์การแห่งการเรียนรู้ในมุมมองของครู ส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8
		 เพื่อตอบสมมติฐานดังกล่าวผู้วิจัยเลือกใช้เทคนิค
น�ำการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory
Factor analysis) โดยอาศัยรูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้าง

Vol.21 No.1 January - April 2016

129

เชิงเส้นหรือ โมเดลลิสเรล (Linear Structural Relationship Model or LISREL Model) ก่อนท�ำการวิเคราะห์มี
การทดสอบ คุณสมบัติต่าง ๆ ว่าข้อมูลเหมาะสมกับเทคนิค
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นหรือไม่ ด้วย
การทดสอบค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั (Pearson’s Coefficient Correlation) ระหว่างกลุ่มตัวแปรแฝง การหา
เมตริกความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรแฝงแต่ละคู่ ก็เพื่อ
หลีกเลี่ยงปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ที่สูงจนเกิด
ปัญหาการร่วมเส้นตรงพหุ (Multicollinearity) ดังตาราง
		 ผลการวิเคราะห์จากตาราง 4 พบว่าตัวแปรทั้งหมด
ไม่มีคู่ใดมีปัญหาการร่วมเส้นตรงพหุ (Multicollinearity)
ผู้วิจัยจึงน�ำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์เส้นทางโดยใช้ดัชนีที่
ใช้ในการตรวจสอบความสอดคล้องและความกลมกลืน
ของตัวแบบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ในล�ำดับต่อไป

ท�ำงานเป็นทีม

การคิดเป็นระบบ

ตัวแบบภายใน

เป็นเลิศ

บริหารทั่วไป

0.54
0.51
0.52
0.60
0.57
0.57
0.56
0.66
1.00

บริหารบุคคล

0.48
0.53
0.55
0.60
0.53
0.57
0.71
1.00

งบประมาณ

วิชาการ		
1.00 0.62 0.53 0.56
0.52 0.53
0.46
งบประมาณ		
1.00 0.65 0.58
0.45 0.47
0.50
บริหารบุคคล			
1.00 0.67
0.50 0.48
0.55
บริหารทั่วไป				
1.00
0.55 0.56
0.61
เป็นเลิศ						
1.00 0.64
0.58
ตัวแบบภายใน						
1.00
0.63
วิสัยทัศน์ร่วมกัน							
1.00
ท�ำงานเป็นทีม								
การคิดเป็นระบบ

วิชาการ

วิสัยทัศน์ร่วมกัน

ตาราง 4 ผลการเปรียบเทียบความสัมพันธ์รายคู่
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ผลการทดสอบการองค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory
Factor analysis) ของตัวแบบก่อนปรับ

ภาพ 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบแนวทางการบริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาโรงเรียนสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ในมุมมอง
ของครูส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 (ก่อนปรับ)

ภาพ 3 การวิเคราะห์องค์ประกอบแนวทางการบริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาโรงเรียนสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ในมุมมอง
ของครูส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 (หลังปรับ)
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ตาราง 5 การวิเคราะห์องค์ประกอบแนวทางการบริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาโรงเรียนสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ใน
		 มุมมองของครูส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8
λX

t-value

R2

13.36
15.08
16.57
17.82

0.47
0.59
0.64
0.72

การพัฒนาโรงเรียนองค์การแห่งการเรียนรู้			
1. การมีสมาชิกที่มีความเป็นเลิศ		
0.31
14.23
2. การมีตัวแบบจากภายใน		
0.36
14.97
3. การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน		
0.38
16.35
4. การเรียนรู้กันเป็นทีม		
0.37
16.57
5. การคิดอย่างมีระบบ		
0.39
16.27
การบริหารการศึกษา <->การพัฒนาโรงเรียนองค์การแห่งการเรียนรู้ 0.86
35.59

0.52
0.56
0.66
0.67
0.63

ปัจจัยด้าน  

การบริหารการศึกษา			
1. การบริหารวิชาการ		
0.27
2. การบริหารงบประมาณ		
0.34
3. การบริหารบุคคล		
0.33
4. การบริหารทั่วไป		
0.38

		 ผลการวิเคราะห์ องค์ประกอบแนวทางการบริหาร
การศึกษาเพื่อพัฒนาโรงเรียนสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ใน
มุมมองของครู ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 8 พบว่ามีความสัมพันธ์กันสูงถึงร้อยละ 86 โดยปัจจัย
ด้านการบริการศึกษาได้รับอิทธิพลจาก การบริหารทั่วไป
(λX = 0.38) การบริหารงบประมาณ (λX = 0.34) การ
บริหารบุคคล (λX = 0.33) และ การบริหารวิชาการ (λX
= 0.27) ตามล�ำดับ
		 ส่วนปัจจัยด้านการพัฒนาโรงเรียนองค์การแห่งการ
เรียนรู้ ได้รับอิทธิพลจาก การคิดอย่างมีระบบ (λX = 0.39)
การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (λX = 0.38) การเรียนรู้กันเป็นทีม
(λX = 0.37) การมีตัวแบบจากภายใน (λX = 0.36) และ
การมีสมาชิกที่มีความเป็นเลิศ (λX = 0.31) ตามล�ำดับ

สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ

		 การศึกษาแนวทางการบริหารการศึกษาเพื่อพัฒนา
โรงเรี ย นสู ่ อ งค์ ก ารแห่ ง การเรี ย นรู ้ ใ นมุ ม มองของครู
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 มีวัตถุ
ประสงค์ของการวิจยั เพือ่ (1) เพือ่ ศึกษาถึงอิทธิพลของปัจจัย
ส่วนบุคคลที่มีผลต่อการบริหารการศึกษา ส�ำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 (2) เพื่อศึกษาถึงอิทธิพล
ของการบริหารการศึกษาที่มีผลต่อการพัฒนาโรงเรียนสู่
องค์การแห่งการเรียนรู้ในมุมมองของครู ส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 และ (3) เพื่อน�ำเสนอ
แนวทางในการพัฒนาโรงเรียนสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ใน
มุมมองของครู ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 8
		 พบว่า ระดับการบริหารการศึกษาในมุมมองของครู
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 โดยภาพ
รวม อยู่ในระดับมากที่สุด เพื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน เรียงตามล�ำดับดังนี้
การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหาร
งานบุคคล และการบริหารทั่วไป
		 ระดับการพัฒนาโรงเรียนสู่องค์การแห่งการเรียนรู้
ในมุมมองของครู ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 8 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน เรียง
ตามล�ำดับดังนี้ การคิดอย่างเป็นระบบ การมีตัวแบบจาก
ภายใน การเรียนรู้กันเป็นทีม การมีสมาชิกที่มีความเป็น
เลิศ และการมีวิสัยทัศน์ร่วมกันการเปรียบเทียบการพัฒนา
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โรงเรี ย นสู ่ อ งค์ ก ารแห่ ง การเรี ย นรู ้ ใ นมุ ม มองของครู
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 จ�ำแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า สถานภาพที่ต่างกัน มีผลต่อ
การบริหารการศึกษา แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา ราย
ได้เฉลี่ยต่อเดือน และประสบการณ์ ที่ต่างกัน มีผลต่อการ
บริหารการศึกษา ไม่แตกต่างกัน
		 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านส่วนบุคคล ไม่มีผลต่อ
การบริหารการศึกษา และ การพัฒนาโรงเรียนเพื่อเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ แต่เมือ่ ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยการบริหารศึกษา กับการพัฒนาโรงเรียนเพื่อเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ ผลการวิจัยพบว่ามีความสัมพันธ์
กันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (ค่าความสัมพันธ์เท่ากับ 0.86)
เมื่อน�ำมาพิจารณาด้วยค่าการวิเคราะห์องค์ประกอบผล
การวิจัยพบว่า องค์ประกอบที่มีความส�ำคัญในการบริหาร
การศึกษาได้แก่ การบริหารทั่วไป การบริหารงบประมาณ
และการบริหารงานบุคคล ตามล�ำดับ ส่วนการพัฒนา
โรงเรียนเพื่อเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ องค์ประกอบที่มี
ความส�ำคัญได้แก่ การคิดอย่างเป็นระบบ การมีวิสัยทัศน์
ร่วมกัน การเรียนรู้กันเป็นทีม และการมีตัวแบบจากภายใน
ตามล�ำดับ

ของงานเป็นหลัก โดยเน้นความโปร่งใส ความรับผิดชอบที่
ตรวจสอบได้ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชนและ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล อันดับที่มีความส�ำคัญถัดมาได้แก่ การ
บริหารงบประมาณ โดยต้องมุ่งเน้นความเป็นอิสระ ในการ
บริหารจัดการมีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึด
หลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณ
แบบมุ่งเน้นผลงาน ให้มีการจัดการเพื่อประโยชน์ทางการ
ศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพทีด่ ขี นึ้ ต่อผูเ้ รียนและการบริหาร
บุคคล โดยถือเป็นภารกิจส�ำคัญที่มุ่งเน้นส่งเสริมให้สถาน
ศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถาน
ศึ ก ษาเพื่ อ ด� ำ เนิ น การด้ า นการบริ ห ารงานบุ ค คลให้ เ กิ ด
ความคล่องตัว อิสระภายในกฎหมายระเบียบเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนามีความรู้ ความสามารถ มีขวัญก�ำลังใจได้
รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและก้าวหน้าใน
วิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้
เรียนเป็นส�ำคัญ
		 ในขณะที่การพัฒนาโรงเรียนเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ มีปจั จัยส�ำคัญได้แก่ การคิดอย่างมีระบบ ซึง่ เป็นวินยั
ที่มีความส�ำคัญมากที่สุดที่ในความเป็นจริง ผู้คน พนักงาน
ผูบ้ ริหารหลายคน ไม่สามารถฝึกฝนตนเองให้มคี วามสามารถ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
คิดได้อย่างเป็นระบบหรือคิดได้ล่วงหน้าบ้างคิดว่าตนที่
		 ปัจจัยส่วนบุคคลไม่มีผลต่อการบริหารการศึกษา ปฏิ บั ติ ง านทุ ก วั น เป็ น การแก้ ป ั ญ หาและพั ฒ นางาน
แต่ ผ ลการวิ จั ย พบว่ า การพั ฒ นาโรงเรี ย นสู ่ อ งค์ ก ารแห่ ง เนื่องจากคิดตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และ
การเรียนรู้ มีความสัมพันธ์กับการบริหารการศึกษาอย่างมี การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ซึ่งเน้น การสานวิสัยทัศน์ ที่ท�ำให้
นัยส�ำคัญ ดังนั้นส�ำหรับแนวทางการบริหาร เพื่อพัฒนา พนักงานองค์การพร้อมทีจ่ ะรุดไปข้างหน้า วิสยั ทัศน์สามารถ
โรงเรียนสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ในมุมมองของครู จึงต้อง ชี้น�ำการคิด และการวางแผนเชิงกลยุทธ์องค์การแห่งการ
อาศัยคุณภาพของการบริหารการศึกษา โดยปัจจัยทีม่ คี วาม เรียนรู้ต้องมีเอกลักษณ์ขององค์การ มีวัตถุประสงค์เป็นพื้น
ส�ำคัญ สามล�ำดับแรกได้แก่ การบริหารทั่วไป สอดคล้องกับ ฐาน และมีวิสัยทัศน์เป็นตัวกระตุ้นและการบริหารบุคคล
กระทรวงศึกษาธิการ (2546) ที่เสนอว่าการบริหารทั่วไป ตามล�ำดับ
ส�ำคัญเพราะ การบริหารทั่วไปเป็นงานที่เกี่ยวกับการจัด
ระบบบริหารองค์กร ให้บริการงานอื่นๆ บรรลุผลตาม ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
มาตรฐาน คุณภาพและเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ โดยมีบทบาท 		 1. การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาในแนวภาคตัดขวาง
หลักในการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และการอ�ำนวย ผู้ที่สนใจอาจจะศึกษาในลักษณะเป็นแนวอนุกรมเวลาซึ่ง
การ ความสะดวกต่างๆ ในการให้บริหารการศึกษาทุกรูป อาจจะได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันได้
แบบมุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี 		 2. การศึกษาครั้งนี้เน้นแนวทางการบริหารการ
อย่างเหมาะสม ส่งเสริมในการบริหารและการจัดการศึกษา ศึกษาเพื่อพัฒนาโรงเรียนสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ในมุม
ของสถานศึกษา ตามหลักการบริหารงานทีม่ งุ่ เน้นผลสัมฤทธิ์ มองของครู ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 8
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		 3. ผู้ที่สนใจอาจจะท�ำการศึกษาเชิงเปรียบเทียบผล
ที่เกิดขึ้นในระหว่างเขตการศึกษา ก็จะได้ข้อค้นพบที่แตก
ต่างออกไป
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