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The Correlation Between Learning Organization and Academic Administrative 
Development in Primary School under The Office of Chachoengsao Education 

Service Area 1

ปญญา วิริยะศึกษา

ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ : ดร.วิชิต แสงสวางและ ดร.สมศักดิ์ เอี่ยมคงสี

ABSTRACT

 The purposes of this research were as follows :1) to study the level of learning organization in primary schools 

under the Office of Chachoengsao Educational Service Area 1. 2) to study the level of academic administration in 

the primary schools under the Office of Chachoengsao Educational Service Area 1. 3) to study the relationship 

between the learning organization and the academic administration in primary schools under the Office of 

Chachoengsao Educational Service Area 1. The sample consisted of 443 administrators and teachers. The instrument 

used for data collection was a questionnaire. The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard 

deviation and Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient.

 The results were as follows.

 1) The level of learning organization in the primary schools under the Office of Chachoengsao Educational 

Service Area 1, as whole was at a high level, ranking by the mean scores from high to low; shared vision, mental 

model, personal mastery, organization transformation, technology application, team learning, and systematic thinking.

The academic administration in the primary schools under the Office of 

 2) Chachoengsao Educational Service Area 1,as a whole was at a high level, ranking by the mean scores 

from high to low; the development of internal quality assurance system, the research for educational quality 

development, educational supervision, teaching and learning management, and learning resources development.

 3) There was a positive co relational a high level between the learning organization and the academic 

administration in the primary schools under the Office of Chachoengsao Educational Service Area 1. The level of 

statistically significant difference was .05 

Keywords : learning organization, academic administration

  บทคัดยอ

 การวจิยัครัง้นีไ้ดมวีตัถปุระสงคของการวจิยัดงันี ้1) เพือ่ศกึษาระดบัความเปนองคกรแหงการเรยีนรูของสถานศกึษา สงักดัสาํนกังาน

เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 2) เพื่อศึกษาระดับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 3)เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความเปนองคกรแหงการเรียนรูกับการบริหารงานวิชาการใน

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารโรงเรียน และครู จํานวน 

443 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

และคาสหสัมพันธแบบเพียรสัน
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 ผลการวิจัยพบวา

 1. ความเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีคาเฉลี่ย

ในภาพรวมอยูในระดบัมาก เรยีงลาํดบัคาเฉลีย่จากมากไปหานอย คอื การมวีสิยัทศันรวมกนั การมแีบบแผนความคดิ การเปนบคุคลทีร่อบรู 

การปรับเปลี่ยนองคกร การนําเทคโนโลยีไปใช การเรียนรูรวมกันเปนทีม และการคิดเชิงระบบ

 2. การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีคาเฉล่ียในภาพ

รวมอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดานการวิจัย

เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดานการนิเทศการศึกษา ดานการจัดการเรียนการสอน และดานการพัฒนาแหลงการเรียนรู

 3. ความสัมพันธระหวางความเปนองคกรแหงการเรียนรูกับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการ

ศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีความสัมพันธทางบวกในระดับสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คําสําคัญ : องคกรแหงการเรียนรู, การบริหารงานวิชาการ

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
   สังคมโลกในปจจุบันกําลังอยูในยุคสารสนเทศ เปนโลกที่

ไรพรมแดนหรือโลกแหงขอมูลสารสนเทศ วีรวุธ มาฆะศิรานนท 

(2542, หนา 11) กลาววา องคกรรวมทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ เอกชน 

ตางก็เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงน้ีอยางหลีกเลี่ยงไมได องคกรและ

คนในองคกรจงึตองปรบัตวัเองเพือ่การอยูรอด และเพือ่เอาชนะการ

เปลี่ยนแปลงตางๆ ดวยเหตุผลน้ีเององคกรตองปรับเปล่ียน

ยุทธศาสตรของตนเองจากการสะสมทุน หรือวัตถุดิบมาเปนการ

สะสมบุคลากรที่มีความรู และสะสมขอมูลขาวสาร เพื่อใหองคกร

สามารถนําความรูและขอมูลนั้นมาจัดการกับการเปลี่ยนแปลงได

อยางมีคุณภาพ เปนที่ยอมรับวาทามกลางกระแสโลกาภิวัตน 

ไดสงผลหลายสิ่งหลายอยางที่เปนปจจัยตอองคกร ที่จะตองมีการ

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว จึงนับวาเปนการทาทายความสามารถ

ของผูบริหารหรือผูนําองคกรใหมท่ีจะตองนําความรู ความเขาใจ 

และสามารถเปลี่ยนแปลงความทาทายนี้ใหเปนโอกาส พรอมทั้ง

บริหารและจัดการความเปลี่ยนแปลงไดอยางมีประสิทธิภาพ

 การเปล่ียนแปลงดังกลาวน้ี ไดสงผลกระทบตอองคกรซึ่ง       

เอกชัย กี่สุขพันธ (2545, หนา 10) กลาววา ทุกองคกรและสถาบัน

ตางๆ ไมสามารถอยูนิ่งได โดยเฉพาะทางการศึกษามีการรื้อระบบ

อยางรุนแรงหรือเรียกวา ปฏิรูปการศึกษาซ่ึงนับวาเปนการ

เปลีย่นแปลงครัง้ยิง่ใหญ ดงันัน้ การเปลีย่นแปลงในดานการบรหิาร

และการจัดการศึกษาของประเทศไทยในปจจุบันและอนาคตจึงไม

สามารถหลีกเลี่ยงได ทําใหผูบริหารหรือผูนําทางการศึกษาทุกคน

จําเปนปรับปรุงเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นโดยการปรับกรอบแนวคิดไม

ยึดติดกับแนวคิดเกาวิธีการเดิมหรือพฤติกรรมที่เคยชิน นอกจากนี้ 

วโิรจน สารรัตนะ และอญัชล ีสารรตันะ (2545 ก, หนา 44) ไดกลาว

วาการบริหารในภาวการณเปลี่ยนแปลงตองคํานึงถึงภาระของผูนํา

และสมาชิกทุกคนในองคกรที่จะตองชวยกันพัฒนาโรงเรียนใหเปน

องคกรแหงการเรียนรู ซึ่งเปนสิ่งที่ผูบริหารหรือผูนําองคกรยุคใหม

จะตองสรางขึน้ และแสดงศกัยภาพความเปนผูนาํในการจดัการหรอื

แสวงหาโอกาส เพื่อใหการเรียนรู ไดเกิดขึ้นอยางตอเนื่องจากความ

เชื่อที่วาคนยิ่งรูก็ยิ่งขยายขีดความสามารถของตนออกไป องคกรที่

กอใหเกิดการเรียนรูก็จะเติบโตและพัฒนาตอไปไดโดยไมมีที่สิ้นสุด 

กลาวไดวาองคกรแหงการเรียนรูเปนองคกรที่สมาชิกไดพัฒนา

ขยายขีดความสามารถ เพื่อการสรางสรรคงาน การบรรลุเปาหมาย

แหงงานอยูอยางตอเนื่อง และเปนการกระตุนใหสมาชิกในองคกร

ไดแสดงออกมีความรูใฝรู ใฝเรียน มีแรงบันดาลใจที่จะสงเสริมให

องคกรเปนองคกรแหงการเรียนรูที่สมาชิกทุกคนเรียนรูถึงวิธีการ

เรียนรูซึ่งกันและกัน และเปนองคกรที่มีการขยายศักยภาพ เพื่อแก

ปญหาและสรางสรรคองคความรูใหมๆ ประสบการณใหมๆ ทักษะ

ใหมๆ และนวัตกรรมใหมๆ ไดอยางตอเนื่อง จนทําใหองคกรนั้นๆ 

กลายเปนองคกรแหงการเรียนรูที่ยั่งยืน

 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร

กจิการบานเมอืงทีด่ ีพ.ศ. 2546 มาตรา 11 ระบุไววา “สวนราชการ

มีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการเพื่อใหมีลักษณะเปนองคกร

แหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอโดยตองรับรู ขอมูลขาวสารและ

สามารถประมวลผลความรูในดานตางๆ เพือ่นาํมาประยกุตใชในการ

ปฏบิตัริาชการไดอยางถกูตองรวดเรว็และเหมาะสมกบัสถานการณ

รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถสรางวิสัยทัศน

และปรับเปล่ียนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรที่มี

ประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกันทั้งน้ีเพื่อประโยชนในการ

ปฏบิตัริาชการของสวนราชการ” และผูนาํองคกรเปนผูมสีวนสาํคญั

อยางยิง่ตอการเปลีย่นแปลงขององคกรสอดรบักบัภาวฒัน พนัธุแพ 

(2547, หนา 57) ทีไ่ดกลาววาการเปล่ียนแปลงองคกรจะไมสามารถ

เกิดขึ้นไดเลยหากผูนําไมเปนผูริเริ่มโดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงไป
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เปนองคกรแหงการเรยีนรูซึง่จะตองทาํใหบุคลากรในองคกรยอมรบั

และมีความรูสึกรวมกับการเปลี่ยนแปลงซ่ึงถือเปนภารกิจที่ทาทาย

สําคัญของผูนําองคกรในปจจุบัน

 นอกจากนี ้องคกรแหงการเรยีนรูไมเพยีงแตกระตุนสงเสรมิ

การเรียนรูของผูบริหาร คณะครู ใหมีความกระตือรือรนใฝรูพรอม

ที่จะเรียนรู  พัฒนาตนและปรับปรุงพฤติกรรมอยางสรางสรรค

อยู ตลอดเวลาเทานั้น แตยังเปนหัวใจหลักของสถานศึกษาใน

ฐานะองคกรแหงการเรียนรู  ก็คือ สัมฤทธิ์ผลของผู เรียนที่ได 

จากประสบการณการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันสงผลใหผู เรียน

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ในการเรียนรู อยางสรางสรรค แสดง

ศกัยภาพโดยการสรางองคความรูใหมๆ  นวตักรรมใหมๆ  ตลอดเวลา 

สงผลใหผูเรียนทุกคนในโรงเรียนไดพัฒนาตนใหเจริญเติบโตอยาง

สมบูรณตามศักยภาพของตน ทั้งดานสังคม รางกาย สติปญญา 

อารมณและจิตวิญญาณ เปนบุคคลแหงการเรียนรูที่สามารถดํารง

ชีวิตในสังคมใดๆ ไดอยางมีปญญา เปนคนดี และมีความสุข ซึ่ง

เปนการเรียนรูตลอดชวีติ และในทีส่ดุทาํใหโรงเรยีนกลายเปนองคกร

แหงการเรียนรู ดวยเหตุนี้สถานศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การ

ศกึษาประถมศึกษาฉะเชงิเทรา เขต 1 ทีต่ระหนกัถงึการเปล่ียนแปลง

ดังกลาวเปนอยางยิ่ง เน่ืองจากในอดีตท่ีผานมาสถานศึกษาใน

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มี

กรอบความคิดในการสอนที่เนนครูเปนศูนยกลางโดยการถายทอด

ความคิดลงสูการสอนแลวใหผูเรียนเปนผูรับ และเนนวิธีการทองจํา

มากกวาความเขาใจ จึงทําใหผูเรียนไมมีโอกาสแสดงความสามารถ

หรือความคิดเห็น ซึ่งนับวาเปนวิธีสอนที่ไมเอื้อตอการพัฒนาของ

ผู เรียนและที่สําคัญผู เรียนไมมีโอกาสไดเรียนในสิ่งที่ตนสนใจ

หรอืถนดั จงึสงผลใหผูเรียนไมสามารถแสดงศกัยภาพของตนไดอยาง

เต็มที่ นอกจากนี้แลวครูสวนใหญ ยังสอนในสิ่งท่ีตนรู สนใจ และ

เนื้อหาหรือตําราที่ใชสอนก็เปนแบบเดิมๆ ทําใหผูเรียนมีพัฒนาการ

ตามกรอบความคิดแบบเกามาอยางตอเนื่อง จากครูเลาแลวรุนเลา 

จนกลายเปนวฒันธรรมการสอนของสถานศกึษาท่ีกาํลงัสวนกระแส

ตอการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งนับวาเปนปญหาที่สงผลกระทบอยาง

รุนแรงตอสถานศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 กลาวคือ ผูบริหารและคณะครูจําตองเปล่ียน

กระบวนการการสอนแบบครูเปนศูนยกลาง เปนวิธีการสอนที่เนน

ผูเรียนเปนสาํคญั โดยคณะผูบรหิาร และคณะครตูองจดักระบวนการ

เรียนรู ที่ทําใหผู เรียนทุกคนสามารถเรียนรู  พัฒนาและคนพบ

ศักยภาพตนเองได ดังนั้นคณะผูบริหารสถานศึกษา และคณะครู

จําตองมีมุมมองที่เปดกวางมีวิธีคิดแบบใหม หรือเปล่ียนกระบวน

ทัศนใหม รู เทาทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และจัด

กระบวนการเรียนรูใหสอดคลองกับความตองการของสังคม ชุมชน

หรือทองถิ่น ดังที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 

(2543, หนา 1) กลาววา การปรับเปล่ียนที่มุงเนนการปฏิบัติและ

สอดรบักบัหวัใจของการปฏริปูการศกึษา คอืการปฏิรปูกระบวนการ

เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยการจัดการศึกษาใหผูเรียนได

เรียนรูอยางตอเนื่องและยั่งยืนเปนการศึกษาตลอดชีวิต

 ในปจจุบันไดเกิดกระแสแนวคิดเกี่ยวกับ “องคกรแหงการ

เรยีนรู”วาเปนการบรหิารรปูแบบหนึง่ทีใ่ชเปนพืน้ฐานในการกาวไป

สูความสําเร็จขององคกรไดทุกประเภท ไมวาจะเปนองคกรภาค

ราชการรัฐวิสาหกิจ หรือธุรกิจเอกชน ตางก็สามารถจะประยุกตใช

รวมกนักบัระบบการบรหิารรปูแบบอืน่ๆ ทีม่ลีกัษณะเปนการพฒันา

องคกรใหเพียบพรอมไปดวยความคิดริเริ่มสรางสรรค และใหบรรลุ

ผลสําเร็จ ในระบบการบริหารเชิงคุณภาพรวมตลอดทั่วทั้งองคกร 

(วีรวุธ มาฆะศิรานนท, 2545, หนา 3)

 การดําเนินงานจัดการศึกษาในโรงเรียนใหมีคุณภาพและ

บรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ตองอาศัยการบริหารงานตางๆ ในโรงเรียน

และการบรหิารงานวชิาการกถ็อืวาเปนงานหนึง่ซึง่เปนงานหลกัของ

โรงเรยีนมคีวามสําคญัอยางยิง่ตอการจดัการศกึษาใหบรรลเุปาหมาย

ตามที่กําหนดไว ดังจะเห็นไดจากมาตรฐานหรือคุณภาพการ

ศกึษาจะปรากฏชดั เมือ่การบรหิารงานวชิาการประสบผลสาํเรจ็ การ

บริหารงานวิชาการจึงนับวามีบทบาทสูงสุดตอความสําเร็จหรือ

ความลมเหลวของการบริหารงานในโรงเรียน (บุญทิพย สุริยวงศ, 

2544, หนา 65) นอกจากน้ี งานวิชาการยังเปนตัวช้ีวัดใหเห็นถึง

คุณภาพ และประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาของโรงเรียนนั้นๆ 

โดยดูที่ผลผลิตการศึกษา คือตัวนักเรียนวามีคุณภาพเพียงใด เปนที่

ยอมรับชื่นชมของสังคมหรือไมอยางไร โรงเรียนจะมีชื่อเสียงหรือไม

ขึน้อยูกบังานวชิาการเปนสวนใหญ แตกตางจากงานอืน่ๆ ในโรงเรยีน

ทีเ่ปนงานสนบัสนนุและเปนงานทีม่คีวามสําคญัอนัดบัรอง ผูบรหิาร

และครจึูงควรใหความสนใจและทุมเทใหกบัการบรหิารงานวชิาการ

ใหมากที่สุดดวย (ทองสุข รวยสูงเนิน, 2540, หนา 19) จากเหตุผล

ขางตนจงึกลาวไดวาการบรหิารงานวชิาการเปนหัวใจสาํคญัของการ

บริหารสถานศึกษา และเปนสวนหนึ่งของการบริหารการศึกษา

จะตองใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง สวนการบริหารงานดานอื่น 

ความสําคัญๆ แมจะมีเชนเดียวกันแตก็เปนเพียงสวนสงเสริม และ

สนับสนุนใหงานวิชาการดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น

ผู บริหารสถานศึกษาซึ่งมีบทบาทหนาที่ในการบริหารจะตอง

สนับสนุนใหครูผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหบรรลุผลตาม

จดุมุงหมายของหลกัสตูรตอไป (รจุริ ภูสาระ, 2545 หนา 57) ท่ีกลาว

ถงึปญหาการจดัการเรยีนการสอนในระบบโรงเรยีนวาทกุระดบัการ

ศกึษา เรยีนแตวชิารูเฉพาะในหนังสอืและถกูกาํหนดดวยตารางสอน

และหองเรียน การพัฒนาคนจึงไมเอื้อใหคนมีคุณสมบัติมองกวาง
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คิดไกล ใฝสูง มุงทํางาน และเชี่ยวชาญชีวิต วิธีการเรียนการสอนไม

เนนใหผูเรียนไดคิดวิเคราะห แสดงความคิดเห็นและแสวงหาความ

รูดวยตนเองไดทาํใหผูเรยีนขาดคณุสมบตัชิางสงสยัและใฝหาคําตอบ 

ครูผูสอนเนนการสอนหนังสือมากกวาสอนคน นอกจากนี้ ครูยังมี

อํานาจสูงสุดในช้ันเรียนสําคัญวาตนเองรูมากท่ีสุด ถูกท่ีสุด ผูเรียน

มีหนาที่รับและทําตามที่ครูบอก สถานศึกษาจึงไมเปนโรงเรียนเพื่อ

การเรียนรูของผูเรียน แตเปน โรงสอนกระบวนการเรียนรูจึงเปน

กระบวนการที่ทําใหผูเรียนเปนทุกข อึดอัด และเบ่ือหนาย เพราะ

การเรยีนการสอนเนนตามเนือ้หาสาระการสอบและคะแนนสอบเปน

สิ่งพิพากษาความสําเร็จ ทุกคนจึงเครียด ขาดความสุขในการศึกษา 

พรอมกนันีโ้รงเรยีนยงัไมสรางบรรยากาศ และสภาพแวดลอมใหเอือ้

ตอการเรยีนรู ขาดความสมัพนัธกบัชวีติชมุชน หางไกลจากธรรมชาติ 

ครอบครวัและชมุชนไมมโีอกาสรวมคดิรวมทาํรวมสรางกระบวนการ

เรยีนรู กระบวนการเรยีนการสอนยงัเปนพฤตกิรรมจาํเจซ้ําซาก ขาด

การฝกคิด ฝกปฏิบัติ และการอบรมบมนิสัย การเรียนเนนการทอง

เนื้อหา ทําตามคําสั่งครูขาดการคิดแบบวิทยาศาสตรและไมไดรับ

การปลูกฝ งให ภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ินและชาติ 

ตลอดระยะเวลาในโรงเรียน ผูเรียนขาดการอบรมขัดเกลาใหเปน

ผูพากเพียร เรียนรู สูงาน ยึดมั่นในความสุจริต ทั้งกาย วาจา และ

ในจริยธรรมและสุนทรียภาพไมเกิดแกผูเรียน

 จากความสาํคญัของการบรหิารงานวชิาการ ซึง่ถอืไดวาเปน

หัวใจสําคัญของการบริหารงานวิชาการสําหรับผูบริหารและครู 

สามารถที่จะบงบอกถึงความมีประสิทธิภาพตอการพัฒนาโรงเรียน 

โดยเฉพาะนกัเรียนทีเ่ปนเปาหมายสาํคญัของการพฒันาใหบรรลตุาม

ความมุงหมายของการจัดการศกึษา จากการตดิตามผลการทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน และปญหาตางๆ ของนักเรียน

ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 พบวามีปญหาในดานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนของผูเรยีนทกุคนในสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 และช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชแบบทดสอบมาตรฐานใน 5 กลุมสาระ

การเรียนรูหลกั คอื ภาษาไทย คณติศาสตร วทิยาศาสตร สงัคมศกึษา

ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาตางประเทศ (อังกฤษ) ของสํานัก

ทดสอบทางการศึกษา สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการนั้น ปรากฏวาคะแนนเฉลี่ยรอยละ ชั้นประถม

ศึกษาปท่ี 5 มีคะแนนเฉลี่ยรอยละสูงสุดไปตํ่าสุด คือ สังคมศึกษา 

(58.65) รองลงมาคือ ภาษาไทย (54.59) คณิตศาสตร (52.37) 

วิทยาศาสตร (51.92) และภาษาตางประเทศ (50.74) สวน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยรอยละตํ่ากวารอยละ 50 ทุก

วิชาโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือสังคมศึกษา (49.21) 

รองลงมาคือ ภาษาไทย (45.90) วิทยาศาสตร (43.38) ภาษา

ตางประเทศ (40.46) และคณิตศาสตร (40.25) และจากรายงาน

การประชุมสัมมนาศึกษานิเทศกของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ไดทําการวิเคราะหสภาพปญหา 

และอุปสรรคในดานการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา พบวา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

มีผลการพัฒนาคุณภาพที่เปนปญหา ควรดําเนินการแกไขโดย

เรงดวน คือ ดานผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรู 5 กลุมสาระการเรยีนรูหลกั 

(ภาษาไทย วิทยาศาสตร คณิตศาสตร สังคมศึกษา และภาษา

องักฤษ) ครผููสอนจดักจิกรรมการเรยีนรูทีเ่นนเนือ้หา ขาดการจดัการ

เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญสถานศึกษา ขาดการสงเสริมการ

จัดการเรียนรู ที่ เน นผู  เรียนเปนสําคัญและขาดการฝกทักษะ

กระบวนการคิดครูผูสอนมีไมครบชั้นและสอนไมตรงตามวิชาเอก

หรือวิชาที่ตนเองถนัดไมทําการวิจัยในช้ันเรียนหรือวิจัยปฏิบัติการ

การนเิทศการศกึษาของศกึษานเิทศกไมสามารถ ไปนเิทศเจาะลกึถงึ

สถานศึกษาได เนือ่งจากภารกจิของศึกษานเิทศก มมีากและจาํนวน

ศึกษานิเทศกยังไมเพียงพอ (สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ม.ป.ท., 2556, หนา 8-13)

 จากปญหาดังกลาว โรงเรียนภายใตการดําเนินงานจัดการ

ศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 

เขต 1 ยงัพฒันาไมไดตามกลยทุธทีก่าํหนด การจัดการเรยีนการสอน

ในโรงเรียนนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่าจนตองเรงดําเนิน

การแกไขโดยเรงดวน จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองพัฒนาโรงเรียนซึ่ง

เปนองคกรที่รับผิดชอบโดยตรงในการจัดการศึกษาใหกับนักเรียน

ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการสรางความเปนองคกร

แหงการเรยีนรู บคุลากรในโรงเรยีนมขีดีความสามารถและศกัยภาพ 

มีการพัฒนางาน เสริมสรางความรู แบงปน แลกเปลี่ยนและพรอม

รับการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึง

ความสัมพันธขององคกรแหงการเรียนรูกับการบริหารงานวิชาการ

ของโรงเรียน หากโรงเรียนมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรูจะ

เปนโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีหรือไม และหากเปน

โรงเรยีนมลีกัษณะเปนองคกรแหงการเรยีนรูและเปนโรงเรยีนทีม่กีาร

บริหารงานวิชาการที่มีคุณภาพ จะสามารถแกปญหาในการดําเนิน

งานจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 ไดหรือไมอยางไรผลของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้

จะเปนขอมูลใหกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 ในการพัฒนาการจัดการศึกษาตอไป (สํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1, แผนนิเทศ

การศึกษา ประจําป 2555, ม.ป.ท., 2555, หนา25).

 ดงันัน้ ผูวจิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาเกีย่วกบัความสมัพนัธ

ระหวางความเปนองคกรแหงการเรียนรูกับการบริหารงานวิชาการ

ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา
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ฉะเชิงเทรา เขต 1 เพื่อนําผลการศึกษาท่ีไดไปใชเปนขอมูลในการ

บริหารการวางแผน การปรับปรุง และพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานตางๆ ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศกึษาฉะเชงิเทรา เขต 1 ใหมปีระสทิธิภาพและสนองตอการ

ปฏิรูปการศึกษาในปจจุบันและอนาคตไดอยางแทจริง

วัตถุประสงคของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาระดับความเปนองคกรแหงการเรียนรูของ

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 

 2. เพื่อศึกษาระดับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความเปนองคกร

แหงการเรียนรูกับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

ขอบเขตการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยกําหนดขอบเขตในการวิจัย ดังนี้ 

 1.  ในการวิจัยครั้งนี้ ผู วิจัยมุ งศึกษาความเปนองคกร

แหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศกึษาฉะเชงิเทรา เขต 1 โดยไดสงัเคราะหและบูรณาการจาก

แนวคดิของ เซงเก (Senge, 1990, p. 13), มารควอรด (Marquardt, 

1996, p. 21), เพ็ดเลอร, บกูอยนี ่และบอยเดล (Pedler, Burgoyne 

&Boydell, 1988, p. 144), เก็บฮารทและคนอื่นๆ (Gephart, 

et al., 1996, p. 35-45) และวจิารณ พานชิ (2550, หนา 167-170) 

จํานวน 7 องคประกอบ คือ

  1) การคิดเชิงระบบ (systems thinking)

  2) การเรียนรูรวมกันเปนทีม (team learning)

  3) การมีแบบแผนความคิด (mental model)

  4) การเปนบุคคลที่รอบรู (personal master)

  5) การมีวิสัยทัศนรวมกัน (shared vision)

  6) ก ารปรั บ เปลี่ ยนองค  ก ร  ( o r gan i za t i on 

transformation)

  7) การนําเทคโนโลยีไปใช (using technology)

 สวนในตัวแปรที่เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการในสถาน

ศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2551,หนา 71) จํานวน 5 ดาน ดังนี้

  1) ดานการจัดการเรียนการสอน

  2) ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

  3) ดานการพัฒนาแหลงการเรียนรู

  4) ดานการนิเทศการศึกษา

  5) ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา

 2. ประชากรและกลุมตัวอยาง

  1) ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู บริหาร 

และคร ูสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ประถมศกึษาฉะเชงิเทรา 

เขต 1 ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 137 คน จํานวน

ครู 1,443 คน รวม 1,580 คน

  2) กลุมตวัอยาง ไดแก ผูบรหิารและคร ูสังกัดสาํนกังาน

เขตพืน้ทีก่ารศกึษา ประถมศกึษาฉะเชงิเทรา เขต 1 จาํนวน 443 คน 

ประกอบดวย ผูบริหาร จํานวน 137 คน และจํานวนครู 306 คน 

กาํหนดขนาดกลุมตวัอยางตามตารางเครจซีแ่ละมอรแกน (Krejcie& 

Morgan, 1970, p.p. 608-610) เทยีบบญัญตัไิตรยางศ แลวสุมแบบ

แบงชั้น (Stratified random sampling)

 3. ตัวแปรที่จะศึกษา

  3.1 ตัวแปรที่ 1 ไดแก ความเปนองคกรแหงการเรียนรู 

(learning organization) ของสถานศกึษา สังกัดสาํนกังานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีจํานวน 7 องคประกอบ 

ดังนี้

   (1) การคิดเชิงระบบ (systems thinking)

   (2) การเรียนรูรวมกันเปนทีม (team learning)

   (3) การมีแบบแผนความคิด (mental model)

   (4) การเปนบุคคลที่รอบรู (personal mastery)

   (5) การมีวิสัยทัศนรวมกัน (shared vision)

   (6) การปรับเปล่ียนองค กร (organization 

transformation)

   (7) การนําเทคโนโลยีไปใช (using technology)

  3.2 ตัวแปรที่ 2 ไดแกการบริหารงานวิชาการในสถาน

ศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 

เขต 1 มีจํานวน 5 ดาน คือ

   (1) ดานจัดการเรียนการสอน

   (2) ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

   (3) ดานการพัฒนาแหลงการเรียนรู

   (4) ดานการนิเทศการศึกษา

   (5) ดานการพัฒนาระบบการประกนัคณุภาพภายใน

สถานศึกษา

วิธีดําเนินการวิจัย
 ประชากรที่ ใช  ในการวิจัยค ร้ังนี้คือผู บริหารและครู

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 

เขต 1 รวมทั้งสิ้น 1,580 คน

 กลุมตัวอยาง คือ ผูบริหารและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จํานวน 443 คน เปน
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ผู บริหารโรงเรียนไดจากการเลือกแบบเจาะจง (purposive 

sampling) 137 คน ครผููสอน ไดจากการกาํหนดขนาดกลุมตวัอยาง

จากตารางสําเร็จรูปของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie&Morgan, 

1970, p.p. 607-610) และกําหนดตามสัดสวนของประชากร 

ใชการเทียบบัญญัติไตรยางศตามขนาดโรงเรียนแลวคํานวณหา

กลุมตัวอยางตามสัดสวนประชากรแตละขนาดโรงเรียนได 306 คน

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสอบถามมาตรา

สวนประมาณคา 5 ระดับ (rating scales) ตามแนวคิดของ ลิเคิรท

(Likert, 1967) (Best & Kahn, 1993, p. 246) โดยแบงแบบสอบถาม

เปน 2 ตอน คือ

 ตอนที่1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของ

ผูตอบแบบสอบถามเปนแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (checklist) 

 ตอนที่ 2 แบงแบบสอบถามเปน 2 สวน

  สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามความเปนองคกรแหงการ

เรยีนรูในสถานศกึษา ตามความคิดเหน็ของผูบรหิาร และครู จาํนวน 

7 องคประกอบ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 ไดแก 1) การคิดเชิงระบบ 2) การเรียนรูรวมกัน

เปนทีม 3) การมีแบบแผนความคิด 4) การเปนบุคคลที่รอบรู 

5) การมีวิสัยทัศนรวมกัน 6) การปรับเปลี่ยนองคกร 7) การนํา

เทคโนโลยีไปใช 

  สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามการบริหารงานวิชาการ

ในสถานศึกษาการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ ตามความคิดเห็น

ของผูบริหารและครูจํานวน 5 ดาน ไดแก ดานการจัดการเรียน

การสอน ดานการวจิยัเพือ่พฒันาคณุภาพการศกึษา ดานการพฒันา

แหลงการเรียนรู ดานการนเิทศการศกึษา ดานการพฒันาระบบการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามที่

สงแบบสอบถามใหกลุมตัวอยาง คือผูบริหารสถานศึกษา และ

ครูผู สอนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 ดวยตนเองจํานวน 137 แหง

การวิเคราะหขอมูล
 1. คาเฉลี่ย ( X ) และ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ใชใน

การวิเคราะหระดับของความเปนองคกรแหงการเรียนรูกับการ

บริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  

 2. วเิคราะหความสมัพนัธระหวางความเปนองคกรแหงการ

เรยีนรูกบัการบรหิารงานวชิาการในสถานศกึษา สงักดัสาํนกังานเขต

พื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 สถิติที่ใชคือ 

ค าสัมประสิทธิ์สหพันธ ของเพียร สัน (Person’s Product 

Correlation coefficient)

สรุปผลการวิจัย
 1. ผลวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม

โดยภาพรวมสวนใหญเปน เพศชาย จาํนวน 205 คน คดิเปนรอยละ 

46.28 เพศหญิง จํานวน 238 คน คิดเปนรอยละ 53.72 ตําแหนง

หนาที่เปนผูบริหาร จํานวน 137 คน คิดเปนรอยละ 30.93 เปนครู 

จํานวน 306 คน คิดเปนรอยละ 69.07 ระดับการศึกษาสูงสุด คือ 

ระดับปริญญาตรี จํานวน 318 คน คิดเปนรอยละ 71.78 รองลงมา 

ระดบัปรญิญาโท จาํนวน 125 คน คิดเปนรอยละ 28.22 และสดุทาย 

คอื ผูทีจ่บระดบัปริญญาเอกไมม ีประสบการณในการทาํงาน ไมเกนิ 

5 ป ไมมี 6–10 ปจํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 6.55 11–20 ป

จํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 19.64 20–30 ป จํานวน 161 คน 

คิดเปนรอยละ 36.34 และ 30 ปขึ้นไป จํานวน 166 คน คิดเปน

ร อยละ 37.47 และจําแนกตามขนาดโรงเรียนของผู ตอบ

แบบสอบถาม เปนโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 110 คน คิดเปนรอย

ละ 24.83 โรงเรยีนขนาดกลางจํานวน 168 คน คดิเปนรอยละ 37.92 

และโรงเรียนขนาดใหญ จํานวน 165 คน คิดเปนรอยละ 37.25 

 2. ผลการวิเคราะหความเปนองคกรแหงการเรียนรูของ

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.02) 

โดยเมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ การ

มีวิสัยทัศนรวมกัน และการมีแบบแผนความคิด ( X = 4.08) รองลง

มาคือ การเปนบุคคลที่รอบรู ( X = 4.05) การปรับเปล่ียนองคกร 

( X = 4.02) การนําเทคโนโลยีไปใช ( X = 4.01) การเรียนรูรวมกัน

เปนทีม และการคิดเชิงระบบ ( X = 3.96)

 3. ผลการวิเคราะหระดับการบริหารงานวิชาการในสถาน

ศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา ประถมศึกษาฉะเชงิเทรา 

เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.94) โดยเมื่อพิจารณา

รายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ดานการพัฒนาระบบ

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ( X = 4.05) รองลงมาคือ 

ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ( X = 3.98) ดานการ

นิเทศการศึกษา ( X = 3.93) ดานการจัดการเรียนการสอน

( X = 3.88) และดานการพัฒนาแหลงการเรียนรู ( X = 3.87)

 4. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความเปนองคกร

แหงการเรียนรูกับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1             

มคีวามสมัพนัธกนัทางบวกในระดบัสงู (r
xy
= .787) อยางมนียัสาํคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานที่มีความ

สัมพันธกันอยูในระดับสูงเรียงตามลําดับจากสูงสุดไปหานอยที่สุด 

คอื องคกรแหงการเรยีนรูในสถานศึกษา ดานการเรยีนรูรวมกนัเปน
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ทีม กับการบริหารงานวิชาการ (r
x2y

 = .845) องคกรแหงการเรียน

รูในสถานศึกษา ดานการปรับเปลี่ยนองคกร กับการบริหารงาน

วชิาการ (r
x6y

 = .751) องคกรแหงการเรียนรูในสถานศกึษา ดานการ

เปนบุคคลรอบรู กับการบริหารงานวิชาการ (r
x4y

= .749) สวนดาน

ที่มีความสัมพันธกันนอยท่ีสุด คือ องคกรแหงการเรียนรูในสถาน

ศกึษา ดานการคดิเชงิระบบกบัการบรหิารงานวชิาการ (r
x1y

 = .601)

อภิปรายผล
 1. ผลการวิจัยพบวา ความเปนองคกรแหงการเรียนรูของ

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก อาจ

เปนเพราะ ความเปนองคกรแหงการเรียนรูเปนปจจัยสําคัญในการ

เกื้อหนุนการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิผลในการบริหารงาน ซึ่งจะ

เปนผลใหเกิดการถายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู   แลกเปลี่ยน

องคความรู ประสบการณ ในการปฏิบัติงานระหวางกันและกัน 

สอดคลองผลการวิจัยของ สมคิด สรอยนํ้า (2545, หนา 40-51) 

ทาํการวจัิยเร่ือง การพัฒนาตวัแบบองคกรแหงการเรยีนรูในโรงเรยีน

มัธยมศึกษา พบวา ระดับปจจัยทางการบริหารและระดับความ

เปนองคกรแหงการเรียนรูในโรงเรียนมัธยมศึกษา ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ โดยเฉลี่ยอยูในระดับมาก ไดกลาววา องคกรแหงการ

เรียนรู เปนพื้นฐานในการกาวไปสูความสําเร็จขององคกรไดทุก

ประเภท โรงเรียน ควรเปนองคกรแหงการเรียนรูมากกวาองคกร

ประเภทใด ตองไมถูกควบคุมโดยระบบราชการเพราะองคกรแหง

การเรียนรูเปนวิธีปฏิบัติสําหรับการปรับปรุงโรงเรียนในการคนหา

วิธีการใหมๆ และการปรับโครงสรางใหมของโรงเรียน การพัฒนา

โรงเรยีนใหเปนองคกรแหงการเรยีนรูนัน้ ผูบรหิารโรงเรียนเปนผูทีม่ี

สวนสําคัญในการนําทาง การมีวิสัยทัศน การสนับสนุนบรรยากาศ

ทางบวก (positive Climate) เปนตน และเปนไปตามที่ลือชัย 

จนัทรโป (2546, บทคดัยอ) ทาํการวจิยัเรือ่ง รปูแบบการเปนองคกร

แหงการเรียนรูของโรงเรียนอาชีวศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย 

พบวา ระดับของการเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียน

อาชีวศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย ในภาพรวม ตามความคิดเห็น

ของผูบริหารและครู พบวา อยูในระดับมาก

 เมื่อพิจารณาความเปนองคกรแหงการเรียนรูรายดาน พบ

วา ความเปนองคกรแหงการเรียนรูดานการมีวิสัยทัศนรวมกัน และ

การมแีบบแผนความคดิมคีาเฉลีย่มากทีส่ดุ ซึง่บงบอกใหเหน็ถงึการ

มวีสิยัทศันรวมกนั โดยจาํเปนตองอาศัยความชัดเจนในเรือ่งของการ

กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย เพื่อรวมกันจัดทําแผนปฏิบัติ

งานของโรงเรียนทีส่อดคลองกับวสิยัทศัน เปนแนวทางในการปฏบิตัิ

งานของโรงเรียน เปดโอกาสใหครูแสดงความคิดเห็น เพื่อนําความ

แตกตางทางความคิดมาพัฒนางานในโรงเรียนใหเกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด ดังที่วิชิต แสงสวาง (2555, หนา 15) ไดกลาววา บุคลากร

รวมกนักาํหนดวสิยัทศัน และกลยทุธขององคกร เพือ่การปฏบัิตงิาน

ไปในทิศทางเดียวกัน ทําใหสภาพการคาดหวังในอนาคตที่บุคลากร

ปรารถนาเปนจริงขึ้นมา และถากําหนดวิสัยทัศนใหสอดคลองกับ

แนวโนมการจัดการศึกษาในปจจุบันขึ้น เพื่อเปนทิศทางหรือ

เปาหมายในการปฏิบัติงาน โดยไดรับการรับรู และการยอมรับรวม

กันจากบุคลากรภายในและภายนอก เปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกล 

เปดโอกาสใหบคุลากรสรางความสัมพันธ ประสานพลัง มุงม่ันในการ

ดําเนินการปฏิบัติงานใหตรงกับเปาหมายวิสัยทัศนที่เกิดจากการ

วิเคราะหสภาพความเปนจริงขององคกร

 ในบรรดาความเปนองคกรแหงการเรียนรูทั้ง 7 ดานนั้น 

ดานการคิดเชิงระบบและการเรยีนรูรวมกันเปนทมี อยูในระดบัมาก 

แตมคีาเฉลีย่นอยทีส่ดุถงึแมวาผูบรหิารจะมกีารกาํหนดขอบขายใน

การทํากิจกรรมที่ชัดเจน มีการสงเสริมการทํางานและมอบหมาย

งานใหบคุลากรทาํงานรวมกนัเปนทีมตามความเหมาะสม สอดคลอง

กับ นฤมล บุญพิมพ (2553, หนา 15) การพัฒนาใหเปนองคกรแหง

การเรียนรูนั้น องคกรหรือหนวยงานจะตองจัดบรรยากาศกระตุน

การเรยีนรูของคร ูเพือ่พฒันาขดีความสามารถของตนสรางสรรคงาน 

และการบรรลุเปาหมาย

 2. ผลการวิจัยพบวา การบริหารงานวิชาการของสถาน

ศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ประถมศกึษาฉะเชงิเทรา 

เขต 1 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก อาจเปนเพราะ 

งานวิชาการเปนงานหลักของการบริหาร การปฏิบัติงานของผู

บริหารสถานศึกษาและครูที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการสอนใน

โรงเรยีนใหมปีระสิทธภิาพ ดําเนนิการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน

ใหบรรลุจุดมุงหมายของหลักสูตรเกี่ยวของกับการบริหารงาน

วิชาการ สอดคลองกับงานวิจัยของ สมชาย คําปลิว (2549, 

บทคัดยอ) ทําการวิจัย เรื่อง การศึกษาบทบาทการบริหารงาน

วชิาการของผูบรหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานระดับมธัยมศกึษาอาํเภอ

ราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ พบวา จากการศึกษาการบริหารงาน

วิชาการของผูบริหารสถานศึกษาตามภาระงานการบริหารงาน

วิชาการ 12 งานไดแกการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการพัฒนา

กระบวนการเรยีนรูการวดัผลประเมนิผลและการเทยีบโอนการเรยีน

การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ

เทคโนโลยทีางการศกึษาการพฒันาแหลงเรยีนรูการนเิทศการศกึษา

การแนะแนวการศึกษาการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาการสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชนการประสาน

ความรวมมอืในการพฒันาวชิาการกบัสถานศกึษาอืน่การสนบัสนนุ

งานวิชาการแกครอบครัวองคกรหนวยงานและสถาบันอื่นที่จัดการ



96          วารสารราชนครินทร มกราคม-มิถุนายน 2559

ศึกษาโดยภาพรวมมีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการ

ของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมากทุกดานและเม่ือพิจารณา

เปนรายดาน พบวา การแนะแนวการศกึษาผูบรหิารมบีทบาทสงูสดุ

และรองลงมาคือการนิเทศการศึกษาโดยครูผูสอนท่ีมีเพศอายุและ

ประสบการณในการสอนตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงาน

วิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในภาพรวมไมแตกตางกันสวนครู

ทีม่รีะดบัการศกึษาตางกนัมคีวามคดิเหน็ตอการบรหิารงานวชิาการ

ของผูบริหารสถานศึกษาในภาพรวมแตกตางกัน 

 เมื่อพิจารณาการบริหารทางวิชาการรายดาน พบวา การ

บรหิารทางวชิาการดานการพฒันาระบบการประกันคณุภาพภายใน

สถานศึกษา มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดซ่ึงบงบอกใหรูวา ผูบริหารมีการ

สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษา ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการบริหารการศึกษา เปน

กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง  โดยใหสถาน

ศกึษายดึหลกัการมสีวนรวมของชมุชนและหนวยงานทีเ่กีย่วของโดย

การสงเสริม สนับสนุนและกํากับ ดูแลของหนวยงานตนสังกัด 

สอดคลองกับงานวิจัยของ พรพิมล สุขะวัธนกุล (2553, บทคัดยอ)

พบวาการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนตาม

มาตรฐานระบบประกันคุณภาพภายใน 8 ดานโดยภาพรวมมีระดับ

การปฏบิตัอิยูในระดบัมากทัง้ 8 ดานแสดงวา โรงเรยีนมีกระบวนการ

ตรวจสอบคุณภาพในการบริหารจัดการเพื่อใหมีคุณภาพตาม

มาตรฐานทีก่าํหนดและสามารถเผยแพรตอสาธารณชนไดเพือ่ใหการ

ศึกษาไดรับการพัฒนาใหดียิ่งขึ้นตามแนวทางการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาซึ่งมีการดําเนินงานอยางเปนระบบ

 ในบรรดาการบริหารงานวิชาการทั้ง 5 ดานนั้น ดานการ

พัฒนาแหลงเรียนรู อยูในระดับมาก แตมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ถึงแม

สถานศกึษามกีารประสานความรวมมือในการพฒันาแหลงเรยีนรูทัง้

ในและนอกหองเรียนและสถานศึกษากับชุมชนและหนวยงานอื่น 

อีกทั้งนํา ภูมิปญญาทองถิ่นมามีสวนรวมในดานการเรียนการสอน 

มีสวนชวยในการปรับปรุงและพัฒนาแหลงเรียนรูในสถานศึกษา 

สอดคลองกับงานวิจัยของ พิชิต เย็นทรวง (2537, บทคัดยอ) 

ไดศึกษาเรื่องการบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด

กรุงเทพมหานครในภาค 2 พบวา ครูและผูบริหารโรงเรียนประถม

ศึกษาปฏิบัติงานทั้ง 4 ดานอยูในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาตาม

รายดานพบวาครูทีป่ฏบัิตกิารสอนมคีวามคดิเหน็การบรหิารงานดาน

วชิาการของผูบริหารโรงเรยีนสงูสดุคอืดานการจดัการเรียนการสอน

ในระดับมากทั้งนี้แสดงใหเห็นวาผู บริหารโรงเรียนมีการพัฒนา

วางแผนทางวิชาการใหความสําคัญในเรื่องของการรับฟงความคิด

เห็นของครูในการจัดชั้นเรียนจัดครูสอนและจัดตารางการสอนให

เหมาะสมและสัดสวนเพียงพอตอเด็กเพ่ือเปนการสรางคุณภาพ

ทางการศกึษาใหกบัเดก็ไดอยางมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลรวม

ถึงมีการสงเสริมและสนับสนุนใหครูใชหองสมุดและแหลงเรียนรู

ทั้งในและนอกโรงเรียนในการสอนและมีการสงเสริมใหครูจัดการ

เรียนการสอนตรงตามหลักสูตรและสภาพของทองถิ่นไดอยาง

เหมาะสม

 3. ผลการวจิยัพบวา ความสมัพนัธระหวางความเปนองคกร

แหงการเรียนรูกับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มี

ความสัมพันธกันทางบวกในระดับสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดบั .05 ซึง่อาจเปนเพราะผูบรหิารและครรูวมมอืกนั แลกเปลีย่น

เรยีนรูชวยเหลอืกนั มกีารกระจายอาํนาจการตดัสนิใจในการปฏบัิติ

งานแกบุคลากรในองคกรไดอยางเหมาะสม ใหความสําคัญใน

การพฒันาบคุลากรสงผลใหการปฏิบตังิานดานวชิาการประสบความ

สําเร็จ นําไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับงาน

วิจัยของ อัฐพงศ จารุทรัพยสดใส (2554, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัย

เรือ่ง ความสมัพนัธระหวางคณุลกัษณะผูนาํการเปลีย่นแปลงกบัการ

บริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบวา มีคุณลักษณะผูนําการ

เปลี่ยนแปลง โดยรวมและรายดานอยูในระดับมากเรียงตามลําดับ 

คือ ดานการเนนคุณคาของทรพัยากรมนษุย ดานการมวีสัิยทศันดาน

การปฏิบัติงานใหเกิดความกาวหนาอยางตอเนื่องดานการมีความ

เชือ่วาองคกรเปนแหลงเรยีนรูทีสํ่าคญัหรอืองคกรแหงการเรยีนรูดาน

การสื่อสารและการเปนนักฟงที่ดี และดานการใชหลักการบริหาร

ความเส่ียง 2. การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบวามีการ

บริหารงานวิชาการโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงตาม

ลําดับ คือดานการวัดผลประเมินผลและเปรียบเทียบโอนผลการ

เรียน ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรูดานการพัฒนาระบบการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดานการพัฒนาส่ือ นวัตกรรม

และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

ดานการพัฒนาแหลงการเรียนรู ดานการสงเสริมและสนับสนุนงาน

วิชาการแกบุคคลครอบครัว องคกร และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 

ดานการนิเทศการศึกษาดานการแนะแนวการศึกษา ดานการ

ประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่นดาน

การสงเสริมความรูทางวิชาการแกชุมชน และดานการวิจัยเพื่อ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา 3. คุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลงมี

ความสมัพนัธกับการบรหิารงานวชิาการของผูบรหิารสถานศกึษาขัน้

พืน้ฐานทางบวกอยางมนียัสําคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .01 สอดคลองกบั 

ไผท แถบเงิน (2552, บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวาง

ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารกับประสิทธิผลการบริหาร
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งานวชิาการในโรงเรยีน สงักัดสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสกลนคร 

เขต 1 พบวา ภาวะผูนาํการเปลีย่นแปลงของผูบริหารกบัประสิทธผิล

การบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยรวมมีความสัมพันธทางบวก สอดคลอง

กับฉัตรชัย ไชยมงค (2552, บทคัดยอ) ไดศึกษา เรื่องความสัมพันธ

ระหวางภาวะผู นําทางวิชาการของผู บริหารสถานศึกษากับ

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนท่ีเปดสอนชวงชั้น

ที่ 3–4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2 พบวา

ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการ

บริหารงานวิชาการของโรงเรียนท่ีเปดสอนชวงช้ันท่ี 3–4 สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2 มีความสัมพันธ

ทางบวก

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
 1. การวจิยัครัง้นีพ้บวา องคกรแหงการเรยีนรูของโรงเรยีน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 

 2. ผูบริหารโรงเรียน ครู และผูเกี่ยวของทุกฝายควรนํา

กระบวนการการสรางองคกรแหงการเรียนรูมาจัดกิจกรรมสงเสริม

การเรียนการสอน เพื่อปลูกฝงใหนักเรียนเปนบุคคลแหงการเรียนรู 

อันจะนําไปสูการเปนสังคมแหงการเรียนรู

 3. เ พ่ื อ เป  นแนวทางสํ าหรั บผู  มี ส  วน ได  ส  วน เสี ย 

(stakeholder) ของโรงเรียนสามารถนําไปใชในการตรวจสอบ

การดําเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียน

 4. ควรมีการสงเสริมใหแนวคิดเกี่ยวกับการเปนองคกร

แหงการเรียนรู เกิดการแพรกระจายในองคกรอื่นมากขึ้น

 5. หนวยงานหรือองคกรทางการศึกษาอื่นๆ อาจจะนําไป

ประยุกตใชเปนแนวทางในการพัฒนาการบริหารการดําเนินงานได

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
 1. ควรมีการศึกษาปจจัยที่สงผลตอองคกรแหงการเรียนรู 

เพื่อเปนตนแบบในการพัฒนาระบบการศึกษาอยางยั่งยืน

 2. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการกําหนดโครงสรางของ

หนวยงานที่ทําหนาที่ตรวจสอบติดตามได ซึ่งเปนหนวยงานภายใน

ของโรงเรียนเอง และควรเปดโอกาสใหบุคคลภายนอก มีสวนรวม

ในการตรวจสอบติดตาม

 3.  ควรศึกษาเปรียบเทียบองคกรแหงการเรียนรู ของ

โรงเรียนรัฐบาลกับโรงเรียนเอกชน เพื่อนําผลการวิจัยไปพัฒนา

โรงเรียน
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