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บทคัดยอ 

 

         การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ระดับการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา

และการดําเนินการตามมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 2) ระดับความสัมพันธ

ระหวางการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษากับการดําเนินการตามมาตรฐานเพื่อการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา 3) ระดับปจจัยของการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาที่สงผลการ

ดําเนินการตามมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา และครู สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  ปการศึกษา 2555 จํานวน 448 คน เคร่ืองมือ

ที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลไดแก แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถ่ี รอยละ 

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson product moment correlation 

coefficient) และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (stepwise multiple regression analysis) 

           

 ผลการวิจัย พบวา 

 1. การเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 รายดานและโดยรวมอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย 

ไดแก ดานการมีรูปแบบการคิด ดานการเรียนรูเปนทีม ดานการเปนบุคคลรอบรู ดานการมีวิสัยทัศนรวม 

และดานการคิดอยางเปนระบบ ตามลําดับ 

 2. การดําเนินการตามมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 รายดานและโดยรวมอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจาก

มากไปหานอย ไดแก ดานจัดการศึกษา ดานมาตรการสงเสริม ดานอัตลักษณของสถานศึกษา ดานการสราง

สังคมแหงการเรียนรู และดานคุณภาพผูเรียน ตามลําดับ 

 3. การเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษามีความสัมพันธกับการดําเนินการตามมาตรฐาน

เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
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(3) 

 

 4. ปจจัยดานการคิดอยางเปนระบบ (X5) ปจจัยดานการมีวิสัยทัศนรวม (X2) และปจจัยดานการ

เรียนรูเปนทีม (X4) สงผลตอการดําเนินการตามมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และ

สามารถรวมกันพยากรณการดําเนินการตามมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ไดรอยละ 49.70 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01 

คําสําคัญ: องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา, การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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ABSTRACT 

 

 The purposes of this study were 1) to investigate the level of learning organization  

of schools  under the Office of Chacheongsao Primary Educational Service Area 1. and their 

performances in accordance with the standard of school internal quality assurance, 2) to examine 

the relation level between the schools’ learning organization and the educational standard 

performances of internal quality assurance and, 3) to find out the effect of the level of 

learning organization to educational standard performances of internal quality assurance  

in the schools. The samples consisted of 448 school administrators and teachers in schools 

under the Office of Chachoengsao Primary Educational Service Area 1 in academic year 2012.  

The research instrument was a questionnaire. The statistical techniques used in data analysis were 

frequency, percentage, means, standard deviation, the Pearson product moment correlation 

coefficient, and the stepwise multiple regression.  

The research findings were as follow: 

1. The level of learning organization of schools under the Office of Chachoengsao  

Primary Educational Service Area 1, as a whole and all aspects, were at a high level. Ranking 

by mean scores from high to low; they were mental model, team learning, personal mastery, 

shared vision, and system thinking respectively. 

 2. The level of educational standard performances of internal quality assurance in 

the schools, as a whole and all aspects, were also at a high level. Ranking by mean scores from 

high to low; they were educational management, promotion measures, school identity, creation 

of learning society, and student’s quality respectively. 
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5 

 

 3. The relation between the level of learning organization and educational 

standard performances of internal quality assurance in the schools was statistically 

significant at the .01 level. 

 4. The factors of system thinking (X5), shared vision (X2), and team learning (X4), affected  

the educational standard performances of internal quality assurance, and they could 

concurrently predicted for 49.70 % on the educational  standard performances of internal 

quality assurance in the schools at the statistically significance of .01 level. 

Keyword: school’s learning organization, school internal quality assurance 
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กิตติกรรมประกาศ 
               

           วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยดีเพราะผูวิจัยไดรับความชวยเหลือความเมตตากรุณายิ่งจาก 

ดร.พจนีย ม่ังค่ัง อาจารยท่ีปรึกษาหลัก และดร. พลธาวิน วัชรทรธํารงค อาจารยท่ีปรึกษารวมท่ีกรุณา

ใหคําปรึกษา แนะนํา ตรวจสอบและแกไขขอบกพรองตางๆ ทุกข้ันตอนทําใหวิทยานิพนธฉบับนี้มี

ความสมบูรณยิ่งข้ึน ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง และขอกราบขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญ 

ท้ัง 5 ทานดังปรากฏชื่อในวิทยานิพนธฉบับนี้ ท่ีใหความกรุณา ตรวจสอบความเท่ียงตรงของ

แบบสอบถามและใหคําแนะนําจนทําใหผูวิจัยมีความรู ความเขาใจ จนสามารถวิเคราะหผลการวิจัย

สําเร็จไดดวยดี             

            ขอขอบคุณผูบริหาร และคณะครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 ทุกทานท่ีใหความอนุเคราะห และอํานวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูล 

ทายท่ีสุด นี้ขอขอบพระคุณคณาจารยของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ทุกทานท่ีไดประสิทธิ์

ประสาทวิชาความรูใหแกผูวิจัย ขอบคุณเพ่ือนๆ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา ภาคพิเศษทุกคนท่ีใหความชวยเหลือผูวิจัยเปนอยางดี  

    คุณคาและประโยชนอันพึงมีจากวิทยานิพนธ ผูวิจัยขอมอบบูชาพระคุณบิดา มารดาและ

บูรพาจารยทุกทาน ท่ีไดอบรมสั่งสอนใหความรูจนทําใหผูวิจัยมีโอกาสทําวิจัยในครั้งนี้จนเปนผลสําเร็จ 

             

 

 

  นายสมนึก จันทะไทย  
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บทท่ี 1 

บทนํา 
 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  

 

         ทิศทางการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) 

มุงสูความสมดุลและยั่งยืน ท่ีใหความสําคัญกับการเสริมสรางทุนของประเทศท่ีมีอยูใหเขมแข็งและมี

พลังเพียงพอในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาคนหรือทุนมนุษย

ใหเขมแข็ง พรอมรับการเปลี่ยนแปลงโลกในยุคศตวรรษท่ี 21 จะสงผลทําใหโครงสรางของสังคมม่ันคง 

เขมแข็ง สามารถเปนภูมิคุมกันการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต (สํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2555, หนา 13)  ซ่ึงสอดคลองกับ1พระราชกฤษฎีกา  วาดวยหลักเกณฑ

และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา0 11 ไดบัญญัติไววา สวนราชการมีหนาท่ีพัฒนา

ความรูในสวนราชการ เพ่ือใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ โดยตองรับรูขอมูล

ขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตางๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการ

ไดอยางถูกตอง รวดเรว็ และเหมาะสมกับสถานการณ รวมท้ังตองสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ 

สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและ

มีการเรียนรูรวมกัน ท้ังนี้เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติราชการของสวนราชการ อันจะสงผลดีตอการ

ใหบริการประชาชน (1เกษรา รักชาต,ิ 2550, หนา 12)0   

         สวนราชการของรัฐท่ีเปนสถานศึกษานั้น มีหนาท่ีจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาเยาวชน เพราะการศึกษา

เปนรากฐานท่ีสําคัญท่ีสุดประการหนึ่ง ในการพัฒนาประเทศและแกไขปญหาของสังคม เนื่องจากการศึกษา

เปนกระบวนการท่ีชวยใหคนไดพัฒนาตนเองไปตลอดชีวิตชวยใหดํารงชีวิตและประกอบอาชีพไดอยาง

มีความสุข โดยสงเสริมและเปดโอกาสใหคนไทยทุกคนมีสิทธิและความเสมอภาคในการเรียนรูอยาง

ตอเนื่องตลอดชีวิต (กุลธร เลิศสุริยะกุล, 2550, หนา 5) โดยเจตนารมณของหลักการจัดการศึกษา

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 

และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 ไดบัญญัติไววา เปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน0 โดย

ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษามุงเนนการพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยาง

ตอเนื่อง ใหสามารถกาวทันการเปลี่ยนแปลงของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การจัดการศึกษา

ท่ีเหมาะสมนั้น ตองยึดหลักวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมให
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2 

 

ผูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพเรียนรูดวยตนเอง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542, 

หนา 13) ซ่ึงปจจัยท่ีสําคัญของการพัฒนาผูเรียนในโลกแหงการเปลี่ยนแปลง โลกท่ีมีการแขงขันสูงนี้ 

คือ คุณภาพของคนซ่ึงจะตองไดรับการพัฒนาคุณภาพใหดี และสูงข้ึนอยางตอเนื่อง (จํารัส นองมาก, 

2544, หนา 4) 

         การเปลี่ยนแปลงของสังคม ท้ังในดานวิทยาศาสตร ดานเทคโนโลยีและดานอ่ืนๆคุณภาพของคน

จะตองไดรับการพัฒนาคุณภาพใหดี และสูงข้ึนอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการจัดการศึกษาแกเยาวชน 

ดังนั้นพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ไดคํานึงถึงความสาํคัญ 

จึงไดบัญญัติไวโดยใหหนวยงานตนสังกัด และสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการ

อยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเก่ียวของ

และเปดเผยตอสาธารณชนเพ่ือนําไปสูคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประเมิน

ภายนอก ซ่ึงสถานศึกษาทุกแหงตองนําไปปฏิบัติ เพ่ือรวมกันพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ โดยถือวาเปน

สวนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการ และการทํางานของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา เพ่ือเปน

การสรางความม่ันใจในเรื่องคุณภาพการศึกษาใหกับผูเรียน ผูปกครอง ประชาชน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ

วาสถานศึกษาไดจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542, 

หนา 28)  ซ่ึงสอดคลองกับ กฎกระทรวงศึกษาธิการวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 

(2553, หนา 22-23) บัญญัติไววาระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพ

ภายนอก เปนภารกิจท่ีสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตองดําเนินการตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงเพ่ือ

เปนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

โดยใหมีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานดําเนินการตามแนวทางการประเมิน

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการ  

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อันประกอบดวยดานคุณภาพผูเรียน ดานจัดการศึกษา ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

ดานอัตลักษณของสถานศึกษา และดานมาตรการสงเสริม เพ่ือประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

แตละแหง สวนการประกันคุณภาพภายนอก กฎหมายใหอํานาจแกสํานักงานทําการประเมินคุณภาพ

ภายนอกสําหรับสถานศึกษาแตละแหง เพ่ือประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของชาต ิและใหครอบคลุม

หลักเกณฑท่ีประกอบดวย มาตรฐานท่ีวาดวยผลการจัดการศึกษาในแตละระดับ การบริหารจัดการศึกษา 

การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และการประกันคุณภาพภายในซ่ึงเจตนารมณของกฎหมาย

ใหความสําคัญตอระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ท้ังนี้เพ่ือคุณภาพ

ในการจัดการศึกษา อันจะสงผลตอคุณภาพของผูเรียนโดยตรง  

         การพัฒนาใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ในรอบทศวรรษท่ีผานมา 

(พ.ศ. 2542–2551) กระแสสังคมก็ยังมีการวิพากษวิจารณวาระบบการประกันคุณภาพภายในของ
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สถานศึกษายังไมเขมแข็ง สถานศึกษาไมไดสรางระบบคุณภาพใหเกิดอยางจริงจัง มุงเนนการปรับปรุง 

เพ่ือใหผานเกณฑการประเมินคุณภาพภายนอกเทานั้น (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 

2554, หนา 1-2) ท้ังนี้เพราะการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เปนกลไกสําคัญ ท่ีทําหนาท่ี

สงเสริมและผลักดันใหกระบวนการทํางานของหนวยงานตางๆ ในทุกระดับของวงการการศึกษา และ

บุคลากรท่ีเก่ียวของดําเนินไปอยางประสานสอดรับกัน อยางเปนระบบมุงหนาไปในทิศทางท่ีไดรวมกัน

กําหนดไว เพ่ือใหบรรลุเปาหมายการปฏิรูปการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542, 

หนา 20) ซ่ึงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตองอาศัยปจจัยวิธีการบริหารจดัการคุณภาพ 

ท่ีสรางความม่ันใจใหกับทุกฝายท่ีเก่ียวของวาผูเรียนตองมีคุณภาพ มีความสุขขณะเรียน ตั้งอยูบนขอเท็จจริง 

หลักฐานเชงิประจกัษ และความสมเหตุสมผลเปนสําคัญ (กรมวิชาการ, 2542, หนา 3-4)  

สอดคลองกับงานวิจัยของ กฤษฎา การีชุน. (2554, บทคัดยอ) ไดทําวิจัย พบวา ปจจัยดานการทํางาน

เปนทีม ดานลักษณะบุคลากร สงผลตอการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรยีน 

         การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จึงเปนเจตนารมณของกฎหมายทางการศึกษาในการพัฒนา

คุณภาพของคนภายใตการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตนหลายๆ ดาน สถานศึกษาเปนองคการหนึ่ง 

ท่ีจะตองมีการปรับตัวเพ่ือเตรียมความพรอมในการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพขององคการ 

(จิรประภา อัครบวร, 2552, หนา 24) ประกอบกับการทํางานในโลกยุคใหมจะเต็มไปดวยการเรียนรู

อยางตอเนื่อง มีการแขงขันท้ังทางธุรกิจและแขงขันเพ่ือใหไดมาซ่ึงความรูใหม องคการใดเรียนรูไดเร็ว

กวาคูแขง ก็จะเปนองคการท่ีมีความไดเปรียบในการแขงขัน และสรางความเปนเลิศใหกับองคการ 

(จํารัส นองมาก, 2544, หนา 8) ซ่ึงองคการท่ีจะสามารถดํารงอยูรอดไดนั้น ตองเปนองคการท่ีบุคลากร

มีความสามารถ พัฒนาตนเองและใฝเรียนรูไดอยางตอเนื่องทุกระดับ องคการนั่น คือ “องคการแหงการเรียนรู” 

(วิศิษฐ ชูวงษ, 2549, หนา 28) 

         แนวคิดเก่ียวกับองคการแหงการเรียนรูมีการศึกษาอยางจริงจังในชวงป 1990 เปนตนมา  

โดยเซ็งเก (Senge, 2000, p.12) ซ่ึงเปนผูนําในการเผยแพรแนวคิดเก่ียวกับองคการแหงการเรียนรูวา 

เปนองคการท่ีสมาชิกไดใชศักยภาพของตนในการสรางสรรคผลงานอยางตอเนื่อง แสดงความคิดเห็น

ใหมๆ อยางเสรี เนนการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน สอดคลองกับแนวคิดของ เพดเลอร (Pedler, 1991, 

p.12) วาเปนองคการท่ีสงเสริมการเรียนรูของสมาชิกทุกคน และเปนองคการท่ีมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

องคการอยางตอเนื่อง อีกท้ังยังเปนองคการซ่ึงคนในองคการไดขยายขอบเขตความสามารถของคนอยางตอเนื่อง

ท้ังในระดับบุคคล ระดับกลุม และระดับองคการ เพ่ือนําไปสูจุดมุงหมายท่ีบุคคลในระดับตางๆ ตองการ

อยางแทจริง (อภันตรี รอดสุทธิ, 2541, หนา 23)  นอกจากนั้นองคการแหงการเรียนรูยังเปนองคการ

ท่ีสงเสริมการเรียนรูของสมาชิกทุกๆ คน ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงในภูมิปญญา ความรู ความเขาใจ ใหทัน

กับความเปลี่ยนแปลง และมักจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองคการอยางตอเนื่อง (สมคิด สรอยน้ํา, 

2547, หนา 18) ในการพัฒนาสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหเปนองคการแหงการเรียนรูนั้น กระทรวงศึกษาธิการ 
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โดยสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดสงเสริมใหสถานศึกษาพัฒนาตามแนวคิดของ

เซ็งเก (Senge) ซ่ึงไดกําหนดพ้ืนฐานของการพัฒนาองคการแหงการเรียนรู อันประกอบดวยหลักการ

สําคัญท่ีเปนกลุมของพฤติกรรมองคการ 5 ดาน คือ การเปนบุคคลรอบรู การมีวิสัยทัศนรวม การมีรปูแบบการคิด 

การเรียนรูเปนทีม และการคิดอยางเปนระบบ (เสาวรส บุญนาค, 2543, หนา 13)  

         การเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษานั้น เปนการเปดโอกาสใหสมาชิกทุกคนได

แสดงความสามารถของตนเองอยางเต็มท่ีและอยางตอเนื่อง เพ่ือรวมกันสรางผลลัพธท่ีสถานศึกษาตองการ 

มีการสนับสนุนใหบคุลากรทุกคนไดคิดใหม ไดทํางานรวมกันและเกิดการเรียนรูรวมกัน สรางองคความรูเปน

เอกลักษณใหสถานศึกษา (วิฑูรย สิมะโชคดี, 2543, หนา 6) และรวมกันรักษาองคความรูเก่ียวกับผลผลิต

และกระบวนการผลิต ยอมรับการเปลี่ยนแปลงของชุมชนและสังคม เม่ือพบปญหาก็แกปญหาโดยใช

องคความรูท่ีมีอยูในสถานศึกษา (Argyris, 1999, p.3) สถานศึกษาสงเสริมใหบุคลากรไดพัฒนาขยาย

ขีดความสามารถของตนเอง เพ่ือสรางสรรคงานและดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายอยางตอเนื่อง กระตุน

ใหบุคลากรมีแนวคิดแปลกๆ ใหมๆ มีความทะเยอทะยานมีแรงบันดาลใจ และไดเรียนรู แลกเปลี่ยน

องคความรู ซ่ึงกันและกัน ทําใหสถานศึกษาขยายศักยภาพในการแกปญหาและสรางนวัตกรรมอยางตอเนื่อง 

(Hoy & Miskel, 2008, p. 38) องคการแหงการเรียนรูเปนสถานท่ีท่ีครูขยายความคิด ความรูความสามารถ

ในการสรางความสําเรจ็ในการทํางานโดยไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารสถานศึกษา ไดรับการสนับสนุนให

สมความปรารถนาท่ีจะเรียนรู ทราบวิธีการหาความรูรวมกันในการสรางนวัตกรรมและการแกปญหา 

(Watsons and Marsick, 1993, p. 46) องคการแหงการเรียนรู สงผลใหบุคลากรในสถานศึกษามีพลัง

ในการศึกษา เก็บสะสมองคความรูและพัฒนาเปนสถานศึกษาท่ีสามารถใชความรูบริหารจัดการสถานศึกษา

ใหประสบผลสําเร็จ (Marquardt, 1996, p. 19)   

         ในการพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคการแหงการเรยีนรูนั้น มีปจจัยทางการบริหารหลายประการ

ท่ีสงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา ซ่ึงมีการศึกษาโดยเบอรเน็ตและโอเบรียน 

(Bernett & O’Brien, 1994, Abstract) ไดศึกษาเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอความเปนองคการแหงการ

เรียนรูพบวา การมีกลยุทธหรือวิสัยทัศนในการปฏิบัติเชิงการบริหาร การมีบรรยากาศโครงสรางของงานท่ีดี 

มีการเลื่อนไหลของขอมูลสารสนเทศ มีการทํางานเปนทีม นําขอมูลยอนกลับจากการปฏิบัติงานมาพัฒนา

รายบุคคลหรือทีมงาน มีการใหรางวัลหรือการยอมรบัความสามารถของบุคลากร เปนปจจัยสําคัญท่ีสงผล

ตอความเปนองคการแหงการเรียนรู ซ่ึงสอดคลองกับ ธีรยุทธ จิ่มอาษา (2550, บทคัดยอ) ไดศึกษาปจจัย

ท่ีสงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนระดับประถมศึกษา พบวาระดับองคการแหงการเรียนรู 

อยูในระดับมาก ปจจัยท่ีสงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียน คือ ดานการทํางานเปนทีม 

ดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ดานมนุษยสัมพันธ ในขณะท่ี ปติพงษ วรรณรี (2551, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัย

พบวา การเปนองคการแหงการเรียนรูในโรงเรียน มีความสัมพันธกันทางบวกกับประสิทธผิลการบริหารงาน

ในโรงเรียน และยังมีงานวิจัยของ ปราโมทย อิสโร (2553, บทคัดยอ) พบวาภาวะผูนําองคการแหงการเรียนรู
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ตามทฤษฎีของ เซ็งเก (Senge) สงผลตอประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของผูบริหาร

สถานศึกษา จากแนวคิดของนักการศึกษาและผลการวิจัย จึงกลาวไดวามีปจจัยทางการบริหารงานของ

สถานศึกษาหลายปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา และปจจัยดังกลาว

ก็สงผลตอประสิทธิผลการบริหารงานของสถานศึกษา ซ่ึงสถานศึกษามีภารกิจของงานตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ 

ไดกระจายอํานาจการบริหาร และการจัดการศึกษา ท้ังดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล 

และการบริหารท่ัวไป ไปยังสถานศึกษาโดยตรง โดยภารกิจดังกลาวก็อยูในขอบขายของการดําเนินการ

ตามมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาคอนขางชัดเจน ดังนั้นการเปนองคการแหงการ

เรียนรูของสถานศึกษายอมมีผลโดยตรงตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินการตามมาตรฐาน

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

         จากท่ีกลาวมาขางตนแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา ถาหากผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษาโดยตรง คือ ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการคร ูคณะกรรมการนักเรียน ผูปกครองนักเรียน

และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใหความสาํคัญในการรวมกันสรางสถานศึกษาใหเปนองคการแหง

การเรียนรู และรวมกันดําเนินการตามมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให

ความสนใจท่ีจะทําความเขาใจเรื่องท่ีเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหชัดเจนทําให

การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาไดถูกทิศทาง ซ่ึงเปนบทบาทหนาท่ีสําคัญของผูมีสวนไดสวนเสียใน

การเขามามีสวนรวมในจัดการศึกษาของชาติ  

         ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 ปการศึกษา 2554 สําหรับผูเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 พบวา

ผูเรียนสวนใหญอยูในระดับ พอใช และยังพบวาวิชาท่ีตองไดรับการพัฒนาปรับปรุงอยางเรงดวน คือ 

วิชาวิทยาศาสตร และรองลงมาคือ วิชาคณิตศาสตร และวิชาภาษาไทยตามลําดับ (สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1, 2555, หนา 18) สวนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 พบวาผูเรียนสวนใหญอยูในระดับพอใช ผลสัมฤทธิ์วชิาภาษาอังกฤษจะตองไดรับการ

ปรับปรุงในลําดับแรก และรองลงมาเปนวิชาวิทยาศาสตร (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1, 2555, หนา 21) สวนการประเมินภายนอกรอบสามของสถานศึกษาไดรับการประเมิน

ภายนอกรอบสาม ปการศึกษา 2554 จํานวน 29 โรงเรียน ผลการประเมินสถานศึกษาไดรับการรับรอง 

จํานวน 22 แหง คิดเปนรอยละ 75.86 สวนสถานศึกษาไมไดรับการรับรอง จํานวน 5 แหง คิดเปนรอยละ 

17.24 เนื่องจากมีผลการประเมินตองปรับปรุง ตัวบงชี้ท่ี 5 และสถานศึกษาไมไดรับการรับรอง จํานวน 

2 แหง คิดเปนรอยละ 6.90  เนื่องจากมีผลการประเมิน พอใชจํานวน 3 ตัวบงชี ้(สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1, 2555, หนา 15) 

         จากขอมูลดังกลาวมาขางตน จึงเห็นไดวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของผูเรียน และผลการ

ประเมินภายนอกรอบสามของสถานศึกษาในสงักัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชงิเทราเขต 1 
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ยังไมเปนท่ีนาพอใจ (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1, 2555, หนา 22) 

ซ่ึงการดําเนินการตามมาตรฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเปนปจจัยท่ีสําคัญ ท่ีจะทํา

ใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของผูเรียน และผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาประสบความสําเร็จ 

ทําใหผูเรียนและผูปกครองมีหลักประกันและความม่ันใจวาสถานศึกษาจะจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ

เปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด ดังนั้นจึงจาํเปนอยางยิ่งท่ีสถานศึกษา จะตองพัฒนาใหเปนองคการ

แหงการเรียนรู ท่ีมีการบริหารจัดการศึกษาท่ีเนนประสิทธิผล เปดโอกาสใหทุกภาคสวนในสังคม เขามา

มีสวนรวมในการจัดการศึกษา ท้ังนี้เพราะการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาเปนปจจัยท่ี

สําคัญ ในการท่ีจะนําไปสูการดําเนินการตามมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายในและ

ภายนอกของสถานศึกษาไปพรอมๆ กับการพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในทุกๆ 

ดาน  ซ่ึงเปนการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา โดยเฉพาะผลสัมฤทธิ์ทางดานการเรียนของผูเรียน 

จะเปนสิ่งท่ีบงบอกถึงคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษานั้นๆ สอดคลองกับงานวิจัยของ 

ศิริพร  โงนสาย (2552, บทคัดยอ) ไดทําวิจัยพบวา การเปนองคการแหงการเรียนรูสงผลตอประสิทธิผล

ของโรงเรียนอยูในระดับมาก ความรอบรูแหงตน แบบแผนความคิดอาน การมีวิสัยทัศนรวม การเรียนรูเปนทีม 

และความคิดเชิงระบบ มีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียนในระดับสูง องคการแหง 

การเรียนรู ดานความคิดเชิงระบบ ดานความรอบรูแหงตน พยากรณประสิทธิผลไดรอยละ73.90   

         ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาวา สถานศึกษามีระดับความเปนองคการแหงการเรียนรู  

และมีระดับการดําเนินการตามมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยูในระดับใด 

และการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา จะมีความสัมพันธและสงผลตอการดําเนินตาม

มาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 หรือไม โดยผลจากการวิจัยในครั้งนี้จะเปนขอมูลใหสถานศึกษาในสังกัด ตลอดจน

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จะไดนําไปวางแผนปรับปรุง พัฒนา 

หรือรักษาเสถียรภาพของความเปนองคการแหงการเรียนรู กับการดําเนินการตามมาตรฐานเพ่ือการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหดีข้ึน  

 

1.2 คําถามการวิจัย  

 

        ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดคําถามในการวิจัย ดังนี้ 

         1.2.1 การเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 อยูในระดับใด 

         1.2.2 การดําเนินการตามมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 อยูในระดับใด 
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         1.2.3 การเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา กับการดําเนินการตามมาตรฐาน  

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 มีความสัมพันธกันหรือไม 

         1.2.4 การเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา ดานการเปนบุคคลรอบรู ดานการมี

วิสัยทัศนรวม ดานการมีรูปแบบการคิด ดานการเรียนรูเปนทีม ดานการคิดอยางเปนระบบ สงผลตอ

การดําเนินการตามมาตรฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสาํนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 หรือไม 

 

1.3 วัตถุประสงคการวิจัย 

   
        ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคในการวิจัย ดังนี้ 

         1.3.1 เพ่ือศึกษาระดับการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

         1.3.2 เพ่ือศึกษาระดับการดาํเนินการตามมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

         1.3.3 เพ่ือศึกษาระดับความสัมพันธระหวางการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา  

กับการดําเนินการตามมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1   

         1.3.4 เพ่ือศึกษาปจจัยการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา ดานการเปนบุคคลรอบรู 

ดานการมีวิสัยทัศนรวม ดานการมีรูปแบบการคิด ดานการเรียนรูเปนทีม ดานการคิดอยางเปนระบบ 

ท่ีสงผลตอการดําเนนิการตามมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  

 

1.4 สมมติฐานการวิจัย 

 

         ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดสมมติฐานในการวิจัย ดังนี้ 

         1.4.1 การเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 อยูในระดับมาก 

         1.4.2 การดําเนินการตามมาตรฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 อยูในระดับมาก 
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         1.4.3 การเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา มีความสัมพันธกับการดําเนินการตาม

มาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01 

         1.4.4 การเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา ดานการเปนบุคคลรอบรู ดานการมี

วิสัยทัศนรวม ดานการมีรูปแบบการคิด ดานการเรยีนรูเปนทีม ดานการคิดอยางเปนระบบ สามารถรวมกัน

พยากรณการดําเนินการตามมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

 

1.5 ขอบเขตการวิจัย 

 

         1.5.1 ขอบเขตของเนื้อหา 

            การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของเนื้อหาในการวิจัย ดังนี้ 

               1) ศึกษาการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบริหาร

สถานศึกษาและครู ตามแนวคิดของ เซ็งเก (Senge, 1990, pp. 13-19) ไดเสนอแนวทางในการสราง

องคการแหงการเรียนรูไวจํานวน 5 ประการ ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหเกิดองคการแหงการเรียนรู คือ 

1) การเปนบุคคลรอบรู 2) การมีวิสัยทัศนรวม 3) การมีรูปแบบการคิด 4) การเรียนรูเปนทีม 5) การคิด

อยางเปนระบบ  

               2) ศึกษาการดาํเนินการตามมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครู ตามแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2554, หนา 11 -16) ซ่ึงไดกําหนดไว  

5 ดาน ไดแก 1) มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน 2) มาตรฐานดานจัดการศึกษา 3) มาตรฐานดานการ

สรางสังคมแหงการเรียนรู 4) มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา 5) มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม  

         1.5.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง   
               1) ประชากร ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา และคร ูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ปการศึกษา 2555 จํานวน 1,590 คน จําแนกเปนผูบริหารสถานศึกษา 

จํานวน 142 คน คร ูจํานวน 1,448 คน 

                 2) กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ซ่ึงไดจากการเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling)  ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 142 คน และคร ูจํานวน 306 คน ท่ีไดมาจากการ

กําหนดขนาดกลุมตวัอยาง ตามตารางของเครจซ่ี และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970, pp. 607-610)  
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โดยกําหนดตามสัดสวนของประชากรแตละอําเภอใชการเทียบบัญญัติไตรยางคและสุมอยางงายโดย

การจับสลาก รวมกลุมตัวอยางท้ังสิ้น จํานวน 448 คน  

 

 

         1.5.3 ตัวแปรท่ีจะศึกษา ประกอบดวย 

          1) ตัวแปรตน ไดแก การเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ประกอบดวย 5 ดาน ไดแก 

                   (1) ดานการเปนบุคคลรอบรู  

                   (2) ดานการมีวิสัยทัศนรวม  

                   (3) ดานการมีรูปแบบการคิด  

                   (4) ดานการเรียนรูเปนทีม  

                   (5) ดานการคิดอยางเปนระบบ  

               2) ตัวแปรตาม ไดแก การดําเนินการตามมาตรฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1ประกอบดวยการดําเนินการ

ตามมาตรฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบดวย 5 ดาน ไดแก  

                   (1) มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน   

                   (2) มาตรฐานดานจัดการศึกษา   

                   (3) มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู  

                   (4) มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา  

                   (5) มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม 

 

1.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

         การดําเนินการวิจัยในครั้งนี้ เปนการศึกษาการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา 

ท่ีสงผลตอการดําเนินการตามมาตรฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  ในปการศึกษา 2555 โดยผูวิจัยใชแนวคิดดังตอไปนี้ 

          1.6.1 การเปนองคการแหงการเรียนรูตามแนวคิดของ เซ็งเก (Senge, 1990, pp. 13-19)   

ซ่ึงประกอบดวย 5 ดาน ไดแก 1) ดานการเปนบุคคลรอบรู 2) ดานการมีวิสัยทัศนรวม 3) ดานการมี

รูปแบบการคิด 4) ดานการเรียนรูเปนทีม 5) ดานการคิดอยางเปนระบบ  

         1.6.2 การดําเนินการตามมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามแนวทาง 

การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 

10 

 

ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2554, 

หนา 11 -16) ซ่ึงไดกําหนดไว 5 ดาน ไดแก 1) มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน  2) มาตรฐานดานจัดการศึกษา 

3) มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู 4) มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา 5)  มาตรฐาน 

ดานมาตรการสงเสริม  ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้ซ่ึงกําหนดเปนกรอบแนวคิดของการวิจัยในครั้งนี้ 

ดังแสดงในภาพ 1 

 

 

 

 

  ตัวแปรตน     ตัวแปรตาม 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ภาพ 1  กรอบแนวคิดของการวจิัย 

 

1.7  ขอตกลงเบื้องตน 

 

         การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยศึกษาเฉพาะสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของรัฐ ท่ีเปดสอนตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ใน 3 ระดับ คือ กอนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมขยาย

โอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

 

1.8 นิยามศัพทเฉพาะ 

 

การดําเนินการตามมาตรฐาน เพ่ือการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบดวย 5 ดาน  

   1. มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน  

   2. มาตรฐานดานจัดการศึกษา   

   3. มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู  

   4. มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา  

   5  มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม  

 
 
 

การเปนองคการแหงการเรียนรูของ

สถานศึกษาประกอบดวย 5 ดาน 

   1. ดานการเปนบุคคลรอบรู 

   2. ดานการมีวิสัยทัศนรวม  
   3. ดานการมีรูปแบบการคิด 

   4. ดานการเรียนรูเปนทีม 

   5. ดานการคิดอยางเปนระบบ 
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         การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมุงศึกษาการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาท่ีสงผลตอ 

การดําเนินการตามมาตรฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ผูวิจัยจึงไดกําหนดนิยามศัพทเฉพาะในการวิจัย ดังนี้ 

        1.8.1 การดําเนินการตามมาตรฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา หมายถึง 

กระบวนการบริหารจัดการศึกษาท่ีสถานศึกษาดําเนินการ เพ่ือการประกันคุณภาพ การวางแผน 

กําหนดเปาหมาย และวิธีการ ลงมือทําตามแผน ประเมินผล และปรับปรุงแกไข เพ่ือพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จตามมาตรฐานการศึกษาท่ีกําหนด ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ 

และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 โดยใชแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐาน ประกอบดวยการดําเนินการตามมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 5 ดาน คือ 

                  1) มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน หมายถึง การดําเนินการตามเกณฑท่ีกําหนด เก่ียวกับ 

ผูเรียนในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนซ่ึงประกอบดวย ผูเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ  

มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ รูจักปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดหลีกเลี่ยงจากสภาวะท่ีเสี่ยง มีความ

ม่ันใจและกลาแสดงออก มีมนุษยสัมพันธท่ีดี มีการสรางผลงานจากการเขารวมกิจกรรมดานตางๆ  

มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามหลักสูตร รูจักเอ้ืออาทรผูอ่ืน มีความกตัญูกตเวที ยอมรับความคิด 

และวัฒนธรรมท่ีแตกตาง รวมอนุรักษสิ่งแวดลอม มีนิสัยรักการอานและแสวงหาความรู มีทักษะใน

การอาน ฟง ดู พูด เขียนและตั้งคําถาม มีการเรียนรูรวมกัน รูจักใชเทคโนโลยี สามารถสรุปความคิด

จากเรื่องท่ีอาน ฟง ดู และสามารถสื่อสารโดยการพูดหรือเขียน มีการนําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหาดวย

วิธีการของตนเอง ตัดสินใจแกปญหาโดยมีเหตุผล มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ผลการประเมินสมรรถนะ การอาน คิดวิเคราะหและเขียน และผลการทดสอบระดับชาติเปนไปตามเกณฑ 

มีการวางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ โดยทํางานอยางมีความสุข มุงม่ันพัฒนางาน และ

ภูมิใจในผลงานของตนเอง สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได และมีความรูสึกท่ีดีตออาชีพสุจริต  

                  2) มาตรฐานดานจัดการศึกษา  หมายถึง การดําเนินการตามเกณฑท่ีกําหนดเก่ียวกับ  

บทบาทของครู ผูบริหาร และกรรมการสถานศึกษาซ่ึงประกอบดวย ครูมีการกําหนดเปาหมายคุณภาพ 

ผูเรียน มีการวิเคราะหผูเรียน พรอมกับออกแบบและการจัดการเรียนรูท่ีตอบสนองความแตกตาง

ระหวางบุคคล โดยใชสื่อเทคโนโลยีและนําภูมิปญญาของทองถ่ินมาจัดการเรียนรู  มีการวัดและประเมินผล 

ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย ใหคําปรึกษาและแกไขปญหาใหแกผูเรียน  มีการวิจัยและพัฒนาการจัดการ

เรียนรู ปฏิบตัิตนเปนแบบอยางท่ีดี จัดการเรียนการสอนเต็มเวลา เต็มความสามารถ สวนผูบริหารเปน

ผูมีวิสัยทัศน ภาวะผูนํา และความคิดริเริ่ม ใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวม มีการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากร ทําใหนักเรียน ผูปกครองและชุมชนพึงพอใจ มีการใหคําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใสการ

จัดการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษารูจักและปฏิบัติหนาท่ีตามระเบียบ มีการกํากับ ติดตาม 
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การดําเนินงานของสถานศึกษา ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนา หลักสูตรสถานศึกษา  

สอดคลองกับทองถ่ิน จัดรายวิชาเพ่ิมเติมใหเลือกเรียนตามความถนัด และความสนใจ มีการจัดกิจกรรม 

พัฒนาผูเรียนท่ีตอบสนองความตองการผูเรียน สนับสนุนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรูได

ดวยตนเอง มีการนิเทศภายใน มีการจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน หองเรียน และหองอ่ืนๆ มีความม่ันคง 

สะอาดและปลอดภัย จัดโครงการสงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูเรียน จัดหองสมุด

ใหบริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ กําหนดมาตรฐานการศึกษา มีการดําเนินการตามแผนพัฒนา

การจัดระบบขอมูลสารสนเทศ และนําไปใชในการบริหารจัดการสถานศึกษาและประเมินคุณภาพ

ภายใน มีการนําผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

และจัดทํารายงานประจําป 

                  3) มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู หมายถึง การดําเนินการตามเกณฑ 

ท่ีกําหนดของสถานศึกษา เก่ียวกับการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาและใชประโยชน  

จากแหลงเรียนรู ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและบุคลากร

ของสถานศึกษารวมท้ังผูท่ีเก่ียวของ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรภายในสถานศึกษา

ระหวางสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองคกรท่ีเก่ียวของ 

                  4) มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา หมายถึง การดําเนินการตามเกณฑ

ท่ีกําหนดของสถานศึกษาเก่ียวกับการจัดโครงการ กิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย 

วิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนของสถานศึกษา และเก่ียวกับผลการดําเนินงานสงเสริมใหผูเรียน

บรรลุตามเปาหมาย วิสัยทัศนปรัชญา และจุดเนนของสถานศึกษา 

                    5) มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม หมายถึง การดําเนินการตามเกณฑท่ีกําหนด

เก่ียวกับภารกิจของสถานศึกษา ท่ีจะตองปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลและหนวยงานตนสังกัด 

โดยสถานศึกษาจัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเนน ตามแนวทางการปฏิรูป

การศึกษา เพ่ือใหผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายและพัฒนาดีข้ึนกวาท่ีผานมา 

       1.8.2 การเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา หมายถึง ลักษณะของสถานศึกษา 

ท่ีบุคลากรไดใชศักยภาพของตนเองในการศึกษาเรียนรู เพ่ือเพ่ิมพูนสมรรถนะสําหรับการสรางผลงาน 

และพัฒนาสถานศึกษาตามท่ีตนตองการอยางตอเนื่อง แสดงความคิดเห็นใหมและสรางสรรคนวตักรรมใหมๆ 

ไดอยางอิสระ เปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนวิธีการเรียนรูซ่ึงกันและกัน เนนการมีสวนรวมทุกภาคสวน 

มีการกระตุนและสงเสริมใหเกิดความรวมมือและการเรียนรูรวมกันอยางเปนทีม สรางบรรยากาศ  

และความสัมพันธท่ีดีในสถานศึกษา มีการสงเสริมการพ่ึงพากันระหวางบุคลากรของสถานศึกษา

กับชุมชนอยางตอเนื่อง ปจจัยสําคัญท่ีสนับสนุนใหเกิดองคการแหงการเรียนรู ประกอบดวย 5 ดาน คือ 

                  1) การเปนบุคคลรอบรู หมายถึง คุณลักษณะของบุคลากรในสถานศึกษาท่ีมีความ

เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานดานตางๆ มีความรูความสามารถ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และเจตคติ 
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ท่ีดีในการปฏิบัติงาน รูจักยอมรบัการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยี มีวุฒิภาวะทางอารมณสูง 

รักความสามัคคีของหมูคณะ พัฒนาตนเองดวยการใฝหาความรูสิ่งใหมๆ มาพัฒนางานในหนาท่ี  

มีความรูสึกรวมเปนเจาของสถานศึกษา เปนผลจากการไดรับการสงเสริมพัฒนาจากสถานศึกษาใหเปนบุคคล

รอบรูอยางตอเนื่อง 

                  2) การมีวิสัยทัศนรวม หมายถึง คุณลักษณะของบุคลากรในสถานศึกษาท่ีรวมกันคิด 

รวมกันสรางวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย วัตถุประสงค และยุทธศาสตรของสถานศึกษา มีความมุงม่ัน

ปฏิบัติงานเพ่ือใหบรรลุผลตามวิสัยทัศน ซ่ึงบุคลากรทุกคนมีสวนรวม ในการปรับปรุงวิสัยทัศนใหมี 

ความทันสมัย และสอดคลองกับภารกิจของสถานศึกษา โดยบุคลากรมีรูปแบบและวิธีการสื่อสารคลายคลึงกัน

เพ่ือการโนมนาวใจผูอ่ืนใหคลอยตามและปฏิบัติงานจนสําเร็จตามเปาหมายของสถานศึกษา 

                  3) การมีรูปแบบการคิด หมายถึง คุณลักษณะของบุคลากรท่ีมีวิธีคิดในการพัฒนา 

การเรียนรู สามารถปรับรูปแบบวิธีคิดของตนใหสอดคลองกับสถานการณและเปาหมายของสถานศึกษา 

มีวิธีการคิดหลายๆ วิธ ีแลวนํามาสรางสรรคงานในหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพ เขาใจบทบาทหนาท่ีของ

ตนและกิจกรรมตางๆของสถานศึกษาและมีความคิดท่ีถูกตองคิดถึงประโยชนสวนรวมเปนหลัก 

                  4) การเรียนรูเปนทีม หมายถึง คุณลักษณะของบุคลากรในสถานศึกษาท่ีมีการแลกเปลี่ยน  

เรียนรู ขาวสาร ความรู ความคิดเห็น หรือประสบการณ รูจักรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน สามารถคิด 

แกปญหาดวยระบบกลุม มีความไววางใจกันประสานงานไดดี มีการชวยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน มีการ

ทํางานรวมกันเปนทีมสําเร็จบรรลุเปาหมายของสถานศึกษา 

                  5) การคิดอยางเปนระบบ หมายถึง คุณลักษณะของบุคลากรในสถานศึกษาท่ีมี

ความคิดเชื่อมโยง คิด มอง หรือกําหนดเปาหมายการดําเนินงาน การปฏิบัติงานในภาพรวม  

มีความคิดทัน เหตุการณสามารถปรับรูปแบบวิธีคิดใหสอดคลองกับเปาหมายของสถานศึกษา  

มีความคิดเชิงระบบไมแยกพัฒนาสวนใดสวนหนึ่ง พัฒนาการเรียนรูของบุคลากรอยางเปนระบบ 

เขาใจถึงความสัมพันธระหวางสิ่งตางๆ ท่ีเปนองคประกอบท่ีตองพัฒนาเชิงระบบ 

              1.8.3 สถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ท่ีเปดสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 

ใน 3 ระดับ คือ กอนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมขยายโอกาส 

              1.8.4 ผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง บุคลากรวิชาชีพท่ีรับผิดชอบการบริหารสถานศึกษา

แตละแหงในตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา หรือผูรักษาราชการแทน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

              1.8.5 คร ูหมายถึง ผูท่ีประกอบวิชาชีพซ่ึงทําหนาท่ีหลักทางดานการเรียนการสอนและ

สงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวธิีการตางๆ ในสถานศึกษาของรัฐ สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
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1.9 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 

         การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมุงศึกษาการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาท่ีสงผลตอการ

ดําเนินการตามมาตรฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา  ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ผูวิจัยจึงคาดวาจะเกิดประโยชน ดังนี้ 

         1.9.1. ผลการวิจัยในครั้งนี้จะเปนขอมูลใหผูบริหารสถานศึกษา ไดทราบถึงระดับการเปน 

องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 

เขต 1 เพ่ือเปนแนวทางใหแกผูบริหารสถานศึกษา ใชปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคการ 

แหงการเรียนรู ซ่ึงจะสงผลตอการดําเนินการตามมาตรฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหมี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

         1.9.2 เปนขอมูลเบื้องตนสําหรับสถานศึกษา ในการดําเนินการกําหนดนโยบายและวางแผน 

ในการปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดผลดีตอคุณภาพของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1  

         1.9.3 เปนขอมูลพ้ืนฐานใหแก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

นําไปใชวางแผนสงเสริมใหสถานศึกษา เปนองคการแหงการเรียนรู อันจะสงผลตอการดําเนินการ 

ตามมาตรฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

        ในการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเรื่อง การเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาท่ีสงผล

ตอการดําเนินการตามมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  ผูวิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

 2.1 สภาพท่ัวไปของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

              2.1.1 การบริหารจัดการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

              2.1.2 การจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

 2.2 หลักการ แนวคิดการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

              2.2.1 ความหมายของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

              2.2.2 ความสําคัญของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

              2.2.3 แนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

              2.2.4 กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  

พ.ศ. 2553 

              2.2.5 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

                1) ความจําเปนในการกําหนดคุณภาพมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษา 

                2) ความสําคัญของการกําหนดคุณภาพมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการ

ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

                3) แนวคิดในการกําหนดคุณภาพมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 2.3 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับองคการแหงการเรียนรู   

              2.3.1 ความหมายขององคการแหงการเรียนรู   

              2.3.2 ความสําคัญขององคการแหงการเรียนรู  

              2.3.3 แนวคิดการเปนองคการแหงการเรียนรู  

 2.4 การเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษากับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 2.5 ความสัมพันธระหวางการเปนองคการแหงการเรียนรูกับการดําเนินการตามมาตรฐาน

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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 2.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

              2.6.1 งานวิจัยในประเทศ 

              2.6.2 งานวิจัยตางประเทศ 

 2.7 สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 

2.1 สภาพบริบทของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

 

         2.1.1 การบริหารจัดการของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

   พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ

(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 37 กําหนดใหการบริหารและจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหยึดเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา โดยคํานึงถึงระดับของการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวนสถานศึกษา จํานวนประชากร วฒันธรรม และ

ความเหมาะสมดานอ่ืน  ๆเวนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามกฎหมายวาดวยการอาชีวศึกษา รัฐมนตรโีดยการ

แนะนําของสภาการศึกษา กําหนดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือการบริหารและจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

แบงเขตเปนพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาและเขตพ้ืนท่ีการมัธยมศึกษา ในกรณีที่สถานศึกษาใด

จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท้ังระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาการกําหนดใหสถานศึกษาแหงนั้นอยูใน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาใด ใหยึดระดับของการศึกษานั้นเปนสําคัญ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  มาตรา 31 กําหนดใหกระทรวงศึกษาธิการ มีอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับ

การสงเสริม และกํากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท กําหนดนโยบาย แผน และมาตรฐาน

การศึกษา สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา สงเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

และการกีฬาเพ่ือการศึกษา รวมท้ังการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา และราชการอ่ืน

ตามกฎหมายกําหนด มาตรา 3 กําหนดใหมีการบริหารและจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยยดึเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา มาตรา 39 ระบุใหกระทรวงศึกษาธิการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา 

ท้ังดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารท่ัวไป ไปยังคณะกรรมการและ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยตรง จึงเห็นไดวากฎหมาย

ดังกลาว ระบุชัดเจนวา ตองการใหเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเปนหนวยงานระดับปฏิบัติมีหนาท่ีนํานโยบาย

ไปสูการปฏิบัติ ใหบรรลุหลักการและเปาหมายของการจัดการศึกษามีการบริหารและการจัดการท่ีเปน

อิสระ มีความคลองตัวตามหลักการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการ สามารถดําเนินการให

สอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน สําหรับจังหวัดฉะเชิงเทรา แบงเขตพ้ืนท่ีการศึกษาออกเปน 

2 เขต เพ่ือใหการดําเนินการตามภารกิจท่ีกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

(สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1, 2555, หนา 13) 

         สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมได

ใหความหมายไววา หมายความวา สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สวนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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หมายถึง การศึกษากอนระดับอุดมศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 

ตั้งอยูท่ีหมู 1 ตําบลบางตีนเปด อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา เปนผูบังคับบัญชาในการบริหารจัดการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีสถานศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานในสังกัด  4 อําเภอ มีจํานวน 142 แหง ดังนี้ (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1, 2555, หนา 10) 

                  1) อําเภอบางน้ําเปรี้ยว มีสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 51 แหง 

                  2) อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา มีสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 37 แหง 

                  3) อําเภอบางปะกง มีสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 29 แหง 

                  4) อําเภอบานโพธิ์ มีสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 25 แหง 

ตาราง 1  ขอมูลแสดงจํานวนโรงเรียน นักเรียน จําแนกตามขนาดโรงเรียน  

            สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 ปการศึกษา  2555  
 

ขนาดโรงเรียน จํานวนนกัเรียน (คน) จํานวนโรงเรียน คิดเปนรอยละ 

 นอยกวา 20 0 0.00 

 21-40 3 2.11 

ขนาดท่ี 1 (1-120) 41-60 18 12.68 

 61-80 13 9.15 

  81-100 11 7.75 

   101-120 8 5.63 

รวม  53 37.32 

ขนาดท่ี 2 121-200 40 27.97 

ขนาดท่ี 3 201-300 18 12.59 

ขนาดท่ี 4 301-499 21 14.69 

ขนาดท่ี 5   500-1,499 8 5.59 

ขนาดท่ี 6     1,500-2,499 0 0.00 

ขนาดท่ี 7 ตั้งแต 2,500 ข้ึนไป 2 1.40 

รวมท้ังสิ้น 142 100.00 

 

 ท่ีมา: (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1, 2555) 

 

         2.1.2 การจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  
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           สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 ขอมูล ณ วนัท่ี 10 มิถุนายน 2555 

มีนักเรียนระดับกอนประถมศึกษา จํานวน 7,105 คน ระดับประถมศึกษา จํานวน 22,794 คน ระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 3,686 คน มีผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 142 คน ครู จํานวน 1,566 คน  

ครูโรงเรียนเอกชนจํานวน 668 คน จํานวนนักเรียนในโรงเรียนรัฐบาล จํานวน 33,523 คน นักเรียน

ในโรงเรียนเอกชน จํานวน 13,468 คน เปนเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีมีภาพรวมทางเศรษฐกิจ สังคม 

การศึกษาและวัฒนธรรมคอนขางพรอม ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพ ทํานา ทําสวน รับจาง 

และคาขาย ผลผลิตท่ีสําคัญของจังหวัด ไดแก มะมวง ขาวหอมมะลิ มะพราว กุง ปลาตางๆ มีโรงงาน

อุตสาหกรรมในเขตอําเภอบางปะกง อําเภอแปลงยาว สถานท่ีสาํคัญทางศาสนา คือ วัดโสธรวรารามวรวหิาร 

มีสถานศึกษาทุกระดับในพ้ืนท่ี พรอมใหบริการจัดการศึกษาแกประชาชนอยางเพียงพอและท่ัวถึง 

โดยทําการเปดการสอนตั้งแตระดับกอนประถมศึกษา จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีการกําหนด

ทิศทางในการบริหารงานของสํานักงาน ดังนี้ 

19               1) วิสัยทัศน19 (vision) 

                      สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 19เปนองคกร

ท่ีมุงม่ันในการขับเคลื่อนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใหประชากรวัยเรียนอยางท่ัวถึง มีคุณธรรมและ

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อยูอยางพอเพียง รักษความเปนไทย และมี

ความพรอมสูประชาคมอาเซียน ภายใตการมีสวนรวมของทุกภาคสวน19 

19               2) พันธกิจ (19mission) 

                   (1) จัดและสงเสริม สนับสนุนใหประชากรวัยเรียนทุกกลุมมีโอกาสไดรับการศึกษาภาค

บังคับและการศึกษาปฐมวัยอยางเทาเทียมกัน19 

19                   (2) พัฒนาใหผูเรียนมีความรู  ความสามารถ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค คุณธรรม 

จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  รักษความเปนไทย และมีความสามารถ

ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

                   (3) บุคลากรและผูเรียนไดรับการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน  

19                   (4) สงเสริม สนับสนุนใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

                   (5) พัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการแขงขันท้ังในระดับภูมิภาค และสากล19 

               3) เปาประสงค (goal) 

                   (1) ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาภาค

บังคับอยางท่ัวถึง19 

                   (2) ผูเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และดํารงตนอยูใน

สังคมไดอยางมีความสุข 
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                   (3) ผูเรียนทุกคนไดเรียนรูเก่ียวกับเพ่ือนบานในประชาคมอาเซียน สามารถติดตอ  

สื่อสารได19 

19                   (4) บุคลากรทุกคนไดรับการพัฒนาเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสูประชาคมอาเซียน 

19                   (5) ทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมและสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษา19 

19               4) คานิยมขององคกร19 (1values) 

19                   (1) มีความรับผิดชอบ 

                   (2) มีวินัย และมีคุณธรรม 

                   (3) มีจิตสาธารณะ 

                   (4) มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

                   (5) ปฏิบัติงานเต็มความสามารถ 

                   (6) ทํางานเปนทีม   

19                   (7) ยึดหลักธรรมาภิบาล19  

               5) ผลผลิต (outcomes) 

                   (1) ผูจบการศึกษากอนประถมศึกษา ไดแกการจัดการศึกษากอนประถมศึกษา 

                   (2) ผูจบการศึกษาภาคบังคับ ไดแก การจัดการศึกษาประถมศึกษาโรงเรียนปกติ  

การจัดการศึกษามัธยมตอนตนโรงเรียนปกติ การกอสรางซอมแซมอาคาร สิ่งกอสราง การจัดหาคอมพิวเตอร 

และระบบเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 

                   (3) เด็กพิการไดรับการศึกษาพ้ืนฐานและพัฒนาสมรรถภาพ การเรียนรวม 

                   (4) การจัดการศึกษาประถมศึกษาโรงเรียนปกติคือ สนับสนุนโรงเรียนเรียนรวม 

               7) ยุทธศาสตร (strategy)  

                   (1) คุณธรรมนําความรู 

                   (2) ขยายโอกาสทางการศึกษาของประชากรวัยเรียนอยางกวางขวางท่ัวถึง 

                   (3) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 

                   (4) กระจายอํานาจสูเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา 

                   (5) สงเสริมการมีสวนรวมของผูปกครอง ชุมชน ภาคเอกชน ทองถ่ินในการจัดการศึกษา 

               8) กลยุทธของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

                   (1) ดานคุณธรรมนําความรู ไดแก สงเสริมใหนักเรียนปรับปรุงหลักสูตรการเรียน 

การสอน และสื่อเพ่ือเนนคุณธรรมนําความรู เนนการขยายผลการเรียนรูจากโรงเรียนท่ีเปนแบบอยาง 

สงเสริมกิจกรรมนักเรียนและเครือขาย บาน วัด โรงเรียน และวางมาตรการสรางภูมิตานทานและ

แกปญหาพฤติกรรมนักเรียน 

                   (2) ดานสงเสริมการขยายโอกาส ไดแก การรณรงคใหเด็กและเยาวชนในวัยการศึกษาภาค
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บังคับ ไดเขาเรียนอยางท่ัวถึง การรณรงคการเรียนตอ 12 ป ขยายผลศูนยปฐมวัย และสงเสริมการศึกษาสําหรับ

ผูปกครอง 

                   (3) ดานสงเสริมคุณภาพมาตรฐาน ไดแก การเรงรัดปรับปรุงโรงเรียนท่ีต่ํากวา

มาตรฐานแกปญหาการอาน เขียน คํานวณ การคิดวิเคราะห และทักษะการเรียนระดับสูง ดําเนินการ

ทดสอบมาตรฐาน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พัฒนาครูโดยเชื่อมโยงกันการประเมินวิทยฐานะ  

                   (4) ดานกระจายอํานาจ ไดแก การจัดระบบการกระจายอํานาจไปยังสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา พัฒนาผูนําการเปลี่ยนแปลงและเสริมความพรอมใหสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 และสถานศึกษา การนํารองการบริหาร

จัดกระบวนการกระจายอํานาจโดยมีโรงเรียนเปนฐาน และการจัดระบบเครือขายโรงเรียน เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพและสรางความพรอมใหแกโรงเรียนขนาดเล็ก 

                   (5) ดานการสงเสริมการมีสวนรวม ไดแก การเสริมสรางความเขมแข็ง

ใหคณะกรรมการสถานศึกษา และองคคณะบุคคลในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ไดแก สงเสริมการมีสวนรวม

ของเครือขายผูปกครอง เสริมสรางความเขมแข็งใหแกองคกรนักเรียน และการสงเสริมใหทองถ่ินมี

สวนรวมในการจัดการศึกษา (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1, 2555, หนา 15-16) 

19            9) จุดเนนการพัฒนาคุณภาพผูเรียน19สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทราเขต 1(สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1, 2555, หนา 18)    

                   (1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุมสาระวิชาหลัก เพ่ิมข้ึนอยางนอยรอยละ 4    

                   (2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ทุกคน อานออก เขียนได คิดเลขเปน 

                   (3) เพ่ิมศักยภาพนักเรียนในดานภาษา ดานคณิตศาสตร ดานวิทยาศาสตร 

และดานเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาสูคุณภาพ สูระดับชาติ 

                   (4) นักเรียนทุกคนมีความสํานึกในการรักชาติ 

                   (5) สรางทางเลือกในการเรียนรูท่ีเนนประชากรวัยเรียนทุกคนเขาถึงโอกาสทางการศึกษา

อยางท่ัวถึง ลดอัตราการออกกลางคัน ศึกษาตอและประกอบอาชีพ 

                   (6) สงเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการขยายผล

สถานศึกษาพอเพียงตนแบบ 

                   (7) นักเรียน คร ูบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษาไดรับการพัฒนาอยาง

ท่ัวถึง 

                   (8) สถานศึกษาผานการรับรองมาตรฐานการศึกษา มีระบบประกันคุณภาพ

ภายในท่ีเขมแข็ง และผานการรับรองการประเมินคุณภาพภายนอก 

                   (9) สถานศึกษาผานการประเมินคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
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         ในปการศึกษา 2554 ผลสัมฤทธิ์ดานจัดการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 พบวาผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 (NT 2554) ปการศึกษา 2554 มีรายละเอียด ดังนี ้
 
ตาราง 2  ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 3  

            ปการศึกษา 2554 (NT_ 2554) ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  

            เขต 1  
 
วิชา 

นักเรียน 

(คน) 

คะแนน 
S.D. 

เฉลี่ย 

รอยละ 

รอยละ 

ชองจํานวนนักเรียน เต็ม ต่ําสุด สูงสุด เฉลี่ย 

รวมทุกวิชา 3,516 90 11 86 47.05 14.33 52.28 ปรับปรุง พอใช ดี 

ภาษาไทย 3,516 30 2 29 17.88 5.22 59.60 9.93 34.10 55.97 

คณิตศาสตร 3,516 30 0 30 16.04 6.11 53.46 21.84 47.44 30.72 

วิทยาศาสตร 3,516 30 0 29 13.13 5.08 43.78 32.94 52.08 14.99 

 
ท่ีมา: (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1, 2555, หนา 18) 
 
         จากตาราง 2  ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 

ปการศึกษา 2554 (NT_2554) ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

คะแนนเฉลี่ยเรียงลําดับจากมากไปหานอยพบวา วิชาภาษาไทย เทากับ รอยละ 59.60 วิชาคณิตศาสตร 

เทากับ รอยละ 53.46 และวิชาวิทยาศาสตร เทากับ รอยละ 43.78 เม่ือพิจารณาแลวนักเรียนสวน

ใหญอยูในระดับ พอใช และยังพบวาวชิาท่ีตองไดรับการพัฒนาปรับปรุงอยางเรงดวน คือ วชิาวิทยาศาสตร 

และรองลงมา คือ วิชาคณิตศาสตร และวิชาภาษาไทย ตามลําดับ (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1, 2555, หนา 18) 

 

 

 

 

 

 

ตาราง 3  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2554  

            สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
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วิชาและสาระ 
จํานวน

นักเรียน 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน 

ต่ําสุด 

คะแนน 

สูงสุด 

คะแนน 

เฉลี่ย 

สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

คะแนน

เฉลี่ย

รอยละ 

        

ภาษาไทย 8,452 100.00 4.00 96.00 50.25 14.72 50.25 

คณิตศาสตร 8,452 100.00 0.00 100.00 54.00 19.61 54.00 

วิทยาศาสตร 8,452 100.00 5.00 95.00 41.66 43.72 41.66 

สังคมศึกษาฯ 8,452 100.00 10.00 92.00 53.24 14.83 53.24 

สุขศึกษาฯ 8,452 100.00 3.60 93.90 59.25 14.45 59.25 

ศิลปะ 8,452 100.00 0.00 95.00 47.54 15.78 47.54 

การงานฯ 8,452 100.00 0.00 96.00 56.30 17.86 56.30 

อังกฤษ 8,452 100.00 5.00 100.00 39.60 17.17 39.60 

 

ท่ีมา: (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1, 2555, หนา 21) 

 

         จากตาราง 3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6  

ปการศึกษา 2554 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 พบวามีคะแนนเฉลี่ย

เรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี้ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา รอยละ 59.25 วิชาการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี รอยละ 56.30 วิชาคณิตศาสตร รอยละ 54.00 วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

รอยละ 53.00 วิชาภาษาไทย รอยละ 50.25 วิชาศิลปะ รอยละ47.54 วิชาวิทยาศาสตร รอยละ 41.66 

และวิชาภาษาอังกฤษ รอยละ 39.60 นักเรียนสวนใหญอยูในระดับพอใช แตเปนท่ีนาสังเกตวา

ผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษ จะตองไดรับการปรับปรุงในลําดับแรก และรองลงมาเปนวิชาวิทยาศาสตร 

(สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1, 2555, หนา 21)           

         ในการประเมินภายนอกรอบสาม สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

ฉะเชิงเทรา เขต 1 ท่ีไดรับการประเมินภายนอกรอบสามแลว ในปการศึกษา 2554 จํานวน 29 โรงเรียน 

มีผลการประเมินอยางเปนทางการจาก สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

(องคการมหาชน) ดังนี้  

               1) สถานศึกษาไดรับการรับรอง   จํานวน 22 แหง คิดเปนรอยละ 75.86  

               2) สถานศึกษาไมไดรับการรับรอง จํานวน 5 แหง คิดเปนรอยละ 17.24  เนื่องจากมี

ผลการประเมิน ตองปรับปรุง ตัวบงชี้ท่ี 5 (ใชผล o-net ป 2553 และ ป 2552) 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%A8&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.onesqa.or.th%2F&ei=TySNULCPLcjQrQe8oICgCA&usg=AFQjCNHfun6iGb77lSWvCojUkdH42xk0jw
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%A8&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.onesqa.or.th%2F&ei=TySNULCPLcjQrQe8oICgCA&usg=AFQjCNHfun6iGb77lSWvCojUkdH42xk0jw
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               3) สถานศึกษาไมไดรับการรับรอง จํานวน 2 แหง คิดเปนรอยละ 6.90 เนื่องจาก

มีผลการประเมิน พอใช จํานวน 3 ตัวบงชี้ (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1, 

2555, หนา 15) 

         จากขอมูลดังกลาวขางตน สรุปไดวา การจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 เปนการจัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม พรอมกับกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหบรรลุ

เปาหมายของการจัดการศึกษา จากขอมูลพ้ืนฐาน พบวาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน และผลการประเมิน

ภายนอกรอบสามของสถานศึกษาในสังกัด ยังไมเปนท่ีนาพอใจ (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1, 2555, หนา 22) ซ่ึงการดําเนินการตามมาตรฐานเพ่ือการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาเปนปจจัยท่ีสําคัญ ท่ีจะทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของผูเรียน และผล

การประเมินภายนอกของสถานศึกษาประสบความสําเร็จ ทําใหผูเรียนและผูปกครองมีหลักประกัน

และความม่ันใจวาสถานศึกษาจะจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด ครูไดทํางาน

อยางมืออาชีพ ทํางานเปนระบบ มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได พัฒนาตนเองและ

ผูเรียนอยางตอเนื่อง สวนผูบริหารไดใชภาวะผูนํา ความรูความสามารถในการบริหารงานอยางเปน

ระบบ และมีความโปรงใส เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพ เปนท่ียอมรับของผูปกครองและชุมชน 

ตลอดจนหนวยงานท่ีเก่ียวของ ซ่ึงจะสงผลท่ีดีตอภาพรวมของประสิทธิผลการบริหารงานของสถานศึกษา 

ดังนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งท่ีสถานศึกษา จะตองพัฒนาใหเปนองคการแหงการเรียนรู ท่ีมีการบริหาร

จัดการศึกษาที่เนนประสิทธิผล โดยเปดโอกาสใหทุกภาคสวนในสังคม เขามามีสวนรวมในการ

จัดการศึกษา ท้ังนี้เพราะการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาเปนปจจัยท่ีสําคัญ ในการท่ี

จะนําไปสูการดําเนินการตามมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายในและภายนอก

ของสถานศึกษา ไปพรอมกับการพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในทุกๆดาน  

ซ่ึงเปนการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา โดยเฉพาะผลสัมฤทธิ์ทางดานการเรียนของผูเรียนเปนสิ่งท่ี

บงบอกถึงคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษานั้นๆ ดังนั้นสถานศึกษาในสังกัดมีความ

จําเปนตองศึกษาทิศทางการบริหารงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 

ท้ังนี้เพ่ือเปนแนวทางในการบริหารจัดการสถานศึกษาตอไป 

 

2.2 หลักการ แนวคิดการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

         2.2.1 ความหมายของการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษาข้ันพ้ืนฐาน 

    การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เปนระบบ ยุทธศาสตร และกลไก

ขับเคลื่อน ใหสถานศึกษาพัฒนาไปขางหนาอยางตอเนื่อง บนพ้ืนฐานการมีสวนรวมของผูเก่ียวของ 
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โดยสถานศึกษาเปนหนวยปฏิบัติงานตามขอบขายภารกิจ และตองจัดระบบงานหรือวางแผนงานให

ชัดเจนเปนรูปธรรม สะดวกในการนําไปปฏิบัติ นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล จนผลงานได

มาตรฐานนาเชื่อถือ สรางความมั่นใจใหแกสังคมหรือผูมีสวนไดเสียวาสถานศึกษาจัดการศึกษา

ไดคุณภาพมาตรฐาน โดยหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษากําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร

การศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานการประกันคุณภาพการศึกษา

ประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเก่ียวของและเปดเผยตอสาธารณชนเพ่ือนําไปสู 

การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ความหมาย

ของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ไดมีหนวยงานทางการศึกษา และนักการศึกษา ไดให

ความหมายของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาไว ดังนี้  

        พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม มาตรา 48 ไดบัญญัติ

ไววาหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เปนสวนหนึ่ง

ของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอ

หนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเก่ียวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก การประกันคุณภาพภายใน คือ 

กระบวนการบริหารจัดการท่ีมีการพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่องเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพซ่ึงเปน

ภารกิจท่ีสถานศึกษาจะตองทําอยูแลว การประกันคุณภาพจึงไมใชเรื่องใหมหรือเปนเรื่องแปลกแยกไป

จากงานปกติและไมใช การประเมินเพ่ือประเมินไมเนนการสรางเอกสาร แบบวัด หรือแบบประเมินเปน

จํานวนมาก แตเปนการประเมินเพ่ือพัฒนาโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2547, หนา 10 - 11) จึงไดกําหนดหลักการสาํคัญ

ของการประกันคุณภาพในสถานศึกษา ดังนี้ 

                  1) จุดมุงหมายของการประกันคุณภาพภายใน คือ การท่ีสถานศึกษารวมกันพัฒนา

ปรับปรุงคุณภาพใหเปนตามมาตรฐานการศึกษาโดยเปาหมายท่ีสําคัญอยูท่ีการพัฒนาคุณภาพใหเกิด

ข้ึนกับผูเรียน 

                  2) การท่ีจะดําเนินการใหบรรลุเปาหมายตามขอ 1 ตองทําใหการประกันคุณภาพ

การศึกษาไมใชเปนกระบวนการท่ีแยกสวนมาจากการดําเนินงานตามปกติของสถานศึกษาโดย

สถานศึกษาจะตองวางแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการท่ีมีเปาหมายชัดเจนทําตามแผน ตรวจสอบ

ประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่อง เปนระบบ มีความโปรงใสและมีจิตสํานึกในการพัฒนา

คุณภาพการทํางาน 

                  3) การประกันคุณภาพเปนหนาท่ีของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ไมวาจะเปน

ผูบริหาร ครู อาจารย และบุคลากรอ่ืนๆ ในสถานศึกษา โดยในการดําเนินงานจะตองใหผูท่ีเก่ียวของ 
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เชน ผูเรียน ชุมชน เขตพ้ืนท่ี หรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลและมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย วางแผน 

ติดตามประเมินผล พัฒนาปรับปรุง ชวยกันคิด ชวยกันทํา ชวยกันผลักดันใหสถานศึกษามีคุณภาพ 

เพ่ือใหผูเรียนไดรับการศึกษาท่ีดีมีคุณภาพเปนไปตามความตองการของผูปกครอง สังคม และ

ประเทศชาตินอกจากนี้การดาํเนินการประกันคุณภาพภายใน ยังอยูท่ีระบบการควบคุม คุณภาพ

การศึกษา และระบบการตรวจสอบ ทบทวน และปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ซ่ึงสอดคลองกับ

หลักการบริหาร ท่ีเปนระบบครบวงจร PDCA ซ่ึงประกอบดวยการรวมวางแผน รวมกันปฏิบัติตาม

แผน รวมกันตรวจสอบ และรวมกันปรับปรุงแกไขหมุนเวียนเปนวงจรในการตรวจสอบการทํางาน  

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาจึงเปนสวนหนึ่งของการบริหารและการจัดการเรียนการสอน

อยางตอเนื่องตลอดเวลา เปนหนาท่ีของบุคลากรทุกคนโดยในการดําเนินงานจะตองใหผูเก่ียวของเขา

มามีสวนรวมชวยกันคิดชวยกันทํา เพ่ือพัฒนาคุณภาพใหเปนไปตามมาตรฐาน 

         สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2547, หนา 15) ไดใหความหมายของการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา หมายถึง การดําเนินการประเมินผล และการติดตาม ตรวจสอบ

คุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน โดยบุคลากรของสถานศึกษาหรือโดยหนวยงาน

ตนสังกัดท่ีมีหนาท่ีกํากับดูแลสถานศึกษานั้นๆ  

     วารินทร สินสูงสุด (2543, หนา 5) ใหความหมาย การประกันคุณภาพภายในวา เปนการ

ประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จากภายในโดย

บุคลากรของสถานศึกษาศึกษานั่นเอง หรือหนวยงานโดยตนสังกัดมีหนาท่ีกํากับดูแลสถานศึกษา 

       สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2543, หนา 9) ไดกําหนดไววาการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาเปนกระบวนการท่ีบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา รวมกันวางแผนกําหนด

เปาหมาย และวิธีการลงมือทําตามแผนในทุกข้ันตอน มีการบันทึกขอมูลเพ่ือรวมกันตรวจสอบผลงาน  

หาจุดเดนจุดท่ีตองปรับปรุง แลวรวมกันปรับปรุงแผนนั้นๆ โดยมุงหวังใหมีประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการสถานศึกษาท่ีเนนคุณภาพผูเรียนเปนสําคัญ  

         จํารัส นองมาก (2544, หนา 35) และรุง แกวแดง (2544, หนา104) ใหความหมายของการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สอดคลองกันวา หมายถึง การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพ 

และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน โดยบุคลากรของสถานศึกษา หรือโดย หนวยงาน

ตนสังกัดท่ีมีหนาท่ีกํากับดูแลสถานศึกษานั้น  

         ชมรมพัฒนาความรูดานระเบียบกฎหมาย (2545, หนา 31) ใหความหมายการประกันคุณภาพภายใน 

หมายถึง การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

จากภายในโรงเรียน โดยบุคลากรของสถานศึกษาหรือหนวยงานตนสังกัดท่ีมีหนาท่ีดูแลสถานศึกษานั้น 

ดังนั้นการท่ีโรงเรียนประเมินตนเองและสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ รวมกันกับ
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สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดประเมินมาตรฐานโรงเรียน จึงเปนการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาจากความหมายของการประกันคุณภาพภายใน  

 สเต็บบิง (Stebbing, 1993, pp. 19-22) กลาววา การประกันคุณภาพเปนสิ่งท่ีจําเปนสําหรับ

ระบบคุณภาพทุกระบบ การรวบรวมขอมูล การวางแผนกิจกรรมทุกชนิด และการใหรายละเอียดหรือ

คําแนะนําตองกระทํากอนลงมือทํากิจกรรมใดๆ เพ่ือใหสามารถควบคุมขั้นตอนการปฏิบัติ

กิจกรรมตางๆไดอยางเหมาะสม  

 คัทแตนซ (Cuttance, 1994, p. 5) ไดใหนิยามของการประกันคุณภาพวา หมายถึงกลยุทธ

ท่ีไดวางแผนไวอยางเปนระบบ และการปฏิบัติงานท่ีไดมีการออกแบบไว โดยเฉพาะ เพ่ือรับประกันวา

กระบวนการไดรับการกํากับดูแล รวมถึงการปฏิบัติงานนั้นมุงไปสู เปาหมายท่ีตั้งไวอยูตลอดเวลา 

        เมอรแกทรอยด และมอรแกน (Murgatroyd and Morgan, 1994, p. 45) ไดใหความหมายวา

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา คือ การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา วิธีการท่ี

เหมาะสมและความตองการคุณภาพการศึกษาโดยผูเชี่ยวชาญ และการติดตามกระบวนการการตรวจสอบ 

หรือเปนการประเมินการปฏิบัติงานจากมาตรฐานการศึกษาท่ีกําหนด 

   แซลลีส (Sallis, 2002, p. 17) ไดใหความหมายวา การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

คือ การออกแบบคุณภาพการศึกษา มุงสูกระบวนการความตระหนัก และความม่ันใจในผลผลิตทาง

การศึกษาของสถานศึกษา 

        สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (2543, หนา 60) ไดใหความหมายวา การประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพราะเปนระบบท่ีสราง 

ความม่ันใจวาสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดคุณภาพมาตรฐาน ผูสําเร็จการศึกษาตองเปนผูมี

ความรู ความสามารถ มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามท่ีหลักสูตรกําหนดและสังคมตองการ 

     จํารัส นองมาก (2544, หนา 2) ไดใหความหมายวา การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

เปนกระบวนการท่ีสถานศึกษากําหนดข้ึน เปนแนวปฏิบัติเพ่ือใหเกิดความม่ันใจวา ถาทําตามกระบวนการ

ท่ีกําหนดนี้แลว การศึกษาจะมีคุณภาพเปนท่ีพึงพอใจของผูรับบริการ 

  สมคิด พรมจุย และสุพักตร พิบูลย (2544, หนา 1) ไดใหความหมายวา การประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา เปนระบบการควบคุม ตรวจสอบ และตัดสินคุณภาพตามเกณฑท่ีกําหนดของสถานศึกษา 

      สมศักดิ์ สินธุระเวชญ (2544, หนา 1-2) ไดใหความหมายวา การประกันคุณภาพภายใน 

สถานศึกษา คือ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน เพ่ือสรางความม่ันใจในคุณภาพของ 

การจัดการศึกษา โรงเรียนจะตองแสดงภาระหนาท่ีความรับผิดชอบตอนักเรียนและผูปกครอง นั่นคือ

ผลผลิตตัวนักเรียนตองตอบสนองตอลูกคา และเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด ในดานผูปกครองตอง

เปดโอกาสใหผูปกครอง ชุมชน ไดมีสวนรวมรับผิดชอบ รวมตัดสินใจ 
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     อุทุมพร จามรมาน (2544, หนา 1) ไดใหความหมายวา การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

หมายถึง การสรางความม่ันใจใหกับประชาชนทุกคนวา สถานศึกษามีการปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ 

เพ่ือผลผลิตจะไดมีคุณภาพ 

   สํานักงานทดสอบทางการศึกษา (2544, หนา 8) ไดใหความหมายวา การประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา หมายถึง การบริหารจัดการและการดําเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติของสถานศึกษา 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยางตอเนื่อง เปนการสรางความม่ันใจใหผูรับบริการทางการศึกษา 

ท้ังผูรับบริการโดยตรง ไดแก ผูเรียน ผูปกครอง และผูรับบริการทางออม ไดแก สถานประกอบการ 

ประชาชน และสังคมโดยรวม วาการดําเนินงานของสถานศึกษาจะมีประสิทธิภาพและทําใหผูเรียนมี

คุณภาพ หรือคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาท่ีกําหนด 

   วีระวัฒน อุทัยรัตน และเฉลิมชัย หาญกลา (2546, หนา 37) ไดรวมกันใหความหมายของ 

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาวา กลไกหรือกระบวนการในการจัดการศึกษาท่ีไดมีการวางแผนและ

จัดระบบไวเปนอยางดี ซ่ึงทําใหเกิดความม่ันใจไดวาจะนําไปสูการไดผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีมาตรฐานตามท่ีกําหนด 

   สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (2547, หนา 11) ใหความหมาย

ของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาวา เปนการประเมิน ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

   ธีระ รุญเจริญ (2550, หนา 80) ไดใหความหมายของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาวา

เปนระบบการประเมินผล และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

    สรุปไดวา การดําเนินการประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการ

ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการศึกษาท่ีสถานศึกษา

ดําเนินการ เพ่ือการประกันคุณภาพ การวางแผน กําหนดเปาหมาย และวิธีการลงมือทําตามแผน ประเมินผล และ

ปรับปรุงแกไข เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จตามมาตรฐานการศึกษาท่ีกําหนด

โดยใชตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

โดยมีแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

         2.2.2 ความสําคัญของการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษาข้ันพ้ืนฐาน 

        การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เปนกลไกสําคัญท่ีทําหนาท่ีสงเสริมและผลักดัน 

ใหกระบวนการทํางานของสถานศึกษาทุกระดับดําเนินไปอยางมีระบบ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของ 

การศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ ไดมีนักการศึกษาและหนวยงานทางการศึกษากลาวถึงความสําคัญ 

ของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาไว ดังนี้ 

        สเตบบิง (Stebbing. 1993, pp. 19-22) กลาววา การประกันคุณภาพการศึกษา เปนสิ่งท่ี

จําเปนสําหรับระบบคุณภาพทุกระบบ การรวบรวมขอมูล การวางแผนกิจกรรมทุกชนิด และการให 
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รายละเอียด หรือคําแนะนําตองกระทํากอนลงมือทํากิจกรรมใดๆ เพ่ือใหสามารถควบคุมข้ันตอน 

การปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ไดอยางเหมาะสม 

     พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมใน มาตรา 47 ไดบัญญัติ

เก่ียวกับมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 

ประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก มาตรา 48  

ไดบัญญัติใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษา จัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และ

ใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา ท่ีตองดําเนินการ

อยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเก่ียวของ และ

เปดเผยตอสาธารณชน เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการ

ประเมินคุณภาพภายนอก ดังนั้นการประกันคุณภาพภายในจึงเปนหนาท่ีของสถานศึกษาระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีตองดําเนินการใหเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย  

     ประเวศ วะสี (2544, หนา 15-16) กลาววา ประเทศไทยของเรามีวิกฤตการณหลายเรื่อง

สาเหตหุลักคือ วิกฤตการณทางปญญา วัตถุประสงคของการปฏิรูปการศึกษาคือ ทําอยางไรจึงจะยกระดับ

สติปญญาของคนท้ังประเทศไดในเวลาอันรวดเร็ว ใหเขาใจความเปนจริงและสามารถเผชิญกับปญหา

ปจจุบันและอนาคต โดยสามารถรักษาความสมดุลของเราไวได และมีความยั่งยืนการจัดการศึกษา

ของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงตองใหความสําคัญกับการจัดการศึกษาท่ีคํานึงถึง

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยตองจัดการศึกษาใหสามารถตอบสนองความตองการ ความคาดหวัง และ

ความพึงพอใจของผูท่ีเก่ียวของทางการศึกษาในทุกสวน ท้ังในดานปจจัย ดานกระบวนการ ดานผลผลิต 

นอกจากนั้นตองดําเนินการเพ่ือใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

ท่ีกําหนดใหมีการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพและมาตรฐานดวยการใหมีการประกันคุณภาพการศึกษา 

ท่ีประกอบดวย การประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก 

       ประภาพรรณ เอ่ียมสุภาษิต และคนอ่ืนๆ (2545, หนา 113) กลาววา การประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษามีความสําคัญ ดังนี้ 

                  1) ทําใหเกิดความม่ันใจในคุณภาพการศึกษา เพราะเกิดจากกลไกในการควบคุม 

การตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพที่เชื่อถือได ทําใหเกิดการคุมครองผูบริโภค

และเกิดความเสมอภาคในโอกาสท่ีจะไดรับการศึกษา และการบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึง 

                  2) ประชาชนและสังคมม่ันใจ และสามารถตัดสินใจเลือกใชกระบวนการจัดการศึกษา 

และผลผลิตของสถานศึกษา และหรือหนวยงานทางการศึกษา 

                  3) เพ่ือใหสถาบันการศึกษาไดมีการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง 

                  4) เพ่ือกระตุนใหผูรับผิดชอบ หรือผูบริหารสถานศึกษาและหนวยงานทางการศึกษา 

มุงพัฒนาการศึกษาใหมีมาตรฐานคุณภาพอยางตอเนื่อง 
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                  5) เพ่ือกระตุนใหสมาชิกใหมในหนวยงานตระหนักและดําเนินการถึงหนาท่ีของตน 

ในการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ 

       สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (2547, หนา 8-13) กลาววา  

การประกันคุณภาพเปนเรื่องสําคัญ ท่ีตองดําเนินการควบคูไปกับการจัดการศึกษา เพ่ือใหสอดคลอง

กับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 จึงมีการ 

กําหนดบทบัญญัติไวเปนการเฉพาะในหมวด 6 วาดวยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 

อันสงผลใหสถานศึกษาดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหผูเรียนมีคุณภาพหรือคุณลักษณะ 

ท่ีพึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาท่ีกําหนด 

      สรุปไดวา การจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพและไดมาตรฐานดวยการใหมีการประกัน

คุณภาพการศึกษาที่ประกอบดวย การประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก 

สําหรับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีความสาํคัญอยางยิ่งแกผูรับบริการทางการศึกษา  

คือ นักเรียน ครู ผูปกครอง ชุมชน สังคม และหนวยงานท่ีกํากับ ดูแล ดานการจัดการศึกษา ทําให

มีความม่ันใจในคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยมีกฎกระทรวง ไดกําหนดมาตรฐาน

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เปนกรอบและแนวทางในการจัดการศึกษา สงผลใหครู ผูบริหารและ

ผูรับผิดชอบในการจัดการศึกษาไดปฏิบัติงานตามบทบาทอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 

   2.2.3 แนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

     มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเปนกลไกใน

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีสรางความม่ันใจและพึงพอใจแกผูรับบริการ วาสถานศึกษาสามารถจัด

การศึกษาไดอยางมีคุณภาพในการพัฒนาการศึกษาใหมีคุณภาพยอมเกิดจากการมีระบบดําเนินการ 

ท่ีดี ความรวมมือของบุคลากรในสถานศึกษา รวมท้ังผูมีสวนเก่ียวของ ไดมีหนวยงานทางการศึกษา 

และนักการศึกษาเสนอแนวคิดหลักการของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาไว ดังนี้ 

     สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2547, หนา 3) เสนอหลักการของการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาวาการประกันคุณภาพภายในเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพราะ

เปนระบบท่ีสรางความม่ันใจวาสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดคุณภามาตรฐาน ผูเรียนมีความรู 

ความสามารถมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตรงตามเปาหมายของหลักสูตร มีหลักการสําคัญ ดังนี้ 

         1) การสรางความม่ันใจ และพึงพอใจในคุณภาพการศึกษา 

                  2) การมีสวนรวมในการดําเนินงานการศึกษาของทุกฝาย ท้ังผูใหและผูรับบริการ 

                  3) ความรวมมือทางวิชาการขององคกร และบุคลากรในพ้ืนท่ี 

                  4) การดําเนินงานเนนคุณภาพในการปฏิบัติงานทุกระดับ ทุกข้ันตอน 

                  5) การดําเนินงานสามารถติดตาม ตรวจสอบได 

                  6) การรายงานสูสาธารณชนและผูเก่ียวของ 
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          สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (2547, หนา 23) เสนอแนวคิด

ตามหลักการบริหารการประกันคุณภาพภายในเปนกระบวนการบริหารจัดการ เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย

ในการพัฒนาคุณภาพใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีตองการ หลักการและกระบวนการบริหารดังกลาว

เปนสิ่งท่ีใชในการทํางานใหประสบความสําเร็จ โดยจะตองมีกระบวนการวางแผน ทําตาม

แผนตรวจสอบประเมินผล และพัฒนาปรับปรุงอยูเสมอ โดยมุงหวังใหมีประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการสถานศึกษาท่ีเนนคุณภาพของผูเรียนเปนสาํคัญ แนวคิดการทํางานท่ีเปนระบบเชนนี้จะชวยสราง

ความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันภายในสถานศึกษา เกิดความรูสึกวาเปนงานปกติ เปนการมองตนและ

ประเมินตนเอง ซ่ึงจะทําใหสถานศึกษามีฐานขอมูลท่ีม่ันคงเปนจริง พรอมเสนอตอการตรวจสอบจาก

หนวยงานภายนอก 

    สํานักงานทดสอบทางการศึกษา (2544, หนา 9) กลาววา ระบบการประกันคุณภาพภายใน

เปนกลไกขับเคลื่อนใหสถานศึกษาขับเคลื่อนไปขางหนาอยางตอเนื่อง บนหลักการมีสวนรวมของ

ชุมชนและการพัฒนาภาระความรับผิดชอบการจัดการศึกษา สถานศึกษาจะตองดําเนินการบริหาร 

จัดการศึกษาอยางเปนระบบตอเนื่อง อันนําไปสูการเสริมสรางศักยภาพในการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาใหสังคมม่ันใจวาผูเรียนทุกคนมีความรู ความสามารถ บุคลิกลักษณะ และคุณสมบัติตรง

ตามหลักสูตรการศึกษาอยางแทจริง 

     วันทยา วงศศิลปะภิรมย และคนอ่ืนๆ (2545, หนา 9-10) กลาววา การประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาท่ีดี จะตองมีหลักการและเง่ือนไข ดังนี้ 

                  1) การมีสวนรวม โดยเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียกับผลการจัดการศึกษาเขามา

มีสวนรวมคิด รวมวางแผน รวมดําเนินการ รวมประเมินผล และรวมรับผิดชอบกับการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษา 

                  2) การเสริมสรางพลัง โดยสรางความรู ทักษะ และความม่ันใจแกผูมีสวนไดสวนเสีย

เพ่ือสรางโอกาสใหเกิดการมีสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

                  3) การกระจายอํานาจ สถานศึกษาจะพัฒนาคุณภาพใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ไดอยางเต็มท่ี ตอเม่ือสถานศึกษาเองตองมีความเปนอิสระเพียงพอท่ีจะคิดและตัดสินใจท้ังดานการบริหาร

ดานวิชาการ และการใชจายงบประมาณ ซ่ึงสอดคลองกับเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีแกไขเพ่ิมเติม มีเจตนารมณตองการใหมีการกระจายอํานาจการบริหารและ

การจัดการศึกษา สูสถานศึกษาและทองถ่ินใหมากท่ีสุด 

                  4) การสรางจิตสํานึกความรับผิดชอบในพันธะ ภาระ การศึกษาไมใชเรื่องของคนใด

คนหนึ่งหรือฝายใดฝายหนึ่ง แตเปนเรื่องของทุกคนท่ีมีสวนไดสวนเสียกับการจัดการศึกษา เชนหนาท่ี

ความเปนพอแม ครู เปนตน นอกจากนี้กระบวนการทํางานและผลงานของสถานศึกษาแหงนั้น

ตองสามารถตรวจสอบไดทุกเม่ือโดยสังคมและประชาชน 
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                  5) การปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง การตรวจสอบท้ังภายในและภายนอกในบริบทของ

การประกันคุณภาพ มีจุดประสงคเพ่ือใหไดขอมูลยอนกลับสําหรับใชในการวางแผนเพ่ือการปรับปรุง

คุณภาพอยางตอเนื่อง มิใชการจับผิดหรือการตัดสินใหรางวัลหรือใหโทษ 

    ณัฐพล ชุมวรฐายี (2545, หนา 10-11) กลาววา หลักการสําคัญของการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษามีดังนี้ 

                  1) จุดมุงหมายของการประกันคุณภาพ คือ การท่ีสถานศึกษารวมกันพัฒนาปรับปรุง 

คุณภาพใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาไมใชการจับผิด เปาหมายสําคัญอยูท่ีการพัฒนาคุณภาพ 

ใหเกิดข้ึนแกผูเรียน 

                  2) การดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย ตองทําใหการประกันคุณภาพเปนสวนหนึ่งของ

กระบวนการบริหารจัดการและการทํางานของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ไมใชเปนกระบวนการท่ี

แยกสวนมาจากการดําเนินงานตามปกติของสถานศึกษา โดยสถานศึกษาจะตองวางแผนพัฒนาและ

แผนปฏิบัติการท่ีมีเปาหมายชัดเจน ทําตามแผน ตรวจสอบประเมินผล และพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

เปนระบบ มีความโปรงใส และมีจิตสํานึกในการพัฒนาคุณภาพการทํางาน 

                  3) การประกันคุณภาพเปนหนาท่ีของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ไมวาจะเปน

ผูบริหาร ครูอาจารย และบุคลากรอ่ืนๆ ในสถานศึกษา โดยในการดําเนินงานจะตองใหผูท่ีเก่ียวของ

เชน ผูเรียน ชุมชน เขตพ้ืนท่ี หรือหนวยงานท่ีกํากับดูแล เขามามีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย

วางแผน ติดตาม ประเมินผล พัฒนา ปรับปรุง ชวยกันคิด ชวยกันทํา ชวยกันผลักดันใหสถานศึกษา 

มีคุณภาพ เพ่ือใหผูเรียนไดรับการศึกษาท่ีดีมีคุณภาพ เปนไปตามความตองการของผูปกครอง สังคม

และประเทศชาติ 

     สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2554, หนา 52) กลาววา สถานศึกษาตอง

จัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามท่ีประกาศไวในกฎกระทรวง มีหลักการ ดังนี้ 

                  1) การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

                  2) การจดัระบบบริหารและสารสนเทศ 

                  3) การจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาท่ีมุงเนนคุณภาพการศึกษา 

                  4) การดําเนินตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

                  5) การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา 

                  6) การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานท่ีกําหนด 

                  7) การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป 

                  8) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

    ธีระ รุญเจริญ (2550, หนา 80-81) กลาววา สถานศึกษาจะตองพัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพภายในใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการศึกษา โดยมีหลักการ ดังนี้ 
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                  1) เปาหมายสําคัญของการประกันคุณภาพ คือ การพัฒนาผูเรียน 

                  2) ถือวาการประกันคุณภาพการศึกษาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร 

                  3) ถือวาบุคลากรทุกคน รวมท้ังผูมีสวนเก่ียวของ มีหนาท่ีรวมรับผิดชอบในการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตั้งแตการวางแผน การติดตามประเมินผล การพัฒนาปรับปรุงการ

ชวยคิดชวยทํา ชวยผลักดัน 

        สมศักดิ์ สินธรุะเวชญ (2543, หนา 35-36) ไดเสนอแนวคิดและกรอบดําเนินการประกันคุณภาพ 

ภายในสถานศึกษาไวเพ่ือเปนแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ 

                  1) การควบคุมคุณภาพการศึกษา มีดังนี้ 

                      (1)  การกําหนดมาตรฐาน ไดแก จัดทํามาตรฐานการศึกษาใหสอดคลองกับทองถ่ินและ

มาตรฐานกลางโดยคณะกรรมการโรงเรียน ซ่ึงประกอบดวย ผูบริหาร ครู ผูปกครองจัดทําขอมูล

พ้ืนฐานดานปจจัย ดานกระบวนการ และดานผลผลิต 

                      (2) การพัฒนาเขาสูมาตรฐานการศึกษาไดแก พัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคการ

แหงการเรียนรู พัฒนากระตุนจูงใจใหผูปฏิบัติงานพัฒนาตนเอง มีความคิดริเริ่มสรางสรรคเพื่อ

ปรับปรุงสิ่งตางๆ ใหดีข้ึน สรางจิตสํานึกของผูปฏิบัติงานใหเห็นวาการปรับปรุงคุณภาพจะตอง

ปรับปรุงอยูเสมอ และเปนหนาท่ีของทุกคนเขาเปนสมาชิกของชมรมหรือสมาคมทางวิชาการ จัดทํา

ธรรมนูญสถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรทองถ่ินและสื่อการเรียนการสอน บริหารคุณภาพโดยมุงเนน

ผลผลิต ตอบสนองความตองการของผูเรียน โดยอาศัยกระบวนการดังนี้ 

                  2) ระบบควบคุมคุณภาพ มีการวางแผน (plan) การปฏิบัต ิ(do) การตรวจสอบ (check) 

และการปรับปรุง (act) 

                      (1) มีการทํางานเปนมาตรฐาน โดยการควบคุมกระบวนการตามเอกสารคูมือ 

ท่ีจัดทําข้ึน ไดแก คูมือนโยบาย คูมือข้ันตอนหรือแนวปฏิบัติ และคูมือการทํางานหรือแผนการสอน 

                      (2) ตองใหทุกคนในสถานศึกษามีสวนรวม 

                  3) มีการทํางานเปนทีมหรือเปนคณะกรรมการทุกระดับ ซ่ึงสงผลตอการสรางขวัญ

กําลังใจและเจตคติท่ีดี พัฒนาระบบสารสนเทศของสถานศึกษา ระดมความรวมมือจากชุมชน 

                  4) การตรวจสอบคุณภาพหรือการทบทวนคุณภาพภายใน มีการดําเนินการ ดังนี้ 

                      (1) สถานศึกษาทบทวนคุณภาพภายในทุกป 

                      (2) นําผลการทบทวนคุณภาพมาดําเนินการปรับปรุงใหไดมาตรฐานตามเกณฑท่ีกําหนด 

                  5) การประเมินคุณภาพ สถานศึกษากําหนดใหมีการประเมินความกาวหนา มีการ

ประเมินโครงการ แผนงาน แลวนําผลท่ีพัฒนามาจัดใหมีการประเมินคุณภาพจากภายนอกเพ่ือรับรอง

มาตรฐานตอไป 
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     ชุมศักดิ์ อินทรรักษ (2547, หนา 190) ไดกลาววา การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ประกอบดวยการดําเนินการ 3 องคประกอบ ดังนี้ 

                  1) การควบคุมคุณภาพการศึกษา เปนกระบวนการเพ่ือนําไปสูระบบคุณภาพ ดังนี้ 

                       (1) การกําหนดมาตรฐานดานผลผลิต ปจจัย และกระบวนการ 

                       (2) การพัฒนาเขาสูมาตรฐาน ไดแก การดําเนินการจัดปจจัยตางๆ ใหมีมาตรฐาน 

เชน พัฒนาอาจารยผูสอน พัฒนาผูบริหาร ปจจัยสงเสริม หรือสนับสนุนอ่ืนๆ รวมท้ังการจัดการองคกร

หรือคณะกรรมการบริหารฝายตางๆของสถานศึกษาการปรับกลยุทธและกระบวนทัศนในการปฏิบัติงาน 

                  2) การตรวจสอบคุณภาพ เปนกระบวนการเพ่ือรวบรวมขอมูล เพ่ือวิเคราะหสภาพ 

จุดเดน จุดดอย และนําไปปรับปรุงแกไขหรอืพัฒนาตอไป ซ่ึงประกอบดวย 

                      (1) การประเมินความกาวหนาของสถานศึกษาและจัดทํารายงานตอประชาชน

หรือผูท่ีเก่ียวของ ดําเนินการโดยคณะกรรมการในสถานศึกษา จัดใหมีการตรวจสอบภายใน (Internal audit) 

                      (2) การประเมินความกาวหนาจากองคกรภายนอก (external audit) เพ่ือตรวจสอบ

และปรับปรุงแกไขใหไดตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพ 

                  3) การประเมินคุณภาพ เปนกระบวนการติดตามหรือตรวจสอบคุณภาพวาถึงเกณฑ 

มาตรฐานท่ีกําหนดไวเพียงใด ซ่ึงประกอบดวย 

                      (1) การทบทวนคุณภาพของสถานศึกษา เพ่ือตรวจสอบวาการปฏิบัติงานท่ีกําลัง

ดําเนินการอยูนั้นมีมาตรฐานแลวหรือยัง มีเรื่องใดท่ีควรปรับปรุงใหเขาสูเกณฑมาตรฐาน 

                      (2) การประเมินเพ่ือขอรับรองมาตรฐาน (accreditation) เปนการขอรบัรองจาก 

องคกรภายนอกโดยอาศัยเกณฑมาตรฐานในระดับสากล 

        ฮัทชิน (Hutchins,1991, p. 3-4) ไดอธิบายข้ันตอนการสรางคุณภาพไว ดังนี้ 

                  1) ข้ันท่ี 1 การตรวจสอบ (inspection) โดยหนวยตรวจสอบ ตรวจผลิตภัณฑเทียบ

กับขอกําหนด การแบงกลุมสินคา การคัดเกรด และรายงานไปยังหนวยผลิตเพ่ือแกไข 

                  2) ข้ันท่ี 2 การควบคุมคุณภาพ (quality control) โดยหนวยตรวจสอบหรือหนวย 

ควบคุมคุณภาพ มีจุดเนนในการควบคุมกระบวนการผลิตใหมีความสูญเสียนอยท่ีสุด ผูปฏิบัติงานจะตองมีการ

ตรวจสอบตนเอง มีการทดสอบสินคา การใหขอมูลปอนกลับและการแกไข 

                  3) ข้ันท่ี 3 การประกันคุณภาพ (quality assurance) มีหนวยประกันคุณภาพท่ีให 

การฝกอบรมและใหคําแนะนําปรึกษาใหแกผูปฏิบัติงาน มีท้ังการตรวจสอบจากบุคคลภายนอกและ 

การตรวจสอบภายในองคการ มีเกณฑมาตรฐานท่ีเปนสากล 

                  4) ข้ันท่ี 4 การบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองคการ (total quality management) 

เปนการใหความสําคัญกับคุณภาพมากข้ึน จุดเนน คือ การพัฒนาปรับปรงุอยางตอเนื่องในทุกกระบวนการ

ทํางานเปนกลุม และทุกคนในองคการเปนผูรับผิดชอบคุณภาพ 
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        สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2546, หนา12-13) ระบุวา ในการพัฒนาระบบการ

ประกันคุณภาพภายในใหเปนสวนหนึง่ของกระบวนการบริหาร จะตองคํานึงถึงเง่ือนไขสําคัญท่ีทําให 

ประสบความสําเร็จในการดําเนินงาน จําเปนตองมีการเตรียมการเพ่ือสรางความพรอมใหแกบุคลากร 

และจัดใหมีกลไกในการดําเนินงาน หลังจากนั้นบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาและผูเก่ียวของจึงรวมกัน

วางแผน รวมกันปฏิบัติ รวมกันตรวจสอบ และรวมกันปรับปรุง โดยมีข้ันตอนการดําเนินงานดังท่ี

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2546, หนา 13) สรุปไวดังภาพ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

การเตรียมการ 

1. เตรียมความพรอม 

ของบุคลากร 

   1.1 สรางความ 

        ตระหนัก 

   1.2 พัฒนาความรู 

        และทักษะ 

2. แตงตั้งกรรมการ 

ท่ีรับผิดชอบ 

การดําเนินการ 

1. วางแผนการปฏิบัติงาน 

(plan) 

   1.1 กําหนดเปาหมายหรือ  

        มาตรฐานการศึกษา 

   1.2 จัดลําดับความสําคัญ 

   1.3 กําหนดแนวทางการ 

        ดําเนินงาน 

   1.4 กําหนดระยะเวลา 

   1.5 กําหนดงบประมาณ 

     

การรายงาน 

จัดทํารายงานประเมิน 

ตนเองหรือรายงาน 

ประจาํป 

1. รวบรวมผลการ 

    ดําเนินงานและผล 

    การประเมิน 

2. วิเคราะหตาม 

    มาตรฐาน 

3. เขียนรายงาน 
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ภาพ 2  ข้ันตอนการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ท่ีมา: (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2546, หนา 13) 

        สรุปไดวา สถานศึกษาจะตองมีการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนดในกฎกระทรวง ตามมาตรฐานการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีการดําเนินการอยางตอเนื่องและ

ใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารอยางเปนระบบ ไดแก กําหนดมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษามีการจัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงพัฒนา

2. ดําเนินการตามแผน (do) 

2.1 สงเสริม สนับสนนุ 

2.2 จัดสิ่งอํานวยความสะดวกสนับสนุนทรัพยากร 

2.3 กํากับ ติดตาม 

 ใ  ิ  

3. ตรวจสอบการประเมินผล (check) 

3.1 วางกรอบการประเมิน 

3.2 จัดหาหรือจัดทําเครื่องมือ 

3.3 เก็บขอมูล 

3.4 วิเคราะหขอมูลแปลความหมาย 

   ป ั ป ป ิ  

4. นําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน (action) 

4.1 ปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากร 

4.2 วางแผนในระยะตอไปและจัดทําขอมูลสารสนเทศ 
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คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยจัดระบบขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศใน

การบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ใหความสําคัญกับการติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ

ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แลวนําผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใช

วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง และจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพ

ภายใน ท้ังนี้เพ่ือเปนการสรางความม่ันใจในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาแกผูรับบริการและ

ผูมีสวนเก่ียวของ ตลอดจนเพ่ือเปนขอมูลในการเตรียมการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาตอไป 

         2.2.4 กฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 

พ.ศ.2553 

   กฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553  

ไดใหความสาํคัญตอการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานวาเปนการประเมินคุณภาพ

การจัดการศึกษาการติดตาม และการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนดสําหรับการประกันคุณภาพภายใน ซ่ึงกระทําโดยบุคลากรของ

สถานศึกษานั้น หรือโดยหนวยงานตนสังกัดท่ีมีหนาท่ีกํากับดูแลสถานศึกษา ดังนี้ 

                  1) ระบบการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนา 

มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ตองประกอบดวย (1) การประเมินคุณภาพภายใน (2) การติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (3) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

                  2) ระบบการประกันคุณภาพภายนอก เพ่ือรับรองมาตรฐานและมุงพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาทุกระดับ ตองประกอบดวย (1) การประเมินคุณภาพภายนอก (2) การติดตามตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษา 

                  3) สถานศึกษาดําเนินการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป 

โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ท้ังนี้ ดวยการสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัดและการมีสวนรวมของชุมชน 

                  4) ใหสถานศึกษาจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอ

ตอคณะกรรมการสถานศึกษา หนวยงานตนสังกัด และหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือพิจารณาและเปดเผยรายงาน

นั้นตอสาธารณชน 

                  5) สถานศึกษาตองนาํผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปประกอบ 

การจัดทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

                  6) การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใหใชบังคับแกการจัด

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แตไมรวมถึงการจัดการอาชีวศึกษาโดยใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา 

“คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน” ประกอบดวย (1) กรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้ง เปนประธานกรรมการ (2) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 

35 
 

เปนรองประธานกรรมการ (3) กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จากผูมีความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณการจัดการศึกษา

การบริหารสถานศึกษา หรือการประเมินการจัดการศึกษา จํานวนไมเกินเกาคน 

เปนกรรมการซ่ึงในจํานวนนี้จะตองแตงตั้งจากบุคคลท่ีไมเปนขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีมี

ตําแหนงหรือเงินเดือนประจําจํานวนไมนอยกวาหาคน ใหเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานแตงตั้ง

ขาราชการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานซ่ึงดูแลงานดานการประกันคุณภาพ

การศึกษา เปนกรรมการและเลขานุการ 

               7) คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีอํานาจหนาท่ี

ดังตอไปนี้ (1) วางระเบียบหรือออกประกาศกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกัน

คุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการประกันคุณภาพ

ภายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

(2) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแกสถานศึกษาโดยใหนําผลการประเมิน

คุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง (3) แตงตั้งคณะทํางาน

เพ่ือดําเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน (4) ปฏิบัติการอื่น

ท่ีเก่ียวของตามท่ีรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมอบหมาย 

               8) สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ

และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยดําเนินการดังตอไปนี้ 

(1) กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (2) จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ี

มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (3) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ (4) ดําเนินงานตาม

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (5) จัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

(6) จัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (7) จัดทํารายงานประจําปท่ีเปน

รายงานประเมินคุณภาพภายใน (8) จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

       การดําเนินการใหสถานศึกษายึดหลักการมีสวนรวมของชุมชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของ

ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน โดยการสงเสริม สนับสนุน และกํากับดูแลของหนวยงานตนสังกัดสถานศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานท่ีไมสามารถปฏิบัติงานบางประการได ใหหนวยงานตนสังกัดหรือสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

แลวแตกรณี ประกาศผอนผันการปฏิบัติและวางแนวทางในการประกันคุณภาพภายในใหเหมาะสมกับ

สภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษานั้นแลวรายงานใหรัฐมนตรีทราบ 

                  9) การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตองสอดคลองกับมาตรฐาน

การศึกษาของชาติ เอกลักษณของสถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด และตองครอบคลุมสาระการเรียนรูและกระบวนการ

เรียนรู รวมท้ังคํานึงถึงศักยภาพของผูเรียน ชุมชน และทองถ่ินดวย 
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                  10) การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหดําเนินการดังตอไปนี้ 

(1) ศึกษาสภาพปญหาและความตองการท่ีจําเปนของสถานศึกษาอยางเปนระบบ (2) กําหนดวิสัยทัศน 

พันธกิจ เปาหมาย และความสําเร็จของการพัฒนาไวอยางชัดเจนและเปนรูปธรรม (3) กําหนดวิธี

ดําเนินงานท่ีมีหลักวิชา ผลการวิจัย หรือขอมูลเชิงประจักษท่ีอางอิงไดใหครอบคลุมการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษาดานการจัดประสบการณการเรียนรู กระบวนการเรียนรูการสงเสริมการเรียนรู 

การวัดและประเมินผล การพัฒนาบุคลากร และการบริหารจัดการ เพ่ือนําไปสูมาตรฐานการศึกษาท่ี

กําหนดไว (4) กําหนดแหลงวิทยาการภายนอกท่ีใหการสนับสนุนทางวิชาการ  

(5) กําหนดบทบาทหนาท่ีใหบุคลากรของสถานศึกษาและผูเรียนรับผิดชอบและดําเนินงานตามท่ี

กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ (6) กําหนดบทบาทหนาท่ีและแนวทางการมีสวนรวมของบิดา มารดา 

ผูปกครองและองคกรชุมชน (7) กําหนดการใชงบประมาณและทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ  

(8) จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 

                  11) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาวิเคราะห วิจัย และเผยแพรนวัตกรรมเก่ียวกับ

รูปแบบและเทคนิควิธีการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง รวมท้ังสงเสริม สนับสนุน และรวมพัฒนาระบบ

การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

                  12) หนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานจัดใหมีการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษาอยางนอยหนึ่งครั้ง ในทุกสามปและแจงผลใหสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานทราบรวมท้ังให

เปดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน 

                  13) การประกันคุณภาพภายนอกใหคํานึงถึงจุดมุงหมายและหลักการ ดังตอไปนี้  

(1) เพ่ือใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (2) ยึดหลักความเท่ียงตรง เปนธรรม และโปรงใส 

มีหลักฐานขอมูลตามสภาพความเปนจริงและมีความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได (3) สรางความสมดุล

ระหวางเสรีภาพทางการศึกษากับจุดมุงหมายและหลักการศึกษาของชาติ โดยใหมีเอกภาพเชิงนโยบาย 

ซ่ึงสถานศึกษาสามารถกําหนดเปาหมายเฉพาะและพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเต็มตามศักยภาพของ

สถานศึกษาและผูเรียน (4) สงเสริม สนับสนุน และรวมมือกับสถานศึกษาในการพัฒนาระบบ

การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (5) สงเสริมการมีสวนรวมในการประเมินคุณภาพ 

และพัฒนาการจัดการศึกษาของรัฐเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน บุคคล ครอบครัว องคกร

ชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพสถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน  

(6) ความเปนอิสระ เสรีภาพทางวิชาการ เอกลักษณ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจและ

เปาหมายของสถานศึกษา 

                  14) การประกันคุณภาพภายนอก ใหสํานักงานทําการประเมินคุณภาพภายนอก

สถานศึกษาแตละแหงตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและครอบคลุมหลักเกณฑในเรื่อง ดังตอไปนี้ 

(1) มาตรฐานท่ีวาดวยผลการจัดการศึกษาในแตละระดับและประเภทการศึกษา (2) มาตรฐานท่ีวาดวย
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การบริหารจัดการศึกษา (3) มาตรฐานที่วาดวยการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

(4) มาตรฐานท่ีวาดวยการประกันคุณภาพภายในกรณีท่ีมีความจําเปนตองทําการประเมินคุณภาพ

ภายนอกจากมาตรฐานอ่ืนเพ่ิมเติมจากมาตรฐานท่ีกําหนดในวรรคหนึ่ง ใหสํานักงานประกาศกําหนด

มาตรฐานอ่ืนไดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี 

                  15) ในกรณีท่ีผลการประเมินคุณภาพภายนอกแสดงวา ผลการจัดการศึกษาของ 

สถานศึกษาไดไมผานเกณฑมาตรฐาน ใหสํานักงานแจงเปนหนังสือพรอมแสดงเหตุผลท่ีไมผานเกณฑ 

มาตรฐานแกหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษานั้น และใหสถานศึกษานั้นปรับปรุงแกไขโดยจัดทํา 

แผนพัฒนาคุณภาพและดําเนินการตามแผน เพ่ือขอรับการประเมินใหมภายในสองปนับแตวันท่ีไดรับ 

แจงผลการประเมินครั้งแรกใหสถานศึกษาเสนอแผนพัฒนาคุณภาพตอสํานักงานเพ่ือพิจารณาอนุมัติ

ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจงผลการประเมินตามวรรคหนึ่ง 

                 16) กรณีสถานศึกษาไมดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในกําหนด ใหสํานักงานรายงาน

ตอคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (กฎกระทรวง วาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกัน

คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553, 2553, หนา 22-23) 

 จากกฎกระทรวงสรุปไดวา มีสาระสําคัญอันประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพภายใน 

และระบบการประกันคุณภาพภายนอก เปนภารกิจท่ีสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตองดําเนินการตาม

หลักเกณฑของกฎกระทรวง ท้ังนี้เพ่ือเปนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในการดําเนินการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา โดยกฎกระทรวงไดกําหนด ใหมีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาแตละแหง ตามมาตรฐาน  

การศึกษาแหงชาติ ในการประกันคุณภาพภายนอกกฎหมายใหอํานาจแกสํานักงานทําการประเมิน

คุณภาพภายนอกสถานศึกษาแตละแหงตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและครอบคลุมหลักเกณฑท่ี

ประกอบดวย มาตรฐานท่ีวาดวยผลการจัดการศึกษาในแตละระดับและประเภทการศึกษา มาตรฐาน

ท่ีวาดวยการบริหารจัดการศึกษา มาตรฐานท่ีวาดวยการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

และมาตรฐานท่ีวาดวยการประกันคุณภาพภายใน จากเจตนารมณของกฎหมาย พบวาใหความสําคัญ

ตอระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ท้ังนี้เพ่ือคุณภาพในการ

จัดการศึกษาของสถานศึกษาอันจะสงผลตอคุณภาพของผูเรียนโดยตรง 

         2.2.5 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

   1) ความจําเปนในการกําหนดคุณภาพมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกัน 

คุณภาพภายในของสถานศึกษา 

     การศึกษาเปนกระบวนการท่ีทําใหคนมีความรูและคุณสมบัติตางๆ ท่ีชวยใหคนนั้น

อยูรอดในโลกได เปนประโยชนตอตนเอง ครอบครัว และสังคมสวนรวม (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี, 2545, อางถึงใน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2554, หนา 1) 
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ดังนั้นคุณภาพการศึกษาจึงสะทอนถึงคุณภาพของคนท่ีเปนผลิตผลของการจัดการศึกษา อยางไรก็ตาม 

ในสถานการณปจจุบันสถานศึกษาสวนใหญ มีความเหลื่อมล้ําและแตกตางกัน ท้ังในดานงบประมาณ 

คุณภาพ บุคลากร หรือแมแตปจจัยดานผูเรียน รวมท้ังปจจัยเอ้ืออ่ืนๆ เชน ความรวมมือของกรรมการ

สถานศึกษา การสนับสนุนจากชุมชน หนวยงานหรือองคกรท่ีอยูใกลเคียงสถานศึกษา และการติดตาม

ชวยเหลืออยางใกลชิดจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือหนวยงานตนสังกัด สิ่งเหลานี้ลวนสงผล

กระทบตอคุณภาพการจัดการศึกษา อีกท้ังปจจุบันสถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษาดวย

ตนเอง มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเอง คุณภาพผูเรียนและคุณภาพการบริหารจัดการจึงมีความ

แตกตางกัน ดังนั้น พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีแกไขเพ่ิมเติมจึงกําหนดให

หนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา อันนําไปสู

การกําหนดใหมีมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานข้ึน การพัฒนาใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในของสถานศึกษาจะผานไปแลวชวงระยะหนึ่ง คือ รอบทศวรรษท่ีผานมา (พ.ศ. 2542 – 2551) 

กระแสสังคมก็ยังมีการวิพากษวิจารณวาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษายังไมเขมแข็ง

สถานศึกษาไมไดสรางระบบคุณภาพใหเกิดอยางจริงจัง มุงเนนการปรับปรุงเพ่ือใหผานเกณฑการ

ประเมินคุณภาพภายนอกเทานั้น ดวยเหตุนี้ กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศกฎกระทรวงวาดวยระบบ 

หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553  

ลงวันท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2553 ท่ีกําหนดใหสถานศึกษาตองพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน

ของสถานศึกษาดวยการมีสวนรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ตองมีการดําเนินงาน 8 ประการ 

ดังนี้ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2554, หนา 1-2) 

                   (1) กําหนดมาตรฐานของสถานศึกษา  

                   (2) จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  

                   (3) จัดระบบบรหิารและสารสนเทศ  

                   (4) ดําเนินงานตามแผน  

                   (5) ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  

                  (6) ประเมินคุณภาพภายใน  

                  (7) จัดทํารายงานประจําปเสนอบุคคลและหนวยงานท่ีเก่ียวของ   

                  (8) มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง  

              2) ความสําคัญของการกําหนดคุณภาพมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษา 

                  เพ่ือใหเขาสูการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอยาง

แทจริงมาตรฐานการศึกษาเปนขอกําหนดเก่ียวกับคุณลักษณะ และคุณภาพท่ีพึงประสงคท่ีตองการให
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เกิดข้ึนในสถานศึกษาทุกแหง มาตรฐานถูกกําหนดข้ึนเพ่ือใชเปนหลักเทียบเคียงสําหรับการสงเสริม

และกํากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษา (สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, ๒๕๔๘ หนา 16-17) มาตรฐานในบริบทนี้จึงเปนมาตรฐานท่ีมุงเนน

การพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษาโดยองครวม การกําหนดใหมีมาตรฐานการศึกษาทําใหเกิด

โอกาสท่ีเทาเทียมกันในการพัฒนาคุณภาพ เพราะสถานศึกษาทุกแหงรูวาเปาหมายการพัฒนาท่ีแทจริงอยู

ท่ีใด การกําหนดใหมีมาตรฐานการศึกษาจึงเปนการใหความสําคัญกับการจัดการศึกษา ๒ ประการ คือ  

1) สถานศึกษาทุกแหงมีเกณฑเปรียบเทียบกับมาตรฐานซ่ึงเปนมาตรฐานเดียวกัน  2) มาตรฐานทําให

สถานศึกษาเขาใจชัดเจนวาจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปในทิศทางใดดังนั้น หากมีการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเพื่อประเมินความกาวหนาหรือมีการประเมินเพ่ือรับรองมาตรฐาน

โดยองคกรภายนอก สถานศึกษาก็สามารถเตรียมตัวใหพรอมในการประเมินนั้นๆ ไดการกําหนด

มาตรฐานการศึกษาเปนการกําหนดความคาดหวังใหชัดเจนท้ังครูผูบริหาร พอแม ผูปกครอง ชุมชน 

และหนวยงานตางๆ ท่ีมีสวนเก่ียวของในการจัดการศึกษาหากไมมีมาตรฐาน สาธารณชนก็จะไมทราบ

วาสาระสําคัญท่ีแทจริงของการจัดการศึกษาอยูท่ีใดคุณภาพคนท่ีชาติตองการเปนอยางไร การจัดการ

เรียนการสอนปจจุบันตองไปในทิศทางใดคุณภาพการจัดการศึกษาแตละแหงมีจุดเดน จุดควรพัฒนา

ในเรื่องใดบาง เนื่องจากไมมีเครื่องชี้วัดเทียบเคียง ทําใหขาดการรับผิดชอบตอสาธารณชน (accountability) 

การกําหนดใหมีมาตรฐานการศึกษาทําใหสถานศึกษาตองถือเปนความรับผิดชอบท่ีจะทําใหผูเรียนมี

คุณภาพตามมาตรฐาน คุณภาพครูท่ีตองจัดการเรียนการสอนใหไดมาตรฐานคุณภาพการบริหาร

จัดการตลอดจนคุณภาพดานการจัดสถานศึกษาใหเปนชุมชนแหงการเรียนรู การสรางอัตลักษณ

ของสถานศึกษา และการมีกิจกรรม โครงการท่ีสงเสริมท่ีสนองตอนโยบายของรัฐนอกจากนี้ 

มาตรฐานยังเปนแนวทางใหสาธารณชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาใหการสนับสนุน สงเสริม

สถานศึกษาในดานตางๆได เพ่ือใหคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเปนไปตามความคาดหวัง

ของชุมชนมาตรฐานการศึกษามีประโยชนตอบุคคลท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

                 (1) ผูเรียน ทําใหเกิดการปรับปรุงและพัฒนาตนเองตามความคาดหวังของสังคม 

และประเทศชาติวาตองการคนท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคอยางไร จะทําอยางไรจึงจะเปนผูมี 

คุณสมบัติตามท่ีมาตรฐานการศึกษากําหนด  

                 (2) ครู ใชมาตรฐานเปนกรอบแนวทางในการออกแบบการจัดการเรียนการสอน 

ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และเปนแนวทางในการพัฒนาตนเองตามคุณลักษณะและคุณสมบัติ 

ตามท่ีมาตรฐานกําหนด เพ่ือใหผูเรียนมีคุณภาพตามท่ีมาตรฐานกําหนดไว 

                 (3) ทองถ่ินและสถานศึกษาใชมาตรฐานเปนแนวทางรวมมือกันจัดการศึกษาให 

บรรลุตามเปาหมายท่ีตั้งไว  

                 (4) พอ แม ผูปกครอง ประชาชนและผูนําชุมชนใชมาตรฐานเปนเครื่องมือสื่อสาร 
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ใหประชาชนไดรับทราบกระบวนการจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอนท่ีจะทําใหคนไทยในทองถ่ินเขาใจและ

เขามามีสวนรวมเพ่ือใหการจัดการศึกษาชวยยกระดับคุณภาพผูเรียนใหไดตามมาตรฐานท่ีกําหนด 

                 (5) ประเทศชาติ ใชมาตรฐานเปนเครื่องมือท่ีทําใหทุกองคประกอบของระบบ 

การศึกษาขับเคลื่อนไปพรอมๆ กันสูเปาหมายเดียวกัน และทําใหเกิดภาพการจัดการศึกษาท่ีมีความหมาย 

              3) แนวคิดในการกําหนดคุณภาพมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษา 

            ธีระ รุญเจริญ (2550, หนา 45) กลาววา การกําหนดคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เปนการที่สถานศึกษาจัดการศึกษา

ไดอยางมีประสิทธิภาพ มีสิ่งสาํคัญท่ีบงบอกไดอยางชัดเจนหลายประการ ไดแก มีการกําหนดภารกิจ

ของสถานศึกษาท่ีชัดเจน มีการกํากับติดตามงานสมํ่าเสมอ ความสัมพันธระหวางสถานศึกษา บาน 

และชุมชนมีความใกลชิดและไววางใจกัน มีการตั้งความคาดหวังของผลสําเร็จไวสูง มีความเปนผูนํา

ดานการจัดการเรียนรูอยางมืออาชีพ ท้ังครูและผูบริหารมีการสรางโอกาสในการเรียนรูและให

เวลาผูเรียนในการทํางานกลุมมากข้ึน จัดสิ่งแวดลอมท่ีจําเปนอยางมีระเบียบ สะอาด และปลอดภัย 

มีการจัดหลักสูตรท่ีชัดเจนสอดคลองกับเปาหมายใชกลวิธีการประเมินท่ีหลากหลาย  

             สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2554, หนา 3-4) ไดกําหนด

มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ท่ีกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศใหใชเม่ือ วันท่ี 16 กุมภาพันธ 2554 โดยยึดอุดมการณ หลักการจัดการศึกษา และมาตรฐาน

การศึกษาเปนสําคัญ การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เปนการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชนโดยรัฐตองจัดใหมี

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาเยาวชนไทยทุกคน ใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ท้ังในฐานะท่ีเปน

พลเมืองไทยและพลเมืองโลก เพ่ือเปนรากฐานท่ีพอเพียงสําหรับการใฝรูใฝเรียนตลอดชีวิต รวมท้ังเพ่ือ

การพัฒนาหนาท่ีการงานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตสวนตนและครอบครัว และเพ่ือสรางรากฐาน 

ท่ีแข็งแกรง สําหรับการสรางสรรคสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู เพ่ือการพัฒนาประเทศ

ท่ียั่งยืนในอนาคต เพ่ือใหการนํามาตรฐานสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลในการ

พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จึงกําหนดมาตรฐานการศึกษาข้ึนพ้ืนฐานเปน 5 ดาน 

ไดแก  

                   (1) มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน 

                   (2) มาตรฐานดานจัดการศึกษา 

                  (3) มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

                   (4) มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา 

                   (5) มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม 
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 จากขอสรุปดังกลาว เม่ือนํามาประยุกตกับแนวคิดการทํางานเชิงระบบ (system 

Approach) ซ่ึงประกอบดวย ปจจัย กระบวนการ และผลผลิต สามารถกําหนดกรอบแนวคิด 

เพ่ือความชัดเจนในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือใหสอดคลองกับมาตรฐาน 

การศึกษาของชาติ ดังแสดงในภาพ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 3  กรอบแนวคิดการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพ  

          ภายในของสถานศึกษา 

ท่ีมา: (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2554, หนา 4) 
 

         จากการศึกษาผูวิจัยสรุปไดวา การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพ่ือใหไดคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จะประสบความสําเร็จไดตองอาศัยหลักการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน

ของสังคม ในการรวมคิด รวมวางแผน รวมดําเนินการรวมประเมิน และรวมรับผิดชอบกับการ

จัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีผูบริหารสถานศึกษาเปนผูขับเคลื่อน เพ่ือใหกระบวนการประกัน

คุณภาพภายใน สามารถดําเนินการบรรลุผลและเปนท่ีพึงพอใจท้ังฝายใหบริการและผูรับบริการ 

ซ่ึงตองอาศัยปจจัยสําคัญ คือ ผูเรียน ครูผูสอน ผูบริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชน 

สภาพแวดลอม มีกระบวนการบริหารและจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน มีการจัดระบบ

ปจจัย 

 1. ผูเรียน 

 2. ครูผูสอน 

 3. ผูบริหาร 

 4. คณะกรรมการ 

    สถานศึกษา และ 

    ผูปกครอง ชุมชน 

5. สภาพแวดลอม   

    และบริการ 
 

กระบวนการ 

1. การบรหิารและจัด  

    การศึกษาโดยใช 

    โรงเรียนเปนฐาน 

2. การจดัระบบการประกัน   

   คุณภาพภายใน  

   สถานศึกษา 

3. การสนับสนุนจากชุมชน 

4. การรวมมือกันระหวาง 

   บานกับสถานศึกษา 

5. การสงเสริมอัตลักษณของ 

    สถานศึกษา 

6. การจัดกิจกรรมตาม 

    มาตรการสงเสริมของ 

    สถานศึกษา 

ผลผลิต 

คุณภาพผูเรียน 

1. มีคุณธรรม  

   จริยธรรม 

2. มีความรู ทักษะ 

3. มีความสุข 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 

42 
 

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยไดรับการสนับสนุนจากชุมชน ทองถ่ิน เนนการรวมมือกัน

ระหวางบานกับสถานศึกษาใหความสําคัญในการสงเสริมอัตลักษณของสถานศึกษา อีกท้ังมีการจัดกิจกรรมตาม

มาตรการสงเสริมของสถานศึกษายอมสงผลใหไดผูเรียนซ่ึงเปนผลผลิตของการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ

ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

       ในการวิจัยเก่ียวกับการดําเนินการตามมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ในครั้งนี้ ผูวิจัยมีความ

สนใจแนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพื่อการประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ซ่ึงไดกําหนด

ไว 5 ดาน ไดแก 1) มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน 2) มาตรฐานดานจัดการศึกษา 3) มาตรฐานดาน

การสรางสังคมแหงการเรียนรู  4) มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา 5) มาตรฐานดาน

มาตรการสงเสริม (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2554, หนา 11 -16) ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

               1) มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน 

                      มี 6 มาตรฐาน  26 ตัวบงชี้ 

                      มาตรฐานท่ี 1 ผูเรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ มี 6 ตัวบงชี้ คือ 

                      (1) มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกายสมํ่าเสมอ 

                      (2) มีน้ําหนัก สวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน 

                      (3) ปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะ 

ท่ีเสี่ยงตอความรุนแรง โรค ภยั อุบัติเหตุ และปญหาทางเพศ 

                      (4) เห็นคุณคาในตนเอง มีความม่ันใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม 

                      (5) มีมนุษยสัมพันธท่ีดีและใหเกียรติผูอ่ืน 

                      (6) สรางผลงานจากการเขารวมกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป 

กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ 

                     มาตรฐานท่ี 2 ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค มี 4 ตัวบงชี้ คือ 

                      (1) มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามหลักสูตร 

                      (2) เอ้ืออาทรผูอ่ืนและกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ 

                      (3) ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกตาง 

                      (4) ตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 

                      มาตรฐานท่ี 3 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู  

และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง มี 4 ตัวบงชี้ คือ 

                      (1) มีนิสัยรักการอานและแสวงหาความรูดวยตนเองจากหองสมุด แหลงเรียนรู 

และสื่อตางๆ รอบตัว 
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                      (2) มีทักษะในการอาน ฟง ดู พูด เขียนและตั้งคําถามเพ่ือคนควาหาความรูเพ่ิมเติม 

                      (3) เรียนรูรวมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรูระหวางกัน 

                      (4) ใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและนําเสนอผลงาน 

                   มาตรฐานท่ี 4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค 

ตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีสติสมเหตุผล มี 4 ตัวบงชี้ คือ 

                      (1) สรุปความคิดจากเรื่องท่ีอาน ฟง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม

ความคิดของตนเอง 

                      (2) นําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหาดวยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 

                      (3) กําหนดเปาหมาย คาดการณ ตัดสินใจแกปญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 

                      (4) ความคิดริเริ่ม และสรางสรรคผลงานดวยความภาคภูมิใจ 

                   มาตรฐานท่ี 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร มี 4 ตัวบงชี้ คือ 

                      (1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแตละกลุมสาระ เปนไปตามเกณฑ                 

                      (2) ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร เปนไปตามเกณฑ 

                      (3) ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน เปนไปตามเกณฑ 

                      (4) ผลการทดสอบระดับชาติ เปนไปตามเกณฑ 

                   มาตรฐานท่ี 6 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับ 

ผูอ่ืนได และมีเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต มี 4 ตัวบงชี้ คือ 

                      (1) วางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ 

                      (2) ทํางานอยางมีความสุข มุงม่ันพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง                      

                      (3) ทํางานรวมกับผูอ่ืนได 

                      (4) มีความรูสึกท่ีดีตออาชีพสุจริตและหาความรูเก่ียวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ 

           สรุปไดวามาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน หมายถึง การดําเนินการตามเกณฑท่ีกําหนด 

เก่ียวกับผูเรียนในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนซ่ึงประกอบดวย ผูเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ 

มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ รูจักปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดหลีกเลี่ยงจากสภาวะท่ีเสี่ยง มีความ

ม่ันใจและกลาแสดงออก มีมนุษยสัมพันธท่ีดี มีการสรางผลงานจากการเขารวมกิจกรรมดานตางๆ  

มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามหลักสูตร รูจักเอ้ืออาทรผูอ่ืน มีความกตัญูกตเวที ยอมรับความคิด

และวัฒนธรรมท่ีแตกตาง รวมอนุรักษสิ่งแวดลอม มีนิสัยรักการอานและแสวงหาความรู มีทักษะ

ในการอาน ฟง ดู พูด เขียนและตั้งคําถาม มีการเรียนรูรวมกัน รูจักใชเทคโนโลยี สามารถสรุป

ความคิดจากเรื่องท่ีอาน ฟง ดู และสามารถสื่อสารโดยการพูดหรือเขียน มีการนําเสนอวิธีคิด วิธี

แกปญหาดวยวิธีการของตนเอง ตัดสินใจแกปญหาโดยมีเหตุผล มีความคิดริเริ่มสรางสรรค  
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มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการประเมินสมรรถนะ การอาน คิดวิเคราะหและเขียน และผลการทดสอบ

ระดับชาติเปนไปตามเกณฑ มีการวางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ โดยทํางานอยางมีความสุข 

มุงม่ันพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได และมีความรูสึกท่ีดีตอ

อาชีพสุจริต 

               2) มาตรฐานดานจัดการศึกษา 

                      มี 6 มาตรฐาน  33 ตัวบงชี้ 

                   มาตรฐานท่ี 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล มี 9 ตัวบงชี้ คือ 

                      (1) ครูมีการกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียนท้ังดานความรู ทักษะกระบวนการ 

สมรรถนะ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

                      (2) ครูมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล และใชขอมูลในการวางแผนการ

จัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาศักยภาพของผูเรียน 

                      (3) ครูออกแบบและการจัดการเรียนรูท่ีตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล

และพัฒนาการทางสติปญญา            

                      (4) ครูใชสื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับการนําบริบทและภูมิปญญาของ

ทองถ่ินมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู 

                      (5) ครูมีการวัดและประเมินผลท่ีมุงเนนการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนดวย

วิธีการท่ีหลากหลาย 

                      (6) ครูใหคําแนะนํา คําปรึกษา และแกไขปญหาใหแกผูเรียนท้ังดานการเรียนและ

คุณภาพชีวิตดวยความเสมอภาค 

                      (7) ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูในวิชาท่ีตนรับผิดชอบและใช

ผลในการปรบัการสอน 

                      (8) ครูประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี และเปนสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 

                      (9) ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีไดรับมอบหมายเต็มเวลาเต็มความสามารถ 

                   มาตรฐานท่ี 8 ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและ

เกิดประสิทธิผล มี 6 ตัวบงชี้ คือ 

                      (1) ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนํา และความคิดริเริ่มท่ีเนนการพัฒนาผูเรียน 

                      (2) ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมและใชขอมูลผลการประเมินหรือ

ผลการวิจัย เปนฐานคิดท้ังดานวิชาการและการจัดการ 

                      (3) ผูบริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไว

ในแผนปฏิบัติการ                                       
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                      (4) ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหพรอมรับการกระจายอํานาจ                                  

                      (5) นักเรียน ผูปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 

                      (6) ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใสการจัดการศึกษา

เต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

                   มาตรฐานท่ี 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชมุชนปฏิบัติงานตาม

บทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มี 3 ตัวบงชี้ คือ 

                      (1) คณะกรรมการสถานศึกษารูและปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีระเบียบกําหนด 

                      (2) คณะกรรมการสถานศึกษากํากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการดําเนินงาน

ของสถานศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย 

                      (3) ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษา 

                   มาตรฐานท่ี 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรม

พัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน มี 6 ตัวบงชี้ คือ 

                      (1) หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลองกับทองถ่ิน 

                      (2) จัดรายวิชาเพ่ิมเติมท่ีหลากหลายใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัด

ความสามารถ และความสนใจ                                 

                      (3) จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีสงเสริมและตอบสนองความตองการ 

ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเรียน                               

                      (4) สนับสนุนใหครูจัดกระบวนการเรียนรูท่ีใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัตจิรงิจนสรุป

ความรูไดดวยตนเอง                                  

                      (5) นิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบ และนาํผลไปปรับปรุงการเรียน

การสอนอยางสมํ่าเสมอ 

                      (6) จัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเรียนทุกคน 

                   มาตรฐานท่ี 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการท่ีสงเสริมให

ผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ มี 3 ตัวบงชี้ คือ 

                      (1) หองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียนม่ันคง สะอาดและปลอดภัยมีสิ่งอํานวย

ความสะดวก พอเพียงอยูในสภาพใชการไดดีสภาพแวดลอมรมรื่น และมีแหลงเรียนรูสําหรับผูเรียน 

                      (2) จัดโครงการ กิจกรรมท่ีสงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูเรียน 

                      (3) จัดหองสมุดท่ีใหบริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอ้ือใหผูเรียนเรียนรู

ดวยตนเองและหรือเรียนรูแบบมีสวนรวม 

                   มาตรฐานท่ี 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตาม 

ท่ีกําหนดในกฎกระทรวง มี 6 ตัวบงชี้ คือ 
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                      (1) กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

                      (2) จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ท่ีมุงพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

                      (3) จัดระบบขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนา

คุณภาพสถานศึกษา 

                      (4) ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา                                

                      (5) นําผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาอยางตอเนื่อง 

                      (6) จัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

   สรุปไดวามาตรฐานดานจัดการศึกษา หมายถึง การดําเนินการตามเกณฑท่ีกําหนด

เก่ียวกับบทบาทของครู ผูบริหาร และกรรมการสถานศึกษาซ่ึงประกอบดวย ครูมีการกําหนดเปาหมายคุณภาพ

ผูเรียน มีการวิเคราะหผูเรียน ออกแบบและการจัดการเรียนรูท่ีตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล 

โดยใชสื่อเทคโนโลยีและนําภูมิปญญาของทองถ่ินมาจัดการเรียนรู  มีการวัดและประเมินผลดวยวิธีการ

ท่ีหลากหลาย ใหคําปรึกษาและแกไขปญหาใหแกผูเรียนมีการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู ปฏิบัติ

ตนเปนแบบอยางท่ีดี จัดการเรียนการสอน เต็มเวลา เต็มความสามารถ สวนผูบริหารเปนผูมีวิสัยทัศน 

ภาวะผูนํา และความคิดริเริ่ม ใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวม มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ทําให

นักเรียน ผูปกครองและชุมชนพึงพอใจ มีการใหคําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใสการจัดการศึกษา 

และคณะกรรมการสถานศึกษารูจักและปฏิบัติหนาท่ีตามระเบียบ มีการกํากับ ติดตาม การดําเนินงาน

ของสถานศึกษา ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนา หลักสูตรสถานศึกษาสอดคลอง

กับทองถ่ิน จัดรายวิชาเพ่ิมเติมใหเลือกเรียนตามความถนัด และความสนใจ มีการจัดกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียนท่ีตอบสนองความตองการผูเรียน สนับสนุนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรูไดดวย

ตนเอง มีการนิเทศภายใน มีการจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน หองเรียน และหองอ่ืนๆ มีความม่ันคง 

สะอาดและปลอดภัย จัดโครงการสงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูเรียน จัดหองสมุด

ใหบริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ กําหนดมาตรฐานการศึกษา มีการดําเนินการตามแผนพัฒนา

การจัดระบบขอมูลสารสนเทศ และนําไปใชในการบริหารจัดการสถานศึกษาและประเมินคุณภาพ

ภายใน มีการนําผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

และจัดทํารายงานประจําป 

               3) มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู  

                   มี 1 มาตรฐาน  2 ตัวบงชี้ 
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                      มาตรฐานท่ี 13 สถานศึกษามีการสรางสงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนสังคม

แหงการเรียนรู มี 2 ตัวบงชี้ คือ 

                      (1) มีการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาและใชประโยชนจาก 

แหลงเรียนรู ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและบุคลากรของ

สถานศึกษา รวมท้ังผูท่ีเก่ียวของ 

                      (2) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวางสถานศึกษา

กับครอบครัว ชุมชนและองคกรท่ีเก่ียวของ 

                สรุปไดวามาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู หมายถึง การดําเนินการตาม

เกณฑท่ีกําหนดของสถานศึกษา เก่ียวกับการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาและ

ใชประโยชนจากแหลงเรียนรู ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน

และบุคลากรของสถานศึกษา รวมท้ังผูท่ีเก่ียวของ โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรภายใน

สถานศึกษา ระหวางสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองคกรท่ีเก่ียวของ 

                  4) มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา 

                   มี 1 มาตรฐาน  2 ตัวบงชี้ 

                      มาตรฐานท่ี 14 การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศนปรัชญา 

และจุดเนนท่ีกําหนดข้ึน 

                      (1) จัดโครงการ กิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมายวิสัยทัศนปรัชญา 

และจุดเนนของสถานศึกษา 

                      (2) ผลการดําเนินงานสงเสริมใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย วิสัยทัศนปรัชญา 

และจุดเนนของสถานศึกษา 

                สรุปไดวามาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา หมายถึง การดําเนินการตาม

เกณฑท่ีกําหนดของสถานศึกษา เก่ียวกับการจัดโครงการ กิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย 

วิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนของสถานศึกษา และเก่ียวกับผลการดําเนินงานสงเสริมใหผูเรียนบรรลุ

ตามเปาหมาย วิสัยทัศนปรัชญา และจุดเนนของสถานศึกษา 

               5) มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม 

                      มี 1 มาตรฐาน  2 ตัวบงชี ้

                        มาตรฐานท่ี 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษา

เพ่ือพัฒนาและสงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงข้ึน 

                      (1) จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเนน ตามแนวทางการ

ปฏิรูปการศึกษา 

                      (2) ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายและพัฒนาดีข้ึนกวาท่ีผานมา 
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                สรุปไดวามาตรฐานดานมาตรการสงเสริม หมายถึง การดําเนินการตามเกณฑท่ี

กําหนดเก่ียวกับภารกิจของสถานศึกษา ท่ีจะตองปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลและหนวยงาน

ตนสังกัดโดยสถานศึกษาจัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเนน ตามแนวทางการ

ปฏิรูปการศึกษา เพ่ือใหผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายและพัฒนาดีข้ึนกวาท่ีผานมา 

                จากแนวคิดของนักการศึกษา และองคประกอบท่ีเก่ียวของสามารถสรุปไดวา 

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เปนการประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ซ่ึงเปนกระบวนการบริหารการศึกษา ท่ีมุงใหผูเรียนเกิดคุณภาพจากกิจกรรมการเรียนรูในหลักสูตร

และกิจกรรมท่ีสถานศึกษาจัดใหแกผูเรียน โดยผูเก่ียวของทุกฝายในการจัดการศึกษา รวมกันวางแผน 

อยางเปนระบบ กําหนดเปาประสงค เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ แลวนํามาเปนขอมูลในการปรับปรุงแกไข

ในสวนท่ีเปนจุดดอย สงเสริมพัฒนาสวนท่ีเปนจุดเดน ท้ังนี้เพ่ือสรางความเชื่อม่ันใหแกผูเรียน ผูปกครอง และ

ชุมชน ซ่ึงภารกิจดังกลาวขางตนเปนไปตามเจตนารมณแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542 

และท่ีแกไขเพ่ิมเติม โดยใชมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพ

การศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

                ดังนั้นการดําเนินการตามมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ถาหากผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยตรง คือ ผูบริหารสถานศึกษา 

ขาราชการครู คณะกรรมการนักเรียน ผูปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ใหความสําคัญในการรวมกันสรางสถานศึกษาใหเปนองคการแหงการเรียนรู และรวมกันดําเนินการ

ตามมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ใหความสนใจท่ีจะทําความเขาใจเรื่อง 

ท่ีเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหชัดเจน ทําใหพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา

ไดถูกทิศทาง อันเปนบทบาทหนาท่ีสําคัญของผูมีสวนไดสวนเสียในการมีสวนรวมในจัดการศึกษาของ

ชาติในการดําเนินการดังกลาว มีปจจัยทางการบริหารงานของสถานศึกษาหลายปจจัยท่ีสงผลตอ

ประสิทธิผลการบริหารงานของสถานศึกษา ซ่ึงมีภารกิจของงาน ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการกระจาย

อํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ท้ังดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการ

บริหารท่ัวไป ไปยังสถานศึกษาโดยตรง โดยภารกิจดังกลาวก็อยูในขอบขายของการดําเนินการ 

ตามมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาคอนขางชัดเจน ดังนั้นการเปนองคการ 

แหงการเรียนรูของสถานศึกษา ยอมสงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของการดําเนินการตาม

มาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยตรง 
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2.3 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับองคการแหงการเรียนรู   

 

         2.3.1 ความหมายขององคการแหงการเรียนรู  

    ปจจุบันหลายๆ องคการ มีการตื่นตัวกับการเปลี่ยนแปลงองคการ หรือเตรียมการ

ปฏิรูปองคการตามนโยบายของภาครัฐตามกระแสการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน หลายๆดาน

ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ องคการจะตองมีการปรับตัว เพ่ือเตรียมความพรอม

ในการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพขององคการ (จิรประภา อัครบวร, 2552, หนา 24) 

ประกอบกับการทํางานในโลกยุคใหมจะเต็มไปดวยการเรียนรูอยางตอเนื่อง มีการแขงขันท้ังทางธุรกิจ

และแขงขันเพ่ือใหไดมาซ่ึงความรูใหม องคการใดมีความสามารถท่ีจะเรียนรูไดเร็วกวาคูแขง ก็จะเปน

องคการท่ีมีความไดเปรียบในการแขงขัน และสรางความเปนเลศิใหกับองคการ แตองคการใดจะเรียนรูไดตอง

ผานการเรียนรูของคนในองคการ ดังนั้นองคการแหงการเรียนรูท่ีสามารถอยูรอดและแขงขันไดนั้น 

ตองเปนองคการสรางความผูกพัน และความสามารถของบุคลากรในการท่ีจะเรียนรูไดอยางตอเนื่อง 

    แนวคิดองคการแหงการเรียนรู เริ่มตนจากการศึกษาเรื่องการเรียนรูขององคการ

(Organization learning) โดยมีผลงานการศึกษาของ คริส อารคริส ศาสตราจารยดานจิตวิทยาท่ี

สอนดานการศึกษาและพฤติกรรมองคการของมหาวิทยาลัยฮาวารด รวมกับ โดนัล ชอรน ศาสตราจารยดาน

ปรัชญาแหงสถาบันเทคโนโลยีแหงรัฐแมสซาซูเซตส (Massachusetts Institute of Technology: MIT) 

ในป 1978 มุงเนนศึกษาเรื่องการเรียนรูของบุคคลท่ีเกิดข้ึนในองคการเปนสําคัญ เชน การฝกอบรม

งานวัฒนธรรมขององคการอาชีพ เปนตน โดยไดออกหนังสือชื่อ Organizational Learning: A 

Theory of Action Perspective ซ่ึงถือวาเปนตําราเลมแรกขององคการแหงการเรียนรูโดยระยะ

เริ่มแรกหนังสือเลมนี้ไดใชคําวาการเรียนรูองคการ (นฤมล บุญพิมพ, 2553, หนา 40; อางถึงใน

สมคิด สรอยน้ํา, 2547, หนา18) ตอมาไดพัฒนาแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการ

พัฒนาองคการใหมีความสามารถในการแขงขัน ซ่ึงตอมาไดเขาสูยุคแหงความสนใจในลักษณะของ

องคการแหงการเรียนรู โดยมุงศึกษาภาพรวมท้ังระบบขององคการ ซ่ึงมีผูสนใจศึกษาอยางจริงจัง เริ่มตั้งแตป 1990 

เปนตนมา โดยเฉพาะกลุมอาจารยท่ี MIT (Massachusetts Institute of Technology Sloan School 

of Management) ภายใตการนําของเซ็งเก ท่ีไดเขียนหนังสือ The Fifth Discipline: The Art 

and Practice of the Learning Organization โดยหนังสือเลมนี้ เซ็งเก ไดใชคําวา Learning Organization 

แทนคําวา Organizational Learning ซ่ึงเปนหนังสือท่ีกลาวถึงพ้ืนฐานของคุณลักษณะ 5 ประการท่ีนําไปสู

องคการแหงการเรียนรู เปนลักษณะในเชิงทฤษฎี ตอมาเซ็งเกไดออกหนังสือเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับ

คุณลักษณะ 5 ประการในชื่อ The Fifth Discipline Field book : Stragies and Tools Building Organization 

เพ่ือใหขอแนะนําและแนะแนวทางท่ีสนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการเรียนรูรวมกันในองคการ และใน

ป 1998 เซ็งเกไดออกหนังสืออีกเลมชื่อ The Fifth Discipline Challenge: Mastering The Twelve Challenges 
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to Change in Learning Organization (เสาวรส บุญนาค, 2543, หนา 13) ซ่ึงมีนักวิชาการหลายทาน

ใหความสนใจและไดเสนอความหมายและแนวคิดเกิดข้ึนมากมาย 

   ความหมายขององคการแหงการเรียนรูยังไมมีนิยามอยางตายตัว โดยความหมายท่ี ปรากฏ

ในปจจุบันเปนความหมายในความเขาใจของนักวิชาการหลายทาน ซ่ึงอาจมีมุมมองตางกันออกไป แต

ในภาพรวมแลวทุกคนตางมองภาพความสําเร็จเปนภาพเดียวกัน คือ ตองการเห็นบุคลากรทุกระดับ 

ในองคการเกิดการเรียนรูรวมกัน เพ่ือนําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืนท้ังในระดับตนเอง ผูอ่ืน องคการ ชุมชน 

สังคม และประเทศชาติ ตามลําดับ ซ่ึงผูวิจัยไดรวบรวมไวดังนี้  

          เพดเลอร (Pedler, 1991, p. 12) กลาววา องคการแหงการเรียนรูเปนองคการท่ีสงเสริม

การเรียนรูของสมาชิกทุกคน และเปนองคการท่ีมักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองคการอยางตอเนื่อง  

   ครัมลิงเกอร (Kramlinger, 1992, p. 8) ใหทัศนะวาองคการแหงการเรียนรูเปนองคการท่ี

ประกอบดวยโครงสรางของปจเจกบุคคลท่ีสมาชิกทุกระดับสามารถเรียนรูไดอยางรวดเร็ว และสามารถสรางสรรค

สิ่งใหมๆ อันจะนําไปสูความเปนอยูท่ีดี  

       วัตกินส และ มารสิก (Watkins & Marsick, 1992, p. 78) กลาววาองคการแหงการเรียนรู 

หมายถึง องคการท่ีใหสมาชิกสรางความเปนเลิศใหแกองคการ ในขณะเดียวกันก็ใชองคการในการ

สรางความเปนเลิศใหแกสมาชิก โดยใชการเรียนรูเปนกระบวนการเชิงยุทธศาสตรท่ีตอเนื่อง  

และบูรณาการเขากับการปฏิบัติงาน และใชการเอ้ืออํานาจแกสมาชิกเปนตัวกระตุนใหเกิดความ

รวมมือ และการเรียนรูรวมกันเปนทีม สงเสริมการสนทนา และมีการพ่ึงพาอาศัยกันระหวาง

บุคคล องคการ และชุมชน  

 การวิน (Garvin, 1993, p. 80) ไดใหความหมายของ องคการแหงการเรียนรูวาเปนองคการ

ท่ีมีทักษะในการสรางสรรคและถายโอนองคความรูสูการปฏิบัตแิละสามารถปรับขยายพฤติกรรมท่ีสะทอน

ถึงการหยั่งรูและความรูใหมๆ  

     คิม (Kim, 1993, P. 15) กลาววาองคการแหงการเรียนรูเปนองคการท่ีมีการเพิ่มพูนขีด

ความสามารถเพ่ือใหเกิดการกระทําท่ีมีประสิทธิผล  

       โรส (Ross, 1994, p. 9) ใหทัศนะวาองคการแหงการเรียนรูเปนองคการท่ีมีการทดสอบ 

ตรวจสอบประสบการณอยางตอเนื่อง และมีการแปรเปลี่ยนใหเปนองคความรูท่ีเอ้ือประโยชน

ตอจุดหมายหลักขององคการ  

    มารควอรท และ เรยโนลด (Marquardt & Reynolds, 1994, p. 22) กลาววา องคการ

แหงการเรียนรู หมายถึง องคการท่ีมีบรรยากาศกระตุนการเรียนรูของบุคคล และกลุมบุคคลใหเกิดข้ึน

อยางรวดเร็ว และสอนใหสมาชิกมีกระบวนการคิด วิเคราะห ไตรตรอง เพ่ือความเขาใจในสิ่งท่ีเกิดข้ึน

ชวยใหเกิดการเรียนรูในความผิดพลาดและความสําเร็จ 
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      เบนเน็ท และ โอเบรียน (Bennett & O’Brien, 1994, p. 42) อธิบายวา องคการแหงการเรียนรู

เปนองคการท่ีสรางใหเกิดและยกระดับความสามารถท่ีจะเรียนรูและปรับเปลี่ยนไปสูวัฒนธรรมของ

องคการ  

     สลาเทอร และนารเวอร (Slater & Narver, 1995, p. 23) กลาววาองคการแหงการเรียนรู

เปนองคการท่ีมีการพัฒนาความรูใหมๆ ท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของสมาชิกในองคการ โดยมีขอตกลง

เบื้องตนวา การเรียนรูเปนสวนสําคัญท่ีชวยใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ท่ีนําไปสูการปรับปรุง

การปฏิบัติ ซ่ึงการเรียนรูนี้จะเกิดข้ึนไดหากองคการไดพัฒนาสติปญญาใหเปนวัฒนธรรมองคการใหมี

การเรียนรูในทุกระดับ และใหสามารถรับรูหรือซึมซับในการเรียนรูนั้น  

    แม็คกิล และสโลคัม (McGill & Slocum, 1994, p. 34) ใหทัศนะวา องคการแหงการเรียนรู

เปนองคการท่ีบุคคลและกลุมมีความตระหนักในตนเองกาวทันตอสภาพท่ีเปนอยู เพ่ือการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีดีข้ึน มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง มีการคาดการณลวงหนาและสรางทักษะ 

ท่ีจําเปนตอความสําเร็จในอนาคต มีการกระตุนใหคนหาภูมิปญญาท่ีมีอยูในตัวผูทํางาน มีการเรียนรู

อยางตอเนื่อง รวดเร็ว และมีการใชความรูนั้นเพ่ือปรับปรุงคุณภาพของผลผลิตและการใหบริการ 

ตลอดจนวิถีชีวิตการทํางานของพวกเขาเองใหดีข้ึน  

   มารควอรท (Marquardt, 1996, p. 2) ใหความหมายวา องคการแหงการเรียนรูเปนองคการท่ีมี

พลังอํานาจเพ่ือการเรียนรู มีวิธีการเรียนรูท่ีเปนพลวัต สามารถท่ีจะเรียนรู และสามารถท่ีจะใชความรู

ใหเปนเครื่องมือไปสูความสําเร็จ  

 เกพฮารทและมารสิก (Gephart & Marsick, 1996, p. 36) ใหความหมายขององคการ

แหงการเรียนรูไววา เปนองคการท่ียกระดับและปรับเปลี่ยนความสามารถท่ีจะเรียนรูดวยเปาหมาย

ท่ีสรางสรรคเปนองคการท่ีวิเคราะห ควบคุม พัฒนาบริหารจัดการและวางแนวทางของกระบวนการ

เรียนรูอยางวิสัยทัศน กลยุทธ ผูนํา คานิยม โครงสราง ระบบกระบวนการและการปฏิบัติงานของ

องคการแหงการเรียนรูกอใหเกิดการเรียนรูและการพัฒนาของบุคคลตลอดจนเรงใหเกิด การเรียนรูในทุกระดับ  

       เซ็งเก (Senge, 2000, p. 10) ผูนําในการเผยแพรแนวคิดเก่ียวกับองคการแหงการเรียนรูได

ใหความหมายขององคการแหงการเรียนรูไววา เปนองคการท่ีสมาชิกไดใชศักยภาพสําหรับการสราง

ผลงานท่ีตนตองการอยางตอเนื่องสามารถแสดงความคิดเห็นใหมไดอยางเสรี และสามารถแลกเปลี่ยน

วิธีการเรียนรูซ่ึงกันและกันในมวลสมาชิกขององคการ  

         เพทติงเกอร (Pettinger, 2002, p. 25) ใหความหมายขององคการแหงการเรียนรูวา หมายถึง 

ยุทธวิธีและวิธีการท่ีใชในการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพองคการ และมุงเนนการพัฒนาความสามารถ

ของพนักงาน และการดําเนินงานตางๆ อยูบนพ้ืนฐานของการสรางเสริมพฤติกรรมเจตคติและทักษะ 

       วอทสกินและมารสิก (Watskin, & Marsick, 2003, pp. 80-95) ไดใหความหมายวาเปน

องคการท่ีใชคนในการสรางความเปนเลิศใหแกองคการ ในขณะเดียวกันก็ใชองคการในการใช
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ความเปนเลิศใหแกคน โดยการใชการเรียนรูเปนกระบวนการเชิงกลยุทธท่ีตอเนื่องและบูรณาการเขา

กับการทํางานและใชการเสริมสรางพลังอํานาจ (empowerment) ใหแกคนในองคการเปนตัวกระตุน

ใหเกิดความรวมมือและการเรียนรูรวมกันเปนทีม มีการสงเสริมการสนทนาอยางเปดเผยและเชื่อมโยง

การพ่ึงพาระหวางบุคคล องคการ และชุมชน 

      วีระวุธ มาฆะศิรานนท (2542, หนา 52) ไดกลาววาองคการแหงการเรียนรูหรือองคการ

อัจฉริยะเปนองคการท่ีทําใหคนมีทักษะท่ีดีข้ึนอยางตอเนื่อง โดยเปนระบบท่ีสงเสริมใหเกิดการเรียนรู  

เพ่ือนําความรูและทักษะมาใชในการปรับปรุงสินคา และบริการ รวมถึงปรับปรุงกระบวนงาน ตลอดจน

คุณภาพชีวิตของคนทํางาน ซ่ึงยอมหมายถึงคุณประโยชนอยางอเนกอนันตจะปรากฏแกองคการทุกประเภท

ท่ีสรางสมอัจฉริยภาพไว จนเกิดเปนศักยภาพขององคการในการท่ีจะตอบสนองตอความเปลี่ยนแปลง 

และการบริหารโอกาสตลอดจนสรางพัฒนาการตางๆ แกองคการไดดวยความรวดเร็วยิ่งกวากระแส

โลกาภิวัตน (globalization) และการแขงขัน (competitiveness) ทามกลางโลกธุรกิจไรรูปแบบ  

       สันติ ศรีสังขสุวรรณ (2540, หนา 7) ใหความหมายวา องคการแหงการเรียนรู หมายถึง 

องคการท่ีใหความสําคัญของการเรียนรู กระบวนการเรียนรู และความสําคัญในการเรียนของบุคคลใน

องคการซ่ึงจะเปนหนทางสําคัญในการพัฒนาคนและองคการ ใหมีความรูและความสามารถอยูรอดได

ในสภาพแวดลอมขององคการในอนาคต ซ่ึงทําใหมีความไดเปรียบในการแขงขัน  

     สมิต สัชฌุกร (2541, หนา 15) ไดใหความหมายวา องคการแหงการเรียนรู เปนองคการ 

ท่ีสามารถทําใหเกิดการเรียนรู และสรางองคความรูเพ่ือเพ่ิมพูนสมรรถนะ อันจะนําไปสูความกาวหนา

ในการดําเนินกิจการเพ่ือบรรลุเปาหมายรวมขององคการ  

       อภันตรี รอดสุทธิ (2541, หนา 23) ใหความหมายวา องคการแหงการเรียนรู เปนองคการ

ซ่ึงคนในองคการไดขยายขอบเขตความสามารถของคนอยางตอเนื่อง ท้ังในระดับบุคคล ระดับกลุม 

และระดับองคการ เพ่ือนําไปสูจุดมุงหมายท่ีบุคคลในระดับตางๆ ตองการอยางแทจริง เปนองคการท่ี

สงเสริมการเรียนรูของสมาชิกทุกๆ คน ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงในภูมิปญญา ความรู ความเขาใจ ใหทัน

กับความเปลี่ยนแปลงและมักจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองคการอยางตอเนื่อง  

    เสาวรส บุญนาค (2543, หนา 30) ไดสรุปความหมายขององคการแหงการเรียนรูวา หมายถึง 

องคการท่ีมีการปฏิรูปอยางตอเนื่อง กระตุน อํานวยความสะดวกใหบุคลากรไดขยายขอบเขตการเรียนรู

เพ่ือพัฒนาความสามารถของตนอยางตอเนื่อง รวดเร็ว ท้ังในระดับบุคคล ระดับกลุม และระดับองคการ 

โดยบุคลากรไดนาํสิ่งท่ีองคกรสนับสนุนการเรียนรูมาใชในการพัฒนาตนเองและทีมงาน เพ่ือนําไป 

สูจุดมุงหมายรวมกันขององคการ โดยนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชในการเรียนรู  

        วีระวัฒน ปนนิตามัย (2544, หนา 60) ไดกลาวถึงองคการแหงการเรียนรูวา เปนองคการ 

ท่ีสะทอนใหเห็นถึงความสัมพันธขององคการกับสิ่งแวดลอมภายนอก เนนถึงการปรับตัวในเชิงรุก  
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เพ่ือมุงสูอนาคตท่ีพึงประสงค โดยผานการเรียนรูของบุคคลและทีมเปนสําคัญ โดยผานกระบวนการ

บริหารจัดการมุงหมายถึงการเปลี่ยนแปลงในความคิดภูมิปญญา (ความรู ความเขาใจ การหยั่งรู)

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท่ีแทจริง และการเปลี่ยนแปลงอันอาจเกิดข้ึนไดในอนาคต ซ่ึงการท่ีจะเห็น

ไดอยางชัดเจนนั้นข้ึนอยูกับวาไดมุงใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในดานใดเปนสําคัญ 

      วิโรจน สารรัตนะ (2548, หนา 11) ใหความหมายไววา องคการแหงการเรียนรูเปนองคการ

ท่ีสมาชิกในองคการมีความตื่นตัวและแรงบันดาลใจท่ีจะพัฒนาศักยภาพของตนอยางตอเนื่อง 

มีความคิดริเริ่มท่ีจะสรางสรรคสิ่งแปลกๆ ใหมๆ ใหเกิดข้ึนกับองคการ มีความสัมพันธเพ่ือการเรียนรู

รวมกันระหวางสมาชิกตัวองคการเอง โดยภาพรวมก็เปนองคการท่ีมุงจะแสวงหาความเปนไปได 

และโอกาสเพ่ือการพัฒนาเพ่ือความเติบโต และเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสิ่งใหมๆ อยางตอเนื่อง     

     เดชน เทียมรัตน และกานตสุดา มาฆะศิรานนท (2544, หนา 11) ไดใหความหมายไววา 

องคการแหงการเรียนรู (learning organization: lo) เปนองคการท่ีมีความมุงเนนในการกระตุน  

เรงเราและจูงใจใหสมาชิกทุกคนมีความกระตือรือรนท่ีจะเรียนรูและพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลาเพ่ือ

ขยายศักยภาพของตนเองและองคการ  ในการที่จะลงมือปฏิบัติภารกิจนานัปประการใหลุลวง  

โดยอาศัยรูปแบบของการทํางานเปนทีม และการเรียนรูรวมกันตลอดจนมีความเขาใจเชิงระบบ

ท่ีจะประสานกัน เพ่ือใหเกิดเปนความไดเปรียบท่ียั่งยืนตอการแขงขันทามกลางกระแสโลกาภิวัตน  

    โกศล ดีศีลธรรม (2546, หนา 34) ใหความหมายองคการแหงการเรียนรู คือ แนวทางหลัก

ท่ีเปนศิลปะของการปรับตัวอยางรวดเร็วขององคการ ท่ีรักษาทิศทางและคงไวซ่ึงเอกลักษณขององคการ   

        วิจารณ พานิช (2547, หนา 15) ไดใหความหมายไววา องคการแหงการเรียนรู (learning 

organization) เปนองคการท่ีทํางาน ผลิตผลงานไปพรอมๆ กับการเกิดการเรียนรู สั่งสมความรู  

และสรางความรูจากประสบการณในการทํางาน ผลลัพธ (output) ขององคการแหงการเรียนรู  

คือ ผลงานตามภารกิจท่ีกําหนด การสรางศาสตรหรือสรางความรูในสวนท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติ

ภารกิจขององคการนั้น รวมท้ังการสรางคน อันไดแก ผูท่ีปฏิบัติงานอยูในองคการ หรือมีสวนเก่ียวของ

สัมพันธกับองคการ จะเกิดการเรียนรู เปนการเรียนรูแบบบูรณาการ โดยอาศัยการทํางานเปนฐาน    

      ศรีเรือน ลิขิตเดชาโรจน. (2550, หนา 26) ไดใหความหมายขององคการแหงการเรียนรู

วาหมายถึงองคการท่ีกระตุนและเรงเราใหสมาชิกในองคการมีความตื่นตัวและกระตือรือรนในการพัฒนา

ตนเองอยางตอเนื่องเพ่ือขยายศักยภาพของตนเอง มีการประสานสัมพันธในการเรียนรูและการทํางาน

เปนทีม อีกท้ังยังมีเสรีภาพในการคิด มีความคิดริเริ่มสรางสรรคสิ่งใหมๆ เพ่ือประโยชนขององคการ 

     จากการใหความหมายของนักวิชาการดังกลาวมาขางตน ผูวจิัยขอนําเอาแนวคิดของเซ็งเก 

(Senge) เปนพ้ืนฐาน สรุปไดวา ลักษณะของสถานศึกษาท่ีบุคลากรไดใชศักยภาพของตนเอง

ในการศึกษาเรียนรู เพ่ือเพ่ิมพูนสมรรถนะสําหรับการสรางผลงาน และพัฒนาสถานศึกษาตามท่ีตน

ตองการอยางตอเนื่อง แสดงความคิดเห็นใหมและสรางสรรคนวัตกรรมใหม  ๆไดอยางอิสระ เปดโอกาสใหมีการ
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แลกเปลี่ยนวิธีการเรียนรูซ่ึงกันและกัน เนนการมีสวนรวมทุกภาคสวน มีการกระตุนและสงเสริมใหเกิด

ความรวมมือและการเรียนรูรวมกันอยางเปนทีม สรางบรรยากาศและความสัมพันธท่ีดีในสถานศึกษา 

มีการสงเสริมการพ่ึงพากันระหวางบุคลากรของสถานศึกษากับชุมชนอยางตอเนื่อง  

   2.3.2 ความสําคัญขององคการแหงการเรียนรู 

        องคการแหงการเรียนรู เปนองคการรูปแบบใหม ท่ีใชทัศนะการมององคการแบบองครวม 

คือ การปรบัเปลี่ยนกระบวนทัศนของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการทุกระดับ ท้ังระดับบุคคล 

ระดับกลุม และระดับองคการใหเกิดข้ึนพรอมๆ กัน (วิศิษฐ ชูวงษ, 2549, หนา 30) ซ่ึงเปนการพัฒนา

แบบยั่งยืน เพราะใหความสาํคัญกับการเรียนรูตลอดชีวิตการทํางานของบุคคล และใชทุกสิ่งจาก 

การทํางานเปนฐานความรูท่ีสําคัญประกอบกับใชกลยุทธในการแสวงหาความรู การแบงปนความรู  

การสรางองคความรู และการใชความรูรวมกันอยางตอเนื่อง (วีระวัฒน ปนนิตานัย, 2544, หนา 28) 

     ลักษณะขององคการแหงการเรียนรูนั้น จะมีการจัดวางโครงสรางองคการท่ีมีความยืดหยุน

และคลองตัว มีสายบังคับบัญชาสั้น เปนปจจัยสําคัญท่ีชวยใหการตัดสินใจเปนไปไดโดยสะดวกรวดเร็ว 

มีการสรางวัฒนธรรมการเรียนรูรวมกันในองคการ ซ่ึงแตกตางจากดั้งเดิม (วิโรจน สารรัตนะ, 2548, 

หนา 43) ดังแสดงไวในตาราง 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง 4  เปรียบเทียบองคการแบบดั้งเดิมและองคการแหงการเรียนรู 

 

หนาท่ี องคการแบบดั้งเดิม องคการแหงการเรียนรู 

การกําหนดทิศทางของ

องคการ 

วิสัยทัศนกําหนดโดยผูบริหาร

ระดับสูง 

วิสัยทัศนเกิดจากบุคลากรดาน

ตางๆในองคการ แตผูบริหาร

ระดับสูงจะตองรับผิดชอบในการ



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 

55 
 

สรางวิสัยทัศนรวมกันใหเกิดข้ึน

และชวยสนับสนุนใหเปนจริง 

การประมวลความคิดและนํา

ความคิดไปปฏิบัติ 

ผูบริหารระดับสูงตัดสินใจวา

จะตองทําอะไรและผูปฏิบัติ

จะตองทําตามนั้น 

การประมวลความคิดและนํา

ความคิดไปปฏิบัติใหเกิดข้ึนในทุก

ระดับขององคการ 

ธรรมชาติของการคิดของ

องคการ 

แตละบุคคลรับผิดชอบงานของ

ตนเองและมุงพัฒนาความรู

ความสามารถของตนเอง 

บุคคลเขาใจงานของตนเองและ

ความสัมพันธของงานตนเองสวน

อ่ืนๆ รวมท้ังอิทธิพลท่ีมีตอคนอ่ืน

ดวย 

การแกไขความขัดแยง ความขัดแยงไดรับการแกไขโดย

อํานาจและอิทธิพลจาก

โครงสรางสายการบังคับบัญชา 

ความขัดแยงแกไขโดยการเรียนรู

รวมกัน และการจัดการกับความคิด

ท่ีแตกตางของบุคคลท่ัวท้ังองคการ 

ผูนําและการจูงใจ บทบาทของผูนํา คือการสราง

วิสัยทัศนการใหรางวัลและการ

ลงโทษท่ีเหมาะสมและ

รักษาการควบคุมกิจกรรมของ

ผูปฏิบัติงาน 

บทบาทผูนําคือการสรางวิสัยทัศน

รวมกัน และการทําใหผูปฏิบัติงาน

ตระหนักถึงพลังของตนเอง 

(empower) สรางแรงบันดาลใจ

(inspire) ใหเกิดพันธะผูกพันและ

สนับสนุนการตัดสินใจท่ีมี

ประสิทธิผล โดยการใชลักษณะของ

ผูนําท่ีมีคุณสมบัติพิเศษ 

(charismatic leadership) 

        

        2.3.3 แนวคิดของการเปนองคการแหงการเรียนรู  

           องคการแหงการเรียนรูเปนองคการท่ีมุงเนนและจูงใจใหสมาชิกทุกคนมีความกระตือรือรน

ท่ีจะพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลาเพ่ือศักยภาพของตนเองและขององคการ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงท่ี

เกิดข้ึนท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ภายใตสภาวะท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

และยากแกการพยากรณวาจะเกิดอะไรข้ึน แตละคนจึงตองพัฒนาตนเองใหเปนบุคคลท่ีเรียนรูอยู

ตลอดเวลา เพราะความรูท่ีเคยมีมาในอดีตถูกทาทายโดยความรูใหมท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลา (อโนมา คงตะแบก, 

2547, หนา 36) การไดมาซ่ึงประสิทธิภาพ (efficiency) และประสิทธิผล (effectiveness) ของงาน

อยางตอเนื่องนั้น จะเปนผลลัพธอันสําคัญท่ีไดมาจากองคการแหงการเรียนรู (learning organization : lo) 

ซ่ึงเปนแนวทางหนึ่งในการบริหารงานยุคใหมใหสถานศึกษามีความเปนเลิศ มีความเกง และ 
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ความสมบูรณแข็งแรง เปยมดวยพลังสมอง (brain - based) ท่ีจะฝาวิกฤติสามารถเผชิญภาวการณ

แขงขันทุกรูปแบบและมีความไดเปรียบท่ียั่งยืนตลอดไป (เดชน เทียมรัตน และกานตสุดา มาฆะศิรานนท, 

2544, หนา 17) และยังมีนักการศึกษาไดแนวคิดของการเปนองคการแหงการเรียนรูไว ดังนี้ 

 วีระวัฒน ปนนิตามัย (2544, หนา 24) กลาววาแนวคิดขององคการแหงการเรียนรูนั้น 

เนนท่ีการเรียน (learning) ท่ีเกิดข้ึนโดยการสรางจากคนขางในองคการท่ีอยูกับปญหา ตองเรียนรู

ทางแกปญหา เพ่ือการเปลี่ยนแปลงท่ีดี ท่ีคุมคา เรียนรูเปนทีม ใหประโยชนท้ังบุคคล ทีม และองคการไปในตัว 

คิดทําสิ่งท่ีใหม แตกตาง และดีกวาเดิม เปนการพัฒนาเจตคติ คานิยม 

 สมศักดิ์ สินธุระเวชญ (2541, หนา 31) กลาววา ทฤษฎีองคการแหงการเรียนรูเปนแนวคิด

ท่ีจะใหบุคคลขององคการนําความรูท่ีมีอยูพัฒนาองคการใหเดินไปขางหนา ตามวิสัยทัศนท่ีมีอยูรวมกัน 

แตละคนจะเรียนรูรวมกันกลายเปนความรูขององคการ  

 ฮอย และ มิสเคล (Hoy & Miskel, อางถึงใน วิโรจน สารรัตนะ, 2548, หนา 5) กลาววา 

โรงเรียนควรเปนองคการแหงการเรียนรูมากกวาองคการประเภทใดๆ เพราะโรงเรียนเปนองคการ 

ใหบริการท่ีผูกพันกับเรื่องการสอนและการเรียนรูเปนเปาหมาย แตเซ็งเก (Senge) ไดวิจารณความ

เปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนวาโรงเรียนสวนใหญยังมักเปนไดเพียงแคการดัดแปลงเทานั้น   

วิโรจน สารรัตนะ (2545, หนา 8-10) กลาวถึงองคประกอบสําคัญท่ีจะสงผลตอการเปนองคการแหง

การเรียนรูของโรงเรียน ตามแนวคิดของ เซ็งเก (Senge) ซ่ึงมี 5 ประการคือ  1) การคิดอยางเปนระบบ 

(system thinking) เปนการมองอยางภาพรวม ไมมองแบบแยกสวน ซ่ึงหากมองภาพทีละชิ้น

จะไมสามารถบอกไดวาจะทําใหเกิดภาพรวมในรูปรางหนาตาเปนอยางไร หากคิดแยกสวนมุงพัฒนา

ดานใดดานหนึ่ง สงผลตอภาพโดยรวมขององคการแลวพลังของการพัฒนาในองคการนั้นก็จะลดลง  

2) การเปนสวนหนึ่งขององคการ (personal mastery) เปนไปตามทฤษฎีการจูงใจและทฤษฎีภาวะ

ผูนําท่ีกลาววาคนจะมีพันธะผูกพันกับจุดหมายและภารกิจขององคการและจะใชความพยายามเพ่ือ

การบรรลุผลสําเร็จ หากพวกเขาเกิดความรูสึกรวมในการเปนเจาของหรือเปนสวนหนึ่งขององคการ  

3) ความคาดหวังท่ีทาทาย (mental model) เปนไปตามทฤษฎีการจูงใจและภาวะผูนําเชนกันโดย

เชื่อวาการสรางสิ่งนี้ใหเกิดข้ึนในองคการ จะทําใหสมาชิกมีความต่ืนตัว มีแรงจูงใจภายใน ในการท่ี 

จะสํารวจสภาพท่ีเปนอยู และสภาพท่ีคาดหวังเพ่ือการพัฒนาอยูเสมอ  4) การมีคานิยมรวม (share vision) 

เปนไปตามหลักการของวัฒนธรรม องคการและการมีสวนรวม ซ่ึงเชื่อวาหากองคการใหสมาชิกไดเขา

มามีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศนโดยอาศัยคานิยมรวมของสมาชิกแลว ก็จะทําใหเกิดวิสัยทัศนรวม 

ซ่ึงจะทําใหพวกเขามีความผูกพันกับวิสัยทัศนรวมนั้น และกอใหเกิดการปฏิบัติตามมา  5) การเรียนรู

เปนทีม (team learning) เปนไปตาม หลักกระบวนการกลุม ซ่ึงเชื่อวาสมาชิกในองคการจะเกิด

การเรียนรูไดดีข้ึนหากไดมีการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณซ่ึงกันและกัน  
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 โอเวนส (Owens, 1978, p. 32; อางถึงใน วิโรจน สารรัตนะ, 2548, หนา 11-12) 

สถานศึกษานั้นจะตองมีระบบของตนเองในการขับเคลื่อนภารกิจของสถานศึกษา โดยไดนํามาเสนอใน

แบบแผนของ “Input – Process – Output System”  ดังนี้ 

 
 

           Input                       กระบวนการทางการศึกษา                     output สูสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

ภาพ 4  ความเปนระบบของโรงเรียนในแบบแผน input – process – output system 

ท่ีมา: (วิโรจน สารรัตนะ, 2545, หนา 13) 
 

 จากแนวคิดเชิงระบบดังกลาวขางตน เห็นไดวาสภาพองคการในสถานศึกษาไดจําแนกระบบ

ยอยออกเปน 4 ระบบ คือ ระบบยอยดานโครงสราง ดานคน ดานงาน และดานเทคโนโลยี โดยแตละดาน

จะประกอบดวยระบบยอยลงไปอีก ซ่ึงในทัศนะของการพัฒนาองคการใหเปนองคการแหงการเรียนรู

นักวิชาการสวนใหญ โดยเฉพาะเซ็งเก ผูศึกษาเรื่องนี้ในระยะแรกไดเนนย้ําถึงการพัฒนาท้ังระบบใน

ทุกดานไมแยกพัฒนาอยางแยกสวน  

ความรู 

คานิยม 

จุดมุงหมาย 

เงิน 

ดานโครงสราง (เชน ระดับชั้น

หองเรียน ระดบัโรงเรียนแผนก

งาน สายการบังคับบัญชาใน

โรงเรียน ดานคน (เชน คร ู

อาจารยแนะแนว อาจารย

ปกครอง ครูนิเทศ ผูบริหาร ครู

พยาบาลเปนตน) ดานเทคโนโลยี 

(เชนสิ่งกอสราง หลักสูตร

หองสมุด วัสดุอุปกรณ เครื่อง

โสตทัศนูปกรณ ดานงาน  

(เชน การสอนบริการอาหาร  

การบริหารการทดสอบ บัญชี

การเงินการเปนท่ีปรึกษาและ

โครงการพิเศษ เปนตน 

บุคคลสามารถท่ีจะพัฒนา

ตนเองและสังคมไดเนื่องจาก

ไดรับการพัฒนา : สติปญญา 

และทักษะความเปนเหตุผล

และความสามารถในการ 

วิเคราะหคานิยม ทัศนคติ 

และแรงจูงใจความคิดริเริ่ม

สรางสรรคและนวัตกรรม

ทักษะการสื่อสานวัฒนธรรม

ความเขาใจในโลกและ

ความรูสึกรับผิดชอบตอสังคม 
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         วารสาน เมืองพรวน. (2551, หนา 18) ไดสรุปแนวคิดลักษณะการเปนองคการแหงการเรียนรู

ของสถานศึกษาได 2 ดาน ดังนี้  

               1) ลักษณะท่ีเปนกระบวนการ ประกอบดวย 

                   (1) มีโครงสรางท่ีเหมาะสม มีความยืดหยุน คลองตัว 

                   (2) มีวัฒนธรรมการเรียนรูในองคการ มีการศึกษาเรียนรูจากการกระทํานั้นๆ  

มีการเรียนรูสวนบุคคลไปสูการเรียนรูระดับองคการ 

                   (3) มีการเพ่ิมอํานาจการปฏิบัติ มีอิสระในความคิดและการตัดสิน 

                   (4) มีการตรวจสอบ มีการคาดคะเนการเปลี่ยนแปลง เลือกเปาหมายใน

สภาพแวดลอมท่ีองคการจะมีปฏิสัมพันธกัน 

                   (5) มีสวนสรางการถายโอนความรู มีบทบาทเสริมสรางความรูจากภาคสวนอ่ืนๆ 

                   (6) มีการพัฒนาอยางตอเนื่องท้ังสวนบุคคลและทีมงาน 

                   (7) ย้ําเนนความมีกลยุทธ กระบวนการเรียนรูขององคการแหงการเรียนรูอยางมี

กลยุทธท้ังในดานของการยกราง การดําเนินงาน และการประเมิน 

         2) ลักษณะท่ีเปนผลผลิต 

                (1) สมาชิกในองคการมีสมรรถนะหรือความสามารถสูง (competency) 

                (2) สมาชิกมีนิสัยใฝรูใฝเรียน สามารถแกไขปญหาดวยตนเองได 

                (3) สมาชิกมีการคิดอยางเปนระบบ พัฒนาโดยรวมไมแยกพัฒนาสวนใดสวนหนึ่ง 

                (4) สมาชิกมีการคิดวิเคราะห สังเคราะห และมีการเรียนรูอยางตอเนื่อง 

                (5) มีกิจกรรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรและทีมงาน 

                (6) คร ูและบุคลากรมีแฟมสะสมงาน เพ่ือแสดงถึงการพัฒนาการของตนเอง 

                (7) โรงเรียนไดรับรางวัล โลรางวัล ประกาศนียบัตรหรือประกาศเกียรติคุณ 

                (8) โรงเรียนไดรบัการยอมรับ และยกยองวาเปนโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู 

         จากการศึกษาลักษณะการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สรุปไดวาสถานศึกษาสมควร

เปนองคการแหงการเรียนรูมากกวาองคการอ่ืนๆ เพราะสถานศึกษาเปนองคการท่ีเก่ียวของกับการ

เรียนรูและพัฒนาคุณภาพมนุษย ระบบในสถานศึกษาประกอบดวยระบบยอย 4 ระบบ คือ โครงสราง 

คน งาน และเทคโนโลยี ในการพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคการแหงการเรียนรูนั้นควรพัฒนาเชิง

ระบบไมควรแยกพัฒนาเฉพาะอยาง ลักษณะการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษามอง

ได 2 ดาน คือ ดานกระบวนการ และ ดานผลผลิต ดานกระบวนการ คือ โรงเรียนมีโครงสรางเหมาะสม ยืดหยุน

คลองตัว มีวัฒนธรรมการเรยีนรู มีอิสระในการคิดและตัดสินใจ มีการตรวจสอบ มีการถายโอนความรู

ของบุคคล โดยใชเทคโนโลยีตางๆ มีการพัฒนาอยางตอเนื่องท้ังตัวบุคคลและทีมงาน ดานผลผลิต 

คือ มีสมาชิกท่ีมีความสามารถโดดเดน มีนิสัยใฝรูใฝเรียน มีการคิดอยางเปนระบบ คิดวิเคราะห 
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คิดสังเคราะห มีกิจกรรมพัฒนาบุคลากรท้ังสวนบุคคลและทีมงาน มีหลักฐานการพัฒนาตนเองของ

บุคลากรท่ีเปนชิ้นงานหรือการประกาศเกียรติคุณ สถานศึกษามีผลงานเปนท่ียอมรับของหนวยงาน 

เชน ไดรับโลรางวัล หรือประกาศนียบตัร                 

         สมยศ นาวีการ (2540, หนา 116) กลาวถึงแนวคิดการเปนองคการแหงการเรียนรู วาเปน

องคการท่ีมีลักษณะพ้ืนฐานท่ีเก่ียวกับกระบวนการ ท่ีมีลักษณะเคลื่อนไหวยดืหยุนเปนพลวตั (dynamics) 

อยางตอเนื่อง ไมหยุดนิ่ง มีบรรยากาศเปดกวางทางความคิดและการเรียนรู อีกท้ังสมาชิกองคการ

มีการแสวงหาความรูมาแบงปนเผยแพรแกกัน เพ่ือพัฒนาการทํางานใหมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังภาพ 5 
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ภาพ 5  ลักษณะพ้ืนฐานขององคการแหงการเรียนรู  

ท่ีมา: (สมยศ นาวีการ, 2540, หนา 116) 
 

         จากภาพแสดงใหเห็นถึงลักษณะพ้ืนฐานขององคการแหงการเรียนรู บุคคลท่ีทํางานภายใน

องคการแหงการเรียนรูจะบอกความจริงระหวางกัน ขอมูลการปฏิบัติงานคุณภาพของผลิตภัณฑ 

ความพอใจของลูกคา และการแขงขันจะถูกถายทอดอยางกวางขวาง รางวัลจะถูกจัดสรรอยาง

เสมอภาคทามกลางบุคคลทุกคน ความไววางใจท่ีสูงมีอยูระหวางผูบริหารและบุคคลบนพ้ืนฐานของ

คานิยมท่ีมุงลูกคา บุคคลทุกคนจะมีสวนรวมอยางแข็งขันภายในการแกปญหาของลูกคา ดังนั้นบุคคล

ไมเพียงแตจะเรียนรูเรื่องใดเรื่องหนึ่งเทานั้น แตตองเรียนรูท่ีจะเพ่ิมความรูและความสามารถเนื่องจาก

ความสามารถเหลานี้ ไมไดมาจากตําราหรือประสบการณ แตมาจากการทดลอง ความคิดเห็น และ

วิธีการใหมเพ่ือท่ีจะตอบสนองลูกคาอยางตอเนื่อง บุคคลจะถูกเคารพไววางใจ และไดโอกาส เพ่ือท่ี 

จะเจริญเติบโตภายในงาน ผูบริหารระดับสูงเชื่อวาบุคคลจะถูกจูงใจดวยความอยากรูอยากเห็น 

และไดรับความสนุกสนานกับการเรียนรู 

         มารควอรท และ เรยโนลด (Marquardt & Reynolds, 1994, p. 11) ไดกลาวไววา แนวคิด

การเปนองคการแหงการเรียนรูจะตองมีลักษณะ 11 ประการดังตอไปนี้  

               1) โครงสรางท่ีเหมาะสม (appropriate structure) กลาวคือ เปนโครงสรางท่ีเล็ก 

และมีความคลองตัวสูง ไมมีสายการบังคับบัญชามากเกินไป มีลักษณะโครงสรางแบบแบนราบ เพ่ือเอ้ือใหเกิด

อิสระในการทํางานมากยิ่งข้ึน รวมท้ังทําใหเกิดความยืดหยุนในการทํางาน นอกจากนั้นองคการ

จะตองมีโครงสรางแบบองครวม เพ่ือใหการทํางานมีลักษณะเชื่อมโยงกับทุกฝาย  

               2) วัฒนธรรมการเรียนรูในองคการ (corporate learning culture) มีลักษณะเอ้ือ

ใหสมาชิกทุกคนในองคการตระหนักและเห็นความสําคัญของการเรียนรูรวมกันในองคการ มีบรรยากาศท่ีชวย

สงเสริมการทดลองทําสิ่งใหมๆ อยูตลอดเวลา โดยไมกลัวความลมเหลวท่ีจะเกิดข้ึน และท่ีสาํคัญ

ผูบริหารตองใหการสนับสนุนอยางจริงจังท้ังในดานการเงินและขวัญกําลังใจ  

               3) การใหอํานาจและความรับผิดชอบในงานท่ีเพ่ิมมากข้ึน (empowerment)  
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เปนการเปดโอกาสใหพนักงานทุกคนไดมีโอกาสแสดงศักยภาพ ความรูความสามารถของตนเองอยาง

เต็มท่ี พนักงานมีโอกาสท่ีจะเรียนรู มีอิสระในการตัดสินใจแกปญหาดวยตนเอง ลดความรูสึก

พ่ึงพาผูอ่ืนในการแกไขปญหา ขยายการเรียนรูของตนเองใหบังเกิดผล งอกงาม มีความคิดสรางสรรค

อยางเต็มท่ี มีการกระจายความรับผิดชอบ และการตัดสินใจแกไขปญหาไปสูระดับลาง  

               4) การวิเคราะหสภาพแวดลอม (environmental scanning) มีการคาดคะเนการ

เปลี่ยนแปลง ท่ีอาจจะมีผลกระทบตอสภาพแวดลอมขององคการ ตองไหวตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน

ไดตลอดเวลา มีการพัฒนาการคาดการณเก่ียวกับอนาคตท่ีเปนไปได และมีการเลือกเปาหมายใน

สภาพแวดลอมท่ีองคการมุงจะปฏิสัมพันธดวย 

               5) การสรางสรรคและถายโอนความรู (knowledge creation and transfer) 

หนาท่ีในการสรางนวัตกรรมองคความรูใหมๆ ถือเปนหนาท่ีของสมาชิกทุกคนในองคการ ไมใชหนาท่ี

ของฝายใดฝายหนึ่งเทานั้น สมาชิกในองคการทุกคนจะมีบทบาทใน การเสริมสรางความรู มีการ

เรียนรูจากทุกๆ สวน มีการติดตอสื่อสารกันอยางเปนเครือขายมีการแลกเปลี่ยนความรูและขาวสาร 

ซ่ึงกันและกัน  

               6) เทคโนโลยีการเรียนรู (learning technology) มีการประยุกตใชเทคโนโลยีใน

การปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมในการเรียนรูอยางท่ัวถึง โดยจะจัดเก็บ ประมวลผล และถายทอดขอมูล 

ถึงกันอยางรวดเร็วและถูกตอง มีการสรางเครือขาย สรางฐานขอมูลคอมพิวเตอร รวมท้ังการใช

ปญญาประดิษฐเพ่ือชวยใหการถายโอนความรูไปท้ังองคการ  

               7) มุงเนนคุณภาพ (quality) โดยจะใหความสําคัญกับการบริหารคุณภาพโดยรวม

ท้ังองคการ เนนการปรับปรุงอยางตอเนื่อง ซ่ึงมีผลทําใหการเรียนรูท้ังท่ีตั้งใจ และไมตั้งใจเกิดประสิทธิภาพ  

               8) กลยุทธ (strategy) กระบวนการเรียนรูและองคการแหงการเรียนรูจะเปนไป

อยางมีกลยุทธ โดยใชกลยุทธการเรียนรูโดยเจตนา และการเรียนรูเชิงปฏิบัติการ ท้ังดานการยกราง 

การดําเนินการและการประเมิน ท้ังนี้ผูบริหารจะมีหนาท่ีเปนผูทดลองเก้ือหนุนมากกวาจะเปน 

ผูกําหนดแนวทางเองท้ังหมด  

               9) บรรยากาศที่สนับสนุน (supportive atmosphere) เปนบรรยากาศท่ีเอ้ือ

ใหปฏิบัติงานไดมีการพัฒนาศักยภาพของตนเองอยางเต็มท่ี มุงสงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีในการทํางาน

ใหกับผูปฏิบัติงานมีการเคารพในศักดิ์ศรีของ ความเปนมนุษย ใหความเสมอภาค และความเทาเทียม

กันทุกคน ใหความอิสระภายใตบรรยากาศท่ีมีความเปนประชาธิปไตย และการมีสวนรวมของทุกคน

ในองคการ  

              10) การทํางานเปนทีมและการทํางานแบบมีเครือขาย (teamwork and networking) 

รูปแบบการทํางานเปนทีมจะชวยสงเสริมใหเกิดความรวมมือในองคการ และเปนการสรางใหเกิด
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ระบบการทํางานอยางเปนเครือขาย อันจะนําไปสูพลังรวมในองคการ ซ่ึงเปนการสรางความรวมมือ

กันแกไขปญหาอยางตอเนื่องในระยะยาว และมีการริเริ่มสรางสรรคใหมๆ เพ่ือสรางการแขงขัน 

              11) วิสัยทัศน (vision) วิสัยทัศนเปนความคิดเห็น ซ่ึงเปนการมองภาพความสําเร็จ

รวมกันท้ังองคการ ซ่ึงจะมุงไปสูเปาหมายเดียวกัน ดวยความรูสึกผูกพันบนพ้ืนฐานของคานิยม ปรัชญา 

ความเชื่อท่ีคลายคลึงกัน สงผลใหเกิดความมีสวนรวมในการทํากิจกรรมรวมกัน โดยมีจุดหมายไปใน

ทิศทางเดียวกัน   

         มารควอรท และ เรยโนลด (Marquardt & Reynolds, 1994, p. 11) ยังไดกลาวถึงลักษณะอันโดดเดน

ขององคการแหงการเรียนรูไว ดังนี้  

               1) มีการเล็งเห็นโอกาสในความไมแนนอน เพ่ือสรางความเจริญกาวหนา  

               2) มีการสรางความเขาใจใหมๆ จากขอมูลท่ีเปนกลาง มีการหยั่งรู และการคาดคะเน  

               3) สามารถท่ีจะปรับตัวเขากับกระแสการเปลี่ยนแปลงไดเปนอยางดี  

               4) มีการสนับสนุนพนักงานในระดับลางสุดไดมีโอกาส และมีความสามารถ  

ท่ีจะอธิบายถึงความกาวหนาในงาน รวมท้ังมีการอธิบายถึงอุปสรรคในการทํางาน  

               5) ใหการสนับสนุนผูบริหาร และผูบังคับบัญชาทุกระดับ ใหมีการปรับเปลี่ยนหนาท่ี

ไปเปนผูแนะนํา พ่ีเลี้ยง ท่ีปรึกษา และเปนผูเอ้ืออํานวยใหเกิดการเรียนรู  

               6) สรางวัฒนธรรมท่ีเอ้ือตอการใหแรงเสริม และมีการเปดเผย  

               7) มีการมองอยางเปนระบบ มีการเชื่อมโยงความสัมพันธตางๆ เขาดวยกัน โดยเปน

การมองภาพรวมท้ังหมด  

               8) วิสัยทัศน เปาหมาย และคานิยมรวมกันท่ัวท้ังองคการ  

               9) มีการกระจายอํานาจในการตัดสินใจดวยการเพ่ิมอํานาจในการปฏิบัติงานแกสมาชิก 

               10) มีผูท่ีเปนแบบอยางใหกับมวลสมาชิกในองคการเก่ียวกับการกลาเสี่ยงท่ีจะคิด

อยางรอบคอบ และกลาท่ีจะทดลองทํา  

               11) มีระบบท่ีเอ้ือใหเกิดการเรียนรูรวมกัน สามารถใชประโยชนจากการเรียนรูนั้น  

               12) คํานึงถึงความตองการ และความคาดหวังของผูใชบริการ  

               13) มีสวนเก่ียวของกับชุมชน  

               14) มีการเชื่อมโยงการพัฒนาของแตละบุคคลเขากับการพัฒนาองคการ  

               15) สรางเครือขายในองคการดวยการนําเทคโนโลยีเขามาประยุกตใช  

               16) สรางเครือขายใหเกิดข้ึนภายในธุรกิจของชุมชน  

               17) มีการใหโอกาสแกมวลสมาชิกอยูตลอดเวลา เพื่อใหรูจักเกิดการเรียนรูจาก

ประสบการณ  

               18) ตอตานแนวทางการทํางานท่ีสงผลใหการทํางานเกิดความลาชา  
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               19) มีการใหรางวัลกับความคิดท่ีสรางสรรค และมีการเตรียมโครงการไวรองรับ  

               20) สรางความเชื่อม่ัน และความไววางใจซ่ึงกันและกันในองคการ  

               21) เนนการปรับปรุงแกไขอยางตอเนื่อง  

               22) มีการสงเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งทีมปฏิบัติงานทุกรูปแบบ  

               23) ใชคณะผูทํางานท่ีมาจากหลายๆ สวน  

               24) นําระบบการสํารวจ และการประเมินดานทักษะในการเรียนรูมาใช  

               25) มององคการวาสามารถท่ีจะเจริญเติบโตไดจากการเรียนรู  

               26) มองเห็นถึงสิ่งท่ีไมคาดคิดไดเพ่ือเปนโอกาสอันดีท่ีจะไดเขาไปเรียนรู  

 เกพฮารทและคนอ่ืนๆ (Gaphart et. al. 1996, P. 9) กลาววาแนวคิดการเปนองคการ 

แหงการเรียนรูควรประกอบดวยลักษณะท่ีสําคัญ 5 ประการ คือ  

               1) มีการเรียนรูอยางตอเนื่องในทุกระดับภายในองคการ ทุกคนจะมีการเรียนรูรวมกัน 

และถายโอนองคความรูใหแกกันและกัน เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติตอไป  

               2) มีการสรางองคความรู และมีการแบงปนความรูใหแกกัน โดยใชเทคโนโลยี

อันทันสมัยเปนท่ีสงผานขอมูลถึงกันอยางรวดเร็ว และสามารถเผยแพรขอมูลเหลานั้นใหแกผูที่

ตองการใชไดอยางสะดวก  

               3) สนับสนุนกระบวนการคิดอยางเปนระบบ และใหสมาชิกไดเรียนรูวิธีคิดใหมๆ 

รวมท้ังเปดโอกาสใหมีการวิพากษวิจารณ และอภิปรายกันอยางเปดเผยและท่ัวถึง  

               4) มีการสนับสนุนท่ีจะสรางวัฒนธรรมการเรียนรู ท่ีเอ้ือใหสมาชิกทุกคนเห็น

ความสําคัญของการเรียนรู มีการใหรางวัลกับความคิดท่ีสรางสรรค มีระบบการประเมินผล 

การปฏิบัติงานท่ีตรงไปตรงมา มีความโปรงใส ตรวจสอบได ท้ังนี้เพ่ือกอใหเกิดการเรียนรูท่ีจะปรับปรุง 

และปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ  

               5) ใหความสําคัญกับสมาชิกทุกคนในองคการ ยึดคนเปนศูนยกลางโดยคํานึงถึง

ความเปนอยูท่ีปกติสุขของมวลสมาชิก 

 เพดเลอร และคณะ( Pedler et. al. 1991, p. 21) ไดทําการวิจัยพบวา องคการหรอืบริษัท

แหงการเรียนรูมีลักษณะท่ีสําคัญอยู 5 ดาน 11 ประการ ดังนี้  

               1) ดานยุทธศาสตร (strategy) เปนการใชการเรียนรูเปนยุทธศาสตรขององคการ 

โดยมีการสรางนโยบายแบบการมีสวนรวม มีรายละเอียดดังตอไปนี้  

                   ประการท่ี 1 ยุทธศาสตรการเรียนรู (learning approach to strategy) 

องคการควรจะใชการเรยีนรูเปนยุทธศาสตรเพ่ือใหเกิดกระบวนการวางแผน และปรับปรุงอยางตอเนื่อง  
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                   ประการท่ี 2 การกําหนดนโยบายการมีสวนรวม (participative policy making) 

สมาชิกทุกคนควรไดรับโอกาสใหมีสวนรวมในการวางรูปแบบ การกําหนดนโยบาย และยุทธศาสตร

ขององคการดวย  

               2) ดานการมองภายในองคการ (looking us) ไดแก การใหขอมูลสารสนเทศ  

การแลกเปลี่ยนภายใน การสรางการตรวจและควบคุม และการใหรางวัลอยางยืดหยุน  

                   ประการท่ี 3 การใหขอมูลสารสนเทศ (Information) เพ่ือทําความเขาใจ ไมใช

เพ่ือใหรางวัลหรือลงโทษ เทคโนโลยีควรใชฐานขอมูล และเปนระบบสื่อสารท่ีชวยใหสมาชิกเขาใจ

ทิศทางขององคการ และการตัดสินใจท่ีถูกตอง  

                   ประการท่ี 4 รูปแบบและการควบคุมระบบบัญชี (formative and accounting 

control) ระบบของบัญชี งบประมาณ และการรายงาน เปนระบบท่ีชวยใหเกิด การเรียนรู และ

ระบบการควบคุมออกแบบ เพ่ือสรางความพึงพอใจแกผูรับบริการ  

                   ประการท่ี 5 การแลกเปลีย่นภายใน (internal exchange) สงเสริมใหทุกหนวยงาน  

มองวา หนวยงานอ่ืนคือผูรับบริการท่ีมาใชบริการ ทําใหเกิดการเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน    

                   ประการท่ี 6 ระบบการใชความดีความชอบท่ีมีความยืดหยุน (reward flexibility) 

ระบบการใหความดีความชอบ ควรตอบแทนสมาชิกอยางยืดหยุน โดยพิจารณาจากผลงานมากกวา

การกําหนดอัตราตายตัว และไมใชตัวเงินเพียงอยางเดียว  

               3) ดานโครงสราง (structure) หมายถึง โครงสรางท่ีกระจายอํานาจและยืดหยุน

เพ่ือใหโอกาสสมาชิกมีความกาวหนาในอาชีพของตน  

                  ประการท่ี 7 เปนโครงสรางท่ีมีการกระจายอํานาจและยืดหยุนเพ่ือใหโอกาสสมาชิก

ภายในองคการมีความกาวหนาในอาชีพของตน  

               4) ดานการมองภายนอก (looking out) หมายถึง การมองสมาชิกเปนเสมือน

ผูวิเคราะหสภาพแวดลอม 

                   ประการท่ี 8 การใหสมาชิกเปนผูวิเคราะหสภาพแวดลอม (boundary work as 

environmental scanner) การใหสมาชิกออกไปพบผูรับบริการ ผูผลิต และชุมชน เพ่ือรวบรวม 

และรายงานขอมูลสารสนเทศท่ีเก่ียวกับสถานการณท่ีมีผลกระทบตอองคการ 

                   ประการท่ี 9 การเรียนรูระหวางองคการ (inter – company learning) การรวมมือ  

กับองคการอันเพ่ือการแบงปน และแลกเปลี่ยนขอมูลสารนเทศเปนประจํา สมาชิกตองติดตามและ

มีสวนรวมในกับการประชุมกับสถานประกอบการ ผูรับบรกิาร และคูแขงขัน 

               5) ดานโอกาสในการเรียนรู (learning opportunities) ไดแก บรรยากาศ การเรียนรู 

และการพัฒนาตนเองของทุกคน  
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                   ประการท่ี 10 บรรยากาศการเรียนรู (learning climate) หนาท่ีแรกของผูบริหาร 

คือการอํานวยความสะดวกเพ่ือการเรียนรู การทดลอง และใหโอกาสเพ่ือใหเกิดการเรียนรู  

                 ประการท่ี 11 สมาชิกทุกคนมีโอกาสในการพัฒนาตนเอง (self - development 

opportunity for all) มีการจัดหาทรัพยากรอํานวยความสะดวกแกสมาชิกทุกระดับ เพ่ือใหเกิด 

การพัฒนาตนเอง มีแนวทางท่ีเหมาะสม และมีระบบขอมูลท่ียอนกลับ เพ่ือใหสมาชิกมีความรับผิดชอบ

ในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง  

         กาวิน (Gavin (1993, p. 54) กลาววา แนวคิดองคการแหงการเรียนรู เปนองคการท่ีมี

ลักษณะในการสราง แสวงหา และถายโยงความรู และมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเปนผลมาจาก

ความรูใหม และการเขาใจในสิ่งตางๆ อยางถองแท 

         เซ็งเก (Senge, 1990, pp. 13-19) กลาววา แนวคิดการสรางการเปนองคการแหงการเรียนรู 

อยูท่ีคุณลักษณะท่ีสําคัญ 5 ประการ ไดแก 1) การเปนบุคคลรอบรู 2) การมีวิสัยทัศนรวม  

3) การมีรูปแบบการคิด 4) การเรียนรูเปนทีม 5) การคิดอยางเปนระบบ ท่ีสนับสนุนใหเกิดการเปน

องคการแหงการเรียนรู โดยในแตละดาน มีรายละเอียด ดังนี้  

               1) การเปนบุคคลรอบรู (personal mastery) บุคคลหรือสมาชิกขององคการ

เปนรากฐานขององคการแหงการเรียนรู การเปนบุคคลรอบรู เปนสิ่งบงบอกวาบุคคลมีความเชี่ยวชาญ

ในการปฏิบัติงานดานตางๆ สามารถเพ่ิมความสามารถในการสรางสรรคงานท่ีเขาตองการไดอยางตอเนื่อง 

ลักษณะการเรียนรูของสมาชิกในองคการจะสะทอนใหเห็นถึงการเรียนรูขององคการได สมาชิกของ

องคการแหงการเรียนรูจะมีคุณลักษณะท่ีสําคัญ คือ ความเปนนายของตัวเอง (human mastery) 

สามารถควบคุมจิตใจ พฤติกรรมของตัวเองใหเปนผูท่ีใฝรูอยูตลอดเวลา ยอมรับความเปนไป ไมยึดม่ัน

ในตนเอง ยอมรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยี มีวฒุิภาวะทางอารมณสูง รักความสามัคคีของ 

หมูคณะ มีความรูความสามารถ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค สมาชิกทุกคนมีความกระตือรือรน 

สนใจและใฝเรียนรูสิ่งใหมๆ อยูเสมอ เพ่ือนาํมาพัฒนางานในหนาท่ี สมาชิกมีความรูสึกรวมเปน

เจาของมีความผูกพันกับองคการ สมาชิกมีเจตคติท่ีดีในการปฏิบัติงาน มีความปรารถนาเรียนรู

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของตน มุงสูความสําเร็จท่ีตั้งใจ การพัฒนาใหบุคคลมีความเปนเลิศ ถือวาเปนมิติท่ี

ตองการฝกฝนอยางตอเนื่อง ความเปนเลิศของบุคคลมีองคประกอบพ้ืนฐาน คือ วิสัยทัศนสวนบุคคล 

(personal vision) วิสัยทัศนเปนเรื่องของจิตใจ และมุง ความสนใจวิธีการมากกวาผลลัพธ ความสามารถ

ในการกําหนดความตองการท่ีแทจริงอยางเหมาะสม ถือเปนสิ่งท่ีจําเปนของความเปนเลิศของบุคคล 

วิสัยทัศนเปนเรื่องเก่ียวกับจิตใจโดยตรง มีความหมายวา คือภาพในอนาคตขององคการท่ีผูนําและ

สมาชิกในองคการรวมกันวาดฝนหรือจินตนาการข้ึน โดยมีพ้ืนฐานอยูบนความจริงในปจจุบันเชื่อมโยง

วัตถุประสงค ภารกิจ คานิยม และความเชื่อม่ันเขาดวยกัน พรอมท้ังพรรณนาใหเห็นถึงทิศทางของ

องคการอยางชัดเจน มีพลัง ทาทาย ทะเยอทะยาน มีความเปนไปได เนนถึงความมุงม่ันท่ีจะนําสิ่ง 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 

66 
 

ท่ียิ่งใหญหรือดีที่สุดใหกับลูกคาหรือสังคม วิสัยทัศนสวนบุคคล คือ ความคาดหวังของแตละคน

ท่ีตองการจะใหสิ่งตางๆ เกิดข้ึนจริงแกชีวิตของตนสักวันหนึ่งในอนาคต คนเราทุกคนตองมีความมุงม่ัน

ปรารถนาหรือความคาดหวังวา ในชวงเวลาหนึ่งๆ ของชีวิตนั้น เราควรจะบรรลุผลสําเร็จอะไรบาง 

ซ่ึงแบงเปน 3 ดาน ดังตอไปนี้  

                (1) วิสัยทัศนในหนาที่การงาน จะมีภารกิจการงานและตําแหนงหนาท่ีเปน

อยางไรในอนาคต  

                (2) วิสัยทัศนในดานครอบครัว หมายถึง ความคาดหวังเก่ียวกับการเปนอยูของ  

คนในครอบครัวจะเปนอยางไร เชน การมีบุตร การสรางฐานะและความม่ันคงแกสมาชิกในครอบครัว  

                (3) วิสัยทัศนเฉพาะ หมายถึง ปรารถนาในบั้นปลายของชีวิตวาโดยความปรารถนาสูงสุด

แลวตองการอะไร การจัดการกับความเครียดอยางสรางสรรค (holding creative tension) 

ความหมายของความตึงเครียดอยางสรางสรรค มักเขาใจผิดเสมอวามีผลใหเกิดความวิตกกังวลและ

ความเครียด ในความเปนจริงถาเรามีวิสัยทัศนควบคูไปกับความเปนจริง จะทําใหเกิดการสรางสรรค

มากกวาไมควรปฏิเสธวาความตึงเครียดอยางสรางสรรคเก่ียวของกับภาวะอารมณ ความรูสึกตางๆ 

เชน ความวิตกกังวล เสียใจหรือทอแท สิ่งท่ีเกิดในเชิงลบเหลานี้ไมใชความตึงเครียดอยางสรางสรรค 

แตเรียกวาเกิดภาวะความตึงเครียดของอารมณ อํานาจของความตึงเครียดอยางสรางสรรคจะชวยให

ความลมเหลวกลายเปนการเรียนรูภาพความจริงท่ีไมถูกตอง ยุทธศาสตรท่ีไมสามารถทําไดตามท่ี

คาดหวังและความชัดเจนของวิสัยทัศน มีผลทําใหเกิดความพากเพียรและความอดทน เปลี่ยนแปลงเจตคติ

ของเราไปสูความจริง ความเปนจริงจะเปนมิตรมากกวาศัตรู การมองกระแสความเปนจริงไดถูกตอง 

และทะลุปรุโปรงมีความสําคัญกับการทําใหวิสัยทัศนชัดเจน ซ่ึงท้ังสองสิ่งนี้มีความสําคัญเทากันตอ

การเกิดความตึงเครียดอยางสรางสรรคการเรียนรูโดยใชจิตสํานึก (subconscious) คนท่ีมีความ

เชี่ยวชาญสวนบุคคลจะมีอีกมิติหนึ่งของจิตใจ คือมีจิตใตสํานึก ซ่ึงการทํางานท่ีซับซอนทุกอยางตอง

ผานจิตใตสํานึกจะสามารถประสบความสําเร็จในการทํางานท่ียุงยากไดอยางงายดาย เราจะเรียนรู

เรื่ องจิตใตสํานึกไดอยางไร เนื่องจากกิจกรรมทุกอยางของมนุษยจะไมสามารถทําได ใน

ระยะแรก การเรียนรูในชวงแรกจะตองอาศัยจิตสํานึก ความตั้งใจและความพยายามหรือ

เรียนรูทักษะของงานจนคอยๆ กลายเปนการควบคุมโดยจิตใตสํานึกในท่ีสุด ในภาวะจิตใจสงบ 

จิตใตสํานึกจะสามารถกําหนดจุดรวมวิสัยทัศนไดอยางม่ันคง ความเปนเลิศของบุคคลถือเปน

ปจจัยท่ีสาํคัญเสมือนเปนเสาหลักขององคการแหงการเรียนรู ซ่ึงมีอิทธิพลอยางยิ่งตอการพัฒนา

ศักยภาพและความสามารถในการเรียนรูของสมาชิกในองคการ และเปนพ้ืนฐานสําคัญในการพัฒนา

ชีวิตของตนเอง ดังนั้นองคประกอบนี้จึงเปนการสรางทรัพยากรมนุษยท่ีดีท่ีสุดขององคการ  จิรประภา 

อัครบวร(2552, หนา 63) อธิบายวา การเปนบุคคลรอบรู (personal mastery) เปนคุณลักษณะของ

บุคลากรในสถานศึกษา ท่ีมีความเปนตัวของตัวเองสูง (human mastery) ไมยึดม่ันในตนเองมีเจตคติ
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ท่ีดีเปนทางบวกตอการปฏิบัติงานเสมอ รูจักยอมรับการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาของโลก มีวุฒิภาวะ

ทางอารมณสูง มีพฤติกรรมกระตือรือรน สนใจ และใฝหาและเรียนรูสิ่งใหมๆ อยูเสมอ ทําใหมีไหว

พริบปฏิภาณในการปฏิบัติงาน โดยมีการมุงศึกษาเรียนรู เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของตนมุงสูจุดหมายและ

ความสําเร็จท่ีไดกําหนดไว ซึ่งถือเปนคุณลักษณะสําคัญของสมาชิกในองคการแหงการเรียนรูซ่ึง

องคการใดพัฒนาเปนองคการแหงการเรียนรูแลว องคการนั้นจะมีบุคลากรท่ีใฝรูอยูตลอดเวลา 

ตองการฝกฝนอยางตอเนื่องมุงสูความสําเร็จท่ีตั้งใจ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และจะสามารถจูงใจ

ตนเองศึกษาเรียนรูตลอดเวลา (self-motivated learner)และยังมี สุชาติ กิจธนะเสรี (ออนไลน, 

2555) ไดอธิบายความหมายการเปนบุคคลรอบรู (personal mastery)  คือ องคการท่ีเรียนรูตอง

สามารถสงเสริมใหคนในองคการสามารถเรียนรู  พัฒนาตนเอง คือการสรางจิตสํานึกในการใฝ

ศึกษาเรียนรู เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคคล หม่ันสรางสรรคผลท่ีมุงหวัง และสรางบรรยากาศ

กระตุนเพ่ือนรวมงานใหพัฒนาศักยภาพไปสูเปาหมายท่ีตั้งไว ซ่ึงหมายถึงการจัดกลไกตางๆ ในองคการ 

ไมวาจะเปนโครงสรางองคการ ระบบสารสนเทศท่ัวไป ระบบการพัฒนาบุคคล หรือแมแตระเบียบวิธีการ

ปฏิบัติงานประจําวัน เพ่ือใหคนในองคการไดเรียนรูสิ่งตางๆ เพ่ิมเติมไดอยางตอเนื่อง 

        ดังนั้นจึงสรุปไดวา การเปนบคุคลรอบรูในสถานศึกษาเปนคุณลักษณะของบุคลากรในสถานศึกษา

ท่ีมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานดานตางๆ มีความรูความสามารถ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และ

เจตคติท่ีดีในการปฏิบัติงาน รูจักยอมรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยี มีวุฒิภาวะทาง

อารมณสูง รักความสามัคคีของหมูคณะ พัฒนาตนเองดวยการใฝหาความรูสิ่งใหมๆ มาพัฒนางานใน

หนาท่ี มีความรูสึกรวมเปนเจาของสถานศึกษา เปนผลจากการไดรับการสงเสริมพัฒนาจากสถานศึกษาให

เปนบุคคลรอบรูอยางตอเนื่อง 

                2) การมีรูปแบบการคิด (mental model) รูปแบบวิธีการคิดเปนคุณลักษณะ

ของบุคลากรขององคการท่ีมีวิธีคิด เปนความเขาใจของคนท่ีมีตอองคการและตอธุรกิจของตนเอง

ในการพัฒนาการเรียนรู สามารถปรับรูปแบบวิธีคิดของตนใหสอดคลองกับสถานการณและเปาหมาย

ขององคการ ซ่ึงความคิดของคนนั้นเปนสิ่งสําคัญ และมีอิทธิพลอยางยิ่งตอพฤติกรรมของคน รูปแบบ

วิธีการคิดนี้จะเปนพ้ืนฐานของวุฒิภาวะทางอารมณ (emotional quotient: eq) และจะมีผลถึง 

ความเขาใจตอเรื่องราว ตองานหรือกิจกรรมใดๆ ในแงมุมตางๆ สมาชิกมีวิธีการคิดหลายๆ วิธี 

แลวนํามาสรางสรรคงานในหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพ ท่ีสําคัญสมาชิกตองมีความเขาใจบทบาทหนาท่ี

ของตนและกิจกรรมตางๆ ขององคการ ซ่ึงจะเปนองคประกอบท่ีสําคัญตอการท่ีเราจะตัดสินใจกระทํา

การอยางใดอยางหนึ่งตอไป ในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับตัวขององคการตางๆ เพ่ือใหเกิดศักยภาพใน

การแขงขัน ปญหาสําคัญประการหนึ่งก็คือ ทําอยางไรสมาชิกทุกคนจึงจะเรียนรูและความเขาใจไป

ในทางเดียวกัน ใหเขาใจความจําเปนและความถูกตอง แทนท่ีจะปลอยใหรูปแบบวิธีการคิดของแตละ

คนกลายเปนตัวสรางปญหาใหเกิดภาวะท่ีตางคนตางคิดกันไปเอง จนอาจกลายเปนปญหาลุกลาม
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ใหญโตไดในท่ีสุด นอกจากนี้แลวการเปลี่ยนแปลง ตางๆ ในองคการ โดยปกติมักจะทําไดยากอยูแลว

เนื่องจากเปนธรรมชาติของคนท่ีมักจะปฏิเสธและจะตอตานการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงอาจจะกลัวผลกระทบท่ีเกิดข้ึนแก

ตนเองในสถานการณตางๆ หรืออาจจะมีอาการยึดติดอยูกับรูปแบบและวิธีการท่ีตนเองคุนเคย และใน

ท่ีสุดการมีรูปแบบการคิดของตนเองจะเปนตัวตัดสินวาอยางอ่ืนหรือวิธีอ่ืนๆ นั้นเลวไปหมด แตถาผูท่ี

รับผิดชอบในการบริหารโครงการสําคัญนี้มีความเขาใจในรูปแบบวิธีการคิดนี้ดีพอ ก็ควรมีการ

เตรียมการเสียแตเนิ่นๆ ในการทําประชาสัมพันธ ประชาพิจารณ และสรางบรรยากาศเปดความเขาใจ

ใหทุกคนมีสวนรวมและทาทายความสําเร็จรวมกัน ซ่ึงมาตรการเหลานี้จะชวยสรางการมีรูปแบบการคิด 

ในรูปแบบท่ีจะเปนประโยชนตอองคการไดอยางดี องคการแหงการเรียนรูจะเกิดข้ึนได เม่ือสมาชิก

ขององคการมีแบบแผนทางจิตสํานึก หรือมีกรอบความคิด ความเชื่อท่ีสมเหตุสมผล ท่ีเอ้ือตอการ

สะทอนภาพท่ีถูกตองชัดเจน มีความคิดท่ีถูกตองคิดถึงประโยชนสวนรวมเปนหลัก และมีการจําแนก

แยกแยะ โดยมุงปรับปรุงความถูกตองในการมองโลกและปรากฏการณ ตางๆ ท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังการท่ี

ตอบสนองตอความเปลี่ยนแปลงท่ีปรากฏอยูไดอยางเหมาะสม มีความสามารถทางความคิดท่ีไมแปรผันไดงายๆ 

เม่ือเผชิญกับเหตุการณตางๆ จะสงผลถึงความเจริญรุงเรืองขององคการตอไป ทางดาน จิรประภา อัครบวร 

(2552, หนา 64) ไดอธิบายถึงการมีรูปแบบการคิด (mental model) วาเปนแบบแผนทางจิตสํานึก

ของคนในสถานศึกษาเปนภาวะทางจิต สามารถปรับรูปแบบวิธีการคิดของตนใหสอดคลองกับ

สถานการณและเปาหมายของสถานศึกษา ทัศนคติการมองโลก ตลอดความเชื่อของคน ซ่ึงเปนผลจาก

กระบวนการทางสังคม (socialization) ซ่ึงจะสงผลตอพฤติกรรมของคนในสถานศึกษานั้นๆ 

แบบแผนความคิดนี้เองท่ีเปนตัวหลอหลอมวัฒนธรรมของสถานศึกษาท่ีทําใหบุคลากรสวนใหญใน

สถานศึกษา มีพฤติกรรมท่ีสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน มีการพัฒนารูปแบบวิธีการคิดท่ีเหมาะสม 

สงเสริมความเขาใจเกี่ยวกับโครงสรางและวัฒนธรรมของสถานศึกษา มีกระบวนทัศนในการคิด

เพ่ือครูผูสอนมีการแลกเปลีย่นเรียนรูในการจัดการเรียนการสอน ครูผูสอนสามารถนําแนวคิดมาสรางสรรค

สิ่งใหมได และยังมี สุชาติ กิจธนะเสรี (ออนไลน, 2555) ไดอธิบายการมีรูปแบบการคิด (mental model) 

เปนการตระหนักถึง กรอบแนวคิดของตนเอง ทําใหเกิดความกระจางกับรูปแบบ ความคิด ความเชื่อ 

ท่ีมีผลตอการตัดสินใจและการกระทําของตน และเพียรพัฒนารูปแบบความคิดความเชื่อใหสอดคลอง

กับการเปลี่ยนแปลงของโลก ไมยึดติดกับความเชื่อเกาๆท่ีลาสมัย และสามารถท่ีจะบริหารปรับเปลี่ยน 

กรอบความคิดของตน  ทําความเขาใจได ซ่ึงสอดคลองกับความคิดในเชิงการรื้อปรับระบบงาน (reengineering) 

        ดังนั้นจึงสรุปไดวา การมีรูปแบบการคิด จึงเปนคุณลักษณะของบุคลากรท่ีมีวิธีคิด 

ในการพัฒนาการเรียนรู สามารถปรับรูปแบบวิธีคิดของตนใหสอดคลองกับสถานการณและเปาหมาย

ของสถานศึกษา มีวิธีการคิดหลายๆ วิธี แลวนํามาสรางสรรคงานในหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพ เขาใจ

บทบาทหนาท่ีของตนและกิจกรรมตางๆ ของสถานศึกษา และมีความคิดท่ีถูกตองคิดถึงประโยชน

สวนรวมเปนหลัก 
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               3) การมีวิสัยทัศนรวมกัน (shared vision) การมีวิสัยทัศนรวมกันเปนวิธีการทําให

สมาชิกแตละคนเกิดวิสัยทัศน องคการเปดโอกาสใหสมาชิกรวมกันคิด รวมกันสรางวิสัยทัศน พันธกิจ 

เปาหมาย วัตถุประสงค และยุทธศาสตรขององคการ ทุกคนมีสวนรวมในการปรับปรุงวิสัยทัศนใหมี

ความทันสมัย และสอดคลองกับภารกิจขององคการเปนการหัดใหคนคิดมองไปขางหนา มองอนาคต 

สรางสถานการณจําลองแบบตางๆ คิดวาผลท่ีดี ผลท่ีเสีย ผลแบบกลางๆ แตละทางมีทางแกไขอยางไร 

ความคิดเชนนี้ควรแฝงเขาไปในกลุมการทํางานใหตัดสินใจรวมกัน หัดใหไปทําเปนการบานแลวนํามา

คุยรวมกัน ซ่ึงการมอบหมายใหรับผิดชอบการตัดสินใจในแตละเรื่องดวยตนเอง จะทําใหเกิดความรูสึก

ผูกพัน การมีวิสัยทัศนรวมกันเริ่มมองจากสิ่งตางๆ ใหเปนกระบวนการ มองตอไปขางหนาวาจะมีอะไร

เกิดข้ึน มองภาพรวมของหนวยงานไมไดมองเฉพาะหนวยของตัวเอง ซ่ึงเปนการสรางทัศนะของความ

รวมมือกันอยางยึดม่ันของสมาชิกในองคการเพ่ือพัฒนาภาพในอนาคต และความตองการท่ีจะมุงไปสู

ความปรารถนารวมกันของสมาชิก องคการแหงการเรียนรูจะตองเปนองคการท่ีสมาชิกทุกคนไดรับ

การพัฒนาวิสัยทัศนของตนใหสอดคลองกับวิสัยทัศนขององคการ บุคลากรมีวิธีการสื่อสารเพ่ือ 

โนมนาวใหผูอ่ืนคลอยตามปฏิบัติงานรวมกันจนบรรลุเปาหมายของสถานศึกษา มีการสนับสนุนใหเกิด

การรวมพลังของสมาชิกท่ีคาดหวังตอความเปลี่ยนแปลง และความกาวหนาตอไปภายใตจุดหมาย

เดียวกัน ซ่ึงเปนการสรางวิสัยทัศนรวมกันมีองคประกอบพ้ืนฐาน คือ กระตุนใหแตละคนมีวิสัยทัศน 

โดยการสรางบรรยากาศกระตุนใหเกิด การสรางสรรค มีความมุงม่ันปฏิบัติงานเพ่ือใหบรรลุผลตาม

วิสัยทัศน การท่ีองคการจะสรางการมีวิสัยทัศนรวมกันนั้น ตองเริ่มสรางวิสัยทัศนสวนบุคคลข้ึนมาให

ไดกอน เพราะถาหากสมาชิกไมมีวิสัยทัศนเปนของตนเองแลวนั้น การทํางานหรือการตัดสินใจในเรื่อง

ตางๆ ก็เปนลักษณะท่ียินยอมปราศจากความตั้งใจและการรวมมืออยางจริงจัง การที่พนักงานมี

วิสัยทัศนสวนบุคคลไดจะเกิดการรวมมือกันทําใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในองคการวิสัยทัศนสวนบุคคล

เปนเรื่องของความสามารถในการสรางภาพข้ึนในใจท่ีเกินกวาความเปนจริง โดยเกิดจากกระบวนการ

คิดของตัวเองและเปนอิสระจากอิทธิพลอ่ืนๆ การท่ีจะนําวิสัยทัศนสวนบุคคลมาใชตองระมัดระวังเรื่อง

อิสรภาพสวนบุคคลซ่ึงเสรีภาพสวนบุคคลท่ีจะเลือก หรือกระทํากิจการใดๆ องคการสวนใหญสามารถ

แบงประเภทของสมาชิกในเรื่องการมีวิสัยทัศนได 2 ประเภท คือ 

                (1) สมาชิกประเภทตั้งใจจริงเพ่ือปฏิบัติพันธกิจ (commitment) จะอุทิศเวลาให

องคการ มีความกระตือรือรนในการปฏิบัติตามคําสั่ง มีความรับผิดชอบสูง มีความคิดสรางสรรค

ในการทํางาน  

                (2) สมาชิกประเภทยินยอมทําตาม (compliance) มักจะยินยอมเชื่อฟง

และปฏิบัติ ตามคําสั่งอยางเครงครัด ทํางานภายใตกฎเกณฑท่ีวางไว ขาดความคิดสรางสรรค 

และ ความกระตือรือรน มีเปาหมายในการทํางานเพ่ือรักษาตําแหนงของตนไว ความคาดหวังในการ

เลื่อนตําแหนง และการทําใหเจานายมีความสุข มองวิสัยทัศนเปนเพียงการยอมรับองคการ
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แบบดั้งเดิมมักจะใหความสําคัญกับสมาชิกประเภทยินยอมทําตาม ผูนําจะนิยมใหสมาชิกอยูภายใต

คําสั่ง และการควบคุมของพวกเขา แตผูนําในองคการแหงการเรียนรูตองการสมาชิกประเภทตั้งใจจริง

เพ่ือปฏิบัติพันธกิจ เพ่ือใหการเรียนรูในองคการมีประสิทธิภาพมากข้ึน สิ่งท่ีผูนําตองทําคือ การยอมให

สมาชิกมีอิสระในการเลือกคิดและกระทํา พัฒนาวิสัยทัศนสวนบุคคลใหเปนวิสัยทัศนรวมกันขององคการ 

ผูนําในองคการตองเลิกความคิดแบบเดิมท่ีวา วิสัยทัศนขององคการมาจากผูนําหรือจากกระบวนการ

วางแผนในองคการเทานั้น อาจเรียกไดวาเปนวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตร (strategic vision) 

หรือวิสัยทัศนแบบทางการ (official vision) ผูนํามักมองเปนวิธีใชแกปญหาหรือเปนยุทธศาสตรของ

องคการ เชน การแกไขปญหาเรื่องขวัญกําลังใจท่ีต่ําลงของสมาชิก ท่ีจริงแลวขัดกับหลักการ

ขององคการแหง การเรียนรู เพราะการมีวิสัยทัศนรวมกันนั้นตองเกิดจากการมีสวนรวมของทุกคนใน

องคการ และเปนวิสัยทัศนท่ียั่งยืนดําเนินตอไปและไมสิ้นสุด สิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีผูนําจะตองจําไวเสมอ 

คือ ผูนําจะตองเต็มใจท่ีจะสรางวิสัยทัศนรวมกับสมาชิกในองคการโดยไมมองวาวิสัยทัศนของผูนํา

จะตองกลายเปนวิสัยทัศนขององคการโดยอัตโนมัติ สรางเจตคติตอวิสัยทัศนในระดับความผูกพัน 

(commitment) มากท่ีสุดเพ่ือใหเกิดพฤติกรรมท่ีสนับสนุนโดยไมตองมีการควบคุมกัน สามารถสราง

ไดโดยใชการติดตอสื่อสาร การสนทนาอยางตอเนื่องเพ่ือใหสมาชิกรูสึกอิสระท่ีจะแสดงความฝนหรือ

วิสัยทัศนออกมาทําใหเกิดการเรียนรูในการฟง ผูนําในองคการแหงการเรียนรูมีความจําเปนอยางยิ่งท่ี

จะเปดใจกวาง และเต็มใจท่ีจะพิจารณายอมรับฟงความคิดเห็นตางๆ ของสมาชิก ผูนําไมควรทําลาย

ความคิดใหมๆ ถาแนวคิดของสมาชิกไดรับการสนับสนุน สมาชิกจะมีสํานึกของความเชื่อม่ันในตนเอง

อยางแทจริง และจะมีการตอบสนองในทางบวกเพ่ือประโยชนตอองคการ ทําใหวิสัยทัศนรวมกันเปน

ทิศทางไปสูจุดมุงหมายท่ีเห็นชัดและเปนรูปธรรม สวน จิรประภา อัครบวร (2552, หนา 64) อธิบาย

วาการมีวิสัยทัศนรวม (shared vision) หมายถึง การสรางทัศนะของความรวมมือกันอยางยึดม่ันของ

บุคลากรในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือพัฒนาภาพในอนาคตและความตองการท่ีจะมุงสูความปรารถนารวมกัน

ของสมาชิกท้ังองคการ โดยมีการวางแผนการดําเนินงานรวมกันอยางเปนระบบท่ีจะทําใหวิสัยทัศน

เปนจริง และมีสวนรวมในการปรับปรุงวิสัยทัศนของสถานศึกษาองคการแหงการเรียนรู สมาชิกทุกคน

จะมีวิสัยทัศนของตนเองท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศนของสถานศึกษา ซ่ึงจะสนับสนุนใหเกิดการรวมพลัง

ของสมาชิกท่ีมีความคาดหวังตอความเปลี่ยนแปลง และความกาวหนาตอไป ภายใตจุดหมายเดียวกัน

ของบุคลากรในสถานศึกษา อันเปนองคการแหงการเรียนรู จะปฏิบัติงานโดยมิไดมุงผลสําเร็จ

ของภาระงานของตนเองเทานั้น แตจะมุงผลสําเร็จของสถานศึกษาเปนสําคัญ และยังมี สุชาติ กิจธนะเสรี 

(ออนไลน, 2555) ไดอธิบาย การมีวิสัยทัศนรวมกัน (shared vision) เปนองคการท่ีเรียนรูจะตอง

มีการกําหนดวิสัยทัศนรวม ซ่ึงจะเปน กรอบความคิด เก่ียวกับสภาพในอนาคตขององคการ ท่ีทุกคน

ในองคการมีความปรารถนารวมกัน ชวยกันสรางภาพอนาคตของหนวยงานท่ีทุกคนจะทุมเท
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ผนึกแรงกายแรงใจกระทําใหเกิดข้ึน ท้ังนี้ก็เพ่ือใหการเรียนรู ริเริ่ม ทดลองสิ่งใหมๆ ของคนในองคการ 

ผูบริหารตองเปนผูมีวิสัยทัศนมุงไปในทิศทาง หรือกรอบแนวทางท่ีมุงไปสูจุดเดียวกัน 

          ดังนั้นจึงสรุปไดวา การมีวิสัยทัศนรวมกันจึงเปนคุณลักษณะของบุคลากรในสถานศึกษาท่ี

รวมกันคิด รวมกันสรางวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย วัตถุประสงค และยุทธศาสตรของสถานศึกษา มี

ความมุงม่ันปฏิบัติงานเพ่ือใหบรรลุผลตามวิสัยทัศน ซ่ึงบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการปรับปรุงวิสัยทัศนใหมี

ความทันสมัย และสอดคลองกับภารกิจของสถานศึกษา บุคลากรมีรูปแบบและวิธีการสื่อสาร

คลายคลึงกันเพ่ือการโนมนาวใจผูอ่ืนใหคลอยตามและปฏิบัติงานจนสําเร็จตามเปาหมายของสถานศึกษา 

               4) การเรียนรูเปนทีม (team learning) การเรียนรูรวมกันเปนทีมเปนการเรียนรู

รวมกันของสมาชิกโดยอาศัยความรู และความคิด การแลกเปลี่ยนความคิดซ่ึงกันและกัน เพ่ือพัฒนา

ความรูความสามารถของทีมใหเกิดข้ึน การเรียนรูรวมกันเปนทีมจะเกิดข้ึนไดตอเม่ือมีการรวมพลัง

ของสมาชิกในทีมใหมีโอกาสเรียนรูสิ่งตางๆ รวมกัน โดยการแลกเปลี่ยนขอมูล ความคิดเห็น 

และประสบการณซึ่งกันและกันอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง จนเกิดเปนแนวคิดรวมกันของกลุม 

และกลุมควรลดสิ่งท่ีกอใหเกิดอิทธิพลครอบงําแนวคิดของสมาชิกคนอ่ืนๆ พรอมท้ังกระตุนใหกลุม

มีการสนทนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู ขาวสาร ความรู ความคิดเห็น หรือประสบการณ และอภิปราย

กันอยางกวางขวาง ซ่ึงการอภิปราย เปนการนําวิสัยทัศนของแตละคนมาแลกเปลี่ยนกัน และหาขอสรุป

เพ่ือจัดทําเปนกิจกรรมรวมกัน รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน สามารถคิด แกปญหาดวยระบบกลุม 

ทําใหองคการบรรลุเปาหมายได การท่ีจะเกิดความคิดสรางสรรคใหมๆ ไดจะตองมีการสนทนา

โดยจะตองปฏิบัติงานควบคูกัน ดังนั้นทีมจึงตองใชท้ังการสนทนา และการอภิปรายจึงจะเกิด

การปฏิบัติงานเปนทีม เพ่ือไปสูเปาหมายขององคการแหงการเรียนรู การเรียนรูรวมกันเปนทีม

มีองคประกอบพ้ืนฐาน คือ การสนทนาและอภิปราย (dialogue and discussion) การสนทนา

เปนวิธีการชวยสมาชิกใหเปนตัวแทน เปนผูที่สวนรวมในความคิดและกลายเปนผูสังเกตการณ

ความคิดของสมาชิก โดยแยกความคิดของตน เพ่ือเตรียมรับความคิดของผูอ่ืนในกลุม ซ่ึงเปนสิ่งท่ีชวย

ใหเกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลง เปนการพัฒนาเชิงสรางสรรคและลดการโตแยง การสนทนาจะชวย

พัฒนาใหกระบวนการคิดละเอียดออนยิ่งข้ึน ซ่ึงสิ่งท่ีไดรับจากการสนทนา ไดแก พัฒนาความสัมพันธ

ระหวางสมาชิกของกลุมท่ีเขารับการสนทนาเปนประจํา พัฒนาความไววางใจอยางลึกซ้ึงไมคอยไดใน

การอภิปราย พัฒนาความรู ความเขาใจท่ีดียิ่งข้ึนของแตละคน และสมาชิกไดเรียนรูพูดคุยอยางเปนมิตร 

เปนเพ่ือนรวมงาน และลดการตอตานดวยการไมใหความสําคัญกับการเอาชนะกัน แกปญหาดวยระบบกลุม 

สวนการอภิปรายเปนการนําเสนอความคิดของแตละคนมาแลกเปลี่ยนมีการตัดสินใจ และการให

ความสําคัญในการหาขอสรุปเพื่อนําไปปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูรวมกันเปนทีม การอภิปราย

มีความจําเปนควบคูกับการสนทนา เพ่ือไปสูเปาหมายเดียวกัน การเรียนรูสภาพความเปนจริงในปจจุบัน 

สิ่งท่ีเปนสัญลักษณหรือขอบงชี้ การเรียนรู คือ ขอคิดเห็นหลากหลายท่ีขัดแยงกัน ในการขัดแยง
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ทางความคิดจะเปนกระบวนการใหเกิดความคิดสรางสรรค ซ่ึงไดจากมุมมองหลากหลายของสมาชิก

ในกลุม ความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนเปนผลจากการสนทนา ลักษณะสําคัญของการเรียนรูเปนทีม อยูท่ีเม่ือ

ทีมตกลงท่ีจะเรียนรูรวมกันก็ควรมีการพูดคุยกันอยางเปดเผย และจริงใจท้ังในเรื่องราวความเปนจริง

ทําธุรกิจท่ีดําเนินอยูและท้ังท่ีกําลังดําเนินไปภายในกลุม เพราะการเขาใจความเปนจริงอยางถูกตองนั้น 

ทีมก็จะสามารถเขาใจไดวายุทธศาสตรขององคการนั้นสามารถนําไปใชไดในสภาพท่ีเปนจริง 

การเรียนรูวิธีการปฏิบัติ (learning how to practice) เปนการพัฒนาการฝกปฏิบัติดวยกันเปนทีม 

จะไดเริ่มตนการพัฒนาทักษะรวม (join skill) และยังมีการเรียนรูวิธีการใชเครื่องมือมาเปนสวนชวย

ในการทํางาน เม่ือเผชิญกับความยุงยากในการปฏิบัติงาน ทางดาน จิรประภา อัครบวร (2552, 

หนา 64) อธิบายวาการเรียนรูเปนทีม (team learning) เปนการเรียนรูรวมกันของสมาชิก

เปนกลุมในสถานศึกษาโดยอาศัยความรู และความคิดของกลุมสมาชิกในการแลกเปลี่ยนและพัฒนา

ความฉลาดรอบรูและความสามารถของทีมใหบังเกิดผลยิ่งไปเสียกวาการอาศัยความสามารถของ

สมาชิกแตละบุคคล องคการแหงการเรียนรูจะมีบุคลากรท่ีทํางานรวมกันไดอยางดี ไมหวงความรู และ

เห็นการเรียนรูจากทีมเปนพลังสําคัญในการทํางาน มีความไววางใจกันประสานงานครูผูสอนปฏิบัติ

ภารกิจตางๆ โดยยึดหลักการมีสวนรวมอยูเสมอ โดยมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานรวมกัน มีการ

ชวยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน ใหความสําคัญกับการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในการปฏิบัติงาน

รวมกันโดยปฏิบัติงานใหสําเร็จตาม วัตถุประสงคของสถานศึกษา และยังมี สุชาติ กิจธนะเสรี (ออนไลน, 2555) 

ไดอธิบายการเรียนรูเปนทีม (team learning) การเรียนรูรวมกันเปนทีมเปนการแลกเปลี่ยนความรู

และประสบการณและทักษะวิธีคิดเพ่ือพัฒนาภูมิปญญาและศักยภาพของทีมงานโดยรวม มีการแบงปน

แลกเปลี่ยน ถายทอดขอมูล ในระหวางกันและกัน ท้ังในเรื่องของความรูใหมๆ ท่ีไดมาจากการคนคิด 

หรือจากภายนอก และภายใน การเรียนรูเปนทีม นี้ยังควรครอบคลุมไปถึงการเรียนรูเก่ียวกับการทํางาน

รวมกันเปนทีมดวย ซ่ึงการเรียนรูและพัฒนาในเรื่องนี้ ก็จะชวยใหการทํางานรวมกันในองคการ 

มีความเปนทีมท่ีดีข้ึน ซ่ึงจะชวยใหสมาชิกแตละคนสามารถแสดงศักยภาพท่ีมีอยูออกมาไดอยางเต็มท่ี 

          ดังนั้นจึงสรุปไดวาการเรียนรูเปนทีม (team learning)  หมายถึง คุณลักษณะของ

บุคลากรในสถานศึกษาท่ีมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ขาวสาร ความรู ความคิดเห็น หรือประสบการณ 

รูจักรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน สามารถคิด แกปญหาดวยระบบกลุม มีความไววางใจกันประสานงาน

ไดดี มีการชวยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน มีการทํางานรวมกันเปนทีมสําเร็จบรรลเุปาหมายของสถานศึกษา 

               5) การคิดอยางเปนระบบ (systems thinking) การคิดอยางเปนระบบมีหลักการวา 

ปญหานั้นเปนลักษณะวงจร กลาวคือ ปญหาทุกวันนี้เปนผลมาจากแนวทางแกปญหาท่ีผิดพลาด  

โดยการมองโลกแบบแยกสวนจึงทําใหเกิดปญหาตามมาเหมือนลูกโซ และยิ่งสรางแรงกดดัน

เพ่ือแกปญหาดวยวิธีการเชิงลบมากข้ึนเทาใดระบบก็ยิ่งสงแรงผลักดันเชิงลบกันมากขึ้นเทานั้น 

แตหากแรงผลักดันใหเกิดการแกปญหาโดยวิธีการเชิงบวกมากข้ึนเทาใด ก็จะทําใหระบบตอบสนอง
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กลับมาในเชิงบวก ซ่ึงทําใหการแกปญหาอยางสมดุลและสรางสรรคมากข้ึนเทานั้น เพราะความจริง

แลวพฤติกรรมของมนุษยมีแนวโนมไปในทางท่ีดีกอนท่ีจะเลวลง เพราะถูกกระทบจากการแกปญหา

ดวยวิธีการเชิงลบ โดยเฉพาะการแกปญหาโดยใชวิธีแบบซํ้าแลวซํ้าอีก ไมมีวิธีการแกปญหาใดใชกับ 

ทุกสถานการณเนื่องจากเหตุและผลก็ไมสอดคลองกันเสมอไป หากเกิดข้ึนในเวลาและสถานท่ี

ท่ีแตกตางดังนั้น การแกปญหาแบบเชิงรับ คือการรักษาเยียวยาอาการท่ีเกิดข้ึนแลวขององคการ  

มีการกําหนดเปาหมายการดําเนินงาน การปฏิบัติงานในภาพรวม อาจทําใหอาการทรงตัวไวไมทรุดไป

กวาเดิมชั่วคราว แตจะทําใหเกิดอาการเรื้อรังไมสามารถแกไขได วิธีการแกปญหาเชิงรุก คือการปองกัน

หรืออาจตองตัดเนื้อรายท่ีเปนอุปสรรคของการแกปญหาท้ิงไปอาจจะดีกวาการตัดสินใจแกปญหาดวย

มุมมองแบบแยกสวน แมวาจะเร็วกวา แตอาจจะทําใหเกิดการชะงักงันของระบบท้ังหมด หรือสรางปญหา

ท่ีซับซอนมากข้ึนอีก ทําใหแทนท่ีจะแกปญหาไดเร็วกลับชาลง เพราะตองแกปญหาท่ีเพ่ิมข้ึนไปอีกท้ัง 

จิรประภา อัครบวร (2552, หนา 64) อธิบายวาการคิดอยางเปนระบบ (systems thinking)  

เปนวิธีการคิดเชื่อมโยง คิด มอง การอธิบาย และการทําความเขาใจในปรากฏการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึน

ดวยการเชื่อมโยงเรื่องราวตางๆ อยางเปนระบบจะเปนองคความรูท่ีจะชวยใหเราสามารถสราง

ความเปลี่ยนแปลงไดอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผูใดมีความคิดเชิงระบบจะเห็น

ความสัมพันธของสิ่งตางๆ อยางเปนแบบแผน เห็นข้ันตอนของการพัฒนา เห็นความเปลี่ยนแปลง

ท่ีเกิดข้ึน สามารถทําความเขาใจในปรากฏการณตางๆ ท้ังในภาพรวมและในสวนยอย ซ่ึงครูผูสอน

สามารถนําความรูท่ีไดจากประสบการณการเรียนรูมาจัดใหเปนระบบ มีการพัฒนาองคการแบบองครวม 

เขาใจในการปฏิบัติงานและสามารถในการคิดตัดสินใจดวยตนเองอยางม่ันใจ สุชาติ กิจธนะเสรี 

(ออนไลน, 2555) ไดอธบิายการคิดอยางเปนระบบ (systems thinking) เปนความสามารถในการคิด

เชิงระบบ คนในองคการสามารถมองเห็นวิธีคิดและภาษาท่ีใชอธิบายพฤติกรรมความเปนไปตางๆ ถึง

ความเชื่อมโยงตอเนื่องของสรรพสิ่งและเหตุการณตางๆ  สามารถปรับรูปแบบวิธีคิดได ซ่ึงมีความสัมพันธ

ผูกโยงกันเปนระบบเปนเครือขาย ซ่ึงผูกโยงดวยสภาวะการพ่ึงพาอาศัยกัน สามารถมองปญหาท่ีเกิดข้ึนไดเปน 

วัฎจักรโดยนาํมาบูรณาการเปนความรูใหม เพ่ือใหสามารถเปลี่ยนแปลงระบบไดอยางมีประสิทธิผล

สอดคลองกับความเปนไปในโลกแหงความจริง 

         ดังนั้นจึงสรุปไดวาการคิดอยางเปนระบบ (systems thinking)  หมายถึง คุณลักษณะ

ของบุคลากรในสถานศึกษาท่ีมีความคิดเชื่อมโยง คิด มอง หรือกําหนดเปาหมายการดําเนินงาน 

การปฏิบัติงานในภาพรวม มีความคิดทันเหตุการณ สามารถปรับรูปแบบวิธีคิดใหสอดคลองกับเปาหมายของ

สถานศึกษา มีความคิดเชิงระบบไมแยกพัฒนาสวนใดสวนหนึ่ง พัฒนาการเรียนรูของบุคลากร

อยางเปนระบบ เขาใจถึงความสัมพันธระหวางสิ่งตางๆ ท่ีเปนองคประกอบท่ีตองพัฒนาเชิงระบบ 
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          การแกปญหาแบบองครวมตองใครครวญและวางแผนในระยะยาวซ่ึงอาจจะไมสามารถเห็น

ผลไดท้ังหมดในระยะสั้น การเปลี่ยนแปลงเล็กนอยสามารถสรางผลท่ียิ่งใหญได การจะมองโลกแบบองครวม

มีการปรับเปลี่ยนจิตใจในหลายดาน คือ  

                (1) เปลี่ยนจากการมองโลกแบบแยกสวนมาเปนการมองภาพรวม  

                (2) เปลี่ยนจากการมองโลกเพ่ือมนุษยวาเปนคนเฉ่ือยไรประโยชนมาเปนการมอง

วามนุษยเปนผูมีความกระตือรือรนการมีสวนรวมกับการเปลี่ยนแปลงความจริงของพวกเขา  

                (3) เปลี่ยนจากการต้ังรับในปจจบุันไปเปนการสรางสรรคในอนาคต จึงตองมีการ

เปลี่ยนแปลงจิตใจ โดยตองมองเห็นความสําคัญเชิงพ่ึงพากันระหวางสวนตางๆ แบบใยแมงมุมหรือวงจร 

การสะทอนกลับจึงมีความสําคัญมากในการทําใหเขาใจถึงโครงสรางระบบ นั่นคือการท่ีทุกคนสามารถ

รับผิดชอบในการแกไขปรับปรุง กระบวนการสะทอนกลับมีสองชนิด คือ กระบวนการสะทอนกลับ

แบบเสริมแรงท่ีทําใหเกิดการเจริญเติบโตข้ึน และการสะทอนกลับแบบสรางความสมดุลซ่ึงจะทํา

ใหเกิดข้ึนเม่ือมีกําหนดพฤติกรรมเปาหมาย การสะทอนกลับแบบเสริมแรงชวยเสริมกับแบบสราง

ความสมดุลทําใหเกิดพฤติกรรมเปาหมายทีละนอย อยางไรก็ดี เซ็งเก ไดชี้ใหเห็นวาคุณลักษณะ 5 ประการ

จะมีผลตอการเรียนรู 3 ระดับ อันไดแก ระดับปฏิบัติ (ทําอะไร) หลักการ (การหยั่งรูถึงปจจัยหรือความคิดท่ีชี้นํา) 

และ สารรัตถะ (ภาวะของการเปนผูเอาชนะวินัยนั้น ไๆด) ซ่ึงท้ัง 5 ประการ หากใชใหไดอยางเหมาะสมกับระดับ

ตางๆ ดังภาพ 6 (วีระวัฒน ปนนิตามัย, 2544, หนา 37) 

 

 

 

 

 

 

 

คุณลักษณะ 

5 ประการ 

3 ระดับ 

 

 

การเปนบุคคล

รอบรู 

(personal 

mastery) 

 

การมีรูปแบบ 

การคิด  

(mental 

model) 

 

การมีวิสัยทัศน

รวมกัน 

(shared 

vision) 

 

การเรียนรู 

เปนทีม  

(team 

learning) 

 

การคิดอยาง 

เปนระบบ 

(systems 

thinking) 

1. การปฏิบัติ

ทําอยางไร  

- ระบุวิสัยทัศน

ของตน  

- เห็นความ

แตกตางของที่

เปนอยูกับที่

- ความคิด  

ความเชื่อ  

- ทดสอบ 

สมมติฐาน  

- แยกแยะขอมูล

- เห็นความจริง

สภาพปจจุบนั  

- แถลง

วิสัยทัศนรับฟง

คนอ่ืนและให

- ฝกหัด  

- รูจักการ

ปกปอง

ตนเอง  

- เปนเพื่อน

- สถานการณ

จําลอง  

- ปญหา

ขอบกพรองที่

เกิดข้ึนบอยคร้ัง 
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ควรจะเปน  

- มุงผลลัพธ

เปดตนเอง 

ออกจากสภาวะ

นามธรรม  

อิสระในการ

เลือก  

รวมงานกัน  

- ผอนปรน

ความเชื่อ

พื้นฐาน  

2.หลักการ

ความคิดและ

การหยั่งรู ชี้นํา  

- วิสัยทัศน  

- เครียดเพื่อ

สรางสรรคกับ

ภาวะอารมณ  

- จิตภวังค  

- อธิบายแนว

ทฤษฎีกับที่

ปฏิบัต ิ 

– บันไดสูการ

สรุปอางอิง  

- รักษาความ

สมดุลจากสืบคน  

- การรวมฝน  

- ความผูกพัน

กับการ 

คลอยตาม  

- การพูด 

คุยกัน  

- การบูรณา

การและการ

อภิปราย  

- ขอบกพรอง

ที่เกิดข้ึน  

- โครงสราง 

มีผลตอ

พฤติกรรม  

- การตอตาน

นโยบาย  

- การปรับ 

เพื่อสรางผล  

3. สารรัตถะ

ความเปนผู

ชํานาญในวนิัย

ดานนั้นๆ  

- การแผ 

ขยายผล  

- การเห็น 

ความเชื่อมโยง

เก่ียวของกัน  

- ความรัก 

ความจริง  

- การเปดเผย  

- เปาหมาย

โดยรวม  

- การเปนภาคี

รวมกัน  

- ปญหารวม  

- การปรับ

แนวความคิด

ปรับแนว

ปฏิบัต ิ 

- การมองภาพ

โดยรวม  

- การเชื่อมโยง

ของสวนยอย  

 

ภาพ 6  วิธีการสรางการเปนองคการแหงการเรียนรูดวยคุณลักษณะ 5 ประการใน 3 ระดับตาม  

           แนวคิดของเซ็งเก (Senge)  

ท่ีมา: (วีรวัฒน ปนนิตามัย, 2544 หนา 37) 

 

          สรุปไดวา องคการแหงการเรียนรู มีความสําคัญอยางยิ่งตอองคการ มิใชเปนการสงเสริม 

เพียงเพ่ือทําใหคนในองคการมีกระบวนการเรียนรูรวมกับผูอ่ืนเทานั้น แตมีสวนสงเสริมในการพัฒนา

คนในองคการ ใหเปลี่ยนแปลงวิธีการมองโลก ในยุคความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเสียใหม เปนการ

มองสภาพแวดลอมในภาพรวม สงเสริมใหคนในองคการรวมกันแสวงหาองคความรูและวิทยาการใหมๆ  

และนําไปพัฒนาภารกิจขององคการใหบรรลุเปาหมายรวมกัน ตลอดจนสามารถถายทอดความรู

ความคิดไปนําไปสูแนวทางปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเปนการสงผลใหองคการมีบทบาท

เปนผูสรางและเปนผูสนับสนุนการเรียนรู สามารถรวมกันปฏิบัติภารกิจขององคการบรรลุตามเปาหมาย

ท่ีวางไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

          เม่ือพิจารณาแนวทางสูองคการแหงการเรียนรูของ เซ็งเก (Senge) พบวา ทุกแนวทาง

ไมสามารถแยกออกจากกันได หากตองกระทําเปนวัฎจักร โดยเริ่มจากแตละบุคคลในองคการมีการ

เรียนรูจะดวยวิธีการใดๆ ก็ตาม ท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ ขยายขีดความสามารถในการ
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สรางสรรคผลงาน นําความรูและประสบการณท่ีไดรับมาเชื่อมโยงกับการทํางานในองคการอยางองครวม 

แมคนสวนใหญในองคการพัฒนาถึงระดับนี้แลว แตถาไมมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกัน 

ก็จะไมเกิดองคความรูใหมๆ หรือเกิดความคิดท่ีแตกแขนงตอไป จึงมีการสรางวิสัยทัศนรวมกันทุกระดับ 

และกระทําอยางตอเนื่อง เกิดการเรียนรูรวมกันเปนทีม มีการเรียนรูบทเรียนท้ังท่ีประสบความสําเร็จ

และความผิดพลาดลมเหลว นําสิ่งท่ีไดจากการเรียนรูในทีมไปสรางกรอบความคิดของตนเอง 

เพ่ือนําไปใชในสถานการณท่ีแตกตางกันตอไป อยางไรก็ตามการท่ีจะนําแนวคิดองคการแหงการเรียนรู

ไปประยุกตใชจะตองมีการศึกษาองคประกอบทุกระบบอยางลึกซ้ึง และนําไปใชใหเหมาะสมกับองคการ 

เพ่ือสนับสนุนองคการไปสูองคการแหงการเรียนรู เม่ือไดศึกษาอยางละเอียดแลว จะเห็นวาแนวคิด

ของความเปนองคการแหงการเรียนรูนั้นสวนใหญจะยึดตามกรอบแนวคิดของเซ็งเก (Senge) 

เพราะเปนนักการศึกษาท่ีทําการศึกษาเก่ียวกับองคการแหงการเรียนรูจนเปนท่ีรูจักมาจนถึงปจจุบัน  

         ผูวิจัยจึงยึดกรอบแนวคิดของการเปนองคการแหงการเรียนรูในสถานศึกษา โดยอาศัย

แนวคิดของเซ็งเก (Senge, 1990, pp. 13-19) ซ่ึงผูวิจัยไดดําเนินการสรุปแนวคิด โดยใชตัวแปรท่ี

สงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาโดยตรงมาเปนกรอบเนื้อหา ดังนี้ 

               1) การเปนบุคคลรอบรู (personal mastery) หมายถึง คุณลักษณะของบุคลากรใน

สถานศึกษาท่ีมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานดานตางๆ มีความรูความสามารถ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

และเจตคติท่ีดีในการปฏิบัติงาน รูจักยอมรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยี มีวฒุิภาวะทาง

อารมณสูง รักความสามัคคีของหมูคณะ พัฒนาตนเองดวยการใฝหาความรูสิ่งใหมๆ มาพัฒนางานในหนาท่ี 

มีความรูสึกรวมเปนเจาของสถานศึกษา  

               2) การมีวิสัยทัศนรวม (shared vision) หมายถึง คุณลักษณะของบุคลากรในสถานศึกษา

ท่ีรวมกันคิด รวมกันสรางวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย วัตถุประสงค และยุทธศาสตรของสถานศึกษา 

มีความมุงม่ันปฏิบัติงานเพ่ือใหบรรลุผลผลตามวิสัยทัศน ซ่ึงบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการปรับปรุง

วิสัยทัศนใหมีความทันสมัย และสอดคลองกับภารกิจของสถานศึกษา โดยผูบริหารสถานศึกษา

ตองเปนผูมีวิสัยทัศน มีวิธีการสื่อสาร โนมนาวใหผูอ่ืนคลอยตาม ปฏิบัติงานจนบรรลุเปาหมายของสถานศึกษา 

               3) การมีรูปแบบการคิด (mental model) หมายถึง คุณลักษณะของบุคลากรท่ีมีวิธีคิด 

ในการพัฒนาการเรียนรู สามารถปรับรูปแบบวิธีคิดของตนใหสอดคลองกับสถานการณและเปาหมาย

ของสถานศึกษา มีวิธีการคิดหลายๆ วิธี แลวนํามาสรางสรรคงานในหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพ เขาใจ

บทบาทหนาท่ีของตนและกิจกรรมตางๆ ของสถานศึกษา และมีความคิดท่ีถูกตองคิดถึงประโยชน

สวนรวมเปนหลัก               

              4) การเรียนรูเปนทีม (team learning)  หมายถึง คุณลักษณะของบุคลากรในสถานศึกษา

ท่ีมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ขาวสาร ความรู ความคิดเห็น หรือประสบการณ รูจักรับฟงความคิดเห็น

ของผูอ่ืน สามารถคิด แกปญหาดวยระบบกลุม มีความไววางใจกันประสานงานไดดี  
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มีการชวยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน มีการทํางานรวมกันเปนทีมสําเร็จบรรลุเปาหมายของสถานศึกษา 

               5) การคิดอยางเปนระบบ (systems thinking)  หมายถึง คุณลักษณะของบุคลากร

ในสถานศึกษาท่ีมีความคิดเชื่อมโยง คิด มอง หรือกําหนดเปาหมายการดําเนินงาน การปฏิบัติงานใน

ภาพรวม มีความคิดทันเหตุการณสามารถปรับรูปแบบวิธีคิดใหสอดคลองกับเปาหมายของสถานศึกษา 

มีความคิดเชิงระบบไมแยกพัฒนาสวนใดสวนหนึ่ง พัฒนาการเรียนรูของบุคลากรอยางเปนระบบ 

เขาใจถึงความสัมพันธระหวางสิ่งตางๆ ท่ีเปนองคประกอบท่ีตองพัฒนาเชิงระบบ 

         ดังนั้นการพัฒนาเพ่ือกาวสูการเปนองคการแหงการเรียนรูนั้น เปนสิ่งสําคัญท่ีควรใหเกิดข้ึนกับ

ทุกองคการ ทุกประเภทโดยเฉพาะสถานศึกษา เนื่องจากโลกยุคปจจุบันขับเคลื่อนดวยความรู 

มีการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็ว และมีคูแขงขันสูงทุกดาน ดังนั้นสถานศึกษาทุกแหงจะอยูได ตองเสริมสราง  

และพัฒนาการเรียนรูของบุคลากรทุกระดับ สรางการมีสวนรวมใหบุคลากรทุกคน ใหการสงเสริมการ

สรางสรรคสิ่งใหมท่ีทําใหองคการพัฒนากาวหนา ประกอบกับการสนับสนุนปจจัยดานอ่ืนๆ ท่ีเอ้ือตอ

การเรียนรูในองคการเพ่ือใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง และผสมผสานเขากับสภาพแวดลอมในชีวิต

และการทํางาน ซ่ึงจะชวยสงเสริมใหสถานศึกษาสามารถกาวตอไปอยางยั่งยืน  

 

2.4 การเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษากับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

         การพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคการแหงการเรียนรู โดยมีแนวปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรมเพ่ือให

สงผลถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการดําเนินการตามมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา ซ่ึงในปจจุบันสถานศึกษาทุกแหงพยายามเพ่ิมคุณภาพการบริหารสถานศึกษาใหสอดคลอง

กับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา แตตามปกติสถานศึกษาโดยท่ัวไปไมสามารถพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพ

การบริหารตามท่ีตองการได ตองมีองคประกอบท่ีจะทําใหสถานศึกษามีการเปลี่ยนแปลง องคประกอบดังกลาว 

คือ กิจกรรมท่ีจะสงผลใหเกิดการเรียนรูของบุคลากร (จิรประภา อัครบวร, 2552, หนา 60) เพ่ือให

สามารถแขงขันกับสถานศึกษาอ่ืนๆ และแขงขันกับตนเองใหบรรลุตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา

ท่ีกําหนดตามมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา คือตองทํางานใหมีประสิทธิภาพ 

ตองเรียนรูไดรวดเร็วกวาสถานศึกษาอ่ืนๆ ดวยการสรางพ้ืนฐานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ

สถานศึกษาใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู โดยผูบริหารสถานศึกษาในฐานะผูนําในการพัฒนาคุณภาพ

ของสถานศึกษา ตองพยายามหากิจกรรมในการพัฒนาบุคลากร หากบุคลากรเปนบุคคลแหงการเรียนรูแลว 

สถานศึกษาก็จะเปนองคการแหงการเรียนรู องคการแหงการเรียนรู เปนลักษณะของสถานศึกษา

ท่ีเปดโอกาสใหสมาชิกทุกคนในสถานศึกษาไดแสดงความสามารถของตนเองอยางเต็มท่ีและอยางตอเนื่อง 

เพ่ือรวมกันสรางผลลัพธท่ีสถานศึกษาตองการ โดยสถานศึกษาสนับสนุนใหบุคลากรทุกคนไดคิดใหม 

ไดทํางานรวมกันและเกิดการเรียนรูรวมกัน สรางองคความรูเปนเอกลักษณใหสถานศึกษา (วิฑูรย สิมะโชคดี, 
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2543, หนา 6) องคการแหงการเรียนรูเปนองคการท่ีรักษาองคความรูเก่ียวกับผลผลิตและกระบวนการผลติ 

รับทราบการเปลี่ยนแปลงของชุมชนและสังคม เม่ือพบปญหาก็แกปญหาโดยใชองคความรูท่ีมี

อยูในสถานศึกษา (Argyris, 1999, p.3) องคการแหงการเรียนรู เปนองคการท่ีสมาชิกไดพัฒนาขยาย

ขีดความสามารถของตนเอง เพ่ือสรางสรรคงานและดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายอยางตอเนื่อง 

เปนองคการท่ีกระตุนใหสมาชิกมีแนวคิดแปลกๆ ใหมๆกระตุนใหสมาชิกมีความทะเยอทะยาน

มีแรงบันดาลใจ และไดเรียนรู แลกเปลี่ยนองคความรู ซ่ึงกันและกัน ทําใหสถานศึกษาขยายศักยภาพ

ในการแกปญหา และสรางนวัตกรรมอยางตอเนื่อง (Hoy & Miskel, 2008, p. 38) องคการแหงการ

เรียนรูเปนสถานท่ีท่ีครูขยายความคิด ความรูความสามารถในการสรางความสําเร็จในการทํางานโดย

ไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารสถานศึกษา ไดรับการสนับสนุนใหสมความปรารถนาท่ีจะเรียนรู 

ทราบวิธีการหาความรูรวมกันในการสรางนวัตกรรมและการแกปญหา (Watsons and Marsick, 1993, p. 46) 

องคการแหงการเรียนรู คือ องคการท่ีสมาชิกมีพลังในการศึกษา เก็บสะสมองคความรูและพัฒนาเปน

องคการท่ีสามารถใชความรูบริหารจัดการองคการใหประสบผลสําเร็จ (Marquardt,1996, p. 19) 

         เซ็งเก (Senge,1994, p.6) ไดนิยามวาองคการแหงการเรียนรูมีคุณลักษณะสําคัญ 5 ประการ คือ 

1) การเปนบุคคลรอบรู  (personal mastery) 2) การมีรูปแบบการคิด (mental model) 3) การมี

วิสัยทัศนรวม (shared vision) 4) การเรียนรูเปนทีม (team learning) 5) การคิดอยางเปนระบบ 

(systems thinking) แนวปฏิบัติท่ีชัดเจนสามารถนําไปพัฒนาสมาชิกไดอยางเปนรูปธรรม ใหผูบริหาร

สถานศึกษานาํไปใชพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู ซ่ึงจะทําให

สถานศึกษาปรับเปลี่ยนเปนองคการแหงการเรียนรู และสามารถปฏิบัติงานตอบสนองแนวทาง 

การปฏิรูปการศึกษาในสถานศึกษา ส่วนปัญหาทางการศึกษาในภาพรวม การปรับตวัของระบบการศึกษา

ไทยไมสอดคลองกับสภาพการเปลี่ยนแปลงในแตละยุคแตละสมัย เกิดวิกฤตทางการศึกษา ปญหาทาง

สังคมท่ีมีอยูมากมาย การแขงขันระดับนานาชาติอยูในระดับท่ีทายๆ เหตุท่ีเปนเชนนี้ไดรับการ

สรุปแลววาเพราะสงัคมไทยไม่เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ส่วนสถานศึกษาก็ยงัตอ้งพฒันาใหเ้ป็นองคก์าร

แห่งการเรียนรู้ (นิธิ เอ่ียวศรีวงศ, 2544) ในการบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับเปนปญหาเรงดวน ซ่ึงตอง

ไดรับการแกไข ปรับปรุง และพัฒนา เพ่ือใหสถานศึกษาไดปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารจัดการศึกษาให

บรรลุเปาหมายตามเกณฑ์มาตรฐาน การดําเนินการตามมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา โดยอาศัยกรอบแนวคิด การนําสถานศึกษาสูการเปนองคการแหงการเรียนรู (ถวิล มาตร

เลี่ยม. 2544, หนา 53) การพฒันาบุคลากรของสถานศึกษาใหมี้คุณภาพมีศกัยภาพเป็นบุคคลแห่งการ

เรียนรู้ และเป็นองคก์ารแหงการเรียนรู ซ่ึงจะเปนแนวทางหนึ่งหากนําไปพัฒนา และประยุกตใช

ใหเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา น่าจะสามารถแกไ้ขปัญหาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาได ้ส่ิง

สาํคญัท่ีจะแกปั้ญหาต่าง  ๆไดสําเร็จและจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีดีได (วิโรจน สารรัตนะ และอัญชล ี



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 

79 
 

สารรัตนะ, 2545, หนา 19) การพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคการแหงการเรียนรู การสรางองคการ

แหงการเรียนรู มิใชเพียงใชเวลาเพียงขามคืน คอยทําคอยไปไมมีตัวอยางใหเห็น เปนองคการใน

อุดมคติสําคัญท่ีผูนํา บุคลากรทุกคนตองรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเอง ตองสรางบรรยากาศ

และสิ่งแวดลอมแหงการเรียนรูเพ่ือการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง เพ่ิมคุณภาพผลผลิต 

(กระทรวงศึกษาธิการ. 2544, หนา้ 20) ซ่ึงการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา วิโรจน สา

รัตนะ (2548 หนา 35) ไดกําหนดตัวชี้วัดไวดังนี้ 1) สถานศึกษามีคณะครูท่ีมีการคิดอยางเปนระบบมุง

พัฒนาโดยรวมไมแยกพัฒนาสวนใดสวนหนึ่ง 2) สถานศึกษามีคณะครูท่ีมีความรูสึกในการเปนเจาของ

รวมกันและมีความผูกพันกับการพัฒนาเพ่ือความกาวหนาของสถานศึกษา 3) สถานศึกษามีคณะครูท่ีมี

ความคาดหวังสูงและมีความทาทายตอการใชความสามารถเพ่ือใหบรรลุความคาดหวัง 4) สถานศึกษามี

คณะครูท่ีมีการสรางวิสัยทัศรวมกัน มีความผูกพันและปฏิบัติตามวิสัยทัศน รวมกัน 5) สถานศึกษามีคณะ

ครูท่ีมีการเรียนรูรวมกัน มีการแลกเปลี่ยนความรู ซึ่งกันและกัน 6) สถานศึกษามีคณะครูท่ีไดพัฒนา

ขีดความสามารถของตนเพ่ือสรางสรรคงาน และการบรรลุเปาหมายงานอยางตอเนื่อง 7) 

สถานศึกษามีคณะครูท่ีไดรับการสงเสริม สนับสนุน และกระตุนใหมีการแสดงออกซ่ึงแนวคิด 8) 

สถานศึกษามีบรรยากาศแหงความเปนมิตร การยอมรับและไววางใจซ่ึงกันและกัน 9) สถานศึกษามี

การขยายศักยภาพเพ่ือการแกปญหาและมีการสรางสรรคนวัตกรรมใหมอยางตอเนื่อง 10) 

สถานศึกษามีความตระหนักในตนเองอยูเสมอ ท่ีจะแสวงหาความเปนไปไดและโอกาสใหมๆ  

11) สถานศึกษาไดเนนการมีขอมูลยอนกลับ เนนการสืบเสาะหาปญหาเพ่ือปรับปรุงสภาพการณท่ี

เปนอยู 12) สถานศึกษายึดถือคติท่ีวา ความรูมิใชเพียงสิ่งท่ีมีไวเพ่ือการถายทอดหรือสะสมนั้น แตเปน

สิ่งท่ีถูกทําใหเกิดข้ึนใหมไดจากกระบวนการคิด การมีประสบการณและการรบัรูของคณะครูใน

สถานศึกษา 13) สถานศึกษาไดเปนตัวประสานใหกระบวนการคิดและการเรียนรูของคณะครู ได

เผยแพรไปในวงกวาง ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการดําเนินการตามมาตรฐานเพ่ือการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สมศักดิ์ สินธุระเวชญ (2543, หนา 34) เสนอแนวทางการ

ดําเนินงานการตามมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยสถานศึกษา

ตอง จัดทํามาตรฐานการศึกษาใหสอดคลองกับทองถ่ินและมาตรฐานกลางคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษา โดยรวมกันพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคการแหงการ

เรียนรู พัฒนากระตุนจูงใจใหผูปฏิบัติงานพัฒนาตนเอง มีความคิดริเริ่มสรางสรรคเพ่ือ

ปรับปรุงสิ่งตางๆ ใหดีข้ึน สรางจิตสํานึกของผูปฏิบัติงานใหเห็นวาการปรับปรุงคุณภาพจะตอง

ปรับปรุงอยูเสมอ และเปนหนาท่ีของทุกคนท่ีตองพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินและสื่อการเรียนการสอน  

มีการบริหารคุณภาพโดยมุงเนนผลผลิต ตอบสนองความตองการของผูเรียน มีการวางแผน (plan) 

การปฏิบัต ิ(do) การตรวจสอบ (check) และการปรับปรุง (act)เปดโอกาสใหทุกคนในสถานศึกษา 
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มีสวนรวม มีการทํางานเปนทีมหรือเปนคณะกรรมการทุกระดับ ระดมความรวมมือจากชุมชน

และองคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมกันขับเคลื่อนใหภารกิจบรรลุเปาหมายของสถานศึกษา เพ่ือให

การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงมีหนาท่ีโดยตรงในการพัฒนาสถานศึกษาในสังกัด ไดดําเนินงานตามโครงการ

ยกระดับคุณภาพครูและผูบริหารสถานศึกษาท้ังระบบ ภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็งปงบประมาณ 

2553 – 2555  ไดใหความสําคัญในการพัฒนาสถานศึกษาในสังกัด เพ่ือกาวสูการเปนองคการแหงการเรียนรู 

(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2553, หนา 62 – 64) ซ่ึงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

ใหเปนองคการแหงการเรียนรู เพ่ือสงผลถึงการดําเนินการตามมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา และการพัฒนาดานอ่ืนท่ีเปนภารกิจของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพนั้น 

มีแนวทางในการดําเนินการ ดังตอไปนี้ 

          1) สรางกิจกรรมการเรียนท่ีเปนรูปธรรมใหกับสมาชิกในสถานศึกษาอยางทั่วถึง 

ผูบริหารจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะหปญหาการปฏิบัติงานการดําเนินการตามมาตรฐานเพ่ือการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยใหเพ่ือนครูในสถานศึกษาเสนอทางเลือกอยางหลากหลาย 

จํานวนครูท่ีเขาประชุมเชิงปฏิบัติการควรมีจํานวนกลุมละ 4-8 คน ผูบริหารสถานศึกษาจัดสิ่งอํานวย

บริการและจัดผูประเมินและสังเกตการดําเนินงานของกลุม 

          2) เพ่ิมศักยภาพในดานความใฝรูใฝเรียนใหกับครูแตละคน คือ กระบวนการใหครู

เรียนรูวิธีหาความรู ซ่ึงผูบริหารสถานศึกษามีแนวทางดําเนินการ 4 ประการ คือ 

                (1) ใหครูทราบวิธีสรางคําถามเพ่ือหาคําตอบ 

                (2) ใหครูแยกกลุมความคิดใหเปนสวนยอยๆ 

                (3) ผูบริหารตรวจสอบความกาวหนาของการหาความรูของครู 

                (4) ผูบริหารควบคุมการหาความรูของครูใหไดตามกําหนด 

          3) สรางวินัยในการสนทนาแลกเปลี่ยนความรูใหเกิดข้ึนในองคการ เปนกิจกรรมกลุม

ท่ีสรางองคความรู เพราะระหวางการสนทนาแลกเปลี่ยนความรูและทัศนคติ บุคลากรจะซึมซับความรู 

คานิยมจากกลุมเพ่ือนโดยไมรูตัว ซ่ึงผูบริหารสถานศึกษามีแนวทางการดําเนินงาน คือ 

                (1) สามารถคางประเด็นการอภิปราย เก่ียวกับการพัฒนาไวในการสนทนาครั้งตอไป 

                (2) สังเกตการทําหนาท่ีของผูประเมินในการประเมินกระบวนการสนทนา 

                (3) ลดความเผ็ดรอนของการสนทนาใหเย็นลง 

                (4) ใหความเคารพความคิดของสมาชิกกลุม 

                (5) เปนผูมีสปริตในการถามนาํเพ่ือการสนทนากลุมในสวนของตัวคร ูก็ควรปฏิบัติตน

ระหวางสนทนาดังนี้ 

                (6) จัดวงสนทนาใหเปนวงกลมเพ่ือทุกคนจะไดมีสวนรวมเทาเทียมกัน 
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                (7) นําเสนอประเด็นเพ่ือสนทนา 

                (8) เสนอใหสมาชิกในกลุมแสดงความคิดเห็น 

                (9) เสนอใหสมาชิกในกลุมใหขอมูลยอนกลับภายหลังการสนทนา 

                (10) ควรปลอยใหการสนทนาดําเนินไปอยางเปนธรรมชาติ 

          4) สรางแผนพัฒนางานเพ่ือพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา โดยสถานศึกษาสราง

แผนพัฒนางานเปนแผนหลัก จากแผนหลักกระจายความรับผิดชอบใหครูแตละคนวางแผนพัฒนา

ตนเองซ่ึงผูบริหารสถานศึกษามีแนวทางดําเนินงาน คือ 

                (1) เปดโอกาสใหครูแตละคนวางแผนพัฒนาตนเอง 

                (2) ชวยสรางข้ันตอนการเรียนรู ทําใหครูจัดลําดับการเรียนรูตามความตองการกอนหลัง 

                (3) สรางวินัยใหกับครูในการควบคุมตนเอง 

                (4) ชวยใหครูแตละคนรับผิดชอบในการเรียนตามเปาหมายของครูเอง 

                (5) ชวยใหครูเกิดความม่ันคงในวิชาชีพ 

          5) จัดงบประมาณสําหรับการพัฒนาตนเองของบุคลากรในโรงเรียน ในการจัดทํา

งบประมาณประจําป ผูบริหารสถานศึกษา จัดสัดสวนงบประมาณจํานวนหนึ่ง สําหรับใหครูแตละคน

ใชในการพัฒนาตนเอง ตามความสนใจ เชน การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร การวิจัย การจัดการเรียน

การสอน เปนตน  

          6) สรางทักษะการเรียนรูของทีม การสรางทักษะการเรียนรูของทีมงานครู ผูบริหาร

สถานศึกษามีแนวทางดําเนินงานคือ 

                (1) สรางวินัยการเรียนรูของทีมงาน 

                (2) ใหรางวัลแกสมาชิกของทีมท่ีเสนอองคความรูใหมใหทีมงาน 

                (3) คิดสรางกิจกรรมการเรียนรูใหทีมครูและสงเสริมการนําไปสูการปฏิบัติ 

                (4) นําทีมเขาสูกระบวนการเรียนรูตามลําดับข้ันตอน คือ กําหนดรูปแบบการเรียน

ระดมความคิด สรางปทัสฐานและสรางงาน  

                (5) สรางศักยภาพในการสืบคนหาความรูของทีมงาน สรางวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยน

เรียนรูและการสรางสรรคงานใหกับทีมงาน 

          7) เสริมแรงใหมีการฝกปฏิบัติการคิดอยางเปนระบบใหกับคร ูซ่ึงผูบริหารสถานศึกษา

มีแนวทางดําเนินงาน คือ 

                (1) ใหครูคิด 

                (2) หลีกเลี่ยงการคิดแกสมมติฐานของปญหา แตควรแกท่ีสาเหตุ 

                (3) แยกแยะรายละเอียดท่ีสําคัญของสาเหตุของปญหา 

                (4) พิจารณาความสัมพันธของกลุมงาน อยาพิจารณาเฉพาะงาน 
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                (5) พิจารณากระบวนการทํางาน 

                (6) พิจารณาองคประกอบของคนและองคประกอบของปญหาควบคูกัน 

                (7) ชี้ใหครูเห็นความแตกตางระหวางการคิดแบบเปนระบบ กับการคิดทีละสวน 

          8) สรางแผนการเปลี่ยนแปลงขององคการในอนาคตเพ่ือใหสมาชิกเตรียมตัวเรียนรู 

ผูบริหารสถานศึกษานําครูใหศึกษาความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมสถานศึกษา แจงทําใหครเูตรียมตัว 

เม่ือถึงเวลาท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงสถานศึกษาจะไดเปรียบสถานศึกษาอ่ืนๆ 

          9) สงเสริมสมาชิกใหยอมรับและเรียนรูความแตกตางของความคิด วัฒนธรรมและ

ความเปนสากล ผูบริหารสถานศึกษาตองชี้แจงใหครูมีความเห็นและยอมรับวาคนเรามีความคิดเห็นไม

เหมือนกัน แตกตางกันไปตามวัฒนธรรมของแตละกลุม ครูควรเรียนรูและนํามาใชประโยชน 

รวมท้ังศึกษาและยอมรับวัฒนธรรมท่ีถือปฏิบัติเปนสากล 

          10) เปลี่ยนความคิดเก่ียวกับการเรียนรูใหมๆ ผูบริหารตองสรางความตระหนักในการเรียนรู

ตลอดชีวิต ควรหลีกเลี่ยงในการใชคําพูดวา “การเรียนรู”แตใหสอดแทรกกิจกรรมท่ีทําใหครูเกิดการเรียนรู

ตลอดเวลา เม่ือครูเกิดการเรียนรูและปฏิบัติงานไดดีข้ึน จะทําใหครูเห็นความสําคัญของการเรียนรูเอง 

         การสรางระบบการบริหารงานในสถานศึกษาโดยมีการสรางวิสัยทัศนรวมกัน มีแนวทาง

ดําเนินการ ดังตอไปนี้ 

               1) จัดการประชุมวางแผนอนาคตของสถานศึกษาเพ่ือสรางวิสัยทัศนการเรียนรู 

ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาเปนองคประกอบแรกและสําคัญท่ีสุดในการสรางวิสัยทัศนของ

สถานศึกษาใหเปนองคการแหงการเรียนรูเทคนิคในการสรางวิสัยทัศน คือ จัดประชุมครูและผูเก่ียวของ   

ระดมความคิด ในการประชุมมีหลักการสําคัญคือ 

                   (1) ใหผูมีสวนเก่ียวของทุกคนรวมกันพิจารณาสถานศึกษาท้ังระบบ คือประวัติ

ความเปนมาแนวคิดท่ีใชในการบริหารปจจุบัน จุดเดน จุดดอย โอกาส อุปสรรค เปนตน 

                   (2) ใหโอกาสทุกคนคิดอยางอิสระ หลีกเลี่ยงการเกลี้ยกลอม 

                   (3) ตระหนักอยูตลอดเวลาวา การเรียนรูอาจเกิดกอนหรือหลังการกําหนดวิสัยทัศน 

                   (4) ตระหนักเสมอวา การนําสมาชิกไปสูการเรียนรู เกิดจากปจจัยตางๆ ของสถานศึกษา

และชุมชนแวดลอม 

                   (5) ผูบริหารชวยเหลือโดยการจัดโครงสรางสถานศึกษาใหครูไดมีปฏิสัมพันธกัน 

                   (6) การเปลี่ยนแปลงหนวยงานยอยๆ จะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงท้ังสถานศึกษา 

               2) ใหความสําคัญกับการสนับสนุนใหสถานศึกษาเปนองคการแหงการเรียนรู

และสนับสนุนการเรียนรูของครูเปนงานสาํคัญอันดับแรกผูบริหารสถานศึกษาตองเปนผูนาํในการ

ปฏิบัติตามวิสัยทัศนท่ีกําหนดอยางเปนรูปธรรม จัดสิ่งแวดลอมของสถานศึกษา อาทิ โครงสรางการบริหาร 

จัดสรรงบประมาณ ทรัพยากร ใหเอ้ือตอการเปนองคการแหงการเรียนรู 
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               3) สรางบรรยากาศความรวมมือในการเรียนรูอยางตอเนื่อง ผูบริหารสถานศึกษา 

ตองสรางบรรยากาศแหงความรวมมือใหเกิดข้ึนระหวางครูและผูเก่ียวของ 

                 (1) กําหนดใหการเรียนรูของครูเปนวัตถุประสงคของสถานศึกษา 

                 (2) สรางวัฒนธรรมการปรับปรุงตนเองอยางตอเนื่อง 

                 (3) เม่ือครูเรียนรูไมถูกตอง ตองชวยเหลือครูใหดําเนินการอยางถูกตอง 

                 (4) จัดใหครูไดแลกเปลี่ยนปญหาการเรียนรูท่ีเกิดข้ึนอยางไมปดบัง 

                 (5) สรางความตระหนักใหครูแตละคนพัฒนาตนเองท้ังรางกาย อารมณ สังคม

และสติปญญา 

                 (6) ชวยเหลือครูโดยการขยายสารสนเทศใหกวางขวางท้ังปริมาณและวิธีการสืบคน 

                 (7) ชวยเหลือครูใหสรางนิสัยการเรียนรู  

                 (8) ใชชวงเวลาวางจากงานสถานศึกษา เปนเวลาการเรียนรูของครู 

          4) ปรับรื้อนโยบายการบริหารและโครงสรางการบริหารในการปรับรื้อนโยบายและโครงสราง

การบริหารสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษามีแนวทางการดําเนินงาน คือ 

                (1) ตัดทอนกระบวนการทํางานและกฎระเบียบท่ีไมจําเปนใหนอยลง 

                (2) จัดกลุมงานใหเปนกลุมเล็กๆ 

                (3) สําหรับกฎระเบียบท่ีจําเปนตองใช ใหยืดหยุนมากท่ีสุด 

                (4) จัดองคการใหแบนราบและพยายามลดขอบเขตของฝายงาน 

                (5) พยายามลดชวงชั้นการบังคับบัญชา 

                (6) จัดการบริหารงานเปนโครงการ 

                (7) สนับสนุนใหฝายงานคิดสรางสรรคดวยตนเอง 

                (8) หลีกเลี่ยงการใชระบบราชการและกฎระเบียบซ่ึงเปนอุปสรรคตอการเรียนรู

และการทํางานของครู 

          5) ใหการยอมรับและใหรางวลัการเรียนรูของบุคลากรแตละคนและทีมงาน ขอเตือนใจ

ผูบริหารสถานศึกษาวา “ทฤษฎีท่ียิ่งใหญท่ีสุดในโลกคือ งานใดท่ีมีรางวัลตอบแทน งานนั้นจะสําเร็จ

ดวยดี และในทางตรงขาม งานใดท่ีไมมีรางวัลตอบแทน ในไมชางานนั้นจะถูกมองขามไป ผูบริหารสถานศึกษา

ควรยอมรับความสามารถและใหรางวัลการเรียนรูของครู เปนการเสริมแรงซ่ึงมีประสิทธิผลตอการ

เรียนรูของครู 

          6) กําหนดใหการเรียนรูเปนสวนหนึ่งของนโยบายและกระบวนการทํางานของสถานศึกษา

ผูบริหารสถานศึกษาตองกําหนดนโยบายของสถานศึกษาสวนหนึ่ง ใหเปนการเรียนรูของครู รวมท้ัง

วางมาตรการดําเนินงานตามนโยบายท่ีวางไว 
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          7) สรางศูนยอัจฉริยะและนําเสนอความรูของสถานศึกษา หนวยงานท่ีประสบผลสําเร็จ

ในการสรางองคการแหงการเรียนรูไดสรางศูนยอัจฉริยะของสถานศึกษาข้ึนในหนวยงาน 

ใหสมาชิกทุกคนผลัดเปลีย่นหมุนเวียนเขามาใชบริการของศูนยนี้ ผูบริหารสถานศึกษาสามารถนําแนวคิดนี้

มาใชโดยจัดผูรบัผิดชอบคอยชวยเหลือครูสาธิตวธิีการสบืคน จัดกิจกรรมนําเสนอความรู แลกเปลี่ยนเรยีนรู 

          8) ใชหลักการประเมินเปนกิจกรรมสําคัญในการสงเสริมการเรียนรูงานใดมีการประเมิน 

งานนั้นยอมจะสําเร็จดวยดี ผูบริหารสถานศึกษาควรประเมินผลท้ังในดานความคุมคาของงบประมาณ

ท่ีใชและความพึงพอใจของนักเรียนและผูปกครอง เปนการตรวจสอบผลของการสรางองคการแหงการเรียนรู 

          9) สรางสิ่งแวดลอมทางการเรียนรูดวยการใหเวลาและสิ่งอํานวยบริการดานกายภาพ

ผูบริหารสถานศึกษาตองจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในการเรียนรู จัดชั่วโมงสอนของครูใหมีเวลาวางในการเรียนรู 

          10) สรางความตั้งใจในการเรียนรูของสมาชิกใหเกิดข้ึนทุกสถานท่ีตลอดเวลาเพ่ือ

สงเสริมและพัฒนาการเปนบุคคลรอบรู ของบุคลากรซ่ึงผูบริหารสถานศึกษามีแนวทางดําเนินงาน คือ 

                (1) สงเสริมใหครูมีการสัมมนาผลสําเร็จของงานของแตละคน 

                (2)  ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรูระหวางปฏิบัติงาน 

                (3) บริหารเวลาใหมีการประชุมเสนอผลการเรียนรูของครู 

                (4) เชิญหรือจางวิทยากรมาเสริมความรูใหมๆ ใหครู 

                (5) กลาคิดยุทธวิธีใหมๆ ใหครูเกิดการเรียนรู 

 ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาใหเปนองคการแหงการเรียนรู การทํางานเปนทีมเปนปจจัย

ท่ีสําคัญท่ีผูบริหารจะตองใหความสําคัญ ซ่ึงการทํางานเปนทีมในสถานศึกษามีแนวดําเนินการดังตอไปนี้ 

               1) กําหนดนโยบายการใหรางวัลการเรียนรูของสมาชิกไวในนโยบายบริหารบุคลากร 

ผูบริหารสถานศึกษาสามารถกําหนดนโยบายบริหารงานบุคคล ใหมีการใหรางวัลครูหรือกลุมครูท่ีสืบคน

องคความรูหรือชวยเหลือเพ่ือครูใหมีความรู มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพ่ือรวมงานอยางตอเนื่อง 

               2) สรางทีมงานท่ีสามารถจัดการทีมงานดวยตนเอง ลักษณะการจัดทีมงานดังกลาว 

ผูบริหารสถานศึกษามีแนวทางดําเนินงาน คือ 

                   (1) มีวัตถุประสงคของทีมงานชัดเจน 

                   (2) กําหนดระยะเวลาชัดเจน 

                   (3) สมาชิกมีทักษะของการทํางานเปนทีม 

                   (4) สมาชิกเขาใจกระบวนการและหนาท่ีของตน 

                   (5) มีกระบวนการทํางานของทีมและมีระบบประชาสัมพันธระบบการทํางาน                    

                   (6) การบริหารจัดการทีมงาน ตองสอดคลองกับนโยบาย กระบวนการและระบบงาน

ของสถานศึกษา 

                   (7) สมาชิกตองมีวินัยไมทําใหทีมงานเกิดความเสียหายหรือลาชา 
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                   (8) ทีมงานตองมีความยืดหยุน 

          (3) เสริมแรงครูใหเรียนรูและสรางสรรคสิ่งใหมๆ ผูบริหารสถานศึกษาตองใชทักษะ

การเสริมแรง การเสริมแรงท่ีมีประสิทธิภาพมากกวาเงินและรางวัลคือ “ผูบริหารรับผิดชอบ

ตอการเรียนรูและการผลิตสิ่งใหมๆ ในสถานศึกษา” 

          (4) เสริมแรงผูนํากลุมงานใหเปนตัวอยางผูนําทางการเรียนและถายทอดความรู การกระทํา

ยอมดังกวาคําพูด ผูบริหารสถานศึกษาและผูนําระดับรองๆ ลงไป ตองเปนตัวอยางบุคคลแหงการ

เรียนรูใหกับครูและผูเก่ียวของ พฤติกรรมผูนําท่ีพึงประสงคคือ เรียนรู แสดงความคิดเห็น และรับฟงความคิดเห็น 

          (5) สงเสริมผูนํากลุมงานใหเปนยอดในกระบวนการเรียนรูและกิจกรรมการเรียนรู

ซ่ึงผูบริหารสถานศึกษามีแนวทางดําเนินงาน คือ 

                (1) สรางวัฒนธรรมการทํางานแบบมีปญหาแลวรีบแกไข 

                (2) ตอบสนองความคิดเห็นและขอเสนอแนะของครูตามเวลาอันควร 

                (3) เม่ือสงเสริมครูคนใดแลวตองสนับสนุนตอจนแลวเสร็จ 

                (4) ใกลชิดกับทีมงานเสมอ 

                (5) สามารถปฏิบัติงานรวมกับครูท่ีมีความหลากหลายหรือความขัดแยง 

                (6) สนับสนุนและใหรางวัลบุคคลท่ีเรียนรู 

                (7) สงเสริมการทดลองนําความรูมาปฏิบัติ 

                (8) พูดคุยเก่ียวกับการเรียนรูท้ังในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 

                (9) สรางและเพ่ิมโอกาสแหงการเรียนรูใหครูทุกเวลาและทุกสถานท่ี 

                (10) รับฟงความคิดเห็นของครูแตไมใหคําตอบท้ังหมด สงเสริมใหครูหาคําตอบ 

                (11) พยายามหลีกเลี่ยงการสอนและการควบคุม 

                (12) อยารีบรอน รอผลท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงาน 

          6) สรางความสมดุลใหเกิดข้ึนระหวางความตองการการเรียนรูและการพัฒนาของท้ัง

สวนบุคคลและองคการ เนื่องจากองคการแหงการเรียนรูตองการศักยภาพของท้ังครูและศักยภาพของ

สถานศึกษา ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาจึงตองรักษาสมดุลนี้ไว หากครูมีความสามารถ นักเรียนก็ตอง

มีความสามารถและสถานศึกษาก็ตองมีความสามารถ 

          7) สงเสริมและเปดโอกาสใหผูรับบริการมีสวนรวม ในการเรียนรูของสถานศึกษา 

ผูบริหารสถานศึกษาควรมีบทบาทในการชักชวนและใหโอกาสนักเรียน ผูปกครอง ศิษยเกาและชุมชน 

เขามามีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษา เพราะบุคคลเหลานีเ้ปนแหลงทรัพยากรดานสารสนเทศท่ียิ่งใหญ 

          8) สรางโอกาสการเรียนรูใหกับชุมชน สถานศึกษาเปนสถาบันหนึ่งของชุมชน 

ไมสามารถแยกจากกันได ในการพัฒนาชุมชนผูบริหารสถานศึกษามีแนวทางดําเนินงาน คือ 

                (1) อนุญาตใหครูและสมาชิกของชุมชนมีสวนรวมในโครงการฝกอบรมตางๆ 
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                (2) เชิญวิทยากรทองถ่ินมารวมสอนหรือใหความรูแกนักเรียน 

               (3) สรางความรวมมือกับบริษัทเอกชน สถาบันการศึกษา หรืออ่ืนๆ ในการ

จัดการเรียนการสอน 

          9) สรางสัญญาความรวมมือการเรียนรูระยะยาวกับผูเก่ียวของ ผูบริหารควรสราง

พันธะผูกพันกับปราชญทองถ่ิน บุคลากรจากหนวยงานอ่ืน ศิษยเกา หรือสถานประกอบการ ในการจัด

กิจกรรมเพ่ือใหครูและนักเรียนในสถานศึกษาเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต 

          10) สรางการเรียนรูใหเต็มศักยภาพจากผูท่ีเก่ียวของ ซ่ึงผูบริหารสถานศึกษามีแนวทาง คือ 

                (1) กําหนดลวงหนาวาสถานศึกษาจะไดรับประโยชนอะไรบางจากผูเก่ียวของ 

                (2) ในการสรางพันธะผูกพันใหกําหนดสิ่งท่ีตองการจะไดเปนวัตถุประสงคไว 

                (3) กระตุนใหฝายบริหารงานบุคคลดําเนินการตามวัตถุประสงค 

                (4) แลกเปลี่ยนบุคลากรในการปฏิบัติงาน 

         การคิดอยางเปนระบบเปนแนวทางนาํสูการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา 

โดยมีแนวทางดําเนินการ ดังตอไปนี้ 

               1) สรางความคาดหวังวาสมาชิกทุกคนตองรับผิดชอบในการรวบรวมและถายทอด

ความรูใหกับมวลสมาชิกในองคการ ผูบริหารสถานศึกษาควรสรางความตระหนักใหครูและบุคลากร

ทุกคนหาโอกาส “เก็บ” ความรูในทุกเวลาและทุกสถานท่ี แลวนําความรูเหลานั้นมาถายทอดใหเพ่ือน

ครใูนสถานศึกษาเก็บและถายทอดความรู กระทําไดท้ังอยางเปนทางการและไมเปนทางการ 

               2) สรางระบบการหาความรูจากภายนอกองคการอยางเปนระบบการหาทักษะและ

ความรูจากนอกหนวยงานเพ่ือนํามาใชในสถานศึกษาเปนสิ่งจําเปนในการแขงขัน ผูบริหารสถานศึกษา

ควรจัดระบบการหาความรูจากภายนอก หรืออาจมีผูเชี่ยวชาญมาประเมินสถานศึกษา หรือเทียบเคียง

คุณภาพกับสถานศึกษาอ่ืนๆ เพ่ือนําผลการประเมินมาปรับปรุงสถานศึกษา 

               3) จัดกิจกรรมการเรียนรูภายในสถานศึกษาเพ่ือรวบรวมและแลกเปลี่ยนองคความรู

ระหวางสมาชิก ซ่ึงผูบริหารสถานศึกษามีแนวทางดําเนินงาน คือ  

                (1) ตรวจสอบยุทธศาสตรของสถานศึกษาใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม 

                (2) ตรวจสอบระบบบริหาร ตรวจดูสุขภาพของสถานศึกษา 

                (3) เขียนรายงานผลการประเมินภายใน 

                (4) สมัมนาครู ผูปกครอง ผูแทนชุมชน ผูเชี่ยวชาญเพ่ือแลกเปลี่ยนความรูกัน 

          4) การสรางการมีรูปแบบการคิด วิธีเรียนใหกับบุคลากรผูบริหารสถานศึกษา 

มีแนวทางดําเนินการ คือ 

                (1) บอกครูใหคิดสรางยุทธวิธีการเรียนรู โดยกําหนดกระบวนการและการประเมินผล 

เพ่ือใหมีการพัฒนาการเรียนรูอยางตอเนื่อง 
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                (2) ใหรางวัลผูท่ีพยายามคิดรูปแบบดังกลาว 

                (3) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การคิดสรางสรรคและการคิดอยางมีเหตุผล 

                (4) สนับสนนุครูทุกคนใหคิด เพ่ือท่ีผูบริหารจะคัดเลือกความคิดท่ีดีท่ีสุด 

          5) สงเสริมและใหรางวลัสมาชิกตอการเปนบุคคลรอบรู ท่ีสรางนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ

ใหมๆ ผูบริหารสถานศึกษาสามารถสงเสริมครูใหคิดนวัตกรรมใหมๆโดยใหเวลาครูในการคิด 

(สอนนอยลง) ใหอิสระครูทําการทดลอง ท้ังนวัตกรรมการสอนและสื่อสิ่งประดิษฐสําหรับการสอน 

          6) สงเสริมใหครูมีทักษะการคิดอยางเปนระบบ ฝกอบรมสมาชิกในการจัดเก็บ

องคความรูและการนําออกมาใช ผูบริหารสถานศึกษาจัดอบรมครูในสถานศึกษาในการเก็บองคความรู 

และการนําออกมาใช อาจสรางระบบฐานขอมูลและระบบเชื่อมโยงภายในสถานศึกษาเพ่ือใหการเก็บ

และการใชมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

          7) สงเสริมการเรียนรูเปนทีม การหมุนเวียนงานเพ่ือใหการถายโยงการเรียนรูกระจาย

ไปท่ัวสถานศึกษา ผูบริหารควรสงเสริมการหมุนเวียนงานในสถานศึกษา หากกระทําอยางเหมาะสม

และมีการวางแผนไวลวงหนาจะเปนการเพ่ิมพูนการเรียนรูของครูไดเปนอยางดี โดยเฉพาะอยางยิ่งการเรียนรูงาน 

          8) สรางระบบบริหารโดยใชความรู สรางคานิยมในความตองการการเรียนรูใหกับ

บุคลากรท้ังสถานศึกษา ผูบริหารบริหารงานจากหลักการทฤษฎีทางการบริหาร และทฤษฎีการเรียนรู

ของนักเรียน ครูและผูเก่ียวของในสถานศึกษาคิดและทํางานโดยมีหลักการรองรับ 

          9) สงเสริมสรางการทํางานโดยมีการคิดอยางเปนระบบ ระบบการรวบรวมและการ

จัดเก็บองคความรู ซ่ึงผูบริหารสถานศึกษามีแนวทางดําเนินการ คือ 

                 (1) แตงตั้งครูทําหนาท่ีบริหารจัดการขอมูล  

                 (2) กําหนดใหการแลกเปลี่ยนองคความรูถือเปนงานในความรับผิดชอบและเปน 

จริยธรรมทางวิชาชีพ 

                 (3) การพัฒนาความรูของครูเปนรายการหนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

                 (4) ครูตองเขียนรายงานสั้นๆ แสดงผลการเรียนรูงานกอนท่ีจะไดคาตอบแทน 

                 (5) ทุกๆ 3 เดือน ผูชวยผูบริหารหรือหัวหนาหมวดจะตองรายงานใหผูบรหิารทราบวา

ไดใสองคความรูอะไรบางลงในฐานขอมูลของสถานศึกษา 

                 (6) กําหนดเครือขายคอมพิวเตอรและลักษณะขอมูลท่ีจะสืบคนเผยแพรแกครู 

                 (7) สถานศึกษาควรเผยแพรรายชื่อบุคลากร ผูเชี่ยวชาญและเอกสารหลักสําหรับ

วิชาชีพใหครูทราบ 

                 (8) สถานศึกษาอาจจัดระบบการเก็บรวบรวมความรูจากวารสารทางวิชาการ 

          10) การสงเสริมการเปนบุคคลรอบรู ดําเนินการโดยเปลี่ยนสถานท่ีปฏิบัติงานใหเปน

หองเรียน ผูบริหารสถานศึกษากําหนดใหครูหาความรูประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยตระหนัก
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วาการเรียนรูในเทคนิค หลักการ ทฤษฎีในการใหความรูนักเรียนเปนภาระงานท่ีตองปฏิบัติ 

วิธีการสรางระบบความรูในสถานศึกษาดังตอไปนี้ 

                (1) สงเสริมและสนับสนุนสมาชิกทุกคนใหใชระบบเครือขายอิเลคโทรนิค 

ผูบริหารสถานศึกษาอาจสนับสนุนในการจัดบริการเครือขายอินเทอรเนตไวในสถานศึกษาอยางเพียงพอ 

หรือใหสวัสดิการครูใชอินเทอรเน็ตโดยสถานศึกษาเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย 

                (2) สรางศูนยการเรียนโดยใชระบบมัลติมิเดียและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยอ่ืนๆ  

ผูบริหารสถานศึกษาอาจจัดการเรียนรูใหครู โดยจัดศูนยการเรียนท่ีมีสื่ออิเลคโทรนิค สื่อคอมพิวเตอร

ชวยสอน แผนซีดี ดีวีดี หรืออ่ืนๆ สําหรับใหครูไดศึกษาดวยตนเอง 

                (3) สรางและขยายระบบการสอนปจจุบันการสอนระบบนี้มีใชอยูในสถาบันอุดมศึกษา 

ผูบริหารสถานศึกษาอาจประยุกตใชจากระบบอินเทอรเนตได 

                (4) ใชเทคโนโลยีในการเก็บรวบรวมความคิดและองคความรูจากบุคคลภายนอก

องคการผูบริหารสถานศึกษาอาจสงเสริมใหครูจัดระบบการเก็บรวบรวมจากแหลงตางๆ อาทิผูเชี่ยวชาญ

ผูบริหาร หรือผูนําองคกรตางๆ  

                (5) จัดหาและพัฒนาศักยภาพเทคโนโลยีการเรียนรูของสมาชิกแตละคนและ

ทีมงาน การจัดหาสื่อท่ีเปนชุดสําหรับทีมงานทําใหประหยัดเวลาในการปฏิบัติงานหรือการเรียนรู 

รวมถึงสื่อท่ีใชสําหรับครูแตละคนเปนหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษาในการเปลี่ยนแปลงใหสถานศึกษา

เปนองคการแหงการเรียนรู 

                (6) ติดตั้งระบบอิเลคโทรนิคชวยเหลือการปฏิบัติงาน การท่ีครูจะสามารถปฏิบัติงานได

อยางมีประสิทธิภาพและเกิดการเรียนรูนั้น ผูบริหารควรจัดหาอุปกรณอิเล็กโทรนิกสมาชวยอํานวย

ความสะดวกใหครู ซ่ึงนอกจากครูจะไดเรียนรูการใชอุปกรณดังกลาวแลว ยังไดรับความรูอ่ืนๆ 

ซ่ึงอุปกรณเหลานี้เปนสื่อนําความรูใหครูดวย 

                (7) วางแผนและพัฒนาระบบการเรียนรูแบบทันทวงที หลักการของการเรียนรู

แบบนี้คือ ครูสามารถหาความรูท่ีตองการขณะปฏิบัติงานโดยไมเสียเวลา สามารถหาไดทันทวงที  

การจัดระบบดังกลาวโดยหลักการแลวตองใชเทคโนโลยีเชิงระบบท่ีซับซอน แตผูบริหารสถานศึกษา

สามารถจัดได ในรูปของคูมือการสอน คูมือการปฏิบัติงาน ท้ังในรูปเอกสารหรือฐานขอมูล 

           (8) สรางนวัตกรรมเทคโนโลยีท่ีมีศักยภาพในการใชงานในสถานศึกษา ผูบริหาร

สรางระบบยอยๆ ท่ีสงเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงานในสถานศึกษา อาทิ โปรแกรมการประเมินเพ่ือ

บําบัดนักเรียน โปรแกรมชวยตัดสินใจ โปรแกรมการตรวจวัดเจตคตินักเรียน หรืออ่ืนๆ 

           (9) สรางความตระหนักและเห็นคุณคาของเทคโนโลยีวามีศักยภาพในการสราง

เครือขายการเรียนรู ผูบริหารสถานศึกษาพูดคุยในทุกโอกาสเก่ียวกับคุณคาของระบบเครือขาย 
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อินเทอรเนตและเครือขายการเรียนรูระดับทองถ่ิน นําองคความรูมาเปนตัวอยางใหครู ผลท่ีไดคือครู

จะเปลี่ยนคานิยมเปนเห็นคุณคาของการใชเทคโนโลยีในการเรียนรู 

           (10) เพ่ิมการใชเทคโนโลยีในการบริหารหนวยงานและบริหารทรัพยากรบุคคล 

ผูบริหารสถานศึกษาตองพยายามนําระบบคอมพิวเตอรมาใชในการบริหารงานของสถานศึกษา 

รวมท้ังพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสถานศึกษาใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู 

         สรุปไดวา การเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษากับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

นั้นแนวทางในการดําเนินงานของสถานศึกษาท่ีใชกับครูและบุคคลท่ีเก่ียวของ ในการสรางสถานศึกษา

ใหเปนองคการแหงการเรียนรูนั้น ผูบริหารสถานศึกษาสามารถใชกิจกรรมเหลานี้ในการยั่วย ุสงเสริม 

ใหบุคลากรในสังกัดปรับเปลี่ยนมาเปน “การเปนบุคคลรอบรู” เม่ือครูปรับคานิยมและพฤติกรรมการ

หาความรูแลว ครูก็สามารถนําความรูท่ีไดมาปรับปรุงการสอนของตนใหมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น

ครูยังไดแลกเปลี่ยนองคความรูท่ีตนไดศึกษากับเพ่ือนรวมงาน กอใหเกิดการถายโยงการเรียนรูใน

ระหวางทีมงานในท่ีสุดปฏิสัมพันธระหวางทีมงานจะกอใหเกิด “การเรียนรูระดับสถานศึกษา” หรือ

กลาวอีกนัยหนึ่ง “สถานศึกษาก็จะมีสภาพเปนองคการแหงการเรียนรู” ซ่ึงการเปนองคการแหงการเรียนรู 

ของสถานศึกษานั้นยอมสงผลโดยตรงตอการดําเนินการตามมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษานั่นเอง 

 

2.5 ความสัมพันธระหวางการเปนองคการแหงการเรียนรูกับการดําเนินการตามมาตรฐานเพ่ือการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

         จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการเปนองคการแหงการเรียนรู และการดําเนินการตาม

มาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา แสดงใหเห็นวาการเปนองคการแหงการเรียนรูมี

ความเก่ียวของกันอยางมากกับการดําเนินการตามมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ท่ีจะตองพัฒนาไปพรอม  ๆกัน เพ่ือนําไปสูการปฏิรูปการศึกษาโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ องคการแหงการเรียนรู

เปนระบบของการบริหารงานท่ีเก่ียวของสัมพันธกันของสวนยอยตางๆเพ่ือรวมกันเปนท้ังหมด 

ไมสามารถจะแบงเปนสวนยอยในการทํางานได  ระบบจะเปนตัวกําหนดหนาท่ีพฤติกรรมและลักษณะ

ภาพรวมของสถานศึกษา หากนําสวนใดสวนหนึ่งออกไป จะทําใหหนาท่ี พฤติกรรมและลักษณะ

สวนอ่ืนๆ ชะงักงันไปดวย องคการแหงการเรียนรูเปรียบเสมือนระบบท่ีซับซอนของสวนตางๆ 

ของรางกายมนุษยท่ีตองทํางานประสานสัมพันธกันขาดระบบสวนใดสวนหนึ่งไมได ชาง (Tsang, 1997, p. 15) 

สถานศึกษาเปนองคการท่ีผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาคุณภาพผูเรียนในดานตางๆ 

สุรัฐ ศิลปะอนันต (2542, หนา 15) ไดใหแนวคิดเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงรากฐานความคิด จิตใจวา

ระบบการศึกษาอยูระหวางการนําเอานวัตกรรมใหมๆ มาใชในการจัดการศึกษา โดยหวังใหสิ่งแวดลอม
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ทางการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง และหวังวาองคการแหงการเรียนรูจะเปนหนวยงานท่ี

รูจักการเปลี่ยนแปลงตัวเอง ในขณะท่ีปฏิบัติงานตามปกติ ไมใชจะคอยเปลี่ยนแปลงเม่ือมีนโยบายใหมๆ 

แตจะเปลี่ยนแปลงไปตามวิถีชีวิตท่ีปกติ ผูมีสวนรวมทุกคนในการสรางองคการแหงการเรียนรูตองมี

วิสัยทัศนชัดเจน จะทําใหสงผลถึงการพัฒนาสถานศึกษา ซ่ึงเก่ียวของโดยตรงกับการดําเนินการตาม

มาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (Tsang, 1997, p.19)  นอกจากนี้การเปนองคการแหง

การเรียนรูของสถานศึกษายังเปนสวนหนึ่งของการดําเนินการตามมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา ซ่ึงเปนกลไกลท่ีสําคัญท่ีจะชวยใหการจัดการศึกษาของสถานศึกษาดําเนินไปอยางมีคุณภาพ (ชุมศักดิ์ 

อินทรรักษ, (2547, หนา 102)  

         การดําเนินการตามมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา นับวาเปนกลไกล 

ท่ีสําคัญท่ีจะชวยใหการจัดการศึกษาของสถานศึกษาดําเนินไปอยางมีคุณภาพ (ชุมศักดิ์ อินทรรักษ, (2547, 

หนา 102) โดยสถานศึกษาเองตองกําหนดมาตรฐานการศึกษาเปนเปาหมายในการพัฒนาท่ีชัดเจนสอดคลอง

กับมาตรฐานท่ีกําหนดไว (จํารสั นองมาก, 2544, หนา 35) สถานศึกษาทุกแหงตองนําไปปฏิบัติ เพ่ือรวมกัน

พัฒนาปรับปรุงคุณภาพ โดยถือวาเปนสวนหนึง่ของกระบวนการบริหารจัดการ และการทํางานของบุคลากร

ทุกคนในสถานศึกษา เพ่ือเปนการสรางความม่ันใจในเรื่องคุณภาพการศึกษาใหกับผูเรียน ผูปกครอง

ประชาชน และหนวยงานท่ีเก่ียวของวาสถานศึกษาไดจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาไดอยาง

มีประสิทธิภาพ (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ, 2542, หนา 28) ซ่ึงสอดคลองกับกฎกระทรวง

ศึกษาธิการ (2553, หนา 22-23) บัญญัติไววาระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกัน

คุณภาพภายนอก เปนภารกิจท่ีสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตองดําเนินการตามหลักเกณฑของกฎกระทรวง เพ่ือ

เปนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยให

มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานดําเนินการตามแนวทางการประเมิน

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อันประกอบดวยดานคุณภาพผูเรียน ดานจัดการศึกษา ดานการสราง

สังคมแหงการเรยีนรู ดานอัตลกัษณของสถานศึกษา และดานมาตรการสงเสริม ดังนั้นจะเห็นไดวาแนวคิด

เก่ียวกับการเปนองคการแหงการเรียนรู และการดําเนินการตามมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา มีความเก่ียวของกันอยางมาก ผูวิจัยขอนําเสนอบทสรุปถึงความเก่ียวของเชื่อมโยงกัน ดังนี้  

               1) การเปนบุคคลรอบรู (personal mastery) หมายถึง คุณลักษณะของบุคลากร

ในสถานศึกษาท่ีมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานดานตางๆ มีความรูความสามารถ มีความคิดริเริ่ม

สรางสรรค และเจตคติท่ีดีในการปฏิบัติงาน รูจักยอมรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยี มี

วุฒิภาวะทางอารมณสูง รักความสามัคคีของหมูคณะ พัฒนาตนเองดวยการใฝหาความรูสิ่งใหมๆ มา

พัฒนางานในหนาท่ี มีความรูสึกรวมเปนเจาของสถานศึกษา การท่ีบุคลากรในสถานศึกษามีคุณลักษณะ

การเปนบุคคลรอบรูนั้น ก็ดวยเหตุผลท่ีวาเพราะเปนผลจากการไดรับการสงเสริมพัฒนาจาก
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สถานศึกษาใหเปนบุคคลรอบรูอยางตอเนื่อง ซ่ึงวิโรจน สารรัตนะ (2548, หนา 22) ไดกลาวถึง

สถานศึกษาท่ีมีครูท่ีปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถพิจารณาได เชน ครูเอาใจใสตอเด็กดี

หรือไม ครูจัดการเรียนรูและพัฒนาผูเรียนไดอยางท่ัวถึงหรือไม บุคลากรทุกฝายสามารถพัฒนาตนเอง

ใหมีศักยภาพเพียงพอท่ีจะพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาหรือไม ผูบริหารใหการสนับสนุนดีหรือไม

และผูปกครองมีความรูความเขาใจตอกระบวนการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาหรือไมเปนตน 

สอดคลองกับ สมิต สัชฌุกร (2541, หนา 46) ท่ีเสนอวา องคการแหงการเรียนรูจะเปนองคการท่ีมี

ประสิทธิผล สามารถพิจารณาไดจาก ความสามารถในการทํางานรวมกันเปนทีมของคณะครู ซ่ึงจะกอใหเกิด

ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันภายในองคการ สามารถพัฒนาองคการใหกาวสูการมีศักยภาพและ

มีประสิทธิผลสูงสุดตอไป นั่นก็หมายความวาการดําเนินการตามมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาก็ตองไดรับการพัฒนาอยางเขมขนและเปนระบบตามเจตนารมณของกฎหมาย

ท่ีเก่ียวของ ซ่ึงสอดคลองกับ ปติพงษ วรรณรี (2551, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยพบวาการเปนองคการ

แหงการเรียนรูในโรงเรียนโดยรวมอยูระดับมาก  การเปนบุคคลรอบรูกับการเปนองคการแหงการเรียนรู

มีความสัมพันธกันทางบวกกับประสิทธิผลการบริหารงานในโรงเรียน ในขณะท่ี ณฐมนวรรณ ศิริสุขชัยวุฒ.ิ 

(2553, บทคัดยอ) ไดทําวิจัย พบวาปจจัยท่ีเก่ียวของกับระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและ

คุณภาพของระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา คือ ปจจัยดานบุคลากร  

               2) การมีวิสัยทัศนรวม (shared vision) หมายถึง คุณลักษณะของบุคลากรในสถานศึกษา

ท่ีรวมกันคิด รวมกันสรางวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย วัตถุประสงค และยุทธศาสตรของสถานศึกษา 

มีความมุงม่ันปฏิบัติงานเพ่ือใหบรรลุผลผลตามวิสัยทัศน ซ่ึงบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการปรับปรุง

วิสัยทัศนใหมีความทันสมัย และสอดคลองกับภารกิจของสถานศึกษา โดยผูบริหารสถานศึกษา

ตองเปนผูมีวิสัยทัศน มีวิธีการสื่อสาร โนมนาวใหผูอ่ืนคลอยตาม ปฏิบัติงานจนบรรลุเปาหมายของ

สถานศึกษา การมีวิสัยทัศนเปนการมองภาพในอนาคต ซ่ึงภาพอนาคตท่ีดีมีความเปนไปไดยอม 

ท่ีจะทําใหบุคลากรในองคการมีความมุงม่ันหรือเกิดแรงกระตุนท่ีจะดําเนินการตามมาตรฐานเพ่ือ

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา หรือปฏิบัติงานในหนาท่ีใหบรรลุผล และภาพอนาคตหรือ

วิสัยทัศนท่ีดียอมสงผลตอกระบวนการในการวางแผนหรือกลยุทธท่ีมีประสิทธิภาพ อันจะนาํไปสูการ

สรรคสรางผลงานในทางการศึกษาใหบรรลุเปาหมายตอไป ความสําคัญของวิสัยทัศนรวมกัน

ดังกลาวจะมีความเปนไปไดมากนอยเพียงใด สวนหนึ่งข้ึนอยู กับวิสัยทัศนของผูบริหารดวย 

ซ่ึง ณัฏฐพันธ ขจรนันทน (2544, หนา 107) ไดกลาวถึงวิสัยทัศนในสวนของผูบริหารวา ผูบริหารควรมี

วิสัยทัศนท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศนรวมของบุคคลท่ีเก่ียวของ เพราะผูบริหารคือบุคคลท่ีจะนําวิสัยทัศน

ท้ังมวลมาดําเนินการใหเกิดเปนความจริง และบรรลุตามท่ีวาดฝนไว  

               3) การมีรูปแบบการคิด (mental model) หมายถึง คุณลักษณะของบุคลากรท่ีมีวิธีคิด 

ในการพัฒนาการเรียนรู สามารถปรับรูปแบบวิธีคิดของตนใหสอดคลองกับสถานการณและเปาหมาย
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ของสถานศึกษา มีวิธีการคิดหลายๆ วิธี แลวนํามาสรางสรรคงานในหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพ เขาใจ

บทบาทหนาท่ีของตนและกิจกรรมตางๆ ของสถานศึกษา และมีความคิดท่ีถูกตองคิดถึงประโยชน

สวนรวมเปนหลัก การท่ีบุคลากรสามารถนําแนวคิดที่ทันสมัยเปนของตนเองมาปรับประยุกตใช

เพ่ือการพัฒนาองคการ สามารถนาแนวคิดมาสรรคสรางศักยภาพใหแกองคการใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

และมีแนวคิดท่ีสอดคลองกับนโยบายและเปาหมายของสถานศึกษา ยอมท่ีจะสงผลตอการดําเนินการ

ตามมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และภารกิจในทุกดานดวยเชนกัน 

เพราะพลังความคิดหรือรูปแบบการคิดท่ีเหมาะสมดังกลาวจะนํามาซ่ึงแนวทางหรือองคความรูท่ี

เหมาะสมตอการพัฒนาสถานศึกษานั้นๆ ซ่ึงก็สอดคลองกับปาลิกา นิธิประเสริฐกุล (2550, บทคัดยอ) 

ไดทําวิจัย พบวาองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียน การเปนองคการแหงการเรียนรู ดานการมีรูปแบบการคิด 

สามารถพยากรณประสิทธิผลของโรงเรียนไดรอยละ 62.10  

               4) การเรียนรูเปนทีม (team learning)  หมายถึง คุณลักษณะของบุคลากรในสถานศึกษา

ท่ีมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ขาวสาร ความรู ความคิดเห็น หรือประสบการณ รูจักรับฟงความคิดเห็น

ของผูอ่ืน สามารถคิด แกปญหาดวยระบบกลุม มีความไววางใจกันประสานงานไดดี มีการชวยเหลือ

เก้ือกูลซ่ึงกันและกัน มีการทํางานรวมกันเปนทีมสําเร็จบรรลุเปาหมายของสถานศึกษาการกระทําการ

ใดๆ ท่ีมีระบบทีมงานท่ีดียอมท่ีจะนํามาซ่ึงความสําเร็จเนื่องจากการทํางานเปนทีมจะมีความเขมแข็ง

และมีความเปนระบบกวาการทํางานเพียงลําพัง การทํางานเปนทีมจะทําใหมีแนวคิดและแนวทางท่ี

หลากหลาย ทําใหสามารถสรางองคความรูหรือกระบวนการในการแกปญหาหรือพัฒนาองคการได

อยางมีประสิทธิภาพ หรือมีประสิทธิผลสูงสุด สามารถดําเนินการตามมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา และดําเนินการตามภารกิจของสถานศึกษาบรรลุเปาหมายไดอยางแทจริง 

ซ่ึง อโนมา คงตะแบก (2547, หนา 7) กลาวถึงความสําคัญของการเรียนรูรวมกันเปนทีมวาการเรียนรู

และปฏิบัติงานรวมกันเปนทีมสามารถท่ีจะกอใหเกิดความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันซ่ึงจะสงผลตอ ความเขมแข็ง

ขององคการและการดําเนินการตามมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพตอไป 

สอดคลองกับงานวิจัยของ วารุณี บํารุงสวัสดิ์ (2553, บทคัดยอ) ไดทําวิจัย พบวาปจจัยดานการทํางานเปนทีม 

และดานการมีสวนรวมและปรึกษาหารือของผูท่ีเก่ียวของ สงผลตอคุณภาพของระบบประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษาความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน

ของสถานศึกษา ปจจัยดานการทํางานเปนทีม ดานการมีสวนรวมและปรึกษาหารือของผูท่ีเก่ียวของ 

มีอํานาจพยากรณประสิทธิผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

               5) การคิดอยางเปนระบบ (systems thinking)  หมายถึง คุณลักษณะของบคุลากร

ในสถานศึกษาท่ีมีความคิดเชื่อมโยง คิด มอง หรือกําหนดเปาหมายการดําเนินงาน การปฏิบัติงาน

ในภาพรวม มีความคิดทันเหตุการณสามารถปรับรูปแบบวิธีคิดใหสอดคลองกับเปาหมายของสถานศึกษา

การคิดอยางเปนระบบเปนการคิดในภาพรวม มีความเก่ียวของเชื่อมโยงกันไมใชการคิดแยกสวน 
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ถาองคการมีบุคลากรท่ีสามารถคิดรวมกันไดอยางเปนระบบ ยอมจะนํามาซ่ึงประสิทธิภาพในการ

ดําเนินการตามมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการปฏิบัติงานทุกอยางในสถานศึกษา 

ซ่ึงถือวาเปนการบรรลุซ่ึงภารกิจท้ังหลายของสถานศึกษานั่นเอง ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย

ของศิริพร  โงนสาย (2552, บทคัดยอ) ไดทําวิจัยพบวา องคการแหงการเรียนรูสงผลตอประสิทธิผล

ของโรงเรียน ดานการคิดเชิงระบบ มีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียนในระดับสูง 

สามารถพยากรณประสิทธิผลของโรงเรียน ไดรอยละ 73.90   

         ความสัมพันธระหวางการเปนองคการแหงการเรียนรูกับการดําเนินการตามมาตรฐานเพ่ือ

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีกลาวมาขางตน จึงพอสรุปไดวาการดําเนินการตามมาตรฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเปนปจจัยท่ีสาํคัญ ท่ีจะทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู 

ของผูเรียน ทําใหผูเรียนและผูปกครองมีหลักประกันและความม่ันใจวาสถานศึกษาจะจัดการศึกษาท่ีมี

คุณภาพเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด เปนท่ียอมรับของผูปกครองและชุมชน ตลอดจนหนวยงาน

ท่ีเก่ียวของ ซ่ึงจะสงผลท่ีดีตอภาพรวมของประสิทธิผลการบริหารงานของสถานศึกษา ดังนั้นจึงจําเปน

อยางยิ่งท่ีสถานศึกษา จะตองพัฒนาใหเปนองคการแหงการเรียนรู ท่ีมีการบริหารจัดการศึกษาท่ีเนน

ประสิทธิผล เปดโอกาสใหทุกภาคสวนในสังคม เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา ท้ังนี้เพราะการ

เปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาเปนปจจัยท่ีสําคัญ ในการท่ีจะนําไปสูการดําเนินการตาม

มาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายในและภายนอกของสถานศึกษาไปพรอมๆ กับการ

พัฒนากระบวนการจัดการศึกษา และภารกิจของสถานศึกษาในทุกๆ ดานใหบรรลุเปาหมายอยางมี

ประสิทธิภาพตอไป          
 

2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

         2.6.1 งานวิจัยในประเทศ 

 สชุาย จินะเสนา (2548, บทคัดยอ) ไดทําวิจัยเรื่อง การศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จ

ในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาภูเก็ต ผลการวิจัยพบวา

ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา

รายปจจัย พบวาท้ังเกาปจจัยอยูในระดับมากโดยปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ทัศนคติ รองลงมาคือ 

การมีภาวะผูนํา คุณภาพการสอนของครู การสื่อสาร การทํางานเปนทีม แรงจูงใจในการทํางาน 

ความรวมมือและการสนับสนุนจากแหลงอ่ืน การนิเทศ กํากับและติดตามการจัดการศึกษา และระบบ

คุณภาพและขอบขายความรับผิดชอบ ตามลําดับ การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน

ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาภูเก็ต โดยภาพรวมมีการปฏิบัติในระดับมาก ระดับความสําเร็จ

การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยรวม ทุกปจจัยอยูในระดับมาก ความสัมพันธ



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 

94 
 

ระหวางตัวแปรปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กับการดําเนินงานประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา พบวา มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 การวิเคราะห

ตัวแปรพยากรณโดยมีปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

จํานวน 9 ปจจัย และปจจัยดานชีวสังคม 4 ปจจัย พบวาปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จในการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษามีจํานวน 7 ปจจัย ไดแก ระบบคุณภาพและขอบขายความรับผิดชอบ 

ภาวะผูนํา แรงจูงใจในการทํางาน การสื่อสาร การทํางานเปนทีม  และขนาดโรงเรียนท่ีสงผลตอความสําเรจ็

ในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .01 

     ปาลิกา นิธิประเสริฐกุล. (2550, บทคัดยอ) ไดทําวิจัยเรื่องปจจัยดานภาวะผูนําและองคการ

แหงการเรียนรูท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในเขตพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝงทะเลตะวันออก พบวาภาวะผูนําของผูบริหาร

และองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ในเขตพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝงทะเลตะวันออก โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ดานประสิทธิผลของ

โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในเขตพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝง

ทะเลตะวันออก โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ดานภาวะผูนําและองคการแหงการเรียนรูกับ

ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในเขต

พัฒนาพ้ืนท่ีชายฝงทะเลตะวันออก โดยรวมและรายดานมีความสัมพันธกันทางบวก อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 สวนองคการแหงการเรียนรู ดานความคิดเชิงระบบ ภาวะผูนําเชิงจัดการ 

แบบการจัดการโดยยึดระเบียบ องคการแหงการเรียนรู ดานแบบแผนความคิดอานและองคการ 

แหงการเรียนรู ดานการมี วิสัยทัศนรวม สามารถพยากรณประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา โดยรวม

ไดรอยละ 62.10 และสามารถรวมกันทํานายไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

       วารสาน เมืองพรวน (2551, บทคัดยอ) ไดทําวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางวัฒนธรรม

สถานศึกษากับองคการแหงการเรียนรู ของสถานศึกษาระดับประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาหนองคาย ผลการวิจัยพบวา วัฒนธรรมสถานศึกษา และองคการแหงการเรียนรูในระดับ

ประถมศึกษา อยูในระดับมาก ท้ังโดยภาพรวมและรายดาน มีความสัมพันธกันทางบวกอยางมี

นัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ท้ังโดยภาพรวมและรายดาน โดยภาพรวมมีความสัมพันธระดับสูง  

เม่ือพิจารณาเปนรายดาน มีความสัมพันธในระดับปานกลางถึงคอนขางสูง 

       ปติพงษ วรรณรี (2551, บทคัดยอ) ไดทําวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางความเปนองคการ

แหงการเรียนรูในโรงเรียนกับประสิทธิผลการบริหารงานในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร

เขต 1 ผลการวิจัยพบวา มีความเปนองคการแหงการเรียนรูในโรงเรียนโดยรวมอยูระดับมาก พิจารณา

รายดานอยูระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี้ มีการเรียนรูเปนทีม มีวิสัยทัศน

รวม มีการคิดเชิงระบบ มีตัวแบบจากภายใน และการเปนบุคคลรอบรู การเปนองคการแหงการเรียนรู
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ในโรงเรียน มีความสัมพันธกันทางบวก กับประสิทธิผลการบริหารงานในโรงเรียน อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

     ศิริพร  โงนสาย (2552, บทคัดยอ) ไดทําวิจัยเรื่อง ปจจัยบรรยากาศของโรงเรียนกับองคการ

แหงการเรียนรูท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกวผลการวิจัย

พบวา บรรยากาศโรงเรยีนดานบรรยากาศแบบเปด และบรรยากาศแบบผูกพันโดยรวมอยูในระดับปานกลาง 

และบรรยากาศแบบปด อยูในระดับนอย   องคการแหงการเรียนรูท่ีสงผลและประสิทธิผลของโรงเรียน

อยูในระดับมาก บรรยากาศโรงเรียนดานบรรยากาศแบบเปดและองคการแหงการเรียนรู ดานความรอบรู 

แหงตน แบบแผนความคิดอาน การมีวิสัยทัศนรวม การเรียนรูเปนทีม และความคิดเชิงระบบ 

มีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียน ในระดับสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

ปจจัยบรรยากาศโรงเรียนดานบรรยากาศแบบเปด องคการแหงการเรียนรู ดานความคิดเชิงระบบ 

ดานความรอบรูแหงตน สามารถพยากรณประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

สระแกว ไดรอยละ 73.90   

       ณฐมนวรรณ ศิริสุขชัยวุฒ.ิ (2553, บทคัดยอ) ไดทําวิจัยเรื่องปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพของ

ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษา 

ในเขตภาคเหนือตอนลาง พบวาปจจัยท่ีเก่ียวของกับระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

และคุณภาพของระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ภาพรวมตัวแปรปจจัยตางๆ มีคุณภาพอยู

ในระดับมาก ไดแก ตัวแปรปจจัยดานการบริหาร ปจจัยดานโครงสราง ปจจัยดานบุคลากร ปจจัยดาน

กระบวนการ ปจจัยดานทรัพยากร คุณภาพของระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามลําดับ 

ในการทดสอบความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนระหวางปจจัยตางๆ ของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

ซ่ึงมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ  และอิทธิพลทางตรงระหวางตัวแปรแฝงนั้นยังมี

ความสอดคลองกับสภาพความเปนจริง ซ่ึงในความเปนจริงแลวตัวแปรตางๆ สามารถสงผลท้ังทางตรง

และทางออมตอกัน ความแปรปรวนของคุณภาพของระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ไดรอยละ 18.80 โดยปจจัยท่ีมีอิทธิพลโดยรวมตอคุณภาพของระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานมากท่ีสุด ไดแก ปจจัยดานกระบวนการ ปจจัยดานบุคลากร และปจจัยดานทรัพยากร 

และตัวแปรแฝงดานคุณภาพของระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (qualty) ไมไดรับอิทธิพล

ทางออมจากตัวแปรแฝงดานใดๆ ซ่ึงตัวแปรพยากรณท่ีมีอิทธิพลตอคุณภาพของระบบประกันคุณภาพ

ภายใน (qualty) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ทุกตัวแปร 

       วารุณี บํารุงสวัสดิ์ (2553, บทคัดยอ) ไดทําวิจัยเรื่องปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลการดําเนินงาน

การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในสังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครพนม พบวา

ปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพของระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยรวมและรายดานอยูใน

ระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดานภาวะผูนํา ดานการมีสวนรวมและปรึกษาหารือของ
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ผูท่ีเก่ียวของ ดานการติดตอสื่อสาร ดานการทํางานเปนทีม  ตามลําดับผลการวิเคราะหประสิทธิผล

การการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 

ปจจัยโดยรวมมีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลการดาํเนินงานการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ปจจัยดานการทํางานเปนทีม ดานการมีสวนรวม

และปรึกษาหารือของผูท่ีเกี่ยวของ ดานทรัพยากรทางการศึกษา ดานภาวะผูนํา ดานเทคโนโลยี

ทางการศึกษา มีอํานาจพยากรณประสิทธิผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยคาอํานาจการพยากรณรอยละ 73.00 และมีคาคลาดเคลื่อน

ของการพยากรณ .267 

    สุชาติ เสนาสี (2553, บทคัดยอ) ไดทําวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางทักษะการบริหารกับ

การปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของผูบริหาร ตามความคิดเห็นของครูสังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาจันทบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบวา ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา ประกอบดวย 

ทักษะดานเทคนิควิธี ทักษะดานมนุษยสัมพันธ และทักษะดานความคิดรวบยอดท้ัง 3 ดาน โดยรวม

และรายดานอยูในระดับมาก การปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา

ประกอบดวย ดานการเตรียมการ ดานการดําเนินการ และดานการรายงานท้ัง 3 ดาน โดยรวมและ

รายดานอยูในระดับมาก ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางทักษะการบริหารกับการปฏิบัติงาน

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา พบวา ทักษะการบริหารกับการปฏิบัติงาน

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธทางบวกอยูในระดับสูง 

(r = 0.81) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

     นฤมล บุญพิมพ. (2553, บทคัดยอ) ไดทําวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางความเปนองคการ

แหงการเรียนรูในโรงเรียนกับประสิทธิผลการบริหารงาน ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษากาญจนบุรี พบวา โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาญจนบุรี มีระดับความ

เปนองคการแหงการเรียนรูในโรงเรียนโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดาน พบวา มีระดับมาก

ทุกดานโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ มีการเรียนรูเปนทีม มีวิสัยทัศนรวม มีการคิดเชิงระบบ  

มีตัวแบบจากภายใน และ มีสมาชิกท่ีมีความเปนเลิศ  มีระดับประสิทธิผลการบริหารงานใน

โรงเรียน โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับ

จากมากไปหานอย คือ ดานการบริหารงานท่ัวไป การบริหารงานบคุคล การบริหารงานงบประมาณ 

และการบริหารงานวิชาการ ความเปนองคการแหงการเรียนรูในโรงเรียนมีความสัมพันธทางบวกกับ

ประสิทธิผลการบริหารงานในโรงเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

       ปราโมทย อิสโร. (2553, บทคัดยอ) ไดทําวิจัยเรื่อง ภาวะผูนําท่ีสงผลตอประสิทธิผลการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
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ข้ันพ้ืนฐาน พบวาภาวะผูนําองคการแหงการเรียนรูตามทฤษฎีของ เซ็งเก (Senge) สงผลตอประสิทธิผล

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา 

    อริยา คงเพียรภาค. (2554, บทคัดยอ)  ไดทําวิจัยเรื่อง ปจจัยทางการบริหารท่ีสงผลตอการ

ดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ขอนแกนเขต 4 พบวา สภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนขนาดเล็ก 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 4 ภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

ปจจัยทางการบริหารท่ีเปนตัวพยากรณการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนท่ีดีมีเพียง 6 ปจจัย 

คือ ปจจัยการจูงใจ การใชเทคโนโลย ีการทํางานเปนทีม ทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอน การติดตอสื่อสาร 

และโครงสรางของโรงเรียน โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณเทากับ 0.822 มีคาอํานาจพยากรณ 

รอยละ67.50 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

    กฤษฎา การชีุน. (2554, บทคัดยอ)  ไดทําวิจัยเรื่องปจจัยทางการบริหารที่สงผลตอการ

ดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1 

พบวา ระดบัปจจัยการบริหาร ระดับบริหารสถานศึกษาทุกดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไป

หานอย คือ ดานภาวะผูนํา ดานโครงสรางองคกร ดานการติดตอสื่อสาร สวนระดับปจจัยการบริหาร 

ระดับครูทุกดานอยูในระดับมากเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ ดานการทํางานเปนทีม ดานลักษณะ

บุคลากร ดานสภาพแวดลอมขององคการ สวนระดับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน

อยูในระดับมากทุกดาน ความสัมพันธระหวางปจจัยทางการบริหารท่ีสงผลตอการดําเนินงานประกัน

คุณภาพภายในของโรงเรียนขนาดเล็ก ทุกปจจัยมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณพบวา มีตัวแปรพยากรณท่ีสามารถพยากรณระดับการดําเนินงาน

ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ไดแก ดานโครงสรางองคกร 

ดานการติดตอสื่อสาร ดานวัฒนธรรมองคกร ดานลักษณะบุคลากร ดานการทํางานเปนทีม ดานแรงจูงใจ 

และดานปจจัยสภาพแวดลอมองคกร โดยมีอํานาจพยากรณได รอยละ 75.70  สวนปจจัยการบริหาร

ระดับครูท่ีมีอิทธิพลและสงผลตอระดับการปฏิบัติตามระบบการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของ

โรงเรียน โดยเรียงลําดับตามความสาํคัญไดแก ปจจัยดานวัฒนธรรม ปจจัยดานการทํางานเปนทีม 

และปจจัยดานสภาพแวดลอมองคกรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

         2.6.2 งานวิจัยตางประเทศ 

    บาเลส (Bales, 1993, Abstract) ไดทําการศึกษาวิจัยในเรื่องพัฒนาการของ ผูบริหารองคการ

ท่ีมีผลตอองคการแหงการเรียนรู โดยไดศึกษาในหนวยงานของรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกาผลของการศึกษา 

พบวา บางครั้งการเรียนรูจากเหตุการณท่ีเกิดข้ึนในลักษณะของ การอุบัติ คือ เปนเหตุการณท่ีเฉพาะหนา 

หรือเหตุการณท่ีไมไดคาดคิดมากอนจะสงผลตอ การเรียนรูของสมาชิกในองคการมากกวาการเรียนรู

ท่ีเกิดจากประสบการณขององคการหรือ การเรียนรูท่ีผานการดําเนินการอยางเปนกระบวนการ บอยครั้ง
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ท่ีการตอบสนองตอเหตุการณ เฉพาะหนาหรือเหตุการณท่ีอุบัติข้ึนกอใหเกิดความคิดสรางสรรคและ

เกิดกระบวนการเรียนรูในองคการไดมากกวามีงานวิจัยหลายชิ้นท่ีสอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรู

ท่ีกลาวถึงการเรียนรูท่ีเกิดข้ึนในภาวะท่ีไมปกติ หรือการตอบสนองตอภาวการณเฉพาะหนา การเรียน

ในลักษณะดังกลาว ผูบริหารองคการจะตองมีสวนอยางมากในที่นี้ไดมีการกลาวถึงความสําคัญ

ของพัฒนาการของผูบริหารกับการเกิดองคการแหงการเรียนรูไวเปนสาระสําคัญ 

 ปเตอร (Peter, 1993, pp. 76-81) ไดนําเสนอแนวคิดและกระบวนการประกันคุณภาพ

การศึกษาของสถาบันการศึกษาประเทศออสเตรเลียโดยในข้ันแรกกลาวถึงความจําเปนของการพัฒนา

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในปจจุบันและอนาคต ชี้ใหเห็นวาคุณภาพมีความสําคัญตอการศึกษา

อยางยิ่ง จากนั้นไดกลาวถึงกระบวนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาโดยตองยึดการเรียนรู

ของผูเรียนเปนสําคัญ ตองมีการกําหนดเปาหมายและทิศทางการพัฒนาการเรียนรูอยางชัดเจน ใหทุกคน

ท่ีเก่ียวของมีสวนรวม มีการตัดสินใจโดยใชฐานขอมูลท่ีมีคุณภาพ กําหนดระบบและวิธีการควบคุม

คุณภาพท้ังในสวนของกระบวนการและผลลัพธและมุงม่ันใหสถานศึกษาเปนเสมือนองคการ

แหงการเรียนรูท่ีมีกระบวนการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง และมีการวางแผนการจัดการดําเนินงาน

คุณภาพเชิงรุก และไดมีการสรุปการประกันคุณภาพการศึกษาวาไมสามารถรับประกันคุณภาพของตัว

ผูเรียนได แตกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาสามารถใชเปนวิธีการท่ีจะนําไปสูองคการแหงการ

เรียนรูท่ีมีการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องได 

  เบอรเน็ตและโอเบรียน (Bernett & O’Brien, 1994, Abstract) ไดศึกษาวิจัยเก่ียวกับปจจัย

ท่ีสงผลตอความเปนองคการแหงการเรียนรู ซ่ึงผลการวิจัยพบวา มีปจจัยสําคัญท่ีสงผลตอความเปน

องคการแหงการเรียนรู 12 ปจจัย คือ 1) กลยุทธหรือวิสัยทัศน 2) การปฏิบัติเชิงการบริหาร  

3) การปฏิบัติเชิงการจัดการ 4) บรรยากาศ 5) องคการหรือโครงสรางของงาน 6) การเลื่อนไหลของ

ขอมูลสารสนเทศ 7) การปฏิบัติของบุคคลและทีมงาน 8) กระบวนการทํางาน 9)เปาหมายหรือขอมูล

ยอนกลับการปฏิบัติงาน 10) การฝกอบรมหรือการศึกษา 11) การพัฒนารายบุคคลหรือทีมงาน  

12) การใหรางวัลหรือการยอมรับ 

 เซปปเทลลี่ (Ceppetelli, 1995, pp. 56-90) ไดศึกษาการสรางองคการแหงการเรียนรูใน

กลุมโรงพยาบาลเวอรมอนท ซ่ึงประกอบดวยโรงพยาบาลชุมชนในเครือขาย รวมท้ังสิ้น 15 แหงผูวิจัย

ไดศึกษาโดยใชกรอบแนวคิดของเซ็งเก ซ่ึงประกอบดวยองคประกอบท่ีทําใหเกิดองคการแหงการเรียนรู 

5 ประการ ไดแก การเปนบุคคลรอบรู แบบแผนความคิด การมีวิสัยทัศนรวมการเรียนรูรวมกันเปนทีม 

และการคิดอยางเปนระบบ ผูวจิัยดําเนินการศึกษาโดยใหผูบริหารของฝายการพยาบาลจากโรงพยาบาล

ดังกลาว 7 แหง เขารวมประชุมเพ่ือนําเสนอการใชแหลงเรียนรูเพ่ือการศึกษาตอเนื่อง โดยในข้ันแรก 

มีการชี้ใหเห็นความแตกตางระหวางสถานการณปจจุบันกับการสรางวิสัยทัศนรวมกันในอนาคต 

การปฏิบัติการดังกลาวเปนสิ่งจาํเปน ท้ังนี้เพราะสามารถชวยลดชองวางระหวางความเปนจริงกับวิสัยทัศนได 
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ซ่ึงชองวางท่ีมีอยูนี้เปนสิ่งท่ีกอใหเกิดแรงเครียด แหงการสรางสรรค ซ่ึงจะเปนพลังท่ีจะนํามาใชในการ

ดึงดูดความเปนจริงไปสูวิสัยทัศนผลการศึกษาพบวา มีผลลัพธท่ีสามารถวัดไดซ่ึงประกอบดวย บทบาทใหม

ของผูท่ีเปนและไมเปนพยาบาล มีการนํารูปแบบการบริหารจัดการท่ีสรางข้ึนไปใช และมีการปฏิบัติ

ตามวิธีการเปลี่ยนแปลง (critical pathway) นอกจากนี้ยังพบวา ระยะเวลาท่ีอยูในโรงพยาบาลลดลง

วัฒนธรรมมีการเปลี่ยนแปลงในทางบวก ความพึงพอใจของผูปวยและพยาบาลและความรวมมือ

ระหวางแพทยและพยาบาลเปนไปในทางบวกเชนกัน สวนในดานคุณคาท่ีเกิดข้ึน พบวา เกิดเครือขาย

ท้ังดานการปฏิบัติและดานการศึกษา ผลจากการสัมภาษณพบวา พยาบาลเขารวมโครงการอยาง

กระตือรือรนการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเกิดจากการท่ีพยาบาลมีความรูสึกวา ตนเปนสวนหนึ่งของ

องคการ ผลท่ีตามมาจากการท่ีพยาบาลเขารวมโครงการ คือ มีการแกไขปญหารวมกันแลกเปลี่ยน

ประสบการณกัน และมีการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 

 ไบเรมา และเบอรดิส (Bierema & Berdish; อางถึงใน, อุสาห เจียมจนัทร, 2549 หนา 39) 

ไดอธิบายถึงงานวิจัย เรื่อง Creating a learnization: A case study of outcomes and lessons learned 

มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลของการจัดองคการเอ้ือการเรียนรู โดยใชวินัย 5 ประการของ เซ็งเก 

(Senge, 1990) ของบริษัทฟอรดมอเตอร วาพนักงานประยุกตใชความคิดรวบยอดเก่ียวกับทฤษฎี

องคการ เอ้ือการเรียนรูอยางไร และอะไรคืออุปสรรคของการเกิดการใชกระบวนการเรียนรู 

อยางมีประสิทธิภาพ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยสรุปวา EFHD ประสบความสําเร็จมากใน

การนําองคการเอ้ือการเรียนรูมาใช การเรียนรูไมวาเปนระดับบุคคล ระดับกลุมหรือองคการ ยอมสงผล

ตอองคการใหญ และชุมชน โดยท่ีการเรียนรูระดับบุคคล เกิดการพัฒนาแหงตน และสามารถถายทอด

การเรียนรูไปใชในการทํางาน มีการประเมินตนเอง มีความคิดแบบไตรตรอง และมีวิสัยทัศนท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

มีปฏิสัมพันธ กับคนรอบขางและชุมชนดีข้ึน 

  แพททริคเซีย (Pattricia, 2000, p. 145) ไดศึกษาการประเมินการกาวไปสูประกันคุณภาพ

การศึกษาและการควบคุมการปฏิบัติงานในประเทศเยอรมัน สวีเดน ฝรั่งเศส นิวซีแลนด และออสเตรเลีย

พบวามีการเปลี่ยนแปลงอยางมากมายจากจังหวัดหนึ่งไปยังอีกจังหวัดหนึ่ง การประกันคุณภาพการศึกษา

และการควบคุมการประเมิน ถือวาเปนสิ่งสําคัญท่ีครูตองรับผิดชอบตออาชีพของตน ซ่ึงตองดําเนินการ

ไปอยางมีเหตุผลและกระบวนการท่ีชัดเจนในประเทศฝรั่งเศส ใหความสําคัญและเชื่อถือกับการใช

ขอสอบภายนอกโรงเรียนมีการควบคุมจากสวนกลาง ในประเทศนิวซีแลนด ใหความสําคัญกับการ

ประเมิน จากบุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวของกับสถานศึกษานํากระบวนการมาตรฐานกลางมาอางอิง 

        จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการเปนองคการแหงการเรียนรู และ ความสัมพันธ

ระหวางการเปนองคการแหงการเรียนรูกับการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ท่ียกมาขางตน เปนการมององคการแหงการเรียนรูในเชิงปองกันปญหาในระยะยาว เปนการวางแผน

เพ่ืออนาคต โดยมีความเชื่อวาหากสมาชิกองคการเขาใจการเปลี่ยนแปลงตางๆ ขององคการ



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 

100 
 

และสภาพแวดลอมอยางถองแทแลว จะสามารถปองกันปญหาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได ซ่ึงพบวา

หลายหนวยงานหรือองคการท้ังในประเทศ และตางประเทศ เชน มหาวิทยาลัย โรงเรียน โรงพยาบาล 

หรือธนาคารใหความสําคัญกับการพัฒนาองคการใหเปนองคการแหงการเรียนรู ซ่ึงถือวาการ

พัฒนาองคการแหงการเรียนรูเปนปจจัยสําคัญท่ีจะพัฒนาองคการทุกองคการไปสูความสําเร็จ  

ซ่ึงมีนักวิจัยหลายทานไดทําการศึกษาวิจัยในหลายประเด็น เชน การศึกษาสภาพการความเปน

องคการแหงการเรียนรู การพัฒนาตัวชี้วัด การศึกษาปจจัยท่ีเก่ียวของกับ การพัฒนาองคการแหงการ

เรียนรู การศึกษาวิเคราะหความสัมพันธ เปนตน ซ่ึงผลการวิจัย พบวา องคการสวนใหญมีการพัฒนา

องคการแหงการเรียนรูอยูในระดับมาก สําหรับดานปจจัยทางการบริหารท่ีสงผลตอความเปนองคการ

แหงการเรียนรู พบวา มีหลายปจจัยท่ีเก่ียวของ ไดแก กระบวนการสรางวิสัยทัศนรวมกัน การเปน

บุคคลท่ีรอบรู การเรียนรูรวมกันเปนทีม การคิดอยางเปนระบบ การมีแบบแผนความคิด  การเรียนรู

กลยุทธ การเรียนรูวัฒนธรรม การเรียนรูเชิงระบบ การเรียนรูกระบวนการคิดวิเคราะห การพัฒนา

หนวยงานและทีมงาน การปรับสภาวะแวดลอม เปนตน นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบวาในองคการท่ีมี

ขนาดตางกันมีสภาพการบริหารการพัฒนาองคการแหงการเรียนรูแตกตางกันดวย ท้ังนี้เพ่ือเปนประโยชน

สูงสุดในการนํามาพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยกระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ซ่ึงเปนภารกิจสําคัญของกระบวนการบริหารการศึกษา ท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่องโดยมีการจัดทํา

รายงาน ประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเก่ียวของ และเปดเผยตอสาธารณชน 

เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก

ซ่ึงจะสงผลใหผูเรียนไดรับการดูแล ไดเรียนรูอยางเต็มศักยภาพอยางตอเนื่อง จึงเปนระบบท่ี

สรางความม่ันใจใหแกผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน ตลอดท้ังผูมีสวนเก่ียวของกับการจัดการศึกษา 

วาผูเรียนจะไดรับการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยใหความสําคัญในการกํากับ ติดตาม 

ตรวจสอบ คุณภาพการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 

2.7 สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

         ในการดําเนนิการวิจยัในครั้งนี ้ผูวิจัยสนใจศึกษาการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา 

ท่ีสงผลตอการดําเนินการตามมาตรฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  ในปการศึกษา 2555 โดยผูวิจัยใชแนวคิดเก่ียวกับ

องคการแหงการเรียนรูตามแนวคิดของ เซ็งเก (Senge, 1990, pp. 13-19) ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้   

               1) การเปนบุคคลรอบรู (personal mastery) หมายถึง คุณลักษณะของบุคลากร 

ในสถานศึกษาท่ีมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานดานตางๆ มีความรูความสามารถ มีความคิดริเริ่ม

สรางสรรค และเจตคติท่ีดีในการปฏิบัติงาน รูจักยอมรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยี  
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มีวุฒิภาวะทางอารมณสูง รักความสามัคคีของหมูคณะ พัฒนาตนเองดวยการใฝหาความรูสิ่งใหมๆ  

มาพัฒนางานในหนาท่ี มีความรูสึกรวมเปนเจาของสถานศึกษา เปนผลจากการไดรับการสงเสริม

พัฒนาจากสถานศึกษาใหเปนบุคคลรอบรูอยางตอเนื่อง 

               2) การมีวิสัยทัศนรวม (shared vision) หมายถึง คุณลักษณะของบุคลากรในสถานศึกษา

ท่ีรวมกันคิด รวมกันสรางวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย วัตถุประสงค และยุทธศาสตรของสถานศึกษา 

มีความมุงม่ันปฏิบัติงานเพ่ือใหบรรลุผลตามวิสัยทัศน ซ่ึงบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการปรับปรุง

วิสัยทัศนใหมีความทันสมัย และสอดคลองกับภารกิจของสถานศึกษา โดยบุคลากรมีรูปแบบและวิธีการ

สื่อสารคลายคลึงกันเพ่ือการโนมนาวใจผูอ่ืนใหคลอยตามและปฏิบัติงานจนสําเร็จตามเปาหมายของ

สถานศึกษา 

               3) การมีรูปแบบการคิด (mental model) หมายถึง คุณลักษณะของบุคลากรท่ีมี 

วิธีคิดในการพัฒนาการเรียนรู สามารถปรับรูปแบบวิธีคิดของตนใหสอดคลองกับสถานการณและ

เปาหมายของสถานศึกษา มีวิธีการคิดหลายๆ วิธ ีแลวนํามาสรางสรรคงานในหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพ 

เขาใจบทบาทหนาท่ีของตนและกิจกรรมตางๆ ของสถานศึกษา และมีความคิดท่ีถูกตองคิดถึงประโยชน

สวนรวมเปนหลัก 

 

 

               4) การเรียนรูเปนทีม (team learning)  หมายถึง คุณลักษณะของบุคลากรในสถานศึกษา

ท่ีมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ขาวสาร ความรู ความคิดเห็น หรือประสบการณ รูจักรับฟงความคิดเห็น

ของผูอ่ืน สามารถคิด แกปญหาดวยระบบกลุม มีความไววางใจกันประสานงานไดดี มีการชวยเหลือ

เก้ือกูลซ่ึงกันและกัน มีการทํางานรวมกันเปนทีมสําเร็จบรรลุเปาหมายของสถานศึกษา 

               5) การคิดอยางเปนระบบ (systems thinking)  หมายถึง คุณลักษณะของบุคลากร

ในสถานศึกษาท่ีมีความคิดเชื่อมโยง คิด มอง หรือกําหนดเปาหมายการดําเนินงาน การปฏิบัติงานใน

ภาพรวม มีความคิดทันเหตุการณสามารถปรับรูปแบบวิธีคิดใหสอดคลองกับเปาหมายของสถานศึกษา 

มีความคิดเชิงระบบไมแยกพัฒนาสวนใดสวนหนึ่ง พัฒนาการเรียนรูของบุคลากรอยางเปนระบบ เขาใจ

ถึงความสัมพันธระหวางสิ่งตางๆ ท่ีเปนองคประกอบท่ีตองพัฒนาเชิงระบบ 

         ในการวิจัยเก่ียวกับการดําเนินการตามมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ในครั้งนี้ ผูวิจัยมีความ

สนใจแนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงไดกําหนดไว 5 ดาน 

(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2554, หนา 11 -16) ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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                  1) มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน หมายถึง การดําเนินการตามเกณฑท่ีกําหนด 

เก่ียวกับผูเรียนในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนซ่ึงประกอบดวย ผูเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ มีสมรรถภาพ

ทางกายตามเกณฑ รูจักปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดหลีกเลี่ยงจากสภาวะที่เสี่ยง มีความม่ันใจ

และกลาแสดงออก มีมนุษยสัมพันธท่ีดี มีการสรางผลงานจากการเขารวมกิจกรรมดานตางๆ  

มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามหลักสูตร รูจักเอ้ืออาทรผูอ่ืน มีความกตัญูกตเวที ยอมรับความคิด

และวัฒนธรรมท่ีแตกตาง รวมอนุรักษสิ่งแวดลอม มีนิสัยรักการอานและแสวงหาความรู มีทักษะใน

การอาน ฟง ดู พูด เขียนและตั้งคําถาม มีการเรียนรูรวมกัน รูจักใชเทคโนโลยี สามารถสรุปความคิด

จากเรื่องท่ีอาน ฟง ดู และสามารถสื่อสารโดยการพูดหรือเขียน มีการนําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหาดวย

วิธีการของตนเอง ตัดสินใจแกปญหาโดยมีเหตุผล มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ผลการประเมินสมรรถนะ การอาน คิดวิเคราะหและเขียน และผลการทดสอบระดับชาติเปนไปตามเกณฑ 

มีการวางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ โดยทํางานอยางมีความสุข มุงมั่นพัฒนางาน 

และภูมิใจในผลงานของตนเอง สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได และมีความรูสึกท่ีดีตออาชีพสุจริต                   

                  2) มาตรฐานดานจัดการศึกษา  หมายถึง การดําเนินการตามเกณฑท่ีกําหนดเก่ียวกับ

บทบาทของคร ูผูบริหาร และกรรมการสถานศึกษาซ่ึงประกอบดวย ครูมีการกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียน 

มีการวิเคราะหผูเรียน ออกแบบและการจัดการเรียนรูท่ีตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล โดยใช

สื่อเทคโนโลยีและนําภูมิปญญาของทองถ่ินมาจัดการเรียนรู  มีการวัดและประเมินผลดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 

ใหคําปรึกษาและแกไขปญหาใหแกผูเรียน มีการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 

จัดการเรียนการสอนเต็มเวลา เต็มความสามารถ สวนผูบริหารเปนผูมีวิสัยทัศน ภาวะผูนํา และความคิดริเริ่ม 

ใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวม มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ทําใหนักเรียน ผูปกครองและชุมชน

พึงพอใจ มีการใหคําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใสการจัดการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา

รูจักและปฏิบัติหนาท่ีตามระเบียบ มีการกํากับ ติดตาม การดําเนินงานของสถานศึกษา ผูปกครอง

และชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนา หลักสูตรสถานศึกษาสอดคลองกับทองถ่ิน จัดรายวิชาเพ่ิมเติม

ใหเลือกเรียนตามความถนัด และความสนใจ มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีตอบสนองความตองการ

ผูเรียน สนับสนุนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรูไดดวยตนเอง มีการนิเทศภายใน มีการ

จัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน หองเรียน และหองอ่ืนๆ มีความม่ันคง สะอาดและปลอดภัย จัดโครงการ

สงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูเรียน จัดหองสมุดใหบริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กําหนดมาตรฐานการศึกษา มีการดําเนนิการตามแผนพัฒนาการ จัดระบบขอมูลสารสนเทศ และนําไปใช

ในการบริหารจัดการสถานศึกษาและประเมินคุณภาพภายใน มีการนําผลการประเมินคุณภาพท้ังภายใน

และภายนอกไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และจัดทํารายงานประจําป  

                  3) มาตรฐานการสรางสังคมแหงการเรียนรู หมายถึงการดําเนินการตามเกณฑ

ท่ีกําหนดของสถานศึกษา เก่ียวกับการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาและใช
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ประโยชนจากแหลงเรียนรู ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและ

บุคลากรของสถานศึกษา รวมท้ังผูท่ีเก่ียวของ โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรภายใน

สถานศึกษา ระหวางสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองคกรท่ีเก่ียวของ 

                  4) มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา หมายถึง การดําเนินการตามเกณฑ

ท่ีกําหนดของสถานศึกษา เก่ียวกับการจัดโครงการ กิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย 

วิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนของสถานศึกษา และเก่ียวกับผลการดําเนินงานสงเสริมใหผูเรียนบรรลุ

ตามเปาหมาย วิสัยทัศนปรัชญา และจุดเนนของสถานศึกษา 

                    5) มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม หมายถึง การดําเนินการตามเกณฑท่ีกําหนด

เก่ียวกับภารกิจของสถานศึกษา ท่ีจะตองปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลและหนวยงานตนสังกัด 

โดยสถานศึกษาจัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเนน ตามแนวทางการปฏิรูป

การศึกษา เพ่ือใหผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายและพัฒนาดีข้ึนกวาท่ีผานมา 
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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

         การวิจัยครั้งนี้ใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ (survey research) เปนการศึกษาการเปน

องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา ท่ีสงผลตอการดําเนินการตามมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  ในปการศึกษา 

2555 โดยมีวิธีดําเนินการวิจัยตามข้ันตอนตอไปนี้ 

         3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

         3.2 เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 

         3.3 การสรางเครื่องมือ 

         3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

         3.5 การวิเคราะหขอมูล 

         3.6 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 วิธีดําเนินการวิจัย ไดจัดทําดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 

3.1 ประชากรและกลุมตวัอยาง 

 

         3.1.1 ประชากร ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา และครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ปการศึกษา 2555 สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของรัฐ จํานวน 142 แหง 

จําแนกได ดังนี้ 

               1) ผูบริหารสถานศึกษา  จํานวน 142  คน   

               2) ครู              จํานวน 1,448  คน  

                   รวมประชากรท้ังสิ้น     จํานวน 1,590  คน 

         3.1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา และคร ูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  ปการศึกษา 2555   ท่ีคัดเลือกจากกลุมประชากร ดังนี้ 

     ข้ันท่ี 1 ผูบริหารสถานศึกษา ซ่ึงไดท้ังหมด จํานวน 142 คน  

         ข้ันท่ี 2 คร ูมีวิธีการ ดังนี้ 
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                  1) กําหนดกลุมตัวอยางตามตารางของเครจซ่ี และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 

1970, pp. 607-610) โดยกําหนดตามสัดสวนของประชากรแยกตามรายอําเภอ คือ อําเภอเมือง 

อําเภอบานโพธิ์ อําเภอบางปะกง อําเภอบางน้ําเปรี้ยว ใชการเทียบบัญญัติไตรยางศและสุมอยาง

งาย (Simple random sampling) ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 306 คน (ดูภาคผนวก ข หนา 152) 

 

      2) คํานวณหากลุมตัวอยางตามสัดสวนประชากรในแตละอําเภอ โดยวิธีการการเทียบบัญญัติไตรยางศ 

และสุมอยางงายโดยการจับสลาก รวมกลุมตัวอยางท้ังสิ้น 448 คน รายละเอียด ดังตาราง 5 

 

ตาราง 5  จําแนกประชากรและกลุมตัวอยาง คร ูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

            ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  ปการศึกษา 2555  จําแนกตามรายอําเภอ 

 

อําเภอ โรงเรียน 

ประชากร กลุมตัวอยาง 

ผูบริหาร

สถานศึกษา 

คร ู รวม ผูบริหาร

สถานศึกษา 

คร ู รวม 

เมือง 37 37 523 560 37 110 147 

บานโพธิ ์ 25 25 167 192 25 37 62 

บางปะกง 29 29 303 332 29 64 93 

บางน้ําเปรี้ยว 51 51 455 506 51 95 146 

รวม 142 142 1,448 1,590 142 306 448 

 

3.2 เคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล 

 

         เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการเปนองคการแหงการเรียนรู

ของสถานศึกษา และการดําเนินการตามมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาซ่ึงเปน

เครื่องมือท่ีผูวิจัยสรางเอง แบงเปน 3 ตอน คือ 

 ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลพ้ืนฐาน สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปน

แบบตรวจสอบรายการ (Check list) 

         ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ท้ัง 5 ดาน ตามแนวคิดของ เซ็งเก  

( Senge, 1990, pp. 13-19) คือ 1) การเปนบุคคลรอบรู  2) การมีวิสัยทัศนรวม 3) การมีรูปแบบ

การคิด 4) การเรียนรูเปนทีม 5) การคิดอยางเปนระบบ ซ่ึงแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบมาตรา
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สวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ โดยอาศัยแนวทางหรือแนวคิดของ เบสท และคาหน (Best 

& Kahn, 1993, p. 246) 

         ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการดําเนินการตามมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ซ่ึงสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดกําหนดไว 5 ดาน คือ 1) มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน   

2) มาตรฐานดานจัดการศึกษา  3) มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู  4) มาตรฐานดาน 

อัตลักษณของสถานศึกษา 5) มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐาน, 2554, หนา 11 -16)  ซ่ึงแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)  

5 ระดับ โดยอาศัยแนวทาง หรือแนวคิดของ เบสท และคาหน (Best & Kahn, 1993, p. 246) 

 

3.3 การสรางเคร่ืองมือ 

 

         3.3.1 ศึกษาทฤษฎี เอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการเปนองคการแหงการเรียนรู

ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ท้ัง 5 ดาน 

ตามแนวคิดของ เซ็งเก ( Senge, 1990, pp. 13-19) เสนอแนวทางในการสรางองคการแหงการเรียนรู

ไวจํานวน 5 ประการ (the fifth disciplines) ซ่ึงเปนพ้ืนฐานหลักของการทําความเขาใจองคการ

แหงการเรียนรู และเปนแนวทางในการสรางองคการแหงการเรียนรูใหเกิดข้ึน ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญ

ท่ีสนับสนุนใหเกิดองคการแหงการเรียนรู คือ 1) การเปนบุคคลรอบรู 2) การมีวิสัยทัศนรวม  

3) การมีรูปแบบการคิด 4) การเรียนรูเปนทีม 5) การคิดอยางเปนระบบ พรอมกับศึกษาทฤษฎี เอกสาร 

ตํารา และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการตามมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดกําหนดไว 5 ดาน คือ 1) มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน  2) มาตรฐานดาน

จัดการศึกษา  3) มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู  4) มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา 

5) มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2554, หนา 11 -16) 

         3.3.2 ศึกษาแบบสอบถามของผูวิจัย จํานวน 5 ราย ดังนี้ (1) พรทิพย ไชยประณิธาน (2553, 

หนา 103-106) (2) วารสาน เมืองพรวน (2551, หนา 206-208) (3) ปติพงษ วรรณรี (2551, หนา 

187-191) (4) ไชยา กรมแสง (2553, หนา 176-179) (5) แสงเพียร งานดี (2553, หนา 101-109)  

         3.3.3 สรางแบบสอบถามฉบับรางท่ีเก่ียวกับการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ท้ัง 5 ดาน ตามแนวคิดของ เซ็งเก 

(Senge, 1990, pp. 13-19) และสรางแบบสอบถามฉบับรางท่ีเก่ียวกับการดําเนินการตามมาตรฐาน
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เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดกําหนดไว 5 ดาน 

         3.3.4 ปรึกษาอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ เพ่ือตรวจสอบปรับปรุงแกไข นําแบบสอบถาม

ท่ีปรับปรุงแกไขแลว ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรง (validity) และความถูกตองของเนื้อหา 

(content) โดยใชเทคนิค IOC (ดูภาคผนวก ค หนา 158 ) แลวนําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขตาม

ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน ดังมีรายชื่อตอไปนี้ 

                  1) ดร.นุสินธุ รุงเดช           รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

                         (ดานเนื้อหา)                      ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

                  2) นายไพจิตร ใหมศาสตร           ผูอํานวยการโรงเรียนพรหมานุเคราะห 

                         (ดานเนื้อหา)                      สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

                                                              ฉะเชิงเทรา เขต 1 

                  3) นางสาวนวลจันทร  พูลสวัสดิ์    ครวูิทยฐานะชํานาญการพิเศษ (สาขาภาษาไทย) 

                          (ดานภาษา)                       โรงเรียนวัดดอนทอง สํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

                                                               การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

                  4) นายธานินทร ปญญาวัฒนากุล  รองประธานกรรมการบริหารศูนยเครือขาย สมศ.   

                          (ดานเนือ้หา)                     มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร                  

        5) ดร.ปริญญา มีสุข           อาจารยสาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว  

                          (ดานสถิติวิจัย)           มหาวิทยาลัยราชภฎัราชนครินทร 

         3.3.5 นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try out) กับกลุมบุคคลท่ีมี

ลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยาง ซ่ึงเปนสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โรงเรียนละ 2 คน ประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษา 1 คน และ ครู 1 คน 

จํานวน 15 โรงเรียน รวมท้ังสิ้นจํานวน 30 คน ดังนี้ 

                  1) โรงเรียนบานหนองปลาไหลราษฎรบํารุง   จํานวน 2 คน   

                  2) โรงเรียนวัดวังเย็น       จํานวน 2 คน 

                  3) โรงเรียนโกรกแกววงพระจันทร             จํานวน 2 คน   

                  4) โรงเรียนวัดเนินไร        จํานวน 2 คน 

                  5) โรงเรียนหนองน้ําขาวเจริญราษฎร    จํานวน 2 คน   

                  6) โรงเรียนวัดหนองไมแกว       จํานวน 2 คน 

                  7) โรงเรียนไมแกวประชานุเคราะห       จํานวน 2 คน   

                  8) โรงเรียนตลาดบางบอ          จํานวน 2 คน 

       9) โรงเรียนวัดหนองไมแกน   จํานวน 2 คน 
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                  10) โรงเรียนวัดทุงสะเดาประชาสรรค         จํานวน 2 คน   

                  11) โรงเรียนวัดแปลงยาว             จํานวน 2 คน 

                  12) โรงเรียนบานหนองสทิต               จํานวน 2 คน   

                  13) โรงเรียนวัดหัวสําโรง              จํานวน 2 คน 

                  14) โรงเรียนวัดคลองสอง                  จํานวน 2 คน   

                  15) โรงเรียนวัดอาวชางไล             จํานวน 2  คน 

         3.3.6 นําแบบสอบถามท่ีทดลองใชแลวไปหาคาความเชื่อม่ันดวยวิธีของ Cronbach 

(Cronbach, 1990, pp. 202-204) ท่ีเรียกวา “สัมประสิทธิ์แอลฟา (α- Coeffcient) ” ผลการคํานวณหา

คาความเชื่อม่ันแบบสอบถามท้ังฉบับปรากฏวา แบบสอบถามการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษามีคา

ความเชื่อม่ัน .91 และการดาํเนินการตามมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามี

ความเชื่อม่ัน .95  ซ่ึงเหมาะสมท่ีจะใชเปนแบบสอบถามจริงได          

 3.3.7 นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลวทําเปนฉบับสมบูรณเพ่ือเก็บขอมูลตอไป 

 

3.4 การเก็บรวบรวมขอมลู 

 

 ผูวิจัยไดดําเนินเปนข้ันตอนตอไปนี้ 

 3.4.1 บันทึกเสนอใหบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร ออกหนังสือ

ขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม ถึงผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 เพ่ือขออนุญาตเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง ท่ีกําหนดไว 

 3.4.2 นําหนังสือเสนอตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ แลวนําหนังสือท่ีผานการพิจารณา เสนอตอผูอํานวยการสถานศึกษาท่ี

ไดกําหนดเปนกลุมตัวอยาง เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเก็บขอมูลตอไป 

 3.4.3 การสงแบบสอบถามใหกลุมตัวอยาง ผูวิจัยสงดวยตัวเอง 

      3.4.4 สงแบบสอบถามจํานวน 448 ฉบับ  

       3.4.5 การเก็บรวบรวมแบบสอบถาม ผูวิจัยเดินทางไปรวบรวมดวยตนเอง หลังจากสง

แบบสอบถามไปแลว 2 สัปดาห 

 3.4.6 ถายังไมไดรับแบบสอบถามคืน ผูวิจัยนัดกลับมารับแบบสอบถามอีกใน 1 สัปดาห 

 

3.5 การวิเคราะหขอมูล 

 

 ผูวิจัยไดดําเนินการดังตอไปนี้ 
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     3.5.1 บรรณาธิกรจํานวนและความถูกตองของแบบสอบถาม ที่ไดรับคืนมาแตละฉบับ 

     3.5.2 วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร  

      3.5.3 เกณฑการใหคะแนนแบบสอบถาม และการแปลความหมายของคะแนนท่ีกําหนดไว

เปนจํานวน  1 ชุด โดยแบงเปน  3 ตอน คือ 

  1) แบบสอบถามตอนท่ี 1 ขอมูลเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ใชการ

คํานวณหาคารอยละ 

                  2) แบบสอบถามตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการเปนองคการแหงการเรียนรู

ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จํานวน 30 ขอ 

ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  นอย  

นอยท่ีสุด โดยอาศัยแนวทาง หรือแนวคิดของ เบสท และคาหน (Best & Kahn, p. 246) ดังนี้ 

                  5 หมายถึง การเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาในระดับ  มากท่ีสุด  

                  4 หมายถึง การเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาในระดับ  มาก  

                  3 หมายถึง การเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาในระดับ  ปานกลาง  

                  2 หมายถึง การเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาในระดับ  นอย  

                  1 หมายถึง การเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาในระดับ  นอยท่ีสุด 

              การแปลความหมายของคะแนน เปนวิเคราะหเพ่ือทราบวาสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีการดําเนินการเก่ียวกับการเปนองคการแหงการ

เรียนรูของสถานศึกษาระดับใด โดยการหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาเฉลี่ยของคะแนน

เปนตัวชี้วัด ซ่ึงกําหนดเกณฑโดยอาศัยแนวทาง หรือแนวคิดของ บุญชม ศรีสะอาด (2543, หนา 100) ดังนี้ 

              ระดับคะแนนเฉลี่ย                 ความหมาย 

            4.51 – 5.00   การเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาในระดับ มากท่ีสุด 

            3.51 – 4.50 การเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาระดับ มาก 

            2.51 – 3.50 การเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาในระดับ ปานกลาง 

            1.51 – 2.50 การเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาในระดับ นอย 

            1.00 – 1.50 การเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาในระดับ นอยท่ีสุด 

                  3) แบบสอบถามตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการดําเนินการตามมาตรฐาน

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 จํานวน 65 ขอ ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 

คือ มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  นอย  นอยท่ีสุด โดยอาศัยแนวทาง หรือแนวคิดของ เบสท และคาหน 

(Best & Kahn, p. 246) ดังนี้ 

                  5 หมายถึง การดําเนินการตามมาตรฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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                                  ในระดับ มากท่ีสุด  

                  4 หมายถึง การดําเนินการตามมาตรฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา        

                                  ในระดับ มาก  

                  3 หมายถึง การดําเนินการตามมาตรฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

                                  ในระดับ ปานกลาง  

                  2 หมายถึง การดําเนินการตามมาตรฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

                                  ในระดับ นอย  

                  1 หมายถึง การดําเนินการตามมาตรฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

                                  ในระดับ นอยท่ีสุด 

                 การแปลความหมายของคะแนน เปนวิเคราะหเพ่ือทราบวาสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีการดําเนินการตามมาตรฐาน

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยูในระดับใด โดยการหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

คาเฉลี่ยของคะแนนเปนตัวชี้วัด ซ่ึงกําหนดเกณฑโดยอาศัยแนวทาง หรือแนวคิดของ บุญชม ศรีสะอาด 

(2543, หนา 100) ดังนี้ 

                   ระดับคะแนนเฉลี่ย           ความหมาย 

                  4.51 – 5.00 การดําเนินการตามมาตรฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน  

                                       สถานศึกษาในระดับ มากท่ีสุด 

                  3.51 – 4.50 การดําเนินการตามมาตรฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน  

                                       สถานศึกษาในระดับ มาก 

                  2.51 – 3.50 การดําเนินการตามมาตรฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน  

                                       สถานศึกษาในระดับ ปานกลาง 

                  1.51 – 2.50 การดําเนินการตามมาตรฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน  

                                       สถานศึกษาในระดับ นอย 

                  1.00 – 1.50 การดําเนินการตามมาตรฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน  

                                       สถานศึกษาในระดับ นอยท่ีสุด 

         3.5.4 การหาคารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และดําเนินการวิเคราะหขอมูล

ความสัมพันธระหวางการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษากับการดําเนินการตามมาตรฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

โดยใชการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน และทดสอบนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงการพิจารณา

ความสัมพันธจากคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสันท่ีคํานวณไดมาแปลผลในรูปของความสัมพันธ 

(บุญชม ศรีสะอาด และบุญสง นิลแกว, 2535, หนา 107) โดยใชหลักเกณฑดังนี้ 
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               1) คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเปน 0 หมายถึง ตัวแปรท้ังสองไมมีความสัมพันธกัน 

               2) คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูระหวาง -1 และ +1 หมายถึงตัวแปรท้ังสอง 

มีความสัมพันธกันโดยท่ีทิศทางของความสัมพันธพิจารณาจากเครื่องหมายของคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ

ท่ีคํานวณได คือ ถาเปนไปในทางบวก แสดงวาตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธกันในลักษณะคลอยตามกัน 

แตถาในทางลบแสดงวา ตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธในทางตรงกันขามกัน หรือผกผันกัน สําหรับ

การพิจารณาระดับความสัมพันธสามารถพิจารณาไดดังนี้ 

                  คาสหสัมพันธ 0.01-0.30 หมายถึง การเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา 

กับการดําเนินการตามมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีความสัมพันธกันอยูใน

ระดับ ต่ํามาก 

                  คาสหสัมพันธ 0.31-0.50 หมายถึง การเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา 

กับการดําเนินการตามมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีความสัมพันธกันอยูใน

ระดับ คอนขางต่ํา 

                  คาสหสัมพันธ 0.51-0.70 หมายถึง การเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา 

กับการดําเนินการตามมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีความสัมพันธกันอยูใน

ระดับ ปานกลาง 

                  คาสหสัมพันธ 0.71-0.90 หมายถึง การเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา 

กับการดําเนินการตามมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีความสัมพันธกันอยูใน

ระดับ คอนขางสูง 

                  คาสหสัมพันธ 0.91-1.00 หมายถึง การเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา 

กับการดําเนินการตามมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีความสัมพันธกันอยูใน

ระดับ สูงมาก (บุญชม ศรีสะอาด และบุญสง นิลแกว, 2535, หนา 107) 

         3.5.5 นําขอมูลแบบสอบถามตอน 1 และ 2 มาวิเคราะหการเปนองคการแหงการเรียนรู

ของสถานศึกษาท่ีสงผลตอการดําเนินการตามมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ดวยการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ 

(Multiple Regression Analysis) โดยใชวิธี Stepwise เพ่ือดูวาตัวแปรพยากรณตัวใดท่ีสงผล

การดําเนินการตามมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีนัยสําคัญ แลวจึงนําตัวแปร

ท่ีมีนัยสําคัญไปสรางสมการพยากรณ (กัลยา วานิชบัญชา, 2540, หนา 271) 
 

3.6 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยจะวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ  ดังนี้ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยจะวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ  ดังนี้ 
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 3.6.1 วิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก ท่ีตั้งสถานศึกษา ตําแหนง

ผูตอบแบบสอบถาม และประสบการณในการทํางาน โดยใชสถิติการแจกแจงความถ่ีและหาคารอยละ 

 3.6.2 วิเคราะหตัวแปรท่ีศึกษา ไดแก ดานการเปนบุคคลรอบรู ดานการมีวิสัยทัศนรวม ดาน

การมีรูปแบบการคิด ดานการเรียนรูเปนทีม และดานการคิดอยางเปนระบบ โดยใชสถิติหาคาเฉลี่ย 

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 3.6.3 วิเคราะหความสัมพันธระหวางการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาดาน

การเปนบุคคลรอบรู ดานการมีวิสัยทัศนรวม ดานการมีรูปแบบการคิด ดานการเรียนรูเปนทีม และ

ดานการคิดอยางเปนระบบ กับการดําเนินการตามมาตรฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1โดยหาคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson product moment correlation coefficient) โดย

กําหนดคาระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 3.6.4 วิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบเปนข้ันตอน (stepwise multiple regression 

analysis) เพ่ือหาความสามารถในการรวมกันพยากรณ ผลการดําเนินการตามมาตรฐาน เพ่ือการ

ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 คํานวณหาสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรพยากรณในรูปคะแนนดิบ และ

สรางสมการพยากรณการดําเนินการตามมาตรฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ท้ังในรูปแบบคะแนนดิบและ

คะแนนมาตรฐาน 
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บทท่ี 4  

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลงานวิจัยเรื่องการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาท่ี

สงผลตอการดําเนินการตามมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสาํนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 1 ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณและอักษรยอดังนี้ 

 

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

ในการแปลความหมายของการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยกําหนดสัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะห

ขอมูล ดังนี้ 

 n แทน  จํานวนประชากร 

 X  แทน  คาเฉลี่ย 

 S.D.  แทน  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 r แทน  สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน 

 b  แทน คาสัมประสิทธิข์องการถดถอยของการพยากรณในรูปคะแนนดิบ 

 Beta (β ) แทน คาสัมประสิทธิ์ของการถดถอยของการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน 

 R แทน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบพหุคูณ   

 R2  แทน คากําลังสองของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบพหุคูณ 

 p แทน คาความนาจะเปน (probability) สําหรับบอกนัยสําคัญทางสถิติ 

 df  แทน ชั้นของความเปนอิสระ (degree of freedom) 

 ** แทน มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 a แทน  คาคงท่ี 

  Y      แทน   สมการถดถอยพหูคูณในรูปคะแนนดิบ 

  Z      แทน  สมการถดถอยพหูคูณในรูปคะแนนมาตรฐาน 
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 X1 แทน การเปนบุคคลรอบรู  

 X2 แทน การมีวิสัยทัศนรวม  

 X3 แทน การมีรูปแบบการคิด  

 X4 แทน การเรียนรูเปนทีม  

  X5 แทน การคิดอยางเปนระบบ  

 Y1 แทน คุณภาพผูเรียน  

 Y2 แทน จัดการศึกษา  

 Y3 แทน การสรางสังคมแหงการเรียนรู  

 Y4 แทน อัตลักษณของสถานศึกษา 

 Y5 แทน มาตรการสงเสริม 

 Y แทน   การดําเนินการตามมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดแบงการนําเสนอผลการวิเคราะหออกเปน 5 ตอน ดังนี้ 

  ตอนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม 

สถานศึกษาตําแหนงและประสบการณในการทํางาน 

  ตอนท่ี 2 การวิเคราะหระดับการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

  ตอนท่ี 3 การวิเคราะหระดับการดําเนินการตามมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

  ตอนท่ี 4 การวิเคราะหระดับความสัมพันธระหวางการเปนองคการแหงการเรียนรู

ของสถานศึกษา กับการดําเนินการตามมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

  ตอนท่ี 5 การวิเคราะหการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา ท่ีสงผลตอ

การดําเนินการตามมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

  

 ตอนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานศึกษา  
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ตําแหนงและประสบการณในการทํางานวิเคราะหโดยการหาคารอยละ ดังแสดงในตาราง 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง 6  จํานวนและรอยละขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม 

 

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน (คน) รอยละ 

1. ท่ีตั้งของสถานศึกษา   

 อําเภอเมือง 147 32.81 

 อําเภอบางน้ําเปรี้ยว 146 32.59 

 อําเภอบางปะกง 93 20.76 

 อําเภอบานโพธิ์ 62 13.84 

รวม 448 100.00 

2. ตําแหนง   

 คร ู 306 68.30 

 ผูบริหารสถานศึกษา 142 31.70 

รวม 448 100.00 

3. ประสบการณในการทํางาน    

 1 – 5 ป 51 11.38 

 6 – 10 ป 25 5.58 

 11 – 15 ป 59 13.17 

 16 ปข้ึนไป 313 69.87 

รวม 448 100.00 
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 จากตาราง 6  ผลการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถามท่ีใชเปนกลุมตัวอยางใน

การศึกษาครั้งนี้ จํานวน 448 คน จําแนกตามตัวแปรไดดังนี้ 

  สถานศึกษา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากสงักัดสถานศึกษาในเขตอําเภอเมือง มีจํานวน 147 คน 

คิดเปนรอยละ 32.81 รองลงมา อําเภอบางน้ําเปรี้ยว มีจํานวน 146 คน คิดเปนรอยละ 32.59 

อําเภอบางปะกง มีจํานวน 93 คน คิดเปนรอยละ 20.76 และอําเภอบานโพธิ์ มีจํานวน 62 คน คิด

เปนรอยละ 13.84 

 ตําแหนง ผูตอบแบบสอบถามเปนครู มีจํานวน 306 คน คิดเปนรอยละ 68.30 และผูบริหาร

สถานศึกษา มีจํานวน 142 คน คิดเปนรอยละ 31.70 

 ประสบการณในการทํางาน ผูตอบแบบสอบถามสวนมากมีประสบการณการทํางาน 16 ป

ข้ึนไปมีจํานวน 313 คน คิดเปนรอยละ 69.87 รองลงมา 11 – 15 ป มีจํานวน 142 คน คิดเปนรอยละ 31.70 

1 – 5 ป มีจํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 11.38 และ 6 – 10 ป มีจํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 5.58  

 ตอนท่ี 2 การวิเคราะหระดับการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 แบงออกเปน 5 ดาน ไดแก ดานการเปนบุคคลรอบรู 

ดานการมีวิสัยทัศนรวม ดานการมีรูปแบบการคิด ดานการเรียนรูเปนทีมและดานการคิดอยางเปนระบบ 

วิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังแสดงในตาราง 7 – 12  
 

ตาราง 7  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ อันดับ การเปนองคการแหงการเรียนรูของ 

 สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยรวม 

 

การเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา 
n = 448 

ระดับ อันดับ 
X  S.D. 

1. ดานการเปนบุคคลรอบรู  4.15 0.48 มาก 3 

2. ดานการมีวิสัยทัศนรวม  4.10 0.58 มาก 4 

3. ดานการมีรูปแบบการคิด  4.18 0.52 มาก 1 

4. ดานการเรียนรูเปนทีม 4.17 0.55 มาก 2 

5. ดานการคิดอยางเปนระบบ  4.06 0.55 มาก 5 

รวม 4.13 0.46 มาก   

 

 จากตาราง 7 พบวา การเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.13) เม่ือพิจารณาเปนราย

ดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานการมีรูปแบบการคิด 
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( X = 4.18) ดานการเรียนรูเปนทีม ( X = 4.17) ดานการเปนบุคคลรอบรู ( X =4.15) ดานการมี

วิสัยทัศนรวม ( X = 4.10) และดานการคิดอยางเปนระบบ ( X = 4.06) ตามลําดับ 

 

ตาราง 8  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ อันดับ การเปนองคการแหงการเรียนรูของ 

 สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  

 ดานการเปนบุคคลรอบรู รายขอและโดยรวม 

 

รายการ 
n = 448 

ระดับ อันดับ 
X  S.D. 

1. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานไดรับ

การเลื่อนวิทยฐานะสูงข้ึน หรือไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติ 

จากหนวยงานตนสังกัด หรือหนวยงานอ่ืน 

4.04 0.70 มาก 7 

2. บุคลากรมีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงาน

ไดตามศักยภาพ 

4.16 0.60 มาก 4 

3. บุคลากรมีความคิดริเริ่มสรางสรรค สามารถพัฒนา

งานในหนาท่ีไดอยางตอเนื่อง 

4.03 0.60 มาก 8 

4. บุคลากรมีเจตคติท่ีดี ในการปฏิบัติงานในหนาท่ี  

ใหความรวมมือในการพัฒนาสถานศึกษาอยางเต็มศักยภาพ 

4.29 0.65 มาก 1 

5. บุคลากรรูจักยอมรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ

เทคโนโลยีใหม  ๆ

4.12 0.64 มาก 6 

 

ตาราง 8  ตอ 

 

รายการ 
n = 448 

ระดับ อันดับ 
X  S.D. 

6. บุคลากรมีวุฒิภาวะทางอารมณสูง รูจักควบคุม

อารมณ รักความสามัคคีของหมูคณะ 

4.13 0.69 มาก 5 

7. บุคลากรมีการพัฒนาตนเอง ดวยการใฝหาความรู

สิ่งใหมๆ มาพัฒนางานในหนาท่ีอยางตอเนื่อง 

4.17 0.66 มาก 3 

8. บุคลากรรวมกันพัฒนาสถานศึกษาดวยความรูสึก

รวมเปนเจาของสถานศึกษา 

4.28 0.71 มาก 2 
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รวม 4.15 0.48 มาก  

 

 จากตาราง 8 พบวา การเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ดานการเปนบุคคลรอบรู โดยรวมอยูในระดับมาก 

( X = 4.15) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 

3 อันดับแรก ไดแก บุคลากรมีเจตคติท่ีดี ในการปฏิบัติงานในหนาท่ี ใหความรวมมือในการพัฒนา

สถานศึกษาอยางเต็มศักยภาพ ( X = 4.29) บุคลากรรวมกันพัฒนาสถานศึกษาดวยความรูสึกรวมเปน

เจาของสถานศึกษา ( X = 4.28) และบุคลากรมีการพัฒนาตนเอง ดวยการใฝหาความรูสิ่งใหมๆ มาพัฒนา

งานในหนาท่ีอยางตอเนื่อง ( X = 4.17) ตามลําดับ สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก บุคลากรมีความคิดริเริ่ม

สรางสรรค สามารถพัฒนางานในหนาท่ีไดอยางตอเนื่อง ( X = 4.03)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง 9  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ อันดับ การเปนองคการแหงการเรียนรูของ 

 สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  

 ดานการมีวิสัยทัศนรวม รายขอและโดยรวม 

 

รายการ n = 448 ระดับ อันดับ 
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X  S.D. 

1. บุคลากรรวมคิด รวมสรางวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย

วัตถุประสงค และยุทธศาสตรของสถานศึกษา 

4.14 0.67 มาก 2 

2. บุคลากรมีความมุงม่ันในการปฏิบัติงาน เพ่ือให

บรรลุผลตามวิสัยทัศนของสถานศึกษา 

4.23 0.67 มาก 1 

3. บุคลากรมีสวนรวมในการปรับปรุงวิสัยทัศนใหมี

ความทันสมัย และสอดคลองกับภารกิจของ

สถานศึกษา 

4.13 0.67 มาก 3 

4. ผูมีสวนเก่ียวของทุกฝายของสถานศึกษา รวมกัน

กําหนดทิศทางในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา

ไดอยางชัดเจน 

4.01 0.70 มาก 4 

5. บุคลากรมีวิธีการสื่อสารเพ่ือโนมนาวใหผูอ่ืนคลอย

ตามปฏิบัติงานรวมกันจนบรรลุเปาหมายของ

สถานศึกษา 

3.98 0.65 มาก 5 

รวม 4.10 0.58 มาก  

  

 จากตาราง 9  พบวา การเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ดานการมีวิสัยทัศนรวม โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.10) 

เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก 

ไดแก บุคลากรมีความมุงม่ันในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหบรรลุผลตามวิสัยทัศนของสถานศึกษา ( X = 4.23) 

บุคลากรรวมคิด รวมสรางวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายวัตถุประสงค และยุทธศาสตรของสถานศึกษา (X = 4.14) 

และบุคลากรมีสวนรวมในการปรับปรุงวิสัยทัศนใหมีความทันสมัย และสอดคลองกับภารกิจของสถานศึกษา 

( X = 4.13) ตามลาํดับ สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก บุคลากรมีวิธีการสื่อสารเพ่ือโนมนาวใหผูอ่ืน

คลอยตามปฏิบัติงานรวมกันจนบรรลุเปาหมายของสถานศึกษา ( X = 3.98)  
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ตาราง 10  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ อันดับ การเปนองคการแหงการเรียนรูของ 

   สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  

   ดานการมีรูปแบบการคิด รายขอและโดยรวม 

 

รายการ 
n = 448 

ระดับ อันดับ 
X  S.D. 

1. บุคลากรมีวิธีคิดอยางอิสระในการพัฒนาการเรียนรู 4.25 0.64 มาก 1 

2. บุคลากรสามารถปรับรูปแบบวิธีคิดของตนให

สอดคลองกับสถานการณและเปาหมายของสถานศึกษา 

4.13 0.60 มาก 5 

3. บุคลากรมีวิธีการคิดหลากหลาย นํามาสรางสรรค

งานในหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพ 

4.14 0.63 มาก 4 

4. บุคลากรเขาใจบทบาทหนาท่ีของตนและกิจกรรม

ตางๆ ของสถานศึกษา 

4.21 0.68 มาก 2 

5. บุคลากรมีความคิดท่ีถูกตอง คิดถึงประโยชน

สวนรวมเปนหลัก 

4.18 0.69 มาก 3 

รวม 4.18 0.52 มาก  

  

 จากตาราง 10 พบวา การเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ดานการมีรูปแบบการคิด โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.18) 

เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก 

ไดแก บุคลากรมีวิธีคิดอยางอิสระในการพัฒนาการเรียนรู ( X = 4.25) บุคลากรเขาใจบทบาทหนาท่ี

ของตนและกิจกรรมตางๆ ของสถานศึกษา ( X = 4.21) และบุคลากรมีความคิดท่ีถูกตอง คิดถึงประโยชน

สวนรวมเปนหลัก ( X = 4.18) ตามลําดับ สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก บุคลากรสามารถปรับรูปแบบ

วิธีคิดของตนใหสอดคลองกับสถานการณและเปาหมายของสถานศึกษา( X = 4.13)  
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ตาราง 11  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ อันดับ การเปนองคการแหงการเรียนรูของ 

  สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  

  ดานการเรียนรูเปนทีม รายขอและโดยรวม 

 

รายการ 
n = 448 

ระดับ อันดับ 
X  S.D. 

1. บุคลากรมีพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

ขาวสาร ความรู ความคิดเห็น หรือประสบการณซ่ึง

กันและกัน 

4.09 0.66 มาก 6 

2. บุคลากรรูจักรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน ใหเกียรติ

เพ่ือนรวมงาน 

4.19 0.62 มาก 3 

3. บุคลากรมีความสามารถในการคิด แกปญหาดวย

ระบบกลุม 

4.09 0.63 มาก 5 

4. บุคลากรมีความไววางใจซ่ึงกันและกัน สามารถ

ประสานงานในการปฏิบัติหนาท่ีไดดี 

4.16 0.64 มาก 4 

5. บุคลากรใหการชวยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกันอยาง

สมํ่าเสมอ 

4.22 0.67 มาก 2 

6. บุคลากรทํางานรวมกันเปนทีม มีความสําเร็จบรรลุ

เปาหมายของสถานศึกษา 

4.28 0.68 มาก 1 

รวม 4.17 0.55 มาก  

  

 จากตาราง 11  พบวา การเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ดานการเรียนรูเปนทีม โดยรวมอยูในระดับมาก (X = 4.17) 

เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอโดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก 

ไดแก บุคลากรทํางานรวมกันเปนทีม มีความสําเร็จบรรลุเปาหมายของสถานศึกษา ( X = 4.28) 

บุคลากรใหการชวยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกันอยางสมํ่าเสมอ ( X = 4.22) และบุคลากรรูจักรับฟง
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ความคิดเห็นของผูอ่ืน ใหเกียรติเพ่ือนรวมงาน ( X = 4.19) ตามลําดับ สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก 

บุคลากรมีพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู ขาวสาร ความรู ความคิดเห็น หรือประสบการณซ่ึงกันและกัน 

( X = 4.09)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง 12  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ อันดับ การเปนองคการแหงการเรียนรูของ 

  สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  

  ดานการคิดอยางเปนระบบ รายขอและโดยรวม 

 

รายการ 
n = 448 

ระดับ อันดับ 
X  S.D. 

1. ผูบริหารสถานศึกษามีความคิดเชื่อมโยง คิด มอง 

หรือกําหนดเปาหมายการดําเนินงานปฏิบัติงานใน

ภาพรวมไดดี 

4.16 0.66 มาก 1 

2. บุคลากรมีการปฏิบัติงานพัฒนาการศึกษาแบบ 

องครวม 

4.13 0.62 มาก 2 

3. บุคลากรมีความคิดทันเหตุการณ สามารถปรับ

รูปแบบวิธีคิดใหสอดคลองกับเปาหมายของ

สถานศึกษา 

4.09 0.60 มาก 3 

4. บุคลากรมีความคิดพัฒนาเชิงระบบ ไมแยกพัฒนา

สวนใดสวนหนึ่ง 

3.97 0.63 มาก 6 

5. บุคลากรไดพัฒนาตนเองในการเรียนรูอยางเปน

ระบบ 

4.03 0.64 มาก 4 

6. บุคลากรเขาใจถึงความสัมพันธระหวางสิ่งตางๆ ท่ี

เปนองคประกอบท่ีตองพัฒนาเชิงระบบ 

3.98 0.62 มาก 5 

รวม 4.06 0.55 มาก  
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 จากตาราง 12  พบวา การเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ดานการคิดอยางเปนระบบ โดยรวมอยูในระดับมาก 

( X = 4.06) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอโดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 

3 อันดับแรก ไดแก ผูบริหารสถานศึกษามีความคิดเชื่อมโยง คิด มอง หรือกําหนดเปาหมายการดําเนินงาน

ปฏิบัติงานในภาพรวมไดดี (X = 4.16) บุคลากรมีการปฏิบัติงานพัฒนาการศึกษาแบบ องครวม (X = 4.13) 

และบุคลากรมีความคิดทันเหตุการณ สามารถปรับรูปแบบวิธีคิดใหสอดคลองกับเปาหมายของสถานศึกษา 

( X = 4.09) ตามลําดับ สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก บุคลากรมีความคิดพัฒนาเชงิระบบ ไมแยกพัฒนา

สวนใดสวนหนึ่ง ( X = 3.97)  
 

 ตอนท่ี 3 การวิเคราะหระดับการดําเนินการตามมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 แบงออกเปน 5 ดาน 

ไดแก ดานคุณภาพผูเรียน ดานจัดการศึกษา ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู ดานอัตลักษณของ

สถานศึกษา และดานมาตรการสงเสริม วิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังแสดง

ในตาราง 13 – 18  
 

ตาราง 13  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ อันดับ การดําเนินการตามมาตรฐานเพ่ือ 

   การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

   ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยรวม 

 

การดําเนินการตามมาตรฐานเพ่ือ 

การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

n = 448 
ระดับ อันดับ 

X  S.D. 

1. ดานคุณภาพผูเรียน  4.03 0.43 มาก 5 

2. ดานจัดการศึกษา  4.21 0.43 มาก 1 

3. ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู  4.08 0.58 มาก 4 

4. ดานอัตลักษณของสถานศึกษา  4.19 0.56 มาก 3 

5. ดานมาตรการสงเสริม 4.21 0.54 มาก 2 

รวม 4.13 0.40 มาก   
 

 จากตาราง 13 พบวา การดําเนนิการตามมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.13) 

เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก 
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ดานจัดการศึกษา ( X = 4.21) ดานมาตรการสงเสริม ( X = 4.21) ดานอัตลักษณของสถานศึกษา 

( X =4.19) ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู ( X = 4.08) และดานคุณภาพผูเรียน ( X = 4.03) 

ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง 14  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ อันดับ  การดําเนินการตามมาตรฐาน 

   เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

   ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ดานคุณภาพผูเรียน รายขอและโดยรวม 

 

รายการ 
n = 448 

ระดับ อันดับ 
X  S.D. 

1. ผูเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกกําลัง

กายสมํ่าเสมอ 

4.29 0.64 มาก 4 

2. ผูเรียนมีน้ําหนัก สวนสูง และมีสมรรถภาพทางกาย

ตามเกณฑ 

4.20 0.60 มาก 7 

3. ผูเรียนปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและ 4.39 0.62 มาก 1 
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หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะท่ีเสี่ยงตอความรุนแรง 

โรค ภัย อุบัติเหตุ และปญหาทางเพศ 

4. ผูเรียนเห็นคุณคาในตนเอง มีความม่ันใจ กลา

แสดงออกอยางเหมาะสม 

4.14 0.62 มาก 11 

5. ผูเรียนมีมนุษยสัมพันธท่ีดีและใหเกียรติผูอ่ืน 4.13 0.63 มาก 12 

6. ผูเรียนสรางผลงานจากการเขารวมกิจกรรมดาน

ศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป /กีฬา/นันทนาการตาม

จินตนาการ 

4.16 0.66 มาก 10 

7. ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามหลักสูตร 4.22 0.60 มาก 6 

8. ผูเรียนเอ้ืออาทรผูอ่ืนและกตัญูกตเวทีตอผูมี

พระคุณ 

4.34 0.60 มาก 2 

9. ผูเรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกตาง 4.19 0.62 มาก 9 

10. ผูเรียนตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษและพัฒนา

สิ่งแวดลอม 

4.19 0.65 มาก 8 

11. ผูเรียนมีนิสัยรักการอานและแสวงหาความรูดวย

ตนเองจากหองสมุด แหลงเรียนรูและสื่อตางๆ 

รอบตัว 

3.79 0.68 มาก 21 

12. ผูเรียนมีทักษะในการอาน ฟง ดู พูด เขียนและตั้ง

คําถามเพ่ือคนควาหาความรูเพ่ิมเติม 

3.79 0.65 มาก 21 

13. ผูเรียนเรียนรูรวมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นเพ่ือการเรียนรูระหวางกัน 

3.86 0.64 มาก 17 

14. ผูเรียนใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและนําเสนอ

ผลงาน 

3.84 0.65 มาก 19 

15. ผูเรียนสรุปความคิดจากเรื่องท่ีอาน ฟง ด ูและ

สื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง 

3.78 0.66 มาก 23 

ตาราง 14  (ตอ) 

 

รายการ 
n = 448 

ระดับ อันดับ 
X  S.D. 

16. ผูเรียนนําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหาดวยภาษาหรือ

วิธีการของตนเอง 

3.73 0.65 มาก 25 
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17. ผูเรียนกําหนดเปาหมาย คาดการณ ตัดสินใจ

แกปญหาโดยมีเหตุผล 

3.69 0.65 มาก 26 

18. ผูเรียนมีความคิดริเริ่ม และสรางสรรคผลงานดวย

ความภาคภูมิใจ 

3.90 0.67 มาก 16 

19. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแตละกลุมสาระ 

เปนไปตามเกณฑ  

3.86 0.65 มาก 18 

20. ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร 

เปนไปตามเกณฑ 

3.96 0.60 มาก 14 

21. ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน 

เปนไปตามเกณฑ 

3.94 0.64 มาก 15 

22. ผลการทดสอบระดับชาติ เปนไปตามเกณฑ 3.77 0.73 มาก 24 

23. ผูเรียนมีการวางแผนการทํางานและดําเนินการ

จนสําเร็จ 

3.83 0.63 มาก 20 

24. ผูเรียนมีการทํางานอยางมีความสุข มุงม่ันพัฒนา

งาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง  

4.12 0.60 มาก 13 

25. ผูเรียนทํางานรวมกับผูอ่ืนได 4.25 0.66 มาก 5 

26. ผูเรียนมีความรูสึกท่ีดีตออาชีพสุจริตและหา

ความรูเก่ียวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ 

4.31 0.59 มาก 3 

รวม 4.03 0.43 มาก  

  

 จากตาราง 14  พบวา การดําเนินการตามมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ดานคุณภาพผูเรียน 

โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.03) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียง

คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก ไดแก ผูเรียนปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและ

หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะท่ีเสี่ยงตอความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปญหาทางเพศ ( X = 4.38) 

ผูเรียนเอ้ืออาทรผูอ่ืนและกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ ( X = 4.34) และผูเรียนมีความรูสึกท่ีดีตอ

อาชีพสุจริตและหาความรูเก่ียวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ ( X = 4.31) ตามลําดับสวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด 

ไดแก ผูเรียนกําหนดเปาหมาย คาดการณ ตัดสินใจแกปญหาโดยมีเหตุผล( X = 3.97)   
 

 

 

ตาราง 15  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ อันดับ การดําเนินการตามมาตรฐานเพ่ือ 
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   การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

   ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ดานจัดการศึกษา รายขอและโดยรวม 

 

รายการ 
n = 448 

ระดับ อันดับ 
X  S.D. 

1. ครูมีการกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียนท้ังดาน

ความรู ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และ

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

4.16 0.60 มาก 22 

2. ครูมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล และใช

ขอมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนา

ศักยภาพของผูเรียน 

4.11 0.59 มาก 27 

3. ครูออกแบบและการจัดการเรียนรูท่ีตอบสนอง

ความแตกตางระหวางบุคคลและพัฒนาการทาง

สติปญญา  

4.08 0.58 มาก 30 

4. ครใูชสื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับการนํา

บริบทและภูมิปญญาของทองถ่ินมาบูรณาการในการ

จัดการเรียนรู 

3.98 0.65 มาก 33 

5. ครูมีการวัดและประเมินผลท่ีมุงเนนการพัฒนาการ

เรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 

4.15 0.64 มาก 23 

6. ครูใหคําแนะนํา คําปรึกษา และแกไขปญหาใหแก

ผูเรียนท้ังดานการเรียนและคุณภาพชีวิตดวยความ

เสมอภาค 

4.31 0.60 มาก 6 

7. ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูใน

วิชาท่ีตนรับผิดชอบและใชผลในการปรับการสอน 

4.10 0.57 มาก 28 

8. ครูประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียน

และผูอ่ืน 

4.42 0.60 มาก 1 

9. ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีไดรับมอบหมาย

เต็มเวลา เต็มความสามารถ 

4.38 0.62 มาก 2 

10. ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนํา และความคิดริเริ่ม

ในการพัฒนาผูเรียน 

4.35 0.65 มาก 3 

11. ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมและใช 4.31 0.65 มาก 7 
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ขอมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเปนฐานคิดท้ัง

ดานวิชาการและการจัดการ 

12. ผูบริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาใหบรรลุ

เปาหมายตามท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติการ 

4.29 0.61 มาก 9 

ตาราง 15  (ตอ) 

 

รายการ 
n = 448 

ระดับ อันดับ 
X  S.D. 

13. ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให

พรอมรับการกระจายอํานาจ  

4.29 0.62 มาก 10 

14. นักเรียน ผูปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการ

บริหารการจัดการศึกษา 

4.24 0.61 มาก 15 

15. ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและ

เอาใจใสการจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

4.31 0.66 มาก 8 

16. คณะกรรมการสถานศึกษารู และปฏิบัติหนาท่ี

ตามท่ีระเบียบกําหนด 

4.17 0.62 มาก 19 

17. คณะกรรมการสถานศึกษากํากับติดตาม ดูแล 

และขับเคลื่อนการดําเนินงานของสถานศึกษาให

บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย 

4.12 0.65 มาก 26 

18. ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการ

พัฒนาสถานศึกษา 

 

4.17 

 

0.63 

 

มาก 

 

20 

19. หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลองกับ

ทองถ่ิน 

4.07 0.61 มาก 31 

20. สถานศึกษาจัดรายวิชาเพ่ิมเติมท่ีหลากหลายให

ผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัดความสามารถ และ

ความสนใจ  

4.00 0.67 มาก 32 

21. สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีสงเสริม

และตอบสนองความตองการ ความสามารถ ความ

ถนัด และความสนใจของผูเรียน  

4.09 0.63 มาก 29 

22. สถานศึกษาสนับสนุนใหครูจัดกระบวนการเรียนรู

ท่ีใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรูไดดวย

4.12 0.60 มาก 25 
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ตนเอง  

23. สถานศึกษาจัดใหมีการนเิทศภายใน กํากับ 

ติดตามตรวจสอบ และนําผลไปปรับปรุงการเรียนการ

สอนอยางสมํ่าเสมอ 

4.15 0.64 มาก 24 

24. สถานศึกษาจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนท่ีมี

ประสิทธิภาพแกผูเรียนทุกคน 

4.26 0.61 มาก 13 

25. สถานศึกษาจัดหองเรียน หองปฏิบัติการ อาคาร

เรียนม่ันคง สะอาดและปลอดภัยมีสิ่งอํานวยความ

สะดวก รมรื่น พอเพียงอยูในสภาพใชการไดดี 

4.27 0.63 มาก 12 

ตาราง 15  (ตอ) 

 

รายการ 
n = 448 

ระดับ อันดับ 
X  S.D. 

26. สถานศึกษาจัดโครงการสงเสริมสุขภาพอนามัยและ

ความปลอดภัยของผูเรียน 

4.33 0.63 มาก 5 

27. สถานศึกษาจัดหองสมุดท่ีใหบริการสื่อและ

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอ้ือใหผูเรียนเรียนรูดวย

ตนเองและหรือเรียนรูแบบมีสวนรวม 

4.17 0.65 มาก 21 

28. สถานศึกษากําหนดมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

 

4.25 

 

0.59 

 

มาก 

 

14 

29. สถานศึกษาจัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนา

การจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงพัฒนาคุณภาพ

ตามมาตรฐานการศึกษา 

4.27 0.57 มาก 11 

30. สถานศึกษาจัดระบบขอมูลสารสนเทศและใช

สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษา 

4.17 0.59 มาก 18 

31. สถานศึกษาติดตามตรวจสอบ และประเมิน

คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

4.20 0.61 มาก 16 

32. สถานศึกษานําผลการประเมินคุณภาพท้ังภายใน

และภายนอกไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

4.19 0.60 มาก 17 
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อยางตอเนื่อง 

33. สถานศึกษาจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงาน

การประเมินคุณภาพภายใน  

4.33 0.61 มาก 4 

รวม 4.21 0.43 มาก  

 

 จากตาราง 15  พบวา การดําเนินการตามมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ดานจัดการศึกษา 

โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.21) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอโดยเรียง

คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก ไดแก ครูประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียนและ

ผูอ่ืน ( X = 4.42) ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีไดรับมอบหมายเต็มเวลาเตม็ความสามารถ ( X = 4.38) 

และผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนํา และความคิดริเริ่มในการพัฒนาผูเรียน ( X = 4.35) ตามลําดับ 

สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก ครูใชสื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับการนําบริบทและภมิูปญญาของ

ทองถ่ินมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู ( X = 3.97)  

 

 

ตาราง 16  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ อันดับ การดําเนินการตามมาตรฐาน 

   เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

   ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู รายขอและโดยรวม 

    

รายการ 
n = 448 

ระดับ อันดับ 
X  S.D. 

1. สถานศึกษาสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายใน

สถานศึกษาและใชประโยชนจากแหลงเรียนรู ท้ัง

ภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการ

เรียนรูของผูเรียนและบุคลากรรวมท้ังผูท่ีเก่ียวของ 

4.13 0.60 มาก 1 

2. สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากร

ภายในสถานศึกษา ระหวางสถานศึกษากับครอบครัว 

ชุมชนและองคกรท่ีเก่ียวของ 

4.02 0.65 มาก 2 

รวม 4.08 0.58 มาก  
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 จากตาราง 16  พบวา การดําเนินการตามมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ดานการสรางสังคม

แหงการเรียนรู โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.08) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมาก

ทุกขอโดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก สถานศึกษาสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายใน

สถานศึกษาและใชประโยชนจากแหลงเรียนรู ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู

ของผูเรียนและบุคลากรรวมท้ังผูท่ีเก่ียวของ ( X = 4.13) และสถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง

บุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวางสถานศึกษากับครอบครัว ชมุชนและองคกรท่ีเก่ียวของ ( X = 4.02) 

ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง 17  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ อันดับ การดําเนินการตามมาตรฐาน 

   เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

   ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ดานอัตลักษณของสถานศึกษารายขอและโดยรวม 

 

รายการ 
n = 448 

ระดับ อันดับ 
X  S.D. 

1. สถานศึกษาจัดโครงการ กิจกรรมท่ีสงเสริมให

ผูเรียนบรรลุตามเปาหมายวิสัยทัศนปรัชญา และ

จุดเนนของสถานศึกษา 

4.20 0.58 มาก 1 

2. สถานศึกษามีผลการดําเนินงานสงเสริมใหผูเรียนบรรลุ 4.19 0.57 มาก 2 
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ตามเปาหมาย วิสัยทัศนปรัชญา และจุดเนนของ

สถานศึกษา 

รวม 4.19 0.56 มาก  
 

 

 จากตาราง 17 พบวา การดําเนนิการตามมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ดานอัตลักษณของสถานศึกษา โดยรวมอยูใน

ระดับมาก ( X = 4.19) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอโดยเรียงคาเฉลี่ยจาก

มากไปหานอย ไดแก สถานศึกษาจัดโครงการ กิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมายวิสัยทัศน

ปรัชญา และจุดเนนของสถานศึกษา ( X = 4.20) และสถานศึกษามีผลการดําเนินงานสงเสริมใหผูเรียน

บรรลุตามเปาหมาย วิสัยทัศนปรัชญา และจุดเนนของสถานศึกษา ( X = 4.19) ตามลําดับ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง 18  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ อันดับ การดําเนินการตามมาตรฐาน 

   เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

   ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ดานมาตรการสงเสริม รายขอและโดยรวม 

 

รายการ n = 448 ระดับ อันดับ 
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X  S.D. 

1. สถานศึกษาจัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือ

ตอบสนองนโยบาย จุดเนน ตามแนวทางการปฏิรูป

การศึกษา 

4.19 0.62 มาก 2 

2. สถานศึกษามีผลการดําเนินงานบรรลุตาม

เปาหมายและพัฒนาดีข้ึนกวาท่ีผานมา 

4.22 0.56 มาก 1 

รวม 4.21 0.54 มาก  

 

 จากตาราง 18 พบวา การดําเนนิการตามมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ดานมาตรการสงเสริม โดยรวมอยู

ในระดับมาก ( X = 4.21) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมาก ทุกขอโดยเรียงคาเฉลี่ย

จากมากไปหานอย ไดแก สถานศึกษามีผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายและพัฒนาดีข้ึนกวาท่ีผานมา 

( X = 4.22) และสถานศึกษาจัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเนน ตามแนวทาง

การปฏิรูปการศึกษา ( X = 4.19) ตามลําดับ 

 

 ตอนท่ี 4 การวิเคราะหระดับความสัมพันธระหวางการเปนองคการแหงการเรียนรูของ

สถานศึกษากับการดําเนินการตามมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 วิเคราะหโดยหาคาสหสัมพันธแบบ 

เพียรสัน (Pearson product moment correlation coefficient) ดังแสดงในตาราง 19 
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ตาราง 19  ความสัมพันธระหวางการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษากับการดําเนินการตามมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

   สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

 

ตัวแปร X1 X2 X3 X4 X5 X Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y 

X1             
X2 .718**            

X3 .638** .745**           

X4 .667** .687** .743**          

X5 .637** .718** .674** .803**         

X .854** .879** .855** .895** .880**        

Y1 .366** .493** .426** .521** .546** .537**       

Y2 .556** .622** .550** .635** .664** .694** .700**      

Y3 .338** .457** .351** .453** .536** .489** .537** .709**     

Y4 .280** .402** .321** .407** .434** .421** .506** .705** .674**    

Y5 .443** .484** .375** .451** .547** .530** .574** .734** .647** .623**   

Y .512** .614** .534** .633** .668** .678** .891** .946** .720** .695** .748**  

**p<.01
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 จากตาราง 19  พบวา การเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาโดยรวมมีความสัมพันธกับ

การดําเนินการตามมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (rxy) 

เทากับ .678 ซ่ึงมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน และมีระดับความสัมพันธในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณา

เปนรายดานพบวา มีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน และมีระดับความสัมพันธในระดับปานกลาง โดยใน

ดานการคิดอยางเปนระบบมีความสัมพันธกับ การดําเนินการตามมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

สูงสุด ( rx5y = .668) รองลงมาไดแก ดานการเรียนรูเปนทีม ( rx4y = .633) ดานการมีวิสัยทัศนรวม ( rx2y = .614)  

ดานการมีรูปแบบการคิด ( rx3y = .534) และดานการเปนบุคคลรอบรู ( rx1y = .512)  ตามลําดับ 

 ตอนท่ี 5  การวิเคราะหการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาท่ีสงผลตอการดําเนินการ

ตามมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) แบบ stepwise ดังแสดงใน

ตาราง 20 

 

ตาราง 20  การวิเคราะหถดถอยพหุคูณของปจจัยท่ีใชพยากรณผลการดําเนินการตามมาตรฐาน 

   เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

   ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

 

ตัวแปรท่ีใชพยากรณ 
การดําเนนิการตามมาตรฐานเพือ่การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 b SE(b) Beta t p 

a  1.867 .109  17.065 .000 

- การคิดอยางเปนระบบ (X5)  .248 .045 .341 5.563** .000 

- การมีวิสัยทัศนรวม (X2)  .161 .035 .233 4.645** .000 

- การเรยีนรูเปนทีม (X4)  .143 .042 .199 3.392** .001 

 R = .705 , R2
= .497 , Adjust R2

 = .493 , SE(est.)=.28298 , F= 145.954** 

**p<.01  

 

 จากตาราง 20  พบวาตัวแปรท่ีสามารถพยากรณการดําเนินการตามมาตรฐานเพ่ือการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

มี 3 ตัวแปร คือ การคิดอยางเปนระบบ (X5) การมีวิสัยทัศนรวม (X2) และ การเรียนรูเปนทีม (X4) 

ซ่ึงปจจัยท้ัง 3 นี้ สามารถรวมกันพยากรณ ไดรอยละ 49.70 ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01 

แสดงวาปจจัยท้ัง 3 ดานมีประสิทธิภาพในการทํานายได โดยสามารถสรางสมการพยากรณผลการ
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ดําเนินการตามมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ไดดังนี้ 

    สมการถดถอยพหคููณในรูปคะแนนดิบ   Y = 1.867 + .248(X5) + .161(X2) + .143(X4) 

          สมการถดถอยพหูคูณในรูปคะแนนมาตรฐาน  Z = 3.41(X5) + .233(X2) + .199(X4) 

 

 ตัวแปรท่ีไมสามารถนําเขาสมการถดถอยไดและถูกตัดออกไป 2 ตัวแปร คือ การเปนบุคคลรอบรู (X1) 

และการมีรูปแบบการคิด (X3) แสดงวาการเปนบุคคลรอบรู และการมีรูปแบบการคิดไมสงผลตอการ

ทํานายผลการดําเนินการตามมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1   
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บทท่ี 5 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

 การดําเนินการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับการเปนองคการแหงการเรียนรูของ

สถานศึกษา และการดําเนินการตามมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ศึกษาระดับความสัมพันธระหวางการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา กับการดําเนินการ

ตามมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และศึกษาการเปนองคการแหงการเรียนรู

ของสถานศึกษา ท่ีสงผลตอการดําเนินการตามมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก 

ผูบริหารสถานศึกษา และครู สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

ปการศึกษา 2555 จาํนวน 448 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลไดแกแบบสอบถาม 

ซ่ึงแบงออกเปน 3 ตอน ไดแก ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลพ้ืนฐาน ของผูตอบแบบสอบถาม  

มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ  ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการเปนองคการแหงการเรียนรู

ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ซ่ึงแบงออกเปน 

5 ดาน คือ 1) การเปนบุคคลรอบรู 2) การมีวิสัยทัศนรวม 3) การมีรูปแบบการคิด 4) การเรียนรูเปนทีม 

5) การคิดอยางเปนระบบ ซ่ึงแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ตอนท่ี 3 

เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการดําเนินการตามมาตรฐานเพ่ือ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ซ่ึง ไดกําหนดไว 5 ดาน คือ 1) มาตรฐานดาน

คุณภาพผูเรียน 2) มาตรฐานดานจัดการศึกษา 3) มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

4) มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา 5) มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม ซ่ึงแบบสอบถามมีลักษณะ

เปนแบบมาตราสวนประมาณคา  5 ระดับ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน ของผูตอบแบบสอบถาม 

ไดแก คาความถ่ีและรอยละ วิเคราะหขอมูลการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาและ

การดําเนินการตามมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยหาคาเฉลี่ย และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะหความสัมพันธระหวาง การเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา

กับการดําเนินการ ตามมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยหาคาสหสัมพันธแบบ

เพียรสัน (Pearson product moment correlation coefficient)และวิเคราะหการเปนองคการ

แหงการเรียนรูของสถานศึกษาท่ีสงผลตอการดําเนินการตามมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาโดยการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) แบบ stepwise  
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5.1 สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 การวิจัยเรื่องการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาท่ีสงผลตอการดําเนินการ

ตามมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

ฉะเชิงเทรา เขต 1 สรุปผลไดดังนี้ 

 5.1.1 การเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมากสอดคลองกับสมมุติฐานขอท่ี 1ซ่ึงเปนจริง

เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก 

ดานการมีรูปแบบการคิด ดานการเรียนรูเปนทีม ดานการเปนบุคคลรอบรู ดานการมีวิสัยทัศนรวม และ

ดานการคิดอยางเปนระบบ ตามลําดับ 

   1) ดานการเปนบุคคลรอบรู โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา

อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรยีงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก ไดแก บุคลากรมีเจตคติท่ีดี ในการ

ปฏิบัติงานในหนาท่ี ใหความรวมมือในการพัฒนาสถานศึกษาอยางเต็มศักยภาพ บุคลากรรวมกันพัฒนา

สถานศึกษาดวยความรูสึกรวมเปนเจาของสถานศึกษา และบุคลากรมีการพัฒนาตนเองดวยการใฝหา

ความรูสิ่งใหมๆ มาพัฒนางานในหนาท่ีอยางตอเนื่อง ตามลําดับ สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก บุคลากร

มีความคิดริเริ่มสรางสรรค สามารถพัฒนางานในหนาท่ีไดอยางตอเนื่อง 

   2) ดานการมีวิสัยทัศนรวม โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา 

อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก ไดแก บุคลากรมีความมุงม่ัน

ในการปฏิบัติงานเพ่ือใหบรรลุผลตามวิสัยทัศนของสถานศึกษา บุคลากรรวมคิดรวมสรางวิสยัทัศน พันธกิจ 

เปาหมายวัตถุประสงคและยุทธศาสตรของสถานศึกษา และบุคลากรมีสวนรวมในการปรับปรุงวิสัยทัศน

ใหมีความทันสมัย และสอดคลองกับภารกิจของสถานศึกษา ตามลําดับ สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก บุคลากรมี

วิธีการสื่อสารเพ่ือโนมนาวใหผูอ่ืนคลอยตามปฏิบัติงานรวมกันจนบรรลุเปาหมายของสถานศึกษา 

   3) ดานการมีรูปแบบการคิด โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

อยูในระดับมากทุกขอโดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก ไดแก บุคลากรมีวิธีคิดอยาง

อิสระในการพัฒนาการเรียนรู  บุคลากรเขาใจบทบาทหนาท่ีของตนและกิจกรรมตางๆ ของ

สถานศึกษา และบุคลากรมีความคิดท่ีถูกตอง คิดถึงประโยชนสวนรวมเปนหลัก ตามลําดับ 

สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก บุคลากรสามารถปรับรูปแบบวิธีคิดของตนใหสอดคลองกับสถานการณ

และเปาหมายของสถานศึกษา  

   4) ดานการเรียนรูเปนทีม โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา 

อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก ไดแก บุคลากรทํางาน

รวมกันเปนทีม มีความสําเร็จบรรลุเปาหมายของสถานศึกษา บุคลากรใหการชวยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกัน
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และกันอยางสมํ่าเสมอ และบุคลากรรูจักรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน ใหเกียรติเพ่ือนรวมงาน ตามลําดับ สวนขอ

ท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก บุคลากรมีพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู ขาวสาร ความรู ความคิดเห็น 

หรือประสบการณซ่ึงกันและกัน 

   5) ดานการคิดอยางเปนระบบ โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา 

อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก ไดแก ผูบริหารสถานศึกษามี

ความคิดเชื่อมโยง คิด มอง หรือกําหนดเปาหมายการดําเนินงานปฏิบัติงานในภาพรวมไดดี บุคลากรมี

การปฏิบัติงานพัฒนาการศึกษาแบบองครวมและบุคลากรมีความคิดทันเหตุการณ สามารถปรับรูปแบบ

วิธีคิดใหสอดคลองกับเปาหมายของสถานศึกษา ตามลําดับ สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก บุคลากรมี

ความคิดพัฒนาเชิงระบบ ไมแยกพัฒนาสวนใดสวนหนึ่ง 

 5.1.2 การดําเนินการตามมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก

สอดคลองกับสมมุติฐาน ขอท่ี 2 ซ่ึงเปนจริง เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน 

โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานจัดการศึกษา ดานมาตรการสงเสริม ดานอัตลักษณของ

สถานศึกษา ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู และดานคุณภาพผูเรียน ตามลําดับ 

   1) ดานคุณภาพผูเรียน โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูใน

ระดับมากทุกขอโดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก ไดแก ผูเรียนปองกันตนเองจากสิ่งเสพติด

ใหโทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะท่ีเสี่ยงตอความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปญหาทางเพศ 

ผูเรียนเอ้ืออาทรผูอ่ืนและกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ และผูเรียนมีความรูสึกท่ีดีตออาชีพสุจริตและ 

หาความรูเก่ียวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ ตามลําดับ สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสดุ ไดแก ผูเรยีนกําหนดเปาหมาย 

คาดการณ ตัดสินใจแกปญหาโดยมีเหตุผล  

   2) ดานจัดการศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

อยูในระดับมากทุกขอโดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก ไดแก ครูประพฤติปฏิบัติตน

เปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียนและผูอ่ืน ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีไดรับมอบหมาย เต็มเวลาเต็ม

ความสามารถ และผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนํา และความคิดริเริ่มในการพัฒนาผูเรียน ตามลําดับ 

สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก ครูใชสื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับการนําบริบทและภมิูปญญาของ

ทองถ่ินมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู 

   3) ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนราย

ขอพบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก สถานศึกษาสรางและพัฒนา

แหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาและใชประโยชนจากแหลงเรียนรู ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา

เพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน และบุคลากรรวมท้ังผูท่ีเก่ียวของและสถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรยีนรู

ระหวางบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวางสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองคกรท่ีเก่ียวของ ตามลําดับ 
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   4) ดานอัตลักษณของสถานศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ

พบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก สถานศึกษาจัดโครงการ 

กิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมายวิสัยทัศนปรัชญาและจุดเนนของสถานศึกษา

และสถานศึกษามีผลการดําเนินงานสงเสรมิใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย วิสัยทัศนปรัชญา และจุดเนนของ

สถานศึกษา ตามลําดับ 

   5) ดานมาตรการสงเสริม โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาอยู

ในระดับมากทุกขอ โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก สถานศึกษามีผลการดําเนินงานบรรลุ

ตามเปาหมายและพัฒนาดีข้ึนกวาท่ีผานมา และสถานศึกษาจัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนอง

นโยบาย จุดเนน ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ตามลําดับ 

 5.1.3 ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษากับ

การดําเนินการตามมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 พบวา มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

สอดคลองกับสมมุติฐาน ขอท่ี 3 ซ่ึงมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันและมีความสัมพันธในระดับ

ปานกลาง สอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา มีความสัมพันธกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันและมีความสัมพันธในระดับปานกลาง 

โดยในดานการคิดอยางเปนระบบมีความสัมพันธกับการดําเนินการตามมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาสูงสุด รองลงมาไดแก ดานการเรียนรูเปนทีม ดานการมีวิสัยทัศนรวม ดานการมีรูปแบบ

การคิดและดานการเปนบุคคลรอบรู  

 5.1.4. ปจจัยท่ีสงผลตอการดําเนินการตามมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จากตัวแปรท้ัง 5 ปจจัย คือ ดานการเปน

บุคคลรอบรู ดานการมีวิสัยทัศนรวม ดานการมีรูปแบบการคิด ดานการเรียนรูเปนทีม ดานการคิด

อยางเปนระบบ พบวามีเพียง 3 ปจจัย คือ ปจจัยดานการคิดอยางเปนระบบ (X5) ปจจัยดานการมีวิสัยทัศน

รวม (X2) และปจจัยดานการเรยีนรูเปนทีม (X4)  สามารถรวมกันพยากรณการดําเนินการตามมาตรฐานเพ่ือ

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

ไดรอยละ 49.70 ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01สอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 

 

5.2 การอภิปรายผลการวิจัย 

 

 การวิจัยเรื่องการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาท่ีสงผลตอการดําเนินการตามมาตรฐาน

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

อภิปรายผลไดดังนี้ 
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5.2.1 การเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของวารสาน เมืองพรวน 

(2551, บทคัดยอ) ท่ีไดทําวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมสถานศึกษากับองคการแหงการเรียนรู

ของสถานศึกษาระดับประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหนองคาย ผลการวิจัยพบวา 

องคการแหงการเรียนรูในระดับประถมศึกษา อยูในระดับมาก สอดคลองกับ ปติพงษ วรรณรี (2551, 

บทคัดยอ) ท่ีไดทําวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางความเปนองคการแหงการเรียนรูในโรงเรียนกับ

ประสิทธิผลการบริหารงานในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนครเขต 1 ผลการวิจัย

พบวา ความเปนองคการแหงการเรียนรูในโรงเรียนโดยรวมอยูระดับมาก และสอดคลองกับ นฤมล บุญพิมพ. 

(2553, บทคัดยอ) ท่ีไดทําวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางความเปนองคการแหงการเรียนรูในโรงเรียน

กับประสิทธิผลการบริหารงาน ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาญจนบุรี ผลการวิจัย

พบวา โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาญจนบุรี มีระดับความเปนองคการแหงการเรียนรู

ในโรงเรียนโดยรวมอยูในระดับมาก ท้ังนี้เปนเพราะปจจุบันหลายๆ องคการ มีการตื่นตัวกับการเปลี่ยนแปลง

องคการ หรอืเตรียมการปฏิรูปองคการตามนโยบายของภาครฐัตามกระแสการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน

หลายๆ ดานท้ังดานเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ องคการจะตองมีการปรับตัว 

เพ่ือเตรียมความพรอมในการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพขององคการ (จิรประภา อัครบวร, 2552, หนา 24) 

ประกอบกับการทํางานในโลกยุคใหมจะเต็มไปดวยการเรียนรูอยางตอเนื่อง มีการแขงขันท้ังทางธุรกิจ

และแขงขันเพ่ือใหไดมาซ่ึงความรูใหม องคการใดมีความสามารถท่ีจะเรียนรูไดเร็วกวาคูแขง ก็จะเปน

องคการท่ีมีความไดเปรียบในการแขงขัน และสรางความเปนเลิศใหกับองคการ แตองคการใดจะเรียนรู

ไดตองผานการเรียนรูของคนในองคการ ดังนั้นองคการแหงการเรียนรูท่ีจะสามารถอยูรอดและแขงขัน

ไดนั้น ตองเปนองคการสรางความผูกพัน และความสามารถของบุคลากรในการท่ีจะเรียนรูไดอยางตอเนื่อง 

ซ่ึงสอดคลองกับ แม็คกิล และสโลคัม (McGill & Slocum, 1994, p. 34) ท่ีใหทัศนะวา องคการแหง

การเรียนรูเปนองคการท่ีบุคคลและกลุมมีความตระหนักในตนเองกาวทันตอสภาพท่ีเปนอยู เพ่ือการ

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีดีข้ึน มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง มีการคาดการณลวงหนาและสรางทักษะท่ี

จําเปนตอความสําเร็จในอนาคต มีการกระตุนใหคนหาภูมิปญญาท่ีมีอยูในตัวผูทํางาน มีการเรียนรู

อยางตอเนื่อง รวดเร็ว และมีการใชความรูนั้นเพ่ือปรับปรุงคุณภาพของผลผลิตและการใหบริการ ตลอดจนวิถีชีวิต

การทํางานของพวกเขาเองใหดีข้ึน สําหรับสถานศึกษานั้นมีบทบาทในการจัดการศึกษา ดังนั้นการเปน

องคการแหงการเรียนรูจึงเปนสิ่งท่ีจําเปนและสําคัญ ท่ีสถานศึกษาตางๆ จะตองนําไปดําเนินการปฏิบัติ

อยางตอเนื่องทันตอการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วของสังคม ซ่ึงสอดคลองกับเพดเลอร (Pedler, 1991, p. 12) 

กลาววา องคการแหงการเรียนรูเปนองคการท่ีสงเสริมการเรียนรูของสมาชิกทุกคน และเปนองคการท่ี

มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองคการอยางตอเนื่อง นอกจากนี้การเปนองคการแหงการเรียนรูของ

สถานศึกษายังเปนสวนหนึ่งของการดําเนินการตามมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ซ่ึงเปน



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 

125 
 

กลไกลท่ีสําคัญท่ีจะชวยใหการจัดการศึกษาของสถานศึกษาดําเนินไปอยางมีคุณภาพ (ชุมศักดิ ์อินทรรักษ, 

2547, หนา 102) และสอดคลองกับกฎกระทรวงศึกษาธิการ (2553, หนา 22-23) ท่ีบัญญัติไววา

ระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก เปนภารกิจท่ีสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานตองดําเนินการตามหลักเกณฑของกฎกระทรวง เพ่ือเปนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษาในการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยใหมีคณะกรรมการประกันคุณภาพ

ภายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานดําเนินการตามแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อันประกอบดวย

ดานคุณภาพผูเรียน ดานจัดการศึกษา ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู ดานอัตลักษณของสถานศึกษา และดาน

มาตรการสงเสริม ดังนั้นจะเห็นไดวาการเปนองคการแหงการเรียนรู นั้นมีความเก่ียวของโดยตรง

กับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดวยเหตุนี้จึงอาจเปนสาเหตุท่ีทําใหการเปนองคการแหงการเรียนรู

ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก  

 จากผลการวิจัยสามารถนํามาอภิปรายผลเปนรายดาน ไดดังนี้ 

1) ดานการเปนบุคคลรอบรู โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาพบประเด็นท่ี 

สําคัญและนาสนใจ คือ บุคลากรมีเจตคติท่ีดีในการปฏิบัติงานในหนาท่ี ใหความรวมมือในการพัฒนา

สถานศึกษาอยางเต็มศักยภาพ บุคลากรรวมกันพัฒนาสถานศึกษาดวยความรูสึกรวมเปนเจาของสถานศึกษา 

และบุคลากรมีการพัฒนาตนเอง ดวยการใฝหาความรูสิ่งใหมๆ มาพัฒนางานในหนาท่ีอยางตอเนื่อง 

ซ่ึงสอดคลองกับเซ็งเก (Senge, 1990, pp. 13-19) ท่ีกลาววา การเปนบุคคลรอบรู (personal mastery) 

เปนสิ่งบงบอกวาบุคคลมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานดานตางๆ สามารถเพ่ิมความสามารถในการ

สรางสรรคงานท่ีเขาตองการไดอยางตอเนื่อง สามารถควบคุมจิตใจ พฤติกรรมของตัวเองใหเปนผูท่ีใฝรู 

อยูตลอดเวลา ยอมรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยี มีวุฒิภาวะทางอารมณสูง 

รักความสามัคคีของหมูคณะ มีความรูความสามารถ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค สมาชิกทุกคนมีความ

กระตือรือรน สนใจและใฝเรียนรูสิ่งใหมๆ อยูเสมอ เพ่ือนํามาพัฒนางานในหนาท่ี ท้ังนี้การเปนบุคคล

รอบรูในสถานศึกษาเปนคุณลักษณะของบุคลากรในสถานศึกษาท่ีมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน

ดานตางๆ มีความรูความสามารถ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และ เจตคติท่ีดีในการปฏิบัติงาน พัฒนา

ตนเองดวยการใฝหาความรูสิ่งใหมๆ มาพัฒนางานในหนาท่ี ซ่ึงผูบริหารสถานศึกษาหรือผูท่ีมีสวนเก่ียวของ

จะตองมีการดําเนินการอยางจริงจัง เพราะหากบุคลากรในสถานศึกษาขาดการพัฒนาใฝหาความรู

ยอมสงผลกระทบตอระบบการทํางานโดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการจัดการศึกษาซ่ึงเปนภารกิจสําคัญ

ของสถานศึกษา รวมถึงการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอีกดวย ซ่ึงจากความสําคัญดังกลาว

สถานศึกษาท่ีสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จึงไดดําเนินการพัฒนาบุคลากร

เพ่ือใหมีความรอบรูและพรอมในการปฏิบัติงาน ดวยเหตุนี้อาจเปนสาเหตุท่ีทําใหการเปนองคการแหงการเรียนรู

ของสถานศึกษา ดานการเปนบคุคลรอบรูของสถานศึกษาท่ีสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
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ฉะเชิงเทรา เขต 1 อยูในระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับปติพงษ วรรณรี (2551, บทคัดยอ) ท่ีไดทําวิจัยเรื่อง

ความสัมพันธระหวางความเปนองคการแหงการเรียนรูในโรงเรยีนกับประสิทธผิลการบรหิารงานในโรงเรยีน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนครเขต 1 ผลการวิจัยพบวา การเปนองคการแหงการเรียนรู

ของสถานศึกษา ดานการเปนบุคคลรอบรู อยูในระดับมาก 

2) ดานการมีวิสัยทัศนรวม โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาพบประเด็นท่ีสําคัญและ 

นาสนใจ คือ บุคลากรมีความมุงม่ันในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหบรรลุผลตามวิสัยทัศนของสถานศึกษา 

บุคลากรรวมคิด รวมสรางวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายวัตถุประสงค และยุทธศาสตรของสถานศึกษา

และบุคลากรมีสวนรวมในการปรับปรุงวิสัยทัศนใหมีความทันสมัย และสอดคลองกับภารกิจของสถานศึกษา 

ท้ังนี้การมีวิสัยทัศนรวมกันจึงเปนคุณลักษณะของบุคลากรในสถานศึกษาท่ีรวมกันคิด รวมกันสรางวิสัยทัศน 

พันธกิจ เปาหมาย วัตถุประสงค และยุทธศาสตรของสถานศึกษา มีความมุงม่ันปฏิบัติงานเพ่ือให

บรรลุผลตามวิสัยทัศน ซ่ึงบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการปรับปรุงวิสัยทัศนใหมีความทันสมัย และ

สอดคลองกับภารกิจของสถานศึกษา โดยบุคลากรมีวธิีการสื่อสารเพ่ือโนมนาวใหผูอ่ืนคลอยตามปฏิบัติงาน

รวมกันจนบรรลุเปาหมายของสถานศึกษาซ่ึงสอดคลองกับเซ็งเก (Senge, 1990, pp. 13-19) ท่ีกลาววา 

การมีวิสัยทัศนรวมกัน (shared vision) เปนวิธีการทําใหสมาชกิแตละคนเกิดวิสัยทัศน องคการเปดโอกาสให

สมาชิกรวมกันคิด รวมกันสรางวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย วัตถุประสงค และยุทธศาสตรขององคการ ทุกคน

มีสวนรวมในการปรับปรุงวิสัยทัศนใหมีความทันสมัย และสอดคลองกับภารกิจขององคการ ดวยเหตุนี้จึงสงผล

ใหการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา ดานการมีวิสัยทัศนรวม ของสถานศึกษาท่ีสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 อยูในระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับ นฤมล บุญพิมพ. 

(2553, บทคัดยอ) ท่ีไดทําวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางความเปนองคการแหงการเรียนรูในโรงเรียน

กับประสิทธิผลการบริหารงาน ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาญจนบุรี ผลการวิจัยพบวา 

การเปนองคการแหงการเรียนรูในโรงเรียนดานการมีวิสัยทัศนรวม อยูในระดับมาก  

3) ดานการมีรูปแบบการคิด โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาพบประเด็นที่ 

สําคัญและนาสนใจ คือ บุคลากรมีวิธีคิดอยางอิสระในการพัฒนาการเรียนรู บุคลากรเขาใจบทบาท

หนาท่ีของตนและกิจกรรมตางๆ ของสถานศึกษา และบุคลากรมีความคิดท่ีถูกตอง คิดถึงประโยชน

สวนรวมเปนหลัก ท้ังนี้การมีรูปแบบการคิดเปนคุณลักษณะของบุคลากรท่ีมีวิธีคิดในการพัฒนาการเรียนรู 

สามารถปรับรูปแบบวิธีคิดของตนใหสอดคลองกับสถานการณและเปาหมายของสถานศึกษา มีวิธีการ

คิดหลาย  ๆวิธี แลวนํามาสรางสรรคงานในหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพ เขาใจบทบาทหนาท่ีของตนและกิจกรรมตางๆ  

ของสถานศึกษา และมีความคิดท่ีถูกตองคิดถึงประโยชนสวนรวมเปนหลัก ซ่ึงสอดคลองกับ เซ็งเก 

(Senge, 1990, pp. 13-19) ท่ีกลาววา การมีรูปแบบการคิด (mental model) รูปแบบวิธีการคิด

เปนคุณลักษณะของบุคลากรขององคการท่ีมีวิธีคิด เปนความเขาใจของคนท่ีมีตอองคการและตอธุรกิจ

ของตนเองในการพัฒนาการเรียนรู สามารถปรับรูปแบบวิธีคิดของตนใหสอดคลองกับสถานการณและ



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 

127 
 

เปาหมายขององคการ ซ่ึงความคิดของคนนั้นเปนสิ่งสําคัญ และมีอิทธิพลอยางยิ่งตอพฤติกรรมของคน 

รูปแบบวิธีการคิดนี้จะเปนพ้ืนฐานของวุฒิภาวะทางอารมณ (emotional quotient: eq) และจะมีผลถึง 

ความเขาใจตอเรื่องราว ตองานหรือกิจกรรมใดๆ ในแงมุมตางๆ สมาชิกมีวิธีการคิดหลายๆ วิธี 

แลวนํามาสรางสรรคงานในหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพ ดวยเหตุนี้จึงสงผลใหการเปนองคการแหงการเรียนรู

ของสถานศึกษา ดานการมีรูปแบบการคิด ของสถานศึกษาท่ีสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 อยูในระดับมาก สอดคลองกับ นฤมล บุญพิมพ. (2553, บทคัดยอ) ท่ีไดทําวิจัย

เรื่องความสัมพันธระหวางความเปนองคการแหงการเรียนรูในโรงเรียนกับประสิทธิผลการบริหารงาน

ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาญจนบุรี ผลการวิจัยพบวา การเปนองคการแหงการ

เรียนรูในโรงเรียน ดานการมีรูปแบบการคิด อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาโดยการเปรียบเทียบกับดานอ่ืนๆ 

จะเห็นไดวาการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา ดานการมีรูปแบบการคิดมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด 

อาจเนื่องมาจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 ไดมีนโยบายมุงเนนการ

พัฒนาการเรียนรูของบุคลากรใหเขาใจบทบาทหนาท่ีของตนและกิจกรรมตางๆ ของสถานศึกษา สามารถปรับ

รูปแบบวิธีคิดของตนใหสอดคลองกับสถานการณและเปาหมายของสถานศึกษา รวมท้ังตองสอดคลอง

กับเปาหมาย และจุดเนนของหนวยงานตนสังกัด อีกท้ังไดมีการสงเสริมใหสถานศึกษาดําเนินการตาม

มาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ซ่ึงเปนปจจัยที่สําคัญท่ีจะทําใหผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนรูของผูเรียนและผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาประสบความสําเร็จ โดยสถานศึกษา

ตองพัฒนาใหเปนองคการแหงการเรียนรู ท่ีมีการบริหารจัดการศึกษาท่ีเนนประสิทธิผล มีการเปดโอกาส

ใหทุกภาคสวนในสังคม เขามามีสวนรวมในการจดัการศึกษา ท้ังนี้เพราะการเปนองคการแหงการเรียนรูของ

สถานศึกษาเปนปจจัยท่ีสําคัญ ในการท่ีจะนําไปสูการดําเนินการตามมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกัน

คุณภาพภายในและภายนอกของสถานศึกษา ไปพรอมกับการพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ในทุกๆ ดาน ซ่ึงการดําเนินการใหบรรลุตามเปาหมายนั้น สถานศึกษาในสังกัดจําเปนตองใชเวลา 

งบประมาณ และปจจัยในการสนับสนุน  

4) ดานการเรียนรูเปนทีม โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาพบประเด็นท่ีสําคัญ 

และนาสนใจ คือ บุคลากรทํางานรวมกันเปนทีม มีความสําเร็จบรรลุเปาหมายของสถานศึกษา บุคลากร

ใหการชวยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกันอยางสมํ่าเสมอ และบุคลากรรูจักรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนใหเกียรติเพ่ือน

รวมงาน ซ่ึงสอดคลองกับเซ็งเก (Senge, 1990, pp. 13-19) ท่ีกลาววา การเรียนรูเปนทีม (team learning) 

เปนการเรียนรูรวมกันเปนทีมเปนการเรียนรูรวมกันของสมาชิกโดยอาศัยความรู และความคิด 

การแลกเปลี่ยนความคิดซ่ึงกันและกัน เพ่ือพัฒนาความรูความสามารถของทีมใหเกิดข้ึน การเรียนรู

รวมกันเปนทีมจะเกิดข้ึนไดตอเม่ือมีการรวมพลังของสมาชิกในทีมใหมีโอกาสเรียนรูสิ่งตางๆ รวมกัน 

โดยการแลกเปลี่ยนขอมูล ความคิดเห็น และประสบการณซ่ึงกันและกันอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง จนเกิดเปน

แนวคิดรวมกันของกลุม ดวยเหตุนี้จึงสงผลใหการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา ดานการเรียนรูเปนทีม
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ของสถานศึกษาท่ีสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 อยูในระดับมาก 

ซ่ึงสอดคลองกับ นฤมล บุญพิมพ. (2553, บทคัดยอ) ท่ีไดทําวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางความเปน

องคการแหงการเรียนรูในโรงเรียนกับประสิทธิผลการบริหารงาน ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษากาญจนบุรี ผลการวิจัยพบวา การเปนองคการแหงการเรียนรูในโรงเรียน ดานการเรียนรูเปนทีม 

อยูในระดับมาก 

5) ดานการคิดอยางเปนระบบ โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาพบประเด็นท่ี 

สําคัญและนาสนใจ คือ ผูบริหารสถานศึกษามีความคิดเชื่อมโยง คิด มอง หรือกําหนดเปาหมาย

การดําเนินงานปฏิบัติงานในภาพรวมไดดี บุคลากรมีการปฏิบัติงานพัฒนาการศึกษาแบบ องครวม

และบุคลากรมีความคิดทันเหตุการณ สามารถปรับรูปแบบวิธีคิดใหสอดคลองกับเปาหมายของสถานศึกษา 

ซ่ึงสอดคลองกับจิรประภา อัครบวร (2552, หนา 64) ท่ีกลาววาการคิดอยางเปนระบบ (systems thinking) 

เปนวิธีการคิดเชื่อมโยง คิด มอง การอธิบาย และการทําความเขาใจในปรากฏการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึนดวยการ

เชื่อมโยงเรื่องราวตางๆ อยางเปนระบบจะเปนองคความรูท่ีจะชวยใหเราสามารถสรางความเปลี่ยนแปลงได

อยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ดวยเหตุนี้จึงสงผลใหการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา 

ดานการคิดอยางเปนระบบของสถานศึกษาท่ีสังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 อยูในระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับ นฤมล บุญพิมพ. (2553, บทคัดยอ) ท่ีไดทําวิจัย

เรื่องความสัมพันธระหวางความเปนองคการแหงการเรียนรูในโรงเรียนกับประสิทธิผลการบริหารงาน 

ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาญจนบุรี ผลการวิจัยพบวา การเปนองคการแหงการเรียนรู

ในโรงเรียน การคิดเชิงระบบอยูในระดับมาก แตเม่ือพิจารณาโดยการเปรียบเทียบกับดานอ่ืน  ๆจะเหน็ไดวาการเปน

องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาดานการคิดอยางเปนระบบ มีคาเฉลี่ยต่ําสุด อาจเนื่องมาจาก

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 ยังไมมีมาตรการสงเสริมและการพัฒนาท่ี

เขมขน เพ่ือใหผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรมีความคิดเชื่อมโยง คิด มอง หรือกําหนดเปาหมาย

การดําเนินงานปฏิบัติงานในภาพรวม การปฏิบัติงานพัฒนาการศึกษาแบบองครวมและการมีความคิดทัน

เหตุการณ สามารถปรับรูปแบบวิธีคิดใหสอดคลองกับเปาหมายของสถานศึกษา ซ่ึงทางสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ตองใหความสําคัญและมุงเนนพัฒนาดานนี้เพ่ิมเติม  

 5.2.2 การดําเนินการตามมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  โดยรวมอยูในระดับมาก 

เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก 

ดานจัดการศึกษา ดานมาตรการสงเสริม ดานอัตลักษณของสถานศึกษา ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

และดานคุณภาพผูเรียน ท้ังนี้เปนเพราะตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไข

เพ่ิมเติมใน มาตรา 47 ไดบัญญัติเก่ียวกับมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนา

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบ
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การประกันคุณภาพภายนอก มาตรา 48 ไดบัญญัติใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษา จัดใหมี

ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของ

กระบวนการบริหารการศึกษา ท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอ

ตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเก่ียวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ดังนั้นการประกันคุณภาพภายในจึง

เปนหนาท่ีของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีตองดําเนินการใหเปนไปตามบทบัญญัติของ

กฎหมาย ดวยเหตุนี้จึงทําใหการดาํเนินการตามมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 อยูในระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับสุชาต ิเสนาสี 

(2553, บทคัดยอ) ท่ีไดทําวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางทักษะการบริหารกับการปฏิบัติงานประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาของผูบริหาร ตามความคิดเห็นของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

จันทบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบวา การปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของผูบริหาร

สถานศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก  

  5.2.3 ผลการศึกษาพบวาการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษากับการดําเนินการ

ตามมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 พบวามีความสัมพันธทางบวก สอดคลองกับ ปติพงษ วรรณร ี(2551, บทคัดยอ) ท่ีได

ทําวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางความเปนองคการแหงการเรียนรูในโรงเรียนกับประสิทธิผลการบริหารงาน

ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนครเขต 1 ผลการวิจัยพบวา การเปนองคการแหงการเรียนรู

ในโรงเรียนมีความสัมพันธกันทางบวก กับประสิทธิผลการบริหารงานในโรงเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ .01 และสอดคลองกับศิรพิร โงนสาย (2552, บทคัดยอ) ท่ีไดทําวิจัยเรื่อง ปจจัยบรรยากาศของโรงเรียน

กับองคการแหงการเรียนรูท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน  สํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว ผลการวิจัยพบวา 

องคการแหงการเรียนรู ดานความรอบรูแหงตน แบบแผนความคิดอาน การมีวิสัยทัศนรวม การเรียนรู

เปนทีม และความคิดเชิงระบบ มีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียน ในระดับสูง อยางมี

นัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ท้ังนี้จะเห็นไดวาดานการคิดอยางเปนระบบ ดานการเรียนรูเปนทีม 

ดานการมีวิสัยทัศนรวม ดานการมีรูปแบบการคิดและดานการเปนบุคคลรอบรูนั้น มีลักษณะรูปแบบท่ีเนน

การมีสวนรวมของบุคลากรในสถานศึกษา ซ่ึงสอดคลองกับแนวทางการประกันคุณภาพในสถานศึกษา 

เนื่องมาจากการประกันคุณภาพเปนหนาท่ีของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ไมวาจะเปนผูบริหาร ครู 

อาจารย และบุคลากรอ่ืนๆ ในสถานศึกษา โดยในการดําเนินงานจะตองใหผูท่ีเก่ียวของ เชน ผูเรียน ชุมชน 

เขตพ้ืนท่ี หรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลและมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย วางแผน ติดตามประเมินผล 

พัฒนาปรับปรุง ชวยกันคิด ชวยกันทํา ชวยกันผลักดนัใหสถานศึกษามีคุณภาพ เพ่ือใหผูเรียนไดรับการศึกษา

ท่ีดีมีคุณภาพเปนไปตามความตองการของผูปกครอง สังคมและประเทศชาต ินอกจากนี้การดําเนินการ

ประกันคุณภาพภายใน ยังอยูท่ีระบบการควบคุม คุณภาพการศึกษา และระบบการตรวจสอบ ทบทวน 
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และปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ซ่ึงสอดคลองกับหลักการบริหาร ท่ีเปนระบบครบวงจร PDCA ซ่ึงประกอบดวย

การรวมวางแผน รวมกันปฏิบัติตามแผน รวมกันตรวจสอบ และรวมกันปรับปรุงแกไขหมุนเวียนเปน

วงจรในการตรวจสอบการทํางาน การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาจึงเปนสวนหนึ่งของการบริหาร

และการจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่องตลอดเวลา เปนหนาท่ีของบุคลากรทุกคนโดยในการดําเนินงานจะตอง

ใหผูเก่ียวของเขามามีสวนรวมชวยกันคิดชวยกันทํา เพ่ือพัฒนาคุณภาพใหเปนไปตามมาตรฐาน 

(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2547, หนา 10 - 11) นอกจากนี้ในปจจุบันสถานศึกษา

ทุกแหงพยายามเพ่ิมคุณภาพการบริหารสถานศึกษาใหสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาแต

ตามปกติสถานศึกษาโดยท่ัวไปไมสามารถพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพการบริหารตามท่ีตองการได 

ตองมีองคประกอบท่ีจะทําใหสถานศึกษามีการเปลี่ยนแปลง องคประกอบดังกลาว คือ กิจกรรมท่ีจะ

สงผลใหเกิดการเรียนรูของบุคลากร (จิรประภา อัครบวร, 2552, หนา 60) เพ่ือใหสามารถแขงขันกับสถานศึกษาอ่ืน  ๆ

และแขงขันกับตนเองใหบรรลุตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาท่ีกําหนดตามมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา คือตองทํางานใหมีประสิทธิภาพ ตองเรียนรูไดรวดเร็วกวาสถานศึกษาอ่ืน  ๆดวยการสรางพ้ืนฐาน

ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสถานศึกษาใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู โดยผูบริหารสถานศึกษาในฐานะผูนํา 

ในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ตองพยายามหากิจกรรมในการพัฒนาบุคลากร หากบุคลากร

เปนบุคคลแหงการเรียนรูแลว สถานศึกษาก็จะเปนองคการแหงการเรียนรู องคการแหงการเรียนรู 

เปนลักษณะของสถานศึกษาท่ีเปดโอกาสใหสมาชิกทุกคนในสถานศึกษาไดแสดงความสามารถของตนเอง

อยางเต็มท่ีและอยางตอเนื่อง เพ่ือรวมกันสรางผลลัพธท่ีสถานศึกษาตองการ โดยสถานศึกษาสนับสนุนให

บุคลากรทุกคนไดคิดใหม ไดทํางานรวมกันและเกิดการเรียนรูรวมกัน สรางองคความรูเปนเอกลักษณให

สถานศึกษา (วิฑูรย สิมะโชคดี, 2543, หนา 6) ท้ังนี้เม่ือสถานศึกษาเปนองคการแหงการเรียนรูยอมสงผลดี

ตอประสิทธภิาพในการทํางานและบรรลุตามเปาหมายของสถานศึกษาซ่ึงจะสงผลโดยตรงตอความสําเร็จในการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาซ่ึงสอดคลองกับ Marquardt (1996, p. 19) ท่ีกลาววา องคการแหงการเรียนรู 

คือ องคการท่ีสมาชิกมีพลังในการศึกษา เก็บสะสมองคความรูและพัฒนาเปนองคการท่ีสามารถใชความรู

บริหารจัดการองคการใหประสบผลสําเร็จ ซ่ึงจากผลการศึกษาครั้งนี้ พบวา การเปนองคการแหงการ

เรียนรูของสถานศึกษาท้ังรายดานและโดยรวมมีความสัมพันธกับการดําเนินการตามมาตรฐานเพ่ือการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาซ่ึงมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ เม่ือสถานศึกษาเปนองคการ

แหงการเรียนรูท่ีดีก็จะสงผลใหการดําเนินการตามมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาดี

ข้ึนดวย  

 5.2.4 ปจจัยท่ีสงผลตอการดําเนินการตามมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 คือ ปจจัยดานการคิดอยางเปนระบบ (X5) 

ปจจัยดานการมีวิสัยทัศนรวม (X2) และปจจัยดานการเรียนรูเปนทีม (X4) ซ่ึงปจจัยท้ัง 3 นี้ สามารถรวมกัน

พยากรณการดําเนินการตามมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
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พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ไดรอยละ 49.70 ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01 ซ่ึงเปนไป

ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ท้ังนี้จะเห็นไดวา ปจจัยดานการคิดอยางเปนระบบ การมีวิสัยทัศนรวม และการ

เรียนรูเปนทีม เปนปจจัยท่ีเนนการมีสวนรวมของบุคลากรในสถานศึกษา ซ่ึงสอดคลองกับสํานักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (2547, หนา 23)  ท่ีกลาววา การประกันคุณภาพภายในเปน

กระบวนการบริหารจัดการ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพใหเปนไปตามมาตรฐานท่ี

ตองการ หลักการและกระบวนการบริหารดังกลาวเปนสิ่งท่ีใชในการทํางานใหประสบความสําเร็จ โดยจะตองมี

กระบวนการวางแผน ทําตามแผนตรวจสอบประเมินผล และพัฒนาปรับปรุงอยูเสมอ โดยมุงหวังใหมีประสิทธิภาพใน

การบริหารจัดการสถานศึกษาท่ีเนนคุณภาพของผูเรียนเปนสําคัญ แนวคิดการทํางานท่ีเปนระบบเชนนี้

จะชวยสรางความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันภายในสถานศึกษา เกิดความรูสึกวาเปนงานปกติ เปนการมองตน

และประเมินตนเอง ซ่ึงจะทําใหสถานศึกษามีฐานขอมูลท่ีม่ันคงเปนจริง พรอมเสนอตอการตรวจสอบจาก

หนวยงานภายนอก สอดคลองกับสํานักงานทดสอบทางการศึกษา (2544, หนา 9) ท่ีกลาววา ระบบ

การประกันคุณภาพภายในเปนกลไกขับเคลื่อนใหสถานศึกษาขับเคลื่อนไปขางหนาอยางตอเนื่อง 

บนหลักการมีสวนรวมของชุมชนและการพัฒนาภาระความรบัผิดชอบการจัดการศึกษา สถานศึกษาจะตอง

ดําเนินการบริหารจัดการศึกษาอยางเปนระบบตอเนื่อง อันนําไปสูการเสริมสรางศักยภาพในการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษาใหสังคมม่ันใจวาผูเรียนทุกคนมีความรู ความสามารถ บุคลิกลักษณะ และคุณสมบัติ

ตรงตามหลักสูตรการศึกษาอยางแทจริง นอกจากนี้ผลการศึกษายังสอดคลองกับ สุชาย จินะเสนา 

(2548, บทคัดยอ) ท่ีไดทําวิจัยเรื่อง การศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาภูเก็ต ผลการวิจัยพบวา การทํางานเปนทีม สงผลตอความสําเร็จใน

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .01 สอดคลองกับ ปาลิกา นิธิประเสริฐกุล. 

(2550, บทคัดยอ) ท่ีไดทําวิจัยเรื่องปจจัยดานภาวะผูนําและองคการแหงการเรียนรูท่ีสงผลตอประสิทธิผล

ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในเขตพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝง

ทะเลตะวันออก ผลการวิจัยพบวา องคการแหงการเรียนรู ดานความคิดเชิงระบบ ดานการมี วิสัยทัศนรวม 

สามารถพยากรณประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา โดยรวมไดรอยละ 62.10 และสามารถรวมกันทํานายได

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และสอดคลองกับศิริพร โงนสาย (2552, บทคัดยอ) ท่ีไดทําวิจัย

เรื่อง ปจจัยบรรยากาศของโรงเรียนกับองคการแหงการเรียนรูท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว ผลการวิจัยพบวา องคการแหงการเรียนรู ดานความคิดเชิงระบบ 

ดานความรอบรูแหงตน สามารถพยากรณประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว 

ไดรอยละ 73.90 สวนตัวแปรอีก 2 ปจจัย อันไดแกปจจัยดานการเปนบุคคลรอบรู (X1) และปจจัย

ดานการมีรูปแบบการคิด (X3) ไมสามารถนําเขาสมการถดถอยไดและถูกตัดออกไป แสดงวาการเปน

บุคคลรอบรูและการมีรูปแบบการคิด ไมสงผลตอการทํานายผลการดําเนินการตามมาตรฐานเพ่ือการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 สาเหตุอาจ
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เปนเพราะวาปจจัยดานการเปนบุคคลรอบรู (X1) เปนคุณลักษณะของบุคลากรในสถานศึกษาท่ีมี

ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานดานตางๆ มีความรูความสามารถ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค  ซ่ึง

เปนลักษณะของ 

แตละบุคคล หากไมมีอุดมการณและความรับผิดชอบตอหนาท่ีแลว ก็จะไมสงผลดีตอการดําเนินการ

ตามมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาแตอยางใด สวนปจจัยดานการมีรูปแบบการคิด 

(X3) ก็เปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีไมสามารถนําเขาสมการถดถอยได และถูกตัดออกไปสาเหตุอาจเปนเพราะวา

ปจจัยดานการมีรูปแบบการคิด (X3) เปนคุณลักษณะของบุคลากรในสถานศึกษาท่ีมีวิธีคิดในการ

พัฒนาการเรียนรู สามารถปรับรูปแบบวิธีคิดของตนใหสอดคลองกับสถานการณและเปาหมายของสถานศึกษา 

มีวิธีการคิดหลายๆ วิธี แลวนาํมาสรางสรรคงานในหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเปนลักษณะของแต

ละบุคคลเชนกันกับปจจัยดานการเปนบุคคลรอบรู (X1)  หากไมมีอุดมการณและความรับผิดชอบตอ

หนาท่ีแลว ก็จะไมสงผลดีตอการดําเนินการตามมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษาแตอยางใด ซ่ึงก็สอดคลองกับผลการวิจัยครั้งนี้ ซ่ึงพบวาปจจัยท่ีสงผลตอการดําเนินการ

ตามมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานนั้น มีลักษณะรูปแบบท่ีเนนการมีสวนรวมของ

บุคลากรในสถานศึกษาโดยสอดคลองกับ ณัฐพล ชุมวรฐายี (2545, หนา 10-11) ท่ีกลาววา 

หลักการสําคัญของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเปนหนาท่ีของบุคลากรทุกคนใน

สถานศึกษา ไมวาจะเปนผูบริหาร ครู อาจารย และบุคลากรอ่ืนๆ ในสถานศึกษา โดยในการ

ดําเนินงานจะตองใหผูท่ีเก่ียวของ เชน ผูเรียน ชุมชน เขตพ้ืนท่ี หรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลและมีสวน

รวมในการกําหนดเปาหมาย วางแผน ติดตามประเมินผล พัฒนาปรับปรุง ชวยกันคิด ชวยกันทํา 

ชวยกันผลักดันใหสถานศึกษามีคุณภาพ เพ่ือใหผูเรียนไดรับการศึกษาท่ีดีมีคุณภาพเปนไปตามความ

ตองการของผูปกครอง สังคม และประเทศชาติ 

  

5.3 ขอเสนอแนะ 

 

 ขอเสนอแนะเพ่ือการนําผลการวิจัยไปใช 
 5.3.1 การเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีขอเสนอแนะดังนี้ 

   1) ดานการเปนบุคคลรอบรู สถานศึกษาควรใหความสําคัญกับบุคลากรในเรื่องความคิดริเริ่ม

สรางสรรค เชน เปดโอกาสใหบุคลากรไดแสดงความคิดเห็นเพ่ือพัฒนาการทํางานในหนวยงาน สนับสนุน

ใหบุคลกรจัดทําโครงการ พัฒนาสื่อการเรียนการสอน  
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   2) ดานการมีวิสัยทัศนรวม สถานศึกษาควรเปดโอกาสใหผูมีสวนเก่ียวของทุกฝาย

ของสถานศึกษา รวมกันกําหนดทิศทางในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา และพัฒนารูปแบบการ

สื่อสารภายในของบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ 

   3) ดานการมีรูปแบบการคิด สถานศึกษาควรชี้แจงใหบุคลากรมีความเขาใจถึงและตระหนัก

ถึงความสําคัญของเปาหมายของสถานศึกษา 

   4) ดานการเรียนรูเปนทีม สถานศึกษาควรมอบหมายภารกิจงานในลักษณะงานกลุม

เพ่ือใหบุคลากรไดรูจักคิดและแกปญหารวมกันซ่ึงจะสงผลใหบุคลากรมีความไววางใจซ่ึงกันและกัน

สามารถประสานงานในการปฏิบัติหนาท่ีไดดี  

   5) ดานการคิดอยางเปนระบบ สถานศึกษาควรเนนใหบุคลากรมีความคิดพัฒนาเชิงระบบ 

ไมแยกพัฒนาสวนใดสวนหนึ่ง 

 5.3.2 การดําเนินการตามมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีขอเสนอแนะดังนี้ 

   1) ดานคุณภาพผูเรียน สถานศึกษาควรเนนการจัดการเรียนรูใหผูเรียนรูจักวิธีคิด วิธี

แกปญหาดวยภาษาหรือวิธีการของตนเอง รูจักกําหนดเปาหมาย คาดการณ ตัดสินใจแกปญหาโดยมีเหตุผล 

   2) ดานจัดการศึกษา สถานศึกษาควรสงเสริมและสนับสนุนใหครูใชสื่อและเทคโนโลยี

ท่ีเหมาะสมรวมท้ังการนําบริบทและภูมิปญญาของทองถ่ินมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู 

   3) ดานการสรางสังคมแหงการเรยีนรู สถานศึกษาควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากร

ภายในสถานศึกษา ระหวางสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองคกรท่ีเก่ียวของ 

   4) ดานอัตลักษณของสถานศึกษา สถานศึกษาควรมีการประเมินและการตรวจสอบ

การดําเนินงานสงเสริมใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย วิสัยทัศนปรัชญา และจุดเนนของสถานศึกษา 

   5) ดานมาตรการสงเสริม สถานศึกษาจัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย 

จุดเนน ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  

 5.3.3 การเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษามีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน

กับการดําเนินการตามมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษารวมท้ังผูท่ี

มีสวนเก่ียวของควรใหความสําคัญในเรื่ององคการแหงการเรยีนรูของสถานศึกษา โดยมุงเนนพัฒนาบุคลากร

ใหมีความรูความสามารถ โดยเฉพาะในดานการจัดการเรียนรู รวมท้ังสรางบรรยากาศภายใน

สถานศึกษาท่ีเอ้ือตอการเรียนรูของบุคลากร นักเรียนรวมท้ังชุมชน 

 5.3.4 การศึกษาครั้งนี้ พบวา การเปนองคการแหงการเรียนรูดานการคิดอยางเปนระบบ 

ดานการมีวิสัยทัศนรวม และดานการเรียนรูเปนทีม สงผลตอการดําเนินการตามมาตรฐานเพ่ือการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษารวมท้ังผูท่ีมีสวนเก่ียวของควรมุงเนนใหบุคลากรใน

สถานศึกษามีสวนรวมในการวางแผนกําหนดนโยบายของสถานศึกษา เนนการทํางานเปนหมูคณะ 
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5.4 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

 

 5.4.1 ควรมีการศึกษาสภาพปญหาในการดําเนินการตามมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 1  

 5.4.2 ควรมีการศึกษาปจจัยดานอ่ืนๆ ท่ีสงผลตอการดําเนินการตามมาตรฐานเพ่ือการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ไดแก 

    1) ปจจัยดานสภาพแวดลอมของสถานศึกษา 

    2) ปจจัยดานพฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษา 

    3) ปจจัยดานความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีตอสถานศึกษา 

    4) ปจจัยดานความผูกพันของบุคลากรท่ีมีตอสถานศึกษา 

    5) ปจจัยดานวัฒนธรรมขององคกร 

 5.4.3 ควรศึกษากลุมตัวอยางอ่ืน เชน ผูปกครองของนักเรียนท่ีอยูในเขตบริการของสถานศึกษา 

และลูกจางชั่วคราว พนักงานราชการของสถานศึกษา 

 5.4.4 ควรทําการวิจัยเชิงคุณภาพเก่ียวกับการเปนองคการแหงการเรียนรูและรูปแบบการ

พัฒนาการดําเนินการตามมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 5.4.5 ควรทําการวิจัยเชิงคุณภาพเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จของการดําเนินการ

ตามมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยเปรียบเทียบกับโรงเรียนท่ีไมประสบความสําเร็จ 

 5.4.6 ควรทําการวิจัยติดตามผลการนํารายงานประจําปไปปรบัปรุงระบบการทํางานเพ่ือใหเกิด

การพัฒนาท่ีตอเนื่องและยั่งยืน 
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  (สําเนา) 

 

ท่ี  ศธ ๐๕๔๘.๓๒/ว ๖                                 บัณฑิตวิทยาลัย 

                  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

                  อําเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ๒๔๐๐๐ 

                           

                     ๘  มกราคม  ๒๕๕๖ 

 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 

เรียน   ดร. นุสินธุ รุงเดช 

สิ่งท่ีสงมาดวย เคาโครงยอวิทยานิพนธ และเครื่องมือเพ่ือการวิจัย จํานวน ๑ ชุด 

ดวย นายสมนึก จนัทะไทย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

บริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ เรื่อง “การ

เปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาท่ีสงผลตอการดําเนินการตามมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑” ขณะนี้อยูใน

ข้ันตอนการสรางเครื่องมือในการวิจัย 

บัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาแลวเห็นวาทานเปนผูมีความรู ความสมามารถ และประสบการณเปนอยางดีจึงขอ

ความอนุเคราะหจากทานในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้  
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัยหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทาน และ

ขอขอบคุณอยางสูง มา ณ โอกาสนี้ 

 
 

 

ขอแสดงความนับถือ 
 

ศิริวัฒน จิรเดชประไพ 
 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิรเดชประไพ) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

บัณฑิตวิทยาลัย 

โทรศัพท/โทรสาร ๐๓๘–๕๓๕๔๓๐ 
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(สําเนา) 

 

ท่ี  ศธ ๐๕๔๘.๓๒/ว ๖                                 บัณฑิตวิทยาลัย 

                  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

                  อําเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ๒๔๐๐๐ 

                        

                     ๘  มกราคม  ๒๕๕๖ 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 

เรียน   คุณไพจิตร ใหมศาสตร 

สิ่งท่ีสงมาดวย เคาโครงยอวิทยานิพนธ และเครื่องมือเพ่ือการวิจัย จํานวน ๑ ชุด 

ดวย นายสมนึก จนัทะไทย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

บริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ เรื่อง “การ

เปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาท่ีสงผลตอการดําเนนิการตามมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑” ขณะนี้อยูใน

ข้ันตอนการสรางเครื่องมือในการวิจัย 

บัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาแลวเห็นวาทานเปนผูมีความรู ความสมามารถ และประสบการณเปนอยางดีจึงขอ

ความอนุเคราะหจากทานในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้  
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัยหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทาน และ

ขอขอบคุณอยางสูง มา ณ โอกาสนี้ 

 
 

 

ขอแสดงความนับถือ 
 

ศิริวัฒน จิรเดชประไพ 
 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิรเดชประไพ) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 

 

บัณฑิตวิทยาลัย 

โทรศัพท/โทรสาร ๐๓๘–๕๓๕๔๓๐ 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 

146 

 

(สําเนา) 

 

ท่ี  ศธ ๐๕๔๘.๓๒/ว ๖                                 บัณฑิตวิทยาลัย 

                  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

                  อําเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ๒๔๐๐๐ 

                           

                     ๘  มกราคม  ๒๕๕๖ 

 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 

เรียน   คุณนวลจันทร พูลสวัสดิ์ 

สิ่งท่ีสงมาดวย เคาโครงยอวิทยานิพนธ และเครื่องมือเพ่ือการวิจัย จํานวน ๑ ชุด 

ดวย นายสมนึก จนัทะไทย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

บริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ เรื่อง “การ

เปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาท่ีสงผลตอการดําเนินการตามมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑” ขณะนี้อยูใน

ข้ันตอนการสรางเครื่องมือในการวิจัย 

บัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาแลวเห็นวาทานเปนผูมีความรู ความสมามารถ และประสบการณเปนอยางดีจึงขอ

ความอนุเคราะหจากทานในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัยหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทาน และ

ขอขอบคุณอยางสูง มา ณ โอกาสนี้ 

 
 

 

ขอแสดงความนับถือ 
 

ศิริวัฒน จิรเดชประไพ 
 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิรเดชประไพ) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 

บัณฑิตวิทยาลัย 

โทรศัพท/โทรสาร ๐๓๘–๕๓๕๔๓๐ 
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(สําเนา) 

 

ท่ี  ศธ ๐๕๔๘.๓๒/ว ๖                                 บัณฑิตวิทยาลัย 

                  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

                  อําเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ๒๔๐๐๐ 

                           

                     ๘  มกราคม  ๒๕๕๖ 

 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 

เรียน   คุณธานินทร ปญญาวัฒนากุล 

สิ่งท่ีสงมาดวย เคาโครงยอวิทยานิพนธ และเครื่องมือเพ่ือการวิจัย จํานวน ๑ ชุด 

ดวย นายสมนึก จนัทะไทย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

บริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ เรื่อง “การ

เปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาท่ีสงผลตอการดําเนินการตามมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑” ขณะนี้อยูใน

ข้ันตอนการสรางเครื่องมือในการวิจัย 

บัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาแลวเห็นวาทานเปนผูมีความรู ความสมามารถ และประสบการณเปนอยางดีจึงขอ

ความอนุเคราะหจากทานในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัยหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทาน และ

ขอขอบคุณอยางสูง มา ณ โอกาสนี้ 

 
 

 

ขอแสดงความนับถือ 
 

ศิริวัฒน จิรเดชประไพ 
 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิรเดชประไพ) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 

บัณฑิตวิทยาลัย 

โทรศัพท/โทรสาร ๐๓๘–๕๓๕๔๓๐ 
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(สําเนา) 

 

ท่ี  ศธ ๐๕๔๘.๓๒/ว ๖                                 บัณฑิตวิทยาลัย 

                  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

                  อําเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ๒๔๐๐๐ 

                           

                     ๘  มกราคม  ๒๕๕๖ 

 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 
 

เรียน   ดร. ปริญญา มีสุข 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย เคาโครงยอวิทยานิพนธ และเครื่องมือเพ่ือการวิจัย จํานวน ๑ ชุด 
 

ดวย นายสมนึก จนัทะไทย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

บริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ เรื่อง “การ

เปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาท่ีสงผลตอการดําเนินการตามมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑” ขณะนี้อยูใน

ข้ันตอนการสรางเครื่องมือในการวิจัย 

บัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาแลวเห็นวาทานเปนผูมีความรู ความสมามารถ และประสบการณเปนอยางดีจึงขอ

ความอนุเคราะหจากทานในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้  
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัยหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทาน และ

ขอขอบคุณอยางสูง มา ณ โอกาสนี้ 

 
 

 

ขอแสดงความนับถือ 
 

ศิริวัฒน จิรเดชประไพ 
 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิรเดชประไพ) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

บัณฑิตวิทยาลัย 

โทรศัพท/โทรสาร ๐๓๘–๕๓๕๔๓๐ 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์
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(สําเนา) 

 

ท่ี  ศธ ๐๕๔๘.๓๒/ว ๘                                 บัณฑิตวิทยาลัย 

                  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

                  อําเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ๒๔๐๐๐ 

                           

                     ๓๐  มกราคม  ๒๕๕๖ 

 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะหในการศึกษาและเก็บขอมูลเพ่ือหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
 

เรียน   ผูอํานวยการโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย แบบสอบถาม “การเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาท่ีสงผลตอการดําเนินการ 

                   ตามมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

                การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑” 
 

ดวย นายสมนึก จนัทะไทย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

บริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ เรื่อง “การ

เปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาท่ีสงผลตอการดําเนินการตามมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑”  

บัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาแลวเห็นวาหนวยงานของทานเปนหนวยงานท่ีควรศึกษา จึงขอความอนุเคราะหใน

การศึกษาและเก็บขอมูลเพ่ือหาคุณภาพเครื่องมือวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัยหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทาน และ

ขอขอบคุณอยางสูง มา ณ โอกาสนี้ 

 
 

 

ขอแสดงความนับถือ 
 

ศิริวัฒน จิรเดชประไพ 
 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิรเดชประไพ) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

บัณฑิตวิทยาลัย 

โทรศัพท/โทรสาร ๐๓๘–๕๓๕๔๓๐ 



สาํน
กัวทิ

ยบ
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(สําเนา) 

 

ท่ี  ศธ ๐๕๔๘.๓๒/ว ๒๑                                 บัณฑิตวิทยาลัย 

                  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

                  อําเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ๒๔๐๐๐ 

                           

                     ๑๑  กุมภาพันธ  ๒๕๕๖ 

 

เรื่อง   ขออนุญาตเก็บขอมูลเพ่ือการวิจัย 
 

เรียน   ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ 
 

ดวย นายสมนึก จนัทะไทย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

บริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ เรื่อง “การ

เปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาท่ีสงผลตอการดําเนินการตามมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑”  

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร จึงขอความอนุเคราะหทาน อนุญาตใหเก็บขอมูลเพ่ือ

การวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้  
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และขอขอบคุณอยางสูง มา ณ โอกาสนี้ 

 
 

 

ขอแสดงความนับถือ 
 

ศิริวัฒน จิรเดชประไพ 
 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิรเดชประไพ) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 

 

บัณฑิตวิทยาลัย 

โทรศัพท/โทรสาร ๐๓๘–๕๓๕๔๓๐ 
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 (สําเนา) 

ท่ี  ศธ ๐๔๐๓๒/๖๐๘                     สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

                                                                                           ฉะเชิงเทรา เขต ๑ 

                  หมู ๑ ถนนเลี่ยงเมือง  ตําบลบางตีนเปด 

                  อําเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ๒๔๐๐๐ 

                          

                     ๑๘  กุมภาพันธ  ๒๕๕๖ 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัย 

เรียน   ผูอํานวยการโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ 

ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลใน

การวิจัยของ นายสมนึก จันทะไทย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทํา

วิทยานิพนธ เรื่อง “การเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาท่ีสงผลตอการดําเนินการตาม

มาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต ๑” ขณะนี้อยูในข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัย 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ จึงขอความรวมมือจากทานอํานวยความ

สะดวกในการ เก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยในครั้งนี้ สวนรายละเอียดในการดําเนินการผูวิจัยจะ

ประสานงานดวยตนเอง 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและพิจารณาดําเนินการ 

 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

เกียรติศักดิ์ บางพระ 
 

(เกียรติศักดิ์ บางพระ) 

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต ๑  

ปฏิบัติราชการแทนผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ 

 

 

กลุมอํานวยการ  

โทร.  ๐๓๘–๙๘๑๒๑๕ 

โทรสาร ๐๓๘-๙๘๑๔๓๓ 
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ยบ
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ประชากร และกลุมตัวอยาง  

สถานศึกษาสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

ลําดับท่ี ช่ือโรงเรียน 
ประชากร กลุมตัวอยาง 

ผูบริหาร คร ู ผูบริหาร คร ู

 

1 

อําเภอเมือง 

อนุบาลวัดปตุลาธิราษฏร   

 

1 

 

110 

 

1 

 

23 

2 วัดเทพนิมิตร 1 8 1 2 

3 วัดประตูน้ําทาไข 1 18 1 4 

4 วัดราษฏรศรัทธาทํา 1 10 1 2 

5 วัดนิโครธาราม 1 2 1 1 

6 วัดเท่ียงพิมลมุข 1 15 1 4 

7 วัดนครเนื่องเขต 1 19 1 5 

8 บานวังตะเคียน 1 6 1 1 

9 บานบางแกว 1 7 1 1 

10 วัดเกาะจันทาราม 1 5 1 1 

11 วัดสมานรัตนาราม 1 2 1 1 

12 วัดจุกเฌอ 1 15 1 4 

13 วัดดอนทอง 1 101 1 22 

14 วัดทด 1 7 1 1 

15 วัดพรหมสุวรรณ 1 6 1 1 

16 บานวนทาแครง 1 13 1 2 

17 วัดโพธาราม 1 6 1 1 

18 วัดบางปรง 1 9 1 2 

19 วัดบานนา 1 7 1 1 

20 วัดเกาะ 1 9 1 2 

21 วัดแพรกนกเอ้ียง 1 6 1 1 

22 บานแขวงกลั่น 1 4 1 1 

23 วัดบางปลานัก 1 7 1 1 

24 วัดบางพระ 1 8 1 2 

25 วัดชนะสงสาร 1 17 1 4 

26 วัดหนามแดง 1 6 1 1 

27 บานคลองเจา 1 6 1 1 

28 วัดคูเกษมสโมสร 1 7 1 1 

29 สุเหราหลวงแพง 1 2 1 1 
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ลําดับท่ี ช่ือโรงเรียน 
ประชากร กลุมตัวอยาง 

ผูบริหาร คร ู ผูบริหาร คร ู

30 วัดไชยธารา 1 15 1 4 

31 แพงพิทยาภูมิ 1 8 1 2 

32 วัดจรเขนอย 1 12 1 1 

33 สุเหราลาดน้ําขาว 1 7 1 1 

34 สุเหราสมอเซ 1 21 1 4 

35 สุเหราคลองใหญ 1 13 1 2 

36 บานเกาะดอน 1 4 1 1 

37 ตลาดเปร็ง 1 5 1 1 

 

38 

อําเภอบางน้ําเปรี้ยว 

ประชาฤกษสมบูรณ 

 

1 

 

21 

 

1 

 

5 

39 บึงเทพยา 1 4 1 1 

40 สุเหราใหมปากคลอง 17 1 5 1 1 

41 สุเหราแคราย 1 13 1 3 

42 สิทธิสุนทร 1 11 1 2 

43 วัดบางสาย 1 7 1 1 

44 วัดนิลราษฏรศรัทธาบํารุง 1 4 1 1 

45 วัดญาณรังษาราม 1 6 1 1 

46 วัดตะพังคี 1 4 1 1 

47 ปากคลองบางขนาก 1 15 1 3 

48 วัดเกตุสโมสร 1 13 1 3 

49 วัดประชาบํารุง 1 11 1 2 

50 สะแกโดดประชาสรรค 1 13 1 3 

51 วัดบางไทร 1 7 1 1 

52 บึงสิงโต 1 11 1 2 

53 วัดคลอง 18 1 17 1 4 

54 วัดพุทธอุดมวิหาร 1 3 1 1 

55 สุเหราคลอง 18 1 8 1 1 

56 สุเหราคลอง 19 1 11 1 2 

57 ปากบึงสิงโต 1 7 1 1 

58 วัดโพธิ์แสงกาญจนราษฏร 1 9 1 2 

59 สุเหราคลอง 20 1 7 1 1 

60 ตลาดคลอง 16 1 27 1 6 

61 เฉลิมชวงวิทยาทาน 1 16 1 4 
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ลําดับท่ี ช่ือโรงเรียน 
ประชากร กลุมตัวอยาง 

ผูบริหาร คร ู ผูบริหาร คร ู

62 วัดรามัญ 1 3 1 1 

63 สุเหราปากคลอง 20 1 11 1 2 

64 สุเหราดอนกลาง 1 7 1 1 

65 สเุหราคู 1 8 1 1 

66 สุเหราลําชะลา 1 13 1 3 

67 สุเหราสมอเอก 1 3 1 1 

68 วัดสุวรรณเตมีย 1 1 1 1 

69 บานดอนเกาะกา 1 7 1 1 

70 บึงพระอาจารย 1 3 1 1 

71 บางคลอง 21 1 4 1 1 

72 บานปลายคลอง 20 1 18 1 4 

73 วัดโพธิ์เฉลิมรักษ 1 3 1 1 

74 วัดราษฏรบํารุงศักดิ์ 1 4 1 1 

75 สุเหราดอนเกาะกา 1 7 1 1 

76 วัดบึงตาหอม 1 5 1 1 

77 สกุลดีประชาสรรค 1 7 1 1 

78 วัดบึงน้ํารักษ 1 12 1 3 

79 สุเหราคลอง 15 1 7 1 1 

80 สุเหราดารุลนาอีม 1 12 1 3 

81 สุเหราคลองหกวา 1 8 1 1 

82 สุเหราคลอง 14 1 8 1 2 

83 วัดไผดํา 1 10 1 2 

84 วัดหลวงแพง 1 4 1 1 

85 วัดสวางอารมณ 1 20 1 4 

86 วัดคลองเจา 1 8 1 1 

87 วัดแคราย 1 5 1 1 

88 วัดบึงทองหลาง 1 7 1 2 

 

89 

อําเภอบางปะกง 

วัดลาง 

 

1 

 

29 

 

1 

 

5 

90 วัดบน 1 7 1 1 

91 พระพิมลเสนี 1 2 1 1 

92 พรหมานุเคราะห 1 10 1 2 
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ลําดับท่ี ช่ือโรงเรียน 

ประชากร กลุมตัวอยาง 

ผูบริหาร คร ู ผูบริหาร คร ู

93 สามัคคีราษฏรบํารุง 1 10 1 2 

94 แสมขาววิทยาคาร 1 15 1 3 

95 วัดสองคลอง 1 16 1 3 

96 บานสีลง 1 6 1 1 

97 สกัด 80 1 4 1 1 

98 สกัด 40 1 5 1 1 

99 วัดหลอเจริญราษฏร 1 3 1 1 

100 คลองตาเอ่ียม 1 2 1 1 

101 วัดสุคันธศีลาราม 1 15 1 3 

102 วัดบางวัว 1 30 1 5 

103 วัดบางสมัคร 1 22 1 4 

104 วัดบางเกลือ 1 12 1 3 

105 วัดลาดยาว 1 5 1 1 

106 ประกอบราษฏรบํารุง 1 11 1 3 

107 วัดทาสะอาน 1 10 1 2 

108 วัดสุขาราม 1 11 1 3 

109 คลองขวาง 1 2 1 1 

110 วัดพิมพาวาส 1 15 1 3 

111 จันทรเจริญ 1 4 1 1 

112 บานทาขามตั้งตรงจิตร 1 13 1 3 

113 วัดบางแสม 1 19 1 4 

114 คลองพานทอง 1 6 1 1 

115 วัดเขาดิน 1 11 1 3 

116 วัดบางผึ้ง 1 4 1 1 

117 บานบางขาว 1 4 1 1 

 

118 

อําเภอบานโพธิ ์

วัดดอนสีนนท 

 

1 

 

4 

 

1 

 

1 

119 วัดดอนทราย 1 2 1 1 

120 วัดสามกอ 1 5 1 1 

121 วัดประชาบํารุงกิจ 1 14 1 2 

122 วัดกระทุม 1 3 1 1 

123 วัดพิพิธประสาทสุนทร 1 18 1 4 

124 วัดแสนภูดาษ 1 8 1 2 
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ลําดับท่ี ช่ือโรงเรียน 
ประชากร กลุมตัวอยาง 

ผูบริหาร คร ู ผูบริหาร คร ู

125 วัดผาณิตาราม 1 3 1 1 

126 วัดอรัญญิการาม 1 4 1 1 

127 วัดหนองกระสังสามัคคี 1 4 1 1 

128 วัดศรีมงคล 1 8 1 2 

129 วัดราษฏรศรัทธาธรรม 1 8 1 2 

130 วัดลาดบัว 1 7 1 1 

131 วัดพนมพนาวาส 1 4 1 1 

132 วัดสนามจันทร 1 9 1 2 

133 วัดคลองบานโพธิ์ 1 2 1 1 

134 วัดคลองตนหมัน 1 5 1 1 

135 วัดอินทราราม 1 3 1 1 

136 วัดประสาทโสภณ 1 8 1 2 

137 วัดเทพราช 1 14 1 2 

138 วัดกลางราษฎรบํารุง 1 3 1 1 

139 วัดใหมประเวศ 1 4 1 1 

140 วัดคลองสวน 1 15 1 3 

141 สุเหราเกาะไร 1 7 1 1 

142 สุเหราจรเขนอย 1 7 1 1 

รวม  142 1448 142 306 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 

การหาคุณภาพเคร่ืองมือในการวิจัย 

วิจัยเร่ือง การเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาที่สงผลตอการดําเนินการตาม

มาตรฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

 

เกณฑการประเมินมีดังนี้ 

 

        ไดคะแนน +1 แนใจวาขอคําถามสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตองการวัด 

         ไดคะแนน   0 ไมแนใจวาขอคําถามสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตองการวัด 

         ไดคะแนน  -1 แนใจวาขอคําถามไมสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตองการวัด 

 

                                 สตูร   IOC   =    R∑  

                                                           N 

                                  R∑    แทน  ผลรวมของคะแนนการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ 

                                         N   แทน  จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

 

        เกณฑการตัดสิน 

              คา  IOC  ท่ีคํานวณไดมากกวาหรือเทากับ 0.5 ขอคําถามนั้นใชได 

              คา  IOC  ท่ีคํานวณไดต่ํากวา 0.5 ขอคําถามนั้นถูกตัดออกไป หรือตองนําไปปรับปรุง 

                          แกไขใหมใหดีข้ึน 
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ตอนที่ 1 การเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่  

           การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

ขอ การเปนองคการแหงการเรียนรูในสถานศึกษา 

ระดับ 

ความคิดเห็นของ

ผูเชี่ยวชาญคนที ่
รวม IOC สรุปผล 

1 2 3 4 5 

 

1 

การเปนบุคคลรอบรู  

บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานไดรับ

การเลื่อนวิทยฐานะสูงข้ึน หรือไดรับรางวัลเชิดชู

เกียรติ จากหนวยงานตนสังกัด หรือหนวยงานอ่ืน 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

5 

 

 

 

1 

 

 

 

ใชได 

2 บุคลากรมีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงาน

ไดตามศักยภาพ 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

 

1 

 

ใชได 

3 บุคลากรมีความคิดริเริ่มสรางสรรค สามารถ

พัฒนางานในหนาท่ีไดอยางตอเนื่อง 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

 

1 

 

ใชได 

4 บุคลากรมีเจตคติท่ีดี ในการปฏิบัติงานในหนาท่ี 

ใหความรวมมือในการพัฒนาสถานศึกษาอยาง

เต็มศักยภาพ 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

 

1 

 

ใชได 

5 บุคลากรรูจักยอมรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ

เทคโนโลยีใหม  ๆ

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

 

1 

 

ใชได 

6 บุคลากรมีวุฒิภาวะทางอารมณสูง รูจักควบคุม

อารมณ รักความสามัคคีของหมูคณะ 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

0 

 

4 

 

0.80 

 

ใชได 

7 บุคลากรมีการพัฒนาตนเอง ดวยการใฝหาความรู

สิ่งใหมๆ มาพัฒนางานในหนาท่ีอยางตอเนื่อง 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

 

1 

 

ใชได 

8 บคุลากรรวมกันพัฒนาสถานศึกษาดวยความรูสึก

รวมเปนเจาของสถานศึกษา 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

 

1 

 

ใชได 

 

9 

การมีวิสัยทัศนรวม  

บุคลากรรวมคิด รวมสรางวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย

วัตถุประสงค และยุทธศาสตรของสถานศึกษา 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

5 

 

 

1 

 

 

ใชได 

10 บุคลากรมีความมุงม่ันในการปฏิบัตงิาน เพ่ือให

บรรลุผลตามวิสัยทัศนของสถานศึกษา 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

-1 

 

3 

 

0.60 

 

ใชได 

11 บุคลากรมีสวนรวมในการปรับปรุงวิสัยทัศนใหมี

ความทันสมัย และสอดคลองกับภารกิจของ

สถานศึกษา 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

 

1 

 

ใชได 
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ขอ 
การเปนองคการแหงการเรียนรูในสถานศึกษา 

ระดับ 

ความคิดเห็นของ

ผูเชี่ยวชาญคนที ่
รวม IOC สรุปผล 

1 2 3 4 5 

12 ผูมีสวนเก่ียวของทุกฝายของสถานศึกษา รวมกัน

กําหนดทิศทางในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา

ไดอยางชัดเจน    

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

5 

 

1 

 

ใชได 

13 บุคลากรมีรูปแบบและวิธีการสื่อสารคลายคลึงกัน

เพ่ือการโนมนาวใจผูอ่ืนใหคลอยตามและปฏิบัติงาน

จนสําเร็จตามเปาหมายของสถานศึกษา 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

0 

 

4 

 

0.80 

 

ใชได 

 

14 

การมีรูปแบบการคิด  

บุคลากรมีวิธีคิดอยางอิสระ ในการพัฒนาการเรียนรู 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

0 

 

4 

 

0.80 

 

ใชได 

15 บุคลากรสามารถปรับรูปแบบวิธีคิดของตนให

สอดคลองกับสถานการณและเปาหมายของ

สถานศึกษา 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

 

1 

 

ใชได 

16 บุคลากรมีวิธีการคิดหลากหลาย นํามาสรางสรรค

งานในหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพ 

 

1 

 

1 

 

1 

 

0 

 

1 

 

4 

 

0.80 

 

ใชได 

17 บุคลากรเขาใจบทบาทหนาท่ีของตนและกิจกรรม

ตางๆ ของสถานศึกษา 

 

1 

 

1 

 

1 

 

0 

 

1 

 

4 

 

0.80 

 

ใชได 

18 บุคลากรมีความคิดท่ีถูกตอง คิดถึงประโยชน

สวนรวมเปนหลัก 

 

1 

 

1 

 

1 

 

0 

 

1 

 

4 

 

0.80 

 

ใชได 

 

19 

การเรียนรูเปนทีม    

บุคลากรมีพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

ขาวสาร ความรู ความคิดเห็น หรือประสบการณ

ซ่ึงกันและกัน 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

5 

 

 

1 

 

 

ใชได 

20 บุคลากรรูจักรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน ให

เกียรติเพ่ือนรวมงาน 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

 

1 

 

ใชได 

21 บุคลากรมีความสามารถในการคิด แกปญหาดวย 

ระบบกลุม 

 

1 

 

1 

 

1 

 

0 

 

1 

 

4 

 

0.80 

 

ใชได 

22 บุคลากรมีความไววางใจซ่ึงกันและกัน สามารถ

ประสานงานในการปฏิบัติหนาท่ีไดดี 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

 

1 

 

ใชได 

23 บุคลากรใหการชวยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน

อยางสมํ่าเสมอ 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

 

1 

 

ใชได 

24 บุคลากรทํางานรวมกันเปนทีม มีความสําเร็จ         
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บรรลุเปาหมายของสถานศึกษา 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
 

ขอ การเปนองคการแหงการเรียนรูในสถานศึกษา 

ระดับ 

ความคิดเห็นของ

ผูเชี่ยวชาญคนที ่
รวม IOC สรุปผล 

1 2 3 4 5 

 

25 

การคิดอยางเปนระบบ  

ผูบริหารสถานศึกษามีความคิดเชื่อมโยง คิด มอง 

หรือกําหนดเปาหมายการดําเนินงานปฏิบตัิงานใน

ภาพรวมไดดี 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

5 

 

 

 

1 

 

 

 

ใชได 

26 บุคลากรมีการปฏิบัติงานพัฒนาการศึกษาแบบ

องครวม 

1 1 1 1 -1 3 0.60 ใชได 

27 บุคลากรมีความคิดทันเหตุการณ สามารถปรับ

รูปแบบวิธีคิดใหสอดคลองกับเปาหมายของ

สถานศึกษา 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

 

1 

 

ใชได 

28 บุคลากรมีความคิดพัฒนาเชิงระบบ ไมแยก

พัฒนาสวนใดสวนหนึ่ง 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

 

1 

 

ใชได 

29 บุคลากรไดพัฒนาตนเองในการเรียนรูอยางเปน

ระบบ 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

30 บุคลากรเขาใจถึงความสัมพันธระหวางสิ่งตางๆ ท่ี

เปนองคประกอบท่ีตองพัฒนาเชิงระบบ 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

 

1 

 

ใชได 
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ตอนที่ 2 การดําเนินการตามมาตรฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

           สงักัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

ขอ 
การดําเนินการตามมาตรฐาน  

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ระดับ 

ความคิดเห็นของ

ผูเชี่ยวชาญคนที ่
รวม IOC สรุปผล 

1 2 3 4 5 

 

1 

มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน 

ผูเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออก

กําลังกายสมํ่าเสมอ 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

5 

 

 

1 

 

 

ใชได 

2 ผูเรียนมีน้ําหนัก สวนสูง และมีสมรรถภาพทาง

กายตามเกณฑ 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

3 ผูเรียนปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและ

หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะท่ีเสี่ยงตอความรุนแรง 

โรค ภัย อุบัติเหตุ และปญหาทางเพศ 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

5 

 

 

1 

 

 

ใชได 

4 ผูเรียนเห็นคุณคาในตนเอง มีความม่ันใจ กลา

แสดงออกอยางเหมาะสม 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

 

1 

 

ใชได 

5 ผูเรียนมีมนุษยสัมพันธท่ีดีและใหเกียรติผูอ่ืน 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

6 ผูเรียนสรางผลงานจากการเขารวมกิจกรรมดาน

ศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลปกีฬา/นันทนาการตาม

จินตนาการ 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

 

1 

 

ใชได 

7 ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามหลักสูตร 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

8 ผูเรียนเอ้ืออาทรผูอ่ืนและกตัญูกตเวทีตอผูมี

พระคุณ 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

9 ผูเรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกตาง 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

10 ผูเรียนตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษและพัฒนา

สิ่งแวดลอม 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

11 ผูเรยีนมีนิสยัรักการอานและแสวงหาความรูดวยตนเอง

จากหองสมุด แหลงเรียนรูและสื่อตางๆ รอบตัว 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

 

1 

 

ใชได 

12 ผูเรียนมีทักษะในการอาน ฟง ด ูพูด เขียนและตั้ง

คําถามเพ่ือคนควาหาความรูเพ่ิมเติม 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

 

1 

 

ใชได 

13 ผูเรียนเรียนรูรวมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นเพ่ือการเรียนรูระหวางกัน 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

 

1 

 

ใชได 

14 ผูเรียนใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและนําเสนอ

ผลงาน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
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ขอ 
การดําเนินการตามมาตรฐาน  

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ระดับ 

ความคิดเห็นของ

ผูเชี่ยวชาญคนที ่
รวม IOC สรุปผล 

1 2 3 4 5 

15 ผูเรียนสรุปความคิดจากเรื่องท่ีอาน ฟง ดู และ

สือ่สารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

 

1 

 

ใชได 

16 ผูเรียนนําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหาดวยภาษาหรือ

วิธีการของตนเอง 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

 

1 

 

ใชได 

17 ผูเรียนกําหนดเปาหมาย คาดการณ ตัดสินใจ

แกปญหาโดยมีเหตุผล 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

 

1 

 

ใชได 

18 ผูเรียนมีความคิดริเริ่ม และสรางสรรคผลงานดวย

ความภาคภูมิใจ 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

 

1 

 

ใชได 

19 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแตละกลุมสาระ 

เปนไปตามเกณฑ                 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

 

1 

 

ใชได 

20 ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร 

เปนไปตามเกณฑ 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

 

1 

 

ใชได 

21 ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน เปนไป

ตามเกณฑ 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

22 ผลการทดสอบระดับชาติ เปนไปตามเกณฑ 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

23 ผูเรยีนมีการวางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

24 ผูเรียนมีการทํางานอยางมีความสุข มุงม่ันพัฒนา

งาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง                      

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

 

1 

 

ใชได 

25 ผูเรียนทํางานรวมกับผูอ่ืนได 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

26 ผูเรียนมีความรูสึกท่ีดีตออาชีพสุจริตและหา

ความรูเก่ียวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

 

1 

 

ใชได 

 

27 

มาตรฐานดานจัดการศึกษา 

ครูมีการกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียนท้ังดาน

ความรู ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และ

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

5 

 

 

 

1 

 

 

 

ใชได 

28 ครูมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล และใช

ขอมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนา

ศักยภาพของผูเรียน 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

5 

 

 

1 

 

 

ใชได 

29 ครูออกแบบและการจัดการเรียนรูท่ีตอบสนองความ

แตกตางระหวางบุคคลและพัฒนาการทางสติปญญา 

            

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

 

1 

 

ใชได 
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ขอ 
การดําเนินการตามมาตรฐาน  

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ระดับ 

ความคิดเห็นของ

ผูเชี่ยวชาญคนที ่
รวม IOC สรุปผล 

1 2 3 4 5 

30 ครูใชสื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับการ

นําบริบทและภูมิปญญาของทองถ่ินมาบูรณาการ

ในการจัดการเรียนรู 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

5 

 

 

1 

 

 

ใชได 

31 ครูมีการวัดและประเมินผลท่ีมุงเนนการพัฒนาการ

เรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

 

1 

 

ใชได 

32 ครูใหคําแนะนํา คําปรึกษา และแกไขปญหาใหแกผูเรยีน

ท้ังดานการเรยีนและคุณภาพชีวิตดวยความเสมอภาค 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

 

1 

 

ใชได 

33 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู

ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบและใชผลในการปรับการสอน 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

 

1 

 

ใชได 

34 ครูประพฤติปฏิบัตตินเปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรยีนและ

ผูอ่ืน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

35 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีไดรับ

มอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

 

1 

 

ใชได 

36 ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนํา และความคิดริเริ่ม

ในการพัฒนาผูเรียน 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

 

1 

 

ใชได 

37 ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมและใช

ขอมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเปนฐานคิด

ท้ังดานวิชาการและการจัดการ 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

5 

 

 

1 

 

 

ใชได 

38 ผูบริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาใหบรรลุ

เปาหมายตามท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติการ 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

 

1 

 

ใชได 

39 ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให

พรอมรับการกระจายอํานาจ                                  

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

 

1 

 

ใชได 

40 นักเรียน ผูปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการ

บริหารการจัดการศึกษา 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

 

1 

 

ใชได 

41 ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและ

เอาใจใสการจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

 

1 

 

ใชได 

42 คณะกรรมการสถานศึกษารู และปฏิบัติหนาท่ี

ตามท่ีระเบียบกําหนด 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

 

1 

 

ใชได 

43 คณะกรรมการสถานศึกษากํากับตดิตาม ดูแล และ

ขับเคลื่อนการดําเนินงานของสถานศึกษาใหบรรลุผล

สําเรจ็ตามเปาหมาย 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

5 

 

 

1 

 

 

ใชได 
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ขอ 
การดําเนินการตามมาตรฐาน  

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ระดับ 

ความคิดเห็นของ

ผูเชี่ยวชาญคนที ่
รวม IOC สรุปผล 

1 2 3 4 5 

44 ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนา

สถานศึกษา 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

 

1 

 

ใชได 

45 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลองกับ

ทองถ่ิน 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

 

1 

 

ใชได 

46 สถานศึกษาจัดรายวิชาเพ่ิมเติมท่ีหลากหลายให

ผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัดความสามารถ 

และความสนใจ                                 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

5 

 

 

1 

 

 

ใชได 

47 สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีสงเสริม

และตอบสนองความตองการ ความสามารถ 

ความถนัด และความสนใจของผูเรียน                               

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

5 

 

 

1 

 

 

ใชได 

48 สถานศึกษาสนับสนุนใหครูจัดกระบวนการเรียนรู

ท่ีใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรูได

ดวยตนเอง   

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

5 

 

 

1 

 

 

ใชได 

49 สถานศึกษาจัดใหมีการนิเทศภายใน กํากับ 

ติดตามตรวจสอบ และนําผลไปปรับปรุงการเรียน

การสอนอยางสมํ่าเสมอ 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

5 

 

 

1 

 

 

ใชได 

50 สถานศึกษาจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนท่ีมี

ประสิทธิภาพแกผูเรียนทุกคน 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

 

1 

 

ใชได 

51 สถานศึกษาจัดหองเรียน หองปฏิบัติการ อาคาร

เรียนม่ันคง สะอาดและปลอดภัยมีสิ่งอํานวยความ

สะดวก รมรื่น พอเพียงอยูในสภาพใชการไดดี 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

5 

 

 

1 

 

 

ใชได 

52 สถานศึกษาจัดโครงการสงเสริมสุขภาพอนามัยและ

ความปลอดภัยของผูเรียน 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

 

1 

 

ใชได 

53 สถานศึกษาจัดหองสมุดท่ีใหบริการสื่อและ

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอ้ือใหผูเรียนเรียนรูดวย

ตนเองและหรือเรียนรูแบบมีสวนรวม 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

5 

 

 

1 

 

 

ใชได 

54 สถานศึกษากําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

55 สถานศึกษาจัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนา

การจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงพัฒนา

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

5 

 

 

1 

 

 

ใชได 
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ขอ 
การดําเนินการตามมาตรฐาน  

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ระดับ 

ความคิดเห็นของ

ผูเชี่ยวชาญคนที ่
รวม IOC สรุปผล 

1 2 3 4 5 

56 สถานศึกษาจัดระบบขอมูลสารสนเทศและใช

สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนา

คุณภาพสถานศึกษา 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

5 

 

 

1 

 

 

ใชได 

57 สถานศึกษาติดตามตรวจสอบ และประเมินคณุภาพ

ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

 

1 

 

ใชได 

58 สถานศึกษานําผลการประเมินคุณภาพท้ังภายใน

และภายนอกไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาอยางตอเนื่อง 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

5 

 

 

1 

 

 

ใชได 

59 สถานศึกษาจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงาน

การประเมินคุณภาพภายใน  

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

 

1 

 

ใชได 

 

60 

มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

สถานศึกษาสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายใน

สถานศึกษาและใชประโยชนจากแหลงเรียนรู ท้ัง

ภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการ

เรียนรูของผูเรียนและบุคลากรรวมท้ังผูท่ีเก่ียวของ 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

ใชได 

61 สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากร

ภายในสถานศึกษา ระหวางสถานศึกษากับครอบครัว 

ชุมชนและองคกรท่ีเก่ียวของ 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

5 

 

 

1 

 

 

ใชได 

 

62 

มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา 

สถานศึกษาจัดโครงการ กิจกรรมท่ีสงเสริมให

ผูเรียนบรรลุตามเปาหมายวิสัยทัศนปรัชญา และ

จุดเนนของสถานศึกษา 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

5 

 

 

 

1 

 

 

 

ใชได 

63 สถานศึกษามีผลการดําเนินงานสงเสริมใหผูเรียน

บรรลุตามเปาหมาย วิสัยทัศนปรัชญา และจุดเนน

ของสถานศึกษา 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

5 

 

 

1 

 

 

ใชได 

64 มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม 

สถานศึกษาจัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนอง

นโยบาย จุดเนน ตามแนวทางการปฏิรปูการศึกษา 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

5 

 

 

1 

 

 

ใชได 

65 สถานศึกษามีผลการดําเนินงานบรรลุตาม

เปาหมายและพัฒนาดีข้ึนกวาท่ีผานมา 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

 

1 

 

ใชได 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

 

เรื่อง  การเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาท่ีสงผลตอการดําเนินการตามมาตรฐาน 

            เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา          

            ฉะเชิงเทรา เขต 1   

 

คําช้ีแจง 

         แบบสอบถามมีจุดมุงหมายเพ่ือวัดการรับรูของทาน เก่ียวกับการเปนองคการแหงการเรียนรูของ

สถานศึกษาท่ีสงผลตอการดําเนินการตามมาตรฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  เพื่อนําผลไปวิเคราะหหาขอสรุป 

ท่ีเปนจริงเก่ียวกับการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาท่ีสงผลตอการดาํเนินการตาม

มาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

         ผลการวิจัยในครั้งนี้ จะเปนประโยชนในการนําไปเปนแนวทางใหแกผูบริหารสถานศึกษา  

ใชปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคการแหงการเรียนรู ซ่ึงจะสงผลตอการดําเนินการตาม

มาตรฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยผูวจิัยขอชี้แจง

ดังนี้ 

         1. ผูตอบแบบสอบถาม คือ ผูบริหารสถานศึกษา และครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1   

         2. แบบสอบถามฉบับนี้มี 3 ตอน คือ 

  ตอนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม 

               ตอนท่ี 2 การเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

               ตอนท่ี 3 การดําเนินการตามมาตรฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

         3. กรุณาตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอ และตรงตามความเปนจริง 

         4. ขอมูลท่ีไดจากการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ ผูวิจัยจะนําไปใชสําหรับการวิจัยเทานั้น 

         ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทานดวยดี ในการตอบแบบสอบถาม 

ครั้งนี้ และขอขอบพระคุณทานมา ณ โอกาสนี้ 

 

 

 

นายสมนึก จันทะไทย 

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
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ตอนที่ 1 ขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม 
 

คําช้ีแจง : โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน ( ) หนาขอความท่ีตรงกับสถานภาพของทาน 

 1. สถานศึกษาท่ีทานทํางานอยู  

 

          อําเภอเมือง       อําเภอบางน้ําเปรี้ยว  

     อําเภอบางปะกง      อําเภอบานโพธิ์ 

 

 2. ตําแหนง  

 

        คร ู       ผูบริหารสถานศึกษา 

 

 3. ประสบการณในการทํางาน 

  

        1 – 5 ป  

        6 – 10 ป 

        11 – 15 ป  

        16 ป ข้ึนไป 

 

ตอนที่ 2 การเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่  

           การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

คําช้ีแจง โปรดอานขอความแตละขออยางรอบคอบแลวทําเครื่องหมาย ลงในชอง (5), (4), (3), (2)   

           และ(1) ท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุดเพียงชองเดียว โดยแตละหมายเลขมี 

           ความหมาย ดังนี้ 

 

                   5 หมายถึง การเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาในระดับ มากท่ีสุด 

                                  

                   4 หมายถึง การเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาในระดับ มาก 

                                  

                   3 หมายถึง การเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาในระดับ ปานกลาง 

                                  

                   2 หมายถึง การเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาในระดับ นอย 

                                  

                   1 หมายถึง การเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาในระดับ นอยท่ีสุด 
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ขอ การเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา 

 

ระดับความคิดเห็น  

5 4 3 2 1 

 

1 

การเปนบุคคลรอบรู  

บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานไดรับการเลื่อน 

วิทยฐานะสูงข้ึน หรือไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติ จากหนวยงาน 

ตนสังกัด หรือหนวยงานอ่ืน 

     

2 บคุลากรมีความรู ความสามารถในการปฏิบัตงิานไดตามศักยภาพ      

3 บุคลากรมีความคิดริเริ่มสรางสรรค สามารถพัฒนางานในหนาท่ี 

ไดอยางตอเนื่อง 

     

4 บุคลากรมีเจตคติท่ีดี ในการปฏิบัติงานในหนาท่ี ใหความรวมมือ 

ในการพัฒนาสถานศึกษาอยางเต็มศักยภาพ 

     

5 บุคลากรรูจักยอมรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยีใหมๆ       

6 บุคลากรมีวุฒิภาวะทางอารมณสูง รูจักควบคุมอารมณ  

รักความสามัคคีของหมูคณะ 

     

7 บุคลากรมีการพัฒนาตนเอง ดวยการใฝหาความรูสิ่งใหมๆ  

มาพัฒนางานในหนาท่ีอยางตอเนื่อง 

     

8 บุคลากรรวมกันพัฒนาสถานศึกษาดวยความรูสึกรวมเปนเจาของสถานศึกษา      

 

9 

การมีวิสัยทัศนรวม  

บุคลากรรวมคิด รวมสรางวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายวัตถุประสงค  

และยุทธศาสตรของสถานศึกษา 

     

10 บุคลากรมีความมุงม่ันในการปฏิบัตงิาน เพ่ือใหบรรลุผล 

ตามวิสัยทัศนของสถานศึกษา 

     

11 บุคลากรมีสวนรวมในการปรับปรุงวิสัยทัศนใหมีความทันสมัย  

และสอดคลองกับภารกิจของสถานศึกษา 

     

12 ผูมีสวนเก่ียวของทุกฝายของสถานศึกษา รวมกันกําหนดทิศทาง 

ในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาไดอยางชัดเจน 

     

13 บุคลากรมีรูปแบบ และวิธีการสื่อสารคลายคลึงกันเพ่ือการโนมนาวใจ

ผูอ่ืนใหคลอยตามและปฏิบัติงานจนสําเร็จตามเปาหมายของสถานศึกษา 

     

 

14 

การมีรูปแบบการคิด  

บุคลากรมีวิธีคิดอยางอิสระ ในการพัฒนาการเรียนรู 

     

15 บุคลากรสามารถปรับรูปแบบวิธีคิดของตนใหสอดคลอง 

กับสถานการณและเปาหมายของสถานศึกษา 

     

16 บุคลากรมีวิธีการคิดหลากหลาย นํามาสรางสรรคงานในหนาท่ี      
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ใหมีประสิทธิภาพ 
 

ขอ การเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา 

 

ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

17 บุคลากรเขาใจบทบาทหนาท่ีของตนและกิจกรรมตางๆ ของ

สถานศึกษา 

     

18 บุคลากรมีความคิดท่ีถูกตอง คิดถึงประโยชนสวนรวมเปนหลัก      

 

19 

การเรียนรูเปนทีม    

บุคลากรมีพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู ขาวสาร ความรู  

ความคิดเห็น หรือประสบการณซ่ึงกันและกัน 

     

20 บุคลากรรูจักรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน ใหเกียรติเพ่ือนรวมงาน      

21 บุคลากรมีความสามารถในการคิด แกปญหาดวยระบบกลุม      

22 บุคลากรมีความไววางใจซ่ึงกันและกัน สามารถประสานงานในการ

ปฏิบัติหนาท่ีไดดี 

     

23 บุคลากรใหการชวยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกันอยางสมํ่าเสมอ      

24 บุคลากรทํางานรวมกันเปนทีม มีความสําเร็จบรรลุเปาหมาย 

ของสถานศึกษา 

     

 

25 

การคิดอยางเปนระบบ  

ผูบริหารสถานศึกษามีความคิดเชื่อมโยง คิด มอง หรือกําหนด

เปาหมายการดําเนินงานปฏิบัติงานในภาพรวมไดดี 

     

26 บุคลากรมีการปฏิบัติงานพัฒนาการศึกษาแบบองครวม      

27 บุคลากรมีความคิดทันเหตุการณ สามารถปรับรูปแบบวิธคิีด 

ใหสอดคลองกับเปาหมายของสถานศึกษา 

     

28 บุคลากรมีความคิดพัฒนาเชิงระบบ ไมแยกพัฒนาสวนใดสวนหนึ่ง      

29 บุคลากรไดพัฒนาตนเองในการเรียนรูอยางเปนระบบ      

30 บุคลากรเขาใจถึงความสัมพันธระหวางสิ่งตางๆ ท่ีเปนองคประกอบ

ท่ีตองพัฒนาเชิงระบบ 
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ตอนที่ 3 การดําเนินการตามมาตรฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

           สงักัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

คําช้ีแจง โปรดอานขอความแตละขออยางรอบคอบ แลวทําเครื่องหมาย  ลงในชอง (5), (4), (3),       

           (2) และ (1) ท่ีตรงกับ ความคิดเห็นของทานมากท่ีสุดเพียงชองเดียว โดยแตละหมายเลขมี 

           ความหมายดังนี้ 

               5 หมายถึง การดําเนินการตามมาตรฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

                             ในระดับ มากท่ีสุด  

               4 หมายถึง การดําเนินการตามมาตรฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

                             ในระดับ มาก  

               3 หมายถึง การดําเนินการตามมาตรฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

                             ในระดับ ปานกลาง  

               2 หมายถึง การดําเนินการตามมาตรฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

                             ในระดับ นอย  

               1 หมายถึง การดําเนินการตามมาตรฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

                             ในระดับ นอยท่ีสุด 
 

ขอ 

 

การดําเนินการตามมาตรฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 

 

ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

 

1 

มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน 

ผูเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกกําลังกายสมํ่าเสมอ 

     

2 ผูเรียนมีน้ําหนัก สวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ      

3 ผูเรียนปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและหลีกเลี่ยงตนเอง

จากสภาวะท่ีเสี่ยงตอความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปญหา

ทางเพศ 

     

4 ผูเรียนเห็นคุณคาในตนเอง มีความม่ันใจ กลาแสดงออก 

อยางเหมาะสม 

     

5 ผูเรียนมีมนุษยสัมพันธท่ีดีและใหเกียรติผูอ่ืน      

6 ผูเรียนสรางผลงานจากการเขารวมกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี/

นาฏศิลป /กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ 

     

7 ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามหลักสูตร      

8 ผูเรียนเอ้ืออาทรผูอ่ืนและกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ      

9 ผูเรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกตาง      

10 ผูเรียนตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม      
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ขอ การดําเนินการตามมาตรฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 

 

ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

11 ผูเรียนมีนิสัยรักการอานและแสวงหาความรูดวยตนเอง 

จากหองสมุด แหลงเรียนรูและสื่อตางๆ รอบตัว 

     

12 ผูเรียนมีทักษะในการอาน ฟง ด ูพูด เขียนและตั้งคําถาม 

เพ่ือคนควาหาความรูเพ่ิมเติม 

     

13 ผูเรียนเรียนรูรวมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการ

เรียนรูระหวางกัน 

     

14 ผูเรียนใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและนําเสนอผลงาน      

15 ผูเรียนสรุปความคิดจากเรื่องท่ีอาน ฟง ดู และสื่อสารโดยการพูด

หรือเขียนตามความคิดของตนเอง 

     

16 ผูเรียนนําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหาดวยภาษาหรือวิธีการของตนเอง      

17 ผูเรียนกําหนดเปาหมาย คาดการณ ตัดสินใจแกปญหาโดยมีเหตุผล      

18 ผูเรียนมีความคิดริเริ่ม และสรางสรรคผลงานดวยความภาคภูมิใจ      

19 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแตละกลุมสาระ เปนไปตามเกณฑ                      

20 ผูเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร เปนไปตามเกณฑ      

21 ผูเรียนมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน เปนไปตามเกณฑ      

22 ผูเรียนมีผลการทดสอบระดับชาต ิเปนไปตามเกณฑ      

23 ผูเรียนมีการวางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ      

24 ผูเรียนมีการทํางานอยางมีความสุข มุงม่ันพัฒนางาน และภูมิใจใน

ผลงานของตนเอง                      

     

25 ผูเรียนทํางานรวมกับผูอ่ืนได      

26 ผูเรียนมีความรูสึกท่ีดีตออาชีพสุจริตและหาความรูเก่ียวกับอาชีพท่ี

ตนเองสนใจ 

     

 

27 

มาตรฐานดานจัดการศึกษา 

ครูมีการกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียนท้ังดานความรู ทักษะ

กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

     

28 ครูมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล และใชขอมูลในการวาง

แผนการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาศักยภาพของผูเรียน 

     

29 ครูออกแบบและการจัดการเรียนรูท่ีตอบสนองความแตกตาง

ระหวางบุคคลและพัฒนาการทางสติปญญา            

     

30 ครูใชสื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับการนําบริบทและภูมิ

ปญญาของทองถ่ินมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู 
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31 ครูมีการวัดและประเมินผลท่ีมุงเนนการพัฒนาการเรียนรูของ

ผูเรียนดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 

     

 

ขอ 
การดําเนินการตามมาตรฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 

 

ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

32 ครูใหคําแนะนํา คําปรึกษา และแกไขปญหาใหแกผูเรียน 

ท้ังดานการเรียนและคุณภาพชีวิตดวยความเสมอภาค 

     

33 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูในวิชา 

ท่ีตนรับผิดชอบและใชผลในการปรับการสอน 

     

34 ครูประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียนและผูอ่ืน      

35 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีไดรับมอบหมายเต็มเวลา  

เต็มความสามารถ 

     

36 ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนํา และความคิดริเริ่มในการพัฒนา

ผูเรียน 

     

37 ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมและใชขอมูลผลการ

ประเมินหรือผลการวิจัยเปนฐานคิดท้ังดานวิชาการและการจัดการ 

     

38 ผูบริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาใหบรรลุเปาหมาย 

ตามท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติการ 

     

39 ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหพรอมรับการ

กระจายอํานาจ                                  

     

40 นักเรียน ผูปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบรหิาร 

การจัดการศึกษา 

     

41 ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส 

การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

     

42 คณะกรรมการสถานศึกษารู และปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีระเบียบ

กําหนด 

     

43 คณะกรรมการสถานศึกษากํากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อน 

การดําเนินงานของสถานศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย 

     

44 ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษา      

45 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลองกับทองถ่ิน      

46 สถานศึกษาจัดรายวิชาเพ่ิมเติมท่ีหลากหลายใหผูเรียนเลือกเรียน

ตามความถนัดความสามารถ และความสนใจ                                 

     

47 สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีสงเสริมและตอบสนอง 

ความตองการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเรียน                               
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48 สถานศึกษาสนับสนุนใหครูจัดกระบวนการเรียนรูท่ีใหผูเรียน 

ไดลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรูไดดวยตนเอง   

     

49 สถานศึกษาจัดใหมีการนิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบ  

และนําผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอยางสมํ่าเสมอ 

     

 

ขอ การดําเนินการตามมาตรฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 

 

ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

50 สถานศึกษาจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 

แกผูเรียนทุกคน 

     

51 สถานศึกษาจัดหองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียนม่ันคง 

สะอาดและปลอดภัยมีสิ่งอํานวยความสะดวก รมรื่น พอเพียง 

อยูในสภาพใชการไดดี 

     

52 สถานศึกษาจัดโครงการสงเสริมสขุภาพอนามัยและความปลอดภัย 

ของผูเรียน 

     

53 สถานศึกษาจัดหองสมุดท่ีใหบริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ท่ีเอ้ือใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองและหรือเรียนรูแบบมีสวนรวม 

     

54 สถานศึกษากําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา      

55 สถานศึกษาจัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษาท่ีมุงพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

     

56 สถานศึกษาจัดระบบขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศ 

ในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

     

57 สถานศึกษาติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน 

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

     

58 สถานศึกษานําผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอก 

ไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

     

59 สถานศึกษาจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมิน

คุณภาพภายใน  

     

 

60 

มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

สถานศึกษาสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาและใช

ประโยชนจากแหลงเรียนรู ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 

เพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและบุคลากรรวมท้ังผูท่ีเก่ียวของ 

     

61 สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรภายในสถานศึกษา 

ระหวางสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองคกรท่ีเก่ียวของ 

     

 มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา      
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62 สถานศึกษาจัดโครงการ กิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียนบรรลุ 

ตามเปาหมายวิสัยทัศนปรัชญา และจุดเนนของสถานศึกษา 

63 สถานศึกษามีผลการดําเนินงานสงเสริมใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย 

วิสัยทัศนปรัชญา และจุดเนนของสถานศึกษา 

     

 

 

 

ขอ การดําเนินการตามมาตรฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 

 

ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

 

64 

มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม 

สถานศึกษาจัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย 

จุดเนน ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

     

65 สถานศึกษามีผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายและพัฒนาดีข้ึน

กวาท่ีผานมา 
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ประวัติผูวิจัย 
 

ช่ือ-ช่ือสกุล นายสมนึก จันทะไทย 

วัน/เดือน/ปเกิด 17 ธันวาคม 2506 

สถานท่ีเกิด อําเภอกุมภวาป  จังหวัดอุดรธานี 

ท่ีอยู 106/2 หมู 7 ถ. เทพคุณากร 15 ตําบลโสธร  อ. เมือง 

    จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 

ตําแหนงหนาท่ีการงาน ผูอํานวยการสถานศึกษา วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 

สถานท่ีทํางาน โรงเรียนวัดหลวงแพง (อินทรประชานุกูล) ตําบลศาลาแดง 

 อําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 

ประวัติการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพการศึกษาชั้นสูง (อุตสาหกรรมศิลป)       

                                                       วิทยาลัยครูอุดรธานี พ.ศ. 2526 

 ศึกษาศาสตรบัณฑิต (บริหารการศึกษา)      

                                                       มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2530 

 นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2536 

 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (บริหารการศึกษา)      

 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร พ.ศ. 2554       
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