ปที่ 26 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2564

-.44- Vol 26 No.1 January - June 2021

การพัฒนารูปแบบความเปนองคกรสมรรถนะสูงในยุคดิจิตอลของสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค
The Development on a High Efficiency Organization Model of Secondary
Schools under the Office of the Secondary Educational Service Area in
Nakhon Sawan: Toward the Digital Era

วราภรณ ทรัพยรวงทอง 1, และ สาธร ทรัพยรวงทอง 2
Waraporn Subruangthong, and Satorn Subruangthong
Received June 7, 2021 & Revise June 20, 2021 & Accepted June 23, 2021
0

1

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1.ศึกษาองคประกอบ 2.สรางรูปแบบ และ 3.ประเมินรูปแบบความ
เป น องค กรสมรรถนะสู ง ในยุ คดิ จ ิ ต อลของสถานศึ ก ษาสั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ การศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา
นครสวรรค เก็บขอมูลโดย การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ จำนวน 9 คน การสอบถามผูบริหารสถานศึกษา และ
ผูสอน จำนวน 340 คน การสัมมนาอิงผูเชี่ยวชาญ จำนวน 7 คน ประเมินรูปแบบโดยผูเชี่ยวชาญ จำนวน 5
คน เครื่องมือเปนแบบสัมภาษณ แบบสอบถาม รางรูปแบบ และ แบบประเมิน ใชสถิติ ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหองคประกอบ และ การวิเคราะหเนื้อหา ผลการวิจัยพบวา
1. องคประกอบความเปนองคกรสมรรถนะสูงในยุคดิจิตอลของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค มี 6 องคประกอบ ไดแก 1) เสริมสรางสมรรถนะผูบริหารสูความเปนองคกร
สมรรถนะสูงในยุคดิจิตอล 2) มุงเนนผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 3) การปรับปรุงคุณภาพทั้งองคกร
มุงเนนประสิทธิภาพและประสิทธิผล 4) การมุงเนนทรัพยากรบุคคลสรางคุณคาเพิ่มแกผูเกี่ยวของ 5) การ
จัดการกระบวนการและทรัพยากร 6) การพัฒนาผลการปฏิบัติงานสรางนวัตกรรม
2. รูปแบบความเป น องค กรสมรรถนะสูงในยุคดิจิตอลของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค มีองคประกอบ 5 สวน ไดแก สวนที่ 1 บทนำ สวนที่ 2 หลักการของรูปแบบ
สวนที่ 3 วัตถุประสงคของรูปแบบ สวนที่ 4 กระบวนการของรูปแบบ และ สวนที่ 5 การประเมินผล
3. การประเมินรูปแบบความเปนองคกรสมรรถนะสูงในยุคดิจิตอลของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค ดานมีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด และ ดานความเปนไปไดอยู
ในระดับมาก
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This research study has the objectives to study the components, to propose and to
evaluate the model for the high efficiency organization of the secondary schools under the
office of the secondary education service area in Nakhon Sawan in the digital era. To conduct
the study, 9 experts were interviewed, 3 4 0 of school administrators and teachers were
answered questionnaire, and there was also a seminar with 7 experts. The draft of a model
was evaluated by 5 experts. The data were analyzed using a frequency, percentage, mean,
standard deviation, factor analysis and content analysis. The results suggested that, there were
six components of the high efficiency organization in the digital era which were: 1) enhancing
the administrators’ capacities to be more efficient for the high efficiency organization in the
digital era; 2) emphasizing on the service recipients and stakeholders; 3) improving the working
qualities of the whole organization, and emphasizing more on the organization’s effectiveness
and achievements; 4) focusing more on the personal development of the officers and boosting
up the value of the relative persons; 5 ) managing the working process and resources and 6 )
enhancing the working results on innovation. For the model of the high efficiency organization
in the digital era, there were five parts which were: part 1 : the introduction; part 2 : the
principles of the model; part 3: the objectives of the model; part 4: the process of the model
and part 5: the evaluation process. The results from the model evaluation suggested that, the
proposed model of the high efficiency organization in the digital era was regarded at the
highest level for its suitability and possibility to be implemented in the schools.
Keywords : 1.High Efficiency Organization, 2.Educational Institutes, 3.Office of the Secondary
Educational Service Area
1.บทนำ

การพัฒนาองคกรใหเปนองคกรสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO) จะทำให
องคกรสามารถพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันได องคกรสมรรถนะสูงสามารถแขงขัน และสงมอบการ
บริการใหกับลูกคาไดอยางมีคุณภาพทามกลางกระแสโลกาภิวัตนอยางมั่นคง (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ, 2551) สามารถปรับเปลี่ยนโครงสรางและรูปแบบการทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพกอใหเกิด
ผลงานที่สูงดวย (นิสดารก เวชยานนท, 2551) เปนองคกรที่มีแผนรองรับกับสภาวะตาง ๆ อยางชัดเจน มีการ
วิเคราะหสถานการณที่สามารถกระทบตอการทำงานจากรอบดานทุกมุมมองทำใหสามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุ
ตามวัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามเวลา และคุณภาพของผลงานดีเยี่ยมเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป
และองคกรนั้นตองมีระบบการบริหารจัดการภายในที่ดี มีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ มีความผูกพัน
มั่นคงตอองคกร มุงมั่นตอความสำเร็จ บรรลุวัตถุประสงคขององคกร จึงจะเปนองคกรที่มีศักยภาพการทำงาน
สูงและเกิดความยั่งยืนในการทำงานระยะยาว
การเปนองคกรสมรรถนะสูง สามารถวัดไดตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public
Sector Management Quality Award) ซึ่งเปนแนวทางใหหนวยราชการใชในการประเมินผลตนเองอันจะ
นำไปสูการยกระดับการปฏิบัติงานของภาครัฐ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน
ก.พ.ร.) รวมกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติจัดทำขึ้น ซึ่งประกอบดวย เกณฑการประเมิน 7 หมวด ไดแก 1)
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การนำองคกร 2) การวางแผนเชิงยุทธศาสตร 3) การใหความสำคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 4)
การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู 5) การมุงเนนทรัพยากรบุคคล 6) การจัดการกระบวนการ และ7)
ผลลัพธการดำเนินการ (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2551) แบบองคการที่มีสมรรถนะสูง
(HPO) โดยการบูรณาการทฤษฎีโครงสรางตามสถานการณและแนวคิดดานวัฒนธรรมมาอธิบายปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการเปนองคการHPO ในภาครัฐ โดยทฤษฎีแรกชี้ใหเห็นถึงการปรับตัวของโครงสรางกระบวนการ
จัดการ เทคโนโลยีและกลยุทธ เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม หัวใจสำ คัญของสมรรถนะอยูที่
ความสอดคลองขององคประกอบตางๆ ทั้งภายในและภายนอก ขณะที่แนวคิดดานวัฒนธรรมชี้ใหเห็นถึง
ความสำคัญของสมาชิกในองค การ ที่มีสวนสำคัญในการสรางสมรรถนะ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูนำ จะตอง
สามารถสรางบรรยากาศและกระตุนใหเกิดการพัฒนาศักยภาพและผสมผสานความแตกตางของบุคคลที่อยูใน
องคการรวมทั้งเปนผูกำหนดวิสัยทัศนและคานิยมรวมกันกับพนักงานเพื่อเสริมสรางใหเกิดการเรียนรูและ
วัฒนธรรมที่นำ ไปสูพฤติกรรมที่พึงประสงคขององคการแบบ HPOภาคภูมิ ฤกขะเมธ(2553)
สถานศึกษาเปนองคกรประเภทบริการที่มีภารกิจสำคัญเกี่ยวกับการเรียนการสอน เปาหมายสูงสุดของ
สถานศึกษา คือการเรียนรูของนักเรียนที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของการเรียนรูตลอดเวลา สถานศึกษาจึงสมควรเปน
องคกรที่มีการสรางสรรค อยูตลอดเวลา และมุงผลสำเร็จขององคการ มีการสงเสริม สนับสนุนและกระตุน
ใหบุคลากรเกิดการคิดอยูตลอดเวลา จะเปนสถานที่ที่มีสวนรวมในการเรียนรูรวมกัน มีการคิดคนนวัตกรรม
และแนวทางในการแกปญหา (Hoy and Miskel, 2011, p.33)
การที่สถานศึกษาจะจัดการศึกษาไดบรรลุตามเปาหมายของสถานศึกษานั้นๆ จะตองเตรียมความ
พรอมเผชิญตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว จำเปนตองมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนรู
ดวยการจัดการเรียนรูที่เดิมคำนึงถึงนักเรียนอยางเดียว แตในปจจุบันตองคำนึงถึงครูและผูบริหารโรงเรียนมี
ความพรอมที่จะพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู มีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร เพื่อชวยใหเกิดการทำงาน
รวมกันอยางมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ มีการสงเสริมใหบุคลากรทุกคนมีการเรียนรูอยูตลอดเวลา
ตอเนื่องและยั่งยืน สามารถนำความรูมาประยุกตใชกับสถานศึกษาเพื่อใหการเรียนรูใหมในสถานศึกษาเกิดขึ้น
ทันตอการเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน และชวยใหเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการทำงานของ ผูที่
เกี่ยวของภายในสถานศึกษาใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น (ปองภัทร อินทรัมพรรย, 2551, หนา 3)
ผูบริหารโรงเรียนตองสงเสริมใหเกิดบรรยากาศในการทำงานเปนหมูคณะ ใหผูรวมงานทุกคนเกิดความผูกพัน
กับหนวยงาน โดยใหมีความรูสึกถึงการมีสวนรวมในการเปนเจาของหนวยงาน เปดโอกาสใหมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจรวมกัน การมีสวนรวมของผูปกครองและชุมชนเปนองคประกอบที่สำคัญที่ทำใหการจัดการศึกษาใน
ยุคดิจิตอลมีคุณภาพ และ ปญหานักเรียนสะทอนการจัดการศึกษา
ดังนั้นสถานศึกษาควรเปนองคกรที่มีสมรรถนะสูง เพื่อใหการพัฒนานักเรียนประสบความสำเร็จอยาง
ยั่งยืน เพื่อเปนประโยชนตอการพัฒนาศึกษาใหผูเรียนไดอยางทั่วถึง เทาเทียม และมีคุณภาพไดตามบริบทของ
ความแตกตางกัน จากการที่ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวามีการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับ
องคกรสมรรถนะสูง แตสวนใหญเปนการศึกษาที่มุงศึกษาลักษณะหรือศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุที่สงผลตอการ
เปนองคการสมรรถนะสูง ซึ่งยังไมครอบคลุมถึงแนวทางการบริหารหรือรูปแบบการบริหารที่จะนำสถานศึกษา
ไปสูความเปนองคกรสมรรถนะสูง ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาในเรื่องดังกลาวโดยคาดหวังวาผลการวิจัยจะเปน
แนวทางอีกแนวทางหนึ่งทีจ่ ะพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกรสมรรถนะสูงมากยิ่งขึ้น อันจะนำไปสูสถานศึกษา
ที่มีคุณภาพตอไป จากเหตุผลและความสำคัญดังกลาว ทำใหผูวิจัยมีความสนใจวาสถานศึกษาควรจะมีรูปแบบ
ความเปนองคกรสมรรถนะสูงอยางไร ในอันที่จะเปนแนวทางในการสรางองคกรสมรรถนะสูงใหเกิดขึ้นภายใน
สถานศึกษาเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสถานศึกษาตอไป
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2.วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความเปนองค กรสมรรถนะสูงในยุคดิจิต อลของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค
2. เพื่อสรางรูปแบบความเปนองคกรสมรรถนะสูงในยุคดิจิตอลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค
3. เพื่อประเมินรูปแบบความเปนองคกรสมรรถนะสูงในยุคดิจิตอลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค
3.กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบความเปนองคกรสมรรถนะสูงในยุคดิจิตอลของสถานศึกษาสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค ผูวิจัยไดนำแนวคิดการพัฒนาคุณภาพองคกรสูการเปน
องคกรสมรรถนะสูงจากเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality
Award : PMQA) และ รางวัลคุณภาพแหงชาติของประเทศไทย (Thailand Quality Award : TQA) มาใชเปน
กรอบแนวคิดการวิจัยในครั้งนี้ ดังภาพที่ 1
ตัวแปรตน
ความเปนองคการสมรรถนะสู ง ของ
สถานศึกษา
1.เสริ ม สร า งสมรรถนะผู  บ ริ ห ารสู
ความเปนองคกรสมรรถนะสูงในยุค
ดิจิตอล
2.มุงเนนผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสีย
3.การปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพทั ้ ง องค ก ร
มุงเนนประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4.การมุงเนน ทรั พยากรบุ คคลสร า ง
คุณคาเพิ่มแกผูเกี่ยวของ
5.การจั ด การกระบวนการและ
ทรัพยากร
6.การพัฒนาผลการปฏิบัติงานสราง
นวัตกรรม
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ตัวแปรตาม

รู ป แบบองค ก รสมรรถนะสู ง ในยุ ค
ดิจิตอลของสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน
เขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา
นครสวรรค

4.วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยการพัฒนารูปแบบความเปนองคกรสมรรถนะสูงในยุคดิจิตอลของสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค มีการดำเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาองคประกอบของความเปนองคกรสมรรถนะสูงในยุคดิจิตอลของสถานศึกษาสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค ดังนี้
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ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวกับองคประกอบที่สำคัญขององคกรสมรรถนะสูงในยุค
ดิจิตอล และสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา โดยใชแบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง ดวยวิธีการเลือกแบบ
เจาะจง จากผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ไดกลุม
ตัวอยางจำนวน 9 คน และ การตอบแบบสอบถามจาก ผูบริหารสถานศึกษาและครู เกี่ยวกับระดับความสำคัญ
ขององคประกอบความเปนองคกรสมรรถนะสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมตัวอยาง การวิจัยจำนวน 340 คน
ที่มาจากการสุมกลุมตัวอยางดวยวิธี การสุมแบบงาย คำนวณขนาดของกลุม ตัวอยางโดยใชตารางสำเร็จรูปของ
Krejcie and Morgan เครซซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan. อางถึงใน สาธร ทรัพยรวงทอง, 2557,
หนา 86)
เครื่องมือที่ ใชในการวิจ ัย ไดแก แบบสัมภาษณกึ่ งโครงสร าง และแบบสอบถามชนิ ดมาตราสว น
ประมาณคา 5 ระดับ มีคา IOC 0.80 ขึ้นไปทุกขอ มีคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เทากับ 0.98
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) การ
วิเคราะหใชสถิติพื้นฐาน คือ คาความถี่ (f) คารอยละ (%) คาเฉลี่ย ( X ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการ
วิ เ คราะห ใช สถิ ติ การทดสอบสมมติ ฐาน คื อ การวิเคราะหองคประกอบเชิงสำรวจ (Exploratory Factor
Analysis: EFA)
ขั้นตอนที่ 2 สรางรูปแบบโดยการสัมมนาอิงผูเชี่ยวชาญ จำนวน 7 คน เครื่องมือที่ใชคือรางรูปแบบ
และเอกสารประกอบการสัมมนาอิงผูเชี่ยวชาญ สถิติที่ใช การวิเคราะหเนื้อหา ดำเนินการดังนี้นำผลการ
วิเคราะหองคประกอบองคกรสมรรถนะสูง มารางรูปแบบความเปนองคกรสมรรถนะสูงในยุคดิจิตอลของ
สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรคตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ
ความเปนองคกรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค ผูให
ข อ มู ล สำคั ญ ได แ ก ผู  ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ จำนวน 7 คน เลื อ กแบบเจาะจง โดยจั ด สั ม มนาอิ ง ผู  เ ชี ่ ย วชาญ
(Connoisseurship)
การสรางคูมือ และประเมินความเหมาะสมของคูมือ 1) (ราง)รูปแบบความเปนองคกรสมรรถนะสูงใน
ยุคดิจิตอลของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค 2) เอกสารประกอบการ
สัมมนาอิงผูเชี่ยวชาญ 3) แบบตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบองคกรสมรรถนะสูงในยุคดิจิตอลของ
สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค และ 4)และคูมือการใชรูปแบบองคกร
สมรรถนะสูงในยุคดิจิตอลของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรคการ
วิเคราะหขอมูล โดยการวิเคราะหเนื้อหา
ขั้นตอนที่ 3 ประเมินรูปแบบโดยผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ ผูใหขอมูลสำคัญ วิธีการเลือกแบบ
เจาะจงจำนวน 5 คน เครื่องมือที่ใช คือแบบประเมินรูปแบบองคกรสมรรถนะสูงในยุคดิจิตอลของสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรควิเคราะหและนำเสนอผลแบบเชิงพรรณา
5.ผลการวิจัย
การศึกษาวิจัย รูปแบบองคกรสมรรถนะสูงในยุคดิจิตอลของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค มีผลการศึกษา ดังนี้
1.ผลการศึกษาองคประกอบองคการสมรรถนะสูงของสถานศึกษา ผลการศึกษาพบวา องคประกอบ
ขององค กรสมรรถนะสู ง ในยุ ค ดิ จ ิ ต อลของสถานศึ ก ษาสั ง กั ด สำนั กงานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา
นครสวรรคมี 6 องคประกอบ ไดแก 1)เสริมสรางสมรรถนะผูบริหารสูความเปนองคกรสมรรถนะสูงในยุค
ดิจิตอล 2) มุงเนนผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 3) การปรับปรุงคุณภาพทั้งองคกรมุงเนนประสิทธิภาพ
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และประสิทธิผล 4) การมุงเนนทรัพยากรบุคคลสรางคุณคาเพิ่มแกผูเกี่ยวของ 5) การจัดการกระบวนการและ
ทรัพยากร และ 6) การพัฒนาผลการปฏิบัติงานสรางนวัตกรรม
2. ผลการสรางรูปแบบความเปนองคการสมรรถนะสูงของสถานศึกษา ผลการศึกษาพบวา รูปแบบ
ความเปนองคกรสมรรถนะสูงในยุคดิจิตอลของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครสวรรค มีองคประกอบ 5 สวน ไดแก สวนที่ 1 บทนำ สวนที่ 2 หลักการของรูปแบบ สวนที่ 3 วัตถุประสงค
ของรูปแบบ สวนที่ 4 กระบวนการของรูปแบบ และ สวนที่ 5 การประเมินผล
3. ผลการประเมินรูปแบบความเปนองคการสมรรถนะสูงของสถานศึกษา ผลการศึกษาพบวา การประเมิน
รู ป แบบความเป น องค กรสมรรถนะสู งในยุคดิจ ิตอลของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครสวรรคที่สรางขึ้น มีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด ดานความเปนไปไดของรูปแบบอยูใน
ระดับมาก
6.อภิปรายผล
ผูวิจัยทำการอภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงคของการวิจัย ดังนี้
ผลจากการวิจัยวัตถุประสงคที่ 1 พบวาองคประกอบขององคการสมรรถนะสูง 1. องคประกอบความ
เป น องค กรสมรรถนะสู ง ในยุ คดิ จ ิ ต อลของสถานศึ ก ษาสั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื ้น ที ่ การศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา
นครสวรรค มี 6 องคประกอบ ไดแก 1) เสริมสรางสมรรถนะผูบริหารสูความเปนองคกรสมรรถนะสูงในยุค
ดิจิตอล 2) มุงเนนผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 3) การปรับปรุงคุณภาพทั้งองคกรมุงเนนประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 4) การมุงเนนทรัพยากรบุคคลสรางคุณคาเพิ่มแกผูเกี่ยวของ 5) การจัดการกระบวนการและ
ทรัพยากร และ 6) การพัฒนาผลการปฏิบัติงานสรางนวัตกรรม ทั้งนี้อาจเปนเพราะสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรคใหความสำคัญกับการเสริมสรางสมรรถนะผูบริหารใหความสำคัญ
กับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ปรับกระบวนการทำงานที่มุงประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีแผนพัฒนา
บุคลากร การพัฒนาผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ซึ่งสอดคลองกับวรพิชญย ลิขิตายน (2560) พบวาสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี มีการจัดการใหบุคลากรที่ปฏิบัติงานไดรับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอยางชัดเจนและเปนธรรม และมีการประเมินผลการสรางความผาสุกและความพึง
พอใจแกผูปฏิบัติงาน สอดคลองกับ ธีระพล เพ็งจันทร (2552) พบวา ปจจัยการบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิ ทธิ ภ าพของสำนั กงานเขตพื ้ น ที ่ การศึกษาประกอบดว ยปจ จัย ตาง ๆ ดังนี้ 1) ดานการบริห ารการ
เปลี่ยนแปลง 2) ดวยกลยุทธการ เปลี่ยนแปลง 3) ดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติการราชการ 4) ดานภาวะ
ผูนำการเปลี่ยนแปลง 5) ดานการบริหารจัดการความเสี่ยง 6) ดานการใหความสำคัญกับผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสีย 7) ดานการมุงเนนทรัพยากรบุคคล 8) ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 9) ดาน
คุณภาพวิชาการ 10) ดานการพัฒนาบุคลากร 11) ดานลักษณะสำคัญขององคกร 12) ดานระบบสนับสนุนการ
เปลี่ยนแปลง 13) ดานประสิทธิผลตามตัวชี้วัด
ผลจากการวิจัยวัตถุประสงค ที่ 2 พบวา รูปแบบความเปนองคกรสมรรถนะสูงในยุ คดิจิ ตอลของ
สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรคมีองคประกอบ 5 สวน ไดแก สวนที่ 1
บทนำ สวนที่ 2 หลักการของรูปแบบ สวนที่ 3 วัตถุประสงคของรูปแบบ สวนที่ 4 กระบวนการของรูปแบบ
และ สวนที่ 5 การประเมินผล ทั้งนี้เปนเพราะผูวิจัยไดศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาองคประกอบของรูปแบบความ
เปนองคกรสมรรถนะสูงในยุคดิจิตอลของสถานศึกษาในแตละองคประกอบของรูปแบบมีสวนสำคัญ ซึ่งจะเห็น
ไดวาองคประกอบของรูปแบบความเปนองคกรสมรรถนะสูงในยุคดิจิตอลของสถานศึกษา มีความสอดคลองกับ
แนวคิดของ Bush (1996, pp. 19-20) ไดกลาวถึงองคประกอบของรูปแบบการบริหารหนวยงานทางการศึกษา
วารสารปรัชญาปริทรรศน

Journal of Philosophical Vision

ปที่ 26 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2564

-.50- Vol 26 No.1 January - June 2021

ประกอบไปด ว ยจุ ด มุ  ง หมาย หรื อ วั ต ถุ ป ระสงค ข ององค ก าร โครงสร า งขององค ก ารที ่ ก ำหนดขึ ้ น ตาม
วั ต ถุ ป ระสงค นอกจากนั ้ น แล ว สมาน อั ศวภูมิ (2550, หนา 76 – 85) ไดน ำเสนอวารูป แบบที่ดีควรมี
องคประกอบ 7 สวน ไดแก 1)วัตถุประสงคของรูปแบบ 2)ทฤษฎีพ้นื ฐานและหลักการของรูปแบบ 3)กลไกของ
รูปแบบ 4)วิธีดำเนินงานของรูปแบบ5)แนวทางการประเมินรูปแบบ 6)คำอธิบายประกอบรูปแบบ 7)เงื่อนไข
การนำรู ป แบบไปใช ซึ ่ งสอดคล องกั บ งานวิจ ัยของศักดิ์ดา สถาพรวจนา (2548, หนา 16) ที่ไดกลาวถึง
องคประกอบของรูปแบบประกอบไปดวย 5 องคประกอบ ไดแก 1)สวนนำ 2)ตัวแบบ 3)การนำรูปแบบไปใช
กระบวนการของรูปแบบ 4)การประเมินผล และ 5)เงื่อนไขและขอจำกัด โดยรูปแบบนั้นตองมีความสัมพันธ
อยางมีโครงสรางของตัวแปรที่ศึกษาสามารถใชพยากรณผลที่จะเกิดขึ้นไดดวยขอมูลเชิงประจักษที่สามารถ
อธิบายปรากฏการณนั้นได อีกทั้งรูปแบบจะเปนเครื่องมือในการสรางความคิดรวบยอดใหมและการสร าง
ความสัมพันธของตัวแปรใหมซึ่งจะเปนการเพิ่มองคความรูในสิ่งที่กำลังศึกษา และสอดคลองกับงานของสาธร
ทรัพยรวงทอง และวราภรณ ทรัพยรวงทอง (2563) พบวารูปแบบประกอบดวย 3 สวน คือ สวนที่หนึ่ง สวนนำ
สวนที่สอง เนื้อหา และ สวนที่สาม เงื่อนไขความสำเร็จของรูปแบบ
ผลจากการวิจัยวัตถุประสงคที่ 3 พบวา ผลการประเมินรูปแบบความเปนองคกรสมรรถนะสูงในยุค
ดิจิตอลของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรคมีความเหมาะสมอยูในระดับ
มากที่สุด ดานความเปนไปไดของรูปแบบอยูในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะรูปแบบความเปนองคกรสมรรถนะสูง
ในยุคดิจิตอลที่ผูวิจัยสรางขึ้นผานกระบวนการตาง ๆ มาอยางเปนขั้นตอนและเหมาะสม รวมทั้งในการสราง
รูปแบบ มีกรอบแนวคิดหลักการ ทฤษฎี ของนักวิชาการ สอดคลองกับงานวิจัยของสาธร ทรัพยรวงทอง และ
วราภรณ ทรัพยรวงทอง (2563) พบวาผลการประเมินรูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตครูในโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความถูกตองอยูในระดับมากที่สุด ความเหมาะสมอยูใน
ระดับมาก ความเปนไปไดอยูในระดับมาก และการใชประโยชน อยูในระดับมากที่สุด
7.ขอเสนอแนะ
ปจจุบันสถานศึกษาแตละแหงอาจมีลักษณะของการดำเนินงานเพื่อมุงสูการเปนองคกรสมรรถนะสูงใน
บางดานอยูแลว แตอาจไมมีการเก็บรวบรวมขอมูลและจัดการกับขอมูลการดำเนินงานที่มีระดับสมรรถนะสูงให
อยูในรูปของสารสนเทศ เพื่อใหเกิดการชื่นชมยินดี และรับทราบถึงความสำเร็จรวมกัน เปนประโยชนตอการ
ดำเนินงานในอนาคต สรางภาพลักษณที่ดีของสถานศึกษาตอไป ดังนั้น เพื่อใหการผลักดันสถานศึกษาสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค ใหมีลักษณะเปนความเปนองคกรสมรรถนะสูงในยุค
ดิจิตอล ผูบริหารระดับนโยบาย ผูบริหารระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จนถึงผูบริหารสถานศึกษา ควรจัด
กิจกรรมกระตุนความตระหนักที่แตกตางออกไปจากเดิม กลาวคือ จัดการแขงขันการนำเสนอสมรรถนะของ
สถานศึกษาในดานตาง ๆ ในลักษณะสื่อมัลติมีเดีย หรือสื่อผสมอินโฟกราฟก (Infographic) เพื่อการกระตุน
ความสนใจและสรางความตระหนักตอการเปนองคกรสมรรถนะสูง
สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค ควรเปนตนแบบสถานศึกษานำ
รองในการพัฒนาโรงเรียน ใหมีลักษณะเปนองคกรสมรรถนะสูง ตั้งจุดมุงหมายที่แนวแนตอการเปนสถานศึกษา
ที่มีลักษณะเปนองคกรสมรรถนะสูง ทดลองนำรูปแบบการพัฒนาไปปฏิบัติโดยการประยุกตใชใหมีความ
เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา พรอมกับการสรางเครือขายที่มีลักษณะเปนองคกรสมรรถนะสูงเพื่อการ
แลกเปลี่ยน ประสบการณและเรียนรูรวมกัน พรอมใหคำแนะนำแกองคการอื่นที่มีความสนใจ
สถานศึกษาสามารถสรางแรงบันดาลใจและความกระตือรือรนใหเกิดขึ้นกับบุคลากรและผูบริหาร
สถานศึกษา ในการถายทอดองคความรู โดยการเปดโอกาสใหองคกรภาคธุรกิจเขามามีสวนรวมหรือการศึกษา
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เปรียบเทียบ ความเปนองคกรสมรรถนะสูงใหแกสถานศึ กษา เนื่องจากองคกรภาคธุ รกิจ มีจุด มุ งหมายที่
แตกตางไปจากองคกรทางการศึกษาซึ่งความแตกตางนี้จะชวยสรางความเขาใจในการเปรียบเทียบความสำเร็จ
เปนการสรางความแปลกใหมใหเกิดขึ้นกับสถานศึกษา
ระยะเริ่มแรกของการใชรูปแบบความเปนองคกรสมรรถนะสูงในยุคดิจิตอลผูบริหารตองมีสวนรวมใน
การกำกับติดตามการปฏิบัติงานใหคำแนะนำใหความชวยเหลือกับครูผูสอนอยางตอเนื่องเพราะหากเมื่อ
ครูผูสอนเกิดปญหาหรือไมสามารถดำเนินการตอไปไดผูบริหารจะไดเขาไปชวยเหลือไดทันทีและรวมรับผิดชอบ
ในสิ่งที่ผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินงานเพื่อครูผูสอนจะไดมีความมั่นใจและไมกลัวหากมีสิ่งใดที่ผิดพลาด
ขึ้นมา
ในการนำรูปแบบการพัฒนาความเปนองคกรสมรรถนะสูงในยุคดิจิตอลไปใชสามารถปรับขั้นตอนกระบวนการ
ของรูปแบบไดตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาแตละแหง
ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยในครั้งตอไป
ควรมีการศึกษาผลการพัฒนาความเปนองคกรสมรรถนะสูงในยุคดิจิตอลโดยใชรูปแบบในระยะเวลาที่
ยาวพอสมควรและดำเนิ น การอยา งตอเนื่ องเพื่อศึกษาความคงทนและความยั่งยืน ของความเปนองคกร
สมรรถนะสูงในยุคดิจิตอลของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค
ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความเปนองคกรสมรรถนะสูงในยุคดิจิตอลของสถานศึกษาตางสังกัด หรือ
เขตพื้นที่การศึกษา โดยมุงเนนในดานการนำเทคโนโลยี รูปแบบตาง ๆ ที่มีความเหมาะสมเขามาเปนหลักใน
การสรางรูปแบบ เพื่อเปนแนวทางหรือทางเลือกในการพัฒนาความเปนองคกรสมรรถนะสูงในยุคดิจิตอลของ
สถานศึกษาไดเหมาะสมและสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทางเทคโนโลยีปจจุบัน
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