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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1. เพ่ือศึกษาระดับความเป็นองค์กรอัจฉริยะของโรงเรียนตามความคิดเห็นของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 และ       
2. เพ่ือเปรียบเทียบความเป็นองค์กรอัจฉริยะของโรงเรียนตามความคิดเห็นของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จําแนกตามตําแหน่งหน้าท่ี  
ประสบการณ์การทํางานและขนาดของโรงเรียนตามกรอบแนวคิดความเป็นองค์กรอัจฉริยะ 5 ด้าน ได้แก่        
1) ด้านการจัดการความรู้  2) ด้านการวางแผนกลยุทธ์ 3) ด้านการมีวิสัยทัศน์ 4) ด้านการจัดการทรัพยากร
มนุษย์  และ 5) ด้านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 169  คน
และครูผู้สอน 284 คน รวมท้ังสิ้น 317 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  5 ระดับ มีค่าอํานาจจาํแนกต้ังแต่ 0.40 ถึง 0.72 และค่าความเชื่อม่ันของ
แบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.96 สถิติท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติท่ีใช้ใน
การทดสอบสมมติฐาน ได้แก่  t-test และ F-test ผลการวิจัยพบว่า (1) ความเป็นองค์กรอัจฉริยะของโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก  เม่ือพิจารณารายด้าน 
พบว่า มีความเป็นองค์กรอัจฉริยะอยู่ในระดับมากทุกด้าน และเม่ือพิจารณาค่าเฉลี่ยความเป็นองค์กรอัจฉริยะท่ีมี
ค่ามาก 3 อันดับแรก พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์  รองลงมา ได้แก่ 
ด้านการมีวิสัยทัศน์และด้านการวางแผนกลยุทธ์ ตามลําดับ ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ําสุด คือ ด้านการจัดการ
ความรู้ (2) ความเป็นองค์กรอัจฉริยะของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1   
โดยภาพรวมเมื่อจําแนกตามตําแหน่งหน้าท่ีไม่แตกต่างกนั แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า มีเพียง 1 ด้าน 
คือ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นอกนั้นไม่
แตกต่างกัน (3) ความเป็นองค์กรอัจฉริยะของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย     
เขต 1 เม่ือจําแนกตามประสบการณ์การทํางานโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
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ABSTRACT 
This research was designed 1. to explore the level of the intelligent  organization of schools 
under Loei Primary Educational Service Area Office 1 according to the teachers and 
educational personnel's opinions, and 2. to compare the intelligent organization of schools 
according to the teachers and educational personnel's opinions.  The research participants 
were classified by their standing positions, work experience and school sizes. The framework 
of the intelligent organization was applied for the research which consisted of 1) knowledge 
manage, 2) strategic planning, 3) visioning, 4) human resource management, and 5) technology 
and innovation implementation.  The sample consisted of 169 administrators and teachers  
284 people total of 317 people,  The instruments used to collect data was the rating scale 
(Rating scale) 5 levels. with the discrimination from 0.40 to 0.72 and the reliability of the entire 
questionnaire was 0.96. The  statistics  used  included  the  mean,  standard  deviation, The 
statistics used to test the hypothesis t-test  and  F-test. The findings were found as follows : 
(1) The overall and by aspect of the intelligent organization  of schools under Loei Primary 
Educational Service Area Office 1was obviously found at a high level.  The first three highest 
mean were the human resource management then followed by visioning and strategic 
planning respectively.  The lowest mean was the knowledge management. (2) The 
respondents classified by their standing positions have indifferent  opinions about  the 
intelligent organization of schools in overall aspect but by aspect clearly found that their 
opinions were different only about the human resource management with the statistical 
significance at .05 level. (3) The respondents classified by their work experience was revealed 
that their opinions about  the intelligent organization of schools in overall aspect as well as by 
aspect were indifferent. (4) When classifying the school sizes, it was found in overall aspect 
and by aspect that the respondents' opinions about the aspects of knowledge management, 
visioning and human resource management were different with the statistical significance at 
.05 level. The other aspects were indifferent. 
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ด้านการมีวิสัยทัศน์และด้านการวางแผนกลยุทธ์ ตามลําดับ ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ําสุด คือ ด้านการจัดการ
ความรู้ (2) ความเป็นองค์กรอัจฉริยะของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1   
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คือ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นอกนั้นไม่
แตกต่างกัน (3) ความเป็นองค์กรอัจฉริยะของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย     
เขต 1 เม่ือจําแนกตามประสบการณ์การทํางานโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1. เพ่ือศึกษาระดับความเป็นองค์กรอัจฉริยะของโรงเรียนตามความคิดเห็นของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 และ       
2. เพ่ือเปรียบเทียบความเป็นองค์กรอัจฉริยะของโรงเรียนตามความคิดเห็นของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จําแนกตามตําแหน่งหน้าท่ี  
ประสบการณ์การทํางานและขนาดของโรงเรียนตามกรอบแนวคิดความเป็นองค์กรอัจฉริยะ 5 ด้าน ได้แก่        
1) ด้านการจัดการความรู้  2) ด้านการวางแผนกลยุทธ์ 3) ด้านการมีวิสัยทัศน์ 4) ด้านการจัดการทรัพยากร
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ส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  5 ระดับ มีค่าอํานาจจาํแนกต้ังแต ่0.40 ถึง 0.72 และค่าความเชื่อม่ันของ
แบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.96 สถิติท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติท่ีใช้ใน
การทดสอบสมมติฐาน ได้แก่  t-test และ F-test ผลการวิจัยพบว่า (1) ความเป็นองค์กรอัจฉริยะของโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก  เม่ือพิจารณารายด้าน 
พบว่า มีความเป็นองค์กรอัจฉริยะอยู่ในระดับมากทุกด้าน และเม่ือพิจารณาค่าเฉลี่ยความเป็นองค์กรอัจฉริยะท่ีมี
ค่ามาก 3 อันดับแรก พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์  รองลงมา ได้แก่ 
ด้านการมีวิสัยทัศน์และด้านการวางแผนกลยุทธ์ ตามลําดับ ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ําสุด คือ ด้านการจัดการ
ความรู้ (2) ความเป็นองค์กรอัจฉริยะของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1   
โดยภาพรวมเมื่อจําแนกตามตําแหน่งหน้าท่ีไม่แตกต่างกนั แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า มีเพียง 1 ด้าน 
คือ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นอกนั้นไม่
แตกต่างกัน (3) ความเป็นองค์กรอัจฉริยะของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย     
เขต 1 เม่ือจําแนกตามประสบการณ์การทํางานโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
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4. ความเป็นองคก์รอัจฉริยะของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 เม่ือจําแนกตาม
ขนาดของโรงเรียนโดยภาพรวมและรายด้าน คือ ด้านการจัดการความรู้ ด้านการมีวิสัยทัศน์และด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรมนุษย์ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นอกน้ันไม่แตกต่างกัน 
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ABSTRACT 
This research was designed 1. to explore the level of the intelligent  organization of schools 
under Loei Primary Educational Service Area Office 1 according to the teachers and 
educational personnel's opinions, and 2. to compare the intelligent organization of schools 
according to the teachers and educational personnel's opinions.  The research participants 
were classified by their standing positions, work experience and school sizes. The framework 
of the intelligent organization was applied for the research which consisted of 1) knowledge 
manage, 2) strategic planning, 3) visioning, 4) human resource management, and 5) technology 
and innovation implementation.  The sample consisted of 169 administrators and teachers  
284 people total of 317 people,  The instruments used to collect data was the rating scale 
(Rating scale) 5 levels. with the discrimination from 0.40 to 0.72 and the reliability of the entire 
questionnaire was 0.96. The  statistics  used  included  the  mean,  standard  deviation, The 
statistics used to test the hypothesis t-test  and  F-test. The findings were found as follows : 
(1) The overall and by aspect of the intelligent organization  of schools under Loei Primary 
Educational Service Area Office 1was obviously found at a high level.  The first three highest 
mean were the human resource management then followed by visioning and strategic 
planning respectively.  The lowest mean was the knowledge management. (2) The 
respondents classified by their standing positions have indifferent  opinions about  the 
intelligent organization of schools in overall aspect but by aspect clearly found that their 
opinions were different only about the human resource management with the statistical 
significance at .05 level. (3) The respondents classified by their work experience was revealed 
that their opinions about  the intelligent organization of schools in overall aspect as well as by 
aspect were indifferent. (4) When classifying the school sizes, it was found in overall aspect 
and by aspect that the respondents' opinions about the aspects of knowledge management, 
visioning and human resource management were different with the statistical significance at 
.05 level. The other aspects were indifferent. 
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ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน จะต้องให้ความสําคัญกับการเสริมสร้างทุนของ
ประเทศท่ีมีอยู่ให้เข้มแข็งและมีพลังเพียงพอในการขับเคล่ือนกระบวนการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนา
คนหรือทุนมนุษย์ให้เข้มแข็ง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคศตวรรษที่ 21 และการเสริมสร้างปัจจัย
แวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพของคน ท้ังในเชิงสถาบัน ระบบ โครงสร้างของสังคมให้เข้มแข็ง สามารถเป็น
ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต (กระทรวงศึกษาธิการ, 2555, หน้า 1) สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 ซ่ึงเป็นแผนยุทธศาสตร์ท่ีชี้นําทิศทางการพัฒนาประเทศ  
ระยะกลาง เพ่ือมุ่งสู่วิสัยทัศน์ระยะยาวท่ีทุกภาคส่วนในสังคมไทยได้เห็นพ้องร่วมกันกําหนดเป็นวิสัยทัศน์ ปี พ.ศ. 
2570  โดยได้ระบุไว้ว่า “คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง ยึดม่ันใน
วฒันธรรมประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะข้ันพ้ืนฐานท่ีท่ัวถึงมีคุณภาพ สังคมมีความ
ปลอดภัยและม่ันคง อยู่ในสภาวะแวดล้อมท่ีดี เกื้อกูลและเอื้ออาทรซ่ึงกันและกัน ระบบการผลิตเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงด้านอาหารและพลังงาน อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจท่ีพ่ึงตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลก 
สามารถอยู่ในประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี” (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ, 2555, หน้า 8) อีกท้ังในปี พ.ศ.2558 ข้อตกลงการเปิดการค้าเสรีในกลุ่มประเทศอาเซียน หรือ 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community-AEC) จะมีผลบังคับใช้ ซ่ึงประเทศไทยเป็นหนึ่ง
ในประเทศกลุ่มอาเซียน นั่นหมายความว่าการแข่งขันระหว่างองค์กรจะสูงข้ึนด้วย (สมชาติ  กิจยรรยง, 2556, 
หน้า 133) ทําให้หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ต้องพัฒนาตัวเองเพื่อให้ทันโลกทันเหตุการณ์ท่ีปัจจุบันเปน็ยุคแห่ง
ข้อมูลข่าวสาร ทําให้เกิดแนวคิดใหม่ในการพัฒนาองค์กรหลากหลายรูปแบบ (สมชาติ กิจยรรยง, 2556, หน้า 
82) ระบุว่า องค์กรหลังปี ค.ศ. 2000 ผู้บริหารจะต้องเสริมสร้างแนวคิดใหม่ในการพัฒนาองค์กรและตื่นไวต่อ
ข่าวสารข้อมูลอยู่เสมอ 
  แนวคิดเกี่ยวกับองค์กรอัจฉริยะเป็นอีกแนวคิดหน่ึงท่ีมีความสําคัญ วิจารณ์  พานิช (2550, หน้า 
17; อ้างถึงใน สมชาติ กิจยรรยง, 2556, หน้า 79-80) ระบุว่า ในยุค “หลังข้อมูลข่าวสาร” ความหมายของคําว่า 
“อัจฉริยะ” จะต้องเปลี่ยนไปจากความหมายว่า “มีความรู้ความสามารถเกินระดับปกติ” ไปสู่ความหมายว่า    
“มีความสามารถในการเรียนรู้  สร้างและใช้ความรู้เกินระดับปกติ” องค์กรอัจฉริยะในยุคปัจจุบันไม่ใช่องค์กรท่ีมี
ความรู้  (Knowledge-based Organization) เท่านั้น  แต่จะต้องเป็นองค์กรท่ีสร้างความรู้ใหม่ขึ้นมาทดแทน
หรือล้มล้างความรู้เก่าและใช้ความรู้ใหม่นั้นในการดําเนินกิจการท่ีมีชัยเหนือคู่แข่ง องค์กรอัจฉริยะไม่ใช่แค่องค์กร
ท่ีมีความรู้  แต่จะต้องเป็นองค์กรท่ีสร้างความรู้ (Knowledge-creating Organization) และใช้ความรู้ท่ีสร้างข้ึน
ใหม่นั้นในการเพ่ิมคุณค่าและมูลคา่ (Value-add) ให้แก่องค์กร องค์กรอัจฉริยะตามรูปแบบข้างต้น  คือองค์กรท่ี
ดําเนินการจัดการความรู้อย่างถูกต้อง ถูกแนวทาง เกิดการสนธิพลัง (Synergy) ระหว่างองค์ประกอบหลัก 4 
องค์ประกอบของการจัดการความรู้ อันได้แก่ คน (People) กระบวนการ (Process) เน้ือหาความรู้ (Content)  
และเทคโนโลยี (Technology) 
 สถานศึกษาจัดได้ว่าเป็นหน่วยงานหรือองค์กรหนึ่งท่ีให้บริการความรู้ ซ่ึงสถานศึกษาคือ สถานท่ี 
คนเข้ามาเพื่อหาความรู้ เป็นท่ีๆ สังคมคาดหวังว่าทําให้คนเราฉลาดข้ึน และการที่สถานศึกษาจะสามารถพัฒนา
ผู้อ่ืนหรือผู้เรียนให้เป็นผู้ท่ีมีสติปัญญา กอปรท้ังความรู้และคิดแล้ว สถานศึกษาต้องพัฒนาตนเองให้เป็นมากกว่า
การเป็นเพียงสถานศึกษาท่ีๆ ให้ความรู้ กล่าวคือ ต้องพัฒนาตนเองให้มีความเป็นอัจฉริยะท่ีสามารถสร้างและใช้
องค์ความรู้ของตนเองได้อย่างรวดเร็วท่ีสุดและด้วยต้นทุนท่ีต่ําท่ีสุด ซ่ึงหมายถึงการพัฒนาต่อยอดความรู้ของตน
ให้สามารถตอบสนองเป้าหมายการทํางานคือการพัฒนาผู้เรียนให้มีสติปัญญาท่ีเพ่ิมสูงข้ึนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล (พร้อมพิไล บัวสุวรรณ, 2551) สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานซ่ึงเป็นหน่วยต้นสังกัดระดับกรมของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีได้ระบุเป็นวิสัยทัศน์ว่า 
“สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เป็นองค์กรขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของประเทศ
ไทยให้สูงเทียบเท่าค่าเฉลี่ยของโลก ภายในปี 2563”  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2555, 
หน้า 1) ขณะเดียวกัน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1 ซ่ึงเป็นองค์กรท่ี  อยู่ภายใต้การ
กํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและมีบทบาทสําคัญท่ีจะต้องกํากับดูแลสถานศึกษา
ในสังกัดเป็นจํานวนมาก จึงจาํเปน็ต้องพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ เพ่ือตอบสนองนโยบายและพัฒนา
การศึกษาท้ังนี้ได้ระบุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานว่า สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 
1 มีความตระหนักถึงภารกิจท่ีต้องให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริมสนับสนุน กํากับ ติดตามตรวจสอบ นิเทศและ
ประเมินผล เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดและในกํากับ จัดการศึกษาได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายโดยผู้เรียน
ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาภายใต้การบริหารจัดการแบบการมี
ส่วนร่วมท่ีมีประสิทธิภาพ (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1, 2555, หน้า 1) เพ่ือให้บรรลุ
ตามค่านิยมของกระทรวงศึกษาธิการที่ว่า พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นมาตรฐาน สามารถตรวจสอบได้ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2555, หน้า 22) 
 จากเหตุผลและความสําคัญดังกลา่ว ผู้วิจัยในฐานะเป็นบุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 และมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดการศึกษา จึงสนใจศึกษาความเป็น
องค์กรอัจฉริยะของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 อันจะเป็นข้อมูล      
ท่ีเป็นประโยชน์สําหรับหน่วยงานต้นสังกัดตลอดจนผู้บริหารสถานศึกษาท่ีจะนําข้อมูลไปวางแผน พัฒนา 
ปรับปรุงสถานศกึษาได้อย่างถูกต้องและบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับความเป็นองค์กรอัจฉริยะของโรงเรียนตามความคิดเห็นของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต  1 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความเป็นองค์กรอัจฉริยะของโรงเรียนตามความคิดเห็นของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศกึษา สังกัดสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จําแนกตามตําแหน่งหน้าท่ี 
ประสบการณ์การทํางานและขนาดของโรงเรียน 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตําแหน่งหน้าท่ีต่างกัน ท่ีมีประสบการณ์การทํางาน
ต่างกัน และในโรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกัน  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นองค์กรอัจฉริยะของโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 แตกต่างกัน 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ปีการศึกษา 2557  จํานวน  1,713  คน จําแนกตาม
ตําแหน่งหน้าท่ี เป็นผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 169 คน  และครูผู้สอน จํานวน 1,544  คน 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชากรที่เป็นข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ปีการศึกษา 2557 ซ่ึงผู้วิจัยกําหนดขนาด



สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) 

ปีที่ 23  ฉบับที่ 1  มกราคม - เมษายน  2560         ISSN 2408 - 0845
27

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน จะต้องให้ความสําคัญกับการเสริมสร้างทุนของ
ประเทศท่ีมีอยู่ให้เข้มแข็งและมีพลังเพียงพอในการขับเคล่ือนกระบวนการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนา
คนหรือทุนมนุษย์ให้เข้มแข็ง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคศตวรรษที่ 21 และการเสริมสร้างปัจจัย
แวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพของคน ท้ังในเชิงสถาบัน ระบบ โครงสร้างของสังคมให้เข้มแข็ง สามารถเป็น
ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต (กระทรวงศึกษาธิการ, 2555, หน้า 1) สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 ซ่ึงเป็นแผนยุทธศาสตร์ท่ีชี้นําทิศทางการพัฒนาประเทศ  
ระยะกลาง เพ่ือมุ่งสู่วิสัยทัศน์ระยะยาวท่ีทุกภาคส่วนในสังคมไทยได้เห็นพ้องร่วมกันกําหนดเป็นวิสัยทัศน์ ปี พ.ศ. 
2570  โดยได้ระบุไว้ว่า “คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง ยึดม่ันใน
วฒันธรรมประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะข้ันพ้ืนฐานท่ีท่ัวถึงมีคุณภาพ สังคมมีความ
ปลอดภัยและม่ันคง อยู่ในสภาวะแวดล้อมท่ีดี เกื้อกูลและเอื้ออาทรซ่ึงกันและกัน ระบบการผลิตเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงด้านอาหารและพลังงาน อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจท่ีพ่ึงตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลก 
สามารถอยู่ในประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี” (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ, 2555, หน้า 8) อีกท้ังในปี พ.ศ.2558 ข้อตกลงการเปิดการค้าเสรีในกลุ่มประเทศอาเซียน หรือ 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community-AEC) จะมีผลบังคับใช้ ซ่ึงประเทศไทยเป็นหนึ่ง
ในประเทศกลุ่มอาเซียน นั่นหมายความว่าการแข่งขันระหว่างองค์กรจะสูงขึ้นด้วย (สมชาติ  กิจยรรยง, 2556, 
หน้า 133) ทําให้หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ต้องพัฒนาตัวเองเพื่อให้ทันโลกทันเหตุการณ์ท่ีปัจจุบันเปน็ยุคแห่ง
ข้อมูลข่าวสาร ทําให้เกิดแนวคิดใหม่ในการพัฒนาองค์กรหลากหลายรูปแบบ (สมชาติ กิจยรรยง, 2556, หน้า 
82) ระบุว่า องค์กรหลังปี ค.ศ. 2000 ผู้บริหารจะต้องเสริมสร้างแนวคิดใหม่ในการพัฒนาองค์กรและตื่นไวต่อ
ข่าวสารข้อมูลอยู่เสมอ 
  แนวคิดเกี่ยวกับองค์กรอัจฉริยะเป็นอีกแนวคิดหนึ่งท่ีมีความสําคัญ วิจารณ์  พานิช (2550, หน้า 
17; อ้างถึงใน สมชาติ กิจยรรยง, 2556, หน้า 79-80) ระบุว่า ในยุค “หลังข้อมูลข่าวสาร” ความหมายของคําว่า 
“อัจฉริยะ” จะต้องเปลี่ยนไปจากความหมายว่า “มีความรู้ความสามารถเกินระดับปกติ” ไปสู่ความหมายว่า    
“มีความสามารถในการเรียนรู้  สร้างและใช้ความรู้เกินระดับปกติ” องค์กรอัจฉริยะในยุคปัจจุบันไม่ใช่องค์กรท่ีมี
ความรู้  (Knowledge-based Organization) เท่าน้ัน  แต่จะต้องเป็นองค์กรท่ีสร้างความรู้ใหม่ขึ้นมาทดแทน
หรือล้มล้างความรู้เก่าและใช้ความรู้ใหม่นั้นในการดําเนินกิจการท่ีมีชัยเหนือคู่แข่ง องค์กรอัจฉริยะไม่ใช่แค่องค์กร
ท่ีมีความรู้  แต่จะต้องเป็นองค์กรท่ีสร้างความรู้ (Knowledge-creating Organization) และใช้ความรู้ท่ีสร้างข้ึน
ใหม่นั้นในการเพ่ิมคุณค่าและมูลคา่ (Value-add) ให้แก่องค์กร องค์กรอัจฉริยะตามรูปแบบข้างต้น  คือองค์กรท่ี
ดําเนินการจัดการความรู้อย่างถูกต้อง ถูกแนวทาง เกิดการสนธิพลัง (Synergy) ระหว่างองค์ประกอบหลัก 4 
องค์ประกอบของการจัดการความรู้ อันได้แก่ คน (People) กระบวนการ (Process) เนื้อหาความรู้ (Content)  
และเทคโนโลยี (Technology) 
 สถานศึกษาจัดได้ว่าเป็นหน่วยงานหรือองค์กรหนึ่งท่ีให้บริการความรู้ ซ่ึงสถานศึกษาคือ สถานท่ี 
คนเข้ามาเพ่ือหาความรู้ เป็นท่ีๆ สังคมคาดหวังว่าทําให้คนเราฉลาดขึ้น และการที่สถานศึกษาจะสามารถพัฒนา
ผู้อ่ืนหรือผู้เรียนให้เป็นผู้ท่ีมีสติปัญญา กอปรทั้งความรู้และคิดแล้ว สถานศึกษาต้องพัฒนาตนเองให้เป็นมากกว่า
การเป็นเพียงสถานศึกษาท่ีๆ ให้ความรู้ กล่าวคือ ต้องพัฒนาตนเองให้มีความเป็นอัจฉริยะท่ีสามารถสร้างและใช้
องค์ความรู้ของตนเองได้อย่างรวดเร็วท่ีสุดและด้วยต้นทุนท่ีต่ําท่ีสุด ซ่ึงหมายถึงการพัฒนาต่อยอดความรู้ของตน
ให้สามารถตอบสนองเป้าหมายการทํางานคือการพัฒนาผู้เรียนให้มีสติปัญญาท่ีเพ่ิมสูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล (พร้อมพิไล บัวสุวรรณ, 2551) สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานซ่ึงเป็นหน่วยต้นสังกัดระดับกรมของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีได้ระบุเป็นวิสัยทัศน์ว่า 
“สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เป็นองค์กรขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของประเทศ
ไทยให้สูงเทียบเท่าค่าเฉลี่ยของโลก ภายในปี 2563”  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2555, 
หน้า 1) ขณะเดียวกัน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1 ซ่ึงเป็นองค์กรท่ี  อยู่ภายใต้การ
กํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและมีบทบาทสําคัญท่ีจะต้องกํากับดูแลสถานศึกษา
ในสังกัดเป็นจํานวนมาก จึงจาํเปน็ต้องพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ เพ่ือตอบสนองนโยบายและพัฒนา
การศึกษาท้ังนี้ได้ระบุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานว่า สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 
1 มีความตระหนักถึงภารกิจท่ีต้องให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริมสนับสนุน กํากับ ติดตามตรวจสอบ นิเทศและ
ประเมินผล เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดและในกํากับ จัดการศึกษาได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายโดยผู้เรียน
ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาภายใต้การบริหารจัดการแบบการมี
ส่วนร่วมท่ีมีประสิทธิภาพ (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1, 2555, หน้า 1) เพ่ือให้บรรลุ
ตามค่านิยมของกระทรวงศึกษาธิการที่ว่า พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นมาตรฐาน สามารถตรวจสอบได้ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2555, หน้า 22) 
 จากเหตุผลและความสําคัญดังกลา่ว ผู้วิจัยในฐานะเป็นบุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 และมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดการศึกษา จึงสนใจศึกษาความเป็น
องค์กรอัจฉริยะของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 อันจะเป็นข้อมูล      
ท่ีเป็นประโยชน์สําหรับหน่วยงานต้นสังกัดตลอดจนผู้บริหารสถานศึกษาท่ีจะนําข้อมูลไปวางแผน พัฒนา 
ปรับปรุงสถานศกึษาได้อย่างถูกต้องและบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับความเป็นองค์กรอัจฉริยะของโรงเรียนตามความคิดเห็นของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต  1 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความเป็นองค์กรอัจฉริยะของโรงเรียนตามความคิดเห็นของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศกึษา สังกัดสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จําแนกตามตําแหน่งหน้าท่ี 
ประสบการณ์การทํางานและขนาดของโรงเรียน 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตําแหน่งหน้าท่ีต่างกัน ท่ีมีประสบการณ์การทํางาน
ต่างกัน และในโรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกัน  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นองค์กรอัจฉริยะของโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 แตกต่างกัน 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ปีการศึกษา 2557  จํานวน  1,713  คน จําแนกตาม
ตําแหน่งหน้าท่ี เป็นผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 169 คน  และครูผู้สอน จํานวน 1,544  คน 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชากรที่เป็นข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ปีการศึกษา 2557 ซ่ึงผู้วิจัยกําหนดขนาด
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ของกลุ่มตัวอย่าง (Sample size) โดยใช้ตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie & Morgan ท่ีระดับความ
เชื่อม่ัน .05 ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 317 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 33 คน และครูผู้สอน 
จํานวน 284 คน ผู้วิจัยดําเนินการสุ่มตัวอย่างโดยการใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 ประกอบด้วย 2 ตอน ได้แก่ ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ ตําแหน่งหน้าท่ี ประสบการณ์การทํางาน และขนาดของโรงเรียนและตอนที่ 2 เป็น
แบบสอบถามความเป็นองค์กรอัจฉริยะของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 
 การดําเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเก่ียวกับความเป็นองค์กรอัจฉริยะของ
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โดยขอหนังสือจากสํานักงานบณัฑิตศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลถึงโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เพ่ือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล จากนั้นผู้วิจัยนําแบบสอบถาม
ท้ังหมดไปเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองแล้วนําแบบสอบถามที่รวบรวมได้ ทําการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ 
ซ่ึงแบบสอบถามได้กลับคืนมาท้ังหมด 317 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 หลังจากนั้นมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงค่าความถี่ (Frequency) และ
หาค่าร้อยละ (Percentage) 
 2. วิเคราะห์ความเป็นองค์กรอัจฉริยะของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1 โดยการคํานวณหาค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แปลความหมาย
โดยใช้คะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 
 3. เปรียบเทียบความเป็นองค์กรอัจฉริยะของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1 จําแนกตามตําแหน่งหน้าท่ี โดยใช้สถิติที (t-test) และจําแนกตามประสบการณ์การ
ทํางานและขนาดโรงเรียน ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) โดยใช้การทดสอบ  
ค่าเอฟ (F-test) ถ้าพบความแตกต่างเปรียบเทียบรายคู่โดยวิธีการ Scheffé กรณีความแปรปรวนในแต่ละกลุ่ม
เท่ากันและทดสอบโดยวิธีการของ Dunnett’s T3 กรณีความแปรปรวนไม่เท่ากันอย่างน้อย 1 กลุ่ม 
 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยปรากฏดังต่อไปน้ี 
 1. ความเป็นองคก์รอัจฉริยะของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย 
เขต 1  
    ความเป็นองค์กรอัจฉริยะของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย 
เขต 1 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (  = 4.12 , S.D. = 0.53 ) เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า มีความเป็น
องค์กรอัจฉริยะ อยู่ในระดับมากทุกด้าน และเม่ือพิจารณาค่าเฉลี่ยความเป็นองค์กรอัจฉริยะท่ีมีค่ามาก 3 อันดับ
แรก พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (  = 4.20 , S.D. = 0.57)  
รองลงมา ได้แก่ ด้านการมีวิสัยทัศน์ (  = 4.14 , S.D.= 0.62) และด้านการวางแผนกลยุทธ์ (  = 4.12 , 

S.D.=0.62) ตามลําดับ ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ําสุด คือ ด้านการจัดการความรู้ (  = 4.06 , S.D.=0.59 )        
ดังแสดงตารางท่ี 1  
ตารางที่ 1 แสดงความเป็นองค์กรอัจฉริยะของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย 
               เขต 1    

ความเป็นองค์กรอัจฉริยะ  S.D. แปลความ 
1. ด้านการจัดการความรู้ 4.06 0.59 มาก 
2. ด้านการวางแผนกลยุทธ์ 4.12 0.62 มาก 
3. ด้านการมีวิสัยทัศน์ 4.14 0.62 มาก 
4. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 4.20 0.57 มาก 
5. ด้านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 4.10 0.59 มาก 

รวม 4.12 0.53 มาก 
 2. ผลการเปรียบเทียบความเป็นองค์กรอัจฉริยะของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1 จําแนกตามตําแหน่งหน้าท่ี 
    ความเป็นองค์กรอัจฉริยะของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย 
เขต 1 โดยภาพรวมเมื่อจําแนกตามตําแหน่งหน้าท่ีไม่แตกต่างกัน แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  มีเพียง   
1 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  นอกนั้น
ไม่แตกต่างกัน  ดังแสดงตารางท่ี 2 
 

ตารางที่ 2  ผลการเปรียบเทียบความเป็นองค์กรอัจฉริยะของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
               ประถมศึกษาเลย เขต 1 จําแนกตามตําแหน่งหน้าท่ี
 

รายการ 
ผู้บริหารสถานศึกษา 

(N=33) 
ครูผู้สอน 
(N=284) *t p-value 

 S.D.  S.D. 
1. ด้านการจัดการความรู้ 4.22 0.51 4.04 0.60 1.73 .09 
2. ด้านการวางแผนกลยุทธ์ 4.26 0.44 4.11 0.63 1.34 .18 
3. ด้านการมีวิสัยทัศน์ 4.31 0.53 4.11 0.62 1.72 .09 

   4. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 4.40 0.50 4.20 0.58 2.14* .03 
  5. ด้านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 4.24 0.56 4.10 0.60 1.53 .13 

รวม 4.30 0.43 4.10 0.54 1.90 .06 
* P < .05 
 3. ผลการเปรียบเทียบความเป็นองค์กรอัจฉริยะของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1 จําแนกตามประสบการณ์การทํางาน ความเป็นองค์กรอัจฉริยะของโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เม่ือจําแนกตามประสบการณ์การทํางานโดยภาพรวมและ
รายด้านไม่แตกต่างกัน ดังแสดงตารางท่ี 3
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ของกลุ่มตัวอย่าง (Sample size) โดยใช้ตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie & Morgan ท่ีระดับความ
เชื่อม่ัน .05 ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 317 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 33 คน และครูผู้สอน 
จํานวน 284 คน ผู้วิจัยดําเนินการสุ่มตัวอย่างโดยการใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 ประกอบด้วย 2 ตอน ได้แก่ ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ ตําแหน่งหน้าท่ี ประสบการณ์การทํางาน และขนาดของโรงเรียนและตอนที่ 2 เป็น
แบบสอบถามความเป็นองค์กรอัจฉริยะของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 
 การดําเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเก่ียวกับความเป็นองค์กรอัจฉริยะของ
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โดยขอหนังสือจากสํานักงานบณัฑิตศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลถึงโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เพ่ือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล จากนั้นผู้วิจัยนําแบบสอบถาม
ท้ังหมดไปเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองแล้วนําแบบสอบถามที่รวบรวมได้ ทําการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ 
ซ่ึงแบบสอบถามได้กลับคืนมาท้ังหมด 317 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 หลังจากนั้นมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงค่าความถี่ (Frequency) และ
หาค่าร้อยละ (Percentage) 
 2. วิเคราะห์ความเป็นองค์กรอัจฉริยะของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1 โดยการคํานวณหาค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แปลความหมาย
โดยใช้คะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 
 3. เปรียบเทียบความเป็นองค์กรอัจฉริยะของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1 จําแนกตามตําแหน่งหน้าท่ี โดยใช้สถิติที (t-test) และจําแนกตามประสบการณ์การ
ทํางานและขนาดโรงเรียน ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) โดยใช้การทดสอบ  
ค่าเอฟ (F-test) ถ้าพบความแตกต่างเปรียบเทียบรายคู่โดยวิธีการ Scheffé กรณีความแปรปรวนในแต่ละกลุ่ม
เท่ากันและทดสอบโดยวิธีการของ Dunnett’s T3 กรณีความแปรปรวนไม่เท่ากันอย่างน้อย 1 กลุ่ม 
 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยปรากฏดังต่อไปน้ี 
 1. ความเป็นองคก์รอัจฉริยะของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย 
เขต 1  
    ความเป็นองค์กรอัจฉริยะของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย 
เขต 1 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (  = 4.12 , S.D. = 0.53 ) เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า มีความเป็น
องค์กรอัจฉริยะ อยู่ในระดับมากทุกด้าน และเม่ือพิจารณาค่าเฉลี่ยความเป็นองค์กรอัจฉริยะท่ีมีค่ามาก 3 อันดับ
แรก พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (  = 4.20 , S.D. = 0.57)  
รองลงมา ได้แก่ ด้านการมีวิสัยทัศน์ (  = 4.14 , S.D.= 0.62) และด้านการวางแผนกลยุทธ์ (  = 4.12 , 

S.D.=0.62) ตามลําดับ ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ําสุด คือ ด้านการจัดการความรู้ (  = 4.06 , S.D.=0.59 )        
ดังแสดงตารางท่ี 1  
ตารางที่ 1 แสดงความเป็นองค์กรอัจฉริยะของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย 
               เขต 1    

ความเป็นองค์กรอัจฉริยะ  S.D. แปลความ 
1. ด้านการจัดการความรู้ 4.06 0.59 มาก 
2. ด้านการวางแผนกลยุทธ์ 4.12 0.62 มาก 
3. ด้านการมีวิสัยทัศน์ 4.14 0.62 มาก 
4. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 4.20 0.57 มาก 
5. ด้านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 4.10 0.59 มาก 

รวม 4.12 0.53 มาก 
 2. ผลการเปรียบเทียบความเป็นองค์กรอัจฉริยะของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1 จําแนกตามตําแหน่งหน้าท่ี 
    ความเป็นองค์กรอัจฉริยะของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย 
เขต 1 โดยภาพรวมเมื่อจําแนกตามตําแหน่งหน้าท่ีไม่แตกต่างกัน แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  มีเพียง   
1 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  นอกนั้น
ไม่แตกต่างกัน  ดังแสดงตารางท่ี 2 
 

ตารางที่ 2  ผลการเปรียบเทียบความเป็นองค์กรอัจฉริยะของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
               ประถมศึกษาเลย เขต 1 จําแนกตามตําแหน่งหน้าท่ี
 

รายการ 
ผู้บริหารสถานศึกษา 

(N=33) 
ครูผู้สอน 
(N=284) *t p-value 

 S.D.  S.D. 
1. ด้านการจัดการความรู้ 4.22 0.51 4.04 0.60 1.73 .09 
2. ด้านการวางแผนกลยุทธ์ 4.26 0.44 4.11 0.63 1.34 .18 
3. ด้านการมีวิสัยทัศน์ 4.31 0.53 4.11 0.62 1.72 .09 

   4. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 4.40 0.50 4.20 0.58 2.14* .03 
  5. ด้านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 4.24 0.56 4.10 0.60 1.53 .13 

รวม 4.30 0.43 4.10 0.54 1.90 .06 
* P < .05 
 3. ผลการเปรียบเทียบความเป็นองค์กรอัจฉริยะของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1 จําแนกตามประสบการณ์การทํางาน ความเป็นองค์กรอัจฉริยะของโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เม่ือจําแนกตามประสบการณ์การทํางานโดยภาพรวมและ
รายด้านไม่แตกต่างกัน ดังแสดงตารางท่ี 3
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ตารางที่ 3  ผลการเปรียบเทียบความเป็นองค์กรอัจฉริยะของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
               ประถมศึกษาเลย เขต 1 จําแนกตามประสบการณ์การทํางาน
 

รายการ แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p-value 
1. ด้านการจัดการความรู้ ระหว่างกลุ่ม 1.440 2 0.720 2.092 0.125 
 ภายในกลุ่ม 108.082 314 0.344   
 รวม 109.522 316    
2. ด้านการวางแผน ระหว่างกลุ่ม 0.623 2 0.312 0.813 0.444 
   กลยุทธ์ ภายในกลุ่ม 120.299 314 0.383   
 รวม 120.922 316    
3. ด้านการมีวิสัยทัศน์ ระหว่างกลุ่ม 0.880 2 0.440 1.164 0.314 
 ภายในกลุ่ม 118.770 314 0.378   
 รวม 119.650 316    

 4. ด้านการบริหารจัดการ ระหว่างกลุ่ม 0.257 2 0.128 0.393 0.675 
   ทรัพยากรมนุษย์ ภายในกลุ่ม 102.551 314 0.327   

รวม 102.807 316    
 5. ด้านการใช้เทคโนโลยี ระหว่างกลุ่ม 1.524 2 0.762 2.191 0.114 
   และนวัตกรรม ภายในกลุ่ม 109.223 314 0.348   

รวม 110.747 316    
รวม ระหว่างกลุ่ม 0.691 2 0.346 1.214 0.298 

 ภายในกลุ่ม 89.391 314 0.285   
 รวม 90.083 316    
 

 4. ผลการเปรียบเทียบความเป็นองค์กรอัจฉริยะของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1 จําแนกตามขนาดของโรงเรียน ความเป็นองค์กรอัจฉริยะของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 เม่ือจําแนกตามขนาดของโรงเรียนโดยภาพรวมและรายด้าน คือ ด้าน
การจัดการความรู้ ด้านการมีวิสัยทัศน์ และด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นอกนั้นไม่แตกต่างกัน ดังแสดงตารางท่ี 4 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 4  ผลการเปรียบเทียบความเป็นองค์กรอัจฉริยะของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
               ประถมศึกษาเลย เขต 1 จําแนกตามขนาดโรงเรียน
 

รายการ แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F p-value 

1.  ด้านการจัดการความรู้ ระหว่างกลุ่ม 2.616 2 1.308 3.841* .022 
 ภายในกลุ่ม 106.906 314 .340   
 รวม 109.522 316    
2.  ด้านการวางแผนกลยุทธ์ ระหว่างกลุ่ม 1543 2 .772 2.029 .133 
 ภายในกลุ่ม 119.379 314 .380   
 รวม 120.922 316    
3.  ด้านการมีวิสัยทัศน์ ระหว่างกลุ่ม 2.736 2 1.368 3.673* .026 
 ภายในกลุ่ม 116.915 314 .372   
 รวม 119.650 316    

 4.  ด้านการบริหารจัดการ ระหว่างกลุ่ม 2.324 2 1.162 3.631* .028 
    ทรัพยากรมนุษย์ ภายในกลุ่ม 100.484 314 .320   

รวม 102.807 316    
 5.  ด้านการใช้เทคโนโลยีและ ระหว่างกลุ่ม 1.004 2 .502 1.437 .239 
    นวัตกรรม ภายในกลุ่ม 109.743 314 .349   

รวม 110.747 316    
รวม ระหว่างกลุ่ม 1.786 2 .893 3.175* .043 

 ภายในกลุ่ม 88.297 314 .281   
 รวม 90.083 316    
*P < .05
 5. ผลการเปรียบเทียบความเป็นองค์กรอัจฉริยะของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1 โดยภาพรวม จําแนกตามขนาดของโรงเรียนโดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) พบว่า 
โรงเรียนขนาดกลางกับโรงเรียนขนาดใหญ่ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
ดังตารางที่ 5 
ตารางที่ 5  ผลการเปรียบเทียบความเป็นองค์กรอัจฉริยะของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
               ประถมศึกษาเลย เขต 1 โดยภาพรวม จําแนกตามขนาดโรงเรียน
 

 
รายการ 

 
ขนาดโรงเรียน 

 
 

 

ขนาดโรงเรียน 
เล็ก กลาง ใหญ่ 
4.15 4.03 4.21 

ภาพรวมความเป็นองค์กร
อัจฉริยะ 

เล็ก 4.15 - 0.12  0.06 
กลาง 4.03 - -   0.18* 
ใหญ่ 4.21 - - - 

*P < .05  
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ตารางที่ 3  ผลการเปรียบเทียบความเป็นองค์กรอัจฉริยะของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
               ประถมศึกษาเลย เขต 1 จําแนกตามประสบการณ์การทํางาน
 

รายการ แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p-value 
1. ด้านการจัดการความรู้ ระหว่างกลุ่ม 1.440 2 0.720 2.092 0.125 
 ภายในกลุ่ม 108.082 314 0.344   
 รวม 109.522 316    
2. ด้านการวางแผน ระหว่างกลุ่ม 0.623 2 0.312 0.813 0.444 
   กลยุทธ์ ภายในกลุ่ม 120.299 314 0.383   
 รวม 120.922 316    
3. ด้านการมีวิสัยทัศน์ ระหว่างกลุ่ม 0.880 2 0.440 1.164 0.314 
 ภายในกลุ่ม 118.770 314 0.378   
 รวม 119.650 316    

 4. ด้านการบริหารจัดการ ระหว่างกลุ่ม 0.257 2 0.128 0.393 0.675 
   ทรัพยากรมนุษย์ ภายในกลุ่ม 102.551 314 0.327   

รวม 102.807 316    
 5. ด้านการใช้เทคโนโลยี ระหว่างกลุ่ม 1.524 2 0.762 2.191 0.114 
   และนวัตกรรม ภายในกลุ่ม 109.223 314 0.348   

รวม 110.747 316    
รวม ระหว่างกลุ่ม 0.691 2 0.346 1.214 0.298 

 ภายในกลุ่ม 89.391 314 0.285   
 รวม 90.083 316    
 

 4. ผลการเปรียบเทียบความเป็นองค์กรอัจฉริยะของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1 จําแนกตามขนาดของโรงเรียน ความเป็นองค์กรอัจฉริยะของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต 1 เม่ือจําแนกตามขนาดของโรงเรียนโดยภาพรวมและรายด้าน คือ ด้าน
การจัดการความรู้ ด้านการมีวิสัยทัศน์ และด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นอกนั้นไม่แตกต่างกัน ดังแสดงตารางท่ี 4 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 4  ผลการเปรียบเทียบความเป็นองค์กรอัจฉริยะของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
               ประถมศึกษาเลย เขต 1 จําแนกตามขนาดโรงเรียน
 

รายการ แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F p-value 

1.  ด้านการจัดการความรู้ ระหว่างกลุ่ม 2.616 2 1.308 3.841* .022 
 ภายในกลุ่ม 106.906 314 .340   
 รวม 109.522 316    
2.  ด้านการวางแผนกลยุทธ์ ระหว่างกลุ่ม 1543 2 .772 2.029 .133 
 ภายในกลุ่ม 119.379 314 .380   
 รวม 120.922 316    
3.  ด้านการมีวิสัยทัศน์ ระหว่างกลุ่ม 2.736 2 1.368 3.673* .026 
 ภายในกลุ่ม 116.915 314 .372   
 รวม 119.650 316    

 4.  ด้านการบริหารจัดการ ระหว่างกลุ่ม 2.324 2 1.162 3.631* .028 
    ทรัพยากรมนุษย์ ภายในกลุ่ม 100.484 314 .320   

รวม 102.807 316    
 5.  ด้านการใช้เทคโนโลยีและ ระหว่างกลุ่ม 1.004 2 .502 1.437 .239 
    นวัตกรรม ภายในกลุ่ม 109.743 314 .349   

รวม 110.747 316    
รวม ระหว่างกลุ่ม 1.786 2 .893 3.175* .043 

 ภายในกลุ่ม 88.297 314 .281   
 รวม 90.083 316    
*P < .05
 5. ผลการเปรียบเทียบความเป็นองค์กรอัจฉริยะของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1 โดยภาพรวม จําแนกตามขนาดของโรงเรียนโดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) พบว่า 
โรงเรียนขนาดกลางกับโรงเรียนขนาดใหญ่ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
ดังตารางที่ 5 
ตารางที่ 5  ผลการเปรียบเทียบความเป็นองค์กรอัจฉริยะของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
               ประถมศึกษาเลย เขต 1 โดยภาพรวม จําแนกตามขนาดโรงเรียน
 

 
รายการ 

 
ขนาดโรงเรียน 

 
 

 

ขนาดโรงเรียน 
เล็ก กลาง ใหญ่ 
4.15 4.03 4.21 

ภาพรวมความเป็นองค์กร
อัจฉริยะ 

เล็ก 4.15 - 0.12  0.06 
กลาง 4.03 - -   0.18* 
ใหญ่ 4.21 - - - 

*P < .05  
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 6. ผลการเปรียบเทียบความเป็นองค์กรอัจฉริยะของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1 ด้านการจัดการความรู้ จําแนกตามขนาดของโรงเรียนโดยวิธีการของ Dunnett’s T3 
พบว่า โรงเรียนขนาดกลางกับโรงเรียนขนาดใหญ่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ดังตารางที่ 6 
 

ตารางที่ 6  ผลการเปรียบเทียบความเป็นองค์กรอัจฉริยะของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
               ประถมศึกษาเลย เขต 1 ด้านการจัดการความรู้ จําแนกตามขนาดโรงเรียน
 

 
รายการ 

 
ขนาดโรงเรียน 

 
 

 

ขนาดโรงเรียน 
เล็ก กลาง ใหญ่ 
4.05 3.56 4.20 

ด้านการจัดการความรู้ เล็ก 4.05 - 0.49 0.15 
กลาง 3.56 - -  3.41* 
ใหญ่ 4.20 - - - 

* P < .05  
 7. ผลการเปรียบเทียบความเป็นองค์กรอัจฉริยะของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1 ด้านการมีวิสัยทัศน์ จําแนกตามขนาดของโรงเรียนโดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) 
พบว่า โรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดกลางมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ .05       
ดังตารางที่ 7 
 

ตารางที่ 7  ผลการเปรียบเทียบความเป็นองค์กรอัจฉริยะของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
               ประถมศึกษาเลย เขต 1ด้านการมีวิสัยทัศน์ จําแนกตามขนาดโรงเรียน 
 

 
รายการ 

 
ขนาดโรงเรียน 

 
 

 

ขนาดโรงเรียน 
เล็ก กลาง ใหญ่ 
4.21 4.00 4.21 

ด้านการมีวิสัยทัศน์ เล็ก 4.21 -  0.21*   0.00 
กลาง 4.00 - -   0.21 
ใหญ่ 4.21 - - - 

* P < .05  
 8. ผลการเปรียบเทียบความเป็นองค์กรอัจฉริยะของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ จําแนกตามขนาดของโรงเรียนโดยวิธีการของ
เชฟเฟ่ (Scheffé) พบว่า โรงเรียนขนาดกลางกับโรงเรียนขนาดใหญ่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 ดังตารางท่ี 8 
 
 
 
 

ตารางที่ 8  ผลการเปรียบเทียบความเป็นองค์กรอัจฉริยะของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
               ประถมศึกษาเลย เขต 1 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ จําแนกตามขนาดโรงเรียน 
 

 
รายการ 

 
ขนาดโรงเรียน 

 
 

 

ขนาดโรงเรียน 
เล็ก กลาง ใหญ่ 
4.21 4.09 4.31 

ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ 

เล็ก 4.21 - 0.12  0.10 
กลาง 4.09 - -   0.21* 
ใหญ่ 4.31 - - - 

*P < .05  
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 1. ผลการวิจัยความเป็นองค์กรอัจฉริยะของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1 พบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับ มาก ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า ในยุคปัจจุบันเป็นยุคของ
ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและมีความทันสมัย อีกท้ังสภาพแวดล้อมและ
วัฒนธรรมต่างๆ นั้นกําลังเป็นไปตามกระแสโลกาภิวัตน์ ดังนั้นจึงส่งผลต่อโรงเรียนโดยตรงที่จะต้องมีการปรับตัว
เพ่ือให้อยู่รอดและสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงเหล่าน้ีนับเป็นความท้าทายกับ
โรงเรียนในปัจจุบันท่ีมีการแข่งขันสูงในด้านการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการและด้านอื่นๆ สิ่งท่ีสําคัญอย่างหนึ่ง
ท่ีมีความสําคัญย่ิงในการที่จะช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวเข้าสู่ความเป็นองค์กรอัจฉริยะได้นั้น คือ การจัดการ
ความรู้ภายในองค์กร เพราะความรู้หรือข้อมูลข่าวสารมีอยู่มากมายในปัจจุบัน แต่ท้ังนี้องค์กรจะต้องมีการพฒันา
บุคลากรควบคู่ไปด้วย เพราะบุคลากรคือผู้ท่ีจะนําความรู้หรือวิธีการที่จะขับเคลื่อนจนสามารถนําพาองค์กร   
ก้าวเข้าสู่ความเป็นองค์กรอัจฉริยะได้ นอกจากบุคลากรจะมีความรู้แล้วจะต้องมีวิสัยทัศน์ท่ียาวไกล มีความสุข
และสนุกกับการเรียนรู้และทักษะท่ีจําเป็นอ่ืนๆ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้การเรียนรู้นั้นบรรลุเป้าหมาย ดังนั้น    
ข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนจะต้องรู้จักแสวงความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ อยู่เสมอ เพ่ือเป็นการ
เปิดโลกทัศน์ มองอย่างเป็นองค์รวม เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพขององค์กรโดยจะต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเพ่ือพัฒนา
และยกระดับคุณภาพผู้เรียน ท้ังนี้สอดคล้องกับแนวคิดของ วิจารณ์  พานิช (2550, หน้า 17) ท่ีว่า องค์กร
อัจฉริยะ คือ องค์กรท่ีใช้หลักการและวิธีการจัดการความรู้ (Knowledge Mangement : KM) หลักการและ
วิธีการขององค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO) และเครื่องมืออ่ืนๆ เพ่ือพัฒนาการทํางาน 
พัฒนาองค์กร พัฒนาสินทรัพย์ทางปัญญาขององค์กรได้อย่างชาญฉลาด เกิดผลดีต่อองค์กรอย่างสมดุล ท้ังในด้าน
ผลประโยชน์และที่สําคัญ คือ ทําให้องค์กรมีชีวิตชีวา อบอวลไปด้วยความริเร่ิมสร้างสรรค์ ความสุข ความหวัง 
ความสนุกสนาน ความภูมิใจ ความรักใคร่สามัคคี ซ่ึงจะเกิดผลดีต่อองค์กรมากสุดพรรณนา 
 เม่ือพิจารณากรอบแนวคิดความเป็นองค์กรอัจฉริยะ 5 ด้าน คือ ด้านการจัดการความรู้        
ด้านการวางแผนกลยุทธ์ ด้านการมีวิสัยทัศน์ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และด้านการใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม มีความสอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนให้ก้าวสู่ความเป็นองค์กรอัจฉริยะ กล่าวคือ         
ด้านการจัดการความรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้มีการวางแผนการจัดทําระบบการจัดการความรู้ มีการดําเนินกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับ
การจัดการความรู้ รวมไปถึงมีการจัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการจัดการความรู้ให้แก่บุคลากรภายในสังกัดและได้
ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลข่าวสารระหว่างบุคลากรภายใน
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 6. ผลการเปรียบเทียบความเป็นองค์กรอัจฉริยะของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1 ด้านการจัดการความรู้ จําแนกตามขนาดของโรงเรียนโดยวิธีการของ Dunnett’s T3 
พบว่า โรงเรียนขนาดกลางกับโรงเรียนขนาดใหญ่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ดังตารางท่ี 6 
 

ตารางที่ 6  ผลการเปรียบเทียบความเป็นองค์กรอัจฉริยะของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
               ประถมศึกษาเลย เขต 1 ด้านการจัดการความรู้ จําแนกตามขนาดโรงเรียน
 

 
รายการ 

 
ขนาดโรงเรียน 

 
 

 

ขนาดโรงเรียน 
เล็ก กลาง ใหญ่ 
4.05 3.56 4.20 

ด้านการจัดการความรู้ เล็ก 4.05 - 0.49 0.15 
กลาง 3.56 - -  3.41* 
ใหญ่ 4.20 - - - 

* P < .05  
 7. ผลการเปรียบเทียบความเป็นองค์กรอัจฉริยะของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1 ด้านการมีวิสัยทัศน์ จําแนกตามขนาดของโรงเรียนโดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) 
พบว่า โรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดกลางมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ .05       
ดังตารางท่ี 7 
 

ตารางที่ 7  ผลการเปรียบเทียบความเป็นองค์กรอัจฉริยะของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
               ประถมศึกษาเลย เขต 1ด้านการมีวิสัยทัศน์ จําแนกตามขนาดโรงเรียน 
 

 
รายการ 

 
ขนาดโรงเรียน 

 
 

 

ขนาดโรงเรียน 
เล็ก กลาง ใหญ่ 
4.21 4.00 4.21 

ด้านการมีวิสัยทัศน์ เล็ก 4.21 -  0.21*   0.00 
กลาง 4.00 - -   0.21 
ใหญ่ 4.21 - - - 

* P < .05  
 8. ผลการเปรียบเทียบความเป็นองค์กรอัจฉริยะของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ จําแนกตามขนาดของโรงเรียนโดยวิธีการของ
เชฟเฟ่ (Scheffé) พบว่า โรงเรียนขนาดกลางกับโรงเรียนขนาดใหญ่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 ดังตารางท่ี 8 
 
 
 
 

ตารางที่ 8  ผลการเปรียบเทียบความเป็นองค์กรอัจฉริยะของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
               ประถมศึกษาเลย เขต 1 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ จําแนกตามขนาดโรงเรียน 
 

 
รายการ 

 
ขนาดโรงเรียน 

 
 

 

ขนาดโรงเรียน 
เล็ก กลาง ใหญ่ 
4.21 4.09 4.31 

ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ 

เล็ก 4.21 - 0.12  0.10 
กลาง 4.09 - -   0.21* 
ใหญ่ 4.31 - - - 

*P < .05  
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 1. ผลการวิจัยความเป็นองค์กรอัจฉริยะของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1 พบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับ มาก ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า ในยุคปัจจุบันเป็นยุคของ
ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและมีความทันสมัย อีกทั้งสภาพแวดล้อมและ
วัฒนธรรมต่างๆ นั้นกําลังเป็นไปตามกระแสโลกาภิวัตน์ ดังน้ันจึงส่งผลต่อโรงเรียนโดยตรงที่จะต้องมีการปรับตัว
เพ่ือให้อยู่รอดและสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงเหล่าน้ีนับเป็นความท้าทายกับ
โรงเรียนในปัจจุบันท่ีมีการแข่งขันสูงในด้านการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการและด้านอื่นๆ สิ่งท่ีสําคัญอย่างหนึ่ง
ท่ีมีความสําคัญย่ิงในการที่จะช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวเข้าสู่ความเป็นองค์กรอัจฉริยะได้นั้น คือ การจัดการ
ความรู้ภายในองค์กร เพราะความรู้หรือข้อมูลข่าวสารมีอยู่มากมายในปัจจุบัน แต่ท้ังนี้องค์กรจะต้องมีการพัฒนา
บุคลากรควบคู่ไปด้วย เพราะบุคลากรคือผู้ท่ีจะนําความรู้หรือวิธีการที่จะขับเคลือ่นจนสามารถนําพาองค์กร   
ก้าวเข้าสู่ความเป็นองค์กรอัจฉริยะได้ นอกจากบุคลากรจะมีความรู้แล้วจะต้องมีวิสัยทัศน์ท่ียาวไกล มีความสุข
และสนุกกับการเรียนรู้และทักษะท่ีจําเป็นอ่ืนๆ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้การเรียนรู้นั้นบรรลุเป้าหมาย ดังน้ัน    
ข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนจะต้องรู้จักแสวงความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ อยู่เสมอ เพ่ือเป็นการ
เปิดโลกทัศน์ มองอย่างเป็นองค์รวม เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพขององค์กรโดยจะต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเพ่ือพัฒนา
และยกระดับคุณภาพผู้เรียน ท้ังนี้สอดคล้องกับแนวคิดของ วิจารณ์  พานิช (2550, หน้า 17) ท่ีว่า องค์กร
อัจฉริยะ คือ องค์กรท่ีใช้หลักการและวิธีการจัดการความรู้ (Knowledge Mangement : KM) หลักการและ
วิธีการขององค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO) และเครื่องมืออ่ืนๆ เพ่ือพัฒนาการทํางาน 
พัฒนาองค์กร พัฒนาสินทรัพย์ทางปัญญาขององค์กรได้อย่างชาญฉลาด เกิดผลดีต่อองค์กรอย่างสมดุล ท้ังในด้าน
ผลประโยชน์และที่สําคัญ คือ ทําให้องค์กรมีชีวิตชีวา อบอวลไปด้วยความริเริ่มสร้างสรรค์ ความสุข ความหวัง 
ความสนุกสนาน ความภูมิใจ ความรักใคร่สามัคคี ซ่ึงจะเกิดผลดีต่อองค์กรมากสุดพรรณนา 
 เม่ือพิจารณากรอบแนวคิดความเป็นองค์กรอัจฉริยะ 5 ด้าน คือ ด้านการจัดการความรู้        
ด้านการวางแผนกลยุทธ์ ด้านการมีวิสัยทัศน์ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และด้านการใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม มีความสอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนให้ก้าวสู่ความเป็นองค์กรอัจฉริยะ กล่าวคือ         
ด้านการจัดการความรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้มีการวางแผนการจัดทําระบบการจัดการความรู้ มีการดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการความรู้ รวมไปถึงมีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้ให้แก่บุคลากรภายในสังกัดและได้
ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลข่าวสารระหว่างบุคลากรภายใน
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โรงเรียนอยู่เสมอ ซ่ึงส่งผลต่อการพัฒนาขององค์กรอย่างดีย่ิง ด้านการวางแผนกลยุทธ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ 
มาก ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้รับการฝึกอบรมการวางแผนการจัดทําแผนกลยุทธ์ร่วมกันบุคลากรทุกคน ทําให้ทุก
คนตระหนักถึงความสําคัญของการจัดทําแผนกลยุทธ์ รวมไปมีการระดมบุคลากรจัดทํา SWOT ก่อนจัดทําร่าง
แผนกลยุทธ์ และมีระบบการประเมินแผนกลยุทธ์เพ่ือตรวจประเมินและตรวจสอบตนเองด้วยว่าอยู่ในระดับใด 
ด้านการมีวิสัยทัศน์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสังกัดสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้รับการเปิดโอกาสทางความคิดให้สามารถ
กําหนดวิสัยทัศน์ของตนเองได้  พร้อมท้ังมีแรงจูงใจในการร่วมกําหนดวิสัยทัศน์ขององค์กรได้อย่างสร้างสรรค์ 
นอกจากน้ันแล้วยังได้มีส่วนร่วมในการกําหนดพันธกิจและแผนปฏิบัติการขององค์กรด้วย ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 1 มีการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายในโรงเรียน รวมทั้งผู้บริหารมี
การยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคลากรท่ีมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และมีผลงานเป็นท่ีประจักษ์ มีการบริหารบุคลากรท่ี
สอดคล้องกับกฎระเบียบ ข้อบังคับและมีความเป็นธรรมและจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรอยู่เสมอ  และมีการจัดประชุม สัมมนาภายในเพ่ือให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอยู่เสมออีกท้ังได้
จัดภารกิจให้บุคลากรมีการทํางานเป็นทีม ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ เมธี ฉายอรุณ (2557, หน้า 8) ท่ี
พบว่า ภาพรวมของภาวะผู้นําด้านการศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์และยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรอัจฉริยะ 
เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างย่ังยืน โดยมีแนวคิดและทัศนะที่เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก และด้านการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้ส่งเสริมให้โรงเรียนเห็นความสําคัญของเทคโนโลยีและนวัตกรรม อีกท้ัง
ส่งเสริมให้โรงเรียนมีระบบสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตไว้ให้บริการอย่างท่ัวถึง และโรงเรียนมีแผนการ
ปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมของโรงเรียนและส่งเสริมให้บุคลากรภายในโรงเรียนใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการปฏิบัติงาน อีกท้ังในส่วนของการจัดการเรียนการสอนนั้นโรงเรียนมีการจัด
อบรมด้านการบูรณาการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับบุคลากรอยู่เสมอ จึงทําให้ความเป็นองค์กรอัจฉริยะ
ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 อยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ 
สมชาติ  กิจยรรยง (2556, หน้า 82) ท่ีระบุว่า องค์กรยุคใหม่ผู้บริหารจะต้องเสริมสร้างแนวคิดใหม่ในการพัฒนา
องค์กรและตื่นไวต่อข่าวสารข้อมูลอยู่เสมอ มีการบริหารคน  ด้วยสูตร 4 ทัน คือ 1) ทันโลก ในยุคโลกาภิวัตน์
หรือเศรษฐกิจใหม่ 2) ทันเหตุการณ์  จากข่าวสารขอ้มูลและเทคโนโลยีการสื่อสารต่างๆ 3) ทันธุรกิจ ด้วยการ
ปรับเปล่ียนโครงสร้างขององค์กรให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาวะโลกเสมอ 4) ทันคนด้วยการสร้างคนก่อน
การสร้างงานด้วยการ Re-humaneering และไปตามแนวทาง 
 2. ผลการวิจัยความเป็นองค์กรอัจฉริยะของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1 จําแนกตามตําแหน่งหน้าท่ี พบว่า โดยภาพรวมเม่ือจําแนกตามตําแหน่งหน้าท่ีไม่
แตกต่างกัน ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศกึษาและครูผู้สอนมีการ
รับรู้ท่ีไม่แตกต่างกันและมีความตระหนักในนโยบายที่ได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัดอีกทั้งยังมีความรู้ความเข้าใจ
ถึงวิธีการพัฒนาตนเองเพื่อทําให้องค์กรมีความเป็นองค์กรอัจฉริยะได้โดยการใช้สื่อไอซีที (ICT) ซ่ึงสอดคล้องกับ
แนวคิดการใช้พลังไอซีที (ICT) ของ วิจารณ์  พานิช (2550, หน้า 120) ท่ีว่า ความเป็นองค์กรอัจฉริยะขององค์กร
อยู่ท่ีความสามารถใช้การใช้พลังไอซีทีได้อย่างชาญฉลาด ก่อผลดีต่อองค์กรและไม่ตกหลุมไอซีที คือ รู้จักนําไอซีที
มารับใช้องค์กรตามความเหมาะสมต่อภารกิจขององค์กร 

 3. ผลการวิจัยความเป็นองค์กรอัจฉริยะของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1 จําแนกตามประสบการณ์การทํางาน พบว่า โดยภาพรวมเม่ือจําแนกตามประสบการณ์
การทํางาน ไม่แตกต่างกัน  ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า โรงเรียนได้รับการส่งเสริม 
สนับสนุนแนวทางการปฏิบัติงานจากสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 อยู่เสมอ ซ่ึง
สอดคล้องกับนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจําปีงบประมาณ 2558 ข้อ 4      
(2558, หน้า 2) ท่ีว่า ยกระดับความแข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษาให้ครูเป็นผู้ท่ีมี
ความสามารถและทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถใน
การบริหารจัดการและเป็นผู้นําทางวิชาการ ครูและผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียน 
สร้างความม่ันใจและไว้วางใจ ส่งเสริมให้รับผิดชอบต่อผลท่ีเกิดกับนักเรียน ท่ีสอดคล้องกับวิชาชีพ ดังนั้น จึงทํา
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีมีประสบการณ์การการทํางานน้อยกว่า 10 มีประสบการณ์การ
ทํางานระหว่าง 10-20 ปี และมีประสบการณก์ารทํางานมากกว่า 20 ปี ถึงแม้ว่าจะมีประสบการณ์การทํางาน
ต่างกันแต่จะต้องทํางานอยู่ในโรงเรียนภายใต้บรรยากาศขององค์กรเดียวกัน รับนโยบายเหมือนกันทําให้มีความ
เป็นองค์กรอัจฉริยะไม่แตกต่างกัน 
 4. ผลการวิจัยความเป็นองค์กรอัจฉริยะของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1 จําแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า โดยภาพรวมเมื่อจําแนกตามประสบการณ์การทํางาน 
มีความแตกต่างกัน ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ในโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ มีภาระงานและหน้าท่ีแตกต่างกัน อีกท้ังโรงเรียนขนาด
ใหญ่จะมีบุคลากรที่พร้อมเพรียงกว่าโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก จึงทําให้มีโอกาสพัฒนาได้ง่ายกว่า อีกท้ัง
โรงเรียนที่มีความพร้อมด้านบุคลากรอาจจะมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันท่ีหลากหลาย 
ซ่ึงเป็นสาเหตุหนึ่งท่ีทําให้เกิดการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้แล้วยังมีความพร้อมในด้านการระดม
ทรัพยากรท้ังกําลังทรัพย์และกําลังคน จึงทําให้เกิดการพัฒนาและนําไปสู่ความเป็นองค์กรอัจฉริยะได้มากกว่า
และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีความแตกต่างกัน คือ ด้านการจัดการความรู้  ด้านการมีวิสัยทัศน์ 
และด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์  ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า ข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา  
ในโรงเรียนขนาดเล็ก  ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ มีการรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้ การมีวิสัยทัศน์ 
และการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ท่ีแตกต่างกัน ด้านการจัดการความรู้ โรงเรียนแต่ละขนาดอาจจะมีวิธีการ
ปฏิบัติท่ีแตกต่างกัน เช่น การวางแผนการจัดทําระบบการจัดการความรู้ การดําเนินกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการ
จัดการความรู้ การจัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการจัดการความรู้ให้แก่บุคลากรภายในโรงเรียนรวมไปถึงแนวทาง
และวิธีการพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือนํามาใช้ในการปฏิบตัิงานภายในโรงเรียน ด้านการมีวิสัยทัศน์ท่ีแตกต่างกัน   
อาจเป็นเพราะว่า โรงเรียนแต่ละขนาดอาจจะมีวิธีการส่งเสริมให้บุคลากรสามารถกําหนดวิสัยทัศน์ของตนเองได้
แตกต่างกัน รวมไปถึงวิธีการอื่นๆ เช่น การสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรร่วมกําหนดวิสัยทัศน์ขององค์กร การเปิด
โอกาสให้บุคลากรนําวิสัยทัศน์มากําหนดพันธกิจและแผนปฏิบัติการ และการเปิดโอกาสให้บุคลากรสร้าง
วิสัยทัศน์ร่วมกันเพ่ือกําหนดเป้าหมายความสําเร็จขององค์กรท่ีมีความแตกต่างกันอีกด้วยและในด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรมนุษย์ ท่ีแตกต่างกันนั้น อาจเป็นเพราะว่า โรงเรียนแต่ละขนาดมีวิธีการดําเนินจัดการทรัพยากร
มนุษย์ท่ีไม่เหมือนกันอย่างหลากหลาย เช่น การวางแผนพัฒนาบุคลากร การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรตามความถนัดและความสนใจของบุคลากร การจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรท้ังระยะสั้นและระยะยาว  
จึงทําให้มีความแตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประหยัด เถ่ือนหม่ืนไวย (2547, หน้า 119; อ้างถึงใน    
สิริกาญจน์  จริะสาคร, 2553, หน้า 50) ท่ีพบว่า บุคลากรในโรงเรียนขนาดเล็กมีจํานวนไม่มาก มีมนุษย์สัมพันธ์์
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โรงเรียนอยู่เสมอ ซ่ึงส่งผลต่อการพัฒนาขององค์กรอย่างดีย่ิง ด้านการวางแผนกลยุทธ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ 
มาก ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้รับการฝึกอบรมการวางแผนการจัดทําแผนกลยุทธ์ร่วมกันบุคลากรทุกคน ทําให้ทุก
คนตระหนักถึงความสําคัญของการจัดทําแผนกลยุทธ์ รวมไปมีการระดมบุคลากรจัดทํา SWOT ก่อนจัดทําร่าง
แผนกลยุทธ์ และมีระบบการประเมินแผนกลยุทธ์เพ่ือตรวจประเมินและตรวจสอบตนเองด้วยว่าอยู่ในระดับใด 
ด้านการมีวิสัยทัศน์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้รับการเปิดโอกาสทางความคิดให้สามารถ
กําหนดวิสัยทัศน์ของตนเองได้  พร้อมท้ังมีแรงจูงใจในการร่วมกําหนดวิสัยทัศน์ขององค์กรได้อย่างสร้างสรรค์ 
นอกจากน้ันแล้วยังได้มีส่วนร่วมในการกําหนดพันธกิจและแผนปฏิบัติการขององค์กรด้วย ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 1 มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายในโรงเรียน รวมทั้งผู้บริหารมี
การยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคลากรท่ีมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และมีผลงานเป็นท่ีประจักษ์ มีการบริหารบุคลากรท่ี
สอดคล้องกับกฎระเบียบ ข้อบังคับและมีความเป็นธรรมและจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรอยู่เสมอ  และมีการจัดประชุม สัมมนาภายในเพ่ือให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอยู่เสมออีกท้ังได้
จัดภารกิจให้บุคลากรมีการทํางานเป็นทีม ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ เมธี ฉายอรุณ (2557, หน้า 8) ท่ี
พบว่า ภาพรวมของภาวะผู้นําด้านการศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์และยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรอัจฉริยะ 
เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างย่ังยืน โดยมีแนวคิดและทัศนะที่เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก และด้านการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้ส่งเสริมให้โรงเรียนเห็นความสําคัญของเทคโนโลยีและนวัตกรรม อีกท้ัง
ส่งเสริมให้โรงเรียนมีระบบสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตไว้ให้บริการอย่างท่ัวถึง และโรงเรียนมีแผนการ
ปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมของโรงเรียนและส่งเสริมให้บุคลากรภายในโรงเรียนใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการปฏิบัติงาน อีกท้ังในส่วนของการจัดการเรียนการสอนนั้นโรงเรียนมีการจัด
อบรมด้านการบูรณาการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับบุคลากรอยู่เสมอ จึงทําให้ความเป็นองค์กรอัจฉริยะ
ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 อยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ 
สมชาติ  กิจยรรยง (2556, หน้า 82) ท่ีระบุว่า องค์กรยุคใหม่ผู้บริหารจะต้องเสริมสร้างแนวคิดใหม่ในการพัฒนา
องค์กรและตื่นไวต่อข่าวสารข้อมูลอยู่เสมอ มีการบริหารคน  ด้วยสูตร 4 ทัน คือ 1) ทันโลก ในยุคโลกาภิวัตน์
หรือเศรษฐกิจใหม่ 2) ทันเหตุการณ์  จากข่าวสารขอ้มูลและเทคโนโลยีการสื่อสารต่างๆ 3) ทันธุรกิจ ด้วยการ
ปรับเปล่ียนโครงสร้างขององค์กรให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาวะโลกเสมอ 4) ทันคนด้วยการสร้างคนก่อน
การสร้างงานด้วยการ Re-humaneering และไปตามแนวทาง 
 2. ผลการวิจัยความเป็นองค์กรอัจฉริยะของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1 จําแนกตามตําแหน่งหน้าท่ี พบว่า โดยภาพรวมเม่ือจําแนกตามตําแหน่งหน้าท่ีไม่
แตกต่างกัน ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศกึษาและครูผู้สอนมีการ
รับรู้ท่ีไม่แตกต่างกันและมีความตระหนักในนโยบายที่ได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัดอีกทั้งยังมีความรู้ความเข้าใจ
ถึงวิธีการพัฒนาตนเองเพื่อทําให้องค์กรมีความเป็นองค์กรอัจฉริยะได้โดยการใช้สื่อไอซีที (ICT) ซ่ึงสอดคล้องกับ
แนวคิดการใช้พลังไอซีที (ICT) ของ วิจารณ์  พานิช (2550, หน้า 120) ท่ีว่า ความเป็นองค์กรอัจฉริยะขององค์กร
อยู่ท่ีความสามารถใช้การใช้พลังไอซีทีได้อย่างชาญฉลาด ก่อผลดีต่อองค์กรและไม่ตกหลุมไอซีที คือ รู้จักนําไอซีที
มารับใช้องค์กรตามความเหมาะสมต่อภารกิจขององค์กร 

 3. ผลการวิจัยความเป็นองค์กรอัจฉริยะของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1 จําแนกตามประสบการณ์การทํางาน พบว่า โดยภาพรวมเม่ือจําแนกตามประสบการณ์
การทํางาน ไม่แตกต่างกัน  ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า โรงเรียนได้รับการส่งเสริม 
สนับสนุนแนวทางการปฏิบัติงานจากสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 อยู่เสมอ ซ่ึง
สอดคล้องกับนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจําปีงบประมาณ 2558 ข้อ 4      
(2558, หน้า 2) ท่ีว่า ยกระดับความแข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษาให้ครูเป็นผู้ท่ีมี
ความสามารถและทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถใน
การบริหารจัดการและเป็นผู้นําทางวิชาการ ครูและผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียน 
สร้างความม่ันใจและไว้วางใจ ส่งเสริมให้รับผิดชอบต่อผลท่ีเกิดกับนักเรียน ท่ีสอดคล้องกับวิชาชีพ ดังน้ัน จึงทํา
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีมีประสบการณ์การการทํางานน้อยกว่า 10 มีประสบการณ์การ
ทํางานระหว่าง 10-20 ปี และมีประสบการณก์ารทํางานมากกว่า 20 ปี ถึงแม้ว่าจะมีประสบการณ์การทํางาน
ต่างกันแต่จะต้องทํางานอยู่ในโรงเรียนภายใต้บรรยากาศขององค์กรเดียวกัน รับนโยบายเหมือนกันทําให้มีความ
เป็นองค์กรอัจฉริยะไม่แตกต่างกัน 
 4. ผลการวิจัยความเป็นองค์กรอัจฉริยะของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1 จําแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า โดยภาพรวมเมื่อจําแนกตามประสบการณ์การทํางาน 
มีความแตกต่างกัน ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ในโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ มีภาระงานและหน้าท่ีแตกต่างกัน อีกทั้งโรงเรียนขนาด
ใหญ่จะมีบุคลากรที่พร้อมเพรียงกว่าโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก จึงทําให้มีโอกาสพัฒนาได้ง่ายกว่า อีกท้ัง
โรงเรียนที่มีความพร้อมด้านบุคลากรอาจจะมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันท่ีหลากหลาย 
ซ่ึงเป็นสาเหตุหนึ่งท่ีทําให้เกิดการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้แล้วยังมีความพร้อมในด้านการระดม
ทรัพยากรท้ังกําลังทรัพย์และกําลังคน จึงทําให้เกิดการพัฒนาและนําไปสู่ความเป็นองค์กรอัจฉริยะได้มากกว่า
และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีความแตกต่างกัน คือ ด้านการจัดการความรู้  ด้านการมีวิสัยทัศน์ 
และด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์  ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา  
ในโรงเรียนขนาดเล็ก  ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ มีการรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้ การมีวิสัยทัศน์ 
และการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ท่ีแตกต่างกัน ด้านการจัดการความรู้ โรงเรียนแต่ละขนาดอาจจะมีวิธีการ
ปฏิบัติท่ีแตกต่างกัน เช่น การวางแผนการจัดทําระบบการจัดการความรู้ การดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการความรู้ การจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้ให้แก่บุคลากรภายในโรงเรียนรวมไปถึงแนวทาง
และวิธีการพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือนํามาใช้ในการปฏิบตัิงานภายในโรงเรียน ด้านการมีวิสัยทัศน์ท่ีแตกต่างกัน   
อาจเป็นเพราะว่า โรงเรียนแต่ละขนาดอาจจะมีวิธีการส่งเสริมให้บุคลากรสามารถกําหนดวิสัยทัศน์ของตนเองได้
แตกต่างกัน รวมไปถึงวิธีการอื่นๆ เช่น การสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรร่วมกําหนดวิสัยทัศน์ขององค์กร การเปิด
โอกาสให้บุคลากรนําวิสัยทัศน์มากําหนดพันธกิจและแผนปฏิบัติการ และการเปิดโอกาสให้บุคลากรสร้าง
วิสัยทัศน์ร่วมกันเพ่ือกําหนดเป้าหมายความสําเร็จขององค์กรท่ีมีความแตกต่างกันอีกด้วยและในด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรมนุษย์ ท่ีแตกต่างกันนั้น อาจเป็นเพราะว่า โรงเรียนแต่ละขนาดมีวิธีการดําเนินจัดการทรัพยากร
มนุษย์ท่ีไม่เหมือนกันอย่างหลากหลาย เช่น การวางแผนพัฒนาบุคลากร การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรตามความถนัดและความสนใจของบุคลากร การจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรท้ังระยะสั้นและระยะยาว  
จึงทําให้มีความแตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประหยัด เถ่ือนหม่ืนไวย (2547, หน้า 119; อ้างถึงใน    
สิริกาญจน์  จริะสาคร, 2553, หน้า 50) ท่ีพบว่า บุคลากรในโรงเรียนขนาดเล็กมีจํานวนไม่มาก มีมนุษย์สัมพันธ์์
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สูง ติดต่อสื่อสารสร้างความเข้าใจโดยตรงต่อถึงกันได้ง่ายและสะดวกรวมทั้งการปฏิรูประบบราชการปฏิรูป
การศึกษามีการปรับเปลี่ยนนโยบายและแนวทางการจัดการศึกษา ครูผู้สอนได้รับการส่งเสริมพัฒนาอยู่เป็น
ประจํา ครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็ก สามารถรับรู้บริบทต่างๆ ของโรงเรียนได้อย่างละเอียด มองภาพโรงเรียน
ได้ชัดเจน มองเห็นปัจจัยการบริหารได้ท่ัวถึงอย่างครอบคลุม ว่ามีสิ่งใดท่ีจะเอื้อประโยชน์ต่อจัดการศึกษา ได้
บุคลากรภายในโรงเรียนสามารถที่จะร่วมมือกันดําเนินการนําปัจจยัที่มีอยู่มาร่วมกันดําเนินงานอย่างเป็นระบบ
เชื่อมต่อถึงกันให้ปรากฏผลผลิต ผลลัพธ์์ตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
  1. สําหรับโรงเรียน ซ่ึงเป็นหน่วยปฏิบัติผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในโรงเรียนควร
สร้างบรรยากาศของความเป็นองค์กรอัจฉริยะ โดยเฉพาะควรจัดให้มีกิจกรรมการถ่ายโอนความรู้เดิมและความรู้
ใหม่ให้แก่บุคลากรในโรงเรียน กิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคลากรในโรงเรียน รวมไปถึงการนําข้อมูล
ความรู้ท่ีมีอยู่เดิมมาจัดทําและเรียบเรียงไว้อย่างเป็นระบบ การจัดให้มีระบบการประเมินแผนกลยุทธ์ และควรจะ
มีการจัดทําแผนการพัฒนาบคุลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือทําให้สถานศึกษาซ่ึงเป็นแหล่งเรียนรู้
ทางด้านวิชาการเป็นไปอย่างมีคุณภาพ  
  2. สําหรับสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ซ่ึงเป็นหน่วยงานระดับนโยบาย ควรนําความเป็น
องค์กรอัจฉริยะของโรงเรียน โดยเฉพาะการพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรควบคู่ไปกับการพัฒนาบรรยากาศสถานศึกษาให้มีความพร้อมในทุกด้าน และ
ควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียน เพ่ือให้ผู้บริหารโรงเรียนได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน เพราะจะได้แนวทางการบริหารจากโรงเรียนท่ีมีความพร้อมแตกต่างกัน ซ่ึงอาจ
เป็นมิติสําคัญท่ีทําให้เกิดการพัฒนาและนําไปสู่ความเป็นองค์กรอัจฉริยะได้ดีย่ิงข้ึน นอกจากการส่งเสริมผู้บริหาร
สถานศึกษาแล้ว ยังต้องให้ความสําคัญกับการพัฒนาครูผู้สอนให้มีความเป็นบุคคลท่ีมีความพร้อมสามารถที่จะ
ขับเคล่ือนนโยบายและนําพาองค์กรไปสู่ความสําเร็จอีกทางหนึ่งด้วย 
 ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
  1. ควรมีการศึกษาการบริหารจัดการในรูปแบบการพัฒนาองค์กรอัจฉริยะของโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืนๆ 
  2. ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่นท่ีคาดว่าจะมีผลต่อความเป็นองค์กรอัจฉริยะ โดยพิจารณาใน
เรื่อง บรรยากาศที่สนับสนุนเรียนรู้ในองค์กรอัจฉริยะ การพัฒนาองค์กรของโรงเรียนไปสู่องค์กรอัจฉรยิะ และ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นองค์กรอัจฉริยะ ซ่ึงจะช่วยทําให้การศึกษาความเป็นองค์กรอัจฉริยะมีความสมบูรณ์
ย่ิงขึ้น 
  3. ควรมีการพัฒนาตัวชี้วัดระดับความเป็นองค์กรอัจฉริยะท่ีเป็นเกณฑ์มาตรฐานสําหรับ
องค์กรอัจฉริยะเพ่ือขยายผลการวิจัยให้ดีขึ้นต่อไป
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สูง ติดต่อสื่อสารสร้างความเข้าใจโดยตรงต่อถึงกันได้ง่ายและสะดวกรวมทั้งการปฏิรูประบบราชการปฏิรูป
การศึกษามีการปรับเปล่ียนนโยบายและแนวทางการจัดการศึกษา ครูผู้สอนได้รับการส่งเสริมพัฒนาอยู่เป็น
ประจํา ครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็ก สามารถรับรู้บริบทต่างๆ ของโรงเรียนได้อย่างละเอียด มองภาพโรงเรียน
ได้ชัดเจน มองเห็นปัจจัยการบริหารได้ท่ัวถึงอย่างครอบคลุม ว่ามีสิ่งใดท่ีจะเอื้อประโยชน์ต่อจัดการศึกษา ได้
บุคลากรภายในโรงเรียนสามารถที่จะร่วมมือกันดําเนินการนําปัจจยัที่มีอยู่มาร่วมกันดําเนินงานอย่างเป็นระบบ
เชื่อมต่อถึงกันให้ปรากฏผลผลิต ผลลัพธ์์ตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
  1. สําหรับโรงเรียน ซ่ึงเป็นหน่วยปฏิบัติผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในโรงเรียนควร
สร้างบรรยากาศของความเป็นองค์กรอัจฉริยะ โดยเฉพาะควรจัดให้มีกิจกรรมการถ่ายโอนความรู้เดิมและความรู้
ใหม่ให้แก่บุคลากรในโรงเรียน กิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคลากรในโรงเรียน รวมไปถึงการนําข้อมูล
ความรู้ท่ีมีอยู่เดิมมาจัดทําและเรียบเรียงไว้อย่างเป็นระบบ การจัดให้มีระบบการประเมินแผนกลยุทธ์ และควรจะ
มีการจัดทําแผนการพัฒนาบคุลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือทําให้สถานศึกษาซ่ึงเป็นแหล่งเรียนรู้
ทางด้านวิชาการเป็นไปอย่างมีคุณภาพ  
  2. สําหรับสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ซ่ึงเป็นหน่วยงานระดับนโยบาย ควรนําความเป็น
องค์กรอัจฉริยะของโรงเรียน โดยเฉพาะการพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรควบคู่ไปกับการพัฒนาบรรยากาศสถานศึกษาให้มีความพร้อมในทุกด้าน และ
ควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียน เพ่ือให้ผู้บริหารโรงเรียนได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน เพราะจะได้แนวทางการบริหารจากโรงเรียนท่ีมีความพร้อมแตกต่างกัน ซ่ึงอาจ
เป็นมิติสําคัญท่ีทําให้เกิดการพัฒนาและนําไปสู่ความเป็นองค์กรอัจฉริยะได้ดีย่ิงขึ้น นอกจากการส่งเสริมผู้บริหาร
สถานศึกษาแล้ว ยังต้องให้ความสําคัญกับการพัฒนาครูผู้สอนให้มีความเป็นบุคคลท่ีมีความพร้อมสามารถที่จะ
ขับเคล่ือนนโยบายและนําพาองค์กรไปสู่ความสําเร็จอีกทางหนึ่งด้วย 
 ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
  1. ควรมีการศึกษาการบริหารจัดการในรูปแบบการพัฒนาองค์กรอัจฉริยะของโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืนๆ 
  2. ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่นท่ีคาดว่าจะมีผลต่อความเป็นองค์กรอัจฉริยะ โดยพิจารณาใน
เรื่อง บรรยากาศที่สนับสนุนเรียนรู้ในองค์กรอัจฉริยะ การพัฒนาองค์กรของโรงเรียนไปสู่องค์กรอัจฉรยิะ และ
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความเป็นองค์กรอัจฉริยะ ซ่ึงจะช่วยทําให้การศึกษาความเป็นองค์กรอัจฉริยะมีความสมบูรณ์
ย่ิงข้ึน 
  3. ควรมีการพัฒนาตัวชี้วัดระดับความเป็นองค์กรอัจฉริยะท่ีเป็นเกณฑ์มาตรฐานสําหรับ
องค์กรอัจฉริยะเพ่ือขยายผลการวิจัยให้ดีขึ้นต่อไป
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