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บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) ระดับการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา 
2) ระดับการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา และ 3) การพัฒนาบุคลากรท่ีสงผล 
ตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารและครูในสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จำนวน 291 คน ไดมาโดยการสุม
แบบแบงชั้นตามสัดสวน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามท่ีสรางข้ึนโดยผูวิจัย สถิติ 
ที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห 
การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน  

ผลการวิจัยพบวา 
1.  การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาอยูในระดับมากท้ังภาพรวมและรายดาน 
2.  การเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษาอยูในระดับมากท้ังภาพรวมและรายดาน 
3.  การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา ไดแก ดานการมอบหมายงาน การเขารวมประชุม

สัมมนา การหมุนเวียนงาน การฝกอบรมในขณะทำงาน และการดูงานนอกสถานท่ีเปนปจจัยท่ีสงผล
ตอการเปนองคกรแหงการเรียนรู โดยรวมกันทำนายไดรอยละ 75.10 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .01 
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ABSTRACT 

This research aimed to study: 1) the level of personnel development in educational 

institutions; 2) the level of the learning organization in educational institutions; and 

3) personnel development affecting the learning organization in educational institutions. 

The research samples derived by proportional stratified random, sampling were 291 

administrators and teachers of educational institution under the Jurisdiction of Kanchanaburi 

Primary Educational Service Area 2. The research instrument was a instrument was a 

questionnaire constructed by the researcher. The statistics used for data analysis were 

percentage, mean, standard deviation, and stepwise multiple regression analysis.  

The findings of this research were as follows:  

1. Overall and in specific aspects, the personnel development in educational 

institutions was at a high level. 

2. Overall and in specific aspects, the learning organization in educational 

institutions was at a high level. 

3. The personnel development in the aspects of job enrichment, participation in 

meeting and seminar, job rotation, on the job training and field trip study together predicted 

learning organization in educational institutions at the percentage of 75.10 with statistical 

significance at .01. 

 

Keywords: personnel development, learning organization, primary education 

 

บทนำ 
 สภาพแวดลอมของสังคมปจจุบันมีการเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็วในทุกดาน  

ความเจริญกาวหนาของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

มีผลตอองคกรตาง ๆ ตองปรับตัวใหเขากับสถานการณปจจุบัน เพ่ือรองรับความทาทายตอ 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นรวมถึงความสามารถในการแขงขัน เพ่ือความอยูรอดและความเจริญเติบโต 

ขององคกร ดังที่ เนตรพัณณา ยาวิราช (2556: 1) ไดกลาววา การเปลี่ยนแปลงเปนส่ิงที่เกิดขึ้น 
ในทุกองคกรอยางหลีกเล่ียงไมได การบริหารงานในองคกรทุกแหงตางเผชิญตอการเปลี่ยนแปลง 

ของสภาพแวดลอมภายนอก การเปล่ียนแปลงองคกรเปนกระบวนการท่ีทำใหองคกรมีประสิทธิภาพ

มากขึ้นในการทำงานใหบรรลุวัตถุประสงค การเปล่ียนแปลงน้ีเก่ียวของกับสวนตาง ๆ ภายในองคกร

และมีผลกระทบตอการใชอำนาจหนาท่ีในสายการบังคับบัญชา ความรับผิดชอบของสมาชิก 
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ในองคกร และการติดตอสื่อสารในองคกร รวมทั้งแรงผลักดันจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

ใหม ๆ ขยายขอบเขตไปสูสากล การเปล่ียนแปลงมีความสำคัญคือ การเปล่ียนแปลงทำใหองคกร

ปรับตัวในการตอบสนองตอสิ่งแวดลอม 

องคกรจำเปนตองอาศัยความเปนองคกรแหงการเรียนรู เปนองคประกอบหลักท่ีมี 

ความสำคัญ ทั้งน้ีเพราะยุคโลกาภิวัตนเปนยุคท่ีไรพรมแดน การเปล่ียนแปลงเปนไปอยางรวดเร็ว 

ความรูที่มีอยูอาจจะลาสมัยไปอยางรวดเร็วจำตองแสวงหาความรูใหม ๆ มาทดแทนอยางตอเน่ือง 

ธีระ รุญเจริญ (2553: 211) ไดกลาววา “ในยุคโลกาภิวัตน การเปล่ียนแปลงดานองคความรู และ

กระบวนการบริหารจากองคกรหน่ึงจะสงผลกระทบตอองคกรอื่นอยางหลีกเล่ียงไมได ความหางไกล

ไมใชอุปสรรคในการติดตอสื่อสารและการเรียนรูรวมกัน ความจำเปนในการพัฒนาองคกรใหมี

ศักยภาพมีความสำคัญตอความอยูรอดและความกาวหนาขององคกรมาก นั่นคือ ทำใหองคกร 

เปนองคกรแหงการเรียนรู ทุกคนจำเปนตองพัฒนาความรู ความสามารถของตนเอง ใหสามารถใช 

ในการปฏิบัติงานไดดีย่ิงขึ้น” ดังนั้น ในระดับสถานศึกษาจึงมีความจำเปนท่ีจะตองสรางโรงเรียน 

ใหเปนโรงเรียนแหงการเรียนรูเปนเร่ืองที่ไมสามารถหลีกเล่ียงได โดยเฉพาะอยางย่ิงการศึกษา 

ในยุคโลกาภิวัตน และโรงเรียนแหงการเรียนรูก็จะเจริญกาวหนาไปอยางตอเน่ืองจำเปนตองอาศัย

บุคลากรในโรงเรียนและบุคคลอื่นท่ีเก่ียวของ โดยเฉพาะอยางย่ิงความเปนผูนำของผูบริหาร 

สถานศึกษา ดังที่ วิโรจน สารรัตนะ (2544: 8) ไดใหขอคิดเห็นตอเรื่องน้ีวา เปนสิ่งท่ีทาทาย 

ตอความรับผิดชอบของผูบริหารในการท่ีจะทำใหโรงเรียนเปนองคกรแหงการเรียนรูขึ้นมา  

โดยส่ิงทาทายท่ีสำคัญน้ันก็คือ การพัฒนา (development) เปนการพัฒนาท้ังในระดับตัวบุคคลและ

ในระดับองคกรไมควรแยกออกจากกัน เพราะท้ังสองสวนตางชวยสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาซ่ึงกัน

และกัน ดังน้ัน ผูบริหารจึงจะตองเปนนักสงเสริม นักทาทาย นักสรางสรรค และนักประสานเพ่ือ 

ความเจริญกาวหนาของท้ังบคุคลและองคการ และฮวิส (Hughes, 1999 อางถึงใน วิโรจน สารรตันะ, 
2544: 8) ก็เห็นวาผูบริหารจะไมใชเพียงผูนำท่ีเปนแบบอยางหรือผูนำท่ีมีความสามารถพิเศษเทาน้ัน 
แตจะกลายเปนนักออกแบบ เปนสถาปนิก และเปนศิลปนท่ีมีจินตนาการสรางสรรคและรับผิดชอบ

ตอการเสริมสรางบรรยากาศแหงการเรียนรูอีกดวย” 

มาตรฐานการศึกษาของชาติ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ไดระบุไววา อุดมการณสำคัญของการจัดการศึกษา คือ การจัดใหมีการศึกษาตลอดชีวิตและ 

สรางสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู การศึกษาสรางคุณภาพชีวิต และสังคมบูรณาการ 
อยางสมดุล ระหวางปญญาธรรม คุณธรรม และวัฒนธรรม เปนการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือคนไทย

ทั้งปวง มุงสรางพ้ืนฐานท่ีดีในวัยเด็ก ปลูกฝงความเปนสมาชิกท่ีดีของสังคมต้ังแตวัยการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน และพัฒนาความรูความสามารถ เพ่ือการทำงานท่ีมีคุณภาพ โดยใหสังคมทุกภาคสวน 

มีสวนรวมในการจัดการศึกษาไดตรงตามความตองการของผูเรียน นอกจากน้ัน พระราชบัญญัติ 

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2452 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 52 ระบุวา 
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“ใหกระทรวงศึกษาธิการสงเสริมใหมีระบบ กระบวนการผลิต การพัฒนาครูคณาจารยและบุคลากร

ทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเปนวิชาชีพช้ันสูง โดยการกำกับ ประสานให

สถาบันท่ีทำหนาท่ีผลิตและพัฒนาครู คณาจารย รวมทั้งบุคลากรประจำการอยางตอเน่ือง รัฐพึง

จัดสรรงบประมาณและจัดตั้งกองทุนพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาอยางเพียงพอ”   

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2553: 5-6) ไดดำเนินการติดตามและประเมินผล 

การปฏิรูปการศึกษาท่ีผานมา พบปญหาท่ีตองปรับปรุงเรงแกไข พัฒนาและสานตอ ดานการผลิต

และพัฒนาครู คณาจารย อาจารยใหมีความรู ความสามารถ และมีปริมาณเพียงพอ ที่ผานมาพบวา 

เน่ืองจากนโยบายจำกัดอัตรากำลังคนภาครัฐ ผนวกกับการใชมาตรการจูงใจใหครูออกกอนเกษียณ 

ตั้งแต ป 2543-2549 ทำใหโรงเรียนสูญเสียอัตราครูไปจำนวน 53,948 อัตรา (ครูเกษียณ 74,784 

อัตรา ไดอัตราคืนเพียง 20,863 อัตรา) อีกท้ังบัณฑิตครุศาสตร/ศึกษาศาสตรบางสวนจบแลวไมเปน

ครู อาจารย มีปญหาครูสอนไมตรงวุฒิและการขาดแคลนครูในบางพ้ืนท่ี ทำใหมีการขาดแคลนครู

โดยรวมในเชิงปริมาณและคุณภาพท้ังระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการอาชีวศึกษา ประกอบกับ 

ในอนาคตอีกประมาณ 5-10 ป จะมีครูประจำการเกษียณอายุจำนวนมากกวารอยละ 50 จึงตอง 

เตรียมการเพ่ือรองรับในดานการคัดเลือกบุคคลเขาสูวิชาชีพครู พบวาผูเลือกคณะครุศาสตร/ศึกษา

ศาสตรเปนอันดับทาย ๆ เขาสาขาอ่ืนไมได จึงมาเรียนเปนจำนวนมาก จึงไมไดคนเกง มีใจรักมาเปน

ครู ในดานการพัฒนาครู พบวา ขาดระบบการพัฒนาท่ีมีประสิทธิภาพตอเน่ืองและขาดการดูแล

เอาใจใสอยางจริงจังทำใหครูไมไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ เพียงพอ 

การพัฒนาบุคลากรเปนสิ่งจำเปนที่สถานศึกษาตองดำเนินการอยางตอเน่ือง และตองมี 

การพัฒนาบุคลากรเพ่ือเตรียมความพรอมในการทำงานประกอบกับความเจริญกาวหนาของวิทยาการ

และเทคโนโลยี การแขงขัน การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ดังท่ี เข็มเพชร ประดับศรี  

(2554: 3) ไดกลาววา “การพัฒนาบุคลากรจึงเปนส่ิงท่ีจำเปนอยางย่ิงสำหรับหนวยงาน เพราะถา
หากบุคลากรในหนวยงานไมพยายามท่ีจะศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม ขาดความชำนาญ ขาดประสบการณ
ใหม ๆ บุคลากรเหลาน้ัน ก็จะเปนผูที่ไรประสิทธิภาพทำใหเกิดการทอแทกับการทำงาน จึงจำเปน

อยางย่ิงที่ผูบริหารจำเปนจะตองวางแผนการพัฒนาบุคลากรของตนเองอยางมีระบบและตอเน่ือง” 

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวิเชียร โทกุล (2552: 142-143) ศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนำ

การเปล่ียนแปลงของผูบริหารกับการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุดรธานี พบวา ภาวะผูนำการเปล่ียนแปลงของผูบริหารโรงเรียนมีความสัมพันธ
กันทางบวกกับการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับสูงทุกดาน

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
ผูบริหารสถานศึกษาควรใหความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร ซึ่งถือวาเปนผูที่มีบทบาท

สำคัญในการพัฒนาบุคลากร ดังท่ี เข็มเพชร ประดับศรี (2554:19) ไดกลาววา “ผูที่มีบทบาทสำคัญ

ย่ิงท่ีจะมุงสงเสริมและพัฒนาครูผูสอนใหเปนบุคคลแหงการเรียนรูและสามารถจัดการเรียนการสอน
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เพ่ือพัฒนานักเรียนในโรงเรียนใหมีคุณภาพย่ิงขึ้นก็คือ ผูบริหารสถานศึกษา เน่ืองจากผูบริหาร 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบบริหารงานในฐานะหัวหนาสถานศึกษา การแสดงบทบาทท่ีถูกตองทำให

การบริหารประสบผลสำเร็จ บทบาทในการพัฒนาครูในโรงเรียนเปนภารกิจจำเปนของผูบริหาร 

ที่ตองดำเนินการพัฒนาครูเพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู ซึ่งเปนหัวใจสำคัญ 

ในการปฏิรูปการศึกษา” ผูบริหารสถานศึกษาจำเปนตองเรียนรูการพัฒนาบุคลากร ซึ่งเปนเร่ืองที่ตอง

ศึกษาอยางละเอียดเพ่ือใหเปนไปในแนวทางที่เหมาะสมเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร โดยเฉพาะ

อยางย่ิงการศึกษาในยุคโลกาภิวัตนมีความจำเปนอยางย่ิงที่จะตองสรางสถานศึกษาใหเปนองคกร

แหงการเรียนรู จำเปนตองอาศัยบุคลากรในโรงเรียนและบุคคลอื่นท่ีเก่ียวของ โดยเฉพาะอยางย่ิง

ความเปนผูนำของผูบริหารสถานศึกษา ซึ่งเปนวิถีที่จะพัฒนาบุคลากรและองคกรไปดวยกัน ดังน้ัน 

การพัฒนาบุคลากรท่ีสอดคลองกับการเปนองคกรแหงการเรียนรูยอมทำใหเกิดผลท่ีย่ังยืน เน่ืองจาก

เปนแนวทางท่ีบุคลากรจะยึดถือปฏิบัติสืบทอดตอ ๆ กันไป การจะสรางใหเกิดองคกรแหงการเรียนรู 

ที่ย่ังยืนน้ัน จำเปนตองมีการพัฒนาบุคลากรท่ีสอดคลองและสงเสริมการเปนองคกรแหงการเรียนรู 

การพัฒนาบุคลากรใหเกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงคนั้นผูบริหารจะตองมีการเตรียมการ วางแผน

อยางรอบคอบแลว ปจจัยท่ีสำคัญคือ ตองคัดเลือกวิธีการท่ีเหมาะสมและเปนไปตามความตองการ

ของบุคลากร มีแนวทางการพัฒนาบุคลากร  อาภรณ  ภูวิทยาพันธ (2547: 199-205) ไดวา “แนวทาง 

การพัฒนาบุคลากร ไดแก 1) การฝกอบรมในขณะทำงาน 2) การสอนงาน 3) การเรียนรูดวยตนเอง  

4) การดูงานนอกสถานท่ี 5) การเขารวมประชุมสัมมนา 6) การมอบหมายงาน 7) การศึกษาตอ และ 

8) การหมุนเวียนงาน” และ หนูใจ ทมถา (2551: 132) ไดทำการศึกษาเร่ือง สภาพการพัฒนาบุคลากร 

ที่สงผลคุณภาพการศึกษาดานผูเรียนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนคร 

เขต 3 พบวา ผลการวิจัยพบวา สภาพการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาสกลนคร เขต 3 โดยรวมอยูในระดับมากและเม่ือพิจารณารายดาน พบวา อยูในระดับมาก
ทุกกิจกรรม เรียงลำดับจากมากไปหานอย 3 ลำดับแรก ดังน้ี การฝกอบรมระยะสั้น การระดม 

ความคิด และการสนับสนุนใหไปศึกษาตอ การพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 

จะทำใหสถานศึกษาเปนองคกรท่ีมปีระสทิธิผลมกีารพัฒนาอยางตอเน่ือง เซง็เก (Senge, 1990: 139)  
กลาววา “การบริหารสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรู ผูบริหารควรใชพฤติกรรมบริหาร  

5 ดาน ไดแก 1) ความรอบรูแหงตน 2) แบบแผนความคิด 3) การมีวิสัยทัศนรวม 4) การเรียนรู 

เปนทีม และ 5) ความคิดเชิงระบบ”พัฒนาสถานศึกษาเพ่ือใหบุคลากรสามารถขยายศักยภาพ 

ของตนเองไดอยางตอเน่ือง มีบรรยากาศของการเรียนรูทั้งรายบุคคลและกลุม มีการสอนใหเกิด

กระบวนการคิดวิเคราะห รูปแบบการคิดใหม ๆ ที่หลากหลาย มีการมารวมเรียนรูถึงวิธีการเรียนรู 
ซึ่งกันและกัน เพ่ือสามารถสรางผลงานตามที่ตั้งเปาหมายไวและยังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคน 

ในองคกรใหปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
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จากสภาพปญหาและความตองการดังกลาว ผูวิจัยมีความสนใจอยางย่ิงในการพัฒนา

บุคลากรและการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา จึงมีแนวคิดท่ีจะศึกษาการพัฒนาบุคลากร

ที่สงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม

ศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เพ่ือเปนแนวทางในการสรางหรือปรับเปลี่ยนการพัฒนาบุคลากรเพ่ือนำไปสู

การเปนองคกรแหงการเรียนรูที่ย่ังยืนตอไป 

 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศึกษาระดับการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

2.  เพ่ือศึกษาระดับการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

3.  เพ่ือศึกษาการพัฒนาบุคลากรท่ีสงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

 

ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
1.  ตัวแปรตน ไดแก การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีองคประกอบ 8 ดาน ไดแก 1) การฝกอบรมในขณะ

ทำงาน 2) การสอนงาน 3) การเรียนรูดวยตนเอง 4) การดูงานนอกสถานท่ี 5) การเขารวมประชุม

สัมมนา 6) การมอบหมายงาน 7) การศึกษาตอ และ 8) การหมุนเวียนงาน 

2. ตัวแปรตาม ไดแกการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ซึ่งประกอบดวย 5 ดาน ไดแก 1) ความรอบรู 

แหงตน  2) แบบแผนความคิด 3) การมีวิสัยทัศนรวม 4) การเรียนรูเปนทีม และ 5) ความคิดเชิงระบบ   

 
สมมติฐานของการวิจัย 

การพัฒนาบุคลากรเปนปจจัยท่ีสงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

 

คำจำกัดความเชิงปฏิบัติการ 
1. การพัฒนาบุคลากร หมายถึง สถานศึกษามีกระบวนการดำเนินงานท่ีสนับสนุนและ

สงเสริมใหบุคลากรเพ่ิมพูนความรู ทักษะและความสามารถ ไดแก การฝกอบรมในขณะทำงาน  
การสอนงาน การเรียนรูดวยตนเอง การดูงานนอกสถานท่ี การเขารวมประชมุสมัมนา การมอบหมายงาน 
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การศึกษาตอ และการหมุนเวียนงาน เพ่ือใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

มากย่ิงขึ้น 

2. องคกรแหงการเรียนรู หมายถึง สถานศึกษาสามารถใหบุคลากรในสถานศึกษาขยาย

ศักยภาพของตนเองไดอยางตอเน่ือง มีบรรยากาศของการเรียนรูทั้งรายบุคคลและกลุม มีการสอน 

ใหเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห รูปแบบการคิดใหม ๆ ที่หลากหลาย มีการมารวมเรียนรูถึงวิธีการ

เรียนรูซึ่งกันและกัน เพ่ือสามารถสรางผลงานตามท่ีตั้งเปาหมายไวและยังปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ของคนในองคกรใหปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งประกอบดวยความรอบรู 

แหงตน แบบแผนความคิด การมีวิสัยทัศนรวม การเรียนรูเปนทีมและความคิดเชิงระบบ 

 

วิธีดำเนินการ 
การวิจัยน้ี เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research โดยใชผูบริหารสถานศึกษา

และครูเปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis) 

ประชากร ไดแก ผูบริหารและครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม

ศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ทั้งหมด 103 โรงเรียน ซึ่งมีประชากร โดยจำแนกเปนกลุมผูบริหาร จำนวน 

108 คน และกลุมครูจำนวน 1,014 คน รวมทั้งสิ้น 1,122 คน    

กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารและครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ปการศึกษา 2557 โดยกำหนดกลุมตัวอยางตามตารางสำเร็จรูปของ

เครจซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970 อางถึงใน สุวิมล ติรกานันท, 2551: 178) ไดกลุม

ตัวอยาง จำนวน 291 คน ใชการสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวน (proportional stratified random 

sampling) ดังปรากฏในตารางท่ี 1 

 
ตารางที่ 1  จำนวนประชากร และกลุมตัวอยาง 

 

 

 

 

   
          

 52 540 14 140 

 32 290 8 75 

 24 184 6 48 

 108 1,014 28 263 

 1,122 291 
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การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยมีลักษณะเปนแบบสอบถาม มีขั้นตอนการสรางและพัฒนาดังนี้  

ผูวิจัยศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาบุคลากรและ 

การเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 แลวกำหนดรูปแบบและโครงสรางของแบบสอบถาม กำหนดพฤติกรรมบงชี้ให

ครอบคลุมนิยามตัวแปร แลวนำมาจัดทำเปนขอกระทงคำถามสำหรับการวิจัย โดยผานการแนะนำ

จากอาจารยที่ปรึกษา นำแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึนไปใหผูทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 คน ตรวจสอบ

ความตรงดานเน้ือหา (content validity) ของขอกระทงคำถาม แลวหาดัชนีความสอดคลองระหวาง

ขอคำถามและวัตถุประสงค (index of item objective congruence: IOC) โดยเลือกเฉพาะขอท่ีมี 

คาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.67 และ 1.00 ไดขอคำถามการพัฒนาบุคลากร 38 ขอ และ 

การเปนองคการแหงการเรียนรู 23 ขอ ปรับปรุงแกไขขอกระทงคำถามแลวจัดทำแบบทดสอบ 

ตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ และอาจารยที่ปรึกษานำแบบสอบถามไปทดลองใช (tryout)  

กับผูบริหารและครูในสถานศึกษาท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จำนวน 30 คน นำแบบสอบถามที่รับกลับคืน

มาคำนวณหาความเช่ือมั่น (reliability) โดยการทดสอบคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (   -coefficient) 

ของครอนบาค (Cronbach) ไดคาความเท่ียงของการพัฒนาบุคลากรเทากับ 0.94 และคาความเท่ียง

ของการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษาเทากับ 0.91 ปรบัปรงุขอกระทงคำถามในดานการใช

ภาษาใหมีความเหมาะสมและถูกตองโดยผานการแนะนำจากอาจารยท่ีปรกึษา และจัดทำแบบสอบถาม

ฉบับสมบูรณเพ่ือนำไปใชเก็บขอมูลกลุมตัวอยาง 

 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางข้ึนตามแนวคิดทฤษฎีและเอกสาร

งานวิจัยท่ีเก่ียวของมี 3 ตอน ดังน้ี ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม

มีลักษณะเปนแบบสำรวจรายการ (checklist) ซึ่งสอบถามเก่ียวกับสภาพภาพ ไดแก เพศ อายุ ระดับ
การศึกษาขัน้สงูสดุ ตำแหนงหนาท่ีในการปฏิบตังิาน และประสบการณทำงานในสถานศึกษา ตอนท่ี 2 
แบบสอบถามเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 แบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ โดยวัด 

การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 8 ดาน การกำหนดคาคะแนนของแบบสอบถาม ผูวิจัย 
ไดกำหนดคาคะแนนเปน 5 ระดับ และ ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับการเปนองคกรแหงการเรียนรู

ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 แบบมาตราสวน
ประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ โดยวัดการเปนองคกรแหงการเรียนรู 5 ดาน  
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การเก็บรวบรวมขอมูล 

ดำเนินการจัดสงแบบสอบถาม จำนวน 291ฉบับ ไปยังสถานศึกษาท่ีมีผูบริหารและครู 

ที่ปฏิบัติการสอนที่เปนกลุมตัวอยางเพ่ือขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม โดยผูวิจัยดำเนินการ

เก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง ตามวัน เวลาท่ีนัดหมาย ไดรับแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ 

กลับคืนมา จำนวน 291 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 

 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถาม ดำเนินการคัดเลือกแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ

ครบถวน แลวนำไปวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป ดวยคาสถิติดังน้ี การวิเคราะหขอมูล

ทั่วไปเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ใชการหารอยละ (percentage) และนำเสนอ 

ในรูปตารางประกอบคำบรรยายการวิเคราะหระดับการพัฒนาบุคลากรและการเปนองคกรแหง 

การเรียนรูของสถานศึกษา หาคาเฉล่ีย ( x̄ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนำคาเฉล่ียไปเทียบ

กับเกณฑ ตามแนวคิดของบุญชม ศรีสะอาด (2553: 121) 

การวิเคราะหการพัฒนาบุคลากรท่ีสงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ใชการวิเคราะหการถดถอย

พหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple regression)  

 

ผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะหขอมูลการพัฒนาบุคลากรท่ีสงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูของ 

สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

 

ตอนท่ี 1  ผลการวิเคราะหระดับการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

 การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุร ีเขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x̄ = 4.17, S.D. =0.46) เม่ือพิจารณารายดานพบวา 

การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาอยูในระดับมากทุกดาน โดยการฝกอบรมในขณะทำงาน 

อยูในระดับมากที่สุด ( x̄ = 4.33, S.D.= 0.52) รองลงมา ไดแก การมอบหมายงาน ( x̄ = 4.27,  
S.D. = 0.49) การเขารวมประชุมสัมมนา ( x̄ = 4.27, S.D. = 0.53) การเรียนรูดวยตนเอง ( x̄ = 4.15, 

S.D. = 0.52) การหมุนเวียนงาน ( x̄ = 4.11, S.D. = 0.59) การสอนงาน ( x̄ = 4.08, S.D. = 0.57) 

การศึกษาตอ ( x̄ = 4.07, S.D. = 0.60) และการดูงานนอกสถานท่ี ( x̄ = 4.06, S.D. = 0.62) 
ตามลำดับดังตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2  คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับและลำดับการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 

  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โดยภาพรวม 

       

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหระดับการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

การเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม
ศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x̄ = 4.30, S.D. = 0.47) เมื่อพิจารณา 
รายดานพบวา การเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษาอยูในระดับมากทุกดานโดยความรอบรู
แหงตน ( x̄ = 4.32, S.D. = 0.50) อยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมา ไดแก ความคิดเชิงระบบ 
( x̄ = 4.32, S.D. = 0.51) การเรียนรูเปนทีม ( x̄ = 4.32, S.D. = 0.54) การมีวิสยัทัศนรวม ( x̄ = 4.29, 
S.D. = 0.57) และแบบแผนความคิด ( x̄ = 4.25, S.D. = 0.52) ตามลำดับ 
ตารางที่ 3 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับและลำดับการเปนองคกรแหงการเรียนรูของ 
  สถานศึกษา สงักัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุร ีเขต 2 โดยภาพรวม 

 

           (n=291) 

  S.D.   

1.   4.33 0.52  1 

2.   4.08 0.57  6 

3.   4.15 0.52  4 

4.   4.06 0.62  8 

5.   4.27 0.53  3 

6.   4.27 0.49  2 

7.   4.07 0.60  7 

8.   4.11 0.59  5 

 4.17 0.46   

(n=291) 

  S.D.   

1.   4.32 0.50  1 

2.   4.25 0.52  5 

3.   4.29 0.57  4 

4.   4.32 0.54  3 

5.   4.32 0.51  2 

 4.30 0.47   
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 tot  =  0.49 + 0.32 (X6) + 0.13 (X5) + 0.20 (X8) + 0.13 (X1) + 0.10 (X4)  

 
 tot  =  0.33 (Z6) + 0.15 (Z5) + 0.26 (Z8) + 0.14 (Z1) + 0.13 (Z4) 

           (n=291) 

 df SS MS F Sig. 

Regression 5 48.26 9.65 172.19 .00 

Residual 285 15.97 0.05   

Total 290 64.23    

 b Beta SEb t Sig. 

 0.49  0.13 3.58* .00 

 (X6) 0.32 0.33 0.04 8.09* .00 

 (X5) 0.13 0.15 0.04 2.71* .00 

 (X8) 

 (X1) 

 (X4) 

0.20 

0.13 

0.10 

0.26 

0.14 

0.13 

0.03 

0.03 

0.03 

5.73* 

3.65* 

5.02* 

.00 

.00 

.00 

ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหการพัฒนาบุคลากรท่ีสงผลตอการเปนองคกรแหง 
การเรยีนรูของสถานศกึษา สงักัดสำนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษากาญจนบุร ีเขต 2 

การพัฒนาบุคลากรดานการมอบหมายงาน (X
6
) การเขารวมประชุมสัมมนา (X

5
)  

การหมุนเวียนงาน (X
8
) การฝกอบรมในขณะทำงาน (X

1
) และการดูงานนอกสถานท่ี (X

4
) เปนตัวแปร

ที่ไดรับการเลือกเขาสมการถดถอยและสามารถอภิปรายความแปรผันของการเปนองคกร 
แหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  
ไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาประสิทธิภาพในการทำนาย (R2) เทากับ 0.751 ซึ่ง
แสดงวาการมอบหมายงาน การเขารวมประชุมสัมมนา การหมุนเวียนงาน การฝกอบรม 
ในขณะทำงาน และการดูงานนอกสถานท่ี สงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษาและ
สามารถทำนายประสิทธิผลสถานศึกษาไดรอยละ 75.1 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณได ดังน้ี 

สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนดิบคือ 

 

สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 

 

ตารางที่ 5  ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนการพัฒนาบุคลากรท่ีสงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรู 

  ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  
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อภิปรายผล 
1.  การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 2 ในภาพรวมอยูในระดับมากและเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา การพัฒนา

บุคลากรของสถานศึกษา ดานการฝกอบรมในขณะทำงาน อยูในระดับสูงสุด รองลงมา ไดแก  

การมอบหมายงาน การเขารวมประชุมสัมมนา การเรียนรูดวยตนเอง การหมุนเวียนงาน การสอนงาน 

การศึกษาตอ และการดูงานนอกสถานท่ี ตามลำดับ ทั้งน้ีเพราะผูบริหาร และบุคลากรตระหนักถึง

ความสำคัญของหนาท่ี ความรับผิดชอบ เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายการปฏิบัติงานรวมกันเพ่ือเปนวิถี

ปฏิบัติที่บุคลากรเห็นคุณคารวมกัน ตระหนักและเขาใจตรงกัน ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของหนูใจ  

ทมถา (2551: 132) ที่ศึกษาเร่ือง สภาพการพัฒนาบุคลากรท่ีสงผลคุณภาพการศึกษาดานผูเรียน 

ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 3 พบวา สภาพการพัฒนาบุคลากร 

โดยรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณารายดาน พบวา อยูในระดับมาก ทุกกิจกรรม เรียงลำดับ

จากมากไปหานอย 3 ลำดับแรก ดังน้ี การฝกอบรมระยะส้ัน การระดมความคิด และการสนับสนุน 

ใหไปศึกษาตอ  

2.  การเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม

ศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา  

ความรอบรูแหงตนอยูในระดับสูงสุด รองลงมา ไดแก ความคิดเชิงระบบการเรียนรูเปนทีม การมี 

วิสัยทัศนรวม และแบบแผนความคิด ตามลำดับ ทั้งนี้เน่ืองจากปจจุบันกระแสการเปล่ียนแปลงของ

โลกเปนไปอยางรวดเร็ว ทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ทำใหสถานศึกษาตองมีการพัฒนา

องคกรใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น สถานศึกษาจึงตองมีการพัฒนาบุคลาการเพ่ือให

ทุกคนขยายศักยภาพของตนเองไดอยางตอเน่ือง มีบรรยากาศของการเรียนรูทั้งรายบุคคลและกลุม 

มีการสอนใหเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห รูปแบบการคิดใหม ๆ ที่หลากหลาย มีการมารวมเรียนรูถึง

วิธีการเรียนรูซ่ึงกันและกัน เพ่ือสามารถสรางผลงานตามท่ีต้ังเปาหมายไวและยังปรับเปล่ียนพฤติกรรม

ของคนในองคกรใหปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งประกอบดวยความรอบรู 

แหงตน แบบแผนความคิด การมีวิสัยทัศนรวม การเรียนรูเปนทีม และความคิดเชิงระบบ ท้ังน้ีสอดคลอง
กับงานวิจัยของพรทิวา วันตา (2553: 105-107) ที่ศึกษาเร่ือง องคการแหงการเรียนรูของโรงเรียน

สังกัดสำนักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร พบวา องคการแหงการเรียนรูของโรงเรียน โดยรวมและ
รายดานทุกดานอยูในระดับมาก เรียงลำดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานการมี 

วิสัยทัศนรวม ดานการเรียนรูเปนทีม ดานความคิดเชิงระบบ ดานแบบแผนความคิดอาน และ 

ดานความรอบรูแหงตน  
3. การพัฒนาบุคลากรท่ีสงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุร ีเขต 2 เรียงตามลำดับอทิธิพลจากมากไปหานอย
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ดังน้ี 1) ดานการมอบหมายงาน 2) ดานการเขารวมประชุมสัมมนา 3) การหมุนเวียนงาน 4) การฝก

อบรมในขณะทำงาน และ 5) ดานการดูงานนอกสถานท่ี สงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรู 

ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 อยางมีนัยสำคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยสามารถรวมกันทำนายการดำเนินงานของสถานศึกษาไดรอยละ 75.1 

ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของศศกร ไชยคำหาญ (2550: 198) ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีอิทธิพล 

ตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ 

การเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดานการพัฒนาบุคลากรในองคการ 

มีระดับการเปนองคการแหงการเรียนรูอยูในระดับมาก โดยการมีหองสมุดเปนแหลงเรียนรูของ

บุคลากรมีระดับปจจัยสูงท่ีสุด รองลงมาเปนการจัดการอบรมบุคลากร และผูนำท่ีใหความสำคัญ 

ในการพัฒนาบุคลากร และนอยท่ีสุดเปนการใหงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร 

 3.1  ดานการมอบหมายงานสงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ทั้งน้ีเน่ืองจาก สถานศึกษา

มอบหมายงานใหรับผิดชอบเพิ่มเติม นอกเหนือจากงานในหนาท่ีใหบุคลากรในสถานศึกษาไดอยาง

เหมาะสม มอบงานพิเศษที่มีลักษณะยาก ทาทายความสามารถของบุคลากรในสถานศึกษาไดอยาง

เหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของหนูใจ ทมถา (2551: 145) ไดศึกษาเร่ือง สภาพการพัฒนา

บุคลากรท่ีสงผลคุณภาพการศึกษาดานผูเรียนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร 

เขต 3 พบวา การมอบหมายงานพิเศษ มีอำนาจพยากรณคุณภาพการศึกษาดานผูเรียนโดยรวมและ

รายดาน ไดแก ดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค ดานผูเรียนมีทักษะในการแสวงหา

ความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง และดานผูเรียนมีสุนทรียภาพและ

ลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรีและกีฬา ที่เปนเชนน้ีอาจเปนเพราะการมอบหมายงานพิเศษ ทำใหครู

เปนตัวการท่ีทำใหนักเรียนสามารถลงมือปฏิบัติงานในความรับผิดชอบและลงมือฝกปฏิบัติเพ่ือให
เกิดความชำนาญในดานตาง ๆ  

 3.2  ดานการเขารวมประชุมสัมมนาสงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูของ 

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ทั้งน้ีเน่ืองจาก 
สถานศึกษาสนับสนุนใหบุคลากรมีการประชุมสัมมนาทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน จัดกิจกรรม

ประชุมสัมมนาใหบุคลากรมีการแลกเปล่ียนความรู ความคิดเห็นเพ่ือศึกษาคนควาหรือหาขอสรุป 

ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงอยางตอเน่ือง นำความรูและขอสรุปท่ีไดจากการสัมมนาไปใชในการปฏิบัติงาน 

ประเมินผลและนำผลการสัมมนาวิชาการไปใชในการพัฒนาการปฏิบัติงานใหดีย่ิงข้ึน ซึ่งสอดคลอง

กับผลงานวิจัยของสุเทพ ทิมนาม (2553: 95) ไดศึกษาเร่ือง ธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา 
ที่สงผลตอการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ราชบุรี เขต 1 พบวา การสัมมนาทางวิชาการ ผูบริหารมีการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาอยูใน
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ระดับมาก เพราะเปนกิจกรรมการแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวางผูเขารวมสัมมนาและแลกเปล่ียน

ประสบการณ รวมอภิปราย รวมพิจารณาสาระสำคัญ เพ่ือสรุปสาระสำคัญและประเมิน เพ่ือนำไปแก

ปญหาและหาวิธีการใหม ๆ เพ่ือพัฒนาและแกปญหารวมกัน 

 3.3  ดานการหมุนเวียนงานสงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เน่ืองจากจัดใหบุคลากร 

ในสถานศึกษามีการหมุนเวียนงานกันตามความเหมาะสม เพ่ือใหบุคลากรมีความกระตือรือรน 

ในการทำงาน กระตุนใหมีการต่ืนตัว ในการทำงานใหมอยูเสมอ สงเสริมใหบุคลากร มีความรูและ

ทักษะท่ีหลากหลายเพ่ิมขึ้น ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของหนูใจ ทมถา (2551: 139) ที่ศึกษาเร่ือง 

สภาพการพัฒนาบุคลากรท่ีสงผลคุณภาพการศึกษาดานผูเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาสกลนคร เขต 3 พบวาการหมุนเวียนตำแหนง มีสภาพการพัฒนาอยูในระดับมาก ที่เปน 

เชนน้ีเพราะบุคลากรเห็นความสำคัญของการสับเปลี่ยนหนาท่ีของการทำงานเพ่ือเปนการเรียนรู 

งานอ่ืน ๆ ภายในสถานศึกษา เปนการเพ่ิมประสบการณในการทำงาน กอใหเกิดความกระตือรือรน

ในการทำงาน ไมรูสึกจำเจซ้ำซาก  

 3.4  ดานการฝกอบรมในขณะทำงานตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เน่ืองจากสถานศึกษาสนับสนุน

และสงเสริมใหบคุลากรไดรบัการฝกอบรมอยางตอเน่ือง สงบคุลากรเขารับการฝกอบรมจากหนวยงาน

ภายนอกสถานศึกษา เพ่ือนำความรูและแนวคิดใหม ๆ มาอบรมถายทอดใหกับบคุลากรในสถานศึกษา 

และนำความรูมาประยุกตใชในการปฏิบตังิาน ซึง่สอดคลองกับงานวิจยัของหนูใจ ทมถา (2551: 137) 

ไดศึกษาเร่ือง สภาพการพัฒนาบุคลากรที่สงผลคุณภาพการศึกษาดานผูเรียนในโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 3 พบวา ดานการศึกษางานไปพรอมการปฏิบัติงาน 

มกีารพัฒนาอยูในระดบัมาก ทีเ่ปนเชนนีเ้พราะวาการศึกษางานไปพรอมการปฏบิตังิานเปนการเรียนรู 
การทำงานไปพรอมกับการทำงาน มีปญหา มีอุปสรรคอยางไรสามารถปรึกษาผูรูและครูซึ่งทำงาน 
มากอน  

 3.5  ดานดูงานนอกสถานท่ีสงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เปนลำดับสุดทาย ทั้งน้ีเน่ืองจาก 
สถานศึกษาสนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรไปสังเกตการทำงานของโรงเรียนหรือองคกรอ่ืนจัด 

เพ่ือใหบุคลากรไดแลกเปลี่ยนความรู เทคนิค ประสบการณทำงาน และวิธีการทำงานใหมระหวาง

หนวยงาน นำความรูและประสบการณตรงจากการศึกษาดูงานนอกสถานท่ีมาถายทอดใหกับบุคลากร 

ในสถานศึกษาทราบ ประเมินและรายงานผลการศึกษาดูงาน เพ่ือนำผลที่ไดจากศึกษาดูงาน 
นอกสถานท่ีมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานใหดีย่ิงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุเทพ ทิมนาม 

(2553: 95) ไดทำการศึกษาเร่ือง ธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอการพัฒนาบุคลากร 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 
Vol.6 No. 2 July-December 2015 123

ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 พบวา ผูบริหารมี 

การพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาดานการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี อยูในระดับมาก เพราะเปน

กิจกรรมท่ีจะชวยใหครูรูและเขาใจวาส่ิงท่ีตนทำน้ันเปนกระทำท่ีดีที่สุดแลวหรือไม ทำใหเกิดความคิด

มองเห็นตัวเองในการดำเนินงานตลอดจนอุปสรรคตาง ๆ ที่อาจจะนำมาปรับปรุงใชในโรงเรียน 

ของตนบาง เปนกิจรรมการพัฒนาบุคลากรท่ีอำนวยประโยชนกับบุคคล เปนกิจกรรมหนึ่งท่ีโรงเรียน

ควรจัดเปนอยางย่ิงเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ วิสัยทัศนในการปฏิบัติงานสามารถนำความรูที่ไดมาประยุกต

ใชกับงานของตนเองได 

สำหรับการวิจัยคร้ังน้ีพบวา การสอนงาน การเรียนรูดวยตนเอง และการศึกษาตอไมสงผล

ตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 2 ทั้งนี้เน่ืองจากสถานศึกษายังขาดการสนับสนุนใชกระบวนการสรางระบบพี่เลี้ยง 

ในการพัฒนาบุคลากร ใหคำปรึกษา แนะนำ และสอนวิธีในการปฏิบัติงานในหนาท่ีใหกับบุคลากร 

ทีเ่ขามาทำงานใหม สอนวธีิในการปฏิบตังิานในหนาท่ีจากผูบงัคบับญัชา หวัหนางานหรือเพ่ือนรวมงาน 

การขาดจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหบุคลากรแลกเปล่ียนความคิดเห็น แนะนำใหคำปรึกษา เพ่ือเปน

แนวทางใหสามารถปฏิบัติงานในหนาท่ีไดดีย่ิงข้ึน สถานศึกษาขาดแคลนงบประมาณในการสนับสนุน 

ส่ือและแหลงการเรียนรูในสถานศึกษาไดเพียงพอกับการใชงานของบุคลากรในสถานศึกษา สนับสนุน

แหลงการเรียนรูนอกสถานศึกษา สงเสริมใหบุคลากรใชสื่อเทคโนโลยีในการศึกษา คนควาหาความรู

สนับสนุนงบประมาณในการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร จัดกิจกรรมใหบุคลากรมีการแลกเปล่ียน

เรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษาสงเสริมใหบุคลากรในสถานศึกษามีการศึกษา คนควา หาความรู

ดวยตนเอง จากแหลงเรียนรูและส่ือตาง ๆ รอบตัว 

 

ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะเพ่ือการนำไปใช 

 1.1  ผูบริหารในสถานศึกษาควรใหความสนใจในการพัฒนาบุคลากรควรสงเสริมใหมี
การสอนงาน การศึกษาตอ และการดูงานนอกสถานท่ี ใหกับบุคลากรในสถานศึกษา  

 1.2  ผูบริหารสถานศึกษาควรสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร การฝกอบรมในขณะทำงาน 

การมอบหมาย การเขารวมประชุมสัมมนา เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา 

ใหดีย่ิงขึ้น 

 1.3  สถานศึกษาและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ นำแนวทางการพัฒนาบุคลากรท่ีสงผล 

ตอการเปนองคกรแหงการเรียนรู ไดแก 1) ดานการมอบหมายงาน 2) ดานการเขารวมประชุมสัมมนา 

3) การหมุนเวียนงาน 4) การฝกอบรมในขณะทำงาน และ5) ดานการดูงานนอกสถานท่ี เพ่ือเปน
แนวทางพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรู  
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 1.4  สถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของ ควรมีการสนับสนุน สงเสริมและจัดกิจกรรม

เพ่ือพัฒนาผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการ ตลอดจนมีการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล และนำ

ผลการประเมินมาใชในการพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรใหดีย่ิงขึ้นตอไป 

2. ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 

 2.1  ควรศึกษาปจจัยท่ีเชิงสาเหตุของการพัฒนาบุคลากรในการพัฒนาสถานศึกษา 

ใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 

 2.2  ควรศึกษาแนวปฏิบัติที่เปนเลิศในการพัฒนาบุคลากร 

 2.3  ควรศึกษาการพัฒนาบุคลากรท่ีสงผลตอการเปนประสิทธิผลของสถานศึกษา 

 

สรุป 
 การพัฒนาบุคลากรสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมากท้ังภาพรวมและรายดาน การเปนองคกรแหงการเรียน

รูของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โดยภาพรวม 

อยูในระดับมากท้ังภาพรวมและรายดาน การพัฒนาบุคลากรท่ีสงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรู

ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เรียงตามลำดับ

อิทธิพลจากมากไปหานอยดังน้ี 1) ดานการมอบหมายงาน 2) ดานการเขารวมประชุมสัมมนา  

3) การหมุนเวียนงาน 4) การฝกอบรมในขณะทำงาน และ 5) ดานการดูงานนอกสถานท่ี ที่สงผล 

ตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 2 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 งานวิจัยน้ีพบวา การพัฒนาบุคลากร  

ซึ่งไดแก ดานการมอบหมายงาน ดานการเขารวมประชุมสัมมนา การหมุนเวียนงาน การฝกอบรม 

ในขณะทำงาน และดานการดูงานนอกสถานท่ี สามารถทำนายการเปนองคกรแหงการเรียนรู 

ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ไดรอยละ 75.1 
 

เอกสารอางอิง 
เข็มเพชร ประดับศรี. (2554). การพัฒนาครูของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี 
 การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3. วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต  

 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ. 

ธีระ รุญเจริญ. (2553). ความเปนมืออาชีพในการจัดและบริหารการศึกษายุคปฏิรูปการศึกษา.   
 กรุงเทพฯ: ขาวฟาง. 

เนตรพัณณา ยาวิราช. (2556). การจัดการสมัยใหม (พิมพครั้งท่ี 8). กรุงเทพฯ: ทริปเพ้ิล กรุป. 

บุญชม ศรีสะอาด. (2553). การวิจัยเบื้องตน (พิมพครั้งท่ี 8). กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาสน. 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 
Vol.6 No. 2 July-December 2015 125

พรทิวา วันตา. (2553). องคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรี  

 กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร 

 การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา. 

วิเชียร โทกุล. (2552). ความสัมพันธระหวางภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร 
 กับการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 อุดรธานี. วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. 

วิโรจน สารรัตนะ. (2544). โรงเรียน:องคการแหงการเรียนรู กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี 

 ทางการบริหารการศึกษา. ขอนแกน: อักษราพิพัฒน. 

ศศกร ไชยคำหาญ. (2550). ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเปนองคการแหงการเรยีนรูของสถานศกึษา 

 ขั้นพ้ืนฐาน. ดุษฎีนิพนธปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

สุเทพ ทิมนาม. (2553). ธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอการพัฒนาบุคลากร 

 ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1.   

 วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิต 

 วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง. 

สวิุมล ตริกานนท. (2551). ระเบยีบวธีิการวจัิยทางสังคมศาสตร: แนวทางสูการปฏบิตั.ิ กรุงเทพฯ:  

โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2553). ขอเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง 

 (พ.ศ. 2552-2561). กรุงเทพฯ: สำนักนโยบายและแผนการศึกษา. 

หนูใจ ทมถา. (2551). สภาพพัฒนาบุคลากรที่สงผลตอคุณภาพการศึกษาดานผูเรียน 

 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 3. วิทยานิพนธปริญญา 
 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 สกลนคร. 

อาภรณ  ภูวิทยพันธ. (2547). Career development in practice. กรุงเทพฯ: เอชอารเซ็นเตอร. 
Senge, P. (1990). The fifth discipline: The art and practice of the learning organization.   

 New York: McGraw-Hill.  

 

 




