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บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) ระดับการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 2) ระดับ

การเปนองคการแหงการเรียนรู และ 3) การพัฒนาบุคคลากรทางการศึกษาซึ่งเปนปจจัยท่ีสงผล 

ตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและ 

ครูผูสอนของรัฐ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 จำนวน 310 คน  

ไดมาโดยการสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามที่สรางข้ึน

โดยผูวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน 
ผลการวิจัยพบวา 

1. การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา อยูระดับมากท้ังในภาพรวมและรายดาน 

2. การเปนองคการแหงการเรียนรู อยูระดับมากท้ังในภาพรวมและรายดาน  
3. การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาดานการประชุมปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน การศึกษา

ตอและการศึกษาทางไกล และการนิเทศการสอน เปนปจจัยท่ีสงผลตอการเปนองคการแหง 

การเรียนรูของสถานศึกษา โดยรวมกันทำนายไดรอยละ 65.60 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 

คำสำคัญ :  การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา องคการแหงการเรียนรู ประถมศึกษา 
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ABSTRACT 

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

2) level of learning organization; and 3) educational personnel development affecting 

learning organization in educational institutions. The research samples, derived by 

proportional stratified random sampling, were 310 administrators and teachers of educational 

institutions under the Jurisdiction of Ratchaburi Primary Educational Service Area Office 

2. The research instrument was a questionnaire constructed by the researcher. The statistics 

used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, and stepwise 

multiple regression analysis.   

The findings of this research were as follows: 

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

the high level. 

2.  Overall and in specific aspects, the learning organization was at the high level. 

3.  The educational personnel development in the aspects of workshop, field study, 

further study, and teaching supervision together predicted the learning organization in 

educational institutions at the percentage of 65.60 with statistical significance at .05. 

 

Keywords:  educational personnel development, learning organization, primary education 

 

บทนำ 
การศึกษาถือวาเปนพลังทางปญญาท่ีสำคัญท่ีสุดสำหรับประชาชนในการพัฒนาตนเอง 

สังคมและชาติบานเมืองใหรุงเรือง ในโลกยุคปจจุบันมีการเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว ซึ่งเปน 

สังคมเศรษฐกิจฐานความรูที่แขงขันกันดวยปญญาและความรูเปนรากฐานในการทำงาน โดยให 

ความสำคัญกับการพัฒนางานดานการศึกษาเพ่ือสงเสริมบุคลากรของประเทศใหมีความรู และ

สามารถปรับตัวใหทันตอสถานการณและการเปล่ียนแปลงเพ่ือพัฒนาองคการสูการเปนองคการ 
แหงการเรียนรูอยูตลอดเวลา ดังท่ี ยุรพร ศุทธรัตน (2552: 55) ไดกลาววา การเรียนรู เปนปจจัย

สำคัญตอการพัฒนาองคการเพ่ือใหเปนองคการแหงการเรียนรู ซึ่งการเรียนรูไมไดมีเพ่ือเปนทางเลือก 

แตเปนกิจกรรมที่ไมสามารถหลีกเล่ียงไดและถือไดวาเปนหลักท่ีสำคัญในชีวิตประจำวันของ 
การทำงานในองคการ 

การปฏิรูปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 11 พ.ศ. 2555–2559 (สำนักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติสำนักนายกรัฐมนตรี, 2554: 39) กลาวถึง
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สาระสำคัญท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาประเทศสูความสมดุลและยั่งยืน จะตองใหความสำคัญกับ 

การเสริมสรางทุนของประเทศท่ีมีอยูใหเขมแข็งและมีพลังเพียงพอในการขับเคล่ือนกระบวนการ

พัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาคนหรือทรพัยากรมนุษยใหเขมแขง็ พรอมรบัการเปล่ียนแปลงโลก

ในยุคศตวรรษที่ 21 และการเสริมสรางปจจัยแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาคุณภาพของคนท้ังในเชิง

สถาบันระบบโครงสรางของสังคมใหเขมแข็ง จึงสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พ.ศ. 2550 (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2553: 15) เก่ียวกับแนว

นโยบายดานการศึกษาการพัฒนาครูในสวนของการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา

ในทุกระดับและทุกรูปแบบใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดใหมี

แผนการศึกษาแหงชาติ กฎหมายเพ่ือพัฒนาการศึกษาของชาติ จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษาใหกาวหนาทันการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก จะเห็นไดวาบุคลากรทาง 

การศึกษาจะตองไดรับการพัฒนาตนเองใหมีประสิทธิภาพ ภายใตกรอบกฎหมายการศึกษา ดังที่ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน, 

2555: 19) มาตรา 52 ใหกระทรวงศึกษาธิการสงเสริมใหมีระบบกระบวนการผลิตการพัฒนาครู 

คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาใหมคีณุภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเปนวิชาชพีชัน้สงู 

โดยการกำกับ และประสานใหสถาบันท่ีทำหนาท่ีผลิตและพัฒนาครู คณาจารย รวมท้ังบุคลากร

ทางการศึกษาใหมีความพรอมและมีความเขมแข็งในการเตรียมบุคลากรใหมและการพัฒนาบุคลากร

ประจำการอยางตอเน่ือง รัฐพึงจัดสรรงบประมาณและจัดต้ังกองทุนพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากร 

ทางการศึกษาอยางเพียงพอ เมื่อบุคลากรในองคการไดรับการพัฒนาก็สงผลใหองคการน้ัน ๆ ไดรับ

การพัฒนาตามไปดวย 

ดังน้ัน การพัฒนาองคการใหมีประสิทธิภาพไมวาจะเปนหนวยงานท้ังภาครัฐบาลและเอกชน 

สิ่งท่ีเปนปญหาสวนใหญมักมีสาเหตุมาจากบุคลากรท่ีมีแนวคิดท่ีแตกตางดวยสถานภาพ ความรู 
ความคิดและประสบการณในดานตาง ๆ รวมถึงปจจัยการตอตานในการเปล่ียนแปลงพัฒนา จึงเปน

ปจจยัท่ีสงผลใหองคการไมประสบผลสำเรจ็ตามทีต้ั่งเปาหมายไว ดงัท่ี สนุนัทา เลาหนันทน (2551: 7) 

กลาวถึงความแตกตางระหวางบุคคลวา บุคคลมีพลังท่ีจะตอสูกับความเหน็ดเหน่ือยความลำบาก 
ไมเทากัน บางคนเม่ือไดรับมอบหมายใหทำงานหนักก็จะถอยหนีเพราะรางกายสูงานหนักไมไหว 

แตสำหรับบางคนสูงานหนักไดทัง้รางกายและจิตใจ บคุคลมคีวามรักและสนใจการทำงานไมเหมือนกัน 

บางคนรักงานและชอบทำงาน เลือกทำงานท่ีทาทาย มีความนาสนใจ ซึ่งเปดโอกาสใหเขาแสดงออก
ถึงความสามารถและความรับผิดชอบ บุคคลมีความรับผิดชอบตอภารกิจที่ไดรับมอบไมเทากัน 

บางคนรับผิดชอบตองานสูงเพราะมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิในผลงาน มีความตองการใหงานกาวหนา 

ตรงขามกับบางคนมีความรับผิดชอบนอยและไมกระตือรือรนท่ีจะทำงาน ทั้งน้ี พระราชบัญญัติ 

สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 49 อางถึงใน จอมพงศ มงคลวนิช (2556: 
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153-154) กำหนดใหมีมาตรฐานวิชาชีพ 3 ดาน ประกอบดวย มาตรฐานความรูและประสบการณ

วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติตนกำหนดมาตรฐานวิชาชีพทาง 

การศึกษาเปนเครื่องมือสำคัญท่ีจะชวยใหผูประกอบวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาจะตองประพฤติ

ปฏิบัติเพ่ือใหเกิดผลตอผูรับบริการสูการเปนบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพสงผลตอ 

การพัฒนาองคการใหมีประสิทธิผลยิ่งขึ้นตอไป  

จากความจำเปนท่ีกลาวมาขางตนสถานศึกษาทุกแหงควรจะตองตระหนักถึงความสำคัญ

ของการพัฒนาบุคคลากรทางการศึกษาเพ่ือใหสถานศึกษาของตนเองไดพัฒนาจนกอใหเกิดประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลเปนลำดับตอไป ในการน้ีสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

ซึ่งเปนหนวยงานท่ีอยูภายใตการกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ พบวา สถานศึกษาท่ีเขารับประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ปงบประมาณ 

2554–2556 จำนวน 140 แหง ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดรับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) จำนวน 96 แหง คิดเปนรอยละ 

68.57 ไมไดรับการรับรอง จำนวน 44 แหง คิดเปนรอยละ 31.43 (สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2, 2556: <http:...>) ซึ่งปญหาดังกลาวมาจากการขาดแคลนครูถึงจำนวน 

66 อัตรา รวมท้ังครูสอนไมตรงตามวุฒิ และครูมีภาระงานอ่ืนมากนอกเหนือจากงานสอน สรุปไดวา 

เมื่อบุคลากรมีภาระงานมาก ขาดความพรอมในการพัฒนาตนเอง จึงสงผลกระทบตอสถานศึกษา 

ทำใหการบริหารสถานศึกษาไมบรรลุผลตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว และไมกอใหเกิดการเปนองคการ

แหงการเรียนรูตามมา 

จะเห็นไดวา ถาบุคลากรในองคการมีการเรียนรูอยางเปนระบบจะทำใหองคการมีความได

เปรียบทางการแขงขันได ซึ่งแนวคิดที่สามารถพัฒนาองคการไปสูการมีระบบในการเรียนรูแบบ

ตอเน่ืองดวยตัวเองไดนั้น คือ แนวคิดองคการแหงการเรียนรู (learning organization) ดวยเหตุผล
และความจำเปนดังกลาวขางตน ผูวิจัยในฐานะท่ีเปนบุคลากรทางการศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษา 

เก่ียวกับการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาท่ีสงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูในสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาใหเปนองคการแหงการเรียนรูตอไป 
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วัตถุประสงค 
1.  เพ่ือศึกษาระดับการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 

2.  เพ่ือศึกษาระดับการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา 

3. เพ่ือศึกษาการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเปนปจจัยท่ีสงผลตอการเปนองคการ 

แหงการเรียนรูของสถานศึกษา 

 

สมมติฐานของการวิจัย 
การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ประกอบดวย 1) การฝกอบรมบุคลากร 2) นิเทศการสอน 

3) สัมมนา 4) ประชุมปฏิบัติการ 5) ศึกษาดูงาน และ 6) ศึกษาตอและการศึกษาทางไกล เปนปจจัย 

ที่สงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา 

 

คำจำกัดความเชิงปฏิบัติการ 
1.  การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง วิธีการสรางเสริมสนับสนุนใหบุคลากร

ทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 สามารถดำเนินการ

พัฒนาความรูความชำนาญของบุคลากรในองคการใหมีสมรรถภาพที่ดีขึ้นมีเทคนิคตาง ๆ  

ในการจัดการเรียนการสอน สงเสริมความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน ตลอดจนทัศนคติของบุคลากร 

ที่มีผลใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ มีความพรอมสำหรับรองรับการเปลี่ยนแปลงขององคการ 

โดยผูวิจัยใชแนวคิดของจอมพงศ มงคลวนิช (2556: 113-149) ประกอบดวย  

 1)  การฝกอบรมบคุลากร หมายถึง บคุลากรทางการศึกษาสามารถนำความรู ความสามารถ 

ความเขาใจมาใชในการปฏิบัติงาน สงเสริมทักษะและสรางเจตคติที่ดีตอการปฏิบัติงาน 

มีความเช่ียวชาญในการปฏิบัติมากข้ึน            

 2)  การนิเทศการสอน หมายถึง บคุลากรทางการศึกษาไดรบัการนิเทศประเมิน ตดิตามผล 
นำผลการประเมินมาวิเคราะหสรุปหาแนวทางปรับปรุงแกไขวิธีการปฏิบัติงานการสอน มีการจัดทำ

แผนการเรียนรูที่หลากหลาย สอดคลองกับความสามารถของผูเรียน มีการทำวิจัยซอมเสรมิผูเรียน 

 3)  การสัมมนา หมายถึง บุคลากรทางการศึกษาไดมีสวนรวมในการเสนอความรู 
ประสบการณ ความคิดในการแลกเปล่ียนความรูและความคิดเห็นเพ่ือหาขอสรุปรวมกัน บุคลากร 

มสีวนรวมในการแกไขปญหาขององคการ นำผลท่ีไดจากการสัมมนาไปใชในการทำงาน เพ่ือพัฒนางาน

ใหประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

 4)  การประชุมปฏิบัติการ หมายถึง บุคลากรทางการศึกษาได เขารวมประชุม 

ในการดำเนินงาน จัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียน การประชุมปฏิบัติการ จัดทำแผนกลยุทธของ
องคการการประชุมปฏิบัติการ วิเคราะหการจัดทำแผนการเรียนการสอน การประชุมปฏิบัติการ 
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วิเคราะหการจัดทำขอสอบ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงานรวมกัน เพ่ือฝกการแกไข

ปญหา บุคลากรมีสวนรวมในการปฏิบัติงานใหบรรลุตามวัตถุประสงคของสถานศึกษา 

 5)  การศึกษาดูงาน หมายถึง บุคลากรทางการศึกษามีโอกาสไดรับความรู ความเขาใจ 

ทักษะประสบการณจริง ไดแลกเปล่ียนเรียนรูจากผูมีประสบการณหนวยงานองคการอ่ืน สราง

มนุษยสัมพันธที่ดีระหวางผูศึกษาดูงาน ทีมงานสมาชิก ตลอดจนบุคลากรไดเปล่ียนบรรยากาศ 

เกิดการกระตุนความคิดริเร่ิมสรางสรรค เพ่ือนำความรูที่ไดมาประยุกตใชในการพัฒนาองคการ 

 6)  การศึกษาตอและการศึกษาทางไกล หมายถึง บุคลากรทางการศึกษาตระหนักและ

เห็นความสำคัญในการเพ่ิมพูนความรูทักษะในการปฏิบัติงาน ไดรับการสงเสริม สนับสนุน 

ในการศึกษาตอเพ่ือเพ่ิมเติมความรูอยางตอเนื่อง มีความกระตือรือรนในการเรียนรู สื่อเทคโนโลยี 

ที่ทันสมัยเพ่ือสงเสริมการเรียนรูดวยตนเองอยูเสมอ ตลอดจนสามารถนำความรูที่ไดจากการศึกษา

ตอมาใชในการปฏิบัติงานไดจริง 

2.  การเปนองคการแหงการเรียนรู หมายถึง การท่ีสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 มุงมั่นและจูงใจใหบุคคลมีความกระตือรือรนในการท่ีจะพัฒนา

ตนเองอยูตลอดเวลา เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของตนเอง รวมท้ังเปนสถานท่ีซึ่งบุคคลไดเรียนรูรวมกัน 

ในการสรรหา และการถายโอนองคความรู โดยมีองคประกอบของการเปนองคการแหงการเรียนรู  

7 ดาน โดยผูวิจัยสังเคราะหจากแนวคิดของเซนเก (Senge, 2006: 6-9) มารควอรท (Marquardt, 

2005: 45-50), เดซิมอน เวิรนเนอร และแฮริส (Desimone Werner & Harris, 2000: 24), ดาฟท 

(Daft, 1999: 211-212), ลูธานส (Luthans, 1998 อางถึงใน ศันสนีย  จะสุวรรณ, 2550: 50), ศศกร  

ไชยคำหาญ (2550: 5), สุรพงษ เอื้อศิริพรฤทธ์ิ (2547: 180), กิฟฮารท และคณะ (Gephart et al, 

1996 อางถึงใน ยุรพร ศทุธรัตน, 2552: 22), สว ี โก (Swee Goh, 1998 อางถึงใน ยุรพร  ศทุธรัตน, 

2552: 22), วัทคิน และมารสิกค (Watkins and Marsick, 2003 อางถึงใน จอมพงศ มงคลวนิช, 
2556: 261) ผูวิจัยไดวิเคราะหความสำคัญของงานตามความถ่ีจากมากไปหานอยสรุปได 7 งานหลัก 

ประกอบดวย  

 1) กลยุทธขององคการ หมายถึง สถานศึกษามีการกำหนดทิศทาง และการดำเนินงาน
ขององคการ มีการศึกษาวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน และภายนอกองคการ มีการวิเคราะห

โอกาส อุปสรรค จุดแข็ง จุดออน ที่สงผลตอการพัฒนาองคการ มีการคาดการณแนวโนม 

ความเปล่ียนแปลงในอนาคต มีการวิเคราะหที่จะนำไปใช สะทอนภาพท่ีแทจริง สามารถตรวจสอบ
และมีขอมูลรองรับ 

 2) การพัฒนาทรัพยากรบุคคล หมายถึง สถานศึกษามีการเพ่ิมพูนความรูความสามารถ 

ทักษะ ตลอดจนทัศนคติที่ดี การรับรูและเทคนิคตาง ๆ ในการจัดการเรียนการสอน ดวยการฝกอบรม 

ศึกษาดูงาน ตลอดจนการแสวงหาความรูดวยตนเอง เพ่ือการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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 3) วัฒนธรรมองคการ หมายถึง สถานศึกษามีการกำหนดวิถีชีวิต คานิยม ความเชื่อ 

ความเขาใจ และระเบียบแบบแผนการประพฤติปฏิบัติของบุคลากร โดยกำหนดข้ึนมาเพ่ือใชเปน

แบบแผนสำหรับปฏิบัติรวมกัน ซึ่งเปนพฤติกรรมสำหรับตอบสนองตอสภาพแวดลอมขององคการ 

ที่เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว เพ่ือใหองคการสามารถอยูรอดและประสบผลสำเร็จ  

 4) การมีวิสัยทัศนรวมในการทำงาน หมายถึง สถานศึกษามีการกำหนดความสำเร็จ 

ในการพัฒนาองคการโดยการระดมความคิดและประสบการณของบุคลากร เพ่ือมองภาพของ

อนาคตขององคการรวมกัน บุคลากรไดรับการพัฒนาใหมีภาพในอนาคต สอดคลองกับเปาหมาย 

ขององคการท่ีจะใหเกิดพลังและแนวคิดไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีความสอดคลองกับนโยบายและ

ภาระหนาท่ีขององคการ เพ่ือนำพาองคการไปสูจุดมุงหมายไดดีที่สุด 

 5) การคิดอยางเปนระบบ หมายถึง สถานศึกษามีการสงเสริมใหบุคลากรมีกระบวนการ

คิดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติงานตามข้ันตอน และจัดลำดับความสำคัญอยางเปนระบบ 

สามารถตัดสินใจและแกปญหาไดอยางมีวิจารญาณ วางแผนการทำงานใหบรรลุเปาหมาย และนำ

ผลการประเมินมาปรับปรุงแกไขได 

 6) การทำงานเปนทีม หมายถึง สถานศึกษาสงเสริมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน 

ของกลุมคนที่มีจุดมุงหมายในการทำงานรวมกันเพ่ือใหจุดมุงหมายสัมฤทธ์ิผลตามเปาหมาย  

มีการแลกเปล่ียนความคิดและประสบการณซึ่งกันและกันอยางตอเน่ือง และสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนา

ภูมิปญญาและศักยภาพของทีมงาน 

 7) การใชเทคโนโลยีในการติดตอสื่อสาร หมายถึง สถานศึกษามีการนำเทคโนโลยี 

ที่เหมาะสม มาประยุกตใชในการบริหารจัดการประกอบกับการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน 

ตาง ๆ ในองคการ นำเทคโนโลยีมาชวยในการแกไขปญหาตาง ๆ ใหสำเร็จอยางสะดวกรวดเร็ว  

ถูกตอง ทันสมัย สามารถนำมาใชในการสืบคนหาความรูเรียกหาขอมูลสารสนเทศไดสะดวก ประมวล 

จัดเก็บอยางมีระบบและมีประสิทธิภาพ   
 

วิธีดำเนินการ 
การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงบรรยาย (descriptive research) โดยใชผูบริหารสถานศึกษา

และครูเปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis) 

ประชากร ไดแก ผูบริหารและครูในสถานศึกษาของรัฐบาล สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ในปการศึกษา 2557 ประกอบดวย ผูบริหารและครู จำนวน 

1,563 คน 

กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารและครูในสถานศึกษาของรัฐบาล สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ปการศึกษา 2557 ในเขตอำเภอโพธาราม อำเภอบานโปง 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559 
Vol.7 No. 1 January-June 2016 128

อำเภอบางแพ และอำเภอดำเนินสะดวก ไดมาโดยตารางสำเร็จรูปของเครจซี่ และมอรแกน (Krejcie 

and Morgan, 1970 อางถึงใน สุวิมล ติรกานันท, 2551: 179) กำหนดขนาดกลุมตัวอยางการสุม

แบบแบงชั้นตามสัดสวน (proportional stratified random sampling) ซึ่งจำแนกเปนผูบริหาร 

สถานศึกษา จำนวน 28 คน และครูผูสอน จำนวน 282 คน รวมผูใหขอมูลทั้งหมด 310 คน 

จากสถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ดังปรากฏในตารางท่ี 1 

 

ตารางที่ 1 จำนวนประชากร และกลุมตัวอยาง 

การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 

ผูวิจัยไดดำเนินการสรางและพัฒนาเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลตามลำดับ ดังนี้ 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและการเปน
องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา เพ่ือวิเคราะหโครงสรางเน้ือหาตามนิยามศัพทเชิงปฏิบัติการ 
ตัวแปรที่ศึกษา และกำหนดดัชนีชี้วัด จากน้ันสรางแบบสอบถาม ตามดัชนีชี้วัดใหครอบคลุมตัวแปร 

ที่ศึกษา ภายใตคำแนะนำของอาจารยที่ปรึกษา นำแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนเสนออาจารยที่ปรึกษา 

เพ่ือตรวจสอบแกไข และนำสงผูเชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความถูกตองและตรวจสอบคาของความตรง

ดานเน้ือหา (content validity) โดยหาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคำถามกับวัตถุประสงค 

(index of item objective congruence: IOC) โดยเลือกเฉพาะขอที่มีคาดัชนีระหวางต้ังแต 0.67-
1.00 ไดกระทงคำถามดานการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 35 ขอ และกระทงคำถาม 

การเปนองคการแหงการเรียนรู จำนวน 37 ขอ นำแบบสอบถามมาแกไขปรับปรุงตามคำแนะนำ 

ของผูเช่ียวชาญกอนนำไปทดลองใช (tryout) กับผูบริหารและครูที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

ที่ไมใชกลุมตัวอยางจำนวน 30 คน เพ่ือหาคาความเท่ียง (reliability) นำแบบสอบถามจาก 

   
      

 

 

 

 

 49 478 10 95 

 43 450 9 89 

 19 178 4 35 

 27 319 5 63 

             138        1,425           28           282 

 1,563 310 
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การทดลองใชกลับคืนมาตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามท้ังฉบับดวยวิธีของครอนบาค (Cronbach,

1970: 161 อางถึงใน สุวิมล ติรกานันท, 2551: 156) คุณภาพดานความเท่ียงของการพัฒนาบุคลากร

ทางการศึกษา ไดคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาเทากับ 0.97 และคุณภาพดานความเท่ียงของการเปน

องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาไดคาสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ 0.98 และปรับปรุงแกไข 

ขอกระทงคำถามในดานการใชภาษาใหมีความเหมาะสมถูกตอง โดยผานการแนะนำจากอาจารย 

ที่ปรึกษา แลวจัดทำแบบสอบถามฉบับสมบูรณเพ่ือนำไปใชเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง 

 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือสำหรับเก็บรวบรวมขอมูล 

โดยใชเก็บขอมูลจากตัวอยาง 2 กลุม คือ กลุมผูบริหารสถานศึกษาและกลุมครูที่ปฏิบัติการสอน 

แบบสอบถามมี 1 ฉบับ แบงออกเปน 4 ตอน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามในเร่ืองเพศ 

วุฒิการศึกษา ตำแหนงหนาท่ี ประสบการณการทำงาน วิทยฐานะ ที่ตั้งของอำเภอ มีลักษณะเปน

แบบสอบถามตรวจสอบรายการ (checklist) 

ตอนที่ 2 และ ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามวัดระดับการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา และ

การเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาลักษณะของแบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณ

คา 5 ระดับ (rating scale) ตามแนวคิดของลิเคอรท (Likert) การกำหนดคาคะแนนของแบบสอบถาม 

ผูวิจัยไดกำหนดคาคะแนนของชวงน้ำหนักเปน 5 ระดับ ซึ่งแตละระดับมีความหมายดังน้ี 

5 หมายถึง   การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา/การเปนองคการแหงการเรียนรู  

       อยูในระดับมากท่ีสุด 

4 หมายถึง การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา/การเปนองคการแหงการเรียนรู  
       อยูในระดับมาก 

3 หมายถึง   การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา/การเปนองคการแหงการเรียนรู  

       อยูในระดับปานกลาง 
2 หมายถึง การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา/การเปนองคการแหงการเรียนรู  

       อยูในระดับนอย 

1 หมายถึง การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา/การเปนองคการแหงการเรียนรู  

       อยูในระดับนอยท่ีสุด 

ตอนท่ี 4 เปนแบบสอบถามเพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะของการพัฒนา

บุคลากรทางการศึกษาและการบริหารงานบุคคล เปนแบบสอบถามปลายเปด (open-ended) 

 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559 
Vol.7 No. 1 January-June 2016 130

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ดำเนินการจัดสงแบบสอบถาม จำนวน 310 ฉบับ ไปยังสถานศึกษาท่ีมีผูบริหารและครูที่

ปฏิบัติการสอนท่ีเปนกลุมตัวอยาง เพ่ือขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามโดยผูวิจัยดำเนินการ

เก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง ตามวัน เวลาท่ีนัดหมาย ไดรับแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ 

กลับคืนมาจำนวน 310 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 

 

การวิเคราะหขอมูล 

ในการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดดำเนินการ ดังน้ี 

1. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล จำแนกตามลักษณะของแบบสอบถามในแตละตอน ดังน้ี 

 1.1  การวิเคราะหสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามดวยวิธีการแจกแจง 

(frequency) และคารอยละ (percentage) 

 1.2  การวิเคราะหระดับเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา และการเปนองคการ

แหงการเรียนรู ใชการหาคาเฉล่ีย ( x̄ ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย 

ตามเกณฑ ผูวิจัยนำคาเฉล่ียไปเทียบเกณฑขอบเขตของคาเฉล่ียตามแนวคิดของบุญชม ศรีสะอาด 

(2553: 121) ดังน้ี 

  คาเฉล่ีย 4.51-5.00  หมายถึง  มกีารพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา/การเปนองคการ 

         แหงการเรียนรูอยูในระดับมากท่ีสุด 

  คาเฉล่ีย 3.51-4.50  หมายถึง  มกีารพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา/การเปนองคการ 

         แหงการเรียนรูอยูในระดับมาก 

  คาเฉล่ีย 2.51-3.50  หมายถึง  มกีารพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา/การเปนองคการ 

         แหงการเรียนรูอยูในระดับปานกลาง 
  คาเฉล่ีย 1.51-2.50  หมายถึง  มกีารพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา/การเปนองคการ 

         แหงการเรียนรูอยูในระดับนอย 

  คาเฉล่ีย 1.00-1.50  หมายถึง  มกีารพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา/การเปนองคการ 
         แหงการเรียนรูอยูในระดับนอยท่ีสุด 

2.  การวิเคราะหการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาท่ีสงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรู

ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ดวยการวิเคราะห
การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (stepwise multiple regression analysis) นำเสนอในรูปตาราง

ประกอบคำบรรยาย 
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ผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะหขอมูลการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาท่ีสงผลตอการเปนองคการแหง 

การเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงาน 

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 

เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x̄ = 4.02, S.D. = 0.43) และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน 

พบวาการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา อยูในระดับมากทุกดาน โดยการประชุมปฏิบัติการ 

อยูในระดับมากท่ีสุด ( x̄ = 4.10, S.D. = 0.50) รองลงมาคือ การฝกอบรมบุคลากร ( x̄ = 4.06,  

S.D. = 0.44) และการศึกษาดูงาน ( x̄ = 3.97, S.D. = 0.53) มีระดับการดำเนินงานนอยที่สุด 

ดังปรากฏในตารางท่ี 2 

 

ตารางที่ 2 ระดับและลำดับการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2   

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหระดับการเปนองคการแหงการเรียนรู สังกัดสำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 

เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x̄ = 4.02, S.D. = 0.43) และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา การประชุมปฏิบัติการอยูในลำดับสูงสุด ( x̄ = 4.10, S.D. = 0.50) รองลงมา ไดแก  

การฝกอบรมบุคลากร ( x̄ = 4.06, S.D. = 0.44) และการศึกษาดูงานอยูในลำดับต่ำสุด ( x̄  = 3.97, 

S.D. = 0.53) ดังปรากฏในตารางท่ี 3 

(n=310) 

   S.D.   
1.  4.06 0.44  2 

2.  4.00 0.50  3 

3.                                               3.96 0.54  5 

4.  4.10 0.50  1 

5.  3.97 0.53  4 

6.  3.96 0.58  6 

  4.02 0.43   

X
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ตารางที่ 3 ระดับและลำดับการเปนองคกรแหงการเรียนรู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม 

  ศึกษาราชบุรี เขต 2    
(n=310) 

  S.D.   
1.  4.18 0.53  5 

2.  4.20 0.54  4 

3.  4.21 0.53  3 

4.  4.26 0.56  1 

5.  4.15 0.54  6 

6.  4.25 0.56  2 

7.  4.10 0.53  7 

 4.17 0.47   

X

 tot = 0.78 +0.35 (X4) +0.23 (X5) +0.17 (X6) +0.96 (X2)  

 tot = 0.38 (Z4) +0.25 (Z5) +0.21 (Z6) +0.10 (Z2) 

ตอนท่ี 3  ผลการวิเคราะหการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาท่ีสงผลตอการเปน

องคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ราชบุรี เขต 2 

การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ดานการประชุมปฏิบัติการ (X
4
) การศึกษาดูงาน (X

5
) 

การศึกษาตอและการศึกษาทางไกล (X
6
) และการนิเทศการสอน (X

2
) เปนตัวแปรท่ีไดรับเลือก 

เขาสมการถดถอย และสามารถอภิปรายความผันแปรของการเปนองคการแหงการเรียนรูของ 

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 (Y
tot

) ไดอยางมี 

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคาประสิทธิภาพ ในการทำนาย (R2) เทากับ 0.656 ซึ่งแสดงวา 

ดานการประชุมปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน การศึกษาตอและการศึกษาทางไกล และการนิเทศ 
การสอน สงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา และสามารถทำนายการเปน

องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาไดรอยละ 65.60 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณได ดังน้ี 

สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนดิบ คือ 

  

สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 

  

ดังปรากฏในตารางท่ี  4 
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาท่ีสงผล 

  ตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  

 

 

 

 df SS MS F Sig. 
Regression 4 45.11 11.27 145.52* .00 

Residual 305 23.64 0.07   

Total 309 68.75    

 b Beta SEb t Sig. 

 0.78  0.15 5.38* .00 

 (X4) 0.35 0.38 0.05 7.44* .00 

 (X5) 0.23    0.25 0.05 5.00* .00 

 (X6) 0.17 0.21 0.04 4.29* .00 

 (X2)  0.10 0.10 0.05 2.01* .04 

*  .05 

R = 0.810 R2 = 0.656 SEE. = 0.278 

อภิปรายผล 
ผลจากการวิจัยเร่ือง การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาท่ีสงผลตอการเปนองคการแหง 

การเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 สามารถ
อภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการวิจัยได ดังน้ี  

1.  การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ราชบุรี เขต 2 ในภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาการพัฒนาบุคลากร

ทางการศึกษา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลำดับจากมากไปหานอยไดดังน้ี ดานการประชุม

ปฏิบัติการ ดานการฝกอบรมบุคลากร ดานการนิเทศการสอน ดานการศึกษาตอและการศึกษา 
ทางไกล ดานการสัมมนา และดานการศึกษาดูงานตามลำดับ ทั้งน้ีเปนเพราะการท่ีองคการหน่ึง ๆ  

จะบรรลุถึงเปาหมายไดสำเร็จไดนั้นจะตองอาศัยบุคลากรท่ีมีสมรรถนะดานความรู ความสามารถ 
และจากท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

หมวดที่ 7 มาตรา 52 ใหกระทรวงศึกษาธิการสงเสริมใหมีระบบการพัฒนาครู คณาจารย  

และบุคลากรทางการศึกษา ใหมีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง 

โดยการกำกับและประสานใหสถาบันท่ีทำหนาท่ีผลิตและพัฒนาครู คณาจารย รวมท้ังบุคลากร
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ทางการศึกษาใหมีความพรอมและมีความเขมแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม และพัฒนาบุคลากร

ประจำการอยางตอเน่ือง ดังน้ัน สถานศึกษาทุกแหงจึงตองมีการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 

ในสังกัดของตนใหมีคุณภาพและมาตรฐานในวิชาชีพเปนไปตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติ 

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 สอดคลองกับงานวิจัยของ

วิเชียร โทกุล (2552: 144-146) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนำการเปล่ียนแปลงของ 

ผูบริหารกับการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุดรธานี  

พบวา การพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ โดยภาพรวม

และรายดานอยูในระดับมาก โดยดานการศึกษาตอมีคาเฉล่ียสูงสุด รองลงมา คือ ดานการศึกษา 

ดูงาน ดานการฝกอบรม ดานการสัมมนา และดานการประชุมเชิงปฏิบัติการ ตามลำดับ ทั้งน้ีเพราะ

การศึกษาตอเปนอีกวิธีการหน่ึงในการพัฒนาบุคลากร โดยการใหบุคลากรไปศึกษาเพ่ือเพ่ิมความรู 

ประสบการณ วิทยาการใหม ๆ เปนการเพ่ิมวุฒิ เพ่ือใหนำความรูมาปรับปรุงการเรียนการสอน 

ใหทันตอสภาพการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอมและเทคโนโลยี เปนการเพ่ิมคุณภาพ 

ในการจัดการศึกษาใหกับเด็กอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2.  การเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ในภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา การเปน

องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลำดับจากมากไปหานอยได

ดังน้ี ดานการมีวิสัยทัศนรวมในการทำงาน ดานการทำงานเปนทีม ดานวัฒนธรรมองคการ ดานการ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล ดานกลยุทธขององคการ ดานการคิดอยางเปนระบบ และดานการใชเทคโนโลยี 

ในการติดตอสื่อสาร ทั้งนี้ เ น่ืองจากสถานศึกษาทุกแหงมุงสูการปฏิรูประบบราชการ และ 

การเปล่ียนแปลงระบบบริหารงานท่ีมุงผลสัมฤทธ์ิมีประสิทธิภาพ ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย

หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ระบุในมาตรา 11 วาสวนราชการ 

มีหนาท่ีพัฒนาความรูในสวนราชการใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยางสม่ำเสมอ 
โดยตองรับขอมูลขาวสาร และสามารถประมวลความรูในดานตาง ๆ เพ่ือนำมาประยุกตใช 

ในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และเหมาะสมตอเหตุการณ รวมทั้งตองสงเสริมและ
พัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปน

บุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรูรวมกันจึงจะทำใหสถานศึกษาของตนกลายเปนองคการ

แหงการเรียนรู ซึง่สอดคลองกับผลงานวิจัยของอารีย นำ้ใจด ีและพิชญาภา ยืนยาว (2555: 157-176) 

ที่ศึกษาสมรรถนะประจำสายงานของผูบริหารที่สงผลตอองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พบวาองคกรแหง 
การเรียนรูของสถานศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ระดับ

องคกรแหงการเรียนรูอยูระดับมากทุกดานเชนกัน โดยดานการเรียนรูของทีมอยูในระดับสูงท่ีสุด 

รองลงมา ไดแก ดานการมีวิสัยทัศนรวม ดานการคิดอยางเปนระบบดานการมีแบบแผนทางความคิด 
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และดานความเชี่ยวชาญของบุคคล ดังนั้น สถานศึกษาควรใหความสำคัญโดยใหสมาชิก 

ในสถานศึกษาไดเรียนรูรวมกัน และพัฒนาสถานศึกษาใหเกิดการเรียนรูรวมกันได เพ่ือพัฒนา 

สถานศึกษาใหเกิดเปนองคกรแหงการเรียนรู เปดโอกาสใหบุคลากรในสถานศึกษาไดมีวิสัยทัศน 

รวมจะชวยพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรูได  

3.  การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาสงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของ 

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 เรียงลำดับตามอิทธิพล

จากมากไปนอย พบวา ดานการประชุมปฏิบัติการ ดานการศึกษาดูงาน ดานการศึกษาตอและ 

การศึกษาทางไกล และดานการนิเทศการสอน สงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

โดยสามารถรวมกันทำนายการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา ไดรอยละ 65.60 ทั้งน้ี

เน่ืองจากการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเปนกระบวนการบริหารสถานศึกษาท่ีสำคัญและจำเปน

อยางย่ิง เพ่ือสงเสริมและพัฒนาใหบคุลากรเปนผูมคีวามรูความสามารถ และทักษะในการปฏิบตังิาน

ตามบทบาทภารกิจขององคการ ดังน้ัน บุคลากรจึงตองมุงพัฒนาตนเองเพ่ือใหสามารถปรับตัว 

ทันตอการเปล่ียนแปลงอยูเสมอ และพัฒนาสถานศึกษาใหมุงสูการเปนองคการแหงการเรียนรู  

ในการแสวงหาโอกาสเพ่ือใหเกิดการเรียนรูใหม ๆ อยางตอเน่ือง เม่ือสถานศึกษาสามารถพัฒนา

บุคลากรใหเปนบุคคลแหงการเรียนรูได ก็จะเปนผลทำใหสถานศึกษาน้ันเกิดประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผล ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของสุพจน ศิริวัฒนธานี (2552: 83-85) ไดศึกษาแนวทาง

การพัฒนาผูบริหารและครูในสถานศึกษา เพ่ือเปนองคการแหงการเรียนรู กรณีศึกษาสถานศึกษา 

ในสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก พบวาพฤติกรรมผูบริหารและครูที่มีตอองคการแหงการเรียนรู 

สถานศึกษาในสงักัดเทศบาลนครพิษณโุลก ทกุดานมรีะดับการเปนองคการแหงการเรียนรูในระดบัมาก 

ดานบุคคลมีความเปนเลิศ พบวา พฤติกรรมของผูบริหารและครูที่มีผลตอการเปนองคการแหง 

การเรียนรูของสถานศึกษาในสังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนครพิษณุโลก โดยรวมพบวา อยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดพบวา มีพฤติกรรมอยูในระดับมากทุกเร่ือง เร่ืองที่มีพฤติกรรม

มากที่สุด คือ การเรียนรูทำใหทานเพ่ิมความสามารถและศักยภาพในการปฏิบัติงานใหเกิดผลงาน 
ที่ตองการไดจริง รองลงมาคือ การพัฒนาความรูความสามารถในการทำงาน เพ่ือสรางความยอมรับ

และความกาวหนาในวิชาชีพ และเร่ืองที่มีพฤติกรรมลำดับสุดทายคือ สามารถควบคุมจิตใจตนเอง 

ในขณะท่ีเพ่ือนรวมงานวิจารณ ดานรูปแบบวิธีการคิด พบวา พฤติกรรมของผูบริหารและครูมีผล 

ตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาในสังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนครพิษณุโลก 

โดยรวมพบวาอยูในระดับมาก ดังนั้น จึงกลาวไดวาหากสถานศึกษาใดมีการพัฒนาบุคลากรไดอยาง
ดีจะสงเสริมใหบุคลากรเหลาน้ันมีความเช่ียวชาญ และพัฒนาศักยภาพในการทำงานไดมีประสิทธิภาพ 

ไดดีย่ิงขึ้น ซึ่งจะชวยสงเสริมใหสถานศึกษาเหลาน้ันพัฒนาจนเกิดเปนองคการแหงการเรียนรูไดตอไป 
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เมื่อพิจารณาการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาที่สงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของ 

สถานศึกษา จำแนกเปนรายดานพบวา 

 3.1 การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาดานการประชุมปฏิบัติการ สงผลตอการเปน

องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  

เขต 2 ทั้งน้ีเน่ืองจากการที่บุคลากรทางศึกษาไดรวมปฏิบัติกิจกรรมการประชุมปฏิบัติการจะชวยให

บุคลากรเกิดการเรียนรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รูจักการแกปญหา การหาขอยุติใหไดรับ

ประสบการณและเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เนนหนักในดานการนำเอาไปใชปฏิบัติงาน 

และการเปล่ียนความคิดเห็นหรือการบรรยาย ซึ่งสามารถไปสงเสริมสถานศึกษาเกิดเปนองคการ 

แหงการเรียนรูที่กอใหเกิดการมีวิสัยทัศนรวมกันในการทำงาน โดยสถานศึกษาสงเสริมบุคลากรไดรับ

การพัฒนาใหมีแนวทางการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับเปาหมายของสถานศึกษาไปในทิศทาง

เดียวกัน บุคลากรมีสวนรวมในกำหนดทิศทาง และการดำเนินงานของสถานศึกษา นอกจากน้ี 

ยังสงเสริมใหเกิดการทำงานเปนทีม บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ความคิดเห็นและแบงปน

ประสบการณทำงานรวมกัน และกระบวนการคิดอยางเปนระบบ บุคลากรในสถานศึกษาคิดอยาง

เปนระบบเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับแนวคิดของจอมพงศ  

มงคลวนิช (2556: 142) กลาววา การประชุมปฏิบัติ หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) 

หมายถึง การประชุมรวมกันเปนกลุม ๆ เนนการรวมกันทำงานเพ่ือฝกการแกปญหา โดยผูเขาประชุม

ทุกคนจะตองมีสวนรวมลงมือปฏิบัติ (hands-on training) ซึ่งการประชุมปฏิบัติการ เปนการประชุม
เพ่ือปฏิบัติภารกิจรวมกันระหวางผูที่มีสวนเก่ียวของ ซึ่งผูเขาประชุมจะมีการเรียนรูรวมกันจาก

วิทยากร มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและลงมือปฏิบัติรวมกัน เม่ือเสร็จส้ินการประชุมการปฏิบัติการ 

จะตองมีผลงานท่ีไดจากการปฏิบัติงานรวมกัน มีการนำเอาผลงานท่ีไดจากการประชุมไปใช เชน  

การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนการสอน การประชุมปฏิบัติการวิเคราะหขอสอบการประชุมปฏิบัติการจัด
ทำแผนกลยุทธ เปนตน สอดคลองกับหนูใจ ทมถา (2552: 139) ซึ่งไดศึกษาเร่ือง สภาพการพัฒนา

บุคลากรที่สงผลตอคุณภาพการศึกษาดานผูเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

สกลนคร เขต 3 พบวา สภาพการพัฒนาบุคลากรมีความสัมพันธทางบวกกับคุณภาพการศึกษา 
ดานผูเรียน โดยรวมและรายดานอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สภาพการพัฒนาบุคลากร 

ในโรงเรียนมีอำนาจพยากรณคุณภาพการศึกษาดานผูเรียนพบวา มีตัวแปร 2 ตัว ท่ีสามารถพยากรณ

คุณภาพการศึกษาดานผูเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือการศึกษางานไปพรอมกับ
การปฏิบัติงาน และการมอบหมายงานพิเศษ และสภาพการพัฒนาบุคลากรท่ีควรไดรับการพัฒนา 

มี 8 กิจกรรม คือ การศึกษาดูงานไปพรอมกับการปฏิบัติงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุม

เพ่ือพัฒนาวิชาการ การระดมความคิด การมอบหมายงานพิเศษ การสนับสนุนใหศึกษาตอ การฝก

อบรมระยะส้ัน และการจัดทัศนศึกษาและดูงาน ดังน้ัน แสดงใหเห็นวาการประชุมปฏิบัติการมีผล 
ตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยผูเขารวมประชุมตองมีการฝกปฏิบัติงานรวมกัน อาทิ  
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การประชุมปฏิบัติการ จัดทำแผนการสอน การปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธของสถานศึกษา  

เพ่ือใหบุคลากรมีสวนรวมในการปฏิบัติงานใหบรรลุตามวัตถุประสงคของสถานศึกษา  

 3.2  การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาดานการศึกษาดูงาน สงผลตอการเปนองคการ

แหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ทั้งน้ี

เน่ืองจากการใหบุคลากรทางการศึกษาดูงานเปนการเพ่ิมพูนความรู ทักษะกระบวนการตาง ๆ และ

นำประสบการณที่ไดมาปรับปรุง พัฒนาในงานท่ีเก่ียวของในหนาท่ี การศึกษาดูงานเปนการเรียนรู

และแสวงหาความรูประสบการณใหม ๆ ที่คาดหวังจะนำมาประยุกตใชในสถานศึกษา หรือมาใช 

ในงานในหนาท่ีของตน ซึ่งสรางเสริมใหสถานศึกษาเกิดการเปล่ียนแปลงพัฒนาไปสูการเปนองคการ

แหงการเรียนรูที่กอใหเกิดการพัฒนาบุคลากร โดยการสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรมีการพัฒนา

ตนเองโดยการเขารับการอบรม การศึกษาดูงาน ตลอดจนการแสวงหาความรูดวยตนเองเพ่ือนำ 

ความรูมาพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอยางตอเน่ือง ในดานวัฒนธรรมองคการสถานศึกษาสงเสริม

การจัดบรรยากาศท่ีสงเสริมความคิดริเร่ิมสิ่งใหมเพ่ือใหเกิดการเปล่ียนแปลงในสถานศึกษา 

อยางสรางสรรค และดานการทำงานเปนทีมสงเสริมใหบุคลากรมีการแลกเปล่ียนความคิดและ

ประสบการณซึ่งกันและกันเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานอยูเสมอ สอดคลองกับผลงานวิจัย

ของทรงศักด์ิ ทิออน (2551: 121-122) ไดศึกษาปญหาและความตองการดานการพัฒนาบุคลากร

ขององคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ พบวา ความตองการดานการพัฒนาบุคลากรขององคการ

บริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

ดานการศึกษา ดานการฝกอบรม ดานการศึกษาดูงาน และดานกิจกรรมการพัฒนา อยูในระดับมาก 
ปญหาดานการศึกษาดูงาน พบวา การพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ  

ดานการศึกษาดูงานอยูในระดับปานกลาง เพราะปจจุบันองคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถไดให

ความสำคัญในการพัฒนาบุคคลในสังกัด และการศึกษาดูงานจึงเปนกิจกรรมหนึ่งท่ีองคบริหาร 

สวนจังหวัดอุตรดิตถนำมาประยุกตใช เพ่ือใหบุคลากรมีความรู ความสามารถ มีสมรรถภาพ 
ในการทำงานท่ีสูง ถูกตองและมีประสิทธิภาพ ดังน้ัน กลาวไดวาการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

โดยการสนับสนุนใหไปศึกษาดูงานจะทำใหบุคลากรสามารถนำความรูที่ไดจากการศึกษาดูงาน 

มาปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานใหม และสงเสริมใหเกิดวิสัยทัศนรวมกันในการทำงานจนกอใหเกิด 

การเปนองคการแหงการเรียนรู 

 3.3  การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาดานการศึกษาตอและการศึกษาทางไกล สงผล
ตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ราชบุรี เขต 2 ทั้งนี้เน่ืองจากบุคลากรใหความสำคัญกับความกาวหนา ดังนั้น บุคลากรจึงมี 

การพัฒนาความรู ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติงาน และสรางผลงานเพื่อวัดความสำเร็จ 

ในการปฏิบัติงานของตนเอง เกิดการแขงขันในองคการของตน ซึ่งสามารถไปสงเสริมสถานศึกษา 

เกิดเปนองคการแหงการเรียนรู เกิดการพัฒนาบุคลากร โดยการสงเสริมใหบุคลากรแสวงหาความรู
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เพ่ือนำมาพัฒนาองคความรูที่เหมาะสมกับสถานศึกษาอยางตอเน่ือง ดานการมีวิสัยทัศนรวมกัน 

ในการทำงาน มีการสงเสริมบุคลากรใหไดรับการพัฒนาใหมีแนวทางการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับ

เปาหมายของสถานศึกษาไปในทิศทางเดียวกัน ดานการทำงานเปนทีมมีการสงเสริมใหบุคลากร 

มีการแลกเปล่ียนความคิดและประสบการณซึ่งกันและกันเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน 

อยูเสมอ และดานการใชเทคโนโลยีในการติดตอสื่อสาร มีการสงเสริมใหนำเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

มาประยุกตใชในการบริหารจัดการและการเรียนการสอนในสถานศึกษา สอดคลองกับผลงานวิจัย

ของหนูใจ ทมถา (2552: 138-139) ไดศึกษาสภาพการพัฒนาบุคลากรท่ีสงผลตอคุณภาพการศึกษา

ดานผูเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 3 พบวา สภาพการพัฒนา

บุคลากรอยูในระดับมาก การสนับสนุนใหศึกษาตออยูในระดับมาก ที่เปนเชนน้ีเน่ืองจากการพัฒนา 

ดานเทคโนโลยีกาวหนามาก มีสื่อที่ทันสมัยซ่ึงครูจะตองเรียนรูอยูตลอดเวลา ประกอบกับสถาบัน 

การศึกษาระดับสูง ไดเปดโอกาสใหครูไดศึกษาตอมากข้ึน อีกประการหน่ึง พระราชบัญญัติบุคลากร

ทางการศึกษากำหนดใหครูมีใบประกอบวิชาชีพ แตคุณสมบัติผูที่จะไดใบประกอบวิชาชีพจะตองมี

วุฒิปริญญาตรี ผูที่ยังไมจบปริญญาตรีในปจจุบันมีจำนวนไมมากนักจึงพยายามศึกษาตอใหได 

ตามเกณฑ แตโดยท่ัวไปแลวบุคลากรท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาสนใจท่ีศึกษาตอในระดับที่สูง

ขึ้นกวาเดิมคือระดับปริญญาโท เน่ืองจากปจจุบันการเล่ือนข้ันของบุคลากรทางการศึกษาไดเปน 

ขั้นชำนาญการสูชำนาญการพิเศษ ผูขอตำแหนงตองทำผลงานทางวิชาการโดยเฉพาะการทำวิจัย 

ซ่ึงโดยท่ัวไปแลวผูท่ีไมไดสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจะขาดความรูในเร่ืองดังกลาว เม่ือบุคลากร 

ในสถานศึกษาใหความสำคัญกับการพัฒนาตนเองดวยการศึกษาตอและก็จะสามารถนำความรูที่ได

มาพัฒนางานของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ เมื่อบุคลากรมีประสิทธิภาพจะทำใหองคการ 

มีการพัฒนาแลวกาวสูการเปนองคการแหงการเรียนรูไดในท่ีสุด 

 3.4 การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาดานการนิเทศการสอน สงผลตอการเปนองคการ
แหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ทั้งน้ี

เน่ืองจากปจจัยดานการบริหารการศึกษา การบริการและการนิเทศติดตามผล เปนส่ิงที่เอื้อตอ 

ความสำเร็จของการพัฒนาสถานศึกษา การนิเทศการสอนของทุกสถานศึกษา ทุกระดับมีเปาหมาย
ของการนิเทศเหมือนกัน คือความตองการชวยใหบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนา ปรับปรุงผล

จากการนิเทศมาพัฒนาตนเองในการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานในหนาท่ี ซึ่งสามารถ 

ไปสงเสริมสถานศึกษาเกิดเปนองคการแหงการเรียนรูที่กอใหเกิดการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

โดยสงเสริมใหบุคลากรแสวงหาความรูเพ่ือนำมาพัฒนาองคความรูที่เหมาะสมกับสถานศึกษา 

อยางตอเนื่อง ดานวัฒนธรรมองคการสงเสริมใหบุคลากรในสถานศึกษารวมแลกเปลี่ยนความรู 
ในการปฏิบตัอิยางสม่ำเสมอ ดานการคิดอยางเปนระบบสงเสริมบคุลากรใหประเมนิผลการปฏิบตังิาน

ของตนเอง พรอมทั้งนำขอผิดพลาดมาปรับปรุงแกไขพัฒนางานอยูเสมอ และดานการใชเทคโนโลยี

ในการติดตอสื่อสารสงเสริมใหมีการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกตใชในการบริหารจัดการ 
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และการเรียนการสอนในสถานศึกษา สอดคลองกับผลงานวิจัยของกาญจนา ปรีเปรม (2550: 134-

136) ซึ่งไดศึกษาการประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรดานการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการ

แผนการจัดการเรียนรูในโรงเรียนบานแกงกอก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี  

เขต 3 พบวา การนิเทศภายในเปนกลยุทธหน่ึงท่ีทำใหกลุมเปาหมายทุกคน มีผลการพัฒนาอยูใน

ระดับมาก และผานเกณฑการประเมินท่ีกำหนดไว อาจเปนเพราะวา คณะผูวิจยัมคีวามรู ความเขาใจ 

มีการพูดคุยซักถามขอสงสัยตาง ๆ ตลอดจนไดเห็นผลท่ีเกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ทำใหเกิดความคิดรวบยอดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สามารถนำ

ความรูที่ไดมาปรับประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญในวิชา 

ที่ตนเองสอน บุคลากรในสถานศึกษาจึงจะตองชวยกันแสดงความเห็นเสนอแนะแนวทางในการ

ปรับปรุงแกไขรวมกันอยางเปนระบบ สงเสริมใหเกิดวิสัยทัศนในการทำงานรวมกันเกิดการคิด 
อยางเปนระบบ และการทำงานเปนทีม 

 

ขอเสนอแนะ 
1.  ขอเสนอแนะเพ่ือการนำไปใช 

 1.1  ผูบริหารสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของควรสงเสริมการพัฒนาบุคลากร

ทางการศึกษาดานการสัมมนา โดยสงเสริมใหบุคลากรในสถานศึกษาสามารถแลกเปล่ียนความรู 

ที่ไดรับจากการสัมมนามาใชเพ่ือพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพดีย่ิงขึ้น รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู 

ที่ไดรับจากการสัมมนามาใชเพ่ือแกไขปญหาในสถานศึกษารวมกัน 

 1.2  ผูบริหารสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของควรสงเสริมการพัฒนาบุคลากร

ทางการศึกษาดานการศึกษาตอ และการศึกษาทางไกล โดยสงเสริมใหบุคลากรในสถานศึกษา 

มีความกระตือรือรน พัฒนาตนเองในการศึกษาตอเพ่ือเพ่ิมพูนความรู เทคโนโลยีวิทยาการใหม ๆ  
อยูเสมอ รวมทั้งไดรับการสงเสริมใหศึกษาตอทั้งในประเทศและตางประเทศ 

 1.3  ผูบริหารสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของควรสงเสริมการเปนองคการแหง 

การเรียนรูดานการคิดอยางเปนระบบ โดยสงเสริมใหบุคลากรในสถานศึกษาวางแผนการปฏิบัติงาน 

ใหบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถคิดอยางเปนระบบเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 1.4  สถานศึกษาและหนวยงานที่เก่ียวของควรสงเสริมการเปนองคการแหงการเรียนรู

ดานการใชเทคโนโลยีในในการติดตอสื่อสาร โดยสงเสริมใหมีการจัดเก็บความรูอยางเปนระบบ
สะดวกตอการสืบคนและนำไปใชประโยชน รวมท้ังสนับสนุนใหมีการใชโปรแกรมสำเร็จรูปมาชวย

เพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงานไดอยางเปนระบบ 

 1.5  ผูบริหารสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเกี่ยวของควรสงเสริมกิจกรรมการเรียนรู 

ใหครูไดรับความรูในเรื่องการประชุมเชิงปฏิบัติการ ดานการศึกษาดูงาน ดานการศึกษาตอและ 
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การศึกษาทางไกล และดานการนิเทศการสอน เพ่ือจะเปนผลใหการดำเนินการขององคการเปนไป

อยางราบร่ืนและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงานของบุคลากรในองคการ  

 1.6  ผูบริหารสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของควรสงเสริมครูเขารับการอบรม 

ตามความสามารถ หรือความถนัด สงเสริมและพัฒนาใหบุคลากรในสถานศึกษามีการศึกษาคนควา

ดวยตนเอง ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน และจัดหางบประมาณสนับสนุนใหมีการพัฒนาตนเอง

อยางเพียงพอ พัฒนาสถานศึกษาเปนองคการแหงการเรียนรูดวยการสนับสนุนสงเสริมใหครูและ

บุคลากรไดรับความรูประสบการณดานการอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน 

2.  ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 

 2.1  ควรศึกษาเก่ียวกับปญหาและความตองการในการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 

 2.2 ควรศึกษาแนวปฏิบัติที่เปนเลิศในการเปนองคการแหงการเรียนรู 

 2.3  ควรศึกษาบรรยากาศองคการท่ีสงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรู 

 2.4  ควรศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาบุคลากรในดานการศึกษาตอและการศึกษา

ทางไกล 

 

สรุป 
การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 

เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา การพัฒนาบุคลากรทาง 

การศึกษาของสถานศึกษาอยูในระดับมากทุกดาน การเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา 

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา การเปนองคการแหงการเรียนรู 

อยูในระดับมากทุกดาน การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาท่ีสงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรู

ของสถานศึกษา เรียงตามลำดับการพยากรณจากมากไปหานอยดังนี้ 1) ดานการประชุมปฏิบัติการ 
2) ดานการศึกษาดูงาน 3) ดานการศึกษาตอและการศึกษาทางไกล และ 4) ดานการนิเทศ 

การสอนเปนปจจัยที่สงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 งานวิจัยน้ี 
พบวา การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาซึ่งไดแก การประชุมปฏิบัติการ ดานการศึกษาดูงาน 

ดานการศึกษาตอและการศึกษาทางไกล และดานการนิเทศการสอน และรวมกันทำนายการ 
เปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 

เขต 2 ในภาพรวมไดรอยละ 65.60 
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