บทความการวิจัย
ความคิดเห็นในการพัฒนาบุคลากรให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของครูในโรงเรียน
สังกัดกลุ่มโรงเรียนตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
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กนกพร บุตรดี
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาและเปรียบเทียบการพัฒนาบุคลากรให้เป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ของครูในโรงเรียน สังกัดกลุ่มโรงเรียนตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว จาแนกตาม
เพศ อายุ และประสบการณ์ในการสอน ในกรอบ 5 ด้าน 2) นาข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร
ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของครูในโรงเรียน สังกัดกลุ่มโรงเรียนตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระ
เจ้ าอยู่ หั ว กลุ่มตัว อย่ างที่ใช้ในการวิจั ย ได้แก่ ครูในโรงเรียน สั งกัดกลุ่ มโรงเรียนตามพระราชประสงค์ใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้แก่ โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ โรงเรียน
วัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ โรงเรียนวัดป่าไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์ และโรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์จานวน
ทั้งสิ้น 144 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามชนิดมาตรประมาณค่า 5 ระดับ และแบบตรวจสอบ
รายการ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่า Independent t – test
ผลการวิจัย พบว่า
1. ความคิดเห็นในการพัฒนาบุคลากรให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของครูในโรงเรียน สังกัดกลุ่ม
โรงเรียนตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า คุณลักษณะด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
2. การพัฒนาบุคลากรให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของครูในโรงเรียน สังกัดกลุ่มโรงเรียนตามพระราช
ประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีเพศ อายุ และประสบการณ์ในการสอน ต่างกัน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับ การพัฒ นาบุคลากรให้เป็น บุ คคลแห่งการเรี ยนรู้โ ดยภาพรวม และรายด้านไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. การพัฒนาบุคลากรให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของครูในโรงเรียน สังกัดกลุ่มโรงเรียนตามพระราช
ประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ควรเพิ่มเติมความรู้ใหม่ๆ ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การอบรม การศึกษา
ดูงาน เพื่อการพัฒนางานในหน้าที่ ควรจัดให้มีหนังสือ สื่อ แหล่งเรียนรู้ และเอกสารที่หลากหลาย เพื่อง่ายต่อ
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การศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ และควรเปิดโอกาสให้บุคลากรครูได้แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยน
ข้อมูลซึ่งกันและกัน

ภูมิหลัง
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2540 ตามมาตรา 81 ได้ ร ะบุ ไ ว้ ว่ า รั ฐ ต้ อ งจั ด
การศึกษาอบรมและสนับสนุนให้เอกชนจัดการศึกษาอบรมให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม จัดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับ
การศึกษาแห่งชาติ ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สร้างเสริม
ความรู้ และปลู ก ฝั ง จิ ต ส านึ ก ที่ ถู ก ต้ อ งเกี่ ย วกั บ การเมื อ งการปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สนับสนุนการค้นคว้าวิจัยในศิลปะวิทยาการต่างๆ เร่งพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ พัฒนาวิชาชีพครู และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรมของ
ชาติ นอกจากนี้ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ในมาตราที่ 22 ได้กาหนดไว้ว่าการจัดการศึกษา
ต้องยึ ดหลั กว่าผู้ เรี ย นทุกคนมีความรู้ความสามารถเรียนรู้พัฒ นาตนเองได้ และถือว่าผู้ เรียนมีความส าคัญ
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ โดยสถานศึกษา
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องส่งเสริมสนับสนุนผู้สอนให้สามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน
การสอน และอานวยความสะดวก ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีความรอบรู้ ซึ่งผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไป
พร้ อ มกั น จากสื่ อ การเรี ย นการสอนและแหล่ ง วิ ท ยาการประเภทต่ า งๆ ตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นมาตรา 24
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (2542: 7-8)
การพัฒนาการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 – 2554) และแผนการศึกษา
แห่งชาติระยะเวลา 15 ปี (พ.ศ.2545 – 2559) ได้เน้นการศึกษาใน 2 มิติ มิติแรก เป็นบทบาทการพัฒนา
การศึกษา เพื่อการพัฒนาโลกยุคใหม่ที่มิใช่เน้นการพัฒนาคน แต่ต้องพัฒนาองค์ความรู้เสริมนวัตกรรมที่เป็น
การเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ มิติที่สอง เป็นการศึกษาที่มีวิญญาณของตนเองสถาบันต้องมีบทบาทชี้นา
สังคม เป็นสถาบันภูมิปัญญาของสังคม (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2550: 47) สถาบันการศึกษา
จึงจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนระบบวิธีการทางการศึกษา การถ่ายทอดข้อมูล และองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นในรูปแบบ
และกระบวนการที่แตกต่างจากเดิม โดยมุ่งเน้นการสร้างนิสัยใฝ่เรียนรู้ การเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้ สามารถ
ก้าวทันต่อการขยายตัวขององค์ความรู้ที่เจริญก้าวหน้าทางวิทยาการอย่างไม่หยุดยั้ง
ดังนั้ น เพื่อให้ บุคคลและสังคมของประเทศไทยได้รับการพัฒ นาให้มีความสามารถในการใช้ข้อมูล
ข่าวสารและสามารถนามาพัฒนาเป็นกระบวนการเรียนรู้ของตนเองได้ โดยมีความสามารถควบคุมภาวะวิกฤติ
เศรษฐกิจได้ การศึกษาจะต้องบรรลุเป้าหมายในการสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ องค์กรแห่งการเรียนรู้ และ
สังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อเป็นองค์ประกอบสาคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาและยกระดับการศึกษา
ของประเทศ ให้สามารถเข้าสู่การแข่งขันกับนานาชาติได้ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2542: 9)
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจในเรื่อง ความคิดเห็นในการพัฒนาบุคลากรให้เป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้ของครูในโรงเรียน สังกัดกลุ่มโรงเรียนตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อ
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นาผลการวิจัยที่ได้ใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการและส่ งเสริมการจัดกิจกรรมในการพัฒนาครูในโรงเรียน
สังกัดกลุ่มโรงเรียนตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ได้รับการเรียนรู้ และยังสามารถนา
ข้อมูลที่ได้ไปศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ และความถนัด จนก่อให้เกิดคุณลักษณะการ
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานในหน้าที่การสอน สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน
และกระตุ้นให้นักเรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีนิสัยรักการอ่าน ค้นคว้าหาความรู้ได้ ตลอดจนบริหาร
จัดการความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นในการพัฒนาบุคลากรให้เป็นบุคคลแห่ง
การเรียนรู้ของครูในโรงเรียน สังกัดกลุ่มโรงเรียนตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จาแนก
ตามเพศ อายุ และประสบการณ์ในการสอน
2. เพื่อนาข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของครูในโรงเรียน
สังกัดกลุ่มโรงเรียนตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ครูในโรงเรียน สังกัดกลุ่มโรงเรียนตามพระราชประสงค์ใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้แก่ โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ โรงเรียน
วัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ โรงเรียนวัดป่าไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์
โรงเรี ย นวัด บึ ง เหล็ ก ในพระบรมราชานุ เ คราะห์ และโรงเรี ย นนั นทบุ รีวิ ทยา ในพระบรมราชานุ เคราะห์
จานวน 222 คน
กลุ่มตัวอย่างและวิธีการสุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้จากการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) โดย
ใช้การคานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางสาเร็จรูปของ เครจซี่และมอร์แกน(Krejcie; & Morgan. 1970:
608) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ค่าความคลาดเคลื่อน 5% จากครูในโรงเรียน สังกัดกลุ่มโรงเรียนตามพระ
ราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้แก่ โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุ
เคราะห์ โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรม ราชานุเคราะห์ โรงเรียนวัดป่าไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระ
บรมราชานุเคราะห์ โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์ และโรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมรา
ชานุเคราะห์ ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 144 คน
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้

1. ขอหนังสือจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยประจาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
สถาบันรัชต์ภาคย์ ถึงผู้อานวยการโรงเรียน สังกัดกลุ่มโรงเรียนตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ได้แก่ โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ โงเรียนวัดสันติการามวิทยา
ในพระบรมราชานุเคราะห์ โรงเรียนวัดป่าไก่(ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์ โรงเรียนวัดบึงเหล็ก
ในพระบรมราชานุเคราะห์ และโรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ เพื่อขอความอนุเคราะห์ใน
การเก็บข้อมูล จานวน 144 ฉบับ
2. ผู้วิจัยนาหนังสือพร้อมแบบสอบถามจานวน 144 ฉบับ เพื่อเก็บข้อมูลจากครูในโรงเรียนสังกัดกลุ่มโรงเรียนตาม
พระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้แก่ โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์
โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ โรงเรียนวัดป่าไก่ (ส่วนประชานุกูล ) ในพระบรมราชานุเคราะห์
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์ และโรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ โดยแจกแบบสอบถาม
ให้กับกลุ่มตัวอย่างและเก็บคืนด้วยตนเอง
3. นาข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์ และคานวณค่าทางสถิติ

การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป SPSS for windows โดยได้นาข้อมูลแบบสอบถาม
ที่เก็บรวบรวมได้มาเปลี่ยนเป็นรหัสตัวเลข (Code) แล้วบันทึกลงในโปรแกรม เพื่อดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ตามลาดับ ดังนี้
1. การค านวณหาข้ อมูล สภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 1 ที่มี ลักษณะเป็ นแบบสอบถามชนิด เลือ กตอบ
(Checklist) ใช้วิธีการหาค่าความถี่ (Frequency) แล้วสรุปออกมาเป็นค่าร้อยละ (Percentage)
2. การคานวณหาข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นในเรื่องการพัฒนาบุคลากรให้เป็นบุคคลแห่งการเรี ยนรู้ของครูใน
โรงเรียน สังกัดกลุ่มโรงเรียนตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยหาคะแนนเฉลี่ย (Mean) ใช้สูตร ชูศรี
วงศ์รัตนะ (2544: 41) ดังนี้

สูตรคะแนนเฉลี่ย (Mean) คือ
เมื่อ

X

x

แทน

X

x
n

คะแนนเฉลี่ย

แทน ผลรวมของคะแนน
n
แทน จานวนคนในกลุ่มตัวอย่าง
ผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสาเร็จรูป ในการแปลความหมายคะแนน
ผู้วิจัยได้กาหนดเกณฑ์ความหมายคะแนนเฉลี่ยของคาตอบ โดยอาศัยเกณฑ์ของธานินทร์ ศิลป์จารุ (2550: 77)
แปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ดังนี้
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คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มาก
คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ น้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ น้อยที่สุด
3. การเปรียบเทียบเกี่ยวกับความคิดเห็นในเรื่องการพัฒนาบุคลากรให้เป็ นบุคคลแห่ง การเรียนรู้ของ
ครูในโรงเรียน สังกัดกลุ่มโรงเรียนตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จาแนกตามเพศ อายุ
และประสบการณ์ในการสอน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบค่าที (t – test)
3.1 คะแนนที (t-test independent)
3.1.1 ตรวจสอบความแปรปรวนของคะแนน บุญชม ศรีสะอาด (ม.ป.ป.: 234)
สูตร

F

S12

แทน
แทน
แทน
แทน

S22

n1
n2

S12
S22

เมื่อ

df1  n1  1

ความแปรปรวนของคะแนนจากกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1
ความแปรปรวนของคะแนนจากกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 2
จานวนคนในกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1
จานวนคนในกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 2

4. การคานวณหาข้อมูลแนวทางและข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในการพัฒนาบุคลากรให้เป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ มีลักษณะเป็นข้อคาถามชนิดปลายเปิด (Open Ended) ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
แล้วสรุปออกมาเป็นค่าร้อยละ โดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย

สรุปผลการวิจัย
การน าเสนอสรุ ป ผลการวิจั ย ผู้วิจัยขอนาเสนอเป็นภาพรวม และข้อสรุปผลการวิจัยเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้ตามลาดับ ดังนี้
1. จากข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง อายุ 40 ปีลงมา และมี
ประสบการณ์ในการสอน 1 – 20 ปี
2. จากการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของครูในโรงเรียน
สั งกั ดกลุ่ มโรงเรี ย นตามพระราชประสงค์ ในพระบาทสมเด็ จพระเจ้าอยู่หั ว โดยรวมอยู่ในระดับมาก ตาม
รายละเอียด ของความคิดเห็นในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
2.1 คุณลักษณะด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด ได้แก่ เป็นนักคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถแนะนาผู้ อื่นได้ และ
ข้อที่มีความคิดเห็นในระดับมาก ได้แก่ เป็นคนที่ชอบการเปลี่ยนแปลง ชอบที่จะทดลองสิ่งใหม่ๆ กล้าที่จะคิด
และตัดสิน ใจด้วยตนเอง โดยไม่คล้ อยตามคนอื่น เป็นคนที่มีความคิดเป็นอิส ระ เป็นตัวของตัวเอง ไม่ชอบ
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เลียนแบบใคร เป็นคนชอบคิดริเริ่ม ชอบคิด ชอบทาสิ่งที่ ซับซ้อนและแปลกใหม่ มีความสามารถในการใช้สมาธิ
ในการพินิจพิเคราะห์องค์ความรู้ใหม่ๆ อย่างถี่ถ้วน เป็นคนรักที่ จะก้าวไปข้างหน้า เต็มใจทางานหนัก อุทิศ
เวลาให้งาน ใช้กิจกรรมต่างๆ เช่น ร้องเพลง เล่นเกมฯ มาช่วยในการสอนเพื่อความเข้าใจของเด็ก ในความ
ยุ่งยากซับซ้อน สามารถใช้คาถามซักถามสิ่งที่ต้องการทราบอยู่เสมอ และผลิตสื่อการเรียนรู้ที่ใช้ในห้องเรียนเอง
2.2 คุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียน โดยรวมความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
ข้อที่มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด ได้แก่ ติดตามรับชมรายการโทรทัศน์ส่วนใหญ่ เป็นรายการสารคดีที่ให้
ความรู้ทางวิชาการ ชมรายการข่าวสารจากโทรทัศน์เป็นประจา และติดตามข่าวสารต่างๆ จากหนังสือพิมพ์เป็น
ประจา และข้อที่มีความคิดเห็นในระดับมาก ได้แก่ สืบค้นข้อมูลที่ต้องการศึกษา โดยใช้ระบบอินเทอร์เน็ตอยู่
เสมอ เรี ยบเรี ยงข้อมูล ที่ได้จ ากการค้น คว้ าและสรุปเป็นประเด็น เป็นผู้ ที่ช อบอ่านหนังสื อเป็นประจา เข้า
ห้องสมุดเป็นประจา เมื่อมีคาบว่างจากการสอน เลือกใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน เพื่อศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติมในเรื่องที่ต้องการศึกษา กาหนดประเด็นการศึกษาในเรื่องที่ต้องการศึกษาค้นคว้า และมีการ
วางแผนในการค้นคว้าหาความรู้ต่างๆ อยู่เสมอ
2.3 ความกระตือรือร้น สนใจแสวงหาความรู้อยู่เสมอ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด ได้แก่ มีการสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลทั่วไปใน
เรื่องที่ตนสนใจ และเมื่อไม่สามารถสืบค้นเรื่องที่สนใจจากห้องสมุดได้จะใช้การสืบค้นจากอินเทอร์เน็ตของ
โรงเรียนแทน และข้อที่มีความคิดเห็นในระดับมาก ได้แก่ เลือกใช้วิธีการแสวงหาความรู้ ข้อมูลข่าวสาร เพื่อ
พัฒนาตนเองและงานได้อย่างต่อเนื่อง ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเป็นประจา เพราะมีความสะดวก ประเมิน
ความต้องการในการแสวงหาความรู้ของตนเองอยู่เสมอ มักจะใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและในท้องถิ่นเพื่อ
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของตนเองเสมอ อ่านหนังสือวารสารทางวิชาการเป็นประจา จัดลาดับความสาคัญใน
เรื่องที่ต้องการศึกษา สรุปประเด็นการเรียนรู้และประสบการณ์ได้อย่ างถูกต้องด้วยตนเอง และรู้จักค้นคว้า
อ้างอิง แหล่งข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
2.4 ความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด ได้แก่ เลือกวิธีการเรียนรู้แต่ละเรื่อง แตกต่างกันตามลักษณะ
เนื้อหาที่ต้องการเรียนรู้ และจัดระเบียบการเรียนรู้ของตนเอง เพื่อให้ทันต่อองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในโลก
และข้อที่มีความคิดเห็นในระดับมาก ได้แก่ เป็นนักเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่จะสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลใหม่ๆได้
อย่างรวดเร็ว มักคิดนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ ศึกษาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิ ทธิภาพในการเรียนรู้แล้วนามาประยุกต์ใช้ มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์
สังเคราะห์และประเมินผล ศึกษาวิธีการเรียนรู้ ตามทฤษฎีของนักการศึกษาต่างๆ ตามโอกาสเสมอ นา
นวัตกรรมที่คิดเอง มาใช้จัดการเรียนการสอน เรียนรู้ทุกอย่างที่ต้องการรู้ และสอนโดยใช้สื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยี
2.5 การนาความรู้จากการเรียนรู้ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด ได้แก่ ยอมรับการเปลี่ยนแปลงองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น
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และนาความรู้จากอินเตอร์เน็ตมาใช้ในการสอน และข้อที่มีความคิดเห็นในระดับมาก ได้แก่ สามารถพิจารณา
ความรู้ที่มีอยู่เดิมและความรู้ที่ได้รับมาใหม่ๆ แล้วเลือกไปใช้พัฒนางานได้อย่างเหมาะสม เมื่อได้รับความรู้ใหม่ๆ
สามารถแนะนาให้เพื่อนร่วมงานได้รับความรู้ที่ท่านได้รับมาด้วย นาสื่อตัวจริง เช่น หนังสือพิมพ์ หนังสืออ่าน
นอกเวลาฯ มาช่วยสอน นาความรู้จากการเรียนรู้ไปปรับปรุง พัฒนางานในหน้าที่ของตนเอง สามารถรวบรวม
เนื้อหาความรู้ที่เกิดจากการเรียนรู้ด้วยตนเองไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อสะดวกในการเลือกใช้ สามารถบูรณาการ
ความรู้เดิมและความรู้ใหม่แล้วประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานในหน้าที่ของตนเอง ผลิตสื่อการเรียนรู้ที่มาจากสื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยี และใช้กิจกรรมต่างๆ มาช่วยในการสอน
3. การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ในเรื่องความคิดเห็นในการพัฒนาบุ คลากร ให้เป็น
บุคคลแห่ งการเรี ย นรู้ ของครู ในโรงเรี ย น สั งกัดกลุ่ มโรงเรียนตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว จาแนกตามเพศ อายุ และประสบการณ์ในการสอน พบว่า รายละเอียดความคิดเห็นโดยภาพรวมไม่
แตกต่างกัน อย่ างมีนั ย สาคัญทางสถิติที่ร ะดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านคุณลั กษณะด้าน
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ด้านคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียน ด้านความกระตือรือร้น สนใจแสวงหาความรู้อยู่เสมอ
ด้านความมุ่งมั่น ที่จ ะเพิ่มประสิ ทธิภ าพในการเรียนรู้ และด้า นการนาความรู้ จากการเรียนรู้ไปใช้ได้ อย่า ง
เหมาะสม มีความคิดเห็นโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผล
จากการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นในการพัฒนาบุคลากรให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ของครูในโรงเรียน
สังกัดกลุ่มโรงเรียนตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประเด็นที่ได้พบเกี่ยวกับการวิจัยใน
เรื่ องนี้ ผู้ วิจัย จะได้นามาอภิป รายเพื่อสรุป เป็นข้อยุติให้ ทราบถึงข้อเท็จจริงโดยมีการนาเอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องมาอ้างอิง สนับสนุน หรือขัดแย้ง ได้ดังต่อไปนี้
1. จากผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นในการพัฒนาบุคลากรให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ของครูใน
โรงเรียน สังกัดกลุ่มโรงเรียนตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พบว่า อยู่ในระดับมาก เหตุ
ที่เป็นเช่นนี้เพราะครูส่วนใหญ่คิดว่า บุคคลต้องมีคุณลักษณะด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รองลงมาคือ ความ
มุ่งมั่น ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการเรี ยนรู้ และความคิดเห็นด้านคุณลั กษณะใฝ่ รู้ใฝ่เรียน ซึ่งสอดคล้ องกับ
การศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐโดยยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย
(พ.ศ.2551 – 2555) เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการทางาน เพื่อยกระดับขีดความสามารถ
และมาตรฐานการทางานของหน่วยราชการ ให้อยู่ในระดับเทียบเท่ามาตรฐานสากล โดยองค์ประกอบของการ
พัฒนาคุณภาพการบริห ารจัดการภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุ ค คลให้ เ ป็ น บุ ค คลแห่ งการเรียนรู้ใน
ยุทธศาสตร์ข้อที่ 3 ที่มุ่งเน้นทรัพยากรบุคคลให้มีความพร้อมและความสามารถ ในการเรียนรู้ คิดริเริ่ม
เปลี่ยนแปลงและปรับตัวได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์ เพื่อความเจริญก้าวหน้าของบุคลากร และส่วนราชการ
ต่อไป ซึ่งสามารถแยกรายละเอียดด้านต่างๆ ได้ดังนี้
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1.1 ด้านคุณลักษณะความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พบว่า ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ต้องเป็นคนที่ชอบการเปลี่ยนแปลง ชอบที่ จะทดลองสิ่งใหม่ๆ เป็นคนที่มีความคิดเป็น
อิสระ เป็นตัวของตัวเอง ไม่ชอบเลียนแบบใคร กล้าที่จะคิดและตัดสินใจด้วยตนเอง โดยไม่คล้อยตามคนอื่น มี
ความสามารถในการใช้สมาธิ ในการพินิจพิเคราะห์องค์ความรู้ใหม่ๆ อย่างถี่ถ้วน เป็นคนรักที่จะก้าวไปข้างหน้า
เต็มใจทางานหนัก อุทิศเวลาให้งานเป็นคนชอบคิดริเริ่ม ชอบคิด ชอบทาสิ่งที่ซับซ้อนและแปลกใหม่ และในความ
ยุ่งยากซับซ้อน สามารถใช้คาถามซักถามสิ่งที่ต้องการทราบอยู่เสมอ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุรีรัตน์ เอี่ยมกุล
(2542) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การศึกษากระบวนการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา
ในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่าการพัฒนาบุคลากร ต้องการศึกษารวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อ
กาหนดวัตถุประสงค์ในการพัฒนาบุคลากร ด้านการวางแผนพัฒนาบุคลากร จัดทาเป็นโครงการในแผนปฏิบัติ
งานประจ าปีกาหนดจุดมุ่งหมายและวัตถุป ระสงค์เพื่อพัฒ นาประสิ ทธิภ าพของบุคลากรในตาแหน่งหน้าที่
ปัจจุบัน ด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ และเจตคติในการทางาน ด้านการนาแผนพัฒนาบุคลากรไปใช้
1.2 ด้านคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียน พบว่า ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก บุคคลแห่งการเรียนรู้ต้องเป็น
ผู้ที่ชอบอ่านหนังสือ ดูโทรทัศน์ ติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ จากหนังสือพิมพ์เป็นประจา ศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติมในประเด็นเรื่องที่ต้องการศึกษาค้นคว้า และมีการวางแผนในการค้นคว้าหาความรู้ต่างๆ อยู่
เสมอ ทาการสืบ ค้น ข้อมูล โดยใช้ร ะบบอิน เทอร์เน็ตและเรียบเรียงข้อมูล ที่ได้จากการค้นคว้าและสรุปเป็น
ประเด็น และเข้าห้องสมุดเป็นประจาที่ว่างจากการสอนนอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับแนวคิดของสถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ (2545) ที่ให้ความหมาย บุคคลแห่งการเรียนรู้ต้อง
เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความกระตือรือร้นสนใจแสวงหาความรู้อยู่เสมอ
มุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ และสามารถนาความรู้ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม
1.3 ด้านความกระตือรือร้น สนใจแสวงหาความรู้อยู่เสมอ พบว่า ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
บุคคลแห่ งการเรี ย นรู้ ต้องแสวงหาความรู้เพื่อพัฒ นาตนเองอยู่ เสมอ เลื อกใช้วิธีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อพัฒนาตนเองและงานได้อย่างต่อเนื่อง จัดลาดับความสาคัญในเรื่องที่ต้องการศึกษา รู้จักค้นคว้า
อ้างอิง แหล่งข้อมูลได้อย่างเหมาะสม มักใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและในท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ต่อการเรียนรู้
ของตนเองเสมอ เมื่อไม่สามารถสืบค้นเรื่องที่สนใจจากห้องสมุดได้ ท่านจะใช้การสืบค้นจากอินเทอร์เน็ตของ
โรงเรียน สรุปประเด็นการเรียนรู้ และประสบการณ์ได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง การสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับบุคคลทั่วไปในเรื่องที่ตนสนใจ และมักมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สัง เคราะห์และประเมินผล ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2541) ได้กล่าวไว้ว่า เราต้องเป็นผู้ที่เรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่ง
แม้จบการศึกษาแล้ว ก็เป็นคนที่เรียนรู้จากสิ่งรอบตัว เช่ น การเรียนรู้ผ่านทางสื่อต่างๆ การอ่านหนังสือ เพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ ทั้ งนี้ เพราะการศึกษากับ วิถีชีวิตมนุษย์นั้นเกี่ยวข้องกัน และไม่ส ามารถแยกออกจากกันได้
นอกจากนี้ยังต้องมีความกระตือรือร้น ที่จะขวนขวายหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ มีความขยันหมั่นเพียร มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
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1.4 ด้านความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิ ภาพในการเรียนรู้ พบว่า ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก การ
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ จะต้องจัดระเบียบการเรียนรู้ของตนเอง เพื่อให้ทันต่อองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นใน
โลกแห่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2544) ได้กล่าวไว้ว่า “ คนเก่งในอนาคต มิใช่
ผู้ที่รู้หรือจาข้อมูลได้มากมาย แต่เป็นคนที่รู้ว่า สถานการณ์ใด จะต้องใช้ข้อมูลอะไร และจะไปหาข้อมูลมาจาก
ที่ไหน” เพื่อใช้ในการเพิ่มประสิทธิภ าพการเรียนรู้ และศึกษาสื่ อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ช่ว ยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการเรียนรู้และนามาประยุกต์ใช้ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ เกษกานดา คงทวีเลิศ
(2547) ได้ศึกษาระดับคุณลักษณะที่เป็นองค์ประกอบขององค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนมงฟอ์รตวิทยาลัย
แผนกมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า ระดับคุณลักษณะที่เป็นองค์ประกอบขององค์กรแห่งการ
เรียนรู้ตามความคิดเห็นของคณะผู้บริหาร คณะครู และคณะกรรมการนักเรียนมีความคิดเห็นตรงกัน ในระดับ
มาก 6 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาความมีประสิทธิภาพของโรงเรียน ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ด้ านการคิด
อย่างเป็นระบบ ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านการบริหารหลักสูตรและการสอน และด้านการมีเทคโนโลยี
สนับสนุนการเรียนรู้ ดังที่มาร์ชิ (Marchi: 1999) ได้ทาการวิจัยเรื่อง บทบาทของอินเทอร์เน็ตในองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ได้ทาการศึกษาถึงผลขององค์กรการเรียนรู้ที่มีต่อการใช้อินเทอร์เน็ต ผลการศึกษาเปรียบเทียบพบว่า
องค์กรการเรียนรู้ใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่าองค์กรที่ไม่เน้นการเรียนรู้ องค์กรการเรียนรู้ใช้เครื่องมือและโปรแกรม
อินเทอร์เน็ตแตกต่างไปจากองค์กรอีกระบบ
1.5 ด้านการนาความรู้จากการเรียนรู้ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม พบว่า ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น นาความรู้จากการเรียนรู้ไปปรับปรุง พัฒนางานใน
หน้าที่ของตนเอง สามารถพิจารณาความรู้ที่มีอยู่เดิม และความรู้ที่ได้รับมาใหม่ๆ แล้วเลือกไปใช้พัฒนางานได้
อย่างเหมาะสม สามารถบูรณาการความรู้เดิมและความรู้ใหม่แล้วประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานในหน้าที่ของ
ตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรทัย สิทธิวิรัชธรรม (2548)ได้ศึกษาศักยภาพการพัฒนาไปสู่องค์กรแห่ง
การเรียนรู้ของกลุ่มการพยาบาลตามการรับรู้ของพยาบาลโรงพยาบาลพิจิตร พบว่าค่าคะแนนเฉลี่ยด้านพลวัตร
ของการเรีย นรู้ การปรับ เปลี่ยนองค์กร และการจัดการความรู้อยู่ในระดับมาก เช่นเมื่อได้รับความรู้ใหม่ๆ
สามารถแนะนาให้เพื่อนร่วมงานได้รับความรู้ที่ท่านได้รับมาด้วย และสามารถรวบรวม เนื้อหาความรู้ ที่เกิดจาก
การเรียนรู้ด้วยตนเองไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อสะดวกในการเลือกใช้ ดังที่ เซาส์เทิน (Southern: 1997)ได้ทา
การวิจัยเรื่อง ศิลปะการเรียนรู้เพื่อการสนทนาในการเปลี่ยนแปลงองค์การ ผลการวิจัยพบว่า องค์การไม่ว่าจะ
เป็นแนวธุรกิจหรือองค์การการศึกษา จะถูกกาหนดความสาเร็จจากความสามารถในการเรียนรู้ การเรียนรู้
หมายถึ ง การเรี ย นรู้ ซึ่ ง สร้ า งความเข้ า ใจ อั น เป็ น ผลการมี ทั ก ษะด้ า นการสื่ อ สารสนทนา ขณะเดี ย วกั น
ความสัมพันธ์ในระดับโลก ล้วนเกิดจากทักษะการสื่อสาร และการจัดการศึกษาที่ดี นอกจากนี้ บาร์รอน
(Barron: 1996) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การเรียนรู้เพื่อ เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ สรุปว่าการเรียนรู้อย่างไม่รู้ตัว
โดยผ่านกระบวนการสนทนาหรือประชุมอย่างไม่เป็นทางการ มีส่วนสาคัญกว่าการเรียนรู้หรือการสนทนาอย่าง
เป็ นทางการ อย่ างไรก็ตามการเรีย นรู้อย่างเป็นทางการ สนับสนุนการเรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการ ปัจจัย
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ประกอบอื่นๆที่กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ในองค์กร คือ บรรยากาศการเรียนรู้และการวิจัยร่วมกัน ที่จะสร้าง
องค์กรแห่งการเรียนรู้เป็นพลังขับเคลื่อนที่สาคัญที่สุดของกระบวนการเรียนรู้
2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความคิดเห็นในการพัฒนาบุคลากรให้เป็น
บุคคลแห่ งการเรี ยนรู้ ของครูในโรงเรี ยน สั งกัดกลุ่มโรงเรียนตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว จาแนกตามเพศ อายุ และประสบการณ์ในการสอน พบว่า ความคิดเห็นโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ทั้งเพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรให้เป็นบุคคลแห่ง
การเรียนรู้ ต้องมีคุณสมบัติด้านต่างๆ ดังนี้ ด้านคุณลักษณะด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ด้านคุณลักษณะใฝ่รู้
ใฝ่เรียน ด้านการมีความกระตือรือร้น สนใจแสวงหาความรู้อยู่เสมอ ด้านความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพใน
การเรียนรู้ และด้านการนาความรู้จากการเรียนรู้ไปใช้ได้อย่างเหมาะสมไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ รุ่งระวี ลาภมูล (2547) ได้ให้ความหมายไว้ว่า บุคคลแห่งการเรียนรู้คือ ผู้ที่มีคุณลักษณะนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน
มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความกระตือรือร้น สนใจเสาะแสวงหาความรู้อยู่เสมอ มุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการเรียนรู้ และสามารถนาความรู้ ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งการเรียนรู้กระทาได้หลากหลาย เช่น
การดูโทรทัศน์ การฟังวิทยุ การอ่านหนังสือ การค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต การดูหรือสัมผัสกับธรรมชาติ เป็น
ต้น นับได้ว่าบุคคลแห่งการเรียนรู้มิได้หมายถึงนักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ ครูอาจารย์เท่ านั้น แต่อาจจะ
หมายถึงบุคคลทั่วไปที่มีความต้องการเสาะแสวงหาความรู้ด้ว ยความตั้งใจที่จะเรียนรู้ในลั กษณะต่างๆ กัน
ออกไป นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุดสาคร จันทะล่าม (2550: ออนไลน์) ที่ได้ศึกษาพฤติกรรม
การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของครูสาย
ผู้สอนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ครูผู้สอนส่วนใหญ่ มีความสามารถนาความรู้จาก
การเรียนรู้ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม มีพฤติกรรมด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความกระตือรือร้นสนใจแสวงหา
ความรู้อยู่เสมอ มีความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ มีพฤติกรรมลักษณะนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน ส่วน
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ได้แก่ ปัญหาโรงเรียนไม่มีแหล่งเรียนรู้อย่าง
เพียงพอ ปัญหาเวลาในการบริการแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนมีจากัด ปัญหาขาดสื่อและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและ
ไม่เพียงพอต่อความต้องการ สาหรับด้านปัญหาอื่นๆ ได้แก่ ปัญหาขาดสื่อที่ทันสมัย ความพร้อมที่จะรับรู้
ข่าวสารด้วยตนเอง เนื่องจากภาระงานมีมาก แหล่งค้นคว้าในโรงเรียนมีจากัด จากการศึกษาดังกล่าว การที่จะ
ส่งเสริมให้บุคลากรเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สถานศึกษาจะต้องจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาอย่างเพียงพอ
อีกทั้งสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาสื่อที่ทันสมัย และจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้ครูผู้สอน เพื่อเป็น
การกระตุ้นให้ครูผู้สอนศึกษาหาความรู้อย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ
ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นในการพัฒนาบุคลากรให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของครูในโรงเรียน
สังกัดกลุ่มโรงเรียนตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ดังนั้น
สถานศึกษาควรศึกษาสภาพการทางานในปัจจุบันว่า ยังขาดความพร้อมในเรื่องอะไรบ้าง และมีการพัฒนา
บุคลากรให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในด้านต่างๆ ดังนี้
1. การส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ เกี่ยวกับวิธีการทางาน การเรียนรู้วิธีการทางาน การเรียนรู้ภายใน
กลุ่ม การจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ และแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกัน ด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้ร่วมกัน ส่งเสริมให้บุคลากรคิดและปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ
2. การพัฒนาองค์กร ปรับสายงานให้มีความคล่องตัว เพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและการเรียนรู้
ทุกระดับ ควรมีระบบส่งเสริมและสนับสนุนการทางานด้วยวิธีการต่างๆ
3. ควรเพิ่มเติมความรู้ ด้วยวิธีการอบรมต่างๆ เพื่อพัฒนาตนเองและการเรียนการสอน หรือโดยวิธี
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสบการณ์ใหม่ๆ ในการพัฒนางานในหน้าที่
4. โรงเรียนควรจัดให้มีหนังสือและเอกสารที่หลากหลายในห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้อ่านให้ครบทุกเพศทุกวัย
5. โรงเรี ย นควรสนับ สนุน งบประมาณในการเข้ารับการอบรมในสาขาวิช าต่างๆ ในรูปผลงานเชิง
ประจักษ์มากขึ้น
6. การพัฒนาบุ คลากรให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ควรเปิดโอกาสให้ บุคลากรมีโ อกาสแสดงความ
คิดเห็นแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน อีกทั้งเปิดรับข้อมูลข่าวสารและความรู้ใหม่ๆ
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรทาการวิจัยเปรียบเทียบกับตัวแปรอื่นๆ เช่น วุฒิทางการศึกษา อายุราชการ ตาแหน่งหน้าที่ เป็น
ต้น
2. ควรทาวิจัยผลกระทบด้านการบริหารของสถานศึกษาที่ได้ส่งเสริมให้บุคลากรเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อประเมินการบริหารและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว

