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บทที่  5
สรุป  อภิปรายผล และขอเสนอแนะ

การวิจัยเร่ืองศึกษาสภาพการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3  เปนการวิจัยเชิงสํารวจ  (Survey  Research)  โดยมีวัตถุประสงค
ของการวิจัยเพื่อศึกษาสภาพการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3  และเพื่อเปรียบเทียบสภาพการเปนองคการแหงการเรียนรู
ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3  จํานวน 5 ดาน  จําแนกตาม
ตําแหนง วุฒิการศึกษาและประสบการณในการทํางาน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก 
ผูบริหารและครูผูสอนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต  3  จํานวน  
501  คน  ประกอบดวยผูบริหาร  194  คน  และครูผูสอนจํานวน  307   คน และเครื่องมือที่ใช
ในการวิจัยเปนแบบสอบถาม แบงออกเปน  3  ตอน คือ ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบ
สอบถามลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบ  (Check List)  ตอนที่ 2   เปนแบบสอบถาม
เกี่ยวกับสภาพการเปนองคการเเหงการเรียนรู  ซ่ึงผูวิจัยใชแบบสอบถามของ มารควอดท  
(Marquardt. 1996)  ซ่ึงแปลและเรียบเรียงโดย  รศ. ดร. ประชุม รอดประเสริฐ  แบบสอบถามฉบับนี้
เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาองคการแหงการเรียนรู  5  ดาน  คือ  พลวัตการเรยีนรู
การปฏิบัติงาน   การแปรรูปองคการ   การใหอํานาจ การจัดการความรู  และการใชเทคโนโลยี
สมัยใหม  ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา  (Rating Scales)  โดยมีคําถาม
ทั้งหมดจํานวน  50  ขอ  ตอนที่  3  เปนแบบสอบถามปลายเปด ใหผูตอบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
และ ตอนที่  4  แบบสอบถามปลายเปดจะวิเคราะหโดยการสังเคราะหเพื่อหาความคิดเห็นเพิ่มเติม
 การดําเนินการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
จะวิเคราะหโดยความถี่ และคารอยละ  และวิเคราะหความคิดเห็น เกี่ยวกับสภาพการเปนองคการ
แหงการเรียนรูของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 3  จํานวน 5  ดาน  
คือ  พลวัตการเรียนรูการปฏิบัติงาน  การแปรรูปองคการ  การใหอํานาจ  การจัดการความรู และ
การใชเทคโนโลยีสมัยใหม  โดยคาเฉลี่ย  ( X )  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  และเปรียบเทียบ
ความคิดเห็น เกี่ยวกับสภาพการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 3  จํานวน 5 ดาน  คือ  พลวัตการเรียนรูการปฏิบัติงาน  การแปรรูป
องคการ  การใหอํานาจ  การจัดการความรู  และการใชเทคโนโลยีสมัยใหม  จําแนกตามตําแหนง   
วุฒิทางการศึกษา และประสบการณในการทํางาน โดยคาสถิตทิี  (t – test)
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5.1  สรุปผลการวิจัย

การสรุปผลการวิจัยไดแยกออกเปนตอนๆ  ดังตอไปนี้
5.1.1   ผลการวิจัยเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนครูผูสอน จํานวน 307 คน  คิดเปนรอยละ  
61.30   มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี  จํานวน  400  คน  คิดเปนรอยละ  79.80  และมี
ประสบการณในการทํางานตั้งแต  20 ป ขึ้นไป จํานวน  365  คน  คิดเปนรอยละ  72.90

5.1.2   ผลการวิจัยเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูบริหาร และครูผูสอนเกี่ยวกับสภาพ
การเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 3  
จํานวน 5  ดาน  คือ  พลวัตการเรียนรูการปฏิบัติงาน  การแปรรูปองคการ  การใหอํานาจ  การจัดการ
ความรู  และการใชเทคโนโลยีสมัยใหม
  ผลการวิจัย  พบวา  ผูบริหารและครูผูสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการเปน
องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา ในภาพรวมทั้ง  5  ดานอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ  
3.04   เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  อยูในระดับมากทุกดาน โดยดานการแปรรูปองคการ
มีคาเฉลี่ยมากที่สุด  และดานการใชเทคโนโลยีสมัยใหมมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด  สรุปไดดังนี้
  1)   ดานพลวัตการเรียนรูการปฏิบัติงาน
  ผูบริหารและครู ผูสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการเปนองคการ
แหงการเรียนรูของสถานศึกษา   ดานพลวัตการเรียนรูการปฏิบัติงาน  ในภาพรวมอยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  ขอที่  2  โรงเรียนสงเสริมและคาดหวังใหครูไดมีการเรียนรูและ
พัฒนาตนเอง อยูในระดับมากที่สุด  นอกนั้นอยูในระดับมาก  และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ 
ขอ 9  กลุมบุคลากรไดรับการสนับสนุนใหมีการแบงปนความรูระหวางกันดวยส่ือและเอกสาร
ที่หลากหลาย
  2)   ดานการแปรรูปองคการ
  ผูบริหารและครู ผูสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการเปนองคการ
แหงการเรียนรูของสถานศึกษา ดานการแปรรูปองคการ ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายขอ  พบวา  อยูในระดับมากทุกขอ  โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ   ขอที่ 2  ผูบริหารระดับสูง
ใหการสนับสนุนวิธีการใหมๆ  ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน  และขอท่ีมีคาเฉลี่ย
นอยที่สุดคือ  ขอ  6  โรงเรียนเรียนรูวิธีการปฏิบัติงานจากความสําเร็จและความลมเหลว
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  3)   ดานการใหอํานาจ
  ผูบริหารและครู ผูสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการเปนองคการ
แหงการเรียนรูของสถานศึกษา ดานการใหอํานาจ ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน
รายขอ พบวา  อยูในระดับมากทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ  ขอที่ 5  โรงเรียนมีสวนรวม
ในกิจกรรมการเรียนรูการปฏิบัติงานกับกลุมวิชาชีพและสถาบันทางวิชาการและขอที่มีคาเฉลี่ย
นอยที่สุดคือ  ขอ 10  การเรียนรูจากเพื่อนรวมงานทําใหการวางแผนทรัพยากรและยุทธศาสตร
การปฏิบัติงานของโรงเรียนไดผลมากขึ้น
  4)   ดานการจัดการความรู
  ผูบริหารและครู ผูสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการเปนองคการ
แหงการเรียนรูของสถานศึกษา ดานการจัดการความรู  ในภาพรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณา
เปนรายขอ พบวาอยูในระดับมากทกุขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ  ขอที่ 1โรงเรียนแสวงหา
ขอมูลขาวสารโดยสม่ําเสมอ  เพื่อปรับปรุงภารกิจของโรงเรียน และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ 
ขอ  6  บุคลากรไดรับการฝกอบรมใหมีทักษะในการคิดและทดลองการปฏิบัติงานอยางสรางสรรค
  5)   ดานการใชเทคโนโลยีสมัยใหม
   ผูบริหารและครู ผูสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการเปนองคการ
แหงการเรียนรูของสถานศึกษา  ดานการใชเทคโนโลยีสมัยใหม   ในภาพรวมอยูในระดับมาก  
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ  โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด  คือ   ขอที่ 8  
การเรียนรูการปฏิบัติงานของบุคลากรมีความสะดวกดวยระบบฐานขอมูลคอมพิวเตอรที่มี
ประสิทธิภาพของโรงเรียน  และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ  ขอ  3  โรงเรียนใชวิธีการใหมๆ  
เพื่อบริหารกลุมงานตางๆ

5.1.3   ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอน เกี่ยวกับสภาพ
การเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 3  
จํานวน  5  ดาน  คือ  พลวัตการเรียนรูการปฏิบัติงาน  การแปรรูปองคการ  การใหอํานาจ  การจัด
การความรู  และการใชเทคโนโลยีสมัยใหม จําแนกตามตําแหนง  วุฒิการศึกษา และประสบการณ
ในการทํางาน  ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
  จําแนกตามตําแหนง ผลการวิจัย  พบวา  ความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอน
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3  ในภาพรวม  5 ดาน แตกตางกัน สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา แตกตางกัน  4   ดาน คือ ดานพลวัตการเรียนรูการปฏิบัติงาน  
ดานการแปรรูปองคการ  ดานการใหอํานาจ   และดานการจัดการความรู   สวนดานการใช
เทคโนโลยีสมัยใหม ไมแตกตางกัน
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จําแนกตามวุฒิการศึกษา ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอน
เกี่ยวกับสภาพการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชลบุรี เขต  3  ในภาพรวม  5 ดาน ไมแตกตางกัน  ไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  เมื่อพิจารณา
เปนรายดานพบวาแตกตางกันเพียงดานเดียว คือ ดานการใหอํานาจ นอกนั้นไมแตกตางกัน

จําแนกตามประสบการณในการทํางาน ผลการวิจัยพบวา  ความคิดเห็นของ
ผูบริหารและครูผูสอนเกี่ยวกับสภาพการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา   สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต  3  ในภาพรวม  5  ดาน และเปนรายดานไมแตกตางกัน 
ไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว

5.2  อภิปรายผล

  จากผลการวิจัยเร่ืองสภาพการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  3  จํานวน  5  ดาน  คือ  พลวัตการเรียนรูการปฏิบัติงาน  
การแปรรูปองคการ  การใหอํานาจ  การจัดการความรู  และการใชเทคโนโลยีสมัยใหม  มีสาระ
ที่สําคัญที่ผูวิจัยจะนํามาอภิปรายผล  ดังนี้

5.2.1   จากผลการวิจัย  พบวา  ความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนเกี่ยวกับสภาพ
การเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 
ในภาพรวม  5  ดาน  อยูในระดับมาก  ทั้งนี้เปนเพราะพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  
ไดระบุใหมีการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการบุคลากรทางการศึกษา  ผูเรียนและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาทําใหผูบริหารสถานศึกษา   ตัวแทนครู   ตัวแทนผูปกครอง และตัวแทนจากชุมชน
เขามารวมกันบริหารจัดการศึกษาที่ตอบสนองความตองการของผูเรียน  และชุมชนใหมากที่สุด  
ภายใตการจัดการบริหารอยางมีประสิทธิภาพมีการบริหารงานของสถานศึกษาเปนแบบการสงเสริม
การกระจายอํานาจการบริหาร การบริหารเปนระบบ และมีความตอเนื่อง  รวมทั้งใหบุคลากรครู
ไดมีสวนรวมในการบริหารงานตามบทบาทหนาที่ของตนและตองพัฒนาโรงเรียนใหทัน
กับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคขาวสารในการพัฒนาองคการตองอาศัยบุคคล ทีมงานและ
หนวยงานที่เกี่ยวของตองนําองคความรูใหมและประสบการณ  มาแลกเปลี่ยนกัน  มาเรียนรูรวมกัน
โดยไมปดบังกัน  สอดคลองกับผลการวิจัยของเสาวรส   บุนนาค  (2543 : บทคัดยอ)  ซ่ึงทํา
การศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางบรรยากาศในองคการกับความเปนองคการแหงการเรียนรู
ของฝายพยาบาลตามการรับรูของพยาบาลวิชาชีพ  โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร และสอดคลอง
กับผลการวิจัยของ  บุปผา   พวงมาล ี  (2542 : บทคัดยอ)   ซ่ึงทําการศึกษาเรื่องการรับรูความเปน
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องคการแหงการเรียนรูของฝายการพยาบาล  โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร  พบวา   ความเปน
องคการแหงการเรียนรูโดยรวมอยูในระดับสูง
  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา  ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ดานการแปรรูป
องคการ ทั้งนี้เปนเพราะวา ผูบริหารและครูผูสอนใหความสําคัญตอวัฒนธรรมแหงการเรียนรู  
มีการเรียนรูรวมกันเปนทีม  การเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน และบุคลากรในโรงเรียนมีความเต็มใจ
ที่จะมีการเรียนรูอยางตอเนื่องในการปรับปรุงการทํางานใหดีขึ้น ซ่ึงถือไดวาเปนจุดเดนที่แสดงให
เห็นถึงบุคลากรมีความรักในการเรียนรู   สนใจที่จะพัฒนาการทํางานของตนเองอยูตลอดเวลา และ
ผูบริหารเองก็ใหการสนับสนุนและมีวิสัยทัศนที่ดีในการปรับเปลี่ยนการทํางานในองคกร 
ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ  เสาวรส  บุนนาค  (2543 : บทคัดยอ)   ซ่ึงทําการศึกษาเรื่อง
ความสัมพันธระหวางบรรยากาศในองคการกับความเปนองคการแหงการเรียนรูของฝายพยาบาล
ตามการรับรูของพยาบาลวิชาชีพ  โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร  ซ่ึงพบวา  ความเปนองคการ
แหงการเรียนรูดานการปรับเปลี่ยนองคการมีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด สอดคลองกับงานวิจัย
ของ  กิ่งกาญจน   เพชรศรี  (2542 : บทคัดยอ)   ไดศึกษาศักยภาพในการพัฒนาไปสูองคการ
แหงการเรียนรู : กรณีศึกษาโรงพยาบาลกรุงเทพ   ผลการศึกษาพบวา  พนักงานโรงพยาบาล
กรุงเทพฯ   มีความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพในการพัฒนาไปสูองคการแหงการเรียนรูดานพลวัต
การเรียนรู และดานการแปรรูปองคการอยูในระดับมาก สอดคลองกับ  เสาวลักษณ   จดัพล  
(2545 : 34)  ทําการวิจัยเร่ืองการพัฒนาศักยภาพของโรงเรียนคาทอลิก   สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี  
พบวา  ความคิดเห็นของครูที่มีตอการพัฒนาศักยภาพของโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑล
จันทบุรี   ในดานพลวัตการเรียนรูการปฏิบัติงาน ดานการแปรรูปองคการ ดานการใหอํานาจ  
ดานการจัดการความรู และดานการใชเทคโนโลยีสมัยใหมอยูในระดับมาก และสอดคลองกับ
แนวความคิดของ มารควอดท (Marquardt. 1996 :39)  ที่วาการเรียนรูจากการปฏิบัติเปนหนึ่ง
ในเครื่องมือที่ทรงคุณคาที่สุดสําหรับการเรียนรูขององคการ เพราะการเรียนรูจะไมสามารถเกิดขึ้น
ไดถาปราศจากการปฏิบัติ และจะไมมีการปฏิบัติถาปราศจากการเรียนรู
 ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ ผูบริหารระดับสูงใหการสนับสนุนวิธีการใหมๆ  
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน   ทั้งนี้เปนเพราะผูบริหารตระหนักถึงความสําคัญ
ในการขับเคลื่อนองคกรใหเปนองคการแหงการเรียนรู และบุคลการในองคกรทุกคนเปนปจจัยที่มี
ความสําคัญที่สุด ผูบริหารจึงตองใชวิธีการ กระบวนการและเทคนิคการบริหารงานรูปแบบใหมๆ  
เพื่อสงเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากร ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของเดวิด  (David.  1997 : 
บทคัดยอ)   ทําการศึกษาเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและองคการแหงการเรียนรู 
พบวา   1)   ผูบริหารตองเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง   2)  สรางบรรยากาศแหงการเรียนรู สนับสนุน
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ความรวมมือและนําศักยภาพของทีมมาใช   3)  มีการแบงปนความรูและขอมูลสารสนเทศ  
4)  สงเสริมใหบุคลากรมีโอกาสเรียนรูและการเปนผูนํา   5)  เพื่อใหองคกรเปนองคกรแหงพลวัต
 ขอที่มีคาเฉลี่ยนอยกวาขออ่ืนๆ  คือ โรงเรียนรูวิธีการปฏิบัติงานจากความสําเร็จ
และความลมเหลว   ทั้งนี้เปนเพราะบุคลากรในองคการเปนฝายปฏิบัติมากกวาไดรวมวางแผนและ   
เขียนนโยบายในระดับสูง  ภาระงานของบุคลากร  การประสานสัมพันธตามกระบวนการใหเปนไป
ตามแผนและนโยบายอยูในระดับนอย และไมตอเนื่อง  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ไมเคิล เจ 
มารควอดท  (Marquardt.  1996 : 30)  พบวา  องคการที่คนในองคการเรียนรูอยางตอเนื่องมีวิธีการ
เรียนรูไปดวยกัน ซ่ึงสมาชิกในองคการเพิ่มขีดความสามารถของตนทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุม 
และระดับองคการเพื่อนําไปสูจุดหมายที่บุคคลในระดับตางๆ  ตองการอยางแทจริง โดยใชความรู
ประสานกับเทคโนโลยี ซ่ึงสวนใหญบุคลากรที่มีคุณวุฒิดานเทคโนโลยีโดยตรงมีนอย บางกลุมก็มี
อายุมากทําใหการพัฒนาความรูดานเทคโนโลยีเปนไปไดนอย  ทําใหไมสามารถใชขอมูล
สารสนเทศจากเครือขายอินเทอรเน็ต หรือฐานขอมูลออนไลนมาใชในการปฏิบัติงาน  และเปน
เพราะปญหาดานความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการสมัยใหม เทคโนโลยี
สมัยใหมเปนเครื่องมือไปสูความสําเร็จ

ดานที่มีคาเฉลี่ยนอยกวาดานอื่น คือ  ดานการใชเทคโนโลยีสมัยใหม  ทั้งนี้
เปนเพราะนโยบายในการบริหารจัดการและการสอน เนนใหมีการใชเทคโนโลยีใหมๆ  เพิ่มมากขึ้น 
เชน  เทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอร  เขามามีสวนในการสรางการเรียนรูที่เหมาะสมกับการปฏิบัติ
งานดวยการเชื่อมโยงเครือขายกับระบบการสอนที่เนนการปฏิบัติงานจริง นั่นก็คือการเรียนรู
จากการปฏิบัติงานจริง ที่สามารถยนระยะทางและวันเวลาในการสื่อสาร รวมทั้งเปนเครื่องมือ
ในการปรับเปลี่ยนกระบวนการ   ระบบ   และวิธีการทางการศึกษา การถายทอดขอมูลและ
องคความรูที่เกิดขึ้นในรูปแบบและกระบวนการที่แตกตางจากเดิม สงผลใหผูบริหารและครูผูสอน
ตองปรับเปลี่ยนทั้งกระบวนการเรียนการสอน  เปาหมายและวิธีการสอน  รวมทั้งตองมุงเนน
การสรางนิสัยใฝรู การเรียนรูดวยตนเอง   เพื่อใหสามารถกาวทันกับองคความรูที่พัฒนาขึ้น
อยางกวางขวาง

ขอที่มีคาเฉลี่ยมากกวาขออ่ืนๆ  คือ  การเรียนรูการปฏิบัติงานของบุคลากร
มีความสะดวกดวยระบบฐานขอมูลคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียน ทั้งนี้เปนเพราะ
กระแสโลกาภิวัตนในดานเทคโนโลยีและขอมูลขาวสารทําใหองคการปฏิบัติงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ  โดยการสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยและพอเพียง 
บุคลากรมีการศึกษาคนควาเพื่อพัฒนาและนํามาใชในการปฏิรูปงานสงผลใหงานมีประสิทธิภาพ  
(Globalization)   ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ไมเคิล  เจ. มารควอดท  (Marquardt.  1996 : 
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174-178)  พบวา  การพัฒนาศูนยการเรียนรูที่ใชเทคโนโลยีและสื่อที่หลากหลาย  และองคการ
แหงการเรียนรูจํานวนมากพยายามสนับสนุนการเรียนรูโดยใชคอมพิวเตอร วีดีทัศน และการเรียน
ทางไกล   มีการนําเทคโนโลยีมาใชในการสรางและสนับสนุนการเรียนรู และมีทฤษฎีทางการศึกษา
ที่มีประสิทธิภาพที่สุด การเรียนรูดวยเทคโนโลยีควรเนนทักษะระหวางบุคคล ทักษะการคิด 
การเลียนแบบ  บูรณาการเพื่อใหบุคลากรรวมกันแกปญหา การพัฒนาการเรียนรูในสภาพแวดลอม
ใหมๆ  เปนแนวทางหนึ่งที่สําคัญ ในการเรียนรูอยางเปนธรรมชาติ  บุคลากรสามารถสั่งการ
ดวยคอมพิวเตอร เพื่อสงเสริมการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ

ขอที่มีคาเฉลี่ยนอยกวาขออ่ืนๆ  คือ  โรงเรียนใชวิธีการใหมๆ  เพื่อบริหาร
กลุมงานตางๆ  ทั้งนี้เปนเพราะเกิดจากความแตกตางทางศักยภาพของบุคลากรทางดานวัยวุฒิ 
บุคลากรครูบางสวนไมยอมรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ขาดความตอเนื่องในการปฏิบัติ
ตอเทคโนโลยีสมัยใหม เกี่ยวของกับผลการวิจัยของ ไมเคิล  เจ  มารควอดท  (Marquardt.   
1996 : 225)  ซ่ึงไดเสนอแนวทางวิธีการในการพัฒนาบรรยากาศองคการแหงการเรียนรู ดังนี้  
1)  จัดใหสมาชิกมีการฝกการเรียนรูอยูตลอดเวลา   2)  มีการสรางวัฒนธรรมในการพัฒนา
การเรียนรูอยางตอเนื่อง  3)  สนับสนุนใหสมาชิกในองคการมีการเรียนรูจากความผิดพลาด
เพื่อเปนบทเรียน  เพื่อไมใหเกิดความผิดพลาดขึ้นในอนาคต   4)  สนับสนุนใหสมาชิกในองคการ
เห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาตนเองตลอดเวลา   5)  มีการแลกเปลี่ยนปญหาและความผิดพลาด
ที่เกิดขึ้นเพื่อจะไดเปนแนวทางในการแกไข   6)  จัดใหมีการกระจายขอมูลขาวสารอยางทั่วถึง
เพื่อเปนแหลงขอมูลที่กระตุนใหเกิดการเรียนรูใหโอกาสแกสมาชิกในองคการใหมีการเรียนรู
ตลอดเวลา
              5.2.2   การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนเกี่ยวกับสภาพ
การเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3  
จําแนกตามตําแหนง  ผลการวิจัยพบวา  ผูบริหารและครูผูสอนมีความคิดเห็นในภาพรวมทั้ง 5 ดาน 
แตกตางกัน  ทั้งนี้เนื่องจากแรงผลักดันที่ทําใหเกิดการปฏิรูปการศึกษาในทุกระดับ กอใหเกิด
แนวคิดและการเปลี่ยนแปลงวิธีการคิดการบริหารงานของผูบริหารและครูผูสอนเปลี่ยนไปและ
ผูบริหารในฐานะที่เปนผูผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองคการ ตองพยายามทําให
ระบบการศึกษาเปนองคการแหงการเรียนรู

เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ย  พบวา  คาเฉลี่ยของผูบริหารมากกวาคาเฉลี่ยของครู
ผูสอน  ทั้งนี้เปนเพราะการดําเนินงานดานการจัดการสวนใหญเปนหนาที่โดยตรงของผูบริหาร 
ที่ตองสนับสนนุการบริหารและการจัดการทรัพยากรทางการศึกษา  การแกปญหา  การตัดสินใจ 
การสรางความมั่นใจในเปาหมายของโรงเรียน การเปดโอกาสใหบุคลากรในองคกรแสดง
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ความคิดเห็นตางๆ  แตครูผูสอนมีหนาที่หลักคือ  การจัดกระบวนการเรียนการสอนมากกวา
การบริหารจัดการ  (ลือชัย  จันทรโป.  2546 : 246-247)  อีกทั้ง ผูบริหารตองใหความสําคัญตอ
โครงสรางองคกร  เพราะผูบริหารตองปฏิบัติหนาที่ตามโครงสราง และทําหนาที่ในการเอื้ออํานวย
การปฏิบัติงานของครูโดยการกําหนดขอบเขตงาน การประสานงานที่ทําใหเกิดปฏิสัมพันธระหวาง
บุคลากรใหสอดคลองกับความสามารถของแตละบุคคลเพื่อใหการทํางานบรรลุเปาหมาย   ซ่ึงครู
ผูสอนสวนใหญอาจจะไมมีสวนรวมในการกําหนดโครงการ การบริหารและจัดการอยางเต็มที่  
เพราะทําหนาที่ในระดับปฏิบัติการดานเทคนิคมากกวา

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา  ผูบริหารและครูผูสอนมีความคิดเห็นในดาน
พลวัตการเรียนรูการปฏิบัติงาน  ดานการแปรรูปองคการ ดานการใชอํานาจ และดานการจัดการ
ความรูแตกตางกัน  ทั้งนี้เปนเพราะอํานาจหนาที่ในโรงเรียนสวนใหญมีการกําหนดบทบาท หนาที่ 
และตําแหนงตางๆ  มีการแบงงานเปนลายลักษณอักษร และมีแผนภูมิโครงสรางองคการ 
ทําใหบุคลากรในโรงเรียนทราบและปฏิบัติหนาที่ของตน นอกจากนี้ผูบริหาร  ซ่ึงเปนผูนําองคกร 
มีหนาที่รับผิดชอบในการบริหาร จัดการเพื่อจะนําพาองคกรไปสูเปาหมายที่วางไว อยางมี
ประสิทธิภาพ

ดานการใชเทคโนโลยีสมัยใหม ไมแตกตางกัน  ทั้งนี้เปนเพราะผูบริหารและ
ครูผูสอนรูจักใชเทคโนโลยีในการสรางองคการแหงการเรียนรูซ่ึงจะชวยเพิ่มพูน เพิ่มความสะดวก
ในดานการศึกษา อันจะนําไปใชในการดําเนินการพัฒนาองคกรไดอยางเต็มที่ ทั้งยังพบวาผูบริหาร
และครูผูสอนไดมีการพัฒนาศักยภาพของตนเองและองคการใหมีประสิทธิภาพอยูตลอดเวลา 
ทั้งยังใหความสําคัญกับส่ือ อุปกรณการเรียนการสอนที่มีความทันสมัย สอดคลองกับงานวิจัย
ของบารเน็ท Barnett  (1999 : บทคัดยอ ; อางอิงใน  ลือชัย  จันทรโป. 2546 : 250)  ที่วารูปแบบ
ขององคการแหงการเรียนรูจะมีฐานะเปนเครื่องมือของกระบวนการแหงความสําเร็จในการใช
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดังนั้นผูบริหารและครูผูสอนจึงตองมีการพัฒนาตนเองดานการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศอยูตลอดเวลา

5.2.3   การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนเกี่ยวกับสภาพการเปน
องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3  จําแนก
ตามวุฒิการศึกษา  ผลการวิจัยพบวา  ผูบริหารและครูผูสอนที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีกับวุฒิ
สูงกวาปริญญาตรี  มีความคิดเห็นในภาพรวมทั้ง  5  ดาน  ไมแตกตางกัน ทั้งนี้เปนเพราะผูบริหาร
และครูผูสอนที่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรีสวนใหญเปนผูที่สําเร็จ
การศึกษาทางดานการศึกษา   ซ่ึงเปนเรื่องของการวิเคราะหและบริหารองคการแหงการเรียนรู
ในทุกๆ  ดานอยูแลว และเนื่องจากความเจริญกาวหนาของวิทยาการสมัยใหม ความทันสมัย
ของเทคโนโลยี รวมถึงกระแสขอมูลขาวสารที่ทันสมัย  ทําใหผูบริหารและครูผูสอนมีโอกาส
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ไดรับรูและศึกษาหาความรูอยูตลอดเวลา  อีกทั้งยังเขาใจสภาพงานในหนาที่ความรับผิดชอบ
และหลักการในการบริหารงานเปนอยางดี   อีกทั้งระบบการบริหารงานของโรงเรียนสวนใหญ
มีการแบงการบริหารงานออกเปน 4   แผนงาน  คือ  ดานงานวิชาการ  งานบริหารบุคคล 
งานงบประมาณและงานบริหารทั่วไป โดยมีจุดมุงหมายเพื่อสรางความเปนหนึ่งเดียวกัน 
แกไขปญหาตางๆ  รวมกัน รวมทั้งมีการพัฒนาและสงเสริม สนับสนุนใหทุกคนมีสวนรวม
ในการบริหารและพัฒนางานดานวิชาการ  คือ  เนื้อหาสาระของหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน  ส่ือวัสดุอุปกรณ และการวัดและประเมินผล   ซ่ึงผูบริหารและครูผูสอนทุกวุฒิการศึกษา
ตองมีความแมนยํา  และตองหมั่นไปศึกษาอบรม แสวงหาความรูใหมๆ  อยางสม่ําเสมอ จงึทําให
ผูบริหารและครูผูสอนที่มีวุฒิการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการเปนองคการ
แหงการเรียนรูของสถานศึกษาไมแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับ  กิ่งกาญจน  เพชรศรี  (2542 : 75)  
ไดศึกษาศักยภาพในการพัฒนาไปสูองคการแหงการเรียนรู : กรณีศึกษาโรงพยาบาลกรุงเทพฯ 
พบวาพนักงานโรงพยาบาลกรุงเทพฯ  ที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ศักยภาพในการพัฒนาไปสูองคการแหงการเรียนรูไมแตกตางกัน สอดคลองกับ  พนัส  หันนาคินทร  
(2526 : 48 ; อางถึงใน เมธี  สมศรี.  2533 : 10)  ที่กลาววา  ครูเปนผูใหการศึกษาแกนักเรียน 
การเปนครูไมใชอยูที่วุฒิหรือปริญญา หรือมีประสบการณในการสอนเปนเวลานาน สอดคลองกับ
งานวิจัยของ  เสาวลักษณ จัดพล  (2545 : 53)  พบวา  ความคิดเห็นของครูที่มีวุฒิต่ํากวาปริญญาตรี 
และวุฒิปริญญาตรีตอศักยภาพของโรงเรียนคาทอลิก  สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรีไมแตกตางกัน 
และยังสอดคลองกับการวิจัยของ  จันจรา  กอบโกย  (2541 : 129)  พบวา  ครูที่มีวุฒิการศึกษา
แตกตางกัน มีการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน ทั้ง 11  มาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู
ของคุรุสภา  ซ่ึงเปนเกณฑที่ใชตรวจสอบการปฏิบัติงานเพื่อใหบุคลากรเกิดการพัฒนาตนเอง
ใหมากขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของเสาวภาคย อนันตชื่นสุข  (2540 : 110)  ไดทําการศึกษา 
เร่ืองความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพของหัวหนาการประถมศึกษาอําเภอ/กิ่งอําเภอ กับประสิทธิผล
ของสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ ในเขตการศึกษา 12  พบวา  หัวหนาการประถมศึกษาอําเภอ
ที่มีวุฒิการศึกษา ประสบการณ และอายุตางกัน มีประสิทธิพลในการทํางานไมตางกัน

เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ย  พบวา  คาเฉลี่ยของผูบริหารและครูผูสอนที่มีวุฒิสูงกวา
ปริญญาตรีมากกวาคาเฉลี่ยของผูบริหารและครูผูสอนที่มีวุฒิปริญญาตรี  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
ความเจริญกาวหนาของวิทยาการสมัยใหม ความทันสมัยของเทคโนโลยีรวมถึงกระแสขอมูล
ขาวสารที่ทันสมัย ทําใหผูบริหารและครูผูสอนที่มีวุฒิสูงกวาปริญญาตรีมีโอกาสไดรับรูและศึกษา
หาความรูใหมๆ  อยูตลอดเวลา เพื่อที่จะพัฒนาตนเองและการบริหารงานในองคกรใหสูงขึ้น 
โดยเฉพาะงานบริหารทั่วไป  งานการเจาหนาที่  และงานการเงินและพัสดุ  ซ่ึงเปนงานทางดาน
การศึกษา ซ่ึงสวนใหญจะตองมีทั้งผูบริหารและครูผูสอนรับผิดชอบและปฏิบัติงานรวมกัน  ดังนั้น
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จึงสงผลใหผูบริหารและครูผูสอนที่มีวุฒิสูงกวาปริญญาตรีมีมุมมองในแงการพัฒนาที่ดีกวา
ผูบริหารและครูผูสอนที่มีวุฒิปริญญาตรี   ซ่ึงขัดแยงกับผลการวิจัยของ สุนทร  วิเศษศรี  (2540 : 98)  
ซ่ึงทําการศึกษาเรื่อง  ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการทํางานกับรูปแบบการตัดสินใจของ
ศึกษาธิการจังหวัด  พบวา   ศึกษาธิการจังหวัดที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีและวุฒิทางการศึกษา
สูงกวาปริญญาตรีมีพฤติกรรมการทํางานไมแตกตางกัน และสอดคลองกับผลงานการวิจัยของ กมล
วรรณ  ชัยวานิชศิริ  (2536 : 43)  ซ่ึงทําการวิจัยเร่ือง ปจจัยที่เกี่ยวของกับผูบริหารที่สัมพันธ
กับประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน พบวา  การศึกษามีสวนเกี่ยวของกับประสิทธิผลของโรงเรียน 
เพราะการศึกษายิ่งสูงยิ่งมีผลตองาน
  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา  ผูบริหารและครูผูสอนที่มีวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรีกับวุฒิสูงกวาปริญญามีความคิดเห็นในดานการใหอํานาจ แตกตางกัน ทั้งนี้เปนเพราะ
ผูบริหารและครูผูสอนที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีสวนใหญมีความรูสึกวาตนเองสามารถ
ควบคุมสถานการณไดดีกวา และมีความเชื่อมั่นในตนเองตอการตัดสินใจเลือกวิธีการทํางานสูงกวา 
ผูบริหารและครูผูสอนที่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี  และยังมีการนําประสบการณ
จากการเรียนรูมาใชในการพัฒนาองคการมากกวา  สอดคลองกับงานวิจัยของ  เสนิส   หงษทอง  
(2546 : บทคัดยอ)  พบวา  พนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด  (มหาชน)  สังกัดสํานักงานใหญ
ที่มีวุฒิการศึกษาแตกตางกันจะมีการรับรูศักยภาพของการพัฒนาไปสูองคการแหงการเรียนรู
แตกตางกัน

5.2.4   การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนเกี่ยวกับสภาพการเปน
องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3  จําแนก
ตามประสบการณในการทํางาน   ผลการวิจัยพบวา  ผูบริหารและครูผูสอนที่มีประสบการณ
ในการทํางานแตกตางกันมีความคิดเห็นในภาพรวมทั้ง  5  ดาน ไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
บุคลากรครูทุกคน ไดมีสวนรวมในการบริหารงานตามบทบาทหนาที่ของตนและตองพัฒนา
โรงเรียนใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคขาวสารในการพัฒนาองคการตองอาศัยบุคคล 
ทีมงานและหนวยงานที่เกี่ยวของตองนําองคความรูใหมและประสบการณ  มาแลกเปลี่ยนกัน  
มาเรียนรูรวมกันโดยไมปดบังกัน ซ่ึงสอดคลองกับ ไมเคิล  เจ. มารควอดท  (Marquardt.  1996 : 21)  
มีความคิดวาองคการที่จะได เปรียบในการแขงขันแบบยั่งยืนไดในสภาพที่ เปลี่ยนแปลง
ไปนั้น  จําเปนอยางยิ่ง ที่องคการจะตองเรียนรูไดดีกวาและเร็วกวา  ซ่ึง  มารควอดท และเรยโนลด  
(Marquardt & Reynolds.  1994 : 76)  ไดระบุวาองคการแหงการเรียนรูตองมีโครงสรางที่เหมาะสม 
ไมมีสายการบังคับบัญชามากเกินไป มีวัฒนธรรมการเรียนรูในองคการมีการเพิ่มอํานาจปฏิบัติ  
มีการตรวจสอบ คาดคะเนการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีอันจะกระทบตอสภาพแวดลอมขององคการ  
ทุกคนมีสวนสรางและถายโอนความรู  มีเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู  มุงเนนคุณภาพ  ย้ําเนน
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ความมีกลยุทธ  มีบรรยากาศที่เกื้อหนุน  มีการทํางานเปนทีม  และมีวิสัยทัศนรวมกัน  และเซ็งกี  
(Senge.  1990 : 139-269,  อางถึงใน กิ่งกาญจน  เพชรศรี.  2542 : 27-28)  เชื่อวาหัวใจขององคการ
แหงการเรียนรู   คือ  ในองคการมีบุคคลที่เปนเลิศ  มีรูปแบบการคิด  มีวิสัยทัศนรวมกัน มีการเรียนรู
รวมกันเปนทีม  และมีคนที่คิดเปนระบบอยูในองคการ ยอมทําใหองคการมีประสิทธิภาพ  และ
ประสิทธิผลสูงซึ่งถือวาเปนการบริหารงานในยุคใหมการบริหารองคการดังกลาวจะชวยใหองคการ
ไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรูซ่ึงถือวาเปนการพัฒนาองคการ  (Organizational Development)  
แบบยั่งยืนและตองใชระยะเวลายาวนานดวย    อีกทั้งยังพบวา  ครูที่มีประสบการณแตกตางกัน 
ตางก็มองเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาวิชาชีพของตน เพื่อใหมีความรอบรู ใฝเรียนรู มีทักษะ
ความสามารถเพิ่มขึ้น เพื่อใหการเรียนการสอนในเนื้อหาที่ตนสอนใหมีความแมนยํา ตลอดจน
มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมทั้งมีจํานวนบุคลากร
เพิ่มมากขึ้น ทําใหบุคลากรทุกคนตองสรางสรรคคุณภาพและการปฏิบัติงานของตนใหดียิ่งขึ้น 
ซ่ึงสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  ไดกําหนดใหโรงเรียนมีการพัฒนา
วิชาชีพครูและการประกันคุณภาพท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อมาตรฐานทางการศึกษา 
ทําใหครูทุกคนตองตระหนักและใสใจในการปฏิบัติหนาที่ และพัฒนาศักยภาพของตนใหมีคุณภาพ
อยูเสมอ ไมวาจะมีประสบการณการทํางานมากหรือนอยตองพัฒนาศักยภาพของตนเพื่อใหผาน
เกณฑตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติไดกําหนดไว  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ 
ชุลีพร  พงษพานิช  (2540 : 167)  ทําการศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางรูปแบบการติดตอส่ือสาร
และประสิทธิผลในงานของหัวหนาหมวดวิชาในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษา 12  
พบวา  หัวหนาหมวดวิชาที่มีประสบการณในการทํางานตางกัน มีประสิทธิผลของกลุมไมตางกัน
แตไมสอดคลองกับ  กันยา  สุวรรณแสง  (2536 : 81-82)  ที่กลาววา ประสบการณยอมกอใหเกิด
ความรู ความชํานาญ  ทักษะ  ทัศนคติ  ทุกคนไดรับประสบการณไมเทาเทียมกัน ผูที่มีประสบการณ
มากกวาจะมีทัศนคติ เรียนรู และปฏิบัติงานไดเปนผลสําเร็จดีกวาผูที่มีประสบการณนอย

เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ย  พบวา  คาเฉลี่ยของผูบริหารและครูผูสอนที่มีประสบการณ
ในการทํางาน  20  ปขึ้นไป  มากกวาคาเฉลี่ยของผูบริหารและครูผูสอนที่มีประสบการณ
ในการทํางานต่ํากวา  20 ป  ทั้งนี้เปนเพราะการพัฒนาการเรียนรูดวยตนเองในระดับบุคคลตองอาศัย
ความพรอมทั้งทางรางกาย  อารมณ  สังคม และสติปญญา  ความตองการของแตละบุคคล 
ซ่ึงสิ่งเหลานี้ลวนมาจากการเรียนรูจากประสบการณในการทํางาน เรียนรูจากการแกปญหา เรียนรู
จากการทํางานเปนทีม  (สันติมา   ศรีสังขสุวรรณ.  2540 : บทคัดยอ)  ซ่ึงผูบริหารและครูผูสอน
มีประสบการณในการทํางานมากการเรียนรูเพื่อพัฒนาองคกรไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรู
ก็จะยิ่งสูงตามไปดวย
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5.3  ขอเสนอแนะ

5.3.1  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
                จากผลการวิจัย  พบวา  ความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนเกี่ยวกับสภาพ
การเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3  
ดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานสูง  อยูลําดับทายสุดคือ  ดานการใชเทคโนโลยี
สมัยใหม เพื่อใหการพัฒนาองคการแหงการเรียนรูประสบผลสําเร็จและเปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ
อยางตอเนื่อง  ควรดําเนินการโดย
           1)   หนวยงานตนสังกัดจัดทําหลักสูตรเพื่อพัฒนาครู  ดานการใชเทคโนโลยี
สมัยใหม  (Information  Technology)  โดยจัดทําเปนคูปองการศึกษาใหครูนําคูปองไปเขารับ
การอบรมที่ใดก็ไดตามที่ตนสนใจ  อาจเปนสถานศึกษาหรือสถานที่ฝกอบรม  พรอมทั้งให
ครูตนแบบ  ครูแกนนํา  ครูแหงชาติที่มีความรูความสามารถดานการใชเทคโนโลยีเปนแกนนํา
          2)   ระดมทรัพยากรในดานงบประมาณและบุคลากรจากภาครัฐและเอกชน 
เพื่อจัดหาสื่อ นวัตกรรมที่ทันสมัยประสานเชื่อมโยงกันเปนเครือขาย
          3)   วิทยาลัย  มหาวิทยาลัยที่มีบทบาทในการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ควรฝกอบรมการใชเทคโนโลยีสมัยใหมใหเกิดความชํานาญ  มีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน
ที่กําหนด
 5.3.2   ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
                1)   ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนเกี่ยวกับ
สภาพการเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา   สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี 
เขต 3   กับเขตพื้นที่การศึกษาอื่นๆ

2)   ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับสภาพที่เปนจริงและความคาดหวังตอการเปนองคการ
แหงการเรียนรูของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3

3)   ควรมีการศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาบุคลากรในการเปนองคการ
แหงการเรียนรูของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 3
  4)   ควรมีการศึกษาถึงปญหาและอุปสรรค  ดานการใชเทคโนโลยีสมัยใหม 
ในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 3


