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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั. งนี. มีวตัถุประสงค์ เพื1อ 1)  ศึกษาแนวทางการพฒันาศกัยภาพในการปฏิบตัิงาน    
ของบุคลากรหน่วยงานอาชีวศึกษาจังหวดัระยอง  กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคนิคระยอง จังหวดัระยอง     
และ  2) เปรียบเทียบการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรหน่วยงานอาชีวศึกษา        
จงัหวดัระยอง  กรณีศึกษาวิทยาลยัเทคนิคระยอง จงัหวดัระยอง จาํแนกตาม เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
ตาํแหน่งงาน  กลุ่มตวัอย่างที1ใชค้รั. งนี.   จาํนวน  202 คน เครื1องมือที1ใชเ้ป็นแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่าสถิติที1ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถี1  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี1ย  ค่าเบี1ยงเบนมาตรฐาน 
t-test และ F-test 
 ผลการวิจยัพบว่า  1)  แนวทางการพฒันาศกัยภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรหน่วยงาน  
อาชีวศึกษาจงัหวดัระยอง กรณีศึกษาวิทยาลยัเทคนิคระยอง จงัหวดัระยอง  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
ค่าเฉลี1ย 3.48   เรียงลาํดับจากคะแนนเฉลี1ยดงันี.   ดา้นการปฏิรูปองคก์ารสู่ความเป็นเลิศในการเรียนรู้     
ค่าเฉลี1ย 3.53   ดา้นพลวตัแห่งการเรียนรู้ ค่าเฉลี1ย 3.51   ด้านการจัดการความรู้ความรู้ในองคก์าร       
แห่งการเรียน ค่าเฉลี1ย 3.48   ดา้นการเอื.ออาํนาจให้แก่บุคลากร ค่าเฉลี1ย 3.47   และดา้นการประยกุตใ์ช้
เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ ค่าเฉลี1ย  3.43  2)  เปรียบเทียบการพฒันาศกัยภาพในการปฏิบติังาน      
ของบุคลากรหน่วยงานอาชีวศึกษาจังหวดัระยอง กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคนิคระยอง จังหวดัระยอง      
พบว่า   เพศและระดบัการศึกษาแตกต่างกนั ทาํให้การพฒันาศกัยภาพในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั 
ในขณะที1อายุและตาํแหน่งงานแตกต่างกนั ทาํให้การพัฒนาศกัยภาพในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน    
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิตที1 .05  ในส่วนความรู้ความเขา้ใจเกี1ยวกบัการพฒันาศกัยภาพในการปฏิบตัิงาน
ของบุคลากรโดยภาพรวม พบว่า ไม่แตกต่างกนั 
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Abstract 

 

  This research aimed 1) to study the potential development in work performance of staff 

in the vocational sector in Rayong based on a case study of Rayong Technical College, and          

2) to compare the potential development in work performance of the staff in Rayong Technical 

College.  The research sample of 202 people was classified by gender, age, education, and position.  

The descriptive statistics were frequency, percentage, standard deviation, t-test and F-test.  

 The results showed that  1) the overall result of the potential development in the work 

performance of staff in Rayong Technical College in Rayong Province was at the high level, 

showing the average of 3.48, the average of 3.53 in organizational reform excellence, the average 

of 3.51 in learning dynamics, the average of 3.48 in knowledge management, the average of     

3.47 in staff empowerment, and the average of 3.43 in application of information technology.      

2) The comparative result of potential development in the work performance of staff in Rayong 

Technical College in Rayong Province showed that staff with different gender and education had 

no different potential development in the work performance.  However, staff with different age 

and position had different potential development in the work performance, showing the statistical 

significance of .05 level.  There was no difference in the knowledge of potential development in 

the work performance.   

 

 

 




