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บทคดัย่อ 
 

การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงค ์ดงันี 1) เพือศึกษาความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู

ต่อการพฒันาบุคลากรในโรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 2) เพือ

เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูต่อการพฒันาบุคลากรในโรงเรียนสังกัด

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จาํแนกตาม เพศ  อาย ุ ตาํแหน่ง  ระดบัการศึกษา  

3) เพือหาแนวทางขอ้เสนอแนะในการพฒันาบุคลากรในโรงเรียนสังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศึกษาเลย เขต 3  กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการศึกษาวิจยัครังนี  คือ ผูบ้ริหารและครูทีปฏิบติัหนา้ที ใน

โรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จาํนวน 250 คน เครืองมือทีใชใ้น

การเก็บรวบรวมขอ้มลู คือ แบบสอบถาม สถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู ไดแ้ก่  ค่าความถี (Frequency) 

ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย (Mean) และค่าเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)และวิเคราะห์

เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูทีมีต่อการพฒันาบุคลากรโดยใชส้ถิติt-test 

และ F-test  

ผลการวจิยัพบว่า   

1)  ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูมีความคิดเห็นเกียวกบัการพฒันาบุคลากรในโรงเรียนสงักดั

สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เมือพิจารณา

เป็นรายดา้นพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก สองดา้น คือ ดา้นการนิเทศภายใน และดา้น

การศึกษาดูงาน นอกนนัมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง  

2)  เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูต่อการพฒันาบุคลากรใน

โรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จาํแนก ตาม เพศ อายุ ตาํแหน่ง 

ระดบัการศึกษา พบว่า เพศ ต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการพฒันาบุคลากรแตกต่างกนั อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 โดยครูเพศชายมีค่าเฉลียความคิดเห็นในการพฒันาบุคลากรมากกว่า 
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ครูเพศหญิง ส่วน อาย ุตาํแหน่ง และระดบัการศึกษา มีความคิดเห็น เกียวกบัการพฒันาบุคลากรใน

โรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ไม่แตกต่างกนั  

3) ข้อเสนอแนะทีได้จากการศึกษา ด้านการฝึกอบรม ควรจัดให้มีการรายงานและ

ประเมินผลการเขา้ร่วมการฝึกอบรม และควรมีการนาํผลจากการฝึกอบรมมาถ่ายทอดให้ผูอื้น ดา้น

การศึกษาดูงานควรมีการรับฟังความคิดเห็นในการเลือกทีศึกษาดูงานและมีการสัมมนา/ ประชุม/ 

แลกเปลียนความคิดเห็นหลงัการศึกษาดูงาน  ดา้นการจดัสัมมนาควรมีการเขา้ร่วมประชุมสัมมนา

ตามกลุ่มสาระของครูผูส้อนและมีการนาํผลจากการสัมมนามาถ่ายทอดให้ผูอื้นในโรงเรียน  ดา้น

การนิเทศภายในควรมีการสรุปผลการนิเทศและมีการวิเคราะห์องค์กรและทาํแผนการนิเทศ

ภายใน ดา้นการศึกษาต่อควรมีนโยบายสนบัสนุนการศึกษาต่อของครูผูส้อนมีการส่งเสริมการศึกษา

ต่อตามการวางแผนอตัรากาํลงัทีเหมาะสม และ มีการอาํนวยความสะดวกในดา้นเอกสารการลา

ศึกษาต่อ   
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ABSTRACT 
  

 The objectives of this thematic were : 1) To study The Opinion of the Administrators  

and Teachers on the Personnel Development in schools under Loei Primary Education Area 3.     

2) To compare The Opinion of the Administrators and Teachers on the Personnel Development  

in schools under Loei Primary Education Area 3  by sex, age, position, level of education.  And  

3) To seek feedback on the development of  personnel in schools under Loei Primary Education 

Area 3.  Population samples used in this study were the Administrators and Teachers  in schools 

under  Loei Primary Education Area 3 250 people. The instrument used for data collection was a 

questionnaire. The statistics used in data analysis were frequency  Percentage  Average (Mean) 

and standard deviation and comparative analysis. On the opinion of the administrators and 

teachers who have continued to develop by using t-test and F-test.  

 The results were found as follows:  

1) Administrators and Teachers in schools under Loei Primary Education Area 3  have 

opinions about personal development in schools under Loei Primary Education Area 3. 

Considering that it was found overall at the medium level.  Considering that  were found at the 

high level opinions in the both aspects of supervision and Study visit.  Also the comments were 

found at medium level.  

2) Comparison The Opinion of the Administrators and Teachers on the Personnel 

Development in schools under Loei Primary Education Area 3 by sex, age, position, level of 

education, found that gender differences in attitudes towards development. Different  personnel  

A statistically significant level 0.01 by male teachers have an average comments on personel 



 ง

development than female teachers. For the age, position, and level of education. Opinions On  

staff development in schools under the Loei Primary Education Area 3 is not so different.  

3) Recommendations from the study. The field of Training Should provide for the 

reporting and evaluation of the training. And should have the results from training to convey to 

others. The field of study visit should have listened to the opinions of a study visit and a seminar / 

meeting / discussion after the Study visit. The field of  seminars Should have attended seminar by 

groups of teachers and the results of the seminar to convey to others in the school. The field of  

internal supervision should have the results supervisors and the analysis organization and 

supervision plan. The field of further study The further study should support further education  of 

teachers are promoted education as the proper Staffing planning and documentation to facilitate 

the study leave. 
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สารนิพนธ์ฉบับนีสาํเร็จลงได้เพราะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือและความกรุณาจาก

หลายฝ่าย ผูว้ิจยัจึงขอขอบคุณสถาบนั องคก์ร และบุคคลทีไดใ้หค้วามช่วยเหลือไดแ้ก่ มหาวิทยาลยั

มหามกุฏราชวิทยาลยั และคณาจารยทุ์กท่านทีไดป้ระสิทธิประสาทวิชาจนสามารถนาํความรู้มา

เขียนสารนิพนธนี์ได ้และกรุณาชีแนะนาํทางในการศึกษาคน้ควา้  

ขอขอบคุณ ดร.จกัรกฤษณ์ โพดาพล อาจารยที์ปรึกษาสารนิพนธ์ ทีกรุณาแกไ้ขเพิมเติม

เนือหา และแนะนําเกียวกับรูปแบบการจัดพิมพ์สารนิพนธ์ให้ถูกต้องตามรูปแบบของบัณฑิต

วิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 

ขอขอบคุณคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ซึงประกอบด้วยประธานกรรมการ และ

คณะกรรมการ  

ขอขอบคุณผูเ้ชียวชาญทุกท่านทีไดต้รวจสอบสารนิพนธ์และเครืองมือทีใชใ้นการวิจยัจน
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และแรงใจให้บริการทีดีเยียมสนับสนุนการทาํสารนิพนธ์ ซึงเป็นการส่งเสริมให้เกิดความสาํเร็จ 

ตลอดจนขอขอบคุณเพือนๆ ทีใหค้วามช่วยเหลือดว้ยการเติมเต็มสิงทีขาดแคลนและคอยให้กาํลงัใจ

ดว้ยดีเสมอมา  

ทุกท่านทีกล่าวมา ได้เสียสละเวลาอันมีค่าในการให้ค ําปรึกษา แนะนําองค์ความรู้ 

ใหบ้ริการ และช่วยแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ของสารนิพนธ์ฉบบันีจนแลว้เสร็จสมบูรณ์ ทา้ยทีสุด

ขอขอบคุณบิดา มารดา ครูบาอาจารย ์ตลอดจนทุกท่านทีมีส่วนช่วยส่งเสริมให้สารนิพนธ์ฉบบันี

สาํเร็จลงไดด้ว้ยดีทุกประการ 
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ประถมศึกษาเลย เขต 3 ด้านการศึกษาดูงาน จาํแนกตามอาย ุ

 

 

88 

ตารางที 4.40   แสดงการวิเคราะห์แหล่งความแปรปรวนความคิดเห็นเกียวกับการพัฒนา

บุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย 

เขต 3 ด้านการศึกษาดูงาน จาํแนกตามอาย ุ 88 

ตารางที 4.41   แสดงค่าเฉลยี ( ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็น

เกียวกับการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศึกษาเลย เขต 3 ด้านการสัมมนาทางวชิาการ จาํแนกตาม อาย ุ 89 

ตารางที 4.42 

 

แสดงการวิเคราะห์แหล่งความแปรปรวนความคิดเห็นเกียวกับการพัฒนา

บุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย 

เขต 3 ด้านการสัมมนาทางวชิาการ จาํแนก ตาม อาย ุ

 

 

89 

ตารางที 4.43   แสดงค่าเฉลยี ( ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็น

เกยีวกบัการพฒันาบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศึกษาเลย เขต 3 ด้านการนิเทศภายใน จาํแนกตามอายุ 

 

 

90 

ตารางที 4.44   แสดงการวิเคราะห์แหล่งความแปรปรวนความคิดเห็นเกียวกับการพัฒนา

บุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย 

เขต 3 ด้านการนิเทศภายใน จาํแนกตาม อายุ 90 

ตารางที 4.45  แสดงการเปรียบเทียบรายคู่  ความคิดเห็นเกียวกับการพัฒนาบุคลากรใน

โรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ด้านการ

นิเทศภายใน  จาํแนกตาม อายุ ด้วยวิธีหาความแตกต่างรายคู่  แอลเอ ดี ของฟิ

เชอร์ (Fisher’s LSD test) 91 
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ตารางที 4.46   แสดงค่าเฉลยี ( ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็น

เกยีวกบัการพฒันาบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศึกษาเลย เขต 3 ด้านการศึกษาต่อ จาํแนกตาม อาย ุ 92 

ตารางที 4.47   แสดงการวิเคราะห์แหล่งความแปรปรวนความคิดเห็นเกียวกับการพัฒนา

บุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย 

เขต 3 ด้านการศึกษาต่อ จาํแนกตาม อาย ุ

 

 

92 

ตารางที 4.48 แสดงค่าเฉลยี ( ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็น

เกยีวกบัการพฒันาบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศึกษาเลย เขต 3 โดยรวม  จาํแนกตามระดับการศึกษา 

 

 

93 

ตารางที 4.49   แสดงการวเิคราะห์แหล่งความแปรปรวนของความคิดเห็นเกียวกับการพัฒนา

บุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย 

เขต 3 โดยรวม จาํแนกตามระดับการศึกษา 93 

ตารางที 4.50   แสดงค่าเฉลยี ( ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็น

เกยีวกบัการพฒันาบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศึกษาเลย เขต 3 ด้านฝึกอบรม จาํแนกตามระดับการศึกษา 94 

ตารางที 4.51 แสดงการวิเคราะห์แหล่งความแปรปรวนความคิดเห็นเกียวกับการพัฒนา

บุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถม ศึกษาเลย 

เขต 3 ด้านฝึกอบรม จาํแนกตามระดับการศึกษา 94 

ตารางที 4.52 แสดงการเปรียบเทียบรายคู่ความคิดเห็นเกียวกับการพัฒนาบุคลากรใน

โรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ด้านการ

ฝึกอบรม จําแนกตาม ระดับการศึกษา ด้วยวิธีหาความแตกต่างรายคู่  แอล 

เอส ดี ของฟิเชอร์ (Fisher’s LSD test) 95 

ตารางที 4.53 แสดงค่าเฉลยี ( ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็น

เกยีวกบัการพฒันาบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศึกษาเลย เขต 3 ด้านการศึกษาดูงาน จาํแนกตามระดับการศึกษา 96 

ตารางที 4.54 แสดงการวิเคราะห์แหล่งความแปรปรวนความคิดเห็นเกียวกับการพัฒนา

บุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย 

เขต 3 ด้านการศึกษาดูงาน จาํแนกตามระดับการศึกษา 96 
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ตารางที 4.55 แสดงค่าเฉลยี ( ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็น

เกยีวกบัการพฒันาบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศึกษาเลย เขต 3 ด้านการสัมมนาทางวิชาการ จําแนกตาม ระดับ

การศึกษา 97 

ตารางที 4.56 แสดงการวิเคราะห์แหล่งความแปรปรวนความคิดเห็นเกียวกับการพัฒนา

บุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย 

เขต 3 ด้านการสัมมนาทางวชิาการ จาํแนกตาม ระดับการศึกษา 97 

ตารางที 4.57 แสดงค่าเฉลยี ( ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็น

เกยีวกบัการพฒันาบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศึกษาเลย เขต 3 ด้านการนิเทศภายใน จาํแนกตามระดับการศึกษา 98 

ตารางที 4.58 แสดงการวิเคราะห์แหล่งความแปรปรวนความคิดเห็นเกียวกับการพัฒนา

บุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย 

เขต 3 ด้านการนิเทศภายใน จาํแนกตามระดับการศึกษา 98 

ตารางที 4.59 แสดงการเปรียบเทียบรายคู่ความคิดเห็นเกียวกับการพัฒนาบุคลากรใน

โรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3ด้านการ

นิเทศภายใน  จําแนกตาม ระดับการศึกษา ด้วยวิธีหาความแตกต่างรายคู่ 

แอล เอส ดี ของฟิเชอร์ (Fisher’s LSD test) 99 

ตารางท ี4.60 แสดงค่าเฉลยี ( ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็น

เกยีวกบัการพฒันาบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศึกษาเลย เขต 3 ด้านการศึกษาต่อ จาํแนกตามระดับการศึกษา 100 

ตารางที 4.61 แสดงการวิเคราะห์แหล่งความแปรปรวนความคิดเห็นเกียวกับการพัฒนา

บุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย 

เขต 3 ด้านการศึกษาต่อ จาํแนกตามระดับการศึกษา 100 

ตารางที 4.62 แสดงค่าความถข้ีอเสนอแนะเกียวกับการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ด้านการฝึกอบรม 101 

ตารางที 4.63 แสดงค่าความถข้ีอเสนอแนะเกียวกับการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 การศึกษาดูงาน 102 

ตารางที 4.64 แสดงค่าความถข้ีอเสนอแนะเกียวกับการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ด้านการจดัสัมมนา 103 
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ตารางที 4.65 แสดงค่าความถข้ีอเสนอแนะเกียวกับการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ด้านการนิเทศภายใน 104 

ตารางที 4.66 แสดงค่าความถข้ีอเสนอแนะเกียวกับการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ด้านการศึกษาต่อ 105 
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บทที 1 

บทนํา 

 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

ในสงัคมโลกนีทุกยคุทุกสมยัมีความตอ้งการสิงทีมีคุณภาพ หากสินคา้ทีมีการรับประกนั

คุณภาพยอ่มเป็นสิงทีมีค่าและเป็นทีตอ้งการ ในปัจจุบนันีในสถานศึกษาก็มีการประกนัคุณภาพทาง

การศึกษา มีงานสอนทีมีคุณภาพ แต่คุณภาพของงานขึนอยูก่บัคุณภาพของบุคลากร บุคลากรถือได้

ว่าเป็นส่วนสาํคญัในการพฒันาองคก์ร องคก์รไหนมีบุคลากรทีมีคุณภาพมีประสิทธิภาพและความ

ชาํนาญในการปฏิบติังาน องคก์รนนัก็จะพฒันาไดอ้ย่างรวดเร็ว ดงันัน บุคลากรจึงจาํเป็นทีจะตอ้ง

ไดรั้บการพฒันาในดา้นต่าง ๆ เพือใหท้นัต่อการเปลียนแปลงในโลกปัจจุบนั ดงัที  

เสถียร เหลอืงอร่าม (2533, หนา้ 71) ไดก้ล่าวว่า การพฒันาบุคลากรเป็นหวัใจหลกัของการ

บริหารงานบุคคล เพราะว่าเมือองคก์รหรือหน่วยงานไดรั้บคนเขา้มาในองค์การแลว้ ย่อมถือว่าเป็น

คนขององคก์าร และการปฏิบติังานใหแ้ก่องคก์ารนนั จะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขึนไดน้ัน 

จะตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมและพฒันาความรู้ความชาํนาญเพือใหเ้กิดทกัษะ คือสามารถปฏิบติังานได้

และสนองตอบตามนโยบายขององคก์าร  

พนัส หันนาคนิทร์ (2526, หนา้ 123) ไดก้ล่าวว่า การพฒันาบุคลากรจะตอ้งกระทาํเป็นการ

ต่อเนืองอย่างไม่มีว ันจบสิ นทังนีก็เพือเพิ มพูนและปรับปรุงคุณภาพของผู ้ปฏิบัติงานให้มี

ประสิทธิภาพอย่างเต็มที เพือผลงานของสถาบันเอง และทังเพือสนองความต้องการของ

ผูป้ฏิบติังานทีปรารถนาทีจะไดรั้บความกา้วหนา้ในการปฏิบติังานนนั ๆ ถือไดว้่าเป็นความตอ้งการ

พืนฐานโดยทวัไปของมนุษยทุ์กคน 

ดว้ยเหตุนีการพฒันาบุคลากรจึงมีความสาํคญัต่อการบริหารงานบุคคลในองคก์ร จะเห็นได้

ว่าการพฒันาบุคลากรเป็นงานทีมีการเปลียนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงมีความจาํเป็นทีจะตอ้งพฒันา

เป็นหลกั การพฒันาบุคลากรให้มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ มีชีวิตทีดี และพร้อมทีจะ

ปรับปรุงพฒันาตนเองใหเ้ขา้กบัการเปลียนแปลง  

นอกจากนีการพัฒนาบุคลากรเป็นปัจจัยสําคัญในการจัดวางระบบงานบุคลากรใน

สถานศึกษา ถา้บุคลากรขาดความรู้ ความชาํนาญในการปฏิบัติงาน และทัศนะคติทีไม่ดีต่อการ
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ทาํงานแลว้ ย่อมเป็นอุปสรรคต่อความสําเร็จของสถานศึกษา ดังนันบุคลากรในสถานศึกษา

จาํเป็นตอ้งเรียนรู้การปฏิบติังานในสถานศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพ  

เมธี ปิลนัธนานนท์ ( 2529, หนา้ 1) ไดก้ล่าวว่าบุคลากรเป็นส่วนประกอบทีสาํคญัทีสุดของ

สถานศึกษา ไม่มีงานใดจะยากลาํบากและมีความไม่แน่นอนเท่ากบัการทาํงานร่วมกบัผูอื้น ทงันี

บุคลากรมีความตอ้งการทีแตกต่างกนั ดงันนัความสาํคญัจึงอยูที่การบริหารและพฒันาบุคลากร อนั

เป็นงานทีเกียวขอ้งกบัการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง การนิเทศภายใน 

รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการพฒันาบุคลากร และเสถียร เหลืองอร่ามไดก้ล่าวถึงการพฒันา

บุคลากรเป็นหวัใจหลกัของการบริหารงานบุคคล การทีบุคลากรจะทาํงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลนันจะต้องได้รับการพฒันาความรู้ความชํานาญ เพือให้เกิดทักษะ สามารถ

ปฏิบติังานนนั ๆ ได ้ 

การพัฒนาบุคลากรในองค์กรมีว ัตถุประสงค์ดังนี1)  เพือทีจะหาทางให้มีการเพิ ม

ประสิทธิภาพในตวัของพนกังานในองค์การ มีความรู้ความสามารถเพิมขึน 2)เพือทีจะสร้างความ

พอใจใหพ้นกังานในองคก์ารและสร้างทศันคติทีดีต่อพนกังานและองคก์าร 3) เพือให้เป็นเครืองมือ

ช่วยลดหรือป้องกนัการลา้สมยัในเชิงการบริหารในยุคปัจจุบนั 4) เพือทีจะให้เกิดความถูกตอ้งกบั

กรอบของการปฏิบติังานในองคก์าร ทงักฎระเบียบขอ้บงัคบั และเป้าหมายขององคก์าร 5) เพือสร้าง

หลกัมนุษยส์มัพนัธร์ะหว่างเพือนร่วมงานใหมี้ความเขา้ใจดีขึน 

จากการดาํเนินงานทีผ่านสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาการประถมศึกษาเลย เขต 3 พบว่า 

ส่วนมากสถานศึกษาอยู่ในเกณฑ์เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ซึงส่วนใหญ่ประสบปัญหาคลา้ยคลึงกนั 

คือ ปัญหาดา้นการเรียนการสอน พบว่า ครูส่วนใหญ่ขาดทกัษะในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน

ในสภาพทีครูไม่ครบชันและนักเรียนมีจํานวนน้อยในแต่ละชัน ครูสอนไม่เต็มเวลา และเต็ม

ความสามารถ เพราะมีภารกิจอืนทีนอกเหนือจากการเรียนการสอนทีครูจาํนวนหนึงตอ้งปฏิบติั ทงั

ในสงักดัเดียวกนัและจากต่างสงักดั หลกัสูตรและแผนการจดัการเรียนรู้ไม่สอดคลอ้งกบับริบทของ

โรงเรียน สือการเรียนการสอนและแหล่งการเรียนรู้มีจาํนวนจาํกดัซึงมีสาเหตุมาจากโรงเรียนไดรั้บ

งบประมาณนอ้ย ซึงในทา้ยทีสุดก็ส่งผลใหน้กัเรียนมีผลสมัฤทธิทางการเรียนตาํไปดว้ย 

 ทีผา่นมา ทางสถานศึกษาแต่ละแห่งในเขตสาํนกังานพืนทีการประถมศึกษาเลย เขต 3 ไดมี้

การพฒันาศกัยภาพของครูผูส้อน ในรูปแบบต่าง ๆ คือ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การสัมมนา

ทางวิชาการ การนิเทศภายใน และการศึกษาต่อ เพือใหค้รูผูส้อนไดพ้ฒันาตนเองอยา่งมีประสิทธิผล  

ดงันนั ผูว้ิจยัจึงสนใจว่าจากการดาํเนินการทีผา่นมา ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นต่อการ

พฒันาบุคลากรในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาการประถมศึกษาเลย เขต 3 ซึงผลที

ได้จะเป็นข้อมูลเพือนําไปเป็นแนวทางพฒันาบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืนที
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การศึกษาการประถมศึกษาเลย เขต 3 ให้เกิดประสิทธิภาพสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าทีเพิมขึน 

ดงักล่าว 

 

1.2 วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

 1.2.1 เพือศึกษาระดบัความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูต่อการพฒันาบุคลากรในโรงเรียน

สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาการประถมศึกษาเลย เขต 3  

1.2.2 เพือเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูต่อการพฒันาบุคลากรใน

โรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จาํแนกตาม เพศ อายุ ตาํแหน่ง

หนา้ที ระดบัการศึกษา 

1.2.3 เพือศึกษาขอ้เสนอแนะในการพฒันาบุคลากรในโรงเรียนสังกดัสาํนักงานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

 

1.3 สมมตฐิานการวจิยั 

 1.3.1 ผูบ้ริหารและครูในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

ทีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการพฒันาบุคลากรแตกต่างกนั 

 1.3.2 ผูบ้ริหารและครูในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

ทีมีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็นต่อการพฒันาบุคลากรแตกต่างกนั 

 1.3.3 ผูบ้ริหารและครูในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

ทีมีตาํแหน่งหนา้ที ต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการพฒันาบุคลากรแตกต่างกนั 

 1.3.4 ผูบ้ริหารและครูในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 

3 ทีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการพฒันาบุคลากรแตกต่างกนั 

 

1.4 ขอบเขตของการวิจยั 

 1.4.1  ขอบเขตด้านประชากร 

  ได้แก่ บุคลากรทางการศึกษา จาํแนกเป็น ผูบ้ริหารและครู ในโรงเรียนสังกัด

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 3 ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร จาํนวน 111 คน และ ครู 

จาํนวน 556 คน รวม 667 คน 
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1.4.2  ขอบเขตด้านเนือหา 

  ไดแ้ก่ การศึกษาในเรืองความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูต่อการพฒันาบุคลากรใน

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 3 มี 5 ด้าน ซึงได้จากการ

สงัเคราะห์ขอ้มลูจากเอกสารงานวิจยัและบริบทต่างๆของโรงเรียนในโรงเรียนสังกดัสาํนักงานเขต

พืนทีการศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 3 ดงันี 

   1. ดา้นการฝึกอบรม  

  2. ดา้นการศึกษาดูงาน  

  3. ดา้นการสมัมนาทางวิชาการ  

  4. ดา้นการนิเทศภายใน  

  5. ดา้นการศึกษาต่อ 

 1.4.3  ขอบเขตด้านพนืที  

  ไดแ้ก่ โรงเรียนในสงักดัเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ประกอบดว้ย 3 

อาํเภอ ไดแ้ก่ อาํเภอด่านซา้ย อาํเภอนาแหว้ และอาํเภอภูเรือ 

 

1.5 ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 

 1.5.1  ทาํใหท้ราบถึงความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูต่อการพฒันาบุคลากรในโรงเรียน

สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาการประถมศึกษาเลย เขต 3  

 1.5.2  ทาํให้ทราบถึง การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูต่อการพฒันา

บุคลากรในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

 1.5.3  ทาํใหท้ราบขอ้เสนอแนะในการพฒันาบุคลากรในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  

 1.5.4  ทาํใหส้ามารถนาํขอ้มลูในการวิจยัครังนีไปเป็นแนวทางพฒันาบุคลากรในโรงเรียน

สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาการประถมศึกษาเลย เขต 3 ใหเ้กิดประสิทธิภาพประสิทธิผลใน

การปฏิบติัหนา้ทีเพิมขึน  

 

1.6 คาํนิยามศัพท์เฉพาะทีใช้ในการวจิยั 

            เพือให้เขา้ใจความหมายของคาํศพัท์ในงานวิจัยนีให้ตรงกันจึงขอนิยามศพัท์ในการวิจัย

ดงัต่อไปนี 

 ความคดิเห็น หมายถึง การแสดงออกถึงความรู้สึก ทีบุคคลใดบุคคลหนึงมีต่อสิงใดสิง

หนึง โดยไม่จาํเป็นจะตอ้งเหมือนกนัซึงขึนอยู่กบัความรู้ ประสบการณ์ และสิงแวดลอ้ม ที
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บุคคลนันไดรั้บมา โดยบุคคลนันอาจจะแสดงออกมาในลกัษณะของการพูด ลกัษณะท่าทาง 

หรือไม่แสดงออกเลยก็ได ้ 
 สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 หมายถึง เขตพืนทีการศึกษาตาม

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ซึงสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จดัตงัขึนตาม

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรืองประกาศปรับปรุงแก้ไขการกาํหนดเขตพืนทีการศึกษาและ

กาํหนดเขตพืนทีการศึกษาเพิมเติม พ.ศ. 2551 เมือวนัที 18 มกราคม พ.ศ. 2551 และประกาศในราช

กิจจานุเบกษา วนัที 4 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2551 ปัจจุบนัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถม ศึกษาเลย 

เขต 3 ตงัอยูบ่ริเวณโรงเรียนชุมชนบา้นด่านซา้ย อาํเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย 

การพฒันาบุคลากร หมายถึง กระบวนการทีจดัขึนเพือเพิมพนูความรู้ ความสามารถ ความ

ชาํนาญของบุคลากร รวมทังการจัดกิจกรรมต่าง ๆทีส่งผลให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองและ

ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากขึน โดยมีรูปแบบการพฒันาดงันี   

1. การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการทีองค์กร หรือหน่วยงานจดัขึนอย่างเป็นระบบ มี

กระบวนการดาํเนินการทีแน่นอน และชัดเจน เพือพฒันาบุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้

ความสามารถ และทกัษะในการทาํงาน ดา้นต่างๆตลอดจนปรับปรุงพฤติกรรมของบุคลากรใน

หน่วยงานหรือองคก์ารไปในทางทีตอ้งการ 

2. การศึกษาดูงาน หมายถึง กระบวนการการพฒันาบุคลากรซึงเป็นวิธีการของโรงเรียน 

ช่วยให้บุคลากรไดค้วามรู้ใหม่ ๆ และพร้อมทงัความสุข สนุก สนานและเป็นการเพิมพูนความรู้

ความเขา้ใจใหเ้ห็นการปฏิบติัจริง สร้างความสนใจและกระตือรือร้นใหแ้ก่บุคลากร 

3. การสัมมนาทางวชิาการ หมายถึง กระบวนการทีบุคคลตงัแต่ 2 คนขึนไปหรือกลุ่มหนึง

มาประชุมพบปะกนั เพือใหไ้ดม้าซึงความรู้แนวคิดและประสบการณ์ โดยมีเทคนิควิธีการอย่างใด

อย่างหนึง ร่วมกันศึกษาปัญหา แลกเปลียนความคิดเห็น หาทางเลือกทีถูกต้องเหมาะสม นาํมา

พฒันาบุคลากรในองคก์ารใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคห์ลกัขององคก์าร   

4. การนิเทศภายใน หมายถึง กระบวนการทาํงานร่วมกนัระหว่างผูบ้ริหาร และบุคลากร

ในโรงเรียน และการปฏิบตัิงานในหน้าทีทีตนรับผิดชอบโดยมีจุดมุ่งหมายเพือพฒันาการ

จดัการเรียนการสอนของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด อนัจะส่งผลดีในการพฒันาตวั

นักเรียน คือ ให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาตนเองไดเ้ต็มศกัยภาพ  

5. การศึกษาต่อ หมายถึง กระบวนการการเพิมพูนความรู้ความสามารถให้ตนเองของ

บุคลากร ในสถานศึกษาในการพฒันาความสามารถของตนเอง ซึงในปัจจุบนัการพฒันาตนเองโดย

การศึกษาต่อมีแนวทางให้ผูที้จะพฒันาตนเองในดา้นนีได ้2 ทาง คือ การลาศึกษาต่อในการศึกษา

ภาคปกติ และการศึกษาโดยไม่ตอ้งลาในการศึกษาภาคพิเศษหรือภาคสมทบ  



 

 

บทที 2 

เอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้อง 

 

 การวิจยัครังนีผูว้ิจยัไดเ้สนอเอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัความคิดเห็นของผูบ้ริหาร

และครูทีมีต่อการพฒันาบุคลากรในโรงเรียนสังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย 

เขต 3 ตามลาํดบัหวัขอ้ต่อไปนี 

 2.1  แนวคิดเกียวกบัความคิดเห็น 

 2.2  แนวคิดเกียวกบัการบริหารโรงเรียน 

 2.3 แนวคิดเกียวกบัการพฒันาบุคลากร  

 2.3.1 ความหมายของการพฒันาบุคลากร  

 2.3.2 ความมุ่งหมายในการพฒันาบุคลากร  

  2.3.3 ประเภทของการพฒันาบุคลากร  

 2.3.4 ความสาํคญัของการพฒันาบุคลากร  

   2.3.5 การดาํเนินงานพฒันาบุคลากร  

 2.4 การพฒันาบุคลากรในโรงเรียนสังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา เลย 

เขต 3  

 2.5  สภาพทวัไปของสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 3 

 2.6 งานวิจยัทีเกียวขอ้ง  

  

2.1 แนวคดิเกียวกับความคดิเห็น 

 มีผูใ้หค้วามหมายเกียวกบัความคิดเห็นไวห้ลายท่าน ดงันี 

 ราชบัณฑติยสถาน ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า ความคิดเห็น หมายถึง เป็นขอ้พิจารณาเห็นว่า

เป็นจริงจากการใชปั้ญญาและความคิดประกอบ ถึงแมว้่าจะไม่ไดอ้าศยัหลกัฐานพิสูจน์ยืนยนัได้

เสมอไปก็ตาม1
 

                                                             
1ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมสังคมวิทยาอังกฤษ-ไทย, (กรุงเทพมหานคร : นานมีบุ๊ค

พบัลิเคชนั, 2546), หนา้ 236  
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 บุญเรียง ขจรศิลป์ ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงออกทางวาจา

ของเจตคติ การทีบุคคลกล่าวว่าเขามีความเชือหรือความรู้สึกอยา่งไรนนั เป็นการแสดงความคิดเห็น

ของบุคคลนนั ดงันนั การวดัความคิดเห็นของบุคคลนนั เป็นสิงทีเป็นไปได้2  

 จาํลอง เงินดี ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า ความคิดเห็น หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลทีมีต่อสิง

ใดสิงหนึงในลักษณะทีไม่ลึกซึงเหมือนทัศนคติความคิดเห็นนันอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นการ

แสดงออกของทศันคติก็ไดส้งัเกตและวดัไดจ้ากคนแต่มีส่วนทีแตกต่างไปจากทศันคติตรงทีทศันคติ

นนัเจา้ตวัอาจจะตระหนกัหรือไม่ตระหนกัก็ได้3 

 สุชา จนัทร์เอม ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า ความคิดเห็น หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลต่อสิงใด

สิงหนึง แต่เป็นลกัษณะทีไม่ลึกซึงเช่นเดียวกบัทศันคติ ซึงกล่าวโดยทวัไปคนเราจะมีความคิดเห็นที

แตกต่างกนัออกไป และความคิดเห็นก็เป็นส่วนหนึงของทศันคติ4 

 วฑูิรย์ ฐานเมธ ี(บุญพร้อม) (2554, หนา้ 10) ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงออกทางดา้น

ความรู้สึก หรือความเชือต่อสิงใดสิงหนึง หรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึง ดว้ยการพดูหรือการเขียน 

โดยมีอารมณ์ ประสบการณ์ และสภาพแวดลอ้มในขณะนัน เป็นพืนฐานของการแสดงออก ซึง

อาจจะถกูตอ้งหรือไม่ก็ได ้แลว้แต่ละบุคคลจะแสดงความคิดเห็นออกมา รวมทงัอาจจะไดรั้บการ

ยอมรับหรือปฏิเสธจากคนอืนก็ได ้ความคิดเห็นนีอาจจะเปลียนแปลงไปไดต้ามกาลเวลา5 

สุชา จนัทร์เอม และสุรางค์ จนัทร์เอม (2520, หนา้ 104) ไดใ้หแ้นวคิดเกียวกบัความคิดเห็น

ไวว้่า ความคิดเห็นเป็นส่วนหนึงของทศันคติ เราไม่สามารถแยกความคิดเห็นและทศันคติออกจาก

กนัได้ เพราะความคิดเห็นมีลกัษณะคลา้ยทัศนคติ แต่ความคิดเห็นแตกต่างจากทัศนคติตรงที

ทศันคตินนั เป็นความพร้อมทางจิตใจทีมีต่อสิงใดสิงหนึงทีอาจแสดงออกมาไดท้งัคาพูดและการ

                                                             
2บุญเรียง ขจรศิลป์, วิธีวิจัยการศึกษา, พิมพค์รังที 3, (กรุงเทพมหานคร : พิชาญ พรินติ ง, 

2534), หนา้ 78. 
3จาํลอง เงินดี, เอกสารคําสอนวิชาจิตวิทยาสังคม, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลยั 

เกษตรศาสตร์, 2534), หนา้ 2. 
4สุชา จนัทร์เอม และสุรางค์ จนัทร์เอม, จิตวิทยาสังคม, (กรุงเทพมหานคร : แพร่พิทยา 

อินเตอร์เนชนัแนล, 2520), หนา้ 103. 
5วิฑูรย ์ฐานเมธี (บุญพร้อม), “การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารกิจการคณะ

สงฆ์ในจังหวดัหนองบวัลาภู”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลยั : 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั), 2554, หนา้ 10. 
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กระทา ทศันคติไม่เหมือนกบัความคิดเห็นตรงทีไม่ใช่สิงเร้าทีจะแสดงออกมาอย่างเปิดเผยหรือ

ตอบสนองอยา่งตรง ๆ และลกัษณะของความคิดเห็นไม่ลึกซึงเหมือนทศันคติ6 

กมลรัตน์ หล้าสุวงษ์ ไดใ้หแ้นวความคิดเกียวกบัความคิดเห็นไวว้่า ความคิดเห็นเป็นเพียง

การแสดงออกทีเกิดจากความรู้สึกภายในต่าง ๆ ซึงความรู้สึกภายในนันอาจเป็นเพียงเจตคติหรือ

ความเชือหรือความนิยม หรือถา้จะกล่าวในลกัษณะของพฤติกรรมในแง่ของจิตวิทยาก็กล่าวไดว้่า

เจตคติ ความเชือ ความนิยมเป็นพฤติกรรมภายในทีไม่มีผูใ้ดสงัเกตหรือทราบได ้นอกจากตวัของเขา

ผูน้นั แต่ความคิดเห็นพฤติกรรมภายนอกทีผูอื้นสามารถสงัเกตหรือทราบไดอ้ยา่งชดัเจนดงันนัคนที

มีเจตคติหรือความเชือหรือค่านิยมอย่างหนึง แต่ถา้เขาไม่แสดงความคิดเห็นออกมาก็จะไม่มีผูใ้ด

ทราบไดเ้ลยว่าเขามีเจตคติหรือความเชือหรือค่านิยมเช่นใด7 

อุทัย หิรัญโต ไดใ้ห้แนวคิดเกียวกบัความคิดเห็นไวว้่า ความคิดเห็นของคนมีหลายระดบั 

คือ อย่างผิวเผินก็มี อย่างลึกซึงก็มี สาหรับความคิดเห็นทีเป็นทัศนคตินัน เป็นความคิดเห็นอย่าง

ลึกซึงและติดตวัไปเป็นเวลานาน เป็นความคิดเห็นทวั ๆ ไป ไม่เฉพาะอยา่งและมีอยูเ่ป็นเวลาอนัสัน 

เรียกว่า ความคิดเห็น เป็นความคิดเห็นประเภทหนึงทีไม่ตงัอยู่บนรากฐานของพยานหลักฐานที

เพียงพอแก่การพิสูจน์ มีความรู้แห่งอารมณ์นอ้ยและเกิดขึนไดง่้ายแต่ก็สลายตวัเร็ว8 

นพมาศ ธีรเวคิน ไดใ้ห้แนวคิดเกียวกบัความคิดเห็นไวว้่า ความคิดเห็นนันถูกจดัว่าเป็น

ส่วนทีมนุษยไ์ดแ้สดงออกมาโดยการพูดหรือการเขียน มนุษยน์ันจะพูดจากใจจริง พูดตามสังคม

หรือพดูเพือเอาใจผูฟั้งก็ตาม แต่เมือพูดหรือเขียนออกไปแลว้ก็ทาให้เกิดผลได ้คนส่วนใหญ่มกัจะ

ถือว่าสิงทีมนุษยแ์สดงออกมานนัเป็นสิงทีสะทอ้นถึงความในใจ9 

 จากความหมายความคิดเห็น ดงักล่าว สรุปไดว้่า ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงออกถึง

ความรู้สึก ทีบุคคลใดบุคคลหนึงมีต่อสิงใดสิงหนึง โดยไม่จาํเป็นจะตอ้งเหมือนกนัซึงขึนอยู่กบั

ความรู้ ประสบการณ์ และสิงแวดลอ้ม ทีบุคคลนันไดรั้บมา โดยบุคคลนันอาจจะแสดงออกมาใน

ลกัษณะของการพดู ลกัษณะท่าทาง หรือไม่แสดงออกเลยก็ได ้

                                                             
6สุชา จนัทร์เอม และสุรางค์ จนัทร์เอม, จิตวิทยาสังคม, (กรุงเทพมหานคร : แพร่พิทยา 

อินเตอร์เนชนัแนล, 2520), หนา้ 104.  
7กมลรัตน์ หลา้สุวงษ,์ จติวทิยาสังคม, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร, 2527), หนา้ 174. 
8อุทยั หิรัญโต,  สังคมวทิยาประยุกต์, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 2529), หนา้ 80. 
9นพมาศ ธีรเวคิน, จิตวิทยาสังคม, พิมพค์รังที 2, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลยั 

ธรรมศาสตร์, 2539), หนา้ 99. 
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2.2 แนวคดิเกียวกับการบริหารโรงเรียน 

 การบริหารสถานศึกษา หรืออาจจะใชเ้รียกว่า การบริหารโรงเรียนตามทีเรียกแต่ก่อนก็ได ้

การบริหารสถานศึกษานนั เป็นภารกิจทีสาํคญัยงิของผูบ้ริหารสถานศึกษาทีจะตอ้งกาํหนดแผนงาน 

วิธีการ ตลอดจนขนัตอนต่าง ๆ ในการปฏิบติังานไวอ้ย่างมีระบบ เพราะถา้ระบบบริหารภายใน

สถานศึกษาไม่ดี จะกระทบกระเทือนต่อส่วนอืน ๆ ของหน่วยงานได ้ดงันันความสาํเร็จหรือความ

ลม้เหลวในการบริหารสถานศึกษา จึงขึนอยู่กบัสมรรถภาพของผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นสําคัญ 

นักวิชาการด้านการศึกษาได้ให้นิยามหรือความหมายของการบริหารโรงเรียน (การบริหาร

สถานศึกษา) ไวด้งันี 

 พนัส หันนาคินทร์ ได้ให้ทรรศนะเกียวกับการบริหารโรงเรียนไวว้่า เป็นภารกิจของ

ผูบ้ริหารเพือใหง้านบรรลุตามจุดมุ่งหมายทีตงัไว ้ทงัยงัตงัขอ้สงัเกตว่าการบริหารโรงเรียนมุ่งหวงัที

จะพฒันาคนใหมี้คุณภาพ10 

 สมคดิ บางโม (2544, หน้า 153) กล่าวว่า การบริหารโรงเรียนเป็นแหล่งพฒันาประชากร

ของประเทศทีสาํคญัยงิ เป็นหน่วยงานทีใช ้คน เงิน วสัดุอุปกรณ์ จาํนวนมากมาย หากการจดัการ

บริหารงานในโรงเรียนขาดประสิทธิภาพ ผลผลิตของโรงเรียน คือนักเรียนทีสาํ เร็จออกไปย่อมมี

ประสิทธิภาพตาํ ซึงส่งผลต่อการพฒันาประเทศยอ่มล่าชา้ตามไปดว้ย11 

 นพพงษ์ บุญจติราดุล ใหค้วามหมายการบริหารโรงเรียนไวว้่า หมายถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที

บุคคลตงัแต่สองคนขึนไปร่วมมือกนัดาํเนินการ เพือให้บรรลุวตัถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึงหรือ

หลายอย่างทีบุคคลร่วมกาํหนด โดยใชก้ระบวนการอย่างมีระเบียบ และใชท้รัพยากรตลอดจน

เทคนิคต่าง ๆ ทีเหมาะสม ผูบ้ริหารโรงเรียนมีภารกิจทีตอ้งปฏิบติัทงัในโรงเรียน และนอกโรงเรียน 

ในการดาํเนินงาน 5 ประการ คือ 

 1. การใหโ้อกาสทางการศึกษาหรือปรับปรุงการศึกษาในโรงเรียน 

 2. บริหารงานบุคลากรในโรงเรียน 

 3. บริหารงานเกียวกบัชุมชนและการประชาสมัพนัธโ์รงเรียน 

 4. บริหารงานเกียวกบัอาคารสถานที ธุรการ การเงิน และการใหบ้ริการ 

                                                             
10พนัส หันนาคินทร์, หลักการบริหารโรงเรียน, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวฒันาพานิช, 

2523), หนา้ 25. 
11สมคิด บางโม, การบริหารการศึกษา, พิมพค์รังที 4, (กรุงเทพมหานคร : สถาบนัราชภัฏ 

พระนคร, 2544), หนา้ 153. 
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 5. บริหารงานกิจการนกัเรียน12 

 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาต ิใหค้วามหมาย การบริหารโรงเรียนไว้

ว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในเรืองการบริหารการศึกษา มีวิสัยทศัน์ทีกวา้งไกล 

เพือกาํหนดเป้าหมาย กาํหนดยุทธศาสตร์ในการจัดการศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีความ

เป็นไปได ้รู้และเขา้ใจภารกิจ ตลอดจนขอบข่ายของงานทีรับผดิชอบอยา่งชดัเจน13 

 นิพนธ์ กนิาวงศ์ กล่าวว่า การบริหารโรงเรียน คือกระบวนการต่างๆ ในการดาํเนินงานของ

กลุ่มบุคคล ซึงเรียกว่า ผูบ้ริหาร โดยมีวตัถุประสงคเ์พือใหบ้ริการทางการศึกษาแก่สมาชิกในสงัคม14 

 สุวนิท์ สุวชิาโน (สอนเลก็) (2553, หนา้ 20) สรุปความหมายการบริหารโรงเรียนไวว้่า การ

บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา เป็นกิจกรรมทางการศึกษาทีจะตอ้งทาํเป็นกระบวนการ โดยกลุ่ม

บุคคลต่าง ๆ เพือให้บรรลุวตัถุประสงค์ทีตังไว ้นั นก็คือการพฒันาสมาชิกหรือผูรั้บบริการทาง

การศึกษา ใหเ้ป็นผูมี้คุณภาพทีสงัคมตอ้งการ และเป็นภารกิจทีสาํคญัยิงของผูบ้ริหารสถานศึกษาที

จะตอ้งนาํองคก์รใหอ้ยูร่อด ตอ้งกาํหนดแผนงาน วิธีการตลอดจนขนัตอนต่าง ๆ ในการปฏิบติังาน

ไวอ้ยา่งเป็นระบบ โดยพึงพิงงบประมาณจากรัฐ ทีมีไม่มากนักดว้ยความประหยดั ใชท้รัพยากรให้

คุม้ค่า ทงัคน เงิน เวลาและทรัพยสิ์นอยา่งมีประสิทธิภาพ15 

 การบริหารโรงเรียนมีขอบเขตเกียวขอ้งกบัการวางแผนพฒันาการบริหารงานของโรงเรียน

เพือใหบ้รรลุเป้าหมายการบริหารจดัการศึกษา ซึงแนวคิดการบริหารในปัจจุบนัเกิดจากการปฏิรูป

การศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแกไ้ขเพิมเติม (ฉบบัที 2) พ.ศ. 

2545 มาตรา 39 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 

กาํหนดใหก้ระทรวงศึกษาธิการกระจายอาํนาจการบริหารและการจดัการศึกษา 4 ดา้น คือ 1) การ

                                                             
12นพพงษ์ บุญจิตรดุล, ก้าวเข้าสู่ผู้บริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร: บพิธการพิมพ,์ 

2540), หนา้ 128.  
13สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, คู่มอืปฏิบัตงิานของผู้บริหารโรงเรียน, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2540), หนา้ 7.  
14นิพนธ์ กินาวงศ,์ หลักการบริหารการศึกษา, พิมพค์รังที 2, (พิษณุโลก : ตระกูลไทย, 

2543), หนา้ 12.   
15สุวินท ์สุวิชาโน สอนเลก็, “ความคิดเห็นเกียวกบัการบริหารจดัการการศึกษาตามแนววิถี

พุทธ : กรณีศึกษาโรงเรียนวดัชมนิมิตร อาํเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ”, วิทยานิพนธ์

การบริหารการศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั), 

2553, หนา้ 20.   
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บริหารวิชาการ 2) การบริหารงบประมาณ 3) การบริหารงานบุคคล 4) การบริหารทวัไป กาํหนดให้

เขตพืนทีการศึกษามีอาํนาจหน้าทีในการกาํกบั ดูแลจดัตงัยุบเลิก รวมหรือเลิกสถานศึกษาในเขต

พืนทีการศึกษา และส่งเสริมสนบัสนุนจดัการศึกษาในรูปแบบทีหลากหลายในเขตพืนทีการศึกษา16  

 ขอบข่ายและภารกิจของสถานศึกษา  มีผูอ้าํนวยการสถานศึกษาเป็นผูบ้ังคับบัญชา

ขา้ราชการ และรับผิดชอบการบริหารงานของสถานศึกษา ทีมีโครงสร้างการบริหารงานตาม

กฎหมายทีมีขอบข่ายภารกิจทีกาํหนด ซึงการแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาเป็นไปตาม

กฎกระทรวงและระเบียบทีคณะกรรมการเขตพืนทีการศึกษากาํหนด ซึงจะแบ่งส่วนราชการเป็น

กลุ่ม หรือฝ่าย หรืองาน ตลอดจนกาํหนดอาํนาจหนา้ทีของแต่ละส่วนราชการ ซึงจะตอ้งครอบคลุม

ขอบข่ายและภารกิจของสถานศึกษาทีกระทรวงศึกษาธิการกระจายอาํนาจการบริหารและการจดั

การศึกษา ทงัดา้นวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล  และการบริหารทวัไป  มีขอบข่ายและ

ภารกิจดงัต่อไปนี17   

  1.  งานบริหารวิชาการ 

   1.1 การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 

   1.2  การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 

   1.3  การวดัผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 

   1.4  การวิจยัเพือพฒันาคุณภาพการศึกษา 

   1.5  การพฒันาสือ นวตักรรม และเทคโนโลยทีางการศึกษา 

   1.6  การพฒันาแหล่งเรียนรู้ 

   1.7  การนิเทศการศึกษา 

   1.8  การแนะแนวการศึกษา 

   1.9  การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 

   1.10  การส่งเสริมความรู้ดา้นวิชาการแก่ชุมชน 

   1.11  การประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาอืน 

   1.12  การส่งเสริมและสนบัสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน

และสถาบนัอืนทีจดัการศึกษา 

                                                             
16กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มอืการบริหารสถานศึกษาขันพนืฐานทีเป็นนิตบุิคคล, (กรุงเทพ- 

มหานคร : โรงพิมพอ์งคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ ์(ร.ส.พ.), 2549), หนา้ 32..   
17กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู, (กรุงเทพมหานคร : องค์การ

รับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ(์ร.ส.พ.), 2552), หนา้ 6..   
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  2.  งานบริหารงบประมาณ 

   2.1  การจดัทาํและเสนอของบประมาณ 

   2.2  การจดัสรรงบประมาณ 

   2.3  การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เ งินและผลก

ดาํเนินงาน 

   2.4  การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพือการศึกษา 

   2.5  การบริหารการเงิน 

   2.6  การบริหารบญัชี 

   2.7  การบริหารพสัดุและสินทรัพย ์

  3.  งานบริหารงานบุคคล 

   3.1  การวางแผนอตัรากาํลงัและกาํหนดตาํแหน่ง 

   3.2  การสรรหาและการบรรจุแต่งตงั 

   3.3  การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ 

   3.4  วินยัและการรักษาวินยั 

   3.5  การออกจากราชการ 

  4.  งานบริหารทวัไป 

   4.1  การดาํเนินงานธุรการ 

   4.2  งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐาน 

   4.3  งานพฒันาระบบและเครือข่ายขอ้มลูสารสนเทศ 

   4.4  การประสานและพฒันาเครือข่ายการศึกษา 

   4.5  การจดัระบบการบริหารและพฒันาองคก์ร 

   4.6  งานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

   4.7  การส่งเสริม สนบัสนุนดา้นวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และบริหารทวัไป 

   4.8  การจดัสถานทีและสภาพแวดลอ้ม 

   4.9  การจดัทาํสาํมะโนผูเ้รียน 

   4.10 การรับนกัเรียน 

   4.11 การส่งเสริมและประสานงานการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั 

   4.12 การระดมทรัพยากรเพือการศึกษา 

   4.13 งานส่งเสริมงานกิจการนกัเรียน 

   4.14 การประชาสมัพนัธง์านการศึกษา 
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   4.15 การส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร 

หน่วยงานและสถาบนั สงัคมอืนทีจดัการศึกษา 

   4.16 งานประสานราชการกบัเขตพืนทีการศึกษาและหน่วยงานอืน 

   4.17 การจดัระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 

   4.18 งานบริการสาธารณะ 

   4.19 งานทีไม่ไดร้ะบุไวใ้นงานอืน 

 เสาวนิตย์ ชัยมุสิก ไดก้ล่าวถึงรูปแบบการบริหารโรงเรียนมีหลกัในการบริหารทีคลา้ยคลึง

กนัและสอดคลอ้งกนักบัหน้าทีการบริหารทีเป็นองค์ประกอบร่วมสาํคญั ทีมีผลต่อประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลของโรงเรียนทงัในด้านการกระจายอาํนาจและการบริหารแบบมีส่วนร่วม ซึง

นอกจากนียงัมีผูใ้ห้ความสาํคญัต่อการบริหารจดัการศึกษาทีส่งผลต่อความมีประสิทธิภาพของ

โรงเรียน และความสามารถของผูบ้ริหารตอ้งปรับเปลียนบทบาทและหนา้ทีหลายประการ ไดแ้ก่ 1) 

ดา้นสถานศึกษา มีการปฏิรูปการเรียนการสอน สร้างระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 

การใชท้รัพยากรในทอ้งถินร่วมกนัใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดและสอดคลอ้งความตอ้งการของผูเ้รียน  

2)ดา้นการบริหารจดัการ โดยการมีส่วนร่วมการตดัสินใจในการบริหารการศึกษาเปลียนไปเป็นรูป

ขององคค์ณะบุคคลตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แทนการบริหารสถานศึกษา

โดยผูบ้ริหารแต่เพียงผูเ้ดียว 3) ดา้นการพฒันาบุคลากร ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูตอ้งไดรั้บการ

พฒันาทกัษะในหนา้ทีใหเ้ป็นมืออาชีพ และครูตอ้งมีความสามารถในการปรับกระบวนการเรียนการ

สอนทีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั ซึงจะเห็นไดว้่าการเป็นผูน้ ําทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษามี

ความสําคัญต่อการบริหารการศึกษาและส่งผลโดยตรงต่อความสําเร็จของสถานศึกษาอย่างมี

คุณภาพ18   

จากความหมายดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า แนวคิดเกียวกับการบริหารโรงเรียนหรือ

สถานศึกษา คือ การบริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา เป็นกิจกรรมทางการศึกษาทีจะตอ้งทาํเป็น

กระบวนการ โดยกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ร่วมมือกนัดาํเนินการเพือพฒันาเด็ก เยาวชน ประชาชนหรือ

สมาชิกในสงัคมในทุก ๆดา้น เช่นความสามารถ ทศันคติ พฤติกรรม ค่านิยม คุณธรรม เพือใหบุ้คคล

ดงักล่าวเป็นสมาชิกทีดีและมีประสิทธิภาพของสงัคม โดยกระบวนการต่าง ๆ ทงัทีเป็นระเบียบแบบ

แผนทงัในโรงเรียนและนอกโรงเรียน และเป็นภารกิจทีสาํคญัยิงของผูบ้ริหารสถานศึกษาทีจะตอ้ง

นาํองคก์รใหอ้ยูร่อด ตอ้งกาํหนดแผนงาน วิธีการตลอดจนขนัตอนต่าง ๆ ในการปฏิบติังานไวอ้ย่าง

                                                             
18เสาวนิตย ์ ชยัมุสิก, การบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพือการประกันคุณภาพ

การศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : บุ๊คพอยท,์ 2549), หนา้ 25. 
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เป็นระบบ โดยพึงพิงงบประมาณจากรัฐ ทีมีไม่มากนกัดว้ยความประหยดั ใชท้รัพยากรใหคุ้ม้ค่า ทงั

คน เงิน เวลาและทรัพยสิ์นอยา่งมีประสิทธิภาพ  

  

2.3 แนวคดิเกียวกับการพฒันาบุคลากร 

 2.3.1  ความหมายของการพฒันาบุคลากร  

การพฒันาบุคลากรนบัว่าเป็นภารกิจหลกัของแต่ละหน่วยทีตอ้งดาํเนินการเพราะบุคลากร

ในหน่วยงานเป็นตวัจริงทีสาํคญัทีจะขบัเคลือนให้การทาํงานในหน่วยงานให้ประสบความสาํเร็จ

บรรลุวตัถุประสงคที์ตงัไว ้และถือว่าการพฒันาบุคลากรเป็นปัจจยัทีสาํคญัยิงทีจะส่งผลให้ผลผลิต 

ต่าง ๆ ขององคก์ารมีคุณภาพเป็นทียอมรับของสงัคม ซึงไดมี้นกัวิชาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมาย

ของการพฒันาบุคลากรไวด้งัต่อไปนี  

 กติมิา ปรีดีดิลก กล่าวว่า การพฒันาบุคลากรหมายถึง กระบวนการหรือกิจกรรมวิธีต่าง ๆ ที

มุ่งจะเพิมพนูความรู้ ความชาํนาญ ประสบการณ์ใหก้บับุคลาการในองคก์รตลอดจนพฒันาทศันคติ

ของผูป้ฏิบติังานใหเ้ป็นไปในทางทีดี มีความรับผดิชอบต่องานอนัจะทาํใหง้านมีประสิทธิภาพ19   

 ธีระวุฒิ เจริญราษฎร และคณะ กล่าวว่า การพฒันาบุคลากร หมายถึง การดาํเนินการให้

บุคลากรภายในหน่วยงานหรือองคก์รใหมี้ความรู้ความสามารถเหมาะสมกบังานทีกาํลงัปฏิบติั หรือ

จะปฏิบติัเพือเพิมพูนทกัษะ ประสบการณ์ ความสามารถในการปฏิบติังานเพือให้การปฏิบติังาน

เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพบรรลุจุดมุ่งหมายของหน่วยงาน หรือองคก์รในทีสุด20 

 พะยอม วงศ์สารศรี กล่าวว่า การพฒันาบุคลากร หมายถึง การดาํเนินการเพิมพูนความรู้

ความสามารถและทศันคติทีมีต่อการปฏิบติังานทีตนรับผดิชอบใหมี้คุณภาพประสบความสาํเร็จเป็น

ทีน่าพอใจแก่องคก์ร21 

 

                                                             
19กิติมา ปรีดีดิลก, การบริหารและการนิเทศการศึกษาเบืองต้น , (กรุงเทพมหานคร : 

สาํนกัพิมพอ์กัษรพิพฒัน์, 2532), หนา้ 18. 
20ธีระวุฒิ เจริญราษฎร์ และคณะ,  คู่มอืการปฏิบัตกิารเจ้าหน้าท,ี (นครพนม : สาํนกัพิมพส์ากล

เซ็นเตอร์, 2536), หนา้ 17.  
21พะยอม วงศส์ารศรี,  การบริหารทรัพยากรมนุษย์, (กรุงเทพมหานคร : สาํนักพิมพส์ถาบนั

ราชภฎัสวนดุสิต, 2544), หนา้ 16. 
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 นงนุช วงศ์สุวรรณ  กล่าวว่า การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ป็นกระบวนการดาํเนินการ

เพิมพนูความรู้ ทกัษะและความสามารถของบุคลากรในองค์การให้สามารถปฏิบติังานไดดี้และมี

ประสิทธิภาพเพือใหเ้กิดความกา้วหนา้ในอาชีพการทาํงาน22 

 เกรียงศักดิ เขียวยิง กล่าวว่า การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ คือ โครงการทีจดัทาํขึน โดย

องคก์ารในการพฒันาทกัษะและความรู้ทีจาํเป็นใหแ้ก่พนกังาน เพือใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดความกา้วหนา้ในอาชีพการทาํงาน23 

 จากความหมายดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้่า  การพฒันาบุคลากร หมายถึง  กระบวนการทีจดั

ขึนเพือเพิมพูนความรู้ ความสามารถ ความชาํนาญของบุคลากร รวมทงัการจดักิจกรรมต่าง ๆที

ส่งผลใหบุ้คลากรไดพ้ฒันาตนเองและปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากขึน 

 2.3.2  ความมุ่งหมายในการพฒันาบุคลากร 

การพฒันาบุคลากรเป็นสิงทีสาํคญัทีทุกหน่วยงาน ตอ้งดาํเนินการ ส่วนการดาํเนินการจะ

บรรลุตามแผนทีวางไวห้รือไม่นนัทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานทางภาครัฐ หรือหนวยงาน

ทางภาคเอกชนจะตอ้งมีการกาํหนดวตัถุประสงค์ของการพฒันาบุคลากร เพือทีจะให้การพฒันา

บุคลากรใหช้ดัเจน เพือทีจะใหมี้การพฒันาบุคลากรเป็นไปอยา่งมีทิศทางอนัจะส่งผลให้การพฒันา

บุคลากรบรรลุตามแผนทีไดว้างไว ้ซึงไดมี้นักวิชาการหลายท่านไดก้ล่าวถึงวตัถุประสงค์ของการ

พฒันาบุคลากรไว ้ดงันี  

นพพงษ์ บุญจติราดุลย กล่าวโดยสรุปว่า การพฒันาครู มีเป้าหมายดงันี  

1. เพือแก้ไขการทาํงานทีด้อยประสิทธิภาพเช่นใช้วิธีการทีผิดปฏิบัติงานล่าช้า หย่อน

คุณภาพ มีทศันคติต่องานในทางทีผดิ  

2. เพือเสริมสร้างสมรรถภาพในการทาํงาน เช่น หลกัการ ทฤษฏีและแนวทางปฏิบติัเพือ

ปรับปรุงการทาํงานใหดี้กว่าทีเป็นอยู ่

3. เพือเตรียมบุคคลใหพ้ร้อมทีจะรับตาํแหน่งสูงขึนหรือสาํหรับงานทีไดรั้บมอบหมายใน

อนาคต  

 

 

                                                             
22นงนุช วงศสุ์วรรณ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, (จนัทบุรี : อนนัตศิลป์, 2542), หนา้ 25. 
23เกรียงศกัดิ เขียวยงั, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, (กรุงเทพมหานคร : สาํนักพิมพก์าร

ศาสนา, 2543), หนา้ 25. 
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4. เพือสร้างความเข้าใจ การสือสารในหลกัการสําหรับคนในระดบัเดียวกนั หรือ ต่าง

ระดบัใหเ้กิดการประสานและร่วมมือกนัทาํงานใหดี้ขึน24   

นภดล ทองโสภิต ไดก้ล่าวถึงวตัถุประสงคข์องการพฒันาบุคลากรไว ้4 ประการ คือ  

1. ใหบุ้คลากรทุกระดบัปฏิบติังานโดยมีความสาํนึกในหนา้ที และมีความรับผดิชอบในภารกิจ

ของตนอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด  

2. เปิดโอกาสให้บุคลากรไดพ้ฒันาตนเอง เพือเพิมพูนความรู้ความสามารถ เกิดทกัษะ

และมีเจตคติทีดีต่อหน่วยงานและการปฏิบติังาน เพือใหมี้ความกา้วหน้าในตาํแหน่งและอาชีพของ

ตน พร้อมทีจะเปลียนแปลงหมุนเวียนตามวาระ  

3. เป็นการจูงใจและเพิมความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากร  

4. สร้างจิตสาํนึกในการบริหาร25 

อรุณ รักธรรม กล่าวว่า วตัถุประสงคข์องการพฒันาบุคลากรแยกได ้2 ประการคือ  

1. วตัถุประสงค์ขององค์การ หมายถึง ความมุ่งหมายขององค์การ ซึงเป็น ความมุ่ง

หมาย ทีมีจุดเนน้ในแง่ของส่วนรวม ไดแ้ก่  

 1.1 เพือสร้างความเข้าใจในการทาํงานของข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าทีใน

หน่วยงาน  

 1.2  เพือสอนแนะวิธีการทาํงานทีดีทีสุด  

 1.3  เพือพฒันาการทาํงานใหไ้ดผ้ลสูงสุด  

 1.4  เพือลดความสินเปลืองและป้องกนัอุบติัเหตุในการทาํงาน  

 1.5  เพือจดัวางมาตรฐานในการทาํงาน  

 1.6  เพือพฒันาฝีมือในการทาํงานของบุคคล  

 1.7 เพือพฒันาการบริหารโดยเฉพาะการบริหารงานดา้นบุคคลใหมี้ความพอใจทุกฝ่าย  

 1.8  เพือฝึกฝนคนไวเ้พือความกา้วหนา้ของงานและการขยายตวัขององคก์าร  

  1.9 เพือสนองบริการอนัมีประสิทธิภาพแก่สาธารณะ และผูม้าติดต่องาน  

2. วตัถุประสงค์ส่วนบุคคล หมายถึง ความมุ่งหมายของขา้ราชการ พนักงาน เจา้หน้าที 

ผูป้ฏิบติังานอยูใ่นองคก์าร หรือหน่วยงาน ความมุ่งหมายส่วนบุคคลนี ไดแ้ก่ 

 2.1  เพือความกา้วหนา้ในการเลือนขนั เลือนตาํแหน่ง  

                                                             
24นพพงษ ์บุญจิตรดุล, ก้าวเข้าสู่ผู้บริหารการศึกษา, อา้งแลว้, 2540, หนา้ 39. 
25นภดล ทองโสภิต, นโยบายการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น, (ขอนแก่น : 

สาํนกัพิมพม์หาวิทยาลยัขอนแก่น, 2534), หนา้ 39. 
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 2.2  เพือพฒันา บุคลิกภาพในการทาํงาน  

  2.3 เพือพฒันาฝีมือในการทาํงาน โดยการทดลองปฏิบติังาน  

  2.4  เพือเรียนรู้งาน และลดความเสียงอนัตรายในการทาํงาน  

  2.5 เพือฝึกฝนการตดัสินใจ  

  2.6  เพือปรับปรุงสภาพการทาํงานทาํงานใหดี้ขึน  

  2.7  เพือส่งเสริม และสร้างขวญัและกาํลงัใจในการทาํงาน  

  2.8  เพือเขา้ใจในนโยบายและความมุ่งหมายขององคก์ารทีจะปฏิบติัใหดี้ยงิขึน  

 2.9  เพือใหเ้กิดความพึงพอใจในการปฏิบติังาน26 

จากขอ้มลูขา้งตน้ดงักล่าว สรุปไดว้่า  ความมุ่งหมายในการพฒันาบุคลากร คือ การกาํหนด

ความมุ่งหมายหรือวตัถุประสงคข์องการพฒันาบุคลากรไวช้ดัเจน เพือใหก้ารดาํเนินการพฒันาบุคล

กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวตัถุประสงค์ทีได้กาํหนดไว ้ เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อ

หน่วยงาน และการกาํหนดวตัถุประสงคห์รือความมุ่งหมายในการพฒันานันยงัเป็นการส่งเสริมให้

บุคคลไดมี้การพฒันาตนเอง  

 2.3.3  ประเภทของการพฒันาบุคลากร 

การพฒันาบุคลากรเป็นสิงทีสาํคญั และจาํเป็นทีทุกหน่วยงานจะตอ้งดาํเนินการ เพือทีจะ

เพิมพูนความรู้ความสามารถ เกิดทักษะในการปฏิบติังาน รวมทงัเปลียนแปลงทศันคติทีไม่ดี และ

ความเชือทีผิดเกียวกบัการปฏิบติังานให้กบับุคลากรในหน่วยงาน เพือให้การทาํงานเป็นไป อยา่ง

มีประสิทธิภาพอนัจะนาํความสาํเร็จมาสู่องคก์าร หรือหน่วยงาน ซึงการพฒันาบุคลากรมีหลายระดับ 

ดงัเช่น  

สุวกจิ ศรีปัดถา ไดแ้บ่งประเภทของการพฒันาบุคลากรออกเป็น 2 ประเภท ดงัต่อไปนี คือ  

1. การพฒันาระดบัพนกังาน (Employee development) หมายถึง การพฒันาบุคคล ซึงเป็น

ผูป้ฏิบติังานจริงเพือให้เกิดผลงานของหน่วยงาน การพฒันาบุคคลของกลุ่มนีจึงเกียวขอ้งกบัการ

พฒันาทกัษะในการทาํงาน การเปลียนแปลงเทคนิคในการทาํงาน และการเปลียนแปลงเจตคติของคนงาน 

การพฒันาจึงเน้นทีการฝึกฝนหรือการทดลองปฏิบติัจริง เช่น ใชก้ารฝึกอบรมไปพร้อมกบัการ

ทาํงาน (On the - job training) ซึงเป็นการฝึกหัดให้บุคคลลงมือทาํงานจริงภายใตค้าํแนะนาํของผู ้

นิเทศ นอกจากนียงัอาจใชเ้ทคนิคอืน ๆ ในการพฒันาบุคลากร เช่น การสอนในห้องเรียน (Class room 

                                                             
26อรุณ รักธรรม, การพัฒนาการฝึกอบรมบุคคล : ศึกษาพฤติกรรม, (กรุงเทพมหานคร : 

สาํนกัพิมพส์ถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 2535), หนา้ 2. 
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lecture) การสาธิตการปฏิบติังาน (Demonstration) แต่การจะใชเ้ทคนิคอะไรขึนอยู่กบัสถานการณ์

และความถนดัของผูท้าํงานตลอดจนงบประมาณของหน่วยงานนนั ๆ ดว้ย  

2. การพฒันาระดบัผูบ้ริหาร (Executive development) เป็นการพฒันาความรู้ความสามารถ

ในการบริหารงาน ดงัเช่น ธงชยั สันติวงษ์ กล่าวว่า วิธีการส่วนใหญ่มกัจะใชว้ิธีการจาํลองสถาน- 

การณ์จากทีเป็นจริง ซึงวิธีทีใชแ้ละนิยมมากทีสุดมีดงันี  

 2.1  การใชก้รณีศึกษา (Case study) เป็นการให้ผูบ้ริหารเรียนรู้ปัญหาและวิธีการแกไ้ข

ปัญหา โดยใชต้วัอยา่ง ซึงเป็นเรืองราวทีเกียวขอ้งกบังานทีแต่ละคนทาํ ฝึกใหมี้การวิเคราะห์ วิจารณ์และ

แสวงหาทางออกทีเหมาะสมต่อไป 

 2.2  การใหแ้สดงบทบาท (Role playing) การแสดงบทบาทสมมติทีคลา้ยกบัสภาพความ

เป็นจริง ยอ่มเป็นการฝึกผูบ้ริหารใหเ้กิดความมนัใจ และมีไหวพริบในการแกปั้ญหาต่างๆ ตลอดจน

สามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้นในสถานการณ์ต่างๆได ้

 2.3  การสบัเปลียนหนา้ที (Job rotation) เช่น การใหท้ดลองทาํหนา้ทีอืน ๆ ทีมิใช่หน้าที

ประจาํของผูบ้ริหารคนนนั เพือใหเ้กิดการเรียนรู้งานของฝ่ายอืนดว้ย27  

การใหค้วามรู้โดยการสอนหรือบรรยาย ในเรืองทีผูบ้ริหารจาํเป็น จะตอ้งรู้เรืองทีนาํมาสอน 

ไดแ้ก่จิตวิทยาการบริการเป็นผน้าํ การวินิจฉัยการสั งการ การตดัสินใจ มนุษยส์ัมพนัธ์ กฎหมาย

ตลอดจนระเบียบแบบแผนในการทาํงานพร้อมทงัแนวปฏิบติั  

 จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้  สรุปไดว้่า  ไดแ้บ่งประเภทของการพฒันาบุคลากรออกเป็น  

2 ประเภท ดงัต่อไปนี คือ 1) การพฒันาระดบัพนักงาน (Employee development) หมายถึง การ

พฒันาบุคคล ซึงเป็นผูป้ฏิบติังานจริงเพือให้เกิดผลงานของหน่วยงาน เป็นการพฒันาทกัษะในการ

ทาํงาน การเปลียนแปลงเทคนิคในการทาํงาน และการเปลียนแปลงเจตคติของคนงาน การพฒันาจึงเน้น

ทีการฝึกฝนหรือการทดลองปฏิบติัจริง เช่น ใชก้ารฝึกอบรมไปพร้อมกบัการทาํงาน (On the - job 

training) ซึงเป็นการฝึกหดัใหบุ้คคลลงมือทาํงานจริงภายใตค้าํแนะนาํของผูนิ้เทศ นอกจากนียงัอาจใช้

เทคนิคอืน ๆ ในการพฒันาบุคลากร เช่น การสอนในห้องเรียน (Class room lecture) การสาธิตการ

ปฏิบติังาน (Demonstration) แต่การจะใชเ้ทคนิคอะไรขึนอยู่กบัสถานการณ์และความถนัดของผู ้

ทาํงานตลอดจนงบประมาณของหน่วยงานนัน ๆ ดว้ย 2) การพฒันาระดบัผูบ้ริหาร (Executive 

development) เป็นการพฒันาความรู้ความสามารถในการบริหารงาน ดงัเช่นการจาํลองสถานการณ์

จากทีเป็นจริง ซึงเป็นวิธีทีนิยมใชม้ากทีสุด  

                                                             
27สุวกิจ ศรีปัดถา, องค์กรและการจดัการ, (มหาสารคาม : สาํนกัพิมพค์ณะวิทยาการจดัการ, 

2534), หนา้ 141. 
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 2.3.4  ความสําคญัของการพฒันาบุคลากร 

การพฒันาบุคลากร เป็นเรืองทีจาํเป็นมากสาํหรับองคก์าร เพราะคนถือวา่เป็นทรัพยากรทีสาํคญั

ทีสุด เพราะถา้องคก์ารทีมีประสิทธิภาพก็ยอ่มทาํใหก้ารทาํงานมีประสิทธิภาพ ซึงจะนาํความสาํเร็จ

มาสู่องคก์าร และไดมี้ผูก้ล่าวถึงความสาํคญัของการพฒันาบุคลากรไวห้ลายท่าน ดงันี  

 พนัส หันนาคนิทร์ ไดก้ล่าวว่าเหตุผลทีองคก์ารนนัมีความจาํเป็นทีตอ้งพฒันาบุคลากรของ

ตน อยา่งต่อเนืองดงันี 

1. ความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีโดยเฉพาะดา้นสือสาร ซึงนับว่ามีบทบาทอย่างมาก 

ทังต่อประสิทธิภาพการดําเนินงานขององค์กร และการพฒันาบุคลากร รวมถึงกลวิธีในการ

ปฏิบติังานของบุคลากร ทีควรพฒันาอยูเ่สมอ เพราะจะทาํใหอ้งคก์รมีบุคลากรทีปฏิบติังานไดอ้ย่าง

มีประสิทธิภาพ 

2. การลงทุนเพือการพฒันาบุคลากร จะใหผ้ลตอบแทนกบัองคก์รในระยะยาว และเป็นการ

เพิมขวญักาํลงัใจ ความภกัดีของบุคลากร ในขณะเดียวกนัก็เป็นการเพิมศกัยภาพของบุคลากร 

3. การคดัเลือกบุคลากรเขา้ทาํงาน การพฒันาบุคลากรถือว่าเป็นเรืองทีตอ้งปฏิบติัเพราะ

บุคลากรใหม่ทีรับเข้ามาใหม่ต้องปรับตัว ให้สอดคลอ้งกับ สภาพบรรยากาศการปฏิบัติงานใน

องคก์ร รวมถึงเจคติทีดีต่อองคก์รดว้ย28 

งามนิจ จนัทร์ ไดก้ล่าวถึงความสาํคญัของการพฒันาบุคลากรไวว้่า การพฒันาบุคลากรไม่

เพียงแต่จะทาํใหค้นมีความรู้ความสามรรถและทกัษะในการทาํงานดีขึนเท่านนั ยงัจะส่งให้ไดผ้ลงาน

สูงขึน ซึงจะนําผลสําเร็จมาสู่หน่วยงานโดยส่วนรวม ซึงอาจสรุปผลทีหน่วยงานไดรั้บจาก

การพฒันาบุคลากร ดงันี  

1. ช่วยให้ระบบการทาํงานมีสมรรถภาพสูงขึน มีการติดต่อประสานงานดีขึน เพราะการ

พฒันาบุคลากรเป็นการช่วยกระตุน้ความสนใจในการทาํงานของบุคลากรใหมี้ชีวิตจิตใจรักงานและ

ทาํงานใหไ้ดผ้ลดีมากขึน  

2. เป็นวิธีหนึงทีทาํให้ลดการสินเปลืองของวสัดุทีใชใ้นการปฏิบัติงาน ซึงจะมีผลต่อ

งบประมาณค่าใชจ่้ายในการจดัซือวสัดุทีใชใ้นการปฏิบติังานใหล้ดนอ้ยลงดว้ย  

3. ช่วยลดเวลาในการเรียนรู้งานให้น้อยลง ซึงการปฏิบติังานควรได้รับการอบรมแนะนํา

เสียก่อน เพราะจะช่วยใหส้ามารถปฏิบติังานใหไ้ดผ้ลดีและทุ่นเวลามากกวา่ 

                                                             
28พนัส  หันนาคินทร์, ประสบการณ์ในการบริหารบุคคล, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2542),  หนา้ 77. 
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4. ช่วยแบ่งเบาภาระหน้าทีการงานของผูบ้งัคบับญัชาให้น้อยลงไม่ตอ้งเสียเวลาชีแจงใน

การสงังาน ทงัยงัลดการทาํงานล่วงเวลาใหน้อ้ยลง  

5. ช่วยกระตุน้ใหผู้ป้ฏิบติังานทาํงานเพือความกา้วหนา้ในหนา้ทีการงาน29 

สนอง เครือมาก กล่าวว่า ความสาํคญัในการพฒันาบุคลากร ดว้ยเหตุผลดงัต่อไปนี  

1.  บุคคลทีมาปฏิบติังานใหม่แมจ้ะไม่ไดรั้บการศึกษาจากสถานทีต่าง ๆ  มาแลว้ก็ตาม เมือเขา้มา

ทาํงานใหม่ก็ยงัไม่สามารถทีจะปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเต็มทีเนืองจากบุคคลเหล่านัน ยงั

ขาดความรู้ รวมทงันโยบายเขา้มาทาํงานใหม่ หน่วยงานจึงตอ้งมีการพฒันาบุคคลเหล่านันก่อน โดย

การจดัฝึกอบรม ปฐมนิเทศ การแนะนาํชีแจง ทงันีเพือให้บุคคลทีเขา้มาปฏิบติังานใหม่พร้อมทีจะ

ปฏิบติังาน  

2. เนืองจากการปฏิบติังานในหน่วยงานนัน ๆ มีลกัษณะเป็นงานทีแตกต่างกนัมากมาย 

รวมทงัระบบวิธีการทาํงานจะแตกต่างกนัไปในแต่ละหน่วยงานดว้ย ดงันนัก่อนทีบุคคลปฏิบติังาน

จาํเป็นตอ้งพฒันาบุคคล เหล่านนัใหมี้ความรู้ความสามารถเหมาะสมกบังานทีปฏิบติัอยู ่ 

3. แมบุ้คคลไดป้ฏิบติัในหนา้ทีนนัๆมาเป็นเวลานานจนถือวา่เป็นผูมี้ประสบการณ์ในงานนนั

ก็ตาม แต่เนืองจากนาน ๆ เขา้ก็มกัจะมีการเปลียนแปลงนโยบาย แผนการปฏิบติังานตามมาตรฐาน

การทาํงาน รวมทงัระบบวิธีการต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิงในปัจจุบนันีถือว่าวิธีการและเทคโนโลยี

ไดเ้จริญกา้วหนา้ไปอยา่งรวดเร็ว ทาํให้บุคคลผูป้ฏิบติังานอาจปรับตวัไม่ทนัจึงจาํเป็นทีหน่วยงาน

จะตอ้งดาํเนินการพฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ รวมทงัความชาํนาญใหเ้หมาะสมอยูเ่สมอ  

4. โดยปกติกรณีทีบุคคลไดเ้ลือนตาํแหน่ง โดยเฉพาะอย่างยิงในกรณีทีบุคคลไดรั้บการ

แต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารใหม่ บุคคลเหล่านันมกัจะมีปัญหาเนืองจากไม่มีความรู้ หรือ

ประสบการณ์การบริหารงานมาก่อน จึงจาํเป็นทีจะตอ้งมีการพฒันาการทาํงานให้เหมาะสมกบั

งานในตาํแหน่งนนั ๆ เช่น การจดัฝึกอบรม  

5. แมบุ้คคลจะมีความสามารถในการทาํงานอยูแ่ลว้ก็ตาม เนืองจากปัจจุบนันีเป็นโลกแห่งการ

แข่งขันและโลกแห่งประสิทธิภาพของการบริหาร ดงันันทุกหน่วยงานจึงต้องพฒันางานของ

                                                             
29งามนิจ จนัทร์, “สภาพปัญหาการพฒันาบุคลากรทางการศึกษาในศนูยพ์ฒันาการศึกษาใน

ระดับก่อนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาประถมศึกษาแห่งชาติ เขต

การศึกษา 1”, วิทยานิพนธ์คุรุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั), 

2536, หนา้ 19. 
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ตนเองใหมี้ผลงานสูงสุดและมีประสิทธิภาพยิง ๆ ขึนไปเสมอ วิธีทีนิยมดาํเนินการคือ การพฒันา

บุคลากรตามหน่วยงาน30  

นอกจากนี ธํารงศักดิ คงคาสวสัด ิไดก้ล่าวว่า ช่วงอายขุองคนกบัช่วงพฒันาทีเหมาะสมมาก

ทีสุดในการพฒันา คือ ช่วงส่งเสริมความกา้วหนา้ (Establishment or Advancement Stage) คือ คนที

มีอายุประมาณ 26-65 ปี คนกลุ่มนีเริมคิดรอบคอบเพราะคนในกลุ่มนีเริมสร้างครอบครัว และ

ตอ้งการสร้างผลงานให้หัวหน้า ผูบ้ริหาร ไดเ้ห็น ผลงานทีเด่น ๆ มกัมาจากกลุ่มคนในช่วงนี เป็น

กาํลงัสาํคญัขององคก์รเพราะถือว่าเป็นตวัจกัร เป็นมดงาน ทีจะทาํงานผลกัดนัให้องค์กรกา้วไปสู่

ความสาํเร็จ ดงันนัผูบ้ริหารทีมีวิสยัทศัน์ มกัจะเปิดโอกาสให้31 

จากขอ้มลูดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้่า   การพฒันาบุคลากรมีความสาํคญัและจาํเป็นทีหน่วยงาน

ตอ้งดาํเนินการพฒันาบุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้ความสามารถ มีทกัษะในการทาํงานอยู่

ตลอดเวลา เรียนรู้ และปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลียนแปลงของโลกในยุคปัจจุบนัและการ

เปลียนแปลงของเทคโนโลยต่ีางทีเกิดขึน เพือให้การทาํงานเป็นไปอยา่งเปลียนของโลกในยุคปัจจุบนั และ

การเปลียนแปลงของเทคโนโลยต่ีาง ๆ ทีเกิดขึน เพือให้การทาํงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอนั

จะนาํความสาํเร็จมาสู่องคก์ารหรือหน่วยงาน  

2.3.5 การดําเนินงานพฒันาบุคลากร  

วิธีการพฒันาบุคลลากรมีหลากหลายวิธีการ ซึงแต่ละวิธีการก็มีเป้าหมายสูงสุดทีจะ

เพิมพนูความรู้ความสามารถ ทกัษะและความชาํนาญรวมทงัทศันคติใหเ้หมาะสมกบัการปฏิบติังาน การ

พฒันาบุคลากรจะประสบความสาํเร็จไดน้นั วิธีการทีเลือกนาํมาใชใ้นการพฒันาตอ้งเหมาะสมและ

สอดคลอ้งกบับริบทของหน่วยงาน สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของบุคลากรในหน่วยงาน รวมทัง

งบประมาณทีมีอยู ่ซึงมีนกัวิชาการหลายท่านทีไดก้ล่าวถึงวิธีการพฒันาบุคลากร ไวด้งันีคือ  

ธีระวุฒิ เจริญราษฎร และคณะ กล่าว่า การพฒันาบุคคลกรมีหลายวิธีการ ส่วนวิธีการใดจะ

เหมาะสมนันขึนอยู่กบับทบาท และภารกิจของหน่วยงาน หรือองค์การนัน ๆ เป็นสาํคญั ซึง

วิธีการพฒันาบุคคลทีสาํคญัมีดงัต่อไปนีคือ  

1. การฝึกอบรม เป็นกระบวนการเพิมพูดความรู้ความสามารถ ทกัษะในการปฏิบติังาน 

เป็นทีนิยมกนัอยา่งแพร่หลายในการพฒันาบุคคล เหมาะสมทีจะใชพ้ฒันาคนเป็นกลุ่ม  

                                                             
30สนอง เครือมาก, คู่มือปฏิบัติการฉบับปรับปรุงใหม่, (นครสวรรค์ : สาํนักพิมพเ์รียนดี, 

2536), หนา้ 107. 
31ธาํรงศกัดิ คงคาสวสัดิ, บริหารคนอย่างไรให้ได้ใจและงาน, (กรงเทพมหานคร : สมาคม

ส่งเสริมเทคโนโลย ีไทย-ญีปุ่น, 2547), หนา้ 50. 
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2. การไปศึกษาอบรมดูงาน คือ การทีหน่วยงานหรือองค์การส่งคนไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม 

หรือดูงานเป็นการส่งคนไปพฒันาภายนอกองคก์าร  

3. การประชุมชีแจง ปฏิบติัการ คือ การทีหน่วยงานพฒันาความรู้ ความชาํนาญ เจตคติของ

บุคลากรในสงักดั โดยวิธีการประชุมชีแจง หรือการปฐมนิเทศ รวมถึงการหมุนเวียนเปลียนหน้าที

ในการปฏิบติังาน  

4. การพฒันาตนเอง คือ การใหบุ้คคลไดพ้ฒันาตนเอง เช่น การศึกษาคู่มือการปฏิบติังาน 

การเขา้ร่วมประชุมทางวิชาการ32  

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ไดก้ล่าวถึงกิจกรรมพฒันาบุคลากรพอสรุปไดด้งันี 

1. การปฐมนิเทศ  

2. การเสนองาน  

3. การมอบอาํนาจใหป้ฏิบติังาน ใหรู้้จกัรับผดิชอบงาน  

4. การสบัเปลียนโยกยา้ยหนา้ที  

5. การหาพีเลียงช่วยสอนใหท้าํหนา้ทีผูช่้วยงาน 

6. ใหท้าํหนา้ทีผูช่้วยงาน  

7. การใหรั้กษาการแทน  

8.  การไปสงัเกตการณ์ ทาํงานในบางโอกาส  

9.  ส่งไปศึกษาดูงาน  

10.  จดัประชุมสมัมนาและฝึกอบรม  

11.  ส่งเขา้ประชุมเรืองทีเกียวขอ้งกบังาน  

12.  จดัเอกสารทางวิชาการใหเ้พียงพอ  

13.  จดัใหมี้คู่มือปฏิบติังาน  

14.  การอ่าน แสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง ฟังบรรยายทางวิชาการ  

15.  ใหท้าํการทดลอง วิจยั โดยเฉพาะวิจยัในงานทีทาํอยูเ่ป็นประจาํ  

16.  ใหมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน  

17.  ใหมี้ การปรึกษางานก่อนเขา้ทาํงาน  

18.  ใหมี้การนิเทศโดยหวัหนา้งาน33  

                                                             
32ธีระวุฒิ เจริญราษฎร์ และคณะ, คู่มอืการปฏิบัตกิารเจ้าหน้าท,ี อา้งแลว้, หนา้ 176. 
33มหาวิทยาลยัมหาสารคาม,การพฒันาบุคลากร,  (มหาสารคาม : สาํนักพิมพม์หาสารคาม, 

2540), หนา้ 160. 
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สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาต ิไดส้รุปวิธีการพฒันาบุคลากรไว ้ดงันี 

1.  สนบัสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรเป็นรายบุคคลไดรั้บการพฒันาอย่างสมาํเสมอ และ

ต่อเนือง เช่น การส่งไปฝึกอบรมหลกัสูตรต่าง ๆ หรือศึกษาต่อ  

2.  จดัใหมี้การประชุม อบรม สมัมนา เป็นหมู่คณะในโรงเรียน  

3.  จดัใหมี้การไปศึกษาดูงานหรือแลกเปลียนบุคลากรภายในกลุ่มโรงเรียน  

4.  ส่งเสริมและสนบัสนุนใหบุ้คลากรพฒันาการเรียนการสอน โดยสร้างนวตักรรมสือ และ

การใชเ้ทคโนโลยปีระกอบการเรียนการสอน  

5. จดัใหก้ารประเมินผล การศึกษาการพฒันาความสามารถของครู ในการจดักิจกรรมการ

เรียนทีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคัญ โดยการวิจัยในชันเรียน การวิเคราะห์และเก็บรวบรวมข้อมูลมา

ปรับปรุงแกไ้ข และพฒันาการเรียนการสอนให้กา้วหน้ายิงขึน พร้อมนาํออกเผยแพร่ และส่งเสริม

ใหน้าํผลงานดงักล่าวเสนอขอปรับปรุงตาํแหน่งสูงขึนไป34 

บุญเลศิ กลนิรัตน กล่าวว่า องคก์ารตอ้งเร่งดาํเนินการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์เพือป้องกนัมิ

ใหเ้กิดผลเสียหายต่องาน โดยมีวิธีการดงัต่อไปนี คือ  

1. การสอนและให้คาํปรึกษา (Coaching and counseling) วิธีนีนาํมาใชเ้มือบุคลากรไม่

สามารถปฏิบติังานในหนา้ทีทีรับผดิชอบอยูใ่หเ้กิดผลดีได ้วิธีการพฒันาทรัพยากรมนุษยว์ิธีนี เป็น

วิธีทีผูบ้ริหารเปิดโอกาสไวต้ลอดเวลา เมือตวับุคลากรตอ้งการใหส้อน หรือขอคาํปรึกษาขณะทีเขา้

ทาํงาน  

2. การสอนและการนิเทศงาน (Job instruction and job supervision) ต่างจากการสอนและ

การใหก้ารปรึกษา คือ การสอนและการนิเทศงานนนั ตวัผูบ้ริหารตอ้งเป็นฝ่ายลงไปคลุกคลีกบัการ

ปฏิบติังานของบุคลากรอยา่งใกลชิ้ด ไม่ใช่นงัรอคอยขอ้มลูอยูห่่าง ๆ ดงัเช่น วิธีการแรก จุดประสงค์

ของวิธีนีคือ การสอน ตรวจ แนะนาํ แกไ้ข และควบคุม ให้บุคลากรปฏิบติังานดว้ยความถูกตอ้ง 

รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ดงันนั ผูบ้ริหารตอ้งเตรียมตวัอยา่งเป็นทางการ เพือสอนงานและนิเทศ

งาน  

3. การมอบหมายงานใหท้าํและรักษาการ (Job assignment and acting) เป็นวิธีการทีใชเ้พิม

ขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย ที์ดีมากวิธีหนึง แต่ว ิธีนีตอ้งคาํนึงในแง่กฎหมาย

โดยเฉพาะองค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจอาจใชว้ิธีนีไดไ้ม่ง่ายนัก เพราะอาจเกิดปัญหาในทาง

กฎหมาย ได้ หลกัการสําคัญของการมอบหมายงานให้ทาํและให้รักษาการก็คือ การให้โอกาส

                                                             
34สาํนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, แนวการจัดประสบการณ์ระดับ

อนุบาลศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2541), หนา้ 21. 
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ผูใ้ต้บงัคบับญัชาไดแ้สดงฝีมือแทนตน เมือถึงเวลาและโอกาสอนัควร โดยใหป้ฏิบติัหนา้ทีแทนบาง

เรืองโดยตวัผูบ้ริหารอาจจะคอยใหค้วามช่วยเหลืออยูห่่างๆ หรือใหท้าํแทนพร้อมรับผดิชอบทงัหมด

ในช่วงระยะเวลาใด เวลาหนึงก็ได ้ 

4. การโยกย ้ายหมุนเวียนการปฏิบัติงาน (Job rotation) ทําให้บุคลากรมีทักษะ

ประสบการณ์ใหม่และรอบรู้ต่าง ๆ นอกเหนือจากงานทีตนรับผิดชอบประจาํ วิธีนีช่วยให้บุคลากร

แต่ละฝ่ายรู้ปัญหาและอุปสรรคซึงกนัและกนั เพราะบางปัญหามีสาเหตุมาจากความไม่เรียบร้อยของ

งานในฝ่ายอืน ก่อให้เกิดความเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจพร้อมทีจะให้ความร่วมมือและร่วมแกไ้ข 

นอกจากนียงัมีความสาํคญัต่อการทีจะนาํไปใช ้ปรับตาํแหน่งบุคลากรให้สูงขึนเช่นกนั แต่การใช้

วิธีการนีตอ้งตระหนักในภูมิหลงัขอบุคลากรแต่ละคนดว้ย เช่น เพศ วุฒิทางการศึกษา สาขาวิชา

ทีเรียนจบ ความถนดั ขีดความสามารถ โรคประจาํตวั ฯลฯ  

5. การฝึกอบรม (Training) ปัจจุบนักระแสความนิยมจดัให้มีการฝึกอบรม เพือพฒันา

ทรัพยากรมนุษยก์าํลงัอยู่ในระดบัทีสูงมาก มีการจดัฝึกอบรมอย่างแพร่หลายไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ

หรือเอกชนแต่การฝึกอบรมเป็นเพียงวิธีการหนึงเท่านัน การฝึกอบรมทีทาํได้ผลจาํต้องมีการ

เตรียมการวางแผนอยา่งเป็นระบบ และกบัเรืองทีเหมาะสมตามความจาํเป็นโดยตอ้งปฏิบติัตามแผน

อยา่งเคร่งครัดดว้ย35 

เสาวลกัษณ์ นิกรพทิยา กล่าวว่า การพฒันาบุคคลประกอบดว้ย 3 วิธีคือ  

1. การพฒันาตนเอง เป็นกระบวนการในการเรียนรู้ ไม่ว่าจากการศึกษา หรือการฝึกอบรม 

ซึงเป็นการนาํเอาความรู้ ขอ้มูล ข่าวสาร ทกัษะและทศันคติ ตลอดจนแนวความคิดทีพึงไดร้ับรู้

ใหม่นาํไปประยุกต์ใช ้ปรับปรุงเปลียนแปลงเพือให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบติังาน การดาํรงชีพ

อยูใ่นปัจจุบนัและต่อไปในอนาคต  

2. การศึกษา หมายถึง กิจกรรมทีมีความมุ่งหมายในการทีจะเสริมสร้างความรู้ ความชาํนาญ

ค่านิยมศีลธรรมและความเขา้ใจทีมีความจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิต เพือใหผู้เ้ขา้รับการศึกษาสามารถใช้

ชีวิตไดอ้ยา่งปกติสุขและทาํประโยชนแ์ก่สงัคมได ้แต่สาํหรับผูที้ปฏิบติังานอยูแ่ลว้ การศึกษา หมายถึง 

กิจกรรมดา้นการพฒันาคนทีไดก้าํหนดขึนเพือเพิมพนูประสิทธิภาพในการทาํงาน  

3. การฝึกอบรมเป็นขนัตอนหนึงของการพฒันาบุคลากรทีหน่วยงานทุกหน่วยงานให้ความ

สนใจเป็นพิเศษ เพราะการฝึกอบรมเป็นกระบวนการทีช่วยใหบุ้คคลากร ซึงถือวา่เป็นปัจจยัสาํคญัในการ

พฒันาองค์การหรือหน่วยงาน ให้มีความเจริญกา้วหน้าหรือบรรลุเป้าหมายไดเ้ป็นอย่างดี การ

                                                             
35บุญเลิศ กลินรัตน,์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์, (เชียงใหม่ : สาํนักพิมพส์ถาบนัราชภฎั

เชียงใหม่, 2542), หนา้ 162. 
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ฝึกอบรมเป็นการเสริมสร้างความรู้ความสามารถใหก้บับุคลในการทาํงาน เพือใหส้ามารถทาํงานได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ และเกิดผลดียงิขึน36  

จากขอ้มลูดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้่า  การพฒันาบุคลากรมีหลายวิธี ซึงแต่ละวิธีมีขอ้ดีและ

ขอ้จาํกดั ซึงการทีจะพฒันาบุคลากรใหจ้ะประสบความสาํเร็จนัน หน่วยงานหรือองคก์ารต่าง ๆ ตอ้ง

เลือกใชใ้ห้เหมาะสมกบับริบทของหน่วยงาน และสอดคลอ้งกับความตอ้งการของบุคลากรใน

หน่วยงาน เพือจะใหก้ารดาํเนินการพฒันาบุคลากรประสบความสาํเร็จ  

 

2.4  การพฒันาบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษา เลย 

เขต 3  

การพฒันาบุคลากรในหน่วยงานหรือ ในองคก์ารไม่อาจกล่าวไดโ้ดยเฉพาะเจาะจงไปไดว้่า

จะใชว้ิธีการใดวิธีการหนึงทีจะพฒันาบุคลากรทงัองค์การให้เป็นมาตรฐาน ดังนัน การพฒันา

บุคลากรในโรงเรียนสังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาการประถมศึกษาเลย เขต 3 จึงตอ้งมีการ

วางแผนและเลือกกิจกรรมการพฒันาใหเ้หมาะสมกบัองคก์ร เพือใหไ้ดแ้นวทางทีดีทีสุดสาํหรับการ

พฒันาบุคลากรในโรงเรียนสังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาการประถมศึกษาเลย เขต 3 ตาม

บริบทของโรงเรียนขนาดเลก็ทีขาดแคลนบุคลากร งบประมาณ วสัดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์ทีมีจาํกดั ให้

มีความรู้ ความสามารถและเกิดศกัยภาพสูงสุด ประกอบดว้ย 5 ดา้น คือ 1) ดา้นการฝึกอบรม 2) ดา้น

การศึกษาดูงาน 3) ดา้นการสมัมนาทางวิชาการ 4) ดา้นการนิเทศภายใน 5) ดา้นการศึกษาต่อ  ซึงมี

รายละเอียด ดงันี  

 การฝึกอบรม  

 1) ความหมายของการฝึกอบรม  

 พะยอม วงศ์สารศรี กล่าวว่า การฝึกอบรม  หมายถึง กระบวนการทีจดัขึน อย่างเป็น

ระบบ เพือหาทางให้มีการเปลียนแปลงพฤติกรรมและทศันคติของพนักงาน เพือทีจะให้สามารถ

ปฏิบติังานใหดี้ขึน และนาํไปสู่การเพิมผลผลิตและทาํใหเ้กิดผลสาํเร็จต่อเป้าหมายขององคก์าร37   

 สมคดิ บางโม กล่าวว่า การฝึกอบรม (Training) หมายถึง กระบวนการเพิมประสิทธิภาพ

ของบุคคลโดยมงัเพิมพนูความรู้ (Knowledge) ทกัษะ (Skill) และทศันคติ (Attitude) อนัจะนาํไปสู่

                                                             
36เสาวลกัษณ์ นิกรพิทยา, การพัฒนาบุคคลและการฝึกอบรม, (มหาสารคาม : สาํนักพิมพ์

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, 2544), หนา้ 28. 
37พะยอม วงศส์ารศรี, การบริหารงานบุคคล , (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์คณะ

วิทยาการจดัการวิทยาลยัครูสวนดุสิต, 2538), หน้า 68. 
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การยกมาตรฐานการงานใหสู้งขึนทาํใหบุ้คคลมีความเจริญกา้วหน้า ในหน้าทีการงาน และองคก์าร

บรรลุเป้าหมายทีกาํหนดไว ้ดงันนัจะเห็นวา่การฝึกอบรมเป็นส่วนหนึงของการพฒันาบุคคลนนัเอง38   

 ณัฎฐพันธ์ เขจรนันท กล่าวว่า การฝึกอบรม คือกระบวนการทีทาํให้ผูเ้ขา้รับการ

ฝึกอบรมเกิดการเรียนรู้ในรูปแบบใดรูปแบบหนึง เพือเพิมพูนหรือพฒันาสมรรถภาพในดา้น

ต่างๆตลอดจนปรับปรุงพฤติกรรมของตนไปในทางทีตอ้งการ39    

เสนาะ ตันติเยาว กล่าวว่า การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการทีจดัขึน เพือให้บุคคลได้

เรียนรู้และมีความชาํนาญ เพือวตัถุประสงคอ์ยา่งหนึง โดยมุ่งใหค้นไดรู้้เรืองใดเรืองหนึงโดยเฉพาะ

และเปลียนพฤติกรรมของตนไปในทางทีตอ้งการ40   

 2) ประโยชน์ของการฝึกอบรม  

การฝึกอบรมถา้พิจารณาอย่างผิวเผิน ดูเหมือนว่าจะทาํให้องค์การต้องสินเปลืองทังเวลา 

แรงงาน และงบประมาณมากกว่าประโยชน์ทีจะได้รับ แมบ้างครังจะไม่สามารถวดัผลให้เป็น

รูปธรรมไดก้็ตาม 

สมพงษ์ เกษมสิน ไดก้ล่าวถึงประโยชนข์องการฝึกอบรมไวห้ลายประการ ดงันี  

1. การฝึกอบรมช่วยทําให้ระบบวิ ธีปฏิบัติงานมีสมรรถภาพสูงขึน มีการติดต่อ 

ประสานงานดีขึน  

2. การฝึกอบรมเป็นวิธีการหนึงทีทาํใหเ้กิดการประหยดั ลดความสินเปลืองของวสัดุทีใช้

ในการปฏิบติังาน  

3. การฝึกอบรมช่วยลดเวลาในการเรียนงานใหน้อ้ยลง  

4. การฝึกอบรม เป็นกระบวนการกระตุน้ให้ผูป้ฏิบติังาน ให้ปฏิบติังานตามหน้าทีเพือ

ความกา้วหนา้ในการงานของตน  

5. การฝึกอบรมเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระหนา้ทีการงานของผูบ้งัคบับญัชา41   

                                                             
38สมคิด บางโม, การฝึกอบรมและการประชุม, (กรุงเทพมหานคร : สาํนักพิมพว์ิทยพฒัน์

จาํกดั, 2544), หนา้ 14. 
39ณัฎฐพนัธ์ เขจรนันท, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, (กรุงเทพมหานคร : สาํนักพิมพซี์เอ็ด

ยเูคชนั, 2542), หนา้ 137. 
40เสนาะ ตันติเยาว์, การบริหารบุคคล, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์, 2537), หนา้ 95. 
41สมพงษ ์ เกษมสิน, การบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : สาํนักพิมพไ์ทยวฒันพานิช, 2521),

หนา้ 285. 
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วจิติร อาวะกุล  ไดก้ล่าวถึง การฝึกอบรมวา่เป็น กิจกรรมทีสาํคญัและจาํเป็นทีสุดสาํหรับ

องค์การหรือหน่วยงานทุกชนิด ทงันีเพราะประโยชน์ของการฝึกอบรมทีเห็นชดัทีสุด มีดงันี  

1. สนองความตอ้งการกาํลงัคน (Meeting manpower needs)  

2. เป็นการลดเวลาการเรียนรู้งานใหส้นัลง (Reduce learning time)  

3. ปรับปรุงความสามารถในการทาํงานใหสู้งขึน (Improved performance)  

4. ลดความสินเปลือง (Reduce waste)  

5. ลดการขาดงาน (Less absenteeism)  

6. ลดอุบติัเหตุ (Fewer accidents)  

7. ลดการลาออกของคนงาน (Reduce labor turnover)  

8. เพือประโยชนแ์ก่พนกังานผูรั้บการอบรมเอง (Benefits to employee)42   

 ชาญชัย อาจณิสมาจาร กล่าวถึง ประโยชน์ของการฝึกอบรมไวด้งันี  

1. ลดเวลาการเรียนรู้ เพือให้บรรลุการปฏิบติังานอนัเป็นทียอมรับกนั การมี ผูส้อนทีมี

คุณสมบติัและการควบคุมสถานการณ์การเรียน ฝ่ายบริหารสามารถรับการเรียนรู้ในช่วงสัน ๆ และ

ไดรั้บผลผลิตทีสูงจากพนกังานใหม่ 

2. ปรับปรุงการปฏิบัติงานใหม่ในปัจจุบนั การฝึกอบรมไม่ใช่จัดให้กบัพนักงานใหม่

เท่านนั แต่จดัใหก้บัพนกังานทีมีประสบการณ์เช่นเดียวกนั การฝึกอบรมสามารถช่วยให้พนักงาน

เพิมระดบัการปฏิบติังานใหดี้ยงิขึน  

3. การสร้างเจตคติ จุดมุ่งหมายของโปรแกรมการฝึกอบรมของบริษทั และเพือให้ไดรั้บ

ความร่วมมือทีดีกว่าและความซือสตัยต่์อองคก์ารมากขึน  

4. ช่วยเหลือการแกปั้ญหาการปฏิบติังาน การฝึกอบรมจะช่วยลดการลาออกจากงาน การ

ขาดงาน อุบติัเหตุ และอตัราการร้องทุกข ์ 

5. สนองความตอ้งการของแรงงาน มีบริษทัแห่งหนึงพบวา่มนัเป็นไปไม่ไดใ้นการสรรหา

ช่างเครืองและช่างทาํเครืองมือทีมีทกัษะอยา่งเพียงพอ ทางบริษทัจึงไดส้รุปว่า การจดัตงัโปรแกรม

การฝึกอบรม การฝึกงานขึนในระยะยาวของตนเอง เพือแกปั้ญหาการขาดแคลนกาํลงัคน  

6. เป็นประโยชน์กบัตวัพนกังานเอง เมือพนกังานไดรั้บความรู้ ทกัษะใหม่ๆก็สามารถเพิม

คุณค่าตลาด (Market value) และกาํลงัคนในการหารายได ้ (Farming power) การมีทกัษะทีมี

                                                             
42วิจิตร อาวะกุล, การฝึกอบรม, (กรุงเทพมหานคร : สาํนักพิมพจุ์ฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, 

2540), หนา้ 16. 
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ประโยชน์จะทาํใหพ้นกังานมีคุณค่าเพิมมากขึน ซึงมีผลทาํใหเ้ขามีความมนัคงในงานและสามารถ

เลือนตาํแหน่งไดสู้งขึน43   

 3) กระบวนการในการฝึกอบรม  

กระบวนการในการฝึกอบรมเป็นสิงสาํคญัทีผูฝึ้กอบรมตอ้งเรียนรู้และทาํความเขา้ใจ 

ซึงมีนกัวิชาการหลายท่านไดใ้หแ้นวคิดเกียวกบัระบบ หรือกระบวนการฝึกอบรมไวด้งันี  

 ทวีป อภิสิทธิ ไดจ้ดัรูปแบบในการฝึกอบรมทีเรียกว่า Training design and evaluation 

model ไวด้งันี รูปแบบการฝึกอบรมนนัจะเริมจาก 

1. วิเคราะห์ความตอ้งการขององคก์าร หรือหน่วยงานทีตอ้งการจดัฝึกอบรมใหก้บับุคลากร 

ในหน่วยงานของตนก่อน เพือใหท้ราบปัญหาและความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย เมือทราบแลว้จึง

นาํมา 

2. กาํหนดวตัถุประสงคข์องการฝึกอบรมแต่ละครังใหช้ดัเจน เมือกาํหนดวตัถุประสงคข์อง

การฝึกอบรมชดัเจนแลว้ 

3. สร้างหลกัสูตรและใส่เนือหาการฝึกอบรมเขา้ไปให้สอดคลอ้งกนั กบัวตัถุประสงค์และ

ความตอ้งการนนัต่อจากนนั จึง  

 4. เลือกเทคนิคทีจะนาํเขา้ไปใชใ้นการฝึกอบรมให้สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรและเนือหาทีมี

อยู ่พยายามแปลงเนือหาวิชาให้เป็นกิจกรรมเพือให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม และเกิดการเรียนรู้จาก

กิจกรรมทีทาํไปนนัไปพร้อม ๆ กนั โดยพยายามหลีกเลียงการบรรยายใหน้อ้ยลง  

 5. เตรียมออกแบบ และจดัทาํเครืองมือทีใชใ้นการประเมิน ซึงมีการประเมินอยุ่ 3 ลกัษณะ 

คือ  

  5.1 ประเมินผลก่อนจะเริมการฝึกอบรมเป็นการประเมินความรู้ ทกัษะหรือเจตคติใน

เรืองต่าง ๆ วา่ก่อนทีเขา้รับการฝึกอบรมตามหลกัสูตรนนั ผูจ้ะเขา้รับการฝึกอบรมมีความรู้ในเรืองนัน

มากนอ้ยเพียงใด เพือเก็บไวเ้ปรียบเทียบกบัผลการประเมินทีจะไดรั้บหลงัจากการฝึกอบรมจบสินลง  

  5.2  ประเมินผลขณะฝึกอบรม ซึงแบ่งเป็น  

   5.2.1  ประเมินผลดา้นการจดัการ เช่น ทีพกั อาหาร การบริการ ความสะดวกสบาย  

  5.2.2  การประเมินผลดา้นความสมัฤทธิในการฝึกอบรมผูป้ระเมินจะตอ้งประเมิน

โดยยดึวตัถุประสงคข์องรายวิชาทีกาํหนดไวเ้ป็นหลกั  

                                                             
43ชาญชยั อาจิณสมาจาร, การนิเทศการสอนแผนใหม่, (กรุงเทพมหานคร : สาํนักพิมพศ์ูนย์

สือกรุงเทพ, 2538), หนา้ 18. 
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   5.2.3  การประเมินผลวิทยากรผูใ้หก้ารฝึกอบรม จะเป็นการเก็บขอ้มูลของวิทยากร

ในแต่ละรายวิชาไว ้เพือใหว้ิทยากรทียอมรับผลการประเมินจะไดน้าํไปปรับปรุงวิธีการให้ความรู้

ในครังต่อ ๆ ไปใหดี้ยงิขึน และเพือนเป็นขอ้มลูในการเลือกเชิญวิทยากรทีมีความรู้ในครังต่อไป  

 6. ขนัการดาํเนินการฝึกอบรม ซึงแบ่งเป็น 2 ขนัตอน คือ  

 ขนัตอนที 1 ขนัเตรียมการ  

 6.1  โครงการจดัฝึกอบรม ซึงประกอบดว้ยหลกัการและเหตุผล วตัถุประสงค์ ขนัตอน

ในการดาํเนินการ ระยะเวลาทีจะฝึกอบรม ผูรั้บผิดชอบงบประมาณทีจะใชว้ิธีการประเมินผล และ

ผลคาดวา่จะไดรั้บ  

 6.2  เสนอโครงการเพือขออนุมติั หรือขอความเห็นชอบจากผูมี้อาํนาจตดัสินใจ  

 6.3  จดัประชุมคณะผูด้าํเนินการฝึกอบรม หลงัจากโครงการไดรั้บความเห็นชอบแลว้

เพือใหท้ราบวา่ จะทาํอะไร เมือไหร่ และใครเป็นผูรั้บผดิชอบในเรืองใดบา้ง เช่น การติดต่อ สถานที 

เรืองธุรการ การออกหนงัสือเชิญผูเ้ขา้ร่วมการฝึกอบรม หนงัสือเชิญวิทยากร และผูที้เกียวขอ้งอืน ๆ  

 ขนัตอนที 2 การฝึกอบรมตามตารางเริมตงัแต่ประธานเปิดการฝึกอบรม วิทยากรให้

ความรู้ตามกาํหนดทีเตรียมไวจ้นจบกระบวนการฝึกอบรม  

 7. การประเมินผล เพือนาํผลจากการประเมินมาปรับปรุงแกไ้ขในส่วนทีบกพร่อง ทงันี

เพือจดัการฝึกอบรมในครังต่อ ๆ ไปใหดี้ขึน44   

 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า  การฝึกอบรมเป็นกระบวนการทีองค์กรหรือ

หน่วยงานจดัขึนอยา่งเป็นระบบ มีกระบวนการดาํเนินการทีแน่นอน และชดัเจน เพือพฒันาบุคลากร

ในหน่วยงานให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการทาํงาน ดา้นต่างๆตลอดจนปรับปรุง

พฤติกรรมของบุคลากรในหน่วยงานหรือองคก์ารไปในทางทีตอ้งการ  

 การศึกษาดูงาน 

 1) ความหมายของการศึกษาดูงาน 

  การศึกษาดูงานหรือทศันศึกษา เป็นการไดพ้ฒันาตนเองวิธีหนึงซึงอาจจะศึกษาดูงานเป็น

รายบุคคลหรือเป็นกลุ่มคณะ  

 สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ ไดใ้ห้ความหมายในการศึกษาดูงาน พอ

สรุปไดว้่า การศึกษาดูงานหมายถึงการดาํเนินการเพือให้คณะครู-อาจารย ์ไปสังเกตการเยียมเยียน

                                                             
44ทวีป อภิสิทธิ, การพัฒนาบุคลากร, (กรุงเทพมหานคร : สาํนักพิมพ์ไทยวฒันาพานิช, 

2538), หนา้ 28. 
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และศึกษาวิธีการทาํงานในสถานศึกษาแหล่งวิชาการตลอดจนสถานประกอบการต่างๆ เพือเพิมพูน

ความรู้ความชาํนาญและประสบการณ์45 

 นนทวฒัน์ สุขผล ไดก้ล่าวไวว้่า การทศันศึกษาเป็นการนาํผูเ้ขา้รับการอบรมไปศึกษายงั

สถานทีอืนนอกโรงเรียนเพือให้พบเห็นของจริง เป็นการเพิมพูนความรู้ความเขา้ใจให้เห็นการ

ปฏิบติัจริง สร้างความสนใจและกระตือรือร้น สร้างความสมัพนัธร์ะหว่างผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม แต่

มีขอ้จาํกดัตอ้งใชเ้วลาและค่าใชจ่้ายมาก ตอ้งไดรั้บความร่วมมือกบัทุกฝ่าย โดยเฉพาะเจา้หนา้ทีทีจะ

ไปศึกษา46 

พยุง ประทุมทอง ไดก้ล่าวไวว้่า  การศึกษาดูงาน หมายถึง กิจกรรมการพฒันาบุคลากรใน

ลกัษณะทีเรียกว่าการการศึกษานอกสถานที  ซึงเป็นกิจกรรมทีบุคลากรได้เห็นของจริงอย่าง

หลากหลาย สามารถนาํสิงทีไดพ้บเห็นไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อการปฏิบติัหน้าทีของตน 

การศึกษาดูงานจึงเป็นการกระตุ้นให้ครูได้พฒันาและปรับปรุงการเรียนการสอน ก่อให้เกิด

ประสิทธิภาพต่อองคก์าร47 

จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้่า  การศึกษาดูงาน หมายถึง กระบวนการการพฒันา

บุคลากรซึงเป็นวิธีการของโรงเรียน ช่วยใหบุ้คลากรไดค้วามรู้ใหม่ ๆ และพร้อมทงัความสุข สนุก 

สนาน และเป็นการเพิมพูนความรู้ความเข้าใจให้เห็นการปฏิบัติจริง สร้างความสนใจและ

กระตือรือร้นใหแ้ก่บุคลากร  

การสัมมนาทางวชิาการ 

1) ความหมายของการสมัมนาทางวิชาการ 

  การสมัมนาหรือบางที เรียกว่า การประชุมสัมมนา ก็เป็นแนวทางหรือรูปแบบการพฒันา

บุคลากรในองค์การให้มีความเจริญกา้วหน้า เป็นการพบปะ พูดคุยเพือแลกเปลียนความรู้ความ

คิดเห็นซึงกนัและกนั อนัจะนาํไปทาํใหง้านขององคก์ารประสบความสาํเร็จ 

                                                             
45สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, การบริหารงานบุคคลสําหรับ

ผู้บริหารสถานศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2531), หนา้ 31. 
46นนทวัฒน์ สุขผล, เทคนิคการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิผล, (กรุงเทพมหานคร : 

สาํนกัพิมพธี์ระป้อมวรรณกรรม, 2543), หนา้ 30. 
47พยงุ  ประทุมทอง, “ศึกษาความตอ้งการการพฒันาบุคลากรครูผูส้อนของสถานศึกษาขนั

พืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาขันพืนฐาน ชลบุรี เขต 2”, วิทยานิพนธ์การบริหาร

การศึกษามหาบัณฑติ, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยับูรพา), 2550, หนา้ 22. 
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  เพ็ชรี รูปะวิเชตร์ ไดก้ล่าวไวว้่า การสัมมนาหรือการประชุมสัมมนา คือกระบวนการที

บุคคลตงัแต่ 2 คนขึนไปหรือกลุ่มหนึงมาประชุมพบปะกนั เพือให้ไดม้าซึงความรู้แนวคิดและ

ประสบการณ์ โดยมีเทคนิควิธีการอยา่งใดอยา่งหนึง เช่น บรรยาย อภิปรายระดมสมอง ฯลฯ โดยทีผู ้

เป็นวิทยากร และผูที้เข้าร่วมสัมมนาทีเป็นผูฟั้งต่างมีโอกาสได้แลกเปลียนความคิด ทัศนคติ 

ประสบการณ์ซึงกนัและกนั เพือเป็นหนทางไปสู่การหาขอ้สรุปร่วมกนั แลว้นาํขอ้มูลทีสรุปไดจ้าก

การสมัมนานนัมาเป็นแนวทาง เพือการปฏิบติัอย่างใดอย่างหนึง หรือเป็นวิธีการแกไ้ขปัญหาอย่าง

ใดอย่างหนึง ทงันีเพือพฒันาบุคคล งาน และทรัพยากรอืน ๆ ไดแ้ก่วสัดุอุปกรณ์ เครืองจกัรกล 

เทคโนโลย ีการบริหารจดัการ ใหมี้ประสิทธิภาพมากยงิขึน48   

  ไพพรรณ เกียรติโชติชัย ไดก้ล่าวไวว้่า การสัมมนา หมายถึง การประชุมตามหัวขอ้ที

กาํหนดไว ้ เพือมุ่งหาแนวทางแกไ้ขปัญหาใดปัญหาหนึงโดยเฉพาะ ผูเ้ข้าร่วมสัมมนาจะทาํการ

อภิปรายอยา่งเสรี และช่วยกนัระดมความคิดหาขอ้สรุปผลและเสนอแนะแนวทางแกไ้ขปัญหานัน 

การสมัมนาแบบนีใชใ้นการประชุมเรียกว่า “การประชุมแบบสัมมนา” และยงักล่าวอีกว่าสัมมนา 

หมายถึง กระบวนการเรียนการสอนนักศึกษาในระดับสูงทีจัดเป็นกลุ่ม เพือให้นักศึกษาได้

ปรึกษาหารือ แลกเปลียนความรู้ความคิดในหัวขอ้ใดหัวขอ้หนึงทีไดศึ้กษาหาความรู้มาแลว้เป็น

อยา่งดี โดยมีอาจารยผ์ูท้รงคุณวุฒิคอยใหค้าํแนะนาํช่วยเหลือ การสมัมนาแบบนีใชใ้นการเรียนการ

สอน เรียกว่า “การเรียนการสอนแบบสมัมนา” หรือ “การเรียนการสอนสมัมนา” 49 

 2) ประโยชน์ของการสมัมนา 

นิรันดร์ จุลทรัพย์ ไดก้ล่าวถึงการสมัมนาว่าเป็นการเปิดโอกาสใหค้นหลายคน ไดม้าพบปะ

พดูคุยปรึกษาหารือกนั เป็นการระดมความคิดจากคนหลายคน ซึงยอ่มจะมองเห็นทางทีจะแกปั้ญหา

ไดดี้กว่า นอกจากนี การสมัมนายงัก่อใหเ้กิดประโยชน์อีกหลายประการเช่น ประการแรก เป็นการ

แกปั้ญหา จากคนหลายคนทีมาร่วมกนั ผนึกความคิดแลกเปลียนความรู้ และประสบการณ์ซึงย่อม

ไดผ้ลดีกว่าการคิดคนเดียวหรือแกปั้ญหาคนเดียวรวมถึงยงัเป็นการกระตุน้ให้คนส่วนใหญ่เขา้มามี

ส่วนร่วมในการรับผดิชอบดว้ย ประการทีสองก่อใหเ้กิดความรู้สึกร่วมแรงร่วมใจ มีความรู้สึกเป็น

ส่วนหนึงของกิจกรรมนัน ๆ ประการทีสาม คือช่วยให้ผูเ้ข้าร่วมสัมมนาไดมี้โอกาสรับฟังความ

คิดเห็นของผูอื้น อนัจะทาํให้เกิดทัศนะทีกวา้งขวางขึนและในบางกรณีอาจใชก้ารสัมมนาเป็น

                                                             
48เพ็ชรี รูปะวิเชตร์, การสัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์, (เชียงใหม่ : สํานักพิมพ์

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2549), หนา้ 14. 
49ไพพรรณ เกียรติโชติชยั, หลกัการสัมมนา, พิมพค์รังที 2, (กรุงเทพมหานคร : สาํนักพิมพ์

บริษทั การศึกษา จาํกดั, 2545), หนา้ 4. 
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เครืองมือหล่อหลอมความรู้สึก นึกคิดของกลุ่มคนให้เป็นอนัหนึงอนัเดียวกนัได้ และประการ

สุดทา้ยคือ ก่อใหเ้กิดผลดีต่อการประสานงานระหว่างบุคคลและหน่วยงาน เพราะผูรั้บการสัมมนา

มกัมาจากหลายสถานที หลายหน่วยงาน ในระหว่างการสมัมนาจะช่วยใหเ้กิดความสมัพนัธ์อนัดีต่อ

กัน เกิดความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจซึงกันและกัน ด้วยเหตุทีผูเ้ข้าร่วมสัมมนามีโอกาส ได้

แลกเปลียนความคิดเห็นทงัในเรืองส่วนตวั และการทาํงาน ทาํให้เกิดความสนิทสนมคุน้เคยกนัใน

เวลาอนัรวดเร็ว50 

 3) รูปแบบและขนัตอนการสมัมนา 

  ฐีระ ประวาลพฤกษ์ ไดก้ล่าวไวว้่า การสมัมนา เป็นรูปแบบของการฝึกอบรมทีผูเ้ขา้รับการ

อบรมมีความสนใจ หรือประสบปัญหาในการปฏิบติังานอย่างเดียวกนั ตอ้งการทีจะศึกษา คน้ควา้ 

เพือนาํขอ้สรุปไปใชใ้นการพฒันาหรือปรับปรุง และแกปั้ญหาในการทาํงานซึงในการศึกษา คน้ควา้ 

จะมีผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ชียวชาญเป็นผูที้ใหค้าํแนะนาํ 

  วิธีการของการสมัมนาควรดาํเนินการตามลาํดบัดงันี 

  1. การวางแผนดว้ยการสาํรวจและกาํหนดปัญหาหรือเรืองทีผูเ้ขา้สัมมนามีความสนใจมี

ความตอ้งการทีจะนาํมาพิจารณาร่วมกนั พิจารณาบุคคลทีจะเขา้ร่วมสัมมนา จาํนวนผูเ้ขา้สัมมนา

การเชิญผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ชียวชาญ มาใหค้วามรู้และแนวทางการสัมมนา ตลอดจนการเตรียมสิง

อาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ทีตอ้งใชใ้นการสมัมนา 

  2. การดาํเนินการสมัมนา 

  2.1  ผูท้รงคุณวฒิุบรรยายนาํเพือเพิมพนูความรู้และประสบการณ์ใหแ้ก่ผูเ้ขา้สมัมนา 

  2.2  ผูท้รงคุณวุฒิใหแ้นวทาง และกาํหนดหวัขอ้ยอ่ยของหวัขอ้ใหญ่ เพือใหผู้เ้ขา้สัมมนา

ไดศึ้กษา คน้ควา้ โดยผูท้รงคุณวุฒิจะคอยใหค้าํแนะนาํช่วยเหลือ 

  2.3  ผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาจะนาํผลการศึกษา คน้ควา้ เสนอต่อกลุ่ม เพือนาํไปสู่การอภิปราย

และหาขอ้สรุป 

  2.4  ทีประชุมจะสรุปผลการสัมมนา เพือให้สมาชิกสามารถนาํผลการสัมมนาไปใชใ้น

การแกปั้ญหาและพฒันางานในขอบข่ายความรับผดิชอบของงาน 

  3.  การติดตามผลการสัมมนา ผูจ้ดัสัมมนาจะตอ้งเป็นหน่วยกลางในการติดตามผลการ

สัมมนา จากสมาชิกดว้ยการให้สมาชิกได้ให้ข้อมูลป้อนกลบั (Feedback) ตลอดจนสมาชิกได้

แลกเปลียนความคิดเห็นในการนาํผลการสมัมนาไปใชก้ล่าวโดยสรุป การสมัมนา เป็นวิธีการพฒันา

                                                             
50นิรันดร์ จุลทรัพย,์ จติวทิยา การประชุม อบรม สัมมนา, พิมพค์รังที 2, (กรุงเทพมหานคร : 

มหาวิทยาลยัทกัษิณ 2547), หนา้ 270. 
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ทรัพยากรมนุษยอี์กวิธีหนึง ผูจ้ดัสัมมนาตอ้งมีความรู้ วิธีการ และขนัตอนการสัมมนาเป็นอย่างดี 

เนืองการสัมมนาเป็นการแลกเปลียนความคิดเห็นซึงกันและกนั เป็นการพบปะกนั พูดคุยกัน 

บรรยาย อภิปรายเพือคน้หาความรู้โดยมีวิทยากร และผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาเป็นผูฟั้ง แลว้นาํมาสรุปผล51 

  เพช็รี รูปะวเิชตร์ ไดก้ล่าวไวว้่าการสมัมนาจะตอ้งประกอบดว้ย 

  1. เนือหา (Content) ประเด็น (Topic) ปัญหา (Problem) เรือง (Subject) 

  2. บุคคล (Personnel) ทีเกียวขอ้งทงัทางตรงและทางออ้ม 

  3. เวลา (Time) ในการวางแผน ดาํเนินการและสรุปผล 

  4. งบประมาณในการจดัสมัมนา (Budget For Setting Seminar) 

  5. สถานที (Place) ในการจดัสมัมนา 

  7. เครืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ (Tools, Materials) 52 

 จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งต้น สรุปไดว้่า การสัมมนาทางวิชาการ หมายถึง กระบวนการที

บุคคลตังแต่ 2 คนขึนไปหรือกลุ่มหนึงมาประชุมพบปะกนั เพือให้ได้มาซึงความรู้แนวคิดและ

ประสบการณ์ โดยมีเทคนิควิธีการอยา่งใดอยา่งหนึง ร่วมกนัศึกษาปัญหา แลกเปลียนความคิดเห็น 

หาทางเลือกทีถกูตอ้งเหมาะสม นาํมาพฒันาบุคลากรในองคก์ารใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์หลกั

ขององคก์าร 

 การนิเทศภายใน 

 1) ความหมายของการนิเทศภายในโรงเรียน 

 วไลรัตน์ บุญสวสัดิ ใหค้วามหมายว่า การนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน หมายถึง การที

ผูบ้ริหารโรงเรียนซึงไดแ้ก่ครูใหญ่ ผูช่้วยครูใหญ่ หวัหนา้หมวดวิชาโดยความร่วมมือกบัคณะครูใน

โรงเรียนร่วมกนัปรึกษาหารือ เพือทาํการรวบรวมขอ้มลู วิเคราะห์ขอ้มูล วางแผนการปรับปรุงการ

เรียนการสอน ตลอดจนปรับปรุงคุณภาพของบุคลากรภายในโรงเรียนใหดี้ขึน โดยเชิญวิทยากรและ

ศึกษานิเทศกม์าร่วมงานดว้ยก็ได้53 

                                                             
51ฐีระ ประวาลพฤกษ,์ การพฒันาบุคคลและการฝึกอบรม, (กรุงเทพมหานคร : สาํนักพิมพ์

สาํนกังานสภาสถาบนัราชภฏั, 2538), หนา้ 126. 
52เพช็รี รูปะวิเชตร์, การสัมมนาการจดัการทรัพยากรมนุษย์, อา้งแลว้, หนา้ 14. 
53วไลรัตน์ บุญสวสัดิ. หลกัการนิเทศการศึกษา, อา้งแลว้, หนา้ 4. 
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ชารี มณีศรี ไดก้ล่าวไวว้่า การนิเทศ คือ การมองปัญหาโดยรอบดา้น การให้คาํแนะนาํ

ช่วยเหลือปรับปรุงงานใหดี้ขึนในทุก ๆ ดา้น54 

ดุสิต ทิวถนอม ให้ความหมายของการนิเทศภายในว่า เป็นกระบวนการซึงประกอบด้วย

กิจกรรม การบริการและวิธีการต่างๆทีมีการจดัการอยา่งเป็นระบบของผูเ้กียวขอ้งกบัการจดัการศึกษา 

โดยมีจุดประสงคเ์พือปรับปรุงการเรียนการสอนและการทาํงานของครูใหมี้ประสิทธิภาพ55 

 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2543, หน้า 7) ไดใ้ห้ความหมายของ

การนิเทศภายในว่า หมายถึงความพยายามทุกชนิดของผูที้ได้รับมอบหมายให้ทาํหน้าทีนิเทศ

การศึกษา ใหค้าํแนะนาํเป็นทีปรึกษาช่วยเหลือและพฒันาผูส้อนในการปรับปรุงการเรียนการสอน

การประเมินผลเพือใหเ้กิดความงอกงามในวิชาชีพ56 

 2) หลกัการนิเทศยคุใหม่ ควรเป็นดงันี ชัช บุญญา (2550, หน้า 44)  

   1.  การนิเทศการศึกษา จะตอ้งเคารพความแตกต่างระหวา่งบุคคลเป็นความร่วมมือร่วม

ใจในการดาํเนินงาน ใชค้วามรู้ ความสามารถในการปฏิบติังาน เพือให้งานนันไปสู่เป้าหมายที

ตอ้งการ 

   2.  การนิเทศการศึกษา มุ่งใหค้รูรู้จกัวิธีคิดคน้การทาํงานดว้ยตนเอง มีความสามารถใน

การนาํตนเอง และสามารถตดัสินปัญหาของตนเองได ้

   3.  การนิเทศการศึกษา ควรเป็นการแสวงหาความสามารถพิเศษ ของแต่ละบุคคล แลว้

เปิดโอกาสใหไ้ดแ้สดงออกและพฒันาความสามารถเหล่านนัอยา่งเต็มที 

   4.  การนิเทศทีดี จะตอ้งสร้างบรรยากาศทีเป็นกนัเอง ยวัยุและสร้างความเขา้ใจอนัดีต่อ

กนั และตอ้งทาํใหค้รูรู้สึกว่าจะช่วยใหเ้ขาพบวิธีทีดีกว่าในการทาํงาน เพือบรรลุวตัถุประสงค ์

   5.  การนิเทศการศึกษาควรเป็นไปอย่างง่าย ๆ ไม่มีพิธีรีตองการนิเทศการศึกษา เป็น

กิจกรรมทีมีลกัษณะดงันี 

                                                             
54ชารี มณีศรี, การนิเทศการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพศิ์ลปาบรรณาคาร, 2521), 

หนา้ 15. 
55ดุสิต ทิวถนอม, การนิเทศการศึกษา หลักการและการปฏิบัติ, (นครปฐม : โครงการ

ส่งเสริมการผลิตตาํราและเอกสารการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2540), หนา้ 4. 
56สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ,  การพัฒนาสถานศึกษาทังระบบสู่

การปฏิรูปการศึกษา, อา้งแลว้, หนา้ 7.  
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    1.  เป็นกิจกรรมทีช่วยให้ผูรั้บการนิเทศ มีเจตคติทีดีต่อวิชาชีพครู มีขวญักาํลงัใจมี

ความรู้ ความสามารถทีจะปฏิบติังานใหบ้รรลุผลตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนและมาตรฐาน

การเรียนรู้ทีกาํหนด รักษาไว ้และยกระดบัคุณภาพใหสู้งขึนอยูเ่สมอ 

    2.  เป็นกิจกรรมทีดาํเนินไปอยา่งเป็นระบบและรองรับดว้ยขอ้มลูสารสนเทศ 

    3.  เป็นกิจกรรมทีอยูใ่นบรรยากาศของความร่วมมือร่วมใจเขา้ใจอนัดีระหว่างผูนิ้เทศ

และผูรั้บการนิเทศ 

    4.  เป็นกิจกรรมทีเคารพในความแตกต่างระหว่างบุคคลของผูรั้บการนิเทศ 

    5.  เป็นกิจกรรมทีดึงศกัยภาพของผูรั้บการนิเทศมาใช ้และให้การยกยอ่ง 

    6.  เป็นกิจกรรมทีช่วยใหผู้รั้บการนิเทศพฒันาตนเองใหอ้ยูใ่นระดบั 

    7.  มาตรฐานวิชาชีพหรือระดบัคุณภาพครูของคุรุสภาใหสู้งขึน และรักษาไวไ้ด้57 

 3) ความสาํคญัของการนิเทศภายใน  

 ภารกิจหลกัทีสาํคญัของโรงเรียนประถมศึกษา คือ การดาํเนินการจดัการเรียน การสอนให้

สามารถสร้างเสริมนักเรียนให้มีการพฒันาทุกกดา้นเต็มตามวยั และเต็มศกัยภาพ บุคลากรทีจะ

ดาํเนินการพฒันาตวัผูเ้รียนให้เต็มศกัยภาพไดน้ัน ก็คือ ตวัครูผูส้อน และครูผูส้อนทีดีตอ้งมีการ

พฒันาตนเองอยูต่ลอดเวลา เครืองมือทีสาํคญัทีจะช่วยให้ผูบ้ริหารโรงเรียนประสบความสาํเร็จใน

การพฒันาครู คือ การนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ และต่อเนืองจะช่วยพฒันาครูให้ความรู้

ความสามารถ ในการปรับปรุงการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของตนเองให้ดียิงขึน ตอนสนอง

หลกัสูตรใหม้ากขึน ไดแ้ลกเปลียนประสบการณ์ และร่วมกนัวางแผนพฒันาตวันักเรียนให้มีคุณภาพ

ยงิขึนในขณะเดียวกนัก็มีความมนัใจ มีขวญักาํลงัใจดี มีความภาคภูมิใจในการปฏิบติังานของตน 

จนมีคาํกล่าวทีว่า “การจดัการทีดีเป็นกุญแจนาํไปสู่การจดัการเรียนการสอนทีดี”  

 4) กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา  

 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ไดก้าํหนดขนัตอน และกระบวนการ

ของการนิเทศภายในเพือพฒันาครู ไวด้งันี คือ  

1. การประเมินความตอ้งการ และความจาํเป็นในการพฒันา หมายถึง การเก็บรวมรวม 

ขอ้มลูทีแสดงภาพปัจจุบนัของสิงใดสิงหนึง หรือเรืองใดเรืองหนึง แลว้นาํมาพิจารณาเก็บขอ้มูลที

แสดงสภาพปลายทาง หรือสภาพความสาํเร็จของงาน ถา้ขอ้มูลแสดงภาพปัจจุบนัสอดคลอ้งกบั

ขอ้มลูแสดงความสาํเร็จของงาน ดีกว่า หรือสูงกว่าแสดงวา่ความจาํเป็นทีจะตอ้งปรับปรุงแกไ้ขไม่มี 

                                                             
57ชชั บุญญา. “หลกัการแนวคิดในการนิเทศการศึกษายคุใหม่” 25 สิงหาคม 2550.  

www.sobkroo.com/img_news/file/A7447552.doc. 20 ก.พ.2555. 
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แต่จะตอ้งมีการเพิมความคาดหวงัใหพ้ฒันาต่อไปแต่ถา้ขอ้มูลแสดงภาพปัจจุบนัไม่สอดคลอ้งกบั

ขอ้มูลแสดงภาพความสําเร็จของงาน และความจาํเป็นทีต้องปรับปรุงแก้ไขการประเมินความ

ตอ้งการ และความจาํเป็นโดยดาํเนินการ ดงันี  

 1.1 กาํหนดสิงทีจะประเมินและองคป์ระกอบทีจะประเมิน  

 1.2 กาํหนดสภาพความสาํเร็จและเกณฑก์ารประเมิน  

 1.3 กาํหนดวิธี เครืองมือ และระยะเวลาทีเก็บรวบรวมขอ้มลู  

 1.4  กาํหนดแหล่งขอ้มลู  

 1.5 ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลู  

 1.6 วิเคราะห์ขอ้มลูและจดัทาํเป็นสารสนเทศ  

 1.7 เปรียบเทียบสารสนเทศแสดงสภาพปัจจุบนักบัสภาพความสาํเร็จ  

 1.8  เขียนขอ้ความทีแสดงถึงสภาพทีตอ้งการปรับปรุงแกไ้ขหรือพฒันาใหดี้ยงิขึน  

 1.9 เรียงลาํดบัความตอ้งการ และความจาํเป็นทีตอ้งพฒันา และนาํเสนอใหต้ระหนักถึง

ความจาํเป็นทีจะตอ้งปรับปรุงอยูเ่สมอ  

2. วิเคราะห์จุดเด่น จุดดอ้ย เพือกาํหนดจุดทีจะพฒันา หมายถึง การวิเคราะห์ผล หรือขอ้มูลที

ไดจ้ากการประเมิน และองคป์ระกอบทีส่งผลต่อสภาพความสาํเร็จของงานเพือประโยชน ์ในการกาํหนด

จุดทีจะพฒันา และประเมินแนวทางเลือกเพือพฒันา การเลือกจุดทีจะพฒันาใหเ้หมาะสม ทาํให้การ

นิเทศของโรงเรียนมีโอกาสประสบผลสาํเร็จ จุดทีจะพฒันาอาจพิจารณาในดา้นต่าง ๆ ไดด้งันี  

 2.1  ความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน  

 2.2  เจตคติวิชาชีพ  

 2.3 ค่านิยมในการพฒันาตนเอง  

 2.4 ทกัษะการทาํงานร่วมกบัผูอื้น  

 2.5  ความตระหนกัถึงความสาํคญัและความจาํเป็นทีจะตอ้งพฒันา  

 3. การหาแนวทางเพือพัฒนา เป็นการพิจารณาการเลือกยุทธศาสตร์ทีจะใช้ในการ

ปรับปรุงแกไ้ข หรือพฒันาความเป็นไปไดห้รือโอกาสทีจะประสบผลสาํเร็จมากทีสุดโดย

คาํนึงถึงจุดพฒันา หรือขอ้จาํกดัของหน่วยงาน การหาแนวทางเลือกเพือพฒันามี 4 ขนัตอน การ

ดาํเนินการดงันี  

 3.1 รวบรวมขอ้มลูแนวทางเลือกทีมีความเป็นไปไดใ้นการพฒันา  

 3.2  พิจารณาทางเลือกทีมีความเป็นไปไดใ้นการพฒันา  

 3.3 พิจารณาขอ้ดี ขอ้เสียและแนวทางเลือกทีมีความเป็นไปได ้

 3.4 เลือกแนวทางพฒันาทีเหมาะสมทีสุดใหบ้รรลุความตอ้งการ 
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 4. การลงมือปฏิบติั เป็นการนาํเอายทุธศาสตร์ทีกาํหนดไวม้าลาํดบัขนัตอนการดาํเนินการ 

และกาํหนดสิงสนบัสนุนในการปฏิบติังานตามขนัตอนดงันี  

 4.1 กาํหนดรายละเอียดขนัตอนการทาํงาน  

 4.2 กาํหนดสิงสนบัสนุนในการดาํเนินงาน ไดแ้ก่ งบประมาณ บุคลากร สิงอาํนวยความ

สะดวก ในการปฏิบติังาน วสัดุ อปกรณ์  

 4.3 กาํหนดระยะเวลาในการดาํเนินการ  

  4.4 วางแผนติดตามประเมินผลการปฏิบติังาน  

 4.5 จดัทาํแผนการนิเทศภายในสถานศึกษา  

  4.6  ประชุมชีแจงและมอบหมายงานทีตรงตามความสามารถของการปฏิบติังาน  

  4.7 ผูป้ฏิบัติงานจัดทําปฏิทินปฏิบัติงานและประสานปฏิทินการปฏิบัติงานกับ

ผูเ้กียวขอ้ง  

 4.8 ผูป้ฏิบติังานลงมือปฏิบติัตามแผนทีกาํหนดไวต้ามปฏิทินการปฏิบติังาน  

  4.9  ผูป้ฏิบติังานรายงานความกา้วหนาาและการปฏิบติังานต่อหน่วยงานตน้สงักดั  

 5. การติดตามผลและปรับปรุงแกไ้ข เป็นการรวบรวมดา้นการดาํเนินการนิเทศ ผลทีไดจ้าก

การนิเทศ ขอ้มลูทีได ้นาํมาเปรียบเทียบกบัสภาพความสาํเร็จของงาน หากไม่ประสบความสาํเร็จ

ตามทีกาํหนดไวก้็ตอ้งพิจารณาวา่มีขอ้บกพร่องตรงไหน อยา่งไร และหาแนวทางแกไ้ข และพฒันา

ใหดี้ขึน58 

 จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้่า  การนิเทศภายในโรงเรียน หมายถึง กระบวนการ

ทาํงานร่วมกันระหว่างผูบ้ริหาร และบุคลากรในโรงเรียน และการปฏิบัติงานในหน้าทีทีตน

รับผิดชอบ โดยมีจุดมุ่งหมายเพือพฒันาการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ

สูงสุด อนัจะส่งผลดีในการพฒันาตวันกัเรียน คือ ใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาตนเองไดเ้ต็มศกัยภาพ  

 การศึกษาต่อ 

  1) ความหมายของการศึกษาต่อ 

การศึกษาต่อ เป็นการพฒันาบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนทีสาํคญัอีกประการหนึง 

                                                             
58สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ,  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

พุทธศักราช 2542, อา้งแลว้. หนา้ 7.  
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กิติมา ปรีดีดิลก  (2532, หน้า 112) ได้ให้ความหมายการลาศึกษาต่อว่า เป็นการพฒันา

บุคลากรวิธีหนึงเพราะการทีบุคคลทาํงานอยู ่ณ ทีใดนานๆ ความรู้ความสามารถอาจลา้สมยัไม่ทนั

โลกหรืออาจใชว้ิธีใหม่ๆ ไม่เป็น59  

อุดร ชืนกลินธูป (2537, หน้า 15) ไดอ้ธิบายความหมายของการศึกษาของขา้ราชการพล

เรือนไวว้่า เป็นการพฒันาตนเองของบุคลากร โดยเพิมพนูความรู้ การเรียน การทาํวิจยั ตามสถาบนั

ทางการศึกษา จนสาํเร็จการศึกษาไดป้ริญญาบตัร หรือประกาศนียบตัรหลงัจากจบหลกัสูตรนัน ๆ 

ทงันียงัหมายความรวมถึงการฝึกฝนภาษา การรับการปฐมนิเทศก่อนเขา้รับการศึกษา การฝึกอบรม 

หรือการดูงานอนัเป็นส่วนหนึงของการศึกษา60 

สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

(2547, หนา้ 33) ไดก้ล่าวไวว้่า ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าดว้ยการให้ขา้ราชการไปศึกษาต่อ 

และฝึกอบรมภายในประเทศ พ.ศ.2538 “ศึกษา” หมายถึง การเพิมพูนวิทยฐานะดว้ยการเรียนตาม

หลกัสูตรในสถานศึกษาเพือให้ไดม้าซึงปริญญาหรือประกาศนียบัตร “ฝึกอบรม”หมายถึง การ

เพิมพูนความรู้ ความชาํนาญ หรือประสบการณ์ดว้ยการเรียน การอบรม สัมมนาหรือการฝึกงาน 

และใหสิ้ทธิในการลาศึกษาต่อไดท้งัปกติ ภาคนอกเวลา และภาคฤดูร้อน61 

 2) ลกัษณะและประเภทของการศึกษาต่อ  

สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

(2549, หนา้ 335) ไดก้ล่าวถึงการศึกษาต่อว่าสามารถแบ่งออกเป็นสามลกัษณะคือ  

“การศึกษาต่อภาคปกติ” หมายความว่า การศึกษาโดยใชเ้วลาราชการเต็มเวลา 

 “การศึกษาต่อภาคนอกเวลา” หมายความว่า การศึกษาโดยใชเ้วลาราชการบางส่วนหรือไม่

ใชเ้วลาราชการ  

“การศึกษาต่อภาคฤดูร้อน”หมายความว่า การศึกษาโดยใชเ้วลาราชการตามทีสถานศึกษา 

หน่วยงานของทางราชการหรือคุรุสภาจดัขึนในภาคฤดูร้อน62  

                                                             
59กิติมา ปรีดีดิลก, การบริหารและการนิเทศการศึกษาเบืองต้น, อา้งแลว้, หนา้ 112. 
60อุดร ชืนกลินธูป, การบริหารงานบุคคล,  (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพว์ิทยาการ, 2537), หนา้ 

15. 
61สาํนกังานขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ,  รวมกฎหมา

กฎระเบียบการบริหารงานบุคคลด้านกฎหมายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา , 

(กรุงเทพมหานคร : คุรุสภา ลาดพร้าว, 2549), หนา้ 33. 
62เรืองเดียวกนั, หนา้ 335. 
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การศึกษาต่อของขา้ราชการแบ่งออกเป็นสองประเภท ประเภทแรกคือ ประเภททีกรมเจา้

สงักดัส่งไปศึกษาและประเภททีสองคือ ประเภททีตอ้งไปสมคัรเองหรือคดัเลือกในสถานศึกษา 

ขา้ราชการทีจะไปศึกษาต่อภาคปกติตอ้งมีคุณสมบติัดงันีคือ 

1.  มีอายไุม่เกิน สีสิบหา้ปีบริบูรณ์ นบัถึงวนัทีสิบห้ามิถุนายน ของปีทีจะเขา้ศึกษาต่อ เวน้

แต่ไดรั้บอนุญาตจากอธิบดีกรมเจา้สงักดั เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 

2. ปฏิบติัราชการดว้ยดีมีความประพฤติเรียบร้อย และไม่อยู่ระหว่างลงโทษทางวินัย เวน้

แต่โทษภาคทณัฑ์ ขา้ราชการทีถูกลงโทษตดัเงินเดือน จะไปศึกษาต่อไดเ้มือพน้โทษตดัเงินเดือน 

แลว้ หรือเป็นผูถ้กูลงโทษลดขนัเงินเดือนจะไปศึกษาต่อได ้หลงัถูกลงโทษลดขนัเงินเดือนมาแลว้ 

เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่าหกเดือน และขา้ราชการทีอยูร่ะหว่างลาไปศึกษาต่อภายในประเทศภาคปกติ จะ

สมคัรสอบหรือสอบคดัเลือกเพือไปศึกษาต่อหรือฝึกอบรมอืนใดมิได ้

3. มีคุณสมบติัและพืนความรู้ตามทีสถานศึกษานนั ๆ กาํหนด 

4. ตอ้งมีเวลารับราชการติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่ายสิีบสีเดือนเต็ม ทงันีนบัถึงวนัทีสิบหา้มิถุนายน 

ของปีทีจะเขา้ศึกษา ถา้กรมเจา้สังกดัมีความจาํเป็นอย่างยิงทีจะตอ้งให้ขา้ราชการทีมีเวลารับราชการ 

ติดต่อกนัน้อยกว่ายีสิบสีเดือนเต็ม แต่ไม่น้อยกว่าสิบสองเดือนเต็ม ไปศึกษาต่อในสาขาวิชาทีเป็น

ประโยชน์ และจาํเป็นอย่างยิงในการพฒันาการเรียนการสอน ของกรมและสถานศึกษาในสังกัด 

เนืองจากเป็นสาขาวิชาทีขาดแคลน ใหก้รมเจา้สงักดัพิจารณาอนุญาตเป็นราย ๆ ไป 

5. ขา้ราชการทีเคยรับอนุญาตใหไ้ปศึกษาต่อในภาคปกติ หรือศึกษาต่อในต่างประเทศแลว้

จะศึกษาต่ออีก ตอ้งกลบัไป ปฏิบติัราชการ เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่าตามทีกาํหนดไวใ้นขอ้ สี แต่ถา้กรม

เจา้สงักดัมีความจาํเป็นอยา่งยงิ ทีจะตอ้งใหข้า้ราชการซึงกลบัมาปฏิบติั ราชการไม่ครบตามกาํหนด

ไปศึกษาต่ออีก ใหก้รมเจา้สงักดัพิจารณาอนุญาตเป็นราย ๆ ไป  

ขา้ราชการทีจะไปศึกษาต่อภาคนอกเวลาตอ้งมีคุณสมบติั ดงันีคือ 

1.  ผูใ้ชเ้วลาบางส่วนไปศึกษา 

 1.1  มีอายุไม่เกินสีสิบห้าปีนับถึงวนัทีสิบห้ามิถุนายน ของปีทีจะเขา้ศึกษาแต่กรมเจ้า

สงักดัเห็นสมควรหรือมีความจาํเป็นจะใหผู้มี้อายเุกินสีสิบห้าปีบริบูรณ์ไปศึกษาก็ให้อยู่ในดุลพินิจ

ของกรมเจา้สงักดัพิจารณาอนุญาตเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 

 1.2  ขา้ราชการทงัในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตอ้งมีเวลารับราชการติดต่อกนัไม่น้อย

กว่าสิบสองเดือนเต็ม ทงันีนบัถึงวนัทีสิบหา้ มิถุนายน ของปีทีจะเขา้ศึกษาต่อ 

2. ผูที้ไม่ตอ้งใชเ้วลาราชการไปศึกษา ไม่อยูต่ามเงือนไขในขอ้หนึงขา้ราชการทีจะไปศึกษา

ต่อภาคฤดูร้อนมีหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาอนุญาตดงันีคือ 

 2.1 วิชาทีจะศึกษาตอ้งเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ที 
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 2.2  เป็นผูที้ผูบ้งับญัชาชนัตน้รับรองว่า หากไปศึกษาต่อแลว้จะไม่เกิดความเสียหายแก่

ทางราชการ 

 2.3  จาํนวนขา้ราชการในสาํนกังาน ระดบักอง ทีจะไดรั้บอนุญาตให้ศึกษาต่อภาคฤดูร้อน

รวมกนัทงัสินตอ้งไม่เกินร้อยละยสิีบ ของจาํนวนขา้ราชการทงัหมดในสาํนกังานนนั ๆ  แต่ถา้สาํนกังาน

ใดมีขา้ราชการตาํกว่าสิบคน ใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของกรมเจา้สงักดั จาํนวนขา้ราชการในสถานศึกษาทีจะ

ไดรั้บอนุญาตใหศึ้กษาต่อภาคฤดูร้อนใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของหวัหนา้สถานศึกษานนั  ๆ

 2.4  ถา้สาํนกังานใดมีผูข้ออนุญาตไปศึกษาต่อภาคฤดูร้อนเกินกว่าจาํนวนทีจะอนุญาต

ให้ไดใ้ห้พิจารณาผูที้มีอายุราชการมากกว่ากล่าวโดยสรุปการศึกษาต่อเป็นวิธีการหนึง ในการ

เพิมพูนความรู้ความสามารถให้ตนเองของบุคลากร และการพฒันานียงัส่งผลถึงคุณภาพ การ

ปฏิบติังานขององคก์ารอีกดว้ย เพราะการทีองคก์ารมีบุคลากรทีมีคุณวุฒิทีสูงขึน ยอ่มทาํให้องค์การ

สามารถปฏิบติังาน ใหมี้คุณภาพสูงขึนอีกระดบัหนึง 

 3) ประโยชน์ของการศึกษาต่อ 

 พนัส หันนาคนิทร์ (2530, หนา้ 142) ไดก้ล่าวถึงการศึกษาต่อว่าการลาหยดุเพือศึกษาต่อทงั

ในประเทศและนอกประเทศ หลงัจากทีไดท้าํงานมาพอสมควรแลว้มีประโยชน์อยา่งยิงเพราะทาํให้

ได้ใช้ประสบการณ์ทีผ่านมาเป็นรากฐานทีจะเข้าใจปัญหาต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิงทีเกียวกับ

การศึกษาและการใหก้ารศึกษา  ผูที้ไปศึกษาต่อมีโอกาสไดห้นัมามองงานทีตวัเองไดก้ระทาํไปแลว้ 

และมีโอกาสทีได้ใชเ้วลาและความรู้ใหม่ผสมผสานกนั สร้างแนวทางทีจะปรับปรุงขอ้บกพร่อง

ต่างๆ ใหดี้ขึนต่อไป บางทีการกลบัไปเป็ฯนกัเรียนอีกจึงรู้สึกว่าชีวิตนักเรียนนันเป็นอย่างไร ทาํให้

เขา้ใจสภาพการของนกัเรียนทีตนเองจะตอ้งไปสอนไดดี้ยงิขึน63 

  วนิ เชือโพธิหัก (2537, หนา้ 21) ไดก้ล่าวไวว้่า การส่งบุคลากรไปศึกษาต่อเป็นการพฒันา

บุคลากรทีดีวิธีหนึง เพราะบุคลากรไดมี้โอกาสไปหาความรู้ ทกัษะเกียวกบังานทีรับผิดชอบอยู่ ผู ้

ไดรั้บการศึกษาต่อจะไดรั้บแนวคิดและความรู้ใหม่ ๆ ในงานนันไดฝึ้กปฏิบติัการใชเ้ครืองมือที

คลา้ยกบัเครืองมือทีใชอ้ยูใ่นโรงเรียนของตน ไดแ้ลกเปลียนความคิดเห็นกบัผูที้ศึกษาดว้ยกนั ทาํให้

เกิดความรู้ทีกวา้งขวางขึน เกิดความสัมพนัธ์ในกลุ่มเพือนซึงจะช่วยให้งานเกิดความสาํเร็จใน

โอกาสต่อไป64 

                                                             
63พนัส หันนาคินทร์, การบริหารบุคลากรในโรงเรียน, (กรุงเทพมหานคร : สาํนักพิมพ์

พิฆเนศ, 2526), หนา้ 142. 
64วิน เชือโพธิหัก, การพัฒนาบุคคลและการฝึกอบรม, (กรุงเทพมหานคร : สาํนักพิมพ ์

โอ.เอส.พรินติง เฮา้ส์, 2537), หนา้ 21. 
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 จากความหมายของ การศึกษาต่อ ทีกล่าวมา พอสรุปได้ว่า การศึกษาต่อ หมายถึง 

กระบวนการการเพิมพนูความรู้ความสามารถให้ตนเองของบุคลากร ในสถานศึกษาในการพฒันา

ความสามารถของตนเอง ซึงในปัจจุบนัการพฒันาตนเองโดยการศึกษาต่อมีแนวทางใหผู้ที้จะพฒันา

ตนเองในดา้นนีได ้2 ทาง คือ การลาศึกษาต่อในการศึกษาภาคปกติ และการศึกษาโดยไม่ตอ้งลาใน

การศึกษาภาคพิเศษหรือภาคสมทบ 

   

2.5 สภาพนืทีของสํานักงานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 3  

2.5.1 สภาพทัวไป (แผนปฎิบติัการประจาํปี 2555)  

  สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จดัตงัขึนตามประกาศกระทรวง 

ศึกษาธิการ เรือง ประกาศปรับปรุงแกไ้ขการกาํหนดเขตพืนทีการศึกษา และกาํหนดเขตพืนที

การศึกษาเพิมเติม พ.ศ. 2551 เมือวนัที 18 มกราคม 2551 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา วนัที 4 

กุมภาพนัธ์ 2551 ปัจจุบันสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ตังอยู่บริเวณ 

โรงเรียนชุมชนบา้นด่านซา้ย อาํเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย มีเขตบริหารครอบคลุมพืนที 3 อาํเภอ ของ

จงัหวดัเลย ประกอบดว้ย อาํเภอ ด่านซ้าย อาํเภอภูเรือ และอาํเภอนาแห้ว มีโรงเรียนทังสิน 111 

โรงเรียน  

  2.5.2 สภาพภูมศิาสตร์ 

  ลกัษณะทั วไปพืนทีส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงร้อยละ 80 มีพืนทีราบร้อยละ 20 ของพืนที

ทงัหมด มีอาณาเขตติดต่อดงันี 

ดา้นทิศตะวนัออก  ติดต่อกบัอาํเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย 

ดา้นทิศตะวนัตก  ติดต่อกบัอาํเภอนครไทย จงัหวดัพิษณุโลก 

ดา้นทิศเหนือ  ติดต่อกบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีนาํเหือง 

เป็นแนวเขตพรมแดน 

ดา้นทิศใต ้ ติดต่อกบัอาํเภอหล่มเก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

  2.5.3 บทบาทและอาํนาจหน้าท ี

 สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เป็นหน่วยงานระดบัเขตพืนทีการศึกษา 

อยู่ภายใต้การกาํกบัดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มี

หนา้ทีดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามอาํนาจหนา้ทีของคณะกรรมการเขตพืนทีการศึกษา ตามมาตรา 38 แห่ง

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแกไ้ขเพิมเติม (ฉบบัที 2)  พ.ศ. 2545 และมาตรา 37 

แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มีอาํนาจหนา้ที ดงันี  



 42

1. จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพืนทีการศึกษาให้

สอดคลอ้งกบันโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพฒันาการศึกษาขนัพืนฐาน และ

ความตอ้งการของทอ้งถิน 

2. วิเคราะห์การจดัตงังบประมาณเงินอุดหนุนทั วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานใน

เขตพืนทีการศึกษา และแจง้จดัสรรงบประมาณทีไดรั้บให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบและกาํกับ

ตรวจสอบ ติดตามค่าใชจ่้ายงบประมาณของหน่วยงานดงักล่าว 

3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพฒันาหลกัสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพืนที

การศึกษา 

4. กาํกบั ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขนัพืนฐานและในเขตพืนทีการศึกษา 

5. ศึกษา วิ เคราะห์ วิจัยและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพืนที

การศึกษา 

6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทังทรัพยากรบุคคล เพือส่งเสริม 

สนบัสนุนการจดัและพฒันาการศึกษาในเขตพืนทีการศึกษา 

7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพืนที

การศึกษา 

8. ประสาน ส่งเสริม สนบัสนุน การจดัการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กร ปกครอง

ส่วนทอ้งถิน รวมทงับุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการและ

สถาบนัอืนทีจดัรูปแบบทีหลากหลายในเขตพืนทีการศึกษา 

9. ดาํเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจยัและพฒันาการศึกษาในเขตพืนที

การศึกษา 

10.  ประสานส่งเสริมการดาํเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทาํงานดา้นการศึกษา 

11.  ประสานการปฏิบติัราชการทั วไปกบัองค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิน ในฐานะสาํนกังานผูแ้ทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพืนทีการศึกษา 

12.  ปฏิบติัหนา้ทีอืนเกียวกบักิจการภายในเขตพืนทีการศึกษาทีมิไดร้ะบุให้เป็นหน้าทีของ

ผูใ้ดโดยเฉพาะ หรือปฏิบติังานอืนตามทีมอบหมาย  

 2.5.4  ข้อมูลพนืฐานทางการศึกษา 

สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีโรงเรียนในสังกดั (รัฐบาล) จาํนวน

ทงัสิน 111 โรง มีโรงเรียนขนาดเลก็รวมทงัสิน 94 โรง คิดเป็นร้อยละ 84.68 ของโรงเรียนทงัหมด 

ขอ้มลูพืนฐานทีเกียวขอ้งวิเคราะห์ไดด้งัต่อไปนี 
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สรุปข้อมูลพืนฐานทางการศึกษาสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

โรงเรียนในสงักดั (รัฐบาล) 

1)  ขอ้มลูโรงเรียนทงัหมด 

  (1)  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จาํนวน   12 โรงเรียน 

  (2)  โรงเรียนประถมศึกษา   จาํนวน   99 โรงเรียน 

  รวมทงัสิน   จาํนวน  111 โรงเรียน 

 2)  ขอ้มลูโรงเรียนขนาดเลก็ 

 (1) นกัเรียน 1 - 20 คน  จาํนวน  15 โรงเรียน 

 (2) นกัเรียน 21 - 40 คน  จาํนวน  26 โรงเรียน 

 (3) นกัเรียน 41 - 60 คน  จาํนวน  26 โรงเรียน 

 (4) นกัเรียน 61 - 80 คน  จาํนวน  10 โรงเรียน 

 (5) นกัเรียน 81 - 100 คน  จาํนวน   10 โรงเรียน 

 (6) นกัเรียน 101 - 120 คน  จาํนวน   7 โรงเรียน 

           รวมทงัสิน  จาํนวน  94  โรงเรียน 

   คิดเป็นร้อยละ 84.68 จากโรงเรียนทงัหมด 111 โรงเรียน 

 3)  ขอ้มลูจาํนวนนกัเรียน 

  (1) ระดบัก่อนประถมศึกษา   จาํนวน 1,778 คน 

 (2)  ระดบัประถมศึกษา   จาํนวน 5,924 คน 

  (3)  ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้   จาํนวน  823 คน 

             รวมทงัสิน     จาํนวน  8,525 คน 

 4)  ขอ้มลูบุคลากรในสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

  (1) ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษา จาํนวน  1 คน 

  (2) รองผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษา จาํนวน   7  คน 

  (3) ศึกษานิเทศก ์ จาํนวน  15 คน 

  (4) บุคลากรทางการศึกษาอืน มาตรา 38 ค (2) จาํนวน  33 คน

   ประกอบดว้ย 

   กลุ่มบริหารงานบุคคล จาํนวน  8 คน 

   กลุ่มนโยบายและแผน จาํนวน  6 คน 

   กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา จาํนวน  7 คน 

   กลุ่มอาํนวยการ จาํนวน   6 คน 
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   กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์ จาํนวน  6  คน 

  (5) ตาํรวจตระเวนชายแดน ช่วยราชการ จาํนวน  1 คน 

  (6) พนกังานขบัรถ จาํนวน  2 คน 

  (7) พนกังานบริการ จาํนวน   1 คน 

  (8) อตัราจา้ง จาํนวน  19 คน 

   รวมทงัสิน จาํนวน  79 คน 

 5)  ขอ้มลูบุคลากรในสถานศึกษา 

  (1) ขา้ราชการครู จาํนวน  667 คน 

  (2) พนกังานราชการ จาํนวน  25 คน 

  (3) ครูอตัราจา้ง จาํนวน  26 คน 

  (4) ลกูจา้งประจาํ จาํนวน  43  คน 

  (5) ธุรการโรงเรียน จาํนวน  45  คน 

  (6) นกัการภารโรง(sp2) จาํนวน 46 คน 

  (7) นกัการภารโรงชวัคราว จาํนวน 14 คน 

  (8) ครูพีเลียงเดก็พิการ  จาํนวน  32  คน 

   รวมทงัสิน จาํนวน  898 คน 

 6)  ขอ้มลูพืนฐานทางการศึกษาประเภทโรงเรียนในสงักดัอืนๆ 

   (1) โรงเรียนเอกชน  จาํนวน  2  โรงเรียน 

  (2) โรงเรียนพระปริยติัธรรม จาํนวน  2  โรงเรียน 

  (3) โรงเรียนตชด. จาํนวน  2  โรงเรียน 

   รวมทงัสิน จาํนวน  6 โรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 45

ตารางที 2.1 แสดงจาํนวนโรงเรียนขนาดเลก็ จํานวนครู จํานวนนักเรียน และอัตราครูต่อนักเรียน

จาํแนกเป็นรายอาํเภอ (ข้อมูล มถุินายน 2554) 
 

ที อาํเภอ 

จาํนวน

โรงเรียน

รวมทังสิน 

จาํนวน

โรงเรียน

ขนาดเลก็ 

ร้อยละ 
จาํนวน

ครู 

จาํนวน

นักเรียน 

อตัราครู:

นักเรียน 

1 

2 

3 

ด่านซา้ย 

ภูเรือ 

นาแหว้ 

65 

29 

17 

51 

27 

16 

 78.46 

93.10 

94.12 

439 

152 

76 

5,634 

1,864 

1,039 

1:13 

1:12 

1:14 

 รวม 111 94 84.68 667 8,537 1:13 
 

จากตารางที 2.1 พบว่า อาํเภอทีมีโรงเรียนขนาดเลก็มากทีสุดไดแ้ก่อาํเภอด่านซา้ย มีจาํนวน 

51 โรง อาํเภอทีมีโรงเรียนขนาดเลก็นอ้ยทีสุดไดแ้ก่ อาํเภอนาแหว้ จาํนวน 17 โรง เมือคิดค่าร้อยละ

ของจาํนวนโรงเรียนขนาดเลก็แลว้พบว่า อาํเภอนาแห้ว เป็นอาํเภอทีมีอตัราจาํนวนโรงเรียนขนาด

เล็กมากทีสุด คิดเป็นร้อยละ 94.12 และอาํเภอทีมีอตัราจาํนวนโรงเรียนขนาดเล็กน้อยทีสุดไดแ้ก่ 

อาํเภอด่านซา้ย คิดเป็นร้อยละ 78.46 สาํหรับอตัราครู ต่อนกัเรียนพบว่า โดยภาพรวมยงัอยู่ในอตัรา 

ทีสูงคือ 1:13 เมือเปรียบเทียบกบัอตัราตามเป้าหมายคือ อตัราครูต่อนกัเรียนเท่ากบั 1 : 20 

2.5.5 สรุปผลการดําเนินงานทีผ่านมา 

  สํานักงานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ไดด้าํเนินการส่งเสริม สนับสนุนการ

จดัการศึกษาในพืนทีรับผดิชอบ ประจาํปีงบประมาณ 2553 ซึงปรากฏผลการดาํเนินงานดงันี65 

 

ตารางที 2.2  แสดงผลการประเมนิคุณภาพภายนอก จาก สมศ. รอบสอง 
 

โรงเรียน จาํนวน 

โรงเรียน 

ผลการประเมนิ 

รับรอง ร้อยละ ไม่รับรอง ร้อยละ 

ประถมศึกษา 99 78 78.79 21 21.21 

ขยายโอกาส 12 11 91.67 1 8.33 

รวม 111 89 81.03 22 18.97 
 

                                                             
65สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 3, แผนปฏิบัติการประจําปี

งบประมาณ 2554, (เลย : สาํนกัพิมพรุ่์งแสงการพิมพ,์ 2554), หนา้ 9.  
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จากตาราง 2.2 พบว่า โรงเรียนระดบัประถมศึกษาทีเขา้รับการประเมินคุณภาพภายนอก 

จาก สมศ. รอบสอง จาํนวน 99 โรง ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก 

(สมศ) รอบสอง จาํนวน 78 โรง คิดเป็นร้อยละ 78.79 โรง ไม่รับรอง 21 โรง คิดเป็นร้อยละ 21.21 

โรงเรียนขยายโอกาส ทีเขา้รับการประเมินคุณภาพภายนอก จาก สมศ. รอบสอง จาํนวน 12 โรง ผา่นการ

รับรองจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ) รอบสอง จาํนวน 11 โรง คิดเป็นร้อยละ 91.67 

โรง ไม่รับรอง 1 โรง คิดเป็นร้อยละ 8.33 รวมโรงเรียน ทีเขา้รับการประเมินคุณภาพภายนอก จาก สมศ. 

รอบสอง จาํนวน 111 โรง ผา่นการรับรองจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ) รอบสอง 

จาํนวน 89 โรง คิดเป็นร้อยละ 81.03 โรง ไม่รับรอง 22 โรง คิดเป็นร้อยละ 18.97 

  2.5.6  ปัญหาจากการบริหารงานของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศึกษาเลย เขต 3 ส่วนใหญ่เกิดปัญหาคลา้ยคลึงกนั ใน 4 ดา้น คือ ดา้นการบริหารจดัการ ดา้น

การบริหารจดัการเรียนการสอน ดา้นความพร้อมทางปัจจยัของโรงเรียนและดา้นการมีส่วนร่วมใน

การพฒันาโรงเรียนซึงในแต่ละดา้น มีรายละเอียดพอสงัเขป ดงันี 

1. ปัญหาดา้นการบริหารจดัการการจดัการศึกษาในอดีต รัฐบาลมุ่งเน้นการจดัตัง

โรงเรียนใหค้รอบคลุมทุกพืนทีทีมีประชากรอาศยัอยู ่เพือการขยายโอกาสทางศึกษาให้นักเรียนทุก

คนไดเ้ขา้เรียน แต่ในปัจจุบนัความจาํเป็นดงักล่าวไดล้ดลง ประกอบกบัประชากรมีแนวโน้มลดลง

อยา่งต่อเนืองดงัทีไดก้ล่าวมาแลว้ตงัแต่ตอนตน้ ดงันนั จึงทาํใหมี้โรงเรียนขนาดเล็กจาํนวนมาก ซึง

โรงเรียนดงักล่าวมีอตัราส่วนครูต่อนักเรียน นักเรียนต่อห้องเรียนตาํกว่ามาตรฐาน ค่าใชจ่้ายต่อ

นกัเรียน 1 คน สูงกว่าโรงเรียนขนาดอืนๆ นอกจากนี ยงัมีโรงเรียนขนาดเลก็อีกจาํนวนหนึงทีอยู่ใน

พืนทีทีมีลกัษณะพิเศษ เช่น พืนทีห่างไกลความเจริญ พืนที บนภูเขาสูง ชายขอบของประเทศ เป็น

ตน้ ซึงนักเรียนในโรงเรียนลกัษณะดงักล่าวมีปัญหาในการเดินทางไปเรียน ทงัโรงเรียนยงัขาด

แคลนวสัดุ อุปกรณ์ ผูอ้าํนวยการโรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่ยงัขาดทกัษะในการบริหารจดัการ

โรงเรียนซึงมีบริบททีต่างไปจากโรงเรียนขนาดอืน ๆ ส่งผลใหคุ้ณภาพการจดัการศึกษายงัไม่เป็นที

น่าพอใจ 

2.  ปัญหาดา้นการเรียนการสอนในดา้นการเรียนการสอนนนั พบว่า ครูส่วนใหญ่ขาด

ทกัษะในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนในสภาพทีครูไม่ครบชนัและนกัเรียนมีจาํนวนนอ้ยในแต่

ละชนั ครูสอนไม่เต็มเวลา และเต็มความสามารถ เพราะมีภารกิจอืนทีนอกเหนือจากการเรียนการ

สอนทีครูจาํนวนหนึงตอ้งปฏิบัติ ทังในสังกดัเดียวกนัและจากต่างสังกัด หลกัสูตรและแผนการ

จดัการเรียนรู้ไม่สอดคลอ้งกับบริบทของโรงเรียน สือการเรียนการสอนและแหล่งการเรียนรู้มี

จาํนวนจาํกดัซึงมีสาเหตุมาจากโรงเรียนไดรั้บงบประมาณนอ้ย ซึงในทา้ยทีสุดก็ส่งผลให้นักเรียนมี

ผลสมัฤทธิทางการเรียนตาํไปดว้ย 
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3.  ปัญหาดา้นความพร้อมเกียวกบัปัจจยัสนับสนุนในการจดัการงบประมาณให้กบั

โรงเรียนทีผา่นมาไดใ้ชเ้กณฑก์ารจดัสรรหลาย ๆ เกณฑ์ ซึงขนาดโรงเรียนก็เป็นเกณฑ์หนึงในการ

จดัสรรเนืองจากมีการคาํนึงถึงประสิทธิภาพในการใชจ่้ายงบประมาณ ดงันนัจึงทาํใหโ้รงเรียนขนาด

เลก็ไดรั้บจดัสรรบุคลากร งบประมาณ วสัดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ์ สิงก่อสร้าง เป็นจาํนวนน้อย สภาพ

อาคารเก่าชาํรุดทรุดโทรม เนืองจากผูป้กครองและชุมชนดงักล่าวมีความยากจน สาํหรับตวัป้อนดา้น

นกัเรียนนนั พบว่า นกัเรียนในโรงเรียนขนาดเลก็ส่วนใหญ่มาจากครอบครัวทียากจนปัญหาดา้นการมี

ส่วนร่วมในการจดัการศึกษาทีผ่านมานัน ถึงแมว้่าจะมีตวัแทนของชุมชนและองค์กรต่าง ๆ เขา้มามี

ส่วนร่วมในการจดัการศึกษาในรูปของคณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐานก็ตาม แต่บทบาทของ

คณะกรรมการดงักล่าวยงัมีไม่มากนกั และหากกล่าวถึงการประสานงานกบัหน่วยงาน องค์กรอืน 

ทงัภาครัฐและเอกชนด้วยแลว้ เกือบจะกล่าวได้ว่ามีน้อยมาก หรือไม่มีเลย ในบางพืนที ชุมชน 

ผูป้กครอง มีฐานะยากจนไม่สามารถส่งเสริม สนับสนุนการดาํเนินงานของโรงเรียนและการเรียน

ของบุตรหลานไดเ้ท่าทีควร 

จากขอ้มลูดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้่า  สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

มีโรงเรียนขนาดเล็กจาํนวนมาก ซึงโรงเรียนดังกล่าวมีอตัราส่วนครูต่อนักเรียน นักเรียนต่อ

ห้องเรียนตาํกว่ามาตรฐาน ค่าใชจ่้ายต่อนักเรียน 1 คน สูง ขาดแคลนวสัดุ อุปกรณ์ ผูอ้าํนวยการ

โรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่ยงัขาดทกัษะในการบริหารจดัการโรงเรียนซึงมีบริบททีต่างไปจาก

โรงเรียนขนาดอืน ๆ ในดา้นการเรียนการสอนนนั พบว่า ครูส่วนใหญ่ขาดทกัษะในการจดักิจกรรม

การเรียนการสอนในสภาพทีครูไม่ครบชนัและนักเรียนมีจาํนวนน้อยในแต่ละชนั ครูสอนไม่เต็ม

เวลา และเต็มความสามารถ เพราะมีภารกิจอืนทีนอกเหนือจากการเรียนการสอนทีครูจาํนวนหนึง

ตอ้งปฏิบติั ทงัในสงักดัเดียวกนัและจากต่างสงักดั หลกัสูตรและแผนการจดัการเรียนรู้ไม่สอดคลอ้ง

กบับริบทของโรงเรียน สือการเรียนการสอนและแหล่งการเรียนรู้มีจาํนวนจาํกดัซึงมีสาเหตุมาจาก

โรงเรียนไดรั้บงบประมาณนอ้ย การจดัการงบประมาณให้กบัโรงเรียนทีผ่านมาไดใ้ชเ้กณฑ์ขนาด

โรงเรียนก็เป็นเกณฑ ์ในการจดัสรรเนืองจากมีการคาํนึงถึงประสิทธิภาพในการใชจ่้ายงบประมาณ 

ดังนันจึงทําให้โรงเรียนขนาดเล็กได้รับจัดสรรบุคลากร งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ ์

สิงก่อสร้าง เป็นจาํนวนนอ้ย ส่งผลใหคุ้ณภาพการจดัการศึกษายงัไม่เป็นทีน่าพอใจ  ซึงในทา้ยทีสุด

ก็ส่งผลใหน้กัเรียนมีผลสมัฤทธิทางการเรียนตาํไปดว้ย  
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2.6 งานวจิยัทีเกียวข้อง 

สายวสันต์ จนัตา การพฒันาบุคลากรในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสงักดัสาํนกังาน

การประถมศึกษาอาํเภอสันป่าตองจังหวดัเชียงใหม่พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่ตามกระบวนการ 

พฒันาบุคลากรทงั 5 ขนัตอนอยูใ่นระดบัปานกลางสาํหรับปัญหาทีพบมากทีสุดคือ การสาํรวจความ

ตอ้งการ การกาํหนดวตัถุประสงค์และกาํหนดรูปแบบการพฒันาบุคลากร ไม่สอดคลอ้งกบัความ

ต้องการของบุคลากรไม่มีนโยบายไม่มีแผนงาน/โครงการพฒันาบุคลากรเป็นของโรงเรียน

โดยเฉพาะ ไม่มีงบประมาณ ไม่มีการติดตามผลการนาํความรู้ไปใช ้ปัญหารองลงมาคือผูเ้ขา้รับการ

พฒันาไม่ให้ความร่วมมืออย่างจริงจงั การประชาสัมพนัธ์ไม่ทวัถึง เวลาทีใชไ้ม่เหมาะสมสาํหรับ

ขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาบุคลากรพบว่าโรงเรียนควรมีแผนงานโครงการพฒันาบุคลากรที

ชดัเจนเป็นของโรงเรียนโดยเฉพาะ ควรให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานหรือรับทราบทุก

ขันตอนควรใช้การสํารวจอย่างมีรูปแบบทีชัดเจนและต้องนําข้อมูลไปปฏิบัติเน้นรูปแบบที

หลากหลาย รวมทงัใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของบุคลากรหน่วยงานตน้สงักดัควรส่งเสริมดา้น

งบประมาณเวลาทีควรดาํเนินการควรเป็นระยะเวลาปิดภาคเรียนประชาสัมพนัธ์ให้ทวัถึง วิทยากร

เนน้มืออาชีพ และใหชุ้มชนมีส่วนร่วมควรมีการวางแผนและประเมินผลทีชดัเจนและต่อเนือง66 

ปรีชา เกตุผดุง (2549, 140 หนา้) สภาพความตอ้งการพฒันาบุคลากรของครูผูส้อนโรงเรียน

ประถมศึกษาอาํเภอบางนาํเปรียว สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยรวมอยู่

ในระดบัปานกลางทงันีเพราะการพฒันาบุคลากรจะตอ้งเกียวขอ้งกบังบประมาณ ซึงสาํนักงานเขต

พืนทีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ไม่ค่อยมีงบประมาณให้ขา้ราชการครูไปเขา้ร่วมพฒันาบุคลากร 

ดงันนัขา้ราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนไดไ้ปเขา้ร่วมมกัตอ้งจ่ายเงินส่วนตวัสมทบดว้ย67 

ชุมพร จาํปา การนิเทศภายในของสถานศึกษาขนัพืนฐาน อาํเภอดอนตูม จงัหวดันครปฐม 

พบว่า การนิเทศภายในของสถานศึกษาขนัพืนฐาน อาํเภอดอนตูม จงัหวดันครปฐม โดยภาพรวม

และแยกพิจารณารายด้านอยู่ในระดบัมาก ทังนีการนิเทศถือว่าเป็นส่วนหนึงของกระบวนการ

บริหารและการประกนัคุณภาพการศึกษาซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พิสิฐทวีกาญจน์ ศึกษาเรือง

                                                             
66สายวสนัต ์จนัตา, “การพฒันาบุคลากรในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกดัสาํนักงาน

การประถมศึกษาอาํเภอสันป่าตองจงัหวดัเชียงใหม่”, วิทยานิพนธ์การบริหารการศึกษามหาบัณฑิต,

(บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัเชียงใหม่), 2542, 135 หนา้.  
67ปรีชา  เกตุผดุง. “สภาพความตอ้งการพฒันาบุคลากรของครูผูส้อนโรงเรียนประถมศึกษา

อาํเภอบางนาํเปรียว  สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1”, วทิยานิพนธ์การบริหาร

การศึกษามหาบัณฑติ, (บณัฑิตวิทยาลยั  : มหาวิทยาลยับูรพา), 2549, 140 หนา้. 
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จงัหวดัเพชรบุรี ส่วนใหญ่ปฏิบติังานนิเทศภายในครบทงั 7 ดา้น ไดแ้ก่ การพฒันาหลกัสูตร การ

บริการดา้นอืน การสร้างความสมัพนัธก์บัชุมชนและการประเมินผล และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ

นนัทนา เต่าทอง ไดศึ้กษาเรืองการศึกษาการดาํเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกดั

สาํนกังานการประถมศึกษาจงัหวดัสมุทรปราการ ผลการวิจยัพบว่าผูบ้ริหารโรงเรียน ผูช่้วยผูบ้ริหาร

โรงเรียนฝ่ายวิชาการและครูวิชาการโรงเรียนมีความรับผดิชอบการนิเทศภายในโรงเรียนมากและนาํ

ผลไปปรับปรุงพฒันาทุกดา้น ยงัสอดคลอ้งกบั สังวัฒน์ หงส์พิพัฒน์สกุล ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์

ระหว่างกระบวนการนิเทศในโรงเรียนกับสภาพความ สาํเร็จของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด

สาํนกังานการประถมศึกษา จงัหวดันครปฐม พบว่าการปฏิบติัตามกระบวนการนิเทศในโรงเรียน

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคลอ้งกับวนัเพ็ญ กิจกาํจร ได้ศึกษาเรืองความสัมพนัธ์

ระหว่างสมรรถภาพทางการนิเทศของผูบ้ริหารกบัการเรียนการสอนทีเน้นผูเ้รียนเป็นสาํคญั พบว่า 

สมรรถภาพของผูนิ้เทศตามความคิดเห็นของครูโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก อีกทงัยงัสอดคลอ้งกบั

งานวิจัยของ บัณฑิต เสาวคนธ์ ได้ทําการวิจัยเรือง ภารกิจการนิเทศของผูบ้ริหารโรงเรียน

ประถมศึกษาจังหวดันครปฐม การปฏิบติัเชิงประสิทธิภาพของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา 

จงัหวดันครปฐม พบว่า ภารกิจการนิเทศของผูบ้ริหารโรงเรียน จงัหวดันครปฐมอยู่ในระดบัมาก 

และยงัสอดคลอ้งกบัประกายมาตร ทองอินทร์ไดท้าํการวิจยัเรือง การปฏิบติัการนิเทศการสอนที

ส่งผลต่อการสอนทีเนน้นกัเรียนเป็นสาํคญัของโรงเรียนในเครืออคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพ พบว่าการ

ปฏิบติัการนิเทศการสอนโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก68 

นันทนา เต่าทอง ไดศึ้กษาเรืองการศึกษาการดาํเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา 

สงักดัสาํนกังานการประถมศึกษาจงัหวดัสมุทรปราการ ผลการวิจยัพบว่าผูบ้ริหารโรงเรียน ผูช่้วย

ผูบ้ริหารโรงเรียนฝ่ายวิชาการและครูวิชาการโรงเรียนมีความรับผิดชอบการนิเทศภายในโรงเรียน

มากและนาํผลไปปรับปรุงพฒันาทุกดา้น69  

                                                             
68ชุมพร จาํปา, “การนิเทศภายในของสถานศึกษาขันพืนฐาน อาํเภอดอนตูม จังหวัด

นครปฐม”, วทิยานิพนธ์การบริหารการศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัศิลปากร), 

2548, 136 หนา้.  
69นันทนา เต่าทอง, “การศึกษาการดาํเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด

สาํนักงานการประถมศึกษาจงัหวดัสมุทรปราการ”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิต

วิทยาลยั : จุฬาลงกรมหาวิทยาลยั), 2542, 155 หนา้.  
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บัณฑติ เสาวคนธ์ ไดท้าํการวิจยัเรือง ภารกิจการนิเทศของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา

จงัหวดันครปฐม การปฏิบติัเชิงประสิทธิภาพของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา จงัหวดันครปฐม 

พบว่า ภารกิจการนิเทศของผูบ้ริหารโรงเรียน จงัหวดันครปฐมอยูใ่นระดบัมาก70 

ประกายมาตร ทองอนิทร์ ไดท้าํการวิจยัเรือง การปฏิบติัการนิเทศการสอนทีส่งผลต่อการ

สอนทีเนน้นกัเรียนเป็นสาํคญัของโรงเรียนในเครืออคัรสังฆมณฑลกรุงเทพ พบว่า การปฏิบติัการ

นิเทศการสอนโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากการอาจเป็นเพราะในปัจจุบนักระทรวงศึกษาธิการได้

เห็นถึงความสาํคญัของการนิเทศการสอนและการนิเทศภายในโรงเรียน จึงไดก้าํหนดเป็นนโยบาย

ไวใ้นแผนการศึกษาแห่งชาติ ดงันันเพือให้การจดัการศึกษาเป็นไปตามนโยบายของแผนพฒันา

การศึกษาแห่งชาติ สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ จึงไดก้าํหนดนโยบายและ

มาตรการให้โรงเรียนประถมศึกษาทุกโรงเรียนดาํเนินการนิเทศภายใน และกาํหนดให้ผูบ้ริหาร

โรงเรียนมีหน้าทีนิเทศภายในโรงเรียนโดยตาํแหน่ง ด้วยเหตุนีจึงทาํให้ผูบ้ริหารตระหนักให้

ความสาํคญั มีความเขา้ใจในบทบาทและหน้าทีของตนทีมีต่อการนิเทศการสอนว่าเป็นหน้าทีโดย

ตรงทีจะต้องปฏิบัติให้เกิดขึนในโรงเรียน เนืองจากการนิเทศการสอนเป็นการทาํงานร่วมกัน

ระหว่างผูนิ้เทศกบับุคลากรในโรงเรียน เพือปรับปรุงและพฒันาการเรียนการสอน ดงัพระราชดาํรัส

ในสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทีพระราชทานในวโรกาสเสด็จพระราช

ดาํเนินไปเปิดการสัมมนาเรืองผูผ้ลิตนวตักรรมทางการศึกษา อนัเกิดจากการนิเทศงาน วิชาการ

ภายในโรงเรียน ความว่า “การนิเทศภายในโรงเรียนเป็นการดาํเนินงานทีตอ้งอาศยัความร่วมมือซึง

ได้แก่ ผูบ้ริหาร ผูช่้วยผูบ้ริหาร หัวหน้างาน และหัวหน้าหมวดวิชา นับว่าเป็นสิงทีสําคัญจะ

ก่อให้เกิดผลดีแก่การศึกษาหลายประการ คือ 1) เป็นการเสริมกําลังการนิเทศได้อย่างทั วถึง  

2) เป็นการแกปั้ญหาใหต้รงจุดประสงค ์3) บรรยากาศของการนิเทศจะเป็นบรรยากาศของความรัก 

ความสมคัรสมานสามคัคี และ 4) การติดตามผลการนิเทศจะกระทาํไดต้ลอดเวลาไม่ขาดระยะ71 

พรพมิล แย้มศรี (2549, 138 หนา้) ผลการศึกษาพบว่า ขา้ราชการครู มีความตอ้งการในการ

พฒันาบุคลากร ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก การพฒันาบุคลากรในดา้นทีข้าราชการครู มีความ

                                                             
70บณัฑิต เสาวคนธ,์ “ภารกิจการนิเทศของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาจงัหวดันครปฐม 

การปฏิบติัเชิงประสิทธิภาพของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา จงัหวดันครปฐม”, วทิยานิพนธ์การ

บริหารการศึกษามหาบัณฑติ, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัศิลปากร), 2544, 137 หนา้.  
71ประกายมาตร ทองอินทร์, “การปฏิบัติการนิเทศการสอนทีส่งผลต่อการสอนทีเน้น

นักเรียนเป็นสําคัญของโรงเรียนในเครืออคัรสังฆมณฑลกรุงเทพ”, วิทยานิพนธ์การบริหาร

การศึกษามหาบัณฑติ, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัศิลปากร), 2545, 146 หนา้ .  
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ตอ้งการมากทีสุด คือ ดา้นการฝึกอบรมและปฏิบติังานจริง รองลงมาคือ ดา้นการเลือนตาํแหน่งทาง

วิชาการ และดา้นการทศันศึกษา ดูงานและฝึกปฏิบติังาน ตามลาํดบั โดยในดา้นการฝึกอบรม และ

ปฏิบติังานจริง มีความตอ้งการใหผู้เ้ขา้รับการอบรมใหต้รงกบัสาขาวิชา หรือหน้าทีทีรับผิดชอบใน

ดา้นการเลือนตาํแหน่งทางวิชาการตอ้งการใหมี้การประชาสมัพนัธ ์หรือขอ้มูลข่าวสารเกียวกบั กฎ 

ระเบียบ และแนวทางในการทาํงานผลงานทางวิชาการทีทนัสมยั และเป็นปัจจุบนัอย่างต่อเนือง 

และในดา้นการทศันศึกษา ดูงาน และฝึกปฏิบติังานตอ้งการใหค้วามสาํคญัแก่ครูผูส้อน ไดมี้โอกาส

ศึกษาดูงาน และฝึกงานอย่างทวัถึง ในดา้นการศึกษาเพิมคุณวุฒิ ตอ้งการให้มีการประชาสัมพนัธ ์

เรืองการศึกษาเพือเพิมคุณวุฒิอยา่งต่อเนือง และในดา้นการประชุมเชิงปฏิบติัการ ตอ้งการให้มีการ

ประชุมจัดทาํแผนการเรียนการสอน ผลการศึกษาปัจจัยทีมีผลต่อความต้องการในการพฒันา

บุคลากรของขา้ราชการครู ในสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาชลบุรี เขต 3 พบว่า ปัจจยัดา้นเพศ 

อายุ การศึกษา ตาํแหน่ง และอายุราชการ เป็นปัจจัยทีไม่มีผลต่อความต้องการในการพฒันา

บุคลากร72  

กัลยา ไกรจะบก  การพฒันาบุคลากรตามทัศนคติของครูโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด

สาํนกังานการประถมศึกษาอาํเภอคลองหาดจงัหวดัสระแกว้ พบว่า 

1. การพฒันาของขา้ราชการครูโรงเรียนประถมศึกษาสังกดัสาํนักงานการประถมศึกษา

อาํเภอคลองหาดจงัหวดัสระแกว้ จาํแนกตามประสบการณ์ในการทาํงาน โดยรวมและรายดา้นการ

ฝึกอบรม การพฒันาบุคลากรโดนกระบวนการปฏิบตังาน การพฒันาตนเอง และการพฒันาบุคลากร 

อยูใ่นระดบัปานกลาง ยกเวน้ดา้นการส่งบุคลากรไปศึกษาฝีกอบรมดูงาน อยูใ่นระดบันอ้ย 

2. การพฒันาของขา้ราชการครูโรงเรียนประถมศึกษาสังกดัสาํนักงานการประถมศึกษา

อาํเภอคลองหาดจงัหวดัสระแกว้ ระหว่างขา้ราชการครูทีมีประสบการณ์ในการทาํงานมากและทีมี

ประสบการณ์ในการทาํงานนอ้ยโดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติยกเวน้

ด้านการฝึกอบรมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 โดยข้าราชการครูทีมี

                                                             
72พรพิมล แยม้ศรี, “การศึกษาเรืองความตอ้งการในการพฒันาบุคลากรขา้ราชการครู สังกดั

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาชลบุรี เขต 3 อาํเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรี”, วิทยานิพนธ์นโยบาย

สาธารณะมหาบัณฑติ, (วิทยาลยัการบริหารรัฐกิจ :  มหาวิทยาลยับูรพา),  2549, 138 หนา้.  
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ประสบการณ์ในการทาํงานมากระดบัการพฒันาสูงกว่าขา้ราชการครูทีมีประสบการณ์ในการทาํงาน

นอ้ย73 

พยุง ประทุมทอง ศึกษาความตอ้งการการพฒันาบุคลากรครูผูส้อนของสถานศึกษาขัน

พืนฐาน สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาขนัพืนฐาน ชลบุรี เขต 2 พบว่า  

1. ความตอ้งการการพฒันาบุคลากรครูผูส้อนของสถานศึกษาขนัพืนฐาน สังกดัสาํนักงาน

เขตพืนทีการศึกษาขนัพืนฐาน ชลบุรี เขต 2 โดยรวมอยู่ระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า 

อยูใ่นระดบัมากและปานกลาง รวมลาํดบัจากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ ดา้นการศึกษาดูงาน ดา้นการ

เผยแพร่เอกสารทางวิชาการ ด้านการประชุมเชิงปฏิบติัการ ด้านการฝึกอบรม และดา้นสนับสุน

การศึกษาต่อ 

2. การเปรียบเทียบความตอ้งการพฒันาบุคลากรครูผูส้อนสถานศึกษาขนัพืนฐาน สังกดั

สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาขนัพืนฐาน ชลบุรี เขต 2 จาํแนกตามช่วงชนัทีสอนแตกต่างกนัอยา่งไม่

มีนัยสาํคญัทางสถิติและจาํแนกตามประสบการณ์ในการทาํงานแตกต่างกนัอย่างมีนบสาํคญัทาง

สถิติทีระดบั .05 โดยผูมี้ประสบการในการทาํงานนอ้ยมีความตอ้งการมากกว่าผูมี้ประสบการณ์ใน

การทาํงานมาก74 

อาทิตย์ สังวรรณะ การศึกษาความตอ้งการการพฒันาบุคลากรและการไดรั้บการสนองตอบ

ของพนกังานครูโรงเรียนสงักดัเมืองพทัยา ผลการศึกษาพบว่า 

1. ความตอ้งการการพฒันาบุคลากรและการไดรั้บการสนองตอบของพนกังานครูโรงเรียน

สงักดัเมืองพทัยา ของกลุ่มประสบการณ์มาก ในกิจกรรมการพฒันาบุคลากร 8 ดา้น อยู่ระดบัมาก

ทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการฝึกอบรม ดา้นการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบติัการ ดา้รนการศึกษาดูงานนอก

สถานทีดา้นส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อ ดา้นการพฒันาจิตใจ ดา้นการเผยแพร่ข่าวสารทางวิชาการ 

ดา้นการปฐมนิเทศ และดา้นการโยกยา้ยสบัเปลียนหนา้ที อยูร่ะดบัปานกลาง 

2. ความต้องการพัฒนาบุคลาสกรของพนักงานครูโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา กลุ่ม

ประสบการณ์น้อย อยู่ระดับมากทุด้าน ได้แก่ ด้านการประชุมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ด้าน

                                                             
73กลัยา ไกรจะบก, “การพฒันาบุคลากรตามทศันคติของครูโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด

สาํนักงานการประถมศึกษาอาํเภอคลองหาดจงัหวดัสระแกว้”,วิทยานิพนธ์การบริหารการศึกษา

มหาบัณฑติ, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยับูรพา), 2545, 158 หนา้.  
74พยงุ  ประทุมทอง, “ศึกษาความตอ้งการการพฒันาบุคลากรครูผูส้อนของสถานศึกษาขนั

พืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาขันพืนฐาน ชลบุรี เขต 2”, วิทยานิพนธ์การบริหาร

การศึกษามหาบัณฑติ, อา้งแลว้, 150 หนา้ .  
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การศึกษาดูงานนอกสถานที ดา้นส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อ ดา้นการพฒันาจิตใจ ดา้นการเผยแพร่

ข่าวสารทางวิชาการ ดา้นการโยกยา้ยสบัเปลียนหนา้ทีการงาน และดา้นการปฐมนิเทศ 

3. การไดรั้บการตอบสนองการพฒันาบุคลากรและการไดรั้บการสนองตอบของพนักงาน

ครูโรงเรียนสงักดัเมืองพทัยา ของกลุ่มประสบการณ์มาก ในกิจกรรมการพฒันาบุคลากร 8 ดา้น อยู่

ระดบัปานกลาง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการศึกษาดูงานนอกสถานที ดา้นส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อ ดา้น

การเผยแพร่ข่าวสารทางวิชาการ และดา้นการโยกยา้ยสบัเปลียนหนา้ทีการงาน 

4. การไดรั้บการตอบสนองการพฒันาบุคลากรและการไดรั้บการสนองตอบของพนักงาน

ครูโรงเรียนสงักดัเมืองพทัยา ของกลุ่มประสบการณ์นอ้ย ในกิจกรรมการพฒันาบุคลากร 8 ดา้น อยู่

ระดบัปานกลาง 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการฝึกอบรม ดา้นการประชุมสมัมนาเชิงปฏิบติัการ และดา้นการ

ปฐมนิเทศ  

5. ในการเปรียบเทียบความต้องการพฒันาบุคลากรและการได้รับการสนองตอบของ

พนักงานครูโรงเรียนสังกดัเมืองพทัยา กลุ่มประสบการณ์มาก พบว่ามีวความแตกต่างกันอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติทุกดา้น.05 ทุกดา้น 

6. ในการเปรียบเทียบความต้องการพฒันาบุคลากรและการได้รับการสนองตอบของ

พนักงานครูโรงเรียนสังกดัเมืองพทัยา กลุ่มประสบการณ์น้อย พบว่ามีวความแตกต่างกนัอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติทุกดา้น(P<.05) ทุกดา้น75 

มงคล สุขเสริม การพฒันาบุคลากรของขา้ราชการครูโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายหนองหวา้ 

สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาสระแกว้เขต1 พบว่า การฝึกอบรมสัมมนา โดยรวมอยู่ในระดบั 

ปานกลาง เมือพิจารณารายขอ้เรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อย สามอนัดบัแรกไดแ้ก่ การจดัให้มีการ

ประเมินผลและติดตามผลหลงัการสมัมนาการส่งเสริมและสนบัสนุนใหบุ้คลากรในโรงเรียนไดเ้ขา้

อบรมสมัมนาอยา่งทวัถึงและการฝึกอบรมโดยวิธีการอบรมสัมมนาเพือแลกเปลียนประสบการณ์

และคน้หาเทคนิควิธีการใหม่ ๆ ในการปฏิบติังาน ทงันีอาจเป็นเพราะการฝึกอบรมสมัมนา เป็นการ

จดัใหค้รูไดอ้บรมสมัมนาเพือแลกเปลียนความคิดเห็นและประสบการณ์มีเป้าหมายให้ทุกคนมีส่วน

                                                             
75อาทิตย ์ สังวรรณะ, “การศึกษาความต้องการการพฒันาบุคลากรและการได้รับการ

สนองตอบของพนักงานครูโรงเรียนสังกัดเมืองพทัยา”, วิทยานิพนธ์การบริหารการศึกษามหา 

บัณฑติ, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยับูรพา), 2539, 137 หนา้.  
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ร่วมในการแกไ้ขปัญหาทงันีผูร่้วมการฝึกอบรมสัมมนาทุกคนควรมีความรู้ถึงปัญหาต่างๆ มาเป็น

อยา่งดีดว้ย เพราะถา้สมาชิกไม่มีความรู้ในงานนนัๆก็ยอ่มยากแก่การหาวิธีแกไ้ขปัญหานนั76 

 สุเทพ ทรัพย์อาภรณ์ กล่าวในความสมัพนัธร์ะหว่างการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจกบัความ

ถอ้ถอยของครูประถมศึกษา สาํนกังานการประถมศึกษาจงัหวดั อยธุยา พบว่า ครูชายมีส่วนร่วมใน

การตดัสินใจมากว่าครูหญิง อยา่งมีนยัทางสถิติที .05 ไดแ้สดงความคิดเห็นเพิมเติม ดงันี การบริหาร

โรงเรียนของสาํนกังานการประถมศึกษาจงัหวดั อยธุยา ผูบ้ริหารโรงเรียนส่วนใหญ่ เป็นเพศชายถึง 

388 คน จากทงัหมด 423 คน คิดเป็นร้อยละ 91.78 เนืองจากผูบ้ริหารส่วนใหญ่มกัคุน้เคยกบัครูเพศ

เดียวกนัเพราะสามารถทาํงานร่วมกนัไดส้นิทสนมคุน้เคยหรือสามารถไปไหนดว้ยกนัไดโ้ดยไม่ตอ้ง

กลวัใครครหาเหมือนไปกบัครูผูห้ญิง นอกจากนีความสมัพนัธร์ะหว่างโรงเรียน กบัชุมชนหรืองาน

ทีตอ้งมีการไปประชุมมีการติดต่อกบับุคคลภายนอกบ่อยๆ ซึงก็คงไม่เหมาะนักสําหรับครูหญิง

รวมถึงเรืองความไม่สะดวกในการเดินทาง และอตัราความเสียงจากผูไ้ม่ปรารถนาดีดว้ย77  

 อวยพร สุรินทร์ประทีป  (2551, 142 หน้า) วิจัยเรืองปัญหาการพัฒนาบุคลากรใน

สถานศึกษาขนัพืนฐาน สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2 เปรียบเทียบปัญหาการ

พฒันาบุคลากรในสถานศึกษาขันพนัฐาน สังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2 

จาํแนกตามตาํแหน่ง พบว่ากลุ่มผูบ้ริหารและครูมีความเห็นต่อปัญหาการพฒันาบุคลากร ใน

ภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยสาํคญัทางสถิติที .05 ไม่สอดคลอ้งกบัสมมุติฐานที

ทีตงัไว ้ทงันีอาจเป็นเพราะผูบ้ริหารมีการกระตุน้ให้ทุกคนในโรงเรียนเกิดความกระตือรือร้นและ

เห็นความสาํคญัของการพฒันาบุคลากรใหมี้คุณภาพและทุกฝ่ายในโรงเรียนต่างตอ้งเผชิญกบัปัญหา

การพฒันาบุคลากร มีความตอ้งการทีจะปรับปรุงระบบพฒันาบุคลากรของตน แต่ยงัขาดบุคลากรที

มีความรู้ความสามารถในการพฒันาบุคลกร78 

                                                             
76มงคล  สุขเสริม,  “การพฒันาบุคลากรของขา้ราชการครูโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายหนองหวา้  

สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาสระแกว้ เขต 1”, วทิยานิพนธ์การบริหารการศึกษามหาบัณฑิต, 

(บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยับูรพา), 2551, 160 หนา้ .  
77สุเทพ  ทรัพยอ์าภรณ์,  “ความสมัพนัธร์ะหว่างการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจกบัความถอ้

ถอยของครูประถมศึกษา  สาํนักงานการประถมศึกษาจังหวดั อยุธยา”, วิทยานิพนธ์การบริหาร

การศึกษามหาบัณฑติ, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยับูรพา), 2539, 155 หนา้.  
78อวยพร สุรินทร์ประทีป, “ปัญหาการพฒันาบุคลากรในสถานศึกษาขนัพืนฐาน  สังกัด

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2”, วิทยานิพนธ์การบริหารการศึกษามหาบัณฑิต, 

(บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์), 2551, 142 หนา้.  
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พริญาณ์ รัตน์น่วม วิจยัเรือง การศึกษาความตอ้งการในการพฒันาตนเอง ของบุคบลากร 

สายสนบัสนุนวิชาการในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พบว่า ผลการเปรียบเทียบ

ความคิดเห็นความต้องการในการพัฒนาตนเอง ของบุคบลากร สายสนับสนุนวิชาการใน

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พบว่า บุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการทีมีอายตุ่างกนั 

วุฒิการศึกษาแตกต่างกนัระหว่างกลุ่มอายตุาํกว่า30ปี, 31-40 ปี และ51 ปีขึนไป มีความตอ้งการใน

การพฒันาตนเองไม่แตกต่างกนั79 

อจัจมิา มรกตเขียว (2555, 159 หนา้) การศึกษาสภาพการใชรู้ปแบบการพฒันาบุคลากรทาง

การศึกษา สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน จงัหวดัอาํนาจเจริญ พบว่าสภาพการใชรู้ปแบบการ

พฒันาบุคลากรทางการศึกษา สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน จงัหวดัอาํนาจเจริญ จาํแนกตามวฒิุ

การศึกษา โดยรวม ดา้นการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการดา้นการประชุมอภิปราย ดา้นการสัมมนา ดา้น

การศึกษาดูงานนอกสถานที ดา้นการศึกษาต่อ ดา้นรูปแบบอืนๆ ไม่แตกต่างกนั80 

ประนีต วบูิลยประพันธ์ (2540, 136 หน้า) วิจยัเรืองสภาพทีเป็นจริงและสภาพทีคาดหวงั

ของผูบ้ริหารและอาจารยใ์นการพฒันาอาจารยข์องมหาวิทยาลยัรามคาํแหง พบว่าความคิดเห็นของ

อาจารยต์ามสภาพทีเป็นจริงในการพฒันาอาจารย ์เมือจาํแนกตาม เพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ 

ตาํแหน่งทางวิชาการ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั.0581 

 

 

 

 

  

                                                             
79พิรญาณ์  รัตน์น่วม, “การศึกษาความต้องการในการพฒันาตนเอง ของบุคบลากร สาย

สนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี”, วิทยานิพนธ์การบริหาร

การศึกษามหาบัณฑติ, (บณัฑิตวิทยาลยั: มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์), 2549, 165 หนา้.  
80อจัจิมา มรกตเขียว, “การศึกษาสภาพการใชรู้ปแบบการพฒันาบุคลากรทางการศึกษา 

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จังหวดัอาํนาจเจริญ”, วิทยานิพนธ์การบริหารการศึกษา

มหาบัณฑติ,  (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี), 2555, 159 หนา้.  
81ประนีต  วิบูลยประพนัธ,์ “สภาพทีเป็นจริงและสภาพทีคาดหวงัของผูบ้ริหารและอาจารย์

ในการพฒันาอาจารยข์องมหาวิทยาลยัรามคาํแหง”, วทิยานิพนธ์การบริหารการศึกษามหาบัณฑิต, 

(บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัรามคาํแหง), 2540, 136 หนา้.  
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2.7 สรุปแนวคดิของการวจิยั  

การวิจัยครังนี เกียวกับความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูทีมีต่อการพฒันาบุคลากรใน

โรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ซึงผูว้ิจยัไดจ้ากการสังเคราะห์

ขอ้มูลจากเอกสารงานวิจัยและบริบทต่าง ๆ ของโรงเรียนในโรงเรียนสังกดัสาํนักงานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 3 สรุปกรอบแนวคิดของการวิจยั ไวใ้นแผนภูมิที 2.1 ดงันี  

 

 ตวัแปรต้น       ตวัแปรตาม 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมทิี 2.1 แสดงสรุปกรอบแนวคดิของการวจิยั 

  

 

ข้อมูลส่วนบุคคล 

 

- เพศ 

- อาย ุ

- ตาํแหน่งหนา้ที 

- ระดบัการศึกษา  
 

ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูทีมีต่อ

การพฒันาบุคลากร ม ี5 ด้าน ดังนี  

 

 1. ดา้นการฝึกอบรม 

  2. ดา้นการศึกษาดูงาน 

 3. ดา้นการสมัมนาทางวิชาการ 

 4. ดา้นการนิเทศภายใน 

5. ดา้นการศึกษาต่อ  



 

                              

บทที  3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

การวิจยัครังนีผูศึ้กษาไดศึ้กษา  ความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูต่อการพฒันาบุคลากรใน

โรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 3โดยมีการกาํหนดวิธีการทีจะใช้

ในการวิจยั ดงันี 

3.1  ประชากรและ กลุ่มตวัอยา่ง 

3.2  เทคนิคและวิธีการสุ่มตวัอยา่ง    

3.3  เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั 

3.4  วิธีสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครืองมือ 

3.5  การเก็บรวบรวมขอ้มลู   

3.6  การวิเคราะห์ขอ้มลู    

3.7  สถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู 

 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 3.1.1 ประชากร   

  ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารและครูต่อการพฒันาบุคลากรในโรงเรียนสังกดัสาํนักงานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  ผูบ้ริหาร 111 คน ครู 556 คนรวม จาํนวนประชากร 667 คน 

3.1.2 กลุ่มตวัอย่าง  

 ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารและครูต่อการพฒันาบุคลากรในโรงเรียนสังกดัสาํนักงานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จาํนวน 250  คน 

 

3.2 เทคนิคและวธีิการสุ่มตวัอย่าง   

 3.2.1  การสุ่มตวัอย่าง 

การสุ่มตวัอย่างในครังนีไดก้าํหนดค่าความคลาดเคลือนของการสุ่ม เท่ากบั .05  คาํนวณ

ตาม สูตรคาํนวณของ ทาโร ยามาเน่ 

                                n          = 
2 Ne1  

N 
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ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากบั 250 คน ซึงการสุ่มตัวอย่างเพือการศึกษาในครังนี ใช้

วิธีการสุ่มแบบขนัชนัภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยใหก้ระจายทุกอาํเภอในเขตรับผิดชอบ

ของสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 และเทียบบญัญติัไตรยางศ ์เพือใหไ้ดข้นาด

ของกลุ่มตวัอยา่ง ดงัแสดงในตาราง 3.1 

 

ตาราง 3.1  จาํนวนประชากรและกลุ่มตวัอย่างจาํแนกตามอาํเภอ 
 

อาํเภอ ผู้บริหาร ครู รวม 

ประชากร กลุ่มตวัอย่าง ประชากร กลุ่มตวัอย่าง ประชากร กลุ่มตวัอย่าง 

ด่านซา้ย 65 24 374 140 439 165 

ภูเรือ 29 11 123 46 152 57 

นาแหว้ 17 6 59 22 76 28 

รวม 111 42 556 208 667 250 
 

 ขอ้มลูบญัชีรายละเอียดแสดงอตัรากาํลงัครูสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย 

เขต 3ประจาํปีการศึกษา 2554 (แผนปฏิบติัการประจาํปีการศึกษา 2554, หน้า 8) จากนันทาํการสุ่ม

อยา่งง่ายโดยวิธีการเลือกแบบจบัสลากจนครบตามจาํนวนของกลุ่มตวัอยา่ง 

 

3.3 เครืองมือทีใช้ในการวจิยั 

 เครืองมือทีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูทีใชใ้นการวิจยัครังนีเป็นแบบสอบถามทีสร้างขึน

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัทีเกียวขอ้ง แบ่งออกเป็น 3  ตอน  ดงันี 

 ตอนที 1 เป็นแบบสอบถามขอ้มลูทวัไปเกียวกบัลกัษณะส่วนบุคคลของประชากรของกลุ่ม

ตวัอยา่ง ไดแ้ก่  เพศ อาย ุตาํแหน่ง ระดบัการศึกษา   

 ตอนที 2 เป็นแบบวดัระดับความคิดเห็น ทีผูว้ิจยัสร้างขึนเพือวดัระดับความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารและครูต่อการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษ าการ

ประถมศึกษาเลย เขต 3 โดยการศึกษาจาก บริบทของโรงเรียนในสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษา

การประถมศึกษาเลย เขต 3 เอกสาร ตาํรา และงานวิจยัทีเกียวขอ้ง  มีคาํถามทงัหมด 30 ขอ้ ลกัษณะ

ของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน(Rating Scale) ของ ลิเคิร์ท แบ่งเป็น 5 ระดบั 

   5 หมายถึง  มีความคิดเห็นในระดบัมากทีสุด 

   4  หมายถึง   มีความคิดเห็นในระดบัมาก 

   3 หมายถึง  มีความคิดเห็นในระดบัปานกลาง 
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  2  หมายถึง  มีความคิดเห็นในระดบันอ้ย 

  1  หมายถึง  มีความคิดเห็นในระดบันอ้ยมาก 

 โดยขอ้คาํถามแบ่งเป็น 5 ดา้นดงันี 

  1. ดา้นการฝึกอบรม 

    2. ดา้นการศึกษาดูงาน   

   3. ดา้นการสมัมนาทางวิชาการ  

   4. ดา้นการนิเทศภายใน  

   5. ดา้นการศึกษาต่อ 

 ตอนที 3 เป็นแบบสอบถาม ขอ้เสนอแนะเกียวกับการพฒันาบุคลากรในโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาการประถมศึกษาเลย เขต 3  เป็นแบบปลายเปิด(Open Ended 

Question)  

  

3.4 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครืองมือ  

 เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามทีผูว้ิจยัสร้างขึนเอง มีขนัตอนดงัต่อไปนี 

   3.4.1 ศึกษาเอกสาร งานวิจัย แนวคิดและทฤษฏีทีเกียวข้องกับการพฒันาบุคลากรใน

โรงเรียนสังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาการประถมศึกษาเลย เขต 3 เพือเป็นพืนฐานในการ

สงัเคราะห์ตวัแปร 

 3.4.2 จากการศึกษาเอกสาร บทความ งานวิจยั แนวคิดและทฤษฎีทีเกียวขอ้งกบัการพฒันา

บุคลากรใหเ้ขา้กบับริบทของโรงเรียนสังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

นาํมาสร้างแบบสอบถาม ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ คือ ดา้นการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การ

สมัมนาทางวิชาการ การนิเทศภายใน และการศึกษาต่อ  

  3.4.3 สร้างแบบสอบถามฉบับร่างแลว้ นาํแบบสอบถาม ทีสร้างขึนให้อาจารยที์ปรึกษา

สารนิพนธต์รวจสอบ 

 3.4.4  ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม เสนอต่อผูเ้ชียวชาญ 5 ท่าน พิจารณาตรวจสอบหา

ความเทียงตรงเชิงเนือหา (Content validity) ตลอดจนความเหมาะสมของการใชภ้าษาและถอ้ยคาํ

แบบสอบถามทีสร้างขึน ทุกขอ้มีค่า IOC อยูร่ะหว่าง 0.8-1.0 

 3.4.5 นาํแบบสอบถามทีปรับปรุงแกไ้ขจากผูเ้ชียวชาญแลว้ ไปทดลอง (Try out) กบักลุ่มที

มีลกัษณะใกลเ้คียงกนักบักลุ่มตวัอย่าง โดยนาํไปทดลองใชก้บัประชากรทีใกลเ้คียง คือ ผูบ้ริหาร

และครูในโรงเรียนสังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 1ไดค่้าความเชือมนั

ตามจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งทีเก็บรวบรวมขอ้มลู (N of Cases) คือ 30 คน จาํนวนขอ้สอบ (N of Items) 
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คือ 30 ขอ้ ค่าความเชือมนัวิเคราะห์จากสูตรสมัประสิทธิ อลัฟา ของครอนบาค (Alpha) มีค่าเท่ากบั 

0.98 

 3.4.6 นาํแบบสอบถามทีปรับปรุงแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ ไปใชก้บักลุ่มตวัอย่างทีศึกษาเพือ

เก็บรวบรวมขอ้มลูต่อไป 

 

3.5  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมขอ้มูล กระทาํโดยผูบ้ริหารและครูในโรงเรียนสังกดัสาํนักงานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 3 เป็นผูต้อบแบบสอบถาม โดยดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลู  ดงันี 

 3.5.1 ทาํหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฎราชวิทยาลยั วิทยาเขตศรีลา้น

ชา้ง จงัหวดัเลย ถึงผูเ้กียวขอ้งทราบ เพืออนุญาตและขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลู 

 3.5.2 ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลู 

 3.5.3 ผูศึ้กษาไดเ้ก็บรวบรวมแบบสอบถามดว้ยตนเอง หลงัจากผูต้อบแบบสอบถามเสร็จ

เรียบร้อยแลว้  เพือใหไ้ดม้าซึงแบบสอบถามทีกรอกขอ้ความแลว้อยา่งสมบูรณ์ไดก้ลบัคืนมา 

 3.5.4  นาํแบบสอบถามทีมีความสมบูรณ์เรียบร้อยมาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ทีกาํหนด

เพือลงรหสัและทาํการวิเคราะห์ขอ้มลูทางสถิติต่อไป 

 

3.6  การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามทงัหมดมาวิเคราะห์และประมวลผลดว้ยเครืองมือคอมพิวเตอร์ โดย

มีรายละเอียดในการวิเคราะห์   ดงันี 

 3.6.1   ขอ้มูลเกียวกับลกัษณะส่วนบุคคล ผูว้ิจัยนาํมาแจกแจงความถี และหาค่าร้อยละ

 3.6.2   ขอ้มลูเกียวกบัความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูต่อการพฒันาบุคลากรในโรงเรียน

สังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 3ในลกัษณะการวดัแบบจดัอนัดับ ใช้

มาตราส่วนประมาณค่า ของ Likert แบ่งออกเป็น 5 ระดบั โดยขอ้คาํถามกาํหนดระดบัคะแนนขึนอยู่

กบัลกัษณะของขอ้ความ และกาํหนดเกณฑ ์ดงัต่อไปนี 

 4.51 - 5.00  หมายถึง  มีความคิดเห็นในระดบัมากทีสุด 

 3.51 - 4.50  หมายถึง  มีความคิดเห็นในระดบัมาก 

 2.51 - 3.50  หมายถึง  มีความคิดเห็นในระดบัปานกลาง 

 1.51 - 2.50  หมายถึง  มีความคิดเห็นในระดบันอ้ย 

 1.00 - 1.50  หมายถึง  มีความคิดเห็นในระดบันอ้ยทีสุด 
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 3.6.3 นาํขอ้มลูเกียวกบัระดบัความคิดเห็นในการพฒันาบุคลากร ตอนที 2 มาวิเคราะห์หา

ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

 3.6.4   การเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นในการพฒันาบุคลากร ทีเป็น 2 กลุ่ม ใช ้T-test ที

เป็น  3 กลุ่ม ใช ้F-test ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลียเป็นรายคู่  ดว้ยวิธีหาความแตกต่างรายคู่

แอลเอสดี ของฟิเชอร์ (Fisher’s LSD test) 

 3.6.5  สรุปผลขอ้เสนอแนะเกียวกับการพฒันาบุคลากร แบบปลายเปิด(Open Ended 

Question) ใชก้ารวิเคราะห์หาค่าความถี (Frequency) 

  

3.7 สถิตทิีใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิจยัในครังนี มีสถิติทีใชว้ิเคราะห์ขอ้มลู 2 ประเภท คือ 

3.7.1  สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ใชว้ิเคราะห์ขอ้มูลลกัษณะทวัไป

ของกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลีย (Mean) ใช้จาํแนกและการแปลความหมายของข้อมูลส่วนเบียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) ใชคู้่กบัค่าเฉลียเพือแสดงลกัษณะการกระจายของขอ้มลูค่า t-test ใชท้ดสอบความ

แตกต่างระหว่างค่าเฉลียสองกลุ่ม 

 3.7.2  สถิตอินุมาน หรืออา้งอิง ไดแ้ก่ การทดสอบค่าที 

 3.7.3  สูตรการหาค่าสถิตทิีใช้ในการวจิยั มีดงันี 

  1) การหาค่าร้อยละ 

P     =       f   x100 

          N 

 โดยที P คือ  ค่าร้อยละ 

  f   คือ  ความถี 

  N คือ  จาํนวนผูต้อบแบบสอบถามทงัหมด 

 

 2) การหาค่าเฉลีย 

                             =       ∑X      

     N 

                           โดยที              คือ   คะแนนเฉลีย 

   ∑X          คือ   ผลรวมของคะแนนทงัหมด 

   n   คือ   จาํนวนตวัอยา่งทงัหมด 
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  3) การหาค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 

               S.D.  =  n∑X  -(∑X)2 

        N(n-1) 

 โดยที   S.D. คือ   ค่าเบียงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุ่มตวัอยา่ง 

  x คือ   คะแนนแต่ละตวัในกลุ่มตวัอยา่ง 

  N คือ   จาํนวนสมาชิกในกลุ่มตวัอยา่ง 

  N-1 คือ   จาํนวนตวัแปรอิสระ 

  (∑X)2 คือ   ผลรวมของคะแนนแต่ละตวัยกกาํลงัสอง 

  ∑X
2 คือ   ผลรวมของคะแนนแต่ละตวัยกกาํลงัสอง 

 

  4 ) การทดสอบสมมติฐาน( t-test) 

t = Xh    - Xi 

     S2
h  +  Si 

     nh             ni       

 โดยที t คือ   ค่าทีใชใ้นการพิจารณาของการแจกแจงแบบที 

  Xh   คือ   ค่าเฉลียตวัอยา่งกลุ่มสูง 

  Xi   คือ   ค่าเฉลียตวัอยา่งกลุ่มตาํ 

  S2
h คือ   คะแนนความแปรปรวนของกลุ่มสูง 

  S2
i คือ   คะแนนความแปรปรวนของกลุ่มตาํ 

  n คือ   จาํนวนคนในกลุ่มสูงหรือกลุ่มตาํ  ประมาณ 25% ของ 

          ทงัหมดซึงเท่ากนั 



 

 

บทที 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

  

การวิจัยในครังนีมุ่งศึกษา เกียวกบัความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูทีมีต่อการพฒันา

บุคลากรในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ผูว้ิจยัไดน้าํเสนอผล

การวิเคราะห์ขอ้มลู โดยใชต้ารางประกอบคาํบรรยายตามลาํดบั ดงันี 

1) เพือศึกษา ความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูทีมีต่อการพฒันาบุคลากรในโรงเรียนสังกดั

สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

2) เพือเปรียบเทียบ ความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูทีมีต่อการพฒันาบุคลากรในโรงเรียน

สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ทีมี เพศ  อาย ุตาํแหน่งหน้าที และระดบั

การศึกษา ต่างกนั 

3) เพือศึกษาขอ้เสนอแนะ เกียวกบั การพฒันาบุคลากรในโรงเรียนสังกดัสาํนักงานเขต

พืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

ในการวิจัยครังนีกลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่ ผูบ้ริหารและครูทีในโรงเรียน  สังกดัสาํนักงานเขต

พืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  จาํนวน 250 คน กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใชสู้ตรการ

คาํนวณขนาดกลุ่มตวัอยา่งของทาโร่ยามาเน่ (Taro Yamane) ทีระดบันยัสาํคญั .05 และประมวลผล

ขอ้มลูดว้ยคอมพิวเตอร์โปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ เพือคาํนวณหาค่าสถิติสาํหรับตอบวตัถุประสงค์

และสมมติฐานการวิจยัใหค้รบถว้นตามทีตงัไว ้ ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลผูว้ิจยันาํเสนอโดยใชต้าราง

ประกอบคาํบรรยาย ตามลาํดบัดงันี 

4.1 สญัลกัษณ์ทีใชใ้นการเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มลู 

4.2 ขนัตอนการวิเคราะห์ขอ้มลู 

4.3 ผลการวิเคราะห์ขอ้มลู 
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4.1 สัญลักษณ์ทีใช้ในการเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 เพือความเขา้ใจทีตรงกันในการแปลความหมายขอ้มูล จึงกาํหนดสัญลกัษณ์ทีใชใ้นการ

เสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มลูดงันี 

  แทน ค่าเฉลีย (Mean) 

S.D. แทน ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

n แทน จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 

t แทน ค่าสถิติทีใชพิ้จารณาความมีนยัสาํคญัจากการแจกแจงแบบ  

  t (t - distribution) 

F แทน ค่าสถิติทีใชพิ้จารณาความมีนยัสาํคญัจากการแจกแจงแบบ  

  F (F-distribution) 

df แทน ชนัแห่งความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 

SS แทน ผลรวมกาํลงัสอง (Sum of Squares) 

MS แทน  ค่าเฉลียผลรวมกาํลงัสอง (Mean Square) 

Sig. แทน  ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ (Significance) 

* แทน  ระดบันยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

**       แทน  ระดบันยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 

 

4.2 ขันตอนการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการวิจัยครังนี ผูว้ิจ ัยนําเสนอการวิจัยในรูปตาราง โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม

สาํเร็จรูป ซึงวิเคราะห์ขอ้มลูเป็น 4 ตอน  ดงันี 

ตอนที 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผูบ้ริหารและครูได้แก่ เพศ  อายุ  ตาํแหน่งหน้าทีและ

การศึกษา ใชก้ารวิเคราะห์หาค่าความถี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และนาํเสนอในรูป

ตารางประกอบการบรรยาย 

ตอนที 2 ศึกษาเกียวกับความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูทีมีต่อการพฒันาบุคลากรใน

โรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉลีย  

( ) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ตอนที 3 การทดสอบสมมติฐานการวิจยั ใชก้ารทดสอบค่าที (t-test) การทดสอบความแปรปรวนทาง

เดียว (One-Way ANOVA) ถา้พบความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ จะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย

เป็นรายคู่ดว้ยวิธีการของวิเคราะห์ต่อดว้ยวิธีหาความแตกต่างรายคู่ แอลเอส ดี ของฟิเชอร์ (Fisher’s LSD test) 
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ตอนที 4 ขอ้เสนอแนะ เกียวกบัความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูทีมีต่อการพฒันาบุคลากร

ในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3ใชก้ารวิเคราะห์หาค่าความถี 

(Frequency) และนาํเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 
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4.3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ตอนที 1 ข้อมูลทัวไปเกียวกับปัจจยัส่วนบุคคลของผู้บริหารและครู 

ในการวิจยัเรืองนีกลุ่มตวัอยา่งทีศึกษา ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารและครูในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขต

พืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3ซึงมีคุณลกัษณะขอ้มูลทวัไปเกียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล คือ 

เพศ อาย ุตาํแหน่งหนา้ที ระดบัการศึกษา  ใชก้ารวิเคราะห์โดยการแจกแจงค่าความถี (Frequency) 

ค่าร้อยละ (Percentage) แลว้นาํเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยายปรากฏดงัตารางต่อไปนี 

 

ตารางที  4.1  แสดงจาํนวน และร้อยละข้อมูลปัจจยัส่วนบุคคล จาํแนกตามเพศ 

 

เพศ จาํนวน  ร้อยละ 

ชาย 101 40.4 

หญิง 149 59.6 

รวม 250 100 
  

 จากตารางที 4.1 พบว่า ผูบ้ริหารและครูในโรงเรียนสังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศึกษาเลย เขต 3  ส่วนใหญ่เป็นผูบ้ริหารและครูเพศหญิง จาํนวน 149  คน คิดเป็นร้อยละ 

59.6 และผูบ้ริหารและครูเพศชาย จาํนวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 40.4 

 

ตารางที  4.2  แสดงจาํนวน และร้อยละข้อมูลปัจจยัส่วนบุคคล  จาํแนกตามอาย ุ

 

อาย ุ จาํนวน  ร้อยละ 

ตาํกว่า 35 ปี 38 15.2 

36 - 50 ปี 157 62.8 

51ปี ขึนไป 55 22.0 

รวม 250 100 
  

 จากตารางที 4.2  พบว่า  ผูบ้ริหารและครูในโรงเรียนสังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศึกษาเลย เขต 3 ส่วนใหญ่ผูบ้ริหารและครูอายุระหว่าง 36 - 50 ปี จาํนวน 157 คน คิดเป็น

ร้อยละ 62.8 รองลงมา อายุ 55 ปี ขึนไป จาํนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 22.0 ส่วนทีมีค่าเฉลียน้อย

ทีสุด คือ อายตุาํกว่า 35 ปี จาํนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 15.2 
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ตารางที  4.3 แสดงจาํนวน และร้อยละข้อมูลปัจจยัส่วนบุคคล  จาํแนกตามตาํแหน่งหน้าที 
 

ตาํแหน่งหน้าท ี จาํนวน ร้อยละ 

ผูบ้ริหาร 42 16.8 

ครู 208 83.2 

รวม 250 100 
 

 จากตารางที 4.3 พบว่า ผูบ้ริหารและครูในโรงเรียนสังกัดสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศึกษาเลย เขต 3  ส่วนใหญ่ผูบ้ริหารและครูเป็นครู จาํนวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 83.2  ส่วน

ผูบ้ริหาร  มีจาํนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 16.8  

 

ตารางที  4.4  แสดงจาํนวน และร้อยละข้อมูลปัจจยัส่วนบุคคล  จาํแนกตามระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา จาํนวน  ร้อยละ 

ปริญญาตรี 36 14.0 

ประกาศนียบตัรบณัฑิต 139 52.8 

ปริญญาโทขึนไป 75 33.2 

รวม 250 100 
  

 จากตารางที 4.4 พบว่า ผูบ้ริหารและครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศึกษาเลย เขต 3  ส่วนใหญ่ผูบ้ริหารและครูมีระดบัการศึกษา ประกาศนียบตัรบณัฑิต  จาํนวน 

139 คน คิดเป็นร้อยละ 52.8 รองลงมา มีระดบัปริญญาโทขึนไป  จาํนวน  75  คน  คิดเป็น ร้อยละ33.2  

ส่วนทีมีค่าเฉลียนอ้ยทีสุด คือ มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 14.0 
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ตอนที 2   ระดับความคิดเห็นของผู้บริหารและครูทีมีต่อการพัฒนาบุคลากรใน

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

 การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเกียวกับความคิดเห็นของผูบ้ ริหารและครูทีมีต่อการพฒันา

บุคลากรในโรงเรียนสังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  ใชก้ารวิเคราะห์

ค่าเฉลีย ( ) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดงัต่อไปนี 

  

ตารางท ี 4.5   แสดงค่าเฉลีย ( ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ

ผู้บริหารและครูทีมีต่อการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 โดยรวม 
 

การพฒันาบุคลากรในโรงเรียน 
ระดับความคดิเห็น 

  S.D. แปลผล 

  1. ดา้นการฝึกอบรม 3.46 0.60 ปานกลาง 

  2. ดา้นการศึกษาดูงาน   3.60 0.58 มาก 

  3. ดา้นการสมัมนาทางวิชาการ  3.30 0.69 ปานกลาง 

  4. ดา้นการนิเทศภายใน  3.72 0.53 มาก 

  5. ดา้นการศึกษาต่อ 3.40 0.76 ปานกลาง 

รวม 3.50 0.50 ปานกลาง 
 

 จากตารางที 4.5 พบว่า เกียวกบัความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูทีมีต่อการพฒันาบุคลากร

ในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ค่าโดยรวม อยู่ในระดบัปาน

กลาง เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นทีมีค่าเฉลียสูงทีสุด คือ ดา้นการนิเทศภายใน ซึงมีค่าเฉลีย

อยูใ่นระดบัมาก รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นการศึกษาดูงาน อยูใ่นระดบัมาก ส่วนดา้นทีมีค่าเฉลียตาํสุด คือ 

ดา้นการสมัมนาทางวิชาการ อยูใ่นระดบั ปานกลาง  
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ตารางท ี 4.6   แสดงค่าเฉลีย ( ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ

ผู้บริหารและครูทีมีต่อการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ด้านการฝึกอบรม 
 

   ด้านการฝึกอบรม 
ระดับความคดิเห็น 

  S.D. แปลผล 

1. มีการสํารวจความต้องการของบุคลากรในการ

ฝึกอบรม 3.54 0.76 มาก 

2. มีการอาํนวยความสะดวกในการทาํเอกสารการไป

ฝึกอบรม 3.58 0.78 มาก 

3. มีการกาํหนดเนือหาการฝึกอบรมตามยทุธศาสตร์ของ

โรงเรียน 3.50 0.79 ปานกลาง 

4. มีการกาํหนดงบประมาณทีเหมาะสมเกียวกบัการจดั

ฝึกอบรม 2.62 0.73 ปานกลาง 

5. มีการรายงานและประเมินผลการเขา้ร่วมการฝึกอบรม 3.75 0.74 มาก 

6. มีการนาํผลจากการฝึกอบรมมาถ่ายทอดใหผู้อื้น 3.74 0.83 มาก 

รวม 3.46 0.60 ปานกลาง 
 

 จากตารางที 4.6 พบว่า เกียวกบัความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูทีมีต่อการพฒันาบุคลากร

ในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ดา้นการฝึกอบรม ค่าเฉลีย

โดยรวม อยู่ในระดบัปานกลาง เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ทีมีค่าเฉลียสูงทีสุด คือ มีการ

รายงานและประเมินผลการเขา้ร่วมการฝึกอบรม ซึงมีค่าเฉลียอยูใ่นระดบัมาก รองลงมาไดแ้ก่ มีการ

นาํผลจากการฝึกอบรมมาถ่ายทอดใหผู้อื้น ซึงมีค่าเฉลียอยู่ใน ระดบัมาก ส่วนขอ้ทีมีค่าเฉลียตาํสุด 

คือ มีการกาํหนดงบประมาณทีเหมาะสมเกียวกบัการจดัฝึกอบรม ซึงมีค่าเฉลียอยูใ่นระดบัปานกลาง  
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ตารางท ี 4.7   แสดงค่าเฉลีย ( ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ

ผู้บริหารและครูทีมีต่อการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ด้านการศึกษาดูงาน   
 

ด้านการศึกษาดูงาน   
ระดับความคดิเห็น 

  S.D. แปลผล 

1. มีการรับฟังความคิดเห็นในการเลือกทีศึกษาดูงาน 3.68 0.70 มาก 

2. มีการกาํหนดเนือหาการศึกษาดูงานตามยุทธศาสตร์

ของโรงเรียน 3.60 0.71 มาก 

3. มีการกําหนดงบประมาณทีเหมาะสมเกียวกับ

การศึกษาดูงาน 3.56 0.69 มาก 

4. มีการประชุมชีแจงประเด็นสาํคญัเกียวกบัการศึกษา   

ดูงาน 3.62 0.73 มาก 

5. มีการกาํหนดแนวทางในการปฏิบติัในการศึกษาดงูาน 3.60 0.65 มาก 

6. มีการสมัมนา/ ประชุม/ แลกเปลียนความคิดเห็นหลงั

การศึกษาดูงาน 3.68 0.96 มาก 

รวม 3.60 0.58 มาก 
 

 จากตารางที 4.7 พบว่า ความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูทีมีต่อการพฒันาบุคลากรใน

โรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ดา้นการศึกษาดูงาน ค่าเฉลีย  อยู่

ในระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ทีมีค่าเฉลียสูงทีสุด คือ มีการรับฟังความคิดเห็นใน

การเลือกทีศึกษาดูงาน และมีการสมัมนา/ ประชุม/ แลกเปลียนความคิดเห็นหลงัการศึกษาดูงานซึงมี

ค่าเฉลียอยูใ่นระดบัมาก รองลงมาไดแ้ก่  มีการประชุมชีแจงประเด็นสาํคญัเกียวกบัการศึกษาดูงาน

อยู่ในระดับ มาก ส่วนข้อทีมีค่าเฉลียตาํสุด คือ มีการกําหนดงบประมาณทีเหมาะสมเกียวกับ

การศึกษาดูงาน อยูใ่นระดบั มาก 
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ตารางท ี 4.8   แสดงค่าเฉลีย ( ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ

ผู้บริหารและครูทีมีต่อการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ด้านการสัมมนาทางวชิาการ 
  

ด้านการสัมมนาทางวชิาการ 
ระดับความคดิเห็น 

  S.D. แปลผล 

1. มีการเขา้ร่วมประชุมสมัมนาตามกลุ่มสาระของครู 3.47 0.82 ปานกลาง 

2. มีการนาํเสนอผลงานวิชาการของครู 3.36 0.76 ปานกลาง 

3. มีการส่งเสริมครูทาํผลงานวิชาการเพือเข้าร่วมการ

สมัมนา 3.46 0.81 ปานกลาง 

4. มีการสร้างเครือข่ายค รูทีเข้าร่วมสัมมนากับครู

โรงเรียนอืน 3.46 0.80 ปานกลาง 

5. มีการสนบัสนุนงบประมาณเพือการเขา้ร่วมสัมมนาที

เหมาะสม 2.61 0.79 ปานกลาง 

6. มีการนําผลจากการสัมมนามาถ่ายทอดให้ผูอื้นใน

โรงเรียน 3.46 0.84 ปานกลาง 

รวม 3.30 0.69 ปานกลาง 
 

 จากตารางที 4.8 พบว่า ความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูทีมีต่อการพฒันาบุคลากรใน

โรงเรียนสังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ดา้นการสัมมนาทางวิชาการ

ค่าเฉลีย อยูใ่นระดบั ปานกลาง เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ทีมีค่าเฉลียสูงทีสุด คือ  มีการเขา้

ร่วมประชุมสมัมนาตามกลุ่มสาระของครู อยู่ในระดบั ปานกลาง รองลงมาไดแ้ก่ ดา้น มีการนาํผล

จากการสมัมนามาถ่ายทอดให้ผูอื้นในโรงเรียน อยู่ในระดบั ปานกลาง ส่วนดา้นทีมีค่าเฉลียตาํสุด 

คือ มีการสนบัสนุนงบประมาณเพือการเขา้ร่วมสมัมนาทีเหมาะสม อยูใ่นระดบั ปานกลาง  

 

 

 

 

 



 72

ตารางท ี 4.9   แสดงค่าเฉลีย ( ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ

ผู้บริหารและครูทีมีต่อการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ด้านการนิเทศภายใน  
 

ด้านการนิเทศภายใน  
ระดับความคดิเห็น 

  S.D. แปลผล 

1. มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียน 3.72 0.57 มาก 

2. มีการวิเคราะห์องคก์รและทาํแผนการนิเทศภายใน 3.74 0.65 มาก 

3. มีการจดัทาํเนือหาการนิเทศตามยุทธศาสตร์และแผน

ทีทาํไว ้ 3.64 0.66 มาก 

4. มีการจดัทาํกาํหนดการและประชาสัมพนัธ์ให้ทราบ

ทวักนั 3.74 0.70 มาก 

5. มีการประเมินผลการนิเทศภายใน 3.72 0.68 มาก 

6. มีการสรุปผลการนิเทศ 3.75 0.70 มาก 

รวม 3.72 0.53 มาก 
 

 จากตารางที 4.9 พบว่า ความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูทีมีต่อการพฒันาบุคลากรใน

โรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ดา้นการนิเทศภายใน ค่าเฉลีย 

อยูใ่นระดบั มาก เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ทีมีค่าเฉลียสูงทีสุด คือ มีการสรุปผลการนิเทศ 

อยูใ่นระดบั มาก รองลงมาไดแ้ก่ มีการวิเคราะห์องค์กรและทาํแผนการนิเทศภายใน อยู่ในระดบั 

มาก ส่วนขอ้ทีมีค่าเฉลียตาํสุด คือ มีการจดัทาํเนือหาการนิเทศตามยุทธศาสตร์และแผนทีทาํไว ้อยู่

ในระดบั มาก 
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ตารางท ี 4.10 แสดงค่าเฉลีย ( ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ

ผู้บริหารและครูทีมีต่อการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ด้านการศึกษาต่อ 
  

ด้านการศึกษาต่อ 
ระดับความคดิเห็น 

  S.D. แปลผล 

1. มีนโยบายสนบัสนุนการศึกษาต่อของครู 3.49 0.82 ปานกลาง 

2. มี ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ศึ ก ษ า ต่ อ ต า ม ก า ร ว า ง แ ผ น

อตัรากาํลงัทีเหมาะสม 3.41 0.83 ปานกลาง 

3. มีการประชุมชีแจงเ กียวกับนโยบายสนับสนุน

การศึกษาต่อ 3.39 0.82 ปานกลาง 

4. มีการอํานวยความสะดวกในด้านเอกสารการลา   

ศึกษาต่อ 3.41 0.86 ปานกลาง 

5. มีการประชาสัมพนัธ์เงือนไขการลาศึกษาต่อให้ครู    

ไดท้ราบ 3.39 0.84 ปานกลาง 

6. มีการวางแผนชดเชยอตัรากาํลงัก่อนไปศึกษาต่อ 3.30 0.93 ปานกลาง 

รวม 3.40 0.76 ปานกลาง 
 

 จากตารางที 4.10 พบว่า ความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูทีมีต่อการพฒันาบุคลากรใน

โรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ดา้นการศึกษาต่อค่าเฉลีย อยู่ใน

ระดบั ปานกลาง เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ทีมีค่าเฉลียสูงทีสุด คือ มีนโยบายสนับสนุน

การศึกษาต่อของครู อยู่ในระดับ ปานกลาง รองลงมาได้แก่ มีการส่งเสริมการศึกษาต่อตามการ

วางแผนอตัรากาํลงัทีเหมาะสม และ มีการอาํนวยความสะดวกในดา้นเอกสารการลาศึกษาต่อ อยู่ใน

ระดบั ปานกลาง ส่วนขอ้ทีมีค่าเฉลียตาํสุด คือ มีการวางแผนชดเชยอตัรากาํลงัก่อนไปศึกษาต่อ อยู่

ในระดบั ปานกลาง  
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ตอนที 3   ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

จากสมมติฐานทีผูว้ิจยัไดต้งัไวว้่า ผูบ้ริหารและครูทีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนั คือ   เพศ  

อายุ ตาํแหน่งหน้าที และระดบัการศึกษา มีความคิดเห็นเกียวกับการพฒันาบุคลากรในโรงเรียน

สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 แตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมติฐาน 

นาํเสนอดงัตารางต่อไปนี 

 

ตารางท ี 4.11 แสดงค่าเฉลีย ( ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ

ผู้บริหารและครูทีมีต่อการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 โดยรวม จาํแนกตามเพศ 
 

เพศ n   S.D. แปลผล 

ชาย 101 3.60 0.52 มาก 

หญิง 149 3.43 0.48 ปานกลาง 

รวม 250 3.50 0.50 ปานกลาง 
 

 จากตารางที 4.11 พบว่า ผูบ้ริหารและครูเพศชายและหญิง มีความคิดเห็นเกียวกบัการ

พฒันาบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 โดยรวม 

ค่าเฉลียโดยรวม อยูใ่นระดบั ปานกลาง เมือพิจารณาจาํแนกตามเพศ พบว่า ผูบ้ริหารและครูเพศชาย

มีค่าเฉลียมากว่าผูบ้ริหารและครูเพศหญิง โดยผูบ้ริหารและครูเพศชายมีค่าเฉลียอยูใ่นระดบั มาก 

ส่วนผูบ้ริหารและครูเพศหญิงมีค่าเฉลียอยูใ่นระดบั ปานกลาง 

 

ตารางที  4.12 แสดงผลการเปรียบเทียบความคดิเห็นเกยีวกบัการพฒันาบุคลากรในโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 โดยรวม จาํแนกตามเพศ 
  

เพศ n   S.D. t Sig. 

ชาย 101 3.60 0.52 2.514 .013* 

หญิง 149 3.43 0.48   
 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

 จากตารางที 4.12 พบว่า  ผูบ้ริหารและครูเพศชายและหญิง มีความคิดเห็นเกียวกับการ

พฒันาบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 โดยรวม 

แตกต่างกนั อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 โดยครูผูบ้ริหารและครูเพศชายมีค่าเฉลียความ

คิดเห็นในการพฒันาบุคลากรมากกว่าครูผูบ้ริหารและครูเพศหญิง 
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ตารางท ี 4.13 แสดงค่าเฉลีย (  ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ

ผู้บริหารและครูทีมีต่อการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ด้านการฝึกอบรม จาํแนกตามเพศ 
 

เพศ n   S.D. แปลผล 

ชาย 101 3.60 0.55 มาก 

หญิง 149 3.43 0.60 ปานกลาง 

รวม 250 3.50 0.60 ปานกลาง 
 

 จากตารางที 4.13 พบว่า ผูบ้ริหารและครูเพศชายและหญิง มีความคิดเห็นเกียวกบัการ

พฒันาบุคลากรในโรงเรียนสังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ดา้นการ

ฝึกอบรม ค่าเฉลียโดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง เมือพิจารณาจาํแนกตามเพศ พบว่า ผูบ้ริหารและ

ครูเพศชาย มีค่าเฉลียมากว่าผูบ้ริหารและครูเพศหญิง โดยผูบ้ริหารและครูเพศชายมีค่าเฉลียอยูใ่น

ระดบั มาก ส่วนผูบ้ริหารและครูเพศหญิงมีค่าเฉลียอยูใ่นระดบั ปานกลาง 

 

ตารางที  4.14 แสดงผลเปรียบเทียบความคิดเห็นเกียวกับการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ด้านการฝึกอบรม จําแนกตาม

เพศ 
 

เพศ n   
S.D. t Sig. 

ชาย 101 3.65 0.55 4.240 .000** 

หญิง 149 3.33 0.60   
 

** มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

 จากตารางที 4.14  พบว่า ผูบ้ริหารและครูเพศชายและหญิง มีความคิดเห็นเกียวกับการ

พฒันาบุคลากรในโรงเรียนสังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ดา้นการ

ฝึกอบรม แตกต่างกนั อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01โดยผูบ้ริหารและครูเพศชายมีค่าเฉลีย

ความคิดเห็นในการพฒันาบุคลากรมากกว่าผูบ้ริหารและครูเพศหญิง 
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ตารางท ี 4.15 แสดงค่าเฉลีย (  ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ

ผู้บริหารและครูทีมีต่อการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ด้านการศึกษาดูงาน จาํแนกตามเพศ 
 

เพศ n   S.D. แปลผล 

ชาย 101 3.72 0.61 มาก 

หญิง 149 3.53 0.55 มาก 

รวม 250 3.6087 0.58 มาก 
 

 จากตารางที 4.15 พบว่า ผูบ้ริหารและครูเพศชายและหญิง มีความคิดเห็นเกียวกบัการ

พฒันาบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ด้าน

การศึกษาดูงาน  ค่าเฉลียโดยรวม อยูใ่นระดบั มาก เมือพิจารณา จาํแนกตามเพศ พบว่า ผูบ้ริหารและ

ครูเพศชาย มีค่าเฉลียมากว่าผูบ้ริหารและครูเพศหญิง โดยมีค่าเฉลียอยูใ่นระดบั มาก  

 

ตารางที  4.16 แสดงผลการเปรียบเทียบความคดิเห็นเกยีวกบัการพฒันาบุคลากรในโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ด้านการศึกษาดูงาน จําแนก

ตามเพศ 
  

เพศ n   
S.D. t Sig. 

ชาย 101 3.72 0.61 2.551 .011* 

หญิง 149 3.53 0.55   
 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

 จากตารางที 4.16 พบว่า ผูบ้ริหารและครูเพศชายและหญิง มีความคิดเห็นเกียวกบัการ

พฒันาบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ด้าน

การศึกษาดูงาน แตกต่างกนั อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 โดยผูบ้ริหารและครูเพศชายมี

ค่าเฉลียความคิดเห็นในการพฒันาบุคลากรมากกว่าผูบ้ริหารและครูเพศหญิง 
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ตารางท ี 4.17 แสดงค่าเฉลีย (  ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ

ผู้บริหารและครูทีมีต่อการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ด้านการสัมมนาทางวชิาการจาํแนกตามเพศ 
 

เพศ n   S.D. แปลผล 

ชาย 101 3.46 0.69 ปานกลาง 

หญิง 149 3.20 0.69 ปานกลาง 

รวม 250 3.31 0.69 ปานกลาง 
 

 จากตารางที 4.17 พบว่า ผูบ้ริหารและครูเพศชายและหญิง มีความคิดเห็นเกียวกบัการ

พฒันาบุคลากรในโรงเรียนสังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ดา้นการ

สัมมนาทางวิชาการค่าเฉลียโดยรวม อยู่ในระดบัปานกลาง เมือพิจารณาจาํแนกตามเพศ พบว่า 

ผูบ้ริหารและครูเพศชาย มีค่าเฉลียมากกว่าผูบ้ริหารและครูเพศหญิง โดยผูบ้ริหารและครูเพศชายมี

ค่าเฉลียอยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนผูบ้ริหารและครูเพศหญิงมีค่าเฉลียอยูใ่นระดบั ปานกลาง 

 

ตารางที  4.18 แสดงผลการเปรียบเทียบความคดิเห็นเกยีวกบัการพฒันาบุคลากรในโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  ด้านการสัมมนาทางวิชาการ 

จาํแนกตามเพศ 
  

เพศ n   
S.D. t Sig. 

ชาย 101 3.46 0.69 2.847 .005** 

หญิง 149 3.20 0.69   
 

** มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

 จากตารางที 4.18 พบว่า  ผูบ้ริหารและครูเพศชายและหญิง มีความคิดเห็นเกียวกับการ

พฒันาบุคลากรในโรงเรียนสังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ดา้นการ

สมัมนาทางวิชาการ  แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 โดยผูบ้ริหารและครูเพศชาย

มีค่าเฉลียความคิดเห็นในการพฒันาบุคลากรมากกว่าผูบ้ริหารและครูเพศหญิง 
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ตารางท ี 4.19 แสดงค่าเฉลีย (  ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ

ผู้บริหารและครูทีมีต่อการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ด้านการนิเทศภายใน จาํแนกตามเพศ 
 

เพศ n   S.D. แปลผล 

ชาย 101 3.73 0.52 มาก 

หญิง 149 3.72 0.55 มาก 

รวม 250 3.72 0.53 มาก 
 

 จากตารางที 4.19 พบว่า ผูบ้ริหารและครูเพศชายและหญิง มีความคิดเห็นเกียวกบัการ

พฒันาบุคลากรในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ดา้นการนิเทศ

ภายใน ค่าเฉลียโดยรวม อยูใ่นระดบั มาก เมือพิจารณาจาํแนกตามเพศ พบว่า ผูบ้ริหารและครูเพศ

ชาย มีค่าเฉลียมากว่าผูบ้ริหารและครูเพศหญิง โดยผูบ้ริหารและครูเพศชายมีค่าเฉลียอยูใ่นระดับ 

มาก ส่วนผูบ้ริหารและครูเพศหญิงมีค่าเฉลียอยูใ่นระดบั มาก 

 

ตารางที  4.20 แสดงผลการเปรียบเทียบความคดิเห็นเกยีวกบัการพฒันาบุคลากรในโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ด้านการนิเทศภายใน จําแนก

ตาม เพศ 
  

เพศ n   
S.D. t Sig. 

ชาย 101 3.73 0.52 .082 .934 

หญิง 149 3.72 0.55   
 

 จากตารางที 4.20 พบว่า ผูบ้ริหารและครูเพศชายและหญิง มีความคิดเห็นเกียวกบัการ

พฒันาบุคลากรในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ดา้นการนิเทศ

ภายใน ไม่แตกต่างกนั 
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ตารางท ี 4.21 แสดงค่าเฉลีย (  ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ

ผู้บริหารและครูทีมีต่อการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ด้านการศึกษาต่อ จาํแนกตามเพศ 
 

เพศ n   S.D. แปลผล 

ชาย 101 3.43 0.80 ปานกลาง 

หญิง 149 3.38 0.74 ปานกลาง 

รวม 250 3.40 0.76 ปานกลาง 
 

 จากตารางที 4.21 พบว่า ผูบ้ริหารและครูเพศชายและหญิง มีความคิดเห็นเกียวกบัการ

พฒันาบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ด้าน

การศึกษาต่อ ค่าเฉลียโดยรวม อยูใ่นระดบั ปานกลาง เมือพิจารณาจาํแนกตามเพศ พบว่า ผูบ้ริหาร

และครูเพศชาย มีค่าเฉลียมากว่าผูบ้ริหารและครูเพศหญิง โดยผูบ้ริหารและครูเพศชายมีค่าเฉลียอยู่

ในระดบั ปานกลาง ส่วนผูบ้ริหารและครูเพศหญิงมีค่าเฉลียอยูใ่นระดบั ปานกลาง 

 

ตารางที  4.22 แสดงผลการเปรียบเทียบความคดิเห็นเกยีวกบัการพฒันาบุคลากรในโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ด้านการศึกษาต่อ จําแนกตาม

เพศ 
 

เพศ n   
S.D. t Sig. 

ชาย 101 3.73 0.52 .443 .654 

หญิง 149 3.72 0.55   
 

 จากตารางที 4.22 พบว่า ผูบ้ริหารและครูเพศชายและหญิง มีความคิดเห็นเกียวกบัการ

พฒันาบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ด้าน

การศึกษาต่อ ไม่แตกต่างกนั 
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ตารางท ี 4.23 แสดงค่าเฉลีย (  ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ

ผู้บริหารและครูทีมีต่อการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 โดยรวม จาํแนกตามตาํแหน่งหน้าที 
 

ตาํแหน่งหน้าท ี n   
S.D. แปลผล 

ผูบ้ริหาร 42 3.45 0.34 ปานกลาง 

ครู 208 3.51 0.53 มาก 

รวม 250 3.50 0.50 ปานกลาง 
 

 จากตารางที 4.23 พบว่า ผูบ้ริหารและครู  มีความคิดเห็นเกียวกับการพฒันาบุคลากรใน

โรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 โดยรวม ค่าเฉลียโดยรวม อยูใ่น

ระดบั ปานกลาง เมือพิจารณาจาํแนกตามตาํแหน่งหนา้ที พบว่า ครูมีค่าเฉลียมากว่าผูบ้ริหารโดยครู

มีค่าเฉลียอยูใ่นระดบั มาก ส่วนผูบ้ริหารมีค่าเฉลียอยูใ่นระดบั ปานกลาง 

 

ตารางที  4.24 แสดงผลการเปรียบเทียบความคดิเห็นเกยีวกบัการพฒันาบุคลากรในโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 โดยรวม จําแนกตามตําแหน่ง

หน้าที 
 

ตาํแหน่งหน้าท ี n   
S.D. t Sig. 

ผูบ้ริหาร 42 3.45 0.34 .866 .389 

ครู 208 3.51 0.53   
 

 จากตารางที 4.24 พบว่า  ผูบ้ริหารและครู  มีความคิดเห็นเกียวกบัการพฒันาบุคลากรใน

โรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 โดยรวม ไม่แตกต่างกนั  
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ตารางท ี 4.25 แสดงค่าเฉลีย (  ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ

ผู้บริหารและครูทีมีต่อการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ด้านการฝึกอบรม จาํแนกตามตาํแหน่งหน้าที 
 

ตาํแหน่งหน้าท ี n   
S.D. แปลผล 

ผูบ้ริหาร 42 3.48 0.53 ปานกลาง 

ครู 208 3.45 0.61 ปานกลาง 

รวม 250 3.46 0.60 ปานกลาง 
 

 จากตารางที 4.25 พบว่า ผูบ้ริหารและครู มีความคิดเห็นเกียวกบัการพฒันาบุคลากรใน

โรงเรียนสังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ดา้นการฝึกอบรม ค่าเฉลีย

โดยรวม อยูใ่นระดบั ปานกลาง เมือพิจารณาจาํแนกตามตาํแหน่งหนา้ที พบว่า ผูบ้ริหารมีค่าเฉลียมา

กว่าครู โดยผูบ้ริหารมีค่าเฉลียอยูใ่นระดบั ปานกลาง ส่วนครูมีค่าเฉลียอยูใ่นระดบั ปานกลาง 

 

ตารางที  4.26 แสดงผลการเปรียบเทียบความคดิเห็นเกยีวกบัการพฒันาบุคลากรในโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ด้านการฝึกอบรม จําแนกตาม 

ตาํแหน่งหน้าที  
 

ตาํแหน่งหน้าท ี n   
S.D. t Sig. 

ผูบ้ริหาร 42 3.48 0.53 .293 .770 

ครู 208 3.45 0.61   
 

 จากตารางที 4.26 พบว่า ผูบ้ริหารและครู  มีความคิดเห็นเกียวกบัการพฒันาบุคลากรใน

โรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ดา้นการฝึกอบรม ไม่แตกต่าง

กนั  
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ตารางที  4.27 แสดงค่าเฉลีย (  ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ

ผู้บริหารและครูทีมีต่อการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ด้านการศึกษาดูงาน จาํแนกตามตาํแหน่งหน้าที 
 

ตาํแหน่งหน้าท ี n   
S.D. แปลผล 

ผูบ้ริหาร 42 3.56 0.44 มาก 

ครู 208 3.62 0.60 มาก 

รวม 250 3.60 0.58 มาก 
 

 จากตารางที 4.27 พบว่า ผูบ้ริหารและครู  มีความคิดเห็นเกียวกับการพฒันาบุคลากรใน

โรงเรียนสงักดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ดา้นการศึกษาดูงาน ค่าเฉลีย

โดยรวม อยู่ในระดับ มาก เมือพิจารณาจาํแนกตามตาํแหน่งหน้าที พบว่า ครูมีค่าเฉลียมากว่า

ผูบ้ริหาร โดยครูมีค่าเฉลียอยูใ่นระดบั มาก ส่วนผูบ้ริหารมีค่าเฉลียอยูใ่นระดบั มาก 

 

ตารางที  4.28 แสดงผลการเปรียบเทียบความคดิเห็นเกยีวกบัการพฒันาบุคลากรในโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ด้านการศึกษาดูงาน จําแนก

ตามตาํแหน่งหน้าที 
 

ตาํแหน่งหน้าท ี n   
S.D. t Sig. 

ผูบ้ริหาร 42 3.56 0.44 .675 .502 

ครู 208 3.62 0.60   
 

 จากตารางที 4.28 พบว่า  ผูบ้ริหารและครู  มีความคิดเห็นเกียวกบัการพฒันาบุคลากรใน

โรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ดา้นการศึกษาดูงาน ไม่แตกต่าง

กนั  
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ตารางท ี 4.29 แสดงค่าเฉลีย (  ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ

ผู้บริหารและครูทีมีต่อการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ด้านการสัมมนาทางวชิาการ จําแนกตามตําแหน่ง

หน้าที 
 

ตาํแหน่งหน้าท ี n   
S.D. แปลผล 

ผูบ้ริหาร 42 3.33 0.42 ปานกลาง 

ครู 208 3.30 0.74 ปานกลาง 

รวม 250 3.30 0.69 ปานกลาง 
 

 จากตารางที 4.29 พบว่า ผูบ้ริหารและครู  มีความคิดเห็นเกียวกับการพฒันาบุคลากรใน

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ด้านการสัมมนาทางวิชาการ  

ค่าเฉลียโดยรวม อยู่ในระดบั ปานกลาง เมือพิจารณาจาํแนกตามตาํแหน่งหน้าที พบว่า ผูบ้ริหารมี

ค่าเฉลียมากว่าครูโดยผูบ้ริหารมีค่าเฉลียอยูใ่นระดบั ปานกลาง ส่วนครูมีค่าเฉลียอยูใ่นระดบั ปานกลาง 

 

ตารางที  4.30 แสดงผลการเปรียบเทียบความคดิเห็นเกยีวกบัการพฒันาบุคลากรในโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 3 ด้านการสัมมนาทางวิชาการ 

จาํแนกตามตาํแหน่งหน้าที  
 

ตาํแหน่งหน้าท ี n   
S.D. t Sig. 

ผูบ้ริหาร 42 3.33 0.42 .271 .787 

ครู 208 3.30 0.74   
 

 จากตารางที 4.30 พบว่า  ผูบ้ริหารและครู  มีความคิดเห็นเกียวกบัการพฒันาบุคลากรใน

โรงเรียนสังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ดา้นการสัมมนาทางวิชาการ  

ไม่แตกต่างกนั  
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ตารางท ี 4.31 แสดงค่าเฉลีย (  ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ

ผู้บริหารและครูทีมีต่อการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ด้านการนิเทศภายใน จาํแนกตามตาํแหน่งหน้าที 
 

ตาํแหน่งหน้าท ี n   
S.D. แปลผล 

ผูบ้ริหาร 42 3.59 0.40 มาก 

ครู 208 3.75 0.56 มาก 

รวม 250 3.72 0.53 มาก 
 

 จากตารางที 4.31  พบว่า ผูบ้ริหารและครู  มีความคิดเห็นเกียวกบัการพฒันาบุคลากรใน

โรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ดา้นการนิเทศภายใน ค่าเฉลีย

โดยรวม อยู่ในระดบั มาก เมือพิจารณาจาํแนกตามตาํแหน่งหน้าที พบว่า ครูมีค่าเฉลียมากว่า

ผูบ้ริหาร โดยครูมีค่าเฉลียอยูใ่นระดบั มาก ส่วนผูบ้ริหารมีค่าเฉลียอยูใ่นระดบั มาก 

 

ตารางที  4.32 แสดงผลการเปรียบเทียบความคดิเห็นเกยีวกบัการพฒันาบุคลากรในโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ด้านการนิเทศภายใน จําแนก

ตามตาํแหน่งหน้าที  
 

ตาํแหน่งหน้าท ี n   
S.D. t Sig. 

ผูบ้ริหาร 42 3.59 0.40 2.180 .032 

ครู 208 3.75 0.56   
 

 จากตารางที 4.32 พบว่า ผูบ้ริหารและครู  มีความคิดเห็นเกียวกับการพฒันาบุคลากรใน

โรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ดา้นการนิเทศภายใน แตกต่าง

กนั อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดบั .05 โดยครูมีค่าเฉลียความคิดเห็นในการพฒันาบุคลากร

มากกว่าผูบ้ริหาร 
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ตารางท ี 4.33 แสดงค่าเฉลีย (  ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ

ผู้บริหารและครูทีมีต่อการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ด้านการศึกษาต่อ จาํแนกตามตาํแหน่งหน้าที 
 

ตาํแหน่งหน้าท ี n   
S.D. แปลผล 

ผูบ้ริหาร 42 3.31 0.58 ปานกลาง 

ครู 208 3.42 0.80 ปานกลาง 

รวม 250 3.40 0.76 ปานกลาง 
 

 จากตารางที 4.33 พบว่า ผูบ้ริหารและครู  มีความคิดเห็นเกียวกบัการพฒันาบุคลากรใน

โรงเรียนสังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ด้านการศึกษาต่อ ค่าเฉลีย

โดยรวม อยูใ่นระดบั ปานกลาง เมือพิจารณาจาํแนกตามตาํแหน่งหน้าที พบว่า  ครูมีค่าเฉลียมากว่า

ผูบ้ริหารโดยครูมีค่าเฉลียอยูใ่นระดบั ปานกลาง ส่วนผูบ้ริหารมีค่าเฉลียอยูใ่นระดบั ปานกลาง 

 

ตารางที  4.34 แสดงผลการเปรียบเทียบความคดิเห็นเกยีวกบัการพฒันาบุคลากรในโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ด้านการศึกษาต่อ จําแนกตาม

ตาํแหน่งหน้าที 
 

ตาํแหน่งหน้าท ี n   
S.D. t Sig. 

ผูบ้ริหาร 42 3.31 0.58 1.106 .272 

ครู 208 3.42 0.80   
 

 จากตารางที 4.34 พบว่า  ผูบ้ริหารและครู  มีความคิดเห็นเกียวกบัการพฒันาบุคลากรใน

โรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ดา้นการศึกษาต่อ ไม่แตกต่าง

กนั 
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ตารางท ี 4.35 แสดงค่าเฉลีย (  ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ

ผู้บริหารและครูทีมีต่อการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 โดยรวม จาํแนกตามอาย ุ
 

อาย ุ n   
S.D. แปลผล 

ตาํกว่า 35 ปี 38 3.68 0.52 มาก 

36 – 50 ปี 157 3.46 0.51 ปานกลาง 

51 ปีขึนไป 55 3.48 0.45 ปานกลาง 

รวม 250 3.50 0.50 ปานกลาง 
 

 จากตารางที 4.35 พบว่า ผูบ้ริหารและครู มีความคิดเห็นเกียวกับการพฒันาบุคลากรใน

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 โดยรวม จาํแนกตามอาย ุ

ค่าเฉลียโดยรวมอยูใ่นระดบั ปานกลาง เมือพิจารณาตามช่วงอายุ พบว่า อายุตาํกว่า 35 ปี มีค่าเฉลีย

มากทีสุด โดยมีค่าเฉลียอยูใ่นระดบั มาก รองลง ไดแ้ก่ อาย ุ51 ปี ขึนไปมีค่าเฉลียอยู่ในระดบั ปาน

กลาง ส่วนอาย ุ36 - 50 ปี มีความคิดเห็นเกียวกบัการพฒันาบุคลากร ดา้นการฝึกอบรมตาํสุด โดยมี

ค่าเฉลียอยูใ่นระดบั ปานกลาง 

 

ตารางที  4.36 แสดงผลการวิเคราะห์แหล่งความแปรปรวนความคิดเห็นเกียวกับการพัฒนา

บุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

โดยรวม จาํแนกตามอาย ุ
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 1.410 2 .705 2.814 .062 

ภายในกลุ่ม 61.901 247 .251   

รวม 63.311 249       
 

 จากตารางที 4.36 พบว่า ผูบ้ริหารและครู ทีมีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็นเกียวกบัการพฒันา

บุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 โดยรวม  ไม่

แตกต่างกนั 
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ตารางท ี 4.37 แสดงค่าเฉลีย (  ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ

ผู้บริหารและครูทีมีต่อการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ด้านฝึกอบรม จาํแนกตามอายุ 
 

อาย ุ n   
S.D. แปลผล 

ตาํกว่า 35 ปี 38 3.63 0.62 มาก 

36 – 50 ปี 157 3.44 0.60 ปานกลาง 

51 ปีขึนไป 55 3.38 0.57 ปานกลาง 

รวม 250 3.46 0.60 ปานกลาง 
 

 จากตารางที 4.37 พบว่า ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นเกียวกบัการพฒันาบุคลากรใน

โรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ดา้นฝึกอบรม จาํแนกตาม อาย ุ

ค่าเฉลียโดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง เมือพิจารณาตามช่วงอาย ุพบว่า ระดบัตาํกว่า 35 ปี มีค่าเฉลีย

มากทีสุด โดยมีค่าเฉลียอยูใ่นระดบั มาก รองลง ไดแ้ก่ อายุ 36 - 50 ปี มีค่าเฉลียอยูใ่นระดบั ปาน

กลาง ส่วนอาย ุ51 ปี ขึนไป มีความคิดเห็นเกียวกบัการพฒันาบุคลากร ดา้นการฝึกอบรมตาํสุด โดยมี

ค่าเฉลียอยูใ่นระดบั ปานกลาง 

 

ตารางที  4.38 แสดงผลการวิเคราะห์แหล่งความแปรปรวนความคิดเห็นเกียวกับการพัฒนา

บุคลากรในโรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ด้าน

ฝึกอบรม จาํแนกตามอาย ุ
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 1.409 2 0.705 1.970 0.142 

ภายในกลุ่ม 88.316 247 0.358     

รวม 89.725 249       
 

 จากตารางที 4.38 พบว่า ผูบ้ริหารและครูทีมีอายุต่างกนั มีความคิดเห็นเกียวกบัการพฒันา

บุคลากรในโรงเรียนสังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ดา้นฝึกอบรม ไม่

แตกต่างกนั 
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ตารางท ี 4.39 แสดงค่าเฉลีย (  ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ

ผู้บริหารและครูทีมีต่อการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ด้านการศึกษาดูงาน จาํแนกตามอาย ุ
 

อาย ุ n   
S.D. แปลผล 

ตาํกว่า 35 ปี 38 3.68 0.69 มาก 

36 – 50 ปี 157 3.57 0.57 มาก 

51 ปีขึนไป 55 3.69 0.53 มาก 

รวม 250 3.61 0.58 มาก 
 

 จากตารางที 4.39 พบว่า ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นเกียวกับการพฒันาบุคลากรใน

โรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ดา้นการศึกษาดูงาน จาํแนกตาม

อาย ุ  ค่าเฉลียโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาตามช่วงอายุ พบว่า อายุ 51 ปี ขึนไปมีค่าเฉลีย

มากทีสุด โดยมีค่าเฉลียอยูใ่นระดบัมาก รองลง ไดแ้ก่ ตาํกว่า 35 ปี มีค่าเฉลียอยูใ่นระดบัมาก ส่วน

อาย ุ51 ปี ขึนไป มีความคิดเห็นเกียวกบัการพฒันาบุคลากร ดา้นการฝึกอบรมตาํสุด โดยมีค่าเฉลียอยู่

ในระดบัมาก 

 

ตารางที  4.40 แสดงผลการวิเคราะห์แหล่งความแปรปรวนความคิดเห็นเกียวกับการพัฒนา

บุคลากรในโรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ด้าน

การศึกษาดูงาน จาํแนกตามอาย ุ
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 0.814 2 0.407 1.212 0.299 

ภายในกลุ่ม 82.984 247 0.336     

รวม 83.798 249       
 

 จากตารางที 4.40 พบว่า ผูบ้ริหารและครูทีมีอายุต่างกนั มีความคิดเห็นเกียวกบัการพฒันา

บุคลากรในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ดา้นการศึกษาดูงาน 

ไม่แตกต่างกนั 
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ตารางท ี 4.41 แสดงค่าเฉลีย (  ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ

ผู้บริหารและครูทีมีต่อการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ด้านการสัมมนาทางวชิาการ จาํแนกตามอาย ุ
 

อาย ุ n   
S.D. แปลผล 

ตาํกว่า 35 ปี 38 3.54 0.61 มาก 

36 – 50 ปี 157 3.25 0.73 ปานกลาง 

51 ปีขึนไป 55 3.32 0.65 ปานกลาง 

รวม 250 3.31 0.70 ปานกลาง 
 

 จากตารางที 4.41 พบว่า ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นเกียวกับการพฒันาบุคลากรใน

โรงเรียนสังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ดา้นการสัมมนาทางวิชาการ 

จาํแนกตามอาย ุค่าเฉลียโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เมือพิจารณาตามช่วงอาย ุพบว่า ตาํกว่า 35 ปี  

มีค่าเฉลียมากทีสุด โดยมีค่าเฉลียอยูใ่นระดบั มาก รองลง ไดแ้ก่ อายุ 51 ปี ขึนไป  มีค่าเฉลียอยูใ่น

ระดบั ปานกลาง ส่วนอาย ุ36 - 50 ปี  มีความคิดเห็นเกียวกบัการพฒันาบุคลากร ดา้นการฝึกอบรม

ตาํสุด  โดยมีค่าเฉลียอยูใ่นระดบั ปานกลาง  

 

ตารางที  4.42 แสดงผลการวิเคราะห์แหล่งความแปรปรวนความคิดเห็นเกียวกับการพัฒนา

บุคลากรในโรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ด้าน

การสัมมนาทางวชิาการ จาํแนกตามอาย ุ
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 2.616 2 1.308 2.725 0.067 

ภายในกลุ่ม 118.540 247 0.480     

รวม 121.156 249       
 

 จากตารางที 4.42 พบว่า ผูบ้ริหารและครูทีมีอายุต่างกนั มีความคิดเห็นเกียวกบัการพฒันา

บุคลากรในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ดา้นการสมัมนาทาง

วิชาการ ไม่แตกต่างกนั 
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ตารางท ี 4.43 แสดงค่าเฉลีย (  ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ

ผู้บริหารและครูทีมีต่อการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ด้านการนิเทศภายใน จาํแนกตามอาย ุ
 

อาย ุ n   
S.D. แปลผล 

ตาํกว่า 35 ปี 38 3.94 0.44 มาก 

36 – 50 ปี 157 3.72 0.56 มาก 

51 ปีขึนไป 55 3.59 0.50 มาก 

รวม 250 3.72 0.54 มาก 
 

 จากตารางที 4.43 พบว่า ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นเกียวกบัการพฒันาบุคลากรใน

โรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ดา้นการนิเทศภายใน จาํแนก

ตามอายุ ค่าเฉลียโดยรวมอยู่ในระดับ มาก เมือพิจารณาตามช่วงอายุ พบว่า อายุตาํกว่า 35 ปี มี

ค่าเฉลียมากทีสุด โดยมีค่าเฉลียอยูใ่นระดบั มาก รองลง ไดแ้ก่ อาย ุ36 - 50 ปี  มีค่าเฉลียอยูใ่นระดบั 

มาก ส่วนอาย ุ51 ปี ขึนไป  มีความคิดเห็นเกียวกบัการพฒันาบุคลากร ดา้นการฝึกอบรมตาํสุด  โดยมี

ค่าเฉลียอยูใ่นระดบั มาก 

 

ตารางที  4.44 แสดงผลการวิเคราะห์แหล่งความแปรปรวนความคิดเห็นเกียวกับการพัฒนา

บุคลากรในโรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ด้าน

การนิเทศภายใน จาํแนกตามอายุ 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 2.732 2 1.366 4.876 0.008* 

ภายในกลุ่ม 69.206 247 0.280     

รวม 71.938 249       
 

** มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

 จากตารางที 4.44 พบว่า ผูบ้ริหารและครูทีมีอายุต่างกนั มีความคิดเห็นเกียวกบัการพฒันา

บุคลากรในโรงเรียนสังกัดสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ด้านการนิเทศ

ภายใน แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  
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ตารางที  4.45 แสดงการเปรียบเทียบรายคู่ความคดิเห็นเกยีวกบัการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ด้านการนิเทศภายใน  จาํแนกตาม 

อายุ ด้วยวธิีหาความแตกต่างรายคู่ แอลเอ ดี ของฟิเชอร์ (Fisher’s LSD test) 
 

อาย ุ   ตาํกว่า  35  ปี 

 (  = 3.94) 

36 – 50  ปี 

 (  = 3.72) 

51  ปีขึนไป 

 (  = 3.59) 

ตาํกว่า  35  ปี  3.94 - .222036* 

(.021) 

.347687* 

(.002) 

36 – 50  ปี  3.72  - .125651 

(.131) 

51  ปีขึนไป  3.59   - 
 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

 จากตารางที 4.45 พบว่า ผูบ้ริหารและครูกลุ่มทีมีอายุ 36 - 50  ปีและกลุ่มทีมีอายุ 51 ปีขึน

ไป มีความคิดเห็นเกียวกับการพฒันาบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศึกษาเลย  เขต 3 ดา้นการนิเทศภายใน แตกต่างกันกบักลุ่มทีมีอายุ ตาํกว่า 35  ปีอย่างมี

นัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05  โดยกลุ่มทีมีอายุ 36 - 50  ปีมีค่าเฉลียความคิดเห็นในการพฒันา

บุคลากรมากกว่ากลุ่มทีมีอาย ุตาํกว่า 35  ปี มีความแตกต่างทางสถิติทีระดบั .021 และกลุ่มทีมีอาย ุ

51 ปีขึนไป มีค่าเฉลียความคิดเห็นในการพฒันาบุคลากรมากกว่ากลุ่มทีมีอายุ ตาํกว่า 35  ปี มีความ

แตกต่างทางสถิติทีระดบั .002  

 

 



 92

ตารางท ี 4.46 แสดงค่าเฉลีย (  ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ

ผู้บริหารและครูทีมีต่อการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 โดยรวม จาํแนกตามอาย ุ
 

อาย ุ n   
S.D. แปลผล 

ตาํกว่า 35 ปี 38 3.60 0.79 มาก 

36 – 50 ปี 157 3.34 0.80 ปานกลาง 

51 ปีขึนไป 55 3.44 0.62 ปานกลาง 

รวม 250 3.40 0.76 ปานกลาง 
 

 จากตารางที 4.46 พบว่า ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นเกียวกับการพฒันาบุคลากรใน

โรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 3  ดา้นการศึกษาต่อ จาํแนกตาม

อายุ ค่าเฉลียโดยรวมอยู่ในระดบั ปานกลาง เมือพิจารณาตามช่วงอายุ พบว่า อายุตาํกว่า 35 ปี  มี

ค่าเฉลียมากทีสุด  โดยมีค่าเฉลียอยูใ่นระดบั มาก รองลง ไดแ้ก่ อายุ 51 ปี ขึนไปมีค่าเฉลียอยูใ่น

ระดบั ปานกลาง ส่วนอาย ุ36 - 50 ปี  มีความคิดเห็นเกียวกบัการพฒันาบุคลากร ดา้นการฝึกอบรม

ตาํสุด  โดยมีค่าเฉลียอยูใ่นระดบั ปานกลาง 

 

ตารางที  4.47 แสดงผลการวิเคราะห์แหล่งความแปรปรวนความคิดเห็นเกียวกับการพัฒนา

บุคลากรในโรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ด้าน

การศึกษาต่อ จาํแนกตามอาย ุ
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 2.096 2 1.048 1.805 .167 

ภายในกลุ่ม 143.425 247 .581   

รวม 145.520 249    
 

 จากตารางที 4.47 พบว่า ผูบ้ริหารและครูทีมีอายุต่างกนั มีความคิดเห็นเกียวกบัการพฒันา

บุคลากรในโรงเรียนสงักดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ดา้นการศึกษาต่อ 

ไม่แตกต่างกนั 
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ตารางท ี 4.48 แสดงค่าเฉลีย (  ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ

ผู้บริหารและครูทีมีต่อการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 โดยรวม จาํแนกตามระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา n   
S.D. แปลผล 

ปริญญาตรี 36 3.68 .53 มาก 

ประกาศนียบตัรบณัฑิต 139 3.46 .52 ปานกลาง 

ปริญญาโทขึนไป 75 3.48 .44 ปานกลาง 

รวม 250 3.50 .50 ปานกลาง 
 

 จากตารางที 4.48 พบว่า ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นเกียวกบัการพฒันาบุคลากรใน

โรงเรียนสังกัดสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 โดยรวม จาํแนกตามระดับ

การศึกษา ค่าเฉลียโดยรวมอยู่ในระดบั ปานกลาง เมือพิจารณาตามระดบัการศึกษา พบว่า ระดับ

ปริญญาตรี มีค่าเฉลียมากทีสุด  โดยมีค่าเฉลียอยูใ่นระดบั มาก รองลง ไดแ้ก่ ระดบัปริญญาโทขึนไป

มีค่าเฉลียอยู่ในระดบั ปานกลาง ส่วนระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตมีความคิดเห็นเกียวกับการ

พฒันาบุคลากร ดา้นการนิเทศภายใน ตาํสุด โดยมีค่าเฉลียอยูใ่นระดบั ปานกลาง 

 

ตารางที  4.49 แสดงผลการวิเคราะห์แหล่งความแปรปรวนความคิดเห็นเกียวกับการพัฒนา

บุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

โดยรวม จาํแนกตามระดับการศึกษา 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 1.401 2 .701 2.796 .063 

ภายในกลุ่ม 61.910 247 .251   

รวม 63.311 249    
 

 จากตารางที 4.49 พบว่า ผูบ้ริหารและครูทีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นเกียวกบั

การพฒันาบุคลากรในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  โดยรวม 

ไม่แตกต่างกนั 

 

 

 



 94

ตารางท ี 4.50 แสดงค่าเฉลีย (  ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ

ผู้บริหารและครูทีมีต่อการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ด้านฝึกอบรม จาํแนกตามระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา n   
S.D. แปลผล 

ปริญญาตรี 36 3.65 0.57 มาก 

ประกาศนียบตัรบณัฑิต 139 3.38 0.60 ปานกลาง 

ปริญญาโทขึนไป 75 3.52 0.59 มาก 

รวม 250 3.46 0.60 ปานกลาง 
 

 จากตารางที 4.50 พบว่า ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นเกียวกับการพฒันาบุคลากรใน

โรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ดา้นฝึกอบรม จาํแนกตามระดบั

การศึกษา ค่าเฉลียโดยรวมอยู่ในระดบั ปานกลาง เมือพิจารณาตามระดบัการศึกษา พบว่า ระดับ

ปริญญาตรี มีค่าเฉลียมากทีสุด โดยมีค่าเฉลียอยูใ่นระดบั มาก รองลง ไดแ้ก่ ระดบัปริญญาโทขึนไป

มีค่าเฉลียอยู่ในระดับ มาก ส่วนระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิตมีความคิดเห็นเกียวกบัการพฒันา

บุคลากร ดา้นการฝึกอบรมตาํสุด โดยมีค่าเฉลียอยูใ่นระดบั ปานกลาง 

 

ตารางที  4.51 แสดงผลการวิเคราะห์แหล่งความแปรปรวนความคิดเห็นเกียวกับการพัฒนา

บุคลากรในโรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ด้าน

ฝึกอบรม จาํแนกตามระดับการศึกษา 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 2.534 2 1.267 3.589 0.029* 

ภายในกลุ่ม 87.192 247 0.353   

รวม 89.725 249    
 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

 จากตารางที 4.51 พบว่า ผูบ้ริหารและครูทีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นเกียวกบั

การพฒันาบุคลากรในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  ดา้นการ

ฝึกอบรม แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05  
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ตารางที  4.52 แสดงการเปรียบเทียบรายคู่  ความคิดเห็นเกียวกับการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน

สังกดัสํานักงานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ด้านการฝึกอบรม จาํแนก

ตาม ระดับการศึกษา ด้วยวธิีหาความแตกต่างรายคู่ แอล เอส ดี ของฟิเชอร์ (Fisher’s 

LSD test) 
 

ระดับการศึกษา   ปริญญาตรี       

(  = 3.65) 

ประกาศนียบัตรบัณฑติ   

(  = 3.38) 

ปริญญาโทขนึไป 

(  = 3.52) 

ปริญญาตรี        3.65 - .271649* 

(.015) 

.125926 

(.297) 

ประกาศนียบตัรบณัฑิต    3.38 . - .145723 

(.088) 

ปริญญาโทขึนไป  3.52   - 
 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

 จากตารางที 4.52 พบว่า ผูบ้ริหารและครูกลุ่มทีมีระดบัการศึกษา ปริญญาตรี กบักลุ่มทีมี

ระดบัการศึกษาประกาศนียบตัรบณัฑิต มีความคิดเห็นเกียวกบัการพฒันาบุคลากรในโรงเรียนสงักดั

สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ดา้นการฝึกอบรม แตกต่างกนั อยา่งมีนัยสาํคญั

ทางสถิติทีระดบั .05  โดยกลุ่มทีระดบัการศึกษาปริญญาตรี  มีค่าเฉลียความคิดเห็นในการพฒันา

บุคลากรมากกว่ากลุ่มทีมีระดบัการศึกษาประกาศนียบตัรบณัฑิต มีค่าความแตกต่างทางสถิติทีระดบั 

.015  
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ตารางท ี 4.53 แสดงค่าเฉลีย (  ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ

ผู้บริหารและครูทีมีต่อการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ด้านการศึกษาดูงาน จาํแนกตามระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา n   
S.D. แปลผล 

ปริญญาตรี 36 3.70 0.69 มาก 

ประกาศนียบตัรบณัฑิต 139 3.58 0.59 มาก 

ปริญญาโทขึนไป 75 3.61 0.49 มาก 

รวม 250 3.61 0.58 มาก 
 

 จากตารางที 4.53 พบว่า ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นเกียวกับการพฒันาบุคลากรใน

โรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ดา้นการศึกษาดูงาน จาํแนกตาม

ระดบัการศึกษา ค่าเฉลียโดยรวมอยู่ในระดบั มาก เมือพิจารณาตามระดบัการศึกษา พบว่า ระดบั

ปริญญาตรี มีค่าเฉลียมากทีสุด โดยมีค่าเฉลียอยูใ่นระดบั มาก รองลง ไดแ้ก่ ระดบัปริญญาโทขึนไป

มีค่าเฉลียอยู่ในระดับ มาก ส่วนระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิตมีความคิดเห็นเกียวกบัการพฒันา

บุคลากร ดา้นการฝึกอบรมตาํสุด โดยมีค่าเฉลียอยูใ่นระดบั มาก 

 

ตารางที  4.54 แสดงผลการวิเคราะห์แหล่งความแปรปรวนความคิดเห็นเกียวกับการพัฒนา

บุคลากรในโรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ด้าน

การศึกษาดูงาน จาํแนกตามระดับการศึกษา 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม .380 2 .190 .562 .571 

ภายในกลุ่ม 83.418 247 .338   

รวม 83.798 249    
 

 จากตารางที 4.54 พบว่า ผูบ้ริหารและครูทีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นเกียวกบั

การพฒันาบุคลากรในโรงเรียนสังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  ดา้น

การศึกษาดูงาน ไม่แตกต่างกนั  
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ตารางท ี 4.55 แสดงค่าเฉลีย (  ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ

ผู้บริหารและครูทีมีต่อการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ด้านการสัมมนาทางวิชาการ จําแนกตามระดับ

การศึกษา 

 

ระดับการศึกษา n   
S.D. แปลผล 

ปริญญาตรี 36 3.54 0.61 มาก 

ประกาศนียบตัรบณัฑิต 139 3.26 0.73 ปานกลาง 

ปริญญาโทขึนไป 75 3.28 0.67 ปานกลาง 

รวม 250 3.31 0.70 ปานกลาง 
 

 จากตารางที 4.55 พบว่า ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นเกียวกับการพฒันาบุคลากรใน

โรงเรียนสังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ดา้นการสัมมนาทางวิชาการ 

จาํแนกตามระดบัการศึกษา ค่าเฉลียโดยรวมอยูใ่นระดบั ปานกลาง เมือพิจารณาตามระดบัการศึกษา 

พบว่า ระดบัปริญญาตรี มีค่าเฉลียมากทีสุด โดยมีค่าเฉลียอยูใ่นระดบั มาก รองลงมา ไดแ้ก่ ระดบั

ปริญญาโทขึนไปมีค่าเฉลียอยูใ่นระดบั ปานกลาง ส่วนระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิตมีความคิดเห็น

เกียวกบัการพฒันาบุคลากร ดา้นการสมัมนาทางวิชาการ ตาํสุด โดยมีค่าเฉลียอยูใ่นระดบั มาก 

 

ตารางที  4.56 แสดงผลการวิเคราะห์แหล่งความแปรปรวนความคิดเห็นเกียวกับการพัฒนา

บุคลากรในโรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ด้าน

การสัมมนาทางวชิาการ จาํแนกตามระดับการศึกษา 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 2.342 2 1.171 2.434 .090 

ภายในกลุ่ม 118.814 247 .481   

รวม 121.156 249    
 

 จากตารางที 4.56 พบว่า ผูบ้ริหารและครูทีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นเกียวกบั

การพฒันาบุคลากรในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  ดา้นการ

สมัมนาทางวิชาการ ไม่แตกต่างกนั 
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ตารางท ี 4.57 แสดงค่าเฉลีย (  ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ

ผู้บริหารและครูทีมีต่อการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ด้านการนิเทศภายใน จาํแนกตามระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา n   
S.D. แปลผล 

ปริญญาตรี 36 3.93 0.43 มาก 

ประกาศนียบตัรบณัฑิต 139 3.72 0.56 มาก 

ปริญญาโทขึนไป 75 3.63 0.52 มาก 

รวม 250 3.72 0.54 มาก 
 

 จากตารางที 4.57 พบว่า ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นเกียวกบัการพฒันาบุคลากรใน

โรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ดา้นการนิเทศภายใน จาํแนก

ตามระดบัการศึกษา ค่าเฉลียโดยรวมอยูใ่นระดบั มาก เมือพิจารณาตามระดบัการศึกษา พบว่า ระดบั

ปริญญาตรี มีค่าเฉลียมากทีสุด โดยมีค่าเฉลียอยูใ่นระดบั มาก รองลง ไดแ้ก่ ระดบัประกาศนียบตัร

บณัฑิตมีค่าเฉลียอยูใ่นระดบั มาก ส่วนระดบัปริญญาโทขึนไปมีความคิดเห็นเกียวกบัการพฒันา

บุคลากร ดา้นการนิเทศภายใน ตาํสุด โดยมีค่าเฉลียอยูใ่นระดบั มาก 

 

ตารางที  4.58 แสดงผลการวิเคราะห์แหล่งความแปรปรวนความคิดเห็นเกียวกับการพัฒนา

บุคลากรในโรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ด้าน

การนิเทศภายใน จาํแนกตามระดับการศึกษา 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 2.179 2 1.089 3.857 .022* 

ภายในกลุ่ม 69.760 247 .282   

รวม 71.938 249    
 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

 จากตารางที 4.58 พบว่า ผูบ้ริหารและครูทีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นเกียวกบั

การพฒันาบุคลากรในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  ดา้นการ

นิเทศภายใน แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05  
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ตารางที  4.59 แสดงการเปรียบเทียบรายคู่  ความคิดเห็นเกียวกับการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3ด้านการนิเทศภายใน  

จาํแนกตาม ระดับการศึกษา ด้วยวิธีหาความแตกต่างรายคู่  แอล เอส ดี ของฟิเชอร์ 

(Fisher’s LSD test) 

 

ระดับการศึกษา   ปริญญาตรี       

(  = 3.93) 

ประกาศนียบัตรบัณฑติ   

(  = 3.72) 

ปริญญาโทขนึไป 

(  = 3.63) 

ปริญญาตรี        3.93 - .204103* 

(.041) 

.299259* 

(.006) 

ประกาศนียบตัรบณัฑิต    3.72 . - .095156 

(.213) 

ปริญญาโทขึนไป  3.63   - 
 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

จากตารางที 4.59 พบว่า ผูบ้ริหารและครูกลุ่มทีมีระดบัการศึกษาประกาศนียบตัรบณัฑิต

และกลุ่มทีมีระดบัการศึกษาปริญญาโทขึนไปมีความคิดเห็นเกียวกบัการพฒันาบุคลากรในโรงเรียน

สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ดา้นการนิเทศภายใน แตกต่างกนักบักลุ่ม

ทีมีระดับการศึกษา ปริญญาตรีอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .05  โดยกลุ่มทีระดบัการศึกษา

ปริญญาตรี  มีค่าเฉลียความคิดเห็นในการพัฒนาบุคลากรมากกว่ากลุ่มทีมีระดับการศึกษา

ประกาศนียบตัรบณัฑิต มีค่าความแตกต่างทางสถิติทีระดบั .041 และกลุ่มทีระดบัการศึกษาปริญญา

ตรี  มีค่าเฉลียความคิดเห็นในการพฒันาบุคลากรมากกว่ากลุ่มทีมีระดบัการศึกษาปริญญาโทขึนไปมี

ค่าความแตกต่างทางสถิติทีระดบั .006  

 

 

 

 

 

 

 



 100

ตารางท ี 4.60 แสดงค่าเฉลีย (  ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ

ผู้บริหารและครูทีมีต่อการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ด้านการศึกษาต่อ จาํแนกตามระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา n   
S.D. แปลผล 

ปริญญาตรี 36 3.59 0.80 มาก 

ประกาศนียบตัรบณัฑิต 139 3.37 0.80 ปานกลาง 

ปริญญาโทขึนไป 75 3.36 0.66 ปานกลาง 

รวม 250 3.40 0.76 ปานกลาง 
 

 จากตารางที 4.60 พบว่า ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นเกียวกบัการพฒันาบุคลากรในโรงเรียน

สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 3 ดา้นการศึกษาต่อ จาํแนกตามระดบัการศึกษา 

ค่าเฉลียโดยรวมอยู่ในระดบั ปานกลาง เมือพิจารณาตามระดบัการศึกษา พบว่า ระดบัปริญญาตรี มี

ค่าเฉลียมากทีสุด  โดยมีค่าเฉลียอยูใ่นระดบั มาก รองลง ไดแ้ก่ ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิตมีค่าเฉลีย

อยูใ่นระดบั ปานกลาง ส่วนระดบัปริญญาโทขึนไปมีความคิดเห็นเกียวกบัการพฒันาบุคลากร ดา้นการ

นิเทศภายใน ตาํสุด โดยมีค่าเฉลียอยูใ่นระดบั ปานกลาง 

 

ตารางที  4.61 แสดงผลการวิเคราะห์แหล่งความแปรปรวนความคิดเห็นเกียวกับการพัฒนา

บุคลากรในโรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ด้าน

การศึกษาต่อ จาํแนกตามระดับการศึกษา 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 1.519 2 .759 1.303 .274 

ภายในกลุ่ม 144.002 247 .583   

รวม 145.520 249    
 

 จากตารางที 4.61 พบว่า ผูบ้ริหารและครูทีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นเกียวกบั

การพฒันาบุคลากรในโรงเรียนสังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  ดา้น

การศึกษาต่อ ไม่แตกต่างกนั 
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ตอนที 4 ข้อเสนอแนะเกียวกับการพฒันาบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต

พนืทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3 

 

ตารางที  4.62 แสดงค่าความถข้ีอเสนอแนะเกยีวกบัการพฒันาบุคลากรในโรงเรียนสังกดัสํานักงาน

เขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ด้านการฝึกอบรม 
 

ด้านการฝึกอบรม ความถ ี

1. ควรจดัใหมี้การฝึกอบรมเพิมมากขึนและต่อเนือง 

2. ควรกาํหนดวนัฝึกอบรมใหเ้หมาะสม เช่น จดัช่วงปิดภาคเรียนวนัหยดุราชการ        

3. ควรจดัอบรมรวมระดบักลุ่มเครือข่ายการศึกษาหรือระดบัเขตพืนที 

4. ควรสาํรวจความตอ้งการและจดัเตรียมเนือหาและสือในการฝึกอบรมใหค้รบ 

5. หน่วยงานตน้สงักดัควรหางบประมาณสนบัสนุน 

21 

30 

15 

24 

26 

รวม 116 
 

 จากตารางที 4.62 พบว่า ผูบ้ริหารและครูไดใ้หข้อ้เสนอแนะเกียวกบัการฝึกอบรม  มากทีสุด 

3 อนัดบัแรก คือ ควรกาํหนดวนัฝึกอบรมให้เหมาะสม เช่น จดัช่วงปิดภาคเรียน วนัหยุดราชการ 

มากทีสุด  รองลงมาไดแ้ก่หน่วยงานตน้สังกดัควรหางบประมาณสนับสนุนและควรสาํรวจความ

ตอ้งการและจดัเตรียมเนือหาและสือในการฝึกอบรมใหค้รบ 
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ตารางที  4.63 แสดงค่าความถข้ีอเสนอแนะเกยีวกบัการพฒันาบุคลากรในโรงเรียนสังกดัสํานักงาน

เขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 การศึกษาดูงาน 
 

ด้านการศึกษาดูงาน ความถ ี

1. ควรกาํหนดระยะเวลาใหเ้หมาะสม เช่น ช่วงปิดภาคเรียน 

2. ควรหางบประมาณสนบัสนุนการศึกษาดูงาน 

3.  โรงเรียนควรมีการประชุมกาํหนดแผนการสาํรวจความตอ้งการและจดัทาํขอ้มลู

สถานทีศึกษาดูงานร่วมกนั 

4. ควรจดัใหมี้การศึกษาดูงานเพิมมากขึน 

5. มีการประชาสมัพนัธม์ากกว่านี 

30 

45 

 

12 

11 

7 

รวม 105 
 

 จากตารางที 4.63 พบว่า ผูบ้ริหารและครูไดใ้หข้อ้เสนอแนะเกียวกบัการการศึกษาดูงานมาก

ทีสุด 3 อนัดบัแรก คือ ควรหางบประมาณสนบัสนุนการศึกษาดูงานมากทีสุด  รองลงมาไดแ้ก่ควร

กาํหนดระยะเวลาใหเ้หมาะสม เช่น ช่วงปิดภาคเรียนและโรงเรียนควรมีการประชุมกาํหนดแผนการ

สาํรวจความตอ้งการและจดัทาํขอ้มลูสถานทีศึกษาดูงานร่วมกนั 
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ตารางที  4.64 แสดงค่าความถข้ีอเสนอแนะเกยีวกบัการพฒันาบุคลากรในโรงเรียนสังกดัสํานักงาน

เขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ด้านการจดัสัมมนา 
 

ด้านการจดัสัมมนา ความถ ี

1. ควรมีการประชาสมัพนัธม์ากกว่านี 

2. ควรสาํรวจความตอ้งการและจัดทาํเนือหาให้เหมาะสมตรงกับความตอ้งการ

ของบุคลากร 

3. ควรจดัใหมี้วิทยากรทีมีความเชียวชาญเฉพาะในแต่ละดา้นมาเป็นวิทยากร 

4. ควรใหห้น่วยงานระดบัเขตพืนทีการศึกษาตน้สงักดั หรือสถาบนัทางการศึกษา

จดัสมัมนาเพราะตอ้งใชง้บประมาณมาก 

25 

31 

 

13 

18 

รวม 87 
 

 จากตารางที 4.64 พบว่า ผูบ้ริหารและครูไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะเกียวกบัการจดัสัมมนามาก

ทีสุด 3 อนัดบัแรก คือ ควรสาํรวจความตอ้งการและจดัทาํเนือหาใหเ้หมาะสมตรงกบัความตอ้งการ

ของบุคลากรมากทีสุด  รองลงมาได้แก่ควรควรมีการประชาสัมพันธ์มากกว่านีและควรให้

หน่วยงานระดบัเขตพืนทีการศึกษาตน้สังกัด หรือสถาบนัทางการศึกษาจดัสัมมนาเพราะตอ้งใช้

งบประมาณมาก 
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ตารางที  4.65 แสดงค่าความถข้ีอเสนอแนะเกยีวกบัการพฒันาบุคลากรในโรงเรียนสังกดัสํานักงาน

เขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ด้านการนิเทศภายใน 
 

ด้านการนิเทศภายใน ความถ ี

1. ควรจดัทาํแผนนิเทศภายในใหเ้ป็นระบบและสามารถปฏิบติัไดจ้ริง 

2. ควรจดัทาํปฏิทินนิเทศภายในทีชดัเจน 

3. ควรจดัใหมี้การนิเทศอยา่งต่อเนือง 

4. ควรมีการตรวจสอบและประเมินผลการนิเทศภายในทุกปี 

28 

24 

17 

11 

รวม 80 
 

 จากตารางที 4.65  พบว่า ผูบ้ริหารและครูไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะเกียวกบัดา้นการนิเทศภายใน 

มากทีสุด 3 อนัดับแรก คือ ควรจดัทาํแผนนิเทศภายในให้เป็นระบบและสามารถปฏิบติัไดจ้ริง  

รองลงมาไดแ้ก่  ควรจดัทาํปฏิทินนิเทศภายในทีชดัเจน และ ควรจดัใหมี้การนิเทศอยา่งต่อเนือง 
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ตารางที  4.66 แสดงค่าความถข้ีอเสนอแนะเกยีวกบัการพฒันาบุคลากรในโรงเรียนสังกดัสํานักงาน

เขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ด้านการศึกษาต่อ 
 

ด้านการศึกษาต่อ ความถ ี

1. ควรสาํรวจสาขาวิชาทีขาดแคลนและประชาสมัพนัธใ์หค้รูทราบ 

2. ควรสนับสนุนให้ครูมีโอกาสในการศึกษาต่อโดยจัดหางบประมาณให้ครบ 

ทุกคน 

3. ควรเปิดโอกาสใหค้รูเลือกศึกษาต่อในสาขาทีตนตอ้งการ 
 

27 

 

22 

18 

รวม 67 
 

 จากตารางที 4.66 พบว่า ผูบ้ริหารและครูไดใ้หข้อ้เสนอแนะเกียวกบัดา้นการศึกษาต่อ มาก

ทีสุด 3 อนัดบัแรก คือ ควรสาํรวจสาขาวิชาทีขาดแคลนและประชาสัมพนัธ์ให้ครูทราบรองลงมา

ไดแ้ก่  ควรสนับสนุนให้ครูมีโอกาสในการศึกษาต่อโดยจดัหางบประมาณให้ครบทุกคนและ 3. 

ควรเปิดโอกาสใหค้รูเลือกศึกษาต่อในสาขาทีตนตอ้งการ 



 

 

บทที 5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การศึกษาครังนีมีจุดมุ่งหมายเพือศึกษาเกียวกบัความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูทีมีต่อ

การพฒันาบุคลากรในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ประชากร

ทีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ ผูบ้ริหารและครูโรงเรียนในสงักดัเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

จาํนวน 667 คน โดยผูศึ้กษาได้ใช้วิธีการศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างดว้ยการกาํหนดขนาดของกลุ่ม

ตวัอย่าง โดยใช้สูตรการคาํนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของ ทาโร่ ยามาเน่(Taro Yamane) ทีระดับ

นยัสาํคญั 0.5 และไดก้ลุ่มตวัอยา่งทีใชศึ้กษาในครังนี จาํนวน 250 คน เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัครังนี 

เป็นแบบสอบถามทีสร้างขึนมา เพือศึกษาเกียวกบัความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูทีมีต่อการพฒันา

บุคลากรในโรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 โดยคาํถามแบ่ง

ออกเป็น 3 ตอน 

การวิเคราะห์ข้อมูลผูว้ิจัยนําข้อมูลทีเก็บรวบรวมได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์แล้ว

วิเคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป ขอ้มลูเกียวกบัความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูทีมี

ต่อการพฒันาบุคลากรในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ทงั 5 

ดา้น วิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยแจกแจงความถี และหาค่าร้อย

ละ แลว้สรุปเป็นความเรียง ส่วนข้อมูลระดับความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูทีมีต่อการพฒันา

บุคลากร ในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ทงั 5 ดา้น วิเคราะห์

โดยการหาค่าเฉลีย และค่าเบียงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบการดาํเนินงานโดยใชส้ถิติ t-test และ 

F-test  แลว้สรุปเป็นความเรียง ดงันี 

 

5.1 สรุปผลการวจิยั 

จากการวิเคราะห์ขอ้มลูทีไดจ้ากการศึกษาขอ้มลูเกียวกบัความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูที

มีต่อการพฒันาบุคลากรในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ทงั  

5 ดา้น สรุปการศึกษาไดด้งันี 

 5.1.1  ข้อมูลเกยีวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 59.6 และ

เพศชาย จาํนวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 40.4 อายรุะหว่าง 36 – 50 ปีจาํนวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 
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62.8 รองลงมา ไดแ้ก่ ผูที้มี อาย ุ51ปี ขึนไปจาํนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 22.0 ส่วนอายุตาํกว่า 35 ปี 

เป็นกลุ่มประชากรทีมีจาํนวนนอ้ยทีสุด คือจาํนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 15.2 ตาํแหน่งครู จาํนวน 

208 คน คิดเป็นร้อยละ 83.2 ส่วนผูบ้ริหารจาํนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 16.8 ระดบัการศึกษา

ประกาศนียบตัรบณัฑิตชนัสูงจาํนวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 52.8 รองลงมาไดแ้ก่ ระดบัปริญญาโท

ขึนไปจาํนวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 33.2 ระดบัการศึกษาทีตอบแบบสอบถามน้อยทีสุดคือปริญญา

ตรี จาํนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 14.0  

5.1.2  วเิคราะห์การศึกษาข้อมูลเกยีวกบัความคดิเห็นของผู้บริหารและครูทีมต่ีอการพัฒนา

บุคลากรในโรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จากการศึกษา พบว่า 

บุคลากรมีความคิดเห็นเกียวกบัการพฒันาบุคลากรในโรงเรียนสังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศึกษาเลย เขต 3 โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ความคิดเห็น

อยูใ่นระดบัมากสองดา้นดงันี ดา้นการนิเทศภายใน และดา้นการศึกษาดูงาน นอกนันความคิดเห็น

อยูใ่นระดบัปานกลาง 

ด้านการฝึกอบรม พบว่า เกียวกับความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูทีมีต่อการพฒันา

บุคลากรในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ดา้นการฝึกอบรม 

โดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลางเมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าขอ้ความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง 

หนึงขอ้ ดงันี มีการกาํหนดงบประมาณทีเหมาะสมเกียวกบัการจดัฝึกอบรม นอกนนัความคิดเห็นอยู่

ในระดบัมาก 

ด้านการศึกษาดูงาน พบว่าเกียวกับความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูทีมีต่อการพฒันา

บุคลากรในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ดา้นการศึกษาดูงาน 

โดยรวม อยูใ่นระดบัมากเมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าขอ้ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ 

ด้านการสัมมนาทางวิชาการ พบว่าเกียวกับความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูทีมีต่อการ

พฒันาบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 3 ด้านการ

สัมมนาทางวิชาการค่าเฉลียโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าอยู่ใน

ระดบัปานกลางทุกขอ้ 

ด้านการนิเทศภายใน พบว่า เกียวกบัความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูทีมีต่อการพฒันา

บุคลากรในโรงเรียนสังกัดสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ด้านการนิเทศ

ภายในค่าเฉลียโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าขอ้ความคิดเห็นอยู่ในระดบั

มากทุกขอ้ 
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ด้านการศึกษาต่อ พบว่า เกียวกับความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูทีมีต่อการพัฒนา

บุคลากรในโรงเรียนสงักดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ดา้นการศึกษาต่อ

ค่าเฉลียโดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัปานกลางทุกขอ้ 

5.1.3  ผลการทดสอบสมมตฐิาน  

จากสมมติฐานข้อที 1 ผูว้ิจยัไดต้งัไวว้่า ผูบ้ริหารและครูในโรงเรียนสังกดัสาํนักงานเขต

พืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ทีมี เพศ ต่างกนั มีความคิดเห็น เกียวกบัการพฒันาบุคลากร

ในโรงเรียนสังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 แตกต่างกนั ผลการศึกษา 

พบว่าผูบ้ริหารและครูในโรงเรียนสังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ทีมี 

เพศ ต่างกัน มีความคิดเห็น เกียวกับการพฒันาบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 โดยรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 ส่วนที

ไม่แตกต่างกนัดา้นการนิเทศภายในและ ดา้นการศึกษาต่อ 

จากสมมติฐานข้อที 2 ผูว้ิจยัได้ตงัไวว้่าผูบ้ริหารและครูในโรงเรียนสังกัดสาํนักงานเขต

พืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ทีมี ตําแหน่ง ต่างกัน มีความคิดเห็นเกียวกับการพฒันา

บุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 แตกต่างกันผล

การศึกษา พบว่า ผูบ้ริหารและครูในโรงเรียนสังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย 

เขต 3 ทีมี ตาํแหน่ง ต่างกนั มีความคิดเห็น เกียวกบัการพฒันาบุคลากรในโรงเรียนสังกดัสาํนักงาน

เขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 โดยรวมไม่แตกต่างกนั มีเพียง ด้านการนิเทศภายใน 

เท่านนัทีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05  

จากสมมติฐานข้อที 3 ผูว้ิจยัได้ตงัไวว้่าผูบ้ริหารและครูในโรงเรียนสังกัดสาํนักงานเขต

พืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ทีมี อายุ ต่างกนั มีความคิดเห็น เกียวกบัการพฒันาบุคลากร

ในโรงเรียนสังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 แตกต่างกนั ผลการศึกษา 

พบว่าผูบ้ริหารและครูในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ทีมีอายุ

ต่างกนั มีความคิดเห็น เกียวกบัการพฒันาบุคลากรในโรงเรียนสังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศึกษาเลย เขต 3 โดยรวมไม่แตกต่างกนั มีเพียง ด้านการนิเทศภายใน เท่านันทีแตกต่างกนั 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

จากสมมติฐานข้อที 4 ผูว้ิจยัได้ตงัไวว้่าผูบ้ริหารและครูในโรงเรียนสังกัดสาํนักงานเขต

พืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ทีมี ระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็น เกียวกับการ

พฒันาบุคลากรในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 แตกต่างกนั

ผลการศึกษา พบว่า ผูบ้ริหารและครูในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย 

เขต 3 ทีมี ระดับการศึกษา ต่างกนั มีความคิดเห็น เกียวกบัการพฒันาบุคลากรในโรงเรียนสังกัด
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สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3โดยรวมไม่แตกต่างกนั มีเพียงดา้นฝึกอบรมและ

ดา้นการนิเทศภายในเท่านนัทีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

 

5.2 อภปิรายผล  

 การศึกษาเกียวกบัความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูทีมีต่อการพฒันาบุคลากรในโรงเรียน

สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีขอ้คน้พบทีน่าสนใจ และขอนาํเสนอ

ประเด็นสาํคญัทีควรนาํมาอภิปรายผล ดงัต่อไปนี 

 5.2.1  การศึกษาเกียวกับความคิดเห็นของผู้บริหารและครูทีมีต่อการพัฒนาบุคลากรใน

โรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จากการศึกษา พบว่าบุคลากรมี

ความคิดเห็นเกียวกับการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศึกษาเลย เขต 3 ค่าเฉลียโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ทงันีอาจเนืองจาก โรงเรียนสังกดั

สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3ส่วนใหญ่เป็น โรงเรียนขนาดเล็ก ขาดแคลน

บุคลากรและงบประมาณ ทาํให้ผูบ้ริหารไม่สามารถจัดทาํแผนพฒันาบุคลากรได้เต็มทีผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 59.6 และบุคลากรส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 36-

50 ปี คิดเป็นร้อยละ 62.8 และ อายุ 51ปี คิดเป็นร้อยละ 22.0 ซึงบุคคลกลุ่มนีมีนอกจากภาระการ

สอนทีตอ้งดูแลนกัเรียนแลว้ยงัตอ้งทาํกิจกรรมอยา่งอืนทีไม่ใช่งานสอนและมีความจาํเป็นตอ้งดูแล

ครอบครัว จึงไม่สามารถจะเดินทางไปในทีห่างไกลเป็นเวลาหลายวนัได ้สอดคลอ้งกบั สายวสันต์ 

จันทร์ตา การพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสํานักงานการ

ประถมศึกษาอาํเภอสันป่าตองจงัหวดัเชียงใหม่พบว่าบุคลากรส่วนใหญ่ตามกระบวนการพฒันา

บุคลากรทัง 5 ขันตอนอยู่ในระดับปานกลางสําหรับปัญหาทีพบมากทีสุดคือ การสาํรวจความ

ตอ้งการ การกาํหนดวตัถุประสงค์และกาํหนดรูปแบบการพฒันาบุคลากร ไม่สอดคลอ้งกบัความ

ต้องการของบุคลากรไม่มีนโยบายไม่มีแผนงาน/โครงการพฒันาบุคลากรเป็นของโรงเรียน

โดยเฉพาะ ไม่มีงบประมาณ ไม่มีการติดตามผลการนาํความรู้ไปใช ้ปัญหารองลงมาคือผูเ้ขา้รับการ

พฒันาไม่ให้ความร่วมมืออย่างจริงจงั การประชาสัมพนัธ์ไม่ทวัถึง เวลาทีใชไ้ม่เหมาะสมสาํหรับ

ขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาบุคลากรพบว่าโรงเรียนควรมีแผนงานโครงการพฒันาบุคลากรที

ชดัเจนเป็นของโรงเรียนโดยเฉพาะ ควรให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานหรือรับทราบทุก

ขันตอนควรใช้การสํารวจอย่างมีรูปแบบทีชัดเจนและต้องนําข้อมูลไปปฏิบัติเน้นรูปแบบที

หลากหลาย รวมทงัใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของบุคลากรหน่วยงานตน้สงักดัควรส่งเสริมดา้น

งบประมาณเวลาทีควรดาํเนินการควรเป็นระยะเวลาปิดภาคเรียนประชาสัมพนัธ์ให้ทวัถึง วิทยากร

เนน้มืออาชีพ และใหชุ้มชนมีส่วนร่วมควรมีการวางแผนและประเมินผลทีชดัเจนและต่อเนืองและ
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สอดคลอ้งกบั ปรีชา เกตุผดุง สภาพความตอ้งการพฒันาบุคลากรของครูโรงเรียนประถมศึกษา

อาํเภอบางนาํเปรียว สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดบัปาน

กลางทงันีเพราะการพฒันาบุคลากรจะตอ้งเกียวขอ้งกบังบประมาณ ซึงสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 ไม่ค่อยมีงบประมาณใหข้า้ราชการครูไปเขา้ร่วมพฒันาบุคลากร ดงันนัขา้ราชการ

ครูและบุคลากรในโรงเรียนไดไ้ปเขา้ร่วมมกัตอ้งจ่ายเงินส่วนตวัสมทบดว้ย 

 เมอืพจิารณาเป็นรายด้านพบว่า  

 1. ด้านทีมค่ีาเฉลยีสูงทีสุด คือ ดา้นการนิเทศภายใน ซึงมีค่าแปลผลอยูใ่นระดบัมาก ทีเป็น

เช่นนี เป็นเพราะการนิเทศภายใน ถือว่าเป็นส่วนหนึงของกระบวนการบริหารและการประกัน

คุณภาพการศึกษา ซึงสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ให้สถานศึกษาในสังกดั

สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ตอ้งจดัทาํแผนนิเทศภายในของโรงเรียนและ

รายงานให้เขตทราบทุกปีการศึกษาทาํให้ครูและผูบ้ริหารให้ความสนใจด้านนีเป็นพิเศษ ซึง

สอดคลอ้งกับ ชุมพร จําปา การนิเทศภายในของสถานศึกษาขนัพืนฐาน อาํเภอดอนตูม จงัหวดั

นครปฐม พบว่า การนิเทศภายในของสถานศึกษาขนัพืนฐาน อาํเภอดอนตูม จงัหวดันครปฐม โดย

ภาพรวมและแยกพิจารณารายด้านอยู่ในระดับมาก ทังนีการนิเทศถือว่าเป็นส่วนหนึงของ

กระบวนการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิสิฐ  

ทวกีาญจน์ ศึกษาเรืองจงัหวดัเพชรบุรี ส่วนใหญ่ปฏิบติังานนิเทศภายในครบทงั 7 ดา้น ไดแ้ก่การ

พฒันาหลกัสูตร การบริการดา้นอืน การสร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชนและการประเมินผล และ

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นันทนา เต่าทอง ไดศึ้กษาเรืองการศึกษาการดาํเนินงานนิเทศภายใน

โรงเรียนประถมศึกษา สังกดัสาํนักงานการประถมศึกษาจงัหวดัสมุทรปราการ ผลการวิจยัพบว่า

ผูบ้ริหารโรงเรียน ผูช่้วยผูบ้ริหารโรงเรียนฝ่ายวิชาการและครูวิชาการโรงเรียนมีความรับผดิชอบการ

นิเทศภายในโรงเรียนมากและนาํผลไปปรับปรุงพฒันาทุกดา้น และสอดคลอ้งกบั บัณฑติ เสาวคนธ์ 

ไดท้าํการวิจยัเรือง ภารกิจการนิเทศของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาจงัหวดันครปฐม การปฏิบติั

เชิงประสิทธิภาพของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา จงัหวดันครปฐม พบว่า ภารกิจการนิเทศของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน จงัหวดันครปฐมอยูใ่นระดบัมาก และยงัสอดคลอ้งกบั ประกายมาตร ทองอินทร์

ไดท้าํการวิจยัเรือง การปฏิบติัการนิเทศการสอนทีส่งผลต่อการสอนทีเน้นนักเรียนเป็นสาํคญัของ

โรงเรียนในเครืออคัรสังฆมณฑลกรุงเทพ พบว่าการปฏิบติัการนิเทศการสอนโดยภาพรวมอยู่ใน

ระดบัมากการอาจเป็นเพราะในปัจจุบนักระทรวงศึกษาธิการไดเ้ห็นถึงความสาํคญัของการนิเทศ

การสอนและการนิเทศภายในโรงเรียน จึงได้กาํหนดเป็นนโยบายไวใ้นแผนการศึกษาแห่งชาติ 

ดงันันเพือให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามนโยบายของแผนพฒันาการศึกษาแห่งชาติ สาํนักงาน

คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ จึงได้ก ําหนดนโยบายและมาตรการให้โรงเรียน
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ประถมศึกษาทุกโรงเรียนดาํเนินการนิเทศภายใน และกาํหนดให้ผูบ้ริหารโรงเรียนมีหน้าทีนิเทศ

ภายในโรงเรียนโดยตาํแหน่ง ดว้ยเหตุนีจึงทาํใหผู้บ้ริหารตระหนักให้ความสาํคญั มีความเขา้ใจใน

บทบาทและหนา้ทีของตนทีมีต่อการนิเทศการสอนว่าเป็นหน้าทีโดยตรงทีจะตอ้งปฏิบติัให้เกิดขึน

ในโรงเรียน เนืองจากการนิเทศการสอนเป็นการทาํงานร่วมกันระหว่างผูนิ้เทศกับบุคลากรใน

โรงเรียน เพือปรับปรุงและพฒันาการเรียนการสอน ดังพระราชดาํรัสในสมเด็จพระเทพพระ

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทีพระราชทานในวโรกาสเสด็จพระราชดาํเนินไปเปิดการ

สมัมนาเรืองผูผ้ลิตนวตักรรมทางการศึกษา อนัเกิดจากการนิเทศงาน วิชาการภายในโรงเรียน ความ

ว่า “การนิเทศภายในโรงเรียนเป็นการดาํเนินงานทีตอ้งอาศยัความร่วมมือซึงไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร ผูช่้วย

ผูบ้ริหาร หัวหน้างาน และหัวหน้าหมวดวิชา นับว่าเป็นสิงทีสาํคญัจะก่อให้เกิดผลดีแก่การศึกษา

หลายประการ คือ 1) เป็นการเสริมกําลงัการนิเทศได้อย่างทั วถึง 2) เป็นการแก้ปัญหาให้ตรง

จุดประสงค ์3) บรรยากาศของการนิเทศจะเป็นบรรยากาศของความรัก ความสมคัรสมานสามคัคี 

และ 4) การติดตามผลการนิเทศจะกระทาํไดต้ลอดเวลาไม่ขาดระยะ” 

 2.  ด้านการศึกษาดูงาน พบว่าเกียวกบัความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูทีมีต่อการพฒันา

บุคลากรในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ดา้นการศึกษาดูงาน 

ค่าเฉลียโดยรวม อยูใ่นระดบัมากทงันีเป็นเพราะสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 3

ไดก้าํหนดนโยบายในดา้นการศึกษาดูงานโดยให้โรงเรียนในสังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศึกษาเลยเขต3ตอ้งจดัใหมี้การศึกษาดูงานทุกปีเพือเป็นการจดัการเรียนการสอนทีมุ่งพฒันา

นกัเรียนไดศึ้กษาหาความรู้ดว้ยตนเอง รู้จกัตดัสินใจ แกปั้ญหาเฉพาะหน้าดว้ยตนเองได ้เรียนรู้จาก

ประสบการณ์จริง อีกทงัเป็นการส่งเสริมใหมี้โลกทศัน์ทีกวา้งไกล ทนัต่อเหตุการณ์ของสังคมและ

เทคโนโลยใีนปัจจุบนั ผูบ้ริหารและครูจึงใหค้วามสนใจในดา้นการศึกษาดูงานเป็นพิเศษสอดคลอ้ง

กับ พรพิมล แย้มศรี ได้ทาํการวิจัยเรือง การศึกษาเรืองความต้องการในการพฒันาบุคลากร

ขา้ราชการครู สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาชลบุรี เขต 3 อาํเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรีพบว่า 

ความตอ้งการในการพฒันาบุคลากรของขา้ราชการครู โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ทงันีอาจเป็น

เพราะขา้ราชการ ตอ้งการใหค้รูไดมี้โอกาสไปดูงาน และฝึกงานอยา่งทวัถึง ทาํใหบุ้คลากร มีความรู้ 

ความสามารถ ทีเหมาะสมกบัการประกอบอาชีพครู-อาจารย ์เพือพฒันาบุคลากรทางดา้นการศึกษา 

ให้เป็นทียอมรับตามหลกัสากล สอดคลอ้งกบั อาทิตย์ สังข์วรรณะ ไดท้าํการวิจยัเรือง การศึกษา

ความตอ้งการของการพฒันาบุคลากรแลการไดรั้บการตอบสองของพนกังานครูโรงเรียนสงักดัเมือง

พทัยา พบว่า พนกังานครูทงัสองกลุ่มประสบการณ์ มีความตอ้งการพฒันาบุคลากรในดา้นการศึกษา

ดูงานนอกสถานทีอยูใ่นระดบัมากกลุ่มประสบการมาก มีความตอ้งการมากสามอนัดบัแรก เรียงจาก

มากไปหานอ้ยดงันี ตอ้งการศึกษาดูงานนอกสถานที ตอ้งการศึกษาดูงานหน่อยงานทีมีผลงานดีเด่น
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ทุกดา้น ตอ้งการไปศึกษาดูงานทีมีผลงานดีเด่นดา้นใดดา้นหนึง กลุ่มประสบการณ์น้อยตอ้งการ

พฒันาบุคลากรอยูใ่นระดบัมากสามอนัดบัแรกเรียงจากมากไปหานอ้ยดงันี ตอ้งการศึกษาดูงานนอก

สถานที ต้องการให้มีโครงการศึกษาดูงานนอกสถานทีทีเป็นสถานทีศึกษาหรือสํานักงานอืนๆ 

ตอ้งการไปศึกษาดูงานหน่วยงานทีมีผลงานดีเด่นดา้นใดดา้นหนึง ทงันีอาจเป็นเพราะขา้ราชการ

ตอ้งการนาํความรู้และประสบการณ์ทีตนไดรั้บมาเผยแพร่ต่อผูร่้วมงาน เพือเป็นการพฒันาองค์กร

ในอนาคตต่อไป 

 3. ด้านการฝึกอบรม พบว่า ความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูทีมีต่อการพฒันาบุคลากรใน

โรงเรียนสังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ดา้นการฝึกอบรม ค่าเฉลีย

โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ทังนีเป็นเพราะโรงเรียนในสังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศึกษาเลยเขต 3 ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนขนาดเลก็ในถินทุรกนัดารมีปัญหาเรืองบุคลาการครูขาด

แคลน ครูไม่ครบชนัเรียน ครูตอ้งทาํหน้าทีหลายอย่างนอกเหนือจากภารกิจหลกัคือการให้ความรู้แก่

นกัเรียนเมือครูไปอบรมก็จะไม่มีคนคอยสอนเด็กแทนทาํใหเ้กิดปัญหาเด็กเรียนไม่ทนัตามแผนการเรียน

การสอนทีกาํหนดไว ้ขาดแคลนงบประมาณค่าพาหนะและค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปอบรม ซึงบางครัง

หัวข้อการอบรมก็ไม่ตรงกับความต้องการสอดคลอ้งกบั กัลยา ไกรจะบก การพฒันาบุคลากรตาม

ทศันคติของครูโรงเรียนประถมศึกษาสังกดัสํานักงานการประถมศึกษาอาํเภอคลองหาดจงัหวดั

สระแกว้พบว่า การพฒันาของขา้ราชการครูโรงเรียนประถมศึกษาสงักดัสาํนกังานการประถมศึกษา 

อาํเภอคลองหาด จงัหวดัสระแกว้ ดา้นการฝึกอบรม โดยรวมอยู่ระดบัปานกลาง ทงันีเพราะการ

ฝึกอบรมเพือพฒันาความสามารถก่อนรับตาํแหน่งใหม่ การติดตามผลงานการฝึกอบรม การจดัให้มี

การฝึกอบรมระหว่างการทาํงาน บุคลากรในโรงเรียนร่วมกาํหนดเนือหาในการฝึกอบรมการ

ฝึกอบรมดว้ยวิธีอภิปรายเพือให้ไดค้วามรู้ในการปฏิบติังานทีหลากหลายรวมถึงการวิเคราะห์หา

ความจาํเป็นในการฝึกอบรมของสาํนกังานการประถมศึกษา อาํเภอคลองหาด ซึงเป็นหน่วยงานใน

ระดบัสูงมกัจะกาํหนดเนือหาการอบรมให้โดยไม่ไดค้าํนึงถึงความตอ้งการพืนฐานของผูรั้บการ

ฝึกอบรมทาํให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไม่ค่อยให้ความสนใจในการฝึกอบรมเท่าทีควร จากสาเหตุ

ดังกล่าวนีทาํให้เป็นทีเข้าใจได้ว่าการการฝึกอบรมเป็นตัวแปรทาํให้การพฒันาบุคลากรของ

ขา้ราชการครูโรงเรียนประถมศึกษาสังกดัสาํนักงานการประถมศึกษาอาํเภอคลองหลวงจังหวดั

สระแกว้ อยู่ในระดับปานกลาง นอกจากนีสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอาํเภอคลองหลวง

จงัหวดัสระแกว้ ควรใหค้วามสาํคญัต่อการฝึกอบรม ควรศึกษาของความตอ้งการ ความจาํเป็นใน

การพฒันาบุคลากรสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ บรรจง เจริญสุข ทีศึกษาพบว่าระดบัความตอ้งการ

พฒันาบุคลากรของผูบ้ริหารโรงเรียนสังกดัสาํนักงานประถมศึกษาจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ดา้นการ

ฝึกอบรมอยูใ่นระดบัปานกลาง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จารึก ทองฤกษ ์เรืองการพฒันาบุคลากร
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ของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา สงักดัสาํนกังานการประถมศึกษาจงัหวดัสงขลาในภาพรวมการ

พฒันาบุคลากรในการฝึกอบรมมีการพฒันาอยูใ่นระดบัปานกลาง สอดคลอ้งกบั พยุง ประทุมทอง 

การศึกษาความต้องการพฒันาบุคลากรครูของสถานศึกษาขันพืนฐาน สังกดัสํานักงานเขตพืนที

การศึกษาขนัพืนฐาน ชลบุรี เขต 2 พบว่า ดา้นการฝึกอบรมโดยรวมอยูร่ะดบัปานกลาง เมือพิจารณา

รายข้อจะมีความตอ้งการพฒันาบุคลากรอยู่ในระดับมาก 2 ข้อ คือ โรงเรียนมีการสาํรวจความ

ตอ้งการของบุคลากรครูเพือวางแผนการฝึกอบรม และฝึกอบรมโดยวิธีระดมสมองเพือแกปั้ญหาใน

การจดักิจกรรมการเรียนการสอน และมีความตอ้งการในการพฒันาบุคลากรในระดับปานกลาง  

ดงัที ภิญโญ สาธร  กล่าวว่า การฝึกอบรมเป็นสิงจาํเป็นและสาํคญัต่อหน่วยงานและบุคลากรเพราะ

สามารถใชป้รับเปลียนพฤติกรรมในการทาํงานของบุคลากรทีเขา้รับการอบรมเพือเพิมทกัษะในการ

ทาํงานดว้ยเทคนิคต่างๆความสามารถในการแกปั้ญหาและทศันคติต่อการทาํงานสามารถนาํความรู้

ความชาํนาญมาใชใ้นการปฏิบติังานเพือใหบ้รรลุผลสาํเร็จตามวตัถุประสงคข์องหน่วยงาน 

 4.  ด้านการศึกษาต่อ พบว่าเกียวกับความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูทีมีต่อการพฒันา

บุคลากรในโรงเรียนสงักดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ดา้นการศึกษาต่อ

ค่าเฉลียโดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลางทงัเป็นเพราะผูบ้ริหารและครูทีมีต่อการพฒันาบุคลากรใน

โรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 บุคลากรส่วนใหญ่มีอายรุะหว่าง 

36 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 62.8 และ อาย ุ51ปีขนัไป คิดเป็นร้อยละ 22.0 ซึงส่วนใหญ่ไดศึ้กษาจนจบ

ระดบับณัฑิตศึกษา ปริญญาโท ปริญญาเอกดว้ยตนเองอยูแ่ลว้ และเนืองจากการขอทุนจากตน้สงักดั

มีข้อจ ํากัดและยุ่งยากจึงทําให้ไม่ได้รับความสนใจเท่าทีควรสอดคล้องกับ  พยุงประทุมทอง 

การศึกษาความต้องการพฒันาบุคลากรครูของสถานศึกษาขันพืนฐาน สังกดัสํานักงานเขตพืนที

การศึกษาขนัพืนฐาน ชลบุรี เขต 2 พบว่าดา้นสนบัสนุนการเรียนต่อโดยรวมอยูร่ะดบัปานกลางเรียง

ตามลาํดบัคะแนนเฉลียจากมากไปหาน้อย ได้แก่มีการมอบหมายให้บุคลากรกลบัจากศึกษาต่อ

รับผดิชอบทีเหมาะสมใหมี้การส่งเสริมครูศึกษาต่อภายในประเทศโดยการศึกษาภาคนอกเวลาหรือ

ใชเ้วลาเป็นบางส่วนใหมี้การส่งเสริมครูมีโอกาสศึกษาต่อภายในประเทศและต่างประเทศโดยการ

ลาศึกษา จดัใหมี้การบริการแนะแนวการศึกษาต่อ เพือประโยชน์ในการสอบคดัเลือกทงัในประเทศ

และต่างประเทศ โรงเรียนจดัโควตา้ให้ครูได้ศึกษาต่อภาคปกติและบุคลากรไปศึกษาต่อตรงกับ

ความตอ้งการของโรงเรียนทีขาดแคลน ทงันีเป็นเพราะการศึกษาต่อทาํให้ครูไดรั้บความรู้ ทกัษะ

ความสามารถและแนวคิดใหม่ๆ ไดฝึ้กประสบการณ์แปลกใหม่ซึงก่อใหเ้กิดแนวคิดในการปรับปรุง

งานของตนเองและเป็นการเพิมวุฒิทางการศึกษาดว้ย ดงัทีพนสั หนันาคินทร์  กล่าวไวว้่า การศึกษา

ต่อเป็นการใหผู้ศึ้กษาต่อมีโอกาสหันมามองงานทีตวัเองไดก้ระทาํและมีโอกาสนาํความรู้เก่าและ

ความรู้ใหม่มาผสมผสานกนัสร้างแนวทางทีจะปรับปรุงขอ้บกพร่องต่างๆใหดี้ขึนต่อไป 
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 ด้านทีมีค่าเฉลียตําสุด คือ ดา้นการสัมมนาทางวิชาการ ซึงมีค่าแปลผลอยู่ในระดับ ปาน

กลาง ทังนีอาจเนืองจาก ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 59.6 และ

บุคลากรส่วนใหญ่มีอายรุะหว่าง 36-51ปีขนัไป ซึงบุคคลกลุ่มนีมีนอกจากภาระการสอนทีตอ้งดูแล

นกัเรียนแลว้ยงัตอ้งทาํกิจกรรมอยา่งอืนทีไม่ใช่งานสอนและมีความจาํเป็นตอ้งดูแลครอบครัวจึงไม่

สามารถจะเดินทางไปในทีห่างไกลเป็นเวลาหลายวนัไดส้อดคลอ้งกบั มงคล สุขเสริม การพฒันา

บุคลากรของขา้ราชการครูโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายหนองหวา้ สังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษา

สระแก้วเขต1 พบว่า การฝึกอบรมสัมมนา โดยรวมอยู่ในระดบั ปานกลาง เมือพิจารณารายข้อ

เรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย สามอนัดบัแรกไดแ้ก่ การจดัให้มีการประเมินผลและติดตามผลหลงั

การสมัมนาการส่งเสริมและสนบัสนุนใหบุ้คลากรในโรงเรียนไดเ้ขา้อบรมสัมมนาอย่างทวัถึงและ

การฝึกอบรมโดยวิธีการอบรมสมัมนาเพือแลกเปลียนประสบการณ์และคน้หาเทคนิควิธีการใหม่ๆ

ในการปฏิบติังาน ทงันีอาจเป็นเพราะการฝึกอบรมสัมมนา เป็นการจดัให้ครูไดอ้บรมสัมมนาเพือ

แลกเปลียนความคิดเห็นและประสบการณ์มีเป้าหมายใหทุ้กคนมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาทงันีผู ้

ร่วมการฝึกอบรมสมัมนาทุกคนควรมีความรู้ถึงปัญหาต่างๆ มาเป็นอย่างดีดว้ย เพราะถา้สมาชิกไม่มี

ความรู้ในงานนนัๆก็ยอ่มยากแก่การหาวิธีแกไ้ขปัญหานนัไดซึ้งสอดคลอ้งกบัที นพพงษ์ บุญจติราดุลย์  

กล่าวว่าวตัถุประสงคข์องการสมัมนาเพือแกปั้ญหาร่วมกนัผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาจึงตอ้งทาํหน้าทีร่วมกนั 

คือ เป็นทงัผูรั้บและผูใ้ห ้กล่าวคือ เป็นผูฟั้งความคิดเห็นและขอ้เท็จจริงอนัจะนาํไปสู่การแกปั้ญหา

ร่วมกนั ผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาจึงตอ้งใชว้ิธีแกปั้ญหาทีถูกตอ้งและพยายามสร้างบรรยากาศทางวิชาการ

และความเป็นกนัเองมากทีสุด และสอดคลอ้งกบัความคิดของ ลักขณา หมืนจักร กล่าวว่า การจดั

ดาํเนินการฝึกอบรมไม่ใช่เพียงแต่การลงทุนให้บุคคลในองค์กรไดมี้โอกาสเพิมพูนความรู้ ทกัษะ 

ทศันคติ ความสามารถและประสิทธิภาพ เท่านนัแต่หมายถึงการช่วยให้คนไดน้าํสิงทีเขาไดรั้บจาก

การฝึกอบรมมาใชใ้นการปฏิบติังานเพือก่อใหเ้กิดผลดีทงัดา้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลนันคือ

ใหเ้ขาสามารถสร้างผลผลิตหรือผลการปฏิบติังานให้สูงขึนทงัดา้นปริมาณและดา้นคุณภาพนั นเอง

และสอดคลอ้งกบั อาทิตย์ สังวรรณะ การศึกษาความตอ้งการการพฒันาบุคลากรและการไดรั้บการ

สนองตอบของพนกังานครูโรงเรียนสงักดัเมืองพทัยา ดา้นการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบติัการ พบว่า 

ในดา้นภาพรวมอยูใ่นระดบัมากและไดรั้บการตอบสนองอยูร่ะดบัปานกลาง เมือไดเ้ปรียบเทียบกนั

แลว้ พบว่าความตอ้งการพฒันากบัการไดรั้บการตอบสนองแตกต่างกนัอาจเป็นเพราะว่าสภาพการ

บริหารงานในปัจจุบนั การปฏิบติังานของขา้ราชการครู และสภาพแวดลอ้มทีมีความเปลียนแปลง

ไปประกอบกบัพนกังานครูมีความตะหนกัถึงความจาํเป็นในการในการเขา้ร่วมกิจกรรมทีจดัขึนเพือ

ส่งเสริมใหบุ้คลากรหรือทาํงานเกียวกบัเรืองทีประชุมสัมมนาร่วมประชุมแลกเปลียนความรู้โดยมี

ความสนใจทีจะแกปั้ญหาซึงสอดคลอ้งกับแนวคิดของ หวน พินธุพันธ์ ได้กล่าวว่า การประชุม 
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สมัมนาเชิงปฏิบติัการเป็นการพบปะ การประชุมปรึกษาหารือกนัเพือแกปั้ญหาทางการปฏิบติัตน

ระหว่างผูมี้ประสบการณ์ในงานนีมาแลว้และมีความสนใจทีจะแก้ปัญหาร่วมกัน การประชุม 

สมัมนาเชิงปฏิบติัการจะมีการเชิญวิทยากรทีมีประสบการณ์เป็นผูใ้ห้การอบรมและดาํเนินการใน

ระหว่างการประชุมเชิงปฏิบติัการ ก็จะมีการลงมือกระทาํเพือแกปั้ญหา หรือมีการปฏิบติัจริงๆ ดว้ย 

ดงันันจึงถือไดว้่า การประชุมเชิงปฏิบติัการ เป็นการพฒันาบุคคลอีกอย่างหนึงทีทาํให้บุคลากร

ไดรั้บความรู้และประสบการณ์ทงัจากฟังบรรยายจากวิทยากร และการลงมือกระทาํเพือแกปั้ญหา

หรือไดป้ฏิบติัจริง ส่วนการไดรั้บตอบสนองอยูร่ะดบัปานกลาง อาจเนืองจากการประชุมสมัมนาเชิง

ปฏิบติัการ จาํเป็นตอ้งเชิญวิทยากรทีมีประสบการณ์และชาํนานการในเรืองนนัๆไม่มีผูป้ระสานงาน

และแหล่งวิทยากรและการกาํหนดนโยบายของสาํนักบริหารการศึกษาทอ้งถินไดก้าํหนดนโยบาย

และมาตรการของแผนพฒันาการศึกษาเทศบาลเมืองพทัยาระยะ 5 ปี  โดยพัฒนาบุคลากรที

รับผดิชอบการเรียนการสอนใหส้ามารถจดัการเรียนการสอนทีเน้นให้เกิดทกัษะและกระบวนการ

คิดอย่างเป็นวิทยาศาสตร์โดยเน้นในเรืองของครูอาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา โดยกาํหนด

มาตรการเร่งรัดการพฒันาบุคลากรทุกประเภทของเทศบาลและเมืองพทัยา ระยะ 5 ปี ซึงเมืองพทัยา

มีแผนพฒันา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2535-2539) รองรับนโยบายดงักล่าวไดเ้พียงปีละ5 โครงการ ซึงอยู่

ระหว่างพฒันาระบบการบริหารบุคลากรทางการศึกษาโดยเน้นสมรรถภาพของบุคลากรในการ

พฒันาและการแก้ปัญหา สอดคลอ้งกับ พรพิมล แย้มศรี ความต้องการในการพฒันาบุคลากร

ขา้ราชการครู สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาชลบุรี เขต 3 อาํเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรีดา้น

การประชุมเชิงปฏิบัติการ พบว่า ความต้องการในการพฒันาบุคลากรของข้าราชการครู โดย

ภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ทังนีอาจเป็นเพราะขา้ราชการตอ้งการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพือ

สร้างความเขา้ใจในเรืองความรู้ ดา้นกฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบติั รวมทงัร่วมกนัจดัทาํแผนการเรียน

การสอนร่วมกนั เพือเกิดความคล่องตวัในการปฏิบติังาน 

5.2.2  เปรียบเทียบความคดิเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูต่อการพัฒนาบุคลากรใน

โรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จาํแนกตาม เพศอายุ ตาํแหน่ง 

ระดบัการศึกษา 

1. จากสมมติฐานข้อ 1 ผูบ้ริหารและครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ทีมี เพศ ต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการพฒันาบุคลากรแตกต่างกนั 

พบว่า โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 โดยครูเพศชายมีค่าเฉลียความ

คิดเห็นในการพฒันาบุคลากรมากกว่าครูเพศหญิง เนืองจากครูชายส่วนมากมีความปรารถนาที

จะต้องการความเป็นผูน้ ํามากกว่าครูเพศหญิง ส่วนครูเพศหญิงมกัถูกอบรมสั งสอนมาให้ดูแล

ครอบครัว นอกจากนีกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงส่วนมาก มีอาย ุ36 ปีขึนไปตอ้งมีภาระดูแล
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ครอบครัวและหนา้ทีการงานทีไดรั้บมอบหมายในโรงเรียน การทีตอ้งไปประชุม อบรม ตอ้งมีการ

เดินทางโดยยานพาหนะและตอ้งรับภาระงบประมาณค่าใชจ่้ายในการเดินทาง ซึงสภาพโรงเรียนใน

สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ส่วนมากเป็นโรงเรียนขนาดเลก็มีครูสอน

ไม่ครบชัน ตอ้งต้องใชว้ิธีการสอนแบบคละชนั ครูจึงมีภาระทีตอ้งดูแลนักเรียนอย่างใกลชิ้ด ไม่

สามารถปล่อยปละละเลยได ้สภาพพืนทีทางภูมิศาสตร์เป็นพืนทีภูเขาทุรกนัดารเป็นส่วนใหญ่ จึง

เป็นอุปสรรคในการเดินทางสําหรับครูเพศหญิง สอดคลอ้งกับ สุเทพ ทรัพย์อาภรณ์ กล่าวใน

ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจกับความท้อถอยของครูประถมศึกษา 

สาํนกังานการประถมศึกษาจงัหวดั อยธุยา พบว่า ครูชายมีส่วนร่วมในการตดัสินใจมากกว่าครูหญิง 

อยา่งมีนยัทางสถิติที .05 ไดแ้สดงความคิดเห็นเพิมเติม ดงันี การบริหารโรงเรียนของสาํนักงานการ

ประถมศึกษาจงัหวดั อยธุยา ผูบ้ริหารโรงเรียนส่วนใหญ่ เป็นเพศชายถึง 388 คน จากทงัหมด 423 

คน คิดเป็นร้อยละ 91.78 เนืองจากผูบ้ริหารส่วนใหญ่มกัคุน้เคยกบัครูเพศเดียวกนัเพราะสามารถ

ทาํงานร่วมกนัไดส้นิทสนมคุน้เคยหรือสามารถไปไหนดว้ยกนัไดโ้ดยไม่ตอ้งกลวัใครครหาเหมือน

ไปกบัครูผูห้ญิง นอกจากนีความสมัพนัธร์ะหว่างโรงเรียน กบัชุมชนหรืองานทีตอ้งมีการไปประชุม

มีการติดต่อกับบุคคลภายนอกบ่อยๆ ซึงก็คงไม่เหมาะนักสําหรับครูผูห้ญิงรวมถึงเรืองความไม่

สะดวกในการเดินทาง และอตัราความเสียงจากผูไ้ม่ปรารถนาดีดว้ย สอดคลอ้งกบั สวสัดิ สุคนธรังสี 

การวดัในการจดังานบุคคล กล่าวไวว้่า ครูชายส่วนมากมีความปรารถนาทีจะมีความเจริญกา้วหน้า

เป็นผูน้าํมากกว่าครูหญิงทงันีอาจเนืองมาจากวฒันธรรมการอบรมเลียงดูของไทยแต่เดิมทีมกัจะมี

ค่านิยมว่า “ ชายเป็นชา้งเทา้หนา้หญิงเป็นชา้งเทา้หลงั” และค่านิยมของสงัคมไทยทีชายไทยนิยมรับ

ราชการส่วนผูห้ญิงนันแต่เดิมมักจะถูกอบรมสั งสอนให้ทําหน้าทีแม่บ้าน มีหน้าทีต้องดูแล

ครอบครัว และไพบูลย์ ช่างเรียน ได้กล่าวไวว้่า แมว้่าสังคมปัจจุบันเปลียนมากแลว้ก็ตามแต่

วฒันธรรมความเชือประเพณีค่านิยมของคนไทยในเรืองนียงัมีอยู ่ดงันนัในการปฏิบติังานใดๆก็ตาม

ผูช้ายมกัมีบทบาทในตาํแหน่งมากกว่าผูห้ญิง 

2.  จากสมมุติฐานขอ้2 ผูบ้ริหารและครูในโรงเรียนสงักดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศึกษาเลย เขต 3ทีมีตาํแหน่งต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพฒันาบุคลากรแตกต่างกนั พบว่า 

โดยรวมทุกด้านและรายด้านไม่แตกต่างกัน ไม่สอดคลอ้งกับสมมติฐานทีตังไว ้ทังนีอาจเป็นเพราะ

ข้าราชการครูมีความต้องการในการพัฒนาบุคลากรไปในทิศทางเดียวกัน และมีแนวปฏิบัติงานที

สอดคลอ้งกนัจึงทาํใหมี้ความตอ้งการในการพฒันาบุคลากรทีใกลเ้คียงกนั สอดคลอ้งกบั กัลยา ไกรจะบก 

วิจยัเรืองการพฒันาบุคลากรของขา้ราชการครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัสาํนักงานประถมศึกษา 

อาํเภอคลองหาด จงัหวดัสระแกว้ พบว่า ผลเปรียบเทียบ ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูใน

โรงเรียนประถมศึกษาโดยรวมและรายด้านการพฒันาด้วยตนเองและการพฒันาบุคลากรโดย
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กระบวนการบริหาร ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นว่าระดบัการพฒันาบุคลากรของขา้ราชการครู 

แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ทังนีเพราะการพัฒนาบุคลกรเป็นกรรมวิธีหนึงที

นอกเหนือจากการเป็นการเพิมพนู ความรู้ ทกัษะ และเจตคติในการปฏิบติังานแต่ยงัเป็นพืนฐานที

สาํคญัสาํหรับการเตรียมตวัเพือความเจริญกา้วหน้าในหน้าทีราชการดงัทีสาํนักงานคณะกรรมการ

ประถมศึกษาแห่งชาติ อธิบายว่า การสรรหาผูบ้ริหารโรงเรียนโดยการสอบขอ้เขียนประเมินผลงาน 

แลว้ฝึกอบรม และจดัขึนบญัชีไว ้ขา้ราชการครูมีตาํแหน่งผูบ้ริหารและครู มีโอกาสไดรั้บการพฒันา

จากสํานักงานการประถมศึกษาอาํเภอครองหาดและหน่วยงานทีเกียวข้องเท่าเทียมกัน ดังนัน

บุคลากรทีมีตาํแหน่งต่างกนัจึงมีความตอ้งการในการพฒันาบุคลากร ไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบั 

อวยพร สุรินทร์ประทีป วิจัยเรืองปัญหาการพฒันาบุคลากรในสถานศึกษาขันพนัฐาน สังกัด

สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2 เปรียบเทียบปัญหาการพฒันาบุคลากรในสถานศึกษา

ขนัพนัฐาน สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2 จาํแนกตาม ตาํแหน่ง พบว่ากลุ่ม

ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นต่อปัญหาการพฒันาบุคลากร ในภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกนั

อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีตงัไว ้ทงันีอาจเป็นเพราะผูบ้ริหารมีการ

กระตุน้ใหทุ้กคนในโรงเรียนเกิดความกระตือรือร้นและเห็นความสาํคญัของการพฒันาบุคลากรให้

มีคุณภาพและทุกฝ่ายในโรงเรียนต่างตอ้งเผชิญกบัปัญหาการพฒันาบุคลากร มีความตอ้งการทีจะ

ปรับปรุงระบบพฒันาบุคลากรของตน แต่ยงัขาดบุคลากรทีมีความรู้ความสามารถในการพฒันา

บุคลากร 

3. จากสมมติฐานข้อ 3 ผูบ้ริหารและครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ทีมี อายุ ต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการพฒันาบุคลากรแตกต่างกนั 

พบว่า ผูบ้ริหารและครูในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3ทีมีอาย ุ

ต่างกนั มีความคิดเห็น เกียวกบัการพฒันาบุคลากรในโรงเรียนสังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศึกษาเลย เขต 3 โดยรวมทุกดา้นและรายดา้นไม่แตกต่างกนั ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีตงั

ไว ้ทงันีอาจเป็นเพราะขา้ราชการครูส่วนใหญ่ร้อยละ 84.8 มีอาย ุ36 ปีขึนไป ถึงแมมี้วยัวุฒิแตกต่าง

กนัแต่ครูส่วนใหญ่แลว้มีวุฒิการศึกษาระดบัสูงกว่าปริญญาตรีและแนวทางการปฏิบติังานใกลเ้คียง

กนัยอ่มมีความคิดเห็นในการพฒันาบุคลากรไม่แตกต่างกนัมากนกั สอดคลอ้งกบั พรพิมล แย้มศรี 

เปรียบเทียบความต้องการในการพฒันาบุคลากรของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพืนที

การศึกษาชลบุรี เขต 3 อาํเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรี จาํแนกตามเพศ อายุ การศึกษา ตาํแหน่งและ

อายรุาชการ ไม่แตกต่างกนั ไดแ้สดงความคิดเห็นผลการวิจยัว่า วุฒิการศึกษาต่างกนั อายุราชการ

ต่างกนัมีความตอ้งการในการพฒันาบุคลากรไม่แตกต่างกนั ทงันีอาจเป็นเพราะขา้ราชการมีความ

ตอ้งการในการพฒันาบุคลากรไปในทางเดียวกนั และมีแนวปฏิบติังานทีสอดคลอ้งกนัจึงทาํให้มี
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ความต้องการในการพฒันาบุคลากรทีใกลเ้คียงกัน สอดคลอ้งกบั พิรญาณ์ รัตน์น่วม วิจัยเรือง 

การศึกษาความต้องการในการพัฒนาตนเอง ของบุ คบลากร สายสนับสนุนวิชาการใน

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พบว่า ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นความ

ตอ้งการในการพฒันาตนเอง ของบุคบลากร สายสนบัสนุนวิชาการในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตปัตตานี พบว่า บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทีมีอายุต่างกนั วุฒิการศึกษาแตกต่างกัน

ระหว่างกลุ่มอายุตาํกว่า 30 ปี, 31-40 ปี และ51 ปีขึนไป มีความต้องการในการพฒันาตนเองไม่

แตกต่างกนั 

4. จากสมมติฐานข้อ 4 ผูบ้ริหารและครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ทีมีระดับการศึกษา ต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการพฒันาบุคลากร

แตกต่างกนั พบว่า ผูบ้ริหารและครูในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย 

เขต 3 ทีมีระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็น เกียวกบัการพฒันาบุคลากรในโรงเรียนสังกัด

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 โดยรวมไม่แตกต่างกัน ไม่สอดคลอ้งกับ

สมมุติฐานทีตังไว ้ทงันีเพราะครูกลุ่มเป้าหมายทีตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 86 ส่วนใหญ่ มีวุฒิ

การศึกษาระดบัสูงกว่าปริญญาตรีประกอบกับแนวทางการปฏิบติังานใกลเ้คียงกนัย่อมมีความ

คิดเห็นไม่แตกต่างกนัมากนกั สอดคลอ้งกบั กอเซม มะแซ สภาพปัญหาการพฒันาครูในโรงเรียน

เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี จ ําแนกตามวุฒิ

การศึกษาทีต่างกนั โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนัผลการวิจยัเป็นเช่นนีอาจเป็นเพราะวุฒิการศึกษาที

ต่างกนัไม่ใช่ตวัแปรสาํคญัสอดคลอ้งกบั อัจจิมา มรกตเขียว การศึกษาสภาพการใชรู้ปแบบการ

พฒันาบุคลากรทางการศึกษา สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน จงัหวดัอาํนาจเจริญ พบว่าสภาพ

การใช้รูปแบบการพฒันาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จังหวัด

อาํนาจเจริญ จาํแนกตามวุฒิการศึกษา โดยรวม ดา้นการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการดา้นการประชุม

อภิปราย ดา้นการสมัมนา ดา้นการศึกษาดูงานนอกสถานที ดา้นการศึกษาต่อ ดา้นรูปแบบอืนๆ ไม่

แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบั ประนีต วิบูลยประพันธ์ วิจยัเรืองสภาพทีเป็นจริงและสภาพทีคาดหวงั

ของผูบ้ริหารและอาจารยใ์นการพฒันาอาจารยข์องมหาวิทยาลยัรามคาํแหง พบว่าความคิดเห็นของ

อาจารยต์ามสภาพทีเป็นจริงในการพฒันาอาจารย ์เมือจาํแนกตาม เพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ 

ตาํแหน่งทางวิชาการ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั.05  

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาเกียวกบัความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูทีมีต่อการพฒันาบุคลากรใน

โรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะเกียวกบั

หน่วยงานทีเกียวขอ้ง ดงันี 
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5.3.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 จากผลการวิจยั สามารถนาํขอ้เสนอแนะทางนโยบายไดด้งันี 

1. ดา้นการฝึกอบรม ควรจดัใหมี้การรายงานและประเมินผลการเขา้ร่วมการฝึกอบรม และ

ควรมีการนาํผลจากการฝึกอบรมมาถ่ายทอดใหผู้อื้น 

2. ดา้นการศึกษาดูงานควรมีการรับฟังความคิดเห็นในการเลือกทีศึกษาดูงานและมีการ

สมัมนา/ ประชุม/ แลกเปลียนความคิดเห็นหลงัการศึกษาดูงาน 

3. ดา้นการจดัสมัมนาควรมีการเขา้ร่วมประชุมสมัมนาตามกลุ่มสาระของครูและมีการนาํ

ผลจากการสมัมนามาถ่ายทอดใหผู้อื้นในโรงเรียน  

4. ดา้นการนิเทศภายในควรมีการสรุปผลการนิเทศและมีการวิเคราะห์องค์กรและทาํ

แผนการนิเทศภายใน 

5. ดา้นการศึกษาต่อควรมีนโยบายสนบัสนุนการศึกษาต่อของครูมีการส่งเสริมการศึกษา

ต่อตามการวางแผนอตัรากาํลงัทีเหมาะสม และ มีการอาํนวยความสะดวกในดา้นเอกสารการลา

ศึกษาต่อ   

5.3.2  ข้อเสนอแนะเพอืการวจิยั 

  1. ควรมีการศึกษาวิจยัเกียวกบัปัจจยัทีมีผลต่อการพฒันาบุคลากรในโรงเรียนสังกดั

สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

  2. ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพเกียวกับการพฒันาบุคลากรในโรงเรียนขนาดเล็ก 

สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
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จาํลอง เงินดี, เอกสารคําสอนวิชาจิตวิทยาสังคม. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์, 

2534), หนา้ 2. 

ชาญชยั อาจิณสมาจาร. การนิเทศการสอนแผนใหม่. กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพศ์นูยสื์อกรุงเทพ, 

2538.  

ชารี มณีศรี. การนิเทศการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพศิ์ลปาบรรณาคาร, 2521.  

ฐีระ ประวาลพฤกษ.์ การพฒันาบุคคลและการฝึกอบรม. กรุงเทพมหานคร : สาํนักพิมพส์าํนักงาน

สภาสถาบนัราชภฏั, 2538.  

ดุสิต ทิวถนอม. การนิเทศการศึกษา หลกัการและการปฏิบัต.ิ นครปฐม : โครงการส่งเสริมการผลิต

ตาํราและเอกสารการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2540.  

ทวีป อภิสิทธิ. การพฒันาบุคลากร. กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพไ์ทยวฒันาพานิช, 2538.  

ธงชยั สนัติวงษ.์ การบริหารงานบุลากร. กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพไ์ทยวฒันาพานิช, 2542.  

ธัญญา ผลอนันต์. การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล : แนวทางสร้างความพึงพอใจแก่พนักงาน . 

กรุงเทพมหานคร : อินโนกราฟฟิกส์, 2546.  

ธาํรงศกัดิ คงคาสวสัดิ. บริหารคนอย่างไรให้ได้ใจและงาน. กรงเทพมหานคร : สมาคมส่งเสริม

เทคโนโลย ีไทย-ญีปุ่น, 2547.  

ธีระวุฒิ เจริญราษฎร์ และคณะ. คู่มอืการปฏิบัตกิารเจ้าหน้าที. นครพนม : สาํนักพิมพส์ากลเซ็นเตอร์, 

2536.  

นิรันดร์ จุลทรัพย.์  จิตวิทยา การประชุม อบรม สัมมนา. พิมพ์ครังที 2. กรุงเทพมหานคร :

มหาวิทยาลยัทกัษิณ 2547. 

นงนุช วงศสุ์วรรณ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์. จนัทบุรี : อนนัตศิลป์, 2542.  

นนทวฒัน์ สุขผล. เทคนิคการฝึกอบรมอย่างมปีระสิทธิผล. กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพธี์ระป้อม

วรรณกรรม, 2543.  

นพพงษ ์บุญจิตรดุลย.์ ก้าวเข้าสู่ผู้บริหารการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: บพิธการพิมพ,์ 2540.  

นภดล ทองโสภิต. นโยบายการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ขอนแก่น : สาํนักพิมพ์

มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2534.  

นิพนธ ์กินาวงศ.์ หลกัการบริหารการศึกษา. พิมพค์รังที 2. พิษณุโลก : ตระกลูไทย, 2543.  

นพมาศ ธีรเวคิน. จิตวิทยาสังคม. พิมพค์รังที 2. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์, 

2539. 

นิภา เมธธาวิชยั. วทิยาการวจิยั. กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพส์ถาบนัราชภฎัธนบุรี, 2543.  
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บุญเลิศ กลินรัตน.์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์. เชียงใหม่ : สาํนักพิมพส์ถาบนัราชภฎัเชียงใหม่, 

2542.  

บุญเรียง ขจรศิลป์, วธิีวจิยัการศึกษา, พิมพค์รังที 3, (กรุงเทพมหานคร : พิชาญ พรินติง, 2534), หนา้ 

78. 

พนสั หนันาคินทร์. การบริหารบุคลากรในโรงเรียน. กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพพิ์ฆเนศ, 2526.  

_______. การบริหารบุคลากรในโรงเรียน(พมิพ์ครังท2ี). กรุงเทพมหานคร : เนติกุลการพิมพ,์ 2530.  

_______. ประสบการณ์ในการบริหารบุคคล. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 

2542.  

_______. หลกัการบริหารโรงเรียน. กรุงเทพมหานคร : ไทยวฒันาพานิช, 2523.  

พวงรัตน์ ทวีรัตน์. วธิีวจิยัทางพฤตกิรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : สาํนักพิมพ์

สาํนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลยัศรีณครินทรวิโรฒประสานมิตร,  

2545.  

พะยอม วงศส์ารศรี. การบริหารงานบุคคล. กรุงเทพมหานคร : สาํนักพิมพค์ณะวิทยาการจดัการ

วิทยาลยัครูสวนดุสิต, 2538.  

_______. การบริหารทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพมหานคร : สาํนักพิมพส์ถาบนัราชภฎัสวนดุสิต, 

2544.  

เพช็รี รูปะวิเชตร์. การสัมมนาการจดัการทรัพยากรมนุษย์ การสัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์. 

เชียงใหม่ : สาํนกัพิมพม์หาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2549.  

_______. การสัมมนาการจดัการทรัพยากรมนุษย์. เชียงใหม่ : สาํนกัพิมพม์หาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2549.  

ไพพรรณ เกียรติโชติชยั. หลักการสัมมนา. พิมพค์รังที 2. กรุงเทพมหานคร : สาํนักพิมพบ์ริษทั 

การศึกษา จาํกดั, 2545.  

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม. การพฒันาบุคลากร. มหาสารคาม : สาํนกัพิมพม์หาสารคาม, 2540.  

เมธี ปิลนธนานนท.์ การบริหารงานบุคคลในวงการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : สาํนักพิมพโ์อเดียนส

โตร์, 2529.  

ราชบณัฑิตยสถาน. พจนานุกรมสังคมวทิยาองักฤษ-ไทย. กรุงเทพมหานคร : นานมีบุ๊คพบัลิเคชนั, 2546.  

ลว้น สายยศ และ องัคณา สายยศ. เทคนิคการวจิยัทางการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพสุ์วิริ

ยาสาสน์, 2540. 

วไลรัตน์ บุญสวสัดิ. หลกัการนิเทศการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : อาร์ตกราฟิค, 2538.  

วิจิตร อาวะกุล. การฝึกอบรม. กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพจุ์ฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, 2540.  
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วิน เชือโพธิหกั. การพฒันาบุคคลและการฝึกอบรม. กรุงเทพมหานคร : สาํนักพิมพโ์อ.เอส.พรินติ ง 

เฮา้ส์., 2537.  

ส่งศรี ชมพวูงศ.์ การวจิยั. นครศรีธรรมราช : สาํนกัพิมพม์หาวิทยาลยัราชภฎันครศรีธรรมราช, 2547.  

สนอง เครือมาก. คู่มอืปฏิบัตกิารฉบับปรับปรุงใหม่. นครสวรรค ์: สาํนกัพิมพเ์รียนดี, 2536.  

สมคิด บางโม. การบริหารการศึกษา. พิมพค์รังที 4. กรุงเทพมหานคร : สถาบนัราชภฏัพระนคร, 2544.  

_______. การฝึกอบรมและการประชุม. กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพว์ิทยพฒัน์จาํกดั, 2544. ณฎัฐพนัธ ์

เขจรนนัท. การจดัการทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพซี์เอด็ยเูคชนั, 2542.  

สมพงษ ์ เกษมสิน. การบริหาร. กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพไ์ทยวฒันพานิช, 2521. 

สุชา จนัทร์เอม และสุรางค์ จนัทร์เอม, จิตวิทยาสังคม, (กรุงเทพมหานคร : แพร่พิทยา อินเตอร์

เนชนัแนล, 2520), หนา้ 104.  

สุวกิจ ศรีปัดถา. องค์กรและการจดัการ. มหาสารคาม : สาํนกัพิมพค์ณะวิทยาการจดัการ, 2534.  

เสถียร เหลืองอร่าม. การบริหารงานบุคคล. กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพไ์ทยวฒันาพานิช, 2533.  

เสนาะ ตันติเยาว.์ การบริหารบุคคล. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพม์หาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์, 

2537.  

เสาวนิตย ์ชยัมุสิก. การบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพือการประกันคุณภาพการศึกษา. 

กรุงเทพมหานคร : บุ๊คพอยท,์ 2549.  

เสาวลกัษณ์ นิกรพิทยา. การพฒันาบุคคลและการฝึกอบรม. มหาสารคาม : สาํนกัพิมพม์หาวิทยาลยั

มหาสารคาม, 2544.  

อรุณ รักธรรม. การพัฒนาการฝึกอบรมบุคคล : ศึกษาพฤติกรรม. กรุงเทพมหานคร : สาํนักพิมพ์

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 2535.  

อุดร ชืนกลินธูป. การบริหารงานบุคคล. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพว์ิทยาการ, 2537. 

อุทยั หิรัญโต.  สังคมวทิยาประยุกต์. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 2529. 

 

2. เวบ็ไซต์ 

สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 “แผนปฏิบติัการประจาํปี 2554” 10 พ.ค, 2554.  

http://www.loei3.go.th/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=53. 20 มี.ค. 2555. 

_______. “สภาพปัญหาโรงเรียนขนาดเลก็” 10 พ.ค, 2554.  

www.loei3.go.th/schoolweb/UserFiles/File/1.docx. 20 มี.ค.2555. 

_______. 10 มิถุนายน 2555, 

 http://www.loei3.go.th/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=31  
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ชชั บุญญา. “หลกัการแนวคิดในการนิเทศการศึกษายคุใหม่” 25 สิงหาคม 2550.  

 www.sobkroo.com/img_news/file/A7447552.doc. 20 ก.พ.2555. 

 

3. วทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 

กลัยา ไกรจะบก. “การพฒันาบุคลากรตามทศันคติของครูโรงเรียนประถมศึกษาสงักดัสาํนกังานการ

ประถมศึกษาอาํเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้ว”. วิทยานิพนธ์การบริหารการศึกษา

มหาบัณฑติ. บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยับูรพา, 2545.  

งามนิจ จนัทร์. “สภาพปัญหาการพฒันาบุคลากรทางการศึกษาในศนูยพ์ฒันาการศึกษาในระดบัก่อน

ประถมศึกษา สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการ 

ศึกษา 1”. วทิยานิพนธ์คุรุสาสตรมหาบัณฑติ. บณัฑิตวิทยาลยั : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, 

2536.  

ชุมพร จาํปา. “การนิเทศภายในของสถานศึกษาขันพืนฐาน อาํเภอดอนตูม จังหวดันครปฐม”. 

วทิยานิพนธ์การบริหารการศึกษามหาบัณฑติ. บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัศิลปกร, 2548. 

นนัทนา เต่าทอง. “การศึกษาการดาํเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา สงักดัสาํนกังานการ

ประถมศึกษาจงัหวดัสมุทรปราการ”. วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑติ. บณัฑิตวิทยาลยั : 

จุฬาลงกรมหาวิทยาลยั, 2542.  

บณัฑิต เสาวคนธ.์ “ภารกิจการนิเทศของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาจงัหวดันครปฐม การปฏิบติั

เชิงประสิทธิภาพของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา จงัหวดันครปฐม”. วิทยานิพนธ์การ

บริหารการศึกษามหาบัณฑติ. บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัศิลปกร, 2544.  

ประกายมาตร ทองอินทร์. “การปฏิบัติการนิเทศการสอนทีส่งผลต่อการสอนทีเน้นนักเรียนเป็น

สาํคญัของโรงเรียนในเครืออคัรสังฆมณฑลกรุงเทพ”. วิทยานิพนธ์การบริหารการศึกษา

มหาบัณฑติ. บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัศิลปกร, 2545.  

ประนีต  วิบูลยประพนัธ์. “สภาพทีเป็นจริงและสภาพทีคาดหวงัของผูบ้ริหารและอาจารยใ์นการ

พัฒนาอาจารย์ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง”. วิทยานิพนธ์การบริหารการศึกษา

มหาบัณฑติ. บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัรามคาํแหง, 2540.  

ปรีชา  เกตุผดุง. “สภาพความตอ้งการพฒันาบุคลากรของครูผูส้อนโรงเรียนประถมศึกษาอาํเภอบาง

นาํเปรียว  สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1”. วิทยานิพนธ์การบริหาร

การศึกษามหาบัณฑติ. บณัฑิตวิทยาลยั  : มหาวิทยาลยับูรพา, 2549.  



 125

พยงุ  ประทุมทอง. “ศึกษาความตอ้งการการพฒันาบุคลากรครูผูส้อนของสถานศึกษาขนัพืนฐาน 

สังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาขนัพืนฐาน ชลบุรี เขต 2”. วิทยานิพนธ์การบริหาร

การศึกษามหาบัณฑติ. บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยับูรพา, 2550.  

พรพิมล แยม้ศรี. “การศึกษาเรืองความตอ้งการในการพฒันาบุคลากรขา้ราชการครู สงักดัสาํนักงาน

เขตพืนทีการศึกษาชลบุรี เขต 3 อาํเภอบางละมุง จังหวดัชลบุรี”. วิทยานิพนธ์นโยบาย

สาฑารณะมหาบัณฑติ. วิทยาลยัการบริหารรัฐกิจ :  มหาวิทยาลยับูรพา.  2549.  

พิเชษฐ์ สุทธิวิรัตน์. “ความตอ้งการในการพฒันาบุคลากรโรงเรียนประถมศึกษา ตามทัศนะของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา จงัหวดัอุบลราชธานี”. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต. 

บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, 2540.  

พิรญาณ์  รัตน์น่วม. “การศึกษาความตอ้งการในการพฒันาตนเอง ของบุคบลากร สายสนับสนุน

วิชาการในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี”. วิทยานิพนธ์การบริหาร

การศึกษามหาบัณฑติ. บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์, 2549.  

วิฑูรย ์ฐานเมธี (บุญพร้อม). “การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารกิจการคณะสงฆใ์น

จงัหวดัหนองบวัลาภู”. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต.บัณฑิตวิทยาลยั : 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, 2554. 

มงคล  สุขเสริม.  “การพฒันาบุคลากรของขา้ราชการครูโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายหนองหวา้  สังกดั

สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาสระแก้ว  เขต 1”. วิทยานิพนธ์การบริหารการศึกษา

มหาบัณฑติ. บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยับูรพา, 2551.  

ม่อนถิน  นพคุณ. “การพฒันาบุคลากรของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาคุรุ-แม่

นาจร อาํเภอแม่แจ่ม  จงัหวดัเชียงใหม่”. การค้นคว้าแบบอิสระศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. 

บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2551.  

ม่อนถิน นพคุณ. “การพฒันาบุคลากรของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาคุรุ-แม่

นาจร อาํเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่”. การค้นคว้าแบบอิสระศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. 

บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2551.  

สายวสันต์ จันตา. “การพฒันาบุคลากรในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสํานักงานการ

ประถมศึกษาอาํเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่”.  วิทยานิพนธ์การบริหารการศึกษา

มหาบัณฑติ. บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2542.  

สุเทพ  ทรัพยอ์าภรณ์.  “ความสมัพนัธร์ะหว่างการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจกบัความถอ้ถอยของ

ครูประถมศึกษา  สาํนักงานการประถมศึกษาจงัหวดั อยุธยา”. วิทยานิพนธ์การบริหาร

การศึกษามหาบัณฑติ. บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยับูรพา, 2539.  
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สุวินท์ สุวิชาโน สอนเล็ก. “ความคิดเห็นเกียวกับการบริหารจดัการการศึกษาตามแนววิถีพุทธ : 

กรณีศึกษาโรงเรียนวดัชมนิมิตร อาํเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ”. วิทยานิพนธ์

การบริหารการศึกษามหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลยั, 2553.  

อวยพร สุรินทร์ประทีป. “ปัญหาการพฒันาบุคลากรในสถานศึกษาขนัพืนฐาน  สงักดัสาํนกังานเขต

พืนทีการศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2”. วทิยานิพนธ์การบริหารการศึกษามหาบัณฑิต. บณัฑิต

วิทยาลยั : มหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์, 2551.  

อจัจิมา มรกตเขียว. “การศึกษาสภาพการใชรู้ปแบบการพฒันาบุคลากรทางการศึกษา สังกดัองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิน จงัหวดัอาํนาจเจริญ”. วทิยานิพนธ์การบริหารการศึกษามหาบัณฑิต. 

บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี, 2555.  

อาทิตย ์ สงัวรรณะ. “การศึกษาความตอ้งการการพฒันาบุคลากรและการไดรั้บการสนองตอบของ

พนักงานครูโรงเรียนสังกดัเมืองพทัยา”. วิทยานิพนธ์การบริหารการศึกษามหาบัณฑิต. 

บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยับูรพา, 2539.  
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รายนามผู้เชียวชาญตรวจสอบเครืองมือ 
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รายนามผู้เชียวชาญตรวจสอบเครืองมือ 

 

1) นายทวศัีกดิ  ใครบุตร      

  การศึกษา   พุทธศาสตร์มหาบณัฑิต 

    สาขา พุทธศาสตร์ 

  ตาํแหน่งปัจจุบัน  อาจารยป์ระจาํ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  

    วิทยาเขตศรีลา้นชา้ง 

2) นายสมพบ  อุกประโคน  

  การศึกษา   ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  

    สาขา สงัคมศาสตร์เพือการพฒันา 

  ตาํแหน่งปัจจุบัน  อาจารยพิ์เศษ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  

    วิทยาเขตศรีลา้นชา้ง 

3)  ดร.สัมฤทธิ  ไวเปีย   

  การศึกษา   ดุษฎีบณัฑิต 

    สาขาบริหารการศึกษา 

  ตาํแหน่งปัจจุบัน  รองผูอ้าํนวยการสาํนกังานการประถมศึกษาเลย เขต 3 

                                                       ชาํนาการพิเศษ  

    สาํนกังานการประถมศึกษาเลย เขต 3 

4)   ดร.แดนสวรรค์  ศรีบุรินทร์    

  การศึกษา   ดุษฎีบณัฑิต 

    สาขายทุธศาสตร์การจดัการการเรียนรู้ 

  ตาํแหน่งปัจจุบัน  ศึกษานิเทศกช์าํนาการพิเศษ  

    สาํนกังานการประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 

5)   นายอาทิตย์  ศรีบุรินทร์    

  การศึกษา   ครุศาสตร์มหาบณัฑิต 

    สาขา การบริหารการศึกษา 

  ตาํแหน่งปัจจุบัน  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นโคนผง   

                                                       สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ข 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชียวชาญตรวจสอบเครืองมือ 
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หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล 
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แบบสอบถาม 

เรือง 

ความคดิเหน็ของผู้บริหารและครูทีมต่ีอการพฒันาบุคลากรในโรงเรียน 

สังกดัสํานักงานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  

------------------------- 

คาํชีแจง 

1. แบบสอบถามนีมีวตัถุประสงคเ์พือ 1) ศึกษาความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูทีมีต่อการ

พฒันาบุคลากรในโรงเรียนสงักดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จงัหวดัเลย  

2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูทีมีต่อการพฒันาบุคลากรในโรงเรียนสังกัด

สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จงัหวดัเลย  ทีมี เพศ อาย ุระดบัการศึกษา  และ

ตาํแหน่งต่างกนั 3) ศึกษาขอ้เสนอแนะของผูบ้ริหารและครูเกียวกบัทีการพฒันาบุคลากรในโรงเรียน

สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

 2. การตอบแบบสอบถามนีจะมีส่วนสาํคญัทาํใหก้ารวิจยัมีความสมบูรณ์มากขึน ซึงจะเป็น

ประโยชน์ในการศึกษาถึงการพฒันาบุคลากรในโรงเรียนสังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาการ

ประถมศึกษาเลย เขต 3 ขอใหต้อบแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพราะขอ้มูลทีตรงกบัความจริง

จะทาํใหผ้ลการวิจยัเป็นไปอยา่งถกูตอ้ง คาํตอบของท่านจะไม่มีผลต่อการศึกษาใด ๆ ทังสิน   และ

การแปลผลการวจิยัจะเป็นในลกัษณะส่วนรวม 

 3. แบบสอบถามชุดนีมี 3 ตอน ดงันี 

 ตอนที 1 เป็นแบบสอบถามเกียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ตอนที 2 เป็นแบบสอบถามเกียวกบัการพฒันาบุคลากรของครูโรงเรียนในสังกดัเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

  

  ขอขอบคุณทุกท่าน ทีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถามครังนี 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

(นายพีรพฒัน์  ฐานะวฒันกุล) 

นกัศึกษาปริญญาโท สาขาการจดัการศึกษา 

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตศรีลา้นชา้ง 
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ตอนที 1  ปัจจยัส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คาํชีแจง โปรดทาํเครืองหมาย / ลงในช่องว่างหนา้คาํตอบทีตรงกบัสภาพความเป็นจริงของท่าน 

 

1.ตาํแหน่ง 

(   )  1. ผูบ้ริหาร 

  (   )  2. ผูส้อน 

 

2. เพศ 

(   )  1. ชาย 

  (   )  2. หญิง 

 

3. อาย ุ

 (   )  1. ตาํกว่า 35 ปี  

 (   )  2. อาย ุ36 – 50 ปี 

 (   )  3. อาย ุ51 ปี ขึนไป 

 

4. ระดบัการศึกษา 

(   )  1. ปริญญาตรี 

  (   )  2. ประกาศนียบตัรบณัฑิต  

(   )  3. ปริญญาโทขึนไป 
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ตอนที 2 แบบสอบถามเกียวกับความคิดเห็นของผู้บริหารและครูทีมีต่อการพัฒนา

บุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จังหวัด

เลย   

คาํชีแจง   โปรดทาํเครืองหมาย / ลงในช่องทีนักศึกษามีความคิดเห็นว่าตรงกบัความเป็นจริงมาก

ทีสุดเพียงขอ้เดียว ซึงแต่ละขอ้จะมี 5 ระดบั คือ 

 (5) มากทีสุด หมายความว่า  มีการดาํเนินการพฒันาบุคลากรในโรงเรียนมากทีสุด 

 (4) มาก   หมายความว่า  มีการดาํเนินการพฒันาบุคลากรในโรงเรียนมาก 

(3) ปานกลาง หมายความว่า  มีการดาํเนินการพฒันาบุคลากรในโรงเรียนปานกลาง 

 (2) นอ้ย  หมายความว่า  มีการดาํเนินการพฒันาบุคลากรในโรงเรียนนอ้ย 

 (1) นอ้ยทีสุด หมายความว่า  มีการดาํเนินการพฒันาบุคลากรในโรงเรียนนอ้ยทีสุด 

 

 

ข้อ 
การพฒันาบุคลากร 

ระดับการปฏิบัต ิ

(5) (4) (3) (2) (1) 

 ด้านการฝึกอบรม      

1. มีการสาํรวจความตอ้งการของบุคลากรในการฝึกอบรม      

2. มีการอาํนวยความสะดวกในการทาํเอกสารการไปฝึกอบรม      

3. มีการกําหนดเนือหาการฝึกอบรมตามยุทธศาสตร์ของ

โรงเรียน 
     

4. มีการกาํหนดงบประมาณทีเหมาะสมเกียวกบัการจดัฝึกอบรม      

5. มีการรายงานและประเมินผลการเขา้ร่วมการฝึกอบรม      

6. มีการนาํผลจากการฝึกอบรมมาถ่ายทอดใหผู้อื้น      

 ด้านการศึกษาดูงาน      

7. มีการรับฟังความคิดเห็นในการเลือกทีศึกษาดูงาน      

8. มีการกาํหนดเนือหาการศึกษาดูงานตามยทุธศาสตร์ของ

โรงเรียน 

     

9. มีการกาํหนดงบประมาณทีเหมาะสมเกียวกบัการศึกษาดูงาน      

10. มีการประชุมชีแจงประเด็นสาํคญัเกียวกบัการศึกษาดูงาน      

11. มีการกาํหนดแนวทางในการปฏิบติัในการศึกษาดูงาน      
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ข้อ 
การพฒันาบุคลากร 

ระดับการปฏิบัต ิ

(5) (4) (3) (2) (1) 

 ด้านการฝึกอบรม      

12. มีการสมัมนา/ ประชุม/ แลกเปลียนความคิดเห็นหลงัการศึกษาดู

งาน 

     

 ด้านการจดัสัมมนา      

13. มีการเขา้ร่วมประชุมสมัมนาตามกลุ่มสาระของครูผูส้อน      

14. มีการนาํเสนอผลงานวิชาการของครูผูส้อน      

15. มีการส่งเสริมครูผูส้อนทาํผลงานวิชาการเพือเข้าร่วมการ

สมัมนา 
     

16. มีการสร้างเครือข่ายครูทีเขา้ร่วมสมัมนากบัครูโรงเรียนอืน      

17. มีการสนับสนุนงบประมาณเพือการเข้า ร่วมสัมมนาที

เหมาะสม 
     

18. มีการนาํผลจากการสมัมนามาถ่ายทอดใหผู้อื้นในโรงเรียน      

 ด้านการนิเทศภายใน      

19. มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียน      

20. มีการวิเคราะห์องคก์รและทาํแผนการนิเทศภายใน      

21. มีการจดัทาํเนือหาการนิเทศตามยทุธศาสตร์และแผนทีทาํไว ้      

22. มีการจดัทาํกาํหนดการและประชาสมัพนัธใ์หท้ราบทวักนั      

23. มีการประเมินผลการนิเทศภายใน      

24. มีการสรุปผลการนิเทศ      

 ด้านการศึกษาต่อ      

25. มีนโยบายสนบัสนุนการศึกษาต่อของครูผูส้อน      

26. มีการส่งเสริมการศึกษาต่อตามการวางแผนอัตรากําลังที

เหมาะสม 
     

27. มีการประชุมชีแจงเกียวกบันโยบายสนบัสนุนการศึกษาต่อ      

28. มีการอาํนวยความสะดวกในดา้นเอกสารการลาศึกษาต่อ      

29. มีการประชาสมัพนัธเ์งือนไขการลาศึกษาต่อใหค้รูไดท้ราบ      

30. มีการวางแผนชดเชยอตัรากาํลงัก่อนไปศึกษาต่อ      



 143

ตอนที 3 ข้อเสนอแนะ 

คําชีแจง ขอความกรุณาท่านได้เสนอแนะตามความเป็นจริงเกียวกับทีการพฒันาบุคลากรใน

โรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

 

 การฝึกอบรม 

ขอ้เสนอแนะ......................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 การศึกษาดูงาน 

ขอ้เสนอแนะ......................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

การสัมมนา 

ขอ้เสนอแนะ......................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 ด้านการนิเทศภายใน 

ขอ้เสนอแนะ......................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 การศึกษาต่อ 

ขอ้เสนอแนะ......................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

ขอขอบคุณทีตอบแบบสอบถาม 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ   

ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคาํถาม (IOC) 
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แบบวดัและการแปลผลพจิารณาของผู้เชียวชาญ ( การคดิคาํนวณ IOC ) 

 

ข้อ การพฒันาบุคลากร 

การพจิารณาของผู้เชียวชาญ ผลรวม

ของ

คะแนน

(ΣR) 

IOC แปล

ความ

หมาย 
คนท ี

1 

คนท ี

2 

คนท ี

3 

คนท ี

4 

คนท ี

5 

 ด้านการฝึกอบรม 

1. มีการสาํรวจความตอ้งการ

ขอ งบุ คลาก รในก าร ฝึ ก 

อบรม 1 1 1 1 1 5 1.0 ใชไ้ด ้

2. มีการอาํนวยความสะดวก

ในการทําเอกสารการไป

ฝึกอบรม 1 1 1 1 1 5 1.0 ใชไ้ด ้

3. มีการกําหนดเนือหาการ

ฝึกอบรมตามยุทธศาสตร์

ของโรงเรียน 1 1 1 1 1 5 1.0 ใชไ้ด ้

4. มีการกาํหนดงบประมาณที

เหมาะสมเกียวกับการจัด

ฝึกอบรม 1 1 1 1 1 5 1.0 ใชไ้ด ้

5. มีการรายงานและประเมิน 

ผลการเขา้ร่วมการฝึกอบรม 1 1 1 1 1 5 1.0 ใชไ้ด ้

6. มีการนาํผลจากการฝึกอบรม

มาถ่ายทอดใหผู้อื้น 1 1 1 1 1 5 1.0 ใชไ้ด ้

 ด้านการศึกษาดูงาน 

7. มีการรับฟังความคิดเห็นใน

การเลือกทีศึกษาดูงาน 1 1 1 1 1 5 1.0 ใชไ้ด ้

8. มีการกําหนดเนือหาการ 

ศึกษาดูงานตามยทุธศาสตร์

ของโรงเรียน 1 1 1 1 1 5 1.0 ใชไ้ด ้



 146

ข้อ การพฒันาบุคลากร 

การพจิารณาของผู้เชียวชาญ ผลรวม

ของ

คะแนน

(ΣR) 

IOC แปล

ความ

หมาย 
คนท ี

1 

คนท ี

2 

คนท ี

3 

คนท ี

4 

คนท ี

5 

9. มีการกาํหนดงบประมาณที

เหมาะสมเกียวกบัการศึกษา

ดูงาน 1 1 1 1 1 5 1.0 ใชไ้ด ้

10. มีการประชุมชีแจงประเด็น

สาํคัญเกียวกบัการศึกษาดู

งาน 1 1 1 1 1 5 1.0 ใชไ้ด ้

11. มีการกําหนดแนวทางใน

การปฏิบัติในการศึกษาดู

งาน 1 1 1 1 1 5 1.0 ใชไ้ด ้

12. มีการสัม มนา/  ประชุม / 

แลกเปลียนความคิดเห็น

หลงัการศึกษาดูงาน 1 1 1 1 1 5 1.0 ใชไ้ด ้

 ด้านการจดัสัมมนาทางวชิาการ 

13. มี ก า ร เ ข้ า ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม 

สัมมนาตามกลุ่มสาระของ

ครูผูส้อน 1 1 1 1 1 5 1.0 ใชไ้ด ้

14. มี ก า ร นํ า เ ส น อ ผ ล ง า น

วิชาการของครูผูส้อน 1 1 1 1 1 5 1.0 ใชไ้ด ้

15. มีการส่งเสริมครูผูส้อนทาํ

ผลงานวิชาการเพือเขา้ร่วม

การสมัมนา 1 1 1 1 1 5 1.0 ใชไ้ด ้

16. มีการสร้างเครือข่ายครูทีเขา้

ร่วมสมัมนากบัครูโรงเรียน

อืน 1 1 1 1 1 5 1.0 ใชไ้ด ้
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ข้อ การพฒันาบุคลากร 

การพจิารณาของผู้เชียวชาญ ผลรวม

ของ

คะแนน

(ΣR) 

IOC แปล

ความ

หมาย 
คนท ี

1 

คนท ี

2 

คนท ี

3 

คนท ี

4 

คนท ี

5 

17. มี ก า ร ส นั บ ส นุ น ง บ 

ประมาณเพือการเข้าร่วม

สมัมนาทีเหมาะสม 1 1 1 1 1 5 1.0 ใชไ้ด ้

18. มีการนาํผลจากการสัมมนา

ม า ถ่ า ย ท อ ด ใ ห้ ผู ้ อื น ใ น

โรงเรียน 1 1 1 1 1 5 1.0 ใชไ้ด ้

 ด้านการนิเทศภายใน         

19. มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ

ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ย ใ น ข อ ง

โรงเรียน 1 1 1 0 1 4 0.8 ใชไ้ด ้

20. มีการวิเคราะห์องค์กรและ

ทาํแผนการนิเทศภายใน 1 1 1 0 1 4 0.8 ใชไ้ด ้

21. มีการจดัทาํเนือหาการนิเทศ

ตามยุทธศาสตร์และแผนที

ทาํไว ้ 1 1 1 1 1 5 1.0 ใชไ้ด ้

22. มีการจดัทาํกาํหนดการและ

ประชาสมัพนัธใ์ห้ทราบทวั

กนั 1 1 1 1 1 5 1.0 ใชไ้ด ้

23. มีการประเมินผลการนิเทศ

ภายใน 1 1 1 1 1 5 1.0 ใชไ้ด ้

24. มีการสรุปผลการนิเทศ 1 1 1 0 1 4 0.8 ใชไ้ด ้

 ด้านการศึกษาต่อ 

25. มีนโยบายสนบัสนุน

การศึกษาต่อของครูผูส้อน 1 1 1 0 1 4 0.8 ใชไ้ด ้
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ข้อ การพฒันาบุคลากร 

การพจิารณาของผู้เชียวชาญ ผลรวม

ของ

คะแนน

(ΣR) 

IOC แปล

ความ

หมาย 
คนท ี

1 

คนท ี

2 

คนท ี

3 

คนท ี

4 

คนท ี

5 

26. มีการส่งเสริมการศึกษาต่อ

ตามการวางแผนอตัรากาํลงั

ทีเหมาะสม 1 1 1 1 1 5 1.0 ใชไ้ด ้

27. มีการประชุมชีแจงเกียวกบั

นโ ย บ า ย สนับ สนุ น ก า ร 

ศึกษาต่อ 1 1 1 0 1 4 0.8 ใชไ้ด ้

28. มีการอาํนวยความสะดวก

ในดา้นเอกสารการลาศึกษา

ต่อ 1 1 1 1 1 5 1.0 ใชไ้ด ้

29. มี ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์

เงือนไขการลาศึกษาต่อให้

ครูไดท้ราบ 1 1 1 1 1 5 1.0 ใชไ้ด ้

30. มี ก า ร ว า ง แ ผ น ช ด เ ช ย

อตัรากาํลงัก่อนไปศึกษาต่อ 1 1 1 0 1 4 0.8 ใชไ้ด ้

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ   

ค่าความเชือมันของแบบสอบถาม 
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R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

Case Processing Summary 

 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

  Excluded(a) 0 .0 

  Total 30 100.0 

 

Item-Total Statistics 

 

  

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

อบรม1 101.27 377.582 .492 .976 

อบรม2 101.03 380.378 .578 .975 

อบรม3 101.13 376.051 .758 .974 

อบรม4 101.13 376.464 .696 .974 

อบรม5 100.93 379.582 .689 .974 

อบรม6 100.87 379.913 .541 .975 

ดูงาน7 101.37 372.516 .631 .975 

ดูงาน8 101.47 364.602 .832 .974 

ดูงาน9 101.50 368.534 .761 .974 

ดูงาน10 101.37 370.447 .777 .974 

ดูงาน11 101.33 367.816 .816 .974 

ดูงาน12 101.37 370.447 .777 .974 

สมัมนา 13 101.27 370.547 .845 .974 

สมัมนา 14 101.20 369.062 .849 .974 

สมัมนา 15 101.20 367.821 .888 .973 

สมัมนา 16 101.23 369.840 .867 .973 
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Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

สมัมนา 17 101.33 368.023 .887 .973 

สมัมนา 18 101.37 366.654 .854 .973 

นิเทศภายใน19 100.77 387.013 .656 .975 

นิเทศภายใน20 100.90 389.817 .430 .975 

นิเทศภายใน21 100.97 380.516 .768 .974 

นิเทศภายใน22 100.97 378.861 .701 .974 

นิเทศภายใน23 101.03 382.309 .652 .975 

นิเทศภายใน24 101.00 377.586 .737 .974 

การศึกษาต่อ25 101.43 361.220 .858 .973 

การศึกษาต่อ26 101.53 361.706 .866 .973 

การศึกษาต่อ27 101.50 364.948 .801 .974 

การศึกษาต่อ28 101.57 362.530 .826 .974 

การศึกษาต่อ29 101.53 357.844 .860 .973 

การศึกษาต่อ30 101.70 362.286 .798 .974 

 

Scale Statistics 

 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

104.73 397.857 19.946 30 

  

Reliability Statistics 

 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.975 30 
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ประวตัผิู้วิจยั 

 

ชือ - นามสกุล   :  นายพีรพฒัน์  ฐานะวฒันกุล 

วนั เดอืน ปี เกดิ              :  12 พฤษภาคม  2503 

ทีอยู่ปัจจุบนั        :  บา้นเลขที 573 ตาํบลนาอาน อาํเภอเมือง จงัหวดัเลย 

 

การศึกษา  

 พ.ศ. 2548   : ปวส. โรงเรียนเทคโนโลยเีลยบริหารธุรกิจ 

                          สาขาการบญัชี 

 พ.ศ. 2550 :  ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย  

                         สาขาบริหารธุรกิจ (การจดัการทวัไป) 

ประสบการณ์การทํางาน  

 พ.ศ. 2552 :  ตาํแหน่ง เจา้หนา้ทีธุรการโรงเรียน 

    สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

 พ.ศ. 2556 :  ตาํแหน่ง คณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน  

  โรงเรียนบา้นโคนผง   

  สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3  

    อาํเภอภูเรือ  จงัหวดัเลย 
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