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บทคัดยอ 
 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ  ศึกษาสาระของความตองการการพัฒนาของครู
ประถมศึกษาโรงเรียนไผทอุดมศึกษา วิธีการพัฒนาตนเองของครูประถมศึกษาโรงเรียนไผท
อุดมศึกษา  และศึกษาขอเสนอแนะของครูประถมศึกษาโรงเรียนไผทอุดมศึกษา  ประชากรในการ
วิจัยคือ ครูโรงเรียนไผทอุดมศึกษา ที่สอนระดับประถมศึกษา ปที่ 2 และประถมศึกษาปที่ 3 จํานวน 
40 คน    เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม   สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคารอยละ   

ผลการวิจัยพบวา   สาระของความตองการพัฒนาทั้ง 4 ดาน อยูในระดับมากที่สุด   เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน  พบวา  ตองการพัฒนาในเรื่องการจัดการในชั้นเรียนสูงที่สุด   รองลงมาคือ
เร่ืองการทําวิจัยในชั้นเรียนและการวัดและประเมินผล    ต่ําสุดคือเร่ืองเทคนิคการเรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ    

วิธีการพัฒนาตนเองทั้ง 5 วิธี อยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา  ศึกษาดวย
ตนเองสูงที่สุด รองลงมาคือการฝกอบรม   การเขารวมสัมมนา   การศึกษาดูงาน ตามลําดับ  ต่ําสุด
คือการศึกษาตอ  

ขอเสนอแนะดานสาระของความตองการพัฒนา พบวา ครูมีความตองการใหโรงเรียนควร
จัดวัสดุอุปกรณการจัดการในชั้นเรียนใหเพียงพอกับความตองการ  มีจํานวนผูตอบแบบสอบถาม
สูงสุด รองลงมาคือ ควรมีการอบรมเรื่องการทําวิจัยในชั้นเรียน ต่ําสุดคือ ผูบริหารควรทราบถึง
ปญหาของครูในโรงเรียนที่เกิดขึ้นอยางจริงจัง เพื่อนํามาปรับปรุงและแกไข ดานวิธีการพัฒนา
ตนเอง พบวา ผูบริหารควรจัดครูเขาอบรมใหตรงกับหนาที่งานที่รับผิดชอบ มีจํานวนผูตอบ
แบบสอบถามสูงสุด รองลงมาคือ ควรใชเวลาในการอบรมนอยกระชับเนื้อหา ต่ําสุดคือ ควรมีการ
จัดสัมมนานอกสถานที่ 
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Abstract 
 
This study aimed to reveal the thematic needs for self-improvement of primary education 

teachers of Pathai Udom Suksa School, the methods for self-improvement of primary education 
teachers of Pathai Udom Suksa School, and to disclose the recommendations given by primary 
education teachers of Pathai Udom Suksa School.  The population used in this study comprised 
40 primary education teachers at which they had taught in Prathomsuksa 2 and Prathomsuksa 3 
classes.  The instrument used in this study was questionnaire.  The statistical procedures used in 
analyzing data were mean, standard deviation, and percentage.       

The findings indicated that the thematic needs for all four aspects of self-improvement 
were of the highest level.  Being considered by each aspect, it indicated that their need for self-
improvement in developing class management was of the highest level; the second were class 
research, and measurement and evaluation; the lowest was learning and teaching techniques of 
which they had been emphatically centered on the learners.    

All five methods for self-improvement were of a high level.  Being considered by each 
aspect, it indicated that self-education was of the highest; the second were training, seminar 
participation, and educational excursion respectively; and, ongoing further education was of the 
lowest.   

The recommendations pertaining to the thematic needs for self-improvement were as 
follows: the school should provide the teacher the materials and tools necessary for class 
management in a sufficient amount was of the highest frequency; the second was training on class 
research should be held; and the school administrator should know all problems pertaining to the 
teachers and put them under consideration solemnly so that the problems could be attenuated and 
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solved rightly.  The recommendations pertaining to the methods for self-improvement were as the 
following: the administrator should allocate the teachers to be participated in training 
conformably to their responsibility was of the highest frequency; the second were that the least 
duration of time should be spent for each training course, and the contents provided in training 
should be compact as most as possible; and the lowest was that the seminar should be held in 
another place rather than in the school as such.           
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 
 การจัดระบบการศึกษาของไทยไดมีการพัฒนา เปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง เพื่อให
สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ และความกาวหนาทางเทคโนโลยี นับตั้งแตปพุทธศักราช 2542 
เปนตนมา มีแนวคิดที่จะใชการศึกษาเปนเครื่องมือและกระบวนการสําคัญในการทําใหคนไทยมี
คุณภาพ ที่จะนําพาประเทศไทยใหสามารถแขงขันในสังคมโลกและเกิดความยั่งยืนบนพื้นฐานของ
ความเปนไทย ดวยเหตุนี้จึงไดมีการกําหนดใหมีการปฏิรูประบบบริหารและระบบการจัดการ
การศึกษา เปนพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542ซ่ึงเปนกฎหมายแมบททาง
การศึกษาฉบับแรกในประวัติการศึกษาไทย (ธรรมเกียรติ กันอริ,2543:15) โดยมีขอกําหนดใหมีการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบโครงสรางองคกร เพื่อใหเอื้อตอการจัดการศึกษาที่นําไปสูผลสัมฤทธิ์ตาม
จุดมุงหมายของการจัดการศึกษาเปนสําคัญ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ได
เนนความสําคัญในการปฏิรูป 5 ดาน คือ การปฏิรูประบบการศึกษา การปฏิรูปการเรียนรู การปฏิรูป
ระบบบริหารและการจัดการศึกษา การปฏิรูปครู คณาจารย และบุคคลทางการศึกษา และการปฏิรูป
ระบบทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ,2542) 
 จากการปฏิรูปการเรียนรูใหมีการสอนที่มุงเนนกระบวนการคิดมากกวาการจํา ครูจึงตองมี
วิธีในการสอน การใชคําถาม ใหเหมาะสมกับผูเรียน คําตอบของผูเรียนเกิดจากกระบวนการ
แสวงหาความรูที่หลากหลาย ผูเรียนตามเปาหมายของครู กลาคิด กลาแสดงออกอยางสรางสรรค
ดังนั้น การสงเสริมการพัฒนาครูใหพรอมดวยคุณธรรม จริยธรรม ความรู ความสามารถ เปนหัวใจ
สําคัญในการปฏิรูปการเรียนรูของผูเรียน การที่ครูจะมีคุณภาพและมีมาตรฐานในวิชาชีพไดนั้น ครู
ตองตระหนักถึงการพัฒนามาตรฐานในวิชาชีพของตนเปนสําคัญ เปาหมายในการพัฒนาคํานึงถึง
ประโยชนสวนรวม สงผลใหเกิดการสรางและพัฒนาวิชาชีพอยางถาวร มีเกียรติภูมิเปนตัวอยางได
ทั้งดานวิชาชีพและสวนบุคคล (สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา,2546) และดวยเหตุที่สถานศึกษาเอกชน
มีสวนในการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพสูงสุดแกผูเรียน โดยมีจักรที่สําคัญในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  คือ  “ครู” จึงทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาความตองการพัฒนาตนเองของครู
ประถมศึกษาโรงเรียนไผทอุดมศึกษา เพื่อเปนขอมูลสําหรับการพัฒนาตนเองของครูประถมศึกษา
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โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของจะไดใช
ประโยชนในการแกไขปญหาและการวางแผนพัฒนาครูตามเปาหมายของการจัดการศึกษาตอไป 
 จากปญหาดังกลาว ทําใหผูวิจัยเห็นวาการที่จะบริหารโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพและเปนที่
ยอมรับของผูปกครองในการตัดสินใจนําบุตรหลานมาเขาศึกษาในโรงเรียนได โรงเรียนจําเปนตอง
มีการพัฒนาโดยเฉพาะอยางยิ่งครูตองพัฒนาตนเองใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่องเพื่อเปนนักสราง
ที่เปยมดวยคุณภาพและคุณธรรมใหเกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพครู ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาการพัฒนาตนเองของครูประถมศึกษาโรงเรียนไผทอุดมศึกษา 
 
1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย  

1. เพื่อศึกษาสาระของความตองการการพัฒนาของครูประถมศึกษา โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 
2. เพื่อศึกษาวิธีการพัฒนาตนเองของครูประถมศึกษา โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 
3. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะเกี่ยวกับความตองการการพัฒนาตนเองของครูประถมศึกษา 

โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 
 
1.3 ขอบเขตของการศึกษา 

ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  ไดแก  ครูโรงเรียนไผทอุดมศึกษา  ที่สอนระดับ
ประถมศึกษา ปที่ 2 และประถมศึกษาปที่ 3  จํานวน 40 คน  
 
1.4   กรอบแนวคิดในการวิจัย 

  ตัวแปรที่ศึกษา                                                           
  

ความตองการการพัฒนาตนเองของคร ู

สาระของความตองการการพัฒนา วิธีการพัฒนาตนเอง 

1. การทําวิจยัในชั้นเรียน 
2 เทคนิคการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
3. การจัดการในชั้นเรียน 

       4. การวัดและประเมนิผล 

1. ศึกษาดวยตนเอง 
2. ฝกอบรม 
3. การเขารวมสัมมนา 
4. การศึกษาดงูาน 
5. ศึกษาตอ 
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1.5 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการศึกษา 
1. ผลของการวิจัยทําใหผูบริหารทราบถึงระดับความตองการในการพัฒนาตนเองของครูใน 

โรงเรียนไผทอุดมศึกษาที่สอนระดับชั้นประถมศึกษาวามีความตองการในการในการพัฒนาตนเอง
ดานใดบาง 

2. เพื่อใชเปนขอมูลในการจัดการพัฒนาของครูโรงเรียนไผทอุดมศึกษาที่สอนระดับชั้น 
ประถมศึกษา 

3. เปนขอมูลสําหรับผูที่มีสวนเกี่ยวของ นําไปใชกําหนดนโยบายวางแผนในการสงเสริม 
พัฒนาครูใหมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
1.6   นิยามศัพท 

1. ครูประถมศึกษาโรงเรียนไผทอุดมศึกษา หมายถึง ครูที่ปฏิบัติการสอนเต็มเวลาในโรงเรียน 
ไผทอุดมศึกษาและไดรับอนุญาตใหบรรจุเปนครูในโรงเรียน 

2. ความตองการในการพัฒนา หมายถึง กิจกรรมที่ครูมีความประสงคที่จะไดรับจากโรงเรียน 
หรือหนวยงานในสังกัดจัดใหมีขึ้นเพื่อ ใหครู มีโอกาสในการพัฒนาตนเองดานตางๆ 

3. ความตองการการพัฒนาตนเองของครู หมายถึง ความปรารถนาของครูที่จะพัฒนาตนเอง 
ใหมีความรู ความสามารถ และคุณธรรมเต็มศักยภาพที่แตละคนพึงมี โดยจําแนกเปน และการศึก 
ษาดวยตนเอง การฝกอบรมระยะสั้น การเขารวมสัมมนา การศึกษาตอ การศึกษาดูงาน การศึกษาตอ 

3.1. สาระ หมายถึง การจับขอความสําคัญหรือใจความสําคัญของเรื่อง แลวหยิบยกเอา
ความคิดหลักหรือประเด็นที่สําคัญของเรื่องมากลาวย้ําใหเดนชัด โดยใชประโยคสั้น ๆ แลวเรียบ
เรียงใหเปนระเบียบ  

3.1.1. วิจัยในชั้นเรียน หมายถึง การหาวิธีการแบบใหมในการแกปญหาการเรียน
ของนักเรียนหรือการสอนของครู  เพื่อประโยชนแกนักเรียนโดยใชขอมูลที่เชื่อถือได 

3.1.2. เทคนิคการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ หมายถึง การจัดกิจกรรมโดยวิธี
ตางๆ อยางหลากหลายที่มุงใหผูเรียนเกิดการ เรียนรูอยางแทจริงเกิดการพัฒนาตนและสั่งสม
คุณลักษณะที่จําเปนสําหรับการเปนสมาชิกที่ดีของสังคมของประเทศชาติตอไป การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่มุงพัฒนาผูเรียน จึงตองใชเทคนิควิธีการเรียนรูรูปแบบการสอนหรือกระบวนการ
เรียนการสอนที่ หลากหลายวิธี  

3.1.3. การจัดการในชั้นเรียน หมายถึง การจัดสภาพแวดลอมทั้งภายในและ
ภายนอกหองเรียน เพื่อสนับสนุนใหเด็กเกิดการเรียนรูอยางมีความสุข 
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3.1.4. การวัดและประเมินผล หมายถึง  กระบวนการตรวจสอบการสอนของ
ครูผูสอนและการเรียน ของนักเรียนที่จะบงชี้วาการเรียนการสอนมีผลสัมฤทธิ์เพียงใด ตาม
จุดประสงคของหลักสูตรวิชาตางๆ 

3.2. วิธีการพัฒนาตนเอง หมายถึง วิธีการพัฒนาตนเองเปนกิจกรรมปฏิบัติตนเพื่อการ
พัฒนาตนเอง เพื่อใหครูเปนผูที่มีความสามารถในการประกอบวิชาชีพ และปรับปรุงวิธีการ
ดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3.2.1. การศึกษาดวยตนเอง หมายถึง กระบวนการที่ใชในการคนควาและเสาะ
แสวงหาความรูของบุคคล ทั้งนี้โดยบุคคลนั้นจะมีความคิดริเริ่มดวยตนเอง มีความตั้งใจ มี
จุดมุงหมายในการแสวงหาความรูดวยตนเองเปนสําคัญโดยตองมีการวางแผนการเรียนอยางชัดเจน 
มีการเลือกแหลงขอมูลอยางถูกตองและเหมาะสม มีการวัดและประเมินผลตนเองอยางถูกตองตรง
ตามวัตถุประสงคในการเรียน 

3.2.2. การฝกอบรม หมายถึง กระบวนการที่ชวยเพิ่มพูนความถนัด ความรู ทักษะ 
หรือความชํานาญ ความสามารถของบุคคลใหมีเทคนิควิชาการ ในการทํางาน เพื่อใหบุคลากรเกิด
พฤติกรรมใหม 

3.2.3. การเขารวมสัมมนา หมายถึง การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรูและความ
คิดเห็น ระหวางผูเขารวมในเรื่องที่กําหนดหัวขอไวอยางชัดเจน มีกําหนดการและแบบแผนที่
แนนอน โดยมีผูเชี่ยวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิรวมบรรยาย อภิปราย หรือเสนอผลงานในรูปแบบตางๆ 

3.2.4. การศึกษาดูงาน หมายถึง การพาบุคลากรของหนวยงานไปศึกษาคนควาและ
เพิ่มพูนประสบการณในสถานที่ตางๆ 

3.2.5. การศึกษาตอ หมายถึง การเขารับการศึกษาตอจากสถาบันเพื่อใหมีความรู
สูงขึ้นและเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากร 

4. ภูมิหลัง หมายถึง อายุ การศึกษา และประสบการณการทํางาน 
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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 ในการวิจัยเพื่อศึกษาความตองการในการพัฒนาตนเองของครูประถมศึกษา โรงเรียนไผท
อุดมศึกษา คร้ังนี้ ผูวิจัย ไดศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของดังตอไปนี้ 

1. การบริหารงานบุคคลทางการศึกษา 
 -  บทบาทหนาที่ของครู 

2. การพัฒนาตนเอง 
 -  ความหมายของการพัฒนาตนเอง 
 -  ความสําคัญของการพัฒนาตนเอง   

3. สาระของความตองการการพัฒนา 
 -  การทําวิจัยในชั้นเรียน 
 -  เทคนิคการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 -  การจัดการในชั้นเรียน 
 -  การวัดและประเมินผล 

4. วิธีการพัฒนาตนเอง 
 -  การศึกษาดวยตนเอง 
 -  การฝกอบรม 
 -  การเขารวมสัมมนา 
 -  การศึกษาดูงาน 
 -  การศึกษาตอ  
  
2.1    การบริหารงานบุคคลทางการศึกษาบทบาทและหนาท่ีของคร ู
 (โดย สํานักงาน ก.ค.ศ. มติชน 26 กุมภาพันธ 2550) เจตนารมณแหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 มีจุดมุงหมายเพื่อรองรับกระบวนการ
บริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเกิดผลเปนรูปธรรมตามหลักธรร
มาภิบาล สํานักงาน ก.ค.ศ.ในฐานะหนวยงานที่ดูแลบังคับใชกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาดังกลาว จึงไดกําหนด วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค และยุทธศาสตร
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การดําเนินงานขององคกรใหสอดรับกับการปฏิบัติงานทางดานการบริหารงานบุคคลตาม
เจตนารมณที่กฎหมายกําหนด โดยมีวิสัยทัศน คือ มุงมั่นพัฒนาระบบและมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีเปาประสงคหลัก
เพื่อให ระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม มาตรฐาน
จูงใจขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
กําหนดยุทธศาสตรสําคัญ 4 ยุทธศาสตรคือ  

ยุทธศาสตรที่ 1 เสริมสรางมาตรฐานและความเขมแข็งของระบบบริหารงานบุคคลและ
พิทักษระบบคุณธรรม  

ยุทธศาสตรที่ 2 เสริมสรางประสิทธิภาพขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ยุทธศาสตรที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพองคกรการบริหารงานบุคคล  
ยุทธศาสตรที่ 4 วิจัยและพัฒนาเปนฐานการบริหารงานบุคคล  

แตการที่จะปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไวทุกประการได
นั้น ส่ิงสําคัญประการหนึ่งที่สํานักงาน ก.ค.ศ.ดําเนินการควบคูกันไปเปนคูขนาน คือ การพัฒนา
บุคลากรขององคกรในทุกรูปแบบอยางตอเนื่องเพื่อใหมีคุณธรรม ความรู ทักษะความสามารถ ขวัญ
กําลังใจและคุณภาพชีวิตที่ดีตามสมรรถนะที่กําหนด พรอมตอการปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จ
ในทุกสถานการณ ทั้งนี้ รูปแบบการพัฒนาที่ไดดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ 2549 ที่ผานมา และ
ในปงบประมาณ พ.ศ.2550 ไดแก  

1. การพัฒนาทางดานความรูในการปฏิบัติงาน โดยสงอบรมกับหนวยงานภายนอกและจัด
อบรมเอง อาทิ หลักสูตรทางดานกฎหมาย หลักสูตรทางดานการบริหารจัดการและการ
บริหารการเปลี่ยนแปลงและหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  

2. การพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานทุกดาน อาทิ ทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศทั้ง
ระดับพื้นฐาน ระดับกลาง และระดับสูง ทักษะทางดานภาษาตางประเทศทั้งภาษาอังกฤษ 
ภาษาจีน และภาษาญี่ปุน  

3. การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และรณรงคสรางจิตสํานึกในการปฏิบัตริาชการ  
4. การจัดการความรูในองคกร (knowledge Management) โดยการจัดตั้งศูนยการเรียนรู

สํานักงาน ก.ค.ศ.เพื่อใชเปนแหลงการเรียนรูของหนวยงานทั้งทางดาน IQ EQ และสุขภาพ  
5. จัดเวทีความรูสํานึกงาน ก.ค.ศ.โดยใหบุคลากรผูเชี่ยวชาญถายทอดความรู และแลกเปลี่ยน

ประสบการณกับผูบริหารและเจาหนาที่ปฏิบัติงาน ทุกสัปดาห  
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 จากการดําเนินการที่ไดกลาวมาขางตน สํานักงาน ก.ค.ศ.เรามุงหวังที่จะพัฒนางานและ
พัฒนาบุคลากรของหนวยงานใหเปนผูปฏิบัติงานมืออาชีพ (Professional) มีจิตใจบริการ (Service 
Mind) และเปนผูรอบรู (Knowledge Worker) เพื่อปฏิบัติงานมุงผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายที่กําหนด
ทุกประการ อันจะสงผลที่ดีตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติใหกาวหนาตอไป  
 
2.2 ครู  
 กาญจนา ไชยพันธุ (2545 : 57) ไดกลาวถึงบทบาทของครู ไววา “ครู คือ ผูจัดส่ิงแวดลอม 
สรางวัฒนธรรมและจัดสรรทรัพยากรสําหรับผูเรียนไดเรียนรูเต็มตามศักยภาพตามวัตถุประสงค
ของหลักสูตรและจุดมุงหมายการศึกษา” 
 ในการพัฒนาการศึกษาไมใชคํานึงถึงแตเพียงกระบวนการจัดการเรียนการสอนแตเพียง
อยางเดียว ควรคํานึงถึงผูเรียน และผูสอนควรปรับปรุงตัวเอง ในที่นี้ครูหรือของผูสอนควรเขาใจใน
ตัวนักเรียนหรือจัดสิ่งแวดลอมอยางไร เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ดังนั้นครูจึงตองเขาใจใน
บทบาทและหนาที่ของตนเอง คือ     (กาญจนา ไชยพันธุ,2545 : 57-58) 

1. ครูตองเขาใจความแตกตางระหวางบุคคล นักเรียนแตละคนในหองจะมีความแตกตางตั้งแต
พัฒนาการของเขา ส่ิงแวดลอม การอบรมเลี้ยงดู เชาวนปญญา อารมณ สังคม ฯลฯ เวลาจัดกิจกรรม
ครูคํานึงถึงส่ิงเหลานี้และเอาใจใสเปนรายบุคคล 

2. ครูควรเตรียมเนื้อหาและกิจกรรมหรือวิธีการใหสอดคลองกับพัฒนาการของนักเรียนและ
สอดคลองกับเนื้อหาที่เรียน 

3. ครูตองรูจักใหการเสริมแรง ซ่ึงมีทั้งวาจา การใหกําลังใจ การเสริมแรงจะชวยใหนักเรียน
เกิดการเรียนรู 

4. ครูควรจัดกิจกรรมและสถานการณใหนักเรียนไดแสดงออกและคิดอยางสรางสรรค 
รวมทั้งฝกคิด ฝกทํา และปรับปรุงตนเอง การใชแหลงเรียนรูที่หลากหลายเชื่อมโยงกัน 

5. ครูควรสงเสริมใหนักเรียนไดแสดงออกไมวาจะเปนการพูดหรือการกระทํา 
6. ครูควรฝกฝนกริยามารยาทและวินัยตามวิถีวัฒนธรรมไทย 
7. ครูควรเมตตานักเรียนอยางทั่วถึงทุกคน  

 นอกจากบทบาทที่สําคัญของครู ในฐานะเปนผูสรางคนในสังคม ใหมีศักยภาพในการ
พัฒนาตนเอง และพัฒนาประเทศดังกลาว ครูยังมีหนาที่สําคัญที่เกี่ยวของกับการศึกษา คือ ครูเปน
เครื่องจักรกลสําคัญในการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา การเปล่ียนแปลงดังกลาวจะตองเกิดขึ้นใน
โรงเรียนในหองเรียนทุกระดับชั้นและทุกประเภท และในระบบการศึกษา ครูตองชวยและช้ีแนะ
นักเรียนใหแสวงหาความรู ทั้งยังตองสอนนักเรียนใหตระหนักในเอกลักษณของตน มีขันติธรรม 
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พรอมที่จะรับความคิดเห็นของผูอ่ืนและวัฒนธรรมอื่น สามารถศึกษาตลอดชีวิต และเผชิญอนาคต
ดวยความเชื่อมั่น ดังนั้นภารกิจในการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบใหมนั้น ครูจึงมีหนาที่ ดังนี้ 
(รุง แกวแดง,2542 : 141) 

1. ศึกษาขอมูลของผูเรียนเปนรายบุคคล 
2. วิเคราะหคนหาศักยภาพของผูเรียน 
3. รวมกับผูเรียนในการสรางวิสัยทัศน 
4. รวมวางแผนการเรียน 
5. แนะนําการเรียน 
6. สรรหาสนับสนุนสื่อและอุปกรณการเรียน 
7. ใหผูเรียนสรางความรูเอง 
8. เสริมแรงจูงใจแกผูเรียน 
9. รวมประเมินผล 
10. เก็บรวบรวมขอมูล 

 กลาวโดยสรุปไดวา ครูมีบทบาทที่สําคัญยิ่งในดานสังคมเนื่องจากครูเปนผูมีความใกลชิด
กับการศึกษา ซ่ึงเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการเรียนรู จดัการเรียนการสอนและหาประสบการณที่
เหมาะสมใหกบัผูเรียน ไดพฒันาศักยภาพดานตางๆ และสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยาง
ความสุข ซ่ึงการที่ครูจะทําหนาที่นี้ไดเปนอยางดี ครูจะตองมีการพัฒนาตนเอง ใหเปนผูที่มีความรู
ความสามารถ ใหเทาทนัวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตางๆอยูเสมอ รวมถึงพัฒนาทัศนคต ิคุณธรรมและ
จริยธรรม ใหเกิดความภาคภมูิใจตระหนักถึงความสําคัญของวิชาชีพของตนเอง 
 
2.3 การพัฒนาตนเอง 
 เปนที่ยอมรับกันโดยทัว่ไปวา การพัฒนาตนเปนหนาทีห่ลักของมนุษย เพราะการทีบุ่คคล
ไดรับการพัฒนาแลวจะนํามาซึ่งความสําเร็จในดานตางๆ ทั้งดานการงาน และการดํารงชีวิต และมี
ความเชื่อวาตนเองสามารถพัฒนาควบคุมตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ความหมายของการพัฒนาตนเอง 
 ครูเปนบุคคลสําคัญที่สรางเด็กใหมีลักษณะที่พึงประสงค โดยการสอนและปฏิบัติตอ
นักเรียนอยางถูกตองตามหลักการ เพื่อพัฒนานักเรียนใหเปนคนเกง ดี มีความสุข มีคุณธรรมและ
จริยธรรม การที่ครูจะพัฒนานักเรียนใหมีลักษณะที่พึงประสงคดังกลาวได ครูจะตองพัฒนาตนเอง
ใหเปน ผูที่มีอุดมการณ มีใจรักในการสอน ใฝหาความรู มีความชํานาญในการสอน ยิ่งในปจจุบัน
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีไดเขามามีบทบาทในการจัดการสื่อ ทําใหวิทยาการตางๆกาวหนาไป
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อยางรวดเร็ว สงผลใหครูตองมีการปรับตัวและพัฒนาใหทันกับการเปลี่ยนแปลงตางๆเหลานั้นเพื่อ
พัฒนานักเรียนใหไปสูจุดมุงหมายของการจัดการศึกษา แตถาครูขาดการพัฒนาตนเอง ครูก็ไม
สามารถพัฒนาผูเรียนใหบรรลุวัตถุประสงคของการจัดการศึกษาไดเลย ซ่ึงมีนักวิชาการไดให
ความหมายของการพัฒนาตนเอง ดังนี้ 
 สงวน สุทธิเลิศอรุณ (2543 : 145) กลาววา การพัฒนาตนเองคือ การสรางความเปนคนใหม
ในตนเองใหมีสุขภาพการที่แข็งแรง สุขภาพจิตที่ดี มีทักษะกําลังใจ มีจุดมุงหมายของชีวิต และเปน
มิตรกับบุคคลทั่วไป 
 ราตรี พัฒนรังสรรค (2542 : 2) ไดใหความหมายวา การพัฒนาตนเอง หมายถึง เปนการ
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงตัวบุคคลใหดีขึ้น ทั้งดานรางกายและดานจิตใจ ใหกลายเปนบุคคลที่สมบูรณ 
จะนํามาซึ่งความสุข ความเจริญสูตนเอง สังคม และประเทศชาติ 
 สุชา ไอยราพงศ (2542 : 21) ไดใหความหมายวา การพัฒนาตนเองหมายถึง การที่บุคคลได
แนวทางในการแสวงหาความรู ทักษะ และสมรรภาพดานตางๆเพื่อนํามาใชในการดําเนินชีวิต ซ่ึง
จะทําใหเปนบุคคลทีมีความสงบสุข มีความเจริญกาวหนา เปนที่ยอมรับของบุคคลในสังคมนั้นๆ 
 จากความหมายดังกลาวขางตน จึงสรุปไดวา การพัฒนาตนเอง หมายถึง การเปลี่ยนแปลง
ตนเองตามศักยภาพที่มีอยูใหดีขึ้น ทั้งทางกาย จิตใจ และอารมณ  เพื่อใหตนเปนบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพ และเปนประโยชนตอผูอ่ืน สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางสันติสุข 
ความสําคัญของการพัฒนาตนเอง 
 ในปจจุบันการศึกษาเรื่องการพัฒนาตนเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งเนื่องจากสภาพของโลกและ
เหตุการณในปจจุบันไดมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะเมื่อยางเขาสูยุคของขาวสาร
ขอมูลหรือที่เรียกวาเปนยุคของโลกคลื่นที่สามทําใหเกิดการรวมตัวของทรัพยากรขึ้น เมื่อโลกอยูใน
สภาวะที่ไรพรมแดนการแขงขันกันเพื่อชวงชิงทรัพยากรจึงมีมากขึ้นเปนทวีคูณ ซ่ึงอาจเปรียบไดวา
เปนสงครามแยงชิงขาวสารในดานขอมูลความรู จะเห็นไดวาการเปลี่ยนแปลงเชนนี้ทําใหเกิดการ
ตื่นตัวและหวาดวิตกขึ้น ผูที่ปลอยใหกลไกการเปลี่ยนแปลงดําเนินไปโดยไมพยายามกาวใหทันจะ
กลายเปนผูที่ลาหลังและเสียประโยชนไปในเวลาอันรวดเร็วดังนั้นการพัฒนาตนเองเพื่อใหเรียน
รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัตนเพื่อความอยูรอดของชีวิตจึงเปนสิ่งที่จําเปน    
(สุภัททา ปณฑะแพทย,2542 : 237) 
 แสวง สาระสิทธิ์ (2535 : 1) ไดกลาววา การพัฒนาตนเอง (self - development) เปนส่ิง
สําคัญและจําเปนสําหรับมนุษยทุกคน ผูหวังความเจริญกาวหนาและความสุขในชีวิตตลอดจน
ความสําเร็จในการงาน โดยปกติมนุษยจะเรียนรูส่ิงตางๆที่อยูรอบตัวดวยวิธีการซึมซาบเอา
ประสบการณที่ตนไดรับ(assimilation) และพัฒนามาเปนระบบตน(self) ซ่ึงจะมีลักษณะที่แตกตาง
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กันไปเพราะมนุษยเปนศูนยกลางของประสบการณตั้งแตแรกเกิดจนกระทั่งตาย กระบวนการเรียนรู
ประสบการณดังกลาวของมนุษยจึงเปนแนวทางในการปรับตัวใหเหมาะสม เพื่อตนจะมีชีวิตอยู
อยางมีความสุข มีความรุงโรจน และบรรลุจุดหมายของชีวิตตามสมควร จึงกลางไดวา ความ
พยายามเรียนรูส่ิงแวดลอมรอบตัวของมนุษย เปนกระบวนการพัฒนาตนตามแนวทางที่ตนไดรู และ
เขาใจ ซ่ึงแตละคนอาจไดแนวทางในการพัฒนาตนที่แตกตางกันไป ขึ้นอยูกับขบวนการเรียนรูจาก
ประสบการณที่แตละคนไดรับนั่นเอง 
  
2.4 สาระของความตองการการพัฒนา 
การทําวิจัยในชั้นเรียน 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 24 และ มาตรา 30 ไดให
ความสําคัญกับการนําวิจัยไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยกําหนดใหสถานศึกษา
และหนวยงานที่ เกี่ยวของดําเนินการสงเสริม  สนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดลอมส่ือการเรียนและส่ิงอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ทั้งนี้ผูสอนและ
ผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตางๆ นอกจากนี้
สถานศึกษาควรพัฒนากระบวนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพโดยการสงเสริมใหผูสอน
สามารถทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับการศึกษา 
(ชาตรี เกิดธรรม,2545 : 1)   

ชาตรี เกิดธรรม (2545 : 12) ไดกลาววา การวิจัยในชั้นเรียน เปนการพัฒนาทางเลือกในการ
แกปญหาไดอยางเหมาะสม เกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพที่สุดในชั้นเรียน 

ชาตรี สําราญ (2546 : 7) ไดกลาววา การวิจัยในชั้นเรียน เปนกระบวนการคนหาคําตอบ
อยางเปนระบบมีแบบแผน มีจุดมุงหมายที่แนนอน โดยอาศัยวิธีการที่นาเชื่อถือไดเพื่อแกปญหาใน
ช้ันเรียน 

มาลี จันทรชลอ (2545 : 5) ไดกลาววา การวิจัยในชั้นเรียน คืองานวิจัยเล็กๆ (Small Scale) 
ซ่ึงครูผูดูแลเด็กมุงที่จะแกปญหาที่ เกิดขึ้นในขณะที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  โดยใช
กระบวนการแกปญหาควบคูไปกับกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกระบวนการ
วัดผลประเมินผล นั่นคือ การวิจัยในชั้นเรียน คือการทดลองยุทธวิธีใหมๆในการแกปญหาของครู
ผูดูแลเด็ก ซึ่งคิดคนขึ้นมาเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนตามปกติ แตหวังใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนรูทั้งครูผูดูแลเด็ก และเด็กมากที่สุด  
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วิมล วองวานิช (2547 : 15) ไดกลาววา การวิจัยในชั้นเรียน คือการวิจัยที่ทําโดยครูผูสอนใน
หองเรียน เพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้นในหองเรียนและนําผลมาใชในการปรับปรุงการเรียนการสอน 
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน 
ความสําคัญของการวิจัยในชั้นเรียน 
 การวิจัยในชั้นเรียน เปนการพัฒนาทางเลือกในการแกปญหาไดอยางเหมาะสมดวยตัวของ
ครูผูสอนเอง มีจุดมุงหมายที่สําคัญเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนใหเกิดผลผลดีที่สุดดวยตัว
ของครูเองซึ่งการวิจัยในชั้นเรียนมีความสําคัญ ดังนี้ 

1. เปนการพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนดวยการวิจัย โดยการนํา
นวัตกรรม เทคนิค หรือวิธีการที่มีคุณภาพ ผานกระบวนการวิจัยที่นาเชื่อถือไดมาแลว มาใช
แกปญหาในชั้นเรียนโดยตรง อันจะมีผลใหการจัดการเรียนการสอน บรรลุผลตามจุดประสงคที่วาง
ไว 

2. เปนการพัฒนาวิชาชีพครูใหมีมาตราฐานยิ่งขึ้นและยังเปนการแสดงถึงความกาวหนาทาง
วิชาชีพครู 

3. เปนการเผยแพรความรูจากการปฏิบัติจริง อันจะเปนประโยชนสําหรับผูบริหารหรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของดวย 

4. เปนการสงเสริมสนับสนุนความกาวหนาดานการวิจัยทางการศึกษา และสามารถนํา
ผลการวิจัยไปใชเปนผลงานทางวิชาการเพื่อขอกําหนดตําแหนงใหสูงขึ้นได 

5. เปนการสงเสริมหรือพัฒนาผูเรียนใหตรงตามศักยภาพของผูเรียนแตละคน 
การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 วีระเดช  เชื้อนาม (2542) ไดกลาววา การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เปนการ
สอนที่ตองจัดเนื้อหาและกิจกรรมใหเหมาะสมกับความสามารถ และความสนใจของเด็ก และที่
สําคัญควรเปนการสอนที่มุงเนนใหเด็กไดลงมือกระทํา โดยเริ่มตั้งแตวางแผน คนควาและปฏิบัติ
จริง 
 ไพรัช ถิตยผาด (2548) ไดกลาววา การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ คือการกําหนด
หลักสูตรการจัดการเรียนรูที่มุงประโยชนสูงสุดแกผูเรียนเพื่อใหผูเรียนแตละคนเกิดการเรียนรูที่
แทจริงเรียนรูอยางมีความสุขโดยผานกระบวนการที่เปนไปตามธรรมชาติ เต็มตามศักยภาพ และ
สนองความแตกตางของผูเรียนแตละคน เพื่อใหภาระกิจของสถานศึกษาดังกลาวบรรลุเปาหมาย 
สามารถจัดการศึกษาที่ยึดหลัก 3 ประการ คือ หลักการผูเรียนที่มีความสําคัญสูงสุดที่เนนการ
จัดระบบการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาพลังความคิดสรางสรรคอยางเต็มศักยภาพในฐานะเปน
เปาหมายหลักของการจัดการศึกษาหลักการเรียนรูดวยตนเอง ที่มุงเสริมสรางใหผูเรียนมีนิสัยรักการ
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อานเปนทักษะพื้นฐานของบุคคลแหงการเรียนรูที่ผูเรียนมีโอกาสเรียนรูอยางเทาเทียมและทั่วถึง 
ตลอดจนรองรับเศรษฐกิจที่ใชความรูเปนฐาน กระทรวงศึกษาธิการจึงไดใหความสําคัญอยางยิ่งตอ
การปฏิรูปการเรียนรู เนื่องจากตระหนักดีวา การปฏิรูปการเรียนรู คือหัวใจสําคัญของการปฏิรูป
การศึกษา ซ่ึงในระยะเวลาที่ผานมากระทรวงศึกษาธิการไดทุมเทเพื่อดําเนินการในเรื่องนี้อยาง
ตอเนื่องจริงจัง สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมการทํางาน สามารถเปลี่ยนแปลง
แนวคิดและวิธีการในการจัดการเรียนรูอยางเปนองครวมไดอยางเปนระบบดังนั้นเพื่อตอบสนอง
หลักการการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญที่สุด 
รูปแบบวิธีการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
 กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เปนกระบวนการเรียนรูที่มุงจัดกิจกรรมที่
สอดคลองกับการดํารงชีวิตเหมาะสมกับ ความสามารถ ความสนใจของผูเรียน โดยผูเรียนมีสวน
รวมและลงมือปฏิบัติทุกขั้นตอน จนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง 
รูปแบบการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 Cippa model 
 C : Construct  ใหผูเรียนสรางความรูดวยตนเอง 
 I  : Interaction  ใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธตอกัน แลกเปลี่ยนประสบการณซ่ึงกัน
    และกัน 
 P : Participation  ใหผูเรียนมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรู 
 P : Process / Product ใหผูเรียนไดเรียนรูกระบวนการควบคูกันไปกับผลงาน 
 A : Application  ใหผูเรียนนําความรูประยกุตใช 
ตัวบงชี้การเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ 
 ตัวบงชี้ดานผูเรียน 
  -  ประสบการณตรง สัมพันธกับสิ่งแวดลอม 
  -  ทํากิจกรรมและแลกเปลี่ยนความรูจากกลุม 
  -  ฝกคิด สรางสรรค แสดงออก มีเหตุผล 
  -  ฝกคน รวบรวมขอมูล หาคําตอบ แกปญหาและสรางความรูดวยตนเอง 
  -  เลือกทํากิจกรรมตามความถนัด ความสนใจ อยางมีความสุข 
  -  ฝกตนเองใหมีวินัย มีความรับผิดชอบในการทํางาน 
  -  ฝกประเมินและปรับปรุงตนเอง และยอมรับผูอ่ืน สนใจใฝรูอยางตอเนื่อง 
 ตัวบงชี้ดานครู 
  -  เตรียมทั้งเนื้อหาวิธีการ 
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  -  จัดบรรยากาศสิ่งแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรู 
  -  ใสใจผูเรียนเปนรายบุคคล 
  -  จัดกิจกรรมใหนักเรียนคิด ฝกปรับปรุงตนเอง และแสดงออกอยาง  
     สรางสรรค 
  -  จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรูจากกลุม 
  -  ใชส่ือการสอน ใชแหลงเรียนรูชีวิตจริง 
  -  ประเมินอยางตอเนื่อง 
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู 
  -  เปนกิจกรรมที่ใชความคิดวิเคราะห 
  -  เปนกิจกรรมที่ใชความรูลึกซึ้ง 
  -  เปนกิจกรรมที่มีลักษณะสนทนา อภิปราย สัมภาษณ ใชภูมิปญญาและ 
     ชุมชนมีสวนรวม 
หลักการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
  -  ผูเรียนรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเอง 
  -  เนื้อหาตรงตามความถนัด ความตองการ และเกิดประโยชนแกผูเรียน 
  -  ผูเรียนกําหนดกิจกรรมการเรียนรู รวมกิจกรรมอยางมีความสุข 
  -  ผูเรียน ครู เพื่อน มีสัมพันธภาพที่ดี 
  -  ครูเปนผูอํานวยความสะดวก 
การจัดการชั้นเรียน 
 ศิริภร ยุชัย (2551)การจัดการชั้นเรียน หมายถึง การจัดสภาพแวดลอมทั้งภายในและ
ภายนอกหองเรียน เพื่อสนับสนุนใหเด็กเกิดการเรียนรูอยางมีความสุข 
 ศศิธร ขันติธรางกูร (2551)  การจัดการชั้นเรียน หมายถึง การจัดสภาพของหองเรียน ที่สวน
ใหญเขาใจกันวา เปนการจัดตกแตงหองเรียนทางวัตถุหรือทางกายภาพ ใหมีบรรยากาศนาเรียนเพื่อ
สงเสริมการเรียนรูของนักเรียนเทานั้น แตถาจะพิจารณากันอยางละเอียดรอบคอบแลวการจัดการ
ช้ันเรียน ครูจะตองมีภาระหนาที่มากมายหลายดาน โดย ฮอล (Susan Colville-Hall:2004) ไดให
ความหมายของการจัดการชั้นเรียนไววา เปนพฤติกรรมการสอนที่ครูสรางและคงสภาพเงือนไขของ
การเรียนรูเพื่อชวยใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในชั้นเรียนซึ่งถือเปน
ชุมชนแหงการเรียนรู การจัดการชั้นเรียนที่มีคุณภาพนั้นตองเปนกระบวนการที่ดําเนินไปอยาง
ตอเนื่องและคงสภาพเชนนี้ไปเร่ือยๆ โดยสรางแรงจูงใจในการเรียนรู การใหผลยอนกลับและการ

DPU



14 

จัดการเกี่ยวกับการทํางานของนักเรียน ความพยายามของครูที่มีประสิทธิภาพนั้นหมายรวมถึง การที่
ครูเปนผูดําเนินการเชิงรุก มีความรับผิดชอบ และเปนผูสนับสนุน 
การจัดสภาพแวดลอมจะตองคํานึงถึงส่ิงตอไปนี้ 
 1. ความสะอาด ความปลอดภัย 
 2. ความอิสระอยางมีขอบเขตในการเลน 
 3. ความสะดวกในการทํากิจกรรม 
 4. ความพรอมของอาคารสถานที่ เชนหองเรียนหองน้ําหองสวม สนามเด็กเลนฯลฯ 
 5. ความเพียงพอเหมาะสมในเรื่องขนาด น้ําหนัก จํานวน สีของสื่อและเครื่องเลน 
 6. บรรยากาศในการเรียนรู การจัดที่เลนและมุมประสบการณตางๆ 
การวัดและประเมินผล 
 อนันต ศรีโสภา(2524:2) กลาววา การวัดและการประเมินผล เรามักจะไดยินคําวา การ
ทดสอบ การวัดผล และการประเมินผล สามคํานี้ใชสับสนอยูเสมอจนทําใหแยกกันไมออก ความ
จริงคําวา การทดสอบนั้น หมายถึง การใหคําถามที่เปนมาตรฐานชุดหนึ่งแกนักเรียนทําเพื่อจะวัด
ความรู ความสามารถและทักษะตางๆของนักเรียนแตละคน (Cronbach1970 p.26) ใหนิยามของการ
ทดสอบวา “การทดสอบเปนกรรมวิธีของการสังเกตพฤติกรรมของมนุษย และอธิบายการสังเกตนั้น
ดวยมาตรฐานจํานวนหรือการจําแนกประเภทอยางมีระบบ” สวนการวัดผลนั้น หมายถึง การ
กําหนดตัวเลขหรือสัญลักษณเขากับสิ่งของหรือเหตุการณที่เปนไปตามกฎ ถาดูนิยามที่ Cronbach
ใหทําใหความหมายของการทดสอบและการวัดผลมีความหมายใกลเคียงกันมาก 
 สวนนิยามของการประเมินผล ไดมีผูนิยามไวหลายอยางดวยกัน อาทิ Stufhebeam (1971) 
ไดกลาววา “การประเมินผลคือ กรรมวิธีของการจัดวางแผนการเก็บรวบรวม และการใหขอมูลที่
เปนประโยชนสําหรับการตัดสินใจในทางเลือกตางๆ” และนักการศึกษาบางทานก็กลาววา “การ
ประเมินผล คือ การพิจารณาความคลายคลึงกัน หรือความสอดคลองกันระหวางการกระทําและ
จุดมุงหมาย” สวนนิยามอื่นๆไดแก “การประเมินผลคือ กรรมวิธีการตัดสินใจของผูเชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับคุณคา หรือส่ิงที่เราตองการจะทราบ” สําหรับผูนิยามสองอันหลังนี้ผูประเมินผลจะตองมี
จุดมุงหมายของสิ่งที่จะประเมินผลอยูในใจไวกอนแลว บางครั้งการประเมินผลการศึกษามักจะเก็บ
รวบรวมขอมูลที่ปราศจากจุดมุงหมายโดยเฉพาะ เปนการเก็บรวบรวมขอมูลมาเพื่อชวยการ
ตัดสินใจในการกําหนดจุดมุงหมายมากกวา 
 การวัดและประเมินผลการศึกษานั้น เราไมไดวัดหรือประเมินผลสวนตางๆของตัวบุคคล 
หรือตัวนักเรียน แตเราวัดและประเมินผลเกี่ยวกับความรู ความสามารถ ความสนใจ ทัศนคติ 
ตลอดจนทักษะตางๆของนักเรียนตางหาก 
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2.5 วิธีการท่ีตองการในการพัฒนาตนเอง 
การศึกษาดวยตนเอง 
 ศุภวรรณ กรีน (2551) กลาววา การศึกษาดวยตนเอง การศึกษาดวยตนเอง คือ กระบวน
การศึกษาของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยเริ่มตนจากความตั้งใจ อยางมีจุดมุงหมายที่ชัดเจนตลอดจนมี
การวางแผนการเรียนรูมีการแสวงหาความรูโดยใชทักษะในการศึกษาคนควา และมีการวัดและ
ประเมินผลตนเองอยูตลอดเวลา 
 นางสุมาลี มีวุฒิสม(2551)กลาววา การศึกษาดวยตนเอง หมายถึง กระบวนการที่ใชในการ
คนควาและเสาะแสวงหาความรูของบุคคล ทั้งนี้ โดยบุคคลนั้นจะมีความคิดริเร่ิมดวยตนเอง มีความ
ตั้งใจ มีจุดมุงหมายในการแสวงหาความรูดวยตนเองเปนสําคัญโดยตองมีการวางแผนการเรียนอยาง
ชัดเจน มีการเลือกแหลงขอมูลอยางถูกตองและเหมาะสม เลือกวิธีการเรียนรูที่มีความเหมาะสมและ
สัมพันธกับนิสัย ในการศึกษาดวยตนเอง และมีการวัดและประเมินผลตนเองอยางถูกตองและ
สอดคลองกับวัตถุประสงคในการเรียน 
ความสําคัญของการเรียนรูดวยตนเอง 
 Knowles (1980) ไดกลาวถึง ความสําคัญของการศึกษาดวยตนเอง ไวดังนี้ 

1. คนที่ศึกษาดวยการริเร่ิมของตนเอง จะเรียนรูไดมากกวา และดีกวาผูที่เปนเพียงผูรับหรือผู
รอใหครูเปนผูถายทอดวิชาความรูใหเทานั้น คนที่ศึกษาดวยตนเอง จะเปนผูเรียนอยางตั้งใจมี
จุดมุงหมายและมีแรงจูงใจในการเรียนรูสูง สามารถใชประโยชนจากการเรียนรูไดดีกวา และ
ยาวนานกวาบุคคลที่รอรับแตคําสอนเพียงอยางเดียว 

2. การศึกษาดวยตนเอง ไดสอดคลองกับการพัฒนาการทางจิตวิทยาและกระบวนการทาง
ธรรมชาติของมนุษย คือ เมื่อตอนยังเด็ก เปนธรรมชาติที่จะตองพึ่งพิงผูอ่ืน ตองการผูปกครองทํา
หนาที่ปกปองเลี้ยงดูและตัดสินใจแทนให เมื่อบุคคลเติบโตมีการพัฒนาขึ้นก็จะคอยๆ พัฒนาตนเอง
ไปสูความปนอิสระ ไมตองการพึ่งพิงผูปกครอง ครู ปละผูอ่ืน การพัฒนาเปนไปตามลักษณะที่เพิ่ม
ความเปนตัวของตัวเอง และชี้นําตนเองไดมากขึ้น 

3. พัฒนาการใหมทางการศึกษา ไมวาจะเปนหลักสูตรใหม หองเรียนแบบเปด ศูนยบริการทาง
วิชาการ การศึกษาอยางอิสระ โปรแกรมการเรียนรูที่จัดใหแกบุคคลภายนอก การเรียนการสอนดวย
โปแกรมคอมพิวเตอร และอื่นๆการพัฒนารูปแบบการศึกษาดังกลาวเหลานี้ ลวนแตผลักภาระ
รับผิดชอบสูผูเรียนใหเปนผูที่เรียนรูดวยการนําตนเองเปนสําคัญ 

4. การศึกษาดวยตนเอง จะชวยความอยูรอดของชีวิตมนุษยในฐานะที่เปนบุคคลและเผาพันธุ
ของมนุษย เนื่องจากโลกปจจุบันเปนโลกที่แตกตางไปจากเดิม มีความเปลี่ยนแปลงใหมๆ เกิดขึ้นอยู
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เสมอ และขอเท็จจริงตางๆเชนนี้จะเปนสาเหตุนําไปสูความจําเปนทางการศึกษาและการเรียนรู 
การศึกษาดวยตนเองจึงเปนกระบวนการตอเนื่องตลอดชีวิต 
การฝกอบรม 
 เปนที่ยอมรับวาการฝกอบรมเปนกระบวนการที่สําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
หนวยงานหรือองคกรตางๆมักใชรูปแบบการฝกอบรม เปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาฝกฝน 
เพิ่มพูนความรูความสามารถใหกับบุคลากรในหนวยงานทั้งทางดานทักษะ หรือทางดานวิชาการ 
สําหรับความหมายของการฝกอบรมนั้นมีนักวิชาการและนักการศึกษาไดใหความหมายของการ
ฝกอบรมไวอยางหลากหลาย ดังนี้ 
 วิจิตร อาวะกุล (2537) กลาววา การฝกอบรมเปนกระบวนการที่ชวยเพิ่มพูนความถนัด 
ความรูทางธรรมชาติ ทักษะ หรือความชํานาญ ความสามารถของบุคคลใหมีเทควิชาการ ในการ
ทํางาน เพื่อใหบุคลากรเกิดพฤติกรรมใหม หรือเพื่อใหเกิดทักษะในการทํางานอยางใดอยางหนึ่ง 
หรืออีกนัยหนึ่ง การฝกอบรมหมายถึง การพัฒนาหรือฝกฝนอบรมบุคคลใหเหมาะสมหรือเขากับ
งานหรือการทํางาน 
 พงศ หรดาล (2539) กลาววา การฝกอบรมเปนกิจกรรมการเรียนรูเฉพาะบุคคลเพื่อที่จะ
ปรับปรุงและเพิ่มพูนความรู ทักษะ และทัศนคติ อันเหมาะสม จนกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงใน
พฤติกรรมและทัศนคติตอการปฎิบัติงานในหนาที่ ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 วิลาศ สิงหวิสัย (2544 : 301) กลาววา การฝกอบรมเปนกระบวนการในการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของบุคคลอยางมีระบบเพื่อใหบุคคลนั้นมีความรู ความเขาใจ ทักษะและทัศนคติที่จําเปน
สําหรับการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายนั้น ซ่ึงการฝกอบรมทุกครั้งจะตองยึดถือวัตถุประสงคหรือ
วัตถุประสงคของหนวยงานดังกลาว พฤติกรรมของบุคคลในหนวยงานเปนหลัก แลวสราง
หลักสูตรการฝกอบรมใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของหนวยงานดังกลาว พฤติกรรมของบุคคล
ในหนวยงานจะไดเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกับวัตถุประสงคของหนวยงานนั้นๆ  
 จากการที่มีนักวิชาการไดใหความหมายการฝกอบรมไวหลากหลายนั้น สรุปไดวา การ
ฝกอบรมหมายถึง กิจกรรมการเรียนรูเฉพาะบุคคลที่มุงเนนกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
อยางมีระบบ เพื่อพัฒนาทักษะ ความชํานาญ ความสามารถ และทัศนคติของบุคคล ใหไปตาม
วัตถุประสงคที่กําหนดไว เพื่อชวยใหการปฏิบัติงานและภาระหนาที่ตางๆ ในปจจุบันและอนาคต
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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วัตถุประสงคของการฝกอบรม 
1. สถานที่ศึกษาใดๆ ก็ตามไมอาจผลิตบุคคลที่สามารถปฏิบัติงานไดในทันทีที่จบการศึกษาจึง

จําเปนตองทําการอบรมใหผูปฏิบัติงาน ไดมีความรูความเขาใจ ทักษะ และทัศนะคติที่ดีและเพียงพอ
กอนที่จะเริ่มลงมือปฏิบัติงานนั้นๆ 

2. ในปจจุบันเทคโนโลยีมีความเจริญกาวหนาอยางรวดเร็วสภาพแวดลอมทั้งภายในและ
ภายนอกหนวยงานมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ผูปฏิบัติงานจึงควรไดรับการพัฒนาใหสามารถ
ทํางานสอดคลองกับสถานการณตางๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งการฝกอบรมเปนวิธีการที่ดีที่สุด 

3. ความตองการของผูปฏิบัติงานในการที่จะมีความเจริญกาวหนาในอาชีพนั้นๆจึงพยายาม
พัฒนาความรูความสามารถของตนเอง เพื่อใหมีโอกาศเลื่อนตําแหนงหนาที่การงานซึ่งจะสงผลให
เกิดความเจริญกาวหนาตอหนวยงานและสรางขวัญกําลังใจตอผูปฏิบัติงานไดอีกดวย 

4. การฝกอบรมเปนวิธีการพัฒนาบุคคลที่ประหยัดที่สุดทั้งในดานเวลา งบประมานคาใชจาย 
การฝกอบรมเปนการใหประสบการณตรงที่ไดมีการปรับปรุงและพัฒนาแลวแกผูเขารับการอบรม 
ไดผลดีกวาการใหผูปฏิบัติงานทดลองกระทํา เพื่อหาประสบการณเอง ซ่ึงอาจเกิดความผิดพลาดสิ้น
เปลื่องเวลา คาใชจายและอาจเกิดอันตรายได 
ประเภทของการฝกอบรม แบงได2ประเภทใหญๆ  
วิลาศ สิงหวิสัย ( 2544 : 302) คือ 

1. การฝกอบรมกอนการทํางานเปนการฝกอบรมใหบุคคลที่จะเริ่มปฏิบัติงานในตําแหนงหนึ่ง
ตําแหนงใดไดมีความรู ความเขาใจและทกัษะบางประการที่เหมาะสมกับงานนัน้ๆเชน การอบรม 
ปฐมนิเทศ การอบรมหลักสูตร โรงเรียนนายอําเภอ เปนตน 

2. การฝกอบรมระหวางทํางานเปนการฝกอบรมใหบุคคลที่ไดเขามาปฏิบตัิงานในหนวยงาน
แลว ซ่ึงอาจจะตองทําการฝกอบรมดวยเหตดุังนี้ คือ 

2.1 เพิ่มพูนความรู ความสามารถในการทํางานใหไดมาตรฐานดีขึ้น 
2.2 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานซึ่งอาจจะดวยเหตจุากการเปลี่ยนแปลง

เครื่องมือ เครื่องจักร เทคโนโลยีหรือนโยบายของผูบริหาร 
2.3 มีการโยกยาย เปล่ียนตําแหนง หรือเล่ือนตําแหนง การฝกอบรม ที่จัดทําเปนที่

แพรหลาย เชน การอบรมเจาหนาที่สหกรณ การอบรมการสอนคณิตศาสตร แผนใหมสําหรับ
มัธยมศึกษา การสัมมนาผูบริหารการศึกษา เปนตน 
การเขารวมสัมมนา 
 กรมสามัญศึกษา (2530 : 59) ไดกลาววา การประชุมสัมมนา(Seminar) เปนการประชุมเพื่อ
ศึกษาคนควาและรวบรวมขอเท็จจริง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันระหวาผูเขารวมในเรื่อง
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ที่กําหนดหัวขอไวอยางชัดเจน มีกําหนดการและแบบแผนที่แนนอนโดยมีผู เชี่ยวชาญหรือ
ผูทรงคุณวุฒิรวมบรรยาย อภิปราย หรือเสนอผลงานในรูปแบบตางๆ เพื่อเพิ่มพูนความรูและ
ประสบการณแกสมาชิกในที่ประชุม หรือเพื่อกระตุนเราความคิดในอันที่สมาชิกจะไดนําไป
ประกอบการพิจารณาและมีสวนรวมในการอภิปรายในกลุมยอยตอไป ซ่ึงจะนําไปสูการหาขอสรุป
รวมกันในเรื่องที่ตองการ 

1. เปนการประชุมอภิปรายกลุมระหวางผูที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณโดยจะ
กําหนดหัวเร่ืองในการสัมมนาไวลวงหนา และมีการกําหนดผูนําในการสัมมนา นอกจากนี้ผูเขารวม
สัมมนามีสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นอยางเต็มที่ 

2. ผูนําการสัมนาอาจจะตองเตรียมเอกสารประกอบการสัมมนา เพื่อแจกแกผูเขารวมสัมมนา
ไดศึกษาอันจะชวยใหการสัมมนาดําเนินอยูภายในขอบเขตของหัวเร่ืองที่กําหนดไวและผูเขารวม
สัมมนาอาจใชประกอบการซักถามขอสงสัยตางๆ 

3. มีการประชุมกลุมยอยเฉพาะเรื่องตามที่กําหนดเพื่อ 
1. วิเคราะหปญหาและแสวงหาวิธีการแกปญหา 
2. เลือกวิธีแกปญหาที่ดีที่สุด 
3. รวบรวมขอเสนอแนะของกลุมยอยตอที่ประชุมใหญ 

4. รายงานผลการประชุมของกลุมยอยตอที่ประชุมใหญ อาจมีการอภิปรายรวมแบบทั่วไป
(Forum discussion) เพื่อรับฟงขอคิดเห็นจากสมาชิกกลุมอ่ืนๆ 

5. สรุปผลการประเมินผลการสัมมนา 
6. พิธีปดการสัมมนา 

 การสัมมนามีเปาหมายอยูที่การแกไขปญหาที่สมาชิกผูเขารวมประชุมมีความสนใจรวมกัน 
ผูเขารวมสัมมนาจึงตองทําหนาที่เปนผูรับและผูใฝรูเปนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในเรื่องที่จะ
มุงพิจารณา โดยเฉพาะ (Particular topic) โดยนําเอาประสบการณเดิมมาสรางแนวปฏิบัติใหมเปน
การเพิ่มพูนความรูแก ผู เขาสัมมนาเพื่อใหสามารถไปปฏิบัติงานในหนาที่ของตนอยางมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรือเพื่อเปนการเตรียมตัวใหกาวหนาเหมาะกับตําแหนงที่มีความรับผิดชอบ
สูงขึ้นไป 
วัตถุประสงคของการสัมมนา 
 นพพงษ บุญจิตราดุล ( 2534 : 3) ไดกลาวถึงวัตถุประสงคการสัมมนาไววาเพื่อแกปญหา
รวมกัน และเพื่อการเรียนรูและประโยชนจากการแกปญหารวมกัน ดังนั้นผูเขารวมสัมมนาจึงตอง
ทําหนาที่รวมกันคือ เปนทั้งผูรับ และผูให กลาวคือ เปนผูฟงความคิดเห็นจากสมาชิกหรือวิทยากร 
และผูใหความคิดเห็นและขอเท็จจริงอันจะนําไปสูการแกปญหารวมกัน 
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 การประชุมสัมมนาทําใหบุคลากร ไดรับความรูเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานและเปน
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมีสวนรวมในการแกไขปญหาตางๆอีกทั้งไดรับฟงการอภิปรายตางๆ
จากผูทรงคุณวุฒิจะทําใหไดความเขาใจมากกวาการอานตําราซ่ึงจะชวยใหบุคลากรสามารถ
ปรับปรุงตนเองใหมีทัศนคติคิดอานสอดคลองกับสภาวะและความเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอก
องคกร 
ประเภทของการสัมมนา 
 กุลธน ธนาพงศธร (2544 : 495) ไดกลาวถึงประเภทการสัมมนาไววา 

1. เปนการประชุมอภิปรายเปนกลุมในระหวางผูที่มีประสบการณมาก โดยจะมีการกําหนด
หัวขอเร่ืองหรือประเด็นในการสัมมนาไวลวงหนา นอกจากนี้ยังมีการกําหนดใหผูเขารับการ
ฝกอบรมคนใดคนหนึ่งทําหนาที่เปนผูนําการสัมมนาดวย แตผูนําการสัมมนาดังกลาวจะแสดง
บทบาทในการนําอยางเปนทางการนอยที่สุด ทั้งนี้เพื่อเปดโอกาสใหทุกคนไดแสดงทรรศนะของตน
ไดอยางเต็มที่ 

2. การตั้งประเด็นหรือหัวขอเรื่องที่จะสัมมนาเปนส่ิงสําคัญที่จะทําใหการสัมมนาประสบ
ผลสําเร็จหรือลมเหลวได เพื่อใหการสัมมนาอยูภายในขอบเขตของหัวขอเรื่องหรือประเด็นที่
กําหนดไว ผูนําการสัมมนาอาจจะจัดเตรียมเอกสารประกอบการสัมมนาเพื่อแจกจายใหผูเขารวม
สัมมนาทุกคนกอนลวงหนา เพื่อที่จะไดมีเวลาศึกษาพิจารณาเอกสารเหลานั้นเสียกอนสวนใน
ระหวางการสัมมนาจะเนนในดานการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซักถามปญหาขอสงสัยและเพิ่มเติม
ทรรศนะตางๆเพื่อความถูกตองสมบูรณของประเด็นที่นํามาสัมมนา มากกวาที่จะเปนการโตเถียง
ปะทะคารม เพื่อโจมตีความคิดเห็นของบุคคลอื่น ดังนั้น การตั้งประเด็นหรือหัวขอเร่ืองที่จะสัมมนา
จึงเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหการสัมมนาประสบผลสําเร็จหรือลมเหลวได 
การศึกษาดูงาน 
 การศึกษาดูงานเปนวิธีการพัฒนาบุคลากรมุงเพิ่มความรูความชํานาญและประสบการณ
เพื่อใหทุกคนในสถาบัน สามารถปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบไดดียิ่งขึ้นการศึกษาดูงานและ
การสังเกตวิธีการทํางาน ทําใหบุคลากร ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นศึกษาจากประสบการณ
จริง ทําใหเกิดการพัฒนาอันจะกอใหเกิดประโยชนแกสถาบันและตอบุคลากรควรคูกันไป ดังมี นัก
วิทยากรหลายทานไดใหความหมายการดูงาน ดังนี้ 
 พนัส หันนาคินทร (2526 : 142-143) ไดกลาวถึง การศึกษาดูงานหมายถึง การที่โรงเรียน
หรือองคกรสนับสนุนใหบุคลากรไปสังเกตการทํางานของโรงเรียนหรือองคกรอื่นในลักษณะที่
เรียกวา study/visit กิจกรรมเชนนี้จะชวยไมหลงผิดไปวาสิ่งที่ตนทํานั้นเปนการกระทําที่ดีที่สุดแลว 
เพราะไมมีที่จะเปรียบเทียบ การไปสังเกตกิจกรรมของโรงเรียนอ่ืน ยอมทําใหมีโอกาสไดเปรียบ
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เทียบทําใหเกิดความคิด มองเห็นทุกอยางในการดําเนินงาน ตลอดจนอุปสรรคตางๆ อาจจะนํามา
ปรับปรุงแกไขการงานในหนาที่บุคลากรควรไดศึกษากับฝายบริหารของหนวยงานวาองคกรควรจะ
เพิ่มความรูเฉพาะเกี่ยวกับปฏิบัติงานอะไรบาง 
วัตถุประสงคการศึกษาดูงาน 
 เพื่อใหไดแนวคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานกวางขวางขึ้น บุคลากรควรรวมกับฝายบริหารโดย
ปรึกษาหารือกันแลว กําหนดเปนหลักเกณฑวาจะใหผูปฏิบัติงานไปดูงานอะไรบางควรหาทุน
อยางไร งานประเภทไหนควรจะไดไปดูทําใหบุคลากรไดเห็นการปฏิบัติงานองคกรทั่วไปศึกษาดู
งานจะไดเห็นของจริงดวยตนเอง ไดพบบุคลากรผูปฏิบัติงานขององคกรที่ไปดูมีโอกาสไดซักถาม
ปญหากับผูปฏิบัติไดเห็นกิริยาอาการ อิริยาบถตางๆ ของผูปฏิบัติงานไดเห็นขั้นตอนการปฏิบัติงานรู
และเขาใจขั้นตอนการทํางานจากของจริงผูไปศึกษาดูงานจึงเกิดความรูและไดเห็นงานที่ตนเอง
ตองการอยางละเอียดเทาที่เวลาและโอกาสจะอํานวยให 
การศึกษาตอ 
 วิธีการใหการศึกษาในองคกรนั้นใชวิธีการเชนเดียวกับการฝกอบรมแตแตกตางกันตรงที่
วัตถุประสงคของการฝกอบรมทรัพยากรมนุษยตองการวัตถุประสงคที่เฉพาะเจาะจงและเกี่ยวของ
กับการทํางานในตําแหนงหนาที่ ที่เปนอยูในปจจุบันนั้นโดยตรงสวนวัตถุประสงคของตําแหนงที่
สูงขึ้นกวาเดิม วิธีการที่นิยมใชในการใหการศึกษาไดแก การสัมมนา และการจัดการศึกษาดูงาน
นอกสถานที่เปนตน 
 ส่ิงที่ควรคํานึงถึงในเรื่องของการศึกษาคือ การศึกษาเปนเรื่องของการลงทุนซ่ึงผลที่ไดรับ
จะปรากฎขึ้นในระยะยาวตางกับการฝกอบรมที่เปนเรื่องของคาใชจายซ่ึงสามารถคาดคะเนถึงผลที่
ไดรับในการปรับปรุงคุณภาพของพนักงานหรือทรัพยากรมนุษยขององคกรไดในระยะเวลาสั้น
สําหรับการศึกษาเราไมอาจคาดคะเนผลที่เกิดขึ้นไดทั้งหมด นอกจากนี้การประเมินผลการศึกษาก็
เปนสิ่งจําเปนเชนเดียวกัน แตอาจเปนเรื่องคอนขางยากที่จะประเมินแตก็สามารถที่จะกระทําไดโดย
เทียบผลที่ไดกับวัตถุประสงคที่ตั้งเอาไว 
 ความตองการของบุคคลโดยทั่วไปในการปฏิบัติงานนั้นก็ เพื่อที่จะให เกิดความ
เจริญกาวหนาทั้งในดานสวนตัวและการงาน แตก็ปรากฎเสมอวาในระยะใดระยะหนึ่งในชีวิตการ
งานของแตละคนถาหากไมมีโอกาสไดรับการฝกอบรม ศึกษาหาความรูเพิ่มเติมหรือไดมีโอกาส
พัฒนาตนเองแลว จะมีความรูสึกเกิดขึ้นกับตนเองวา การทํางานมักหยุดชะงัก การริเร่ิมตางๆมัก
ติดขัด รวมทั้งมีความรูสึกขัดของและไมพอใจตนเองเกิดขึ้น  นอกจากนี้วิทยาการตางๆได
เจริญกาวหนาขึ้นไดมีการคนพบหลักการและวิธีการใหม เพื่อนํามาใหแทนของเกาอยูเสมอ 
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 การใหการศึกษาตามพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
(สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครู 2535 : 47) ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตสงขลา 13 กันยายน 2544 การใหการศึกษานั้นกลาวสั้นๆ
โดยความหมายรวบยอด ไดแกการใหบุคคลคนพบวิธีการดําเนินชีวิตโดยทางที่ชอบไปสูความเจริญ
และความสุขตามอัตภาพของตน ผูสอนมีหนาที่ที่จะหาความรู และวิธีการครองชีวิตที่ดีมาใหศิษย
เพื่อใหศิษยสามารถเรียนรูไดกาวหนา และดําเนินชีวิตตอไปไดดวยดี ตามทํานองคลองธรรมจน
บรรลุจุดหมาย และในการนี้ผูสอนจึงตองมีวิธีการอันแยบคาย ทั้งในดานใหวิชาการและในดาน
อบรมความประพฤติปฏิบัติทุกขั้นตอนโดยลําดับ จึงจะสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
และมีผลสมบูรณ กลาวคือ สามารถใหการศึกษาแกศิษยไดครบทุกสวน การใหการศึกษามี
ความหมายกวางและลึก คือตองมีความรูทั้งในทางราชการบริหารและวิชาชีพตองอาศัยทักษะ
ประสบการณดวยถึงจะจัดการได และการจัดการไดดีเพียงใดตองขึ้นอยูกับระดับแกนสาระของ
ความรูในงาน คน เงินและเครื่องไมเครื่องมือ ดังนั้นพื้นฐานการทํางานใดก็ตามจะตองอาศัยความรู
ในเชิงจัดการในระดับพื้นฐานการทํางานใดก็ตามจะตองอาศัยความรูเชิงจัดการ ในระดับความ
เขมขนและความครอบคลุมแตกตางกันไปตามลักษณะความยากงายของงานและการมีความรูในเชิง
จัดการ ไมใชเปนหลักประกันวาจะตองปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและการศึกษาสอนใหคน
มีความรูในเชิงจัดการ(Know-how) ความสามารถในการแกปญหา(Problem-solving) ความ
รับผิดชอบ(Accountability) 
วัตถุประสงคของการใหการศึกษา 
 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครู (2535 : 49) ไดกลาวถึงวัตถุประสงคของการให
การศึกษาตาม พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว วาเปนการทําใหบุคคลมีปจจัย
หรือมีอุปกรณสําหรับชีวิตอยางครบถวนเพียงพอ ทั้งในสวนวิชาความรู สวนความคิดวินิจฉัย สวน
จิตใจและคุณธรรม ความประพฤติ สวนความขยันอดทนและสามารถในอันที่จะนําความรู ความคิด
ไปใชปฏิบัติงานดวยตนเองใหไดจริง เพื่อสามารถดํารงชีพอยูดวยความสุขความเจริญมั่นคง และ
สรางประโยชนใหแกสังคมและบานเมือง ไดตามควรแกฐานะดวย การสงเสริมใหการศึกษาแก
ราชการที่มีความรูความสามารถ ยอมมีโอกาสที่จะกาวหนาในอาชีพราชการตลอดจนการศึกษาเปน
บันไดของสังคม  (Social ladder) ดังนั้นการใหโอกาสแกขาราชการ เพื่อศึกษาตอหรือเพิ่มพูน
ความรูทักษะและชวยใหเปนผูมีความเชี่ยวชาญในการทํางาน ทําใหขาราชการมั่นใจในตัวเองเขาใจ
วัตถุประสงคในการทํางานดีขึ้น และโอกาสที่จะไดเล่ือนฐานะก็มีมากขึ้นยอมเปนเรื่องจําเปนและ
เปนผลตอบแทน(Reward) มีผูบังคับบัญชาควรสงเสริมเพราะนอกจากจะเปนการเสริมสรางกําลังใจ
แกขาราชการแลว ยังเปนการสรางบรรยากาศและสัมพันธภาพที่ดีระหวางกันตอไปดวย 
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 การสงบุคลากร ไปศึกษาตอเปนการพัฒนาบุคลากรที่ดีวิธีหนึ่งเพราะบุคลากรก็ไดมีโอกาส
ไปหาความรู ทักษะเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบอยู ผูไดรับการศึกษาตอจะไดรับแนวคิดและความรู
ใหมๆในงานนั้น ไดฝกปฏิบัติการใชเครื่องมือที่คลายกับเครื่องมือที่ใชอยูในองคกรของตนได
เปล่ียนความคิดเห็นกับผูที่ศึกษาดวยกัน ทําใหเกิดความรูที่กวางขวางขึ้นเกิดความสัมพันธในกลุม
เพื่อนซ่ึงจะชวยใหงานเกิดความสําเร็จในโอกาสตอไป 
 ปภาวดี ประจักษศุภนิติ และ กิ่งพร ทองใบ (2544 : 98) ไดกลาวถึงการใหการศึกษาเปน
กิจกรรมของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่จัดขึ้นเพื่อปรับปรุงสมรรถนะของพนักงานหรือบุคคลที่
ทํางานในองคกร ใหทํางานดีขึ้นและเปนไปในทิศทางที่ตองการการศึกษามีจุดเนนที่บุคคลหรือ
ทรัพยากรมนุษยมากกวางาน วัตถุประสงคของการศึกษาก็เพื่อเตรียมบุคคลสําหรับการเลื่อน
ตําแหนงที่สูงขึ้นในองคกรกับเปนการพัฒนาเรื่องอาชีพ หากจะมีการเลื่อนตําแหนงพนักงาน
ระดับปฏบัติการที่ทําหนาที่ปฏิบัติการผลิตใหมีตําแหนงสูงขึ้นในระดับบริหาร กลาวคือเล่ือนขึ้น
เปนหัวหนางาน การใหการศึกษาทางดานทัศนคติที่เกี่ยวกับมนุษยสัมพันธและการบังคับบัญชาเปน
ส่ิงที่สําคัญสําหรับโครงการการศึกษาของบุคคลเนื่องจากคนที่ยายไปสูตําแหนงใหมจะเผชิญกับ
ความสัมพันธแบบใหมที่ตนยังไมคุนเคย การใหการศึกษาเรื่องใหมจึงเปนความจําเปนเพื่อที่จะ
ปรับตัวหนาที่ในสิ่งแวดลอมใหมได 
 
2.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ  
 การพัฒนาบุคลากร เปนงานที่สําคัญในการบริหารงานบุคคล มีนักวิชาการไดใหความ
สนใจและศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร ไวดังนี้ 
 ชวน เฉลิมโฉม (2536 : 98) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาวิธีการพัฒนาบุคลากรในสํานักงาน
ประถมศึกษาอําเภอดีเดน ป พ.ศ. 2535 ในเขตการศึกษา 5 ผลการวิจัยพบวา วิธีการพัฒนาบุคลากร 
ในสํานักงานประถมศึกษาอําเภอดีเดนมีหลายวิธี เรียงตามลําดับที่ใชมากดังนี้คือการปฐมนิเทศ การ
ฝกอบรม การศึกษาดูงาน การศึกษาตอ การเผยแพรขาวสารทางวิชาการ การสอนงาน การสัมมนา 
การสับเปลี่ยนหนาที่ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ สําหรับปญหาเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาบุคลากร
พบวามีปญหาหลายประการ ปญหาสวนมากคือ บุคลากรที่ไปศึกษาดูงานไมนําความรูและ
ประสบการณที่ไดรับมาปรับปรุงการปฏิบัติงาน บุคลากรที่ไปศึกษาตอไมตรงกับความตองการของ
สํานักงานขาดการติดตามประเมินผลหลังการอบรมวาไดผลคุมคาเพียงใดขาดผูริเร่ิมและขาด
บุคลากรที่มีความรูความสามารถในการประชุมเชิงปฏิบัติการอยางแทจริง การสัมมนามีงบไมพียง
พอ การเผยแพรขาวสารทางวิชาการไมไดรับความสนใจจากบุคลากรและเวลาไมเอ้ืออํานวยเพราะ
บุคลากรมีงานที่ตองการปฏิบัติมาก 

DPU



23 

 กาญจนา ศรีวรพจน (2539 : 58) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพการพัฒนาบุคลากรสาย ข 
และสาย ค สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สังกัดกรุงเทพมหากรพบวาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐสังกัดใน
กรุงเทพมหานครทุกแหงมีการพัฒนาบุคลากรตามกระบวนการพัฒนาบุคลากร ซ่ึงประกอบดวยการ
กําหนดความจําเปนในการพัฒนาบุคลากร การวางแผนพัฒนาบุคลากร ในการปฏิบัติงานตาม
แผนพัฒนาบุคลากร ไดจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร 9 กิจกรรม กิจกรรมที่มหาวิทยาลัย/สถาบันทุก
แหงจัดคือ การปฐมนิเทศบุคลากรใหม สวนกิจกรรมที่จัดนอยที่สุดคือ การสับเปลี่ยนหนาที่และ
โยกยาย 
 พูนสุข เพ็ชรดี (2542 : 4) ไดศึกษาปญหาการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน
มัธยมศึกษา ในกรุงเทพมหานครเพื่อสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรและ 
เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
กรมสามัญศึกษา กลุมที่ 4 ในกรุงเทพมหานครพบวา 

1. อาจารยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรอยูในระดับนอย และมี
ปญหาอยูในระดับปานกลาง 2 ดาน คือ การปฐมนิเทศ และดานการสับเปลี่ยนหนาที่ 

2. ผลการเปรียบเทียบพบวา อาจารยชาย – หญิง และระยะเวลาในการดํารงตําแหนงตางมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร แตกตางกัน 
ผลงานวิจัยตางประเทศ 
 Towne and Violet Anne (1977 : 116-A) ไดศึกษาความคิดเห็นของอาจารยเกี่ยวกับการ
พัฒนาความกาวหนาในวิชาชีพของคณาจารย ณ มหาวิทยาลัยซีราดิวส พบวา คณาจารยที่มี
ความเห็นวาหนาที่ที่สําคัญที่สุดคือ การสอน และโครงสรางการพัฒนาคณาจารยควรจัดให
สอดคลองกับความตองการของคณาจารย 
 Breunign (1981 : 64) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับการเสนอความคิดเห็นตางๆในการจัด
โปรแกรมพัฒนาคณาจารยที่มหาวิทยาลัย 6 แหง ในแคลิฟอรเนียซ่ึงเปนการศึกษาเพื่อแสดงความ
คิดเห็นหรือโครงการที่ใชในการเปลี่ยนแปลงกระบวนการในระดับอุดมศึกษาเปนครั้งแรก ผล
การศึกษาครั้งนี้เปนประโยชนตอการจัดสรรงบประมาณของหนวยงานตางๆ เปนประโยชนตอ
ผูบริหารดานการศึกษาและคณาจารยในการใหขอเสนอแนะ  การยอมรับการอุดหนุนดวย
งบประมาณในการเปลี่ยนแปลงการอุดมศึกษา จากการศึกษาพบวาสวนของความคิดเห็นที่เกี่ยวของ
กับการพัฒนาคณาจารย ผูบริหารการศึกษาโดยเฉพาะรองอธิการบดี ฝายวิชาการจะเปนผูสนับสนุน
และริเ ร่ิมที่จะกอให เกิดการเปลี่ยนแปลง  ผูที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงจะตองเปนผูที่มี
ความสามารถสูง อดทน เห็นแกประโยชนสวนรวม มีมนุษยสัมพันธดีมีระเบียบวินัยและกวางขวาง 
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บทที่ 3 

 ระเบียบวิธีวิจัย 
 
                   การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงพรรณา (Descriptive Research) เพื่อศึกษาระดับความ
ตองการในการพัฒนาตนเองของครูประถมศึกษาโรงเรียนไผทอุดมศึกษา โดยรูปแบบของการวิจัย
ใชขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ซ่ึงไดจากการใชแบบสอบถาม (Questionnaires) เปนเครื่องมือใน
การเก็บขอมูลประชากร นํามาวิเคราะหหาคาทางสถิติดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS เพื่อสรุปผล
การศึกษา และขอเสนอแนะ 
 
3.1 ประชากร 
ประชากร 
 ประชากรในการศึกษาที่ใชวิจัยคร้ังนี้เปนครูระดับประถมศึกษาปที่ 2 และ 3 โรงเรียน   
ไผทอุดมศึกษา จํานวน 40 คน 
 
3.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ใชแบบสอบถาม (Questionnaires) เกี่ยวกับความตองการใน
การการพัฒนาตนเองของครู โดยแบงออกเปน 4 ตอนคือ 
ตอนที่ 1  สภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบตรวจสอบรายการ คือ 
  คําถามเกี่ยวกับขอมูลบุคคล จํานวน 4 ขอ ประกอบดวย 

1) เพศ 
2) อายุ 
3) ระดับการศึกษา 
4) ประสบการณทํางาน  

ตอนที่ 2  คําถามเกี่ยวกับสาระของความตองการการพัฒนา แบงออกเปน  4 สาระ ดังนี้ 
1) วิจัยในชั้นเรียน 
2) เทคนิคการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
3) การจัดการในชั้นเรียน 
4) การวัดและประเมินผล 
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ตอนที่ 3  คําถามเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาตนเอง แบงออกเปน 5 วิธี ดังนี้ 
1) การศึกษาดวยตนเอง 
2) การฝกอบรม 
3) การเขารวมสัมมนา 
4) การศึกษาดูงาน 
5) การศึกษาตอ 

ตอนที่ 4  ขอเสนอแนะเปนคําถามปลายเปด 
  
3.3 การสรางเครื่องมือและวิธีเก็บรวบรวมขอมูล 
 แบบสอบถามที่ผูวิจัยจัดสรางขึ้น ไดศึกษาคนควาจากเอกสารตําราตางๆ เกี่ยวกับความ
ตองการในการพัฒนาตนเอง เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ แลวนําเครื่องมือ และนําแบบสอบถาม
ที่สรางขึ้น ใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน ตรวจพิจารณาความตรงของเนื้อหา แลวดําเนินการปรับปรุง
แบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ 
 นําแบบสอบถามใหประชากรตอบและรวบรวมจากกลุมประชากร โดยผูวิจัยไดทําหนังสือ
ของอนุญาตแจกแบบสอบถามจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงประธานอํานวยการโรงเรียนไผทอุดมศึกษา
และไดนําแบบสอบถามไปแจกและรอรับคืนดวยตนเอง แบบสอบถามที่ไดรับคืนจะถูกตรวจสอบ
ความถูกตองสมบูรณ จากนั้นจะบันทึกขอมูลลงในคอมพิวเตอร เพื่อประมวลผลทางสถิติดวย
โปรแกรมสําเร็จรูป  
 
3.4 การวิเคราะหขอมูล 
 เมื่อดําเนินการรวบรวมขอมูลเรียบรอยแลว จะไดนําขอมูลดังกลาวมาทําการประมวลผล 
และวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS สวนสถิติที่ใชในการวิเคราะหมีดังนี้ 

3.4.1 ขอมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 1 ซ่ึงเปนขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถามใชสถิติการแจกแจงความถี่ และการหาคารอยละ 

3.4.2 ขอมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 2 เกี่ยวกับสาระของความตองการการพัฒนา ซ่ึงเปน
แบบสอบถามแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) ใชสถิติวิเคราะหคือ การหาคาเฉลี่ย 
(Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ)  

3.4.3 ขอมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 3 เกี่ยวกับวิธีการพัฒนาตนเอง ซ่ึงเปนแบบสอบถาม
แบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) ใชสถิติวิเคราะหคือ การหาคาเฉลี่ย (Mean) สวน
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เบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ)โดยคาเฉลี่ยที่คํานวณไดในตอนที่2 และตอนที่3 จะนํามาเปรียบเทียบกับ
เกณฑดังนี้ 
 การแปลความหมายระดับคะแนนความพึงพอใจ ในแตละปจจัยที่มีผลตอการปฎิบัติงาน
กําหนดตามเกณฑเฉล่ียคะแนนดังนี้ (ประคอง กรรณสูต,2534  : 117) 
คะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.00-1.50 หมายถึง   ความตองการในปจจัยดานนี้อยูในระดับนอยมาก 
คะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.51-2.50 หมายถึง   ความตองการในปจจัยดานนี้อยูในระดับนอย 
คะแนนเฉลี่ยระหวาง 2.51-3.50 หมายถึง  ความตองการ ในปจจัยดานนี้อยูในระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ยระหวาง 3.51-4.50 หมายถึง   ความตองการในปจจัยดานนี้อยูในระดับมาก 
คะแนนเฉลี่ยระหวาง 4.51-5.00 หมายถึง   ความตองการในปจจัยดานนี้อยูในระดับมากที่สุด 

3.4.4 ขอมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 4 เปนขอเสนอแนะเปนขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถาม
แบบปลายเปด(Open-ended form) ซ่ึงสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและขอเสนอแนะทั่วไปของ
ความตองการในการพัฒนาตนเองของครูประถมศึกษาโรงเรียนไผทอุดมศึกษา จะนํามาวิเคราะห
โดยการวิเคราะหสาระ(Content Analysis) แลวนําเสนอในเชิงพรรณนาเพื่อใหเห็นถึงความตองการ
ในการพัฒนาตนเองตอไป 

 
 
 
 
 
 
 

 

DPU



 
บทที่ 4 

ผลการศึกษา 
 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความตองการในการพัฒนาตนเองของครู
ประถมศึกษา โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ซ่ึงผลการศึกษาจําแนกออกเปน 4 ตอน ไดแก 
 ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 สาระของความตองการการพัฒนา 
 ตอนที่ 3 วิธีการพัฒนาตนเอง 
 ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะ 
 
4.1 ตอนที่ 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางที่ 4.1 วิเคราะหขอมูลประชากรจําแนกตามเพศ  
 

ขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 

เพศ     

       ชาย 7 17.5 

       หญิง 33 82.5 

รวม 40 100 
 
ตารางที่ 4.2  วิเคราะหขอมูลประชากรจําแนกตามอายุ 
 

ขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 

อายุ   

ต่ํากวา 30 ป 28 70 

30 – 39 ป 7 17.50 

40 – 49 ป 3 7.50 

50 ปขึ้นไป 2 5 
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ตารางที่ 4.2 (ตอ)   

รวม 40 100 
 
ตารางที่ 4.3  วิเคราะหขอมูลประชากรจําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 

ระดับการศึกษา   

ปริญญาตรี 37 92.50 

สูงกวาปริญญาตรี 3 7.50 

รวม 40 100 
 
ตารางที่ 4.4  วิเคราะหขอมูลประชากรจําแนกตามประสบการณทํางาน 
 

ขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 

ประสบการณทํางาน   

ต่ํากวา  10  ป 36 90 

สูงกวา  10  ป 4 10 

รวม 40 100 
 
 จากตารางดังกลาว ประชากรสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ82.5)  มีอายุต่ํากวา 30 ป (รอย
ละ70.0)  ตามลําดับ ระดับการศึกษา ระดับการศึกษาปริญญาตรี (รอยละ92.5) ประสบการณทํางาน
ต่ํากวา 10 ป (รอยละ90.0)  
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4.2 ตอนที่ 2 สาระของความตองการการพัฒนา  
 
ตารางที่ 4.5 วิเคราะหความตองการสาระของความตองการการพัฒนา 
 

        ระดับความตองการ 

สาระของความตองการการพัฒนา   σ  แปลผล อันดับ 

1.  ตองการพัฒนาการทําวจิยัในชัน้เรียน  4.55 0.63 มากที่สุด 2 

2.  ตองการพัฒนาเทคนิคการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคญั 4.45 0.59 มาก 3 

3.  ตองการพัฒนาในเรื่องการจัดการในชัน้เรียน 4.67 0.57 มากที่สุด 1 

4.  ตองการพัฒนาในเรื่องการวัดและประเมินผล 4.55 0.55 มากที่สุด 2 

เฉล่ีย 4.55 0.58 มากที่สุด   
 
 จากตารางที่ 4.5 ความคิดเห็นของครูตอประเด็นสาระความตองการพัฒนา โดยรวมอยูใน
ระดับมากที่สุด ( μ = 4.55)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ประเด็นสาระที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 
ตองการพัฒนาในเรื่องการจัดการในชั้นเรียน (μ = 4.67) รองลงมา คือ ตองการพัฒนาการทําวิจัยช้ัน
เรียน และตองการพัฒนาในเรื่องการวัดและประเมินผลมีคาเฉลี่ยเทากัน ( μ  = 4.55) สวนคาเฉลี่ย
ต่ําสุดคือ ตองการพัฒนาเทคนิคการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  (μ  = 4.45) 
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4.3 ตอนที่ 3 วิธีการพัฒนาตนเอง 
 
ตารางที่ 4.6 วิเคราะหวิธีการพัฒนาตนเอง 
 

        ระดับความตองการ 

วิธีการพัฒนา ตนเอง  σ แปลผล อันดับ 

1.  การศึกษาดวยตนเอง   4.46 0.64 มาก 1 

2.  การฝกอบรม   4.27 0.71 มาก 2 

3.  การเขารวมสัมนา   4.23 0.78 มาก 3 

4.  ศึกษาดูงาน   3.96 0.99 มาก 4 

5.  ศึกษาตอ   3.94 1.09 มาก 5 

เฉล่ีย 4.17 0.84 มาก   
 
 จากตารางที่ 4.6 ความคิดเห็นของครูตอวิธีการพัฒนาตนเอง โดยรวมอยูในระดับมาก (μ  = 
4.17) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ศึกษาดวยตนเองมีคาเฉลี่ยสูงสุด (μ  = 4.46) รองลงมา คือการ
ฝกอบรม (μ  = 4.27) สวนคาเฉลี่ยต่ําสุดคือศึกษาตอ (μ  = 3.94) 
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ตารางที่ 4.7วิเคราะหศึกษาดวยตนเอง 
 

        ระดับความตองการ 

ศึกษาดวยตนเอง  σ  แปลผล อันดับ 

1.  ตองการเรียนรูในสิ่งใหมๆ อยูเสมอ                           4.52 0.67 มากที่สุด 3 

2.  ตองการเรียนรูเพื่อนํามาพฒันาในสายงานของตนเอง 4.57 0.50 มากที่สุด 1 

3.  สถานศึกษาควรใหความสําคัญการศึกษาดวยตนเอง 4.57 0.71 มากที่สุด 1 

     เพื่อ พัฒนาครู       

4.  สถานศึกษาเปดโอกาสใหครูใชความรูที่ไดมาปรับปรุง 4.30 0.75 มาก 4 

    องคกรใหเกิดประโยชนอยางเต็มที ่      

5.  สถานศึกษามีการจัดกจิกรรมใหครูในโรงเรียนเกดิการ 4.27 0.59 มาก 5 

    ศึกษาดวยตนเอง       

6. บริการหองสมุด อินเตอรเน็ตเพื่อความสะดวกสบาย        4.55 0.67 มากที่สุด 2 

    ในการเรยีนรู       

เฉล่ีย 4.46 0.65 มาก   
 
 จากตารางที่ 4.7 ความคิดเห็นของครูตอความตองการศึกษาดวยตนเอง โดยรวมอยูในระดับ
มาก (μ  = 4.46 )  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา การศึกษาดวยตนเองที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ตองการ
เรียนรูเพื่อนํามาพัฒนาในสายงานของตนเอง และสถานศึกษาควรใหความสําคัญการศึกษาดวย
ตนเองเพื่อพัฒนาครู มีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากัน  (μ  = 4.57) รองลงมา คือ บริการหองสมุด อินเตอรเน็ต
เพื่อความสะดวกสบายในการเรียนรู  (μ  = 4.55) สวนคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ สถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมใหครูในโรงเรียนเกิดการศึกษาดวยตนเอง (μ  = 4.27) 
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ตารางที่ 4.8 วิเคราะหการฝกอบรม 
      

        ระดับความตองการ 

การฝกอบรม  σ  แปลผล อันดับ 

1.  การจัดหลักสูตรและวเิคราะหหาความจําเปน 4.30 0.68 มาก 3 

    ที่สอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษา      

2.  กําหนดเนือ้หาของหลักสูตรในแตละครั้งกับความ           4.40 0.74 มาก 2 

    ตองการของการจัดฝกอบรมครูที่สามารถจะนําไปใชไดจริง       

3.  สถานศึกษาควรใหความสําคัญในการพัฒนาครู 4.40 0.63 มาก 2 

    ในการเขาฝกอบรม       

4. หลักสูตรการฝกอบรมควรจัดชวงระยะเวลาสั้นๆ 4.47 0.59 มาก 1 

5. การใชเทคโนโลยีใหมๆในการบริหารการจัดการ             4.02 0.76 มาก 5 

6. ควรมีการอบรมครูอยางทั่วถึงและตอเนือ่ง                        4.05 0.87 มาก 4 

เฉล่ีย 4.27 0.71 มาก   
    
 จากตารางที่ 4.8 ความคิดเห็นของครูตอความตองการในการฝกอบรม โดยรวมอยูในระดับ
มาก ( μ  = 4.27)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การฝกอบรมที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ หลักสูตรการ
ฝกอบรมควรจัดชวงระยะเวลาสั้นๆ (μ  = 4.47) รองลงมา คือ กําหนดเนื้อหาของหลักสูตรในแตละ
คร้ังกับความตองการของการจัดฝกอบรมครูที่สามารถจะนําไปใชไดจริง และสถานศึกษาควรให
ความสําคัญในการพัฒนาครูในการเขาฝกอบรม มีคาเฉลี่ยเทากัน (μ  = 4.40) สวนคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ 
การใชเทคโนโลยีใหมๆในการบริหารการจัดการ (μ  = 4.02)       
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ตารางที่ 4.9  วเิคราะหการเขารวมสัมมนา  
                        

        ระดับความตองการ 

การเขารวมสัมมนา  σ แปลผล อันดับ 

1. การใหเปดโอกาสครูทุกฝายมีโอกาสเขารวม                    4.12 0.88 มาก 5 

   การประชุมสัมมนา       

2. การจัดใหมกีารประชุมสัมมนาปฏิบัติการเพื่อนํา             4.02 0.86 มาก 6 

   ไปปรับปรุงงานโรงเรียน       

3. การประชุมสัมมนาควรใหสอดคลองและเปน                  4.40 0.74 มาก 2 

    ประโยชนตรงกับสายงานที่ปฏิบัติ      

4. การสัมมนาเกี่ยวกับเทคนคิและวิธีการสมัยใหม 4.45 0.74 มาก 1 

   เพื่อนํามาใชปรับปรุงองคกร      

5. การประชุมสัมมนาที่ตรงกับพื้นฐานความรูของครู          4.20 0.79 มาก 3 

   ที่เขารวมประชุมสัมมนา        

6. การประชุมสัมมนา ที่มีการแลกเปลี่ยนขอมูลในการ        4.17 0.67 มาก 4 

   ปฏิบัติงานแกครู       

เฉล่ีย 4.23 0.78 มาก   
 
 จากตารางที่ 4.9  ความคิดเห็นของครูตอการเขารวมสัมมนา โดยรวมอยูในระดับมาก     
( μ  = 4.23)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา การเขารวมสัมมนามีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การสัมมนา
เกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการสมัยใหมเพื่อนํามาใชปรับปรุงองคกร ( μ  = 4.45) รองลงมา คือ การ
ประชุมสัมมนาควรใหสอดคลองและเปนประโยชนตรงกับสายงานที่ปฏิบัติ ( μ  = 4.40) สวน
คาเฉลี่ยต่ําสุดคือ การจัดใหมีการประชุมสัมมนาปฏิบัติการเพื่อนําไปปรับปรุงงานโรงเรียน  
(μ  = 4.02)  
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ตารางที่ 4.10  วิเคราะหการศกึษาดูงาน  
 

        ระดับความตองการ 

การศึกษาดูงาน  σ  แปลผล อันดับ 

1.  การศึกษาดงูานภายในประเทศ                               4.17 0.95 มาก 1 

2. การศึกษาดงูานตางประเทศ                                  3.57 1.08 มาก 6 

3. การกําหนดเกณฑคุณสมบัติของครูที่จะไปศึกษาดูงาน     4.02 0.94 มาก 3 

4. สงเสริมใหมีการศึกษาดูงานในสาขาวิชาที่จําเปน             4.00 0.98 มาก 4 

    ของหนวยงาน       

5. ใหทุนสนับสนุนในการเดนิทางไปศึกษาดูงาน               3.92 0.99 มาก 5 

6. ครูทุกระดับของโรงเรียนไดรับการสงเสริมศึกษาดูงาน    4.05 1.01 มาก 2 

    ตามความเหมาะสมกับภาระงานที่ตนรบัผิดชอบ     

เฉล่ีย 3.96 0.99 มาก   
 
 จากตารางที่ 4.10  ความคิดเห็นของครูตอการศึกษาดูงาน โดยรวมอยูในระดับมาก  
(μ  = 3.96) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การศึกษาดูงานที่มีคาเฉล่ียสูงสุดคือ  การศึกษาดูงาน
ภายในประเทศ (μ  = 4.17) รองลงมา คือ ครูทุกระดับของโรงเรียนไดรับการสงเสริมศึกษาดูงาน
ตามความเหมาะสมกับภาระงานที่ตนรับผิดชอบ (μ  = 4.05) สวนคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ  การศึกษาดูงาน
ตางประเทศ (μ  = 3.57) 
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ตารางที่ 4.11 วิเคราะหการศกึษาตอ 
 

          ระดับความตองการ 

การศึกษาตอ  σ  แปลผล อันดับ 

1.  การศึกษาตอเพิ่มเติมในระดับการศกึษาที่สูงขึ้น 4.02 0.94 มาก 3 
2. การศึกษาตอในสาขาวิชาที่สอนเพื่อพัฒนาการ       
   ทํางานในสายงาน            3.97 1.29 มาก 4 

3.  การศึกษาตอภายในประเทศแบบเต็มเวลา                    3.85 1.16 มาก 5 

4. การศึกษาตอตางประเทศแบบเต็มเวลา                        3.55 1.23 มาก 6 

5. การศึกษาตอระยะสั้น เพือ่การเพิ่มพูนศกัยภาพดาน      4.05 0.93 มาก 2 

    วิชาการ/สายงานที่ปฏิบัต ิ       
6. การศึกษาตอควรตรงกับความตองการของ    
    สถานศึกษา           4.20 0.99 มาก 1 

เฉล่ีย 3.94 1.09 มาก   
                                                                    
   จากตาราง 4.11 ความคิดเห็นของครูตอการศึกษาตอ โดยรวมอยูในระดับมาก  
(μ  = 3.94)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การศึกษาตอมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การศึกษาตอควรตรง
กับความตองการของสถานศึกษา (μ  = 4.20) รองลงมา คือ การศึกษาตอระยะสั้น เพื่อการเพิ่มพูน
ศักยภาพดานวิชาการ/สายงานที่ปฏิบัติ (μ = 4.05) สวนคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ  การศึกษาตอตางประเทศ
แบบเต็มเวลา (μ  = 3.55)    
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4.4  ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะ 
 
ตารางที่ 4.12 วิเคราะหขอเสนอแนะ 
 

สาระของความตองการการพัฒนา จํานวนผูตอบ
แบบสอบถาม 

1. ควรมีการอบรมเรื่องการทําวิจยัในชัน้เรียน 
2. โรงเรียนควรจัดวัสดุอุปกรณการจัดการในชั้นเรยีนใหเพียงพอกับ   
    ความตองการ 
3. ผูบริหารควรทราบถึงปญหาของครูในโรงเรียนที่เกดิขึน้อยางจริงจัง    
    เพื่อนํามาปรับปรุงและแกไข 

3  
6  
 

 2  

รวม 11  
วิธีการพัฒนาตนเอง จํานวนผูตอบ

แบบสอบถาม 
1. ผูบริหารควรจัดครูเขาอบรมใหตรงกับหนาที่งานที่รับผิดชอบ 
2. ควรใชเวลาในการอบรมนอยกระชับเนือ้หา 
3. ควรมีการจดัสัมมนานอกสถานที่  

3  
2  
1  

รวม  6  
 
 จากตาราง 4.12 ความคิดเห็นของครูจากขอเสนอแนะดานสาระของความตองการการ
พัฒนา พบวา โรงเรียนควรจัดวัสดุอุปกรณการจัดการในชั้นเรียนใหเพียงพอกับความตองการ   
รองลงมาคือ ควรมีการอบรมเรื่องการทําวิจัยในชั้นเรียน  และผูบริหารควรทราบถึงปญหาของครูใน
โรงเรียนที่เกิดขึ้นอยางจริงจัง เพื่อนํามาปรับปรุงและแกไข  
 ดานวิธีการพัฒนาตนเอง พบวา ผูบริหารควรจัดครูเขาอบรมใหตรงกับหนาที่งานที่
รับผิดชอบ  รองลงมาคือควรใชเวลาในการอบรมนอยกระชับเนื้อหา และควรมีการจัดสัมมนานอก
สถานที่  
 

DPU



 

บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษา 

 
 การวิจัยเร่ืองความตองการในการพัฒนาตนเองของครูประถมศึกษาโรงเรียนไผท
อุดมศึกษา ครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาสาระของความตองการการพัฒนาของ 2) เพื่อ
ศึกษาวิธีการพัฒนาตนเอง 3) เพื่อศึกษาขอเสนอแนะเกี่ยวความตองการการพัฒนาตนเอง กลุม
ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ครูโรงเรียนไผทอุดมศึกษา ที่สอนระดับประถมศึกษา ปที่ 2 
และประถมศึกษาปที่ 3  จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ100% เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
คือ แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา และคําถามปลายเปด สงไป 40 ชุดไดคืนมา 40 ชุด สวน
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ การหาคารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

5.1.1 ภูมิหลังของกลุมประชากร 
 กลุมประชากรสวนใหญเปนเพศหญิง อายุต่ํากวา 30 ป ระดับการศึกษา ปริญญาตรี   
ประสบการณทํางาน ต่ํากวา 10 ป    

5.1.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระของความตองการการพัฒนา 
 สาระของความตองการการพัฒนา 4 ดานจากการศึกษา พบวา สาระของความตองการ
การพัฒนาของครู โดยรวมทั้ง 4 ดาน อยูในระดับมากที่สุด (μ  = 4.55) เมื่อพิจารณาแยกเปนราย
ดาน พบวา คือ ตองการพัฒนาในเรื่องการจัดการในชั้นเรียนสูงที่สุด ( μ  = 4.67) รองลงมา คือ 
ตองการพัฒนาการทําวิจัยช้ันเรียน และตองการในเรื่องการวัดและประเมินผลมีคาเฉลี่ยเทากัน(μ  = 
4.55) สวนคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ตองการพัฒนาเทคนิคการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (μ  = 
4.45) 

5.1.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาตนเอง 
5.1.3.1 ดานการศึกษาดวยตนเอง 6 ดานจากการศึกษา พบวา การศึกษาดวยตนเองของ

ครู โดยรวมทั้ง 6 ดาน อยูในระดับมาก (μ  = 4.46 ) เมื่อพิจารณาแยกเปนรายดาน พบวา ตองการ
เรียนรูเพื่อนํามาพัฒนาในสายงานของตนเอง และสถานศึกษาควรใหความสําคัญการศึกษาดวย
ตนเองเพื่อพัฒนาครู มีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากัน (μ  = 4.57) รองลงมา คือ บริการหองสมุดอินเตอรเน็ต
เพื่อความสะดวกสบายในการเรียนรู (μ  = 4.55)  ตองการเรียนรูในสิ่งใหมๆอยูเสมอ (μ  = 4.52)  
สถานศึกษาเปดโอกาสใหครูใชความรูที่ไดมาปรับปรุงองคกรใหเกิดประโยชนอยางเต็มที่  
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(μ  = 4.30) ตามลําดับ สวนคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมใหครูในโรงเรียนเกิด
การศึกษาดวยตนเอง (μ  = 4.27)    

5.1.3.2 ดานการฝกอบรม 6 ดาน จากการศึกษา พบวา การฝกอบรมของครู โดยรวม
ทั้ง 6 ดาน อยูในระดับมาก (μ  = 4.27) เมื่อพิจารณาแยกเปนรายดาน พบวา หลักสูตรการฝกอบรม
ควรจัดชวงระยะเวลาสั้นๆ สูงสุด (μ  = 4.47) รองลงมา คือ กําหนดเนื้อหาของหลักสูตรในแตละ
คร้ังกับความตองการของการจัดฝกอบรมครูที่สามารถจะนําไปใชไดจริง และสถานศึกษาควรให
ความสําคัญในการพัฒนาครูในการเขาฝกอบรม มีคาเฉลี่ยเทากัน (μ  = 4.40) การจัดหลักสูตรและ
วิเคราะหหาความจําเปนที่สอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษา (μ = 4.30) ควรมีการอบรมครูอยาง
ทั่วถึงและตอเนื่อง (μ  = 4.05) ตามลําดับ สวนคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ การใชเทคโนโลยีใหมๆในการ
บริหารการจัดการ (μ  = 4.02)     

5.1.3.3 ดานการเขารวมสัมมนา 6 ดาน จากการศึกษา พบวา การเขารวมสัมมนาของ
ครู โดยรวมทั้ง 6 ดาน อยูในระดับมาก (μ  = 4.23) เมื่อพิจารณาแยกเปนรายดาน พบวา การสัมมนา
เกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการสมัยใหมเพื่อนํามาใชปรับปรุงองคกร สูงสุด(μ  = 4.45) รองลงมา คือ 
การประชุมสัมมนาควรใหสอดคลองและเปนประโยชนตรงกับสายงานที่ปฏิบัติ (μ  = 4.40)  การ
ประชุมสัมมนาที่ตรงกับพื้นฐานความรูของครูที่เขารวมประชุมสัมมนา ( μ  = 4.20)  การ
ประชุมสัมมนา ที่มีการแลกเปลี่ยนขอมูลในการปฏิบัติงานแกครู (μ  = 4.17) รองลงมา คือ การให
เปดโอกาสครูทุกฝายมีโอกาสเขารวมการประชุมสัมมนา (μ  = 4.12) ตามลําดับ สวนคาเฉลี่ยต่ําสุด
คือ การจัดใหมีการประชุมสัมมนาปฏิบัติการเพื่อนําไปปรับปรุงงานโรงเรียน (μ  = 4.02)  

5.1.3.4 ดานการศึกษาดูงาน 6 ดาน จากการศึกษา พบวา การศึกษาดูงานของครู 
โดยรวมทั้ง 6 ดาน อยูในระดับมาก (μ  = 3.96) เมื่อพิจารณาแยกเปนรายดาน พบวา การศึกษาดูงาน
ภายในประเทศ สูงสุด (μ  = 4.17) รองลงมา คือ ครูทุกระดับของโรงเรียนไดรับการสงเสริมศึกษาดู
งานตามความเหมาะสมกับภาระงานที่ตนรับผิดชอบ (μ  = 4.05)  การกําหนดเกณฑคุณสมบัติของ
ครูที่จะไปศึกษาดูงาน (μ  = 4.02)  สงเสริมใหมีการศึกษาดูงานในสาขาวิชาที่จําเปนของหนวยงาน 
(μ  = 4.00) ใหทุนสนับสนุนในการเดินทางไปศึกษาดูงาน ( μ  = 3.92) ตามลําดับ สวนคาเฉลี่ย
ต่ําสุดคือ  การศึกษาดูงานตางประเทศ (μ  = 3.57) 

5.1.3.5 ดานการศึกษาตอ 6 ดาน จากการศึกษา พบวา การศึกษาตอของครู โดยรวมทั้ง 
6 ดาน อยูในระดับมาก (μ  = 3.94) เมื่อพิจารณาแยกเปนรายดาน พบวา การศึกษาตอควรตรงกับ
ความตองการของสถานศึกษา สูงสุด ( μ = 4.20) รองลงมา คือ การศึกษาตอระยะส้ัน เพื่อการ
เพิ่มพูนศักยภาพดานวิชาการ/สายงานที่ปฏิบัติ ( μ  = 4.05)  การศึกษาตอเพิ่มเติมในระดับการศึกษา
ที่สูงขึ้น (μ  = 4.02)  การศึกษาตอในสาขาวิชาที่สอนเพื่อพัฒนาการทํางานในสายงาน (μ  = 3.97)  
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การศึกษาตอภายในประเทศแบบเต็มเวลา (μ  = 3.85) ตามลําดับ สวนคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ  การศึกษา
ตอตางประเทศแบบเต็มเวลา (μ  = 3.55)  

5.1.4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับขอเสนอแนะ 
5.1.4.1 ดานสาระของความตองการการพัฒนา จากการศึกษา พบวา โรงเรียนควรจัด

วัสดุอุปกรณการจัดการในชั้นเรียนใหเพียงพอกับความตองการ รองลงมาคือ ควรมีการอบรมเรื่อง
การทําวิจัยในชั้นเรียน และผูบริหารควรทราบถึงปญหาของครูในโรงเรียนที่เกิดขึ้นอยางจริงจัง เพื่อ
นํามาปรับปรุงและ 

5.1.4.2 ดานวิธีการพัฒนาตนเอง จากการศึกษา พบวา ผูบริหารควรจัดครูเขาอบรมให
ตรงกับหนาที่งานที่รับผิดชอบ รองลงมาคือควรใชเวลาในการอบรมนอยกระชับเนื้อหา และควรมี
การจัดสัมมนานอกสถานที่  
 
5.2 อภิปรายผล   

5.2.1 เกี่ยวกับสาระของความตองการการพัฒนา 
 ผลการศึกษาพบวา ความตองการของครูประถมเกี่ยวกับ ประเด็นสาระที่ตองการพัฒนา 
โดยรวมทั้ง 4 ดานอยูในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณารายดาน พบวาทั้ง 4 ดาน ครูเห็น
ความสําคัญในการพัฒนาในทุกดานโดยเฉพาะเรื่องการจัดการในชั้นเรียนสูงที่สุด เนื่องจากครูคิดวา
การจัดการในชั้นเรียน บรรยากาศ ส่ิงแวดลอมในหองเรียนสามารถทําใหนักเรียนเกิดการพัฒนาการ
รับรูและเรียนรูไดดีที่สุด ในขณะที่ การทําวิจัยในชั้นเรียนและการวัดและประเมินผล รองลงมา 
เนื่องจาก ครูเห็นความสําคัญของการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อนํามาแกไขปญหาและพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอนใหเกิดผลที่ดีที่สุด สวนการวัดและประเมินผลครูเห็นความสําคัญของการวัดและ 
ประเมินผล เนื่องจาก ครูตองวัดความกาวหนาจากผลสัมฤทธิ์ทางการการเรียนของนักเรียน สวน
คาเฉลี่ยต่ําสุดคือ เทคนิคการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เนื่องจากครูไดรับการอบรมในเรื่องนี้อยาง
ตอเนื่องเปนประจําอยูแลว และไดนํามาปรับปรุงในชั้นเรียนอยูเสมอ 

5.2.2 เกี่ยวกับวิธีการพัฒนาตนเอง 
 ผลการศึกษาพบวา ความตองการของครูประถมศึกษาเกี่ยวกับความตองการในการ
พัฒนาตนเอง โดยรวม 5 วิธีอยูในระดับมาก และ พบวา ครูเห็นความสําคัญในเรื่องการศึกษาดวย
ตนเองเพราะในสภาพเศรษฐกิจปจจุบันครูตองการเรียนรูพัฒนาตนเองใหเกิดประโยชนมากที่สุด
เพื่อนํามาพัฒนาในสายงานของตนเอง และสถานศึกษาควรสนับสนุนในเรื่องกิจกรรมและบริการ
ตางๆ ใหกับครู ในขณะที่ การฝกอบรมรองลงมา เนื่องจาก ครูมีความตองการในการฝกอบรม
ในชวงระยะเวลาสั้นๆสาเหตุมาจากมีภาระงานหนาที่ ที่ตองทํา และเนื้อหาหลักสูตรแตละครั้งครู
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สามารถนําไปพัฒนาและใชจริงได สวนการเขารวมสัมมนา ครูมีความตองการสัมมนาเกี่ยวกับ
เทคนิควิธีการใหมๆเพื่อนํามาปรับปรุงองคกร และใหเกิดประโยชนโดยตรงกับสายงาน รองลงมา
คือ การศึกษาดูงาน ครูมีความตองการศึกษาดูงานภายในประเทศมากที่สุด และศึกษาดูงานที่เหมาะ
กับภาระงานที่ตนเองรับผิดชอบเพื่อที่จะไดนํามาปรับปรุงองคกรใหเกิดประโยชนสูงสุด สวน
คาเฉลี่ยต่ําสุดคือ การศึกษาตอ ครูมีความตองการศึกษาตอใหตรงกับความตองการของสถานศึกษา
และมีความตองการศึกษาในระยะเวลาสั้นๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเอง ในหลายๆดาน 

5.2.3 ขอเสนอแนะ  
 ผลการศึกษา พบวา สาระของความตองการการพัฒนามีผูตอบแบบสอบถามจํานวน 11 
คน ครูควตองการใหโรงเรียนควรจัดวัสดุอุปกรณการจัดการในชั้นเรียนใหเพียงพอกับความ
ตองการมีจํานวนผูตอบแบบสอบถามสูงสุด  เพราะ ครูตองการนําวัสดุอุปกรณมาจัดตกแตง
หองเรียนใหเกิดบรรยากาศที่นาเรียนรู รองลงมา คือ  ควรมีการอบรมเรื่องการทําวิจัยในชั้นเรียน  
เพราะตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 24 และ มาตรา 30 ไดใหความสําคัญ
กับการนําวิจัยไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยกําหนดใหสถานศึกษาและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของดําเนินการสงเสริม สนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอมสื่อการ
เรียนและสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ทั้งนี้ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไป
พรอมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตางๆ นอกจากนี้สถานศึกษาควร
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพโดยการสงเสริมใหผูสอนสามารถทําวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับการศึกษา ครูจึงตองการอบรมเพิ่มความรูให
มากขึ้น เพื่อนํามาแกปญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียน สวนจํานวนผูตอบแบบสอบถามนอยที่สุด คือ 
ผูบริหารควรทราบถึงปญหาของครูในโรงเรียนที่เกิดขึ้นอยางจริงจัง เพื่อนํามาปรับปรุงและแกไข  
เพราะสภาพปจจุบันครูพบปญหามากมาย ทั้งดานการสอน ดานเศรฐกิจสังคมภายในโรงเรียน 
สวัสดิการที่ไดรับ ครูจึงมีความตองการใหผูบริหารไดทราบถึงปญหาที่เกิดขึ้นอยางแทจริง และนํา
ปญหาดังกลาวมาทําการแกไขอยางจริงจัง 
 วิธีการพัฒนาตนเอง มีจํานวนผูตอบแบบสอบถาม 6 คน ผูบริหารควรจัดครูเขาอบรม
ใหตรงกับหนาที่งานที่รับผิดชอบ มีจํานวนผูตอบแบบสอบถามสูงสุด เพราะครูมีความตองการ
ไดรับการอบรมใหตรงกับสายงานที่รับผิดชอบ เมื่อไดรับการอบรมแลวสามารถนํามาใชไดจริงและ
พัฒนาในสายงานที่ตนเองรับผิดชอบใหเกิดประโยชนสูงสุด รองลงมา คือควรใชเวลาในการอบรม
ในระยะเวลาสั้นๆเนื้อหารการอบรมกระชับไดใจความ สวนจํานวนผูตอบแบบสอบถามนอยที่สุด 
คือ ควรมีการจัดสัมมนานอกสถานที่ เพราะ ไดปรับเปลี่ยนสถานที่ในการสัมมนาครูเกิดความ
กระตือรือรนในการรับรูขอมูลตางๆ และสรางความสามัคคีในหมูคณะไดเปนอยางดี 
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5.3 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังนี้ 
 จากการวิจัยคร้ังนี้ ทําใหทราบขอมูลหลายประการที่เปนประโยชนตอการพัฒนาตนเอง
ของครูประถมศึกษาโรงเรียนไผทอุดมศึกษา ครูมีความตองการการพัฒนาในเรื่องการจัดการในชั้น
เรียนมากที่สุดโรงเรียนควรมีแผนพัฒนาครูในเรื่องการจัดการชั้นเรียน จัดบรรยากาศในการเรียน
การสอนใหนาเรียนมากที่สุด เพราะสภาพแวดลอมในหองเรียนที่ดีทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูดี
ที่สุด และควรมีการอบรมเทคนิคการจัดชั้นเรียนใหกับครูเพื่อนํามาพัฒนาชั้นเรียนใหเกิดประโยชน
มากที่สุด ในขณะที่ครูใหความสนใจในเรื่องเทคนิคการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญนอยท่ีสุด 
แทจริงแลวเทคนิคการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญมีความจําเปนมากเพราะเปนนโยบายที่สําคัญ
และมีการบัญญัติไวในกฎหมายการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งเทคนิคการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
จําเปนตองพัฒนาอยางตอเนื่องอยูตลอดเวลาจึงตองใหครูไดมีความตระหนักในเรื่องนี้ตลอดเวลา
ดวย 
 วิธีการพัฒนาตนเองของครูใหความสําคัญกับการศึกษาดวยตนเองมากที่สุด โรงเรียน
ควรสงเสริมใหครูศึกษาดวยตนเองจากหนังสือ ส่ิอิเล็กทรอนิค อินเตอรเน็ตที่มีอยูมากในปจจุบัน 
ควรมีการฝกอบรมในเรื่องการใชเทคโนโลยีส่ือการสอนใหมๆที่ทางโรงเรียนมีใหชวงระยะเวลา
ส้ันๆใหกับครูในโรงเรียนเพื่อเปนการพัฒนาอีกรูปแบบหนึ่ง 
 
5.4 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรทําการวิจยัในเรื่อง ศึกษาความตองการในการพัฒนาตนเองในระดับชั้นอื่นๆดวย 
เพื่อที่จะไดทราบถึงผลรวมของครูทั้งโรงเรียน 

2. ควรทําการวิจยัในเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะครูตามระดับชวงชัน้ 
และคณะครูทั้งโรงเรียนดวย 
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เคาโครงสาระนิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร 
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
พ.ศ.2551 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เร่ือง ศึกษาความตองการในการพัฒนาตนเองของของครูประถมศึกษาโรงเรียน 

ไผทอุดมศึกษา 
 

คําชี้แจง 
1. แบบสอบถามชุดนี้เปนแบบสอบถามสําหรับงานวิจยัเร่ืองศึกษาความตองการในการพัฒนา

ตนเองของของครูประถมศึกษาโรงเรียนไผทอุดมศึกษา เพื่อใชประกอบการศึกษาตามหลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิตเทานั้น คําตอบที่ไดจะไมมีผลกระทบทางลบตอตัวทานโปรดตอบ
แบบสอบถามตามความคิดเห็นที่จริงกับตวัทานใหมากที่สุด 

  
2. แบบสอบถามแบงเปน 3 ตอน 
     ตอนที่ 1 สถานภาพผูตอบแบบสอบถาม มี 4 ขอยอย 
     ตอนที่ 2 ประเด็นสาระของความตองการพัฒนา 
     ตอนที่ 3 วิธีการที่ตองการในการพัฒนาตนเอง มี 30 ขอ 
     ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะ 
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ขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี ้

นางสาวผกาวรรณ ศิริสานต 
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการการศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย 
 
ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
 โปรดทําเคร่ืองหมาย / ลงในชอง   ของแตละขอตามความเปนจริงกับสถานภาพของทาน 
 
1. เพศ 
   (1) ชาย 
   (2) หญิง 
 
2. ระดับอาย ุ
   (1) ต่ํากวา 30 ป 
   (2) 30-39 ป 
   (3) 40-49 ป 
   (4) 50 ปขึ้นไป 
 
3. ระดับการศกึษา 
   (1) ปริญญาตรี 
   (2) สูงกวาปริญญาตรี 
 
4. ประสบการณทํางาน 
   (1) ต่ํากวา 10 ป 
   (2) 10 ปขึ้นไป 
 
 
 
 

DPU



 51 

ตอนที่ 2 ประเด็นสาระของความตองการพัฒนา 
          โปรดทําเคร่ืองหมาย / ในชองระดบัความตองการของแตละขอโดยใหเกณฑดังนี้ 
 ระดับ 5 หมายถึง ความตองการพัฒนาตนเองมากที่สุด 
 ระดับ 4 หมายถึง ความตองการพัฒนาตนเองมาก 
 ระดับ 3 หมายถึง ความตองการพัฒนาตนเองปานกลาง 
 ระดับ 2 หมายถึง ความตองการพัฒนาตนเองนอย 
 ระดับ 1 หมายถึง ความตองการพัฒนาตนเองนอยที่สุด 
 

รายการ 
 

ระดับความตองการ 

5 4 3 2 1 

1. ตองการพัฒนาการทําวจิัยในชั้นเรยีน      
2. ตองการพัฒนาเทคนิคการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ      
3. ตองการพัฒนาในเรื่องการจัดการในชั้นเรียน      
4. ตองการพัฒนาในเรื่องการวัดและประเมนิผล      
 
ตอนที่ 3 วิธีการที่ตองการในการพัฒนาตนเอง 
          โปรดทําเคร่ืองหมาย / ในชองระดบัความตองการของแตละขอโดยใหเกณฑดังนี้ 
 ระดับ 5 หมายถึง ความตองการพัฒนาตนเองมากที่สุด 
 ระดับ 4 หมายถึง ความตองการพัฒนาตนเองมาก 
 ระดับ 3 หมายถึง ความตองการพัฒนาตนเองปานกลาง 
 ระดับ 2 หมายถึง ความตองการพัฒนาตนเองนอย 
 ระดับ 1 หมายถึง ความตองการพัฒนาตนเองนอยที่สุด 
 

รายการ 
 

ระดับความตองการ 

5 4 3 2 1 

การศึกษาดวยตนเอง 
1. ตองการเรียนรูในสิ่งใหมๆอยูเสมอ 

     

2. ตองการเรียนรูเพื่อนํามาพัฒนาในสายงานของตนเอง      
3. สถานศึกษาควรใหความสําคัญการศึกษาดวยตนเองเพือ่พัฒนา      
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ครู 
4. สถานศึกษาเปดโอกาสใหครูใชความรูที่ไดมาปรับปรุงองคกร

ใหเกิดประโยชนอยางเต็มที ่
     

5. สถานศึกษามกีารจัดกจิกรรมใหครูในโรงเรียนเกดิการศกึษา
ดวยตนเอง 

     

6. บริการหองสมุด อินเตอรเนต็เพื่อความสะดวกสบายในการ
เรียนรู 

     

การฝกอบรม 
1. การจัดหลักสตูรและวิเคราะหหาความจําเปน ที่สอดคลองกับ

การปฏิรูปการศึกษา 

     

2. การจัดฝกอบรมกําหนดเนื้อหาของหลักสตูรในแตละครัง้กับ
ความตองการของครูที่สามารถจะนําไปใชไดจริง 

     

3. สถานศึกษาควรใหความสําคัญในการพัฒนาครูในการเขา
ฝกอบรม 

     

4. หลักสูตรการฝกอบรมควรจัดชวงระยะเวลาสั้นๆ      
รายการ 

 
ระดับความตองการ 

5 4 3 2 1 

5. การใชเทคโนโลยีใหมๆในการบริหารการจัดการ      
6. ควรมีการอบรมครูอยางทั่วถึงและตอเนื่อง      
การเขารวมสัมมนา 
1. การเปดโอกาสใหครูทุกฝายมีโอกาสเขารวมการ

ประชุมสัมมนา  

     

2. การจัดใหมีการประชุมสัมมนาปฏิบัติการเพื่อนําไปปรับปรุง
งานโรงเรียน 

     

3. การประชุมสัมมนาควรใหสอดคลองและเปนประโยชนตรงกับ
สายงานที่ปฏิบัติ 

     

4. การสัมมนาเกีย่วกับเทคนิคและวิธีการสมัยใหมเพื่อนํามาใช
ปรับปรุงองคกร 

     

5. การประชุมสัมมนาที่ตรงกบัพื้นฐานความรูของครูที่เขารวม
ประชุมสัมมนา 
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6. การประชุมสัมมนา ที่มีการแลกเปลี่ยนขอมูลในการปฏิบัติงาน
แกครู 

     

การศึกษาดูงาน 
1. การศึกษาดูงานภายในประเทศ 

     

2. การศึกษาดูงานตางประเทศ      
3. การกําหนดเกณฑคุณสมบัตขิองครูที่จะไปศึกษาดูงาน      
4. สงเสริมใหมีการศึกษาดูงานในสาขาวิชาทีจ่ําเปนของหนวยงาน      
5. ใหทุนสนับสนุนในการเดนิทางไปศึกษาดงูาน      
6. ครูทุกระดับของโรงเรียนไดรับการสงเสริมศึกษาดูงานตาม

ความเหมาะสมกับภาระงานที่ตนรับผิดชอบ 
     

 
 

รายการ 
 

ระดับความตองการ 

5 4 3 2 1 

การศึกษาตอ 
1. การศึกษาตอเพิ่มเติมในระดบัการศึกษาทีสู่งขึ้น 

     

2. การศึกษาตอในสาขาวิชาที่สอนเพื่อพัฒนาการทํางานในสาย
งาน 

     

3. การศึกษาตอภายในประเทศแบบเต็มเวลา      
4. การศึกษาตอตางประเทศแบบเต็มเวลา      
5. การศึกษาตอระยะสั้น เพื่อการเพิ่มพูนศักยภาพดานวิชาการ/

สายงานที่ปฏิบัติ 
     

6. การศึกษาตอควรตรงกับความตองการของสถานศึกษา      
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ตอนที่ 4  ขอเสนอแนะ  
 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
 
 

ขอขอบคุณที่ใหความอนุเคราะห 
   นางสาวผกาวรรณ ศิริสานต 

      ผูวิจัย 
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ภาคผนวก ข. 
รายนามผูเชี่ยวชาญที่ตรวจสอบแบบสอบถาม 
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รายนามผูเชี่ยวชาญที่ตรวจสอบแบบสอบถาม 
 

1. นายสาโรจน  เผาวงศากุล 
    ค.ม.บริหารการศึกษา จฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย 
2. นายจีรศักดิ์  ประยงคขํา 
    กศ.ม.จิตวิทยาการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 
3. นางสาวกุลธิดา  ศรีสะอาด 
    ศศ.ม.พื้นฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DPU



 57 

ประวัติผูเขียน 
 

ช่ือ – นามสกุล    นางสาวผกาวรรณ  ศิริสานต 
ประวัติการศึกษา    คบ.มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พ.ศ.2548 
ตําแหนงและสถานที่ทํางานปจจุบัน ครูผูสอน โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 
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