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บทที่  2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 

 ในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยมุงที่จะศึกษาปญหาการพัฒนาบุคลากรของผูบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต1  โดยไดศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่
เกี่ยวของ  ตามลําดับดังนี้ 

2.1  งานบริหารของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2.2  ขอบขายการดําเนินงานของสถานศึกษาที่เปนนติิบุคคล 
2.3  การพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา 

2.3.1  แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร 
2.3.2  ความสําคัญและจําเปนของการพัฒนาบุคลากร 
2.3.3  วิธีการพัฒนาบุคลากร 

1) ดานการฝกอบรม 
2) ดานการศึกษาดูงาน 
3) ดานการปฏิบัติงาน 
4) ดานการพัฒนาตนเอง 
5) ดานการบริหาร  

2.4  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
2.5  สรุปกรอบแนวคิด 

 

2.1  งานบริหารของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   
  
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545  หมวดที่  5  การบริหารและการจัดการศึกษา  สวนที่  1  การบริหารและการจัดการศึกษา
ของรัฐ  มาตรา  39  ใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา  ทั้งดานวิชาการ  
งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  และการบริหารทั่วไปไปยังคณะกรรมการและสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา  และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง  จากมาตรา  39 ของ              
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พระราชบัญญัติการศึกษาชาติ  พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ขางตน  
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ไดกําหนดขอบขายการบริหารสถานศึกษา  4  ดาน  
ไดแก  ดานการบริหารวิชาการ  ดานการบริหารงบประมาณ  ดานการบริหารงานบุคคล  และดาน
การบริหารทั่วไป  สําหรับดานการบริหารงานบุคคล  มีขอบขายของงานเกี่ยวของกับการวางแผน
อัตรากําลังและกําหนดตําแหนง   การสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง  การเสริมสรางประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ  วินัยและการรักษาวินัย  และการออกจากราชการ 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยมุงศึกษาปญหาการพัฒนาบุคลากรของผูบริหารสถานศึกษา                 
ขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 1  ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของขอบขายการ
บริหารบุคคล  เร่ือง  การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ   
 

2.2  ขอบเขตการดําเนินงานของสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคล 
                
 ขอบขายภารกิจของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษามีรายะเอียดในเรื่องตาง ๆ ดังนี้ 
(สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2548, หนา 42-44) 
 2.2.1  การบริหารวิชาการ  ไดแก  เร่ือง 
  1)   การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
  2)   การพัฒนากระบวนการเรียนรู 
  3)   การวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน 
  4)   การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  5)   การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
  6)   การพัฒนาแหลงเรียนรู 
  7)   การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  8)   การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น 
  9)   การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน 
  10) การนิเทศการศึกษา 
  11) การแนะแนวการศึกษา 
  12) การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน
และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
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 2.2.2  การบริหารงบประมาณ  ไดแก  เร่ือง 
  1)  การจัดตั้งและเสนอของบประมาณ 
  2)  การจัดสรรงบประมาณ 
  3)  การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใชเงินและผลการ
ดําเนินงาน 
  4)  การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
  5)  การบริหารการเงิน 
  6)  การบริหารบัญชี 
  7)  การบริหารพัสดุและสินทรัพย 
 2.2.3  การบริหารงานบุคคล  ไดแก  เร่ือง 
  1)   การวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง 
  2)   การสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง 
  3)   การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
  4)   วินัยและการรักษาวินัย 
  5)   การออกจากราชการ    
 2.2.4  การบริหารทั่วไป  ไดแก  เร่ือง 
  1)   การดําเนินงานธุรการ 
  2)   งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  3)   งานพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ 
  4)   การประสานและพัฒนาเครือขายการศึกษา 
  5)   การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร 
  6)   งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  7)   การสงเสริมสนับสนุนดานวิชาการ 
  8)   การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม  
  9)   การจัดทําสํามะโนผูเรียน 
  10) การรับนักเรียน 
  11) การสงเสริมและประสานงานการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 
  12) การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
  13) งานสงเสริมงานกิจการนักเรียน 
  14) การประชาสัมพันธงานการศึกษา 
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  15) การสงเสริมสนับสนุนและประสานงานการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคกร 
หนวยงานและสถาบัน สังคมอื่นที่จัดการศึกษา 
  16) งานประสานราชการกับเขตพื้นที่การศึกษาและหนวยงานอื่น 
  17) การจัดระบบการควบคุมในหนวยงาน 
  18) งานบริการสาธารณะ 
  19) งานที่ไมไดระบุไวในงานอื่น 
 

2.3  การพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา 
 
 การพัฒนาบุคลากรเปนกระบวนการหรือกรรมวิ ธีตาง  ๆ  ที่มุ ง เพิ่มพูนความรู
ความสามารถ  ประสบการณใหกับบุคลากร  ตลอดจนการพัฒนาทัศนคติของผูปฏิบัติงานใหเปนไป
ในทางที่ดี  มีความรับผิดชอบตองานที่ทํากอใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ธีรวุฒิ  ประทุมนพรัตน 
(2536,  หนา 63)  ไดนิยามความหมายของการพัฒนาบุคลากรวา  เปนยุทธวิธีที่จําเปนและสนองตอ
ความตองการบุคลากรที่เหมาะสมกับงานปจจุบันและอนาคตได  วิน  เชื้อโพธ์ิหัก  (2537, หนา 195) 
ไดใหความหมายของการพัฒนาบุคลากรไววา  เปนการเพิ่มพูนความรู  ความสามารถหรือทักษะ
บางประการใหแกบุคลากรเพื่อทํางานใหบรรลุจุดมุงหมายขององคการที่ตั้งใจ  สมพงศ  เกษมสิน  
(2526,  หนา  45)  ไดกลาวไววา  การพัฒนาบุคลากร  หมายถึง  กรรมวิธีตาง ๆ  ที่เพิ่มพูนความรู  
ความชํานาญ  และประสบการณ   เพื่อใหทุกคนในหนวยงานสามารถปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับผิดชอบ
ใหดียิ่งขึ้น  ดังนั้น  การพัฒนาบุคลากรเปนการบริหารบุคคลซึ่งเปนกิจกรรมที่กอใหเกิดความผูกพัน  
เกิดการยอมรับ   การปรับปรุงคุณภาพของบุคลากร  การพัฒนาบุคลากรสามารถทําไดหลายวิธี  
ไดแก  การฝกอบรม  การศึกษาดูงาน และการศึกษาตอ   การพัฒนาตนเองจะสงผลใหเกิดการพฒันา
ความรู  ความชํานาญ  ความเขาใจในการปฏิบัติงาน  การจัดหาเอกสารใหศึกษาคนควา  ศึกษาดูงาน
จากโรงเรียนที่ประสพความสําเร็จ  และขอความรวมมือจากหนวยงานอื่น  การเชิญวิทยากร
ภายนอกมาสอนใหบุคลากรเกิดความชํานาญ  และสามารถปฏิบัติงานได  การพัฒนาบุคลากร
ผูบริหารควรคํานึงถึงความถนัด  ความชํานาญพิเศษของแตละคน  มีขวัญกําลังใจในการทํางาน  
การจะเลือกใชกิจกรรมใดในการพัฒนาบุคลากรขึ้นอยูกับความเหมาะสม  ความจําเปน  การพฒันา
บุคลากรในโรงเรียนเปนการพัฒนาครูอาจารยใหมีโอกาสไดรับความรู  แนวคิดใหม  และเพิ่มวุฒิ
ทางการศึกษา  การพัฒนาบุคลากร  ผูบริหารสถานศึกษามีสวนชวยเหลือครูอาจารยไดพัฒนา  
อาจจะไดหลายรูปแบบยอมขึ้นอยูกับองคประกอบหลายอยางและวัตถุประสงคของการพัฒนา
โรงเรียนที่ตองการ 
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 ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา  พุทธศักราช 
2547 มาตรา 80 ใหมีการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนที่จะแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงบางตําแหนงและบางวิทยฐานะเพื่อเพิ่มพูนความรู  ทักษะ  เจตคติที่ดี  คุณธรรม  จริยธรรม                 
และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสมในอันที่จะทําใหการปฏิบัติหนาที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผล  และความกาวหนาแกราชการ  ทั้งนี้ตามหลักเกณฑและวิธีการที่  ก.ค.ศ.  กําหนด   
และมาตรา  81  ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่ในการสงเสริม  สนับสนุนผูอยูใตบังคับบัญชาโดยการให
ไปศึกษา  ฝกอบรม  ดูงาน  หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. กําหนด ในกรณีที่มี
ความจําเปนหรือเปนความตองการของหนวยงานเพื่อประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรอื
วิชาชีพ  หรือคุณวุฒิขาดแคลน  ผูบังคับบัญชาอาจสงเสริมหรืออนุญาตใหขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาลาไปศึกษาตอ  ฝกอบรมหรือวิจัยโดยอนุมัติ  ก.ค.ศ. หรือ  อ.ก.ค.ศ.               
เขตพื้นที่การศึกษาที่ไดรับมอบหมายโดยใหถือเปนการปฏิบัติหนาที่ราชการและมีสิทธิ์ได             
เล่ือนขั้นเงินเดือนในระหวางลาไปศึกษา ฝกอบรม หรือวิจัย (สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา,  2547,  หนา 46-47) 
 2.3.1  แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร   

 

 ภิญโญ  สาธร (2523,  หนา 362)  ใหความคิดวา  การพัฒนาบุคลากรมีความจําเปน
อยางยิ่งสําหรับหนวยงานทุกชนิด เพราะเพชรพลอยที่ยังไมไดเจียระไนนั้นไมเปนภัยกับใคร                   
แตบุคคลที่ยังไมไดรับการพัฒนาจะสงผลเสียตอสังคมที่สุด 

 สมพงศ  เกษมสิน  (2526,  หนา  185-186)  ใหแนวคิดวา  การพัฒนาบุคลากรเปน
การมุงที่จะเพิ่มพูนความรู  ความชํานาญ และประสบการณ  เพื่อใหทุกคนในหนวยงานใด
หนวยงานหนึ่งที่สามารถปฏิบัติหนาที่อยูในความรับผิดชอบไดดียิ่งขึ้น  และยังมีความมุงหมายที่จะ
พัฒนาทัศนคติของผูปฏิบัติใหเปนไปในทางที่ดี  มีกําลังใจ  รักงาน  มีขวัญในการปฏิบัติงาน  และ
ความคิดริเร่ิมที่จะปรับปรุงงานที่ปฏิบัติใหดีขึ้น 

 พนัส  หันนาคินทร  (2526,  หนา  139-151)  ไดใหแนวคิดวา  การพัฒนาบุคลากร  
คือ  การหาวิธีการสงเสริมใหผูปฏิบัติงานอยูไดมีความรู  ความสามารถในการปฏิบัติงานเพิ่ม  เชน  
ไดรับความรูเพิ่มขึ้น  มีวิธีการทํางานที่ดีขึ้น   

 เอกชัย  กี่สุขพันธ  (2528,  หนา  126-127)  ใหแนวคิดวา  การพัฒนาบุคลากร  คือ            
การดําเนินงานตาง ๆ  เพื่อชวยพัฒนาความรู  ความสามารถ  และความชํานาญของบุคลากรใน
หนวยงานใหมีสมรรถภาพในการทํางานดีขึ้น  บุคลากรในโรงเรียน  โดยเฉพาะครูทําหนาที่สอน  
ถายทอดความรูตางๆ  ไปสูนักเรียน  เมื่อทํางานไปเปนเวลานานควรไดรับ  การพัฒนาความรูใหม ๆ  
ความสามารถ  ตลอดจนเทคนิคตาง ๆ  ใหมีมากขึ้น  อันจะเปนผลดีตอการทํางานของครู 
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 2.3.2  ความสําคัญและจําเปนของการพัฒนาบุคลากร 
  โรงเรียนเปนสถาบันหนึ่งของสังคมมีหนาที่ใหการศึกษาแกชุมชน  คุณภาพของ
ชุมชนจะขึ้นอยูกับคุณภาพของบุคลากรในโรงเรียน  เพราะบุคลากรในโรงเรียนเปนหลักสําคัญใน
การนําพาใหการศึกษาดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ  หรือจะทําใหการศึกษาดําเนินไปอยางเชื่องชา  
การพัฒนาบุคลากรจึงมีความสําคัญตอการศึกษาโดยสวนรวมเปนอยางมาก 
  สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ  (2531,  หนา 4)  มีความเห็นใน
เรื่องนี้วา  การพัฒนาบุคลากรมีความสําคัญในอันที่จะใหบุคคลในหนวยงานมีความสามารถที่จะ
ปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพตามที่หนวยงานตองการ  โดยเฉพาะคนใหมหรือคนที่รับตําแหนงใหม
ในหนวยงานยังไมมีความสามารถหรือความชํานาญในงานที่รับผิดชอบใหไดผลสูงสุด  การพัฒนา
บุคลากรจะชวยทําใหระบบและวิธีการปฏิบัติงาน   ตลอดจนทั้งการติดตอประสานงานมี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น  เพราะวา  การพัฒนาบุคลากรจะชวยเรงเราความสนใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรใหมีความสํานึกรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ของตนใหไดผลดียิ่งขึ้น  และเปนการแบง
เบาภาระหนาที่ของผูบังคับบัญชา  ทําใหหัวหนาหนวยงานลดภาระในการตอบคําถามหรือให
คําแนะนําจะไดมีเวลาปฏิบัติงานในหนาที่ของตนอยางเต็มที่ 
  ความจําเปนในการพัฒนาบุคลากรของแตละหนวยงานนั้นจะแตกตางกันออกไป
ตามวัตถุประสงค  เปาหมาย และปญหาตาง ๆ  ที่เกิดขึ้นในระบบบริหารของหนวยงานนั้น ๆ ซ่ึง  
สุเมธ  เดียวอิศเรศ  (2531,  หนา  148)  ไดใหเหตุผลความจําเปนในการพัฒนาบุคลากรไวอยาง
นาสนใจ  ดังนี้ 
  1)  เมื่อมีการบรรจุแตงตั้งบุคลากรเขาทํางานแลว  จําเปนตองมีการอบรมแนะนํา
ระเบยีบแนวปฏิบัติและวิธีการทํางาน 
  2)  หนวยงานตาง ๆ  มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยูตลอดเวลา การบริหารหนวยงาน
ใหบรรลุผลสําเร็จนั้น   ผูบริหารเปนผูที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่งที่จะตองพัฒนากําลังคนภายใน
หนวยงานของตนใหมีความรู  ความสามารถ  และเกิดความชํานาญ 
  3)  การพัฒนากําลังคนภายในหนวยงานจะชวยเพิ่มพูนคุณภาพและประสิทธิภาพ
กําลังคนที่มีอยูในปจจุบันใหสอดคลองกับความจําเปนและเปาหมายของหนวยงาน 
  4)  การพัฒนาบุคลากรชวยใหผูปฏิบัติงานมีขวัญและกําลังใจดีขึ้น 
  5)  การพัฒนาบุคลากร  ชวยลดความเบื่อหนาย  การฝกอบรมเปนการพัฒนาบุคคล
และเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดพบปะบุคคลภายนอกแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ 
  6)  วิทยากรตลอดจนเทคโนโลยีใหม ๆ  ควรไดรับการพัฒนาใหเจริญกาวหนาอยู
ตลอดเวลา 
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  7)  ระเบียบขอบังคับและกฎหมายเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ 
  8)  การพัฒนาบุคลากรเปนสิ่งที่มีประโยชนตอการใชทรัพยากรบุคคลไดอยางมี
ประสิทธิภาพและยังชวยธํารงรักษากําลังคนไวใหเปนประโยชนกับหนวยงานไดเปนเวลานาน 
  9)  การพัฒนาบุคลากรชวยในการเตรียมบุคคลที่หนวยงานมีอยูในปจจุบันให
พรอมที่จะกาวไปสูตําแหนงหนาที่การงานในระดับสูงขึ้น 
 2.3.3  วิธีการพัฒนาบุคลากร 
  วิธีการพัฒนาบุคลากร  หมายถึง  ขั้นตอนการดําเนินการพัฒนาบุคลากรอยางเปน
ระบบเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไว  ชุมศักดิ์  อินทรรักษ  (2531,  หนา 115)  ไดจําแนก
กระบวนการพัฒนาบุคลากรเปน 2 วิธี  คือ  1)  การฝกอบรม  2)  การศึกษา  สวนพนัส  หันนาคินทร  
(2526,  หนา  35-139)  สรุปวากระบวนการพัฒนาบุคลากรมี  4  ขั้นตอน คือ  1)  การหาความจําเปน  
2)  การกําหนดเปาหมาย และบทบาทในการพัฒนาบุคลากร 3)  การวางแผนโครงการเพื่อพัฒนา
บุคลากร  4)  การจัดโครงการหรือการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรและการประเมินผลการพัฒนา   
ซ่ึงสอดคลองกับความเห็นของสนอง  เครือมาก (2535, หนา 102) ไดมีความคิดเห็นวา  
กระบวนการพัฒนาบุคลากร   การวางแผนพัฒนา   การดําเนินการพัฒนา  และการประเมินผลการ
พัฒนา  ซ่ึงกระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอนมีความสําคัญและมีความจําเปนที่ตองดําเนินการ  และจะ
ขาดเสียไมไดตองดําเนินการอยางสอดคลองตอเนื่องและมีความสัมพันธกันอยางครบวงจร 
 การที่จะบํารุงรักษาคนใหมีคุณภาพอยูตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานนั้น ๆ  จําเปนจะตอง
นํากระบวนการพัฒนาบุคลากรมาใชใหเกิดประโยชนมากที่สุด  เพื่อใหการปฏิบัติงานทันกับ        
ความเปลี่ยนแปลงและไดผลตามเปาหมาย  ประหยัดวัสดุ  อุปกรณ  และกําลังคน  เจาหนาที่ที่ไดรับ
การพัฒนาตนเองใหมีความรู  ความสามารถจะมีขวัญและกําลังใจที่ดี  มีความกระตือรือรนที่จะ
พัฒนาหรือปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายไดเปนอยางดี   สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ  (2531,  หนา 4-5)  ไดกําหนดวิธีการพัฒนาบุคลากรไว  5  วิธี  คือ  1)  การฝกอบรม        
2)  การสงบุคลากรไปศึกษา  อบรม  ดูงาน  3)  การพัฒนาบุคลากรโดยกระบวนการปฏิบัติงาน      
4)  การพัฒนาดวยตนเอง  5)  การพัฒนาบุคลากรโดยกระบวนการบริหาร 
 ดังนั้น   ผูวิจัยจึงไดนําวิธีการพัฒนาบุคลากรดังกลาวมาเปนกรอบแนวคิดเกี่ยวกับ
การพัฒนาบุคลากรของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี 
เขต 1  เนื่องมาจากพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา  พุทธศักราช 
2547  มีลักษณะการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาคลายคลึงกัน  ดังนี้ 
 1)  การฝกอบรม 
 (1)  ความหมายของการฝกอบรม 
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 ธีระ  ประวาลพฤกษ  (2538, หนา  4)  กลาววา  การฝกอบรม  หมายถึง  
กระบวนการเสริมสรางสมรรถภาพบุคคลใหมีความรูความสามารถ  ทักษะและทัศนคติเพิ่มมากขึ้น  
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทํางานในขอบเขตของการปฏิบัติงานเฉพาะดาน  อันมีผล
ตอความสําเร็จขององคการ 
 เสนาะ  ติเยาว  (2543, หนา 95) ไดกลาวไววา  การฝกอบรม   หมายถึง  
กระบวนการที่จัดขึ้นเพื่อใหบุคคลไดเรียนรูและมีความชํานาญเพื่อวัตถุประสงคอยางหนึ่ง  โดยมุงที่
จะใหคนไดรูเร่ืองใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ  และเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมของคนไปในทางที่ตองการ  
ตามความหมายดังกลาวการฝกอบรม  ซ่ึงเปนแนวทางที่ทําใหผูเขารับการฝกอบรมไดรับความรู
ใหม ๆ  ไดมีความชํานาญในการปฏิบัติงานมากขึ้น  เพิ่มประสิทธิภาพในการแกปญหา  และ
ทัศนคติที่จะปรับปรุงงาน  เปล่ียนแปลงงานใหดีขึ้นตามแนวทางที่องคการกําหนด 
 ยงยุทธ  เกษสาคร  (2544,  หนา 7)  ไดกลาวไววา  การฝกอบรม  หมายถึง  
กระบวนการ  (Process)  อยางหนึ่งในการพัฒนาองคการ  โดยอาศัยการดําเนินงานอยางเปนระบบ  
มีขั้นตอน  มีการวางแผนที่ดีและเปนการกระทําที่ตอเนื่องโดยไมมีหยุดยั้ง   ซ่ึงการกระทําทั้งหมดนี้
ก็เพื่อความมุงหมายในการเพิ่มพูนความรู 
 สมคิด  บางโม  (2544,  หนา 14) กลาววาการฝกอบรม (Training)  
หมายถึง  กระบวนการเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทํางานเฉพาะดานของบุคคลโดยมุงเพิ่มพูน
ความรู  (Knowledge)  ทักษะ  (Skill) และทัศนคติ  (Attitude)  อันจะนําไปสูการยกมาตรฐานการ
ทํางานใหสูงขึ้น  ทําใหบุคคลมีความเจริญกาวหนาในการงาน  และองคการบรรลุเปาหมายที่
กําหนดไว  ดังนั้นจึงจะเห็นวาการฝกอบรมเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาบุคลากรนั่นเอง 
  (2)  ความสําคัญของการฝกอบรม 
 กุลยา  ตันติผลาชีวะ (2537,  หนา 6)  ไดกลาวถึงความสําคัญของการ
ฝกอบรมไว ดังนี้ 
   ก.  สรางเสริมงานขององคการใหมีประสิทธิภาพ  โดยท่ีผูปฏิบัติงานหรือ
คนขององคการมีความรู  ความเขาใจตองานที่ถูกตอง ซ่ึงนอกจากเพิ่มคุณภาพและปริมาณงานแลว
ยังชวยลดอุบัติเหตุจากการทํางานดวย  โดยเฉพาะการทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมที่ตองใช
เครื่องจักรกลที่หากผูปฏิบัติงานไมมีความรู  ความเขาใจที่จะใชเครื่องจักรกลใหถูกตองโอกาสที่จะ
เกิดอุบัติเหตุจะมีแนวโนมสูงขึ้น 
   ข.  สรางเสริมขวัญและกําลังใจในการทํางาน  การใหความรูเกี่ยวกับ
วิธีการทํางานที่ถูกตองเปนการสรางความมั่นใจใหแกผูที่ปฏิบัติงาน  อีกทั้งยังมีการสรางความเขาใจ
อันดีตอกันระหวางผูรวมงาน  เขาใจระบบของการทํางาน  พรอมที่จะรวมมือในการทาํงานรวมกัน 
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   ค.  ลดคาใชจายและประหยัดเวลา  ในกรณีที่ตองการผูปฏิบัติงานเฉพาะ
สาขาเปนการเรงดวน   การจัดอบรมจะชวยใหสามารถพัฒนาคนใหตรงกับงานและสนองตอความ
ตองการไดทันที 
   ง.  การสรางความมั่นคงใหแกองคการ  การฝกอบรมจึงมีสวนชวยให
ผูปฏิบัติงานมีความเขาใจในการดําเนินงานขององคการ  เปาหมาย  นโยบาย  และบทบาทหนาที่
ของตนตอองคการ  การพัฒนาความรูอยางสม่ําเสมอจะทําใหผูปฏิบัติงานเกิดเจตคติที่ดีตอองคการ  
ซ่ึงเปนการนําไปสูการสรางผลผลิตที่มีคุณภาพ 
   จ.  การฝกอบรมเปนเครื่องมือของการบริหารทั้งในทางปฏิบัติ  และในการ
สงเสริมทางจิตวิทยาที่ผูบริหารสามารถนําไปใชไดทุกโอกาส 
  (3)  องคประกอบของการฝกอบรม 
 กุลยา  ตันติผลาชีวะ (2537,  หนา 10-18)  ไดกลาวไววา  การฝกอบรมเปน
การจัดการศึกษาอยางหนึ่งที่ตั้งอยูบนพื้นฐานความเชื่อวา ความรูความสามารถ ทักษะปฏิบัติ เจตคติ  
และพฤติกรรมของคนสามารถถายทอดและพัฒนาไดหากมีรูปแบบการเรียนรูที่เหมาะสม  แมวา    
ผูเขารับการอบรมจะเปนผูที่มีพื้นฐานความรู  ความสามารถ  อายุ  และตําแหนงหนาที่ตาง ๆ  กัน
การฝกอบรมก็สามารถจัดทําขึ้นมาได  ในการดําเนินงานฝกอบรมแตละเรื่อง  แตละประเภทจะมี
องคประกอบที่สําคัญที่เปนทั้งกลไก  ตัวสนับสนุน  และตัวควบคุม  ใหการดําเนินการฝกอบรม
เปนไปอยางตอเนื่อง  แตละองคประกอบตางมีความสําคัญโดยตรงตอการฝกอบรม  ดังนี้ 
   ก.  ผูอํานวยการฝกอบรม  (Training director)  เปนบุคคลที่ทําหนาที่ของ
ผูบริหารโครงการฝกอบรมในฐานะของผูจัดการ  ผูดําเนินการ  และผูอํานวยการฝกอบรม  เปนผูที่มี
ความรู  ความสามารถในดานการฝกอบรมโดยเฉพาะ  สามารถทําหนาที่ดําเนินโครงการฝกอบรม
ตั้งแตเร่ิมตนจนสิ้นสุดโครงการ 
   ข.  นักฝกอบรม  (Trainer)  เปนผูที่มีความรู  ความสามารถที่จะทําใหการ
ฝกอบรมเปนไปตามจุดประสงคของโครงการที่กําหนดไว  นักฝกอบรมจึงตองเปนทั้งนักวิชาการ
และนักปฏิบัติการและเปนผูที่มีประสบการณที่พรอมจะทําใหการดําเนินการฝกอบรมเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ  นักฝกอบรมจึงตองมีความสามารถที่อาจเปนทั้งผูอํานวยการฝกอบรมและวิทยากร
ไปในตวั 
   ค.  วิทยากร  หมายถึง  ผูที่มีความรู  ความสามารถในสาขาวิชาเฉพาะที่
สามารถถายทอดสูผูอ่ืนได  คําวา  “วิทยากร”  ในวงการฝกอบรมอาจหมายถึง  นักฝกอบรมเองก็ได  
หรือ  หมายถึง  ผูที่มีความรู  ความสามารถในสาขาวิชาตาง ๆ  ที่เชี่ยวชาญ  อาจเปนนักวิชาการจาก
หนวยงานภายนอกหรือบุคคลในหนวยงานที่มีความสามารถเปนการเฉพาะ  วิทยากรจึงถือวาเปน
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บุคคลสําคัญซึ่งถือวาเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม  วิทยากรที่มีความรู  ความสามารถสูงจะเปรียบ
เหมือนหัวใจของการฝกอบรม  ซ่ึงบางครั้งหนวยงานที่รับผิดชอบการฝกอบรมไดพยายามพัฒนา
วิทยากรของตนเองขึ้นสวนหนึ่ง  และจากภายนอกอีกสวนหนึ่ง 
   ง.  ผูเขาอบรม  (Trainee)  หมายถึง  บุคคลที่ไดเขารับการฝกอบรมใน
โครงการฝกอบรมในฐานะของผูเรียนรู  ผูฝกประสบการณตามสาขาวิชาที่กําหนด 
   จ.  ผูชวยนักฝกอบรม  ซ่ึงในการจัดฝกอบรมตาง ๆ จะมีกิจกรรมเสริม
หลักสูตรหลายกิจกรรมที่นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมในการดําเนินการฝกอบรมในแตละวัน   
และผูชวยนักฝกอบรมจะทําหนาที่เปนผูดูแลการดําเนินการฝกอบรมเปนประจําวัน  ในการจัด
ฝกอบรมนั้นผูชวยนักฝกอบรมอาจเปนเจาหนาที่โดยตรงของโครงการฝกอบรม  หรืออาจจะเปนผู
เขารับการอบรมคนใดคนหนึ่งที่คัดเลือกขึ้นมาทําหนาที่เปนผูชวยนักฝกอบรม  ในภาษาอังกฤษใช
วา  Officer of  the  Day  จุดประสงคที่เลือกมาจากผูเขารับการอบรมก็เพื่อใหผูเขารับการอบรมไดมี
สวนรวมในกิจกรรมการอบรมสวนหนึ่งดวย   ผูชวยนักฝกอบรมในแตละโครงการจะมีอยางนอย   
2  คน  เพื่อชวยกันในการจัดการดูแลดานตาง ๆ  ทั้งการตอนรับวิทยากร  ตอนรับผูเขาอบรม  และ
ชวยเหลือการฝกอบรม 
   ฉ.   หลักสูตรฝกอบรม   หมายถึง   ขอบเขต   เนื้อหาสาระวิชา   และ
วิธีดําเนินการจัดการเรียนการสอนที่ใชสําหรับการฝกอบรมในแตละโครงการ  ลักษณะของ
หลักสูตรฝกอบรมประกอบดวยหัวขอวิชาที่เกี่ยวเนื่องกันอาจมีหลายหมวดหรือหมวดเดียวก็ได
ขึ้นอยูกับความตองการฝกอบรมวาตองการขอบเขตกวางขวางหรือมากนอย  และใชระยะเวลาของ
หลักสูตรยาวนานเทาใด  บางหลักสูตรอาจกําหนดการเรียนขั้นต่ําไววา  30  ช่ัวโมง  120  ช่ัวโมง  
กําหนดเปนสัปดาห  เปนเดือน  หรืออาจถึงปก็ไดขึ้นอยูกับนโยบายและหลักการของหลักสูตร 
   ช.  โครงการฝกอบรม  เปนแผนปฏิบัติการในฝกอบรม  ซ่ึงตองกําหนด
แนวทางจุดประสงค  วิธีการ  และการดําเนินการฝกอบรมเฉพาะหลักสูตรในรายละเอียดโครงการ
ฝกอบรมนี้ ประกอบดวย ชื่อโครงการฝกอบรม  จุดประสงค  วิธีดําเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ  
สถานที่ จํานวนและคุณสมบัติของผูเขารับการอบรม โครงการที่สมบูรณจะมีรายละเอียดหลักสูตร  
ตารางเวลากําหนดการอบรม  และวิธีการติดตามประเมินผล 
   ซ.  ปจจัยสนับสนุนการฝกอบรม  การฝกอบรมเปนกระบวนการของการ
จัดการศึกษาแมเจาะจงเฉพาะหลักสูตรที่ใชชวงระยะเวลาสั้น ๆ  ระเบียบวิธีไมเปนทางการเทากับ
การจัดการศึกษาในโรงเรียนก็ตาม  แตการใชอุปกรณ  ส่ือการสอน  สถานที่  งบประมาณจะมี
ลักษณะเชนเดียวกันเพื่อใหการดําเนินการฝกอบรมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  ปจจัยสนับสนุนที่
เจาของหนวยงานฝกอบรมจะตองใสใจและพิจารณาใหพรอม   ก็คือ   อัตรากําลังสําหรับดําเนินการ
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แตละโครงการ  รวมทั้งงบประมาณที่เพียงพอ ส่ือการสอน ยานพาหนะและสถานที่ที่มีความสะดวก
พรอมใชและเอื้ออํานวยใหการจัดฝกอบรมเปนไปอยางสมบูรณ 
  (4)  ประเภทของการฝกอบรม 
 จงกลนี  ชุติมาเทวินทร (2542,  หนา  10-11) ไดทําการแบงประเภทของ
การฝกอบรมไว  4  ประเภท  ดังนี้ 
   ก.  การฝกอบรมกอนประจําการ  (Pre-Entry Training) เปนการฝกอบรม
ใหกับผูเขางานใหมหรือเพิ่งจะเริ่มโครงการใหม  โดยทั่วไปผูเขารับการอบรมจะอยูในระยะทดลอง
งานซ่ึงเนื้อหาของการฝกอบรมจะเนนในเรื่องของภารกิจแรกเริ่มและภารกิจทั่วไป  เนื้อหาโดย 
ทั่วไปจะมีลักษณะผสมผสาน  คือมีทั้งการฝกอบรมในหอง  และการฝกอบรมภาคสนาม  ปกติจะมี
ชวงเวลาไมมากนัก  ตั้งแต  2 - 3 วัน  หรือข้ึนอยูกับความจําเปนของโครงการ 
   ข.  การฝกอบรมระหวางประจําการ (In- Service  Training) เปนการอบรม
ในชวงเขาไปทํางานหรือผานการทดลองแลว  การฝกอบรมจะจัดเปนระยะ ๆ ใหเหมาะสมกับระดับ
ของบุคลากรที่แตกตางกันทั้งในเรื่องของการบริหารทั่วไป การอบรมการจัดการ  และการอบรม
เฉพาะหนาที่  หรือการอบรมเฉพาะเรื่องคลาย ๆ  กับการฝกปฏิบัติงานจริง (On the Job Training)  
ซ่ึงระยะเวลายืดหยุนไดตามความตองการ  สวนใหญจะใชเวลาไมมากนัก  ประมาณ  1 - 2  สัปดาห 
   ค.  การฝกอบรมในโครงการ  (Project  Related  Training)  เปนการอบรม
ที่จัดใหเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในโครงการ  อาทิเชน  โครงการที่ไดรับทุนอุดหนุนจากตางประเทศ  
ซ่ึงมีระยะเวลาไมมากนัก  เปนการอบรมเฉพาะเรื่องหรือเฉพาะประเภทของบุคลากร มีทั้งการอบรม
ดานเทคนิคและการอบรมในเชิงการจัดการอบรมโดยผูใหทุน ปกติระยะสั้น คือ  1 - 2  เดือนหรือ
ขึ้นอยูกับความจําเปนของโครงการ 
   ง.  การฝกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง  (Self - Development Training)  มี
ความหมายกวางและคลอบคลุม อาทิ  กรณีบุคคลที่ทํางานมานานและความรูเร่ิมตีบตันเริ่มจะไมทัน
กับขอมูลหรือวิทยาการสมัยใหมก็จะเริ่มคิดถึงการพัฒนาตนเองซึ่งเปนการอบรมเพื่อฟนความรูใหม  
สวนใหญเปนการอบรมเต็มเวลาหรือบางสวนของเวลา  โดยหนวยงานตนสังกัดจะใหการอนุมัติ  
และสนับสนุนดานการเงิน  ซ่ึงสวนใหญจะเปนการออกไปอบรมนอกสถานที่  ระยะเวลาจะขึ้นอยู
กับคุณสมบัติที่หนวยงานตองการพัฒนา  มีทั้งระยะสั้น  และระยะยาว คือบางคนอาจลาไปศึกษาตอ  
ถือเปนการฝกอบรมอยางเปนทางการเชนกัน 
   (5)  ระบบของการฝกอบรม   
   ปาน  สวัสดิ์สาลี  (2535,  หนา 9-13)   กลาววา  การที่จะใหการประเมินผล
นั้นมีประสิทธิภาพ และไดผลที่นาเชื่อถือไดนั้นจะตองพิจารณาปจจัยสําคัญในแตละสวนของระบบ
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Feedback 

การฝกอบรม  ซ่ึงประกอบดวย  3  สวน  คือ  ปจจัยนําเขาการฝกอบรม  (Input)  กระบวนการ
ดําเนินการฝกอบรม  (Process)  และผลที่ไดจากการฝกอบรม  (Outputs)  ซ่ึงแตละสวนจะมีปจจัย
สําคัญที่ควรไดรับการพิจารณาหรือตรวจสอบในการประเมินผล     ดังภาพที่  2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่  2  ความสัมพันธและองคประกอบของระบบการฝกอบรม 
(ที่มา : จงกลนี  ชุติมาเทวินทร,  2542,  หนา 9)   
 
   ก.  ปจจัยนําเขาการฝกอบรม (Input) มีส่ิงสําคัญที่ควรไดรับการพิจารณา
หรือตรวจสอบ  คือ 
     ก)  การวิเคราะหหาความจําเปนในการฝกอบรม ไดแก  มีการวิเคราะห
เพื่อหาความจําเปนมากอนหรือไม  ขอมูลที่ไดครอบคลุมและเชื่อถือไดหรือไม  ความจําเปน
ดังกลาวสามารถแกไขไดโดยการฝกอบรมหรือไม 
     ข) วัตถุประสงคหลักของโครงการฝกอบรม  จะพิจารณาวัตถุประสงค
หลักของโครงการฝกอบรมวาสอดคลองกับความจําเปนในการฝกอบรมหรือไม  วัตถุประสงคหลัก
ของโครงการฝกอบรมเขียนในลักษณะที่สามารถจะประเมินผลไดหรือไม 
     ค)  โครงการและกําหนดการฝกอบรม  โดยพจิารณาดังนี้  1) หัวขอใน
วิชาตาง ๆ  ในหลักสูตรสอดคลองกับวัตถุประสงคหลักของโครงการหรือไม    2) วัตถุประสงคยอย
รายวิชาของทุกหัวขอวิชาสอดคลองกับวัตถุประสงคหลักของโครงการหรือไม  3) การจัดลําดับของ
หัวขอวิชาตาง ๆ  ในหลักสูตรเหมาะสมหรือไม  4) วัตถุประสงคยอยรายวิชาเขียนในลักษณะที่

Input Process Output 

-  การวิเคราะหความ
จําเปนในการฝกอบรม 

-  วัตถุประสงคของ
โครงการ 

-  โครงการ และ
กําหนดการฝกอบรม 

-  เอกสารการฝกอบรม 
-  การคัดเลือกวิทยากร 

-  วิทยากร 
-  ผูเขารับการอบรม 
-  เอกสารประกอบการ
บรรยาย 

-  สภาพแวดลอมและ 
สิ่งอํานวยความ
สะดวกตางๆ   

-  การเรียนรู 
-  ปฏิกิริยา 
-  พฤติกรรม 
-  ผลลัพธ 
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ประเมินไดหรือไม   5)  ระยะเวลาของแตละหัวขอวิชานั้นเหมาะสมและสอดคลองกับวัตถุประสงค
ยอยรายวิชาและเนื้อหาของหัวขอวิชานั้น ๆ  หรือไม  6)  เทคนิควิธีการฝกอบรมที่ใชสําหรับแตละ
หัวขอวิชาเหมาะสมและสอดคลองกับวัตถุประสงคยอยรายวิชาและระยะเวลาของหัวขอวิชานั้น ๆ  
หรือไม 
      ง) เอกสารการฝกอบรมที่แจกใหกอนการฝกบรมเหมาะสมและ
สอดคลองกับวัตถุประสงคหลักของโครงการหรือไม 
      จ)  การคัดเลือกวิทยากรพิจารณาวามีความรู และประสบการณใน
หัวขอวิชาที่จะบรรยายหรือไม มีความสามารถในการถายทอดความรูและประสบการณในหัวขอ
วิชาที่จะบรรยายไดดีเพียงใด มีความพรอมในการถายทอดความรูและประสบการณในหัวขอวิชาที่
จะบรรยายไดดีเพียงใด 
      ฉ)  การคัดเลือกผูเขารับการอบรม  ควรพิจารณาคุณสมบัติของผูเขารับ
การอบรมที่กําหนดไวในโครงการเหมาะสมหรือไม  มีเกณฑในการคัดเลือกผูเขารับการอบรมทุก
ครั้งหรือไม  ใชเกณฑดังกลาวในการคัดเลือกผูเขารับการอบรมทุกครั้งหรือไม จํานวนผูเขารับการ
อบรมเหมาะสมหรือไม 
   ข.  กระบวนการดําเนินการฝกอบรม (Process) ส่ิงที่ควรไดรับการพิจารณา
หรือตรวจสอบ  คือ  1) วิทยากร มีการชี้แจงวัตถุประสงคของวิชาใหผูเขารับการอบรมทราบหรือไม  
มีความรอบรูในเนื้อหาวิชานั้นหรือไม  มีความสามารถในการถายทอดความรูใหผูอ่ืนฟงเขาใจ
เพียงไร  การตอบคําถามชัดเจน ตรงประเด็นหรือไม  มีการควบคุมชั้นเรียนหรือไม  การจัดลําดับ
ความสําคัญของเนื้อหาวิชาเหมาะสมหรือไม  มีอากัปกิริยาที่นารําคาญและเบี่ยงเบนความสนใจของ
ผูอบรมหรือไม  เทคนิค วิธีการที่ใชในการถายทอดเหมาะสมหรือไม   2)  ผูเขารับการอบรมสนใจ
และเอาใจใสตอการฝกอบรมหรือไม  มาเขารับการอบรมตามกําหนดเวลาตลอดทั้งหลักสูตรหรือไม  
มีการซักถามแสดงความคิดเห็นและใหความรวมมือตาง ๆ  ในระหวางการฝกอบรมหรือไม            
3)  เอกสารประกอบการบรรยายในแตละวิชามีเอกสารประกอบการบรรยายหรือไม  เนื้อหาสาระ
ของเอกสารประกอบการบรรยายสอดคลองและสนับสนุนกับวัตถุประสงคหลักของหัวขอวิชานั้น
หรือไม  4)  สภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ  การจัดสถานที่ฝกอบรม  รวมถึงโตะ  
เกาอี้เหมาะสมหรือไม  อุณหภูมิและการถายเทของอากาศเหมาะสมหรือไม  แสงสวางเพียงพอ
หรือไม เสียงดังชัดเจนหรอืไม อุปกรณตางๆ ที่ตองใชในการฝกอบรมมีเพียงพอหรือไมมีส่ิงรบกวน
ตาง ๆ  ในระหวางการฝกอบรมหรือไม  เชน  เสียงโทรศัพท  เสียงรบกวนจากภายนอกการเขา-ออก
จากหองฝกอบรมบอยครั้ง 
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   ค.  ผลที่ไดจากการฝกอบรม (Output)  ผลที่ไดจากการฝกอบรมอาจแบงได 
เปน  4  ประเภท  คือ  1)  การเรียนรู  (Learning)  ผูเขารับการอบรมเกิดการเรียนรูในสิ่งที่ตองการ
และเรียนรูตามที่ระบุไวในวัตถุประสงคหลักของโครงการหรือไม   2) ปฏิกิริยา (Reaction)  ผูเขารับ
การอบรมเห็นวาทุกหัวขอวิชาในหลักสูตรเหมาะสมและเพียงพอหรือไม  ผูเขารับการอบรมเหน็วา
การจัดดําเนินการฝกอบรมครั้งนี้เหมาะสมหรือเพียงพอหรือไม   ผูเขารับการอบรมเห็นวาโครงการ 
หลักสูตรการฝกอบรมนี้เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานของเขาหรือไม   ผูเขารับการอบรมมี
ทัศนคติตอการฝกอบรมเปนอยางไร  ผูเขารับการอบรมเห็นวาคุมคาหรือไมในการเขารับการอบรม
ครั้งนี้   3)  พฤติกรรม (Behavior) ผูเขารับการอบรมไดมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการทํางาน
ในทางที่ดีขึ้นหรือไม   ผูเขารับการอบรมไดนําเอาความรูตาง ๆ  ที่ไดจากการอบรมครั้งนี้   ไปปรับ
ใชในการปฏิบัติงานหรือไม 
   ง.  ผลลัพธ  (Outcome หรือ Result)  การปฏิบัติงานของผูผานการอบรมมี
ผลตอหนวยงานอยางไร (มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้นกวาเดิมหรือไม) ผลการปฏิบัติงาน
ของผูผานการอบรมได รับการยอมรับจากบุคคลระดับตาง  ๆ  ในหนวยงานเพียงใด   เชน  
ผูบังคับบัญชา  เพื่อนรวมงานและผูใตบังคับบัญชา  ผูผานการอบรมมีความกาวหนาในสายงาน
ฝกอบรมเพียงใด 
  จากการพิจารณาหรือตรวจสอบปจจัยในแตละสวนดังกลาวแลวก็จะทําให
สามารถเห็นภาพรวมทั้งหมดของการฝกอบรมในโครงการ / หลักสูตรนั้น ๆ ซ่ึงจะชวยใหไดขอมูล
ในสิ่งที่ตองการทราบตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งขอบกพรองและขอควรปรับปรุงสําหรับโครงการ                
หรือหลักสูตรฝกอบรมและสาเหตุที่แทจริงของปญหาเพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร
ฝกอบรมนั้น ๆ ในรุนตอไป 
  2)  การศึกษาดูงาน 
 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  (2531,  หนา 27-28)  ได
กําหนดวิธีการพัฒนาบุคลากรโดยการศึกษา  ฝกอบรม  และศึกษาดูงาน  มีสาระสําคัญ  ดังนี้   
 การสงบุคลากรไปศึกษาตอ ใหปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวย
การใหขาราชการไปศึกษาตอ  และฝกอบรมภายในประเทศ  พ.ศ. 2538  สรุปสาระสําคัญได  ดังนี้ 
 (1)  การศึกษาภาคปกติ  จะตองเปนไปตามหลักการที่ระเบียบกําหนด  
กลาวคือ  สาขาที่ไปศึกษาตอนั้นจะตองเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาที่  และเปนสาขาที่
กรมเจาสังกัดไดรับการอนุมัติจากกกระทรวงศึกษาธิการ 
 (2)  การศึกษาตอภาคนอกเวลา  หมายถึง  สาขาที่ใหศึกษาตอนั้นจะตองเปน
ประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาที่โดยไมตองขออนุญาตตอกรมเจาสังกัด  แตตองรายงานเปน
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ลายลักษณอักษรตอตนสังกัดหากเปนการใชเวลาราชการเปนบางสวน ใหปฏิบัติตามระเบียบวาดวย
การใหขาราชการไปศึกษาตอและฝกอบรมภายในประเทศ  พ.ศ. 2538 
 (3)  การศึกษาตอภาคฤดูรอน  หมายถึง  การศึกษาโดยใชเวลาราชการตามที่
สถานศึกษาหนวยงานของทางราชการหรือคุรุสภาจัดในภาคฤดูรอน  ผูที่ไปศึกษาตอในภาคฤดูรอน
ตองขออนุญาตผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงอธิบดีหรือผูที่อธิบดีมอบหมายอนุญาต  ซ่ึงไดมีการ
พิจารณาเปนป ๆ  ไป 
 (4)  การสงบุคลากรไปอบรม  เปนวิธีการที่จะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานในหนาที่ทั้งในปจจุบันและอนาคต  เปนวิธีการที่ผูบริหารสงบุคลากรไปยังสถานที่เปด
การจัดอบรม  เพื่อพัฒนาตามวัตถุประสงคของหนวยงานและเตรียมบุคลากรในหนาที่ใหม หรือ
ปรับปรุงงานที่ปฏิบัติอยูเดิมใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 (5)  การดูงาน  หมายถึง  การที่องคการไดพาบุคลากรไปศึกษาคนควา และการ
เพิ่มพูนประสบการณในสถานที่ตาง ๆ  เพื่อใหบุคลากรไดมีการพัฒนางานใหมีคุณภาพขึน้กวาเดิม  
วัตถุประสงคสําคัญของการดูงานก็เพื่อใหผูที่ไดรับการพัฒนาเกดิความรู ความเขาใจในเทคนิค และ
วิธีการทํางานของหนวยงานที่ไปเยีย่มชม และไดมีโอกาสซักถาม  สอบถาม หรือแลกเปลี่ยนความรู  
ประสบการณและขอคิดเหน็อันจะนาํไปปรับปรุงการทํางานในหนวยงานของตนเองสิ่งสําคัญที่ตอง
คํานึงถึงในการดูงาน คือ ตองกําหนดวัตถุประสงคของการดูงานใหชัดเจน  และการเลือกหนวยงาน
ที่เหมาะสมสามารถนําความรู และประสบการณไปปรับใชในหนวยงานของตนเองได  การดูงานมี
โอกาสที่จะไดเปรียบเทียบมองเห็นตัวเองในการทํางาน  ขั้นตอนการดงูานที่ควรปฏิบัติ  3  ขั้นตอน  
คือ 
 ก.  ขั้นเตรียมการ  เปนขั้นตอนการเลือกหนวยงาน สถานที่ที่จะไปดูงาน  
โดยตองจะคํานึงถึงประโยชนที่จะไดรับ  การกําหนดวัตถุประสงคของการศึกษาดูงาน  และ                    
รายละเอียดที่จะศึกษาดูงาน 
  ข.  ขั้นการเดินทางไปดูงาน  ตองสํารวจรายชื่อผูรวมคณะกอนที่จะมีการ
เดินทาง  การแจงวัตถุประสงคของการดูงาน  ระยะเวลาใหผูรวมเดินทางไดทราบในแตละสถานที่  
และใหมีการสรุปสิ่งที่ไดรับจากการดูงานในสถานที่ตาง ๆ 
  ค.  การประเมินผลที่ไดรับ  โดยใหผูที่ไปศึกษาดูงานไดสรุปผลการดูงาน
ในแตละแหงวามีส่ิงใดบางที่สามารถนํามาประยุกตใชกับหนวยงานของตน 
   สรุปไดวา  การพัฒนาบุคลากรโดยการสงบุคลากรไปศึกษา  อบรม  ดูงาน
เปนการพัฒนาใหบุคลากร  มีความรู  ความสามรถเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  โดยไดรับ
ประสบการณตรงโดยเฉพาะการศึกษาดูงาน  เปนการศึกษานอกสถานที่  บุคลากรไดเยี่ยมชม
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สถานที่จริง  สามารถนําสิ่งตาง ๆ  มาประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอหนาที่ของตนเองจึงเปนการ
กระตุนใหบุคลากรไดพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น 
  3)  การปฏิบัติงาน 
 การพัฒนาบุคลากร  โดยใชกระบวนการปฏิบัติงาน  เปนการพัฒนาบุคลากร
อีกวิธีหนึ่งซึ่งหนวยงานสามารถที่จะพัฒนาความรู  ความเขาใจ และความชํานาญของบุคลากรไป
พรอมกับการปฏิบัติงาน  โดยสามารถดําเนินการไดอยางสม่ําเสมอ และตอเนื่อง    สํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  (2531, หนา 28) กลาววา  กระบวนการปฏิบัติงานเปน
วิธีการที่หนวยงานจัดใหบุคลากรไดรับการพัฒนาดานความรู  ความสามารถ  ความเขาใจ  และเกิด
ความชํานาญจากการปฏิบัติงาน  อันไดแก 
 (1)  การแนะนําชี้แจงเปนรายบุคคลหรือรายกลุม หมายถึง การที่บุคคลระดับ
หัวหนาไดรับมอบหมายใหแนะนํา หรือช้ีแจงเปนรายบุคคล หรือรายกลุม  ใหความรู  ความเขาใจ
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอันเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  รวมถึงปญหาอุปสรรค  ขอขัดของ  วิธีการในการ
แกปญหาและเรื่องตางๆ  ที่จําเปนตองรู   การแนะนํา  ชี้แจง  จึงเปนวิธีพื้นฐานที่จะใหบุคลากรไดมี
ความรู  ความเขาใจในการปฏิบัติงาน  และเปนวิธีที่ใชในชีวิตประจําวันโดยเฉพาะอยางยิ่งระหวาง
ผูบังคับบัญชาโดยตรงกับผูปฏิบัติงาน  การแนะนําชี้แจงกอนปฏิบัติงาน  เปนการแนะนําชี้แจงเรื่อง
เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน  มาตรฐานการทํางาน  และเรื่องราวตาง ๆ  ที่จําเปนตองรู  การแนะนําชี้แจง
ระหวางปฏิบัติงานในกรณีที่มีปญหาหรือเห็นวาควรใหคําแนะนําเพิ่มเติม  เพื่อใหผูปฏิบัติงานมี
ความรู  ความเขาใจในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น 
  (2)  การประชุมชี้แจง  หมายถึง  การแนะนําชี้แจงเปนกลุมในลักษณะของการ
ประชุม  เปนการใหความรู  ความเขาใจกับบุคลากรเปนจํานวนมาก  สวนมากจะใชในกรณีให
ขาวสารหรือช้ีแจงใหความรู  ความเขาใจเรื่องตาง ๆ  ที่เขาใจไมยากนัก  เชน นโยบายในการ
ปฏิบัติงาน  การตกลงนัดหมายในการดําเนินงานตามแผนงาน   มาตรฐานการทํางาน 
 (3)  การฝกทดลองการปฏิบัติ เปนการพัฒนาในลักษณะของการจัดใหบุคลากร
ไดทดลองปฏิบัติงานที่ถูกตอง  และมีความชํานาญขึ้น  การฝกปฏิบัติงานหรือทดลองปฏิบัติงาน  
โดยปกติแลวจะเปนงานที่ตองอาศัยความชํานาญ  และมักตอจากการสอนงาน  การแนะนําชี้แจง 
 อุทัย  หิรัญโต  (2531,  หนา 115-116) กลาวถึงการฝกปฏิบัติงานวา  การฝก
ทํางานบางครั้งอาจจะเรียกชื่อตางกัน เชน เรียกวาการฝกอบรม สอนงาน (Job Instruction Training)  
การฝกอบรมทางเทคนิคหรือการฝกความชํานชิํานาญ  (Technical of Skill Training)   จะเรียกชื่อ
อยางไรก็ตาม  การฝกการทํางาน  คือ  การฝกใหเจาหนาที่ระดับตนโดยการสอนแนะใหทํางานได
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จริง ๆ  สถานที่ฝกสวนใหญจะใชโรงงานหรือสถานที่ฝกปฏิบัติงานนั้นเอง  หรือจะจัดฝกอบรมใน
โรงเรียนฝกหัดงานโดยเฉพาะก็ได  ลักษณะของการฝกการทํางาน  คือ  ทํางานไปเรียนรูไปใน
ขณะเดียวกัน 
 อํานวย  แสงสวาง  (2540,  หนา 255)  ไดกลาวถึงการฝกปฏิบัติงานจริง  
(On the Job  Training) วาเปนวิธีที่นิยมใชแพรหลายในทุกวงการธุรกิจอุตสาหกรรม  เปนวิธี
ฝกอบรมที่กอใหเกิดความคุนเคยกับบรรยากาศ  ส่ิงแวดลอมในการประกอบอาชีพโดยตรง  และ
สามารถศึกษาหาความรู  เทคนิคและประสบการณจากการทํางาน  การประสานงานรวมกับบุคคล
ทุกระดับและหลายอาชีพ  ไดมีโอกาสที่ศึกษาหาความรู  เทคนิคและประสบการณจากการใช
อุปกรณ เครื่องมือ  หรืองานดานบริการ  สําหรับธุรกิจอุตสาหกรรม 
 (4)  การมอบหมายงานใหปฏิบัติ  หมายถึง  การที่หัวหนางานมอบหมายงาน
ใหปฏิบัติ  ซ่ึงการมอบหมายงานนี้จะถือวาเปนการพัฒนาบุคลากรก็ได  โดยการมอบหมายงานให
เกิดความรูความเขาใจ  ความชํานาญ  และประสบการณสามารถดําเนินการใหเกิดการพัฒนาขึ้นได   
    ก.  การมอบหมายงาน  ตองคํานึงถึงหลักการจูงใจเปนสําคัญ  เชน  ตอง
มั่นใจวาเขาจะปฏิบัติงานไดสําเร็จหรือเอาความสําเร็จเปนสิ่งจูงใจในการทํางาน  การมอบหมายงาน
ทําใหเกิดความภาคภูมิใจวาตนเองมีความสามารถ  และไดรับความไววางใจ  เชน  มอบหมายให
เปนวิทยากร  มอบหมายใหไปรวมประชุมสัมมนาแทน  การมอบหมายใหไปรวมประชุมเรื่องที่
เกี่ยวกับวชิาการตองพิจารณาความสามารถและความเหมาะสมของบุคคลที่รับมอบหมายเพราะอาจ
เปนการทําลายบุคลากรได   
  ข.  ถาบุคลากรไมมีความรูในเรื่องที่มอบเพียงพอ  เมื่อมอบหมายงานแลว
จะตองชวยดูแล  กํากับ  ใหคําปรึกษาแนะนํา  จนกระทั่งงานที่ทําสําเร็จ  และเมื่องานไดปฏิบัติเสร็จ
แลว  ควรนํามาอภิปรายหรือพิจารณาระหวางผูมอบและผูรับมอบ  เพื่อพิจารณาความสาํเร็จของงาน  
และไมควรมองขามการเสริมแรง  เมื่อไดปฏิบัติสําเร็จตามวัตถุประสงค  หากมีขอผิดพลาดก็ควรให
คําแนะนําเพื่อการแกไขในโอกาสตอไป 
  ค.  มอบหมายงานตามลําดับการเรียนรู  เชน  จากเรื่องงายไปเรื่องยาก  
จากเรื่องที่ไมมีปญหาไปเรื่องที่มีปญหา  หรือเร่ืองที่ทําตามระบบงาย ๆ  ไปสูเร่ืองที่ตองใชความคิด
พิจารณา 
  ง.  การมอบหมายงานตองทําควบคูกับการแนะนําชี้แจง  หรือการสอนงาน  
และการใหคําปรึกษาเสมอ  ซ่ึงจะตองใหผูปฏิบัติงานเขาใจถึงวิธีการทํางานหรือวัตถุประสงคของ
การทํางานที่รับมอบหมายอยางชัดเจน 
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  จ.  นอกจากการมอบหมายงานในหนาที่ใหปฏิบัติแลว  จะตองสามารถ
พัฒนาความสามารถตอไป  เชน  การมอบหมายงานใหทําแทนผูบริหาร  มอบหมายใหไปเปน
วิทยากรบรรยาย  หรือมอบหมายงานพิเศษอื่น ๆ  ใหปฏิบัติ  บุคคลที่ไดรับการมอบหมายยอมเกิด
ความภาคภูมิใจและสนใจศึกษาคนควาประกอบการไดรับคําแนะนําชี้แจง  หรือสอนงาน  ทําใหเกิด
การเรียนรูและไดพัฒนาความสามารถเพิ่มขึ้นไดอีกทางหนึ่ง 
 (5)  การจัดเอกสารและคูมือปฏิบัติงาน  หมายถึง  การจัดหาหรือการทําเอกสาร  
คูมือการปฏิบัติงานใหบุคลากรไดศึกษา  เพื่อใหเกิดความสะดวกในการทําความเขาใจและเปน
แนวทางในการปฏิบัติงาน  ซ่ึงสงผลใหเกิดการพัฒนาความสามารถ  ดําเนินการไดอยางกวางขวาง  
และสามารถทําไดทุกเรื่องโดยเฉพาะอยางยิ่งคูมือการปฏิบัติงาน  สามารถจัดทําไดทุกหนวยงาน
และในทางปฏิบัติหนวยงานระดับสูงหรือระดับกรมจะดําเนินการเปนสวนใหญ  เพราะมี
ผูชํานาญการจํานวนมาก  และประหยัด  ซ่ึงเปนการทําใหการดําเนินงานไปในทางเดียวกัน  ซ่ึง
หนวยงานในระดับตาง ๆ  ไดมีการจัดทําเชนกัน อาทิเชน  เอกสารเกี่ยวกับนโยบาย   กฎหมาย  
ระเบียบปฏิบัติ  เอกสารทางวิชาการ  เอกสารขอมูลสารสนเทศ  ขาว  หรือจดหมายขาวเพื่อแจง
ความเคลื่อนไหว  ความกาวหนาการปฏิบัติงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ  เปนตน 
 (6) การสับเปลี่ยนหนาที่ หมายถึง การสลับหรือปรับเปล่ียนหนาที่ของ
ผูปฏิบัติงานในหนวยงาน  เชน  การเปลี่ยนงานของเจาหนาที่ภายในงานเดียวกัน  หรือคนละ
หนวยงาน  เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูและประสบการณที่เปลี่ยนไปจากเดิม  สวนการปรับปรุง
หนาที่  หมายถึง  การกําหนดแผนงานหนาที่และความรับผิดชอบของบุคลากรใหม  ซ่ึงวิธีการนี้ชวย
ใหเกิดการพัฒนาไดดีเชนกันเพราะเปนการเสรมิประสบการณใหม 
 กลาวโดยสรุป  การพัฒนาบุคลากรโดยใชกระบวนการปฏิบัติงาน  เปน
การพัฒนาความรู  ความสามารถ และความชํานาญจากการปฏิบัติงาน  หรือจากงานที่หนวยงาน
มอบหมายใหปฏิบัติการพัฒนาทําไดจากการชี้แจงเปนรายบุคคล  การประชุมชี้แจง  การสอนงาน  
การฝกหรือการทดลองการปฏิบัติ   การมอบหมายงานใหปฏิบัติ   การจัดทําเอกสารและคูมือ
ปฏิบัติงาน   และการสับเปลี่ยนหนาที่ 
  4)  การพัฒนาตนเอง 
  การพัฒนาตนเองสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2531, 
หนา32) ไดใหความหมายไว  คือ  การที่บุคคลพัฒนาความรู  ความสามารถ  และประสบการณใน
การทํางานดวยตนเอง  ซ่ึงการพัฒนาความรู  ความสามารถดวยตนเองนี้  เปนวิธีการหนึ่งที่ชวยให
บุคคลไดพัฒนาความรู  ความสามารถไดเปนอยางดี  ในการสงเสริมใหบุคคลไดมีการพัฒนาดวย
ตนเองนั้นตองแจงใหบุคคลไดทราบวาหนวยงานไดสนับสนุนใหบุคคลไดพัฒนาตนเอง  
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นอกเหนือจากที่หนวยงานไดดําเนินการพัฒนาบุคลากรอยูแลว  ซ่ึงหัวหนางานควรพิจารณาถึง
ความตองการหรือความจําเปนในการพัฒนาบุคลากรในหนวยงานทุกคนอยูเสมอวา  บุคคลใดมี
ความตองการหรือความจําเปน (ปญหา)  ที่จะตองพัฒนาในดานใด เร่ืองใดบาง  เชน ในเรื่องความรู  
ความเขาใจ  เทคนคิในการทํางาน   ทั้งนี้  เพื่อจะไดพิจารณาใหไดรับการพัฒนาในดานตาง ๆ   และ
หากไดรับการพัฒนาโดยวิธีอ่ืน ๆ  แลวควรจะไดพัฒนาดวยตนเอง  โดยหนวยงานเปนผูจัดการได
หลายวิธี  เชน  จัดเอกสารหรือแนะนําเอกสารเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือคูมือการปฏิบัติงานหรือ
เอกสารอื่นๆ  ใหศึกษา 
 ชาง  และคนอื่น ๆ (Chang, et al. 1991, p.2754-A ; อางถึงใน จรีพร  พูลสงวน  
2539,  หนา 23)  ไดใหความหมายของการศึกษาดวยตนเอง  (Self Directed Learning)  ในแงของ
การเรียนการสอนไววา  เปนการเรียนของผูเรียนโดยไมตองมีผูสอนปรากฏอยู  โดยการใชส่ือหรือ
วิธีการอยางอื่นที่ทดแทนการสอนของผูสอน  ซ่ึงอาจจะเลือกใชไดตามความเหมาะสม  เชน  
เอกสารตําราที่เปนสิ่งพิมพ  หรืออาจใชส่ือการสอนอยางอื่น และเมอรเรน และคาฟฟาเรลลา  
(Murrain & Caffarella, 1991, p.2544-A ; อางถึงใน  จรีพร  พูลสงวน,  2539,  หนา 23)  ไดให
ความหมายของการศึกษาดวยตนเอง  (Self Directed Learning)  ในแงของการฝกอบรมวา  เปน
การศึกษาที่ผูเรียนจะตองเปนผูรับผิดชอบในการเรียนของตนเองเปนหลัก  โดยเปนผูวางแผนการ
เรียน  คิดหาวิธีเรียน การปฏิบัติตนในการเรียนทั้งที่เปนกิจกรรมการเรียน  การฝกปฏิบัติ การจัด
เวลาเรียน สถานที่และสภาพแวดลอมทางการเรียน  รวมทั้งประเมินการเรียนรูของตนเอง 
 (1)  ลักษณะสําคัญและประเภทของการศึกษาดวยตนเอง 
   สมบัติ  สุวรรณพิทักษ  (2539, หนา 123-124) ไดกลาวถึงลักษณะสําคัญ
และประเภทของการศึกษาดวยตนเองไวดังนี้ 
  ก.  เวลาเรียนไมจํากัด ผูเรียนสามารถใชเวลาเรียนไดตามความสามารถ
ของตนเอง 
  ข.  กิจกรรมการเรียน  จะประกอบดวยกิจกรรมที่หลากหลายมีการใชส่ือ
การเรียนแบบประสม 
  ค.  การจัดหนวยการเรียน  ไดมีการจัดทําอยางมีแบบแผน โดยการกําหนด
รายละเอียดในเรื่องการกําหนดจุดมุงหมายทั่วไป  และจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรม  การกําหนด
กิจกรรมการเรียน เพื่อบรรลุจุดมุงหมาย  การจัดกิจกรรมใหเลือกหลาย ๆ รูปแบบ 
 ง.  การประเมินผล  เปนการประเมินผลเปนรายบุคคลเพื่อเทียบกับเกณฑ
แตไมไดนําไปเปรียบเทียบกับคนอื่น   
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 (2)  ประเภทของการศึกษาดวยตนเอง 
  ก. ประเภทที่ 1  Individually  Prescribed  Individualized  Instruction เปน
การเรียนที่มีการกําหนดจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรม  ทดสอบความรูกอนเรียน   จัดเตรียมสื่อการเรียน
และมีการทดสอบผลสัมฤทธิ์หลังการเรียน  ผูเรียนจะใชเวลาในแตละระดับเทาใดขึ้นอยูกับ
ความสามารถของผูเรียนแตละคน 
  ข.  ประเภทที่ 2  Self-Directed Individualized Instruction เปนวิธีการเรียน
ที่จะตองใชขอทดสอบที่พัฒนามาแลวเปนอยางดี  มีการกําหนดจุดมุงหมายอยางชัดเจน  พรอมกับมี
การจัดศูนยวิทยาการที่มีวัสดุและอุปกรณการเรียนอยางพรอมมูล 
  ค.  ประเภทที่ 3  Personalized Individualized Instruction  เปนวิธีการเรียน
ที่สวนมากจะใชในการเรียนภาษาสังคมศาสตร  หรือสาขาอื่น ๆ  นอกเหนือจากคณิตศาสตร                 
วิทยาศาสตร  โดยผูเรียนจะเลือกเรียนตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว 
  ง.  ประเภทที่  4  Independent  Study  เปนวิธีการเรียนที่ผูเรียนมีความเปน
อิสระอยางมาก  เนื่องจากสามารถกําหนดจุดมุงหมายและวิธีการไดอยางอิสระเหมาะสมกับตนเอง 
 (3)  ขั้นตอนการศึกษาดวยตนเอง 
  จรีพร  พูลสงวน  (2539,  หนา 25)  ไดกลาวถึงขั้นตอนของการศึกษาดวย
ตนเองไว 13  ขั้นตอน  ดังนี้ 
  ก.  กําหนดสาระความรูและทักษะที่จะเรียนรู 
  ข.  กําหนดกิจกรรมการเรียนที่ เฉพาะเจาะจง   วิธีการเรียนรูรวมทั้ง
ทรัพยากรหรือเครื่องมือในการเรียนรู 
  ค.  กําหนดสถานที่ที่จะเรียน 
  ง.  ตั้งเปาหมายการเรียนที่เฉพาะเจาะจง 
  จ.  กําหนดเวลาที่จะเริ่มเรียน 
  ฉ.  กําหนดกาวเดินหรือข้ันตอนความกาวหนาในการเรียน 
  ช.  ประมาณระดับความรูและทักษะของตนเองเพื่อจูงใจในการศึกษา
เพิ่มเติม 
  ซ.  คนหาสิ่งที่ทําใหเรียนรูไมมีประสิทธิภาพหรือหาทางปองกันส่ิงที่เปน
อุปสรรคในการเรียนรู 
  ฌ.  แสวงหาทรัพยากร  เครื่องมือการศึกษาใหเพียงพอ 
  ญ.  เตรียมหรือจัดสภาพหองหรือสถานที่ที่ใชเรียนหรือจัดเงื่อนไขทาง
กายภาพตาง ๆ  ใหมีความพรอมที่จะเรียน 
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 ฎ.  สํารองหรือหาเงินไวใชเมื่อยามจําเปนที่ตองใชทรัพยากรในการเรียน
ทั้งที่เปนบุคคลและทรัพยากรที่ไมเปนบุคคล 
  ฏ.  หาเวลาสําหรับการเรียน 
  ฐ.  พยายามหาขั้นตอนการเรียนใหกาวหนาอยูเสมอเพื่อเพิ่มแรงจูงใจ                       
ในการเรียน 
 5)  การบริหาร 
 การพัฒนาบุคลากร โดยกระบวนการบริหารเปนการพัฒนาบุคลากรโดยการ
นําเทคนิคทางการบริหารมาใชโดยผูบริหารดําเนินการพัฒนาบุคลากรโดยอาศัยเทคนิคตาง ๆ 
(สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ,  2531,   หนา 134)  ไดเสนอเทคนิคการบริหาร
ไว  3  เทคนิค  คือ  การบริหารโดยเปาหมายหรือวัตถุประสงค  การบริหารงานโดยมีสวนรวม  และ
กลุมคณุภาพงาน  ซ่ึงในแตละเทคนิควิธีจะไดกลาวรายละเอียดแตละวิธี  ดังนี้ 
 (1)  การบริหารโดยเปาหมาย  หรือโดยวัตถุประสงค  (Management by 
Objective) เปนระบบการบริหารอยางหนึ่งที่มุงเปาหมายหรือผลสัมฤทธิ์เปนหลักในการบริหาร  คือ
หนวยงานทุกระดับจะตองกําหนดเปาหมายใหสอดคลองกัน เพื่อใหผูปฏิบัติทุกคนไดทราบ
เปาหมายของหนวยงานทุกระดับและทราบเปาหมายในการทํางานของตนวาเปนอยางไร สอดคลอง
กับหนวยงานของตนและหนวยงานระดับตาง ๆ  อยางไร  การบริหารโดยยึดเปาหมาย  มีหลักการ
ใหบุคคลมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายของหนวยงาน  และกําหนดเปาหมายในการทํางานของ
ตน 
 (2)  การบริหารงานโดยมีสวนรวม  (Participate Management) หรือการบริหาร
แบบมีสวนรวม  เปนวิธีการบริหารที่เนนใหบุคลากรไดมีสวนรวมในกระบวนการบริหาร  ในการ
กําหนด เปาหมายในการดําเนินงาน   การวางแผนงาน  การตัดสินใจและการติดตามประเมินผลการ                 
ปฏิบัติงาน  วิธีดําเนินการบริหารโดยมีสวนรวม  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต ิ 
(2531,  หนา 30)  ไดเสนอวิธีการไว  ดังนี้   
 ก.  จัดใหมีการบริหารงานในหนวยงานทุกระดับ  ไดมีการบริหารใน
รูปแบบทีมบริหารของหนวยงานหรือลักษณะของคณะกรรมการบริหารโดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับ
ปฏิบัติ  ทีมบริหารหรือคณะกรรมการบริหารจะประกอบดวยหัวหนาหนวยงานและผูรวมงานเปน
ผูนําทีมหรือประธานมีรองหัวหนาหนวยงานระดับรองลงไปเปนผูรวมทีมหรือเปนกรรมการ  
สําหรับกลุมงานหรือหนวยงานระดับลางสุด  ใหจัดทีมในลักษณะทุกคนเปนผูรวมทีมและหัวหนา
งานแบบหัวหนาทีม 
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  ข.  การปฏิบัติงานหรือการบริหารงานในกิจกรรมหรือเรื่องสําคัญตาง ๆ  
เชน  การกําหนดเปาหมายของหนวยงาน  การวางแผน  การตัดสินใจ  การแกปญหาในการ
ปฏิบัติงานใหใชระบบรวมปรึกษาหารือกัน เพื่อสมาชิกไดมีสวนรวมในกิจกรรมหรืองานที่สําคัญ ๆ  
ซ่ึงจะทําใหทุกคนไดมีโอกาสไดรวมกันดําเนินการเหมือนกับเปนหนาที่ของตน   ซ่ึงนอกจากสงผล
ใหการทํางานไดผลสูงขึ้นแลว  ยังทําใหขวัญและความพึงพอใจของผูรวมงานสูงขึ้นดวย 
 สรุปไดวา   การบริหารโดยการมีสวนรวมเปนลักษณะการบริหารแบบ
หนึ่งที่จัดรูปแบบการบริหารในลักษณะทีมงานการบริหาร  หรือทีมผูปฏิบัติงานในระดับตาง ๆ  
โดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับปฏิบัติ    ซ่ึงเปนระบบที่เปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดเขามามีสวนรวม
ในการบริหารและรวมกันปฏิบัติงาน  มีความแข็งแกรงและรวมมือรวมใจกันปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น  
นอกจากนั้น  การที่บุคคลไดมีสวนรวมในการปฏิบัติงานนั้นจะทําใหบุคคลเกิดการพัฒนาความรู  
ความเขาใจ  และความชํานาญรวมดวยซ่ึงเทียบเทากับเปนการพัฒนาบุคคลทางหนึ่งดวย 
 (3)  กลุมคุณภาพงาน  (Quality Control Circle)  หมายถึง  วิธีการทํางานที่จะ
ทําใหผลผลิตสูงขึ้น   ซ่ึงวิธีการนี้  ในประเทศญี่ปุนจะทําโดยการจัดคนงานสองคน หรือสิบคนให
ทํางานเปนกลุมถาวร  เพื่อไดศึกษาปญหาทางดานผลผลิตหรือบริการ  และกลุมคุณภาพนี้จะทํา   
การเก็บรวบรวมสถิติที่เกี่ยวกับปญหาที่เกิดขึ้น  จากนั้นก็จะวิเคราะหขอมูลเพื่อพิจารณาหาสาเหตุ
ของขอมูลพรอมกับเสนอขอแกไข  ซ่ึงในกรณีที่ปญหาและวิธีการแกไขอยูในขอบเขตของกลุม
คุณภาพนี้แลวสมาชิกของกลุมนี้ก็จะลงมือดําเนินการแกไขสิ่งตางๆ  ตามคําชี้แจงของตนเองให
ลดลงไปตามลําดับภายในกลุมของตนเอง  การที่สามารถแกปญหาใหลุลวงดวยกลุมของตนเองนี้  
โดยมากจะมีการยกยองหรือใหรางวัลตอความสําเร็จที่ทําได  ทั้งนี้ชนิดของรางวัลที่ใหนั้นก็ขึ้นอยู
กับความสําคญัหรือขนาดของความสําเร็จที่กลุมทําได 
 การบริหารในระบบนี้เปนลักษณะการรวมกลุมบุคลากรโดยการสนับสนุน
ของหนวยงานดวยความสมัครใจ   เพื่อแกไขปญหา หรือพัฒนางานของกลุมโดยอิสระที่ไดจากการ
ระดมพลังสมองของกลุม  ซ่ึงมีขั้นตอนสําคัญ ๆ อยู   4   ขั้นตอน  คือ  การวางแผน  การลงมือทํา 
การตรวจสอบเปรียบเทียบกับกอนลงมือทํา  และการปรับปรุงงาน 
 สรุปไดวา  การพัฒนาบุคลากรโดยกระบวนการบริหารเปนการนําหลักการ
บริหารมาพัฒนาบุคลากรในหนวยงาน  โดยใหบุคลากรยึดหลักการบริหารงานแบบมีวัตถุประสงค  
กลาวคือ  หนวยงานตองกําหนดเปาหมายใหทุกคนไดทราบ  เพื่อจะไดกําหนดเปาหมายของตนใน
การทํางาน  โดยอาศัยหลักการบริหารแบบมีสวนรวม  คือ  ใหบุคลากรไดมีสวนรวมในการกําหนด
เปาหมายในการดําเนินงาน  การวางแผน  การตัดสินใจและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน  เพื่อ
มุงพัฒนางานใหมีคุณภาพทั้งองคกร 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 31 

2.4  งานวิจัยที่เกี่ยวของ   
 

 2.4.1  งานวิจัยในประเทศ 
  สงวน  อินตะจวง  (2529,  บทคัดยอ)  วิจัยเกี่ยวกับ  เร่ืองความตองการและปญหา
ในการพัฒนาครูประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดแพร  ผลการวิจัยพบวา  ครู
ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดตางกันอายุราชการตางกัน  มีปญหาในการพัฒนาครูประถมศึกษา
ตางกัน 
   สมควร  อัสโย  (2530,  บทคัดยอ)  เร่ืองปญหาการบริหารบุคลากรของผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดพิจิตร  พบวา   การพัฒนาบุคลากร  ประชากรทั้งหมดเห็นวาเปน
ปญหาเกี่ยวกับการจัดงบประมาณในการจัดการพัฒนาบุคลากรในดานตางๆ  เปนปญหามากที่สุด 
   สมปอง  นิลลวน  (2530,  บทคัดยอ)  ไดวิจัยเร่ืองปญหาการบริหารบุคลากรของ
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสงขลา  ไดกําหนดตัวแปร  
ดานวัยวุฒิ  ประสบการณในตําแหนง และขนาดของโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียน จํานวน 226 คน  
ผลการวิจัยของปญหาในดานการพัฒนาบุคลากรอยูในระดับปานกลาง  ทั้งนี้  เนื่องมาจากการขาด
งบประมาณในการฝกอบรมอยางตอเน่ือง  บุคลากรขาดความกระตือรือรน  การนิเทศการศึกษาไม
ประสบผลสําเร็จ  ขาดการวางแผนและไมพัฒนาอยางตอเนื่อง 
  จักรพงษ  ทัพขวา  (2531,  บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาบทบาทในการพัฒนา
บุคลากรของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ  เขตการศึกษา  9  ตามการรับรูของผูบริหาร
และครูอาจารยพบวาปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาบุคลากรเกิดจากการขาดงบประมาณ
ผูบริหารสนับสนุน  ใหครูอาจารยเขารวมกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรไดไมทั่วถึง  และครูอาจารย
ปฏิบัติงานประจํามากไมมีเวลาพอที่จะเขากิจกรรมพัฒนาบุคลากร   
   ศิรินทร  วงศสวัสดิ์  (2533,  บทคัดยอ)  ไดศึกษาปญหาการพัฒนาบุคลากรของ
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช  พบวา  
ปญหาในการพัฒนาบุคลากรดานมากที่สุด  คือ  ดานการใชกระบวนการการพัฒนาตนเอง  และดาน
นอยที่สุด  คือการใชกระบวนการปฏิบัติงาน 
   สุเทพ  บุญเติม  (2533, บทคัดยอ)  ศึกษาสภาพความตองการปญหาอุปสรรคใน
การพัฒนาบุคลากรของขาราชการสวนภูมิภาค สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ  
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  พบวา  สภาพการพัฒนาบุคลากรของขาราชการในสวนภูมิภาค  สังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการพัฒนาบุคลากร
ตามกระบวนการพัฒนาบุคลากรสวนใหญ  มีความตองการสูงเกือบทุกดาน 
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  จตุภูมิ  แจมหมอ  (2537,  105)  ศึกษากระบวนการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน
มัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา  เขตการศึกษา 8  พบวา  ปญหาในการพัฒนาบุคลากร  ปญหาใน
ขั้นตอนการกําหนดความจําเปนในการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน  คือ  บุคลากรไมเห็นความสําคัญ
และความจําเปนในการพัฒนาบุคลากร  ปญหาในขั้นตอนการวางแผน  การพัฒนาบุคลากร  คือ                 
ขาดสิ่งอํานวยความสะดวกและทรพัยากร   โรงเรียนขาดแคลนบุคลากรที่เชี่ยวชาญดานการวางแผน  
ขั้นตอนปฏิบัติกิจกรรม  ปญหาที่พบ คือ  ขาดงบประมาณในการดําเนินการ  และขาดวิทยากรหรือ
ผูเชี่ยวชาญในการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนา   ปญหาในขั้นตอนการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร  คือ  
บุคลากรที่ผานกิจกรรมพัฒนาไปแลวไมไดนําความรูที่ไดรับไปพัฒนาตนเองและโรงเรียน  และใน
ส่ีขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาบุคลากรพบวาสวนมาก  โรงเรียนมีปญหาในขั้นตอนการปฏิบัติ
กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรมากที่สุด   
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  (2539,  หนา 768-770)  กลาวถึงปญหาและ
อุปสรรคในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่เกิดจากการพัฒนาตนเอง  ไดแก  ความไมรูจักตนเอง  และ
สภาพแวดลอมทางจิตวิทยาที่เปนไปในทางลบ  สภาพแวดลอมทางจิตวิทยา  ไดแก  ประการแรก  
ความตองการของมนุษยที่องคการคาดหวัง   การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการ  โดยการพัฒนา
ตนเอง  หากบุคคลมีความตองการอยูในระดับที่สูงกวาความตองการขั้นพื้นฐานความพรอมในดาน
ตัวบุคลากรในการพัฒนาจะมีมากกวาบุคคลที่มีความตองการอยูในระดับขั้นพื้นฐาน  ประการที่
สอง  การรับรู  ผูที่สามารถรับรูตนเองกับความเปนจริงจะสามารถพัฒนาตนเอง และมีความพรอมที่
จะไดรับการพัฒนา   ประการที่สาม  คานิยมแตละบุคคล  ในองคการที่มีคานิยมที่แตกตางกันตาม
ประสบการณ  และความเคยชินของแตละบุคคล  ซ่ึงในบางอยางอาจจะเปนปญหา  และอุปสรรค
ตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการ  ประการที่ส่ี  ทัศนคติ  ในบางครั้งบุคลากรขององคการ
พัฒนาที่มีทัศนคติที่ไมดีตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  จากขอมูลที่ไดจากนักวิจัยจะเห็นไดวา  
วัตถุประสงคเทาที่ควรทําไดทราบขอมูลซ่ึงเปนปจจัยที่จะนําไปสูการพัฒนาบุคลากร 
   วนิดา  บุญนํา  (2539,  บทคัดยอ)  ไดศึกษาปญหาการบริหารงานบุคลากรของ
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัดสํานักงานประถมศึกษา  จังหวัด
นครศรีธรรมราช  ผลการวิจัยพบวา  ปญหาการบริหารงานบุคลากรของผูบริหารโรงเรียนใน
ภาพรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง  ขนาดโรงเรียนที่ตางกันมีปญหาการบริหารและพัฒนา
บุคลากรไมแตกตางกัน 
   ขนบ  จรูญศรีสวัสดิ์  (2540,  บทคัดยอ)  ศึกษาความตองการพัฒนาบุคลากรของ
พนักงานครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง  พบวา  ความตองการพัฒนาบุคลากร
ของพนักงานครูโดยภาพรวมและดานฝกอบรมและดานพัฒนาตนเองอยูในระดับมาก  การศึกษาตอ
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อยูในระดับปานกลาง  เสนอแนะใหผูบริหารเห็นความสําคัญและสงเสริมสนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรของพนักงานครูอยางจริงจังและเปนระบบมากขึ้น 
  วินัย  ชัยชนะ  (2541,  บทคัดยอ)  ศึกษาปญหาการบริหารบุคลากรของผูบริหาร
โรงเรียนระดับประถมศึกษา  สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสตูล  พบวา  ปญหาการบริหาร
บุคลากรของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 
   บุญลือ  สุทธิศักดิ์  (2544,  บทคัดยอ)  ศึกษาปญหาการบริหารงานบุคลากรของ
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา   สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดพังงา  พบวา  ปญหาใน
การบริหารงานบุคลากรของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดพังงา  ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 
  ผกา  วองนาวี  (2545,  บทคัดยอ)  ศึกษาการพัฒนาบุคลากรของขาราชการครู
โรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดพังงา  พบวา  การพัฒนาบุคลากร
ของขาราชการครูโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัดพังงา  อยูในระดับ
ปานกลาง 
   วิจารณ  ขาวแพร  (2546,  บทคัดยอ)  ศึกษาปญหาการบริหารงานบุคลากร
ครูผูสอนของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดตราด  พบวา  
ดานการพัฒนาบุคลากรโดยกระบวนการปฏิบัติงาน  มีปญหาอยูในระดับปานกลาง 
  สมเพียร  เทียนทอง  (2546,  บทคัดยอ)  ศึกษาความตองการพัฒนาบุคลากรของ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดพังงาน  พบวา  ความ
ตองการพัฒนาบุคลากรของครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา   สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดพังงาน  มีความตองการดานการฝกอบรมอยูในระดับมาก 
 2.4.2  งานวิจัยตางประเทศ 
   วอรเรน  (Warren,  1974,  p. 3561-A)  ไดวิจัยเร่ือง  แนวปฏิบัติในการสงเสริมครู
ประจําการโดยการสอบถามครูปฏิบัติการสอนในโรงเรียนระดับ  5-9  จากทุนของสหรัฐอเมริกา  
พบวา  การพัฒนาบุคลากรประจําการนั้น  ผูบริหารควรปฏิบัติ คือ (1) ควรปรับโครงการให
เหมาะสมกับความตองการของครูแตละคน  (2)  ควรมีการประเมินผลความตองการและความสนใจ
ของครูเปนรายบุคคลเพื่อนําไปพิจารณาสําหรับการจัดในโอกาสตอไป   (3) ควรใหครูมีโอกาสรวม
ในการวางแผนเสนอวิธีการ  (4)  ควรกําหนดจุดมุงหมายเฉพาะอยางในการจัดแตละครั้ง (5) ควรจัด
สงเสริมครูประจําการพิเศษ นอกจากวันเปดเรียนปกติ  (6) ควรใชแบบบันทึกภาพในการฝกสอน
แบบจุลภาพดวย  (7)  ควรมีการจัดสงและประเมินผลใหสอดคลองกับจุดมุงหมายที่วางไว  (8) ควร
จัดโครงการใหเหมาะสมกับความตองการที่จะนําไปใชจริง 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 34 

   คริสตี้  (Christy, 1991, p. 160)  ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรอยาง
เปนระบบเพื่อพัฒนาผูนําทางดานการศึกษา และการบริหารที่เกี่ยวของใหเขาใจเกี่ยวกับยุทธวิธีการ
วางแผนและการเตรียมการเพื่อให เกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานการพัฒนาบุคลากร   ซ่ึง
ประกอบดวยขอมูลทรัพยากร  และกรณีตัวอยางที่จะสามารถนําไปใชในการวางแผนและ
ควบคุมดูแลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงมีเนื้อหา  5 บท  เปนงานวิจัยแนวโนมการประยุกตและการ
เลือกทางที่ควรปฏิบัติ 
   แบลง (Blanks, 1991, p. 2766-A) ไดศึกษาเรื่องรูปแบบของงานสําหรับผูทําหนาที่
ในการบริหารงานบุคคลภายในระบบโรงเรียนชุมชนในมลรัฐแคโรไลนาเหนือ สหรัฐอเมริกา  
พบวา  (1)   การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนยังอยูในชวงของการพัฒนา  แตคงยังลาหลังกวา  
การบริหารงานบุคคลของหนวยงานอื่น  (2)  ถึงแมบุคลากรที่รับผิดชอบดานบริหารงานบุคคลจะมี
พื้นฐานความรูสูงก็ตามแตในดานของวิชาการแลวเขาเหลานั้นก็ยังไมพรอม  ในดานการบริหารงาน
บุคคลจึงตองใหบุคคลเหลานั้นฝกทักษะความชํานาญไมวาจะเปนดานการฝกอบรมในลักษณะ
ประจําการหรือการศึกษานอกระบบโรงเรียน  (3) การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนจําเปนตอง
กําหนดความสําคัญกอนหลังโดยเฉพาะงบประมาณและการวางตัวทํางานหรือตําแหนงของ
บุคลากร  (4)  ถาอาศัยรูปแบบการพัฒนาองคการ หรือบุคลากรของภาคธุรกิจเอกชนเปนตัวอยาง
การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเปนงานที่เปนไปได 
   จากการศึกษางานวิจัยในตางประเทศที่เกี่ยวของกับการพัฒนาบุคลากรไดมีการ
พัฒนาความรูที่กวางขวาง  สามารถนํามาประยุกตใชกับการปฏิบัติงานตนเองและหนวยงานใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

2.5  สรุปกรอบแนวคิด 
  
 การพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  
เขต 1  ซ่ึงผูวิจัยไดเพิ่มการวิเคราะหโดยไดพัฒนาจากกรอบแนวคิดของสํานักงานคณะกรรมการ  
การประถมศึกษาแหงชาติ  และสํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานในดานที่มีลักษณะคลายคลึงกัน  
ดังนี้    ศิรินทร  วงศสวัสดิ์  (2533)  ไดศึกษาปญหาการพัฒนาบุคลากรของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช  ซ่ึงแบงออกเปน  5  ดาน ไดแก  
ดานการการพัฒนาตนเอง  ดานการปฏิบัติงาน    ดานการบริหารจัดการ   ดานการศึกษาดูงาน  และ
ดานการประชุมสัมมนา     สวนจตุภูมิ  แจมหมอ  (2537)  ไดศึกษากระบวนการพัฒนาบุคลากรใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา   เขตการศึกษา 8  โดยไดแบงออกเปน  4  ดาน  ไดแก  
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ดานการพัฒนาตนเอง    ดานการปฏิบัติงาน   ดานการบริหาร  ดานศึกษาดูงานและประชุมสัมมนา  
และวิจารณ  ขาวแพร (2546)  ไดศึกษาปญหาการบริหารงานบุคลากรครูผูสอนของผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดตราด  แบงออกเปน  5  ดาน  ไดแก   ดานการพัฒนาบุคลากร         
ดานการบริหาร  ดานการศึกษาดูงาน  ดานการศึกษาดูงาน และดานการฝกอบรม   ซ่ึงในการวิจัย
คร้ังนี้  ผูวิจัยไดวิเคราะหและกําหนดเปนกรอบแนวคิดของผูวิจัยเอง   ซ่ึงแบงออกเปน  5  ดาน  ดังนี้ 
   2.5.1.  ดานการฝกอบรมเปนกระบวนการเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทํางานเฉพาะดาน
ของบุคคลโดยมุงเพิ่มพูนความรู  ทักษะ และทัศนคติ  อันจะนําไปสูการยกมาตรฐานการทํางานให
สูงขึ้นซึ่งกอใหเกิดความเจริญกาวหนาในหนาที่การงานของบุคคล  และองคการยังไดบรรลุ
เปาหมายที่กําหนดไว  
   ดังนั้น  ในการวางโครงการที่จะฝกอบรมจะตองพิจารณาถึงความจําเปนและความ
ตองการของการฝกอบรมดวย  เพื่อใหการจัดดําเนินการฝกอบรมไมใชเพียงแตการลงทุนใหบุคคล
ในองคการไดมีโอกาสเพิ่มพูนความรู ทักษะ ทัศนคติ ความสามารถและประสิทธิภาพเทานั้น แตยัง
เปนการชวยใหคนไดนําสิ่งที่ไดรับจากการฝกอบรมมาใชในการปฏิบัติงานเพื่อกอใหเกิดผลดีขึ้นทั้ง
ดานประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 2.5.2.  ดานการศึกษาดูงาน  เปนการพัฒนาบุคลากรโดยการไดรับประสบการณตรง  
โดยใหบุคลากรไดเยี่ยมชมสถานที่จริงที่สามารถนําสิ่งตาง ๆ มาประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอการ
ปฏิบัติหนาที่ของตน ซ่ึงเปนการกระตุนใหบุคลากรไดพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
   ดังนั้น  ผูบริหารควรใหความสําคัญในการศึกษาดูงาน  และมีระบบการติดตาม
ประเมินผลการศึกษาดูงานวาไดมีการนํามาพัฒนา   และปรับปรุงการเรียนการสอนมากนอยเพียงใด  
เพื่อไมกอใหเกิดความสูญเปลาทางการศกึษา   
 2.5.3.  ดานการปฏิบัติงานเปนการพัฒนาความรู ความสามารถ ทักษะ และความชํานาญ
จากการปฏิบัติงาน หรือจากงานที่หนวยงานมอบหมายใหปฏิบัติ  ซ่ึงการพัฒนาอาจทําไดจากการ
ชี้แจงเปนรายบุคคล  การประชุมชี้แจง  การสอนงาน  การฝกหรือการทดลองการปฏิบัติงาน        
การมอบหมายงานใหปฏิบัติ  การจัดทําเอกสารและคูมือปฏิบัติงาน และการสับเปลี่ยนหนาที่ 
   ทั้งนี้  ผูบริหารจะตองพิจารณาความรู ความสามารถ ทักษะ และความชํานาญของ
บุคลากรกอนที่จะมีการพัฒนาโดยการปฏิบัติงานเพื่อไมกอใหเกิดอันตรายและความเสียหายที่จะ
ตามมา 
 2.5.4.  ดานการพัฒนาตนเอง   เปนวิธีการหนึ่งที่จะชวยใหบุคคลไดพัฒนาความรู 
ความสามารถ  ดวยตนเอง  และการสงเสริมใหบุคคลไดมีการพัฒนาตนเองจะตองแจงใหทราบวา
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หนวยงานไดสนับสนุนใหบุคคลไดพัฒนาตนเองนอกเหนือจากที่หนวยงานไดดําเนินการพัฒนา
บุคลากรอยูแลว 
    ดังนั้น  หัวหนางานควรพิจารณาถึงความตองการหรือความจําเปนในการพัฒนา
บุคลากรในหนวยงานทุกคนอยูเสมอวาบุคคลใดมีความตองการหรือความจําเปนที่จะตองพัฒนาใน
ดานใด  เร่ืองใดบาง  เพื่อจะไดพิจารณาใหไดรับการพัฒนาในดานตาง ๆ อยางถูกตองและถูกวิธี 
 2.5.5.  ดานการบริหารเปนการนําหลักการบริหารมาพัฒนาบุคลากรในหนวยงานโดยให
บุคลากรยึดหลักการบริหารงานแบบมีวัตถุประสงค  กลาวคือ  หนวยงานตองกําหนดเปาหมายให
ทุกคนไดทราบ  เพื่อจะไดกําหนดเปาหมายของตนในการทํางาน  โดยอาศัยหลักการบริหารแบบมี
สวนรวม  ก็คือ  ใหบุคลากรไดเขามามีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายในการดําเนินงาน              
การวางแผน  การตัดสินใจ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน  เพื่อมุงพัฒนางานใหมีคุณภาพ 
ทั้งองคกร 


