
 

บทที่ 1 
บทนํา 

 
 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
 การศึกษาเปนกระบวนการเรียนรูและสรางองคความรูเพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคล

และสังคม  ซึ่งเปนสิ่งสําคัญยิ่งที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย  และสงผลตอการพัฒนาประเทศ
ใหเจริญกาวหนาทันตอการเปล่ียนแปลงในสังคมโลก  ซ่ึงตัวจักรสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
คือ  “ครู”  (เอกวิทย ณ ถลาง, 2520, หนา 11) 
 บุคลากรครูมีความสําคัญตอการจัดการศึกษาเปนอยางมาก  นอกจากหนาท่ีการจัดการเรียน  
การสอนแลว  ยังนับวาเปนความประทับใจคร้ังแรกของเด็ก  จากการที่เด็กเร่ิมกาวออกจากบานไปสู
สังคมภายนอก  ครูจึงมีบทบาทสําคัญในการสงเสริมและปลูกฝงสิ่งที่ดีใหแกเด็กในทุก ๆ ดาน  
ท้ังทางรางกายและจิตใจ  และเปนผูชวยใหเด็กไดเกิดการเรียนรูส่ิงท่ีมีคุณคาตอชีวิต  ดวยการจัด
ประสบการณท่ีจะชวยใหเด็กมีความพรอมในการเรียนรูอยางเหมาะสม  ดังนั้น  บุคลากรครูควรไดรับ
การพัฒนาอยางตอเนื่อง  เพื่อใหสามารถดําเนินการจัดกิจกรรมไดอยางมีคุณภาพและเกดิประสิทธิภาพ
สูงสุด  (อุดมลักษณ กุลพิจิตร, 2530, หนา 157-160) 

  อดีตท่ีผานมา  การพัฒนาบุคลากรหรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในประเทศไทย  เร่ิมไดรับ
ความสําคัญมาต้ังแตในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 7 (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2550, หนา 2)  โดยดําเนินการพัฒนาคน
เพ่ือรองรับการกระจายอํานาจทางการบริการในระบบราชการ  และตอเนื่องมาจนถึงในระยะของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10  (พ.ศ.2550-2554)  (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ, 2550, หนา 45)  ประเทศไทยยังคงตองเผชิญกับการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญในหลายบริบท 
ท้ังท่ีเปนโอกาสและขอจํากัดตอการพัฒนาประเทศ  จึงตองมีการเตรียมความพรอมของคนและระบบ
ใหสามารถปรับตัวพรอมรับการเปล่ียนแปลงในอนาคตและแสวงหาประโยชนอยางรูเทาทันสังคม

ในยุคโลกาภิวัตนและเปนการสรางภูมิคุมกันใหกับทุกภาคสวนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ดังนั้นการพัฒนาครูจึงเปนกลไกลสําคัญยิ่ง  ในฐานะท่ีครูเปนผูวางรากฐานการศึกษาในการพัฒนา
ความรู  ความคิด  จิตใจและศักยภาพในทุก ๆ ดานของคนในชาติ ซ่ึงสอดคลองกับ  พระราชบัญญัติ

 

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



 

2 

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และท่ีแกไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ.2545  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545, 
หนา 5)  ท่ีใหความสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐาน
ท่ีเหมาะสมกับการเปนวิชาชีพช้ันสูง  โดยกําหนดสาระบัญญัติไวในหมวด  7  มาตรา  52 - มาตรา 57 

 การพัฒนาบุคลากรเปนกระบวนการสงเสริมใหคนท่ีปฏิบัติงานอยูแลวไดเพ่ิมพูนความรู  
ความชํานาญ  และความสามารถ  เพื่อใหงานมีประสิทธิภาพสูงสุด  จึงถือเปนหนาที่หลักของ
ผูบริหารโรงเรียนท่ีจะตองเอาใจใสและสงเสริมใหครูไดรับความเจริญกาวหนา  และตองจัดใหมี
การดําเนินการอยางตอเนื่อง  (นพพงษ  บุญจิตราดุลย, 2539, หนา 22)  นอกจากนี้แลว  หากพิจารณา
ตามหลักการใชทรัพยากรในการบริหารการศึกษาที่เรียกวา  4M’s  อันไดแก  วิธีการจัดการ  
(Management)  กําลังคน  (Manpower)  กําลังเงิน  (Money)  และวัสดุอุปกรณ  (Materials)  จะพบวา  
หนวยงานทางการศึกษามีการใชกําลังคนมากกวาหนวยงานประเภทอื่น ๆ และกําลังคนจัดวาเปน
ทรัพยากรท่ีมีความสําคัญสูงสุด  เพราะหากหนวยงานมีการพัฒนาคนใหมีความรูความสามารถ  
และปฏิบัติหนาท่ีไดเต็มตามศักยภาพแลว  คนคือผูพัฒนาทรัพยากรอื่น ๆ สงผลใหการบริหารเกิด
ประสิทธิภาพ  และสงผลตอไปยังคุณภาพผูเรียน 

 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  มีสถานศึกษาข้ันพื้นฐานจํานวน  172  โรงเรียน 
ขาราชการครูจํานวน  2,162  คน  ผูบริหาร  172  คน  ประกอบดวย  7  อําเภอ  คือ  อําเภอพนมสารคาม  
อําเภอบางคลา  อําเภอราชสาสน  อําเภอแปลงยาว  อําเภอคลองเขื่อน  อําเภอสนามชัยเขต  
อําเภอทาตะเกียบ  จะเห็นไดวา  เขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  มีพื้นท่ีกวาง  บางพื้นท่ีเปนเขต
ท่ียังอยูหางไกล  อยูในเขตทุรกันดาร  โรงเรียนบางโรงเรียนตั้งอยูไกลความเจริญ  โทรคมนาคม
ไมสะดวก  ถนนหนทางเปนถนนดินลูกรังเล็ก ๆ ผานภูเขา  ประชากรในบางเขตอําเภอ  เชน  อําเภอ
แปลงยาว  อําเภอสนามชัยเขต  อําเภอทาตะเกียบ  มีฐานะยากจนรับจางรายวัน  บางวันมีงานทําบางวัน
ก็ไมมีงานทํา  ซ่ึงสงผลตอการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน  (สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 2, 2550, หนา 7) 

 จากท่ีตั้งโรงเรียนอยูหางไกลความเจริญ  ทําใหผูบริหารโรงเรียน  และครูผูสอน  ขอโดย
ยายเขามาอยูใกลความเจริญ  สงผลใหแตละโรงเรียนมีครูผูสอนใหม ๆ บรรจุใหมมาทํางานโดยตลอด  
ทําใหการจัดการเรียนการสอนและการบริหารโรงเรียนไมตอเนื่อง  มีผลตอการทํางานและการจัด 
การเรียนการสอน  ซ่ึงกระทบตอนักเรียนท้ังดานพฤติกรรม  และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  (สํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2, 2550, หนา 8) 

 การพัฒนาบุคลากรพบวามีปญหาท่ีสําคัญหลายประการ  กลาวคือ  ขาดโครงการพัฒนา
บุคลากรใหมีคุณภาพ  ครูไมมีโอกาสศึกษาตอหรือฝกอบรมเพิ่มเติมอยางตอเนื่องเพราะความหางไกล
ของระยะทาง  อีกท้ังยังขาดการติดตามและประเมินผลการพัฒนา  เพื่อปรับปรุงงานท่ีมีความชัดเจน  
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ซ่ึงสะทอนใหเห็นวาโรงเรียนมิไดตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาบุคลากรเทาท่ีควร  หากยงัไมมี
การดําเนินการพัฒนาบุคลากรทุกฝายอยางเรงดวนและเปนระบบแลว  จะไมสามารถพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนหรือพัฒนาคุณภาพการศึกษาได  (สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2, 2550, หนา 9) 
  สภาพปญหาดังกลาวขางตน  ผูวิจัยเห็นถึงความจําเปนและความสําคัญในการพัฒนาบุคลากร 
จึงมีความสนใจจะศึกษาปญหาการพัฒนาบุคลากรตามแนวทางการดําเนินงานของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  เพื่อใชเปนขอมูลนําไปใชปรับปรุงการพัฒนา
บุคลากรของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2 
ซ่ึงจะสงผลตอคุณภาพการศึกษาในภาพรวมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  ตอไป 
 

1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

 1.2.1  เพื่อศึกษาปญหาการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 2  

 1.2.2  เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและครูท่ีมีตอปญหาการพัฒนาบุคลากร
ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  จํานวน  4  ดาน 
จําแนกตาม  ตําแหนง  ประสบการณในการทํางาน  และวุฒิการศึกษา 

 

1.3  ความสําคัญของการวิจัย 
 
 1.3.1  ผลของการวิจัย  สามารถนํามาเปนขอมูลพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาบุคลากร 

โดยจะเปนแนวทางในการพิจารณาเพื่อปรับปรุงแกไขปญหาของการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา       
ข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2 

 1.3.2  ผลของการวิจัย  สามารถนําเปนฐานขอมูลในการพิจารณาประกอบการกําหนดนโยบาย 
การวางแผน  และการดําเนินการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอไป 
  1.3.3  ผลของการวิจัย  เปนแนวทางในการพิจารณาเพื่อปรับปรุงแกไขปญหาของการพัฒนา
บุคลากรในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเขตอ่ืน ๆ 
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1.4  ขอบเขตของการวิจัย 
 
  1.4.1  ขอบเขตดานเนื้อหา 

  การวิจัยในคร้ังนี้  ผูวิจัยมุงศึกษาปญหาการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  จํานวน  4  ดานคือ  การกําหนดความจําเปน
ในการพัฒนาบุคลากร  การวางแผนพัฒนาบุคลากร  การดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร  และ
การประเมินผลการพัฒนาบุคลากร  ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูในปการศึกษา  2551 

 1.4.2  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1)  ประชากร  ไดแก  ผูบริหารและครู  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา  

เขต 2  จํานวน  172  โรงเรียน  จําแนกเปน  ผูบริหารจํานวน  172   คน  และครูจํานวน  2,162  คน 
รวมเปนประชากรท้ังส้ิน  2,334  คน 

2)  กลุมตัวอยาง  ไดแก  ผูบริหารจํานวน  123  คน  และครูจํานวน  327  คน 
รวมกลุมตัวอยางท้ังส้ิน  450  คน  ไดมาโดยการกําหนดกลุมตัวอยาง จากตารางของ เครจซ่ี  และมอรแกน 
(Krejcie & Morgan, 1970, pp. 607-608)  เทียบบัญญัติไตรยางศตามสัดสวนของแตละโรงเรียนและ
สุมอยางงาย  
  1.4.3  ตัวแปรท่ีศึกษา  
     1)  ตัวแปรตน  ไดแก                   
        (1)  ตําแหนง  จําแนกเปน  ผูบริหาร  และครู 
   (2)  วุฒิการศึกษา  จําแนกเปน  ปริญญาตรี  และสูงกวาปริญญาตรี 
   (3)  ประสบการณในการทํางาน  จําแนกเปน  ต่ํากวา  20  ป  และต้ังแต  20  ปข้ึนไป  
       2)  ตัวแปรตาม  ไดแก  ปญหาการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  จํานวน  4  ดานคือ  
  (1)  การกําหนดความจําเปนในการพัฒนาบุคลากร   
  (2)  การวางแผนพัฒนาบุคลากร   
  (3)  การดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร   
  (4)  การประเมินผลการพัฒนาบุคลากร 
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1.5  กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 
 

  การวิจัยในคร้ังนี้  ผูวิจัยศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  เพื่อนํามาเปน
กรอบแนวคิดในการวิจัย  ดังนี้                    
  1.5.1  การพัฒนาบุคลากรศึกษาจากแนวคิดของเคสเต็ดเตอร  (Castetter, 1996, pp. 225-265) 
ประกอบดวย  4  ดาน  คือ    

1)  การกําหนดความจําเปนในการพัฒนาบุคลากร  
2)  การวางแผนพัฒนาบุคลากร  
3)  การดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร  
4)  การประเมินผลการพัฒนาบุคลากร  

  1.5.2  ตัวแปรตน 
1)  ตําแหนง  ศึกษาจากงานวิจยัของ กัญยา  ไกรจะบก  (2545, หนา 6-8)  และงานวจิัย

ของ สถิตย  เกตุเล็ก  (2544, หนา 4-5)  เร่ือง  การพัฒนาบุคลากรของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา  จังหวัดสระแกว  โดยใชตัวแปรตน  คือ  ตําแหนง  ขนาดโรงเรียน  
ประสบการณ  เหตุท่ีนําตัวแปรตําแหนงเปนตัวแปรตนในการศึกษา  เพื่อใหทราบความคิดเห็นของ
ผูบริหารและครูท่ีมีตอปญหาการพัฒนาบุคลากร  และสามารถนํามาพัฒนาใหสอดคลองกับความตองการ 

2)  วุฒิการศึกษา  ศึกษาจากงานวิจัยของ สุวิทย บัวบาน  (2546, หนา 6-7)  
เรื่อง  การพัฒนาบุคลากรครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัดสํานักงานประถมศึกษา 
อําเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี  โดยใชตัวแปรตน  คือ  ระดับตําแหนง  วุฒิการศึกษา  เหตุท่ีนาํตัวแปร                     
วุฒิการศึกษาเปนตัวแปรตนในการศึกษา  เพื่อจะไดมีการสงเสริมสนับสนุนในดานการศึกษาตอ
ใหแกบุคลากร ซ่ึงเปนการพัฒนาบุคลากรวิธีหนึ่ง 

3)  ประสบการณในการทํางาน  ศึกษาจากงานวิจัยของ กัญยา  ไกรจะบก  (2545, 
หนา 6-8)  เร่ือง  การพัฒนาบุคลากรขาราชการครูโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานประถมศึกษา 
อําเภอคลองหาด  จังหวัดสระแกว  โดยใชตัวแปรตน  คือ  ตําแหนง  ประสบการณในการทํางาน  
ศึกษากลุมประสบการณในการทํางาน  เพื่อจะไดทราบความคิดเห็นท่ีมีตอปญหาการพัฒนาบุคลากร
ขาราชการครู  และมีการสงเสริมใหมีความรูในเร่ืองการพัฒนาบุคลากรขาราชการครู   
สามารถเขียนกรอบแนวคิดในการวิจัยไดตามภาพ 1 
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ตัวแปรตน       ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ  1  แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

1.6  สมมุติฐานการวิจัย 
 
   1.6.1  ผูบริหารและครูมีความคิดเห็นตอปญหาการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  จํานวน  4  ดาน  แตกตางกัน 
   1.6.2  ผูบริหารและครูท่ีมีวุฒิการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอปญหาการพัฒนาบุคลากร
ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  จํานวน  4  ดาน 
แตกตางกัน 
   1.6.3  ผูบริหารและครูที่มีประสบการณในการทํางานตางกันมีความคิดเห็นตอปญหา
การพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  
จํานวน  4  ดาน  แตกตางกัน 

 
 
 
 

1. ตําแหนง จําแนกเปน 
1.1  ผูบริหาร 
1.2  ครู 

2. วุฒิการศึกษา จําแนกเปน 
2.1  ปริญญาตรี 
2.2  สูงกวาปริญญาตรี 

  3.  ประสบการณในการทํางาน 
จําแนกเปน 

        3.1  ต่ํากวา  20  ป 
        3.2  ตั้งแต  20  ปข้ึนไป 

       ปญหาการพัฒนาบุคลากร 

ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

1.  การกําหนดความจําเปน 
  ในการพัฒนาบุคลากร   

2.  การวางแผนพัฒนาบุคลากร   
   3.  การดําเนนิการตามแผนพัฒนา    

  บุคลากร   
 4.  การประเมินผลการพัฒนาบุคลากร 
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1.7  คํานิยามศัพทเฉพาะ 
 
  1.7.1  บุคลากร  หมายถึง  ผูบริหารและครูผูปฏิบัติงานในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2 
  1.7.2  การพัฒนาบุคลากร  หมายถึง  การดําเนินการเพื่อปรับปรุงและเพิ่มพูนความรู  ทักษะ 
ความสามารถ  และทัศนคติของบุคลากร  ประกอบดวย  4  ข้ันตอน  คือ  การกําหนดความจําเปนใน
การพัฒนาบุคลากร  การวางแผนพัฒนาบุคลากร  การดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร  และการ
ประเมินผลการพัฒนาบุคลากร 

  1.7.3  ปญหาการพัฒนาบุคลากร  หมายถึง  อุปสรรคหรือขอบกพรองในการดําเนินการ
ท่ีตองพิจารณาปรับปรุงแกไขและเพิ่มพูนความรู  ทักษะ  ความสามารถ  และทัศนคติท่ีดีของบุคลากร
อันจะสงผลตอประสิทธิภาพของการดําเนินงานท่ีดียิ่งข้ึน  ซ่ึงมี  4  ข้ันตอน  ไดแก  การกําหนด
ความจําเปนในการพัฒนาบุคลากร  การวางแผนพัฒนาบุคลากร  การดําเนินตามแผนพัฒนาบุคลากร 
การประเมินผลการพัฒนาบุคลากร 
       1)  การกําหนดความจําเปนในการพัฒนาบุคลากร  หมายถึง  การใชวธีิตาง ๆ  เชน  
การสังเกต  การสํารวจ  การสัมภาษณ  การศึกษาเอกสาร  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  ศึกษาวเิคราะห
หาความจําเปนหรือปญหา  เพื่อกําหนดความจําเปนในการพัฒนาบุคลากร   

   2)  การวางแผนพัฒนาบุคลากร  หมายถึง  การเตรียมการอนาคตอยางเปนระบบ  
และกําหนดทางเลือกหรือวิธีดําเนินการ  เพื่อเช่ือมโยงการดําเนินการ  ตามความจําเปนในการพัฒนา
บุคลากรใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไวอยางมีประสิทธิภาพ 

3)  การดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร   หมายถึง   การดําเนินการหรือ
การดําเนินกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรใหเปนไปตามแผนท่ีไดกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 

4)  การประเมินผลการพัฒนาบุคลากร  หมายถึง  กระบวนการที่พิจารณาอยางเปนระบบ
วามีการดําเนินการเปนไปตามแผนและบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวหรือไมอยางไร  และ
บุคลากรมีการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีตองการหรือไม  เพื่อนําผลที่ไดมาใชปรับปรุงงานตอไป 
  1.7.4  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  หมายถึง  หนวยงานทางการศึกษา
ภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  โดยมีหนาท่ีจัดการศึกษา 
ข้ันพื้นฐานต้ังแตระดับปฐมวัย ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  มีท่ีตั้งอยู  อําเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา  ควบคุมดูแลดานการบริหารการจัดการศึกษาของอําเภอพนมสารคาม  อําเภอบางคลา  
อําเภอราชสาสน  อําเภอแปลงยาว  อําเภอคลองเข่ือน  อําเภอสนามชัยเขต  อําเภอทาตะเกียบ   
มีสถานศึกษาข้ันพื้นฐานจํานวน  172  โรงเรียน   
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  1.7.5  ตําแหนง  หมายถึง  ฐานะหนาท่ีของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียน  แบงออกเปน 
2  ระดับ  คือ  

1)  ผูบริหาร  หมายถึง  บุคลากรที่รับผิดชอบดําเนินการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ในสังกัดสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2 ไดแก  ผูอํานวยการโรงเรียน 

 2)  ครู  หมายถึง  บุคลากรที่รับผิดชอบปฏิบัติหนาที่หลักทางดานการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน  สําหรับเด็กในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา  
เขต 2   

  1.7.6  วุฒิการศึกษา  หมายถึง  การศกึษาสูงสุดของผูบริหารและครู  แบงเปน  2  ระดับ  คือ 
   1)  ปริญญาตรี 
   2)  สูงกวาปริญญาตรี 

  1.7.7  ประสบการณในการทํางาน  หมายถึง  ระยะเวลาในการทํางานของผูบริหารและครู 
จากคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถาม  แบงเปน  2  ระดบั  คือ 
                   1)  ต่ํากวา  20  ป 
                   2)  ตั้งแต  20  ปข้ึนไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 

9 

 

บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 

  ในการศึกษาปญหาการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  ผูวิจัยไดแบงขอบขายเนื้อหาสาระออกเปน  4  ประเด็นดังนี้ 

  2.1  ความเปนมาของสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2 
         2.1.1  ลักษณะงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
        2.1.2  ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2 

  2.2  แนวคิดเกี่ยวกับการพฒันาบุคลากร 
  2.2.1  ความหมายของการพฒันาบุคลากร 
   2.2.2  ความสําคัญและความจําเปนในการพัฒนาบุคลากร 

   2.2.3  กระบวนการของการพัฒนาบุคลากร 
   2.3  งานวิจยัท่ีเกี่ยวของ 

  2.3.1  งานวิจยัในประเทศ   
  2.3.2  งานวิจยัตางประเทศ 

   2.4  สรุปกรอบแนวคดิการวจิัย 
 

2.1  ความเปนมาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2 
 
    พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  เปนผลใหเกิดการปฏิรูประบบบริหารการศึกษา
ในกระทรวงศึกษาธิการ  ท้ังนี้  เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ยึดหลักการสําคัญ  คือ 
ความเปนเอกภาพ  การกระจายอํานาจและการมีสวนรวมของประชาชน  โดยการกระจายอํานาจไปให
หนวยปฏิบัติในพื้นท่ี  และยึดพ้ืนท่ีที่ไมใหญมากเกินไป  สามารถสะทอนศักยภาพและความตองการ
ของชุมชนและประชาชนในพ้ืนท่ีใหมีสวนรวมไดอยางแทจริง  เปนเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีมีการปรับ
อํานาจหนาท่ีองคกรของกระทรวง  สวนกลางทําหนาท่ีกํากับ  สนับสนุน  และสงเสริมดานนโยบาย 
แผนมาตรฐานการศึกษา  ทรัพยากรการศึกษา  ตรวจสอบติดตามและประเมินผลการดําเนินการของ
หนวยปฏิบัติดานการศึกษา  เปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  แกไขเพิ่มเติม 
ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2545  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545, หนา 5)  และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
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กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา 11)  ท่ีใหปรับโครงสรางของ
กระทรวงศึกษาธิการ  มีผลทําใหกรมสามัญศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ 
ยุบรวมเปนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ยุบรวมสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 
สํานักงานสามัญศึกษาจังหวัด  สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด  การศึกษาเอกชน  และสํานักงาน
การประถมศึกษาอําเภอ  หลอมรวมเขาเปนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ดูแลจัดการศึกษาต้ังแต
ระดับกอนประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ท้ังการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตลอดชีวิต  เปดโอกาสใหประชาชนทุกคนไดเรียนรูตลอดชีวิต 
  มาตรา  34  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
ใหจัดระเบียบการบริหารราชการเขตพื้นท่ีการศึกษาประกอบดวย  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  และ
สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานหรือสวนราชการท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืน  และการแบงสวนราชการ
ภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง  ดังนั้น 
กระทรวงศึกษาธิการ  จึงประกาศกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑการแบงสวนราชการภายในสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. 2546 เม่ือวันท่ี  7  กรกฎาคม  พ.ศ. 2546  ใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
มีสวนราชการดังตอไปนี้  (สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2, 2550, หนา 10) 
       1)  กลุมอํานวยการ 
  2)  กลุมบริการงานบุคคล 
  3)  กลุมนโยบายและแผน 
  4)  กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
  5)  กลุมนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา 
  นอกจากสวนราชการที่กําหนดดังกลาว  ในระยะเร่ิมแรกสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
อาจจัดตั้งกลุมสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา  เพื่อทําหนาที่สงเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษา  โดยใหยุบเลิกภายในสามปนับต้ังแตมีการจัดต้ังสวนราชการดังกลาวดวยก็ได 
  ตอมากระทรวงศึกษาธิการไดประกาศแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
เพิ่มเติม  เม่ือวันท่ี  13  สิงหาคม พ.ศ. 2546  ใหเขตพื้นท่ีการศึกษาที่มีปริมาณสถานศึกษาเอกชนและ
ภารกิจท่ีรับผิดชอบในการบริหารและจัดการศึกษาเอกชนใหเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีเพิ่มมากข้ึนใหมี 
“กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน”  เพิ่มข้ึนในเขตพื้นท่ีการศึกษา  43  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
รวมท้ังสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1  ดวย 
  เนื่องจากคณะรัฐมนตรีไดมีมติกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐตองจัดใหมี 
“หนวยตรวจสอบภายใน” ขึ้น  เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบ  ติดตาม  และใหคําปรึกษา  ตอหนวยงาน
ดานการใชจายงบประมาณ  จึงตองจัดใหมีหนวยงานดังกลาวในทุกสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาดวย 
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ซ่ึงแตละกลุมงานมีขอบขาย/ภารกิจ  ดังนี้  
 1)  กลุมอํานวยการ  งานอํานวยการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนงาน

ที่เกี่ยวของกับการจัดระบบบริหารองคกร  การประสานงานและใหบริการสนับสนุน  สงเสริม 
ใหกลุมภารกิจและงานตาง ๆ ในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสามารถบริหารจัดการและดําเนินงาน
ตามบทบาทภารกิจ  อํานาจ  หนาท่ี  ไดอยางเรียบรอย  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบนพื้นฐาน
ของความถูกตองและโปรงใส  ตลอดจนสนับสนุนและใหบริการขอมูล  ขาวสาร  เอกสาร  ส่ือ 
อุปกรณทางการศึกษา  และทรัพยากรที่ใชในการจัดการศึกษาแกสถานศึกษาเพื่อใหสถานศึกษา
บริหารจัดการไดอยางสะดวก  คลองตัว  มีคุณภาพประสิทธิภาพและประสิทธิผล  (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2546, หนา 9-11)  

 2)  กลุมบริหารงานบุคคล  งานบริหารงานบุคคลในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  เปนการจูงใจ
ใหขาราชการและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของหนวยงาน  โดยยึดหลักการ
กระจายอํานาจ  ระบบคุณธรรมและหลักธรรมาภิบาล  เพื่อใหการบริหารจัดการมีความคลองตัว 
เกิดความอิสระในการปฏิบัติงานภายใตกฎหมาย  ระเบียบปฏิบัติ  ผูปฏิบัติงานไดรับการพัฒนา 
มีความรูความสามารถ  มีขวัญ  กําลังใจ  นําไปสูการบริการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลัก 
การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ ซ่ึงจะสงผลตอคุณภาพการศึกษาของผูเรียนตอไป  (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2546, หนา 77-79) 

  3)  กลุมนโยบายและแผน  งานนโยบายและแผน  เปนงานที่สงเสริม  สนับสนุน
และประสานงานในเชิงนโยบาย  ใหสถานศึกษาจัดการศึกษาเปนไปตามนโยบายและมาตรฐาน
การศึกษาชาติ  มุงเนนผลสัมฤทธ์ิของงานตามยุทธศาสตร  (Strategic  Results-Based Management : 
SRBM)  ใชระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน  (Performance  Based  Budgeting : PBB)  
โดยเนนความโปรงใส  ทันสมัย  ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได  เกิดประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล                    
ยึดหลักการมีสวนรวม  (Participation)  การบริหารที่สนับสนุนท่ีใชโรงเรียนเปนฐาน  (School  Based 
Management : SBM)  โดยมีกระบวนการวางแผน  การดําเนินตามแผน  การกํากับติดตามผล 
อยางเปนระบบ  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา 119-120) 

   4)  กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา  งานสงเสริมการจัดการศึกษาเปนงานท่ีสนับสนุน
และสงเสริมใหสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสามารถจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยเนนการบูรณาการการจัดการศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ  นอกระบบ 
และตามอัธยาศัย  ไปสูการศึกษาตลอดชีวิต  นําแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นใชประกอบ 
การเรียนการสอน  สงเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตใหสมบูรณ  จัดสวัสดิการ  จัดสวัสดิภาพ  และ
กองทุนเพื่อการศึกษาที่จะเปนการชวยเหลือผูเรียนปกติ  ดอยโอกาส  และมีความสามารถพิเศษ 
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อีกทั้งสงเสริมใหบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  สถาบันทางศาสนา  สถานประกอบการ  องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  และเอกชนรวมจัดการศึกษาท่ีจะสงผลตอคุณภาพชีวิตของผูเรียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2546, หนา 140-141) 

 5)  กลุมนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา   งานนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาเปนการดําเนินการเก่ียวกับการนิเทศการศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  ติดตาม 
ตรวจสอบ  และประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาเพ่ือใหสถานศึกษา
มีความเขมแข็งในการบริหารและการจดัการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพไดมาตรฐานเทาเทียมกัน 
โดยยึดโรงเรียนเปนฐาน  สงผลใหผูเรียนท้ังในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัยเกิดการเรียนรู
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายของการศกึษา  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา 213-214) 

 6)  กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน  งานสงเสริมการจัดการศึกษาเอกชนเปนงานท่ี
สนับสนุนและสงเสริมใหสถานศึกษาเอกชน  ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสามารถจัดการศึกษา
ข้ันพื้นฐานไดอยางมีประสิทธิภาพ  สงเสริมขอมูลและสารสนเทศ ดําเนินการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาต
จัดต้ังโรงเรียน  และการเปล่ียนแปลงกิจการโรงเรียนเอกชน  สงเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
การบริหารงานบุคคล  การอุดหนุนกองทุนสวัสดิการของสถานศึกษาเอกชน  (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2546, หนา 162) 

 7)  หนวยตรวจสอบภายใน   เปนหนวยงานควบคุมภายในของสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 
เปนเคร่ืองมือของผูบริหารในการสงสัญญาณเตือนความเส่ียงท่ีทําใหหนวยงานปฏิบัติไมบรรลุเปาหมาย 
การตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอมีการสอบทานท่ีดีสามารถท่ีจะทําใหการใชทรัพยสินของทางราชการ

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล ประหยัดและโปรงใส 
 2.1.1  ลักษณะงานของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  

 งานของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเปนงานกํากับดูแล  และประสาน  สงเสริม  สนับสนุน
ใหสถานศึกษา  และหนวยงานทางการศึกษาสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพตามนโยบาย 
กฎเกณฑ  มาตรฐานและเปาหมายท่ีกําหนดไว  ลักษณะงานจึงมิใชงานควบคุมบังคับบัญชา  ดังนั้น 
ลักษณะการทํางานของแตละกลุมงานโดยทั่วไปเปนดังนี้  (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา, 2545, 
หนา 24-26) 

 1)  งานธุรการ  จําแนกเปนงานธุรการของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและงานธุรการ
ของสถานศึกษา  รวมท้ังการเช่ือมโยงงานระหวางเขตพื้นท่ีการศึกษากับสถานศึกษา  และหรือ
หนวยงานอ่ืนในเขตพื้นท่ีการศึกษา  และงานธุรการระหวางกลุมงานตาง ๆ ท้ังนี้จะตองมีการกําหนด
ภาระงานและข้ันตอนการดําเนินงานท่ีชัดเจน  มีความสะดวก รวดเร็ว  ส้ัน  และสามารถดําเนินการ
ใหส้ินสุดท้ังกระบวนงานได  ณ  จุดเดียว  (one – stop  service) 
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  2)  งานระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ  จําแนกเปนระบบฐานขอมูลของสถานศึกษา 
หนวยงานทางการศึกษา  และเขตพื้นท่ีการศึกษา  ซ่ึงมีระบบเครือขายเช่ือมโยงระหวางสถานศึกษา
กับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  และระหวางเขตพ้ืนท่ีการศึกษากับหนวยงานสวนกลาง  โดยมีการวางระบบ
การจัดเก็บขอมูลท้ังของสถานศึกษาและเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอยางชัดเจน  เพ่ือมิใหเกิดความซํ้าซอน
ในการเก็บ  สามารถเก็บในฐานขอมูลเดียวกันไดเพ่ือประโยชนในการวิเคราะห  วางแผน  ติดตาม
ประเมินผล  จัดทํานโยบายหรือการตัดสินใจ 

 3)  งานประสานงาน  จําแนกเปนการประสานงานระหวางหนวยงานภายใน
เขตพื้นที่การศึกษา  และการประสานงานระหวางเขตพื้นที่การศึกษากับหนวยงานภายนอก
เขตพื้นที่การศึกษา  (หนวยงานสวนกลาง  สวนภูมิภาค  ทองถิ่นและเขตพื้นที่การศึกษาอื่น)  
การประสานงานน้ี  อาจเปนท้ังในแนวดิ่งหรือแนวราบ  ท้ังนี้ระบบประสานงานตองมีความชัดเจน
และมีประสิทธิภาพ 

  4)  งานประชาสัมพันธ  ประกอบดวยการประชาสัมพันธภายในองคกรและภายนอก
องคกร  ท้ังของเขตพื้นท่ีการศึกษา  สถานศึกษาและหนวยงานทางการศึกษา  เพื่อใหบุคลากรในองคกร
และสาธารณชนรับทราบ  และเขาใจรวมกัน 

   5)  งานสงเสริมสนับสนุน  ประกอบดวยการสงเสริมการจัดการศึกษาเอกชน 
การสงเสริมสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการจัดการศึกษา  การพัฒนาสมรรถนะการบริหาร
ของสถานศึกษา  การสนับสนุนการพัฒนาดานงบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  การพัฒนาบุคลากร 
หรือการพัฒนาดานวิชาการ  เปนตน  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอาจสนับสนุนการบริหารการเงิน
การบัญชีของสถานศึกษาขนาดเล็กท่ีไมสามารถจางเจาหนาท่ีการเงินการบัญชีเปนการเฉพาะได 
งานสงเสริมสนับสนุนยังรวมไปถึงการปองกันและแกไขปญหาของสถานศึกษาดวย  เชน  กรณีเกิด
ภัยธรรมชาติ  การขาดแคลนครู  การขาดแคลนวัสดุครุภัณฑ  หรืออุปกรณท่ีจําเปน 

 6)  งานประกันโอกาสในการศึกษา  เขตพื้นท่ีการศึกษาตองประกันใหผูดอยโอกาส
ไดรับการศึกษา  ท้ังการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย  ซ่ึงรวมไปถึง
การรับนักเรียน  ระบบทะเบียนผูเรียน  ระบบการเทียบโอน  เปนตน 

 7)  งานอํานวยการและการติดตามตรวจสอบ  ท้ังภายในหนวยงานและระหวางหนวยงาน 
เกี่ยวของกับการบริหารการเงิน  การบัญชี  การโอน  การเบิกจาย  ระบบการจัดซ้ือจัดจางและการพัสดุ 

 8)  งานนโยบาย  แผน  และการจัดทํางบประมาณ  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ดูแลงานวิเคราะห  การจัดทําแผนกลยุทธ  การสงเสริมใหสถานศึกษาทําแผนกลยุทธ  การจัดทํา
งบประมาณและแผนดําเนินการประจําป  เปนตน 

  9)  งานสนับสนุนการประชุม ของคณะกรรมการ และอนุกรรมการตาง ๆ  
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 10)  งานพัฒนาการบริหาร  ไดแก  การปรับระบบการบริหารจัดการ  การพัฒนา
ประสิทธิภาพของกระบวนการทํางาน  การประกันคุณภาพ  การเสริมสรางคุณคาและวัฒนธรรม
การทํางานท่ีดี  เปนตน 

 11)  งานพัฒนาโครงการ  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอาจจัดทําโครงการท่ีจําเปน
ตาง ๆ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา  เชน  การจัดทําโครงการปองกัน
และกําจัดยาเสพติดในโรงเรียน  การจัดทําโครงการหองสมุดเคล่ือนท่ี  โครงการอนุรักษวัฒนธรรม
ทองถ่ิน  โครงการสงเสริมศิลปกรรมท่ีเกี่ยวกับการศึกษา  เปนตน 

 ในการบริหารงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  จะมีผู อํานวยการสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ทําหนาท่ีเปนผูบริหาร  โดยมีบทบาทตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนกรรมการ
และเลขานุการของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา  และเปนกรรมการและเลขานุการของ
คณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดวย  ในการบริหารงานของผูอํานวยการ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาจะมีผูชวยผูบริหาร  โดยใหรองผูอํานวยการเขตพื้นท่ีการศึกษาเปนผูบังคับบัญชา
รองจากผูอํานวยการ เพื่อชวยปฏิบัติราชการ  โดยปฏิบัติราชการแทนหรือรักษาราชการแทนตามเกณฑ
และวิธีการท่ีกฎหมายหรือกระทรวงกําหนด  
           2.1.2  ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  เปนผลใหเกิดการปฏิรูประบบบริหารการศึกษา
ในกระทรวงศึกษาธิการ  ท้ังนี้  เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ยึดหลักการสําคัญ  คือ  
ความเปนเอกภาพ  การกระจายอํานาจและการมีสวนรวมของประชาชน  โดยการกระจายอํานาจ
ไปใหหนวยปฏิบัติในพื้นที่  และยึดพื้นที่ที่ไมใหญมากเกินไป  สามารถสะทอนศักยภาพและ
ความตองการของชุมชนและประชาชนในพ้ืนท่ีใหมีสวนรวมไดอยางแทจริง  เปนเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ที่มีการปรับอํานาจหนาท่ีภายในองคกรของกระทรวง  สวนกลางทําหนาท่ีกํากับ  สนับสนุน  และ
สงเสริมดานนโยบาย  แผนมาตรฐานการศึกษา  ทรัพยากรการศึกษา  ตรวจสอบติดตามและประเมนิผล
การดําเนินการของหนวยปฏิบัติดานการศึกษา  เปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
แกไขเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2545  และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546  ท่ีใหปรับโครงสรางของกระทรวงศึกษาธิการ  มีผลทําใหกรมสามัญศึกษา  สํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  ยุบรวมเปนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
ยุบรวมสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  สํานักงานสามัญศึกษาจังหวัด  สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด  
การศึกษาเอกชน  และสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ  หลอมรวมเขาเปนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
ดูแลจัดการศึกษาต้ังแตระดับกอนประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ท้ังการศึกษาในระบบ  
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตลอดชีวิต  เปดโอกาสใหประชาชนทุกคนไดเรียนรูตลอดชีวิต 
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 จากท่ีกลาวมาขางตน  เปนผลใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ไดดําเนินการ
จัดต้ังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  รวมทั้งส้ิน  175  เขต  มีผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
เปนผูรับมอบอํานาจในการควบคุม  กํากับ  ดูแล  ดําเนินการตาง ๆ ตามนโยบายและระเบียบ  กฎหมาย  
ขอบังคับท่ีเกี่ยวของในการจัดการศึกษาข้ึนพื้นฐาน  เม่ือวันท่ี  7  กรกฎาคม  2546  (สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2, 2550, หนา 2) 
 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  ตั้งอยูท่ีตําบลเกาะขนุน  อําเภอพนมสารคาม  
จังหวัดฉะเชิงเทรามีหนาท่ี  ควบคุม  กํากับ  ดูแล  โรงเรียนในทองท่ีอําเภอพนมสารคาม  อําเภอบางคลา  
อําเภอราชสาสน  อําเภอแปลงยาว  อําเภอคลองเขื่อน  อําเภอสนามชัยเขต  และอําเภอทาตะเกียบ  
มีโรงเรียนรัฐบาลในสังกัดรวมท้ังส้ิน  172  โรงเรียน  ขาราชการครู  2,162  คน  (สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2, 2550, หนา 7)  
 จากการเปล่ียนแปลงของโลกในปจจุบัน  สงผลตอการดํารงชีวิตของคนในชุมชน  ซ่ึงปญหา
ท่ีตามมาคือ  ปญหาทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การปกครอง  จะตองมีการปรับเปล่ียนคานิยม  
แนวคิด  วิธีการทํางาน  ใหรองรับการเปล่ียนแปลงของสังคมโลกใหได   จึงไดมีการพัฒนาการจัด
การศึกษาใหครอบคลุมในทุกพื้นท่ี  ใหมีคุณธรรมนําความรูตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน  เพื่อเปนการพัฒนาคุณภาพชีวิต  รองรับการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก 
  แนวทางการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในอนาคต 
 1)  การพัฒนาคุณภาพใหมีการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน
โดยมีคุณธรรมนําความรู  ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 2)  สงเสริมใหผูเรียนทุกวัยไดรับการศึกษาอยางตอเนื่องและตลอดชีวติ  
 3)  จัดระบบการบริหาร  โดยการกระจายอํานาจใหผูเกี่ยวของ มีสวนรวมในการจัด
การศึกษาทุกระดับ 
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  ไดกําหนดทิศทางการบริหารงาน  (สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2, 2550, หนา 14)  มีดังนี้  
 1)  วิสัยทัศน  (Vision) 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  เปนองคกรในการสงเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานไดอยางท่ัวถึง  มีคุณธรรมนําความรูตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
และมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน 
 2)  พันธกิจ  (Missions) 
 สงเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหแกประชากรวัยเรียนทุกคน
อยางท่ัวถึงเปนคนดีมีคุณธรรมนําความรู  สามารถดํารงชีวิตแบบวิถีไทยอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
บนพื้นฐานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  และยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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 3)  เปาประสงค  (Goals) 
 (1)  จัดและสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานใหแกประชากรวัยเรียน 
อยางท่ัวถึงเสมอภาค  และมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน 
  (2)  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถตามศักยภาพ 
ใหเปนคนดี  มีคุณธรรม  จริยธรรมตามวิถีชีวิตความเปนไทย  อยูบนพื้นฐานดานเศรษฐกิจพอเพียง 
 (3)  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  และ
สถานศึกษาใหมีความรูความสามารถและเจตคติท่ีดีในการจัดการศึกษาตลอดทั้งการปฏิบัติงาน

ใหมีคุณภาพไดมาตรฐานอยางมืออาชีพ 
  (4)  พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  โดยเนนการกระจาย        
อํานาจการมีสวนรวมและการสรางเครือขาย 
 (5)  พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือการศึกษาอยางมีคุณภาพ 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  มีภารกิจรับผิดชอบ  ดังนี้  (สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2, 2550, หนา 16) 
  1)  การพัฒนานโยบาย  ศึกษา  วิเคราะห  นโยบายรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนการศึกษาชาติ  แผนพัฒนาการศึกษาและยุทธศาสตร
กระทรวงศึกษาธิการ  ผลการดําเนินการ  สภาพปญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการและการบริการ
การศึกษา  ประสิทธิภาพและ  ประสิทธิผล  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน  ตลอดจนบริบท
ดานสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  ความกาวหนาและความเปล่ียนแปลงทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การแขงขัน และแนวโนมการเปล่ียนแปลงในสังคมโลก  เพื่อเปนกรอบแนวทาง
ในการวิเคราะหและจัดทําขอเสนอนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
วิจัยเชิงนโยบาย  ประสาน  เผยแพรและใหคําปรึกษาแนะนําตอขอหารือเกี่ยวกับการพัฒนานโยบาย
ใหแกหนวยงานและบุคลากรในสังกัด  พรอมท้ังติดตามผลการนํานโยบายไปปฏิบัติ  เพื่อนํามาประเมิน  
ปรับปรุง  พัฒนาและปรับเปล่ียนนโยบายใหเหมาะสมกับสภาพการณท่ีเปล่ียนไป  
 2)  การจัดการศึกษาภาคบังคับและการขยายโอกาสทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
จัดทํานโยบายการรับนักเรียนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และสงเสริม
การจัดการศึกษาภาคบังคับใหครอบคลุมทุกพื้นท่ี  เพื่อใหเด็กและเยาวชนทุกคนจบการศึกษาภาคบังคับ  
ศึกษา วิเคราะห  จัดทําแผนพัฒนา  และวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมใหกับ
เด็กและเยาวชนเฉพาะพ้ืนท่ีพิเศษและพื้นท่ีเปาหมายตามนโยบายและยุทธศาสตรเพื่อใหบริการเด็ก 
และเยาวชนไดอยางท่ัวถึงและเสมอภาค รวมท้ังสงเสริมการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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   3)  การจัดต้ัง  ยุบ  รวม  รับโอน  เลิกสถานศึกษา  การขยายชั้นเรียน  การจัดทํา
แผนช้ันเรียน  การขอเปล่ียนช่ือสถานศึกษา  และการขอพระราชทานช่ือ  ประสานการจัดต้ัง  ยุบ  รวม  
รับ  โอน  เลิกสถานศึกษา  การขยายช้ันเรียน  การจัดทําแผนช้ันเรียน  การขอเปล่ียนช่ือสถานศึกษา  
และการขอพระราชทานช่ือในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  โดยศึกษา  
วิเคราะหขอมูลท่ีเกี่ยวของในเร่ือง  ท่ีดิน  ตัวปอน  วงเงินงบประมาณ  อาคารสถานท่ีและครุภัณฑ 
จํานวนบุคลากร  ผลกระทบตอโรงเรียนเอกชนและเทศบาลรวมท้ังกรุงเทพมหานคร  จัดทําแนวทาง
การดําเนินงานและประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 4)  การจัดทําโครงการพิเศษตามนโยบาย  โครงการพระราชดําริ  โครงการ
เฉลิมพระเกียรติ  จัดทําแผนพัฒนาโรงเรียนท่ีมีวัตถุประสงคพิเศษ  จัดทําโครงการพิเศษตามนโยบาย  
ประสานโครงการกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ  เพื่อรวมกันศึกษา  
วิเคราะห  การจัดทําโครงการ  และแผนพัฒนาตามนโยบาย  ตามโครงการพระราชดําริ  โครงการ                        
เฉลิมพระเกียรติ  และโรงเรียนท่ีมีวัตถุประสงคพิเศษ 
 5)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย และสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
 

2.2  แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร 
  
  การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเปนหัวใจสําคัญของการบริหาร  เพราะงานทุกอยาง
จะสามารถดําเนินไปจนสําเร็จตามวัตถุประสงคไดนั้น  ข้ึนอยูกับความรวมมือรวมใจของบุคคล              
ทุกฝายท่ีเกี่ยวของ  เพราะตัวช้ีวัดสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาคือบุคลากร  ดังนั้นการพัฒนา
บุคลากรอยางเปนระบบและตอเนื่อง  จึงเปนส่ิงจําเปนท่ีจะชวยใหการดําเนินงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 2.2.1  ความหมายของการพัฒนาบุคลากร 
 บุคลากรในโรงเรียนเปนตัวจักรสําคัญท่ีจะนําพาโรงเรียนไปสูความสําเร็จ  หรือความลมเหลว  
ซ่ึงการพัฒนาบุคลากรเปนกระบวนการสําคัญท่ีจะสงผลตอประสิทธิภาพการดําเนินงาน  อีกทั้ง
เปนการสงเสริมใหคนเกิดความเจริญงอกงามในทุก ๆ ดาน  ดังนั้น  จึงไดมีนักวิชาการและนักการศึกษา
หลายทานใหความหมายของการพัฒนาบุคลากรไวดังนี้ 
  ภิญโญ  สาธร  (2526, หนา 443)  ไดใหความหมายวา  การพัฒนาบุคลากรเปนกระบวนการ
ท่ีมีระเบียบแบบแผน  ซ่ึงมุงหมายท่ีจะพัฒนาบุคคลใหมีความรูความชํานาญ  เพื่อบรรลุวัตถุประสงค
อยางใดอยางหนึ่งโดยเฉพาะขององคการหรือหนวยงาน  โดยสอดคลองกับท่ี สมพงศ  เกษมสิน 
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(2526, หนา 179)  ไดใหความหมายของการพัฒนาบุคลากรวา  หมายถึง  กรรมวิธีในอันท่ีจะเพิ่มพูน
สมรรถภาพในการทํางานของผูปฏิบัติงาน  ท้ังในดานความคิด  การกระทํา  ความสามารถ  ความรู
ความชํานาญ  และทาทีตาง ๆ 
 ศรีอรุณ  เรศานนท  (2532, หนา 343)  ไดใหความหมายของการพัฒนาบุคลากรวา  
หมายถึง  กรรมวิธีตาง ๆ ที่มุงเพิ่มพูนความรู  ความชํานาญและประสบการณ  เพื่อใหทุกคน
ในหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งสามารถปฏิบัติหนาที่ในความรับผิดชอบไดดียิ่งขึ้น  นอกจากนี้
ยังมีความมุงหมายท่ีจะพัฒนาเจตคติของผูปฏิบัติงานใหเปนไปในทางท่ีดี  มีกําลังใจทํางานและ
มีความคิดที่จะหาทางปรับปรุงงานใหดีขึ้น  ซึ่งสอดคลองกับที่  ประชา  เตรัตน  (2530, หนา 22)  
กลาวไววา  การพัฒนาบุคลากรเปนกระบวนการในการเพิ่มพูนความรู  ความเขาใจ  ทักษะ  ประสบการณ  
และทัศนคติ  เพื่อเสริมสรางศักยภาพของแตละบุคคลใหสามารถปรับตนเองใหทันตอการเปล่ียนแปลง
ทั้งภายในและภายนอกองคกร  มีความพรอมท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีท่ีรับผิดชอบท้ังในปจจุบันและอนาคต
ไดอยางมีประสิทธิผล  องคกรไดรับประโยชนสูงสุด  ในขณะเดียวกันผูปฏิบัติงานทุกคนมีความพึงพอใจ
และมีขวัญกําลังใจดี  พรอมท่ีจะทุมเทท้ังพลัง  แรงงาน  และสติปญญาใหแกงาน 
 นพพงษ  บุญจิตราดุลย  (2539, หนา 22)  ไดใหความหมายวาการพัฒนาบุคลากรหมายถึง
กระบวนการสงเสริมใหคนท่ีปฏิบัติงานอยูแลวไดเพ่ิมพูนความรู  ความชํานาญ  และความสามารถ
เพิ่มข้ึน  เพื่อใหงานมีประสิทธิภาพสูงข้ึน  ดังนั้นผูบริหารหรือครูใหญจึงมีหนาท่ีท่ีจะตองกระตุน  
สงเสริมโดยเปนผูจัดหรือใหผูอ่ืนชวยดําเนินจัดงานพัฒนาข้ึน 
 สมาน  รังสิโยกฤษฎ  (2541, หนา 83)  ไดใหความหมายวา  การพัฒนาบุคลากรหมายถึง
การดําเนินการเกี่ยวกับการสงเสริมใหบุคคลมีความรู  ความสามารถ  มีทักษะในการทํางานดีข้ึน
ตลอดจนทัศนคติท่ีดีในการทํางาน  อันจะเปนผลใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน  หรือ
อีกในหนึ่ง  การพัฒนาบุคลากร  เปนกระบวนการที่จะเสริมสรางและเปลี่ยนแปลงผูปฏิบัติงาน
ในดานตาง ๆ เชน  ความรูความสามารถ  ทักษะ  อุปนิสัย  ทัศนคติ  และวิธีการในการทํางาน  
อันจะนําไปสูประสิทธิภาพในการทํางาน 
 ฮาบิสัน  และเมเยอร  (Harbison & Myers, 1964, p. 2; อางใน นารีนุช  สมวาสนาพานิช, 
2544, หนา 11)  และฟลิบโบ  (Flippo, 1971, p. 268; อางใน นารีนุช  สมวาสนาพานิช, 2544, หนา 11) 
ไดใหความหมายของการพัฒนาบุคลากรไวคลายคลึงกันวา  หมายถึงกระบวนการเพ่ิมพูนความรู 
ทักษะ  ความชํานาญ  และความสามารถของบุคคล  ในขอบเขตของการปฏิบัติงานเฉพาะดาน 
 แคสเต็ดเตอร  (Castetter, 1996, pp. 232-233)  ไดใหความหมายวา  การพัฒนาบุคลากร  
หมายถึง  การจัดกิจกรรมตาง ๆ ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว  เพื่อปรับปรุงและเพ่ิมพูนความสามารถ  
ทัศนคติ  ทักษะ  และความรูของบุคลากร 
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 จากความหมายท่ีนักวิชาการและนักการศึกษาไดกลาวไว  สามารถสรุปไดวาการพัฒนา
บุคลากรหมายถึง  การดําเนินการเพื่อปรับปรุงและเพ่ิมพูนความรู  ทักษะ  ความสามารถ  และทัศนคติ
ของบุคลากรอันจะสงผลตอประสิทธิภาพของการดําเนินงานท่ีดียิ่งข้ึน 
 2.2.2  ความสําคัญและความจําเปนในการพัฒนาบุคลากร  
 การพัฒนาบุคลากรเปนส่ิงจําเปนในระบบบริหาร  และเปนผลตรงตอประสิทธิภาพของ
การดําเนินงานการพัฒนาบุคลากรไมเพียงเปนการเพิ่มพูนทักษะ  ความรู  และความสามารถ
ในการดําเนินงานเทานั้น  แตยังชวยเสริมสรางแรงใจ  ความรับผิดชอบ  และชวยกระตุนใหบุคลากร
ตั้งใจทํางานอยางเต็มท่ี  นักวิชาการและนักการศึกษาหลายทานไดตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว
จึงไดนิยามถึงความสําคัญและความจําเปนของการพัฒนาบุคลากร  ไวดังนี้ 
 พนัส  หันนาคินทร  (2526, หนา 133-134)  ไดใหหลักการ  เหตุผล และความจําเปนท่ีตองมี
การพัฒนาบุคลากรไววา 
  1)  ประสิทธิผลของโรงเรียนยอมข้ึนอยูกับความรู  ความสามารถของผูปฏิบัติงาน  
ประสิทธิภาพของผูปฏิบัติงานยอมจะเพ่ิมข้ึนจากการที่ระบบโรงเรียนใหโอกาสแกเขาท่ีจะพัฒนา

วิจัยความสามารถที่มีอยูในตัวเขาแตละคน 
   2)  การพัฒนาของคนน้ันเปนกิจกรรมตั้งแตเกิดจนตาย  การพัฒนาบุคลากรเปนกิจกรรม
ท่ีจะตองกระทําต้ังแตแรกเขาทํางานจนถึงเวลาท่ีจะตองออกจากงานไปตามวาระ 
   3)  ระบบโรงเรียนมีหนาท่ีท่ีจะตองเสริมสรางประสบการณดานตาง ๆ  ท้ังเพื่อเตรียมคน
ไปรับหนาท่ีใหม  และปรับปรุงงานท่ีทําอยูเดิมใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึนท้ังเปนคณะและเปนรายบุคคล
และบทบาทจะตองเพิ่มข้ึนอยูเสมอ 
   4)  จุดประสงคแรกในการพัฒนาบุคลากรนั้นเปนการลงทุนรูปแบบหนึ่งไดผลระยะยาว  
นอกจากจะเปนการเสริมสรางประสิทธิภาพของผูปฏิบัติงานแลว  ยังเปนการท่ีจะดึงดูดคนใหปรารถนา
ท่ีจะทํางานอยูกับระบบโรงเรียนนั้นมากข้ึน  อันเปนการสรางความเปนปกแผนแนนหนาใหกับระบบ
โรงเรียนนั้นโดยตรง 

 ภิญโญ  สาธร  (2526, หนา 271)  ไดกลาวถึงความจําเปนในการพัฒนาบุคลากรท่ีทําหนาท่ีครู
ไววา  ครูแมจะมีความสามารถดีเดนเพียงใดก็ตาม  ถาเวลาผานไปนาน ๆ บรรดาความรู  ความชํานาญ  
ยอมออนลงเปนธรรมดา  หรือบางทีการทํางานจําเจอยูเสมอ ๆ งานท่ีทําก็กลายเปนความเบ่ือหนาย
ไดเหมือนกัน  การไดเปล่ียนแปลงงานเปนคร้ังคราว  การไดออกไปพบปะสังสรรคกบัครูหรือบุคลากร
ของโรงเรียนอ่ืนเสียบางอาจจะชวยใหมีความสดช่ืน  มีพลังและกําลังใจเกิดข้ึนใหมกลับมาทํางาน
ไดดีข้ึนก็ได  ดังนั้นการใหครูหรือบุคลากรท่ีทําหนาท่ีตาง ๆ ของโรงเรียนไดเขารวมสัมมนาหรือ
เขาการฝกอบรมซ่ึงฝายการศึกษาจัดข้ึนเปนคร้ังคราว  เปนส่ิงจําเปนท่ีโรงเรียนควรสนับสนุนทุกวิถีทาง  
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นอกจากนี้โรงเรียนอาจเชิญวิทยากรจากหนวยงานอ่ืน ๆ มาบรรยายเร่ืองวิธีการสอน  หลักการทํางาน
ใหคุณครูในโรงเรียนไดฟงเปนคร้ังคราวก็ไดการไดไปทัศนาจรรวมกันท้ังโรงเรียนก็มีสวนใหครูมี

โอกาสรูจักกันสนทนากันในหมูเพื่อนรวมงาน  ทําใหบรรยากาศของการทํางานเปนไปฉันทมิตร 
งานท่ีทําหลังจากการไดไปทัศนาจรรวมกันนาจะไดผลดีข้ึน กิจกรรมตาง ๆ ดังกลาวมานี้เปนส่ิงจําเปนยิ่ง
ท่ีโรงเรียนควรพิจารณาท้ังนี้เพื่อพัฒนาครูใหเขมแข็ง  ทันสมัย  และทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
ตลอดเวลา 

 ประชา  เตรัตน  (2530, หนา 22)  ไดกลาวถึงความจําเปนในการพัฒนาบุคลากรไวดงันี้ 
   1)  บุคลากรเปนปจจัยสําคัญในการบันดาลความสําเร็จหรือลมเหลวมาสูองคกรได  
ดังนั้นประสิทธิผลขององคกร  จึงข้ึนอยูกับประสิทธิผลและศักยภาพของบุคคลเปนสําคัญ  ยิ่งองคกร
สามารถพัฒนาประสิทธิผลของบุคคลท่ีอยูในองคการไดมากเทาไร  ความสัมฤทธ์ิผลขององคกร        
ยิ่งสูงมากข้ึนเพียงนั้น  
   2)  การเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอมนอกองคการ  ในดานเทคโนโลยี  เศรษฐกิจ  สังคม  
และการเมือง  มีการเปล่ียนแปลงสูง  หากไมมีการพัฒนาบุคลากรในองคการใหมีความรูเทาทันตอ
เหตุการณและเทคโนโลยีแลว  ยอมมีผลใหองคการโดยสวนรวมไมสามารถปรับตัวเขากับส่ิงแวดลอมได 
   3)  การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมในองคการ  มีผลกระทบตอการปรับปรุง
เปล่ียนแปลงขององคการ  เชน  นโยบาย  ระเบียบปฏิบัติ  การขยายงาน  การปรับปรุงเปล่ียนแปลง
โครงสราง  การยุบหนวยงานบางหนวย  เปนตน  จากสภาพแวดลอมภายในดังกลาว  ถาไมมีการวางแผน
พัฒนาบุคลากรในองคการ  ยอมมีผลทําใหเกิดปญหาการปรับตัวของบุคคลในองคการท้ังดาน
การเปลี่ยนแปลงงานใหม  การหมุนเวียนสับเปลี่ยนงาน  การพนจากตําแหนงของพนักงานเกา  
การออกจากองคการ 
   4)  ดานบุคลากรในองคการ  ทุกคนมีความมุงหวังใหมีความกาวหนาในอาชีพการงาน
ความตองการความม่ันคงในอาชีพ  และแตละคนยังมีความชอบหรือความถนัดงานท่ีแตกตางกัน  
การวางแผนหรือการพัฒนาบุคลากรมนุษย  จะเปนเคร่ืองชวยใหบุคคลในองคการไดทราบเขาควร
พัฒนาตนเองไปในทิศทางใด  ใหสอดคลองกับทักษะหรือความพอใจของตนและเปาหมายขององคการ    

 อุทัย  หิรัญโต  (2531, หนา 108)  ไดกลาวถึงความสําคัญและความจําเปนของการพัฒนา
บุคลากรไววา  การสรรหาและเลือกสรรคนแมจะไดคนที่มีความรูความสามารถสูงแลวก็ตาม  
แตหาไดยุติลงแคนั้นไม  เพราะความเจริญกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีมีอยูอยางไมหยุดยั้ง  
ซึ่งจําเปนจะตองนํามาใชในการบริหารงาน  มิฉะนั้นองคการจะกาวไมทันโลกและจากหลักการ
การใชคนใหเกิดประโยชนสูงสุด  จึงจําเปนตองมีการพัฒนาคนใหมีความรูความสามารถเพิ่มเติม
อยูเสมอ  ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ  ชาญชัย  อาจินสมาจาร  (2541, หนา 128 -129)  ท่ีกลาวไววา  
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แมจะใชระบบเลือกสรรบุคลากรเปนอยางดีท่ีสุดแลวก็ตาม  แตไมไดหมายความวาการบรรจุบุคลากร
เขาสูตําแหนงจะทําใหเขาทํางานไดดีโดยอัตโนมัติ  ซ่ึงระบบโรงเรียนมักจะประสบปญหาตอไปนี้   
   1)  กระบวนการเลือกสรรอาจไมกอใหเกดิความสอดคลองระหวางคนกับตําแหนง 
   2)  การกําหนดคุณสมบัติของตําแหนงอาจเปล่ียนแปลงได 
   3)  พฤติกรรมของคนในตําแหนงอาจเปล่ียนแปลงได 
   4)  กําลังคนท่ีบรรจุเขาสูตําแหนงอาจมีจํากัด 
   5)  บุคลากรในระบบโรงเรียนสามารถไดรับการสงเสริมใหเล่ือนตําแหนงใหม  
แตตองไดรับการฝกอบรมกอน 
   6)  บุคลากรใหมจําตองไดรับการชวยเหลือ 
   7)  ปญหา  กระบวนการ  ความรู  ตําแหนง  และพัฒนาการใหม ๆ จะกอใหเกิด
ความตองการสําหรับการศึกษาตอเนื่องของบุคลากร 
   8)  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมนําไปสูการปรับจุดมุงหมายขององคการ  ซึ่งใน
ขณะเดียวกันก็กอใหเกิดความตองการในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในตัวบุคคล 

 ซึ่งการวิเคราะหปญหาที่กลาวมาขางตน  นําไปสูขอยุติที่วา  การพัฒนาบุคลากรนั้น
เปนกิจกรรมท่ีสําคัญของการบริหารบุคลากร  

 แคสเต็ดเตอร (Castetter, 1996, p. 232; อางใน นารีนุช  สมวาสนาพานิช, 2544, หนา 15)  
ไดกลาวถึงความจําเปนในการพัฒนาบุคลากรวาจะชวยแกปญหาและนําพาไปสูจุดมุงหมายได  ดังน้ี 
  1)  การปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในทุกตําแหนงและทุกหนาท่ี 
   2)  พัฒนาทักษะจําเปนสําหรับบุคลากรท่ีไดคัดเลือกมาบรรจุในตําแหนงท่ีวาง 
   3)  สงเสริมใหบุคลากรทุกคนเห็นความสําคัญและเกิดความพึงพอใจในการพัฒนา
ตนเอง 
   4)  จัดระบบขอมูลสําหรับการสรรหาและพัฒนาบุคลากรท่ีประสบความสําเร็จ  
โดยการสนับสนุนจากผูบริหารจนถึงระบบโรงเรียน 

 จากหลักการแนวคิดดังกลาว  จึงสรุปไดวา  การพัฒนาบุคลากรจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง
ในการบริหารงาน  เพราะแมจะมีการสรรหาบุคคลท่ีมีความรูความสามารถเขาทํางานแลวใชวาจะทํางาน
อยางดีไปตลอด  การบุคลากรไดรับการพัฒนาอยางเหมาะสมและตอเนื่องดวยความพึงพอใจแลว  
บุคลากรจะมีความรูความสามารถและมีทักษะในการทํางาน  และการดําเนินงานก็จะเปนไปตาม
วัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ 
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   2.2.3  กระบวนการของการพัฒนาบุคลากร 
  การพัฒนาบุคลากร  เปนการดําเนินการท่ีตองทําอยางเปนระบบ  มีความเหมาะสมกับ

ความสามารถของบุคลากรแตละคน  เปนไปตามความตองการจําเปนของบุคคลและองคการ  
ท้ังยังตองจัดใหมีอยางตอเนื่อง  เพื่อปรับปรุงคุณภาพของผูปฏิบัติงานใหเจริญกาวหนาและกอใหเกิด
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน  ซ่ึงการพัฒนาบุคลากรนี้ไดมีนักวิชาการและนักการศึกษาหลายทาน
นําเสนอไวดังนี้ 

 พนัส  หันนาคินทร  (2526, หนา 135-152)  ไดกลาวถึงการพัฒนาบุคลากรวาแบงไดเปน  
4  ข้ัน  คือ 
   1)  กําหนดเปาหมายและบทบาทในการพัฒนา  เปาหมายในการพัฒนาตัวบุคคล
จะตองใหสอดคลองกับเปาหมายของระบบโรงเรียนหรือสถาบันแหงนั้น 
   2)  การวางโครงการเพื่อพัฒนาบุคลากรเมื่อไดกําหนดเปาหมายและบทบาท
ในการที่จะดําเนินงานในดานพัฒนาบุคลากรแลว  ข้ันตอไปก็คือการวางโครงการท่ีจะเร่ิมจากการวิเคราะห
ความตองการที่จะพัฒนาอันไดมาจากขอมูลเกี่ยวกับตัวบุคคลท่ีเรามีอยู 
   3)  การจัดโครงการและกิจกรรมเพ่ือพัฒนาบุคลากร  กิจกรรมตาง ๆ ท่ีจัดข้ึนจะตอง
มุงหวังท่ีจะกอใหเกิดการประสานงานและการรวมมือกัน  เพื่อนําไปสูจุดมุงหมายของโรงเรียน 
   4)  การประเมินผลการพัฒนาบุคลากรนั้น  เปนการพยายามท่ีจะตอบคําถาม  2  คําถาม  
คําถามแรกเปนการตองการทราบวาแผนการพัฒนาตัวบุคคลไดกระทําไปดวยความละเอียดรอบคอบ

เพียงไร  ประการท่ีสองนั้นเปนการประเมินผลความไดผลของการจัดการพัฒนาบุคลากรท่ีจะให
ประโยชนตอการงานในหนาท่ีท้ังเฉพาะโรงเรียนหรือระบบโรงเรียน 

 นพพงษ  บุญจิตราดุลย  (2529, หนา 200-207)  ไดกลาวถึงการพัฒนาผูปฏิบัติงาน  อาจจําแนก
ไดเปน  5  ข้ันตอน  คือ 

   1)  ข้ันวางแผน 
   2)  ข้ันจัดการ 
   3)  ข้ันปฏิบัติการ 
   4)  ข้ันประเมินผล 
   5)  ข้ันวางแผนใหม 

 เมธี  ปลันธนานนท  (2529, หนา 109-119)  ไดกลาวถึงการพัฒนาบุคลากรไว  6  ข้ันตอน  คือ 
   1)  กําหนดจุดมุงหมายและบทบาทของหนวยงาน 
   2)  จัดบุคคลหรือคณะบุคคลเพ่ือดําเนินการและรับผิดชอบ 
   3)  กําหนดความตองการตาง ๆ ในการพัฒนา 
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  4)  การเตรียมแผนการพัฒนาบุคลากร 
  5)  การดําเนินการพัฒนาบุคลากร 
  6)  การประเมินผลการพัฒนาบุคลากร 
 บิชอบ  (Bishop, 1979, pp. 4-8; อางใน นารีนุช สมวาสนาพานิช, 2544, หนา 17)  ไดกลาวถึง

แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรไว  6  ข้ันตอน  คือ 
  1)  ความตองการ  (Need) 
  2)  การวินิจฉัยและการวิเคราะห  (Diagnosis and Analysis)  
  3)  การพัฒนา  (Development) 

4)  ความเปนไปได  (Validation) 
5)  การนําไปใช  (Implementation) 
6)  การประเมินผล  (Evaluation) 

 เฮนเมน  (Heneman, 1983, pp. 332-348)  ไดกลาวถึงระบบการพัฒนาบุคลากรไว  4  ข้ันตอน  
คือ 

  1)  การระบุความตองการการพัฒนาบุคลากร 
  2)  การวางแผนการพัฒนาบุคลากร 

3)  การคัดเลือกออกแบบ  และดําเนินกิจกรรมพัฒนาบุคลากร 
4)  การประเมินผลการพัฒนาบุคลากร  

 แคสเต็ดเตอร  (Castetter, 1996, pp. 225-265)  กําหนดกระบวนการพัฒนาบุคลากรไว  
4 ข้ันตอน คือ 

   1)  การกําหนดความจาํเปนในการพัฒนาบุคลากร (Diagnosing Development Needs)   
  2)  การวางแผนการพัฒนาบุคลากร (Design of Development Plans)   

 3)  การดําเนินการตามแผนการพัฒนาบุคลากร (Implementing Development Programs) 
  4)  การประเมินผลการพัฒนาบุคลากร (Evaluating the Staff Development Programs) 

  จากแนวคิดของนักวิชาการและนักการศึกษาท่ีกลาวมาสามารถสรุปไดวา  การดําเนินการ
พัฒนาบุคลากรนั้นมีข้ันตอนสําคัญ  เร่ิมจากการกําหนดความตองการจําเปนของการพัฒนาเพื่อนําไป
วางแผน  จากนั้นจึงดําเนินการตามแผน  แลวจึงประเมินการพัฒนาบุคลากร  ซ่ึงในการดําเนินการ
วิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดเลือกใชขั้นตอนในการพัฒนาบุคลากรของ  แคสเต็ดเตอร  (Castetter, 1996,  
pp. 225-265) เปนกรอบแนวคิดการวิจัย มี 4 ดาน รายละเอียดแตละดานตอไปนี้  

 1)  การกําหนดความจาํเปนในการพัฒนาบุคลากร (Diagnosing Development Needs)   
   2)  การวางแผนพัฒนาบุคลากร (Design of Development Plans)   
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  3)  การดําเนินการตามแผนพฒันาบุคลากร (Implementing Development Programs) 
   4)  การประเมินผลการพฒันาบุคลากร (Evaluating the Staff Development Programs) 
 เหตุท่ีใชข้ันตอนในการพัฒนาบุคลากรของ  แคสเต็ดเตอร (Castetter, 1996, pp. 225-265) 

เปนกรอบแนวคิดการวิจยั  เพราะมีมาตรฐานท่ีชัดเจนมีลําดับข้ันการดําเนินงานอยางเหมาะสมกับ
การดําเนินงานในสถานศึกษา  อีกท้ังเปนแนวคิดทางดานการบริหารการศึกษาโดยตรง  ซ่ึงจะขอนําเสนอ
ในรายละเอียดตอไปนี ้

  1)  การกําหนดความจําเปนในการพัฒนาบุคลากร 
   บุคลากรในสถานศึกษามีความรูความสามารถ  และมีบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ
แตกตางกันไป  ซ่ึงอาจมีสถานการณ  ปญหา  หรือขอขัดของในการดําเนินงาน  ท้ังในเร่ืองของความรู  
ทักษะ  ความสามารถ  และทัศนคติ  จึงตองมีการพิจารณาศึกษาความตองการจําเปนเสียกอนจึงจะสามารถ
นําไปวางแผนและดําเนินการบุคลากรตอไปดวยดี 
   วิจิตร  อาวะกุล  (2540, หนา 126)  ไดกลาวถึงความจําเปนในการพัฒนาบุคลากรวา  
หมายถึงสภาพสถานการณ  หรือปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน  ท่ีสามารถแกไขไดดวยการพัฒนาบุคลากร  
ความจําเปนในการพัฒนาบุคลากร  เกิดจากความแตกตางของสภาพการทํางานท่ีเราตองการหรือ
คาดหวังกับสภาพการทํางานท่ีเปนอยูในปจจุบัน  ซ่ึงจะแกไขโดยการเพิ่มเติมความรู  ความชํานาญ  
ทัศนคติใหม 

    (1)  วิธีการกําหนดความจําเปนในการพัฒนาบุคลากร 
   ชาญชัย  ลวิตรังสิมา  และเชิดวิทย  ฤทธิประศาสน  (2521, หนา 70-71)  

ไดกลาวถึงวิธีการพิจารณาหาความจําเปนใหมีการพัฒนาบุคลากร  คือ 
   ก.  ใชวิธีสังเกต  โดยสังเกตการณปฏิบัติงานของผูรวมงาน  ผูใตบังคับบัญชา

ตลอดจนผลงานท่ีปรากฏออกมา  วิธีสังเกตทําไดแนบเนียนเพราะผูรวมงานโดยท่ัวไปไมรูลวงหนาจึง
มีโอกาสทราบขอมูลตาง ๆ ไดใกลเคียงกับขอเท็จจริง  วิธีดังกลาวหากไดพบปญหาในการปฏิบัติงาน
เกิดข้ึน  เชน  การประสานงานภายในหนวยงานไมดีมีปญหาขัดแยงเกิดข้ึน  การปฏิบัติงานลาชา  การจัด
ระบบงานไมดีเปนตน  ก็จะไดนําปญหาเหลานี้ไปวิเคราะหเพื่อหาวิธีแกตอไป 

    ข.  การสํารวจขอคิดเห็นและความตองการในการปฏิบัติงาน  วิธีนี้อาจสง
แบบสอบถามหรือทําการสัมภาษณบุคลากรที่อยูในขายการสํารวจ  โดยกําหนดหัวขอของการสํารวจ
ท่ีตองการ  เชน  ทัศนะท่ีบุคลากรมีตอองคกร  ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  โดยวิธีนี้ทําใหทราบวา
มีปญหาอะไรบางท่ีเกิดข้ึนในองคการ  ปญหาดังกลาวมีลักษณะรุนแรงมากนอยเพียงใด 

   ค.  ศึกษาจากเอกสารและหลักฐานการปฏิบัติงาน   ซ่ึงเอกสารและหลักฐาน
การปฏิบัติงานมีหลายชนิด  เชน  บันทึกการปฏิบัติงาน  รายงานการปฏิบัติงาน  รายงานการประชุม  
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รายงานการวิจัย  เร่ืองราวรองทุกข  บันทึกเวลาการปฏิบัติงาน  การลา  การขาดงาน  บันทึกเกี่ยวกับ
การโยกยาย  แตงต้ัง  ประวัติเกี่ยวกับบุคคล  เชน  การศึกษา  ประสบการณทํางาน  ความดีความชอบ  
ซ่ึงเอกสารเหลานี้จะเปนหลักฐานสะทอนใหเห็นความเปนไปตาง ๆ  ภายในหนวยงานไดเปนอยางดี  
นับตั้งแตบุคคล  ระบบงาน  ประสิทธิภาพของงาน  ฯลฯ  ซึ่งขอมูลดังกลาวจะเปนประโยชนตอ
การนํามาวิเคราะหความจําเปนในการพัฒนาบุคลากร 

   ง.  วางมาตรฐานในการปฏิบัติงาน  คือ  การกําหนดมาตรฐานของการปฏิบัตงิาน
ใหบุคลากรแตละคน  หรือกลุมใดกลุมหนึ่ง  มีผลการปฏิบัติงานตามปริมาณท่ีตั้งไว  หรือใหไดคุณภาพ
ของงานตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว  หากผลการปฏิบัติงาน  ต่ํากวาเปาหมายก็พิจารณาวาเปนเพราะเหตุใด  
เชน  อาจเกิดจากความสามารถหรือความชํานาญของบุคลากรไมดีพอ  หรือเปนเพราะการจัดระบบ
การทํางานยังบกพรองอยู  หรือเปนเพราะปจจัยแวดลอมอ่ืน ๆ เปนตน  เพื่อนําผลท่ีไดมาวิเคราะหดูวา
ปญหาที่เกิดข้ึนดังกลาว  มีปญหาใดบางท่ีสามารถแกไขดวยการพัฒนาบุคลากร 

   จ.  โดยการประชุมเจาหนาท่ีระดับบริหาร  โดยใหกลุมผูบริหารรวมกัน
พิจารณานโยบายขององคกรวาเปล่ียนแปลงไปในทางใดหรือไม  หากจําเปนจะตองเปล่ียนแปลงหรือ
ปรับปรุงใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม  ก็อาจจะตองดําเนินการพัฒนาบุคลากรบางตําแหนงให
สอดคลองกับนโยบายใหมนั้นดวย 

   ซ่ึงสอดคลองกันกับท่ี  สมพงศ  เกษมสิน  (2526, หนา 407-471)  ไดกลาวถึง
วิธีการพิจารณาหาความจําเปนใหมีการพัฒนาบุคลากร  ดังนี้ 

  ก.  การสังเกต  โดยสังเกตวิธีการทํางานของผูรวมงานโดยกระทําในขณะท่ี  
ผูสังเกตไมรูตัว  ซึ่งจะชวยใหไดขอมูลเพิ่มเติมและเห็นภาพที่แทจริงของงาน  เพื่อประโยชน
ในการพิจารณาแกไขปญหา 

  ข.  การวิเคราะหงาน  เปนการพิจารณาภาระหนาท่ี  ลักษณะงาน  วิธีการทํางาน 
และผลของงาน ซ่ึงอาจรวมท้ังการวิเคราะหพฤติกรรมในการทํางานดวย 

  ค.  การจัดวางมาตรฐานการทํางาน การพิจารณาผลการทํางานของผูปฏิบัติงาน 
หรือผลงานขององคการหรือหนวยงานวาบรรลุเปาหมายหรือถึงมาตรฐานท่ีกําหนดไวหรือไม 

  ง.  ประเมินผลการทํางาน  การพิจารณาหนาที่  ภารกิจ  คุณภาพของงาน 
การวัดคาผลของการปฏิบัติงานถูกตองไดผลเปนท่ีพอใจตามมาตรฐานท่ีตั้งไวหรือไม 

  จ.  สํารวจความตองการ  เปนการรวบรวมขอมูลเอกสารหลักฐานตาง ๆ 
เพื่อแสวงหาขอเท็จจริง 
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  (2)  การวิเคราะหหาความจําเปนในการพัฒนาบุคลากร 
 การวิเคราะหหาความจําเปนในการพัฒนาบุคลากร เปนการคนหาสาเหตุท่ี

ควรจัดใหมีการพัฒนาบุคลากร โดยมีนักวิชาการและนักการศึกษานําเสนอไว  ดังนี้ 
 ชาญชัย  ลวิตรังสิมา  และเชิดวิทย  ฤทธิประศาสน  (2521, หนา 70-71)  
ไดจําแนกความจําเปนในการพัฒนาบุคลากรไว  2  ประเภท  คือ 
   ก.  ความจําเปนท่ีปรากฏโดยชัดเจนดวยตัวเอง  เชน  เม่ือมีบุคลากรเขาใหม 
เม่ือมีการแตงต้ังโยกยายไปดํารงตําแหนงใหม  เม่ือมีการเปล่ียนแปลงนโยบายหรือวิธีการทํางาน 
   ข.  ความจําเปนที่ไมปรากฏโดยชัดเจนดวยตัวเอง  แตมีสิ่งแวดลอมหรือ
ปจจัยอื่น ๆ เชื่อมโยงกอใหเกิดปญหาเหลานั้น  เชน  การดอยประสิทธิ์ภาพในการบริหารงาน 
ขวัญกําลังใจของบุคลากรตํ่า  ความลาชาส้ินเปลือง  ความขัดแยงหรือขอพิพาทในการปฏิบัติงาน 

  แคสเต็ดเตอร (Castetter, 1996, pp. 236-238; อางใน นารีนุช  สมวาสนาพานิช, 
2544, หนา 22)  กลาววา  ความตองการและการตัดสินใจกําหนดความจําเปนในการพัฒนาบุคลากร 
วิเคราะหได  3  ระดับ  คือ 
   ก.  ความตองการหรือความจําเปนในการพัฒนาสวนบุคคล  (Individual 
needs)  ซึ่งรวมถึงความมีประสิทธิภาพในการดํารงตําแหนง การเปลี่ยนแปลงโยกยายตําแหนง 
การพัฒนาตนเอง  อาชีพ  และความปลอดภัยในตําแหนง 
  ข.  ความตองการหรือความจําเปนในการพัฒนากลุม  (Group  needs) 
   ค.  ความตองการหรือความจําเปนในการพัฒนาองคการ (Organization 
needs)  ซ่ึงเปนความตองการพัฒนาในระบบรวมท้ังหมด 

 จากแนวคิดของนักวิชาการและนักการศึกษาที่กลาวมาสามารถสรุปไดวา  
การกําหนดความจําเปนในการพัฒนาบุคลากร  คือ  สภาพสถานการณ  หรือปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน 
และสามารถแกไขไดดวยการพัฒนาบุคลากร  เปนการศึกษาวิเคราะห การคนหาสาเหตุท่ีควรจัดใหมี
การพัฒนาบุคลากร  เพื่อกําหนดความจําเปนในการพัฒนาบุคลากร  โดยพิจารณาจากความจําเปน
ในการพัฒนาสวนบุคคล  ความจําเปนในการพัฒนากลุม  และความจําเปนในการพัฒนาองคการ 
ซ่ึงมีวิธีการวิเคราะหหลายแบบจึงควรเลือกใชใหเหมาะสม 
 2)  การวางแผนการพัฒนาบุคลากร 
 เมื่อไดมีการกําหนดความตองการจําเปนแลว ลําดับขั้นตอมาคือการวางแผน
เพื่อพัฒนาบุคลากร  ใหเหมาะสมสอดคลองกับสภาพปญหาและความจําเปน  ซึ่งการวางแผนที่ดี
จะชวยใหงานสําเร็จลุลวงอยางราบร่ืน  การวางแผนเปนการเตรียมการไวลวงหนา  เพื่อเปนแนวทาง
ใหดําเนินการไปสูจุดหมายอยางมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงมีนักวิชาการและนักการศึกษาหลายทานไดให
ความหมายของการวางแผนไว  ดังนี้ 
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 (1)  ความหมายของการวางแผน 
  ประชุม  รอดประเสริฐ  (2533, หนา 89)  ไดกลาวไววา  การวางแผน
เปนกระบวนการที่บุคคลหรือหนวยงานไดกําหนดขึ้นไวลวงหนาเพื่อการปฏิบัติงานในอนาคต  
การวางแผนประกอบดวยกระบวนการตาง ๆ หลายข้ันตอน  ซ่ึงบางข้ันตอนมีความจําเปนอยางยิ่ง
จะตองไดรับการกระทํากอนและดวยความรวดเร็ว  ทั้งนี้เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว 
การวางแผนมีคุณคามากตอวัตถุประสงค  ขององคการหรือหนวยงาน  และมีความสําคัญยิ่ง
ตอความมุงหมายสวนตนของแตละบุคคลในการปฏิบัติงาน  หรือการปฏิบัติภารกิจท้ังหลาย 
  อุทัย  บุญประเสริฐ  (2532, หนา 19)  ไดกลาววา  การวางแผนคือเคร่ืองมือ
ท่ีมีความสําคัญยิ่งของการบริหารที่เปนระบบและมีประสิทธิภาพ  ถือไดวาเปนตอเนื่องครอบคลุมถึง
ทุกกิจกรรมของงานและมุงสูอนาคต 
  เอกชัย  กี่สุขพันธ  (2538, หนา 35)  ไดกลาววา  การวางแผนคือการเตรียมการ 
หรือคาดการณลวงหนา  ทําใหผูบริหารมีความพรอมท่ีจะปฏิบัติงานหรือกระทําอะไรบางอยางในอนาคต
ซ่ึงสอดคลองกับท่ี สนานจิตร  สุคนธทรัพย  (2538, หนา 3-4)  ไดใหความหมายของการวางแผนไววา 
   ก.  การวางแผนเปนการเตรียมการเพื่อผลที่ตองการในอนาคต 
    ข.  การวางแผนเปนกระบวนการประกอบดวยข้ันตอนท่ีจําเปนตองดําเนินการ
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 
    ค.  การวางแผนตองอาศัยการตัดสินใจอยางเปนระบบ เพ่ือเลือกหาทางท่ีดี
ท่ีสุดของแตละข้ันตอนของการวางแผน 
    ง.  การวางแผนควรใหผูเกี่ยวของรวมท้ังประชาชนไดมีสวนรวมมากท่ีสุด 
    จ.  การวางแผนควรมีจุดมุงหมายเพ่ือประโยชนของคนสวนมาก  มากกวา
ของคนบางกลุม 

 (2)  กระบวนการและข้ันตอนการวางแผน 
  การพัฒนาบุคลากรก็จัดเปนภารกิจหนึ่งท่ีสําคัญยิ่ง  จึงจําเปนตองมีการวางแผน

ท่ีดีเพ่ือใหการดําเนินการพัฒนาบุคลากรเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  ดังท่ี พนัส  หันนาคินทร  (2526, 
หนา 134)  ไดอธิบายถึงการวางแผนพัฒนาบุคลากรไววา  มีเร่ืองท่ีจะตองคิดในเร่ืองการวางแผน
เพ่ือพัฒนาบุคลากรอยูหลายอยาง  เชน  เราจะจัดโปรแกรมอะไร  ดวยวิธีการอยางไร  ภายในขอบเขต
แคไหนและควรจะจัดลําดับกอนหลังอยางไร  เรียงอะไรอยูในการวางแผนระยะยาว  และอะไรเปน
ส่ิงท่ีจะตองรีบทํา  การจัดสรรงบประมาณ  การกําหนดตัวบุคคลที่จะรับผิดชอบในงาน  ซ่ึงแบงการพิจารณา
ไดดังนี้ 
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     ก.  การกําหนดนโยบายท่ีแนชัดวาจะใชวิธีการเชนไรที่จะสงเสริมการพัฒนา
บุคคลความกาวหนาท่ีจะตามมาจากการไดรับการฝกอบรม 
   ข.  การจัดสรรงบประมาณและการสนับสนุนทางดานการบริหารท่ีตองพิจารณา 
คือ  คาอุปกรณและเคร่ืองอํานวยความสะดวกตาง ๆ คาใชจายดานวิทยากร 
   ค.  การกําหนดแผนในการพัฒนาในขั้นนี้อาจมีปญหาตาง ๆ ที่จะคํานึงถึง
เชน  จะจัดโปรแกรมอยางไรจึงจะเหมาะสม  ควรจะยึดหลักทฤษฎีการเรียนรูแนวใด 

    แคสเต็ดเตอร (Castetter, 1996, p. 281) ไดกําหนดองคประกอบท่ีเปนโครงสราง
ใหชัดเจน  ในการวางแผนพัฒนาบุคลากร  คือ 
   ก.  การกําหนดเปาหมายขององคกร  (Goals) 

  ข.  การกําหนดความตองการขององคการและบุคลากร  (Determine  needs) 
  ค.  การกําหนดวัตถุประสงคขององคการ  (Define  objective) 
  ง.  การกําหนดบทบาทของผูรับผิดชอบในการพัฒนาบุคลากร  (Establish roles) 

  นอกจากนี้แลว  สําหรับการเตรียมการหรือวางแผนพัฒนาบุคลากร  แคสเต็ดเตอร 
(Castetter, 1996, pp. 239-240)  ไดกลาวไววา 

  ก.  ตองหาสาเหตุของปญหา หรือความจําเปนในการพัฒนาบุคลากร 
  ข.  ตองอธิบายถึงจุดมุงหมายเฉพาะและวตัถุประสงค 
  ค.  ตองศึกษาความตองการหรือส่ิงท่ีจะใหกับผูรับการพัฒนา 
  ง.  ตองกําหนดปฏิทินปฏิบัติการตามวัตถุประสงค 
  จ.  ตองมอบหมายใหกลุมคนรับผิดชอบตามแผนงาน 
  ฉ.  ตองหาแหลงวิชาการท่ีตองใชในการพฒันา 

  ช.  ตองกําหนดข้ันตอนการประเมินผลตามแผน  เพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุง
คร้ังตอไป 
  ซ.  ตองสรางตารางเพื่อควบคุมหรือกํากบัการปฏิบัติงานตามแผน 

  ซ่ึงในการวางแผนพัฒนาบุคลากรนี้จะตองคํานึงถึง  ความสําคัญของภาระงาน  
วัตถุประสงคของกลุม  และโครงสรางการพัฒนาบุคลากรโดยรวม  ไดแก  ความสําคัญของการจัด
ตามลําดับกอนหลัง  การวัดไดของผลสัมฤทธ์ิ  ทางเลือกสูความสําเร็จ  ระยะเวลาที่ตองการ  คาใชจาย
ท่ีพึงพอใจ และความสําคัญตออนาคตของโรงเรียนและบุคคล 

  จากแนวคิดของนักวิชาการและนักการศึกษาท่ีกลาวมาสามารถสรุปไดวา 
การวางแผนการพัฒนาบุคลากร  การวางแผนคือเคร่ืองมือท่ีมีความสําคัญยิ่งของการบริหาร  การวางแผน  
พัฒนาบุคลากร  หมายถึง  การเตรียมการ  หรือคาดการณลวงหนา  ทําใหผูบริหารมีความพรอมท่ีจะ
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ปฏิบัติงานหรือกระทําอะไรบางอยางในอนาคต  โดยจะตองมีการกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงค
ขององคการ  ศึกษาความตองการขององคการและบุคคล  กําหนดบทบาทผูรับผิดชอบ  และกําหนด
ข้ันตอนในการประเมินผลตามแผน  ซ่ึงการวางแผนท่ีดีจะชวยใหงานสําเร็จลุลวงอยางราบร่ืน 

 3)  การดําเนินการตามแผนการพัฒนาบุคลากร 
 การดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร  เปนการดําเนินการหรือปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ  
ตามแผนการที่ไดกําหนดไว  ใหบรรลุวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายขององคการ  ซ่ึงการพัฒนาบุคลากร
ท่ีมีประสิทธิภาพจะตองเกิดจากความรวมมือรวมใจของทุกฝายท่ีเกี่ยวของ 
 แคสเต็ดเตอร  (Castetter, 1996, pp. 253-255)  ไดกลาวถึงการดําเนินการตามแผน  
การพัฒนาบุคลากรวา  คือ  กิจกรรมที่องคการไดกําหนดขึ้นโดยมีแผนงานชัดเจน  เปนวิธีท่ีทําให
องคการบรรลุวตัถุประสงคและประสบความสําเร็จ  โดยอยูในกรอบของนโยบายและมีงบประมาณ
สนับสนุน  องคการและบุคคลจะเปนส่ิงท่ีสนับสนุนซ่ึงกันและกัน  จะขาดอยางใดอยางหน่ึงไมได 
การดําเนินการท่ีดีจะทําใหเกิดแนวคิด  เทคนิค  และทักษะระหวางบุคคล 
 นอกจากนี้แลว แคสเต็ดเตอร  (Castetter, 1996, pp. 253-255)  ยังไดกลาวไววา 
ในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมบุคลากรนั้นมี  2  แนวทาง  คือ 
    (1)  สายงาน  บุคลากร  และหนวยงานสนับสนุนในระบบโรงเรียน  มีความ-
รับผิดชอบหลักในการดําเนนิการตามแผนการพัฒนาบุคลากร 
   (2)  หวัหนาหนวยงานเปนหลักสําคัญในการกําหนดประสิทธิผลของการดําเนินการ 

  บิชอบ  (Bishop; อางใน Castetter, 1996, pp. 253-254)  ไดกลาวถึงหลักเกณฑ
สําหรับการดําเนินการตามแผนการพัฒนาบุคลากร  ไวดังนี้ 
   (1)  การบริหารจัดการและนโยบายตองมีการกําหนดอยางแนชัด 
  (2)  หลักเกณฑและวัตถุประสงคตองชัดเจน 
  (3)  บุคลากรมีความเขาใจวาจะมีสวนรวมในการดําเนินการอยางไร 
   (4)  สวนประกอบในการดําเนินการตองมีพอเพียง มีคุณภาพ และมีระเบียบ 
  (5)  ความตรงประเด็นและเปนไปไดเปนส่ิงจําเปน 
   (6)  แผนงานท่ีสมเหตุสมผลจะทําใหการดําเนินการสําเร็จบรรลุเปาหมาย 
   (7)  ควรกําหนดความเปนผูนําและความรับผิดชอบในบทบาทของบุคลากร
ใหชัดเจน 
   (8)  การส่ือสารและการใหขอมูลยอนกลับเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ  และ
การดําเนินการ 
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    (9)  การสนับสนุนและการเปลี่ยนแปลงแกไข ถือเปนหลักในการปฏิบัติ
ในทุก ๆ สวนของระบบ 
  การดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร  มีรูปแบบและวิธีการจัดกิจกรรม
ท่ีหลากหลาย  เพื่อพัฒนาปรับเปล่ียนพฤติกรรมของบุคลากร ซ่ึงไพฑูรย  สินลารัตน  (2520, หนา 13-14) 
ไดกลาวถึงวิธีการพัฒนาบุคลากร  วาเปนวิธีการท่ีจัดข้ึนเพื่อใหบุคลากรทางการศึกษาไดมีโอกาส
เพ่ิมพูนความรู  ทักษะ  รวมท้ังปรับปรุงเจตคติและเทคนิคตาง ๆ อันจะสงผลใหการเรียนการสอน
และการปฏิบัติงานดานอ่ืน ๆ สัมฤทธ์ิผลหรือบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธ์ิภาพ  โดยทั่วไปจัดได 
3  แบบ  คือ 

 (1)  จัดตามสะดวก  จะจัดบรรยายหรือประชุมเปนคร้ังคราว  เชน  การปฐมนิเทศ
อาจารยใหม  เวลาที่จัดประมาณ  1-2  ชั่วโมง  ไมเกินครึ่งวัน  ผูบรรยายเปนผูชํานาญพิเศษ
ในดานนั้นจริง ๆ และไมเนนเร่ืองอุปกรณการสอน  เคร่ืองมือเคร่ืองใช  หรือบริการดานอ่ืน ๆ 

  (2)  จัดอยางมีระบบ  จะจัดกิจกรรมในทุกรูปแบบ  คือเมื่อมีการบรรยายสัมมนาแลว
จะมีการพิมพเอกสารเผยแพร  เพื่อกระตุนใหอาจารยเห็นความสําคัญของการสอน  มีการใหคําแนะนํา
ใหทุนอุดหนุนระยะเวลาที่ใชในการจัดกิจกรรมเหลานี้ตั้งแต  1-2  ชั่วโมง  ไปจนถึง  1-2  เดือน  
แลวแตกิจกรรมแบบใด 
 (3)  จัดอยางสมบูรณ  เปนกิจกรรมท่ีจัดโดยมีแนวคิดวาการพัฒนาบุคลากรไดมี
การปรับปรุงหนวยงานตาง ๆ ท่ีอาจารยทําอยูรวมท้ังปรับปรุงเจตคติของอาจารยดวย  ซ่ึงแนวการจดั
กิจกรรมนี้กําลังไดรับความนิยมอยางกวางขวางในประเทศสหรัฐอเมริกา 

 เอกชัย  กี่สุขพันธ  (2527, หนา 127)  ไดกําหนดแนวทางการพัฒนาบุคคลไว 
2  แบบ  คือ 

 (1)  การพัฒนาบุคคลกอนปฏิบัติงาน  เปนการเตรียมการสําหรับบุคคลที่จะเขาทํางาน
โดยมีสถาบันการศึกษาระดับตาง ๆ หรือหนวยงานฝกอบรมทางวิชาชีพเปนผูใหการศึกษา  กอนท่ีบุคคล
จะจบการศึกษาออกไปปฏิบัติงานในหนวยงานตาง ๆ 

  (2)  การพัฒนาบุคคลระหวางปฏิบัติงาน  เปนการพัฒนาบุคคลเม่ือบุคคลไดเขามา
ทํางานในหนวยงานแลวการพัฒนาบุคคลระหวางปฏิบัติงานอาจทําไดหลายวิธี  เชน  การใหศึกษาตอ 
การสงไปรับการอบรมเพ่ือเพ่ิมความรูความชํานาญตาง ๆ เปนตน 

  แคสเต็ดเตอร  (Castetter, 1976, p. 279)  ไดกลาวถึงการจัดกจิกรรมพัฒนาบุคลากร
ไวดังนี ้

 (1)  การบรรยาย  (Lecture) 
 (2)  การประชุม  (Conference) 

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



 

31 

 (3)  การสัมมนา  (Seminars) 
 (4)  การอภิปราย  (Guided  Discussions) 
 (5)  การประชุมเชิงปฏิบัติการ  (Workshops) 
 (6)  การหมุนเวียนตําแหนง  (Position  Rotation) 
 (7)  การสอนแบบสําเร็จรูป  (Programme  Instruction) 
 (8)  การประชุมกลุมยอย  (Meeting) 
 (9)  การมอบหมายงานพิเศษ  (Special  Assignments) 
  (10)  การแจกเอกสาร  (Written  Materials)  ภาพยนตร 
 (11)  การศึกษาเฉพาะกรณี  (Case  Studies) 
 (12)  ภาพยนตร  (Films) 
 (13)  เทปบันทึกเสียง  (Recordings) 
 (14)  โทรทัศน  (Television) 
 (15)  การเลนเกม  (Games) 
 (16)  การเลียนแบบ  (Simulation) 
 (17)  การฝกอบรมระยะส้ัน  (Sensitivity  Training) 
 (18)  การบรรยายโดยครูพิเศษ  (Coaching) 
 (19)  การสาธิต  (Demonstration) 
 (20)  การทดลองปฏิบัติงาน  (Internships) 
 (21)  การใชครูผูชวย  (Assistantships) 
 (22)  การศึกษาพิเศษ  (Special  Study) 
 (23)  การจัดการฝกงาน  (Graduate  Work) 
 (24)  โครงการวิจัย  (Research  Projects) 
 (25)  การเยี่ยมชมกิจการ  (Intervisitation) 
 (26)  โปรแกรมการแลกเปล่ียน  (Exchange  Programs) 
 (27)  กิจกรรมรายบุคคล  (Individualized  Activities) 
 (28)  การศึกษาประสานงาน  (Cooperative  Studies) 
 (29)  การแสดงบทบาทสมมติ  (Role  Playing) 
 (30)  การฝกหดัแกปญหา  (In-Basket  Technique) 
 (31)  การระดมความคิด  (Brain  Storming) 
 (32)  การมีสวนรวมกับสถาบันทางสังคม  (Institutes) 
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 (33)  การจัดทัศนศึกษา  (Travel) 
  จากแนวคิดของนักวิชาการและนักการศึกษาที่กลาวมาสามารถสรุปไดวา 

การดําเนินการตามแผนการพัฒนาบุคลากร  เปนกิจกรรมที่องคการไดกําหนดขึ้นโดยมีแผนงานชัดเจน  
เปนวิธีท่ีทําใหองคการบรรลุวัตถุประสงคและประสบความสําเร็จ  ซ่ึงจะเห็นวามีความหลากหลาย
ในการดําเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากร  ดังนั้นจึงควรพิจารณาเลือกใชใหเหมาะสมกับ
องคการ  สภาพแวดลอม  ทรัพยากร  และบุคคลท่ีจะพัฒนา  ท้ังนี้ตองมาจากการวิเคราะหกําหนด
ความจําเปนและการวางแผนท่ีดี  จึงนําไปสูการดําเนินการตามแผนท่ีมีประสิทธิภาพ 

 4)  การประเมินผลการพัฒนาบุคลากร 
 การประเมินผลเปนการตรวจสอบข้ันตอนการดําเนินการพัฒนาบุคลากรที่ผานมา 
วามีความเหมาะสมสอดคลองกับวัตถุประสงคและมีสัมฤทธ์ิผลอยางไร  จัดเปนข้ันตอนทายสุดของ
กระบวนการพัฒนาบุคลากร  การประเมินผลนอกจากจะทําใหทราบวาการดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค
ตามเปาหมายหรือไมแลว  ยังทําใหทราบถึงปญหาหรืออุปสรรค  เพื่อท่ีจะไดนํามาแกไขปรับปรุง
เปล่ียนแปลงใหดีขึ้น  และสงผลใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 อุทัย  หิรัญโต  (2531, หนา 165-166)  กลาวถึงความสําคัญของการประเมินผล
การฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรวา  การประเมินผลที่ดีนั้นจะเปนเคร่ืองชวยใหทราบถึงอุปสรรค 
ขอขัดของ  และวัดความสามารถในการฝกอบรม  ซึ่งสามารถนําไปปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง
การฝกอบรมใหดีขึ้นในโอกาสตอไป  วัตถุประสงคของการประเมินผลการฝกอบรมนั้น  คือ 
เพื่อท่ีจะไดทราบผลการฝกอบรมท่ีไดดําเนินการสําเร็จไปแลววา  ไดรับผลคุมคาตามวัตถุประสงค
หรือไม  เพียงใด  หรือสมควรจะปรับปรุงแกไขอยางไรบาง  ตลอดจนจะจัดใหมีการฝกอบรม
ในทํานองน้ันอีกตอไปหรือไม  วิธีท่ีจะทราบไดตองมีการประเมินผล โดยการเปรียบเทียบระหวาง
ส่ิงท่ีผูเขารับการ  ฝกอบรมไดเรียนรูและฝกอบรมกับส่ิงท่ีองคการตองการใหเขาไดรับและเขาใจ 
ตลอดจนการเปล่ียนแปลงในพฤติกรรมหรือผลงานของผูเขารับการฝกอบรมดีข้ึนเลวลง  หรือคงท่ี
ไมมีการเปล่ียนแปลง 
 เครือวัลย  ล่ิมอภิชาติ  (2531, หนา 145)  ไดกลาววา  การประเมินผลโครงการ
ฝกอบรมและพัฒนาเปนการวิเคราะหตรวจสอบความกาวหนา  และผลสัมฤทธ์ิของโครงการฝกอบรม
และพัฒนา  ซึ่งจะตองทําการวิเคราะหระบบการฝกอบรมวาตรงตามวัตถุประสงคและเปาหมาย
ท่ีกําหนดไวหรือไม  กลาวคือสามารถเปล่ียนแปลงความรู  ทักษะ  และทัศนคติของผูเขารับการอบรม
ไดหรือไม  และเมื่อเขารับการฝกอบรมกลับไปปฏิบัติในหนวยงานในองคการมีการเปลี่ยนแปลง
ท่ีพึ่งปรารถนาหรือไมมากนอยเพียงใด  มีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมกลุมมากนอยเพียงใด  และ
องคการไดรับผลตอบแทนอยางไรจาการลงทุนใหมีโครงการฝกอบรมและพัฒนา 
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 จากแนวคิดของนักวิชาการและนักการศึกษาที่กลาวมาสามารถสรุปไดวา 
การประเมินผลการพัฒนาบุคลากร   คือการประเมินผลโครงการฝกอบรมและพฒันา  เปนการวเิคราะห
ตรวจสอบความกาวหนา  และผลสัมฤทธ์ิของโครงการฝกอบรมและพัฒนา  จึงเปนส่ิงจําเปนท่ีทํา
ใหทราบถึงปญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินการพัฒนาบุคลากร  อีกทั้งเปนการวิเคราะหผลวา
เม่ือมีการจัดกิจกรรมไปแลวไดบรรลุผลตามวัตถุประสงคหรือไมอยางไร  และตัวบุคลากรมีการพฒันา
ไปในทางท่ีตองการหรือไม  เพื่อท่ีจะนําผลการประเมินมาใชปรับปรุงงานตอไปใหดียิ่งข้ึน 
 

2.3  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
                          
 2.3.1  งานวิจัยในประเทศ 
 ประพันธ  คํานับภา  (2536, บทคัดยอ)  ศึกษาเร่ือง  ปญหาการพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัย
พลศึกษา  พบวา  การพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยพลศึกษา  จําแนกตามสถานภาพในการดาํรงตําแหนง
หนาท่ี  ผูบริหารและอาจารย อยูระดับปานกลาง  ซ่ึงแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 สมพร  เสวีวัลลภ  (2539, หนา 72)  ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาสภาพ  ปญหาการพัฒนาบุคลากร
ในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบวา  มีการพัฒนาตามขั้นตอน
การพัฒนาบุคลากร  การกําหนดความจําเปนในการพัฒนาบุคลากร  มีการกําหนดนโยบาย  จุดมุงหมาย 
และมีการสํารวจความตองการของบุคลากร  การวางแผนพัฒนาบุคลากร  มีการกําหนดแผนงาน 
โครงการพัฒนาบุคลากรในแผนปฏิบัติงานประจําปของโรงเรียน เพื่อพัฒนาความรู  ทักษะ  และ
เจตคติ  ในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน  การปฏิบัติกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรมีการจัดประชุม 
อบรมเชิงปฏิบัติการ  การศึกษาดูงาน  การฝกอบรม  การสัมมนาทางวิชาการ  การปฐมนิเทศ การศึกษา
เพิ่มเติม  และการหมุนเวียนสับเปล่ียนงาน  การประเมินผลการพัฒนาบุคลากรมีการประเมินผลตาม
แผนงาน  โครงการที่กําหนดไว  สวนปญหาในการพัฒนาบุคลากร  คือ  ขาดงบประมาณในการดําเนินงาน 
ขาดผูชํานาญการในดานการศึกษาวิเคราะหความจําเปน ขาดการติดตามและประเมินผลอยางเปนระบบ
และตอเนื่อง  บุคลากรไมมีโอกาสเขารับการพัฒนาไดอยางท่ัวถึง  และบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนา
แลวไมนําความรูและประสบการณท่ีไดรับมาปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

 วิริยะ  นาชัยเวียง  (2539, บทคัดยอ)  ไดศึกษาและทําการวิจัยเร่ืองปญหาการพัฒนาบุคลากร
ในสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ  เขตการศึกษา 10  ผลการวิจัยพบวา  ปญหาการพัฒนาบุคลากร
ในสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ  เขตการศึกษา 10  โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  เม่ือพิจารณา
เปนรายดานพบวาดานการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากรมีปญหาอยูในระดับมาก 
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สวนปญหาดานการกําหนดความจําเปนในการพัฒนาบุคลากร  ดานการวางแผนการพัฒนาบุคลากร 
และดานการดําเนินการตามแผนการพัฒนาบุคลากร  มีปญหาอยูในระดับปานกลาง  

 สมพิศ  โสดารัตน  (2539, บทคัดยอ)  ศึกษาความตองการการพัฒนาบุคลากรของขาราชการ
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ  ในเขตการศึกษา  พบวา  ขาราชการที่มีวุฒิตางกัน 
มีความตองการพัฒนาบุคลากร  โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 
 ประยูรศักดิ์  มงคลประสิทธ์ิ  (2540, หนา 76)  ไดศึกษาวิจัยเร่ือง  การศึกษาการจัดกิจกรรม
การพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนประถมศึกษา  ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สังกัดกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบวา  มีการกําหนดนโยบายดานการพัฒนาบุคลากรโดยมี
คณะกรรมการจากกรุงเทพมหานครสํานักการศึกษา  สํานักงานเขต  ผูบริหารโรงเรียน  และนักวิชาการ
เปนผูกําหนด  มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาใหมีความรู ความสามารถและทักษะวิชาชีพ  มีการกําหนด
แผนและโครงการไวในแผนพัฒนาการศึกษาและแนวทางในการดําเนินการ  จะใชวิธีประสานงาน
กับหนวยงานท่ีเกี่ยวของในสวนของกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรที่โรงเรียนจัดมี  9  กิจกรรม  ไดแก 
การปฐมนิเทศ  การฝกอบรม  การนิเทศภายใน  การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาทางวิชาการ 
การหมุนเวียนสับเปล่ียนหนาท่ี  การศึกดูงานนอกสถานท่ี  การเผยแพรขาวสารทางวิชาการ  และ
การเชิญวิทยากรมาใหความรู  สําหรับปญหาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร  พบวา  ไมมี
องคกรท่ีจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะ  มีงบประมาณในการจัดกิจกรรมไมเพียงพอ  และ
กิจกรรมท่ีมีปญหามากท่ีสุดคือกิจกรรมฝกอบรม 
 สถาพร  กรีธาธร  (2540, หนา 74)  ไดศึกษาวิจัยเร่ือง  การศึกษาสภาพและปญหาการดําเนินงาน
ของศูนยพัฒนาการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  
ผลการวิจัยพบวา  ดานการพัฒนาบุคลากร  มีการศึกษาสภาพความตองการและความจําเปน
ในการพัฒนาบุคลากร มีการวางแผนการจัดทําโครงการไวในแผนปฏิบัติงาน  มีการดําเนินการ
พัฒนาบุคลากร  โดยใชกิจกรรมฝกอบรม  สัมมนา  และศึกษาดูงาน  สวนการประเมินผลพัฒนา
บุคลากรจะประเมินเม่ือส้ินสุดการดําเนินการ  ดานปญหาในการพัฒนาบุคลากรท่ีพบ  คือ  ขาดบุคลากร
ท่ีมีความรูและขาดการประเมินผลอยางตอเนื่อง  
 พรรณี  ล้ิมเจริญ  (2541, หนา 227)  ไดทําการศึกษาความตองการแนวทางการพัฒนาบุคลากร 
โรงเรียนสังกัดเทศบาล และเมืองพัทยา  เขตการศึกษา  12  พบวา  ระดับความตองการและการตอบสนอง
การพัฒนาบุคลากรของผูบริหาร  และครูอาจารย  ในโรงเรียนเทศบาล  และเมืองพัทยา  มีความตองการ
ใหพัฒนาบุคลากร อยูในระดับปานกลาง  แสดงใหเห็นวาในการหาความจําเปน  ในการพัฒนาบุคลากร
มีปญหาท่ีตองรับการพัฒนา 
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สุรีรัตน  เอ่ียมสกุล  (2542, หนา 79)  ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษากระบวนการพัฒนาบุคลากร
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  ในกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบวาผูบริหาร
มีการพัฒนาบุคลากรตามกระบวนการพัฒนาบุคลากร  ดังนี้  ดานการหาความจําเปนในการพัฒนา
มีการศึกษา  รวบรวมและวิเคราะหขอมูล  เพื่อกําหนดวัตถุประสงคและกําหนดความจําเปน
ในการพัฒนาบุคลากร  ดานการวางแผนพัฒนาบุคลากรจัดทําเปนโครงการในแผนปฏิบัติงานประจําป 
กําหนดจุดมุงหมายและวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรในตําแหนงหนาท่ีปจจุบัน

ดานความรู  ความสามารถ  ทักษะ  และเจตคติในการทํางานดานการนําแผนพัฒนาบุคลากรไปใช 
ใชเทคนิควิธีการพัฒนาแบบกลุมและรายบุคคล  ดานการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร  มีการประเมิน
ชวงหลังการเสร็จส้ินแผนงานและนําไปปรับปรุงแผนงานหรือโครงการพัฒนาบุคลากรในการดําเนินงาน

คร้ังตอไป  สวนผลจากความคิดเห็นของครูผูปฏิบัติการสอนเห็นวามีการปฏิบัติตามกระบวนการพัฒนา
บุคลากรทั้ง  4  ดานอยูในระดับมาก  ปญหาในการพัฒนาบุคลากรไดแก  ยังไมมีการสรางเคร่ืองมือ
ที่เปนมาตรฐานในการวิเคราะหความตองการจําเปน  ขาดการกระตุนและชักจูงใหบุคลากร
เห็นความสําคัญของการวางแผนพัฒนาบุคลากร  ขาดงบประมาณ  บุคลากรใหความรวมมือนอย 
และไมสนใจตอการพัฒนา  ขาดการติดตามประเมินผลการดําเนินงานพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบ
และตอเนื่อง 

 อัคคกฤต  เชยชิต  (2542, บทคัดยอ)  เร่ือง  ปญหาการพัฒนาบุคลากรประเภทขาราชการ
พลเรือนสามัญ  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระแกว  ดานการวางแผนการพัฒนาบุคลากร  
ผลการวิจัยพบวา  ปญหาการพัฒนาบุคลากรประเภทขาราชการพลเรือนสามัญ  สังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดสระแกว  โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา  อยูในระดับปานกลางท้ัง  4  ดาน  

 นารีนุช  สมวาสนาพานิช  (2544, บทคัดยอ)  เร่ือง  การศึกษาสภาพและปญหาการพัฒนา
บุคลากร  ในโรงเรียนอนุบาลสังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  เขตการศึกษา 1  ผลการวิจัย
พบวา  ปญหาการพัฒนาบุคลากรภาพรวมทั้ง  4  ดาน  อยูในระดับนอย  ทั้งนี้เปนเพราะโรงเรียนเอกชน
มีรายรับท่ีมาก  มีความคลองตัวทางการเงินสูง  

 พิทยา  ศิริธํารง  (2544, บทคัดยอ)  ศึกษาความตองการพัฒนาบุคลากรของขาราชการพลเรือน 
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดชลบุรี  พบวา  บุคลากรที่มีประสบการณในการทํางานมาก
มีความตองการ 

 สมชาติ  รชตวิฑูร  (2547, บทคัดยอ)  ไดศึกษาและทําการวิจัย เร่ือง การศึกษาปญหาและ
การแกปญหาการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดนครราชสีมา 
ปญหาการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดนครราชสีมา 
ตามความคิดเห็นระหวางผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน  ไมแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05  
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   ระวี  แสงสวาง  (2547, บทคัดยอ)  พบวา  ปญหาการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนเอกชน 
ระดับประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาระยอง  เขต 1  จําแนกตามวุฒิการศึกษา  พบวา
มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  โดยครูท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไป
มีปญหาการพัฒนาบุคลากรมากวาครูท่ีมีวุฒิการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี  ท้ังนี้เนื่องจากวุฒิการศึกษาสูง
จะเปนคนท่ีตื่นตัวทางการศึกษา  

 วาสนา  สงวนทรัพย  (2549, บทคัดยอ)  ศึกษาเรื่อง  ปญหาการพัฒนาบุคลากรของครู
โรงเรียนเอกชน  ระดับประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  มีปญหา
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05  โดยครูท่ีมีประสบการณมาก มีปญหามากกวาครูท่ีมี
ประสบการณนอย 

 จากการศึกษางานวิจัยในประเทศ  ผูวิจัยไดนําตัวแปรตนมาใชในการวิจัย  คือ  ตําแหนง     
วุฒิการศึกษา  ประสบการณในการทํางาน  และตัวแปรตาม  คือ  ปญหาการพัฒนาบุคลากร  มีดังนี้  
การกําหนดความจําเปนในการพัฒนาบุคลากร  การวางแผนการพัฒนาบุคลากร  การดําเนินการ
ตามแผนการพัฒนาบุคลากร  และการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร 

 2.3.2  งานวิจัยตางประเทศ 
 คลารค  (Clark, 1970, p. 2707-A)  ไดวิจัยประเมินผลเลือกวิธีการจัดอบรมสงเสริมครูประจําการ 

โดยการสอบถามครูใหญโรงเรียนในมลรัฐโอคลาโฮมา  พบวา  วิธีการอบรมสงเสริมครูประจําการ
ท่ีมีประสิทธิภาพนั้น  จะตองสัมพันธกับวัตถุประสงคและขอบเขตท่ีเหมาะสม  โดยไดเสนอแนะวา 
การวางแผนปรับปรุงคุณภาพครูประจําการ  ควรเร่ิมจากปญหาความตองการของครูวิธีตาง ๆ  ท่ีจัดสงเสริม
ใหครูประจําการไดมีการกําหนดเปาหมายเฉพาะอยาง  และจําเปนตองมีการวางแผนในการประเมนิผล
อยางมีประสิทธิภาพ 

 จอหนสเตอรส  (Johnstors, 1971, p. 212; อางใน สุวิทย  บัวบาน, 2546, หนา 54)  ไดทําการศึกษา
แรงจูงใจของครู  และบุคลากรทางการศึกษาท่ีจะเขารับการศึกษาระหวางประจําการ  พบวา  สภาพ
การพัฒนาบุคลากรของขาราชการครู  สามารถจัดไดหลายวิธี แตวิธีท่ีจัดมากท่ีสุด  คือ  การฝกอบรม 
ปญหาที่พบในการพัฒนาบุคลากร  คือ  ขาดงบประมาณ  บุคลากรไมเห็นความสําคัญและความจําเปน
ในการพัฒนาบุคลากร  ขาดส่ิงอํานวยความสะดวก  บุคลากรไมนําความรูท่ีไดจากการพัฒนาไปใช
ในการพัฒนาตนเองและโรงเรียน  ครูมีภาระงานมากไมมีเวลา  การพัฒนาบุคลากรไมท่ัวถึง 

 วาเรน  (Warren, 1974, p. 3561-A)  ไดวิจัยเร่ืองแนวปฏิบัติในการสงเสริมครูประจําการ
โดยสอบถามครูปฏิบัติการสอนในโรงเรียนระดับ  5-9  จากทุนของสหรัฐอเมริกา  พบวา  การพัฒนา
บุคลากรครูประจําการนั้น  ผูบริหารควรปฏิบัติดังนี้  ควรปรับโครงการใหเหมาะสมกับความตองการ
ของครูแตละคน  ควรมีการประเมินผลความตองการและความสนใจของครูเปนรายบุคคล  เพื่อนําไป
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พิจารณาสําหรับการจัดในโอกาสตอไปควรใหครูมีโอกาสรวมในการวางแผนเสนอวิธีการจัดสงเสริม

ครูประจําการ ควรกําหนดจุดมุงหมายเฉพาะอยางในการจัดแตละคร้ังและมีการประเมินผลให
สอดคลองกับจุดมุงหมายท่ีวางไว 

  โรเจอร  (Rogers, 1977, p. 3227-A; อางใน สุวิทย  บัวบาน, 2546, หนา 52)  ไดสํารวจ
ความตองการของครูเกี่ยวกับความสามารถในการใชศูนยส่ือการศึกษาของโรงเรียน  พบวาครูสวนมาก
เห็นความสําคัญของการฝกอบรมตองการฝกอบรมเพิ่มเติมในการผลิตส่ือการสอนประเภทตาง ๆ 
เพื่อจะไดสามารถนําไปประยุกตใชในหองเรียน 

  แมนเนทธ  (Maneth, 1988, 2455-A)  เรื่อง  การปฏิบัติการพัฒนาบุคคลที่คณะวิทยาลัย   
เคนซัส : วิเคราะหผลการรับรู  โดยมีวิทยาลัยท้ังส้ิน  19  แหง  พบวา  การดําเนินการพัฒนาบุคลากร
ท่ีทํามากในวิทยาลัย  คือ  การทัศนศึกษาวิชาชีพ  ไดแก  การรวมประชุมนอกสถาบัน  การทํางานวิทยาลัย  
การแสดงผลงานหรือการประชุม  อบรม  เร่ืองเทคนิคการสอน  การเยี่ยมเยียนสถาบันอ่ืน ๆ และ
การปฐมนิเทศหรือโปรแกรมกอนปฏิบัติหนาท่ี 

  คริสตี้  (Christy, 1991, p. 160)  ไดศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบ
เพื่อพัฒนาผูนําทางดานการศึกษาและการบริหารที่เกี่ยวของใหเขาใจเกี่ยวกับยุทธวิธีการวางแผน

และการเตรียมการเพื่อใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางดานการพัฒนาบุคลากร  
  แบลงคส  (Blanks, 1991, p. 2766-A)  ไดศึกษาวิจัยรูปแบบของงานสําหรับผูท่ีทําหนาท่ี
การบริหารงานบุคคลภายในระบบโรงเรียนชุมชนในมลรัฐแคโรไรนาเหนือสหรัฐอเมริกา  พบวา 
การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนยังอยูในชวงของการพัฒนา  แตยังลาหลังกวาการบริหารบุคคล
ของหนวยงานอื่น ๆ แมบุคลากรที่รับผิดชอบดานบริหารบุคลากรจะมีพื้นฐานความรูสูงก็ตาม  
แตในดานวิชาการแลว  เขาเหลานั้นก็ยังไมพรอมในดานการบริหารบุคคล  จึงตองใหบุคคลเหลานัน้
ฝกทักษะ  ความชํานาญ  ไมวาจะเปนดานการฝกอบรมในลักษณะประจําการหรือการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน  การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนจําเปนตองกําหนดความสําคัญกอนหลังโดยเฉพาะงบประมาณ
และการวางตัวทํางานหรือตําแหนงของบุคลากร  ถาโรงเรียนอาศัยรูปแบบการพัฒนาองคการหรือ
บุคลากรของภาคธุรกิจเอกชนเปนตัวอยาง  การบริหารบุคลากรของโรงเรียนเปนงานท่ีเปนไปได 
 

2.4  สรุปกรอบแนวคิดการวิจัย 
 
  จากการศึกษาเอกสาร  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของท้ังภายในประเทศและงานวิจัยตางประเทศ
พบวาการพัฒนาบุคลากรเปนส่ิงจําเปนและควรใหมีการพัฒนาในหลายวิธีหลายกิจกรรม  ลักษณะ
การพัฒนาบุคลากรดําเนินการคลายคลึงกันในสวนการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร  ท้ังผูบริหารและ
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ครู-อาจารยมีความเห็นสอดคลองกันวาควรใหมีการสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอยางจริงจัง
และมากข้ึนในทุก ๆ ดาน  จะเห็นไดวาผลจากการพัฒนาบุคลากร จะทําใหบุคลากรมีประสิทธิภาพ 
สงผลใหการปฏิบัติงานดีข้ึน  ซ่ึงผูวิจัยสรุปเปนแนวคิดการพัฒนาบุคลากร  4  ดานตามแนวคิดของ
แคสเต็ดเตอร  (Castetter, 1996, pp. 225-265)  ดังนี้ 
  2.4.1  การกําหนดความจําเปนในการพัฒนาบุคลากร  คือ  สภาพสถานการณ  หรือปญหาตาง  ๆ
ท่ีเกิดข้ึน  และสามารถแกไขไดดวยการพัฒนาบุคลากร  เปนการศึกษาวิเคราะห  การคนหาสาเหตุ
ท่ีควรจัดใหมีการพัฒนาบุคลากร  เพื่อกําหนดความจําเปนในการพัฒนาบุคลากร  โดยพิจารณา
จากความจําเปนในการพัฒนาสวนบุคคล  ความจําเปนในการพัฒนากลุม  และความจําเปน
ในการพัฒนาองคการ  ซ่ึงมีวิธีการวิเคราะหหลายแบบจึงควรเลือกใชใหเหมาะสม 
 2.4.2  การวางแผนพัฒนาบุคลากร  การวางแผนคือเคร่ืองมือท่ีมีความสําคัญยิ่งของการบริหาร 
การวางแผนพัฒนาบุคลากร  หมายถึง  การเตรียมการ  หรือคาดการณลวงหนา  ทําใหผูบริหาร
มีความพรอมท่ีจะปฏิบัติงานหรือกระทําอะไรบางอยางในอนาคต โดยจะตองมีการกําหนดเปาหมาย
และวัตถุประสงคขององคการ  ศึกษาความตองการขององคการและบุคคล  กําหนดบทบาทผูรับผิดชอบ 
และกําหนดขั้นตอนในการประเมินผลตามแผน  ซึ่งการวางแผนที่ดีจะชวยใหงานสําเร็จลุลวง
อยางราบร่ืน 
 2.4.3  การดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร  เปนกิจกรรมท่ีองคการไดกําหนดข้ึนโดยมี
แผนงานชัดเจน  เปนวิธีท่ีทําใหองคการบรรลุวัตถุประสงคและประสบความสําเร็จ  ซึ่งจะเห็นวา
มีความหลากหลายในการดําเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาบุคลากร  ดังนั้นจึงควรพิจารณาเลือกใช
ใหเหมาะสมกับองคการ  สภาพแวดลอม  ทรัพยากร  และบุคคลท่ีจะพัฒนา  ทั้งนี้ตองมาจากการวิเคราะห
กําหนดความจําเปนและการวางแผนท่ีดี  จึงนําไปสูการดําเนินการตามแผนท่ีมีประสิทธิภาพ 
 2.4.4  การประเมินผลการพัฒนาบุคลากร  คือการประเมินผลโครงการฝกอบรมและพัฒนา 
เปนการวิเคราะหตรวจสอบความกาวหนา  และผลสัมฤทธิ์ของโครงการฝกอบรมและพัฒนา  
จึงเปนส่ิงจําเปนท่ีทําใหทราบถึงปญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินการพัฒนาบุคลากร  อีกท้ังเปน
การวิเคราะหผลวาเม่ือมีการจัดกิจกรรมไปแลวไดบรรลุผลตามวัตถุประสงคหรือไมอยางไร  และ
ตัวบุคลากรมีการพัฒนาไปในทางท่ีตองการหรือไม  เพื่อท่ีจะนําผลการประเมินมาใชปรับปรุงงาน
ตอไปใหดียิ่งข้ึน 
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บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 

  ในการวิจัยในคร้ังนี้ไดดําเนนิการวจิัย ตามขั้นตอนตอไปนี้ 
    3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
   3.2  เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 
           3.2.1  การสรางเคร่ืองมือ 
           3.2.1  การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
    3.3  การเก็บรวบรวมขอมูล 
    3.4  การวิเคราะหขอมูล 
    3.5  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
มีรายละเอียดดังนี้ 
 

3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 
 3.1.1  ประชากร  ไดแก  ผูบริหารและครู  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา  
เขต 2  จํานวน  172  โรงเรียน  จําแนกเปน  ผูบริหารจํานวน  172  คน  และครูจํานวน  2,162  คน 
รวมเปนประชากรท้ังส้ิน  2,334  คน 

 3.1.2  กลุมตัวอยาง  ไดแก  ผูบริหารจํานวน  123  คน  และครูจํานวน  327  คน  รวมกลุมตัวอยาง
ท้ังส้ิน  450  คน  ไดมาโดยการกําหนดกลุมตัวอยาง จากตารางของ เครจซ่ี และมอรแกน  (Krejcie & 
Morgan, 1970, pp. 607-608)  เทียบบัญญัติไตรยางศตามสัดสวนของแตละโรงเรียนและสุมอยางงาย  

 

3.2  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
  
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจยัสรางข้ึนเอง  เปนแบบสอบถามรวม  3  ตอน  คือ 
 ตอนท่ี  1  เปนแบบสอบถามขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  ลักษณะเปนแบบสอบถาม
แบบเลือกตอบ  (Check  List) 
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 ตอนท่ี  2  เปนแบบสอบถามปญหาการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู  จํานวน  4  ดาน  
การกําหนดความจําเปนในการพัฒนาบุคลากร  การวางแผนพัฒนาบุคลากร  การดําเนินการ
ตามแผนพัฒนาบุคลากร  และการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร  ลักษณะเปนแบบสอบถาม

มาตราสวนประมาณคา  ตามแนวคิดของลิเคิรท  (Likert)  (Best & Kahn, 1993, pp. 246-250)  
แบงออกเปน  5  ระดับ  (Rating  Scales)  โดยมีเกณฑการใหคะแนน  ดังนี้  

   5    หมายถึง    มีปญหาการพฒันาบุคลากรระดับมากท่ีสุด 
  4    หมายถึง    มีปญหาการพฒันาบุคลากรระดับมาก 
                 3    หมายถึง    มีปญหาการพฒันาบุคลากรระดับปานกลาง 
   2    หมายถึง    มีปญหาการพฒันาบุคลากรระดับนอย 
  1    หมายถึง    มีปญหาการพฒันาบุคลากรระดับนอยท่ีสุด 
 ตอนท่ี  3  เปนแบบสอบถามปลายเปด  เพื่อใหผูตอบแบบสอบถาม  แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
นอกเหนือจากท่ีมีในตอนที ่ 2  
 3.2.1  การสรางเคร่ืองมือ 

 1)  ศึกษาทฤษฎีเอกสารตํารา  แนวคิด  และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาบุคลากร 
4  ดาน  คือ  การกําหนดความจําเปนในการพัฒนาบุคลากร  การวางแผนพัฒนาบุคลากร  การดําเนินการ
ตามแผนพัฒนาบุคลากร  และการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร 
  2)  ศึกษาแบบสอบถามของ สถิตย  เกตุเล็ก  (2544, หนา 4-5)  เร่ือง  การพัฒนาบุคลากร
ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา  จังหวัดสระแกว  ของ กัญยา 
ไกรจะบก  (2545, หนา 6-8)  เร่ือง  การพัฒนาบุคลากรขาราชการครูโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัด
สํานักงานประถมศึกษา  อําเภอคลองหาด  จังหวัดสระแกว  ของ สุวิทย  บัวบาน  (2546, หนา 6-7) 
เร่ือง  การพัฒนาบุคลากรครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัดสํานักงานประถมศึกษา      
อําเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี  
 3)  สรางแบบสอบถามฉบับราง 
 4)  นําแบบสอบถามท่ีสรางเสร็จแลวปรึกษาอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  เพื่อตรวจสอบ
ปรับปรุงแกไข 

 3.2.2  การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 1)  นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลว  ใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรง 
(Validity)  และความถูกตองของเนื้อหา  (Content)  โดยใชเทคนิค  IOC  (ดูภาคผนวก ค)  แลวนํา
แบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ  จํานวน  5  คน  

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



 

41 

 ผูเช่ียวชาญเปนผูท่ีไดรับการยอมรับจากสังคมและวงการศึกษาใชวิธีเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive  Sampling)  โดยทําหนังสือเชิญผูเชี่ยวชาญจําแนกเปน  3  กลุม  คือ  ผูเชี่ยวชาญ
ดานการบริหารการศึกษา  ผูเช่ียวชาญดานวัดผลประเมินผลการศึกษาและวิจัย  ผูเช่ียวชาญดานภาษา
และโครงสรางทางคําถาม  ดังนี้ 

 (1)  กลุมผูเช่ียวชาญดานบริหารการศึกษา  จํานวน  2  คน  มีคุณสมบัติ  ดังน้ี 
ก.  มีคุณวุฒิดานบริหารการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาโทหรือ 

   ข.  มีประสบการณดานการบริหารการศึกษา  โดยดํารงตําแหนงเปนผูบริหาร
สถานศึกษา/บริหารการศึกษาไมนอยกวา  ระดับ  8  และดํารงตําแหนงมาแลวไมนอยกวา  5  ป หรือ 
   ค.  มีความรูความสามารถดานการวิจัยการศึกษา/เคยทําการวิจัยในเรื่อง
ท่ีทําวิจัยคร้ังนี้ 
    ผูเชี่ยวชาญกลุมนี้  มีรายช่ือดังนี้  นางเกศินี  นันทวิสิทธ์ิ  ตําแหนงศึกษานิเทศก 
คศ. 4 วิทยฐานะ เช่ียวชาญ  หัวหนากลุมนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  สํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  จังหวัดฉะเชิงเทรา  และนายซันโย  สังวรดี  ตําแหนงผูอํานวยการ
ชํานาญการ  โรงเรียนบานหนองปลาซิว  อําเภอทาตะเกียบ  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 (2)  กลุมผูเช่ียวชาญดานวัดผลประเมินผลการศึกษาและวิจัย  จํานวน  1  คน 
มีคุณสมบัติ ดังน้ี 
   ก.  ศึกษาวิชาเอกวัดผล ประเมินผล / วิจัยการศึกษา  ไมนอยกวาระดับ
ปริญญาโทหรือ 
   ข.  มีคุณวุฒิการศึกษา  ไมต่ํากวาปริญญาโท  (หรือไดรับการศึกษา/อบรม
ดานการวัดผลประเมินผลการศึกษา  วิจัย  มาอยางนอย 2 คร้ัง)  หรือ  
   ค.  เคยทํา / มีผลงานการวิจัยการศึกษา  หรือสอนวิชาวัดผล  ประเมินผล  วจิยั
ติดตอกันไมนอยกวา 5 ป 

   ผูเชี่ยวชาญกลุมนี้  มีรายช่ือดังนี้  นางจิรนันท  ปนเกิด  ตําแหนง  ครูชํานาญการ  
โรงเรียนสนามชัยเขต  อําเภอสนามชัย  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 (3)  กลุมผูเช่ียวชาญดานภาษา  และโครงสรางทางคําถาม  จํานวน  2  คน  
มีคุณสมบัติ ดงันี้      

   ก.  มีคุณวุฒิการศึกษาดานภาษาไทย  ไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือ 
   ข.  มีประสบการณสอน / นิเทศ  หรือเคยตรวจเคร่ืองมือวิจัย  และรับผิดชอบ
ดานภาษาไทยในสถานศึกษา  มาแลวไมนอยกวา  5  ป หรือ 
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   ค.  มีผลงานดานการสอนภาษาไทย / การวิจัยดานภาษาไทย  มาแลวจนเปน
ท่ีประจักษ 
   ผูเช่ียวชาญกลุมนี้  มีรายช่ือดังนี้  นายคณิต  ยวงสุวรรณ  ตําแหนงศึกษานิเทศก 
คศ. 3 วิทยฐานะ  ชํานาญการพิเศษ  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  จงัหวดัฉะเชิงเทรา  
และนางปยะพร  บุญดี  ตําแหนงครูชํานาญการ  โรงเรียนบานหนองประโยชน  อําเภอทาตะเกียบ  
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 2)  นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชกับกลุมบุคคลที่มีลักษณะ
คลายคลึงกับกลุมตัวอยาง  จํานวน  30  คน  คือ  ผูบริหารและครู  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1  (รายช่ือในภาคผนวก ฉ) 
 3)  นําแบบสอบถามที่ทดลองใชแลวไปหาคาความเชื่อมั่นดวยวิธีของ  คอรนบาค            
(Cronbach, 1970, pp. 202-204)  ท่ีเรียกวา “สัมประสิทธ์ิแอลฟา (∞ - Coefficient)” ไดคาความเช่ือม่ัน
ท่ีระดับ  .98 (ดูภาคผนวก จ) 
 4)  นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลวทําเปนฉบับสมบูรณเพื่อเก็บขอมูลตอไป 
 

3.3  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 ผูวิจัยไดดําเนนิการเปนข้ันตอนตอไปนี ้
 3.3.1  บันทึกเสนอใหบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  ออกหนังสือ
ขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม  ถึงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 2  เพื่อขออนุญาตเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางท่ีกําหนดไว 
 3.3.2  นําหนังสือเสนอตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  
เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ  แลวนําหนังสือท่ีผานการพิจารณาแลวเสนอตอผูอํานวยการสถานศึกษา
ท่ีไดกําหนดเปนกลุมตัวอยางเพื่ออํานวยความสะดวกในการเก็บขอมูลตอไป 
 3.3.3  การสงแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางผูวิจัยจัดสงโดยใสในตูรับงานของโรงเรียน
ในสังกัดท่ีตั้งอยูท่ีกลุมอํานวยการ  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2   ถาอยูไกลผูวิจัย
จะสงแบบสอบถามทางไปรษณีย  โดยใสซองปดแสตมปจาหนาซองถึงผูวิจัย 
 3.3.4  การรวบรวมแบบสอบถามผูวิจัยจัดรวบรวมดวยตัวเองและรอรับทางไปรษณีย  
หลังจากสงแบบสอบถามไปแลว  2  สัปดาห 
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3.4  การวิเคราะหขอมูล 
 
 ผูวิจัยไดดําเนนิการดังตอไปนี้ 
 3.4.1  ตรวจสอบจํานวน  และความสมบูรณของแบบสอบถามท่ีไดรับคืนมาแตละฉบับ 
 3.4.2  ใชโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร 
 3.4.3  ตอนท่ี  1  เปนแบบสอบถามขอมูลทัว่ไปของผูตอบแบบสอบถาม  จะวเิคราะหโดยใช
ความถ่ีและคารอยละ  แลวนาํเสนอในรูปตารางพรอมกับคําบรรยายประกอบ 
 3.4.4  ตอนท่ี  2  เปนแบบสอบถามปญหาการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู  จะวิเคราะห
โดยใชคาเฉล่ีย  ( X )  และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  การเปรียบเทียบจะวิเคราะหโดย  t – test  
แลวนําเสนอในรูปแบบตาราง พรอมกับคําบรรยายประกอบ   
 3.4.5  ตอนท่ี  3  เปนแบบสอบถามปลายเปด  จะวิเคราะหโดยสังเคราะหเนื้อหา 
  3.4.6  เกณฑการวิเคราะหขอมูล  ใชเกณฑของเบสท  (Best, 1993, p. 247) 
 คาเฉล่ีย     4.50-5.00   หมายถึง   มีปญหาการพัฒนาบุคลากรอยูในระดับมากท่ีสุด 
 คาเฉล่ีย     3.50-4.49   หมายถึง   มีปญหาการพัฒนาบุคลากรอยูในระดับมาก 
                       คาเฉล่ีย     2.50-3.49   หมายถึง   มีปญหาการพัฒนาบุคลากรอยูในระดับปานกลาง 
                       คาเฉล่ีย     1.50-2.49   หมายถึง   มีปญหาการพัฒนาบุคลากรอยูในระดับนอย 
                       คาเฉล่ีย     1.00-1.49   หมายถึง   มีปญหาการพัฒนาบุคลากรอยูในระดับนอยท่ีสุด 
 

3.5  สถิติที่ใชการวิเคราะหขอมูล 
 
        ในการวิเคราะหขอมูลใชสถิติดังนี ้
 3.5.1  สถิติพื้นฐาน  ไดแก  ความถ่ีและคารอยละ 
 3.5.2  คาเฉล่ีย  (Mean)  และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation) 
 3.5.3  คา  t-test 
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บทที่  4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

   
 
 ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถาม ดังน้ี 
 ตอนท่ี  1  ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามตามความคิดเห็นของ
ผูบริหารและครู  ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2 

 ตอนท่ี  2  ผลการวิเคราะหขอมูลปญหาการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  รายดานและรายขอ 
 ตอนท่ี  3  เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและครูท่ีมีตอปญหาการพัฒนาบุคลากร
ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  
 ตอนท่ี  4  ขอคิดเห็นเพิ่มเติมในปญหาการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  โดยวิเคราะหเปนรายดาน 
 

4.1  สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
  
 เพื่อความเขาใจตรงกันในการแปลความหมาย  ผูวิจัยขอกําหนดสัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะห
ขอมูลดังนี้ 
   n       แทน  จํานวนกลุมตัวอยาง 
 X       แทน  คาเฉล่ีย  (Mean) 
 S.D.  แทน  คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation) 
  t        แทน  คาสถิติทดสอบที  (t-test) 
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4.2  ผลการวิเคราะหขอมูล 
  
 ตอนท่ี  1  ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามตามความคิดเห็นของผูบริหาร
และครู  ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2 
 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามซ่ึงนําเสนอดวยคาความถ่ีและรอยละ  ดังตาราง 1 
 

ตาราง  1  จํานวนผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสถานภาพการดํารงตําแหนงในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

 

     ผูบริหาร                        ครู                         รวม  

        ตําแหนง 
จํานวน  รอยละ       จํานวน  รอยละ       จํานวน  รอยละ 

1. วุฒิการศึกษา 
    ปริญญาตรี                                       57       12.70               208      46.20            265      58.90 
    สูงกวาปริญญาตรี                            66       14.60               119     26.50             185      41.10 

                                รวม                   123       27.30              327      72.70              450    100 
2.  ประสบการณทํางาน 
     ต่ํากวา 20 ป                                    66       14.60               178      39.60              244     54.20 
     ตั้งแต 20 ข้ึนไป                              57       12.70               149      33.10             206     45.80 
                                 รวม                 123       27.30               327      72.70              450   100 

 
  ตาราง  1  มีผูตอบแบบสอบถามท้ังส้ิน  450  คน  สวนใหญเปนครูคิดเปนรอยละ  72.70 
รองลงมาคือ  ผูบริหาร  คิดเปนรอยละ  27.30 
            ผูบริหารสวนใหญมีวุฒิการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี  คิดเปนรอยละ  14.60  รองลงมาเปน 
ผูท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี  คิดเปนรอยละ  12.70 
             ครูสวนใหญมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี  คิดเปนรอยละ  46.20  รองลงมาเปนครูท่ีมี
วุฒิการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี  คิดเปนรอยละ  26.50 
 ประสบการณในการทํางานสวนใหญของผูบริหารต่ํากวา  20  ป  คิดเปนรอยละ  14.60
รองลงมาคือ  ตั้งแต  20  ข้ึนไป  คิดเปนรอยละ  12.70 
   สําหรับประสบการณในการทํางานสวนใหญของครูต่ํากวา  20  ป  คิดเปนรอยละ  39.60
รองลงมาคือ  ตั้งแต  20  ข้ึนไป  คิดเปนรอยละ  33.10          
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      ตอนท่ี  2  ผลการวิเคราะหขอมูลปญหาการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2    
 ผลการวิเคราะหปญหาการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน          
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  นําเสนอดวยคาเฉล่ีย  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ระดับปญหา
และลําดับท่ี  ดังตาราง 2-6 
 
ตาราง  2  ปญหาการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
                 ฉะเชิงเทรา เขต 2   
 

          n=450  

ปญหาการพัฒนาบุคลากร 
X  S.D. 

 

ระดับปญหา ลําดับท่ี 

1.  การกําหนดความจําเปนในการพัฒนาบุคลากร   2.92 0.68 ปานกลาง 2 
2.  การวางแผนพัฒนาบุคลากร 2.81 0.91 ปานกลาง 4 
3.  การดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร 2.87 0.83 ปานกลาง 3 
4.  การประเมินผลการพัฒนาบุคลากร 3.53 0.58 มาก 1 

เฉล่ียรวม 3.03 0.60 ปานกลาง  

 
 ตาราง  2  พบวา  ปญหาการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน       
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  คาเฉล่ีย  3.03  เม่ือพิจารณา
เปนรายดานพบวาปญหาดานการประเมินผลการพัฒนาบุคลากรอยูในระดับมาก  คาเฉลี่ย 3.53  
อยูในระดับปานกลาง  3  ดาน  เรียงตามลําดับไดแก  ดานการกําหนดความจําเปนในการพัฒนาบุคลากร  
คาเฉลี่ย  2.92  ดานการดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร  คาเฉลี่ย  2.87  และดานการวางแผน
พัฒนาบุคลากร  คาเฉล่ีย  2.81    
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ตาราง  3  ปญหาการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
                ฉะเชิงเทรา  เขต 2  ดานการกําหนดความจําเปนในการพัฒนาบุคลากร   
 

n=450 ปญหาการพัฒนาบุคลากร 
ดานการกําหนดความจําเปนในการพัฒนาบุคลากร X  S.D. 

ระดับปญหา ลําดับท่ี 

1. โรงเรียนมีปญหาจากการพิจารณาหาความจําเปน 
     ในการพัฒนาบุคลากร 

3.08 1.08 ปานกลาง 5 

2. โรงเรียนมีปญหาจากการขาดวิธีกําหนดเกณฑ
มาตรฐานดานตาง ๆ 

3.28 1.12 ปานกลาง 3 

3. โรงเรียนมีปญหาจากการขาดการสํารวจ 
ความจําเปนในการพัฒนาบุคลากร 

2.90 1.12 ปานกลาง 7 

4. โรงเรียนมีปญหาขาดวิธีการสํารวจเพื่อกําหนด
มาตรฐานความจําเปน 

2.88 1.15 ปานกลาง 8 

5. โรงเรียนมีปญหาจากการที่บุคลากรในโรงเรียน
ขาดความกระตือรือรนในการพัฒนาตนเอง 

2.72 1.17 ปานกลาง 12 

6. โรงเรียนมีปญหาจากการใชขอมูลพัฒนาบุคลากร
ของแตละบุคคล 

3.17 1.10 ปานกลาง 4 

7. โรงเรียนมีปญหาจากการใชขอมูลพัฒนาบุคลากร
ของแตละกลุม 

3.05 1.03 ปานกลาง 6 

8. โรงเรียนขาดขอมูลในการพัฒนาบุคลากร 
     ในแตละฝาย 

2.76 1.00 ปานกลาง 10 

9. โรงเรียนมีปญหาจากการสังเกตหาความจําเปน 
     ในการพัฒนาบุคลากร 

2.77 1.12 ปานกลาง 9 

10. โรงเรียนขาดหลักฐานการเก็บขอมูลผลงาน 
 ของบุคลากรแตละคนไว 

2.52 1.15 ปานกลาง 14 

11. โรงเรียนไมไดกําหนดเกณฑมาตรฐาน 
 การปฏิบัติงานไว 

2.42 1.06 นอย 15 

12. โรงเรียนขาดวิธีดําเนินการใหเปนไปตามมาตรฐาน 2.74 1.12 ปานกลาง 11 
13. โรงเรียนมีปญหาการพัฒนาบุคลากร 

 เม่ือมีบุคลากรเขาใหม 
2.56 1.14 ปานกลาง 13 
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ตาราง  3  (ตอ)  ปญหาการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
                          ฉะเชิงเทรา  เขต 2  ดานการกําหนดความจําเปนในการพัฒนาบุคลากร   
 

n=450 ปญหาการพัฒนาบุคลากร 
ดานการกําหนดความจําเปนในการพัฒนาบุคลากร X  S.D. 

ระดับปญหา ลําดับท่ี 

14. บุคลากรในโรงเรียนของทานไมเหน็ความจําเปน  
 ในการพัฒนาตนเอง 

3.64 
 

1.17 
 

มาก 1 

15. โรงเรียนขาดบุคลากรท่ีมีความชํานาญสําหรับ  
 วิเคราะหขอมูล ในการพัฒนาบุคลากร 

3.30 1.16 ปานกลาง 2 

เฉล่ียรวม 2.92 0.68     ปานกลาง  

 
 ตาราง  3  พบวาปญหาการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน         

เขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  ดานการกําหนดความจําเปนในการพัฒนาบุคลากร  ในภาพรวม
อยูในระดับปานกลาง คาเฉล่ีย 2.92 เม่ือพิจารณาปญหาในแตละรายการพบวา  สําหรับรายการท่ีมี
ปญหาสูงสุดอยูในระดับมาก  ไดแกบุคลากรในโรงเรียนของทานไมเห็นความจําเปนในการพัฒนาตนเอง 
คาเฉล่ีย  3.64 รองลงมาเปนอยูในระดับปานกลาง  ไดแก  โรงเรียนขาดบุคลากรท่ีมีความชํานาญ
สําหรับวิเคราะหขอมูล  ในการพัฒนาบุคลากร  คาเฉล่ีย  3.30  และโรงเรียนมีปญหาจากการขาดวิธี
กําหนดเกณฑมาตรฐานดานตาง ๆ คาเฉล่ีย  3.28  สวนรายการท่ีมีคะแนนเฉล่ียต่ําสุดไดแก  โรงเรียน
ไมไดกําหนดเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานไว  คาเฉล่ีย  2.42 

 
ตาราง  4  ปญหาการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
                ฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานการวางแผนพัฒนาบุคลากร 
 

n=450 ปญหาการพัฒนาบุคลากร 
ดานการวางแผนพัฒนาบุคลากร X  S.D. 

 

ระดับปญหา ลําดับท่ี 

1. โรงเรียนขาดการวางแผนพัฒนาบุคลากรไวอยางชัดเจน 2.74 1.19 ปานกลาง 9 
2. โรงเรียนมีปญหาการวางแผนการพัฒนาบุคลากร 

ท่ีเหมาะสมกบัความตองการ 
2.72 1.18 ปานกลาง 11 

3. โรงเรียนมีปญหาการวางแผนการพัฒนาบุคลากร 
ท่ีสอดคลองกับความจําเปน 

2.75 1.20 ปานกลาง 8 
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ตาราง  4  (ตอ)  ปญหาการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
                          ฉะเชิงเทรา เขต 2  ดานการวางแผนพัฒนาบุคลากร 

 

n=450 ปญหาการพัฒนาบุคลากร 
ดานการวางแผนพัฒนาบุคลากร X  S.D. 

 

ระดับปญหา ลําดับท่ี 

4. โรงเรียนมีปญหาการวางแผนการพัฒนาบุคลากร 
     เพื่อประโยชนของสวนรวม 

2.85 1.15 ปานกลาง 4 

5. โรงเรียนมีปญหาการกําหนดนโยบายท่ีสงเสริม 
การพัฒนาบุคลากรไวอยางชัดเจน 

2.80 1.43 ปานกลาง 5 

6. โรงเรียนขาดความชัดเจนในการกําหนดเปาหมาย 
การพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน 

3.21 1.06 ปานกลาง 1 

7. โรงเรียนมีปญหาขาดความชัดเจนในการกําหนด
แผนพัฒนาบุคลากร 

2.65 1.20 ปานกลาง 14 

8. โรงเรียนมีปญหาในการวางแผนพัฒนาบุคลากร 
     ใหเปนไปตามความตองการของแตละฝาย 

2.77 1.22 ปานกลาง 7 

9. โรงเรียนมีปญหาในการวางแผนพัฒนาบุคลากร 
     ใหเปนไปตามความตองการของโรงเรียน 

2.72 1.23 ปานกลาง 12 

10. โรงเรียนไมไดกําหนดบทบาทผูรับผิดชอบการพัฒนา  
 บุคลากรไวอยางชัดเจน 

2.58 1.11 ปานกลาง 15 

11. โรงเรียนขาดบุคลากรท่ีมีความรูในเร่ืองการวางแผน  
 พัฒนาบุคลากร 

2.68 1.14 ปานกลาง 13 

12. โรงเรียนขาดการมีสวนรวมของบุคลากรในการวางแผน  
 การพัฒนาบุคลากรรวมกัน 

2.73 1.20 ปานกลาง 10 

13. โรงเรียนมีปญหาในการกระตุนใหบุคลากร 
  เห็นความสําคัญของการวางแผนพัฒนาบุคลากร 

2.77 1.16 ปานกลาง 6 

14. โรงเรียนมีปญหาการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพฒันา 
 บุคลากรของแตละฝาย 

3.21 1.27 ปานกลาง 2 

15. โรงเรียนมีปญหาในการควบคุมการปฏิบัติงานตามแผน 
         ท่ีกําหนดไว 

2.91 1.15 ปานกลาง 3 

เฉล่ียรวม 2.81 0.91 ปานกลาง  
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 ตาราง  4  พบวาปญหาการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน           
เขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  ดานการวางแผนพัฒนาบุคลากร  ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 
คาเฉลี่ย  2.81  เมื่อพิจารณาดานการวางแผนพัฒนาบุคลากรในแตละรายการพบวาอยูในระดับ
ปานกลางทุกรายการ  สําหรับขอท่ีมีปญหาสูงสุดดานการพัฒนาบุคลากรไดแกโรงเรียนขาดความชัดเจน
ในการกําหนดเปาหมายการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน คาเฉล่ีย  3.21  คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  1.06 
รองลงมา  ไดแก  โรงเรียนมีปญหาการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาบุคลากรของแตละฝาย 
คาเฉล่ีย  3.21  คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  1.27  รองมาเปนโรงเรียนมีปญหาในการควบคุมการปฏิบัติงาน
ตามแผนท่ีกําหนดไว  คาเฉล่ีย  2.91  สวนรายการท่ีมีคะแนนเฉล่ียตํ่าสุดไดแก  โรงเรียนไมไดกําหนด
บทบาทผูรับผิดชอบการพัฒนาบุคลากรไวอยางชัดเจนคาเฉล่ีย  2.58 
 
ตาราง  5  ปญหาการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
                ฉะเชิงเทรา  เขต 2  ดานการดําเนนิการตามแผนพัฒนาบุคลากร 
 

        n=450 ปญหาการพัฒนาบุคลากร 
ดานการดําเนนิการตามแผนพัฒนาบุคลากร X  S.D. 

 

ระดับปญหา ลําดับท่ี 

1. โรงเรียนมีปญหาขาดการดําเนิน งานตามแผนพัฒนา
บุคลากร 

2.81 1.15 ปานกลาง 12 

2. โรงเรียนมีปญหาในการดําเนินตามแผนพัฒนาบุคลากรให
บรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 

2.75 1.11 ปานกลาง 15 

3. โรงเรียนมีปญหาในการเตรียมการดําเนินงานตามแผน 
     ท่ีกําหนดไว 

2.77 1.05 ปานกลาง 14 

4. โรงเรียนมีปญหาจากบุคลากรไมเขาใจบทบาท 
     การมีสวนรวมในการดําเนินการตามแผนการพัฒนา 
     บุคลากร 

2.82 1.10 ปานกลาง 11 

5. โรงเรียนขาดการเขารวมกจิกรรมพัฒนาบุคลากรอยางท่ัวถึง 2.84 1.23 ปานกลาง 8 
6. โรงเรียนขาดอุปกรณในการดําเนินการอยางเพยีงพอ 2.84 1.13 ปานกลาง 7 
7. โรงเรียนขาดอุปกรณในการดําเนินการอยางมีคุณภาพ 2.83 1.15 ปานกลาง 10 
8. โรงเรียนมีปญหาการดําเนินการตรงประเด็นตามแผน 2.80 1.06 ปานกลาง 13 
9. โรงเรียนมีปญหาในวิธีการดําเนิน การพัฒนาบุคลากร 

ท่ีเหมาะสมกบับุคลากร 
2.86 1.07 ปานกลาง 3 
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ตาราง  5  (ตอ)  ปญหาการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
                         ฉะเชิงเทรา  เขต 2  ดานการดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร 
 

        n=450 ปญหาการพัฒนาบุคลากร 
ดานการดําเนนิการตามแผนพัฒนาบุคลากร X  S.D. 

 

ระดับปญหา ลําดับท่ี 

10. โรงเรียนมีปญหาในการดําเนินการพัฒนาบุคลากรให  
 สอดคลองกับความตองการพัฒนาบุคลากร 

2.86 1.08 ปานกลาง 4 

11. โรงเรียนมีปญหาการพัฒนาผูนําในการพัฒนาบุคลากร 
 ท่ีชัดเจน 

2.85 1.15 ปานกลาง 5 

12. โรงเรียนมีปญหาจากการขาดการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ 2.85 1.15 ปานกลาง 5 
13. โรงเรียนมีปญหาการประสานงานในการพัฒนาบุคลากร 2.83 1.10 ปานกลาง 9 
14. โรงเรียนมีปญหาขาดวิทยากรผูใหความรูท่ีมีคุณภาพ  

 ตรงตามวัตถุประสงคของการพัฒนาบุคลากร 
3.30 1.10 ปานกลาง 1 

15. โรงเรียนมีปญหาในการดําเนินกิจกรรมการพัฒนา  
 บุคลากรท่ีมีระบบ 

3.04 1.14 ปานกลาง 2 

เฉล่ียรวม 2.87 0.83 ปานกลาง  

 
 ตาราง  5  พบวาปญหาการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน          
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2 ดานการดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร  ในภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง  คาเฉล่ีย  2.87  เม่ือพิจารณาการดําเนินงานในแตละรายการพบวาอยูในระดับปานกลาง
ทุกรายการ  สําหรับรายการท่ีมีปญหาสูงสุด  ไดแก  โรงเรียนมีปญหาขาดวิทยากรผูใหความรูท่ีมีคุณภาพ
ตรงตามวัตถุประสงคของการพัฒนาบุคลากร  คาเฉลี่ย  3.30  รองลงมาเปนโรงเรียนมีปญหา
ในการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรที่มีระบบ  คาเฉล่ีย  3.04  และโรงเรียนมีปญหาในวิธีการ
ดําเนินการพัฒนาบุคลากรท่ีเหมาะสมกับบุคลากร  คาเฉล่ีย  2.86  สวนรายการท่ีมีคะแนนเฉล่ียต่ําสุด
ไดแก  โรงเรียนมีปญหาในการดําเนินตามแผนพัฒนาบุคลากรใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว  
คาเฉล่ีย  2.75 
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ตาราง  6  ปญหาการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
                ฉะเชิงเทรา  เขต 2  ดานการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร 
 

ปญหาการพัฒนาบุคลากร 
ดานการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร 

       n=450 

X  S.D.  

 

ระดับปญหา ลําดับท่ี 

1. โรงเรียนมีปญหาการติดตามผลการพัฒนาบุคลากรหลังการพัฒนา 3.76 1.07            มาก 5 
2. โรงเรียนมีปญหาจากวิธีการตรวจสอบข้ันตอนการดําเนินการ

พัฒนา 
3.20 0.87       ปานกลาง 13 

3. โรงเรียนไมทราบอุปสรรค ในการพัฒนาบุคลากรอยางชัดเจน 2.86 0.77       ปานกลาง 15 
4. โรงเรียนมีปญหาในการดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงค 

ตามเปาหมาย 
2.93 1.05       ปานกลาง 14 

5. โรงเรียนขาดการติดตามการดําเนินการการพัฒนาบุคลากร 3.55 1.89           มาก 6 
6. โรงเรียนขาดการวดัผลกอนการพัฒนา 4.63 0.72        มากท่ีสุด 1 
7. โรงเรียนขาดการวดัผลหลังการพัฒนา 3.29 1.08       ปานกลาง 10 
8. โรงเรียนขาดการปฏิบัติงานท่ีนําไปสูมาตรฐาน 3.36 1.06       ปานกลาง 8 
9. โรงเรียนมีปญหาขาดเคร่ืองมือการประเมินผลการพัฒนา

บุคลากรท่ีไดมาตรฐาน 
3.44 1.01       ปานกลาง 7 

10. โรงเรียนมีปญหาขาดการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร  
 อยางเปนระบบ 

4.04 1.03           มาก 3 

11. โรงเรียนมีปญหาขาดการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร  
 อยางตอเนื่อง 

3.85 1.09           มาก 4 

12. โรงเรียนมีปญหาขาดบุคลากรท่ีมีความรูในเร่ืองของ 
       การประเมินผลการพัฒนาบุคลากร 

3.28 0.95       ปานกลาง 11 

13. โรงเรียนมีปญหาขาดบุคลากรท่ีมีความสามารถ 
 ในการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร 

3.31 0.97 ปานกลาง 9 

14. โรงเรียนมีปญหาจากการประเมินการพฒันาบุคลากร 
       ท่ีขาดการยอมรับจากบุคลากรในโรงเรียน 

3.28 1.02 ปานกลาง 12 

15. โรงเรียนมีปญหาการนําผลการประเมินท่ีไดไปใช 
 ในการแกไขปรับปรุงพัฒนางานในคร้ังตอไป 

4.20 1.02 มาก 2 

                                  เฉล่ียรวม 3.53 0.58         มาก  
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 ตาราง  6  พบวาปญหาการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน         
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  ดานการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร  ในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก  คาเฉลี่ย  3.53  เมื่อพิจารณาการปญหาในแตละรายการพบวารายการที่มีปญหาสูงสุด
อยูในระดับมากท่ีสุด  ไดแก  โรงเรียนขาดการวัดผลกอนการพัฒนา  คาเฉล่ีย  4.63  รองลงมาอยูใน
ระดับมากเปนโรงเรียนมีปญหาการนําผลการประเมินท่ีไดไปใชในการแกไขปรับปรุงพัฒนางาน

ในคร้ังตอไป  คาเฉล่ีย 4.20  และโรงเรียนมีปญหาขาดการประเมินผลการพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบ  
คาเฉล่ีย  4.04  สวนรายการท่ีมีคะแนนเฉล่ียต่ําสุด  ไดแกโรงเรียนไมทราบอุปสรรค  ในการพัฒนา
บุคลากรอยางชัดเจน  คาเฉล่ีย  2.86 
 

 ตอนท่ี  3  การเปรียบเทียบตามความคิดเหน็ของผูบริหารและครูท่ีมีตอปญหาการพฒันา
บุคลากรในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2 
 การศึกษาเปรียบเทียบปญหาการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  โดยจําแนกตามสถานภาพของกลุมตัวอยางท่ีผูวิจัยตองการศึกษา 
3  ดาน  ไดแก  สถานภาพดานตําแหนง  วุฒิการศึกษา  และประสบการณในการทํางาน  นําเสนอ
ผลการศึกษาดังนี้ 
  3.1  การเปรียบเทียบปญหาการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  จําแนกตามตําแหนง  ซ่ึงแบงเปน  2  กลุม  คือ
ผูบริหาร  และครู  ใชการทดสอบที  (t – test) ดังตาราง  7  
 

ตาราง  7  การเปรียบเทียบปญหาการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
                 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จําแนกตามตําแหนง 
 

ตําแหนง 
ผูบริหาร      ครู 
(n =123) (n = 327) 

ปญหาการพัฒนาบุคลากร 

X  S.D. X  S.D. 

t p 

1. การกําหนดความจําเปนในการพัฒนาบุคลากร   2.87 0.69 2.95 0.67 -1.01 0.31 
2. การวางแผนพัฒนาบุคลากร 2.75 0.96 2.83 0.89 -0.82 0.41 
3. การดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร 2.90 0.85 2.86 0.83   0.54 0.59 
4. การประเมินผลการพัฒนาบุคลากร 3.73 0.57 3.45 0.56   4.63* 0.00 

ภาพรวม 3.06 0.58 3.01 0.60  0.68 0.50 

* ระดับนัยสําคัญทางสถิติ  0.05 
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 ตาราง  7  เปรียบเทียบปญหาการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  จําแนกตามตําแหนง  พบวา  กลุมผูบริหารและครูมีความเห็นตอ
ปญหาการพัฒนาบุคลากร  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  ในภาพรวมและ
รายดานแตกตางกันอยางไมมีมีนัยสําคัญทางสถิติ  ยกเวนดานการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05  โดยผูบริหารมีความคิดเห็นตอปญหาดานการประเมินผล
การพัฒนาบุคลากรสูงกวาความคิดเห็นของครู 
 

  3.2  การเปรียบเทียบปญหาการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  จําแนกตามวุฒิการศึกษา  ดังตาราง  8 

 
ตาราง  8  การเปรียบเทียบปญหาการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกดัสํานักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศกึษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  จําแนกตามวุฒิการศึกษา 
 

วุฒิการศึกษา 
ปริญญาตรี สูงกวา

ปริญญาตรี 
(n =265) (n = 185) 

                  ปญหาการพัฒนาบุคลากร   

X  S.D. X  S.D. 

t p 

1. การกําหนดความจําเปนในการพัฒนาบุคลากร   2.84 0.65 3.04 0.69  -3.10* 0.02 
2. การวางแผนการพัฒนาบุคลากร 2.68 0.87 2.98 0.95  -3.44* 0.01 

3. การดําเนินการตามแผนการพัฒนาบุคลากร 2.79 0.81 2.99 0.86  -2.44* 0.02 

4. การประเมินผลการพัฒนาบุคลากร 3.44 0.58 3.66 0.55  -3.99* 0.00 

ภาพรวม 2.94 0.58 3.16 0.60  -4.00* 0.05 

* ระดับนัยสําคัญทางสถิติ  0.05 
 

 ตาราง  8  การเปรียบเทียบปญหาการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  จําแนกตามวุฒิการศึกษา  พบวา  กลุมผูท่ีจบการศึกษาปริญญาตรี
และสูงกวาปริญญาตรีมีความเห็นตอปญหาการพัฒนาบุคลากร  ในภาพรวมและรายดานทุกดาน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี  0.05  ซ่ึงคาเฉลี่ยความคิดเห็นรายดานของผูท่ีจบการศึกษา
สูงกวาปริญญาตรีมีสูงกวาคาเฉล่ียความคิดเห็นของผูท่ีจบการศึกษาปริญญาตรีครูทุกดาน 
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3.3  การเปรียบเทียบปญหาการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  จําแนกตามประสบการณในการทํางาน  ซ่ึงแบงเปน  2  กลุม 
คือ  นอยกวา  20  ป  และต้ังแต  20  ปข้ึนไป  ใชการทดสอบที  (t – test)  ดังตาราง 9 

 
ตาราง  9  การเปรียบเทียบปญหาการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกดัสํานักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 2  จําแนกตามประสบการณในการทํางาน 
 

ประสบการณในการทํางาน 
  นอยกวา 20 ป ตั้งแต  

20 ปข้ึนไป   
(n =34) (n = 127) 

ปญหาการพัฒนาบุคลากร   

X  S.D. X  S.D. 

t p 

1. การกําหนดความจําเปนในการพัฒนาบุคลากร   2.88 0.69 2.96 0.66 -1.31 0.19 
2. การวางแผนพัฒนาบุคลากร 2.76 0.93 2.85 0.89 -1.04 0.30 

3. การดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร 2.88 0.82 2.86 0.85 0.22 0.82 

4. การประเมินผลการพัฒนาบุคลากร 3.53 0.58 3.53 0.57 -1.38 0.89 

ภาพรวม 3.01 0.59 3.05 0. 61 -0.72 0.47 

 
 ตาราง  9  การเปรียบเทียบปญหาการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  จําแนกตามประสบการณในทํางาน  พบวา  กลุมผูท่ีมีประสบการณ
ในการทํางานนอยกวา  20  ป  และตั้งแต  20  ปขึ้นไป  มีความเห็นตอปญหาการพัฒนาบุคลากร
ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ในภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีมีนัยสําคัญทางสถิติ    

 
 ตอนท่ี  4  ขอคิดเห็นเพิ่มเติมปญหาการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2 โดยวิเคราะหเปนรายดาน 
   ผลการวิเคราะหขอคิดเห็นเพิ่มเติมปญหาการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2 ซ่ึงเปนปญหาจากการดําเนินงาน
ของโรงเรียนท่ีมีนอกจากขอคําถาม  ดังนี้ 
   4.1  การกําหนดความจําเปนในการพัฒนาบุคลากร  ผูบริหารและครูเสนอขอคิดเห็น
เรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี้ 
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    4.1.1  โรงเรียนจะตองมีการกําหนดแผนพัฒนาบุคลากรไวอยางชัดเจน
ในแผนปฏิบัติการประจําปของโรงเรียน  
  4.1.2  โรงเรียนควรมีการกระตุนใหทุกคนในโรงเรียนเกิดความกระตือรือรน
และเห็นความสําคัญของการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพ  
   4.1.3  โรงเรียนตองมีการสํารวจขอมูลความตองการการพัฒนาบุคลากรและ
สงเสริมใหตรงกับความสามารถงานในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย  
  4.2  การวางแผนพัฒนาบุคลากร 
  4.2.1  โรงเรียนตองมีความชัดเจนในการกําหนดแผนและเปาหมายการพฒันา
บุคลากรในโรงเรียน  
  4.2.2  โรงเรียนตองมีการวางแผนการพัฒนาบุคลากรท่ีเหมาะสมและสอดคลอง
กับความจําเปน  
 4.2.3  โรงเรียนควรใหบุคลากรท่ีเกีย่วของมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย
สงเสริมการพัฒนาบุคลากร  
  4.2.4  โรงเรียนจําเปนตองมีบุคลากรที่มีความรู  ความสามารถในการวางแผน 
การพัฒนาบุคลากร  
   4.3  การดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร 
  4.3.1  โรงเรียนมีปญหาขาดการดําเนินงานตามแผนการพัฒนาบุคลากร
ใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว  
 4.3.2  โรงเรียนมีการดําเนินการตามแผนการพัฒนาบุคลากรใหบรรลุเปาหมาย 
และสอดคลองกับความตองการของบุคลากร  
 4.3.3  โรงเรียนตองการงบประมาณในการดําเนินการตามแผนการพัฒนา
บุคลากร  เพื่อใหมีอุปกรณท่ีมีคุณภาพอยางเพียงพอ  
 4.3.4  บุคลากรในโรงเรียนจะตองทําความเขาใจและศึกษาหาความรูเกีย่วกบั
บทบาทการมีสวนรวมในการดําเนินการตามแผนการพัฒนาบุคลากร  

  4.4  การประเมินผลการพัฒนาบุคลากร 
  4.4.1  โรงเรียนจําเปนตองมีการวัดผลกอนและหลังการพัฒนา  
 4.4.2  โรงเรียนตองมีการประเมินผลการพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบ  และ
ตอเนื่อง  
 4.4.3  โรงเรียนมีปญหาการนําผลการประเมินท่ีไดไปใชในการแกไขปรับปรุง
พัฒนางานในคร้ังตอไป  
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 4.4.4  โรงเรียนจะตองมีการประเมินผลการพัฒนาบุคลากรอยางเปนรูปธรรม
และตรงตามความเปนจริง  
 4.4.5  โรงเรียนตองมีการรายงานผลการพัฒนาใหผูท่ีเกี่ยวของไดรับทราบ 
และยอมรับผลการประเมิน  
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บทที่  5 
สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
 

 การวิจัยปญหาการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  ในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค  เพื่อศึกษาปญหาการพัฒนาบุคลากร
ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  จํานวน  4  ดาน  
การกําหนดความจําเปนในการพัฒนาบุคลากร  การวางแผนการพัฒนาบุคลากร  การดําเนินการ
ตามแผนการพัฒนาบุคลากร  และการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร  ตามความคิดเห็นของผูบริหาร
และครู และเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและครูที่มีตอปญหาการพัฒนาบุคลากร
ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  จํานวน  4  ดาน 
จําแนกตาม  ตําแหนง  ประสบการณในการทํางาน  และวุฒิการศึกษา 

 ในการดําเนินการวิจัยคร้ังนี้  ใชกลุมตัวอยางผูบริหารและครู  ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  แบงเปนผูบริหารจํานวน  172  คน  และครู
จํานวน  2,162  คน  ซึ่งกําหนดขนาดกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยโดยใชตารางการสุมของ เครจซ่ี 
และมอรแกน  (Krejcie & Morgan, 1970, p. 608)  ไดขนาดกลุมตัวอยาง  ผูบริหาร  123  คน  
ครู  327  คน  รวมกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยท้ังส้ิน  450  คน  
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเปนเครื่องมือที่ใช

ในการวิจัย  ซึ่งปญหาการพัฒนาบุคลากร  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2 
จํานวน  4  ดาน  คือ  ดานการกําหนดความจําเปนในการพัฒนาบุคลากร  ดานการวางแผนการพัฒนา
บุคลากร  ดานการดําเนินการตามแผนการพัฒนาบุคลากร  และดานการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร  
โดยนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  หลังจาก
ปรับปรุงแลวไดทดลองใชกับครูท่ีไมใชกลุมตัวอยาง  แลวนําขอมูลมาวิเคราะหไดคาอํานาจจําแนก
ระหวาง  .27 - .86   และคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามเฉล่ียท้ังฉบับไดเทากับ .98 
   ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏราชนครินทร  ถึงผูอํานวยการสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  เพื่อแจง
ใหทราบวัตถุประสงค  และขอความรวมมือใหผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลในโรงเรียนดวยตนเอง  
รวบรวมแบบสอบถามท่ีไดรับคืน  ตรวจสอบความสมบูรณ  ไดแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ
จํานวน  450  ฉบับ  คิดเปนรอยละ  100 
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 การวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย  ( X )   
คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  ความถ่ี  รอยละ  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและครู
โดยใชการทดสอบคาที  (t-test)  และนําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง  

 

  5.1  สรุปผลการวิจัย 
 
 5.1.1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  สวนใหญเปนครู  รอยละ  72.70   รองลงมาคือ  
ผูบริหาร  รอยละ  27.30  ซึ่งผูบริหารสวนใหญมีวุฒิการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี  รอยละ  14.60 
รองลงมาเปนผูท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี  คิดเปนรอยละ  12.70  วุฒิการศึกษาของครูสวนใหญ
มีอยูในระดับปริญญาตรี  คิดเปนรอยละ  46.20  รองลงมาเปนครูท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี  
คิดเปนรอยละ  26.50  ในดานประสบการณในการทํางานผูบริหารสวนใหญของผูบริหารต่ํากวา  20  ป  
คิดเปนรอยละ  14.60  รองลงมาคือ  ตั้งแต  20  ข้ึนไป  คิดเปนรอยละ  12.70  และครูมีประสบการณ
ในการทํางานตํ่ากวา  20  ป  คิดเปนรอยละ  39.60  รองลงมาคือ  ตั้งแต  20  ข้ึนไป  คิดเปนรอยละ  33.10 
 5.1.2  ปญหาการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ฉะเชิงเทรา  เขต  2  จํานวน  4  ดาน  สรุปผลไดดังนี้ 
 ปญหาการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ฉะเชิงเทรา  เขต 2  จํานวน  4  ดาน  ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  คาเฉล่ีย  3.03  เม่ือพิจารณา
เปนรายดานพบวาปญหาดานการประเมินผลการพัฒนาบุคลากรอยูในระดับมาก  คาเฉลี่ย  3.53 
อยูในระดับปานกลาง  3  ดาน  เรียงตามลําดับไดแก  ดานการกําหนดความจําเปนในการพัฒนาบุคลากร 
คาเฉล่ีย  2.92  ดานการดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร  คาเฉล่ีย  2.87  และดานการวางแผนพัฒนา
บุคลากร  คาเฉล่ีย  2.81    
  เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา 
  1)  ดานการกําหนดความจําเปนในการพัฒนาบุคลากร  โดยภาพรวม  พบวาปญหา
การพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  
ดานการกําหนดความจําเปนในการพัฒนาบุคลากร  อยูในระดับปานกลาง  คาเฉล่ีย  2.92  เม่ือพิจารณา
ปญหาในแตละรายการพบวา  สําหรับรายการที่มีปญหาสูงสุดอยูในระดับมาก  ไดแก  บุคลากร
ในโรงเรียนของทานไมเห็นความจําเปนในการพัฒนาตนเอง  คาเฉล่ีย  3.64  รองลงมาเปนอยูในระดับ
ปานกลาง  ไดแก  โรงเรียนขาดบุคลากรที่มีความชํานาญสําหรับวิเคราะหขอมูลในการพัฒนาบุคลากร   
คาเฉล่ีย  3.30  และโรงเรียนมีปญหาจากการขาดวิธีกําหนดเกณฑมาตรฐานดานตาง ๆ คาเฉล่ีย  3.28 
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สวนรายการท่ีมีคะแนนเฉล่ียต่ําสุดไดแก  โรงเรียนไมไดกําหนดเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานไว 
คาเฉล่ีย  2.42 
  2)  ดานการวางแผนพัฒนาบุคลากร  โดยภาพรวม  พบวา  ปญหาการพัฒนาบุคลากร
ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  ดานการวางแผน 
การพัฒนาบุคลากร  อยูในระดับปานกลางทุกรายการ  คาเฉล่ีย  2.81  สําหรับขอท่ีมีปญหาสูงสุด
ดานการพัฒนาบุคลากรไดแกโรงเรียนขาดความชัดเจนในการกําหนดเปาหมายการพัฒนาบุคลากร

ของโรงเรียน  คาเฉล่ีย  3.21  รองลงมา  ไดแก  โรงเรียนมีปญหาการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนา
บุคลากรของแตละฝาย  คาเฉล่ีย  3.21  รองมาเปนโรงเรียนมีปญหาในการควบคุมการปฏิบัติงาน
ตามแผนท่ีกําหนดไว  คาเฉล่ีย  2.91  สวนรายการที่มีคะแนนเฉลี่ยตํ่าสุด  ไดแก  โรงเรียนไมไดกาํหนด
บทบาทผูรับผิดชอบการพัฒนาบุคลากรไวอยางชัดเจนคาเฉล่ีย  2.58 
 3)  ดานการดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร  โดยภาพรวม  พบวา  ปญหาการพัฒนา
บุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  
ดานการดําเนินการตามแผนการพัฒนาบุคลากร  อยูในระดับปานกลาง  คาเฉล่ีย  2.87  เม่ือพิจารณา
การดําเนินงานในแตละรายการพบวาอยูในระดับปานกลางทุกรายการ  สําหรับรายการทีมี่ปญหาสูงสุด 
ไดแก  โรงเรียนมีปญหาขาดวิทยากรผูใหความรูท่ีมีคุณภาพตรงตามวัตถุประสงคของการพัฒนาบุคลากร  
คาเฉล่ีย  3.30  รองลงมาเปนโรงเรียนมีปญหาในการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรที่มีระบบ 
คาเฉลี่ย  3.04  และโรงเรียนมีปญหาในวิธีการดําเนิน การพัฒนาบุคลากรท่ีเหมาะสมกับบุคลากร  
คาเฉล่ีย  2.86  สวนรายการที่มีคะแนนเฉล่ียตํ่าสุดไดแก โรงเรียนมีปญหาในการดาํเนนิตามแผนพฒันา  
บุคลากรใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว  คาเฉล่ีย  2.75 
  4)  ดานการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร  โดยภาพรวม  พบวา  ปญหาการพัฒนา
บุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  
ดานการประเมินผลการพัฒนาบุคลากรอยูในระดับมาก   คาเฉลี่ย  3.53  เมื่อพิจารณาการปญหา
ในแตละรายการพบวารายการท่ีมีปญหาสูงสุดอยูในระดับมากท่ีสุด  ไดแก  โรงเรียนขาดการวัดผล
กอนการพัฒนา  คาเฉล่ีย  4.63  รองลงมาอยูในระดับมากเปนโรงเรียนมีปญหาการนําผลการประเมิน
ที่ไดไปใชในการแกไขปรับปรุงพัฒนางานในครั้งตอไป  คาเฉลี่ย  4.20  และโรงเรียนมีปญหา
ขาดการประเมินผลการพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบ  คาเฉลี่ย  4.04  สวนรายการท่ีมีคะแนนเฉล่ียตํ่าสุด  
ไดแกโรงเรียนไมทราบอุปสรรค ในการพัฒนาบุคลากรอยางชัดเจน  คาเฉล่ีย  2.86 
 5.1.3  เปรียบเทียบปญหาการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  จําแนกตามตําแหนง  พบวา  กลุมผูบริหารและครูมีความเห็นตอ
ปญหาการพัฒนาบุคลากร  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  ในภาพรวมและ
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รายดานแตกตางกันอยางไมมีมีนัยสําคัญทางสถิติ  ไมสอดคลองกับสมมุติฐานท่ีตั้งไว  ผูบริหารและครู
พบปญหาการพัฒนาบุคลากรในระดับใกลเคียงกัน  ยกเวนดานการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 โดยผูบริหารมีความคิดเห็นตอปญหาดานการประเมินผล
การพัฒนาบุคลากรสูงกวาความคิดเห็นของครู 

 5.1.4  เปรียบเทียบปญหาการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน  
เขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  จําแนกตามวุฒิการศึกษา  พบวา  กลุมผูท่ีจบการศึกษาปริญญาตรี
และสูงกวาปริญญาตรีมีความเห็นตอปญหาการพัฒนาบุคลากร  ในภาพรวมและรายดานทุกดาน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี  0.05  สอดคลองกับสมมุติฐานท่ีตั้งไว  ซ่ึงคาเฉล่ียความคิดเห็น
รายดานของผูท่ีจบการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีมีสูงกวาคาเฉล่ียความคิดเห็นของผูท่ีจบการศึกษา

ปริญญาตรีครูทุกดาน 
 5.1.5  เปรียบเทียบปญหาการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  จําแนกตามประสบการณในการทํางาน  พบวา  กลุมผูท่ีมี
ประสบการณในการทํางานนอยกวา  20  ป  และต้ังแต  20  ปข้ึนไป  มีความเห็นตอปญหาการพัฒนา
บุคลากร  ในภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05  ซ่ึงไมสอดคลองกับ
สมมุติฐานท่ีตั้งไว 
 

5.2  อภิปรายผล 
 
 5.2.1  ปญหาการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ฉะเชิงเทรา  เขต 2  จํานวน  4  ดาน  ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ 
วิริยะ  นาชัยเวียง  (2539, บทคัดยอ)  ไดศึกษาและทําการวิจัยเรื่องปญหาการพัฒนาบุคลากร
ในสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ  เขตการศึกษา  10  ผลการวิจัยพบวา  ปญหาการพัฒนาบุคลากร
ในสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ  เขตการศึกษา 10  โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  เม่ือพิจารณา
เปนรายดานพบวาดานการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากรมีปญหาอยูในระดับมาก 
สวนปญหาดานการกําหนดความจําเปนในการพัฒนาบุคลากร  ดานการวางแผนพัฒนาบุคลากร 
และดานการดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร  มีปญหาอยูในระดับปานกลาง  ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของ อัคคกฤต  เชยชิต  (2542, บทคัดยอ)  เร่ือง  ปญหาการพัฒนาบุคลากรประเภทขาราชการ
พลเรือนสามัญ  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระแกว  ดานการวางแผนการพัฒนาบุคลากร  
ผลการวิจัยพบวา  ปญหาการพัฒนาบุคลากรประเภทขาราชการพลเรือนสามัญ  สังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดสระแกว  โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา 
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อยูในระดับปานกลางท้ัง  4  ดาน สอดคลองกับงานวิจัยของ สมชาติ รชตวิฑูร  (2547, บทคัดยอ) 
ปญหาการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดนครราชสีมา 
โดยภาพรวมมีปญหาระดับปานกลาง  เม่ือพิจารณาเปนรายข้ันตอน  มีปญหาในระดับปานกลาง 
เชนเดียวกัน  ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ นารีนุช  สมวาสนาพานิช  (2544, บทคัดยอ)  
เรื่อง  การศึกษาสภาพและปญหาการพัฒนาบุคลากร  ในโรงเรียนอนุบาลสังกัดคณะกรรมการ

การศึกษาเอกชน  เขตการศึกษา  1  ผลการวิจัยพบวา  ปญหาการพัฒนาบุคลากรภาพรวมท้ัง  4  ดาน 
อยูในระดับนอย  ท้ังนี้เปนเพราะโรงเรียนเอกชนมีรายรับท่ีมาก  มีความคลองตัวทางการเงินสูง 
สําหรับโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2 สวนใหญเปนโรงเรียน
ท่ีหางไกลเมือง  การเดินทางลําบาก  ครูและผูบริหารยายออกมากทําใหอัตรากําลังครูและผูบริหาร
ขาดแคลนไมเพียงพอกับจํานวนนักเรียน  ครูแตละทานจึงตองมีภาระงานหลายอยาง  สงผลให
ไมเห็นความสําคัญการพัฒนาบุคลากรเทาท่ีควร  

 5.2.2  พิจารณาปญหาการพัฒนาบุคลากรเปนรายดานพบวามีคาเฉล่ียจากมากไปหานอย  คือ  
ดานการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร  ดานการกําหนดความจําเปนในการพัฒนาบุคลากร 
ดานการดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร  และดานการวางแผนพัฒนาบุคลากร  มีรายละเอียดดังนี้ 

1)  ดานการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร  พบวาปญหาการพัฒนาบุคลากร
ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  ดานการประเมินผล
การพัฒนาบุคลากร  ในภาพรวมอยูในระดับมาก  มีคาเฉล่ียมากกวาดานอ่ืน ๆ ซ่ึงสอดคลองกบังานวจิยั
ของ วิริยะ  นาชัยเวียง  (2539, บทคัดยอ)  ไดศึกษาและทําการวิจัยเรื่องปญหาการพัฒนาบุคลากร
ในสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ  เขตการศึกษา 10  ผลการวิจัยพบวา  ปญหาการพัฒนาบุคลากร
ดานการติดตามและประเมินผลมีปญหาอยูในระดับมาก  สอดคลองกับงานวิจัยของ คลารค  (Clark, 
1970, p. 2707-A)  ไดวิจัยประเมินผลเลือกวิธีการจัดอบรมสงเสริมครูประจําการ  โดยการสอบถาม
ครูใหญโรงเรียนในมลรัฐโอคลาโฮมา  ไดวิจัยประเมินผลเลือกวิธีการจัดอบรมสงเสริมครูประจําการ 
พบวา ควรเร่ิมจากปญหาความตองการของครูวิธีตางๆ ท่ีจัดสงเสริมใหครูประจําการไดมีการกําหนด
เปาหมายเฉพาะอยาง  และจําเปนตองมีการวางแผนในการประเมินผลอยางมีประสิทธิภาพ  ท้ังนี้
อาจเปนเพราะโรงเรียนยังขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถในการประเมินผลการพัฒนา

บุคลากรอยางเปนระบบ และตอเนื่อง เปนรูปธรรม  ไมนําผลการประเมินท่ีไดแจงใหผูท่ีเกี่ยวของ
รับทราบเพ่ือนําไปใชในการแกไขปรับปรุงพัฒนางานในคร้ังตอไป  จึงทําใหมีปญหาในระดับมาก  

 2)  ดานการกําหนดความจําเปนในการพัฒนาบุคลากร  โดยภาพรวม  พบวาปญหา
การพัฒนาบุคลากร  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  ดานการกําหนดความจําเปน
ในการพัฒนาบุคลากร  อยูในระดับปานกลาง  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สมพร  เสวีวัลลภ  (2539, 
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หนา 72)   มีการพัฒนาตามข้ันตอนการพัฒนาบุคลากร  การกําหนดความจําเปนในการพัฒนาบุคลากร  
มีการกําหนดนโยบาย  จุดมุงหมาย  และมีการสํารวจความตองการของบุคลากร  การวางแผนพัฒนา
บุคลากร  มีการกําหนดแผนงาน  โครงการพัฒนาบุคลากรในแผนปฏิบัติงานประจําปของโรงเรียน  
เพ่ือพัฒนาความรู  ทักษะ  และเจตคติ  ในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน การปฏิบัติกิจกรรม
การพัฒนาบุคลากรมีการจัดประชุม  อบรมเชิงปฏิบัติการ  การศึกษาดูงาน  การฝกอบรม  การสัมมนา
ทางวิชาการ  การปฐมนิเทศ  การศึกษาเพิ่มเติม  และการหมุนเวียนสับเปล่ียนงาน การประเมินผล
การพัฒนาบุคลากรมีการประเมินผลตามแผนงาน  โครงการที่กําหนดไว สอดคลองกับงานวิจัยของ
สถาพร  กรีธาธร  (2540, หนา 74)  ไดศึกษาวิจัยเร่ือง  การศึกษาสภาพและปญหาการดําเนินงานของ
ศูนยพัฒนาการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ 
ผลการวิจัยพบวาดานการพัฒนาบุคลากร  มีการศึกษาสภาพความตองการและความจําเปนในการพัฒนา
บุคลากร  มีการวางแผนการจัดทําโครงการไวในแผนปฏิบัติงาน  มีการดําเนินการพัฒนาบุคลากร 
โดยใชกิจกรรมฝกอบรม  สัมมนา  และศึกษาดูงาน  สวนการประเมินผลพัฒนาบุคลากรจะประเมิน
เม่ือส้ินสุดการดําเนินการ  สอดคลองกับงานวิจัยของ ประยูรศักดิ์  มงคลประสิทธ์ิ  (2540, หนา 76) 
ไดศึกษาวิจัยเร่ือง  การศึกษาการจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนประถมศึกษา  ตามโครงการ
ขยายโอกาสทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบวา  มีการกําหนดนโยบาย
ดานการพัฒนาบุคลากรโดยมีคณะกรรมการจากกรุงเทพมหานครสํานักการศึกษา  สํานักงานเขต 
ผูบริหารโรงเรียน  และนักวิชาการเปนผูกําหนด  มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาใหมีความรู  ความสามารถ
และทักษะวิชาชีพ  มีการกําหนดแผนและโครงการไวในแผนพัฒนาการศึกษาและแนวทาง

ในการดําเนินการ  สอดคลองกับงานวิจัยของ พรรณี  ล้ิมเจริญ  (2541, หนา 227)  ไดทําการศึกษา
ความตองการแนวทางการพัฒนาบุคลากร  โรงเรียนสังกัดเทศบาล  และเมืองพัทยา  เขตการศึกษา 12 
พบวา  ระดับความตองการและการตอบสนองการพัฒนาบุคลากรของผูบริหาร  และครูอาจารย 
ในโรงเรียนเทศบาล  และเมืองพัทยา  มีความตองการใหพัฒนาบุคลากร  อยูในระดับปานกลาง 
แสดงใหเห็นวาในการหาความจําเปน  ในการพัฒนาบุคลากรมีปญหาที่ตองรับการพัฒนา  ทั้งนี้
อาจเปนเพราะโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  ไมมีหลักฐาน
การดําเนินการสํารวจความตองการ  หรือทําแบบสอบถามบุคลากร  อยางจริงจัง  เพื่อสอบถาม
ความตองการการเขารับการฝกอบรม  ในเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานในความรับผิดชอบ  และ
นําความรูไปปรับปรุงงานท่ีตนปฏิบัติอยู  โรงเรียนยังไมใหความสําคัญในดานการกาํหนดความจาํเปน
ในการพัฒนาบุคลากร 

  3)  ดานการดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร  โดยภาพรวม  พบวา  ปญหาการพัฒนา
บุคลากร  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  ดานการดําเนินการตามแผนการพัฒนา
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บุคลากร  อยูในระดับปานกลาง  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ  วิริยะ  นาชัยเวียง  (2539, บทคัดยอ) 
ไดศึกษาและทําการวิจัยเรื่องปญหาการพัฒนาบุคลากรในสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ 
เขตการศึกษา  10  ผลการวิจัยพบวา ปญหาการพัฒนาบุคลากรในสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ 
เขตการศึกษา  10  โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาดานการติดตาม
และประเมินผลการพัฒนาบุคลากรมีปญหาอยูในระดับมาก  สวนปญหาดานการกําหนดความจําเปน
ในการพัฒนาบุคลากร  ดานการวางแผนการพัฒนาบุคลากร  และดานการดําเนินการตามแผนการพัฒนา
บุคลากร  มีปญหาอยูในระดับปานกลาง  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ จอหนสเตอรส  (Johnstors, 
1971, p. 212; อางถึงใน สุวิทย  บัวบาน, 2546, หนา 54)  ไดทําการศึกษาแรงจูงใจของครู  และ
บุคลากรทางการศึกษาที่จะเขารับการศึกษาระหวางประจําการ  พบวา  สภาพการพัฒนาบุคลากร
ของขาราชการครู  สามารถจัดไดหลายวิธี  แตวิธีท่ีจัดมากที่สุด  คือ  การฝกอบรม  ปญหาที่พบ
ในการพัฒนาบุคลากร  คือ  ขาดงบประมาณ  บุคลากรไมเห็นความสําคัญและความจําเปน

ในการพัฒนาบุคลากร  ขาดส่ิงอํานวยความสะดวก บุคลากรไมนําความรูท่ีไดจากการพัฒนาไปใช
ในการพัฒนาตนเองและโรงเรียน  ครูมีภาระงานมากไมมีเวลา การพัฒนาบุคลากรไมทั่วถึง 
สอดคลองกับงานวิจัยของ โรเจอร  (Rogers, 1977, p. 3227-A; อางถึงใน สุวิทย บัวบาน, 2546, หนา 52) 
ไดสํารวจความตองการของครูเกี่ยวกับความสามารถในการใชศูนยส่ือการศึกษาของโรงเรียน  พบวา
ครูสวนมากเห็นความสําคัญของการฝกอบรมตองการฝกอบรมเพิ่มเติมในการผลิตส่ือการสอนประเภท

ตาง ๆ เพื่อจะไดสามารถนําไปประยุกตใชในหองเรียน  สอดคลองกับงานวิจัยของ แมนเนทธ  (Maneth, 
1988, 2455-A)  เร่ือง  “การปฏิบัติการพัฒนาบุคคลท่ีคณะวิทยาลัยเคนซัส : วิเคราะหผลการรับรู” 
โดยมีวิทยาลัยท้ังส้ิน  19  แหง  พบวา  การดําเนินการพัฒนาบุคลากรท่ีทํามากในวิทยาลัย  คือ 
การทัศนศึกษาวิชาชีพ  ไดแก  การรวมประชุมนอกสถาบัน  การทํางานวิทยาลัย  การแสดงผลงาน
หรือการประชุม  อบรม  เร่ือง  เทคนิคการสอน  การเยี่ยมเยียนสถาบันอ่ืน ๆ และการปฐมนิเทศหรือ
โปรแกรมกอนปฏิบัติหนาท่ี  ท้ังนี้อาจเปนเพราะโรงเรียนขาดงบประมาณในการดําเนินการตามแผน 
การพัฒนาบุคลากร  ทําใหไมสามารถดําเนินการตามแผนการพัฒนาบุคลากรใหบรรลุเปาหมาย  และ
สอดคลองกับความตองการของบุคลากร  บุคลากรในโรงเรียนจะตองทําความเขาใจและศึกษาหาความรู  
เกี่ยวกับบทบาทการมีสวนรวมในการดําเนินการตามแผนการพัฒนาบุคลากรอยางเต็มกําลังความสามารถ   
   4)  ดานการวางแผนพัฒนาบุคลากร  โดยภาพรวม  พบวา  ปญหาการพัฒนาบุคลากร
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  ดานการวางแผนการพัฒนาบุคลากร  อยูใน
ระดับปานกลาง  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ วิริยะ  นาชัยเวียง  (2539, บทคัดยอ)  ไดศึกษาและ
ทําการวิจัยเร่ืองปญหาการพัฒนาบุคลากรในสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ  เขตการศึกษา  10 
พบวา  ดานการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากรมีปญหาอยูในระดับมาก  ซ่ึงสอดคลองกับ
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งานวิจัยของ อัคคกฤต  เชยชิต  (2542, บทคัดยอ)  เร่ือง  ปญหาการพัฒนาบุคลากรประเภทขาราชการ
พลเรือนสามัญ  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระแกว  ดานการวางแผนการพัฒนาบุคลากร 
พบวา ปญหาการวางแผนการพัฒนาบุคลากร  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระแกว 
โดยรวมมีปญหาอยูในระดับปานกลางคอนขางสูง  สอดคลองกับงานวิจัยของ วาเรน  (Warren, 1974, 
p. 3561-A)  ไดวิจัยเรื่องแนวปฏิบัติในการสงเสริมครูประจําการโดยสอบถามครูปฏิบัติการสอน
ในโรงเรียนระดับ  5-9  จากทุนของสหรัฐอเมริกา  พบวา  ควรใหครูมีโอกาสรวมในการวางแผน
เสนอวิธีการจัดสงเสริมครูประจําการ  ควรกําหนดจุดมุงหมายเฉพาะอยางในการจัดแตละครั้งและ
มีการประเมินผลใหสอดคลองกับจุดมุงหมายท่ีวางไว สอดคลองกับงานวิจัยของ แบลงคส  (Blanks, 
1991, p. 2766-A)  ไดศึกษาวิจัยรูปแบบของงานสําหรับผูท่ีทําหนาท่ีการบริหารงานบุคคลภายในระบบ
โรงเรียนชุมชนในมลรัฐ  แคโรไรนาเหนือสหรัฐอเมริกา  พบวาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน
จําเปนตองกําหนดความสําคัญกอนหลังโดยเฉพาะงบประมาณและการวางตัวทํางานหรือตําแหนง

ของบุคลากร  สอดคลองกับงานวิจัยของ คริสต้ี  (Christy, 1991, p. 160)  ไดศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา
บุคลากรอยางเปนระบบเพื่อพัฒนาผูนําทางดานการศึกษาและการบริหารที่เกี่ยวของใหเขาใจเกี่ยวกับ

ยุทธวิธีการวางแผนและการเตรียมการเพื่อใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางดานการพัฒนาบุคลากร  ท้ังนี้
อาจเปนเพราะบุคลากรในโรงเรียนยังขาดความรู ความสามารถในการวางแผนการพัฒนาบุคลากร 
ทําใหขาดความชัดเจนในการกําหนดแผนและเปาหมายการพัฒนาบุคลากร ท่ีเหมาะสม  สอดคลองกับ
ความจําเปน  โดยใหบุคลากรท่ีเกี่ยวของมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายสงเสริมการพัฒนาบุคลากร 
จึงจําเปนตองมีการพัฒนาตอไป  

 5.2.3  การเปรียบเทียบปญหาการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกดัสํานกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  โดยจําแนกตามสถานภาพของกลุมตัวอยางท่ีผูวจิยัตองการศกึษา 
3  ดาน  ไดแก  สถานภาพดานตําแหนง  วุฒิการศึกษา   และประสบการณในการทํางาน  มีรายละเอียด
ดังนี้  
 1)  เปรียบเทียบปญหาการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  จําแนกตามตําแหนง  พบวา  กลุมผูบริหารและครูมีความเห็นตอ
ปญหาการพัฒนาบุคลากร  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  ในภาพรวมและ
รายดานแตกตางกันอยางไมมีมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี  .05  ไมสอดคลองกับสมมุติฐานท่ีตั้งไว  ผูบริหาร
และครูพบปญหาการพัฒนาบุคลากรในระดับใกลเคียงกัน ยกเวนดานการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี  .05  โดยผูบริหารมีความคิดเห็นตอปญหาดานการประเมินผล
การพัฒนาบุคลากรสูงกวาความคิดเห็นของครู  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ  ประพันธ  คํานับภา 
(2536, บทคัดยอ)  ศึกษาเร่ือง  ปญหาการพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยพลศึกษา  พบวา  การพัฒนา
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บุคลากรของวิทยาลัยพลศึกษา  จําแนกตามสถานภาพในการดํารงตําแหนงหนาท่ี  ผูบริหารและอาจารย 
อยูระดับปานกลาง  ซ่ึงไมแตกตางกัน  สอดคลองกับงานวิจัยของ สมชาติ รชตวิฑูร  (2547,  บทคัดยอ) 
ไดศึกษาและทําการวิจัย  เร่ือง  การศึกษาปญหาและการแกปญหาการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดนครราชสีมา  ปญหาการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนมัธยมศึกษา  
สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดนครราชสีมา  ตามความคิดเห็นระหวางผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน  
ไมแตกตางกัน  ท้ังนี้อาจเปนเพราะผูบริหารมีการกระตุนใหทุกคนในโรงเรียนเกิดความกระตือรือรน
และเห็นความสําคัญของการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพ  และทุกฝายในโรงเรียนตางตองเผชิญกับ
ปญหาการพัฒนาบุคลากร  มีความตองการที่จะปรับปรุงระบบการพัฒนาบุคลากรของตน  
แตยังขาดบุคลากรท่ีมีความรู  ความสามารถในการพัฒนาบุคลากร   

  2)  การเปรียบเทียบปญหาการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  จําแนกตามวุฒิการศึกษา  พบวา  กลุมผูท่ีจบการศึกษาปริญญาตรี
และสูงกวาปริญญาตรีมีความเห็นตอปญหาการพัฒนาบุคลากร  ในภาพรวมและรายดานทุกดาน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 สอดคลองกับสมมุติฐานท่ีตั้งไว  ซ่ึงคาเฉล่ียความคิดเห็น
รายดานของผูท่ีจบการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีมีสูงกวาคาเฉล่ียความคิดเห็นของผูท่ีจบการศึกษา

ปริญญาตรีครูทุกดาน  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สมพิศ  โสดารัตน  (2539, บทคัดยอ)  ศึกษา
ความตองการการพัฒนาบุคลากรของขาราชการสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ  ในเขตการศึกษา 
พบวา  ขาราชการที่มีวุฒิตางกัน  มีความตองการพัฒนาบุคลากร  โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .001  ซ่ึงสอดคลองกับ ระวี  แสงสวาง  (2547, บทคัดยอ)  พบวา  ปญหาการพัฒนา
บุคลากรในโรงเรียนเอกชน  ระดับประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาระยอง  เขต 1 
จําแนกตามวุฒิการศึกษา  พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  โดยครูท่ีมี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไปมีปญหาการพัฒนาบุคลากร  มากวาครูท่ีมีวุฒิการศึกษาตํ่ากวา
ปริญญาตรี  ท้ังนี้เนื่องจากผูท่ีมีวุฒิการศึกษาสูงจะเปนคนท่ีตื่นตัวทางการศึกษา  มีความเขาใจและ
ศึกษาหาความรูเกี่ยวกับบทบาทการมีสวนรวมในการดําเนินการตามแผนการพัฒนาบุคลากร  และ
ยอมรับผลการประเมินนําไปใชปรับปรุงการพัฒนาตนเองในคร้ังตอไป  ผูท่ีจบการศึกษาสูงกวา
ปริญญาตรีจึงมองเห็นและตระหนักถึงปญหา ความตองการ  การพัฒนาบุคลากร  หากคนเหลานี้
เปนแกนนําในการแกปญหา  จะทําใหการพัฒนาบุคลากรประสบความสําเร็จ  
  3)  การเปรียบเทียบปญหาการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  จําแนกตามประสบการณในทํางาน  พบวา  กลุมผูท่ีมีประสบการณ
ในการทํางานนอยกวา  20  ป  และตั้งแต  20  ปขึ้นไป  มีความเห็นตอปญหาการพัฒนาบุคลากร  
ในภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05  ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐาน
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ท่ีตั้งไว  ผูท่ีมีประสบการณในการทํางานนอยกวา  20  ป  และต้ังแต  20  ปข้ึนไป  พบปญหาการพัฒนา
บุคลากรในระดับใกลเคียงกัน  ซ่ึงสอดคลองกับ  ประพันธ  คํานับภา  (2536, บทคัดยอ)  ศึกษาเร่ือง 
ปญหาการพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยพลศึกษา  พบวา  การพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยพลศึกษา 
จําแนกตามสถานภาพในการดํารงตําแหนงหนาท่ี  ผูบริหารและอาจารย  อยูระดับปานกลาง  ซ่ึงแตกตางกนั
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  สอดคลองกับ พิทยา  ศิริธํารง  (2544, บทคัดยอ)  ศึกษาความตองการ
พัฒนาบุคลากรของขาราชการพลเรือน  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดชลบุรี  พบวา 
บุคลากรที่มีประสบการณในการทํางานมากมีความตองการ  การพัฒนามากกวาบุคลากรท่ีมีประสบการณ
ทํางานนอย  สอดคลองกับ ระวี  แสงสวาง  (2547, บทคัดยอ)  ศึกษาเร่ือง  ปญหาการพัฒนาบุคลากร
ของครูโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระยอง  เขต 1  พบวา 
ครูท่ีมีประสบการณมากมีปญหามากวาครูมีประสบการณนอย  ซ่ึงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ซ่ึงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  สอดคลองกับ วาสนา  สงวนทรัพย (2549, บทคัดยอ)  ศึกษาเร่ือง 
ปญหาการพัฒนาบุคลากรของครูโรงเรียนเอกชน  ระดับประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ฉะเชิงเทรา  เขต 2  มีปญหาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05  โดยครูท่ีมีประสบการณมาก 
มีปญหามากกวาครูท่ีมีประสบการณนอย  ท้ังนี้อาจเปนเพราะในโรงเรียนเดียวกันไมวาผูท่ีมีอายุงานมาก
หรือนอย เม่ือทํางานก็จะตองพบกับปญหา  ซ่ึงปญหาท่ีเปนปจจัยหลักคือปญหาขาดแคลนงบประมาณ
ในการดําเนินการตามแผนการพัฒนาบุคลากรใหบรรลุเปาหมาย  และสอดคลองกับความตองการ
ของบุคลากร  
   

5.3  ขอเสนอแนะ 
 
 5.3.1  ผูวิจัยขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชวิจัย  ดังนี้ 

1)  ดานการกําหนดความจําเปนความจําเปน  
  (1)  โรงเรียนควรสงเสริมสนับสนุน  กระตุนใหบุคลากรเกิดแรงจูงใจในการพัฒนา
ตนเอง อยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง  เพื่อประสิทธิภาพของงาน  
  (2)  โรงเรียนควรมีการพัฒนาครู  ใหมีความชํานาญในการวิเคราะหขอมูล
การพัฒนาบุคลากรเขาใจ 
  2)  ดานการวางแผนพัฒนาบุคลากร 
  (1)  โรงเรียนควรมีการกําหนดเปาหมายในการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน
ใหชัดเจน 
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  (2)  โรงเรียนควรมีระบบการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากร

ใหแตละฝายเพียงพอ 
  3)  ดานการดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร 
  (1)  โรงเรียนควรจัดหาวิทยากรท่ีมีคุณภาพมาใหความรู  ตรงตามวัตถุประสงค
ของการพัฒนาบุคลากร 
  (2)  โรงเรียนควรมีการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรท่ีมีระบบ 
  4)  ดานการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร 
  (1)  การประเมินผลการพัฒนาบุคลากรนั้นจะตองประเมินทั้งกอนและ

หลังการพัฒนา  และแจงใหบุคลากรรับทราบ  เพื่อจะไดรูถึงผลการพัฒนาของตนวาดีข้ึนหรือไม 
และควรปรับปรุงสวนใด 
  (2)  การประเมินผลการพัฒนาบุคลากรจะตองทําอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
และนําผลการประเมินท่ีไดไปใชในการแกไขปรับปรุงพัฒนางานในคร้ังตอไป     
  5.3.2  ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

 1)  ควรศึกษาวิจัยศึกษาแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองของผูบริหารและครู  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีฉะเชิงเทรา เขต 2 

 2)  ควรศึกษาวิจัยเชิงเปรียบเทียบปญหาการพัฒนาบุคลากร สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีฉะเชิงเทราเขต 2 จําแนกตามชวงช้ัน 

 3)  ควรศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาบุคลากร 
 4)  ควรศึกษาการพัฒนาและการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากร  สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีฉะเชิงเทรา เขต 2 ตามทัศนะของผูบริหารและครู 
  5)  ควรศึกษาปญหาการจัดกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาบุคลากร  สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีฉะเชิงเทราเขต 2  

 
 
 
 
 
 
 

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



 

69 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการอางอิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

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



 

70 

รายการอางอิง 
 

กัญยา  ไกรจะบก.  (2545).  การพัฒนาบุคลากรของขาราชการครูโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัด  
  สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอคลองหาด จังหวัดสระแกว. ปริญญานิพนธ  กศ.ม.  
  สาขาวิชาบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยบูรพา. 

 กระทรวงศกึษาธิการ.  (2539).  นโยบายการพัฒนาขาราชการครู.  กรุงเทพมหานคร : พิมพอักษร. 
_______.  (2545).  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ 2) พ.ศ. 2545.   

  กรุงเทพมหานคร : พริกหวานกราฟฟค 
_______.  (2546).  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2546   
               และกฎกระทรวงแบงสวนราชการ.  กรุงเทพฯ : องคการรับสงสินคาและพัสดุภณัฑ.               
เครือวัลย  ล่ิมอภิชาติ.  (2531).  หลักและเทคนิคการจดัการฝกอบรมและการพัฒนา.  กรุงเทพมหานคร:    

  สยามศิลปการพิมพ.  
ชาญชัย  ลวิตรังสิมา  และเชิดวิทย  ฤทธิประศาสน.  (2521).  การพัฒนาบุคลากร.  กรุงเทพมหานคร:  

  มหาวิทยาลัยรามคําแหง.  
ชาญชัย  อาจินสมาจาร.  (2541).  การบริหารการศึกษา  (พิมพคร้ังท่ี 2).  กรุงเทพมหานคร: พิมพดี. 
นพพงษ  บุญจิตราดุลย.  (2539).  เอกสารประกอบการบรรยายวิชาสัมมนาเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา 2.   

  ภาควิชาบริหารการศึกษา  จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย.  
นารีนชุ  สมวาสนาพานิช.  (2544).  การศึกษาสภาพและปญหาการพัฒนาบุคลากร ในโรงเรียนอนุบาล  

  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เขตการศึกษา 1. วิทยานิพนธ  ค.ม.   
  สาขาวิชาบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย.  

ประชา  เตรัตน.  (2530).  การวางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองคการ.  ม.ป.ท. 
ประชุม รอดประเสริฐ.  (2533).  นโยบายและการวางแผน : หลักการและทฤษฎี.  กรุงเทพมหานคร:  

  เนติกุลการพิมพ. 
ประพันธ  คํานับภา.  (2536).  ปญหาการพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยพลศึกษา.  วิทยานิพนธ กศ.ม.  

  ภาควิชาบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยบูรพา. 
ประยูรศักดิ์ มงคลประสิทธ์ิ.  (2540).  การศึกษาการจดักจิกรรมการพฒันาบุคลากรในโรงเรียน 

  ประถมศึกษาตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดกรุงเทพมหานคร.  
  วิทยานิพนธ  ค.ม. สาขาวิชาบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

พนัส หันนาคินทร.   (2526).  การบริหารงานบุคคลในโรงเรียน. กรุงเทพมหานคร: พิฆเณศ.  
พยอม วงศสารศรี.  (2531).  องคการและการจัดการ.  กรุงเทพมหานคร: พรานนกการพิมพ.  

 

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



 

71 

พรรณี  ล้ิมเจริญ.  (2541).  ความตองการ การตอบสนองและแนวทางพัฒนาบุคลากรโรงเรียน   
  สังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา  เขตการศึกษา 12.  ปริญญานิพนธ  กศ.ม. สาขาวิชา 

    บริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยบูรพา. 
พิทยา  ศิริธํารง.  (2544).  ความตองการพัฒนาบุคลากรของขาราชการพลเรือน สังกัดสํานักงาน 

  การประถมศึกษาจังหวัดชลบุรี. ปริญญานิพนธ  กศ.ม. สาขาวิชาบริหารการศึกษา   
  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยบูรพา. 

ไพฑูรย  สินลารัตน.  (2520).  ขอสังเกตเกีย่วกับการพัฒนาคณาจารยในสหรัฐอเมริกา.  ขาวสาร  
  หนวยพัฒนาคณาจารยดานการเรียนการสอน 1. 13-14. 

ภิญโญ สาธร.  (2526).  หลักการบริหารการศึกษา.  กรุงเทพมหานคร: คุรุสภาลาดพราว. 
เมธี  ปลันธนานนท.  (2529).  การบริหารงานบุคคลในวงการศึกษา  (พมิพคร้ังท่ี 2).    

  กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร. 
ระวี แสงสวาง.  (2547).  ปญหาการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษา  สังกัด  

  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาระยอง เขต 1. ปริญญานพินธ  กศ.ม. สาขาวชิาบริหารการศึกษา  
  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยบูรพา. 

วาสนา  สงวนทรัพย.  (2549).  ปญหาการพฒันาบุคลากรของครูโรงเรียนเอกชน ระดบัประถมศึกษา   
  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2.  ปริญญานพินธ กศ.ม. สาขาวิชา 
  บริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยบูรพา. 

วิจิตร อาวะกุล.  (2540).  การฝกอบรม (พิมพคร้ังท่ี 2).  กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  
วิริยะ  นาชัยเวยีง.  (2539).  ปญหาการพัฒนาบุคลากรในสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ  

  เขตการศึกษา 10.  วิทยานพินธ  กศ.ม. สาขาวิชาบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  

ศรีอรุณ  เรศานนท.  (2532).  การจัดการงานบุคคล  (พิมพคร้ังท่ี 2).  กรุงเทพมหานคร: 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

สถาพร กรีธาธร.  (2540).  การศึกษาสภาพและปญหาการดําเนินงานของศูนยพัฒนาการศึกษาระดับ 
  กอนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ.  วิทยานิพนธ   
  ค.ม.  สาขาวิชาบริหารการศึกษา  บัณฑิตวทิยาลัย  จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

สถิตย  เกตุเล็ก. (2544).  การพัฒนาบุคลากรของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัสํานักงาน  
  การประถมศึกษา จังหวัดสระแกว.  ปริญญานิพนธ  กศ.ม. ภาควิชาบริหารการศึกษา  
  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยบูรพา.  

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



 

72 

สมชาติ  รชตวิฑูร.  (2547).  การศึกษาปญหาและการแกปญหาการพัฒนาบุคลากรโรงเรียน  
  มัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดนครราชสีมา. ปริญญานิพนธ  ค.ม.  

    คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. 
สมพงศ  เกษมสิน.   (2526)  การบริหารงานบุคคลแผนใหม  (พิมพคร้ังท่ี 5).  กรุงเทพมหานคร:  

  ไทยวัฒนาพานิช. 
สมพร  เสวีวัลลภ.  (2539).  การศึกษาสภาพและปญหาการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนประถมศึกษา   

  สังกัดกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ  ค.ม. ภาควิชาบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  

สมพิศ  โสดารัตน.  (2539).  การศึกษาความตองการการพัฒนาบุคลากรของขาราชการสังกัด  
  สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอในเขตการศึกษา 4. ปริญญานิพนธ  กศ.ม. สาขาวิชา 
  บริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา . 

สมาน  รังสิโยกฤษฎ.  (2541).  ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  (พิมพคร้ังท่ี 19).   
  กรุงเทพมหานคร: สวัสดิการสํานักงาน ก.พ.  

สนานจิตร  สุคนธทรัพย.  (2538).  การวางแผน. (เอกสารประกอบคําบรรยายวิชาการวางแผนการศึกษา).   
   ภาควิชาบริหารการศึกษา  คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2. (2550).  แผนปฏิบัติการประจําป 2551. ฉะเชิงเทรา:  

  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2.  
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ.  (2550).  แผนพัฒนาเศรษฐกจิและ 

  สังคมแหงชาติ ฉบับ 10 (พ.ศ. 2550-2544). กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการ 
  พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ.  

สํานักงานปฏิรูปการศึกษา.  (2545).  การปฏิรูปการศึกษาไทย. กรุงเทพมหานคร: สํานักงาน 
  ปฏิรูปการศึกษา.   

สุรีรัตน  เอ่ียมสกุล.  (2542).  การศึกษากระบวนการพฒันาบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด  
  กรมสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ  ค.ม. สาขาวิชาบริหารการศึกษา  
  บัณฑิตวิทยาลัย  จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

สุวิทย  บัวบาน.  (2546).  การพัฒนาบุคลากรครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงาน 
  การประถมศึกษาอําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี. ปริญญานิพนธ  กศ.ม. สาขาวิชา 
  บริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยบูรพา.  

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



 

73 

อัคคกฤต  เชยชิต.  (2542).  ปญหาการพัฒนาบุคลากรประเภทขาราชการพลเรือนสามัญ  สังกัด 
  สํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดสระแกว. ปริญญานิพนธ กศ.ม. สาขาวิชาบริหารการศึกษา   
  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยบูรพา.  

อุดมลักษณ  กลุพิจิตร.  (2530).  ศูนยการเรียนสําหรับเดก็อนุบาล รักลูก 6.  กรุงเทพมหานคร:  
    เอส ดี เพรส. 
อุทัย  บุญประเสริฐ.  (2532).  การวางแผนการศึกษา.  กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
  .  (2538).  การวางแผนและการจัดระบบแผนงานในโรงเรียน.  กรุงเทพมหานคร:  

  เอส ดี เพรส. 
อุทัย  หิรัญโต.  (2531).  หลักการบริหารงานบุคคล (พิมพคร้ังท่ี 2). กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร.  
เอกชัย  กี่สุขพนัธ.  (2527).  หลักบริหารการศึกษาท่ัวไป (พิมพคร้ังท่ี 2).  กรุงเทพมหานคร:  

  อนงคศิลปการพิมพ. 
    .  (2538).  การบริหารทักษะและการปฏิบัติ  (พิมพคร้ังท่ี 3).  กรุงเทพมหานคร: สุขภาพใจ. 
เอกวิทย  ณ  ถลาง.  (2520).  แผนการศึกษาแหงชาติ 2520.   กรุงเทพมหานคร: ศูนยวัสดุการศึกษา  
   กระทรวงศกึษาธิการ.  
Best, J.W.  (1993).  Research in Education. Boston, MA : Allyn and Bacon. 
Best, J.W. & Kahn, J.V.  (1993).  Research in Education. (7th ed.). Boston : Allyn and Bacon.  
Bishop, Lesis J.  (1979).  Staff Development and Instructional Improvement Plan and Procedures.    

  Boston : Allyn and Bacon.  
Blanks, E. B.  (1991).  A model job description for the personnel administrator position in north  

  Carolina public school system. North Carolina : The University of North Carolina at  
  Greensboro. 

Castetter, William B.  (1976).   The Personnel Function in Educational Administration.  New York:   
  Macmillan. 

   .  (1992).  The Personnel Function in Educational Administration.  (5 th ed.).  New York:  
  Macmillan. 

   .  (1996).  The Human Resource Function in Educational Administration      
  (6 th ed.).  New Jersey: Macmillan.  

Christy, D. (1991). Planned change for personal development : Strategies planning and the  
  CSPD mid – south regional resource center. Lexington: Document Reproduction series.  

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



 

74 

Clark, A.R.  (1970,December).  A teacher evaluation of selected method of in – service education.  
  Dissertation Abstracts International, 31 (6).   

Cronbach, Lee Joseph. (1970). Essentials of psychological Testing  (3 rd ed) New York: Harper   
   and  Row.  
Harbison, Harry J.  (1968).  Educational Planning- Programming – Budgeting : A systems  

  Approach. Englewood Cliff, N.J. : Prentice – Hall. 
Heneman, H.G. et al.  (1983).  Personnel / Human Resource Management. Illinois : Richard D. lrwin. 
Krejcie, R.V.  & Morgan, D.W.  (1970).  Determining sample size for research activities.   

  Educational and Psychological Measurement, 30 (3), 607-608. 
Maneth, Paul E.  (1988).  Faculty Development Practices at Kansas’ Community Colleges;   

  Analysis of their Perecived Effectiveness. Dissertation Abstracts International, 2 (10). 
Warren, F.M. (1974). Analysis  of  guidelines  for in-service  teacher  education  practice  in  

  selected  School-grades 5-9.  Dissertation Abstracts International, 35 (6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

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



 

75 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

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



 

76 

 
 

 
 

 
 
 

 
ภาคผนวก  ก 

รายนามผูเช่ียวชาญ 
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รายนามผูเชี่ยวชาญ 
 

1. ช่ือ  นางเกศินี  นันทวิสิทธ์ิ 
ตําแหนง  ศึกษานิเทศก คศ. 4 วิทยฐานะ เช่ียวชาญ   
หัวหนากลุมนเิทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  จังหวดัฉะเชิงเทรา 

2. ช่ือ  นายซันโย สังวรดี 
ตําแหนง  ผูอํานวยการชํานาญการ  โรงเรียนบานหนองปลาซิว 
อําเภอทาตะเกยีบ  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

3. ช่ือ  นางจิรนันท  ปนเกิด 
  ตําแหนง  ครูชํานาญการ  โรงเรียนสนามชัยเขต 
อําเภอสนามชัย  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

4. ช่ือ  นายคณิต  ยวงสุวรรณ 
ตําแหนง  ศึกษานิเทศก คศ. 3 วิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ  
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2 จังหวดัฉะเชิงเทรา 

5. ช่ือ  นางปยะพร  บุญดี 
ตําแหนง ครูชํานาญการ  โรงเรียนบานหนองประโยชน 
อําเภอทาตะเกยีบ  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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หนังสือราชการ 
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ภาคผนวก  ค 

คาความสอดคลองระหวางเน้ือหากับจุดประสงค 
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หาคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย 
  
 หาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา  โดยใหผูเช่ียวชาญเปนคนพิจารณาแบบสอบถามวาขอคําถาม
แตละขอวัดไดตรงตามส่ิงท่ีตองการวัด  เนื้อหา  หรือวัตถุประสงค มากนอย เพียงใด  โดยใชเกณฑ
การประเมินดังนี้ 
  ใหคะแนน   +1   หมายถึง   แนใจวาแบบสอบถามวัดตรงจุดประสงค / เนื้อหานั้น 
  ใหคะแนน    0  หมายถึง  ไมแนใจวาแบบสอบถามวัดตรงจุดประสงค / เนื้อหานั้น 
  ใหคะแนน   -1 หมายถึง   แนใจวาแบบสอบถามวัดไมตรงจุดประสงค / เนื้อหานั้น 
 แลวนําขอมูลท่ีไดจากการพิจารณาของผูเช่ียวชาญ หาคาความสอดคลองระหวางขอคําถาม
แตละขอกับจุดประสงค หรือเนื้อหา (หรือ IOC) จากสูตร 
 

  IOC   =  
N

R∑  

 
  เม่ือ  ∑R   แทน  ผลรวมคะแนนการพิจารณาของผูเช่ียวชาญ 
                N   แทน  จํานวนผูเช่ียวชาญ 
 เกณฑการตัดสินคา IOC  ถามีคาต้ังแต 0.5 ข้ึนไป  แสดงวา ขอคําถามน้ันวดัไดตรงตาม
จุดประสงคหรือตรงตามเน้ือหานั้น  แสดงวาขอคําถามนั้นใชได 
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คาความสอดคลองระหวางขอคําถามแตละขอกับจุดประสงค 
 

ปญหาการพัฒนาบุคลากร  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  จํานวน 
4  ดาน  คือ  1.  การกําหนดความจําเปนในการพัฒนาบุคลากร  2.  การวางแผนการพัฒนาบุคลากร  
3.  การดําเนินการตามแผนการพัฒนาบุคลากร  และ 4.  การประเมินผลการพัฒนาบุคลากรตาม
ความคิดเห็นของผูบริหารและครู   

 

ระดับความคดิเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 

ขอท่ี  
ปญหาในการพัฒนาบุคลากร 

1 2 3 4 5 
รวม 

คา 
IOC 

สรุป 

 
 

1. 

1. การกําหนดความจําเปนในการพัฒนา
บุคลากร 
 โรงเรียนมีปญหาจากการพจิารณาหา 
ความจําเปนในการพัฒนาบุคลากร 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1 ใชได 

2. โรงเรียนมีปญหาจากการขาดวิธีกําหนด

เกณฑมาตรฐานดานตางๆ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 
3 โรงเรียนมีปญหาจากการขาดการสํารวจ

ความจําเปนในการพัฒนาบุคลากร +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 
4. โรงเรียนมีปญหาขาดวิธีการสํารวจ 

เพื่อกําหนดมาตรฐานความจําเปน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 
5. โรงเรียนมีปญหาจากการที่บุคลากร 

ในโรงเรียนขาดความกระตือรือรน 
ในการพัฒนาตนเอง +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

6. โรงเรียนมีปญหาจากการใชขอมูลพัฒนา

บุคลากรของแตละบุคคล +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 
7 โรงเรียนมีปญหาจากการใชขอมูลพัฒนา

บุคลากรของแตละกลุม +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 
8. โรงเรียนขาดขอมูลในการพฒันาบุคลากร

ในแตละฝาย +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 
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ระดับความคดิเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 

 
ขอท่ี 

 
ปญหาในการพัฒนาบุคลากร 

1 2 3 4 5 
รวม 

คา 
IOC 

สรุป 

9 โรงเรียนมีปญหาจากการสังเกต 
หาความจําเปนในการพัฒนาบุคลากร +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

10 โรงเรียนขาดหลักฐานการเก็บขอมูล

ผลงานของบุคลากรแตละคนไว +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 
11 โรงเรียนไมไดกําหนดเกณฑมาตรฐาน 

การปฏิบัติงานไว +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 
12 โรงเรียนขาดวธีิดําเนินการใหเปนไปตาม

มาตรฐาน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 
13 โรงเรียนมีปญหาการพัฒนาบุคลากร 

เม่ือมีบุคลากรเขาใหม +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 
14 บุคลากรในโรงเรียนของทานไมเหน็ 

ความจําเปนในการพัฒนาตนเอง +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 
 

16 
2. การวางแผนการพัฒนาบุคลากร 
โรงเรียนขาดการวางแผนพัฒนาบุคลากร

ไวอยางชัดเจน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 
17 โรงเรียนมีปญหาการวางแผนการพัฒนา

บุคลากรท่ีเหมาะสมกับความตองการ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 
18 โรงเรียนมีปญหาการวางแผนการพัฒนา

บุคลากรท่ีสอดคลองกับความจําเปน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 
19 โรงเรียนมีปญหาการวางแผนการพัฒนา

บุคลากรเพ่ือประโยชนของสวนรวม +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 
20 โรงเรียนมีปญหาการกําหนดนโยบายท่ี

สงเสริมการพัฒนาบุคลากรไวอยางชัดเจน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 
21 โรงเรียนขาดความชัดเจนในการกําหนด

เปาหมายการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 
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ระดับความคดิเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 

 
ขอท่ี 

 
ปญหาในการพัฒนาบุคลากร 

1 2 3 4 5 
รวม 

คา 
IOC 

สรุป 

22 โรงเรียนมีปญหาขาดความชัดเจน 
ในการกําหนดแผนพัฒนาบุคลากร +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

23 โรงเรียนมีปญหาในการวางแผนพัฒนา

บุคลากรใหเปนไปตามความตองการ 
ของแตละฝาย +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

24 โรงเรียนมีปญหาในการวางแผนพัฒนา

บุคลากรใหเปนไปตามความตองการ 
ของโรงเรียน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

25 โรงเรียนไมไดกําหนดบทบาท 
ผูรับผิดชอบการพัฒนาบุคลากร 
ไวอยางชัดเจน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

26 โรงเรียนขาดบุคลากรท่ีมีความรูในเร่ือง

การวางแผนพฒันาบุคลากร +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 
27 โรงเรียนขาดการมีสวนรวมของบุคลากร

ในการวางแผนการพัฒนาบุคลากร

รวมกัน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 
28 โรงเรียนมีปญหาในการกระตุนให

บุคลากรเห็นความสําคัญของ 
การวางแผนพฒันาบุคลากร +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

29 โรงเรียนมีปญหาการจัดสรรงบประมาณ

เพื่อการพัฒนาบุคลากรของแตละฝาย +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 
30 โรงเรียนมีปญหาในการควบคุม 

การปฏิบัติงานตามแผนท่ีกําหนดไว +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 
 
 

31 

3.  การดําเนินการตามแผนการพัฒนา
บุคลากร 
โรงเรียนมีปญหาขาดการดําเนินงาน 
ตามแผนพัฒนาบุคลากร +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 
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ระดับความคดิเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 

 
ขอท่ี 

 
ปญหาในการพัฒนาบุคลากร 

1 2 3 4 5 
รวม 

คา 
IOC 

สรุป 

32 โรงเรียนมีปญหาในการดําเนินตาม

แผนพัฒนาบุคลากรใหบรรลุวัตถุประสงค 
ท่ีกําหนดไว +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

33 โรงเรียนมีปญหาในการเตรียมการดําเนนิงาน

ตามแผนท่ีกําหนดไว +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 
34 โรงเรียนมีปญหาจากบุคลากรไมเขาใจ

บทบาทการมีสวนรวมในการดําเนินการ 
ตามแผนการพฒันาบุคลากร +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

35 โรงเรียนขาดการเขารวมกิจกรรมพัฒนา

บุคลากรอยางท่ัวถึง +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 
36 โรงเรียนขาดอุปกรณในการดําเนินการ 

อยางเพียงพอ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 
37 โรงเรียนขาดอุปกรณในการดําเนินการ 

อยางมีคุณภาพ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 
38 โรงเรียนมีปญหาการดําเนินการ 

ตรงประเด็นตามแผน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 
39 โรงเรียนมีปญหาในวิธีการดาํเนินการพัฒนา

บุคลากรท่ีเหมาะสมกับบุคลากร 
 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 1 ใชได 

40 โรงเรียนมีปญหาในการดําเนินการพัฒนา

บุคลากรใหสอดคลองกับความตองการพฒันา

บุคลากร +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 
41 โรงเรียนมีปญหาการพัฒนาผูนํา 

ในการพัฒนาบุคลากรท่ีชัดเจน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 
42 โรงเรียนมีปญหาจากการขาดการส่ือสาร 

ท่ีมีประสิทธิภาพ 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 
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ระดับความคดิเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 

 
ขอท่ี 

 
ปญหาในการพัฒนาบุคลากร 

1 2 3 4 5 
รวม 

คา 
IOC 

สรุป 

43 โรงเรียนมีปญหาการประสานงาน 
ในการพัฒนาบุคลากร +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

44 โรงเรียนมีปญหาขาดวิทยากรผูใหความรู 
ท่ีมีคุณภาพตรงตามวัตถุประสงคของ 
การพัฒนาบุคลากร +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

45 โรงเรียนมีปญหาในการดําเนินกิจกรรม 
การพัฒนาบุคลากรท่ีมีระบบ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

 
46 

4. การประเมินผลการพฒันาบุคลากร 
โรงเรียนมีปญหาการติดตามผลการพัฒนา

บุคลากรหลังการพัฒนา +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 
47 โรงเรียนมีปญหาจากวิธีการตรวจสอบข้ันตอน

การดําเนนิการพัฒนา +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 
48 โรงเรียนไมทราบอุปสรรค ในการพัฒนา

บุคลากรอยางชัดเจน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 
49 โรงเรียนมีปญหาในการดําเนินการใหบรรลุ

วัตถุประสงคตามเปาหมาย +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 
50 โรงเรียนขาดการติดตามการดําเนินการ 

การพัฒนาบุคลากร +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 
51 โรงเรียนขาดการวัดผลกอนการพัฒนา +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 
52 โรงเรียนขาดการวัดผลหลังการพัฒนา +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 
53 โรงเรียนขาดการปฏิบัติ งานท่ีนําไปสู

มาตรฐาน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 
54 โรงเรียนมีปญหาขาดเคร่ืองมือ 

การประเมินผลการพัฒนาบุคลากร 
ท่ีไดมาตรฐาน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

55 โรงเรียนมีปญหาขาดการประเมินผล 
การพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 
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ระดับความคดิเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 

 
ขอท่ี 

 
ปญหาในการพัฒนาบุคลากร 

1 2 3 4 5 
รวม 

คา 
IOC 

สรุป 

56 โรงเรียนมีปญหาขาดการประเมินผล 
การพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

57 โรงเรียนมีปญหาขาดบุคลากรท่ีมีความรู 
ในเร่ืองของการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

58 โรงเรียนมีปญหาขาดบุคลากรท่ีมีความสามารถ

ในการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 
59 โรงเรียนมีปญหาจากการประเมินการพัฒนา

บุคลากรท่ีขาดการยอมรับจากบุคลากร 
ในโรงเรียน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

60 โรงเรียนมีปญหาการนําผลการประเมินท่ีได 
ไปใชในการแกไขปรับปรุงพัฒนางาน 
ในครั้งตอไป +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 
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ภาคผนวก  ง 
แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
เร่ือง  

 ปญหาการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

 
 

 

คําชี้แจง 
 
 แบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี ้
 

ตอนท่ี 1  แบบสอบถามขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2  แบบสอบถามปญหาการพัฒนาบุคลากรสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  
ตอนท่ี 3  แบบสอบถามปลายเปดเพื่อใหผูตอบแบบสอบถามเสนอแนะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม  

 
การศึกษาวิจัยคร้ังนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อนําความคิดเห็นของทานไปเปนแนวทางในการพัฒนา

บุคลากร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  ซ่ึงความคิดเห็นของทานมีความสําคัญ
เปนอยางยิ่งตอการศึกษาคร้ังนี้  กรุณาตอบแบบสอบถามตามความคิดเห็นของทานใหครบถวนสมบูรณ
ทุกขอ  คําตอบท่ีไดจากแบบสอบถามนี้จะใชเปนประโยชนเพื่อการศึกษาวิจัยเทานั้น จะไมนําไปใช
ใหเกิดความเสียหายใดๆ ตอผูตอบท้ังส้ิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวอวยพร  สุรินทรประทีป 
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา              

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
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ตอนท่ี 1 
แบบสอบถามขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 
คําชี้แจง  โปรดเขียนเคร่ืองหมาย    ลงใน (  ) หนาขอท่ีตรงกับความเปนจริง 
 

1.  ตําแหนง  จาํแนกเปน   
(  )  ผูบริหาร 
(  )  ครู 

2.  วุฒิการศึกษา  จําแนกเปน   
(  )  ปริญญาตรี   
(  )  สูงกวาปริญญาตรี 

3.  ประสบการณปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง ................. ป   
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ตอนท่ี 2  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาการพัฒนาบุคลากร  สังกัดสํานักงาน 
   เขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

คําชี้แจง  โปรดทําเคร่ืองหมาย    ลงในชองทางขวามือเพียงชองเดยีวตามความคิดเห็นของทาน 
5    หมายถึง    มีปญหาการพฒันาบุคลากรระดับมากท่ีสุด 

  4    หมายถึง    มีปญหาการพฒันาบุคลากรระดับมาก 
               3    หมายถึง    มีปญหาการพฒันาบุคลากรระดับปานกลาง 
   2    หมายถึง    มีปญหาการพฒันาบุคลากรระดับนอย 
  1    หมายถึง    มีปญหาการพฒันาบุคลากรระดับนอยท่ีสุด 

ระดับปญหา  

ขอ 
 

ปญหาการพัฒนาบุคลากร 
5 4 3 2 1 

 
1 

1. การกําหนดความจําเปนในการพัฒนาบุคลากร 
 โรงเรียนมีปญหาจากการพจิารณาหาความจําเปนในการพัฒนา
บุคลากร 

     

2 โรงเรียนมีปญหาจากการขาดวิธีกําหนดเกณฑมาตรฐาน         
ดานตางๆ 

     

3 โรงเรียนมีปญหาจากการขาดการสํารวจความจําเปน 
ในการพัฒนาบุคลากร 

     

4 โรงเรียนมีปญหาขาดวิธีการสํารวจเพื่อกําหนดมาตรฐาน              
ความจําเปน 

     

5 โรงเรียนมีปญหาจากการที่บุคลากรในโรงเรียน 
ขาดความกระตือรือรนในการพัฒนาตนเอง 

     

6 โรงเรียนมีปญหาจากการใชขอมูลพัฒนาบุคลากรของแตละบุคคล      
7 โรงเรียนมีปญหาจากการใชขอมูลพัฒนาบุคลากรของแตละกลุม      
8 โรงเรียนขาดขอมูลในการพฒันาบุคลากรในแตละฝาย      
9 โรงเรียนมีปญหาจากการสังเกตหาความจําเปนในการพัฒนา

บุคลากร 
     

10 โรงเรียนขาดหลักฐานการเก็บขอมูลผลงานของบุคลากร 
แตละคนไว 

     

11 โรงเรียนไมไดกําหนดเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานไว      
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ระดับปญหา  

ขอ 
 

ปญหาการพัฒนาบุคลากร 
5 4 3 2 1 

12 โรงเรียนขาดวธีิดําเนินการใหเปนไปตามมาตรฐาน      
13 โรงเรียนมีปญหาการพัฒนาบุคลากรเม่ือมีบุคลากรเขาใหม      
14 บุคลากรในโรงเรียนของทานไมเหน็ความจําเปนในการพัฒนา

ตนเอง 
     

15 โรงเรียนขาดบุคลากรท่ีมีความชํานาญสําหรับวิเคราะหขอมูล  
ในการพัฒนาบุคลากร 

     

 
16 

2. การวางแผนการพัฒนาบุคลากร 
โรงเรียนขาดการวางแผนพัฒนาบุคลากรไวอยางชัดเจน 

     

17 โรงเรียนมีปญหาการวางแผนการพัฒนาบุคลากรท่ีเหมาะสมกับ

ความตองการ 
     

18 โรงเรียนมีปญหาการวางแผนการพัฒนาบุคลากรท่ีสอดคลองกับ

ความจําเปน 
     

19 โรงเรียนมีปญหาการวางแผนการพัฒนาบุคลากรเพ่ือประโยชน

ของสวนรวม 
     

20 โรงเรียนมีปญหาการกําหนดนโยบายท่ีสงเสริมการพัฒนาบุคลากร

ไวอยางชัดเจน 
     

21 
 

โรงเรียนขาดความชัดเจนในการกําหนดเปาหมายการพัฒนา

บุคลากรของโรงเรียน 
     

22 โรงเรียนมีปญหาขาดความชัดเจนในการกาํหนดแผนพัฒนา

บุคลากร 
     

23 โรงเรียนมีปญหาในการวางแผนพัฒนาบุคลากรใหเปนไปตาม

ความตองการของแตละฝาย 
     

24 โรงเรียนมีปญหาในการวางแผนพัฒนาบุคลากรใหเปนไปตาม

ความตองการของโรงเรียน 
     

25 โรงเรียนไมไดกําหนดบทบาทผูรับผิดชอบการพัฒนาบุคลากร 
ไวอยางชัดเจน 

     

26 โรงเรียนขาดบุคลากรท่ีมีความรูในเร่ืองการวางแผนพัฒนา

บุคลากร 
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ระดับปญหา  

ขอ 
 

ปญหาการพัฒนาบุคลากร 
5 4 3 2 1 

27 โรงเรียนขาดการมีสวนรวมของบุคลากรในการวางแผน 
การพัฒนาบุคลากรรวมกัน 

     

28 โรงเรียนมีปญหาในการกระตุนใหบุคลากรเห็นความสําคัญของ

การวางแผนพฒันาบุคลากร 
     

29 โรงเรียนมีปญหาการจัดสรรงบประมาณเพือ่การพัฒนาบุคลากร

ของแตละฝาย 
     

30 โรงเรียนมีปญหาในการควบคุมการปฏิบัติงานตามแผน 
ท่ีกําหนดไว 

     

 
31 

3.  การดําเนินการตามแผนการพัฒนาบุคลากร 
โรงเรียนมีปญหาขาดการดําเนิน งานตามแผนพัฒนาบุคลากร 

     

32 โรงเรียนมีปญหาในการดําเนินตามแผนพฒันาบุคลากรใหบรรลุ

วัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 
     

33 โรงเรียนมีปญหาในการเตรียมการดําเนนิงานตามแผนท่ีกาํหนดไว      
34 โรงเรียนมีปญหาจากบุคลากรไมเขาใจบทบาทการมีสวนรวม 

ในการดําเนินการตามแผนการพัฒนาบุคลากร 
     

35 โรงเรียนขาดการเขารวมกิจกรรมพัฒนาบุคลากรอยางท่ัวถึง      
36 โรงเรียนขาดอุปกรณในการดําเนินการอยางเพียงพอ      
37 โรงเรียนขาดอุปกรณในการดําเนินการอยางมีคุณภาพ      
38 โรงเรียนมีปญหาการดําเนินการตรงประเด็นตามแผน      
39 โรงเรียนมีปญหาในวิธีการดาํเนิน การพัฒนาบุคลากรท่ีเหมาะสม

กับบุคลากร 
     

40 โรงเรียนมีปญหาในการดําเนินการพัฒนาบุคลากรใหสอดคลอง

กับความตองการพัฒนาบุคลากร 
     

41 โรงเรียนมีปญหาการพัฒนาผูนําในการพฒันาบุคลากรท่ีชัดเจน      
42 โรงเรียนมีปญหาจากการขาดการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ      
43 โรงเรียนมีปญหาการประสานงานในการพฒันาบุคลากร      
44 โรงเรียนมีปญหาขาดวิทยากรผูใหความรูท่ีมีคุณภาพตรงตาม

วัตถุประสงคของการพัฒนาบุคลากร 
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ระดับปญหา  

ขอ 
 

ปญหาการพัฒนาบุคลากร 
5 4 3 2 1 

45 โรงเรียนมีปญหาในการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรท่ีมี     
ระบบ 

     

 
46 

4. การประเมินผลการพฒันาบุคลากร 
โรงเรียนมีปญหาการติดตามผลการพัฒนาบุคลากรหลังการพัฒนา 

     

47 โรงเรียนมีปญหาจากวิธีการตรวจสอบข้ันตอนการดําเนนิการ

พัฒนา 
     

48 โรงเรียนไมทราบอุปสรรค ในการพัฒนาบุคลากรอยางชัดเจน      
49 โรงเรียนมีปญหาในการดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงค 

ตามเปาหมาย 
     

50 โรงเรียนขาดการติดตามการดําเนินการพัฒนาบุคลากร      
51 โรงเรียนขาดการวัดผลกอนการพัฒนา      
52 โรงเรียนขาดการวัดผลหลังการพัฒนา      
53 โรงเรียนขาดการปฏิบัติ งานท่ีนําไปสูมาตรฐาน      
54 โรงเรียนมีปญหาขาดเคร่ืองมือการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร

ท่ีไดมาตรฐาน 
     

55 โรงเรียนมีปญหาขาดการประเมินผลการพฒันาบุคลากร 
อยางเปนระบบ 

     

56 โรงเรียนมีปญหาขาดการประเมินผลการพฒันาบุคลากร 
อยางตอเนื่อง 

     

57 โรงเรียนมีปญหาขาดบุคลากรท่ีมีความรูในเร่ืองของการ

ประเมินผลการพัฒนาบุคลากร 
     

58 โรงเรียนมีปญหาขาดบุคลากรท่ีมีความสามารถในการประเมินผล

การพัฒนาบุคลากร 
     

59 โรงเรียนมีปญหาจากการประเมินการพัฒนาบุคลากรท่ีขาด 
การยอมรับจากบุคลากรในโรงเรียน 

     

60 โรงเรียนมีปญหาการนําผลการประเมินท่ีไดไปใชในการแกไข

ปรับปรุงพัฒนางานในคร้ังตอไป 
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ตอนท่ี 3 แบบสอบถามปลายเปดเพื่อใหผูตอบแบบสอบถามเสนอแนะแสดงความคดิเห็นเพิ่มเติม 
 

คําชี้แจง  แบบสอบถามปลายเปด เพื่อใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 

1.  การกําหนดความจําเปนในการพัฒนาบุคลากร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
2.  การวางแผนพัฒนาบุคลากร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
3.  การดําเนินการตามแผนพฒันาบุคลากร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
4.  การประเมินผลการพัฒนาบุคลากร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก  จ 
ตารางแสดงคาอํานาจจําแนก 
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คาอํานาจจําแนกรายขอ (r) แบบสอบถามความคิดเหน็ตอปญหาการพฒันาบุคลากร 
ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

 
 

ขอท่ี 
 

 

r 
 

ขอท่ี 
 

r 
 

ขอท่ี 
 

r 

1 .27 21 .73 41 .66 
2 .59 22 .79 42 .85 
3 .55 23 .83 43 .76 
4 .56 24 .77 44 .59 
5 .55 25 .77 45 .65 
6 .79 26 .79 46 .79 
7 .62 27 .73 47 .83 
8 .70 28 .48 48 .84 
9 .64 29 .50 49 .84 
10 .61 30 .74 50 .71 
11 .64 31 .48 51 .76 
12 .31 32 .69 52 .86 
13 .44 33 .76 53 .82 
14 .63 34 .55 54 .83 
15 .79 35 .79 55 .65 
16 .73 36 .75 56 .78 
17 .55 37 .72 57 .80 
18 .53 38 .81 58 .70 
19 .55 39 .76 59 .76 
20 .66 40 .61 60 .65 

 
คาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับเทากับ   .98 
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ภาคผนวก  ฉ 
รายช่ือโรงเรียนที่ทดลองใชแบบสอบถาม 
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รายชื่อโรงเรียนท่ีทดลองใชแบบสอบถาม 
 

โรงเรียนท่ีทดลองใชแบบสอบถามสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1    
มี 5 โรงเรียนดังนี้  

1. โรงเรียนวัดดอนทอง   
2. โรงเรียนวัดคลองสวน 
3. โรงเรียนประกอบราษฎรบํารุง 
4. โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย) 
5. โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 
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