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53602753 : สาขาวชิาการประกอบการ 

คาํสาํคญั :   ฝึกอบรม/ความกา้วหนา้ 

 ชุลีพร จิณณธนพงษ ์: ความสัมพนัธ์ระหวา่งความตอ้งการฝึกอบรมกบัความกา้วหนา้ใน

สายงานอาชีพครูของโรงเรียนเอกชนในเขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร. อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ :             

อ .ดร. ธนินทร์รัฐ รัตนพงศภิ์ญโญ.  125  หนา้. 

 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีจุดประสงค์เพ่ือการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความต้องการฝึกอบรมกับ

ความกา้วหนา้ในสายงานอาชีพครูของโรงเรียนเอกชนในเขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร ประชากรท่ีใชใ้นการ

วิจยัคร้ังน้ี  ไดแ้ก่  ครูโรงเรียนเอกชนในเขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร จาํนวน 756 คน โดยการเลือกกลุ่ม

ตวัอย่างโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling)  จาํนวน 262 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ใน

การศึกษา คือ แบบสอบถาม ประกอบดว้ยแบบสอบถามดา้นความตอ้งการฝึกอบรม และแบบสอบถามวดั

ความกา้วหนา้ในสายอาชีพ ซ่ึงค่าความเช่ือมัน่ 0.931 และ 0.886 ตามลาํดบั ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการหา

ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สัน โดยใชโ้ปรแกรม 

SPSS  

ผลการวิจัยพบว่า  1. กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย  มีอายุระหว่าง 36 - 40 ปี           

2. ปัจจยัความตอ้งการการฝึกอบรมเพ่ือการพฒันาในสายวิชาชีพครู พบว่าในภาพรวม อยู่ในระดบัปานกลาง 

ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ความตอ้งการพฒันาความรู้ รองลงมา คือ ความตอ้งการพฒันาดา้นทกัษะ และ

ความตอ้งการพฒันาดา้นเจตคติ 3. ความกา้วหนา้ในสายอาชีพ พบวา่ในภาพรวม อยู่ในระดบัปานกลาง ดา้นท่ี

มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ความก้าวหน้าในเงินเดือน รองลงมา คือ ความก้าวหน้าในตาํแหน่งหน้าท่ี และ

ความกา้วหน้าในการพฒันาตนเอง 4. การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างความตอ้งการในการฝึกอบรมกบั

ความกา้วหน้าในสายอาชีพ พบว่ามีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัสูงอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01   

(r = 0.913) เม่ือจาํแนกปัจจยัความตอ้งการการฝึกอบรมเพ่ือการพฒันาในสายวิชาชีพครูเป็นรายดา้น พบว่า 

ปัจจัยความต้องการการฝึกอบรม เพ่ือการพฒันาในสายวิชาชีพครู ด้านความต้องการพฒันาด้านทกัษะ            

มีความสมัพนัธ์เชิงบวกในระดบัสูงกบัความกา้วหน้าในสายอาชีพโดยรวม  อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.01 (r = 0.944) ส่วนด้านความต้องการพฒันาด้านเจตคติ และด้านความต้องการพฒันาความรู้ มี

ความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัปานกลางกบัความกา้วหน้าในสายอาชีพโดยรวม อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.01  (r = 0.784 และ 0.704 ตามลาํดบั)   

 ขอ้เสนอแนะจากการวิจยั   เน่ืองจากความต้องการฝึกอบรมโดยรวมมีความสัมพนัธ์กบั

ความกา้วหน้าในอาชีพโดยรวม มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัสูง ดงันั้นโรงเรียนควรวางแผนพฒันา

บุคลากร โดยการฝึกอบรมอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือส่งเสริมความกา้วหนา้ในสายอาชีพครู 
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 This research had the purpose for studying the relationship between the training 
need for teacher and career path development of private school in Bang Plad district, 
Bangkok. Population in this research were teachers from the private school  in Bang Plad 
district, Bangkok around 756 people. The sampling group was selected by Stratified Random 
Sampling around 262 people. The tool used in this study was the questionnaire consisting of 
the questionnaire about the training need and the career path development which had 
reliability 0.931 and 0.886 respectively. The information was analyzed by mean, standard 
deviation and the analysis of Pearson coefficient correlation using the program SPSS. 
 The result were found that 1. the sampling group were females more than males; 
their age were around 36-40 years old 2. The factor of the training need for improving the 
teaching field was found in the overall, it was at the medium level; the highest mean was the 
improvement of knowledge; the improvement of skill; and the improvement of attitude 
respectively 3. career path development for teacher was found in the overall, it was at the 
medium level; the highest mean was the progress of salary; the progress of position; and the 
progress of self-improvement respectively 4. the analysis of relationship between the training 
need and career path development  was found that the positive relation was at the high level 
significantly statistics at 0.01 (r = 0.913) when classifying the factor of the training need for 
improving the career path was found that the factor of the training need for improving the 
career path about the improvement of skill had the positive relation at the high level and the 
career path development , in the overall , significantly statistics at 0.01 (r = 0.944); The need 
of the improvement of attitude and knowledge had the positive relation at the medium level 
and the career path development significantly statistics at 0.01   (r = 0.784 and 0.704 
respectively)  . 
 The suggestion from the research was found that the training need, generally, had 
the relationship with the career path development having the positive relation at the high level. 
Therefore, The school should make a plan for improving the staffs by continually training for 
promoting the career path development. 
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 วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความกรุณาอย่างสูงจากอาจารย์ท่ี

ปรึกษา อาจารย์ ดร. ธนินทรัฐ  รัตนพงศ์ภิญโญ  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. พิทกัษ์ ศิริวงศ์ และ 

อาจารย ์ดร.พรธิดา วิเศษศิลปานนท์ ได้สละเวลาให้คาํแนะนาํ ขอ้คิดเห็น ถึงประเด็นต่าง ๆ ใน

การศึกษาและช้ีแนวทางในการแกปั้ญหา การคน้ควา้หาขอ้มูลเพิ่มเติม และไดก้รุณาตรวจสอบแกไ้ข 

ขอ้บกพร่องต่าง ๆ อนัเป็นประโยชน์ในการวเิคราะห์และสรุปผลการศึกษา รวมทั้งการแกไ้ขงานให้

สมบูรณ์  อาจารย ์ดร. ทนง  ทองเต็ม กรรมการสถาบนัท่ีปรึกษาพฒันาองค์การ ท่ีได้อนุเคราะห์

ตรวจสอบเคร่ืองมือและความถูกต้องของผลการวิเคราะห์ข้อมูล  และขอกราบขอบพระคุณ

คณาจารยทุ์กท่านท่ีไดป้ระสิทธ์ิประสาทวชิาความรู้ เพื่อเป็นพื้นฐานในการวจิยั คร้ังน้ีเป็นอยา่งดียิง่ 

 ขอขอบคุณคณะเจ้าหน้าท่ีมหาวิทยาลยัศิลปากร ขอบคุณผูด้าํเนินงานโครงการและ

เจา้หนา้ท่ี MBA ทุกท่านท่ีให้ความดูแลช่วยเหลือมาตลอดหลกัสูตรการศึกษา ขอบคุณเจา้หน้าท่ี

ห้องสมุด ซ่ึงเป็นแหล่งขอ้มูลท่ีสําคญัในการเรียนและทาํงานวิจยัฉบบัน้ี ขอขอบคุณผูใ้ห้ขอ้มูลทุก

ท่านและท่ีมิอาจกล่าวนามไดท้ั้งหมด ณ ท่ีน้ี ขอขอบคุณแรงสนบัสนุนและกาํลงัใจท่ีไดรั้บจาก

ครอบครัวตลอดจนเพื่อน ๆ จนทาํใหง้านวจิยัฉบบัน้ีเสร็จสมบูรณ์ลงได ้

 สุดทา้ยน้ี หากงานวจิยัฉบบัน้ีจะก่อใหเ้กิดประโยชน์กบัการพฒันาความกา้วหนา้ของครู 

การบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ และดา้นการประกอบการให้โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ทนัต่อการปรับตวัในอาเซียน 10 ประเทศ นบัเป็นความปิติอย่างยิ่งท่ีไดท้าํงานวิจยัฉบบัน้ีข้ึนและ

หากมีขอ้ผดิพลาดประการใด ผูว้จิยัขออภยัไว ้ณ ท่ีน้ี 
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