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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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บทที ่1 

บทนํา 

 

1.  ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

ครูเป็นผูมี้บทบาทหนา้ท่ีในการพฒันาคุณภาพคนในชาติดว้ยการใชว้ิชาความรู้ ใชท้กัษะ 

และเทคนิคการสอน ตลอดจนการจดัการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัความถนดัหรือความตอ้งการของผูเ้รียน 

รายบุคคล ครูในปัจจุบนัมีบทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบขยายวงกวา้งกวา่ในอดีต ตอ้งเป็นผูมี้

ความรู้ความเช่ียวชาญในวิชาชีพครูมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ สามารถบูรณาการสาระความรู้และ  

ส่ิงแวดลอ้มใหเ้หมาะสมกบัวฒิุภาวะและระดบัการศึกษาของผูเ้รียน  เป็นผูน้าํการเปล่ียนแปลงวฒันธรรม  

การเรียนรู้จากรูปแบบเดิมในอดีตไปสู่รูปแบบใหม่ท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนเป็นรายบุคคล   ดว้ยเหตุผล  

แห่งความเปล่ียนแปลงทางสังคมและความเจริญกา้วหน้าของวิทยาการสมยัใหม่  (ประเวศ  วะสี, 

2541 : 13) ครูควรไดรั้บการส่งเสริมสนบัสนุนอยา่งเตม็ท่ี ในอนัท่ีจะปรับการเรียนเปล่ียนการสอน 

ให้เด็กไทยมีความสามารถในการคิดสร้างสรรค ์ มีทกัษะในการคิดแกปั้ญหา  มีทกัษะคิดวิเคราะห์ 

และใช้เหตุผล  รู้จกัใช้วิจารณญาณในการปรับตวัให้ทนัการเปล่ียนแปลง  ไดรั้บการส่งเสริมให้มี 

การเรียนรู้ตลอดชีวิต   เพื่อปลูกฝังภูมิปัญญา   สร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงของโลก 

เป็นบุคคลท่ีรู้จกัเลือกอนุรักษ ์  เลือกรับ เลือกปฏิเสธ การปฏิบติัของครูดงักล่าว จะนาํไปสู่การจดัระบบ 

การดาํรงชีวติให้อยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสมดุลในสถานการณ์ใหม่ๆ 

แมว้า่ครูจะยงัคงเป็นบุคลากรท่ีมีความสาํคญั โดยเฉพาะสังคมไทยท่ีถูกยกยอ่งให้เป็น   

ปูชนียบุคคล   แต่ภายใตบ้ทบาทของครูท่ีตอ้งผจญและเผชิญกบับริบทของการเปล่ียนแปลงทางสังคม 

ท่ีเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลใหใ้นช่วงท่ีผา่นมาเกิดกระแสข้ึนอยา่งมากมายทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ  

อนัจะส่งผลกระทบต่อความเช่ือมัน่ของครูไทยในแต่ละปีเปล่ียนแปลงไปดว้ยเช่นกนั  และการท่ี 

สวนดุสิตโพล  มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต  (สุขมุ  เฉลยทรัพย,์ 2551 : 38-39) ไดจ้ดัทาํดชันี

เช่ือมัน่ครูไทยมาอยา่งต่อเน่ือง และในปี 2550 ไดท้าํการสาํรวจความคิดเห็นจากประชาชนทุกสาขา

อาชีพทัว่ประเทศ    จาํนวน  512  คน  ระหวา่งวนัท่ี    24 - 27 ธนัวาคม 2550 โดยเนน้ตวัช้ีวดั  30  

ประเด็นท่ีบ่งบอกถึงความเช่ือมัน่ต่อครูไทยทั้งในดา้นส่วนตวั ชุมชน และการพฒันาวิชาชีพตลอดจน 

การพฒันาประเทศในรอบปี  2550   ท่ีผา่นมา  จากผลสาํรวจ เม่ือพิจารณาหลายดา้นพบวา่ส่วนใหญ่

ค่าความเช่ือมัน่เพิ่มข้ึนจากปี  2549  ในดา้นบุคลิกภาพการแต่งกายเหมาะสมกบัอาชีพ  ความขยนั

ขนัแขง็  อดทน   มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี   เขา้กบัชุมชนและชาวบา้นได ้   ความรู้ความสามารถในการ
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สอน   มีความเป็นผูน้าํ ความซ่ือสัตยสุ์จริต   การเรียนรู้  และพฒันาความรู้ดา้นเทคโนโลยีสมยัใหม ่

การไม่เอาเปรียบผูอ่ื้น มีนํ้าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่ มีเมตตา มีจิตใจโอบออ้มอารีเป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่ลูกศิษย ์ 

และบุคคลรอบขา้ง   มีคุณธรรม   จริยธรรม จรรยาบรรณของความเป็นครู ความเสียสละต่อบทบาท

หนา้ท่ี  การปฏิบติังาน  ความน่าเช่ือถือในการปฏิบติัต่อสังคม   การศึกษาคน้ควา้เพื่อพฒันาความรู้ 

ความสามารถ การเอาใจใส่ดูแล ใหค้วามรักต่อนกัเรียน  การเผยแพร่องคค์วามรู้ใหม่ๆ การมีส่วนร่วม 

การช่วยเหลือชุมชนและสังคม การรู้จกัประหยดั ไม่ฟุ้งเฟ้อ  การแสดงออกทางอารมณ์ การควบคุม

อารมณ์ การไม่เป็นหน้ีสิน ในขณะเดียวกนัค่าความเช่ือมัน่ท่ีลดลงในดา้นความทนัสมยัทนัเหตุการณ์ 

รู้ขอ้มูลข่าวสาร   อุดมการณ์   จิตใตส้าํนึก   ความรักในวิชาชีพครู   การรู้จกัใหอ้ภยั   มีทศันคติท่ีดี

ต่อนกัเรียน  เขา้ใจนกัเรียนและการดูแลสุขภาพใหแ้ขง็แรง   จากการสาํรวจในคร้ังน้ียงัพบวา่จุดเด่น 

ของครูไทยในสายตาของประชาชนส่วนใหญ่  คือ  ความขยนัอดทนและเสียสละ  มีความรักและ  

ยดึมัน่ในวชิาชีพ มีการพฒันาตนเองในการแสวงหาความรู้ ตลอดจนนาํเทคโนโลยใีหม่ๆ มาประยกุต ์

ใชใ้นการเรียนการสอน   ส่วนจุดดอ้ยท่ีตอ้งการใหมี้การปรับปรุงมากท่ีสุด  คือ   การท่ีครูมีเงินเดือน

นอ้ย  รายรับไม่พอกบัรายจ่าย  รวมทั้งฟุ้งเฟ้อใชจ่้ายเกินตวัจนเป็นหน้ีสิน    

นบัตั้งแต่มีการประกาศใช ้พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เป็นตน้มาและ

มาตรฐานตวับ่งช้ีและเกณฑ์การพิจารณา เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้น

พื้นฐานรอบท่ี 2 พ.ศ. 2549-2553 (2549 : 35) ส่งผลให้เกิดการต่ืนตวัในวงการวิชาชีพครู   เพราะ

พระราชบญัญติัดงักล่าวไดใ้ห้ความสําคญักบัครูไวใ้น หมวด  7  ครู คณาจารย ์ และบุคลากรทาง  

การศึกษา   ให้มีการปฏิรูปวิชาชีพครูและยกระดบัคุณภาพมาตรฐานของครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง   

ซ่ึงครูเป็นผู ้ประกอบวิชาชีพชั้ นสูง หมายถึง ผ่านการศึกษาอบรมมาเป็นอย่างดี มีความรู้

ความสามารถ มีจรรยาบรรณ มีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ มีองคก์รวิชาชีพกาํกบั ดูแลจึงเป็นบุคคล

คุณภาพท่ีมีการประกันได้ว่าผู ้เรียนจะได้ว่าผู ้เรียนจะได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  ครูจึง

จาํเป็นตอ้งมีการฝึกอบรมและพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง เพื่อเพิ่มศกัยภาพและประสิทธิภาพของครู 

การฝึกอบรมเป็นกระบวนการเรียนรู้ ซ่ึงถูกจดัข้ึนอยา่งเป็นระบบ โดยมีจุดประสงคเ์พื่อ

พฒันาความรู้ ทกัษะ ความสามารถ รวมทั้งความตระหนักรู้และแรงจูงใจของบุคคลในองค์การ    

อันจะส่งผลให้บุคลากรเหล่าน้ี มี เจตคติต่อองค์การ และผลการปฏิบัติงานดี ข้ึนกว่า เ ดิม                    

(ชูชยั  สมิทไกร, 2554  : 7) และการท่ีการดาํเนินการจดัการฝึกอบรมให้เกิดประสิทธิภาพท่ีตอ้งการ

ไดน้ั้น จะตอ้งมาจากความตอ้งการหรือความสนใจเป็นสําคญั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศิริรัตน์  

เท่ียงถาวร (2545 : 68-69) ท่ีศึกษาเก่ียวกบัความตอ้งการในการฝึกอบรมเพื่อพฒันาบุคลากร สํานกั

เทคโนโลยกีารศึกษา มหาวิทยาลยัรามคาํแหง พบวา่ บุคลากรสํานกัเทคโนโลยีการศึกษาส่วนใหญ่

ให้ความสําคญักบัการอบรม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของจาํเนียร ชุณหโสภาค (2539) และ   
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ภาวณีิ  วรรณสุข (2541) พบวา่ขา้ราชการสาย ข และสาย ค มหาวทิยาลยัรามคาํแหง มีทีศนะในเร่ือง

การฝึกอบรมอยูใ่นระดบัมาก และจากการศึกษา ชลนัดา  พนัธ์พานิช (2540 : 86) ท่ีศึกษาเก่ียวกบั

การประเมินความจาํเป็นในการฝึกอบรมด้านการเรียนการสอนของคณาจารยใ์นคณะพยาบาล

ศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พบว่า อาจารยผ์ูส้อนมีความตอ้งการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ 

และทกัษะในการจดัการเรียนการสอน  นอกจากน้ี ฮอลลิงเจอร์ และเมอร์ฟ่ี (Hallinger and Muphy,  

1985  อา้งถึงใน นิตยา กณัณิกาภรณ์, 2553 : 3 )  กล่าวถึงการส่งเสริมให้มีการพฒันาวิชาชีพว่า  

ผูบ้ริหารให้โอกาสครูในการพฒันาวิชาชีพโดยการจดัให้มีการฝึกอบรมขณะประจาํการรวมทั้งการ

ช่วยให้ครูไดเ้รียนรู้ถึงการผสานทกัษะต่างๆ ตามโครงการพฒันาบุคลากร  จะช่วยให้ครูสามารถ

นาํไปใชใ้นห้องเรียนได ้รวมถึงการจดัให้มีส่ิงจูงใจให้กบัครูเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กบับุคคลใน

โรงเรียนร่วมมือกนัทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุผลสัมฤทธ์ิท่ีพึงปรารถนา เป็นการสร้าง

บรรยากาศเชิงบวกดา้นการเรียนรู้  

 จะเห็นไดว้่าบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบติังานทุกระดบัต่างตอ้งการปฏิบติัหน้าท่ีของ

ตนเองให้ประสบความสําเร็จสูงสุด  แต่ภายใตข้องอุดมการณ์ ยงัมีส่ิงท่ีเหนือการควบคุมคือ ทุกคน

ต่างตอ้งการความมัน่คง  ความเจริญกา้วหน้า ซ่ึงแต่ละองคก์รให้เกณฑ์ความสําคญัท่ีเป็นเง่ือนไข สู่

ความก้าวหน้าแตกต่างกนั (พศิน  แตงจวง, 2554 : 289-290) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือครูเป็นวิชาชีพ

ชั้นสูง ได้รับการฝึกอบรมและมีเส้นทางอาชีพของตนเอง โดยเฉพาะล้วนแต่มีความต้องการ คือ

ความกา้วหน้าในอาชีพ ซ่ึงหมายถึง การไดรั้บการสนบัสนุนและส่งเสริมให้มีตาํแหน่งและอาํนาจ

ความรับผิดชอบท่ีสูงข้ึน โดยมีความเหมาะสมกบัความสามารถและประสบการณ์แต่ละคน หาก

บุคคลเหล่าน้ีรู้สึกวา่องคก์ารท่ีตนทาํงานอยูมิ่ไดเ้ป็นสถานท่ีจะช่วยให้เกิดความกา้วหนา้ในอาชีพและ

การงานพวกเขาก็ยอ่มจะเกิดความไม่พึงพอใจ และอาจนาํไปสู่การลาออกหรือเปล่ียนแปลงงานไดใ้น

ท่ีสุด (ชูชยั  สมิทธิไกร, 2554 : 297)  ซ่ึงปัญหาครูเอกชนขาดแคลนแต่ละปีลาออกไปสมคัรขา้ราชการ

ครูของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐาน  นับวนัมีแนวโน้มของปัญหาหนักข้ึน         

(ชาญวิทย ์ทบัสุพรรณ, 2555 :23 ) ลว้นเกิดจากความตอ้งการความกา้วหนา้ในเส้นทางอาชีพของครู

แทบทั้งส้ิน  

 จากขอ้มูลท่ีกล่าวมาขา้งตน้  ทาํให้ผูว้ิจยัสนใจในการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความ

ตอ้งการฝึกอบรมกบัความกา้วหนา้ในสายงานอาชีพครูของโรงเรียนเอกชน ในกรุงเทพมหานคร   ใน

ท่ีน้ีไดส้ร้างแบบสอบถามความตอ้งการฝึกอบรมในดา้นความรู้ ทกัษะและดา้นเจตคติ โดยมุ่งเนน้ตาม

เกณฑ/์มาตรฐานตาํแหน่งงาน จากผลการวจิยัคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการท่ีจะช่วย

พฒันาประสิทธิภาพการทาํงานของครูโรงเรียนเอกชนให้ดีข้ึน ยกระดบัคุณภาพของครูโรงเรียน
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เอกชน และมีส่วนช่วยในการสร้างขวญักาํลงัใจและรักษาคนเก่งคนดีไวใ้นโรงเรียน รวมทั้งเป็นการ

สร้างครูท่ีมีคุณค่าใหแ้ก่โรงเรียนในระยะยาว 

 

2.  วตัถุประสงค์การวจัิย 

 1.  เพื่อศึกษาความกา้วหนา้ในสายงานอาชีพครูของโรงเรียนเอกชน  

 2.  เพื่อศึกษาความต้องการฝึกอบรมท่ีมีความสัมพนัธ์กับความก้าวหน้าในสายงาน

อาชีพครูของโรงเรียนเอกชน 

 

3.  สมมติฐานของการวจัิย 

 เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา  ว ัตถุประสงค์ของการวิจัยในคร้ัง น้ี  ผู ้วิจ ัย

ตั้งสมมติฐานของการวจิยัดงัน้ี 

 1.  ความกา้วหนา้ในสายงานอาชีพของครูโรงเรียนเอกชนอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 2.  ความตอ้งการการฝึกอบรมมีความสัมพนัธ์กบัความกา้วหนา้ในสายอาชีพครู (Career 

Path) 

 

4.  ขอบเขตของการวจัิย 

 1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี  ได้แก่  ครูโรงเรียนเอกชนในเขตบางพลัด 

กรุงเทพมหานคร มีจาํนวน 756 คน โดยผูว้ิจยัไดก้าํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของ ยามาเน่ 

(Yamane, 1973 : 1088 อา้งถึงใน พรรณี  ลีกิจวฒันาะ, 2554 : 142 ) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 

ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 262 คน 

 2.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ การใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์กลุ่ม

ตวัอย่าง จากแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน  มีข้อคาํถามแบบสอบถามทั้งแบบเปิด (Open  ended  

Questionaires) และแบบปิด (Close  ended  Questionaires) 

 3.  เร่ิมศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2554 ระยะเวลาในการลงพื้นท่ีเก็บ

ขอ้มูล ระหว่างเดือนตุลาคม 2554 ถึงเดือนมีนาคม 2555  รวมระยะเวลาในการศึกษาวิจยัเป็นเวลา   

9  เดือน  

4. ตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยั 

  4.1  ตวัแปรอิสระ  (Independent  Variable)  แบ่งเป็นดงัน้ี 

 4.1.1 ความตอ้งการฝึกอบรมด้านความรู้ ได้แก่ ความรู้ในวิชาการ ความรู้ใน

วชิาครู ความรู้ในหนา้ท่ีท่ีครูจะตอ้งปฏิบติั                   
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 4.1.2 ความตอ้งการฝึกอบรมดา้นทกัษะ ไดแ้ก่  ความสามารถในการถ่ายทอด

ความรู้ ทกัษะในการสอน 

 4.1.3 ความตอ้งการฝึกอบรมดา้นเจตคติตามวชิาชีพครู   

  4.2  ตวัแปรตาม  (Dependent  Variable)  ไดแ้ก่ 

 ความกา้วหน้าในสายงานอาชีพครู ได้แก่ ความก้าวหน้าในตาํแหน่งหน้าท่ี

ความกา้วหนา้ในเงินเดือน  และความกา้วหนา้ในการพฒันาตนเอง 

 

5.  กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 การศึกษาจากเอกสารและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง  สามารถกาํหนดกรอบแนวคิดในการ

วจิยัดงัน้ี 

 

   ตัวแปรอสิระ (Independent Variables)                   ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 

ความก้าวหน้าในสายอาชีพครู  

( Career Path) 

1.  ความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที ่

     -  ไดเ้ล่ือนขั้นดาํรงตาํแหน่งท่ี

สูงข้ึน 

     -   มีหนา้ท่ีรับผดิชอบสูงข้ึน 

2. ความก้าวหน้าในเงินเดือน 

     - ไดรั้บเงินเดือนท่ีสูงข้ึน 

3. ความก้าวหน้าในการพฒันาตนเอง 

    -  ไดรั้บการอบรม อยา่งต่อเน่ือง 

 

 

             

 

ความต้องการพฒันาความรู้ 

-  ความรู้ในเน้ือหาวชิา 

-  ความรู้ในวชิาชีพครู 

-  ความรู้ในหนา้ท่ีท่ีครูจะตอ้งปฏิบติั 

ความต้องการพฒันาด้านทกัษะ 

-  ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 

- ทกัษะในการสอน 

ความต้องการพฒันาด้านเจตคติ 

- ยดึมัน่ในวชิาชีพครูเพื่อเป็นแนวทาง

ในการปฏิบติั ระเบียบวินยั และ

ประเพณีของครู 
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6.  ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

 1. ประโยชน์ทางวชิาการ 

   1.1  ทราบถึงระดบัความกา้วหนา้ในสายงานอาชีพครูของโรงเรียนเอกชน 

   1.2  ทราบถึงความตอ้งการฝึกอบรมท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการความกา้วหนา้ในสาย

งานอาชีพครูของโรงเรียนเอกชน 

 2. ประโยชน์ทางปฏิบติั 

   ผลการศึกษาสามารถเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพฒันาความก้าวหน้าของครูให้มี

ประสิทธิภาพและมีส่วนช่วยในการสร้างขวญักาํลงัใจและรักษาคนเก่งคนดีไวใ้นโรงเรียน รวมทั้ง

เป็นการสร้างครูท่ีมีคุณค่าให้แก่โรงเรียนในระยะยาว  และทาํให้ครูทาํงานอย่างมีเป้าหมายและ

กาํหนดหนทางไปสู่ความสาํเร็จตามเป้าหมาย 

 

7.  นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1.  ความสัมพนัธ์ หมายถึง ส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งผกูพนัระหวา่งตวัแปรตั้งแต่ 2 อยา่งข้ึนไปท่ี

อาศยัซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงในการวจิยัคร้ังน้ีของตั้งแต่ 2 อยา่ง ดงักล่าว คือ ความตอ้งการการฝึกอบรม

กบัความกา้วหนา้ในสายอาชีพครู 

 2. ความตอ้งการ หมายถึง ส่ิงซ่ึงมนุษยอ์ยากจะได ้อยากจะมี และอยากจะกระทาํ เพื่อ

ตอบสนองความรู้สึกนึกคิดของตนเองทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจ ซ่ึงส่ิงท่ีตอ้งการกระทาํนั้นมี

ระดบัแตกต่างกนัละสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลา 

 3.  การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการจดัการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างหรือ

เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความสามารถ และเจตคติ อันจะช่วยปรับปรุงให้การปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพสูงข้ึน 

 4.  วิชาชีพ หมายถึง วิชาชีพทางการศึกษาท่ีทาํหน้าท่ีหลกัทางด้านการเรียนการสอน

และการส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยวิธีการต่างๆ รวมทั้งการรับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาปฐมวยั       

ขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาท่ีตํ่ากวา่ปริญญาตรี 

 5.  ครู หมายถึง บุคคลซ่ึงประกอบวิชาชีพหลกัทางดา้นการเรียนการสอนและส่งเสริม

การเรียนรู้ดว้ยวธีิต่างๆ ในสถานศึกษาปฐมวยั ขั้นพื้นฐาน หรืออุดมศึกษา ท่ีตํ่ากวา่ปริญญาตรี 

 6.  โรงเรียนเอกชน หมายถึง โรงเรียนของบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีไม่ไดเ้ป็นหน่วยงาน

ทางราชการแต่อยูใ่นสังกดัสํานกังานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนท่ีมีอาํนาจ

หนา้ท่ีหรือมีวตัถุประสงคใ์นการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีทั้งโรงเรียนสามญัศึกษาและอาชีวศึกษา

อยูใ่นเขตบางพลดั 
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 7.  ความกา้วหนา้ในสายงานอาชีพ หมายถึง เส้นทางหรือผงัความกา้วหนา้ในสายอาชีพ

ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความกา้วหนา้ของตาํแหน่งงานในโรงเรียน  

  7.1 ความก้าวหน้าในตาํแหน่งหน้าท่ี หมายถึง การได้เล่ือนขั้นดาํรงตาํแหน่งท่ี

สูงข้ึนและมีหนา้ท่ีรับผดิชอบสูงข้ึน 

  7.2  ความกา้วหนา้ในเงินเดือน หมายถึง การไดรั้บการปรับเงินเดือนท่ีสูงข้ึน 

 7.3  ความก้าวหน้าในการพฒันาตนเอง หมายถึง ความก้าวหน้าในด้านความรู้ 

ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ในการทาํงาน รวมถึงการพฒันาตนเองในด้านจิตใจ 

ทศันคติตลอดจนนิสัยในการปฏิบติังาน 

 8.  ความตอ้งการฝึกอบรม หมายถึง ส่ิงท่ีประสงค์ให้บุคลากรไดรั้บคาํแนะนาํช้ีแจงให้

เกิดความเขา้ใจจนเกิดความชาํนาญ 

  8.1 ความตอ้งการฝึกอบรมด้านความรู้ หมายถึง ความสามารถในการเรียนรู้ตาม

หลกัวิชาการ หรือความเขา้ใจ ประยุกต์ใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์และการประเมินผล ไดแ้ก่ 

ครูมีความรู้เน้ือหาวชิา มีความรู้ในวชิาครู มีความรู้ในหนา้ท่ีท่ีครูจะตอ้งปฏิบติั 

  8.2  ความตอ้งการฝึกอบรมดา้นทกัษะ หมายถึง ความสามารถและความชาํนาญใน

การทาํงานไดอ้ย่างมีคุณภาพตามขอ้กาํหนด ไดแ้ก่ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ทกัษะใน

การสอน 

  8.3  ความตอ้งการฝึกอบรมดา้นเจตคติ หมายถึง จิตสํานึก หรือลกัษณะนิสัยในการ

ทาํงานท่ีดี ยดึมัน่ในวชิาชีพครูเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติั ระเบียบวนิยั และประเพณีของครู 
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บทที ่2 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 

 ในการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการฝึกอบรมเพื่อให้พฒันาใน

สายงานอาชีพครูของโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัได้ศึกษาเอกสาร และงานวิจยั

ตามลาํดบั ดงัน้ี 

 1.  แนวคิดทฤษฏีเก่ียวกบัความตอ้งการและแรงจูงใจ 

  1.1  ความหมายของความตอ้งการ 

  1.2  ความหมายของแรงจูงใจ 

  1.3  ทฤษฏีความตอ้งการและแรงจูงใจ 

 2.  การฝึกอบรม 

  2.1  ความหมายของการฝึกอบรม 

  2.2  วตัถุประสงคข์องการฝึกอบรม 

  2.3  ความสาํคญัของการฝึกอบรม 

  2.4  ขั้นตอนในการจดัการฝึกอบรม 

  2.5  วธีิการฝึกอบรม 

  2.6  ประโยชน์การฝึกอบรม 

 3.  ความหมายวชิาชีพครู 

 4. การพฒันาในสายวชิาชีพครู 

  4.1  นโยบายการพฒันาครูตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 

  4.2  การพฒันาครูตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

  4.3  การพฒันาตนเองของวชิาชีพครู 

 5.  ความสาํคญัของวชิาชีพครู 

 6.  มาตรฐานวชิาชีพครู 

 7.  หนา้ท่ีความรับผดิชอบของครู 

 8.  กฎระเบียบท่ีส่งผลใหเ้กิดการยกระดบัมาตรฐานวชิาชีพครู 

 9. การจดัทาํเส้นทางความกา้วหนา้ในสายอาชีพ  (Career Path Design) 
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  10. บริบทของกลุ่มประชากร 

  11.  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

1.   แนวคิดทฤษฏีเกีย่วกบัความต้องการและแรงจูงใจ 

 1.1   ความหมายของความต้องการ 

  “ความ” ตามความหมายของพจนานุกรม(ราชบณัฑิตยสถาน, 2542 : 176, 328)  

หมายถึง  เน้ือความ  เกิดความ  อาการ  “ตอ้งการ” หมายถึง อยากได้ ใคร่ไดห้รือประสงค์จะได ้ 

ดงันั้น ความตอ้งการ จึงหมายถึง ความอยากได ้หรืออาการท่ีอยากไดแ้ละเม่ือเกิดความรู้สึกดงักล่าว

จะทาํใหบุ้คคลเกิดส่ิงเร้าท่ีมากระตุน้ และทาํให้มีแรงขบัภายในเกิดข้ึน ซ่ึงจะทาํให้เกิดพฤติกรรมท่ี

แสดงออกมาเพื่อด้ินรน และแสวงหา เพื่อตอบสนองความตอ้งการนั้น และเม่ือไดรั้บการตอบสนอง

แลว้ บุคคลนั้นก็จะเกิดความตอ้งการใหม่ๆ หรือความตอ้งการในระดบัท่ีสูงข้ึนมา ทดแทนวนเวียน

อยูไ่ม่มีท่ีส้ินสุด  

  วราภรณ์ ตระกลูสฤษด์ิ (2547) กล่าววา่ มนุษยน์ั้น เพียรพยายามทุกวิถีทางในอนัท่ี

จะใหบ้รรลุความตอ้งการทีละขั้น เม่ือความตอ้งการขั้นแรกไดรั้บการตอบสนองแลว้ ความตอ้งการ

นั้นก็จะลดความสาํคญัลงจนหมดความสาํคญัไป  ไม่เป็นแรงกระตุน้อีกต่อไป แต่จะเกิดความสนใจ

และความตอ้งการส่ิงใหม่อีกต่อไป แต่ความตอ้งการขั้นตน้ๆ ท่ีไดรั้บการตอบสนองไป เรียบร้อย

แล้วนั้น อาจกลบัมาเป็นความจาํเป็นหรือความตอ้งการคร้ังใหม่อีกได้ เม่ือการตอบสนองความ

ตอ้งการคร้ังแรกไม่สูญเสียหรือขาดหายไป และความตอ้งการท่ีเคยมีความสําคญัจะลดความสําคญั

ลง เม่ือมีความตอ้งการใหม่ๆ เขา้มาแทนท่ี 

  กิลเมอร์ (Gilmer, อา้งถึงใน สมพร สุทศันีย,์ 2544 : 49) ไดก้ล่าววา่ มนุษยมี์ความ

ตอ้งการหลายส่ิงหลากหลายอย่าง เช่น อาหาร อากาศ นํ้ า ท่ีอยู่อาศยัรวมทั้งส่ิงอ่ืนๆ ดว้ย เช่น การ

ยอมรับนบัถือ สถานภาพ การเป็นเจา้ของ ฯลฯ โดยทัว่ไปความตอ้งการเหล่าน้ียากท่ีจะไดรั้บการ

ตอบสนองจนอ่ิมและพอใจทั้งๆท่ีก็ไดรั้บอยูแ่ลว้ 

  อุบล ดีรัศมี (2544 : 10) ความตอ้งการ หมายถึง ส่ิงซ่ึงเม่ือไดม้าก็จะช่วยใหรู้้สึกดีใจ    

ช่ืนใจ พอใจ และอาจทาํใหเ้กิดแรงจูงใจท่ีเป็นแรงกระตุน้ใหเ้กิดความสาํเร็จในชีวติ  

  สุทธิกุล ศรีสุทธ์ิ (2540 : 14) กล่าววา่ ความตอ้งการหมายถึง พฤติกรรมของมนุษย์

ท่ีเกิดข้ึนเพราะมีความตอ้งการต่างๆ เป็นแรงขบั ผลกัดนัความตอ้งการทางกายภาพ ซ่ึงเป็นความ

ตอ้งการขั้นพื้นฐานของมนุษยแ์ละมีการพฒันาไปตามลาํดบัขั้นจนทา้ยสุดคือ การนาํตนเองไปสู่

ระดบัสูงสุด โดยการพฒันาศกัยภาพของตนเอง และความตอ้งการทางดา้นจิตใจจะมีส่วนช่วยให้

เกิดแรงขบัในการพฒันาศกัยภาพของตนเอง 
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  จากการศึกษาความหมายของความตอ้งการดงักล่าว จึงสรุปไดว้่า ความตอ้งการ 

หมายถึง ส่ิงซ่ึงมนุษยอ์ยากจะได ้อยากจะมี และอยากจะกระทาํ เพื่อตอบสนองความรู้สึกนึกคิดของ

ตนเองทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจ ซ่ึงส่ิงท่ีตอ้งการนั้นมีระดบัแตกต่างกนัละสามารถเปล่ียนแปลง

ไดต้ลอดเวลา   โดยสามารถสามารถจะเช่ือมโยงกบัความตอ้งการเขา้รับการฝึกอบรมไดว้า่  ในการ

เขา้รับการฝึกอบรมนั้น ครูตอ้งการเขา้รับการฝึกอบรม เน่ืองมาจากความสําเร็จของครูหรือตอ้งการ

เขา้รับการฝึกอบรม เพราะตอ้งการพบปะผูอ่ื้น เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงความสัมพนัธ์อนัดีกบับุคคลอ่ืน  หรือ

เป็นความตอ้งการท่ีจะเขา้รับการฝึกอบรม อนัเน่ืองมาจากความตอ้งการของตนเอง นบัวา่เป็นเร่ืองท่ี

น่าสนใจท่ีจะศึกษาเพื่อนาํมาเป็นแนวทางการศึกษาความตอ้งการในแง่มุมต่างๆ ของบุคคลไดเ้ป็น

อยา่งดี 

 1.2  ความหมายของแรงจูงใจ 

  แรงจูงใจ (Motives) กระตุน้ใหเ้รามีการเคล่ือนไหว มีการกระทาํออกมาเป็นเหตุผล 

ท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัพฤติกรรม แรงจูงใจคือแนวทางท่ีจะไปสู่เป้าหมาย เป็นส่ิงท่ีช่วยอธิบายวา่ ทาํไมเรา

จึงทาํพฤติกรรมดงัท่ีเป็นอยู ่ขณะเดียวกนัทฤษฏีการเรียนรู้ช่วยอธิบายวา่เรามีการเรียนรู้อยา่งไรและ

เรียนรู้อะไร ดีวคี (Dewek, อา้งถึงใน ศิริบูรณ์ สายโกสุม, 2545 : 143)  

 วูลโฟล์ค (Woolfolk, 1998 : 372) กล่าวว่าแรงจูงใจเป็นสภาวะภายในท่ีปลุก

กระตุ้น กํากับ ควบคุม และคงพฤติกรรมไว ้ซ่ึง ธีระชน พลโยธา (2547) ได้ให้ความหายไว้

คลา้ยคลึงกนั คือ แรงจูงใจหมายถึง สภาวะท่ีเป็นแรงกระตุน้ให้บุคคลแสดงพฤติกรรมนั้นออกมา 

เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีแรงจูงใจนั้นตอ้งการ แรงจูงใจอยูใ่นภาวะไม่หยุดน่ิงและเป็นกระบวนการท่ี

เกิดข้ึนตลอดเวลา เพื่อสร้างสภาวะของร่างกายให้เกิดความสมดุล สามารถดาํรงชีวิตได้อย่างมี

ความสุขตามท่ีคาดหวงัไว ้

  พะยอม วงศ์สารศรี (2545 : 235) ให้ความหมาย การจูงใจ หมายถึง การท่ีบุคคล

แสดงออกซ่ึงความตอ้งการในการกระทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงสามารถอาศยัปัจจยัต่างๆ ไดแ้ก่ การทาํให้

ต่ืนตัว (Arousal)  การคาดหวัง (Expectancy)  การใช้เค ร่ืองล่อ (Incentives)  และการลงโทษ 

(Punishment) มาเป็นแรงผลกัดนัใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมอยา่งมีทิศทาง เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายหรือ

เง่ือนไขท่ีตอ้งการ 

  สรุปไดว้่า การจูงใจ หมายถึง วิธีการหรือแรงผลกัดนัท่ีชกันาํให้บุคคลนั้นแสดง

พฤติกรรมหรือแสดงออกซ่ึงความต้องการท่ีจะกระทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึง เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายและ

ตอบสนองส่ิงท่ีตอ้งการ โดยอาจเกิดจากปัจจยัต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกได ้  

 ดงันั้นผูว้ิจยัจึงนาํความหมายของแรงจูงใจเขา้มาใช้ในการวิจยั  เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ี

ถูกตอ้ง  6แรงจูงใจนบัวา่เป็นส่ิงท่ีสาํคญัท่ีจะกระตุน้ใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมออกมา เพื่อตอบสนอง
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ความตอ้งการของตนเอง  ดงันั้นจึงเป็นส่ิงจาํเป็นท่ีผูจ้ดัฝึกอบรมควรจะมีความรู้และความเขา้ใจใน

เร่ืองของแรงจูงใจ  เพื่อศึกษาหาวิธีการท่ีจะทาํให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม  มีแรงจูงใจและเกิดความ

ตอ้งการท่ีจะเขา้รับการฝึกอบรม 

 1.3  ทฤษฏคีวามต้องการและแรงจูงใจทีเ่กีย่วข้องกบัการอบรม 

  จากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัต่างๆ พบวา่  การฝึกอบรมเป็นเร่ืองท่ีนกัวิชาการ

และนกับริหารท่ีมีช่ือเสียงในองคก์รต่างๆ ใหค้วามสนใจหลายท่านในการศึกษางานวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยั

ไดค้ดัเลือกแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการความตอ้งการและแรงจูงใจเก่ียวขอ้งกบัการอบรม  ดงัน้ี 

  1.3.1 ทฤษฏีความต้องการทีแ่สวงหาของ McClelland 

  ทฤษฏีน้ีได้ถูกพฒันาข้ึนโดย แมคคิแลนด์ (McClelland, อา้งถึงใน วิภาส 

ทองสุทธ์ิ, 2552 : 206-208) ซ่ึงนาํเสนอความตอ้งการท่ีถูกพฒันาข้ึนในช่วงชีวิตมนุษย ์ประกอบดว้ย

ความตอ้งการ 3 ดา้น คือ ความตอ้งการความสําเร็จ ความตอ้งการอาํนาจ และความตอ้งการความ

ผกูพนั ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

  ความต้องการเพือ่ความสําเร็จ (Need for Achievement) เป็นความปรารถนา

ของบุคคลท่ีจะบรรลุเป้าหมายซ่ึงมีลกัษณะท่ีทา้ทายและมีความเป็นเลิศ บุคคลท่ีมีความตอ้งการ

ความสําเร็จสูงมกัจะมีคุณสมบติัของการเป็นผูท่ี้ชอบแข่งขนั มีการตั้งเป้าหมายท่ีค่อนขา้งยากและ

มกัจะมีการตรวจสอบผลการดาํเนินงานของตนเองอย่างสมํ่าเสมอ และพวกเขายงัตอ้งการความ

รับผิดชอบสูงสุดในงานท่ีทาํและเป็นอิสระจากการควบคุม สําหรับผูท่ี้ตอ้งการความสําเร็จสูงนั้น

ความพึงพอใจจะมาจากการท่ีพวกเขาสามารถทาํงานไดส้าํเร็จ และยงัถือวา่รางวลัแทนในรูปของตวั

เงินทั้งหลายท่ีได้เป็นเสมือนเคร่ืองวดัความสําเร็จตามวตัถุประสงค์ไม่ใช่ส่ิงจูงใจในการทาํงาน  

ส่วนใหญ่ผูท่ี้มีคุณสมบติัท่ีตอ้งการความสาํเร็จในตนเองสูงมกัจะกลายมาเป็นเจา้ของกิจการส่วนตวั

ได้เป็นอย่างดี เน่ืองจากพวกเขาพอใจท่ีจะรับผิดชอบงานต่างๆ ดว้ยตนเองเสมอ จึงอาจทาํให้ไม่

ประสบผลสําเร็จหากทาํงานกบัองคก์ารขนาดใหญ่ท่ีตอ้งบริหารงานโดยอาศยัความร่วมมือในการ

ทาํงานจากผูอ่ื้น 

  ความต้องการเพื่อความผูกพัน (Need for Affiliation) หมายถึงความ

ตอ้งการของบุคคลท่ีจะสร้างมิตรภาพและกาํหนดความผูกพนัส่วนตวักบับุคคลอ่ืนในสังคม ทั้งน้ี

เม่ือบุคคลมีความตอ้งการท่ีจะสร้างความผกูพนั จึงแสวงหาความยอมรับและการรับรองจากบุคคล

อ่ืน และให้ความสําคญักบัความรู้สึกของผูอ่ื้นเป็นอย่างมาก ทาํให้บุคคลกลุ่มน้ี หางานท่ีจะทาํให้

พวกเขาสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น และสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลข้ึนมา ดงันั้นผูบ้ริหาร

สามารถท่ีจะจูงใจบุคคลซ่ึงมีความปรารถนาในด้านน้ีไดด้้วยการมอบหมายงานท่ีตอ้งเน้นความ

ร่วมมือระหวา่งกนั 
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  ความต้องการอํานาจ (Need for Power) เป็นความปรารถนาท่ีจะมีอิทธิพล

หรือควบคุมบุคคลอ่ืน ทฤษฏีน้ีไดท้าํความเขา้ใจซ่ึงมีความตอ้งการพื้นฐาน 3 ประการคือ 1) ความ

ตอ้งการอาํนาจ 2) ความตอ้งการความผกูพนั 3) ความตอ้งการความสาํเร็จ โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

  1.  ความตอ้งการอาํนาจ (Need for Power) McClelland พบวา่บุคคลมีความ

ตอ้งการอาํนาจสูงจะมีความเก่ียวขอ้งกบัอิทธิพลและการควบคุม บุคคลเช่นน้ีจะตอ้งการความเป็น

ผูน้าํ เป็นนกัพดู เป็นผูท่ี้ตอ้งการทาํงานให้เหนือกวา่บุคคลอ่ืน เป็นกลุ่มท่ีแสวงหาหรือคน้หาวิธีการ

แกปั้ญหาให้ดีท่ีสุด ชอบสอนและชอบพูดในท่ีชุมชน ชอบแข่งขนัเพื่อให้สถานภาพสูงข้ึนจะกงัวล

เร่ืองอาํนาจมากกวา่ทาํงานใหไ้ดป้ระสิทธิภาพ 

  2.  ความต้องการความผูกพนั (Need for Affiliation) บุคคลท่ีมีความ

ตอ้งการขอ้น้ีสูงจะพอใจจากการเป็นท่ีรัก และมีแนวโนม้จะเล่ียงความเจ็บปวดจากการต่อตา้นโดย

สมาชิกกลุ่มสังคม เขาจะรักษาความสัมพนัธ์อนัดีในสังคม พอใจในการใหค้วามร่วมมือมากกวา่การ

แย่งชิงพยายามสร้างและรักษาสัมพนัธภาพกบัผูอ่ื้น ตอ้งการสร้างความเขา้ใจอนัดีจากสังคมท่ีเขา

เป็นสมาชิดอยู ่

  3.  ความตอ้งการความสําเร็จ (Need for Achievement) บุคคลท่ีมีความ

ตอ้งการความสําเร็จสูงจะมีความปรารถนาอย่างรุนแรงท่ีจะประสบความสําเร็จและกลวัต่อความ

ลม้เหลวตอ้งการการแข่งขนัและกาํหนดเป้าหมายท่ียากลาํบากสําหรับตนเอง มีทศันะชอบเส่ียงแต่

ไม่ใช่ของการพนนัพอใจท่ีจะวิเคราะห์ และประเมินปัญหามีความรับผิดชอบ เพื่อให้งานสําเร็จ

ลุล่วงและมีการป้องกนัในการทาํงาน มีความปรารถนาจะทาํงานให้ดีกว่าบุคคลอ่ืน แสวงหาหรือ

พยายามรับผดิชอบในการคน้หาวธีิแกไ้ขปัญหาใหดี้ท่ีสุด 

  จากแนวคิดของทฤษฏีความต้องการจากการเรียนรู้ของ McClelland ท่ี

สําคญัอยา่งยิ่งต่อการเรียนรู้สําหรับทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์าร คือ ความตอ้งการความสําเร็จและ

ความตอ้งการความผกูพนั  ซ่ึงเป็นไปตามกระแสความเปล่ียนแปลงของโลกในปัจจุบนั  ท่ีมุ่งพฒันา

บุคคลให้เรียนรู้เพื่อสามารถปฏิบติังานให้เกิดประสิทธิภาพและผลลพัธ์ท่ีเป็นไปตามเป้าหมาย 

พร้อมทั้งการเรียนรู้ท่ีจะปฏิบติังานร่วมกนั การทาํงานเป็นทีม  และการประสานงานเพื่อให้เกิดผล

ลพัธ์ท่ีดีท่ีสุดแก่องค์การ การได้ทราบถึงความต้องการท่ีเป็นพื้นฐานของมนุษย์ย่อมง่ายต่อการ

จดัการฝึกอบรมให้สอดคล้องกบัความตอ้งการ เพื่อเป็นการจูงใจบุคคล  ท่ีจะพฒันาตนเองไปสู่

ความต้องการนั้นๆ ซ่ึงอาจเป็นคุณลักษณะเด่นในตวัของเขา หรือให้เป็นไปตามเป้าหมายของ

องคก์ารท่ีวางไว ้
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   1.3.2 ทฤษฎสีองปัจจัยของเฮอร์ซเบอร์ก  (Herzberg’ s Two  Factors  Theory)   

                    ธนยศ  เรืองศรี ( 2542 : 25)  กล่าวว่า  เฮอร์ซเบอร์ก, มสัเนอร์,              

และชไนเดอร์แมน ไดศึ้กษาวิศวกรและนกับญัชีประมาณ 200 คน ในเมืองพิทส์เบอร์ก  รัฐ

เพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา เพื่อหาคาํตอบว่าอะไรเป็นส่ิงท่ีทาํให้คนชอบหรือไม่ชอบงาน ผล

การศึกษาสรุปวา่มีปัจจยั 2 ประการ ท่ีสัมพนัธ์กบัความชอบหรือไม่ชอบงานของแต่ละบุคคล ไดแ้ก่

ปัจจยัแรงจูงใจ และปัจจยัคํ้าจุน 

  ปัจจยัแรงจูงใจ (Motivator  Factors) หมายถึง ปัจจยัท่ีหากบุคคลไดรั้บการ

ตอบสนองแลว้     จะสร้างความพอใจเป็นผลให้เกิดแรงจูงใจกระตุน้ในการทาํงาน เป็นตวัสร้าง

ความพึงพอใจใหบุ้คคลในองคก์ารปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน ไดแ้ก่ ความสําเร็จในการ

ทาํงาน  การไดรั้บการยอมรับนบัถือ  ลกัษณะของงานท่ีทาํ ความรับผดิชอบ  ความกา้วหนา้ 

  1.  ความสําเร็จในการทาํงาน หมายถึงการท่ีบุคคลสามารถทาํงานไดเ้สร็จ

ส้ินและประสบผลสาํเร็จอยา่งดี คนท่ีตอ้งการประสบความสาํเร็จ โดยมากจะตั้งเป้าหมายของงานไว้

สูง ต้องการทราบความเป็นไปของงานว่าก้าวหน้าไปแต่ละขั้นตามท่ีตั้ งไวเ้พียงใด โดยจะไม่

คาํนึงถึงรางวลัหรือผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากงานนั้น 

            2.  การไดรั้บการยอมรับนบัถือ หมายถึง ไดรั้บการชมเชย ยกยอ่ง  ไวว้างใจ 

เช่ือถือทั้งจากหวัหนา้และเพื่อนร่วมงาน การยอมรับน้ีอาจแฝงอยู ่   ในรูปของการแสดงความยินดี 

การใหก้าํลงัใจ       

  3.  ลกัษณะของงานท่ีทาํ หมายถึง ความยากง่าย กวา้งขวาง หรือทา้ทายให้

อยากทํางาน ต้องการความคิดริเ ร่ิม กล้าตัดสินใจ เม่ือบุคคลได้ปฏิบัติงานตรงกับความรู้  

ความสามารถและความถนดัก็มีแนวโนม้วา่จะปฏิบติังานไดส้าํเร็จ 

  4.  ความรับผิดชอบ หมายถึงการปฏิบติังานท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็ม

ความรู้ความสามารถ รวมถึงการแสวงหาวิธีดาํเนินการต่าง ๆ เพื่อให้งานในหน้าท่ีประสบผลดี 

แมว้า่จะเกิดอุปสรรคใด ๆ ก็ไม่ทอดทิ้งงาน ทาํงานใหส้าํเร็จในเวลาท่ีเหมาะสม  

 5.  ความก้าวหน้า หมายถึง การเล่ือนขั้น เล่ือนตาํแหน่งท่ีดีข้ึนหรือสูงข้ึน

กวา่เดิม รวมทั้งการมีโอกาสเขา้รับการอบรม ดูงาน ไปศึกษาต่อเพื่อหาความรู้เพิ่มเติมและไดคุ้ณวุฒิ 

สูงข้ึน 

  ปัจจยัคํ้าจุน หรือปัจจยัอนามยั (Hygiene or Maintenance Factor)  หมายถึง 

ปัจจยัท่ีจะคํ้าจุนให้แรงจูงใจในการทาํงานของบุคคลมีอยู่ตลอดเวลา ถา้ไม่มีหรือมีในลกัษณะไม่

สอดคลอ้งกบับุคคลในองคก์าร บุคคลในองค์การจะเกิดความไม่ชอบงานข้ึน และปัจจยัท่ีมาจาก

ภายนอกบุคคล ไดแ้ก่ 
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  1.  เงินเดือน หมายถึง เงินเดือนและการเล่ือนขั้นเงินเดือนในหน่วยงาน   

นั้น ๆ เป็นท่ีพอใจของบุคลากรในการทาํงาน 

  2. โอกาสท่ีจะไดรั้บความกา้วหนา้ในอนาคต นอกจากจะหมายถึง การท่ี

บุคคลไดรั้บการแต่งตั้งเล่ือนตาํแหน่งภายในหน่วยงานแลว้ ยงัหมายถึงสถานการณ์ท่ีบุคคลสามารถ

ไดรั้บความกา้วหนา้ในทกัษะวชิาชีพดว้ย 

  3.  ความสัมพันธ์กับผู ้บังคับบัญชา ผู ้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน 

หมายถึง การติดต่อไปไม่วา่เป็นกิริยา หรือวาจาท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั สามารถทาํงาน

ร่วมกนัมีความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัอยา่งดี 

  4.  สถานะของอาชีพ อาชีพหมายถึง อาชีพนั้ นเป็นท่ียอมรับนับถือของ

สังคมท่ีมีเกียรติ และศกัด์ิศรี 

  5.  นโยบายและการบริหารงาน หมายถึง การจดัการและการบริหารองคก์าร 

การติดต่อส่ือสารภายในองคก์าร 

  6.  สภาพการทาํงาน หมายถึง สภาพทางกายภาพของงาน เช่น แสงเสียง 

อากาศ ชัว่โมงการทาํงาน รวมทั้งลกัษณะของส่ิงแวดลอ้มอ่ืน ๆ เช่น อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือต่าง ๆ 

อีกดว้ย 

  7.  ความเป็นอยูส่่วนตวั หมายถึง ความรู้สึกท่ีดีหรือไม่ดีอนัเป็นผลท่ีไดรั้บ

จากงานในหนา้ท่ีของเขาไม่มีความ สุข และพอใจกบัการทาํงานในแห่งใหม่ 

  8. ความมัน่คงในการทาํงาน หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อความ

มัน่คงในการทาํงาน ความย ัง่ยนืของอาชีพ หรือความมัน่คงขององคก์าร 

  9. วิธีการปกครองของผู ้บังคับบัญชา หมายถึง ความสามารถของ

ผูบ้งัคบับญัชาในการดาํเนินงานหรือความยติุธรรมในการบริหาร 

  Herzberg ไดอ้ธิบายเพิ่มเติมอีกว่า องคป์ระกอบทางดา้นจูงใจจะตอ้งมีค่า

เป็นบวกเท่านั้น จึงจะทาํใหบุ้คคลมีความพึงพอใจในงานข้ึนมาได ้แต่ถา้เป็นลบก็จะทาํให้บุคคลไม่

พึงพอใจในงานอยา่งใด ส่วนองคป์ระกอบทางดา้นคํ้าจุนหรือสุขอนามยัถา้มีค่าเป็นลบ บุคคลจะมี

ความรู้สึกไม่พึงพอใจในงานแต่อยา่งใด เน่ืองจากองคป์ระกอบทางดา้นปัจจยัคํ้าจุนหรือสุขอนามยั

น้ีมีหนา้ท่ีค ํ้าจุน หรือบาํรุงรักษาบุคคลใหมี้ความพึงพอใจในงานอยูแ่ลว้ สรุปไดว้า่ทั้งสองปัจจยัตอ้ง

มีในเชิงบวกเท่านั้น จึงจะทาํใหค้วามพึงพอใจในงานของบุคคลเพิ่มมากข้ึน 

  จากทฤษฏีสองปัจจยัของเฮอร์เบอร์ก แสดงให้เห็นวา่ ปัจจยัพื้นฐานประการ

แรกเป็นปัจจัยคํ้ า จุน (Hygiene)  ซ่ึง เ ก่ียวข้องกับความเป็นอยู่ของคน ได้แก่  ค่ าตอบแทน 

ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล การบงัคบับญัชา นโยบายและการบริหารองค์การ สภาพการทาํงาน 
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สถานะและความมัน่คง สําหรับปัจจยัพื้นฐานประการท่ีสองเป็นปัจจยัท่ีส่งเสริมแรงจูงใจทีมีผล

ไปสู่ความพอใจในงาน ไดแ้ก่ ตวังาน ความสําเร็จ ความก้าวหน้า เป็นตน้ สรุปได้ว่า ตวังานเป็น

แหล่งจูงใจพื้นฐานและมีความสําคญัต่อความพอใจในการทาํงาน และความพอใจในงานจะสูงข้ึน

เม่ือปัจจยัแรงจูงใจและปัจจยัคํ้าจุนเป็นไปตามความตอ้งการ ซ่ึงเนน้ให้เห็นถึงความตอ้งการของคน

ท่ีอยากจะทาํส่ิงท่ีสนใจ ทา้ทาย และมีความสาํคญัในชีวติ 

  ชูชยั  สมิทธิไกร (2554 : 110-113) ไดก้ล่าวถึงทฤษฏีการเรียนรู้และการจูงใจท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการฝึกอบรมไว ้คือ 

  1.3.3 ทฤษฏีความรู้ความเข้าใจทางสังคม (Social Cognitive Theory) 

  แบนดูรา (Bandura, 1977; Wood and Bandura, 1989) ไดเ้สนอวา่การเรียนรู้

โดยส่วนใหญ่ของมนุษย ์เป็นการเรียนรู้โดยการสังเกตการณ์กระทาํของผูอ่ื้น ไม่ว่าจะเป็นการ

สังเกตในรูปของการเห็นตวัแบบกระทาํจริงๆ การดูภาพยนตร์ การอ่านหนงัสือ หรือการไดรั้บฟัง

จากผูอ่ื้น อยา่งไรก็ตาม คนเราจะเลือกสังเกตพฤติกรรมของผูท่ี้ตนเองมีความสนใจเท่านั้น ส่ิงท่ีได้

สังเกตน้ีจะถูกเก็บบนัทึกไวน้ี้ความทรงจาํในรูปของสัญลกัษณ์ต่างๆ โดยผ่านกระบวนการทาง

ปัญญา ต่อจากนั้น ก็อาจจะมีการทบทวนฝึกซ้อมส่ิงท่ีได้สังเกตอยู่ในใจ เม่ืออยู่ในสถานการณ์ท่ี

บุคคลนั้นคิดวา่การกระทาํนั้นจะส่งผลต่อตนเอง เขาก็จะแสดงพฤติกรรมท่ีไดเ้รียนรู้ออกมา  

  แนวคิดท่ีสาํคญัอีกประการหน่ึงของทฤษฏีความรู้ความเขา้ใจทางสังคมก็คือ 

แนวคิดเก่ียวกบัความเช่ือในสมรรถภาพแห่งตน (Self-Efficacy Beliefs) ซ่ึงหมายถึง ความเช่ือของ

บุคคลเก่ียวกบัความสามารถของตนในการจดัการหรือทาํงานหน่ึงๆ ความเช่ือน้ีมีความสําคญัในแง่

ท่ีเป็นกลไกควบคุมการกระทาํของบุคคล กล่าวคือ ผูท่ี้มีความเช่ือวา่ตนเองสามารถจะทาํงานหน่ึงๆ

ได ้ก็จะมีความกลา้เลือกท่ีจะทาํงานนั้น เม่ือเผชิญกบัอุปสรรค เขาก็จะยงัมีความอดทน มุ่งมัน่ต่อ

การทาํงานนั้น ในทางตรงกนัขา้ม ผูท่ี้ไม่มีความเช่ือวา่ตนเองสามารถจะทาํงานนั้นได ้ก็จะพยายาม

หลีกหนี หากหลีกเล่ียงไม่ไดก้็จะทาํงานนั้นอยา่งมีความเครียด วิตกกงัวล เม่ือเผชิญอุปสรรค ก็หมด

ความอดทน เกิดความทอ้แทไ้ดโ้ดยง่าย  

  จากสาระโดยสรุปของทฤษฏีความรู้ความเขา้ใจทางสังคม จะเห็นได้ถึง

ความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัการฝึกอบรมไดอ้ยา่งชดัเจน กล่าวคือ การฝึกอบรมจะประสบความสําเร็จ

ตามท่ีมุ่งหวงัได ้ก็ต่อเม่ือผูรั้บการอบรมมีความเช่ือวา่ตนเองมีความสามารถท่ีจะเรียนรู้เน้ือหาสาระ

ต่างๆ และมีความสามารถท่ีจะนาํความรู้นั้นไปใชไ้ดจ้ริง 

  1.3.4 ทฤษฏีความคาดหวงั (Expectancy Theory) 

  ทฤษฏีน้ีเสนอว่า มนุษยแ์ต่ละคนเป็นนกัตดัสินใจท่ีมีเหตุผล และจะเลือก

กระทาํแต่ส่ิงท่ีคิดวา่จะนาํไปสู่ผลลพัธ์ท่ีน่าปรารถนา (Vroom, 1964) เม่ือจาํเป็นตอ้งตดัสินใจวา่จะ
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กระทาํส่ิงหน่ึงส่ิงใดหรือไม่ แต่ละบุคคลจะถามตนเองว่า “ฉันจะได้อะไรจากการทาํเช่นนั้น”  

บุคคลนั้นจะตดัสินใจทาํ เม่ือเขาคิดวา่มีโอกาสเป็นไปไดสู้งท่ีการกระทาํนั้นจะนาํไปสู่ผลลพัธ์ท่ีเขา

ปรารถนา ดงันั้นองคป์ระกอบสาํคญัของทฤษฏีน้ี จึงประกอบดว้ย 1) ผลลพัธ์ 2) คุณค่าของผลลพัธ์ 

3) ความคาดหวงัเก่ียวกับความพยายามและการปฏิบติังาน และ 4) ความคาดหวงัเก่ียวกับการ

ปฏิบติังานและผลลพัธ์ 

  1.  ผลลพัธ์ (Outcome) หมายถึงผลท่ีไดรั้บจากการทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึง เช่น การ

ไดข้ึ้นเงินเดือน การเล่ือนตาํแหน่ง การถูกไล่ออกจากงาน ความบาดเจ็บ ความยอมรับจากเพื่อนฝูง 

เป็นตน้ 

  2.  คุณค่าของผลลพัธ์ (Valence) หมายถึง ความน่าปรารถนาหรือความพึงพอใจ 

ของผลลพัธ์ตามความรับรู้ของบุคคล ตวัอย่างเช่น พนักงาน ก. อาจให้คุณค่าแก่การได้เงินเดือน

มากกวา่การไดเ้ล่ือนตาํแหน่ง แต่พนกังาน ข. อาจจะรู้สึกในทางตรงกนัขา้มก็ได ้

  3.  ค ว า ม ค า ด ห วัง เ ก่ี ย ว กับ ค ว า ม พ ย า ย า ม แ ล ะ ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น             

(Effort       Performance Expectancy) หมายถึง ความเป็นไปได ้(ตามความรับรู้ของบุคคล) ท่ีวา่

ความพยายามจะนาํไปสู่ผลการปฏิบติังานท่ีดีข้ึน เช่น งานมีคุณภาพหรือปริมาณตามท่ีหวงั 

  4.  ค ว า ม ค า ด ห วั ง เ ก่ี ย ว กั บ ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น แ ล ะ ผ ล ลั พ ธ์           

(Performance        Outcome Expectancy) หมายถึง ความเป็นไปได ้(ตามความรับรู้ของบุคคล) ท่ีวา่

ผลการปฏิบติังานท่ีดีข้ึนจะนาํไปสู่ผลลพัธ์ท่ีน่าปรารถนา 

  ทฤษฏีความคาดหวงัเช่ือวา่ ก่อนท่ีบุคคลจะตดัสินใจวา่ตนเองจะทุ่มเทความ

พยายามลงไปเท่าไร เขาจะถามตนเองวา่ 1) มีความเป็นไปไดสู้งหรือไม่ท่ีความพยายามน้ีจะนาํไปสู้

ผลการปฏิบติังานท่ีดีข้ึน  2) ผลการปฏิบติังานท่ีดีข้ึนน้ีจะทาํให้ไดรั้บผลลพัธ์ท่ีคาดไวห้รือไม่ และ 

3) ผลลพัธ์ท่ีไดรั้บมีความน่าปรารถนาหรือไม่ 

  ทฤษฏีความคาดหวงั ได้ให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์สําหรับการ

ฝึกอบรมบุคลากรหลายประการดว้ยกนัคือ ประกาแรก การฝึกอบรมท่ีจะประสบความสําเร็จไดน้ั้น 

ผูรั้บการอบรมจะตอ้งมีความเช่ือวา่ การฝึกอบรมน้ีมีอะไรท่ีให้ประโยชน์แกตวัเอง พวกเขาจะตอ้ง

รับรู้วา่ การเขา้ร่วมการฝึกอบรม จะนาํไปสู่ผลลพัธ์ท่ีน่าปรารถนา เช่น โอกาสท่ีจะไดเ้ล่ือนตาํแหน่ง 

การมีความรู้ทกัษะในการทาํงานท่ีดีข้ึน เป็นตน้ หากผูรั้บการอบรมคิดวา่ การฝึกอบรมเป็นส่ิงท่ีไร้

ประโยชน์และเสียเวลาแลว้ พวกเขาก็อาจจะไม่ให้ความสนใจและอาจจะขาดการฝึกอบรมไปเลยก็

ได้ ประการท่ีสอง องค์การควรจะช่วยให้ผูรั้บการอบรมเช่ือว่าความพยายามจะนําไปสู่ผลการ

ปฏิบติังาน และคดัเลือกผูรั้บการอบรม ซ่ึงมีความสามารถและแรงจูงใจท่ีเหมาะสม ประการท่ีสอง 

องคก์ารควรแจง้ให้ผูรั้บการอบรมทราบอยา่งแน่ชดัวา่ความสําเร็จหรือผลการฝึกอบรมท่ีดีเยี่ยมนั้น 
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จะมีผลอยา่งไรต่ออาชีพการงานของพวกเขา และประการสุดทา้ย องคก์ารควรจะไดท้าํการสํารวจวา่ 

ผลลพัธ์หรือรางวลัประเภทใดท่ีมีคุณค่าในสายตาของพนกังาน เพื่อท่ีจะไดใ้ชร้างวลัเหล่านั้นเป็น

ส่ิงจูงใจการทาํงาน 

 

2.   การฝึกอบรม 

 การฝึกอบรมเป็นกระบวนการหน่ึง ท่ีทาํใหบุ้คคลหรือบุคลากรในองคก์ารมีคุณสมบติัท่ี

เหมาะสมหรือมีคุณภาพหลงัจากท่ีองคก์ารไดรั้บเขา้มาทาํงานในองค์การแลว้ และการฝึกอบรมยงั

รวมถึงการพฒันาบุคลากรท่ีทาํงานกับองค์การมานานหรือเป็นช่วงระยะเวลาหน่ึง ให้มีความรู้ 

ความสามารถ มีทักษะท่ีจาํเป็นและทักษะหรือสมรรถนะท่ีหลากหลาย และมีทัศนคติท่ีดีมี

พฤติกรรมท่ีพึงประสงคต์ามเป้าหมายขององค์การ ทั้งน้ีเพื่อให้บุคลากรไดมี้ศกัยภาพในการรับมือ

กบัการเปล่ียนแปลงหรือหลกัการ วธีิการเทคโนโลยใีหม่ๆ ท่ีจาํเป็นท่ีองคก์ารไดน้าํเขา้มาปรับใชใ้น

องคก์าร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความเห็นของชูชยั สมิทธิไกร (2554 : 4) ไดส้รุปวา่ความเปล่ียนแปลงและ

แนวโนม้ของสังคมไทยในอนาคตไดท้าํใหก้ารฝึกอบรมบุคลากรมีความสาํคญัอยา่งยิ่งยวด ต่อความ

เจริญก้าวหน้าของประเทศ ขององค์การ และของตวับุคคลอย่างไรก็ตามการฝึกอบรมบุคลากร

จะตอ้งกระทาํอยา่งมีระบบและมีประสิทธิภาพ จึงจะทาํให้การรับมือกบัความเปล่ียนแปลงดงักล่าว

สัมฤทธ์ิผลตามเป้าหมาย 

 2.1   ความหมายของการฝึกอบรม 

  ชูชยั  สมิทธิไกร (2554 : 5) ไดใ้ห้นิยามของคาํว่าการฝึกอบรม คือ กระบวนการ

จดัการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบเพื่อสร้างหรือเพิ่มพนูความรู้ (Knowledge) ทกัษะ (Skill) ความสามารถ 

(Abitity) และเจตคติ (Attitude) ของบุคลากร อนัจะช่วยปรับปรุงให้มีการปฏิบติังานมีประสิทธิภาพ

สุงข้ึน (Goldstein, 1993) 

  เพช็รี  รูปะวิเชตร์ (2554 : 7) การฝึกอบรม คือ กระบวนการท่ีองค์กรไดจ้ดัข้ึนมา

หรือดาํเนินการ  โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูน  ความรู้  ทกัษะ  ประสบการณ์  ความสามารถใน

การทาํงานของบุคลากร  และเพื่อการเปล่ียนแปลงทศันคติ  พฤติกรรมอนัไม่พึงประสงค์ของ

บุคลากร ทั้งน้ีก็เพื่อให้บุคลากรไดเ้ป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพ  และมีคุณสมบติัท่ีองค์กรคาดหวงัหรือ

ตอ้งการ โดยการท่ีบุคลากรมีคุณสมบติัและคุณภาพน้ีจะนาํพาองค์กรให้สามารถดาํเนินไปอยา่งมี

ประสิทธิภาพ และมีศกัยภาพในการแข่งขนัต่อไป 

  วเิชียร  วทิยอุดม (2549 : 106) กล่าวสรุปคาํวา่ การฝึกอบรมค่อนขา้งจะครอบคลุม

ในการบริหารจดัการองค์การไวว้่า การฝึกอบรม คือ กระบวนการเรียนรู้ท่ีรวมเอาทกัษะของการ

ปฏิบติังานอยา่งเหมาะสม  แนวคิดกฎระเบียบท่ีทศันคติ  ให้เกิดข้ึนในการปฏิบติังานของพนกังาน  
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โดยปกติผูจ้ดัการของพนกังานใหม่  เป็นผูมี้ส่วนรับผดิชอบเบ้ืองตน้ในการฝึกอบรมให้กบัพนกังาน  

บางคร้ังหน้าท่ีการฝึกอบรมน้ีมักถูกมอบหมายให้พนักงานเก่ารุ่นพี่ ท่ีอยู่ในแผนกงาน  เป็น

ผูด้าํเนินการแทน  ซ่ึงประสิทธิผลของการฝึกอบรมมีอิทธิผลท่ีสําคญัต่อการเพิ่มผลผลิตให้กับ

พนกังานและสร้างทศันคติท่ีดีต่อตวังาน 

  จะเห็นได้ว่าได้ว่า การฝึกอบรมบุคลากรนั้น มีความสัมพนัธ์แนบแน่นกับการ

พฒันาบุคลากร (Personnel Development) ซ่ึงกล่าววา่ การพฒันาบุคลากร คือการจดัประสบการณ์

การเรียนรู้ให้แก่บุคคล เพื่อการปรับปรุงการทาํงานให้ดีข้ึน และ/หรือเพื่อให้บุคคลมีความงอกงาม

เจริญเติบโตทางจิตใจ (Nadler and Nadler, 1989 อา้งถึงใน ชูชยั สมิทธิไกร, 2554 : 6) 

 2.2   วตัถุประสงค์ของการฝึกอบรม 

  การจดัฝึกอบรมจาํเป็นตอ้งมีการกาํหนดเป้าหมายวตัถุประสงคใ์ห้ชดัเจน เพื่อท่ีจะ

ไดด้าํเนินการฝึกอบรมให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ท่ีวางไว ้(สุภาพร พิศาลบุตร และยงยุทธ เกษสาคร, 

2549 : 71-73) กล่าวถึงวตัถุประสงคท์ัว่ไปของการฝึกอบรมทัว่ไปมกัมุ่งไปท่ี 

  1.  เพิ่มพูนความรู้ (Knowledge)  การเพิ่มพูนความรู้หรือสติปัญญาหรือเพื่อ

ปรับปรุงแก้ไขความรอบรู้ เพื่อการปฏิบติังานของแต่ละบุคคลในแต่ละระดบัเก่ียวกบัการเขา้ใจ

กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั หน้าท่ีรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานหรือบุคคล การเขา้ใจการ

จดัการ การบริหาร รูปแบบการบริหาร ทาํให้มีความรู้คือรู้วา่ส่ิงนั้นเป็นอะไร และสามารถจดจาํไว้

ได้ มีความเขา้ใจ คือรู้ในเหตุผลของส่ิงท่ีได้รู้นั้นสามารถอธิบายและขยายความได้อย่างถูกตอ้ง

และแจ่มชัด สามารถนาํส่ิงท่ีรู้ไปใช้ในสถานการณ์จริงได้ นอกเหนือจากน้ีแล้วการฝึกอบรมยงั

สามารถมุ่งสูงข้ึนให้ผูเ้ขา้รับการอบรมสามารถวิเคราะห์แยกแยะให้เห็นองคป์ระกอบต่างๆ ท่ีเป็น

ลาํดบัสัมพนัธ์กนัได ้สามารถสังเคราะห์จดัเรียบเรียงและรวบรวมองคป์ระกอบต่างๆ ท่ีกระจายกนั

อยูเ่ขา้เป็นแบบแผนหรือโครงสร้างใหม่ได ้และท่ีสําคญัคือสามารถประเมินค่า คือตดัสินคุณค่าของ

ส่ิงใดตามเกณฑท่ี์กาํหนดได ้

  2.  สร้างความเขา้ใจ (Understand) เพิ่มพูนความรู้ความเขา้ใจ อาจขยายไปถึงการ

เพิ่มขีดความสามารถในการนาํไปใชป้รับในสถานการณ์จริงดว้ย เป็นการเสริมความรู้ความสามารถ

ในวชิาชีพ 

  3.  การพฒันาทกัษะ (Skill) การพฒันาทกัษะและความชาํนาญ เป็นจุดมุ่งหมาย

ของการฝึกอบรมและการพฒันามาชา้นาน รวมถึงตั้งแต่การจดัลาํดบัความสําคญัของงานการแกไ้ข

สถานการณ์เฉพาะหนา้ การเพิ่มความมัน่ใจในการตดัสินใจทาํใหส้ามารถปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ

คล่องตวั จนมีความเช่ือมัน่ว่าจะสามารถทาํไดเ้องในสถานการณ์จริงของทอ้งถ่ินและความพร้อม

ของตน การเพิ่มจาํนวนคร้ังหรือความถ่ีในการฝึกปฏิบติัทาํให้มีประสบการณ์และทกัษะในการ
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ทาํงานสูงข้ึน ก่อให้เกิดความมัน่ใจไดเ้ป็นอย่างดี สามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและ

ถูกตอ้งโดยใชเ้วลาท่ีนอ้ยลง 

  4.  เปล่ียนแปลงเจตคติ (Attitude)  เม่ือสร้างเจตคติท่ีดีท่ีเหมาะสมแก่ผูเ้ขา้รับการ

ฝึกอบรม ทาํให้มีกาํลงัใจหรือขวญัท่ีดีในการทาํงาน สามารถทาํงานของตนไดด้ว้ยความยินดีและ

พอใจ และสามารถทํางานร่วมกับผู ้อ่ืนได้ด้วยความสบายใจ การฝึกอบรมโดยทั่วไปมักมี

จุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงแกไ้ขความรอบรู้ เพื่อการปฏิบติังานและเพิ่มทกัษะความชาํนาญการ แต่

ละเลยการจูงใจบุคลากรให้ปฏิบติังานในหน้าท่ีให้ดีข้ึน ทั้งท่ีการจูงใจบุคลากรเป็นเร่ืองสําคญัอีก

เร่ืองหน่ึงท่ีจะตอ้งคาํนึงถึง เพราะหากบุคลากรมีความรู้และทกัษะในการทาํงาน แต่ขาดแรงจูงใจใน

การทาํงานก็จะไม่นาํความรู้และทกัษะมาใชใ้นการปฏิบติังานอยา่งเต็มความสามารถ และการขาด

ความจูงใจในการปฏิบติังานอาจเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีบุคลากรท่ีไดรั้บการฝึกอบรมและการพฒันา ไม่

นาํความรู้และทกัษะท่ีไดรั้บมาใชใ้นการปฏิบติังานอยา่งเตม็ความสามารถ ทาํให้ฝึกอบรมไม่เกิดผล

ตามท่ีกาํหนดไว ้

  ส่วน เพช็รี  รูปะวิเชตร์ (2554 : 18-19) ไดใ้ห้ความคิดเห็นเพิ่มเติมวา่การฝึกอบรม

ในองคก์าร ยงัสามารถแบ่งวตัถุประสงคท์ัว่ไปออกเป็น 5  ส่วนดงัต่อไปน้ี 

  1. การปรับปรุงความมีจิตสํานึกหรือความตระหนกัในตนเอง  (Self  Awareness) 

คือการเรียนรู้เพื่อให้เขา้ใจตนเอง  เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง  ไดท้ราบถึงขอ้ดีและขอ้เสีย

ของตนเอง  อนันาํไปสู่การปรับปรุงเพื่อพฒันาตนเองใหดี้ยิง่ข้ึนต่อไป   

  2. การกระตุน้ศกัยภาพส่วนบุคคลใหท้าํงานเตม็ท่ี  เป็นการยกระดบัการทาํงานให้

ไดม้าตรฐานหรือมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  3. การผสมผสาน  ทกัษะ  ความรู้  และทศันคติท่ีถูกตอ้งของตนเองและกลุ่ม  ทั้งน้ี

มุ่งเพื่อพฒันาการทาํงานใหเ้ป็นทีม  หรือมีทกัษะการทาํงานเป็นทีมและประสานงานกนัไดอ้ยา่งดี   

  4.  การเพิ่มพูนทกัษะการทาํงานของบุคคล  (Job  Skill  Modifying) เป็นการปรับ/

ประยุกต์ความรู้ทฤษฏี  และหลกัการท่ีไดเ้รียนมาจากสถานบนัการศึกษา  หรือไดรั้บจากสถานท่ี

ทาํงาน “เป็นการเคาะสนิมหวัใจและมนัสมอง”  ฟ้ืนความรู้และทกัษะ  เพื่อให้เกิดความรู้สึกตวัและ

แสดงออกอยา่งภาคภูมิและมีคุณค่า  โดยเฉพาะสําหรับบุคลากรท่ีทาํงานเป็นเวลานานๆ  หรือเป็น

เวลามากกวา่  5  ปี  พบวา่มกัมีแนวโน้มท่ีจะขาดแรงจูงใจตนเองหรือการกระตุน้ตนเองให้มีความ

ขยนั  คล่องแคล่วหรือตอ้งการเรียนรู้ส่ิงใหม่ 

  5. การเพิ่มพูนแรงจูงใจของบุคคล  (Motivation)  ถึงแม้ว่าบุคคลจะมีความรู้  

ความสามารถ  ทกัษะ  ในการทาํงานแต่ขาดแรงจูงใจ  ยอ่มมีผลทาํใหก้ารทาํงานลดประสิทธิภาพลง  

หรืออาจก่อให้เกิดอุบติัเหตุระหว่างการทาํงาน  หรือเกิดการขดัแยง้กันระหว่างบุคคลท่ีทาํงาน
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ร่วมกันได้ไม่มากก็น้อย  รวมทั้ งบุคคลท่ีทาํงานเป็นเวลานานๆ จนเกิดความเคยชินหรือความ      

เบ่ือหน่าย  ก็ก่อใหเ้กิดการขาดแรงจูงใจในการทาํงานใหมี้ประสิทธิภาพ  หรือบุคลากรท่ีทาํงานแลว้

ประสบปัญหาหารขาดขวญัและกาํลังใจในการทาํงาน  จากการปฏิบติัของหัวหน้าหรือเพื่อน

ร่วมงานหรือจากตนเอง 

  จะเห็นว่าวตัถุประสงค์ของการอบรมโดยทัว่ไปมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มพูนความรู้ 

สร้างความเข้าใจ พฒันาทกัษะและเปล่ียนแปลงทศันคติ ดงันั้นเม่ือบุคคลได้รับการอบรมตาม

วตัถุประสงค์ดงักล่าว อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างรวมกันแล้ว เม่ือกลับไปปฏิบติังานจะ

ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดี หรือเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตลอดจนเจตคติในการ

ปฏิบติังาน ทาํให้การปฏิบัติงานได้ผลดียิ่งข้ึน นอกจากน้ีการฝึกอบรมจะสามารถช่วยเพิ่มพูน

แรงจูงใจของบุคคลใหท้าํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ หรือทาํงานอยา่งมีชีวติชีวาอีกดว้ย 

 2.3   ความสําคัญของการฝึกอบรม   

  องคก์ารต่างๆ ไม่วา่จะเป็นภาครัฐและภาคเอกชนต่างก็ให้ความสําคญัในเร่ืองการ

อบรม มีการส่งเสริมให้บุคลากรมีโอกาสเขา้รับการฝึกอบรมมากข้ึน องค์กรครูกาํหนดให้มีการ

กาํหนดชั่วโมงการฝึกอบรมพฒันาไม่น้อยกว่าปีละ 20 ชั่วโมง (สํานกังานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา, 2549 : 35) ไม่วา่เป็นการฝึกอบรมในขณะท่ีทาํทาํการหรือการฝึกอบรม

นอกทาํการ โดยองคก์ารเป็นผูจ้ดัการฝึกอบรมหรือองคก์ารฝึกอบรมอ่ืนเป็นผูจ้ดัฝึกอบรมให ้

  นิรันดร์  จุลทรัพย ์ (2547, อา้งถึงใน เพ็ชรี  รูปะวิเชตร์, 2554 : 22-23) ไดแ้สดง

ความสาํคญัของการอบรม ดงัน้ี 

  1.  ทาํให้องค์กรสามารถดาํรงกิจการอยู่ได้  และมีศกัยภาพในการแข่งขนั  ด้วย

ปัจจุบนัมีผลการเปล่ียนแปลงเพราะความเจริญของนวตักรรม  เทคโนโลยี  ความรู้ใหม่ๆ ทาํให้

องคก์รทุกประเภทตอ้งเขา้สู่ระบบการแข่งขนัอยา่งหลีกเล่ียงไดย้าก 

  2.   ทาํให้องค์กรเจริญเติบโต  มีการขยายการผลิต  การตลาดหรือขยายงานด้าน

ต่างๆ ออกไป  ซ่ึงองค์กรตอ้งการบุคลากรท่ีมีคุณภาพหรือมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมมาทาํงาน  หรือ

ตอ้งการใหบุ้คลากรท่ีองคก์รมีอยูมี่คุณภาพหรือมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสม  เพื่อนาํพาองคก์รไปสู่ความ

เจริญเติบโต 

  3.   ทาํให้บุคลากรใหม่และบุคลากรท่ีทาํงานอยู่แลว้ในองค์กรไดเ้ขา้ใจสภาพการ

ทาํงานขององค์กรและการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ  เพื่อรับมือกบัสภาพและการ

เปล่ียนแปลง  ไดอ้ยา่งเหมาะสมและถูกตอ้ง 

  4. ทาํใหบุ้คลากรท่ีมีงานกบัองคก์รในระยะเวลาหน่ึง  อาจจะเป็นระยะเวลาท่ีนาน

หรือไม่นาน  ไดมี้ความกระตือรือร้น  มีแรงจูงใจในการทาํงานและมีความรักในองคก์ร 
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  5.  ดว้ยองคก์รมีการเปล่ียนแปลงไปเร่ือยๆ  ดงันั้นบุคลากรยอ่มมีการเปล่ียนแปลง

หนา้ท่ีตาํแหน่งภายใน  และเล่ือนตาํแหน่งหนา้ท่ี  ดงันั้นการฝึกอบรมจึงมีความสําคญัในการเตรียม

บุคลากรสู่การเปล่ียนหนา้ท่ีหรือเปล่ียนตาํแหน่งไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเป็นระบบ 

  ทาํให้เขา้ใจไดว้า่ การฝึกอบรมจะช่วยยกระดบัความสามารถในหนา้ท่ีรับผิดชอบ

ของตนเองได้ดีข้ึน เพื่อให้ได้รับค่าตอบแทนจากการทาํงานสูงข้ึน ซ่ึงมีผลต่อการพฒันาความ

เป็นอยู ่และโอกาสความกา้วหนา้ในตาํแหน่งหนา้ท่ี รวมทั้งมุ่งยกระดบัหรือเปล่ียนแปลงทศันคติให้

สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอก โดยเฉพาะอยา่งยิ่งองคก์ร

ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ถา้ปราศจากการฝึกอบรมในงานจะทาํให้เกิดปัญหาความกดดนั 

คุณภาพชีวิต และประสิทธิภาพในการทาํงาน นอกจากนั้นการฝึกอบรมจะทาํให้มีโอกาสแสดง

ความสามารถพิเศษ หรือศกัยภาพของตนเองไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

 2.4 ข้ันตอนในการจัดการฝึกอบรม 

  เพ็ชรี  รูปะวิเชตร์ (2554 : 25-29) ไดเ้สนอกระบวนการฝึกอบรมไว ้  8  ขั้นตอน

ดงัต่อไปน้ี 

  1. การวิเคราะห์หาความจาํเป็นในการฝึกอบรม  (Training Need Analysis)  การ

วิเคราะห์หาความจาํเป็นในการฝึกอบรมจะถูกกระทาํข้ึน เพื่อให้การฝึกอบรมนั้นสอดคล้องกบั

ความตอ้งการของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม  หรือองคก์รมากท่ีสุด  หากไม่มีการวิเคราะห์หาความจาํเป็น

ในการจดัการฝึกอบรม  อาจก่อให้เกิดความสูญเปล่า  หรือไม่สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่ง

มีประสิทธิภาพ 

  โดยทัว่ไปองค์กรหรือสถานประกอบการจะจดัฝึกอบรมข้ึนมาเพราะสาเหตุ

หลายๆ ประการ ดงัน้ี 

  1.1 มีปัญหาบางอย่างท่ีเกิดจากพฤติกรรมบุคคลในองค์กร  เช่น การขาดงาน

โดยไม่มีเหตุผลท่ีเหมาะสม  บุคลากรมีความขดัแยง้กนั  การทาํงานท่ีไม่สร้างผลผลิต  เป็นตน้ 

  1.2  องค์กรต้องการให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ  ทกัษะหรือทศันคติ

บางอยา่ง  

  1.3  ตอ้งการลดตน้ทุนการผลิตขององคก์ร 

  1.4  ตอ้งการเพิ่มผลผลิตหรือการบริการขององคก์รใหม้ากข้ึน 

  1.5  มีการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ 

  1.6   มีการนาํเทคโนโลย ี นวตักรรมใหม่เขา้มาใชใ้นองคก์ร 

  1.7   เพื่อใหส้อดคลอ้งตามแผนหรือหลกัการควบคุมคุณภาพ ISO, HA, TQM ,QC 
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  1.8   เพื่อการแข่งขนัอย่างสมศกัด์ิศรีในเร่ืองการมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพอยู่ใน

สังกดั 

  1.9   เพื่อเป็นการพบปะกนัระหวา่งบุคลากรในแผนกเดียวกนัหรือต่างแผนก 

   1.10  เพื่อเตรียมความพร้อมในการทาํงาน  กรณีมีบุคลากรใหม่เขา้มาทาํงาน

หรือมีการเล่ือนตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน  หรือเปล่ียนหน้าท่ีการงานใหม่ในองค์กร (Internal Market 

Mobility) 

   1.11  เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน   

  2. การวางแผนการฝึกอบรม (Planning for Training)   หลังจากท่ีได้มีการ

วเิคราะห์หาความจาํเป็นในการฝึกอบรมแลว้องคก์รตอ้งวางแผนเพื่อจดัการฝึกอบรมต่อไป   ซ่ึงการ

วางแผนในการจดัฝึกอบรมควรตอ้งมีการประสานงานกบัทุกฝ่ายในองคก์ร เพื่อให้เกิดการทาํงาน

ร่วมกนัตั้งแต่เร่ิมตน้ 

  3. การกาํหนดวตัถุประสงค์ของการฝึกอบรม (Objective Setting)  การกาํหนด

วตัถุประสงค์ของการฝึกอบรมเปรียบเสมือนทิศทางสําหรับการออกแบบและวางหลกัสูตรการ

ฝึกอบรม  ตลอดจนเป็นแนวทางการออกแบบและประเมินผลโครงการฝึกอบรม  วตัถุประสงคข์อง

การฝึกอบรมท่ีนิยม  มกัเป็นวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมท่ีโครงการฝึกอบรมนั้นๆ  ตอ้งการให้มีผูเ้ขา้

รับการฝึกอบรมมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอยา่งหน่ึงหลงัการเขา้รับการฝึกอบรม 

  4.   การออกแบบโครงการฝึกอบรม (Training Designing)  เป็นการออกแบบวา่จะ

จดัโครงการฝึกอบรมแบบใดภายใตง้บประมาณท่ีมี  หรือไดรั้บอนุมติั  โดยท่ีรูปแบบการฝึกอบรม

อาจเป็นการบรรยาย  การอภิปราย  การประชุมหรือการสัมมนาเชิงปฏิบติัการ  การทาํกิจกรรมกลุ่ม  

การใช้เกมสร้างสรรค์ท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหา  หรือทกัษะท่ีตอ้งการจดัฝึกอบรม  มีการกาํหนดวนั  

เวลา สถานท่ี  ของการฝึกอบรม  การคดัเลือกบุคลากรเขา้รับการฝึกอบรม  การแสวงหาวิทยากร

ภายในหรือภายนอกท่ีมีความรู้และมีความสามารถ  ประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหาท่ีจะจดั

อบรม  การประสานงานกบัฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง  การร่างแบบประเมินผลการฝึกอบรม  นอกจากน้ีอาจจะ

ตอ้งคาํนึงถึง  พื้นฐาน  ตาํแหน่งหนา้ท่ี  ระดบัการศึกษาของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมในแต่ละโครงการ

ดว้ย 

  5.   การกาํหนดผูร่้วมรับผิดชอบการฝึกอบรมภายในองคก์ร (Staff for organizing) 

การจัดฝึกอบรมในองค์กร โดยปกติจะเป็นหน้าท่ีของฝ่ายฝึกอบรมหรือฝ่ายบุคคล  หรือฝ่าย

ทรัพยากรมนุษย์เป็นผู ้รับผิดชอบโดยตรง  ซ่ึงประธานจัดโครงการมักเป็นหัวหน้างานการ

บริหารงานบุคคลละเจา้หนา้ท่ีในแผนกและมีการแบ่งหนา้ท่ีต่างๆ  เช่น ฝ่ายลงทะเบียน  การเตรียม

เอกสาร  การเชิญวิทยากร  การติดต่ออาหารหรือของว่าง  จดัหาสถานท่ี  วสัดุอุปกรณ์ในการ
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ฝึกอบรม ฯลฯ นอกจากน้ีควรจะตอ้งประสานความร่วมมือไปยงัฝ่ายอ่ืนๆ  เพื่อให้เกิดความร่วมมือ

ท่ีแทจ้ริงไม่แต่เฉพาะการส่งบุคลากรในแผนกมาเขา้รับการฝึกอบรม  แต่จะตอ้งมาร่วมกนัวางแผน  

อกแบบ  และดาํเนินการ  นบัตั้งแต่วนัเปิด/ปิดการฝึกอบรมและการประเมินผลการจดัการฝึกอบรม  

ตลอดจนการติดตามพฤติกรรมของบุคลากรหลงัการฝึกอบรมแลว้ให้เป็นวงจรอยา่งเป็นระบบละมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  6.  การดาํเนินการฝึกอบรม  (Conducting  Training)  หลงัจากมีการวางแผน  

ออกแบบ  และกาํหนดองค์ประกอบต่างๆ ในการจดัฝึกอบรมแล้ว  นักฝึกอบรมหรือผูจ้ดัการ

ฝึกอบรมจะต้องดําเนินการตามท่ีวางแผนท่ีวางไว ้ ในระหว่างการดําเนินการฝึกอบรมอาจมี

อุปสรรคปัญหาเกิดข้ึน  ส่ิงต่างๆ อาจเกิดข้ึนได้และเม่ือเกิดข้ึนผูจ้ดัการฝึกอบรมตอ้งใช้ไหวพริบ  

และมีการแกปั้ญหาอยา่งมีสติ   

  7.  การประเมินผลการจดัฝึกอบรม   เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูเ้ขา้ร่วมการ

ฝึกอบรม  วทิยากรและผูจ้ดันั้นมกัมีการวางแผนท่ีให้ใชเ้วลาอยา่งนอ้ยก่อนเลิกอบรมประมาณ   30  

นาที  ดว้ยการแจกแบบสอบถาม  เพื่อประเมินการฝึกอบรมทั้งหมด  โดยในทางปฏิบติัแลว้ เพื่อให้

การฝึกอบรมดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพและไดข้อ้มูลอยา่งครอบคลุม  ผูจ้ดัการฝึกอบรมจะตอ้ง

สัมภาษณ์อยา่งไม่เป็นทางการกบัผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม  วิทยากร  และคณะผูจ้ดัการฝึกอบรม  การ

เก็บรวบรวมแบบสอบถาม  การประเมินผลการฝึกอบรม  ผูจ้ดัการฝึกอบรมจะตอ้งพยายามเก็บให้

ครบตามจาํนวนผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม  ตลอดจนผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย  หลงัจากนั้นจึงทาํการวิเคราะห์  

สรุป  และรายงานเอการปรับปรุงแกไ้ข 

  8.  การสรุปรายงานผลการจดัฝึกอบรม   ในการจดัฝึกอบรมควรตอ้งมีการสรุปผล

การจดัฝึกอบรมและแจง้หรือประกาศให้ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งไดท้ราบอยา่งทัว่ถึง  รวมทั้งมีการลา้ง

อดัรูปภาพท่ีได้ถ่ายไวใ้นระหว่างดาํเนินการฝึกอบรมเพื่อจดับอร์ดนิทรรศการหรือส่งให้ฝ่ายท่ี

เก่ียวขอ้ง  

  อยา่งไรก็ตามในธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กส่วนใหญ่จะยงัไม่มีองคก์รท่ีรับผดิชอบ 

ในเร่ืองการฝึกอบรมโดยตรง มกัจะใชว้ธีิการจา้งจากภายนอก เพื่อดาํเนินโครงการฝึกอบรมใหน้ั้น 

(สุภาพร  พิศาลบุตร และ ยงยทุธ  เกษสาคร, 2549 : 80) ไดส้รุปกระบวนการฝึกอบรมไว ้4 ขั้นตอน

ดงัน้ี คือ 

  1.  การหาความตอ้งการในการฝึกอบรม 

  2.  การเลือกสรรการฝึกอบรมท่ีเหมาะสม 

  3.  การวางแผนดาํเนินการฝึกอบรมโดยผูเ้ช่ียวชาญการ 
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  4.  การประเมิน และติดตามผล เพื่อใหแ้น่ใจวา่การฝึกอบรมนั้นมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล โดยวธีิน้ีงบประมาณค่าใชจ่้ายการฝึกอบรมจะค่อนขา้งแน่นอน เน่ืองจากองคก์ร

ภายนอกจะเป็นผูก้าํหนดค่าใชจ่้ายมาเอง 

  ในการจดัวางโครงการฝึกอบรมไม่ว่าจะเป็นด้านใดหรือกระทาํโดยบุคคลหรือ

กลุ่มบุคคลใดก็ตาม จะตอ้งเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบับุคคลและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก

องค์การอย่างใกลชิ้ด เพื่อให้เกิดความร่วมมือประสานงาน ซ่ึงจะทาํให้การฝึกอบรมนั้น บรรลุผล

สําเร็จไดต้ามวตัถุประสงค ์ดงันั้นการจดัการฝึกอบรมคร้ังหน่ึงๆ จึงตอ้งกระทาํดว้ยความรอบคอบ

ตามขั้นตอนต่างๆ ตามกระบวนการจดัการฝึกอบรม 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 แผนภูมิแสดงการวางแผนการฝึกอบรมอยา่งเป็นระบบ  

ท่ีมา : เพช็รี  รูปะวเิชตร์,  “การจดัการสัมมนาและการฝึกอบรม” (เอกสารประกอบการสอนระดบั 

บณัฑิตศึกษา สาขาวชิาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลนัเชียงใหม่, 2546), 29. 
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 2.5  วธีิฝึกอบรม 

  พูลสุข สังขรุ่์ง (2547 : 189-190) ให้แนวคิดวา่วิธีการฝึกอบรมมีหลายวิธีข้ึนอยูก่บั

ลกัษณะของงานและผูด้าํเนินการฝึกอบรม การฝึกอบรมอาจใชห้ลายวิธีร่วมกนัก็ได ้วิธีท่ีนิยมใชก้นั

มาก ไดแ้ก่ 

  1. การบรรยาย (Lecture) เป็นวธีิท่ีลงทุนนอ้ยท่ีสุด การเชิญผูบ้รรยายมาบรรยายให้

ผูเ้ข้ารับการอบรมฟังก็กระทาํได้อย่างกวา้งขวาง ผูเ้ข้ารับการอบรมมีจาํนวนมากได้สําคัญท่ี

หน่วยงานตอ้งรอบรู้วา่คนดีมีฝีมือท่ีจะบรรยายไดอ้ยูท่ี่ไหน คนทาํงานดีบางคนบรรยายไม่เป็นก็เป็น

ท่ีน่าเบ่ือ บางคนก็พูดเก่งแต่หาสาระไม่ได้ ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไม่ค่อยได้อะไรกลบัหน่วยงาน 

เสียเวลาเปล่า การอบรมแบบน้ีมีขอ้ดี คือ เสียค่าใชจ่้ายตํ่าเพราะใชผู้บ้รรยาย 1 คน ไม่ตอ้งมีอุปกรณ์

การสอนมาก สามารถจดัให้เสร็จส้ินทนัเวลาท่ีกาํหนด ขอ้เสียคือ เป็นการส่ือสารทางเดียว ขาด

อุปกรณ์ท่ีใชป้ระกอบการบรรยาย จึงทาํใหก้ารบรรยายไม่เกิดผลเท่ท่ีควร เช่น ผูฟั้งอาจไม่เขา้ใจ แต่

ไม่มีโอกาสซกัถามผูฟั้งเขา้ใจ แต่ไม่สามารถนาํไปปฏิบติัได ้เพราะขาดาการฝึกหดัดา้นปฏิบติั 

  2. การประชุมอภิปราย (Conference) เป็นการประชุมแบบแลกเปล่ียนความคิด

เห็นระหวา่งผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม มีวตัถุประสงคเ์พื่อรวบรวมความรู้และความคิดเห็นจากผูเ้ขา้ร่วม

ประชุม การประชุมอภิปรายจะแกไ้ขขอ้บกพร่องของวิธีบรรยาย การประชุมแบบน้ีจะไดผ้ลดี ถา้

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมไม่มากเกินไป ประมาณ 15-25 คน แต่เป็นการประชุมท่ีใชเ้งินลงทุนมาก เสียเวลา

เตรียมการนาน ผูม้าบรรยายในการประชุมทางวิชาการตอ้งเตรียมตวัเสนอความรู้ใหม่ๆผูเ้ขา้รับการ

อบรมตอ้งเป็นคนช่างซักช่างถามเม่ือมีโอกาส ถ้าผูเ้ขา้รับการอบรมไม่ค่อยพูดจา ชอบแต่ฟัง การ

ประชุมอภิปรายจะไม่ไดผ้ลอะไรเลย 

  3.  การสาธิต (Demonstration) เป็นการอบรมโดยให้ผูฝึ้กอบรมแสดงวิธีปฏิบติัให้

ดูเป็นแบบอย่างและให้ผูเ้ขา้รับการอบรมฝึกปฏิบติัตาม วิธีน้ีทาํให้เกิดความสนใจและเช่ือถือได้

ดีกวา่การฟังและคิด เฉพาะการทาํงานบงอยา่ง ไม่สามารถทาํไดด้ว้ยการพูดอยา่งเดียว วิธีน้ีผูเ้ขา้รับ

การฝึกอบรมได้เห็นและได้ปฏิบติัตามไปดว้ย เม่ือเกิดปัญหาในการปฏิบติัก็จะไดรั้บการแนะนาํ

ช้ีแจงทนัที ทาํให้การฝึกอบรมดาํเนินไปไดเ้ร็ว และเกิดความรู้ความชาํนาญไดดี้กวา่วิธีอ่ืนท่ีไม่ได้

ฝึก แต่ก็มีขอ้เสียคือ จะตอ้งจดัเตรียมสถานท่ีและเคร่ืองมือต่างๆ 

  4.  การศึกษากรณีตวัอย่าง (Case Study) ใช้มากในการอบรมทางด้านบริหาร 

กฎหมาย และการประชาสัมพนัธ์เป็นวธีิการนาํเอาปัญหาต่างๆ พร้อมทั้งขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งมาเสนอท่ี

ประชุมเพื่อศึกษาพิจารณาและวิเคราะห์ รวมทั้งการแก้ปัญหาต่างๆ วิธีน้ีผูเ้ขา้รับการอบรมตอ้งมี

ความรู้ทางทฤษฏีพอสมควรหือมีประสบการณ์พอสมควร 
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  5.  วิธีการระดมความคิด (Brain Storming) เป็นวิธีการกระตุ้นให้ใช้ความคิด

สร้างสรรค์ โดยให้ผูเ้ข้าร่วมการอบรมร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างเสรี โดยกําหนดหัวข้อใน         

การแสดงวามคิดเห็น แลว้ให้ผูเ้ขา้รับการอบรมร่วมกนัแกปั้ญหา แลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์

และความคิดเห็น วธีิน้ีใชใ้นการฝึกอบรมในระดบับงัคบับญัชา 

  6.  การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) นิยมใชใ้นชั้นเรียนคลา้ยกบัการแสดง

ละคร โดยกาํหนดให้ผูเ้ขา้รับการอบรมทดลองปฏิบติัในเร่ืองท่ีสมมติข้ึน เม่ือแสดงบทบาทต่างๆ

เรียบร้อยแลว้ก็จะมีการหารือ วจิารณ์และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติังานของผูแ้สดง วิธีน้ี

มกัใชร่้วมกบัการบรรยายหรืออภิปราย 

  7.  วิธีสร้างบรรยากาศหรือสภาพเทียมของจริง (Simulation) ให้ผู ้เข้ารับการ

ฝึกอบรมอยู่ในสภาพเทียมแต่วางตัวราวกับอยู่ในสภาพจริงได้ผลมาก เช่น การจัดการอบรม

ภาษาไทยให้อาสาสมคัรอเมริกนั โดยสมมติให้อยูใ่นหมู่บา้นไทย การฝึกนกับินอวกาศท่ีออกนอก

โลก 

  8.  การทดลองปฏิบติัการในห้องปฏิบติัการ (Work Shop) ให้ผูเ้ขา้รับอบรมฟัง

บรรยายในภาคเช้าและเขา้ห้องปฏิบติัการภาคบ่ายตามเร่ืองท่ีไดเ้รียนตอนเช้า เท่ากบัได้ประยุกต์

ทฤษฏีอยา่งเตม็ท่ีทนัทีท่ีไดเ้รียนรู้มาใหม่ โอกาสท่ีจะเขา้ใจและจาํไดจึ้งมีมาก 

  ในการฝึกอบรมทุกวิธี ควรมีการประเมินผล เม่ือเสร็จส้ินการฝึกอบรม การ

ประเมินผลอาจทาํในรูปขอ้สอบให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมตอบเป็นการประเมินว่าเขาจาํหรือเขา้ใจ

เร่ืองท่ีฝึกอบรมได้เพียงใด หรืออาจทาํในรูปแบบสอบถาม ให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมแสดงความ

คิดเห็นว่ามีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอบรมเพียงใด ผลท่ีไดจ้ากการประเมินจะไดน้าํไปใช้

ในการแกไ้ข 

 2.6   ประโยชน์ของการฝึกอบรม 

  การฝึกอบรมให้ประโยชน์ในการพฒันาบุคคลและองค์การเป็นอนัมาก เพราะ

นอกจากเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ รวมทั้งเปล่ียนแปลงเจตคติ ค่านิยม ผูเ้ขา้รับการอบรม ทาํให้

สมรรถภาพในการปฏิบติังานดียิ่งข้ึนแลว้ การฝึกอบรมยงัเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ

งาน ซ่ึง สุภาพร  พิศาลบุตร และยงยุทธ  เกษสาคร (2549 : 93-94) ได้สรุปรายละเอียดของ

ประโยชน์การฝึกอบรมในระดบัต่างๆ ดงัน้ี 

  1.  ระดบัพนกังาน   การฝึกอบรมจะมีประโยชน์ ดงัต่อไปน้ี 

  1.1 ช่วยส่งเสริมความรู้และความเขา้ใจ  ซ่ึงเป็นการเพิ่มคุณค่าแก่ตวัพนกังาน

เอง ทาํใหเ้กิดความมัน่ใจในการปฏิบติังาน 
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  1.2  ช่วยลดอุบติัเหตุหรือการทาํงานผิดพลาด เม่ือพนักงานเขา้ใจระบบการ

ทาํงานท่ีชดัเจนถูกตอ้ง 

  1.3  ช่วยทบทวนแนวความคิดและเจตคติ ทาํให้เกิดความสนใจงานในหน้าท่ี

จนเกิดความรักอาชีพของตน 

  1.4  ช่วยเสริมสร้างทกัษะและความสามารถท่ีสูงข้ึน การทาํงานจะประสบ

ความสาํเร็จดว้ยความรวดเร็ว ก่อใหเ้กิดแรงเสริมและกาํลงัใจในการทาํงาน 

  1.5  การมีโอกาสได ้Up Date และ Up Grade ตนเองจะทาํให้ก้าวหน้าใน

ตาํแหน่งการงานในโอกาสต่อไป 

  2.  ระดบัผูบ้ริหารคือผูบ้งัคบับญัชา  การฝึกอบรมมีประโยชน์ ดงัต่อไปน้ี 

  2.1 ช่วยให้เกิดผลงานท่ีดีข้ึน เม่ือตระหนักในบทบาทหน้าท่ีและความ

รับผดิชอบ 

  2.2  ช่วยลดปัญหาและแกไ้ขงานท่ีผดิพลาด งานมีคุณภาพมากข้ึน 

  2.3  ช่วยลดภาระในการปกครอง การบังคับบัญชา และการควบคุมการ

ปฏิบติังาน 

  2.4  ช่วยเสริมสร้างภาวการณ์เป็นผูน้าํท่ีเก่งงาน เก่งคน และเก่งคิด 

  2.5  ประหยดัเวลา ไม่ตอ้งเสียเวลาในการสอน 

  3.  ระดบัหน่วยงานและองคก์าร  การฝึกอบรมมีประโยชน์ ดงัต่อไปน้ี 

  3.1  ช่วยลดค่าใช้จ่ายทางด้านแรงงาน การจ้างงานและจ่ายค่าตอบแทน

พนกังาน 

  3.2  ช่วยลดความสูญเสียวสัดุอุปกรณ์ และค่าใชจ่้ายต่างๆ ดา้นสาธารณูปโภค

โดยรวมขององคก์าร 

  3.3  ช่วยเพิ่มผลผลิตทั้งทางตรงและทางออ้มใหก้บัองคก์าร 

  3.4  ช่วยในการประหยดัค่าใชจ่้ายในสาํนกังาน 

  3.5  ช่วยลดอุบติัเหตุจากการทาํงาน 

 

3.  ความหมายวชิาชีพครู 

 คาํว่า “วิชาชีพ (Profession)”  นั้ นมีผู ้อธิบายไวค้ล้ายคลึงกัน หรือแตกต่างกันดังน้ี        

วิลเบอร์ต อี. มวัร์ (Wilbert E. Moore) อธิบายว่า วิชาชีพ คือ การประกอบอาชีพเต็มเวลาโดย

ผูป้ระกอบการวิชาชีพ (Professional) อุทิศเวลาให้แก่อาชีพนั้นๆ ผูป้ระกอบวิชาชีพอยู่ในกลุ่มผู ้

ประกอบอาชีพเดียวกนัและมกัมีการจดัตั้งสมาคมวิชาชีพอย่างเป็นรูปธรรมผูป้ระกอบการวิชาชีพ
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จะตอ้งมีความรู้และทกัษะในการประกอบวิชาชีพนั้นๆ อนัเป็นผลมาจากการท่ีไดรั้บการฝึกอบรม 

หรือการศึกษาตรงตามสาขาท่ีประกอบวิชาชีพ นอกจากน้ีผูป้ระกอบวิชาชีพจะตอ้งยึดมัน่อยู่กบั

เกณฑ์ของการประกอบวิชาชีพปฏิบติังานและ ให้บริการดว้ยจิตสํานึกในวิชาชีพตลอดจนมีความ

เป็นอิสระในการประกอบอาชีพ อนัเน่ืองมาจากการท่ีผูป้ระกอบการวิชาชีพมีความเช่ียวชาญในการ

ประกอบวชิาชีพของตนในระดบัสูง (ฐิติรัตน์ วเิชียรรัตน์, 2554 : 39) 

 พระราชบญัญติัสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 4 ได้กาํหนด

ความหมายของวิชาชีพ วา่เป็นวิชาชีพทางการศึกษาท่ีทาํหนา้ท่ีหลกัทางดา้นการเรียนการสอนและ

การส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ยวิธีการต่างๆ รวมทั้งการรับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาใน

สถานศึกษาปฐมวยั ขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาท่ีตํ่ากวา่ปริญญาทั้งของรัฐละเอกชน และการบริหาร

การศึกษานอกสถานศึกษาในระดบัเขพื้นท่ีการศึกษา ตลอดจนการสนบัสนุนการศึกษาให้บริการ 

หรือปฏิบติังานเก่ียวเน่ืองกบัการจดักระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษา

ในหน่วยงานการศึกษาต่างๆ (สาํนกัเลขาธิการคุรุสภา, 2550 : 10) 

 วิชาชีพครูถือเป็นวิชาชีพชั้นสูง เพราะเป็นวิชาชีพเฉพาะทางท่ีให้บริการดา้นดารศึกษา

แก่เยาวชนของชาติ เป็นวิชาชีพสร้างคนและพฒันาคนให้เป็นคนดีเป็นคนมีคุณภาพของสังคมเป็น

วชิาชีพท่ีผูป้ระกอบอาชีพตอ้งใชเ้วลาในการศึกษาอบรมไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี และตอ้งฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครูอยู่ในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า  1 ปี  ต้องเป็นผู ้ได้รับการศึกษาอบรมเน้ือหาวิชา

เฉพาะเจาะจงในสถาบนัการศึกษาเฉพาะของตน มีจรรยาบรรณของวิชาชีพควบคุมให้ประพฤติไป

ตามทาํนองคลองธรรม มีคุรุสภาเป็นองค์กรวิชาชีพดูแลสนับสนุนสวสัดิการและสวสัดิภาพและ

ส่งเสริมการยกระดบัมาตรฐานวิชาชีพครู ลกัษณะวิชาชีพครูดงักล่าว จึงสรุปได้ว่า เป็นวิชาชีพ

ชั้นสูงท่ีมีลกัษณะเฉพาะการสอน เน้นการใช้สติปัญญาในการดาํเนินงานอย่างอิสระเป็นตวัของ

ตวัเอง เป็นอาชีพท่ีกาํกบัดูแลกนัโดยใช้เหตุผลและคุณธรรม มุ่งให้บริการทางวิชาการแก่สังคม มี

จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและสําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากวา่ระกบัปริญญาตรี (ศุภานนั สิทธิเลิศ, 2551 : 

293-294) 

 กูเทค (Gutek, 1998 : 382-384) ไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะของวิชาชีพครู สรุปไดว้่า เป็น

วชิาชีพพิเศษท่ีสังคมยอมรับสาขาหน่ึง ซ่ึงส่งผลใหค้รูมีฐานะเป็นนกัการศึกษาระดบัชั้นวิชาชีพดว้ย 

จึงตอ้งเตรียมตวัในดา้นสมรรถนะของตน การดาํรงตาํแหน่งผูส้อนและผลผลิตจากการของตน  และ

สรุปลกัษณะวชิาชีพเพื่อเป็นเกณฑใ์นการพิจารณาวชิาชีพครูไว ้7 ประการ ดงัน้ี 

 1.  ครูเป็นวิชาชีพเฉพาะดา้นการสอน การออกแบบกิจกรรมและวิธีการจดัการเรียนรู้

เทคนิคการถ่ายทอดความรู้ วฒันธรรม ค่านิยม และทกัษะให้กบัเยาวชน ครูตอ้งใช้สติปัญญาวิชา
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ความรู้เฉพาะทาง ตอ้งใชท้ั้งศาสตร์และศิลป์แห่งวิชาชีพในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน การ

อบรม และถ่ายทอดทุกส่ิงทุกอยา่งใหแ้ก่ศิษย ์

 2.  ครูเป็นวิชาชีพท่ีสังคมตอ้งการให้บริการทางดา้นวิชาการแก่สังคม และชุมชนเป็น

การถ่ายทอดทกัษะ ความรู้ และใหบ้ริการเฉพาะสาขาวชิาท่ีต่างจากวชิาชีพอ่ืนๆ 

 3.  การประกอบวิชาชีพของครูอยูบ่นพื้นฐานทางทฤษฏีทางวิทยาการของแต่ละสาขาท่ี

สามารถประยกุตเ์ป็นปฏิบติัได ้การสอนเป็นงานท่ีตอ้งผสมผสานวทิยาการทั้งปรัชญาทางหารศึกษา 

ประวติัศาสตร์ จิตวทิยา สังคมวทิยา หลกัการสอน และการประเมินผลการศึกษา 

 4.  การเขา้สู่วงการวิชาชีพครู ผูป้ระกอบวิชาชีพครูตอ้งเตรียมตวัศึกษาวิชาชีพครูจาก

วทิยาลยั มหาวทิยาลยั เป็นระยะเวลามากพอสมควร และใชเ้วลาในการฝึกอบรมในสถาบนัผลิตครู

ไม่นอ้ยกวา่ 4 ปี จึงจะสาํเร็จการศึกษาออกไปทาํการสอนได ้

 5.  วิชาชีพแต่ละสาขาจะกาํหนดมาตรฐานแห่งวิชาชีพข้ึน มีจรรยาบรรณวิชาชีพเพื่อ

ควบคุมความประพฤติและการปฏิบติัตน ตลอดจนมาตรฐานและคุณภาพในการประกอบวิชาชีพ

ของสมาชิก 

 6.  ผูป้ระกอบวิชาชีพครูมีเอกสิทธ์ิในการตกลงใจ และการตดัสินใจท่ีจะใช้ความรู้ใน

การแกไ้ขปัญหาต่างๆ มีอิสระท่ีจะกาํหนดวิธีสอนและออกแบบกิจกรรมการเรียนให้สอดคลอ้งกบั

จุดประสงคข์องหลกัสูตร เหมาะสมกบัผูเ้รียน ส่ือ เวลา  และสถานท่ี 

 7.  สมาชิกแห่งวิชาชีพมีการจดัองค์กรวิชาชีพท่ีเป็นอิสระ ในการควบคุมจรรยาบรรณ

มาตรฐานในการประกอบอาชีพ และสามารถลงโทษสมาชิก สําหรับวิชาชีพการสอนนั้นผูท้าํการ

สอนตอ้งมีการจดัตั้งองคก์รวชิาชีพท่ีหลากหลายเพื่อควบคุมมาตรฐาน 

 จากการวเิคราะห์ความหมายและคุณลกัษณะของวิชาชีพดงักล่าว ทาํให้เขา้ใจวา่ วิชาชีพ 

หมายถึง อาชีพท่ีใหบ้ริการและใหค้วามช่วยเหลือคนในสังคมในลกัษณะเฉพาะเจาะจง อาศยัความรู้

ความคิดและสติปัญญาเป็นฐานในการทาํงานและแกไ้ขปัญหา ทกัษะความชาํนาญการตอ้งไดรั้บ

การฝึกฝนอบรมอย่างกวา้งขวาง ลึกซ้ึงในระดบัท่ีไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรี มีอิสระ มีเสรีภาพ ในการ

วินิจฉัย ตดัสินใจและให้บริการ โดยปราศจากการแทรกแซงกา้วก่ายทั้งปวง มีจรรยาบรรณแห่ง

วชิาชีพและเป็นแนวประพฤติ มีองคก์รวชิาชีพดูแลใหก้ารสนบัสนุนพฒันามาตรฐานและการปฏิบติั

วชิาชีพเป็นท่ียอมรับพิเศษจากสังคม 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 30  

 

4. การพฒันาในสายวชิาชีพครู 

4.1  นโยบายการพฒันาครู 

   แผนการศึกษาแห่งชาติฉบบัปรับปรุง (พ.ศ. 2552 -2559) (สาํนกังานเลขาธิการสภา

การศึกษาแห่งชาติ 2553 : 35-36) ไดก้าํหนดแนวนโยบาย การพฒันาครู คณาจารย ์และบุคลากร

ทางการศึกษา โดยมีเป้าหมายให้ครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษาไดรั้บการพฒันาสามารถ

เป็นผูเ้อ้ืออาํนวยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ มีคุณภาพและมาตรฐานเหมาะสมกบัการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 

มีคุณธรรม จริยธรรม มีขวญักาํลงัใจ และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีระบบการผลิตครู คณาจารย ์และมี

กลไกประกนัคุณภาพการผลิตครูท่ีมีประสิทธิภาพซ่ึงมีกรอบการดาํเนินงาน ดงัน้ี 

  1.  ปรับระบบการผลิต การคดัสรร ค่าตอบแทนและสวสัดิการ ให้สามารถดึงดูด

คนเก่งและคนดี มีใจรักในวิชาชีพมาเป็นครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา เช่น มีระบบการ

ให้ทุนการศึกษาแก่ผูเ้รียนดี มีใจรักมาเรียนครู และรับประกนับรรจุเป็นขา้ราชการครูเม่ือสําเร็จ

การศึกษา เป็นตน้ 

  2.  วางแผนการผลิต การพฒันา และการใช้ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการ

ศึกษาอย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับความต้องการทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และ

อุดมศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ โดยเนน้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

  3.  จดัให้มีสถาบนัระดบัชาติ เพื่อส่งเสริมและพฒันาคณาจารยใ์นสถาบนัผลิตครู 

พฒันาครูประจาํการและผูน้าํทางการศึกษาวิจยัและพฒันาเก่ียวกบัวิชาชีพครู รวมทั้งประกนัและ

รับรองคุณภาพมาตรฐานวชิาชีพครู 

  4.  ส่งเสริมสถาบนัอุดมศึกษาท่ีผลิตครูใหมี้ความเป็นเลิศในการผลิตและพฒันาครู 

โดยเน้นการวิจยัและพฒันาเก่ียวกบัวิชาชีพครู รวมทั้งจดัให้มีระบบประกนัและรับรองคุณภาพ

มาตรฐานวชิาชีพครูและสถาบนัผลิตครู 

  5.  ปรับปรุงและพฒันาระบบและเกณฑ์การประเมินสมรรถนะวิชาชีพครูให้

เช่ือมโยงกบัความสามรถในการจดัการเรียนการสอนและการเรียนรู้ เพื่อพฒันาผูเ้รียนเป็นสําคญั 

และปรับเกณฑ์การกาํหนดอตัราครู โดยกาํหนดภาระงานครูให้ชัดเจนและลดภาระงานอ่ืนท่ีไม่

จาํเป็น โดยจดัใหมี้บุคลากรสายสนบัสนุนใหเ้พียงพอ 

  6.  เร่งพฒันาครูท่ีสอนไม่ตรงวฒิุใหมี้ความรู้ ความสามารถสอดคลอ้งกบัสาขาวิชา

ท่ีสอน รวมทั้งจดัระบบการพฒันาครูโรงเรียนขนาดเล็กในลักษณะของเครือข่ายความร่วมมือ 

ตลอดจนส่งเสริมให้มีการนิเทศ อบรมเพื่อพฒันาครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-Based 

Training) 
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  7.  จดัระบบเพื่อใหผู้ส้าํเร็จการศึกษาสาขาอ่ืนท่ีมีใจรักในวิชาชีพครูมาเป็นครู โดย

ใหศึ้กษาวชิาครูเพิ่มเติมตามเกณฑท่ี์กาํหนดรวมทั้งส่งเสริมใหส้ถานศึกษาระดมทรัพยากรบุคคล ภูมิ

ปัญญาทอ้งถ่ิน ปราชญช์าวบา้น และผูท้รงคุณวุฒิในชุมชน/ทอ้งถ่ิน เพื่อเป็นผูส้อนและพฒันาการ

เรียนรู้ 

  8.  ส่งเสริมใหค้รู และบุคลากรทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 

ไดพ้ฒันาความรู้ความสามารถทั้งดา้นวชิาการและบริหารจดัการ 

  จากการศึกษาเร่ืองน้ีทาํให้เขา้ใจได้ว่า การพฒันาบุคลากรครูเพื่อเพิ่มพูนความรู้ 

ความสามารถ ทกัษะ เจตคติ และสร้างจิตสาํนึกฝนการปฏิบติังานของครู เพื่อให้สามารถปฏิบติังาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ งความก้าวหน้าในตาํแหน่งหน้าท่ีการงานของครูให้มีความรู้ 

ความสามารถเหมาะสมกบัตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน การพฒันาครูท่ีดี จึงควรมีการกาํหนดนโยบายอย่าง

ชัดเจนเป็นระบบและต่อเน่ือง จึงจะช่วยให้การพฒันาบุคลากรครู ได้ผลดีและมีทิศทางชัดเจน

สามารถตรวจสอบและวดัผลได ้เพื่อเป็นประโยชน์ในการพฒันาการทาํงานภายในองคก์ารอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 4.2  การพฒันาครูตามพระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

  พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2545ได้

กาํหนดให้มีการพฒันาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา โดยมีมาตราท่ีเก่ียวข้อง ดังน้ี 

(พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ, 2542) 

  มาตรา 52 ให้กระทรวงส่งเสริมให้มีระบบ กระบวนการผลิต การพฒันาครู 

คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพ

ชั้นสูงโดยการกาํกบัและประสานให้สถานบนัท่ีทาํหน้าท่ีผลิตและพฒันาครู คณาจารย ์รวมทั้ง

บุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมและมีความเขม้แข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่ และการ

พฒันาบุคลากรประจาํการอยา่งต่อเน่ือง 

  มาตรา 53 ให้มีองค์กรวิชาชีพครู ผูบ้ริหารสถานศึกษาและผูบ้ริหารการศึกษา มี

ฐานะเป็นองค์กรอิสระภายใตก้ารบริหารของสภาวิชาชีพ ในกาํกบัของกระทรวง มีอาํนาจหน้าท่ี

กาํหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนในอนุญาตประกอบวิชาชีพ กาํกบัดูแลการปฏิบติัตาม

มาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งการพฒันาวิชาชีพครู ผูบ้ริหารสถานศึกษาและ

ผูบ้ริหารการศึกษา 

  ให้ครู ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนทั้ง

ของรัฐและเอกชน ตอ้งมีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพตามกฎหมายกาํหนด 
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  การจัดให้มีองค์กรวิชาชีพครู ผู ้บริหารสถานศึกษา ผู ้บริหารการศึกษา และ

บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน คุณสมบติั หลกัเกณฑ์และวิธีการในการออกและเพิกถอนใบอนุญาต

ประกอบวชิาชีพ ใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

  ความในวรรคสองไม่ให้ใช้บงัคบัแก่บุคลากรทางการศึกษาท่ีจดัการศึกษาตาม

อธัยาศยัสถานศึกษาตามมาตรา 18 (3) ผูบ้ริหารการศึกษาระดับเหนือเขตพื้นท่ีการศึกษาและ

วทิยากรพิเศษทางการศึกษา 

  ความในมาตราน้ีไม่ใช้บงัคบัแกคณาจารย์ ผูบ้ริหารสถานศึกษา และผูบ้ริหาร

การศึกษาในระดบัอุดมศึกษาระดบัปริญญา 

  มาตรา 54 ให้มีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของขา้ราชการครู โดยให้ครูและ

บุคลากรทางการศึกษาทั้งของหน่วยงานทางการศึกษาในระดบัสถานศึกษาของรัฐ และระดบัเขต

พื้นท่ีการศึกษาเป็นขา้ราชการในสังกัดองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของขา้ราชการครูโดยยึด

หลกัการกระจายอาํนาจการบริหารงานบุคคลสู่เขตพื้นท่ีการศึกษา และสถาบนัศึกษา ทั้งน้ีให้เป็นไป

ตามกฎหมายกาํหนด 

  มาตรา 55 ให้มีกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทน สวสัดิการ และสิทธิ

ประโยชน์เก้ือกลูอ่ืน สําหรับขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีรายไดท่ี้เพียงพอและ

เหมาะสมกบัฐานะทางสังคมและวชิาชีพ 

  ให้มีกองทุนส่งเสริมครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อจดัสรรเป็นเงิน

อุดหนุนงานริเร่ิมสร้างสรรค์ ผลงานดีเด่น และเป็นรางวลัเชิดชูเกียรติครู คณาจารย ์และบุคลากร

ทางการศึกษา ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง 

 4.3   การพฒันาตนเองของวชิาชีพครู 

  วเิชียร  ทวลีาภ (2527: 17) กล่าววา่ การพฒันาตนเองของวิชาชีพครู เป็นการพฒันา

บุคลิกภาพในการทาํงานใหมี้คุณภาพ ดงัน้ี 

  1.  หาทางเพิ่มพนูความรู้ทางวชิาการอยูเ่สมอ การศึกษาเอกสาร วารสาร การเขา้รับ

การฝึกอบรม การศึกษาต่อ 

  2.  ศึกษาหาความรู้ ในการเปล่ียนแปลงของสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และสภาวะ

แวดล้อม โดยการติดตาม อ่าน ฟังข่าวสารประจําว ัน วิเคราะห์ และประเมินตนเอง นําเอา

ขอ้ผดิพลาดของตนเองมาปรับปรุง คิดอยา่งมีวจิารณญาณและเป็นระบบ สร้างทางเลือกหลากหลาย

อย่างอิสระรวบรวมข้อมูลความรู้จากแหล่งต่างๆ ประเมินทางเลือกอย่างรอบคอบ ตัดสินใจ

แกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีเหตุผล 
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  จากการศึกษาเร่ืองน้ีทําให้ทราบ วิธีการพัฒนาวิชาชีพครูและการยกระดับ

มาตรฐานวิชาชีพครูให้สูงข้ึน เช่นการกาํหนดมาตรฐานวิชาชีพ การศึกษาเอกสาร วารสาร การเขา้

รับการฝึกอบรม การศึกษาต่อ หาความรู้ในการเปล่ียนแปลงของสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และ

ภาวะแวดลอ้ม โดยการติดตาม อ่าน ฟัง ข่าวสารประจาํวนั 

 

5.  ความสําคัญของวชิาชีพครู 

 วิชาชีพครูเป็น วิชาชีพชั้นสูงท่ีตอ้งอาศยัความรู้ ความชาํนาญเป็นการเฉพาะไม่ซํ้ าซ้อน

กบัวิชาชีพอ่ืน เป็นวิชาชีพท่ีมีผลกระทบต่อผูรั้บบริการและสาธารณชน จึงตอ้งมีการควบคุมการ

ประกอบวิชาชีพเป็นพิเศษ ดังนั้ น ผูท่ี้จะเข้าสู่วิชาชีพจึงต้องผ่านการศึกษาทั้ งภาคทฤษฏีและ

ภาคปฏิบติัให้มีความรู้ ความชาํนาญเป็นระยะเวลายาวนานพอสมควร เพื่อให้สามารถประกอบ

วิชาชีพไดด้้วยวิธีการแห่งปัญญา (Intellectual Method) มีอิสระในการใช้วิชาชีพตามมาตรฐาน

วิชาชีพ (Professional Autonomy) และมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ (Professional Ethics) โดยมี

สถาบนัวิชาชีพ (Professional Institution) หรือองค์กรวิชาชีพ (Professional Organization) เป็น

แหล่งกลางในการสร้างสรรคจ์รรโลงวชิาชีพ (สาํนกังานครุสภา, 2550 : 1)  

 ส่วนวจิิตร ศรีสอา้น (2541) ไดก้ล่าวถึงการพฒันาบุคลากรครู โดยมุ่งเนน้ให้เป็นวิชาชีพ

เพื่อสร้างจิตสํานึกการเป็นครูให้ไดม้าตรฐานต่อวิชาชีพครู เพื่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพ

สูงสุดดา้นความรู้ ดา้นทกัษะ ดา้นเจตคติ ดงัปรากฏรายละเอียด ดงัน้ี 

 1.  การพฒันาความรู้ดา้นวิชาการ ครูท่ีดีควรมีความรู้ความสามารถทางดา้นวิชาการใน 

3 ลกัษณะสาํคญั คือ 

  1.1  ครูตอ้งมีความรู้ในเน้ือหาวชิาเฉพาะท่ีจะสอนเป็นอยา่งดี 

  1.2  ครูจะต้องมีความรู้ในวิชาครู ซ่ึงได้แก่ ความรู้เก่ียวกบัการจดัห้องเรียน การ

จดัการเรียนการสอน จุดมุ่งหมายของการศึกษา เน้ือหาสาระของหลักสูตร การจดัทาํอุปกรณ์

ประกอบการเรียนการสอนวธีิสร้างแรงจูงใจ และจิตวทิยาเก่ียวกบัเด็ก เป็นตน้ 

 1.3  ครูจะต้องมีความรู้ในหน้าท่ีท่ีครูจะต้องปฏิบัติ ตลอดจนความรู้ทัว่ไปด้าน    

ต่าง ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่การส่งเสริมศิลปวฒันธรรมและการอนุรักษธ์รรมชาติ 

 2.  การพฒันาด้านทักษะ ครูท่ีมีความสามารถทางด้านทกัษะการสอนนั้ นจะต้องมี

ลกัษณะท่ีสาํคญั 2 ประการ คือ 

  2.1  ครูจะต้องมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ มีทกัษะในการเรียบเรียง

เน้ือหาวชิาสามารถพดูหรืออธิบายใหผู้อ่ื้นไดเ้ขา้ใจไดอ้ยา่งชดัเจน 
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  2.2  ครูจะตอ้งมีทกัษะในการสอน สามารถคดัเลือกวิธีการสอนไดอ้ย่างเหมาะสม

สามารถนาํวิธีการหรือความรู้ใหม่ๆ มาใช้ประกอบการเรียนการสอนได ้และรู้จกัใช้อุปกรณ์การ

สอน เพื่อช่วยเสริมใหน้กัเรียนเขา้ใจไดดี้ยิง่ข้ึน 

 3.  การพฒันาดา้นเจตคติ ครูท่ีดีตอ้งยึดมัน่ในวิชาชีพครูเพื่อเป็นแนวในการปฏิบติั และ

ระเบียบวนิยั และประเพณีของครูสาํหรับสาระสาํคญัของเจตคติวชิาชีพครู สรุปไดด้งัน้ี 

  3.1   ครูจะตอ้งมีความศรัทธาในวชิาชีพครู มีใจรักท่ีจะเป็นครู 

  3.2   ครูจะตอ้งมีความมุ่งมัน่ในการแกปั้ญหาและบริการสังคม 

  3.3   ครูจะตอ้งรักความกา้วหนา้ขวนขวายความรู้อยูเ่สมอ 

  3.4   ครูจะตอ้งมีความปรารถนาท่ีดีต่อศิษย ์ให้กาํลงัใจและแนะนาํส่ิงท่ีดีต่อเพื่อน

ร่วมงานและศิษยค์รูจะตอ้งรักษาความลบัของเพื่อนร่วมงานและสถานศึกษา 

  3.5   ครูจะตอ้งใหค้วามรู้แก่ศิษยอ์ยา่งเตม็ความสามารถ 

  3.6   ครูจะตอ้งมีความสุภาพเรียบร้อย เช่ือฟังผูบ้งัคบับญัชา 

  3.7   ครูจะตอ้งตั้งใจปฏิบติัให้เกิดผลดี ไม่ละทิ้งหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบและอุทิศเวลา

ของตนใหส้ถานศึกษา 

  3.8   ครูจะตอ้งไม่นาํผลงานผูอ่ื้นมาแอบอา้งเป็นผลงานของตน 

  3.9   ครูจะตอ้งรักษาช่ือเสียง เกียรติยศ และหนา้ท่ีการงาน 

   3.10  ครูจะตอ้งรักษาความสามคัคีในหมู่คณะและสถานศึกษาท่ีสังกดัอยู ่

   3.11  ครูจะตอ้งมีความเช่ือมัน่ในตนเอง มีความคิดเป็นของตนเองและกลา้แสดงเพื่อ

เผยแพร่ความรู้หรือความคิดของตนโดยบริสุทธ์ิใจ 

 นอกจากน้ีการพฒันาศกัยภาพครู หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 

กาํหนดให้มีการพฒันาศกัยภาพครูโดยมีเป้าหมายในการพฒันาศกัยภาพครู ดงัน้ี (ฆนทั ธาตุทอง, 

2553 : 40-41) 

 1.  การพฒันาใหค้รูเป็นครูอาชีพ 

 2.  ใหค้รูเป็นผูน้าํทางวชิาการ 

 3.  ใหมี้การพฒันาครูอยา่งต่อเน่ือง 

 4.  สร้างระบบสารสนเทศสาํหรับการพฒันาครู 

 5.  ศึกษาจุดอ่อนและจุดแขง็ของสถานศึกษา 

 6.  ศึกษาความสามารถ ความถนดั ความสนใจ และเจตคติท่ีมีต่อครู 

 7.  ให้ครูจดัการเรียนการสอนเป็นกลุ่ม มีครูพี่เล้ียง ครูทาํหน้าท่ีพฒันาหลักสูตร ครู

แนะ-แนว 
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 8.  สําหรับการพฒันาครูให้เป็นผูน้าํทางวิชาการให้ใช้กระบวนการวิจยั เพื่อพฒันาการ

เรียนรู้ 

 9.  อาศยัความร่วมมือของครูแกนนาํ ครูตน้แบบ สถานบนัการศึกษาชั้นสูง และชมรม

วชิาชีพ 

 จากการศึกษาความสําคญัของวิชาชีพครู ผูว้ิจยัพบวา่การพฒันาบุคลากรครู โดยมุ่งเน้น

ให้เป็นวิชาชีพ เพื่อสร้างจิตสํานึกการเป็นครู ให้ไดม้าตรฐานต่อวิชาชีพครู เพื่อให้เกิดประโยชน์

และประสิทธิภาพดา้นความรู้ ทกัษะ และดา้นเจตคติ  ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไดน้าํมาเป็นตวัแปรตน้ใน

การศึกษาความตอ้งการการฝึกอบรมท่ีส่งผลต่อเส้นทางความกา้วหนา้ในสายวชิาชีพครู 

 

6.  มาตรฐานวชิาชีพครู 

 ครูเป็นผูมี้บทบาทสําคญัในการเสริมสร้างและพฒันาผูเ้รียนโดยรอบดา้น  ทั้งในดา้น

สติปัญญา  ร่างกาย  อารมณ์  และสังคม  ซ่ึงจะส่งผลต่อภาพลกัษณ์ของประเทศชาติโดยส่วนรวม  

อีกทั้งครูนอกจากตอ้งมีความรู้ความสามารถในวิชาชีพแล้วยงัตอ้งมีความศรัทราในอาชีพครู  มี

ความรัก  มีความหวงัดี  ความเมตตากรุณา  เป็นท่ีพึ่งและประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อศิษย์

ตลอดจนพฒันาตนเองอย่างสมํ่าเสมอ ดงันั้นกระทรวงศึกษาธิการจึงกาํหนดให้มีเกณฑ์มาตรฐาน

วิชาชีพครู เพื่อให้ไดย้ึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบติัตนและปฏิบติังานในหนา้ท่ี  ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง

และเหมาะสมในความเป็นครู 

 มาตรฐานวชิาชีพครู  ประกอบดว้ย (สาํนกังานเลขาธิการคุรุสภา, 2550 : 8 – 43)  

 1.  มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วชิาชีพ 

  1.1  มาตรฐานความรู้  

  มีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอ่ืนท่ีคุรุ

สภา รับรอง โดยมีความรู้ ดงัต่อไปน้ี  

  1.  ภาษาและเทคโนโลยสีาํหรับครู  

  2.  การพฒันาหลกัสูตร  

  3.  การจดัการเรียนรู้  

  4.  จิตวทิยาสาํหรับครู  

  5.  การวดัและประเมินผลการศึกษา  

  6.  การบริหารจดัการในหอ้งเรียน  

  7.  การวจิยัทางการศึกษา  

  8.  นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา  
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  9.  ความเป็นครู  

  1.2  มาตรฐานประสบการณ์วชิาชีพ  

  ผา่นการปฏิบติัการสอนในสถานศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็น

เวลาไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี และผา่นเกณฑก์ารประเมินปฏิบติัการสอนตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไข

ท่ีคณะกรรมการคุรุสภากาํหนด ดงัน้ี  

  1.2.1 การฝึกปฏิบติัวชิาชีพระหวา่งเรียน  

  1.2.2 การปฏิบติัการสอนในสถานศึกษาในสาขาวชิาเฉพาะ 

 2.  มาตรฐานการปฏิบัติงาน  

  มาตรฐานท่ี 1 ปฏิบติักิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกบัการพฒันาวิชาชีพครูอยูเ่สมอ การ

ปฏิบติักิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกบัการพฒันาวิชาชีพครู หมายถึง การศึกษา คน้ควา้เพื่อพฒันา

ตนเอง การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการท่ีองค์การหรือ

หน่วยงาน หรือสมาคมจดัข้ึน เช่น การประชุม การอบรม การสัมมนา และการประชุมปฏิบติัการ 

เป็นตน้ ทั้งน้ีตอ้งมีผลงานหรือรายงานท่ีปรากฏชดัเจน  

  มาตรฐานท่ี 2 ตดัสินใจปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ โดยคาํนึงถึงผลท่ีจะเกิดแก่ผูเ้รียน การ 

ตดัสินใจปฏิบติักิจกรรมต่างๆ โดยคาํนึงถึงผลท่ีจะเกิดกบัผูเ้รียน หมายถึง การเลือกอยา่งชาญฉลาด 

ดว้ยความรัก และหวงัดีต่อผูเ้รียน ดงันั้น ในการเลือกกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมอ่ืนๆ 

ครูตอ้งคาํนึงถึงประโยชน์ท่ีจะเกิดแก่ผูเ้รียนเป็นหลกั  

  มาตรฐานท่ี 3 มุ่งมัน่พฒันาผูเ้รียนให้เต็มตามศกัยภาพ การมุ่งมัน่พฒันาผูเ้รียน 

หมายถึง การใช้ความพยายามอยา่งเต็มความสามารถของ ครูท่ีจะให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ให้มาก

ท่ีสุด ตามความถนดั ความสนใจ ความตอ้งการ โดยวิเคราะห์วินิจฉยัปัญหา ความตอ้งการท่ีแทจ้ริง

ของผูเ้รียน ปรับเปล่ียนวิธีการสอนท่ีจะให้ไดผ้ลดีกวา่เดิมรวมทั้งการส่งเสริมพฒันาการ ดา้นต่างๆ 

ตามศกัยภาพของผูเ้รียนแต่ละคนอยา่งเป็นระบบ 

   มาตรฐานท่ี 4 พฒันาแผนการสอนให้สามารถปฏิบติัได้เกิดผลจริง การพฒันา

แผนการสอนให้สามารถปฏิบติัไดเ้กิดผลจริง หมายถึง การเลือกใช้ ปรับปรุงหรือสร้างแผนการ

สอน บนัทึกการสอน หรือ เตรียมการสอนในลกัษณะอ่ืนๆ ท่ีสามารถนาํไปใชจ้ดักิจกรรมการเรียน

การสอน ใหผู้เ้รียนบรรลุวตัถุประสงคข์องการเรียนรู้  

  มาตรฐานท่ี 5 พฒันาส่ือการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยูเ่สมอ การพฒันาส่ือ

การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยูเ่สมอ หมายถึง การประดิษฐ์คิดคน้ ผลิตเลือกใช้ ปรับปรุง

เคร่ืองมืออุปกรณ์ เอกสารส่ิงพิมพ ์ เทคนิควิธีการต่างๆ เพื่อให้ผูเ้รียนบรรลุจุดประสงค์ของการ

เรียนรู้  
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  มาตรฐานท่ี 6 จดักิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นผลถาวรท่ีเกิดแก่ผูเ้รียน การ

จดัการเรียนการสอนโดยเนน้ผลถาวรท่ีเกิดแก่ผูเ้รียน หมายถึง การจดัการเรียนการสอนท่ีมุ่งเนน้ให้

ผูเ้รียนประสบผลสําเร็จในการแสวงหาความ รู้ ตามสภาพความแตกต่างของบุคคลดว้ยการปฏิบติั

จริง และสรุปความรู้ทั้งหลายได้ด้วยตนเอง ก่อให้เกิดค่านิยมและนิสัยในการปฏิบติัจนเป็น

บุคลิกภาพถาวรติดตวัผูเ้รียน ตลอดไป  

  มาตรฐานท่ี 7 รายงานผลการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีระบบ การรายงาน

ผลการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีระบบ หมายถึง การรายงานผลการพฒันาผูเ้รียนท่ีเกิดจาก

การปฏิบติัการเรียนการสอนให้ครอบคลุม สาเหตุ ปัจจยั และการดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยครู

นาํเสนอรายงานการปฏิบติัในรายละเอียด ดงัน้ี  

  1.  ปัญหาความต้องการของผูเ้รียนท่ีต้องได้รับการพฒันา และเป้าหมายของการ 

พฒันาผูเ้รียน  

  2.  เทคนิค วิธีการ หรือนวตักรรมการเรียนการสอนท่ีนํามาใช้เพื่อการพัฒนา 

คุณภาพของผูเ้รียน และขั้นตอนวธีิการใชเ้ทคนิควธีิการหรือนวตักรรมนั้นๆ  

  3.  ผลการจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามวธีิการท่ีกาํหนด ท่ีเกิดกบัผูเ้รียน  

  4.  ขอ้เสนอแนะแนวทางใหม่ๆ ในการปรับปรุงและพฒันาผูเ้รียนใหไ้ดผ้ลดียิง่ข้ึน 

   มาตรฐานท่ี 8 ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ผูเ้รียน การปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี

แก่ผูเ้รียน หมายถึง การแสดงออก การประพฤติและปฏิบติัในดา้นบุคลิกภาพทัว่ไป การแต่งกาย 

กิริยา วาจา และจริยธรรมท่ีเหมาะสมกบัความเป็นครูอยา่งสมํ่าเสมอ ท่ีทาํให้ผูเ้รียนเล่ือมใสศรัทธา 

และถือเป็นแบบอยา่ง  

  มาตรฐานท่ี 9 ร่วมมือกบัผูอ่ื้นในสถานศึกษาอยา่งสร้างสรรค ์การร่วมมือกบัผูอ่ื้นใน

สถานศึกษาอย่างสร้างสรรค ์หมายถึง การตระหนกัถึงความสําคญั รับฟังความคิดเห็น ยอมรับใน

ความรู้ความสามารถ ให้ความร่วมมือในการปฏิบติักิจกรรมต่างๆ ของเพื่อนร่วมงานดว้ยความเต็ม

ใจ เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของสถานศึกษา และร่วมรับผลท่ีเกิดข้ึนจากการกระทาํนั้น  

  มาตรฐานท่ี 10 ร่วมมือกบัผูอ่ื้นในชุมชนอย่างสร้างสรรค ์ การร่วมมือกบัผูอ่ื้นใน

ชุมชนอยา่งสร้างสรรค ์หมายถึง การตระหนกัถึงความสําคญัรับฟังความคิดเห็น ยอมรับในความรู้

ความสามารถของบุคคลอ่ืนในชุมชน และร่วมมือปฏิบติังานเพื่อพฒันางานของสถานศึกษา ให้

ชุมชนและสถานศึกษามีการยอมรับซ่ึงกนัและกนั และปฏิบติังานร่วมกนัดว้ยความเตม็ใจ  

  มาตรฐานท่ี 11 แสวงหาและใช้ขอ้มูลข่าวสารในการพฒันา การแสวงหาและใช้

ขอ้มูลข่าวสารในการพฒันา หมายถึง การคน้หา สังเกต จดจาํ และรวบรวมขอ้มูลข่าวสารตาม

สถานการณ์ของสังคมทุกดา้น โดยเฉพาะสารสนเทศเก่ียวกบัวิชาชีพครู สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์
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อยา่งมีเหตุผล และใชข้อ้มูลประกอบการแกปั้ญหา พฒันาตนเอง พฒันางาน และพฒันาสังคมได้

อยา่งเหมาะสม  

  มาตรฐานท่ี 12 สร้างโอกาสให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ในทุกสถานการณ์ การสร้างโอกาส

ให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ในทุกสถานการณ์ หมายถึง การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้โดยการนาํเอาปัญหา

หรือความจาํเป็นในการพฒันาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในการเรียนและการจดักิจกรรมอ่ืนๆ ในโรงเรียนมา

กาํหนดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อนาํไปสู่การพฒันาของผูเ้รียนท่ีถาวร เป็นแนวทางในการ

แกปั้ญหาของครูอีกแบบหน่ึงท่ีจะนาํเอาวิกฤติต่างๆ มาเป็นโอกาส ในการพฒันาครูจาํเป็นตอ้งมอง

มุมต่างๆ ของปัญหาแลว้ผนัมุมของปัญหาไปในทางการพฒันา กาํหนดเป็นกิจกรรมในการพฒันา

ของผูเ้รียน ครูจึงตอ้งเป็นผูม้องมุมบวกในสถานการณ์ต่างๆ ได ้กลา้ท่ีจะเผชิญปัญหาต่างๆ มีสติใน

การแกปั้ญหา มิไดต้อบสนองปัญหาต่างๆ ดว้ยอารมณ์หรือแง่มุมแบบตรงตวั ครูสามารถมองหกัมุม

ในทุกๆ โอกาส มองเห็นแนวทางท่ีนาํสู่ผลกา้วหนา้ของผูเ้รียน 

  มาตรฐานวิชาชีพครู 12 ขอ้ดงักล่าวเป็นมาตรฐานดา้นการปฏิบติังานท่ีสภาวิชาชีพ

ครูหรือคุรุสภากาํหนดข้ึนใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐาน ซ่ึงบ่งช้ีวา่ครูแต่ละระดบัปฏิบติังานไดม้าตรฐาน

ขอ้ใดบา้ง หลกัประกนัคุณภาพครูจาํเป็นตอ้งมีองค์กรเป็นหน่วยปฏิบติัและสนับสนุนมาตรฐาน

วชิาชีพครู หน่วยปฏิบติัท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ สถาบนัผลิตครู ทาํหนา้ท่ีผลิตครูใหม่ท่ีมีคุณภาพและมีความ

รักในวิชาชีพ ตอ้งมีสถาบนัพฒันาและส่งเสริมครู คณาจารย ์ทาํหน้าท่ีพฒันาและส่งเสริมครูและ

บุคลากรทางการศึกษาท่ีครูประจาํการ ตอ้งมีองค์วิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาทาํหน้าท่ี

รักษามาตรฐานวชิาชีพและจรรยาบรรณครู ในปี พ.ศ. 2546 ไดมี้การประกาศใชพ้ระราชบญัญติัสภา

ครูและบุคลากรทางการศึกษา สาระสําคญัในพระราชบญัญติัฉบบัน้ีให้มีคณะกรรมการมาตรฐาน

วชิาชีพ ตามมาตรา 25 มีอาํนาจและหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

  1.  พิจารณาการออกใบอนุญาตใหแ้ก่ผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษา และการพกัใช้

หรือเพิกถอนใบอนุญาต 

  2.  กาํกบัดูแลการปฏิบติัตามาตรฐานและจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพทางการ

ศึกษา 

 3.  ส่งเสริม พฒันา และเสนอแนะคณะกรรมการคุรุสภาในการกาํหนดมาตรฐาน

และจรรยาบรรณในการประกอบวชิาชีพ 

  4.  ส่งเสริม ยกยอ่ง และพฒันาวชิาชีพไปสู่ความเป็นเลิศในสาขาต่างๆ ตามท่ีกาํหนด

ในขอ้บงัคบัของคุรุสภา 

  5.  แต่งตั้งท่ีปรึกษา คณะอนุกรรมการ หรือมอบหมายกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 

เพื่อกระทาํการใดๆอนัอยูใ่นอาํนาจและหนา้ท่ีของคณะกรรมการมาตรฐานวชิาชีพ 
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  6.  ป ฏิ บัติ อ่ืนใ ด ตา ม ท่ี ก ฎ หม า ย กํา หนดไ ว้ใ ห้ เ ป็ นอํา นา จแ ล ะ หน้า ท่ี ข อ ง

คณะกรรมการมาตรฐานวชิาชีพ 

  7.  พิจารณาหรือดาํเนินการในเร่ืองอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรี หรือคณะกรรมการคุรุสภา

มอบหมาย  

  คุรุสภาเป็นองค์วิชาชีพท่ีมีคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพตามกฎหมาย ดูแลการ

ปฏิบติัตามมาตรฐานและจรรยาบรรณครู และส่งเสริมสนบัสนุนให้ครูพฒันาตนเองไปสู่มาตรฐาน

ออกเป็น 2 ดา้น คือ มาตรฐานด้านความรู้ และมาตรฐานดา้นประสบการณ์วิชาชีพ สาระสําคญัมี

ดงัน้ี (ศุภานนั สิทธิเลิศ, 2551 : 326-327) 

  1.  มาตรฐานดา้นความรู้ 

  ครูจะตอ้งมีวุฒิไม่ตํ่ากวา่ปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอ่ืนท่ี

คุรุสภารับรอง โดยมีความรู้ดงัต่อไปน้ี 

  1.1  ความเป็นครู 

  1.2  การจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

  1.3  การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 

  1.4  การใชจิ้ตวทิยาสาํหรับครู 

  1.5  การสร้างส่ือและใชส่ื้อ นวตักรรม และเทคโนโลยทีางการศึกษา 

  1.6  การบริหารจดัการและการจดับรรยากาศภายในชั้นเรียน 

  1.7  การวจิยัทางการศึกษา 

  1.8  การใชภ้าษาและการถ่ายโยงความรู้ 

  2.  มาตรฐานดา้นประสบการณ์วชิาชีพ 

  สําหรับนักศึกษาครูท่ีเข้ามาสู่วิชาชีพครูจะต้องผ่านการปฏิบัติการสอน ใน

สถานศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาตรีทางการศึกษาเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี และตอ้งผา่นเกณฑ์การ

ประเมินปฏิบติัตามการสอนตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการคุรุสภากาํหนด คือ

การฝึกปฏิบติัวชิาชีพระหวา่งเรียน และการปฏิบติัการสอนในสถานศึกษาในสาขาวชิาเฉพาะ 

 กรอบแนวคิดเก่ียวกับการดาํเนินงานมาตรฐานวิชาชีพตามพระราชบญัญติัดังกล่าว       

มีคุรุสภาเป็นองคก์รวชิาชีพหลกั ทาํหนา้ท่ีดาํเนินงานต่างๆ เช่น กาํหนดและพฒันามาตรฐานรับรอง

หลักสูตรการผลิตและพัฒนาครู รับรองวิทยฐานะของผู ้จบการศึกษา เทียบโอนความรู้และ

ประสบการณ์ กาํหนดและประเมินระดบัคุณภาพ อบรม และพฒันาผูป้ระเมิน กาํหนดมาตรฐานการ

พฒันาเพื่อต่อใบอนุญาต ดงัในภาพท่ี 3 มาตรฐานวชิาชีพ 
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 จากมาตรฐานวิชาชีพครู สรุปไดว้า่ มาตรฐานท่ี 1 ถึงมาตรฐานท่ี 7 และ มาตรฐานท่ี 12 

จะเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติักิจกรรมทางวิชาการ การพฒันาวิชาชีพครูโดยคาํนึงถึงผลท่ีจะเกิดกบั

ผูเ้รียน การพฒันาผูเ้รียนให้เต็มศกัยภาพ โดยการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเน้นผลถาวรท่ีเกิด

ผูเ้รียนพฒันาแผนการสอนและส่ือให้สามารถปฏิบติัไดเ้กิดผลจริงสามารถนาํไปใชจ้ดักิจกรรมการ

เรียนการสอนให้ผูเ้รียนบรรลุจุดประสงค์ของการเรียน  มาตรฐานท่ี 9 และมาตรฐานท่ี 10 จะ

เก่ียวกบัการปฏิบติังานของครูในเร่ืองการร่วมมือในสถานศึกษาและชุมชนอย่างสร้างสรรค์ การ

ตระหนักในความสําคัญรับฟังความคิดเห็นยอมรับในความรู้ความสามารถของบุคคลอ่ืนใน

สถานศึกษาและชุมชนร่วมมือปฏิบติังาน เพื่อพฒันางานของสถานศึกษา  มาตรฐานท่ี 8 และ

มาตรฐานท่ี 11 จะเป็นเก่ียวกับการปฏิบติังานของครูในเร่ืองการปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่

นกัเรียน การแสวงหาและใช้ขอ้มูลข่าวสารในการพฒันาตนเอง พฒันางาน และพฒันาประเทศ

สังคมไดอ้ยา่งเหมาะสมยิง่ข้ึน  

 

7.   หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของครู 

 ศุภานนั  สิทธิเลิศ  (2551 : 71-72)  ไดว้ิเคราะห์เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของครูและ

จาํแนกบทบาทและหนา้ท่ีความรับผดิชอบของครูได ้ 5  ประการ  ดงัน้ีคือ 

 1.  ตีความขั้นตอนกระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียนในวยัท่ีครูรับผิดชอบ  ตีความเน้ือหา

สาระวชิาใหล้ะเอียด  กาํหนดผลลพัธ์การเรียนรู้จากความสนใจและความตอ้งการของผูเ้รียนท่ีมีต่อ

สาระการเรียนรู้ในรายวชิานั้นๆ  แลว้นาํผลการวินิจฉยันั้นไปเป็นแนวทางในการออกแบบกิจกรรม

การเรียนรู้ท่ีสร้างสรรคแ์ละบูรณาการ 

 2.  เตรียมตนเองให้พร้อมสําหรับการจดักิจกรรมการเรียนรู้  เป็นแหล่งบริการขอ้มูล

ให้กับผูเ้รียนและชุมชน  ครูจึงมีหน้าท่ีศึกษาคน้ควา้หาความรู้ในวิชาท่ีรับผิดชอบเป็นความรู้ท่ี

ถูกตอ้งสมบูรณ์  พร้อมท่ีอธิบายให้คาํแนะนาํและให้ขอ้มูลความรู้ท่ีชดัเจนแก่ผูเ้รียน  ครูจึงตอ้ง

ทดลองหรือปฏิบติักิจกรรมล่วงหนา้  เพื่อปรับปรุงแกไขและสร้างความมัน่ใจแกผูเ้รียน 

 3.  จดัทาํแผนบริหารการสอน  วางแผนจดัการเรียนรู้  โดยวิเคราะห์ผลลพัธ์การเรียนรู้  

วิธีการเรียนรู้  กิจกรรมการเรียนรู้ตามสภาพจริง  เน้ือหาสาระการเรียนรู้  ส่ือและแหล่งการเรียนรู้

การวดัประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง  ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและความสนใจของ

ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล  กาํหนดเวลาเรียนรู้ภาคทฤษฏีและภาคปฏิบติัท่ีเหมาะสม 

 4.  จดัเตรียมแหล่งขอ้มูลท่ีเป็นเน้ือหาสาระสําหรับผูเ้รียน  จดัทาํส่ือ  ได้แก่ เอกสาร

ประกอบการเรียน  ใบความรู้  วสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใชเ้พื่อการเรียนรู้ในหอ้งเรียนหรือการเรียนรู้ดว้ย

ตนเอง  ตลอดจนขอ้มูลหอ้งสมุด หืออินเตอร์เน็ต  หรือจากเวบ็ไซตต์่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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 5.  ปรับการเรียนเปล่ียนการสอนโดยใช้กิจกรรมและการทาํงานเป็นตวัขบัเคล่ือนให้

ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบติัด้วยตนเอง  ส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้จากการ

ประดิษฐห์รือสร้างช้ินงาน  ส่งเสริมใหผู้เ้รียนสืบเสาะหาความรู้และแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายศึกษา

คน้ควา้จากสภาพจริง  สถานท่ีจริง  และจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  หรือจากผูท้รงคุณวุฒิในศาสตร์นั้นๆ

โดยบทบาทของครูจะปรับเปล่ียนไปตามแผนการสอนท่ีจดัทาํข้ึน  หน้าท่ีของครูคือ เปิดโอกาสให้

ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ  ตามความสนใจและความถนดัของแต่ละคนคอยให้คาํแนะนาํ

เพิ่มเติมตามช่วงเวลาของการเรียนรู้  ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่มหรือเป็นคู่เพื่อคน้หาคาํตอบ

ร่วมกนั 

 ฐิติรัตน์ วิเชียรรัตน์ (2554 :101-102) ไดก้ล่าวถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบของครูไว้

ดงัน้ี 

 1.  สอนศิลปวทิยาใหแ้ก่ศิษยซ่ึ์งถือเป็นหนา้ท่ีสาํคญั สาํหรับครูท่ีดีตอ้งทาํการสอนอยา่ง

มีประสิทธิภาพ มีการพฒันาการสอนให้สอดคลอ้งกบัความสามารถและความสนใจของนกัเรียน 

นอกจากนั้นตอ้งสามารถใหบ้ริการแนะแนวในดา้นการเรียน การครองตน และรักษาสุขภาพอนามยั

จดัทาํและใชส่ื้อการเรียนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถปรับหลกัสูตรการเรียนการ

สอนให้สอดคลอ้งกบันโยบายการพฒันาสภาพแวดลอ้มของทอ้งถ่ินและสถานการณ์บา้นเมืองใน

ปัจจุบนั 

 2.  แนะแนวการศึกษาและอาชีพท่ีเหมาะสมให้แก่ศิษย ์เพื่อช่วยให้ศิษยข์องตนสามารถ

เลือกวิชาเรียนไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีครูตอ้งคาํนึงถึงสติปัญญา ความสามารถและความถนดั

ของบุคลิกภาพของศิษยด์ว้ย 

 3.  พฒันาและส่งเสริมความกา้วหนา้ของศิษยโ์ดนการจดักิจกรรม ซ่ึงมีทั้งกิจกรรมการ

เรียนการสอนในหลกัสูตร และกิจกรรมการเรียนการสอนนอกหลกัสูตร 

 4.  ประเมินผลความเจริญก้าวหน้าของศิษย์ เพื่อจะได้ว่าศิษย์ได้พฒันาและมีความ

เจริญก้าวหน้ามากน้อยเพียงใดแล้ว การประเมินผลความเจริญก้าวหน้าของศิษย์ควรทาํอย่าง

สมํ่าเสมอ 

 5.  อบรมคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัยและค่านิยมท่ีดีงามให้แก่ศิษย ์เพื่อ

ศิษยจ์ะไดเ้ป็นผูใ้หญ่ท่ีดีของสังคมในวนัหนา้ 

 6.  ปฏิบติัตามกฎระเบียบของหน่วยงานและสถานศึกษา ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัครู

และจรรยาบรรณครูเพื่อเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ศิษย ์

 7.  ตรงต่อเวลาโดยการเขา้สอน และเลือกสอนตามเวลาทาํงานสําเร็จครบถว้นตามเวลา 

และรักษาเวลาท่ีนดัหมาย 
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 8.  ปฏิบติังานทาํงานในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 9.  ส่งเสริมและพฒันาความรู้ความสามารถของคน โดยการศึกษาคน้ควา้ หาความรู้ 

เพิ่มเติมอยูเ่สมอ 

  จากการศึกษาหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของครูทาํใหท้ราบวา่ บทบาทหนา้ท่ีและความ

รับผดิชอบของครูในยคุปัจจุบนัและอนาคต ครูมีบทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบในการสร้างเยาวชน

ของชาติให้มีคุณภาพ  และตอบสนองความตอ้งการของสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและไม่

หยุดน่ิง 6ซ่ึงการศึกษา6หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของครู 6สามารถใชเ้ป็นขอ้มูลในการวิเคราะห์การ

สร้างแบบสอบถามในการวจิยั 

 

8.   กฎระเบียบทีส่่งผลให้เกดิการยกระดับมาตรฐานวชิาชีพครู 

 กฎระเบียบท่ีส่งผลให้เกิดการยกระดบัมาตรฐานวิชาชีพครู (ฐิติรัตน์ วิเชียรรัตน์, 2554: 

120)  

 1.  ใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาวจิยัเพื่อพฒันาวชิาชีพ 

 2.  ให้เป็นหลกัในการประเมินผลงานของสมาชิก ในการพิจารณาระดบัเล่ือนฐานะใน

ตาํแหน่งหนา้ท่ีการงานใหสู้งข้ึน 

 3.  ช่วยสมาชิกเกิดความมัน่ใจในตนเอง พฒันาตนเองอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้สอดคลอ้ง

กบัเกณฑม์าตรฐานวชิาชีพ 

 4.  เพื่อใชใ้นการพฒันาบุคลากรแห่งวชิาชีพเป็นท่ียอมรับของทุกวงการไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

 5.  เป็นแนวทางในการพฒันามาตรฐานวชิาชีพใหสู้งข้ึนเป็นลาํดบั 

 จากความสาํคญั ดงักล่าวขา้งตน้สรุปไดว้า่ การประกอบอาชีพชั้นสูงตอ้งมีมาตรฐานเป็น

เคร่ืองมือในการควบคุมและยกระดับในการปฏิบัติงาน การกําหนดมาตรฐานดังกล่าว จึง

ประกอบดว้ยคุณลกัษณะของบุคคลท่ีจะเขา้สู่ระดบันั้นรวมทั้งการกาํหนดมาตรฐานในการทาํงาน 

มาตรฐานวิชาชีพ จึงเร่ิมจากผูป้ระกอบวิชาชีพเดียวกนั เม่ือสมาชิกเพิ่มข้ึนจาํเป็นตอ้งมีกฎ กติกา 

หรือกฎเกณฑ ์ซ่ึงเป็นความพยายามเพื่อรักษามาตรฐานวชิาชีพของตนเองไว ้ 

 

9.  การจัดทาํเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ  (Career Path Design) 

 เม่ือคนเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าท่ีสุดขององค์กร ครูในฐานะพนักงานขององค์กรจึงควร

ได้รับโอกาสให้พฒันาตนเองได้ตามศกัยภาพ ดังนั้นการทาํเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพจึงมี
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จุดมุ่งหมายไปยงับุคลากรให้มีความตระหนกัต่อความสนใจ คุณค่า จุดอ่อนจุดแข็งของตนเอง การ

ไดรั้บสารสนเทศเก่ียวกบัความกา้วหนา้ในหน่วยงาน การวเิคราะห์เป้าหมายในอาชีพ 

 9.1  ความหมายของเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ ( Career Path ) 

  อาภรณ์  ภู่วทิยพนัธ์ (2554: 147) ไดใ้หค้วามหายของเส้นทางความกา้วหนา้ในสาย

อาชีพไวว้า่ Career Path  หมายถึง เส้นทางหรือผงัความกา้วหนา้ในสายอาชีพท่ีแสดงให้เห็นถึง

ความกา้วหนา้ของตาํแหน่งงานในองคก์าร  

  ชูชัย สมิทธิไกร (2554: 310) กล่าวถึงความหมายของการจดัทาํเส้นทางอาชีพ 

(Career Path) กระบวนการจดัวางลาํดบัขั้นของตาํแหน่งงาน ซ่ึงบุคคลสามารถจะกา้วเดินไปได้

ในช่วงชีวติการทาํงานของเขา (Mathis and Jackson, 1985)  

  กล่าวสรุปไดว้่า การจดัทาํเส้นทางความกา้วหน้าในสายอาชีพของครูแสดงถึงการ

เติบโตในสายอาชีพของครูเม่ือเขา้มาปฏิบติัในโรงเรียน โดยการจดัทาํเส้นทางกา้วหน้าในอาชีพน้ี

เป็นเคร่ืองมือช่วยในการกาํหนดความกา้วหนา้ในงาน ทาํให้ครูทาํงานอยา่งมีเป้าหมาย และกาํหนด

หนทางไปสู่ความสาํเร็จของเป้าหมาย 

 9.2  รูปแบบการจัดทาํเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) ในองค์กร 

  รูปแบบการจดัทาํผงัความกา้วหน้าในสายอาชีพนั้นมีทั้งหมด 3 ประเภท (รัชฎา          

อสิสนธิสกุล และคณะ, 2551 : 64)  ไดแ้ก่ 

  Traditional Career Path  เส้นทางความกา้วหนา้ในสายอาชีพท่ีเนน้การเล่ือน

ตาํแหน่งงาน (Promotion) ในแนวตั้ง (Vertical Level) ไปยงัตาํแหน่งงาน / ระดบัท่ีสูงข้ึน เป็นผงัท่ี

ระบุวา่ต่อไปพนกังานจะกา้วข้ึนสู่ตาํแหน่งงานใดบา้ง 

  Network Career Path  เส้นทางความกา้วหน้าในสายอาชีพท่ีเน้นการเล่ือน

ตาํแหน่งงาน (Promotion) และการโอนยา้ยงาน (Job Transfer) ทั้งแนวตั้ง (Vertical Level) และ

แนวนอน (Horizontal Level) ทั้ งน้ีการโอนยา้ยงานนั้นไม่จาํเป็นจะต้องโอนยา้ยงานภายใน

หน่วยงานเดียวกนั เท่านั้น พนกังานสามารถโอนยา้ยงานขา้มหน่วยงานท่ีมีลกัษณะงานท่ีใกลเ้คียง

กนัไดห้รือยา้ยขา้มกลุ่มงาน (Job Family) 

  Dual Career Path หรือ “Y”  เส้นทางความกา้วหนา้ในสายอาชีพ ท่ีเนน้การเล่ือน

ตาํแหน่งไปยงัสายงานบริหาร (Management Track) หรือสายอาชีพ/วิชาชีพ (Professional Track) 

พบวา่ผงัความกา้วหนา้ในลกัษณะน้ีไดถู้กออกแบบข้ึนเฉพาะบางกลุ่มงานท่ีเป็นกลุ่มงานหลกั (Core 

Business) เป็นกลุ่มงานท่ีหายากแลว้ตอ้งใชเ้วลาในการเรียนรู้และฝึกฝนนาน 

  จะเห็นไดว้า่ Dual Career Path เป็นการจดัทาํเส้นความกา้วหนา้ในสายอาชีพครูซ่ึง

แสดงสายอาชีพของผูป้ฏิบติังานในแนวด่ิงในลกัษณะการเล่ือนขั้น หรือเล่ือนตาํแหน่งตามสายงาน
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ท่ีรับผดิชอบโดยสามารถเปรียบเทียบแต่ละตาํแหน่งท่ีอยูใ่นระดบัชั้นเดียวกนัได ้เช่น ครูปฏิบติัการ 

ครูชาํนาญการ ครูเช่ียวชาญ และครูเช่ียวชาญพิเศษ เป็นตน้ 

 9.3  องค์ประกอบของ Career Path 

  อาภรณ์  ภู่วทิยพนัธ์ (2554: 152) ไดก้ล่าวถึงการจดัทาํ Career Path ให้สมบูรณ์นั้น

จะตอ้งพิจารณาถึงองคป์ระกอบทั้ง 2 เร่ืองไดแ้ก่ 

  9.3.1  การออกแบบผงั Career Path  การออกแบบผงั Career ท่ีองค์การตอ้ง

ตระหนกัถึงความสําคญัเป็นอยา่งมากไดแ้ก่ การออกแบบผงัแบบ Network  Career Path ท่ีเนน้การ

เล่ือนตาํแหน่งและการโอนยา้ยงานและการออกแบบผงัแบบ Dual Career Path ท่ีเน้นการเล่ือน

ตาํแหน่งในสายบริหารและสายวิชาชีพ ทั้งน้ีในช่วงการจดัทาํผงัความกา้วหนา้ในสายอาชีพนั้นไม่

ควรนาํตวับุคคลมาพิจารณาการออกแบบผงั ให้ยืดตามความน่าจะเป็นของลกัษณะงานมากกว่า

คาํนึงถึงตวับุคคล 

  9.3.2   การกาํหนดเกณฑ์  เกณฑ์เป็นคุณสมบติัของการพิจารณาเล่ือนตาํแหน่งงาน

และการโอนยา้ยงาน ทั้งน้ีการกาํหนดเกณฑส์าํหรับการเล่ือนตาํแหน่งงานนั้นใหพ้ิจารณาถึง 

  1. ผลการปฏิบติังาน (Performance)  ผลการทาํงานของพนกังานยอ้นหลงั

ในอดีตพิจารณาจากปัจจยัท่ีกาํหนดข้ึนในแบบฟอร์มประเมินผลงาน พบวา่องคก์ารโดยส่วนใหญ่มี

การปรับแบบฟอร์มประเมินผลงานดว้ยการนาํปัจจยัวดัผลงานท่ีเนน้ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

มาใชใ้นการประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังาน นั้นก็คือ Key Performance Indicators (KPIs) 

และ Competency มาใชเ้ป็นปัจจยัประเมินผลการทาํงานของพนกังาน 

  2.  ศกัยภาพการทาํงาน (Potential) ความสามารถท่ีจะสะทอ้นถึงผลงานของ

พนักงานในอนาคต เป็นแววหรือศกัยภาพของพนักงานท่ีสามารถรับผิดชอบงานในตาํแหน่งท่ี

สูงข้ึน โดยพิจารณาจากคุณสมบติัหรือความสามารถท่ีพนักงานได้จริงมากกว่าคุณสมบติัหรือ

ความสามารถท่ีคาดหวงัของผูบ้งัคบับญัชา ดงันั้นผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งกาํหนดเกณฑ์ในการวดั

ศกัยภาพของพนกังานก่อน หลงัจากนั้นจึงนาํเกณฑ์ท่ีกาํหนดข้ึนมาพิจารณาหาบุคคลท่ีมีแววหรือ

ศกัยภาพในการทาํงาน 

  สําหรับเกณฑ์ท่ีกาํหนดข้ึนเพื่อการโอนยา้ยงานนั้นตอ้งไม่ยุ่งยากซับซ้อนเท่ากบั

เกณฑ์เพื่อการเล่ือนตาํแหน่งงาน โดยส่วนใหญ่เกณฑ์ท่ีกาํหนดจะพิจารณาจากความพร้อมในการ

ทาํงานและอายุงาน กรณีท่ีพนักงานมีความพร้อม หน่วยงานต้นสังกัดทั้งภายในและภายนอก

หน่วยงานมีความพร้อม และพนักงานมีอายุงานในการทํางานครบตามเกณฑ์ท่ีกําหนดแล้ว 

พนักงานมีสิทธ์ิท่ีจะขอโอนยา้ยงานไปยงัหน่วยงานอ่ืนตามผงัความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ 

(Career Path) ท่ีกาํหนดข้ึนได ้
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 9.4  ข้ันตอนการจัดทาํเส้นความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ (Career Path) 

  รัชฎา  อสิสนธิสกุล และคณะ (2551 : 66-67) ไดเ้สนอขั้นตอนการจดัทาํเส้นทาง

ความกา้วหนา้ในสายอาชีพไว ้4 ขั้นตอนดงัน้ี 

  ข้ันตอนที ่1 การศึกษาโครงสร้างองค์กร/ตําแหน่งงาน 

  การศึกษาลกัษณะทัว่ไปของโครงสร้างและตาํแหน่งงานในปัจจุบนัเป็นขั้นตอน

เร่ิมตน้ก่อนการจดัทาํเส้นทางความกา้วหน้าในสายอาชีพ เพื่อสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัผงั

โครงสร้างตาํแหน่งงาน และระดบัตาํแหน่งงานขององคก์รในปัจจุบนั และเพื่อใชเ้ป็นแนวทางใน

การวิเคราะห์งาน (Job Analysis) การจดักลุ่มงาน (Job Family) ให้เหมาะสมกบัลกัษณะธุรกิจของ

องคก์ร 

  ข้ันตอนที ่2 การวเิคราะห์งาน (Job Analysis) 

  การวเิคราะห์งาน เป็นการศึกษาขอบเขตหนา้ท่ีความรับผิดชอบ และกิจกรรมหลกั

ของแต่ละงาน รวมทั้งคุณสมบติัท่ีจาํเป็นของงานในตาํแหน่งต่างๆ โดยวิเคราะห์ขอบเขตของ

ตาํแหน่งงานในกลุ่มต่างๆ ตามผงัโครงสร้างองค์กร และฝังโครงสร้างตาํแหน่งงานปัจจุบนั เพื่อใช้

เป็นขอ้มูลในการจดักลุ่มงานและจดัทาํรูปแบบ ของสายอาชีพใหเ้หมาะสมกบัภารกิจขององคก์ร 

  ข้ันตอนที ่3 การจัดกลุ่มงาน (Job Family) 

  การจดักลุ่มงาน หมายถึง การจัดแบ่งกลุ่มงานท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบ และ

คุณสมบติัของตาํแหน่งงานใกลเ้คียงกนัให้อยูใ่นกลุ่มเดียวกนั โดยวิเคราะห์จากคาํบรรยายลกัษณะ

งานของตาํแหน่งงานท่ีจดัทาํข้ึน โดยการจดักลุ่มงานมีวธีิการต่อไปน้ี 

  1.  ศึกษาขอบเขตหนา้ท่ีงาน (Scope of Work) และคุณสมบติัเฉพาะตาํแหน่งงาน 

(Job Specification) 

  2.  การจัดแบ่งกลุ่มงาน (Job Family) โดยพิจารณาจัดกลุ่มงานจากงานท่ีมี

ความสามารถ (Competency) ท่ีคลา้ยคลึงกนัควรจดัอยูใ่นกลุ่มเดียวกนั 

  3.  การจดัแบ่งกลุ่มงานย่อย (Sub Group) ของแต่ละกลุ่มงาน (Job Family) ท่ี

กาํหนดข้ึน 

  ข้ันตอนที่ 4 การจัดทํารูปแบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพขององค์กร

(Career Model ) และเกณฑ์ 

  แนวทางการจัดทํารูปแบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพขององค์กรมี

ดงัต่อไปน้ี 

  1.  การระบุตาํแหน่งงานทั้งหมดท่ีอยูใ่นหน่วยงานทั้งในระดบัฝ่าย ส่วน แผนกของ

แต่ละกลุ่มยอ่ย (Sub Group) ในแต่ละกลุ่มงาน (Job Family) ท่ีกาํหนดข้ึน 
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  2.  การจดักลุ่มแนวทางเลือกในสายอาชีพ โดยการโอนยา้ยกลุ่มงานให้เหมาะสม

ซ่ึงพิจารณาจากความสามารถในงาน (Job Competency) โดยมีแนวทางเลือก คือ ดอนยา้ยขา้ม Sub 

Group ของ Job Family เดียวกนั และโอนยา้ยงานขา้ม Job Family ท่ีต่างกนั 

  3.  การจดัทาํ Career Model ของตาํแหน่งงาน โดยมีเทคนิคคือ 

  3.1  การพิจารณาโอนยา้ยระดับตาํแหน่งงาน มีหลักเกณฑ์ คือ โอนยา้ยทุก

ระดบัตาํแหน่งงาน และโอนยา้ยบางระดบัตาํแหน่งงาน 

  3.2  การจัดทาํผงัแสดงความก้าวหน้าในการเล่ือนตําแหน่งงาน และการ

โอนยา้ยงาน ซ่ึงมีหลักเกณฑ์ คือ การเล่ือนตาํแหน่งและโอนยา้ยงานภายใน Job Family ท่ี

เหมือนกนั และเล่ือนตาํแหน่งและโอนยา้ยงานใน Job Family ท่ีต่างกนั 

  4.  การจดัทาํเกณฑ์หรือมาตรฐานสําหรับแต่ละตาํแหน่งงานตาม Career Model ท่ี

กาํหนดข้ึน เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการพิจารณาเล่ือนระดบัตาํแหน่งงานและการดอนยา้ยงาน 

 9.5  แนวทางในการนํา Career Path ไปปฏิบัติ 

  หลงัจากท่ีองค์กรไดมี้การจดัทาํ Career Path สําหรับบุคลากร ทั้งในระดบับริหาร

และระดบัปฏิบติัการแลว้ ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการนาํ Career Path ท่ีออกแบบไปปฏิบติั โดยมีแนว

ทางการดาํเนินงานดงัต่อไปน้ี (อาภรณ์ ภู่วทิยพนัธ์, 2554: 186-187 ) 

  1.  ผูบ้งัคบับญัชาของแต่ละหน่วยงานควรแจง้ใหพ้นกังานภายในหน่วยงานรับรู้ถึง

ความกา้วหนา้ในสายอาชีพ หรือ Career Path ท่ีกาํหนดข้ึน ทั้งน้ีเพื่อเปิดโอกาสให้พนกังานสามารถ

สอบถามข้อมูลต่างๆในการสร้างความเข้าใจตรงกันเก่ียวกับความก้าวหน้าในสายอาชีพของ

บุคลากร 

  2.  ฝ่ายทรัพยากรมนุษยค์วรร่วมกบัผูบ้งัคบับญัชาของแต่ละหน่วยงานพิจารณา

คุณสมบติัและความสามารถของบุคลากรในปัจจุบนั โดยเปรียบเทียบกบัความสามารถท่ีคาดหวงั 

(Expected Competency) เพื่อวเิคราะห์และประเมินหาช่องวา่งของความสามารถ (Competency Gap 

Assessment) 

  3.  ฝ่ายทรัพยากรมนุษยจ์ดัทาํสรุปความสามารถของบุคลากรท่ีตอ้งพฒันา รวมทั้ง

กาํหนดหลกัสูตรหรือโปรแกรมการฝึกอบรมและพฒันาราบบุคคล (Individual Development Plan) 

โดยพิจารณาจากความสามารถของพนักงานท่ีตอ้งพฒันาและ/หรือปรับปรุงให้ดีข้ึน ซ่ึงอาจจะ

เป็นไดท้ั้งความสามารถท่ีเป็นจุดแข็ง หรือความสามารถท่ีเป็นจุดอ่อน ทั้งน้ีการจดัทาํแผนพฒันา

ราบบุคคลอาจไม่จาํเป็นตอ้งทาํกบัทุกคน แต่สามารถเลือกทาํเฉพาะรายบุคคลตามความตอ้งการของ

หน่วยงานและองคก์ร 
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  4.  ผูบ้งัคบับญัชาของแต่ละหน่วยงานจะต้องแจ้งแผนการพฒันารายบุคคลให้

พนกังานรับรู้และสร้างความเขา้ใจใหต้รงกนั โดยการช้ีแจงถึงวตัถุประสงคข์องการพฒันา แนวทาง

หรือวธีิการพฒันาบุคลากร รวมทั้งวธีิการในการติดตามผลอยา่งต่อเน่ือง 

   5.  ฝ่ายทรัพยากรมนุษยค์วรร่วมกบัผูบ้ริหารของแต่ละหน่วยงานติดตามผลการ

พฒันา รวมทั้งทบทวนรูปแบบและวิธีการพฒันาบุคลากรให้เหมาะสม ตลอดจนให้คาํปรึกษา

แนะนาํแก่ผูบ้ริหารของแต่ละหน่วยงานในการแกไ้ขปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการ

พฒันาบุคคล 

  6.  ฝ่ายทรัพยากรมนุษยค์วรร่วมกบัผูบ้งัคบับญัชาของแต่ละหน่วยงานดาํเนินการ

โอนยา้ย หรือเล่ือนตาํแหน่งงานกรณีท่ีบุคลากรมีความพร้อมและไดรั้บการฝึกอบรมและพฒันาตาม

แผนการฝึกอบรมและพฒันาของบุคลากรเป็นรายบุคคล 

 9.6  แนวทางการพฒันาการจัดทาํเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) 

  นอกจากน้ี รัชฎา อสิสนธิกุล และคณะ (2551 : 78-79) ไดเ้สนอแนวทางเพิ่มเติม

เพื่อการพฒันาและเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางกา้วหนา้ในสายอาชีพมีดงัน้ี 

  1.  จดัให้มีศูนย์กลางการพฒันาบุคลากร เพื่อรับผิดชอบสร้างและดําเนินการ

เก่ียวกบัเคร่ืองมือในการประเมินตนเองของบุคลากร ดา้นบุคลิกภาพ ความรู้สามารถและทกัษะ ซ่ึง

เช่ืองโยงต่อเน่ืองในการจดัทาํเส้นทางความกา้วหนา้ในสายอาชีพท่ีตอ้งคาํนึงถึงการพฒันาบุคลากร 

โดยบุคลากรตอ้งดาํเนินการประเมินตนเอง และวางแผนการทาํงานตามสายอาชีพร่วมกบักองการ

เจา้หนา้ท่ี 

  2.  จดัให้มีคู่มือการจดัทาํเส้นทางความกา้วหน้าในสายอาชีพ เพื่อใชเ้ป็นแนวทาง

และแนวคิดสําหรับในการวางเป้าหมายในอาชีพของตน ซ่ึงเน้ือหาสาระของคู่มืออาจประกอบดว้ย

การประเมินตนเอง การตรวจเส้นทางกา้วหนา้ของอาชีพ การอภิปรายวิธีการท่ีจะพฒันาอาชีพ การ

จดัทาํแผนปฏิบติังาน แผนการพฒันาพนกังานราบบุคคลเป็นตน้ 

  3.  จดัให้มีการพูดคุย สนทนาระหว่างพนกังานและหัวหน้างานเพื่อไดรั้บขอ้มูล

ข่าวสาร รวมถึงวิเคราะห์ ติดตาม และประเมินว่าทาํงานเป็นอย่างไร ควรจะพฒันาอะไรเพิ่มเติม 

และโอกาสความกา้วหนา้ในสายอาชีพจะเป็นอยา่งไรโดยร่วมกนักาํหนดแผนการพฒันาบุคลากร

อยา่งชดัเจน และดาํเนินการพฒันาบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง แลว้แจง้ผลการพฒันาต่อเจา้หนา้ท่ี 

  4.  จดัใหมี้ท่ีปรึกษาทางอาชีพหรือการใหค้าํแนะนาํ โดยประกอบดว้ย บทบาทของ

บุคลากรในการสายแผนอาชีพ และบทบาทของผูบ้ริหารในการให้คาํปรึกษาทางอาชีพตามเง่ือนไข

ของ Career Path ในตาํแหน่งนั้นๆ และบทบาทขององค์กรท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํเส้นทาง

ความกา้วหนา้ในสายอาชีพ 
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  5.  กรณีบุคลากรมีความตอ้งการจะขอโอนยา้ยขา้มกลุ่มงาน (Cross Functional) 

ตามเง่ือนไข Career Path หวัหนา้งานตอ้งให้ความยินยอมเปิดโอกาสให้บุคลากรทดลองปฏิบติังาน

จริง (On The job Training) ก่อนเป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน ตามขอ้กาํหนดของแต่ละกลุ่มงาน 

โดยกองการเจา้หนา้ท่ีจะเป็นผูป้ระสานงานกบัฝ่ายงานท่ีเก่ียวขอ้งและดาํเนินการส่งบุคลากรไปฝึก

ปฏิบติังานและติดตามผลอยา่งต่อเน่ือง 

  6.  ในการกาํหนดเส้นทางกา้วหนา้ในสายอาชีพมิใช่เง่ือนไขสําคญั ในการโอนยา้ย

แต่บุคลากรจะไดรั้บการพิจารณาให้พฒันาตามเส้นทางท่ีกาํหนด ทั้งน้ีตอ้งผ่านการประเมินผลทุก

ขั้นตอน 

  7.  ใหด้าํเนินการปรับปรุงการจดัทาํเส้นทางกา้วหนา้ในสายอาชีพให้เหมาะสมกบั

สภาพการณ์ขององคก์รท่ีเปล่ียนแปลงไปหรือตามความตอ้งการของบุคลากรอยา่งเหมาะสม 

  8.  สามารถนาํผลการพฒันามาใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการวิเคราะห์ความกา้วหน้า

และการวางแผนอตัรากาํลงัคนต่อไป 

  9.  การจดัทาํเส้นทางกา้วหน้าในสายอาชีพมีประโยชน์ท่ีทาํให้บุคลากรรู้ทางเดิน

ของชีวติการทาํงานของตน และองคก์รมีแนวทางในการพฒันาความกา้วหนา้ของตนช่วยให้องคก์ร

ไม่ละทิ้งพนกังานในแต่ละระดบั แต่มีขอ้จาํกดัและควรระวงั คือ เส้นทางกา้วหนา้ในอาชีพอาจเป็น

อุปสรรคต่อพนกังานบางคนท่ีมีผลการปฏิบติังานดีมากเพราะเขาจะรู้สึกวา่ตนเองมีความสามารถ

แต่ไม่ไดรั้บการยอมรับจากองคก์ร ทั้งน้ีเน่ืองจากองค์กรมีการกาํหนดอายุงานนานในการเล่ือนแต่

ละตาํแหน่ง ก็อาจมีผลต่อพนกังานเหล่าน้ีในการมองวา่ตนเองมีความสามารถแต่กลบัเติบโตชา้หรือ

กา้วหนา้ชา้ไป เป็นเหตุผลท่ีหลายคนมีความคิดออกจากองคก์รไปเติบโตท่ีอ่ืน 

  โดยแนวทางท่ีกล่าวมาทั้งหมดน้ีจะเห็นได้ว่า การจดัเส้นทางอาชีพน้ีจะอาํนวย

ความสะดวกในการประเมินตนเองของครูดา้นบุคลิกภาพ ความรู้ ความสามารถ และทกัษะการ

ทาํงาน โดยโรงเรียนสามารถนาํผลมาพฒันาใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบวิเคราะห์ความกา้วหนา้และการ

วางอตัรากาํลงั กุญแจสําคญัท่ีจะช่วยให้การจดัทาํเส้นทางอาชีพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพก็คือ 

การตรวจสอบและกําหนดว่าครูจะต้องมีความรู้ ทกัษะ และความสามารถอะไรในงานหน่ึงๆ 

จากนั้นจึงจดัวางลาํดับขั้นของตาํแหน่งงานซ่ึงจะช่วยให้ได้รับประสบการณ์และการเรียนรู้ส่ิง

เหล่านั้น 

 9.7 เกณฑ์หรือมาตรวดัความก้าวหน้าในอาชีพ 

  พงศ ์ หรดาล (2540 : 70) ไดก้าํหนดเกณฑห์รือมาตรวดัความกา้วหนา้ ไดแ้ก่ 

  1.  ความก้าวหน้าในตาํแหน่งหน้าท่ี  การท่ีได้เล่ือนข้ึนดาํรงตาํแหน่งท่ีสูงข้ึนมี

หนา้ท่ีและความรับผดิชอบสูงข้ึน ความกา้วหนา้ในตาํแหน่งวดัไดจ้ากการเปรียบเทียบกบัตาํแหน่งท่ี
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ได้ดํารงอยู่กับระยะเวลาในการทาํงาน ซ่ึงเปรียบเทียบกับอายุตัวของบุคลากรนั้นๆ หรืออาจ

เปรียบเทียบกบัเพื่อนร่วมรุ่น 

  2.  ความกา้วหนา้ในเงินเดือน  การไดรั้บเงินเดือนในอตัราท่ีสูง ความกา้วหนา้ใน

อตัราเงินเดือนมีส่วนสัมพนัธ์ ส่งเสริมและสนบัสนุนกบัความกา้วหนา้ในตาํแหน่งหนา้ท่ีผูก้า้วหนา้

ในตาํแหน่งท่ีย่อมมีโอกาสท่ีจะไดรั้บเงินเดือนสูง หรือมีความกา้วหน้าในเงินเดือนทาํให้มีโอกาส

กา้วหนา้ในตาํแหน่งหนา้ท่ีดว้ย 

  3.  ความกา้วหนา้ในการพฒันาตนเอง ความกา้วหนา้ในดา้นความรู้ ความสามารถ 

ทกัษะ และประสบการณ์ในการทาํงาน รวมถึงการพฒันาตนเองในดา้นจิตใจ ทศันคติตลอดจนนิสัย

ในการปฏิบติังาน อนัจะทาํให้งานท่ีปฏิบติันั้นสําเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายท่ีวาง

ไว ้ความก้าวหน้าในการพฒันาตนเองมีความสําคญัมากท่ีสุดท่ีจะก้าวหน้าในชีวิตการทาํงาน

ผูป้ฏิบติังานท่ีพฒันาตนเองไดอ้ย่างรวดเร็ว ย่อมมีความก้าวหน้าทั้งตาํแหน่งหน้าท่ีและเงินเดือน

เพราะการไดเ้ล่ือนตาํแหน่งหรือไดเ้ล่ือนข้ึนเงินเดือนโดยปกติหรือพิเศษนั้น ผูบ้งัคบับญัชามีอาํนาจ

พิจารณาจากความรู้ความสามารถ ความประพฤติ ตลอดจนผลงานของผูป้ฏิบติังานเป็นสาํคญั 

  จากกการศึกษาเกณฑ์วดัความกา้วหน้าในอาชีพ มี 3 เกณฑ์ คือ ความกา้วหนา้ใน

ตาํแหน่งหน้าท่ี ความกา้วหนาในเงินเดือน และความกา้วหน้าในการพฒันาตนเอง ผูว้ิจยันาํมา 6ใช้

เป็นประโยชน์ในการกาํหนดตวัแปรตาม ในการตั้งสมมติฐาน  และสร้างแบบสอบถาม 

 9.8  ประโยชน์ของ Career Path 

  การจดัทาํ Career Path จะมีประโยชน์ทั้งในระดบัขององค์กร และในระดับ

พนกังาน ดงัน้ี (อาภรณ์ ภู่วทิยพนัธ์ุ, 2550 : 135-136) 

  1.  เพื่อให้มีหลกัเกณฑ์ท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนั  หากองคก์รไม่มีหลกัเกณฑ์หรือ

ระบบท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนัอยา่งชดัเจนในการเล่ือนขั้น เล่ือนตาํแหน่งงานและการโยกยา้ย จะมี

ผลทาํใหห้น่วยงานต่างๆต่างกาํหนดหลกัเกณฑข์องตนเองตามใจชอบ เช่นบางหน่วยงานใชอ้ายุงาน

เป็นเกณฑ์ แต่บางหน่วยงานใช้ Competency เป็นเกณฑ์ หรือบางหน่วยงานใช้งบประมาณเป็น

เกณฑ ์ดงันั้นการสร้างหลกัเกณฑ์มาตรฐานเดียวกนัในการเล่ือนขั้น เล่ือนตาํแหน่งและการโอนยา้ย

งานจึงเป็นการสร้างความเท่าเทียมกนัของความกา้วหนา้ในสายอาชีพในการทาํงานใหก้บัพนกังาน 

  2.  เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการบริหารบุคลากร  การจดัทาํ Career Path มีประโยชน์

ต่อการบริหารและจดัการกบับุคลากรภายในองคก์ร (Human Resource Management) ในดา้นต่างๆ 

ดงัน้ี 
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  2.1 การสรรหาและคดัเลือกพนักงาน ใช้เป็นแนวทางสําหรับเตรียมความ

พร้อมของกาํลงัคนโดยการสรรหาและคดัเลือกพนกังานในตาํแหน่งท่ียงัคงวา่งอยู ่ภายหลงัจากท่ีมี

การเล่ือนตาํแหน่ง หรือการโอนยา้ยงานตาม Career Path ท่ีกาํหนดข้ึน 

  2.2 การวางแผนฝึกอบรมและการพฒันาพนกังาน  ใชเ้ป็นแนวทางสําหรับวาง

แผนการจดัโปรแกรมหรือหลกัสูตรการฝึกอบรมและพฒันาให้กบัพนกังาน ซ่ึงเป็นการเตรียมความ

พร้อมในการพฒันาความสามารถและศกัยภาพให้กบัพนกังานท่ีจะเล่ือนตาํแหน่งงาน หรือโอนยา้ย

งานท่ีกาํหนดข้ึนสาํหรับแต่ละตาํแหน่งงาน 

  2.3  การพฒันาศกัยภาพของพนกังานรายบุคคล  การจดัทาํ Career Path จะทาํ

ให้ทราบว่าพนกังานมีคุณสมบติัและความสามารถปัจจุบนัเหมาะสมสอดคลอ้งกบัคุณสมบติัและ

ความสามารถท่ีถูกกาํหนดข้ึนตาม Career Path ของแต่ละตาํแหน่งงานหรือไม่ ซ่ึงจะทาํให้องคก์ร

สามารถวางแผนเพื่อการพฒันาศกัยภาพของพนกังานเป็นรายบุคคลต่อไป 

  2.4  การจดัสรรงบประมาณดา้นบุคลากร  การจดัทาํ Career Path จะใช้เป็น

แนวทางสําหรับองค์กรในการจดัสรรงบประมาณเพื่อการสรรหาและคดัเลือกพนักงาน การจดั

ฝึกอบรมและพฒันาพนกังานรวมทั้งการจ่ายค่าตอบแทนใหก้บัพนกังาน 

 ดังนั้นผูว้ิจ ัยจึงได้นําความหมาย และแนวคิดของความก้าวหน้าในอาชีพ เข้ามาใช้

วิเคราะห์และสร้างองค์ความรู้เพิ่มเติมให้กบัผูว้ิจยั เพื่อให้งานวิจยั มีความสมบูรณ์เพิ่มมากข้ึน จะ

เห็นไดว้า่การจดัทาํ Career Path มีประโยชน์ต่อองคก์รในดา้นช่วยให้พนกังานมีการสับเปล่ียนโอน

งาน มีการเล่ือนตาํแหน่งตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดข้ึนจะให้พนกังานท่ีทาํงานและมีผลงานดีไม่เบ่ือ

หน่ายกบัลกัษณะงานและสภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีเปล่ียนแปลงไป ในดา้นผูบ้งัคบับญัชาการ

ออกแบบ Career Path เป็นเคร่ืองมือหน่ึงของการบริหารจดัการท่ีช่วยให้องค์กรมีพนักงานท่ีมี

ประสิทธิภาพและจดัสรรงบประมาณดา้นบุคลากรไดอ้ย่างเหมาะสม ในดา้นพนกังานการจดัทาํ 

Career Path จะเป็นส่ิงจูงใจและสร้างขวญักาํลงัใจให้กบัพนักงาน ทาํให้พนักงานรู้ว่าตนเองมี

โอกาสท่ีจะเล่ือนตาํแหน่งไปยงัตาํแหน่งงานใด และมีโอกาสท่ีจะโอนยา้ยไปยงัหน่วยงานใดบา้ง 

เพื่อเป็นหนทางในการเพิ่มโอกาสความกา้วหนา้ในสายอาชีพของตนเอง 

 

10,  บริบทของกลุ่มประชากร 

  พระราชบญัญติัโรงเรียนเอกชน พ.ศ.  2550 ในมาตรา 4 ให้ความหมายของโรงเรียน 

หมายถึง สถานศึกษาของเอกชนท่ีจดัการศึกษาไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนในระบบหรือโรงเรียนนอก

ระบบ ท่ีมิใช่สถานบนัอุดมศึกษาของเอกชนตามกฎหมายวา่ดว้ยสถาบนัศึกษาเอกชน 
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 โรงเรียนในระบบ  หมายถึง  โรงเรียนท่ีจัดการศึกษาโดยกําหนดจุดมุ่งหมาย วิธี

การศึกษา หลกัสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวดัและประเมินผลซ่ึงเป็นเง่ือนไขของการสําเร็จ

การศึกษาท่ีแน่นอน 

 โรงเรียนนอกระบบ  หมายถึง  โรงเรียนท่ีจัดการศึกษาโดยมีความยืดหยุ่นในการ

กาํหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจดัการศึกษา  ระยะเวลาของการศึกษา การวดัและประเมินผล 

ซ่ึงเป็นเง่ือนไขสาํคญัของการสาํเร็จการศึกษา 

 โรงเรียนเอกชนในเขตบางพลดัมีทั้งหมด  15  โรงเรียนเป็นโรงเรียนในระบบทั้งหมดมี

การเปิดสอนในระดบัต่างๆ ดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 1  รายช่ือกลุ่มตวัอยา่งโรงเรียนเอกชนในเขตบางพลดั 

 

ที่ โรงเรียน ระดับทีเ่ปิดสอน 

1 รัตนกุลอนุบาล เตรียมอนุบาล – อนุบาลปีท่ี 3 

2 อนุบาลคุณแม่ เตรียมอนุบาล – อนุบาลปีท่ี 3 

3 อนุบาลจินกาญจณ์ดา เตรียมอนุบาล – อนุบาลปีท่ี 3 

4 สตรีบูรณวทิย ์แผนกอนุบาล เอนุบาลปีท่ี 1 – อนุบาลปีท่ี 3 

5 ธรรมภิรักษ ์ เตรียมอนุบาล – ประถมศึกษาปีท่ี 6 

6 สตรีบูรณวทิย ์ อนุบาลปีท่ี 1 – มธัยมศึกษาปีท่ี 3 

7 บางออ้ศึกษา เตรียมอนุบาล – มธัยมศึกษาปีท่ี 3 

8 ทิวไผง่าม อนุบาลปีท่ี 1 – มธัยมศึกษาปีท่ี 6 

9 ประมุขวทิยา อนุบาลปีท่ี 1 – ประถมศึกษาปีท่ี 6 

10 พิมลวทิย ์ อนุบาลปีท่ี 1 – ประถมศึกษาปีท่ี 6 

11 ศิริมงคลศึกษา เตรียมอนุบาล – ประถมศึกษาปีท่ี 6 

12 ศานติวทิยา ประถมศึกษาปีท่ี 1 – ประถมศึกษาปีท่ี 6 

13 ศรีอุลยั อนุบาลปีท่ี 1 – ประถมศึกษาปีท่ี 6 

14 บูรณวทิย ์ ประถมศึกษาปีท่ี 1 – มธัยมศึกษาปีท่ี 3 

15 เขมะสิริอนุสรณ์ ประถมศึกษาปีท่ี 1 – มธัยมศึกษาปีท่ี 6 
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10.  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 งานวจัิยในประเทศ 

 ธนกร  จันทร์ระวาง  (2553)  ได้ศึกษาความก้าวหน้าในอาชีพของข้าราชการส่วน

ภูมิภาคท่ีโอนไปสังกดัเทศบาลในจงัหวดัเชียงใหม่  พบว่า ความกา้วในอาชีพของขา้ราชการส่วน

ภูมิภาคท่ีโอนไปสังกดัเทศบาลในจงัหวดัเชียงใหม่อยูใ่นระดบัมาก  ส่วนระยะเวลาในการโอนไป

สังกดัเทศบาลในจงัหวดัเชียงใหม่ มีความสัมพนัธ์กบัจาํนวนคร้ังในการไดรั้บการพิจารณาให้เล่ือน

ระดบั การไดรั้บการพิจารณาใหเ้ล่ือนตาํแหน่งประจาํปี และปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศและระยะเวลา

ในการโอน ไม่มีผลต่อระดบัความกา้วหนา้ในอาชีพขา้ราชการส่วนภูมิภาคท่ีโอนไปสังกดัเทศบาล

ในจงัหวดัเชียงใหม่ 

 จิดาภา  ป้อมป้อง (2552) ได้ศึกษาเร่ือง ความกา้วหน้าในอาชีพของขา้ราชการสังกดั 

กระทรวงมหาดไทย จงัหวดัเชียงใหม่  พบวา่ สถาบนัการศึกษายงัคงมีผลต่อความกา้วหนา้ในอาชีพ

ของข้าราชการสังกัด กระทรวงมหาดไทย จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงมีความก้าวหน้าในด้านระดับ

ตาํแหน่ง มีโอกาสไดรั้บการพิจารณาเล่ือนระดบัตาํแหน่ง อตัราเงินเดือนในปัจจุบนั การไดรั้บการ

พิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน 2 ขั้น และการไดศึ้กษาดูงานแตกต่างกนั ทั้งน้ีเพราะเกณฑ์การพิจารณา

ความกา้วหนา้ในอาชีพขา้ราชการสังกดักระทรวงมหาดไทย ท่ีผา่นมาและในปัจจุบนัยงัคงยึดติดกบั

ระบบอุปถมัภ์ โดยเฉพาะระบบสถาบนั การแต่งตั้งโยกยา้ยก็เช่นเดียวกนั เพราะท่ีผ่านมาถือไดว้่า

เป็น ยคุใครยคุมนั เพราะเม่ือใดก็ตามท่ีมีผูบ้ริหารกระทรวงมหาดไทยจบการศึกษาจากสถาบนัใด ก็

จะโยกยา้ยพรรคพวกท่ีจบการศึกษาจากสถาบนัเดียวกนัให้ไดรั้บตาํแหน่งท่ีสูงข้ึนและคอยให้ความ

ช่วยเหลือใหไ้ดรั้บความกา้วหนา้ในอาชีพดว้ยเช่นกนั 

 พุทธพร ภกัดี (2551) ไดศึ้กษาความตอ้งการพฒันาบุคลากรโดยการฝึกอบรม กรณีศึกษา 

ครูโรงเรียนศรีสวสัด์ิวิทยาการ อาํเภอเมือง จงัหวดัน่าน ในดา้นความตอ้งการของงาน กลุ่มตวัอยา่ง

ใหค้วามสําคญักบัความตอ้งการของงาน เพื่อพฒันาทกัษะและประสบการณ์ของตวัเองให้กา้วหนา้

มากยิง่ขั้น เม่ือมีทกัษะและประสบการณ์มากยอ่มท่ีจะเกิดความชาํนาญในการสอน ซ่ึงทาํให้ครูนั้นมี

คุณภาพสามารถทาํงานให้กบัสถานศึกษาไดอ้ย่างเต็มท่ีรองลงมาในดา้นความตอ้งการของบุคคล 

กลุ่มตวัอย่าง เพื่อพฒันาความรู้ เพื่อพฒันาความก้าวหน้าทางอาชีพ เพื่อเพิ่มคุณค่าของคน โดยมี

จุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาความรู้ (Knowledge) พฒันาทกัษะ (Skills) พฒันาทศันคติ (Attitude) ดงันั้น

เม่ือบุคคลไดรั้บการฝึกอบรมดา้นความรู้ ทกัษะ และทศันคติแลว้กลบัไปปฏิบติังานก่อให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงท่ีดีหรือเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในการปฏิบติังานให้ได้ผลดีข้ึน และในดา้น

ความต้องการขององค์กร กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคัญกับความต้องการขององค์กรท่ีเก่ียวกับ 

วตัถุประสงคข์ององคก์ร และการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลย ีตามลาํดบั 
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 อรอุษา จนัทศร (2550) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยับางประการกบัการพฒันา

ตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ของครูในเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2 พบวา่ การรับรู้

ความสามารถในตนเอง ส่งผลทางบวกต่อการพฒันาตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูทั้ง 12 

มาตรฐาน 

 ใจนวล พรหมมณี (2550) ได้ศึกษาปัจจยับางประการท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ

ทาํงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ของขา้ราชการครู สังกดักรุงเทพมหานคร คือ การพฒันา

ตนเอง ความผูกพนัต่อองค์กร การรับรู้ความสามารถของตนเอง และแรงจูงใจในการทาํงาน โดน

ส่งผลอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 งามตา เรืองพลงัชุพร (2545) ได้ศึกษาความตอ้งการการฝึกอบรมของพนักงานสาย

บริษทัทัว่ไป บริษทัอุตสาหกรรมปิโตรเคมีกลัป์ไทย จาํกดั (มหาชน) ผลการวจิยัพบวา่ความตอ้งการ

การฝึกอบรมด้านความรู้ ในภาพรวมพบว่าพนกังานมีความตอ้งการฝึกอบรมอยู่ในระดบัมีความ

ตอ้งการมาก โดยพบว่ามีความตอ้งการฝึกอบรมในเร่ือง ความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ของบริษทั และ

ภาษาองักฤษเพื่อการคา้มากท่ีสุด ส่วนความตอ้งการฝึกอบรมดา้นทกัษะมีความตอ้งการมาก โดย

พบวา่มีความตอ้งการฝึกอบรมในเร่ืองการใชภ้าษาองักฤษในการปฏิบติังานมากท่ีสุด พนกังานท่ีมี

ตาํแหน่งและประสบการณ์ทาํงานท่ีแตกต่างกนัมีความตอ้งการฝึกอบรมดา้นความรู้และดา้นทกัษะ

ท่ีไม่แตกต่างกนั 

 งานวจัิยต่างประเทศ 

 แคลเดรอน  (Calderon, 1989  อา้งถึงใน ศรีวรรณ  สุวรรณปาล, 2545 : 36) ไดศึ้กษา

เก่ียวกบัคุณลกัษณะของครูท่ีสอนไดดี้เยี่ยมในทศันะคติของนกัเรียน  เพื่อครูและผูบ้ริหารโรงเรียน

ในเขตวิทยาลยัชุมชนลอสแองเจอลิส (Los  Angeles  Community  College  District) การวิจยัคร้ังน้ี

เป็นการวจิยัเชิงสาํรวจความคิดเห็น  กลุ่มตวัอยา่งเลือกประชากรในเขตวิทยาลยัชุมชุนลอสแองเจอ-

ลิส เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั  เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบับุคลิกและพฤติกรรมท่ีสําคญั

ของครูท่ีทาํการสอนไดดี้เยี่ยม  ผลการศึกษาพบว่า  นกัเรียน ครูและผูบ้ริหารโรงเรียนมีความเห็น

ตรงกนัใน  3  ลกัษณะ คือ ลกัษณะการสอนท่ีดี ลกัษณะเก่ียวกบับุคลิกภาพท่ีดีและลกัษณะเก่ียวกบั

อาชีพครู  ผลการศึกษาไม่พบความแตกต่างระหวา่งความคิดเห็นของทั้ง  3  กลุ่ม  แต่กลบัพบความ

คิดเห็นตรงกนัของประชากรทั้ง  3  พอสรุปไดว้า่  ทั้งนกัเรียน  ตวัครู  และผูบ้ริหารโรงเรียนของ

ต่างประเทศท่ีไดศึ้กษาในคร้ังน้ี  มีความคิดเห็นท่ีเก่ียวกบับุคลิกภาพ  และพฤติกรรมการสอนของ

ครูท่ีดีในทาํนองท่ีคลา้ยคลึงกบัประเทศไทย  คือเห็นวา่ครูท่ีดีจะตอ้งมีลกัษณะการสอนดีบุคลิกภาพ

ดีและลกัษณะเก่ียวกบัอาชีพครูดี 
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 กรูเทนเบลอร์ (Grootenboer, 2008) การพฒันาตนเอง ของอาจารยเ์ช่ียวชาญ โดยการใช้

วิธี การวิจยัเชิงปฏิบติัการ โดยมีอาจารยท่ี์รับผิดชอบ หลกัสูตรวิทยาศาสตร์ ท่ีมีประสบการณ์ใน

วิชาชีพโดยเฉล่ีย 24 ปี (ระหว่าง 5-26) ประกอบด้วยอาจารยท่ี์รับผิดชอบ ในฐานะหัวหน้าแผน

คณิตศาสตร์ของโรงเรียน และผูมี้ส่วนร่วมอีก 2 คน สรุปผลการพฒันาตนเองของผูเ้ช่ียวชาญให้

ประสบผลสาํเร็จ เป็นส่ิงท่ีทุกฝ่าย ยอมรับการดูแล การปรึกษาจากผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ การ

วเิคราะห์หาจุดอ่อน จุดแขง็ของผูท่ี้มีส่วนร่วม กระบวนการพฒันาตนเองของผูเ้ช่ียวชาญ ตอ้งแสดง

กลยุทธ์ และประกาศให้คนส่วนใหญ่ร่วมดาํเนินการต่อ เป็นการปรับปรุงพฒันา ก่อกาํเนิดความรู้ 

และความชาํนาญ ในวงการศึกษาและการสอน แกปั้ญหาจากขอ้มูลท่ีคน้พบดว้ยตนเอง 

 (Grubb, 1990 อา้งถึงใน อารยา ติลกานนท,์ 2540 : 32) ไดศึ้กษาการจดัการฝึกอบรมใน

บริษทั IBM พบวา่ ตั้งแต่เร่ิมก่อตั้งบริษทั IBM ก็ไดมี้ความพยายามสร้างวฒันธรรมองคก์รโดยให้

ความสําคญักบัการศึกษาและการฝึกอบรม ต่อมามีการแต่งตั้งผูอ้าํนวยการฝ่ายการศึกษาซ่ึงมีความ

รับผิดชอบในสาขาต่างๆทัว่โลก มีนโยบายการศึกษา คือ ให้การอบรมตรงกบัลกัษณะงานท่ีตอ้ง

รับผิดชอบ มีหลกัสูตรและแผนการฝึกอบรมเป็นคู่มือให้พนกังานวางแผนในการพฒันาตนเอง ทุก

ขั้นตอนดาํเนินการอย่างเป็นระบบและมีการประเมินผล นอกจากน้ียงัมีการวางแผนอาชีพให้

พนกังาน ผลท่ีไดรั้บจากการฝึกอบรมน้ีดูไดจ้ากคุณภาพของานท่ีดีข้ึนและการรักษาระดบัตน้ทุนใน

การดาํเนินการ 

 จากการตรวจเอกสารท่ีกล่าวมาขา้งตน้ทั้งหมดนั้น จากงานวิจยัของ งามตา เรืองพลงัชุพร 

(2545); อารยา ติลกานนท์ (2540); ศรีวรรณ  สุวรรณปาล (2545) สามารถนาํมาใช้เป็นขอ้มูล

ประกอบการบรรยายและใช้เป็นขอ้มูลอา้งอิงในการศึกษา การฝึกอบรมด้านความรู้ ทกัษะ และ

ทศันคติแลว้กลบัไปปฏิบติังานก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงท่ีดีหรือเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมใน

การปฏิบติังานให้ไดผ้ลดีข้ึน และในดา้นความตอ้งการขององคก์ร  ตรวจสอบเอกสารของ พุทธพร 

ภักดี (2551)สามารถนํามาใช้ประโยชน์ในส่วนของการพิจารณาตัวแปร เพื่อใช้ในการสร้าง

แบบจาํลอง อีกทั้งยงัสามารถนาํไปใช้เป็นแนวทางในการทาํวิจยัคร้ังน้ี รวมถึงผลงานของอรอุษา 

จนัทศร (2550); ใจนวล พรหมมณี (2550); กรูเทนเบลอร์ (Grootenboer, 2008) สามารถนาํมาใชเ้ป็น

ขอ้มูลประกอบการบรรยายและใช้เป็นขอ้มูลอา้งอิงในการศึกษา ส่วนผลงานของ ธนกร จนัทร์ระวาง 

(2553); จินดา ปกป้อง (2552) สามารถนํามาใช้ในการพิจารณาตวัแปรตามและใช้เป็นข้อมูล

ประกอบการบรรยาย 
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บทที ่ 3 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 

 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษา  “ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการฝึกอบรมกับ

ความกา้วหนา้ในสายงานอาชีพครูของโรงเรียนเอกชนในเขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร” เป็นการ

วจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative  Research)  เพื่อใหง้านวจิยัคร้ังน้ีเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั  

จึงได้กําหนดระเบียบวิธีวิจัย    ซ่ึงประกอบไปด้วยขั้ นตอนของการดําเนินการวิจัยดังน้ีคือ               

1) ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 2) การเก็บรวบรวมขอ้มูล 3) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 4) การทดสอบ

เคร่ืองมือวจิยั 5) การวเิคราะห์ขอ้มูล 6) สถิติท่ีใชใ้นการวจิยั ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร 

 ประชากรเป้าหมายสาํหรับการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี  คือ  ครูผูส้อนในโรงเรียนเอกชน  

เขตบางพลดั จาํนวน 15 โรงเรียน มีครูผูส้อนจาํนวน 756 คน ( สํานกังานบริหารงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน, 2554)   

 กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใชสู้ตรของ  ยามาเน่ (Yamane, 1973 : 1088 อา้งถึง

ใน พรรณี  ลีกิจวฒันะ, 2554 : 142 ) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ดงัน้ี 

 

                                 n   =            N        

                       (1 + Ne2) 

 

   เม่ือ n  คือ จาํนวนของกลุ่มตวัอยา่ง 

    N คือ ขนาดของประชากร 

    e คือ ค่าความคลาดเคล่ือน กาํหนดใหมี้ค่าเท่ากบั 0.05 

 แทนค่าในสูตร    

                                                       n    =              756        

                   1 + 756 (0.05)2 
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    n   =        262       คน                 

 ผูใ้หข้อ้มูล  ไดแ้ก่  ครูโรงเรียนเอกชนไปในเขตบางพลดั ท่ีไดรั้บเลือกเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

  การสุ่มเลือกตัวอย่าง  ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) 

(ประสพชยั พสุนนท,์ 2553 : 33) โดยแยกตามระดบัของชั้นท่ีโรงเรียนเปิดสอน ซ่ึงมีขั้นตอนการสุ่ม

ตวัอยา่งดงัน้ี 

 ให้ระดบัโรงเรียนเป็นชั้นภูมิ แบ่งได ้3 ระดบั คือ  ระดบัปฐมวยั ระดบัประถมศึกษา 

ระดบัมธัยม และคาํนวณหาขนาดตวัอยา่งโดยพิจารณาตามสัดส่วนของขนาดประชากรในแต่ละชั้น

ภูมิ (Proportional Allocation)  

 

                    =   

    

 เม่ือ     แทน ขนาดของประชากรทั้งหมด 

            แทน ขนาดของตวัอยา่งทั้งหมด 

        แทน ขนาดของประชากรในชั้นภูมมิท่ี   โดยท่ี    = 1, 2 , 3 

            แทน กลุ่มโรงเรียนเม่ือ 1 : ระดบัปฐมวยั 2 : ระดบัประถมศึกษา และ 3 : ระดบั

มธัยมศึกษา 

         แทน ขนาดของตวัอยา่งในชั้นภูมิท่ี  โดยท่ี   = 1, 2, 3 

     จะได้จาํนวนตวัอย่างจาํแนกตามระดบัชั้น, ระดับปฐมวยั  ระดบัประถมศึกษา และ

ระดบัมธัยมศึกษา  ไดด้งัตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 2  จาํนวนตวัอยา่งครูจาํแนกตามระดบัชั้นท่ีเปิดสอน 

 

ระดับช้ันทีเ่ปิดสอน จํานวนครู จํานวนตัวอย่าง 

ระดบัปฐมวยั 39 14 

ระดบัประถมศึกษา 183 63 

ระดบัมธัยมศึกษา 534 185 

รวม 756 262 
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2. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 2.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 

  ขอ้มูลปฐมภูมิ  เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการแจกแบบสอบถามจาํนวน 262 คนใหแ้ก่ 

ครูโรงเรียนเอกชนไปในเขตบางพลดั   โดยใหก้ลุ่มตวัอยา่งกรอกขอ้มูลลงในแบบสอบถามเองและ 

นาํกลบั ผูว้จิยัตรวจสอบความถูกตอ้ง และความครบถว้นก่อนนาํแบบสอบถามไปวิเคราะห์ขอ้มูล   

 2.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

  ขอ้มูลทุติยภูมิ  เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้ การรวบรวมงานวจิยั บทความ 

ทางวชิาการ ขอ้มูลสถิติ รายงาน วารสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการฝึกอบรม และความกา้วหนา้ใน

อาชีพ เพื่อเป็นส่วนประกอบในเน้ือหา และนาํไปใชว้เิคราะห์ขอ้มูลและสรุปผลการวจิยั 

 

3.   เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire)  ซ่ึงผูว้ิจยัไดส้ร้าง

ข้ึน เพื่อให้กลุ่มตวัอยา่งตอบ โดยศึกษาขอ้มูลเก่ียวขอ้งกบัการวิจยั จากหนงัสือเรียน เอกสาร และ

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งพร้อมทั้งขอคาํปรึกษาจากผูเ้ช่ียวชาญในดา้นการวิจยั  โดยแบบสอบถามท่ีสร้าง

ข้ึนเป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด ( Close-ended Questionnaire) และชนิดปลายเปิด (Open ended 

Questionnaires)  ซ่ึงแบ่งโครงสร้างของแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วนคือ  

 ส่วนที ่1  สอบถามเก่ียวกบัสถานภาพและขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม เป็น

แบบตวัเลือกท่ีกาํหนดคาํตอบไวใ้หเ้ป็นตวัเลือก (Force Choice)  

 ส่วนที ่2   แบบสอบถามการความตอ้งการฝึกอบรมเพื่อการพฒันาในสายงานอาชีพครู 

โดยพฒันามาจากเคร่ืองมือของวินยั แต่งแกว้ (2553) และเคร่ืองมือของพุทธพร ภกัดี (2551)   มี

ลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale)   จาํแนกเป็น  3  ดา้น คือ 

  ดา้นท่ี 1 ดา้นความรู้ 

  ดา้นท่ี 2 ดา้นทกัษะ 

  ดา้นท่ี 3 ดา้นเจตคติ 

 ส่วนที่ 3  แบบสอบถามวดัความกา้วหน้าในสายงานอาชีพ โดยพฒันามาจากเคร่ืองมือ

ของ  จิดาภา ป้อมป้อง (2552)  มีลกัษณะเป็น  มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale)    

 ส่วนที่ 4  แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะความตอ้งการฝึกอบรมเพื่อการพฒันาใน

สายวชิาชีพครู เป็นขอ้คาํถามแบบปลายเปิด 
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 เกณฑ์การให้คะแนนแบบสอบถามในส่วนที ่2 – 3 มีดังนี ้

 ระดบั 5   หมายถึง    มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

             มีค่าเท่ากบั   5  คะแนน 

 ระดบั 4   หมายถึง    มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 

             มีค่าเท่ากบั   4  คะแนน   

 ระดบั 3   หมายถึง    มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 

             มีค่าเท่ากบั   3  คะแนน 

 ระดบั 2   หมายถึง    มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ย 

             มีค่าเท่ากบั   2  คะแนน 

 ระดบั 1   หมายถึง    มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

             มีค่าเท่ากบั   1  คะแนน  

 การแปลความหมายของขอ้มูล ค่าเฉล่ียของผลการวิเคราะห์โดยการกาํหนดความกา้ว

ของอนัตรภาคชั้น ดงัต่อไปน้ี (วราภรณ์ สงวนศกัด์ิ, 2553 : 72) 

 

ตารางท่ี 3  ค่าเฉล่ียของความกา้วของอนัตรผลการวเิคราะห์โดยการกาํหนดภาคชั้น 

 

คะแนน ความหมาย 

4.20 – 5.00 มากท่ีสุด 

3.40 – 4.19                                               มาก 

2.60 – 3.39 ปานกลาง 

1.80 – 2.59                                               นอ้ย 

1.00 - 1.79 นอ้ยท่ีสุด 

 

4.  การทดสอบเคร่ืองมือวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวิจยัคร้ังน้ีเป็นการใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) ไดมี้การสร้าง

และตรวจสอบเคร่ืองมือ ดงัน้ี 

 1. การทบทวนวรรณกรรม โดยศึกษาค้นควา้เอกสาร ทฤษฎี ข้อความทางวิชาการ 

วารสารส่ือส่ิงพิมพ ์แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการฝึกอบรม และความกา้วหนา้ในอาชีพ  
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 2. ตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) โดยนาํเคร่ืองมือท่ีรวบรวม

พฒันาและปรับปรุงไม่ได้สร้างเอง โดยรวบรวมจากผูว้ิจยัอ่ืน เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ ตรวจสอบ

คุณภาพทางดา้นเน้ือหา และดา้นการวดัและการประเมินผลของแบบสอบถาม 

 3. นาํแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try Out) กบัครูโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร   

นาํแบบสอบถามท่ีได้รับกลบัคืนมาคาํนวณหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ตามวิธีการของ         

ครอนบาค (Cronbach) โดยใช้สัมประสิทธ์ิแอลฟา (α-Coefficient) ในการศึกษาคร้ังน้ีได้ค่า

สัมประสิทธ์ิแอลฟาของแบบสอบถามดา้นความตอ้งการในการฝึกอบรม 0.931 ดา้นความกา้วหนา้

ในสายอาชีพ 0.886 ทั้งฉบบั  เท่ากบั 0.956 สรุปวา่แบบสอบถามมีความเช่ือถือได ้

 4. นาํแบบสอบถามท่ีตรวจสอบความถูกตอ้งและตรวจสอบความเช่ือมัน่แลว้ นาํไป

เก็บขอ้มูลจากครูโรงเรียนเอชนในกรุงเทพมหานคร จาํนวน 262 คน  เพื่อนาํมาวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

5.  การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามของครูโรงเรียนเอกชนในเขตบางพลดั ท่ีเป็นกลุ่ม

ตวัอยา่ง 262 ราย นาํมาวิเคราะห์ประมวลผลดว้ยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS (Statistical 

Package for Social Science)  ดงัน้ี 

 5.1  วิเคราะห์ตวัแปรในความตอ้งการฝึกอบรมครูโรงเรียนเอกชนในดา้นความรู้  ดา้น

ทกัษะ  และดา้นเจตคติ  โดยการวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย (Mean)  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) 

 5.2  วิเคราะห์ตวัแปรปัจจยัไดแ้ก่  ความกา้วหน้าในตาํแหน่งหน้าท่ี  ความกา้วหนา้ใน

เงินเดือน และความก้าวหน้าในการพฒันาตนเอง  โดยการวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย(Mean)  ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

     5.3  ศึกษาความสัมพนัธ์ (Correlation  Coefficient) ระหว่างตวัแปรปัจจยัไดแ้ก่ ดา้น

ความรู้  ดา้นทกัษะ  และดา้นเจตคติ   กบัความก้าวหน้าในสายอาชีพ  ความก้าวหน้าในตาํแหน่ง

หน้าท่ี  ความกา้วหน้าในเงินเดือน และความก้าวหน้าในการพฒันาตนเอง  โดยการวิเคราะห์ค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient Analysis) 

 สถิติทีใ่ช้ในงานวจัิย 

 การวจิยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งความตอ้งการฝึกอบรมกบัความกา้วหนา้ในสายงาน

อาชีพครูของโรงเรียนเอกชนในเขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร  เม่ือไดร้วบรวมขอ้มูลแลว้ ผูว้ิจยัได้

นาํมาตรวจความเรียบร้อยจากนั้นบนัทึกลงในโปรแกรมสําเร็จรูป แลว้จึงนาํมาประมวลผล และ

แสดงเป็นค่าสถิติ ดงัน้ี 
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 1. สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ท่ีใชป้ระกอบดว้ย 

  1.1 ค่าร้อยละ 

  1.2 ค่าเฉล่ีย 

  1.3 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 2. สถิติอา้งอิงเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

  2.1  การวเิคราะห์เพื่อหาค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product 

Moment Correlation Coefficient) เพื่ออธิบายความสัมพนัธ์ระหว่างความตอ้งการฝึกอบรมกบั

ความกา้วหนา้ในสายงานอาชีพครูของโรงเรียนเอกชนในเขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร  โดยแปลง

ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน ( ประสพชยั พสุนนท,์ 2553 : 472 ) ดงัน้ี 

    1.  ค่า r อยู่ระหว่าง -1.00 ถึง 1.00 หากค่า r มีค่า 0 จะมีความสัมพนัธ์ทางบวก 

หากค่า r มีค่านอ้ยกวา่ 0 จะมีความสัมพนัธ์ทางลบ 

      2.  |r| ≥ 0.8   แสดงวา่มีความสัมพนัธ์กนัสูง 

     3.  0.5 < |r| < 0.8  แสดงวา่มีความสัมพนัธ์ปานกลาง 

     4.  |r| ≤ 0.5  แสดงวา่มีความสัมพนัธ์ตํ่า 

    สาํหรับค่านยัสาํคญัทางสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์คร้ังน้ี  กาํหนดไวท่ี้ระดบั 0.01 
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บทที ่ 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 การศึกษาความตอ้งการฝึกอบรมเพื่อใหมี้การพฒันาในสายงานอาชีพครูโรงเรียนเอกชน

ในกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาความกา้วหน้าในสายงานอาชีพครูของโรงเรียนเอกชน และศึกษา

ความตอ้งการฝึกอบรมที่มีความสัมพนัธ์กบัความกา้วหน้าในสายงานอาชีพครูของโรงเรียน

เอกชน ผูว้จิยัใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง ครูโรงเรียน

เอกชนในเขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร จาํนวน 262 คน ผลท่ีไดจ้ากการศึกษา ผูว้จิยันาํเสนอขอ้มูล

ในรูปตารางประกอบคาํบรรยาย โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

 1.  การวิเคราะห์ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์และขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัการฝึกอบรมของ

ครูผูส้อนในโรงเรียนเอกชน เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร 

 2.  การวิเคราะห์ปัจจยัความตอ้งการการฝึกอบรม เพื่อการพฒันาในสายวิชาชีพครูของ

ครูผูส้อนในโรงเรียนเอกชน เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร 

 3.  การวิเคราะห์ความก้าวหน้าในสายอาชีพ ของครูผูส้อนในโรงเรียนเอกชน เขตบางพลัด 

กรุงเทพมหานคร 

กก4.  การวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 

 

1.  การวเิคราะห์ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์และข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัการฝึกอบรม 

 การวเิคราะห์ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์และขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัการฝึกอบรมของครูผู ้

สอนในโรงเรียนเอกชน เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร จาํนวน 262 คนประกอบดว้ย เพศ อายุ  

ระดบัการศึกษา จาํนวนชัว่โมงเฉล่ียของประสบการณ์การฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพนูความรู้ ความสามารถ 

ดา้นการเรียนการสอนยอ้นหลงั 3 ปี ระดบัชั้นเรียนท่ีทาํการเปิดสอน  ดว้ยการแจกแจงความถ่ี และ

คิดเป็นร้อยละ แสดงผลดงัตาราง ท่ี 4 
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ตารางท่ี 4 แสดงจาํนวนและร้อยละของ ครูโรงเรียนเอกชนในเขตบางพลดักรุงเทพมหานคร 

                      (n = 262) 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์และขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัการฝึกอบรม จาํนวน ร้อยละ 

1 เพศ     

  

 

ชาย 103 39.31 

  

 

หญิง 159 60.69 

2 อาย ุ     

  

 

ตํ่ากวา่  26  ปี 53 20.23 

  

 

26 - 30 ปี 29 11.07 

  

 

31 - 35 ปี 32 12.21 

  

 

36 - 40 ปี 135 51.53 

  

 

41 ปีข้ึนไป 13 4.96 

3 ระดบัการศึกษา     

  

 

ปริญญาตรี 218 83.21 

  

 

ปริญญาโท 25 9.54 

  

 

ปริญญาเอก 3 1.15 

  

 

อ่ืนๆ 16 6.11 

4 จาํนวนชัว่โมงเฉล่ียของประสบการณ์การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพนู

ความรู้ความสามารถดา้นการเรียนการสอน ยอ้นหลงั 3 ปี     

  

 

นอ้ยกวา่  20 ชัว่โมงต่อปี 70 26.72 

  

 

20  ชัว่โมงต่อปี 102 38.93 

  

 

มากกวา่   20 ชัว่โมงต่อปี 90 34.35 

5 ระดบัชั้นเรียนท่ีทาํการเปิดสอน       

  

 

ปฐมวยั 14 5.34 

  

 

ประถมศึกษา 63 24.05 

    มธัยมศึกษา 185 70.61 
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 จากตารางท่ี  4  พบวา่ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์และขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัการฝึกอบรม

ของครูผูส้อนในโรงเรียนเอกชน เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร จาํนวน 262 คน จาํแนกตาม เพศ 

อายุ ระดับการศึกษา จาํนวนชั่วโมงเฉล่ียของประสบการณ์การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้

ความสามารถดา้นการเรียนการสอน ยอ้นหลงั 3 ปี ระดบัชั้นเรียนท่ีทาํการเปิดสอน สามารถอธิบาย

ไดด้งัน้ี 

     เพศ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงเป็นครูผูส้อนในโรงเรียนเอกชน เขตบางพลัด 

กรุงเทพมหานคร จาํนวน 262 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจาํนวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 60.69 

และเพศชาย มีจาํนวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 39.31 

 อายุ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงเป็นครูผูส้อนในโรงเรียนเอกชน เขตบางพลัด 

กรุงเทพมหานคร จาํนวน 262 คน ส่วนใหญ่มี อาย ุ36 - 40 ปี มีจาํนวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 51.53 

รองลงมาคือ ตํ่ากว่า  26  ปี มีจาํนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 20.23  ช่วงอายุ 31 - 35 ปี มีจาํนวน 32 

คน คิดเป็นร้อยละ 12.21 ช่วงอายุ 26 - 30 ปี มีจาํนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 11.07 และอายุท่ีมี

จาํนวนนอ้ยท่ีสุดคือ 41 ปีข้ึนไป มีจาํนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 4.96 

 ระดับศึกษา พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงเป็นครูผูส้อนในโรงเรียนเอกชน เขตบางพลดั 

กรุงเทพมหานคร จาํนวน 262 คน ส่วนใหญ่ระดบัการศึกษา ปริญญาตรี มีจาํนวน 218 คน คิดเป็น

ร้อยละ 83.21 รองลงมา ปริญญาโท มีจาํนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 9.54 จาํนวนอ่ืน ๆ มีจาํนวน 16 

คน คิดเป็นร้อยละ 6.11 และท่ีมีจาํนวนนอ้ยท่ีสุดคือ ระดบัการศึกษาปริญญาเอก มีจาํนวน 3 คน คิด

เป็นร้อยละ 1.15   

 จํานวนช่ัวโมงเฉลี่ยของประสบการณ์การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ

ด้านการเรียนการสอน ย้อนหลัง 3 ปี พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงเป็นครูผูส้อนในโรงเรียนเอกชน 

เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร จาํนวน 262 คน ส่วนใหญ่มีประสบการณ์การฝึกอบรม 20  ชัว่โมง

ต่อปี มีจาํนวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 38.93 รองลงมามากกวา่  20 ชัว่โมงต่อปี มีจาํนวน 90 คน คิด

เป็นร้อยละ 34.35 และกลุ่มท่ีมีจาํนวนนอ้ยท่ีสุดคือ นอ้ยกวา่  20 ชั่วโมงต่อปี มีจาํนวน 70 คน 

คิดเป็นร้อยละ 26.72 

     ระดับช้ันเรียนทีท่าํการเปิดสอน  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงเป็นครูผูส้อนในโรงเรียน

เอกชน เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร จาํนวน 262 คน ส่วนใหญ่โรงเรียนของท่านเปิดสอน

ระดบัชั้น มธัยมศึกษา มีจาํนวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 70.61 รองลงมาคือ ประถมศึกษา มีจาํนวน 

63 คนคิดเป็นร้อยละ 24.05 และระดบัปฐมวยั มีจาํนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 5.34 

      

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2.  การวิเคราะห์ปัจจัยความต้องการฝึกอบรม เพื่อการพัฒนาความก้าวหน้าในสายวิชาชีพครูของ

ครูผู้สอนในโรงเรียนเอกชน เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร  

การวิเคราะห์ปัจจยัความต้องการการฝึกอบรมเพื่อการพฒันาในสายวิชาชีพครู ของ

ครูผูส้อนในโรงเรียนเอกชน เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร ประกอบไปดว้ย ความตอ้งการพฒันา

ความรู้  ความตอ้งการพฒันาดา้นทกัษะ  ความตอ้งการพฒันาดา้นเจตคติ ดงัแสดงในตาราง  ท่ี 5 

 

ตารางท่ี 5 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัความตอ้งการการฝึกอบรมเพื่อการพฒันา

ในสายวชิาชีพครู โดยรวม 

(n = 262) 

ปัจจยัความตอ้งการการฝึกอบรม Mean S.D. แปลผล 

1.ความตอ้งการพฒันาความรู้ 3.43 0.347 มาก 

2 ความตอ้งการพฒันาดา้นทกัษะ 3.36 0.402 ปานกลาง 

3 ความตอ้งการพฒันาดา้นเจตคติ 3.28 0.377 ปานกลาง 

รวม  3.36 0.335 ปานกลาง 

 

จากตารางท่ี 5 พบวา่ ปัจจยัความตอ้งการการฝึกอบรมเพื่อการพฒันาในสายวิชาชีพครู

ของครูผูส้อนในโรงเรียนเอกชน เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร  ในภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง 

( X  = 3.36) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบว่า ครูผูส้อนในโรงเรียนเอกชน เขตบางพลดั 

กรุงเทพมหานคร ให้ความสําคญัอยูใ่นระดบัมาก 1 ขอ้ และปานกลาง 2 ขอ้ โดยให้ความสําคญัใน

เร่ืองความตอ้งการพฒันาความรู้ มากท่ีสุด ( X  = 3.43) ให้ความสําคญัในเร่ืองความตอ้งการพฒันา

ดา้นทกัษะ อยูใ่นอนัดบัรองลงมา ( X  = 3.36) และให้ความสําคญัในเร่ืองความตอ้งการพฒันาดา้น

เจตคตินอ้ยท่ีสุด ( X  = 3.28) ตามลาํดบั 
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ตารางท่ี 6 จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัความตอ้งการการฝึกอบรม

เพื่อการพฒันาในสายวชิาชีพครู ดา้นความตอ้งการพฒันาความรู้ 

(n = 262) 

ความตอ้งการพฒันา 

ความรู้ 

ระดบัความคิดเห็น 

Mean S.D. 
แปล

ผล 
มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอ้ย นอ้ย

ท่ีสุด 

1 การจดัทาํหลกัสูตร

สถานศึกษา 

8 130 123 1 0 3.55 0.563 มาก 

(3.1) (49.6) (46.9) (0.4) (0.0)       

2 การนาํหลกัสูตรไปใช้

ใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียน 

7 83 167 5 0 3.35 0.566 ปาน

กลาง (2.7) (31.7) (63.7) (1.9) (0.0)     

3 การจดัการเรียนรู้ท่ี

เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

7 80 165 10 0 3.32 0.591 ปาน

กลาง (2.7) (30.5) (63.) (3.8) (0.0)     

4 การทาํวจิยัในชั้นเรียน 5 72 180 5 0 3.29 0.534 ปาน

กลาง (1.9) (27.5) (68.7) (1.9) (0.0)     

5 การผลิตส่ือเพื่อใชใ้น

การจดัการเรียนรู้ 

8 89 164 1 0 3.40 0.556 ปาน

กลาง (3.1) (34.) (62.6) (0.4) (0.0)     

6 จิตวทิยาการจดัการ

เรียนรู้สาํหรับเด็ก 

9 133 118 2 0 3.57 0.575 มาก 

(3.4) (50.8) (45.) (0.8) (0.0)       

7 เทคนิคและวธีิการให้

ผูเ้รียนมีความสนใจใน

การจดัการเรียนรู้ 

9 45 204 4 0 3.23 0.524 ปาน

กลาง (3.4) (17.2) (77.9) (1.5) (0.0)     

8 การสร้างเคร่ืองมือ

วดัผลประเมินผลใน

แต่ละวชิา 

4 155 99 4 0 3.61 0.548 มาก 

(1.5) (59.2) (37.8) (1.5) (0.0)     

  

9 การพฒันาเคร่ืองมือ

วดัผลประเมินผลท่ี

เหมาะสมกบัผูเ้รียน 

5 148 103 6 0 3.58 0.573 มาก 

(1.9) (56.5) (39.3) (2.3) (0.0)     

  

รวม  3.43 0.347 มาก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 จากตารางท่ี 6 พบวา่ ปัจจยัความตอ้งการการฝึกอบรมเพื่อการพฒันาในสายวิชาชีพครู 

ดา้นความตอ้งการพฒันาความรู้ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.43) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้แลว้ 

พบวา่ ครูผูส้อนในโรงเรียนเอกชน เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร ให้ความสําคญั ในระดบัมาก 3 

ขอ้ และให้ความสําคญัระดบัปานกลาง 5 ขอ้ โดยให้ความสําคญัในเร่ืองการสร้างเคร่ืองมือวดัผล

ประเมินผลในแต่ละวชิา มากท่ีสุด ( X  = 3.61) ให้ความสําคญัในเร่ืองการพฒันาเคร่ืองมือวดัผล

ประเมินผลท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน อยูใ่นอนัดบัรองลงมา ( X  = 3.58) และให้ความสําคญัในเร่ือง

เทคนิคและวธีิการใหผู้เ้รียนมีความสนใจในการจดัการเรียนรู้นอ้ยท่ีสุด ( X  = 3.23) ตามลาํดบั 

 

ตารางท่ี 7 จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัความตอ้งการการฝึกอบรม

เพื่อการพฒันาในสายวชิาชีพครู ดา้นความตอ้งการพฒันาดา้นทกัษะ  

                                                                                                                       (n = 262) 

ความตอ้งการพฒันา 

ดา้นทกัษะ 

ระดบัความคิดเห็น 

Mean S.D. 
แปล

ผล 
มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอ้ย นอ้ย

ท่ีสุด 

1 ความสามารถในการ

ถ่ายทอดความรู้ 

7 76 167 11 1 3.29 0.608 ปาน

กลาง (2.7) (29.) (63.7) (4.2) (0.4)     

2 ทกัษะในการเรียบ

เรียงเน้ือหาวชิา 

5 47 181 27 1 3.10 0.633 ปาน

กลาง (1.9) (17.9) (69.1) (10.3) (0.4)     

3 การพดูหรืออธิบาย

ใหผู้อ่ื้นเขา้ใจเน้ือหา

ไดอ้ยา่งชดัเจน 

8 78 171 3 2 3.33 0.594 ปาน

กลาง (3.1) (29.8) (65.3) (1.1) (0.8) 

    

4 ทกัษะในการสอน 

สามารถคดัเลือก

วธีิการสอน 

8 124 127 3 0 3.52 0.579 มาก 

(3.1) (47.3) (48.5) (1.1) (0.0) 

      

5 การนาํวธีิการหรือ

ความรู้ใหม่ๆมาใช้

ประกอบการสอน

ได ้

6 121 131 4 0 3.49 0.572 มาก 

(2.3) (46.2) (50.) (1.5) (0.0) 
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ตารางท่ี 7 จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัความตอ้งการการฝึกอบรม

เพื่อการพฒันาในสายวชิาชีพครู ดา้นความตอ้งการพฒันาดา้นทกัษะ (ต่อ) 

                                                                                                                       (n = 262) 

ความตอ้งการพฒันา 

ดา้นทกัษะ 

ระดบัความคิดเห็น 

Mean S.D. 
แปล

ผล 
มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอ้ย นอ้ย

ท่ีสุด 

6 การใชอุ้ปกรณ์การ

สอนเพื่อช่วยเสริม

ใหน้กัเรียนเขา้ใจ

มากข้ึน 

8 114 133 7 0 3.47 0.604 มาก 

(3.1) (43.5) (50.8) (2.7) (0.0) 

      

7 การเขียนแผนการ

จดักิจกรรมการ

เรียนรู้ท่ีสอดคลอ้ง

กบัหลกัสูตร

สถานศึกษา 

10 75 171 6 0 3.34 0.590 ปาน

กลาง (3.8) (28.6) (65.3) (2.3) (0.0) 

    

รวม  3.36 0.402 ปาน

กลาง 

 

 จากตารางท่ี 7 พบวา่ ปัจจยัความตอ้งการการฝึกอบรมเพื่อการพฒันาในสายวิชาชีพครู 

ดา้นความตอ้งการพฒันาดา้นทกัษะ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X  = 3.36) เม่ือพิจารณาเป็น

รายขอ้แลว้ พบวา่ ครูผูส้อนในโรงเรียนเอกชน เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร ใหค้วามสําคญั ใน

ระดบัมาก 3 ขอ้ และให้ความสําคญัระดบัปานกลาง 4 ขอ้ โดยให้ความสําคญัในเร่ืองทกัษะในการ

สอน สามารถคดัเลือกวิธีการสอน มากท่ีสุด ( X  = 3.52) ให้ความสําคญัในเร่ืองการนาํวิธีการหรือ

ความรู้ใหม่ๆมาใชป้ระกอบการสอนได ้อยูใ่นอนัดบัรองลงมา ( X  = 3.49) และให้ความสําคญัใน

เร่ืองทกัษะในการเรียบเรียงเน้ือหาวชิา นอ้ยท่ีสุด ( X  = 3.10) ตามลาํดบั 
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ตารางท่ี 8 จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัความตอ้งการการฝึกอบรม

เพื่อการพฒันาในสายวชิาชีพครู ดา้นความตอ้งการพฒันาดา้นเจตคติ 

                                                                                                                       (n = 262) 

ความตอ้งการพฒันา 

ดา้นเจตคติ 

ระดบัความคิดเห็น 

Mean S.D. 
แปล

ผล 
มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอ้ย นอ้ย

ท่ีสุด 

1 ความรักและความ

ศรัทราในวชิาชีพครู 

6 57 194 5 0 3.24 0.519 ปาน

กลาง (2.3) (21.8) (74.) (1.9) (0.0)     

2 การมีประชาธิปไตย

ในการปฏิบติังาน

การ ดาํรงชีวติ 

8 43 201 10 0 3.19 0.539 ปาน

กลาง (3.1) (16.4) (76.7) (3.8) (0.0) 

    

3 ความซ่ือสัตยใ์น

การปฏิบติังาน การ

วดัผล ประเมินผล

ผูเ้รียน 

2 72 101 82 4 2.94 0.844 ปาน

กลาง (0.8) (27.5) (38.5) (31.3) (1.5) 

    

4 ความโปร่งใสใน

การปฏิบติังานใน

หนา้ท่ี 

7 80 165 10 0 3.32 0.591 ปาน

กลาง (2.7) (30.5) (63.) (3.8) (0.0) 

    

5 ความอดทนและ

เสียสละเวลา

ส่วนตวัในการ

ปฏิบติังาน การ

แกปั้ญหาในการ

ทาํงาน การเห็น

ประโยชน์ส่วนรวม

มากกวา่ส่วนตน 

5 72 180 5 0 3.29 0.534 ปาน

กลาง (1.9) (27.5) (68.7) (1.9) (0.0) 
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ตารางท่ี 8 จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัความตอ้งการการฝึกอบรม

เพื่อการพฒันาในสายวชิาชีพครู ดา้นความตอ้งการพฒันาดา้นเจตคติ (ต่อ) 

                                                                                                                       (n = 262) 

ความตอ้งการพฒันา 

ดา้นเจตคติ 

ระดบัความคิดเห็น 

Mean S.D. 
แปล

ผล 
มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอ้ย นอ้ย

ท่ีสุด 

6 การปฏิบติัตนอยูใ่น

ศีลธรรมอนัดีวาง

ตนท่ีเหมาะสม

ระหวา่งครูกบัศิษย ์

8 89 164 1 0 3.40 0.556 ปาน

กลาง (3.1) (34.) (62.6) (0.4) (0.0) 

    

7 ความมีระเบียบวนิยั

ในการทาํงานและ

ปฏิบติังานตาม

กฎระเบียบของ

สถานศึกษา 

9 133 118 2 0 3.57 0.575 มาก 

(3.4) (50.8) (45.) (0.8) (0.0) 

      

รวม  3.28 0.377 ปาน

กลาง 

 

 จากตารางท่ี 8 พบวา่ ปัจจยัความตอ้งการการฝึกอบรมเพื่อการพฒันาในสายวิชาชีพครู 

ดา้นความตอ้งการพฒันาดา้นเจตคติ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X  = 3.28) เม่ือพิจารณาเป็น

รายขอ้แลว้ พบวา่ ครูผูส้อนในโรงเรียนเอกชน เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร ให้ความสําคญั ใน

ระดบัมาก 1 ขอ้ และใหค้วามสาํคญัระดบัปานกลาง 6 ขอ้ โดยใหค้วามสาํคญัในเร่ืองความมีระเบียบ

วินยัในการทาํงานและปฏิบติังานตามกฎระเบียบของสถานศึกษา มากท่ีสุด ( X  = 3.57) ให้

ความสําคญัในเร่ืองการปฏิบติัตนอยู่ในศีลธรรมอนัดีวางตนท่ีเหมาะสมระหว่างครูกบัศิษย ์อยู่ใน

อนัดบัรองลงมา ( X  = 3.40) และให้ความสําคญัในเร่ืองความซ่ือสัตยใ์นการปฏิบติังาน การวดัผล 

ประเมินผลผูเ้รียน นอ้ยท่ีสุด ( X  = 2.94) ตามลาํดบั 

 

 

     

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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3.  การวิเคราะห์ความก้าวหน้าในสายอาชีพ ของครูผูส้อนในโรงเรียนเอกชน เขตบางพลดั 

กรุงเทพมหานคร 

กกกกกกกกการวเิคราะห์ความกา้วหนา้ในสายอาชีพ ของครูผูส้อนในโรงเรียนเอกชน เขตบางพลดั 

กรุงเทพมหานคร ประกอบไปดว้ย ความกา้วหนา้ในตาํแหน่งหนา้ท่ี ความกา้วหนา้ในเงินเดือน และ

ความกา้วหนา้ในการพฒันาตนเอง ดงัแสดงในตารางท่ี 7 

 

ตารางท่ี 9 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความกา้วหนา้ในสายอาชีพ โดยรวม 

(n = 262) 

ความกา้วหนา้ในสายอาชีพ Mean S.D. แปลผล 

1 ความกา้วหนา้ในตาํแหน่งหนา้ท่ี 3.34 0.387 ปานกลาง 

2 ความกา้วหนา้ในเงินเดือน 3.43 0.417 มาก 

3 ความกา้วหนา้ในการพฒันาตนเอง 3.18 0.437 ปานกลาง 

รวม  3.32 0.360 ปานกลาง 

 

จากตารางท่ี 9 พบวา่ ความกา้วหนา้ในสายอาชีพ ของครูผูส้อนในโรงเรียนเอกชน เขต

บางพลดั กรุงเทพมหานคร ในภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X  = 3.32) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น

แลว้ พบวา่ ครูผูส้อนในโรงเรียนเอกชน เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร ให้ความสําคญัอยูใ่นระดบั

มาก 1 ขอ้ และปานกลาง 2 ขอ้ โดยให้ความสําคญัในเร่ืองความกา้วหนา้ในเงินเดือน มากท่ีสุด ( X  

= 3.43) ให้ความสําคญัในเร่ืองความกา้วหนา้ในตาํแหน่งหนา้ท่ี อยูใ่นอนัดบัรองลงมา ( X  = 3.34) 

และใหค้วามสาํคญัในเร่ืองความกา้วหนา้ในการพฒันาตนเอง นอ้ยท่ีสุด ( X  = 3.18) ตามลาํดบั 
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ตารางท่ี 10 จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความกา้วหน้าในสายอาชีพ 

ดา้นความกา้วหนา้ในตาํแหน่งหนา้ท่ี 

    (n = 262) 

ความกา้วหนา้ใน

ตาํแหน่งหนา้ท่ี 

ระดบัความคิดเห็น 

Mean S.D. 
แปล

ผล 
มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอ้ย นอ้ย

ท่ีสุด 

1 การสร้างความ

มัน่ใจใหต้วัเองใน

การปฏิบติังานต่อ

เพื่อนร่วมงานและ

บุคคลอ่ืนในการ

ปฏิบติังาน 

9 45 204 4 0 3.23 0.524 ปาน

กลาง (3.4) (17.2) (77.9) (1.5) (0.0)     

2 การใหห้ลกัประกนั

ในการปฏิบติังาน

และความคุม้ครอง

ครู 

5 148 103 6 0 3.58 0.573 มาก 

(1.9) (56.5) (39.3) (2.3) (0.0)       

3 เปิดโอกาสใหค้รูมี

ส่วนร่วมการ

กาํหนดกฎระเบียบ

ขอ้บงัคบันโยบาย

และ กฎเกณฑต่์างๆ 

7 76 167 11 1 3.29 0.608 ปาน

กลาง (2.7) (29.) (63.7) (4.2) (0.4)     

4 สร้างความ

ภาคภูมิใจในหนา้ท่ี

การงาน สร้างขวญั

และกาํลงัใจในการ

ปฏิบติังาน 

5 47 182 27 1 3.10 0.633 ปาน

กลาง (1.9) (17.9) (69.5) (10.3) (0.4)     

5 ท่านเคยมีความคิดท่ี

จะโอนยา้ยหรือ

เปล่ียนงาน 

8 78 171 3 2 3.33 0.594 ปาน

กลาง (3.1) (29.8) (65.3) (1.1) (0.8)     

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 72  

 

ตารางท่ี 10 จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความกา้วหน้าในสายอาชีพ 

ดา้นความกา้วหนา้ในตาํแหน่งหนา้ท่ี (ต่อ) 

    (n = 262) 

ความกา้วหนา้ใน 

ตาํแหน่งหนา้ท่ี 

ระดบัความคิดเห็น 

Mean S.D. 
แปล

ผล 
มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอ้ย นอ้ย

ท่ีสุด 

6 ระบบการเล่ือน

ตาํแหน่งของ

โรงเรียนมีความ

ยติุธรรม 

8 124 127 3 0 3.52 0.579 มาก 

(3.1) (47.3) (48.5) (1.1) (0.0)     

  

รวม  3.34 0.387 ปาน

กลาง 

 

                 จากตารางท่ี 10 พบวา่ ความกา้วหนา้ในสายอาชีพ ของครูผูส้อนในโรงเรียนเอกชน เขต

บางพลดั กรุงเทพมหานคร ดา้นความกา้วหนา้ในตาํแหน่งหนา้ท่ี โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X  

= 3.34) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว พบว่า ครูผูส้อนในโรงเรียนเอกชน เขตบางพลัด 

กรุงเทพมหานคร ใหค้วามสําคญั ในระดบัมาก 2 ขอ้ และให้ความสําคญัระดบัปานกลาง 4 ขอ้ โดย

ให้ความสําคญัในเร่ืองการให้หลกัประกนัในการปฏิบติังานและความคุม้ครองครู มากท่ีสุด ( X  = 

3.58) ให้ความสําคญัในเร่ืองระบบการเล่ือนตาํแหน่งของโรงเรียนมีความยุติธรรม อยู่ในอนัดบั

รองลงมา ( X  = 3.52) และให้ความสําคญัในเร่ืองการสร้างความภาคภูมิใจในหนา้ท่ีการงาน สร้าง

ขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังาน นอ้ยท่ีสุด ( X  = 3.10) ตามลาํดบั 
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ตารางท่ี 11 จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความกา้วหน้าในสายอาชีพ 

ดา้นความกา้วหนา้ในเงินเดือน 

    (n = 262) 

ความกา้วหนา้ 

ในเงินเดือน 

ระดบัความคิดเห็น 

Mean S.D. 
แปล

ผล 
มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอ้ย นอ้ย

ท่ีสุด 

1 การเพิ่มค่าตอบแทน

ท่ีเหมาะสมกบั

ปริมาณการ

ปฏิบติังาน 

6 121 131 4 0 3.49 0.572 มาก 

(2.3) (46.2) (50.) (1.5) (0.)       

2 ครูสามารถทาํผลงาน

วชิาการเพื่อเล่ือนขั้น

เงินเดือนได ้

8 78 171 3 2 3.33 0.594 ปาน

กลาง (3.1) (29.8) (65.3) (1.1) (0.8)     

3 การพฒันาดา้น

สวสัดิการของครู

ระหวา่งการทาํงาน

และสวสัดิการต่อ

ครอบครัว 

7 80 174 1 0 3.35 0.540 ปาน

กลาง (2.7) (30.5) (66.4) (0.4) (0.)     

4 การใหค้วามมัน่คงใน

หนา้ท่ีการงานของครู 

ในการกาํหนด

ความกา้วหนา้ในสาย

อาชีพ 

6 121 131 4 0 3.49 0.572 มาก 

(2.3) (46.2) (50.) (1.5) (0.0)     

  

5 ระบบการเล่ือน

เงินเดือนของ

โรงเรียนท่านมีความ

ยติุธรรม 

8 114 133 7 0 3.47 0.604 มาก 

(3.1) (43.5) (50.8) (2.7) (0.0)     

  

รวม  3.43 0.417 มาก 
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  จากตารางท่ี 11 พบวา่ ความกา้วหนา้ในสายอาชีพ ของครูผูส้อนในโรงเรียนเอกชน เขต

บางพลดั กรุงเทพมหานคร ดา้นความกา้วหนา้ในเงินเดือน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.43) 

เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้แลว้ พบวา่ ครูผูส้อนในโรงเรียนเอกชน เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร ให้

ความสําคญั ในระดบัมาก 3 ขอ้ และให้ความสําคญัระดบัปานกลาง 2 ขอ้ โดยให้ความสําคญัใน

เร่ืองการเพิ่มค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัปริมาณการปฏิบติังาน และการให้ความมัน่คงในหนา้ท่ีการ

งานของครู ในการกาํหนดความก้าวหน้าในสายอาชีพ มากท่ีสุดเท่ากนัคือ ( X  = 3.49) ให้

ความสําคัญในเร่ืองระบบการเล่ือนเงินเดือนของโรงเรียนท่านมีความยุติธรรม อยู่ในอันดับ

รองลงมา ( X  = 3.47) และให้ความสําคญัในเร่ืองครูสามารถทาํผลงานวิชาการเพื่อเล่ือนขั้น

เงินเดือนได ้นอ้ยท่ีสุด ( X  = 3.10) ตามลาํดบั 

 

ตารางท่ี 12 จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความกา้วหน้าในสายอาชีพ 

ดา้นความกา้วหนา้ในการพฒันาตนเอง 

    (n = 262) 

ความกา้วหนา้ในการ

พฒันาตนเอง 

ระดบัความคิดเห็น 

Mean S.D. 
แปล

ผล 
มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอ้ย นอ้ย

ท่ีสุด 

1 การพฒันาดา้น

วชิาชีพ ส่งเสริมให้

ครูไดรั้บความรู้ใหม่

ในการปฏิบติังาน

เขา้รับการอบรม

เพื่อพฒันาความรู้

ในการปฏิบติั 

10 75 171 6 0 3.34 0.590 ปาน

กลาง (3.8) (28.6) (65.3) (2.3) (0.0)     

2 เปิดโอกาสใหค้รู

ไดรั้บการศึกษา

ระดบัท่ีสูงข้ึน 

ฝึกอบรมตามความ

ตอ้งการ 

6 57 194 5 0 3.24 0.519 ปาน

กลาง (2.3) (21.8) (74.) (1.9) (0.0)     

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 12 จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความกา้วหน้าในสายอาชีพ 

ดา้นความกา้วหนา้ในการพฒันาตนเอง (ต่อ) 

    (n = 262) 

ความกา้วหนา้ในการ

พฒันาตนเอง 

ระดบัความคิดเห็น 

Mean S.D. 
แปล

ผล 
มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอ้ย นอ้ย

ท่ีสุด 

3 ส่งเสริมใหค้รูมีใบ

ประกอบวชิาชีพ

สาํหรับผูท่ี้ไม่จบสาย

การศึกษา พฒันาครู

ท่ีไม่จบสาย

การศึกษาใหเ้รียน

วชิาการศึกษา

เพิ่มเติม 

8 43 201 10 0 3.19 0.539 ปาน

กลาง (3.1) (16.4) (76.7) (3.8) (0.)     

4 อบรมครูก่อนเขา้

ปฏิบติังานใหเ้ขา้ใจ

งานการศึกษาของ

โรงเรียน 

2 72 102 82 4 2.94 0.844 ปาน

กลาง (0.8) (27.5) (38.9) (31.3) (1.5)     

รวม  3.18 0.437 ปาน

กลาง 

 

        จากตารางท่ี 12 พบวา่ ความกา้วหนา้ในสายอาชีพ ของครูผูส้อนในโรงเรียนเอกชน เขต

บางพลดั กรุงเทพมหานคร ดา้นความกา้วหน้าในการพฒันาตนเอง โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง   

( X  = 3.18) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้แล้ว พบว่า ครูผูส้อนในโรงเรียนเอกชน เขตบางพลัด 

กรุงเทพมหานคร ให้ความสําคญัระดบัปานกลางทุกขอ้ โดยให้ความสําคญัในเร่ืองการพฒันาดา้น

วิชาชีพ ส่งเสริมให้ครูไดรั้บความรู้ใหม่ในการปฏิบติังานเขา้รับการอบรมเพื่อพฒันาความรู้ในการ

ปฏิบติั มากท่ีสุด ( X  = 3.34) ให้ความสําคญัในเร่ืองเปิดโอกาสให้ครูไดรั้บการศึกษาระดบัท่ีสูงข้ึน 

ฝึกอบรมตามความตอ้งการ อยูใ่นอนัดบัรองลงมา ( X  = 3.24) และให้ความสําคญัในเร่ืองอบรมครู

ก่อนเขา้ปฏิบติังานใหเ้ขา้ใจงานการศึกษาของโรงเรียน นอ้ยท่ีสุด ( X  = 2.94) ตามลาํดบั 

   ส
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4.  การวเิคราะห์ข้อมูลเพือ่ทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยความต้องการการฝึกอบรมเพื่อการพฒันาในสายวิชาชีพครู 

ประกอบไปดว้ย ความตอ้งการพฒันาความรู้  ความตอ้งการพฒันาดา้นทกัษะ  และความตอ้งการ

พฒันาดา้นเจตคติมีความสัมพนัธ์กบัความกา้วหนา้ในสายอาชีพ สามารถเขียนเป็นสมมติฐานยอ่ย

ได ้4 สมมติฐาน ดงัน้ีคือ 

กก สมมติฐานที่ 2.1 ปัจจยัความตอ้งการการฝึกอบรมเพื่อการพฒันาในสายวิชาชีพครูมี

ความสัมพนัธ์กบัความกา้วหนา้ในสายอาชีพโดยรวม สามารถเขียนสมมติฐานไดด้งัน้ี 

กกกกกกกกสมมติฐานหลกั (H0): ปัจจยัความตอ้งการการฝึกอบรมเพื่อการพฒันาในสายวิชาชีพครู

ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อความกา้วหนา้ในสายอาชีพโดยรวม  

กกกกกกกกสมมติฐานรอง (H1): ปัจจยัความตอ้งการการฝึกอบรมเพื่อการพฒันาในสายวิชาชีพครูมี

ความสัมพนัธ์ต่อความกา้วหนา้ในสายอาชีพโดยรวม 

 

 ตารางท่ี 13 ปัจจยัความตอ้งการการฝึกอบรมเพื่อการพฒันาในสายวิชาชีพครูมีความสัมพนัธ์กบั

ความกา้วหนา้ในสายอาชีพโดยรวม 

  

ความตอ้งการในการฝึกอบรม 

ค่าสัมประสิทธ์

สหสัมพนัธ์ p-value ความสัมพนัธ์ 

 ( r ) 

1 ความตอ้งการพฒันาความรู้ 0.704** 0.000 ปานกลาง 

2 ความตอ้งการพฒันาดา้นทกัษะ 0.944** 0.000 สูง 

3 ความตอ้งการพฒันาดา้นเจตคติ 0.784** 0.000 ปานกลาง 

รวม 0.913** 0.000 สูง 

 ** p = 0.01 

 

 จากตารางท่ี 13 พบวา่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัความตอ้งการการฝึกอบรมเพื่อการ

พฒันาในสายวชิาชีพครูโดยรวมกบัความกา้วหนา้ในสายอาชีพโดยรวม มีความสัมพนัธ์เชิงบวกใน

ระดบัสูง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (r = 0.913) 

 เม่ือจาํแนกปัจจยัความตอ้งการการฝึกอบรมเพื่อการพฒันาในสายวิชาชีพครูเป็นราย

ดา้น พบว่า ปัจจยัความตอ้งการการฝึกอบรมเพื่อการพฒันาในสายวิชาชีพครู ด้านความตอ้งการ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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พฒันาดา้นทกัษะ  มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัสูงกบัความกา้วหนา้ในสายอาชีพโดยรวม  อยา่ง

มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (r = 0.944) ส่วนดา้นความตอ้งการพฒันาดา้นเจตคติ และดา้น

ความตอ้งการพฒันาความรู้ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัปานกลางกบัความก้าวหนา้ในสาย

อาชีพโดยรวม อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (r = 0.784 และ 0.704 ตามลาํดบั)   

กก สมมติฐานที่ 2.2 ปัจจยัความตอ้งการการฝึกอบรมเพื่อการพฒันาในสายวิชาชีพครูมี

ความสัมพนัธ์กบัความกา้วหน้าในสายอาชีพ ดา้นความกา้วหน้าในตาํแหน่งหนา้ท่ี สามารถเขียน

สมมติฐานไดด้งัน้ี 

กกกกกกกกสมมติฐานหลกั (H0): ปัจจยัความตอ้งการการฝึกอบรมเพื่อการพฒันาในสายวิชาชีพครู

ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อความกา้วหนา้ในสายอาชีพ ดา้นความกา้วหนา้ในตาํแหน่งหนา้ท่ี  

กกกกกกกกสมมติฐานรอง (H1): ปัจจยัความตอ้งการการฝึกอบรมเพื่อการพฒันาในสายวิชาชีพครูมี

ความสัมพนัธ์ต่อความกา้วหนา้ในสายอาชีพ ดา้นความกา้วหนา้ในตาํแหน่งหนา้ท่ี 

 

 ตารางท่ี 14 ปัจจยัความตอ้งการการฝึกอบรมเพื่อการพฒันาในสายวิชาชีพครูมีความสัมพนัธ์กบั

ความกา้วหนา้ในสายอาชีพ ดา้นความกา้วหนา้ในตาํแหน่งหนา้ท่ี 

  

ความตอ้งการในการฝึกอบรม 

ค่าสัมประสิทธ์

สหสัมพนัธ์ p-value ความสัมพนัธ์ 

 ( r ) 

1 ความตอ้งการพฒันาความรู้ 0.738** 0.000 ปานกลาง 

2 ความตอ้งการพฒันาดา้นทกัษะ 0.902** 0.000 สูง 

3 ความตอ้งการพฒันาดา้นเจตคติ 0.687** 0.000 ปานกลาง 

รวม 0.872** 0.000 สูง 

 ** p = 0.01 

 

 จากตารางท่ี 14 พบวา่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัความตอ้งการการฝึกอบรมเพื่อการ

พฒันาในสายวิชาชีพครูโดยรวมกับความก้าวหน้าในสายอาชีพ ด้านความก้าวหน้าในตาํแหน่ง

หนา้ท่ี มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัสูง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (r = 0.872) 

 เม่ือจาํแนกปัจจยัความตอ้งการการฝึกอบรมเพื่อการพฒันาในสายวิชาชีพครูเป็นราย

ดา้น พบว่า ปัจจยัความตอ้งการการฝึกอบรมเพื่อการพฒันาในสายวิชาชีพครู ด้านความตอ้งการ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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พฒันาด้านทักษะ  มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงกับความก้าวหน้าในสายอาชีพ ด้าน

ความกา้วหน้าในตาํแหน่งหน้าท่ี  อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (r = 0.902) ส่วนความ

ตอ้งการพฒันาความรู้ และความตอ้งการพฒันาดา้นเจตคติ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัปาน

กลางกบัความกา้วหนา้ในสายอาชีพ ดา้นความกา้วหนา้ในตาํแหน่งหนา้ท่ี อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั 0.01 (r = 0.738 และ 0.687 ตามลาํดบั)   

 สมมติฐานที่ 2.3 ปัจจยัความตอ้งการการฝึกอบรมเพื่อการพฒันาในสายวิชาชีพครูมี

ความสัมพันธ์กับความก้าวหน้าในสายอาชีพ ด้านความก้าวหน้าในเงินเดือน สามารถเขียน

สมมติฐานไดด้งัน้ี 

กกกกกกกกสมมติฐานหลกั (H0): ปัจจยัความตอ้งการการฝึกอบรมเพื่อการพฒันาในสายวิชาชีพครู

ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อความกา้วหนา้ในสายอาชีพ ดา้นความกา้วหนา้ในเงินเดือน 

กกกกกกกกสมมติฐานรอง (H1): ปัจจยัความตอ้งการการฝึกอบรมเพื่อการพฒันาในสายวิชาชีพครูมี

ความสัมพนัธ์ต่อความกา้วหนา้ในสายอาชีพ ดา้นความกา้วหนา้ในเงินเดือน 

 

 ตารางท่ี 15 ปัจจยัความตอ้งการการฝึกอบรมเพื่อการพฒันาในสายวิชาชีพครูมีความสัมพนัธ์กบั

ความกา้วหนา้ในสายอาชีพ ดา้นความกา้วหนา้ในเงินเดือน 

  

ความตอ้งการในการฝึกอบรม 

ค่าสัมประสิทธ์

สหสัมพนัธ์ p-value ความสัมพนัธ์ 

 ( r ) 

1 ความตอ้งการพฒันาความรู้ 0.500** 0.000 ตํ่า 

2 ความตอ้งการพฒันาดา้นทกัษะ 0.863** 0.000 สูง 

3 ความตอ้งการพฒันาดา้นเจตคติ 0.513** 0.000 ปานกลาง 

รวม 0.709** 0.000 ปานกลาง 

 ** p = 0.01 

 จากตารางท่ี 15 พบวา่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัความตอ้งการการฝึกอบรมเพื่อการ

พฒันาในสายวิชาชีพครูโดยรวมกบัความกา้วหน้าในสายอาชีพ ดา้นความกา้วหน้าในเงินเดือน มี

ความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัปานกลาง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (r = 0.709) 

 เม่ือจาํแนกปัจจยัความตอ้งการการฝึกอบรมเพื่อการพฒันาในสายวิชาชีพครูเป็นราย

ดา้น พบว่า ปัจจยัความตอ้งการการฝึกอบรมเพื่อการพฒันาในสายวิชาชีพครู ด้านความตอ้งการ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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พฒันาความรู้ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัตํ่ากบัความกา้วหนา้ในสายอาชีพ ดา้นความกา้วหนา้

ในเงินเดือน  อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (r = 0.500) ปัจจยัความตอ้งการการฝึกอบรม

เพื่อการพฒันาในสายวิชาชีพครู ดา้นความตอ้งการพฒันาด้านทกัษะ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกใน

ระดบัสูงกบัความกา้วหนา้ในสายอาชีพ ดา้นความกา้วหนา้ในเงินเดือน อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.01 (r = 0.863) และปัจจยัความตอ้งการการฝึกอบรมเพื่อการพฒันาในสายวิชาชีพครู ดา้น

ความตอ้งการพฒันาดา้นเจตคติ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัปานกลางกบัความกา้วหนา้ในสาย

อาชีพ ดา้นความกา้วหนา้ในเงินเดือน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (r = 0.513)  

 สมมติฐานที่ 2.4 ปัจจยัความตอ้งการการฝึกอบรมเพื่อการพฒันาในสายวิชาชีพครูมี

ความสัมพนัธ์กบัความกา้วหนา้ในสายอาชีพ ดา้นความกา้วหนา้ในการพฒันาตนเอง สามารถเขียน

สมมติฐานไดด้งัน้ี 

กกกกกกกกสมมติฐานหลกั (H0): ปัจจยัความตอ้งการการฝึกอบรมเพื่อการพฒันาในสายวิชาชีพครู

ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อความกา้วหนา้ในสายอาชีพ ดา้นความกา้วหนา้ในการพฒันาตนเอง 

กกกกกกกกสมมติฐานรอง (H1): ปัจจยัความตอ้งการการฝึกอบรมเพื่อการพฒันาในสายวิชาชีพครูมี

ความสัมพนัธ์ต่อความกา้วหนา้ในสายอาชีพ ดา้นความกา้วหนา้ในการพฒันาตนเอง 

 

 ตารางท่ี 16 ปัจจยัความตอ้งการการฝึกอบรมเพื่อการพฒันาในสายวิชาชีพครูมีความสัมพนัธ์กบั

ความกา้วหนา้ในสายอาชีพ ดา้นความกา้วหนา้ในการพฒันาตนเอง 

  

ความตอ้งการในการฝึกอบรม 

ค่าสัมประสิทธ์

สหสัมพนัธ์ p-value ความสัมพนัธ์ 

 ( r ) 

1 ความตอ้งการพฒันาความรู้ 0.607** 0.000 ปานกลาง 

2 ความตอ้งการพฒันาดา้นทกัษะ 0.710** 0.000 ปานกลาง 

3 ความตอ้งการพฒันาดา้นเจตคติ 0.839** 0.000 สูง 

รวม 0.807** 0.000 สูง 

 ** p = 0.01 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 จากตารางท่ี 16 พบวา่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัความตอ้งการการฝึกอบรมเพื่อการ

พฒันาในสายวิชาชีพครูโดยรวมกบัความกา้วหน้าในสายอาชีพ ด้านความก้าวหน้าในการพฒันา

ตนเอง มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัสูง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (r = 0.807) 

 เม่ือจาํแนกปัจจยัความตอ้งการการฝึกอบรมเพื่อการพฒันาในสายวิชาชีพครูเป็นราย

ดา้น พบว่า ปัจจยัความตอ้งการการฝึกอบรมเพื่อการพฒันาในสายวิชาชีพครู ด้านความตอ้งการ

พฒันาความรู้ และดา้นความตอ้งการพฒันาดา้นทกัษะ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัปานกลาง

กบัความกา้วหนา้ในสายอาชีพ ดา้นความกา้วหน้าในการพฒันาตนเอง  อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.01 (r = 0.607 และ 0.710) ส่วนดา้นความตอ้งการพฒันาดา้นเจตคติ มีความสัมพนัธ์เชิงบวก

ในระดบัสูงกบัความกา้วหน้าในสายด้านความก้าวหน้าในการพฒันาตนเองอย่างมีนยัสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.01 (r = 0.839) ตามลาํดบั 

 

 

 

   ส
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บทที ่ 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การศึกษาเร่ือง  ความสัมพนัธ์ระหว่างความตอ้งการฝึกอบรมกบัความกา้วหน้าในสาย

งานอาชีพครูของโรงเรียนเอกชนในเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) โดยวตัถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อให้ทราบความตอ้งการฝึกอบรมท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบัความกา้วหน้าในสายงานอาชีพครูของโรงเรียนเอกชน โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ใน

งานวิจยัคือ ครูผูส้อนในโรงเรียนเอกชนเขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร จาํนวน 262 คนเป็นผูใ้ห้

ขอ้มูล โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ซ่ึงแบ่งออกเป็น  4 ส่วน 

ประกอบดว้ย 1) ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 2) ความตอ้งการการฝึกอบรมเพื่อการพฒันา

ในสายวิชาชีพครู 3) ความกา้วหน้าในสายอาชีพ  4) ขอ้เสนอแนะความตอ้งการฝึกอบรมเพื่อการ

พฒันาในสายวชิาชีพครู ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามท่ีผูว้จิยัไดรั้บกลบัคืนมาและเป็นฉบบัสมบูรณ์

ทั้ งหมด จาํนวน 262 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100  วิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรม

สําเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ การแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่า

ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการ

ทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างความตอ้งการในการฝึกอบรมมีความสัมพนัธ์กบัความกา้วหน้าใน

สายงานอาชีพครู  โดยใช้การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment 

Correlation Coefficient) สรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

 

1.  สรุปผลการวจัิย 

 จากการวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ ผูว้ิจยัไดข้อ้คน้พบของการวิจยัสรุปเป็นประเด็นสําคญั 

ดงัน้ี 

 1. ปัจจยัส่วนบุคคลของครูโรงเรียนเอกชนในเขตบางพลดั พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 

เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 36 – 40 ปี มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี 

และมีประสบการณ์การฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพนูความรู้ 20 ชัว่โมงต่อปี โดยโรงเรียนกลุ่มตวัอยา่งส่วน

ใหญ่เปิดสอนในระดบัชั้นมธัยมศึกษา 
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 2. ระดบัความตอ้งการในการฝึกอบรมของครูผูส้อนในโรงเรียนเอกชนในเขตบางพลดั 

กรุงเทพมหานคร อยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.36) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ดา้นท่ี

มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ดา้นความตอ้งการพฒันาความรู้ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.43) 

 3. ระดับความก้าวหน้าในสายอาชีพ ของครูผูส้อนในโรงเรียนเอกชนเขตบางพลัด 

กรุงเทพมหานคร อยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.32) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นท่ี

มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ดา้นความกา้วหนา้ในเงินเดือน (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.43) 

 4. ความสัมพนัธ์ระหวา่งความตอ้งการในการฝึกอบรมมีความสัมพนัธ์กบัความกา้วหนา้

ในอาชีพโดยรวม  มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดับสูงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01        

(ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.913) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ความตอ้งการในการ

ฝึกอบรมดา้นความตอ้งการพฒันาดา้นทกัษะมีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัสูงกบัความกา้วหน้า

ในอาชีพ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.944) 

 

2.  การอภิปรายผล 

 จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความตอ้งการฝึกอบรมกบัความกา้วหนา้ในสายงาน

อาชีพครูของโรงเรียนเอกชนในเขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร โดยมีกลุ่มตวัอยา่ง คือ ครูโรงเรียน

เอกชนในเขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร จาํนวน 262 คน ผูว้จิยัของอภิปรายผลดงัน้ี 

 1. การวเิคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นเก่ียวกบัความตอ้งการในการฝึกอบรมของครูผูส้อน

ในโรงเรียนเอกชน เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลางและรายดา้นโดย

ตอ้งการพฒันาดา้นความรู้อยู่ในระดบัมาก ความตอ้งการพฒันาดา้นทกัษะและเจตคติอยู่ในระดบั

ปานกลาง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ประนอม เฉินบาํรุง (2551) ซ่ึงศึกษาการประเมินประสิทธิผล

การฝึกอบรมการจดัการธุรกิจขนาดย่อมรูปแบบ CEFE : กรณีศึกษาหลกัสูตรการพฒันาขีด

ความสามารถผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมในครัวเรือน จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการประเมินพบวา่ผูผ้า่น

การฝึกอบรมร้อยละ 80 ข้ึนไป ใหค้วามคิดเห็นอยูใ่นระดบัไดผ้ลดีมาก โดยเห็นวา่การฝึกอบรมเป็น

ประโยชน์ทั้งในดา้นความรู้ ทกัษะ เจตคติ และทฤษฏีความตอ้งการจากการเรียนรู้ของ McClelland 

ท่ีสาํคญัอยา่งยิง่ต่อการเรียนรู้สําหรับทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์าร คือ ความตอ้งการความสําเร็จและ

ความตอ้งการความผกูพนั  ซ่ึงเป็นไปตามกระแสความเปล่ียนแปลงของโลกในปัจจุบนั  ท่ีมุ่งพฒันา

บุคคลให้เรียนรู้เพื่อสามารถปฏิบติังานให้เกิดประสิทธิภาพและผลลพัธ์ท่ีเป็นไปตามเป้าหมาย

พร้อมทั้งการเรียนรู้ท่ีจะปฏิบติังานร่วมกนั การทาํงานเป็นทีม  และการประสานงานเพื่อให้เกิดผล

ลพัธ์ท่ีดีท่ีสุดแก่องค์การ การได้ทราบถึงความต้องการท่ีเป็นพื้นฐานของมนุษย์ย่อมง่ายต่อการ

จดัการฝึกอบรมใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการเพื่อเป็นการจูงใจบุคคล 
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  ความต้องการในการฝึกอบรมด้านการพฒันาความรู้ผูต้อบแบบสอบถามมีความ

คิดเห็นมากท่ีสุดในเร่ืองเก่ียวกบัการสร้างเคร่ืองมือวดัและประเมินผลในแต่ละวิชา  รองลงมาคือ

การพฒันาเคร่ืองมือท่ีวดัผลประเมินผลท่ีเหมาะกับผูเ้รียน และมีความคิดเห็นน้อยท่ีสุดในเร่ือง

เทคนิคและวิธีการให้ผูเ้รียนมีความสนใจในการจดัการเรียนรู้ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กิตินารถ  

เฟ่ืองฟุ้ง (2548) ศึกษาความต้องการและแนวทางการพฒันาครูกรณีศึกษา โรงเรียนจิตรลดา 

กรุงเทพมหานคร พบวา่ ความตอ้งการพฒันาครู โดยรวมครูมีความตอ้งการพฒันาอยูใ่นระดบัมาก 

เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ ดา้นการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ดา้นการวิจยัใน

ชั้นเรียน ดา้นการใชส่ื้อ และเทคโนโลย ีดา้นการครองตนของครูอยูใ่นระดบัมากและดา้นการวดัผล

ประเมินผล อยูใ่นระดบัปานกลาง 

  ความต้องการในการฝึกอบรมของครูด้านความต้องการพฒันาด้านทกัษะผูต้อบ

แบบสอบถามมีความคิดเห็นมากท่ีสุดในเร่ืองเก่ียวกบัทกัษะในการสอน สามารถคดัเลือกวิธีการ

สอน รองลงมา คือเร่ืองการนําวิธีการหรือความรู้ใหม่ๆมาใช้ประกอบการสอนได้และมีความ

คิดเห็นน้อยท่ีสุดในการเรียบเรียงเน้ือหาวิชา สอดคล้องกบังานวิจยัของ พุทธพร ภกัดี (2551) ซ่ึง

ศึกษาความตอ้งการพฒันาบุคลากร โดยการฝึกอบรม กรณีศึกษา ครูโรงเรียนศรีสวสัด์ิวิทยาการ 

อาํเภอเมือง จงัหวดัน่าน ผลการวิจยัพบว่า ในด้านความตอ้งการของงาน พบว่ากลุ่มตวัอย่าง ให้

ความสําคญักบัความตอ้งการของงาน เพื่อพฒันาทกัษะและประสบการณ์มากย่อมท่ีจะเกิดความ

ชาํนาญในการสอน ซ่ึงทาํใหค้รูนั้นมีคุณภาพสามารถทาํงานใหก้บัสถานศึกษาไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

  ความตอ้งการในการฝึกอบรมของครู ด้านความตอ้งการพฒันาด้านเจตคติ ผูต้อบ

แบบสอบถามมีความคิดเห็นมากท่ีสุดในเร่ืองเก่ียวกับความมีระเบียบวินัยในการทาํงานตาม

กฎระเบียบของสถานศึกษา รองลงมาคือ เร่ืองการปฏิบติัตนอยูใ่นศีลธรรมอนัดีวางตนท่ีเหมาะสม

ระหวา่งครูกบัศิษย ์สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กนกพรรณ บุญธรรม (2540 :52 )ศึกษาพฤติกรรม

ของครูในการปลูกฝังจริยธรรมให้แก่นกัเรียน ดา้นความอดทน ดา้นความมีระเบียบวินยั และดา้น

ความสามคัคีพบวา่ ครูส่วนใหญ่ปฏิบติัโดยการแสดงแบบอยา่งมากท่ีสุด ส่วนดา้นความใฝ่รู้ พบวา่ 

ครูส่วนใหญ่ปฏิบติัโดยการยึดการปฏิบติัตนของนกัเรียนมากท่ีสุด ส่วนดา้นความซ่ือสัตยน์ั้น จาก

การสังเกตการณ์สอนพบวา่ ครูส่วนใหญ่ปฏิบติัโดยการติดตาม    การปฏิบติัตนของนกัเรียนมากท่ี

สุดแต่จากการสัมภาษณ์พบวา่ ครูส่วนใหญ่ปฏิบติัโดยการแสดงตนเป็นแบบอยา่งมากท่ีสุด และใน

การปลูกฝังจริยธรรมใหแ้ก่นกัเรียนทุกดา้น ครูส่วนใหญ่ปฏิบติัโดยการเสริมแรงนอ้ยท่ีสุด 

  2.  ความก้าวหน้าในสายอาชีพโดยภาพรวมของครูผูส้อนในโรงเรียนเอกชน เขต       

บางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และรายด้านท่ีต้องการมากคือ

ความกา้วหนา้ในเงินเดือน  ในระดบัมาก รองลงมาตอ้งการพฒันาดา้นเจตคติ และความกา้วหนา้ใน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 84  

 

การพฒันาตนเอง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วรรณะ เวชพราหมณ์ (2551 : 132 – 134) ศึกษาทศันะ

ของพนักงานต่อความมั่นคงในการทํางานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ  

มหาวิทยาลยั   ธรรมศาสตร์ พบว่า ความก้าวหน้าทางอาชีพ ต่อองค์ประกอบความมัน่คงในการ

ทาํงานดา้นความกา้วหนา้ทางอาชีพ ซ่ึงหมายถึงพนกังานมหาวิทยาลยัส่วนใหญ่มีความรู้สึกต่อการ

ปรับวุฒิว่าผูบ้ริหารให้ความสําคญั พนกังานมหาวิทยาลยัไดรั้บโอกาส และความเท่าเทียมในการ

ปรับวุฒิ การเล่ือนตาํแหน่ง รวมทั้งโครงสร้างของหน่วยงานเอ้ืออาํนวยให้ปรับวุฒิได้ และการ

กําหนดแผนความก้าวหน้าทางอาชีพในเร่ืองเก่ียวกับการเล่ือนค่าจ้าง หมายถึง ผู ้บริหารให้

ความสําคญั มีความเหมาะสมหากเปรียบเทียบกบัหน่วยงานอ่ืนท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงรวมตลอดถึง

การประชาสัมพนัธ์ สาํหรับเร่ืองการศึกษาต่อหรือการอบรมสัมมนา ซ่ึงหมายถึง การเปิดโอกาสของ

หน่วยงานความเท่าเทียมในการศึกษาต่อ การเปิดโอกาส และสนบัสนุนงบประมาณ รวมทั้งการ

ประชาสัมพนัธ์ และ วไิลลกัษณ์ ลงักา (2546 :102) พบวา่เงินเดือน ภาระงานสอน ประสบการณ์การ

ทาํงาน เจตคติต่อการทาํผลงานทางวชิาการ การพฒันาตนเอง ความเช่ืออาํนาจในตนและบุคลิกภาพ 

มีความสัมพนัธ์กับแรงจูงใจในการทาํผลงานทางวิชาการด้านความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน 

แรงจูงใจด้านการได้รับการยอมรับนับถือ และแรงจูงใจด้านส่ิงแวดล้อมในการทาํผลงานทาง

วชิาการ 

 3.  การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งความตอ้งการในการฝึกอบรมมีความสัมพนัธ์กบั

ความกา้วหน้าในสายงานอาชีพครู พบวา่ ปัจจยัความตอ้งการการฝึกอบรมเพื่อการพฒันาในสาย

วิชาชีพครู มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในทิศทางเดียวกับความก้าวหน้าในสายอาชีพ นั่นคือ ยิ่งครู

สามารถพฒันาตนเองตามปัจจยัความตอ้งการการฝึกอบรมเพื่อการพฒันาในสายวิชาชีพครู ไดดี้

เท่าใด ย่อมทาํให้ความก้าวหน้าในสายอาชีพมีการพฒันาเพิ่มข้ึนตามไปด้วย เม่ือพิจาณาจากค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ พบว่า มีค่ามากกวา่ 0.7 ข้ึนไป แสดงวา่ปัจจยัความตอ้งการการฝึกอบรม

เพื่อการพฒันาในสายวิชาชีพครู มีผลต่อความกา้วหนา้ในสายอาชีพค่อนขา้งสูง เน่ืองจากปัจจยัทุก

ดา้นมีผลต่อความก้าวหน้าในสายอาชีพโดยทั้งส้ิน กล่าวคือ ด้านความตอ้งการพฒันาดา้นทกัษะ  

ดา้นความตอ้งการพฒันาดา้นเจตคติ และดา้นความตอ้งการพฒันาความรู้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ดารณี 

ตรีนุชกร (2546, อา้งถึงใน พุทธพร ภกัดี 2551 : 63) การฝึกอบรมโดยทัว่ไปมีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันา

ความรู้ (Knowledge) พฒันาทกัษะ (Skills) และพฒันาทศันคติ (Attitude) ดงันั้นเม่ือบุคคลได้รับ

การฝึกอบรมดา้นความรู้ ทกัษะ และทศันคติ แลว้กลบัไปปฏิบติังานก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีดี

หรือเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในการปฏิบติังาน 
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 กล่าวโดยสรุป จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการฝึกอบรมกับ

ความกา้วหนา้ในสายงานอาชีพครูของโรงเรียนเอกชนในเขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร ในคร้ังน้ี 

ทาํใหผู้ว้จิยัพบวา่ ปัจจยัความตอ้งการการฝึกอบรมเพื่อการพฒันาในสายวิชาชีพครู มีความสัมพนัธ์

เชิงบวกในทิศทางเดียวกบัความกา้วหนา้ในสายอาชีพ ทั้งน้ีเน่ืองจากความตอ้งการฝึกอบรมสามารถ

พฒันาความรู้ในเน้ือหาวิชา ความรู้ในวิชาชีพครู  พฒันาดา้นทกัษะความสามารถในการถ่ายทอด

ความรู้ ทกัษะในการสอน และพฒันาดา้นเจตคติยึดมัน่ในวิชาชีพครูเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติั 

ระเบียบวนิยั และประเพณีของครู  จะช่วยเพิ่มศกัยภาพและประสิทธิภาพของการทาํงาน ซ่ึงส่งผล

ต่อความกา้วหนา้ในสายอาชีพให้มีการพฒันาในตาํแหน่งหนา้ท่ี เงินเดือน และการพฒันาตนเองท่ี

สูงข้ึน 

 

3.  ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 

 จากขอ้คน้พบของการวิจยั ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะเก่ียวกับความสัมพนัธ์ระหว่างความ

ต้องการฝึกอบรมกับความก้าวหน้าในสายงานอาชีพครูของโรงเรียนเอกชนในเขตบางพลัด 

กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพของโรงเรียนควรนาํผลจากการศึกษาใน

คร้ังน้ีไปดาํเนินการต่อในเร่ืองต่อไปน้ี ดงัน้ี 

1.  ผลการวิจัยพบว่า  ความต้องการในการฝึกอบรมโดยรวมมีความสัมพันธ์กับ

ความกา้วหน้าในอาชีพโดยรวม มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัสูง ดงันั้นโรงเรียนควรวางแผน

พฒันาบุคลากรโดยการฝึกอบรมอยา่งต่อเน่ือง เพื่อส่งเสริมความกา้วหนา้ในสายอาชีพครู 

 2.  ผลการวจิยัพบวา่ ความตอ้งการในการฝึกอบรมของครูผูส้อนในโรงเรียนเอกชนเขต

บางพลดั ตอ้งการพฒันาดา้นความรู้อยู่ในระดบัมาก ดงันั้นทางโรงเรียนควรจดัการฝึกอบรม โดย

คาํนึงถึงความจาํเป็นในการฝึกอบรม เฉพาะดา้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทาํงานของครูให้มี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 

 1.  การวิจยัคร้ังน้ีเนน้การศึกษาเฉพาะความสัมพนัธ์ระหวา่งความตอ้งการฝึกอบรมกบั

ความกา้วหนา้ในสายงานอาชีพครูของโรงเรียนเอกชนในเขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร ดงันั้นใน

การศึกษาคร้ังต่อไปควรจะทาํการศึกษาในลกัษณะเดียวกนักบัครูในจงัหวดัอ่ืนๆ เพื่อให้ไดข้อ้มูลใน

ภาพรวมของครูโรงเรียนเอกชน ซ่ึงจะนาํไปสู่การกาํหนดเป้าหมายในการวางแผนพฒันาครูของ

สาํนกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
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 2.  ควรท่ีจะมีการศึกษากลุ่มตวัอยา่งในปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีส่งผลต่อความกา้วหนา้ในสายงาน

อาชีพครู เช่น สถานะทางการเงินของครู ตาํแหน่งของครู เป็นตน้ เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีสามารถนาํไป

วางแผนการพฒันาครุ 

 3.  ควรท่ีจะมีการศึกษากลุ่มตวัอย่างในเชิงคุณภาพ โดยศึกษาเจาะลึกดา้นใดดา้นหน่ึง

เพื่อใหไ้ดแ้นวทางการพฒันาครูท่ีมีคุณภาพ 
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แบบสอบถาม 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง  ความสัมพนัธ์ระหว่างความต้องการฝึกอบรมกบัความก้าวหน้าในสายอาชีพครูของโรงเรียน

เอกชนในเขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร 

 
คําช้ีแจง 

   1. แบบสอบถามฉบับน้ีมี จุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความต้องการฝึกอบรมเพื่อให้มี

ความกา้วหนา้ในสายอาชีพครูของโรงเรียนเอกชนในเขตบางพลดักรุงเทพมหานคร 

 2. รายละเอียดของแบบสอบถาม 

     แบบสอบถามฉบบัน้ีมี 4 ส่วนแบ่งเป็น 

 ส่วนที ่1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามและขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัการฝึกอบรม  

 ส่วนที ่2  แบบสอบถามการความตอ้งการการฝึกอบรมเพื่อความกา้วหนา้ในสายวิชาชีพ

ครู มีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale)  5 ระดบั จาํแนกเป็น  3  ดา้น คือ 

 ดา้นท่ี 1  ดา้นความรู้ 

 ดา้นท่ี 2  ดา้นทกัษะ 

 ดา้นท่ี 3  ดา้นเจตคติ 

 ส่วนที่ 3  แบบสอบถามวดัความก้าวหน้าในสายอาชีพ  มีลกัษณะเป็น  มาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating scale)    

 ส่วนที่ 4  แบบสอบถามเก่ียวกับข้อเสนอแนะความสัมพนัธ์ระหว่างความต้องการ

ฝึกอบรมกบัความกา้วหนา้ในสายวชิาชีพครู เป็นขอ้คาํถามแบบปลายเปิด 

 3. ขอความกรุณาโปรดตอบแบบสอบถามให้ครบทุกขอ้ ตามความคิดเห็นและความเป็น

จริงของท่านมากท่ีสุด 

 4. ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามน้ีจะนาํไปใชเ้พื่อประกอบการวิจยัเท่านั้น ผูว้ิจยั

จะเก็บขอ้มูลของท่านไวเ้ป็นความลบั โดยไม่มีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามแต่อยา่งใด 

 ผูว้จิยัหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่  จะไดรั้บความร่วมมือจากท่านเป็นอยา่งดี  และขอบคุณในความ

ร่วมมือมา  ณ  โอกาสน้ีดว้ย 
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ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถามและข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัการฝึกอบรม 

กรุณาใส่เคร่ืองหมาย   ลงใน (   ) หน้าขอ้ความท่ีตรงกบัความเป็นจริงเก่ียวกบัตวัท่านหรือเติม

ขอ้ความในช่องวา่งท่ีกาํหนดให ้

 

1.  เพศ 

 (     )  1. ชาย   (     )  2. หญิง 

2.  อาย ุ

 (     )  1. ตํ่ากวา่  26  ปี  (     )  2. 26 – 30 ปี 

 (     )  3. 31 – 35 ปี  (     )  4. 36 – 40 ปี 

 (     )  5. 41 ปีข้ึนไป 

3. ระดบัการศึกษา 

 (     )  1. ปริญญาตรี  (     )  2. ปริญญาโท 

 (     )  3. ปริญญาเอก  (     )  4. อ่ืนๆ  โปรดระบุ......................................... 

4. ประสบการณ์การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถดา้นการเรียนการสอน ยอ้นหลงั 3 ปี

เฉล่ียก่ีชัว่โมง 

 (     )  1.  นอ้ยกวา่  20 ชัว่โมงต่อปี  

 (     )  2.  20  ชัว่โมงต่อปี   

 (     )  3   มากกวา่   20 ชัว่โมงต่อปี 

5.  โรงเรียนของท่านเปิดสอนระดบัชั้น 

 (     )  1.  ปฐมวยั   

 (     )  2.  ประถมศึกษา 

 (     )  3.  มธัยมศึกษา  
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ส่วนที่ 2  ข้อมูลที่เกี่ยวกับความต้องการในการฝึกอบรมโดยกาเคร่ืองหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับ

ความเป็นจริงขององค์กรท่านมากทีสุ่ด 

 

ความต้องการพฒันาความรู้ 

 

ลาํดบั

ที ่
ความต้องการพฒันาความรู้ 

ระดบัความคดิเห็น 

มาก 
ทีสุ่ด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ทีสุ่ด 

ท่านคิดวา่ครูตอ้งการไดรั้บการฝึกอบรมในเร่ืองต่อไปน้ีมากนอ้ยเพียงใด      
6. การจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษา      
7. การนาํหลกัสูตรไปใชใ้ห้เหมาะสมกบัผูเ้รียน      
8. การจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั      
9. การทาํวิจยัในชั้นเรียน      

10. การผลิตส่ือเพ่ือใชใ้นการจดัการเรียนรู้      
11. จิตวิทยาการจดัการเรียนรู้สาํหรับเด็ก      
12. เทคนิคและวิธีการให้ผูเ้รียนมีความสนใจในการจดัการเรียนรู้      
13. การสร้างเคร่ืองมือวดัผลประเมินผลในแต่ละวิชา      
14. การพฒันาเคร่ืองมือวดัผลประเมินผลท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน      

 
 
ความต้องการพฒันาด้านทกัษะ 
 

ลาํดบั

ที ่
ความต้องการพฒันาด้านทกัษะ 

ระดบัความคดิเห็น 

มาก 
ทีสุ่ด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ทีสุ่ด 

ท่านคิดวา่ครูตอ้งการไดรั้บการฝึกอบรมในเร่ืองต่อไปน้ีมากนอ้ยเพียงใด      

15. ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้      
16. ทกัษะในการเรียบเรียงเน้ือหาวิชา      
17. การพดูหรืออธิบายให้ผูอ่ื้นเขา้ใจเน้ือหาไดอ้ยา่งชดัเจน      
18. ทกัษะในการสอน สามารถคดัเลือกวิธีการสอน      
19. การนาํวิธีการหรือความรู้ใหม่ๆมาใชป้ระกอบการสอนได ้      
20. การใชอุ้ปกรณ์การสอนเพ่ือช่วยเสริมให้นกัเรียนเขา้ใจมากข้ึน      
21. การเขียนแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกบัหลกัสูตร

สถานศึกษา 
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ความต้องการพฒันาด้านเจตคติ 
 

ลาํดบั

ที ่
ความต้องการพฒันาด้านเจตคต ิ

ระดบัความคดิเห็น 

มาก 
ทีสุ่ด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ทีสุ่ด 

ท่านคิดวา่ครูตอ้งการไดรั้บการฝึกอบรมในเร่ืองต่อไปน้ีมากนอ้ยเพียงใด      
22. ความรักและความศรัทราในวิชาชีพครู      

23. การมีประชาธิปไตยในการปฏิบติังานการ ดาํรงชีวิต 
และในการจดัการเรียนรู้ 

     

24. ความซ่ือสตัยใ์นการปฏิบติังาน การวดัผล ประเมินผลผูเ้รียน      
25. ความโปร่งใสในการปฏิบติังานในหนา้ท่ี      
26. ความอดทนและเสียสละเวลาส่วนตัวในการปฏิบัติงาน การ

แกปั้ญหาในการทาํงาน การเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ส่วนตน 

     

27. การปฏิบติัตนอยู่ในศีลธรรมอนัดีวางตนท่ีเหมาะสมระหว่างครูกบั

ศิษย ์

     

28. ความมีระเบียบวินยัในการทาํงานและปฏิบติังานตามกฎระเบียบของ

สถานศึกษา 

     

 
 
ส่วนที่ 3  ข้อมูลที่เกี่ยวกับเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพโดยกาเคร่ืองหมาย  ลงในช่องที่

ตรงกบัความเป็นจริงขององค์กรท่านมากทีสุ่ด 
 
ความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที ่
 

ลาํดบั

ที ่
ความก้าวหน้าในตาํแหน่งหน้าที ่

ระดบัการปฏบิัต ิ

มาก 
ทีสุ่ด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ทีสุ่ด 

ท่านคิดว่าครูควรมีความก้าวหน้า ความมัน่คงในการทาํงานมาก

นอ้ยเพียงใด 

     

29. การสร้างความมัน่ใจให้ตวัเองในการปฏิบติังานต่อเพ่ือนร่วมงาน

และบุคคลอ่ืนในการปฏิบติังาน 

     

30. การให้หลกัประกนัในการปฏิบติังานและความคุม้ครองครู      
31. เปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมการกาํหนดกฎระเบียบขอ้บงัคบันโยบาย

และ กฎเกณฑต่์างๆ 
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ลาํดบั

ที ่
ความก้าวหน้าในตาํแหน่งหน้าที ่

ระดบัการปฏบิัต ิ

มาก 
ทีสุ่ด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ทีสุ่ด 

32. สร้างความภาคภูมิใจในหนา้ท่ีการงาน สร้างขวญัและกาํลงัใจในการ

ปฏิบติังาน 

     

33. ท่านเคยมีความคิดท่ีจะโอนยา้ยหรือเปล่ียนงาน      
34. ระบบการเล่ือนตาํแหน่งของโรงเรียนมีความยติุธรรม      

  
 
ความก้าวหน้าในเงินเดือน 
 

ลาํดบั

ที ่
ความก้าวหน้าในเงนิเดอืน 

ระดบัการปฏบิัต ิ

มาก 
ทีสุ่ด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ทีสุ่ด 

35. การเพ่ิมค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัปริมาณการปฏิบติังาน      
36. ครูสามารถทาํผลงานวิชาการเพ่ือเล่ือนขั้นเงินเดือนได ้      
37. การพฒันาดา้นสวสัดิการของครูระหว่างการทาํงานและสวสัดิการ

ต่อครอบครัว 

     

38. การให้ความมั่นคงในหน้าท่ีการงานของครู ในการกําหนด

ความกา้วหนา้ในสายอาชีพ 

     

39. ระบบการเล่ือนเงินเดือนของโรงเรียนท่านมีความยติุธรรม      

  
ความก้าวหน้าในการพฒันาตนเอง 
 

ลาํดบั

ที ่

 
 ความก้าวหน้าในการพฒันาตนเอง 

 

ระดบัการปฏบิัต ิ

มาก 
ทีสุ่ด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ทีสุ่ด 

40. การพัฒนาด้านวิชาชีพ ส่งเสริมให้ครูได้รับความรู้ใหม่ในการ

ปฏิบติังานเขา้รับการอบรมเพ่ือพฒันาความรู้ในการปฏิบติั 

     

41. เปิดโอกาสให้ครูไดรั้บการศึกษาระดบัท่ีสูงข้ึน ฝึกอบรมตามความ

ตอ้งการ 

     

42. ส่งเสริมให้ครูมีใบประกอบวิชาชีพสําหรับผูท่ี้ไม่จบสายการศึกษา 

พฒันาครูท่ีไม่จบสายการศึกษาให้เรียนวิชาการศึกษาเพ่ิมเติม 

     

43. อบรมครูก่อนเขา้ปฏิบติังานให้เขา้ใจงานการศึกษาของโรงเรียน      
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ส่วนที่ 4   แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะความต้องการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาในสายวิชาชีพ  

ครูในโรงเรียนเอกชน 
.............................................................................................................................................................

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

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

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

............................................................................................................................................................ 
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ภาคผนวก ค 

ค่าทดสอบความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม 
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สรุปค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 

 

ดา้นความตอ้งการในการฝึกอบรม  = 0.931 

ดา้นความกา้วหนา้ในสายอาชีพ  = 0.886 

ทั้งฉบบั     = 0.956 

 

ด้านความต้องการในการฝึกอบรม 

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

Item-total Statistics 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

Q6            72.9333        79.5126        .4324           .9301 

Q7            73.0667        78.9609        .5043           .9291 

Q8            73.1333        75.4299        .6830           .9261 

Q9            73.2000        76.1655        .7828           .9249 

Q10           73.1667        77.3161        .6432           .9270 

Q11           72.9333        76.7540        .6438           .9268 

Q12           73.1667        78.8333        .5568           .9284 

Q13           72.8667        77.4989        .6428           .9270 

Q14           72.8667        77.0851        .5627           .9282 

Q15           73.2000        76.4414        .5722           .9282 

Q16           73.5333        77.3609        .6106           .9274 

Q17           73.1667        77.3161        .5312           .9288 

Q18           72.9667        78.6540        .5204           .9288 

Q19           73.0333        79.4816        .4436           .9299 

Q20           72.9333        79.7195        .3340           .9322 

Q21           73.2000        77.5448        .6380           .9271 
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Q22           73.1667        76.3506        .7420           .9254 

Q23           73.2667        77.0989        .7376           .9258 

Q24           73.3000        75.3897        .4484           .9333 

Q25           73.1333        75.4299        .6830           .9261 

Q26           73.2000        76.1655        .7828           .9249 

Q27           73.1667        77.3161        .6432           .9270 

Q28           72.9333        76.7540        .6438           .9268 

Reliability Coefficients 

N of Cases =     30.0                    N of Items = 23 

Alpha =    .9307 

 

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

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

Item-total Statistics 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

Q29           46.2667        32.7540        .5653           .8787 

Q30           45.9667        31.9644        .5172           .8802 

Q31           46.3000        30.9759        .6035           .8763 

Q32           46.6333        31.2747        .6994           .8727 

Q33           46.2667        30.4092        .7222           .8707 

Q34           46.0667        32.8920        .4848           .8813 

Q35           46.1333        33.0161        .4731           .8817 

Q36           46.2667        30.4092        .7222           .8707 

Q37           46.0667        32.8920        .4848           .8813 

Q38           46.1333        33.0161        .4731           .8817 

Q39           46.0333        33.4816        .3101           .8892 
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Q40           46.3000        32.0103        .6317           .8758 

Q41           46.2667        31.0299        .7733           .8700 

Q42           46.3667        31.4816        .7779           .8710 

Q43           46.4000        31.8345        .3116           .8981 

Reliability Coefficients 

N of Cases =     30.0                    N of Items = 15 

Alpha =    .8859 

 

ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ 

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

Item-total Statistics 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

Q6           122.4667       216.4644        .4300           .9555 

Q7           122.6000       215.9034        .4786           .9552 

Q8           122.6667       210.3678        .6467           .9542 

Q9           122.7333       211.3747        .7465           .9538 

Q10          122.7000       213.2517        .6129           .9545 

Q11          122.4667       212.1195        .6279           .9544 

Q12          122.7000       214.7000        .5937           .9547 

Q13          122.4000       213.6966        .6027           .9546 

Q14          122.4000       211.9724        .5868           .9546 

Q15          122.7333       210.2713        .6268           .9544 

Q16          123.0667       211.6506        .6797           .9541 

Q17          122.7000       210.6310        .6439           .9543 

Q18          122.5000       214.6034        .5438           .9549 

Q19          122.5667       215.5644        .4929           .9552 
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Q20          122.4667       216.1195        .3713           .9561 

Q21          122.7333       212.6161        .6694           .9542 

Q22          122.7000       210.4241        .7841           .9535 

Q23          122.8000       211.6828        .7816           .9537 

Q24          122.8333       209.5920        .4600           .9565 

Q25          122.6667       210.3678        .6467           .9542 

Q26          122.7333       211.3747        .7465           .9538 

Q27          122.7000       213.2517        .6129           .9545 

Q28          122.4667       212.1195        .6279           .9544 

Q29          122.7000       214.7000        .5937           .9547 

Q30          122.4000       211.9724        .5868           .9546 

Q31          122.7333       210.2713        .6268           .9544 

Q32          123.0667       211.6506        .6797           .9541 

Q33          122.7000       210.6310        .6439           .9543 

Q34          122.5000       214.6034        .5438           .9549 

Q35          122.5667       215.5644        .4929           .9552 

Q36          122.7000       210.6310        .6439           .9543 

Q37          122.5000       214.6034        .5438           .9549 

Q38          122.5667       215.5644        .4929           .9552 

Q39          122.4667       216.1195        .3713           .9561 

Q40          122.7333       212.6161        .6694           .9542 

Q41          122.7000       210.4241        .7841           .9535 

Q42          122.8000       211.6828        .7816           .9537 

Q43          122.8333       209.5920        .4600           .9565 

Reliability Coefficients 

N of Cases =     30.0                    N of Items = 38 

Alpha =    .9558 
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ภาคผนวก ง 

ประกาศรายช่ือผู้นําเสนอผลงานวจัิย 
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ประวตัิผู้วจัิย 

 

ช่ือ-สกุล นางสาวชุลีพร  จิณณธนพงษ ์

ท่ีอยู ่ 38 ซอย  จรัญสนิทวงศ ์69  ถนน จรัญสนิทวงศ ์ แขวงบางพลดั 

  เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร โทร. 085 484 3700 

ท่ีทาํงาน โรงเรียนพิมลวทิย ์

0เลขท่ี 3   0ซอย  จรัญสนิทวงศ ์69  ถนน จรัญสนิทวงศ ์ แขวงบางพลดั 

เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร0 10700 

ประวติัการศึกษา 

 พ.ศ. 2549 สาํเร็จการศึกษาปริญญาบญัชีบณัฑิต คณะบญัชี  

  มหาวทิยาลยักรุงเทพ  

 พ.ศ. 2553 ศึกษาต่อระดบัปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  

 สาขาวชิาการประกอบการ  บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร 

ประวติัการทาํงาน 

 พ.ศ. 2549-ปัจจุบนั เจา้หนา้ท่ีธุรการ – การเงิน โรงเรียนพิมลวทิย ์
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