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บทคัดย่อ 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรโดยการจัดกิจกรรมการพัฒนา

บุคลากรของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขตกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ-กลุ่มเขต

กรุงธนใต้ และกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง-กลุ่มเขตกรุงเทพใต้สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรต่อการจัดกิจกรรม

การพัฒนาบุคลากรของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขต กลุ่มเขต 

กรุงธนเหนือ-กลุ่มเขตกรุงธนใต้ และกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง-กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ สังกัดสำนักงานส่งเสริม

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร จำแนกตาม เพศ  อายุ และประสบการณ์

ในการทำงานการวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ  ประชากรประกอบด้วยครูอาสาสมัครการศึกษานอก

โรงเรียน ครู กศน.ตำบล ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขตกลุ่มเขตกรุงธน

เหนือ-กลุ่มเขตกรุงธนใต้กับกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง-กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ ในกรุงเทพมหานคร 34 เขต จำนวน  

262 คน กลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ันภูมิ ประกอบด้วยครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน  

ครูกศน.ตำบล จำนวน 159 คน วิธีดำเนินการวิจัยมี 4 ข้ัน ได้แก่ (1) ศึกษาปัญหาการวิจัย (2) การออกแบบ

การวิจัย (3) การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล (4) การเขียนรายงานการวิจัย เคร่ืองมือท่ีใช้ใน 

การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยคือแบบสอบถามชนิดประมาณค่า 5 ระดับ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าตัวกลางเลขคณิต ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบค่าที 
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 ผลการวิจัยพบว่า 1) การจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรของศูนย์การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขต กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ-กลุ่มเขตกรุงธนใต้ และกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง-กลุ่ม

เขตกรุงเทพใต้ สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร  

พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2)  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรต่อการจัดกิจกรรม 

การพัฒนาบุคลากรของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขต กลุ่มเขตกรุงธน

เหนือ-กลุ่มเขตกรุงธนใต้ และกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง-กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร จำแนกตาม เพศ อายุ และประสบการณ์ใน 

การทำงานไม่แตกต่างกัน   

 

คำสำคัญ: การจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร 

 

ABSTRACT 

 The objectives of this research were: (1) To study personnel’s opinion toward 

activity management for educational personnel at district level of the Non-formal and 

Informal Educational Centre, Northern Krungthon, Southern Krungthon, Central Bangkok 

and Southern Bangkok Zone under the Office of Non-formal and Informal Education 

Bangkok. (2) To compare personnel’s opinion towards activity management for 

educational personnel at the district level of the Non-formal and Informal Education 

Centre, Northern Krungthon, Southern Krungthon, Central Bangkok and Southern Bangkok 

Zone under the Office of Non-formal and Informal Education Bangkok. Classified by 

gender, age and educational level. Research methodology was survey research. The 

population included 262 educational personnel at district level of the Non-formal and 

Informal Educational Centre, Northern Krungthon, Southern Krungthon, Central Bangkok 

and Southern Bangkok Zone under the Office of Non-formal and Informal Education 

Bangkok.  Sample obtained via stratified random sampling technique comprised of 159 

educational personnel at district level.  Research procedure consisted of 4 steps: (1) study 

research problems (2) research design (3) data collection and analysis data (4) research 

paper writing. The instrument was a 5-rating scales questionnaire. The statistics used for 

data analysis were percentage, mean, Standard Deviation and hypothesis testing by 

Independent t-test. 

 Major Findings: 1) The management activity in personnel development at district 

level of the Non-formal and Informal Educational Centre, Northern Krungthon, Southern 
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Krungthon, Central Bangkok and Southern Bangkok Zone under the Office of Non-formal 

and Informal Education Bangkok was at high level in overall. 2) The comparison of 

management activity in personnel development at district levelof the Non-formal and 

Informal Educational Centre, Northern Krungthon, Southern Krungthon, Central Bangkok 

and Southern Bangkok Zone under the Office of Non-formal and Informal Education 

Bangkok, classified by gender, age and educational level, were not different. 

 

Keywords: Activity Management for Educational Personnel 

 

บทนำ 
 การบริหารงานในองค์การต่าง ๆ มีปัจจัยหลายอย่างท่ีช่วยให้องค์การประสบความสำเร็จบรรลุ

วัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ในปัจจัยเหล่าน้ัน ซ่ึงคนถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญของการบริหารงาน ดังน้ัน ในภาครัฐและ

เอกชนจึงได้ให้ความสำคัญในเร่ืองของคน เม่ือได้คัดเลือกบุคคลท่ีดีมีประสิทธิภาพไว้ในองค์กรแล้วผู้บริหาร

ย่อมต้องบำรุงรักษาและพัฒนาบุคคลเหล่าน้ันให้อยู่คู่กับองค์การตลอดไป การสรรหาและเลือกสรรคน 

ถึงแม้จะได้ผู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถเข้ามาอยู่ในองค์การแล้วก็ตาม แต่เม่ือเวลาเปล่ียนแปลงไป ทำให้ต้อง

มีการพัฒนาบุคคลให้มีความรู้ก้าวทันความเปล่ียนแปลง การพัฒนาบุคลากรจึงเป็นข้ันตอนหน่ึงของ 

การบริหารงานบุคคล ซ่ึงส่งผลต่อความสำเร็จของ องค์การ (อุทัย หิรัญโต, 2535: 108) โดยเฉพาะอย่างย่ิง  

เม่ือมีความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้เกิดการพัฒนาด้านข้อมูล ข่าวสาร ก่อให้เกิด

การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม หน่วยงานต่าง ๆ จึงจำเป็นต้องพัฒนาบุคลากรของตนให้ทันต่อ

การเปล่ียนแปลงดังกล่าว ดังน้ัน ในการจัดการศึกษาเพ่ือให้ประชากรของชาติมีคุณภาพน้ัน  ครู คือ กลไก 

ท่ีสำคัญ ซ่ึงต้องมีปริมาณและคุณภาพท่ีเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถดี ได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่าง

ดี มีความศรัทธา มีความรู้ ความภาคภูมิใจและตระหนักในอาชีพครู และสามารถ ทำหน้าท่ีของตนได้อย่างมี

ศักด์ิศรี บุคลากรในสถานศึกษาก็เช่นเดียวกัน ย่อมมีหน้าท่ีในการให้การศึกษา อบรมผู้เรียน และอบรม

เยาวชนของชาติให้เป็นคนดี มีคุณภาพต่อสังคมและประเทศชาติในอนาคต หากครูไม่ได้รับการพัฒนา

ตนเองให้เป็นผู้มีทักษะทางวิชาการ ทักษะด้านบุคลากร และทักษะทางพุทธิพิสัย ไม่เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มี

คุณธรรม จริยธรรม แล้วก็อยากท่ีจะทำหน้าท่ี อบรมส่ังสอนให้เด็กบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ การพัฒนา

บุคลากรจึงเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ในสถานศึกษา ผู้บริหารควรจะพยายามหาโอกาส

ให้บุคลากรทุกฝ่ายได้รับการพัฒนาโดยเท่าเทียมกัน ผู้บริหารต้องระลึกอยู่เสมอว่า ความรู้ ความสามารถ 

และความทันสมัยท่ีสอดคล้องกัน จึงจะทำให้การปฏิบัติงานของสถานศึกษามีประสิทธิภาพและมีผล

สืบเน่ืองไปสู่ประสิทธิผลท่ีเกิดข้ึนกับผู้เรียน ซ่ึงเป็นทรัพยากรท่ีสำคัญของชาติบ้านเมืองต่อไป 

 การพัฒนาบุคลากรเป็นความจำเป็นอย่างย่ิง เพราะคนเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาคุณภาพ 

ของงาน การพัฒนาบุคลากรมีความจำเป็น เม่ือมีการบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้าทำงานใหม่หน่วยงาน 
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ไม่เหมือนกับการเรียนมาจากสถาบันการศึกษาท่ีจบมา โดยธรรมชาติหน่วยงานหรือองค์การมิได้หยุดอยู่กับ

ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ผู้บริหารจึงจำเป็นต้องพัฒนาบุคลากรภายในให้รับรู้และปรับตัวให้ทันต่อ

การเปล่ียนแปลงน้ัน ๆ ท้ังในด้านความรู้ ทักษะ ความชำนาญ ทัศนคติและพฤติกรรม ซ่ึงจะต้องสอดคล้อง

กับการพัฒนาหน่วยงานด้วย การพัฒนาบุคลากร ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานมีขวัญและกำลังใจดีข้ึน เพราะเม่ือผู้

ปฏิบัติได้รับการฝึกอบรมจนมีความสามารถ มีความม่ันใจแล้วจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนา

บุคลากรจะช่วยลดความเบ่ือหน่ายท่ีเกิดข้ึนอันเน่ืองมาจากความจำเจกับงานท่ีปฏิบัติ  เป็นการเปิดโอกาส

ให้บุคลากรพบปะกับบุคคลอ่ืน ๆ เพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็น  ทัศนะระหว่างกันและกัน เป็นการผ่อน

คลายความซ้ำซากไปในตัว  นอกเหนือจากได้รับความรู้เพ่ิมข้ึน โลกแห่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้

เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้รับการพัฒนาก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา หากหน่วยงานไม่ปรับตัวให้ทันสมัยทัน

ต่อความเปล่ียนแปลงก็จะล้าสมัย  ดังน้ัน บุคลากรจึงต้องได้รับการพัฒนาให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงน้ัน ๆ 

ด้วย มิฉะน้ันบุคลากรท่ีมีอยู่ก็จะขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หน่วยงานก็จะไม่ได้รับประโยชน์สูงสุด   

 สำหรับการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ระดับเขตกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ -กลุ่มเขตกรุงธนใต้ ,กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง-กลุ่มเขตกรุงเทพใต้  

ในกรุงเทพมหานคร พบปัญหา คือ 1) ครู กศน. ขาดความเข้าใจในการปฏิบัติตามนโยบายของกรมการ

ศึกษานอกโรงเรียนอย่างชัดเจน ทำให้เกิดการต่างคนต่างทำ ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบติอหน่วยงาน  

2) ด้านการฝึกอบรมยังไม่ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามข้ันตอนของการฝึกอบรมและเม่ือดำเนินการ ฝึกอบรม

แล้ว 3) การติดตามผลยังขาดประสิทธิภาพไม่ต่อเน่ือง 4) ด้านการส่งบุคลากรไปศึกษาอบรมหรือศึกษา 

ดูงาน พบว่า บุคลากรยังให้ความสนใจน้อย และ 5) จำกัดในเร่ืองงบประมาณ ดำเนินการด้วย ด้านการ

พัฒนาตนเองและการปฏิบัติงานมีปัญหาคล้ายคลึงกันคือ  ผู้เก่ียวข้องในการพัฒนาบุคลากรยังให้ความสนใจ

อยู่ในระดับน้อย กระบวนการพัฒนาไม่มีประสิทธิภาพและยังขาดเทคนิคและวิธีการใหม่ ๆ ท่ีจะนำมาใช้ใน

การพัฒนา 

 จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้ศึกษาจึงเห็นความจำเป็นในการศึกษาการจัดกิจกรรม การพัฒนาครู

ของศูนย์การศึกษา กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ กลุ่มเขตกรุงธนใต้ กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพใต้ 

ในกรุงเทพมหานคร เพ่ือนำผลการศึกษาไปใช้ปรับปรุงการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ท้ังระดับสำนักงาน

ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีประสิทธิผลต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย  
           1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรโดยการจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรของศูนย์การศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขต กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ-กลุ่มเขตกรุงธนใต้ และกลุ่มเขต

กรุงเทพกลาง-กลุ่มเขตกรุงเทพใต้สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

กรุงเทพมหานคร 
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           2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรต่อการจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรของศูนย์

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขต กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ-กลุ่มเขตกรุงธนใต้  

และกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง-กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร จำแนกตาม เพศ  อายุ และประสบการณ์ในการทำงาน 

 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. บุคลากร กศน. ในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขต กลุ่มเขต 

กรุงธนเหนือ-กลุ่มเขตกรุงธนใต้ และกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง-กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ ในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีเพศ

แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรแตกต่างกัน 

 2. บุคลากร กศน. ในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขต กลุ่มเขต 

กรุงธนเหนือ-กลุ่มเขตกรุงธนใต้ และกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง-กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ ในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุ

แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรแตกต่างกัน 

 3. บุคลากร กศน. ในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขต กลุ่มเขต 

กรุงธนเหนือ-กลุ่มเขตกรุงธนใต้ และกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง-กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ ในกรุงเทพมหานคร  

ท่ีมีประสบการณ์ในการทำงานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรแตกต่างกัน 

 

การดำเนินการวิจัย 
 1. ขอบเขตด้านเน้ือหา 
              การศึกษาเร่ืองน้ี ผู้วิจัยมุ่งทำการศึกษาเฉพาะประเด็นการจัดกิจกรรม เพ่ือการพัฒนาบุคลากร 

ดังน้ี  1) การปฐมนิเทศ  2) การฝึกอบรมหรือประชุมเชิงปฏิบั ติการ 3) การสัมมนาทางวิชาการ 

4) การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 5) การแต่งต้ังโยกย้ายสับเปล่ียนหน้าท่ี และ 6) การทำงานเป็นทีม  

(สมจิตร จันทยุง, 2548: 5)   

 2. ขอบเขตด้านประชากร  
            2.1 ประชากร คือ บุคลากร ได้แก่ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ครู กศน.ตำบล  

ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขตกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ-กลุ่มเขตกรุงธนใต้

กับกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง-กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ ในกรุงเทพมหานคร 34 เขต จำนวน 262 คน   

     2.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากร ได้แก่ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ครู กศน.ตำบล 

ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขตกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ-กลุ่มเขตกรุงธนใต้

กับกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง-กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ ในกรุงเทพมหานคร 34 เขต จำนวน 159 คน 

 3. ขอบเขตด้านตัวแปร 
     ตัวแปรท่ีศึกษา ได้แก่  ตัวแปรต้น  และตัวแปรตาม 

     3.1 ตัวแปรต้น (X) ประกอบด้วย เพศ อายุ และประสบการณ์ในการทำงาน 
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     3.2 ตัวแปรท่ีตาม (Y) คือ ความคิดเห็นของครูต่อการจัดกิจกรรมการพัฒนาครูของศูนย์

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขตกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ-กลุ่มเขตกรุงธนใต้ กับกลุ่ม

เขตกรุงเทพกลาง-กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 6 ด้าน คือ 1) การปฐมนิเทศ  

2) การฝึกอบรมหรือประชุมเชิงปฏิบัติการ 3) การสัมมนาทางวิชาการ 4) การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี  

5) การแต่งต้ังโยกย้ายสับเปล่ียนหน้าท่ี และ 6) การทำงานเป็นทีม 
 

 4. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
              เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยในเร่ือง การเพ่ือเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมการพัฒนาครูและบุคลากร

ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขต ในกรุงเทพมหานคร เป็นแบบสอบถาม

จำนวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 2 ตอนดังน้ี 

        ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ 

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ซ่ึงออกแบบในลักษณะแบบตรวจสอบรายการ(check list) 

         ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการพัฒนาครูและบุคลากรของศูนย์

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขตในกรุงเทพมหานคร     

      แบบสอบถามตอนท่ี 2  เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ขอลิเคิร์ท 

(Rensis Likert, 1961: 74)  ดังน้ี 
 

         ระดับ 5  หมายถึง  ความคิดเห็นของครูต่อการจัดกิจกรรมการพัฒนาครู อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

         ระดับ 4  หมายถึง  ความคิดเห็นของครูต่อการจัดกิจกรรมการพัฒนาครู อยู่ในระดับมาก  

         ระดับ 3  หมายถึง  ความคิดเห็นของครูต่อการจัดกิจกรรมการพัฒนาครู อยู่ในระดับปานกลาง  

            ระดับ 2  หมายถึง  ความคิดเห็นของครูต่อการจัดกิจกรรมการพัฒนาครู อยู่ในระดับน้อย  

         ระดับ 1 หมายถึง   ความคิดเห็นของครูต่อการจัดกิจกรรมการพัฒนาครู อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
 

 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
     การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยคร้ังน้ี  เม่ือได้รับแบบสอบถามคืนมาแล้ว ผู้วิจัยดำเนินการดังน้ี  

     5.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 

     5.2 นำข้อมูลดังกล่าวไปคำนวณหาค่าสถิติโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปของคอมพิวเตอร์ 

     5.3 การวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามสถิติท่ีใช้คือค่าความถ่ี (f) และค่าร้อยละ (%) 

     5.4 การวิเคราะห์ระดับการจัดกิจกรรมการพัฒนาครูของศูนย์การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขตกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ-กลุ่มเขตกรุงธนใต้กับกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง-กลุ่มเขต

กรุงเทพใต้ ในกรุงเทพมหานคร สถิติท่ีใช้คือ ค่าเฉล่ีย ( ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยพิจารณา

ค่าเฉล่ียของคะแนนท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามของผู้ให้ข้อมูลแล้วเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิด 

ของเบสท์ (John W. Best, 1970: 190) ดังน้ี 
 

X
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          4.50-5.00 แสดงว่า การจัดกิจกรรมการพัฒนาครูและบุคลากร อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

          3.50-4.49 แสดงว่า การจัดกิจกรรมการพัฒนาครูและบุคลากร อยู่ในระดับมาก  

          2.50-3.49 แสดงว่า การจัดกิจกรรมการพัฒนาครูและบุคลากร อยู่ในระดับปานกลาง  

          1.50-2.49 แสดงว่า การจัดกิจกรรมการพัฒนาครูและบุคลากร อยู่ในระดับน้อย  

          1.00-1.49 แสดงว่า การจัดกิจกรรมการพัฒนาครูและบุคลากร อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
 

     5.5 วิเคราะห์ระดับการเพ่ือเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมการพัฒนาครูของศูนย์การศึกษา 

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขต กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ-กลุ่มเขตกรุงธนใต้ กับกลุ่มเขต

กรุงเทพกลาง-กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ ในกรุงเทพมหานคร สถิติท่ีใช้คือ ค่า t-test (Independent) 

 6. สถิติในการวิจัย 
    6.1 สถิติในการพิจารณาเคร่ืองมือ 

           1) ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ (Index of Item Objectives 

Congruence: IOC) 

                  2) สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Combrach’s Alpha Coefficient) 

    6.2 สถิติพรรณนา 

          1) ร้อยละ (Percentage) 

          2) ค่าเฉล่ีย (Mean) 

          3) ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

    6.3 สถิติในการทดสอบสมมติฐานใช้การทดสอบค่าทีแบบ Independent t-test 

 

ผลการวิจัย 
 การศึกษาการพัฒนาบุคลากรของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการ 

จัดกิจกรรมระดับเขต สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

กรุงเทพมหานคร สรุปผลการวิจัย ดังน้ี 

 1. ผู้ตอบแบบสอบถามเม่ือจำแนกตามเพศ เพศหญิงมีจำนวนมากท่ีสุดร้อยละ 65.41 ส่วนเพศชาย

มีจำนวนร้อยละ 34.59  มีอายุ 35 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 56.60 รองลงมามีอายุต่ำกว่า 35 ปี ข้ึนไป

ร้อยละ 43.40 และมีประสบการณ์ในการทำงาน 11 ปี ข้ึนไป มากท่ีสุดร้อยละ 61.01ส่วนประสบการณ์ใน

การทำงาน 1-10 ปี ร้อยละ 38.99 

 2. ความคิดเห็นของบุคลากรของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ต่อการ

พัฒนาบุคลากรของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต่อ การพัฒนาบุคลากรของศูนย์

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการจัดกิจกรรมระดับเขต สังกัดสำนักงานส่งเสริม

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็น
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รายด้านโดยเรียงลำดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย 3 ลำดับ ได้แก่ ด้านการสัมมนาทางวิชาการมากท่ีสุด  

ด้านการทำงานเป็นทีม ด้านการฝึกอบรมหรือประชุมเชิงปฏิบัติการตามลำดับ 

     2.1 ความคิดเห็นของบุคลากรของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ต่อการ

พัฒนาบุคลากรของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการจัดกิจกรรมระดับเขต 

สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานครด้านการปฐมนิเทศ

โดยรวมอยู่ในระดับมากเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย 3 ลำดับ ได้แก่ 

สถานศึกษาของท่านใช้วิธีการมอบเอกสารคู่มือครู เอกสารคู่มือนักศึกษาให้ศึกษามากท่ีสุดสถานศึกษาของ

ท่านปฐมนิเทศบุคลากรในเร่ือง นโยบาย และจุดเน้นในการดาเนินงาน เป้าหมาย พันธกิจ วัตถุประสงค์ 

บทบาทหน้าท่ี และความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานสถานศึกษาของท่านปฐมนิเทศบุคลากรในเร่ืองความรู้

ความเข้าใจเก่ียวกับ กฎหมายทางการศึกษา ระเบียบราชการ ระเบียบปฏิบัติ วินัย ข้อบังคับ ค่านิยมองค์กร 

คุณธรรมจริยธรรม ตามลำดับ 

     2.2 ความคิดเห็นของบุคลากรของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

ต่อการพัฒนาบุคลากรของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการจัดกิจกรรมระดับ

เขต สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร ด้าน 

การฝึกอบรมหรือประชุมเชิงปฏิบัติการโดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงลำดับ

ค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย 3 ลำดับ ได้แก่ สถานศึกษาของท่านให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรเป็นลำดับ

แรกมากท่ีสุด สถานศึกษาของท่านจัดฝึกอบรมในเร่ืองส่ือ/เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา

สถานศึกษาของท่านประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีตามลำดับ 

     2.3 ความคิดเห็นของบุคลากรของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

ต่อการพัฒนาบุคลากรของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการจัดกิจกรรมระดับ

เขต สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร ด้านการ

สัมมนาทางวิชาการโดยรวมอยู่ในระดับมาก (เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉล่ียจากมากไป

น้อย 3 ลำดับ ได้แก่ สถานศึกษาของท่านจัดประชุมสัมมนาเพ่ือแก้ปัญหาการบริหารงานในสถานศึกษา 

มากท่ีสุดสถานศึกษาของท่านจัดการประชุมสัมมนาเพ่ืออภิปรายและวางแผนการทำวิจัยในช้ันเรียน

สถานศึกษาของท่านจัดการประชุมสัมมนาเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพบุคลากรให้มีบุคลิกภาพท่ีดีในการจัดการ

เรียนการสอนตามลำดับ 

     2.4 ความคิดเห็นของบุคลากรของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

ต่อการพัฒนาบุคลากรของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการจัดกิจกรรมระดับ

เขต สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานครด้านการศึกษา 

ดูงานนอกสถานท่ีโดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย 

3 ลำดับ ได้แก่ สถานศึกษาของท่านให้บุคลากรทุกคนไปศึกษาดูงานนอกสถานท่ีโดยจัดเป็นคณะ มากท่ีสุด
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สถานศึกษาให้บุคลากรทุกคนไปศึกษาดูงานเพ่ือดูงานด้านการผลิตส่ือและงานนวัตกรรมสถานศึกษาของ

ท่านให้บุคลากรท่ีรับผิดชอบงานด้านนิเทศไปศึกษาดูงานตามลำดับ 

     2.5 ความคิดเห็นของบุคลากรของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

ต่อการพัฒนาบุคลากรของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการจัดกิจกรรมระดับ

เขต สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานครด้าน 

การแต่งต้ังโยกย้ายสับเปล่ียนหน้าท่ีโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงลำดับ

ค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย 3 ลำดับ ได้แก่ สถานศึกษามีแนวปฏิบัติในการสับเปล่ียนหน้าท่ีโดยสับเปล่ียนใน

โอกาสอันควรมากท่ีสุดสถานศึกษาดำเนินการสับเปล่ียนแต่งต้ังโยกย้ายสับเปล่ียนหน้าท่ีโดยบุคลากร

ผู้ปฏิบัติงานเสนอขอสับเปล่ียนสถานศึกษามีแนวปฏิบัติในการสับเปล่ียนหน้าท่ีโดยกำหนดวาระการปฏิบัติ

แล้วสับเปล่ียนตามกำหนดตามลำดับ 

     2.6 ความคิดเห็นของบุคลากรของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

ต่อการพัฒนาบุคลากรของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการจัดกิจกรรมระดับ

เขต สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานครด้านการ

ทำงานเป็นทีม โดยรวมอยู่ในระดับมากเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย  

3 ลำดับ ได้แก่ สถานศึกษาสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทำงานเป็นทีมเพ่ือให้ครูได้ใช้ความรู้

ความสามารถของตนได้อย่างเต็มท่ีมากท่ีสุด  สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูทำงานเป็นทีมเพ่ือให้บุคลากรสาขา

อ่ืนมีส่วนช่วยบุคลากรสาขาท่ีขาดแคลนสถานศึกษาจัดให้มีการอบรมเพ่ือศึกษาแนวทางการทำงานเป็นทีม

ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามลำดับ 

 3. การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของบุคลากรของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย ต่อการพัฒนาบุคลากรของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการจัด

กิจกรรมระดับเขต  สังกัดสำนักงานส่งเส ริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

กรุงเทพมหานครจำแนกตามเพศ พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรของศูนย์การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย ต่อการพัฒนาบุคลากรของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

โดยการจัดกิจกรรมระดับเขต สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

กรุงเทพมหานคร ท่ีมีเพศต่างกัน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

 4. การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของบุคลากรของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย ต่อการพัฒนาบุคลากรของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการจัด

กิจกรรมระดับเขต สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร

จำแนกตามอายุ พบว่าความคิดเห็นของบุคลากรของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

ต่อการพัฒนาบุคลากรของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการจัดกิจกรรมระดับ

เขต สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุ
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ต่างกัน ได้รับการจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านการปฐมนิเทศ และด้านการฝึกอบรมหรือประชุม 

เชิงปฏิบัติการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.5 

 5. การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของบุคลากรของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย ต่อการพัฒนาบุคลากรของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการจัด

กิจกรรมระดับเขต สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร 

จำแนกตามประสบการณ์ในการทำงาน พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรของศูนย์การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย ต่อการพัฒนาบุคลากรของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

โดยการจัดกิจกรรมระดับเขต สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

กรุงเทพมหานคร ท่ีมีประสบการณ์ในการทำงานต่างกัน ได้รับการพัฒนาจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร

ด้านการปฐมนิเทศ และด้านการฝึกอบรมหรือประชุมเชิงปฏิบัติการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ท่ีระดับ 0.5 

 

อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยการพัฒนาบุคลากรของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

โดยการจัดกิจกรรมระดับเขต สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

กรุงเทพมหานครผู้วิจัยสามารถนำมาอภิปรายตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังน้ี 

 1. ระดับการพัฒนาบุคลากรของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการจัด

กิจกรรมระดับเขต สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร 

ในภาพรวมท้ัง 6 ด้าน อยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร 

อย่างต่อเน่ือง ท้ังในรูปแบบการศึกษาจากเอกสารคู่มือครู คู่มือนักศึกษา ให้ศึกษา นโยบาย และจุดเน้นใน

การดำเนินงาน เป้าหมาย พันธกิจ วัตถุประสงค์ บทบาทหน้าท่ี และความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน  

มีการปฐมนิเทศบุคลากรในเร่ือง นโยบาย และจุดเน้นในการดำเนินงาน เป้าหมาย พันธกิจ วัตถุประสงค์ 

บทบาทหน้าท่ี และความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน มีพ่ีเล้ียงในการปฏิบัติงาน และตรวจสอบคุณภาพของ

งานตามลำดับข้ันพัฒนาศักยภาพครูใดด้านส่ือ/เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาประชุมเชิงปฏิบัติการ

เร่ืองการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 

ในสถานศึกษา มีการสับเปล่ียนหน้าท่ีโดยสับเปล่ียนในโอกาสอันควรเพ่ือให้บุคลากรสามารถทำงานทดแทน

กันได้ ทำงานเป็นทีมใช้ความรู้ความสามารถของตนได้อย่างเต็ม ท่ีสอดคล้องกับ เต็มใจ เศิกศิริ (2544)  

ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองความต้องการพัฒนาบุคลากรของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดยโสธร พบว่า

บุคลากรมีความต้องการพัฒนาโดยรวม คือ ผู้บริหาร ได้แก่ การสอนงานจากผู้บังคับบัญชา การศึกษาจาก

คู่มือปฏิบัติงานท่ีทางราชการจัดทำข้ึน และการเข้ารับการฝึกอบรม โดยวิธีทัศนศึกษา ข้าราชการ ได้แก่ 

การเข้ารับการฝึกอบรมก่อนเข้าสู่ตำแหน่งใหม่ การไปดูงานหน่วยงานอ่ืน ๆ เพ่ือน าประสบการณ์เข้ามา

ปรับปรุงในหน่วยงานตน และการเข้ารับการฝึกอบรมโดยวิธีการสาธิตเพ่ือได้ฝึกปฏิบัติจริง ลูกจ้างประจำ 
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ได้แก่ การอ่านหนังสือพิมพ์รายวันและวารสารทางการศึกษา การเข้ารับการฝึกอบรม โดยวิธีการระดม

สมองเพ่ือแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและการนิเทศงาน โดยผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างาน ลูกจ้าง

ช่ัวคราว ได้แก่ การรับฟัง การบรรยายทางสถานีโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา การผลิตคู่มือการปฏิบัติงานด้วย

ตนเอง การขอรับคำปรึกษาวิธีการพัฒนางานในการทำงานจากผู้มีความรู้และประสบการณ์ 

     1.1 ด้านการปฐมนิเทศ โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะ สถานศึกษาใช้

วิธีการมอบเอกสารคู่มือครู เอกสารคู่มือนักศึกษาให้ศึกษา ปฐมนิเทศบุคลากรในเร่ือง นโยบาย และจุดเน้น

ในการดำเนินงาน เป้าหมาย พันธกิจ วัตถุประสงค์ บทบาทหน้าท่ี และความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน 

และความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ กฎหมายทางการศึกษา ระเบียบราชการ ระเบียบปฏิบัติ วินัย ข้อบังคับ 

ค่านิยมองค์กร คุณธรรม จริยธรรม ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีจำเป็นท่ีบุคลากรจะต้องมีความรู้เพ่ือนำความรู้ไปพัฒนา

ศักยภาพของสถานศึกษาและพัฒนาผู้เรียนต่อไปสอดคล้องกับกัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล ได้ให้ความหมาย

ของการปฐมนิเทศไว้ดังน้ี คือการแนะนำให้บุคลากรใหม่รู้องค์กรในมิติต่าง ๆ อย่างถูกต้อง การรับทราบ

ประวัติองค์การโครงสร้างการบริหารงาน ผู้บริหารตำแหน่งท่ีสำคัญ ผลิตภัณฑ์/บริการ/สินค้า กฎเกณฑ์

ระเบียบข้อบังคับการทำงานเป็นต้น ท้ังน้ีเพ่ือให้บุคลากรมีความคุ้นเคยกับองค์การ การปฐมนิเทศ คือ  

เป็นกระบวนการทางสังคม (Socialization) ท่ีสำคัญประการหน่ึงท่ีเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรและองค์กร

โดยรวมด้วยเพราะจะทำให้บุคลากรรู้จักองค์กรดีย่ิงข้ึน บุคลากรควรทราบว่าอะไรควรทำ อะไรไม่ควรทำ 

ซ่ึงหากไม่มีการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่อาจทำผิดกฎระเบียบข้อบังคับการท างานท่ีรุนแรงก็อาจเป็นไปได้ใน

ทางตรงกับข้ามการปฐมนิเทศจะทำให้บุคลากรมีความเข้าใจ ภูมิในในองค์กรมากข้ึน แนวทางในการ

ปฐมนิเทศอาจจะแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ การปฐมนิเทศบุคลากรจ้างใหม่ และการปฐมนิเทศบุคลากรเก่าท่ีมี

การโยกย้ายหน่วยงาน บุคลากรเก่าท่ีได้เล่ือนตำแหน่ง เป็นต้น       

     1.2 ด้านการฝึกอบรมหรือประชุมเชิงปฏิบัติการโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีอาจ

เป็นเพราะ สถานศึกษาของท่านให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรเป็นลำดับแรกสถานศึกษาของท่านจัด

ฝึกอบรมในเร่ืองส่ือ/เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาและสถานศึกษาของท่านประชุมเชิงปฏิบัติการ

เร่ืองการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทิพวรรณ เจริญผล (2542: 107-108)  

ท่ีได้ศึกษาเร่ืองความต้องการและการได้รับการตอบสนองความต้องการในการพัฒนาบุคลากรของ

ข้าราชการสายสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยบูรพา มีความต้องการพัฒนาด้านการฝึกอบรม ด้านการ

ส่งเสริมวิชาการและด้านการส่งไปศึกษาดูงาน อยุ่ในระดับมาก 

     1.3 ด้านการสัมมนาทางวิชาการโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะ 

สถานศึกษาของท่านจัดประชุมสัมมนาเพ่ือแก้ปัญหาการบริหารงานในสถานศึกษา สถานศึกษาของท่าน

จัดการประชุมสัมมนาเพ่ืออภิปรายและวางแผนการทำวิจัยในช้ันเรียนสถานศึกษาของท่านจัดการ

ประชุมสัมมนาเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพบุคลากรให้มีบุคลิกภาพท่ีดีในการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ

งานวิจัยของกาญจน์วริษฐา ชูกำลัง (2558: 78-79) วิจัยเร่ือง “แนวทางการพัฒนาครูด้านวิชาการ 

ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2” ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการ
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การพัฒนาครูด้านวิชาการในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 มีความ

ต้องการการพัฒนาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าความต้องการพัฒนาสูงสุด 

คือ ด้านส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยี รองลงมาคือด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวัดผลประเมินผล 

และด้านหลักสูตรและการนำหลักสูตร ไปใช้ตามลำดับ แนวทางการพัฒนาครูด้านวิชาการในโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 คือ 1) สร้างเครือข่ายระหว่างสถานศึกษาองค์กร

เครือข่าย บุคคลเครือข่าย และเครือข่ายทางไกล 2) จัดการศึกษาแบบเรียนรวม และผ่านเครือข่ายทางไกล 

3) จัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนพ่ี-โรงเรียนน้อง และพัฒนาระบบการบริหารจัดการส่ือ 4) นิเทศ กำกับ 

ติดตามการวัดผลประเมินผล 

     1.4 ด้านการศึกษาดูงานนอกสถานท่ีโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะ 

สถานศึกษาของท่านให้บุคลากรทุกคนไปศึกษาดูงานนอกสถานท่ีโดยจัดเป็นคณะ สถานศึกษาให้บุคลากร

ทุกคนไปศึกษาดูงานเพ่ือดูงานด้านการผลิตส่ือและงานนวัตกรรมสถานศึกษาของท่านให้บุคลากรท่ี

รับผิดชอบงานด้านนิเทศไปศึกษาดูงานสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณรงค์ คำภาศรี (2550 : 68) ศึกษาเร่ือง 

ความต้องการพัฒนาตนเองด้านวิชาการของครูผู้สอนในโรงเรียนท่ีเปิดสอนในระดับช่วงช้ันท่ี 1–2 สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 2 พบว่า วิธีการพัฒนาตนเองของครูผู้สอน 5 ลำดับ ได้แก่  

การเข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาเอกสารและคู่มือการปฏิบัติงาน การศึกษาดูงาน การร่วมประชุมสัมมนา 

และการศึกษาต่อ ส่วนด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และด้านการวัดผลและประเมินผล ครูผู้สอน

ต้องการใช้วิธีพัฒนาตนเอง คือการศึกษาต่อ อาจเป็นเพราะว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  

ข้ันพ้ืนฐานได้ดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพครูท้ังระบบภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง โดยกำหนดให้

มีการทดสอบสมรรถนะครูทุกคน ผู้ ท่ี ผ่านการประเมินในระดับสูงกำหนดให้เป็น Master Teacher  

โดยจัดสรรทุนให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ภาคพิเศษตามความสมัครใจ ถือเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ

และสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองของครู สำหรับด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้วิธี

พัฒนาตนเองมากท่ีสุด คือ การศึกษาดูงาน อาจเป็นเพราะว่า การศึกษาดูงานเป็นกิจกรรมเพ่ือการพัฒนา

บุคลากร ซ่ึงช่วยให้บุคลากรเกิดสัมพันธภาพ ความรู้ ความเข้าใจวารสารวิชาการแพรวากาฬสินธ์ุ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธ์ุปีท่ี 1 ฉบับท่ี 3 กันยายน-ธันวาคม 2557 หน้า 130 เพ่ิมทักษะ ประสบการณ์ 

ท่ีเกิดจากประสบการณ์และการเรียนรู้ของผู้อ่ืนท่ีเป็นมุมมองใหม่ๆ ในการช่วยกระตุ้นให้บุคลากรเกิด 

การเรียนรู้ร่วมกัน รวมท้ังเป็นการแลกเปล่ียนประสบการณ์ แนวคิด หรือมุมมองๆ ต่างกันร่วมกัน ซ่ึงเป็น

วิธีการเรียนรู้ท่ีทำให้เห็นถึงเทคนิค รูปแบบ วิธีการปฏิบัติงาน สามารถนำองค์ความรู้ใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ใน 

การปฏิบัติงานเพ่ือการพัฒนาผลการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนหรือเป็นการสร้างคุณค่าให้เกิดข้ึน

ด้วยการสร้างนวัตกรรมและบริการ ซ่ึงเป้าหมายของการศึกษาดูงานโดยท่ัวไปก็เพ่ือเป็นการพัฒนาบุคลากร

ให้มีเทคนิค วิธีการหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน และเป็นการเรียนรู้แนวคิดใหม่ 

     1.5 ด้านการแต่งต้ังโยกย้ายสับเปล่ียนหน้าท่ีโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเป็น

เพราะ สถานศึกษามีแนวปฏิบัติในการสับเปล่ียนหน้าท่ีโดยสับเปล่ียนในโอกาสอันควรสถานศึกษา
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ดำเนินการสับเปล่ียนแต่งต้ังโยกย้ายสับเปล่ียนหน้าท่ีโดยบุคลากรผู้ปฏิบัติงานเสนอขอสับเปล่ียน

สถานศึกษามีแนวปฏิบัติในการสับเปล่ียนหน้าท่ีโดยกำหนดวาระการปฏิบัติแล้วสับเปล่ียนตามกำหนด 

สอดคล้องกับงานวิจัยของสาวิติ (DyahSavitri, 2008: 21-30) ได้ศึกษา แนวทางการพัฒนาฟ้ืนฟูชนบทท่ี

ย่ังยืนของโครงการ OVOP ซ่ึงมีการพัฒนาท่ีย่ังยืนคือ การส่งเสริมให้ประชากรในท้องถ่ินมีความคิดริเร่ิมใน

การพัฒนาตราสินค้าการเกษตร และสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์นอกจากน้ันยังพบว่า ควรจัดให้

สมาชิกรุ่นพ่ีและรุ่นน้องมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้ มีการสับเปล่ียนหน้าท่ีของพนักงานเพ่ือให้สมาชิก

ทุกคนสามารถให้บริการได้ทุกหน้าท่ีนอกจากน้ันหน่วยงานภาครัฐได้แก่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดควร

เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดหาสถานท่ีแสดงสินค้าและบริการอย่างถาวรแก่วิสาหกิจชุมชนศูนย์ฯ โดยไม่เสีย

ค่าใช้จ่ายในการเช่าสถานท่ีและสนับสนุนส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนให้ใช้วัตถุดิบท่ีตนเองมีในท้องถ่ิน 

เพ่ือนำมาใช้ในการผลิต และควรพัฒนาความเข้าใจด้านการมีส่วนร่วมการอนุรักษ์ทรัพยากรท่ีน ามาใช้เป็น

วัตถุดิบในการผลิตให้กับสมาชิกรวมท้ังควรจัดให้มีการฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีส่ือสาร และข้อมูล

สารสนเทศข้ันสูง เพ่ือการติดต่อส่ือสาร การแสดงความคิดเห็นบนส่ือออนไลน์และสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน

ให้สามารถพัฒนาตนเองสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต่าง ๆ ด้วยการให้ความรู้ ความเข้าใจ  

และพัฒนาด้านต่าง ๆ 

     1.6 ด้านการทำงานเป็นทีมโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะ สถานศึกษา

สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทำงานเป็นทีมเพ่ือให้ครูได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนได้อย่างเต็มท่ี

สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูทำงานเป็นทีมเพ่ือให้บุคลากรสาขาอ่ืนมีส่วนช่วยบุคลากรสาขาท่ีขาดแคลน

สถานศึกษาจัดให้มีการอบรมเพ่ือศึกษาแนวทางการทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ

งานวิจัยของแถวทอง มาตยะโค (2557: 79) ได้ศึกษาปฏิบัติตามวิธีการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน

ประถมศึกษาสังกัดสำนักงานประถมศึกษาจังหวัดนครพนมพบว่าการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาด้านทีมงาน

ด้านการพัฒนาระหว่างปฏิบัติงานด้านการประเมินผลและการวิจัยในช้ันเรียนอยู่ในระดับปานกลางและ

โรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกันมีการปฏิบัติตามวิธีการพัฒนาบุคลากรไม่แตกต่างกัน   

 2. ผลการเปรียบเทียบระดับการพัฒนาบุคลากรของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอัธยาศัย โดยการจัดกิจกรรมระดับเขต สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร จำแนกตามเพศ พบว่า บุคลากรของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย เพศหญิงและเพศชาย มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกัน ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะบุคลากร 

ท้ังชายและหญิง มีความเสมอภาคกันในทุก ๆ ด้าน ซ่ึงปัจจุบันเพศหญิงได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน 

ว่ามีความรู้ความสามารถเท่าเทียมกับเพศชาย และมีโอกาสได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ รวมท้ังมี

โอกาสก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานอย่างเท่าเทียมกัน ในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ นพมาศ  

ทะมาตร์ (2554) ท่ีได้ศึกษาเร่ืองการปฏิบัติงานและความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรสังกัดกอง

นโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฎในเขตภาคเหนือ พบว่า บุคลาการสังกัดกองนโยบายและแผนท้ังชาย 

และหญิง มีความต้องการพัฒนาตนเองไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธิดารัตน์ เนียมกสิพงษ์ 
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(2549: 153) ท่ีได้ศึกษาเร่ืองความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการกรมการขนส่งทางบก พบว่า 

ข้าราชการกรมการขนส่งทางบกท้ังชายและหญิง มีความต้องการพัฒนาตนเองในภาพรวมและรายด้าน 

ไม่แตกต่างกัน 

 เม่ือจำแนกตามอายุพบว่าระดับการพัฒนาบุคลากรของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย โดยการจัดกิจกรรมระดับเขต สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยกรุงเทพมหานคร โดยรวมไม่แตกต่างกัน เพ่ือพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการปฐมนิเทศ และด้าน

การฝึกอบรมหรือประชุมเชิงปฏิบัติการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.5 โดยบุคลากรมีอายุ 

35 ปีข้ึนไป มีค่าเฉล่ียระดับการพัฒนาโดยรวมอยู่ในระดับสูงกว่าบุคลากรมีอายุ ต่ำกว่า 35 ปี อาจเป็น

เพราะบุคลากรมีอายุ 35 ปีข้ึนไปเข้าสู่สังคมยุคใหม่ท่ีต้องพัฒนาตนเองให้ทันกับเทคโนโลยีและสถานการณ์

ในปัจจุบันเพ่ือพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของตน สอดคล้องกับงานวิจัยของ  พระมหาลำพึง ธีรปญฺโญ 

(2546) ได้ทำการศึกษาเร่ืองการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิช จังหวัด

นครสวรรค์ท้ังน้ี อาจจะเป็นเพราะว่าพนักงานได้รับการดูแลด้านความเป็นอยู่อย่างเท่าเทียมกันและผู้บริหาร

ให้ความสำคัญโดยยึดหลักความเสมอภาคถึงแม้ว่าจัดอยู่ในระดับน้อยก็ตาม ส่งผลให้พนักงานท่ีมีอายุต่างกัน 

มีความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการตามหลักบรรษัทภิบาล ไม่แตกต่างกัน  

 เม่ือจำแนกประสบการณ์ในการทำงาน ระดับการพัฒนาบุคลากรของศูนย์การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย โดยการจัดกิจกรรมระดับเขต สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร โดยรวมไม่แตกต่างกัน เพ่ือพิจารณารายด้านพบว่า บุคลากรท่ีมี

ประสบการณ์ในการทำงานต่างกัน ได้รับการพัฒนาจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร ด้านการปฐมนิเทศ และ

ด้านการฝึกอบรมหรือประชุมเชิงปฏิบัติการ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.5 ซ่ึงสอดคล้อง

กับงานวิจัยของ AwilakKhamdee (2010) ได้ศึกษาการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี

บริหารงานท่ัวไปในองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี พบว่า ระยะเวลาในการปฏิบัติงานทำให้การพัฒนา

ศักยภาพในการปฏิบัติงาน ไม่แตกต่างกันอย่างมีทางสถิติท่ีระดับ.05 

   

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยการพัฒนาบุคลากรของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

โดยการจัดกิจกรรมระดับเขตสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

กรุงเทพมหานคร ดังน้ี  

 1. ข้อเสนอแนะการนำผลการวิจัยไปใช้ 
     1.1 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยควรปฐมนิเทศบุคลากรในเร่ืองแนะนำ

บุคลากร ประวัติสถานศึกษา อาคารสถานท่ี สภาพชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและภาคีเครือข่าย 

     1.2 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขตควรจัดฝึกอบรมในเร่ืองส่ือ/

เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
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     1.3 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขตควรจัดการประชุมสัมมนา

ทางวิชาการเก่ียวข้องกับการพัฒนาบุคลากรท่ีมีคุณวุฒิไม่ตรงกับวิชาท่ีขาดแคลน เช่น คณิตศาสตร์ 

ภาษาอังกฤษ 

     1.4 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขตควรให้หัวหนกลุ่มงานไป

ศึกษาดูงานและกลับมาถ่ายทอดให้กับครูในสถานศึกษา 

     1.5 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยควรดำเนินการสับเปล่ียนแต่งต้ัง

โยกย้ายสับเปล่ียนหน้าท่ีโดยเปล่ียนตามมติ ข้อตกลงของบุคลากรในสถานศึกษา 

     1.6 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยควรสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากร

ทำงานเป็นทีมเพ่ือการจัดการสอนท่ีดีข้ึน  

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
     2.1 ควรศึกษาว่ายังมีกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรอ่ืน ๆ นอกเหนือจากกิจกรรม 6 กิจกรรมท่ีได้

ศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี เช่น กิจกรรมแลกเปล่ียนความคิดเห็นและประสบการณ์ การทดลองการปฏิบัติงาน 

การศึกษาการประสานงาน การทำงานเป็นหมู่คณะ 

     2.2 ควรมีการศึกษาเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการทำงานร่วมกันในองค์กรให้เกิดสัมฤทธ์ิผล

ร่วมกัน 

     2.3 ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงพัฒนา เร่ืองแนวทางการดำเนินงานพัฒนาบุคลากรในศูนย์

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขต 
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