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บทคัดยอ 

การวิจัยครั ้งนี ้มีวัตถุประสงคเพื ่อ (1) ศึกษาความคิดเห็นของครูที ่มีตอการพัฒนาบุคลากรของผู บริหาร

สถานศึกษาโรงเรียนสายปญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ กรุงเทพฯ (2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอการ

พัฒนาบุคลากรของผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนสายปญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ กรุงเทพฯ จําแนกตามเพศ และ

ระดับการศึกษา 

 การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ ประชากร คือ ครูโรงเรียนสายปญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ กรุงเทพฯ 

จํานวน 85 คน กลุมตัวอยาง จำนวน 70 คน โดยใชวิธีการสุมแบบแบงชั้นภูมิ วิธีดำเนินการวิจัย มี 4 ขั้นตอนไดแก (1) 

ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ (2) สรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย (3) การเก็บรวบรวมขอมูล และ 

(4) การวิเคราะหขอมูล เครื่องมือในการรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติท่ีใชใน

การวิเคราะหขอมูล คือ ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที  

 ผลการวิจัยพบวา (1) ความคิดเห็นของครูที่มีตอการพัฒนาบุคลากรของผูบริหารสถานศึกษาในภาพรวมอยูใน

ระดับมาก โดยเรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยได ดังนี้ ดานการวางแผนพัฒนาบุคลากร ดานการกำหนดความ

จําเปนในการพัฒนาบุคลากร ดานการดําเนินการพัฒนาบุคลากร และดานการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคคลากร 

(2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการพัฒนาบุคลากรของผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนสายปญญา ในพระ

บรมราชินูปถัมภ กรุงเทพฯ พบวาครูที่มีเพศแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการพัฒนาบุคลากรของผูบริหารสถานศึกษา

โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครูเพศหญิง มีความเห็นอยูในระดับมากกวาครูเพศชาย เมื่อ

จําแนกตามระดับการศึกษาพบวา ครูท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

คำสำคัญ : ความคิดเห็นของครู การพัฒนาบุคลากรของผูบริหารสถานศึกษา 

 

ABSTRACT 

The objectives of this research were to (1) examine teachers’ opinions towards the personnel 

development of the administrators at Saipanya School under the Royal Patronage of Her Majesty the 

Queen and (2) make a comparison of the teachers’ opinions towards the personnel development of the 

administrators at Saipanya School under the Royal Patronage of Her Majesty the Queen as classified by 

gender and educational level. 

his study used survey research methodology. The population studied were 85 teachers of 

Saipanya School under the Royal Patronage of Her Majesty the Queen. The study sample were 70 
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teachers, selected by using stratified random sampling. The research procedure consisted of 4 phases 

(1) investigating documents, concepts, theories and studies related (2) constructing research instrument 

(3) collecting the data and (4) analyzing the collected data. The instrument used for collecting the data 

was a questionnaire with 5-point rating scales. The statistics used for analyzing the collected data 

included frequency, percentage, mean, standard deviation and t-Test.  

The research results revealed that (2) according to the teachers’ opinions, the personnel 

development of the administrators was overall performed at high level. The mean scores listed in order 

from the highest to the lowest included making personnel development plans, determining the needs 

and demand for personnel development, organizing personnel development and monitoring and 

evaluating personnel development projects and (2) the comparison results showed that the teachers 

with different genders expressed different opinions towards the personnel development of the 

administrators at Saipanya School under the Royal Patronage of Her Majesty the Queen at the .05 level 

of significance. The female teachers’ mean scores of opinion were positively higher than that of the male 

teachers’. As classified by educational level, it was found that the teachers with different educational 

levels did not expressed different opinions in whole and in part. 

Keywords: teachers’ opinions, personnel development of administrators 

 

บทนำ 

ในสถานการณปจจุบันท่ีมีความเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ไมวาจะเปนทางดานสังคมเศรษฐกิจและการเมืองการ

ปกครอง อันสืบเนื ่องมาจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีการสื ่อสารสารสนเทศ สงผลใหการจัดการศึกษาตองมี

เปลี่ยนแปลงตามไปดวย ซึ่งในองคกรทางการศึกษาจำเปนที่จะตองตอบสนองความกาวหนาใหทันกับความเปลี่ยนแปลง

ดังกลาวการกาวเขาสูศตวรรษที่ 21 ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ดานโดยเฉพาะอยางยิ่งการแขงขันทางดาน

เศรษฐกิจของหลายๆ ประเทศความตองการของตลาดแรงงานท่ีเปลี่ยนแปลงไป รวมท้ังการใชงานจากคอมพิวเตอรก็เขามา

มีบทบาท และสามารถทำงานตางๆ แทนมนุษยได ดังนั้นทรัพยากรมนุษยตองมีการปรับตัว และเรียนรูที่จะเปลี่ยนแปลง 

เพ่ือใหตนเองอยูรอด และใชชีวิตอยูไดอยางมีความสุข ซึ่งในหลายๆ ประเทศใหความสําคัญกับการจัดการศกึษา เพ่ือพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยของตนเองใหมีความรูความสามารถทางดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีใหมากข้ึน เพ่ือท่ีจะเปนสมองใน

การประยุกตใชคิดคนหรือสรางนวัตกรรม (Innovation) เพ่ือใชในการพัฒนาประเทศของตน (อดุลย วังศรีคูณ, 2557) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 ไดใหความสําคัญในการเสริมสรางและ

พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ซึ่งอยูในยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย โดยมีเปาหมายใหคนใน

สังคมไทย ทุกชวงวัยมีทักษะความรูและความสามารถเพ่ิมข้ึน ในวัยแรงงานใหมีความรูและทักษะเปนไปตามความตองการ

ของตลาดงาน และมีทักษะทางการเงินเหมาะสมกับสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจในแนวทางการพัฒนา มีการพัฒนา

ศักยภาพคนใหมีทักษะความรู และความสามารถในการดํารงชีวิตอยางมีคุณคาในการพัฒนาบุคลากร เปนเรื่องท่ีตองไดรับ

การสงเสริมพัฒนาอยางเปนระบบและตอเนื่อง บุคคลสําคัญตอการพัฒนาบุคลากร คือผูบริหารสถานศึกษา เปนผูนําไปสู

เปาหมายหลักของการศึกษา ใหเกิดคุณภาพผูบริหารสถานศึกษาจะตองเปนผูกำหนดนโยบายแนวปฏิบัติท่ีชัดเจน เก่ียวกับ

วิธีการจัดการ เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรสรางขวัญกําลังใจ การเรงพัฒนาบุคลากรในสังกัดอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

ใหบุคลากรมีทักษะความรูความสามารถ และการพัฒนาบุคลากรที่ผานมา พบวามีอุปสรรคหลายประการ จากผลการวจิัย

ของมนตรี จุฬาวัฒนกุล (2543) เรื่องนโยบายการผลิตและพัฒนาครู การวิเคราะหสถานภาพการพัฒนาครู พบวาในอดีต
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การพัฒนาครูมุงไปเพียงรูปแบบเดียว คือการฝกอบรม และการฝกอบรมไมตอบสนองกับความตองการของครู วิธีการอบรม

เนนทฤษฎีมากกวาการปฏิบัติ การพัฒนาไมตอเนื่องในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อทำใหศักยภาพที่มีอยูในตัวคน

ไดรับการพัฒนาอยางเต็มท่ี ทำใหเปนคนท่ีรูจักคิดวิเคราะห รูจักแกปญหา มีความคิดริเริ่มสรางสรรค รูจักเรียนรูดวยตนเอง 

พ่ึงตนเองได และสามารถดำรงชีวิตไดอยางมีความสุข (ทัศนีย วงษสมบูรณ, 2550) 

 ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษา จึงเปนกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนสถานศึกษาใหมีการเปลี่ยนแปลง และพัฒนา

ตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ การบริหารงานสถานศึกษานัน้ กระบวนการบริหารและการตัดสินใจใดๆ จะมีประสิทธิภาพ

หรือไม มิไดขึ้นอยูกับผูบริหารฝายเดียว แตตองขึ้นอยูกับผูใตบัญชา ซึ่งเปน ผูปฏิบัติดวย ในปจจุบันพบวาปญหาตางๆ ท่ี

เกิดข้ึนภายในโรงเรียนยังมีการทำงานไมเปนระบบ ยังไดกำหนดแผนงานและโครงการ เพ่ือรองรับการปฏิบัติงาน ซึ่งยังมีใน

การปฏิบัติงานไดไมตรงกับหนาที่ความรับผิดชอบ โดยครูหรือบุคลากรในโรงเรียนขาดความรูความเขาใจในการทำงานท่ี

ไดรับมอบหมาย นอกเหนือจากกระบวนการในการบริหารงานภายในโรงเรียน ยังมีปญหาผูบริหารในโรงเรียนไมไดเปด

โอกาสใหครูไดพัฒนาความรูในสายงานหนวยงานของตนเองอยางแทจริง การจัดดำเนินการอบรม พัฒนาความรูตางๆ ให

สอดคลองกับปจจุบันตามยุคสมัย ดังน้ันจึงตองไดรับการเอาใจใสจากผูบริหารสถานศึกษา ในการเลือกหาวิธีการการพัฒนา

บุคลากรของตนใหเหมาะสม เพ่ือใหการจัดการศึกษาบรรลุตามนโยบาย และวัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไว 

 จากความสำคัญ และปญหาที่กลาวมาขางตน ผู วิจัยในฐานะที่เปนครูในโรงเรียนสายปญญา ในพระบรม

ราชินูปถัมภ จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการพัฒนาบุคลากรของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนสาย

ปญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ กรุงเทพฯ เพ่ือนําขอมูลเสนอผูบริหาร ครู และบุคลากรท่ีเก่ียวของไดนําไปใชปรับปรุง และ

พัฒนาบุคลากรของโรงเรียนใหเปนโรงเรียนท่ีดีมีคุณภาพตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีตอการพัฒนาบุคลากรของผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนสายปญญา ในพระ

บรมราชินูปถัมภ กรุงเทพฯ 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการพัฒนาบุคลากรของผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนสายปญญา ใน

พระบรมราชินูปถัมภ กรุงเทพฯ จําแนกตามเพศ และระดับการศึกษา 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

1. ครูท่ีมีเพศตางกัน มีความคิดเหน็ตอการพัฒนาบุคคลากรของผูบรหิารสถานศึกษาโรงเรียนสายปญญาในพระ

บรมราชินูปถัมภกรุงเทพฯ แตกตางกัน 

2. ครูท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มคีวามคิดเห็นตอการพัฒนาบุคคลากรของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนสาย

ปญญาในพระบรมราชินูปถัมภ กรงุเทพฯแตกตางกัน 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดกำหนดขอบเขตของการวิจัยไวดังน้ี 

 1. ขอบเขตของเนื้อหา 

การวิจัยครั้งนี้ศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีตอการพัฒนาบุคลากรของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนสายปญญา 

ในพระบรมราชินูปถัมภ กรุงเทพฯ ตามกรอบแนวคิดการพัฒนาบุคลากรของฮีนแมน สวอบ ฟอสช่ัน และไดย (Heneman, 

Schwab, Fossum,& Dyer, 1983) ไดเสนอกระบวนการพัฒนาบุคลากรในเชิงระบบ ไว 4 ข้ันตอน คือ 

1.1 การกำหนดความจําเปนในการพัฒนาบุคลากร 
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1.2 การวางแผนพัฒนาบุคลากร 

1.3 การดําเนินการพัฒนาบุคลากร 

1.4 การติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร 

2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

2.1 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ครูผูสอนโรงเรียนสายปญญาในพระบรมราชินูปถัมภ กรุงเทพฯ ป

การศึกษา 2563 รวมท้ังสิ้น 85 คน 

2.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้คือ ครูผูสอนโรงเรียนสายปญญาในพระบรมราชินูปถัมภ กรุงเทพฯ 

ปการศึกษา 2563 กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางของเครจซีและมอรแกน (Krejcie and Morgan) และใชวธีิการ

สุมแบบแบงช้ัน (Stratified Random Sampling) ไดจำนวน 70 คน 

3. ตัวแปรในการศึกษา 

การวิจัยครั ้งนี ้ผู ว ิจัยไดออกแบบการวิจัยตามรูปแบบของการเปรียบเทียบตัวแปร โดยกําหนดใหตัวแปร

ประกอบดวย  

3.1 ตัวแปรตน คือ สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย 

1) เพศ จําแนกเปน 

- เพศชาย 

- เพศหญิง 

2) ระดับการศึกษา จําแนกเปน 

- ปริญญาตร ี

- สูงกวาปริญญาตร ี

3.2 ตัวแปรตาม คือ ความคดิเห็นของครูท่ีมีตอการพัฒนาบุคลากรของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรยีนสาย

ปญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ กรุงเทพฯ โดยมี 4 ข้ันตอน คือ 

1) การกำหนดความจําเปนในการพัฒนาบุคลากร 

2) การวางแผนพัฒนาบุคลากร 

3) การดําเนินการพัฒนาบุคลากร 

4) การติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคคลากร 

 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 ในการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยมุงศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีตอการพัฒนาบุคลากรของผูบริหารสถานศึกษา

โรงเรียนสายปญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ กรุงเทพฯ โดยมีแนวคิดการพัฒนาบุคลากรของฮีนแมน สวอบ ฟอสชั่น และ

ไดย (Heneman, Schwab, Fossum & Dyer : 1983) ไดเสนอกระบวนการพัฒนาบุคลากรในเชิงระบบ ไว 4 ขั้นตอน มี

กรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพท่ี 1 ดังน้ี 
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ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารงานวิจัย แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหาร

สถานศึกษา เพื่อใชเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา มี 5 ระดับ ของลิเคิรท (Likert’s 

five rating scale) นำแบบสอบถามที่สรางขึ้นขอความเห็นจากอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธเพื่อปรับปรุงแกไขใหมีความ

ถูกตอง เหมาะสมความครอบคลุมของเนื้อหาและการใชภาษาในแบบสอบถาม จากนั้นนำเสนอผูเชี่ยวชาญจำนวน 3 ทาน 

เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา โดยการหาคา IOC กำหนดคา IOC ตั้งแต 0.5 ขึ้นไป ถือไดวามีความเที่ยงตรง

เนื้อหา ไดคาดัชนีความสอดคลองตัง้แต 0.60 -1.00 แลวนำแบบสอบถามที่แกไขปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try out) กับ

กลุมประชากร ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จำนวน 15 คน แลวนําคะแนนที่ไดมาคํานวณหาคาความเชื่อมั ่น โดยการหาคา

สัมประสิทธ์ิแอลฟา (alpha coeffcient) ของครอนบารค ท้ังรายขอรายดานและรวมท้ังฉบับ และคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาท้ัง

ฉบับมีคาเทากับ 0.89 

 

สรุปผลการวิจัย 

 1. ความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 1 พบวา โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 

 2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 จำแนกตาม ระดับการศึกษา และประสบการณในการทำงาน พบวา ครูที่มีระดับการศึกษา 

และประสบการณการทำงานที่ตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 โดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน 

 

อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัย เรื่อง ความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ผูวิจัยอภิปรายตามวัตถุประสงคของการวิจัยดังน้ี 

 1. ความคิดเห็นของครูที ่มีตอการพัฒนาบุคลากรของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนสายปญญา ในพระบรม

ราชินูปถัมภ ในภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหารไดดำเนินการพัฒนาบุคลากร ซึ่งสอดคลองกับพิไล

วรรณ อินทรักษา (2550) กลาววา บุคลากรถือเปนทรัพยากรที่สําคัญที่สุดในทุกองคกร โดยการใชแรงสมอง ใชความคิด

สรางสรรค วางแผนประสานงาน และทําการอํานวยความสะดวกตอสิ่งตางๆ เพื่อจุดมุงหมายขององคกร เมื่อคนหรือ

สถานภาพของครูผูสอนประกอบดวย 

1. เพศ 

1.1 ชาย 

1.2 หญิง 

2. ระดับการศึกษา 

2.1 ปริญญาตร ี

2.2 สูงกวาปริญญาตร ี

ความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการพัฒนาบุคลากร 

ของผูบริหารสถานศึกษา 

แบงเปน 4 ข้ันตอน ไดแก 

1. การกําหนดความจําเปนในการพัฒนาบุคลากร 

2. การวางแผนพัฒนาบุคลากร 

3. การดำเนินการพัฒนาบุคลากร 

4. การติดตาม และประเมินผลการพัฒนาบุคลากร 
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บุคลากรมีความตั้งใจปฏิบัติงานดวยความรวมมือ และความสามารถองคกรนั้นยอมจะประสบผลสําเร็จตามจุดมุงหมาย 

หรือเปาหมายขององคการ เมื่อพิจารณาราย ดานสามารถเรียงตามลําดับ คาเฉลี่ยจากมากไปหานอยได ดังนี้ (1) ดานการ

วางแผนพัฒนาบุคลากร (2) ดานการกำหนดความจําเปนในการพัฒนาบุคลากร (3) ดานการดําเนินการพัฒนาบุคลากร 

และ (4) ดานการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร ที่ผลการวิจัยเปนเชนนี้อาจเปนเพราะ ผูบริหารสถานศึกษา

โรงเรียนสายปญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ ควรตระหนักใหมีการสํารวจการเขาอบรบ การจัดประชุมสัมมนา ซึ ่งมี

จุดมุงหมายในการพัฒนาบุคลากร และมีการติดตามผลในการปฏิบัตงิาน วางแผนใหสอดคลองกับบนโยบายหนาท่ี คํานึงถึง

วัตถุประสงคของกิจกรรม จัดเตรียมเอกสารเพียงพอ มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น และพัฒนาตามสภาพแวดลอม

และแนวโนมทางการศึกษาในปจจุบัน จัดสรรงบประมาณ นําเทคโนโลยี วิทยาการ ใหมๆ มาใช ฝกทักษะการใชอุปกรณ 

นวัตกรรมใหมๆ จัดเตรียมสถานท่ี สื่อ/โสตทัศนูปกรณ เชิญผูเช่ียวชาญเปนวิทยากร มีการประชาสัมพันธ เผยแพรขาวสาร

ทางวิชาการ และสรางขวัญกําลังใจ การรายงานความกาวหนา การประเมินและติดตามผลอยางเปนระบบ นิเทศติดตามผล

สม่ำเสมอ และวางแผนพัฒนาบุคลากรครั้งตอไป และผลการวิจัยนี้สอดคลองกับงานวิจัยของการันต เพชรี่ (2555) ศึกษา

การวิจัยเรื่องความตองการพัฒนาบุคลากรของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 

1 พบวา บทบาทผูบริหารสถานศึกษามีผลตอการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในโรงเรียน อยูในระดับมากท้ังภาพรวมและ

รายดาน 

2. การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางเพศ สามารถสรุปไดวา ความคิดเห็นของครูเพศชาย ที่มีตอการพฒันา

บุคลากรของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนสายปญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ กรุงเทพฯ แตกตางกับ ความคิดเห็นของครู

เพศหญิงท่ีมีตอการพัฒนาบุคลากรของผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนสายปญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ กรุงเทพฯ อยางมี

นัยสําคัญที่ 0.05 ทั้งนี้เนื่องจากภาพรวม ครูเพศหญิง มีความคิดเห็นตอการพัฒนาบุคลากรมากกวาครูเพศชาย สอดคลอง

กับผลการวิจัยของ คอลเลท (Collette :1995) และจากการสัมภาษณพูดคุยกับครูในโรงเรียนสายปญญา ในพระบรม

ราชินูปถัมภ กรุงเทพฯ อยางไมเปนทางการ ทำใหพบวา ในกลุมของครูเพศชาย มีความตองการพัฒนาในแตละดานนอย

กวาครูเพศหญิง จึงมีการแสดงออกทางความคิดเห็นท่ีตางกันออกไป 

 3. การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางระดับการศึกษา สามารถสรุปไดวา ความคิดเห็นของครูในระดับ

การศึกษาปริญญาตรี ไมแตกตางกับความคิดเห็นของครูในระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตร ีท่ีมีตอการพัฒนาบุคลากรของ

ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนสายปญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ กรุงเทพฯ และเมื่อพิจารณาในรายประเด็นยอย พบวาท้ัง

ครูระดับการศึกษาปริญญาตรีและครูระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี มีความคิดเห็นไมแตกตางกันในทุกๆ ดาน เหตุผลท่ี

ทำใหครูระดับการศึกษาปริญญาตรี และครูระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีมีความเห็นตอการพัฒนาบุคลากรของ

ผูบริหารสถานศึกษาไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ผูบริหารสถานศึกษามกีารกําหนดนโยบาย มีการวางแผนกจิกรรม

การพัฒนา และการประเมินผลการพัฒนาท่ีชัดเจน และครอบคลุมการพัฒนาบุคลากรครู ดังน้ันครูระดับการศึกษาปริญญา

ตรีและครูระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี จึงมีความเห็นไมแตกตางกัน สอดคลองกับผลการวิจัยของ นงลักษณ ภิญโญ 

(2553) 

 

ขอเสนอแนะ 

 1. ขอเสนอแนะสำหรับการนำไปใช 

  1.1 ดานการกำหนดความจําเปนในการพัฒนาบุคลากร ผูบริหารสถานศึกษาควรจัดใหมีการสํารวจความ

ตองการในการเขาอบรมเพื่อ พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษากอนจัดใหมีการพัฒนา พรอมทั้งควรมีการวางนโยบายเพื่อวาง

จุดมุงหมายในการพัฒนาบุคลากร 
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  1.2 ดานการวางแผนพัฒนาบุคลากร ผูบริหารสถานศึกษาควรสงเสริมใหบุคลากรไดแสดงความคิดเห็นและ

เปนกรรมการในการจัดทำแผน/ โครงการ ควรมีการวางแผนพัฒนาบุคลากรโดยคำนึงถึงวัตถุประสงคชองกิจกรรม รวมท้ัง

วางแผนการปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

  1.3 การดําเนินการพัฒนาบุคลากร ผูบริหารสถานศึกษาควรใหมีการจัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ/สื่อท่ีอำนวย

ความสะดวกในการนำไปใชงาน ไดฝกทักษะการใชอุปกรณ นวัตกรรมใหมๆ ใหกับบุคลากรท่ีเขารับการพัฒนา รวมท้ังสราง

ขวัญกําลังใจตอบุคลากรในหนวยงานท่ีเขารวมกิจกรรมพัฒนาบุคลากรในดานตางๆ ดวย 

  1.4 การติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร ผูบริหารสถานศึกษา ควรจัดใหมีคณะกรรมการติดตาม

ผลการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาอยางเปนระบบและตอเน่ือง มีฝายประเมินผลท่ีมีแบบสาํรวจความคิดเห็นปญหาความ

ตองการและขอเสนอแนะใหบุคลากรกรอกหลังจากการพัฒนา รวมทั้งเปดโอกาสใหบุคลากรในสถานศึกษามีสวนรวมใน

การประเมินและติดตามผลการพัฒนาบุคลากร เพ่ือทำใหบุคลากรมีพัฒนาท่ีดีตอไป 

 2. ขอเสนอแนะสำหรับงานวิจัยคร้ังตอไป  

  2.1 ควรศึกษาเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาบุคลากรของโรงเรยีน สถานศึกษา องคกร หรือหนวยงาน

สังกัดอื ่นๆ เพื ่อใหเห็นความสำคัญในการที่จะพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพ มีการดำเนินงานที่เปนระบบ มีแบบแผน 

สามารถวางเปาหมายท่ีจะทำใหสถานศึกษา องคกร หนวยงานของตนมีการพัฒนาท่ีดีตอไปในภายภาคหนา 

   2.2 ควรศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางบุคลากรกับภาวะผูนําในดานอื่นๆ ที่ยังเปนปญหา โดยสำรวจ 

และศึกษาสภาพปญหาตางๆ วาสงผลกระทบตอการพัฒนาในหนวยงานของตนเองมากนอยแคไหน ซึ่งผูวิจัยสามารถนำ

ขอมูลเสนอผูบริหาร ครู และบุคลากรท่ีเก่ียวของไดนําไปใชปรับปรงุ และพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนตนเองใหเปนโรงเรยีน

ท่ีดีมีคุณภาพตอไป 
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