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บทคัดยอ 

การวิจัยครั ้งนี้มีวัตถุประสงคเพื ่อ (1) ศึกษาสภาพการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนสังกัดเทศบาลชุมแสง (2) 

แกปญหาการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนสังกัดเทศบาลชุมแสง (3) แนวทางในการพัฒนาบุคคลากร ในโรงเรียนสังกัด

เทศบาลเมืองชุมแสง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค จำนวน 4 ดาน ไดแก ดานการวางแผน ดานการปฏิบัติตามแผน 

หรือขั้นตอนที่วางไว ดานการตรวจสอบหรือการประเมิน และดานการปรับปรุงและแกไข ประชากรที่ใชในการวิจัยไดแก 

บุคลากรในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองชุมแสง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค จำนวน 77 คน 

 เครื ่องมือที ่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลแบงเปน 4 ตอน ตอนที ่ 1 ขอมูลทั ่วไปของผู ตอบแบบสอบถาม ตอนที ่ 2 

แบบสอบถามเก่ียวกับความคิดในการพัฒนาบุคลากรในโรงเรยีนสังกัดเทศบาลเทศบาลเมอืงชุมแสง ตอนท่ี 3 แบบสอบถาม

เก่ียวกับสุขภาพและปญหา ความตองการ และแนวทางการพัฒนาบุคลากร ตอนท่ี 4 แบบสัมภาษณผูอำนวยการ สถิติท่ีใช

ในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสังเคราะหเน้ือหา 

ผลการวิจัยพบวา (1) สภาพการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองชุมแสง โดยรวมอยูในระดับปาน

กลาง (2) ปญหาในการพัฒนาบุคลากรสวนใหญเก่ียวกับการขาดแคลนงบประมาณในการสงบุคลากรเขารับการอบรม 

บุคลากรไดรับการอบรมไมท่ัวถึง และเวลาในการจัดอบรมไมเหมาะสม (3) แนวทางในการพัฒนาบุคลากร พบวาควรมีการ

สำรวจความตองการ และความสนใจกอนการพัฒนาบุคลากร ควรมีการวางแผนพัฒนาบุคลากรไวในแผนปฏิบัติการ

ประจำป และควรใชโรงเรียนเปนสถานท่ีจัดอบรมหรือพัฒนาบุคลากร 

คำสำคัญ: การพัฒนาบุคลากร โรงเรียนเทศบาล 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research aimed (1)To development personnel in schools under mung Chum 

Saeng ( 2 ) To examine the state and problems personnel in schools under Muang Chum saeng ( 3 ) 

guidelines for the personnel development in the schools under Chum Saeng Municipality of Chum Saeng 

District in Nakhon Sawan Province, in 4 aspects including planning, doing as planned or as determined, 

checking or evaluating and improving and correcting. The population studied were the personnel in the 

schools under Chum Saeng Municipality of Chum Saeng District in Nakhon Sawan Province, totaling 77 

people. The instrument used for collecting the data was a questionnaire which was divided into 4 parts 

- Part 1: respondents’ general information; Part 2: a 5-point rating scale on the opinion of the personnel 

in the schools under Chum Saeng Municipality; Part 3: a 5-point rating scale on the state and problems, 
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demand with guidelines for personnel development and Part 4: questions to interview school directors. 

The statistics used for analyzing the collected data were frequency, percentage, mean, Standard 

Deviation and content analysis. 

The research results revealed that: ( 1 )  The development personnel in schools under Mung 

Chum Saeng in the overall were moderate level. (2) the state of the personnel development in the 

schools under Chum Saeng Municipality was practiced at moderate level. After item analysis, it was 

found that the aspect practiced at high level was checking or evaluating and the other 3 aspects at 

moderate level. The mean scores listed in order from the highest to the lowest included improving and 

correcting, doing as planned or as determined and planning; (3) the problems concerning personnel 

development were mainly about lack of budget to support the personnel to attend training courses, not 

all the personnel having an opportunity to attend training courses and the time of training courses was 

not suitable; and (4) The guidelines for personnel development included a survey for the demand and 

interest for personnel development should be carried out, planning for personnel development should 

be put in annual action plan and schools should be used as places for organizing seminars, training 

courses or personnel development..  

Keywords: Personnel Development, Schools under Municipality 

 

บทนำ 

 สภาพปจจุบันสังคมไดเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ทำใหประชาชนชาวไทย จำเปนตองปรับเปลี่ยนกระบวนการ

เรียนรู ใหเหมาะสม โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีการสื ่อสารและดานคมนาคม ทำใหมนุษยสามารถ

ติดตอสื่อสารกันไดทั่วโลก เปนผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกตลอดเวลาทั้งดานเศรษฐกิจการเมือง วัฒนธรรม 

รวมท้ังทางดานการศึกษา ทำใหมนุษยมีความจำเปนตองแสวงหาความรูใหมๆ เพ่ิมเติมข้ึนตลอดเวลาเพ่ือใหสามารถปรับตวั

เองใหปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข (สำนักงานคณะกรรมกา รการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน, 2551: 1) ทรัพยากรมนุษยจัดไดวาเปนทรัพยากรที่มีความสำคัญมาก ดังนั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) จึงไดมุงเนนการพัฒนาศักยภาพของคนใหมีคุณภาพ โดยมีเปาหมายในการพัฒนา

คุณภาพคนใหเปนคนดี มีคุณธรรม นำความรู เกิดภูมิคุมกัน เพื่อใหคนไทยทุกคนไดรับการพัฒนาทั้งทางรางการ จิตใจ 

ความรู ความสามารถ ทักษะ การประกอบอาชีพ และความมั่นคงในการดำรงชีวิต ครอบคลุมทุกกลุม เปาหมาย เพ่ือ

เสริมสรางศักยภาพใหกับตนเองที่จะนำไปสู ความเขมแข็งของครอบครัว ชุมชนสังคมไทย และทำใหประเทศชาติกาวหนา

ไปสูความเจริญรุงเรืองได (สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. ม.ป.ป.) ซึ่งสอดคลองกับ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไดกำหนดนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ ในสวนที่เกี่ยวกับการศึกษา ใน

มาตรา 81 ไววา “รัฐตองจัดการศึกษา อบรมและสนับสนุนใหเอกชนจัดการศึกษาอบรมใหเกิดความรูคูคุณธรรม จัดใหมี

กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแหงชาติ ปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สราง

เสริมความรูและปลูกฝงจิตสำนึกท่ีถูกตองเก่ียวกับการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรง

เปนประมุข สนับสนุนการคนควาวิจัย ในศิลปวิทยาการตางๆ เรงรัดพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนา

ประเทศ พัฒนาวิชาชีพครู และสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน ศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติ” ดังน้ัน ประเทศไทยจึงมีนโยบาย

การปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยข้ึนใหม โดยกำหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 7 วาดวย

ครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา และประกาศใชพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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พ.ศ. 2547 เพื่อพัฒนามาตรฐานวิชาชีพของครูหรือบุคลากรทางการศึกษาประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ.2542 ไดบัญญัติไวใหมีองคกรวิชาชพีครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา เปนองคกรอิสระภายใตการบริหาร

ของสภาวิชาชีพ ทำหนาที่กำหนดมาตรฐานวิชาชีพ กำกับ ดูแล การปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ เพ่ือ

พัฒนาวิชาชีพครู ตามมาตรา 81 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 (กระทรวงศึกษาธิการ. 2548: 8)  

 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 80 ใหมีการพัฒนา

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กอนแตงตั้งใหดำรงตำแหนงบางตำแหนงและบางวิทยฐานะ เพื่อเพิ่มพูนความรู 

ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม ในอันที่จะทำใหการปฏิบัติหนาที่ราชการเกิด

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความ กาวหนาแกราชการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดใน มาตรา 81 

ใหผูบังคับ บัญชามีหนาท่ีในการสงเสริม สนับสนุนผูใตบังคับบัญชา โดยการใหไปศึกษา ฝกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัย

และพัฒนาตามระเบียบท่ี ก.ค.ศ.กำหนด ในกรณีท่ีมีความจำเปนหรือเปนความตองการของหนวยงานเพ่ือประโยชนตอการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือวิชาชีพหรือคุณวุฒิขาดแคลน ผูบังคับบัญชาอาจสงหรือนุญาตใหขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาลาไปศึกษา ฝกอบรม หรือวิจัย โดยอนุมัติ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีไดรับมอบหมาย โดยให

ถือเปนการปฏิบัติหนาที่ราชการ และมีสิทธิไดเลื่อนขั้นเงินเดือนในระหวางลาไปศึกษา ฝก อบรม หรือวิจัย แลวแตกรณี 

(สำนักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, 2549) 

 จากการศึกษาขอมูลเบื้องตนของเทศบาลชุมแสง ดานการจัดการศึกษา จากรายงานการศึกษาของเทศบาล

ชุมแสง จากผลการประเมินของ สมศ. ดานการพัฒนาบุคลากร สำนักงานเทศบาลชุมแสง อยูในเกณฑดี แตยังคงตองมีการ

ปรับปรุงตอไป และอัตราสวนของบุคลากรที่ไดรับการอบรมสัมมนา เปรียบเทียบกับจำนวนบุคลากรทั้งหมด จำแนกเปน

รายปยังมีจำนวนนอย ซึ่งผูศึกษา เห็นวา อัตราสวนดังกลาวอาจจะมีสาเหตุ ในบริบทของนโยบาย การจัดการหรือปจจัย

อื่นๆ จากการสำรวจปญหาของโรงเรียนในภาพรวม พบวา บุคลากรในสังกัดเทศบาลวังน้ำเย็น ยังเขารับการอบรมสัมมนา

ไมทั่วถึง และการอบรมสัมมนาในแตละครั้งยังไมตรงกับความตองการของครูและบุคลากรในแตละบุคคล เนื่องจากครูแต

ละคนใหความรูท่ีแตกตางกัน จึงมีความตองการ ในการเสริมสรางทักษะท่ีไมเหมือนกัน ซึ่งปญหาเหลาน้ีไดสงผลกระทบตอ

การจัดการเรียนการสอนและบางครั ้งอาจทำใหเกิด การสิ้นเปลืองงบประมาณในการจัดอบรมสัมมนาในแตละครั้ง 

เนื่องจากไมไดมีการศึกษา ความตองการบุคลากรทางการศึกษาในแตละดาน ทำใหการอบรมสัมมนาในแตละครั้งไมไดผล

เทาท่ีควร เพ่ือใหสามารถพัฒนาบุคลาการ ใหตรงตามความตองการและเหมาะสมกับการเรียน การสอนในโรงเรียน ดังน้ัน 

ผูศึกษาจึงเห็นความจำเปนและสนใจเปนอยางยิ่งที่จะศึกษาวา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลวังน้ำเย็น มีแนวทางการพัฒนา

บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสายครูผูสอนของแตละโรงเรียนอยางไร เพ่ือใหสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมี

คุณภาพ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพ่ือกาวสูความเปนเลิศในการจัดการเรียนการสอนของสถานการศึกษาในสังกัดเทศ

บาเมืองชุมแสง จากความสำคัญและความจำเปนดังกลาวมาแลวน้ัน ทำใหผูศึกษามีความสนใจท่ีจะศึกษา สภาพการพัฒนา

บุคลากรของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองชุมแสง ในดานความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากรของโรงเรียนสังกัดเทศบาล

มืองชุมแสง ในดานความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากร ปญหา อุปสรรค และแนวทางในการพัฒนาบุคลากรใน

โรงเรียนที่สังกัดเทศบาลเมืองชุมแสง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค เพื่อที่จะนำผลการศึกษาเปนแนวทางในการ

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง การกำหนดนโยบายเพิ่มเติมในการวางแผนและการดำเนินการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา อีกท้ัง

จะไดนำผลการศึกษาครั้งน้ี เปนแนวทางในการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน อันจะสงผลถึงคุณภาพ

การจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลวังน้ำเย็น เพื่อสงเสริมการปรับปรุง มาตรฐานการประเมินของ สมศ. ตาม

มาตรฐานท่ี 7 ดานการพัฒนาบุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองชุมแสง และเปนไปตามเปาหมายของกรมสงเสริมการปกครอง

สวนทองถิ่น ในเรื่องการปรับปรุงมาตรฐานและหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลของขาราชการ พนักงานครูและบุคลากร

ทางการศึกษาสวนทองถ่ินตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจยั 

 1. เพื่อศึกษาสภาพของการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองชุมแสง อำเภออำเภอชุมแสง จังหวัด

นครสวรรค 

2. เพื่อศึกษาปญหา ความตองการและแนวทางในการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชุมแสง 

อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 ขอบเขตดานประชากร ไดแก บุคลากรในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมอืงชุมแสง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค 

รวมท้ังสิ้น 77 คน 

ตัวแปรที ่ศึกษา ไดแก การพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองชุมแสง อำเภอชุมแสง จังหวัด

นครสวรรค ไดกำหนดขอบเขตในการศึกษาไว 4 ดาน ตามทฤษฎี หรือหลักการบริหารแบบวงจรเดมมิ่ง หรือ PDCA ของ

เดมมิ่ง (Edward Deming) คือ ดานการวางแผน (Plan) ดานการปฏิบัติตามแผนหรือขั้นตอนที่วางไว (Do) ดานการ

ตรวจสอบ หรือการประเมินผล (Check) และดานการปรับปรุงและแกไข (Action) ของการดำเนินงานดานการพัฒนา

บุคลากรในโรงเรียนตนสังกัดเทศบาลเมืองชุมแสง 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ผูวิจัยไดดำเนินการวิจัย การพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองชุมแสง อำเภอชุมแสง จังหวัด

นครสวรรค กำหนดขอบเขตของการวิจัยไว 4 ดาน ตามทฤษฎี หรือหลักการบริหารแบบวงจรเดมมิ่ง (PDCA) ดังภาพท่ี 1  

ตัวแปรตน         ตัวแปรท่ีศึกษา 

 

 

  

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

  การวิจัยครั ้งน้ี มุงศึกษาการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองชุมแสง อำเภอชุมแสง จังหวัด

นครสวรรค ผูวิจัยไดดำเนินการตามข้ึนตอนดังตอไปน้ี 

  เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 ในการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งขอมูลในครั้งน้ี เปนการสรางแบบสอบถามและแบบสัมภาษณโดยแบงออกเปน มี 

3 ตอน ดังน้ี 

  ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบ ลักษณะเปนแบบเลือกตอบ (Check List) และกรอกขอมูลตาม

สภาพจริง 

ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ เพื่อสอบถามความคิดเห็น

เกี่ยวกับสภาพการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองชุมแสง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค และในแตละ

การพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน

สังกัดเทศบาลเมืองชุมแสง  

อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค 

หลักการบริหารแบบวงจรเดมมิ่ง (PDCA) 

1. ดานการวางแผน (Plan) 

2. ดานการปฏิบัติตามแผนหรือข้ันตอนท่ีวางไว (Do) 

3. ดานการตรวจสอบหรือการประเมิน (Check) 

4. ดานการปรับปรุงและแกไข (Action) 
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คำถามมีการตรวจตามเกณฑกำหนดประมาณคาตามแบบของลิเคอร (Likert Scale) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 32) โดย

กำหนดน้ำหนักคะแนนคาระดับ ดังน้ี 

   5 หมายถึง มีการปฏิบัติมากท่ีสุด 

   4 หมายถึง มีการปฏิบัติมาก 

   3 หมายถึง มีการปฏิบัติปานกลาง 

   2 หมายถึง มีการปฏิบัตินอย 

   1 หมายถึง มีการปฏิบัตินอยท่ีสุด 

   ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามแบบปลายเปด (Open Ended) เพื่อศึกษาความคิดเห็นเพิ่มเติมสอบถามเกี่ยวกับ

สภาพปญหา ความตองการ และแนวทางการพัฒนาบุคลากร ใหผูตอบสามารถแสดงความคิดเห็นตามทัศนะของตนเอง 

 การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 

 การสรางเครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลครั้งน้ี ผูวิจัยไดดำเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี  

1. ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของกับรายละเอียดโรงเรียน ท้ัง 4 ดาน คือ  

1.1 ดานการวางแผน   

1.2 ดานการปฏิบัติตามแผนหรือข้ันตอนท่ีวางไว 

1.3 ดานการตรวจสอบหรือการประเมิน  

1.4 ดานการปรับปรุงและแกไข  

  2. ศึกษาการสรางแบบสอบถามและแบบบันทึกการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของจากเอกสาร ตำรา และงานวิจัยท่ี

เกี่ยวของ แลวนำขอมูลที่ไดจากการวิจัยและนำเครื่องมือของ มธุรสณี กวางทอง (2551) มาเปนแนวทางในการสราง

แบบสอบถาม  

  3. นำแบบสอบถาม เสนออาจารย ที ่ปรึกษาสารนิพนธ เพื ่อตรวจสอบความถูกตอง รับขอเสนอแนะและ

ดำเนินการปรับปรุงแกไข  

4. นำแบบสอบถาม เสนอผูเชี่ยวชาญ จำนวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา และความถูกตองทาง

ภาษาแลวทำการวิเคราะหความสอดคลอง โดยการคำนวณคา IOC (Index of Item Objective Congruence ) ผลการ

ตรวจสอบทุกขอของแบบสอบถามมีคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1  

5. นำแบบสอบถาม ที่ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอของผูเชี ่ยวชาญเรียบรอยแลวไปทดลองใช (Try out) กับ

บุคลากรในกลุมโรงเรียนฝงนที นำขอมูลที่ไดมาวิเคราะหความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามไดคาความเชื่อมั่น

เทากับ 0.87 แลวจึงทำการจัดทำชุดแบบสอบถามฉบับจริงแลวนำไปเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 

การรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมลูในการศึกษาในครั้งน้ี ผูศึกษาไดดำเนินการเก็บรวมรวบขอมลูตามข้ันตอนและวิธีการดังน้ี 

 1. ขอความอนุเคราะหจากคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพื่อจัดทำหนังสือขอความรวมมือใน

การเก็บขอมูลไปยังโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองชุมแสง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค 

 2. จัดเก็บขอมูลดวยตนเอง โดยการจัดสงหนังสือขอความรวมมือโรงเรียน และนัดวัน เวลา ที่จะมาขอรับ

แบบสอบถามคืนดวยตนเอง 

 3. ตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถามที่กลับคืนมา จำนวน 77 ฉบับ ทุกฉบับมีความถูกตองสมบูรณ และ

ทำการวิเคราะหขอมูล 
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การวิเคราะหขอมูล 

 1. ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม ผู ศึกษาไดทำการวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยคอมพิวเตอรตามโปรแกรม

สำเร็จรูป และนำเสนอสถิติพรรณนาวิเคราะห (Descriptive Analysis) พรอมตารางรอยละ ความถี่ คาเฉลี่ย และสวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน ดังตอไปน้ี 

 ตอนท่ี 1 สอบถามสถานภาพของผูตอบ ลักษณะเปนแบบเลือกตอบ (Check List) วิเคราะหขอมูล โดยการแจก

แจงความถ่ี คำนวณหาคารอยละ 

ตอนท่ี 2 สอบถามขอมูลเกี่ยวกับสภาพปจจุบันของการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนวิเคราะหโดยการแจกแจง

ความถี่ คำนวณหาคารอยละ หาคาเฉลี่ย (μ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) นำเสนอขอมูลในรูปตารางประกอบคำ

บรรยาย การแปลความหายโดยอิงเกณฑการแปลความหมาย ตามแนวคิดของลิเคิอรท (บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 41) ซึ่ง

กำหนดเกณฑการแปลความหมายไว ดังน้ี 

 คาคะแนนเฉลี่ยระหวาง 4.51-5.00 หมายถึง มีการปฏิบัติมากท่ีสดุ 

คาคะแนนเฉลี่ยระหวาง 3.51-4.49 หมายถึง มีการปฏิบัติมาก 

คาคะแนนเฉลี่ยระหวาง 2.51-3.49 หมายถึง ปฏิบัติปานกลาง 

คาคะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.51-2.49 หมายถึง ปฏิบัตินอย 

คาคะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.00-1.50 หมายถึง ปฏิบัตินอยท่ีสดุ 

 ตอนท่ี 3 ขอมูลเกี่ยวกับปญหาและแนวทางการแกไข การพัฒนาบุคลากร นำมาวิเคราะห โดยการแจกแจง

ความถ่ี คำนวณหารอยละ และสังเคราะหเน้ือหาในประเด็นท่ีเปนคำถามปลายเปด 

  2. ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ ผูศึกษาไดนำมาสังเคราะหเนื้อหาตามประเด็นที่ตอบ นำเสนอขอมูลในรูปแบบ

การบรรยาย 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 สถิต ิท ี ่ ใช ในการว ิเคราะหข อม ูลการพัฒนาบุคลากรในโรงเร ียนส ังก ัดเทศบาลเม ืองชุมแสง อำเภอ 

ชุมสง จังหวัดนครสวรรค  

  1. คารอยละ (Percentage) ไดคำนวณเรื่อง เพศ อายุ สถานภาพสมรส และรดับการศึกษา 

  2. คาเฉลี่ย (µ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) ใชสำหรับวิเคราะหระดับการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนสังกัด

เทศบาลชุมแสง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค ใน 4 ดาน ไดแก 1) ดานการวางแผน 2) ดานการปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว 

3) ดานการตรวจสอบหรือการประเมิน และ 4) การปรับปรุงและแกไข 

 

ผลของการวิจัย  

 1. บุคลากรในสังกัดของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองชุมแสง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค ผูตอบแบบสอบถาม

จำแนกตามเพศ เพศชาย จำนวน 18 คน รอยละ 23.38 และหญิง จำนวน 59 คน รอยละ 76.62 จำแนกตามอายุ อายุ 21 – 25ป 

จำนวน 9 คน รอยละ 11.69อายุ 26 – 35ป จำนวน 25 คน รอยละ 32.48 และอายุ 36 – 45 จำนวน 26 คน รอยละ 33.77 และ

อายุ 46 ปขึ้นไป จำนวน 17 คน รอยละ 2206 จำแนกตามสถานภาพการสมรส โสด จำนวน 38 คน รอยละ 49.35 และสมรส 

จำนวน 39 คน รอยละ 50.65 จำแนกตามระดับการศึกษา อนุปริญญาหรือเทียบเทา จำนวน 2 คน รอยละ 2.60 ปริญญาตรี 

จำนวน 51 คน รอยละ 66.23 ปริญญาโท จำนวน 24 คน รอยละ 31.17 ควรใชโรงเรียนเปนสถานท่ีจัดอบรมหรือพัฒนาบุคลากร

รอยละ71.43 ( f = 55) ตามลำดับ 

 2. การพัฒนา บุคลากรในสังกัดของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองชุมแสง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค ตามทฤษฏี

การบริหารแบบ PDCA ไดผลการวิเคราะห ดังน้ี 
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2.1 สภาพการวางแผนการพัฒนาบุคลากร พบวา การพัฒนาบุคลากรดานการ 

วางแผนในภาพรวม มีการปฏิบัติระดับปานกลาง หากพิจารณาเปนรายการ พบวา โรงเรียนใหโอกาสบุคลากรในการเสนอแนะ

ขอมูลเกี่ยวกับปญหาและความตองการพัฒนาบุคลากร ในรูปแบบการใหขอมูลในที่ประชุมของโรงเรียน มีการปฏิบัติมาก สวน

การมีสวนรวมในการกำหนดนโยบายการพัฒนาบุคลากร มีการปฏิบัติปานกลาง 

2.2 สภาพการดำเนินการตามแผนการพัฒนาบุคลากร พบวา การพัฒนา 

บุคลากรของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองชุมแสง ดานการดำเนินการในภาพรวม มีการปฏิบัติระดับปานกลาง หากพิจารณา

เปนรายการ พบวา มีการพัฒนาบุคลากรเปนหมูคณะ โดยใชรูปแบบการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ มีการปฏิบัติมากท่ีสุด สวน

การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน มีการปฏิบัตินอย ในสวนของการมีสวนรวมรับผิดชอบในดานอาคารสถานท่ี มีการปฏิบัติมาก 

ขณะที่มีการใชวิทยากรจากภายนอกในการพัฒนาบุคลากร มีการปฏิบัติมาก และใชรูปแบบในการนิเทศ ในการพัฒนา

บุคลากรเนนในดานวิชาการมาก ตรงกันขามกับดานการบริหารจัดการท่ีมีการเนนเน้ือหานอย 

2.3 สภาพการตรวจสอบการพัฒนาบุคลากร พบวา การดำเนินการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง

ชุมแสง ดานการตรวจสอบในภาพรวม มีการปฏิบัติมาก หากพิจารณาเปนรายการ พบวา มีการสรุปผลการดำเนินงานตาม

แผนพัฒนาบุคลากร ปฏิบัติมากที่สุด สวนการกำหนดแนวทางในการตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาบุคลากร 

ปฏิบัติปานกลาง 

2.4 สภาพการปรับปรุงแกไขการพัฒนาบุคลากร พบวา โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองชุมแสง สวนใหญ มีการ

ปฏิบัติมาก หากพิจารณาเปนรายการ พบวา โรงเรียนไดนำผลการประเมินมาวิเคราะห เพ่ือปรับปรุงแกไขหลังจากดำเนินการ

ตามโครงการ ปฏิบัติมากที่สุด สวนการนำระบบการจัดการความรู(Knowledge Management: KM) มาพัฒนาบุคลากรใน

โรงเรียนน้ัน มีการปฏิบัตินอย 

  3. ความคิดเห็นเพิ่มเติมของบุคลากรที่ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปญหา ความตองการ และแนวทางในการ

พัฒนาบุคลากร สรุปไดดังน้ี 

3.1 ความคิดเห็นดานปญหาในการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองชุมแสง พบวา ปญหาในการ

พัฒนาบุคลากรในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองชุมแสง สวนใหญเกี่ยวกับการขาดงบประมาณในการสงบุคลากรเขารับการ

อบรม รองลงมาไดแก บุคลากรไดรับการอบรมไมท่ัวถึง และการเลือกเวลาในการจัดอบรมไมเหมาะสม 

3.2 ความตองการในการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองชุมแสงพบวา สวนใหญตองการให

สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร รองลงมาคือ ตองการทุนการศึกษาของทางราชการในการศึกษาตอในระดับสูง

ข้ึน และ ตองการใหสำรวจความตองการกอนการพัฒนาบุคลากรตามลำดับ 

3.3 แนวทางในการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองชุมแสง พบวา ผูตอบแบบสอบถามเสนอ

แนวทางในการพัฒนาบุคลากร คือ ควรมีการสำรวจความตองการ และความสนใจกอนการพัฒนาบุคลากร รองลงมา ควรมี

การวางแผนในการพัฒนาบุคลากรไวในแผนปฏิบัติการประจำป และควรใชโรงเรียนเปนสถานที่จัดอบรมหรือพัฒนา

บุคลากร ตามลำดับ 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลของการวิจัย เรื ่อง การพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชุมแสง อำเภอชุมแสง จังหวัด

นครสวรรค มีขอคนพบและประเด็นท่ีนำมาอภิปรายผล ดังน้ี 

1. การพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชุมแสง อำเภอชุมแง จังหวัดนครสวรรค ท้ัง 4 ดาน ดังน้ี 

1.1 ดานการวางแผนการพัฒนาบุคลากร ผลการศึกษาพบวา กอนกาวางแผนการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนไดเปด

โอกาสใหบุคลากรเสนอแนะขอมูลเกี่ยวกับปญหาและความตองการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบของการใชขอมูลในที่ประชุมของ
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โรงเรียน และสนทนาใหขอเสนอแนะไมเปนทางการ มีการปฏิบัติมาก แลวจึงจัดทำเปนแผนพัฒนาประขำป ซึ่ง อรพรรณ พรสีมา

(2547:3-4) วิจัยพบวา ความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรน้ัน คือการใหผูเขารับการอบรมหรือพัฒนา ไดรับความรู ความเขาใจท่ี

ถูกตองเก่ียวกับองคกร แบะงานท่ีทำท้ังดานนโยบาย ภาระหนาท่ี ระเบียบปฏิบัติ และสิทธิประโยชนตางๆท่ีพึงไดรับจากองคกร 

เพ่ือพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีของบุคลากร ชวยลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน โดยท่ีขาดความรู 

ประสบการณในงานท่ีทำ ดังน้ัน องคกรหรือหนวยงานตางๆ จึงใหความสำคัญตอการพัฒนาบุคลากรเปนอยางยิ่ง และหากมีการ

วางแผนที่ดีแลว การพัฒนาบุคลากรยอมไดผลตามที่ไดตั้งเปาหมายไว จึงจำเปนอยางยิ่งที่ตองตระหนักถึงปญหาและความตอง

ของการพัฒนาบุคลากรในสังกัด เพื่อใชกำหนดเปนทิศทาง วัตถุประสงค และเปาหมาย ในการพัฒนาไดอยางถูกตอง ทั้งน้ี 

สอดคลองกับ นงลักษณ สินสืบผล (2541:15) ที ่ไดกลาววา การพัฒนาบุคลากรนั้น จะมีเทคนิค วิธีการที่แตกตางกัน มี

จุดมุงหมายที่แตกตางกัน แตอยางไรก็ตาม การพัฒนาจะตองเริ่มตนดวยการวิเคราะห คนปญหา และความตองการของการ

พัฒนา กำหนดจุดมุงหมายรวมกัน  

1.2 ดานการดำเนินการพัฒนาบุคลากร ผลการศึกษาพบวา มีการพัฒนาบุคลากรเปนหมูคณะโดยใชรูปแบบการ

พัฒนาอบรมเชิงปฏิบัติการมากท่ีสุด สอดคลองกับดนัย เทียนพุฒ (2541:10) ท่ีไดใหความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร โดยพูดไว 

2 ความหมาย คือความหมายแรกเปนเรื่องของการฝกอบรม (Training) ตามที่ทุกคนเขาใจ เชน อบรมในงาน (On-The-Job-

Training) การจดัอบรมภายใน (In-House-Training) การสงอบรมไปภายนอก (Off-The-Job-Training) และอ่ืนๆ ลวนเปนวิธีการ

พัฒนาบุคลากร แตวิธีที่สะดวกและประหยัด คือ วิธีการฝกอบรม ซึ่งหนวยงานหรือองคกรตางๆ ก็นิยมใชอยูเสมอ สวนการ

พัฒนาบุคลากรโดยใชการหมุนเวียนสับเปลี่ยนงานมีการปฏิบัตินอย ท้ังน้ีอาจเปนเพราะไมสอดคลองกับวัฒนธรรมในองคกรของ

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชุมแสง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค เพราะผูถูกสับเปลี่ยนงาน อาจรูสึกสงสัยวาทำไมตอง

สับเปลี่ยนงานที่ตนเองเคยปฏิบัติ และอาจทำใหเสียเวลา ในดานการพัฒนาบุคลากรดวยตนเองใชรูปแบบการสงเสริมใหทำ

โครงงานวิจัย มีการปฏิบัตินอย ซึ่งขัดแยงกับความตามนัยแหงมาตรา 30 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา แหงพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 (แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2545) ท่ีระบุใหสถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของผูสอน

และสงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน(กระทรวงศึกษาธิการ 2546: 8) ทั้งนี้อาจเปนเพราะโรงเรียน

มุ งเนนพัฒนาทักษะวิชาการมาก หรือมิไดสอบถามความตองการ ความสนใจในการพัฒนางานของบุคลากร เชน ดาน

ความกาวหนาในวิชาชีพ หรือการทำโครงการวิจัย สอดคลองกับ บุญเตือน เกษศรี (2553) ไดศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนา

บุคลากรในองคการบริหารสวนจังหวัดสิงหบุรีพบวาสวนมากตองการพัฒนาบุคลากรดานการฝกอบรม 

1.3 ดานการตรวจสอบการพัฒนาบุคลากร ผลการศึกษาพบวา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชุมสง อำเภอชุมแสง 

จังหวัดนครสวรรค มีการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรมากท่ีสุด สอดคลองกับ สุรินทร สวางอารมณ (2541: 96) 

ที่ไดทำการศึกษาเรื่อง การศึกษาพัฒนาบุคลากรครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร พบวา โรงเรียนสวนมากให

ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน รวมท้ังมีการประเมินผลจากการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนมีการประเมินผลจากการ

พัฒนาที่เกิดขึ้นกับตัวบุคลากร หนวยงาน และการปฏิบัติหนาที่ สวน ธงชัย อยูวงษอั๋น (2544: 87) พบวา การประเมินผลการ

พัฒนาบุคลากรน้ัน ผูบริหารจัดใหมีการประเมินผลการพัฒนา โดยใชวิธีการสังเกตพฤติกรรมของบุคลากร 

1.4 ดานการปรับปรุงแกไขการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชุมแสง อำเภอชุมแสง จังหวัด

นครสวรรค สวนใหญมีการนำผลการประเมินมาวิเคราะห เพื่อปรับปรุงแกไข หลังจากดำเนินการตามโครงการที่กำหนดไวแลว 

และมีการนำผลการประเมินรายบุคคลมาพิจารณาประกอบการพิจารณาความดีความชอบ หรือ ประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน

ของบุคลากรดวย จึงเปนการจัดระบบสวัสดิการและขวัญกำลังใจ สามารถเปนเครื่องมือใหบุคลากรในสังกัดอยากพัฒนาตนเอง 

หรือหากพบขอบกพรองก็จะหาทางแกไขการดำเนินการ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ สำราญ ถาวรยุศม(2541:79)ที่ไดกลาววา 

ครู ถึงแมจะมีคุณภาพ ประสิทธิภาพมีทัศนคติท่ีดีแลว ก็ไมไดหมายความวาจะหยุดการพัฒนาตนเองเพราะการพัฒนานอกจากจะ

เปนการเพ่ิมพูนความรู ความสามารถและประสบการณแลว ยังเปนการกระตุนเตือนใหรูสึกสำนึกในหนาท่ี ความรับผิดชอบใหมี
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อยูตลอดเวลา ดวยเหตุผลท้ังสองประการน้ี จึงจำเปนตองมีการพัฒนาครูไปอยางตอเน่ืองและเปนระบบ หากพบขอผิดพลาด หรือ

ขอควรปรับปรุง ก็ตองมีการปรับปรุงแกไขตอไป 

2. ปญหาในการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองชุมแสง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค นั้น พบวา 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ แสดงความคิดเห็นวา งบประมาณดานการพัฒนาบุคลากรยังไมเพียงพอ ซึ่งบางครั้งเปนการพัฒนา

ที่สำคัญ แตขาดแคลนงบประมาณ ก็ไมสามารถเขารับการพัฒนาได อีกทั้งไดพบปญหาดานงบประมาณ คืองบประมาณไม

เพียงพอ บุลากรขาดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานและการสั่งงาน การจัดอบรมและพัฒนาบุคลากรไมตอเน่ือง ซึ่งเปนปญหา

คลายกัน 

3.ความตองการในการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองชุมแสง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค คือ 

ตองการใหหนวยงานจัดหางบประมาณสนับสนุนใหเพียงพอ ตองการทุนการศึกษาเพ่ือการศึกษาตอในระดับสูงข้ึน และหากจะมี

การพัฒนาบุคลากร ตองมีการสำรวจความตองการกอนทุกครั้ง เพ่ือใหตรงกับความตองการของผูเขารับการพัฒนา สอดคลองกับ

งานวิจัยของ สุรินทร สวางอารมณ(2541:78) ที่ไดทำการศึกษาเรื่อง การศึกษาพัฒนาบุคลากรครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด

กรมสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานคร พบวา ความตองการและความจำเปนในการพัฒนาบุคลากรนั้น ตองมีการวางแผนการ

พัฒนากอนที่จะมีการพัฒนาบุคลากร ควรมีการสำรวจความตองการ และตองมีการประเมินผลดวยซึ่งสอดคลองกับประเด็นท่ี

ผูตอบไดแสดงความคิดเห็นไว อีกทั้ง ตองการใหมีการสำรวจความตองการในการพัฒนา และมีความตองการทุนการศึกษาของ

ทางราชการ เพื่อศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น ความตองการเหลานี้ เปนความตองการของบุคลากรทั่วไป ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย

ของ ธงชัย อยูวงษอั๋น ที่ไดศึกษาสภาพและปญหาการพัฒนาบุคลากร ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการ

ประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ธงชัย อยูวงษอ๋ัน(2544:82) พบวา การพัฒนาบุคลากรน้ัน ตองมีการสำรวจความตองการ ความ

จำเปนในการพัฒนาบุคลากร การวางแผนการพัฒนาบุคลากรตองมีคณะกรรมการผูรับผิดชอบโครงการเปนผูจัดทำ โดยใชวิธีการ

สำรวจความตองการ เพ่ือใชเปนแนวทาง และกำหนดวัตถุประสงค สอดคลองกับงานวิจัยของ บุญเตือน เกษศรี (2553) ไดศึกษา

เรื่อง แนวทางการพัฒนาบุคลากรในองคการบริหารสวนจังหวัดสิงหบุรี พบวาสวนมากตองการพัฒนาบุคลากรดานการฝกอบรม 

รองลงมาตองการศึกษาตอ และการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ดานเนื้อหาการพัฒนา ผูใหขอมูลที่สำคัญตองการพัฒนาดาน

ระเบียบ กฎหมาย ดานวิธีการบริหารงานบุคคล และใชระยะเวลาในการพัฒนา 1 - 2 วัน , 3 - 5 วัน  

4. แนวทางในการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองชุมแสง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค นั้น พอจะ

อภิปรายไดวา มีแนวทางที่ผูตอบไดนำเสนอไวคือ ควรมีการวางแผนการพัฒนาบุคลากรและบรรจุโครงการไวในแผนปฏิบัติงาน

ประจำปของโรงเรียนทุกป ควรมีการศึกษาความตองการและความสนใจในการพัฒนาบุคลากรทุกดานตามความเหมาะสม และ

เพื่อประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนควรใหความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะจัดหางบประมาณ 

และสงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรเขารับการพัฒนา ตามโอกาสตางๆอยางสม่ำเสมอ โรงเรียนควรจัดหองสื่อเทคโนโลยีและ

สารสนเทศใหทันสมัย สามารถใชหองสื่อเปนแหลงเรียนรู และสามารถคนควาหาความรูใหมๆ เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 

ซึ่งจะสงผลถึงประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน และโรงเรียนควรมีการหมุนเวียนหนาที่ความรับผิดชอบของบุคลากรใน

โรงเรียนบาง เพ่ือใหเกิดการเรียนรูแลกเปลี่ยนประสบการณของบุคลากรในโรงเรียน 

 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะท่ัวไป  

 ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนน้ัน ผูศึกษาขอเสนอแนะ ดังน้ี  

1. กอนมีการพัฒนาบุคลากรน้ัน ควรมีการวางแผนโดยการสำรวจความตองการพัฒนาของแตละบุคคลแลว ควร

นำผลการสำรวจน้ันไปใช เพ่ือใหการพัฒนาน้ันไดผลอยางจริงจัง  
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2. การจัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนนั้น บุคลากรหรือครูผูสอน ผูบริหารสถานศึกษานั้นตองเขียน

โครงการรวมกัน ทุกคนมีสวนรวมในการกำหนดจุดประสงค เนื้อหาหลักสูตร เพื่อใหครอบคลุมหลายดาน และควรเนน

ทักษะวิชาการ เทคนิคการสอนแบบใหมๆ ควรกำหนดใหโครงการพัฒนาบุคลากรเปนโครงการท่ีสำคัญ ยอมทุมงบประมาณ

ใหกับโครงการดังกลาว เพ่ือสงผลถึงคุณภาพการศึกษาของเด็กนักเรียนตอไป 

3. บุคลากรทุกคนควรมีสวนรวม ตั้งแตการวางแผนการดำเนินงาน การตรวจสอบและการปรับปรุงแกไข เพ่ือการ

พัฒนาที่มีประสิทธิภาพ และควรสงเสริมใหบุคลากรพัฒนาตนเอง โดยการศึกษาหาตำรา คูมือครูใหมๆ ทันสมัยมาศึกษา 

เพ่ือสงเสริมความรู ทักษะ เทคนิคใหมๆอยูเสมอ 

4. หนวยงานตนสังกัดควรใหความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร โดยการจัดสรรงบประมาณใหอยางเพียงพอ และ

ประเมินผลหลังสิ้นปงบประมาณ เพ่ือเกิดการเปรียบเทียบความคุมคา และเพ่ือปรับปรุงแกไขในปงบประมาณตอไป 

5. หนวยงานตนสังกัดควรคำนึงถึงเวลาในการจัดดวย ควรใชเวลาในวันหยุดราชการ หรือระหวางปดภาคเรียน 

และชวงเวลาท่ีดำเนินการพัฒนา ควรใหสอดคลองเหมาะสมกับเรื่องท่ีดำเนินการพัฒนา คือไมมากหรือนอยเกินไป 

6. ผูบริหารสถานศึกษา ควรมีการวางแผนการประเมินผลที่ชัดเจน โดยทำไวเปนลายลักษณอักษร และมีการ

ติดตามผลการพัฒนาบุคลากรอยางจริงจัง ไมปลอยปละละเลย และนำผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงแกไขในครั้ง

ตอไป 

ขอเสนอแนะในการทำวิจัยคร้ังตอไป  

จากผลการศึกษารั้งนี้ ผูศึกษาขอเสนอแนะขอคิดเห็นบางประการ อันจะเปนประโยชนตอผูบริหารสถานศึกษา

และหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการบริหารการศึกษา รวมท้ังอาจเปนประโยชนตอการศึกษา ดังตอไปน้ี 

1. ควรวิจัยเปรียบเทียบระหวางโรงเรียนในสังกัดเทศบาล หรือองคการปกครองสวนทองถ่ินกับกลุมโรงเรียนในสังกัดอ่ืน 

เพ่ือหาจุดเดนในการพัฒนาบุคลากรท่ีจะนำไปใชประโยชนตอไป 

2. ควรวิจัยเรื่องน้ีเพ่ือเปรียบเทียบความคิดเหน็ของผูบริหารและครูผูสอน หรือบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือใหเห็น

ความแตกตางท่ีชัดเจน 

 3. การวิจัยครั้งตอไป ควรขยายกรอบพ้ืนท่ีในออกไปในวงกวางในระดับจังหวัด หรือเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
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