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บทคัดยอ 
 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาภูมิหลังและความคิดเห็นดานการศึกษาของบุคลากรทาง
การศึกษา 2) เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการศึกษาตอของบุคลากรทางการศึกษา และ 3) เพื่อศึกษาถึง
ประโยชนของการศึกษาตอทั้งตอตัวบุคลากรและสถาบัน กลุมผูใหขอมูล ไดแก บุคลากรทางการศึกษา
วิทยาลัยแสงธรรมจํานวน 17 คน การเก็บรวบรวมขอมูลใชแบบสอบถาม การวิเคราะหขอมูลใชคาความถี่ 
รอยละ  
  

ผลการวิจัยพบวา 
 1. ดานความตองการศึกษาตอบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยแสงธรรมมีความสนใจที่จะเขาศกึษาตอ
ในระดับการศึกษาที่สูงกวาปจจุบันจํานวน 9 คน(รอยละ 52.9) และไมสนใจที่จะเขาศึกษาตอในระดับ
การศึกษาที่สูงกวาปจจุบันจํานวน 8 คน(รอยละ 47.10) สําหรับบุคลากรที่ไมสนใจศึกษาตอเนื่องจากให
เหตุผลวาอายุมาก จํานวน 4 คน(รอยละ 50.00) นอกจากนี้เหตุผลที่ไมสนใจที่จะศึกษาตออันดับรองลงมาคือ
ไมมีเงิน มีจํานวน 2 คน(รอยละ 25.00)  

2. บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยแสงธรรมที่ตองการศึกษาตอมีความประสงครับทุนสนับสนุนใน
การศึกษาจากตนเองมากที่สุดจํานวน 7 คน(รอยละ 88.89) รองลงมาคือกูยืมจํานวน 4 คน(รอยละ 44.44) 
อันดับสามคือจากหนวยงานที่ทํางานอยูจํานวน 3 คน(รอยละ 33.33) โดยมีคาใชจายเฉลี่ยในแตละภาค
การศึกษาจํานวน 500,000 บาทมากที่สุดจํานวน 3 คน(รอยละ 33.33) รองลงมาคือจํานวน 30,000 บาทและ
จํานวน 50,000 บาทจํานวน 2 คน(รอยละ 22.22) ซ่ึงจะศึกษาตอในปการศึกษา2553 มากที่สุดจํานวน 4 คน
(รอยละ 44.44) รองลงมาคือปการศึกษา 2554 จํานวน 3 คน(รอยละ 33.33)  

3. ดานปจจัยที่มีอิทธิพลในการศึกษาตอของบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยแสงธรรมเห็น
ความสําคัญวาตองการเพิ่มเติมความรูใหมมากที่สุดจํานวน 8 คน(รอยละ 88.89) รองลงมาคือตองการเพิ่มวุฒิ
การศึกษาจํานวน 7 คน(รอยละ 77.78) นอกจากนี้บุคลากรทางการศึกษาใหเหตุผลท่ีเลือกหลักสูตรใน
การศึกษาตอวาเนื้อหาวิชาในหลักสูตรเปนประโยชนกับงานที่ทําอยูจํานวน 8 คน(รอยละ 88.89) รองลงมา
คือเนื้อหาวิชาในหลักสูตรคาดวาจะเปนประโยชนกับงานที่จะทําในอนาคตจํานวน 7 คน(รอยละ 77.78) และ
เหตุผลในการเลือกสถาบันที่จะศึกษาตอคือมีหลักสูตรที่เปดสอนตรงกับความตองการที่จะเรียนจํานวน 8 คน
(รอยละ 88.89) รองลงมาคือช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยจํานวน 7 คน(รอยละ 77.78) 
 
คําสําคัญ :   1) ความตองการ 2) การศึกษาตอ 3) บุคลากรทางการศึกษา 4)วิทยาลัยแสงธรรม 
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Abstract 
  

 This research has the objectives as follows; 1) To study the background and opinions of 
educational staffs; 2) To study the conditions effecting to get the further education of educational staffs 
and 3) To study the benefits of education for staffs and their institute. The informants are 17 Saengtham 
College's educational staffs, information collection by the questionnaire and information analysis by 
percentage frequency. 
 The research found that; 
 1)  The requirement of further education  There are  9 persons (52.90%) of Saengtham 
College's educational staffs interested to get higher education. There are 8 persons (47.10%) not interested 
to get higher education, because of the old age and no money for 4 persons (50.00%) and 2 persons 
(25.00%) respectively. 
 2)  The requirement of budget support  There are 7 persons (88.89%) want to spend own 
money for further education. There are 4 persons (44.44%) want to get the loan, and 3 persons (33.33%) 
want the contribution from their office. The average expenses for a semester are 500,000 30,000 and 
50,000 bath for 3 persons (33.33%), 2 persons (22.22%) and 2 persons (22.22%) respectively. There are 4 
persons (44.44%) wish to study in 2010 and 3 persons (33.33%) in 2011 
 3)  The conditions effecting to get the further education There are 8 persons (88.89%)  want to 
add the new knowledges and 7 persons (77.78%) want to have higher certification. As for the reasons of 
course selection, 8 persons (88.89%) thought that it is advantageous for current work and 7 persons 
(77.78%) expected that it will be advantageous for future work. Besides, the reasons of institute selection 
are the according course and institute reputation for 8 persons (88.89%) and 7 persons (77.78) respectively. 

 
Keywords :   1) The Requirement        2) Further Education  

3) Educational Staff                   4) Saengtham College 
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ตามที่วิทยาลัยแสงธรรมไดมุงมั่นและเห็นความสําคัญของ “บุคลากร” เพื่อพัฒนาบุคคลที่มีความ
สนใจในการทํางานดานศาสนา มุงเนนการศึกษาอบรมเพื่อเตรียมศาสนบริกรของคริสตศาสนา  ตลอดจน
เตรียมบุคลากรดานการสอนขอความเชื่อของคริสตศาสนา ตามวิสัยทัศนที่วา “วิทยาลัยแสงธรรม เปนแหลง
ความรูที่ใหแสงสวางสองทางชีวิตของมนุษย และจรรโลงคุณงามความดีของสังคมตามหลักธรรมของคริสต
ศาสนา”  

 

รายงานวิจัยเร่ือง ความตองการศึกษาตอของบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม จัดเปน
งานวิจัยเชิงสํารวจ ที่มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการศึกษาของบุคลากรและรวมถึง
ประโยชนของการศึกษาตอทั้งตัวบุคลากรและสถาบัน ผลการวิจัยคร้ังนี้จะทําใหไดขอมูลท้ังเชิงปริมาณและ
คุณภาพเพื่อใหผูเกี่ยวของไดใชเปนขอมูลพื้นฐานเพื่อประกอบการพิจารณาในเชิงนโยบายตอไป 

 

คณะผูวิจัยใครขอกราบขอบพระคุณ ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรม     
ที่กรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถามเปนอยางดี  รวมทั้งเจาของเอกสาร ตํารา และงานวิจัยทุกทานที่ผูวิจัยได
นําขอมูลมาใชศึกษา อางอิง  

 

คณะผูวิจัย หวังเปนอยางยิ่งวา  ผลการวิจัยครั้งนี้จะเปนประโยชนอยางมากสําหรับบุคลากรทาง
การศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรม เพื่อใหการดําเนินงานดังกลาวมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถสรางเสริม
ศักยภาพและเปดโลกทัศนไดอยางเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมปจจุบัน รวมถึงการเปนผูนําในสังคม
ที่มีความรูและทักษะที่สอดคลองกับบทบาทหนาที่ ขององคกรคริสตศาสนาคาทอลิกไดอยางตอเนื่อง 

 
 

คณะผูวจิัย 
  กรกฎาคม  2552 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
  

หัวใจขององคกร คือ “บุคคล” การพัฒนาองคกรที่สําคัญที่สุด คือ การพัฒนาบุคคลอยางตอเนื่อง 
เพื่อพัฒนาศักยภาพภายในของบุคคล เมื่อบุคคลเจริญ มีการพัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่อง จะทําใหองคกรนั้น
เจริญเติบโตอยางยั่งยืน 
  

การศึกษา เปนเครื่องมือสําคัญของการพัฒนาบุคคล  ใหรูจักคิดอยางเปนระบบ มีเหตุ มีผลในการ
ดําเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน  การสงเสริมบุคลากรที่ดีที่สุด คือ การสงเสริมใหมีการศึกษาอยางตอเนื่อง  
เพื่อเปนเครื่องมือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   

สถาบันการศึกษาในฐานะที่เปนแหลงของการเรียนรูหนึ่ง จึงเปนสถานที่ที่มีความหมายและ
ความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาบุคคล ในการทําหนาที่ปลูกฝงและวางรากฐานการดํารงชีวิตอยางมี
ความสุข  มีสันติภายในจิตใจ รวมถึงมีความเขาใจในชีวิตและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย    
  

วิทยาลัยแสงธรรม เปนสถาบันการศึกษาเอกชนระดับอุดมศึกษาที่มีอัตลักษณ มีความมุงมั่นที่จะ
พัฒนาบุคคลที่มีความสนใจในการทํางานดานศาสนา  โดยมุงเนนการศึกษาอบรมสําหรับผูที่จะเปน
บาทหลวง และผูนําในสถานะอื่นขององคกรคริสตศาสนาหรือองคกรอ่ืนๆ  ตามวิสัยทัศนที่วา  “วิทยาลัยแสง
ธรรม เปนแหลงความรูที่ใหแสงสวางสองทางชีวิตของมนุษย และจรรโลงคุณงามความดีของสังคมตาม
หลักธรรมของคริสตศาสนา”   
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จากวิสัยทัศนดังกลาวนําไปสูพันธกิจของวิทยาลัย  4 ขอ กลาวคือ 
 

1. จัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษา ดานวิชาปรัชญาและศาสนาเปนหลัก 
2. ฝกอบรมจิตใจดวยศีลธรรม จริยธรรมและคุณธรรม ควบคูไปกับการเรียนการสอน 
3. คนควาและวิจัยทางวิชาการเฉพาะอยาง ดานปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม 
4. บริการทางวิชาการแกสังคม และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 

  

ความมุงมั่นของวิทยาลัยแสงธรรมที่จะจัดการศึกษาอบรมที่เปนเลิศ คนควาวิจัยและบริการทาง
วิชาการแกสังคม  ก็เพื่อทําใหสถาบันแหงนี้เปนแหลงความรู ที่ใหแสงสวางสองทางชีวิตของมนุษย และ
จรรโลงคุณงามความดีของสังคม  โดยมีเปาหมายเพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนบาทหลวง หรือผูนําในสังคมที่มี
ความรู ทักษะ คุณธรรมรวมถึงคุณสมบัติอ่ืนๆ ที่สอดคลองกับตําแหนงหนาที่  และเพื่อเปนศูนยปฏิบัติ
งานคนควา และวิจัยขององคกรคริสตศาสนาคาทอลิกในประเทศไทย เกี่ยวกับเรื่องศาสนา วัฒนธรรมและ
สังคม   

 

วิทยาลัยแสงธรรม หรือองคกรอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา จําเปนตองมีการพัฒนาบุคลากร
อยางตอเนื่อง  เพื่อพัฒนาศักยภาพ  โดยเฉพาะการสงเสริมใหมีการศึกษาตอ เพื่อบุคลากรจะไดศึกษาเรียนรู 
เปดโลกทัศน  อยูในสังคมอยางรูเทาทันกระแส รวมทั้งการนําเทคโนโลยี และวิทยาการที่กาวหนามาชวย
พัฒนาสถาบันใหพัฒนาอยางตอเนื่อง 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาภูมิหลังและความคิดเห็นดานการศึกษาของบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม 
2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการศึกษาตอของบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม 
3. เพื่อศึกษาถึงประโยชนของการศึกษาตอทั้งตอตัวบุคลากรและสถาบัน 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
  

ขอบเขตดานเนื้อหา 
  

การวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาอาจารยและบุคลากร เพื่อจัดระบบการศึกษาตอ
ของบุคลากร  วิทยาลัยแสงธรรม 
  
 



 3 

ขอบเขตดานประชากร 
  

กลุมผูใหขอมูลประกอบดวยอาจารยและเจาหนาที่สวนสนับสนุนการศึกษาที่ปฏิบัติงานใน
วิทยาลัยแสงธรรม ประจําปการศึกษา 2551 

ขอบเขตดานตัวแปร 
ในการวิจัยคร้ังนี้ไดกําหนดตัวแปรที่ศึกษาดังนี้คือ 
1. ตัวแปรอิสระ ไดแก 

1.1 ขอมูลสวนตัว ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพการทํางาน สถานภาพสมรส
รายไดเฉล่ียตอเดือน ระดับการศึกษาและประสบการณทํางาน 

2.2 ความสนใจศึกษาตอ  
3.3 ปจจัยที่มีอิทธิพลในการศึกษาตอ ประกอบดวย ความสําคัญในการตัดสินใจ

ศึกษาตอ หลักสูตรในการศึกษาตอและสถาบันที่จะทําการศึกษาตอ 
2. ตัวแปรตาม ไดแก ความตองการศึกษาตอของบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัย แสง

ธรรม 
ระยะเวลาที่ใชในการทําวิจัย 

ใชเวลาในการดําเนินการวิจัยทั้งสิ้น 6 เดือน ตั้งแตเดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 จนถึงเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2552 
 

ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย 
1. ไดทราบถึงนโยบายและแนวทางสง เสริมการพัฒนาอาจารยและบุคลากร  วิทยาลัย 

แสงธรรม  
2. ไดทราบแนวทางการสงเสริมการศึกษาตอของอาจารยและบุคลากร วิทยาลัยแสงธรรม 
3. ไดแนวทางการจัดระบบการสงเสริมอาจารยและบุคลากรใหพัฒนาศักยภาพโดยการศึกษาตอ 

 
 
 



 
 

งานวิจยัเร่ืองความตองการศกึษาตอของบคุลากรทางการศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ศึกษาเอกสารและ
งานวิจยัที่เกี่ยวของแบงออกเปนลําดับ ดังนี ้

1. ทฤษฎีและการศึกษาที่เกีย่วของกับการพฒันาบุคลากร 
2. ความหมาย หลักการ และความสําคัญของการพัฒนาบุคลากร 
3. ความตองการในการพัฒนาบุคลากร 
4. การวางแผนงานบุคลากร 
5. การพัฒนาบุคลากร 
6. การธํารงรักษาบุคลากร 

 

ทฤษฎีและการศึกษาทีเ่กี่ยวของกับการพัฒนาบุคลากร 
  

มีทฤษฎีหลักๆ  อยู  2  ทฤษฎี  คือ 
 

1. ทฤษฎีการจูงใจของ อับราฮัม เอ็ช มาสโลว (Abrahum  H. Maslow)  (Maslow’s Gencral Theory 
of  Human  Motivation)  หรือที่เรียกกันวาทฤษฎีลําดับขั้นความตองการ (Needs-Hierarchy)  นั้นนับวาเปน
ทฤษฎีการจูงใจที่ไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง  อางในสรอยตระกูล อรรถมานะ  (2542,  หนา  91) 

ทฤษฎีของมาสโลว  จะตั้งอยูบนขอสมมุติฐานดังนี้คือ 
1. คนทุกคนมีความตองการและความตองการนี้จะอยูตลอดเวลาและไมส้ินสุด 
2. ความตองการของคนสามารถนํามาเรียบเรียงลําดับ  ตามความสําคัญไดจากความตองการ

จากระดับต่ําสุด  ไปยังความตองการระดับสูงขึ้นไปตามระดับความสําคัญ  คือ 
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 ความตองการทางดานรางกาย 
 ความตองการดานความมั่นคงปลอดภัย 
 ความตองการทางดานสังคม 
 ความตองการดานที่มีฐานะเดนหรือมีเกียรติยศชื่อเสียงและการยอมรับนับถือ 
 ความตองการที่ไดรับความสําเร็จหรือความสมหวังสูงสุดในชีวิตตามปรารถนา 

3. ความตองการที่ไดรับการตอบสนองแลวจะไมใชส่ิงจูงใจพฤติกรรมของคนตอไปอีก  คน
จะถูกจูงใจดวยความตองการการที่อยูสูงขึ้นไปที่ยังไมไดรับการตอบสนอง 

4. ความตองการของคนจะซับซอนกัน  ความตองการอยางหนึ่งอาจจะยังไมทันหมดไป ความ
ตองการอยางอื่นก็เกิดขึ้นมาแทน 
 

2. ทฤษฎีสององคประกอบ  (Two-Factor Theory)  ของ  เฟรดเดอริค  เฮอรเบอรก (Frederick 
Herzberg) อางในสรอยตระกูล  อรรถมานะ  (2542,  หนา  100)  พบวาปจจุบันการจูงใจในการทํางานหรือทํา
ใหเกิดความพอใจ  ไดแก  ความสําเร็จ  ความยอมรับนับถือ  ลักษณะของงานความรับผิดชอบ  ความกาวหนา
และความเจริญ  สวนปจจัยที่ทําใหเกิดความไมพอใจคือ  นโยบายและการบริการ  การควบคุมบังคับบัญชา  
ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชาสภาพการทํางาน  เงินเดือน  ชีวิตสวนตัว  ความสัมพนัธกบั
ผูใตบังคับบัญชาและความมั่นคง 

   

ความหมาย หลักการ และความสาํคัญของการพัฒนาบุคลากร 
  

ความหมายของการพัฒนาบุคลากร 
พระราชวรมนี  (อางใน  ยนต  ชุมจิต,  2535,  หนา  1)  ไดอธิบายความหมายของคําวาพัฒนา  

หมายถึง  ความเจริญ  หรือ  ทําใหเจริญ  ตรงกับคําศัพทวา  ภาวนา  ซ่ึงแปลวาเจริญหรือทําใหเกิดมีขึ้น หรือ
ทําใหเปนขึ้น  หมายความวา  ส่ิงใดที่ยังไมมีก็ทําใหมีขึ้น  อะไรที่ยังไมเปนก็ทําใหเปนขึ้น  ความหมายของคํา
วาพัฒนา  ตรงกับทัศนะของชาวตะวันตกเหมือนกัน  ดังเชน  เบอรก (Burke, อางใน  ยนต  ชุมจิต,  2535,  
หนา 1)  ไดอธิบายวา  การพัฒนาคือความเจริญงอกงามและการทําใหเจริญเติบโตเต็มที่ (Development is 
growth and maturation) โดยที่ความเจริญงอกงามของบุคคลจะเกี่ยวของกับการเพิ่มจํานวนและคุณภาพของ
ความรูที่แตละคนมีอยู  สวนการทําใหเจริญเติบโตเต็มที่เปนสิ่งที่ช้ีใหเห็นวาบุคคลสามารถที่จะผสมผสาน
ความรูชนิดตางๆ  เพื่อเสริมกําลังใหสามารถกระทําส่ิงตางๆ  ประสบความสําเร็จตามเปาหมาย 
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สวนการพัฒนาบุคลากรนั้น  นักวิชาการหลายทาน  ไดใหทัศนะไวในลักษณะที่คลายคลึงกัน  
ดังเชน 

สมาน   รังสิโยกฤษณ  (2524,  หนา  80)  ไดใหความหมายวา  การพัฒนาบุคลากร คือการ
ดําเนินการเกี่ยวกับการสงเสริมใหบุคคลมีความรู  ความสามารถ  มีทักษะในการทํางานดีขึ้น  ตลอดจนมี
ทัศนคติที่ดีในการทํางานใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น  หรืออีกนัยหนึ่ง  การพัฒนาบุคลากร  เปนกระบวนการที่
จะเสริมสรางและเปลี่ยนแปลงผูปฏิบัติงานในดานตางๆ  เชน  ความรู   ความสามารถ  ทักษะ  อุปนิสัย  
ทัศนคติ และวิธีการในการทํางาน 

ในขณะเดียวกัน  สุปราณี  ศรีฉัตราภิมุข  (2524,  หนา  1)  ไดใหความหมายของการพัฒนา
บุคลากร  คือ  เปนการเสริมสรางความรูความเขาใจ  และความชํานาญใหแกพนักงานในองคกร จนสามารถ
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรม   และทัศนคติอยางคอนขางถาวร  อันจะอํานวยประโยชนใหแก
พนักงานปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นและทําใหมีความเจริญกาวหนาในการทํางาน 

สําหรับ  วัลภา  ล่ิมสกุล  (2537,  หนา  31)   ไดสรุปความหมายไววา  การพัฒนาบุคลากร  คือ
กระบวนการสงเสริมบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยูแลวไดเพิ่มพูนความรู  ความชํานาญ  ความสามารถ  ทักษะ  
ทัศนคติ  อุปนิสัย  เพื่อใหปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยการใหการศึกษาอบรมตลอดจนกิจกรรม
อ่ืนๆ  แกบุคคล 

นอกจากนี้แลว  พยอม  วงศสารศรี  (2538,  หนา  166)  ไดใหความหมายวา  การพัฒนา 
บุคลากร  คือ  การดําเนินการเพิ่มพูนความรู  ความสามารถ  และทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติงานที่ตน
รับผิดชอบใหมีคุณภาพ  ประสบความสําเร็จเปนที่นาพอใจแกองคการ 

สรุปไดวา  การพัฒนาบุคลากร  หมายถึง  กระบวนการเพิ่มพูนความรู  ความสามารถทักษะ  
และทัศนคติที่ดีแกบุคลากร  เพื่อใหปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เนื่องจากครูอาจารยคือบุคลากรในองคการศึกษาหรือในสถาบันการศึกษาจึงสามารถกลาวไดวา  
การพัฒนาครู  คือ  การดําเนินงานที่พยายามจะเสริมสรางใหครูมีความรู ความสามารถ มีทักษะในการสอน
และการทํางาน   ตลอดจนมีเจตคติที่ดีในการทํางาน  รวมถึงการมีบุคลิกภาพและคุณธรรมของการเปนครูที่ดี
ดวย 
 

หลักการของการพัฒนาบุคลากร 
 

ธีรยุทธ  หลอเลิศรัตน  (2531,  หนา  633)  ไดเสนอหลักการพัฒนาบุคลากร  สรุปไดดังนี ้
1. ตองมีการศึกษาหาความจําเปนและความตองการในการเรียนรูของบุคคลกอน 
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2. ตองยอมรับความแตกตางระหวางบุคคลในเรื่องวิธีการเรียนรู  (Iearning Style) และอัตรา
การเรียนรู  (Iearning  rates) 

3. วีธีการเรียนรูควรเนนการแกปญหาการปฏิบัติงาน  และการสรางทักษะที่เกี่ยวของไดผล
รวดเร็ว 

4. ควรมีการหารือรวมกันในการกําหนดวัตถุประสงคการเรียนรูที่ชัดเจนลวงหนา 
5. การประเมินผลการพัฒนาบุคลากรนั้น  ควรวางอยูบนพื้นฐานของการวิเคราะหความ

ตองการและการชี้บอกสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงคของโครงการ 
สําหรับ  เสถียร  เหลืองอราม  (2533,  หนา  72)  กลาวถึงหลักการพัฒนาบุคลากรวามี

สวนประกอบ   ดังนี้ 
1. ฝายบริหารงานบุคคลจะตองคอยกํากับและเสนอแนะ  (Coaching) 
2. ฝายบริหารงานบุคคลจะตองจัดโครงการฝกอบรมงานในหนาที่และความรับผิดชอบเปน

โครงการไป 
3. ฝายบริหารงานบุคคลจะตองจัดทําแผนดําเนินงานตามขั้นตอนและ  การฝกทักษะใหแก

พนักงานอยูเปนประจํา 
4. ฝายบริหารงานบุคคล  จัดนําพนักงานในองคการไปศึกษาดูงาน  ตามหนวยงานที่ไดพัฒนา

บุคลากรแลว  วาเขามีการปฏิบัติงานรวมกันอยางไร 
  

สวน พงศธร  พิทักษกําพล  (2540,  หนา  54)  กลาวถึงหลักการพัฒนาบุคลากรไวเชนเดียวกันวา 
1. ตองมีแผนงานหรือโครงการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจนเพื่อใชเปนแนวทางการปฏิบัติ 
2. ถือเปนภารกิจที่สําคัญของหนวยงานตองกําหนดไวในนโยบายหรือแผนงานจัดกิจกรรม

พัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง 
3. ใหบุคลากรเห็นคุณคา  วาการพัฒนานั้นเปนสิ่งที่มีคุณคายิ่งสําหรับตัวเองและความเจริญ

ของหนวยงาน  เมื่อบุคลากรเห็นคุณคาของการพัฒนาแลว  เขาจะเต็มใจรับการพัฒและให
ความรวมมือกับกิจกรรมเพื่อการพัฒนาเปนอยางดี 

4. มุงประโยชนของหนวยงานและของบุคลากร  ไมควรมุงแตประโยชนของหนวยงานแต
เพียงฝายเดียว 

5. พัฒนาบุคลากรทุกฝาย  และทุกคน 
6. ไมกระทบกระเทือนตอกิจการของหนวยงานหรือ โรงเรียน 
7. เสริมสรางขวัญและกําลังใจ 
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8. จากหลักการพัฒนาบุคลากร  จะเห็นไดวาในหลักการพัฒนาบุคลากรนั้น  ตองกําหนดไว
เปนนโยบายของโรงเรียน  มีแผนงานพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจนโดยถือเปนภารกิจหลักที่
สําคัญของโรงเรียน  โดยจัดกิจกรรมการพัฒนาอยางตอเนื่องใหทั่วทุกคน  การจะจัด
กิจกรรมอยางตอเนื่องไดบุคลากรตองเห็นประโยชนของการพัฒนา  จึงจะไดรับความ
รวมมืออยางดี 

 

การพัฒนาบุคลากรของหนวยงานสามารถทําไดหลายวิธี  ขึ้นอยูกับลักษณะงาน  ระยะเวลา  
บุคลากร  และปจจัยอ่ืนๆ  ซ่ึงวิน  เชื้อโพธ์ิหัก  (2537,  หนา  20)  ไดกลาวถึงการพัฒนาบุคลากรที่นิยมกัน
มาก  ไดแก  การปฐมนิเทศ  การสอนงาน  การสงไปศึกษาดูงาน  การสงไปศึกษาตอ การมอบความรักความ
รับผิดชอบใหสูงขึ้น  การใหเขาประชุมในโอกาสตางๆ  การฝกงานระหวางการศึกษาอบรม  การสนับสนุน
กิจกรรมพัฒนาบุคลากร  การฝกอบรมเปนการพัฒนาบุคลากรที่นิยมมากที่สุด 
 

 ความสําคัญของการพัฒนาบุคลากร 
 

สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ  ไดระบุถึงความจําเปนของการพัฒนาบุคลากร
ไววา  ในการพัฒนาบุคลากร  จะดําเนินการพัฒนาในดานหนึ่ง หรือ หลายๆ ดานประกอบกัน  คือ  ดาน
ความรู ดานความชํานาญและทักษะ  และดานทัศนคติ  การพัฒนาบุคลากรนั้น  มีความสําคัญในอันที่จะทํา
ใหบุคลากรในหนวยงานไดมีความสามารถที่จะปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพตามที่หนวยงานตองการ  
เนื่องจากบุคคลที่ไดรับการบรรจุนั้น  ยังไมมีความสามารถ หรือไมมีความรูความเขาใจ  รวมทั้งความชํานาญ
เพียงพอ  ที่จะปฏิบัติงานใหไดผลสูงสุดตามที่หนวยงานตองการได  จึงจําเปนตองพัฒนาใหมีความสามารถ
เหมาะสมกอน  นอกจากนั้นเมื่อบุคคลไดรับมอบหมายงานใหปฏิบัติ  โดยเฉพาะอยางยิ่งงานใหมรวมทั้ง
ตําแหนงใหม  ก็จําเปนจะตองพัฒนาบุคลากรเหลานั้นใหเหมาะสมกับงานกอนและในปจจุบันนี้หนวยงานจะ
พยายามพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพสูงยิ่งๆ  ขึ้นไปเสมอ  โดยการพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานใหสูงขึ้น  ดังนั้นจึงกลาวไดวา  การพัฒนาบุคลากรจึงจําเปนสําหรับทุกคนที่อยูในหนวยงาน  (อาง
ในสายวสันต   จันทรตา,  2542,  หนา  16) 

 

เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปแลววา  ครูเปนบุคคลที่สําคัญที่สุดตอการพัฒนาการศึกษารวมทั้ง
สังคมและชาติบานเมือง  ทั้งนี้เพราะครูมีหนาที่ในการพัฒนาสังคมใหมีความเจริญงอกงามอยางเต็มที่  จน
บุคคลเหลานั้นสามารถที่จะใชความรูความสามารถของตนเพื่อพัฒนาชาติบานเมืองตอไป  ดังนั้น การพัฒนา
บุคลากรครูใหเปนบุคคลที่มีศักยภาพมากที่สุด  จึงเปนงานที่นักวิชาการผูนิเทศและผูบริหารการศึกษาจะตอง
กระทําอยางตอเนื่องและจริงจัง 
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กลาวโดยสรุป  การพัฒนาบุคลากรครูกอใหเกิดประโยชนหลายประการ  ดังนี้ 
1. ชวยพัฒนาคุณภาพและวิธีการทํางานของบุคลากรครู  ทําใหบุคลากรครูมีสมรรถภาพใน

การสอนมีความรูเพิ่มขึ้น  เขาใจบทบาทหนาที่และปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถแกไข
ขอบกพรองใหดีขึ้น 

2. การพัฒนาบุคลากรครูชวยทําใหเกิดการประหยัดเวลา  และลดความสูญเปลาทางวิชาการ
เพราะครูที่ไดรับการพัฒนาจนเปนครูที่มีคุณภาพนั้นยอมไมทําส่ิงใดที่ผิดพลาดงายๆ  สามารถใชส่ือการเรียน
การสอนอยางมีประสิทธิภาพ  ทําการสอนนักเรียนไดผลเต็มที่และตรงตามจุดประสงค  สวนนักเรียนก็มี
ความรูความสามารถตามเกณฑที่กําหนด 

3. การพัฒนาบุคลากรครูชวยทําใหครู  ไดเรียนรูงานในหนาที่ไดเร็วขึ้น  โดยเฉพาะอยางยิ่งครู
ที่เพิ่งไดรับการบรรจุใหเขาทํางานใหมๆ  และครูที่ยายไปทําการสอนที่ทํางานแหงใหม 

4. การพัฒนาบุคลากรครูชวยแบงเบาและลดภาระหนาที่ของผูบังคับบัญชาหรือหัวหนางานใน
สายงานตางๆ  เพราะบุคลากรครูไดรับการพัฒนาอยางดีและอยางตอเนื่อง  จะมีความเขาใจงานการสอนและ
งานอื่นๆ  ไดเปนอยางดี 

5. การพัฒนาบุคลากรครู  ชวยกระตุนใหบุคลากรครูปฏิบัติความเจริญกาวหนาในตําแหนง
หนาที่การทํางาน  กลาวคือทําใหบุคลากรครูทุกคนมีโอกาสกาวหนาไปสูตําแหนงทางการบริหารที่มี
สถานภาพดีขึ้น 

6. การพัฒนาบุคลากรครู  ชวยทําใหบุคลากรครูเปนบุคคลที่ทันสมัยอยูเสมอทั้งในดานความรู
และเทคโนโลยีตางๆ  รวมทั้งหลักการปฏิบัติงานและเครื่องมือเครื่องใชตางๆ 

 

การพัฒนาบุคลากรครูเปนงานที่ตองกระทําอยางตอเนื่องตลอดชีวิตของการเปนครู  ทั้งนี้เพราะ 
ตั้งอยูบนขอตกลงเบื้องตนดังที่  ยนต  ชุมจิต  (2535,  หนา  2) ใหความเห็นไว  4  ประการดังนี้  คือ 

1. คุณภาพในการปฏิบัติงานเปนสิ่งที่มีคุณคาควรแกการติดตาม 
2. ความสามารถของบุคคลจะสัมพันธกับความเขาใจในขอผูกมัดของงานแตละอยาง 
3. ความเจริญกาวหนาเปนคุณลักษณะของมนุษย 
4. บุคคลอื่นจะใหความเคารพยกยองในความรู   ความชํานาญของบุคคลที่มีความ

เจริญกาวหนา 
 

ขอตกลงเบื้องตนดังกลาวนี้  บุคคลทุกๆ  คนจึงจําเปนตองมีการพัฒนา โดยเฉพาะอยางยิ่งผู
ประกอบวิชาชีพครูจะตองมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ทั้งนี้เพราะการเรียนรูอยางตอเนื่องของผูประกอบการ
วิชาชีพครูจะชวยใหครูไดรับการพัฒนาศักยภาพของความเปนครูอยางเพียงพอและมีประสิทธิภาพยิ่ง 
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ความตองการในการพัฒนาบุคลากร 
  

โรงเรียนเปนหนวยงานที่มีความสําคัญยิ่งในระบบการศึกษาเพราะเปนหนวยงานที่นําปรัชญา  
วัตถุประสงค  จุดมุงหมายของการจัดการศึกษาของชาติมาสูการปฏิบัติอันจะกอใหเกิดผลโดยตรงตอการ
พัฒนาเด็กและเยาวชน  อยางไรก็ตามการดําเนินงานของโรงเรียนบรรลุจุดมุงหมายหรือไมนั้นขึ้นอยูกับ
คุณภาพของบุคลากรครู  จึงเปนหนาที่ของผูบริหารโรงเรียนจะตองใหความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพของ
บุคลากรครู 

 

อํานาจ  จันทรแปง (2540, หนา 2) ไดกลาวถึง การพัฒนาครู-อาจารย จะสงผลในดานตางๆ ดังนี้ 
1. ชวยใหครู-อาจารย  ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2. ชวยใหครู-อาจารย  กาวทันตอการเจริญกาวหนาอยางรวดเร็วทางดานวิทยาการและ

เทคโนโลยี 
3. สงเสริมใหครู-อาจารย  ไดขยับขยายความรู  ความคิดของตนเองทั้งแนวกวาง และแนวลึก 
4. สงเสริมใหครู-อาจารย มีความกระตือรือรนในการศึกษาหาความรูเพิ่มเติม 
5. สงเสริมใหครู-อาจารย  มีโอกาสนํานวัตกรรมมาใชในหองเรียนหรือโรงเรียน 
 

สวนอรรณพ  พงษวาท  (2539,  หนา  16-21)  ไดกลาวถึงแผนพัฒนาคนสูแผนพัฒนาครูไววา  
ส่ิงที่ตองเรงดําเนินการอยางเรงดวนเพื่อนําไปสูการพัฒนาคน  คือ  ตองพัฒนาครูกันอยางขนานใหญ  
แผนการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2535  ไดมองเห็นปญหานี้โดยระยุแนวทางในการแกปญหาดังกลาวไวถึง  6  
ขอดังนี้ 

1. พัฒนาระบบการคัดเลือกผูเขาศึกษาวิชาชีพครู  เพื่อใหไดผูที่มีความสนใจ ความถนัดและ
ความตั้งใจในการเปนครูมาเรียน  และประกอบอาชีพครู 

2. พัฒนากระบวนการฝกหัดครู  การอบรมและพัฒนาครู  บุคลากรทางการศึกษาโดยเนนใหมี
การฝกปฏิบัติและการจัดกิจกรรมที่มีการสงเสริมคุณธรรม  ความสามารถในการสอนและ
ประสบการณการเรียนรู 

3. สงเสริมใหครูมีบทบาทเปนผูนําทางความคิด  เปนผูประสานความรวมมือในการพัฒนา
ชุมชน  ตลอดจนประสานแหลงความรูวิทยาการสากลกับภูมิปญญาทองถ่ิน 

4. จัดอัตรากําลังของหนวยงานทางการศึกษาตางๆ  ใหเหมาะสมกับปริมาณงาน 
5. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของครูใหเหมาะสมกับวิชาชีพ  อีกทั้งในการกําหนด

ระเบียบและวิธีการ  เพื่อยกฐานะวิชาชีพตามจรรยาวิชาชีพครู 
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ความตองการในการพัฒนานั้นมีหลายลักษณะ  แตที่จะศึกษาคือ  ความตองการการพัฒนาของ
ปจเจกบุคคล  ถึงแมวาระบบโรงเรียนจะรับผิดชอบแผนการพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบ  แตความ
รับผิดชอบเทาที่เปนอยู  ในการจะปรับปรุงประสิทธิผลของแตละบุคคลยอมขึ้นอยูกับแตละบุคคล  ส่ิงที่
จะตองพัฒนาในตัวบุคคลนั้น ยอมไดมาจากขอมูลและรายละเอียดตางๆ  ที่โรงเรียนมีอยูการพิจารณทบทวน
การปฏิบัติงานของบุคลากรในอดีตและปจจุบัน อาจชวยทํานายความสามารถที่นาจะเปนไปไดของบุคคลใน
อนาคตไดวา  บุคลากรนั้นควรไดรับการพัฒนาอะไรและเพียงใด  (เมธี  ปลันธนานนท,  หนา  110-111)  

 

การสํารวจความตงการของปจเจกบุคคล  สามารถชี้ใหเห็นถึงความตองการและความจําเปนที่
ตองดําเนินการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนสามารถนําไปประมวลและกําหนดเปนวัตถุประสงคของการ
พัฒนาบุคลากร  และในการศึกษาครั้งนี้มุงศึกษาการสํารวจความตองการของปจเจกบุคคลใน  2  ดาน  คือ 

1. ดานวิชาการ  
2. ดานทักษะวิชาชีพ 

 

ดานวิชาการ 
 

ความหมายของงานวิชการเปนงานที่คอนขางกวาง  บุคคลที่เขามาเกี่ยวของงานวิชาการก็อาจมี
ความเขาใจที่แตกตางกัน  นักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของงานวิชาการไวดังนี้  

สุมิตร  คุณานุกร  (2518,  หนา  157)  ไดใหความหมายของงานนวิชาการในโรงเรียนวาเปน
กิจกรรมทุกอยางภายในโรงเรียนที่กอใหเกิดความรู  การศึกษาของเด็ก 

สวน  องคการ  อินทรัมพรรษ  (2526,  หนา  161)  กลาววางงานวิชาการในโรงเรียนหมายถึง
การจัดกิจกรรมและประสบการณตางๆ  ใหแกนักเรียนตลอดจนศีลธรรมจรรยา  และความประพฤติของ
นักเรียน  เพื่อใหเปนคนดีมีความรู  ความสามารถ  พอที่นํามาหาเลี้ยงชีพ  มีความสุข  ความพอใจตาม
มาตรฐานและชวยเหลือเผ่ือแผเพื่อนบานตามสมควร 

ในขณะเดียวกัน  รุง  พูลสวัสดิ์  (2527,  หนา 31)  ไดใหความหมายของงานวิชาการวา  เปนงาน
ที่ผูบริหารการศึกษาจัดกิจกรรมและประสบการณตางๆ  ใหแกผูเรียนไดมีความรู  ความสามารถพอที่จะ
นํามาพัฒนาตนเองใหมีความรูพื้นฐานที่จะนําพาใหตนเอง  มีความสุข  ความพอใจเปนคนดีมีศีลธรรมและ
พฤติกรรมที่ดีในอนาคต 

นอกจากนี้แลว   ภิญโญ  สาธร  (2528,  หนา  324)  ไดใหความหมายของงานวิชาการวาเปน
กิจกรรมทุกชนิดในโรงเรียน  ซ่ึงเกี่ยวของกับการปรับปรุงพัฒนาการสอนของนักเรียนใหไดผลดีมี
ประสิทธิภาพที่สุด 
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สรุปไดวางงานวิชาการหมายถึง  ทุกสิ่งทุกอยางที่ทําใหกิจกรรมการเรียนการเรียนดําเนินไป
อยางมีประสิทธิภาพ  ตรงตามเปาหมายทางการศึกษา 

 

ความสําคัญของงานวิชาการ 
 

งานวิชาการเปนหัวใจสําคัญของการศึกษา  งานบุคลากร  งานธุรการ  และการเงิน  หรืองานอื่น
เปนเพียงสวนประกอบหรือปจจัยสงเสริมงานวิชาการใหมีคุณภาพ  และชวยอํานวยความสะดวกแกงาน
วิชาการ  คุณภาพทางการศึกของโรงเรียนยอมขึ้นอยูกับงานวิชาการของโรงเรียนเปนสําคัญแตครูซ่ึงเปน
ผูสอนนักเรียนตองมีความสามารถความรูในวิชาการอยางดีเยี่ยมจะนําพาใหนักเรียนมีคุณภาพ  มีความรู  
ตามที่ตองการ  ดังนั้นครูจึงตองพยายามพัฒนาตนเองใหมีความรูที่ทันสมัยตลอดเวลา 

อุทัย  บุญประเสริฐ  (2532,  หนา  219)  ไดกลาวถึงความสําคัญของงานวิชาการวาเปนงานที่
พิสูจนความสําเร็จของสถานศึกษา  โรงเรียนที่ไมเกงทางวิชาการนั้นโดยปกติจะไมไดรับการยกยองไมวาที่
ใด  เกงทางวิชาการในที่นี้คือเด็กที่เปนผลผลิตของโรงเรียนที่มีคุณภาพและคุณสมบัติที่หลักสูตรกําหนด  คือ
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง  หรือเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด 

สวน  อําภา  บุญชวย  (2537,  หนา 2)  ไดกลาวถึงความสําคัญของงานวิชาการวาโดยทั่วไปงาน
ในสถานศึกษา  โดยเฉพาะโรงเรียนแยกเปน  6  งาน  ในบางสถานศึกษาจะแยกยอยมากหรือนอยข้ึนกับ
ปริมาณของนักเรียนแตละสถาบัน  เนื่องจากงานวิชาการเกี่ยวของกับหลักสูตร  การจัดโปรแกรมการศึกษา
และการจัดการเรียนการสอน  จึงถือไดวางานวิชาการเปนหัวใจสําคัญของสถานศึกษา  สวนงานดานอื่นๆ  
เปนงานที่มาสนับสนุนงานดานวิชาการใหมีคุณภาพ 

ดังที่กลาวมา  จะเห็นวางานวิชาของโรงเรียนเปนงานที่มีความสําคัญมาก  เพราะเปนเครื่อง
ตัดสินคุณภาพของโรงเรียน 
 

ขอบขายงานวิชาการ 
 

ขอบขายงานวิชาการของโรงเรียนนั้นเปนงานที่คอนขาง  ซ่ึงจะครอบคลุมงานตั้งแตการวางแผน
เกี่ยวกับงานวิชาการ  การจัดดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน  การจัด  การวัดและประเมินผล   

เร่ือง  เจริญชัย  และเสรี  ลาชโรจน  (2526,  หนา  224)  ไดแบงงานวิชาการของโรงเรียนออก
ตามลักษณะของงานได   4  กลุม  คือ 

1. งานสอนและกิจกรรมนกัเรยีน 
2. งานเกีย่วกับสื่อการเรียนการสอน 
3. งานวัดผลประเมินผล 
4. งานสงเสริมงานวิชาการ 
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สวนสํานักงานศึกษาธิการเขต  2  (2530,  หนา  46-47)  ไดระบุขอบขายงานวิชาการไวดังนี ้
1. งานดานหลักสูตรและการนาํหลักสูตรไปใช 
2. งานการเรียนการสอน 
3. งานวัสดุประกอบหลักสูตรและส่ือการสอน 
4. งานวัดผลและประเมินผล 
5. งานหองสมุด 
6. งานนิเทศการสอน 
7. งานดานวางแผนและกําหนดวิธีดําเนินงาน 
8. งานสงเสริมการสอน 
9. งานประชุมอบรมทางวิชาการ 
 

นอกจากนั้น  กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  (2532,  หนา  39)  จากเกณฑมาตราฐาน
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา  พ.ศ  2532  หมวดที่  3  ไดกลาวถึงขอบเขตงานวิชาการไวดังตอไปนี้ 

1. การวางแผนงานวิชาการ  การรวบรวมและจัดทําระเบียบเกี่ยวกับงานวิชาการ รวมทั้งการ
ทํางานทําแผนงานวิชาการ 

2. การบริหารงานวิชาการ  การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ  จัดแผนการเรียนจัดตารางสอน 
3. การพัฒนาและสงเสริมทางดานวิชาการ  การพัฒนาและสงเสริมการเรียนการสอนแบบ

ตางๆ  การสอนซอมเสริม  การจัดกิจกรรมตามหลักสูตร  การพัฒนาครูทางดานวิชาการ 
4. การจัดการเรียนการสอนการทําแผนการสอน  จัดหาพรอมทั้งสงเสริมการผลิตสื่อการเรียน

การสอน 
5. การวัดผลและประเมินผลการเรียน 
6. การประเมินผลงานวิชาการ 

 

ในทํานองเดียวกัน  สํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาเอกชน  (2535,  หนา 53)  ไดจัดทํา
โครงการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนเอกชน  โดยจัดสัมมนาวิชาการใหครูและผูบริหาร  ไดระบุขอบขาย
ของงานวิชาการ  ไวดังนี้ 

1. หลักสูตร 
2. การจัดการเรยีนการสอนรายวิชาตางๆ 
3. การวัดผลและประเมินผล 
4. การผลิตและการใชส่ือ 
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5. การจัดกจิกรรมในหลักสูตรและเสริมหลักสูตร 
6. การใชเทคโนโลยีทางการศึกษา 
7. การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 

 

จากขอบขายงานวิชาการดังกลาว  จะเห็นไดวาขอบขายของงานวิชาการโรงเรียนอยางนอยที่สุด
ควรจะครอบคลุมงานสําคัญ  6  อยาง  คือ 

1. งานดานหลักสูตรและการใชหลักสูตร 
2. การเรียนการสอน 
3. งานดานสื่อการสอน 
4. งานดานการนเิทศการสอน 
5. งานดานวัดผลประเมินผล 
6. งานดานหองสมุด 

 

มีรายละเอียดดังตอไปนี ้
1. งานดานหลักสูตรและการใชหลักสูตร 

คําวาหลักสูตร  ( Curriculum )  นักการศึกษาหลายทานไดใหความหมาย  หรือนํามาใชใน
ความหมายที่แตกตางกันหลายๆ  อยาง  ซ่ึง อํานาจ  จันทรแปน  (2542,  หนา  1-2)  ไดประมาวลไวดังนี้ 

เลวิส  และมิเอล  (Lewis  and Miel)  ไดรวบรวมคําจํากัดความของหลักสูตรไวดังนี้ 
1. วิชาที่ตองเรียน 
2. ผลของการเรียนที่มุงหวัง 
3. โอกาสที่มุงหวังในการทํากจิกรรมตางๆ 
4. โอกาสในการเรียนรูที่กําหนดให 
5. การกระทําจรงิของผูเรียน 
6. ประสบการณจริงของผูเรียน 
 

เทนเนอร  และ เทนเนอร  (Tanner and Tanner) ก็ไดรวบรวมคําจํากัดความของหลักสูตรไว
ดังนี้ 

1. มวลความรูทีส่ะสมไว 
2. รูปแบบของความคิด 
3. ประสบการณของมนุษยชาติ 
4. ประสบการณที่ไดรับการชี้แนะ 



 16 

5. สภาพแวดลอมการเรียนรูทีไ่ดวางแผนไว 
6. เนื้อหาและกระยวนการดานความรูและเจตคติ 
7. แผนการสอน 
8. จุดมุงหมายการสอนหรือผลท่ีคาดหวัง 
9. ระบบการผลิตสมัยใหม 
 

อุทัย  ธรรมเตโช  (2531,  หนา  102)  ไดใหความหมายของหลักสูตรในระดับชาติวาเปน
โครงการที่ประมวลความรูและประสบการณ  เพื่อใหผูเรียนมีคุณลักษณะตามจุดมุงหมายทางการศึกษาใน
ระดับปฏิบัติหมายถึงโครงการที่ประมวลความรูและประสบการณทั้งหลายที่โรงเรียนจัดใหแกนักเรียนทั้ง
ภายในหรือภายนอกโรงเรียน  เพื่อพัฒนาใหผูเรียนมีความเจริญงอกงามตามความมุงหมายทางการศึกษา 
  

สําหรับ  อําภา   บุญชวย   (2537,  หนา  16)  กลาววา  หลักสูตรหมายถึง  แผนการเรียนรู  
ซ่ึงประกอบดวยเปาหมายของการเรียนรู  และจุดประสงคของการเรียนรูที่เฉพาะเจาะจงเปาหมายและ
จุดประสงคเหลานี้  จะเปนเครื่องขี้แนวทางในการเลือกจัดเนื้อหา  และจะบงถึงวิธีการจัดการเรียน การสอน  
รวมถึงการประเมินดวย 

 

สวน  ฮิลดา  ทาบา  (Hilda  Taba)  (อางใน  อําภา  บุญชวย,  2537,  หนา  19-20)  มี
ความเห็นวาหลักสูตรโดยทั่วๆ  ไป  มักจะมีองคประกอบ  4  อยางตอไปนี้ 

1. จุดมุงหมายของหลักสูตร (objectives) ก็คือ ความมุงหมายของการศึกษานั่นเอง การ
กําหนดความมุงหมายของหลักสูตร  เปนการตอบคําถามวา  จะจัดการศึกษาเพื่ออะไรหรือในการจัด
การศึกษานั้น เราตองการใหผูไดรับการศึกษามีคุณลักษณะอยางไร หรืออาจกลาวโดยสรุปไดวาในการให
การศึกษาตองการใหผูเรียนเกิดพฤติกรรมดานใดบางจึงเปนคนที่มีคุณคาแกสังคม  โดยปกติกําหนด
จุดมุงหมายตองคํานึงถึงปรัชญาของแตละสังคมเปนหลักเกณฑเบื้องตน 

2. เนื้อหา (content)  คือ  สาระที่เปนความรูที่ประมวลหรือรวบรวมมา  เพื่อจัดอยางมี
ระบบระเบียบใหแกผูเรียน เพื่อใหผูเรียนเปลี่ยนพฤติกรรมไปตามที่ตองการ เนื้อหาสาระและความรูของแต
ละวิชา  จะประกอบไปดวยส่ิงที่เปนขอมูลหรือขอเท็จจริง  แตในการนําหลักสูตรไปใชก็ไมควรสอบเฉพาะ
เนื้อหาที่เปนสิ่งควรรูอยางเดียว  ควรเนนเรื่องวิธีศึกษาหาความรูของวิชานั้นดวย 

3. การนําหลักสูตรไปใช (Curriculum Implementation)  หมายถึง  กระบวนการจัด
กิจกรรม แลประสบการณการเรียนรู  ใหผูเรียนรูตามจุดมุงหมายของหลักสูตร ในการเลือกและการจัด
กระบวนการเรียนการสอนใหบรรลุจุดมุงหมายของหลักสูตรจะตองรูวา  อะไรที่ควรจัดใหผูเรียน  และอะไร
ที่จัดแทนกันไดบาง  ผูเรียนจะเรียนรูไดมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ  เชน ความแตกตางระหวาง
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บุคคล  ชวงเวลาเรียน  ความสนใจวิชาที่เรียน  ดังนั้น  ในการจัดการเรียนการสอนจึงตองคํานึงถึงผูเรียน  และ
ควรใหผูเรียนไดมีสวนรวมไดลงมือกระทําเองแสวงหาคําตอบดวยตนเอง  กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให
ผูเรียนไดรับประโยชนดังกลาวกิจกรรมและประสบการณควรมีลักษณะดังนี้ 

1. ชวยใหบรรลุจดุมุงหมาย 
2. ชวยใหผูเรียนเกิดเจตคติทีด่ ี
3. ผูเรียนสามารถทําได 
4. กอใหเกิดประโยชนหลายดาน 

 

สวนการที่จะนําหลักสูตรมาใชนั้น   ผูใชจําเปนตองศึกษาและวิเคราะหหลักสูตรกอน  จึงจะ
นําไปดําเนินการจัดการเรียนการสอนในหองเรียนได 

ขั้นตอนการวเิคราะหหลักสตูร 
ขั้นที่  1  ศึกษาและวเิคราะหคําอธิบายหลักสูตร 
ขั้นที่  2  จําแนกผลการวิเคราะหคําอธิบายหลักสูตร 
ขั้นที่  3  วิเคราะหจดุประสงค เนื้อหา กจิกรรม และคาบเวลาจากคําอธบิายคําอธิบาย

หลักสูตร 
ขั้นที่  4  วิเคราะหจดุประสงคการเรียนรู เนื้อหา กจิกรรมและคาบเวลาโดยละเอยีด เพื่อ

นําไปเขียนแผนการสอน 
4. การประเมินผล (evaluation )  การประเมินผลนั้นขึ้นอยูกับองคประกอบที่หนึ่ง คือ 

จุดมุงหมาย  ถาไมมีจุดมุงหมายแลวก็จะไมสามารถประเมินผลได  ในการประเมินผลนั้นจะตองประเมินให
ไดวาประสบการณทั้งหมดที่จัดใหแกผูเรียนมีความยากงาย  ซํ้าซอน  และจัดลําดับไวเหมาะสมมากนอย
เพียงใด  ผูเรียนไดพัฒนาดานตางๆ  มากนอยเพียงใด  และพัฒนาการของผูเรียนที่วานี้เปนไปตามทิศทางที่
หลักสูตรกําหนดไวหรือไมเพียงใด 

 

สรุปไดวาหลักสูตรเปนหลักและหัวใจของการจัดการเรียนการสอนเพื่อนําไปสู
เปาหมายของการศึกษา  และเปนประสบการณทางการศึกษาทั้งหมดที่จัดขึ้น  เพื่อกอใหเกิดการเรียนการรู
และพัฒนาการของเด็ก 

 

2. การเรียนการสอน 
หลักสูตรจะดีเดนเพียงใดก็ตาม  ถาไมไดมีการนําไปใชก็คงไมเกิดประโยชนและไมมีทาง

จะทราบไดเลยวาหลักสูตรที่สรางหรือปรับปรุงขึ้นมานั้นเปนอยางไร  การสอนจะเปนการนําหลักสูตรไปใช
โดยมีครูเปนตัวจักรสําคัญที่จะทําใหหลักสูตรนั้นสัมฤทธิ์ผลแคไหน  ดังนั้นการเลือกวิธีสอนที่เหมาะสมกับ
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จุดมุงหมาย  และเนื้อหาสาระที่จะสอนจึงจําเปนอยางยิ่ง  ครูจะตองหาวิธีสอนที่หลากหลายเพื่อเราความ
สนใจผูเรียนใหตื่นตัวอยูตลอดเวลา  สวนผูบริหารโรงเรียนนั้นทบบาทที่เกี่ยวของกับการสอนก็คือ  คอยให
ความรู คําแนะนํา  อํานวยความสะดวกและสนันสนุนดานวัสดุ  อุปกรณ  รวมทั้งใหกําลังใจแกครู จึงถือวา
ผูบริหารและครูเปนสวนสําคัญยิ่งในการทําใหหลักสูตรบรรลุจุดมงหมายที่ตั้งไว 

สําหรับงานวิชาการทางดานการเรียนการสอน  ครูควรยึดหลักการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตร  ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2535,  หนา 10) ไดเสนอเรื่องการจัดการ
เรียนการสอนไวดังนี้ 

1. กระบวนการเรียนการสอนมีความสําคัญเทากับเนื้อหา  ครูตองคํานึงถึงกระบวนการ
เรียนเปนสําคัญเพื่อใหนักเรียนคิดเปน  ทําเปน  แกปญหาเปน  พรอมทั้งปรับตัวเขากับ
สังคมได 

2. ใหนักเรียนเปนผูแสดง  ครูทําหนาที่เปนผูกํากับการแสดง  ครูรวมจัดกิจกรรมกับ
นักเรียน โดยใชส่ือการเรียนตางๆ  ใหนักเรียนไดปฏิบัติและศึกษาหาความรูดวยตนเอง 

3. นักเรียนคนควาหาความรู  โดยครูฝกใหนักเรียนรูจักคิดคนหาคําตอบดวยตนเองรูจักหา
เหตุผล  รูจักเลือกและตัดสินใจไดถูกตอง 

4. สอนภาคปฏิบัติควบคูกับภาคทฤษฏี  โดยใหมีเวลาปฏิบัติใหเหมาะสมกับทฤษฏี 
5. ครูใชวิธีการสอนหลายวิธีตามความเหมาะสมกันเนื้อหาวิชา 
6. ครูปฏิบัติการสอนโดยเนนกระบวนการกลุม  โดยใชหลักการรวมกันคิด รวมกันเรียน 

รวมกันทําและรวมกันแกปญหา 
 

ในการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนไดเรียนรูในวิชาตางๆ นั้น โดยทั่วไปแลวอาจกลาวได
วาเรามุงหวังใหผูเรียนไดเกิดความสําเร็จ  2  ประการ  คือ 

1. เกิดการพัฒนาคุณสมบัติตางๆ  ในตัวเองทั้งดานความรู  ความคิด  ดานคุณลักษณะและ
ดานความคลองแคลวทางกาย  ตามศักยภาพที่เขามีอยู 

2. เกิดคุณสมบัติที่จะติดตัวไป  เพื่อใชประโยชนในอนาคต  ไดแก  สติปญญา  ความรู
ความสามารถ จริยธรรม คุณธรรม คานิยม และคุณลักษณะตางๆ  ตลอดจนบุคลิกภาพ 

  

ดังนั้น  การสอนจึงเปนภาระและหนาที่หลักของครูไมวาการสอนระดบัใด  ในดานการ
สอนนั้นเปนปฏิสัมพันธระหวางครูกับนกัเรียนรวมกนัวาการเรียนการสอน  จุดมุงหมายของการสอน
นอกจากเปนการใหวิชาความรู  ยังเปนการฝกประสบการณใหผูเรยีนดวย 
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3. งานดานสื่อการสอน 
 

วนิดา  จึงประสิทธิ์  (2532,  หนา 7)  ไดใหความหมายของสื่อการสอนไววา  ส่ือการสอน ( 
instruction media )  หมายถึง  ส่ิงที่นําความรูมาสูผูเรียน  อยูในรูปของสิ่งพิมพหรือไมใชส่ิงพิมพก็ได  ส่ือ
การสอนที่ไมใชส่ิงพิมพก็คือ  สื่อประเภทโสตทัศนูปกรณ  (audio-visual aids)  หมายรวมถึงวัสดุ  เครื่องมือ  
อุปกรณ  และวิธีการทางโสตทัศนศึกษา 

 

ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน  (2535,  หนา 245)  ไดกลาวถึงการเรียนการสอนโดยทั่วไปวามี
องคประกอบที่สําคัญอยู  3  ประการ คือ  ผูสอน  ผูเรียนและสื่อการเรียนการสอนในปจจุบันจะพบวามีส่ือ
การเรียนการสอนมากมายหลายชนิด  เพราะถือวาส่ือการเรียนการสอนคือมือที่สามของครู  บทบาทของสื่อ
การเรียนการสอนในบทเรียนก็คือเปนตัวกลางชวยในการใหขอมูลความรู  หรือส่ิงบอกกลาวแกผูเรียน  แต
การใชส่ือการเรียนการสอนใหไดผลนั้น  ตองตรงกับจุดประสงคเนื้อหา กิจกรรมของบทเรียน  อีกทั้งตองใช
อยางประหยัดและคุมคา 

ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน  (2535,  หนา 2550)  ไดกลาวถึงความมุงหมายของการใชส่ือการ
สอนและการเลือกใชส่ือการสอนไว  ดังนี้ 

1. สรางความรูที่เปนรูปธรรมเพื่อใหผูเรียนไดเกิดแนวคิดและไดประสบการณมากขึ้น 
2. เราความสนใจและสรางแรงจูงใจในการเรียนรูใหกับนักเรียนนักศึกษา 
3. ใหนักเรียนนักศึกษาสามารถจําส่ิงที่เรียนไดในระยะยาว 
4. นําส่ิงที่เปนประสบการณตรงจากแหลงตางๆ  มาสูหองเรียนไดมากขึ้น 
5. สรางพื้นฐานในดานความคิดสรางสรรคใหแกนักเรียนนักศึกษา 
6. เพื่อใหนักเรียนนักศึกษาไดเขาใจบทเรีนนและเนื้อหาวิชาตางๆ  ไดชัดเจนยิ่งขึ้น 
7. เสริมสรางเจตคติที่ดีตอการเรียนรู 
8. เปนเครื่องมือที่ใชทบทวนสรุป และทําใหเนื้อหาวิชาสัมพันธกัน 
9. เสริมสรางกิจกรรมที่แปลกออกไป  และใหนักเรียนนักศึกษามีสวนรวมในบทเรียนที่

กําลังเรียนอยู 
10. ชวยใหนักเรียนนักศึกษาเรียนไดดีขึ้น 

 

การเลือกใชส่ือการสอน  ควรคํานึงถึงส่ิงตอไปนี ้
1. การจัดทําส่ือการสอน  สามารถจัดทําไดดังนี้ 

1.1 ครูอาจารยจัดทําขึ้นเอง  โดยใชวัสดุทองถ่ิน  หรือวัสดุเหลือใช  ตลอดจนวัสดุที
จัดซื้อมาในราคาถูก 
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1.2 ใหนักเรียนนักศึกษาจัดทําขึ้น  และอยูในความแนะนําของครู 
1.3 ส่ือการสอนบางชนิด  อาจไดรับการบริจาคจากองคการหรือมูลนิธิตางๆ  ตลอดจน

บริษัทหางราน 
1.4 ส่ือการสอนประเภทเครื่องมือ  และอุปกรณราคาแพง  สถานศึกษายังไมสามารถ

จัดซ้ือได  ก็ใชการยืมจากหนวยงานอื่นในกรณีที่จําเปนตองใช  เชน  องคการหรือ
สถานที่เปนตน 

1.5 ส่ือการสอนบางประเภทไมสามารถจัดทําขึ้นเองได  แตตองใชเปนประจําควรจะ
ไดจัดเตรียมงบประมาณเพื่อนําไปซื้อไวใชและใหบริการแกครูอาจารย 

 

2. การเลือกใชส่ือการสอนสื่อการสอนมีมากมายหลายประเภทเปนหนาทีข่องครู อาจารย
ที่จะตองเลือกใชใหเหมาะสมโดยคํานึงถึง 
2.1 ลักษณะวิชาที่สอนเปนวชาทฤษฏีหรือปฏิบัติการ  ใชส่ือชนิดใดจึงจะทําให

นักเรียนนักศึกษามีความเขาใจบทเรียนยิ่งขึ้น 
2.2 คุณลักษณะ  ไดแก  การเลือกใหเหมาะสมกับอายุ  ระดับสติปญญา ระดับชั้นเรียน 

จํานวนนักเรียน  เวลาที่เรียน  ลักษณะของหองเรียน 
2.3 การเลือกใชส่ือการสอนในหองเรียนที่มนีกัเรียนนักศึกษามีบทบาทในการเรียนการ

สอน  มีกิจกรรมการเรียนรู  และสามารถรับประสบการณใหมๆ  ดวยตนเอง 
  

สรุปแลวส่ือการเรียนการสอนเปนอุปกรณ  และวิธีการที่จะชวยใหครูจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ  สนุกและนาสนใจ  การใชส่ือการเรียนการสอนใหไดผลนั้น  ส่ือนั้นตอง
ตรงกับจุดประสงค  เนื้อหา  และกิจกรรมของบทเรียน  อีกทั้งยังตองใชอยางประหยัดและคุมคา  ส่ือการสอน
มีอยูมากมายหลายชนิดซึ่งครูสามารถสรางและจัดทําส่ือไดจากสภาพแวดลอมในทองถ่ิน 
 

4. งานดานการนเิทศการสอน 
การจัดการสอนศึกษาในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะแวดลอมของสังคม

ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ตลอดจนระบบจัดการศึกษา  ดังนั้นการจัดการเรียนการสอน
ในสถานศึกษา  จึงตองแปรเปลี่ยนไปตามระบบการศึกษา ส่ิงหนึ่งที่จะชวยพัฒนาครู อาจารยในดานวิชาการ  
และชวยใหงานวิชาการกาวหนามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นก็คือ  การนิเทศ การศึกษา มีผูใหความหมายของการ
นิเทศการศึกษาไวหลายคน เชน 

คลิกแมน  (Glickman)   ( อางใน  สุทธนู  ศรีไสย,  2537,  หนา  3)  ไดใหความหมายของ
การนิเทศไววา  หมายถึง  กิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นเพื่อปรับปรุงการสอน  รวมทั้งการใหความชวยเหลือ
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โดยตรงกับครู  การพัฒนาหลักสูตร  การใหบริการเสริมวิชาการ  การพัฒนากลุม  และการสนับสนุนใหครู
ทําวิจัยเชิงปฏิบัติการ  เพื่อนําขอมูลการปรับปรุงการสอนใหมีประสิทธฺภาพยิ่งขึ้น 

สําหรับ  ไวลส  (Wiles)  (อางใน รัชนีย  พรรฒพานิช,  2532,  หนา  1)  ใหความหมายวา
การนิเทศ คือการแนะนํา การวางแผน และปรึกษาหารือซ่ึงกันและกัน  เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนใหดี
ขึ้น  การนิเทศการศึกษาจึงเปนงานที่มีลักษณะดังนี้ 

1. เปนระบบยอยระบบหนึ่งของระบบการศึกษา 
2. เปนกระบวนการปรับปรุงการเรียนการสอน 
3. เพื่อช้ีแนะใหความชวยเหลือและความรวมมือกับครู  รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวของในการจดั

การศึกษา 
4. ความตองการความสําเร็จตามเปาของการจัดการศึกษาคือ  คุณภาพของผูเรียนการนิเทศ

การสอนตองดําเนินการอยางเปนกระบวนการ 
 

ซ่ึง   สุกานดา  ตปนียางกูร (2537,  หนา  101-102)  ไดกลาวถึงกระบวนการนิเทศไววา  การ
นิเทศการเรียนการสอนเปนกระบวนการสําคัญในทุกระดับ  เพราะกระบวนการนี้มีไวเพื่อชวยคนูใหสอน
นักเรียนไดถูกตองตามความมุงหมายของหลักสูตร  หลักสูตรที่นํามาใชจะประสบผลสําเร็จเพียงใดขึ้นอยูกับ
ครูซ่ึงเปนผูใชหลักสูตรโดยตรง  และผูที่จะตองคอยชวยเหลือหรือช้ีแนะทิศทางใหครูไดจัดการเรียนการ
สอนตรงตามวัตถุประสงคที่ตองการไดนั้น  ก็คือผูนิเทศการสอน  ซ่ึงเมื่อนิเทศแลวก็จะทําใหทราบปญหา
การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนที่แทจริง  เพื่อจะไดนําไปสูการแกไขปญหาไดถูกตองทันทวงทีและตรง
จุดที่สุด  ดังนั้นการนิเทศจึงมีความจําเปนอยางมากในระบบการศึกษาซึ่งโบยัน และ โคปแลนด  (Boyan and 
Copeland) ไดเสนอรูปแบบของกระบวนการนิเทศวาในกระบวนการนิเทศนั้นประกอบดวยขั้นตอนใหญๆ 4 
ขั้นตอนดังนี้คือ 

ขัน้ตอนที่ 1 ขั้นการประชุมปรึกษาหารือกอนสังเกตการสอน  (Pre-observation conference) 
ขั้นตอนที่  2  ขั้นการสังเกตการสอน  (Observation)  ซ่ึงขั้นตอนนี้ก็คือการเขาไปสังเกต 

การสอนในชั้นเรียนจริงๆ 
ขั้นตอนที่  3  ขั้นการวิเคราะห  (Analysis) 
ขั้นตอนที่  4  ขั้นการประชมุปรึกษาหารือกลังการสังเกตการสอน  (Post-observation 

conference)   และถายังไมบรรลุจุดหมายกเ็ร่ิมวัฏจักรใหม 
  

ดังนั้นการนิเทศ  จึงเปนงานที่ชวยพัฒนาครูในดานการเรียนการสอนเพื่อใหเปนไปตาม
จุดมุงหมายของการศึกษา 
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5. งานดานการวดัผลและประเมินผล 
การจัดการเรียนการสอนมีองคประกอบที่สําคัญ  3  ประการคือ  จุดมุงหมายของการเรียน 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การวัดผลและประเมินผล  ซ่ึงเปนกิจกรรมที่วัดเพื่อจะไดทราบวาการเรียน
การสอนบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม  การวัดผลและประเมินผลจึงเปนงานสําคัญของสถานศึกษา  
มีผูใหความหมายของการวัดผลประเมินผลไวหลายทาน  ดังนี้ 

กาญจนา  เกียรติประวัติ  (2524,  หนา  166)  ไดใหความหมายของการวัดผลประเมินผลวา
การวัดผล  (measurement)  คือ  การกําหนดหนวยใหแกปริมาณที่มีอยูโดยใชเครื่องมือวัด  การวัดทาง
การศึกษาที่ใชกันอยูอาจเปนการสังเกต  ตารางสอบพฤติกรรม  หรือขอสอบ  สวนการประเมิน (evaluation)  
คือการนําผลที่ไดรับมาหาคา  การประเมินผลควรจะรวมถึงการวิเคราะหจุดมุงหมายที่ตั้งไว  วิธีการที่ใช
เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายตลอดจนพิจารณาถึงปริมาณของคุณสมบัติที่วัดได  เชน  เกงหรือไมเกง  ดีหรือไมดี 

ภัทรา  นิคมานนท  (2525,  หนา  1)  ไดใหความหมายของการวัดผลวา  หมายถึง  การใช
เครื่องมืออยางใดอยางหนึ่ง  เพื่อคนหาหรือตรวจสอบใหไดปริมาณ  จํานวนหรือ  คุณภาพที่มีความหมาย
แทนพฤติกรรม  หรือคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง  สวนการประเมินผลนั้น  หมายถึงการนําเอาขอมูล
ทั้งหลายที่ไดจากการวัดผลมาสรุปหรือประเมินคาหรือตีราคา 

ความจําเปนของการวัดผลและประเมินผลการเรียน  อําภา  บุญชวย  (2537,  หนา  131)   ได
สรุปความจําเปนในการวัดผลประเมินผล  ดังนี้ 

1. เพื่อทราบผลการเรียนของนกัเรียนชวยใหผูเรียนปรับปรุงแกไขการเรยีนของตนได
กอนที่จะกาวไปศึกษาบทเรียนใหม 

2. เพื่อประโยชนในการเลื่อนช้ันเรียนและการจัดแบงนกัเรยีนตามความสามารถ 
3. เพื่อเปนหลักฐานในการรายงานผลการเรียนใหผูปกครองทราบถึงความกาวหนาในการ

เรียน  และชวยใหเกิดความเขาใจอันดีระหวางบานกับโรงเรียน 
4. เพื่อประโยชนในการใหประกาศนีบัตรเมื่อจบชั้นการศึกษา  และแจงผลการเรียนใน

สถาบันอ่ืน  เชน  มหาวิทยาลยัที่นักเรียนจะไปเรียนตอขอทราบมาเพื่อสถิติอ่ืนๆ  
ในทางการศกึษา 

5. ชวยใหฝายแนะแนวทราบขอมูลของนักเรียน  จะไดชวยวิเคราะหความเดนดอยของ
ผูเรียน  เปนจดุเริ่มตนของการศึกษาเดก็เปนรายบุคคลและเปนแนวทางในการแนะแนว
การเรียนอาชพีใหแกผูเรียน 
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6. ชวยใหฝายบรหิารไดทราบขอมูลที่แทจริงเพื่อปรับปรุงมาตรฐานทางวชิาการของ
โรงเรียนซึ่งจะนําไปสูแนวทางปรับปรุงสงเสริมสภาพการเรียนการสอนใหแกครูและ
ใชเปนขอมูลในการปฐมนิเทสครูใหม 

 
จากที่กลาวมาขางตน  จะเห็นวาการวัดผลประเมินผล  เปนองคประกอบสําคัญที่จะชวยให

การเรียนรูของนักเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  และมีกระบวนการตรวจสอบวานักเรียนไดถึงจุดหมาย
ปลายทางตามที่หลักสูตรตองการหรือไม  ควรจะมีการปรับปรุงในเรื่องใด  การวัดตางๆ  จากการประเมินใน
แงที่วา  การวัดเปนกระบวนการที่กําหนดจํานวนตัวเลขที่ไดจากการวัดนั้นสวนการประเมินเปนการตัดสิน
เกี่ยวกับคุณภาพ  คุณคาในสิ่งที่วัดได  ผูบริหารและครูจะตองมีความรูความเขาใจในหลักการวัดผลและ
ประเมินผล  รวมทั้งใหความสําคัญในเรื่องนี้อยางจริงจัง 

 

6. งานดานหองสมุด 
หองสมุดเปนสถานที่มีความสําคัญตอการเรียนการสอนในสถานศึกษามาก  เพราะเปนศูนย

รวมของวิชาการทั้งปวง  เพราะเปนงานที่สงเสริมและใหบริการทั้งครูและนักเรียนเปนการสงเสริมการสอน
ของครู  เปนสถานที่ที่ครูใชศึกษาคนควาดวยตนเอง  และเปนสถานที่ที่นักเรียนสามารถแสวงหาความรูจาก
งานที่ครูมอบหมาย  และความรูดานอื่นๆ  ที่นักเรียนสนใจรวมทั้งเปนสถานที่ปลูกฝงการรักการอานหนังสือ
และการใชเวลาวางใหเปนประโยชนและความสามารถที่จะศึกษาคนควาและเรียนรูดวยตนเองไดซ่ึงปรียาพร  
วงศอนุตรโรจน  (2535,  หนา  231)  ไดใหความหมายของหองสมุดไววา  หองสมุดคือ  สถานที่รวบรวม
หนังสือ เอกสาร  ส่ิงพิมพ  และวัสดุอุปกรณตางๆ  เปนแหลงวิทยาการใหความรู 

หองสมุดโรงเรียนเปนองคประกอบสําคัญของโรงเรียนในการจัดการเรียน  การสอนเพื่อให
บรรลุเปาหมายของการศึกษา  จุดมุงหมายของหองสมุดโรงเรียนมีดังนี้ 

1. เพื่อสงเสริมการเรียนการสอนในโรงเรียนใหมีประสิทธภิาพ  สามารถสนองตอบตอ
ความตองการของนักเรียน  ครู  และชุมชนได 

2. เพื่อจัดหาวัสดุสารนิเทศทุกชนิดเขามา  และจัดระบบบริการอยางมีประสิทธิภาพใหแก
นักเรียน  เพื่อใหนักเรียนมีพัฒนาการดานตางๆ  ตามความเหมาะสมของแตละบุคคล 

3. เพื่อกระตุนและชี้นํานักเรียนให เกิดความสนใจในการอาน   และพบกับความ
สนุกสนานในการอาน  จนพัฒนาการอานของตนถึงขั้นสามารถอานไดอยางซาบซึ้ง 

4. เพื่อวิเคราะหวิจารณสารคดี  บทความ  ขาวสารได  และสามารถสังเคราะหนํามาใช
ประโยชนตอการศึกษาเลาเรียนปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น 
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5. เพื่อจัดประสบการณการใชหองสมุดใหแกนักเรียนอันจะเปนการพัฒนาความสนใจ
และสามารถปรับตัวเขากับสังคมได 

6. เพื่อชวยเหลือนักเรียนใหมีทักษะในการใชวัสดุสารนิเทศประเภทตางๆ 
7. เพื่อใหนักเรียนรูจักการใชหองสมุดโรงเรียนในเบื้องแรก  กอนจะกาวไปสูการใช

หองสมุดอื่นๆ  เชน  หองสมุดประชาชน  หองสมุดมหาวิทยาลัย ฯลฯ  เพื่อศึกษาคนควาชั้นสูงตอไป 
8. เพื่อความรวมมือกับครูและผูบริหารโรเรียนในการพัฒนาวิชาชีพของผูรวมงาน  นั่นคือ

หองสมุดตองบริการแกครูดวย  ใหครูสามารถใชหองสมุดเปนแหลงคนควา  เพื่อประสิทธิภาพในการสอน
เพื่อรวมมือกับบรรณารักษหองสมุดโรงเรียนอ่ืน  และหองสมุดประชาชนของชุมชน 

สรุปหองสมุดจึงมีความสําคัญตอโรงเรียนมาก  เพราะเปนศูนยกลางแหงวิชาการเปนการ
สงเสริมงานดานวิชการใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  จึงเปนสงจําเปนที่ผูบริหารจะตองใหความสําคัญและ
สนับสนุนใหมีหองสมุดที่สมบูรณแบบในโรงเรียน 

กลาวไดวางานวิชาการเปนหัวใจสําคัญของโรงเรียน  การที่จะดูวาโรงเรียนใดมีมาตรฐานจะ
พิจารณาจากผลงานทางวิชาการเปนสําคัญ  ซ่ึงบุคลากรครูในสถานศึกษาตองมีความรูและเขาใจในงาน
วิชาการเหลานี้  คือ  การจัดหลักสูตร  การสอน  การจัดสื่อการสอน  การวัดผลประเมินผล  การนิเทศ  เพื่อมุง
พัฒนาใหผูเรียนมีความสมดุลทั้งดานความรู  ความคิด  ความสามารถ  ความดีงามและความรับผิดชอบตอ
สังคม 

 

 ดานทักษะวิชาชีพ 
1. ลักษณะของวชิาชีพครู 

ครูเปนวิชาชีพที่หนักทั้งรางกาย  สมองและอารมณ  ครูซ่ึงทําหนาที่ผูสอนตองเตรียมสอนที่บาน
ดวย  นอกเหนือไปจากภารกิจของครอบครัว  ครูยังตองเปนผูที่ชอบทํางานกับผูอ่ืนเพราะตองเกี่ยวของ
สัมพันธกับผูเรียน  พอแม  ผูปกครองของผูเรียน  ผูบริหารและเพื่อนครูดวยกัน  ครูตองอาน  ฟง  พูด  สังเกต  
อยูตลอดเวลาเพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูวิชาการที่จะนํามาใชในการสอน  ครูตองมีความตระหนักในหลาย
ส่ิงหลายอยางรวมทั้งบรรยากาศตางๆ  ในหองเรียนและนอกหองเรียนซ่ึงครูเปนผูสรางขึ้นมา  ครูที่ดียังตอง
สงเสริมหรือนําเพื่อนรวมงานในบางครั้ง  นอกจากนั้นตองรูจักประเมินหรือวิจักษวิจารณตนเองดวย 

อาชีพบางอาชีพไมถือวาเปน  วิชาชีพ  (profession)  จอหน  โอลด  (John Ohles)  ( อางใน  เสริม
ศรี  ไชยศร,  2539,  หนา  24)  เกณฑที่อยูในวิชาชีพนั้นมีโอกาสที่จะศึกษาตอเพิ่มเติมความรู ความสามารถ
ในสาขาวิชาเฉพาะนั้นเองกลาวอีกนัยหนึ่งวาเปนอาชีพที่มีวิชาเฉพาะทางใหศึกษาได 

โดยทั่วไปแลวมีคนเชื่อกันวา  อาชีพช้ันสูงเทานั้นที่ไดรับเกียรติใหถือวาเปนวิชาชีพ  อาชีพครู
จัดเขาลักษณะของวิชาชีพชั้นสูงไดหรือไม  ไดมีผูใหหลักเกณฑของวิชาชีพไวหลายทาน เอฟเวอเรท  ฮิว 
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(Everett Huhge) (อางใน  สํานักงานเลขาธิการครุสภา,  2528,  หนา 71)  กลาววาวิชาชีพเปนสัญญาลักษณ
ของความคิดปรารถนาหรือตองการที่จะทํางานทั่วไปหรือสวนตัวเพราะวาอาชีพที่มีเกียรติมากนั้นเราเรียกวา
วิชาชีพชั้นสูง  วิชาชีพช้ันสูงที่จัดไวไดแก  แพทย  วิศวกร สถาปนิก เปนตน 

 

วิจิตร  ศรีสะอาน  (2523,  หนา  5)  ไดอธิบายลักษณะของวิชาชีพไวดังนี้ 
1. อาชีพนั้นตองมีบริการใหแกสังคมไมซํ้าซอนกับสาขาวชิาอ่ืน 
2. อาชีพนั้นตองมีความเปนอิสระในการดําเนนิการที่เกีย่วของกับวิชาชีพ 
3. อาชีพนั้นตองมีบริการแกสังคมโดยวิธีการแหงปญญา 
4. ผูที่ใหบริการหรือสมาชิกของวิชาชีพช้ันสูงจะไดรับการศึกษาในระดบัสูง 
5. ผูที่ใชวิชาชีพช้ันสูงตองประพฤติดี  มีจรรยาบรรณแหงวชิาชีพนั้น 
6. ตองมีสถาบันวิชาชีพเปนแหลงกลางที่จะสรางสรรค  จรรโลงความมั่นคงแหงอาชีพของ

สมาชิก 
  

จันทร  ชุมเมืองปก  (2525,  หนา 5-6)  สรุปวา ครูคือ วิชาชีพชั้นสูงเพราะเขาเกณฑทุกขอ คือ 
1. ครูใหบริการอบรมบมนิสัยศิษยไมซํ้าซอนกับอาชีพใดๆ 
2. ครูที่ดีตองมีเทคนิคการสอน  การคิดหาเทคนิคการสอนตองใชปญญาคนควา 
3. ครูทุกคนมีการดูแลกันเองทาํผิดทําถูกก็มี ก.ค. คอยพิจารณา  ครูโรงเรียนเอกชนก็มี ส.ช. 

ดูแลไมมีอํานาจใดๆ  มากาวกาย 
4. คนเปนครูตองมีวุฒิทางครูอยูแลว 
5. ครูทุกคนตองยึดจรรยาครู  10  ขอ ของคุรุสภา 
6. สถาบันของครูทุกสังกัดก็คอื  คุรุสภา 

 

เชนเดียวกับคํากลาวของรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ  นายขุนทอง  ภูผิดเดือนใน
การปดสัมมนามาตรฐานวิชาชีพครู  เมื่อวันที่  18  กรกฏาคม  2523  ณ  โรงแรมไทยโฮเต็ลกรุงเทพมหานคร  
สวนหนึ่งวา  “อาชีพครูของเรานั้นจะจัดเปนวิชาชีพช้ันสูงหรือไม กระผมตอบอยางไมตองสงสัยเลยนี่ละเปน
วิชาชีพชั้นสูง” (สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา,  2528,  หนา  8) 

จากขอกําหนดและทัศนะของนักวิชาการศึกษาพอสรุปไดวา  อาชีพครูจัดเปนวิชาชีพช้ันสูง  
จําเปนตองมีการยกมาตรฐานวิชาชีพครู  และมีการกําหนดเกณฑมาตรฐานระดับคุณภาพทางวิชาชีพครู  มี
การฝกฝนสงเสริมความรูมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ  จะตองเปนวิชาชีพที่จะขาดเสียมิไดของสังคม 
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 มาตรฐานกับวิชาชีพครู 
  

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา  (2540)  ไดกําหนดเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูซ่ึงมี  11  ขอ
ครอบคลุมงาน  4  ดาน  คือ  ความรอบรู  สอนดี  มีคุณธรรมจรรยาบรรณ  และมุงพัฒนา  ซ่ึงเกณฑเหลานี้
สามารถปฏิบัติและประเมินพฤติกรรมที่พึงปรารถนาของครูได  ซ่ึงเปนพฤติกรรมที่ครูผลักดันจากคุณภาพ
ภายในตัวครู  เกณฑมาตรฐานทั้ง  11  ขอนี้  กําหนดขึ้นบนพื้นฐานความเชื่อท่ีวาเด็กทุกคนสามารถเรียนรูได  
ครูจึงตองคํานึงถึงผลที่เกิดกับผูเรียนเปนสําคัญ  ครูตองใฝหาความรูพัฒนาตนเองดานวิชาชีพ  ครูสามารถ
เลือกวิธีสอนใหเหมาะสมกับพัฒนาการของผูเรียนสภาพแวดลอมตางๆ  ครูตองพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ใหทันสมัยเมื่อสอนไปแลวครูสามารถตรวจสอบแกไขปรับปรุง  ช่ืนชมตอความสําเร็จของผูเรียน  รวมมือ
กับผูอ่ืนในสถานศึกษาและชุมชน  และสนใจขาวสารตางๆ   เปนที่ทันกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
สมัยใหม 

 

ดวยความตระหนักในความสําคัญของครู  คุรุสภาไดตั้งกรรมการจัดทําเกณฑมาตรฐานและ
ระดับคุณภาพของครูขึ้น  แลวสงใหกระทรวงศึกษาธิการประกาศเปนเกณฑของกระทรวงศึกษาธิการ  
เพื่อใหมีการเตรียม  และการประเมินพัฒนาครู  สาระสําคัญของระดับคุณภาพมีดังนี้ 

 

ระดับคุณภาพของครู  ( NATIONAL TEACHER QUALITY : NTQ)  มี  5  ระดับ คือ 
ระดับ  1  ครูปฏิบัติการ 

เปนครูปฏิบัติการโดยอาศัยการชี้แนะ  การสั่งการ  รูปแบบจากผูอ่ืนหรือคําสั่ง
เอกสารแบบแผนตางๆ  และมีความมุงมั่นที่จะทําตามแบบนั้นๆ  ใหสมบูรณ  โดยคํานึงถึงเปาหมายปลายทาง
เปนลําดับรอง 

การสอนมุงเนนเนื้อหา  ผูสอนเปนผูบอกความรู  สอนตามแผนที่กําหนดกิจกรรม
ทุกอยาง ตัดสินใจโดยครู  ส่ือเนนความรู  ความจํา  ประเมินผลเนนการทดสอบ  เกิดผลตอผูเรียนในดาน
ความรูและความเปนสวนใหญ  ผลงานนักเรียนเปนแบบเดียวกันตามที่ครูกําหนด 

เปาหมายในการพัฒนาคํานึงถึงผลที่เกิดกับตนเองเนนความถูกตองตามระเบียบ
กฏเกณฑมากกวาเปาหมายของงานหรือผลที่เกิดขึ้นกับผูบริหาร 

 

ระดับ  2  ครูชาํนาญการ 
เปนครูที่ปฏิบัติงาน โดยมีกระบวนการพัฒนาไปสูความสามารถในการคิดเอง  ทํา

เองตัดสินใจเองได  โยมีความมุงมั่นที่จะลงมือทําเอง  รูจักกําหนดเปาหมายของงานไปที่ผูบริการ  แตยังไมมี
ขั้นตอนการดําเนินงานไปสูเปาหมายนั้นอยางชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 
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การสอนมุงเนนความเขาใจ มีตัวอยางมากขึ้น  ดัดแปลงแผน  ส่ือ  ใหเหมาะสมกับ
สภาพจํากัดตางๆ  ได มีอุปกรณมากขึ้น  แตมีรายละเอียดแตกตางกัน  รายงานผลเปนกลุม 

เปาหมายในการพัฒนา  คํานึงถึงความถูกตอง  ตามระเบียบ  กฏเกณฑ  ให
ความสําคัญตอกระบวนการและเนนผลที่เกิดขึ้นกับตนเองและผูรับบริการเทาๆ  กัน 

 

ระดับ  3  ครูเชี่ยวชาญ 
เปนครูที่ปฏิบัติงานอยางมีเปาหมาย มีขั้นตอนการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ

สรางสรรคงาน คิดและตัดสินใจไดเอง  จัดลําดับความสําคัญของงานได  เนนการพัฒนาผูเรียนเปนสําคัญ 
การสอนมุงเนนกระบวนการคิด  ผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูเปนสวนใหญ  

ครูใชคําถามมากขึ้น  ถามหาวิธีการ  มีแผนการสอนที่พัฒนาขึ้นเองไดเหมาะสมกับผูเรียนเปนรายบุคคล  ใช
รายบุคคล  ใชส่ือเนนกระบวนการเรียนรูมากขึ้น  คําตอบของผูเรียนหลากหลาย  เกิดจากแสวงหาและสรุป
ความรูของผูเรียนตามเปาหมายของครู กลาคิดกลาแสดงออกอยางสรางสรรค 

เปาหมายในการพัฒนาคํานึงผลที่เกิดกับผูรับบริการอยางรอบดาน  สมดุล  ทั่วถึง
และเสมอภาค 
  

ระดับ  4  ครูเชี่ยวชาญพิเศษ 
เปนครูที่ดําเนินงานตางๆ  โดยคํานึงถึงบุคคลอื่น  องคประกอบอื่นๆ  ที่จะไดรับ

ประโยชนจากการปฏิบัตินั้นๆ  แตยังไมสามารถสรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  สรางความเปนเอกภาพ
ในทุกๆ  สวน  ทุกองคประกอบตางๆ  นั้นได 

การสอนมุงเนนการพัฒนาจริง  ผู เ รียนมีสวนรวมในการวางแผนการเรียน  
กิจกรรมและสื่อสอดคลองสัมพันธกัน  สงผลตอการพัฒนาการและความสามารถของผูเรียนแตละคน  ให
โอกาสในการแสดงออกอยางอิสระ  ผลงานของผูเรียนแตกตางกันตามกระบวนการเรียนการสอนที่เลือก 

เปาหมายในการพัฒนาคํานึงถึงผลที่เกิดกับผูรับบริการ  และการพัฒนาวิชาชีพ  
หรือการพัฒนาสังคม 

 

ระดับ  5  ครูผูทรงคุณวุฒ ิ
เปนครูที่ปฏิบัติงานดวยกระบวนการพัฒนารวมกันอยางสรางสรรค  บนพื้นฐาน

ของผลพัฒนาทางบวกอยางเทาเทียมกันของทุกฝายที่เกี่ยวของ  สรางความเปนเอกภาพของงาน  และกลุม
บุคคลทั้งมวล  รวมทั้งความสมดุลของสิ่งแวดลอม 

การสอนมุงเนนการคนหา  สรางความรูรวมกันกับผูเรียน  ผูเรียนเปนผูวางแผนการ
เรียนและกําหนดหลักสูตรของหองเรียนเกือบทั้งหมด  รวมประเมินผลการเรียนของตนเอง และการสอนของ
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ครู  ใชส่ือหลากหลายตอบสนองความตองการของผูเรียนแตละคนและทุกคน  ผลงานของผูนํา  คิดเอง  
พัฒนาเองไดรอบดานอยางยั่งยืน 

เปาหมายในการพัฒนาคํานึงถึงประโยชนของสวนรวม  สงผลใหเกิดการสรางและ
พัฒนาวิชาชีพอยางถาวร  มีเกียรติภูมิเปนตัวอยางไดทั้งดานวิชาชีพและวิชาชีพสวนบุคคล  เพื่อที่จะใหเกิดผล
ตอผูเรียนอยางแทจริงครูจึงควรศึกษาและหาทางเพิ่มพูนระดับฝมือใหมีคุณภาพสูงยิ่งขึ้นๆ  จนมีผลถึง
คุณภาพผูเรียน  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนของครูตามระดับคุณภาพนั้น  เปนตัวที่บงวาโรงเรียนได
มีการพัฒนาขึ้นจริง  เปนโรงเรียนที่พัฒนาวิชาชีพครูอยางแทจริง 

การพัฒนาครูโดยการนํามาตรฐานวิชาชีพเปนตัวกําหนดนั้น  จึงเปนแนวทางใน
การยกระดับวิชาชีพครูใหมีคุณภาพและสามารถตรวจสอบได  ซ่ึงครูจะตองพัฒนาตนเองอยูเสมอและ
ตอเนื่องเพื่อเปนการพัฒนาวิชาชีพของตนเองใหมีสมรรถภาพ  ทักษะการสอนที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึง
ประโยชนของผูเรียน 
 

ทักษะการสอนของคร ู
  ความหมายของทักษะการสอน 

คําวา  ทักษะ  ภาษาอังกฤษใชคําวา  Skill  ซ่ึงพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถานให
ความหมายวา  สามารถ  เหมาะ ขยัน  หมั่นเพียร  คลองแคลว  แข็งแรง  ซ่ึงกรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ
ไดใหความหมายไวเชนเดียวกันวา 

ทักษะ   หมายถึง  ความสามารถ   ความชํานาญและคลองแคลววองไว   เชน  
นักเรียนจะมีทักษะในการอานและคิดเลข  ซ่ึงหมายความวา  นักเรียนจะตองมีชํานาญในการอานและการคิด
เลขอยางดี 

คารเตอร  วี  กด  (Carter V. Good)  (อางใน  ชูศรี  สนิทประชากร,  2536,  หนา  1)  
ใหไวใน  Dictionary of Education  วา 

ทักษะ  หมายถึง  ส่ิงที่บุคคลไดเรียนรูที่จะทําดวยความงายและแมนยําอยางถูกตอง
ไมวาจะเปนกลไกของรางกายหรือสมอง 

จากพจนานุกรมทั้งในและตางประเทศ  ไดใหความหมายที่มีลักษณะคลายคลึงกัน
วาทักษะหมายถึงความสามารถในการกระทําบางสิ่งบางอยางไดอยางดี  มีประสิทธิภาพหรือเช่ียวชาญ 

 

คําวา การสอน  หรือภาษาอังกฤษใชคําวา  Instruction นั้น มีผูใหความหมายไวตางๆ ไดแก 
1. การสอนเปนการจัดประสบการณใหกับผูเรียน 
2. การสอนเปนการบอกกลาวอธิบายใหกับผูเรียน 
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3. การสอนเปนการแนะนําเกีย่วกับความรูตางๆ  กับผูเรียน 
4. การสอนเปนการบอกใหผูเรยีนสามารถปรับตัวเขากับสังคม 
5. การสอนเปนการจัดใหผูเรยีนรูไปใชใหเกดิประโยชนในชีวิตประจําวนั 
 

ดังนั้นเมื่อรวมคํา  2  คําคือ  ทักษะ และการสอน  มาเปนทักษะการสอนแลว  ความหมายที่
เขาใจงายคือ  ความสามารถในการสอนอยางมีประสิทธิภาพ โดยสามารถถายทอดความรู  หรือประสบการณ
ตางๆ  ใหกับผูเรียนไดอยางดี 
 

ความสําคัญของทักษะการสอน 
  การฝกทักษะการสอนนับวาเปนส่ิงจําเปนสําหรับผูที่จะเริ่มทําการสอน  เพราะในการสอน
จริงๆ  แคสอนบทเรียนผูสอนจะตองมีความสามารถในการถายทอดความรูไดอยางดีแกผูเรียน  ถาผูเรียนไม
เขาใจ  โดยเขาไมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  ตามที่ผูสอนตั้งจุดหมายไว การสอนนั้นยอมไมประสบความสําเร็จ  
การสอนเปนกระบวนการที่ประกอบไปดวยองคประกอบของทักษะการสอนหลายทักษะ  ซ่ึงจะเปนทักษะ
ใดก็ยอมแลวแตจุดหมายของการสอนนั้น 
 

  การฝกทักษะจงึมีความสําคัญตอการศึกษาอยางยิ่ง  กลาวคอื 
1. เปนการสงเสริมผูที่จะเปนครูผูสอน  เพื่อใหมีทักษะในการสอนเพราะทกัษะนับเปน

จุดมุงหมายหมวดหนึ่งของการศึกษา  ซ่ึงจะตองฝกใหควบคูกับความรูและเจตคต ิ
2. เปนการสงเสริมความชํานาญ  คลองแคลวหรือเช่ียวชาญในการปฏิบัติการสอนเพราะ

เขาจะสามารถนําไปใชไดในงานการสอนใหดียิ่งขึน้ 
3. ชวยใหผูฝกเกดิความมั่นใจและความเชื่อมัน่ในตนเองมากขึ้น  เพื่อจะเปนการเสริม

บุคลิกภาพของผูสอนเอง 
4. ชวยไมใหเกิดความผิดพลาดในการสอน  เพราะถาผิดพลาดในการสอนแลวจะทําให

ขาดความมั่นใจ  และสงผลเสียตออาชีพการสอน 
5. ชวยใหงานการสอนบรรลุจุดประสงคที่ตั้งไว  โดยไมเสยีเวลา 
6. ชวยทําใหการทํางานเกิดประสิทธิภาพและสามารถพัฒนางานสอนขึน้ไปอีก 
7. ชวยทําใหเกิดความชื่นชมศรัทธาจากผูเรียน  เพราะผูสอนสามารถสอนไดถูกตอง 
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ทักษะจําเปนสําหรับคร ู
ทักษะตางๆ  สําหรับครูนั้นจําแนกได  5  ประเภท  คือ  ทักษะตางๆ  ที่เกี่ยวของกับการสอน

โดยตรงและทักษะตางๆ  ที่เปนงานเสริมของอาชีพครู  ซ่ึงก็ถือเปนหนาที่ทางดานงานธุรการดวยนอกจากนี้
ยังตองมีทักษะในดานมนุษยสัมพันธที่ดีเยี่ยม  เพราะอาชีพครูเปนอาชีพที่ตองสัมพันธกับคนทั้งในโรงเรียน  
นักเรียน  ผูปกครอง  และชมชน  ทักษะที่จําเปนสําหรับครูนั้นมีผูจําแนกไวดังนี้ 

สุกัญญา  ธารีวรรณและคณะ  (อางใน  สุรีย  สุเมธีนฤมิต,  2539,  หนา 179)  กลาวถึง 
ทักษะการสอนวา  ครูผูสอนควรไดรับการฝกฝนทักษะสําคัญ  10  ประการ  คือ 

1. ทักษะการนําเขาสูเรื่อง 
2. ทักษะการใชคาํตอบ 
3. ทักษะการสรุปบทเรียน 
4. ทักษะการใชอุปกรณ 
5. ทักษะการใชกระดานดํา 
6. ทักษะการเราความสนใจ 
7. ทักษะการเสริมสรางกําลังใจ 
8. ทักษะการกระตุนใหคดิ 
9. ทักษะการอธิบายและเลาเรือ่ง 
10. ทักษะการยกตวัอยาง 

 

สุรีย  สุเมธีนฤมิต  (2539,  หนา 180)  ไดสรุปทักษะในดานการสอนไว  11  ประการ คือ 
1. ทักษะการนําเขาสูบทเรียน 
2. ทักษะการใชกระดานดํา 
3. ทักษะการกระตุนใหคดิ 
4. ทักษะการเลาเรื่อง 
5. ทักษะการใชคาํถาม 
6. ทักษะการใชส่ือการสอน 
7. ทักษะการเสริมกําลังใจ 
8. ทักษะการอธิบายและยกตวัอยาง 
9. ทักษะการเราความสนใจ 
10. ทักษะการสรุปบทเรียน 
11. ทักษะการวดัผลและประเมินผล 
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นอกจากครูมีทักษะในการสอนแลว   ทักษะอื่นๆ   ที่ครูในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษายังตองมีหนาที่และตองฝกฝนใหมีทักษะในการปฏิบัติหนาที่ครูอยางสมบูรณ  ไดแก 

1. ทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษา  ทาํสมุดรายงาน  ทําบัญชีเรียกชื่อ  ทําประวัตนิักเรียน 
2. ทําหนาที่โฮมรูม 
3. ตรวจงานนักเรียน 
4. การปกครองนกัเรียน  และการควบคุมชั้นเรียน 
5. การจัดหองเรียนและสิ่งแวดลอมในหองเรยีน 
6. การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 
7. การศึกษาเด็กเปนรายบุคคล 
8. การจัดเก็บเอกสารและอุปกรณการสอนอยางมีระบบ 
9. ตรวจสุขภาพและการแตงกายของนักเรยีน 
10. ดูแลความปลอดภัยของนักเรียนโดยทัว่ไป 
11. ดูแลความเรยีบรอยของโรงเรียน 
12. การบริการอาหารกลางวัน 
13. รวมกิจกรรมของนักเรยนและชุมชน 
14. ติดตอประสานงานกับบุคคลในสายงานทีเ่กี่ยวของและติดตอกับผูปกครอง 
15. ทําการแนะแนวนักเรียนและผูปกครอง 
16. ทํางานพัฒนาชุมชน 
17. ทํางานการประชาสัมพันธโรงเรียน 

 
จะเห็นไดวาคนที่เปนครูนอกจากมีทักษะตางๆ  ดานการสอนแลวจะตองมีทักษะดานอื่นๆ 

อีกดวยจึงจะประสบความสําเร็จในหนาที่การงา (สุรีย  สุเมธีนฤมิต, 2539, หนา 181)  เพราะฉะนั้นบุคคลากร
ที่มีคุณภาพนั้นจะตองมีทักษะการสอน  ตองเขาใจในเรื่องของพฤติกรรมการเรียนการสอน  การปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงเทคนิควิธีการตางๆ  ใหเหมาะสม  ตองมีความชํานาญในการสื่อความหมาย  มีทักษะการ
สงเสริมความคิดของเด็ก  เนนใหผูเรียนไดวิเคราะหวิจารณ  การแกปญหา  และการเรียนรูดวยตนเอง  จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดวัตถุประสงคและแผนเปนหลัก 
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การวางแผนงานบุคลากร 
 การวางแผนงานบุคลากรเปนหนาที่สําคัญของผูบริหาร เพื่อเปนการเตรียมบุคลากรใหเหมาะสมกับ
งาน ใชคนใหทํางานใหไดผลมากที่สุด ในขณะเดียวกัน คนที่ทํางานนั้นมีความสุขมีความพอใจ สงผลใหงาน
ในองคกรบรรลุผลตามเปาหมาย 
 สมพงศ  เกษมสิน  (2526,  หนา 31) ใหทัศนะวา  การวางแผนการบริหารงานบุคคลนั้น ก็คลายกับ
การวางแผนทั่วๆ  ไป ที่ตองนําความรู  ความชํานาญและประสบการณประกอบกันเขาเปนพิเศษ ขอสําคัญก็
คือแผนที่เปนเรื่องที่เกี่ยวกับอนาคต ซ่ึงอาจผันแปรเปลี่ยนแปลงไดเสมอเหตุนี้แผนที่ดีจึงตองมีการปรับปรุง
อยูเสมอเชนกัน สําหรับขั้นตอนของการวางแผนงานบุคคลอาจจําแนกได 3 ขั้น คือข้ันวางแผนดําเนนิงาน ขัน้
ปฏิบัติตามแผน และขั้นตรวจตามแผน 
 เชนเดียวกับ พยอม  วงศสารศรี  (2534,  หนา  35)  เห็นวาทรัพยากรบุคคลประมาณใด จํานวนเทาใด 
และตองการเมื่อใด  ( The right people, at the right place, at the right time )  และกําหนดวิธีการที่จะไดมาซึ่ง
ทรัพยากรบุคคลวาไดมาจากที่ไหนอยางไรตลอดจนการกําหนดนโยบาย และระเบียบปฏิบัติตางๆ  เพื่อจะใช
ทรัพยากรบุคคลที่มีอยูใหไดประโยชนสูงสุด  โดยมีขั้นตอนในการบริหาร ซ่ึงประกอบไปดวย การพิจารณา
เปาหมายและแผนขององคกร  การพิจารณาสภาพการณของทรัพยากรบุคคลในปจจุบัน  การคาดการณ
ทรัพยากรบุคคล การกําหนดแผนปฏิบัติการและการตรวจสอบและการปรับปรุง ตอมา  ธงชัย  สันติวงษ  
(2536,  หนา 66)  ใหความหมายของการวางแผนงานบุคลากรวา  หมายถึงขั้นตอนของกระบวนการ
บริหารงานบุคคลที่สําคัญ ที่มุงพยายามใหมีกําลังคนที่เพียงพอที่จะสามารถปฏิบัติภารกิจขององคกรให
สําเร็จไดตามวัตถุประสงคในอนาคต 
 สําหรับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  (2539,  หนา 386 – 387)  ไดสรุปวาการวางแผนงาน
บุคลากร  หมายถึง  การคาดคะเนกําลังบุคลากรที่จําเปนจะตองใชในการจัดการโรงเรียนประถมศึกษา โดย
ผูบริหารโรงเรียนจะคาดคะเนไวลวงหนาวา  ในโรงเรียนประถมศึกษาที่ตนรับผิดชอบอยูนั้น ตองการ
บุคลากรประเภทใด  จํานวนเทาใดในอนาคต  การวางแผนงานบุคลากร เปนกระบวนการเตรียมคน เพื่อให
เขามาปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสมกับงานและเวลาโดยมุงหวังใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตาม
จุดหมายที่ตั้ง ในทํานองเดียวกัน สมชาย  หิรัญกิตติ (2542, หนา 69)  ไดกลาวถึงเหตุผลสําคัญสําหรับการ
วางแผนงานบุคลากร 3 ประการ คือ การวางแผนจะทําใหการปฏิบัติงานของบุคลากรมีประสิทธิภาพมากขึ้น
การวางแผนจะทําใหพนักงานเกิดความพอใจและมีพัฒนาที่ดีขึ้น  และการวางแผนจะสรางโอกาสสําหรับ
การจางงานที่เทาเทียมกันอยางมีประสิทธิผล เชนเดียวกับ  วิโรจน  สารรัตนะ  (2542,  หนา 81)  ไดเสนอ
ทัศนะเกี่ยวกับ การวางแผนงานบุคลากรวา  เปนกระบวนการกําหนดความตองการบุคลากรในอนาคตที่
สอดคลองกับแผนเชิงยุทธศาสตรขององคกร  เพื่อเปนกลไกในการทํางานใหบรรลุผล ประกอบดวย  การ
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วิเคราะหงาน ซ่ึงเปนการศึกษาสวนตางๆ  ของงานในทุกดาน  เชน  จุดมุงหมายของงาน  หนาที่ที่สําคัญ 
เงื่อนไขการทํางาน  ความสัมพันธกับงานอื่นความรูทักษะและความสามารถที่จําเปน และอาจรวมถึงการ
กําหนดคุณสมบัติเฉพาะงาน   เกี่ยวกับความรู  ทักษะ   ความสามารถ  และประสบการณ ที่ตองทําสําหรับ
การปฏิบัติงานนั้น 
 นอกจากนี้ในป 2543  มีผูใหความหมายของการวางแผนงานบุคลากร หลายทานไดแก   
 

กิติ  ตยัคคานนท  (2543,  หนา  47)  อธิบายวา  การวางแผนงานบุคลากรหมายถึงการ
วางแผนอัตรากําลังคนใหเหมาะสมกับงาน  เพื่อใหงานสัมฤทธิ์ผลตามความตองการและเปาหมายทั้วใน
ปจจุบันและอนาคต  โดยตองใหเชื่อมโยง และประสานกับเรื่องอื่นๆ  อีกดวย  เชน  เศรษฐกิจ  การลงทุน  
การวิจัย  การวางแผนพัฒนางานตางๆ  และการพยากรณความตองการและยังไดอธิบายเกี่ยวกับการพยากรณ
บุคลากรวา   ประกอบดวย  การคาดคะเนความตองการบุคลากร  ทั้งจํานวนและทักษะของบุคลากร  ทั้ง
จํานวนและทักษะของบุคลากรแตละประเภท  การคาดคะเนความตองการบุคลากร การคาดคะเนความพรอม
ของกําลังคนในองคกร  เชน  ความสามารถในการโยกยายกําลังคน  กําลังผลิต  การฝกอบรมซ้ํา การรับ
หนาที่ใหม  การปรับตัวใหม  การเลื่อนวิทยฐานะ  และ การคาดคะเน เกี่ยวกับการลงทุน  ซ่ึงมีสวนสัมพันธ
อยางมากกับการวงแผนกําลังคนเพื่อใหไดผลงานตามความตองการ  ดนัย  เทียนพุฒิ  (2543,  หนา  108)  
กลาวถึงความหมายของการวางแผนบุคลากรวา  หมายถึง  การดําเนินการอยางเปนระบบ  ในการวิเคราะห 
และพยากรณเกี่ยวกับอุปสงคและอุปทานดานกําลังคน  เพื่อนําไปสูการกําหนดวิธีการที่จะใหไดกําลังที่มี
ความรูความสามารถเหมาะสมอยางเพียงพอ  ทั้งในดานจํานวนและคุณภาพที่จะปฏิบัติงานในเวลาที่ตองการ  
โดยมีแผนการใชและพัฒนากําลังคนเหลานั้นอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่องในอันที่จะธํารงรักษากําลังคน
ทีเ่หมาะสมไวกับองคกรอยางตอเนื่อง 
 สําหรับ  ประเวศน  มหารัตนสกุล  (2544,  หนา  121)  ไดอธิบายความหมายของการ
วางแผนกําลังคนวา  หมายถึง  กระบวนการตระเตรียมชุดของการตัดสินใจสําหรับการจัดกําลังคนให
เหมาะสมกับงานที่เปนอยู  เปลี่ยนแปลง  ปรับปรุง  หรือจะขยายในอนาคต  เนื่องจากงานหรือ กระบวนการ
ทํางานที่เปนอยูเปล่ียนไป  นอกจากนั้น  วิชัย  โถสุวรรณจินดา  (2546,  หนา  20)  ไดสรุป  ความหมายของ
การวางแผนงานบุคลากรวา  หมายถึง  กระบวนการคาดการณความตองการคนขององคกรเปนการลวงหนา
วา  ตองการคนประเภทใด  ระดับใด  จํานวนเทาใด และตองการเมื่อไร และกําหนดวิธีการที่จะไดมาซึ่ง
ทรัพยากรมนุษยที่ตองการวาจะไดมาจากไหน  อยางไร  และเมื่อใด 
  โดยสรุปแลว  การวางแผนงานบุคลากรจึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่งในการบริหารงาน
บุคลากร  เนื่องจากคนเปนทรัพยากรที่มีคุณคา  เมื่อกระยวนการวางแผนเปนไปตามลําดับขั้นตอนมีการ
วางแผนโดยอาศัยขอมูลและปญหาเปนองคประกอบ  งานในองคกรก็จะบรรลุตามเปาหมาย 
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การพัฒนาบุคลากร 
 การพัฒนาบุคลากร  เปนส่ิงที่จําเปนตอการปฏิบัติงานของบุคลากร  เพราะจะทําใหบุคลากรใน
หนวยงานไดพัฒนาตนเองใหมีความรู  ความสามารถในการทํางาน  เกิดความมั่นใจในตนเองพรอมที่จะ
ทํางานใหหนวยงานดวยความเต็มใจ  ซ่ึงจะสงผลตอความสําเร็จของหนวยงานในที่สุด  ตามที่ไดมี
นักวิชาการหลายทานใหนักวิชาการหลายทานใหทัศนะเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรไวดังนี้ 
 สมพงศ  เกษมสิน  (2526,  หนา  179)  กลาวถึง  การพัฒนาบุคลากรวา  หมายถึงกรรมวิธีตางๆ  ที่จะ
มุงเพิ่มพูนความรู  และประสบการณ  เพื่อใหทุกคนในหนวยงาน  ปฏิบัติหนาที่ที่รับผิดชอบไดดียิ่งขึ้น  
เชนเดียวกับ  ภิญโญ  สาธร (2526,  หนา 272)  อธิบายวา การพัฒนาบุคลากร หมายถึง  การหาวิธีการสงเสริม
ใหผูปฏิบัติงานอยู  ไดมีความสามารถในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น เชน ไดรับความรูเพิ่มขึ้น  มีวิธีการทํางานที่ดี
ขึ้น  สําหรับ  เมธี  ปลันธนานนท  (2529,  หนา  106)  ไดอธิบายวา  การพัฒนาบุคลากร นับเปนกิจกรรมที่
เดนที่สุดในกระบวนการบริหารงานบุคลากร  เพราะเปนกิจกรรมที่เกี่ยวกับ  การผูกพัน การยอมรับ  การ
ปรับปรุงคุณภาพ และปริมาณของสมาชิกในองคกร  หรือหนวยงาน  ซ่ึงมีความจําเปนจะตองแกปญหาและ
ทําใหเปาประสงคของอคกรบรรลุผล  ในปตอมา  ประชุม  รอดประเสริฐ (2530,  หนา  59) ใหความหมาย
ของ  การพัฒนาบุคลากร  วาหมายถึง  กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในองคกร  ใหพรอม  ที่จะ
มีชีวิตอยูในสถานศึกษารวมกับบุคลากรคนอื่นๆ  อยางมีความสุข มีความรู ความเขาใจ ในหนาที่ของตนเปน
อยางดี  และพรอมที่จะปฏิบัติภารกิจที่เพิ่มขึ้นในอนาคตอยางมีทักษะ  และมีประสิทธิภาพ  ในขณะที่  เสถียร  
เหลืองอราม  (2533,  หนา  173)  ใหความหมายของการพัฒนาบุคลากรไว  2  ประการคือ 

1. การพัฒนาบุคลากร  หมายถึง  กรรมวิธีในอันที่จะเพิ่มพูนสมรรถภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงานของพนักงานแตละคน  เชนความคิด  การกระทํา  ความสามารถ  ความรู  ความชํานาญ  
ตลอดจนสรางทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติงาน 

2. การพัฒนาบุคลากรหมายถึง  กระบวนการฝกอบรมเพื่อเสริมสราง  เพิ่มพูนความรู ทักษะ  หรือ
ความชํานาญ  เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงค 

  

สําหรับ  พยอม  วงศสารศรี  (2534,  หนา  193)  ไดอธิบายวา  การพัฒนาที่เกี่ยวกับบุคคลเปนการ
ดําเนินการเพิ่มพูนความรู  ความสามารถและทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติงานที่ตนรับผิดชอบใหมีคุณภาพ
ประสบความสําเร็จเปนที่พอใจแกองคกร  สวน  สมาน รังสิโยกฤษฏ (2535,  หนา  82)  ไดอธิบายวา การ
พัฒนาบุคลากร  หมายถึง  การดําเนินการเกี่ยวกับการสงเสริมใหบุคคลมีความรู  ความสามารถ  มีทักษะ ใน
การทํางานดีขึ้น  ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีในการทํางาน  สงผลใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น  ตอมา  
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ฐีระ  ประวาลพฤกษ  (2538,  หนา 2)  ใหความหมายของการพัฒนาบุคลากร วาหมายถึง  การดําเนินการเพื่อ
ชวยใหบุคลากรไดเพิ่มพูนความรู  ทักษะ  และทัศนคติ  ในการปฏิบัติงานใหดียิ่งขึ้น 
 เชนเดียวกับ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  (2539,  หนา  392)  ไดสรุปวาการพัฒนาบุคลากร  
คือ  การเพิ่มพูนความรู  ทักษะความสามารถในการปฏิบัติงานในหนาที่ของตนใหมากขึ้นซึ่งใกลเคียงกับ  
ดนัย  เทียนพุฒ  (2540,  หนา  29)  ไดอธิบาย  ความหมายของการพัฒนาบุคลากรวา  หมายถึง  การบูรณาการ
หรือผสมผสานเพื่อใชวิธีการฝกอบรมและการพัฒนาพนักงาน การพัฒนาอาชีพ  การพัฒนาองคกรสําหรับ
การปรับปรุง  บุคคล ทีม  และประสิทธิผลขององคกร 
 ตอมา  วิโรจน  สารรัตนะ  (2542,  หนา  82)  ใหความหมายของ  การพฒันาบุคลากรวา  หมายถึง  
ความพยายามที่จะเพิ่มพูนทกัษะใหกับบุคลากรในงานทีท่ําอยูปจจุบนั 
 ในทํานองเดียวกัน  สํานักงานการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  เขตการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ  
(2543,  หนา  5)  ไดสรุปความสําคัญของการพัฒนาบุคลากรวา  เปนหัวใจสําคัญของการบริหารการศึกษา  
เพราะงานทุกชนิดของโรงเรียนจะดําเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  และไดรับผลสําเร็จตามเปาหมาย
หรือไม  เพียงใด  ขึ้นอยูกับความสามารถและความรวมมือของบุคลากรที่เกี่ยวของ 
 นอกจากนี้  ในป  2543  ยังมีนักวิชาการ  อีกหลายทาน  ที่อธิบายความหมายและความสําคัญของการ
พัฒนาบุคลากรใกลเคียงกนั  ไดแก 
 กิติ  ตยัคคานนท   (2543,  หนา  114)  อธิบายวาการพัฒนาบุคลากรมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มพูนทักษะ
วิชาการและเทคโนโลยีใหม ๆ  รวมทั้งเพิ่มความคลองตัว  ของผูปฏิบัติงาน  ทําใหมีผลตอการเลื่อนหรือ
เปล่ียนตําแหนงใหดีขึ้นของผูผานการฝกอบรม  และมีผลตอการเพิ่มพูนผลผลิตในที่สุด   ดนัย  เทียนพุฒ  
(2543,  หนา  174)  ใหทัศนะวา  การพัฒนาคน  ถือวาเปนสวนหนึ่งขององคกร  หากมีแนวคิดเชิงกลยุทธ
เกี่ยวกับการพัฒนาคน  นาจะทําให การพัฒนาองคกรประสบความสําเร็จได  และมีประสิทธิภาพ  ชูชีพ  พุทธ
ประเสริฐ  (2543,  หนา  118)  ไดสรุปความหมายของการพัฒนาบุคลากรวา  หมายถึง  กระบวนการหรือ
กรรมวิธีตางๆ  ที่มุงจะเพิ่มพูนความรู  ความชํานาญ  ประสบการณ  ใหบุคลากร  ใหบุคลากรในองคกร
ตลอดจนพัฒนาทัศนะคติของผูปฏิบัติงานใหเปนไปในทางที่ดี  มีความรับผิดชอบตองาน  อันจะทําใหงานมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 ในปตอมา  ประเวศน  มหารัตนสกุล  (2544,  หนา  136-137)  กลาวถึง  การพัฒนาบุคลากร วามี
ความหมายกวางไกลกวาการฝกอบรมอยางที่เราไดรับรูและเขาใจกัน  การพัฒนาบุคลากรมีความหมาย
รวมถึงการใหการศึกษา  การฝกอบรม  การประเมิณผล  การปฏิบัติงาน  และการวางแผน   ระบบ
ความกาวหนาในอาชีพการงาน  ขณะเดียวกัน  วิชัย  โถสุวรรณจินดา  (2546,  หนา 65)  ไดอธิบายวา  เมื่อ
พนักงานใหมไดเขาทํางานในองคกรแลวจําเปนตองมีการจัดปฐมนิเทศและฝกอบรม  เพื่อใหสามารถทํางาน
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ไดอยางมีประสิทธิภาพ  การฝกอบรมและการพัฒนาพนักงานจึงมีความสําคัญ  ในฐานะเครื่องมือ  แหงการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกร 
 ในทัศนะของผูวิจัย เห็นวา การพัฒนาบุคลากร หมายถึง การดําเนินการเพิ่มพูนความรู ความสามารถ  
และทัศนะคติที่ดีตอการปฏิบัติงานที่ตนรับผิดชอบ  ใหมีคุณภาพและเปนที่นาพอใจตอองคกร 
 

การธํารงรักษาบุคลากร 
 สมพงศ  เกษมสิน  (2521,  หนา  337)  ใหขอเสนอแนะวา  การบริหารงานที่ดีนั้นควรไดทั้งงานและ
นําใจ  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเปนสิ่งที่สําคัญอยางยิ่งที่จะทําให  การดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคที่
วางไว  ประหยัดที่สุดและเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด  เพราะเมื่อบุคคลมีความพึงพอใจในงานของตนเองแลว
เขาจะปฏิบัติงานอยางเต็มที่  เต็มกําลังความสามารถมีความ  กระตือรือรนและขยันหมั่นเพียร  ขวัญและ
กําลังใจในการทํางานก็จะดีขึ้น 
 สําหรับ  พยอม  วงศสารศรี  (2530,  หนา  210)  ไดอธิบาย  การธํารงรักษาบุคลากรคือ  การที่องคกร
จัดกิจกรรมตางๆ  ที่มุงปองกัน  พัฒนาและแกไขความไมปลอดภัยทางดานรางกายและจิตใจ  ที่อาจจะเกดิขึน้
ในการทํางานของพนักงาน  ทั้งนี้เพื่อธํารงรักษาใหเขาสามารถปฏิบัติงานใหแกองคกรดวยความปลอดภัย 
 ในสวนของ  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  (2541,  หนา  21)  ไดเสนอวิธีการ
พัฒนาและธํารงรักษาบุคลากรในโรงเรียน  ดังนี้ 

1. สนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรเปนรายบุคคล  ไดรับการพัฒนาอยางสม่ําเสมอ  และตอเนื่อง  
เชน  การสงไปฝกอบรมหลักสูตรตางๆ  หรือลาศึกษาตอ 

2. จัดใหมีการประชุม อบรม  สัมมนาเปนหมูคณะในโรงเรียน 
3. จัดใหมีการไปศึกษาดูงาน  หรือ แลกเปลี่ยนบุคลากรภายในกลุมโรงเรียน 
4. สงเสริมและสนับสนุนใหบคุลากรไดพัฒนาการเรียนการสอน  โดยการสรางเครื่องมือ

นวัตกรรม  ส่ือ  และการใชเทคโนโลยีประกอบการเรยีนการสอน 
5. จัดใหมีการประเมินผล  ศึกษาวิจยัในชัน้เรียน  การวิเคราะหและเก็บรวบรวมขอมูลมาปรับปรุง

แกไข  และพฒันาการเรียนการสอนใหกาวหนาขึน้ไป 
 เชนเดียวกับ  วิโรจน  สารรัตนะ  (2542,  หนา  85)  ไดอธิบายวา  การธํารงรักษาบุคลากร  เปนการ
แสดงสมรรถภาพหนึ่งของผูบริหารในการนําผูใตบังคับบัญชา  โดยผูบริหารจะตองมีความสามารถในการ
พัฒนาคนอื่นได  เพื่อเปนการเพิ่มพูนประสิทธิผลในการทํางานของสมาชิกในองคกรในองคกรใหไดสูงสุด   
ผูบริหารจะตองยึดถือเรื่องนี้เปนหนาที่หรือความรับผิดชอบของตนเองอยูเสมอและแสดงบทบาทเปนผู
ฝกสอนหรือผูชวยเหลือดวยวิธีการตางๆ 
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 โดยสรุปแลว  การธํารงรักษาบุคลากรเปนกิจกรรมที่จัดขึ้น  เพื่อพัฒนาและแกไขความไมปลอดภัยที่
อาจเกิดขึ้นจากการทํางาน  ทั้งทางดานรางกายและจิตใจ  เพื่อธํารงรักษาใหเขาสามารถปฏิบัติงานดวยความ
ปลอดภัย  มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน  มีความสุขในการทํางาน  สงผลใหงานในองคกรประสบ
ความสําเร็จ 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



   

การศึกษาครั้งนี้เปนการศกึษาความตองการศึกษาตอของบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม 
ผูวิจัยไดกําหนดขั้นตอนการศึกษาตามลําดบัดังนี ้

1. ประชากรที่ใชในการศึกษา 
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
4. การวิเคราะหขอมูล 
5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

รายละเอียดเกีย่วกับวิธีดําเนนิการวจิัยนําเสนอตามลําดับดังนี ้
 

ประชากรที่ใชในการศึกษา 
  

 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม ประจําปการศึกษา 
2551 ทั้งหมด 17 คน ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลจากประชากรทั้งหมด 
 

เคร่ืองมือทีใ่ชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ คือ แบบสอบถามความตองการศึกษาตอของบุคลากร
ทางการศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม  มีสาระครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 1) ขอมูลสวนตัว  2) ความตองการ
ศึกษาตอ 3) ปจจัยที่มีอิทธิพลในการศึกษาตอ ซ่ึงแบบสอบถามมีขั้นตอนการสรางและพัฒนาเครื่องมือ ดังนี้ 
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1. ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาบุคลากร นํามาสังเคราะหรางเปนตัวแปรที่จะ
นําไปสูการกําหนดประเด็นคําถามในแบบสอบถาม จากนั้นจัดพิมพแบบสอบถามเปนฉบับราง 

2. กําหนดลักษณะของแบบสอบถามในแตละประเด็น ซ่ึงแตละประเด็นจะพิจารณาถึงความ
เหมาะสมและความเปนไปไดในการวัดตัวแปรเปนเกณฑโดย 

2.1 ขอมูลสวนตัวในแบบสอบถามตอนที่ 1 ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบและ
แบบเติมคําตอบโดยสอบถาม เพศ อายุ สถานภาพการทํางาน สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาและ
ประสบการณทํางาน จํานวน 6 ขอ 

2.2 ขอมูลความตองการศึกษาตอ ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบ (Check list) 
โดยสอบถามเกี่ยวกับความสนใจในการศึกษาตอและเหตุผลที่ไมตองการศึกษาตอ จํานวน 6 ขอ 

2.3 ปจจัยที่มีอิทธิพลในการศึกษาตอ แบงเปน 2 สวนดังนี้ 
  สวนที่ 1 ปจจัยที่มีอิทธิพลในการศึกษาตอ ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบได
มากกวา 1 ขอ มีขอคําถามจํานวน 3 ขอ  
  สวนที่ 2 ประโยชนในการศึกษาตอ ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบปลายเปดโดยให
ผูตอบแบบสอบถามเขียนคําตอบตามความคิดเห็นของตน 

3. ตรวจสอบคุณภาพดานความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน แลว
นํามาหาคาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามกับประเด็นที่ตองการวัดโดยการคํานวณคาดัชนี IOC คัดเลือก
ขอคําถามที่มีคา IOC ตั้งแต 0.5 ขึ้นไป นําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงแกไข 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

ผูวิจัยนําแบบสอบถามความตองการศึกษาตอของบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยแสงธรรมไป
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง ระหวางวันที่  1 มีนาคม 255 ถึงวันที่  15 มีนาคม 2552ซ่ึงมีขั้นตอน
ในการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้ 

1. ผูวิจัยนําแบบสอบถามใหกลุมผูใหขอมูลตอบแบบสอบถาม โดยเวนระยะในการรับคืนประมาณ 
2 สัปดาห 

2. ผูวิจัยแจกแบบสอบถามไปจํานวน 17 ฉบับ ไดรับแบบสอบถามกลับคืนจํานวน 17 ฉบับ คิด
เปนรอยละ 100 

3. เมื่อไดรับแบบสอบถามกลับคืนทําการตรวจสอบความถูกตองของการตอบแบบสอบถาม ทํา
การบันทึกลงรหัส 
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การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 
 

1. ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามทําการวิเคราะหความถี่แลวหาคารอยละ จากนั้นนําเสนอ
ในรูปตารางประกอบความเรียง 

2. ขอมูลความความตองการศึกษาตอทําการวิเคราะหความถี่แลวหาคารอยละ  
3. ขอมูลปจจัยที่มีอิทธิพลในการศึกษาตอสําหรับขอมูลสวนที่ 1 ทําการวิเคราะหความถี่แลวหาคา

รอยละ ขอมูลสวนที่สองวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)  
 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

1. หาคาอํานาจจําแนกของขอคําถามแตละขอ โดยวิธีหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวาง
คะแนนรายขอกับคะแนนรวมทั้งหมด (Item-total Correlation) คํานวณไดจากสูตร ดังนี้ 
 

  rxy = 
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 เมื่อ rxy คือ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปร x กับตัวแปร y 
  N คือ จํานวนกลุมตวัอยาง 
  ∑ x  คือ ผลรวมของคะแนนรายขอ (Item) ของกลุมตัวอยาง 
  ∑ y  คือ ผลรวมของคะแนนรวม (Total) ของกลุมตัวอยาง 

  2x∑  คือ ผลรวมกําลังสองของคะแนนรวม X 

  2y∑  คือ ผลรวมกําลังสองของคะแนนรวม Y 
  ∑ xy  คือ ผลรวมของผลคูณของคะแนนรวม X คะแนน Y 
 

2. หาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใชคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธี
ของคอนบราค (Cronbach) จากสูตรดังนี้ 
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เมื่อ α  คือ คาความเชื่อมัน่ของแบบสัมภาษณ 
 n คือ จํานวนขอ 
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 2
is  คือ คะแนนความแปรปรวนแตละขอ 

 2
ks  คือ คะแนนความแปรปรวนทั้งฉบับ 

 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
1. สถิติพื้นฐาน 

 คารอยละ คํานวณไดจากสูตร ดังนี ้
 

    P  = 100
n
f
×  

 

   เมื่อ P คือ แทนคารอยละ 
    f คือ ความถี่ที่ตองการแปลงใหเปนรอยละ 
    n คือ จํานวนความถีท่ั้งหมด 
 

 คาเฉลี่ย (Mean) คํานวณไดจากสูตร ดังนี ้
  

    X  = 
N

X∑  
 

   เมื่อ X  คือ คาเฉลี่ย 
    ∑ X  คือ ผลรวมของคะแนนดานนัน้ 
    n คือ จํานวนคะแนนในกลุมตัวอยาง 
 

คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาํนวณไดจากสูตร ดังนี้ 
 

    S = ( )
( )1NN

XXN 22

−
∑ ∑−  

 

   เมื่อ S คือ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    ∑ X  คือ ผลรวมคะแนน 
    n คือ จํานวนกลุมตวัอยาง 
 
 
 



 
  

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาภูมหิลังและความคิดเห็นดานการศึกษาของบุคลากรทาง
การศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม 2) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการศึกษาตอของบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัย
แสงธรรม และ3) ศึกษาประโยชนของการศึกษาตอทั้งตอตัวบุคลากรและสถาบัน ผลการวิเคราะหขอมูล
นําเสนอเปนลําดับดังนี ้

 

 ตอนที่ 1 ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 ความตองการศึกษาตอของบุคลากร 
 ตอนที่ 3 ปจจยัที่มีอิทธิพลในการศึกษาตอ 
  

ตอนที่ 1 ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
 

 จากการศึกษาขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามจากแบบสอบถามตอนที่ 1 นําเสนอผลการ
วิเคราะหขอมูลสวนตัวเกี่ยวกับหัวขอตางๆ ไดแก เพศ อายุ สถานภาพการทํางาน สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษาและประสบการณทํางาน ผลการวิเคราะหขอมูลนําเสนอดังแสดงในตารางที่ 4.1 ดังนี ้
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ตารางที่ 4.1  จาํนวนและรอยละขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 

ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ 
1. เพศ   
    - ชาย 5 29.40 
    - หญิง 12 70.60 
2. อายุ   
    - อายุ 25-34 ป 4 23.53 
    - อายุ 35-44 ป 7 41.18 
    - อายุ 45 ปขึ้นไป 6 35.29 
3. สถานภาพการทํางาน   
    - อาจารย 7 41.20 
    - เจาหนาที่วิทยาลัย 10 58.80 
4. สถานภาพสมรส   
    - โสด 11 64.70 
    - สมรส 6 35.30 
5. ระดับการศึกษา   
    - ต่ํากวาปริญญาตรี 3 17.60 
    - ปริญญาตรี 7 41.20 
    - ปริญญาโท 7 41.20 

รวม 17 100.00 
 

 จากตารางพบวาผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชายจํานวน 5 คนคิดเปนรอยละ 29.40 เปนเพศหญิง
จํานวน 12 คนคิดเปนรอยละ 70.60 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอยูในกลุมอายุ 35-44 ป จํานวน 7 คนคิด
เปนรอยละ 41.81 รองลงมาอยูในกลุมอายุ 45 ปขึ้นไปจํานวน 6 คนคิดเปนรอยละ 35.29 ผูตอบแบบสอบถาม
มีสถานภาพการทํางานเปนเจาหนาที่วิทยาลัยจํานวน 10 คนคิดเปนรอยละ 58.80 และสถานภาพสมรสคือ
โสดจํานวน 11 คนคิดเปนรอยละ 64.70 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจบศึกษาในระดับปริญญาตรีและ
ปริญญาโทจํานวนระดับละ 7 คนคิดเปนรอยละ 41.20 
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ตารางที่ 4.2 จาํนวนและรอยละขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามประสบการณการ 
                    ทํางาน 

ประสบการณทํางาน จํานวน รอยละ 
1. ประสบการณกอนทํางานที่แสงธรรม   
    - ต่ํากวา 10 ป 10 58.82 
    - 11-20 ป 3 17.65 
    - 21-30 ป 1 5.88 
    - 31 ปขึ้นไป 3 17.65 
2. ประสบการณทํางานที่แสงธรรม   
    - 1-5 ป 8 47.05 
    - 6-10 ป 3 17.65 
    - 10-15 ป 3 17.65 
    - 15 ปขึ้นไป 3 17.65 

รวม 17 100.00 
 

 จากตารางพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีประสบการณกอนที่จะมาทํางานที่แสงธรรมต่ํากวา 
10 ปจํานวน 10 คนคิดเปนรอยละ 58.82 และสวนใหญมีประสบการณทํางานที่แสงธรรม 1-5 ปจํานวน 8 คน
คิดเปนรอยละ 47.05 
 

ตอนที่ 2 ความตองการศึกษาตอของบุคลากร 
 

ตารางที่ 4.3  ความสนใจที่จะเขาศึกษาตอในระดับการศึกษาที่สูงกวาปจจุบัน 

ความสนใจศึกษาตอ จํานวน รอยละ 
    - สนใจ 9 52.90 
    - ไมสนใจ 8 47.10 

รวม 17 100.00 

 จากตารางพบวาบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยแสงธรรมมีความสนใจที่จะเขาศึกษาตอในระดับ
การศึกษาที่สูงกวาปจจุบันจํานวน 9 คนคิดเปนรอยละ 52.9 และไมสนใจที่จะเขาศึกษาตอในระดับการศึกษา
ที่สูงกวาปจจุบันจํานวน 8 คนคิดเปนรอยละ 47.10 
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ตารางที่ 4.4  เหตุผลที่ไมสนใจที่จะศึกษาตอ 

เหตุผลท่ีไมสนใจที่จะศึกษาตอ จํานวน รอยละ 
    - ไมมีเวลาที่จะไปเรียน 1 12.50 
    - ไมมีเงิน 2 25.00 
    - สาขาวิชาไมเกี่ยวของกับงานที่ปฏิบัติ 1 12.50 
    - อ่ืนๆ 4 50.00 

รวม 8 100.00 
 

 จากตารางพบวาบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยแสงธรรมที่ไมสนใจที่จะศึกษาตอเนื่องจากเหตุผล
อ่ืนๆ จํานวน 4 คนคิดเปนรอยละ 50.00 ซ่ึงจากการวิเคราะหเหตุผลที่เขียนในแบบสอบถามพบวา อายุมาก
แลว นอกจากนี้เหตุผลที่ไมสนใจที่จะศึกษาตออันดับรองลงมาคือไมมีเงิน มีจํานวน 2 คนคิดเปนรอยละ 
25.00 
 

ตารางที่ 4.5  การรับสนับสนุนทุนการศึกษาในการศึกษาตอ 

การรับสนับสนุนทุนการศึกษาในการศึกษาตอ จํานวน รอยละ 
    - บิดามารดา 2 22.22 
    - ญาติพี่นอง 1 11.11 
    - ตนเอง 7 88.89 
    - สถาบันที่ศึกษา 1 11.11 
    - หนวยงานที่ทํางานอยู 3 33.33 
    - กูยืม 4 44.44 
 

 จากตารางพบวาบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยแสงธรรมที่ตองการศึกษาตอมีความประสงครับทุน
สนับสนุนในการศึกษาจากตนเองมากที่สุดจํานวน 7 คนคิดเปนรอยละ 88.89 รองลงมาคือกูยืมจํานวน 4 คน
คิดเปนรอยละ 44.44 อันดับสามคือจากหนวยงานที่ทํางานอยูจํานวน 3 คนคิดเปนรอยละ 33.33 
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ตารางที่ 4.6  คาใชจายโดยเฉลี่ยในแตละภาคการศึกษา 

คาใชจายโดยเฉลี่ยในแตละภาคการศึกษา จํานวน รอยละ 
   - 30,000 บาท 2 22.22 
    - 40,000 บาท 1 11.11 
    - 50,000 บาท 2 22.22 
    - 80,000 บาท 1 11.11 
    - 500,000 บาท 3 33.33 
 

 จากตารางพบวาบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยแสงธรรมที่ตองการศึกษาตอใชคาใชจายเฉลี่ยในแต
ละภาคการศึกษาจํานวน 500,000 บาทมากที่สุดจํานวน 3 คนคิดเปนรอยละ 33.33 รองลงมาคือจํานวน 
30,000 บาทและจํานวน 50,000 บาทจํานวน 2 คนคิดเปนรอยละ 22.22  
 

ตารางที่ 4.7  ปการศึกษาที่ตองการศึกษาตอ 

ปการศึกษาทีต่องการศึกษาตอ จํานวน รอยละ 
- 2552  2 22.22 
- 2553 4 44.44 
- 2554 3 33.33 
 

 จากตารางพบวาบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยแสงธรรมที่ตองการศึกษาตอในปการศึกษา2553 มาก
ที่สุดจํานวน 4 คนคิดเปนรอยละ 44.44 รองลงมาคือปการศึกษา 2554 จํานวน 3 คนคิดเปนรอยละ 33.33  
 

ตอนที่ 3 ปจจัยที่มีอิทธิพลในการศึกษาตอ 
 

ตารางที่ 4.8  ความสําคัญตอการตัดสินใจศึกษาตอ 

ความสําคัญตอการตัดสินใจศึกษาตอ จํานวน รอยละ 
    - โอกาสกาวหนาในหนาที่การงาน 6 66.66 
    - ตองการเพิ่มวุฒิทางการศึกษา 7 77.78 
    - ตองการเพิ่มเติมความรูใหม 8 88.89 
    - มีโอกาสรูจักเพื่อนใหม 3 33.33 
    - เพื่อความภาคภูมิใจของบิดามารดา 1 11.11 
   - เพื่อความภาคภูมิใจในตนเองที่ไดเรียนในระดับที่
สูงขึ้นไป 

2 22.22 
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 จากตารางพบวาบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยแสงธรรมที่ตองการศึกษาตอเห็นความสําคัญวา
ตองการเพิ่มเติมความรูใหมมากที่สุดจํานวน 8 คนคิดเปนรอยละ 88.89 รองลงมาคือตองการเพิ่มวุฒิ
การศึกษาจํานวน 7 คนคิดเปนรอยละ 77.78  
 

ตารางที่ 4.9  เหตุผลที่เลือกหลักสูตรในการศึกษาตอ 

เหตุผลท่ีเลือกหลักสูตรในการศึกษาตอ จํานวน รอยละ 
- หลักสูตรเปนที่นาสนใจและไดรับความนิยม 2 22.22 
- เนื้อหาวิชาในหลักสูตรสามารถประยุกตใชไดในชีวิตประจําวัน 6 66.66 
- เนื้อหาวิชาในหลักสูตรเปนประโยชนกับงานที่ทําอยู 8 88.89 
- เนื้อหาวิชาในหลักสูตรคาดวาจะเปนประโยชนกับงานที่จะทํา
ในอนาคต 

7 77.78 

- คณะที่เปดสอนตรงกับคณะที่สําเร็จในระดับกอนหนา 3 33.33 
 

 จากตารางพบวาบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยแสงธรรมที่ตองการศึกษาตอใหเหตุผลที่เลือก
หลักสูตรในการศึกษาตอวาเนื้อหาวิชาในหลักสูตรเปนประโยชนกับงานที่ทําอยูจํานวน 8 คนคิดเปนรอยละ 
88.89 รองลงมาคือเนื้อหาวิชาในหลักสูตรคาดวาจะเปนประโยชนกับงานที่จะทําในอนาคตจํานวน 7 คนคิด
เปนรอยละ 77.78 
 

ตารางที่ 4.10  เหตุผลในการเลือกสถาบันที่จะศึกษาตอ 

เหตุผลในการเลือกสถาบันท่ีจะศึกษาตอ จํานวน รอยละ 
- ใกลที่ทํางาน 4 44.44 
- ใกลบาน 5 55.55 
- ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย 7 77.78 
- คาใชจายในการศึกษา 2 22.22 
-สามารถผานการสอบคัดเลือก 1 11.11 
- มีหลักสูตรที่เปดสอนตรงกับความตองการที่จะเรียน 8 88.89 
 

 จากตารางพบวาบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยแสงธรรมที่ตองการศึกษาตอใหเหตุผลในการเลือก
สถาบันที่จะศึกษาตอคือมีหลักสูตรที่เปดสอนตรงกับความตองการที่จะเรียนจํานวน 8 คนคิดเปนรอยละ 
88.89 รองลงมาคือช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยจํานวน 7 คนคิดเปนรอยละ 77.78  
 



 50 

ประโยชนในการศึกษาตอของบุคลากร 
  

ประโยชนตอบุคคล 
  ตองการเพิ่มเติมความรูใหมและวุฒิการศึกษาเพื่อใหเกิดการพัฒนา ทําใหสามารถ
เจริญเติบโตทั้งดานความรู ประสบการณและหนาที่การงานเพิ่มพูนคุณวุฒิและศักยภาพของตนเอง เพิ่มเติม
ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหนาที่ ไดรับแนวคิดใหมๆไปพัฒนาความรูและทักษะของตน โดยเฉพาะการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูที่จะศึกษาดวยกัน สามารถนําความรูที่ไดเรียนมาไปพัฒนาภาระงานใหมๆ ที่
เพิ่มขึ้นได 
  

ประโยชนตอหนวยงาน (สํานักงาน / ศูนย / คณะ / ฯลฯ) 
  เพื่อใหเกิดความกาวหนาในหนาที่การงาน มีบุคลากรที่มีคุณวุฒิ มีวิสัยทัศนกวางไกล 
สามารถทํางานไดหลายหลายและเชี่ยวชาญ พัฒนารูปแบบการทํางานใหเกิดกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ
ในระดับแผนกงาน สามารถนําความรูที่ไดเรียนมาไปพัฒนาภาระงานใหมๆ ที่เพิ่มขึ้นได เสริมสรางระบบคัด
สรรบุคคลใหมีคุณภาพมากขึ้น 
    

ประโยชนตอวิทยาลัยแสงธรรม 
  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรของสถาบันในดานคุณวุฒิการศึกษาและพัฒนางานของ
วิทยาลัยใหเกิดผลสัมฤทธ์ิยิ่งขึ้น สนองนโยบายดานการประกันคุณภาพการศึกษาไดโดยตรงในดานคุณวุฒิ
ของอาจารยและสงเสริมความนาเชื่อถือทั้งในสวนบุคคลและสวนรวม มีการพัฒนาการสอนที่ดี ทําให
สามารถมีทั้งบุคลากรประจําและสามารถทําหนาที่สอนควบคูไปดวยไดโดยไมตองเชิญอาจารยภายนอก 
สามารถนําความรูที่ไดเรียนมาไปพัฒนาภาระงานใหมๆ ที่เพิ่มขึ้นได การสรางระบบความคิดการทํางาน
อยางมีประสิทธิภาพ 
 



 
 
การวิจัยคร้ังนี้เปนศึกษาความตองการศึกษาตอของบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ซ่ึงเปน

การวิจัยในลักษณะของการวิจัยเชิงปริมาณ ผูวิจัยไดดําเนินการสรุปผลการวิจัยคร้ังนี้ 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาภูมหิลังและความคิดเห็นดานการศึกษาของบุคลากรทางการศึกษา วทิยาลยัแสงธรรม 
2. เพื่อศึกษาปจจยัที่มีอิทธิพลตอการศึกษาตอของบุคลากรทางการศึกษา วทิยาลัยแสงธรรม 
3. เพื่อศึกษาถึงประโยชนของการศึกษาตอทั้งตอตัวบุคลากรและสถาบัน 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

กลุมผูใหขอมูลที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยแสงธรรมจํานวน 17 คน
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามความตองการศึกษาตอของบุคลากรวิทยาลัยแสงธรรม มี
สาระครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 1) ขอมูลสวนตัว  2) ความตองการศึกษาตอ 3) ปจจัยที่มีอิทธิพลใน
การศึกษาตอ เก็บรวบรวมแบบสอบถามจากกลุมผูใหขอมูล พรอมตรวจสอบความครบถวนของขอมูลจน
ครบตามจํานวนที่กําหนด  

 

การวิเคราะหขอมูล นําแบบสอบถามที่ไดมาตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง หลังจากนั้นทําการ
บันทึกลงรหัส วิเคราะหขอมูลทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานของการวิจัย โดยใชคาความถี่ รอยละ ซ่ึงสรุป
ผลการวิจัย ดังนี้ 
 



 53 

สรุปผลการวิจัย 
  

บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยแสงธรรมมีความสนใจที่จะเขาศึกษาตอในระดับการศึกษาที่สูงกวา
ปจจุบันจํานวน 9 คนคิดเปนรอยละ 52.9 และไมสนใจที่จะเขาศึกษาตอในระดับการศึกษาที่สูงกวาปจจุบัน
จํานวน 8 คนคิดเปนรอยละ 47.10 สําหรับบุคลากรที่ไมสนใจศึกษาตอเนื่องจากใหเหตุผลวาอายุมาก จํานวน 
4 คนคิดเปนรอยละ 50.00 นอกจากนี้เหตุผลที่ไมสนใจที่จะศึกษาตออันดับรองลงมาคือไมมีปจจัยทางดาน
การเงิน มีจํานวน 2 คนคิดเปนรอยละ 25.00  

บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยแสงธรรมที่ตองการศึกษาตอมีความประสงครับทุนสนับสนุนใน
การศึกษาจากตนเองมากที่สุดจํานวน 7 คนคิดเปนรอยละ 88.89 รองลงมาคือกูยืมจํานวน 4 คนคิดเปนรอยละ 
44.44 อันดับสามคือจากหนวยงานที่ทํางานอยูจํานวน 3 คนคิดเปนรอยละ 33.33 โดยมีคาใชจายเฉลี่ยในแต
ละภาคการศึกษาจํานวน 500,000 บาทมากที่สุดจํานวน 3 คนคิดเปนรอยละ 33.33 รองลงมาคือจํานวน 
30,000 บาทและจํานวน 50,000 บาทจํานวน 2 คนคิดเปนรอยละ 22.22 ซ่ึงจะศึกษาตอในปการศึกษา2553 
มากที่สุดจํานวน 4 คนคิดเปนรอยละ 44.44 รองลงมาคือปการศึกษา 2554 จํานวน 3 คนคิดเปนรอยละ 33.33  

ดานปจจัยที่มีอิทธิพลในการศึกษาตอของบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยแสงธรรมเห็นความสําคัญ
วาตองการเพิ่มเติมความรูใหมมากที่สุดจํานวน 8 คนคิดเปนรอยละ 88.89 รองลงมาคือตองการเพิ่มวุฒิ
การศึกษาจํานวน 7 คนคิดเปนรอยละ 77.78 นอกจากนี้บุคลากรทางการศึกษาใหเหตุผลที่เลือกหลักสูตรใน
การศึกษาตอวาเนื้อหาวิชาในหลักสูตรเปนประโยชนกับงานที่ทําอยูจํานวน 8 คนคิดเปนรอยละ 88.89 
รองลงมาคือเนื้อหาวิชาในหลักสูตรคาดวาจะเปนประโยชนกับงานที่จะทําในอนาคตจํานวน 7 คนคิดเปน
รอยละ 77.78 และเหตุผลในการเลือกสถาบันที่จะศึกษาตอคือมีหลักสูตรที่เปดสอนตรงกับความตองการที่จะ
เรียนจํานวน 8 คนคิดเปนรอยละ 88.89 รองลงมาคือช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยจํานวน 7 คนคิดเปนรอยละ 
77.78 
 

ขอเสนอแนะ 
 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ไดรับขอมูลที่เปนประโยชนตอการพัฒนาการศึกษาตอของบุคลากรทาง
การศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรม จึงขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาดังนี้ 

1. วิทยาลัยแสงธรรม ควรจะวางแผนพัฒนาการศึกษาของบุคลากรในระดับสูงกวาปริญญาตรี เพิ่ม
มากขึ้น เพื่อสนองตอบความตองการของบุคลากรและของวิทยาลัย และเปดโอกาสผูที่ทํางานแลวสามารถ
เรียนตอไดโดยไมตองลาออกจากงาน 
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2. วิทยาลัยแสงธรรม ควรสงเสริมบุคลากรใหมีการศึกษาตอในสาขาที่เหมาะสมกับหนวยงาน เพื่อ
พัฒนาความรูความสามารถไดอยางเต็มศักยภาพ 

3. ควรมีการรักษาระดับของบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม โดยมีเกณฑสนับสนุนให
บุคลากรเพิ่มพูนความรูและความสามารถอยางตอเนื่อง 
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ภาคผนวก ก 
 

รายนามคณะกรรมการศูนยวิจัยฯ 
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1. คณะกรรมการศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวฒันธรรม 
 

2.1 บาทหลวงวุฒชัิย  อองนาวา ประธาน   
2.2 บาทหลวงวิรัช  นารินรักษ กรรมการ 
2.3 บาทหลวง ดร. ออกัสติน   ปโตโย   กรรมการ 
2.4 มุขนายกวีระ   อาภรณรัตน     กรรมการ 
2.5 บาทหลวง ดร.ลือชัย  ธาตุวิสัย   กรรมการ 
2.6 บาทหลวงเจรญิ   วองประชานุกูล กรรมการ 
2.7 นายพีรพัฒน   ถวิลรัตน   กรรมการ 
2.8 นายพิเชษฐ   รุงลาวัลย   กรรมการ 
2.9 นายทวีศักดิ์   เดชาเลิศ    กรรมการ 
2.10 นายมนตสิงห   ไกรสมสุข กรรมการ 
2.11 นางสาวทิพอนงค   รัชนีลัดดาจิต   กรรมการ 
2.12 นางสาวสุจิตตรา   จันทรลอย                                         กรรมการ 
2.13 นางสาวอิสรีย   กิจสวัสดิ์                                                  เลขานุการ 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

หนังสือขอความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถาม 
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บันทึกขอความ 
 

สวนงาน ศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม  โทรภายใน 622 

ที่ ศวส      036 (ว)  / 2552   วันที่       20  มีนาคม  2552 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะหตอบขอมูลในแบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

 

 

เรียน     บุคลากรทางการศกึษา วทิยาลัยแสงธรรมทุกทาน 

 
ตามที่ศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม  วิทยาลัยแสงธรรม  ไดทําการวิจัย เรื่ อง  

ความตองการศึกษาตอของบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม นั้น 
ในการนี้ ศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม ใครขอความอนุเคราะหจากทานในการตอบ

แบบสอบถามที่แนบมาพรอมนี้  และโปรดสงกลับมายังศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม 

วิทยาลัยแสงธรรม ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2552  เพื่อจักไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลตอไป  

จึงเรียนมาเพือ่โปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหดวย  จักเปนพระคณุยิ่ง 
 

                           
                                                                  
                                                
    
                                                       (นายพิเชษฐ  รุงลาวัลย) 

                                                           รองผูอํานวยการศูนยวิจยัคนควาศาสนาและวัฒนธรรม 

        วทิยาลยัแสงธรรม 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง  ความคิดเหน็ของบุคลากรของวิทยาลัยแสงธรรมในการศึกษาตอ 
 
โปรดวงกลมรอบหัวขอท่ีตรงกับความเปนจริงของทามากที่สุด 
 
สวนที่ 1 ขอมูลสวนตัว 
1. เพศ    1. หญิง   2. ชาย 
2. ปจจุบันทาน    อายุ .......... ป 
3. สถานภาพสมรส  1. โสด   2. สมรสแลว 
4. รายไดเฉล่ียตอเดือนของทาน  ......................................... บาท 
5. ระดับการศกึษาสูงสุด  1. ต่ํากวาปริญญาตรี 
    2. ปริญญาตรี สถาบัน........................................................ 
        คณะ.................................  สาขา ................................... 
    3. ปริญญาโท สถาบัน........................................................ 
        คณะ.................................  สาขา ................................... 
    4. ปริญญาเอก สถาบัน....................................................... 
        คณะ.................................  สาขา ................................... 
6. คะแนนเฉลี่ยสะสมของระดับการศึกษาสงูสุดของทานเทาใด.............................................. 
7. ปจจุบันทานมีประสบการณทํางานมาแลว..........................ป ตําแหนง................................ 

    แผนก............................................................................. 
 

สวนที่ 2 ความตองการศึกษาตอ 
8. ทานมีความสนใจที่จะเขาศึกษาตอในระดับการศึกษาทีสู่งกวาปจจุบนัหรือไม 

1. สนใจ (ขามไปตอบ ขอ 10 เลย)   2. ไมสนใจ 
9. กรณีไมสนใจเขาศึกษาตอโปรดระบุเหตผุล (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

1. ไมมีเวลาทีจ่ะไปเรยีน     2. ไมมีเงินเพยีงพอ   
3. สาขาวิชาไมเกี่ยวของกับงานที่ปฏิบัติ  4. อ่ืนๆ โปรดระบุ............... 
เฉพาะกรณีตอบวาความตองการศึกษาตอโปรดตอบแบบสอบถามตอไปนี้ตอ (กรณีไมตองการศึกษา

ตอ จบการตอบแบบสอบถาม) 



 65 

10. หากทานตองการศึกษาตอ ทานจะไดรับการสนับสนุนในเรื่องทุนการศึกษาจากใคร  
       (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

1. บิดามารดา    2. ญาติพี่นอง    3. ตนเอง  
4. จากสถาบันที่ทานศึกษาอยู 5. จากหนวยงานที่ทานทําอยู 6. กูยืม  
7. อ่ืนๆ โปรดระบุ............................... 

11. ทานตองการศึกษาตอในระดับใด................................................................................... 
12. สถาบันใดที่ทานตองการศึกษาตอมากที่สุด................................................................... 

คณะ....................................................  สาขาวิชา................................................... 
13. คาใชจายโดยเฉลี่ยในแตละภาคการศึกษา.............................................บาท/ภาคการศึกษา 
14. ทานคิดวาหากทานตองการศึกษาตอทานตองการจะศึกษาตอในปการศึกษาใด 
 1. 2553  2. 2554  3. 2555  4. 2556  5. 2557 
 
สวนที่ 3 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลในการเลือกศึกษาตอ 
15. ขอใดที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจศกึษาตอของทาน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 .............. โอกาสกาวหนาในหนาที่การงาน 
 .............. ตองการเพิ่มวุฒกิารศึกษาใหกับตนเอง 
 .............. ตองการเพิ่มเติมความรูใหมๆ 
 .............. มีโอกาสรูจักเพื่อนใหม 
 .............. ชะลอการวางงานโดยการศกึษาตอ 
 .............. เพื่อความภาคภูมิใจของบิดามารดา 
 .............. เปนความภาคภูมิใจในตนเองที่ไดเรียนในระดบัที่สูงขึ้นไป 
 .............. เปนความตองการของหัวหนางานหรือหนวยงานที่ทํางานอยู 
 .............. ตองการไดรับปริญญาทัดเทียมเพื่อนฝูง 
 .............. อ่ืนๆ โปรดระบุ..................................................................................... 
16. เหตุผลที่เลือกหลักสูตรในการศึกษาตอ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 .............. หลักสูตรเปนที่นาสนใจและไดรับความนิยม 
 .............. เนื้อหาวิชาในหลักสูตรสามารถประยุกตใชไดในชีวิตประจําวนั 
 .............. เนื้อหาวิชาในหลักสูตรเปนประโยชนกับงานทีท่ําอยู 
 .............. เนื้อหาวิชาในหลักสูตรคาดวาจะเปนประโยชนกับงานที่จะทําในอนาคต 
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 .............. คณะที่เปดสอนตรงกับคณะที่สําเร็จในระดับกอนหนา 
 .............. คณะที่เปดสอนตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน 
 .............. ตามคําแนะนําของบิดามารดา คณาจารยหรือคนใกลชิด 
 .............. อ่ืนๆ โปรดระบุ......... 
 
17. เหตุผลในการเลือกสถาบันที่จะทําการเลือกศึกษาตอ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 .............. ใกลที่ทํางาน 
 .............. ใกลบาน 
 .............. ช่ือเสียงของมหาวทิยาลัย 
 .............. คาใชจายในการศกึษา 
 .............. สามารถผานการสอบคัดเลือก 
 .............. มีหลักสูตรที่เปดสอนตรงกับความตองการที่จะเรียน 
 .............. ไดรับคําแนะนําจากบิดามารดา คณาจารยหรือคนใกลชิด 
 .............. อ่ืนๆ โปรดระบุ............ 

 
 
 
 
 



 
 

1. หัวหนาโครงการวิจัย 
 

ชื่อ – นามสกลุ  นางสาวสุจิตตรา  จันทรลอย 
สถานที่ทํางาน  ศูนยสงเสริมและพัฒนางานวิชาการ  วิทยาลัยแสงธรรม 
   20  ม.6  ต.ทาขาม  อ.สามพราน  จ.นครปฐม  
   โทร. 0-2429-0100-3 โทรสาร 0-2429-0819  
   E-mail: chantra3008@gmail.com  
ประวัติการศึกษา  ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต   

สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
     มหาวิทยาลัยราชภัฎหมูบานจอมบึง   

ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  มหาวิทยาลัยศลิปากร 

การทํางานปจจุบัน 
   ตําแหนงหนาที่ประจําวิทยาลัยแสงธรรม 

- หัวหนาแผนกพัฒนาและเผยแพรผลงานทางวิชาการ 
- อาจารยประจํา สาขาวิชาคริสตศาสนศาสตร 
- กรรมการ/เลขานุการ ศูนยสงเสริมและพัฒนางานวิชาการ 

ตําแหนงหนาที่อ่ืนๆ 
- อาจารยพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง ราชบุรี 
- อาจารยพิเศษ ศูนยการศกึษา วิทยาลัยเทคนคิสมุทรสงคราม 
มหาวิทยาลัยราชภัฎหมูบานจอมบึง ราชบุรี 

- อาจารยพิเศษ ศูนยการศกึษา โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห 
มหาวิทยาลัยราชภัฎหมูบานจอมบึง ราชบุรี 

ผลงานวิชาการ/งานวิจยั 
- ศึกษารูปแบบโปสเตอรประชาสัมพันธรับนักศึกษาใหม
มหาวิทยาลัยราชภัฎหมูบานจอมบึง 
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2. ผูรวมวิจัย 
ชื่อ – นามสกลุ  นางสาวทิพอนงค   รัชนีลัดดาจิต 
สถานที่ทํางาน  ศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม 
   20  ม.6  ต.ทาขาม  อ.สามพราน  จ.นครปฐม  
   โทร. 0-2429-0100-3 โทรสาร 0-2429-0819  
   E-mail: researchcenter.sc@gmail.com  
       

ประวัติการศึกษา  ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต  
คณะศาสนศาสตร  สาขาคริสตศาสนศึกษา  

     (ศศ.บ.) เกยีรตนิิยมอันดับ 1 
     วิทยาลัยแสงธรรม 
   ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) 
     สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา 
     มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
 

การทํางานปจจุบัน นักวจิัย ของ ศนูยวจิัยคนควาศาสนาและวฒันธรรม วิทยาลัยแสงธรรม 
ผลงานทางวชิาการ   

งานวิจยั 
 - การศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับการรักษาความซื่อสัตยแหงคํามั่นสัญญาของคู

สมรส ในสังฆมณฑลราชบุรี (ผูรวมวิจยั)  (พ.ศ. 2550 – 2551) 
- อัตลักษณการศึกษาวิชาปรชัญา วิทยาลัยแสงธรรม (ผูรวมวจิัย, พ.ศ. 2551 – 
2552) 
- การศึกษาวิเคราะหบทความในวารสารแสงธรรมปริทัศน (ผูรวมวิจัย, พ.ศ. 2551) 
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3. ผูรวมวิจัย 
ชื่อ – สกุล นางสาวอิสรีย   กิจสวัสดิ ์
สถานที่ทํางาน  ศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม  วทิยาลัยแสงธรรม 
   20  ม.6  ต.ทาขาม  อ.สามพราน  จ.นครปฐม  
   โทร. 0-2429-0100-3 โทรสาร 0-2429-0819  
   E-mail: imimjung@hotmail.com  
ประวัติการศึกษา  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
     มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย   
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