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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับความต้องการในการพัฒนาตนเอง ของครูผู้สอนของ

โรงเรียนเอกชน ในเครือมูลนิธิไทไชโย สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เพื่อ
เปรียบเทียบความต้องการในการพัฒนาตนเองของครูผู้สอนของโรงเรียนเอกชน ในเครือมูลนิธิไทไชโย 
สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำาแนกตาม เพศ อายุ และประสบการณ์
ทำางาน และเพื่อศึกษาแนวทางและข้อเสนอแนะในการพัฒนาตนเองของครูผู้สอนของโรงเรียนเอกชนใน
เครือมูลนิธิไทไชโย สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน แต่ละด้าน จำาแนกตาม 
เพศ อายุ และประสบการณ์ทำางาน ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูผู้สอนของโรงเรียนเอกชน ใน
เครือมูลนิธิไทไชโย สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำานวน 133 คน โดยใช้
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาเร็จรูป สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที และการวิเคราะห์
ความแปรปรวน แบบทางเดียว ถ้าพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติจะทดสอบความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ 

ผลการวิจัยพบว่า 

ความต้องการพัฒนาตนเองของครูผู้สอนของโรงเรียนเอกชนในเครือมูลนิธิไทไชโย สังกัด
สำานักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ทุกด้านอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน โดยเรียงลำาดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ การสร้างผลงานทางวิชาการ ด้านการศึกษา
ดูงาน การฝึกอบรม การประชุมสัมมนา และการศึกษาต่อ ตามลำาดับ เมื่อเปรียบเทียบความต้องการ
พัฒนาตนเองของครูผู้สอน จำาแนกตามเพศ พบว่า ภาพรวมและรายด้าน ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
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นัยสำาคัญทางสถิติ จำาแนกตามอายุ พบว่า ภาพรวมและรายด้าน ด้านการศึกษาต่อ แตกต่างกันอย่างมี 
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านการฝึกอบรม ด้านการประชุมสัมมนา ด้านการศึกษาดูงาน และ
ด้านการสร้างผลงานทางวิชาการ ไม่แตกต่างกัน และจำาแนกตามประสบการณ์ทำางาน พบว่า ภาพรวม
และรายด้าน ด้านการศึกษาต่อ ด้านการฝึกอบรม ด้านการศึกษาดูงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้าน การประชุมสัมมนา และด้านการสร้างผลงานทางวิชาการไม่แตกต่างกัน 

ผลการสมัภาษณค์วามตอ้งการ การพัฒนาตนเองของครผููส้อนของโรงเรยีนเอกชนในเครอืมลูนธิิ
ไทไชโย สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พบว่า ครู มีความต้องการในการ
พัฒนาตนเอง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษาต่อ ด้านการศึกษาดูงาน ด้านการสร้างผลงานทางวิชาการ 
ดา้นการฝึกอบรม และด้านการประชุมสมัมนา ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัผลการศกึษาเชงิปรมิาณ มลีำาดบัความ
ต้องการพัฒนาตนเอง เป็นด้าน การสร้างผลงานทางวิชาการ ด้านการสร้างผลงานทางวิชาการ ด้านการ
ศึกษาดูงาน ด้านการฝึกอบรม ด้านการประชุมสัมมนา และด้านการศึกษาต่อ 

ขอ้เสนอแนะเพ่ือเปน็แนวทางในการพัฒนาตนเองของครผููส้อนของโรงเรยีนเอกชนในเครอืมลูนธิิ
ไทไชโย สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พบว่า ข้อเสนอแนะเชิงปริมาณ
และการสัมภาษณ์ ด้านการศึกษาต่อ ควรส่งเสริมด้านการศึกษา ในระดับที่ครูผู้สอนต้องการ ควรมีการ
สนับสนุนการเรียนต่อ เพื่อพัฒนาบุคลากรและสถานศึกษา ด้านการฝึกอบรม ควรให้จัดอบรมในการ
เขียนแผนกานสอนอย่างเต็มรูปแบบ อยากให้มีการอบรมพัฒนาหลักสูตรบ่อยๆ จะได้มีเทคนิคในการ
เรยีนการสอนมากขึน้ ด้านการประชุมสมัมนา ควรจดัการประชมุสมัมนาตามหวัขอ้ทีค่รสูนใจหรอืพบเจอ
ปัญหา ควรจัดประชุมสัมมนานอกสถานที่ มีการประชุมเชิงวิชาการและให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ 
แก่ครู เพื่อใช้ในการสอน ด้านการศึกษาดูงาน ควรมีการศึกษาดูงานโรงเรียนที่มีชื่อเสียงอื่นๆ นอกจาก
โรงเรียนในเครือมูลนิธิไทไชโย โรงเรียนควรจัดให้มีการดูงานนอกสถานที่ และด้านการสร้างผลงานทาง
วิชาการ มีความต้องการทุนสนับสนุนไปชมการแสดงผลงานทางวิชาการ เพื่อนจะได้แนวคิดในการสร้าง
ผลงานทางวิชาการ

คำ�สำ�คัญ: ไทไชโย การพัฒนาตนเอง

Abstract
The objectives of the research were (1) to study the level of needs for Self  

Development of teachers in a Thaichaiyo Foundation Network private school under the  
Office of the Private Education Commission, (2) to compare needs for Self Development of 
teachers in a Thaichaiyo Foundation Network private school under the Office of the Private 
Education Commission, classified by gender, age, and work experience, and (3) to study  
guidelines and recommendations on self development of teachers in a Thaichaiyo  
Foundation Network private school under the Office of the Private Education Commission 
in each aspect, classified by gender, age, and work experience. The research population 
was a total of 133 teachers in a Thaichaiyo Foundation Network private school under the 
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Office of the Private Education Commission. The research instrument used to collect data 
was the five-point rating scale questionnaire with reliability of 0.930. Used were in terms of 
frequency distribution, percentage, standard deviation, t-test and one-way analysis of variance 
(ANOVA) Scheffé’s method of multiple comparison was utilized to detumine wuan different. 

The research findings were as follows: 

The needs for self development of teachers in a Thaichaiyo Foundation Network 
private school under the Office of the Private Education Commission were found to be at a 
high level in all aspects. Considered in each aspect in the descending order of mean scores, 
they were academic work productivity, study visit, training, seminar, and further education, 
respectively. The comparison of needs for Self Development of teachers, classified by  
gender, was found not to be different at a statistically significant level in all aspects and each 
aspect. The comparison of needs for Self Development of teachers, classified by age, was 
found to be overall different at a statistically significant level of 0.01 while it was found not to 
be different in the aspects of training, seminar, study visit and academic work productivity. 
The comparison of needs for Self Development of teachers, classified by work experience, 
was found to be overall different at a statistically significant level of 0.01 in the aspects of 
further study, training, and study visit while it was found not to be different in the aspects of 
seminar and academic work productivity.

The result of interview on needs for self development of teachers in a Thaichaiyo 
Foundation Network private school under the Office of the Private Education Commission 
was found that Self Development in five aspects: further study, study visit, academic work 
experience, training, and seminar was needed. This was not met with the quantitative research 
in which Self Development in academic work productivity, study visit, training, seminar and 
further study was needed by teachers.

For recommendations on the guidelines for self development of teachers in a 
Thaichaiyo Foundation Network private school under the Office of the Private Education 
Commission, it was found that, in terms of the aspect of further study, the teachers should 
be supported for further study at the required level and the teachers should be supported 
for further study to develop the school and its personnel. In terms of training, the teachers 
should be fully trained on lesson plan writing and the teachers should be frequently trained 
on the course development to improve their techniques of lesson plan writing. In terms of 
seminar, there should be seminars on interesting topics or existing problems, there should 
be seminars outside the school and there should be academic conferences and conferences 
on knowledge of new technologies, which were beneficient for learning and teaching. In 
terms of study visit, study visits and field trips should be assigned by other famous schools 
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apart from the Thaichaiyo Foundation Network private school, and in terms of academic 
work productivity, the fund to support visiting the academic work presentation was required 
to study ideas on academic work productivity.

Keywords: Self development, Thaichaiyo Foundation

บทนำา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2542 มาตรา 6 หมวด 7 ว่าด้วย ครู คณาจารย์ 
และบุคลากรทางการศึกษา มาตรา 52 ให้มีการ
พฒันาบคุลากรประจำาการอย่างต่อเน่ือง อย่างไมม่ี
วนัสิน้สดุ และในมาตรา 53 กำาหนดให้คร ูผูบ้รหิาร
สถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ทั้ง
ของรฐัและเอกชนตอ้งมใีบอนุญาตประกอบวชิาชีพ 
ตามทีก่ฎหมายกำาหนด ดงันัน้ ครทูกุคนทัง้ภาครฐั
และเอกชนจะต้องพยายามพัฒนาตนเอง เพื่อรับ
กับกฎหมายใหม่นี้ จะได้เป็นครูมืออาชีพ สถาน
ศึกษาเอกชนจะอยู่รอดและมีเสถียรภาพได้นั้น 
จะต้องมุ่งส่งเสริมประสิทธิภาพของครูในโรงเรียน 
โดยมีการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง (สำานักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ, 2544: 9) พระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 มาตรา 15 กำาหนด
ให้แต่ละเขตพื้นที่การศึกษามีกลุ่มส่งเสริมสถาน
ศึกษาเอกชน มีหน้าที่เกี่ยวกับการกำากับ ดูแล 
ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนสถานศึกษา
เอกชน ในเขตพื้นที่การศึกษา

สถานศึกษาเอกชนเป็นองค์กรทางการ
ศึกษา ที่มีบทบาทหน้าที่ให้การศึกษาที่มีคุณภาพ
และมีมาตรฐานแก่ประชาชน อีกทั้งช่วยแบ่งเบา
ภาระการจัดการศึกษาของรัฐ เป็นอย่างมาก และ
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษา การ
ปรับปรุงคุณภาพ ของการศึกษาเอกชน เป็นสิ่ง
ที่ต้องเร่งกระทำาคู่ขนานกับภาครัฐ เนื่องจากการ
จัดการศึกษาเอกชนต้องจัดให้ดี มีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลสูงสุด มีการวางแผน การ

บริหารงานในเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ
บรหิารทรพัยากรบคุคล ประกอบดว้ยคร ูบคุลากร 
ที่ทำาหน้าที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
จำาเปน็อยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งมกีารพฒันาใหม้ศีกัยภาพ
อยู่เสมอ ปลูกฝังให้ครูและบุคลากร มีความตื่นตัว
ต่อการพัฒนาตนเองตลอดเวลาและพร้อมที่จะ
พัฒนางาน ด้านการเรียนการสอนและด้านอ่ืนๆ 
ให้ทันกับยุคสมัย มีความพร้อมที่จะพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนได้เต็มศักยภาพ

โรงเรียนเอกชนในเครือมูลนิธิไทไชโย ได้
ตระหนักเห็นความสำาคัญและจำาเป็น ที่จะต้องยก
ระดบัคณุภาพการศกึษาและมแีนวทางการดำาเนนิ
งาน ภายใต้แนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา จะเห็นได้ว่า การส่ง
เสริมสนับสนุนครู ให้เป็น “ครูคุณภาพ” จึงเป็น
ภารกจิหนึง่ในแนวทางการดำาเนนิงานของโรงเรยีน
เอกชน ในเครอืมลูนธิไิทไชโย ดงันัน้ ผูว้จิยัในฐานะ
ผูบ้รหิารของโรงเรยีนเอกชนในเครอืมลูนธิ ิไทไชโย 
สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการ
ศึกษาเอกชน ได้ตระหนักและเห็นความสำาคัญ ใน
ปัญหาดังกล่าว จึงสนใจเพื่อหาคำาตอบว่า ความ
ต้องการในการพัฒนาตนเองของครูผู้สอนของ
โรงเรียนเอกชนในเครือมูลนิธิไทไชโย จำานวน 6 
โรงเรียนว่าเป็นอย่างไร มีปัญหาและข้อเสนอแนะ
ในการพฒันาตนเองของครผููส้อนอยา่งไร จะไดน้ำา
ไปวางแผน ในการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพ
การจดัการศกึษาของโรงเรยีนเอกชนในเครอืมลูนธิ ิ
ไทไชโย ได้เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพความ
เป็นจริงต่อไป
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาระดับความต้องการในการ

พัฒนาตนเองของครูผู้สอนของโรงเรียนเอกชนใน
เครือมูลนิธไิทไชโย สงักดัสำานกังานคณะกรรมการ
การส่งเสริมการศึกษาเอกชน

2. เพื่อเปรียบเทียบความต้องการในการ
พัฒนาตนเองของครูผู้สอนของโรงเรียนเอกชนใน
เครือมูลนิธไิทไชโย สงักดัสำานกังานคณะกรรมการ
การส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำาแนกตาม เพศ 
อายุ และประสบการณ์ในการทำางาน

3. เพื่อศึกษาแนวทางและข้อเสนอแนะ 
ในการพัฒนาตนเองของครูผู้สอนของโรงเรียน
เอกชนในเครอืมูลนธิไิทไชโย สงักดัสำานกังานคณะ
กรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

สมมติฐานของการวิจัย
1. ครูที่มีเพศแตกต่างกันมีความต้องการ

ในการพัฒนาตนเอง แตกต่างกัน

2. ครูที่มีอายุแตกต่างกันมีความต้องการ
ในการพัฒนาตนเอง แตกต่างกัน

3. ครทูีม่ปีระสบการณใ์นการทำางานแตก
ต่างกันมีความต้องการในการพัฒนาตนเอง แตก
ต่างกัน

วิธีดำาเนินการวิจัย
การวจัิยนี ้เปน็การวจิยัแบบผสมผสานวธิ ี

(Mixed method research: MMR) ซึ่งประกอบ
ด้วย วิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) 
และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) 
ผู้วิจัยได้ดำาเนินการวิจัย ดังนี้

1. ก�รวิจัยเชิงปริม�ณ

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากร ไดแ้ก ่ครขูองโรงเรยีนเอกชนใน
เครอืมลูนธิไิทไชโย สงักดัสำานกังานคณะกรรมการ
การส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2558 จำานวน 6 โรงเรียน ประกอบ
ด้วย ครูประจำาช้ันและครูประจำารายวิชา จำานวน 
201 คน

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูของโรงเรียน
เอกชนในเครอืมลูนธิไิทไชโย สงักดัสำานกังานคณะ
กรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยใช้ตา
รางเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan อ้าง
ถึงในพิมพ์อร สดเอี่ยม, 2557 หน้า 35) ได้กลุ่ม
ตัวอย่างจำานวนทั้งสิ้น 133 คน

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

การเก็บข้อมลูเชิงปรมิาณ ใช้แบบสอบถาม 
ชนดิมาตราสว่นประมาณคา่ แบง่ออกเปน็ 3 ตอน 
สอบถามความตอ้งการพฒันาตนเองของครผููส้อน
ของโรงเรียนเอกชนในเครือมูลนิธิไทไชโย สังกัด
สำานักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน ตามกรอบแนวคิด 5 ด้าน มีลักษณะเป็น
แบบสอบถามชนดิมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั 
ตามวิธีการของ Likert แบ่งระดับการวัดออกเป็น 
5 ระดับ

ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

1. ผู้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรี
ล้านช้าง เพื่อขอความร่วมมือไปยังผู้บริหารสถาน
ศกึษาทีใ่ชเ้ปน็หนว่ยของกลุม่ตวัอยา่งของการวจิยั

2. ผู้วิจัยนำาแบบสอบถามไปเก็บข้อมูล 
กับครูที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำานวน 133 ฉบับ แล้ว
เดินทางไปเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเอง

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้แบบ 
สอบถามเป็นเครื่องมือรวบรวมข้อมูล ประมวล
ผลโดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป ข้อมูลทั่วไปของ 
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ผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย เพศ อายุ
และประสบการณ์ในการทำางาน วิเคราะห์โดย
ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ และร้อยละ 
ระดับความต้องการในการพัฒนาตนเองของครู
ผู้สอนของโรงเรียนเอกชนในเครือมูลนิธิไทไชโย 
สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการ
ศึกษาเอกชน วิเคราะห์โดยใช้สถิติ เชิงพรรณนา  
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
(เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์, 2552: 4) 

เปรียบเทียบความต้องการในการพัฒนา
ตนเองของครูผู้สอนจำาแนกตามเพศ ซึ่งแบ่งเป็น 
2 กลุ่มใช้สถิติทดสอบที (t-test) และเปรียบเทียบ
ความต้องการในการพัฒนาตนเองของครูผู้สอน
จำาแนกตามอายุ และประสบการณ์ในการทำางาน 
ซึง่แบง่เปน็ 3 กลุม่ ใช้การวเิคราะหค์วามแปรปรวน
แบบทางเดียว โดยใช้สถิติ เอฟ เมื่อพบว่ามีนัย
สำาคัญจะทำาการทดสอบความแตกต่างระหว่าง 
ค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยใช้วิธีของ Scheffe’

2. ก�รวิจัยเชิงคุณภ�พ

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากร ได้แก่ ครูผู้สอนในโรงเรียน
เอกชนในเครอืมูลนธิไิทไชโย สงักดัสำานกังานคณะ
กรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กำาหนด
กลุม่เปา้หมายสำาหรบัการสมัภาษณ ์ด้วยการใช้วธิี
เลือกแบบเจาะจง จำานวน 21 คน จากผู้เกี่ยวข้อง
และมสีว่นรว่ม โดยเลอืกเฉพาะผูใ้หข้อ้มลูสำาคญั 3 
กลุ่ม จำานวน 21 คน ประกอบด้วย 1) ผู้อำานวย
การโรงเรียนจำานวน 1 คน 2) ผู้จัดการโรงเรียน
จำานวน 1 คน และ 3) ครผููส้อนในโรงเรยีนจำานวน 
19 คน

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

การเก็บข้อมูล เชิ งคุณภาพ ใช้การ
สัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง สัมภาษณ์รายบุคคล แนว
คำาถามเกีย่วกบัปญัหา ความตอ้งการและขอ้เสนอ
แนะของครใูนการพฒันาตนเองของครผููส้อน ทัง้ 5 

ดา้น คอื 1) การศกึษาตอ่ 2) การฝกึอบรม 3) การ
ประชุมสัมมนา 4) การศึกษาดูงาน และ 5) การ
สร้างผลงานทางวิชาการ

ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

1. ผู้วิจัยส่งแนวสัมภาษณ์ให้แก่ กลุ่ม
เป้าหมายล่วงหน้าก่อนการสัมภาษณ์ เป็นเวลา 1 
สปัดาห ์เพือ่ใหก้ลุม่ตวัอยา่งทำาความเขา้ใจและนดั
หมายกำาหนดวันเวลาและสถานทีใ่นการสมัภาษณ ์
จากนั้นผู้วิจัยดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มเป้าหมาย จำานวน 21 คน

2. ผู้วิจัยเก็บข้อมูลเอง การสัมภาษณ์
ใช้วิธีการจดบันทึกซึ่งผู้วิจัยจะขออนุญาตผู้ถูก
สัมภาษณ์ในการบันทึกก่อนทุกครั้ง

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้แบบ
สัมภาษณ์เป็นเครื่องมือรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัย 
ทำาการวิเคราะห์ไปพร้อมๆ กับการเก็บรวบรวม
ข้อมูล โดยผู้วิจัยจะตั้งกฎเกณฑ์ข้ึนสำาหรับคัด
เลือกเอกสารและหัวข้อท่ีจะทำาการวิเคราะห์ วาง
เคา้โครงของขอ้มลู โดยการทำารายชือ่หรอืขอ้ความ
ที่จะถูกนำามาวิเคราะห์ แล้วแบ่งไว้เป็นประเภท 
วิ เคราะห์ เนื้อหาจะทำาตามเนื้อหาที่ปรากฏ  
(Manifest content) และเสนอข้อมูลเพื่อการ
วิเคราะห์และการนำาเสนอ เป็นการนำาข้อสรุป
ย่อยๆ มาเชื่อมโยงกันและตารางบรรจุเนื้อหา

ผลการวิจัย
สภ�พผู้ตอบแบบสอบถ�ม

ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง จำานวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 78.2 ส่วน
ใหญ่มีอายุต่ำากว่า 31 ปี จำานวน 67 คน คิดเป็น
ร้อยละ 50.4 และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
มีประสบการณ์ในการสอนต่ำากว่า 11 ปี จำานวน 
109 คน คิดเป็นร้อยละ 82.0 
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ระดับความต้องการพัฒนาตนเองของครู
ผู้สอนของโรงเรียนเอกชนในเครือมูลนิธิ ไทไชโย 
สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการ
ศึกษาเอกชน

1. ความต้องการพัฒนาตนเองของครู
ผู้สอนของโรงเรียนเอกชนในเครือมูลนิธิ ไทไชโย 
สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการ
ศึกษาเอกชน ภาพรวมและรายด้านพบว่า ครูมี
ระดับความต้องการพัฒนาตนเองโดยภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก เมือ่พจิารณาเปน็รายด้าน พบวา่ ทกุ
ด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไป
น้อยได้แก่ ด้าน 5 การสร้างผลงานทางวิชาการ มี
ค่าเฉลี่ย ด้าน 4 ด้านการศึกษา ดูงาน มีค่าเฉลี่ย 
ดา้น 2 การฝกึอบรม มคีา่เฉลีย่ ด้าน 3 การประชุม
สัมมนา มีค่าเฉลี่ย และด้าน 1 การศึกษาต่อ มีค่า
เฉลี่ย ตามลำาดับ

1.1 ความต้องการพัฒนาตนเองของครู
ผู้สอนของโรงเรียนเอกชนในเครือมูลนิธิไทไชโย 
สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการ
ศึกษาเอกชน ด้าน 1 การศึกษาต่อ พบว่า ครูมี
ระดับความต้องการพัฒนาตนเอง ด้านการศึกษา
ต่อ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายขอ้ โดยเรยีงค่าเฉลีย่จากมากไปนอ้ยได้แก ่
ข้อ 1 ความต้องการศกึษาตอ่เพ่ิมเตมิในระดับการ
ศึกษาที่สูงขึ้น รองลงมา ข้อที่ 6 ความต้องการ
ศึกษาต่อระยะสั้นเพ่ือการเพ่ิมพูนศักยภาพด้าน
วิชาการ/สายงาน ที่ปฏิบัติ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำา
สุดคือ ข้อ 4 ความต้องการศึกษาต่อต่างประเทศ
แบบเต็มเวลา

1.2 ความต้องการพัฒนาตนเองของครู
ผู้สอนของโรงเรียนเอกชนในเครือมูลนิธิไทไชโย 
สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการ
ศึกษาเอกชน ด้านที่ 2 การฝึกอบรม พบว่า ครู
มีระดับความต้องการพัฒนาตนเอง ด้านที่ 2 
การฝึกอบรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยมากไป
น้อย ได้แก่ ข้อ 6 ความต้องการฝึกอบรมเกี่ยวกับ
การนำาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการ
สอน รองลงมา ขอ้ 4 ความตอ้งการฝกึอบรมเกีย่ว
กับการปฏิบัติการ ด้านเทคนิควิธีการสอน ส่วน
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำาสุดคือ ข้อ 7 ความต้องการใน
การฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารที่สอดคล้องกับ 
พ.ร.บ.การศึกษา 1.3 ความต้องการพัฒนาตนเอง
ของครูผู้สอนของโรงเรียนเอกชนในเครือมูลนิธิไท
ไชโย สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการส่งเสริม
การศกึษาเอกชน ดา้นที ่3 การประชมุสมัมนา พบ
ว่า ครมูรีะดบัความตอ้งการพฒันาตนเอง ดา้นการ
ประชุมสัมมนา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยมากไปน้อย
ได้แก่ ข้อ 5 ความต้องการให้จัดหัวข้อการประชุม
สัมมนาในแต่ละครั้ง ตรงกับกลุ่มครูและ พื้นฐาน
ความรู้ของกลุ่มผู้ที่เข้าร่วมประชุมสัมมนา รองลง
มา ข้อ 1 ความต้องการเข้าประชุมสัมมนาเพื่อ
พัฒนาศักยภาพของตน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำาสุด
คอื ขอ้ 8 ความตอ้งการใหม้กีารประชมุสมัมนาใน
ระดบัประเทศเพือ่เปน็การแลกเปลีย่นเรยีนรูก้บั ผู้
ร่วมสัมมนา 

1.4 ความต้องการพัฒนาตนเองของครู
ผู้สอนของโรงเรียนเอกชนในเครือมูลนิธิไทไชโย 
สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการ
ศึกษาเอกชน ด้านที่ 4 การศึกษาดูงาน พบว่า ครู
มรีะดบัความตอ้งการพฒันาตนเองดา้นการศกึษา
ดูงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยมากไปน้อยได้แก่ 
ข้อ 1 ความต้องการไปศึกษาดูงานและเพิ่มพูน
ประสบการณ์การทำางานภายในประเทศ รองลง
มา ข้อ 5 ความต้องการทุนสนับสนุนในการไป
ศึกษาดูงาน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำาสุดคือ ข้อ 9 
ความต้องการแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้บุคลากร
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ครูได้ศึกษาดูงาน

1.5 ความต้องการพัฒนาตนเองของครู
ผู้สอนของโรงเรียนเอกชนในเครือมูลนิธิไทไชโย 
สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการ
ศกึษาเอกชน ดา้น 5 การสรา้งผลงานทางวชิาการ 
พบว่า ครูมีระดับความต้องการพัฒนาตนเอง 
ด้านการสร้างผลงาน ทางวิชาการ ภาพรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียง
ค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ได้แก่ ข้อ 1 ความต้องการ
ให้โรงเรียนสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำาผล
งานทางวิชาการ รองลงมา ข้อ 10 ความต้องการ
ที่จะได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนในการทำาผล
งานทางวิชาการ เพื่อปรับขั้นเงินเดือน ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ำาสุด ข้อ 9 ความต้องการจัดทำาผลงาน
ทางวชิาการของโรงเรยีน เพ่ือตพิีมพ์งานเขยีน เช่น 
บทความ หรือสรุปผลงานวิจัย

2. ความต้องการพัฒนาตนเองของครู 
ผู้สอน ของโรงเรียนเอกชนในเครือมูลนิธิ ไทไชโย 
สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการ
ศึกษาเอกชน ภาพรวมและรายด้านจำาแนกตาม
เพศ พบว่า ผลการเปรียบเทียบความต้องการใน
การพัฒนาคนเองของครูผู้สอนในภาพรวมและ
รายด้าน ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ในทุกด้าน เมื่อจำาแนกตาม
อาย ุพบวา่ ครทูีม่อีายุต่ำากวา่ 31 ป ีและครทูีม่อีายุ 
31–45 ปโีดยรวมอยู่ในระดับมากทีส่ดุ โดยรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด ส่วนครูที่มีอายุ มากกว่า 45 ปี
ขึ้นไป โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน

3. ครูมีความต้องการพัฒนาตนเองของ
ครูผู้สอนของโรงเรียนเอกชนในเครือมูลนิธิไท
ไชโย สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน ภาพรวมและรายด้านจำาแนก
ตามประสบการณ์ในการทำางาน พบว่า ครูที่มี
ประสบการณ์ต่ำากว่า 11 ปี โดยรวม อยู่ในระดับ

มากที่สุด ส่วนครูที่มีประสบการณ์ 11-15 ปี และ
ครูที่มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี โดยรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน

อภิปรายผล
จากการศึกษาผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ความต้องการพัฒนาตนเองของครูผู้สอน ของ
โรงเรียนเอกชนในเครือมูลนิธิไทไชโย สังกัด
สำานักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน สามารถนำามาอภิปรายผล ดังนี้

ความตอ้งการพฒันาตนเองของครผููส้อน
ของโรงเรียนเอกชนในเครือมูลนิธิไทไชโย สังกัด
สำานักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน พบว่า ครูมีระดับความต้องการพัฒนา
ตนเอง ภาพรวมและรายดา้นทัง้ 5 ดา้นอยูใ่นระดบั
มาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ คะนึงนิต สีดา  
(2554: ง) ศึกษาความต้องการในการพัฒนา
ตนเองของครูผู้สอน ในโรงเรียนกลุ่มปลวกแดง
พัฒนาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาระยอง เขต 1 ผลการวิจัย พบว่า ความ
ต้องการในการพัฒนาตนเองของครูผู้สอนใน
โรงเรียน กลุ่มปลวกแดงพัฒนาสังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1 ทั้ง 
5 ด้านคือ ด้านการฝึกอบรม ด้านการศึกษาดูงาน 
ดา้นการศกึษาตอ่ ดา้นการประชมุสมัมนาและดา้น
การสร้างผลงานทางวิชาการ โดยภาพรวมมีความ
ตอ้งการอยูใ่นระดบัมาก เมือ่วิเคราะหเ์ปน็รายดา้น 
พบว่า ครูมีความต้องการในการพัฒนาตนเองอยู่
ในระดับมากทุกด้าน

ความตอ้งการพฒันาตนเองของครผููส้อน
ของโรงเรียนเอกชนในเครือมูลนิธิไทไชโย สังกัด
สำานักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน ภาพรวมและรายด้านจำาแนกตามเพศ 
พบว่า ผลการเปรียบเทียบความต้องการในการ
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พัฒนาคนเองของครูผู้สอน ในภาพรวมและราย
ด้าน ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ.05 ในทุกด้าน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้

ความต้องการพัฒนาตนเองของครผููส้อน
ของโรงเรียนเอกชนในเครือมูลนิธิไทไชโย สังกัด
สำานักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน จำาแนกตามอายุ พบวา่ ครทูีม่อีายุ 31– 45 
ปี มีระดับความต้องการในการพัฒนาตนเอง โดย
รวมอยูใ่นระดบัมาก ด้านทีต่อ้งการพัฒนามาก คอื 
ด้านการสร้างผลงานทางวิชาการ รองลงมา ด้าน
การประชุมสัมมนา ส่วนด้านที่ต้องการพัฒนาต่ำา
ทีส่ดุคอื ดา้นการศกึษาต่อ สว่นครทูีม่อีายุมากกวา่ 
45 ปขีึน้ไป มรีะดบัความตอ้งการในพฒันาตนเอง 
โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน สอดคล้องกับ คำา
กล่าวของ สมศักดิ์ คงเที่ยง และอัญชลี โพธิ์ทอง 
(2542: 201) ที่ได้กล่าวถึงการสร้างผลงานทาง
วิชาการว่า เป็นเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ที่แสดง
ถึงความชำานาญการหรือความเชี่ยวชาญในการ
สอน ซึ่งอาจสร้างขึ้นจากการศึกษาค้นคว้าคิดค้น
สร้างสรรค์วิเคราะห์หรือสังเคราะห์ขึ้น ทั้งนี้เพื่อ
พัฒนางานในหน้าที่ การสร้างผลงานทางวิชาการ
เป็นการสร้างความก้าวหน้าในการทำางานท่ีมีผล
ต่อความสำาเร็จของงานและการยอมรับนับถือ
แสดงถึงความสามารถส่วนบุคคลที่สามารถเผย
แพร่ให้กับผู้อื่นได้รับผลประโยชน์จากงานนั้น

ความต้องการพัฒนาตนเองของครูผู้
สอนของโรงเรียนเอกชนในเครือมูลนิธิไทไชโย 
สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการ
ศึกษาเอกชน จำาแนกตามประสบการณ์ในการ
ทำางาน พบว่า ครูที่มีประสบการณ์ต่ำากว่า 11 
ปี ครูที่มีประสบการณ์ 11 - 15 ปี และครูที่
มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี มีระดับความ
ต้องการในพัฒนาตนเอง โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ลภัสรดา  

ธาดานุกูลวัฒนา (2549) ได้ทำาการวิจัยเรื่อง
ความต้องการพัฒนาบุคลากรของครูในสถาน
ศึกษาเอกชนเขต 1 อำาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ผล
การวิจัยพบว่า (1) ความต้องการพัฒนาบุคลากร
ของครูในสถานศึกษาเอกชน เขต 1 อำาเภอ
เมือง จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุก
ด้าน เรียงตามลำาดับจากมากไปหาน้อยคือ ด้าน
การฝึกอบรมด้านการพัฒนาตนเองและด้านการ
ศึกษาต่อเพิ่มเติม

การเปรียบเทียบความต้องการพัฒนา
ตนเองของครูผู้สอนของโรงเรียนเอกชน ในเครือ
มูลนิธิไทไชโย สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำาแนกตามเพศ พบว่า 
ผลการเปรียบเทียบความต้องการในการพัฒนา
ตนเองของครูผู้สอน ในภาพรวมและรายด้าน 
ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ.05 ในทุกด้าน สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ศิโรรัตน์ ตระกูลสถิตย์มัน (2547: บทคัดย่อ) ได้
ศกึษาความตอ้งการการพฒันาตนเองของบคุลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พบว่า ลักษณะ
ส่วนบุคคลของบุคลากรที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 64.71 อายุอยู่ระหว่าง 
26-30 ปี ร้อยละ 42.16 อายุการทำางานต่ำากว่า 
3 ปี ร้อยละ 58.82 การศึกษาระดับปริญญาโท 
ร้อยละ 85.78 สถานภาพตำาแหน่งปัจจุบันเป็น
อาจารย์ ร้อยละ 97.55 และสังกัดศูนย์การศึกษา
นอกสถาบัน ร้อยละ 47.55 ความต้องการการ
พัฒนาตนเองของบุคลากรในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก โดยมีความต้องการระดับมากที่สุด อันดับ
แรก คือ ด้านการฝึกอบรม/สัมมนา ศึกษาดูงาน 
รองลงมา ดา้นวจิยัและดา้นการเขา้สูต่ำาแหนง่ ทาง
วิชาการ อันดับสุดท้ายมีความต้องการระดับมาก 
ด้านการศึกษาต่อ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบ
ว่า บุคลากรที่มีเพศ อายุ อายุการทำางาน ระดับ
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การศึกษา และสถานภาพตำาแหนง่ทีแ่ตกตา่งกนั มี
ความต้องการการพฒันาตนเองในภาพรวมไมแ่ตก
ต่างกัน ส่วนบุคลากรที่มีหน่วยงานสังกัดแตกต่าง
กัน มีความองการการพัฒนาตนเองในภาพรวม
แตกตา่งกนั อยา่งมนียัสำาคัญทางสถติทิีร่ะดบั .05

ผลการเปรียบเทียบความต้องการพัฒนา
ตนเองของครูผู้สอนของโรงเรียนเอกชน ในเครือ
มูลนิธิไทไชโย สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่มีอายุต่างกัน พบว่า 
ครูโรงเรียนเอกชนในเครือมูลนิธิไทไชโย มีความ
ต้องการพัฒนาตนเองโดยภาพรวมและรายด้าน 
ในด้านการศึกษาต่อ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านการฝึกอบรม ด้าน
การประชุมสัมมนา ด้านการศึกษาดูงาน และ
ด้านการสร้างผลงานทางวิชาการไม่แตกต่างกัน 
สอดคล้องกับ ลภัสรดา ธาดานุกูลวัฒนา (2549) 
ได้ทำาการวิจัยเรื่อง ความต้องการพัฒนาบุคลากร
ของครูในสถานศึกษาเอกชน เขต 1 อำาเภอเมือง
จงัหวดัชลบรุ ีผลการวจิยัพบวา่ (1) ความตอ้งการ
พัฒนาบุคลากรของครูในสถานศึกษาเอกชน เขต 
1 อำาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เมือ่พจิารณาเปน็รายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดับ
มากทุกด้าน เรียงตามลำาดับจากมากไปหาน้อย
คือ ด้านการฝึกอบรม ด้านการพัฒนาตนเองและ
ด้านการศึกษาต่อเพิ่มเติม (2) เปรียบเทียบความ
ต้องการพัฒนาบุคลากรของครูในสถานศึกษา
เอกชน เขต 1 อำาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี จำาแนก
ตามประสบการณ์ในการปฏิบัติการสอน พบว่า 
โดยรวมและดา้นการศกึษาตอ่เพ่ิมเตมิ การพัฒนา
ตนเองแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดบั .05 ส่วนดา้นการฝกึอบรมแตกตา่งกนัอย่าง
ไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติ (3) เปรียบเทียบความ
ต้องการพัฒนาบุคลากร ของครูในสถานศึกษา
เอกชน เขต 1 อำาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี จำาแนก
ตามสถานภาพสมรส พบว่า โดยรวมและรายด้าน

แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติ

ผลการเปรียบเทียบระดับความต้องการ
พัฒนาตนเองของครูผู้สอนของโรงเรียนเอกชนใน
เครอืมลูนธิไิทไชโย สงักดัสำานกังานคณะกรรมการ
การส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยภาพรวมและ
รายด้าน จำาแนกตามประสบการณ์การทำางาน 
พบว่า ครูโรงเรียนเอกชน ในเครือมูลนิธิไทไชโย มี
ความตอ้งการพฒันาตนเองโดยภาพรวม ดา้นการ
ศึกษาต่อ ด้านการฝึกอบรม ด้านการศึกษาดูงาน 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ส่วนด้านการประชุมสัมมนา และด้านการสร้าง
ผลงานทางวิชาการไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อนงค์ จุนนารัตน์ (2540) ได้ทำาการ
วิจยัเรือ่ง ความตอ้งการในการพฒันาบคุลากรของ
อาจารย์โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี ที่
มีผลวิจัยว่า เพศที่แตกต่างกันมีความต้องการ
พัฒนาบุคลากรที่แตกต่างกัน จำาแนกตามอายุ  
พบวา่ ความตอ้งการพฒันาบคุลากรของขา้ราชการ
ครูทุกช่วงอายุ มีความต้องการในระดับมากโดย
เฉพาะชว่งอาย ุ20-30 ป ีมคีา่เฉลีย่ความตอ้งการ
มากทีส่ดุ และทีม่อีาย ุ51-60 ป ีมคีา่เฉลีย่ในภาพ
รวม น้อยที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ข้าราชการครูที่มีอายุ 20-30 ปี มีความต้องการ
มากที่สุด 3 ด้าน คือ ด้านการศึกษาเพิ่มคุณวุฒิ 
ด้านการศึกษาดูงานและฝึกอบรม และด้านการ
เลื่อนตำาแหน่งทางวิชาการ สำาหรับอายุ 31-40 
ปี มีความต้องการมากที่สุด คือ ด้านการเลื่อน
ตำาแหน่งทางวิชาการ ช่วงอายุ 41-50 ปี กับช่วง
อายุ 51- 60 ปี มีความต้องการพัฒนาด้านการ
ฝึกอบรมและปฏิบัติงานจริง ซึ่งการพัฒนาใน
แตล่ะรปูแบบนัน้มคีวามเหมาะสมกบัชว่งอายขุอง
ข้าราชการครู เช่น ข้าราชการครูที่มีอายุ 20-30 ปี 
เป็นคนวัยหนุ่ม-สาวที่มีความต้องการเพิ่มวุฒิการ
ศกึษาของตนเอง จำาแนกตามวฒุกิารศกึษา พบวา่ 
ข้าราชการครู ที่มีวุฒิการศึกษาทุกระดับ มีความ
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ต้องการในการพัฒนา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ข้าราชการครูที่
มวีฒุกิารศกึษาต่ำากวา่ปรญิญาตร ีมคีวามตอ้งการ
พฒันาดา้นการศกึษาเพ่ิมวฒิุ และมคีวามตอ้งการ
นอ้ยทีส่ดุคอื ดา้นการประชุมเชิงปฏบัิติการ สำาหรับ
ผูม้วีฒุกิารศกึษาระดับปรญิญาตร ีมคีวามตอ้งการ
มากที่สุดคือ ด้านการฝึกอบรมและปฏิบัติงานจริง
และมีความต้องการน้อยที่สุดคือ ด้านการประชุม
เชิงปฏิบัติการ สำาหรับข้าราชการครูที่มีวุฒิสูงกว่า
ปริญญาตรี มีความต้องการมากที่สุด 2 ด้าน คือ 
ด้านการศึกษาดูงาน และฝึกอบรมกับด้านการ
เลื่อนตำาแหน่งทางวิชาการ และมีความต้องการ
น้อยที่สุดคือ ด้านการประชุมเชิงปฏิบัติการ

จากการสัมภาษณ์ครูผู้สอนที่มีความ
ต้องการพัฒนาตนเองใน 5 ด้าน พบว่า ครูผู้สอน
มีความต้องการพัฒนาตนเองมากที่สุดคือ ด้าน
การศึกษาต่อโดยให้ความเห็นว่า ครูผู้สอนส่วน
มาก มีความต้องการที่จะศึกษาต่อ แต่เนื่องจาก
ขาดเงินทุนในการศึกษาต่อและมีภาระทางด้าน
ครอบครัวที่ต้องรับผิดชอบ รองลงมา คือ ด้าน
การศึกษาดูงาน โดยให้ความเห็นว่า ครูผู้สอนที่มี
ประสบการณ์ในการทำางานน้อย มีความต้องการ
เก็บเกี่ยวประสบการณ์ โดยดูจากแหล่งเรียนรู้
ตา่งๆ เพือ่นำามาพฒันาตนเอง ในการจดัการเรยีน 
การสอน ส่วนครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ ในการ
ทำางานมาก มีความต้องการที่จะแลกเปลี่ยนเรียน
รู้จากวิธีการ เพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ และ
แนวคิดให้แก่ครู ด้านการสร้างผลงานทางวิชาการ 
โดยให้ความเห็นว่า ครูมีความต้องการพัฒนาผล
งานของตนเองให้เป็น ที่ประจักษ์ และต้องการนำา
ผลงานดังกล่าวมาปรับใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน ให้มปีระสทิธภิาพมากย่ิงขึน้ และนำาเสนอตอ่
ผู้บริหาร เพื่อใช้เป็นผลงานในการพิจารณาเลื่อน
ขั้น ด้านการฝึกอบรม มีความต้องการที่จะเข้ารับ
การฝึกอบรม ในหลักสูตรระยะสั้นๆ เพื่อพัฒนา

ศักยภาพของตนเอง และนำาความรู้ที่ได้พัฒนา
ผู้เรียน ด้านการประชุมสัมมนา มีความต้องการ
ประชุมสัมมนาเป็นเชิงปฏิบัติการ เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์ กับเพื่อนครูด้วยกัน และเพื่อ
แก้ปัญหาในด้านการจัดการเรียนการสอน

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ไปใช้

1.1 ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถนำาไปใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองของครู และ
บุคลากรในโรงเรียนเอกชนในเครือมูลนิธิไทไชโย 
ไดต้รงตอ่ความตอ้งการและเพิม่ศกัยภาพการสอน
ใหม้คีณุภาพ เพือ่นำามาเปน็ขอ้มลูในการพฒันาครู
ให้มีความรู้ อย่างทันสมัย

1.2 ผลการวิจัยครั้งนี้ สามารถนำาไป
ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองของครู และ
บุคลากรในโรงเรียนเอกชนในเครือมูลนิธิไทไชโย 
ในดา้นการผลติผลงานทางวชิาและนำาไปใชใ้นการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ

2. ข้อเสนอแนะเพื่อก�รวิจัย

2.1 ควรมกีารวจิยัเกีย่วกบัความตอ้งการ
พัฒนาตนเองของครูผู้สอนเพิ่มเติม ในเขตพื้นที่
การศึกษาอื่นๆ เพื่อนำาผลที่ได้มาเปรียบเทียบ 
เจาะลึกถึงสาเหตุ การแก้ไขปัญหาและปัจจัยที่
จะนำาไปสู่ความสำาเร็จในการพัฒนาครูผู้สอนของ
โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งๆ ขึ้นไป

2.2 ควรมกีารวิจยัเกีย่วกบั ความตอ้งการ
พฒันาตนเองของครผููส้อนทกุ 3 ป ีเพือ่นำาผลทีไ่ด้
มาพัฒนาศักยภาพของครูและดำาเนินการพัฒนา
คุณภาพของครูต่อไป

2.3 ควรมกีารวิจยัเปรยีบเทยีบการพฒันา
ตนเองของครูผู้สอนระหว่างโรงเรียนของรัฐกับ
โรงเรียนเอกชน



Journal of Education, Mahasarakham University 95 Volume 12 Number 1 January-March 2018 

เอกสารอ้างอิง
กรรณิการ์ กงแก้ว. (2551). ความต้องการพัฒนาบุคลากรของอาจารย์มหาวิทยาลันฟาร์อิสเทอร์น. การ

ค้นคว้าแบบอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

คะนึงนิต สดีา (2554). ความตอ้งการในการพัฒนาตนเองของครผููส้อนในโรงเรยีนกลุม่ปลวกแดงพฒันา 
สังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1. วิทยานิพนธ์ปริญญามหา
บัณฑิต, มหาวิทยาลัยบูรพา.

เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์. (2552). ข้อคำานึงในการสร้างเครื่องมือประเภทมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 
เพือ่งานวจิยั. (เอกสารเผยแพร)่ พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิม่เตมิ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553

พิมพ์อร สดเอี่ยม. (2557). สถิติสาหรับการวิจัยทางการศึกษา. เอกสารประกอบการสอน.ภาควิชาการ
บริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง.

พรพิมล แย้มศรี. (2549). ความต้องการในการพัฒนาบุคลากรของข้าราชการครู สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต 3 อำาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี. ชลบุรี: รัฐประศาสนศาสตร์มหา
บัณฑิต, วิทยาลัยบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา.

พนัส หันนาคินทร์. (2548). การบริหารบุคลากรในโรงเรียน. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: เนติกุลการพิมพ์ 

ลภสัรดา ธาดานุกูลวฒันา. (2549). ความตอ้งการพฒันาบคุลากรของครใูนสถานศกึษาเอกชนเขตอาเภอ
เมอืงจงัหวดัชลบรุ.ี วทิยานพินธป์รญิญาการศกึษามหาบณัฑติ (การบรหิารการศกึษา) บณัฑติ
วิทยาลัยมหาวิทยาลัยบูรพา.

ศิริพรรณ ดิลกวัฒนานันท์. (2551). ความต้องการในการพัฒนาสู่มาตรฐานวิชาชีพครูของบุคลากรครูใน
โรงเรียนพระหฤทัย จังหวัดเชียงใหม่. การค้นคว้าแบบอิสระศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ศิโรรัตน์ ตระกูลสถิตมั่น, (2547). ความต้องการการพัฒนาตนเองของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต . ภาคนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. กรุงเทพมหานคร: บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.

สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. (2544). การวิจัยเชิงนโยบาย รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้น 
พื้นฐานตามแนว พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์การศาสนา.

สมศักดิ์ คงเที่ยง และอัญชลี โพธิ์ทอง. (2542). เอกสารการบรรยายกระบวนวิชา EA 733 การบริหาร
บุคลากรและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำาแหง.

อนงค์ จุนนารัตน์. (2540). ความต้องการในการพัฒนาบุคลากรของอาจารย์โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัด
อบุลราชธาน.ี ภาคนพินธ.์พบ.ม. พัฒนบรหิารศาสตรมหาบณัฑติพฒันาสงัคม. สถาบนับณัฑติ
พัฒนา บริหารศาสตร์.


