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การวิจัยเรื่อง : การประเมินความต้องการจาเป็นในการพัฒนาตนเองของครูสถานศึกษาสังกัด
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรี มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย 3 ประการ ได้แก่
1) เพื่อประเมินความต้องการจาเป็นในการพัฒนาตนเองของครูสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรี 2) เพื่อเปรียบเทียบความต้องการจาเป็นในการพัฒนาตนเองของครูสถานศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรี เมื่อจาแนกตามตัวแปร เพศ อายุ วุฒิ
การศึกษา และประสบการณ์ในการทางาน 3) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาตนเองของครูสถานศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยโดยการตอบ
แบบสอบถามได้แก่ ครูผู้สอนทั้ง 8 กลุ่มสาระโดยการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi –Stage random
sampling) จานวน 144 คน และโดยการสัมภาษณ์ ได้แก่ ครูหัวหน้ากลุ่มสาระหรือครูผู้สอน 6 อาเภอ อาเภอละ
1 คน รวม 6 คน เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยประกอบด้วย 1) แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ 2)
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง สถิติที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ( f) ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ̅ ) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การเรียงลาดับความสาคัญของข้อมูล (
) และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า
1. ความต้องการจาเป็นในการพัฒนาตนเองของครูสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรีสมรรถนะที่ควรจะเป็นโดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ =4.742 ,
S.D. =0.452 ) ส่วนระดับสมรรถนะที่เป็นอยู่โดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก ( ̅ =4.156 , S.D.=0.625) ซึ่ง
เมื่อพิจารณาค่าดัชนีลาดับความสาคัญของความต้องการจาเป็น (
) มีค่าเท่ากับ 0.141 หาก
พิจารณาในรายละเอียดจะพบว่าครูสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด
ราชบุรีมีความต้องการจาเป็นในการพัฒนาตนเองในสมรรถนะด้านการสื่อสารและการใช้ภาษาเป็นอันดับแรก
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(
=0.265)รองลงมาคือสมรรถนะด้ า นการวั ด ผลและประเมิน ผล (
=0.233)
และสมรรถนะด้านการพัฒนาหลักสูตร (
=0.228) ส่วนสมรรถนะด้านภาวะผู้นาและการทางาน
เป็นทีมมีความต้องการจาเป็นในการพัฒนาตนเองเป็นลาดับสุดท้าย (
=0.059)
2. การเปรียบเทียบการประเมินความต้องการจาเป็นในการพัฒนาตนเองของครูสถานศึกษาสังกัด
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรีในสภาพที่เป็นอยู่กับสภาพที่ควรจะเป็น พบว่า 1)
จ าแนกตามเพศในภาพรวมพบว่ า ครูเ พศหญิ ง มี ความต้ องการจ าเป็ น ในการพั ฒ นาตนเองสู ง กว่ า เพศช าย
(
0.059) มากที่สุดในสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ 2) จาแนก
ตามอายุโดยภาพรวมพบว่า ครูที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปมีความต้องการจาเป็นในการพัฒนาตนเองมากที่สุด
(
0.200) ในสมรรถนะด้านการวัดผลและการประเมินผล 3) จาแนกตามระดับการศึกษา
โดยภาพรวมพบว่า ครูที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีมีความต้องการจาเป็นในการพัฒนาตนเองมากที่สุด
(
0.158) ในสมรรถนะด้านการสื่อสารและการใช้ภาษา 4) จาแนกตามประสบการณ์ใน
การทางานโดยภาพรวมพบว่า ครูที่มีประสบการณ์ในการทางาน 25 ปีขึ้นไป มีความต้องการจาเป็นในการพัฒนา
ตนเองมากที่สุด (
0.157)ในสมรรถนะด้านการพัฒนาหลักสูตร
3. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของครู พบว่า ครูขาดความรู้และความชานาญในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ขาดทักษะ ขาดประสบการณ์ในการสอน ขาดความรู้ด้านภาษา เทคโนโลยีและในวิชาที่เกี่ยวข้อง
ปัญหาด้านงบประมาณที่ไม่เพียงพอหรือมีจากัด การแข่งขันทางการศึกษาทาให้ครูเกิดความเครียด รวมไปถึง
ความไม่พ ร้อมของผู้ เรีย น มีภาระงานอื่นๆที่ นอกเหนื อจากภาระงานสอนและการดู แลผู้ เรีย น ผู้ป กครองไม่
สนับสนุนการทางานของครู การบริหารจัดการหรือการทางานไม่มีความเป็นระบบและขาดการวางแผน
Abstract

The main purpose of this study was to 1) the needs assessment to self
development of teacher, ratchaburi private education schools 2) compare need assessment to
self development of teacher, ratchaburi private education schools classified by gander, age,
educational level and working experiences 3)studying the problems, difficulties and
requirements necessary for self development of teacher, ratchaburi private education schools.
The samples used in the research by the respondents include . Teachers are eight groups by
sampling the step (Multi -Stage random sampling) , and by interviewing 144 people including
teachers , head teachers group or one of six district employees, including six people the tools
used . Research includes 1 ) Level 5 assessment scale questionnaire 2) structured interview
protocol, statistics, which are used in data analysis including frequency (f), percent (%),
average (̅̅̅), standard deviation (S.D.) the modified priority needs index (
) and
the analysis of content.
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The research findings are as follows :
1. The needs assessment to self development of teacher, ratchaburi private
education schools were that 1) the status quo was at the high level ( ̅ = 4.156 , S.D. = 0.625 )
2) the necessary conditions was at the highest level ( ̅ = 4.742 , S.D. = 0.452 ) 3) the
modified priority needs index (
= 0.141) by performance communication and
language are the most important needs first. Followed by performance measurement and
evaluation.
2. A comparison of need assessment to self development of teacher, ratchaburi
private education schools desirable qualifications on the necessary conditions and the status
quo 1) classified by gender was found in the overview found that female teachers are required
to develop ourselves higher than male (the modified priority needs index required equals
0.059) in Child center skill. 2) classified by age was found that teachers upper 60 years had the
most necessary needs (the modified priority needs index required equals 0.200)in performance
measurement and evaluation skill. 3) classified by level of education overall found that
teachers who graduated at bachelor's degree requirement needed for development. Ourselves
as much as possible (the modified priority needs index required equals 0.136) in
communication and language skill. 4) classification based on years of experience in working
with the overview found that teachers with 25 years of experience in working up. There is a
need to develop ourselves as much as possible (the modified priority needs index required
equals 0.157) in competency curriculum development.
3. Barriers to perform the duties of teachers found that teachers lack the knowledge
and expertise to perform their duties , lack of skills , lack of experience in teaching. Lack of
language skills Technology and related subjects The budget is limited or inadequate .
Competitive education teacher stress. The unavailability of a learner. A task other than the task
of teaching and student care . Parents do not support the work of teachers. The management
or operation without the system and lack of planning.
บทนา

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 4 ได้ให้ความหมายของการศึกษาไว้ว่า
“การศึกษา” คือกระบวนการการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้
การฝึก การอบรม การสืบสานวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลง ความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้
อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
โดยไม่มีข้อจากัดทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการเมือง เพื่อให้การศึกษาเป็นประโยชน์ต่อบุคคลใน
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การพัฒนาตนเองและครอบครัว พัฒนาอาชีพและการงาน พัฒนาชุมชน ประเทศชาติ และสิ่งแวดล้อม ตลอดทั้ง
พัฒนาให้เป็น มนุ ษย์ที่ สมบู รณ์ ทั้งทางด้ านร่างกาย จิต ใจ สติ ปัญญา ความรู้ และคุณ ธรรม มี จริยธรรม และ
วัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
การจัดการศึกษา ยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่า
ผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษา ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ศักยภาพ ด้ า นการการจั ดกระบวนการเรีย นรู้ให้สถานศึกษา และหน่ ว ยงานที่ เกี่ยวข้อง จัด เนื้ อหาสาระให้
สอดคล้องกับความสนใจ และส่งเสริมผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะ
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ปัญหา จั ด
กิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้ทาได้ คิดเป็น ทาเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้
อย่ างต่อเนื่ อง รวมทั้ งปลู กฝั ง คุณธรรม ค่านิ ยมที่ ดีง าม และคุณลั กษณะอันพึ งประสงค์ทุกรายวิ ช า ส่ง เสริม
สนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอานวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรี ยนรู้ ทั้ง
ผู้สอน และผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกัน จากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ และจัดการ
เรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดา มารดา ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนทุก
ฝ่ายร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ (กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ :1-5) ซึ่งในเรื่องของการพัฒนา
การศึกษาก็เป็นหน้าที่โดยตรงของสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ที่จะต้องมีแนวทางในการดาเนินการตาม
แผนการจัดการศึกษา เพื่อให้การพัฒนาการศึกษาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ด้วยเหตุนี้จึงทาให้โรงเรียน
เอกชนมีการตื่นตัวในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ทั้งในด้านสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน การพัฒนา
ครูและบุคลากร ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
การจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน มีการปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง และ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม นโยบายการศึกษา แผนการศึกษาแห่งชาติ และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีการจัดการศึกษาสอดคล้องกันทั้ง 5 ประเด็น คือมีการจัดการศึกษาที่เน้นการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายทางการศึกษา จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ส่งเสริมผู้เรียน
ตามความสามารถและศักยภาพของแต่ ละบุคคล และการจัดการศึกษาดังกล่าวมีความสอดคล้องกับการจัด
การศึ ก ษาของภาครั ฐ ไม่ ว่ า จะเป็ น เรื่ อ งของเป้ า หมายและแนวทางในการจั ด การศึก ษา การจั ด หลั ก สู ต ร
สถานศึกษา รวมถึงการติดตามผลประเมินผลทางการศึกษามีความสอดคล้องกัน และอยู่ภายใต้การกากับของรัฐ
เช่นเดียวกัน (วิไล ปรึกษากร : 2549) การจัดการศึกษาเอกชนในประเทศไทยจึงมีบทบาทสาคัญต่อการจัด
การศึกษาของชาติ เพราะช่วยแบ่งเบาภาระการจัดการศึกษาของภาครัฐเป็นอย่างมาก ในการจัดการศึกษาทุก
ระดับ ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา รวมทั้งการศึกษานอกระบบ จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่
โรงเรียนเอกชนต้องเร่งพัฒนาโรงเรียนเชิงคุณภาพ เพื่อรองรับผู้บริการทางการศึกษา (สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน 2541 :1)ครูจึงมีบทบาทและความสาคัญในฐานะเป็นผู้ให้การศึกษาของชาติ ครูคือผู้ที่กาหนด
อนาคตของคนในชาติ ชาติใดก็ต ามที่ได้ครูเป็นคนมีความรู้ เป็นคนเก่ ง เป็นคนเสียสละ ตั้งใจทางานเพื่ อ
ประโยชน์ของนักเรียนชาตินั้นจะได้พลเมืองที่เก่งและฉลาด มีศักยภาพ และมีความสามารถที่จะแข่ งขันกับทุก
ประเทศในโลกได้ (รุ่ง แก้วแดง, 2540 : 134) ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า “ครู” เป็นผู้ที่มีบทบาทที่สาคัญที่
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จะทาให้บุคคลมีความเจริญงอกงามในทุกด้าน ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา จึงพยายามเลือกเป็น
บุคคลที่เหมาะสมเข้ามาเป็นครู เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพจริง ๆ เป็นการพัฒนากาลังคนของ
ประเทศให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น นั่นก็คือความพยายามที่จะแก้ปัญหาของประชากรให้พ้นจากภาวะล้าหลังดังที่
เป็น อยู่ การศึกษานับ ว่า มีบ ทบาทสาคัญ ในการแก้ปั ญหาในฐานะที่ ทาหน้ าที่ ส่ง เสริม ให้ประชากรมี คุณ ภาพ
สอดคล้องกับกาพัฒนาประเทศ (ตุ้ย ชุมลาย, 2538 : 3) ดังนั้นคุณลักษณะความเป็นครูจึงจาเป็นอย่างยิ่ งที่ผู้
ประกอบวิชาชีพครูพึงมี เพื่อสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึ กษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 7 ว่าด้วยครู
อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาในมาตรา 52 ดังนี้ให้กระทรวงส่งเสริมให้มีระบบกระบวนการผลิต และ
พัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมและมีความเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่
และพัฒนาบุคลากรประจาอย่างต่อเนื่อง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
(พ.ศ.2545) คุณลักษณะของครูที่ดีเป็นส่วนสาคัญในการจัดการเรียนการสอน และครูพร้อมที่จะถ่ายทอดความดี
ที่มีอยู่ในตัวครูไปยังศิษย์ เพื่อปลูกฝังเยาวชนของชาติให้เป็นคนดีและเป็นผู้พัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต จาก
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (พ.ศ.2545) จึงได้มีการกาหนดมาตรฐาน
วิชาชีพครู ซึ่งเป็นข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะของครูที่มีมาตรฐาน ในการประกอบวิชาชีพครู โดยผู้ประกอบ
วิชาชีพจะต้องนามาตรฐานวิชาชีพเป็นหลักเกณฑ์ในการประกอบวิชาชีพคุรุสภา ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพครูตาม
พระราชบัญญัติครู พ.ศ.2488 ได้มีการกาหนดมาตรฐานวิชาชีพครูไว้ 3 ด้าน คือมาตรฐานด้านความรู้และ
ประสบการณ์วิชาชีพมาตรฐานด้านการปฏิบัติงานมาตรฐานด้านการปฏิบัติตนในสภาพสังคมไทยยุคปัจจุบั น การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาควรเริ่มต้นที่ครู ขณะเดียวกันกลุ่มผู้บริหาร และครอบครัว ยังคงมีความสาคัญต่อระบบ
การจัดการศึกษาไทย หากแต่ควรเป็นการสนับสนุนภารกิจของครู เพื่อการพัฒ นาคุณภาพการศึกษาไทยให้
ทัดเทียมอารยประเทศ ดังนั้นจุดตั้งต้นของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คือการพัฒนาครู
โรงเรียนเอกชนสังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในจังหวัดราชบุรีมีจานวนมาก
เมื่อเทียบกับโรงเรียนรัฐบาลในจังหวัดราชบุรี มีการแข่งขันทางการศึกษาสูงทั้งด้านวิชาการ ด้านกีฬา และด้าน
สายอาชีพ โรงเรียนเอกชนมีการพัฒนาให้มีคุณภาพเทียบเท่ากับ โรงเรียนรัฐบาลประจาอาเภอหรือจังหวัด จึงทา
ให้โรงเรียนเอกชนกลายเป็นตัวเลือกของผู้ปกครองหรือนักเรียนที่ไม่สามารถสอบเข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาลได้
จากการแข่งขันที่สูงขึ้นจึงทาให้โรงเรียนเอกชนหลายๆแห่ง เริ่มมีการออกนโยบายทางการศึกษา มีการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน มีการพัฒนาศักยภาพครู เพื่อให้โรงเรียนของตนมีคุณภาพและประสบความสาเร็จสูงสุดใน
ด้านการจัดการศึกษา อีกทั้งการที่โรงเรียนเอกชนแต่ละแห่งมีครูหรือบุคลากรที่มีศักยภาพสามารถสร้างชื่อเสียง
ให้กับโรงเรียนและทาให้นักเรียนประสบความสาเร็จก็จะเป็นที่สนใจของผู้ปกครองหรือผู้ ที่จะนาบุตรหลานเข้า
เรียน แต่เนื่องจากครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนเอกชนนั้นจะปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่นานนักเนื่องจากความไม่มั่นคงของ
สวัสดิการ การเลื่อนตาแหน่งหรือวิทยฐานะมีโอกาสน้อยเมื่อเทียบกับครูโรงเรียนของรัฐ การพัฒนาตนเองยังมี
โอกาสน้อยเนื่องจากเวลาที่มี จากัดและขาดงบประมาณเพราะโรงเรียนเอกชนส่วนใหญ่ต้องพึ่งตนเอง อีกทั้ง
บุคลากรส่วนใหญ่ไม่ได้จบสายครูโดยตรงจึงทาให้การจัดการเรียนรู้ยังขาดประสิทธิภาพ รวมถึงโอกาสในการ
พัฒนาตนเองในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านความรู้ ด้านการใช้ภาษาในการสือ่ สาร ด้านการพัฒนา
หลักสูตร ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการศึกษา ด้านการ
วัดผลและประเมินผล ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ด้านจิตวิทยาสาหรับครู ด้านคุณธรรมและ
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จริยธรรมครู และการพัฒนาตนเองและวิชาชีพยังไม่มีทักษะที่ดี จึงทาให้ครูเกิ ดความท้อแท้และหมดกาลังใจใน
การปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง
การพั ฒนาตนเองของครูเป็น ปั จจั ยส าคัญ ที่สุ ดในการปฏิบั ติ งานสอนและในยุ คโลกาภิวั ตน์ ครูจึ ง
จาเป็นต้องพัฒนาตนเองและปรับปรุงการเรียนการสอนของตนเองให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
ตอบสนองความคาดหวังของสาธารณชนที่ เพิ่มมากขึ้นคุณสมบัติของครูที่ว่าต้องรู้จักผู้เรียนว่ามีความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลในด้านสติปัญญาความสามารถความเข้าใจความถนัดต้องรู้เนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้งและรู้วิธี
หรือมีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ไปสู่ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งการมีความฝักใฝ่ในการแสวงหาความรู้
เพิ่มเติมอย่างสม่าเสมอของครู ทั้งในด้านการฝึกอบรม สัมมนาวิชาการทั้งในและนอกสถานที่ การศึกษาต่อ การ
ทาผลงานวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ การศึกษาการทาสื่อการสอน และการพัฒนาตนเองทั้งทางด้านบุคลิกภาพ
และด้านจริยธรรมของครู ให้เป็นครูที่ดีมีคุณภาพและมี ความพร้อมที่จะถ่ายทอดวิชาคามรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน
ผู้วิจัยจึงเห็นควรว่า การจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอนที่ดีและมีประสิทธิภาพนั้น ก็ต้องมา
จากครูที่มีประสิทธิภาพและมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ที่ดีแก่ตัวผู้เรียนนั้น
ต้องเริ่มจากการพัฒนาบุคลากรหรือครูผู้สอนให้มีทักษะ มีคุณภาพ มีความสามารถที่ดีในทุกๆด้าน รวมทั้งการที่
ครูมีขวัญและกาลังใจในการทางานซึ่งได้รับจากผลตอบแทนและความมั่นคงในอาชีพนั้นก็จะทาให้ครูมีความมั่นใจ
และมุ่งมั่นที่จะทางานให้เกิดความสาเร็จสูงสุดได้ ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความต้องการในการ
พัฒนาตนเองของครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดราชบุรี เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาครูให้ตรงตามความต้องการของ
ครูในการพัฒนาตนเอง รวมถึงเป็นแนวทางในการสนับสนุนการพัฒนาตนเองของครูในทุกๆด้านเพื่อประโยชน์
สูงสุดต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1) เพื่ อ ประเมิ น ความต้ อ งการจ าเป็ น ในการพั ฒ นาตนเองของครู ส ถานศึ ก ษาสั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรี
2) เพื่อเปรียบเทียบความต้องการจาเป็นในการพัฒนาตนเองของครูสถานศึกษาสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรี เมื่อจาแนกตามตัวแปร เพศ อายุ วุฒิการศึกษา และ
ประสบการณ์ในการทางาน
3) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาตนเองของครูสถานศึกษาสังกัดสานั กงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรี
ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงประเมิน(evaluative research) โดยมุ่งศึกษาความต้องการพัฒนา
ตนเองของครูสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรีโดยมีขอบเขตใน
การวิจัยดังต่อไปนี้
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1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ข้อมูลเชิงปริมาณ
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป็ น ครู ที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ยู่ ใ นส ถานศึ ก ษาสั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรี จานวน 37 โรงเรียน ทั้งสิ้น 1,987 คน (สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 และ 2 : 2557)
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นครูสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนจังหวัดราชบุรี โดยแบ่งตามกลุ่มประชากรเป็นรายอาเภอ จากนั้นใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi –
Stage random sampling) โดยสุ่มสถานศึกษาคิดเป็นร้อยละ 50 ของสถานศึกษาแต่ละอาเภอ จากนั้นทาการ
สุ่มครูขึ้นมาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ๆละ 1 คน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบมี
จุดมุ่งหมายของการศึกษาเป็ นหลัก (Purposive Selection) ประกอบด้วยสาระการเรีย นรู้คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี และศิลปะ ได้จานวนสถานศึกษา 18 แห่ง รวมทั้งสิ้น 144 คน
ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่างสาหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยทาการดาเนินการสัมภาษณ์ครูผู้สอนใน
สถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรี โดยสัมภาษณ์ครูผู้สอน ผู้ช่วย
ผู้อานวยการฝ่ายวิชาการสถานศึกษาละ 1 คน ในจานวน 6 อาเภอ โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
(structured Selection Interview) เพื่อเป็นการศึกษาถึงสภาพปัญหาและอุปสรรคของความต้องการจาเป็นใน
การพัฒนาตนเองของครูสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรี
2. ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม มีรายละเอียดดังนี้
ตั ว แปรอิส ระ (Independent Variable) ได้ แก่ สถานภาพของครูที่ ป ฏิ บั ติ ก ารสอนใน
สถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรี จาแนกออกเป็น เพศ อายุ วุฒิ
การศึกษา และประสบการณ์ในการทางาน
ตั ว แปรตาม (Dependent Variable) ได้ แก่ ความต้ องการในการพั ฒ นาตนเองของครู
สถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรี โดยใช้รูปแบบการประเมิน
แบบสอบถามที่ได้จากการวิจัยสมรรถนะครูและแนวทางการพัฒนาครูในสังคมที่เปลี่ยนไป (พิมพันธ์ เดชะคุป
และพรทิพย์ แข็งขัน :2551) ที่สังเคราะห์สมรรถนะครูของประเทศไทยได้ 16 ด้าน ประกอบด้วย 1) สมรรถนะ
ด้านความรู้ 2) สมรรถนะด้านการสื่อสารและการใช้ภาษา 3) สมรรถนะด้านการพัฒนาหลักสูตร 4) สมรรถนะ
ด้านการจัดการเรียนรู้ 5) สมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ 6) สมรรถนะด้านบริหาร
จัดการชั้นเรียน 7) สมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการศึกษา8) สมรรถนะด้านการ
วัดผลและการประเมินผล 9) สมรรถนะด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 10) สมรรถนะด้านจิตวิทยา
สาหรับ ครู 11) สมรรถนะด้ านการสร้างความสั มพัน ธ์กับชุม ชน 12) สมรรถนะด้านคุณ ธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 13) สมรรถนะด้านภาวะผู้นาและการทางานเป็นทีม 14) สมรรถนะด้านการพัฒนาตนเอง
และวิชาชีพ 15) สมรรถนะด้านการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน 16) สมรระนะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
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วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
1.1 ประชากร
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ง นี้ เป็ น ครู ที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ยู่ ในสถานศึก ษาสั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรี จานวน 37 โรงเรียน ทั้งสิ้น 1,987 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยโดยการตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ครูผู้สอนทั้ง 8 กลุ่มสาระโดยการ
สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi –Stage random sampling) จานวน 144 คน ได้กลุ่มตัวอย่างดังนี้
อาเภอเมือง 5 โรงเรียน อาเภอปากท่อ 1 โรงเรียน อาเภอดาเนินสะดวก 3 โรงเรียน อาเภอบ้านโป่ง 5 โรงเรียน
อาเภอโพธาราม 3 โรงเรียนและอาเภอวัดเพลง 1 โรงเรียน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยโดยการสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสาคัญในการสัมภาษณ์ ได้แก่ ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระหรือครูผู้สอนในสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรีอาเภอละ 1 สถานศึกษาๆ ละ 1 คน (เฉพาะสถานศึกษาที่ได้เลือกไว้ในแต่ละ
อาเภอ) รวมทั้ ง สิ้ น 6 คน โดยใช้ วิ ธี การสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบมี จุ ด มุ่ ง หมายของการศึกษาเป็ น หลั ก (Purposive
Selection)
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อศึกษาความต้องการจาเป็นในการพัฒนาตนเองของครู
สถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรี โดยผู้วิจัยได้รวบรวมแนวคิด
และข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการจาเป็นในการพัฒนาตนเองของครูสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนจั งหวัดราชบุรี โดยศึกษาจากบทความ งานวิจัยและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย
แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ของลิเคิท (Likert Scale) แบ่ง
ออกเป็น 2 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบกาหนดเลือก
(check-list) โดยสอบถามเกี่ยวกับเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการทางาน
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการพัฒนาตนเองของครูสถานศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรีโดยใช้รูปแบบการประเมินแบบสอบถามที่
ได้จากการวิจัยสมรรถนะครูและแนวทางการพัฒนาครูในสังคมที่เปลี่ยนไป (พิมพันธ์ เดชะคุป และพรทิพย์ แข็ง
ขัน : 2551)
2. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview Protocol) เพื่อศึกษาแนวทาง
วิธี การ ปั ญ หาและอุป สรรคในการพั ฒ นาตนเองของครูส ถานศึกษาสั ง กัด ส านั กงานคณะกรรมการส่ ง เสริม
การศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรี โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไป โดยถามในประเด็นต่อไปนี้ คือ ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์
ประสบการณ์การทางาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ระดับการศึกษา อายุ ขนาดโรงเรียน และ
จานวนนักเรียน
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ตอนที่ 2 เป็นแบบสัมภาษณ์ปลายเปิดมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและแนวทาง
ในการพัฒนาตนเองของครูสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรี
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม
ผู้ วิ จั ย ท าหนั ง สื อ ถึ ง คณบดี บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร เพื่ อ ให้ อ อกหนั ง สื อ ถึ ง
ผู้อานวยการสถานศึกษาเพื่อขอความอนุเคราะห์ให้ครูที่ปฏิบัติการเรียนการสอนในสถานศึกษาสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรีเป็นผู้ให้ข้อมูลในการทาวิจัยโดยตอบแบบสอบถามในการ
วิจัย โดยมีการนัดหมายวันเวลาสถานที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับทางโรงเรียน การจัดส่งและเก็บรวบรวม
แบบสอบถาม ผู้วิจัยดาเนินการด้วยตนเอง โดยขอความร่วมมือจากทางผู้อานวยการสถานศึกษาเป็นผู้รวบรวม
แบบสอบถามให้ผู้วิจัยตามวันและเวลาที่ได้กาหนด เมื่อได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาแล้ว ผู้วิจัยจะตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลที่ได้ แล้วนามาดาเนินการวิเคราะห์ผลต่อไป
3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์
3.2.1 ผู้วิจัยขอหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากรถึงผู้อานวยการสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด
ราชบุรี เพื่อขอความร่วมมือในการวิจัย
3.2.2 ผู้วิจัยนัดวัน-เวลาในการสัมภาษณ์กับให้ผู้ให้ข้อมูลทราบล่วงหน้าก่อน
3.2.3 ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured
Selection Interview) โดยผู้วิจัยได้ทาการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลด้วยตนเอง ซึ่งในการสัมภาษณ์จะใช้เวลา 30 –
45 นาทีต่อคน
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม
4.1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของครูที่ปฏิบัติการสอนสถานศึกษาสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด ราชบุรีเป็นผู้ ตอบแบบสอบถามจาแนกเป็น เพศ อายุ ระดั บ
การศึกษา และประสบการณ์ในกรทางาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ (f) ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( ̅ )
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
4.1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการจาเป็นจากแบบสอบถามความต้องการจาเป็นใน
การพัฒนาตนเองของครูสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม การศึกษาเอกชนจั งหวั ดราชบุ รี
วิเคราะห์ข้อมูลโดย ค่าเฉลี่ย ( ̅ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
4.1.3 การวิเคราะห์การเปรียบเทียบความต้องการจาเป็นในการพัฒนาตนเองของครู
สถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรี จาแนกตามเพศ อายุ วุฒิ
การศึกษา และประสบการณ์ในการทางาน ทาการวิเคราะห์โดยใช้ดัชนีความสาคัญของลาดับความต้องการ
จาเป็น หรือ Modified Priority Needs Index :
ซึ่งเป็นวิธีหาความแตกต่างของสภาพที่ควร
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จะเป็นและสภาพที่เป็นอยู่แล้วหารด้วยสภาพที่เป็นอยู่ ทั้งนี้ เพื่อควบคุมขนาดของความต้องการจาเป็นให้อยู่
ในช่วงพิสัยที่ไม่มากเกินไป โดยมีสูตรในการคานวณ ดังนี้
=
เมื่อ
หมายถึง ดัชนีความสาคัญของลาดับความต้องการจาเป็น
I
หมายถึง ค่าเฉลี่ยของสภาพที่ควรจะเป็น
D
หมายถึง ค่าเฉลี่ยของสภาพที่เป็นอยู่
4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์
ผู้วิจัยจะเขียนรายงานผลข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ในรูปแบบพรรณนารายกรณี โดย
ผู้วิจัยจะนาข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา และอาศัยกรอบแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ร่วมวิเคราะห์คาตอบที่ได้จาก
การสัมภาษณ์ โดยเขียนบรรยายสิ่งที่ค้นพบอย่างละเอียดและชัดเจน และไม่มีการนาทฤษฎีไปควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้น
อีกทั้งยกตัวอย่างคาพูดประกอบคาหลักสาคัญที่ได้ เพื่อแสดงความชัดเจนของเนื้อหาที่ได้จากการสัมภาษณ์
ผลการวิจัย
1. ความต้องการจาเป็นในการพัฒนาตนเองของครูสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรี โดยภาพรวมพบว่าสมรรถนะที่เป็นอยู่อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.106 , S.D. =
0.637) และสมรรถนะที่ควรจะเป็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.719 , S.D. = 0.471) ซึ่งเมื่อพิจารณาค่าดัชนี
ล าดั บ ความส าคั ญ ของความต้ อ งการจ าเป็ น มี ค่ า เท่ า กั บ 0.141 หากพิ จ ารณาในรายละเอี ย ดจะพบว่ า ครู
สถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรีมีความต้องการจาเป็นในการ
พัฒนาตนเองในสมรรถนะด้านการสื่อสารและการใช้ภาษาเป็นอันดั บแรก (
=0.265) รองลงมา
คือสมรรถนะด้านการวัดผลและประเมินผล (
=0.233) และสมรรถนะด้านการพัฒนาหลักสูตร
(
=0.228) ส่วนสมรรถนะด้านภาวะผู้นาและการทางานเป็นทีมมีความต้องการจาเป็นในการ
พัฒนาตนเองเป็นลาดับสุดท้าย (
=0.059)
2. ผลการเปรียบเทียบความต้องการจาเป็นในการพัฒนาตนเองของครูสถานศึกษาสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรี เมื่อจาแนกตามตัวแปร เพศ อายุ วุฒิการศึกษา และ
ประสบการณ์ในการทางาน พบว่ามีความแตกต่างกัน ดังนี้
เมื่อจาแนกตาเพศ พบว่าครูเพศหญิงมีความต้องการจาเป็นในการพัฒนาตนเองสูงกว่าเพศชาย ครู
เพศหญิงและครูเพศชายมีความต้องการจาเป็นในการพัฒนาตนเองมากที่สุดในสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ (
=0.099 และ 0.077 ตามลาดับ)
เมื่อจาแนกตามอายุ พบว่า ครูที่มีอายุต่ากว่า 30 ปีมีความต้องการจาเป็นในการพัฒนาตนเองมาก
ที่สุดในด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (
=0.009) ครูที่มีอายุในช่วง 30-40 ปีมีความ
ต้องการจาเป็นในการพัฒนาตนเองมากที่สุดในด้านการสื่อสารและการใช้ภาษา (
=0.229) ครูที่
มีอายุในช่วง 41-50 ปีมีความต้องการจาเป็นในการพัฒนาตนเองมากที่สุดในด้านการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
(
=0.305) ครูที่มีอายุในช่วง 51-60 ปีมีความต้องการจาเป็นในการพัฒนาตนเองมากที่สุดใน
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ด้านการสื่อสารและการใช้ภาษา (
=0.314) ครูที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปมีความต้องการจาเป็นในการ
พัฒนาตนเองมากที่สุดในสมรรถนะด้านการวัดผลและการประเมินผล (
=0.538)
เมื่อจาแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า ครูที่จบการศึกษาในระดับอนุปริญญา/ปวส. หรือเทียบเท่า มี
ความต้องการจาเป็นในการพัฒนาตนเองมากที่สุดในสมรรถนะด้านความรู้ (
=0.167) ครูที่จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทมีความต้องการจาเป็นในการพัฒนาตนเองมากที่สุด ในสมรรถนะด้าน
การสื่อสารและการใช้ภาษา (
=0.268 และ 0.272 ตามลาดับ)
เมื่อจาแนกตามประสบการณ์ในการทางาน พบว่า ครูที่มีประสบการณ์ในการทางานต่ากว่า 1 ปีมี
ความต้องการจาเป็นในการพัฒนาตนเองมากที่สุดในสมรรถนะด้านความรู้ (
=0.325) ครูที่มี
ประสบการณ์ในการทางาน 1-5 ปีมีความต้องการจาเป็นในการพัฒนาตนเองมากที่สุดในสมรรถนะด้านการ
สื่อสารและการใช้ภาษา (
=0.240) ครูที่มีประสบการณ์ในการทางาน 6-10 ปีมีความต้องการ
จาเป็นในการพัฒนาตนเองมากที่สุดในสมรรถนะด้านการสื่อสารและการใช้ภาษา (
=0.283) ครู
ที่มีประสบการณ์ในการทางาน 11-15 ปีมีความต้องการจาเป็นในการพัฒนาตนเองมากที่สุดในสมรรถนะด้านการ
สื่อสารและการใช้ภาษา (
=0.264) ครูที่มีประสบการณ์ในการทางาน 16-20 ปีมีความต้องการ
จาเป็นในการพัฒนาตนเองมากที่สุดในสมรรถนะด้านการสื่อสารและการใช้ภาษา (
=0.269)
ครูที่มีประสบการณ์ในการทางาน 21-25 ปีมีความต้องการจาเป็นในการพัฒนาตนเองมากที่สุดในสมรรถนะด้าน
การสื่อสารและการใช้ภาษา (
=0.269) และครูที่มีประสบการณ์ในการทางาน 25 ปีขึ้นไป มี
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร จ า เ ป็ น ใ น ก า ร พั ฒ น า ต น เ อ ง ม า ก ที่ สุ ด ใ น ส ม ร ร ถ น ะ ด้ า น ก า ร พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร
(
=0.300)
3. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของครู พบว่า ครูขาดความรู้และความชานาญในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ขาดทักษะ ขาดประสบการณ์ในการสอน ขาดความรู้ด้านภาษา เทคโนโลยีและในวิชาที่เกี่ยวข้อง
ปัญหาด้านงบประมาณที่ไม่เพียงพอหรือมีจากัด การแข่งขันทางการศึกษาทาให้ครูเกิดความเครียด รวมไปถึง
ความไม่พ ร้อมของผู้ เรีย น มีภาระงานอื่ นๆที่ นอกเหนื อจากภาระงานสอนและการดู แลผู้ เรีย น ผู้ป กครองไม่
สนับสนุนการทางานของครู การบริหารจัดการหรือการทางานไม่มีความเป็นระบบและขาดการวางแผน นักเรียน
แต่ละชั้นเรียนมีจานวนมากเกินไปทาให้ครูดูแลไม่ทั่วถึง
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองในการปฏิบัติหน้าที่ ของครูสถานศึกษาสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรี คือ ครูควรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนในเรื่องการ
พัฒนาด้านเทคโนโลยี ด้านวิชาการ ด้านการจัดการในชั้นเรียน ด้านการวิจัยและพัฒนา ด้านหลักสูตร อย่าง
ต่อเนื่อง มีการนาวิทยากร นักวิชาการที่ มีความรู้เฉพาะด้านมาให้ความรู้แก่ครู สนับสนุนเรื่องอุปกรณ์ในการ
จัดการเรียนการสอน ส่งเสริมให้ครูได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและการมีใบประกอบวิชาชีพครู
อภิปรายผลการวิจัย
1. ความต้องการจาเป็นในการพัฒนาตนเองของครูสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรี พบว่า ครูมีความต้องการจาเป็นในการพัฒนาตนเองในสมรรถนะด้านการสื่อสาร
และการใช้ภาษา จากบทความเรื่องการพัฒนาพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษมีส่วนช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศดี
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ขึ้น (2557) ในปัจจุบันอิทธิพลในกระแสโลกาภิวัตน์มีอยู่อย่างต่อเนื่อง การศึกษาภาษาของประเทศอื่นๆย่อม
ได้เปรียบในการทาการค้าหรือกิจการต่างๆ การเรียนการสอนก็มีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ มีการใช้ในการติดต่อใน
สถานการณ์ต่างๆที่ ดังนั้นการเรียนการสอนนั้นต้องเน้นการมีส่วนร่วมมากที่สุด คือผู้ฟังต้องเรียนรู้การฟังการพูด
อย่างเป็นธรรมชาติที่สุด เริ่มจากการพูดในครอบครัว แล้วขยายไปยังโลกภายนอก ส่วนการสื่อสารนั้นจะสื่อสาร
ได้ก็ต่อเมื่อฟังรู้เรื่องแล้วสามารถโต้ตอบได้ นอกจากโต้ตอบแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วต้องรวมไปถึงการเล่าเรื่อง
บรรยาย แสดงความคิดเห็น การวิเคราะห์ จึงจะถือว่าเป็นสุดยอดในการใช้ภาษาอังกฤษ สถาบันการศึกษาจึงมี
ส่วนสาคัญในการช่วยส่งเสริมศักยภาพของประเทศให้มีการพัฒนาขึ้น
2. ผลการเปรียบเทียบความต้องการจาเป็นในการพัฒนาตนเองของครูสถานศึกษาสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรีมีความแตกต่างกัน
ครูเพศชายและเพศหญิงมีความต้องการจาเป็นในการพัฒนาตนเองมากที่สุดในสมรรถนะด้านการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ : 18-22 ที่กล่าวว่า การเรียนรู้เกิดจากประสบการณ์ตรง โดยมีแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ คือ
จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคลให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถทั้งด้านความรู้
จิตใจ อารมณ์ และทักษะ ลดการถ่ายทอดเนื้อหาวิชาลง ผู้เรียนกับผู้สอนมีบทบาทร่วมกัน ใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความรู้ ให้ผู้เรียนได้เรียนจากสถานการณ์จริงที่เป็นประโยชน์และสัมพันธ์กับชีวิตจริง
เรียนรู้ความจริงในตัวเองและความจริงในสภาพแวดล้อมจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากลาย และกระตุ้นให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการทดลองปฏิบัติด้วยตนเอง ครูทาหน้าที่เตรียมการ จัดสิ่งเร้า ให้คาปรึกษา วาง
แนวกิจกรรมและประเมินผล จึงจะทาให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ
ครูที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มีความต้องการจาเป็นในการพัฒนาตนเองมากที่สุดในสมรรถนะด้านการ
วัดผลและการประเมินผล ซึ่งพิชิต ฤทธิ์จรูญ (2548) กล่าวถึงประโยชน์ของการประเมินผลที่สาคัญคือ มุ่งนาผล
การประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งประโยชน์ต่อตนเอง คือ ทาให้ทราบผลการเรียนของ
ผู้เรียนเพื่อนาไปสู่การพัฒนาและช่วยเหลือนักเรียนต่อไป เป็นผลสะท้อนทาให้ครูทราบว่ามีประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอนมากน้อยเพียงใด ใช้เทคนิคการสอนเหมาะสมหรือไม่ อันจะนาไปสู่การปรั บปรุงตนเองของ
ครู ผลการประเมินจะทาให้ครูใช้เป็นแรงกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น
ครูที่จ บการศึกษาในระดับปริญญาตรีมีความต้ องการจาเป็น ในการพั ฒนาตนเองมากที่ สุดใน
สมรรถนะด้านการสื่อสารและการใช้ภาษา ซึ่งสอดคล้องกับมณเฑียร อิ่นแก้ว (2554 :1) ที่กล่าวว่า ภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาสากลที่นิยมใช้ในการติดต่ อสื่อสารกันอยู่ทั่วโลก ซึ่งผู้คนทั่วไปใช้เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสาร
ปัจจุบันประเทศไทยได้พัฒนาภาษาอังกฤษ โดยมีการใช้เป็นภาษาที่สองที่ช่วยให้คนไทยสามารถสื่อสารกับ
ชาวต่างชาติได้ การเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษจึงมีความจาเป็นอย่างมากที่ครูจะใช้ในการติดต่อสื่อสารและ
พัฒนาตนเองเพื่อนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้ ซึ่ง
เป็นทักษะภาษาที่มีความสาคัญและมีความหมายในการเรียนทุกระดับชั้น
ครูที่มีประสบการณ์ในการทางาน 25 ปีขึ้นไป มีความต้องการจาเป็นในการพัฒนาตนเองมากที่สุด
ในสมรรถนะด้านการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศยามา ศรมยุรา (2545 :บทคัดย่อ) ได้ทาการ
วิจัยเรื่อง การประเมินการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของโรงเรียนนาร่องและโรงเรียน
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เครือข่ายการใช้หลักสูตร ผลการวิจัยพบว่า การส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถนาความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์
ต่างๆ นาไปสู่ความคิดสร้างสรรค์หาวิธีแก้ปัญหาในชีวิตจริง ต้องมีการกาหนดแนวทางดังกล่าวลงไปในการบริหาร
สถานศึกษา การจัดทาหลักสูตร จุดมุ่งหมายของหลักสูตร โครงสร้างของหลั กสูตร สาระการเรียนรู้ของหลักสูตร
คุณลักษณะของครู การจัดการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล ซึ่งเป็นส่วนสาคัญในการจัดการศึกษา จึงทาให้
การศึกษาบรรลุจุดมุ่งหมาย นาไปสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษาอย่างแท้จริง
3. ปัญหาและอุปสรรคของครูในการปฏิบัติหน้าที่มากที่สุด คือ ครูขาดความรู้และความชานาญใน
การปฏิบัติหน้าที่ ขาดทักษะ ขาดประสบการณ์ในการสอน ขาดความรู้ด้านภาษาและในวิชาที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
สอดคล้องกับ (เชาว์ โรจนแสง, 2544 :20-48) ที่กล่าวว่าการพัฒนาตนเองมีแนวทางดังนี้การพัฒนาโดยการศึกษา
(Education) การพัฒนาโดยการฝึกอบรม (Training) และการพัฒนาโดยการพัฒนา (Development) ซึ่งการ
ฝึกอบรมจะเน้นการพัฒนางานในปัจจุบัน การศึกษาจะเน้นการพัฒนางานในอนาคต และการพัฒนาจะเน้นการ
พั ฒ นางานเพื่ อการเปลี่ ย นแปลง การพั ฒ นาอาศัย กระบวนการเรีย นรู้ จากประสบการณ์ เน้ น การกาหนด
เป้าหมายและการกาหนดแผนปฏิบัติการ มุ่งเปลี่ยนพฤติกรรม ทัศนคติ ทักษะการปฏิบัติงานของคนในกลุ่มต่าง
ๆ ขององค์การ โดยมีเป้าหมายสาคัญของการพัฒนาคือ เพื่อความเจริญเติบโตของทรัพยากรมนุษย์ในด้านอาชีพ
และในองค์การ การพัฒนาองค์การ ต้องมีผู้นาแห่งการเปลี่ยนแปลงเป็นผู้กระตุ้นกระบวนการพัฒนาให้ดาเนิน การ
ไปได้
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาตนเองของครูตามสมรรถนะครูของประเทศไทย
ทั้ง 16 ด้านอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแนวทางให้ครูได้นาไปศึกษาและนาไปสู่การพัฒนาตนเองต่อไป
2. ควรมีการศึกษาวิจัยรูปแบบหรือวิธีการพัฒนาตนเองของครูที่ส่งผลต่อสภาพความสาเร็จในการ
จัดการเรียนการสอนของครูสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรี
3. ควรมีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบความต้องการจาเป็นในการพัฒนาตนเองของครูสถานศึกษา
เอกชนและสถานศึกษาของรัฐ
เอกสารอ้างอิง
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