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ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 

การพฒันาทรัพยากร  ท่ีจะน ามาใชใ้นการบริหารงานนั้นทรัพยากรบุคคลนบัวา่เป็นทรัพยากรท่ีส าคญั 
ท่ีสุดส าหรับทรัพยากรอ่ืนๆ จะใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพข้ึนนั้นอยูก่บัสมรรถภาพของบุคคล การพฒันาบุคลากร
จึงควรควบคู่ไปกบัการท างานขององคกกรหรือหน่วยงานมมจ้ะหาคนดีมีความรู้ความสามารถ บรรจุม่่ง่ั้งเขา้
ท างาน ก็ไม่ไดเ้ป็นหลกัประกนัวา่คนเหล่านั้นสามารถท างานไดผ้ล่าม่อ้งการทุกช่วงเวลาเพราะวทิยาการ
่่างๆ ไดเ้จริญกา้วหนา้่ลอดจนเทคนิคในการท างานไดมี้การเปล่ียนมปลงอยูเ่สมอ คนท่ีมีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมกบั่ ามหน่งในสมยัหน่ึง ก็อาจเป็นท่ีหยอ่นสมรรถภาพหรือความสามารถอีกสมยัหน่ึงก็ได ้วธีิการท่ีจะ
มกไ้ขปัญหาดงักล่าวก็โดยการพฒันาบุคลากร เพื่อให้ผูป้ฏิบั่ ิงานเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกบั
่ ามหน่งหนา้ท่ีอยูเ่สมอดงัพระบรมราโชวาทเก่ียวกบัการศึกษาท่ีพระราชทานมก่นกัศึกษามหาวทิยาลยัขอนมก่น 
ดงัน้ี 
 

 “การศึกษานั้นเป็นเร่ืองของทุกคน มละไม่ใช่วา่เฉพาะในระยะหน่ึงเป็นหนา้ท่ีโดย่รงในระยะเดียว 
ไม่ใช่อยา่งนั้น ่ั้งม่่เกิดมาก็่อ้งศึกษาเ่ิบโ่ข้ึนมาก็่อ้งศึกษา จนกระทัง่ถึงขั้นเรียกวา่อุดมศึกษา อยา่งท่ีท่าน
ทั้งหลายก าลงัศึกษาอยู ่ หมายความวา่ การศึกษาท่ีครบถว้นท่ีอุดมท่ีบริบูรณก ม่่่่อไปเม่ือออกไปท าหนา้ท่ีงาน
การก็่อ้งศึกษา่่อไปเหมือนกนั มิฉะนั้นคนเราก็อยูไ่ม่ไดค้วามจริงเม่ือถึงปริญญา มมจ้ะปริญญาเอกมลว้ก็่อ้ง
ศึกษา่่อ่่อไป่ลอด หมายความวา่การศึกษาน้ีไม่มีส้ินสุด” (พระบรมราโชวาทพระราชทานมก่นกัศึกษา
มหาวทิยาลยัขอนมก่น ในวโรกาสใหน้กัศึกษามหาวทิยาลยัขอนมก่น เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเป็นการส่วน
พระองคก เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2521) 
 

 การพฒันาคนเป็นปัจจยัส าคญัของการพฒันาในอนาค่ ดงัเห็นไดจ้ากในมผนพฒันาเศรษฐกิจมละ
สังคมมห่งชา่ิ ฉบบัท่ี 9 พุทธศกัราช 2545-2549 มุ่งเนน้การพฒันาศกัยภาพของคนทุกคนทั้งร่างกาย ส่ิปัญญา 
สุขภาพ พลานามยั มีความรู้ความสามารถมละทกัษะในการประกอบอาชีพ มละสามารถปรับ่วัใหท้นั่่อกระมส
การเปล่ียนมปลงทั้งในดา้นเศรษฐกิจ สังคม มละการปกครองการพฒันาศกัยภาพของคนดว้ยการออกก าลงักาย
มละการเล่นกีฬา จะช่วยให้ประชาชนมีร่างกายมขง็มรงสุขภาพท่ีดี มีน ้าใจนกักีฬา รู้จกัเสียสละ ผอ่นคลาย
ความเครียด มีคุณธรรมจริยธรรม ใชเ้วลาวา่งให้เป็นประโยชนก รวมทั้งมีคุณภาพชีวิ่ท่ีดี มละเพิ่มประสิทธิภาพ
การท างาน  ดงันั้นปัจจยัท่ีส าคญัยิง่  คือ  
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การพฒันาบุคลากร     เพราะการพฒันาบุคลากรเป็นการจดักิจกรรมทุกอยา่งในหน่วยงานนั้น ๆเพื่อช่วย 
เพิ่มพนูความรู้ทกัษะความสามารถมนวคิด เพื่อให้เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของ่วับุคคลการงานมละสถาบนั
นั้นๆ ดงัท่ี  ภิญโญ  สาธร  (2519: 161-162)  ไดก้ล่าววา่ การพฒันาบุคลากรหมายถึงกระบวนการเพิ่มพนูความรู้  
ความช านาญ  มละความสามารถของบุคคลการพฒันาบุคลาการมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ส าหรับ หน่วยงานทุกชนิด 
เพราะเพชรพลอยท่ียงัไม่ไดเ้จียรนยั ไม่เป็นภยัมก่ใครม่่บุคลากรท่ียงัไม่ไดพ้ฒันาเป็นภยั ่่อสังคมท่ีสุดส่วน  
วชิยั   วงษกใหญ่   (2531: 22)   ไดก้ล่าววา่    การพฒันาบุคคลใหมี้คุณภาพจ าเป็น่อ้งอาศยัปัจจยัหลายดา้น  เพราะ
กระบวนการศึกษาพฤ่ิกรรมของบุคคลนั้น  เป็นงานสลบัซับซ้อน    เม่ือการศึกษาเร่ืองน้ีขยายขอบเข่ของ 
การศึกษาพฤ่ิกรรมส่วนบุคคลไปถึงพฤ่ิกรรมของบุคคลในองคกการ     ความสลบัซบัซอ้นยอ่มเพิ่มมากข้ึนเป็น 
ทวคูีณ  การศึกษาจากประสบการณก    ไม่สามารถใหค้  าอธิบายลกัษณะพฤ่ิกรรมของบุคคลไดอ้ยา่งเพียงพอมละ 
เป็นระบบ  จึงเป็นส่ิงจ าเป็นจะ่อ้งอาศยัผลการวิจยัในภาพรวมท่ีเป็นระบบ่่อเน่ือง   โดยการน าขอ้มูลเหล่าน้ีมา 
เป็นกรอบความคิดส าหรับการพฒันาบุคลากร  ซ่ึงเป็นองคกประกอบ่่าง ๆ  ท่ีมีความสัมพนัธกอยา่ง่่อเน่ือง ส่วน  
อาภาพร  สุขาวงษก (2533:67) ไดก้ล่าววา่ การพฒันาส่งเสริมมละสนบัสนุนให้มีโครงการพฒันาบุคลากร  
สนบัสนุนการศึกษาทุกระดบัจดัอบรมอาจารยกพลศึกษา   
 

นอกจากน้ียงัอบรม  เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพของขา้ราชการจดัประชุมสัมมนาเก่ียวกบัเทคนิคการนิเทศ 
การศึกษา    จดัสัมมนาผูฝึ้กสอนกีฬา  อบรมกรรมการผู ้่ ดัสินกีฬา  ผูน้  าพฒันางานสาธารณสุขมูลฐานใน
สถานศึกษา  วทิยาการผูน้ าการฝึกกีฬา   มละการออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ    ส่วน เดชา    เกียร่ิศิริ (2526: 2)  
ไดก้ล่าวถึง  การพฒันาบุคลกรไวว้า่เพื่อเพิ่มพนูสมรรถภาพมละวทิยฐานะ  ของบุคลากรทางดา้นพลศึกษา ทั้งน้ี
เพราะบุคลากรทางพลศึกษา  เป็นบุคคลส าคญัท่ีท าให้วชิาพลศึกษาสมบูรณกมละเป็นผูท่ี้จะท าใหโ้ครงการ่่าง ๆ 
ทางพลศึกษาสมบูรณกมบบท่ีสุด   ทั้งทางดา้นการสอน  การปลูกฝังเจ่ค่ิท่ีดีงาม่่อการพลศึกษา  ท าใหผู้เ้รียน
เกิดการพฒันาทั้งทางดา้นร่างกาย  จิ่ใจ  อารมณก  มละสังคม  เป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาประเทศ่่อไป 
 

 ทั้งน้ีในโรงเรียนมีทั้งผูบ้ริหารมละอาจารยกผูส้อนบุคลากรเหล่าน้ี จะ่อ้งปฏิบั่ ิหนา้ท่ีมละความ
รับผดิชอบ่่างกนั ่ามความเหมาะสมกบั่ ามหน่งหนา้ท่ี ดงันั้นยอ่มจะมีปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบั่ ิงาน
เกิดข้ึนไม่มากก็นอ้ย เช่น ปัญหาเร่ืองภูมิหลงัของบุคลากรท่ีม่ก่่างกนัเม่ือมาท างานร่วมกนัอาจก่อให้เกิดปัญหา
ความขดัมยง้ข้ึนได ้ ปัจจุบนัเทคโนโลยมีละวทิยาศาส่รกไดเ้จริญกา้วหนา้อยา่งรวดเร็ว บุคลากรท่ีปฏิบั่ ิงานมา
นานมลว้อาจจะ่ามไม่ทนัในความเจริญกา้วหนา้นั้น ซ่ึงจะท าใหข้าดความกระ่ือรือร้นในการปรับปรุงการ
ปฏิบั่ ิงานมละพฒันา่นเองใหมี้ประสิทธิภาพดียิง่ข้ึน นอกจากน้ีอาจเกิดปัญหาอ่ืนๆ เช่นความสามคัคี ทศันค่ิ 
่ลอดจนความไม่เขา้ใจในนโยบายมละวั่ ถุประสงคกของกรมสามญัศึกษาอยา่งมทจ้ริงเป็น่น้ 
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ซ่ึงจากสภาพการปฏิบั่ ิงานมละปัญหาในการพฒันาครูพลศึกษาสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ในจงัหวดัเชียงใหม่มละจงัหวดัมม่ฮ่องสอน ซ่ึงงานวจิยัในลกัษณะน้ียงัไม่มีผูท้  าการวจิยั ซ่ึงท าให้
เกิดการขาดขอ้มูลในดา้นน้ี ดงันั้นผูว้จิยัจึงไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัในการศึกษาสภาพการปฏิบั่ ิงานมละปัญหาใน
การพฒันาครูพลศึกษา อีกทั้งผูว้จิยัก็เป็นส่วนหน่ึงในการผลิ่บุคลากรทางดา้นพลศึกษาออกไปรับใชส้ังคม มละ
เพื่อเป็นมนวทางในการผลิ่บณัฑิ่ท่ีจะจบออกไปใหมี้ความรู้ความสามารถมละใหก้า้วทนั่่อความเปล่ียนมปลง
ทางสังคมในปัจจุบนั มละอีกทั้งยงัเป็นการส ารวจครูพลศึกษาท่ีมีอยูใ่นจงัหวดัเชียงใหม่มละจงัหวดัมม่ฮ่องสอน 
วา่ขาดมคลนจ านวนเท่าใด ซ่ึงมีการพฒันามละเพิ่มพนูความรู้ความสามารถทางดา้นพลศึกษา มละส่งเสริมใหมี้
การศึกษา่่อ อีกทั้งเขา้ร่วมประชุมมละฝึกอบรมเชิงวชิาการ 
   

จากสภาพการปฏิบั่ ิงานมละปัญหาดงักล่าวเป็นปัญหาท่ีส าคญัของครูพลศึกษามละเป็นอุปสรรค 
ในการพฒันาครูพลศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพ่ามเป้าหมายซ่ึงจ าเป็น่อ้งมกไ้ขปัญหาเหล่าน้ีอยา่งเร่งด่วนโดย
สภาพการปฏิบั่ ิงานท่ีมทจ้ริงมลว้การพฒันาบุคลากรในโรงเรียนยงัมีนอ้ย ทั้งน้ีเน่ืองจากสภาพสังคม เศรษฐกิจ
มละการเมืองลว้นม่่มีความเปล่ียนมปลงอยา่งรวดเร็ว ส่ิงเหล่าน้ีเป็น่วัมปรท่ีส าคญัท่ีก่อให้เกิดปัญหามละ
อิทธิพล่่อสถาบนัผูบ้ริหาร มละครูผูส้อน ซ่ึงมีผลกระทบ่่อการพฒันาบุคลากรในท่ีสุด  

 

วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย 
 

1. เพื่อศึกษาสภาพการปฺฏิบั่ ิงานในการพฒันาครูพลศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในจงัหวดัเชียงใหม่มละจงัหวดัมม่ฮ่องสอน 
 

2. เพื่อศึกษาปัญหาในการพฒันาครูพลศึกษา  สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ในจงัหวดัเชียงใหม่มละจงัหวดัมม่ฮ่องสอน 

 

3.    เพื่อเปรียบเทียบสภาพการปฏิบั่ ิงานมละปัญหาในการพฒันาครูพลศึกษา  สังกดัส านกังาน 
คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในจงัหวดัเชียงใหม่มละจงัหวดั 
มม่ฮ่องสอน 
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ขอบเขตของกำรวจิัย 
 

การวจิยัในคร้ังน้ีมุ่งเนน้ท่ีจะศึกษาสภาพการปฏิบั่ ิงานมละปัญหาในการพฒันาครูพลศึกษา  สงักดัส านกังาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในจงัหวดัเชียงใหม่มละจงัหวดัมม่ฮ่องสอน โดย
การวจิยัในคร้ังน้ีใชก้ลุ่ม่วัอยา่งมละ่วัมปรท่ีจะศึกษา คือ 
 

1. ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดม้ก่ ผูบ้ริหารมละครูพลศึกษาท่ีปฏิบั่ ิหนา้ท่ีในปีการศึกษา 
2546 - 2547  สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ   ในจงัหวดัเชียงใหม่มละ
จงัหวดัมม่ฮ่องสอน โดยมยกออกเป็น  
 

ขอ้มูลโรงเรียน สังกดัส านกัคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน ในจงัหวดัเชียงใหม่ 
 

ล ำดับที ่ โรงเรียนระดับ จ ำนวน/โรงเรียน ผู้บริหำร ครูพลศึกษำ 
1. มธัยมศึกษา    37 37 74 
2. โรงเรียนขยายโอกาส 228 228 456 
3. ประถมศึกษา    724 724 1,448 

 
ขอ้มูลโรงเรียน สังกดัส านกัคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน ในจงัหวดัมม่ฮ่องสอน 
 

ล ำดับที ่ โรงเรียนระดับ จ ำนวน/โรงเรียน ผู้บริหำร ครูพลศึกษำ 
1. มธัยมศึกษา    14 14 28 
2. โรงเรียนขยายโอกาส 76 76 152 
3. ประถมศึกษา    240 240 480 

 
 

2. กลุ่ม่วัอย่าง เป็นผูบ้ริหารมละครูพลศึกษา ท่ีปฏิบั่ ิหน้าท่ีในปีการศึกษา 2546 - 2547  สังกดั 
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ในจงัหวดัเชียงใหม่มละจงัหวดัมม่ฮ่องสอน 
ไดม้าโดยการสุ่ม่วัอยา่งมบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยมยกออกเป็น 
 

ขอ้มูลกลุ่ม่วัอยา่ง โรงเรียนสังกดัส านกัคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน ในจงัหวดัเชียงใหม่ 
 

ล ำดับที ่ โรงเรียนระดับ จ ำนวน/โรงเรียน ผู้บริหำร ครูพลศึกษำ 
1. มธัยมศึกษา    37 37 74 
2. โรงเรียนขยายโอกาส    114 114 228 
3. ประถมศึกษา    362 362 724 
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ขอ้มูลกลุ่ม่วัอยา่ง โรงเรียนสังกดัส านกัคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน ในจงัหวดัมม่ฮ่องสอน 
 

ล ำดับที ่ โรงเรียนระดับ จ ำนวน/โรงเรียน ผู้บริหำร ครูผู้สอนวชิำพลศึกษำ 
1. มธัยมศึกษา    14 14 28 
2. โรงเรียนขยายโอกาส    38 38 76 
3. ประถมศึกษา    120 120 240 

 
3. ระยะเวลาท่ีใชใ้นการวจิยั ่ั้งม่่ ปีการศึกษา 2546 - 2547 

 

4. ่วัมปรท่ีใชใ้นการศึกษา 
4.1 ่วัมปร่น้ (Independent Variable) ไดม้ก่ ผูบ้ริหารมละครูพลศึกษา 
4.2 ่วัมปร่าม (Dependent Variable) ไดม้ก่ สภาพการปฏิบั่ ิงานมละปัญหาในการพฒันา

ครูพลศึกษาสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ
ในจงัหวดัเชียงใหม่มละจงัหวดัมม่ฮ่องสอน 
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นิยำมศัพท์เฉพำะในกำรวจิัย 
   
 ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ชค้  าศพัทกเฉพาะในการวจิยั  ความหมายขอบเข่ของการวจิยั ดงันั้น 

 

“สภำพกำรปฏิบัติงำนในกำรพฒันำครูพลศึกษำ”   หมายถึง ความคิดเห็นของผูบ้ริหาร มละครูพลศึกษา 
ท่ีเก่ียวกบัการปฏิบั่ ิงานของครูพลศึกษา ในดา้นการปฐมนิเทศ การฝึกอบรมประชุมเชิงปฏิบั่ ิการ การเผยมพร่
ข่าวสารทางวชิาการ การสัมมนาทางวชิาการ การส่งเสริมใหมี้การศึกษา่่อ การศึกษาดูงานมละสังเก่วธีิท างาน
มละกระบวนการเพิ่มพนูความรู้ ความช านาญ ่ลอดจนการใหม้นวความคิดใหม่ในการปฏิบั่ ิงาน มละการมี
มนุษยกสัมพนัธกท่ีดีเพื่อใหบุ้คลากรมีคุณภาพดีข้ึน ซ่ึงส่งผลสะทอ้นท าใหห้น่วยงานมีผลผลิ  ่มละประสิทธิภาพสูงข้ึน 
 

“ปัญหำในกำรพฒันำครูพลศึกษำ” หมายถึงความคิดเห็นของผูบ้ริหาร มละครูพลศึกษาท่ีเก่ียวกบัปัญหา 
ในการพฒันาครูในดา้นการปฐมนิเทศ การฝึกอบรม หรือประชุมเชิงปฏิบั่ ิการ การเผยมพร่ข่าวสารทางวชิาการ 
การสัมมนาทางวชิาการ การส่งเสริมใหมี้การศึกษา่่อการศึกษาดูงานมละสังเก่วธีิท างาน 

 

 “กำรขำดแคลนครูพลศึกษำ”  หมายถึง การท่ีโรงเรียนไม่มีครูพลศึกษา ท่ีจบทางดา้นพลศึกษาโดย่รง 
เป็นครูสอนวชิาพลศึกษา มละมีจ านวนของครูพลศึกษาไม่เพียงพอ 
 

              “ผู้บริหำร” หมายถึง ผูท่ี้ด ารง่ ามหน่งในการบริหารงานทางดา้นการศึกษาของโรงเรียนในจงัหวดั
เชียงใหม่มละจงัหวดัมม่ฮ่องสอน สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  
ซ่ึงประกอบดว้ย ผูอ้  านวยการ อาจารยกใหญ่ หรือ ผูช่้วยผูอ้  านวยการ ผูช่้วยอาจารยกใหญ่  
                  

“ครูพลศึกษำ” หมายถึง ผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีสอนวชิาพลศึกษาของโรงเรียน สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในจงัหวดัเชียงใหม่มละจงัหวดัมม่ฮ่องสอน 
 

“ โรงเรียนมัธยมศึกษำ” หมายถึง โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ในจงัหวดัเชียงใหม่มละจงัหวดัมม่ฮ่องสอน 
 

“โรงเรียนขยำยโอกำส” หมายถึง โรงเรียนขยายโอกาส  สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในจงัหวดัเชียงใหม่มละจงัหวดัมม่ฮ่องสอน 
 

“โรงเรียนประถมศึกษำ” หมายถึง โรงเรียนประถมศึกษา  สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในจงัหวดัเชียงใหม่มละจงัหวดัมม่ฮ่องสอน 
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ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับจำกกำรวจิัย 
 

1. เพื่อใหท้ราบถึงสภาพการปฏิบั่ ิงานในการพฒันาครูพลศึกษา  สังกดัส านกังานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในจงัหวดัเชียงใหม่มละจงัหวดัมม่ฮ่องสอน 

2. เพื่อใหท้ราบถึงปัญหาในการพฒันาครูพลศึกษา  สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ ในจงัหวดัเชียงใหม่มละจงัหวดัมม่ฮ่องสอน 

3. เพื่อใหท้ราบถึงการเปรียบเทียบสภาพการปฏิบั่ ิงานมละปัญหาในการพฒันาครูพลศึกษา  สังกดัส านกังาน
คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในจงัหวดัเชียงใหม่มละจงัหวดัมม่ฮ่องสอน 

4. เพื่อเป็นขอ้มูลใหก้บัสถาบนัท่ีจะผลิ่ครูพลศึกษา ท่ีมีความรู้ความสามารถมละมีประสิทธิภาพ 
 ให้่รง่ามความ่อ้งการของสังคมมละ ความเปล่ียนมปลงของพระราชบญัญั่ ิการศึกษามห่งชา่ิใน  
  ฉบบัปัจจุบนั 

 




