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บทท่ี  5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเร่ือง  รูปแบบ การพัฒนาครูคําสอนในโรงเรียนคาทอลิก เปนการวิจัย                  
เชิงพรรณนา (descriptive research)  มีวัตถุประสงคเพื่อ ทราบ    1) องคประกอบ การพัฒนา                 
ครูคําสอนในโรงเรียนคาทอลิก 2) รูปแบบการพัฒนาครูคําสอนในโรงเรียนคาทอลิก  3) ผลการ
ยืนยันรูปแบบการพัฒนาครูคําสอนในโรงเรียนคาทอลิก            
 ประชากร คือ โรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทย จํานวน 232 โรงเรียน  กลุมตัวอยางคือ 
โรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทย จํานวน 144 โรงเรียน ผูใหขอมูล ในแตละโรงเรียนประกอบดวย 
ผูบริหาร 2 คน และครูคําสอน  2 คน รวมผูใหขอมูลท้ังสิ้น  576 คน  
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (opionnaires) เร่ือง รูปแบบการพัฒนา              
ครูคําสอนในโรงเรียนคาทอลิก ที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยการสังเคราะหหลักการ แนวคิด ทฤษฎี         
จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาครูคําสอนและการพัฒนาทรัพยากร บุคคล   และ
การสังเคราะหขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ  จํานวน 11 คน แลวทําการ
ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวิจัย โดย นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนอตอผูเชี่ยว ชาญจํานวน 5 
คน เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา ดวยวิธีการหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item 

Objective Congruence : IOC)  เลือกขอคําถามท่ีมีคา IOC มากกวา  0.6 ขึ้นไป และปรับปรุงแกไข
ตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ  ไดคําถามที่มีความเหมาะสม 140 ขอ  หลังจากน้ัน นํา
แบบสอบถาม ไปทดลองใช กับโรงเรียนคาทอลิกที่มีลักษณะเหมือนกลุมตัวอยางแตไมใชกลุม
ตัวอยาง จํานวน 8 โรงเรียน มีผูใหขอมูลเปนผูบริหารและครูคําสอน รวมทั้งสิ้น 32 คน นําขอมูลมา
วิเคราะหหาคาความเช่ือมั่น (reliability) ของแบบสอบถามโดยการคํานวณคาสัมประสิทธิ์แอลฟา  
(α-coefficient) ดวยสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient)  ไดคา
ความเชื่อมั่นเทากับ 0.937 ซึ่งมากกวา 0.7 ตามเกณฑการพิจารณาท่ีกําหนดไว  ไดเปนแบบสอบถาม
ฉบับสมบูรณ  
 การเก็บขอมูลและการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยนํา แบบสอบถามฉบับสมบู รณไปเก็บขอมูล
จากกลุมตัวอยางแลวรวบรวมขอมูล นํามาวิเคราะห องคประกอบการพัฒนาครูคําสอนในโรงเรียน
คาทอลิกและรูปแบบการพัฒนาครูคําสอนในโรงเรียนคาทอลิก  โดยการวิเคราะหองคประกอบ    
เชิงสํารวจ (exploratory factor analysis) และการวิเคราะหสหสัมพันธคาโนนิคอล (canonical 

correlation analysis) แลวจึงนํารูปแบบการพัฒนาครูคําสอนในโรงเรียนคาทอลิก ที่ได เสนอตอ
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ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 คน เพื่อตรวจสอบยืนยัน ความถูกตองครอบคลุม (accuracy standards) 
ความเหมาะสม (propriety standards)  ความเปนไปได (feasibility standards) และความเปน
ประโยชน (utility standards) ของรูปแบบ  และเสนอตอครูคําสอนเพื่อวิพากษรูปแบบการพัฒนา   
ครูคําสอนในโรงเรียนคาทอลิก  แลวนําขอมูลมา วิเคราะหโดยใช คาความถี่ (frequencies)  และการ
วิเคราะหเนื้อหา (content analysis)  
 

สรุปผลการวิจัย 
 

 การวิจัยเร่ือง รูปแบบการพัฒ นาครูคําสอนในโรงเรียนคาทอลิก  ไดขอคนพบ  3 สวนคือ 
1) องคประกอบการพัฒนาครูคําสอนในโรงเรียนคาทอลิก  2) รูปแบบการพัฒนาครูคําสอนใน
โรงเรียนคาทอลิก 3) ผลการยืนยันรูปแบบการพัฒนาครูคําสอนในโรงเรียนคาทอลิก มีรายละเอียด
ดังนี ้
 1.  องคประกอบการพัฒนาครูคําสอนในโรงเรียนคาทอลิก 
  องคประกอบการพัฒนาครูคําสอนในโรงเรียนคาทอลิก ประกอบดวย 9 
องคประกอบ เรียงตามน้ําหนักองคประกอบที่ไดจากมากไปนอยคือ 1) คาตอบแทนและสวัสดิการ 
2) ปจจัยภายในตัวครูคําสอน 3) การจัดกิจกรรม อบรม ประชุม สัมมนา 4) ผูบริหารโรงเรียน         
5) การเสริมสรางชีวิตจิต 6) การจัดต้ังกลุมครูคําสอน 7) การวางแผนพัฒนา 8) สถานท่ีทํางาน และ 
9) การกําหนดนโยบาย เปาหมาย ทิศทางงานคําสอน  องคประกอบการพัฒนาครูคําสอนใน
โรงเรียนคาทอลิกจึงเปนเปนพหุองคประกอบ ตามสมมติฐานการวิจัย 
  โดยในแตละองคประกอบมีจํานวนตัวแปร คาน้ําหนัก ตัวแปรใน องคประกอบ              
คาความแปรปรวนของตัวแปร  (eigenvalues)  และคารอยและของความแปรปรวนสะสมของ        
ตัวแปร (cumulative percentage of varianve) ดังนี ้
  องคประกอบที่ 1 มีตัวแปรจํานวน 15 ตัวแปร มีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยู
ระหวาง .572-.887 คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalue) เทากับ 19.128 คารอยละของความ
แปรปรวนของตัวแปร (percentage of variance) เทากับ 13.663 และคารอยและของความแปรปรวน
สะสมของตัวแปร (cumulative percentage of varianve) เทากับ 13.66 

  องคประกอบที่ 2 มีตัวแปรจํานวน 19 ตัวแปร มีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยู
ระหวาง .566-.796 คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) เทากับ 18.094 คารอยละของความ
แปรปรวนของตัวแปร (percentage of variance) เทากับ 12.925 และคารอยและของความแปรปรวน
สะสมของตัวแปร (cumulative percentage of varianve) เทากับ 26.587 
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  องคประกอบที่ 3 มีตัวแปรจํานวน 10 ตัวแปร มีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยู
ระหวาง .615-.753 คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) เทากับ 14.517 คารอยละของความ
แปรปรวนของตัวแปร (percentage of variance) เทากับ 10.369 และคารอยและของความแปรปร วน
สะสมของตัวแปร (cumulative percentage of varianve) เทากับ 36.957 

  องคประกอบที่ 4 มีตัวแปรจํานวน 10 ตัวแปร มีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยู
ระหวาง .554-.728 คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) เทากับ 10.048 คารอยละของความ
แปรปรวนของตัวแปร (percentage of variance) เทากับ 7.177 และคารอยและของความแปรปรวน
สะสมของตัวแปร (cumulative percentage of varianve) เทากับ 44.134 

  องคประกอบที่ 5 มีตัวแปรจํานวน 7 ตัวแปร มีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยู
ระหวาง .571-.683 คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) เทากับ 5.977 คารอยละของความ
แปรปรวนของตัวแปร (percentage of variance) เทากับ 4.269 และคารอยและของความแปรปรวน
สะสมของตัวแปร (cumulative percentage of varianve) เทากับ 48.403 

  องคประกอบที่ 6 มีตัวแปรจํานวน 4 ตัวแปร มีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยู
ระหวาง .563-.634 คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) เทากับ 4.896 คารอยละของความ
แปรปรวนของตัวแปร (percentage of variance) เทากับ 3.497 และคารอยและของความแปรปรวน
สะสมของตัวแปร (cumulative percentage of varianve) เทากับ 51.90 

  องคประกอบที่ 7 มีตัวแปรจํานวน 5 ตัวแปร มีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยู
ระหวาง .550-.614 คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) เทากับ 4.786 คารอยละของความ
แปรปรวนของตัวแปร (percentage of variance) เทากับ 3.419  และคารอยและของความแปรปรวน
สะสมของตัวแปร (cumulative percentage of varianve) เทากับ 55.319 

  องคประกอบที่ 8 มีตัวแปรจํานวน 4 ตัวแปร มีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยู
ระหวาง .556-.858 คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) เทากับ 3.920 คารอยละของความ
แปรปรวนของตัวแปร (percentage of variance) เทากับ 2.800  และคารอยและของความแปรปรวน
สะสมของตัวแปร (cumulative percentage of varianve) เทากับ 58.119 

  องคประกอบที่ 9 มีตัวแปรจํานวน 4 ตัวแปร มีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยู
ระหวาง .588-.693 คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) เทากับ 3.259 คารอยละของความ
แปรปรวนของตัวแปร (percentage of variance) เทากับ 2.328  และคารอยและของความแปรปรวน
สะสมของตัวแปร (cumulative percentage of varianve) เทากับ 60.447 
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 2.  รูปแบบการพัฒนาครูคําสอนในโรงเรียนคาทอลิก 
  รูปแบบการพัฒนาครูคําสอนในโรงเรียนคาทอลิก  ประกอบดวยกลุมตัวแปร 2 กลุม 
ที่มีความสัมพันธตอกันในระดับสูง ในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ตัวแปรดานปจจัยแวดลอม                  
ซึ่งประกอบดวย 1) คาตอบแทนและสวัสดิการ 2) การจัดกิจกรรม อบรม ประชุม สัมมนา                
3) ผูบริหารโรงเรียน 4) การเสริมสรางชีวิตจิต 5) การวางแผนพัฒนา 6) สถานท่ีทํางาน (7) การ
กาํหนดนโยบาย เปาหมาย ทิศทางงานคําสอน มีความสัมพันธกับตัวแปรดานทักษะความสามารถ
ของครูคําสอน ซึ่งประกอบดวย  1) ปจจัยภายในตัวครูคําสอน 2) การจัดต้ังกลุมครูคําสอน  รูปแบบ
การพัฒนาครูคําสอนในโรงเรียนคาทอลิก จึงเปน ความสัมพันธ ขอ งพหุองคประกอบ                            
ตามสมมติฐานการวิจัย 

    โดยมีผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ และ การแปรผลฟงกชัน                       
คาโนนิคอล ดังนี ้
  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธภายในกลุมตัวแปรดานปจจัยแวดลอม แตละคูปจจัย มีคา
อยูระหวาง 0.391 – 0.741 ซึ่งมีความสัมพันธกันทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01             
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธภายในกลุมตัวแปรดานทักษะความสามารถของครูคําสอน มีคาเทากับ 
0.475 ซึ่งมีความสัมพันธกันทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และคาสัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธระหวาง กลุมตัวแปรดานปจจัยแวดลอม กับกลุมตัวแปรดานทักษะความสามารถของ       
ครูคําสอนทุกตัวไมมีคาเปนศูนย แสดงวาตัวแปรทั้งสองกลุมมีความสัมพันธขามกลุมกัน 

การแปรผลฟงกชันคาโนนิคอลใน canonical function 1 พบวา ความสัมพันธระหวาง
กลุมตัวแปรดานปจจัยแวดลอม กับกลุมตัวแปรดานทักษะความสามาถข องครูคําสอน สงผลซึ่งกัน
และกันในระดับสูง ในทิศทางเดียวกัน โดยในการสรางตัวแปรดานปจจัยแวดลอม องคประกอบที่มี
น้ําหนักในการสรางมากที่สุด คือ องคประกอบท่ี  4 ผูบริหารโรงเรียน  (0.877 ) รองลงมาคือ 
องคป ระกอบที่ 3 การจัดกิจกรรม อบรม ประชุม สัมมนา  (0.851 ) องคประกอบที่ 7 การวาง
แผนพัฒนา  (0.826 ) องคประกอบที่ 5 การเสริมสรางชีวิต จิต (0.825 ) และ องคประกอบที่ 9             
การกําหนดนโยบาย เปาหมาย ทิศทางงานคําสอน  (0.756) องคประกอบที่ 1 คาตอบแทนและ
สวัสดิการ (0.693) และองคประกอบที่ 8 สถานที่ทํางาน  (0.685) นอยที่สุด และในการสรางตัวแปร
ดานทักษะความสามารถของครูคําสอน องคประกอบที่ มีน้ําหนักในการสรางมากที่สุด คือ  

องคประกอบที่ 6 การจัดต้ังกลุมครูคําสอน (0.883) รองลงมาคือ องคประกอบท่ี 2 ปจจัยภายในตัว
ครูคําสอน (0.832) 
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 3.  ผลการยืนยันรูปแบบการพัฒนาครูคําสอนในโรงเรียนคาทอลิก  
  ผลการยืนยันรูปแบบการพัฒนาครูคําสอนในโรงเรียนคาทอลิก  ผูทรงคุณวุฒิ                   
เห็นสอดคลองกันวา รูปแบบการพัฒนาครูคําสอนในโรงเรียนคาทอลิก มีความถูกตองครอบคลุม 
(accuracy standards) เหมาะสม (propriety standards) เปนไปได (feasibility standards) และเปน
ประโยชน (utility standards)  รูปแบบการพัฒนาครูคําสอนในโรงเรียนคาทอลิก จึงมีความถูกตอง 
เหมาะสม เปนไปได และเปนประโยชน ตามสมมติฐานการวิจัย 
  นอกจากน้ี ผลการวิพากษรูปแบบการพัฒนาครูคําสอนในโรงเรี ยนคาทอลิก ในงาน
ชุมนุมครูคําสอนระดับชาติ คร้ังที่ 4 โดยครูคําสอนผูเขารวมการวิพากษ  จํานวน 57 คน  ครูคําสอน
เห็นสอดคลองกันวา รูปแบบการพัฒนาครูคําสอนในโรงเรียนคาทอลิก มีความถูกตองครอบคลุม 
(accuracy standards) เหมาะสม (propriety standards) เปนไปได (feasibility standards) และเปน
ประโยชน (utility standards)  

 

อภิปรายผล 
 

 ผลการวิจัยครั้งน้ี มีประเด็นเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาครูคําสอนในโรงเรียนคาทอลิกที่
สามารถนํามาเปนประเด็นในการอภิปรายผล 3 ประเด็น คือ 1) องคประกอบการพัฒนาครูคําสอน
ในโรงเรียนคาทอลิก 2) รูปแบบการพัฒ นาครูคําสอนในโรงเรียนคาทอลิก และ 3) ผลการยืนยัน
รูปแบบการพัฒนาครูคําสอนในโรงเรียนคาทอลิก ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี  
 

 องคประกอบการพัฒนาครูคําสอนในโรงเรียนคาทอลิก 
 ผลที่ไดจากการวิจัย พบวา องคประกอบการพัฒนาครูคําสอนในโรงเรียนคาทอลิก 
ประกอบดวย 9 องคประกอบ  เรียง ตามนํ้าหนักองคประกอบที่ไดจากมากไปนอย  คือ                       
1) คาตอบแทนและสวัสดิการ 2) ปจจัยภายในตัวครูคําสอน 3) การจัดกิจกรรม อบรม ประชุม 
สัมมนา  4) ผูบริหารโรงเรียน 5) การเสริมสรางชีวิตจิต  6) การจัดต้ังกลุมครูคําสอน 7) การวาง
แผนพัฒนา  8) สถานท่ี ทํางาน และ 9) การกําหนดนโยบาย เปาหมาย ทิศทางงานคําสอน              
ซึ่งจํานวนองคประกอบ การพัฒนาครูคําสอนในโรงเรียนคาทอลิก ทั้ง 9 องคประกอบดังกลาว 
เปนไปสมมติฐานของการวิจัย ที่วา องคประก อบการพัฒนาครูคําสอนในโรงเรียนคาทอ ลิกเปน   
พหุองคประกอบ ทั้งนี้เพราะ ในการ พัฒนาครูคําสอนในโรงเรียนคา ทอลิกนั้น จําเปนที่จะตองมี
องคประกอบตางๆ ที่มีความสัมพันธ เกี่ยวของ เชื่อมโยงกัน ทั้งในดานกระบวนการ วิธีการ         
ปจจัยภายในตัวครูคําสอน ปจจัยภายในและภายนอกโรงเรียนคาทอลิก ซึ่งมีความ สอดคลองกับ  
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ขบวนการอบรมครูคําสอนท่ีสมณกระท รวงเพ่ือการประกาศพระวรสารสูปวงชนกําหนดใหมี
การศึกษาอบรมไววา 1) การอบรมท่ีเหมาะสมใหกับครูคําสอน คือการพัฒนาบุคลิกภาพและ
ลักษณะนิสัยทั้งครบ และการอบรมใหเขากับงานเฉพาะ 2) การมีเอกภาพและความกลมกลืนใน
เร่ืองบุคลิกภาพ 3) การมีวุฒิภาวะแบบมนุษยในดานความเปนมนุษย ดานวิชาชีพจิตตารมณแหงการ
เสียสละดานความเห็นเกี่ยวกับหนาที่ของ  ครูคําสอน การ มีมนุษยสัมพันธ ความสามารถที่จะ
ติดตอสื่อสาร ลักษณะเปนผูนํา สมดุลในเร่ืองวิจารณญาณ 4) การมีชีวิตจิตท่ีลึกซึ้ง 5) การอบรม
ดานขอความเชื่อ มานุษยวิทยา และการอบรมวิธีการสอน 6) การเสริมสรางจิตตารมณดานการ
อภิบาล 7) ความกระตือรือรนแบบผูแพรธรรม 8) การมีทาทีนอบนอมตอพระศาสนจักร  9) ผูอบรม 
คือ ผูอํานวยการศูนยคําสอน พระสังฆราชและพระสงฆ เปนผูอบรม ตองสนใจครูคําสอน            
10) การอบรมระยะเร่ิมตน /การอบรมข้ันพื้นฐาน   11) การอบรมอยางตอเน่ือง  12) วิธีการและ
โครงสรางของการอบรม โดยสงเสริมการสรางและพัฒนาโรงเรียนฝกอบรมสําหรับ ครูคําสอน 

สังฆมณฑลและวัดควรจัดหลักสูตรอบรมการประชุมในระยะเวลาตางๆ ควรจัดหาตํารับตํารา    
โสตทัศนะ วัสดุ และอุปกรณการสอนตางๆ ที่จําเปน มี การรวมตัวกัน ของครูคําส อนในรูปแบบ
ตางๆ  และสอดคลองกับองคประกอบการอภิบาลครูคําสอนของสมณกระทรวงวาดวยเร่ือง
พระสงฆ ที่ประกอบดวย  1) การสงเสริมกระแสเรียกดานการสอนคําสอน  2) ความพยายามจัดหา  
ครูคําสอนมากยิ่งข้ึน 3) การจัดระบบการกระจายครูคําสอนใหสมดุลยิ่งข้ึน  4) การสนับสนุนใหมี
จิตตาภิบาล (animator) ที่มีหนาที่ในระดับสังฆมณฑล ในเขตตางๆ และประจําวัดตางๆ  5) การ
จัดระบบ  การอบรมครูคําสอนอยางเหมาะสม ทั้งดานการอบรมขั้นพื้นฐานและดานการอบรม
ตอเน่ือง  6) การเอาใจใสดูแลเร่ืองความตองการตางๆ ของครูคําสอนท้ังหลายท้ังดานสวนตัวและ  
ดานจิตใจ รว มถึงการเอาใจใสกลุมครูคําสอนในลักษณะเดียวกันงานดานนี้เปนหนาที่ขั้นพื้นฐาน
และเปนเร่ืองสําคัญของบรรดาพระสงฆตามชุมชน  คริสตชนตางๆ  7) การประสานงานกันระหวาง
ครูคําสอนกับผูทํางานอภิบาลดานอื่นๆ ในชุมชน  และสอดคลองกับ แนวคิดของณรงค  แสงทอง    
ที่เห็นวา องคประกอบในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประกอบองคประกอบตางๆ คือ 1) การพัฒนา
รายบุคคล (individual development) 2) การพัฒนาอาชีพ (career development)  3) การบริหารผล
การปฏิบัติงาน (performance management) 4) การพัฒนาองคการ (organization development) และ
สอดคลองกับแนวคิ ดเกี่ยวกับปจจัยในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ของ คิลเลียน (Killian)  3 ปจจัย 
คือ 1) ปจจัยนําเขา (input) ทั้งปจจัยภายในองคกรและปจจัยภายนอกองคกร 2) ปจจัยกระบวนการ 
(process) ในการพัฒนาบุคคลท้ังการพัฒนาตนเอง  การศึกษา การอบรม  การหมุนเวียนงาน        
การออกแบบงานใหม  การพัฒนาองคกร และ  3) ปจจัยออก (output) ทั้งความเติบโตของบุคลากร
ในสาขาอาชีพและการเพิ่มผลิตภาพขององคกร และปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ตาม
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แนวคิด ของ วรารัตน  เขียวไพรี ซึ่งประกอบดวย  1) สภาพแวดล อมภายนอก องคการ                           
2) สภาพแวดลอมภายในองคการ ไดแก วัฒนธรรมองคการ โครงสรางองคการ ทรัพยากรบุคคล   
ทั้งผูบริหาร  เพื่อนรวมงาน ทีมงาน   3) ปจจัยพื้นฐานของบุคคล ไดแก คานิยม ทัศนคติ บุคลิกภาพ  
การจูงใจการรับรู  และการเรียนรู รวมถึง กระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ตามแนวคิดของ       
เดวิด  (David) ซึ่งประกอบดว ย 1) การอบรม (training) เพื่อเพิ่มความรู ทักษะ  2) การพัฒนา 
(development) เปนกระบวนการระยะยาว เพื่อเพิ่มศักยภาพ และประสิทธิผลของงาน   3) การเรียนรู  
(learning) เปนกระบวนการท่ีจะไดรับสิ่งใหมๆ อยางไมมีที่สิ้นสุ ด 4) การใหการศึกษา (education) 

เปนการเรียนรูอยางเปนระบบ มีการวางแผนการศึกษาทั้งในระบบ และนอกระบบ  5) การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล (HRD) เปนวิธีการบูรณาการ เพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทํางานโดยใช
เทคนิค กลยุทธ หรือวิธีการเรียนรูหลากหลาย 

            เมื่อพิ จารณา รายละเอียดในแตละองคประกอบทั้ง 9 องคประกอบตามลําดับ สามารถ
นํามาอภิปรายผลไดดังนี้  
 องคประกอบ 1 คาตอบแทนและสวัสดิการ  มีคาน้ําหนักองคประกอบมากท่ีสุด ซึ่งอาจ
กลาวไดวา ตามความคิดเห็นของผูใหขอมูลสวนใหญเห็นวา องคประกอบดานคาตอบแทนและ
สวัสดิการ มีความสําคัญ ตอการพัฒนาครูคําสอนเปนอยางมาก  ทั้งนี้เพราะในการดํารงชีวิตของ         
ครูคําสอนน้ันตองอาศัยปจจัยดานการเงินและผลประโยชนตางๆ ที่ครูคําสอนไดรับนั้นมาใชจายใน
ชีวิตประจําวัน และการวางแผนอนาคตของตัวครูคําสอนเองและครอบครัว ซึ่งหากครูคําสอนมี
ปญหาหรืออุปสรรคทางการเงินยอมสงผลตอตัวครูคําสอนและอาจกระทบถึงการทํางานไดอีกดวย  
ซึ่งเปนไปตามพระสมณสาร redemptoris missio : พระพันธกิจขององคพระผูไถ โดยสมเด็จ             
พระสันตะปาปา ยอหน ปอลท่ี 2    ที่ระบุถึง  ความจําเปนที่จะตองจัดใหผูสอนคําสอนไดมีสภาพ
ชีวิ ตความเปนอยูที่ดีพอสมควรและมีหลักประกันสังคม  และทิศทางงานอภิบาลขอ ง                           
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศ ไทย ขอ 11 เรงสรรหาและพัฒนาบุคลากรทุกระดับอยาง
เปนระบบและตอเนื่อง พรอมทั้งจัดสวัสดิการใหอยางเหมาะสมและยุติธรรม และมีความสอดคลอง
กับคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม  แผนกคริสตศาสนธรรมกําหนด  ที่ใหความสําคัญ
ของการตอบแทนครูคําสอนท่ีเหมาะสม และมิติดานเศรษฐกิจ ที่เปนมิติสําคัญประการหนึ่งของ
คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคคลตามยุทธศาสตรการพัฒนาขาราชการพลเรือน พ .ศ. 2552-2556 
ของสํานักงานขาราชการพลเรือน   
 องคประกอบท่ี 2 ปจจัยภายในตัวครูคําสอน  มีคาน้ําหนักองคประกอบเปนอันดับ 2             
ซึ่งกลาวไดวา ผูใหขอมูลมีความเห็นวา องคประกอบดานปจจัยภายในตัวครูคําสอนเองเปนตัวแปร
สําคัญประการหนึ่งในการพัฒนาครูคําสอน ครูคําสอนจะมีการพัฒนามากนอ ยเพียงใดนั้นขึ้นอยูกับ
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ความคิด ทัศนคติ คานิยม ความพรอม ความกระตือรือรนที่จะพัฒนาของตัวครูคําสอนเองเปนหลัก
สําคัญ  สอดคลองกับแนวคิดของ วรารัตน  เขียวไพรี ที่เห็นวา ปจจัยพื้นฐานของบุคคล ไดแก 
คานิยม ทัศนคติ บุคลิกภาพ  การจูงใจการรับรู  และ  การเรียนรูกับความสามารถ เปนปจจัยที่สงผล
ตอการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สอดคลองกับ หลักการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  8H’s ของ 
ทิพาวดี  เมฆสวรรค  ซึ่งประกอบดวย  1) heritage รากฐานของชีวิต  การรูจักตนเอวาตนมีความรู
ความสามารถมากนอยแคไหน  2) head  สมอง  การมีสมอง มีคว ามรู ความจํา สามารถใชใน
การศึกษาหาความรู  ใชในการคิดวิเคราะห ใชเหตุผล  นอกจากน้ียังใชในการกํากับความคิดใหเกิด
สติ เกิดความคิด ในทางท่ีดี  3) hand การเปนมืออาชีพในการปฏิบัติงาน  4) heart  จิตใจท่ีดี  
กวางขวาง คิดในทางบวก รูจักใหอภัย 5) health  สุขภาพพลานามัยท่ีสมบูรณ  6) home  บานและ
ครอบครัวที่อบอุน มีความรักความหวงใย การใหกําลังใจแกกันและกัน ซึ่งจะชวยเกื้อหนุนในทุก ๆ 
ดาน 7) happiness การดําเนินชีวิตอยางมีความสุข   ทํางานดวยความสุขกาย สบายใจ  ทําดวยความ
เต็มใจ 8) harmony ความปรองดองสมานฉันท  ซึ่งสัมพันธสอดคลองกับทุนพื้นฐานของการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ตามแนวคิดของจิระ  ห งสลดารมภ   คือ 1) ทุนมนุษย (human capital) ทุนที่ไดมา
จากความรูขั้นพื้นฐานของการศึกษาเลาเรียน 2) ทุนทางปญญา (intellectual capital)  ความสามารถ
ในการคิดเปน วิเคราะหเปนและการนําไปสรางมู ลคาเพิ่ม  3) ทุนทางจริยธรรม (ethical capital)            

4) ทุนแหงความสุข  (happiness capital) 5) ทุนทางสังคม (social capital) การรูจักเขาสังคม การรูจัก
วางตัว หนาที่และบทบาทของตนเองตอสังคมซึ่งก็จะเปนการสรางใหเกิดการยอมรับในสังคม                  

6) ทุนแหงความยั่งยืน  (sustainability capital) ตองพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองและยั่งยืน 7) ทุนทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ (digital capital) มีความรู ความสามารถทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ                

8) ทุนทางความรู ทักษะ และทัศนคติ (talented capital) ที่ถูกตองในการทํางาน  และสอดคลองกับ
คุณลักษณะของครูคําสอน ตามแนวคิดของวีระ  อาภรณรัตน ที่ระบุวา ครูคําสอนควรเปนผูมีอุดม
คติที่วา การทําใหชีวิตศักดิ์สิทธิ์ในขณะท่ีดําเนินชีวิตเยี่ยงฆราวาสแพรธรรม  เสียสละ อุทิศตน 
แบงปนความเชื่อดวยความเช่ืออยางม่ันคงดวยความรัก ความยินดี ความกระตือรือรนและความหวัง 
อุทิศตนเพื่อพระศาสนจักรและรับใชชุมชน เปนผูมีความรู ทักษะและความสามารถ   และแนวคิด
ของ คณะภคิณีผูรับใชดวงหทัยนิรมลของพระแม  มารีย ที่ระบุ วา ครูคําสอนควร เปนแบบอยางที่ดี
ในการดําเนินชีวิตดวยความเชื่อ  ความหวังและความรัก   และควรศึกษาพัฒนาตนเองในดานตาง  ๆ 

อยางตอเน่ือง  รวมท้ังการมีเอกภาพและความกลมกลืนในเร่ืองของบุคลิกภาพของครูคําสอนท่ี              
สมณกระทรวงเพ่ือการประกาศ  พระวรสาร-สูปวงชน ระบุวา ครูคําสอนตองเอาชนะอุปสรรคจาก
การผันแปรทางอารมณภูมิปญญาและอารมณความรูสึก และ จัดระเบียบลีลาชีวิต มีความสามารถที่
จะเขาถึงสวนลึกของวิญญาณ สนใจท่ีจะถายทอดหลักการและชีวิตของพระเยซูคริสตโดยทางการ
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สอนและ  ความประพฤติของเขา แบบอยางของชีวิต การมีวุฒิภาวะแบบมนุษยในดานตางๆ คือ 
ดานความเปนมนุษย ไดแก ความสมดุลทางดานรางกายและจิตใ จ สุขภาพที่ดี ความสํานึก
รับผิดชอบ  ความซื่อสัตย มีพลัง  การปฏิบัติตนท่ีดีในครอบครัว ดานวิชาชีพจิตตารมณแหงการ
เสียสละมีพละกําลัง ความอุตสาหะ และดานความเห็นเกี่ยวกับหนาที่ของครูคําสอน ไดแก                           
มีมนุษยสัมพันธ ความสามารถในการเสวน ากับคนตางศาสนา การเขาใจวัฒนธรรมของตน 
ความสามารถที่จะติดตอสื่อสาร ความต้ังใจที่จะทํางานรวมกับคนอ่ืน ลักษณะเปนผูนํา สมดุลใน
เร่ืองวิจารณญาณ ใจกวาง การมองสภาพตางๆ ตามความเปนจริง ความสามารถที่จะบรรเทาใจ และ
ใหความหวังแกผูอื่น และความเห็นเก่ียวกับบทบาทห รือสถานการณเฉพาะ ไดแก ความสามารถ
พิเศษในการทํางาน การพัฒนา การสงเสริมสังคม วัฒนธรรม ความยุติธรรม  การดูแลสุขภาพ
อนามัย  และมิติดานสวนตัว อันหมายถึง บุคลากรมีความสมดุลระหวางชีวติกับการทํางาน              
มีสุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพจิต ดี ไมมีความเครียด มีการ พัฒนาดานจิตใจ ตามยุทธศาสตรการ
พัฒนาขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2552-2556 ของสํานักงานขาราชการพลเรือน  รวมถึงการศึกษาวิจัย
ของ จุรีพร  แจงธรรมมา  ที่ทําการวิจัยเร่ือง คุณภาพชีวิตการทํางานของครูระดับมัธยมศึกษา สังกัด
กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 5 ผลการวิจัยพบวา  ตัวแปรที่ มีความสัมพันธ และสามารถอธิบาย
คุณภาพชีวิตการทํางานของครู  มี 4 ตัวแปร คือ การรับรูรูปแบบการบริหาร การรับรูความสามารถ
เชิงวิชาชีพ อายุ ความขัดแยงในบทบาท ดังนั้น ผูบริหารควรมีนโยบายสรางแรงจูงใจ สรางขวัญ
และกําลังใจ สรางความเปนธรรมใหเกิดขึ้นในโรงเรียนส งเสริมใหครูไดพัฒนาความสามารถ              
เชิงวิชาชีพ การจัดการเรียน การสอน สนับสนุนดานสื่อการเรียนการสอนจัดใหมีบุคลากรชวยงาน
และสนับสนุนดานทรัพยากรและงบประมาณ เพื่อทําใหครูมีคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีดีขึ้น 

  ซึ่งในการพัฒนาครูคําสอนในโรงเรียนคาทอลิก จําเป นที่จะตองคํานึงถึงปจจัยภายใน
ตัวครูคําสอนดังกลาวขางตนแลว การคํานึงถึงอายุของกลุมครูคําสอนก็เปนสิ่งสําคัญอีกประการ
หนึ่ง  ตามแนวคิดของวรารัตน  เขียววารี ที่วา การพัฒนาทรัพยากรบุคคลจึงตองคํานึงถึงดาน
ปริมาณไดแก จํานวนพนักงาน คาใชจาย ชั่วโมงการทํางาน อัต ราการเขาออกจากงาน ผลการ
ปฏิบัติงาน  อายุเฉลี่ยและการเกษียณอายุ และคํานึงถึงดานความตองการของพนักงานดวย และจาก
การวิเคราะหขอมูลสถานภาพสวนตัวของผูใหขอมูล พบวา ผูใหขอมูลเปนผูบริหาร จํานวน 238คน 
คิดเปนรอยละ 50 และครูคําสอน จํานวน 238 คน คิดเปนรอยล ะ 50 และผูใหขอมูล มีอายุ 51 ป           
ขึ้นไป มากท่ีสุดจํานวน 124 คน คิดเปนรอยละ 26.05 รองลงมาคือ อายุ 41-45 ป และอายุ 36-40 ป 
จํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 17.86 เทากัน อายุ 30-35 ป จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 16.81 และ
อายุต่ํากวา 30 ป จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 5.67  ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ในการที่จะเปนผู บริหาร
โรงเรียนคาทอลิกนั้น จําเปนที่จะตองมีทั้งคุณวุฒิและวั ยวุฒิ มีการสั่งสมประสบการณที่ดีและ
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เหมาะสม นอกจากน้ี แนวปฏิบัติโดยทั่วไปขององคกรคริสตศาสนาน้ัน ศาสนบริกรทั้งบาทหลวง 
ภราดา มาเซอร และซิสเตอรนั้ น จะปฏิบัติหนาที่ตามที่พระสังฆราชหรืออธิการเจาคณะมอบหมาย
ไปเร่ือยๆ เทาที่จะสามารถปฏิบัติงานได ไมมีการกําหนดการเกษียณอายุเหมือนสถาบันการศึกษา
ของภาครัฐหรือสถาบันการศึกษา เอกชนสวนใหญ ที่กําหนดการเกษียณอายุเมื่อครบ 60 ป สําหรับ
ครูคําสอนท่ีมีชวงอายุมากน้ัน อาจเปนเพราะ กระบวนการท่ีจะไดมาซึ่งครูคําสอนในโรงเรียน
คาทอลิก โดยท่ัวไป ประกอบดวย 3 สวนคือ 1) ครูคําสอนท่ี จบการศึกษาอบรมจากศูนยอบรม   
คริสตศาสนธรรมระดับชาติ โดยผูบริหารโรงเรียน สงบุคลากร ท่ีเปนครูอยูแลวมาเขา รับการศึกษา
อบรมเพื่อกลับไปเปนครูคําสอนท่ีโรงเรี ยน หรือเปนคริสตศาสนิกชนที่สนใจหรือ บุคคลที่เจา
อาวาสวัดคาทอลิกสงมาเขารับการ ศึกษาอบรม เพื่อกลับไปเปนครูคําสอนท่ีโรงเรียนและ /หรือวัด
คาทอลิก ซึ่งกลุมบุคคลน้ีสวนใหญมัก อยูในวัยผูใหญแลวหรือ มีอายุแลวพอสมควร เปนบุคคลท่ีมี
ใจรักที่จะเปนครูคําสอนอยางแทจริง มักเปนครูคําสอนจนเกษียณอายุ   2) ครูคําสอนท่ีจบการศึกษา
ดานการสอนคําสอน จากสถาบันการศึกษาตางประเทศ โดยผูบริหารโรงเรียน / ผูอํานวยการศูนย           
คําสอน /สังฆมณฑล /คณะนักบวช สงบุคลากรไปศึกษาตอในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของกับการสอน               
คําสอนในสถาบันตาง ประเทศ เชน ประเทศอิตาลี เพื่อกลับมาเปนครูคําสอนในโรงเรียน /                       
ศูนยคําสอน/วัดคาทอลิก ซึ่งเปนกลุมครูคําสอนที่มีอายุพอสมควร และมีจํานวนนอย  3)ครูคําสอน
ที่จบการศึกษาจากวิทยาลัยแสงธรรม โดยผูบริหารโรงเรียน/วัดคาทอลิก /ศูนยคําสอน /สังฆมณฑล  /
คณะนักบวช ตนสังกัดคัดเลือกนักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 และสนใจท่ีจะเปน
ครูคําสอน มาศึกษาตอในสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา ที่วิทยาลัยแสงธรรม  เมื่อจบการศึกษาแลวจึง
กลับไปเปนครูคําสอนในโรงเรียน /วัดคาทอลิก ตามที่ตนสังกัดกําหนด ซึ่งครูคําสอนกลุมนี้สวน
ใหญจะมีอายุนอยกวา 30 ป และมีจํานวน ประมาณรอยกวาคน เน่ืองจากเพ่ิงมีผูจบการศึกษาใน
สาขาวิชาน้ีเพียง 10 รุน   
 องคประกอบท่ี 3 การจัดกิจกรรม อบรม ประชุม สัมมนา  มีคาน้ําหนักองคประกอบเปน
อันดับ 3  ซึ่งกลาวไดวา ผูใหขอมูลมีความเห็นวา การจัดกิจกรรม อบรม  ประชุม สัมมนา             
เปนตัวแปรสําคัญประการหนึ่งในการพัฒนาครูคําสอน  ทั้งนี้เพราะการจัดกิจกรรม อบรม ประชุม 
สัมมนาตางๆ นั้นจะกอประโยชนใหครูคําสอนไดเพ่ิมพูนศักยภาพในดานความรู ทักษะ 
ความสามารถ และการปลูกฝงคานิยมท่ีดี  เปนไปตามกฎหมายพระศาสนจักรเร่ือ ง การเทศนสอน
พระวาจาของพระเปนเจาและคําแนะนําเกี่ยวกับการสอนคําสอน มาตรา 780 พระสังฆราชตองดูแล
ใหครูคําสอนไดรับการฝกเตรียมอยางเหมาะสม เพื่อปฏิบัติหนาที่ไดอยางถูกตอง  สอดคลองกับท่ี
สมเด็จพระสันตะปาปา ยอหน ปอลท่ี 2 ไดตรัสวา “การวางมาตรฐานข้ันสูงหมายถึ ง การจัดใหมี
การอบรมข้ันพื้นฐานอยางท่ัวถึงและการอบรมใหทันสมัยอยางสมํ่า เสมอ นี่เปนหนาที่ขั้นพื้นฐาน
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เพื่อที่จะมั่นใจวามีบุคลากรที่มีคุณลักษณะครบถวนสําหรับพันธกิจของพระศาสนจักร ดวยการจัด
โครงการอบรมท่ีดีและมีโครงสรางที่เพียงพอ โดยการจัดใหมีการอบรมในแง ตางๆ เชน             
ดานมนุษยธรรม ดานชีวิตจิต หลักพระธรรมคําสอน ดานแพรธรรมและดานงานอาชีพ ” และ
สอดคลองกับ แนวคิดของ คินเลียน (Killian) ที่เห็นวา กระบวนการอบรมเปนกระบวนการที่จัดขึ้น
เพื่อที่จะหาทางใหมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม หรือทัศนคติของบุคลากร ซึ่ งจะมีผลทําใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดดีขึ้นรวมท้ังยังเปนการเสริมสรางทักษะ ความรู  ความสามารถในงานอีกดวย และ
นําไปสูการเพ่ิมผลผลิต และใหเกิดผลสําเร็จตอเปาหมายขององค กร ไมวาจะเปนการอบรมภายใน
องคกร การอบรมภายนอกองคกร  การอบรมตางประเทศหรือทัศนศึกษา  สอดคลองกั บ                    

ขบวนการศึกษาอบรมครูคําสอนที่สมณกระทรวงเพ่ือการประกาศ- พระวรสารสูปวงชนกําหนดไว
คือ 1) การอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย 2) การอบรมดานขอความเช่ือ มานุษยวิทยา วิธีการ
สอน พิธีกรรม ศาสนสัมพันธ การศึกษาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ วิธีการสอน วิธีทํางานตางๆ การศึกษา
วิชาครู 3) การเสริมสราง  จิตตารมณดานการอภิบาลความรับผิดชอบ และการเปนผูนําดานอภิบาล   
4) การจัดอบรมระยะเร่ิมตน /การอบรมข้ันพื้นฐาน และการอบรมตามหลักเกณฑและตามขั้นตอน  
ที่กําหนด 5) การวางแผน การจัดอบรมอยางตอเน่ืองและเปนระบบ   และสอดคลองกับการอบรม
ของสมณกระทรวงวาดวยเร่ืองพระสงฆ  ที่กลาวถึง  การอบรมสําหรับครูคําสอนท่ีสําคัญ คือ              
การอบรมดานพระคัมภีรและเทววิทยา การอบรมดานศาสตรตางๆ ที่เกี่ยวของกับมนุษย โดยเฉพาะ
ในสาขาตางๆ ของจิตวิทยา (psychology) และสังคม- วิทยา (sociology)  และหลักการตางๆ                 
การศึกษาศาสตรที่เกี่ยวของกับมนุษย การเรียนรูเกี่ยวกับสถานการณในดานการดํารงอยู จิตวิทยา 
วัฒนธรรมและสังคมของมนุษย  การอบรมดานวิชาครู การพัฒนาเร่ืองเทคนิคการสอน รูปแบบ
เฉพาะตัวในการสอนคําสอน   และการศึกษาวิจัยของณัฐตะวัน   ลิ้มประสงค ที่ทําการวิจัยเร่ือง 
คุณภาพชีวิตในการสอนของครูที่สงผลตอการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของ
โรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา ผลการวิจัยพบวา  คุณภาพชีวิตในการสอนของครูโรงเรียน
เอกชน ดานโอกาสความกาวหนาของบุคลากรสงผลตอการปฏิบัติงานตามเกณฑ มาตรฐานวิชาชีพ
ครูโดยภาพรวมและทุกรายดาน ไดแก ดานวิชาการ ดานเทคนิควิธี และดานคุณลักษณะคุณภาพ
ชีวิตในการสอน ดานความรวดเร็วในการปฏิบัติงานและลักษณะของงานท่ีเปนงานประจํา สงผลตอ
การปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู โดยภาพรวมและอีกสองรายดาน ไดแก ดานเ ทคนิค
วิธี และดานคุณลักษณะ 

 องคประกอบท่ี 4 ผูบริหารโรงเรียน  มีคาน้ําหนักองคประกอบเปนอันดับ 4 ซึ่งกลาวไดวา 
ผูใหขอมูลมีความเห็นวา ผูบริหารโรงเรียน เปนตัวแปรสําคัญประการหนึ่งในการพัฒนา ครูคําสอน 
ทั้งนี้เพราะผูบริหารโรงเรียนเปนผูมีบทบาทสําคัญในการ กําหนดนโยบาย เปาหมาย ทิศทางงาน              
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คําสอน มอบหมายภารกิจที่เหมาะสมแกครูคําสอน และการสงเสริมพัฒนาครูคําสอนในทุกๆ ดาน  
สอดคลองกับ  สมณกระทรวงเพ่ือการประกาศพระวรสารสูปวงชน ที่ระบุใหพระสังฆราชและ
พระสงฆมีหนาที่ในฐานะผูอบรมครูคําสอน ตองสนใจครูคําสอน  และสอดคลองกับ แนวคิดของ  
วรารัตน เขียวไพรี ที่วา ผู บริหาร   มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคลากรจากปจจัย 1) การกําหนด
ผลลัพธของ บุคลากรและองคการ 2) ความคาดหวังของผู บริหาร  ถาคาดวาผลการปฏิบัติงานควร
ออกมาดี ผูบริหารจะมีพฤติกรรมชวยเหลือสนับสนุน บุคลากร 3) ภาวะผูนํา ถาผูบริหารกําหนด
กิจกรรมการพัฒนาบุค ลากรอยางเขมแข็ง และใหรางวัลเมื่อเกิดการเรียนรูและสามารรถใชทักษะ
และเทคนิคซึ่งทําใหองคการไดรับผลประโยชน  บุคลากร ก็จะใหความสนใจมากข้ึน  และ
สอดคลองกับ คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการ (quality of worklife) ตามยุทธศาสตรการ
พัฒนาขาราชการพลเรือน พ .ศ. 2552- 2556 ของสํานักงานขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ที่ให
ความสําคัญกับมิติทาง ดานการทํางาน การบริหารของผูบรหิาร   ที่มีคุณภาพและคุณธรรม มีระบบ
การบริหารงานท่ีดี กระจายภาระงานเหมาะสม ทํางานแบบยืดหยุน มีขอบังคับ คานิยมและ
วัฒนธรรมองคการที่เอ้ือตอการ ทํางาน และทางการบริหารทรัพยากรบุคคล โดย มีระบบคุณธรรม  
มีระบบทางกาวหนา  มีการบริหารผลการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ  บุคลากรไดทํางานตรงตาม
ความรู  ความสามารถ  ได รับการพัฒนาอยางตอเน่ือง ไดรับการยอมรับ มีคุณคา มีศักด์ิศรี  และ
ตามที่ ปานจันทร  สุริยะอัมพรกุล ศึกษาวิจัย เร่ือง  แนวทางการพัฒนาครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในกรุงเทพมหานคร จากกลุมตัวอยางคือ ผูบริหารและหัวหนากลุมสาระการเรียนรูในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในกรุงเทพมหานคร จํานวน 246 คน พบวา แนวทางในการพัฒนาบุคลากรครู  คือ 
ผูบริหารโรงเรี ยนควรกระตุนใหบุคลากรครูในโรงเรียนมีความกระตือรือรน มองเห็นความสําคัญ
และความจําเปนในการพัฒนาบุคลากรครู รวมท้ังสนับสนุนใหบุคลากรครูของโรงเรียนไดเขารับ
การพัฒนาตามความตองการของตน นอกจากน้ีโรงเรียนควรมีการกําหนดนโยบาย วัตถุประสงค 
เปาหมาย แล ะแผนการดําเนิน การพัฒนาบุคลากรครู ใหมีความชัดเจนและสามารถนํามาปฏิบัติ  
อยางจริงจัง และโรงเรียนควรมีการประเมินผลการพัฒนาบุคลากรครูอยางสมํ่าเสมอและมีความ
ตอเน่ือง สอดคลองกับผลการศึกษาของสิริลักษณ  สามารถ เร่ืองโปรแกรมพัฒนาครูเพื่อการปฏิรูป
การเรียนรูในโรงเรียนประถมศึกษาขน าดเล็ก ที่พบวา  เงื่อนไขความสําเร็จในการดําเนินงานไดแก  
ผูบริหารโรงเรียนตองมีภาวะผูนําทางวิชาการคํานึงถึงหลักการเรียนรูผูใหญ  นิเทศกํากับติดตาม
สนับสนุนการปฏิบัติงาน  เสริมพลังอํานาจ  และสงเสริมประสิทธิภาพในตน  อยางเอาจริง  เอาจัง 

สมํ่าเสมอและตอเน่ือง นอกจากน้ี วิชัย  จันทวงศ ทําการวิจัยเร่ือง ภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอ
คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 
ผลการวิจัยพบวา  ภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครูใน
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สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 โดยภาพรวมพบวา ภาวะผูนําของผูบริหาร
ดานความสามารถสวนตัว ดานการดลใจ และดานการกระตุนการใชปญญา สงผลตอคุณภาพชีวิต
ในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาโดยภาพรวม 
 องคประกอบท่ี 5 การเสริมสรางชีวิตจิต  มีคาน้ําหนักองคประกอบเปนอันดั บ 5 ซึ่งกลาว
ไดวา ผูใหขอมูลมีความเห็นวา การเสริมสรางชีวิตจิต  เปนตัวแปรสําคัญประการหนึ่ งในการพัฒนา
ครูคําสอน  ทั้งนี้เพราะ ชีวิตจิตเปนสิ่งสําคัญตอการมีใจรักในพระเจา พระศาสนจักร  การรักและ
อุทิศตนเพื่อ การสอนคําสอนของครูคําสอน  สอดคลองกับ  สมณกระทรวงเพื่อก ารประกาศ              
พระวรสารสูปวงชน ที่ระบุวา ครูคําสอนควรมีชีวิตจิตท่ีลึกซึ้ง เพราะชีวิตจิตเปนแงมุมที่สําคัญที่สุด
ในการอบรม ครูคําสอนที่แทจริงคือนักบุญ อุดมคติของครูคําสอนคือ การทําใหชีวิตศักดิ์สิทธิ์ใน
ขณะท่ีดําเนินชีวิตเยี่ยงฆราวาสแพรธรรม  วิธีที่ดีที่สุ ดที่จะเขาถึงวุฒิภาวะแหงชีวิตภายในคือ          
เจริญชีวิตภาวนาและชีวิตแหงศีลศักดิ์สิทธิ์อยางเขมขน สอดคลองกับ แนวความคิดของ วีระ  
อาภรณรัตน ที่ระบุวา ครูคําสอนตองมีชีวิตจิตที่ลึกซึ้ง (ชีวิตจิต หรือ ชีวิตดานจิตใจ หรือชีวิตภายใน 
หมายถึง การมีชีวิตท่ีสนิทสัมพันธกับพระเจา  และแสดงออกดวยการดําเนินชีวิตตามจิตตารมณ
ความรักกับเพ่ือนมนุษย) กลาวคือ ครูคําสอนตองเจริญชีวิตสนิทสัมพันธกับพระเจาซึ่งจะชวยเขาให
ดําเนินภารกิจการสอนคําสอนอยางซื่อสัตย ครูคําสอนตองปฏิบัติตนเหมือนพระเยซูคริสตเจ าที่ทรง
เปรียบเทียบวาพระองคเปนนายชุมภาบาลท่ีดี  ที่ตามหาแกะจนกวาจะพบ งานประกาศคําสอนของ
พระเยซูคริสตเจาตองเช่ือมโยงกับการดําเนินชีวิตของครูคําสอน  กลาวคือ  กอนท่ีครูคําสอนจะ
สอนพระวาจาคําสอนของพระเยซูคริสตเจา พวกเขาตองทําใหพระวาจาเปนสวนหน่ึงในชีวิตและ
ดําเนินชีวิตดวยพระวาจา ครูคําสอนควรไดรับการเตรียมตัวเพื่อที่จะเจริญชีวิตดวยความหวังใน
ธรรมล้ําลึกแหงการส้ินพระชนมของพร ะเยซูคริสตเจา  ในทามกลางสถานการณที่ยากลําบาก             
ความทุกขของตนเอง ปญหาครอบครัวและอุปสรรคในการประกาศขาวดี  ขณะท่ีเขาตอสูเพื่อ
ติดตามพระเยซูคริสตเจาบนหนทางที่ยากลําบากของเขา  และสอดคลองกับขอกําหนด การรับรอง
ครูคําสอนของคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการอบรมคริสตศาสนธรรม สังฆมลฑลอิลลิ นนอยส 
สหรัฐอเมริกา ที่ระบุวา  การพัฒนาทางดานจิตใจจะแยกออกจาการเขารับการอบรมหรือการเขารับ
การพัฒนาทางดานการศึ กษา การมุงมั่นพัฒนาทางดานจิตใจน้ีเปนเร่ืองหลักที่สําคัญ  และกําหนด
เร่ืองของการมี ความมุงม่ันที่จะพัฒนาดานชีวิตจิตของตนเองของครูคําสอน หรือดานชีวิตจิตน้ี            
เปนเกณฑมาตรฐานในการพิจารณารับรองครูคําสอน   
 องคประกอบท่ี 6 การจัดตั้งกลุมครูคําสอน  มีคา นํ้าหนักองคประกอบเปนอันดับ 6           
ซึ่งกลาวไดวา ผูใหขอมูลมีความเห็นวา การจัดต้ังกลุมครูคําสอน  เปนตัวแปรสําคัญประการหนึ่งใน
การพัฒนาครูคําสอน ทั้งนี้เพราะกลุมครูคําสอนจะชวยในการสงเสริมศักยภาพครูคําสอนในกลุม

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 
267 

และตางกลุมไดอยางดี และชวยใหครูคําส อนไดรับประโยชนจากกลุมครูคําสอนในดานตางๆ เชน 
การแลกเปลี่ยนทักษะ ความรู ประสบการณ  การแบงปนสื่อวัสดุอุปกรณ การเช่ือมโยงเครือขาย 
การจัดต้ังทีมงานเฉพาะกิจ สอดคลองกับ  สมณกระทรวงเพ่ือการประกาศพระวรสารสูปวงชน                 
ที่ระบุวา ครูคําสอน  ควรมีโ อกาสพบปะกับครูคําสอนจากพระศาสนจักรทองถิ่นอื่นดวย และ                       
สมณกระทรวงวาดวยเร่ืองพระสงฆ กลาวถึง การอภิบาลครูคําสอนนั้น ตองมีการเอาใจใสดูแลเร่ือง
ความตองการตางๆ ของครูคําสอนท้ังหลายท้ังดานสวนตัวและดานจิตใจ รวมถึงการเอาใจใส             
กลุมครูคําสอนในลักษณะเดียวกัน และสอดคลองกับ แนวคิดของวรารัตน เขียวไพรี ที่วา             
เพื่อนรวมงานและทีมงาน  มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคลากรจากปจจัย  1) การควบคุมคุมคุณคา
ผลลัพธ บุคลากรสามารถควบคุมคุณคาของผลลัพธเพื่อใหมีอิทธิพลเหนือพฤติกรรมผูอื่น  โดยการ
ใหรางวัลไดแก ความเปนเพื่อนและความเขาใจ หรือการลงโทษไดแก การสบประมาท               
การควํ่าบาตร ดังนั้น การควบคุมคุณคาผลลัพธของทีมงาน สมาชิกของทีมงานจะตองรวม
รับผิดชอบตอพฤติกรรมและผลการปฏิบัติงานของสมาชิกทีมงาน 2) การกําหนดบรรทัดฐาน              
เพื่อสรางพฤติกรรมท่ีเหมาะสมภายในกลุมทํางาน  บรรทัดฐานท่ีชัดเจนเกี่ยวกับพฤติกรรมที่
คาดหวัง สามารถชี้นําใหบุคลากรมีพฤติกรรมที่เปนแนวทางการปฏิบัติงานของกลุม  3) กลุมมี
อิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคลากรภายในกลุมและการปฏิบัติงานของบุคคลแตละคนภายในกลุมจะ
แตกตางจากพฤติกรรมเม่ือบุคคลอยูเพียงลําพัง  และสอดคลองกับคุณภาพชีวิตการทํางานของ
ขาราชการ (quality of worklife) ตามยุทธศาสตรการพัฒนาขาราชการพลเรือน พ .ศ. 2552-2556 
ของสํานักงานขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ที่ใหความสําคัญกับมิติทางดานสังค มที่บุคลากร ควรมี
ความสัมพันธที่ดีในทุกระดับ มีความผูกพันกับองคการ มีการสื่อสารภายในองคกรที่ดี  มีกิจกรรม
รวมกัน  ทั้งดานนัทนาการ กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน และการสรางความสัมพันธระหวาง
หนวยงาน  รวมถึงการศึกษาวิจัยของ เชษฐา ไชยเดช ที่ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง  คุณภาพชีวิต                   
การทํางานของครูที่สงผลตอการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ในสถานศึกษาคาทอลิก สังกัด
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ผลการวิจัยพบวา คุณภาพชีวิตการทํางานของครูรายดาน คือ               
การเก่ียวของสัมพันธกับสังคมและการบูรณาการดานสังคมสงผลตอการปฏิบัติงานตามม าตรฐาน
วิชาชีพครูในสถานศึกษาคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  
 องคประกอบท่ี 7 การวางแผนพัฒนา  มีคาน้ําหนักองคประกอบเปนอันดับ 7                  
ซึ่งกลาวไดวา ผูใหขอมูลมีความเห็นวา การวาแผนพัฒนา  เปนตัวแปรสําคัญประการหนึ่งในการ
พัฒนาครูคําสอน ทั้งนี้เพราะ การพัฒนาครูคําสอนหรือพัฒนางานใดๆ จะสําเร็จลงไดดวยดีนั้นตอง
มีการวางแผนอยางดีดวย สอดคลองกับ พระดํารัสของสมเด็จพระสันตะปาปา ปอล ที่ 6 ในการเปด
การประชุมสมัชชาพระสังฆราชท่ัวโลกคร้ังที่  4 ที่ทรงชื่นชมยินดีที่เห็นพระสังฆราชทุกองค มุงให
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ความสนใจไปที่ความจําเปนอยางยิ่งของการมีการสอนคําสอนอยางเปนระบบ  โดยจะตองมีการจัด
อยางเปนระบบ มิใชเปนแบบแกปญหาเฉพาะหนา แตตองมีโครงการที่แนนอน เพื่อมุงไปสู
เปาหมายท่ีชัดเจน  และสอดคลองกับ คิลเลียน (Killian) ที่กลาววา กอนท่ีองคกรจะทําการวางแผน
พัฒนาทรัพยากรบุ คคล จะตองวางแผนใหสอดคลองกับปจจัยภายใน ทั้งนโยบาย โครงสราง 
วัฒนธรรมและคานิยม  จึงจะเกิดแรงจูงใจในการทํางานใหเปนไปตามเปาหมายและนโยบายของ
องคกรรวมกัน 

 องคประกอบท่ี 8 สถานท่ีทํางาน  มีคาน้ําหนักองคประกอบ เปนอันดับ 8 ซึ่งกลาวไดวา 
ผูใหขอมูลมีความเห็น วา สถานท่ีทํางาน เปนตัวแปรสําคัญประการหนึ่ งในการพัฒนาครูคําสอน 
ทั้งนี้เพราะ ในการทํางานคําสอน ครูคําสอนจําเปนที่จะตองมีสถานท่ีทํางานท่ีเหมาะสม ปลอดภัย 
และมีวัสดุอุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเปนสําหรับการทํางานคําสอน เปนไปตามกฎหมาย
พระศาสนจักร เร่ือง การเทศนสอ นพระวาจาของพระเปนเจาและคําแนะนําเกี่ยวกับการสอน                    
คําสอน มาตรา 775 ที่ระบุวา พระสังฆราช มีหนาที่รับผิดชอบที่จะออกกฎเกณฑตางๆ  เกี่ยวกับการ
สอนคําสอน ดูแลใหมีเคร่ืองมือเคร่ืองใชที่เหมาะสม เพื่อชวยในการสอนคําสอนน้ัน และคอย
สงเสริมประสานงานในกิจกรรมดานคําสอนทุกชนิด  และสภาพระสังฆราชมีหนาที่ในการจัดใหมี
หนังสือคําสอน เฉ พาะสําหรับเขตในความรับผิดชอบ และ มาตรา 779 ที่ระบุวา ในการอบรม             
คําสอนตองใชเคร่ืองชวย อุปกรณการสอนและสื่อมวลชนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อชวยสัตบุรุษในการ
เรียนคําสอนอยางเต็ มที่ และนําเอาไปปฏิบัติไดอยางเหมาะสมดวย ทั้งนี้ โดยใหสอดคลองกับ
อุปนิสัยใจคอ ความสามารถ วัย และสภาพของชีวิต  และสอดคลองกับ สมณกระทรวงเพื่อการ
ประกาศพระวรสารสูปวงชน ในการกําหนดขบวนการอบรมครูคําสอน ที่ระบุวา แตละสังฆมณฑล
ควรม่ันใจวา จะจัดหาตํารับตําราโสตทั ศนะ วัสดุ และอุปกรณการสอนตางๆ ที่จําเปนสําหรับการ
อบรมดานคําสอน และเปนสิ่งที่ดีถามีการแสดงความคิดเห็นรวมกัน การใหขาวสารและอุปกรณ
การสอนระหวางศูนยคําสอนตางๆ ระหวางสังฆมณฑลและระหวางประเทศเพ่ือนบาน  สอดคลอง
กบัคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการ (quality of worklife) ตามยุทธศาสตรการพัฒนา
ขาราชการพลเรือน พ .ศ. 2552-2556 ของสํานักงานขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ที่ใหความสําคัญกับ
มิติดานการทํางาน  ในสวนทางกายภาพที่ดี สถานท่ีทํางานมีสภาพแวดลอมที่ดี มีความปลอดภัย          
มีอุปกรณ เคร่ืองมือเคร่ืองใช เทคโน โลยีตาง ๆ เหมาะสม รวมถึง แนวคิดของ จิระ หงสลดารมภ        
ที่เห็นวา ทุนทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (digital capital) เปนทุนสําคัญในการพัฒนาบุคลากรใหมี
ความรู ความสามารถที่จะพัฒนาและแขงขันกับนานาอารยประเทศ  จึงจําเปนที่จะพัฒนาบุคลากร
ใหมีความรูความสามารถทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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 องคประกอบท่ี 9 การกําหนดนโยบาย เปาหมาย ทิศทางงานคําสอน  มีคาน้ําหนัก
องคประกอบเปนอันดับ 9  ซึ่งกลาวไดวา ผูใหขอมูลมีความเห็นวา การกําหนดนโยบาย เปาหมาย 
ทิศทางงานคําสอน เปนตัวแปรสําคัญประการหนึ่งในการพัฒนาครูคําสอน เชนเดียวกับ
องคประกอบอื่นๆ  ทั้ง 8 องคประกอบที่กลาวมา ทั้งนี้เพราะ การกําหนดนโยบาย เปาหมาย และ
ทิศทางงานคําสอน เปนสิ่งที่ชวยใหผูบริหารโรงเรียน ครูคําสอน และผูเกี่ยวของ สามารถวางแผน
พัฒนา กําหนดกลยุทธและมาตรการเพ่ือนําไปปฏิบัติใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดได  สอดคลอง
กับแนวทางการปฏิบัติของพระศาสนจักรคาทอลิกประเทศไทยที่ใหความสําคัญกับการสอนคําสอน
และครูคําสอนในโรงเรียนเปนอยางมาก โดยการกําหนดพันธกิจสําคัญประการหนึ่งของโรงเรียน
คาทอลิกก็คือ ใหมีการสอนคําสอนในโรงเรียนอยางจริงจัง เปนระบบและตอเน่ือง โดยรับผิดชอบ
จัดใหมีผูมีความสามารถสอน คํา สอนนักเรียนคาทอลิกอยางสมํ่าเสมอ  นอกจากน้ัน                      
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทยไดกําหนดเปนนโยบายปฏิบัติ ขอ 6 ใหสถานศึกษาเปน
สนามแพรธรรมมากขึ้นโดยใหการอบรมและฟนฟูชีวิตนักเรียน เยาวชนและบุคคลท่ีเกี่ยวของใน
การดําเนินชีวิตตามจิตตารมณข องพระคริสตเจา เพื่อใหการศึกษาเปนกระบวนการที่สงเสริม
ศักดิ์ศรีมนุษยสรางคุณธรรม จริยธรรมและสันติในสังคมตามระบอบประชาธิปไตย และ ขอ 11      
เรงสรรหาและพัฒนาบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบและตอเนื่อง พรอมท้ังจัดสวัสดิการใหอยาง
เหมาะสมและยุติธรรม สอดคลองกับแนวคิดของ คิลเลียน (Killian)  กลาววา ปจจัยภายใน (internal 

factor) เปนเร่ืองที่สําคัญเพราะเกี่ยวของกับนโยบายขององคกร การจัดโครงสรางขององคกร 
ตลอดจนการมองในเร่ืองของวัฒนธรรมและคานิยมภายในองคกร องคกรจะตองทําการวิจัยเพื่อ
แสวงหาขอมูล และขอเท็จจริง  ทราบขอมูล ขอจํากัด และเงื่อนไขตางๆ แลวนําขอมูลมาทําการ
วางแผนพัฒนาองคกร กําหนดรูปแบบการจัดการ ใหสอดคลองกับองคกร พรอมทั้งกําหนดกลยุทธ
ในการจัดการพัฒนาองคกรใหเหมาะสม และเกิดประสิทธิผลตอองคกร  และสอดคลองกับการ
ศึกษาวิจัยของ ปานจันทร   สุริยะอัมพรกุล ที่ ศึกษาวิจัย เร่ือง แนวทางการพัฒนาครูในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในกรุงเทพ มหานคร จากกลุมตัวอยางคือ ผูบริหารและหัวหนากลุมสาระกา รเรียนรูใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในกรุงเทพมหานคร จํานวน 246 คน พบวา โรงเรียนควรมีการกําหนด
นโยบาย วัตถุประสงค เปาหมาย และแผนการดําเนิ นการพัฒนาบุคลากรครูใหมีความชัดเจนและ
สามารถนํามาปฏิบัติอยางจริงจัง และโรงเรียนควรมีการประเมินผลการพัฒนาบุคลากรครูอยาง
สมํ่าเสมอและมีความตอเนื่อง   และวีระ อรัญมงคล และ รัชฎา  ธิโสภา ที่ศึกษาวิจัยเร่ือง รูปแบบ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในสถาบันอุดมศึกษา : กรณีศึกษาสาถบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา              
พระนครเหนือ พบวา รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา                 
พระนครเหนือ ควรใหความสําคัญเปนอันดับแรกในเร่ือง นโยบายหลักของการพัฒนาทรัพยากร
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มนุษยควรสงเสริมใหบุคลากรพัฒนาความรูอยางตอ เน่ือง หลักการหาความจําเปนของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยควรใชวิธีการสํารวจความตองการจากผูปฏิบัติงาน ผูที่มีภาระหนาที่ในการหา
ความจําเปนของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยคือ ผูบริหารและหนวยงานที่รับผิดชอบการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย การวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย ควรมีวัตถุ ประสงคเพื่อเพิ่มทักษะและ
ศักยภาพของบุคลากรอยางตอเน่ือง 

 จากการจัดลําดับความสําคัญขององคประกอบท่ี 1-9 ตามความคิดเห็นของกลุมผูให
ขอมูล ซึ่งพบวา องคประกอบดานการกําหนดนโยบาย เปาหมาย ทิศทางงานคําสอนน้ี อยูในอันดับ
ที่ 9 เปนอันดับสุดทายน้ัน อาจเปนเพราะ ครูคําสอนเห็นวาเปนองคประกอบที่สําคัญตอการพัฒนา
ครูคําสอนท่ีตองมีความชัดเจนและขาดไมได และเปนที่ทราบโดยทั่วกันอยูแลววา มีการกําหนด
นโยบาย เปาหมาย และทิศทางงานคําสอนอยูแลวในทิศทางงานอภิบาล คริสตศักราช 2000 สําหรับ 
ค.ศ. 2000-2010 และทิศทางงานอภิบาล คริสต ศักราช 2010-2015 โดยสภาพระสังฆราชคาทอลิก
แหงประเทศไทย และผูบริหารโรงเรียนสวนใหญมักจะกําหนดนโยบาย เปาหมาย และทิศทางงาน
คําสอนท่ีสอดคลองกับนโยบาย เปาหมาย และทิศทางงานคําสอนในระดับสังฆมณฑลและ
ระดับชาติอยูแลว 
 
 รูปแบบการพัฒนาครูคําสอนในโรงเรียนคาทอลิก 
 รูปแบบการพัฒนาครูคําสอนในโรงเรียนคาทอลิก ประกอบดวยกลุมตัวแปร 2 กลุม ที่มี
ความสัมพันธตอกันในระดับสูง ในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ตัวแปรดานปจจัยแวดลอม                  
ซึ่งประกอบดวย 1) คาตอบแทนและสวัสดิการ 2) การจัดกิจกรรม อบรม ประชุม สัมมนา                
3) ผูบริหารโรงเรียน 4) การเสริมสรางชีวิตจิต 5) การวางแผนพัฒนา 6) สถานท่ีทํางาน (7) การ
กําหนดนโยบาย เปาหมาย ทิศทางงานคําสอน มีความสัมพันธกับตัวแปรดานทักษะความสามารถ
ของครูคําสอน ซึ่งประกอบดวย 1) ปจจัยภายในตัวครูคําสอน 2) การจัดต้ังกลุมครูคําสอน รูปแบบ
การพั ฒนาครูคําสอนในโรงเรียนคาทอลิก จึงเปนความสัมพันธของพหุองคประกอบ                                   
ตามสมมติฐานการวิจัย   ทั้งนี้เพราะในการพัฒนา ครูคําสอน  จะสําเร็จไดตามวัตถุประสงคนั้นตอง
อาศัยกระบวนการ วิธีการ และปจจัยตางๆ รวมกั น ทั้งในสวนของการกําหนดนโย บาย เปาหมาย 
ทิศทาง งานคําสอน  ตัวผูบริหารโรงเรียนที่ตองสงเสริม สนับสนุนใหครูคําสอนไดรับการพัฒนาใน
ทุกๆ ดาน การวางแผนพัฒนา การจัดกิจกรรม อบรม ประชุม สัมมนา การเสริมสรางชีวิตจิต และ
การมอบคาตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม รวมถึงการจัดสถานท่ีทํางาน สิ่งอํานวย ความ
สะดวกท่ีเหมาะสม เพื่อใหครูคําสอนไดรับการพัฒนายกระดับในดานคุณสมบัติ คุณลักษณะ ทักษะ 
ความรู ชีวิตจิต และการดําเนินชีวิตสวนตนและชีวิตกลุมไดดียิ่งข้ึน  ซึ่งสอดคลองกับ ขบวนการ
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อบรมครูคําสอนท่ีสมณกระทรวงเพ่ือการประกาศพระวรสารสูปวงชนกําหนดใหมีการศึกษาอบรม
ไววา  1) การอบรมท่ีเหมาะสมใหกับครูคําสอน คือการพัฒนาบุคลิกภาพและลักษณะนิสัยทั้งครบ 
และการอบรมใหเขากับงานเฉพาะ  2) การมีเอกภาพและความกลมกลืนในเร่ืองบุคลิกภาพ 3) การมี
วุฒิภาวะแบบมนุษยในดานความเปนมนุษย ดานวิชาชีพจิตตารมณแหงการเสียสละดานความเห็น
เกี่ยวกับหนาที่ของครูคําสอน  การมีมนุษยสัมพันธ ความสามารถที่จะติดตอสื่อสาร ลักษณะเปน
ผูนํา สมดุลในเร่ืองวิจารณญาณ 4) การมีชีวิตจิตท่ีลึกซึ้ง 5) การอบรมดานขอความเช่ือ มานุษยวิทยา 
และการอบรมวิธีการสอน 6) การเสริมสรางจิตตารมณดานการอภิบาล 7) ความกระตือรือร นแบบ 
ผูแพรธรรม 8) การมีทาทีนอบนอมตอพระศาสนจักร  9) ผูอบรม คือ ผูอํานวยการศูนยคําสอน 
พระสังฆราชและพระสงฆ เปนผูอบรม ตองสนใจครูคําสอน  10) การอบรมระยะเร่ิมตน /การอบรม
ขั้นพื้นฐาน  11) การอบรมอยางตอเน่ือง  12) วิธีการและโครงสรางของการอบรม โดยสงเสริมการ
สรางและพัฒนาโรงเรียนฝกอบรมสาํหรับครูคําสอน สังฆมณฑลและวัดควรจัดหลักสูตรอบรมการ
ประชุมในระยะเวลาตางๆ ควรจัดหาตํารับตํารา โสตทัศนะ วัสดุ และอุปกรณการสอนตางๆ ที่
จําเปน มีการรวมตัวกันของครูคําสอนในรูปแบบตางๆ และสอดคลองกับ องคประกอบการอภิบาล
ครูคําสอนของสมณกระทรวงวาดวยเร่ืองพระสงฆ ที่ประกอบดวย 1) การสงเสริมกระแสเรียกดาน
การสอนคําสอน  2) ความพยายามจัดหาครูคําสอนมากยิ่งขึ้น 3) การจัดระบบการกระจายครูคําสอน
ใหสมดุลยิ่งข้ึน 4) การสนับสนุนใหมีจิตตาภิบาล (animator) ที่มีหนาที่ในระดับสังฆมณฑล ในเขต
ตางๆ และประจําวัดต างๆ  5) การจัดระบบ การอบรมครูคําสอนอยางเหมาะสม ทั้งดานการอบรม
ขั้นพื้นฐานและดานการอบรมตอเน่ือง 6) การเอาใจใสดูแลเร่ืองความตองการตางๆ ของ ครูคําสอน
ทั้งหลายท้ังดานสวนตัวและ ดานจิตใจ รวมถึงการเอาใจใสกลุมครูคําสอนในลักษณะเดียวกัน               
งานดานน้ีเปนหนาที่ขั้นพื้นฐานและเปนเร่ืองสําคัญของบรรดาพระสงฆตามชุมชน  คริสตชนตางๆ  

7) การประสานงานกันระหวางครูคําสอนกับผูทํางานอภิบาลดานอื่นๆ ในชุมชน และสอดคลองกับ
แนวคิดของณรงค  แสงทอง ที่เห็นวา องคประกอบในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประกอบ
องคประกอบตางๆ คือ   1) การพัฒนารายบุคคล (individual development) 2) การพัฒนาอาชีพ 
(career development) 3) การบริหารผลการปฏิบัติงาน (performance management) และ 4) การ
พัฒนาองคการ (organization development) และสอดคลองกับแนวคิดเก่ียวกับปจจัยในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล  ของคิลเลียน (Killian)  3 ปจจัย คือ 1) ปจจัยนําเขา (input) ทั้งปจจัยภายในองคกร
และปจจัยภายนอกองคกร 2) ปจจัยกระบวนการ (process) ในการพัฒนาบุคคล   ทั้งการพัฒนา
ตนเอง  การศึกษา การอบรม  การหมุนเวียนงาน การออกแบบงานใหม  การพัฒนาองคกร และ            
3) ปจจัยออก (output) ทั้งความเติบโตของบุคลากรในสาขาอาชีพและการเพิ่มผลิตภาพขององคกร  

และปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตามแนวคิดของ วรารัตน  เขียวไพรี                           
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ซึ่งประกอบดวย 1) สภาพแวดลอมภายนอกองคการ  2) สภาพแวดลอมภายในองคการ ไดแก 
วัฒนธรร มองคการ โครงสรางองคการ ทรัพยากรบุคคล ทั้งผูบริหาร   เพื่อนรวมงาน ทีมงาน              
3) ปจจัยพื้นฐานของบุคคล ไดแก คานิยม ทัศนคติ บุคลิกภาพ  การจูงใจการรับรู และการเรียนรู   
และสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 ที่มีสาระบัญญัติที่ต องการใหมีการ
สนับสนุนการทํา งานของครูในดานปจจัยตางๆ  หลายประการ  ทั้งในดานขวัญ  กาลังใจ ทรัพยากร
ทางการศึกษา  และสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา  เพื่อใหสถานศึกษามีครูและสิ่งที่จะสนับสนุนครู              
ใหทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดย มาตรา 55 กําหนดใหมีกฎหมายวาดวยเงินเดือน  คาตอบแทน  

สวัสดิการและสิทธิประโยชนเกื้อกูล   มาตรา 58 ใหมีการระดมทรัพยากรและการลงทุนดาน
งบประมาณ  และทรัพยสิน   และมาตรา 63 - 65 ใหมีการจัดสรร  สงเสริม สนับสนุน ใหมีการผลิต  

การพัฒนา  คลื่นความถี่  สื่อตัวนํา และการสื่อสารในรูปแบบอื่น  เพื่อการศึกษา มีแบบเรียน  ตํารา
หนังสือวิชาการ  สิ่งพิมพอื่น  วัสดุอุปกรณและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอื่น  รวมท้ังใหพัฒนา
บุคลากรทั้งดานผูผลิตและผูใช  ใหมีคุณภาพ  นอกจากน้ียังมีนักวิจัยที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา
ครูหรือการพัฒนาทรัพยาบุคคลท่ีพบวา ผลการศึกษาวิจัยมีคว ามสอคคลองกับองคประกอบหรือ
รูปแบบการพัฒนาครูคําสอนในโรงเรียนคาทอลิก กลาวคือ ปานจันทร  สุริยะอัมพรกุล ศึกษาวิจัย 
เร่ือง แนวทางการพัฒนาครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในกรุงเทพมหานคร จากกลุมตัวอยางคือ 
ผูบริหารและหัวหนากลุมสาระการเรียนรูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในกรุงเทพมหานคร จํานวน 
246 คน พบวา แนวทางในการพัฒนาบุคลากรครู คือ ผูบริหารโรงเรียนควรกระตุนใหบุคลากรครู
ในโรงเรียนมีความกระตือรือรน มองเห็นความสําคัญและความจําเปนในการพัฒนาบุคลากรครู 
รวมท้ังสนับสนุนใหบุคลากรครูของโรงเรียนไดเขารับการพัฒนาตามความตองกา รของตน 
นอกจากน้ีโรงเรียนควรมีการกําหนดนโยบาย วัตถุประสงค เปาหมาย และแผนการดําเนินการ
พัฒนาบุคลากรครู ใหมีความชัดเจนและสามารถนํามาปฏิบัติอยางจริงจัง และโรงเรียนควรมีการ
ประเมินผลการพัฒนาบุคลากรครูอยางสมํ่าเสมอและมีความตอเน่ือง  และผลการศึกษา ของ                    
สิริลักษณ  สามารถ เร่ือง โปรแกรมพัฒนาครูเพื่อการปฏิรูปการเรียนรูในโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็ก ที่พบวา  เงื่อนไขความสําเร็จในการดําเนินงานไดแก  ผูบรหิารโรงเรียนตองมีภาวะผูนํา
ทางวิชาการคํานึงถึงหลักการเรียนรูผูใหญ  นิเทศกํากับติดตามสนับสนุนการปฏิบัติงา น เสริมพลัง
อํานาจ และสงเสริมประสิทธิภาพในตน  อยางเอาจริงเอาจัง  สมํ่าเสมอและตอเน่ือง  และสอดคลอง
กับเมลเรอ (Mellor) ที่ศึกษาวิจัยเร่ือง การพัฒนาภาพลักษณของโรงเรียนคาทอลิก : ความ
รับผิดชอบของผูบริหารในการเปลี่ยนแปลงบริบทของโรงเรียนคาทอลิกในยุคปจจุบัน                      
ผลการศึกษาพบวา 1) ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงดานสังคม คริสตชน และหลักการที่
จะนํามาประยุกตใชในดานการจัดการศึกษา ขึ้นอยูกับจิตสํานึกในการบริหารของผูบริหาร                
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ในโรงเรียนคาทอลิก 2) โรงเรียนคาทอลิกในยุคปจจุบันมีความมุงหวังในระดับสูงที่จะจัดการศึกษา
แบบองครวม (Holistic Education) โดยคํานึงถึงพื้นฐานการปรับของมนุษยทั้งดานกายและจิตใจ  
3) ผูบริหารตองมีความเชื่อและจุดยืนที่เขมแข็งในการประกาศใหชุมชนและผูเกี่ยวของกับโรงเรียน
คาทอลิกยอมรับมิติดานจิตวิญญาณของชีวิตที่อยูเห นือกฎแหงธรรมชาติและมีความเกี่ยวโยงกับ
พระศาสนจักร  4) ผูบริหารรับรูและนําเสนอภาพลักษณของโรงเรียนคาทอลิกโดยการจัด
สิ่งแวดลอมทางการศึกษาใหสอดคลองกับการจัดการศึกษาแบบองครวม การเปนผูผลักดันใหการ
เผยแพรศาสนาคริสตเขาไปเปนสวนหนี่งของการดําเนินชีวิตชองชุ มชนและผูที่เกี่ยวของกับ
โรงเรียน และการสงเสริมคุณคาแหงพระวรสารตามหลักคริสตศาสนา  และวีระ  อรัญมงคล และ 
รัชฎา  ธิโสภา ที่ศึกษาวิจัยเร่ือง รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในสถาบันอุดมศึกษา : 

กรณีศึกษาสถ าบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ พบวา รูปแบบการพัฒนาท รัพยากร
มนุษยในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ควรใหความสําคัญเปนอันดับแรกในเร่ือง
ตางๆ ดังนี้ นโยบายหลักของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยควรสงเสริมใหบุคลากรพัฒนาความรูอยาง
ตอเน่ือง หลักการหาความจําเปนของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยควรใชวิธีการสํารวจความตองก าร
จากผูปฏิบัติงาน ผูที่มีภาระหนาที่ในการหาความจําเปนของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยคือ ผูบริหาร
และหนวยงานที่รับผิดชอบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย ควรมี
วัตถุประสงคเพื่อเพิ่มทักษะและศักยภาพของบุคลากรอยางตอเน่ือง ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรบุ คคล
หรือทรัพยากรมนุษยเปนสิ่งสําคัญประการหนึ่งและในการพัฒนาควรคํานึงถึงความคิดเห็นของ
บุคลากรดวย ตามที่ วิละดา  ชาวชื่นสุข ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การพัฒนาทรัพยากรมนุษยภายใน
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน  โดยศึกษาจาก ขาราชการที่ปฏิบัติงานอยูภายใน
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน รวมจํานวน 208 คน แลวพบวา  1) ความคิดเห็นของ
ขาราชการตอกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยภายในสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพล
เรือน ดานการอบรมที่มุงเนนความรู  ดานการอบรมที่มุงเนนทักษะ ดานการอบรมที่มุงเนนทัศนคติ  

ดานการอบรมที่มุง เนนความสามารถ ดานการพัฒนา และดานการศึกษา  มีคามัชฌิมเลขคณิตโดย
รวมอยูในระดับปานกลางท้ัง 6 ดาน 2) ขาราชการที่มีระดับการทํางานตางกันมีความเห็นตอการ
อบรมที่มุงเนนทัศนคติ  และการพัฒนาแตกตางกันโดยที่ขาราชการระดับบริหาร  มีความคิดเห็นสูง
กวาขาราชการระดับ ปฏิบัติการในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ตามดวยขาราชการที่มีอายุตางกัน                
มีความคิดเห็นตอการศึกษาแตกตางกัน คือ  ขาราชการที่มีอายุ 31-40 ป มีความคิดเห็นตอการศึกษา
สูงกวาขาราชการที่มีอายุ  21-30 ป และขาราชการที่มีอายุ 41-60 ป สวนขาราชการท่ีมี ระดับ
การศึกษาตางกัน  มีความคิดเห็นตอการอบรมที่มุงเนนความรูสูงกวาขาราชการที่มีระดับการศึกษา
ต่ํากวาปริญญาตรี สุดทายขาราชการที่มีอายุการทํางานตางกัน  มีความคิดเห็นตอการอบรมที่มุงเนน
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ทัศนคติแตกตางกัน คือ  ขาราชการที่มีอายุการทํางานตํ่ากวา 5 ป  มีความคิดเห็นตอการอบรม              
ที่มุงเนนทัศนคติสูงกวาขาราชการที่มีอายุการทํางาน  11-15 ป และขาราชการที่มีอายุการทํางาน
มากกวา 15 ปขึ้นไป  มีความคิดเห็นสูงกวาขาราชการที่มีอายุการทํางาน 5-15 ป สอดคลองกับ                  
พรพิมล  ศรีแกว  ท่ีศึกษาวิจัยเร่ือง การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ขาราชการ ขาราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จํานวน 
290 คน ผลการวิจัยพบวา  ความคิดเห็นของขาราชการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาตอการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ดานการอบรม (ความรู ทักษะ ทัศนคติ 
ความสามารถ)  ดานการพัฒนา และดานการศึกษา อยูในระดับปานกลางจากสถานกา รณปจจุบันที่
การดําเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลของภาครัฐ  กลายเปนสิ่งที่ทุกสวนราชการใหความสําคัญ  

และไดนําแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหมมาใชโดยมีเปาหมายสูงสุด คือ  เพื่อให
ผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานไดอยางเต็มศักยภาพ และมีประสิทธิภาพ  เกิดผลสัมฤทธิ์ ตอภารกิจ
ของรัฐ และตอบสนองความตองการของประชาชน  ทําใหจุดมุงหมายในการบริหารทรัพยากร
บุคคลของภาคราชการ ในปจจุบัน คือ  การสรางความเขมแข็งใหกับสวนราชการ  และเพื่อใหการ
บริหารทรัพยากรมนุษยเปนระบบที่เกื้อหนุนตอการทํางาน เชิงยุทธศาสตรที่ชวยใหสวนราชการ
บรรลุเปาหมายท่ีตั้งไว สอดคลองกับ  สูลลินส และปาลมเมอร (Sullins and Palmer) ที่ศึกษาความ
ตองการจําเปนของการศึกษาศาสนา โดยการสํารวจเก่ียวกับวิธีการตอบสนองความตองการของ         
ครูคําสอนและคณะผูใหการอบรม จํานวน 665 คน ผลการศึกษาพบวา รายการที่สําคัญที่สุดอยูที่     
ตัวผูสอนคําสอน กลาวคือ รายการท่ีเกี่ยวของกับมาตรฐานและการพัฒนาอาชีพท่ีไดรับการ
สนับสนุนตํ่าสุด  ซึ่งหากครูคําสอนไดรับการไดรับการสงเสริม สนับสนุนใหทุกๆ ดานแลว               
ครูคําสอนยอมมีความรัก ความศรัทธา มีแรงจูงใจ มุงมั่น มีความพึงพอใจในการทํา งาน และทํางาน
ไดสําเร็จอยางมีคุณภาพตามท่ีครูคําสอน ผุบริหารและองคกรตองการ  ตามที่ เชา (Cho) ได
ศึกษาวิจัยเร่ือง ความสัมพันธระหวางความศรัทธาและพันธกรณี ของครูในโรงเรียนมัธยมคาทอลิก
จํานวน 751 คน ผลการศึกษาพบวา มิติของความศรัทธาของครูคาทอลิก 4 ประการ คือ ควา มเชื่อ 
ความสนิทสัมพันธกับพระเจา การกระทํา และการดําเนินชีวิตแหงศรัทธา มีความสัมพันธกับ มิติ
ของพันธกรณี 4 ประการ คือ ภารกิจ โรงเรียน การสอน และ นักเรียน และในสี่มิติดังกลาว                      
การดําเนินชีวิตแหงศรัทธา มีความสัมพันธตอพันธกรณีของครูในโรงเรียนมัธยมคาทอลิกมากท่ีสุด 
และ คอนเวย (Convey) ที่ไดศึกษาวิจัยเร่ือง แรงจูงใจและความพึงพอใจในการทํางานของครูใน
โรงเรียนคาทอลิก จํานวน 716 คน จาก 3 สังฆมณฑล คือ แอตแลนตา (Atlanta) บิโลซี (Biloxi) 
และ เชเยนเน (Cheyenne) ผลการวิจัยพบวา ปรัชญาการจัดการศึกษาของ โรงเรียนและสิ่งแวดลอม
ภายในโรงเรียนมีความสําคัญตอความพึงพอใจและความรับผิดชอบในการทํางานของครู 
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ความสัมพันธกับผูบริหารและเพื่อนรวมงาน และพบวา ศาสนามีสวนสําคัญในการสรางแรงจูงใจ
และความพึงพอใจของครูในโรงเรียนคาทอลิก  สอดคลองกับ ทาร (Tarr) ซิเรียลโล (Ciriello) และ 
คอนเวย (Convey) ที่ทําการศึกษาเร่ือง ความมุงมั่นและความพึงพอใจของครูในโรงเรียนคาทอลิก 
ผลการวิจัยพบวา อุดมการณของครูมีความสําคัญตอความพึงพอใจ ความมุงมั่นของครู และ
ผลสัมฤทธิ์ขององคกร 
 
 ผลการยืนยันรูปแบบการพัฒนาครูคําสอนในโรงเรียนคาทอลิก 
 จากการยืนยันรูปแบบการพัฒนาครูคําสอนในโรงเรียนคาทอลิกโดยผูทรงคุณวุฒิ  พบวา 
ผูทรงคุณวุฒิเห็นวา รูปแบบการพัฒนาครูคําสอนในโรงเรียนคาทอลิก ดังกลาว  มีความถูกตอง
ครบถวน เหมาะสม เปนไปได และเปนประโยชน ในการพัฒนาครูคําสอนในโรงเรียนคาทอลิก   
โดยผูทรงคุณวุฒิสวนใหญเห็นวา องคประกอบท้ัง 9 องคประกอบนั้น เปนปจจัยพื้นฐาน ซึ่ง มีความ
ครอบคลุมสอดคลองเชื่อมโยงประเด็นท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาครูคําสอน เหมาะสมและสอดคลอง
กับสภาพความเปนจริงของครูคําสอนในโรงเรียนคาทอลิก ทั้งนี้เพราะ องคประกอบ ดงักลาว            
มาจากขอมูลจริงในดาน ความคิดเห็นและเหตุผลแลวจึงไมมีขอโตแยง ประเด็นจึงอยูที่การทําให
เกิดผลเปนรูปธรรม แลวแตอุปสรรคในแตละทองที่หรือโรงเรียนนั้นๆ   แตละสังฆมณฑลสามารถ
นําเอาองคประกอบดังกลาวไปพิจารณาเพ่ือวางนโยบายและแผน งานพัฒนาครูคําสอนในโรงเรียน
ของตน โดยอาศัยความรวมมือกั นระหวางนโยบายระดับสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศ-
ไทย ระดับสังฆมณฑล โดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับโรงเรียนที่ครูคําสอนไดปฏิบัติงานอยู ผูบริหาร
โรงเรียน เปนปจจัยสําคัญที่สุด ถาผูบริหารโรงเรียนเขาใจและตระหนักวางานคําสอนเปนเหตุผล
สําคัญที่สุดในการมีอยูของโรงเ รียนคาทอลิก ทุกอยางจะถูกเนนใหเปนสิ่งแรก (priority) เพื่อวิชา  
คําสอน 

 อยางไรก็ตาม มี ผูทรงคุณวุฒิ บางทาน ที่เห็นวา  ในการพัฒนาครูคําสอนในโรงเรียน
คาทอลิกดวยองคประกอบท้ัง 9 องคประกอบนั้น จะเปนจริงสัมฤทธิผลได ในสนามจริง ยังมีอีก
กลุมปจจัยหนึ่งที่มีความ สําคัญและจําเปนตอการพัฒนาครูคําสอนในโรงเรียนคาทอลิก คือ ยังมี 
ศูนยคําสอน หรือแผนกคริสตศาสนธรรม ในแตละสังฆมณฑล และมีผูรับผิดชอบเปนพระสงฆ 
นักบวช และครูหรือเจาหนาที่ ประสานงานกับผูบริหารโรงเรียนหรือครูผูรับผิดชอบงานคําสอนใน
โรงเรียน และมีผูทรงคุณวุฒิ บางทาน ใหความคิดเห็นเพิ่มเติมวา ยังมีปจจัยภายนอกบางประการ ท่ี
ควรคํานึงถึงเพราะมีความเกี่ยวของกับองคประกอบในการพัฒนาครูคําสอน คือ 1) นโยบายของ            
สังฆมณฑล หรือ คณะนักบวช  2) สถานฝกอบรมครูคําสอน ซึ่งไดแก วิทยาลัยแสงธรรม            
ศูนยอบรมคริสตศาสน ธรรมระดับชาติ   ศูนยคําสอนของแตละสังฆมณฑล  3) โรงเรียนหรือวัด              
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ที่จัดสงนักศึกษาเขามารับการฝกอบรม  4) ครอบครัวของนักศึกษาเอง ที่สนับสนุนใหลูกหลานมา
เรียน จากประสบการณเห็นวา การพัฒนาครูคําสอน ขึ้นอยูกับศูนยคําสอนของแตละสังฆมณฑล 
ดังนั้น ความร วมมือระหวางผูบริหารกับศูนยคําสอนตางๆ  จึงควรจะสอดคลองกันไป  โดยเฉพาะ 
องคประกอบที่ 3 การจัดกิจกรรม อบรม ประชุม สัมมนา นั้น เปนสิ่งสําคัญตอการพัฒนาโดยตรง 
ซึ่งจําเปนตองพ่ึงศูนยคําสอน หรือ วิทยาลัยแสงธรรม หรือ ผูชํานาญการ ซึ่งเปนปจจัยภายนอกมา
ชวย ซึ่งมีความสอดคลองใกลเคียงกับตัวแปรจํานวนหน่ึงที่ถูกสกัดออกหลังจากการวิเคราะหขอมูล
ทางสถิติ ไดแก ตัวแปรที่ 50 ผูอํานวยการศูนยคําสอนกําหนดนโยบาย เปาหมาย และทิศทางงาน         
คําสอนท่ีชัดเจน สอดคลองกับนโยบายระดับโรงเรียน ระดับเขตการปกครอง /สังฆมณฑล และ
ระดับชาต/ิพระศาสนจักรทองถิ่น ตัวแปรท่ี 51  ผูอํานวยการศูนยคําสอนรักครูคําสอน  ตัวแปรที่ 52 
ศูนยคําสอน /วิทยาลัยแสงธรรม /ศูนยอบรมคริสตศาสนธรรม  พัฒนาหลักสูตรการศึกษาอบรม          
ครูคําสอนท่ีดี มีคุณภาพ ตัวแปรที่ 53 ครอบครัวใหการสงเสริมสนับสนุนครูคําสอ น ตัวแปรที่ 115           
มีการจัดต้ังหนวยงานที่รับผิดชอบติดตาม ดูแล พัฒนา ครูคําสอนโดยตรง ในแตละเขตการ
ปกครอง/สังฆมณฑล อาจเปนเพราะผูใหขอมูลใหน้ําหนักตอปจจัยภายในโรงเรียนที่สงผลโดยตรง
มากกวาปจจัยภายนอกที่เกี่ยวของ และอาจเปนเพราะขอคําถามหรือตัวแปรที่เกี่ยวของกับป จจัย
ภายนอกดังกลาวมีไมมากนัก สงผลใหตัวแปรเหลานั้นถูกสกัดออกโดยการวิเคราะหทางสถิติ   
 

ขอเสนอแนะ 
 

 จากผลการวิจัยซึ่งพบวา องคประกอบและรูปแบบการพัฒนาครูคําสอนในโรงเรียน
คาทอลิก มีความสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎี งานวิจัย และความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ ดังนั้น 
เพื่อใหการพัฒนานครูคําสอนในโรงเรียนคาทอลิกมีการพัฒนาอยางยั่งยืน ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 
 

ขอเสนอแนะเพ่ือนําผลการวิจัยไปใช 
 1. ควรมีระบบคาตอบแทนที่ชัดเจน เหมาะสม ยุติธรรม เทาเทียมกันทั่วประเทศ มีการ
มอบสวัสดิการพื้นฐานท่ีเหมาะสมจําเปนตอการดําเนินชีวิตแ ละสวัสดิการพิเศษเม่ือครูคําสอน
เจ็บปวย/เสียชีวิต มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเปนอยูของครูคําสอนใหสมดุล มีกองทุนชวยเหลือ                 
ครูคําสอนและครอบครัว มีการสรางแรงจูงใจ โดยการมอบผลประโยชนอ่ืนๆ ทั้งดานวัตถุและ       
ดานจิตใจ มีการกําหนดเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ การพัฒนาสายอาชีพครูคําสอนท่ีชัดเจน           
มีการจัดสรรทุน /งบประมาณท่ีเพียงพอสําหรับ การฝกอบรมพัฒนาครูคําสอน และการทํางาน           
คําสอน รวมถึงมีการสรางระบบรุนพี่ดูแลรุนนอง และมีครูพี่เลี้ยง /ที่ปรึกษา /วิญญาณรักษสําหรับ     
ครูคําสอน 
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 2. ควรมีการเสริมสรางให ครูคําสอนมีความต้ังใจ เสียสละ อุทิศตนเพื่อสวนรวม มีความ
รัก ความเชื่อ วางใจ และมีความซื่อสัตยตอพระเจา ดําเนินชีวิตตามแบบอยางของพระเยซูเจา             
มีความรัก ศรัทธาในอาชีพและมีจิตวิญญาณของความเปนครู มีความรับผิดชอบในหนาที่การงาน    
มีชีวิตจิต/จิตตารมณที่ดี  มีทัศนคติที่ดี ตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษาและพัฒนาตนเองอยาง
ตอเน่ือง   
 3. ควรมีการจัดกิจกรรม อบรม ประชุม สัมมนาตางๆ ที่เปนประโยชนตอครูคําสอนอยาง
ตอเน่ือง เพื่อใหครูคําสอนมีการพัฒนาทั้งครบ ทั้งการประชุม อบรม สัมมนา ดา นพัฒนาบุคลิกภาพ 
ดานการปฏิบัติงาน การจัดการ ดานวิชาชีพ การสอนคําสอน การใชและผลิตสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ ดานพระคัมภีร ขอความเช่ือ ชีวิตจิต การจัดกิจกรรม ทัศนศึกษาและกิจกรรมอื่นๆ            
ที่เปนประโยชน และเพื่อกระตุนจูงใจครูคําสอนใหมีพลังในการทํางาน สร างสรรคงาน บรรลุตาม
เปาหมาย และเปนไปในทิศทางที่ผูบริหารและพระศาสนจักรคาทอลิกตองการ 

 4. ผูบริหารโรงเรียน ควรใหความสําคัญ สงเสริม สนับสนุนครูคําสอน /งานคําสอน มี
ความเขาใจในชีวิตครูคําสอน มีภาวะผูนําและมีระบบการบริหารงานท่ีดี  มีจิตตารมณดานคําสอน 
เปดโอกาส ใหครูคําสอนมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายและการวางแผนงานคําสอน กระจาย
อํานาจความรับผิดชอบใหครูคําสอน กําหนดภาระงานใหครูคําสอนอยางสมดุล สอดคลองกับ
ความรูและความสามารถของครูคําสอน ใหความรวมมือกับศูนยคําสอนในการพัฒนาครูคําสอน 
และสรางวัฒนธรรมองคกรที่ดี 
 5. ควรมีการสงเสริมใหครูคําสอนไดเพ่ิมประสบการณกับพระเจา ไดไตรตรอง รําพึง 
สวดภาวนา และพูดคุยกับพระเจาอยางสมํ่าเสมอ มีการเสริมสรางชีวิตจิตใหครูคําสอนอยางตอเน่ือง 
และใหครูคําสอนไดเขางเงียบ/ฟนฟูจิตใจอยางตอเน่ือง  
 6. ควรมีการจัดต้ังกลุมครูคําสอนในระดับโร งเรียน ระดับสังฆมณฑล และระดับชาติ /
ประเทศ รวมถึงควรมีการสรางความตระหนักถึงคุณคาและประโยชนรวมกันภายในกลุมครูคําสอน 

 7. ควรมีการวางแผนอัตรากําลังครูคําสอน และการวางแผนงานคําสอนอยางเปนระบบ
และตอเน่ือง มีการพัฒนาโครงสรางการบริหารจัดการงานคําสอน รวมถึงมีการพั ฒนาหลักสูตร   
การสอนคําสอนใหสอดคลองกับความตองการขององคกร ครูคําสอน และการดําเนินชีวิตใน
สังคมไทย 

 8. ควรมีสถานท่ีทํางาน /หองทํางาน /หองศาสนา /หองคําสอน /หองจิตตาภิบาล ที่มีความ
สงบเงียบ ปลอดภัย มีสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงาน  และมีสิ่ง อํานวยความสะดวก
ตางๆ ใหครูคําสอนใชในการทํางานคําสอน 
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 9. ผูบริหารระดับชาต/ิพระศานจักรทองถิ่น  ผูบริหารระดับเขตการปกครอง /สังฆมณฑล  
และผูบริหารระดับโรงเรียน ควรมีการกําหนดนโยบาย เปาหมาย และทิศทาง  งานคําสอนท่ีชัดเจน  
เปนไปได และสัมพันธสอดคลองกันในแตละระดับ รวมทั้งมีการ ประกาศนโยบาย เปาหมาย และ
ทิศทางงานสอนคําสอนใหบุคลากรทุกคนทุกระดับรับทราบรวมกัน 

 
ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรศึกษา การทดลองใชรูปแบบการพัฒนาครูคําสอนในโรงเรียนคาทอลิกกับ
โรงเรียนคาทอลิกของสังฆมณฑลและคณะนักบวช เพื่อสรุปเปนองคความรูที่สมบูรณตอไป 

2. ควรศึกษา เชิงลึกในประเด็นที่เกี่ยวของกับ ผูนําและภาวะผูนําที่สงผลตอการพัฒนา   
ครูคําสอนในโรงเรียนคาทอลิก 

3. ควรศึกษาความสัมพันธระหวางรูปแบบการพัฒนาครูคําสอนกับประสิทธิผลของ การ
จัดการศึกษาแบบคาทอลิก 

4. ควรศึกษารูปแบบการพัฒนาครูคําสอนของวัดคาทอลิก 
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