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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุํงหมาย ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ตามความคิดเห็นของครูผู๎สอนใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 2) เพื่อศึกษาการพัฒนานวัตกรรมการเรียน
การสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ๑ระหวําง
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑กับการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 กลุํมตัวอยํางเป็นครูผู๎สอนจานวน 356 คน เครื่องมือเป็นแบบมาตราสํวนประมาณคํา (Rating
Scale) 5 ระดับ สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูลได๎แกํ คําร๎อยละ คําเฉลี่ย และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช๎ทดสอบ
สมมติฐาน โดยการหาคําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ๑แบบเพียร๑สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)
ผลการวิจัย พบว่า
1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27
โดยรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวํา ด๎านการปฐมนิเทศมีระดับการปฏิบัติมาก ข๎อที่มีคําเฉลี่ยสูงสุดคือ
การแนะนาให๎บุคลากรรู๎จักผู๎บังคับบัญชา เพื่อนรํวมงาน
2.
การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 27 โดยรวมอยูํใ นระดั บมาก เมื่อ พิจารณาเป็ น รายด๎า นพบวํา ด๎ านการก าหนดจุ ด มุํง หมายการพัฒ นา
นวัตกรรมมีระดับการปฏิบัติมาก ข๎อที่มีคําเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการกาหนดเปูาหมายในการจัดทานวัตกรรม มีการกาหนด
จุดมุํงหมายการพัฒนานวัตกรรมครอบคลุมด๎านความรู๎
3. ความสัมพันธ๑ระหวํางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑กับการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียน
มัธยมศึก ษา สั ง กัด ส านัก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึก ษามั ธยมศึก ษาเขต 27 ทั้ง โดยรวมและทุ กด๎ า นมีค วามสั ม พั นธ๑ กั น อยํา งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และอยูใํ นระดับสูง
* นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ด
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ABSTRACT
The purposes of this research were : 1) to study the development of human resources in accordance with the
opinion of the teachers in secondary educational service area office 27, 2) to study the development of innovation of
teaching learning in schools of the secondary educational service area office 27, 3) to study the relationship between
human resource and the development of innovative teaching and learning in schools of the secondary educational
service area office 27 ,356 teachers. The Tool used rating scale 5 levels. Statistics were percentage, mean, and
standard deviation. The statistics used to test the hypothesis by Pearson's Product Moment Correlation Coefficient .
The results showed that :
1. The development of human resources in the schools of the secondary of Educational service area
office 27 .By overall was high to consider of the partly of the orientation was high conduct. The highest average
was suggesting the staffs to know the boss and colleague . And the lowest was about the advice of regulatory
requirements.
2. The development of teaching innovation and learning in the schools of secondary of educational
service area office 27. By overall of each sides to use the aim of the innovation that was very high target for
preparation of innovation. The purpose of the developing innovation to comprehensive knowledge and the lowest was
the aim to developing innovation of the attitude.
3. The relationship between human resource development and innovation of teaching in the schools of the
education service area office 27, as a whole could be related all the sides to get a high level of statistically
significance at .01

บทนา
กระทรวงศึกษาธิการได๎ดาเนินการปฏิรูปการศึกษาในรอบที่ 2 เพื่อให๎การศึกษาสามารถพัฒนา “คน” ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ จุดเน๎นการปฏิรูปการศึกษาคือ การเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาใหมํ โดยมีเปูาหมายเพื่อให๎คุณภาพการเรียน
ได๎มาตรฐาน การปฏิรูปการศึกษาเป็นการเปลี่ยนแปลง 4 ระบบ คือ 1) บริหาร 2) หลักสูตร 3) กระบวนการเรียนการสอน 4)
วิชาชีพครู โดยมีเปูาหมายสาคัญคือ เพื่อพัฒนาคนให๎เป็นมนุษย๑ที่สมบูรณ๑ทั้งรํางกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู๎และคุณธรรม
มีจริยธรรมและวิจารณญาณในการดารงชีวิต สามารถอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางมีความสุข (พิมพันธ๑ เดชะคุปต๑. 2545 : 122)
การปฏิรูปการศึกษาในรอบที่ 2 จะประสบผลสาเร็จหรือไมํปัจจัยสาคัญคือ ผู๎บริหารสถานศึกษาและครู เพราะกลุํมคนเหลํานี้
เป็นทรัพยากรมนุษย๑ (Human Resources) ในสถานศึกษาที่จาเป็นจะต๎องได๎รับการพัฒนา เพื่อให๎เป็นบุคคลที่มีความรู๎ ความ
ชานาญ ความเชี่ยวชาญ ในการจัดการศึกษา ครูเป็นทรัพยากรมนุษย๑ (Human Resources) ที่สาคัญอยํางยิ่งในทรัพยากร
ทางการบริหาร 4M (ได๎แกํ Man Money Materials Management) เพราะมนุษย๑มีหน๎าที่บริหารทรัพยากรอื่น ๆ หากมนุษย๑มี
สติปัญ ญาดี มีค วามสามารถสู ง มีค วามคิ ดสร๎า งสรรค๑ การปฏิบัติงานก็ จะมีประสิทธิภ าพ และประสิ ทธิ ผล (ปราชญา
กล๎าผจัญ. 2550 : 21-27) ดังที่กรมวิชาการ (2540 : 26) กลําวไว๎วํา ถึงแม๎วําโรงเรียนจะมีอาคารสถานที่ สิ่งกํอสร๎าง
หลักสูตร แบบเรียน อุปกรณ๑การเรียนการสอนที่ดีมีคุณภาพเพียงใด ถ๎าบุคลากรที่ใช๎ไมํมีศักยภาพความตั้งใจ หรือความ
พอใจที่จะทาให๎เกิดประโยชน๑สูงสุดสิ่งเหลํานี้ก็ไมํมีความหมาย การพัฒนาบุคลากรให๎มีศักยภาพสูงสุดจึงเป็นหัวใจของ
องค๑การนั้น ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 ได๎ให๎ความสาคัญแกํครู อาจารย๑ และบุคลากร
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ทางการศึกษาดังปรากฏในมาตรา 52 ถึงมาตรา 57 ที่กาหนดให๎มีการปฏิรูปครู อาจารย๑ และบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ
และเน๎นยุทธศาสตร๑การพัฒนาครูอยํางตํอเนื่องในฐานะที่เป็นกลไกในการยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็น
ผู๎ถํายทอดกระบวนการเรียนรู๎ จิตสานึก และคํานิยมที่ดใี ห๎กับเด็กซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย๑ที่สาคัญตํอการพัฒนาประเทศ
ผู๎บริหารสถานศึกษา และครูคือผู๎ที่มีบทบาทสาคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู๎บริหารสถานศึกษาจะต๎องให๎
ความสาคั ญในการพัฒนาครู และบุคลากรในสถานศึกษาซึ่งเป็น ปัจจัยที่จ ะทาให๎ก ารจัดการศึกษามีประสิทธิ ภาพสูงสุ ด
แนวทาง หรือวิธีการพัฒนาได๎แกํ การฝึกอบรม การศึกษา การพัฒนาอาชีพ การเรียนรู๎ (สุจิ ตรา ธนานันท๑. 2553 : 21)
วิธีการเหลํานีจ้ ะทาให๎บุคคลมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในด๎านทักษะ ความรู๎ ความชานาญในการจัดการเรียนการสอน ซึ่ง
พศิน แตงจวง (2554 : 283-284) กลําวไว๎วํา ครูจะต๎องใฝุหาความรู๎ด๎านเทคนิควิธีสอน (Technical Skills) อยูํเสมอ ครู
สามารถนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช๎อยํางเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให๎นักเรียนได๎รับผล ประโยชน๑จากกิจกรรมการเรียนการ
สอนมากที่สุด ครูมีการพัฒนารูปแบบ/เครื่องมือ/กิจกรรม การวัดผลประเมินผลให๎มีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนารูปแบบ
เครื่องมือ หรือเทคนิควิธีสอน ก็คือการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน ซึ่งประภาพรรณ เส็งวงศ๑ (2553, หน๎า 37) กลําว
ไว๎วํา ในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนประกอบด๎วยกระบวน การที่สาคัญคือ การศึกษาหลักการ ทฤษฎี และ
วิเคราะห๑หลักสูตรที่เกี่ยวข๎องกับนวัตกรรมเพื่อนาไปกาหนดจุด มุงํ หมายการพัฒนาหรือสร๎างนวัตกรรม แล๎วจึงออกแบบ การ
พัฒนาหรือสร๎างนวัตกรรม นานวัตกรรมที่พัฒนาหรือสร๎างขึ้นไปตรวจสอบคุณภาพของนวัตกรรมโดยผู๎เชี่ยวชาญ และนาไป
ทดลองจัดการเรียนการสอน เก็บรวบรวมข๎อมูลการใช๎นวัตกรรมมาหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม นามาปรับปรุงแก๎ไข
จุดบกพรํองเมื่อปรับปรุงแก๎ไขจนได๎นวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพก็นาไปใช๎ในสถานการณ๑การเรียนการสอนจริง เพื่อประเมินผล
การใช๎นวัตกรรมการเรียนการสอนตํอไป
จากการประเมินคุณภาพการศึกษารอบที่สอง (2549 – 2553) ในมาตรฐานด๎านครู และมาตรฐานด๎านผู๎บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 ทั้งโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญํ
ได๎รับการรับรองจากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค๑การมหาชน) ทุกโรงเรียนแตํมาตรฐาน
ด๎านผู๎เรียนในมาตรฐานที่ 4 ผู๎เรียนมีความสามารถในการคิดอยํางเป็นระบบ คิดสร๎างสรรค๑ ตัดสินใจแก๎ปัญหาได๎ อยํางมีสติ
สมเหตุผล และ มาตรฐานที่ 5 ผู๎เรียนมีความรู๎และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร (สานักทดสอบทางการศึกษา สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2554, หน๎า 6-7) ไมํได๎รับการรับรองจากสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมิน คุ ณภาพการศึก ษา (องค๑ ก ารมหาชน) ซึ่ง สาเหตุ ที่ทาให๎ โ รงเรี ย นสํ วนใหญํ ไมํได๎ รับการรั บรองใน
มาตรฐานที่ 4 และมาตรฐานที่ 5 คื อ ครู ข าดการใช๎ ส่ื อ นวั ต กรรมมาใช๎ ใ นการถํ า ยทอดความรู๎ และเพิ่ ม พู น ทั ก ษะ
ประสบการณ๑ และสร๎างสถานการณ๑การเรียนรู๎ให๎แกํผู๎เรียน รวมทั้งครูขาดการกระตุน๎ ให๎เกิดการพัฒนาศักยภาพทางความคิด
(บทสรุปผู๎บริหาร สมศ. : http://www.onesqa.or.th/onesqa/th/Report/index.php) จากข๎อเสนอดังกลําวผู๎บริหารสถานศึกษา
จึงจาเป็นต๎องแสวงหาวิธีการพัฒนาครูให๎มีทักษะ ความรู๎ความสามารถ และความชานาญในการพัฒนานวัตกรรมการเรียน
การสอน เพื่อให๎ครูมกี ารพัฒนาผู๎เรียนด๎วยสื่อนวัตกรรม เทคนิค วิธีการที่หลากหลาย และสามารถพัฒนาผู๎เรียนได๎อยํางเต็ม
ศักยภาพ
ดังนั้นผู๎วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความ สัมพันธ๑ระหวํางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑กับการพัฒนา นวัตกรรม
การเรียนการสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 วําการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย๑ในสถานศึกษาเป็นอยํางไร การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนเป็นอยํางไร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑กับการ
พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนมีความสัมพันธ๑กันหรือไมํ เพื่อผลที่ได๎ จากการศึกษานี้จะนาไปใช๎ประโยชน๑ในการพัฒนา
สถานศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 ให๎ดียิ่งขึ้น
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ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27
2. เพื่อศึกษาการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 27
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ๑ระหวํางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑กับการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27

กรอบความคิดของการวิจัย
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ และการพัฒนานวัตกรรมการเรียน
การสอน ผู๎วิจัยได๎สรุปกรอบการวิจัย ดังนี้
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
1. การปฐมนิเทศ
2. การฝึกอบรมและพัฒนา
3. การพัฒนาอาชีพ
4. การรักษาวินัย

1.
2.
3.
4.
5.

การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
การศึกษาหลักการ ทฤษฎี และวิเคราะห๑หลักสูตร
การกาหนดจุดมุงํ หมายการพัฒนานวัตกรรม
การออกแบบการพัฒนานวัตกรรม
การตรวจสอบคุณภาพของนวัตกรรม
การประเมินผลการใช๎นวัตกรรม

ภาพประกอบ กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีการดาเนินงานวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร ได๎แกํ ครูผู๎สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 ปี
การศึกษา 2555 จานวน 2,583 คน (ข๎อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปี 2555 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต
27 ข๎อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2555)
2. กลุํมตัวอยําง ได๎แกํ ครูผู๎สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27
ปีการศึกษา 2555 กาหนดขนาดกลุํมตัวอยําง จากการเปิดตารางสาเร็จรูปของเคร็จซี่ และมอร๑แกน (Krejcie and Morgan)
(บุญชม ศรีสะอาด และคณะ. 2553 : 34-35) ได๎กลุมํ ตัวอยําง จานวน 356 คน นามาสุํมแบบแบํงชั้นภูมิ (Stratified Random
Sampling)
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลเป็นเครื่องมือที่ผู๎วจิ ัยได๎สร๎างและพัฒนาจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข๎อง เครือ่ งมือที่ใช๎ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) แบํงเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข๎อมูลพืน้ ฐาน ของผู๎ตอบเป็นลักษณะแบบตรวจสอบรายการ (Check-list)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑เป็นแบบมาตราสํวนประมาณคํา (Rating Scale)
5 ระดับ
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ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน เป็นแบบมาตราสํวนประมาณคํา
(Rating Scale) 5 ระดับ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผู๎วิจัยทาหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมข๎อมูลจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอ็ดถึงผู๎อานวยการสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 เพื่อขอความรํวมมือในการออกหนังสือไปยังผู๎บริหารสถานศึกษา เพื่อทาการเก็บรวบรวม
ข๎อมูล
2. ผู๎วิจัยนาหนังสือขออนุญาตการเก็บรวบรวมข๎อมูลจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27
พร๎อมแบบสอบถามถึงโรงเรียนกลุํมตัวอยําง และขอความอนุเ คราะห๑ให๎ตอบแบบสอบถาม เพื่อเป็นข๎อมูลในการวิจัยครั้งนี้
ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข๎อมูลระหวําง วันที่ 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 10 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2556
3. เมื่อครบกาหนดเวลาตามที่นัดหมาย ผู๎วิจัยเดินทางไปขอรับแบบสอบถามที่โรงเรียนกลุํมตัวอยําง และขอ
ความอนุเคราะห๑ให๎นาสํงที่กลํองรับหนังสือโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 เป็น
บางสํวน แล๎วจึงนามาตรวจสอบความสมบูรณ๑ของแบบสอบถามด๎วยตนเอง
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ข๎อมูลแสดงเกี่ยวกับข๎อมูลพืน้ ฐานของผู๎ตอบแบบสอบถามของกลุํมตัวอยํางใช๎วิธีหาคําร๎อยละ (Percentage)
2. ข๎อมูลแสดงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ ตามความคิดเห็นของครูผู๎สอนวิเคราะห๑ โดยหาคําเฉลี่ย ( x ) และ
สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3. ข๎อมูลแสดงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนตามความคิดเห็นของครูผู๎สอนวิเคราะห๑โดยหาคําเฉลี่ย
( x ) และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
4. การวิเคราะห๑ความสัมพันธ๑ระหวํางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑กับการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
โดยใช๎คําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ๑แบบเพียร๑สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)

สรุปผลการวิจัย
1.
ครูผู๎สอนเห็นวํา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 27 โดยรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา ทุกด๎านมีการปฏิบัติอยูํในระดับมาก สรุปได๎
ดังนี้ ด๎านที่ 1 การปฐมนิเทศ ทุกข๎ออยูํในระดับมาก ข๎อที่มีการปฏิบัติสูงสุด คือ การแนะนาให๎บุคลากรรู๎จักผู๎บังคับบัญชา
เพื่อนรํวมงานและต่าสุดคือการแนะนาเกี่ยวกับ ข๎อกาหนดกฎระเบียบ ข๎อบังคับ ด๎านที่ 2 การฝึก อบรมและพัฒนาทุกข๎ออยูํ
ในระดับมาก ข๎อที่มีการปฏิบัติสูงสุดคือ การสํงเสริมให๎บุคลากรเข๎ารับการฝึกอบรมและพัฒนา และต่าสุดคือการติดตาม
ผลงานหลังการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทุกครัง้ ด๎านที่ 3 การพัฒนาอาชีพ ทุกข๎ออยูใํ นระดับมาก ข๎อที่มีการปฏิบัติสูงสุด
คือ การสํงเสริมให๎บุคลากรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ การสํงเสริมให๎ บุคลากรไปศึกษาดูงาน เพื่อนามาพัฒนา
ตนเอง และต่าสุดคือ การนิเทศการปฏิบัตงิ านโดยผู๎บริหารอยํางสม่าเสมอ ด๎านที่ 4 การรักษาวินัย ทุกข๎ออยูํในระดับมาก ข๎อ
ที่มีการปฏิบัติสูงสุด คือ การกาหนดระเบียบ คาสั่ง หรือข๎อบังคับตามกฎหมาย และต่าสุดคือ การดาเนินการทางวินัยเมื่ อ
บุคลากรประพฤติผิดระเบียบ ข๎อบังคับ
2. ครู ผู๎สอนเห็นวํา การพัฒ นานวัต กรรมการเรีย นการสอนในโรงเรีย นมั ธยมศึก ษา สัง กัด สานั กงานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 โดยรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวํา ทุกด๎านมีการปฏิบัติอยูํในระดับมาก
สรุปได๎ดังนี้ ด๎านที่ 1 การศึกษาหลักการ ทฤษฎี และวิเคราะห๑หลักสูตรทุกข๎ออยูใํ นระดับมาก ข๎อที่มีการปฏิบัติสูงสุด คือ การ
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วิเคราะห๑หลักสูตร คาอธิบายรายวิชารวมทั้งมาตรฐานการเรียนรู๎ และต่าสุดคือ การสารวจปัญหาของผู๎เรียนอยํางรอบด๎าน
การวิเคราะห๑ปัญหาด๎านการเรียนรู๎ของผู๎เรี ยนอยํางเป็นระบบ ด๎านที่ 2 การกาหนดจุดมุํงหมายการพัฒนานวัตกรรม ทุกข๎อ
อยูํในระดับมาก ข๎อที่มีการปฏิบัติสูงสุดคือ การกาหนดเปูาหมายในการจัดทานวัตกรรม การกาหนดจุดมุํงหมายการพัฒนา
นวั ต กรรมครอบคลุ ม ด๎ า นความรู๎ และต่ าสุ ด คื อ การก าหนดจุ ด มุํง หมายการพั ฒ นานวั ต กรรม ครอบคลุ ม ด๎ า น ทั ก ษะ
กระบวนการ ด๎านที่ 3 การออกแบบการพัฒนานวัตกรรมทุกข๎ออยูํในระดับมาก ข๎อที่มีการปฏิบัติสูงสุดคือ การออกแบบ
โครงสร๎างของนวัตกรรมที่เหมาะสมกับผู๎เรียน และต่าสุดคือ การกาหนดขอบขํายของการใช๎นวัตกรรมการออกแบบการ
ทดลองหาคุณภาพของนวัตกรรมอยํางเป็นระบบ ด๎านที่ 4 การตรวจ สอบคุณภาพของนวัตกรรมทุกข๎ออยูใํ นระดับมาก ข๎อที่มี
การปฏิบัตสิ ูงสุดคือ การใช๎เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข๎อมูลเพื่อประเมินผลการใช๎นวัตกรรม และต่าสุดคือ การตรวจสอบ
นวัตกรรมการเรียนการสอนโดยผู๎เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ๑ ด๎านที่ 5 การประเมินผลการใช๎นวัตกรรมทุกข๎ออยูํในระดับมาก
ข๎อที่มีการปฏิบัตสิ ูงสุดคือ การสร๎างบรรยากาศที่เอื้อตํอการนานวัตกรรมไปใช๎ และต่าสุดคือ การจัดเตรียมนักเรียนในการนา
นวัตกรรมไปใช๎ในชั้นเรียน การเขียนรายงานผลการใช๎นวัตกรรม
3. ความสัมพันธ๑ระหวํางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑กับการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 ทั้งโดยรวมและทุกด๎านมีความสัมพันธ๑ทางบวก อยํางมีนัยสาคัญทาง
สถิตทิ ี่ระดับ 0.01 และอยูํในระดับสูง r =0.67 นอกจากนี้ยังพบวํา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ทั้งโดยรวมและรายด๎านแตํละ
ด๎านมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เชํนเดียวกันโดยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ด๎านการพัฒนาอาชีพ มีความสัมพันธ๑กับ
การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอยูํในระดับสูง r = 0.64 ด๎านการรักษาวินัยมีความสัมพันธ๑กับการพัฒนานวัตกรรม
การเรียนการสอนอยูํในระดับสูง r=0.62 โดยรวมทุกด๎านมีความสัมพันธ๑กันทางบวกอยูํในระดับต่าถึงระดับสูง (0.39 ≤ r ≤
0.67)

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
การวิจัยความสัมพันธ๑ระหวํางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑กับการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามั ธยมศึกษาเขต 27 ผู๎วิจัยมีข๎อเสนอแนะตํอบุคคล หนํวยงาน ที่มีหน๎าที่จัด
การศึกษา ดังนี้
1.1 ผู๎บริหารสถานศึกษา ครูผู๎สอนควรพัฒนาตนเองในด๎านความรู๎ความเชี่ยวชาญ ทักษะการปฏิบัติงาน
รวมทั้งทัศนคติที่ดใี นการปฏิบัตงิ านอยํางสม่าเสมอเพื่อให๎สามารถนาความรู๎มาพัฒนาหรือสร๎างนวัตกรรมการเรียนการสอน
ให๎เหมาะสมกับผู๎เรียนสํงผลตํอคุณภาพของผู๎เรียน
1.2 วิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ที่ผู๎บริหารสถานศึกษาควรจะนามาใช๎ในการพัฒนาครูและบุคลากรใน
สถานศึกษาคือ การปฐมนิเทศ การฝึกอบรมและพัฒนา การพัฒนาอาชีพ และการรักษาวินัย
1.3 กระบวนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนที่ผู๎บริหารสถานศึกษาครูผู๎สอนควรจะนามาใช๎ใน
การพัฒนาหรือสร๎างนวัตกรรมคือ การศึกษาหลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข๎อง และวิเคราะห๑หลักสูตร การกาหนดจุด
มุํ ง หมายของการพั ฒ นานวั ต กรรม การออกแบบการพั ฒ นานวั ต กรรม การตรวจสอบคุ ณ ภาพของนวั ต กรรม และ
การประเมินผลการใช๎นวัตกรรม
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2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป
2.1 ควรทาการวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ๑ระหวํางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู๎เรียน
2.2 ควรทาการวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ๑ระหวํางการการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู๎เรียน
2.3 ควรทาการวิจัยเกี่ยวกับการนิเทศติดตามกับการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนของครู
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