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การพัฒนาตนเอง สาคัญอย่างไรในชีวติ และการทางาน
How important o f Self-development to your life and work
อัจศรา ประเสริฐสิน 1

บทคัดย่อ
การพัฒนาตนเองคือ การกระทําที่เสริมสรางความรู ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะตาง ๆ
ใหแกตนเอง เพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยอาศัยวิธีการ กระบวนการ และขั้นตอนตาง ๆ
ซึ่งอาจจะมีทั้งในกรณีที่กระทําดวยตนเองหรือไดรับการสนับสนุนจากองค์กรดวย วงจรการพัฒนาตนเอง
ประกอบดวย 4 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 วงจรการพัฒนาเริ่มดวยสิ่งที่ทําใหเกิดความวิตกกังวลอยางแทจ ริง ขั้นที่ 2
การใชความคิดเกี่ยวกับปัญหา ขั้นที่ 3 แนวทางการพัฒนา และขั้นที่ 4 การนําแนวทางการพัฒนามาปฏิบัติ
จะเห็นไดวา มนุษย์ทุกคนเกิดมาพรอมกับความดี มีคุณคาในตนเอง มีความสามารถที่จะเป็นผูนําตนเองได
มีแนวโนมที่จะพัฒนาตนเองตรงตามสภาพเป็นจริงตรงกับที่ Roger ไดอธิบาย Self 3 Self คือ Ideal Self
เป็นตัวตนที่อยากจะเป็น Perceive Self เป็นตัวตนที่รับรูวาตนเป็น ซึ่งอาจจะตรงหรือไมตรงกับความเป็น
จริงก็ได และ Real Self ตัวตนที่เป็นจริง ซึ่ง Roger กลาววา การที่บุคคลไมสามารถเขาใจตนเองได มีปม
ดอยรูสึกวาตนเองไรคุณคา สูคนอื่นไมได หรือยังไมสามารถพัฒนาไปถึง Self-Actualization ไดนั้นเป็นเพราะวา
การรับรู Self ทั้ง 3 ของเขานั้นไมสอดคลองกันนั่นเอง
คาสาคัญ การพัฒนาตนเอง ชีวิตและการทํางาน

Abstract
Self-development is an action that heightens the knowledge skill performance and attribute.
It helps to increase work performance by using methodology process and many steps that act by
yourselves or supporting from your organization. Circle of self-development consist of 4 steps were
(step 1) development circle started with really origin of anxiety (step 2) thinking about the problem
(step3) development guideline and (step 4) practice accord with development guideline. Everyone
born with goodness, valuable, be able to lead and trend to develop themselves with actual condition
that accord with the explanation of Roger. Self 3 Self consist of Ideal self was self that we want to
be, Perceive Self was self that we recognize may be real or unreal and Real Self was true self that
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Roger said “misunderstood in yourselves, feel weak and worthless or cannot develop yourselves to
Self-Actualization because Self 3 Self not accord together”.
Keyword: Self-development, importance, life and work

บทนา
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การพัฒนาตนเองประกอบดวยคํา 2 คํา คือ “การพัฒนา” (Development) หมายถึงการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น เจริญขึ้น และคําวา “ตน” (Self) หมายถึงบุคคล ดังนั้นการพัฒนาตนเอง
จึงหมายถึง การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลนั้นใหดีข้นึ มีความเจริญกาวหนา โดยมีผูใหความหมายของ
การพัฒนาตนเองไวดังนี้
Boydell (1985) กลาววา การพัฒนาตนเองคือความพยายามทําสิ่งตางๆ ใหสําเร็จดวยตนเอง
ซึ่งเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงสวนตัว มีความสามารถใหมๆ มีความคิดเห็นแตกตางไปจากเดิมมีความรูสึก
ใหมเกิดขึ้น ทําใหรูสกึ วาเป็นคนดีข้นึ
Swansburg (1968) ไดกลาวถึงการพัฒนาตนเองวา หมายถึง การศึกษาของบุคคลเพื่อตองการ
พัฒนาตนเองใหมคี วามรู เพื่อปรับปรุงตนใหกา วหนาทางวิชาการ และสนองความอยากรูอยากเห็นของตน
การพัฒนาตนเองเป็นการเรียนรูที่ผูเรียนเรียนดวยตนเอง สามารถปรับปรุงแกไขตนเองใหเจริญงอกงาม
ทั้งดานประสิทธิภาพในการทํางานดานปัญญา และคุณภาพ ดวยการทํางานหรือดํารงชีวติ อยางมีจุดหมาย
Megginson และ Pedler (1992) กลาววา การพัฒนาตนเองเป็นการที่ผูเรียนรูไดตัดสินใจดวย
ตนเองในการเลือกวาจะเรียนอะไร เรียนเมื่อไร และจะเรียนอยางไรเพื่อใหเกิดการพัฒนาทักษะ ความรู
และความสามารถในการทํ า งานซึ่ง การเลื อกการพั ฒ นาตนเองยอ มสง ผลตอ การปฏิบัติ ง านในความ
รับผิดชอบของตนเองดวย
สําหรับการพัฒนาตนเองของครูหรือการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนนั้น มีผูใหความหมายไว ดังนี้
Guff (1975) กลาววา การพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยนั้น มุงที่การพัฒนาความกาวหนา
ของบุคลากรในดานความรูทักษะ การรับรู และเทคนิคตางๆ ในการเรียนการสอน รวมทั้งสงเสริม
ความสัมพันธ์กับนักเรียนนักศึกษาและเพื่อนรวมงาน ครูอาจารย์จึงมีความจําเป็นที่จะตองปรับปรุง
สมรรถภาพในการทํ า งานการถ ายทอดความรู เพิ่ม ความสนใจและความสามารถประจํ า ตั ว
โดยเฉพาะในเรื่องของการเรียนการสอน เพื่อชวยพัฒนาความกาวหนาในวิชาชีพของตน
Duffy & Mullally (1978) กลาววา การพัฒนาครูอาจารย์เป็นกระบวนการพัฒนาความกาวหนาใน
ดานวิชาชีพของอาจารย์ และการปรับปรุงการเรียนการสอนใหดียิ่งขึ้น
จากนิยามที่ไดกลาวมานี้สามารถสรุปไดวา การพัฒนาตนเอง หมายถึง การกระทําที่เสริมสราง
ความรู ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะตางๆ ใหแกตนเอง เพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัตงิ าน โดยอาศัยวิธีการ กระบวนการ และขั้นตอนตางๆ ซึ่งอาจจะมีทั้งในกรณีที่กระทําดวยตนเองหรือ
ไดรับการสนับสนุนจากองค์กรดวย
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แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตนเอง
ความเชื่อพื้นฐานของบุคคลในการพัฒนาคน เป็นสิ่งสําคัญที่ชวยสงเสริมใหการพัฒนาตนเอง
ประสบความสําเร็จ Boydell (1985) มีแนวคิดวา การพัฒนาตนเองเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลง
สวนบุคคล ความสามารถและความรูสึกใหมๆ ที่เกิดขึ้น มีความคิดเห็นแตกตางไปจากเดิม ซึ่งสิ่งเหลานี้
เป็นการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาดวยตนเอง และไดเสนอวงจรการพัฒนาตนเองไวดังภาพ

1.ความวิตกกังวล
อย่างแท้จริง

4.นาวิธีการใหม่
ไปทดลองกระทา

2.การสังเกต การคิด
ไตร่ตรอง

3.การคิดใหม่ / ตั้งใจใหม่
วิธีการใหม่
ภาพที่ 1 วงจรการพัฒนาตนเองของ Boydell (1985)
ขั้นที่ 1 วงจรการพัฒนาเริ่มดวยสิ่งที่ทําใหเกิดความวิตกกังวลอยางแทจริง อาจเป็นปัญหาหรือ
งานซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่แปลกใหม ยุง ยาก สิ่งที่เกิดขึ้นโดยไมคาดหวัง
ขั้นที่ 2 การใชความคิดเกี่ยวกับปัญหาหรือสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นการคนหาคําอธิบายหาหนทางที่
เป็นไปได บางครัง้ อาจตองนําไปถกปัญหากับบุคคลอื่นดวย
ขั้นที่ 3 แนวทางการพัฒนาคือ การคิดใหม รวมทั้งการรับรูตนเองและสิ่งรอบตัวใหมความแปลก
ใหมน้ีอาจเกิดขึ้นไดกับความคิด ความรูสึก และความมุงมั่น โดยอาจเกิดไดกับอยางใดอยางหนึ่งหรือทั้ง
สามอยางพรอมกัน การใชความคิดสามารถนําไปสูวิธีการใหมๆ เชน แนวคิด ทัศนคติ แนวคิดความเชื่อ
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คานิยม มีการพัฒนาการรับรูและตระหนักในความรูสึกดังกลาวรวมทั้งความสามารถในการแสดงออกทํา
ใหไดผลลัพธ์คอื แรงกระตุน ทักษะ นิสัย ความมุงมั่น หรือความตัง้ ใจใหมเกิดขึ้น
ขั้นที่ 4 การนําแนวทางการพัฒนามาปฏิบัติ โดยการลองนําความคิดเห็นใหมๆ ไปใช ทํางานดวย
ความรูสกึ นึกคิดและมีจุดมุง หมาย เมื่อเหตุการณ์ดําเนินไปดวยดีจึงหมายความวา มีการพัฒนาเกิดขึ้น
นอกจากนี้ Boydell (1985) ไดกําหนดวิธีการพัฒนาตนเองไวหลายวิธี วิธีการสวนใหญตองอาศัย
เวลานาน และยังตองทําหลายๆ ครั้ง จึงจะเห็นผลโดยแบงเป็นวิธีและกิจกรรมในการพัฒนาตนเอง ดังนี้
1. วิธีการพืน้ ฐานในการพัฒนาตนเอง จะประกอบไปดวย 9 กิจกรรม คือ
1.1 การจดบันทึกสวนตัว (Personal journal) การจดบันทึกสวนตัวเพื่อพัฒนาตนเองเป็นประโยชน์
อยางยิ่งโดยอาจบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแตละวันบันทึกการนัดหมายภารกิจสําคัญๆ เพื่อกันลืม บันทึก
ผลงานความสําเร็จในดานตางๆ หรือบันทึกความคิดทุกอยางที่เกิดขึ้นอยางฉับพลัน ขณะที่จดบันทึก
ประจําวันแตละครั้งจะเป็นการชวยใหไดพิจารณาถึงการพัฒนา และเนนสิ่งที่เกิดขึ้นไปในตัว นอกจากนี้
ยังอาจกลับไปสํารวจหาแนวทาง แนวความคิด รูปแบบ และความคืบหนาเพื่อการพัฒนาตนเองตอไปได
ดวย จึงนับเป็นวิธีการที่จําเป็นมาก
1.2 การพิจารณายอนหลัง (Backwards review) การพิจารณายอนหลังถึงเหตุการณ์แตละวัน
เป็นสิ่งสําคัญที่ บุคคลควรพิจารณาถึงเหตุการณ์ที่สิ้นสุ ดลงในแตละวัน มี การทบทวนถึงพฤติ กรรมที่ได
ประพฤติปฏิบัติในวันนั้น โดยเริ่มจากพฤติกรรมลาสุด ณ เวลาที่เริ่มคิดพิจารณาทบทวนยอนหลังขึ้นไป
จนกระทั่งถึงเวลาที่ตื่นนอนตอนเชา เชน อาจจะเริ่มพิจารณาทบทวนยอนหลัง เมื่อเวลาที่เลิกงาน เมื่อกลับ
ถึงที่พัก หรือเมื่อกอนจะเขานอน ยอนหลังขึ้นไปจนถึงเวลาที่ต่ืนนอนการพิจารณาทบทวนยอนหลังถึง
เหตุการณ์ในแตละวัน เป็นการคิดพิจารณาถึงพฤติกรรม ความรูสึก และเหตุผลทั้งทางดานบวก ดานลบ
ของตนเอง รวมทั้งผลกระทบตอสิ่งรอบขางทั้งบุคคล สังคม สิ่งแวดลอม หากไดพิจารณาทบทวนยอนหลัง
อยางสม่ําเสมอเป็นกิจวัตรแลว จะพบวาการกระทําดังกลาวนี้ ไมเพียงแตทําใหสํานึกเห็นภาพของตนเอง
วาไดประพฤติปฏิบัติอยางไร และมีเหตุผลอยางไรเทานั้น แตยังชวยใหมีโอกาสพัฒนาความคิดอยางมี
เหตุผลนอกจากนั้นยังชวยพัฒนาความจํา เป็นการบังคับตนเองใหมรี ะเบียบวินัยและความตัง้ ใจ
1.3 การทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้น (Reflecting on things that happen) วงจรการพัฒนาเป็นกระบวนการ
ทําใหประสบการณ์ที่ผานมามีความหมายเพื่อนําไปสูการเรียนรูและการพัฒนา โดยคิดถึงประสบการณ์ที่
ผานมาอยางไตรตรองทบทวนในสิ่งที่เกิดขึน้ การบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะมีความตอเนื่องในสิ่งที่เกิดขึ้น
โดยเนนประเด็นตอไปนี้คอื เหตุการณ์สําคัญที่เกิดขึ้นในแตละวัน ความขัดแยง ความสําเร็จ ความลมเหลว
การตัดสินใจที่สําคัญสิ่งที่ดที ี่ไดรับฟังมาหรือผูอื่นกระทําตอตนเอง ความรูสกึ ทุกอยางที่มี แลวหาจุดสําคัญ
ดวยการสังเกตุ วาเกิดอะไรขึ้น ตนเองคิดหรือรูสึกอยางไร ตองการทําอะไรและไดทําอะไรลงไป ผูอ่ืน
ที่เกี่ยวของ คิดและรูสึกอยางไร เมื่อบันทึกเป็นเวลาพอสมควรแลวใหยอนกลับอานดูวา มีรูปแบบหรือ
แนวทางใดเกิดขึ้นที่สามารถเรียนรูจากสิ่งที่ผูเกี่ยวของทําไวไดบาง
1.4 การพัฒนาจิตใตสํานึก (Listening to your inner self and self counselling: Intuition) นอกจาก
ความคิดและทัศนคติแลวบุคคลยังมีจิตใตสํานึกซึ่งเป็นความคิดเห็น ความรู ความสามารถและใหคําแนะนําแก
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ตนเองไดตลอดเวลา โดยเฉพาะเมื่อตองเผชิญการตัดสินใจที่ยากลําบาก หรือจําเป็นตองเลือกทางใดทาง
หนึ่งก็จะสามารถสรางความกลาจากภายในตนไดจากวิธีตอไปนี้ คือ ปลอยใหปัญหาผานเลยไป มีสมุด
บันทึกติดตัว การตรวจสอบแรงจูงใจฟังความคิด ความรูสึก และความมุงมุนของตนเองพูดกับตัวเอง หรือ
ใชวธิ ีการหยุดเงียบ
1.5 ความกลาในการลองสิ่งใหม (Courage to try out new things) คุณสมบัติสําคัญประการ
หนึ่งในการพัฒนาตนเองคือความกลาการพัฒนาความกลาวิธีหนึ่งคือการใหผูอ่นื รวมรับรูปัญหาใหกําลังใจ
และสรางความตัง้ ใจที่แนวแนใหตอเนื่องกัน เป็นผลสะทอนจากการทํางานเป็นกลุม การรับฟังปัญหาและ
วิธีแกปัญหาของผูอ่ืนของผูอ่ืนอาจทําใหเกิดแรงบันดาลในอยางมากการสรางความกลาใหเกิดขึ้นไดคือ
สํารวจสิ่งที่คดิ วาเสี่ยงหรือกลัวในการกระทําสิ่งใดเชน กลัวการทําลายสัมพันธภาพ การพิจารณาถึงความ
กลัวโดยละเอียดอาจชวยใหเกิดประโยชน์มาก โดยจะเนนวาแมจะไมดีนักแตไมนากลัวจนเกินไปเชนนี้แลว
จะทําใหมีความกลา และความมุงมั่นที่จะทําได
1.6 การทดลองความประพฤติรูปแบบใหม (Experimenting with new behaviours) การพัฒนา
ที่ดีคือ พยายามลองทําสิ่งตางๆ ดวยวิธีใหมอยางรอบคอบทําใหบุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การพัฒนาไมอาจเกิดขึ้นไดถาไมมีการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นไดจากการประเมินตนเอง
หรือศึกษาขอความที่จดในบันทึกประจําวัน หรือจากคําวิจารณ์ของผูรวมงานทําใหอยากเปลี่ยนพฤติกรรม
ที่แตกตางจากเดิม แตจําเป็นตองมีความมุงมั่นและความกลาเพียงพอ เชน การเปลี่ยนประเภทหนังสือ
ที่อานประจํา เปลี่ยนพฤติกรรมในชีวติ ประจําวัน ลองพูดกับคนแปลกหนาอยางนอยหนึ่งคนตอวัน จะทําให
มีการพัฒนาตนเองในดานตางๆ ไดการจดบันทึกสําหรับวิธีการนีเ้ ป็นการเนนถึงการเปลี่ยนแปลง สิ่งที่ไดทํา
ตางไปจากเดิมทุกวัน จะชวยใหเห็นการพัฒนาความสามารถดานการเปลี่ยนแปลงอันเป็นสิ่งสําคัญยิ่ง
สวนหนึ่งของการพัฒนาตนเอง โดยเฉพาะอยางยิ่งบุคคลที่มคี านิยมแบบอนุรักษ์นยิ มซึ่งเป็นอุปสรรคสําคัญ
ตอการพัฒนาตน
1.7 การปรับปรุงพลังความตั้งใจ (Improving your will-power) พลังตั้งใจที่เขมแข็งเป็นสิ่งจําเป็น
สําหรับการพัฒนา และเป็นผลของการพัฒนาดวย ซึ่งสามารถทําใหแข็งแกรงไดดวยการฝึกใชเป็นประจํา
ควรพิจารณาวาตนเองเกิดพลังตั้งใจมากนอยเมื่อใด มีรูปแบบอยางไร มีผลมาจากผูอ่ืนหรือไม เวลาใด
หรือมาจากสาเหตุใด เชน ความกดดันในสถานที่ทํางานจากความเหน็ดเหนื่อย จะวิเคราะห์ไดลึกยิ่งขึ้นโดย
จดบันทึกสถานการณ์ และเวลาที่เกิดความเขมแข็งและเมื่อออนแอการพัฒนาพลังตั้งใจบางอยางตองใช
ความพยายามในการตัง้ ใจทํามากพอควรเชน ไมพูดในสิ่งที่ถูกยั่วยุใหพูด หรือถาตองการทําอะไรบางอยาง
ในทันที
ใหเลื่อนกําหนดออกไปกอน หรือถาตองการเลื่อนกําหนดบางอยางใหทําทันที หรือการลองทํา
บางสิ่งที่กลัวสถานการณ์เหลานีล้ วนเป็นโอกาสที่เหมาะแกการแสดงพลังตัง้ ใจจนในที่สุดจะทําใหมีกําลังใจ
ที่แข็งแกรงขึ้นเอง ทําใหพรอมที่จะปฏิบัตหิ นาที่ตามปกติไดดแี ละมีประสิทธิภาพ
1.8 การเปิดใจใหกวาง (Keeping an open mind) เมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่มีผูไมเห็นดวยให
ถามตนเองวาเปิดใจกวางหรือมีความลําเอียงอยูหรือไม ใหมองสถานการณ์จากแงคิดบุคคลนั้นใหมาก
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พยายามเขาใจวาทําไมเขาจึงมีทรรศนะเชนนั้น และทัศนะดังกลาวมีความหมายตอเขาอยางไร นอกจากนี้
ยังอาจถามตนเองวาทําไมถึงไมเห็นดวยกับบุคคลนั้นเป็นความรูสึกที่มีตอตัวบุคคลมากกวาความคิดเห็น
หรือไม วิธีน้ีอาจทําใหเป็นคนใจกวางกับผูอ่ืนไดมากขึ้น มองเห็นทัศนคติไดมากกวาหนึ่งดานการเปิดใจ
ใหกวางเป็นการแสดงความรูสึกที่เป็นกลาง เพื่อยอมรับกระแสความคิดตางๆ คือ ไมโอนออนผอนตาม
ผูอ่ืนอยางงายๆ ซึ่งเป็นการแสดงความใจกวางเกินไป ในทางตรงกันขามก็ไมควรจะยึดมั่นจนเกิดความ
ลําเอียง หรือมีอคติตอ สิ่งตางๆ อยางหนักแนน เป็นการแสดงถึงความเป็นคนใจแคบ ดังนั้น ควรจะฝึกการ
เปิดใจใหกวางเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับผูอ่ืน จะชวยพัฒนาใหเป็นคนที่มีใจกวางมากขึ้น กิจกรรมนี้หากทํา
รวมกับผูอื่นจะเป็นการดีโดยเฉพาะผูที่ไมเห็นดวย หรือนําหัวขอที่มีความคิดเห็นไมตรงกันมาสนทนา
1.9 การจัดการกับสวนดีและสวนเสีย (Working with your higher and lower selves) สวนดี
และสวนเสียที่มีอยูใ นตัวบุคคลตามธรรมชาติจะสงผลกระทบตอสิ่งที่กระทําและลักษณะวิธีการกระทําของ
บุคคล การรูถึงวิธีปฏิบัติใหถูกตองจะเป็นประโยชน์มากที่สุดในการพัฒนาตนเอง โดยเขียนลักษณะนิสัย
พื้นฐาน เชน บุคลิก อุปนิสัย และทัศนคติ ทั้งที่เป็นสวนดีและสวนเสียไวเทาๆ กัน แลวกลับมาอานซ้ําหลาย
หนเพื่อใหเกิดภาพพจน์กวางๆ จะเห็นสวนประกอบสําคัญภายในตนเอง แลวจึงพิจารณาวารูสึกอยางไร
และตองการทําอยางไรในสวนดีของตนเอง ควรตัง้ ใจมุงใชไปในทางที่กอใหเกิดประโยชน์ในเวลาที่เหมาะสม
สําหรับสวนเสียตองพยายามควบคุมไวแลวเปลี่ยนเป็นสิ่งที่ดเี พื่อใชใหเป็นประโยชน์
2. วิธีการปรับปรุงความคิด ประกอบดวย
2.1 การอาน ขึ้นอยูกับแรงจูงใจของผูอานวาจะอานเกี่ยวกับเรื่องอะไรแตควรจะอานในเรื่อง
ที่เกี่ยวกับวิชาชีพ และเรื่องที่สําคัญตอองค์การของตนเองโดยตรง ซึ่งควรจะวางกฎเกณฑ์ไวเลยวา จะตอง
อานวารสารที่เกี่ยวกับวิชาชีพที่ดีที่สุด และอานเกี่ยวกับการบริหารจัดการโดยสามารถเลือกหาไดจาก
บทวิจารณ์หนังสือ บรรณานุกรม รายการบทคัดยอ ซึ่งจะมีสรุปรวมบทความและหนังสือลาสุดตางๆ ไว
จํานวนมาก
2.2 การจดบันทึก เป็นการบันทึกควบคูไปกับการอานหรือใชในกรณีฟังบรรยาย การประชุม
การชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา แตมใิ ชการคัดลอกคําตอคํา เป็นการบันทึกแทนการจดจําขึ้นอยูกับ
แตละคนวาจะใชวธิ ีบันทึกลักษณะอยางไร
2.3 การประมวลตารางขอมูล เป็นการทําตารางวิเคราะห์ความคิดในสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้น
เพื่อเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเชน วิเคราะห์ลักษณะเดนของบุคคลรอบขางเป็นที่ทําไดยากแตหากทําได
จะชวยในการตัดสินใจไดดี
2.4 วิธีการจดจําสิ่งตางๆ การจะจดจําสิ่งตางๆ ไดตองบันทึก โดยใชสมุดจดบันทึก ใชเทคนิค
การจําอยางเป็นระบบ และใชวธิ ีพิจารณาทบทวนซึ่งไดกลาวรายละเอียดในวิธีการพืน้ ฐานแลว
2.5 การคิดอยางมีเหตุผล (Improving your ability to think logically) การคิดอยางมีเหตุผล
หมายถึ งความสามารถในการคิ ดถึงความเชื่อมโยงระหว างทัศ นคติกับ เหตุผ ลถาใชเป็นประจํา จะเพิ่ ม
ความสามารถได ซึ่งในชีวิตประจําวันนั้นมีสถานการณ์ใหไดใชสิ่งเหลานี้อยูเสมอเชน การทบทวนสิ่งที่
กระทําลงไปหรือฝึกหัดการใชความคิดอยางมีเหตุผลโดยทําเป็นลักษณะแผนภูมิสายงาน แสดงขบวนการ
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ปฏิบัตงิ านเป็นขัน้ ตอนการฝึกจิตโดยเพงที่วัตถุ การเลือกคิดถึงคุณภาพชีวติ ในแงดี และคิดคํานึงเฉพาะบาง
สิ่งบางอยาง
ขณะที่ Megginson and Pedler (1992) ไดเสนอกระบวนการพัฒนาตนเอง มีลักษณะดังนี้
1. ปรารถนาในการเรียนรู (Desire to learn) คือ การพัฒนาตนเองเริ่มจากตัวของบุคคลเองที่มี
ความตองการที่จะเรียนรูเกี่ยวกับงานและตองการเขาใจในองค์การ มันเป็นการยากในการที่จะทําใหเกิด
ความกาวหนาในการทํางานถาหากปราศจากความตองการหรือความตั้งใจของบุคคล การพัฒนายอมจะ
ไมสามารถเริ่มตนขึ้นไดเลย บุคคลที่ตองการในการเรียนรู จะตองรูวาอะไรเป็นสิ่งที่ตนเองตองการเรียนรู
(ดังนัน้ จึงเป็นสิ่งสําคัญที่บุคคลที่ตอ งการจะพัฒนาตนเองจะตองสํารวจหรือวิเคราะห์ถงึ ความตองการของ
ตนเอง) ซึ่งบุคคลที่ตองการจะพัฒนาตนเองนั้นจะตองไมพอใจหรือมีความรูสึกไมสะดวกสบายกับสภาพ
ของตนเองที่เป็นอยูใ นปัจจุบัน
2. การวินจิ ฉัยตนเอง (Self-diagnosis) คือ บุคคลที่ตอ งการพัฒนาตนเอง จําเป็นตองเขาใจวา
ทําไมถึงไมพอใจในสภาพตนเองเป็นอยู ทําไมอยากมีความกาวหนา หรือชอบสิ่งที่ทาทายซึ่งขั้นตอนนี้
เรียกวาการสํารวจวิเคราะห์ตนเอง เพื่อทราบถึงจุดเดนและขอบกพรองของตนเองและนําขอบกพรองนั้น
มาปรับปรุงแกไข ไมมีความพอใจกับสิ่งที่เป็นอยูในปัจจุบัน เพราะวาตองการไดรับบางอยางมากขึ้นหรือ
ตองการที่จะตองการเปลี่ยนแปลงตัวเองใหดีขึ้น แนวทางในการสํารวจวิเคราะห์ตนเองนั้นมีหลายแนวทาง
เชน การอานหนังสือ การสนทนากับเพื่อนกับผูรวมงาน เกี่ยวกับการทํางาน หลังจากนั้นตองคิดวิเคราะห์
หรือการไปสนทนากับผูรู หรือผูที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อใหคําแนะนํา เพื่อชวยในการวิเคราะห์ตนเองยอมรับ
เพื่อที่จะหาขอบกพรองของตนเอง เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาตนเองตอไป
3. การกําหนดเปูาหมาย (Set goals) คือ เมื่อไดมกี ารวิเคราะห์สํารวจตนเองแลวจะตองทราบ
ถึงเปูาหมายในการที่จะพัฒนาตนเอง วาอยากที่จะกาวหนาขึ้นจากเดิมอยางไรบางความคิดที่อยากจะทํา
ตอไปคืออะไร เขียนเปูาหมายไว ถาเป็นไปไดควรกําหนดระยะเวลาในการประเมินผลหรือวัดความกาวหนา
ของตนเอง ในการที่จะทําใหบรรลุเปูาหมายของตนเองที่ตั้งไวบางครั้งจะตองเผชิญกับความเสี่ยง แตเป็น
ความเสี่ยงเล็กๆ นอยๆ ที่ตนเองพิจารณาแลววาไมเป็นอันตรายตอชีวิตตนเองและผูอ่ืน เป็นความเสี่ยงที่
ตนเองคิดวาไมเกินความรูความสามารถของตนเอง และบางครั้งจะตองมีความเชื่อมั่นในตนเอง เพื่อให
บรรลุผลสําเร็จตามที่ตั้งเปูาหมายไว
4. การแสวงหาแหลงสนับสนุนที่เหมาะสม (Finding appropriate resources) ภายหลังจากที่ได
ตั้งเปูาหมายไวแลว สามารถตั้งหรือกําหนดวิธีการที่จะทําใหบรรลุผลสําเร็จนั้นๆ ไดโดยการศึกษา
หาความรูใ นรูปแบบตางๆกัน และการคนหาแหลงขอมูลที่เป็นประโยชน์ที่เหมาะสมสําหรับตนเอง แตทั้งนี้
ขึ้นอยูกับสิ่งที่ตองการเรียนรูเชน การสอบถาม การอานหนังสือเพื่อใหคนพบในสิ่งที่ตองการจะรู การฝึกซอม
การฝึกฝนกับเพื่อนๆ หรือแมแตการฝึกฝนในรูปแบบตางๆ
5. การสรรหาเพื่อน (Recruit of other people) คือ การสรรหา การแสวงหาความชวยเหลือและ
สนับสนุนจากบุคคลอื่น เพื่อชวยใหความพยายามของบุคคลที่ตองการพัฒนาตนเองประสบผลสําเร็จ
ซึ่งเราเรียกบุคคลเหลานี้วา เพื่อน เชน เพื่อนรวมงาน เพื่อนฝูงบุคคลที่มีทักษะความชํานาญ หรือผูเชี่ยวชาญซึ่ง
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ตองเรียนรู ถึงวิธีการในการ สรางเครือขายกับเพื่อนเหลานี้ในการชวยเหลือใหบรรลุผลสําเร็จในเปูาหมาย
รวมทั้งการไดรับขอมูลยอนกลับ ซึ่งเป็นการเรียนรูโดยการไดรับขอมูลยอนกลับจากเพื่อน
6. ความอดทน ตอสู ความไมละทิ้งความพยายาม (Strickability and perseverance) คือ ในระหวางการ
เรียนรู จําเป็นอยางยิ่งที่ผูที่ตองการพัฒนาตนเองจะตองมีความพากเพียรพยายามมานะอดทน ไมยอทอ
ตออุปสรรคที่ตอ งเผชิญ ใชเวลาที่มีอยูใ หคมุ คาไมใหสูญเปลาจึงจะทําใหบรรลุผลสําเร็จ
7. การประเมินผลดวยตนเอง (Evaluation) คือ การประเมินตนเองกับเปูาหมายที่ตั้งไว วาสิ่งที่ได
ทํานั้นเป็นอยางไรบรรลุเปูาหมายตามที่ตองการหรือไมมกี ารเปลี่ยนแปลงใดเกิดขึน้ กับตนเองบางซึ่งอาจจะ
ใหคะแนนตัวเอง และตัง้ เปูาหมายที่จะพัฒนาตนเองตอไป
Boydell (1985) ไดกลาวถึงปัจจัยที่สงผลต อการพัฒนาตนเอง และมีคุณภาพจะเป็นแรงผลักดัน
ใหบุคคลพัฒนาตนเองได คุณภาพเหลานีแ้ บงออกเป็น 2 มิติ
มิตแิ รก แนวตัง้ ดานบนไดแก ความเชื่อมั่นในตนเอง การพยายามทดลองประสบการณ์ใหมพบปะ
ผูคนกลุมใหม ทําสิ่งตาง ๆ ดวยวิธีการที่แตกตางจากเดิม โดยตองอาศัยความกล า เนื่องจากคาดหวัง
ผลลัพธ์แนนอนไมได การยางกาวเขาไปสูค วามไมรู การเผชิญหนากับปัญหาตางๆ นั้นเป็นสิ่งที่นาพรั่นพรึง
ในทํานองเดียวกัน เมื่อเหตุการณ์เริ่มไมสูดีนักเกิดความยุง ยากขึน้ อาจทําใหหงุดหงิด และอยากลมเลิกถอย
หลังกลับเสียกลางคัน กวาจะปรากฎผลมักใชเวลานาน ซึ่งอาจทําใหหงุดหงิดไดเชนกัน ฉะนั้นจึงจําเป็นตอง
มีความตั้งใจมั่น ดานลางของเสนแนวตั้งแสดงใหเห็น บุคลิกภาพการเปิดรับประสบการณ์ ซึ่งบุคคลจะไม
สามารถพัฒนาไดหากไมยอมรับทัศนคติและแนวทางการกระทําในรูปแบบวิธีการใหม แตความเปิดเผยนี้
จําเป็นตองอาศัยความถอมตัว ไมเชนนั้นแลว บุคคลจะกลายเป็นคนรอบรูสารพัดจนกลายเป็นคนวางโตโอ
อวดไปได แตหากเปิดเผยมากเกินไปก็อาจกลายเป็นความถอมตัวจนเกินไปไดเชนกัน อันจะทําใหเกิดปม
ดอยและขาดความมั่นใจในตัวเอง
เพราะเชื่อวาความคิดเห็นของคนอื่นดีกวาของตัวไปหมด ถาเป็นเชนนี้การพัฒนายอมไมอาจ
เกิดขึ้นไดในทํานองเดียวกัน ความกลาเกินไปจนกลายเป็นความมุทะลุและไมมคี วามยัง้ คิด หรือความมุงมั่น
จนเกินขอบเขตจนกลายเป็นความดื้อดึง มักเป็นอุปสรรคกีดขวางแนวทางการพัฒนาเสมอ
มิติที่สอง เสนแนวนอน เสนนี้อ าจเรียกไดวาเป็นมิติของเวลา ดานซายมือเป็นความสัมพันธ์กับ
อดีตวาทําใหบุคคลรูสึกมั่นคงขึ้นหรือไมดวยความเชื่อมั่นในใจวา ในที่สุดทุกอยางจะจบลงดวยดี หากเป็น
เชนนี้ ก็ดูเหมือนวา การมองโลกในแงดี สามารถเผชิญกับสิ่งทาทายตาง ๆ และยังคงยืนหยัดสูตอไปได
แมในเวลาที่ดูเหมือนไมมีอะไรดีขึ้น ไมใชรูสึกไมมั่นคงจากผลของประสบการณ์ที่เลวรายจนทําใหรูสึกวา
แทบไมเหลือความหวังอีกแลว
ด า นขวามื อ ของมิ ติ น้ี เ ป็ น เรื่ อ งของอนาคต บุ ค คลจํ า เป็ น ต อ งมี ค วามชั ด เจนในเปู า หมาย
วัตถุประสงค์หรือจุดมุงหมายหรืออยางนอยก็รูวาตนตองการทําอะไรตอไป แมอาจยังไมแจงชัดนักหาก
ตนเองไมเชื่อวาตนนั้นสามารถพัฒนาได บุคคลนั้นก็จะสะดุดหยุดอยูกับที่เหมือนกับพวกที่พอใจในสภาพ
ปัจจุบันของตนเองจนไมตองการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนา แตถึงกระนั้นความมั่นคงและความยึดมั่นอยาง
เหนียวแนนเกินไปอาจเปลี่ยนเป็นความใจเย็นจนเฉื่อยชาและเชื่อในชะตากรรมวา “อะไรจะเกิดก็ตองเกิด”
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ฉะนั้นจึงไมตอ งทําอะไรนอกจากนั่งคอยดูวา อะไรจะเกิดขึ้น ในทํานองเดียวกัน หากรูปแบบของจุดมุงหมาย
ผิดเพี้ยนไปมากก็อาจนําไปสูความวิปริตและทําใหสําคัญตนเกินควร
จากแนวคิดที่เกี่ยวของกับปัจจัยที่สงผลตอการพัฒนาตนเองพบวา มีปัจจัยหลากหลายที่สง ผลตอ
การพัฒนาตนเอง แตเนื่องจากวาสวนใหญแลวจะมีแนวคิดที่คลายกัน อยางไรก็ตาม ปัจจัยที่สงผลตอการ
พัฒ นาตนเองของบอยเดลล์ ก็ส ามารถอธิบ ายพฤติ กรรมการพั ฒนาตนได ชัด เจนและครอบคลุม โดย
พิจารณาจากความหมายที่คลายคลึ งกันซึ่งก็จะครอบคลุมถึงสาเหตุของการเกิดการพัฒนาตนเองได
ชัดเจน ผูวิจัยจึงเลือกที่จะศึกษาตามตัวแปรเหลานี้ไดแก ความเชื่อมั่นในตนเอง บุคลิกภาพการเปิดรับ
ประสบการณ์ การมองโลกในแงดี และความชัดเจนในเปูาหมาย
สําหรับแนวคิดทางจิตวิทยาที่เกี่ยวของกับการพัฒนาตนเอง การบรรลุความสําเร็จในการพัฒนา
ตนเองไดยอมอาศัยองค์ประกอบหลายประการ นักจิตวิทยามีความเชื่อพื้นฐานวามนุษย์ทุกคนสามารถนํา
ตนเองไปสูความสมบูรณ์สูงสุดแหงตนได ถึงแมวา จะมีปัจจัยทางดานพันธุกรรม และสิ่งแวดลอมซึ่งอาจจะ
เป็นตัวสนับสนุนหรือขัดขวางทําลายอยูบางก็ตาม นักจิตวิทยาคนสําคัญที่กลาวถึงการพัฒนาตนเองชัดเจน
คือ Maslow H. Abraham และ Carl R. Rogers
Maslow (1954) ไดมองความตองการของมนุษย์ในขัน้ ที่สูงกวาเดิม โดยเฉพาะลักษณะที่มอี ยูในตัว
ของแตละคน ถือวาเป็นความสําคัญสูงสุดของมนุษย์ คนที่จะพัฒนาตนเองจึงตองพัฒนามาจากภายใน
ตัวเอง ซึ่ง Maslow ไดแบงลําดับขั้นความตองการของมนุษย์เป็น 7 ขั้น โดยไดเพิ่มเติมจากแนวคิดของ
ตนเองในเบื้องตนที่มี 5 ขั้น โดยเรียงลําดับความตองการต่ําสุดไปจนถึงความตองการที่จะพัฒนาตนเอง
ซึ่งอยูในลําดับสูงสุด ซึ่งความตองการทั้ง 7 ขั้นมีดังนี้
1. ความตองการทางสรีระ (Physiological Needs)
2. ความตองการความปลอดภัยและสวัสดิภาพ (Safety Needs)
3. ความตองการความรักและเป็นสวนหนึ่งของหมูค ณะ (Love and Belonging Needs)
4. ความตองการรูสกึ วาตนเองมีคุณคา (Esteem Needs)
5. ความตองการรูจักตนเองตามความเป็นจริงและพัฒนาตามศักยภาพตน (Self-Actualization Needs)
6. ความตองการที่จะรูแ ละเขาใจในสิ่งตางๆ (Desire to Know and to Understand)
7. ความตองการทางสุนทรียะ (Aesthetic Needs)
โดย Maslow เรียกความตองการขั้นที่ 1-4 (lower deficiency needs หรือ D.needs) ซึ่งเป็นความ
ตองการที่ขาดไมไดหากขาดมนุษย์จะแสวงหามาเพื่อตอบสนองความตองการนั้นๆ เมื่อ D.needs ไดรับการ
ตอบสนองแลวมนุษย์จะแสวงหาความตองการขั้นที่ 5-7 (higher being needs หรือ B.needs)ตอไป Maslow เชื่อ
วาในสังคมปัจจุบันมีนอยคนนักที่สามารถสนองความตองการในลําดับสูงสุดได เพราะเขายังไมสามารถ
บรรลุความตองการในลําดับต่ํา จึงไมเกิดความตองการที่จะพัฒนาตนเองในขั้นสูงได
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อรอุษา จันทคร (2551) ศึกษาความสัมพันธ์ระหวางปัจจัยบางประการกับการพัฒนาตนเองตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู โดยรวมและแยกรายดาน รวมทั้งหาคาน้ําหนักความสําคัญของปัจจัยบาง
ประการที่สงผลตอการพัฒนาตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูโดยรวมและแยกรายดาน โดยกลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เป็นครูที่ปฏิบัติการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 ของเขตพื้นที่
การศึกษานครปฐมเขต 2 จํานวน 360 คน ซึ่งไดมาโดยวิธีการสุมแบบแบงชั้น เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้ง
นี้เป็นแบบสอบถาม ซึ่งแบงเป็น 5 ตอน 1) สถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับภาระงาน
สอน ประสบการณ์การทํางานในตําแหนงและระดับการศึกษา 2) แบบสอบถามวัดเจตคติตอวิชาชีพครู
3) แบบสอบถามวัดการรับรูในความสามารถของตนเอง 4) แบบสอบถามวัดการสนับสนุนการพัฒนา
ตนเองของผูบริหาร 5) การพัฒนาตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ผลการศึกษาพบวา คาสัมประสิทธิ์
สหสั ม พั น ธ์ข องคะแนนระหว างปั จ จั ย แตล ะด า นกั บการพั ฒ นาตนเองตามเกณฑ์ม าตรฐานวิ ช าชีพ ครู
โดยรวม มีคาอยูระหวาง .151 ถึง .643 โดยปัจจัยที่มีความสัมพันธ์สูงสุด คือการรับรูในความสามารถของ
ตนเอง มีคาเทากับ .643 รองลงมาคือ การสนับสนุนการพัฒนาตนเองของผูบริหาร มีคาเทากับ .428
สัมพันธ์กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ระดับการศึกษา สงผลตอการพัฒนาตนเองตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 3 มุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพมาตรฐานที่ 5 พัฒนาสื่อการ
เรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ มาตรฐานที่ 11 แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา
การรับรูความสามารถในตนเอง สงผลสงผลทางบวกตอการพัฒนาตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
ทั้ง 12 มาตรฐาน การสนับสนุนการพัฒนาตนเองของผูบริหาร สงผลทางบวกตอการพัฒนาตนเองตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู
เสมอ มาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดกับผูเรียน มาตรฐานที่ 10
รวมมือกับผูอ่ืนอยางสรางสรรค์ในชุมชนมาตรฐานที่ 12 สรางโอกาสในการพัฒนาไดทุกสถานการณ์
โดยสงผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ปองทิพย์ เทพอารีย์ (2551) ศึกษาเปรียบเทียบและรวบรวมขอเสนอแนะการพัฒนาตนเองของครู
ในโรงเรียนอนุบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร ในดานความรู 9 ดาน ไดแก ดานภาษาและเทคโนโลยี
ดานการพัฒนาหลักสูตร ดานการจัดการเรียนรู ดานจิตวิทยาสําหรับครู ดานการวัดและประเมินผล
การศึกษา ดานการบริหารจัดการในหองเรียน ดานการวิจัยทางการศึกษา ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา และดานความเป็นครู จําแนกตามประสบการณ์ในการสอนวุฒิทางการศึกษา
และขนาดของโรงเรียนกลุมตัวอยางเป็นครูในโรงเรียนอนุบาลเอกชนสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1 ในปีการศึกษา 2550 จํานวนครู 230 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม
แสดงความคิดเห็น การพัฒนาตนเองของครูในโรงเรียนอนุบาลเอกชน กรุงเทพมหานครใน 9 ดาน
ผลการวิจัย พบวา การเปรียบเทียบการพัฒนาตนเองของครูในโรงเรียนอนุบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร ใน 9
ดาน จําแนกตามประสบการณ์ในการสอน พบวา ครูที่มีประสบการณ์สอนตางกัน มีความตองการพัฒนา
ตนเองไมแตกตางกัน สวนการพัฒนาตนเองของครูในโรงเรียนอนุบาลเอกชน กรุงเทพมหานครใน 9 ดาน
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จําแนกตามวุฒิทางการศึกษาพบวา ครูที่มีวุฒิทางการศึกษาแตกตางกัน มีความตองการพัฒนาตนเอง
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย ครูที่มีวุฒปิ ริญญาตรีมีความตองการพัฒนาตนเอง
มากกวาครูที่มีวุฒิต่ํากวาปริญญาตรีสําหรับการเปรียบเทียบการพัฒนาตนเองของครูในโรงเรียนอนุบาล
เอกชน กรุงเทพมหานครใน 9 ดาน จําแนกตามขนาดของโรงเรียน ครูที่อยูในโรงเรียนขนาดแตกตางกัน มี
ความตองการการพัฒนาตนเอง ไมแตกตางกัน
สุปราณี จินดา (2549) ศึกษาความตองการพัฒนาตนเองดานมาตรฐานความรูตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู สังกัดเทศบาลเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ใน 9 ดาน ดังนี้ ภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครู
การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู จิตวิทยาสําหรับครู การวัดผลและประเมินผลการศึกษาการบริหาร
จัดการในหองเรียน การวิจัยการศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ความเป็นครู
ศึกษาความสัมพันธ์ระหวางคุณลักษณะของครูกับความตองการพัฒนาตนเองดานมาตรฐานความรูตาม
มาตรฐานวิชาชีพครูศึกษาความตองการพัฒนาตนเองดานมาตรฐานความรูตามมาตรฐานวิชาชีพครูโดย
การสนทนากลุม จากกลุมผูบริหารสถานศึกษาและกลุมครูปฏิบัติการสอน กลุมตัวอยางเป็นครูในสังกัด
เทศบาลเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ปีการศึกษา2548 จํานวน 95 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเป็น
แบบสอบถามความตองการพัฒนาตนเองดานมาตรฐานความรูตามมาตรฐานวิชาชีพครู ผลการวิจัย พบวา
ความสั ม พั น ธ์ ระหว า งคุ ณ ลั ก ษณะของครู กั บ ความต อ งการพั ฒ นาตนเองด า นมาตรฐานความรู ต าม
มาตรฐานวิชาชีพครู สังกัดเทศบาลเมืองนครนายก พบวา อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทํางาน และ
การปฏิบัติการสอน ไมมีความสัมพันธ์กัน การวิเคราะห์เนื้อหาจากการสนทนากลุม จําแนกออกเป็น 2
กลุมคือ กลุมผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 5 คน และกลุมครูปฏิบัติการสอนจํานวน 10 คน พบวา มีความ
คิดเห็นดานเหตุผลสอดคลองกันคือ ตองการไดรับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู ตองการใหมีการนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการสอน และสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณเพิ่มในการพัฒนาบุคลากร
เสริมศรี ไชยศร (2549) กลาวถึงความจําเป็นในการพัฒนาตนเองของครูเนื่องจากประเทศไทยกําลัง
อยูในระหวางการดําเนินการเพื่อปฏิรูปการศึกษา มีการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายนอกและภายใน
ในการประเมิ น ภายนอกเพื่ อ รั บ รองมาตรฐานคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของโรงเรี ย นนั้ น มี ก ารประเมิ น ทั้ ง
มาตรฐานดานผูเรียน มาตรฐานดานผูบริหารมาตรฐานดานครูและอื่น ๆ ในมาตรฐานดานครูนั้น เกี่ยวของ
กับการมีคุณวุฒแิ ละความรูค วามสามารถที่ตรงกับความรับผิดชอบในดานการจัดการเรียนการสอน ที่ตอง
ใชพัฒนาความคิดความสามารถและทักษะของตน ทําใหเกณฑ์การพิจารณามาตรฐานด านครูเหลานี้
จึงเป็นเปูาหมายในการพัฒนาและตรวจสอบตนเองของครู เพื่อใหเป็นแนวทางในการสงเสริม ใหเกิดการ
พัฒนาตนเองของครู

สรุป
จากที่ ก ล า วมาข า งต น จะเห็ น ได ว า มนุ ษ ย์ ทุ ก คนเกิ ด มาพร อ มกั บ ความดี มี คุ ณ ค า ในตนเอง
มีความสามารถที่จะเป็นผูนําตนเองได มีแนวโนมที่จะพัฒนาตนเองตรงตามสภาพเป็นจริง ตรงกับที่ Roger
ไดอธิบาย Self 3 Self คือ Ideal Self เป็นตัวตนที่อยากจะเป็น Perceive Self เป็นตัวตนที่รับรูวาตนเป็น
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ซึ่งอาจจะตรงหรือไมตรงกับความเป็นจริงก็ได และ Real Self ตัวตนที่เป็นจริง ซึ่ง Roger กลาววา การที่
บุคคลไมสามารถเขาใจตนเองได มีปมดอยรูสึกวาตนเองไรคุณคา สูคนอื่นไมได หรือยังไมสามารถพัฒนา
ไปถึง Self-Actualizationไดนั้นเป็นเพราะวาการรับรู Self ทั้ง 3 ของเขานั้นไมสอดคลองกันนั่นเอง (Roediger,
Rushton, Capaldo & Paris, 1987)
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