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ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล 

การปฏิบัติงานของครูตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษแรกนั้น จะเน้นที่การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
เมื่อจัดการเรียนรู้เสร็จแล้วก็ต้องใช้การวัดและประเมินผลที่เหมาะสม นอกจากนั้นครูยังต้องพัฒนาตนเองให้ก้าวทันโลกในยุคปัจจุบัน
อีกด้วยสิ่งแรกสุดที่การจัดการเรียนรู้จะมีประสิทธิภาพได้นั้น ครูจะต้องเป็นผู้ที่มีประสิทธิภาพก่อนโดยที่พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดไว้ว่าจะต้องมีการประกันคุณภาพการสอนของครู โดยครูจะต้องมีการเรียนรู้ รวมถึงมีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการสอนให้ดีขึ้น งานวิจัยของสุนันท์ จันทร์เพ็ญ (2552) พบว่าแรงจูงใจในการท างานของครูนั้นสามารถท าให้ประสิทธิภาพ
ในการท างานดีขึ้นได้ หนึ่งในแรงจูงใจของครูก็คือ การได้รับการยอมรับนับถือจากบุคคลรอบข้าง ๆ สิ่งหนึ่งที่จะท าให้ครูเกิดการยอมรับ
นับถือก็คือ การที่ครูมีวิทยฐานะ นอกจากได้รับการยอมรับนับถือแล้ว ครูยังได้รับผลตอบแทนในเรื่องของเงินประจ าต าแหน่งอีกด้วย 

การได้เลื่อนวิทยฐานะของครูให้สูงขึ้นนั้นจะมีหลักเกณฑ์และวิธีการต่างๆ มากมาย ซึ่งสิ่งต่างๆ ที่ครูต้องท าเมื่อขอรับการ
ประเมินเพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะนั้น จะต้องท าควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานปกติของครูซึ่งภารกิจของครูนอกจากการจัดการเรียนรู้แล้วยัง
ต้องมีภาระต่าง ๆ อีกมากมาย จึงเป็นเรื่องยากมากที่จะท าให้ครูได้รับอนุมัติให้เลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นจากนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษนั้นจะเห็นได้ว่าภาระหน้าที่ของครูที่ต้องปฏิบัติมีบางอย่างที่สามารถเอ้ือต่อการท าผลงานเพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะ
ได้อย่างเช่น การท าวิจัยในชั้นเรียนเป็นต้นการปฏิบัติงานของครูตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษแรกนั้น ถ้ามีความ
เชื่อมโยงหรือเอ้ือประโยชน์ต่อครูในการท าผลงานเพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะได้นั้น ก็จะเป็นผลดีที่จะเกิดขึ้นกับทั้งตัวครูคือ ค รูจะมี
แรงจูงใจในการท างานมากยิ่งขึ้น รวมถึงเกิดประโยชน์กับการจัดการเรียนการสอนอีกด้วย การวิจัยครั้งผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษา  การ
ปฏิบัติงานของครูตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษแรกท่ีส่งผลต่อโอกาสในการได้เลื่อนวิทยฐานะ” 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือวิเคราะห์และเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษแรกของครูที่ผ่านและไม่ผ่านการ
เลื่อนวิทยฐานะ  

2. เพ่ือวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษแรกของครูที่ผ่าน
และไม่ผ่านการเลื่อนวิทยฐานะ  

3. เพ่ือวิเคราะห์การปฏิบัติงานของครูตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษแรกที่ส่งผลต่อโอกาสในการได้เลื่อนวิทยฐานะ 
 

ขอบเขตของการวจิัย 

การวิจัยครั้งนี้ศึกษาการปฏิบัติงานตานโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษแรกที่ส่งผลต่อโอกาสในการเลื่อนวิทยฐานะให้
สูงขึ้น ประชากรคือครูในเขตกรุงเทพที่ท าผลงานเพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะเป็นช านาญการพิเศษในช่วงปีพ.ศ. 2548 – 2552 ซึ่ง
หลักเกณฑ์การประเมินเพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะเป็นช านาญการพิเศษนั้นจะมีส่วนที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานของครูตามนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษาในส่วนของผลงานวิชาการ ดังนั้นจึงเลือกที่จะศึกษาครูที่ขอเลื่อนวิทยฐานะในต าแหน่งนี้ และเนื่องจากนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษแรกได้ก าหนดให้ใช้เหมือนกันทั้งประเทศจึงสนใจศึกษากับครูเพียงจังหวัดเดียว 

 

วธิีการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงส ารวจ (survey research) โดยใช้แบบสอบถามที่ได้พัฒนาขึ้นจากแนวคิด ทฤษฎี จากนั้น
เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อตอบค าถามในงานวิจัยโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ ข้าราชการครูที่ด ารงต าแหน่งวิทยฐานะครูช านาญการ วิทยฐานะครู
ช านาญ และวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 12,746 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยจากสูตรการ
ค านวณของ Yamane (1973) ได้ข้าราชการครูที่ด ารงต าแหน่งวิทยฐานะครูช านาญการ และวิทยฐานะครูช านาญพิเศษ จ านวน 390 
คน 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขณะท าผลงานเพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะของครู ตาม
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษแรก รวมทั้งผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน โดยเครื่องมือที่ใช้มีคุณภาพในด้านความตรงเชิง
เนื้อหาอยู่ระหว่าง 0.500 – 1.000 และมีค่าความเที่ยงทั้งฉบับเท่ากับ 0.966 และเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการส่งแบบสอบถามทาง
ไปรษณีย์และได้รับแบบสอบถามกลับคืนจากครูที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน 409 ฉบับจากท่ีส่งไป 1,200 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 34.08 ซึ่ง
แบบสอบถามที่ได้คืนมานั้นเพียงพอกับจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ได้ก าหนดไว้ 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล ส าหรับการวิจัยแบ่งเป็น การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือศึกษาลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง และวิเคราะห์
ค่าสถิติเบื้องต้นของตัวแปรในงานวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติอนุมาน เช่น การ
วิเคราะห์สถิติทีแบบเป็นอิสระต่อกัน (t – test independent) และการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression) 
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ผลการวจิัย 

ผลการวิจัยในครั้งนี้มาจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นครูจ านวน 409 คน โดยเป็นครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะ (คศ.3) คิดเป็นร้อยละ 
50.856 และไม่ได้เลื่อนวิทยฐานะ (คศ.2) ร้อยละ 49.144 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 79.707) อายุมากกว่า 50 ปี (ร้อยละ 
64.303) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 62.836) ส่วนใหญ่เป็นครูที่สอนอยู่ในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ (ร้อยละ 62.347) และ
สอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ร้อยละ 56.724) พบว่าเป็นครูที่สอนในวิชาภาษไทยมากที่สุด รองลงมาคือวิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ตามล าดับ (ร้อยละ 23.515, 15.594 และ 14.851 ตามล าดับ) และครูที่สอนในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีจ านวนน้อยที่สุด 
(ร้อยละ 2.475) ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยมีดังต่อไปนี้ 

 1. การปฏิบัติงานตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษแรก 
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษแรกพบว่า ครูที่ผ่าน (คศ.3) และ

ไม่ผ่านการเลื่อนวิทยฐานะ (คศ.2) ใช้วิธีการจัดการเรียนสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญแต่ละรูปแบบในระดับที่ใกล้เคียงกันและอยู่ใน
ระดับมาก โดยครูทั้งสองกลุ่มใช้การสอนด้วยวิธีการที่หลากหลายมากที่สุด (X̅= 4.07)  รองลงมาคือมีการสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 
(X̅= 3.98)   และใช้การสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐานน้อยที่สุด (X̅= 3.17) 

การวิจัยในชั้นเรียน ครูที่ผ่าน (คศ.3) และไม่ผ่านการเลื่อนวิทยฐานะ (คศ.2) มีการปฏิบัติงานในด้านการวิจัยในชั้นเรียนอยู่ใน
ระดับปานกลางถึงมากพบว่า ครูที่ผ่านการเลื่อนวิทยฐานะมีการวิจัยในเรื่องการพัฒนานวัตกรรมสื่อ (X̅= 3.57) วิธีสอนวิธีใหม่ (X̅= 
3.48) และคู่มือการเรียน (X̅= 3.32) มากกว่าครูที่ไม่ผ่านการเลื่อนวิทยฐานะ แต่ในส่วนการวิจัยเพ่ือวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นที่
ควรพัฒนาของนักเรียน (X̅= 3.55) ครูที่ไม่ผ่านการเลื่อนวิทยฐานะมีการปฏิบัติมากกว่า 

การใช้และพัฒนาสื่อ/แหล่งเรียนรู้ ครูที่ผ่าน (คศ.3) และไม่ผ่านการเลื่อนวิทยฐานะ (คศ.2) มีการปฏิบัติงานในด้านการใช้และ
พัฒนาสื่อ/แหล่งเรียนรู้อยู่ในระดับปานกลางถึงมากพบว่า ครูที่ไม่ผ่านการเลื่อนวิทยฐานะมีการใช้สื่อ IT ในการจัดการเรียนการสอน
(X̅= 3.59) และการสร้างแหล่งการเรียนรู้นอกโรงเรียน (X̅= 3.34) มากกว่าครูที่ผ่านการเลื่อนวิทยฐานะแต่ในส่วนการสร้างแหล่งการ
เรียนรู้ในโรงเรียนครูที่ผ่านการเลื่อนวิทยฐานะมีการปฏิบัติมากกว่า (X̅= 3.57) 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การปฏิบัติงานของครูในด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้พบว่า ครูที่ผ่าน(คศ.3) และไม่
ผ่านการเลื่อนวิทยฐานะ (คศ.2) ใช้การวัดและประเมินผลการเรียนรู้แต่ละวิธีในระดับที่ใกล้เคียงกันและอยู่ในระดับปานกลางถึงมาก 
โดยครูทั้งสองกลุ่มใช้การประเมินผลสม่ าเสมอควบคู่ไปกับการเรียนการสอน มากที่สุด (X̅= 4.05) รองลงมาคือใช้วิธีการที่หลากหลาย
(X̅= 4.03) และใช้การประเมินโดยแฟ้มสะสมผลงานน้อยที่สุด (X̅= 3.42) 

การพัฒนาตนเอง พบว่า ครูที่ผ่าน(คศ. 3) และไม่ผ่านการเลื่อนวิทยฐานะ (คศ.2) มีการพัฒนาตนเองในแต่ละวิธีในระดับที่
ใกล้เคียงกันและอยู่ในระดับปานกลางถึงมาก โดยครูใช้การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองมากที่สุด (X̅= 4.12) รองลงมาคือเข้าร่วมกิจกรรม
วิชาการ (X̅= 4.05) และมีการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นน้อยที่สุด (X̅= 3.08) 

เมื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติงานทั้ง 5 ด้านของครูที่ผ่านและไม่ผ่านการเลื่อนวิทยฐานะพบว่าครูทั้งสองกลุ่มมีการปฏิบัติงานทั้ง 
5 ด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่า ครูที่ผ่านและไม่ผ่านการเลื่อนวิทยฐานะมีระดับการปฏิบัติงานใน
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การวิจัยในชั้นเรียน การใช้และพัฒนาสื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ และการพัฒนาตนเองอยู่ในระดับเดียวกัน 

2. ผลที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษแรก 
 ด้านการจัดการเรียนการสอน ครูที่ผ่านการเลื่อนวิทยฐานะ (คศ.3) มีผลที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญสูงกว่าครูที่ไม่ผ่านการเลื่อนวิทฐานะ (คศ.2) โดยครูทั้งสองกลุ่มสามารถจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้มาก
ที่สุด (X̅= 4.19) รองลงมาคือสามารถจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพบริบทของโรงเรียน (X̅= 4.11) และสามารถจัดการ
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เรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรของสถานศึกษาได้น้อยที่สุด (X̅= 4.08) 
 ด้านการวิจัยในชั้นเรียน ครูที่ผ่านการเลื่อนวิทยฐานะ (คศ.3) มีผลที่เกิดขึ้นจากการวิจัยในชั้นเรียนสูงกว่าครูที่ไม่ผ่านการเลื่อน

วิทฐานะ (คศ.2) โดยครูทั้งสองกลุ่มมีความเข้าใจและสามารถท าวิจัยในชั้นเรียนได้มากที่สุด (X̅= 3.83) รองลงมาคือสามารถใช้การ
วิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (X̅= 3.74) และมีการท าวิจัยในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่องน้อยที่สุด (X̅= 3.52) 

ด้านการพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ ครูที่ผ่านการเลื่อนวิทยฐานะ(คศ.3) มีผลที่เกิดขึ้นจากการใช้และพัฒนาสื่อ /แหล่งเรียนรู้
สูงกว่าครูที่ไม่ผ่านการเลื่อนวิทฐานะ (คศ.2) ทั้งสองกลุ่มมีการใช้สื่อการศึกษา/แหล่งเรียนรู้เพ่ือการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอมากท่ีสุด (X̅= 
3.91) รองลงมาคือสามารถผลิตและใช้สื่อการศึกษา/แหล่งเรียนรู้ที่มีความหลากหลายในการจัดการเรียนการสอน ( X̅= 3.84) และ
สามารถผลิตและใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนได้น้อยที่สุด (X̅= 3.81) 

ด้านการวัดและประเมินผล ครูที่ผ่านการเลื่อนวิทยฐานะ (คศ.3) มีผลที่เกิดขึ้นจากการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สูงกว่าครู
ที่ไม่ผ่านการเลื่อนวิทฐานะ (คศ.2) โดยครูที่ผ่านการเลื่อนวิทยฐานะสามารถใช้การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนตาม
สภาพจริงได้มากที่สุด (X̅= 4.14) ครูที่ไม่ผ่านการเลื่อนวิทยฐานะสามารถใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายได้มากที่สุด  (X̅= 
4.07) และครูทั้งสองกลุ่มสามารถน าผลการประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้น้อยที่สุด 

ด้านการพัฒนาตนเอง ครูที่ผ่านการเลื่อนวิทยฐานะ (คศ.3) มีผลที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาตนเองสูงกว่าครูที่ไม่ผ่านการเลื่อนวิท
ฐานะ (คศ.2) โดยครูทั้งสองกลุ่มสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้มากท่ีสุด (X̅= 
4.15) รองลงมาคือสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (X̅= 4.05) แต่การได้รับความร่วมมือจากบุคคล
หลาย ๆ ฝ่ายในการจัดการเรียนการครูทั้งสองกลุ่มมีผลเกิดข้ึนในเรื่องนี้น้อยที่สุด (X̅= 3.96) 

เมื่อเปรียบเทียบผลที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานทั้ง 5 ด้านของครูที่ผ่านและไม่ผ่านการเลื่อนวิทยฐานะพบว่าครูที่ผ่านการเลื่อน
วิทยฐานะมีผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานในด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญการใช้และพัฒนาสื่อ / แหล่งเรียนรู้
และการพัฒนาตนเอง แตกต่างกับครูที่ไม่ผ่านการเลื่อนวิทยฐานะอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่าครูที่ผ่านการเลื่อน
วิทยฐานะจะมีผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานใน 3 ด้าน สูงกว่าครูที่ไม่ผ่านการเลื่อนวิทยฐานะ และครูทั้งสองกลุ่มมีผลที่เกิดขึ้นจาก
การปฏิบัติงานในด้านการวิจัยในชั้นเรียน และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เท่ากัน 

3. การปฏิบัติงานตามนโยบายการปฏิรูป ฯ ที่ส่งผลต่อโอกาสในการได้เลื่อนวิทยฐานะ 
ผลการวิจัยในส่วนนี้เป็นการวิเคราะห์การปฏิบัติงานของครูนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษแรกทั้ง 5 ด้านได้แก่ (1) 

การจัดการเรียนการสอน (2) การวิจัยในชั้นเรียน (3) การพัฒนาสื่อการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ (4) การวัดและประเมินผล และ (5) 
การพัฒนาตนเอง ว่าสามารถส่งผลต่อโอกาสในการได้เลื่อนวิทยฐานะของครูให้สูงขึ้นได้หรือไม่ โดยผู้วิจัยได้ใช้การวิเคราะห์ด้วย 
logistic regression ผลการวิจัยพบว่า การปฏิบัติงานของครูตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษแรกทั้ง 5 ด้าน ไม่ส่งผลต่อ
โอกาสในการได้เลื่อนวิทยฐานะของครูให้สูงขึ้นได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งแสดงว่า การปฏิบัติงานของครูขณะท า
ผลงานเพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะในด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาสื่อการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ การวัด
และประเมินผล และการพัฒนาตนเอง ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษแรก ไม่สามารถท าให้ครูได้รับ
อนุมัติให้เลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นได้ 

 

อภิปรายผล 

1. การปฏิบัติงานขณะท าผลงานเพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะของครูทั้ง 5 ด้านตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษแรก
พบว่า ครูที่มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ (ได้รับอนุมัติให้เลื่อนวิทยฐานะ) มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติงานในทุกด้านไม่แตกต่างกับครูที่มีวิ ทย
ฐานะช านาญการ (ไม่ได้รับอนุมัติให้เลื่อนวิทยฐานะ)ซึ่งแสดงว่าการที่ครูได้รับอนุมัติให้เลื่ อนวิทยฐานะนั้นไม่ได้เป็นผลมาจากการ
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ปฏิบัติงานตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา เพราะการที่จะได้รับการเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น ครูจะต้องผ่านการประเมินหลายด้าน
ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติงาน ด้านวินัย คุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมถึงผลที่เกิดขึ้นด้วย แต่การปฏิบัติ งานของครูตาม
นโยบายการปฏิรูปการศึกษานั้นมีส่วนเน้นตรงวิธีการจัดการเรียนการสอนซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยของ บุญช่วย ภักดี (2551) พบว่าครู
ที่มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ และช านาญการจะมีการปฏิบัติ และผลการปฏิบัติในด้านความสามารถทางวิชาการ ด้านความสามารถ
ในการจัดการเรียนการสอน และด้านบุคลิกภาพก่อนการได้รับการเลื่อนวิทยฐานะไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อครูได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ
แล้วนั้นจะท าให้ครูมีการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น 

2. การปฏิบัติงานของครูตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาทั้ง 5 ด้านนั้นไม่ส่งผลต่อโอกาสในการเลื่อนวิทยฐานะของครูให้
สูงขึ้นได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งแสดงว่านโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษแรกไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การ
ประเมินเพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะที่ครูต้องใช้ในการท าผลงาน ดังนั้นครูที่ต้องการท าผลงานเพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะและต้องการที่จะได้รับ
อนุมัติให้มีวิทยฐานะที่สูงขึ้นนั้น จะต้องมีการปฏิบัติงานที่แตกต่างไปจากนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งไม่เป็นผลดีเนื่องจากงานวิจัย
ของ สุนันท์ จันทร์เพ็ญ (2552) พบว่าควรจะท าให้ครูมีแรงจูงใจในการท างานเพราะจะท าให้ประสิทธิภาพในการท างานของครูมีมาก
ขึ้น แต่เนื่องจากผลวิจัยพบว่าการปฏิบัติงานของครูตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษแรกที่ครูต้องปฏิบัติอยู่แล้วนั้น ไม่
สามารถท าให้ครูเกิดแรงจูงใจในการท างานได้กล่าวคือ การได้เลื่อนวิทยฐานะจะท าให้ครูเกิดการยอมรับนับถือซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
แรงจูงใจในการท างาน ดังนั้นทางหน่วยงานระดับนโยบายทั้งนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และหลักเกณฑ์ ฯ ควรจะออกนโยบายให้มี
ความเชื่อมโยงหรือมีความสัมพันธ์กันอย่างแท้จริง เพ่ือที่จะเอ้ือให้ครูเกิดแรงจูงใจในการท างานมากขึ้นและเกิดการท างานที่มี
ประสิทธิภาพต่อไป 

 

ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ 

ผลการวิจัยนี้บ่งบอกว่านโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษแรกนั้นไม่สามารถเอ้ือให้ครูสามารถปฏิบัติงานตามนโยบายไป
พร้อม ๆ กับการท าผลงานเพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะได้ ดังนั้น การก าหนดนโยบายในครั้งต่อไปควรจะค านึงถึงความส าคัญในส่วนนี้ 
เพราะว่าเมื่อครูการท าผลงานเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะนั้นครูต้องใช้ความทุ่มเทเป็นอย่างมาก และเนื่องจากภาระหน้าที่ที่ต้องปฏิบัตินั้นมี
มากอยู่แล้ว จึงท าให้การท าผลงานไม่ประสบความส าเร็จ ดังนั้นถ้านโยบายการปฏิรูปสามารถท าให้ครูมีการพัฒนาในการปฏิบัติงานไป
พร้อม ๆ กับการท าผลงานเพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะได้ จะท าให้ครูที่มีวิทยฐานะสูงขึ้น มีแรงจูงใจในการท างานมากขึ้น และส่งผลให้เกิด
ประสิทธิภาพในการท างานเพ่ิมข้ึนตามมาด้วย 

 

ข้อเสนอแนะในการท าวจิัยครั้งต่อไป 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจด้วยการใช้แบบสอบถาม ท าให้ได้ข้อมูลในเชิงปริมาณที่ยังไม่มีความลุ่มลึกเท่าที่ควร 
ดังนั้น ควรมีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ด้วยการลงพ้ืนที่ใช้การสัมภาษณ์หรือสนทนากลุ่มบุคลากรที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน
ระดับนโยบาย และส านักงานเขตพ้ืนที่ รวมทั้งครูเพ่ือให้ได้ข้อมูลในเชิงลึกมากขึ้น และจะท าให้มีประโยชน์ในการปรับปรุงวางแผน
พัฒนานโยบายการปฏิรูปการศึกษาท่ีเอ้ือต่อการเลื่อนวิทยฐานะของครูต่อไป 

 

 


