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ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ก าหนดแนวการจัดการศึกษาใน
มาตรา 22 ว่า ต้องยึดหลักผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการ
ศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และที่เกี่ยวกับครูและบุคลากรทางการศึกษาในมาตรา 
52 ให้กระทรวงส่งเสริมให้มีระบบ กระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่
เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยการก ากับและประสานให้สถาบันที่ท าหน้าที่ผลิตและพัฒนาครู  คณาจารย์ รวมทั้งบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีความพร้อมและมีความเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่ และการพัฒนาบุคลากรประจ าการอย่างต่อเนื่อง รัฐพึง
จัดสรรงบประมาณและจัดตั้งกองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ในมาตรา 53 ให้มีองค์กรวิชาชีพครู ผู้บริหาร
สถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา มีฐานะเป็นองค์กรอิสระภายใต้การบริหารของสภาวิชาชีพ ในก ากับของกระทรวง มีอ านาจหน้าที่
ก าหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ก ากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา และต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมายก าหนด 
ในมาตรา 55 ให้มีกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์เกื้อกูลอ่ืน ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพ่ือให้มีรายได้ที่เพียงพอและเหมาะสมกับฐานะทางสังคมและวิชาชีพ ให้มีกองทุนส่งเสริมครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษาเพ่ือจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนงานริเริ่มสร้างสรรค์ ผลงานดีเด่น และเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติครู คณาจารย์ และบุคลากร
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ทางการศึกษา และมาตรา 57 ให้หน่วยงานทางการศึกษาระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดกา รศึกษาโดยน า
ประสบการณ์ ความรอบรู้ ความช านาญและภูมิปัญญาท้องถิ่นของบุคคลดังกล่าวมาใช้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาและยกย่อง
เชิดชูผู้ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545: 13, 30-32) 

จากการด าเนินงานที่ผ่านมา แม้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้พยายามด าเนินงานเพ่ือปฏิรูปการเรียนรู้ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาอย่างต่อเนื่องโดยมีการก าหนดยุทธศาสตร์
และแผนการพัฒนาครู มีการจัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจทั้งด้านเนื้อหาวิชาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และเทคนิคการสอนต่างๆ  
ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ในแต่ละปีใช้งบประมาณค่อนข้างมาก แต่โดยภาพรวมพบว่า คุณภาพผู้เรียนยังไม่ปรากฏผลเป็นที่
พอใจ ดังจะเห็นได้จากผลการประเมินและการทดสอบโดยองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ บ่งชี้ว่าคุณภาพผู้เรียน
ยังอยู่ในเกณฑ์ต่ าและด้อยกว่านานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
รอบแรก (ช่วงปี 2544-2548) ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้สะท้อนวิกฤติคุณภาพ
การศึกษาไทยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานค่อนข้างชัดเจนว่า สถานศึกษาที่จัดการศึกษาได้มาตรฐานขั้นต่ าตามหลักการของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ประมาณ 1 ใน 3 และอีกประมาณ 2 ใน 3 (มากกว่า 2 หมื่นแห่ง) ไม่ได้มาตรฐาน ครู
ขาดแคลนทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ครูได้มาตรฐานเฉพาะด้านวุฒิการศึกษาแต่วิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญยังไม่ได้มาตรฐาน 
ผู้เรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรต่ า และ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน รอบสอง (ช่วงปี 2549-2553) ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ า (2.75) พบว่า มีค่าเฉลี่ยผลการประเมิน 14 มาตรฐานได้ระดับดี มี
โรงเรียนที่ได้รับการรับรอง 12,268 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 79.07 และไม่รับรอง 3,247 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 20.93  

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาในฐานะหน่วยงานระดับนโยบายตระหนักถึงความความส าคัญของคุณภาพของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จึงจ าเป็นต้องศึกษาหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทิศทางที่ชัดเจนและ
เป็นระบบ ซึ่งแนวทางในการพัฒนาที่ส าคัญที่เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาที่ดีและเป็นพลังในขับเคลื่อนการการพัฒนาคุณภาพของครู
และบุคลากรทางการศึกษาอย่างแท้จริง คือ ต้องมีการพัฒนาโยบายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน
(research-based development) เพ่ือให้ได้นโยบายที่มีครอบคลุมชัดเจนและ เหมาะสมกับสภาพความต้องการของครูและองค์กร/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส าหรับใช้เป็นกรอบทิศทางและแนวทางในการพัฒนาครูและบุคลากรศึกษาอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพที่ส่งผลต่อ
การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพ่ือพัฒนานโยบายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ขอบเขตของการวจิัย 

เพ่ือให้ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความชัดเจน ครอบคลุม มีความสอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาการจัดการเรียนการสอน และความต้องการในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ในการด าเนินการจึงได้ใช้วิธีการวิจัยและพัฒนา ( research and development) เป็นฐานในการพัฒนาข้อเสนอเชิง
นโยบาย 

 



3 
 

 

วธิีการวิจัย 

แบบแผนการวิจัย (research design) ด าเนินการวิจัยโดยใช้วิธีการวิจัยและพัฒนาเป็นฐานในการพัฒนา แบ่งออกเป็น 3 
ขั้นตอน คือ 1) การระบุประเด็นปัญหาข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2) การพัฒนาทางเลือกข้อเสนอเชิง
นโยบายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และ 3) การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยการสนทนากลุ่มจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (multi stage random sampling) โดยแบ่ง
พ้ืนที่เป็น 7 ภูมิภาค คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
และภาคใต้ ในแต่ละภูมิภาคสุ่มเลือกจังหวัดแต่ละจังหวัดสุ่มเลือกสถานศึกษาที่เปิดสอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยคละขนาด 
จังหวัดละ 1 แห่ง และในแต่ละสถานศึกษาสุ่มเลือกครูผู้สอนตามช่วงชั้นที่ 1–4 สถานศึกษาละ1 คน ได้ครูผู้สอน จ านวน 188 คน 
ศึกษานิเทศก์ จ านวน 40 คน ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 28 คน ผู้ปกครอง จ านวน 23 คน และนักเรียน จ านวน 35 คน รวมผู้ให้
ข้อมูลในการสนทนากลุ่มทั้งสิ้น 314 คน และการประเมินเชิงวิพากษ์ข้อเสนอเชิงนโยบายโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และบุคลากรทางการศึกษาที่
เกี่ยวข้องกับการใช้ การส่งเสริม และการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวนทั้งสิ้น 70 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีวิเคราะห์
เนื้อหา (content analysis) ด้วยโปรแกรม ATLAS.ti Demo V. 5.0 และสังเคราะห์ข้อมูลให้เกิดความเชื่อมโยง และน าเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะภาพรวมที่มุ่งตอบค าถามตามวัตถุประสงค์ของวิจัย และน าเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีผ่านการประเมินและปรับปรุงแล้ว 

 

ผลการวจิัย 

1. ผลการระบุประเด็นปัญหาข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย    
1.1 ผลการศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้น

พื้นฐาน สรุปได้ว่า ครูผู้สอนส่วนใหญ่ไม่ได้จบการศึกษาวิชาเอกในกลุ่มสาระที่สอน มีภาระงานมาก ขาดความรู้ความเข้าใจในหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอน มีการวัดผลประเมินผลไม่เหมาะสม ขาดการนิเทศติดตามการพัฒนาครู ขาดขวัญก าลังใจในการท างาน 
ผู้เรียนขาดทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้ ขาดอัตราก าลังของศึกษานิเทศก์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะกลุ่ม  

1.2 ผลการศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สรุปได้ดังนี้ ด้านผู้เรียน พบว่า 
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทางวิชาการมากข้ึน มีผลสัมฤทธิผลทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ต่ า ขาดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ขาดความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูมีภารกิจเพ่ิมขึ้นและมีวิกฤติการขาด
แคลนครูผู้สอนในทุกช่วงชั้น และทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมีสาเหตุมาจากมาตรการควบคุมอัตราก าลังของภาครัฐส่วนหนึ่ง การไม่
สามารถจูงใจคนที่มีความรู้ ความสามารถมาเป็นครู ด้านการจัดการเรียนการสอน มีการเปลี่ยนแปลงด้านหลักสูตรเป็นหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มีการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการอบรมผู้บริหาร ครูผู้สอน และ
ศึกษานิเทศก์ มีการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปัญหาอุปสรรคของการจัดการเรียนการสอน พบว่า ครูผู้สอนบางส่วนยัง
ไม่สามารถปรับและพัฒนาตนเองในการจัดการเรียนการสอนในเนื้อหาสาระที่ทันกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม ด้านการส่งเสริมและ
สนับสนุนของผู้เกี่ยวข้อง มีปัญหาการด าเนินงานการกระจายอ านาจการบริหาร การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของเอกชนและ
ครอบครัว ขาดการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอน ขาดกลไกที่จะจูงใจให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่าย
ในการจัดการศึกษา   

1.3 ผลการศึกษาสภาพปัญหาการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา พบว่า ครูได้รับการพัฒนาค่อนข้างมาก แต่ยัง
ขาดการติดตามประเมินผล หลักสูตรการพัฒนาครูมีความซ้ าซ้อน มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ขาดการวางแผนระยะยาว แนวทางการพัฒนา 
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ควรมีการจัดท าระบบข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ มีการวิจัยและพัฒนานโยบายพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ปรับหลักเกณฑ์และวิธีการมีวิทยฐานะ และเลื่อนวิทยฐานะโดยพิจารณาจากพฤติกรรมและกระบวนการท างาน ประจักษ์พยาน
เอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานการปฏิบัติงาน  

1.4 ผลการสังเคราะห์ประเด็นปัญหาการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  พบว่า 
ประเด็นปัญหาในการพัฒนามี 7 ประเด็น คือ 1) ขาดระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 2) ขาดระบบบริหาร
จัดการที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 3) ขาดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 4) ขาดระบบการส่งเสริม
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 5) ขาดขวัญก าลังใจในการท างาน 6) ขาดระบบส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่เอ้ือต่อการ
ปฏิบัติงาน และ7) ขาดระบบและกลไกลในการบริหารจัดการที่ดี 

2. ผลการพัฒนาทางเลือกข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย ผลการร่างข้อเสนอ
เชิงนโยบาย และผลการประเมินเชิงวิพากษ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งพิจารณาในด้านความครอบคลุม ความเหมาะสม ความสอดคล้อง ความ
ชัดเจน ความเป็นประโยชน์ และความเป็นไป ซึ่งท าให้ได้ร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย 4 ประเด็น คือ 1) จัดระบบและกลไกในการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ สามารถจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่ส่งผล
ถึงคุณภาพผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 3) จัดระบบการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และ 4) จัดระบบการเสริมสร้างขวัญก าลังใจและความก้าวหน้าในวิชาชีพของครูและบุคล ากรทางการศึกษา และโดยมี
ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน เป็นมาตรการเร่งด่วน และมาตรการระยะยาวโดยนโยบายประเด็นที่ 1 มีมาตรการ 12 ข้อ เป็นมาตรการ
เร่งด่วน 6 ข้อ และมาตรการระยะยาว 6 ข้อ นโยบายประเด็นที่ 2 มีมาตรการ 12 ข้อ เป็นมาตรการเร่งด่วน 2 ข้อ และมาตรการระยะ
ยาว 10 ข้อ นโยบายประเด็นที่ 3 มีมาตรการ 13 ข้อ เป็นมาตรการเร่งด่วน 2 ข้อ และมาตรการระยะยาว 11 ข้อ และนโยบายประเด็น
ที่ 4 มีมาตรการเร่งด่วน 5 ข้อ 

3. ผลการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย ผลการประเมินเชิงวิพากษ์ร่าง
ข้อเสนอเชิงนโยบายครั้งที่ 2 โดยบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ การส่งเสริม และการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ซ่ึงได้ข้อเสนอเชิงนโยบาย 4 ประเด็น คือ 1) จัดระบบและกลไกในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพสามารถจัดการ
เรียนการสอน การบริหารจัดการและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลถึงคุณภาพผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรการ 11 
ข้อ เป็นมาตรการเร่งด่วน 6 ข้อ และมาตรการระยะยาว 5 ข้อ  2) พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพที่เอ้ือต่อการ
ปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีมาตรการ 11 ข้อเป็นมาตรการเร่งด่วน 4 ข้อ และมาตรการระยะยาว 7 ข้อ 3) จัดระบบ
การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีมาตรการ 12 ข้อเป็น
มาตรการเร่งด่วน 3 ข้อ และมาตรการระยะยาว 9 ข้อ 4) จัดระบบการเสริมสร้างขวัญก าลังใจและความก้าวหน้าในวิชาชีพของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มีมาตรการ 6 ข้อ เป็นมาตรการเร่งด่วน 2 ข้อ และมาตรการระยะยาว 4 ข้อ รวมมีมาตรการทั้งสิ้น 40 
มาตรการ เป็นมาตรการเร่งด่วน 15 มาตรการ และมาตรการระยะยาว 25 มาตรการ 

 

อภิปรายผล 

1. จากผลการวิจัยที่ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายที่ 1 คือ จัดระบบและกลไกในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพ สามารถจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลถึงคุณภาพผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ข้อค้นพบนี้สะท้อนให้เห็นว่า การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านมายังขาดการวางแผนที่เป็นระบบ ขาดความ
ต่อเนื่องในการพัฒนา และ ขาดการติดตามและประเมินผล ซึ่งอาจกล่าวโดยรวมได้ว่า ขาดระบบและกลไกส าคัญที่น าไปสู่การพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ ดังผลการวิจัยเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งพบว่า การ
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พัฒนาครูส่วนใหญ่ยังขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่มีการวางแผนระยะยาว มีความซ้ าซ้อนของหลักสูตร และสาระในการพัฒนาครูไม่
มีความชัดเจนว่าหลักสูตรการพัฒนาตรงกับความต้องการของผู้เข้ารับการพัฒนา และไม่สามารถน าไปใช้ได้จริง  อีกทั้งวิธีการพัฒนาครู
ยังใช้รูปแบบเดิมๆ ส่วนใหญ่ใช้การอบรมและพัฒนาในห้องเรียน ผลการพัฒนาเป็นเรื่องการให้ความรู้ ขาดการพัฒนาทักษะนอกจากนี้
ยังขาดการติดตาม และประเมินผลการน าความรู้ไปใช้พัฒนาการจัดการเรียนการสอน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 
2551: 32-33) และเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามประเด็นข้อเสนอเชิงนโยบายดังกล่าวนี้ จากผลการวิจัยครั้งนี้ท าให้ได้มาตรการ
ด าเนินการเร่งด่วน 6 มาตรการ และมาตรการระยะยาว 5 มาตรการ ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอเชิงนโยบายการผลิตและการพัฒนาครู 
(มนตรี จุฬาวัฒนทล, 2543: 28-29) ที่ก าหนดนโยบายการบ ารุงรักษา และพัฒนาครูเพ่ือคุณภาพครูและความเป็นวิชาชีพชั้นสูงซึ่งมี
มาตรการให้ปรับเปลี่ยนนโยบายการพัฒนาครูโดยการฝึกอบรมสัมมนาอย่างเดียว เป็นการส่งเสริมให้ครูได้เข้าอบรมสัมมนาทุกปี มี
การศึกษาต่อและการจัดงบประมาณสนับสนุนให้ครูได้พัฒนางานประจ าของตนเองอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้มีการยกระดับคุณภาพของครู
เพ่ือปฏิรูปการศึกษาโดยการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครูและผู้บริหารประจ าการเป็นองค์กรมหาชนเป็นนิติบุคคล และผลการวิจัยเพ่ือพัฒนา
นโยบายและแผนการปฏิรูปการผลิตและการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาซึ่งได้ข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มุ่งยกระดับการพัฒนาคุณภาพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาประจ าการให้มีคุณภาพ
มาตรฐานวิชาชีพชั้นสูงโดยจัดให้มีการพัฒนาอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องอย่างเป็นระบบโดยก าหนดยุทธศาสตร์หลักคือยุทธศาสตร์ปฏิรูป
การพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาและยุทธศาสตร์รอง คือ ยุทธศาสตร์ปฏิรูประบบและกระบวนการพัฒนาซึ่งต้องเร่ง
ปฏิรูประบบและกระบวนการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพโดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นระบบ (พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์, 2546: 35, 39) 

2. จากผลการวิจัยที่ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายที่ 2 คือ พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา สะท้อนให้เห็นว่า ปัจจุบันการพัฒนาครูและบุคลากรทางกาศึกษายังขาดระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งระบบบริหาร เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้การด าเนินงานประสบความส าเร็จ โดยข้อเสนอเชิงนโยบายนี้มีผลมาจากปัญหา
และความต้องการของครู และ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรวมทั้งข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิที่ระบุว่า “การบริหารจัดการระบบการพัฒนาและ
ฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นเรื่องส าคัญ หน่วยงานที่มีหน้ารับผิดชอบในการด าเนินการต้องบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด. . .”  และสอดคล้องกับข้อเสนอเชิงนโยบายการผลิตและ
การพัฒนาครูของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2543: 27-28) ที่ก าหนดไว้ในมาตรการที่ 2.2  “ให้เร่งรัดการจัดระบบ
บริหารบุคคล และการก าหนดเงินเดือนค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์เกื้อกูลต่างๆ ให้ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ตาม
มาตรา 54 และ มาตรา 55 เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มใจ เต็มความสามารถ 
เต็มหน้าที่ความรับผิดชอบ และเต็มเวลา อีกท้ังเป็นการจูงใจให้คนดีคนเก่งเข้าสู่วงการวิชาชีพครูด้วย” จากการศึกษาครั้งนี้ยังมีมาตรการ
ที่ระบุให้ สพฐ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ปรับหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษาให้มีความเสมอ
ภาคและเป็นธรรมที่เอ้ือต่อการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษาให้มีคุณภาพ มาตรการดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าการ
จัดสรรทรัพยากรยังขาดหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม ความเสมอภาค และความเป็นธรรม ซึ่งสอดคล้องกับข้อสรุปของส านักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษาที่วิจัยโดย วิทยากร เชียงกูล (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551: 46) ที่กล่าวว่า “การใช้ทรัพยากรที่ขาด
ประสิทธิภาพ ไม่ได้เกิดจากปัญหาการขาดแคลนครูโดยรวม แต่เกิดจากปัญหาการจัดสรร กล่าวคือ ครูที่มีคุณภาพจะกระจุกตัวอยู่เฉพาะ
ในเมือง หรือจังหวัดที่มีฐานะดีกว่า โดยเฉพาะในโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่ ที่มีความได้เปรียบในการใช้ทรัพยากร และมีการประหยัดที่เกิด
จากขนาด . . .” และสอดรับกับข้อสรุปจากการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้จ่ายเพ่ือการศึกษาของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,2551:48) ที่ว่า “ทรัพยากร (งบประมาณโดยรวม) ที่มีในการจัดการศึกษาของไทยอยู่ในระดับที่
เพียงพอ เมื่อเทียบกับประเทศที่มีการพัฒนาในระดับเดียวกัน แต่ต้องแก้ไขปัญหาหลายด้าน เช่น ปัญหาพื้นฐานการจัดสรร และลักษณะ
การใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายและเพ่ิมคุณภาพการจัดการศึกษา การปรับเปลี่ ยนวิธีการจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มเด็กด้อยโอกาสในสังคม  
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3. จากผลการวิจัยที่ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายที่ 3 คือ จัดระบบการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้เอ้ือต่อการ
ปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า การจัดระบบส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมายัง
ขาดประสิทธิภาพ ขาดการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการนิเทศ ขาดระบบการนิเทศทั้งการนิเทศภายในและการนิเทศ
ภายนอกอย่างเป็นระบบ ส านักงานเขตพ้ืนที่ยังไม่สามารถสนับสนุนการนิเทศการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่ การนิเทศภ ายในไม่
เข้มแข็ง ดังผลการวิจัยของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552 : 129 - 130) ที่พบว่าโดยภาพรวมยังขาดอัตราก าลังศึกษานิเทศก์
เป็นจ านวนมาก ท าให้ไม่สามารถให้การนิเทศได้ทั่วถึง การนิเทศขาดความเป็นระบบและต่อเนื่องเท่าที่ควร มีการนิเทศแบบไม่จริงจัง
และไม่ได้ประโยชน์จากการนิเทศ รวมทั้งการนิเทศภายในสถานศึกษายังไม่เข้มแข็ง จากผลการวิจัยครั้งนี้ท าให้ได้มาตรการเร่งด่วน 2 
มาตรการ และมาตรการระยะยาว 1 มาตรการ ซึ่งมีหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการด าเนินการตามมาตรการดังกล่าว 
กล่าวคือ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(สพฐ.)และส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กค
ศ.) ปรับระบบโครงสร้างการบริหารงานนิเทศในส่วนกลาง เพ่ือให้เกิดการประสาน เชื่อมโยง ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติการนิเทศใน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา และสพฐ.และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งรัดพัฒนาระบบการนิเทศ
การศึกษาทั้งนิเทศภายในและภายนอกที่มีมาตรการเช่นนี้ เพราะตั้งแต่มีการปฏิรูปการศึกษาและได้มีการปรับเป ลี่ยนโครงสร้างของ
กระทรวงศึกษาธิการ งานนิเทศการศึกษามีความส าคัญน้อยลง มีกลุ่มงานนิเทศเป็นผู้ดูแล รับผิดชอบงานการนิเทศ  และในแต่ละเขต
พ้ืนที่การศึกษามีศึกษานิเทศก์ไม่เพียงพอ และศึกษานิเทศก์มีโอกาสได้รับการพัฒนาน้อย และการนิเทศภายในสถานศึกษายังไม่เข้มแข็ง
เพียงพอ การนิเทศขาดความต่อเนื่อง (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552: 129-130)  

4. จากผลการวิจัยที่ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายที่ 4 คือ จัดระบบการเสริมสร้างขวัญก าลังใจและความก้าวหน้าในวิชาชีพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สะท้อนให้เห็นว่าปัจจุบันครูและบุคลากรทางการศึกษายังขาดขวัญก าลังใจในการท างาน ขาดความภาคภูมิใจใน
การประกอบวิชาชีพครูซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ดังผลการวิจัยที่พบว่า ครูขาดขวัญก าลังใจในการท างาน 
สืบเนื่องจากการที่ครูได้รับมอบหมายให้สอนในกลุ่มสาระที่ครูไม่มีความถนัด การไม่ได้รับความส าคัญในกรณีที่ ไม่ได้สอนกลุ่มสาระหลัก 
และต้องท างานหนักไม่มีเวลาพัก เกิดความเบื่อหน่ายท้อแท้ การไม่ก้าวหน้าในวิชาชีพ และการมีเงินเดือนน้อย สิ่งเหล่านี้เป็นเหตุปัจจัยที่
บั่นทอนขวัญก าลังใจในการท างานของคร ู(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552: 120)   

จากสภาพปัญหาการท างานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งต้องพบกับสภาพที่มีความขาดแคลน ต้องรับภาระงานหนัก 
แต่ก็มีครูและบุคลากรจ านวนมากที่ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและมีผลงานที่ดีเด่นส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ซึ่งบุคคลเหล่านี้
จ าเป็นต้องได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างขวัญก าลังใจ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ าเป็นต้องมีการปรับระบบการยก
ย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นระบบและมีความเชื่อมโยงกันทั้งระบบครบกระบวนการ และให้มีกลไกการ
เชื่อมโยงการยกย่องเชิดชูเกียรติของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ให้มีความต่อเนื่ อง ดังนั้น จึงได้มีการก าหนดให้มีมาตรการ “การปรับ
ระบบการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นคนเก่ง คนดี มีจิตวิญญาณ รักและผูกพันต่อวิชาชีพทางการศึกษา เพ่ือ
เสริมสร้างให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและก าลังใจในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง” ทั้งนี้ในการปรับระบบการยกย่องเชิด
ชูเกียรติ อาจจัดตั้งกองทุนส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดตั้งเครือข่ายหรือศูนย์การส่งเสริมยกย่องครูให้รางวัลครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โดยก าหนดกลไกการเชื่อมโยงการยกย่องให้รางวัลครูของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ให้ต่อเนื่อง เป็นบันไดวิชาชีพ 
ตลอดจนการเชื่อมโยงการยกย่องเชิดชูเกียรติกับระบบการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา ระบบเงินเดือน ค่าตอบแทนและสิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ ของครู (สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, 2542: ฉ-ช) การด าเนินการปรับระบบการยกย่องเชิดชูเกียรติเช่นนี้จะเป็นการส่งผลต่อ
การเพ่ิมพูนขวัญก าลังใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งจะส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาเปลี่ยนแปลการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอันจะเกิดผลสูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
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ข้อเสนอแนะในการท าวจิัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการวิจัยติดตามและประเมินผลของนโยบายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งด้านการแปลงนโยบายสู่การ
ปฏิบัติ สภาพและปัญหาการด าเนินงานตามนโยบาย และผลสัมฤทธิ์หรือประสิทธิผลของนโยบาย 

2. ควรมีการวิจัยและพัฒนารูปแบบการน านโยบายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ได้แนวทางการ
น านโยบายไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. ควรมีการวิจัยและพัฒนานโยบายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการ
พัฒนานโยบายการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้เกิดความครอบคลุมในทุกประเด็น 

4. ควรศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการพัฒนานโยบายการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาของนานาชาติที่ประสบ
ความส าเร็จในการจัดการศึกษา เพ่ือน าข้อมูลมาใช้พัฒนานโยบายการพัฒนาครูและบุคลากร 

 

 


