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บทคัดยอ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาขอมูลพื้นฐาน กระบวนการ และขั้นตอนการดําเนินงาน
จัดทําผลงานทางวิชาการของบุคลากรทางการศึกษา ใน 3 ตําแหนง ไดแก ครู ผูอํานวยการสถานศึกษา และ
ศึกษานิเทศก ใน 4 ประเด็น ไดแก 1) ขอมูลพื้นฐาน 2) มุมมองที่กรณีศึกษามีตอการทําผลงานทางวิชาการ 3)
กระบวนการทําผลงานทางวิชาการของกรณีศึกษา 4) คุณคาที่เกิดขึ้นจากการทําผลงานทางวิชาการ โดย
กรณีศึกษาเปนบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ไดรับการเลื่อน
วิทยฐานะ จํานวน 3 กรณี ที่ผูวิจัยเลือกแบบเจาะจงจากผูที่ผานการทําผลงานทางวิชาการในระดับชํานาญการ
พิเศษ และเชี่ยวชาญ โดยกรณีที่ 1 เปนขาราชการครู ที่ไดรับการประเมินวิทยฐานะในระดับชํานาญการพิเศษ
กรณีที่ 2 เปนผูอํานวยการสถานศึกษาที่ไดรับการประเมินวิทยฐานะในระดับเชี่ยวชาญ และกรณีที่ 3 เปน
ศึกษานิเทศกที่ไดรับการประเมินวิทยฐานะในระดับชํานาญการพิเศษ ทําการศึกษาดวยระเบียบวิธีวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research Methodology) แบบพหุกรณีศึกษา (Multi Cases Study) เก็บรวบรวม
ขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) การสัมภาษณกลุม (Group Interview) การสังเกตแบบมี
สวนรวม (Participation Observation) และการศึกษาเอกสารหลักฐานบันทึก (Document Study) จากนั้นนํา
ขอมูลที่รวบรวมไดมาตรวจสอบความนาเชื่อถือและความสมบูรณครบถวนของขอมูล แลวทําการวิเคราะหขอมูล
แบบสรางขอสรุปอุปนัย (Analytic Induction)
ผลการศึกษาพบวา
1. ขอมูลพื้นฐานของกรณีศึกษา : ทั้ง 3 กรณี สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยที่
ตั้งอยูในภูมิภาคเดียวกับที่ตนเองปฏิบัติงานประจํา สําหรับกรณีผูอํานวยการสถานศึกษานั้น กําลังศึกษาตอใน
ระดับปริญญาเอก สาขาบริหารการศึกษา และทั้ง 3 กรณีตางก็ไดรับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณกอนไดรับ
วิทยฐานะ มีวิธีการเขารับราชการเหมือนกัน คือโดยวิธีการสอบคัดเลือกของสวนกลาง มีการเปลี่ยนตําแหนง
สายงาน หรือโยกยายหนวยงาน และรับผิดชอบงานหลักที่ตรงกับสายงาน นอกจากงานประจําแลวกรณี
ผูอํานวยการสถานศึกษายังมีตําแหนงหนาที่การงานในชุมชนเพิ่มเติม คือ การเปนที่ปรึกษาอยางไมเปนทางการ
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ใหกับคนในชุมชนเกี่ยวกับเรื่องทั่วๆ ไป ดานสถานภาพสมรส กรณีผูอํานวยการสถานศึกษา และศึกษานิเทศก
สมรสแลวและมีบุตรธิดา 3 คนและ มีบุตรชาย 1 คน ตามลําดับ สวนกรณีครูยังโสดแตมีบุตรบุญธรรม 1 คน ทั้ง 3
กรณีมีที่อยูอาศัยเปนของตนเอง โดยมีเครื่องอํานวยความสะดวกครบครัน ดานการแตงกายกรณีครูชอบสวมใส
เสื้อผาสําเร็จรูป กรณีศึกษานิเทศกชอบสวมใสเสื้อผาที่เปนชุดตัด มีทั้งผาธรรมดาและผาไหมไวสําหรับออกงาน
สวนกรณีผูอํานวยการสถานศึกษาที่มีตําแหนงเชี่ยวชาญ มักสวมใสเสื้อเชิ้ต ผูกเนคไทด เสื้อสูทกางเกงและเสื้อ
ตัดผาไหมไทย ทั้ง 3 กรณีมียานพาหนะสวนตัวขับขี่ไปปฏิบัติราชการ มีรายรับหลักจากเงินเดือนประจํา มีการ
ซื้อเบี้ยประกันเพื่อการคุมครองชีวิตและยังมีหนี้สินที่ตองผอนชําระ
2. มุมมองที่กรณีศึกษามีตอการทําผลงานทางวิชาการ : กรณีครูและผูอํานวยการสถานศึกษามี
มุมมองทางวิชาการ ดานการพัฒนาระบบการศึกษาที่สอดคลองกัน คือเห็นวาการทําผลงานทางวิชาการ
กอใหเกิดการพัฒนาระบบการศึกษา และมีมุมมองทางสังคมวา การทําผลงานทางวิชาการกอใหเกิดการยอมรับ
ทางสังคมในวิชาชีพเดียวกัน และเกิดการยอมรับในสังคมหรือวงการวิชาชีพอื่นดวยวา “ครูเปนวิชาชีพชั้นสูง” จึง
เกิดความภาคภูมิใจสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุขในสังคม สวนกรณีศึกษานิเทศก มีมุมมองที่แตกตาง
ออกไปวา การทําผลงานทางวิชาการไมไดสงเสริมหรือเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรทางการศึกษาอยางแทจริง
และไมแนใจวาเปนตัวทําลายการศึกษาหรือไม และ มีมุมมองทางสังคมวา ไมไดทําใหมีการยอมรับทางสังคม
วิชาชีพเดียวกันเพิ่มขึ้น และไมมีมุมมองเกี่ยวกับการไดรับการยอมรับจากสังคมวิชาชีพอื่น แตอยางไรก็ตามทั้ง 3
กรณีมีมุมมองที่เหมือนกันวาการทําผลงานทางวิชาการกอใหเกิดการพัฒนาตนเอง กอใหเกิดการมีรายไดเพิ่มและ
ปรับเปลี่ยนบัญชีอัตราเงินเดือนตามวิทยฐานะที่สูงขึ้น
3. กระบวนการทําผลงานทางวิชาการของกรณีศึกษา : แรงจูงใจในการทําผลงานทางวิชาการใน
ภาพรวมของกรณีศึกษา มาจาก การไดรับการกระตุนจากเพื่อนรวมวิชาชีพ ผูบังคับบัญชา เงินเดือนถึงเกณฑใน
การสงผลงานทางวิชาการ การที่เงินเดือนเต็มขั้น และการมีภาวะผูนํา สวนการกําหนดประเด็นปญหาที่ขอทํา
ผลงานทางวิชาการนั้น ทั้ง 3 กรณี เปนผูคิดประเด็นปญหาดวยตนเอง และเปนประเด็นปญหาที่มีความเกี่ยวของ
กับงานตนเองที่รับผิดชอบโดยตรง มีแนวทางการกําหนดหัวขอที่มีความเหมาะสมกับความสามารถของตนเอง
และมีความเปนไปไดในการจัดทํา เปนผูวางแผนการทําผลงานทางวิชาการดวยตนเองโดยมีการวางแผนการทํา
ผลงานทางวิชาการไวลวงหนากอนดําเนินการ มีการดําเนินงานตามขั้นตอนแบบปกติตามกระบวนการที่
เหมาะสมในการจัดทําผลงานทางวิชาการ และเกิดผลลัพธเปนไปตามลําดับขั้นตอน ไมไดจางบุคคลอื่นทํา
ผลงานทางวิชาการให ดานงบประมาณในการจัดทําผลงานทางวิชาการนั้น กรณีผูอํานวยการสถานศึกษาและครู
ใชงบประมาณสวนตัว สวนศึกษานิเทศกใชงบประมาณของหนวยงาน
4. คุณคาที่เกิดขึ้นจากการทําผลงานทางวิชาการ : การทําผลงานทางวิชาการของทั้ง 3 กรณี ระบุวา
ผลงานทางวิชาการ มีผลกระทบในทางบวกตอนักเรียนและครู ตอเพื่อนรวมวิชาชีพ ตอโรงเรียน ตอวงการศึกษา
กอใหเกิดการพัฒนาความเชี่ยวชาญทางวิชาการใหกับตนเอง ทําใหไดเงินคาวิทยฐานะเพิ่มขึ้น กอใหเกิดความ
ภาคภูมิใจ ไดรับเกียรติ และการยอมรับจากสังคม นอกจากนี้ในกรณีผูอํานวยการสถานศึกษายังระบุวามี
ผลกระทบทางบวกตอผูใตบังคับบัญชาอีกดวย
คําสําคัญ
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ABSTRACT
The purposes of this research were to study background processes and step on the
producing academic papers of educational personnel; namely, the teacher, the director of school and
the supervisor. The issues of this research were divided in to 4 parts were : 1) the background of
cases study 2) the view of cases study on the producing academic papers 3) the processes of cases
study on the producing academic papers and 4) the opinion of the cases study on the value from the
producing academic papers. The three cases were selected from the educational personnel in the
educational service area office who submitted for position improvement and who submitted their work
accomplishment papers to be ranked as senior professional and expert. The first case was the
teacher who submitted their work accomplishment papers to be ranked as senior professional,
expert; the second case was the director of school who submitted their work accomplishment papers
to be ranked as expert and the third case was the supervisor who submitted their work
accomplishment papers to be ranked as senior professional, expert. This research used the
qualitative research methodology in the type of multi cases study. The data for the research were
collected by the in-depth interview, the group interview, the participation observation and the
document study. The data were checked completely and then analyzed by the analytic induction.
The results of this research were:
1. The background of cases study: The summarized of the motivation on the academic
papers of the cases study were the support from colleagues , the support from director , the salary
meet the criterion of the academic papers, the full limit of the salary and the leadership. All of cases
finished the Master Degree from the University that state on the same region of their offices and the
director of school was studying the Doctoral Degree in the major of educational administration. All of
them received the educational rewards before submitted their work accomplishment papers, were
selected from the government for admitted their works, removed the offices and improved the position
and the director had the others position in his public too. The director and the supervisor are married
and had children and a son respectively, the teacher is single but had a stepchild. All of them live in
their own house with the convenience and necessary furniture. The teacher always wear the
readymade clothes, the supervisor always wear the handmade cotton clothes and wear the
handmade silk clothes for visible, and the director of school always wear a man‘s suit with shirts and
tie or handmade silk cloths.
All of them drove their own car to work, had main income from their salaries, bought insurance policy
and the debts had to pay.
2. The view of cases study on the producing academic papers : The teacher and the
principle of school had the same view that the academic papers lead to development of educational
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system and encourage them to be a social prestige on the same and the others professional social
that “teacher is the high professional” and made them proud, but the supervisor had not sure that the
academic papers either lead to develop or destroy the educational system and think that the
academic papers not lead her to be a more social prestige on the same and the others professional
social. All of them had the consistency views that the academic papers were promotion for higher
ranking and salary depend on the higher accreditation.
3. The processes of cases study on the producing academic papers: The summarized of the
motivation on the academic papers were the support from colleagues, the support from the director,
the salary met the criterion of the conducting of the academic papers, the promotion higher ranking
and salary and the leadership. All of them set the problems that concerned with their works by
themselves, set the topics suitable with their capacities and feasible to conduct, planned and
producing by themselves, produced their academic papers follow to their plan and got results, not
hired anyone to conduct their academic papers, and paid their own budgets for conducted their
academic papers except the supervisor used the budget of her office.
4. The opinion of the cases study on the value from the producing academic papers: All of
them had the consistency opinions that the academic papers had the positive effect to students,
teachers, and persons in the same professional, schools, educational system. The academic papers
encourage them to be the academic specialist, were promotion for higher ranking on the higher
professional, proud of them, and got an honor and social prestige. In addition, the director of school
had the positive effect to subordinates too.
Keywords
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ความเปนมาและความสําคัญ
ประสิทธิภาพดานความรูความสามารถ และความมีคุณธรรมจริยธรรมของคนในชาติ เปนปจจัย
สําคัญยิ่งตอการพัฒนาประเทศชาติใหทัดเทียมกับนานาประเทศ ดังนั้น การจัดการศึกษาใหทันตอสถานการณที่
แปรเปลี่ยนอยูตลอดเวลา จึงมีความจําเปนอยูตลอดเวลาเชนกัน เพราะการศึกษาเปนหนทางแหงการพัฒนาคน
ในชาติใหมีความพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลงใหม ๆ ในสังคมที่พัฒนาแลวและที่กําลังพัฒนาลวนใหความ
สําคัญตอการพัฒนาการศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2545 ไดกําหนดความสําคัญของการศึกษาตอการพัฒนาคนในชาติ โดยในมาตรา 6 ไดกําหนดวา “ให การ
จัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข” โดยมีบุคลากร
ทางการศึกษา เชน ครูผูสอน ผูบริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก เปนตน ที่คอยทําหนาที่เปนสื่อกลางในการ
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ถายทอดความรู บริหารสถานศึกษา รวมทั้งใหคําชี้แนะในการจัดกิจกรรมการเรียนรูกับครูผูสอนตามลําดับ
ดังนั้นบุคลากรทางการศึกษาควรมีกี่พัฒนาตนเองใหตอเนื่องอยูเสมอ
การพัฒนาขาราชครูและบุคลากรทางการศึกษามีหลายรูปแบบ เชน การฝกอบรม ศึกษาตอ การทํา
วิจัยเพื่อแกปญหาหรือเพื่อพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานที่ตนรับผิดชอบ เปนตน โดยการทําการวิจัยเพื่อ
แกปญหาและพัฒนางานของตนนั้น อาจนํามาซึ่งการสรางองคความรู หรือนวัตกรรมการศึกษาใหม ๆ ใหกับ
วงการศึกษา และยังถือวาบุคลากรทางการศึกษาไดพัฒนาตนเองใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู เปนตนแบบใหกับ
ผูเรียน รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวของอีกดวย แตเนื่องจากกระบวนการวิจัยเปนกระบวนการที่ตองดําเนินการใหเกิด
ความนาเชื่อถือ เพื่อนํามาซึ่งความมั่นใจในการนําผลการศึกษาไปใชใหเกิดประโยชนกับวงการศึกษาตอไป จึงทํา
ใหบุคคลทั่วไป รวมถึงบุคลากรทางการศึกษามองวาการทําวิจัยเปนเรื่องยุงยาก ใชเวลา งบประมาณ และตองมี
ความสามารถและประสบการณดานการวิจัยสูงจึงจะทํางานวิจัยไดสําเร็จ ดังนั้น รัฐบาลจึงไดสรางแรงจูงใจ
เพื่อใหบุคลากรทางการศึกษาทํางานวิจัยใหมากขึ้น โดยเฉพาะไดกําหนดใหมีแนวทางการพัฒนาวิชาชีพครูอยาง
เปนรูปธรรมและมีผลตอบแทนทั้งดานการขยายแทงเงินเดือน การไดรับคาตอบแทนวิทยฐานะไวเพื่อเปนขวัญ
และกําลังใจอีกดวย แตอยางไรก็ตามหลังจากมีระบบการใหครูทําวิทยฐานะ หรือทําผลงานทางพัฒนาวิชาการ
รวม 10 ป แตยังพบวาสภาพการทําผลงานทางวิชาการในปจจุบันนี้ยังมีปญหาในการกาวไปสูวิทยฐานะในแตละ
ขั้นของบุคลากรทางการศึกษา เนื่องจากพบวา พบปญหาตาง ๆ ในการจัดทําผลงานทางวิชาการ จากงานวิจัย
หลายเรื่อง เชน ปญหาดานความรูความเขาใจในการเสนอขอ ดานการจัดทําผลงานทางวิชาการ ดานความ
ชํานาญ ดานปจจัยสวนตัว และดานการประเมินผลการปฏิบัติ (วรางคณา กิจยรรยง, 2543. หนา 65) ปญหาใน
การจัดทําผลงานทางวิชาการของขาราชการครู 3 อันดับแรก คือ 1) ไมสะดวกในการเดินทางไปขอคําแนะนําจาก
ผูรูเนื่องจากอยูไกล 2) เปนงานที่ยากเกินกวาที่ตนเองจะทําได และไมมีเวลาทําผลงานทางวิชาการเนื่องจากตอง
รับผิดชอบงานสอน 3) ไมมีเวลาทําผลงานทางวิชาการเนื่องจากตองรับผิดชอบงานพิเศษของโรงเรียนมาก และ
ผลจากการสัมภาษณเชิงลึก แลวยังพบวา ปญหาในการจัดทําผลงานทางวิชาการที่พบมาก 3 อันดับแรก คือ 1)
คาใชจายในการจัดทําผลงานทางวิชาการสูง 2) ขาดอาจารยที่ปรึกษาหรือวิทยากรที่สามารถใหคําแนะนําในการ
จัดทําผลงานทางวิชาการ และ 3) ขาดความขยันและอดทน (เรณู ตรีโลเกศ ,2549 . บทคัดยอ)
นอกจากทําการศึกษาสภาพปญหาในการทําผลงานทางวิชาการแลว แรงจูงใจเปนอีกหนึ่งประเด็นที่
นาสนใจเชนเดียวกัน ทั้งนี้เพราะเปาหมายของการมีระบบการประเมินวิทยฐานะเพื่อใหเปนแรงจูงใจใหบุคลกรครู
สามารภพัฒนาตนเองไดอยางเปนระบบ และมีความเชื่อถือ และจากการศึกษางานที่เกี่ยวกับแรงจูงใจในการทํา
ผลงานทางวิชาการ พบวา ปจจัยที่เกี่ยวของกับแรงจูงใจในการทําผลงานทางวิชาการ คือ ดานเจตคติตอการทํา
ผลงานทางวิชาการ การพัฒนาตนเอง และเงินเดือน แรงจูงใจ ดานความกาวหนาในหนาที่การงาน แรงจูงใจดาน
การไดรับการยอมรับนับถือ แรงจูงใจดานสิ่งแวดลอมในการทําผลงานทางวิชาการ ความตองการความสัมพันธ
และความตองการประชาธิปไตยในการทํางาน (วินัย คีรินทร, 2544, หนา 111-114 ; พิมลพร อมรศิลป, 2549,

หนา 88-89)
จากผลการศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทําผลงานทางวิชาการ ดังกลาวจะเห็นไดวาอาจยังไม
สอดคลองกับหรือยังไมตรงกับเปาหมายสูงสุดในการไดตําแหนงวิทยฐานะของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
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ศึกษาเทาใดนัก นั่นคือเปาหมายหลักคือเพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน ซึ่งครูผูสอนมีหนาที่โดยตรงใน
การพัฒนาผูเรียน สวนผูบริหารสถานศึกษามีหนาที่สงเสริม และพัฒนา ครูผูสอน และบุคลากรทางการศึกษา
อื่น ๆ ในสถานศึกษา ใหสามารถพัฒนาผูเรียน รวมไปถึงชุมชนที่สถานศึกษาตั้งอยู สําหรับศึกษานิเทศกนั้นมี
บทบาทในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพของผูเรียนโดยผานกระบวนการนิเทศ หรือชี้แนะครูผูสอน และผูบริหาร
สถานศึกษา ใหสามารถพัฒนาผูเรียนและพัฒนาครูในสถานศึกษาและพัฒนาชุมชนรอบ ๆ สถานศึกษาของตน
ไดสําเร็จ
จากขอคนพบเกี่ยวกับสภาพปจจุบันปญหา และปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความ
สนใจศึกษาแรงจูงใจ มุมมองในการทําผลงานทางวิชาการ ขั้นตอนและวิธีการดําเนินการจัดทําผลงานทาง
วิชาการปญหาอุปสรรค ผลกระทบ ความสามารถในการพัฒนาวิชาชีพ คุณคาของการทําวิทยฐานะ ของบุคลากร
ทางการศึกษาที่ประสบความสําเร็จในการทําผลงานทางวิชาการตามเกณฑการทําผลงานทางวิชาการใหมในรุนที่
1 และ 2 ตั้งแตป พ.ศ. 2551 เปนตนมา เพื่อใหเห็นภาพของการดําเนินการทําผลงานทางวิชาการที่ชัดเจน รวมทั้ง
เพื่อเปนการศึกษาวาระบบการทําวิทยฐานะนั้นสามารถพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรูไดจริงหรือไม และเพื่อ
นําไปเปนขอมูลในพัฒนาความเปนมืออาชีพของบุคลากรการศึกษาเพื่อสงผลตอการพัฒนาผูเรียนใหเกิดการ
เรียนรู และเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตไดอยางแทจริงตอไป
คําถามการวิจัย
ขอมูลพื้นฐาน กระบวนการ และขั้นตอนการดําเนินการจัดทําผลงานทางวิชาการของกรณีศึกษาที่เปน
บุคลากรทางการศึกษา ใน 3 ตําแหนง ไดแก ครู ผูอํานวยการสถานศึกษา และศึกษานิเทศก เปนอยางไร ใน 4
ประเด็น ดังตอไปนี้
1. ขอมูลพื้นฐาน
2. มุมมองที่กรณีศึกษามีตอการทําผลงานทางวิชาการ
3. กระบวนการทําผลงานทางวิชาการของกรณีศึกษา
4. คุณคาที่เกิดขึ้นจากการทําผลงานทางวิชาการ
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐาน กระบวนการ และขั้นตอนการดําเนินงานจัดทําผลงานทางวิชาการของ
กรณีศึกษาที่เปนบุคลากรทางการศึกษา ใน 3 ตําแหนง ไดแก ครู ผูอํานวยการสถานศึกษา และศึกษานิเทศก ใน
4 ประเด็น ไดแก 1) ขอมูลพื้นฐาน 2) มุมมองที่กรณีศึกษามีตอการทําผลงานทางวิชาการ 3) กระบวนการทํา
ผลงานทางวิชาการของกรณีศึกษา และ 4) คุณคาที่เกิดขึ้นจากการทําผลงานทางวิชาการ
ความสําคัญของการวิจัย
ผลของการวิจัยครั้งนี้ จะทําใหทราบขอมูลพื้นฐาน มุมมองที่กรณีศึกษามีตอการทําผลงานทางวิชาการ
กระบวนการทําผลงานทางวิชาการ คุณคาที่เกิดขึ้นจากการทําผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะของ
บุคลากรทางการศึกษา ในตําแหนงครู ผูอํานวยการสถานศึกษา และศึกษานิเทศก ซึ่งถือวาเปนสารสนเทศที่
ทําใหเห็นกระบวนการที่ชัดเจนในดําเนินการจัดทําผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ของขาราชการครูและ
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บุคลากรทางการศึกษาไดสําเร็จ อันจะสงผลตอการพัฒนาระบบการศึกษาใหมีคุณภาพ และบรรลุตาม
จุดมุงหมายการศึกษาของชาติตอไป
ขอบเขตของการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยทําการศึกษาบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับการเลื่อนวิทยฐานะ จํานวน 3
กรณี แบงตามตําแหนงของบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน โดยผูวิจัยเลือกแบบเจาะจงจากผูที่ผานการทําผลงานทางวิชาการในระดับชํานาญการพิเศษขึ้นไป โดย
กรณีที่ 1 เปนขาราชการครู ที่ไดรับการประเมินวิทยฐานะในระดับชํานาญการพิเศษ กรณีที่ 2 เปนผูอํานวยการ
สถานศึกษาสถานศึกษาที่ไดรับการประเมินวิทยฐานะในระดับเชี่ยวชาญ และกรณีที่ 3 เปนศึกษานิเทศกที่ไดรับ
การประเมินวิทยฐานะในระดับชํานาญการพิเศษ โดยมีรายละเอียดขอบเขตของการวิจัยดังนี้
1. ขอบเขตดานระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาดวยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Methodology)
แบบพหุกรณีศึกษา (Multi Cases Study)
2. ขอบเขตดานระยะเวลาที่ศึกษา
ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เริ่มตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2552 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2553
3. ขอบเขตดานเนื้อหา
ผูวิจัยไดกําหนดประเด็นที่จะศึกษาหลัก คือ ขอมูลพื้นฐาน กระบวนการ และขั้นตอน
การ
ดําเนินงานจัดทําผลงานทางวิชาการของกรณีศึกษาที่เปนบุคลากรทางการศึกษา โดยมีประเด็นยอย 4 ประเด็น
ไดแก
3.1 ขอมูลพื้นฐาน
3.2 มุมมองที่กรณีศึกษามีตอการทําผลงานทางวิชาการ
3.3 กระบวนการทําผลงานทางวิชาการของกรณีศึกษา
3.4 คุณคาที่เกิดขึ้นจากการทําผลงานทางวิชาการ
วิธีดําเนินการ
ผูวิจัยไดดําเนินตามขั้นตอน ที่ปรับตามแนวทางที่ รัตนะ บัวสนธ (2551, หนา 63-246) ไดนําเสนอไว
ตามลําดับขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเลือกกรณีศึกษา
ขั้นตอนที่ 2 การติดตอประสานงาน
ขั้นตอนที่ 3 การสรางความสัมพันธ
ขั้นตอนที่ 4 การกําหนดแหลงขอมูล
ขั้นตอนที่ 5 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
ขั้นตอนที่ 6 การดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
ขั้นตอนที่ 7 การวิเคราะหขอมูล
ขั้นตอนที่ 8 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
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ผลการวิจัย
1. ขอมูลพื้นฐานของกรณีศึกษา
1.1 ประวัติการศึกษา ดานวุฒิการศึกษาสูงสุด พบวา ทั้ง 3 กรณี สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญา
โท จากมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยูในภูมิภาคเดียวกับที่ตนปฏิบัติงานประจํา สําหรับในสวนกรณีผูอํานวยการ
สถานศึกษานั้น กําลังศึกษาตอในระดับปริญญาเอก สาขาบริหารการศึกษา กรณีครูสําเร็จการศึกษาสาขา
วิทยาศาสตรศึกษา และกรณีศึกษานิเทศกสําเร็จการศึกษาสาขาการสอนภาษาไทย และทั้ง 3 กรณี สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท กอนไดรับวิทยฐานะ
1.2 ประสบการณในการทํางาน สําหรับการเริ่มบรรจุเขาปฏิบัติงาน ทั้ง 3 กรณีเขารับราชการดวย
วิธีการที่เหมือนกัน คือโดยวิธีการสอบคัดเลือกของสวนกลาง ทุกกรณีมีการเปลี่ยนตําแหนงสายงาน หรือ
โยกยายหนวยงาน โดยกรณีครูมีการโยกยาย 2 โรงเรียน กรณีผูอํานวยการสถานศึกษามีการเปลี่ยนสายงานจาก
ตําแหนงครูผูสอน มาเปนรองผูอํานวยการสถานศึกษาและเปนผูอํานวยการสถานศึกษาตามลําดับ โดยการ
สอบแขงขัน โดยรวมมีการโยกยาย 5 โรงเรียนและ 2 สํานักงานเขตพื้นที่ สําหรับศึกษานิเทศกในชวงที่เปน
ครูผูสอนไดโยกยาย โดยไดปฏิบัติงานสอนในโรงเรียน 5 แหง และไดทําการสอบแขงขันเพื่อเปลี่ยนตําแหนงจาก
ครูผูสอน เปนศึกษานิเทศก โดยปฏิบัติงานเปนศึกษานิเทศกจํานวน 2 เขตพื้นที่
ทั้ง 3 กรณีรับผิดชอบงานหลักที่ตรงกับสายงาน นั่นคือ กรณีครูรับผิดชอบงานสอนวิชาวิทยาศาสตร
และยังรับผิดชอบงานผูชวยบรรณารักษหองสมุดอีกดวย กรณีผูอํานวยการสถานศึกษา ทําหนาที่เปน
ผูอํานวยการสถานศึกษา สวนกรณีศึกษานิเทศกรับผิดชอบงานนิเทศติดตาม กลุมงานพัฒนาหลักสูตรขั้นพื้นฐาน
และ การพัฒนาการเรียนรู
อายุราชการในขณะที่ไดรับวิทยฐานะของกรณีศึกษานั้นแตกตางกันไป โดยกรณีครู และศึกษานิเทศก
ไดรับวิทยฐานะชํานาญการพิเศษเมื่อมีอายุราชการ 19 ป และ32 ปตามลําดับ สวนกรณีผูอํานวยการ
สถานศึกษานั้นไดรับวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เมื่อมีอายุราชการ 32 ป
1.3 ชีวิตครอบครัว
สถานภาพสมรสของกรณีศึกษาทั้ง 3 มีทั้งที่สมรสแลวและที่เปนโสด โดยกรณีผูอํานวยการ
สถานศึกษา และศึกษานิเทศกสมรสแลว สวนกรณีครูยังโสดแตมีบุตรบุญธรรม 1 คน ในขณะกรณีผูอํานวยการ
สถานศึกษานั้นสมรสกับนักการเมืองทองถิ่น และมีบุตรดวยกัน 3 คน สวนคูสมรสของศึกษานิเทศกนั้นมีอาชีพ
คาขายและทําการเกษตร สมรสในชวงที่รับราชการครูแลว และบุตรดวยกัน 1 คน ขณะนี้บุตรกําลังศึกษาตอระดับ
ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร หลักสูตรนานาชาติ
1.4 ฐานะทางเศรษฐกิจ
ทั้ง 3 กรณีมีที่อยูอาศัยที่เปนของตนเอง ในบานมีของใช เครื่องใช เครื่องอํานวยความสะดวกครบครัน
เครื่องประดับประจําตัวของกรณีศึกษามีความแตกตางกันไป โดยกรณีครูไมสวมใสเครื่องประดับ กรณี
ผูอํานวยการสถานศึกษาสวมใสเครื่องประดับ ไดแก นาฬิกาทองฝงเพชร สรอยคอทองคําพรอมพระเลี่ยมทอง
แหวนเพชร แหวนทอง สวนเครื่องประดับที่ศึกษานิเทศกชื่นชอบ ไดแก นาฬิกา แหวนทอง ปนปกผม
การแตงกายของกรณีศึกษาที่อยูในตําแหนงชํานาญการพิเศษ (กรณีครูและศึกษานิเทศก) สวนใหญ
สวมใสเสื้อผาราคาชุดละประมาณ 600 - 800 บาท โดยในกรณีครูชอบสวมใสเสื้อผาสําเร็จรูป ราคาชุดละ 600-
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700 บาท กรณีศึกษานิเทศก สวมใสเสื้อผาที่เปนชุดตัด ดวยผาธรรมดาราคาชุดละประมาณ 700-800 บาท และ
ชุดตัดผาไหมไทยสําหรับใสออกงานราคาชุดละประมาณ 1,500 บาท สวนกรณีผูอํานวยการสถานศึกษาที่มี
ตําแหนงเชี่ยวชาญ มักสวมใสเสื้อเชิ้ต ผูกเนคไทด เสื้อสูทกางเกง ราคาชุดละประมาณ 3,500 บาท เสื้อตัดผาไหม
ไทย ราคาตัวละประมาณ 2,000 บาท
ยานพาหนะที่ใชขับของกรณีศึกษาที่อยูในตําแหนงชํานาญการพิเศษ (กรณีครูและศึกษานิเทศก)
เปนรถยนต(รถเกง) มือ 2 สวนกรณีผูอํานวยการสถานศึกษาที่มีตําแหนงเชี่ยวชาญ ใชรถประจําตําแหนงของ
โรงเรียน และใชรถยนตสวนตัวรวมกับภรรยาอีก 3 คัน มีทั้งรถยนตที่ซื้อแบบปายแดง 2 คันและซื้อมือสอง 1 คัน
รายรับที่ไดกับภาระที่ตองใชจายในชีวิตประจําวันหรือหนี้สิน พบวาทั้ง 3 กรณีมีรายรับหลัก ๆ จากเงินเดือน มีการ
ซื้อเบี้ยประกันเพื่อการคุมครองชีวิตและทุกกรณีตางมีหนี้สินเหมือนกัน แตจํานวนหนี้สินแตกตางกันไป และ
สามารถผอนชําระไดลงตัว
1.5 ฐานะทางสังคม
กรณีศึกษาทั้ง 3 กรณีปฏิบัติหนาที่ในงานประจําตรงตามสายงาน กรณีครูและศึกษานิเทศกมี
ภาระหนาที่เฉพาะภาระงานหลัก สวนกรณีผูอํานวยการนั้นยังมีตําแหนงหนาที่การงานอื่น ในสังคมอีกดวย เชน
เปนที่ปรึกษาอยางไมเปนทางการใหกับคนในชุมชนเกี่ยวกับเรื่องทั่วๆ ไป และยังมีตําแหนงหนาที่ในสังคม อื่น ๆ
อีก ไดแก อ.ค.ก.ศ. ของเขตพื้นที่การศึกษา ประธานศูนยเครือขายคุณภาพการศึกษา และประธานสหวิทยาเขต
ของการรวมตัวทางวิชาการของโรงเรียนมัธยมในจังหวัด
2. มุมมองที่มีตอการทําผลงานทางวิชาการ
2.1 ดานวิชาการ
ดานการพัฒนาระบบการศึกษา พบวา กรณีครูและผูอํานวยการสถานศึกษามีมุมมองที่สอดคลองกัน
คือเห็นวาการทําผลงานทางวิชาการกอใหเกิดการพัฒนาระบบการศึกษา โดยกรณีครูแสดงมุมมองวา การทํา
ผลงานทางวิชาการเปนการพัฒนาระบบการศึกษาแบบเปนลูกโซ โดยเริ่มตนที่ครู นักเรียน โรงเรียน สูวงการ
ศึกษา และกรณีผูอํานวยการสถานศึกษา มีมุมมองวา การทําผลงานทางวิชาการ เปนการทําหนาที่ของตนใหดี
สมบูรณพรอมและนําผลที่ไดมายื่นวิทยฐานะ เพื่อพัฒนาวิชาชีพของตน สวนกรณีศึกษานิเทศก มีมุมมองที่
แตกตางกันออกไปวา การทําผลงานทางวิชาการไมไดสงเสริมหรือเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรทางการศึกษา
อยางแทจริงและไมแนใจวาเปนตัวทําลายการศึกษาหรือไม
ดานการพัฒนาตนเอง พบวา ทั้ง 3 กรณี มีมุมมองที่เหมือนกันวาการทําผลงานทางวิชาการกอใหเกิด
การพัฒนาตนเอง โดยกรณีครูมีมุมมองวา การทําผลงานทางวิชาการเปนการพัฒนาครูโดยตรง และเปนการให
ขวัญกําลังใจที่จะทําใหครูปฏิบัติหนาที่เพื่อเด็กอยางแทจริง กรณีผูอํานวยการสถานศึกษา มีมุมมองวา บทบาท
ของความเปนผูอํานวยการสถานศึกษาที่ไดรับมอบอํานาจมาขับเคลื่อนครูใหเกิดการพัฒนาผูเรียนและมองถึง
ความกาวหนา โดยความกาวหนานั้นนักเรียนตองไดรับผลประโยชน และกรณีศึกษานิเทศก มีมุมมองวาการ
พัฒนาตนเองตามหนาที่ไดกระทําอยูแลว เพียงแตเลือกชิ้นงานที่มีความสมบูรณไปสงขอผลงานทางวิชาการ
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2.2 ดานฐานะทางเศรษฐกิจ
ดานการหารายไดเพิ่ม พบวา ทั้ง 3 กรณี มีมุมมองที่เหมือนกันวา การทําผลงานทางวิชาการ
กอใหเกิดการมีรายไดเพิ่ม โดยกรณีครู มีมุมมองวา ไดเงินเพิ่มขึ้นในแตละเดือน ทําให มีความเปนอยูดีขึ้น ชีวิตมี
ความสุขมากขึ้น กรณีผูอํานวยการสถานศึกษา มีมุมมองวาวิทยฐานะสงผลใหฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้น และ
กรณีศึกษานิเทศก มีมุมมองวา ยอมรับเวลาไดรับคาตอบแทนเพิ่มและขยายเพดานเงินเดือน
2.3 ดานสังคม
ดานสังคมในวิชาชีพเดียวกัน พบวา กรณีครูกับผูอํานวยการสถานศึกษา มีมุมมองที่สอดคลองกันวา
การทําผลงานทางวิชาการกอใหเกิดการยอมรับทางสังคมในวิชาชีพเดียวกัน โดยกรณีครู มีมุมมองวา ผลงานทาง
ทางวิชาการไดรับการยอมรับในสังคม ไดรับเกียรติ คําชื่นชม ทําใหดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความ
ภาคภูมิใจ และกรณีผูอํานวยการสถานศึกษา มีมุมมองวา วิทยฐานะทําใหเกิดการยอมรับ และไดรับเกียรติเปน
คณะกรรมการทํางาน วิทยากร และเปนที่ปรึกษา เมื่อเปนที่ยอมรับทําใหเกิดความมั่นใจในตนเองมากขึ้น เกิด
การวางตัวที่ดีมากขึ้นดวย สวนกรณีศึกษานิเทศก มีมุมมองที่แตกตางกันออกไปวา ไมไดทําใหมีการยอมรับทาง
สังคมเพิ่มขึ้น เพราะวาคิดวาตนเองตั้งใจทํางานมาโดยตลอด จึงไดรับการยอมรับทางสังคมอยูแลวกอนไดรับ
วิทยฐานะนี้
ดานสังคมในวิชาชีพอื่นๆ พบวา กรณีครูกับผูอํานวยการสถานศึกษา มีมุมมองที่สอดคลองกันวา การ
ทําผลงานทางวิชาการกอใหเกิดการยอมรับจากบุคคลในสังคมในวิชาชีพอื่น ๆ โดยกรณีครู มีมุมมองวา ไดรับการ
ยอมรับจากบุคคลในสังคมหรือวงการวิชาชีพอื่นวา “ครูเปนวิชาชีพชั้นสูง” จึงเกิดความภาคภูมิใจ สามารถ
ดํารงชีวิตไดอยางมีความสุขในสังคม และกรณีผูอํานวยการสถานศึกษา มีมุมมองวา สังคมในวิชาชีพอื่น ๆ ก็
เชนเดียวกับคนในสังคมในวิชาชีพเดียวกัน เชน ไดรับการยอมรับจากหัวหนาสวนราชการระดับจังหวัด ใหเกียรติ
ยกยองวาเปนขาราชการระดับสูง ไดรับเชิญเปนกรรมการในภาคสวนตาง ๆ รวมทั้งการเปนวิทยากร สวน
กรณีศึกษานิเทศก ไมมีมุมมองเกี่ยวกับสังคมอื่น เพราะวาทุมเทเวลาใหกับงานในวงการศึกษาทั้งในและนอก
เวลาราชการจนแทบหาเวลาวางไดยาก
3. กระบวนการทําผลงานทางวิชาการของบุคลากรทางการศึกษา
3.1 แรงจูงใจในการทําผลงานทางวิชาการ
แรงจูงใจในการทําผลงานทางวิชาการของแตละกรณีนั้นแตกตางและเหมือนกันบาง กรณีครูมี
แรงจูงใจในการทําผลงานทางวิชาการมาจากผูบังคับบัญชา เพื่อนครูไดรับวิทยฐานะกระตุนใหทํา ประกอบกับ
เงินเดือนถึงเกณฑในการสงผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ กรณีผูอํานวยการ
สถานศึกษา มีแรงจูงใจมาจากการมีภาวะผูนํา สวนกรณีศึกษานิเทศก มีแรงจูงใจมาจากการที่เงินเดือนเต็มขั้น
แลวตองการเปลี่ยนแทงเงินเดือน และกลุมเพื่อนรวมงานที่เงินเดือนเต็มขั้น กระตุนใหทําผลงานสงนํารอง
3.2 การกําหนดประเด็นปญหาที่ขอทําผลงานทางวิชาการ
ดานบุคคลที่คิดประเด็นปญหา พบวา ทั้ง 3 กรณี เปนผูคิดประเด็นปญหาดวยตนเอง แตกรณีครู ได
มีการปรึกษาเพื่อนครูตาํ แหนงชํานาญการพิเศษ แนะนําวาควรเปนเรื่องที่มีความชอบเปนพิเศษและสามารถทํา
ไดดวยตนเอง กรณีผูอํานวยการสถานศึกษา ก็ริเริ่มคิดประเด็นปญหาโดยการศึกษาและทําความเขาใจกับ
สถานศึกษาของตนเอง โดยมองที่จุดเนนหรือวิสัยทัศนของโรงเรียนวามีเปาหมายในการจัดการศึกษาในทิศทางใด
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สํารวจสภาพความตองการและสภาพปญหา เพื่อนําไปสูการกําหนดกรอบความคิด สวนกรณีศึกษานิเทศกนั้น
คิดประเด็นปญหาเอง และรวมกันพัฒนาภายใตเปนงานที่ดําเนินการในงานที่รับผิดชอบหลักในหนวยงานอยูแลว
เพราะรับผิดชอบโรงเรียนขนาดเล็กที่มีปญหาครูไมครบชั้นประเด็นในการทําผลงาน คือ เปนการพัฒนานวัตกรรม
เพื่อพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก
ดานความเกี่ยวของของประเด็นปญหากับงานที่รับผิดชอบ พบวา ประเด็นปญหาของทั้ง 3 กรณี มี
ความเกี่ยวของกับงานที่ตนเองรับผิดชอบโดยตรง โดยกรณีครู เปนงานที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการสอน กรณี
ผูอํานวยการสถานศึกษา เปนงานที่เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา และกรณีศึกษานิเทศกเปนงานที่เกี่ยวกับการ
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา
ดานแนวทางการกําหนดหัวขอ พบวา ทั้ง 3 กรณี มีแนวทางการกําหนดหัวขอที่มีความเหมาะสมกับ
ความสามารถของตนเอง และมีความเปนไปไดในการจัดทํา โดยกรณีครูจัดทําผลงานทางวิชาการที่เปนชุด
กิจกรรมการเรียนการสอน แผนการจัดการเรียนรู และรายงานการใชชุดกิจกรรมการเรียนการสอน กรณี
ผูอํานวยการสถานศึกษาจัดทําผลงานทางวิชาการเปนการประเมินโครงการ งานวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการ
พัฒนาศักยภาพทางวิชาการ กรณีศึกษานิเทศกจัดทําผลงานทางวิชาการเปนรายงานการวิจัยการจัดการเรียน
การสอนบูรณาการแบบรวมชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก
3.3 การวางแผนและดําเนินการทําผลงานทางวิชาการ
ดานผูวางแผน พบวา ทั้ง 3 กรณี เปนผูวางแผนการทําผลงานทางวิชาการดวยตนเอง โดยกรณีครู
ไดรับคําแนะนําเพิ่มเติมจากเพื่อนครูตําแหนงชํานาญการพิเศษ โดยกรณีผูอํานวยการสถานศึกษานั้นและ
กรณีศึกษานิเทศกเปนผูวางแผนดวยตนเอง กําหนดเปนแผนการดําเนินงานพัฒนาองคกร โดยมีเพื่อนรวมงาน
เปนคณะดําเนินงาน และไดรับการสนับสนุนจากผูอํานวยการสถานศึกษาระดับสูง ในดานงบประมาณ บุคลากร
และ เวลาในการดําเนินงาน
ดานชวงเวลาของการวางแผน พบวา ทั้ง 3 กรณี มีการวางแผนและการทําผลงานทางวิชาการไว
ลวงหนาเหมือนกัน แตแตกตางกันในรายละเอียด โดยกรณีครู มีการวางแผนลวงหนา แตบางชวงไมไดทําตาม
แผนที่กําหนดไว สวนกรณีผูอํานวยการสถานศึกษา มีการวางแผนลวงหนาอยางเปนระบบ และมีความเหมาะสม
สําหรับกรณีศึกษานิเทศก ไมมีการวางแผนเพื่อการสงผลงานทางวิชาการ แตมีการวางแผนลวงหนาในการ
ปฏิบัติงานประจํา เพื่อแกปญหาครูไมครบชั้นของโรงเรียนขนาดเล็ก
ดานการดําเนินการทําผลงาน พบวา ทั้ง 3 กรณี มีการดําเนินงานตามแบบปกติตามกระบวนการที่
เหมาะสมในการจัดทําผลงานทางวิชาการ และเกิดผลลัพธเปนไปตามลําดับขั้นตอน
ดานเวลาในการดําเนินการจัดทําผลงานทางวิชาการ พบวา กรณีครูใชเวลานอกราชการเขียนรายงาน
ที่บานตนเอง กรณีผูอํานวยการ ใชเวลาในการดําเนินการที่กําหนดในแผนงานของโรงเรียน ในเวลาราชการ มี
ทีมงานในโรงเรียนดําเนินการและผูอํานวยการทําหนาที่ตรวจทานความสมบูรณของงาน สวนกรณีศึกษานิเทศก
ใชเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล และทดลองใชนวัตกรรมในเวลาราชการ แลวเขียนรายงานเองโดยสวนใหญ
เขียนรายงานนอกเวลาราชการที่บานของตน
ดานบุคคลที่รับจางทํา พบวา ทั้ง 3 กรณี ไมไดจางบุคคลอื่นทําผลงานทางวิชาการ ใหตนเอง
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3.4 งบประมาณในการจัดทําผลงานทางวิชาการ
ดวยกรณีศึกษาทั้ง 3 กรณี ทําผลงานดวยตนเอง จึงไมมีคาใชจายในการจางทําผลงานทางวิชาการ
งบประมาณที่ใชในการจัดทําผลงานทางวิชาการมีความแตกตางกันที่จํานวนงบประมาณที่ใชในการจัดทําผลงาน
ทางวิชาการ มีทั้งสูงมาก ปานกลาง และนอยมาก โดยกรณีครู ใชงบประมาณ 24,000 บาท กรณีผูอํานวยการ
สถานศึกษา ใชงบประมาณ 100,000 บาท กรณีศึกษานิเทศก ใชงบประมาณสวนตัวประมาณ 100 บาท เปนคา
เขาเลมรายงานจํานวน 4 เลม แตไดรับงบประมาณของหนวยงานในการดําเนินโครงการจํานวน 25,000 บาท
4. คุณคาที่เกิดขึ้นจากการทําผลงานทางวิชาการ
4.1 ผลกระทบทางวิชาชีพ
ดานนักเรียน/ครู พบวา การทําผลงานทางวิชาการของทั้ง 3 กรณี มีผลกระทบในทางบวกตอนักเรียน
และครู โดยกรณีครู ทําใหนักเรียนมีวิธีการหาความรูไดดวยตนเองดวยชุดกิจกรรมการเรียนการสอน กรณี
ผูอํานวยการสถานศึกษา สงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น สามารถสอบเขาศึกษาตอในคณะที่มี
การแขงขันกันสูงได นักเรียนเขาใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวันได สวน
ผลงานของกรณีศึกษานิเทศก สงผลใหนักเรียนไดกระบวนการเรียนรู และมีความสุขในการเรียนมากขึ้น สามารถ
เกิดการเชื่อมโยงความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ ในสังคม ครูเปลี่ยนพฤติกรรม และเปดใจรับสิ่งใหม ๆ ในการพัฒนา
ตนเอง และระบบการศึกษา
ดานเพื่อนรวมวิชาชีพ พบวา การทําผลงานทางวิชาการของทั้ง 3 กรณี มีผลกระทบในทางบวกตอ
เพื่อนรวมวิชาชีพ กรณีครู พบวาเพื่อนครูเกิดความไวเนื้อเชื่อใจในการมาขอคําปรึกษาเกี่ยวกับผลงานวิชาการ
และนําผลงานไปเปนตนแบบใหเพื่อนครูได กรณีผูอํานวยการสถานศึกษา มีการเผยแพรผลงานไปยังโรงเรียน
ตาง ๆ เพื่อเปนแนวทางในการจัดทําผลงาน ใหกับผูอํานวยการสถานศึกษาอื่น ๆ สวนกรณีศึกษานิเทศกได
กระตุนใหเพื่อนรวมวิชาชีพใชกระบวนการนิเทศกับโรงเรียนเพื่อเปนแนวทางในการจัดทําผลงานทางวิชาการ
โดยมากขึ้น
ดานผูใตบังคับบัญชา มีเฉพาะกรณีผูอํานวยการสถานศึกษาเทานั้นที่ผลงานทางวิชาการสงผลใหครู
ไดปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน และสามารถพัฒนางานที่ตนรวมเปนทีมดําเนินงาน จัดเปนผลงานทางวิชาการ
เปนของตนเอง รองผูอํานวยการสถานศึกษาทํางานเปนระบบมากขึ้นและสามารถนํางานในหนาที่ไปสงผลงาน
ทางวิชาการได
ดานโรงเรียน พบวา การทําผลงานทางวิชาการของทั้ง 3 กรณี มีผลกระทบในทางบวกตอโรงเรียน
โดยผลงานของกรณีครู สงผลใหผปู กครองเกิดความไววางใจวาเปนโรงเรียนที่มีคุณภาพ ทําใหสงบุตรหลานเขา
มาศึกษาตอที่โรงเรียนเพิ่มขึ้น ผลงานกรณีผูอํานวยการสถานศึกษา สงผลใหโรงเรียนไดรับรางวัลและเกียรติยศ
เชน รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ประจําป 2551 รางวัลระดับเหรียญเงิน ดานการจัดการและ
บริหารสถานศึกษา หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของคุรุสภา ประจําป 2551 และรางวัลสถานศึกษาพอเพียง ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจําป 2550 และผลงานกรณีศึกษานิเทศก สงผลใหโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยางไดเปน
ตนแบบในการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการใหกับโรงเรียนอื่น
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ดานวงการศึกษา พบวา การทําผลงานทางวิชาการของทั้ง 3 กรณี มีผลกระทบในทางบวกตอ
วงการศึกษา โดยกรณีครู ไดสื่อนวัตกรรมที่เปนชุดกิจกรรมการเรียนการสอน เปนแนวทางการสอนที่มีวิธีการ
หลากหลายและเหมาะสมกับนักเรียน กรณีผลงานผูอํานวยการสถานศึกษาทําใหไดนวัตกรรมใหม ๆ ที่เปน
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ และผลงานกรณีศึกษานิเทศก ทําใหไดนวัตกรรมในการจัดเรียนรูสําหรับ
โรงเรียนที่มีครูไมครบชั้น
4.2 ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับกรณีศึกษาเอง
ดานการเปนผูเชี่ยวชาญทางวิชาการ พบวา ทั้ง 3 กรณี มีความสอดคลองกันวา การทําผลงานทาง
วิชาการไดพัฒนาความเชี่ยวชาญทางวิชาการใหตนเอง เชน กรณีครู ไดรับเกียรติจากเพื่อนครูในการแนะนําให
ความรูและชวยตรวจผลงาน กรณีผูอํานวยการสถานศึกษา ไดรับการเปนวิทยากรและผูเชี่ยวชาญสม่ําเสมอ
กรณีศึกษานิเทศก ไดรับการเปนวิทยากร เปนผูเชี่ยวชาญ ซึ่งปฏิบัติตามหนาที่มาโดยตลอดตั้งแตกอนรับการ
เลื่อนวิทยฐานะนี้แลว นอกจากนี้ทั้ง 3 กรณีมีการเผยแพรผลงานทางวิชาการในรูปแบบที่แตกตางกันไป เชน ทํา
CD ผลงานแจก นําผลงานลงในเว็บไซด และจัดเวทีสัมมนา เปนตน
ดานการมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น พบวา ทั้ง 3 กรณีไดเงินคาวิทยฐานะเพิ่มขึ้น สวนกรณีกรณี
ผูอํานวยการสถานศึกษา ยังไดคาตอบแทนการเปนวิทยากร รวมทั้งกรณีศึกษานิเทศกไดขยายเพดานเงินเดือน
เพิ่มเติมอีกดวย
ดานความภาคภูมิใจ พบวา ทั้ง 3 กรณี มีความภาคภูมิใจ ไดรับเกียรติ และการยอมรับจากสังคม
เหมือนกัน โดยกรณีครู ไดพัฒนาตนเองจนประสบความสําเร็จ มีเกียรติยศ ชื่อเสียง เปนที่ยอมรับในสังคมทั้ง
วงการครูและวงการอื่น กรณีผูอํานวยการสถานศึกษา มีความภาคภูมิใจไดรับเกียรติและการยอมรับจากสังคมทั้ง
วงการครูและวงการอื่น และกรณีศึกษานิเทศก ทําใหนกั เรียนไดรับรางวัลชนะเลิศดานวิชาการ ระดับเขตพื้นที่ แต
สําหรับศึกษานิเทศกนั้นยังย้ําวาการที่ไดรับการเลื่อนวิทยฐานะไมไดกอใหเกิดความภาคภูมิใจเลย แตตนเอง
ภาคภูมิใจจากผลของความตั้งใจที่จะใหเกิดการเรียนรูในตัวผูเรียนมากกวา ซึ่งพยายามทําอยูตลอดเวลาของการ
ปฏิบัติงานอยูแลว
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช
จากผลการศึกษากรณีศึกษาทั้ง 3 กรณี แลวพบวา ทุกกรณีตางก็เปนกรณีศึกษาที่มีความรู
ความสามารถในการทําผลงานทางวิชาการ ขอคนพบจากการศึกษาครั้งนี้ทําใหเห็นวาทุกกรณีไมไดวาจางบุคคล
อื่นมาทําผลงานให และผลกระทบตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการทําผลงานทางวิชาการลวนเปนผลกระทบทางบวก
ทั้งสิ้น และจากสรุปผลการศึกษาที่พบวากรณีศึกษาทั้ง 3 กรณี ที่ผานการประเมินวิทยฐานะนั้นลวนเปนผูที่มี
ปจจัยพื้นฐานคลายกัน จึงอาจอาจกลาวไดวา ปจจัยพื้นฐานเหลานั้นนาจะสงผลใหบคุ ลากรทางการศึกษา
ประสบความสําเร็จในการทําผลงานทางวิชาการ ซึ่งประกอบดวยปจจัยการเปนผูมีความรูความสามารถและ
ประสบการณในวิชาชีพของตนมาไมต่ํากวา 20 ป การไดรับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณที่เกี่ยวของกับสายงาน
ของตนกอนไดรับวิทยฐานะ สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท ในสาขาที่ตรงกับสายงานที่รับผิดชอบหลัก เปน
ผูที่มีมุมมองทางบวกตอการทําผลงานทางวิชาการ เปนผูคิดประเด็นปญหาดวยตนเอง เปนปญหากับงานที่
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ตนเองรับผิดชอบ และเกี่ยวของกับงานที่รับผิดชอบโดยตรง มีแนวทางการกําหนดหัวขอที่มีความเหมาะสมกับ
ความสามารถของตนเอง มีความเปนไปไดในการทําการศึกษา และวางแผนการทํางานดวยตนเอง และทุกกรณี
ตางก็ตองมีคาใชจายในการจัดทําผลงานทางวิชาการ ขอคนพบดังกลาวนํามาสูขอเสนอแนะสําหรับการนํา
ผลการวิจัยไปใช เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใหสามารถทําผลงานทางวิชาการที่เกิด
ประโยชนในสายงานของตนไดสําเร็จ ดังนี้
1. ระดับบุคคล : บุคลากรทางการศึกษาควรมีการพัฒนาตนเองใหมีศักยภาพในเชิงวิชาการ
โดยเฉพาะทักษะในการวิจัย พัฒนาตนเองใหเปนบุคคลแหงการเรียนรูเปนตนแบบที่ดีใหกับเพื่อนรวมวิชาชีพและ
ใหกับผูเรียน ดวยการศึกษาคนควาดวยตนเอง ดวยการรวมกลุมและรวมมือกัน แลกเปลี่ยนเรียนรูความรูและ
ประสบการณซึ่งกันและกัน อาจดําเนินการในรูปการสรางเครือขาย โดยอาศัยความชวยเหลือ และคําชี้แนะจากผู
ที่ไดรับวิทยฐานะแลวคอยชวยเปนพี่เลี้ยง หรือจัดในรูปแบบการอบรม ประชุม สัมมนา หรือจัดประชุมกลุมยอย
ดานการวิจัยในแตละสายงาน ทั้งในสายผูบริหาร ศึกษานิเทศก และครูผูสอน โดยบุคลากรทุกสายงานควร
กําหนดประเด็นปญหาการทําผลงานทางวิชาการจากงานประจําของตนเอง และควรวางแผนจัดการดําเนินงาน
วิจัยใหเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจํา
2. ระดับสถานศึกษา : ผูบริหารสถานศึกษาควรสงเสริมใหบุคลากรครูเกิดเจตคติ และมุมมองที่ดีตอ
การใชกระบวนการวิจัยในการแกปญหาในการจัดการเรียนการสอนของตน เชน สนับสนุนใหเงินทุน จัดหา
เอกสาร วัสดุ อุปกรณที่จําเปนตองใชในการวิจัย ตลอดจนการสงเสริมใหครูเขารับการอบรม ใหศึกษาตอในระดับ
ที่สูงขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะการวิจัย
3. ระดับหนวยงานเขตพื้นที่ หรือหนวยงานระดับที่สูงกวา : ควรจัดสรรงบประมาณดานการวิจัย
จัดตั้งชมรมกลุมผูสนใจพัฒนางานวิจัย จัดใหมีที่ปรึกษาในการดําเนินงานวิจัย สรางคานิยมและมุมมองใน
ทางบวกตอการทําวิจัยเพื่อแกปญหาในหนาที่หรืองานประจํา จัดใหประกาศเกียรติคุณยกยองผูมีผลงานวิจัย
ดีเดน จัดเวทีนําเสนอผลงานวิจัย ระดมทุนเพื่อกอตั้งกองทุนกูยืมสําหรับการทําวิจัยดอกเบี้ยต่ํา สรางศูนยขอมูล
และระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัย
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการทําวิจัยการสังเคราะหผลงานวิจัยของบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับวิทยฐานะในแตละ
วิทยฐานะ ซึ่งควรมีการศึกษาคุณภาพผลงานที่ไดรับการเลื่อนวิทยฐานะดวย โดยจําแนกศึกษาตามกลุมบุคลากร
ทางการศึกษาใหครอบคลุมทุกกลุม เชน ครูผูสอน ผูบริหาร ศึกษานิเทศก
2. ควรมีการศึกษาผลกระทบทุก ๆ ดานที่เกิดขึ้น กับบุคคลที่เกี่ยวของกับผูที่ไดรับวิทยฐานะ
โดยเฉพาะมุงเนนการศึกษาประโยชนหรือผลกระทบอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นกับผูเรียนอยางแทจริงเปนสําคัญ
3. ควรมีการศึกษากระบวนการจัดทําผลทางวิชาการโดยการวาจาง รวมทั้งศึกษาผลกระทบทุก ๆ
ดานที่เกิดขึ้น กับบุคคลที่เกี่ยวของกับผูที่ไดรับวิทยฐานะ โดยเฉพาะมุงเนนการศึกษาประโยชนหรือผลกระทบ
อื่น ๆ ที่เกิดขึ้นกับผูเรียน
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