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 บทคัดย่อ  
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครู              
ที่มีต่อหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการเลื่อนวิทยฐานะของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาปราจีนบุรีและเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูที่มีต่อหลักเกณฑ์ 
และวิธีการประเมินการเลื่อนวิทยฐานะของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษา
ปราจีนบุรี กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนและครู สังกัดสํานักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี 
ปีการศึกษา 2551 ซึ่งเป็นผู้บริหารโรงเรียนจํานวน 226 คน และครูจํานวน 372 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน ประมาณค่า 5 ระดับ มีความเช่ือมั่น 0.93 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป หาค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและ
วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างโดยใช้การทดสอบค่าที (t-test Dependent) 
 ผลการวิจัย พบว่า  
 1. ผู้บริหารโรงเรียนและครูมีความคิดเห็นต่อหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการเลื่อน             
วิทยฐานะของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี โดยภาพรวมเห็นด้วยในระดับมาก 
และรายด้านทุกด้านเห็นด้วยในระดับมาก 
 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการเลื่อน              
วิทยฐานะของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี ปรากฏว่า โดยภาพรวมผู้บริหาร
โรงเรียนและครูมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 
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ABSTRACT 
 The research objectives were to study and compare the opinions of the 
school administrators and teachers towards the criterion and procedure for 
professional teachers’ promotion. The sample comprised of 226 school 
administrators and 372 teachers under the office of Prachin Buri Educational Service 
Area. The instruments used were questionnaires of rating scale type and the 
reliability was 0.93 the statistics employed were mean, standard deviation, t-test 
independent.  
The results were as follows; 
 1. The opinions towards the criterion and procedure for professional 
teachers’ promotion of the school administrators and the teachers in the overall 
perception and each aspect separately were at the high level of suitability. 
 2. The school administrators and teachers perceived the criterion and 
procedure for professional teachers’ promotion with no significant difference 
 
คําสําคัญ 
 วิธีการประเมินการเลื่อนวิทยฐานะ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี 
 
ความสาํคญัของปัญหา 
 การศึกษาเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการพัฒนาคนให้สามารถนําการพัฒนาประเทศทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกประเทศ ผลผลิตของระบบ
การศึกษา คือ พลเมืองของประเทศที่สามารถปรับตัว แก้ไขปัญหาที่มีความหลากหลาย ในสถานการณ์ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และสามารถริเริ่มพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน ตลอดจนประเทศชาติให้พัฒนาและ
ก้าวหน้าไปได้อย่างมีหลักการบนพ้ืนฐานของความเข้าใจในเหตุและผล ความถูกต้อง ความดีงาม และความ
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการศึกษาที่พึงประสงค์ในสังคมปัจจุบันจะต้องเป็นการศึกษาที่มุ่งพัฒนาคนให้
สมดุลทั้งด้านปัญญา จิตใจ และสังคม ทั้งในระดับความคิด ค่านิยม และพฤติกรรม เพราะเมื่อบุคคลมี
ความรู้ แต่มีความประพฤติ ทัศนคติ ค่านิยม และคุณธรรมที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมย่อมจะนําไปสู่การใช้
ความรู้ในทางที่ไม่ก่อประโยชน์ทั้งตนเองและส่วนรวมได้ การศึกษาจึงเป็นทั้งกระบวนการและเน้ือหา
ในการพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  
 การพัฒนาบุคลากรเป็นภารกิจสําคัญ เพราะการพัฒนาบุคลากรเป็นส่วนหน่ึงของการ
ส่งเสริมให้คนมีความกระตือรือร้นที่จะทํางาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์โดยไม่จําเป็นต้องควบคุม  
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(อุทัย เลาหวิเชียร, 2535: 421) และเมื่อทรัพยากรคนที่ทํางานในองค์การต่างๆ ได้รับการพัฒนาและ
เพ่ิมพูนความรู้ขึ้นก็จะเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณภาพมากขึ้น และใช้ความสามารถสร้างสรรค์งาน             
ให้ก้าวหน้าย่ิงขึ้น ดังน้ัน ถ้าต้องการให้องค์การมีความมั่นคงถาวรจําเป็นจะต้องพัฒนาให้คน              
มีความรู้ ความชํานาญ มีความสามารถในการปฏิบัติงาน มีขวัญและกําลังใจ มีความมั่นคงและอยู่ด้วย
ความสุขกาย สบายใจ จึงเห็นว่าการพัฒนาคนเป็นสิ่งจําเป็นที่ขาดเสียมิได้ 
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษา                     
3 ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ตลอดระยะเวลา                    
ของการดําเนินงานท่ีผ่านมา พบว่าบุคลากรทุกระดับยังไม่ได้รับการพัฒนา และการให้ขวัญกําลังใจ   
แก่บุคคลยังทําได้ไม่ทั่วถึง และจากการศึกษาปัญหาการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี พบว่า ยังมีปัญหาด้านการพัฒนาบุคลากร 
(สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี,2549: 11) ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย เรื่องปัญหาการบริหารงาน
บุคลากรของผู้บริหารโรงเรียน และครู อาจารย์ และสอดคล้องกับ เดือนเพ็ญ กิจประสพโชค (2539: 80)  
ได้ศึกษาปัญหาการบริหารงานบุคลากรของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ในเขตการศึกษา 4 พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับปาน
กลาง จึงเป็นที่น่าสังเกตว่า พฤติกรรมของครูที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งปรากฏทางสื่อมวลชน เช่น ครูเล่นการพนัน                
ครูข่มขืนทําร้ายร่างกายศิษย์ครูลงโทษนักเรียนโดยวิธีวิปริตพิสดาร ครูละทิ้งหน้าที่การสอน ฯลฯ สิ่งเหล่าน้ีล้วน
แล้วแต่ทําให้ภาพพจน์ของผู้ประกอบวิชาชีพครูต้องตกตํ่า มัวหมอง และถูกลดความเช่ือถือศรัทธาจากสังคมไป
เรื่อย ๆ เพราะครูคือ ผู้ที่สังคมคาดหวังให้ทําหน้าที่พัฒนาคนและเมื่อพิจารณาจากสภาพปัญหาดังกล่าว การ
พัฒนาบุคลากรเป็นสิ่งจําเป็นและสําคัญย่ิง เพราะเป็นแนวทางให้หน่วยงานสามารถดึงดูด และธํารงรักษาคนมี
ความรู้ มีความสามารถไว้ในหน่วยงานให้มากที่สุดและนานท่ีสุด เท่าที่หน่วยงานต้องการ (วิจิตร ศรีสะอ้าน, 
2548: 6)  
 ดังที่กล่าวแล้วข้างต้นถึงความสําคัญของการพัฒนาบุคลากรและหลักเกณฑ์วิธีการ ให้ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ผู้วิจัยในฐานะผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรีที่รับผิดชอบการจัดการศึกษา 3 ระดับ คือ  ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับ
ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา จึงสนใจและต้องการศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารและครูที่มีต่อ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการเลื่อนวิทยฐานะของครู ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ปราจีนบุรี เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารโรงเรียน ผู้บริหารระดับสูง องค์กรและหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการ
ผลิต การส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาตนเอง มีขวัญและกําลังใจและศรัทธาต่อวิชาชีพครูเพ่ิมขึ้น นอกจากน้ียังได้ข้อ
ค้นพบจากการวิจัย เป็นแนวทางในการวางแผนกําหนดวิธีพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ                     
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
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โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1. ผู้บริหารโรงเรียนและครูมีความคิดเห็นต่อหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินการเลื่อน  
วิทยฐานะของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรีอยู่ในระดับใด 
 2. ผู้บริหารโรงเรียนและครูมีความคิดเห็นต่อหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินการเลื่อน  
วิทยฐานะของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรีแตกต่างกันหรือไม่  
  
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูที่มีต่อหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินการเลื่อนวิทยฐานะของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูที่มีต่อหลักเกณฑ์                 
และวิธีการประเมินการเลื่อนวิทยฐานะของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี  
 
 วิธีดําเนินการวิจัย   
 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สังกัดสํานักงาน                
เขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี ปีการศึกษา 2551 จํานวน 274 โรงเรียน รวมประชากรที่เป็น
ผู้บริหารโรงเรียน จํานวน 548 คน และครูจํานวน 3,303 คน   
   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี  ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนและครู สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี ปีการศึกษา 2551 โดยกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางสําเร็จรูป
ของเครจซี และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, อ้างถึงใน พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543: 303) ได้กลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นผู้บริหารโรงเรียนจํานวน 226 คน และครูจํานวน 372 คน  
  2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากกรอบแนวคิด 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการเลื่อนวิทยฐานะ มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
และแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ  
  ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับสภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist) 
  ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูที่มีต่อหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินการเลื่อนวิทยฐานะของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี 
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) 
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  ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการเลื่อนวิทยฐานะ                 
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี 
เป็นคําถามแบบปลายเปิด 
 3.  การสร้างเครื่องมือในการวิจัย 
  การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดําเนินการตามข้ันตอนดังน้ี 
    3.1 เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง โดยศึกษา หลักการ 
แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร ตําราและงานวิจัยต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการ
เลื่อนวิทยฐานะ เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
    3.2 นําข้อมูลที่ได้จากการศึกษามากําหนดขอบเขตของเน้ือหาที่จะสร้างแบบสอบถาม 
    3.3 สร้างแบบสอบถาม ฉบับร่างตามขอบเขตของเนื้อหาที่กําหนดไว้ 
    3.4 นําแบบสอบถามที่สร้างให้ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบความถูกต้อง                
ด้านเน้ือหา และภาษาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
    3.5 ปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมและครอบคลุมเน้ือหา และการใช้ภาษาที่ถูกต้อง 
    3.6 นําแบบสอบถามไปให้กับผู้เช่ียวชาญ จํานวน 5 คน เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิง
เน้ือหา (Content Validity) แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้แบบสอบถามมีความสมบูรณ์ 
    3.7 นําแบบสอบถามที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญ ซึ่งเป็นคะแนนรายข้อของ
แบบสอบถามมาคํานวณค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อความที่เขียนขึ้นในแบบสอบถาม กับคํา
จํากัดความที่ใช้ในการวิจัยที่กําหนดไว้ โดยใช้วิธีหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม 
โดยใช้สูตร (สํานักทดสอบทางการศึกษา, 2539: 19) แต่ถ้าข้อคําถามใดมีค่าดัชนีตํ่ากว่า 0.5 นํามา
ปรับปรุงแก้ไข 
   3.8 นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับผู้บริหารโรงเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
จํานวน 30 คน แล้วนําแบบสอบถามท่ีทดลองใช้มาหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม 
โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha – Coefficience) ของครอนบาค (Cronbach) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 
2543: 125 - 126) รวมทั้งฉบับเท่ากับ 0.93 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล   
   4.1 ผู้วิจัยขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์             
ถึงผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 และเขต 2 เพ่ือขอความอนุเคราะห์
ผู้บริหารโรงเรียนและครูที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูล 
   4.2 ส่งแบบสอบถามพร้อมหนังสือขอความร่วมมือไปยังผู้บริหารโรงเรียนสังกัด        
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 และเขต 2 ทุกโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือขอความ
อนุเคราะห์ทั้งผู้บริหารโรงเรียนและครูในการตอบแบบสอบถาม 
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   4.3 ผู้ วิจัยไปรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง  นําแบบสอบถามมาตรวจสอบ                
ความถูกต้องสมบูรณ์ได้แบบสอบถาม จํานวน 226 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
 5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยทําการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป และใช้สถิติใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
   5.1 หาค่าความถ่ีและร้อยละ ในแบบสอบถาม ตอนที่ 1 

   5.2 หาค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในแบบสอบถาม ตอนที่ 2  
โดยมีเกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยกําหนดเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนโดยอาศัย
แนวคิดของเบส (Best, 1997 อ้างถึงใน ประคอง กรรณสูตร, 2542: 77)  
                  5.3  เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูที่มีต่อหลักเกณฑ์แลวิธีการ
ประเมินการเลื่อนวิทยฐานะของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี               
โดยใช้สถิติทดสอบค่าที (t-test Independent)  
 
ผลการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยในครั้งน้ีได้ข้อค้นพบโดยสรุป ดังน้ี 
 1. ผู้บริหารโรงเรียนและครูมีความคิดเห็นต่อหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการเลื่อน              
วิทยฐานะของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี โดยภาพรวมเห็นด้วยในระดับมาก 
และรายด้านทุกด้านเห็นด้วยในระดับมาก 
 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการเลื่อน              
วิทยฐานะของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี ปรากฏว่าโดยภาพรวม ผู้บริหาร
โรงเรียนและครูมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน 
ยกเว้นด้านวิธีการประเมินความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยครูเห็น
ด้วยมากกว่าผู้บริหารโรงเรียน 
 3. ผู้บริหารโรงเรียนและครูของโรงเรียนทุกขนาด เห็นว่าหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมิน
การเลื่อนวิทยฐานะ โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านเหมาะสมในระดับมาก 
 4. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการเลื่อน             
วิทยฐานะ ของผู้บริหารโรงเรียนขนาดใหญ่เห็นว่าเหมาะสมมากกว่าผู้บริหารโรงเรียนขนาดกลางอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กเห็นว่าเหมาะสมมากกว่าผู้บริหาร
โรงเรียนขนาดกลางอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กกับผู้บริหาร
โรงเรียนขนาดใหญ่ความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน  
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 5. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการเลื่อน           
วิทยฐานะของครู จําแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า โดยภาพรวมความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครูโรงเรียนขนาดกลางเห็นว่าเหมาะสมมากกว่าครูโรงเรียนขนาดเล็กอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนครูโรงเรียนขนาดใหญ่กับครูโรงเรียนขนาดกลางและครูโรงเรียนขนาดใหญ่กับครู
โรงเรียนขนาดเล็กความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านเกณฑ์การอนุมัติ ครูโรงเรียน
ขนาดกลางเห็นว่าเหมาะสมมากกว่าครูโรงเรียนขนาดเล็กอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ครูโรงเรียน
ขนาดใหญ่เห็นว่าเหมาะสมมากกว่าครูโรงเรียนขนาดเล็กอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนครูโรงเรียน
ขนาดกลางกับครูโรงเรียนขนาดใหญ่ ความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยครั้งน้ี มีผลที่น่าสนใจและนํามาอภิปรายเพ่ือให้เกิดความชัดเจน คือ 
 1. ความคิดเห็นที่มีต่อหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการเล่ือนวิทยฐานะ ของผู้บริหาร
โรงเรียน และครู เห็นว่าโดยภาพรวมและรายด้านทุกด้าน มีความเหมาะสมในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวเป็นหลักเกณฑ์ที่ผู้บริหารโรงเรียนและครู สามารถปฏิบัติได้ และ
รายการประเมินตรงกับสภาพการปฏิบัติงานประจําในโรงเรียนจะเห็นได้จากความคิดเห็นทุกด้านและ
ทุกข้อมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากและมากที่สุดทั้งหมด ยกเว้น ผู้บริหารโรงเรียนเห็นว่าด้านหลักเกณฑ์
การประเมิน ข้อ 2 ในปีที่ขอผู้ขอต้องมีช่ัวโมงสอน ไม่น้อยกว่า 7 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ ผู้บริหารเห็นว่ามี
ความเหมาะสมในระดับปานกลาง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผู้บริหารโรงเรียน เห็นว่าการกําหนดช่ัวโมงสอน
ต่อสัปดาห์ไว้ตํ่าเกินไป เอ้ือประโยชน์ให้กับครูที่มีเวลาสอนน้อย หรือโรงเรียนที่มีอัตรากําลังครูมาก
เกินเกณฑ์ คือ ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูกําหนด
อัตราครูต่อนักเรียน 1: 25 คน และระดับมัธยมศึกษา 1: 20 คน และโดยปกติครูในโรงเรียนจะมี    
เวลาสอนต้ังแต่ 21 – 30 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ (สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครู, 2533)  ปีการศึกษา 2547 
อัตราครูต่อนักเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 1: 20.52 (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2547) สอดคล้องกับความคิดเห็นของครูที่เห็นด้วยกับหลักเกณฑ์ และวิธีการ
เสนอขอกําหนดตําแหน่งอาจารย์ 3 ทุกข้อ ยกเว้น หลักเกณฑ์ การพิจารณาจากการเป็นวิทยากร
ผู้ชํานาญการซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เก่ียวข้อง ครูเห็นด้วยจํานวนน้อยที่สุด                 
(บุญเลิศ เขียนวงศ์, 2540) สอดคล้องกับการวิเคราะห์องค์ประกอบ ที่เหมาะสมในการประเมินผล การปฏิบัติงาน
ของข้าราชการครูสายงานการสอน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญ ที่มีองค์ประกอบที่เหมาะสม
เรียงลําดับดังน้ี ด้านความเป็นครู ด้านการสอน ด้านความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานของครู ด้านการ
รักษาวินัย และด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ (สุริยะ มนิระพงศ์, 2541) 
สอดคล้องกับงานวิจัยของสวัสด์ิ ชาวบัวใหญ่ (2551) ที่ได้ศึกษาความเหมาะสมของ แบบประเมินผล                
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การปฏิบัติงานเพ่ือให้ข้าราชการครูมีวิทยฐานะชํานาญการ ตามความคิดเห็น ของข้าราชการครูสังกัด
สํานักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน (สมรรถนะ) และด้านการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ
หน้าที่และเปรียบเทียบความเหมาะสมของแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามความคิดเห็นของข้าราชการครู
ระหว่างกลุ่มที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่างกันและกลุ่มระดับการศึกษาต่างกัน ผลการวิจัย
พบว่าข้าราชการครูมีความคิดเห็นว่าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือให้ข้าราชการครูมีวิทยฐานะ
ชํานาญการ โดยภาพรวม และรายด้าน มีความเหมาะสมในระดับมาก  
 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการเลื่อน               
วิทยฐานะ ของผู้บริหารโรงเรียนและครู โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ 
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวเป็นหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
ครูได้ปรับปรุงให้ผู้บริหารโรงเรียนและครูสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ได้อย่างสอดคล้อง
กับการปฏิบัติหน้าที่ประจําที่ทําอยู่แล้ว ยกเว้นด้านวิธีการประเมิน ผู้บริหารโรงเรียนและครูมีความ
คิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะความไม่แน่ใจในวิธีการ
หลายขั้นตอน เช่นการแต่งต้ังคณะกรรมการชุดที่ 2 จากศึกษานิเทศก์ 7 ต้องมีวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาโท 
การแต่งต้ังคณะกรรมการชุดที่ 3 โดยความเห็นชอบขององค์กรกลางของการบริหารงานบุคคล และการให้
คณะกรรมการชุดที่ 3 เป็นผู้ประเมินแผนการสอนและเอกสารทางวิชาการ ซึ่งผู้บริหารโรงเรียนและครูมีความ
คิดเห็นที่แตกต่างกันมากอาจเก่ียวเนื่องกับความเป็นธรรมในวิธีการแต่งต้ังคณะกรรมการและวิธีการ
ประเมินของคณะกรรมการ สอดคล้องกับ ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครู มีเห็นเก่ียวกับ
ประสิทธิภาพการสอน ด้านการให้ความเป็นธรรมมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 (สมพงษ์ สุรารักษ์, 2541) และสอดคล้องกับการศึกษาการประเมินประสิทธิภาพการสอน
ของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา พบว่า บุคคลที่ควร เป็นผู้ประเมินประสิทธิภาพการสอน ได้แก่ตัวผู้สอนเอง
หัวหน้าหมวดวิชาเพ่ือนในหมวดวิชาเดียวกัน และผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายวิชาการ (ภิญโญ แก่งศิริ, 2537) 
 3. ความคิดเห็นที่มีต่อหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการเลื่อนวิทยฐานะของครูผู้บริหาร
โรงเรียนในโรงเรียนทุกขนาด เห็นว่าโดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านเหมาะสมในระดับมาก ทั้งน้ีอาจ
เป็นเพราะพฤติกรรมการบริหารงาน ความเป็นผู้นําทางวิชาการ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการเลื่อนวิทยฐานะของผู้บริหารโรงเรียนทุกขนาดอยู่ในระดับมาก
เหมือนกัน สอดคล้องกับการบริหารงานโดยยึดวัตถุประสงค์ของผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติเมื่อจําแนกตามขนาดโรงเรียน
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ มีพฤติกรรมในระดับมากและเมื่อจําแนกตามจังหวัดที่ต้ังของ
โรงเรียน อยู่ในระดับมากทุกจังหวัดเช่นกัน (บุญลือ จันทศร, 2541) และสอดคล้องกับความเป็นผู้นํา
ทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ที่ผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนโดยภาพรวม และทุกด้าน
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อยู่ในระดับมากเมื่อจําแนกตามขนาดของโรงเรียน (เก้ือกูล แสงพร้ิง, 2541) และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของบุญพิมพ์ ภูชมศรี  (2547) ที่ได้ศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินอาจารย์ 3  เชิงประจักษ์ ของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จําแนกตามขนาดของโรงเรียน 
ผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นที่มีต่อหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินอาจารย์ 3 เชิงประจักษ์ ของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอนโดยภาพรวม และรายด้านทุกด้านเหมาะสม ในระดับมาก ครูผู้สอนในโรงเรียน             
ที่มีขนาดต่างกันมีความคิดเห็นต่อหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ที่สูงขึ้น เชิงประจักษ์ แตกต่างกันอย่าง                    
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครูผู้สอนโรงเรียนขนาดกลางเห็นว่าเหมาะสมมากกว่าขนาดเล็ก 
 4. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนที่มีต่อหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประเมินการเลื่อนวิทยฐานะของครู จําแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า โดยภาพรวมความคิดเห็น
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ ซึ่งโดยภาพรวม ด้านวิธีการ
ประเมิน และด้านเกณฑ์การอนุมัติ ผู้บริหารโรงเรียนขนาดใหญ่และขนาดเล็กเห็นว่าเหมาะสมมากกว่า
ผู้บริหารโรงเรียนขนาดกลาง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะลักษณะความเป็นผู้นําและประสบการณ์ของผู้บริหาร
โรงเรียนขนาดใหญ่มีมากกว่าผู้บริหารโรงเรียนขนาดกลางและผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก มีความ
มุ่งมั่นและต้ังใจในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือความก้าวหน้ามากกว่าผู้บริหารโรงเรียนขนาดกลาง ด้าน
องค์ประกอบการประเมินกับคะแนนผู้บริหารโรงเรียนขนาดใหญ่เห็นว่าเหมาะสมมากกว่าผู้บริหาร
โรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะบุคลากรและทรัพยากรอ่ืนของโรงเรียนขนาด
ใหญ่มีมากกว่าโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง ทําให้ผู้บริหารโรงเรียนขนาดใหญ่สามารถดําเนินการ
ให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประเมินได้มากกว่า ผลการวิจัยครั้งน้ีสอดคล้องกับการใช้อํานาจของ
ผู้บริหารกับสถานการณ์ภายในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญแต่ละด้านโดยรวม มีความสัมพันธ์
กับสถานการณ์ภายในโรงเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อจําแนกตามขนาดโรงเรียนและสถาน
ที่ต้ังโรงเรียน (สาลินี ศรีสง่า, 2541) สอดคล้องกับความเป็นผู้นําทางวิชาการ ของผู้บริหารโรงเรียนมี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อจําแนกตามขนาดของ
โรงเรียนและประสบการณ์ในการบริหาร (เก้ือกูล แสงพริ้ง, 2541)  
 5. ความคิดเห็นที่มี ต่อหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการเลื่อนวิทยฐานะของครู               
พบว่า ครูในโรงเรียนทุกขนาด เห็นว่าโดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านเหมาะสมในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินดังกล่าวของครูส่วนใหญ่ ในโรงเรียนทุกขนาด
ปฏิบัติอยู่เป็นประจํา สอดคล้องกับการประเมินผลการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู พบว่า 
กิจกรรมท่ีครูส่วนใหญ่ปฏิบัติ คือ การแสวงหาความรู้อยู่เสมอการตัดสินใจโดยคํานึงถึงผลท่ีเกิดกับ
ผู้เรียนในช้ันเรียนเพ่ือเสริมสร้างความรู้และเสริมสร้างหลักสูตรการแก้ไขข้อบกพร่อง และพัฒนา
ผู้เรียนได้สูงขึ้น การปรับปรุงแผนการสอนได้สอดคล้องกับข้อจํากัดของนักเรียน ครู สถานศึกษา การใช้สื่อได้
เหมาะสม และผู้เรียนได้มีส่วนร่วม การจัดกิจกรรมโดยยึดกระบวนการและสร้างนิสัยเป็นหลัก การ
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รายงานผลการพัฒนาเป็นกลุ่มของห้องเรียนที่รับผิดชอบ การปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีสม่ําเสมอและให้
การแนะนําโดยสอดแทรกในการสอน การมุ่งมั่นร่วมมือพัฒนางานจนบรรลุเป้าหมาย การอาสาเข้าร่วมปฏิบัติงาน
กับชุมชน และการรวบรวมข้อมูลที่จําเป็นในการสอน (พรสมบัติ ศาสตร์นอก, (2543) และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของบุญพิมพ์ ภูชมศรี (2547) ที่ได้ศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
อาจารย์ 3 เชิงประจักษ์ ของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน จําแนกตามขนาด ของโรงเรียน ผลการวิจัย 
พบว่า ความคิดเห็นที่มีต่อหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินอาจารย์ 3 เชิงประจักษ์ ครูผู้สอนในโรงเรียนที่มีขนาด
ต่างกันมีความคิดเห็นต่อหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินที่สูงขึ้น เชิงประจักษ์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครูผู้สอนโรงเรียน ขนาดกลางเห็นว่าเหมาะสมมากกว่าขนาดเล็ก 
 6. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการเลื่อน               
วิทยฐานะของครู จําแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ ซึ่งโดยภาพรวมและด้านเกณฑ์การอนุมัติ ครูโรงเรียน
ขนาดกลางและครูโรงเรียนขนาดใหญ่ เห็นว่าเหมาะสมมากกว่าครูโรงเรียนขนาดเล็ก ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะครูโรงเรียนขนาดกลางส่วนใหญ่ได้สอนนักเรียนระดับช้ันเดียวหรือสอนประจําช้ันที่เป็นนักเรียน
กลุ่มเดียว ส่วนครูโรงเรียนขนาดใหญ่แม้จะสอนระดับช้ันเดียว นักเรียนกลุ่มเดียว แต่ต้องรับผิดชอบ
สอนหลายห้องเรียน และครูโรงเรียนขนาดเล็กต้องรับผิดชอบสอนนักเรียนหลายระดับหรือเป็นครูประจําช้ัน
หลายห้องเรียน นักเรียนหลายกลุ่ม จึงทําให้ความรับผิดชอบ ในการจัดทําเอกสารการเตรียมการสอนต่างๆ ที่
จะแสดงถึงร่องรอยในการสอนตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการเลื่อนวิทยฐานะของครูมีปริมาณและความ
รับผิดชอบที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับการเปรียบเทียบทัศนะของครูสายงานการสอนที่มีต่อหลักเกณฑ์และ
วิธีการเสนอขอกําหนดตําแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะจําแนกตามตําแหน่ง การขอกําหนดตําแหน่งและ
อายุตัว แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (บุญเลิศ เขียนวงศ์,  2540: 21)  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการเลื่อนวิทยฐานะ ที่ควรนํามาทบทวน และปรับปรุง
เป็นอันดับแรกคือ หลักเกณฑ์การประเมิน ข้อ 2 ในปีที่ขอผู้ขอต้องมีช่ัวโมงสอนไม่น้อยกว่า 7 ช่ัวโมงต่อ
สัปดาห์ เพราะทั้งผู้บริหารโรงเรียนและครูเห็นว่าเหมาะสมตํ่าสุด ควรจะมีการเพ่ิมจํานวนช่ัวโมงสอนขั้นตํ่า
ให้มากขึ้น เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพจํานวนช่ัวโมงสอนจริงของครูทั่วไป  
  1.2) ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูตามขนาดของ+โรงเรียนมีความคิดเห็น                   
ที่แตกต่างกัน จึงควรพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินให้เหมาะสมกับธรรมชาติการปฏิบัติงาน
ของครูในโรงเรียนแต่ละขนาด หรือสภาพความรับผิดชอบของครูในแต่ละสาขาวิชา 
 2. ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
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  2.1) ควรศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการเล่ือนวิทยฐานะ              
ของครูที่ยังไม่มีคุณสมบัติที่จะย่ืนคําขอ ครูที่มีคุณสมบัติที่จะย่ืนคําขอ ครูที่ได้รับการอนุมัติผลการประเมิน
แล้ว ผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ และผู้ที่ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการประเมิน 
  2.2) ควรศึกษาความเหมาะสมเฉพาะด้านองค์ประกอบการประเมินของหลักเกณฑ์                     
และวิธีการประเมินการเลื่อนวิทยฐานะกับภาระหน้าที่การสอนของครู 
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