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บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังนี้มีจุดมุงหมายเพื่อ  ศึกษาและเปรียบเทียบปญหาการดําเนินการขอเลื่อนวิทย

ฐานะชํานาญการพิเศษของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 1 ตามขอบขายการ
ดําเนินการขอเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษของครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 5 ดาน คือ ดานหลักเกณฑและวิธีการขอใหมีหรือเล่ือนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ดาน
หลักเกณฑและวิธีการพัฒนาครูกอนแตงตั้งใหมีหรือเล่ือนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษดานการ
เตรียมการ ดานการพัฒนาผลงานทางวิชาการ และดานการเขียนรายงานการวิจัย กลุมตัวอยางจํานวน 285 
คนไดจากการสุมจากประชากรครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 1 ดวยวิธีการสุมอยาง
งาย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามมี 3 ลักษณะคือ แบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklists) แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) และแบบปลายเปด (Open - 
ended form) แบบสอบถามมีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ .9780 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอย
ละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานใชคา Independent Samples t-test และการ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) โดยกําหนดคาสถิติที่ระดับนัยสําคัญ .05 
ผลการวิจัยพบวา  
 1.  ครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 1 มีปญหาในการดําเนินการขอเลื่อนวิทย
ฐานะชํานาญการพิเศษ ทั้งโดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง  
 2.  ครูที่มีเพศ วุฒิการศึกษา อายุ และประสบการณการทํางานตางกัน มีปญหาในการดําเนินการ
ขอเล่ือนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน  
 3.  ขอเสนอแนะเกี่ยวกับปญหาในการดําเนินการขอเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษครูสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 1 เห็นวา เกณฑการประเมินจากคณะกรรมการ 
ดานที่ 3 สูงเกินไป วิทยากรที่อบรมการทําผลงานทางวิชาการใหความรูแตกตางกัน ทําใหครูสับสน ขาด
ความชัดเจนในการพัฒนาผลงาน โรงเรียนไมจัดหาคูมือ เอกสารเกี่ยวกับการจัดทําผลงานทางวิชาการ
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ไวใหศึกษาคนควา ผูเชี่ยวชาญแตละสาขาวิชามีนอย ครูขาดความรูความเขาใจในเรื่องการเขียนรายงาน
การวิจัย ผลการประเมินจากคณะกรรมการตรวจผลงานดานที่ 3 ขาดความเที่ยงธรรม นักเรียนไดรับ
ผลกระทบจากการทําผลงานทางวิชาการ  
 

คําสําคัญ :  การเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ, การทําผลงานทางวิชาการ, ครูชํานาญการพิเศษ,     
                  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 1, การพัฒนานวตักรรม,  
                  การเขียนรายงานการวิจยั 
 

ABSTRACT 

           The purposes of this research were to study and compare the problems of 

professional teachers’ promotion to senior specialist implementation under Buriram 

Educational Service Area Office 1. The survey focused on the framework of professional 

teachers’ promotion under the Office of Basic Education Committee in 5 aspects, 

namely: 1) criterion and methods for getting promotion to senior specialist, 2) criterion 

and teacher development method before promotion to senior specialist, 3) preparation, 4) 

academic work development, and 5) academic research writing. The samples were 285 

people, selected by using simple random sampling. The research instruments were a 3-

part questionnaire, including checklist, rating scale, and open form with its reliability at 

.9780.  The statistics used to analyze the data collection were percentage, mean, and 

standard deviation. The hypotheses were tested by Independent Sample t-test and One-

Way Analysis of Variance. The level of significant differences was set at .05. 

 The results of this research were as follows: 

 1.  The teachers under Buriram Educational Service Area Office 1 had problems 

in implementation of teachers’ promotion to senior specialist both as a whole and each 

aspect at “moderate” levels.  

 2.  The teachers who had different gender, educational background, age, and 

working experiences did not have different opinion towards the implementation of 

teachers’ promotion to senior specialist.  

 3.  The suggestions about the problems of professional teachers’ promotion to 

senior specialist implementation under Buriram Educational Service Area Office 1 were 

the evaluation criteria from the committee for the third aspect were too high, the guest 

speakers who trained how to do the academic work gave different knowledge and 

teachers were confused, and the schools did not provide the handbooks and documents 
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concerning doing academic works for teachers to search for information. The number of 

experts for each program was not many and teachers lacked knowledge in study writing 

report. The evaluation results from the committees checking the third aspect of academic 

work were unfair, and students were affected from doing academic work.  
 

Keywords: Professional Teachers’ Promotion to Senior Specialist, Academic Work    

                  Writing, Senior Specialist, Buriram Educational Service Area Office 1,  

                  Innovation Development, Research Report Writing 
 

บทนํา 
ปจจุบันความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยาการดานตาง ๆ ในสังคม              

มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทําใหตองปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การพัฒนาคนให
มีคุณภาพจึงเปนเรื่องที่จําเปนอยางยิ่ง ประเทศใดมีคนในประเทศดอยคุณภาพ ประเทศนั้นก็ไมสามารถ
พัฒนาใหเทาเทียมประเทศอื่น ๆ ได  แตถาประเทศใดมีคนที่มีคุณภาพ ประเทศนั้นก็จะพัฒนาไปได
อยางรวดเร็ว  

หัวใจที่สําคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศคือ การศึกษา  ซ่ึงตองอาศัยครู เพราะครูเปนผูที่มี
บทบาทสําคัญในการจัดการเรียนรูและพัฒนาผูเรียนในทุก ๆ ดาน  วิชาชีพครูจึงเปนวิชาชีพของคนเกง 
คนดีในสังคม ครูควรเปนตนแบบของความดีงาม หนาที่ของครูจึงมีความสําคัญและยิ่งใหญ ประเทศ
ไทยเปนประเทศหนึ่งที่ใหความสําคัญตออาชีพครู ซ่ึงเห็นไดจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540 มาตรา 81 ที่กําหนดการพัฒนาวิชาชีพครูและการปฏิรูปการศึกษา โดยจัดใหมี
กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาของชาติ จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 52 
ใหกระทรวงสงเสริมใหมีระบบกระบวนการผลิต การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพ 
มาตรา 53 ใหมีองคกรวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารการศึกษา มีอํานาจหนาที่กําหนด
มาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพครู ผูบริหาร
สถานศึกษาและผูบริหารการศึกษา และใหครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษาและบุคลากร
ทางการศึกษาอื่นทั้งของรัฐและเอกชน ตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมายกําหนด มาตรา 
55 ใหมีกฎหมายวาดวยเงินเดือน คาตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชนเกื้อกูลอ่ืนๆ (กาญจนา  
วัฒายุ.  2545 : 1) ดังนั้น หนาที่ของครูที่สําคัญคือ ครูจะตองพัฒนาผูเรียนใหถึงขีดสูงสุดตามศักยภาพ
ของผูเรียน และเทาที่ความสามารถของครูจะทําได  ดังที่ เสถียร  เดิมศรีภูมิ  (2550 : 6) กลาววา ครูถือวา
เปนหัวใจสําคัญของการจัดการเรียนการสอน จึงมีบทบาทสําคัญในการสรางเยาวชนไทยใหมีคุณภาพ มี
ทักษะการเรียนรู มีทักษะการคิด มีคุณธรรมจริยธรรม ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข ในการที่
จะพัฒนาใหผูเรียนมีคุณภาพได ครูจะตองจัดทําสาระหลักสูตร วิเคราะหผูเรียน วางแผนออกแบบการ
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จัดการเรียนรู จัดกระบวนการเรียนรู / กิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ใหผูเรียนไดลง
มือปฏิบัติจริงจนเกิดคุณภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงคตามตัวบงชี้ระดับคุณภาพที่กําหนด ครูจึง
ตองไดรับการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพของครูจากผลการเรียนของผูเรียน  
 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช 2547 หมวด 3   
เร่ืองการกําหนดตําแหนงวิทยฐานะ และการใหไดรับเงินเดือน  เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนง 
ตามมาตรา 44 กําหนดไววา ใหบุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับเงินเดือน  เงินวิทยฐานะ 
และเงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนงขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา (คําพันธ  ปองปานและนิสิต  สินธุไพร. 2548 : 178) มีผลใหขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  มีความตื่นตัวและมุงมั่นที่จะพัฒนาตนเองในการดําเนินการขอเลื่อนวิทย
ฐานะใหสูงขึ้น เพื่อเปนการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพของตนเองเปนจํานวนมาก แตที่ผาน
มา พบวา การดําเนินการขอเลื่อนวิทยฐานะของครู โดยเฉพาะวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ยังมีอุปสรรค
อีกมาก  ทําใหการดําเนินการไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร เปนเพราะวาการดําเนินงานของหนวยงาน
ตนสังกัด หรือผูมีสวนเกี่ยวของ ไมทราบถึงสภาพปญหาที่แทจริงของครูในการดําเนินการขอเลื่อนวิทย
ฐานะชํานาญการพิเศษ ทําใหขาดประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ควรศึกษาและหาแนวทางแกไขใหดี
ขึ้นตอไป   
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
       1.  เพื่อศึกษาปญหาการดําเนินการขอเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษของครู สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 1  

2.  เพื่อเปรียบเทียบปญหาการดําเนินการขอเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษของครู สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 1 โดยจําแนกตามตัวแปร เพศ วุฒิการศึกษา อายุและ
ประสบการณการทํางาน  

 

สมมติฐานของการวิจัย 
 1.  ครูชายและครูหญิง มีปญหาในการดําเนินการขอเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษแตกตาง
กัน 
 2.  ครูที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน มีปญหาในการดําเนินการขอเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
แตกตางกัน 
 3.  ครูที่มีอายุตางกัน มีปญหาในการดําเนินการขอเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษแตกตางกัน 
 4.  ครูที่มีประสบการณการทํางานตางกัน มีปญหาในการดําเนินการขอเลื่อนวิทยฐานะชํานาญ
การพิเศษแตกตางกัน 
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วิธีการดําเนินการวิจัย 
1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
      1.1 ประชากร ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้  ไดแก ครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาบุรีรัมย เขต 1 ที่ยื่นแบบเสนอขอรับการประเมินของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ขอมีหรือเล่ือนวิทยฐานะ ตําแหนงครู วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ และเขารับการอบรม พัฒนาตาม
หลักเกณฑและวิธีการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้งใหมีหรือเล่ือนเปน
วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ รุนที่ 1 วันที่ 1-30 เมษายน 2550 และรุนที่ 2 วันที่ 1-31 ตุลาคม 2550 ซ่ึงมี
จํานวน 1,096 คน 

      1.2 กลุมตัวอยาง ไดจากการสุมจากกลุมประชากร โดยการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง
ตามตารางของเครจซีและมอรแกน (Krejcie & Morgan) จะไดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 285 คน แลว
ทําการสุมดวยวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling)  
 2.  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น ไดรับคําปรึกษาจากคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธและ
ผูเชี่ยวชาญในการพัฒนาเครื่องมือ เปนการหาความเที่ยงตรงเชิงประจักษ (Face Validity) แลวนําไป
ทดลองใชกับครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 1 ที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน 
เพื่อหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีการของครอ
นบาค (Cronbach)  ผลปรากฏวาไดคาความเชื่อมั่น 0. 9780 ซ่ึงถือวามีคาสูงและผานเกณฑ 
 3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 นําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ไปขอความอนุเคราะหจาก
อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 1 ในการออกหนังสือขอความรวมมือไปยัง
โรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง เพื่อนําแบบสอบถามไปเก็บขอมูล จํานวน 285 ฉบับ เก็บรวบรวมมาได 
285 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100.00 
 4.  การวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูลใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป โดยวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับ
สถานภาพของกลุมตัวอยาง ดวยการแจกแจงความถี่ หาคารอยละ (Percentage) เสนอขอมูลเปนตาราง
แสดงจํานวนรอยละ วิเคราะหขอมูลเพื่อศึกษาปญหาการดําเนินการขอเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
ของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 1 วิเคราะหดวยการหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) จัดอันดับของปญหาวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบปญหา 
จําแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา วิเคราะหความเปนอิสระตอกัน ดวยคา t-test (Independent Samples) 
กําหนดคาสถิติที่ระดับนัยสําคัญ .05  วิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบปญหา จําแนกตามอายุ 
ประสบการณการทํางาน โดยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) 
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กําหนดคาสถิติที่ระดับนัยสําคัญ .05 และวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับขอเสนอแนะที่เปนคําถามปลายเปด ใช
การวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis) โดยจัดคําตอบเขาประเด็นเดียวกันแลวแจกแจงความถี่ 
เสนอขอมูลเปนตารางประกอบคําอธิบาย 
 

สรุปผลการวิจัย 
 1.  ปญหาการดําเนินการขอเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาบุรีรัมย เขต 1 โดยรวมและรายดาน มีปญหาในการดําเนินการอยูในระดับปานกลาง ( X = 
3.14) โดยเรียงลําดับจากดานที่มีคาเฉลี่ยสูงไปหาต่ําทั้ง 5 ดาน คือ ดานการเขียนรายงานการวิจัย ( X = 
3.43) ดานการพัฒนาผลงานทางวิชาการ ( X = 3.39) ดานการเตรียมการ ( X = 3.28) ดานหลักเกณฑ
และวิธีการพัฒนาครูกอนแตงตั้งใหมีหรือเล่ือนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ( X = 2.85)  และดาน
หลักเกณฑและวิธีการขอใหมีหรือเล่ือนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ( X = 2.74)   
 2.  ครูที่มีเพศ วุฒิการศึกษา อายุ และประสบการณการทํางานตางกัน มีปญหาในการดําเนินการ
ขอเล่ือนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน  
 3.  ขอเสนอแนะเกี่ยวกับปญหาในการดําเนินการขอเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษครูสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 1 เห็นวา เกณฑการประเมินจากคณะกรรมการดานที่ 3 สูง
เกินไป วิทยากรที่อบรมการทําผลงานทางวิชาการใหความรูแตกตางกัน ทําใหครูขาดความชัดเจนใน
การพัฒนาผลงาน โรงเรียนไมจัดหาคูมือ เอกสารเกี่ยวกับการจัดทําผลงานทางวิชาการไวใหศึกษา
คนควา ผูเชี่ยวชาญแตละสาขาวิชามีนอย ครูขาดความรูความเขาใจในเรื่องการเขียนรายงานการวิจัย ผล
การประเมินจากคณะกรรมการตรวจผลงานดานที่ 3 ขาดความเที่ยงธรรม นักเรียนไดรับผลกระทบจาก
การทําผลงานทางวิชาการ  
 

อภิปรายผล 
1.  ปญหาการดําเนินการขอเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษของครู สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 1 พบวา มีปญหาในการดําเนินการโดยรวมและรายดาน อยูในระดับปาน
กลาง ทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรา 80 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พุทธศักราช 2547 บัญญัติใหมีการพัฒนาขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา กอนแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงมีหรือเล่ือนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ซ่ึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 1 เปน
ผูดําเนินการจัดการอบรมใหแกครู ซ่ึงรายละเอียดของหลักสูตรมีเนื้อหาดังนี้ 1) มาตรฐานตําแหนงและ
มาตรฐานวิทยฐานะของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2) หลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเล่ือนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 3) การพัฒนาดานวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 4) การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน และ 5) การ
พัฒนาการปฏิบัติงานในหนาที่ และการจัดทําผลงานทางวิชาการ (เสถียร  เดิมศรีภูมิ.  2548 : 26-29) 
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ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช 2547 ได
กําหนดตําแหนงวิทยฐานะ และการใหไดรับเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจําตําแหนง (คําพันธ  
ปองปานและนิสิต  สินธุไพร. 2548 : 175) และตามหลักทฤษฎีความตองการ 5 ขั้น ของมาสโลว ที่วา
เมื่อบุคคลไดรับการตอบสนองขั้นที่หนึ่งก็จะเกิดการพัฒนาไปสูลําดับขั้นอื่น ๆ ตามลําดับ จนถึงขั้นที่ 5 
ซ่ึงถือวาเปนขั้นสูงสุด เปนขั้นที่บุคคลตองการรูจักตนเองอยางแทจริงและพัฒนาตนเต็มที่ตามศักยภาพ
ของตน เพื่อใหประสบผลสําเร็จสูงสุดและเปนที่ยอมรับของสังคม (สุรางค  โควตระกูล.  2548 : 158) 
ซ่ึงจากผลการวิจัยสอดคลองกับผลงานวิจัยของ วรรณี  จักษุดี  (2540 : บทคัดยอ)  ธวัชชัย  อัตถวิบูลย
กุล  (2543 : บทคัดยอ) ไพฑูรย  คงเทียน  (2544 : บทคัดยอ) และ เสรี  โตหนึ่ง  (2547 : บทคัดยอ)  
 2.  ครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 1 ที่มี เพศ วุฒิการศึกษา อายุและ
ประสบการณการทํางานตางกัน มีปญหาในการดําเนินการขอเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ โดยรวม
ไมแตกตางกัน และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานไมแตกตางกันเชนเดียวกันซึ่งสอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของ ไพฑูรย  คงเทียน  (2544 : บทคัดยอ)  และเสรี  โตหนึ่ง  (2547 : บทคัดยอ) ทั้งนี้เปน
เพราะ จากกลุมตัวอยางครูสวนใหญอยูในชวงอายุใกลเคียงกัน คือ ชวงอายุ 41 – 50 ป มีวุฒิการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี และมีประสบการณในการทํางาน 21 ปขึ้นไป ซ่ึงเปนชวงวัยที่มีประสบการณในการ
ทํางานมากพอสมควรประกอบกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 1 จัดอบรมใหครูที่
ดําเนินการขอเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ตามหลักสูตรในการพัฒนาครูกอนแตงตั้งใหมีหรือเล่ือน
เปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ เปนเวลา 5 วัน และมีตัวอยางผลงานทางวิชาการใหศึกษาบาง ทําใหครู
เห็นแนวทางในการทําผลงานทางวิชาการมากขึ้น แตครูสวนใหญก็คงยังมีปญหาในเรื่องความรูความ
เขาใจในการพัฒนานวัตกรรม การเขียนรายงานการวิจัย เนื่องจากไมมีตัวอยางผลงานทางวิชาการในแต
ละสาขาวิชาที่ผานการประเมินแลวใหศึกษา ดังนั้น กลุมตัวอยาง ถึงแมจะมีความแตกตางกันทั้งดานเพศ 
วุฒิการศึกษา อายุ และประสบการณ การทํางาน แตก็มีปญหาในการดําเนินการขอเลื่อนวิทยฐานะ
ชํานาญการพิเศษไมแตกตางกัน 
 จากผลการวิจัย แสดงใหเห็นวา ครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 1 มีปญหาใน
การดําเนินการขอเลื่อนวิทยฐานะชํานาญพิเศษ คือ 1) ขาดผูเชี่ยวชาญในแตละสาขาวิชาที่มีความมั่นใจ
และมีเวลาในการใหคําปรึกษา 2) ไมมีศูนยใหคําปรึกษาหรือหองที่เก็บรวบรวมเปนแหลงขอมูลความรู
เกี่ยวกับผลงานทางวิชาการ ใหครูที่สนใจศึกษาหาความรูเพิ่มเติม 3) ขาดรูปแบบที่เปนมาตรฐานของ
นวัตกรรมที่เปนผลงานทางวิชาการในแตละสาขาวิชา 4) ขาดการจัดอบรมใหความรูแกครูอยางตอเนื่อง 
5) ครูขาดทักษะในการพัฒนานวัตกรรมและการเขียนรายงานการวิจัย6) ครูขาดความมั่นใจในการตรวจ
ผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการตรวจผลงานดานที่ 3 
 ดังนั้น ในการดําเนินการขอเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาบุรีรัมย เขต 1 อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว ครู 
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ตองศึกษาหลักเกณฑและวิธีการใหมีหรือเล่ือนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษใหเขาใจ ดานการ
เตรียมการตองจัดเก็บรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบ เพื่อความสะดวกในการนําขอมูลไปใช  ตองพัฒนา
ตนเองอยูเสมอ โดยการครองตน ครองคน ครองงาน ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู ดวยจิต
วิญญาณของความเปนครู ในดานการพัฒนานวัตกรรมและในดานการเขียนรายงานการวิจัย ตองศึกษา
เอกสาร ขอมูล ตัวอยางผลงานทางวิชาการที่ผานการประเมินนําความรูมาพัฒนาผลงาน แลวนําไปใชหา
จุดที่ตองแกไขและพัฒนาตอไป  อาศัยผูเชี่ยวชาญในการใหคําแนะนําและเปนที่ปรึกษา และครูจะตอง
เขารับการอบรมสัมมนาอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจรูปแบบการพัฒนานวัตกรรมและ
การเขียนรายงานการวิจัยที่ถูกตองตามหลักวิชาการ  
 

ขอเสนอแนะ 
 1.  ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
       1.1 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซ่ึงเปนหนวยงานระดับนโยบายควรนําเสนอปญหาที่พบ
จากผลการวิจัยใหหนวยงานในระดับเหนือขึ้นไปรับทราบ เพื่อหาแนวทางในการแกไขตอไป            
ควรจัดอบรมเรื่องการจัดทําผลงานทางวิชาการอยางตอเนื่อง วิทยากรที่อบรมควรเปนคณะกรรมการ
ตรวจผลงานดานที่ 3 เพราะจะทําใหครูไดรับความรูตรงกับคณะกรรมการผูตรวจผลงาน ควรจัดตั้งศูนย
ใหคําปรึกษาเพื่อเปนแหลงศึกษา คนควาเพิ่มเติม มีผูเชี่ยวชาญใหคําแนะนํา และเปนที่ปรึกษามีการ
นิเทศ กํากับ ติดตามเปนระยะ ๆ อยางตอเนื่อง และควรจัดอบรมคณะกรรมการผูตรวจผลงานทาง
วิชาการดานที่ 3 ใหมีความรู ความเขาใจในเกณฑการตรวจผลงานตรงกันทุกสาขาวิชา เพื่อใหมีความ
ยุติธรรมและมีความเที่ยงธรรมในการตรวจผลงานทางวิชาการ  
        1.2 ในระดับโรงเรียน ซ่ึงเปนหนวยงานในระดับการปฏิบัติงานของครู ควรสงเสริม 
สนับสนุนใหครูเขารวมประชุม อบรม สัมมนา ควรจัดตั้งศูนยใหคําปรึกษา รวบรวมขอมูล เอกสาร
ความรู เกี่ยวกับการดําเนินการขอเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ตัวอยางผลงานทางวิชาการ 
อินเตอรเน็ตความเร็วสูง แตงตั้งผูเชี่ยวชาญประจําโรงเรียน เพื่อใหคําแนะนํา หรือเปนที่ปรึกษาและ
ดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลเปนระยะ ๆ อยางตอเนื่อง 

   1.3 ในสวนที่เกี่ยวของกับครูที่ดําเนินการขอเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษครูควร
พัฒนาตนเอง ใฝหาความรูอยูเสมอ โดยการเขารวมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษา คนควาเพิ่มเติม 
ประยุกต ปรับปรุงและพัฒนาดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง นําผลงานที่เกิดจาก
การปฏิบัติจริง มาเขียนเปนผลงานทางวิชาการ ซ่ึงจะบงบอกถึงความชํานาญการในสาขาวิชานั้น รวมถึง
การจัดเก็บขอมูลเอกสารอยางเปนระบบ ศึกษาเอกสารหรือตัวอยางผลงานทางวิชาการ เพื่อเปนแนวทาง
ในการจัดทําผลงานทางวิชาการ และพบผูเชี่ยวชาญเพื่อขอคําแนะนําในการจัดทําผลงานทางวิชาการ 

2.  ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยตอไป 
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      2.1 ควรศึกษาปญหาการดําเนินการขอเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษของครู สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 1 โดยขยายขอบเขตของกลุมประชากรใหครอบคลุมไปถึงครู
ทุกตําแหนงที่ยังไมดําเนินการขอเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 
         2.2 ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับปญหาการดําเนินการขอเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการ
พิเศษของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 1  
         2.3 ควรศึกษาปญหาดานจริยธรรมการทําผลงานและการตรวจผลงานทางวิชาการในการ
ดําเนินการขอเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ทั่ว
ประเทศ 
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