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การวิจัยนีม้ีความมุ่งหมายเพื่อ  1) ศึกษาเร่ืองราวชีวประวัติ ผลงานทางวิชาการ และ

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการของครูเชี่ยวชาญพิเศษ และ 2) ค้นหาความหมาย คณุค่า และ
คณุลกัษณะส าคญัของครูเชี่ยวชาญพิเศษ ศกึษาโดยใช้วิธีวิทยาการวิจยัเชิงคุณภาพ รูปแบบกรณีศึกษา 
ตามแนวทางการศึกษาพหชุีวประวติั เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการศึกษาเอกสารและการสมัภาษณ์เชิงลกึ
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ จ านวน 3 คน และผู้ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 22 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจงผสาน
กบัการเลอืกแบบลกูโซ่ เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ วิจัย แบบบนัทึกประวัติ แบบวิเคราะห์ผลงานทาง
วิชาการ และแบบบนัทึกการสมัภาษณ์เชิงลกึ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนือ้หา วิเคราะห์อุปนัย 
การตีความ การจ าแนกและเปรียบเทียบข้อมูล ผลการวิจัย พบว่า 1) กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทาง
วิชาการของครูเชี่ยวชาญพิเศษทัง้ 3 คน แบ่งได้เป็น 3 ระยะ คือ ระยะสัง่สมประสบการณ์ ระยะพัฒนา
และสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ และระยะรายงานผลการพัฒนา  2) ครูเชี่ยวชาญพิเศษต้องมีความ
เชี่ยวชาญในเนือ้หาที่สอนและรู้หน้าที่ของตนอย่างถ่องแท้ โดยครูเชี่ยวชาญพิเศษทุกท่าน มีควา ม
ภาคภูมิใจเป็นอย่างสงูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะเป็นครูเชี่ยวชาญพิเศษ และนับว่าวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
พิเศษเป็นรางวลัที่ยิ่งใหญ่ที่สดุในชีวิตความเป็นครู และคณุลกัษณะส าคัญร่วมของครูเชี่ยวชาญพิเศษ มี  
4 ประการ คือ (1) เห็นคณุค่าของข้อมลูสารสนเทศ (2) มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท ในการท างาน (3) ใฝ่เรียนรู้ 
และ (4) มีความภาคภมูิใจในตนเอง 
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The purposes of this research were as follows:  (1)  study the history, biography 

and academic works and the process of creating academic works for advisory level 
teachers; and (2)  to find the meaning, value and essential characteristics for advisory level 
teachers.  This research used qualitative research methodology with detailed research in a 
multi-biographical study.  The research instruments included the researcher, the history log, 
the academic performance analysis form and and in-depth interview recording form. The data 
was collected data by studying documents and in-depth interviews with three advisory level 
teachers and interviewing twenty-two people involved, which were obtained by purposive and 
snowball sampling. The results of the research as follows: 1) the process of creating academic 
work amomg all three advisory level teachers can be divided into three phases; the 
accumulation of experience phase, the development and creation of academic work phase, 
and the report of development results phase; 2) advisory level teachers must have expertise in 
the content that correctly teaches and understands their duties.  The advisory level teachers 
werw very proud of being promoted to being advisory level teachers who felt that their 
greatest reward in life as a teacher and there were four crucial characteristics of advisory level 
teachers:  ( 1)  appreciation of information; ( 2)  having commitment and dedication in work; 
(3) pursuing learning and (4) self-esteem. 

 
Keyword : process of creating academic works, advisory level teachers, multi-biographical 
study 
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กิตตกิรรมประกาศ 
  

ปริญญานิพนธ์ฉบบันีส้ าเร็จลลุ่วงได้ด้วยความเมตตามาโดยตลอดจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
อิทธิพทัธ์  สวุทันพรกูล อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ที่ได้อทุิศเวลาอนัมีค่าให้ค าปรึกษา ชีแ้นะแนวทาง 
รวมทัง้ผลกัดันให้ผู้ วิจัยได้รับโอกาสที่ดีและประสบการณ์ที่มีคุณค่า ตลอดจนเค่ียวเข็ญและให้ก าลงัใจแก่
ผู้วิจัยอยู่เสมอ จึงท าให้สามารถเดินทางมาถงึจดุหมายได้ส าเร็จ ผู้ วิจยัรู้สกึซาบซึง้และส านึกในพระคณุของ
อาจารย์เป็นอย่างยิ่ง จงึขอขอบพระคณุอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสงูไว้ ณ โอกาสนี ้

ขอขอบพระคุณ นายกิตติศักด์ิ  ชาญอักษร ผู้ อ านวยการเขตเชี่ยวชาญ เขตพืน้ท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 ดร.กิตติกร คัมภีรปรีชา ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษ สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.มนตา  ตุลย์เมธาการ ภาควิชาการ
วัดผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ศภุวรรณ  สจัจพิบูล ภาควิชาหลกัสตูรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ และ
อาจารย์ ดร.ครรชิต  แสนอุบล ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่เมตตาและให้ความอนุเคราะห์เสียสละเวลาอันมีค่าในการตรวจความ
ถกูต้องและเหมาะสมของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั 

ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิยาพร  กนัตาธนวัฒน์ ประธานกรรมการสอบปริญญา
นิพนธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลลกัษณ์  ลงักา กรรมการสอบปริญญานิพนธ์ ที่ให้ความกรุณาในการ
ตรวจสอบและให้ค าแนะน าอนัเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปรับปรุงแก้ไขให้ปริญญานิพนธ์มีความสมบรูณ์
มากยิ่งขึน้ 

ขอขอบพระคุณ คุณครูศรีลกัษณ์  ผลวัฒนะ คุณครูพรพิมล  ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์ และคุณครู
รัตนา  สถิตานนท์ ครูเชี่ยวชาญพิเศษผู้ เป็นแรงบนัดาลใจ และกลุ่มผู้ ให้ข้อมูลในการศึกษาทุกท่าน ที่ให้
ความอนเุคราะห์ เสยีสละเวลา และอนญุาตให้ผู้วิจยัสมัภาษณ์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมลู 

ขอขอบคุณ คณุมนตรา พึ่งไพศาล คุณวรรณิศา  พิมพร คุณรสริน  ชาญอักษร และเพื่อน ๆ พี่ ๆ 
น้อง ๆ ที่คอยช่วยเหลอืและสร้างพลงัทางบวกให้กนัอยู่เสมอ น ามาซึง่ความส าเร็จของผู้วิจยัในวนันี  ้
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บทที่ 1  
บทน า 

 
ภมูิหลัง 

การประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ส่งผลให้เกิดการปฏิรูป
การศึกษาอย่างจริงจัง โดยเฉพาะด้านการจัดการเรียนรู้ ซึ่งบัญญัติไว้ในหมวด 4 ว่าด้วยเร่ือง  
แนวทางการจัดการศึกษา มาตรา 22 กล่าวว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้ เรียนทุกคน 
มีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้ เรียนมีความส าคัญท่ีสุด กระบวนการ 
จดัการศกึษาต้องสง่เสริมให้ผู้ เรียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ การพฒันา
คณุภาพการเรียนรู้ของผู้ เรียนเพื่อให้ผู้ เรียนให้มีศกัยภาพเพ่ิมขึน้ บรรลคุวามมุ่งหมายและหลกัการ
ของการจัดการศึกษาดังกล่าวนัน้  บุคคล ท่ีส าคัญ ท่ีสุดในกระบวนการพัฒนาการศึกษา 
และการพฒันาการเรียนรู้ ก็คือ “ครู” นอกจากนีค้รูยงัคงเป็นผู้ ท่ีมีความหมายและเป็นบุคคลส าคญั
มากท่ีสดุต่อคุณภาพการศึกษาอีกด้วย ทัง้นีเ้พราะคุณภาพของผู้ เรียนขึน้อยู่กับคุณภาพของครู  
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2553 ; ศูนย์พัฒนาทุนมนุษ ย์   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต . 2557 ;  
ดิเรก  พรสีมา. 2554; วรากรณ์  สามโกเศศ. 2553) ครูจึงต้องเปลี่ยนแปลงบทบาทจากการเป็น 
ผู้ ชีน้ า ผู้ ถ่ายทอดความรู้ เป็นผู้ ช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ เรียนในการแสวงหาความรู้ 
จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ รวมทัง้ให้ข้อมูลท่ีถูกต้องแก่ผู้ เรียน เพื่อน าข้อมูลเหล่านัน้ไปใช้
สร้างสรรค์ความรู้ของตน  

จากข้อมูลข้างต้นชีใ้ห้เห็นวา่ครูนัน้มีความส าคญัยิ่งต่อความเจริญก้าวหน้าตัง้แต่ระดับ
บุคคล สังคม  ตลอดจนสัน ติสุขของโลก (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. 2545 ;  
ยนต์  ชุ่มจิต. 2553) ดังนัน้เพื่อเป็นการย า้ให้เห็นความส าคัญของอาชีพครู จึงขออัญเชิญ 
พระราโชวาทของสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี เม่ือคราวเสด็จพระราชด าเนิน
ไป เป็นองค์ประธานเปิดงานวันครูโลก ประจ าปี  2547 เม่ือวันอังคารท่ี  5 ตุลาคม 2547  
ณ หอประชุมคุรุสภา โดยทรงมีพระราชด ารัสตอนหนึ่งว่า “…ความพยายามที่จะพฒันาคุณภาพ
การศึกษาโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคญั มีการปฏิรูปการศึกษาด้านต่าง ๆ ทัว่โลก แต่การที่จะท าให้
เป้าหมายทัง้เชิงปริมาณและคุณภาพดงักล่าวส าเร็จไปได้ย่อมต้องอาศยั “ครู” เป็นปัจจัยส าคญั 
แม้ในปัจจุบันเทคโนโลยีจะก้าวหน้า ข้อมูลข่าวสารไร้พรมแดน แต่ก็ไม่สามารถทดแทนครูได ้
เพราะการศึกษาไม่ใช่เพียงการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเท่านัน้ แต่ส่ิงส าคญั คือ การฝึกคิด การบ่มนิสยั
ใหแ้ต่ละคนสามารถพ่ึงพาตนเองและมีน ้าใจเอื้อเฟ้ือเผือ่แผต่่อผูอื้่น ซ่ึงสว่นนีต้อ้งใช้คนสอนเท่านัน้ 
ดังนั้นค รูต้อ งพัฒนาตนเองให้ รู้ เท่ าทัน โลก จึงจะสามารถบ่ม นิสัยคนยุคใหม่ ได้  … ”  
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(พระเทพฯ ทรงย า้เทคโนโลยีสมัยใหม่ทดแทนครูไม่ได้. 2547 อ้างถึงใน ยนต์  ชุ่มจิต. 2553) 
นอกจากนี ้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีคนท่ี 29 ของประเทศไทย และหัวหน้า 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ยังเล็งเห็นความส าคัญของวิชาชีพครู ซึ่งปรากฏในสารจาก
นายกรัฐมนตรี เน่ืองในโอกาสวนัครู ครัง้ท่ี 60 พุทธศกัราช 2559 วันท่ี 16 มกราคม 2559 ความ
ตอนหนึ่งว่า “…ครูเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความส าคญัย่ิงในการพฒันาเด็กและเยาวชนของ
ประเทศ โดยครูเป็นทัง้ “ผูใ้ห้” ที่ท าหนา้ที่ให้ความรู้ อบรมสัง่สอน รวมทัง้ประพฤติปฏิบัติตนให้
เป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อให้ศิษย์เป็นคนดีคนเก่ง…” (คุรุสภา  สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา. 
2559) 

จากท่ีได้กลา่วมาแล้วข้างต้นชีใ้ห้เห็นว่าอาชีพครูนัน้เป็นอาชีพท่ีส าคญัมาก เพราะเป็น 
ผู้ ปลูกฝังความรู้ทางวิชาการเพื่อเป็นพืน้ฐานในการศึกษาเล่าเรียนหรือการประกอบอาชีพ  
ปลูกจิตส านึกท่ีดีต่อสังคม และปลูกฝังความคิด ซึ่งหมายรวมถึงความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  
การรู้จกัคิดเพื่อแก้ปัญหา สง่เสริมให้ผู้ เรียนรู้จกัคิดวิเคราะห์และสงัเคราะห์ รู้จกัประเมินการกระท า
และเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ในสงัคมปัจจุบัน ซึ่งบทบาทของครูต่อการพัฒนาผู้ เรียนนัน้ถือว่า  
เป็นงานท่ีส าคัญมาก ยิ่งไปกว่านัน้ครูยังมีความส าคัญต่อการพัฒนาการเมืองการปกครอง 
กล่าวคือ ระบบการศึกษากับระบบการเมืองการปกครองประเทศต้องมีความสอดคล้องกัน 
การศึกษาช่วยพัฒนาการเมืองการปกครอง ในขณะเดียวกันการเมืองการปกครองก็ช่วยพัฒนา
การศึกษา ครูจึงมีบทบาทส าคัญมากต่อการพัฒนาด้านนี ้เพราะครูต้องเป็นผู้ จัดกระบวนการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องและส่งเสริมระบบการเมืองการปกครอง ให้มีความมั่นคงและเจริญก้าวหน้า 
นอกจากนีค้รูยงัมีความส าคญัตอ่การพฒันาเศรษฐกิจของชาติ โดยการสง่เสริมให้นกัเรียนใช้เวลา
วา่งให้เกิดประโยชน์สงูสดุ สง่เสริมการออมทรัพย์ ให้ค าปรึกษาและกระตุ้นให้เกิดการริเร่ิมอาชีพ
ใหม่ ๆ ให้แก่ผู้ เรียนและประชาชนในท้องถ่ิน ในแง่ของบทบาทความส าคัญของครูท่ีมีต่อ 
การส่งเสริมความมั่นคงทางศาสนาและวัฒนธรรมนัน้ ต้องเร่ิมจากการปลูกฝังให้ผู้ เรียนซึ่งเป็น
สมาชิกในสงัคมนัน้ ๆ ให้มีความรู้ความเข้าใจและรู้สกึซาบซึง้ในวฒันธรรมของตน มีความภูมิใจ 
ในวฒันธรรมท่ีตนมี โดยกระบวนปลกูฝังดงักลา่วต้องผ่านกระบวนการทางการศึกษา ซึ่งมีครูท่ีมี
ความรอบรู้ในเร่ืองดังกล่าวเป็นผู้ คอยอบรมสั่งสอน ให้ผู้ เรียนมีลักษณะนิสัยสอดคล้อง  
กับความต้องการของสงัคม ดงันัน้ การพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ เพื่อให้ก้าวสู่ความสมดุลและ
ยัง่ยืนจะต้องให้ความส าคญักับการเสริมสร้างทุนของประเทศท่ีมีอยู่ให้เข้มแข็งและมีพลงัเพียงพอ
ในการขบัเคลื่อนกระบวนการพฒันาประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาคนหรือทุนมนุษย์ให้เข้มแข็ง 
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงโลกในยุคศตวรรษท่ี 21 ครูจึงเป็นผู้ ท่ีมีความส าคัญต่อการเสริมสร้าง
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ปัจจัยแวดล้อมท่ีเอือ้ต่อการพฒันาคุณภาพของคนทัง้ในเชิงสถาบัน  ระบบโครงสร้างของสงัคม  
ให้เข้มแข็งสามารถเป็นภูมิคุ้มกันการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต (ยนต์  ชุ่มจิต. 
2553; พิมพันธ์  เดชะคุปต์ และ พรทิพย์  แข็งขัน. 2551; ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหง่ชาติ. 2554; McKinsey. 2007) 

จากความส าคัญของครูดังกล่าวข้างต้นส่งผลให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 มาตรา 80 วรรค 3 ก าหนดให้มีการพัฒนาวิชาชีพครู และพระราชบัญญัติ
การศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 7 มาตรา 52 ได้ก าหนดให้กระทรวงศึกษาธิการสง่เสริมให้มี
ระบบพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างพอเพียง นอกจากนีม้ติท่ีประชุม
คณะกรรมการกลัน่กรองเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 4 ในคราวประชุมเม่ือวันท่ี 4 มีนาคม  
พ.ศ. 2547 ได้อนุมั ติหลักการแผนยุทธศาสตร์การปฏิ รูปครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ซึง่แผนยุทธศาสตร์ข้อท่ี 2 คือ ยุทธศาสตร์การพฒันาศกัยภาพครู โดยระบุให้มีการสร้างเอกภาพ 
การอบรมท่ีเน้นโรงเรียนเป็นฐาน (SBT: School-Based Training) และสนบัสนนุสง่เสริมเครือขา่ย
การพัฒนาครู ได้แก่ ครูแกนน า ครูต้นแบบ ครูแห่งชาติ (ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี. 2547  
อ้างถึงใน พิมพนัธ์  เดชะคปุต์ และ พรทิพย์  แข็งขนั (2551)) จึงอาจกลา่วได้วา่ ทัง้กฎหมายสงูสดุ
ของประเทศ กฎหมายแม่บททางการศึกษา และนโยบายของรัฐบาลต่างก็ให้ความส าคัญต่อ  
การพฒันาครูอย่างสอดคล้องกัน ซึ่งในปี พ.ศ. 2547 ได้มีการประกาศใช้พระราชบญัญัติระเบียบ
ข้าราชการค รูและบุ คลากรทางการศึกษ า พ .ศ . 2547 โดย มีสาระส าคัญ ท่ีแสดงถึ ง 
ความเจริญก้าวหน้าในการประกอบวิชาชีพครู คือ การก าหนดต าแหน่งและวิทยฐานะของครู  
ซึ่งต าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีจัดการศึกษาในระดับการศึกษา  
ขัน้พืน้ฐานหรือต ่ากว่าระดบัปริญญาตรีนัน้ มี 2 ต าแหน่ง คือ 1) ครูผู้ ช่วย และ 2) ครู ซึ่งครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีด ารงต าแหน่งครูสามารถขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะได้ 4 วิทยฐานะ 
ได้แก่ ครูช านาญการ ครูช านาญการพิเศษ ครูเช่ียวชาญ และครูเช่ียวชาญพิเศษ การปรับเปลี่ยน
ต าแหน่งครูและวิทยฐานะของครูตามพระราชบญัญั ตินี ้ส่งผลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มีความมุ่งมั่นในการจัดการเรียนการสอน พัฒนาผลงานทางวิชาการของตนเอง และพัฒนา
คุณภาพผู้ เรียน เพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะให้สงูขึน้ไป ซึ่งการได้เลื่อนวิทยฐานะท่ีสงูขึน้นัน้นบัได้ว่า  
เป็นความก้าวหน้าในวิชาชีพครูอยา่งหนึ่ง และการได้รับการเลือ่นวิทยฐานะเป็นครูเช่ียวชาญพิเศษ
ก็นับว่าเป็นความส าเร็จสูงสุดในวิชาชีพครูอีกด้านหนึ่ง ด้วยเช่นกัน (สมาน  จันทะดี. 2556; 
สวุิทย์  มลูค า. 2553; กรมวิชาการ. 2553) 
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ส าหรับการศึกษาทางจิตวิทยานัน้เช่ือว่า มนุษย์ทุกคนมีความต้องการให้ตนเอง 
ประสบความส าเร็จในหน้าท่ีการงาน ชีวิตครอบครัว และมีสมบูรณ์ทัง้ด้านร่างกายและจิตใจ  
ซึง่ปัจจัยส าคญัท่ีมีอิทธิพลตอ่การน าไปสูค่วามส าเร็จเหลา่นี ้ นอกจากจะต้องอาศยัความรอบรู้ใน
สาขาวิชาท่ีตนเองปฏิบัติแล้ว สิ่งจ าเป็นอีกสิ่งหนึ่งก็คือ การตระหนักรู้เก่ียวกับตนเองและผู้ อ่ืน 
รวมทัง้ความสามารถในการปรับตวัตอ่สถานการณ์ตา่ง ๆ ท่ีตนต้องประสบในชีวิตประจ าวนั บุคคล
ท่ีประกอบวิชาชีพครู ก็ เช่น เดียวกัน   ย่อม มีความปรารถนาท่ีจะประสบความส า เร็จ 
และความเจริญก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ ซึ่งปัจจุบนัความส าเร็จในการประกอบวิชาชีพครูอีก
ด้านหนึง่นัน้ หมายถึงการท่ีครูได้พฒันาตนเอง พฒันางาน และพฒันาคณุภาพผู้ เรียน จนสามารถ
เลื่ อ น วิ ท ย ฐ าน ะ เป็ น ค รู เ ช่ี ย ว ช าญ พิ เศ ษ ได้  (จิ ราภ ร ณ์   ตั ้ง กิ ต ติ ภ าภ รณ์ .  2 55 6 ;  
ก่ิงแก้ว  ทรัพย์พระวงศ์. 2554; สมาน  จนัทะดี. 2556) 

ปัจจุบันมีการศึกษาเก่ียวกับความก้าวหน้าและการประสบความส าเร็จในวิชาชีพครู  
อยา่งกว้างขวาง อาทิ ธวลัรัตน์  ทองนิล (2555) ได้ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่ความส าเร็จในอาชีพ
ของข้าราชการครูวิทยฐานะครูเช่ียวชาญ สงักัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้รูปแบบการวิจัย  
เชิงผสมผสานวิธี อัญชลี  เซ่งตระกลู (2549) ได้พฒันาโมเดลเชิงสาเหตุความส าเร็จในวิชาชีพครู
ในโรงเรียนสงักัดส านกัการศึกษากรุงเทพมหานคร สวุรรณ์  พินิจ (2552) ได้ท าการศึกษาปัจจัย
จ าแนกความส าเร็จในการจัดท าผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูช านาญพิเศษของ
ข้าราชการครูในจงัหวดัเชียงราย มนต์รวี  เทียบทอง (2556) ได้ศกึษาแรงจูงใจในการเข้าสูต่ าแหน่ง
วิทยฐานะของข้าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวดัตราด นอกจากนี ้ โสภา  ข าเจริญ 
(2557) ได้ท าการศึกษาการให้ความหมาย คุณค่า และปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการเลื่อนวิทยฐานะ
ของครูในสถานศกึษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาราชบุรี เขต 2 โดยใช้รูปแบบการวิจยัแบบ
ผสมผสานวิธี ส าหรับการศึกษาความส าเร็จในการประกอบวิชาชีพครูในต่างประเทศนัน้  
ให้ความส าคัญกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งครูท่ีมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานนัน้
จะต้องประกอบด้วยคุณลกัษณะส าคญั 12 ประการ คือ 1) มีความยุติธรรม 2) มีทศันคติเชิงบวก 
3) มีการเตรียมความพร้อม 4) เอาใจใส่นักเรียนเป็นรายบุคคล 5) มีอารมณ์ขัน 6) มีความคิด
สร้างสรรค์ 7) ยอมรับความผิดพลาดด้วยความจริงใจ 8) รู้จักการให้อภยั 9) เคารพความคิดเห็น
ของผู้ อ่ืน 10) มีความมุ่งมั่นสงู 11) มีความเมตตา และ 12) มีความศรัทธาในอาชีพ (Robert  J.  
Walker.2008; Susan  Thompson, John  G.  Greer, and Bonnie  B.  Greer. 2006; Gargani  
John and Strong  Michael. 2014) นอกจากนี ้Dan  Goldhaber, Betheny  Gross, and Daniel  
Player (2009) ยงัค้นพบวา่ ครูท่ีมีประสทิธิภาพสงูและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพนัน้จะปฏิบติังาน
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ในโรงเรียนเดิม ส าหรับครูท่ีย้ายสถานท่ีท างานบอ่ยครัง้จะมีประสิทธิภาพในการท างานต ่าและไม่มี
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ นอกจากนีร้ะบบการเลือ่นต าแหน่งท่ียุติธรรม และเงินสนบัสนุนส าหรับ
การพฒันาการเรียนการสอนอย่างไม่จ ากัด ยงัเป็นหนทางสู่การพฒันาตนเองของครูสูค่วามส าเร็จ
ในการประกอบอาชีพอีกทางหนึง่ (Dan  Goldhaber et al. 2009; Mario I. Castillo. 2014) 

การขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูเช่ียวชาญพิเศษนัน้ ผู้ขอรับการประเมิน
ต้องเป็นครูเช่ียวชาญไม่น้อยกว่า 2 ปี  โดยประเมิน 3 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 2) ด้านความรู้ความสามารถ และ 3) ด้านผลการปฏิบัติงาน  
เป็นรายงานผลการพฒันาผู้ เรียน และผลงานทางวิชาการอยา่งน้อย 2 รายการ ซึง่ต้องเป็นการวิจัย
และพัฒนาอย่างน้อย 1 รายการ ผู้ ท่ีได้รับการเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูเช่ียวชาญพิเศษต้องมีค่า
คะแนนเฉลี่ยทัง้ 3 ด้าน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (กรมวิชาการ. 2553) จากการศึกษาข้อมูลของ 
กลุม่สารสนเทศ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พบว่า นบัตัง้แต่มีการประกาศใช้
พระราชบญัญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 จนถึงปี พ.ศ. 2561 
มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับการแต่งตัง้ให้เลือ่นวิทยฐานะเป็นครูเช่ียวชาญ
พิเศษ จ านวน 6 คน คือ 1) ผู้อ านวยการเขตพืน้ท่ีการศึกษา จ านวน 1 คน 2) ผู้อ านวยการโรงเรียน 
จ านวน 1 คน 3) ศึกษานิเทศก์ จ านวน 1 คน และ 4) ครู จ านวน 3 คน ซึ่งเป็นครูสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ (เคมี) จ านวน 2 คน และสาขาวิชาภาษาไทย จ านวน 1 คน ดงันัน้ครูเช่ียวชาญพิเศษ
จึงเป็นกลุ่มบุคคลท่ีมีความน่าสนใจในการศึกษาเร่ืองราว การศึกษาชีวประวัติผู้ ท่ี เป็นบุคคล
ต้นแบบแห่งความส าเร็จในวิชาชีพครูเป็นวิธีการท่ีท าให้ทราบถึงชีวประวติั ผลงานทางวิชาการ  
และกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการของครูเช่ียวชาญพิเศษตัง้แต่จุดเร่ิมต้นจนถึงจุดท่ี
ประสบความส าเร็จในการเลือ่นวิทยฐานะเป็นครูเช่ียวชาญพิเศษ ผสานกับการค้นหาคุณลกัษณะ
ส าคัญท่ีส่งเสริมการประสบความส าเร็จดังกล่าว ซึ่งสามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการท่ีมีประสิทธิผล อีกทัง้
ยงัน าไปใช้ในการพฒันาคุณลกัษณะส าคญัท่ีน าไปสูว่ิทยฐานะท่ีสงูขึน้ ผู้วิจยัจึงมีความสนใจที่จะ
ท าการศึกษาชีวประวติั ผลงานทางวิชาการ กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ รวมทัง้  
การให้ความหมาย คณุคา่ และคณุลกัษณะส าคญัของครูเช่ียวชาญพิเศษ 

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกบัความส าเร็จในการประกอบวิชาชีพครู
นัน้ ประเด็นท่ีพบสว่นใหญ่จะเป็นการศกึษาอิทธิพลเชิงสาเหตุของความส าเร็จในวิชาชีพครู ซึ่งพบ
ทัง้การวิจยัเชิงปริมาณ และแบบผสมผสานวิธี แต่จากการศกึษาพบวา่ การศกึษาและวิจยัเก่ียวกับ 
ผู้ ท่ีประสบความส าเร็จหรือบุคคลท่ีมีช่ือเสียงนัน้ นิยมใช้รูปแบบของการศึกษาชีวประวัติ 
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(Biographical Study) ดงัเช่น อนุรักษ์  กานจันทร์ (2552) ท าการศึกษา เร่ือง พูนพิศ อมาตยกุล: 
ชีวประวติัและผลงาน ซึ่งเป็นบุคคลท่ีมีผลงานดีเด่นด้านดนตรีไทย  อรรณพ  วรวานิช (2547) ได้
ท าการศกึษาชีวประวติัและวิธีการขบัร้องของ ศรีสดุา รัชตะวรรณ และ วรรณี  เพลนิทรัพย์ (2554) 
ศึกษาวิธีการขับร้อง ทิพย์วัลย์ ป่ินภิบาล ซึ่งทัง้สองท่านมีผลงานดีเด่นด้านการขับร้อง เป็นต้น  
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ี เก่ียวข้องกับการวิจัย เชิ งคุณภาพแบบชีวประวัติ 
(Biographical Study) นัน้ พบว่าสว่นใหญ่แล้วจะถูกน ามาใช้ในการศึกษาชีวประวติัของบุคคล 
ท่ีมีช่ือเสียงด้านดุริยางควิทยา ซึ่งยงัไม่ปรากฏวา่มีการศึกษาเก่ียวกับความส าเร็จในวิชาชีพครูใน
รูปแบบของการศึกษาชีวประวัติ (Biographical Study) ซึ่งการวิจัยเชิงคุณภาพแบบการศึกษา
ชีวประวติั (Biographical Study) นัน้ เป็นการศึกษาเร่ืองราวหรือประวติัชีวิตของบุคคลใดบุคคล
หนึง่ ท่ีมีประวติั หรือ “เกร็ด” ชีวิตท่ีน่าสนใจ จากค าบอกเลา่โดยตรงผ่านวาจา หรืออนุทินชีวิตของ
บุคคลผู้ เป็นเจ้าของประวติัชีวิต ค าบอกเลา่จากบุคคลใกล้ชิด รวมทัง้วสัดุจดหมายเหตุ (archival 
material) หรือร่องรอยหลกัฐานประเภทอ่ืน ๆ ดงันัน้ จึงกลา่วได้วา่ การวิจยัเชิงคณุภาพรูปแบบนี ้
มุ่งเน้นการส ารวจเร่ืองราวของบุคคลใด ๆ แบบเจาะลกึ (in-depth exploration) เพื่อให้เกิด “ภาพ” 
วิ ถี ชี วิ ต ข อ งบุ คค ลอย่ า งละ เอี ย ดลุ่ ม ลึ ก หลายแ ง่มุ ม ต าม กา รตี ค วาม ขอ งนั ก วิ จั ย   
(ขจรศกัด์ิ  บวัระพนัธ์. 2554; องอาจ  นยัพฒัน์. 2549) 

ดงันัน้ ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัจึงน ารูปแบบการวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) 
รูปแบบกรณีศึกษา (Case study research) โดยใช้แนวการศึกษาชีวประวัติ (Biographical 
study)  มาใช้ในการวิจัย เพราะงานวิจัยในครัง้นีมุ้่งศึกษาบุคคลท่ีด ารงต าแหน่งครู วิทยฐานะ 
ครูเช่ียวชาญพิเศษ โดยทัว่ไปแล้วศกึษาชีวประวติันัน้จะศึกษาเป็นรายกรณี หรือศึกษาชีวประวติั
ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเท่านัน้ แต่การวิจัยครัง้นีมี้ความมุ่งหมายเพื่อศึกษาชีวประวัติของ 
ครูเช่ียวชาญพิเศษ จ านวน 3 คน จึงเรียกได้ว่า การศึกษาพหุชีวประวัติ (Multi-biographical 
Study) เพื่อฉายภาพชีวประวติั ประสบการณ์ชีวิต ผลงานทางวิชาการ กระบวนการสร้างสรรค์
ผลงานทางวิชาการ และคุณลกัษณะส าคญัของครูเช่ียวชาญพิเศษ ซึ่งถือว่าเป็นบุคคลท่ีประสบ
ความส าเร็จสงูสดุในวิชาชีพครู 
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ค าถามของการวิจัย 
1. เร่ืองราวชีวประวติั ผลงานทางวิชาการ และกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ

ของครูเช่ียวชาญพิเศษเป็นอยา่งไร 
2. ครูเช่ียวชาญพิเศษให้ความหมายและคุณค่าของครูเช่ียวชาญพิเศษอย่างไร  

และคณุลกัษณะส าคญัของครูเช่ียวชาญพิเศษเป็นอยา่งไร 
 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาเร่ืองราวชีวประวติั ผลงานทางวิชาการ และกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน

ทางวิชาการของครูเช่ียวชาญพิเศษ 
2. เพื่อค้นหาความหมาย คณุคา่ และคณุลกัษณะส าคญัของครูเช่ียวชาญพิเศษ 
 

ความส าคัญของการวิจัย 
การวิจัยในครัง้นี ้ท าให้ทราบถึงชีวประวติั ผลงานทางวิชาการ กระบวนการสร้างสรรค์

และพัฒนาผลงานทางวิชาการของครูเช่ียวชาญพิเศษ ซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
พฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้ และพฒันาผลงานทางวิชาการ ในการขอเลื่อนวิทยฐานะของครู 
เพื่อก้าวสูค่วามส าเร็จในวิชาชีพครู นอกจากนีก้ารความเข้าใจความหมาย คณุคา่ และคณุลกัษณะ
พิเศษของครูเช่ียวชาญพิเศษ ยงัสามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการสง่เสริมคุณลกัษณะของครู 
ให้เป็นบุคคลท่ีสามารถพฒันาตนเองสูค่วามส าเร็จในการประกอบวิชาชีพครูได้ อีกทัง้ยงัสามารถ
น ามาเป็นแนวทางในการหล่อหลอมคุณลกัษณะแห่งความส าเร็จให้กับนิสิตสายวิชาชีพครู ได้ 
นอกจากนีก้ารฉายภาพประสบการณ์ส าคญัของชีวิตท่ีแสดงถึงบทบาทของครูเช่ียวชาญพิเศษท่ีมี
ตอ่การพฒันาการศกึษาของประเทศนัน้ยงัเป็นแบบอยา่งอนัดีงามให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศกึษา ตลอดจนบุคคลท่ีประกอบวิชาชีพครูทกุคน 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย 
การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) รูปแบบกรณีศึกษา  

(Case study research) โดยใช้แนวการศึกษาชีวประวัติ  (Biographical study) เพื่ อศึกษา
เร่ืองราวชีวประวติัของครูเช่ียวชาญพิเศษ กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ ตลอดจน
ค้นหาความหมายของความส าเร็จในวิชาชีพครู และคุณลกัษณะส าคญัของครูเช่ียวชาญพิเศษ 
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เก็บข้อมูลโดยการสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับกลุ่มผู้ ให้ข้อมูลร่วมกับการศึกษา
เอกสาร 

2. ขอบเขตด้านกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
กลุม่ผู้ให้ข้อมลูในการวิจยัครัง้นี ้แบง่ออกเป็น 2 กลุม่ ดงันี ้

กลุ่มที่ 1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 
ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูเช่ียวชาญพิเศษ ผู้ ได้รับการแต่งตัง้ให้เลื่อนวิทยฐานะเป็นครูเช่ียวชาญ
พิเศษ ในช่วงปี พ.ศ. 2547-2561 ได้มาโดยการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 

กลุ่มที่  2 เป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูลรอง ได้แก่ บุคคลในครอบครัว ผู้บังคบับัญชา 
เพื่อนร่วมงาน นักเรียนท่ีเคยเรียนกับครูเช่ียวชาญพิเศษ หรือบุคคลอ่ืน ท่ีเก่ียวข้องได้มาโดย 
การเลือกแบบ เจาะจง (Purposive sampling) ผสานกับการเลือกแบบลูก โซ่  (Snowball 
sampling) 

3. ขอบเขตด้านเนือ้หา 
การศึกษาในครัง้นี ้เป็นการศึกษาชีวประวัติ  ผลงานทางวิชาการ กระบวนการ

สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการของครูเช่ียวชาญพิเศษภายใต้ทฤษฎีแรงจูงใจ เพื่อท าความเข้าใจ
การให้ความหมาย คุณค่า คุณลักษณะส าคัญของครูเช่ียวชาญพิเศษ ตลอดจนศึกษาแก่น
ประสบการณ์ท่ีเป็นจุดพลกิผนัตนเองสูว่ิทยฐานะครูเช่ียวชาญพิเศษ  

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

เส้นทางสู่วิทยฐานะครูเช่ียวชาญพิเศษ หมายถึง เร่ืองราวชีวประวติัของครูเช่ียวชาญ
พิเศษตัง้แต่จุดเร่มต้นจนถึงจุดท่ีประสบความส าเร็จในการเลือ่นวิทยฐานะเป็นครูเช่ียวชาญพิเศษ 
ตลอดจนประสบการณ์ชีวิตท่ีส าคัญ ผลงานทางวิชาการ และกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน  
ทางวิชาการ บทบาทท่ีมีต่อการจดัการศกึษา และคณุลกัษณะส าคญัท่ีน าไปสูค่วามส าเร็จ 

การศึกษาพหุชีวประวัติ หมายถึง การศึกษาเร่ืองราวชีวประวติั ประสบการณ์ชีวิตท่ี
ส าคญั กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ และคุณลกัษณะส าคญัของครูเช่ียวชาญพิเศษ 
จ านวน 3 คน ตัง้แต่จุดเร่ิมต้นจนถึงจุดท่ีประสบความส าเร็จในการเลื่อนวิทยฐานะเป็นครู
เช่ียวชาญพิ เศษ ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) รูปแบบกรณีศึกษา  
(Case study research) โดยใช้แนวการศึกษาชีวประวัติ (Biographical study) โดยผู้ วิจัยเป็น
ผู้ท าหน้าท่ีศกึษาข้อมลู วิเคราะห์ สงัเคราะห์ ถ่ายทอดและบอกเลา่เร่ืองราว  
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ผลงานทางวิชาการ หมายถึง รายงานการศึกษาค้นคว้า หรือผลการวิจัยในชัน้เรียน 
หรือผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืน ท่ีครูเช่ียวชาญพิเศษพฒันาและสร้างสรรค์ขึน้เพื่อแก้ปัญหา
หรือพฒันานกัเรียน และใช้ประกอบการประเมินเพื่อขอเลือ่นวิทยฐานะเป็นครูเช่ียวชาญพิเศษ 

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ  หมายถึง ล าดับการพัฒนาและ
สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการของครูเช่ียวชาญพิเศษ ตัง้แตแ่รงบนัดาลใจ การสัง่สมประสบการณ์ 
เตรียมตัวก่อนสร้างผลงานทางวิชาการ การพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ การน า
ผลงานทางวิชาการไปพฒันานกัเรียน จนกระทัง่การรายงานผลการพฒันา  

ครูเช่ียวชาญพิเศษ หมายถึง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู  
ท่ีได้รับแตง่ตัง้ให้เลือ่นวิทยฐานะเป็นครูเช่ียวชาญพิเศษในช่วงปี พ.ศ. 2547-2561 

คุณลักษณะส าคัญของครูเช่ียวชาญพิเศษ หมายถึง อุปนิสยั ทศันคติ ค่านิยม หรือ
พฤติกรรมของครูเช่ียวชาญพิเศษท่ีแสดงออกเป็นปกติวิสยัและสง่ผลต่อความส าเร็จในการเลื่อน 
วิทยฐานะ  

ความหมายและคุณค่าของครูเช่ียวชาญพิเศษ หมายถึง ค าจ ากัดความ ความรู้สึก 
และการให้ความส าคญัของวิทยฐานะครูเช่ียวชาญพิเศษในทศันะของครูเช่ียวชาญพิเศษ 
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บทที่ 2  
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
ในการวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยมุ่งศึกษาชีวประวัติ ผลงานทางวิชาการและกระบวนผลงาน 

ทางวิชาการของครูเช่ียวชาญพิเศษ  นอกจากนีย้ังท าความเข้าใจการให้ความหมาย คุณค่า  
และคณุลกัษณะส าคญัของครูเช่ียวชาญพิเศษ โดยผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
คือ 1) แนวคิดเก่ียววิชาชีพครูและวิทยฐานะสายครูผู้สอน 2) แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารเก่ียวกับ
แรงจูงใจ 3) แนวคิดและมโนทัศน์เก่ียวกับการพัฒนาผลงานทางวิชาการ 4) เอกสารเก่ียวกับ 
การวิจยัเชิงคณุภาพแบบชีวประวติั (Biographical Study) 5) งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 6) กรอบแนวคิด
ในการวิจยั โดยผู้วิจยัจะน าเสนอรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 
เอกสารเกี่ยววิชาชีพครูและวิทยฐานะสายครูผู้สอน 

ผู้ วิจัยได้ศึกษาเอกสารเก่ียวข้องกับความหมายและมโนทัศน์เก่ียวกับวิชาชีพครู  
วิทยฐานะสายครูผู้ สอน มาตรฐานวิชาชีพครู การก าหนดต าแหน่งและวิทยฐานะครู หลักเกณฑ์
และวิธีการให้ครูเลือ่นวทยฐานะ มีรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้

1. ความหมายและมโนทัศน์เก่ียวกับครู 
เน่ืองจากอาชีพครูเป็นอาชีพท่ีมีส าคญัตอ่การพฒันาการศกึษาและประเทศชาติ จึงมี

คนให้ความหมายของค าวา่ “ครู” ไว้อยา่งหลากหลาย ดงันี ้
ราชบณัฑิตยสถาน (2556) อธิบายว่า ค าว่า “ครู” นัน้มาจากรากศพัท์ในภาษา

บาลีว่า “คุรุ-ครุ” หรือจากภาษาสนัสกฤตว่า “คุรุ” ในความหมายท่ีเป็นค านาม แปลว่า “ผู้สัง่สอน
ศิษย์ ผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์” สว่นในความหมายท่ีเป็นค าวิเศษณ์ แปลวา่ หนกั สงู สว่นใน
ภาษาสนัสกฤต แปลวา่ ใหญ่ หรือ หนกั  

พิมพันธ์  เดชะคุปต์ และ พรทิพย์  แข็งขัน (2551) กล่าวว่า ครู หมายถึง ผู้ ท่ี 
ท าหน้าท่ีจดัการเรียนรู้ให้กบัผู้ เรียนระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ทัง้ในสถานศกึษาของรัฐและเอกชน  

วิไล  ตัง้จิตสมคิด (2557) ให้ความหมายของค าว่า “ครู” ไว้ว่า ครูโดยทั่วไป 
หมายถึง ผู้ อบรมสัง่สอนให้ความรู้แก่ศิษย์ เป็นผู้ ท่ีมีความหนักแน่น ควรแก่การเคารพบูชาของ
ศิษย์ แต่ปัจจุบัน ครู หมายถึง ผู้ประกอบวิชาชีพอย่างหนึ่งท่ีท าหน้าท่ีสอนคน และมักจะใช้กับ
ผู้ สอนในระดับ ท่ีต ่ ากว่าวิทยาลัย  และมหาวิทยาลัยห รืออุดมศึกษา  ใน อีกแง่มุมหนึ่ ง  
ครู หมายรวมถึง บุคคลซึ่งประกอบอาชีพหลกัด้านการจัดการเรียนการสอนและสง่เสริมการเรียนรู้
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ของผู้ เรียนด้วยวิธีการตา่ง ๆ ในสถานศึกษาปฐมวยั ขัน้พืน้ฐาน และอุดมศึกษาท่ีต ่ากว่าปริญญา  
ทัง้ภาครัฐและเอกชน 

พระราชบัญญั ติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ ท่ี 2)  
พ.ศ. 2545 และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553  ให้ความหมายของค าว่า “ครู” ไว้วา่ ครู หมายถึง บุคลากร
วิชาชีพซึง่ท าหน้าท่ีหลกัทางด้านการเรียนการสอนและการสง่เสริมการเรียนรู้ของผู้ เรียนด้วยวิธีการ
ต่าง ๆ ในสถานศึกษาทัง้ของรัฐและเอกชน ซึ่งให้ความหมายไว้อย่างคล้ายคลึงกันกับ
พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2551 และ(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 ระบุไว้ว่า ครู หมายความวา่ ผู้ ท่ีประกอบวิชาชีพ
ซึ่งท าหน้าท่ีหลกัทางด้านการเรียนการสอน และสง่เสริมการเรียนรู้ของผู้ เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ  
ในสถานศกึษา (กระทรวงศกึษาธิการ. 2553) 

จากการให้ความหมายอย่างหลากหลายข้างต้น จึงสามารถสรุปความหมายของ  
ค าวา่ “ครู” ได้วา่ “ครู” มาจากรากศพัท์เดิมในภาษาบาลวีา่ “ครุุ-ครุ” หรือมาจากภาษาสนัสกฤตว่า 
“ครุ” ซึ่งแปลว่า ผู้สัง่สอนและถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์ ในปัจจุบนั ครู หมายถึง บุคคลท่ีท าหน้าท่ี
หลกัด้านสอน ให้ค าแนะน า และสง่เสริมการเรียนรู้ของผู้ เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในระดับปฐมวยั 
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน หรืออุดมศกึษาท่ีต ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี ทัง้สถานศกึษาของรัฐและเอกชน 

2. มาตรฐานวชิาชีพครู 
2.1 การก าหนดมาตรฐานวิชาชีพครู 

มาตรฐานวิชาชีพครูของประเทศไทยในรายงานการวิจัยฉบบันี ้ผู้วิจัยศึกษาจาก
ข้อมูลของหน่วยงานในสงักัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ 1) ส านักมาตรฐานวิชาชีพ ส านักงาน
เลขาธิการคุรุสภา 2) สถาบนัพฒันาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา และ 3) ส านกังาน
คณะกรรมการข้าราชครูและบุคลากรทางการศกึษา ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

ส านกังานเลขาธิการครุุสภา (2548) ได้จดัท ามาตรฐานวิชาชีพทางการศกึษา 
ใช้ส าหรับผู้ ท่ีจะเข้าสู่วิชาชีพครู ซึ่งจ าแนกเป็นมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ  
ซึง่สอดคล้องกับสถาบนัพฒันาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดท าแบบประเมิน
สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่ อ ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้ใน 
การประเมินตนเองเป็นรายบุคคล รวมทัง้ให้ผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง ซึ่งเป็นผู้ ท่ีมีสายบังคับบัญชา
ใกล้ชิดกับผู้ ถูกประเมิน เช่น หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้าระดับชัน้ หัวหน้าช่วงชัน้  
รองผู้อ านวยการสถานศกึษา ผู้อ านวยการสถานศกึษา เข้ามามีบทบาทในการประเมินด้วย เพื่อให้



  12 

ข้อมูลจากการประเมินเช่ือถือได้ สมรรถนะครูท่ีจะใช้ในการประเมินการปฏิบัติงานของครู  
และบุคลากรทางการศกึษาแบง่เป็น 3 ประเภท ดงันี ้

1) สม รรถนะหลัก  (Core Competency) เป็ นสมรรถนะ ร่วม ท่ีค รู 
และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนต้องมี เพราะเป็นพืน้ฐานส าคญัท่ีจะสง่ผลให้การปฏิบติังานใน
หน้าท่ีของทุกต าแหน่งทุกวิทยฐานะประสบความส าเร็จ ประกอบด้วยสมรรถนะ 4 ด้าน ได้แก่  
การมุ่งผลสมัฤทธ์ิ การบริการท่ีดี การพฒันาตนเอง และการท างานเป็นทีม  

2) สม รรถนะประจ าสายงาน (Function Competency) หมายถึ ง 
สมรรถนะเฉพาะท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงานของแต่ละต าแหน่งสายงานครู ประกอบด้วยสมรรถนะ  
5 ด้าน ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ การพัฒนาผู้ เรียน การบริหารจัดการชัน้เรียน การวิเคราะห์ 
สงัเคราะห์ และการวิจยั และการสร้างความร่วมมือกบัชุมชุน  

3) วินยั คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นลกัษณะร่วมท่ี
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจ าเป็นต้องยึดถือเป็นหลกัในการปฏิบัติตน ซึ่งได้แก่ คุณลกัษณะ
ด้านวินัย การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี การด ารงชีวิตอย่างเหมาะสม ความรัก  
และความศรัทธาในวิชาชีพ และรับผิดชอบในวิชาชีพ  

พระราชบญัญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี  2) พ.ศ. 2551 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 ก าหนดให้คณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) จัดท ามาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐาน 
วิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกต าแหน่ง ทกุวิทยฐานะส าหรับสายงาน
การสอนประเภทผู้สอนในหน่วยงานทางการศึกษา โดยทั่วไปสายงานการสอนมีลกัษณะงานท่ี
ปฏิบัติเก่ียวกับการท าหน้าท่ีหลกัด้านการจัดการเรียนการสอนและสง่เสริมการเรียนรู้ของผู้ เรียน
ด้วยวิธีการท่ีหลากหลายมีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยเน้น
ความส าคัญทัง้ ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีดีงาม และปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  
ซึ่งคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้จัดท าไว้เป็นบรรทัดฐานเพื่อใช้ใน  
การปฏิบติังาน ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1) มาตรฐานต าแหน่ง พระราชบัญญั ติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ ท่ี  2) พ.ศ. 2551 และ (ฉบับท่ี  3)  
พ.ศ. 2553 ได้ก าหนดมาตรฐานต าแหน่งไว้ 2 มาตรฐาน คือ 1) มาตรฐานต าแหน่งครูผู้ช่วย และ  
2) มาตรฐานต าแหน่งครู ซึ่งงานวิจัยเล่มนีมุ้่งศึกษาเส้นทางสู่วิทยฐานะครูเช่ียวชาญพิเศษ 
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ของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ดังนัน้ผู้ วิจัยจึงศึกษาเฉพาะมาตรฐาน
ต าแหนง่ครู และมาตรฐานวิทยฐานะครูเช่ียวชาญพิเศษซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

1.1) มาตรฐานต าแหนง่ครู แบง่เป็น 4 ข้อ ดงันี ้
1.1.1) หน้าท่ีและความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าท่ีหลักเก่ียวกับ 

การจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้ เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของ
สถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความร่วมมือกับผู้ ปกครอง บุคคลในชุมชน  
และสถานประกอบการ เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้ เรียน การบริการทางสงัคมด้านวิชาการ และปฏิบัติ
หน้าท่ีอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 

1.1.2) ลกัษณะงานท่ีปฏิบัติ มี 8 ประการ คือ (1) ปฏิบัติหน้าท่ี
เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน และสง่เสริมการเรียนรู้ของผู้ เรียน ด้วยวิธีการท่ีหลากหลายโดย
เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ (2) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้ เรียนให้มีคุณลกัษณะ 
อนัพึงประสงค์ (3) ปฏิบติังานวิชาการของสถานศึกษา (4) ปฏิบติัหน้าท่ีเก่ียวกบัการจดัระบบการ
ดูแลช่วยเหลือผู้ เรียน (5) ประสานความร่วมมือกับผู้ ปกครองและบุคคลในชุมชน เพื่อร่วมกัน
พฒันาผู้ เรียนตามศกัยภาพ (6) ท านุ บ ารุง สง่เสริมศิลปวฒันธรรม แหลง่เรียนรู้ และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน (7) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้ เรียน เพื่อน ามาพัฒนาการเรียน 
การสอนให้มีประสทิธิภาพยิ่งขึน้ และ (8) ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย  

1.1.3) คณุสมบติัเฉพาะส าหรับผู้ด ารงต าแหน่ง มี 3 ประการ คือ 
(1) มีวุฒิ ไม่ต ่ากว่าป ริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอ่ืนท่ีคณะกรรมการข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาก าหนด (2) ปฏิบติัหน้าท่ีในต าแหน่งครูผู้ช่วยเป็นเวลา 2 ปี โดยผ่าน
การประเมินการเตรียมความพร้อมและพฒันาอย่างเข้ม ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในกฎ
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา (3) มีใบอนญุาตประกอบวิชาชีพครู 

1.1.4) การให้ได้รับเงินเดือน ให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ. 1 
ผู้ ด ารงต าแหน่งครูผู้ ใดผ่านการประเมิน มีวิทยฐานะครูช านาญการ ครูช านาญการพิเศษ  
ครูเช่ียวชาญ หรือครูเช่ียวชาญพิเศษ ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาก าหนดให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ. 2, คศ. 3, คศ. 4 หรือ คศ. 5 
ตามล าดบั 

1.2) มาตรฐานวิทยฐานะ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 และ (ฉบับท่ี 3)  
พ.ศ. 2553 ได้ก าหนดมาตรฐานวิทยฐานะไว้ 4 มาตรฐาน คือ มาตรฐานวิทยฐานะครูช านาญการ 
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มาตรฐานวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ มาตรฐานวิทยฐานะครูเช่ียวชาญ และมาตรฐาน 
วิทยฐานะครูเช่ียวชาญพิ เศษ ซึ่งงานวิจัยเล่ม นีมุ้่ งศึกษามาตรฐานะครูเช่ียวชาญพิ เศ ษ  
ซึ่งมาตรฐานวิทยฐานะเช่ียวชาญพิ เศษ ประกอบด้วยหน้าท่ีความรับผิดชอบ คุณภาพ  
การปฏิบติังาน และคณุสมบติัเฉพาะวิทยฐานะ ดงันี ้

1.2.1) หน้าท่ีความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าท่ีเก่ียวกับการจัด 
การเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้ เรียน ปฏิบติังานทางวิชาการของสถานศึกษา 
พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความร่วมมือกับผู้ ปกครอง บุคคลในชุมชน และสถาน
ประกอบการ เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้ เรียน บริการสงัคมด้านวิชาการและปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีได้รับ
มอบหมาย 

1.2.2) คุณภาพการปฏิบัติงาน มีความรู้ ความเข้าใจในสาระ 
หรือกลุม่สาระการเรียนรู้ท่ีรับผิดชอบในระดบัสงู มีความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ บริหาร
จดัการชัน้เรียน โดยแสดงให้เห็นว่ามีการวิจยัและพฒันาเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อน าผลไปใช้
ในการพัฒนาการเรียนการสอน โดยมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง มีการถ่ายทอดและได้รับ  
การยอมรับและมีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ มีทกัษะการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับ
สาระหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีรับผิดชอบและความแตกต่างของผู้ เรียน รวมทัง้มีการพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เป็นแบบอย่างแก่ผู้ อ่ืน สามารถพัฒนาผู้ เรียนให้มีคุณภาพได้ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ของสาระหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ และเป็นผู้ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม  
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

1.2.3) คุณสมบัติเฉพาะส าหรับวิทยฐานะ ด ารงต าแหน่งครูท่ีมี
วิทยฐานะครูเช่ียวชาญ  หรือด ารงต าแหน่งท่ีคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร  
ทางการศึกษาก าหนดมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และผ่านการประเมินตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ 
ท่ีคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก าหนด หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนท่ีมี  
วิทยฐานะเช่ียวชาญพิเศษ 

3. การก าหนดต าแหน่งและวิทยฐานะของครู 
3.1 ต าแหนง่และวิทยฐานะของข้าราชการครูสายงานการสอน  

ต าแหน่งข้าราชการครู หมายความว่า ต าแหน่งข้าราชการครูท่ีก าหนดไว้ใน
มาตรา 38 ของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2551 และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 ซึง่ในหน่วยงานทางการศึกษาท่ี
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สอนระดับต ่ากว่าปริญญา และจะมีอยู่ในหน่วยงานทางการศึกษาใดก็ได้ ก าหนดให้มี ได้  
2 ต าแหนง่ คือ 1) ต าแหนง่ครูผู้ช่วย 2) ต าแหนง่ครู 

ส าห รับความ ก้าวหน้าในวิชาชีพครูของ “ต าแหน่งค รู” นั น้  มาตรา 39  
ของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 ก าหนดวิทยฐานะไว้ 4 วิทยฐานะ ได้แก่  
1) ครูช านาญการ 2) ครูช านาญการพิเศษ 3) ครูเช่ียวชาญ และ 4) ครูเช่ียวชาญพิเศษ 

ส่ ว น ข้ า ร าช ก า รค รูจ ะ มี วิ ท ย ฐ าน ะ ใด  ห รื อ เลื่ อ น เป็ น วิ ท ย ฐ าน ะ ใด  
ของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 ได้ก าหนดให้เป็นไปตามมาตรา 54 ความว่า 
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษามีวิทยฐานะใด และการเลือ่นเป็นวิทยฐานะใด ต้อง
เป็นไปตามมาตรา 42 ซึ่งผ่านการประเมิน ทัง้นี ้ให้ค านึงถึงความประพฤติด้านวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ประสบการณ์ คุณภาพการปฏิบัติงาน ความช านาญ ความ
เช่ียวชาญ ผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบติัหน้าท่ีในด้านการเรียนการสอนตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ี
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาก าหนด  

3.2 เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินคา่ตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ 

ตราพระราชบญัญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร  
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2558 โดย
ค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา ก าหนดอัตราเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาไว้ดงับญัชีเงินเดือนขัน้ต ่าขัน้สูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมี
ใบอนญุาตประกอบวิชาชีพ ดงัตาราง 1 

 
ตาราง 1 บญัชีเงินเดือนขัน้ต ่าขัน้สงูของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา พ.ศ. 2558   

 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
ขัน้สงู 24,750 34,310 41,620 58,390 69,040 76,800 

ขัน้ต ่า 15,050 15,440 16,190 19,860 24,400 29,980 

อนัดบั ครูผู้ช่วย คศ. 1 คศ. 2 คศ. 3 คศ. 4 คศ. 5 
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ระเบียบกระทรวงการคลงั ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือนของข้าราชการครูและลกูจ้างประจ าของสว่นราชการ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550 ข้อ 7 ระบุว่า 
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมีสิทธ์ิได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนตามระเบียบ
กระทรวงการคลงัว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและ
ลกูจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 2547 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบนี ้ได้รับเงินค่าตอบแทน 
รายเดือนดังกล่าว นับแต่วันท่ีพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มีผลบังคับใช้ หรือวันท่ีด ารงต าแหน่งท่ีมี 
วิทยฐานะตามพระราชบญัญัติดงักลา่วแล้วแตก่รณี 

พระราชบญัญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 และ (ฉบับท่ี 3)  
พ.ศ. 2558  ก าหนดอัตราเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินค่าประจ าต าแหน่งของข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศกึษาท่ีมีใบอนญุาตประกอบวิชาชีพ ดงัตาราง 2 

 
ตาราง 2 เงินวิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหนง่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
วิทยฐานะ อนัดบั เงินวิทยฐานะ เงินประจ าต าแหน่ง 

  ครูเชี่ยวชาญพิเศษ คศ. 5 
15,600 15,600 
13,000 13,000 

  ครูเชี่ยวชาญ คศ. 4 9,900 9,900 
  ครูช านาญการพิเศษ คศ. 3 5,600 5,600 
  ครูช านาญการ คศ. 2 3,500 - 

 

หมายเหตุ : ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่ง ท่ี มี วิทยฐานะ 
เช่ียวชาญพิเศษผู้ ใดได้รับเงินเดือนสูงกว่าเงินเดือนขัน้สงูของเงินเดือนอันดบั คศ.4 แล้ว ให้ได้รับ
เงินวิทยฐานะในอตัรา 15,600 บาทตอ่เดือน 

4. หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูมีหรือเล่ือนวทิยฐานะ 
ส าหรับหลกัเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษามีวิทยฐานะ

ใดนัน้มีทัง้สว่นท่ีคล้ายคลงึกันและสว่นท่ีแตกต่างกัน ซึ่งงานวิจัยเลม่นีจ้ะกลา่วเฉพาะหลกัเกณฑ์
และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูเช่ียวชาญพิเศษ ส าหรับ 
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หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูเช่ียวชาญพิเศษ  
มีรายละเอียดดงันี ้

4.1 คณุสมบติัของผู้ ท่ีขอเลือ่นวิทยฐานะครูเช่ียวชาญพิเศษ มีดงันี ้
1) ด ารงต าแหน่งครูท่ีมีวิทยฐานะครูเช่ียวชาญ หรือด ารงต าแหน่งอ่ืน 

ท่ีคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเทียบเท่าอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกัน
ไม่น้อยกวา่ 2 ปี นบัถึงวนัท่ียื่นค าขอ 

2) มีภาระงานสอนไม่ต ่ากว่าภาระงานขัน้ต ่าตามท่ีส่วนราชการต้นสังกัด
ก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 

3) ได้ปฏิบั ติงานตามหน้าท่ีความ รับ ผิดชอบด้านการเรียนการสอน  
และการพฒันาผู้ เรียนย้อนหลงั 2 ปี ติดตอ่กนั นบัถึงวนัท่ียื่นค าขอ 

4.2 ผู้ขอต้องผา่นการประเมิน 3 ด้าน ดงันี ้
ด้านท่ี 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ พิจารณา

จากข้อมลูของบุคคลและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง และเอกสารหลกัฐาน ดงันี ้
สว่นท่ี 1 ประวติัการรับราชการ (ก.พ. 7) 
สว่นท่ี 2 ค ารับรองของผู้บงัคบับญัชา และคณะกรรมการสถานศกึษา 
 ส่วนท่ี 3 เอกสารหลักฐานท่ีแสดงการมีส่วนร่วมในการสร้างวินัย 

คณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
ด้านท่ี 2 ด้านความรู้ความสามารถ พิจารณาจากการพัฒนางานในหน้าท่ี 

และการพฒันาตนเอง ดงันี ้
สว่นท่ี 1 การเป็นผู้ มีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

พิจารณาจากหลกัสตูร แผนการจดัการเรียนรู้ สือ่/นวตักรรม แฟม้สะสมงานคดัสรร 
ส่วนท่ี 2 การพัฒนาตนเองเพื่ อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในสาขา 

หรือกลุ่มสาระท่ีรับผิดชอบหรือในงานท่ีรับผิดชอบ พิจารณาจากการศึกษาค้นคว้าด้วยวิธีการ 
ตา่ง ๆ ผลการทดสอบความรู้จากหนว่ยงานหรือสถาบนัทางวิชาการท่ีคณะกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้การรับรอง การประมวลความรู้เก่ียวกับการพัฒนาวิธีการและ
วิชาชีพ และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการบริการทางวิชาชีพ ทัง้นีก้ารประเมินด้าน
ท่ี 1 และด้านท่ี 2 ให้คณะกรรมการประเมินจากเอกสาร หลักฐาน รวมทัง้การปฏิบัติจริง  
ณ สถานศกึษา 
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ด้านท่ี 3 ด้านผลการปฏิบติังาน ประกอบด้วย 2 สว่น ดงันี ้
ส่วนท่ี 1 ผลการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียน พิจารณาจากผลสัมฤทธ์ิ 

ทางการเรียน ผลการประเมินหรือผลการทดสอบวิชาท่ีสอนระดับเขตหรือระดับประเทศ  
และผลการพัฒนาผู้ เรียนด้านอ่ืน ๆ โดยค านึงถึงปริมาณงาน คุณภาพ และสภาพของงานด้วย  
และอาจพิจารณาจากการปฏิบติังานจริงด้วยก็ได้ 

ส่วน ท่ี  2 ผลงานทางวิชาการ ซึ่ ง เป็นรายงานการศึกษาค้นคว้า  
หรือผลการวิจัยในชัน้เรียน หรือผลงานทางวิชาการท่ีมีลกัษณะอ่ืนท่ีมีจุดมุ่งหมายในการแก้ปัญหา
ด้านการเรียนของผู้ เรียน และสอดคล้องกบัแผนการจัดการเรียนรู้ มีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและ
องค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหา และน าไปสูก่ารสรุปองค์ความรู้เพื่อพฒันาผู้ เรียนจ านวนไม่น้อย
กว่า 2 รายการ โดยต้องเป็นงานวิจัยและพัฒนาอย่างน้อย 1 รายการ ทัง้นี ้การประเมินผลงาน 
ทางวิชาการให้พิจารณาจากผลงานทางวิชาการท่ีผู้ขอรับการประเมินเสนอ และอาจให้ผู้ ขอรับ  
การประเมินน าเสนอและตอบข้อซกัถามด้วยก็ได้ 

4.3 ให้มีคณะกรรมการประเมิน ดงันี ้
1) คณะกรรมการชุดท่ี 1 ประเมินด้านท่ี 1 คือ ด้านวินยั คุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านท่ี 2 คือ ด้านความรู้ความสามารถ 
2) คณะกรรมการชุดท่ี 2 ประเมินด้านท่ี 3 ด้านผลการปฏิบติังาน 

4.4 เกณฑ์การตดัสนิ ผู้ ท่ีผา่นเกณฑ์การประเมินต้องได้คะแนนแตล่ะด้าน ดงันี ้
1) ด้านท่ี 1 ด้านวินยั คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ต้องได้

คะแนนจากคณะกรรมการทัง้ 3 คน เฉลีย่ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 80 
2) ด้านท่ี 2 ด้านความรู้ความสามารถ ต้องได้คะแนนจากกรรมการเฉลี่ย 

ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 80 
3) ด้านท่ี 3 ด้านผลการปฏิบติังาน ต้องได้คะแนนจากกรรมการแตล่ะคนดงันี ้

3.1) ส่วนท่ี 1 ผลการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียน ต้องได้คะแนนไม่ต ่ากว่า 
ร้อยละ 75 

3.2) สว่นท่ี 2 ผลงานทางวิชาการ ต้องได้คะแนนไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 75 
3.3) คะแนนรวมเฉลี่ยส่วนท่ี 1 และส่วนท่ี 2 ต้องได้คะแนนไม่ต ่ากว่า 

ร้อยละ 80 
กรณีท่ีการประเมินด้านท่ี 1 และด้านท่ี 2 ไม่ผ่านเกณฑ์ และกรรมการชุดท่ี 1  

มีความเห็นว่าผลการประเมินอยู่ในวิสยัท่ีสามารถพฒันาให้ผ่านเกณฑ์ได้ ให้ผู้ขอรับการประเมิน
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พัฒนาได้ไม่ เกิน 2 ครัง้ ครัง้ละไม่ เกิน 3 เดือน กรณี ท่ีการประเมินด้านท่ี 3 ไม่ผ่านเกณฑ์ 
และคณะกรรมการชุดท่ี 2 มีความเห็นวา่ผลการปฏิบติังาน ซึง่ประกอบด้วยผลการพฒันาคุณภาพ
ผู้ เรียนและผลงานทางวิชาการอยู่ในวิสยัท่ีสามารถปรับปรุงได้ และคณะกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษามีมติให้ปรับปรุงได้ไม่เกิน 2 ครัง้ ครัง้ท่ี 1 ไม่เกิน 6 เดือน ครัง้ท่ี 2 ไม่
เกิน 3 เดือน 

4.5 การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะครูเช่ียวชาญพิเศษ  
ให้คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้อนุมติั มีผลไม่ก่อนวนัท่ีส านกังาน
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาได้รับค าขอและเอกสารครบถ้วน กรณีท่ีมี
การพัฒนาด้านท่ี 1 และหรือด้านท่ี 2 หรือปรับปรุงด้านท่ี 3 ให้อนุมัติได้ไม่ก่อนวันท่ีส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับหนังสือท่ีส่งรายละเอียดใน  
การพฒันาหรือปรับปรุงครบถ้วนสมบูรณ์ครัง้หลงัสดุ 

4.6 เม่ือคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพิจารณา 
ผลการประเมินและมีมติเป็นประการใดแล้วให้ถือเป็นอนัสิน้สดุ 

4.7 ส านักงาน เขตพื น้ ท่ี ก ารศึกษ า  ให้หม ายรวมถึ งส่วนราชการด้ วย  
และคณะอนกุรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาเขตพืน้ท่ีการศกึษา ให้หมายรวมถึง
คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีคณะกรรมการข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศกึษาตัง้ด้วย 

ส าห รับ วิ ธี การให้ ข้า ราชการค รูและบุ คลากรทางการศึกษา มี วิทยฐานะ 
ครูเช่ียวชาญพิเศษมีรายละเอียดดงันี ้

1. ให้ผู้ ประสงค์ขอรับการประเมินยื่นค าขอได้ตลอดทัง้ปี  รอบปีละ 1 ครัง้  
โดยสง่ค าขอพร้อมทัง้ผลการปฏิบติังาน (ด้านท่ี 3) ซึ่งเป็นเอกสารผลการพฒันาคุณภาพผู้ เรียน
และผลงานทางวิชาการ จ านวน 4 ชุด ตอ่ผู้บงัคบับญัชาชัน้ต้นเพื่อตรวจสอบและรับรอง แล้วเสนอ
ตอ่ผู้บงัคบับญัชาตามล าดบั ถึงส านกังานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กรณี ผู้ ท่ีจะเกษียณอายุราชการ ให้ยื่นค าขอพร้อมทัง้ผลการปฏิบติังาน (ด้านท่ี 3) ซึง่เป็นเอกสาร
ผลการพฒันาผู้ เรียนและผลงานทางวิชาการ จ านวน 4 ชุด ตอ่ผู้บงัคบับญัชาชัน้ต้น เพื่อตรวจสอบ
และรับรอง แล้วเสนอต่อผู้ บังคับบัญชาตามล าดับ ถึงส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาก่อนท่ีจะ
เกษียณอายรุาชการไม่น้อยกวา่ 6 เดือน 



  20 

2. ให้ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสาร หลกัฐาน 
ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก าหนด ก่อนสง่ส านกังาน
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 

3. การตัง้คณะกรรมการการประเมิน 
3.1 คณะกรรมการชุดท่ี 1 ประเมินด้านท่ี 1 คือ ด้านวินยั คณุธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านท่ี 2 คือ ด้านความรู้ความสามารถ ให้คณะกรรมการข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาตัง้ผู้ ทรงคุณ วุฒิ ท่ี มีความ รู้ความสามารถ จ านวน 3 คน  
เป็นคณะกรรมการประเมิน 

3.2 คณะกรรมการชุดท่ี 2 ประเมินด้านท่ี 3 คือ ด้านผลการปฏิบัติงาน  
ให้คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตัง้ผู้ ทรงคุณ วุฒิ ท่ี มีความ รู้
ความสามารถ และเช่ียวชาญในสาขาวิชาท่ีจะตรวจและประเมินเป็นคณะกรรมการประเมิน การ
ประเมินผู้ขอรับการประเมิน 1 ราย ให้มีกรรมการ 3 คน 

4. การประเมินด้านท่ี 1 และด้านท่ี 2  
4.1 ให้กรรมการทัง้ 3 คน ประเมินด้านท่ี 1 และด้านท่ี 2 พร้อมกันทัง้ 2 ด้าน 

โดยให้คณะกรรมการบนัทกึข้อสงัเกตเก่ียวกบัจุดเดน่ จุดท่ีควรพฒันา ในเร่ืองท่ีประเมินของผู้ขอรับ
การประเมินไว้ในแบบประเมินด้วย 

4.2 กรณีผลการประเมินทัง้ 2 ด้าน ผ่านเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาก าหนด และคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พิจารณาแล้วมีมติให้ผ่านการประเมินทัง้ 2 ด้าน ให้ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาสง่ผลการปฏิบติังาน (ด้านท่ี 3) ซึง่ประกอบด้วย เอกสารผลการพฒันา
คณุภาพผู้ เรียน และผลงานทางวิชาการ พร้อมทัง้ผลการประเมินด้านท่ี 1 ด้านท่ี 2 และความเห็น
ของคณะกรรมการชุดท่ี 1 ให้คณะกรรมการชุดท่ี 2 เพื่อด าเนินการตอ่ไป 

4.3 กรณี ผลการประเมิ น ด้าน ท่ี  1 และห รือ ด้าน ท่ี  2 ไม่ ผ่ าน เกณ ฑ์ 
และคณะกรรมการชุดท่ี 1 มีความเห็นว่า ผลการประเมินอยู่ในวิสยัท่ีสามารถพฒันาให้ผ่านเกณฑ์
ได้ ให้ส านกังานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแจ้งส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษา ให้ผู้ ขอรับการประเมินพัฒนาตามข้อสงัเกตของคณะกรรมการชุดท่ี 1 ภายในเวลา  
3 เดือน นบัตัง้แตว่นัท่ีได้รับแจ้ง 



  21 

4.4 เม่ื อผู้ ขอ รับการประเมินพัฒนาด้าน ท่ี  1 และหรือด้านท่ี  2 แล้ว  
ให้ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาสง่หนงัสือแจ้งรายละเอียดการพฒันา ถึงส านกังานคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา เพื่อเสนอคณะกรรมการชุดเดิมตรวจและประเมินตอ่ไป 

4.5 กรณี ท่ีคณะกรรมการชุดท่ี 1 พิจารณารายละเอียดท่ีพัฒนาแล้ว 
เห็นสมควรให้มีการพัฒนาเพิ่มเติม ให้ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาแจ้งส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา ให้ผู้ขอรับการประเมินพัฒนาตามข้อสงัเกตของ
คณะกรรมการชุดท่ี 1 ภายในเวลา 3 เดือน 

4.6 กรณีท่ีกรรมการประเมินคนเดิมไม่สามารถประเมินได้ด้วยเหตุผลใด 
ก็ตาม ให้คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาตัง้กรรมการแทนได้ตามท่ีก าหนด
ในวิธีการ ข้อ 3.1 

4.7 กรณีผู้ ขอรับการประเมินไม่ส่งรายละเอียดการพัฒนาตามข้อสงัเกต
ภายในเวลาท่ีก าหนด หรือสง่เกินเวลาท่ีก าหนด ถือวา่สละสทิธ์ิ 

4.8 กรณีท่ีผู้ ขอรับการประเมินได้พัฒนาด้านท่ี  1 และหรือด้านท่ี 2 แล้ว  
และมีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก าหนด ถือว่าไม่ผ่านการประเมินให้เสนอคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา
พิจารณาไม่อนุมัติ และส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
แจ้งผลการพิจารณาให้ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา เพื่อแจ้งผู้ขอรับการประเมินทราบ 

5. การประเมินด้านท่ี 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ให้ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสง่ผลการปฏิบติังาน (ด้านท่ี 3) ซึ่งประกอบด้วยเอกสาร
ผลการพฒันาคณุภาพผู้ เรียน และผลงานทางวิชาการพร้อมทัง้ผลการประเมินด้านท่ี 1 และด้านท่ี 
2 และข้อสงัเกตของคณะกรรมการชุดท่ี 1 ให้คณะกรรมการชุดท่ี 2 เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย 

5.1 กรณีคณะกรรมการชุดท่ี 2 พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ปรับปรุงด้านท่ี 3 
ผู้ ขอรับการประเมินต้องมีผลการประเมินด้านท่ี 3 ผ่านเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศกึษา จากกรรมการชุดท่ี 2 ไม่น้อยกวา่ 2 ใน 3 คน ทัง้นี ้ผลงานทางวิชาการ
ต้องอยู่ในวิสยัท่ีสามารถปรับปรุงได้ การปรับปรุงผลงานทางวิชาการให้ปรับปรุงได้ไม่เกิน 2 ครัง้  
ครัง้ท่ี 1 ไม่เกิน 6 เดือน และครัง้ท่ี 2 ไม่เกิน 3 เดือน นบัแตว่นัท่ีส านกังานคณะกรรมการข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศกึษาแจ้งมติให้ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาทราบ 

5.2 เม่ื อผู้ ข อ รับ การป ระ เมิ นป รับป รุงด้ าน ท่ี  3 แ ล้ว  ให้ส านัก ง าน 
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเสนอคณะกรรมการประเมินชุดเดิมตรวจ
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และประเมินต่อไป กรณีท่ีกรรมการประเมินคนเดิมไม่สามารถประเมินได้ด้วยเหตุผลใดก็ตามให้
คณะกรรมการชุดท่ี 2 มอบกรรมการคนอ่ืนในคณะนัน้ประเมินได้ 

5.3 กรณีผู้ ขอรับการประเมินไม่ส่งผลการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียน และ/หรือ
ผลงานทางวิชาการท่ีปรับปรุงตามข้อสงัเกตภายในเวลาท่ีก าหนด หรือสง่เกินเวลาท่ีก าหนดถือว่า
สละสทิธ์ิ 

5.4 กรณีท่ีคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีมติ
อนุมัติ ให้ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของส่วนราชการท่ีผู้ ขอรับการประเมินสังกัดอยู่เป็นผู้ มีอ านาจ  
สั่งบรรจุ และให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดน าเสนอนายกรัฐมนตรี เพื่อน าความกราบบังคมทูล เพื่อ 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแตง่ตัง้เพื่อเลือ่นเป็นวิทยฐานะครูเช่ียวชาญพิเศษ และให้
ได้รับเงินเดือนอันดบั คศ. 5 ส าหรับผู้ ท่ีรับเงินเดือนต ่ากว่าขัน้ต ่าของอันดบั คศ. 5 จะแต่งตัง้เป็น 
วิทยฐานะครูเช่ียวชาญพิเศษ และให้ได้เงินเดือนอับ คศ. 5 ได้ ต้องเป็นผู้ ท่ีได้รับเงินเดือนต ่ากว่า 
ขัน้ต ่าของอันดับ คศ. 5 ไม่เกิน 1 ขัน้ เม่ือด าเนินการแต่งตัง้แล้ว ให้สง่ส าเนาค าสัง่ จ านวน 1 ชุด  
ให้ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายใน 7 วัน นับตัง้แต ่
วนัออกค าสัง่ 

5.5 กรณีคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีมติ 
ไม่อนุมัติ ให้ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแจ้งมติดงักล่าว  
ให้ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาทราบ เพื่อด าเนินการแจ้งผู้ขอรับการประเมินทราบ 

6. ให้ด าเนินการประเมินให้แล้วเสร็จภายในรอบระยะเวลา 1 ปี นับตัง้แต่วันท่ี
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับค าขอและเอกสาร  
ผลการปฏิบัติงาน (ด้านท่ี 3) หากด าเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้งผู้ ขอรับการประเมินทราบ  
และเร่งรัดการด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

กลา่วโดยสรุป คือ ตามหลกัเกณฑ์การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สามารถขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะได้นัน้ ผู้ ขอรับการประเมินต้องได้ปฏิบัติหน้าท่ีรับผิดชอบ  
การเรียนการสอน และมีผลการพัฒนาผู้ เรียนย้อนหลงั 2 ปี นับถึงวันท่ีขอ โดยมีภาระงานสอน 
ไม่ต ่ากวา่ภาระงานขัน้ต ่าท่ีสว่นราชการก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  ซึ่งให้ข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้
สงูขึน้นัน้ ผู้ขอรับการประเมินจะต้องด ารงวิทยฐานะตา่ง ๆ ดงัตาราง 3 
 

 



  23 

ตาราง 3 หลกัเกณฑ์ในการขอมีหรือขอเลือ่นวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 
 

วิทยฐานะ หลักเกณฑ์ 

ครูช านาญการ 

  ด ารงต าแหนง่ครูไม่น้อยกวา่ 6 ปี (วฒุิการศกึษาระดบัปริญญาตรี) 
  ด ารงต าแหนง่ครูไม่น้อยกวา่ 4 ปี (วฒุิการศกึษาระดบัปริญญาโท) 
  ด ารงต าแหนง่ครูไม่น้อยกวา่ 2 ปี (วฒุิการศกึษาระดบัปริญญาเอก) 

ครูช านาญการพิเศษ   มีวิทยฐานะครูช านาญการไม่น้อยกวา่ 1 ปี 

ครูเช่ียวชาญ 
  มีวิทยฐานะครูช านาญการไม่น้อยกวา่ 5 ปี 
  มีวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษไม่น้อยกวา่ 3 ปี 

ครูเช่ียวชาญพิเศษ   มีวิทยฐานะครูเช่ียวชาญไม่น้อยกวา่ 2 ปี 

 
ผู้ขอจะต้องมีคุณสมบัติตามตรงตามหลกัเกณฑ์และยื่นค าขอรับการประเมินปีละ  

1 ครัง้ โดยสง่ค าขอพร้อมเอกสารหลกัฐานครบถ้วน 3 ด้าน จ านวน 4 ชุด ต่อผู้บงัคบับญัชาชัน้ต้น 
เพื่อตรวจสอบและรับรองแล้วเสนอผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัขัน้ตอนตอ่ไป 

เอกสารหลักฐานท่ีจะขอรับการประเมินทัง้ 3 ด้าน ผู้ ขอต้องออกแบบและจัดท า 
ด้วยตนเองให้ถูกต้องครบถ้วนอย่างมีประสทิธิภาพ เพื่อให้ได้รับคะแนนการประเมินจากกรรมการ
ทัง้ 3 คน ถึงเกณฑ์หรือสูงกว่าเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ก.ค.ศ.) ก าหนด ดงัตาราง 4 
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ตาราง 4 เอกสารหลกัฐานในการขอรับการประเมินเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู
และบุคคลากรทางการศกึษา 
 

เอกสารหลักฐานการประเมิน 

เอกสารทั่วไป เอกสารเฉพาะวิทยฐานะ 
1) รายงานด้านวินยั 
คณุธรรม จริยธรรม  
และจรรยาบรรณวชิาชีพ  
(ด้านท่ี 1) 
 
2) รายงานด้านความรู้
ความสามารถ  
(ด้านท่ี 2) 

ครูช านาญการ รายงานการพฒันาคณุภาพผู้ เรียน 1 เลม่ 

ครูช านาญการพิเศษ 
1) รายงานการพฒันาคณุภาพผู้ เรียน 1 เลม่ 
2) รายงานการค้นคว้าหรือวิจยัในชัน้เรียน 1 เลม่ 

ครูเช่ียวชาญ 

1) รายงานการพฒันาคณุภาพผู้ เรียน 1 เลม่ 
2) ผลงานทางวิชาการ ไม่น้อยกวา่ 2 รายการ 
    - รายงานการวิจยั 1 เลม่ 
    - รายงานการค้นคว้าเก่ียวกับการเรียนการสอน หรือ
รายงานนวตักรรม หรือรายงานวิจยัในชัน้เรียน 1 เลม่ 

 
3) รายงานผลการ
ปฏิบติังาน (ด้านท่ี 3) ครูเช่ียวชาญพิเศษ 

1) รายงานการพฒันาคณุภาพผู้ เรียน 1 เลม่ 
2) ผลงานทางวิชาการ ไม่น้อยกวา่ 2 รายการ 
    - รายงานการวิจยัและพฒันา 1 เลม่ 
    - รายงานการค้นคว้าเก่ียวกับการเรียนการสอน หรือ
รายงานนวตักรรม หรือรายงานวิจยัในชัน้เรียน 1 เลม่ 

 

โดยส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษาได้ก าหนด
เกณฑ์ในการผ่านการประเมินส าหรับการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศกึษาท่ีมีใบประกอบวิชาชีพไว้ดงัตาราง 5  
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ตาราง 5 เกณฑ์การผา่นการประเมิน 3 ด้านของแตล่ะวิทยฐานะ 
 

รายการประเมินแต่ละด้าน 
คะแนน
เต็ม 

 
เกณฑ์การตัดสินแต่ละวิทยฐานะ 

ครู 
ช านาญการ 

ครูช านาญ
การพิเศษ 

ครู
เช่ียวชาญ 

ครู
เช่ียวชาญ
พิเศษ 

ด้านที่  1 วินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

100 65 70 75 80 

ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ 100 65 70 75 80 
ด้านที่ 3 ผลการปฏิบติังาน 
   - ผลการพฒันาคณุภาพผู้ เรียน 
   - ผลงานทางวิชาการ 

100 
60 
40 

 
65 
- 

 
65 
65 

 
70 
70 

 
75 
75 

เฉล่ีย 100 65 70 75 80 

 
ในระบบบริหารงานบุคคลได้จ าแนกต าแหน่งวิชาชีพครูเป็นประเภท A.R.C. 

(Academic Rank Classification) หรือระบบต าแหน่งวิทยฐานะ ซึ่งหมายถึงต าแหน่งท่ีต้องอาศยั
ความรู้ ทักษะวิชาชีพ ความช านาญการ ความเช่ียวชาญ และความสามารถเฉพาะตัว  
ในการปฏิบัติงาน ตามบทบาทหน้าท่ี ดงันัน้ ผู้ประกอบวิชาชีพครู เม่ือได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารง
ต าแหน่งครู ไม่วา่จะปฏิบติัหน้าท่ีอยู ่ณ แห่งใด หมายถึง โรงเรียนหรือหน่วยงานทางการศึกษาท่ีผู้
ด ารงต าแหนง่ครูปฏิบติังานอยูจ่ะมีขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ หรือใหญ่พิเศษ ก็สามารถพฒันาวิชาชีพ
ท่ีตนครองอยู ่ให้เจริญก้าวหน้าได้แตง่ตัง้วิทยฐานะเร่ิมแรกจนถึงสงูสดุ ดงัภาพประกอบ 1 
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ภาพประกอบ 1 การเลือ่นวิทยฐานะในวชิาชีพครู 
 

ซึ่งแตกต่างจากต าแหน่งทางวิชาการอ่ืน ท่ีก าหนดต าแหน่งในลักษณะ Broad 
banding หมายถึง การจัดกลุ่มผู้ ปฏิบัติงานในลักษณะงานท่ีมีความยาก -ง่าย ต่างกัน จะใช้
บุคลากรท่ีมีสมรรถนะการท างานในระดับเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน โดยจัดไว้ในกลุ่มเดียวกัน 
เส้นทางความก้าวหน้าและอัตราเงินเดือนจะถูกก าหนดให้ได้รับสอดคล้องกับความยาก -ง่าย  
ของงาน ซึ่ งโดยทั่ว ไปจะก้าวหน้าถึงขัน้สูงสุดเท่ากับต าแหน่งในวิชาชีพครูได้ยากมาก  
(สมาน  จนัทะดี. 2556) 

 
แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารเก่ียวกับแรงจูงใจ 

มนุษย์ทุกคนมีความต้องการให้ตนเองประสบความส าเร็จในหน้าท่ีการงานและชีวิต
ครอบครัว และเป็นความส าเร็จท่ีสมบูรณ์ทัง้กายและจิตใจ ปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการน าไปสู่
ความส าเร็จเหลา่นี ้ นอกจากจะต้องอาศยัความรอบรู้ในสาขาวิชาท่ีตนเองปฏิบติัแล้ว สิ่งจ าเป็น  
อีกสิ่งหนึ่งก็คือ การตระหนักรู้เก่ียวกับตนเองและผู้ อ่ืน รวมทัง้ความสามารถในการปรับตัว  
ตอ่สถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีตนต้องประสบในชีวิตประจ าวนั บุคคลท่ีประกอบวิชาชีพครูก็เช่นเดียวกัน 
ย่อมมีความปรารถนาท่ีจะประสบความส าเร็จและความเจริญก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ 
การศกึษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการประกอบวิชาชีพครูจึงมีความส าคญั และอาศยั
การศึกษาด้านจิตวิทยา ในการอธิบายและท าความเข้าใจในพฤติกรรม หรือคุณลกัษณะแห่ง
ความส าเร็จ ซึ่งการวิจัยครัง้นี ้มุ่งศึกษาอิทธิพลด้านแรงจูงใจท่ีน าไปสูเ่ส้นทางความส าเร็จในการ
เลือ่นวิทยฐานะเป็นครูเช่ียวชาญพิเศษ 

พฤติกรรมมนุษย์ทุกพฤติกรรม ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมส่วนบุคคล พฤติกรรมระหว่าง
บุคคล หรือพฤติกรรมกลุ่ม ล้วนต้องมีสาเหตุ และสิ่งท่ีเป็นสาเหตุส าคัญสาเหตุหนึ่งคือแรงจูงใจ 

ครชู ำนำญกำร ครเูช่ียวชำญ ครเูช่ียวชำญ 

พิเศษ 

ครชู ำนำญกำร

พิเศษ 

 

1 ปี 2 ปี 3 ปี 

5 ปี 
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การท่ีมนุษย์มีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกันเพราะมีแรงจูงใจแตกต่างกัน ในอดีตมีแนวคิดว่าแรงจูงใจท่ี
ส าคัญท่ีเป็นตวัผลกัดนัให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมนัน้นัน่คือ ความสขุสว่นตัว แต่ปัจจุบนัแนวคิดนี ้
เร่ิมเปลีย่นแปลงไป เพราะนกัจิตวิทยาบางคนบอกวา่ แรงจูงใจที่เป็นสาเหตขุองการเกิดพฤติกรรม
นัน้อาจเป็นไปได้ทัง้ปัจจัยภายในหรือภายนอกร่างกายก็ได้  นอกจากนัน้สิง่ท่ีนา่สงัเกตอีกประการ
หนึ่งคือ บางครัง้แรงจูงใจเหมือนกันอาจมีผลท าให้บุคคลแสดงพฤติกรรมแตกต่างกัน ในขณะท่ี
บางครัง้แรงจูงใจแตกต่างกันแต่มีผลท าให้บุคคลแสดงพฤติกรรมเหมือนกัน ดังนัน้ การท า 
ความเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์นัน้ จ าเป็นต้องท าความเข้าใจและค านึงถึงความละเอียดลึกซึง้ของ
แรงจูงใจด้วย 

1. ความหมายของแรงจูงใจ  
จิราภรณ์  ตัง้กิตติภาภรณ์ (2556) กล่าวว่า แรงจูงใจ หมายถึง สภาะภายในตัว

บุคคลท่ีเป็นพลงัท าให้ร่างกายมีการกระท า เคลือ่นไหว หรือมีพฤติกรรมในลกัษณะท่ีมีเปา้หมาย 
เติมศกัด์ิ  คทวณิช (2553) ให้ความหมายของแรงจูงใจเอาไว้ว่า แรงจูงใจ หมายถึง 

พลงัหรือแรงพืน้ฐานท่ีเกิดขึน้ภายในตวัของบุคคล เม่ือบุคคลเกิดความต้องการอย่างหนึ่งอย่างใด 
โดยแรงดังกล่าวจะท าหน้าท่ีกระตุ้ นหรือรบกวนให้ร่างกายเกิดพฤติกรรมท่ีน าไปสู่เป้าหมาย  
และเม่ือบรรลเุปา้หมายแล้วแรงนัน้จะเร่ิมลดลงและหมดไป 

เอนก  สวุรรณบณัฑิต และ ภาสกร  อดุลพฒันกิจ (2554) กลา่ววา่ แรงจูงใจเป็นแรง
ผลกัท่ีส าคญัในการท่ีบุคคลจะแสดงพฤติกรรมออกมา โดยมุ่งท่ีการกระท าเพื่อวตัถปุระสงค์หนึง่ ๆ 
ซึ่งเป็นส่วนท่ีเกิดขึน้จากความเครียดของร่างกายหรือจิตใจในการท่ีจะให้ได้มาซึ่งสิ่งท่ีตนเอง
ต้องการ 

ลกัขณา  สริวฒัน์ (2557) กลา่ววา่ แรงจูงใจ หมายถึง สภาวะอยา่งหนึง่ หรือแรงผลกั
ท่ีเกิดจากความต้องการจนท าให้เกิดพฤติกรรมในการด าเนินกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งให้ส าเร็จ
ตามวตัถปุระสงค์ 

Simmering  M (2010) กล่าวว่า ถ้ามีแรงจูงใจเกิดขึน้จะก่อให้เกิดการเคลื่อนไหว 
หรือ เกิดกิจกรรมมุ่ งไปยังเป้าหมาย (Goal) หรือไปสู่สิ่งล่อใจ  (Incentive) ซึ่ ง Simmering  
ให้ความหมายของค าว่า แรงจูงใจ เอาไว้ว่า แรงจูงใจ (Motives) คือ พลังภายในตัวบุคคลท่ี
ก่อให้เกิดการเร้า การกระตุ้น และชีน้ าแนวทางพฤติกรรมให้มุ่งไปสูเ่ปา้หมาย  

Certo C Samuel. (2006) กล่าวว่า การจูงใจ หมายถึง สภาวะภายในจิตใจ 
ของบุคคลท่ีเป็นสาเหตใุห้บุคคลกระท าเพื่อการบรรลเุปา้หมายท่ีตัง้ไว้ 
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กลา่วโดยสรุปคือ แรงจูงใจ หมายถึง แรงผลกัดนัภายในตวัท่ีก่อให้เกิดพฤติกรรม เพื่อให้
บรรลผุลส าเร็จตามเปา้หมายท่ีตัง้ไว้ 

2. ประเภทของแรงจงูใจ 
จิราภรณ์  ตัง้กิตติภาภรณ์ (2556) ได้แบ่งประเภทของแรงจูงใจออกเป็น 2 ประเภท 

ดงันี ้
1. แรงจูงใจปฐมภูมิ (Primary Motivate) เป็นแรงจูงใจท่ีเกิดตามธรรมชาติ มิได้

เกิดจากการเรียนรู้ แต่เกิดจากมาด้วยวุฒิภาวะหรือสภาพร่างกาย แรงจูงใจปฐมภูมิบางครัง้
เรียกว่า แรงขับ (Drive) หรือแรงจูงใจทางด้านสรีระ (Physiological Motives) เป็นแรงจูงใจท่ี
เกิดขึน้ เพื่ อสนองความต้องการของร่างกาย เป็นแรงจูงใจท่ี มีความส าคัญและจ าเป็น 
ต่อการด ารงชีวิต เช่น แรงขับแห่งความหิว (Hunger Drive) แรงขับแห่งความกระหาย (Thirst 
Drive) แรงขับแห่งการหลีกหนีความเจ็บปวด (Pain Reduction Drive) เป็นต้น นอกจากนี ้ยังมี
แรงจูงใจอีก 2 ประเภท ท่ีถือว่าเป็นแรงจูงใจปฐมภูมิ  เช่น แรงจูงใจทางเพศ (Sex Motive)  
และแรงจูงใจแห่งความเป็นแม่ (Maternal Motive) ถึงแม้แรงจูงใจ 2 ประเภทนี ้จะไม่จ าเป็นต่อ
การด ารงชีวิต แตจ่ าเป็นตอ่การด ารงพนัธ์ุ 

2.  แ ร งจู ง ใจ ทุ ติ ย ภู มิ  (Secondary Motives, Psychosocial Motive)  เป็ น
แรงจูงใจท่ีเกิดจากการเรียนรู้ (Learned Motive) และแรงจูงใจชนิดนีมี้ความส าคัญน้อยกว่า
แรงจูงใจด้านสรีระ กลา่วคือ ถึงแม้แรงจูงใจประเภทนีไ้ม่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต แตมี่ความส าคญั
ต่อความทุกข์สขุทางจิตใจและความสามารถในการปรับตวัทางสงัคม บางครัง้เรียกว่า แรงจูงใจ
ทางจิตสังคม  (Psychosocial Motives) แรงจู งใจประเภทนีแ้บ่ งออกเป็น  2 ประเภท คือ  
1) แรงจูงใจทางจิตใจ (Psychological Motive) ได้แก่ แรงจูงใจฝักใฝ่ความรักและความเอาใจใส่
จากผู้ อ่ืน (Affection Motive) แรงจูงใจใฝ่ยอมรับ (Approval Motive) แรงจูงใจใฝ่ความมั่นคง 
(Security Motive) แรงจูงใจอยากรู้อยากเห็น (Curiosity Motive) 2) แรงจูงใจทางสงัคม (Social 
Motives) แรงจูงใจประเภทนีมี้จุดเร่ิมต้นส่วนใหญ่มาจากประสบการณ์ทางสงัคมในอดีตของ
บุคคล และเป้าหมายของแรงจูงใจชนิดนีมี้ความสมัพนัธ์กบัการแสดงปฏิกิริยาของบุคคลอ่ืนท่ีมีต่อ
เรา เช่น แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ (Achievement Motive) แรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์ (Affiliation Motive) 
แรงจูงใจใฝ่อ านาจ (Power Motive)  

นอกจากนี ้แรงจูงใจยังสามารถแบ่งโดยยึดปัจจัยจูงใจหลกัได้เป็น 2 ประเภท  
คือ 1) แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motives) เป็นสภาวะท่ีบุคคลต้องการท่ีจะกระท าหรือเรียนรู้ 
บางสิ่งบางอย่างด้วยตนเอง โดยไม่ต้องอาศยัการชักจูงจากสิ่งเร้าภายนอก แต่เกิดจากปัจจยัจูงใจ
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ภายในตัวบุคคล เช่น ความภูมิใจ ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง ความอ่ิมเอิบใจ เป็นต้น  
2) แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motive) เป็นสภาวะท่ีบุคคลได้รับการกระตุ้นจากสิ่งเร้าภายนอก 
ท าให้มองเห็นเปา้หมาย กระตุ้นเร้าให้เกิดความต้องการและแสดงพฤติกรรมไปสูเ่ป้าหมาย ปัจจัย
จูงใจจากภายนอก เช่น เงิน เหรียญตรา ปริญญาบตัร ต าแหนง่ เป็นต้น 

จากการศึกษาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า แรงจูงใจแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
แรงจูงใจปฐมภูมิ และแรงจูงใจทุติยภูมิ ซึ่งถ้าแบ่งประเภทของแรงจูงใจโดยยึดปัจจัยจูงใจหลกัก็
แบง่ได้เป็น 2 ประเภท เช่นกนั คือ แรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอก 

3. กระบวนการเกิดแรงจงูใจ  
3.1 ขัน้ความต้องการ (Need Stage) จุดเร่ิมต้นของกระบวนการเกิดขึน้เม่ือบุคคล

เกิดความไม่สมดุลภายในตวัขึน้ ซึ่งการเสียสมดุลครัง้นีอ้าจเกิดจากการขาดปัจจัยทางกายภาพ 
หรือปัจจัยทางจิตใจก็ได้ ปัจจัยทางกายภาพ เช่น การขาดอาหาร การขาดน า้ เป็นต้น ปัจจัยทาง
จิตใจ เช่น การขาดความรัก การขาดความสนใจ เป็นต้น ซึ่งการขาดปัจจัยเหลา่นีจ้ะท าให้เกิด
ความต้องการขึน้ 

3.2 ขัน้แรงขบั (Drive Stage) ภาวการณ์ขาดสมดุลดงักลา่วจะกระตุ้นให้บุคคลเกิด
ความเคร่งตึงหรือความรู้สกึกระวนกระวายอยู่ไม่สขุ ท าให้ร่างกายพร้อมท่ีจะเกิดการเคลื่อนไหว 
หรือการกระท ากิจกรรมใดกิจกรรมหนึง่ 

3.3 ขัน้พฤติกรรม (Behavior) เม่ือเกิดความเคร่งตงึหรือความรู้สกึกระวนกระวายขึน้ 
ความรู้สึกเหล่านีจ้ะผลกัให้บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมาเพื่อลดความเคร่งตึงและความรู้สึก
กระวนกระวาย 

3.4 ขัน้ลดแรงขับ (Drive Reduction) ผลจากการท ากิจกรรมจะท าให้บุคคลรู้สึก 
ผอ่นคลาย ลดความกระวนกระวายหรือความกระสบักระสา่ยลง ผลของพฤติกรรมนีจ้ะเป็นข้อมูล
ย้อนกลบัให้เขาได้พิจารณาว่าจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างไร เพื่อหยุดการเคลื่อนไหวหรือจะ
ยังคงเคลื่อนไหวต่อ และการเคลื่อนไหวนัน้จะเคลื่อนไหวในลักษณะใดจึงจะสามารถสนอง 
ความต้องการได้ 

จากท่ีกลา่วมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่ากระบวนการเกิดแรงจูงใจนัน้จะเกิดขึน้เป็นล าดับ
ขัน้ตอน 4 ขัน้ คือ 1) ขัน้ความต้องการ 2) ขัน้แรงขบั 3) ขัน้พฤติกรรม และ 4) ขัน้ลดแรงขบั  

4. ทฤษฎีแรงจูงใจ 
จิราภรณ์  ตัง้กิตติภาภรณ์ (2556) ได้กลา่วถึงทฤษฎีแรงจูงใจ อาทิ ทฤษฎีล าดบัขัน้

ความต้องการของมาสโลว์ ทฤษฎีความคาดหวัง และทฤษฎีการตัง้เป้าหมาย ดังรายละเอียด
ตอ่ไปนี ้
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4.1 ทฤษฎีล าดับขัน้ความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of 
Needs) อับราฮัม มาสโลว์ (Abraham Maslow: 1908-1970) นักจิตวิทยาชาวอเมริกันได้ตีพิมพ์
ทฤษฎีล าดบัขัน้ความต้องการใน ค.ศ. 1954 โดยมีแนวคิดพืน้ฐาน 4 แนวคิด คือ 1) มนษุย์ต้องการ
ตลอดเวลา และความต้องการเป็นปัจจัยจูงใจพืน้ฐานของการเกิดพฤติกรรม 2) ความต้องการ 
ของมนุษย์จะเรียงตามล าดับขัน้  จากความต้องการพืน้ฐานไปสู่ความต้องการท่ีซับซ้ อน  
3) หากความต้องการในระดบัต ่ายังไม่ได้รับการตอบสนอง ความต้องการในระดับสูงกว่าจะไม่
เกิดขึ น้  4) ความ ต้องการท่ียังไม่ ได้ รับการตอบสนองจะเป็ นปัจจัยกระตุ้ นพฤติกรรม  
สว่นความต้องการที่ได้รับการตอบสนองแล้วจะไม่กระตุ้นพฤติกรรมอีกตอ่ไป ซึง่มาสโลว์ได้ก าหนด
ความต้องการของมนษุย์ออกเป็น 8 ขัน้ มีดงันี ้ 

1) ความต้องการทางด้านสรีระ (Physiological Needs) เป็นความต้องการ
เบือ้งต้นท่ีจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิต เช่น ความหิว ความกระหาย ความง่วง ความต้องการ  
ทางเพศ ฯลฯ ความต้องการนีจ้ะมากในกลุ่มคนท่ีมีความขาดแคลน เช่น ผู้ มีอาชีพหาเช้ากินค ่า 
สว่นใหญ่กลุม่คนเหลา่นีท้ างานเพราะต้องการค่าจ้างเพื่อสนองความต้องการทางสรีระมากกว่า
อยา่งอ่ืน 

2) ความต้องการความมั่นคงและปลอดภัย (Safety and Security Needs) 
เม่ือความต้องการทางด้านสรีระได้รับการตอบสนองแล้ว มนุษย์ก็จะหาทางท าให้ตนเองปลอดภยั
จากภยันตรายต่าง ๆ ขณะเดียวกันก็แสวงหาความมั่นคงในชีวิต ทรัพย์สิน และการงาน  
ซึง่ความต้องการประเภทนีท้ าให้เกิดการผลกัดนัให้มีการออกกฎหมายคุ้มครองแรงงานตา่ง ๆ หรือ
การเกิดบริษัทประกนัภยั เป็นต้น 

3) ความต้องการความรักและการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม  (Love and 
Belonging Needs) ความต้องการความรัก ความผูกพัน และการยอมรับจากบุคคลอ่ืนนีจ้ะเป็น
ตวักระตุ้นให้บุคคลต้องการสร้างสมัพนัธไมตรีกับบุคคลอ่ืน โดยการแสวงหาและเข้าร่วมกิจกรรม
กลุม่ตา่ง ๆ ตลอดจนการรับผิดชอบตอ่การมีชีวิตคู่ 

4) ค ว าม ต้ อ งก า ร เ กี ย ร ติ แ ล ะ ศั ก ด์ิ ศ รี  (Self-Esteem Needs)  เป็ น 
ความต้องการชัน้สงู ได้แก่ ความต้องการอ านาจ ความส าเร็จ ช่ือเสียง เกียรติยศ และการยกย่อง
นบัถือ แอลเดอร์เฟอร์ (Alderfer) กลา่ววา่ ความต้องการนีแ้บง่ออกเป็น 2 สว่น ความภาคภมิูใจใน
ตนเองกับการให้ผู้ อ่ืนยกย่องให้เกียรติ ความต้องการนีพ้บมากในคนท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจดีหรือ
คนท่ีมีการศกึษาสงู 
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5) ความต้องการด้านการรู้การคิด (Cognitive Needs) เป็นความต้องการท่ี
ขาดแคลน ได้แก่ ความต้องการสนองต่อความอยากรู้อยากเห็น ความต้องการแสวงหาความรู้  
และความเข้าใจในสิ่งแปลกใหม่ตลอดเวลา ความเข้าใจในสิ่งต่าง  ๆ อย่างแจ่มแจ้งชัดเจน 
และความสามารถอธิบายความได้อยา่งถกูต้องแม่นย าและมีเปา้หมาย 

6) ความต้องการด้านสนุทรียภาพ (Aesthetic Needs) เป็นความต้องการท่ี
ขาดแคลน ได้แก่ ความต้องการช่ืนชมและสรรหาความสมดุล ความเป็นระเบียบและความงดงาม
ตามธรรมชาติ ปราศจากการปรุงแต่ง ความต้องการซาบซึง้และสร้างความสนุทรียะให้กับชีวิต 
และสิง่แวดล้อม 

7) ความต้องการการพัฒนาตนอย่างแท้จริง (Self-Actualization) เป็น 
ความต้องการขึน้สงูสดุของมนุษย์ บุคคลท่ีมีความต้องการระดบันีจ้ะแสดงพฤติกรรม 6 พฤติกรรม 
คือ 1) สร้างการตระหนักรู้เก่ียวกับศักยภาพของตนเอง 2) ยอมรับ ไม่หลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธ 
ความเป็นจริงของตนตามธรรมชาติ 3) เป็นคนพร้อมท่ีจะพฒันาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มท่ี  
4) มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถหาแนวทางเพื่อการพฒันาศักยภาพและความเจริญก้าวหน้า
ยิ่งขึน้ 5) มีความเป็นอิสระจากสิง่ลอ่ใจทางสงัคม และ 6) มีมโนธรรม จริยธรรม ประจ าใจ 

8) ความต้องการเหนือธรรมชาติของคน (Transcendence Needs) มาสโลว์ 
กลา่ววา่ เม่ือมนษุย์พฒันาตนเองไปสูจุ่ดสมบูรณ์ของชีวิตอยา่งแท้จริงแล้ว จะพฒันาความต้องการ
ท่ีเหนือธรรมชาติซึง่เป็นความต้องการด้านจิตวญิญาณ (Spiritual Needs) ได้แก่ ความต้องการท่ี
จะยอมรับและเข้าใจคนอ่ืนอยา่งมีเงื่อนไข สามารถสร้างความใกล้ชิดและสนิทสนมกบัคนอ่ืนแม้ได้
พบกนัครัง้แรก มีความต้องการที่จะช่วยให้บุคคลอ่ืนสามารถพฒันาไปสูจุ่ดสมบูรณ์ของชีวิตอยา่ง
แท้จริง (Self-Actualization) บุคคลเหลา่นีมี้ความสนุทรียะ สามารถเลอืกภาษาสละสลวย รวมทัง้
โคลงหรือกลอนตา่ง ๆ เพื่อการเจรจาช่วยเหลอืบคุคล  

4.2 ทฤษฎีความคาดหวัง (Expectancy Theory) ของ วิคเตอร์ รูม (Victor 
Vroom: 1932 – ปัจจุบนั อ้างใน จิราภรณ์  ตัง้กิตติภาภรณ์. 2556) ได้สร้างทฤษฎีความคาดหวงั 
(Expectancy Theory) ใน ค.ศ.1964 ทฤษฎีนีอ้ธิบายว่า ก่อนการตัดสินใจเลือกแสดงพฤติกรรม
ตา่ง ๆ บุคคลจะพิจารณาดวูา่ ผลหรือรางวลัท่ีได้รับจากการตดัสนิใจนัน้มีคณุคา่หรือมีความส าคญั
ต่อตนมากน้อยเพียงไร และมีความเป็นไปได้หรือไม่ในการให้ได้มาซึ่งรางวัลนัน้  ดังนัน้  
การวิเคราะห์พฤติกรรมของมนุษย์จึงต้องวิเคราะห์การรับรู้และกระบวนการการรับรู้การคิดของ
บุคคลในเชิงของการคาดหวงัและการให้คุณค่ากับผลของการแสดงพฤติกรรม โดย รูม (Vroom) 
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เสนอว่า การท่ีจะกระตุ้นให้บุคคลเกิดแรงจูงใจ (Motive) ในการท างานนัน้จะต้องค านึงถึงการ
เช่ือมโยงระหวา่งปัจจยั 3 อยา่ง คือ 

1) ระดับความเข้มข้นของความต้องการรางวัล (Valence) หมายถึง ระดับ
ความช่ืนชอบรางวัล หากรางวัลท่ีได้รับมีความคุณค่าและความส าคัญมาก บุคคลก็จะมี  
ความช่ืนชอบและต้องการให้ได้มาซึง่รางวลันัน้สงู 

2) ความหมายของผลลัพธ์ (Instrumentality) หมายถึง การรับรู้ถึงคุณค่า 
ของผลลพัธ์ หรือวิธีการท่ีผลลพัธ์ท่ี 1 จะเป็นเคร่ืองน ามาซึ่งผลลพัธ์ท่ีปรารถนาตามมา หากบุคคล
รับรู้ว่าผลการกระท าของตนจะน าไปสูร่างวลั บุคคลนัน้ย่อมมีความอยากหรือมีความพยายามใน
การกระท าสงู 

3) ความคาดหวงัของบุคคล (Expectancy) หมายถึง ระดบัความเช่ือท่ีมีตอ่
ความเป็นไปได้ของการได้รับรางวลั 

การท่ีบุคคลจะทุ่มเทความพยายามในการท างานมากน้อยแค่ไหน จึงขึน้อยู่กับ
คณุค่าของรางวลัและระดบัความเข้มข้นของความต้องการรางวลันัน้ ซึ่งความคาดหวงัของบุคคล
นัน้เองท่ีจะมองว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงไรในการได้รับการตอบสนองความต้องการใน 
สิง่นัน้ ถ้าเห็นว่ารางวลัท่ีจะได้รับจากความพยายาม (กระท าพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึง่) มีคณุค่า
กับตนมากและมีความเป็นไปได้สูง บุคคลก็จะทุ่มเทความพยายามให้มากขึน้ แต่ถ้าคิดว่ามี  
ความเป็นไปน้อยหรือรางวลัท่ีจะได้มีน้อย ก็จะไม่พยายามเพราะคิดวา่เป็นการลงทนุท่ีไม่คุ้มคา่ 

4.3 ทฤษฎี ก ารตั ง้ เป้ าหมาย  (Gold-Setting Theory) ทฤษฎี นี เ้สนอ โดย  
เ อ็ ด วิ น  ล๊ อ ค  แ ล ะ แ ก รี  ล า แ ธ ม  (Edwin Locke and Gary Latham.1990 อ้ า ง ถึ ง ใ น  
จิราภรณ์  ตัง้กิตติภาภรณ์. 2556)) อธิบายวา่ การปฏิบติังานของบุคคลถกูใจด้วยการตัง้เป้าหมาย
ท่ีชัดเจน (Clear Locke) และการให้ข้อมูลย้อนกลับท่ีเหมาะสม (Appropriate Feedback)  
การตัง้เป้าหมายและการรับรู้ผลการปฏิบัติงานเป็นกระบวนการการรู้ การคิดท่ีมีอิทธิพลต่อ  
การกระตุ้นเร้าให้บุคคลเกิดความพยายามในการท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ส าเร็จ โดยมีรายละเอียดของ
หลกัการตัง้เปา้หมายดงันี ้

1) เปา้หมายต้องชดัเจนและเฉพาะ (Clarity) การตัง้เปา้หมายท่ีชดัเจน
เฉพาะเจาะจง จะน าไปสูผ่ลการปฏิบติังานท่ีดีกวา่การตัง้เปา้หมายท่ีคลมุเครือไม่เจาะจง 

2) ความท้าทาย (Challenge) เป้าหมายควรมีความท้าทายอย่างมีเหตุผล
และปฏิบัติได้จริง จะน าไปสู่ผลการปฏิบัติ ท่ียากจะกระตุ้ นให้บุคคลท างานได้ผลดีกว่า  
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การตัง้เป้าหมายง่าย ๆ จากงานวิจัยของเขาพบวา่ การตัง้เป้าท่ียากแก่การบรรล ุมีความสมัพนัธ์
ทางบวกกบัผลการปฏิบติังาน 

3) พนัธะผกูพนั (Commitment) การมีสว่นร่วมในการคิดและตัง้เป้าหมายจะ
ท าให้ผู้ปฏิบติังานยอมรับเปา้หมายและมีพนัธะผกูพนัท่ีจะท างานให้ส าเร็จ 

4) การให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) จะท าให้ผลการปฏิบัติงานดีกว่า 
การไม่ทราบข้อมลูของผลการปฏิบติังาน 

5) ค ว าม ซั บ ซ้ อ น  (Complexity) ห า ก เป้ า ห ม า ย มี ค ว าม ซั บ ซ้ อ น  
ควรก าหนดเวลาท่ีเหมาะสมแก่ผู้ปฏิบติังาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้เรียนรู้งานและปฏิบัติงานได้
อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

จากการศึกษาพบว่า ทฤษฎีแรงจูงใจมีหลายทฤษฎีท่ีส าคัญมี 3 ทฤษฎี คือ 
ทฤษฎีล าดบัขัน้ความต้องการตามล าดบัขัน้ของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of Needs) ทฤษฎ ี
ความคาดหวัง (Expectancy Theory) และทฤษฎีการตัง้เป้าหมาย (Gold-Setting Theory) 
นอกจากทฤษฎีแรงจูงใจดังกล่าวแล้ว จิราภรณ์  ตัง้กิตติภาภรณ์. (2556) ยังกล่าวถึงแรงจูงใจ 
บางประเภทท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมมุ่งความส าเร็จ และเป็นปัจจัยผลักดันให้บุคคลประสบ
ความส าเร็จในชีวิต ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ แรงจูงใจใฝ่สมัพันธ์ และแรงจูงใจใฝ่อ านาจ โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

1) แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ (Achievement Motive) หมายถึง ความต้องการหรือ
พลงัภายในท่ีผลกัดนัให้บุคคลมีความมุมานะ เพื่อเพิ่มหรือรักษามาตรฐานการท างานของตนให้
ส าเร็จลลุว่งไปด้วยดีและมีคุณภาพดีเลิศ บุคคลท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิสงู จะมีความสขุสบายเม่ือ
ประสบความส าเร็จ และมีความวิตกกังวลเม่ือไม่ประสบความส าเร็จ นอกจากนัน้ ยังมี 
ความพยายามท่ีจะปรับมาตรฐานของตนเองให้ดีเยี่ยมกว่าคนอ่ืน ๆ โดยคนท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ
สงูจะมีลกัษณะดงันี ้

1.1) กล้าเสี่ยง (Moderate Risk Talk) คนท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิสงูจะมี
การตดัสินใจเด็ดเด่ียว เช่ือมั่นในความสามารถของตนเอง ชอบสิ่งแปลก ๆ ใหม่ ๆ โดยเฉพาะสิ่งท่ี
ท้าทายและยั่วยุความสามารถของตน มีความต้องการใช้ความสามารถของตนมากกว่าอาศัย  
โชคช่วย 

1.2) ขยันขันแข็ง (Energetic) มีความมานะบากบั่น ขยันขันแข็งใน 
การคิด ค้นคว้า และปฏิบัติตลอดเวลา มีความตัง้ใจและจริงจังกับการท างาน โดยสงัเกตได้จาก
การทุม่เทเวลาสว่นใหญ่ของชีวิตให้กบัการท างานมากกวา่สิง่อ่ืน ๆ  
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1.3) ระดบัความคาดหวงัสงู (High Level of Expectation) พวกนีม้ักตัง้
มาตรฐานการกระท าของตนเองไว้สูง และมีความละเอียดอ่อนในการท างาน ผลงานท่ีปรากฏ
ออกมาจะต้องสมบูรณ์และดีเลศิเสมอ 

1.4) รับผิดชอบในตนเอง (Individual Responsibility) พวกนีม้ักจะมี
วินยัในตนเอง รู้จกัรับผิดชอบ พยายามท างานให้บรรลผุลส าเร็จโดยตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของการพึง่พิง
ตนเองมากกว่าท่ีจะคอยพึง่พิงคนอ่ืน มีเสรีภาพในการคิดท าสิง่ต่าง ๆ ด้วยตนเอง ไม่ชอบให้คนอ่ืน
บงการ 

1.5) การต้องทราบผลการตดัสินใจของตนเอง (Knowledge of Results 
of Decision) เม่ือท างานไปแล้วจะต้องมีการติดตามผลงานของตนเอง และเม่ือทราบผลแล้วจะ
พยายามแก้ไขปรับปรุงผลงานให้ดีขึน้เร่ือย ๆ  

1.6) คาดการณ์ลว่งหน้า (Anticipation of Future Possibility) ในการท า
สิง่ต่าง ๆ มักมีการวางแผนระยะยาว โดยมีการคาดการณ์ลว่งหน้าถึงความเป็นไปได้หรือแนวโน้ม
ของผลกระทบตา่ง ๆ ท่ีจะเกิดตามมาภายหลงั ตลอดจนการหาทางปอ้งกนัไว้ลว่งหน้าก่อน 

2 แรงจู งใจ ใฝ่สัมพัน ธ์  (Affiliation Motive) หมายถึ ง  ความ ต้องการ 
ความอบอุ่นจากการมีความสัมพันธ์ท่ีดีกับคนอ่ืน คนท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์สูงมักเป็นคนท่ี มี
พฤติกรรมแสดงออกในรูปของการชอบสนทนา พบปะผู้คน ชอบท างานร่วมกับคนอ่ืนมากกว่า
ท างานคนเดียว มีความเห็นอกเห็นใจคนอ่ืนเสมอ รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา มีใจคอกว้างขวาง  
โอบอ้อมอารี และมักจะพยายามปฏิบติัตนให้เป็นท่ีพึงพอใจของทุกฝ่ายโดยปราศจากข้อโต้แย้ง  
ใด ๆ คนท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สมัพนัธ์สงู มักจะมาจากครอบครัวท่ีมีความรักใคร่กลมเกลียวกนั สมาชิก
ในครอบครัวมีความเคารพเช่ือฟังซึง่กนัและกัน บิดามารดาไม่มีลกัษณะเข้มงวดกวดขนั ขม่ขู่ หรือ
ก้าวร้าวเกินไป แต่มักจะถูกเลีย้งด้วยความรัก ความเอ็นดู ซึ่งบรรยากาศภายในบ้านนัน้จะท าให้
เกิดการเรียนรู้และพฒันาเป็นลกัษณะประจ าตวั 

3) แรงจูงใจใฝ่อ านาจ (Power Motive) หมายถึง ความต้องการท่ีจะมีอ านาจ
เหนือการตัดสินใจผู้ อ่ืน และต้องการท่ีจะควบคุมผู้ อ่ืนให้อยู่ในอ านาจของตน จะโดยตรงหรือ  
โดยอ้อมก็ได้ คนท่ีมีแรงจูงใจใฝ่อ านาจสูงจะคิดและหาวิธีท่ีจะได้มาซึ่งอ านาจ หาทางใช้อ านาจ
และอิทธิพล เอาชนะผู้ อ่ืน เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้ อ่ืน บางคนพดูจาดี ยิม้แย้มแจ่มใส แต่อาจท า
ไปเพื่อให้อีกฝ่ายหนึง่อยู่ใต้อ านาจของตน ในขณะท่ีบางคนชอบถกเถียงโต้แย้ง หรือใช้ก าลงัเพื่อให้
ได้มาซึ่งอ านาจเหนือคนอ่ืน คนกลุ่มนีพ้อใจท่ีจะท างานในลักษณะท่ีเป็นผู้ น ามากกว่าผู้ตาม  
และรู้สกึไม่พอใจมากขึน้ ถ้ารู้สกึว่าตนถูกผู้ อ่ืนแนะน าหรือดูถูก ซึ่งแรงจูงใจใฝ่อ านาจ พัฒนามา
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จากความรู้สึกต ่าต้อยของบุคคลท่ีรู้สึกว่าตนด้อยหรือไม่ทัดเทียมคนอ่ืน อาจเป็นด้านสรีระ 
การศึกษา เศรษฐกิจ หรือสงัคม จึงเกิดความต้องการท่ีจะชดเชยปมด้อยของตนเองโดยพยายาม
แสวงหาอ านาจหรืออิทธิพล เพื่อเป็นปัจจัยให้ได้มาในสิ่งท่ีตนปรารถนาหรือพึงพอใจ คนกลุม่นีม้ัก
มาจากครอบครัวท่ีมีปัญหา บิดามารดาเลีย้งแบบปล่อยปละละเลย หรือไม่ก็เข้มงวดจนเกินไป  
ท าให้ขาดความรักและขาดความมัน่ใจ จึงต้องแสวงหาสิง่เหลา่นีช้ดเชยจากภายนอกครอบครัว  

จากการศกึษาทฤษฎีแรงจูงใจไม่วา่จะเป็นทฤษฎีความต้องการตามล าดบัขัน้ของ
มาสโลว์ ทฤษฎีความคาดหวงั ทฤษฎีการตัง้เป้าหมาย แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ แรงจูงใจใฝ่สมัพันธ์ 
และแรงจูงใจฝาอ านาจ ชีใ้ห้เห็นว่าแรงจูงใจเป็นปัจจัยส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการพัฒนาตนเองให้
ไปสูค่วามส าเร็จ 

5. องค์ประกอบที่สัมพันธ์กับแรงจงูใจ 
จิราภรณ์  ตัง้กิตติภาภรณ์ (2556) กลา่วว่า แรงจูงใจเป็นปัจจยัส าคญัอย่างหนึ่งท่ีมี

อิทธิพลต่อการผลักดันให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมต่าง  ๆ เราจึงสามารถน าเร่ืองแรงจูงใจไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็นบริษัท หน่วยราชการ สถานศึกษา  
หรือแม้แต่ครอบครัว ทัง้นีเ้พื่อจะน าเร่ืองแรงจูงใจไปใช้ในการจูงใจให้บุคคลเกิดพฤติกรรมต่าง  ๆ 
ตามท่ีเราต้องการได้ แต่การสร้างแรงจูงใจจะประสบผลส าเร็ จได้ ผู้ จูงใจจะต้องค านึงถึง
องค์ประกอบตา่ง ๆ ดงันี ้

1. ลักษณะส่วนบุคคล (Personal Characteristics) เน่ืองจากแต่ละคนจะมี
เอกลกัษณ์ประจ าตัวแตกต่างกันไป การจะสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคคลนัน้จ าเป็นต้องค านึงถึง  
ความแตกตา่งระหวา่งบุคคลในด้านตา่ง ๆ ดงันี ้

1.1 ความต้องการ (Needs) เป็นภาวการณ์ขาดสมดุลภายในร่างกายของ
บุคคล ซึ่งอาจจะเป็นทางกายหรือทางจิตใจก็ได้ ภาวะดงักล่าวจะท าให้บุคคลพยายามท่ีจะท า
กิจกรรมใดกิจกรรมหนึง่เพื่อให้ร่างกายเกิดความสมดลุ 

1.2 ทศันคติ (Attitude) เป็นความเช่ือและรู้สกึเชิงประมาณค่าของบุคคลท่ีมี
ต่อสิ่งต่าง ๆ ซึ่งผ่านเข้ามาในประสบการณ์ของบุคคล ความรู้สึกเชิงประมาณค่านีเ้ป็นได้ทัง้
ทางบวกหรือลบ และมีผลท าให้บุคคลพร้อมท่ีจะแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบออกมา 

1.3 ค่านิยม (Values) ค่านิยมประจ าตวับุคคลจะเป็นตวัจูงใจให้บุคคลเลือก
ท ากิจกรรม หรืออยากกระท ากิจกรรมต่าง ๆ แตกต่างกัน เช่น ค่านิยมเก่ียวกับการเลือกคู่ครอง 
คา่นิยมเก่ียวกบัการแตง่กาย เป็นต้น 
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1.4 ความวิตกกังวล (Anxiety) ความวิตกกังวลจะมีผลต่อความสามารถ
ทางการเรียนรู้และการท ากิจกรรมต่าง ๆ คนท่ีมีความวิตกกงัวลสงูมกักระท าสิง่ตา่ง ๆ ด้อยกวา่คน
ท่ีมีความวิตกกังวลต ่า และคนท่ีตกอยู่ในภาวะวิตกกังวลจะถูกกระตุ้นเร้าได้ง่ายกว่าคนปกติ  
ความวิตกกงัวลจึงเป็นองค์ประกอบส าคญัประการหนึง่ส าหรับการจูงใจ 

1.5 ความตัง้ใจ (Intention) ความตัง้ใจและแรงจูงใจมีความสมัพนัธ์กนัและมี
ผลต่อความส าเร็จของการท ากิจกรรม คนท่ีมีความตัง้ใจสงูจะท าให้มีแรงจูงใจในการท ากิจกรรม 
ตา่ง ๆ สงูกวา่คนท่ีมีความตัง้ใจต ่า 

2. ภาวะแวดล้อมทางสังคม (Society) ได้แก่ สิ่งต่าง ๆ ทัง้ท่ีเป็นรูปธรรมและ
นามธรรมท่ีมีอยู่ในสงัคมนัน้ ๆ เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเช่ือ 
ศาสนา และวัฒนธรรมประจ าสังคม รวมถึงสถาบันต่าง ๆ ทางสังคมท่ีมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิต 
ความเป็นอยูข่องมนษุย์ สิง่เหลา่นีจ้ะสง่ผลให้แตล่ะคนมีการพฒันาเอกลกัษณ์ประจ าตวัท่ีแตกตา่ง
กนั และมีผลตอ่การจูงใจด้วย 

3. สถานการณ์ต่าง ๆ ในแต่ละสิ่งแวดล้อม (Situation) บรรยากาศในแต่ละ
สถานการณ์จะส่งผลให้เกิดแรงจูงใจแตกต่างกัน บางสถานการณ์สามารถท าให้บุคคลเกิด
ความรู้สกึต่ืนเต้น มีก าลงัใจในการท ากิจกรรม ในขณะท่ีบางสถานการณ์อาจท าให้เกิดความรู้สกึ
สบัสน มึนงง หดหู่ หรือหมดก าลงัใจในการท ากิจกรรม การสร้างบรรยากาศเพื่อให้เกิดแรงจู งใจ
สามารถกระท าได้ใน 3 ลกัษณะ ดงันี ้

3.1 การแข่งขัน (Competition) เป็นการสร้างบรรยากาศเพื่อให้บุคคลเกิด
ความรู้สกึต้องการเอาชนะ ท าตัวให้ดีขึน้ หรือท าตัวให้เหนือคนอ่ืน การแข่งขนัมี 2 ลกัษณะ คือ 
การแข่งขันกับตนเองและการแข่งขนักับคนอ่ืน การสร้างบรรยากาศของการแข่งขันเป็นวิธีการ
กระตุ้นให้บุคคลเกิดความกระตือรือร้นในการกระท ากิจกรรมตา่ง ๆ ได้ดีอีกวิธีหนึง่ 

3.2 ความร่วมมือ (Collaboration) เป็นการสร้างบรรยากาศเพื่อให้บุคคลเกิด
ความผูกพัน ความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจในการท างาน หรือการสร้างให้เกิดความเหนียวแน่น
ภายในกลุม่นัน่เอง บรรยากาศของการเกิดอารมณ์ร่วมนีจ้ะเป็นตวัจูงใจให้บุคคลเกิดความพร้อม 
และเกิดก าลงัใจในการท างานได้ดีกวา่บรรยากาศท่ีมีความแตกสามคัคีกนั 

3.3 ก า รตั ้ง เป้ า ห ม าย  (Goal Setting) ก า รท า ง า น ใด  ๆ  ก็ ต าม  ถ้ า มี 
การวางแผนงานไว้ลว่งหน้า มีเปา้หมายท่ีชดัเจน และท าให้สามารถติดตามความก้าวหน้าของการ
ปฏิบติังานได้ ยอ่มเป็นการสร้างแรงจูงใจให้บุคคลพยายามท าสิง่ต่าง ๆ ให้บรรลเุปา้หมายท่ีตนตัง้
ความคาดหวงัไว้ 
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4. ลกัษณะของสิง่จูงใจ (Characteristics of Motivator) การสร้างหรือการสรรหา
สิ่งเสริมแรง เพื่อจูงใจให้บุคคลเกิดพฤติกรรมตามต้องการมี 2 ลักษณะ คือ การให้รางวลั เช่น  
การให้เงิน สิ่งของ ค าชมเชย ค ายกย่อง การให้ความสนใจ หรือการให้การยอมรับ ส่วนด้าน  
การลงโทษ เช่น การตัดเงินเดือน การท าให้เกิดความเจ็บปวดหรือความอับอาย การเยาะเย้ย  
ถากถางหรือการเพิกเฉยไม่สนใจ  

จากท่ีกลา่วมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่า แรงจูงใจมีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมของ
บุคคล ซึ่งแตล่ะบุคคลจะมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกแตกตา่งกันไป ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัลกัษณะสว่นบุคคล 
(Personal Characteristics) ภาวะแวดล้อมทางสังคม (Society) สถานการณ์ต่าง ๆ ในแต่ละ
สิง่แวดล้อม (Situation) และลกัษณะของสิง่จูงใจ (Characteristics of Motivator) 

 
แนวคิดและมโนทัศน์เก่ียวกับการพัฒนาผลงานทางวชิาการ 

ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะ
สงูขึน้ตามหลกัเกณฑ์ปกติ (ว17/2552) ได้ก าหนดเก่ียวกับการจัดท าผลงานทางวิชาการ ซึ่งเป็น
รายงานการศึกษา ค้นคว้า หรือผลงานการวิจัยในชัน้เรียน หรือผลงานในลักษณะอ่ืนท่ีมี
จุดมุ่งหมายในการแก้ปัญหาด้านการเรียนของผู้ เรียน และสอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้  
มีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และองค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหา และน าไปสูก่ารสรุปองค์ความรู้
เพื่อพฒันาผู้ เรียน ซึ่งได้ก าหนดให้จดัท าผลงานทางวิชาการไว้ดงันี ้1) การขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ครูช านาญการพิเศษ ให้จัดท าผลงานทางวิชาการ จ านวนไม่น้อยกว่า 1 รายการ 2) การขอเลื่อน
เป็นวิทยฐานะครูเช่ียวชาญ ให้จดัท าผลงานทางวิชาการจ านวนไม่น้อยกวา่ 2 รายการ โดยต้องเป็น
งานวิจัยอย่างน้อย 1 รายการ 3) การขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเช่ียวชาญการพิเศษ ให้จัดท า
ผลงานทางวิชาการจ านวนไม่น้อยกว่า 2 รายการ โดยต้องเป็นงานวิจัยและพัฒนาอย่างน้อย  
1 รายการ 

จากข้อก าหนดของหลกัเกณฑ์พิจารณาเฉพาะการยื่นค าขอเลือ่นวิทยฐานะครูเช่ียวชาญ
พิเศษ ต้องจัดท าผลงานทางวิชาการจ านวนไม่น้อยกว่า 2 รายการ ได้แก่ 1) งานวิจัยและพัฒนา 
 1 รายการ 2) ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืน 1 รายการ ซึ่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน หมายถึง รายงานการศึกษาค้นคว้า  
หรือผลการวิจัยในชัน้เรียน หรือผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืนท่ีมีจุดมุ่งหมายในการแก้ปัญหา
ด้านการเรียนของผู้ เรียนและสอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ มีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและ
องค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาและน าไปสู่การสรุปองค์ความรู้เพื่อพฒันาผู้ เรียนใน 3 ลกัษณะ 
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คือ 1) ตรงกับสาขาวิชาท่ีขอเลือ่นวิทยฐานะ 2) เป็นผลงานท่ีเก่ียวกับการพฒันาการเรียนการสอน
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือสาขาวิชาต่าง ๆ และใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน 3) เกิดจาก 
การปฏิบติังานตามหน้าท่ีความรับผิดชอบทางด้านการสอน 

1. ประเภทของผลงานทางวชิาการ 
ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอขอต้องแสดงความรู้ความสามารถความช านาญ  

และความเช่ียวชาญของผู้ขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ แบ่งตามลกัษณะของผลงานวิชาการเป็น  
3 ประเภท ดังนี ้(สมาน  จันทะดี. 2556; ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศกึษา. 2559) 

1.1 ผลงาน งานแตง่เรียบเรียง งานแปลหนงัสอื หรือบทความทางวิชาการ ซึง่เป็น
ผลงานท่ีได้รับการเผยแพร่มาแล้ว และผลงานดังกล่าวสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการ
พฒันาคณุภาพการศกึษา 

1.2 ผลงานวิจัย ซึ่งเป็นวิจัยท่ีได้รับการเผยแพร่มาแล้ว และผลงานดังกล่าว
สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตอ่การพฒันาการจดัการศกึษาและพฒันาคณุภาพการศกึษา 

1.3 ผลงานทางวิชาการลกัษณะอ่ืน เช่น 1) การประเมินงาน หรือการประเมิน
โครงการท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 2) สื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา เช่น ผลงานด้าน 
การจัดท าสื่อการเรียนการสอน ผลงานด้านการคิดค้นพัฒนารูปแบบนวัตกรรมท่ีน ามาใช้ใน  
การปฏิบติังานท าให้เกิดประสทิธิภาพสงูขึน้ ซึง่อาจจดัท าเป็นเอกสารหรือสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ หรือสื่อ
สิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ รวมทัง้เทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 3) เอกสารประกอบการปฏิบติัหน้าท่ี เอกสารท่ีสามารถใช้ประกอบการปฏิบติัหน้าท่ีให้
สูงขึน้ ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการท างานในหน้า ท่ีให้สูงขึน้ ส าหรับแผนการจัด 
การเรียนรู้ให้ใช้เป็นเอกสารประกอบการประเมินด้านท่ี 2 ด้านความรู้ความสามารถเท่านัน้ มิให้
น าเสนอเป็นผลงานทางวิชาการ 4) กรณีผลงานทางวิชาการท่ีผู้ ขอรับการประเมินมิได้จัดท าแต่
เพียงผู้ เดียว แต่ร่วมจดัท ากบัผู้ อ่ืนในรูปหมู่คณะหรือกลุ่ม ให้ชีแ้จงให้ชดัเจนวา่ผู้ขอรับการประเมิน
มีส่วนร่วมในการจัดท าในส่วนใด ตอนใด หน้าใดบ้าง คิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ของผลงาน 
ทางวิชาการแตล่ะเลม่ และให้ผู้ ร่วมจดัท าทกุคนรับรอง พร้อมทัง้ระบุวา่ผู้ ร่วมจัดท าแตล่ะรายได้ท า 
สว่นใดบ้าง 5) ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอขอรับการประเมินต้องไม่เป็นผลงานทางวิชาการท่ีเป็น
สว่นหนึ่งของการศกึษาเพื่อรับปริญญา หรือประกาศนียบตัรใด ๆ หรือผลงานทางวิชาการท่ีเคยใช้
เพื่อเลือ่นวิทยฐานะมาแล้ว 
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ทวีพล  จูฑะพล (2555) กล่าวถึงประเภทของผลงานทางวิชาการว่า ผลงานทาง
วิชาการมีทัง้หมด 11 ประเภท ได้แก่ 1) หนงัสอื 2) ต ารา 3) เอกสารประกอบการสอน 4) เอกสาร
ประกอบค าสอน 5) บทความทางวิชาการ 6) ผลงานวิจยั 7) งานแปล 8) รายงานการศกึษาค้นคว้า 
9) สื่อการเรียนการสอน 10) รายงานโครงงาน 11) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

1. หนังสือ หมายถึง เอกสารทางวิชาการประเภทหนึ่ง ท่ีได้มีการแต่งเรียบเรียง
อย่างเป็นระบบ มีความถกูต้อง ชดัเจน มีหวัข้อครบถ้วน สมบูรณ์ตามหลกัวิชาการ และไม่ละเมิด
ลิขสิทธ์ิของผู้ อ่ืน ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภท 1) หนังสือแบบเรียน 2) หนังสือเสริมประสบการณ์ 
สามารถจ าแนกได้ 4 ลกัษณะ ได้แก ่(1) หนงัสอือ่านนอกเวลา (2) หนงัสอือ่านเพิ่มเติม (3) หนงัสือ
สง่เสริมการอ่าน และ (4) หนงัสอือ้างอิง และ 3 หนงัสอือ่ืน ๆ 

2. ต ารา หมายถึง งานแต่งหรืองานเรียบเรียง เอกสารท่ีใช้ประกอบการเรียนใน
สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง โดยมีการแต่งและเรียบเรียงอย่างเป็นล าดับถูกต้อง  
ตามหลกัวิชาการ ประกอบด้วย ค าน า สารบญั เนือ้เร่ือง (เนือ้หาสาระ) สรุป การอ้างอิงท่ีถูกต้อง
ครบถ้วน ทนัสมยัโดยมีเนือ้หาละเอียด ครอบคลมุสาระวิชาครบถ้วน ตามความเช่ียวชาญ ซึง่ต ารา
จะต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นหลักในการเรียนการสอน ตรงตามหลักสูตรท่ีใช้ภายใน
สถานศกึษา และมีการจดัท าเป็นรูปเลม่มาตรฐาน เรียบร้อย สวยงาม 

3. เอกสารประกอบการสอน เอกสารประกอบการสอนท่ีใช้ท าผลงานทางวิชาการ
เป็นรูปแบบท่ีผู้ เสนอผลงานทางวิชาการให้ความสนใจและนิยมท ากันมากท่ีสุด เพื่อใช้ประกอบ 
การสอนในรายวิชาท่ีตนถนัดและสอนอยู่ในปัจจุบัน โดยสามารถสอดแทรกไว้ในสื่อประกอบ
กิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ ชุดการสอน แบบเรียนส าเร็จรูปหรือบทเรียนส าเร็จรูป  

4. เอกสารประกอบค าสอน หมายถึง เอกสารท่ีมีการรวบรวมเรียบเรียงอย่างมี
ล าดับขัน้ตอน อาจมีการแบ่งออกเป็นชุด ๆ ตามความต้องการ โดยเป็นลักษณะเอกสารเพื่อ
ประกอบการบรรยายในขณะสอนในรายวิชาใดวิชาหนึง่ มกัใช้ในการสอนระดบัอุดมศกึษา เนือ้หา
สาระจะมีความสมบูรณ์มากกว่าเอกสารประกอบการสอน โดยใช้กระบวนการจัดพิมพ์ การส าเนา
เป็นแตล่ะตอน แตล่ะบท หรือจดัท าให้เป็นรูปเลม่ในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ 

5. บทความทางวิชาการ หมายถึง เอกสารท่ีเกิดจากการอ่าน ศึกษา วิเคราะห์ 
ผนวกกับแนวความคิด การเรียบเรียง แล้วเขียนในแนวของบทความของตนเอง บทความ  
ทางวิชาการมกัมีการน าเสนอแนวคิดแปลกใหม่ในทางวิชาการด้านต่าง ๆ แล้วจัดพิมพ์ในวารสาร
ทางวิชาการสาขาวิชาต่าง ๆ ท่ีท าการเผยแพร่อย่างต่อเน่ือง สม ่าเสมอ หรือการรวบรวมบทความ
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ตา่ง ๆ ทางวิชาการ ในเนือ้หาสาระประเภทเดียวกนัเพื่อน าเสนอในการประชุม สมัมนาทางวิชาการ 
วิพากษ์ สามารถระบุเป็นบทความทางวิชาการได้ 

6. ผลงานวิจัย หมายถึง ผลงานท่ีได้รับจากการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ 
และมีวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายอย่างชัดเจน เพื่อให้ได้มาซึ่งทฤษฎี หลักการ แนวทาง  
การแก้ปัญหา การให้การรับรองความถูกต้องตามหลกัวิชาการ โดยอาศยัหลกัการ การพิสจูน์ทาง
ทฤษฎี เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ โดยมุ่งหวงัว่าสามารถน าผลการวิจัยไปพฒันา แก้ปัญหา 
หรือการน าลงสูก่ารปฏิบติั การประยุกต์ใช้อย่างแท้จริง ทัง้นีรู้ปแบบของการวิจัยอาจเป็นการวิจัย
เชิงทดลอง การวิจัยเชิงส ารวจ การวิจัยเชิงปฏิบัติการ ประกอบกับผลงานวิจัยจะมีการจัดพิมพ์
ออกมาเป็นรูปเลม่ ถกูต้องตามหลกัสากลนิยมและส าคญัท่ีสดุคือ มีความถกูต้องตามหลกัวิชาการ 

7. งานแปล หมายถึง การท่ีผู้ท าผลงานทางวิชาการได้ลงมือแปลหนังสือ ต ารา 
บทความจากภาษาต่างประเทศให้เป็นภาษาไทยให้ถูกต้อง ได้ใจความ สามารถสื่อความหมาย
ตรงกับต้นฉบับ ผู้ อ่านสามารถอ่านได้ใจความได้ความรู้ ความหมายท่ีถูกต้อง ตลอดจนมีการ
ปรับปรุงในเนือ้หา รายละเอียดตามความเหมาะสมและความจ าเป็น ซึ่งงานแปลลกัษณะนีอ้าจมี
การแปลจากต ารา หรือหนงัสอืเลม่ใดเลม่หนึง่ หรือการแปลเฉพาะทางบางบทบางตอนของหนงัสือ 
หรือต าราจากหลายเลม่ท่ีมีเนือ้หาคล้ายคลงึกัน เพื่อน ามาเรียบเรียงเนือ้หาใหม่ แล้วรวบรวมเป็น
รูปเลม่ แต่ทัง้นีต้้องไม่ให้มีการสอดแทรก ตดัแปลงเนือ้ความให้ผิดแผกแตกต่างไปจากเนือ้ความ
เดิมและสาระส าคญั เพราะอาจท าให้ขาดความเช่ือถือได้ 

8. รายงานการศึกษาค้นคว้า หมายถึง เอกสารท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้าของ
ผู้ จัดท าผลงานทางวิชาการ ได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในเนือ้หารายวิชาท่ีตนได้สอน ทัง้ใน
ภาคทฤษฎี เนือ้หาการปฏิบติัและการทดลอง โดยการศึกษาค้นคว้าความรู้จาก 1) แหลง่เรียนรู้ทัง้
ภายในและภายนอกสถานศึกษา 2) เอกสารต่าง ๆ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง งานวิจัยท่ีมีผู้ เคยทดลอง
มาแล้ว 3) รวมทัง้ผลงานทางวิชาการของผู้ อ่ืน 4) หนังสือ ต ารา ท่ีใช้ในการเรียนรู้ ตรงตาม
หลักสูตรปัจจุบัน 5) การสอบถาม สัมภาษณ์ บุคคลผู้ มีทักษะ ความรู้ ประสบการณ์และ 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 6) การส ารวจปัญหาและความต้องการของผู้ เรียน ครูผู้ สอน สถานศึกษา  
กลุ่มโรงเรียนและผู้บริหาร และ 7) การสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายสารสนเทศ เช่น อินเทอร์เน็ต 
(Internet) เฟซบุ๊ค (Facebook) บลอ็ก (Blog) เป็นต้น 

9. สื่อการเรียนการสอน หมายถึง สื่อประกอบการสอน หรือสื่อประกอบ  
การเรียนรู้ โดยเป็นสื่ออุปกรณ์ท่ีครูผู้สอนได้จัดท าขึน้เอง หรือออกแบบตามแนวความคิด หากสื่อ
บางชนิดครูผู้สอนไม่สามารถจดัท าได้เอง อาจจ าเป็นต้องให้ผู้ มีความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์จัดท า
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ให้ ทัง้นีเ้พื่อใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาหนึ่ง เพื่อช่วยพัฒนา ส่งเสริมให้
กิจกรรมการเรียนรู้มีประสทิธิภาพสงูขึน้ 

10. รายงานโครงการท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ หมายถึง โครงการใน
รูปแบบต่าง ๆ ท่ีได้ด าเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน ตรงตามสาขาวิชา 
สาระการเรียนรู้ หรืองานท่ีได้ลงมือปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษา ซึ่งจ าเป็นต้องระบุเหตุผล  
และความจ าเป็น วตัถปุระสงค์ เปา้หมายทัง้เชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ ผลกระทบ ผลท่ีคาดวา่จะ
ได้รับ ล าดับขัน้ตอนต่าง ๆ ทัง้นี เ้พื่อให้เกิดประโยชน์ขึน้กับนักเรียน หรือบุคคลท่ีได้ศึกษา 
หรือผู้สนใจโดยทัว่ไปโดยมีความจ าเป็นต้องจัดท าสรุปการด าเนินงานในรูปแบบของเอกสารทาง
วิชาการโดยละเอียดและถกูต้อง 

11. ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืน ๆ หมายถึง ผลงานทางวิชาการอ่ืนท่ีไม่ใช่
ผลงานทางวิชาการท่ีระบุไว้ในข้อ 1-10 ซึง่ปกติแล้วจะหมายถึง สิ่งประดิษฐ์ท่ีครูสร้างขึน้ หรืองาน
สร้างสรรค์ตามแนวความคิด แตมี่ประโยชน์ต่อการศกึษา เช่น เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร เคร่ืองทุน่แรง 
ผลงานทางด้านจิตรกรรม ประติมากรรม บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) วีดิทัศน์ 
กระบวนการเรียนรู้ วิธีการสอนแบบตา่ง ๆ และงานทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีตา่ง ๆ  

จากข้อมูลท่ีกลา่วมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ผลงานทางวิชาการนัน้ แบ่งออกได้
เป็น 4 ประเภท คือ 1) ผลงานทางวิชาการท่ีเป็นเอกสารทางวิชาการ ได้แก่ หนงัสือ ต ารา เอกสาร
ประกอบการสอน เอกสารประกอบค าสอน บทความทางวิชาการ งานแปล รายงานการศึกษา
ค้นคว้า รายงานโครงการท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ 2) ผลงานวิจัย 3) สื่อการเรียนการสอน 
และ 4) ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืน ๆ  

2. ลักษณะของผลงานทางวิชาการที่ดี 
ทวีพล  จูฑะพล (2555) กลา่วว่า ลกัษณะของผลงานทางวิชาการท่ีดี เม่ือพิจารณา

ตามหลกัวิชาการ จะพบองค์ประกอบส าคญั ประกอบด้วยเป็นผลงานท่ีมีความถกูต้อง ทัง้รูปแบบ
และลกัษณะของการจดัท ามีความทนัสมัย เนือ้หาเป็นปัจจุบนั สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
จริง ด้วยเหตุดังกล่าว ผลงานทางวิชาการจึงต้องมีความถูกต้อง สมบูรณ์ ไม่ซับซ้อน สามารถ
ทดลอง ทดสอบ และพิสจูน์ได้จริง ดงันัน้คณุคา่ของผลงานทางวิชาการยอ่มขึน้อยู่กบัความถกูต้อง
ของข้อมลู พร้อมหลกัฐานประกอบท่ีสามารถแสดงและเผยแพร่ได้ ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้ 

2.1 ความถูกต้อง ส าหรับการจัดท าผลงานงานวิชาการนัน้ ความถูกต้องนับว่า
เป็นองค์ประกอบส าคญัท่ีสดุในการจดัท าผลงานวิจัย ซึง่งานวิจยัจะเรียกวา่ ความเท่ียงตรงภายใน 
นัน่หมายถึง ผลท่ีได้จากการวิจัยหรือประมวลความรู้จากการวิจัยท่ีมีความถูกต้อง หรือหากเป็น
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การวิจัยและพฒันา (Research and Development: R & D) หรือการวิจัยในชัน้เรียนจะหมายถึง 
ผลต่าง ๆ หรือตวัแปรตามท่ีเกิดขึน้ เพราะตวัแปรต้นหรือนวตักรรมท่ีถกูคิดค้นเพียงเทา่นัน้โดยไม่มี
เหตอ่ืุนใดเข้ามาเก่ียวข้อง ไม่มีตวัแปรสว่นเกิน ไม่มีตวัแปรแทรกซ้อนเลย  

2.2 ความทนัสมัยหรือมีความใหม่ ผู้จัดท าผลงานทางวิชาการ จ าเป็นอย่างยิ่งท่ี
ต้องมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ด้วยการแสวงหาความรู้ ทกัษะใหม่ ๆ เพื่อน ามาวิเคราะห์ สงัเคราะห์ 
ประยุกต์ ดัดแปลง หรือพัฒนาภายใต้ข้อมูล ความรู้ เพื่อสร้างสิ่งประดิษฐ์ให้เกิดนวัตกรรมทาง
การศกึษาใหม่ ๆ มีประโยชน์มากขึน้มากกวา่เดิม ก้าวหน้ามากกวา่เดิม หรืออาจอาศยัการตอ่ยอด
ความคิดเห็นเดิม หากเป็นงานวิจยัมีความจ าเป็นต้องคิดค้นนวตักรรมใหม่ ๆ ขึน้มา ด้วยการอาศยั
ความคิดสร้างสรรค์เป็นประการส าคญั 

2.3 การน าผลงานทางวิชาการไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีส าคัญมาก 
กล่าวคือ ปลายทางของผลผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นเคร่ืองบ่งชีใ้ห้เห็นคุณภาพทางวิชาการ  
ซึ่งในงานวิจัยเรียกว่า ความเท่ียงตรงภายนอก นั่นหมายถึง นอกจากจะได้ผลจากการเรียนรู้ 
ความรู้ ทักษะ แล้วยังสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างแท้จริง สามารถใช้ได้อย่าง
กว้างขวาง เกิดประโยชน์ต่อผู้ เรียน หรือผู้ศึกษาค้นคว้าได้อย่างมีประโยชน์และคุ้มค่าต่อการท า
ผลงานทางวิชาการได้อย่างแท้จริง หากเป็นงานวิจัยท่ีด้อยคุณภาพ ขาดความน่าเช่ือถือย่อมไม่
เป็นท่ียอมรับในทางวิชาการ หากน าเสนอผลงานทางวิชาการดงักลา่วเพื่อการประเมินวิทยฐานะ
ย่อมเป็นจุดอ่อน สุม่เสี่ยงต่อผลงานทางวิชาการท่ีจะไม่ผ่านการประเมินซึ่งมีความเป็นไปได้สูง 
ยอ่มเสยีเวลาและสิน้เปลอืงหรือเสยีเปลา่ 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ในการจัดท าผลงานทางวิชาการเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะให้ได้
คุณภาพ ซึ่งหมายถึงต้องมีความถูกต้องตามหลกัวิชาการ ความทันสมัยและแปลกใหม่ และท่ี
ส าคญัท่ีสดุคือการน าผลงานทางวิชาการไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ดงันัน้ ผู้จัดท าผลงานทางวิชาการ
จะต้องอาศัยคุณลักษณะของความเป็น “ครูนักวิชาการ” จะต้องมีความตัง้ใจจริง อดทน ใฝ่รู้  
ใฝ่ศึกษา บนัทึกโดยอาศยัหลกัฐาน ข้อมูล ความถกูต้อง เพื่อให้ผลงานทางวิชาการท่ีผู้จดัท าตัง้ใจ
สง่เพื่อขอรับการประเมินมีคณุภาพเป็นท่ียอมรับ โอกาสของการประเมินแล้วผา่นหรือปรับปรุงยอ่ม
เป็นไปได้สูง นอกจากผลงานทางวิชาการแล้ว ผู้ ขอรับการประเมินจะต้องจัดท าเอกสาร  
ทางวิชาการเพื่อประกอบการประเมินผลงานทางวิชาการด้วย  
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3. งานเอกสารทางวิชาการ 
ทวีพล  จูฑะพล (2555) เอกสารทางวิชาการเพื่อประกอบการประเมินผลงานทาง

วิชาการของครู โดยเป็นผลงานหรือชิน้งานท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้า การวิเคราะห์ การจัดท า  
การพัฒนาเพื่อน าไปใช้จัดการเรียนการสอนภายหลงัจากท่ีด าเนินการมาแล้วตามหลกัเกณฑ์ 
ได้แก่ 

1. แผนการจัดการเรียน รู้ ท่ี มี การด า เนินงานอย่างเป็ นล าดับขั น้ตอน  
ท่ีประกอบด้วย 1) ผงัความคิดประจ าหน่วย 2) แบบวิเคราะห์ตวัชีว้ดัเพื่อจดัท าค าอธิบายรายวิชา 
3) ค าอธิบายรายวิชา 4) โครงสร้างรายวิชา 

2. แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยท่ี ประกอบด้วย 1) ช่ือวิชา รหัสวิชา สาระ 
การเรียนรู้ท่ี ชัน้ ภาคเรียนท่ี เวลา ผู้สอน โรงเรียน 2) มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชีว้ัด สาระส าคัญ 
สาระการเรียนรู้ (ความรู้ ทกัษะ กระบวนการ) คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ การประเมินผล กิจกรรม
การเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ บันทึกผลการเรียนรู้ ปัญหาและข้อเสนอแนะ ผู้ ตรวจแผนการจัดการ
เรียนรู้ 

3. เอกสารทางวิชาการอ่ืน ๆ ซึ่งผู้ ขอรับการประเมินสามารถเลือกเพื่อใช้
ประกอบการพิจารณาซึ่งประกอบด้วย 1) สื่อการเรียนรู้ สื่อการสอน นวัตกรรมท่ีคิดค้นขึน้  
และสิ่งประดิษฐ์ 2) รายงานการศึกษาค้นคว้าเพื่อใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ 3) รายงาน
การศึกษาผู้ เรียน (Case Study) 4) รายงานการวิจัยในชัน้เรียน 5) รายงานโครงการ การประเมิน
โครงการ 6) รายงานการศกึษาผลงานของนกัเรียน 7) ผลงานอ่ืนท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การพฒันาการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้ 

3.1 ลกัษณะของเอกสารทางวิชาการ 
3.1.1. แผนการจัดการเรียนรู้ หมายถึง เอกสารท่ีท าขึน้เพื่อใช้วางแผนในรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนท่ีผู้ ขอรับการประเมินเพื่อขอมี  
วิทยฐานะครูช านาญการ หรือขอเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูช านาญการพิ เศษ ครูเช่ียวชาญ  
และครูเช่ียวชาญพิเศษ เพื่อใช้พิจารณากิจกรรมด้านการเรียนการสอนและพฒันาผู้ เรียน ประกอบ 
การขอรับการประเมิน ทัง้แผนการจดัการเรียนรู้รายภาครายปี โดยครอบคลมุทางด้านสติปัญญา 
ร่างกาย อารมณ์ และสงัคม ซึง่ในการก าหนดหวัข้อ รูปแบบของผลการจดัการเรียนรู้สามารถใช้ได้
หลายรูปแบบ ซึ่งประกอบด้วย รายละเอียดของรายวิชา มาตรฐานการเรียนรู้ ตวัชีว้ดั สาระส าคญั 
สาระการเรียนรู้คณุลกัษณะองัพงึประสงค์ การประเมินผล กิจกรรมการเรียนรู้ สือ่การเรียนรู้ บนัทึก
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ผลการจัดการเรียน รู้ ปัญหาและข้อเสนอแนะ และผลการตรวจแผนการจัดการเรียน รู้  
จากฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

3.1.2 เอกสารทางวิชาการ  
1) สือ่ นวตักรรม สิง่ประดิษฐ์ 

1.1) สื่อ  หมายถึง สื่อสิ่งพิมพ์  ภาพ น่ิง ภาพเคลื่อนไหว ของจริง  
ของจ าลอง สือ่อิเลก็ทรอนิกส์ และสือ่เทคโนโลยีทางการศกึษาอ่ืน ๆ เพื่อน ามาใช้ในการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ เพื่อให้เกิดประสทิธิภาพ สง่ผลให้ผู้ เรียนเกิดการพฒันาความรู้ ทกัษะ ความสามารถได้
สงูขึน้ 

1.2) นวตักรรม หมายถึง วสัด ุอุปกรณ์ หรือรูปแบบวิธีใหม่ ๆ ท่ีได้คิดค้น
ขึน้ เพื่อใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพสูงขึน้ ทัง้นีเ้กิดจากการใช้ความคิดริเร่ิม
ประยกุต์ ดดัแปลง เพื่อปรับปรุง พฒันาจากสิง่ท่ีมีอยูแ่ล้วให้มีคณุภาพดียิ่งขึน้ 

1.3) สิง่ประดิษฐ์ หมายถึง สิง่ตา่ง ๆ ท่ีได้คิด จดัท า ผลติและพฒันาขึน้ใน
สาขาวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ ท่ีเก่ียวข้องกับการขอรับการประเมิน และเพื่อน าไปประกอบ
กิจกรรมการเรียนรู้ ในขณะเดียวกัน นวตักรรม สิ่งประดิษฐ์ จ าเป็นต้องใช้เป็นสื่อ หรือเอกสารท่ี
น ามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามปกติ และจ าเป็นต้องให้มีปรากฏการณ์ในแผนการจัด 
การเรียนรู้ ในปีการศึกษาท่ีผู้ประเมินขอรับการประเมินจะต้องจัดท าให้ถูกต้องตามหลกัวิชาการ  
มีการประยุกต์และพัฒนาอย่างต่อเน่ือง มีค าชีแ้จง ค าแนะน า วิธีการด าเนินงาน และเหตุผลใน  
การจัดท า หากน ามาจากแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีตามปกติหรือแผนการจัดการเรียนรู้
ส าเร็จรูปท่ีมีแพร่หลายทัง้จากเอกสารท่ีมีจ าหน่ายตามท้องตลาด หรือการน ามาจากเครือข่าย
สารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ไม่ถือว่าเป็นเอกสารทางวิชาการของผู้ ขอรับการประเมิน 
ด้วยเหตุผลดงักลา่วจึงจ าเป็นต้องต้องมีการประยุกต์ พัฒนาให้เหมาะสมกับการน าไปประกอบ
กิจกรรมการเรียนรู้ของตนเอง โดยจ าเป็นต้องมีค าชีแ้จงและให้เหตผุลในการจัดท า ทัง้นีก้ารเขียน
รายงานผลการใช้อาจเป็นในรูปแบบงานวิจัย 5 บท เพราะเป็นเคร่ืองบ่งชีถ้ึงคุณภาพของงาน
วิชาการได้อยา่งแท้จริง 

2) รายงานการศึกษาค้นคว้าท่ีน าไปใช้ประกอบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่ง
รายงานการศึกษาดังกล่าวเป็นรายงานเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลของผู้
ขอรับการประเมิน สามารถน าไปใช้จดักิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบการสอน การจัดท าสือ่การสอน 
นวตักรรม การวดัและการประเมินผลทางการศึกษา ในปีการศึกษาท่ีขอรับการประเมิน เช่น การ
จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั กระบวนการคิด การจัดกิจกรรมพฒันาผู้ เรียน ด้วย
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การอาศัยการค้นคว้า การอ้างอิงท่ีถูกต้องตามหลกัวิชาการ มีความทนัสมัย มีเนือ้หาท่ีถูกต้อง 
ครบถ้วน สมบูรณ์ ตรงตามหลกัวิชาการ 

3) รายงานการศึกษาผู้ เรียน เป็นรายงานในลกัษณะการศึกษาผู้ เรียนเป็น
รายบุคคล หรือรายกลุ่ม ท่ีผู้ ขอรับการประเมินต้องการศึกษา แก้ปัญหา หรือต้องการพัฒนา  
ด้วยการศึกษาถึงภูมิหลัง จุดเด่น จุดด้อย ตลอดจนความสามารถอย่างเป็นระบบและมี
กระบวนการแก้ไขอยา่งเป็นระบบ มีการพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง กระทัง่สิน้สดุกระบวนการแล้วน ามา
เขียนเป็นรายงานการศกึษาผู้ เรียนเป็นรายบุคคล (Case Study) 

4) รายงานการวิจัยในชัน้เรียน เป็นรายงานการแก้ไขปัญหาในชัน้เรียนโดย
อาศยัการศึกษาค้นคว้า การวิเคราะห์ปัญหา การค้นหาแนวทางในการแก้ปัญหา และการลงมือ
แก้ปัญหาอยา่งเป็นระบบกบัผู้ เรียนท่ีครูผู้สอนท าการสอน โดยจะสอนในเวลาปกติหรืออาจใช้นอก
เวลาซึง่สามารถท าได้  

5) รายงานโครงการและการประเมินโครงการ ซึง่เอกสารทางวิชาการดงักลา่ว
จ าเป็นต้องสอดคล้องกับสาขาวิชาท่ีผู้ขอรับการประเมินเป็นผู้ คิดริเร่ิมเขียนโครงการอย่างมีล าดบั
ขัน้ตอนน าเสนอต่อหัวหน้าสถานศึกษา และด าเนินโครงให้แล้วเสร็จในปีท่ีขอรับการประเมิน  
การเขียนรายงานโครงการและประเมินโครงการนัน้ ผู้ขอรับการประเมินต้องเขียนในลกัษณะการ
เขียนรายงานโครงการ หากเป็นโครงการท่ีด าเนินในปีท่ีผ่านมา และต้องด าเนินการอย่างตอ่เน่ือง
ในปีท่ีขอรับการประเมินจะต้องเป็นโครงการท่ีมีการด าเนินการและมีการสรุปผลปีท่ีขอรับการ
ประเมินด้วยจึงจะถือว่าโครงการนัน้สามารถน ามาเป็นเอกสารทางวิชาการได้ ซึ่งกรรมการชุดท่ี
ประเมินผลงานทางวิชาการ ต้องพิจารณาผลงานท่ีเกิดขึน้ในปีท่ีขอรับการประเมินได้ 

6) รายงานการศึกษาผลงานของผู้ เรียน รายงานลักษณะนีเ้ป็นผลงานใน
ลกัษณะการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ผลงานของผู้ เรียนท่ีเกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้
ขอรับการประเมิน เช่น รายงานโครงงานของผู้ เรียนท่ีมีประโยชน์ มีการเผยแพร่จนเป็นท่ียอมรับ 
หรือผลงานสิ่งประดิษฐ์ของผู้ เรียนท่ีสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้  หน่วยการเรียนรู้  ผู้ ขอรับ 
การประเมินน าผลงานของผู้ เรียนหรือชิน้งาน สิ่งประดิษฐ์ มาวิเคราะห์ว่าเป็นผลงานลกัษณะใด 
ประเภทใด ซึ่งผู้ เรียนสามารถแสดงซึ่งความรู้ ทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ ทกัษะกระบวนการคิด 
เจตคติ อยา่งไร เพียงใด แล้วน ามาเขียนเป็นรายงานให้ถกูต้องตามหลกัวิชาการ 

7) ผลงานอ่ืนท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ หมายถึง 
เอกสารทางวิชาการอ่ืน ๆ ท่ีผู้ขอรับการประเมินได้คิดสร้างสรรค์ น าไปใช้ประโยชน์เพื่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ในสาขาวิชาของผู้ รับการประเมินท่ีไม่ใช่รายการท่ีกลา่วไว้ข้างต้น 
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จากการศึกษาแนวคิดและมโนทัศน์เก่ียวกับการพัฒนาผลงานทางวิชาการพบว่า 
ผลงานทางวิชาการนัน้เป็นรายงานการศึกษา ค้นคว้า การวิจัยในชัน้เรียน หรือผลงานอ่ืนท่ีมี
จุดมุ่งหมายเพื่อแก้ปัญหาด้านการเรียนของนักเรียนซึ่งสอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้  
มีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และองค์ความรู้ เพื่อน าไปสู่การแก้ปัญหาและการพัฒนาผู้ เรียน  
ซึ่งผลงานทางวิชาการแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ 1) ผลงาน งานแต่งเรียบเรียง งานแปลหนังสือ 
หรือบทความทางวิชาการ 2) ผลงานวิจัย และ 3) ผลงานทางวิชาการอ่ืน ๆ เช่น สือ่ นวตักรรมทาง
การศึกษา เอกสารประกอบการสอน เป็นต้น ซึ่งลักษณะของผลงานทางวิชาการท่ีดีจะต้องมี  
ความถกูต้อง ทนัสมยั และก่อให้เกิดประโยชน์ นอกจากผลงานทางวิชาการแล้ว ในการขอประเมิน
เพื่ อ เลื่อนวิทยฐานะจะต้องส่งเอกสารงานวิชาการประกอบด้วย แผนการจัดการเรียน รู้  
สือ่ นวตักรรม สิ่งประดิษฐ์ รายงานการศกึษาค้นคว้าท่ีน าไปใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
รายงานการศกึษาผู้ เรียน รายงานการวิจยัในชัน้เรียน เป็นต้น ทัง้นีผ้ลงานทางวิชาการและเอกสาร
ทางวิชาการจะต้องถกูน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตอ่การพฒันาผู้ เรียน ให้ผู้ เรียนได้พฒันาเป็นบุคคล
ท่ีสมบูรณ์ทัง้ด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสงัคม  

ผู้ วิจัยน าแนวคิดและมโนทัศน์เก่ียวกับผลงานทางวิชาการท่ีดี การพัฒนาผลงาน 
ทางวิชาการมาเป็นแนวทางในศึกษากระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ ซึ่งเร่ิมต้นจาก  
แรงบนัดาลใจและการสัง่สมประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ การแสวงหาเทคนิค วิ ธีการใหม่ ๆ 
มาใช้ในการสอนและแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ ตลอดจนการพฒันานวตักรรมและการรายงานผล 
การพฒันานวตักรรมการเรียนรู้ของครูเช่ียวชาญพิเศษ  

 
เอกสารเกี่ยวกับการวิจัยเชิงคุณภาพแบบชีวประวัติ (Biographical Study) 

1. มโนทศัน์เก่ียวกับการวิจัยเชิงคุณภาพแบบชีวประวัต ิ
รูปแบบของวิจัยเชิงคณุภาพนัน้มีหลากหลายขึน้อยูก่ับแนวคิดของผู้แบง่ การวิจัยใน

ครัง้นีผู้้วิจยัขอน าเสนอแนวคิดของ Cresswell (2003) ท่ีแบ่งรูปแบบของวิจยัเชิงคุณภาพออกเป็น 
5 รูปแบบ ได้แก่ วิจัยเชิงคุณภาพแบบชาติพันธ์ุวรรณา (Ethnographic research) วิจัยเชิง
คุณภาพแบบสร้างทฤษฎีจากข้อมูล (Grounded theory research) วิจัยเชิงคุณภาพแบบ
ก ร ณี ศึ ก ษ า  (Case study research)  วิ จั ย เ ชิ ง คุ ณ ภ า พ แ บ บ ป ร า ก ฏ ก า ร ณ์ วิ ท ย า
(Phenomenological research) และการวิจัยเชิงคณุภาพแบบเลา่เร่ืองราว (Narrative research) 
(ขจรศกัด์ิ  บวัระพนัธ์. 2554) 

องอาจ  นยัพฒัน์ (2549) กลา่ววา่ ประเภทหรือรูปแบบของการศึกษาตามแบบแผน
ดั ง้ เดิม ท่ี ได้ รับความนิยมน ามาใช้  (Traditions) ในการแสวงหาความ รู้ความจ ริงทาง 
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พฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ การศึกษาชีวประวัติ  (Biography) การวิจัยเชิง
ปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenology) การวิจัยเชิงชาติพันธ์ุวรรณา (Ethnography) การศึกษา
แบบสร้างสรรค์ทฤษฎีฐานราก (Grounded theory) และการศกึษาเฉพาะกรณี (Case study)  

การวิจยัในครัง้นีมี้ความมุ่งหมายเพื่อศกึษาชีวประวติัและผลงานของครูผู้ มีวิทยฐานะ
ครูเช่ียวชาญพิเศษ ดงันัน้ผู้วิจยัจึงขอน าเสนอรายละเอียดเก่ียวกบัการศกึษาชีวประวติั ดงันี ้

องอาจ  นัยพฒัน์ (2549) กลา่วว่า การศึกษาชีวประวติั เป็นการศึกษาเร่ืองราว
หรือประวติัชีวิตของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีประวติัหรือ “เกร็ด” ชีวิตน่าสนใจ เช่น นกัธุรกิจผู้ มี
ช่ือเสียงท่ีมีวุฒิการศึกษาแค่เพียงระดบัประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยมีนกัวิจัยเป็นผู้ท าการศึกษาและ
ถ่ายทอดเร่ืองราวของบุคคลผู้ เป็นเจ้าของประวัติชีวิตในลกัษณะการเล่าเร่ืองไปยงัผู้ อ่านท่ีสนใจ 
ใคร่รู้ การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพรูปแบบนีต้้องอาศัยข้อมูลหลกัฐานจากค าบอกเลา่โดยตรงผ่าน
ทางวาจา หรืออนุทินชีวิตของบุคคลผู้ เป็นเจ้าของประวัติชีวิตเอง ค าบอกเล่าของบุคคลใกล้ชิด 
รวมทัง้วสัดุจดหมายเหตุ (archival material) หรือเอกสารหลกัฐานร่องรอยประเภทอ่ืน ๆ ดังนัน้  
จึงกลา่วได้ว่า การวิจัยเชิงคุณภาพรูปแบบนีมี้จุดมุ่งหมายไปท่ีการส ารวจเร่ืองราวชีวิตของบุคคล  
ใด ๆ แบบเจาะลกึ (In-depth exploration) เพื่อให้เห็น “ภาพ” วิถีชีวิตของบุคคลอย่างละเอียดลุม่
ลกึหลายแง่มุมตามการตีความของนกัวิจัยและ/หรือผู้ เป็นเจ้าของประวติัชีวิต โดยอาศัยข้อมูล
หลกัฐานท่ีเก่ียวข้องเช่ือมโยงกับเร่ืองราวหรือประวติัชีวิต (Life story or life history) ของบุคคล 
ใด ๆ ท่ีน่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลหลกัฐานท่ีมีเนือ้หาสาระบรรยายรายละเอียดในช่วง
เหตุการณ์ท่ีเป็นจุดผนัเปลี่ยนในชีวิต เช่น ช่วงเวลาการประสบความส าเร็จหรือล้มเหลวในการท า
การค้าของนกัธุรกิจ ผู้ มีช่ือเสยีง เป็นต้น 

ขจรศักด์ิ  บัวระพันธ์ (2554) กล่าวว่า การวิจัยเชิงคุณภาพแบบเล่าเร่ืองราว 
(Narrative research) ตัง้อยู่บนแนวคิดท่ีว่า ความรู้และความหมายตา่ง ๆ แฝงอยู่ในเร่ืองราวชีวิต
ของบุคคลท่ีสามารถถ่ายทอด เก็บรักษา และน ากลบัคืนมาได้ นักวิจัยจะท าหน้าท่ีเป็นผู้ เล่า
เร่ืองราว (narrator) ให้แก่ผู้ อ่านงานวิจัยได้เข้าใจ ส่วนผู้ อ่านงานวิจัยจะเป็นผู้ ฟัง (Audience)  
การวิจัยเชิงคุณภาพแบบเลา่เร่ืองราวเป็นการวิจัยท่ีนกัวิจัยศึกษาชีวิตของบุคคลหรือกลุม่บุคคล 
แล้วเขียนเลา่เร่ืองราวตามล าดบัเวลา โดยในตอนท้ายของเร่ืองราวท่ีเลา่นี ้นกัวิจยัมักจะผนวกชีวิต
ของตนเองเข้ากับ ชี วิตของผู้ เข้า ร่วม เข้า ร่วมงานวิจัยในลักษณ ะการเล่าเร่ืองราวร่วม 
(Collaborative narrative) ในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ ท่ีนักวิจัยได้เข้าไปมีส่วนในชีวิตของผู้ เข้าร่วมการ
วิจัยนัน้มีเร่ืองราวอะไรเกิดขึน้ และนักวิจัยรู้สึกอย่างไร ส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพแบบเล่า
เร่ืองราวอาจแบง่ได้เป็น 2 ชนิด ดงันี ้
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1) การวิจยัเชิงคณุภาพแบบชีวประวติั (Biographical Study) เป็นการวิจยัท่ี
นกัวิจยัเขียนเลา่เร่ืองราวชีวิตของบุคคลอ่ืนให้ผู้อ่านได้รับรู้ 

2) การวิจยัเชิงคณุภาพแบบอตัชีวประวติั (Autobiographical Study) เป็น
การวิจยัท่ีผู้ เข้าการวิจยัเลา่เร่ืองราวชีวิตของตนเองให้ผู้อ่านได้รับรู้ อาจกลา่วได้วา่เป็นงานวิจัยท่ี
ผู้ให้ข้อมลูเป็นนกัวิจยัเอง 

สพุรรณี  ไชยอ าพร (2556) ได้กลา่วถึงการวิจยัเชิงคุณภาพวา่ เป็นกระบวนการ
ค้นคว้าวิจยั เพื่อท าความเข้าใจ บนพืน้ฐานของระเบียบวิธีอนัมีลกัษณะเฉพาะ ซึง่นกัวิจยัต้องสร้าง
ภาพ/ข้อมลูท่ีซบัซ้อนเป็นองค์รวม วิเคราะห์ข้อมลู และรายงานจากทศันะคนในอยา่งละเอียด ซึง่มี
วิธีการศึกษา 5 แบบ (Five Traditions) : 1) วิธีการศึกษาประวัติชีวิต (Life History Collective)  
2) วิธีการเชิงปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenological Approach) 3) วิธีการแบบสร้างทฤษฏีจาก
ข้อมูล(Grounded Theory Approach) 4) วิ ธีการศึกษาเชิงชาติพันธ์ุวรรณา (Ethnographic 
Approach) 5) วิธีการศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study Approach) ส าหรับวิธีการศึกษาประวัติ
ชีวิต (Life History Collective) นัน้เป็นการศึกษาเร่ืองราวประวัติชีวิตและประสบการณ์ชีวิตของ
บุคคลท่ีมีความแตกต่างหรือโดดเด่น หรือน่าสนใจ โดยผู้ วิจัยเป็นผู้ เล่าเร่ืองราวเพื่อสะท้อน  
ความจริงเก่ียวกบัชีวิตของบุคคลท่ีผู้วิจยัศกึษา 

งามพิศ  สัตย์สงวน (2558) กล่าวว่า การศึกษาพัฒนาการของบุคคลหรือ
การศึกษาชีวประวัติ  (Life history study) เน้นศึกษาประสบการณ์ ชีวิตของปัจเจกชนว่า  
คนแตล่ะคนแก้ปัญหาตา่ง ๆ อยา่งไร และเขาเติบโตมาได้อยา่งไรในสงัคมของเขา 

Jene  O.  Zinn (2004) กล่าวว่า การวิจัยแบบชีวประวติัเป็นกลยุทธ์ท่ีแตกต่าง
จากการวิจัยแบบอ่ืน ซึ่งเป็นการศึกษาแบบจ าเพาะเจาะจง เพื่อค้นหามุมมองใหม่  ๆ แล้วน ามา
สร้างแนวคิดหรือรูปแบบท่ีผู้วิจัยสนใจศึกษา น าเสนอในรูปแบบของการเลา่เร่ืองราว ซึ่งการวิจัย
แบบเลา่เร่ืองราวนัน้ นบัเป็นสว่นหนึ่งของการวิจัยเชิงคณุภาพ ซึ่งนิยมเก็บข้อมลูโดยการสมัภาษณ์ 
โดยมุ่งศึกษาคุณลกัษณะ บุคลิกภาพ หรือจุดพลกิผนัของชีวิต แล้วสะท้อนออกมาในรูปแบบของ
วาทกรรม ซึ่งสามารถกระท าได้ 2 รูปแบบ รูปแบบแรก คือ เป็นการศึกษาเพียงกรณี เดียว  
เน้นศึกษารูปแบบของบุคลิกภาพ ความแตกต่างของประสบการณ์   อีกรูปแบบหนึ่ง คือ  
เป็นการศึกษาพฤติกรรมท่ีมีความเฉพาะเจาะจง ความแตกต่าง แล้วเปรียบเทียบกับโครงสร้าง
บุคลกิภาพทัว่ไป 

Beverley  Hancock; Elizabeth  Ockleford; and Kate  Winderidge (2013) 
กล่าว่า การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพนัน้มีรูปแบบวิธีวิจัยหลายวิธี ได้แก่ การวิจัยกลุ่มชาติพันธ์ุ
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วรรณา (Ethnography) การวิจัยแบบสร้างทฤษฎีฐานราก (Ground theory) การวิจัยแบบสื่อ
ความหมายปรากฏการณ์ หรือปรากฏหารณ์วิทยา (interpretive phenomenological Analysis) 
การวิเคราะห์วาทกรรม (Discourse Analysis) การวิเคราะห์บทสนทนา (Conversation Analysis) 
การวิเคราะห์เร่ืองราว (Narrative Analysis) การวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) ส าหรับ 
การวิเคราะห์เร่ืองราวนัน้ มุ่งเน้นศกึษาเร่ืองราวประวติัชีวิต หรือเหตุการณ์ เพื่อน ามาสร้างรูปแบบ
ตามท่ีสะท้อนถึงบุคลกิภาพ ซึง่นิยมศกึษาจากกลุม่ตวัอยา่งขนาดเลก็ 

Jo  Moriarty (2011) กลา่วถึงการวิจัยเชิงคุณภาพแบบประวติัชีวิตและการวิจัย
แบบการสืบค้นเร่ืองราว (Life history and Narrative inquiry research) ว่า  เป็นการศึกษา
เร่ืองราวประวัติชีวิตของบุคคลส าคัญหรือบุคคลท่ีเป็นแบบอย่าง ตลอดจนประสบการณ์ชีวิตท่ี
ส าคญั แล้วน ามาสงัเคราะห์รูปแบบหรือแบบแผนของชีวิตของบุคคลท่ีผู้วิจยัศกึษา 

จากข้อความข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การศึกษาชีวประวติั เป็นการศึกษาเร่ืองราว
ชีวิตของบุคคลใดบุคคลหนึ่งท่ีมีความโดดเด่น หรือมีเร่ืองราวชีวิตท่ีน่าสนใจ เพื่อค้นหาความรู้ 
แนวคิด หรือความหมายต่าง ๆ ท่ีแฝงอยู่ในเร่ืองราวชีวิตของบุคคลนัน้ ๆ ซึ่งการศึกษาชีวประวัติ
แบ่งได้เป็น 2 รูปแบบ คือ การศึกษาชีวประวติั และการศึกษาอัตชีวประวติั ผู้วิจัยจึงน าแนวคิด
เก่ียวกับการศึกษาชีวประวติั มาใช้เป็นแนวทางในการศึกษาชีวประวติัของครูเช่ียวชาญพิเศษทัง้  
 3 คน  

2. จุดมุ่งหมายของการศึกษาชีวประวตั ิ
เน่ืองจากจุดมุ่งหมายและประเด็นค าถามของการวิจัยเป็นเคร่ืองชีทิ้ศทางและ 

แนวทางการสืบเสาะแสวงหาค าตอบของหวัข้อปัญหาการวิจัย ดงันัน้จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ี
นักวิจัยควรระบุจุดมุ่งหมายหรือประเด็นค าถามย่อย ๆ ของการวิจัยอย่างเจาะจงและชัดเจน  
เพื่อสื่อสารให้ผู้ เก่ียวข้องหรือสนใจติดตามรายงานการวิจัยทราบจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายของ
การศึกษาอย่างเด่นชัด ซึ่งสง่ผลให้ผู้อ่านรายงานการวิจัยสามารถเข้าใจและติดตามเนือ้หาสาระ
ทัง้หมดได้งา่ยและรวดเร็วขึน้  

การศกึษาวิจัยแบบชีวประวติันัน้ องอาจ  นยัพฒัน์ (2549) กลา่ววา่ เป็นการวิจัยเชิง
คุณ ภาพ ท่ี มี จุ ดมุ่ ง เน้ น ไป ท่ี กา รส า รวจ เ ร่ือ งราว ชี วิ ต ขอ งบุ คคล ใด  ๆ  แบบ เจ าะลึก  
(In-depth exploration) เพื่อให้เห็นภาพชีวิตของบุคคลอย่างละเอียดลุ่มลึกหลายแง่มุมตาม  
การตีความของนกัวิจัยหรือผู้ เป็นเจ้าของประวติั โดยอาศยัข้อมูลหลกัฐานท่ีเก่ียวข้องเช่ือมโยงกับ
เร่ืองราวหรือประวติัชีวิต (Life story or life history) ของบุคคลใด ๆ ท่ีสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ข้อมลูหลกัฐานท่ีมีเนือ้หาสาระบรรยายรายละเอียดในช่วงเหตกุารณ์ท่ีเป็นจุดเปลีย่นผนัในชีวิตของ
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บุคคล ในท านองเดียวกัน ขจรศักด์ิ  บวัระพนัธ์ุ ขจรศกัด์ิ  บัวระพันธ์ (2554) กลา่วว่าการศึกษา
ชีวประวติันัน้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพแบบเล่าเร่ืองราว (Narrative research) ซึ่งมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อท าความเข้าใจเร่ืองราวชีวิตของบุคคล หรือกลุม่บุคคล  ผู้วิจัยท าหน้าท่ีบอกเลา่เร่ืองราวท่ีได้
จากการศึกษาวิจัยให้ผู้อ่านงานวิจัยได้รับรู้เร่ืองราว ซึง่ตอนท้ายของเร่ืองราวท่ีเลา่นี ้นกัวิจยัมกัจะ
ผนวกชีวิตของตนเองเข้ากับชีวิตผู้ เข้าร่วมงานวิจัยหรือผู้ ให้ข้อมูลในลกัษณะการเลา่เร่ืองแบบร่วม 
(collaborative narrative) ในช่วงเวลาหนึ่ง ท่ีนกัวิจัยได้เข้าไปมีสว่นในชีวิตของผู้ เข้าร่วมการวิจัย
หรือผู้ให้ข้อมลูนัน้มีเร่ืองราวอะไรเกิดขึน้ และนกัวิจยัรู้สกึอยา่งไร 

3. วิธีด าเนินการวจิัยแบบการศึกษาชีวประวตัิ 
การศึกษาชีวประวัติเป็นรูปแบบหนึ่งของการวิจัยเชิงคุณภาพ ดั งนัน้วิ ธีการ

ด าเนินการวิจัยแบบการศึกษาชีวประวติัจึงมีความคล้ายคลึงกับรูปแบบการวิจัยเชิงคุณรูปแบบ  
อ่ืน ๆ ซึ่ง องอาจ  นัยพัฒน์ (2549)  ได้กล่าวถึงขัน้ตอนในการวิจัยแบบการศึกษาชีวประวัติไว้  
4 ขัน้ตอนดงันี ้

ขัน้ตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนลงสนาม เป็นการเก็บรวบรวมข้อมลู
เบือ้งต้นซึ่งเป็นการศึกษาพืน้ท่ีก่อนลงสนามจริง หรือก่อนการด าเนินการวิจัยภาคสนาม ผู้วิจัยได้
ศกึษาบริบทและเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ให้ข้อมลู ซึ่งนบัว่าเป็นการเก็บรวบรวมข้อมลูหลกัฐานโดย
อาศยัการศึกษาทบทวนเอกสารและบนัทึกท่ีอยูใ่นรูปวสัดตีุพิมพ์ รวมทัง้วตัถหุลกัฐานและร่องรอย
ท่ีอยูใ่นรูปวสัดไุม่ตีพิมพ์ตา่ง ๆ ซึ่งมีเนือ้หาสาระที่เก่ียวข้องกบัจุดมุ่งหมายของการวิจยัและประเด็น
ค าถามของการวิจยัท่ีผู้วิจยัต้องการสบืค้นหาค าตอบ เอกสารและบนัทกึท่ีกลา่วถึงในท่ีนีเ้ป็นสิ่งท่ี
น ามาสื่อความหมายอย่างกว้าง ๆ ครอบคลมุถึงแหลง่ข้อมูลหลกัฐานประเภทต่าง ๆ ท่ีมีอยู่แล้ว
โดยทัว่ไปในองค์กร ชุมชน หรือสงัคม ซึง่การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการนีบ้างครัง้อาจถกูเรียกว่า 
การวัดค่ าแบบ ไร้ปฏิ กิ ริยาห รือแบบ ไม่ รบกวนความ เป็ นปกติของสิ่ ง ท่ี ท าการศึกษ า 
(Unobtrusive/Nonreactive measures) ซึ่งจ าแนกออกได้เป็น 4 ประเภท ดังนี  ้(Bogdan & 
Biklen. 2003; Mcmilan & Schumacter. 1997; Merriam. 1998 อ้างถึงใน องอาจ  นัยพัฒน์. 
2549) 

1. เอกสารส านกังานหรือบนัทกึทางราชการ (official document/record) 
ได้แก่ เอกสาร ส าเนาเอกสาร และบนัทกึส าคญัท่ีเจ้าพนกังานผู้ มีอ านาจเต็มในหน้าท่ีได้รับรอง 
รวมทัง้ท่ีจดัท าขึน้และเก็บรวบรวมไว้อยา่งตอ่เน่ืองโดยเจ้าหน้าท่ีหรือพนกังานขององค์กร ชุมชน 
หรือสงัคม ได้แก่ เอกสารภายในส านกังาน (internal papers) เอกสารท่ีเปิดเผยตอ่สาธารณชน 
(public documents) บนัทกึและแฟม้ประวติัสว่นบุคคลอยา่งเป็นทางการ  



  51 

2. เอกสารสว่นบุคคล (Personal document) เป็นเอกสารแบบเร่ืองเลา่หรือ
เร่ืองบรรยายส่วนบุคคลท่ีจัดท าขึน้โดยตัวผู้ เล่าเร่ืองเองหรือบุคคลอ่ืนท่ีกระท าตามค าบอกจาก 
ตวัผู้ เลา่ (First-person narrative) เอกสารแบบนีมี้ลกัษณะเป็นการพรรณนารายละเอียดเก่ียวกับ
การท ากิจกรรมหรือการด าเนินชีวิตประจ าวัน การพบเหตุการณ์ส าคัญหรือประสบการณ์ชีวิต
ในช่วงระยะหนึ่ง ๆ รวมทัง้การถ่ายทอดความเช่ือและทัศนะของบุคคลผู้ เล่า เช่น อัตชีวประวัติ 
(Autobiography) อนทิุนชีวิต (Diary) บนัทึกประวติัชีวิตโดยสงัเขป (Resume or vitae) ค าเทศนา 
(Sermon) ค าปาฐกถา ค าปราศรัย หรือค าบรรยาย (Lecture) แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
บนัทึกการสอนของครู และบันทึกการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ เรียน ซึ่งการศึกษาทบทวนเอกสาร
สว่นบุคคลนี ้มีจุดมุ่งหมายส าคญัคือ เพื่อให้ได้ข้อมลู หลกัฐาน ท่ีสะท้อนหรือบง่ชีค้วามหมายของ
เร่ืองราวการด าเนินชีวิต รวมทัง้ประสบการณ์และความรู้สกึนึกคิดของบุคคล ซึ่งข้อมูล หลกัฐาน 
ในสว่นนี ้อาจไม่ได้มาจากการสงัเกตการณ์กระท าหรือพฤติกรรมของบุคคลผู้นัน้ท่ีแสดงออกมา
โดยตรง  ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการท าความเข้าใจพฤติกรรมของบุคคลนัน้ได้อย่างลุ่มลึกและ  
หลายแงม่มุ 

3. วัตถุหลกัฐานทางกายภาพ (Physical trace evidence) เป็นวัตถุสิ่งของ 
(Object) และเคร่ืองหมายสญัลกัษณ์ (Symbol) ใด ๆ ท่ีบุคคลในองค์กร ชุมชนหรือสงัคมใด ๆ เป็น
ผู้ประดิษฐ์ขึน้ด้วยฝีมือตามความเช่ือ ค่านิยม หรือประเพณีวัฒนธรรมของบุคคลในชุมชนนัน้ 
โดยทัว่ไปนกัมานษุยวิทยามักนิยมเรียกวตัถุหรือหลกัฐานทางกายภาพเหลา่นีว้่า วตัถสุิ่งประดิษฐ์
ทางวฒันธรรม (material culture) ในขณะท่ีต ารวจหรืออัยการนิยมเรียกว่า วตัถุพยานหลกัฐาน 
(Material evidence) เช่น วี ดิทัศน์หรือภาพยนตร์ โล่ห์ เกียรติยศ เหรียญตรา ถ้วยรางวัล 
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ อุปกรณ์ทางการศึกษา ตลอดจนเอกสารประกอบการสอนท่ีครูเช่ียวชาญ
พิเศษสร้างขึน้  

4. ร่องรอยหลกัฐานทางกายภาพ (Physical trace evidence) เป็นร่องรอย
หลกัฐานท่ีบง่ชีก้ารช ารุดสกึกร่อนหรือสกึหรือของวตัถตุ่าง ๆ (Erosion) รวมทัง้สว่นท่ีเหลือตกค้าง
หรือเพิ่มเติมเข้ามาจากสิ่งท่ีเคยมีอยู่ตามสภาวการณ์ปกติ เช่น รอยช ารุดฉีกขาดของเอกสาร 
หนงัสอื รอยขีดเขียนบนวสัดตุา่ง ๆ  

การศึกษาทบทวนเอกสารและบันทึกเพื่ อสืบ ค้น ข้อมูลส าหรับการวิจัย  
มีกระบวนการด าเนินงานตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

1) สบืค้นหาแหลง่เอกสาร วตัถหุรือร่องรอยหลกัฐาน เป็นขัน้ตอนการส ารวจ
หาแหลง่เอกสารและบนัทกึ รวมทัง้วตัถ ุและร่องรอยหลกัฐานตา่ง ๆ วา่มีอยู ่ณ บริเวณสถานท่ีใด 
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จดัเก็บหรือมีอยูใ่นลกัษณะใด และท าอยา่งไรจึงจะเข้าถึงแหลง่ท่ีมาของเอกสาร วตัถ ุหรือร่องรอย
หลกัฐานนัน้ 

2) แยกแยะรายการเอกสาร วตัถแุละร่องรอยหลกัฐาน เป็นขัน้ตอนแยกแยะ
รายการเอกสาร วตัถ ุและร่องรอยหลกัฐานตา่ง ๆ ท่ีได้ค้นพบจากแหลง่ท่ีผู้วิจยัสบืค้น 

3) จัดท าบัญชีรายการเอกสาร วัตถุ และร่องรอยหลักฐาน ผู้ วิจัยต้องท า  
การลงรหสั จดัท าบญัชีรายการและเขียนค าบรรยายโดยยอ่ของเอกสาร วตัถุ หรือร่องรอยหลกัฐาน 
พร้อมกนันีผู้้ วิจยัต้องถ่ายเอกสาร ท าส าเนาเอกสาร วตัถ ุและร่องรอยหลกัฐาน ถ่ายรูปหรือวีดิทศัน์ 
เพื่อให้อยู่ในรูปแบบท่ีสะดวกต่อการค้นคืน (retrievable form) เม่ือผู้ วิจัยต้องการเข้าถึงข้อมูล
หลกัฐานอยา่งรวดเร็วในขัน้ตอนของการวิเคราะห์ข้อมลู 

หลงัจากเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนลงสนามแล้ว จึงท าการติดต่อกับผู้ ให้ข้อมูล เพื่อ
สร้างสมัพนัธภาพท่ีดีระหวา่งผู้ให้ข้อมลูและผู้วิจยั 

ขัน้ตอนที่  2 การลงสนาม (Entry to the field) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งใน
การลงสนามนัน้มีก าหนดบทบาทผู้ วิจัยไว้ดังนี ้1) ผู้ วิจัยจะต้องท าตนเองให้คุ้ นเคยกับบุคคล 
สถานท่ี สถานการณ์ สภาพการณ์ สิ่งแวดล้อมท่ีต้องการศึกษาโดยคร่าว ๆ 2) ผู้วิจัยจ าเป็นต้อง
ชีแ้จงและแนะน าตนเองกับสมาชิกหรือบุคคลท่ีต้องการศึกษา 3) ผู้วิจัยจะต้องแสดงบทบาทให้
สอดคล้องกับท่ีได้ชีแ้จงไว้ ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล (Collecting Data) กระบวนการ
ศึกษาวิจัยแบบการศึกษาชีวประวัติจะมีลกัษณะการด าเนินงานท่ีต่อเน่ืองและมีลกัษณะของ 
การเหลือ่มล า้ เช่น การเก็บข้อมลูนีจ้ะเร่ิมตัง้แตผู่้วิจยัได้ย่างก้าวเข้าสูส่ภาพการณ์นัน้ ผู้วิจยัจะเร่ิม
สงัเกตเก็บข้อมูลเบือ้งต้นง่าย ๆ อาจจะเป็นลกัษณะสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เช่น ลกัษณะ 
การจดัโต๊ะเรียน ม้านัง่ โต๊ะครู การจัดบอร์ด นอกจากนีอ้าจสงัเกตลกัษณะของบุคคลโดยทัว่ ๆ ไป 
เป็นต้น เทคนิคในการเก็บข้อมูลของกระบวนการศึกษาวิจยัแบบการศึกษาชีวประวติัควรมีวิธีการ
หลกัอยา่งน้อย 3 ดงันี ้ 

1) การสมัภาษณ์ (Interview) เป็นวิธีการเก็บข้อมูลท่ีส าคัญอีกอย่างหนึ่ง 
ลกัษณะของการสัมภาษณ์นัน้ควรจะแบ่งออกมาในลักษณะของการสนทนา (Conversation) 
มากกว่าท่ีจะเป็นการสมัภาษณ์ตามรูปแบบท่ีเราคุ้นเคย แต่เป็นการแลกเปลี่ยนความคิด ข้อมูล 
ประสบการณ์ระหว่างผู้ วิจัยกับสมาชิกของสงัคมมากกว่าจะเป็นการสมัภาษณ์ท่ีผู้วิจัยเป็นฝ่าย
ป้อนค าถามต่าง ๆ และรอรับค าตอบจากผู้ถูกสมัภาษณ์ ลกัษณะของค าถามจะเปลี่ยนไปตาม
เหตุการณ์และบุคคล ในการสัมภาษณ์นีอ้าจจะจัดรูปแบบทัง้ลักษณะเป็นทางการ (Formal 
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Interview) และไม่ เป็นทางการ (Informal Interview) ทั ง้ นี ข้ึ น้อยู่กับบุคคลและเหตุการณ์  
ซึง่กระบวนการในการสมัภาษณ์ สามารถจ าแนกขัน้ตอนส าคญัได้ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1.1) การเตรียมการเตรียมความพร้อม เป็นขัน้จัดเตรียมข้อค าถามใน 
การสมัภาษณ์ การก าหนดสถานท่ีสมัภาษณ์ การติดต่อกลุม่ผู้ให้ข้อมลูท่ียินดีให้การสมัภาษณ์ผา่น
ทางโทรศัพท์ หนังสือส าคัญท่ีออกให้โดยมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการแนะน าตนเองของผู้ วิจัย  
และแจ้งจุดมุ่งหมายของการสมัภาษณ์ ตลอดจนนัดหมายวันเวลาสมัภาษณ์ และเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์บนัทกึข้อมูลหลกัฐานท่ีจะใช้ประกอบการสมัภาษณ์ รวมทัง้สว่นท่ีเก่ียวข้องกับการเตรียม
ตวัการเตรียมตัวของนักวิจัยในฐานะเป็นผู้สมัภาษณ์เอง เช่น การศึกษาสถานท่ี ประวัติโดยย่อ 
และบุคลิกลกัษณะของผู้ ให้ข้อมูลผ่านการสมัภาษณ์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับตัวและใช้
ถ้อยค าขณะสมัภาษณ์ได้อยา่งเหมาะสม  

1.2) การเข้าสูก่ารสมัภาษณ์และกลุม่ผู้ ให้ข้อมูล เป็นขัน้ตอนของการเดิน
ทางเข้าสู่สถานท่ีท่ีจะท าการสัมภาษณ์ และแนะน าตนเองต่อผู้ ให้ข้อมูล ผู้ วิจัยในฐานะผู้ ท า  
การสมัภาษณ์จะต้องปรับตวัให้คุ้นเคยกบัสถานท่ีอยา่งรวดเร็ว ตลอดจนต้องสรรค์สร้างบรรยากาศ
ให้เป็นกันเองด้วยการสนทนากับผู้ ให้ข้อมูลด้วยเร่ืองทั่วไปก่อน จากนัน้จึงบอกจุดมุ่งหมายใน  
การสมัภาษณ์ พร้อมทัง้ให้ค าสญัญาจะเก็บข้อมูลหลกัฐานท่ีได้จากการสมัภาษณ์ไว้เป็นความลบั 
และในกรณีท่ีมีการบนัทึกค าให้สมัภาษณ์ด้วยเคร่ืองบนัทึกเสียง จะต้องแจ้งและขออนุญาตจาก
ผู้ให้ข้อมลูรับทราบก่อน และเม่ือผู้ให้ข้อมลูอนญุาต ผู้วิจยัจึงจะใช้เคร่ืองบนัทกึเสยีงได้ 

1.3) การสมัภาษณ์และบนัทกึข้อมลู เม่ือบรรยากาศในการสมัภาษณ์เป็น
กันเองดีแล้ว นกัวิจัยจึงเร่ิมต้นสมัภาษณ์ตามหลกัการสมัภาษณ์ท่ีดีดงัต่อไปนี ้1) ใช้ค าถามท่ีได้
จัดเตรียมไว้ล่วงหน้าเป็นแนวทางในการสมัภาษณ์ 2) ใช้ถ้อยค าส านวนภาษาท่ีง่ายต่อการสื่อ
ความหมายเพื่อท าความเข้าใจของผู้ ให้ข้อมูล โดยค านึงถึงวุฒิภาวะ อายุ และระดบัการศึกษา 
นอกจากนีจ้ะต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับประเด็นค าถามการวิจัยท่ีต้องการค้นหาค าตอบ  
3) หลีกเลี่ยงการตัง้ค าถามชีน้ า (Leading questions) ค าถามซ า้ซ้อน (Multiple questions) 
ค าถามท่ีตอบใช่หรือไม่ใช่ (Yes or No question) 4) เป็นผู้ รับฟังท่ีดี ผู้วิจัยจะต้องตัง้ใจรับฟังและ
ติดตามถ้อยค าให้สมัภาษณ์ของผู้ ให้ข้อมูลด้วยความสนใจ มีการสบตากับผู้ ให้ข้อมูลเป็นระยะ ๆ 
อย่างเหมาะสม 5) ใช้ปฏิภาณไหวพริบในการสอบถามสืบเสาะหาข้อมูลหลักฐานการวิจัยท่ี
ต้องการ และใช้ศิลปะในการขัดจังหวะผู้ ให้ข้อมูลโดยปราศจากความรู้สึกเสียหน้า เขินอาย  
หรือขาดความมั่นใจในการแสดงความคิดเห็น หรือใช้ข้อมูลหลกัฐาน เม่ือเห็นวา่ตอบข้อค าถามท่ี
ใช้ในการสมัภาษณ์ไม่ตรงประเด็น 6) กลา่วยืนยนักับผู้ ให้ข้อมลูผา่นทางการสมัภาษณ์ เพื่อให้เกิด
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ความรู้สกึมัน่ใจวา่ข้อมูลหลกัฐานท่ีได้รับการเปิดเผยเป็นเร่ืองพิเศษเฉพาะตวัท่ีผู้วิจยัเก็บรักษาไว้
เป็นความลบัอยา่งดี เพื่อให้ผู้ให้ข้อมลูคลายความวิตกกงัวลและเต็มใจในการให้ข้อเท็จจริงตา่ง ๆ 
7) จดบนัทึกสีหน้า ทา่ทาง และอากัปกริยาต่าง ๆ ( Nonverbal behavior ) ของผู้ ให้ข้อมูล ควบคู่
กบัถ้อยค าให้สมัภาษณ์เพื่อประกอบการพิจารณา วิเคราะห์ และตีความหมายของข้อมลูหลกัฐาน
ท่ีได้จากการสมัภาษณ์ การจดบนัทกึควรกระท าอยา่งเหมาะสม ไม่มุ่งเน้นเฉพาะจดมากเกินไปจน
ท าให้ผู้ ให้ข้อมูลเกิดความอึดอัด ผู้ วิจัยอาจใช้วิธีการจดบันทึกเฉพาะค าหลกัหรือใจความส าคัญ
เพื่อปอ้งกนัการหลงลมื แล้วรีบเขียนบรรยายรายละเอียดทนัทีเม่ือโอกาสเอือ้อ านวย 

2) การสงัเกต (Observation) ส าหรับการสงัเกตนีมี้หลายรูปแบบ แต่ท่ีเป็น
หวัใจของการศึกษาแบบชีวประวติั คือ การเข้าไปอยู่ในสนามท่ีศึกษาเพื่อท าการศึกษาวฒันธรรม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเป็นอยู่ ความเช่ือ การด าเนินชีวิตต่าง  ๆ อย่างละเอียดลุ่มลึก 
(Intensive Field Work) ซึง่ผู้วิจยัจะต้องสงัเกตไว้ 6 ประเภท ดงันี ้

2.1) สถานท่ี/บริบทแวดล้อมทางกายภาพ (Physical setting/context) 
ได้แก่ การสงัเกตสภาพของสิ่งแวดล้อมทางกายภาพโดยทั่วไปว่ามีสภาพหรือลกัษณะอย่างไร  
มีวตัถสุิง่ก่อสร้าง ทรัพยากร และเทคโนโลยีอะไรบ้างท่ีอยูใ่นสถานท่ีท าการสมัภาษณ์ มีการจดัแบ่ง
พืน้ท่ีเป็นสว่นต่าง ๆ อย่างไร และมีลกัษณะของอาณาบริเวณโดยรอบสถานท่ีท าการสมัภาษณ์  
มีการแบ่งพืน้ท่ีส่วนต่าง ๆ อย่างไร และมีสภาพแวดล้อมของอาณาบริเวณโดยรอบสถานท่ี 
ท าการสมัภาษณ์ 

2.2) ผู้ มีส่วนร่วม (Participant) ได้แก่ การพรรณนาว่าใครเป็นผู้ มีส่วน
ร่วมในฉาก (Scene) หรือสถานการณ์ระหวา่งท่ีท าการสมัภาษณ์ ผู้ มีสว่นร่วมมีจ านวนก่ีคน รวมทัง้
แตล่ะคนมีบทบาทอยา่งไร  

2.3) แบบแผนการกระท าและปฏิสมัพนัธ์ (Activities and interactions) 
ได้แก่ การสงัเกตว่ามีการกระท าหรือพฤติกรรมอะไรบ้างท่ีเกิดขึน้อย่างเป็นกระบวนการต่อเน่ือง  
จนเป็นแบบแผน เช่น คา่นิยม ขนบธรรมเนียม บรรทดัฐาน หรือกฎเกณฑ์ของผู้ ให้ข้อมลูท่ีผู้วิจยัท า
การสมัภาษณ์ 

2.4) การสนทนา (Conversation) ได้แก่ การสงัเกตเก่ียวกับเนือ้หาสาระ
ท่ีอยู่ในถ้อยค าสนทนาระหว่างบุคคลในฉากหรือสถานท่ีท าการสมัภาษณ์ รายละเอียดท่ีอยู่ใน
ถ้อยค า วลี หรือประโยค รวมทัง้บทสรุปในการสนทนา ความหมาย ตลอดจนจังหวะการพูด  
การน่ิงเงียบ และอากปักริยาตา่ง ๆ ในขณะท่ีสนทนาหรือสมัภาษณ์ 
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2.5) ปัจจัยเร้น (Subtle factors) ได้แก่ แบบแผนการกระท าทัง้ท่ีเกิดขึน้
อย่างเป็นทางการและไม่ได้วางแผนไว้ ความหมายโดยนัยท่ีแฝงอยู่ในถ้อยค าหรือส านวนทาง
ภาษาและสญัลกัษณ์ใด ๆ ท่ีปรากฏบนสิ่งประดิษฐ์ทางวฒันธรรม (artifact) และการสนทนาท่ี
ไม่ใช่ถ้อยค าส านวนทางภาษา เช่น การแตง่กาย และร่องรอยชีแ้นะตา่ง ๆ  

2.6) พฤติกรรมของผู้วิจยั (Your own behavior) เน่ืองจากผู้วิจยัเป็นสว่น
หนึ่งของฉากท่ีท าการสมัภาษณ์และสงัเกต ดงันัน้ ผู้วิจยัต้องสงัเกตบทบาทของตวันกัวิจัยเองวา่มี
สภาพ ลกัษณะ สภาวะทางร่างกายและจิตใจเป็นอย่างไรในขณะท่ีท าการสมัภาษณ์ มีความรู้สกึ
อยา่งไรกบัสิง่ท่ีอยูใ่นฉาก ผู้วิจยัพดูอะไรบ้างและท าอะไรบ้าง มีแนวคิดหรือความเช่ืออะไรบ้างท่ีอยู่
ในตัวของผู้ วิจัยในขณะท าการสังเกตการกระท า พฤติกรรมหรือเหตุการณ์ใดท่ีเกิดขึน้ในฉาก
ระหว่างลงพืน้ท่ีภาคสนามเพื่อท าการสมัภาษณ์ ซึ่งในระหว่างการสงัเกตก็ควรมีการจดบันทึก
ข้อมลูหรือสิ่งท่ีสงัเกตได้ โดยข้อมูลท่ีผู้วิจยัต้องค าถึงในการจดบนัทกึท่ีส าคญัมีดงันี ้1) ข้อมลูต้องมี
ลกัษณะเจาะจง (specific) และตรงกบัจุดมุ่งหมายของการวิจยัเป็นหลกั 2) บนัทึกข้อมูลหลกัฐาน
ตา่ง ๆ อยา่งละเอียดลุม่ลกึและครบถ้วนทกุประเด็นค าถาม 3) พยายามแยกความรู้สกึล าเอียงหรือ
อคติส่วนตัว เพื่อให้ข้อมูลท่ีสังเกตได้มีความถูกต้องและน่าเช่ือถือ 4) บันทึกข้อมูลท่ีได้จาก 
การสงัเกตอย่างทันท่วงที เพื่อหลีกเลี่ยงการบิดเบือนหรือความคลาดเคลื่อนท่ีเกิดจากการลืม 
5) เก็บผลท่ีได้จากการสงัเกตอยา่งปลอดภยั 

3) การศึกษาเอกสาร (Document Analysis) เอกสารต่าง ๆ ท่ีจะใช้ใน 
การวิเคราะห์นัน้มีอยู่หลายรูปแบบนับตัง้แต่หนังสือพิมพ์ ทะเบียนประวัติ จดหมายติดต่อหรือ
อาจจะเป็นจดหมายติดต่อระหวา่งหน่วยงานหรือภายในหน่วยงาน บนัทึกข้อความท้ายจดหมาย 
จดหมายเหตบุนัทึกประจ าวนั สิ่งเหลา่นีแ้สดงให้เห็นกิจวตัรประจ า ความคิดพืน้ฐานของสงัคมนัน้ 
นอกจากนีย้ังมีบรรดาภาพถ่าย ภาพยนตร์  เหล่านี เ้ป็นสิ่งท่ีแสดงถึงบรรทัดฐาน ค่านิยม  
การด าเนินชีวิตของกลุ่มสังคมนัน้ได้ในอีกลักษณะหนึ่ง และยังเป็นการยืนยันข้อมูลท่ีได้มา  
โดย 2 วิธีแรก นอกเหนือจากนีส้ิง่ท่ีผู้วิจยัสามารถท่ีจะน ามาศกึษาและวิเคราะห์ได้อีก ได้แก่ นิทาน
พืน้บ้าน ค าพังเพย ค าสอน ค าขวัญ เพลงกล่อมเด็กและการศึกษาจากข้อมูลประวัติศาสตร์  
การบอกเลา่ของผู้ รู้  ซึง่กระบวนการศกึษาทบทวนเอกสารและบนัทกึมีกระบวนการด าเนินงานตาม
ขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

3.1) สืบค้นหาแหล่งเอกสาร วัตถุหรือร่องรอยหลักฐาน เป็นขัน้ตอน 
การส ารวจหาแหลง่เอกสารและบนัทกึ รวมทัง้วตัถุ และร่องรอยหลกัฐานตา่ง ๆ วา่มีอยู ่ณ บริเวณ
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สถานท่ีใด จัดเก็บหรือมีอยู่ในลกัษณะใด และท าอย่างไรจึงจะเข้าถึงแหลง่ท่ีมาของเอกสาร วตัถ ุ
หรือร่องรอยหลกัฐานนัน้ 

3.2) แยกแยะรายการเอกสาร วัตถุและร่องรอยหลักฐาน เป็นขัน้ตอน
แยกแยะรายการเอกสาร วตัถ ุและร่องรอยหลกัฐานตา่ง ๆ ท่ีได้ค้นพบจากแหลง่ท่ีผู้วิจยัสบืค้น 

3.3) จดัท าบญัชีรายการเอกสาร วตัถ ุและร่องรอยหลกัฐาน ผู้วิจยัต้องท า
การลงรหสั จดัท าบญัชีรายการและเขียนค าบรรยายโดยยอ่ของเอกสาร วตัถุ หรือร่องรอยหลกัฐาน 
พร้อมกนันีผู้้ วิจยัต้องถ่ายเอกสาร ท าส าเนาเอกสาร วตัถุ และร่องรอยหลกัฐาน ถ่ายรูปหรือวีดิทศัน์ 
เพื่อให้อยู่ในรูปแบบท่ีสะดวกต่อการค้นคืน (retrievable form) เม่ือผู้ วิจัยต้องการเข้าถึงข้อมูล
หลกัฐานอยา่งรวดเร็วในขัน้ตอนของการวิเคราะห์ข้อมลู 

ขั ้นตอนที่  3 การวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis of Data) การศึกษาวิจัยแบบ
ชีวประวัติว่ามีรูปแบบการเก็บรวบรวมข้อมูลในหลายลกัษณะ หลายวิธี และระยะเวลาท่ีใช้ใน  
การเก็บข้อมูลแตกต่างกัน การศึกษาวิจัยแบบชีวประวติัมีลกัษณะพิเศษอยา่งหนึง่คือ ขัน้ตอนการ
วิจัยเป็นกระบวนการท่ีต่อเน่ืองและอาจจะเกิดขึน้พร้อมกันได้ ผู้วิจัยไม่จ าเป็นต้องรอให้การเก็บ
ข้อมูลเสร็จ จึงเร่ิมวิเคราะห์ข้อมูล เพราะการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถท าได้ตัง้แต่เร่ิมกระบวนการ
เก็บข้อมลู เช่น ในขณะท่ีเราจดบนัทกึเหตกุารณ์ต่าง ๆ ผู้วิจัยอาจเกิดแนวคิดเก่ียวกับการวิเคราะห์
ข้อมูล ซึ่งการท่ีผู้วิจัยได้มีโอกาสวิเคราะห์ข้อมูลในระหว่างกระบวนการเก็บข้อมูลนี ้เป็นการช่วย
ปรับปรุงแนวทางท่ีจะเก็บข้อมูลต่อไป เป็นการช่วยก าหนดจุดความสนใจในการวิจัยให้ชัดเจน
ยิ่งขึน้ ซึง่เป็นกระบวนการวดัประเมินอยา่งตอ่เน่ืองวา่ ผู้วิจยัรู้อะไรบ้างแล้ว และอะไรที่ควรจะรู้เพิ่ม
อีก สิ่งท่ีผู้วิจยัจะต้องระลกึไว้ว่าเหตุการณ์หรือสิง่ใด ๆ ท่ีเกิดขึน้แล้ว หากมาเก็บข้อมูลในภายหลงั 
ข้อมูลท่ีได้รับจะไม่เหมือนหรือไม่สามารถท่ีจะเทียบเท่ากับการเก็บข้อมูลในขณะท่ีเกิดเหตุการณ์
นัน้ ขัน้ตอนกระบวนการของการศึกษาวิจัยแบบชีวประวติัจึงยืดหยุ่น เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา 
เพื่อให้สอดคล้องสมัพันธ์กับสภาพการณ์ขณะนัน้ หรือสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนไป ในการวิเคราะห์
ข้อมูลนัน้มีหลายรูปแบบทัง้นีข้ึน้อยู่กับลกัษณะของเร่ืองท่ีศึกษา การสรุปและการวิเคราะห์ข้อมูล
ขึน้อยูก่ับการแปลความหมายของผู้วิจยั ผู้วิจยัไม่สามารถท่ีจะคาดการณ์ลว่งหน้าถึงข้อมูลท่ีจะได้
หรือแม้แต่การก าหนดถึงลักษณะของการวิเคราะห์ข้อมูล และการเสนอผล  ทัง้นี เ้พราะว่า
วตัถุประสงค์ของการศึกษาแบบชีวประวติัมุ่งท่ีจะความพยายามท่ีจะเข้าใจการกระท าของบุคคล
ในสภาพการณ์ และสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นธรรมชาติในสถานท่ีท่ีเหตุการณ์เกิดขึน้จริง ความพยายาม
ศกึษา เข้าใจบุคคลในสภาพแวดล้อมในสงัคมท่ีเขาเป็นอยู ่ในสงัคมท่ีเขาด าเนินชีวิตอยูเ่ป็นประจ า 
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ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาชีวประวติันัน้ด าเนินการแบบเดียวกับการวิจัยเชิงคุณภาพโดยมี
ขัน้ตอนการวิเคราะห์ข้อมลูดงันี ้

1. การวิเคราะห์ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูล (Analysis during data 
collection) เป็นกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งเกิดขึน้ระยะแรกของ
กระบวนการด าเนินงานในภาคสนาม โดยผู้วิจยัเป็นผู้ท าการวิเคราะห์ในระหวา่งเก็บรวบรวมข้อมูล
เพื่อให้ได้สารสนเทศเบือ้งต้นส าหรับน าไปใช้ในการพิจารณาตดัสนิใจวางแผนการด าเนินงานและ
ปฏิบติัการเก็บรวบรวมข้อมูลในระยะต่อไป ซึ่งจะช่วยให้ผู้วิจัยสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ตรง
ประเด็นค าถามการวิจัย รวมทัง้ได้ข้อมูลท่ีไม่ซ า้ซ้อนมากเกินความจ าเป็น ซึ่งงานวิจัยนี ้ได้ท า  
การวิเคราะห์ระหวา่งเก็บรวบรวมข้อมลูภายใต้กรอบตอ่ไปนี ้(สภุางค์  จนัทวานิช. 2553)  

1.1 การกระท า (Acts) คือ เหตุการณ์  สถานการณ์  หรือพฤติกรรม  
ท่ีเกิดขึน้ในช่วงเวลาใดเวลาหนึง่ ไม่ตอ่เน่ืองยาวนาน 

1.2 กิ จ ก ร รม  (Activities)  คื อ  เห ตุ ก า ร ณ์  ห รื อ ส ถ า น ก า ร ณ์  
หรือขนบธรรมเนียมประเพณีและพิธีกรรมที่เกิดขึน้ในลกัษณะตอ่เน่ือง และมีความผกูพนักบับุคคล 
บางคนหรือบางกลุม่ 

1.3 ความหมาย (Meaning) คือ การท่ีบุคคลอธิบายหรือสื่อสารหรือให้
ความหมายเก่ียวกับการกระท าหรือกิจกรรม อาจเป็นการให้ความหมายในลักษณะโลกทัศน์  
ความเช่ือ ค านิยาม บรรทดัฐาน 

1.4 ความสัมพันธ์ (Relationship) คือ ความเก่ียวโยงระหว่างบุคคล 
หลาย ๆ คน ในสังคมท่ีศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง อาจเป็นรูปแบบการเข้ากันได้หรือ 
ความขดัแย้งกนัก็ได้ 

1.5 การมีส่วน ร่วม ในกิจกรรม  (Participation) คือ  การท่ีบุ คคลมี 
ความผกูพนั และเข้าร่วมกิจกรรม หรือมีการปรับตวัให้เข้ากบัสถานการณ์ หรือเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ 

1.6 สภาพแวดล้อม (Setting) คือ สถานการณ์  หรือสภาพการณ์ ท่ี 
การกระท าหรือกิจกรรมที่ท าการศกึษา 

2. การจัดท ารหัสและการสร้างหัวข้อ/กลุ่มหัวข้อสรุปแนวคิดของข้อมูล  
การจัดการข้อมูล (data management) ท่ีเก็บรวบรวมมาได้จากการวิจัยภาคสนามให้เป็นระบบ
หมวดหมู่ เพื่อความสะดวกต่อการสืบค้น (Retrieval) เม่ือต้องการใช้และจัดเก็บ (Storage) ไว้
อยา่งเป็นระเบียบภายหลงัการเลกิใช้ แบง่ได้เป็น 3 ขัน้ตอน ดงันี ้
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2.1 การจดัเตรียมข้อมลู (Data preparation) เพื่อให้ข้อมลูอยู่ในลกัษณะ
ท่ีพร้อมตอ่การด าเนินงานวิเคราะห์ ซึง่การจดัเตรียมข้อมลูนัน้ ประกอบด้วยการเขียนหรือการพิมพ์
ข้อมลูจากสมดุบนัทกึภาคสนาม หรือการถอดถ้อยค าให้สมัภาษณ์จากเคร่ืองบนัทกึเสยีง  หรือจาก
การคดัลอกข้อความท่ีเก่ียวข้องกับประเด็นค าถามการวิจัยจากเอกสารหลกัฐานตา่ง ๆ ตลอดจน
การตรวจสอบความถกูต้องของการพิมพ์และการจดัรูปแบบให้เหมาะสมตอ่การวิเคราะห์  

2.2 การจ าแนกแยกแยะข้อมลู (Identifying or categorizing data) เป็น
การก าหนดถ้อยค า วล ีข้อความสัน้ ๆ เพื่อใช้จ าแนกแยกแยะข้อมูลออกเป็นสว่น ๆ หรือหมวดหมู่
ตา่ง ๆ และท าให้การสบืค้นคืนข้อมลูในแตล่ะสว่นเหลา่นัน้สะดวกและรวดเร็ว 

2.3 การจดักระท าข้อมูล (Data manipulation) หรือการจัดท ารหสัข้อมูล 
ซึ่งการวิจัยเชิงคุณภาพนัน้สามารถด าเนินการด้วยมือทัง้หมด หรืออาจน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูปเข้ามาอ านวยความสะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Computer assisted 
qualitative data analysis software) ส าหรับการวิจัยในครัง้นี ้จัดกระท าข้อมูลด้วยมือร่วมกับ 
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อสร้างรหัสหัวข้อสรุปหรือกลุ่มหัวข้อสรุป ซึ่งผู้ วิจัยได้สร้างหัว
ข้อสรุปและกลุ่มหัวข้อสรุปแนวคิดในตัวข้อมูล โดยการอ่านทบทวนข้อมูลท่ีจ าแนกแยกแยะ
ออกเป็นสว่นย่อย (Breaking down) ตามหน่วยความหมาย (Meaning unit) หรือหน่วยวิเคราะห์ 
(analysis unit) จากนัน้จึงท าการก าหนดถ้อยค าสัน้ ๆ เพื่อใช้เป็นมโนทศัน์หรือหวัข้อสรุปแนวคิดท่ี
สะท้อนความหมายส าคญัทัง้ท่ีปรากฏชัดแจ้งและแฝงอยู่ในข้อมูลสว่นย่อยนัน้ แล้วน าหวัข้อสรุป
แนวคิดท่ีมีความหมายคล้ายคลึงหรือแตกต่างกันมาจัดกลุ่มหัวข้อสรุปแนวคิด (Conceptual 
categories) ต่าง ๆ กลายเป็นหน่วยความหมายของข้อมูลท่ีมีขนาดใหญ่และมีระดับความเป็น
นามธรรมมากขึน้ 

2.4 เปรียบเทียบหวัข้อสรุปแนวคิดเพื่อตรวจดคูวามซ า้ซ้อน เป็นขัน้ตอนท่ี
มีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบว่า หวัข้อสรุปแนวคิดท่ีสร้างขึน้ซ า้กนั (Duplication) หรือมีความหมาย
ทับซ้อน (Overlapping meaning) กันหรือไม่ ซึ่งผู้ วิจัยได้เร่ิมต้นท าโดยการคัดลอกหัวข้อสรุป
แนวคิดในข้อมูลแต่ละชุดลงบนกระดาษเปลา่ท่ีแบ่งจ านวนสดมภ์ (Column) ตามจ านวนชุดของ
ข้อมลูท่ีมีอยู ่จากนัน้จึงพิจารณาเปรียบเทียบหวัข้อสรุปแนวคิดในข้อมูลท่ีคดัลอกไว้ในแตล่ะสดมภ์
วา่มีความหมายซ้อนทบัหรือเหลื่อมล า้กันหรือไม่ รวมทัง้มีความหมายเหมือนกันอันเน่ืองมาจาก
การเกิดซ า้ของหัวข้อสรุปแนวคิดในข้อมูลท่ีแตกต่างกันหรือไม่ หลังจากนัน้จึงท าการขีดเส้น
เช่ือมโยงระหวา่งหวัข้อสรุปแนวคิดท่ีมีลกัษณะดงักลา่วเข้าด้วยกนั   
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2.5 น าระบบการแบ่งแยกข้อมูลไปทดลองใช้และท าการปรับปรุง  
เป็นการด าเนินการขัน้สดุท้าย ซึ่งกระท าโดยน าระบบแบ่งแยกข้อมูลชั่วคราวท่ีผู้วิจัยสร้างขึน้จาก
ข้อมูลท่ีเก็บมาได้จากการลงพืน้ท่ีภาคสนาม ในระยะตอนต้นไปทดลองใช้ (Try out) กับข้อมูลแต่
ละชุดท่ีผู้วิจัยได้ด าเนินการผ่านมาแล้ว โดยใช้วิธีการเขียนรหสัซึ่งเป็นค าย่อของหวัข้อสรุปแนวคิด
หลกัและแนวคิดส าคญั (Abbreviation for the topic) ซึ่งจะน าไปสูก่ารพฒันากลุม่หวัข้อแนวคิด
ในข้อมลู 

ขัน้ตอนที่ 4 การเสนอผลสรุปการวิจัย (Presenting the Study) การท่ีผู้วิจัย
เก็บข้อมูลจากการสังเกต การสัมภาษณ์ หรือการวิเคราะห์เอกสาร ผู้ วิจัยต้องใช้เวลานานใน 
การเก็บรวบรวมข้อมลูเหลา่นี ้ข้อมลูท่ีได้จะมีลกัษณะเป็นเชิงพรรณนา มีปริมาณของข้อมลูจ านวน
มากนับร้อยหน้า  การท่ีจะน ามาวิเคราะห์ทัง้หมดก็จะเป็นการเพิ่มปริมาณผลการศึกษามากขึน้ 
ดงันัน้ จึงจ าเป็นจะต้องมีวิธีการและรูปแบบของการเสนอรายงานผลการวิจัย โดยต้องค านึงถึง
ประเด็นส าคญัและลกัษณะกลุม่ของผู้อ่าน หรือผู้ ท่ีจะรับฟังรายงานการวิจัยเป็นหลกั เช่น ถ้าเป็น
การเสนอตอ่คณะกรรมการวิชาการ ผู้วิจยัจะต้องอธิบายถึงรายละเอียดของสภาพการณ์ การเสนอ
ข้อมลูบางอย่างได้ในรายละเอียด แม้กระทัง่ข้อคิดเห็นของผู้วิจยัเอง แตถ้่าให้ผู้ ฟัง หรือผู้อ่านท่ีเป็น
ผู้ ท่ีอยู่ในระดับนโยบาย การสรุปอาจจะต้องท าให้สันกะทัดรัดและชัดเจน โดยทั่วไปอาจเป็น  
การบรรยายสรุป โดยน าตวัอยา่งข้อมูลบางอยา่งมาใช้สนบัสนนุการวิเคราะห์หรือการเสนอผลงาน
ได้ อย่างไรก็ตามการตดัสินใจการให้คุณค่าของการศึกษาวิจัยนัน้ ขึน้อยู่กับผู้ อ่านท่ีจะตัดสินใจ
ด้วยตวัผู้อ่านเอง ลกัษณะดงักลา่วจะแตกตา่งไปจากการเสนอผลการวิจยัในแนวอ่ืน 

สรุปได้วา่ วิธีการด าเนินการวิจยัแบบการศกึษาชีวประวติั สามารถท าเหมือนการวิจัย
เชิงคุณภาพทัว่ไป กลา่วคือ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนลงสนาม ลงสนาม วิเคราะห์ข้อมลู และ
น าเสนอข้อมูล ตีความและการหาข้อสรุป ซึ่งการศึกษาแบบชีวประวติันัน้นิยมเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยการศกึษาเอกสาร การสมัภาษณ์ และการสงัเกต 

4. การตรวจสอบความถูกต้อง/ความเช่ือถือได้ (Trustworthiness) 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพในการเก็บข้อมูลหลกัฐานและผลงานวิจัยเชิงคุณภาพ

โดยภาพรวมท่ีส าคัญ  ก็ คือ ความถูกต้อง/เช่ือถือได้ (Trustworthiness) ซึ่ งประกอบด้วย  
ความวางใจ (Credibility) ความเช่ือใจ (Dependability) และการรับรอง (Confirmability) รวมทัง้
ความจริงแท้ (authenticity) ซึง่ผู้วิจยัจะน าเสนอรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

4.1 ความวางใจ (Credibility) เป็นเกณฑ์การประเมินข้อมูลหลักฐานและ 
ผลการศึกษาวิจัยท่ีได้ตรงกับความเป็นจริง (Truth value) ท่ีสรรค์สร้างขึน้ตามการรับรู้ของผู้ ให้
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ข้อมูล (key informant) หรือไม่ อย่างไร นอกจากนีย้งัหมายความถึงการท่ีผู้วิจยัสามารถพรรณนา
ถ้อยค าถ่ายทอดความรู้ความจริงอันหลากหลายตามมุมมองของผู้ ให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนและ
สอดคล้องกัน แสดงว่าผู้ วิจัยสามารถเก็บรวบรวมและตีความหมายข้อมูลหลักฐานท่ีได้จาก
ภาคสนามเป็นไปอยา่งวางใจ การเพิ่มความวางใจของข้อมลูเชิงคณุภาพสามารถกระท าได้ดงันี ้

4.1.1 การขยายเวลาศึกษาในภาคสนามยาวนานขึน้ (Prolonged and 
persistent fieldwork) ซึ่งนับว่าเป็นปัจจัยส าคญัท่ีท าให้ผู้วิจัยมีโอกาสสมัผสัสภาวการณ์ต่าง  ๆ  
ท่ีเกิดขึน้ และเข้าถึงสภาพความเป็นจริงท่ีเก่ียวข้องกบัประเด็นค าถามการวิจัยท่ีต้องการสบืค้นหา
ค าตอบได้มากยิ่งขึน้ เป็นผลให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลหลกัฐานและผลการศึกษาวิจัยท่ีสรรค์สร้างขึน้
จากข้อมูลหลกัฐานท่ีเก็บรวบรวมได้จากสนาม สามารถสะท้อนความเป็นจริงอันหลากหลาย 
(Multiple realities)  

4.1.2 การตรวจสอบความถูกต้องโดยบุคคลท่ีเก่ียวข้อง (Member checks) 
เป็นวิธีการท่ีให้บุคคลท่ีเก่ียวข้องหรือกลุ่มผู้ ให้ข้อมูลหลักฐานต่าง  ๆ ในสนามวิจัย (Audience 
members) ตรวจสอบความถกูต้องและความครบถ้วนของข้อมูลหลกัฐานและผลการศึกษาวิจยัท่ี
สรรค์สร้างขึน้อย่างต่อเน่ืองตลอดจนกระบวนการแสวงหาความรู้ความจริง ทัง้ท่ีเป็นทางการ  
และไม่เป็นทางการ  

4.1.3 การตรวจสอบโดยกลุม่เพื่อนผู้วิจัย (Peer exam) เป็นวิธีการร้องขอให้
บุคคลท่ีเป็นเพื่อนผู้วิจัยด้วยกันให้รายละเอียด วิพากษ์วิจารณ์ แสดงข้อคิดเห็น หรือตัง้ข้อสงัเกต 
ใด ๆ เก่ียวกับข้อมูลหลกัฐาน รวมทัง้หวัข้อสรุป กลุม่หวัข้อสรุป และแบบแผนอันเป็นแก่นสารท่ี
วิเคราะห์ได้จากข้อมูลหลกัฐานท่ีได้จากภาคสนามการวิจัย เพื่อกระตุ้นเตือนและก ากับบทบาท
ผู้ วิจัยให้ท าการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลโดยปราศจากอคติหรือความล าเอียงใด  ๆ  
เพื่อตรวจสอบสมมติฐานชั่วคราว (Working hypothesis) ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ภายในใจของผู้วิจัยใน
ระหว่างเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมลูในภาคสนามเป็นผลให้การด าเนินกิจกรรมวิจยัดงักลา่วใน
ภาคสนามเป็นไปด้วยความถกูต้องเหมาะสม 

4.1.4 การเช่ือมโยงสามเส้า (Triangulation) เป็นวิธีการท่ีสะท้อนให้เห็นว่า
ข้อมูลหลกัฐานและผลการวิจัยท่ีอาศัยการตีความหมายของข้อมูลหลกัฐานท่ีเก็บรวบรวมได้มี
ความวางใจได้วา่ มีความถกูต้องตรงกบัความเป็นจริงท่ีสร้างสรรค์ขึน้ ในทางปฏิบติัวิธีการนีก้ระท า
โดย ใช้ ก ารเก็บ รวบ รวม ข้อมู ลจ ากหลายแหล่ง  (Data triangulation) ห ลากหลายวิ ธี 
(Methodological triangulation)  แ ล ะ โด ย นั ก วิ จั ย ห ล า ย ค น  ( Investigator triangulation)  
ซึ่งการตรวจสอบความวางใจด้วยวิธีการนีช้่วยให้ผู้ วิจัยสามารถเข้าถึงข้อเท็จจริง (Fact)  
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หรือปรากฏการณ์ตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัค าถามการวิจยัตามประเด็นยอ่ย ๆ ท่ีแยกแยะจากประเด็น
ค าถามการวิจยัท่ีผู้วิจยัต้องการสบืค้นหาค าตอบได้อยา่งละเอียดครบถ้วนและลุม่ลกึมากยิ่งขึน้ 

การวิจัยในครัง้นีต้รวจสอบความวางในด้วยการตรวจสอบความถูกต้องโดย
บุคคลท่ีเก่ียวข้อง (Member checks) การตรวจสอบโดยกลุม่เพื่อนผู้วิจัย (Peer exam) และการ
เช่ือมโยงสามเส้า (Triangulation) 

นอกจากความวางใจแล้วการประเมินคุณภาพในการเก็บข้อมูลหลักฐานและ
ผลงานวิจยัเชิงคณุภาพนัน้ ยงัมีความเช่ือใจซึง่เป็นสิง่ท่ีผู้วิจยัจะต้องตระหนกัถึงในการเก็บรวบรวม
ข้อมลู ซึง่ผู้วิจยัจะเสนอรายละเอียดตอ่ไป 

4.2 ความเช่ือใจ (Dependability) เป็นเกณฑ์การประเมินว่าข้อมูลหลกัฐานท่ี
รวบรวมได้จากภาคสนามและผลการศึกษาวิจัยท่ีสรรค์สร้างขึน้จากกระบวนการแสวงหาความรู้
ความจริงด าเนินไปอย่างสมเหตุสมผล (Logical) มั่นคง (Stable) สามารถติดตามตรวจสอบได้ 
(traceable) มีเอกสารและร่องรอยสนับสนุน (Documented) หรือไม่ เพียงใด ความวางใจตาม
ฐานคติเชิงปรัชญาของกระบวนทศัน์แบบสร้างสรรค์นิยมให้ความส าคญัในประเด็นการได้ผลของ
การวิจัยท่ีมีลกัษณะคงเดิมเม่ือท าการวิจยัแบบเดียวกนัซ า้ (Replication) ซึง่ผลการศึกษาวิจยัท่ีได้
จากการตีความหมายข้อมูลหลกัฐานของผู้ วิจัย จะต้องด าเนินไปอย่างเช่ือใจได้ว่ามีลกัษณะ
เช่ือมโยงกับข้อมูลหลักฐานท่ีเก็บรวบรวมได้จากภาคสนาม (Chain of evidence) การเพิ่ม 
ความเช่ือใจของข้อมลูหลกัฐานและผลการวิจยัเชิงคณุภาพสามารถกระท าได้ดงันี ้ 

4.2.1 การตรวจสอบร่องรอย (Audit trail) เป็นการตรวจสอบข้อมูลหลกัฐาน
ต่าง ๆ เพื่อสืบค้นหาร่องรอยท่ีแสดงให้เห็นว่ามีความเช่ือมโยงระหว่างเนือ้หาสาระของประเด็น
ค าถามการวิจัย ข้อมูลหลกัฐานและผลการวิเคราะห์ข้อมูลหลกัฐานเพื่อตอบประเด็นค าถาม  
การวิจัย มีความสอดคล้องกลมกลืนและมีความหมายหรือไม่ เพียงใด ซึ่งอาจตรวจสอบโดย
ผู้ เช่ียวชาญท่ีเก่ียวข้องกบัประเด็นปัญหาการวิจยั 

4.2.2 การตรวจสอบโดยศึกษาจากทัศนะของผู้ วิ จัย  ( Investigator’s 
position) เป็นการตรวจสอบทา่ทีหรือจุดยืนของผู้วิจยัท่ีมีตอ่กระบวนการแสวงหาความรู้ความจริง
ซึ่งประกอบด้วย 1) ประเด็นค าถามการวิจัย 2) กระบวนทัศน์ในการแสวงหาความรู้ความจริง  
3) แนวคิดทฤษฎีท่ีใช้เป็นกรอบอ้างอิง 4) ระเบียบวิธีแสวงหาความรู้ความจริง 5) การเลือกกลุ่ม
ผู้ให้ข้อมลูและวิธีเก็บรวบรวมข้อมลูหลกัฐาน 6) การวิเคราะห์และการตีความหมายข้อมลูหลกัฐาน  

4.2.3 การเช่ือมโยงแบบสามเส้า (Triangulation) วิธีการนีน้อกจากจะใช้
ส าหรับตรวจสอบความวางใจของข้อมูลหลกัฐานและผลการวิเคราะห์ข้อมลูหลกัฐานท่ีรวบรวมได้
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แล้ว ยังสามารถน ามาใช้ในการตรวจสอบความเช่ือใจได้อีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการ
ตรวจสอบเช่ือมโยงสามเส้าท่ีใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลแตกต่างกัน (Merriam. 1998 อ้างถึงใน 
องอาจ  นยัพฒัน์. 2549) 

การวิจัยในครัง้นีต้รวจสอบความเช่ือใจโดยการตรวจสอบร่องรอย (Audit trail) 
การตรวจสอบโดยศึกษาจากทัศนะของผู้ วิจัย (Investigator’s position) และการเช่ือมโยงแบบ
สามเส้า (Triangulation)   

4.3 การรับ รอ ง (Confirm ability) เป็ นการตรวจสอบ ท่ี แสดงให้ เห็น ว่า  
ผลการศึกษาวิจัยไม่ใช่เป็นสิ่งท่ีแต่งเติมหรือสร้างสรรค์ขึน้จากอารมณ์ ความรู้สกึ หรือจินตนาการ
ใด ๆ ของผู้ วิจัย ซึ่งนกัวิจัยสามารถตรวจสอบการให้การรับรองได้โดยอธิบายหรือแสดงเอกสาร
หลกัฐานส าคญัประกอบการอธิบายในรายงานการวิจัยว่าข้อมูลหลกัฐานท่ีใช้ในการวิจัยมาจาก
แหลง่ใด ตรรกะที่ใช้ในการตีความสร้างเป็นข้อสรุปของผลการศกึษาวิจยัคืออะไร และกระบวนการ
สงัเคราะห์ข้อมลูหลกัฐานการวิจยัท่ีน าไปสูข้่อสรุปผลของการศกึษาวิจยัดงักลา่วมีลกัษณะอยา่งไร 
ถ้าสามารถแสดงรายละเอียดเก่ียวกับประเด็นหลกัตามท่ีระบุได้อย่างชัดเจน แสดงว่าข้อมูล
หลกัฐานและผลของการศกึษาวิจัยมีคุณภาพสมควรให้การรับรองหรือยืนยนัได้ว่าการด าเนินการ
วิจยัเป็นสิง่ท่ีถกูต้องตามหลกัความเป็นจริงและหลกัวิชา ไม่ใช่เกิดจากจินตนาการท่ีเลื่อนลอยของ
ผู้วิจยั  

5. ตัวอย่างงานวจิัยที่เก่ียวกับการศึกษาชีวประวัต ิ
ส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพแบบชีวประวติันัน้ นิยมศึกษาในด้านศิลปกรรมศาสตร์ 

ซึง่ผู้วิจยัได้ศกึษาและน าเสนอตวัอยา่งงานวิจยัเชิงคณุภาพแบบชีวประวติั ดงันี  ้
อรรณพ  วรวานิช (2547) ได้ศึกษาชีวประวัติและวิธีการขับร้องของศรีสุดา  

รัชตะวรรณ โดยใช้หลกัการวิจัยทางด้านมานุษยดุริยางควิทยา (Ethnomusicology) ซึ่งก าหนด
จุดมุ่งหมายในการวิจัยไว้ 2 ประการ คือ 1) ศึกษาชีวประวติัของ ศรีสดุา รัชตะวรรณ 2) ศึกษา
วิธีการขบัร้องของ ศรีสดุา รัชตะวรรณ ผลการวิจยัพบวา่ 

1) ศรีสุดา รัชตะวรรณ เกิดเม่ือวันท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2457 ท่ีจังหวัด
ยะลา จบการศึกษาในระดับมั ธยมศึกษาปี ท่ี  7 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัม ภ์  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ต้องเดินทางย้ายถ่ินฐานติดตามบิดาไปในจังหวัดต่าง  ๆ อันเน่ืองจากบิดา 
รับราชการเป็นอัยการ เคยประกอบอาชีพเป็นพนกังานเสมียนท่ีกรมไปรษณีย์กลาง ขบัร้องและ 
เล่นละครวิทยุคณะจารุกนก พ.ศ. 2495 สอบรับราชการในต าแหน่งนักร้องกรมประชาสมัพันธ์ 
ตอ่มามีการบนัทกึแผน่เสยีง เทปบนัทกึเสยีง และการแสดงมากมาย ท าให้มีช่ือเสยีงและเป็นท่ีรู้จัก
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ของประชาชน พ.ศ. 2534 ได้เลื่อนขึน้เป็นหวัหน้าฝ่ายบนัเทิง กรมประชาสมัพนัธ์จนเกษียณอายุ
ราชการ รวมรับราชการทัง้หมด 39 ปี ผลงานท่ีสร้างช่ือเสียงในการขบัร้องเป็นเพลงในจังหวะเร็ว
ประกอบการลีลาศ-ร าวง โดยพบเพลงในการขับร้องจ านวน 488 เพลง และมีผลงานเพลงอีก
จ านวนมากท่ี ศรีสดุา รัชตะวรรณ ยืนยนัว่าได้ขบัร้องและบนัทึกแผ่นเสียงไว้แต่ไม่พบแหลง่ข้อมูล 
ได้รับโล่และใบประกาศเกียรติคุณจ านวนมาก และได้รับเกียรติอันสูงสุดของการรับราชการ  
คือ เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ มงกุฎไทย ชัน้ท่ี 2 ช่ือทวิติยาภรณ์พระราชทาน ปัจจุบนัป่วยสขุภาพไม่
แข็งแรง เน่ืองจากโรคท่ีป่วยทางสมอง แตค่วามจ าของ ศรีสดุา รัชตะวรรณ ยงัปกติ 

2) การศึกษาวิธีการขบัร้องของ ศรีสดุา รัชตะวรรณ เพลงท่ีใช้ในการศกึษามี
ทัง้หมด 18 เพลง เป็นเพลงในจังหวะเร็ว คณุลกัษณะในการขบัร้องทัว่ไปของ ศรีสดุา รัชตะวรรณ 
เป็นการขบัร้องเสียงน่ิง เสียงตรง เสียงเต็ม เอกลกัษณ์เสียงของ ศรีสดุา รัชตะวรรณ เป็นเสียงใส 
แหลมสงูท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ ในเร่ืองการเปลง่เสียงค าร้องนัน้มีความชัดเจน มีการใช้เทคนิค
พิเศษหลายอย่างขับร้องเพื่อให้เข้ากับเนือ้หาและอารมณ์เพลง ได้แก่ การเน้นเสียงเน้นค า  
การลากเสยีง การกระโดดเสยีง การรวบเสยีงรวบค า การถอดเสยีง การซ า้เสยีง และการใช้นาสกิ 

อนรัุกษ์  กานจนัทร์ (2552) ได้ศกึษาวิจยัเร่ือง พนูพิศ: ชีวประวติัและผลงาน ซึง่มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาชีวประวัติและผลงานด้านดนตรีไทย ศาสตราจารย์นายแพทย์พูนพิศ 
อมาตยกุล ท่ีมีต่อสงัคมไทย จากการศึกษาพบว่า ศาสตราจารย์นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล  
ให้ความรู้ด้านดนตรีไทยแก่นักศึกษาและสาธารณชน อันมีผลต่อพัฒนาการด้านการศึกษา
เก่ียวกับศิลปะดนตรีไทยในประเทศไทย นอกจากนี ้งานวิจัยนี ไ้ด้ศึกษาบทบาทของท่านท่ีมีต่อ
สงัคมไทยในด้านดนตรีไทยอนัเป็นศิลปวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของชาติ งานวิจัยนีใ้ช้การวิจัย
ทางมานุษยวิทยาวัฒนธรรมคือศึกษาจากเอกสารท่ีเก่ียวข้องและเก็บข้อมูลภาคสนาม โดย
สมัภาษณ์ศาสตราจารย์นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล และบุคคลท่ีเก่ียวข้อง  แล้วน าข้อมูลมา
วิเคราะห์และน าเสนอเป็นบรรยายแบบพรรณนาโวหาร แผนผงัและรูปภาพตา่ง ๆ เพื่อประกอบการ
อธิบาย 

ด้านชีวประวติั จากการวิจัยพบว่า ทัง้มารดาและบิดาของคุณหมอต่างเป็น
ลกูหลานขุนนางตระกูลใหญ่สายสกุล “อมาตยกุล” ซึ่งมีฐานะเป็นพระญาติของพระมหากษัตริย์
และมีสมาชิกในครอบครัวเป็นนักดนตรีจ านวนมาก รวมถึงได้รับการเลีย้งดูให้เจริญเติบโต
ท่ามกลางสังคมชนชัน้กลางจนถึงชนชัน้สูง ชีวิตท่ีผ่านระบบครอบครัวอมาตยกุลและ  
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเหมวดี ท าให้เกิดกระบวนการเรียนรู้การด ารงชีวิตแบบวิถีประชา
และขนบธรรมเนียมประเพณีชาววัง น าไปสู่ความเข้าใจบริบททางสงัคมของแวดวงดนตรีไทยใน
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อดีตและปัจจุบนัได้เป็นอยา่งดี สว่นผลงานด้านการถ่ายทอดความรู้เร่ืองราวเก่ียวกบัดนตรีไทยใน
สือ่ท่ีหลากหลาย เช่น สิง่พิมพ์ วิทยแุละโทรทศัน์ ตลอดจนการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านดนตรีไทยให้
กระจายอย่างกว้างขวางและครอบคลุมสังคมทุกระดับ ล้วนมาจากประสบการณ์ตรงท่ีสงัคม 
และเรียนรู้จากปูชนียบุคคลด้านดนตรีหลายทา่น น าไปสูก่ารอนรัุกษ์ศิลปวฒันธรรมของชาติแขนง
นีอ้ยา่งจริงจงั 

งานวิจัยชิน้นีไ้ด้สะท้อนภาพบุคคลท่ีถึงพร้อมด้วยชาติก าเนิด การศึกษาและ
ปฏิบัติตนท่ีดีงาม และผู้สร้างสรรค์ผลงานด้านดนตรีไทยอันทรงคุณค่าอย่างมากมาย น ามาซึ่ง
ความตระหนกัในคณุคา่ศิลปะด้านดนตรีไทยและปลกูจิตส านึกให้คนในสงัคมได้รับรู้และหวงแหน
สมบติัอนัล า้คา่ของชาติ 

วรรณี  เพลนิทรัพย์ (2554) ได้ศึกษาวิธีการขบัร้องของ ทิพย์วลัย์ ป่ินภิบาล โดย
ใช้หลกัการวิจัยทางมานุษยดุริยางควิทยา (Ethnomusicology) ก าหนดจุดมุ่งหมายของการวิจัย  
2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาชีวประวติัและผลงานของ ทิพย์วัลย์ ป่ินภิบาล 2) เพื่อศึกษาเทคนิค
วิธีการขับร้องของ ทิพย์วัลย์ ป่ินภิบาล ผลการวิจัยพบว่า 1) ศึกษาชีวประวัติและผลงานของ 
ทิพย์วลัย์ ป่ินภิบาล พบวา่ ทิพย์วลัย์ ป่ินภิบาล เกิดวนัท่ี 4 ตุลาคม พ.ศ. 2497 ณ จังหวดัจันทบุรี 
บิดาช่ือ นายทองอยู ่ป่ินภิบาล มารดาช่ือ นางวรรณะ ป่ินภิบาล มีพี่น้องทัง้หมด 7 คน สมรสกบัพล
โทศุภชัย โพธ์ิทองนาค มีบุตรธิดา 2 คน จบการศึกษาระดับอุดมศึกษาสาขาสังคมศึกษา  
จากมหาวิทยาลยัรามค าแหง ทิพย์วัลย์มีความสามารถในการขบัร้องเพลงและได้เข้าประกวด 
ตัง้แตร่ะดบัประถมศกึษาถึงระดบัมธัยมศกึษาตลอดมา จึงท าให้มีผลงานท่ีสร้างช่ือเสยีงได้รางวลัท่ี
ส าคัญ คือ รางวลัแห่งแผ่นเสียงทองค าพระราชทาน 2 ครัง้ รางวัลทีวีตุ๊ กตาทองมหาชน รางวัล
กรังด์ปรีซ์ สยามกลการ มิวสิคฟาวเดชั่นและรางวลัพระพิฆเนศทอง 2 ครัง้  2) ศึกษาเทคนิควิธีการ
ขบัร้องของ ทิพย์วลัย์ ป่ินภิบาล พบว่า 2.1) ข้อมูลด้านบทเพลง บทเพลงท่ีน ามาวิจัย เป็นเพลงท่ี
ได้รับรางวลัแผ่นเสียงทองค าพระราชทาน รางวลัทีวีตุ๊กตาทองมหาชน รางวัลกรังด์ปรีซ์ สยาม  
กลการ มิวสคิฟาวเดชั่นและรางวลัพระพิฆเนศทอง ซึง่ประพนัธ์โดย วราห์ วรเวช พงษ์พรหม สนิท
วงศ์ ณ อยุธยา โอฬาร เพียรธรรม ชัยรัตน์ วงเกียรต์ิขจร ชาลี อินทรวิจิตร และวิมล จงวิไล 
โครงสร้างของเพลงส่วนใหญ่เป็นรูปแบบ Ternary Form และ Binary Form 2.2) ข้อมูลด้าน
เทคนิคการขบัร้อง พบเทคนิคการขบัร้องท่ีส าคญั 3 ประการ คือ ประการท่ีหนึ่ง การบงัคบัควบคุม
ลมหายใจพบการแบ่งวลท่ีีมีเนือ้หาเดียวกัน ใช้ลมหายใจในการขบัร้องเดียว เพื่อให้เนือ้เพลงเน้น
ค าการเน้นเสียงให้ดงัขึน้ การแผ่วลงมีความต่อเน่ือง โดยพบการแบ่งลมหายใจแต่ละเพลงตัง้แต ่
16 วลีถึง 31 วลี การลากเสียงยาวเพื่อให้ได้อารมณ์ตามบทเพลงพบว่า มีการลากเสียงให้สงูขึน้
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และต ่าลง ยาว 3 ถึง 6 จังหวะ สว่นการเอือ้นเสยีงให้เทคนิคการบงัคบัลมให้สงูขึน้หรือต ่าลงโดยใช้
ลมหายใจเดียวกนัไลเ่สียงตวัโน้ต 2 ถึง 5 ตวัโน้ต ประการท่ีสอง การออกอักขระพบการใช้เทคนิค
การเน้นเสียงเน้นค า การเน้นเสียงให้ดังขึน้ การแผ่วเสียง การพลิว้เสียง การลากเสียง การครวญ
เสียง การกระโดดเสียงจากสงูไปต ่าและจากต ่าไปสูง การทอดเสียงขึน้ลง การผ่อนเสียง เทคนิค
การผนัอกัษรตามท านองพบการใช้เทคนิควิธีการผนัอักษรร่วมกัน โดยเฉพาะค าร้องท่ีเป็นอกัษรสงู
ท่ีมีเสียงวรรณยุกต์จัตวา จะใช้วิธีการร้องโดยการเปลง่เสียง อักษรต ่าเสียงสามัญ ผนัอักษรและ
วรรณยุกต์ร่วมกัน และจบลงด้วยเสยีงขึน้นาสิกเป็นวรรณยกุต์จัตวา สว่นการร้องค าเป็นใช้เทคนิค
การลากเสียงค าร้องให้ยาวขึน้ ค าตายให้เทคนิคการหยุดเสียงให้สัน้ตามค าร้อง และมีการลาก
เสียงต่อเฉพาะบางค า ประการท่ีสาม การสือ่ความหมาย พบการใช้สนุทรียรส โดยการใช้เสียงใน
การถ่ายทอดอารมณ์ เปรียบเทียบได้กับรสของวรรณคดีไทย คือรสนารีปราโมทย์รสแห่งความรัก 
จะใช้การเน้นเสยีงและการพลิว้เสยีง รสพิโรธวาทงัรสแหง่ความโกรธ คบัแค้นใจจะใช้การทอดเสยีง
ให้เบาลง รสสลัลาปังคพิสยัรสแห่งความเศร้า เหงา ใช้การครวญเสียง โดยทอดเสียงขึน้และผ่อน
เสียงให้เบาลง สว่นเทคนิคภวารมณียะคือการใช้หน่วยเสียงสองเสียงขึน้ลงสลบักันด้วยการพลิว้
เสยีงพบวา่มีการใช้ในบทเพลงเป็นสว่นใหญ่ 

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาชีวประวัติพบว่า เป็นการศึกษา
ประวัติของบุคคลใดบุคคลหนึ่ งเพี ยงคนเดียว ส่วนใหญ่ แล้วใช้หลักการวิจัยทางด้าน 
มานุษยดุริยางควิทยา และนิยมศึกษาเก่ียวกับบุคคลคลท่ีมีช่ือเสียงและมีความโดดเด่นในด้าน
ดนตรีและการขบัร้อง ยงัไม่พบงานวิจยัท่ีศกึษาชีวประวติัของครูท่ีประสบความส าเร็จในวิชาชีพครู 
ซึง่เป็นครูเช่ียวชาญพิเศษ จ านวน 3 คน โดยศึกษา วิเคราะห์ และสงัเคราะห์ข้อมูลไว้ในการศกึษา
ในครัง้นี ้จึงเรียกได้วา่เป็นการศกึษาแบบพหชีุวประวติั (The multi-biographical study) 
 

งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
ส าหรับการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับความส าเร็จในวิชาชีพครูนัน้  ผู้ วิจัยได้  

ท าการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูล โดยจ าน าเสนอผลการสืบค้นและสรุปผลการวิจัยไว้เป็น  
2 ส่วน คือ งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องในประเทศ และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องในต่างประเทศ โดยผู้ วิจัยจะ
น าเสนอรายละเอียดดงันี ้

1. งานวจิัยที่เก่ียวข้องในประเทศ 
นบัตัง้แตมี่การประกาศใช้พระราชบญัญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศกึษา พ.ศ. 2547 มีการศกึษาวิจัยเก่ียวกับความส าเร็จและการเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู
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และบุคลากรทางการศึกษาจ านวนมาก ซึ่งจากการศึกษาพบวา่สว่นใหญ่จะเป็นการศึกษาปัจจัย
ความส าเร็จในการเลือ่นวิทยฐานะและแรงจูงใจในการเลื่อนวิทยฐานะของครูและบุคลากรทางการ
ศกึษา ซึง่ผู้วิจยัจะน าเสนอตวัอยา่งงานวิจยัโดยเรียงล าดบัตามปีท่ีท าการศกึษาวิจยัดงัรายละเอียด
ตอ่ไปนี ้

เรณู  ตรีโลเกศ (2549) ได้ท าการศึกษาปัญหาและปัจจยัท่ีสนบัสนนุความส าเร็จ
ในการจัดท าผลงานทางวิชาการ เพื่อขอก าหนดต าแหน่งและแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งท่ีสงูขึน้ของ
ข้าราชการครู ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาขอนแก่น โดยมีวตัถุประสงค์ในการศึกษา 2 ประการ 
คือ 1) เพื่อศกึษาปัญหาในการจดัท าผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูเพื่อขอก าหนดต าแหนง่ท่ี
สูงขึน้ และ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยสนับสนุนความส าเร็จในการจัดท าผลงานทางวิชาการของ
ข้าราชการครูเพื่อขอก าหนดต าแหน่งท่ีสงูขึน้ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
(Mixed method) ผลการวิจยัพบวา่ 1) ความคิดเห็นของข้าราชการครูเก่ียวกบัปัญหาในการจดัท า
ผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูเพื่อขอก าหนดต าแหน่งและแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งท่ีสงูขึน้
ของข้าราชการครู สงักดัส านกังานพืน้ท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 1-5 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัน้อย 
เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่ามีความคิดเห็นในระดับปานกลาง 16 ข้อ ระดับน้อย 16 ข้อ โดยมี
คา่เฉลี่ยสงูสดุ 3 อนัดบัแรก คือ ไม่สะดวกในการเดินทางไปขอค าแนะน าจากผู้ รู้ เน่ืองจากอยูไ่กล 
รองลงมา คือ เป็นงานท่ียากเกินกว่าท่ีทา่นจะท าได้ และไม่มีเวลาท าผลงานทางวิชาการเน่ืองจาก
ต้องรับผิดชอบงานสอนมาก และไม่มีเวลาท าผลงานทางวิชาการเน่ืองจากต้องรับผิดชอบงาน
พิเศษของโรงเรียนมาก ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยต ่าสุด คือ ประโยชน์ ท่ีได้ไม่คุ้ มกับการลงทุน  
2) ความคิดเห็นของข้าราชการครูเก่ียวกับปัจจัยท่ีสนบัสนุนความส าเร็จในการจัดท าผลงานทาง
วิชาการ เพื่อขอก าหนดต าแหน่งและแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งท่ีสูงขึน้ของข้าราชการครู สังกัด
ส านกังานพืน้ท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 1-5 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก 7 ด้าน ระดับปานกลาง 3 ด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด  
3 อันดับแรก คือ การสนับสนุนจากหน่วยงาน เพื่อนร่วมงานและครอบค รัว รองลงมาคือ 
ผลตอบแทนท่ีได้ และการได้รับยกย่องและยอมรับจากสังคม ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยต ่าสุด คือ  
ความต้องการความส าเร็จ และ 3) จากการสมัภาษณ์ในเชิงลกึแบบไม่มีโครงสร้างของข้าราชการ
ครูท่ีด ารงต าแหน่ง คศ. 3 พบวา่ ปัญหาในการจัดท าผลงานทาวิชาการท่ีพบทางวิชาการท่ีพบมาก 
3 อนัดบัแรก คือ คา่ใช้จ่ายในการจัดท าผลงานทางวิชาการสงู รองลงมาคือ ขาดอาจารย์ท่ีปรึกษา
หรือวิทยากรท่ีสามารถให้ค าแนะน าในการจดัท าผลงานทางวิชาการ และขาดความขยนัและอดทน 
ส่วนปัจจัยท่ีสนับสนุนความส าเร็จในการท าผลงานทางวิชาการท่ีพบมากท่ีสุด 3 อันดับแรก  
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คือ ความต้องการความก้าวหน้าในวิชาชีพโดยเลือ่นวิทยฐานะ รองลงมาคือ ต้องการเงินวิทยฐานะ
และการชกัชวน สนบัสนนุจากเพื่อนร่วมงาน 

อญัชลี  เซง่ตระกูล (2549) ได้ท าการศกึษาวิจัยเร่ือง การพฒันาโมเดลเชิงสาเหตุ
ความส าเร็จในวิชาชีพครูในโรงเรียนสงักัดส านกัการศึกษากรุงเทพมหานคร ซึ่งการศึกษาวิจัยนีมี้
วัตถุประสงค์  2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาความส าเร็จในวิชาชีพครูในโรงเรียนสังกัดส านัก
การศึกษากรุงเทพมหานคร และ 2) เพื่อพัฒนาและทดสอบความตรงโมเดลเชิงสาเหตุของ
ความส าเร็จในวิชาชีพครูในโรงเรียนสงักดัส านกัการศกึษากรุงเทพมหานคร  เก็บรวบรวมข้อมลูโดย
ใช้แบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมลูโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั และวิเคราะห์โมเดล
สมการโครงสร้างด้วยโปรแกรม LISREL ผลการศึกษาวิจัยพบวา่ 1) ความส าเร็จในวิชาชีพของครู
อยู่ในระดบัสงู เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ความส าเร็จด้านการท างาน ด้านการพัฒนาผู้ เรียน 
ด้านความสมัพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านสวัสดิการ และด้านความก้าวหน้าในงานมีค่าค่าเฉลี่ย
คะแนนอยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะด้านการพัฒนาผู้ เรียนมีค่าเฉลี่ยคะแนนสูงท่ีสุด ส่วนด้าน  
การพฒันาชุมชน และสงัคมท่ีมีคา่เฉลี่ยคะแนนอยูใ่นระดบัปานลาง และ 2) โมเดลเชิงสาเหตขุอง
ความส าเร็จในวิชาชีพครูมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีค่าไค-สแควร์ (Chi-square) 
เท่ากับ 21.65 ท่ีองศาอิสระเท่ากบั 66 ; p = 1.00 คา่ GFI เท่ากับ 1.00 ค่า AGFI เท่ากับ .99 เท่า 
RMR เท่ากบั .018 คา่สมัประสิทธ์ิการพยากรณ์ (R-SQUARE) เท่ากับ .89 ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลรวม
ต่อความส าเร็จในวิชาชีพครูท่ีสุด คือ ตัวแปรปัจจัยด้านครอบครัว ได้แก่ การสนับสนุนจาก
ครอบครัว  

เทพเทวญั  ศิลาโชติ (2549) ได้ศึกษาปัจจัยทางการบริหารวิชาการท่ีส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการจัดท าผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู สงักัดส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
ศรีสะเกษ เขต 2 ซึ่งการศึกษานีมี้วัตถุประสงค์ 5 ประการ คือ 1) ศึกษาระดับความส าเร็จใน 
การจัดท าผลงานทางวิชาการของครู และปัจจยัทางการบริหารท่ีสง่ผลตอ่ความส าเร็จในการจดัท า
ผลงานทางวิชาการ 2) การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารวิชาการกับ
ความส าเร็จในการจัดท าผลงานทางวิชาการ 3) ศึกษาการร่วมกนัสง่ผลของปัจจัยทางการบริหาร
วิชาการกับความส าเร็จในการจัดท าผลงานทางวิชาการ 4) ค้นหาตวัพยากรณ์ท่ีดีของความส าเร็จ
ในการจัดท าผลงานทางวิชาการ และ 5) สร้างสมการพยากรณ์ความส าเร็จในการจัดท าผลงาน
ทางวิชาการ เคร่ืองมือท่ีผู้วิจยัใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูคือแบบสอบถามมาตราสว่นประมาณค่า 
5 ระดบั มีค่าความเช่ือมั่นทัง้ฉบับเท่ากับ .97 สถิติวิเคราะห์โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์และ
การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ  ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านการบริหารวิชาการท่ีส่งผลต่อ
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ความส าเร็จในการจัดท าผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูในสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ทัง้ 6 ด้าน มีการพฒันาอยู่ในระดบัปานกลาง กลา่วคือ ด้านนโยบาย
และการบริหารสถานศึกษา (M = 3.24) ด้านทักษะการจัดท าผลงานทางวิชาการ (M = 3.14)  
ด้านการสนับสนุนทางวิชาการ (M = 2.94) ด้านการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ (M = 2.94)  
ด้านสภาพการปฏิบัติงาน (M = 3.14) และการได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน (M = 3.27) 
ปัจจัยบริหารทางวิชาการทัง้ 6 ด้าน มีความสมัพันธ์ในทางบวก และส่งผลต่อความส าเร็จใน 
การจัดท าผลงานทางวิชาการ ทัง้นีปั้จจัยทางการบริหารวิชาการดังกล่าว เป็นตัวพยากรณ์ท่ีมี  
3 ตวัแปร คือ การปฏิบัติงานทางวิชาการ การใช้ประโยชน์จากแหลง่เรียนรู้ และทกัษะการจัดท า
ผลงานทางวิชาการ  ซึง่เป็นตวัแปรพยากรณ์ท่ีดี สง่ผลคิดเป็นร้อยละ 44.00 ท่ีระดบันยัส าคญัทาง

สถิติ .05 สามารถเขียนสมการการพยากรณ์ท่ีดีท่ีได้ คือ สมการคะแนนมาตรฐาน 
^

Z= 0.274Zปฏิบตัิ 

+ 0.227Zทกัษะ + 0.225Zประโยชน์  และสมการคะแนนดิบคือ 
^

Y = 1.036 + 0.296Xปฏิบตัิ + 0.221Xทกัษะ 
+ 0.196Xประโยชน์ 

พลูทรัพย์  นาคนาคา (2552) ได้ศกึษาตวัแปรท่ีสมัพนัธ์กบัความส าเร็จในวิชาชีพ
ครู ภายใต้วัตถุประสงค์การศึกษา 2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์กับ
ความส าเร็จในการประกอบวิชาชีพครู โดยมุ่งศึกษาตัวแปรในด้านคุณลักษณะส่วนตัวและ
ครอบครัว ด้านการปฏิบัติงานในวิชาชีพครูและด้านสถานศึกษา 2) เพื่อสร้างสมการท านาย
ความส าเร็จในการประกอบวิชาชีพครู จากความสมัพนัธ์ท่ีพบ เก็บข้อมลูโดยใช้แบบสอบถาม และ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัย
พบวา่ ตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความส าเร็จใจการประกอบวิชาชีพครูอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .01 ได้แก่ ความรักและความศรัทธาในวิชาชีพครู (r = .62) ภูมิหลงัครอบครัว (r = .59) 
การท าวิจัยในชัน้เรียน (r = .58) การสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ (r = .52) ความพร้อมในด้าน
แผนการจัดการเรียนรู้ (r = .45) ความมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาตนเองและวิชาชีพ (r = .38) การให้
นกัเรียนท าโครงงาน (r = .37) การใช้แหลง่วิทยาการทัง้ภายในและภายนอกสถานศึกษา (r = .35) 
ภมิูหลงัด้านการศึกษา (r = .28) การเป็นคณะกรรมการวิชาการ (r = .27) บรรยากาศทางวิชาการ 
(r = .21) สภาพแวดล้อมทางกายภาพ (r = .20) สภาพของเพื่ อนร่วมงาน (r = .17) และ 
ความพร้อมด้านสือ่และอุปกรณ์(r = .16) ตามล าดบั 2) สมการท านายความส าเร็จในการประกอบ
วิชาชีพครู ตวัแปรส าคญัท่ีสง่ผลและสามารถน ามาใช้ท านายความส าเร็จในการประกอบวิชาชีพครู 
ได้แก่ ความรักและความศรัทธาในวิชาชีพครูและการท าวิจัยในชัน้เรียน สมการท านายในรูป
คะแนนดิบ ซึง่มีอ านาจในการพยากรณ์ได้ร้อยละ 38.00 เป็นดงันี ้
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  ความส าเร็จใจการประกอบวิชาชีพครู = 2.146 + 0.432X(ความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู) + 0.124X(การท าวิจยัในชัน้เรียน) 

สมการท านายในรูปคะแนนมาตรฐานเป็นดงันี ้ 

  ความส าเร็จใจการประกอบวิชาชีพครู = 0.457Z(ความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู)  + 0.145Z(การท าวิจยัในชัน้เรียน) 

สุวรรณ์   พิ นิจ (2552) ได้ศึกษาปัจจัยจ าแนกความส าเร็จในการจัดท า 
ผลงานวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูช านาญการพิเศษของข้าราชการครูในจังหวดัเชียงราย 
ซึ่ งการศึกษานี มี้ วัตถุประสงค์ เพื่ อ เป รียบ เทียบปั จจัย ท่ี เก่ียว ข้องในการจัดท าผลงาน  
ทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูช านาญการพิเศษของข้าราชการครูในจังหวัดเชียงราย  
และวิเคราะห์ปัจจยัจ าแนกความส าเร็จในการจัดท าผลงานทางวิชาการเพื่อเลือ่นวิทยฐานะเป็นครู
ช านาญการพิเศษของข้าราชการครูในจังหวัดเชียงราย ท่ีส่งผลงานทางวิชาการระหว่างปี  
 พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2551 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการจัดท าผลงาน 
ทางวิชาการของข้าราชการครูในจังหวัดเชียงราย จากปัจจัยท่ีท าการศึกษาจ านวน 12 ปัจจัย  
มีปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดท าผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูในจังหวัด
เชียงราย จ านวน 6 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยการมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ท างาน  
การวางแผนท างาน ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน ความเช่ือมั่นในตนเอง การได้รับการยกย่อง
และยอมรับจากสงัคม ระเบียบหลกัเกณฑ์การประเมินผลงานทางวิชาการ ซึ่งแตกตา่งกันอย่างมี
นยัส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ส าหรับปัจจัยท่ีสามารถจ าแนกความส าเร็จในการจัดท าผลงาน 
ทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูช านาญการพิเศษของข้าราชการครูในจังหวัดเชียงราย 
ประกอบด้วย 5 ปัจจัย ซึ่งสามารถจ าแนกข้าราชการครูท่ีประสบความส าเร็จและไม่ประสบ
ความส าเร็จในการจัดท าผลงานทางวิชาการเพื่อเลือ่นวิทยฐานะเป็นครูช านาญการพิเศษได้อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และสามารถจ าแนกกลุม่ได้ถกูต้องร้อยละ 73.00 ปัจจยัท่ีน า้หนกัใน
การจ าแนกสงูสดุเรียงตามล าดบัเป็นดงันี ้คือ ระเบียบหลกัเกณฑ์การประเมินผลงานทางวิชาการ 
ประสบการณ์และความรู้ความสามารถในการท างาน สภาพการปฏิบติังาน และความมุ่งมั่นใน  
การท างาน 

จากการศึกษางานวิจัยของ สุวรรณ์  พินิจ (2552) พบว่า ระเบียบหลกัเกณฑ์ 
การประเมินผลงานทางวิชาการ เป็นปัจจยัท่ีมีน า้หนกัสงูสดุในการจ าแนกความส าเร็จในการจดัท า
ผลงานทางวิชาการเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูช านาญการพิเศษของข้าราชการครูในจังหวัด
เชียงราย ผู้วิจยัจึงได้ท าการศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์การประเมินเพื่อขอเลือ่นวิทยฐานะ
ครู ซึ่ง กนิษฐ์  ศรีเคลือบ (2553) ได้ศึกษาหลกัเกณฑ์การประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะครูและ 
กลยุทธ์การขบัเคลื่อนท่ีพึงประสงค์: การวิจัยพหุกรณี ซึ่งการวิจัยนีมี้วตัถุประสงค์ 3 ประการ คือ  
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1) เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะครูและกลยุทธ์  
การขับเคลื่อนแบบเดิมและแบบใหม่  2) วิเคราะห์และเปรียบเทียบผลของการใช้หลักเกณฑ์ 
การประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะครูและกลยุทธ์การขับเคลื่อนแบบเดิมและแบบใหม่ และ  
3) วิเคราะห์หลักเกณฑ์การประเมินเพื่ อขอเลื่อนวิทยฐานะครูและกลยุทธ์การขับเคลื่อน  
ท่ีพึงประสงค์ตามมุมมองผู้ ท่ีเก่ียวข้อง การศึกษานี ใ้ช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed 
method) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและการสมัภาษณ์ ผลการวิจัยพบว่า 1) โดย
ภาพรวมหลกัเกณฑ์การประเมินเพื่อขอเลือ่นวิทยฐานะครูและกลยุทธ์การขบัเคลือ่นแบบเดิมและ
แบบใหม่มีความแตกตา่งกันในเร่ืองการประเมินในสว่นผลการปฏิบติังานเทา่นัน้  หลกัเกณฑ์แบบ
ใหม่จะเน้นผลท่ีเกิดขึน้กับนักเรียน สว่นหลกัเกณฑ์แบบเดิมจะเน้นเอกสารหรือรายงานท่ีผู้ขอรับ  
การประเมินท าการสง่เข้ามา ส าหรับกลยุทธ์ในการขบัเคลื่อนหลกัเกณฑ์การประเมินเพื่อเลื่อน  
วิทยฐานะครูแบบเดิมและแบบใหม่ไปสูค่รูพบวา่ มีความแตกต่างกันในหน่วยงานระดับนโยบาย  
(ก.ค.ศ.) คือการขับเคลื่อนหลกัเกณฑ์แบบเดิมใช้การชีแ้จงกับเขตพืน้ท่ีการศึกษาพร้อมกันทั่ว
ประเทศ แตห่ลกัเกณฑ์การประเมินแบบใหม่ใช้การชีแ้จงโดยแยกชีแ้จงกบัเขตพืน้ท่ีการศกึษาตาม
ภมิูภาพ 4 ภมิูภาค 2) ผลของการใช้หลกัเกณฑ์การประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะครู พบวา่ ครูมี
การรับรู้ท่ีถูกต้องเก่ียวกับสาระของหลกัเกณฑ์และความยากในการน าหลกัเกณฑ์ไปปฏิบติัอยู่ใน
ระดบัปานกลาง การรับรู้ท่ีถกูต้องเก่ียวกบัสาระของหลกัเกณฑ์การประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ
ครูแบบเดิมสงูกวา่แบบใหม่อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และไม่แตกต่างเม่ือจ าแนกตาม
ภมิูหลงั ความยากในการน าหลกัเกณฑ์แบบเดิมไปปฏิบติัมีค่าแตกตา่งกันตามขนาดของโรงเรียน 
ครูทัง้สองวิทยฐานะมีคุณภาพการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก โดยครู คศ. 3 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า  
คศ. 2 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนของครูทัง้
สองวิทยฐานะอยู่ในระดับมากและไม่มีความแตกต่างเม่ือจ าแนกตามภูมิหลงั 3) หลักเกณฑ์ 
การประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะครูและกลยุทธ์การขับเคลื่อนท่ีพึงประสงค์ควรจะเน้น
หลกัเกณฑ์การประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะครูท่ีครูสามารถท าผลงานไปพร้อมกบัการปฏิบติังาน
ประจ าวนั ควรจดัให้มีหนว่ยงานท่ีให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ครู ท าการประเมินในสภาพจริง และเน้น
การประเมินท่ีกระบวนการจดัการเรียนการสอนของครูมากกวา่การท าผลงานทางวิชาการ 

สิทธินันท์  พ่วงจีน (2553) ได้ท าการศึกษาแรงจูงใจในการเข้าสู่ต าแหน่ง 
วิทยฐานะของข้าราชการครูในโรงเรียนมธัยมศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาฉะเชิงเทรา 
เขต 2 ซึ่งการศึกษานีมี้วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการเข้าสู่ต าแหน่งวิทยฐานะของ
ข้าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สงักัดส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จ าแนก
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ตามวฒุิและประสบการณ์ในการปฏิบติังาน เคร่ืองมือวิจยัเป็นแบบสอบถามท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้โดยใช้
ทฤษฎีความคาดหวังของวรูม (Vroom) ผลการวิจัยพบว่า 1) แรงจูงใจในการเข้าสู่ต าแหน่ง 
วิทยฐานะของข้าราชการครูในโรงเรียนมธัยม สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ  
ด้านการคาดหวังว่าสามารถท างานได้ส าเร็จ ด้านการคาดหวังว่างานส าเร็จแล้วจะได้รางวัล  
และด้านคณุคา่ของรางวลั 2) แรงจูงใจในการเข้าสูต่ าแหนง่วิทยฐานะของข้าราชการครูในโรงเรียน
มัธยม สังกัดส านักงานเขตพื น้ ท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จ าแนกตามวุฒิการศึกษา  
โดยภาพรวมและด้านการคาดหวงัว่าสามารถท างานส าเร็จได้ และด้านการคาดหวงัว่างานส าเร็จ
แล้วได้รางวัล แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ยกเว้นด้านคุณค่าของรางวัล 
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ และ 3) แรงจูงใจในการเข้าสู่ต าแหน่งวิทยฐานะของ
ข้าราชการครูในโรงเรียนมัธยม สงักัดส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน โดยรวมและรายด้าน แตกตา่งกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

เชาวลิต  เหลา่ชัย (2554) ท าการศึกษาการก าหนดวิทยฐานะข้าราชการครูตาม
พระราชบญัญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ภายใต้วตัถปุระสงค์ 
4 ประการ คือ 1) ศกึษาวิเคราะห์แนวคิดและกฎหมายเก่ียวกบัการก าหนดวิทยฐานะข้าราชการครู
ของประเทศไทยและต่างประเทศ ทัง้ในระบบกฎหมายคอมมอนลอว์และระบบกฎหมายซีวิลลอว์ 
2) ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการก าหนดวิทยฐานะของข้าราชการครูตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 3) ศึกษา
เปรียบเทียบกฎหมายในการบริหารงานบุคคลทางการศกึษาของตา่งประเทศทัง้ในระบบกฎหมาย
คอมมอนลอว์และระบบกฎหมายซีวิลลอว์บางประเทศ กบัพระราชบญัญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และกฎหมายในการบริหารงานบุคลากรทางการศึกษา
ฉบบัอ่ืนท่ีเก่ียวข้องของประเทศไทย และ 4) เสนอแนวทางแก้ไขปรับปรุงพระราชบญัญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ในสว่น
ของการก าหนดวิทยฐานะให้มีการก าหนดวิทยฐานะข้าราชการครูท่ีมีความเหมาะสม สมัพนัธ์กับ
ผลสมัฤทธ์ิท่ีสงูขึน้ของผู้ เรียน ซึง่งานวิจยัเร่ืองนีเ้ป็นการวิจัยทางกฎหมายโดยใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิง
คุณภาพ ด้วยการวิจัยเอกสารจากต ารา กฎหมาย บทความทางวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ์  
และเอกสารทางวิชาการท่ีเก่ียวข้อง ผลการวิจัยพบว่า การก าหนดวิทยฐานะของข้าราชการครูมี
ปัญหาด้านความเหมาะสมของระบบการก าหนดเงินวิทยฐานะตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา พ.ศ. 2547 ทัง้ในด้านการได้รับคา่ตอบแทน และมีปัญหา
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ในด้านการก าหนดวิทยฐานะข้าราชการครูไม่บรรลตุามวตัถุประสงค์เพื่อจูงใจให้ครูพฒันาตนเอง
ให้เป็นครูท่ีมีคณุภาพสงูและสมัพนัธ์กับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียน ดงันัน้ จึงควรปรับปรุง
พระราชบญัญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และกฎระเบียบท่ี
เก่ียวข้อง ให้เอือ้ประโยชน์และส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูง และปรับปรุง
พระราชบญัญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และระเบียบท่ีเก่ียวข้องให้ครูบรรจุใหม่สูงกว่าปัจจุบัน ขยายฐาน
เงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์จูงใจต่าง  ๆ ของข้าราชการครูให้สูงขึน้  
ให้เพียงพอตอ่การด ารงชีพและสามารถจดัการเรียนการสอนให้อยา่งมีคณุภาพ 

สธีุ  ประจงศกัด์ิ (2553) ได้ท าการศกึษากระบวนการพฒันาวิทยฐานะครูช านาญ
การไปสู่ต าแหน่งวิทยฐานะครูช านาญการพิ เศษ  (A study on Processes and Step on 
Producing Academic Papers to be Ranked as Specialist Teacher) ซึ่งเป็นการศึกษาด้วย
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ แบบพหุกรณีศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษาข้อมูล
พืน้ฐาน กระบวนการและขัน้ตอนการด าเนินงานจัดท าผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ครูทุกคนมีหน้าท่ีท่ีต้องรับผิดชอบนอกเหนือจากการสอน 2) ผลการ
ปฏิบัติงาน ทุกคนมีความตัง้ใจ มีสมรรถนะตรงตามข้อก าหนด 3) ผลสมัฤทธ์ิของผู้ เรียนสูงกว่า
เกณฑ์เฉลี่ยในเขตพืน้ท่ีการศึกษา 4) มีสว่นร่วมกับชุมชนเม่ือมีโอกาส 5) กระบวนการท าผลงาน
ทางวิชาการได้ค าแนะน าปรึกษาจากเพื่อนครูและศึกษานิเทศก์ อาจารย์ในมหาวิทยาลัยท่ีมี
ประสบการณ์และเช่ียวชาญ การเข้ารับการฝึกอบรม 6) สิ่งจูงใจในการท าผลงานทางวิชาการ 
ได้แก่ การพัฒนาตนเอง พัฒนาการเรียนรู้ และเงินค่าตอบแทน และ 7) นวัตกรรมท่ีสร้างขึน้  
มาจากปัญหาการขาดสือ่การเรียนการสอน 

เบญจวรรณ  อินต๊ะวงศ์ (2554) ได้ท าการวิเคราะห์สมรรถนะท่ีสามารถจ าแนก
การเลื่อนวิทยฐานะของครู สังกัดส านักงานเขตพืน้ ท่ีการศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งมี
วตัถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์สมรรถนะท่ีสามารถจ าแนกการเลื่อนวิทยฐานะของครู โดยเก็บข้อมูล
จากครูท่ีได้เลือ่นวิทยฐานะเป็นครูช านาญการพิเศษและครูท่ีไม่ได้เลื่อนวิทยฐานะเป็นครูช านาญ
การพิเศษ ในปีการศึกษา 2550 – 2552 สงักัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาภาคเหนือตอนล่าง 
โดยใช้การวิเคราะห์จ าแนก (Discriminant Analysis) ผลการวิจยัพบว่า ไม่มีสมรรถนะท่ีสามารถ
จ าแนกการเลือ่นวิทยฐานะของครู สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาภาคเหนือตอนลา่งได้ 

ณฐันนัท์  พงษ์ธนาวิสฐิ (2554) ท าการศกึษาปัญหาและข้อเสนอแนะแนวทางใน
การขอเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูช านาญการพิเศษของครูในโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลยั จังหวัด
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นครปฐม ซึง่มีความมุ่งหมายในการวิจยัเพื่อศกึษาปัญหาและข้อเสนอแนะแนวทางในการขอเลือ่น
วิทยฐานะเป็นครูช านาญการพิเศษของครูในโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม  
โดยอาศัยแนวทาง หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด ซึ่งการศึกษาในครัง้ นี ้มุ่งศึกษาใน 
ด้านท่ี 3 คือ ด้านผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการศึกษาเอกสารและสัมภาษณ์ ผลการวิจัยพบว่า ในการขอเลื่อน  
วิทยฐานะเป็นครูช านาญการพิเศษของครูในโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม  
พบปัญหาด้านผลการพฒันาคณุภาพผู้ เรียน เรียงล าดบัความส าคญัได้แก่ ปัญหาการรายงานผลท่ี
เกิดจากการพฒันาคณุภาพผู้ เรียน ไม่ผา่นเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด ปัญหาในการพฒันาผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนของผู้ เรียนให้ได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดต้องใช้เวลานาน ด้านผลงานทางวิชาการ  
พบปัญหาตามล าดับความส าคัญ  ได้แก่  ปัญหาในการพิมพ์และจัดรูปเล่ม  ผลงานขาด 
ความถกูต้องตามหลกัวิชาการ ผลงานท่ีไม่เกิดองค์ความรู้ใหม่ ขาดหลกัฐานการเผยแพร่ท่ีชัดเจน 
ข้อเสนอแนะทางแก้ปัญหา คือ ครูท่ีขอเลื่อนวิทยฐานะต้องพยายามค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง
ให้มากท่ีสดุ จากแหลง่ข้อมูลต่าง ๆ สอบถามผู้ รู้ผู้ เช่ียวชาญในหลกัเกณฑ์การประเมิน ระเบียบวิธี
วิจัย รูปแบบของสื่อ และนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้ เรียน ความรู้ใน
เนือ้หาสาระท่ีน ามาจัดท าผลงานทางวิชาการ ซึ่งสิ่งส าคญั คือ ครูต้องเตรียมตนเองให้พร้อมก่อน
ท าผลงานทางวิชาการเพื่อขอเลือ่นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

ธวัลรัตน์  ทองนิล (2555) ได้ท าการศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความส าเร็จใน
อาชีพของข้าราชการครูวิทยฐานะครูเช่ียวชาญ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ การศึกษานีมี้
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความส าเร็จในอาชีพของข้าราชการครูวิทยฐานะ 
ครูเช่ียวชาญ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้รูปแบบของการวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed 
Methodology Design) ซึ่งประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ และเก็บ
ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสมัภาษณ์จากกลุม่ตัวอย่างท่ีประสบความส าเร็จกลุม่สูงสุด 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ข้าราชการครูวิทยฐานะครูเช่ียวชาญพิเศษ สงักัดกระทรวงศึกษาธิการ  
มีความส าเร็จในอาชีพอยู่ในระดบัสงูมากท่ีสดุ 2) ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความส าเร็จในอาชีพของ
ข้าราชการครูวิทยฐานะครูเช่ียวชาญ สงักัดกระทรวงศกึษาธิการ ประกอบด้วยปัจจยัสนบัสนนุทาง
สังคม ปัจจัยครบครัว (Fi) ปัจจัยบุคลิกภาพ (Pi) ปัจจัยบรรยากาศองค์กร (Org) และปัจจัย
คุณลกัษณะสว่นบุคคล (Hour, Money) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 3) สมการมาตรฐานท านาย
ความส าเร็จในอาชีพของข้าราชการครูวิทยฐานะครูเช่ียวชาญ สงักดักระทรวงศกึษาธิการ คือ  

  
^

Z= .30ZPi + .24ZFi + .16Zorg – .13ZHour + .08ZMoney  
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จากสมการท านาย แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยท่ีสามารถท านายความส าเร็จในอาชีพ
ของข้าราชการครูวิทยฐานะครูเช่ียวชาญ สงักัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย ปัจจัยบุคลิก
ร่วมกับปัจจัยสนบัสนุนทางสงัคม ปัจจัยครอบครัว ปัจจัยบรรยากาศองค์กร ปัจจัยคุณลกัษณะ
ส่วนบุคคลด้านชั่วโมงการท างานและปัจจัยเงินเดือน และผลตอบแทน ซึ่งปัจจัยเหล่านีเ้ป็น
แนวทางส าคญัส าหรับการสง่เสริมข้าราชการครูสูค่วามส าเร็จในอาชีพ 

มนต์รวี  เทียบทอง (2556) ได้ท าการศึกษาแรงจูงใจในการเข้าสู่ต าแหน่ง 
วิทยฐานะของข้าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวดัตราด โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา
แรงจูงใจในการเข้าสูต่ าแหน่งวิทยฐานะของข้าราชการครูโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตจงัหวดัตราด 
จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและอัตราเงินเดือน  เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 
และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ผลการวิจัย
พบว่า 1) แรงจูงใจในการเข้าสู่ต าแหน่งวิทยฐานะของข้าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต
จังหวัดตราด โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากมาก ไปน้อย ได้แก่  
ด้านความคาดหวงัวา่สามารถท างานส าเร็จได้ ด้านความคาดหวงัว่าท างานส าเร็จแล้วจะได้รางวลั 
และด้านคุณค่าของรางวลั 2) แรงจูงใจในการเข้าสูต่ าแหน่งวิทยฐานะของข้าราชการครูโรงเรียน
มธัยมศกึษาในเขตจังหวดัตราด จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบติังาน โดยภาพและรายด้าน
ไม่แตกต่างกัน  และ 3) แรงจูงใจในการเข้าสู่ต าแหน่งวิทยฐานะของข้าราชการครูโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตจังหวัดตราด จ าแนกตามอัตราเงินเดือน ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ แต่ส าหรับรายด้านนัน้ ด้านการคาดหวงัว่าสามารถท างานส าเร็จได้ แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนด้านการคาดหวังว่าท างานส าเร็จแล้วจะได้รางวัลและ 
ด้านคณุคา่ของรางวลั พบวา่ แตกตา่งกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

โสภา  ข าเจริญ (2557) ได้ท าการศึกษาการให้ความหมาย คุณค่า และปัจจัยท่ี
เก่ียวข้องกับการเลื่อนวิทยฐานะของครูในสถานศึกษาสงักัดส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาราชบุรี 
เขต 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการเลื่อนวิทยฐานะของครู และ  
2) ศึกษาการให้ความหมาย คุณค่า และปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการเลื่อนวิทยฐานะของครูใน
สถานศกึษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาราชบุรี เขต 2 โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยัแบบผสมผสาน 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยในตวัครูท่ีเก่ียวข้องกับการเลื่อนวิทยฐานะของครู โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า  ด้านความส าเร็จในหน้าท่ีการงาน ด้านการได้รับ 
การยอมรับนบัถือ ด้านลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั และด้านความรับผิดชอบท่ีได้รับอยูใ่นระดบัมาก 
สว่นด้านความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานอยูใ่นระดบัปานกลาง ปัจจัยภายนอกตวัครูท่ีเก่ียวข้องกับ



  75 

การเลื่อนวิทยฐานะของครู โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า  
ด้านความเข้าใจระเบียบกฎเกณฑ์ อยู่ในระดับมากท่ีสดุ ส่วนด้านนโยบายและการบริหารงาน  
และด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมาก 2) ครูให้ความหมายและคณุคา่ของการ
เลื่อนวิทยฐานะของครู ว่าเป็นการแสดงถึงความสามารถของครูเป็นการสง่เสริมรายได้ และเป็น 
การสร้างการยอมรับนบัถือจากสงัคมทัว่ไป ครูมีวิทยฐานะยงัให้คุณค่ากับวิทยฐานะครูในฐานะท่ี
เป็นการพัฒนาตนเอง การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและการสร้างช่ือเสียงให้กับ
สถานศกึษา 

นอกจากนี ้ภัทรพงศ์  สุขมาลี (2557) ได้ท าการศึกษารูปแบบความสัมพันธ์
โครงสร้างเชิงเส้นระหว่างปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการพัฒนาวิทยฐานะ  
ครูช านาญการพิเศษ โดยมีวตัถุประสงค์ในการศึกษา 2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบ
และตวัชีว้ดัของปัจจัยเชิงสาเหตแุละความส าเร็จในการพฒันาวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษของ
ข้าราชการครู 2) เพื่อพฒันาและตรวจสอบรูปแบบความสมัพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้นระหว่างปัจจัย
เชิงสาเหตท่ีุมีอิทธิพลตอ่ความส าเร็จในการพฒันาวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษของข้าราชการครู
กบัข้อมลูเชิงประจักษ์ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามเก่ียวปัจจยัท่ีสง่ผล
ตอ่ความส าเร็จในการพฒันาวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป ผลการวิจัยพบว่า 1) องค์ประกอบและตวัชีว้ดัของปัจจัยเชิงสาเหตุ และความส าเร็จใน
การพัฒนาวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษของข้าราชการครู มีดังนี ้(1) สมรรถนะครู วัดได้จาก 
การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ จิตวิทยาส าหรับครู ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม  
การวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และการวัดและการประเมินผล (2) ความเข้มแข็งทางจิตใจ วดัได้จาก 
การพิจารณาไตร่ตรองและสมาธิ (3) บทบาทของผู้บริหาร วดัได้จากการสง่เสริมการพฒันาความรู้
อย่างตอ่เน่ือง การจัดการแหลง่เรียนรู้ การสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อม การยอมรับนบัถือ 
และการสนับสนุนงบประมาณ (4) ความผูกพันต่อเป้าหมายงาน วัดได้จากความมุ่งมั่นในงาน  
และการฟันฝ่าอุปสรรคในงาน (5) คุณค่าของงาน วัดได้จากความส าคัญ  ความสนใจ  
และอรรถประโยชน์ (6) ความเช่ือประสิทธิภาพแห่งตน วดัได้จากความเช่ือทัว่ไป และความเช่ือ
เฉพาะงาน (7) อารมณ์ วดัได้จากอารมณ์ทางบวก และอารมณ์ทางลบ (8) ความเช่ือในองค์กรรวม
สว่นบุคคล วดัได้จากความเช่ือในบุคคล ความเช่ือในสิ่งสนบัสนุน และความเช่ือในสถานการณ์ 
(9) ความส าเร็จในการพัฒนาวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ วดัได้จากวินยัคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ ความรู้ความสามารถ และผลการปฏิบัติงาน 2) รูปแบบท่ีพัฒนาขึน้มี 
ความสอดคลองกับข้อมูลเชิงประจักษ์ สามารถอธิบายความแปรปรวนของปัจจัยความส าเร็จใน
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การพัฒนาวิทยฐานะครูช านาญการพิ เศษได้ร้อยละ 62.7 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลทางตรงสูงสุด  
คือ สมรรถนะของครูมีอิทธิพลเท่ากับ 0.48 ปัจจัยรองลงมา ได้แก่ ความเข้มแข็งทางจิตใจ มีค่า
อิทธิพลเทา่กบั 0.19 บทบาทของผู้บริหาร มีคา่อิทธิพลเท่ากบั 0.18 และความผูกพนัต่อเป้าหมาย
งาน มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.16 ส่วนปัจจัยท่ีมีอิทธิพลทางอ้อมมากท่ีสุด คือ คุณค่าของงานและ
ประสิทธิภาพแห่งตน ซึ่งมีอิทธิพลเท่ากัน คือ 0.13 ปัจจัยรองลงมา ได้แก่ อารมณ์ มีค่าอิทธิพล
เทา่กบั 0.04 และความเช่ือในองค์รวมสว่นบุคคล มีคา่อิทธิพลเทา่กบั 0.03 

จากตัวอย่างงานวิจัยท่ีผู้ วิจัยได้น าเสนอข้างต้นนัน้ แสดงให้เห็นว่า การเลื่อน  
วิทยฐานะของข้าราชการครูและความส าเร็จในการประกอบวิชาชีพครู ได้รับความสนใจใน  
การศกึษาวิจัยเป็นอย่างมากในวงการศกึษาของประเทศไทย ส าหรับการศึกษาวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับ
ความก้าวหน้าและความส าเร็จในวิชาชีพครูในตา่งประเทศนัน้ ผู้วิจยัจะน าเสนอในหวัข้อถดัไป 

2. งานวจิัยที่เก่ียวข้องในต่างประเทศ 
ส าหรับในต่างประเทศนัน้ การประสบความส าเร็จในวิชาชาชีพครูวัดได้จาก

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งนับว่ามีนักวิจัยหลายท่านให้ความสนใจศึกษา ดังผู้ วิจัยจะ
น าเสนอตอ่ไปนี ้

Robert  J.  Walker (2008) ได้ท าการศึกษาเก่ียวกับคุณลักษณะของครูท่ีมี
ประสิทธิภาพ โดยท าการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลโดยการอภิปรายกลุม่และเขียนสรุป
เก่ียวกับลักษณะเด่นของครูท่ีมีประสิทธิภาพตามทัศนะของผู้ เรียน ผลการวิจัยพบว่า ครูท่ีมี
ประสิทธิภาพนัน้จะต้องประกอบด้วยคุณลกัษณะ 12 ประการ ได้แก่ 1) มีการเตรียมการสอน 
(Prepared) 2) มีทัศนคติเชิงบวก (Positive) 3) มีความขยัน มุ่งมั่น (Hold high expectations)  
4) มีความคิดสร้างสรรค์ (Creative) 5) มีความยุติธรรม (Fair) 6) เอาใจใสน่กัเรียนเป็นรายบุคคล 
(Display a personal touch) 7) มี ก ารค วบ คุม อ ารม ณ์ ความ รู้สึก  (Cultivate a sense of 
belonging) 8) มีความเมตา (Compassionate) 9) เป็นบุคคลท่ีอารมณ์ดี (Have a sense of 
humor) 10) รับ ฟังความ คิดเห็นของนักเรียน  (Respect student) 11) ให้อภัย  (Forgiving)  
12) ยอมรับความผิดพลาด (Admit mistakes)  

ในท านองเดียวกัน Susan  Thompson et al. (2006) ได้ท าการศึกษาเก่ียวกับ
คณุสมบติัแห่งความส าเร็จในอาชีพครู ผลการวิจยัพบว่า บุคคลท่ีจะประสบความส าเร็จในอาชีพ
ครูนัน้ จะต้องเป็นบุคคลท่ีประกอบด้วยคุณสมบัติส าคัญ 12 ประการ คือ 1) มีความยุติธรรม 
(Fairness) 2) มีทศันคติเชิงบวก (Positive Attitude) 3) มีการเตรียมความพร้อม (Preparedness) 
4) เอาใจใส่นักเรียนเป็นรายบุคคล (Personal Touch) 5) มีอารมณ์ขัน (Sense of Humor)  
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6) มีความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) 7) ยอมรับความผิดพลาดด้วยความจริงใจ (Willingness to 
admit mistakes) 8) รู้จักการให้อภัย (Forgiving) 9) เคารพความคิดเห็นของผู้ อ่ืน (Respect)  
10) มีความมุ่งมั่นสงู (High expectation) 11) มีความเมตตา (Compassion) และ 12) ศรัทธาใน
อาชีพ (Sense of belonging)  

Michael  Strong; John  Garani; and Ozge  Hacifazlioglu (2011)  ไ ด้
ศึกษาเก่ียวกับครูท่ีประสบความส าเร็จในวิชาชีพ ภายใต้วตัถุประสงค์ 3 ข้อ คือ 1) เพื่อทดสอบ
ตัวชีว้ัดท่ีสามารถจ าแนกครูท่ีประสบความส าเร็จ 2) เพื่อศึกษาความเท่าเทียมและยุติธรรมใน 
การด าเนินการประเมินครู และ 3) เพื่อศึกษาแนวทางในการประเมินประสิทธิภาพของครู ผล
การศึกษาพบว่า 1) ประสบการณ์ในการสอนไม่สามารถจ าแนกครูท่ีประสบความส าเร็จได้  
2) การด าเนินการประเมินมีความเหมาะสม 3) แนวทางในการประเมินประสิทธิภาพครูนัน้ อยู่ใน
ระดบัท่ีนา่พอใจ และเป็นไปได้ท่ีจะน าไปพฒันาการประเมินแบบใหม่ท่ีสามารถท านายความส าเร็จ
ของครู 

Dan  Goldhaber et al. (2009)  ได้ศึกษาเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพครู 
คุณภาพครู และพฤติกรรมในชัน้เรียน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความก้าวหน้าในวิชาชีพครู  
โดยใช้เคร่ืองมือวดัท่ีหลากหลายซึง่มุ่งเน้นการวดัตวัแปรท่ีสง่ผลตอ่ประสิทธิภาพการท างานของครู 
ผลการวิจัยพบว่า ครูท่ีมีประสิทธิภาพในการท างานสูงมีแนวโน้มท่ีจะท างานอยู่ในโรงเรียนเดิม  
แต่ครูท่ีมีประสิทธิภาพในการท างานต ่าจะมีการย้ายโรงเรียนบ่อย ซึ่งอาจสง่ผลกระทบต่อระบบ
การศึกษา และการสง่เสริมประสิทธิภาพครูนัน้ จะเป็นตัวแปรส าคัญต่อการประสบความส าเร็จ
ของนกัเรียนด้วย 

Gargani  John and Strong  Michael (2014) ได้ศึกษาตัวแปรในการจ าแนก
ความส าเร็จของครู โดยใช้รูปแบบการศึกษาเชิงปรากฏการณ์ เก็บข้อมูลโดยการสงัเกตการณ์  
ซึ่งการวิจัยในครัง้นีมี้วัตถุประสงค์เพื่อค้นหาแนวทางการประเมินท่ีดี รวดเร็ว ประหยัด และมี  
ความยุติธรรม ผลการศึกษาพบว่า หลังจากการฝึกอบรม 4 ชั่วโมง ผู้ประเมินสามารถจ าแนก
ประสิทธิภาพของครูโดยใช้เวลาเพียง 20 นาทีแรกของหนึ่งบทเรียน ซึ่งได้ผลลัพธ์ท่ีดีกว่า 
การประเมินโดยใช้อุปกรณ์ ซึ่งวิธีการวดัประเมินประสทิธิภาพของครูโดยวิธีการนีว้ดัได้ดีกว่า เร็ว
กวา่ ประหยดักวา่  

Mario I. Castillo (2014) ได้ศึกษาโมเดลปัจจัยความก้าวหน้าในอาชีพครูของ
โรงเรียนมธัยมศกึษาทัง้ในภาครัฐและเอกชนในเมืองซาน พาโบล การศกึษาในครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์
เพื่อสร้างโมเดลปัจจัยความก้าวหน้าในอาชีพครูของโรงเรียนมัธยมศึกษาทัง้ในภาครัฐและเอกชน
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ในเมืองซาน พาโบล โดยเก็บข้อมูลจากครูท่ีมีความเช่ียวชาญเป็นรายบุคคล โดยการสุม่ตวัอย่าง
ครูจากโรงเรียนของภาครัฐ จ านวน 235 ราย และโรงเรียนเอกชน จ านวน 1,190 ราย ผลการศกึษา
พบว่า ปัจจัยท่ีสง่เสริมความก้าวหน้าในอาชีพครู ได้แก่ เงินสนบัสนุนเพื่อพฒันาระบบการเรียน 
การสอนของโรงเรียน ระบบการเลื่อนต าแหน่งท่ียุติธรรม ซึ่งเงินสนับสนุนส าหรับการพัฒนา  
การเรียนการสอนอย่างไม่จ ากัด จะเป็นหนทางสู่ความส าเร็จในอาชีพครู ส าหรับโรงเรียนท่ีมี  
การจดัการเรียนการสอนอยา่งจริงจงั 

Kirchhoff  Allison (2009) ได้ท าการศึกษาเส้นทางความส า เร็จของค รู
คณิตศาสตร์และครูวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนท่ีมีการแข่งขันสูง โดยการสร้างทฤษฎีฐานราก 
การศกึษานีมี้วตัถุประสงค์เพื่อค้นหาแนวทางในการบูรณาการในพืน้ท่ีเพื่อการลงทนุด้วยการมอบ
ทุนการศึกษา ซึ่งผู้ ท่ีได้รับทุนการศึกษาจะต้องสอนในโรงเรียนไม่น้อยกว่า 2 ปี ภายใต้ค าถาม 
การวิจัยท่ีว่า ปัจจัยใดคือเหตุผลส าคัญในการตัดสินใจประกอบอาชีพครู ผลการศึกษาพบว่า 
รูปแบบท่ีสามารถอธิบายเส้นทางความส าเร็จในอาชีพครูในโรงเรียนท่ีมีการแข่งขันสูงนัน้มี  
ความซับซ้อน และมีปฏิสัมพันธ์กับการคัดเลือกครู สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน ชุมชน ระดับ
การศึกษา และการให้ทุนการศึกษา ซึ่งการให้ทุนการศึกษานัน้เป็นปัจจัยท่ีสร้างความพึงพอใจ 
นอกจากนีก้ารศึกษาในครัง้นีย้ังสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการสรรหาครูซึ่งจะได้ครูท่ีมี
ประสทิธิภาพ 

จากการศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องพบวา่ งานวิจยัสว่นใหญ่มุ่งศกึษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อความส าเร็จในวิชาชีพครูละการเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ซึ่งเป็นวิจัยการเชิงปริมาณหรือแบบสผสมผสานวิธี นอกจากนีผู้้ วิจัยพบว่า นักวิจัยสนใจศึกษา
ปัจจัยเชิงสาเหตุ แรงจูงใจ และปัจจัยจ าแนกความส าเร็จในการเลื่อนวิทยฐานะครูช านาญการ
พิเศษเท่านัน้ ยงัไม่พบการศึกษาเก่ียวกับปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่ความส าเร็จในกลุม่ครูท่ีมีวิทยฐานะ
ครูเช่ียวชาญ และครูเช่ียวชาญพิเศษ สง่ผลให้ผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะศกึษาเส้นทางสูค่วามส าเร็จ
ใจวิชาชีพครู ในกลุม่ครูท่ีมีวิทยฐานะครูเช่ียวชาญพิเศษ ซึ่งนบัว่าเป็นความส าเร็จสงูสดุในวิชาชีพ
ครู ทัง้นีใ้นปัจจุบนัมีข้าราชการครูและบุคลาการทางการศกึษา ต าแหนง่ครู วิทยฐานะครูเช่ียวชาญ
พิเศษเพียง 3 รายเท่านัน้ ดงันัน้ผู้วิจยัจึงเลอืกรรูปแบบการศกึษาชีวประวติัมาใช้ในการด าเนินการ
วิจัยในครัง้นี ้เน่ืองจากยงัไม่พบการศึกษาชีวประวติัในด้านการศึกษา และมีความเหมาะสมกับ
จ านวนของกลุม่ผู้ ให้ข้อมูล ซึ่งการศึกษาชีวประวติันัน้นิยมศึกษาเป็นรายกรณี ดงันัน้การวิจัยใน
ครัง้นีท้ าการศึกษาชีวประวติัของครูเช่ียวชาญพิเศษ จ านวน 3 กรณี จึงการเรียกการวิจัยในครัง้นี ้
วา่ การศกึษาพหชีุวประวติั 
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 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

จากการเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องพบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา
ท่ีประสบความส าเร็จสูงสุดในวิชาชีพนัน้ ตามท่ีคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร  
ทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ก าหนด จะต้องผ่านการประเมิน 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 2) ด้านความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 
ประเมินจากความสามารถในการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้  
และ 3) ด้านผลการปฏิบติังาน ประเมินจาก ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ผลการทดสอบระดบัประเทศ 
(O-NET) ผลการพัฒนาด้านผลการพัฒนาด้านสขุภาพ ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสงัคม  
ผลการพัฒนาคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ สภาพการท างาน และผลงานทางวิชาการ ซึ่งผู้ขอรับ  
การประเมินจะต้องมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 2 รายการ และต้องเป็นงานวิจัยและพัฒนา
อย่างน้อย 1 รายการ (กรมวิชาการ. 2553) ทัง้นีผู้้ ขอรับการประเมินจะต้องมีการพัฒนาตนเอง 
พฒันาผลงานอย่างต่อเน่ืองเป็นท่ีประจักษ์ ผู้วิจัยศึกษาเส้นทางสู่ความส าเร็จสงูสดุในวิชาชีพครู
โดยอาศยัทฤษฎีแรงจูงใจ อาทิ ล าดับขัน้ความต้องการ 8 ขัน้ของมาสโลว์  ความคาดหวัง การ
ตั ง้ เป้ า ห ม าย  แ รงจู ง ใจ ใ ฝ่ สัม ฤท ธ์ิ  แ รงจู ง ใจ ใฝ่ สัม พั น ธ์  แ ล ะแ รงจู ง ใจ ใฝ่ อ า น า จ  
(จิราภรณ์  ตัง้กิตติภาภรณ์. 2556) มาใช้เป็นแนวทางในการตัง้ข้อค าถามประกอบ เพื่อศึกษา
เก่ียวกับชีวประวติั กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ และคุณลกัษณะแห่งความส าเร็จ 
ซึง่สามารถเขียนภาพกรอบการวิจยัดงัภาพประกอบ 2 
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ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
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บทที่ 3  
วิธีด าเนินการวจัิย 

 
การวิจัยในครัง้นีมี้ความมุ่งหมายหลกั 2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาเร่ืองราวชีวประวัติ 

ผลงานทางวิชาการ และกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการของครูเช่ียวชาญพิเศษ  
2) เพื่อค้นหาความหมาย คุณคา่ และคณุลกัษณะส าคญัของครูเช่ียวชาญพิเศษ ซึ่งมีรายละเอียด
วิธีด าเนินการวิจยั ดงันี ้
 
รูปแบบของการวิจัย 

การวิจัยในครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) รูปแบบกรณีศึกษา 
(Case study research) ตามแนวทางการศึกษาชีวประวติั (Biographical study) เพราะการวิจัย
ในครัง้นีมี้ความมุ่งหมายหลกัเพื่อศึกษาและถ่ายทอดเร่ืองราวชีวประวัติ (Biography) ผลงาน 
ทางวิชาการและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ คุณลกัษณะส าคญัของครูเช่ียวชาญ
พิเศษ รวมถึงท าความเข้าใจการให้ความหมายของการเป็นครูเช่ียวชาญพิเศษ และค้นหา 
แก่นประสบการณ์ของครูเช่ียวชาญพิเศษ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการหลอ่หลอมคณุลกัษณะส าคญั
ท่ีจะน าไปสูว่ิทยฐานะครูเช่ียวชาญพิเศษ ท่ีสามารถน าไปพฒันานิสิตนกัศึกษาในสถาบนัผลิตครู 
ซึ่งโดยทัว่ไปแล้วศึกษาชีวประวติันัน้ นิยมศึกษาเป็นรายกรณี หรือศึกษาชีวประวติัของบุคคลใด
บุคคลหนึ่งเท่านัน้ แต่การวิจัยครัง้นีมุ้่งศึกษาชีวประวัติของครูเช่ียวชาญพิเศษ จ านวน 3 คน  
จึงเรียกการวิจยัในครัง้นีว้า่การศกึษาแบบพหชีุวประวติั (Multi-biographical Study) 

 
การก าหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการวจิัย 

ส าหรับการวิจัยในครัง้นี  ้ผู้ วิจัยได้ก าหนดลักษณะและการเลือกกลุ่มผู้ ให้ ข้อมูล 
ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1. ลักษณะของผู้ให้ข้อมูล 
กลุ่มที่ 1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 

ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูเช่ียวชาญพิเศษท่ีได้รับการแต่งตัง้ให้เลื่อนวิทยฐานะเป็นครูเช่ียวชาญ
พิเศษในช่วงปี พ.ศ. 2547-2561 

กลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลรอง ได้แก่ บุคคลในครอบครัว ผู้บังคบับญัชา เพื่อน
ร่วมงาน นกัเรียนท่ีเคยเรียนกบัครูเช่ียวชาญพิเศษ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 
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2. การเลือกผู้ให้ข้อมูล 
การวิจัยในครัง้นี ้ผู้ วิจัยเลือกกลุ่มผู้ ให้ข้อมูลโดยค านึงถึงความสอดคล้องกับ

ประเด็นค าถามการวิจยั และความมุ่งหมายของการวิจัยเป็นหลกั (Focus of the study) ซึ่งผู้วิจัย
ได้แบ่งกลุ่มผู้ ให้ข้อมูลออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลหลกัและกลุ่มผู้ ให้ข้อมูลรอง โดยมี
รายละเอียดการเลอืกผู้ให้ข้อมลูแตล่ะกลุม่ดงันี ้ 

2.1 การเลื อกก ลุ่ม ผู้ ให้ ข้ อมู ลห ลั ก  นับ ตั ง้แต่ มี ก ารป ระกาศใช้ 
การประกาศใช้พระราชบญัญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา พ.ศ. 2547 ในปี 
พ.ศ. 2547 ถึงปี พ.ศ. 2561 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาท่ีได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ
เช่ียวชาญพิเศษเพียง 6 คน ดงัตาราง 6 
 
ตาราง 6 รายละเอียดข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทางการศกึษา วิทยฐานะเช่ียวชาญ
พิเศษ ในช่วงปี พ.ศ. 2547-2561 
 
พ.ศ. ชื่อ-สกลุ สถานท่ีท างาน ต าแหน่ง 

2550 นายนคร ตงัคะพิภพ 
โรงเรียนเบญจมเทพอทุิศ 
จงัหวดัเพชรบรีุ 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

2551 นางศรีลกัษณ์ ผลวฒันะ 
โรงเรียนเบญจมราชาลยั ใน
พระบรมราชปูถมัภ์ 

ครูวิทยาศาสตร์ สาขา
เคมี 
 

2551 นางสาวพรพิมล ชาญชยัเชาว์วิวฒัน์ 
โรงเรียนบางมด  
“สสีกุหวาดจวนอปุถมัภ์”  

ครูวิทยาศาสตร์ สาขา
เคมี 

2552 นายสมเดช ศรีแสง 
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
ประถมศกึษานครสวรรค์ เขต 
1 

ผู้อ านวยการเขตพืน้ท่ี
การศกึษา
ประถมศกึษา
นครสวรรค์ เขต 1  

2552 นางสาวรัตนา สถิตานนท์ โรงเรียนสตรีศรีสริุโยทยั ครู สาขาภาษาไทย 

2558 นางกิตติกร คมัภีรปรีชา 
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
ประถมศกึษา
นครศรีธรรมราช เขต 1 

ศกึษานิเทศก์ 
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ท่ีมา: ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Education Management 
Information System: EMIS) ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) 

 
ผู้ วิจัยเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู วิทยฐานะ

เช่ียวชาญพิ เศษ มาเป็นกลุ่มผู้ ให้ ข้อมูลหลักโดยใช้วิธีการ เลือกแบบเจาะจง (purposive 
sampling)  จ านวน 3 คน คือ ครูศรีลักษณ์   ผลวัฒนะ ครูพรพิมล  ชาญชัยเชาว์วิวัฒ น์  
และครูรัตนา  สถิตานนท์  โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาด้านการให้ข้อมูลท่ีตรงกับประเด็นค าถาม 
การวิจยั ท่ีผู้วิจยัต้องการแสวงหาค าตอบมากท่ีสดุ  

2.2 การเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลรอง ในการศกึษาครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ท าการเลอืก
กลุม่ผู้ ให้ข้อมลูรองด้วยการเลอืกแบบเจาะจง (purposive sampling) โดยใช้เทคนิคการเลอืกกรณี
เป็นไปตามสภาพปกติ (typical-case sampling) ผสมผสานกับการเลอืกกรณีสืบเน่ืองแบบลกูโซ ่
(snowball sampling) เพราะการเลือกกลุม่ผู้ ให้ข้อมูลโดยการเลือกกรณีเป็นไปตามสภาพปกติ 
(typical-case sampling) นัน้ เป็นการเลือกตวัอย่างส าหรับการวิจัยท่ีมีจุดมุ่งหมายในการเลือก
กลุม่ผู้ ให้ข้อมูลท่ีมีคุณสมบติัหรือลกัษณะเป็นไปตามสภาพปกติทัว่ไป ส าหรับการเลือกกลุม่ผู้ ให้
ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการเลือกกรณีสืบเน่ืองแบบลูกโซ่หรือแบบเครือข่าย (snowball sampling) 
ดงันัน้ กลุม่ผู้ ให้ข้อมูลรองในการวิจัยครัง้นีจ้ึงหมายถึง ผู้ ท่ีมีความใกล้ชิด และผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้อง
กบัการด ารงชีวิตและการท างานของผู้ให้ข้อมลูหลกั หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัประเด็นท่ีศกึษา โดยผู้วิจัย
ได้ก าหนดคณุสมบติัในการเลอืกกลุม่ผู้ให้ข้อมลูรองไว้ดงันี ้

1) บุคคลในครอบครัว บุคคลใกล้ชิด หรือคนรอบข้างอ่ืน  ๆ ของ 
ครูเช่ียวชาญพิเศษ 

2) ผู้บงัคบับญัชาของครูเช่ียวชาญพิเศษ 
3) เพื่อนร่วมงานในโรงเรียนท่ีครูเช่ียวชาญพิเศษท างานหรือเคยท างาน 
4) นกัเรียนท่ีเคยเรียนกบัครูเช่ียวชาญพิเศษ 
5) บุคคลท่ีเก่ียวข้อง 

ส าหรับกลุม่ผู้ให้ข้อมลูรองนีพ้ิจารณาตามโอกาส ความเหมาะสมและ 
ความสะดวกของกลุม่ผู้ให้ข้อมลู โดยบุคคลทัง้ 5 กลุม่นี ้การวิจยัครัง้เก็บข้อมลูกบักลุม่ผู้ให้ข้อมูล
รองซึง่มีรายละเอียดดงัตาราง 7  
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ตาราง 7 รายละเอียดกลุม่ผู้ให้ข้อมลูรอง 
 

กลุม่ผู้ให้
ข้อมลูหลกั 

ครูศรีลกัษณ์  ผลวฒันะ ครูพรพิมล  ชาญชยัเชาว์วิวฒัน์ ครูรัตนา สถิตานนท์ 

 
 
กลุม่ผู้ให้
ข้อมลูรอง 

1. บุคคลในครอบครัว 
จ านวน 1 คน 
2. ครู จ านวน 4 คน 
3. ลกูศิษย์ จ านวน 1 คน 

1. ครู จ านวน 6 คน 
2. ผู้บริหาร จ านวน 1 คน 
3. บุคคลท่ีเคยท างานร่วมกนั 
(อาจารย์มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒ)  
จ านวน 1 คน 
4. ลกูศิษย์ จ านวน 1 คน 

1. บุคคลในครอบครัว 
จ านวน 1 คน 
2. ครู จ านวน 3 คน 
3. ลกูศิษย์ จ านวน 3 คน 

รวม 6 คน 9 คน 7 คน 

 
จากตาราง กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลรองทัง้ 22 คน เป็นบุคคลท่ีจะสามารถสะท้อน

ประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบติังานของกลุม่ผู้ให้ข้อมลูหลกั ซึง่การเลือกกลุม่ผู้ให้ข้อมลูรอง
ท่ีแตกต่างกนั สง่ผลให้ผู้วิจยัได้ข้อมูลท่ีครอบคลมุและครบถ้วนตามประเด็นท่ีผู้วิจัยต้องการศกึษา 
นอกจากนีย้ังสามารถน าข้อมูลมาใช้ตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูลท่ีได้จากกลุ่มผู้ ให้  
ข้อมลูหลกัและกลุม่ผู้ให้ข้อมลูรองได้อีกด้วย  

3. วิธีการเข้าถึงกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ในการเข้าถึงกลุม่ผู้ ให้ข้อมูลซึ่งเป็นครูเช่ียวชาญ
พิเศษ และบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ผู้วิจยัได้ด าเนินการดงันี ้

3.1 การค้นหากลุ่มผู้ ให้ ข้อมูลหลัก ท าโดยค้นหารายช่ือข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูเช่ียวชาญพิเศษ ท่ีได้รับการแต่งตัง้ให้เลื่อน 
วิทยฐานะเป็นครูเช่ียวชาญพิเศษ ในช่วงปี 2547-2561 จากเว็บไซต์ของระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการบริหารการศึกษา (Education Management Information System: EMIS) ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) หลงัจากนัน้จึงท าการยืนยนัข้อมูลท่ีได้จากส านกังาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) อีกครัง้  

3.2 การค้นหากลุม่ผู้ให้ข้อมูลรอง ท าโดยการสอบถาม และการสบืค้นข้อมูล
ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียนท่ีผู้ กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลหลักท างานหรือเคยท างาน เช่น ผู้ อ านวยการ
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โรงเรียน เพื่อนร่วมงาน นกัเรียนท่ีเคยเรียนกับครูเช่ียวชาญพิเศษ บุคคลในครอบครัว และบุคคล
ใกล้ชิด 

3.3 ค้นหาช่องทางในการติดต่อผู้ ให้ข้อมูลแต่ละราย เช่น สถานท่ีท างาน 
หมายเลขโทรศัพท์ และประวัติเบือ้งต้นของกลุม่ผู้ ให้ข้อมูล โดยการสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ท่ี
เก่ียวข้องกบักลุม่ผู้ให้ข้อมลู อาทิ สถานท่ีท างาน หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

3.4 ท าการติดต่อประสานงาน เพื่อขอความอนุเคราะห์จากกลุม่ผู้ ให้ข้อมูลทาง
โทรศพัท์ โดยผู้วิจัยได้ท าการแจ้งวตัถุประสงค์ของการศึกษาและชีแ้จงวิธีด าเนินการให้ผู้ ให้ข้อมูล
ทราบในเบือ้งต้น  

3.5 ท าหนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูลอย่างเป็นทางการจากมหาวิทยาลัย  
เพื่อขออนุญาตเก็บข้อมลู โดยผู้วิจัยได้แจ้งความมุ่งหมายของการวิจัย ขัน้ตอนการวิจยั ประโยชน์
และความส าคญัของการวิจยั ให้กลุม่ผู้ให้ข้อมลูทราบ 

 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

ส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) นัน้ เคร่ืองมือท่ีส าคัญท่ีสุด คือ 
ผู้วิจัย เน่ืองผู้ วิจัยต้องใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสมัภาษณ์เชิงลึก การสงัเกต ร่วมกับ
การศึกษาเอกสารและบันทึกต่าง ๆ อย่างลึกซึง้ แต่อย่างไรก็ตามการวิจัยนัน้ก็จ าเป็นต้องมี
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งการวิจัยในครัง้นีเ้ป็นการศึกษาเร่ืองราวชีวประวัติของ 
ครูเช่ียวชาญพิเศษ  ผู้ วิจัยจึงได้ออกแบบเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบบันทึก
ประวติั แบบวิเคราะห์ผลงานทางวิชาการ แบบบนัทกึการสมัภาษณ์เชิงลกึ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. การสร้างและการหาคุณภาพของแบบบันทึกประวัติ 
ส าหรับการศึกษาเก่ียวกับชีวประวติัข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ต าแหนง่ครู วิทยฐานะครูเช่ียวชาญพิเศษ ผู้วิจยัได้ออกแบบแบบบนัทกึประวติัและการหาคณุภาพ
ของแบบบนัทกึประวติั ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1.1 ศึกษาเอกสารและแนวทางการสร้างแบบบันทึกประวัติจากคู่ มือ 
การจดัท า ทะเบียนประวติัข้าราชการ (ก.พ.7) ท่ีปรับปรุงใหม่  

1.2 ออกแบบและสร้างแบบบนัทกึประวติั โดยผู้วิจยัได้ยดึประเด็นส าคญัท่ี
ต้องบนัทกึโดยดดัแปลงจากโครงสร้างของทะเบียนประวติัข้าราชการ (ก.พ.7) ซึง่ประกอบด้วย
ข้อมลูส าคญั 4 สว่น ดงันี ้
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สว่นท่ี 1 ประวติัสว่นตวั ประกอบด้วย 5 รายการ ดงันี ้
รายการท่ี 1 ช่ือตวั-ช่ือสกลุ 
รายการท่ี 2 วนั เดือน ปี เกิด 
รายการท่ี 3 ช่ือคูส่มรส 
รายการท่ี 4 ช่ือบิดา-มารดา 
รายการท่ี 5 ช่ือบุตร-ธิดา 

สว่นท่ี 2 ประวติัการศกึษา ประกอบด้วย 2 รายการ ดงันี ้
รายการท่ี 1 ประวติัการศกึษา 
รายการท่ี 2 ประวติัการฝึกอบรมและศกึษาดงูาน 

สว่นท่ี 3 เส้นทางสูว่ิทยฐานะครูเช่ียวชาญพิเศษ ประกอบด้วย 3 รายการ 
ดงันี ้

รายการท่ี 1 วนัสัง่บรรจุแตง่ตัง้และวนัครบเกษียณอาย ุ
รายการท่ี 2 สาขาวิชาท่ีสอน 
รายการท่ี 3 การเลือ่นวิทยฐานะ 

ตอนท่ี 4 รางวลัเชิดชูเกียรติและเกียรติยศ ประกอบด้วย 3 รายการ ดงันี ้
รายการท่ี 1 ประวติัการได้รับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  
รายการท่ี 2 รางวลั 
รายการท่ี 3 รายการอ่ืน ๆ ท่ีส าคัญ เช่น ความสามารถพิเศษ การ

ปฏิบติัราชการพิเศษ 
ตอนท่ี 5 รายการท่ีเป็นข้อมูลแสดงถึงการรับรองความถูกต้องของการ

บนัทกึข้อมลูในตอนท่ี 1 ถึงตอนท่ี 4 
1.3 น าแบบบันทึกประวัติท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้ให้ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน  

เพื่อตรวจสอบความถกูต้องและเหมาะสม 
1.4 ปรับปรุงแก้ไขแบบบนัทกึประวติัตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญ 
1.5 น าแบบบนัทกึประวติัไปใช้เก็บข้อมลูภาคสนาม 

2. การสร้างและการหาคุณภาพของแบบวิเคราะห์ผลงานทางวิชาการ 
2.1 ผู้วิจัยศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับการจดัท าผลงานทางวิชาการ 

เพื่อน ามาใช้ในการก าหนดกรอบในศึกษา วิเคราะห์เอกสารผลงานทางวิชาการ และเป็นแนวใน
การสร้างค าถามในการสมัภาษณ์ 
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2.2 สร้างแบบวิเคราะห์ผลงานทางวิชาการ ซึง่ประกอบด้วย 5 รายการ ดงันี ้
รายการท่ี 1 ช่ือผลงานทางวิชาการ 
รายการท่ี 2 ช่ือผู้จดัท าผลงานทางวิชาการ 
รายการท่ี 3 ประเภทของผลงานทางวิชาการ 
รายการท่ี 4 องค์ประกอบของผลงานวิชาการ 
รายการท่ี 5 ข้อมลูอ่ืน ๆ  

2.3 น าแบบวิเคราะห์ผลงานทางวิชาการไปให้ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน  
เพื่อตรวจสอบความถกูต้องและเหมาะสม 

2.4 ปรับปรุงแก้ไขแบบวิเคราะห์ผลงานทางวิชาการตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ เช่ียวชาญ 

2.5 น าแบบวิเคราะห์ผลงานทางวิชาการไปใช้เก็บข้อมลูภาคสนาม 
3. แบบบันทึกการสัมภาษณ์เชิงลึก 

การวิจยัในครัง้นีเ้ป็นการศึกษาชีวประวติัของครูเช่ียวชาญพิเศษ จากการศึกษา
เอกสาร ควบคูก่บัการสมัภาษณ์เชิงลกึ (In-depth Interview) ซึง่การสมัภาษณ์เชิงลกึนัน้นบัวา่เป็น
เคร่ืองมือหลักในการเก็บข้อมูลและรับฟังสิ่งท่ีกลุ่มผู้ ให้ข้อมูลถ่ายทอดข้อมูลท่ีสะท้อนถึง
ประสบการณ์ชีวิตของการเป็นผู้ ประสบความส าเร็จในวิชาชีพครู ผู้ วิจัยได้สร้างแบบบันทึก 
การสมัภาษณ์เชิงลกึเพื่อค้นหาค าตอบของค าถามการวิจยั โดยได้ก าหนดประเด็นค าถามประกอบ  
เพื่อใช้ในการสมัภาษณ์กลุม่ผู้ให้ข้อมลูหลกัดงัตาราง 8 
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ตาราง 8 ความมุ่งหมายของการวิจยั ค าถามการวิจยั และประเด็นค าถามประกอบส าหรับกลุม่ผู้ให้
ข้อมลูหลกั 
 
ความมุ่งหมาย 
ของการวิจัย 

ค าถามการวิจยั ประเดน็ค าถามประกอบ 

1. เพื่อศกึษา
ชีวประวติัของครู
เชี่ยวชาญพิเศษ 
ผลงานทาง
วิชาการ และ
กระบวนการ
สร้างสรรค์ผลงาน
ทางวิชาการของครู
เชี่ยวชาญพิเศษ 

1. เร่ืองราว
ชีวประวติัผลงาน
ทางวิชาการ และ
กระบวนการ
สร้างสรรค์
ผลงานทาง
วิชาการของครู
เชี่ยวชาญพิเศษ
เป็นอย่างไร 

1. เร่ืองราวชีวประวติัของครูเชี่ยวชาญพิเศษเป็นอยา่งไร 
2. ประสบการณ์ใดบ้างที่สะท้อนออกมาจากเร่ืองราวชีวประวติั
ของครูเชี่ยวชาญพิเศษ 
3. ผลงานทางวิชาการของครูเชี่ยวชาญพิเศษสร้างสรรค์ขึน้มี
ลกัษณะอย่างไร  
4. เทคนิคและขัน้ตอนในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการของ
ครูเชี่ยวชาญพิเศษเป็นอย่างไร 
5. ผลงานทางวิชาการที่จะน าไปสูก่ารประสบความส าเร็จในการ
เลือ่นวิทยฐานะเป็นครูเชี่ยวชาญพิเศมีลกัษณะส าคญัอย่างไร 
6. อะไรคืออปุสรรคในการขอเลือ่นวิทยฐานะเป็นครูเชี่ยวชาญ
พิเศษ 
7. ครูเชี่ยวชาญพิเศษมีบทบาทเปลีย่นแปลงไปจากวิทยฐานะ
อื่นอย่างไร 

2. เพื่อค้นหา
ความหมาย 
คณุค่า และ
คณุลกัษณะ
ส าคญัของครู
เชี่ยวชาญพิเศษ 

2. ครูเชี่ยวชาญ
พิเศษให้
ความหมายและ
คณุค่าของครู
เชี่ยวชาญพิเศษ
อย่างไร และ
คณุลกัษณะ
ส าคญัของครู
เชี่ยวชาญพิเศษ
เป็นอย่างไร 

1. ความหมายและคณุค่าของการเป็นครูเชี่ยวชาญพิเศษเป็น
อย่างไร 
2. เร่ืองราวชีวประวติัของครูเชี่ยวชาญพิเศษตอนใดบ้างที่
สามารถใช้เป็น “ภาพตวัอย่าง” ในการแสดงให้เห็นความหมาย
ของความส าเร็จในวิชาชีพครูได้อย่างชดัเจน 
3. คณุลกัษณะส าคญัของครูเชี่ยวชาญพิเศษที่จะน าไปสู่
ความส าเร็จในวิชาชีพครูในทศันะของครูเชี่ยวชาญพิเศษ 
คืออะไร 
4. แรงจงูใจในการพฒันาตนเองเพื่อขอเลือ่นวิทยฐานะเป็นครู
เชี่ยวชาญพิเศษคืออะไร 
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นอกจากนีผู้้ วิจยัยงัสร้างประเด็นค าถามประกอบท่ีใช้ในการสมัภาษณ์กลุม่ผู้ ให้
ข้อมูลรองเพื่ อใช้ในการตรวจสอบความถูกต้อง/ความเช่ือถือได้  (Trustworthiness) และ 
การเช่ือมโยงสามเส้า (Triangulation) ดงัตาราง 9 
 
ตาราง 9 ความมุ่งหมายของการวิจัย ค าถามการวิจัย และประเด็นค าถามประกอบส าหรับกลุม่ผู้ให้
ข้อมลูรอง 
 
ความมุ่งหมาย 
ของการวิจัย 

ค าถามการวิจยั ประเดน็ค าถามประกอบ 

2. เพื่อค้นหา
ความหมาย 
คณุค่า และ
คณุลกัษณะ
ส าคญัของครู
เชี่ยวชาญพิเศษ 

ครูเชี่ยวชาญ
พิเศษให้
ความหมายและ
คณุค่าของการ
เป็นครูเชี่ยวชาญ
พิเศษอย่างไร 
และคณุลกัษณะ
ส าคญัของครู
เชี่ยวชาญพิเศษ
เป็นอย่างไร 

1. ท่านมีทศันคติต่อครูเชี่ยวชาญพิเศษที่ท่านรู้จกัอย่างไร 
2. ท่านคิดว่าคุณลักษณะส าคัญที่ท าให้ครูเชี่ยวชาญพิเศษประสบ
ความส าเร็จในวิชาชีพครูคืออะไร และภาพเหตกุารณ์ใดที่สะท้อนถึง
คณุลกัษณะดงักลา่ว 
3.  ค ว า ม ป ระ ทั บ ใจ ข อ งท่ า น ที่ มี ต่ อ ค รู เชี่ ย ว ช าญ พิ เศ ษ  
และประสบการณ์ร่วมกนัระหว่างท่านกบัครูเชี่ยวชาญพิเศษตอนใดที่
สะท้อนถงึความประทบัใจดงักลา่ว 
4. อะไรคือสิง่ที่ท่านได้เรียนรู้จากครูเชี่ยวชาญพิเศษ 
 

 
หลงัจากท่ีผู้วิจัยสร้างประเด็นค าถามประกอบเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจยัได้น าประเด็น

ค าถามดงักลา่วไปให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบเพื่อพิจารณาความถกูต้องและเหมาะสม จ านวน 5 คน 
คือ 1) ผู้ เช่ียวชาญด้านการวดัและการประเมินผล 2) ผู้ เช่ียวชาญด้านความถูกต้องเหมาะสมของ
การใช้ภาษา 3) ผู้ เช่ียวชาญด้านทฤษฎีจิตวิทยา 4) ผู้อ านวยการเขตพืน้ท่ีการศึกษา ผู้ เช่ียวชาญ
ด้านหลกัเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะครู และ 5) ศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญพิเศษ ผู้ มีประสบการณ์
ในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะเช่ียวชาญพิเศษ  ผู้ วิจัยได้ท าการ
ปรับปรุงแก้ไขประเด็นค าถามตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญ โดยการปรับส านวนในการเขียน 
ข้อค าถามประกอบ ลดจ านวนค าถามประกอบท่ีซ า้ซ้อนกัน  และจัดประเด็นค าถามประกอบโดย
แยกตามกลุ่มผู้ ให้ข้อมูล หลังจากนัน้จึงน าค าถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้ในการลงพืน้ท่ี
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ภาคสนามเพื่อสมัภาษณ์เชิงลึกต่อไป เม่ือผู้วิจัยปรับแก้ประเด็นค าถามประกอบเรียบร้อยแล้ว 
ผู้วิจยัจึงสร้างออกแบบเอกสารเพื่อใช้ในการบนัทกึการ 

นอกจากการสมัภาษณ์แล้วผู้ วิจัยยังได้สังเกตกลุ่มผู้ ให้ข้อมูลระหว่างการให้
สมัภาษณ์ ซึ่งการสังเกต (observation) เป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพท่ีผู้ วิจัยจะ 
เฝ้าสังเกตผู้ ให้ข้อมูลและบันทึกพฤติกรรมท่ีผู้ ให้ ข้อมูลแสดงออกมา เพื่อท าความเข้าใจ
ปรากฏการณ์ท่ีต้องการศกึษา ส าหรับการวิจยัในครัง้นี ้ผู้วิจัยใช้การสงัเกตในสงัเกตพฤติกรรมของ
ผู้ให้ข้อมลู ตลอดจนบริบทรอบข้างท่ีเก่ียวข้องร่วมกับการสมัภาษณ์ เพื่อใช้เป็นข้อมลูประกอบการ
วิเคราะห์ และเป็นการตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเช่ือถือได้ของข้อมูลท่ีได้จากการเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการอ่ืน ๆ ทัง้นีผู้้ วิจัยไม่ได้ใช้การสงัเกตเป็นวิธีการหลกัในการเก็บรวบรวม
ข้อมลู แตใ่ช้เป็นวิธีการรองเพื่อใช้สนบัสนนุข้อมลูจากการสมัภาษณ์เชิงลกึ โดยผู้วิจยัได้สร้างกรอบ
การสงัเกต เพื่อใช้เป็นแนวทางส าหรับการสงัเกต เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องลุม่ลกึมากท่ีสดุ ซึ่งมี
รายละเอียดของสิง่ท่ีต้องสงัเกตดงันี ้ 

1) การกระท า (acts) ผู้วิจยัได้สงัเกตพฤติกรรมที่เก่ียวกบัการกระท า ทา่ทาง 
ของผู้ให้ข้อมลูท่ีสามารถสงัเกตเห็นได้ รวมทัง้พฤติกรรมภายนอกท่ีแสดงออกในแต่ละครัง้ขณะท่ี
ผู้วิจยัท าการสมัภาษณ์เชิงลกึ 

2) พฤติกรรมท่ีสะท้อนความหมาย (meaning) ผู้วิจยัท าการสงัเกตพฤติกรรม
ของผู้ ให้ข้อมูลในขณะท่ีถูกสมัภาษณ์ ตลอดจนข้อมูลเก่ียวกับความเช่ือ ค่านิยม บุคลิกภาพ 
ทศันคติ รวมถึงอวจันภาษาตา่ง ๆ ท่ีสะท้อนถึงความเป็นตวัตนของผู้ให้ข้อมลู 

3) ความสมัพนัธ์ (relationships) ในระหวา่งสมัภาษณ์เชิงลกึ ผู้วิจยัได้สงัเกต
พฤติกรรมพืน้ฐานท่ีแสดงออกถึงความสมัพนัธ์ระหว่างผู้ ให้ข้อมูลและบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งข้อมูล
สว่นนีจ้ะช่วยให้ผู้วิจัยสามารถท าความเข้าใจประสบการณ์ท่ีน าไปสู่วิทยฐานะครูเช่ียวชาญพิเศษ 
และปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลแวดล้อมและผู้ ให้ ข้อมูล ซึ่งเป็นการสังเกตความสัมพันธ์  
แบบสองทาง 

4) ฉากและบริบทท่ีเก่ียวข้อง (setting) ในระหว่างการสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูล
หลกั ผู้วิจัยได้สงัเกตฉาก บุคคลท่ีเก่ียวข้อง บริบท สภาพแวดล้อมทางกายภาพและชีวภาพ สภาพ
ซึ่งผู้ วิจัยเข้าไปในสนามวิจัย เพื่อท าความเข้าใจว่ามีบริบทอะไรบ้างท่ีมีความเก่ียวข้องกับ
ประสบการณ์ของครูเช่ียวชาญพิเศษ ผู้ วิจัยได้สร้างแบบสงัเกตระหว่างการสมัภาษณ์เพื่อใช้ใน 
การบนัทกึข้อมลูท่ีสงัเกตได้ระหวา่งการสมัภาษณ์เชิงลกึ ดงัตาราง 10  
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ตาราง 10 ตวัอย่างแบบสงัเกตระหวา่งการสมัภาษณ์ 
 

 
ประเด็นค าถาม 

ประกอบ 

         เหตกุารณ์ 

การกระท า 
(acts) 

พฤติกรรมที่
สะท้อน

ความหมาย 
(meaning) 

ความ 
สมัพนัธ์ 

(relationships) 

ฉากและ
บริบทท่ี
เก่ียวข้อง 
 (setting) 

   ประสบการณ์ใดบ้างที่
สะท้อนออกมาจากเร่ืองราว
ชีวประวติัของครูเชี่ยวชาญ
พิเศษ 

    

   เร่ืองราวชีวประวติัของครู
เชี่ยวชาญพิเศษตอนใดบ้าง
ที่สามารถใช้เป็น “ภาพ
ตวัอย่าง” ในการแสดงให้
เห็นความหมายของ
ความส าเร็จในวิชาชีพครูได้
อย่างชดัเจน 

 

    

 
หลังจากนัน้ผู้ วิจัยได้แบบบันทึกการสัมภาษณ์และแบบสังเกตระหว่าง  

การสัมภาษณ์ไปให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบความความถูกต้องและเหมาะสม เม่ือผู้ เช่ียวชาญ
ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญแล้วจึงน าไปใช้ในเก็บ
ข้อมลูภาคสนาม 

 
อุปกรณ์ภาคสนาม 

อุปกรณ์ภาคสนามมีความส าคญัและจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลใน
งานวิจยัเชิงคณุภาพ เน่ืองจากเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยอ านวยความสะดวกให้ผู้วิจยัสามารถด าเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อป้องกันการสญูหายของข้อมูล และเป็นสิ่งท่ีช่วยยืนยันความถูกต้องของ
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ข้อมลูอีกทางหนึ่ง ซึง่จะช่วยให้ผู้วิจยัสามารถน าข้อมูลมาสรุป วิเคราะห์ได้อยา่งลกึซึง้ ตามสภาพ
ความเป็นจริงท่ีปรากฏ โดยการวิจยัในครัง้นี ้ผู้วิจยัใช้อุปกรณ์ภาคสนามท่ีส าคญั 3 รายการ ดงันี ้

1. สมุดจดบนัทึกภาคสนาม ซึ่งผู้วิจยัใช้เป็นเคร่ืองมือประกอบในการเก็บข้อมูลโดย
การจดบนัทึกภาคสนาม นับว่าเป็นเคร่ืองมือท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับการวิจัย เน่ืองจาก  
ช่วยให้ผู้วิจัยสามารถบนัทกึเร่ืองราว หรือข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์เชิงลกึ การสงัเกต ตลอดจน
ใช้บนัทกึอารมณ์ ความรู้สกึ ของผู้ให้ข้อมลูขณะท่ีผู้วิจยัก าลงัเก็บรวบรวบข้อมลู ซึง่เป็นการปอ้งกัน
ความมีอคติในการเก็บรวบรวมข้อมูล และสามารถน าไปประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลได้อีกทาง
หนึง่ 

2. เคร่ืองบันทึกเสียง เป็นเคร่ืองมือท่ีผู้ วิจัยใช้บันทึกรายละเอียดข้อมูลขณะท่ีท า  
การสมัภาษณ์หรือสนทนากับผู้ ให้ข้อมูล เพื่อช่วยในการเก็บบนัทึกข้อมูลและป้องกันการสญูหาย
ของข้อมลู ซึง่ก่อนท าการบนัทกึเสยีงการสมัภาษณ์หรือสนทนานัน้ ผู้วิจัยได้แจ้งให้ผู้ให้ข้อมลูทราบ
วา่จะมีการบนัทกึเสยีง และเม่ือได้รับการอนญุาตจากผู้ให้ข้อมลูแล้วผู้วิจยัจึงท าการบนัทกึเสยีง 

3. กล้องถ่ายรูป ผู้วิจัยใช้กล้องถ่ายรูปเป็นเคร่ืองมือในการช่วยบันทึกภาพเพื่อเก็บ
รายละเอียดเก่ียวกับบริบท บรรยากาศ ระหว่างท่ีผู้วิจัยลงพืน้ท่ีภาคสนามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล 
ทัง้ท่ีเป็นสถานท่ีท างาน ภาพถ่ายขณะสนทนา เพื่อน าภาพเลา่นัน้มาประกอบการวิเคราะห์ข้อมูล 
ทัง้นีก้่อนท่ีจะท าการถ่ายภาพ ผู้วิจยัได้ขออนญุาตจากผู้ให้ข้อมลูทกุครัง้  

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพนัน้เป็นกระบวนการด าเนินงานท่ีมีลกัษณะยืดหยุ่น  
ไม่มีการก าหนดโครงสร้างแบบแน่นอนตายตวั การวิจัยในครัง้นีผู้้ วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

ตอนที่  1 การเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนลงสนาม  เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล
เบือ้งต้นซึ่งเป็นการศึกษาพืน้ท่ีก่อนลงสนามจริง หรือก่อนการด าเนินการวิจัยภาคสนาม ผู้วิจัยได้
ศึกษาบริบทและเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับผู้ ให้ข้อมูล หลงัจากนัน้จึงได้ท าการติดต่อกับผู้ ให้ข้อมูล  
เพื่อสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีระหวา่งผู้ให้ข้อมลูและผู้วิจยั  

ตอนที่ 2 การเก็บข้อมูลภาคสนาม ในการเก็บข้อมูลภาคสนามนัน้ ผู้วิจัยลงพืน้ท่ี
เก็บข้อมลูด้วยตนเอง โดยเร่ิมจากการเก็บข้อมลูจากการศกึษาข้อมลูออกเป็น 2 ขัน้ตอน ดงันี ้

1) การศึกษาทบทวนเอกสารและบันทึก (Document and record review) ท่ี
เก่ียวข้องกับครูเช่ียวชาญพิเศษ โดยอาศัยการศึกษาทบทวนเอกสารและบันทึกท่ีอยู่ในรูปวัสดุ



  93 

ตีพิมพ์ รวมทัง้วัตถุหลกัฐานและร่องรอยท่ีอยู่ในรูปวัสดุไม่ตีพิมพ์ต่าง ๆ ซึ่งจ าแนกออกได้เป็น  
4 ประเภท ดงันี ้

1.1) เอกสารส านกังานหรือบนัทึกทางราชการ (Official document/record) 
ท่ีเก่ียวข้องกับครูเช่ียวชาญพิเศษ ได้แก่ เอกสารภายในส านักงาน (Internal papers) เอกสารท่ี
เปิดเผยตอ่สาธารณชน (Public documents) บนัทกึและแฟม้ประวติัสว่นบุคคลอยา่งเป็นทางการ 
ประกาศราชกิจจานเุบกษา 

1.2) เอ กสา รส่ วน บุ คคล  (Personal document) เช่ น  อั ต ชี วป ระวั ติ 
(Autobiography) บนัทึกประวติัชีวิตโดยสงัเขป (Resume or vitae) แฟม้สะสมผลงาน (Portfolio) 
บนัทกึการสอนของครูเช่ียวชาญพิเศษ และบนัทกึการพฒันาการเรียนรู้ของผู้ เรียน 

1.3) วตัถุหลกัฐานทางกายภาพ (Physical trace evidence) เช่น วีดิทศัน์ โล่
เกียรติยศ เหรียญตรา ถ้วยรางวลั เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ อุปกรณ์ทางการศกึษา ตลอดจนเอกสาร
ประกอบการสอนท่ีครูเช่ียวชาญพิเศษสร้างขึน้  

1.4) ร่องรอยหลักฐานทางกายภาพ (Physical trace evidence) เช่ น  
รอยช ารุดฉีกขาดของเอกสาร หนงัสอื รอยขีดเขียนบนวสัดตุา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัครูเช่ียวชาญพิเศษ 

2) กระบวนการศึกษาทบทวนเอกสารและบันทึก เพื่อสืบค้นข้อมูลส าหรับ  
การวิจยั มีกระบวนการด าเนินงานตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

2.1) สืบ ค้นหาแหล่งเอกสาร วัตถุห รือร่องรอยหลักฐาน เป็นขัน้ตอน 
การส ารวจหาแหลง่เอกสารและบนัทกึ รวมทัง้วตัถุ และร่องรอยหลกัฐานตา่ง ๆ วา่มีอยู ่ณ บริเวณ
สถานท่ีใด จัดเก็บหรือมีอยู่ในลกัษณะใด และท าอย่างไรจึงจะเข้าถึงแหลง่ท่ีมาของเอกสาร วตัถ ุ
หรือร่องรอยหลกัฐานนัน้ 

2.2) แยกแยะรายการเอกสาร วัตถุและร่องรอยหลักฐาน เป็นขัน้ตอน
แยกแยะรายการเอกสาร วตัถ ุและร่องรอยหลกัฐานตา่ง ๆ ท่ีได้ค้นพบจากแหลง่ท่ีผู้วิจยัสบืค้น 

2.3) จัดท าบัญชีรายการเอกสาร วตัถุ และร่องรอยหลกัฐาน ผู้ วิจัยต้องท า
การลงรหสั จดัท าบญัชีรายการและเขียนค าบรรยายโดยยอ่ของเอกสาร วตัถ ุหรือร่องรอยหลกัฐาน 

3) การลงพืน้ท่ีภาคสนามโดยการสมัภาษณ์เชิงลึก ซึ่งเป็นวิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมลูโดยใช้การสนทนาหรือการเจรจาโต้ตอบอยา่งมีจุดมุ่งหมายระหว่างบุคคล 2 ฝ่าย คือ ผู้วิจัย
ในฐานะผู้สมัภาษณ์และผู้ ให้ข้อมูลในฐานะผู้ถูกสมัภาษณ์ การวิจัยในครัง้นีผู้้ วิจัยเลือกการวิจัย
แบบกึ่งโครงสร้าง ซึ่งเป็นการสมัภาษณ์ท่ีมีการวางแผนการสมัภาษณ์ไว้ก่อนลว่งหน้าอย่างเป็น
ขัน้ตอน ข้อค าถามในการสัมภาษณ์ เป็นแบบมีโครงสร้างตายตัวแน่นอน โดยผู้ วิจัยท า  
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การสมัภาษณ์ตามกรอบประเด็นค าถามและค าถามประกอบท่ีเตรียมมา ประกอบการสมัภาษณ์
แบบโครงสร้างยืดหยุ่นโดยผู้สมัภาษณ์สามารถตัง้ค าถามขึน้เองในขณะท าการสมัภาษณ์ โดยยึด
สาระส าคัญของข้อค าถามท่ีจัดเตรียมมาเป็นแนวทาง เม่ือพิจารณาแล้วเห็นว่าการตัง้ค าถาม
ดังกล่าวมีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ ในขณะนัน้และท าให้ได้ รับข้อมูลหลักฐานท่ีมี  
ความละเอียดถูกต้องและครอบคลุมครบถ้วนในประเด็นท่ีผู้ วิจัยต้องการค้นหาค าตอบ 
กระบวนการในการสมัภาษณ์สามารถจ าแนกขัน้ตอนส าคญัได้ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

3.1) การเตรียมความพร้อม เป็นขัน้จัดเตรียมข้อค าถามในการสมัภาษณ์  
การก าหนดสถานท่ีสมัภาษณ์ การติดต่อกลุม่ผู้ ให้ข้อมูลท่ียินดีให้การสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศพัท์ 
หนงัสอืส าคญัท่ีออกให้โดยมหาวิทยาลยั เพื่อเป็นการแนะน าตนเองของผู้วิจยั และแจ้งจุดมุ่งหมาย
ของการสมัภาษณ์ ตลอดจนนัดหมายวันเวลาสมัภาษณ์ และเตรียมวสัดุอุปกรณ์บันทึกข้อมูล
หลกัฐานท่ีจะใช้ประกอบการสมัภาษณ์ รวมทัง้สว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการเตรียมตวัการเตรียมตวัของ
นกัวิจยัในฐานะเป็นผู้สมัภาษณ์ เช่น การศึกษาสถานท่ี ประวติัโดยยอ่ และบุคลกิลกัษณะของผู้ให้
ข้อมลูผ่านการสมัภาษณ์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับตวัและใช้ถ้อยค าขณะสมัภาษณ์ได้อย่าง
เหมาะสม  

3.2) การเข้าสู่การสมัภาษณ์และกลุ่มผู้ ให้ข้อมูล เป็นขัน้ตอนของการเดิน
ทางเข้าสูส่ถานท่ีท่ีจะท าการสมัภาษณ์ และแนะน าตนเองตอ่ผู้ให้ข้อมูล สนทนากบัผู้ให้ข้อมลูด้วย
เร่ืองทั่วไป จากนัน้จึงบอกจุดมุ่งหมายในการสัมภาษณ์ พร้อมทัง้ให้ค าสัญญาจะเก็บข้อมูล
หลกัฐานท่ีได้จากการสมัภาษณ์ไว้เป็นความลบั ผู้วิจัยแจ้งและขออนุญาตบนัทกึค าให้สมัภาษณ์
ด้วยเคร่ืองบนัทกึเสยีงจากผู้ให้ข้อมลูรับทราบก่อนบนัทกึเสยีง และเม่ือผู้ให้ข้อมลูอนญุาต ผู้วิจยัจึง
ท าการบนัทกึเสยีง 

3.3) การสมัภาษณ์และบนัทึกข้อมลู ผู้วิจัยจึงเร่ิมต้นสมัภาษณ์ตามหลกัการ
สมัภาษณ์โดยใช้ค าถามท่ีได้จัดเตรียมไว้ล่วงหน้าเป็นแนวทางในการสมัภาษณ์ ในขณะท่ีผู้ ให้
ข้อมูลก าลงัให้สมัภาษณ์ผู้ วิจัยจะตัง้ใจรับฟังถ้อยค าให้สมัภาษณ์ของผู้ ให้ข้อมูลด้วยความสนใจ 
และจดบันทึกเหตุการณ์ สีหน้า ท่าทาง และอากัปกริยาต่าง ๆ (Nonverbal behavior) ของผู้ ให้
ข้อมูล ควบคูก่ับถ้อยค าให้สมัภาษณ์ โดยผู้วิจัยจะจดบนัทกึเฉพาะค าหลกัหรือใจความส าคญัเพื่อ
ปอ้งกนัการลมื แล้วรีบเขียนบรรยายรายละเอียดทนัทีเม่ือโอกาสเอือ้อ านวย 

เม่ือผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลหลกัฐานทัง้ท่ีได้จากการศึกษาทบทวนเอกสารและ
บันทึก (Document and record review) การลงพืน้ท่ีภาคสนามโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกแล้ว 
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ผู้วิจยัได้น าข้อมลูท่ีเหลา่นัน้มาทบทวนและท าการตรวจสอบข้อมูล ซึง่จะกลา่วถึงรายละเอียดไว้ใน
ตอนท่ี 3 

ตอนที่ 3 การตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลหลักฐาน เน่ืองจากการวิจัยในครัง้นี ้
ได้เก็บข้อมูลโดยการศึกษาทบทวนเอกสารและบนัทึก การลงพืน้ท่ีภาคสนามโดยการสมัภาษณ์  
เชิงลกึและการสงัเกต เม่ือผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จึงได้ด าเนินการตรวจสอบ
คณุภาพของข้อมลูดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1) การตรวจคุณภาพของข้อมูลหลกัฐานท่ีได้จากการศึกษาทบทวนเอกสารและ
บนัทกึ ผู้วิจยัได้ด าเนินการดงันี ้

1.1) วิพากษ์แหลง่ท่ีมีและเนือ้หาสาระที่อยูใ่นเอกสาร วตัถแุละร่องรอย
หลกัฐาน เป็นวิธีการประเมินคณุภาพของสิง่ท่ีต้องการศกึษาวิจยัวา่มีความถกูต้อง เช่ือถือได้ 
(Trust worthiness) เป็นท่ีนา่ให้ความวางใจ ความเช่ือใจ และความรับรองได้  

1.2) การศกึษาทบทวนและตีความเนือ้หาสาระในเอกสาร วตัถ ุและร่องรอย
หลกัฐาน เพื่อสบืค้นหาข้อเท็จจริงของเนือ้หาสาระในเอกสาร วตัถ ุหรือร่องรอยหลกัฐานท่ีได้รับ
การวิพากษ์ การตรวจสอบคณุภาพ โดยพิจารณาข้อมลูท่ีได้รับจากการสงัเกตและการสมัภาษณ์
เชิงลกึร่วมด้วย เพื่อให้แนใ่จยิ่งขึน้วา่ข้อเท็จจริงท่ีได้มีความถกูต้องและเช่ือถือได้ 

2) การตรวจคุณภาพของข้อมูลท่ีได้จากการสมัภาษณ์ ระหว่างการสมัภาษณ์
หากผู้ ให้ข้อมลูการวิจัยให้สมัภาษณ์ในลกัษณะกลา่วอ้างอิงถึงภาพถ่าย เอกสาร และบนัทกึตา่ง ๆ 
ท่ีเก่ียวข้องกบัประเด็นค าถามการวิจยั ผู้วิจัยจะขออนญุาตชมและบนัทกึข้อมลูเก็บไว้เป็นหลกัฐาน 
นอกจากนีใ้นบางกรณีอาจร้องขอผู้ให้ข้อมลูอ้างอิงช่ือบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีสามารถให้ข้อมลูหลกัฐานการ
วิจัย เพื่อขอสมัภาษณ์เพิ่มเติมจากบุคคลดังกล่าวต่อไปภายหน้า และใช้ส าหรับตรวจสอบความ
ถกูต้อง/เช่ือถือได้ของข้อมลูหลกัฐานท่ีเก็บรวบรวมได้  

3) การตรวจสอบคณุภาพของข้อมลูท่ีได้จากการสงัเกต เพื่อเป็นการตรวจสอบว่า
มีความวางใจและเช่ือใจได้มากน้อยเพียงไร โดยการปรึกษาและพูดคุยกับบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
อาทิ กลุม่เพื่อนนักวิจัยท่ีร่วมสมัภาษณ์ด้วยกัน และผู้ ให้ข้อมูลส าคญั (Key informant) ในเร่ืองท่ี
ก าลงัศกึษา 

การวิจัยในครัง้นี ้เก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาทบทวนเอกสารและบันทึก 
(Document and record review) และการลงพืน้ท่ีภาคสนามโดยการสมัภาษณ์เชิงลกึ โดยผู้วิจัย
จัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาทบทวนเอกสาร การสมัภาษณ์เชิงลึกและการ



  96 

สงัเกตนัน้ ผู้วิจัยได้จดักระท าข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยทนัทีเม่ือสิน้สดุการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ซึง่ผู้วิจยัได้กลา่วถึงในการวิเคราะห์ข้อมลูตอ่ไป 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

เน่ืองจากการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นกระบวนการด าเนินงานท่ีมี
ลกัษณะเป็นวัฏจักรต่อเน่ือง (On-going cyclical process) รวมทัง้มีความเป็นระบบและเป็น 
แบบองค์รวม จึงคอ่นข้างยากต่อการก าหนดขัน้ตอนในการวิเคราะห์ให้ชัดเจน งานวิจัยนีศ้กึษาได้
ท าการวิเคราะห์ข้อมูลทัง้ท่ีได้จากการศึกษาเอกสารและการสมัภาษณ์เชิงลึกโดยมีรายละเอียด
ดงันี ้

1. การวิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้จากการศกึษาเอกสาร ผู้วิจยัได้ด าเนินการดงันี ้
1.1 ศึกษาทบทวนเอกสารและบนัทึก โดยอ่านเนือ้หาและท าความเข้าใจเนือ้หา

อยา่งละเอียด 
1.2 แยกแยะรายการเอกสาร วตัถแุละร่องรอยหลกัฐาน  
1.3 จัดท าบญัชีรายการเอกสาร วตัถุ และร่องรอยหลกัฐาน ผู้วิจัยต้องท าการลง

รหสั จดัท าบญัชีรายการและเขียนค าบรรยายโดยยอ่ของเอกสาร วตัถ ุหรือร่องรอยหลกัฐาน 
1.4 วิพากษ์แหลง่ท่ีมาและเนือ้หาสาระที่อยูใ่นเอกสาร วตัถแุละร่องรอยหลกัฐาน 

เป็นวิธีการประเมินคุณภาพของสิ่งท่ีต้องการศึกษาวิจัยว่ามีความถูกต้อง เช่ือถือได้ (Trust 
worthiness) เป็นท่ีนา่ให้ความวางใจ ความเช่ือใจ และความรับรองได้  

1.5 เช่ือมโยงข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาวิเคราะห์เอกสารกับข้อมูลมูลท่ีได้จาก 
การสมัภาษณ์เชิงลกึ 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการสมัภาษณ์เชิงลึก  การวิจัยในครัง้นีผู้้ วิจัยใช้วิธี 
การสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลหลักซึ่งผู้ วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จาก  
การสมัภาษณ์เชิงลกึออกเป็น 3 ระยะ ดงันี ้

2.1 การวิเคราะห์ระหวา่งการสมัภาษณ์เชิงลกึ เป็นกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล
ในงานวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งเกิดขึน้ระยะแรกของกระบวนการด าเนินงานในภาคสนาม โดยผู้วิจัย
เป็นผู้ท าการวิเคราะห์ในระหว่างเก็บรวบรวมข้อมลูเพื่อให้ได้สารสนเทศเบือ้งต้นส าหรับน าไปใช้ใน 
การพิจารณาตัดสินใจวางแผนการด าเนินงานและปฏิบัติการเก็บรวบรวมข้อมูลในระยะต่อไป  
ซึ่งงานวิจัยนีไ้ด้ท าการวิเคราะห์ระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูลภายใต้กรอบท่ีผู้ วิจัยได้ออกแบบไว้  
ดงัตาราง 11 
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ตาราง 11 การวิเคราะห์ระหวา่งการสมัภาษณ์เชิงลกึ 
 

ชนิดข้อมลู 
 
เหตกุารณ์ 

พฤติกรรม 
(อะไร) 

กิจกรรม 
(อะไร และ
อย่างไร) 

ความหมาย 
(ท าไม) 

การม ี
สว่นร่วม 
(ใคร) 

ความ 
สมัพนัธ์
(อย่างไร) 

สภาพ 
แวดล้อม 
(ที่ไหน) 

 
1……………... 
 

      

 
2……………... 
 

      

 
3……………... 
 

      

 
2.2 การวิ เคราะห์หลังการสัมภาษณ์ เชิงลึก ผู้ วิจัยแบ่งการวิ เคราะห์หลัง 

การสมัภาษณ์เชิงลกึออกเป็น 2 ตอน ดงันี ้
ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์เพื่ อ ค้นหาชีวประวัติ  ผลงานทางวิชาการ และ

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการของครูเช่ียวชาญพิเศษ มีการด าเนินการดงันี ้
1) การแตกข้อมูล (Segmenting) ผู้ วิจัยได้น าข้อมูลท่ีได้จากการถอด

เสียงบทสมัภาษณ์เชิงลกึมาอ่านทบทวนและพิจารณาโดยละเอียด จากนัน้จึงแตกข้อมูลดงักลา่ว
โดยแบง่ออกเป็นหนว่ยยอ่ย ๆ ตามลกัษณะความสอดคล้องของกลุม่ข้อมลู 

2) การให้รหสัข้อมลู (Coding) ผู้วิจัยเลือกหนว่ยต่าง ๆ ท่ีได้จากการแตก
ข้อมลู โดยเลอืกหนว่ยท่ีมีความสอดคล้องกับประเด็นท่ีต้องการวิเคราะห์ มาก าหนดเป็นช่ือเรียกว่า 
การให้รหสัข้อมลู เพื่อลดทอนให้ข้อมลูท่ีได้จากการศกึษาสัน้ลง 

3) การจัดหมวดหมู่ข้อมูล (Categorizing) ผู้ วิจัยรวมรหัสข้อมูล เพื่อ
พิจารณาแล้วสงัเคราะห์โดยการจดัหนว่ยของข้อมลูท่ีสกัดไว้ โดยให้ข้อมลูท่ีมีรายละเอียดเก่ียวข้อง
เช่ือมโยงกันอยู่ในกลุม่เดียวกัน โดยแบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่มย่อย ๆ ได้แก่ ประวติัสว่นตวั ประวติั
การศึกษา เส้นทางสูว่ิทยฐานะครูเช่ียวชาญพิเศษ รางวลัเชิดชูเกียรติและเกียรติยศ ความเป็นมา
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และแรงจูงใจในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ องค์ประกอบของผลงานทางวิชาการ เทคนิค
และกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ 

4) การหาประเด็นหลกัของข้อมูล (Thermalizing) ผู้วิจัยวิเคราะห์ความ
เช่ือมโยงของกลุม่ข้อมูลจากประเด็นย่อย ๆ เพื่อน าไปสร้างกลุ่มข้อมูลใหญ่ ซึ่งแบบออกเป็น 3 
กลุม่ ได้แก่ กลุม่ชีวประวติัของครูเช่ียวชาญพิเศษ กลุม่ผลงานทางวิชาการของครูเช่ียวชาญพิเศษ 
และกลุม่กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการของครูเช่ียวชาญพิเศษ 

ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ เพื่อสงัเคราะห์คุณลกัษณะส าคัญของครูเช่ียวชาญ
พิเศษ ซึ่งเป็นการจัดท ารหสัและการสร้าง กลุม่หัวข้อสรุปแนวคิดของข้อมูล แบ่งได้เป็น 5 ขัน้ตอน 
ดงันี ้

1) การจัดเตรียมข้อมูล (Data preparation) เพื่อให้ข้อมูลอยู่ในลกัษณะ
ท่ีพร้อมตอ่การด าเนินงานวิเคราะห์ ซึง่การจดัเตรียมข้อมูลนัน้ ผู้วิจัยได้ท าการพิมพ์ข้อมูลจากสมุด
บันทึกภาคสนาม และการถอดถ้อยค าให้สัมภาษณ์จากเคร่ืองบันทึกเสียง หลังจากนัน้ท า  
การตรวจสอบความถกูต้องของการพิมพ์และการจดัรูปแบบให้เหมาะสมตอ่การวิเคราะห์ แล้วอ่าน
เพื่อท าความเข้าใจอยา่งละเอียด 

2) การจ าแนกแยกแยะข้อมูล (Identifying or categorizing data) เป็น
การก าหนดถ้อยค า วลี ข้อความสัน้ ๆ เพื่อใช้จ าแนกแยกแยะข้อมูลออกเป็นหมวดหมู่ เพื่อท าให้
การสบืค้นคืนข้อมลูในแตล่ะสว่นเหลา่นัน้สะดวกและรวดเร็ว 

3) การจัดกระท าข้อมูล (Data manipulation) หรือการจัดท ารหัสข้อมูล 
ผู้วิจัยจัดกระท าข้อมูล เพื่อสร้างรหสักลุม่หวัข้อสรุป ซึ่งผู้วิจยัได้สร้างกลุม่หวัข้อสรุปแนวคิดในตวั
ข้อมูล โดยการอ่านทบทวนข้อมูลท่ีจ าแนกแยกแยะออกเป็นส่วนย่อย (breaking down) ตาม
หน่วยความหมาย (meaning unit) หรือหน่วยวิเคราะห์ (analysis unit) จากนัน้จึงท าการก าหนด
ถ้อยค าสัน้ ๆ เพื่อใช้เป็นมโนทศัน์หรือหวัข้อสรุปแนวคิดท่ีสะท้อนความหมายส าคญัทัง้ท่ีปรากฏชัด
แจ้งและแฝงอยู่ในข้อมูลส่วนย่อยนัน้ แล้วน าหัวข้อสรุปแนวคิดท่ีมีความหมายคล้ายคลึงหรือ
แตกต่างกันมาจัดกลุ่มหัวข้อสรุปแนวคิด (conceptual categories) ต่าง ๆ กลายเป็นหน่วย
ความหมายของข้อมูลท่ีมีขนาดใหญ่และมีระดบัความเป็นนามธรรมมากขึน้ ซึ่งผู้วิจัยได้ออกแบบ
ตารางส าหรับการสร้างหวัข้อสรุปแนวคิดดงัตาราง 12 
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ตาราง 12 การสร้างหวัข้อสรุปแนวคิด 
 
ผู้ให้ข้อมลู ข้อมลู หวัข้อสรุปแนวคิด 
คนท่ี 1   
คนท่ี 2   
คนท่ี 3   

 
หลังจากท่ีผู้ วิจัยสร้างหัวข้อสรุปแนวคิดเรียบร้อยแล้ว ผู้ วิจัยจึงท าการ

เปรียบเทียบหวัข้อสรุปแนวคิดเพื่อตรวจดูความซ า้ซ้อนหรือทบักนั ซึง่จะกลา่วรายละเอียดในหวัข้อ
ถดัไป 

4) การเปรียบเทียบหวัข้อสรุปแนวคิดเพื่อตรวจดคูวามซ า้ซ้อนหรือทบักัน 
เพื่อตรวจสอบว่า หัวข้อสรุปแนวคิดท่ีสร้างขึน้ซ า้กัน (Duplication) หรือมีความหมายทับซ้อน 
(Overlapping meaning) กันหรือไม่ ซึ่งผู้ วิจัยได้เร่ิมต้นท าโดยการคัดลอกหัวข้อสรุปแนวคิดใน
ข้อมลูแตล่ะชุดลงบนกระดาษเปลา่ท่ีแบง่จ านวนสดมภ์ (Column) ตามจ านวนชุดของข้อมูลท่ีมีอยู ่
จากนัน้จึงพิจารณาเปรียบเทียบหัวข้อสรุปแนวคิดในข้อมูลท่ีคัดลอกไว้ในแต่ละสดม ภ์ว่ามี
ความหมายซ้อนทบัหรือเหลื่อมล า้กันหรือไม่ รวมทัง้มีความหมายเหมือนกันอันเน่ืองมาจากการ
เกิดซ า้ของหวัข้อสรุปแนวคิดในข้อมูลท่ีแตกต่างกันหรือไม่ หลงัจากนัน้จึงท าการขีดเส้นเช่ือมโยง
ระหวา่งหวัข้อสรุปแนวคิดท่ีมีลกัษณะดงักลา่วเข้าด้วยกัน หลงัจากนัน้จึงท าการคดัลอกหวัข้อสรุป
แนวคิดลงบนกระดาษท่ีแบ่งเป็น 3 สดมภ์ ตามล าดบัความส าคญั คือ 1) หวัข้อสรุปแนวคิดหลกั 
(Major topic) เป็นหัวข้อสรุปแนวคิดท่ีมีลกัษณะเกิดขึน้ซ า้  ๆ กันมากท่ีสุดในชุดข้อมูลท่ีท าการ
พิจารณา เช่น ชีวประวติั กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ 2) หวัข้อสรุปแนวคิดส าคญั 
(Important topic) เป็นหัวข้อสรุปแนวคิดท่ีมีความหมายเฉพาะและค่อนข้างมีความส าคัญต่อ
ความมุ่งหมายของการวิจัย แม้ว่าหัวข้อสรุปแนวคิดนีจ้ะไม่เกิดขึน้ในข้อมูลบ่อยครัง้ก็ตาม  
และ 3): หวัข้อสรุปแนวคิดเหลือค้าง (Leftover topic) เป็นหวัข้อสรุปแนวคิดท่ีมีลกัษณะเก่ียวข้อง
หรือสัมพันธ์กับประเด็นค าถามการวิจัยน้อยมาก แต่อาจกลายเป็นหัวข้อสรุปแนวคิดท่ีมี
ความสมัพนัธ์กบัประเด็นค าถามการวิจยัในแงม่มุใดแงมุ่มหนึง่ก็ได้ เม่ือมีการเก็บรวบรวมข้อมลูใน
ภาคสนามครัง้ตอ่ไป 

ซึง่การจ าแนกหวัข้อสรุปแนวคิดออกเป็น 3 กลุม่ตามล าดบัความส าคญั 
โดยแบง่ออกเป็น 3 สดมภ์นัน้ ผู้วิจยัได้ออกแบบตารางการจ าแนกหวัข้อสรุปแนวคิดไว้ดงัตาราง 13 
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ตาราง 13 การจ าแนกหวัข้อสรุปแนวคิด 
 

หวัข้อสรุปหลกั หวัข้อสรุปส าคญั หวัข้อสรุปเหลอืค้าง 

 
 

  
 
 
 

 
5) การน าระบบการแบง่แยกข้อมูลไปทดลองใช้และท าการปรับปรุง เป็น 

การด าเนินการขัน้สดุท้าย ซึง่กระท าโดยน าระบบแบง่แยกข้อมลูชัว่คราวท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้จากข้อมูล
ท่ีเก็บมาได้จากการลงพืน้ท่ีภาคสนาม ในระยะตอนต้นไปทดลองใช้ (Try out) กับข้อมลูแตล่ะชุดท่ี
ผู้วิจยัได้ด าเนินการผา่นมาแล้ว โดยใช้วิธีการเขียนรหสัซึง่เป็นค าย่อของหวัข้อสรุปแนวคิดหลกัและ
แนวคิดส าคญั (Abbreviation for the topic) ซึ่งจะน าไปสูก่ารพัฒนากลุ่มหวัข้อแนวคิดในข้อมูล 
การวิจยัในครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ด าเนินการก าหนดรหสัข้อมลูดงัขัน้ตอนตอ่ไปนี ้

1) การอ่านทบทวนข้อมูลและรหสัข้อมูลเพื่อสร้างความคิดรวบยอด  
เพื่อระลกึถึงความทรงจ าเก่ียวกับรหสัจนเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับข้อมูลสว่นย่อยทัง้หมดใน
ระหวา่งและภายหลงัการอ่านทบทวนข้อมลูและรหสัข้อมลู  

2) การจัดกลุม่หวัข้อสรุปแนวคิดจากรหัสหรือดชันีข้อมูลท่ีจัดท าขึน้ 
ซึ่งอาจจ าแนกรหัสเป็นกลุ่ม ๆ คือ (1) รหัสด้านการกระท า (Acting code) (2) รหัสด้านแบบ
แผนการกระท า (Activity code) (3) รหัสด้านความหมาย (Meaning code) (4) รหัสด้านการมี
สว่นร่วม (Participation code) (5) รหสัด้านความสมัพนัธ์ (Relationship code) (6) รหสัด้านฉาก
หรือสถานท่ีท าการวิจยั (setting code)  

3) ตัง้ช่ือกลุม่หัวข้อสรุปแนวคิดของข้อมูลท่ีก าหนดขึน้ ซึ่งการตัง้ช่ือ
นัน้สามารถแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบ คือ (1) อาศยัมุมมองของนกัวิจัย ในฐานะคนนอก (Etic view) 
ปรากฏการณ์ท่ีศกึษาวิจยั (2) อาศยัมมุมองของผู้ ให้ข้อมลู (Research participants) ในฐานะคน
ใน (Emic view) ปรากฏการณ์ท่ีศึกษาวิจัย (3) อาศัยข้อมูลสารสนเทศท่ีผู้วิจัยสืบค้นจากแหล่ง
ภายนอก ซึ่งการวิจัยในครัง้นีต้ัง้ช่ือกลุม่หัวข้อสรุปแนวคิดของข้อมูลโดยอาศัยหลกัการตัง้ช่ือทัง้  
3 รูปแบบข้างต้น โดยพิจารณาตามความเหมาะสม งานวิจัยในครัง้นีต้ัง้ช่ือหัวข้อสรุปโดยอาศัย
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มมุมองของผู้วิจยัเป็นหลกั เช่น ชีวประวติั กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ คณุลกัษณะ
ส าคญั  

3. การสืบค้นและประเมินแบบแผนความสัมพันธ์ในข้อมูล เป้าหมายส าคัญ
ท่ีสุดประการหนึ่งของการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ การพรรณนาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
ปรากฏการณ์ท่ีผู้วิจัยสนใจศึกษา เพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อปรากฏการณ์นัน้ได้อย่างถ่องแท้และ
ลุ่มลึก อันน าไปสู่การสร้างสรรค์ทฤษฎีขึน้มาใหม่ (Generative theory) หรือทฤษฎีฐานราก 
(Ground theory) จากข้อมูลเชิงรูปธรรมท่ีรวบรวมได้จากการลงพืน้ท่ีภาคสนาม เพื่อให้มองเห็น
แบบแผนความสมัพันธ์ท่ีอาจเป็นไปได้ในข้อมูลท่ีท าการวิเคราะห์ และเกิดความเข้าใจแบบเป็น
องค์รวมต่อแนวคิดเชิงนามธรรมท่ีซ่อนหรือแฝงอยู่เบือ้งหลงัแบบแผนความสมัพนัธ์และเช่ือมโยง
กลุ่มหัวข้อสรุปแนวคิดในข้อมูลระหว่างส่วนย่อย ๆ เข้าด้วยกัน  ดังนัน้ผู้ วิจัยจ าเป็นต้องเขียน
แผนภมิูเพื่อแสดงความสมัพนัธ์อนัซบัซ้อนให้อยูใ่นรูปท่ีผู้อ่านรายงานการวิจยัสามารถมองเห็นเป็น
รูปด้วยสายตา (Visual representation) ซึ่งการจัดท าแผนภูมิตรรกะแสดงลักษณะแบบแผน
ความสมัพนัธ์ของข้อมลูมีวิธีการจดัท า 2 ขัน้ตอน ดงันี ้

3.1 วิเคราะห์ความส าคญัและความสมัพนัธ์ระหว่างกลุม่หวัข้อสรุปแนวคิดในตวั
ข้อมูล เป็นการน าหัวข้อสรุปแนวคิดในข้อมูลย่อยสว่นต่าง ๆ ทัง้หมดมาพิจารณากลัน่กรองว่า 
หวัข้อสรุปแนวคิดใด ๆ มีความส าคญัตอ่การการน าเสนอแบบแผนภมิู จากนัน้จึงพิจารณารูปแบบ
ความสมัพันธ์ระหว่างหัวข้อสรุปแนวคิดในข้อมูลย่อย 2 ส่วนใด ๆ ท่ีมีความส าคญั ว่าเป็นไปใน
รูปแบบเชิงสาเหตุ สนับสนุน โต้แย้ง สนับสนุน อธิบาย หรือแบบอ่ืน ๆ แล้วค่อยพิจารณาว่า
ความสมัพนัธ์ดงักลา่วนัน้เป็นไปในทิศทางบวกหรือลบ 

3.2 เรียงล าดบักลุม่หวัข้อแนวคิดในข้อมูล ผู้วิจัยเรียงกลุม่หัวข้อสรุปแนวคิดใน
ข้อมูลตามล าดับการเกิดขึน้ของเหตุการณ์ การกระท า หรือกระบวนการเปลี่ยนแปลง ภายใต้
สถานการณ์ ในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ ท่ีสะท้อนมาจากมโนทัศน์หรือแนวคิดหลักซึ่งบรรจุอยู่ใน 
กลุม่หวัข้อสรุป 

กลา่วโดยสรุปคือ การวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งเป็นกระบวนการท่ี
ตอ่เน่ืองและเกิดขึน้พร้อมกับการเก็บรวบรวมข้อมูลนัน้ ขัน้ตอนแรก คือ การหาหวัข้อสรุปแนวคิด
หลกั (Topics or first-order concept) จากข้อมูลภาคสนามท่ีแยกแยะเป็นสว่นย่อย ๆ หลงัจาก
นัน้ก็จดักลุม่เป็นกลุม่หวัข้อสรุปแนวคิดหลกั (Categories of second-order concept) แล้วน ามา
เช่ือมโยงกลุ่มหัวข้อสรุปแนวคิดอันดับสองเข้าด้วยกันอย่างมีความหมาย กลายเป็นแบบแผน
ความสมัพนัธ์แนวคิดเชิงนามธรรม 
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การประเมินความถกูต้อง/ความเช่ือถือได้ของแบบแผนความสมัพนัธ์ในข้อมลู หลงัจากท่ี
ผู้วิจัยได้สร้างแบบแผนความสมัพันธ์ในข้อมูลซึ่งน าไปสู่การสร้างและการน าเสนอทฤษฎีใหม่ท่ีมี
รากฐานมาจากข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้จากภาคสนาม (Ground theory) เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยจึง
ประเมินคุณค่าด้านความถูกต้อง/ความเช่ือถือได้ (trustworthiness) ของแบบแผนความสมัพนัธ์ 
โดยการแสดงข้อมูลหลักฐานบ่งชีว้่าแบบแผนความสัมพันธ์ในข้อมูลท่ีได้มีความสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลจากภาคสนามท่ีเก็บรวบรวมได้เป็นอย่างดี และมีความเก่ียวข้องกับประเด็น
ค าถามท่ีผู้ วิจัยต้องการค้นหาค าตอบได้อย่างครอบคลุม ครบถ้วน และมีความหมาย ซึ่ง  
การประเมินคุณค่าด้านความถูกต้อง น่าเช่ือถือได้ส าหรับการวิจัยในครัง้นี  ้ผู้ วิจัยจะน าเสนอ
รายละเอียดในหวัข้อถดัไป 

 
การน าเสนอข้อมลูการวิจัย 

การน าเสนอข้อมูลการวิจัย ผู้ วิจัยได้แบ่งการน าเสนอออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ การ
น าเสนอด้วยการบรรยายโดยใช้ถ้อยค า และการน าเสนอด้วยแผนภาพ ซึง่มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี  ้

1. การน า เสนอ ด้วยการบรรยายโดยใช้ ถ้อยค า  ประกอบด้วย  2 ส่วน  คือ  
1) การบรรยายด้วยภาษาและการถ่ายทอดของนกัวิจัย เพื่อแสดงถึงผลการวิเคราะห์ การตีความ
ของนักวิจัย อธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ เพื่อตามล าดับเวลา เพื่อให้ผู้ อ่านเห็นภาพความจริงได้
ยิ่งขึน้ และ 2) การแสดงหลกัฐานสนับสนุนจากข้อมูลโดยตรง ไม่ผ่านการตีความ ไม่ปรับแต่ง
ข้อมูล โดยการยกค าพูดของผู้ ให้ข้อมูลมาแสดงไว้ในเคร่ืองหมายอัญประกาศ (“…”) ประกอบไว้
ด้านลา่ง 

2. การน าเสนอด้วยแผนภาพท่ีเกิดจากการวิเคราะห์และสงัเคราะห์ข้อมูล โดยผู้วิจัย 
แผนภาพรูปแบบกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการของครูเช่ียวชาญพิเศษ เพื่อความ
ชดัเจนและสะดวกในการท าความเข้าใจ  

 
การตรวจสอบความถูกต้อง/ความเช่ือถือได้ (Trustworthiness) 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพในการเก็บข้อมูลหลกัฐานและผลงานวิจัยเชิงคุณภาพโดย
ภาพรวมท่ีส าคญั ก็คือ ความถูกต้อง/เช่ือถือได้ (Trustworthiness) ซึ่งประกอบด้วย ความวางใจ 
(Credibility) ความเช่ือใจ (Dependability) และการรับรอง (Confirmability) รวมทัง้ความจริงแท้ 
(Authenticity) ซึง่ผู้วิจยัจะน าเสนอรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1. ความวางใจ (Credibility) เป็นเกณฑ์การประเมินข้อมูลหลักฐานและผล 
การศึกษาวิจัยท่ีได้ตรงกับความเป็นจริง (truth value) ท่ีสรรค์สร้างขึน้ตามการรับรู้ของผู้ ให้ข้อมูล 
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(key informant) หรือไม่ อยา่งไร นอกจากนีย้งัหมายความถึงการท่ีผู้วิจยัสามารถพรรณนาถ้อยค า
ถ่ายทอดความรู้ความจริงอันหลากหลายตามมมุมองของผู้ ให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนและสอดคล้อง
กนั แสดงวา่ผู้วิจยัสามารถเก็บรวบรวมและตีความหมายข้อมลูหลกัฐานท่ีได้จากภาคสนามเป็นไป
อยา่งวางใจ ส าหรับการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัสร้างความวางใจข้อมลูโดยการปฏิบติัดงันี  ้

1.1 ตรวจสอบความถูกต้องโดยบุคคลท่ีเก่ียวข้อง (Member checks) ผู้ วิจัย 
น าข้อมูลหลกัฐาน บนัทึก ข้อมูลท่ีถอดความได้จากการอัดเสียงและผลการวิเคราะห์ให้กลุม่ผู้ ให้
ข้อมลูตรวจสอบวา่มีความถกูต้อง ครบถ้วน และตรงกบัความเป็นจริงท่ีเกิดขึน้ 

1.2 ตรวจสอบโดยกลุม่เพื่อนผู้วิจัย (Peer exam) ผู้วิจัยขอความอนุเคราะห์จาก
อาจารย์ผู้ เช่ียวชาญในการตรวจสอบรายละเอียด วิพากษ์ วิจารณ์ แสดงข้อคิดเห็น หรือตั ง้
ข้อสังเกต ตลอดจนข้อมูลหลักฐาน รวมทัง้หัวข้อสรุป กลุ่มหัวข้อสรุป และแบบแผนอันเป็น  
แก่นสาระที่ผู้วิจยัวิเคราะห์ได้จากข้อมลูหลกัฐานจากสนามการวิจยั 

1.3 เช่ือมโยงสามเส้า (Triangulation) ผู้ วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
หลายแหล่ง (Data triangulation) ได้แก่ กลุม่ผู้ ให้ข้อมูลหลกัและกลุ่มผู้ ให้ข้อมูลรอง นอกจากนี ้
ผู้ วิจัยยังเก็บข้อมูลหลากหลายวิธี (Methodological triangulation) ได้แก่ การใช้แบบบันทึก
ประวัติ  แบบวิเคราะห์ผลงานทางวิชาการ การสัมภาษณ์ เชิงลึกและการสังเกต ส าหรับ  
การตรวจสอบข้อมูลโดยนักวิจัยหลายคน ( Investigator triangulation) ผู้ วิจัยได้ขอความ
อนเุคราะห์จากเพื่อนนกัวิจยัและอาจารย์ผู้ เช่ียวชาญในการตรวจสอบความถกูต้องข้อมลู 

นอกจากความวางใจแล้วการประเมินคุณภาพในการเก็บข้อมูลหลักฐานและ
ผลงานวิจยัเชิงคณุภาพนัน้ ยงัมีความเช่ือใจซึง่เป็นสิง่ท่ีผู้วิจยัจะต้องตระหนกัถึงในการเก็บรวบรวม
ข้อมลู ซึง่ผู้วิจยัจะเสนอรายละเอียดตอ่ไป 

2. ความเช่ือใจ (Dependability) เป็นเกณฑ์การประเมินว่าข้อมูลหลักฐานท่ี
รวบรวมได้จากภาคสนามและผลการศึกษาวิจัยท่ีสรรค์สร้างขึน้จากกระบวนการแสวงหาความรู้
ความจริงด าเนินไปอย่างสมเหตุสมผล (Logical) มั่นคง (Stable) สามารถติดตามตรวจสอบได้ 
(Traceable) โดยมีเอกสารและร่องรอยสนบัสนุน (Documented) ซึ่งผลการศึกษาวิจัยท่ีได้จาก 
การตีความหมายข้อมูลหลกัฐานของผู้วิจยั จะต้องด าเนินไปอย่างเช่ือใจได้วา่มีลกัษณะเช่ือมโยง
กบัข้อมูลหลกัฐานท่ีเก็บรวบรวมได้จากภาคสนาม (Chain of evidence) ส าหรับการวิจัยในครัง้นี ้
ผู้วิจยัได้ตรวจสอบความเช่ือใจ โดยการตรวจสอบร่องรอย (Audit trail) ตา่ง ๆ ได้แก่ บนัทึกประวติั
ครูเช่ียวชาญพิเศษ บันทึกการวิเคราะห์ผลงานทางวิชาการ บันทึกการสัมภาษณ์เชิงลึกและ 
การสงัเกต ถ้อยค าท่ีถอดจากเคร่ืองอัดเสยีง และได้ขอความอนเุคราะห์จากอาจารย์ผู้ เช่ียวชาญใน
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การตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว โดยผู้ วิจัยเป็นเพียงผู้ ช่วยอ านวยความสะดวกในกระบวนการ
ตรวจสอบ ส าหรับการตรวจสอบทศันะของผู้วิจัย (Investigator’s position) ผู้วิจัยได้แสดงทศันะ
ของตนเองท่ีมีต่อการศึกษาเส้นทางสู่วิทยฐานะครูเช่ียวชาญพิเศษ ซึ่งผู้วิจัยได้เขียนอธิบายไว้ใน
รายงานการวิจยัฉบบันี ้

3. ก าร รับ รอ ง  (Confirm ability)  เป็ น ก า รต รว จ ส อ บ ท่ี แ ส ด งใ ห้ เห็ น ว่ า  
ผลการศึกษาวิจัยไม่ใช่เป็นสิ่งท่ีแต่งเติมหรือสร้างสรรค์ขึน้จากอารมณ์ ความรู้สกึ หรือจินตนาการ
ใด ๆ ของผู้ วิจัย ซึ่งนกัวิจัยสามารถตรวจสอบการให้การรับรองได้โดยอธิบายหรือแสดงเอกสาร
หลกัฐานส าคญัประกอบการอธิบายในรายงานการวิจัยว่าข้อมูลหลกัฐานท่ีใช้ในการวิจัยมาจาก
แหลง่ใด ตรรกะที่ใช้ในการตีความสร้างเป็นข้อสรุปของผลการศกึษาวิจยัคืออะไร และกระบวนการ
สงัเคราะห์ข้อมลูหลกัฐานการวิจยัท่ีน าไปสูข้่อสรุปผลของการศกึษาวิจยัดงักลา่วมีลกัษณะอยา่งไร 
ซึ่งการวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยตรวจสอบการรับรองโดยกระท าร่วมกับการตรวจสอบความเช่ือใจ ซึ่งใช้
วิธีการตรวจสอบแบบบนัทกึชีวประวติั แบบวิเคราะห์ผลงานทางวิชาการ สมดุบนัทกึการสมัภาษณ์
เชิงลึกและสงัเกตในภาคสนาม (Field note) และเอกสารส าเนาข้อมูลการถอดเสียงถ้อยค าให้
สมัภาษณ์ (Interview transcript) ซึง่กระบวนการศกึษาวิจยัในครัง้นีส้ามารถสรุปไว้ในตาราง 14 
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ตาราง 14 การสรุปกระบวนการด าเนินการวิจยั 
 

ค าถามการ
วจัิย 

ข้อมูลที่
ต้องการ 

แหล่งข้อมูล 
(มาจากที่
ไหน) 

วธีิการ
รวบรวม 
(ได้มา
อย่างไร) 

วธีิ
วเิคราะห์
ข้อมูล 

เช่ือถือได้
อย่างไร 
(การ

ตรวจสอบ
ความเช่ือถือ

ได้) 

ท าเม่ือไร (เวลา) 

1. เร่ืองราว
ชีวประวตัิ
ผลงานทาง
วชิาการและ
กระบวนการ
สร้างสรรค์
ผลงานทาง
วชิาการของ
ครู
เช่ียวชาญ
พเิศษเป็น
อย่างไร 
   
 
 

- ชีวประวตัิ
ของครู
เช่ียวชาญ
พเิศษ 
- องค ์
ประกอบ 
เทคนิค และ
กระบวนการ
สร้างสรรค์
ผลงานของ
ครู
เช่ียวชาญ
พเิศษ 
- แรงจงูใจ
ในการเล่ือน
วทิยาฐานะ
เป็นครู
เช่ียวชาญ
พเิศษ 
 

1. ครู
เช่ียวชาญ
พเิศษ  
2. บคุคลใน
ครอบครัว 
ผู้บงัคบับญัชา  
เพ่ือนร่วมงาน  
และนกัเรียนท่ี
เคยเรียนกบั
ครูเช่ียวชาญ
พเิศษ 
3. เอกสาร
เก่ียวกบั
ชีวประวตัขิอง
ครูเช่ียวชาญ
พเิศษ หรือ
บคุคลอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวข้อง 

- ศกึษา
วเิคราะห์
เอกสาร 
และวีดิ
ทศัน์จาก
ส่ือ
ออนไลน์ 
- การ
สมัภาษณ์
เชิงลกึ 
- การ
สงัเกต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วเิคราะห์
ข้อมลู
โดยผู้วจิยั 

1. การ
ตรวจสอบ
ความถกูต้อง
โดยบคุคลท่ี
เก่ียวข้อง 
(member 
checks) 
2. การ
ตรวจสอบโดย
เพ่ือผู้วจิยัและ
ผู้เช่ียวชาญ 
(peer exam) 
3. การ
เช่ือมโยงสาม
เส้า 
(triangulation)  

การท าวจิยัในครัง้นีผู้้วจิยัได้ท าการวจิยัลง
พืน้ท่ีภาคสนามตัง้แต่วนัท่ี  
5 กมุภาพนัธ์ 2562 
ถึง 15 พฤษภาคม 2562 
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ตาราง 14 (ตอ่) 
 

ค าถามการ
วจัิย 

ข้อมูลที่
ต้องการ 

แหล่งข้อมูล 
(มาจากที่
ไหน) 

วธีิการ
รวบรวม 
(ได้มา
อย่างไร) 

วธีิ
วเิคราะห์
ข้อมูล 

เช่ือถือได้อย่างไร 
(การตรวจสอบ
ความเช่ือถือได้) 

ท าเม่ือไร 
(เวลา) 

2. ครูเช่ียวชาญ
พเิศษให้
ความหมายของ
ครูเช่ียวชาญ
พเิศษ และ
คณุลกัษณะ
ส าคญัของครู
เช่ียวชาญพเิศษ
อย่างไร 
 

- คณุคา่ 
ความหมาย 
ของครู
เช่ียวชาญ
พเิศษ 
-คณุ-
ลกัษณะ
พเิศษของครู
เช่ียวชาญ
พเิศษ 

1. ครู
เช่ียวชาญ
พเิศษ  
2. บคุคลใน
ครอบครัว 
ผู้บงัคบับญัชา  
เพ่ือนร่วมงาน  
และนกัเรียนท่ี
เคยเรียนกบั 
ครูเช่ียวชาญ
พเิศษ หรือ
บคุคลอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวข้อง 
 

- การ
สมัภาษณ์เชิง
ลกึ 
- การสงัเกต 

วเิคราะห์
ข้อมลูโดย
ผู้วจิยั 

1. การตรวจสอบ
ความถกูต้องโดย
บคุคลท่ีเก่ียวข้อง 
(member 
checks) 
2. การตรวจสอบ
โดยเพ่ือผู้วจิยัและ
ผู้เช่ียวชาญ (peer 
exam) 
3. การเช่ือมโยง
สามเส้า 
(triangulation)  

การท าวจิยัใน
ครัง้นีผู้้วจิยัได้
ท าการวจิยัลง
พืน้ท่ีภาคสนาม
ตัง้แตว่นัท่ี  
5 กมุภาพนัธ์ 
2562 
ถึง 15 
พฤษภาคม 
2562 

 
การพิทักษ์สิทธ์ิผู้ให้ข้อมลู 

ก่อนท าการลงพืน้ท่ีเก็บรวบรวมข้อมลูหลกัฐานภาคสนาม ผู้วิจยัได้ท าหนงัสอืขออนญุาต
เก็บข้อมลูหลกัฐานอย่างเป็นทางการจากมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒสง่ถึงผู้ ให้ข้อมลูหลกัฐาน
และต้นสงักัด เพื่อขออนุญาตและชีแ้จงกระบวนการในการท าวิจัยให้แก่ผู้ ให้ข้อมูลหลกัทราบ  
และได้ท าการโทรศพัท์ติดตอ่โดยตรงถึงผู้ให้ข้อมลู และสอบถามความความสมคัรใจในการเข้าร่วม
วิจัย หากได้รับการยินยอมจากผู้ ให้ข้อมูล ผู้วิจัยจึงสามารถลงพืน้ท่ีในการเก็บข้อมูลภาคสนามได้ 
ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการพิทกัษ์สิทธ์ิของผู้ ให้ข้อมูลมากท่ีสดุ ผู้ วิจัยจึงไม่กลา่วถึงตัวบุคคลอย่างจ าเพาะ
เจาะจงก่อนได้รับอนญุาต  
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ในขัน้ตอนการลงพืน้ท่ีภาคสนามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลหลกัฐานนัน้ ผู้วิจัยขออนุญาต
ผู้ให้ข้อมูลก่อนท าการบนัทกึเสียงหรือถ่ายภาพทกุครัง้ และแจ้งให้ผู้ให้ข้อมูลทราบว่า ผู้ให้ข้อมูลมี
อิสระในการให้ข้อมูลอย่างเต็มท่ี โดยมีสิทธิไม่ตอบค าถามในประเด็นท่ีผู้ ให้ข้อมูลไม่ต้องการ
เปิดเผยข้อมูล รวมถึงผู้ ให้ข้อมูลสามารถแจ้งให้งดการบนัทึกภาพและเสยีงในบางสถานการณ์ได้ 
ซึ่งผู้วิจัยได้ปฏิบติัตามค าขอของผู้ ให้ข้อมูลอย่างเคร่งครัด ส่วนการรักษาความลบัของข้อมูลนัน้ 
ผู้วิจยัได้จดัเก็บข้อมลูในสว่นท่ีเป็นการสมัภาษณ์และการถ่ายภาพไว้ในท่ีท่ีปลอดภยั  
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจัยนีเ้ป็นการศึกษาชีวประวติั ผลงานทางวิชาการ กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน

ทางวิชการ ความหมาย คุณค่า และคุณลกัษณะส าคัญของครูเช่ียวชาญพิเศษ ผู้ วิจัยรวบรวม
ข้อมลูโดยการเก็บข้อมลูเชิงคณุภาพด้วยศกึษาเอกสารและการสมัภาษณ์เชิงลกึ ผู้วิจยัน าเสนอผล
การวิเคราะห์ข้อมลู โดยแบง่ออกเป็น 5 ตอน ดงันี ้

ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาชีวประวติั ผลงานทางวิชาการ กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน
ทางวิชาการ ความหมายและคุณค่าของครูเช่ียวชาญพิเศษ และคุณลักษณะส าคัญของ  
ครูศรีลกัษณ์  ผลวฒันะ 

ตอนท่ี 2 ผลการศึกษาชีวประวติั ผลงานทางวิชาการ กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน
ทางวิชาการ ความหมายและคุณค่าของครูเช่ียวชาญพิเศษ และคุณลักษณะส าคัญของ  
ครูพรพิมล  ชาญชยัเชาว์วิวฒัน์ 

ตอนท่ี 3 ผลการศึกษาชีวประวติั ผลงานทางวิชาการ กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน
ทางวิชาการ ความหมายและคุณค่าของครูเช่ียวชาญพิเศษ และคุณลักษณะส าคัญของ  
ครูรัตนา  สถิตานนท์ 

ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะห์และสงัเคราะห์กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ
ของครูเช่ียวชาญพิเศษ 

ตอนท่ี 5 ผลการวิเคราะห์และสงัเคราะห์คณุลกัษณะส าคญัของครูเช่ียวชาญพิเศษ 
 

ตอนที่ 1 ผลการศึกษาชีวประวัติ ผลงานทางวิชาการ กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทาง
วิชาการ ความหมายและคุณค่าของครูเช่ียวชาญพิเศษ และคุณลักษณะส าคัญของ  
ครูศรีลักษณ์  ผลวัฒนะ 

ครูศรีลักษณ์  ผลวัฒนะ ครูเช่ียวชาญพิเศษ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (เคมี) โรงเรียน
เบญจมราชาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ์ ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 นบัได้ว่า
เป็นครูเช่ียวชาญพิเศษคนแรกของประเทศไทย การศึกษาชีวประวัติ ผลงานทางวิชาการ 
กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ ความหมายและคุณค่าของครูเช่ียวชาญพิเศษ และ
คุณลกัษณะส าคัญของ ครูศรีลกัษณ์  ผลวัฒนะ ผู้ วิจัยได้วิเคราะห์และน าเสนอผลการศึกษา
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ออกเป็น 3 สว่น ได้แก่ สว่นท่ี 1 ชีวประวติัของครูศรีลกัษณ์  ผลวฒันะ สว่นท่ี 2 ผลงานทางวิชาการ
และกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการของครูศรีลักษณ์  ผลวัฒนะ และส่วนท่ี 3 
ความหมายและคณุคา่ของครูเช่ียวชาญพิเศษ และคณุลกัษณะส าคญัของครูศรีลกัษณ์  ผลวฒันะ 

ส่วนที่ 1 ชีวประวตัิของครูศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ 
การศึกษาชีวประวัติของครูศรีลักษณ์   ผลวัฒนะ ผู้ วิจัยได้วิจัยได้วิ เคราะห์ 

และน าเสนอเป็น 4 ด้าน คือ ด้านท่ี 1 ประวติัสว่นตวั ด้านท่ี 2 ประวติัการศกึษา ด้านท่ี 3 เส้นทางสู่
วิทยฐานะครูเช่ียวชาญพิเศษของครูศรีลักษณ์  ผลวัฒนะ และด้านท่ี 4 รางวัลเชิดชูเกียรติ 
และเกียรติยศ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ด้านที่ 1 ประวัติส่วนตัว 
ครูศรีลกัษณ์  ผลวฒันะ เกิดเม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2492 ปัจจุบนัอายุ 70 ปี 

(ในปี 2562) มีภูมิล าเนาอยู่ท่ีอ าเภอสามพราน จังหวดันครปฐม บิดาและมารดาประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ท่านมีพี่น้องทัง้หมด 4 คน โดยครูศรีลกัษณะ ผลวฒันะ เป็นคนท่ี 3 ช่วงชีวิตวยัเด็ก
ทา่นไม่ได้สขุสบายมากนกั เพราะคณุพ่อถึงแก่กรรมตัง้แต่อายุ 9 ขวบ มีคุณแม่ท่ีคอยดแูลและเป็น
ต้นแบบแหง่การท าความดีโดยการท าให้เห็นเป็นแบบอยา่ง นอกจากนีท้่านยงัเลา่ด้วยความซาบซึง้
วา่ ทา่นมีครูท่ีดีดแูลทา่นเหมือนลกูและคอยสง่เสริมให้ทา่นได้รับโอกาสทางการศกึษา 
 

“…บา้นอยู่สามพราน อยู่ใกลโ้รงเรียน ภ.ป.ร. คณุพอ่กบัคณุแม่ก็ท านาท าไร่  
แต่ก่อนทีค่ณุพอ่จะเสีย คณุแม่ก็มาเปิดร้านขายของช า…” 

(ศรีลกัษณ์  ผลวฒันะ, สมัภาษณ์, 15 มีนาคม 2562 และ 4 เมษายน 2562) 
 “…คณุพอ่ก็เสียตัง้แต่เรา 9 ขวบ คณุแม่ก็การศึกษาน้อยแม่ไม่จบถึง ป.4 หรอก  

เราไม่มีที่พ่ึง แม่ท างานมาตลอด หาเงินเลีย้งลูกตัง้ 4 คน แต่คณุแม่ก็ประสบความส าเร็จนะ  
แม่ไม่เคยสอน แต่แม่ท าดีใหเ้ห็น ง ัน้เราก็พยายามท าดีนะ และทกุคนก็ประสบความส าเร็จ  

ดว้ยทีมี่แม่เป็นตวัอย่าง และเราเจอครูดีมาตลอดไงคะ คณุครูเขาก็ดูแลเราเหมือนลูก (น ้าตาคลอ)  
แลว้ก็สอนเก่งมากทกุคน คณุครูเป็นคนแนะน าให้มาสอบเขา้สตรีวิทยา…” 

(ศรีลกัษณ์  ผลวฒันะ, สมัภาษณ์, 15 มีนาคม 2562 และ 4 เมษายน 2562) 
 

ท่านสมรสกับนายทหารท่านหนึ่ง มีบุตรธิดาทัง้หมด 2 คน คือ คนโตเป็น
ผู้จัดการฝ่ายการตลาดของบริษัทแห่งของประเทศญ่ีปุ่ น คนรองเป็นผู้จัดการฝ่ายพฒันาธุรกิจของ
บริษัทด้านมีเดีย 
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ด้านที่ 2 ประวัติการศึกษา 

ครูศรีลกัษณ์  ผลวฒันะ จบชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 จากโรงเรียนวดัสรรเพชร 
หลงัจากนัน้ได้เข้าศกึษาตอ่ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 ท่ีโรงเรียนวดัไผ่ล้อม (พลูประชาอุปถัมภ์) จนจบ
ชัน้ประศึกษาปีท่ี 7 หลงัจากนัน้ท่านสอบเข้าศึกษาต่อระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีโรงเรียนสตรี
วิทยา โดยได้รับค าแนะน าจากครู ท่านเป็นเด็กท่ีตัง้ใจเรียน และเรียนหนงัสือเก่ง สอบเข้าโรงเรียน
สตรีวิทยาได้ล าดบัท่ี 8 และได้เรียนในห้องเรียนท่ีมีแต่นกัเรียนท่ีมีความสามารถทางวิชาการ ทัง้นี ้
ทา่นไม่เคยเรียนกวดวิชา เพราะต้องช่วยคณุแม่ท างาน 
 

“…ตอนเด็กเรียนทีโ่รงเรียนวดัสรรเพชญ จบ ป.4 แล้วก็ไปเรียน ป.5  
ทีโ่รงเรียนวดัไผ่ลอ้มนครปฐม จนจบชัน้ ป.7 ตอนนัน้พีส่าวเนีย่พาไปสอบ  

พีส่าวเรียนราชินี ก็พาไปสอบทีว่ดัไผ่ลอ้ม แลว้ก็ได้เรียนทีน่ ัน่…” 
(ศรีลกัษณ์  ผลวฒันะ, สมัภาษณ์, 15 มีนาคม 2562 และ 4 เมษายน 2562) 
 “…คณุครูเป็นคนแนะน าใหม้าสอบสตรีวิทยา แลว้ก็สอบสตรีวิทยาก็ไดที้่ 8  

จากเด็กตัง้เป็นพนั ไดไ้ปอยู่หอ้งคิง แลว้ไปอยู่ทีส่ตรีวิทยาก็ไดไ้ปเจอครูดี ๆ เยอะ  
เยอะจริง ๆ …แลว้อยากเป็นหมอ ใคร ๆ ก็คิดอยากเป็นหมอ เร่ืองกวดวิชาไม่มี  

ตอ้งช่วยคณุแม่ท างาน อยู่สตรีวิทยาเนีย่ไปกลบัเช้าข้ึนรถมาจากสามพราน  
แลว้ก็มาเรียน เลิกเรียนก็รีบกลบับา้นไปช่วยแม่ท างาน 

 เพราะว่าสงสารทีแ่ก เอ่อ…ตอ้งคา้ขาย…” 
(ศรีลกัษณ์  ผลวฒันะ, สมัภาษณ์, 15 มีนาคม 2562 และ 4 เมษายน 2562) 

 

หลงัจากท่ีจบชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 3 จากโรงเรียนสตรีวิทยา เพื่อนชวนท่านไป
สอบเข้าศึกษาต่อชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศกึษา แต่ทา่นสอบไม่ผา่น จึงไปสมัคร
เรียนท่ีโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชน เรียนได้เพียง 2 เดือนก็ต้องลาออก  
ด้วยบริบทท่ีแตกต่างกันของโรงเรียนรัฐบาลกับโรงเรียนเอกชน หลงัจากนัน้ท่านจึงมาศึกษาต่อท่ี
โรงเรียนศรีอยุธยา นอกจากท่านจะเป็นนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการแล้ว ยังเป็นคณะกรรมการ
นกัเรียน ซึง่จดักิจกรรมตา่ง ๆ ให้กบัโรงเรียนศรีอยธุยาอีกด้วย 

  
“…เอ่อ…มาอยู่ทีส่ตรีวิทยาเนีย่ จนจบ มศ.3 เพือ่นก็ชวนไปสอบเตรียมอุดม  

ทัง้ ๆ ทีเ่ราก็ไม่ค่อยอยากจะไปเท่าไหร่ แต่ความทีติ่ดเพือ่นอะ ตอนสอบเราใจไม่ดีเลย  
เพราะเรารกัสตรีวิทยามาก แลว้ก็อาจารย์ทีส่ตรีวิทยาก็ดี ไปสอบทีเ่ตรียมอุดม 
เขียนหนงัสือไม่ถูกเลย ก็มนัตืน่เตน้ แลว้ก็ไม่ได้ ก็ตอ้งไปเรียนวฒันาวิทยาลยั  
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อยู่ไดแ้ค่ 2 เดือน ลกัษณะของโรงเรียนเอกชนกบัสตรีวิทยาความต่างกนัช่วงนัน้นะ  
เลยออกมา แล้วมาขอเขา้ทีโ่รงเรียนศรีอยธุยา แลว้พอเขา้โรงเรียนศรีอยธุยา  

ก็เป็นกรรมการนกัเรียนเป็น แลว้ก็ช่วยท ากิจกรรมหาเงินเขา้โรงเรียนอะ  
ฉายหนงัเอาเงินเขา้โรงเรียน…” 

(ศรีลกัษณ์  ผลวฒันะ, สมัภาษณ์, 15 มีนาคม 2562 และ 4 เมษายน 2562) 

 
หลงัจากท่ีท่านส าเร็จการศึกษาชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 5  ท่านได้สอบเข้าศึกษา

ตอ่ในมหาวิทยาลยั โดยเลือกคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เป็นอันดบัท่ี 1 อันดบั 
ท่ี 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล และอันดับท่ี 3 คือ วิทยาลยัวิชาการศึกษาปทุมวัน 
นอกจากนี ้ท่านยังไปสอบพยาบาลสภากาชาดไทย เพราะอาชีพในฝันของท่านมี 3 อาชีพ  
คือ อาชีพหมอ ครู และพยาบาล  

 
“…สอบเอ็นทรานซ์ก็เลือกหมออนัดบั 1 แลว้ก็เอ่อ…หมอจุฬา หมอมหิดลที ่2  

และที ่3 เป็นวิทยาลยัวิชาการศึกษาปทมุวนั ก็ไม่ไดเ้รียนกวดวิชา แลว้ก็ไม่มีเวลาดูหนงัสือดว้ย  
ก็ไดที้ป่ทมุวนั แล้วก็ไปสอบที่พยาบาลสภากาชาดไทย เพราะอยากเป็นครู เป็นหมอ 

 เป็นพยาบาล 3 อาชีพ อาชีพอื่นไม่รู้จกั เพราะเราไม่รู้จกัอาชีพอะไร…” 
(ศรีลกัษณ์  ผลวฒันะ, สมัภาษณ์, 15 มีนาคม 2562 และ 4 เมษายน 2562) 

 
ท่านสอบผ่าน 2 สถาบัน คือ วิทยาลยัวิชาการศึกษาปทุมวัน และพยาบาล

สภากาชาดไทย ช่วงเวลานัน้ท่านต้องตัดสินใจว่าจะเลือกเรียนสาขาอะไร จึงไปปรึกษาครูท่ี
โรงเรียนศรีอยุธยา จากค าแนะน าของครู ท่านจึงตัดสินใจเลือกเรียนท่ีวิทยาลยัวิชาการศึกษา 
ปทมุวนั 
 

“…กลบัมาถามครูว่า หนูจะเลือกอะไรระหว่างพยาบาลกบัครู คณุครูทีศ่รีอยธุยา 
ท่านก็บอกว่า เธออยากไดก้ล่องหรืออยากไดเ้งิน ถา้เธออยากกล่องก็เป็นครู  
ถา้เธออยากไดเ้งินก็เลือกพยาบาล เพราะว่าครูตอนนัน้ไม่ไดมี้รายไดอ้ะไร  

นอกจากเงินเดือน ส่วนพยาบาลน่ะ มีการเฝา้ไขคื้นละ 700 เลยเมือ่ก่อนเนีย่นะ 
 เลยบอกครูว่าอยากไดก้ล่อง ก็เลยเลือกเป็นครู กล่องก็คือรางวลั ไม่ใช่ส่ิงของนะ  

แต่เป็นรางวลัทางจิตใจ เป็นค าชื่นชม เป็นความรกั เป็นการยกย่อง…” 

(ศรีลกัษณ์  ผลวฒันะ, สมัภาษณ์, 15 มีนาคม 2562 และ 4 เมษายน 2562) 
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การเลือกเรียนวิทยาลยัวิชาการศึกษาปทุมวัน ท าให้ท่านได้พบกับครูท่ีดี
มากมาย ซึง่เป็นแบบอยา่งทัง้ด้านการจดักิจกรรมการเรียนรู้ การใช้สือ่การจดัการเรียนรู้ ทกัษะชีวิต 
และประสบการณ์ตา่ง ๆ ซึง่เป็นแรงบนัดาลใจในการเป็นครูท่ีดี  

 
“…อาจารย์สอนดีมากเลย ทีจ่ริงไม่ไดอ้ยากเรียนเคมี อยากเรียนภูมิศาสตร์  

เพราะ ดร.แถบ นี่แหละกบั ดร.เทพ ท าใหอ้ยากเรียนเคมี เพราะท่านสอนดีมาก  
สอนละเอียด ใหป้ระสบการณ์ชีวิตนะคะ ใหท้กัษะชีวิตเยอะแยะมากมาย  
ก็ยงันึกถึงท่านอยู่ทกุวนันี ้ท่านก็เอาพวกโมเดลมาต่อใหเ้ราเห็นโครงสร้าง 

ของอินทรย์เคมี บางที 1 โมเลกุล มีคาร์บอนตัง้ 18 อะตอม แล้วหมู่ฟงัก์ชนัน่ะ 
 มนัไม่เขา้ใจ มนัเห็นแค่มิติเดียวแบน ๆ บนบอร์ดงี ้พอเราดูป๊ับ…ท่านอธิบายอะไร 

เราก็เก็ทหมดเลย ไดห้มดเลย สอบปลายเทอมได ้93 จาก 100 …” 
(ศรีลกัษณ์  ผลวฒันะ, สมัภาษณ์, 15 มีนาคม 2562 และ 4 เมษายน 2562) 

 
ครูศรีลักษณะ ผลวัฒนะ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีการศึกษา 

ศาสตรบัณฑิต (กศ.บ.) จากวิทยาลยัวิชาการศึกษาปทุมวัน (มศว.ปทุมวัน) วิชาเอกเคมี เม่ือปี 
พ .ศ . 2515 หลังจากนัน้ ได้ สอบบรรจุ เข้ า รับ ราชการค รูได้ ท่ี โรงเรียน เบญ จมราชาลัย  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกอบอาชีพครูได้ 12 ปี จึงตดัสินใจสอบเข้าศึกษาต่อระดบัปริญญาโท 
สาขาการศกึษาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

 
“…ท างานไปตัง้ 12 ปีมัง้ ไปสอบเรียนปริญญาโททีจุ่ฬา เมือ่ปี 27 น่ะ…” 

 (ศรีลกัษณ์  ผลวฒันะ, สมัภาษณ์, 15 มีนาคม 2562) 
“…ครูศรีลกัษณ์  ผลวฒันะ จบการศึกษาปริญญตรี กศ.บ ทีวิ่ทยาลยัวิชาการศึกษา 

ปทมุวนั และจบครุศาสตร์มหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั…”  
(วารสารวชิาการ ครูและบุคลากรทางการศกึษา. ปีท่ี 28 ฉบบัท่ี 3  

และเอกสารแนะน าวทิยากร โดยครูศรีลกัษณ์  ผลวฒันะ) 
 

ครูศรีลักษณ์   ผลวัฒนะ ได้ รับทุนจากศูนย์ภู มิภาคว่าด้วยการสอน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์: เรคแซม (SEMEAO Regional Center for Education in Science 
and Mathematics: RECSAM) ศนูย์เรคแซมตัง้ขึน้เพื่อสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยีการศึกษา โดยจัดฝึกอบรมครูในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ท่านเลือก
ศึกษาด้าน Technique in Teaching Secondary Science to Gifted and Slow Learner ท่ีศูนย์ 
เรคแซม ปีนงั ประเทศมาเลเซีย  
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“…ตอนหลงัเนีย่ะก็สอบชิงทนุไปเรคแซมไดจ้ริง ๆ …” 
(ศรีลกัษณ์  ผลวฒันะ, สมัภาษณ์, 15 มีนาคม 2562  

และเอกสารแนะน าวทิยากร โดยครูศรีลกัษณ์  ผลวฒันะ) 
“…ครูศรีลกัษณ์  ผลวฒันะ ไดร้บั Certificate หลกัสูตร Technique in Teaching  

Secondary Science to Gifted and Slow Learner โดยทนุ SEMEAO  
ณ ศูนย์เรคแซม ปีนงั ประเทศมาเลเซีย…” 

(วารสารวชิาการ ครูและบุคลากรทางการศกึษา. ปีท่ี 28 ฉบบัท่ี 3) 

 
นอกจากนี ้ทา่นยงัมีครูท่ีช่วยบ่มเพาะให้ท่านเก่งอีกคนหนึ่ง นัน่ก็คือนกัเรียน

ของท่านเอง ท่ีสอนให้ท่านได้เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างบุคคล และเป็นสิ่งสะท้อนให้ท่านต้อง
พฒันาตนเอง และพฒันาความรู้อยูเ่สมอ 

 
“…ในช่วง 12 ปี คนทีช่่วยบ่มเพาะใหเ้ราเก่งเนีย่ะก็คือนกัเรียน เพราะไม่ค่อยได้สอนหอ้งคิง  

สอนแตเ่ด็กอ่อนน่ะ เด็กอ่อนน่ะ เคา้จะมีปัญหาเยอะ ท าใหต้อ้งสอนไปประเมินไป 
 นีแ่หล่ะคือกรประเมินตามสภาพจริง เกิดตัง้แต่ปี 24…” 
(ศรีลกัษณ์  ผลวฒันะ, สมัภาษณ์, 15 มีนาคม 2562) 

 

ด้านที่  3 เส้นทางสู่วิทยฐานะครูเช่ียวชาญพิ เศษของครูศรีลักษณ์   
ผลวัฒนะ 

หลงัจากท่ีจบการศกึษาจากวิทยาลยัวชิาการศกึษาปทมุวนั ในปี พ.ศ. 2515 
ครูศรีลกัษณ์  ผลวฒันะ สอบบรรจุได้ล าดบัท่ี 1 กลุม่อาชีวศกึษา ทา่นเลอืกวิทยาลยัเทคนิคภาคใต้ 
อาชีวศกึษาสงขลา แตไ่ม่ได้ไปบรรจุ เน่ืองจากคณุแม่ไมอ่นญุาต เพราะระยะทางไกลและเกรงจะมี
อนัตราย ครูท่ีโรงเรียนศรีอยธุยาจึงแนะน าให้ทา่นไปสมคัรเป็นครูอตัราจ้าง และทา่นก็ได้เร่ิมต้นใน
การประกอบอาชีพครูโดยการเป็นครูอตัราจ้างท่ีโรงเรียนศรีอยธุยา 
 

“…ตอนเรียนปริญญา จบมาเนีย่ไปสอบ จริง ๆ แลว้ก็สอบไดที้ ่1 กลุ่มอาชีวะ  
แต่ว่าแม่ไม่ใหไ้ป เพราะมนัอยู่ไกล แล้วก็กลวัอนัตรายดว้ย เลือกเทคนิคภาคใต้สงขลาไวแ้ลว้  

ก็เลยไปหาครูทีโ่รงเรียนศรีอยธุยา ครูชวนสมคัรเป็นครูอตัราจ้างทีน่ ัน่  
ก็เลยไดส้อนทีโ่รงเรียนศรีอยธุยา…” 

(ศรีลกัษณ์  ผลวฒันะ, สมัภาษณ์, 15 มีนาคม 2562 และ 4 เมษายน 2562) 
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พ.ศ. 2517 ท่านสอบบรรจุเข้ารับราชครู และได้บรรจุในต าแหน่งครูตรี  
ท่ีโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยบริบทของโรงเรียนนีมี้ความเป็นเลิศ 
ด้านภาษา นกัเรียนท่ีเรียนแผนการเรียนศิลป์-ภาษา จะสอบเข้าศึกษาต่อในระดบัมหาวิทยาลยัได้
ไม่น้อยวา่ร้อยละ 90 ส าหรับนกัเรียนท่ีเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สอบเข้าศกึษา
ตอ่ในระดบัมหาวิทยาลยัได้ไม่ถึงร้อยละ 20 ทา่นจึงน าตวัอย่างข้อสอบเข้ามหาวิทยาลยัมาบูรณา
การกบัวิชาท่ีสอน และน ามาสอนเสริมความรู้ให้กบันกัเรียนเวลาหลงัเลกิเรียน โดยจดักิจกรรมทัง้ปี 
สง่ผลให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนสงูขึน้  
 

“…เราก็เลยลองวิเคราะห์บริบทของโรงเรียนว่า เอ๊ะเด็กศิลป์เนีย่เอ็นทรานซ์ไดย้กหอ้งเนีย่ะ 
 เด็กวิทย์ได้ 17-18 เปอร์เซ็นต์ เป้าหมายของผูป้กครองทกุคนหวงัใหเ้ข้ามหาวิทยาลยั  

ไม่ว่าจะยากดีมีจน เค้าก็มีความเชื่อว่า ถา้ลูกไดเ้รียนมหาวิทยาลยัแลว้มนัจะท าใหค้รอบครวัดีข้ึน  
เมือ่คิดอย่างงีแ้ลว้ จะท ายงัไงให้ลูกของเราไปสู่เป้าหมาย ก็เอาหลกัสูตรมาวิเคราะห์  
แลว้ก็เอาขอ้สอบเอนทรานซ์มาบูรณาการการเรียนการสอนแลว้คิดวิเคราะห์ไปดว้ย 
บูรณาการไปกบัเนือ้หาทีเ่ราสอนเลย… เราก็ติวตอนเย็นคือเอาขอ้สอบเอนทรานซ์ 

มาติวตลอดทัง้ปี ผลมนัก็ดีข้ึน ปีแรกก็ได ้27 เปอร์เซ็นต์ แล้วมา 36 แลว้มา 40 กว่า 50 กว่า 
 ตอนหลงัไปถึง 60 70 80 ก็มี ทกุคนเห็นว่าดีก็เลยท าตาม…” 

(ศรีลกัษณ์  ผลวฒันะ, สมัภาษณ์, 15 มีนาคม 2562) 

 
ครูศรีลกัษณ์ ผลวฒันะ ได้พัฒนาการจัดการเรียนการสอน พฒันานักเรียน

และเรียนรู้ไปกับนักเรียน จนโรงเรียนมีช่ือเสียงด้าน QC และการท าโครงงานวิทยาศาสตร์  
และได้รับรางวลัระดบัประเทศ  
 

“…โรงเรียนก็มีชื่อเสียงเร่ือง QC เร่ืองโครงงานวิทยาศาสตร์ สมยัก่อนไม่ไดอ้บรม  
แต่เรารู้กระบวนการ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ก็ค่อย ๆ เรียนรู้ไป ดูเด็กท าโครงงานไปเร่ือย ๆ 

โครงงานวิทยาศาสตร์ได้รางวลัระดบัที ่1 ระดบัประเทศ แลว้ไป EXPO ทีญี่่ปุ่ น…” 
(ศรีลกัษณ์  ผลวฒันะ, สมัภาษณ์, 15 มีนาคม 2562) 

 
หลังจากนัน้  ท่านได้ รับทุน RECSAM เพื่ อ ไป เรียนด้าน Technique in 

Teaching Secondary Science to Gifted and Slow Learner ระยะเวลา 3 เดือน พอกลบัมาก็มี
ครูท่านหนึ่งแนะน าให้ท่านขอเลื่อนต าแหน่งเป็นอาจารย์ 3 ระดับ 8 (ณ ขณะนัน้ ครูศรีลกัษณ์  
ผลวัฒนะ ด ารงต าแหน่ง อาจารย์ 2 ระดับ 6) ในปี พ.ศ. 2531 ท่านจึงรวบรวบเอกสารท่ีสอน
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นกัเรียนมาเรียบเรียงเป็นเอกสารประกอบการสอนวิชาเคมี ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6 แล้วน าไปยื่นท่ี 
ก.ค.ศ. หลงัจากนัน้ได้น าเอกสารกลบัมาปรับปรุงแล้วสง่ใหม่ ในท่ีสดุท่านก็ได้เลื่อนต าแหน่งเป็น
อาจารย์ 3 ระดบั 8 ในปี พ.ศ. 2535 
 

“…ไดท้นุไป RECSAM 3 เดือน แต่เคา้อบรมคอร์สอาจารย์ 3 ระดบั 8  
เมือ่เดือนตลุาฯ ก็มีพีใ่จดีอะ เคา้มาบอกว่าศรีลกัษณ์ เคา้อบรมกนัไปแลว้นะ  

แต่พีเ่ห็นว่าหนูเนีย่ะมีคณุสมบติัทีจ่ะขออาจารย์ 3 ไดน้ะ หนูเอาไปศึกษา  
แลว้ก็ท าขอซะ นีคื่อกลัยาณมิตร ผูใ้หญ่เคา้ก็ส่งเสริมอะ ก็ยงันึกถึงบญุคณุท่าน 

จนถึงทกุวนัเนีย่ะ เอามาก็ไม่ได้สนใจเพราะไม่รู้ว่าอาจารย์ 3 คืออะไร  
ตอนนัน้เป็นอาจารย์ 2 ระดบั 6 เสร็จแล้วพอประมาณมกราฯ มัง้ของปี 31  

ผอ.บอกว่าใหส่้งอะ ก็เลยเอาชีททีต่วัเองสอนเด็กวิเคราะห์ส่ง แต่ว่าไปอยู่ตรงนัน้ 4 ปี  
ไม่ไดต้าม ไม่ได้สนใจตามความก้าวหน้าของตนเองเอาจริง ๆ อะ  

ปรบัปรุงดว้ยปี 35 ถึงจะได…้” 
(ศรีลกัษณ์  ผลวฒันะ, สมัภาษณ์, 15 มีนาคม 2562) 

 

ครูศรีลกัษณ์  ผลวฒันะ ค้นหาเทคนิคการจดัการเรียนรู้ใหม่ ๆ มาบูรณาการ
ในการจัดการเรียนการสอน อีกทัง้ยงัสร้างสื่อการสอนท่ีดีมีคุณภาพ และสามารถดึงความสนใจ
ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี มีการประเมินผลตามสภาพจริงเป็นระยะ สอดแทรกด้วยตัวอย่าง
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลยั และได้รวบรวมเป็นเอกสารค าสอนวิชาเคมี ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 6 เพื่อใช้
ประกอบการสอน และให้นกัเรียนอ่านทบทวนได้ด้วยตนเอง นอกจากนีท้่านยงัได้จัดท าโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพด้านทักษะปฏิบัติ เพื่อพัฒนาทักษะปฏิบัติของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6 
โรงเรียนเบญจมราชาลยั ในพระบรมราชูปถัมภ์ อย่างต่อเน่ือง ปี พ.ศ. 2541 ท่านจึงได้รวบรวม
ผลงานสง่เพื่อขอรับการประเมินเป็นอาจารย์ 3 ระดบั 9 และผา่นโดยไม่ต้องปรับปรุง  
 

“…เป็นครูเนีย้เนือ้หาตอ้งดี เทคนิคการสอนตอ้งดี ตอ้งใช้สือ่เพือ่ใหเ้กิดความเขา้ใจ  
ตอ้งประเมินตามสภาพจริงตามระยะ ๆ ท าใหเ้ด็กเกิดความกระตือรือร้น ทีส่ าคญัคือว่า 
อย่าใหเ้ด็กนัง่น่ิง ๆ ตอ้งมีกิจกรรมให้ท า มนัเป็นการกระตุน้เด็กใหต้ัง้ใจเรียนอย่างเนีย่ค่ะ  
ตอนนัน้พอดีไปเจอค านีบ้นปกหนงัสือวิชาการมัง้ เค้าเขียนว่าเอกสารค าสอน หมายถึง  

เอกสารทีค่รูใช้ในการเรียนการสอนในชัว่โมงนัน้ ๆ มนัก็คลา้ยแผนของเรา ก็เลยท าเอกสารค าสอน 
ใช้กบัแผนการสอน อย่างเช่นเอกสารค าสอนที ่1 เนีย้ะ ก็ใช้กบัแผนที่ 1 มี 29 แผนก็ 29  

เอกสารค าสอนน่ะ กิจกรรมทีมี่การทดลอง เรามีแบบฝึกหดัใหเ้ด็กท า ก็ท าตามนีต้ามกิจกรรม  
แลว้เราก็แอบใส่ขอ้สอบเอ็นทรานซ์ไวด้ว้ย อนันีคื้อเราเขียนเอง แมเ้ด็กไม่มาเรียน 
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ก็สามารถเอาไปอ่านเองทีบ่า้นได้ แล้วต่อมาก็คือเด็กมีปัญหาอีกละ 
 ไม่ยอมท าแลบ ใหน้ัง่ท าแลบก็อิด ๆ ออด ๆ ก็เลยท าโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ 

ดา้นทกัษะปฏิบติันกัเรียน ม.6 ตอ้งท าตอนเย็นไรเงีย่ะ มนัดีมากอะ  
เด็กหนัมาสนใจแหละ เพราะว่าท าแล้วมนัไดท้กัษะชีวิต พอปี 41  
ก็เลยส่งเป็นผลงานอาจารย์ 3 ระดบั 9 ใช้เวลารวม 2 เดือนคร่ึง  

รวบรวมงานเสร็จ 25 ตลุาฯ 41 แลว้ก็ส่ง ประกาศพฤษภาฯ 
 ผ่านโดยไม่ตอ้งปรบัปรุงเลย…” 

(ศรีลกัษณ์  ผลวฒันะ, สมัภาษณ์, 15 มีนาคม 2562) 

 
หลังจากนัน้ ท่านได้พัฒนานักเรียนมาอย่างต่อเน่ือง โดยพัฒนาเอกสาร

ประกอบการสอน 4 ชุด ได้แก่ 1) เอกสารค าสอน 2) กิจกรรมตรวจสอบผลการเรียนรู้ 3) คู่มือ
ปฏิบติัการ และ 4) ตวัอยา่งแบบทดสอบเข้ามหาวิทยาลยั ซึ่งในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ทา่นเน้น
ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ  สร้างค าถามเพื่อกระตุ้ นความสนใจ มีกา รสรุปผล ตรวจสอบ 
ความเข้าใจของนักเรียนด้วยการท าแบบฝึกหัด เสริมความรู้ด้วยการท าแบบทดสอบเข้า
มหาวิทยาลยั และท่ีส าคญัคือมีการจูงใจนกัเรียนด้วยการเพิ่มคะแนนได้จนกว่านกัเรียนจะพอใจ 
สง่ผลให้นกัเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน และมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสงูขึน้ 
 

“…การสอนเร่ืองเซลล์กลัวานิกเนีย่ะ ใหเ้ด็กสร้างก่อนจากการท าแลบ แลว้ก็มีค าถาม  
แลว้ก็สรุปนะคะ จากนัน้ก็ใหค้วามรู้เพ่ิมเติม เราก็ท ากิจกรรมตรวจสอบความเขา้ 

ใจดว้ยการเขียนแผนภาพ ถา้รูปแบบนี้เขียนแบบนี ้แลว้ก็มาสรุป ใหเ้ด็กสรุปหลกัการ  
แลว้ดูซิตรงกบัเรามัย้ เสร็จแลว้ท าแบบฝึกหดัท้ายหน่วยนีคื่อขอ้สอบเอ็นทรานซ์ทัง้หมดเลย  

เนีย่ 10 ขอ้เป็นอย่างนอ้ย พอท ากิจกรรมป๊ับเนีย่พีใ่หค้นนี ้ก เอาของ ข ไปตรวจ ข เอาของ ค  
ไปตรวจ ถา้เพือ่นผิดอะไรจดไว้ ข ผิดอะไร ก จดไว้ เสร็จแลว้พอไดค้ะแนนเท่าไหร่มาลงในเล่มนี ้ 

เมือ่ปี 47 นะ เสร็จแลว้พอจบเราก็บอกว่าใครอยากไดค้ะแนนเพ่ิมไปแก้ขอ้ผิดมา  
แลว้ก็เอาไปวางบนโต๊ะครูถา้ครูถูกใจจะใหค้ะแนนเพ่ิม แลว้เราก็มีร่องรอยของการใหค้ะแนน 

 แก้คะแนนจาก 6 เป็น 10 ก็มจาก 7 เป็น 10 ก็มี นีคื่อการจูงใจเด็กนะมนัเลยท าให้มีการ Active  
กระตือรือร้น เนีย่ะเรียนไปท าไปผลออกมาดีมาก ผลสมัฤทธ์ิมากข้ึน 4 ก็มากข้ึน…” 

(ศรีลกัษณ์  ผลวฒันะ, สมัภาษณ์, 15 มีนาคม 2562) 

 
การประกาศใช้พระราชบัญญั ติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ณ วันท่ี 21 ธันวาคม 2547 มาตรา 39 ให้ต าแหน่งครูมีวิทยฐานะ 4 
วิทยฐานะ คือ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เช่ียวชาญ และเช่ียวชาญพิเศษ เม่ือ ครูศรีลกัษณ์  



  117 

ผลวฒันะ ได้ทราบว่าข้าราชการและบุคลากรทางการศกึษา ต าแหน่งครู สามารถเลื่อนวิทยฐานะ
ได้สงูสดุคือเช่ียวชาญพิเศษ จึงได้รวบรวมข้อมลูทัง้หมดท่ีได้ปฏิบติัมา แล้วเขียนรายงานการวิจัย
ในชัน้เรียน เร่ือง การพัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนรู้แบบหน่วยสมบูรณ์แบบท่ีเน้นการเรียนรู้  
แบบกระตือรือร้น แล้วส่งผลงานเพื่อขอรับการประเมิน และมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 
แต่งตัง้ ครูศรีลกัษณะ ผลวฒันะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู วิทยฐานะ
ครูเช่ียวชาญ ให้ด ารงต าแหน่งครู วิทยฐานะครูเช่ียวชาญพิเศษ โรงเรียน เบญจมราชาลัย  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1 สงักัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตัง้แต่วันท่ี 10 เมษายน พ.ศ. 2551 
ประกาศ ณ วนัท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2552 ในปี พ.ศ. 2549 ในวนัท่ี 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 
 

“….แลว้ใครจะรู้ว่ามีซี 10 เชี่ยวชาญพิเศษมาเปิดเมือ่ปี 48 ปีแรกเลย ก็เลยคิดว่าลองดู  
ในเมือ่เรามีขอ้มูลทีเ่ขียนงานวิจยัละ มีทกุปีที่เก็บไวเ้นีย่ แต่บทที่ 2 อะมีขอ้บกพร่องคือ 

งานวิจยัทีเ่ก่ียวขอ้งไม่มี เพราะไม่มีใครท า ก็มีอยู่นิดเดียว เลยผลกัส่งปี 49 ใหเ้คา้ประเมิน 
ดา้น 1 ดา้น 2 เคา้มาประเมิน เมือ่วนัที ่7 มีนา 50 เหลืออีก 23 วนัก็หมดเวลา  

แลว้ก็มาแบบไม่รู้ตวัดว้ย พีอ่ะแต่งลูกเสือ 2 ท่อน จะไปเป็นผูอ้ านวยการค่ายลูกเสือป่าสกัทีล่พบรีุ  
ก าลงัจะข้ึนรถบสัอะ นอ้งทีโ่รงเรียนถามว่าพีจ่ะไปไหน วนันีเ้คา้จะมาประเมินดา้น 1 ด้าน 2 พี ่

ตอนบ่าย 3 โมง…ถา้เป็นคนอื่นก็ช็อคละ แต่พีไ่ม่ช็อคหรอก เพราะพีพ่ร้อม 
เตรียมไวที้่บา้น ก็เลยโทรศพัท์มาบ้านบอกใหช่้วยขนของทีบ่า้นไปวางไวที้ห่อ้งสมดุ  

แลว้ทีห่อ้งสมดุเคา้ก็ช่วยจดัวางไว ้พอประเมินเสร็จ พีเ่ลยมาส่งท่านคณะกรรมการที่ลิฟท์  
บอกหนูขอโทษนะคะ เตรียมรบัท่านไม่สมเกียรติเลย หนูจะไปเป็นผูอ้ านวยการค่ายลูกเสือ  

ไม่ง ัน้หนูไปแลว้เนีย่ ถา้ไม่มีใครบอกป่านนีท่้านไม่รู้จะประเมินใคร เสร็จแลว้ 
ท่านบอกไม่เป็นไรครบั ท าดีเราตอ้งได้ดี โอ๋ค าพูดค านีน้ะ พีบ่อกว่า เอ้อ…ผลงานวิชาการ 
พีไ่ม่ผ่าน พีไ่ม่เป็นไรเลย แต่ด้าน 1 ดา้น 2 มนั คือ…ครู แลว้ก็ 34 เดือนนบัตัง้แต่วนัยืน่ 

ถึงประกาศ เมือ่วนัที ่14 พฤษจิกาฯ 51…” 
(ศรีลกัษณ์  ผลวฒันะ, สมัภาษณ์, 15 มีนาคม 2562) 

 

ปัจจุบัน ครูศรีลกัษณ์  ผลวฒันะ เป็นข้าราชการบ านาญ อาศยัอยู่กับลูก ๆ 
และหลานๆ ท่ีหมู่แห่งหนึ่งย่านรามอินรา กรุงเทพมหานคร นอกจากนีท้่านยังมีส่วนส าคัญใน 
การพฒันาวงการการศกึษา โดยการเป็นวิทยากร เป็นคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะ และเป็น
คณะท างานของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
ส านกังานปลดักระทรวงศกึษาธิการ  
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ด้านที่ 4 รางวัลเชิดชูเกียรติและเกียรติยศ 
ครูศรีลักษณ์  ผลวัฒนะ ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู  

และมุ่งมั่นพัฒนาผู้ เรียนอย่างต่อเน่ืองมีผลงานโดดเด่นเป็นท่ีประจักษ์ท าให้ได้รับรางวัลและ
เกียรติยศดงันี ้(เอกสารแนะน าวิทยากร โดย ครูศรีลกัษณ์  ผลวฒันะ) 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ทา่นได้รับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ท่ี
ส าคญัดงันี ้

1) เค ร่ื อ ง ร า ช อิ ส ริ ย า ภ ร ณ์ อั น มี เกี ย ร ติ ย ศ ยิ่ ง ม งกุ ฎ ไท ย  
ชัน้ประถมาภรณ์มงกฎุไทย (ป.ม.) 

2) เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อนัเป็นท่ีเชิดชูยิ่งช้างเผือก ชัน้ประถมาภรณ์
ช้างเผือก (ป.ช.)  

3) เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย  ชัน้สูงสุด 
มหาวชิรมงกฎุ (ม.ว.ม.) 

 
รางวัลเชิดชูเกียรติ ทา่นได้รับรางวลัตา่ง ๆ ดงันี ้

1) โล่รางวัลครูดีเด่น จากโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรม
ราชูปถมัภ์ ปี 2532 และ 2534 

2)  โลร่างวลัครูวิทยาศาสตร์ดีเดน่ ระดบัประเทศ จากสมคมวิทยาสา
สตร์แหง่ประเทศไทย สาขาครูวิทยาศาสตร์ เน่ืองในวนัวิทยาศาสตร์แหง่ชาติ 18 สงิหาคม 2533 

3) โล่รางวัลครูผู้ ปฏิบัติการสอนดีเด่น จากคุรุสภาในกรมสามัญ
ศกึษา ปี 2533 

4) โล่รางวัลข้าราชการตัวอย่างระดับ 4-6 จากกรมสามัญศึกษา  
ปี 2534 

5) โล่รางวัลครูท่ีมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการผลิตและใช้สื่อ 
การเรียนการสอน รางวลัท่ี 3 ของครุุสภา เน่ืองในโอกาสวนัครู 16 มกราคม 2535 

6) เข็มครุุสดดีุ จากครุุสภา เน่ืองในโอกาสวนัครู 16 มกราคม 2537 
7) โล่รางวัลครูเกียรติยศ บุคคลต้นแบบปฏิ รูปการเรียนรู้ งาน 

เสมา 45 
8)  เข็ ม เส ม า คุ ณู ป ก า ร  บุ ค ค ล ท่ี ท า คุ ณ ป ร ะ โย ช น์ ใ ห้

กระทรวงศกึษาธิการ เน่ืองในโอกาสครบรอบ 122 ปี เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2557  
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ส่วนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ และกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการของ  

ครูศรีลักษณ์  ผลวัฒนะ 
จากการศึกษาเอกสาร ผลงานทางวิชาการ ด้วยแบบวิเคราะห์ผลงานทางวิชาการ 

และการสัมภาษณ์เชิงเชิงลึก ผู้ วิจัยน าเสนอเก่ียวกับผลงานทางวิชาการ และกระบวนการ
สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการของ ครูศรีลักษณ์  ผลวัฒนะ ออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านท่ี 1  
ความเป็นมาและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ ด้านท่ี 2 องค์ประกอบและ
ความโดดเด่นของผลงานทางวิชาการ และด้านท่ี 3 กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ  
ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

ด้านที่  1 ความเป็นมาและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานทาง
วิชาการของครูศรีลักษณ์  ผลวัฒนะ 

ครูศรีลักษณ์   ผลวัฒนะ ได้พัฒนาการเรียนการสอน โดยเร่ิมต้นจาก 
การวิเคราะห์ปัญหา แล้วค้นหาแนวทางในการพฒันา จนได้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
สามารถพัฒนาทักษะกระบวนการ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนได้เป็นอย่างดี  
และจุดเร่ิมต้นของการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการคือการได้เรียนรู้จากแบบอยา่งท่ีดี  

 
“…อาจารย์เอาพวกโมเดลมาต่อใหเ้ราเห็นโครงสร้างของอินทรีย์เคมี  

พอเราดูป๊ับ ท่านอธิบายอะไรเราก็เก็ทหมดเลย ไดห้มดเลยแหละ…แต่นัน้มา 
ก็มีความเชื่อว่าครูทกุคนตอ้งมีสือ่ ถ้าไม่มีสือ่แล้วเด็กจะไม่เขา้ใจ สือ่มนัจะช่วยมากกว่า 
ไปยืนอธิบายเป็นร้อยเป็นพนัค าแต่เห็นรูปภาพเห็นโมเดลป๊ับ เนีย่มนัช่วยลดระยะเวลา 

ในการเรียนรู้ไปเยอะเลย…”  
(ศรีลกัษณ์  ผลวฒันะ, สมัภาษณ์, 15 มีนาคม 2562) 

 
เม่ือ ครูศรีลักษณ์  ผลวัฒนะ ได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นอาจารย์ 3 ระดับ 9  

แล้ว ได้พัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเป็นหลักสูตร 
อิงมาตรฐาน ในปี 2544 ท่านได้น าหลักสูตรมาวิเคราะห์ แล้วท าเอกสารประกอบการสอน  
ให้นักเรียนหยิบเอกสารทีละแผ่นคนละชุด ซึ่งในเวลาต่อมาพบว่าการปฏิบติัเช่นนีท้ าให้เวลาใน 
การจดัการเรียนรู้ลดลง 

 
“…พอเปลีย่นหลกัสูตร 44 ก็เอามาวิเคราะห์อะ เวลาทีเ่ราสอนเด็กเนีย่ ปรากฏว่า 

แจกชีทไปเนีย่เสียเวลาแจก 10 นาที หอ้งเนีย่วุ่นวายหมดเลย หนูไม่ได้หนา้นัน้ไม่ไดห้นา้นี้  
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บางครัง้หายทัง้ชุด ตอ้งมาซีร็อคใหม่ หมดเวลาไปแลว้ 10 นาที เวลา 50 นาที  
กว่าจะยา้ยหอ้งมา เหลือสอนอีกประมาณ 35 นาที ตอนจะปล่อยอย่างนีไ้ม่ได ้ 

เพราะบางทีก็ไปเจอชีทเนีย่ ตกอยู่ใตโ้ต๊ะก็มี บางทีก็ไปเจอในถงัขยะ  
เอ๊ะมนัเสียเวลาดว้ย นีคื่อปัญหา…” 

(ศรีลกัษณ์  ผลวฒันะ, สมัภาษณ์, 15 มีนาคม 2562) 

 
ทา่นได้น าปัญหาท่ีพบในชัน้เรียนมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางแก้ไข ในปีตอ่มา

ทา่นจึงรวบรวมเอกสารประกอบการสอนทัง้หมดมาจัดท าเป็นเลม่ มีทัง้หมด 4 เลม่ คือ 1) เอกสาร
ค าสอน ใช้คู่กับแผนการจัดการเรียนรู้ 2) แบบฝึกหดั ส าหรับจัดกิจกรรมตรวจสอบผลการเรียนรู้
ตามวตัถุประสงค์ 3) คู่มือปฏิบติัการ ส าหรับใช้ประกอบการท าการทดลอง และ 4) แบบทดสอบ
เข้ามหาวิทยาลยั ส าหรับเสริมความรู้ให้กับนักเรียน ท่านให้เอกสารทัง้ 4 ชุด กับนักเรียนในวัน
ปฐมนิเทศ เพื่อให้ส าหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดทัง้ภาคเรียน เม่ือทา่นน าเอกสารดงักลา่ว
มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พบว่า นกัเรียนบางคนน าเอกสารมาไม่ตรงกบัท่ีทา่นจัด
กิจกรรมการเรียน อาทิ ในวนัท่ีทา่นจะสอนให้นกัเรียนท าแบบทดสอบเข้ามหาวิทยาลยั แต่นกัเรียน
น าคูมื่อปฏิบติัการมา เหตกุารณ์เช่นนีจ้ึงเป็นอุปสรรคตอ่การจดัการเรียนรู้ 

 
“…พอปี 47 ก็เลยท าเป็น 4 เล่มเนีย้ะนี่ค่ะ เอกสารค าสอนนีคื่อเนือ้หา  

นีกิ่จกรรมตรวจสอบผลการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ แลว้ก็เอ่อ… 
นีคื่อคู่มือปฏิบติัการ แลว้นีก็่คือเตรียมเคมีเตรียมเอ็นทรานซ์ 4 เล่มนี้ 

แจกวนัปฐมนิเทศ เรียนทัง้เทอม ทัง้หมดเนีย่จะใช้ในการเรียนการสอน 
 ง ัน้เวลาเราสอนเราก็จะใช้เนือ้หาตรงนี ้ใหเ้ด็กรู้เนือ้หาตรงนี ้เวลาตรวจสอบกิจกรรม 

เราก็ใช้เล่มนี ้แลว้ก็เวลาทีท่ าแลบก็เอาเล่มนี้ พอสอนจบเร่ืองนัน้ 
ก็เอาขอ้สอบเอ็นทรานซ์เฉพาะเร่ืองนี้ ก็จะแบ่งเป็นเร่ืองเอาไวใ้หเ้ด็กท า  

ปรากฏว่าวนันีจ้ะสอนเด็กแลบ เด็กไม่ไดเ้อาคู่มือมาถึง 7 คน เป็นปัญหานะ…”  
(ศรีลกัษณ์  ผลวฒันะ, สมัภาษณ์, 15 มีนาคม 2562) 

 

หลงัจากท่ีพบปัญหาแล้ว ท่านจึงได้รวบรวมเอกสารประกอบการสอนทัง้  
4 ชุด ให้เป็นชุดเดียวกัน เรียกว่า นวตักรรมสื่อการเรียนรู้แบบหน่วยสมบูรณ์แบบ โดยรวบรวบไว้
เป็นหน่วยการเรียนรู้ แล้วน ามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบกับการใช้เทคนิคการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ส่งผลให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน และ มี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก็สงูขึน้ ท่านจึงได้น าเทคนิคดงักลา่วไปสร้างนวตักรรมในการจัดกิจกรรม
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การเรียนรู้ในภาคเรียนท่ี 2 พบว่า นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน และผลสมัฤทธ์ิทาง 
การเรียนสูงขึน้เช่นกัน หลังจากนัน้จึงเขียนรายงานการวิจัยในชัน้เรียน แล้วเสนอเพื่อขอรับ 
การประเมินเพื่อเลือ่นวิทยฐานะเป็นครูเช่ียวชาญพิเศษ 
 

“…เอาใหม่ เอาเอกสารมารวมเป็นชุด 1 ชุด ต่อ 1 หน่วย วิธีการนีดี้ สมมติุว่าพอสอนจบหน่วย  
1 เนีย่ะ ใหเ้ด็กเอามาวางคืนไวบ้นโต๊ะ เราจะดูว่าท ากิจกรรมตามที่เราสัง่รึเปล่า เสร็จแลว้ก็เอา 
หน่วยที ่2 ไป แลว้พอเราสอนเสร็จเราก็เอามาวาง เราก็คืนหน่วย 1 พอเรามีเวลาว่างเมือ่ไหร่ 

ก็เช็คว่าเคา้ท าตามนี้มัย้ ไล่ไปเร่ือย ๆ เงีย่ะ จนกระทัง้ เอ้อ…ดี ต่อไปเนีย่ะ ตัง้แต่ปี 48  
เป็นตน้ไปเนีย่เราจะใช้วิธีสอนแบบนีแ้หละ เราพบว่ามนัประสบความส าเร็จดีมาก  

แลว้เนีย่ก็ถ่ายโอนไปใช้กบัอินทรีย์เคมีในเทอม  2 เราก็ท ากบัอนันีเ้ป็นสารชีวโมเลกุล 
ก็มีรูปภาพเหมือนกนั แล้วมนัก็ดีอะ ดีทัง้ 2 เทอม เลยส่งทัง้ปีนะ  

ผลงานไม่ไดส่้งเล็ก ๆ นอ้ย ๆ นะ ทัง้รายวิชา…” 
(ศรีลกัษณ์  ผลวฒันะ, สมัภาษณ์, 15 มีนาคม 2562) 

 
ครูศรีลกัษณ์  ผลวฒันะ ใช้รายงานผลการวิจยัในชัน้เรียน 2 เร่ือง เป็นผลงาน

ทางวิชาการประกอบการขอรับการประเมินเพื่อเลือ่นวิทยฐานะเป็นครูเช่ียวชาญพิเศษ ดงันี ้
1) การพัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนรู้แบบหน่วยสมบูรณ์แบบท่ีเน้น 

การเรียนรู้แบบกระตือรือร้น รายวิชาเคมี ว40224 เร่ือง ไฟฟ้าเคมี และธาตุและสารประกอบใน
อุตสาหกรรม ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 

2) การพัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนรู้แบบหน่วยสมบูรณ์ แบบท่ีเน้น 
การเรียนรู้แบบกระตือรือร้น รายวิชาเคมี ว40225 เร่ือง เคมีอินทรีย์ สารชีวโมเลกุล และเช่ือเพลิง
ซากดกึด าบรรพ์ ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 

ผลงานทางวิชาการทัง้ 2 เร่ืองท่ีกลา่วมา มีกระบวนการพฒันาและสร้างสรรค์
ท่ีคล้ายคลงึกนั ทัง้นีเ้กิดจากการถ่ายโอนองค์ความรู้และประสบการณ์ในการจดัการเรียนรู้ในภาค
เรียนท่ี 1 มาประยกุต์ใช้ในภาคเรียนท่ี 2 จึงแตกตา่งกนัเพียงสาระการเรียนรู้ท่ีใช้ในการจดักิจกรรม
การเรียนรู้  

ด้านที่  2 องค์ประกอบและความโดดเด่นของผลงานทางวิชาการของ  
ครูศรีลักษณ์  ผลวัฒนะ 

องค์ประกอบของผลงานทางวิชาการของ ครูศรีลักษณ์  ผลวัฒนะ 
องค์ประกอบของนวตักรรมสื่อการเรียนรู้แบบหน่วยสมบูรณ์แบบท่ีเน้น

การเรียนรู้แบบกระตือรือร้น ท่ี ครูศรีลกัษณ์  ผลวฒันะ ได้สร้างสรรค์ขึน้เพื่อน าไปใช้จัดกิจกรรม
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การเรียนรู้ แบ่งได้เป็น 2 องค์ประกอบ คือ 1) เอกสารบทเรียนหนว่ยสมบูรณ์แบบท่ีเน้นการจดัการ
เรียนรู้แบบกระตือรือร้น และ 2) การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบกระตือรือร้น ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

องค์ประกอบที่ 1 เอกสารบทเรียนหน่วยสมบูรณ์แบบท่ีเน้นการจัด 
การเรียนรู้แบบกระตือรือร้น 1 หนว่ย ประกอบด้วย 1) ช่ือหนว่ยการเรียนรู้ 2) จุดประสงค์การเรียนรู้ 
เพื่อให้นักเรียนทราบเป้าหมายของการเรียนรู้ 3) ล าดับแนวคิดส าคัญในหน่วยการเรียนรู้  
(Idea Flow) เพื่อให้นกัเรียนเห็นความเช่ือมโยงของสาระส าคญัตัง้แตเ่ร่ิมต้นจนจบหนว่ยการเรียนรู้ 
4) ผังมโนทัศน์ประจ าหน่วยการเรียนรู้ เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหัวข้อหลัก หัวข้อรอง  
และหัวข้อย่อย 5) บทเรียนประจ าหน่วยการเรียนรู้ ประกอบด้วยเนือ้หาสาระท่ีครบถ้วนตาม
หลักสูตร และภาพประกอบ เพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจท่ีชัดเจนและคงทน  6) กิจกรรม
ตรวจสอบความเข้าใจประจ าหน่วย เพื่อใช้ประเมินผลการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของหน่วย  
การเรียนรู้ ตรวจสอบความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการคิดวิเคราะห์ท่ีเป็นแบบเขียนตอบ  
7) กิจกรรมฝึกทกัษะปฏิบติัประจ าหน่วย ให้นกัเรียนได้ฝึกทกัษะการทดลอง ประกอบด้วยวิธีการ
ทดลอง ภาพประกอบ แบบบันทึกผล ค าถามกระตุ้ นทักษะการคิดวิเคราะห์ และสรุปผล  
การทดลอง เพื่อให้นักเรียนสามารถสรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง และ 8) แบบทดสอบเข้า
มหาวิทยาลยั โดยเลือกแบบทดสอบท่ีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้นัน้ ๆ เพื่อเสริมความรู้และ
เตรียมความพร้อมให้กบันกัเรียนในการสอบเข้าศกึษาตอ่ในระดบัมหาวิทยาลยั 

องค์ประกอบที่  2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกระตือรือร้น 
ประกอบด้วย 1) การกระตุ้นให้นกัเรียนเกิดความกระตือรือร้น โดยครูต้องแจ้งเป้าหมายการเรียน
ให้นกัเรียนทราบก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้นกัเรียนเรียนรู้อยา่งมีความหมายและเกิด 
ความกระตือรือร้นในการท ากิจกรรมอย่างตอ่เน่ือง 2) จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและเน้น
ผู้ เรียนเป็นส าคัญ เช่น การท ากิจกรรมกลุ่ม การท ากิจกรรมเพื่อนคู่คิด การท าการทดลอง  
การอภิปราย เป็นต้น เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ มีปฏิสัมพันธ์และมี 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักเรียนกับครู นักเรียนกับนักเรียน มีการฟัง พูด อ่าน เขียน  
แบบกระตือรือร้น 3) การประเมินผลการเรียนรู้สภาพจริง การประเมินผลการเรียนรู้ตามเป้าหมาย
ของการเรียนของนกัเรียน โดยต้องประเมินหลงัการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทนัที และใช้วิธีการวดัท่ี
หลากหลาย เช่น การใช้ค าถามกระตุ้นการคิด การกิจกรรมตรวจสอบความรู้ การสอบกิจกรรม
เพื่อนคู่คิด การสอบแบบ Open Book เป็นต้น 4) การสร้างแรงจูงใจ ครูศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ 
กระตุ้นให้นกัเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ด้วยการเปิดโอกาสให้นกัเรียนสามารถพฒันาคะแนน
จากผลการท ากิจกรรมการเรียนรู้ และแจ้งผลการพัฒนาให้นักเรียนทราบทุกครัง้ท่ีมีการเพิ่ม
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คะแนน ท าให้นกัเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้มากยิ่งขึน้ นอกจากนีย้งัสง่ผลให้ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนรายวิชาเคมีเพิ่มขึน้ด้วย 

ความโดดเด่นของผลงานทางวชิาการของครูศรีลักษณ์  ผลวัฒนะ 
จากการศึกษาและวิเคราะห์เอกสาร  นวตักรรมสื่อการเรียนรู้แบบหน่วย

สมบูรณ์แบบท่ีเน้นการเรียนรู้แบบกระตือรือร้น และรายงานผลการพฒันาผลงาทางวิชาการพบว่า 
นวตักรรมสื่อการเรียนรู้แบบหน่วยสมบูรณ์แบบท่ีเน้นการเรียนรู้แบบกระตือรือร้น ท่ี ครูศรีลกัษณ์  
ผลวฒันะ สร้างสรรค์ขึน้เพื่อแก้ปัญหาท่ีพบในชัน้เรียน โดยมีการแก้ไขและพฒันาจนได้แนวปฏิบติั
ท่ีเป็นเลิศ และมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึน้ ซึ่งความโดดเด่นของนวตักรรมรายการดังกล่าว  
คือ เป็นนวตักรรมท่ีเกิดจากการแก้ปัญหาในชัน้เรียนอย่างสร้างสรรค์ ทัง้ด้านเนือ้หาสาระในการ
เรียน  ด้านทักษะปฏิบั ติ  และการเต รียมความพ ร้อมส าห รับการสอบเข้าศึกษาต่อใน
ระดบัอุดมศึกษา ซึง่ในยุคหลงัการปฏิรูปการศกึษา การจดัการเรียนรู้ของ ครูศรีลกัษณ์  ผลวฒันะ 
นบัว่าเป็นต้นแบบของการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นนกัเรียนเป็นส าคญัอย่างแท้จริง มีการเร้าความสนใจ
ของนกัเรียนด้วยการก าหนดให้นกัเรียนสามารถพฒันาคะแนนสะสมระหวา่งภาคเรียนได้จนกว่า
นกัเรียนจะพอใจ และเป็นองค์ความรู้ท่ีสามารถถ่ายโยงไปใช้กบับทเรียนอ่ืน ๆ ได้จริง  

ด้านที่  3 กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการของครูศรีลักษณ์   
ผลวัฒนะ 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกและการศึกษา
เอกสารผลงานทางวิชาการท่ี ครูศรีลกัษณ์  ผลวฒันะ ใช้ประกอบการขอรับการประเมินเพื่อเลื่อน
วิทยฐานะเป็นครูเช่ียวชาญพิเศษ ผู้วิจยัได้วิเคราะห์กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการทา่น 
โดยแบ่งได้เป็น 3 ระยะ คือ 1) ระยะสัง่สมประสบการณ์  2) ระยะพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงาน 
ทางวิชาการ และ 3) ระยะรายงานผลการพฒันา มีรายละเอียดดงันี ้

1. ระยะส่ังสมประสบการณ์ ครูศรีลักษณ์  ผลวัฒนะ เป็นบุคคลท่ี 
ใฝ่ศึกษาหาความรู้อย่างสม ่าเสมอ แล้วน าความรู้ท่ีได้มาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และการท างานตามท่ีได้รับมอบหมายอย่างกลมกลนื สง่ผลให้ท่านมีการวางแผนการท างานอยา่ง
เป็นระบบ และประสบความส าเร็จสงูสุดในวิชาชีพครูในเวลาต่อมา วิถีแห่งการเรียนรู้และสัง่สม
ประสบการณ์ของทา่นแบง่ออกเป็น 3 ด้าน ดงันี ้

1.1 การเรียนรู้ด้วยตนเอง ทา่นเป็นบุคคลท่ีมีนิสยัรักการอ่าน ชอบ
อ่านหนงัสอื ไม่ว่าจะเดินทางไปไหนก็จะซือ้หนงัสือเพื่อน ากลบัมาอ่านและสร้างเป็นสื่อการเรียนรู้ 
นอกจากนีท้า่นยงัเป็นบุคคลท่ีชอบสงัเกตสิ่งตา่ง ๆ รอบตวั เม่ือเดินทางไปยงัสถานท่ีตา่ง ๆ จะมอง
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หาสิง่ท่ีสามารถน ากลบัมาสร้างสื่อการเรียนรู้ แล้วถ่ายรูปเพื่อน ามาพฒันาเป็นสื่อเพิ่มเติมหนงัสือ
แบบเรียน  
 

“...พีช่อบอ่านหนงัสือ และเวลาไปต่างประเทศก็ไม่ไดอ้ะไรกะเคา้หรอก  

พีก็่ซื้อแต่หนงัสือ ของเคา้ดีนะ มีรูปเยอะ สวย ๆ ทัง้นัน้เลย นีดู่สิ  

อนันีเ้คา้สอนเร่ืองอตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี...เล่มไหนดี ๆ เราก็ซื้อมาฝากเพือ่น...” 

(ศรีลกัษณ์  ผลวฒันะ, สมัภาษณ์, 15 มีนาคม 2562) 

“...มีครัง้นึงไปเทีย่วบนดอย เห็นเค้าเอาไม้มาขดักนัเพือ่ใหร้ถปีนข้ึนเขาได้  

พีก็่ถ่ายรูปไว้ อนันีเ้ป็นเร่ืองการเพ่ิมแรงเสียดทาน…ไปโรงพยาบาลเห็นทางลาด 

ก็ถ่ายไวอ้นันีล้ดแรงเสียดทาน..เวลาไปเทีย่วเจอดอกไมส้วย ๆ ก็ถ่ายเก็บไว ้ 

เพราะในหนงัสือมีแต่รูปดอกชบา เราตอ้งหาดอกไมอื้่น ใหน้กัเรียน 

รู้จกับา้ง...เวลาไปไหนสายตาพีก็่สอดส่อง (หวัเราะ) มองหาแต่สือ่…” 

(ศรีลกัษณ์  ผลวฒันะ, สมัภาษณ์, 15 มีนาคม 2562) 

 

1.2 การเรียนรู้จากบุคคล ครูศรีลกัษณ์  ผลวฒันะ ได้มีโอกาสได้
เรียนรู้จากครูท่ีเป็นแบบอยา่งท่ีดีหลายท่าน การสงัเกตอย่างละเอียด จดจ าสิ่งท่ีดีงามจากบุคคลท่ี
เป็นแบบอย่างเหล่านัน้ น าพาท่านไปสูค่วามมุ่งมั่นและพัฒนาเด็กด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู 
นอกจากนีท้า่นยงักลา่วถึงบุคคลอีกกลุม่หนึง่ท่ีมีสว่นท าให้ทา่นได้เรียนรู้และพฒันาตนเอง นัน่ก็คือ
นกัเรียน ท่านได้เรียนรู้ร่วมกนักบันกัเรียนหลายด้าน ไม่วา่จะเป็นด้านการน าวงจรคุณภาพมาใช้ใน
การท างาน QC การท าโครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับ ครูศรีลกัษณ์  ผลวฒันะ แล้ว นกัเรียนยงัเป็น
ผู้ประเมินครู การรับฟังความคิดเห็นจากนักเรียน เป็นข้อมูลท่ีท่านน ามาวิเคราะห์ เพื่อแก้ไขหรือ
พฒันาตอ่ไป 

 
“...ก็เจอครูดีไง..ท่านหอบถงุสีน ้าตาล ท่านบอกขา้งในมีสือ่ 

 พวกเธอจะไดเ้ขา้ใจ พอเราดูปุ๊ บ เราก็เขา้ใจเลยนะ... 

นบัแต่นัน้มาก็เลยฝงัใจว่าครูตอ้งมีสือ่...” 

(ศรีลกัษณ์  ผลวฒันะ, สมัภาษณ์, 15 มีนาคม 2562) 

“…ตอนนัน้มี QC นกัเรียนไปอบรมมา 5 คน ใหพี้เ่ป็นทีป่รึกษา 

 แต่พีไ่ม่ไดไ้ปนะ พีก็่บอกนกัเรียน ตอนเย็นมาหาครูนะ 
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 มาเล่าให้ครูฟงัหน่อยว่ามนัเป็นยงัไง ตกเย็นนกัเรียนก็มา 

นัง่ลอ้มวงกนั...นีก็่ท าจนไดร้างวลันะ” 

(ศรีลกัษณ์  ผลวฒันะ, สมัภาษณ์, 15 มีนาคม 2562) 

 

1.3 การเรียนรู้จากการท างาน ครูศรีลักษณ์  ผลวัฒนะ ได้รับ
มอบหมายให้เป็นผู้ ช่วยผู้ อ านวยการ โดยรับผิดชอบหลายงาน อาทิ งานแผนงาน งานวิจัย  
งานติดตามและประเมินโครงการ งานสารสนเทศ งานพฒันาวิชาชีพครู งานประกันคณุภาพ สง่ผล
ให้ท่านมีความรอบ รู้ในเนือ้งาน มีประสบการท างานรอบด้าน และสามารถวางแผนใน 
การบริหารงานต่าง ๆ ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ทัง้งานตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายและการจัด 
การเรียนรู้ในชัน้เรียน การท่ีท่านได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบหลายงาน ส่งผลให้ท่านได้เรียนรู้  
การจัดเก็บเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ อย่างเป็นระเบียบและมีระบบในการบริหารจัดการด้าน 
การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งเป็นคณุลกัษณะส าคญัท่ีจะน าไปสูก่ารเขียนรายงานผลการพฒันา
ผลงานทางวิชาการ 

 
“...พีถู่กแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูช่้วยฝ่ายแผนงาน งานวิจยั งานติดตามและประเมินโครงการ 

 งานสารสนเทศ งานพฒันาวิชาชีพครู งานประกนัคณุภาพ…มนัท าใหเ้รารู้จกัวางแผน  

มีสมาธิในการท างานมากข้ึน…พีจ่ะเก็บขอ้มูลเป็นล็อคๆ ล็อคนีแ้ผน ล็อคนีติ้ดตามประเมินโครงการ 

ล็อคนี ้เอ่อ…สารสนเทศ คนเคา้ก็จะเอางานมาใส่เข้าล็อคทีพี่จ่ดัไว้….” 

(ศรีลกัษณ์  ผลวฒันะ, สมัภาษณ์, 15 มีนาคม 2562) 

 

นอกจากนีท้่านยังได้เรียนรู้ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้จากการเรียน
ระดบัปริญญาโท สาขาการศึกษาวิทยาศาสตร์ (เคมี) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และเข้ารับ
การอบรมเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นนกัเรียนเป็นศูนย์กลาง โครงการ RECSAM ปีนงั ประเทศ
มาเลเซีย ด้วยประสบการณ์สอนอนัยาวนานผนวกกบัการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้จากบุคคลท่ีเป็น
แบบอย่างท่ีดี และการเรียนรู้จากการท างาน ท่านจึงมีความแม่นย าในเนือ้หาวิชาท่ีสอน มีเทคนิค 
วิธีการ ในการจัดการเรียนรู้ท่ีเข้ากับยุคสมัย ส่งผลให้ท่านประสบความส าเร็จในการพัฒนา
นวตักรรมการเรียนรู้เพื่อใช้ในการจดัการเรียนรู้ให้นกัเรียนได้พฒันาตนเองอยา่งเต็มศกัยภาพ 
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2. ระยะพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ ในการสร้างสรรค์
ผลงานทางวิชาการแต่ละรายการ ครูศรีลกัษณ์  ผลวฒันะ จะเร่ิมต้นจากการศึกษาและวิเคราะห์
ข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล หลกัสตูร โรงเรียน และปัญหาท่ีพบในชัน้เรียนแล้วสร้างนวัตกรรม
เพื่อแก้ไขปัญหาหรือพฒันานกัเรียน ซึง่มี 6 ขัน้ตอน ดงันี ้

2.1 การวิเคราะห์ข้อมูล ทา่นได้รวบรวมข้อมลูวิเคราะห์ข้อมลูหลาย 
ๆ ด้าน ได้แก่ วิเคราะห์หลกัสูตร วิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล วิเคราะห์บริบทของโรงเรียน  
และวิเคราะห์ปัญหาท่ีพบระหว่างการจัดการเรียนรู้ โดยการสงัเกตพฤติกรรมนักเรียนขณะท่ีจัด
กิจกรรมการเรียนรู้อยา่งละเอียด แล้วจดบนัทกึผลการจดัการเรียนรู้ ทัง้ด้านดีและด้านท่ีเป็นปัญหา
หรือท่ีต้องการพฒันา แล้วน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์เพื่อค้นหาแนวทางในการแก้ปัญหาหรือพฒันา
ตอ่ไป 

 
 “…ตอนนัน้เด็กสายศิลป์จะสอบเอนซ์ไดเ้ยอะกว่าเด็กวิทย์… 

พีจึ่งวิเคราะห์บริบทของโรงเรียน หลกัสูตร ผูป้กครอง และปัญหา 
ทีพ่บในชัน้เรียน…นกัเรียนบางคนไปเรียนพิเศษมา พอใหท้ าแลบ 

ก็อิด ๆออด ๆ เพราะเค้าคิดว่าเคา้รู้แลว้…พีจ่ะจดบนัทึกขอ้มูลการสอนของพีท่กุคาบ  
เอาสมดุมาแบ่งเป็นช่อง วนัเดือนปี หอ้ง ผลการสอน จดทกุวนั  

อย่างนอ้ยมนัก็ท าใหเ้รารู้ว่าหอ้งนีส้อนถึงไหนแลว้ แยกไวเ้ป็นเล่ม  
เพราะบนัทึกหลงัแผนในแผนการสอนมนัแค่เขียนสรุปไวแ้ค่นิดเดียว… ” 

(ศรีลกัษณ์  ผลวฒันะ, สมัภาษณ์, 15 มีนาคม 2562) 

“…การสอนนีน่ะ อย่าท้ิงคาบสอน อย่าท้ิง และตอ้งสงัเกตนกัเรียนทกุเม็ด  

ทกุเม็ด…อย่าคิดว่าปัญหาทีเ่กิดข้ึนเป็นเร่ืองเล็ก ๆ แลว้ปล่อย เราตอ้งใส่ใจกบัทกุปัญหา… ” 

(ศรีลกัษณ์  ผลวฒันะ, สมัภาษณ์, 15 มีนาคม 2562) 

 

2.2 การสืบเสาะหาวิธีในการแก้ปัญหาในชั้นเรียน ซึ่งเป็น
ขัน้ตอนท่ีท่านทบทวนความรู้และประสบการณ์ท่ีท่านสัง่สมมา หรือสืบค้นหาข้อมูลจากเอกสาร 
งานวิจัย แล้วน ามาการประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมุ่ งเน้นให้นักเรียนมี  
ความกระตือรือร้นในการเรียน 

 
“…พอแจกชีทใหน้กัเรียนหยิบทีละแผ่น ปรากฏคนนัน้หนา้นัน้หาย  
คนนีไ้ดไ้ม่ครบ วุ่นวายไปหมด เสียเวลาดว้ย นีคื่อปัญหา เราก็จดไว้  

แลว้คิดวิธีแก้ไข…ปีรุ่งข้ึนเราก็แก้โดยการรวมเป็นเล่มแลว้แจกใหน้กัเรียน… 
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แก้ไปเร่ือย ๆ จนไดเ้ล่มนีน้วตักรรมสือ่การเรียนรู้…” 
(ศรีลกัษณ์  ผลวฒันะ, สมัภาษณ์, 15 มีนาคม 2562) 

“…เป็นครูเนีย้เนือ้หาตอ้งดี เทคนิคการสอนตอ้งดี ตอ้งหาสือ่ หาหนงัสือ หาภาพ 
เพือ่ใหเ้กิดความเขา้ใจ…ทีส่ าคญัคือว่าอย่าใหเ้ด็กนัง่น่ิง ๆ คือสอนป๊ับเนีย่ 

 ตอ้งมีกิจกรรมใหท้ า…” 
(ศรีลกัษณ์  ผลวฒันะ, สมัภาษณ์, 15 มีนาคม 2562) 

 
2.3 การสร้างสรรค์ส่ือการเรียนรู้ ท่านจัดท าสื่อการเรียนรู้แบบ

หน่วยสมบูรณ์แบบท่ีเน้นการเรียนแบบกระตือรือร้น ซึ่งประกอบด้วย 4 เลม่ คือ เอกสารค าสอน 
แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ แบบฝึกทกัษะปฏิบติั และแบบทดสอบเข้ามหาวิทยาลยั หลงัจากนัน้
จึงได้รวมเอกสารทัง้ 4 เล่ม ไว้เป็นชุดเดียวกันเป็นนวตักรรมท่ีมีคุณภาพ เรียกว่า นวัตกรรมสื่อ 
การเรียนรู้แบบหนว่ยสมบูรณ์ท่ีเน้นการเรียนรู้แบบกระตือรือร้น 
 

“…ปี 47 ก็เลยท าเป็น 4 เล่ม…เวลาสอนใช้เล่มนี้ เวลาตรวจสอบกิจกรรมก็ใช้เล่ม

นี ้แลว้ก็แลบเอาเล่มนี้ พอจบเร่ืองนีก็้เอาขอ้สอบเอนทรานซ์เฉพาะเร่ืองนี้มาใหท้ า… 
ปรากฏว่าวนันีจ้ะสอนแลบ แต่เด็กไม่เอาคู่มือมา…เอาใหม่ เอาเอกสารมารวมเป็น

ชุด 1 ชุด ต่อ 1 หน่วย วิธีการนีดี้…” 
(ศรีลกัษณ์  ผลวฒันะ, สมัภาษณ์, 15 มีนาคม 2562) 

 
2.4 การทดลองใช้ส่ือการเรียนรู้ โดยการออกแบบการเรียนรู้ และ

จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีน านวัตกรรมสื่อการเรียนรู้แบบหน่วยสมบูรณ์ ท่ีเน้นการเรียนรู้  
แบบกระตือรือร้นมาใช้ในการจดัการเรียนรู้ และกระตุ้นให้นกัเรียนได้เรียนรู้อย่างกระตือรือร้นโดย
การจูงใจให้นกัเรียนสามารถพฒันาคะแนนสะสมได้จนกวา่นกัเรียนจะพอใจ สงัเกตพฤติกรรมของ
นกัเรียนระหวา่งการเรียนรู้ แล้วบนัทกึข้อมลูอยา่งละเอียด 

 
“…ต่อมาทางฝ่ายวิชาการใหป้ระเมินตามผลการเรียนรู้ ดีเลย  

สมมติุคะแนนเต็ม 10 นกัเรียนทีเ่รียนอ่อนก็ไดค้ะแนนแค่ 5 หรือ 6 คะแนน ก็เลย
บอกว่าใครอยากได้คะแนนเพ่ิมใหท้ างานมาส่ง ครูจะเพ่ิมคะแนนใหใ้ 

 แลว้ใหน้กัเรียนดูผลการเพ่ิมคะแนน จาก 5 เป็น 10 งี ้นีก็่เป็นการจูงใจนะ…” 
(ศรีลกัษณ์  ผลวฒันะ, สมัภาษณ์, 15 มีนาคม 2562) 
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2.5 การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ ทา่นน าข้อมลูท่ีได้จากการสงัเกต
พฤติกรรมระหวา่งเรียน แล้วจดัระเบียบฐานข้อมูลเป็นสารสนเทศ แล้วน าข้อมลูเหลา่นีม้าวิเคราะห์ 
เพื่อค้นหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา แล้วน าไปใช้จดักิจกรรมการเรียนรู้ในภาคเรียนถดัไป ทา่นได้
ปฏิบัติเช่นนีเ้ป็นระยะเวลาหลายปี จนได้วิธีการจัดการเรียนรู้ท่ีเป็นเป็นเลิศ แล้วถ่ายโอนองค์
ความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการจดัการเรียนการสอนในทกุปีการศกึษา  

 
“…พีจ่ะบนัทึกกิจกรรมอย่างละเอียด…บางทีเราอาจน าค าถามทีเ่ด็กถาม 

มาเป็นขอ้สอบไดน้ะ จดไว้เป็นเล่ม ๆ เลย…” 
(ศรีลกัษณ์  ผลวฒันะ, สมัภาษณ์, 15 มีนาคม 2562) 

“…อนันีท้ าตัง้แต่ปี 45 46 47 เลยนะ เก็บขอ้มูลไวต้ลอด พอปี 49 

 ประกาศก็เลยมีขอ้มูลในการเขียนงาน…” 
(ศรีลกัษณ์  ผลวฒันะ, สมัภาษณ์, 15 มีนาคม 2562) 

 

2.6 การปรับปรุงและพัฒนา เป็นการน าข้อมูลท่ีได้จากการสงัเกต
และการจดบนัทกึไว้มาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขและพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้ในปีถดัไป 

 
“…สอนนีเ่ราตอ้งสงัเกตนะ พอสอนเสร็จก็จดเอาไว ้พบปัญหาอะไร 

จดเอาไว ้แล้วปีรุ่งข้ึนปัญหานีจ้ะตอ้งไม่เกิดอีก…” 
(ศรีลกัษณ์  ผลวฒันะ, สมัภาษณ์, 15 มีนาคม 2562) 

 
3. ระยะรายงานผลการพัฒนา หลงัจากท่ีท่านได้พัฒนาการจัดการ

เรียนรู้จนได้วิธีการจัดการเรียนรู้ท่ีเป็นเลศิแล้ว ท่านจึงจัดท ารายงานผลการพฒันาและสร้างสรรค์
ผลงานทางวิชาการ โดยมีขัน้ตอนดงันี ้ 

3.1 การศึกษาข้อมูลเก่ียวกับการประเมิน เป็นการศึกษาเอกสาร
เก่ียวกบัการประเมินวิทยฐานะครูเช่ียวชาญพิเศษและการเขียนรายงานรายงานการวิจยัในชัน้เรียน 
ท่านศึกษาระเบียบวิธีการและเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทาง  
การศึกษา ต าแหน่งครู ส่งผลให้ท่านได้ทราบว่า การประเมินวิทยฐานะเช่ียวชาญพิเศษนัน้  
ต้องสง่ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 2 รายการ และต้องมีอยา่งน้อย 1 รายการท่ีเป็นการวิจัยและ
พฒันา ท่านจึงเช่ือมโยงหลกัเกณฑ์การประเมินกับข้อมลูหลกัฐานท่ีทา่นเก็บรวบรวมไว้ เพื่อน าไป
เขียนเป็นรายงานผลงานทางวิชาการโดยใช้รูปแบบการวิจยัและพฒันา 
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“…ปี 49 พอรู้ว่ามีซี 10 เชี่ยวชาญพิเศษ ก็เอาเกณฑ์มาอ่าน แล้วก็มาดูซิว่า ส่ิงที่เราท าอยู่  

ครูศรีลกัษณ์ ท างานหนกัขนาดนี ้เค้าจะประเมินใหเ้ราอยู่ระดบัไหน… 

เขียนรายงาน ก็เป็น 5 บท แต่บทที ่2 ไม่ค่อยมีนะ เพราะยงัไม่มีคนท า…” 

(ศรีลกัษณ์  ผลวฒันะ, สมัภาษณ์, 15 มีนาคม 2562) 

 

3.2 การจัดเตรียมข้อมูล ทา่นน าข้อมลูท่ีทา่นได้เก็บรวบรวมไว้ อาทิ 
คะแนนสะสมระหวา่งเรียนของนกัเรียน ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
มาวิเคราะห์เพื่อใช้เป็นกรอบในการเขียนรายงานการวิจยัและพฒันา 

 
“…เอาขอ้มูลทีมี่อยู่มาพิจารณา ท าไมเราจะเขียนไม่ได้ล่ะ ก็เราเก็บขอ้มูลไวห้มดเลย  

บนัทึกการสอน บนัทึกคะแนนต่าง ๆ ก็เก็บไวห้มดเลย…เนีย่คะแนนเก็บ  

…นีข่อ้มูลนกัเรียน ก็จะมีชื่อ ขอ้มูลส่วนตวั คณะทีอ่ยากเรียน พอเรียนจบ 

เคา้ก็จะกลบัมาเขียนว่าเรียนคณะอะไร…นี ่นี่ ขอ้มูล พีเ่ก็บไวห้มดเลย…” 

(ศรีลกัษณ์  ผลวฒันะ, สมัภาษณ์, 15 มีนาคม 2562) 

 

3.3 การเขียนรายงานในรูปแบบของรายงานการวิจัยและ
พัฒนา ท่านวางกรอบแนวคิดในการวิจัยและพัฒนาโดยใช้ข้อมูลหลักฐานท่ีเกิดจากการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ในชัน้เรียน แล้วเขียนรายงานการพฒันาผลงานทางวิชาการโดยใช้ระเบียบวิธี
วิจยัทางการศกึษาท่ีถกูต้องตามหลกัวิชาการ 
 

“…อนันีร้ายผลการพฒันา ก็ท าเล่มธรรมดา ๆ แบบนีแ้หล่ะ 

 แต่ครบ 5 บท เขียนในส่ิงทีเ่ราท า เล่าในส่ิงทีเ่ราท า…” 

(ศรีลกัษณ์  ผลวฒันะ, สมัภาษณ์, 15 มีนาคม 2562) 

 

ข้อมลูข้างต้นแสดงให้เห็นว่า กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการของ 
ครูศรีลกัษณ์  ผลวัฒนะ มี 3 ระยะ คือ 1) ระยะสัง่สมประสบการณ์ด้วยการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
การเรียนรู้จากบุคคล การเรียนรู้จากการท างาน การอบรมโครงการ RECSAM และการศึกษาต่อ
ระดบัปริญญาโท 2) ระยะพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ 6 ขัน้ คือ (1) การวิเคราะห์
ข้อมลู (2) การสบืเสาะวิธีการแก้ปัญหาในชัน้เรียน (3) การสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ (4) การทดลอง



  130 

ใช้สื่อการเรียนรู้ (5) การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ และ (6) การปรับปรุงและพฒันา และ 3) ระยะ
รายงานผลการพัฒนา มี 3 ขัน้ คือ (1) การศึกษาข้อมูลเก่ียวกับการประเมิน (2) การจัดเตรียม
ข้อมลู (3) การเขียนรายงานในรูปแบบรายงานการวิจยัและพฒันา ดงัภาพประกอบ 3 
 

 

 

ภาพประกอบ 3 กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการของครูศรีลกัษณ์  ผลวฒันะ 
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ส่วนที่ 3 ความหมายและคุณค่าของครูเช่ียวชาญพิเศษ และคุณลักษณะส าคัญของ 
ครูศรีลักษณ์  ผลวัฒนะ 

การศึกษาความหมายและคุณค่า การวิเคราะห์และสงัเคราะห์คุณลกัษณะส าคัญ
ของ ครูศรีลกัษณ์  ผลวฒันะ ผู้วิจัยน าเสนอออกเป็น 2 ข้อ คือ 1) ความหมายและคุณค่าของครู
เช่ียวชาญพิเศษ และ 2) การวิเคราะห์และสังเคราะห์คุณลักษณะส าคัญของ ครูศรีลักษณ์  
ผลวฒันะ 

ข้อ 1 ความหมายและคุณค่าของครูเช่ียวชาญพิเศษ 
ส าหรับความหมายของครูเช่ียวชาญพิ เศษในทัศนะของครูศรีลักษณ์   

ผลวฒันะ คือ ต้องเป็นบุคคลท่ีมีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับเนือ้หาหรือรายวิชาท่ีสอนอย่าง
ละเอียด นอกจากนีต้้องเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถและมีความเช่ียวชาญในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนกัเรียน มีความเช่ียวชาญด้านการสอน มีความรอบรู้ในทกุ ๆ ด้าน อาทิ 
ด้านหลกัสตูร เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กฎหมายการศึกษา และต้องใสใ่จนกัเรียน ทุ่มเท 
เสยีสละเวลาให้กบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน 
 

“…ตอ้งรู้เร่ืองหลกัสูตร รู้เร่ืองการเรียนการสอนดีมาก และรู้กฎหมายดว้ย  
และอย่าท้ิงหอ้งเรียน เวลาสอนก็ตอ้งใส่ใจนกัเรียนทกุเม็ด ทกุเม็ด ปีสดุทา้ยเนีย่มีเด็ก ที่ 

เด็กเคา้นัง่อยู่หนา้หอ้งพีต่ลอดเวลา 3 ปี แกบอกว่า เห็นครูศรีลกัษณ์ท างาน 
แลว้ก็เหนือ่ยแทน งานเยอะไปหมดเลย แต่ครูจะเหนือ่ยยงัไง ครูไม่เคยท้ิงพวกหนู 
แมแ้ต่ชัว่โมงเดียว นีคื่อความประทบัใจของเด็ก … แสดงว่าผูป้ระเมินครูที่แทจ้ริง 

คือนกัเรียนนะไม่ใช่ผู้บริหารนะ หน่ึงอย่าท้ิงหอ้งเรียน สองก็คือว่าเมตตาเด็กใหเ้ท่าเทียมกนั  
คือตอ้งเอาใจใส่เคา้ทกุคน เจอหนา้ก็ตอ้งทกัทาย อย่าเดินผ่านเฉย ๆ เจอก็ย้ิมแลว้ก็ถามไปไหน 

 ท าอะไร กินข้าวรึยงั อะไรอย่างเนีย้ ก็คือก็ตอ้งใส่ใจเค้า ใหก้ าลงัใจ เสริมแรงใหแ้ก่เด็กนะ 
แลว้ก็ให้ส่ิงดีดี ใหแ้ง่คิดดี ๆ กบัเค้า…” 

(ศรีลกัษณ์  ผลวฒันะ, สมัภาษณ์, 2 เมษายน 2562) 
 

ครูศรีลักษณ์  ผลวัฒนะ มีความภาคภูมิใจท่ีได้เลื่อนวิทยฐานะเป็นครู
เช่ียวชาญพิเศษคนแรกของประเทศไทย เพราะถือว่าเป็นรางวัลท่ียิ่งในชีวิตความเป็นครู เพราะ
นอกจากจะเป็นต าแหนง่ท่ีสงูสดุในวิชาชีพครูแล้ว ยงัเป็นต าแหน่งท่ีมีพระบรมราชการโปรดเกล้าฯ 
แตง่ตัง้จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั สง่ผลให้ทา่นมีช่ือเสียงในกระทรวงศกึษาธิการและเป็นท่ี
รู้จกัของบุคคลทัว่ไป  
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“…ก็รู้สึกภูมิใจนะ ทีม่นัเป็นต าแหน่ง ที่ในหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตัง้  
รฐัมนตรีก็เอาเร่ืองเนีย่ะทูลเกล้าฯ ทรงมีพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตัง้ให้เป็น คศ.5 ก็นบัว่า 

เป็นเกียรติประวติัสูงสดุ มีคนบอกว่า เป็นคนสร้างประวติัศาสตร์ เพราะเป็นคนแรก นีคื่อเป็นส่ิงที่ 
เราไม่ได้คาดหวดั มนัสูงสดุในชีวิต แต่ว่านัน่คือความภาคภูมิใจในส่วนนี ้แต่ถามว่าแลว้ 

มนัจะท าใหเ้ราไปมีอะไรดีข้ึนเนีย่ ก็คือเราเป็นทีรู้่จกัของคนมากข้ึน…” 
(ศรีลกัษณ์  ผลวฒันะ, สมัภาษณ์, 2 เมษายน 2562) 

 
นอกจากการได้เลื่อนวิทยฐานะเป็นครูเช่ียวชาญพิเศษแล้ว ท่านยังมี 

ความภาคภูมิใจท่ีเกิดจากการทุ่มเทในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ก็คือการได้รับความรักจากศิษย์ 
ความภาคภมิูใจที่ศิษย์มีความเจริญงอกงาม และการได้รับค าช่ืนชมคนจากนกัวิชาการศกึษา 
 

“…มีลูกศิษย์เยอะ และเค้าก็มีงานท าที่ดี ตามทีเ่ค้าตอ้งการกนัทกุคน พีก็่รู้สึกดีใจนะ  
และเนีย่คือ ลูกศิษย์เค้าเขียนอวยพรใหพี้ ่ตอนทีพี่เ่ป็นมะเร็ง เขียนในเน็ต มีคนปร้ินท์ให…้  

อีกคนก็เป็นหมอนะ ก็ยงัติดต่อกนัอยู่ บอกแล้วไง ความรกัความศรทัธาเนีย่  
มนัเอาเงินซื้อไม่ได ้มนัตอ้งไดจ้ากการกระท า เด็กเคา้จะรู้ว่าใครจริงใจ…” 

(ศรีลกัษณ์  ผลวฒันะ, สมัภาษณ์, 15 มีนาคม 2562) 
“…กรรมการทีม่าประเมินคนแรกท่านก็บอก ท าดีเราตอ้งไดดี้ ค าเนีย้ะ 

 ทีท่ าใหเ้รารู้สึกว่า ตกก็ไม่เป็นไร ก็ผู้ใหญ่ค าพดูเป็นทองค านะ พีว่่าคนระดบัอธิบดี 
 จะชมใคร เคา้ไม่ไดช้มง่าย ๆ นะ ไม่ไดช้มเกรอะ เลอะเทอะนะ ไม่ได้เห็นใครก็ชม  
ท่านเอ่ยปากมาอย่างเงีย้ะ ใจพีนี่บ่อกตวัเองตอนนัน้เลย ไม่เป็นไร ตกก็ไม่เป็นไร 

 แค่นีก็้ดีใจแลว้ล่ะ ด้าน 1 ดา้น 2 คือ ความเป็นครู ด้าน 3 คือ ความเป็นนกัวิชาการ  
แต่ว่าด้านความเป็นครูเราถือว่า เราเป็นครูสมบูรณ์แลว้ ค าพดูนี้  

ดีใจจนถึงทกุวนัค าพดูนีก็้เป็นรางวลัในใจแลว้ …” 
(ศรีลกัษณ์  ผลวฒันะ, สมัภาษณ์, 2 เมษายน 2562) 

 
ข้อ 2 คุณลักษณะส าคัญของ ครูศรีลักษณ์  ผลวัฒนะ 

จากการสงัเกต การสมัภาษณ์เชิงลกึ ครูศรีลกัษณ์ ผลวฒันะ และกลุม่ผู้ให้
ข้อมลูรอง จ านวน 6 คน  ผู้วจิยัได้วิเคราะห์และสงัเคราะห์คณุลกัษณะส าคญัของ ครูศรีลกัษณ์  
ผลวฒันะ ได้ดงันี ้

1) ใส่ใจส่ิงรอบตัวอย่างละเอียด  ท่านเป็นคนท่ีใส่ใจนักเรียนทุกคน 
สงัเกตพฤติกรรมนกัเรียนขณะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ใสใ่จปัญหาท่ีเกิดขึน้ในชัน้เรียน บรรยากาศ
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ทางกายภาพของชัน้เรียน ผู้ ปกครอง และพิจารณาสิ่งท่ีพบเห็นอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อ
วิเคราะห์หาแนวทางแก้ปัญหาหรือพฒันา  

 
“….เราก็เอ่อเราก็ตอ้งเอาใจใส่เด็กเป็นรายบคุคล บางทีเราช่วยเคา้ไดน้ะก็เด็กเนีย่ะ  

มีเด็กอยู่คนหน่ึงน่ะเคา้นัง่รถสามลอ้มาทกุวนั แต่ก็กลางวนัพอดีเดินไปเห็นแกกินขนมปัง 
ก้อนละ 50 สตางค์ กบัน ้า เลยถามว่าท าไมไม่ทานข้าว หนูมีเงินมาวนัละ 5 บาท  

เราก็เลยตอ้งช่วยเคา้ ใหท้นุอาหารกลางวนัใหอ้าทิตย์ละ 50 บาท เพราะว่าขา้วตอนนัน้ 
จานละ 50 สตางค์เอง แลว้เด็กเคา้ก็มีก าลงัใจเคา้เรียนดีอยู่แลว้เนีย่ะ  

ในทีส่ดุเค้าก็สอบติดธรรมศาสตร์…” 
(ศรีลกัษณ์  ผลวฒันะ, สมัภาษณ์, 15 มีนาคม 2562) 

 “…สอนเสร็จ พีจ่ะออกจากหอ้งทีหลงั เพราะอะไร เพราะว่าไม่อยากไดยิ้น  
บางทีพอเราไปสอนแลว้เราเจอขยะเนีย่ เรารู้สึกไม่ดีกบัครูทีส่อนเช่นเดียวกนั  

เราก็ไม่อยากให้ครูคนอื่นรู้สึกไม่ดีกบัเรา ทีม่าใช้หอ้งต่อจากเรา เพราะงัน้เด็กออกไปแล้ว  
พีจ่ะดูโต๊ะว่าเช็ดสารเคมีสะอาดรึเปล่า…เพราะมนัอนัตรายถูกมัย้ เช็ดสะอาดมัย้  

มีกระดาษตกรึเปล่า บางคนชีทหายทัง้ชุด ตอ้งมาซีร็อกนีคื่อปัญหานะ …” 
(ศรีลกัษณ์  ผลวฒันะ, สมัภาษณ์, 15 มีนาคม 2562) 

“…เวลาสอน เราเห็นหนา้เด็ก สายตาเรากวาดเด็กไดทุ้กคน งัน้เราใหนี้ไ่ง 
การพดูแบบกระตือรือร้นก็คือการพดูโดยเอาใจใส่ผูฟ้งัทุกคน…” 

(ศรีลกัษณ์  ผลวฒันะ, สมัภาษณ์, 15 มีนาคม 2562) 
“…ก็มาจากการเก็บขอ้มูล ใส่ใจในปัญหาการเรียนการสอนทกุเม็ด ทกุเม็ด ท าประจ าดว้ย  

ตอ้งท าจนเป็นนิสยัอะ ท าเป็นกิจวตัร เหมือนกินขา้วอะไรเงีย้ บางคนไม่ใส่ใจ  
นิด ๆหน่อย ๆ ก็ละเลย แต่เราคิดว่าเป็นปัญหา…” 

(ศรีลกัษณ์  ผลวฒันะ, สมัภาษณ์, 2 เมษายน 2562) 
“…นอ้งว่าเคา้เป็นเป็นคนละเอียดมาก ใส่ใจนกัเรียน…” 

(ครูโรงเรียนศรีอยธุยา, สมัภาษณ์, 2 พฤษภาคม 2562) 

“…อาจารย์เคา้มีความจ าดีมาก จ าไดห้มดเลย เล่าเร่ืองราวต่าง ๆ ละเอียดมาก  

จริงจงัมาก รายละเอียดทกุอย่างนีเ่ป๊ะ เป๊ะ เป๊ะ แสดงว่าเวลาเคา้ท าอะไรนีคื่อเค้าใส่ใจมาก  

ถึงไดจ้ าไดดี้ขนาดนี…้” 

(ครูโรงเรียนสมทุรปราการ, สมัภาษณ์, 18 มีนาคม 2562) 

“…พีว่่าอาจารย์เคา้เป็นคนละเอียด ใส่ใจกบัทกุอย่างรอบตวั ใส่ใจนกัเรียน หอ้งเรียน  

ส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ และชอบสงัเกตส่ิงต่าง ๆ รอบตวั และความจ านี่ดีมาก…” 

(ครูโรงเรียนเบญจมราชาลยั ในพระบรมราชปูถัมภ์, สมัภาษณ์, 24 มีนาคม 2562) 
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2) เห็นคุณค่าของข้อมูลสารสนเทศ ท่านเป็นท่ีให้ความส าคัญกับ
เอกสาร ตระหนักในคุณค่าของข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การสังเกต  
และข้อมูลเก่ียวกับนักเรียน มีความสามารถในการรวบรวมเอกสาร หลกัฐาน ข้อมูลท่ีเกิดจาก 
การจดัการเรียนการสอน เอกสารงานสอน ผลงานทางวิชาการ และจดัเก็บไว้ได้อยา่งเป็นระบบ  
 

“…นีคื่อกระดาษทีเ่ราใช้กบัเด็ก เนีย่ะค่ะก็มีรูปตวัอย่างธาตุ 
แต่ละชนิดธาตแุต่ละชนิด เรามีขอ้มูลที่เก็บไวท้กุปี…” 
(ศรีลกัษณ์  ผลวฒันะ, สมัภาษณ์, 15 มีนาคม 2562) 

 “…ก าลงัจะไปเป็นผูอ้ านวยการค่ายลูกเสือ นอ้งก็มาบอก เคา้จะมาประเมิน 
 ดา้น 1 ด้าน 2 พี ่ตอนบ่าย 3 โมง…ถา้เป็นคนอื่นก็ช็อคละ แต่พีไ่ม่ช็อคหรอก 

 เพราะพีพ่ร้อม เตรียมไวที้บ่า้น ก็เลยโทรศพัท์มาบา้นบอกใหช่้วยขนของทีไ่ปวางทีห่อ้งสมุด 
แลว้ทีห่อ้งสมดุเคา้ก็ช่วยจดั แต่ละตวัชี้วดัก็วางไวแ้ลว้…” 

(ศรีลกัษณ์  ผลวฒันะ, สมัภาษณ์, 15 มีนาคม 2562) 
 “…อุปสรรคก็คือขาดขอ้มูลที่ใช้ในการเขียน เพราะฉะนัน้พีไ่ม่ได้มานัง่เขียนใหม่  

เอาของเก่าส่ง เพราะว่าปัญหาคือ ว่าขอ้มูลเก่าไม่เก็บ ขอ้มูลการพฒันาเด็กในแต่ละปี 
ไม่ไดเ้ก็บไว ้ไม่ว่าจะเป็นคะแนนเด็ก ผลงานเด็ก หรืออะไรอ่ะ นีพี่เ่ก็บไวห้มดตัง้แต่ปี45 

 ซ่ึงยงัไม่มีซี 10 ตัง้แต่ปี 45 46 47 ขอ้มูลการพฒันาเด็กในแต่ละปี  
และผลสมัฤทธ์ิของเด็กในแต่ละปี มาเขียนรายงานส่ง…” 

(ศรีลกัษณ์  ผลวฒันะ, สมัภาษณ์, 2 เมษายน 2562) 

“…อีกเร่ืองนึงก็คือการเก็บขอ้มูล จะตอ้งเก็บขอ้มูล คือเราเป็นครูเราท างานอยู่แล้ว  
การเก็บขอ้มูลเป็นสารสนเทศ ทีดี่ใหก้บัตนเอง เคา้จะพูดเสมอว่า ทกุครัง้ทีบ่รรยายนะคะ  

ก็ยงัจะเก็บ ปพ. ไวต้ ัง้แต่ ปี 46 ขอ้มูลเด็กทีจ่บไปแลว้ก็ยงัจะมีอยู่ทีบ่า้น  
สามารถเปิดดูได้ตลอดเวลา นัน่หมายความว่า การจดัระบบสารสนเทศ 

ของเคา้เนีย่ ยอดเยีย่มมา...” 
(ครูโรงเรียนสมทุรปราการ, สมัภาษณ์, 18 มีนาคม 2561) 

“…อาจารย์เคา้ก็วางแผนในการเก็บรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ มีขัน้ตอน มีระบบเก็บ 
ของเคา้มาเร่ือย ๆ  เพราะงัน้อาจารย์เคา้ท าน่ะ มนัไม่ไดเ้ป็นอะไรทียุ่่งยากเลย เพราะอาจารย์ 
ท าในส่ิงทีเ่ค้ามีอยู่แล้ว แค่เอามารวบรวมเป็นหมวดหมู่ ก็ดูแล้วว่าส่ิงทีท่ าไม่ใช่เร่ืองยุ่งยาก…” 

(ครูโรงเรียนเบญจมราชาลยั ในพระบรมราชปูถัมภ์, สมัภาษณ์, 24 มีนาคม 2562) 
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3) มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท ในการท างาน ท่านเป็นคนท่ีมีความมุ่งมั่นใน 
การท างาน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ทุ่มเทและเสียสละเวลาพฒันาการสอน กระตุ้นตวัเองให้มี
แรงบันดาลใจในการท างานอยู่เสมอ และค้นหาทางเลือกท่ีหลากหลายในการแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคโดยมีเปา้หมายคือการพฒันานกัเรียน 

 
“…เราก็เอาตวัอย่างขอ้สอบเขา้มหาวิทยาลยัให้มาเด็กดู ท าไปแลว้คิดวิเคราะห์ไปด้วย  

บูรณาการไปกบัเนือ้หาทีเ่ราสอนเลย เมือ่สอนจบเร่ืองเราก็ติวตอนเย็น  
คือเอาขอ้สอบเอนทรานซ์มาติวตลอดทัง้ปี ตอนเย็นก็ติวกนัไปเร่ือย ๆ  

อย่างนีผ่ลมนัก็ดีข้ึนปี …” 
(ศรีลกัษณ์  ผลวฒันะ, สมัภาษณ์, 15 มีนาคม 2562) 

 “…ตอนเย็นเนีย่จะยงัไม่กลบับ้าน แลว้เมือ่ก่อนเด็กท าโครงงานเนีย่ 
 เนือ่งจากเป็นเด็กผูห้ญิงเคา้เลิกท าประมาณ 6 โมงทุ่มเงีย้ เรากลวัผูป้กครองจะว่าเรา  
ก็จบัใส่รถ แลว้ขบัไปส่งตามบา้นแล้วค่อยกลบับ้าน เพราะว่าถา้เกิดเด็กเป็นอะไรไป 

 เราคงจะไม่มีความสุขไปตลอดชีวิต …” 
(ศรีลกัษณ์  ผลวฒันะ, สมัภาษณ์, 15 มีนาคม 2562) 

 “…เอ่อ เด็กมีปัญหาอีกละ ไปเรียนพิเศษมาแลว้ไม่ยอมท าแลบ…ก็เลยท าโครงการ 
เพ่ิมประสิทธิภาพดา้นทกัษะปฏิบติั แลว้เสร็จแลว้ก็ขอ ผอ.ท า เพราะตอ้งท าตอนเย็นไรเงีย่ะ 

 มนัดีมากอะ เด็กหนัมาอยากสนใจ เพราะว่าท าแลว้มนัไดท้กัษะชีวิต  
เปลีย่นทศันะ Attitude เด็กทีมี่ต่อการทดลองไดเ้ลยอะ…” 

(ศรีลกัษณ์  ผลวฒันะ, สมัภาษณ์, 15 มีนาคม 2562) 
 “…พีศ่รีลกัษณ์ เคา้เป็นคนจริงจงันะ ท าอะไรก็มุ่งมัน่ ไม่เหมือนครู สบาย ๆ…” 

(รัตนา  สถิตานนท์ ครูเช่ียวชาญพิเศษ, สมัภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2562 ) 
“…อาจารย์ไม่เคยไม่มาสอน พีเ่ห็นอาจารย์ท างานตลอดเวลาเลย ไม่รู้มีเวลาทานขา้วรึเปล่า 

 เวลาท าอะไรก็จริงจงัมาก แต่มนัก็ท าใหเ้ราประสบความส าเร็จอ่ะนะ…” 
(ลกูศษิย์ครูศรีลกัษณ์ ผลวฒันะ, สมัภาษณ์, 4 เมษายน 2562) 

“…คณุแม่พีต่อนทีท่ างานนะ กลบับ้านค ่ามืดตลอด บอกว่าพาเด็กท าโครงงาน  
แต่ท่านก็ไม่เคยละท้ิงหนา้ทีแ่ม่นะ ท่านจะจดัหาอาหารเตรียมทกุอย่างใหลู้ก ๆ ตลอด  

คือแม่พีท่ างานคนเดียว แต่ท่านก้ยงัมีเงินให้พีไ่ปเรียนภาษาทีอ่งักฤษนะ…” 
(ลกูสาวครูศรีลกัษณ์  ผลวฒันะ, สมัภาษณ์, 15 มีนาคม 2562) 

“…เป็นความทุ่มเททีใ่หก้บันกัเรียน แลว้ก็เป็นคนทีไ่ม่ทอดท้ิงภาระงานของตวัเอง 

 แลว้ก็เอาใจใส่นกัเรียน เพราะฉะนัน้ทีแ่กได้มาเนีย่ะ เคยดูเอกสารทีแ่กใช้สอนเด็ก 

ทีเ่บญจมราชาลยั แลว้แกก็จะสอนเด็กตลอดทกุวนัใหท้ า KM การกระตุน้ 

ใหน้กัเรียนสร้างองค์ความรู้ แกก็เลยพยายามถ่ายทอดอนันีใ้หค้รูมองเห็น  
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เช่นการท าบนัทึกการสอนหนา้เดียวอย่างงีน้อ้ง เอ้อเนีย่ะ แกเป็นคนมองอะไร 

ทะลปุรุโปร่ง แลว้ก็ถ่ายทอดดว้ยค าพดูง่าย ๆ  

วิธีการง่าย ๆ แต่ปลายทางคือตอ้งการใหเ้ราดูแลเด็ก นี่คือพีศ่รีลกัษณ์…” 

(ครูโรงเรียนบดนิทรเดชา (สงิห์ สงิหเสนี), สมัภาษณ์, 9 พฤษภาคม 2562) 

“…ส่ิงแรกทีคิ่ดเลยคืออาจารย์เค้ามีความมุ่งมัน่  

ทุ่มเทกบัการสอน การท างาน และท างานเป็นระบบมาก ๆ …” 

(ครูโรงเรียนเบญจมราชาลยั ในพระบรมราชปูถัมภ์, สมัภาษณ์, 24 มีนาคม 2562) 

 

4) มี ค วามคิ ดส ร้างส รรค์  ท่ าน เป็ นคน ท่ี มี ความสามารถ ใน 
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ คิดค้นเทคนิคใหม่ ๆ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน สร้างสื่อ  
และนวตักรรม เพื่อน ามาใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ทัง้นีเ้พราะทา่นเช่ือวา่ การใช้สื่อในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้จะช่วยขยายมโนภาพและช่วยลดระยะเวลาในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
 

“…เราเป็นทีป่รึกษาเนีย่ เอ่อ คิวซีทีเ่วลาจะจบก็ตอ้งมีการแต่งกลอนอย่างเช่น บางที 
เด็กก็แต่งไม่ไดเ้ราก็แต่งให ้คิวซีมีคณุค่าช่วยพฒันาทกุหน่วยงาน ความรู้วิทยาการ อะไรเนีย่ 

จะก้าวไกล ถ้าท่านเห็นคณุค่า มาเถอะมา มาร่วมใจ คิวซีนัน่ดีไซร้ มาร่วมใจกนัพฒันา  
อะไรอย่างเนีย้ ก็จะแต่งใหเ้ด็กตอนจบเวลาเด็กพรีเซ้น…” 

(ศรีลกัษณ์  ผลวฒันะ, สมัภาษณ์, 15 มีนาคม 2562) 
 “…ใหน้กัเรียนสอนกนัเอง บอกครูมาถึงครูจะข้ึนไปดูเธอ ว่าเธอท ามัย้ 

 เราเอาคิวซีมาถ่ายโอนใหก้บักลุ่มเด็กของเรา แลว้มนัใหเ้คา้เรียนรู้กนัอะ  
เราเรียกว่ากลุ่มคณุภาพเพราะฉะนัน้ก็เมือ่เป็นกลุ่มคณุภาพก็สอนกนัอะ  
แลว้เพือ่นก็สอนเพือ่นเนีย่มนัก็ตรงกบัโมเดลการเรียนรู้แบบกระตือรือร้น 

ทีฐ่านรากเลยอะเคา้เขียนว่าใช้สอนผูอื้่นและใช้ส่ิงทีเ่รียนรู้ทนัที  
มนัจะเกิดความเขา้ใจคงทนถึงถึง 90 เปอร์เซ็นต์…” 

(ศรีลกัษณ์  ผลวฒันะ, สมัภาษณ์, 15 มีนาคม 2562) 
“…เราก็ท าสือ่ตารางธาตซ่ึุง ๆ ตารางธาตเุนีย่ เด็กท าไดใ้หญ่มากมนัเป็น 

นวตักรรมนะ มนัก็จะมีรูปธาตุใหดู้ดว้ยว่าธาตุแต่ละตวัเป็นไงเนีย่ะค่ะ 
ก็มีรูปตวัอย่างธาตแุต่ละชนิด … มนัก็เป็นสือ่บูรณาการกบัสือ่เทคโนฯ อะ  

ซ่ึงเราไม่ค่อยรู้อะ แต่เราอยากไดแ้บบเนีย้เด็กก็ไปศึกษาไดด้ว้ยตนเอง 
 ก็ท าจนไดร้างวลั เอาไปประกวด 300 กว่าช้ินอะไดที้่ 3 น่ะ  

ก็ไดร้างวลัเงีย้ะ ก็จะไดร้างวลัมาจากความทีเ่ราไม่ได้ตัง้ใจ …” 
(ศรีลกัษณ์  ผลวฒันะ, สมัภาษณ์, 15 มีนาคม 2562) 
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“…ทีส่ าคญัคือความคิดสร้างสรรค์ในการท าสือ่ เพราะเอกสารเนีย่ทีเ่คา้ชอบมากก็เพราะว่า 
มนัเป็นเอกสารทีอ่งค์ประกอบมนัครบถว้น มีรูปภาพประกอบ มนัไม่เลีย่นอ่ะ มีใหขี้ดเขียน 

ใหดู้ ความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตสือ่ คือเป็นคนที่ไปไหนก็มองหาแต่สือ่ ไปไหน 
 ก็คิดเร่ืองสือ่ อะไรก็เป็นสือ่ เห็นดอกไมอ้นันี ้เอ้อ องค์ประกอบครบส่วนถ่ายรูปไว้ดีกว่า  

ไม่ใช่เห็นแต่ดอกชบา ดอกตอ้ยต่ิง เพราะบางทีสือ่มนัหายากนะสมยัก่อน  
บางทีสือ่จากเน็ตก็ไม่ตรงนะ ไม่ไดจ้ากชีวิตจริง…” 

(ศรีลกัษณ์  ผลวฒันะ, สมัภาษณ์, 2 เมษายน 2562) 
“…สือ่ตอ้งมีความทนัสมยั มีความคิดสร้างสรรค์ในการน าเสนอ ไม่ใช่น าเสนอ 

แบบโบราณเก่า ๆ อะไรแบบนี้ ไม่ใช่ตวัหนงัสือเยอะแยะเลย แลว้ก็ความเหมาะสมกบัวยั 
ของเคา้ ตอ้งมีรูปประกอบ เพราะรูปจะช่วยขยายความเขา้ใจ แลว้ก็มีสือ่ประกอบ 

อ่านแลว้เข้าใจง่าย ถูกตอ้งตามตามหลกัการทางวิทยาศาสตร์ และก็มีกิจกรรมให้เด็กท า 
 ตรวจสอบคือบูรณาการระหว่างเนือ้หากบัการทดสอบ กบัการตรวจสอบความเขา้ใจตลอด…” 

(ศรีลกัษณ์  ผลวฒันะ, สมัภาษณ์, 2 เมษายน 2562) 
“…นอ้งว่าแกเป็นคนทีมี่ความสามารถสร้างนวตักรรมนะ การสอนของแกถือว่าไม่ตกยคุนะ  

ในยคุนัน้การสอนของแกถือว่าทนัสมยัมาก… ” 
(ครูโรงเรียนศรีอยธุยา, สมัภาษณ์, 2 พฤษภาคม 2562) 

 
5) ใฝ่เรียนรู้ ท่านเป็นคนท่ีมีความเพียรพยายามในการแสวงหาความรู้ 

ใหม่ ๆ จากแหลง่เรียนรู้ต่าง ๆ โดยการเรียนรู้จากบุคคลท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีในด้านต่าง ๆ ศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้จากหนงัสือ เอกสาร สิง่พิมพ์ สือ่เทคโนโลยี แหลง่เรียนรู้ทัง้ภายในและภายนอก
โรงเรียน และเลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม นอกจากนีท้่านยงัมีความสามารถในการสงัเกตและ 
จดบันทึกพฤติกรรมนักเรียนอย่างละเอียด เพื่อน ามาวิเคราะห์และเสาะแสวงหาแนวทางใน 
การแก้ปัญหาหรือพฒันานกัเรียน 

 
“…ขณะทีส่อนเนีย่เราก็เรียนรู้ไปกบัเด็กนะ อย่างเร่ืองคิวซีสมยัก่อน ทีใ่ช้วงจรคณุภาพ 

มาใช้เป็นหลกัในการท างานใหมี้คณุภาพ เราก็ตอ้งรู้ก็จบัเด็ก 5 คน ที่ไปอบรม  
มานัง่ลอ้มวงตอนเย็น เอาเอกสารมาเล่าใหค้รูฟงัซิเค้าอบรมเคา้ท ายงัไง มีอะไรบา้ง  

ทกุคนก็ช่วยกนัเล่า เราก็เรียนรู้จากเด็ก…เร่ืองโครงงานวิทยาศาสตร์สมยัก่อน 
ก็ไม่ไดอ้บรมแต่เรารู้กระบวนการวิธีการทางวิทยาศาสตร์ก็ค่อย ๆ เรียนรู้ไป  

ดูเด็กท าโครงงานไปเร่ือย ๆ โครงงานวิทยาศาสตร์ก็มีส่วนทีจ่ะใหแ้กไดร้างวลัระดบัที ่1 …” 
(ศรีลกัษณ์  ผลวฒันะ, สมัภาษณ์, 15 มีนาคม 2562) 

“…ครูเนีย่ะตอ้งเรียนรู้ตลอดเวลา แลว้เราท าสือ่ เราก็ต้องเอาใจใส่เด็ก 
เป็นรายบคุคล หาเกมวิทยาศาสตร์เกมใหม่ ๆ  และเร่ืองขอ้มูลสารสนเทศ 
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การประเมิน การบริหารจดัการชัน้เรียนซ่ึงตอ้งมีขอ้มูลสารสนเทศ 
เด็กเราตอ้งรู้จกัสงัเกตเงีย้ะ เพือ่เก็บไว้เป็นขอ้มูลในการพฒันาเด็กนะ…” 

(ศรีลกัษณ์  ผลวฒันะ, สมัภาษณ์, 15 มีนาคม 2562) 
“…ไดท้นุไปเรคแซม 3 เดือน ไปเรียนรู้เกี่ยวกบัเทคนิคการสอน ส าหรับนกัเรียน 

ทีมี่การเรียนรู้เร็วและช้านี่ไดอ้ะไรเยอะนะ พอกลบัมาก็ไดใ้ช้ประโยชน์  
จะท าอะไรก็นึกถึงนกัเรียนมากข้ึน การออกขอ้สอบก็ตอ้งมีทัง้ขอ้ยาก  

เพือ่สร้างความทา้ทายใหก้บัเด็ก ขอ้ปานกลาง และขอ้ง่ายเพือ่ใหก้ าลงัใจเด็กอ่อน…” 
(ศรีลกัษณ์  ผลวฒันะ, สมัภาษณ์, 15 มีนาคม 2562) 

“…เท่าทีรู้่นะ อาจารย์เป็นคนไม่หยดุน่ิงนะ พฒันาตลอด ท าโน่นท านีต่ลอด  
มีความรอบรู้ดว้ย ทกุวนันีย้งัไม่หยดุท างานเลย… ” 

(ครูโรงเรียนศรีอยธุยา, สมัภาษณ์, 2 พฤษภาคม 2562) 

 
6) ชอบวางแผน ท่านเป็นคนท่ีมีการวางแผนชีวิต วางแผนการท างาน 

วางแผนการสอน และตัง้เปา้หมายทัง้ระยะสัน้และระยะยาว มีการพิจารณา ตดัสินใจลว่งหน้าว่า
จะท าอะไร ท าอย่างไร ท าเม่ือไหร่ ท าท่ีไหน ท าเพื่อใคร และมีวิธีปฏิบัติเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้
อยา่งเต็มศกัยภาพ  
 

“…จะสอนเสริมทกุเย็นวนัละชัว่โมง แต่ว่านัน้มนัไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาทีถู่กตอ้ง  
ก็คิดว่าปีรุ่งข้ึนพอดีผูช่้วยฝ่ายวิชาการเคา้บอกให้สอบตามจุดประสงค์ 

 ง ัน้พอสอนจุดจบจุดประสงค์ที ่1 ก็สอบแลว้ก็แก้ไขกนัก่อน…” 
(ศรีลกัษณ์  ผลวฒันะ, สมัภาษณ์, 15 มีนาคม 2562) 

“…พีถู่กแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูช่้วยฝ่ายแผนงานและวิจยัตัง้แต่ปี 38 ก็ดูงานแผน  
งานติดตามประเมินโครงการ งานวิจยั งานสารสนเทศ งานพฒันาวิชาชีพครู  

แลว้ก็ปี 45 ไดป้ระกนัคณุภาพอีก มีหวัหนา้งานเหมือนกบัผูช่้วยคนหน่ึงเลยอะ  
… แต่มาตอนหลงัไดท้ างานซกัสองสามปี รู้สึกว่าขอบคุณทีท่ าใหเ้รามีประสบการณ์ 

ท าใหเ้รารู้จกัวางแผน ท าให้เรามีสมาธิในการท างานมากข้ึน เพราะว่าเราจะตอ้งบริหารเวลา 
ใหพ้อดี ๆ พอเปิดเทอมมาเราจะตอ้งไม่ไปยุ่งกบังาน แผนนีพี่จ่ะจดัเป็นล็อค 
 ล็อคนีวิ่จยั ล็อคนีแ่ผน ล็อคนีติ่ดตามประเมินโครงการ ล็อคนีเ้อ่อสารสนเทศ 

 อนันีเ่ป็นพฒันาวิชาการอาชีพครูเป็นอย่างเนีย่ะ ทกุ ๆ คนจะใส่เข้าล็อคหมดเลย…” 
(ศรีลกัษณ์  ผลวฒันะ, สมัภาษณ์, 15 มีนาคม 2562) 

 “…ก็เลยไปบอกผูอ้ านวยการ ว่า ผอ. คะหนูจะส่งอาจารย์ 3 ระดบั 9  
เสาร์อาทิตย์วนัเสาร์ขออนญุาตไม่มาท างาน เพราะว่าจะท าจะใช้เวลรวบรวมงานส่ง 

 เสร็จ 25 ตลุา 41 แลว้ก็ส่งประกาศพฤษภาฯ ผ่านโดยไม่ตอ้งปรบัปรุง…” 
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(ศรีลกัษณ์  ผลวฒันะ, สมัภาษณ์, 15 มีนาคม 2562) 
“…การวางแผนคือถา้ไม่มีการวางแผนก็คือการทีจ่ะประสบความส าเร็จในถึงขัน้เป็น 

ครูเชี่ยวชาญพิเศษอย่างเนีย่แทบจะเป็นโอกาสทีจ่ะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าจากทีฟ่งัใน 
การบรรยายน่ะมีตอนหน่ึงท่านพดูว่า 2 ปีสดุทา้ยคือประมาณว่าท่านจะเกษียณอยู่แลว้ 

แต่ท่านก็จะส่งเชี่ยวชาญพิเศษซ่ึงในความเป็นจริงเนีย่มนัไม่น่าจะทนัแต่ว่าก็ท าทนัเพราะว่า 
ในระบบการท างานคือวางแผนอย่างต่อเนือ่งมาโดยตลอดแลว้มีการเก็บขอ้มูลหลกัฐานจริง 

โดยตลอดเลยท าใหถึ้งจะเหลืออายรุาชการนอ้ยอะ ก็สามารถทีจ่ะประสบความส าเร็จ 
จนถึงขัน้เป็นครูเชี่ยวชาญพิเศษได…้” 

(ครูโรงเรียนสมทุรปราการ, สมัภาษณ์, 18 มีนาคม 2561) 
“…อาจารย์เคา้ก็วางแผนในการเก็บรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ ทีเ่คา้ไดป้ฏิบติัจริง 

ในการสอนของเคา้อ่ะ อาจารย์เคา้สอนอะไร…เคา้เก็บสะสมไวเ้ร่ือย ๆ  
ไม่ใช่ว่านึกอยากจะท า แล้วก็เอ้ย อนันัน้ไม่มีอนันีไ้ม่มี อาจารย์เคา้มีการวางแผนทีดี่ 

 เออ…อาจารย์เคา้เป็นหวัหนา้งานเยอะ เวลาให้ส่งงานนีน่ะ เคา้เขียนไวเ้ลยอนัไหนใส่ช่องไหน…” 
(ครูโรงเรียนเบญจมราชาลยั ในพระบรมราชปูถัมภ์, สมัภาษณ์, 24 มีนาคม 2562) 

 

7) มีสมาธิ ท่านเป็นคนท่ีมีสมาธิในการท างาน ตระหนกัในความส าคญั
ในงานท่ีก าลงัปฏิบติั มีจิตใจแน่วแน่ จดจ่อ ตัง้ใจฟัง และพิจารณาสิ่งต่าง ๆ ด้วยสติ ท าให้ท่านมี
ความจ าท่ีดีและคงทน 
 

“…สมยัเรียนที ่ปทุมวนัอาจารย์ก็ไล่ใหไ้ปเรียนสมาธิทีศ่าลาพระเก้ียวใตถ้นุ 
ศาลาพระเก้ียว ชมรมจิตศึกษา มนัก็ท าให้มีสมาธิท างานอย่างสมมติุนัง่รอรถทีม่ารบั 

เราสามารถออกขอ้สอบไดต้ัง้หลายขอ้ คนอื่นเคา้คยุกนัไปก็ไม่สนใจอะ 
 เพราะตรงทีร่อรถจะมีคนเยอะ….เราก็ท างานไดโ้ดยใช้สมาธิช่วย และถ้าเรารู้จกัวางแผน  

ท าใหเ้รามีสมาธิในการท างานมากข้ึน เพราะว่าเราจะต้องบริหารเวลาใหพ้อดี ๆ…” 
(ศรีลกัษณ์  ผลวฒันะ, สมัภาษณ์, 15 มีนาคม 2562) 

“…เวลาไปประชุม พีจ่ะไม่ลกุไปไหนจนกว่าจะเบรก หรือจนกว่าจะทานขา้วอะไรอย่างเงีย่ะ  
พีจ่ะนัง่อยู่ตลอด แลว้ก็เอาใจใส่การประชุม แล้วก็ให้ขอ้คิดดีที ่เป็นประโยชน์…” 

(ศรีลกัษณ์  ผลวฒันะ, สมัภาษณ์, 2 เมษายน 2562) 

 
8) มีความภาคภูมิใจในตัวเอง ท่านเป็นคนท่ีมีทัศนคติมีต่อตนเอง

ในทางท่ีดี มีความเคารพและเห็นความส าคญัของตนเอง ท่านมีความเช่ือมั่นในตนเอง มีชีวิตอยู่
อย่างมีเป้าหมาย ใช้ความสามารถท่ีมีอยู่ในการท างาน และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้นกัเรียน
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ประสบความส าเร็จได้ตามเป้าหมาย มีความรู้สกึช่ืนชมตนเองท่ีมีสว่นสง่เสริมให้นักเรียนประสบ
ความส าเร็จ  

 
“…ก็เลยบอกเร่ืองการประเมินผลเนีย่ มนัเร่ืองส าคญันะ สร้างแรงบนัดาลใจได้ แลว้ก็เร่ือง 

การเก็บขอ้มูลเด็กเนีย่ เป็นรายบคุคลน่ะ ช่วยไดน้ะ หนูลองดูสิว่า ไอเนีย้เนีย่ะเด็กคนนี้  
เคา้บอกชอบเคมี แลว้เค้าก็สอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์เคมี สถาบนัพระจอมเกลา้  
เทคโนโลยีธนบรีุเนีย่ะ ตรงกบัอนาคตเคา้ หลายคนเลยนะ นีคื่อหลงัจากทีเ่คา้เอนท์ 
แลว้จะมาเขียนในใบเนีย่ะ อย่างเคา้ติดคณะอะไรเนีย่ คนนีก็้ชอบวิธีเอ่อเคา้บอก 

เคา้ชอบภาษาไทย ไปติดไอศิลปะศาสตร์ มีอะไรอย่างนีก็้มีเนีย่เคา้ก็มีรูปเราทีท่ าอย่างนี ้
 เพราะเราจะไดจ้ าชื่อเด็กไดไ้ง…” 

(ศรีลกัษณ์  ผลวฒันะ, สมัภาษณ์, 15 มีนาคม 2562) 
 “…เป้าหมายอยู่ทีน่กัเรียน อยาก ๆ ใหน้กัเรียนเคา้ประสบความส าเร็จ  

แลว้มนัก็น่าชื่นใจนะ ลูกศิษย์ครูศรีลกัษณ์เนีย้ะ ตอนนีย้งัไม่เจอ 
เด็กทีไ่ม่ประสบความส าเร็จตามอตัภาพของเคา้อ่ะ มีความสุข  
แลว้ทีส่ าคญัคือเคา้เอื้อเฟ้ือช่วยเหลือกนัดว้ยเคา้ช่วยเหลือกนั  

เนีย้เคา้ดูแลกนัดีอะ บอกเลยวา่ช่ืนใจ…” 
(ศรีลกัษณ์  ผลวฒันะ, สมัภาษณ์, 15 มีนาคม 2562) 

 “… รู้สึกว่าการได้ คศ. 5 เนีย่ะ มนัไม่ใช่จะไดง้่าย ๆ นะ ไม่ใช่ว่าไดร้างวลัอะไรเยอะ ๆ 
 แลว้จะไดเ้ลย แต่ว่าเคา้ก็จะดูเร่ืองความประพฤติ พฤติกรรมของเรา การครองตน 
 ครองคน ครองงาน เค้าดูทกุ ๆ ด้าน เยอะนะ ดูเยอะมากเท่าทีรู้่ แต่คนอื่นพีไ่ม่รู้นะ  
แต่ส าหรบัพีน่่ะถูกทดสอบหลายด้านมาก แล้วก็เราก็ลีย้งลูกเราคนเดียวมาตลอด 

 แลว้ก็ส่งลูกไปเรียน ยงัมีเงินส่งลูกไปเรียนซมัเมอร์ทีอ่งักฤษ ภาษาองักฤษ  
พอผลกลบัมาแลว้ในนัน้น่ะ เด็กทีภ่าษาองักฤษดี ท าให้ไดง้านดี…” 

(ศรีลกัษณ์  ผลวฒันะ, สมัภาษณ์, 15 มีนาคม 2562) 

 
9) มองโลกในแง่ดี ท่านเป็นคนท่ีมองอุปสรรคต่าง ๆ เป็นสิ่งท่ีท้าทาย 

ท าให้ทา่นได้มีโอกาสได้พฒันาตนเองจนประสบความส าเร็จ  
 

 “…การเป็นครูมนัผ่านพน้มาไดถึ้งตรงนีเ้นีย่ะ รู้สึกขอบคณุ เอ่อ ความรู้สึกคือส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ 
ช่วย ก็เลยเชื่อมัน่ในเร่ืองของความดีนะ ถา้เราท าดีเราก็เป็นครูทีดี่ประพฤติตาม 

จรรยาบรรณอาชีพครูทัง้ 9 ขอ้เนีย้…บทบาทของครู 7 ขอ้ แลว้ก็อย่างทีห่ม่อมหลวงป่ิน 
ซ่ึงเป็นครูของโลกยูเนสโกก็ยกย่องว่าเป็นครูทีดีทีส่ดุคนหน่ึงของโลก  

ทีว่่าตามอดีตเร่ืองของการกระทรวงศึกษาธิการน่ะ ใครก็เป็นครูเชี่ยวชาญ 
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ไดไ้ม่ใช่ครูศรีลกัษณ์คนเดียวทีมี่สิทธินะ…” 
(ศรีลกัษณ์  ผลวฒันะ, สมัภาษณ์, 15 มีนาคม 2562) 

“…พีถู่กแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูช่้วยฝ่ายแผนงานและวิจยัตัง้แต่ปี 38 ก็ดูงานงานแผนงาน  
ติดตามประเมินโครงการ งานวิจยั งานสารสนเทศงานพฒันาวิชาชีพครูแลว้ก็ปี 45 

 ไดป้ระกนัคณุภาพอีก…เพราะว่าเราสอนเคมี ตรวจงานก็เยอะ ตรวจขอ้สอบ  
ตรวจอะไรแลบ ๆ แลว้เด็กก็สอบ แลว้เราประเมินตามสภาพจริง แต่มาตอนหลงั 
ไดท้ างานซกั 2-3 ปี รู้สึกว่าขอบคณุท าใหเ้รามีประสบการณ์ท าใหเ้รารู้จกัวางแผน 

ท าใหเ้รามีสมาธิในการท างานมากข้ึน…” 
(ศรีลกัษณ์  ผลวฒันะ, สมัภาษณ์, 15 มีนาคม 2562) 

“...ทีน่กัเรียนประสบความส าเร็จนะ พีเ่ชื่อว่าครูดีนกัเรียนเก่ง เป็นครูเนีย่ะ ถา้ไม่ขยนัไม่อดทน 
แลว้ก็ไม่มุ่งมัน่ก็จะไม่ประสบความส าเร็จ ม.ตน้ ไม่มีใครสอนอย่างเนีย้ คนอื่นก็ไม่ยอม 
ไป พีส่อนหมด ม.1 ว่าง ม.2 ก็สอนได ้ชัน้ไหนว่างสอนไดห้มดไดท้ัง้ ม.4 ม.5 ม.6 มนัดี 
ท าใหเ้ราเห็นภาพของการจดัการเรียนรู้ทะลตุัง้แต่ ม.1 ยนั ม.6 ไม่มีใครสอนโครงงาน 

ก็ลงไปสอน เพราะงัน้มนัเป็นขอ้ดีทีเ่ราเห็นหลกัสูตรทัง้หมด…” 
(ศรีลกัษณ์  ผลวฒันะ, สมัภาษณ์, 15 มีนาคม 2562) 

 
จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่า ครูศรีลกัษณ์  ผลวฒันะ มีคุณลกัษณะส าคัญ  

9 ประการ คือ  1) ใส่ใจสิ่ งรอบตัวอย่างละเอียด 2) เห็นคุณ ค่าของข้อมูลสารสนเทศ  
3) มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท ในการท างาน 4) มีความคิดสร้างสรรค์ 5) ใฝ่เรียนรู้ 6) ชอบวางแผน  
7) มีสมาธิ 8) มีความภาคภมิูใจในตวัเอง และ 9) มองโลกในแงดี่ 

 
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาชีวประวัติ ผลงานทางวิชาการ กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทาง
วิชาการ ความหมายและคุณค่าของครูเช่ียวชาญพิเศษ และคุณลักษณะส าคัญของ  
ครูพรพิมล  ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์ 

ครูพรพิมล  ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์ ครูเช่ียวชาญพิเศษ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (เคมี) 
โรงเรียนบางมด “สสีกุหวาดจวนอุปถัมภ์” ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศกึษา เขต 3 เป็นครู
เช่ียวชาญพิเศษ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (เคมี) คนท่ี 2 และเป็นครูเช่ียวชาญพิเศษท่ีมีอายนุ้อยท่ีสดุ
ในประเทศไทย การศึกษาชีวประวัติ ผลงานทางวิชาการ กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทาง
วิชาการ ความหมายและคุณค่าของครูเช่ียวชาญพิ เศษ  และคุณ ลักษณะส าคัญ ของ  
ครูพรพิมล  ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์ ผู้ วิจัยได้วิเคราะห์ผลการศึกษาออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 
ชีวประวัติของ ครูพรพิมล  ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์ ส่วนท่ี 2 ผลงานทางวิชาการและกระบวนการ
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สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการของครูพรพิมล  ชาญชัยเชาว์วิวฒัน์ และสว่นท่ี 3 ความหมายและ
คณุคา่ของครูเช่ียวชาญพิเศษ และคณุลกัษณะส าคญัของครูพรพิมล  ชาญชยัเชาว์วิวฒัน์ 

ส่วนที่ 1 ชีวประวตัิของ ครูพรพิมล  ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์ 
การศึกษาชีวประวัติของครูพรพิมล  ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์  ผู้ วิจัยได้วิเคราะห์และ

น าเสนอเป็น 4 ด้าน คือ ด้านท่ี 1 ประวติัส่วนตัว ด้านท่ี 2 ประวัติการศึกษา ด้านท่ี 3 เส้นทางสู ่
วิทยฐานะครูเช่ียวชาญพิเศษ และด้านท่ี 4 รางวลัเชิดชูเกียรติและเกียรติยศ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ด้านที่ 1 ประวัติส่วนตัว 
ครูพรพิมล  ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์ เกิดเม่ือวันท่ี 22 มีนาคม 2498 ปัจจุบัน 

อายุ 64 ปี (ในปี 2562) มีภูมิล าเนาอยู่ท่ีแขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ท่านมีพี่น้อง
ทัง้หมด 8 คน โดยทา่นเป็นคนท่ี 3 หลงัจากนัน้ครอบครัวของทา่นได้ย้ายบ้านไปอยูฝ่ั่งธนบุรี 
 

“…พีมี่ญาติเยอะนะ 8 คนแหน่ะ พีเ่ป็นคนที ่3 ค่ะ ต่อมาก็ยา้ยมาอยู่ฝัง่ธนฯ จ่ะ  

แถว ๆ บางปะกอก หนูรู้จกัเปล่า…” 

(พรพิมล  ชาญชยัเชาว์ววิฒัน์, สมัภาษณ์, 7 พฤษภาคม 2562) 

 

ช่วงชีวิตวัย เด็กท่านใช้ชีวิตเหมือนเด็กทั่ว ๆ ไป คุณพ่อของท่านมีอาชีพ
รับจ้างสว่นคณุแม่เป็นแม่บ้าน ถึงฐานะจะไม่ได้ร ่ารวยนกั แตค่ณุพอ่ของทา่นก็สง่เสริมให้ทา่นได้รับ
โอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเน่ือง ด้วยความรัก ความศรัทธาในวิชาชีพครู และความมุ่งมั่นใน 
การจัดการเรียนรู้ ท่านจึงมีความก้าวหน้าในอาชีพการงาน ปัจจุบันท่านอาศยัอยู่กับญาติย่าน 
บางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 
 

“…เอ่อ แม่เป็นแม่บ้านอ่ะ ส่วนพอ่ก็รบัจ้าง…วยัเด็กหรอ ชีวิตก็เรียบ ๆ ง่าย ๆ  

ก็ประเภททีก็่ครอบครวัก็ไม่ไดร้ ่ารวยอะไร แต่พอ่ก็พอมีเงินใหเ้รียนนะ  

ก็เป็นเด็กธรรมดา ๆ ทกุวนันีก็้ไปอาศยัอยู่กบัญาติคนโนน้บา้ง ญาติคนนีบ้้าง  

คนเป็นนางสาวก็อย่างนีแ้หล่ะ (หวัเราะ) …” 

(พรพิมล  ชาญชยัเชาว์ววิฒัน์, สมัภาษณ์, 7 พฤษภาคม 2562) 

ด้านที่ 2 ประวัติการศึกษา 
ครูพรพิมล  ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์ จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีท่ี 7  

จากโรงเรียนวดัมหาพฤฒาราม หลงัจากนัน้จึงเข้าศกึษาต่อชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 (มศ.1) ท่ีโรงเรียน
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อันยูมันอิสลาม จนจบชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 (มศ.3) ต่อมาท่านได้เข้าศึกษาท่ีโรงเรียนยานนาเวศ
วิทยาคม จนจบชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 (มศ.5) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

 

“…เรียนโรงเรียนวดัมหาพฤฒาราม จนจบ ป.7 แลว้ก็ไปเรียน ม.ตน้  

ทีโ่รงเรียนอนัยูมนัอิสลามจนจบ มศ.3 หลงัจากนัน้พีก็่ย้ายบา้น 

มาอยู่ฝัง่ธนฯ ก็เลยเรียน ม.ปลาย ทีโ่รงเรียนยานนาเวศวิทยาคม  

สมยัก่อนเรียก มศ.5 นะ แผนการเรียนวิทย์คณิตจ่ะ…” 

(พรพิมล  ชาญชยัเชาว์ววิฒัน์, สมัภาษณ์, 7 พฤษภาคม 2562) 

 

หลงัจากท่ีเรียนจบชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย ท่านได้สอบเข้าศึกษาต่อระดบั
มหาวิทยาลยั โดยเลือกคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัเป็นล าดับแรก อาชีพครูเป็น
อาชีพในฝันของท่าน เพราะทา่นรู้สกึมีความสขุเวลาท่ีทา่นสอนหนงัสอืให้กบัน้อง ๆ ทา่นเลอืกเรียน
วิชาเอกเคมี เพราะในช่วงวัยเด็ก ท่านมีความรู้สึกว่า ครูท่ีสอนรายวิชาเคมีในชัน้มัธยมศึกษา 
ตอนปลาย มีเทคนิค วิธีการการสอนท่ีดี  
 

“…พอจบ มศ.5 แลว้ก็ไปเอนทรานซ์ สมยันัน้เลือกได้ 6 อนัดบั นะ แต่พีก็่เลือกครูนีแ่หล่ะ 

อนัดบัหน่ึง มีนอ้งเยอะอะนะ ชอบสอนนอ้ง ส่วนอนัดบั 2 อนัดบั 3 น่ะ จ าไม่ได้แลว้  

ตอนทีเ่ขา้ไปใหม่ ๆ ถามอาจารย์ทีป่รึกษาว่าจะเรียนเอกอะไรดี ครูทีป่รึกษาก็ดู  

ผลการเรียนเราอะนะ ก็บอกอะไรก็ได้ เสร็จแลว้เราก็นึกตอนสมยัเรียน ม.ปลาย อะ 

 มศ.4 มศ.5 คือชอบอาจารย์ไง จริง ๆ การชอบวิชาอะไรมนัค่อนขา้งเก่ียวกบัครูดว้ยนะ  

สอนวิชานีเ้หมือนกนั เคา้มีเทคนิค มีวิธีอะไรทีแ่บบเออ…เราชอบ…”  

(พรพิมล  ชาญชยัเชาว์ววิฒัน์, สมัภาษณ์, 7 พฤษภาคม 2562) 

 

ด้วยความมุ่งมั่น วิริยะ อุตสาหะ ท่านจึงจบการศึกษาสาขาเคมี คณะ 
ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มาวิทยาลยั ด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้รับทุนการศึกษาประเภท
เรียนดีตลอดทุกปีการศึกษา หลังจากนัน้ท่านจึงสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขา
การศกึษาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ซึง่ท่านสอบบรรจุเพื่อรับราชการ
ครูได้ในช่วงเวลาเดียวกนั และ 3 ปี ต่อมา ท่านก็จบการศกึษาครุศาสตรมหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
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“…อ่อ ตอนทีพี่เ่รียน ป.ตรี พีไ่ดท้นุเรียนดีทกุเทอมเลยนะ ไม่ตอ้งเสียค่าหน่วยกิต  

ใหป้ระมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ของนิสิต…พีจ่บปี 21 ค่ะ  

หลงัจากนัน้ก็สอบบรรจุไดเ้ลย แลว้ก็สอบเรียนต่อโทด้วย  

ก็เรียนไปดว้ยแลว้ก็ท างานไปดว้ยเคา้เรียกว่าไรนะอ่า เรียนนอกเวลา เขา้ไปสอนนีน่ะ  

ครูทีอ่ยู่ในนัน้แหละทีเ่คา้แก่กว่าเราอะ เคา้เรียกเราว่าพี ่(หวัเราะ) ก็โทรมมาก…” 

(พรพิมล  ชาญชยัเชาว์ววิฒัน์, สมัภาษณ์, 7 พฤษภาคม 2562) 

 

ในเวลาต่อมา ท่านได้สอบชิงทุนจากศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการศึกษา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของซีมีโอ (SEAMEO RECSAM) และทา่นเป็นหนึง่ในสองคนท่ีได้รับ
ทุนการศึกษา โดยท่านได้รับทุนการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 
(Constructivist Theory) จดัขึน้ท่ีปีนงั ประทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นช่วงเวลาท่ีเกิดการปฏิรูปการศกึษา
ในประเทศไทย การได้รับทนุเรคแซมจึงเป็นจุดเร่ิมต้นท่ีส าคญัท่ีสง่ผลให้ท่านจัดกระบวนการเรียนรู้
ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั ด้วยการสอดแทรกกระบวนการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 

 
“…ตอนนัน้รองฯ ฝ่ายวิชาการเป็นเลขาฯ ศูนย์ กลุ่มโรงเรียน… 

ใหพี้ไ่ปสอบ สอบเป็นภาษาองักฤษนะ เพราะตอ้งไปเรียนทีต่่างประเทศ  

เราก็ไม่อ่านหนงัสือเลย เพราะว่าเราไม่อยากจะไปขีเ้กียจไป เคา้บงัคบัให้มาสอบ  

ก็เขา้ไปสอบปรากฏว่าสอบได ้ทัง้ประเทศได้แค่ 2 คน นะ ก็จะมีทัง้หมด 10 ประเทศ 

 พีไ่ป 3 เดือนคร่ึงนะ บางคนพอกลบัมานีเ่ขียนหนงัสือไดเ้ป็นเล่ม ๆ เลยนะ…” 

(พรพิมล  ชาญชยัเชาว์ววิฒัน์, สมัภาษณ์, 7 พฤษภาคม 2562) 

 

ด้านที่  3 เส้นทางสู่วิทยฐานะครูเช่ียวชาญพิ เศษของครูพรพิมล   
ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์ 

ครูพรพิมล  ชาญชัยเชาว์วิวฒัน์ เร่ิมต้นชีวิตราชการโดยการสอบบรรจุเข้ารับ
ราชการครู ด้วยความสามารถของท่าน ท่านจึงสอบได้ล าดบัท่ี 1 และได้รับการแต่งตัง้ให้ไปบรรจุ
ในต าแหนง่อาจารย์ 1 ระดบั 3 โรงเรียนนนทรีวิทยา 
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“…พีจ่บแลว้ก็บรรจุเลย น่าจะปีการศึกษา 20 นะ สมยัก่อนเคา้ใหเ้ลือกเลยนะว่า 

 เราเนีย้จะสอบจงัหวดัไหน  โรงเรียนอะไร มีแต่โรงเรียนนนทรีหรืออย่างพวกเจ้าพระยา 

 แลว้ทีนี้สอบไดที้ ่1 แลว้เราก็เลือกนนทรี …” 

(พรพิมล  ชาญชยัเชาว์ววิฒัน์, สมัภาษณ์, 7 พฤษภาคม 2562) 

 

ท่านมุ่งมั่นท างานและพัฒนาผู้ เรียนจนได้เลื่อนต าแหน่งมาเป็นล าดับ 
จนกระทัง่ 13 ปี ต่อมาทา่นได้เลือ่นต าแหนง่เป็นอาจารย์ 2 ระดบั 7 และด้วยระยะระหวา่งโรงเรียน
นนทรีวิทยากบับ้านของทา่นมีระยะไกลถึง 10 กวา่กิโลเมตร นอกจากนีก้ารเดินทางไปโรงเรียนยงัมี 
ความซับซ้อน เพื่อความสะดวกในการเดินทาง ท่านจึงขอย้ายไปด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียน 
วดัอินทาราม ยา่นบางล าพ ู 
 

“…คือนนทรีเนีย้นะ เวลาไปตอ้งนัง่รถไป 2 ต่อนะ เพราะว่าบา้นอยู่ฝัง่ธนฯ นะ 

 ก็ตอ้งนัง่ขา้มสะพานกรุงเทพมาต่อรถ แล้วตอ้งเดินมาตรงถนนตก ถึงจะต่อรถไปได้ 

 เพราะว่านนทรีจะไปทางคลองเตยตอ้งเดินไป ใช้เวลานานนะ ขนาดทีว่่ารถไม่ติดเลยนะ 

 ฉลยุเลยนะ เพราะว่าชอบมาเช้า ๆ อะนะ ยงัใช้เวลาตัง้ 45-50 นาทีแหน่ะ 

 ก็เลยยา้ยมาทีว่ดัอินทาราม แถวตลาดพลู…” 

(พรพิมล  ชาญชยัเชาว์ววิฒัน์, สมัภาษณ์, 7 พฤษภาคม 2562) 

 

ครูพรพิมล  ชาญชยัเชาว์วิวฒัน์ มุ่งมัน่พฒันาการเรียนการสอน และได้สง่ผล
งานเพื่อขอรับการประเมินเป็นอาจารย์ 3 ระดับ 8 ท่ีโรงเรียนวัดอินทาราม ด้วยความรักและ 
ความศรัทธาในวิชาชีพครู ทา่นจึงตัง้ใจพฒันาจดักิจกรรมรู้ท่ีเน้นนกัเรียนเป็นส าคญัและให้นกัเรียน
ได้แสดงความสามารถตามศักยภาพของตนเอง ในปี พ.ศ. 2545 ท่านจึงได้เลื่อนต าแหน่งเป็น
อาจารย์ 3 ระดบั 9 และ 12 ปีตอ่มา ท่านจึงขอย้ายไปต ารงต าแหนง่ท่ีโรงเรียนบางมด “สีสกุหวาด
จวนอุปถมัภ์” ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 3 
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“…อาจารย์ 3 ระดบั 8 คือตอ้งท าใหญ่นะ เป็นผลงาน เป็นเร่ืองเป็นราวอะ  

แลว้ก็ไดร้ะดบั 9 ปี 45 แลว้เคา้ก็เปลีย่นชื่อเป็นเชี่ยวชาญ  

เออ อยู่วดัอินทารามนีน่่าจะ 12 ปี นะ แล้วก็ยา้ยไปบางมด  

น่าจะราว ๆ ปี 46 นะ บางมดเนีย้จะใกล้บา้นมากกว่าเพือ่นเลย …” 

(พรพิมล  ชาญชยัเชาว์ววิฒัน์, สมัภาษณ์, 7 พฤษภาคม 2562) 

 

หลงัจากท่ีท่านได้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 3 ระดบั 9 จนกระทัง่ปี พ.ศ. 2547 
ได้มีการเปลี่ยนต าแหน่งเป็นครู วิทยฐานะครูเช่ียวชาญ ท่านจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
นกัเรียนมาอย่างต่อเน่ือง โดยสอดแทรกกระบวนการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ ในรายวิชาท่ีท่าน
ได้รับมอบหมายให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทัง้นีด้้วยท่านมีความเช่ือว่า การจัดการเรียน 
การสอนด้วยการสอดแทรกกระบวนการท าโครงงานวิทยาศาสตร์สง่ผลให้นกัเรียนได้เรียนรู้อย่าง
เต็มศักยภาพ เพราะการท าโครงงานจะท าให้นกัเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
ได้คิดวิเคราะห์ คิดสงัเคราะห์ และมีความคิดสร้างสรรค์ ในปีการศึกษา 2550 ท่านจึงรวบรวม
เอกสารและผลงาทัง้หมดท่ีท่านเก็บเรียบเรียงไว้อย่างเป็นระบบ มาจัดท าเป็นรายงานผล 
การพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อใช้ในการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูเช่ียวชาญพิเศษ 
และในปี พ.ศ. 2552 ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ให้ ครูพรพิมล  ชาญชัยเชาว์
วิวัฒน์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูเช่ียวชาญ ให้เลื่อน  
วิทยฐานะเป็นครูเช่ียวชาญพิเศษ โรงเรียนบางมด “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” ส านกังานเขตพืน้ท่ี
การศึกษ าก รุง เทพมหานคร เขต  3 ส านัก งานคณ ะกรรมการการศึกษ าขั น้พื น้ ฐาน 
กระทรวงศกึษาธิการ ตัง้แตว่นัท่ี 16 พฤษภาคม 2551 ประกาศ ณ วนัท่ี 26 มีนาคม พ.ศ. 2552  
 

“…พีไ่ดเ้ชี่ยวชาญพิเศษนีที่่บางมดนะ ส่งไปปี 50 ไดต้อน 51 ตอนนัน้พีก็่ไม่ได้ 

รู้เร่ืองรู้ราวอะไรหรอก มวัแต่ก้มหนา้ก้มตาสอน แต่มีพีเ่ชี่ยวชาญเหมือนกนัคนนึง  

เคา้เล่าใหฟ้งัว่ามีเชี่ยวชาญพิเศษนะ จะส่งเปล่า พีก็่อยากรู้ว่าพีท่ างานขนาดนี้ 

 ผูป้ระเมินจะใหพี้อ่ยู่ในระดบัไหนก็เลยส่งไป แลว้ก็ผ่าน แต่ไม่ไดจ้ากวนัที่ส่งนะ  

เพราะเค้าใหเ้ขียนบทสรุปของผูบ้ริหาร ชื่อมนัก็บอกบทสรุปของผูบ้ริหาร  

เพราะผู้บริหารเนีย้งานเคา้เยอะ เคา้ไม่มีเวลามาอ่านเป็นร้อย ๆ หนา้นีห่รอก  

ก็คือใหเ้ราอะ สรุปส าหรบัใหผู้้บริหารเค้าอ่าน …”  

(พรพิมล  ชาญชยัเชาว์ววิฒัน์, สมัภาษณ์, 7 พฤษภาคม 2562)  
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ด้านที่ 4 รางวัลเชิดชูเกียรติและเกียรติยศ 
ครูพรพิมล ชาญชัยเชาว์วิวฒัน์ มีความมุ่งมั่นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ

พฒันานกัเรียน มีผลงานโดดเด่นเป็นท่ีประจักษ์ จากการศึกษาวารสารข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศกึษา ปีท่ี 28 ฉบบัท่ี 3 ท าให้ทราบวา่ทา่นได้รับรางวลัและเกียรติยศมากมายดงันี ้

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ทา่นได้รับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ท่ี
ส าคญัดงันี ้

1) เค ร่ื อ ง ร า ช อิ ส ริ ย า ภ ร ณ์ อั น มี เกี ย ร ติ ย ศ ยิ่ ง ม งกุ ฎ ไท ย  
ชัน้ประถมาภรณ์มงกฎุไทย (ป.ม.) 

2) เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อนัเป็นท่ีเชิดชูยิ่งช้างเผือก ชัน้ประถมาภรณ์
ช้างเผือก (ป.ช.)  

3) เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย  ชัน้สูงสุด 
มหาวชิรมงกฎุ (ม.ว.ม.) 

4) เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อันเป็นท่ีเชิดชูยิ่งช้างเผือก ชัน้สูงสุด  
มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) 

รางวัลเชิดชูเกียรติ ทา่นได้รับรางวลัตา่ง ๆ ดงันี ้
1)  โล่พระราชทานส าหรับผู้ท าคุณประโยชน์ต่อเยาวชนจากสมเด็จ

พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร (พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบ ดี 
ศรีสนิทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่วั รัชกาลปัจจุบนั) 

2)  เข็มเชิดชูเกียรติครุุสดดีุ จากครุุสภา  
3) โลเ่กียรติคณุ ครูแม่แบบสาขาวิทยาศาสตร์ดีเดน่ จากครุุสภา 
4) โลเ่ชิดชูเกียรติและก็เกียรติบัตรครูผู้สอนดีเด่นระดับมัธยมศึกษา 

จากส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
5) โล่เกียรติยศครูผู้ ปฏิบัติงานมีผลงานดีเด่น จากส านักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
6) ครูต้นแบบของกรมสามญัศกึษา 
7) ครูแกนน าของกรมสามญัศกึษา 

ส่วนที่ 2 ผลงานทางวชิาการ และกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการของ  
ครูพรพิมล  ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์ 

จากการศึกษาเอกสาร ผลงานทางวิชาการ ด้วยแบบวิเคราะห์ผลงานทางวิชาการ 
และการสมัภาษณ์เชิงลกึ ผู้วิจัยน าเสนอเก่ียวกับผลงานทางวิชาการ และกระบวนการสร้างสรรค์
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ผลงานทางทางวิชาการของ ครูพรพิมล  ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์ ออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านท่ี 1 
 ความเป็นมาและแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ ด้านท่ี 2 องค์ประกอบและ
ความโดดเด่นของผลงานทางวิชาการ และด้านท่ี 3 กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ  
ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

ด้านที่  1 ความเป็นมาและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน 
ทางวิชาการของครูพรพิมล  ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์ 

ครูพรพิมล  ชาญชยัเชาว์วิวฒัน์ ชอบเลน่ตุ๊กตากระดาษโดยสวมบทบาทเป็น
ครู และชอบสอนน้อง สง่ผลให้น้องสอบได้ล าดบัท่ีหนึง่ของห้อง ทา่นจึงมีความเป็นครูตัง้แตย่งัเยาว์ 
เม่ือบรรจุเข้ารับราชการครูแล้ว ท่านก็มุ่งมั่น ทุ่มเทกับการสอนอย่างสม ่าเสมอ กระทั่งเห็น
ผลสมัฤทธ์ิท่ีเกิดกับตวันกัเรียน คือ เด็กมีพฒันาการท่ีดีขึน้ตามล าดบัอยา่งเห็นได้ชัด มีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงขึน้ เม่ือเทียบกับตอนต้น ด้วยท่านมีความเช่ือว่าโครงงานวิทยาศาสตร์มี
ความส าคัญ ท าให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมให้เด็กมี
ความคิดสร้างสรรค์ และท าให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรือง  

 

“…คือสมยัเด็ก ๆ ชอบเล่นตุ๊กตากระดาษ เล่นเป็นครู จะชอบติวนอ้ง  

จนนอ้งเคา้ไดท้็อปในหอ้งอะ สอบเอ็นทรานซ์ก็เลือกครูเป็นอนัดบัตน้เลย  

แลว้ก็สอบเขา้ได้ พอมาเป็นครูนีน่ะ หลงัจากทีส่อนมา 20 กว่าปี พีก็่มองว่า  

โครงงานนีม่นัส าคญั ซ่ึงหลายโรงเรียนเลยนะ เด็กทีเ่รียนสายวิทย์นี่ 

เคา้จะจบไดต้่อเมือ่ตอ้งมีท าโครงงานงาน โครงงานวิทย์เด็กจะท าไดม้นัตอ้งมี 

การบูรณาการกนัหลายสาขาวิชานะ ถึงจะท าโครงงานออกมาได ้แล้วก็เป็นการแสดงถึง 

ความคิดสร้างสรรค์ของนกัเรียนเลยนะ ซ่ึงความคิดสร้างสรรค์อนัเนีย้ะ มนัท าให้ 

ประเทศพฒันาทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะ พวกเคร่ืองบิน พวกคอมพิวเตอร์ 

 พวกอะไรอย่างงี ้มนัก็มาจากความคิดสร้างสรรค์ทัง้นัน้น่ะ…” 

(พรพิมล  ชาญชยัเชาว์ววิฒัน์, สมัภาษณ์, 7 พฤษภาคม 2562) 

 

นอกจากนีท้่านยังมีความเช่ือว่าเด็กทุกคนมีความสามารถแตกต่างกัน  
การท าโครงงานวิทยาศาสตร์จึงเป็นการสง่เสริมให้นกัเรียนได้แสดงศกัยภาพของตนเอง อีกทัง้ยงั
สามารถบูรณาการความรู้หลาย ๆ ด้านเข้าด้วยกัน และสามารถสร้างอาชีพให้กับนกัเรียนได้อีก
ทางหนึ่ง ท่านจึงน ากระบวนท าโครงงานวิทยาศาสตร์มาบูรณาการในรายวิชาเคมีพืน้ฐาน เพราะ
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กระบวนการท่ี เกิดจาการได้ฝึกท าโครงงานวิทยาศาสตร์ นักเรียนสามารถใช้ในการคิด  
การแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวนัหรือประกอบอาชีพได้ 

 

“…เพราะฉนัน้พีเ่ลยตอ้งสอนเด็กท า 

 แลว้มนัก็แสดงศกัยภาพของเด็กดว้ยนะ เวลาใหเ้ด็กท าเนีย่  

เราจะรู้เลยว่าเด็กบางคนเรียนไม่เก่งนะ แต่ชนะโครงงานไดที้ ่1 ที ่2 อย่างเงีย้ะนะ…  

เคา้เรียนไม่เก่ง แต่ไม่ใช่หมายความว่าเคา้ไม่เก่งอะไรเลย เคา้มีศกัยภาพ 

ทางดา้นนี ้เราก็ส่งเสริมเคา้ไปตามศกัยภาพของเคา้ ใครเก่งดา้นไหน เราก็ส่งเสริมเค้าไป 

 ใหเ้คา้ไดพ้ฒันาสูงสดุตามศกัยภาพของเคา้ แล้วก็เลยคิดว่าจะเอาโครงงานเนีย่มาสอน 

ในวิชาของเรา เอากระบวนการโครงงานมาบูรณาการในวิชาของเรา กระบวนการทัง้หลายเนีย่  

ก็เอาเนือ้หารายวิชาของเราใส่เข้าไป ก็เลยมีค าว่าสอดแทรกโครงงาน จุดเร่ิมตน้คือ 

เห็นความส าคญัของโครงงาน ว่ามนัเป็นส่ิงส าคญัในการพฒันาวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยีใหเ้จริญก้าวหนา้ ซ่ึงอนันีม้นัเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของคน  

ถึงแม่เราไม่ไดส้อนในตารางสอนเรา แต่เราก็ยงัตอ้งสอนเด็กใหรู้้ถึงกระบวนการ 

ในการท าเพือ่ว่าเคา้จะสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจ าวนัเคา้ได ้เอาไปใช้ 

ในการแก้ปัญหาเคา้ได้ แล้วก็สามารถเอาไปสร้างสรรค์งาน …” 

(พรพิมล  ชาญชยัเชาว์ววิฒัน์, สมัภาษณ์, 7 พฤษภาคม 2562) 

 

ท่านได้บ่มเพาะประสบการณ์  มุ่ งมั่น ทุ่มเทในการสอนนักเรียนอย่าง
สม ่าเสมอ โดยการสอดแทรกการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ในรายวิชาท่ีสอน เพื่อให้นักเรียนได้
พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพของแต่ละคน คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาได้ และน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันหรือประกอบอาชีพได้ ท่านจึงมีความพร้อมใน  
การส่งผลงานทางวิชาการ ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูเช่ียวชาญพิเศษ โดย
ผลงานทางวิชาการท่ีทา่นสง่ขอรับการประเมินมี 2 รายการ ดงันี ้

1) ผลของการจัดการกรียนรการสอนรายวิชา ว41101 วิทยาศาสตร์
พืน้ฐาน สารและสมบัติของสาร ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยสอดแทรกกระบวนการท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ท่ีมีต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ และความคิด
สร้างสรรค์ 
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2) ผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีสอดแทรกกระบวนการท า
โครงงานวิทยาศาสตร์ เร่ือง สารและสมบติัของสาร 

ผลงานทางวิชาการทัง้ 2 รายการ ท่ีกล่าวมา มีกระบวนการพัฒนาผลงาน
ทางวิชาการคล้ายคลึงกัน ทัง้นีเ้กิดจากการทดลอง ศึกษาและพัฒนาจนเกิดองค์ความรู้ท่ีเป็น
รูปแบบการสอนแบบบูรณากระบวนการท าโครงงานวิทยาศาสตร์กบัสาระวิชาท่ีสอน แล้วถ่ายโอน
องค์ความรู้และประสบการณ์ในการจดัการเรียนรู้อยา่งตอ่เน่ือง 

ด้านที่  2 องค์ประกอบและความโดดเด่นของผลงานทางวิชาการของ 
ครูพรพิมล  ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์ 

องค์ประกอบของผลงานทางวิชาการของครูพรพิมล  ชาญชัยเชาว์
วิวัฒน์  

ท่านได้พัฒนาผลงานทางวิชาการขึน้เพื่อน าไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้
กบันกัเรียนโรงเรียนบางมด “สีสกุหวาดจวนอุปถมัภ์” แบง่ได้เป็น 2 องค์ประกอบ คือ 1) นวตักรรม
ส าหรับการจัดการเรียนรู้ และ 2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสอดแทรกระบวนการท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

องค์ประกอบที่ 1 นวตักรรมส าหรับการเรียนรู้ท่ีครูพรพิมล  ชาญชัย
เชาว์วิวฒัน์ สร้างขึน้เพื่อพฒันานกัเรียน มี 2 รายการ ดงันี ้

รายการที่  1 เอกสารประกอบการเรียนรู้รายวิชา ว41101 เคมี
พืน้ฐาน ท่ีสอดแทรกกระบวนการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยท่านได้จัดท าเอกสารประกอบ 
การสอนโดยแบ่งเป็นหน่วยครบทัง้รายวิชา มีสว่นประกอบส าคัญ คือ 1) ผังมโนทัศน์ในประจ า
หน่วยการเรียนรู้ 2) เนือ้หาสาระส าหรับการจัดการเรียนรู้รายวิชาเคมีพืน้ฐาน โดยแบ่งเป็นเร่ือง
ยอ่ย ๆ 3) กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจของนกัเรียน ได้แก่ แบบฝึกหดั แบบทดสอบ กิจกรรมชวน
คิด 4) ความรู้เก่ียวกับกระบวนการท าโครงงานวิทยาศาสตร์  และ 5) แบบฝึกหัดเก่ียวกับ
กระบวนการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 

รายการที่  2 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชา ว41101 
เคมีพืน้ฐาน ท่ีสอดแทรกกระบวนการท าโครงงานวิทยาศาสตร์  มีส่วนประกอบส าคัญ คือ  
1) หน้าเมนูหลกั ซึ่งประกอบด้วย หน่วยการเรียนรู้ กระบวนการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ ผลการ
เรียนรู้ ผังมโนทัศน์ประจ าหน่วย 2) หน่วยการเรียนรู้ มีสว่นประกอบย่อย ได้แก่ จุดประสงค์การ
เรียนรู้ เนือ้หาสาระการเรียนรู้ แบบฝึกหัด และแบบทดสอบ และ 3) กระบวนการท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ มีสว่นประกอบย่อย ได้แก่ ท่ีมาและความส าคญัของโครงงานวิทยาศาสตร์ ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แบบทดสอบเก่ียวกบัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
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นวัตกรรมการเรียนรู้ทัง้ 2 รายการ ใช้จัดการเรียนรู้ตามแผน 
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ซึ่งมีองค์ประกอบ คือ 1) บันทึกข้อความขออนุญาตใช้แผน 
การจัดการเรียนรู้ 2) ผงัมโนทศัน์ประจ าหน่วย 3) เป้าหมายการเรียนรู้ ได้แก่ มาตรฐานการเรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 4) กระบวนการเรียนรู้ ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมให้กับนกัเรียนในระดบั
เดียวกันซึ่งสอดคล้องกับแต่ละกลุม่สาระการเรียนรู้ และ 5) หลกัฐานการเรียนรู้ ได้แก่ แบบฝึกหดั 
แบบฝึกทกัษะ แบบทดสอบ แบบประเมินพฤติกรรม และ 6) บนัทกึผลการจดัการเรียนรู้ 

องค์ประกอบที่ 2 การจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสอดแทรกระบวนการ
ท าโครงงานวิทาศาสตร์ ครูพรพิมล  ชาญชัยเชาว์วิวฒัน์ ได้พฒันาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการสอดแทรกกระบวนการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ และมี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีขึน้ ซึ่งการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดแทรกกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นัน้
ประกอบด้วย 

1) การก าหนดเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้บูรณาการ เพื่อให้
นักเรียนเกิดความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้โดยสอดแทรกการท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ เพื่อกระตุ้นให้นกัเรียนเห็นความส าคญัในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 

2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียน รู้ โดย 
การสอดแทรกการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 

3) ให้นัก เรียนแบ่ งกลุ่ม  กลุ่ม ละ  4 คน  เพื่ อ ท า โครงงาน
วิทยาศาสตร์ แล้วก าหนดติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ ๆ  

4) ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนได้น าเสนอ
ผลงานท่ีเกิดจากการท าโครงงานวิทยาศาสตร์  

จากข้อมูลจากต้นแสดงให้เห็นว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย 
การสอดแทรกกระบวนการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ กระตุ้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการลงมือ
ปฏิบติั และได้แสดงความสามารถตามศกัยภาพของตนเอง 

ความโดดเด่นของผลงานทางวชิาการของครูพรพิมล  ชาญชัยเชาว์
วิวัฒน์ 

จากการศึกษา วิเคราะห์เอกสาร เอกสารประกอบการสอนและบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาเคมีพืน้ฐาน ท่ีสอดแทรกกระบวนการท าโครงงานวิยาศาสตร์ และ
รายงานผลการพัฒนาผลงานทางวิชาการของ ครูพรพิมล  ชาญชัยเชาว์วิวัฒ น์ พบว่า  
การสอดแทรกกระบวนท าโครงงานวิทยาศาสตร์ในรายวิชาท่ีสอนนัน้ สง่เสริมให้นกัเรียนได้พฒันา
ทักษะปฏิบัติ การแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์  เป็นการจัด  
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การเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ (Learning by doing) 
สามารถพฒันานกัเรียนตามศักยภาพของตนเอง และมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสงูขึน้ ส าหรับ
ความโดดเด่นของผลงานทางวิชาการท่ี ครูพรพิมล  ชาญชัยเชาว์วิวฒัน์ สร้างสรรค์ขึน้คือ การน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างสื่อนวตักรรมเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ซึ่งในยุคนัน้มี
การน าสื่อเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้น้อยมาก นอกจากนีใ้นรายงาน
ผลการวิจยัและพฒันาพบวา่ ทา่นได้รายงานผลการพฒันาโดยการศกึษาเปรียบเทียบผลท่ีเกิดจาก
การจัดการเรียนรู้ท่ีแตกตา่งกนั กลา่วคือ ศึกษาเปรียบเทียบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนละเอกสารประกอบการสอนท่ีสอดแทรกกระบวนการท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ จึงเป็นความโดดเดน่ท่ีสดุของผลงานทางวิชาการของทา่น 

ด้านที่  3 กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการของครูพรพิมล   
ชาญชัยเชาว์-วิวัฒน์  

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกและการศึกษา
เอกสารผลงานทางวิชาการ ท่ี ครูพรพิมล  ชาญชยัเชาว์วิวฒัน์ ใช้ประกอบการขอรับการประเมิน
เพื่อเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูเช่ียวชาญพิเศษ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทาง
วิชาการของท่าน โดยแบ่งได้เป็น 3 ระยะ คือ 1) ระยะสัง่สมประสบการณ์  2) ระยะพัฒนาและ
สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ และ 3) ระยะรายงานผลการพฒันา 

1. ระยะส่ังสมประสบการณ์  ครูพรพิมล  ชาญชัยเชาว์วิวัฒ น์  
เป็นบุคคลท่ีมีความมุ่งมั่นทุ่มเทในการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอดแทรกกระบวนการท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ เพื่ อ ให้นัก เรียนได้ เรียน รู้ด้วยการลงมื อปฏิบัติ  โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 
ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนเกิดทกัษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ การเป็นครูท่ีปรึกษา
โครงงานวิทยาศาสตร์ส่งผลให้ท่านได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ จากนักเรียนมากมาย ท่านจึงน าความรู้ท่ี
ได้มาใช้วางแผนเพื่อพฒันานกัเรียนในรุ่นตอ่ ๆ ไป ด้วยทา่นเป็นบุคคลท่ีมีระเบียบวินยั ท าให้ทา่นมี
ความสามารถในการเก็บรวบรวมข้อมูลนกัเรียน เอกสาร หนงัสือ หรือรายงาน ๆ ตา่งได้อย่างเป็น
ระบบ ด้วยเหตุนี ้ท่านจึงสามารถสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ แล้วน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ได้อยา่งกลมกลนื วิถีแหง่การเรียนรู้และสัง่สมประสบการณ์ของทา่นแบง่ออกเป็น 3 ด้าน คือ 

1.1 การเรียนรู้ด้วยตนเอง ท่านเป็นบุคคลท่ีมีนิสยัรักการอ่าน ชอบ
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนอง ท่านเก็บรักษาหนังสือทุกเลม่ไว้เป็นอย่างดี เพื่อน าออกมาอ่านทบทวน
หรือส าหรับค้นหาข้อมลูท่ีต้องการ  

“...พีช่อบอ่านต ารา จะเก็บไวห้มดเลยนะ ตัง้แต่ มศ.3 เก็บไวจ้นกว่ามนัจะผุ 

 ถา้เราท้ิงไปนี ่เวลาจะหาขอ้มูลทีเ่ราอยากรู้ เราจะหาที่ไหน…ตอนนัน้พีก็่อ่านเอง 
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 ท าเองหมดเลย ท าด้วยตวัเอง และท าทกุอย่างอย่างสุดฝีมือ...” 

(พรพิมล  ชาญชยัเชาว์ววิฒัน์, สมัภาษณ์, 7 พฤษภาคม 2562) 

“…ตอนจะส่ง คศ.5 พีก็่ศึกษาเกณฑ์เอง ศึกษาจากทีเ่ค้าใหม้า 

ตอนทีเ่คา้ประชุมครูนัน่แหล่ะ แลว้เราก็ท าตามนัน้ ตามเกณฑ์…” 

(พรพิมล  ชาญชยัเชาว์ววิฒัน์, สมัภาษณ์, 7 พฤษภาคม 2562) 

 

1.2 การเรียนรู้จากบุคคล ครูพรพิมล  ชาญชัยเชาว์วิวฒัน์ ได้รับ
โอกาสเข้าไปเรียนรู้กับครูต้นแบบ ด้านการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ได้พัฒนา
และสร้างสรรค์บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีสอดแทรกกระบวนการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 
โดยมีครูต้นแบบเป็นผู้ ให้ค าแนะน าและประเมินติดตามผลเป็นระยะ ๆ อีกทัง้ยังได้เรียนรู้จาก
นกัเรียนผา่นการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาสาสตร์  
 

“…พีจ่ะเล่าให้ฟงั หนูรู้จกัครูตน้แบบมัย้…พีเ่รียนเร่ืองการท าบทเรียนคอมพิวเตอร์ 

จากครูตน้แบบ…แลว้เค้าก็มาติดตามนะ ตัง้ 3 ปีแหน่ะ นีแ่หล่ะคือทีม่าของผลงาน…” 

(พรพิมล  ชาญชยัเชาว์ววิฒัน์, สมัภาษณ์, 7 พฤษภาคม 2562) 

“…เราก็เรียนรู้ไปกบัเด็ก ๆ นัน่แหล่ะ อะไรทีเ่คา้ไม่รู้ เราก็บอก  

ถา้เราไม่รู้เราก็ตอ้งหาขอ้มูล ไม่ก็บอกแหล่งเรียนรู้ทีคิ่ดว่าจะหาค าตอบได…้ 

ท าโครงงานนีไ่ดเ้รียนรู้อะไรหลายอย่างนะ เด็กบางคนเรียนไม่เก่ง  

แต่เคา้ท าเก่ง ก็ประสบความส าเร็จได…้เคา้ไม่เก่ง แต่ชนะโครงงาน 

 แค่นีก็้เป็นความภาคภูมิใจของเค้าแลว้… บางคนเอาความรู้จากการท าโครงงาน 

ไปประกอบอาชีพไดเ้ลยนะ…” 

(พรพิมล  ชาญชยัเชาว์ววิฒัน์, สมัภาษณ์, 7 พฤษภาคม 2562) 

 

นอกจากนีเ้ม่ือครัง้ท่ีท่านศึกษาต่อระดับปริญญาโท ท่านยังได้เรียนรู้
ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ สาขาการศึกษาวิทยาศาสตร์ (เคมี) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และ
ได้รับทนุโครงการ RECSAM เข้ารับการอบรมเก่ียวกบัการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิส 
ปีนงั ประเทศมาเลเซีย ด้วยประสบการณ์สอนอนัยาวนานผนวกกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง และจาก
บุคคลต้นแบบ สง่ผลให้ท่านประสบความส าเร็จในการพฒันาและสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการซึ่ง
น าไปสูว่ิทยฐานะครูเช่ียวชาญพิเศษ  
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2. ระยะพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ ในการสร้างสรรค์
ผลงานทางวิชาการ ครูพรพิมล  ชาญชยัเชาว์วิวฒัน์ ท่านมีแรงบนัดาลใจมาจากความต้องการให้
นกัเรียนสามารถพฒันาตนเองตามศักยภาพของตน ผสานกับท่านตระหนกัถึงความส าคญัของ  
การท าโครงงานวิยาศาสตร์ ท่านจึงสอดแทรกกระบวนการท าโครงงานไว้ในบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนและเอกสารประกอบการสอน รายวิชาเคมีพืน้ฐาน ซึง่มี 5 ขัน้ตอน ดงันี ้

1. การตระหนักและเห็นความส าคัญของการท าโครงงาน  ท่านเห็น
ความส าคญัของการจัดการเรียนรู้โดยการท าโครงงาน ท่านจึงสอดแทรกกระบวนการท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและเอกสารประกอบการสอน รายวิชาเคมีพืน้ฐาน 

 
 “…โครงงานวิทยาศาสตร์นี่ส าคญันะ…พีจึ่งเอากระบวนการท าโครงงาน

วิทยาศาสตร์มาสอนแทรกไว้ในเอกสารประกอบการสอน… ท าเป็นเล่ม ๆ เลยนะ 
 แลว้ก็เอาไปสอนเด็ก…ผลสมัฤทธ์ิก็สูงข้ึนกว่าตอนแรกเยอะเลย พอเป็นอย่างนีพี้ก็่

เลยท ามาตลอด…เด็กบางคนเรียนไม่เก่ง แต่เคา้ท าโครงงานได ้เค้าก็เกิดความภาคภูมิใจ 
 บางคนก็เอาไปประกอบอาชีพได ้พีว่่ามนัส าคญั… ” 

(พรพิมล  ชาญชยัเชาว์ววิฒัน์, สมัภาษณ์, 7 พฤษภาคม 2562) 

“ CAI ทีส่อดแทรกกระบวนการท าโครงงาน พีส่อดแทรกเป็นบางเร่ืองนะ 

 ไม่ไดท้ าทัง้หมด เพราะบางเร่ืองก็ท าไม่ได…้ก็ไดค้ าแนะน าจากครูตน้แบบ 

 ทีเ่ป็น คศ.4 นัน่แหล่ะคอยแนะน า…” 

(พรพิมล  ชาญชยัเชาว์ววิฒัน์, สมัภาษณ์, 7 พฤษภาคม 2562) 

 
2.1 การสร้างสรรค์ส่ือการเรียนรู้ ท่านจัดท าเอกสารประกอบ 

การสอนและบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) โดยสอดแทรกกระบวนการท าโครงงาน  
 

“…อนันีเ้ร่ิมท าตัง้แต่ปี 45 ก็ท าไปเร่ือย พีก็่ไม่ค่อยรู้คอมฯ สมยัก่อนมนัยงัไม่มี
โปรแกรมส าเสร็จรูปเหมือนเดียวนี ้ก็ยากอยู่นะ… แต่พอเอาไปใช้มนัก็ดี… 

ส่วนเอกสารประกอบการสอนนีจ่ะสอดแทรกเยอะหน่อย เราถนดัไง ” 
(พรพิมล  ชาญชยัเชาว์ววิฒัน์, สมัภาษณ์, 7 พฤษภาคม 2562) 

 
2.3 การทดลองใช้ส่ือการเรียนรู้ ท่านออกแบบการจัดการเรียนรู้

โดยการใช้สื่อนวตักรรมท่ีสอดแทรกกระบวนการท าโครงงาน มาใช้ในการสอนวิชาเคมีพืน้ฐาน  
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และให้นกัเรียนท าโครงงานนอกเวลาเรียน แล้วท่านก็คอยให้การปรึกษา แล้วให้นักเรียนน าเสนอ
โครงงานในรูปแบบของการประกวดโครงงาน 
 

“…ทีโ่รงเรียนมีวิชาโครงงานนะ พีไ่ม่ไดส้อน พีก็่เลยเอากระบวนการท าโครงงาน 
มาสอดแทรกไวใ้นวิชาของพี ่แลว้ก็ใหเ้ด็กมาท าตอนเลิกเรียน…” 
 (พรพมิล  ชาญชยัเชาว์ววิฒัน์, สมัภาษณ์, 7 พฤษภาคม 2562) 

 “…พอเสร็จแลว้ก็ใหน้กัเรียนมาน าเสนอ มาประกวดกนั แลว้ก็ใหร้างวลักนัไป 
…ใครไดร้างวลัชนะเลิศก็เป็นตวัแทนโรงเรียนไปแข่งต่อ…” 

(พรพิมล  ชาญชยัเชาว์ววิฒัน์, สมัภาษณ์, 7 พฤษภาคม 2562) 

 
2.4 การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ ท่านเป็นคนท่ีมีนิสยัรักข้อมูล รัก

เอกสาร และเห็นคุณค่าของเอกสาร ท่านจึงน าข้อมูลท่ีได้จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ไม่ว่าจะ
เป็น เอกสารประกอบการสอน แบบฝึกหัด ข้อมูลท่ีนักเรียนเขียน บันทึกหลังการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอน มาเก็บรวบรวมไว้อยา่งเป็นระบบในรูปแบบของแฟม้สะสมงาน 

 
“…พีจ่ะเก็บไวห้มดเลยนะ เป็นแฟม้ ๆ แลว้เราก็เอามาดูว่านกัเรียนเขียนอะไร  

แลว้เก็บขอ้มูลไว้ปรบัปรุงครัง้ต่อไป…” 
(พรพิมล  ชาญชยัเชาว์ววิฒัน์, สมัภาษณ์, 7 พฤษภาคม 2562) 

 
2.5 การปรับปรุงและพัฒนา เป็นการน าผลการจัดการเรียนรู้หรือ

ปัญหาท่ีพบระหว่างการจัดการเรียนรู้มาวิเคราะห์เพื่อค้นหาแนวทางในการพฒันาหรือวางแผนใน
การแก้ไขปัญหาในปีตอ่ไป 

 
“…การสอนโครงงานนีปั่ญหามนัเยอะ เราก็ตอ้งเก็บขอ้มูลไว้ ปีต่อไปจะตอ้งไม่เกิด
ปัญหาแบบนีอี้ก…อย่างตวัเราก็เหมือนกนั กลบับ้านค ่ามืด โดนกระฉากกระเป๋า  

เราก็ตอ้งกลบัใหเ้ร็วข้ึนถูกป่ะ…แต่ก็โดนกระฉากอีก (หวัเราะ) … 
 เป็นสองรอบ.. ดงันัน้ขอ้มูลนกัเรียนเก็บใหดี้ เราจะไดแ้ก้ปัญหาใหถู้กจุด…” 

(พรพิมล  ชาญชยัเชาว์ววิฒัน์, สมัภาษณ์, 7 พฤษภาคม 2562) 
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“…นกัเรียนจะเป็นคนบอกเราเองว่าเราตอ้งปรบัปรุงตรงไหน บางทีเค้าไม่ได้ 
บอกเราตรง ๆ เราตอ้งคอยสงัเกต หรือไม่ก็ใหน้กัเรียนเขียนใส่กระดาษไว้ 

 แลว้เราก็เอาขอ้มูลนีเ้ก็บไว้ปรบัปรุง” 
(พรพิมล  ชาญชยัเชาว์ววิฒัน์, สมัภาษณ์, 7 พฤษภาคม 2562) 

 
3. ระยะรายงานผล หลงัจากท่ีท่านได้พัฒนาการจัดการเรียนรู้จนได้

วิธีการจัดการเรียนรู้ท่ีเป็นเลิศแล้ว ท่านจึงจัดท ารายงานผลการพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงาน  
ทางวิชาการ โดยมีขัน้ตอนดงันี ้ 

3.1 การศึกษาเอกสารเก่ียวกับการประเมิน เป็นการศึกษาข้อมูล
เก่ียวกับการประเมินวิทยฐานะครูเช่ียวชาญพิเศษและการเขียนรายงานการวิจัยในชัน้เรียน เม่ือ
ท่านทราบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู สามารถเลื่อนวิทยฐานะได้
สงูสดุคือ ครูเช่ียวชาญพิเศษ ท่านจึงศึกษาระเบียบวิธีการและเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะด้วย
ตนเอง ส าหรับการเขียนรายงานการวิจัยในชัน้เรียนนัน้ ทา่นเรียนรู้จากการศกึษาในระดบัปริญญา
โทผนวกกบัการศกึษาเอกสาร 
 

“…ตอนนัน้ประชุม เค้าแจกเอกสารประประเมินวิทยฐานะแบบใหม่…พีคิ่ดว่า 

 เราก็มีงานนะ และพีก็่อยากรู้ว่า คณะกรรมการประเมินจะประเมินให้พีอ่ยู่ในระดบัไหน 

 ก็เลยลองดู…” 

(พรพิมล  ชาญชยัเชาว์ววิฒัน์, สมัภาษณ์, 7 พฤษภาคม 2562) 

“…วิจยัหรอ วิชาพวกนีพี้ไ่ด ้4 หมด ไม่ง ัน้จะไดเ้กียรตินิยมหรอ... 

พีว่่ามนัก็มีส่วนท าให้พีเ่ขียนรายงานไดดี้นะ…เราเองก็ต้องศึกษาหาขอ้มูลใหม่ ๆ  

อยู่ตลอด จะไดท้นัสมยัทนัเหตกุารณ์…” 

(พรพิมล  ชาญชยัเชาว์ววิฒัน์, สมัภาษณ์, 7 พฤษภาคม 2562) 

 

3.2 การจัดเตรียมข้อมูล ท่านน าข้อมูลท่ีทา่นได้เก็บรวบรวมไว้ มา
วิเคราะห์ แล้วจดักลุม่ข้อมลู เพื่อใช้เป็นกรอบในการเขียนรายงานผลการพฒันาผลงานวิชาการ  
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“…โอ้ ขอ้มูลทีพี่เ่ก็บไวมี้เยอะมาก ตอ้งเอาออกมาแยก  

ว่าเราจะใช้อนัไหนประกอบการเขียนรายงาน…นีโ่ชคดีนะทีพี่เ่ป็นคนรกัเอกสาร 

 ไม่ง ัน้นโยบาย 5ส คงเอาเอกสารพีไ่ปหมดแลว้ (หวัเราะ)…” 

พรพมิล  ชาญชยัเชาว์ววิฒัน์, สมัภาษณ์, 7 พฤษภาคม 2562) 

 

3.3 การเขียนรายงานในรูปแบบของรายงานการวิจัย ท่านใช้ผล
ท่ีเกิดจากการเรียนรู้มาเป็นกรอบแนวคิดในการเขียนรายงานการวิจยั แล้วเขียนรายงานผลงานทาง
วิชาการโดยใช้ระเบียบวิธีวิจยัทางการศกึษาท่ีถกูต้องตามหลกัวิชาการ 
 

“…พีเ่อาขอ้มูลทีเ่ก็บไวม้าเขียน…รายงานนีต่อ้งตอ้งเต็มรูปแบบนะ แบบวิทยานิพนธ์น่ะ 

…ตอ้งหาคณุภาพของเคร่ืองมือดว้ย ท าหมดอ่ะ… ทีส่ าคญัหา้มพิมพ์ผิดเลย…” 

พรพมิล  ชาญชยัเชาว์ววิฒัน์, สมัภาษณ์, 7 พฤษภาคม 2562) 

 

ข้อมลูข้างต้นแสดงให้เห็นว่า กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการของ 
ครูพรพิมล  ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์ มี 3 ระยะ คือ 1) ระยะสัง่สมประสบการณ์เป็นการเรียนรู้จาก 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้จากบุคคล การอบรมโครงการ RECSAM และการศึกษาต่อระดบั
ป ริญญาโท ท่าน มีกระบวนการพัฒ นาและส ร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ 5 ขัน้  คือ  
(1) การตระหนักและเห็นความส าคัญของการท าโครงงาน (2) การสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้  
(3) การทดลองใช้สื่อการเรียนรู้ (4) การจดัเก็บข้อมูลสารสนเทศ และ (5) การปรับปรุงและพฒันา 
และ 3) ระยะรายงานผลการพัฒนา มี  3 ขัน้ คือ (1) การศึกษาข้อมูลเก่ียวกับการประเมิน  
(2) การจดัเตรียมข้อมลู (3) การเขียนรายงานในรูปแบบรายงานการวิจยั ดงัภาพประกอบ 4 
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ภาพประกอบ 4 กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการของครูพรพิมล  ชาญชยัเชาว์ววิฒัน์ 
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ส่วนที่ 3 ความหมายและคุณค่าของครูเช่ียวชาญพิเศษ และคุณลักษณะส าคัญของ 
ครูพรพิมล  ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์ 

การให้ความหมาย คุณคา่ ของครูเช่ียวชาญพิเศษในทศันะของ ครูพรพิมล  ชาญชยั-
เชาว์วิวัฒน์ การวิเคราะห์ และสงัเคราะห์คุณลกัษณะส าคัญ ผู้ วิจัยน าเสนอออกเป็น 2 ข้อ คือ  
1) ความหมายและคณุคา่ของวิทยฐานะครูเช่ียวชาญพิเศษในทศันะของ ครูพรพิมล  ชาญชัยเชาว์
วิวัฒน์ และ 2) การวิเคราะห์และสงัเคราะห์คุณลกัษณะส าคัญของ ครูพรพิมล  ชาญชัยเชาว์
วิวฒัน์ 

1. ความหมายและคุณค่าของวิทยฐานะครูเช่ียวชาญพิเศษ 
ส าหรับความหมายของครูเช่ียวชาญพิเศษในทศันะของ ครูพรพิมล ชาญชยั

เชาว์วิวฒัน์ คือ ต้องเป็นคนท่ีรักและศรัทธาในวิชาชีพครู รู้หน้าท่ีของตนเองอยา่งถ่องแท้ มีความรู้
และความเช่ียวชาญด้านเนือ้หา   และต้องเสยีสละทัง้ด้านก าลงักาย เวลา ทนุทรัพย์ และทุม่เทใน 
การปฏิบติัหน้าท่ีครูอยา่งเต็มก าลงัความสามารถ  
 

“…ตอ้งเป็นครูทีร่กัในอาชีพครู แลว้ก็จะตอ้งมีความทุ่มเทใหก้บังานในอาชีพ  
ตอ้งมีความรู้ในหนา้ทีข่องเราเนีย่อย่างถ่องแท ้เพราะมีค าว่าเชี่ยวชาญนิ  

แลว้พิเศษดว้ย แล้วก็จะตอ้งเสียสละใหก้บังานในหนา้ที่เราดว้ย  
ไม่ว่าจะเป็นเงินทอง เป็นเวลา เป็นความคิด เราจะตอ้งเสียสละและทุ่มเท 

ใหก้บัค าว่าครูเชี่ยวชาญพิเศษในหน้าทีข่องเราให้ได ้ก็คือหนา้ทีค่รูนีแ่หล่ะน่ะ 
 ก็มีค าว่าเชี่ยวชาญก็ตอ้งมีความรู้อย่างถ่องแทใ้นงานของเรา…” 
(พรพิมล  ชาญชยัเชาว์ววิฒัน์, สมัภาษณ์, 7 พฤษภาคม 2562) 

 
ครูพรพิมล  ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์ มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งท่ีได้เลื่อน 

วิทยฐานะเป็นครูเช่ียวชาญพิเศษ เพราะถือวา่เป็นรางวลัท่ีสงูสดุในชีวิต นอกจากจะเป็นต าแหนง่ท่ี
สูงสุดในวิชาชีพค รูแล้ว  ยังเป็นต าแหน่งท่ี มีพระบรมราชการโปรดเกล้าฯ  แต่งตั ง้จาก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั สง่ผลให้ท่านเป็นบุคคลท่ีมีช่ือเสียงและได้รับเชิญไปเป็นวิทยากร
ด้านการจัดการเรียนรู้โดยสอดแทรกกระบวนการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ และเป็นผู้ เช่ียวชาญ
สาขาการสอนเคมี แตอ่ย่างไรก็ตาม วิทยฐานะครูเช่ียวชาญพิเศษไม่ใช่เป้าหมายสงูสดุ แตก่ารได้
พฒันานกัเรียนให้สามารถพฒันาตนเองตามศกัยภาพคือเป้าหมายท่ีท่านมุ่งมั่น ทุม่เท ตลอดชีวิต
ความเป็นครู ด้วยท่านมีความเช่ือว่า กระบวนการท าโครงงานวิทยาศาสตร์นัน้เป็นสิ่งท่ีนักเรียน
สามารถน าไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ และการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ยงัมีสว่นส าคญัต่อ
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กระบวนการคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ท าให้ประเทศชาติพฒันา  
 

“…เป็นรางวลัสูงสดุในการเป็นครูแลว้แหล่ะ ในหลวงทรงแต่งตัง้ ใครจะไม่ภูมิใจ  
คณุค่าของมนัก็คือ อนันีม้นัก็เป็นรางวลัอ่ะนะ มนัเป็นรางวลัสูงสุดส าหรับผูป้ระกอบอาชีพครู 

 เป็นรางวลัสูงสดุแลว้แหล่ะ แต่พีว่่าใคร ๆ ก็สามารถเป็นไดน้ะ ตอนนัน้ก็รู้สึกว่า  
คนนีก็้มาสมัภาษณ์ คนนัน้ก็มาสมัภาษณ์ คนโนน้ก็มาสมัภาษณ์ คนนีก็้เชิญไปพดู  

คนโนน้ก็เชิญไปพดู อะไรอย่างเงีย้ะ เยอะแยะไปหมดเลย (หวัเราะ) คือมีคนรู้จกัมากข้ึน 
 แลว้ก็มีคนมาขอค าปรึกษาน่ะ และพีก็่มีความเชื่อว่า ถ้าเราท าดีแลว้เนีย่  
เราก็จะไดร้บัผลดีตอบ มีคนมาสอบถามมากข้ึน แต่ว่างานการสอน ชีวิต 

การท างาน เราก็ยงัรกัในงาน เราก็ยงัทุ่มเทเหมือนเดิม เพราะว่ามนัเป็นอุปนิสยัของเรา  
เพราะว่าท าแต่งาน (หวัเราะ) …”  

(พรพิมล  ชาญชยัเชาว์ววิฒัน์, สมัภาษณ์, 7 พฤษภาคม 2562) 
“…ตอนทีไ่ดใ้หม่ๆ ก็จะมี ศูนย์ส าหรบัครูอะไรอย่างเงีย้ะ ก็จะมาแบบ 

ใหเ้ราสร้างเครือข่าย ขยายเครือข่าย โรงเรียนในระแวกเนีย้ มาเป็นเครือข่าย  
มาอบรมกนัมาประชุมกนั ใหเ้ราเป็นคนดูแลจ่ะ แต่พีก็่โอเคนะ  

เพราะพีบ่อกตวัเองเสมอว่า จงเป็นผู้ใหม้ากกว่าการเป็นผูร้บัเพราะว่าการใหเ้นีย้ะ  
มนัท าให้ผูใ้หมี้ความสขุ และผูร้บัก็มีความสขุด้วย …” 

(พรพิมล  ชาญชยัเชาว์ววิฒัน์, สมัภาษณ์, 7 พฤษภาคม 2562) 
“…เราไม่ไดคิ้ดว่า เออ เราจะท าเพือ่รางวลั แต่อนันีเ้ราอยากใหเ้คา้ประเมินดูว่าการท างาน 

แบบเราเนีย่เคา้จะให้เราอยู่ระดบัไหน เราก็อยากใหเ้คา้ประเมินดูว่า…  
งานเราก็มีอยู่ลองประเมินดู มนัก็เป็นผลพลอยได้ เป็นรางวลัชีวิตของเรานะ 

 เพราะจริง ๆ แลว้พีม่องผลทีจ่ะเกิดข้ึนกบัตวัเด็กมากกว่า…” 
(พรพิมล  ชาญชยัเชาว์ววิฒัน์, สมัภาษณ์, 7 พฤษภาคม 2562) 

 

ข้อ 2 คุณลักษณะส าคัญของครูพรพิมล  ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์ 
จากการสงัเกตและสมัภาษณ์เชิงลกึ ครูพรพิมล  ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์ และ

กลุม่ผู้ ให้ข้อมูลรอง จ านวน 9 คน  ผู้วิจัยได้วิเคราะห์คุณลกัษณะส าคญัของ ครูพรพิมล  ชาญชัย
เชาว์วิวฒัน์ ได้ดงันี ้

1) เห็นคุณค่าของข้อมูลสารสนเทศ ท่านเป็นท่ีให้ความส าคัญกับ
เอกสาร ตระหนักในคุณค่าของข้อมูลต่าง ๆ ทัง้ท่ีเกิดจากการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
การสงัเกต โดยเฉพาะข้อมูลเก่ียวกับนกัเรียน มีความสามารถในการรวบรวมเอกสาร หลกัฐาน 
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ข้อมูลท่ีเกิดจากการจัดการเรียนการสอน เอกสารงานสอน ผลงานทางวิชาการ และจัดเก็บไว้ได้
อยา่งเป็นระบบ และสามารถน าข้อมลูตา่ง ๆ ออกมาใช้ได้เม่ือต้องการ 

 
“…อย่างพีน่ะ มีนิสยัอีกอย่างก็คือ ในกรณีพวกเอกสารพวกหนงัสืออะไรอย่างนีน้ะ  

จะเป็นคนทีร่กัหนงัสือมาก ไม่ว่าจะเป็นเลชเชอร์ไม่ว่าจะเป็นหนงัสือนีน่ะ  
สมยัพีท่ างาน ยงัเก็บไวอ้ยู่เลย เพราะเป็นคนรกัเอกสารรกัหนงัสือมาก เพราะมีความรู้สึกว่า 

หนงัสือพวกเนีย้ะ เมือ่เวลามนัผ่านไป เราจะไปหามนัไม่ไดแ้ล้ว เพราะเวลามนัเปลีย่นไป  
มนัมีค่ามาก มีค่ามากกว่าเงินอีก เพราะฉะนัน้จะเก็บมนัไวต้ลอดเลยนะ จนมนัเก่า  
จนมนัเป่ือย จบัแลว้เป็นยุ่ยเลยเพราะมนัเป็นกระดาษใช่มัย้ เนีย่จะเก็บไว้ตลอดเลย  

เพราะฉะนัน้เนีย่เวลาท างาน เอกสารของเรา เราตอ้งเก็บไว ้แลว้พีก็่จะมีเป็นแฟม้ของพี่ 
เก็บไวเ้ป็นระเบียบ อย่างสมมติุว่าเรามีปัญหาเกี่ยวกบัเร่ืองเนีย้ะ เราสามารถไปเปิดดูได ้ 

เพราะคนเราสมองมนัจ าไดไ้ม่หมดหรอก ถูกมัย้ เราสามารถไปเปิดไดไ้ปคน้ได้ 
 ถา้สมมติุเราท้ิงมนัไปแลว้น่ะ มนัก็จะหาอะไรไม่ไดอี้กแลว้ เออ แล้วสมยัก่อนนีน่ะ 
เวลาท างานนะ ไม่เหมือนสมยันีมี้ในคอมฯ ยงัหาไดน้ะ แตพ่อเคร่ืองเสียก็จบอ่ะนะ  

แต่เอกสารสามารถหยิบออกมาใหเ้คา้ดูไดเ้ลย…อย่างเคา้พดูถึงอะไร  
เราก็หยิบมาใหเ้คา้ดูได ้ไม่มีปัญหา อือ บางคน 5ส นีห่ายหมดเลยทัง้โต๊ะ  

หายไปหมด เอ้อ …”  
(พรพิมล  ชาญชยัเชาว์ววิฒัน์, สมัภาษณ์, 7 พฤษภาคม 2562) 

“…เคา้เป็นคนทีเ่ป๊ะมาก เอกสารนะจะเก็บไวเ้ป็นแฟม้ ๆ ใส่ตูล็้อคกุญแจไวเ้ป็นอย่างดี  
เคา้เก็บทกุอย่างอ่ะ แมก้ระทัง่เศษกระดาษทีเ่ด็กเขียนอะไรไวเ้คา้ก็ยงัเก็บ…” 

(ครู A โรงเรียนบางมด “สีสกุหวาดจวนอปุถมัภ์”, สมัภาษณ์, 23 เมษายน 2562) 
“…อาจารย์แกเป็นคนเก็บขอ้มูลดีมาก ตอนทีพี่ไ่ปขอดูแฟม้นะ ตอนนัน้พีจ่ะประเมิน 

ช านาญการพิเศษ แกจดัไวเ้ป็นล็อค ๆ เลย เยอะแยะไปหมด ไม่รู้จะดูอะไร  
พีว่่าแกเป็นตวัอย่างดา้นการจดัแฟ้มประเมินเลยนะ เก่งมาก…” 

(ครู B โรงเรียนบางมด “สีสกุหวาดจวนอปุถมัภ์”, สมัภาษณ์, 23 เมษายน 2562) 
“…เจ้แกเก่ง ท ารายงานอะไรก็ดี มีช่วงนึง มีการประเมินภายนอก ผอ.ใหท้กุคนเอาแฟ้ม 

ไปวาง ปรากฏว่าเหลือโต๊ะนึง เย็นแลว้ก็ไม่เอามาวาง พอเช้ามานีข่องเต็มโต๊ะเลย  
ผูห้ญิงคนนีเ้คา้เก่ง พีย่อมรบัเลย” 

(ครู C โรงเรียนบางมด “สีสกุหวาดจวนอปุถัมภ์”, สมัภาษณ์, 23 เมษายน 2562) 
“…พีเ่คา้เก่งมาก พีเ่องก็ไดดู้แฟ้มเคา้นีแ่หล่ะ ตอนทีป่ระเมิน คศ.3 เค้าก็ใหค้ าแนะน าดีนะ 

 แฟ้มนีเ่ต็มตู้ไปหมด แต่แกจ าไดห้มดเลยแฟม้ไหนคืออะไร ความจ าดีมาก…” 
(ครู D โรงเรียนบางมด “สีสกุหวาดจวนอปุถัมภ์”, สมัภาษณ์, 30 เมษายน 2562) 

“…แกรกัแฟม้แกมาก ตอนแกเกษียณแกก็หอบกลบับา้นไปหมดเลยนะ จ าได้ว่าแกเป็น 
หวัหนา้งานเศรษฐกิจพอเพียง ตอนกรรมการมาประเมินนีคื่อขอ้มูลหลกัฐานเพียบ  
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ตอนนัน้รู้สึกจะไดร้างวลัดว้ยนะ แกเก่งจริง ๆ...” 
(ครู E โรงเรียนบางมด “สีสกุหวาดจวนอปุถัมภ์”, สมัภาษณ์, 30 เมษายน 2562) 

“…ของแกเยอะ เต็มตูเ้ลย ใส่ตูล็้อกกุญแจไว ้แต่ถา้ไปขอแกดู แกก็ใหดู้นะ  
แต่ไม่รู้จะดูอะไร แฟ้มอะไรต่อมิอะไรเต็มไปหมด…” 

(ครู D โรงเรียนบางมด “สีสกุหวาดจวนอปุถัมภ์”, สมัภาษณ์, 30 เมษายน 2562) 
“…เป็นคนทีล่ะเอียด จะเก็บผลงานเด็ก เก็บแฟ้ม เก็บช้ินงานไวท้กุอย่างนะคะ…” 

 …เพราะมนัคือศกัด์ิศรีของโรงเรียน หนา้ตาของโรงเรียน หลกัฐานนีเ่พียบ พร้อม ตีไม่แตก 
 เคา้เรียกว่าจบัผิดไม่ไดเ้ลย อาจารย์เก็บทกุงาน แม้แต่เศษกระดาษที่ใหเ้ด็กเขียนอะไรๆ  
อาจารย์เก็บหมดเลย ทกุอย่าง ละเอียด คือตีโจทย์แตก เคา้ใจค าว่าตีโจทย์แตกมัย้คะ  

สมมติุว่าโจทย์ขอ้นีค้ะแนนเต็ม 10 ก็ให้มนัได ้10 อ่ะ ใหม้นัไดส้มกะคะแนน…” 
(รองผู้อ านวยการโรงเรียนบางมด “สีสกุหวาดจวนอปุถัมภ์”, สมัภาษณ์, 30 เมษายน 2562) 

 

2) มีความมุ่ งมั่ น  ทุ่ มเท ในการในการท างาน  ท่านเป็นคนท่ีมี 
ความมุ่งมั่นในท างาน ทัง้ด้านการปฏิบัติงานราชาการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มุ่งมั่น ทุ่มเท 
เสียสละทัง้แรงกาย แรงใจ ทุนทรัพย์ เพื่อพัฒนาการสอน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนได้
พฒันาตนเองอยา่งเต็มศกัยภาพ  

 
“…คือเวลาใหเ้ด็กท าโครงงานเนีย่ เราตอ้งดูแลเคา้ ซ่ึงในทีนี่บ้างทีนีน่ะ คือโครงงาน 

มนัตอ้งใช้เวลาเยอะนะ บางทีพีต่อ้งอยู่กบัเด็กถึง 4 ทุ่ม 5 ทุ่ม นะ…  
ก็มวัแต่ก้มหนา้ก้มตาท างาน แล้วก็ในทีนี่เ้นีย้ะ คือโครงงานตอ้งท านอกเวลา  

เพราะมนัไม่มีในตารางสอนของเรา ใช่มัย้ แลว้เราก็ตอ้งแบบเนีย้ะ 
 เราก็ตอ้งกลบับ้านดึก ๆ มืดค ่า แลว้ก็ไดร้บับาดเจ็บเงี้ยะเงยหนา้ข้ึนมา  

เอ้าตาย ตกรุ่นไปแล้ว (หวัเราะ) …” 
(พรพิมล  ชาญชยัเชาว์ววิฒัน์, สมัภาษณ์, 7 พฤษภาคม 2562) 

 “…การจะได้เช่ียวชาญพเิศษ จะต้องมุง่มัน่ แน่วแน่ เก็บงานละเอียด ใส่ใจ…” 
(ครู E โรงเรียนบางมด “สีสกุหวาดจวนอปุถัมภ์”, สมัภาษณ์, 30 เมษายน 2562) 

“…ท่านชอบท างานทีโ่รงเรียน กลบับา้นดึก เดินกลบับ้าน ดว้ยความสมถะ เลยไดซื้้อรถ  
จนมีอยู่ครัง้นึงโดนฉกกระเป๋า ถูกตีขอ้มือ กระเป๋าหลดุ…” 

(รองผู้อ านวยการโรงเรียนบางมด “สีสกุหวาดจวนอปุถัมภ์”, สมัภาษณ์, 30 เมษายน 2562) 
“…ทีส่มัผสัไดก็้คือ อาจารย์ขยนั มากแลว้ก็ทุ่มเทมากนะคะ ทุ่มเทกบัการท างานมาก ๆ 

 ตลอดเวลา เหมือนอาจารย์แทบจะไม่ท าอย่างอื่นเลย นอกจากงาน นึกถึงการสอนตลอดเวลา  
ว่า อาจารย์ทุ่มเวลาใหเ้กินร้อยเปอร์เซ็นต์ทกุวนั กลบัเย็น 3 ทุ่ม 4 ทุ่ม อะไรอย่างเงีย้ะ… 
 เออ ทกุ ๆ วนั แลว้ก็ตอนนัน้ครูยงัเด็กอยู่เลย มาท างานใหม่ๆ มัง้ จบ ป.เอก มาใหม่ๆ  
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แลว้ก็เชิญอาจารย์มาแลว้ก็ อาจารย์ผูใ้หญ่มานัง่ฟงัดว้ย แลว้อาจารย์พวกผู้ใหญ่บอกว่า 
 โอ๋ อนันีอ้าจารย์ทุ่มเทกบังานมากเกินไป ส่วนอาจารย์มองว่า ขยนัดี ทุ่มเท อะไรอย่างเงีย้ะ  

แต่บางมุมมองก็เป็นครูคนแก่กะ … โอ๋ อาจารย์มีชีวิตสมดลุรึป่าว ทีอ่าจารย์ผูใ้หญ่เคา้ถาม…” 
(อาจารย์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, สมัภาษณ์, 10 พฤษภาคม 2562) 

“…อาจารย์สอนดีค่ะ ใหท้ าโน่นนีน่ ัน่ตลอด และตอนที่ท าโครงงานนะคะ  
เล่มนีแ่ก้แลว้แก้อีกอาจารย์ก็อยู่ดว้ยตลอด ช่วงนัน้กลบับา้นมืด  

แต่อาจารย์จะกลบัหลงัจากพวกเรากลบัไปแลว้ จนมีช่วงนึงแกโดนฉกกระเป๋า…” 
(ลกูศษิย์ ครูพรพมิล  ชาญชยัเชาว์ววิฒัน์, สมัภาษณ์, 12 พฤษภาคม 2562) 
“…อาจารย์เคา้ใหท้ างานเยอะมาก และตอนทีจ่ะมีงานวนัวิทยาศาสตร์นะ  

กลบับา้นนี่ 3 ทุ่ม 4 ทุ่ม อาจารย์ก็อยู่ดว้ย ท าโน่นท านี่อะไรของเคา้ไป  
ไม่รู้อะไรเยอะแยะเต็มตูไ้ปหมด แต่ก็ไดอ้ะไรจากอาจารย์เยอะ อาจารย์ขยนัมาก 

 ไม่เคยเห็นเคา้ว่างเลย ไม่รู้มีเวลาคยุกบัคนอื่นบา้งรึเปล่า…” 
(ลกูศษิย์ ครูพรพมิล  ชาญชยัเชาว์ววิฒัน์, สมัภาษณ์, 12 พฤษภาคม 2562) 
“…พีไ่ม่ค่อยไดค้ยุกบัแกหรอกนะ ไม่ค่อยจะไดเ้จอ แกก็ท างานอยู่หอ้งแก 

 ไม่ค่อยออกไปไหน ไปก็คือไปเป็นวิทยากรนอกโรงเรียนเลย  
แกชอบท างานดึก ๆ ดืน่ ๆ ท าแต่งาน จนไม่มีเวลาคยุกบัคนอื่น…” 

(ครู D โรงเรียนบางมด “สีสกุหวาดจวนอปุถัมภ์”, สมัภาษณ์, 30 เมษายน 2562) 

 
3) ใฝ่เรียนรู้ ทา่นเป็นคนท่ีพฒันาตนเองอยูเ่สมอ แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ 

จากแหลง่เรียนรู้ต่าง ๆ และเรียนรู้จากบุคคลครูต้นแบบ น าความรู้ท่ีได้มาประยุกต์ใช้และพฒันา
สือ่การจัดการเรียนรู้ และยงัสง่ผลให้ท่านได้รับทุนการศึกษาจากศูนย์เรคแซม เพื่อไปพฒันาด้าน 
การจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั ซึง่เป็นสว่นส าคญัในการปฏิรูปการศกึษา 
 

 “…พีส่อบชิงทนุไดไ้ปเรคแซม 3 เดือนคร่ึงนะ ไปเรียนเก่ียวกบัคอนสตรคัติวิส  
ขอ้สอบนีเ่ป็นภาษาองักฤษหมดเลย แต่ไม่รู้ยงัไงพีก็่ติด 1 ใน 2 คนทีไ่ดท้นุ  …” 

(พรพิมล  ชาญชยัเชาว์ววิฒัน์, สมัภาษณ์, 7 พฤษภาคม 2562) 
“...เฮ้ย เดีย๋วพีเ่ล่าใหฟ้งั อ่ะนะ หนูเคยไดยิ้นว่าอนันีม้ ัย้ ครูแห่งชาติอ่ะ  

เคยไดยิ้นมัย้ เคา้จะมีครูแห่งชาติของ สกศ. น่ะนะ คือ จะเป็นครูแห่งชาตินีไ่ม่ใช่ง่ายๆ นะ  
คดัสรรแบบยากมากเลยนะ แล้วก็มีครูแห่งชาติคนนึงเค้าอยู่สมทุรปราการแหล่ะ  

ตอนนัน้ CAI เร่ิมบูมนะ ปี 43 น่ะ เร่ิมบูม เค้าก็คดัเลือกครูนะ จากลุ่มโรงเรียนต่าง ๆ มา 
 แลว้ก็มาอบรม CAI ใหฟ้รี 3 ปี เสร็จแล้วก็อย่างนีแ้หล่ะ คือ ตวัเราไม่ไดแ้บบจะไป 

สอดส่องว่าเคา้มีอะไร อะไรก้าว อะไรทีไ่หนนะ เราก็ท าหนา้ทีเ่ราไปเร่ือยนะ ก็มีเนีย่ะแหล่ะ  
พวกรองวิชาการอะไรพวกเนีย้ะ ก็จบัพีไ่ปส่งไปเป็นตวัแทน เขา้ไปฝึกอบรมกบั 
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ครูแห่งชาติเนีย่ะ 3 ปี เก่ียวกบัการท า CAI นีแ่หล่ะ อ้ึม แลว้พีก็่ใช้ความรู้อนันี้ 
มาท าอนันีแ้หล่ะ การสอดแทรกกระบวนการท าโครงงานวิทยาศาสตร์  

เร่ืองสารและสมบติัของสาร เออ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีส่อดแทรก 
กระบวนการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ เร่ือง สารและสมบติัของสาร อ่ะนะ เป็นกระบวนการ  

แทรกเขา้ไปอยู่ในนี ้เราตอ้งมีการรายการจดัท า รายงานการใช้ รายงานการหา 
ประสิทธิภาพของมนั แลว้ก็มีผลของการใช้ดว้ย มนัเป็นสือ่ทีเ่ราสร้างข้ึนมา 
กบัมือเราเองไง ซ่ึงเราก็สามารถเอามาใช้เป็นผลงานทางวิชาการได ้ถูกมัย้  

ซ่ึงเราก็ตอ้งท าเต็มรูปแบบของงานวิจยั ในสือ่ช้ินนี ้ซ่ึงมนัก็ตอ้งเป็นช้ินใหญ่อ่ะ…” 
(พรพิมล  ชาญชยัเชาว์ววิฒัน์, สมัภาษณ์, 7 พฤษภาคม 2562) 

 
4) มีความภาคภูมิใจในตัวเอง ท่านเป็นคนท่ีมีทศันคติมีต่อตนเองใน

ทางบวก มีความเช่ือมัน่ในตนเอง เคารพในตน และมีชีวิตอยูอ่ยา่งมีเปา้หมาย ใช้ความสามารถท่ีมี
อยู่ในการท างาน และในการพัฒนานักเรียนด้วยการสอดแทรกกระบวนการท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ เพื่อให้นกัเรียนพฒันาตนเองอยา่งเต็มศกัยภาพ  
 

“…อ้อเรียนทีจุ่ฬานีฯ่ เป็นทนุเรียนดีทกุปีเลยนะ ไม่ตอ้งเสียค่าหน่วยกิตอะ  
คะแนนสูงสดุไล่มา 10 เปอร์เซ็นต์อะ พอจบมา เออ พีจ่บปี 21 ก็สอบ  

แลว้ก็สอบได้ที ่1 เลย …” 
(พรพิมล  ชาญชยัเชาว์ววิฒัน์, สมัภาษณ์, 7 พฤษภาคม 2562) 

“…ตอนส่งผลงานเชี่ยวชาญพิเศษ พีไ่ม่ตอ้งปรบัปรุงแก้ไขนะ เพียงแต่เหมือนกบั 
เขียนอะไรนะ ส าหรบัผู้บริหารอะ สรุปส าหรับให้ผูบ้ริหารเคา้อ่านแค่เนีย้ 
เคา้ก็รู้เร่ืองหมดอย่างนีไ้งเพราะงัน้มนัคือบทสรุปของผู้บริหารไงคะ… ” 

(พรพิมล  ชาญชยัเชาว์ววิฒัน์, สมัภาษณ์, 7 พฤษภาคม 2562) 
“…แลว้ช่วงนัน้เนีย้คือการทีไ่ดโ้ล่ ก็รู้อยู่แล้วว่าจะตอ้งมีการพฒันาตวัเอง  

แลว้ก็มีแบบอะไรนะคะมีชื่อเสียงในระดบัหน่ึง ทีแ่บบเป็นทีรู้่จกัของคนในแวดวง  
พีน่่ะเป็นประธานกลุ่มนะ รวมเอกชนหมดเลยมนัก็จะมี 43 โรงเรียน แลว้ก็สมยัก่อน 

งานวิยาศาสตร์เนีย่เค้าจะใหก้ลุ่มโรงเรียนเนีย่เป็นคนจดั จดัหมดเลย จดัทัง้ระดบัประเทศด้วย  
มีอยู่ยคุนึง ซ่ึงตอ้งจดัหมดเลยนะ แข่งขนัตอบปัญหา แข่งขนัวาดภาพ แข่งขนัการพดู  

แข่งขนัทกัษะวิทยาศาสตร์ แข่งขนัโครงงานวิยาศาสตร์เนีย่ ตอ้งเป็นจดัหมดเลยทัง้หมด 
 เลยตอ้งท านัน่ ตอ้งออกค าสัง่ ตอ้งท าหนงัสือเชิญ ทัง้ติดต่อ ท าอะไรทกุอย่างเลย  

ไม่ง ัน้ทัง้ 43 โรงเรียน จะเดินไปไดไ้ง จดัแข่งทัง้ระดบัประเทศเงีย้ะ จดัค่ายหวา้กอจะท ายงัไง…”  
(พรพิมล  ชาญชยัเชาว์ววิฒัน์, สมัภาษณ์, 7 พฤษภาคม 2562) 
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“…โอ  แน่นอน ไม่ง ัน้จะเกียรตินิยมอนัดบั 1 หรอ จะ้ วิชาพวกเนีย้วิชาพวกนี ้4 หมด…” 
(พรพิมล  ชาญชยัเชาว์ววิฒัน์, สมัภาษณ์, 7 พฤษภาคม 2562) 

 
5) มองโลกในแง่ดี ท่านเป็นคนท่ีมองทุกอย่างรอบตวัเชิงบวก ทัง้นีเ้กิด

จากการท่ีท่านได้ท างานท่ีทา่นรักและมีศรัทธาในวิชาชีพครู ท่านจึงมีความสขุกบัการท างาน ท าให้
ทา่นมีจิตใจที่เข้มแข็ง แม้มีอุปสรรคในการท างาน ทา่นก็ยงัทุม่เทท างานตอ่ไปด้วยความมุ่งมัน่ ด้วย
ทา่นมีความเช่ือวา่ คนท าดีย่อมได้ดี 

 
 “ความรกัท าใหค้นตาบอด (หวัเราะ) ท าไดท้กุอย่างถา้รกั ใช่ม่ะ  

… การไม่ทุ่มเทกบังาน ไม่มีความอดทน ไม่มีความรกัในงานเนีย่จะเป็นอุปสรรค…” 
(พรพิมล  ชาญชยัเชาว์ววิฒัน์, สมัภาษณ์, 7 พฤษภาคม 2562) 

“…มีความเสียสละ ทุ่มเท แลว้ก็มีความรกัในงานของเรา มีความรู้ มีความรอบรู้ในงาน 
ทีเ่ราท าเป็นอย่างดี ต าแหน่งคือรางวลัทีเ่ราไดเ้ป็นผลพลอยได ้เป็นรางวลั 

ทีเ่ราไดร้บัจากการท างาน…” 
(พรพิมล  ชาญชยัเชาว์ววิฒัน์, สมัภาษณ์, 7 พฤษภาคม 2562) 

“…จงเป็นผูใ้หม้ากกว่าการเป็นผูร้บั เพราะว่าการใหเ้นี้ยะ มนัท าใหผู้้ใหมี้ความสุข  
และผูร้บัก็มีความสุขดว้ย พีมี่ความเชื่อและความศรทัธา มีความเชื่อว่า  

ถา้เราท าดีแลว้เนีย่ เราก็จะไดร้บัผลดีตอบ…” 
(พรพิมล  ชาญชยัเชาว์ววิฒัน์, สมัภาษณ์, 7 พฤษภาคม 2562) 

 
6) มีระเบียบวินัย ท่านเป็นบุคคลท่ีมีระเบียบแบบแผนในการท างาน 

และปฏิบัติตามข้อก าหนดต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด ส่งผลให้ผลงานทางวิชาการของท่านถูกต้อง
สอดคล้องกบัเกณฑ์การประเมิน และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  
 

“…คือเวลาท างาน พีเ่ป็นคนท างาน งานของเราตอ้งสดุฝีมือ อย่างเวลาท าเลขอย่างเนีย้นะ  
ท าเลขน่ะ ไม่รู้ว่าสมยัพวกหนูเนีย้ะเป็นป่ะ เคร่ืองหมายเท่ากบัในแต่ละหนา้เนีย่ะ  

จะตรงกนัเด๊ะ เด๊ะ เด๊ะ ๆ…” 
(พรพิมล  ชาญชยัเชาว์ววิฒัน์, สมัภาษณ์, 7 พฤษภาคม 2562) 
“…เพราะฉะนัน้เนีย่เวลาท างาน เอกสารของเรา เราตอ้งเก็บไว ้ 

แลว้พีก็่จะมีเป็นแฟม้ของพีเ่ก็บไวเ้ป็นระเบียบนะ …” 
(พรพิมล  ชาญชยัเชาว์ววิฒัน์, สมัภาษณ์, 7 พฤษภาคม 2562) 
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“…อาจารย์ท างานเป็นระบบระเบียบ ดงันัน้การท า คศ. อะไรเนีย่มนัก็จะตามมาเอง 

 เออ คือว่าความตัง้ใจของอาจารย์คืออยากใหเ้ด็กได้รับประโยชน์ 
จากการสอนของตวัเองใหม้ากที่สดุน่ะค่ะ…” 

(อาจารย์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, สมัภาษณ์, 10 พฤษภาคม 2562) 
 

จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่า ครูพรพิมล  ชาญชัยเชาว์วิวฒัน์ มีคุณลกัษณะ
ส าคัญ  6 ประการ คือ 1) เห็นคุณค่าของของข้อมูลสารสนเทศ 2) มีความมุ่ งมั่น ทุ่ม เท  
ในการท างาน 3) ใฝ่เรียนรู้ 4) มีความภาคภมิูใจในตวัเอง 5) มองโลกในแงดี่ และ 6) มีระเบียบวินยั 

 
ตอนที่ 3 ผลการศึกษาชีวประวัติ ผลงานทางวิชาการ กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทาง
วิชาการ ความหมายและคุณค่าของครูเช่ียวชาญพิเศษ และคุณลักษณะส าคัญของ 
ครูรัตนา  สถิตานนท์ 

ครูรัตนา  สถิตานนท์ ครูเช่ียวชาญพิเศษ สาขาวิชาภาษาไทย โรงเรียนสตรีศรีสริุโยทัย 
ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 นับได้ว่าเป็นครูเช่ียวชาญพิเศษ สาขาวิชา
ภาษาไทยคนแรกของประเทศไทย การศึกษาชีวประวัติ ผลงานทางวิชาการ กระบวนการ
สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ ความหมายและคุณค่าของครูเช่ียวชาญพิเศษ และคุณลกัษณะ
ส าคัญของ ครูรัตนา  สถิตานนท์ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ผลการศึกษาออกเป็น 3 สว่น ได้แก่ ส่วนท่ี 1 
ชีวประวัติของ ครูรัตนา  สถิตานนท์ ส่วนท่ี 2 ผลงานทางวิชาการและกระบวนการสร้างสรรค์
ผลงานทางวิชาการของ ครูรัตนา  สถิตานนท์ และส่วนท่ี 3 ความหมายและคุณค่าของครู
เช่ียวชาญพิเศษ และคณุลกัษณะส าคญัของ ครูรัตนา  สถิตานนท์ 

ส่วนที่ 1 ชีวประวตัิของครูรัตนา  สถิตานนท์ 
การศึกษาชีวประวติัของ ครูรัตนา  สถิตานนท์ ผู้วิจัยได้วิจยัได้วิเคราะห์และน าเสนอ

เป็น 4 ด้าน คือ ด้านท่ี 1 ประวัติส่วนตัว ด้านท่ี  2 ประวัติการศึกษา ด้านท่ี  3 เส้นทางสู ่
วิทยฐานะครูเช่ียวชาญพิเศษ และด้านท่ี 4 รางวลัเชิดชูเกียรติและเกียรติยศ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ด้านที่ 1 ประวัติส่วนตัว 
ครูรัตนา  สถิตานนท์ เกิดเม่ือวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2494 ปัจจุบันอายุ 68 ปี  

(ในปี 2562) มีภูมิล าเนาอยู่ท่ีแขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ท่านมีพี่น้อง
ทัง้หมด 6 คน โดยครูรัตนา  สถิตานนท์ เป็นคนท่ี 6 ช่วงชีวิตวยัเด็กท่านใช้ชีวิตสุขสบาย เพราะ 
คุณพ่อคุณแม่มีฐานะร ่ารวย จึงได้รับโอกาสทางการศึกษาเป็นอย่างต่อเน่ือง ด้วยความมานะ
อุตสาหะทา่นจึงมีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าท่ีการงาน  
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“…มีพีน่อ้งทัง้หมด 6 คน ครูเป็นคนที่ 6 ค่ะ คนสดุทอ้งน่ะค่ะ…” 

“…อยู่กบัพีส่าว คณุพอ่คณุแม่เสียชีวิตแลว้ทัง้คู่ค่ะ เมือ่ก่อนเป็นเศรษฐี ญาติพีน่อ้ง 

ส่วนมากก็เป็นเศรษฐี ก็มีพีส่าวเป็น ผอ.การท่องเทีย่ว จ าไม่ไดแ้ระ ก่อนทีเ่คา้จะเกษียณ  

แลว้ก็พีส่าวอีกคนนึงก็ท าธุรกิจ พีช่ายสองคนก็ท างานธนาคารยนัเกษียณทัง้คู่…” 

(รัตนา  สถิตานนท์, สมัภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2562) 

 

ด้านที่ 2 ประวัติการศึกษา 
ครูรัตนา  สถิตานนท์ จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีท่ี 7 จากโรงเรียน

ประถมศึกษาย่านบางล าพู หลงัจากนัน้จึงเข้าศึกษาต่อท่ีโรงเรียนสตรีวรนาถ เทเวศร์ จนจบชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 (มศ.3) ต่อมาท่านได้เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบตัรวิชาการศึกษาชัน้ต้น 
(ป.กศ. ต้น) และประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ป.กศ.สูง) ท่ีวิทยาลยัสวนดุสิต และได้ศึกษาต่อ
ระดบัปริญญาตรี การศึกษาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  เม่ือจบ
การศึกษาก็สมัครเข้าศึกษาปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต สาขาภาษาไทยและวรรณคดี  
ท่ีมหาวิทยาลยัเดียวกนั 

 

“…ครูเรียนประถมแถว ๆ นีแ้หล่ะ แถวบางล าพ ูพอจบก็ไปต่อทีส่ตรีวรนาถจนจบ มศ.3  

หลงัจากนัน้ก็ไปเรียนทีส่วนดสิุตจนจบ ป.กศ.ตน้ และ ป.กศ.สูง ก็เรียนเอกไทยนีแ่หล่ะ  

หลงัจากนัน้ครูไปต่อปริญญาตรีทีป่ระสานมิตร สาขาภาษาไทย การศึกษาบณัฑิต พอจบ ป.ตรี 

 ปีที ่14 ตลุา 16 อ่ะ ก าลงัไล่ตีกนัอยู่ มีความทรงจ าอยู่ว่าเขา้ไปอยู่ในกลุ่ม 

หลงัจากนัน้ก็ต่อ ป.โท ทีป่ระสานมิตรเลย…” 

(รัตนา  สถิตานนท์, สมัภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2562) 

 

ด้านที่ 3 เส้นทางสู่วิทยฐานะครูเช่ียวชาญพิเศษของ ครูรัตนา  สถิตานนท์ 
ครูรัตนา  สถิตานนท์ เร่ิมต้นชีวิตการท างานโดยการเป็นครูสอนท่ีโรงเรียน

กนกอาชีวะศึกษา ซึ่งเป็นช่วงเวลาท่ีท่านก าลงัท าปริญญานิพนธ์ จากนัน้ท่านจึงได้เร่ิมต้นชีวิต
ราชการท่ีโรงเรียนสตรีศรีสริุโยทยั ในต าแหนง่อาจารย์ 1 ระดบั 3 และเลือ่นต าแหน่งเป็นอาจารย์ 1 
ระดบั 4 เวลาตอ่มา 
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“…ตอนเรียนโท แลว้ก็ยงัท าวิทยานิพนธ์ไม่เสร็จ ก็ไปสอนช่างกล กนกอาชีวะ  

ตอนทีส่อนทีก่นกอาชีวะนีส่อนภาษาองักฤษนะ เรียนจบก็ไปบรรจุทีส่ตรีศรีสริุโยทยัเลย  

ตอนนัน้มนัเร่ิมสตาร์ท ซี 3 มัง้ พอได้ปริญญา ก็ปรบัเป็นซี 4…” 

(รัตนา  สถิตานนท์, สมัภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2562) 

 

ทา่นได้พฒันาการเรียนการสอน จนได้เลื่อนต าแหน่งเป็นอาจารย์ 2 ระดบั 6 
หลงัจากนัน้ทา่นได้สง่ผลงานทางวิชาการเพื่อขอเลือ่นต าแหนง่ และได้เลือ่นต าแหนง่เป็นอาจารย์ 3 
ระดบั 8 ในเวลาตอ่มา 
 

“…แลว้ก็ไปท าอาจารย์ 3 ตอนนัน้รู้สึกจะได้ ซี 6 มัง้ คือยงัไม่ถึงนะ คือไดอ้าจารย์ 3  

ตวัเองนีจ่ะไดก่้อน ครูตัง้แต่ 6 แล้วก็ไป 8 เลย รู้สึกจะเป็นคนแรกเหมือนกนั 

 แลว้มนัก็ไม่มีใครไดใ้นช่วงนัน้ คือมนัมีการเปลีย่นรูปแบบเดิม คือส่งผลงานทางวิชาการดว้ย 

 เป็นปีแรกแลว้ก็ลองส่งดู ทีนีก็้ได…้” 

(รัตนา  สถิตานนท์, สมัภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2562) 

 

ครูรัตนา  สถิตานนท์ มุ่งมั่นพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และพัฒนานวตักรรม
การเรียนรู้อยา่งตอ่เน่ือง และสง่ผลงานทางวิชาการเพื่อขอเลือ่นต าแหน่งอีกครัง้หนึ่ง ในท่ีสดุทา่นก็
ได้เลือ่นต าแหนง่เป็นอาจารย์ 3 ระดบั 9 ในเวลาตอ่มา 
 

“…ครูก็สอนของครูไปเร่ือย ๆ หลายปีเหมือนกนันะ เกือบ 10 ปี ครูถึงไดซี้ 9…” 

(รัตนา  สถิตานนท์, สมัภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2562) 

 

ในปี พ.ศ. 2547 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ทา่นจึงได้เลื่อนวิทยฐานะเป็นครูเช่ียวชาญ ในช่วงเวลาท่ีมี
การปฏิรูปการศกึษา ท่านได้รับคดัเลอืกเป็นครูต้นแบบด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียน
เป็นส าคัญ การสอนแบบบูรณาการ ท่านจึงมีโอกาสได้ศึกษาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
ตลอดจนการสร้างเครือข่ายทางวิชาชีพในการจัดการเรียนรู้บูรณาการ จนสามารถพฒันามาเป็น
รูปแบบการสอนของตนเอง ท่านได้รวบรวมผลงานทางวิชาการท่ีท่านสร้างขึน้ แล้วเขียนรายงาน
ขอรับการประเมินเพื่อเลือ่นวิทยฐานะครูเช่ียวชาญพิเศษ ในท่ีสดุก็พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 
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แต่งตัง้ครูรัตนา  สถิตานนท์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู วิทยฐานะครู
เช่ียวชาญ ให้ด ารงต าแหน่งครู วิทยฐานะครูเช่ียวชาญพิเศษ โรงเรียนสตรีศรีสริุโยทัย ส านกังาน
เขตพืน้ท่ีการศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1 สงักัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ตั ง้แต่วัน ท่ี  30 ตุลาคม  พ .ศ . 2552 ประกาศ ณ  วัน ท่ี  1 มีนาคม  
พ.ศ. 2553 ซึง่นบัได้วา่เป็นครูภาษาไทยทา่นแรกท่ีได้วิทยฐานะเป็นครูเช่ียวชาญพิเศษ 

ปัจจุบนั ครูรัตนา  สถิตานนท์ เป็นข้าราชการบ านาญ อาศยัอยูก่บัพี่สาว ท่ี
บ้านใกล้ธนาคารแหง่ประเทศไทย  นอกจากนีท้า่นยงัมีสว่นส าคญัในการพฒันาวงการการศกึษา 
โดยการเป็นวิทยากร เป็นคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะ และเป็นคณะท างานสถาบนัครุุพฒันา 
ส านกังานเลขาธิการครุุสภา  

ด้านที่ 4 รางวัลเชิดชูเกียรติและเกียรติยศ 
ครูรัตนา สถิตานนท์ ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนานกัเรียน มี

ผลงานโดดเดน่เป็นท่ีประจกัษ์ จากการศกึษาเอกสารการอบรมโครงการร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กบัครู
ต้นแบบ 2542 เร่ือง การจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั การสอนแบบบูรณาการ ท า
ให้ทราบวา่ ครูรัตนา  สถิตานนท์ ได้รับรางวลัและเกียรติยศมากมายดงันี ้

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ทา่นได้รับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ท่ี
ส าคญัดงันี ้

1) เค ร่ือ งราช อิ ส ริยาภรณ์ อัน มี เกีย รติยศยิ่ งม งกุฎ ไทย  ชั น้
ประถมาภรณ์มงกฎุไทย (ป.ม.) 

2) เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อนัเป็นท่ีเชิดชูยิ่งช้างเผือก ชัน้ประถมาภรณ์
ช้างเผือก (ป.ช.)  

3) เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชัน้ มหาวชิร
มงกฎุ (ม.ว.ม.) 
 

รางวัลเชิดชูเกียรติ ทา่นได้รับรางวลัตา่ง ๆ ดงันี ้
1) ค รูผู้ สอนดีเด่น  ระดับมัธยมศึกษา จากกรมสามัญศึกษา  

ปี พ.ศ. 2530 
2) ครูแม่แบบภาษาไทย สาขาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ภาษาไทย จากกรมสามญัศกึษา ปี พ.ศ. 2535 
3) ครูแม่แบบภาษาไทยดีเดน่ จากกรมสามญัศกึษา ปี พ.ศ. 2540 
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4) ครูภาษาไทยดีเดน่ จากครุุสภา ปี พ.ศ. 2541 
5) ครูต้นแบบ จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  

ปี พ.ศ. 2542 
6) เข็มเชิดชูเกียรติครุุสดดีุ จากครุุสภา ปี พ.ศ. 2542 
7) ครูแห่งชาติ จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  

ปี พ.ศ. 2543 
8) รางวัลเชิดชูเกียรติบุษบกทอง จากส านักงานคณะกรรมการ

วฒันธรรมแหง่ชาติ กระทรวงวฒันธรรม 
ส่วนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ และกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการของ  

ครูรัตนา  สถิตานนท์ 
จากการศึกษาเอกสาร ผลงานทางวิชาการ ด้วยแบบวิเคราะห์ผลงานทางวิชาการ 

และการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ วิจัยจะน าเสนอเก่ียวกับผลงานทางวิชาการ และกระบวนการ
สร้างสรรค์ผลงานทางทางวิชาการของ ครูรัตนา  สถิตานนท์ ออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านท่ี 1 ความ
เป็นมาและแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ ด้านท่ี 2 องค์ประกอบและความ
โดดเด่นของผลงานทางวิชาการ และด้านท่ี 3 กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ ซึ่งมี
รายละเอียดดงันี ้

ด้านที่ 1 ความเป็นมาและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการ
ของครูรัตนา  สถิตานนท์ 

ครูรัตนา  สถิตานนท์ ท่านเป็นครูภาษาไทยท่ีชอบท าการทดลอง คิดค้น
เทคนิคการจัดการเรียน รู้แบบใหม่  ๆ  เพื่ อพัฒนานักเรียน  โดยมุ่ งเน้นให้นัก เรียนได้ รับ 
ความสนุกสนาน มีความกระตือรือร้นในการเรียน เร่ิมต้นจากสงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนระหวา่ง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เม่ือพบปัญหาจะแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในทนัที และพฒันาจนได้รูปแบบ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแบบฉบับของท่าน ส่งผลให้นักเรียนมีความรักในการเรียนวิชา
ภาษาไทย และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสูงขึน้ ดังนัน้จุดเร่ิมต้นของการสร้างสรรค์
ผลงานทางวิชาการคือความต้องการให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และได้
เรียนรู้โดยการลงมือปฏิบติั 

 

“…ถา้พดูถึงแรงจูงใจจริง ๆ ก็คือเด็ก เป็นคนทีส่อนแล้ว ก็จะร าคาญถา้เด็กนัง่เฉย ๆ เงียบ ๆ  

เพราะฉนัน้ก็จะตอ้งหาอะไรต่อมิอะไร มาท าใหเ้ด็กตืน่เตน้ในแต่ละชัว่โมง แต่ละชัว่โมง 

จะตอ้งเห็นผลตอบสนอง เร่ิมตัง้แต่งานช้ินแรก ๆ จะเป็น พวกกิจกรรมภาษาพาสนกุ 
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 สอนภาษาไทยใหส้นกุ เป็นเกมกระจุกกระจิก ของเล่นของเหลืออะไรก็เอามาท าเกม เสร็จแลว้ 

ก็จะเก็บผลงาน คือใหเ้ด็กหดัเขียนหดัอ่าน แลว้ก็เก็บรวมรวมผลงาน แลว้ก็เอาผลงานของ 

เด็กมารวมเล่มสารพนัเป็นผลงานเขียนของเด็ก เร่ืองแรก ๆ เลย ตัง้แต่ท าอาจารย์ 3 ระดบั 8  

แลว้ต่อมาก็มาท าของระดบั 9 เนีย่ งานเด่นก็จะเป็น ชุดทีต่อนนัน้เคา้มีการสอนแบบสมัพนัธ์ 

ทกัษะ แล้วก็มีเพือ่นทีเ่ป็นศึกษานิเทศก์มาชวนเขียนให้วฒันาพานิช ตัง้แต่ ม.1 ถึง ม.6 มี 

การใช้การสอนแบบเนน้กระบวนการ กระบวนการนัน้มี 12 ชนิด ซ่ึงเคา้ใช้อยู่ในวิทยาศาสตร์  

แต่ว่าเราจะเอามาทดลองว่า ถา้เอามาใช้กบัภาษาไทยแลว้มนัจะเวิร์คมัย้…”  

(รัตนา  สถิตานนท์, สมัภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2562) 

 

ปี พ.ศ. 2542 ครูรัตนา  สถิตานนท์ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นครูต้นแบบ  
ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั การสอนแบบบูรณาการ จากกองทนุรางวลั
เกียรติยศแห่งวิชาชีพครู (กรค.) และส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) ท่านจึง
สร้างเครือข่ายการเรียนรู้กับครูต้นแบบ โดยการจัดอบรมครูท่ีมีความสนใจด้านการจัดการเรียน รู้
แบบบูรณาการ ทา่นเป็นผู้ นิเทศติดตามครูในเครือขา่ยเพื่อศึกษาผลของการจดักระบวนการเรียนรู้
แบบบูรณาการ จะได้มีการจดัอบรมเพื่อแสดงความคิดเห็น ปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากการน า
กระบวนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการไปใช้จดักิจกรรมการเรียนรู้ให้กบันกัเรียน น าไปสูก่ารปรับ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน ทัง้นีท้่านได้น ารูปแบบ
ดงักลา่วมาจดักิจกรรมการเรียนรู้ในชัน้เรียนของท่าน สง่ผลให้นกัเรียนท่ีท่านมีคณุลกัษณะ เก่ง ดี 
มีสขุ ซึง่สอดคล้องกบัเปา้หมายของการจดัการศกึษาในขณะนัน้ 

 

“…ต่อมาก็ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติเนีย่ เคา้ก็ท าพระราชบญัญติั 

 มีการปฏิรูปการศึกษาปี 42 ก็มีหนงัสือส่งไปตามโรงเรียนว่ารบัสมคัรครูตน้แบบ 

 เคา้ก็มีลกัษณะของครูตน้แบบว่ามีลกัษณะอะไรเด่น ๆ แบบนีน่้ะค่ะ 

 รู้สึก เอ๊ะ เราก็ใช่นะ เป็นคนหวัใหม่ เป็นคนมีรูปแบบการสอนเป็นของตวัเอง 

 ตอนแรกคิดว่าเป็นการอบรม แต่ปรากฏว่าเคา้ก็เป็นการคดัตวั เอาไปเป็นครูตน้แบบ  

ครูตน้แบบเนีย่ เคา้ก็จะแอบมาดูเราโดยไม่รู้ตวั แลว้ก็ขอตามเขา้ไปดูการสอนในหอ้ง 

 เสร็จแล้วก็ไปดูผลงาน ไปสมัภาษณ์ สมัภาษณ์ตวัเอง สมัภาษณ์เพือ่นครู   

ก็โอเค ได ้เค้าก็เอาครูทีมี่รูปแบบการสอนเด่น ๆ ของตวัเองของใครของมนั 

ทีเ่ป็นสไตล์นกัเรียนเป็นศูนย์กลาง เอาพวกนีไ้ปเป็นตวัโมเดลส าหรบัทีจ่ะไปเผยแพร่ 
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 ปรากฏว่าไดเ้ครือข่ายมาประมาณสกั 50 คน ได ้มนัก็เลยกลายเป็นจดัใหญ่  

แลว้ก็มีการแลกเปลีย่นกนัอะไรเนีย่ะ แล้วปรากฏว่าโอเค ประสบความส าเร็จดี 

 อยู่ในระดบัดี…”  

(รัตนา  สถิตานนท์, สมัภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2562) 

 

หลงัจากนัน้ในปี พ.ศ. 2543 ครูรัตนา สถิตานนท์ ท่านได้รับคัดเลือกให้เป็น
ครูแห่งชาติ จากส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) ซึ่งการเป็นครูแห่งชาตินีต้้อง
เป็นครูท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีเด่นและประสบความส าเร็จในการประกอบวิชาชีพครู มีความรู้ 
ความรัก ความเป็นกัลยาณมิตร  เป็นผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ใช้ความรู้ความสามารถเพื่อช่วย
นกัเรียน เพื่อนครู  รวมทัง้ชุมชน ซึ่งผลงานต่าง ๆ เป็นท่ีประจักษ์อยา่งต่อเน่ือง นอกจากนีย้งัเป็น
การสง่เสริมให้ครูท่ีได้รับรางวลัครูแห่งชาติได้ปฏิบัติงาน โดยอาศยัความรู้และประสบการณ์ของ
ตนเองขยายผลเพื่อพัฒนาครูเครือข่าย ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาวิชาชีพ และยกระดับมาตรฐาน
วิชาชีพ ตลอดจนพฒันาคุณภาพของการศึกษาโดยภาพรวม กลา่วคือ การเป็นครูแห่งชาติ สง่ผล
ให้ท่านเป็นครูนักวิจัย และได้น ารูปแบบท่ีเกิดจากการวิจัยและพัฒนาซึ่งเป็นรูปแบบการสอน  
แบบใหม่ของตนเอง ไปขยายผลให้กบัครูเครือขา่ยน าไปใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
 

“…พอพน้จากครูตน้แบบ สมคัรครูแห่งชาติ เป็นครูและเป็นนกัวิจยั 

 แต่ว่าครูแห่งชาติเนีย้ะจะเป็นครูนกัวิจยั คือสร้างแบบใหม่ทีย่งัไม่ไดท้ า  

แต่คิดว่าอยากลองท า เราก็อยู่ในวงการแลว้น่ะ ตอนนัน้น่ะ เราก็ไป ๆ มา ๆ  

กบัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ตอนนัน้ก็โดนตามติด แอบดูมาดูจริง ๆ  

มาพลิกฝ่าเทา้ดู มาดูว่ามีอะไรอยู่ทีไ่หน ยงัไง ๆ ดูทกุกระเบียดน้ิว ถามนกัเรียน  

ถามครู ถามเพือ่น ถามเครือข่าย ส ารวจตรวจสอบประวติั ก็โอเค ผ่านเรียบร้อย 

 แลว้ก็ใหเ้สนอโครงการว่าถา้เคา้จะใหเ้งินเรา ตอนนัน้ก็เร่ืองการสอน 

แบบนกัเรียนเป็นศูนย์กลางด้วยการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  

คณะกรรมการก็ไม่ไดว่้าอะไร รูปแบบของเราชดัเจนอยู่ ใช้บูรณาการที่ใหน้กัเรียน 

เป็นศูนย์กลาง แลว้ก็เร่ิม เคา้ก็ใหเ้งินอุดหนนุมาปีกบัต้องขยายเครือข่ายอีก 50 คน 

 ต่อ 3 ปี ร่วมทดลองอีกประมาณ 100 คน ทีนีก็้เลยกลายเป็นหอ้งเรียนใหญ่มาก 

ทีต่อ้งสอนครูใหท้ าวิจยัโดยทีเ่ราเป็นแกนน าในการวิจยั เราก็ทดลองในหอ้งเรียน 

 มาเขา้อบรมตัง้แต่รูปแบบของการวิจยั เราก็ท าของเรา เราก็สร้างรูปแบบของเรา  
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ใหเ้คา้เอาไปทดลองใช้ ถา้เป็นภาษาไทยเคา้ก็จะตอ้งปรบัไปในรายวิชาทีเ่ค้าสอน 

 ซ่ึงของครูเนีย่ะ ม.6 แต่ว่าตอ้งปรบัใหม้นัเป็นของ ม. อื่นดว้ย ถา้มนัเป็นของรายวิชาอื่น 

มนัก็จะบูรณาการเขา้ไปกบัวิชาอะไรไดบ้า้งแลว้เราก็ตอ้งตรวจสอบทกุอนั ส่งเคา้ไป 

 แลว้ก็ทดลองไปพร้อมกนั แล้วก็เก็บมา และทีท่ างานเราท าวิจยัทัง้ 3 ปีเนีย่ะ 12 เล่ม 

 ทีจ่ะตอ้งท าใหค้ล้ายรายงานการวิจยัส่งคณะกรรมการ แลว้เราก็อบรมครูไปอีก 100 คน  

ในวนัเสาร์ พบกนัวนัเสาร์ แลว้เราก็ตรวจผลงานให้ครู แลว้เราก็สอนเด็กของเรา 

 แลว้เราก็ทดลองวิจยักบัเด็กของเรา แลว้ก็เอาผลการวิจยัของเรากบัผลงาน 

ของครูอีก 100 คนเนีย่ะ เอามาวิเคราะห์ร่วมกนั เพือ่จะสร้างแบบออกมาก็จะ 

เป็นสไตล์บูรณาการของอาจารย์รตันานี่แหล่ะ ก็จะเป็นการสอนแบบบูรณาการ 

ของอาจารย์รตันา…” 

(รัตนา  สถิตานนท์, สมัภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2562) 

 

ตลอดระยะเวลา 30 กว่าปี ในการมุ่งมั่นพฒันาการเรียนการสอนเพื่อแก้ไข
ปัญหาและพัฒนานักเรียนในชัน้เรียน  ผนวกกับการท่ี ครูรัตนา  สถิตานนท์ ได้รับโอกาสใน  
การพฒันารูปแบบการสอนแบบบูรณาการและขยายเครือขา่ยครูเพื่อให้ครูจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ  ส่งผลให้อาจารย์มีความพร้อมในการส่งผลงานทางวิชาการ ขอรับ  
การประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูเช่ียวชาญพิเศษ โดยผลงานทางวิชาการท่ีท่านสง่ขอรับ  
การประเมินมีด้วย 2 รายการดงันี ้

1) การวิจยัและพฒันา เร่ือง การทดลองจัดการเรียนรู้บูรณาการในระดบั 
ชัน้มธัยมศกึษา เพื่อพฒันาคณุลกัษณะ เก่ง ดี มีสขุ 

2) การวิจัยและพัฒนา เร่ือง การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ท่ีเน้น
บทบาทผู้ เรียนเป็นส าคญั  

ผลงานทางวิชาการทัง้ 2 รายการท่ีกลา่วมา มีกระบวนการพฒันาผลงานทาง
วิชาการคล้ายคลงึกัน ทัง้นีเ้กิดจากการทดลอง ศึกษาและพฒันาจนเกิดองค์ความรู้ท่ีเป็นรูปแบบ
การสอนแบบบูรณาการ แล้วถ่ายโอนองค์ความรู้และประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้สู่ครู
เครือขา่ยเพื่อน าไปใช้ในการพฒันานกัเรียน  
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ด้านที่ 2 องค์ประกอบของผลงานทางวิชาการของครูรัตนา สถิตานนท์ 
องค์ประกอบของผลงานทางวิชาการของครูรัตนา  สถิตานนท์ ทา่นได้

พัฒนาขึน้เพื่อน าไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน แบ่งได้เป็น 2 องค์ประกอบ คือ  
1) เอกสารทางวิชาการส าหรับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ และ 2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบบูรณาการ ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

องค์ประกอบที่  1 เอกสารวิชาการส าหรับการจัดการเรียนรู้แบบ 
บูรณาการ ได้แก่ 1) เอกสารประกอบการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ ได้แก่ ภาษากับวฒันธรรม, 
รอยไทยในวรรณกรรม, ภาษาสือ่สาร, ภาษาสร้างสรรค์, และภาษาพฒันา 2) แบบฝึกเสริมทกัษะ
การอ่านและพิจารณาวรรณกรรม ชุด สอนภาษาสร้างคา่นิยม ใช้ส าหรับเสริมทกัษะการอ่านและ
ทักษะการคิด ตรวจสอบความเข้าใจ และการคิดวิเคราะห์ 3) หนังสืออ่านเสริมความรู้ เร่ือง 
ส านวนชวนคิด-ภาษิตสอนใจ, เร่ืองเก่าเลา่ขาน, แด่...ดรุณี, ล าน า-ค าคม, รัตนโกสินทร์ และท่ีน่ี...
สาทร ใช้ส าหรับให้นกัเรียนพัฒนาทกัษะการอ่านนอกเวลา 4) แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณา
การ  

องค์ประกอบที่  2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ครูรัตนา  
สถิตานนท์  ได้พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่ อส่งเส ริมให้นัก เรียนได้ เรียน รู้ด้วย  
ความกระตือรือร้นและการลงมือปฏิบติัด้วยตนเอง จึงมีกิจกรรมการการเรียนรู้ในรายวิชาท่ีท่าน
สอนหลากหลาย เช่น การให้นกัเรียนแสดงละคร เขียนและอ่านบทร้อยกรอง แสดงบทบาทสมมุติ 
เลา่นิทาน วิจารณ์ตวัละครในวรรณคดี และสอดแทรกด้วยกิจกรรมท่ีกระตุ้นการคิด นกัเรียนจึงเกิด
ความเพลิดเพลินระหว่างการจัดกิจกรรมการรู้ ซึ่งกิจกรรมการจัดการเรียนรู้บูรณาการนัน้จะต้อง
บูรณาการให้ครบ 8 กลุม่สาระการเรียนรู้ ซึง่มีการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการนัน้ประกอบด้วย 

1) การก าหนดเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้บูรณาการ เพื่อให้
นกัเรียนเกิดความเข้าใจในวตัถปุระสงค์ของการจดัการเรียนรู้บูรณาการ 

2) การก าหนดแนวทางในการเรียนรู้บูรณาการทัง้ 8 กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ ด้วยการเขียนผงัมโนทศัน์ เพื่อแสดงความสอดคล้องของการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

3) การสร้างชิน้งาน ผลงาน หรือภาระงาน ท่ีสามารถไปบูรณาการได้
ทัง้ 8 กลุม่สาระการเรียนรู้  

4) การประเมินชิน้งาน ผลงาน หรือภาระงาน ของครูทัง้ 8 กลุม่สาระ
การเรียนรู้ 
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จากข้อมูลจากต้นแสดงให้เห็นว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณา
การ ช่วยลดเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สามารถพัฒนาทักษะกระบวนการคิด และท าใ ห้
นกัเรียนเช่ือมโยงองค์ความรู้ของแต่ละรายวิชาได้อย่างกลมกลืน ทัง้นีน้กัเรียนสามารถน าชิน้งาน 
ผลงาน หรือภาระงาน ไปขอรับการประเมินเพื่อให้คะแนนจากครูทัง้ 8 กลุม่สาระการเรียนรู้  

ความโดดเด่นของผลงานทางวชิาการของครูรัตนา  สถิตานนท์  
จากการศกึษาและวิเคราะห์ รายงานผลการพฒันาเร่ืองการจดัการเรียนรู้

แบบบูรณาการทัง้ 2 รายการ ท่ี ครูรัตนา  สถิตานนท์ สร้างสรรค์ขึน้ พบว่า ครูรัตนา  สถิตานนท์ 
เป็นต้นแบบในการจดัการเรียนรู้เน้นนกัเรียนเป็นส าคญัแบบการจดัการเรียนรู้บูรณาการ เน่ืองจาก
ท่านเป็นบุคคลแรกท่ีน าแนวคิดเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาไปใช้ในการจัดกิจกรรม 
การการสอนอย่างจริงจัง จนเกิดเป็นรูปแบบการสอนแบบบูรณาการในรูปแบบของท่านเอง  
มีการเผยแพร่ให้กับครูเครือข่ายและมีการน าไปใช้ในการสอนอย่างแพร่หลาย ความโดดเด่นของ
ผลงานทางวิชาการของ ครูรัตนา  สถิตานนท์ คือ เป็นวัตกรรมท่ีเกิดจากการหลอมรวม
ประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการของครูเครือข่าย และพัฒนาเป็นนวัตกรรม  
การเรียนรู้แบบบูรณาการในรูปแบบของ ครูรัตนา สถิตานนท์ โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
บูรณาการทัง้ 8 กลุม่สาระการเรียนรู้ โดยให้นกัเรียนเป็นผู้ก าหนดชิน้งานหรือภาระงานเพื่อน าไป
ขอรับการประเมินจากครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ นอกจากนีผ้ลงานทางวิชาการของท่านยังมี
การกระตุ้นให้นกัเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน โดยใช้จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย
เป็นสิ่งเร้า อาทิ การแสดงละคร การโต้วาที การเลน่เกม เป็นต้น อีกทัง้ยงัมีการประยุกต์ใช้ทกัษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย แสดงให้เห็นว่า
ท่านเป็นครูท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ และมีความสามารถในการจัดการเรียนท่ีเน้นการเรียนรู้ด้วย  
การลงมือปฏิบัติ ส่งผลให้นักเรียนมีความสุขในการเรียนรู้และมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึน้
ตามล าดบั 

 
ด้านที่  3 กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการของครูรัตนา   

สถิตานนท์ 
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกและการศึกษา

เอกสารผลงานทางวิชาการ ท่ี  ค รูรัตนา  สถิตานนท์ ใช้ประกอบการขอ รับการประเมิน 
วิทยฐานะเป็นครูเช่ียวชาญพิเศษ ผู้วิจยัได้วิเคราะห์กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการของ
ท่าน โดยแบ่งได้เป็น 3 ระยะ คือ 1) ระยะสัง่สมประสบการณ์  2) ระยะพัฒนาและสร้างสรรค์
ผลงานทางวิชาการ และ 3) ระยะรายงานผล มีรายละเอียดดงันี ้
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1. ระยะส่ังสมประสบการณ์ ครูรัตนา  สถิตานนท์ รับราชการครูจนถึง
วนัท่ีสง่ผลงานทางวิชาการเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูเช่ียวชาญพิเศษเป็นระยะเวลา 32 ปี ซึ่ง
สง่ผลให้ท่านได้เรียนรู้เร่ืองราวตา่ง ๆ มากมาย แล้วน าความรู้ท่ีได้มาประยกุต์ใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ สง่ผลให้ท่านประสบความส าเร็จสงูสดุในวิชาชีพครู เส้นทางชีวิตแห่งการเรียนรู้และสัง่
สมประสบการณ์ของทา่นแบง่ออกเป็น 3 ข้อ คือ 

1.1 การเรียนรู้ด้วยตนเอง ท่านเป็นบุคคลชอบอ่านหนังสือ ชอบ
เขียนต ารา และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ท่านจึงชอบศึกษาค้นคว้าด้วยตนอง แล้วน าข้อมูลท่ี
ได้มาสร้างเอกสารประกอบการสอนหรือเขียนหนงัสือ ต าราต่าง ๆ ส าหรับใช้ในการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ให้กบันกัเรียนทัง้ในห้องเรียนและนอกน้องเรียน 

 
“…ว่าง ๆ ก็จะอ่านหนงัสือ อ่านหนงัสือนีค่รูอ่านไดท้ัง้วนัเลยนะ… 

เราก็เอาความรู้ทีไ่ดจ้ากการอ่านมาประยกุต์ใช้ในการสอนของเรา… 

เคยอ่านเจอ 13 ทกัษะของวิทย์อ่ะ ก็เลยเอามาทดลองสอนในวิชาภาษาไทย  

ตอนหลงัเอาไปเขียนเป็นหลงัสือดว้ยนะ…” 

(รัตนา  สถิตานนท์, สมัภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2562) 

“…เอกสารการสอนทกุอย่างจะเขียนเอง มนัจะไดเ้หมาะกบันกัเรียนเราไง… 

มีนกัเรียนบอกว่า ตอนนีเ้คา้เป็นครูยงัเก็บเอกสารของเราไวเ้ป็นคู่มือในการสอนของเคา้…” 

 (รัตนา  สถิตานนท์, สมัภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2562) 

 

1.2 การเรียนรู้จากบุคคล เม่ือ ครูรัตนา  สถิตานนท์ ได้เลื่อน
ต าแหน่งเป็นอาจารย์ 3 ระดับ 8 ท่านจึงมีโอกาสเป็นผู้ประเมินผลงานทางวิชาการ ส่งผลให้ได้
เรียนรู้จากข้อผิดพลาดของข้อมูล ท่านจึงบอกตัวเองว่า “ข้อผิดพลาดเหล่านีจ้ะต้องไม่เกิดกับ
ผลงานทางวิชาการของเรา” การท างานร่วมกบัคณะกรรมการประเมิน ท าให้ทา่นทราบถึงลกัษณะ
ของผลงานทางวิชาการท่ีดี และแนวทางในการสร้างและพัฒนาผลงานทางวิชาการ นอกจากนี ้
ทา่นยงัได้เรียนรู้จากครูเครือข่ายท่ีน าแผนการสอนต้นแบบไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมในชัน้
เรียน ซึง่น าไปสูรู่ปแบบการสอนแบบบูรณาท่ีมีแนวปฏิบติัท่ีเป็นเลศิ  
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 “…เวลาครูอ่านผลงานคนอื่น ก็จะเห็นขอ้ผิดพลาด เราก็จะบอกตวัเองว่า  

ขอ้ผิดพลาดนีจ้ะตอ้งไม่เกิดข้ึนกบัผลงานของเรา…ครูเป็นคณะท างานของ สกศ. 

 เวลาออกไปประเมิน ท่านก็จะพดูคยุกนัเกี่ยวกบัผลงานทางวิชาการ  

หรือใหข้อ้เสนอแนะ ครูก็ใช่วิธีครูพกัลกัจ ามา เอามาใช้กบังานของเรา…” 

(รัตนา  สถิตานนท์, สมัภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2562) 

“…ครูทีเ่ค้าเอาแผนการสอนตน้แบบทีเ่ราเขียนให้ เคา้ก็เอาไปสอน  

เอาไประยกุต์ใช้ทีโ่รงเรียน…แลว้ก็ตอ้งมีแผนการสอนทีส่ร้างข้ึนเอง โดยเอาแผนทีใ่ห้ไป 

เป็นแนวทาง… พอครบเทอมก็กลบัมาคยุกนั ว่าทีส่อนไปไดผ้ลยงัไง 

 ประสบปัญหาอะไรบา้ง แลว้ก็เขียนสรุปเป็นขอ้ ๆ …” 
(รัตนา  สถิตานนท์, สมัภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2562) 

 

1.3 การเรียนรู้จากการท างาน  เป็นการเรียนรู้จากการเป็นครู
ต้นแบบ ท่ีต้องเตรียมตวัเพื่อรับการประเมินและติดตาม นอกจากนีท้่านยงัได้เรียนรู้จากการสร้าง
ครูเครือขา่ยซึง่เป็นผลอนัเน่ืองมาจากการเป็นครูต้นแบบ 

 
“…มีคนออกมาประเมิน ดูโน่นดูนี ่ถามคนโนน้คนนี ้สมัภาษณ์นกัเรียน 

 เพือ่นร่วมงาน ดูอะไรต่อมิอะไร…และเราตอ้งจดัอบรมสร้างเครือข่ายครู 

 แลว้เอาแผนการสอนตน้แบบใหเ้คา้เอาไปทดลองใช้…” 

(รัตนา  สถิตานนท์, สมัภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2562) 

 

2. ระยะพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ ครูรัตนา   
สถิตานนท์ ท่านต้องการให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนและได้เรียนรู้ด้วยการลงมือ
ปฏิบติั ท่านจึงสร้างเอกสารประกอบการสอน และค้นหาเทคนิค วิธีการ มากระตุ้นความสนใจของ
นกัเรียน และเรียนรู้ด้วยความเพลิดเพลนิ ด้วยความมุ่งมั่นในการพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้
ท่ีเน้นนกัเรียนเป็นส าคญั ครูรัตนา  สถิตานนท์ จึงได้รับคดัเลือกให้เป็นครูต้นแบบด้านการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ เหตกุารณ์ดงักลา่วจึงเป็นท่ีมาของการพฒันาผลงานทางวิชาการส าหรับการ
ขอเลือ่นวิทยฐานะเป็นครูเช่ียวชาญพิเศษ ซึง่มี 7 ขัน้ตอน ดงันี ้

2.1 การเป็นครูต้นแบบ ท่านได้รับคดัเลือกให้เป็นครูต้นแบบด้าน 
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ท่านจึงเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการต้นแบบ โดย
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ผสมผสานกับการน าเอกสารประกอบการสอน แบบฝึกหัด มาบูรณาการในการจัดกิจกรรม  
การเรียนรู้ 
 

“…ตอนนัน้ เคา้คดัเลือกครูตน้แบบ เราก็พอมีงานอยู่บ้างก็เลยส่งไป  
…เคา้ก็ออกมาดู ดูเราสอน สมัภาษณ์ครู สมัภาษณ์นกัเรียน มาดูอะไรต่อมิอะไร 

มาพลิกฝ่าเทา้ดู (หวัเราะ)…ปรากฏว่าผ่าน ได…้” 
(รัตนา  สถิตานนท์, สมัภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2562) 

  

2.2 การสร้างเครือข่าย ท่านจัดอบรมครูเพื่อให้ความรู้ด้านการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ แล้วให้ครูเครือขา่ยน าแผนการจัดการเรียนรู้ต้นแบบไปให้ในการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ หลงัจากก็ให้ครูเครือข่ายสร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วยตนเองแล้ว
น าไปทดลองสอนนกัเรียน โดยทา่นเป็นผู้ประเมินและติดตามผล 

 
“…พอเราเป็นครูตน้แบบ เคา้ก็ใหเ้ราจดัอบรม ครูตน้แบบหน่ึงคนต่อครู 50 คน 

…ก็เอามาใหค้วามรู้ แล้วใหแ้ผนการจดัการเรียนรู้ตน้แบบเคา้ไป…แลว้ครูแต่ละคน
ก็ไปคิดออกแบบการจดัการเรียนรู้บูรณาการของเค้าเอง ใหเ้ข้ากบัเนือ้หาและระดบัชัน้ทีส่อน…” 

(รัตนา  สถิตานนท์, สมัภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2562) 

 
2.3 การสะท้อนข้อมูลย้อนกลับ ท่านจัดอบรมครูเครือขา่ยอีกครัง้

เพื่ออภิปรายผลการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการของครูเครือขา่ย แล้วรวบรวมข้อมลูเก็บไว้ 
 

“…หลงัจากนัน้ก็จดัอบรมอีก พบกนัวนัเสาร์ เพือ่มาพดูคยุกนัว่าการจดักิจกรรม
เรียนรู้ทีค่รูน าไปใช้ไดผ้ลยงัไง พบปัญหาอะไร เราก็จดข้อมูลไว…้” 

(รัตนา  สถิตานนท์, สมัภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2562) 

 
2.4 การสร้างสรรค์รูปแบบการเรียนรู้ ทา่นรวบรวมข้อมลูท่ีได้จาก 

การประชุมครูเครือขา่ย แล้วน ามาวิเคราะห์เพื่อสร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ซึง่เป็น
นวตักรรมการเรียนรู้ในรูปแบบวิธีการสอนของ ครูรัตนา  สถิตานนท์  
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“…ครูก็เอาขอ้มูลมาดู แลว้ก็ปรบัการสอนแบบบูรณาการ เป็นการใหน้กัเรียนคิดเอง
ว่าจะใช้ช้ินงานหรือภาระงานทีส่ร้างข้ึนมาไปขอรบัคะแนนจากกลุ่มสาระฯ ไหนบา้ง…” 

(รัตนา  สถิตานนท์, สมัภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2562) 

 
2.5 การทดลองสอนตามรูปแบบการเรียนรู้ เป็นการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ในชัน้เรียนตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีออกแบบไว้ สงัเกตและบนัทึกผลการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้อยา่งละเอียด 

 “…ครูก็เขียนแผนของครูเอง มาใช้สอนนกัเรียนของตวัเอง…ผลก็ออกมาดี 
 โรงเรียนก็ไดร้างวลั Best Practice…ก็ไดก้ารสอนในรูปแบบของตนเอง 

 เป็นรูปแบบของครูรตันานีแ่หล่ะ (หวัเราะ)…” 
(รัตนา  สถิตานนท์, สมัภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2562) 

 

2.6 การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศนัน้
ต้องท าควบคูไ่ปกบัทกุขัน้ตอนของกระบวนการ เพราะต้องใช้เป็นข้อมลูในการปรับปรุงและพฒันา
ผลงานทางวิชาการ นอกจากนีก้ารได้รับการประเมินบ่อยครัง้ ท าให้ทา่นต้องเตรียมความพร้อมใน
การประเมิน ทา่นจึงเป็นคนเก็บข้อมลูอยา่งเป็นระบบ 

 
 “…จะบอกนอ้ง ๆ เสมอ ใหเ้ก็บขอ้มูล วนันึงอาจจะได้ใช้ประโยชน์ 
 ปีนึงใหมี้อย่างนอ้ยหน่ึงเล่ม…ครูโดนประเมินบ่อยไง จึงมีขอ้มูล 

 มีแฟม้อะไรต่อมิอะไร เวลามีใครมาดูก็เอาออกมาดูไดเ้ลย  
ไดต้อ้งเตรียมอะไรมาก…เวลาสอนนีเ่ราก้ตอ้งสงัเกตนกัเรียน แล้วก็จดจ าไวว่้าใคร

เป็นยงัไง จะมีสมดุจด เอาไวใ้หน้กัเรียนมาเซ็นรบัทราบพฤติกรรม…” 
(รัตนา  สถิตานนท์, สมัภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2562) 

 

2.7 การปรับปรุงและพัฒนา เป็นขัน้ตอนท่ีน าข้อมูลสารสนเทศท่ี
เกิดจากสงัเกต รวบรวมข้อมลูท่ีเกิดขึน้ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มาวิเคราะห์หาแนวทาง
ในการแก้ปัญหาหรือพฒันาให้ดีขึน้ในปีตอ่ไป 

 
“…เราก็เอาผลจากปีนี…้ผลจากทีค่รูเครือข่ายเคา้มาประชุม มาปรบัปรุงแก้ไข 

 แลว้ก็น ามาใช้ไปปีต่อไป…ก็ท าไปเร่ือย (หวัเราะ)…” 
(รัตนา  สถิตานนท์, สมัภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2562) 
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3. ระยะรายงานผลการพัฒา หลังจากท่ีท่านได้พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้จนได้วิธีการจัดการเรียนรู้ท่ีเป็นเลศิแล้ว ท่านจึงจัดท ารายงานผลการพฒันาและสร้างสรรค์
ผลงานทางวิชาการ โดยมีขัน้ตอนดงันี ้ 

3.1 การศึกษาเอกสารเก่ียวกับการประเมิน เป็นการศึกษาข้อมูล
เก่ียวกับการประเมินวิทยฐานะครูเช่ียวชาญพิเศษและการเขียนรายงานการวิจัยในชัน้เรียน ท่าน
ศกึษาเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะ แล้วพิจารณาความสามารถของตนเองและปริมาณผลงานท่ี
สะสมไว้ แล้วทบทวนการเขียนรายงานการวิจยัในชัน้เรียนด้วยด้วยตนเอง  
 

“…อ่านเกณฑ์ เกณฑ์ก็บอกชดัเจนอยู่แลว้ แลว้เราก็มองดูตวัเราว่ามีงานเพียงพอรึเปล่า 

…แลว้ก็รวบรวมส่งไป…” 

(รัตนา  สถิตานนท์, สมัภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2562) 

 

3.2 การจัดเตรียมข้อมูล ท่านน าเอกสาร ข้อมูลสารสนเทศท่ีท่าน
เก็บรวบรวมไว้ มาวิเคราะห์ แล้วน ามาใช้เป็นแนวทางในการเขียนรายงานผลงานทางวิชาการ  

 
“…มีงานเยอะ ก็เพราะเราเก็บไวต้ลอด พวกแฟม้พวกอะไร 

 แลว้เลือก ๆ เอา เอามาเขียน เขียนในส่ิงทีเ่ราท านัน่แหล่ะ…” 

(รัตนา  สถิตานนท์, สมัภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2562) 

 

3.3 การเขียนรายงานในรูปแบบของรายงานการวิจัย ท่านใช้ผล
ท่ีเกิดจากการเรียนรู้แบบบูรณาการมาเป็นกรอบแนวคิดในการเขียนรายงานการวิจัย แล้วเขียน
รายงานผลงานทางวิชาการโดยใช้ระเบียบวิธีวิจยัทางการศกึษาท่ีถกูต้องตามหลกัวิชาการ 

 

“…เขียนรายงาน 5 บท ก็เหมือนกบัทีเ่ค้าท าจบปริญญาทัว่ ๆ ไปนัน่แหล่ะ  

บทที ่1 บทน า บทที ่2 เอกสารทีเ่ก่ียวขอ้ง…แต่ของครูจะก็จะแปลกกว่าคนอื่น 

 เขียนอภิปรายเยอะกว่าของคนอื่น…” 

(รัตนา  สถิตานนท์, สมัภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2562) 
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ข้อมลูข้างต้นแสดงให้เห็นว่า กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการของ 
ครูรัตนา  สถิตานนท์ มี 3 ระยะ คือ 1) ระยะสั่งสมประสบการณ์ด้วยการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
การเรียนรู้จากบุคคล การเรียนรู้จากการท างาน และการศกึษาตอ่ระดบัปริญญาโท 2) ระยะพฒันา
และสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ มี 7 ขัน้ คือ (1) การเป็นครูต้นแบบ (2) การสร้างเครือข่าย  
(3) การสะท้อนข้อมูลย้อนกลบั (4) การสร้างสรรค์รูปแบบการเรียนรู้ (5) การทดลองสอนตาม
รูปแบบการเรียนรู้ 6) การจดัเก็บและรวบรวมข้อมลู และ (7) การปรับปรุงและพฒันา และ 3 ระยะ
รายงานผลการพัฒนา มี 3 ขัน้ คือ (1) การศึกษาข้อมูลเก่ียวกับการประเมิน (2) การจัดเตรียม
ข้อมลู (3) การเขียนรายงานในรูปแบบรายงานการวิจยั ดงัภาพประกอบ 5 
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ภาพประกอบ 5 กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการของครูรัตนา  สถิตานนท์ 
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ส่วนที่ 3 ความหมายและคุณค่าของครูเช่ียวชาญพิเศษ และคุณลักษณะส าคัญของ 
ครูรัตนา  สถิตานนท์ 

การศึกษา ความหมาย คุณค่า และคุณลักษณะส าคัญของครูรัตนา  สถิตานนท์ 
ผู้ วิจัยน าเสนอออกเป็น 2 ข้อ คือ 1) ความหมายและคุณค่าของครูเช่ียวชาญพิเศษ และ  
2) การวิเคราะห์และสงัเคราะห์คณุลกัษณะส าคญัของ ครูรัตนา  สถิตานนท์ 

ข้อ 1 ความหมายและคุณค่าของครูเช่ียวชาญพิเศษ 
ครู รัตนา  ส ถิตานนท์  ให้ความหมายของค รูเช่ียวชาญพิ เศษ ไว้ว่า  

ครูเช่ียวชาญพิเศษ คือ บุคคลท่ีมีความเช่ียวชาญในเนือ้หาท่ีสอนอยา่งถ่องแท้ และแสวงหาวิธีการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีเทคนิคในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสามารถดึงดูดความสนใจของ
นกัเรียน และท าให้นกัเรียนได้เรียนรู้อยา่งมีความสขุ  
 

“…ก็ตอ้งเก่งนะ เก่งทัง้ดา้นเนือ้หาทีส่อน ดา้นการคิดกิจกรรมต่าง ๆ ใหน้กัเรียนไดล้งมือท า 
 แลว้นกัเรียนจะอยากเรียนกบัเรา คือนิสยัส่วนตวัชอบหาอะไรใหม่ ๆ มาใหน้กัเรียนท าไง…” 

(รัตนา  สถิตานนท์, สมัภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2562) 

 
ครูรัตนา  สถิตานนท์ มีความภาคภูมิใจท่ีได้เลือ่นวิทยฐานะเป็นครูเช่ียวชาญ

พิเศษ สาขาวิชาภาษาไทย คนแรกของประเทศไทย และนับว่าเป็นรางวัลท่ียิ่งใหญ่ท่ีสดุในชีวิต
ความเป็นครู เพราะเป็นต าแหน่งท่ีมีพระบรมราชการโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้จากพระบาทสมเด็จ  
พระเจ้าอยู่หวั สง่ผลให้ท่านมีช่ือเสียงในกระทรวงศึกษาธิการและเป็นผู้ เช่ียวชาญด้านภาษาไทย 
แตเ่ป้าหมายส าคญัของการเป็นครู คือ การได้จดักิจกรรมให้นกัเรียนได้เรียนรู้อยา่งมีความสขุ และ
ได้พฒันานกัเรียนให้ประสบความส าเร็จในชีวิตตามท่ีพวกเขาต้องการ นอกจากนีย้งัได้พฒันาครู  
ผู้ ร่วมวิชาชีพให้ประสบความส าเร็จในการเป็นครูมืออาชีพ 
 

“…ก็ใหญ่นะ ตอนนัน้มีรฐัมนตรีส่งจดหมายมาแสดงความยินดีดว้ยนะ และมนัก็มีคนยกย่อง 

มากข้ึน มีบทบาทมากข้ึน ฟงัเสียงมากข้ึน พูดอะไร คิดอะไรก็มีคนรบัฟงั แนะน าอะไร 

คนเคา้ก็รู้สึกว่ามีประโยชน์ ก็ดูส าคญัข้ึนมาหน่อย…” 

(รัตนา  สถิตานนท์, สมัภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2562) 

“…เราก็อยู่กบัเด็ก แล้วเราก็รู้สึกว่าเราประสบความส าเร็จเวลาสอนแลว้ เราก็รู้สึกว่า  

เอ้อ ชัว่โมงนีส้นกุ เด็กหวัเราะ อาจารย์ต่อไปจะเรียนอะไรอีกคะ มนัก็คือความส าเร็จ  

ไดม้าเป็นระยะ ๆ คือเด็กรกัวิชานี้ เด็กเล่าว่าโตข้ึนถา้หนูจะสอน หนูจะเป็นครูแบบอาจารย์ 
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หนูจะตอ้งเรียนวิชาอะไร ก็เลยเป็น เหมือนกบัสอนระยะแรก ๆ สอนวรรณคดี จะสอน 

ทีไ่ม่ตรงต ารา ก็บอกกบัเด็กว่าครูไม่สอนตามต ารานะ ต าราเธอไปอ่านเองได ้แลว้เราก็จะ 

เล่านอกเร่ืองนอกราว แล้วเด็กก็จะสนกุมาก... อุ้ยหมดชัว่โมง เดีย๋วชัว่โมงหนา้มาฟงัต่อ…” 

(รัตนา  สถิตานนท์, สมัภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2562) 

 

“…หนูยงัเก็บต าราตอนทีอ่าจารย์สอนไวเ้ลยนะ หนูเอามาใช้เป็นคู่มือ หาทีไ่หนก็ไม่ได้แลว้ 

ก็เลยรู้สึกว่านี่แหล่ะคือความส าเร็จทีไ่ด้มาเป็นระยะ ส่ิงทีมี่เกิดข้ึนกบัลูกศิษย์…” 

(รัตนา  สถิตานนท์, สมัภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2562) 

 

ข้อ 2 คุณลักษณะส าคัญของ ครูรัตนา  สถิตานนท์ 
จากการสงัเกตและสัมภาษณ์เชิงลึก ครูรัตนา  สถิตานนท์ และกลุ่มผู้ ให้

ข้อมลูรอง จ านวน 7 คน  ผู้วิจยัได้วิเคราะห์คณุลกัษณะส าคญัของ ครูรัตนา  สถิตานนท์ ได้ดงันี ้
1) ใส่ใจส่ิงรอบตัวอย่างละเอียด ท่านเป็นคนชอบสงัเกตพฤติกรรม

นกัเรียนขณะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ใสใ่จปัญหาท่ีเกิดขึน้ในชัน้เรียน บรรยากาศทางกายภาพของ
ชัน้เรียน ต้องการให้นกัเรียนได้เคลือ่นไหวและมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งการจดักิจกรรมการเรียนรู้  

 
“…ถา้พดูถึงแรงจูงใจจริง ๆ ก็คือเด็ก เป็นคนทีส่อนแล้ว ก็จะร าคาญถา้เด็กนัง่เฉย ๆ  

เงียบ ๆ เพราะฉะนัน้ก็จะตอ้งหาอะไรต่อมิอะไร มาท าใหเ้ด็กตืน่เตน้แต่ละชัว่โมง  
แต่ละชัว่โมงจะตอ้งเห็นผลตอบสนอ…เราจะรู้จกัเด็กทุกคนอ่ะ เพราะว่า 

 ไอตวันีโ้ดนหกับ่อยๆ แลว้นะ เราก็จะรู้…” 
(รัตนา  สถิตานนท์, สมัภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2562) 

“…ความเอาใจใส่นกัเรียนในฐานะครู และการถ่ายทอดความรู้ใหน้กัเรียนใหมี้ความเขา้ใจ 

ในบทเรียนนัน้ ๆ ยกตวัอย่างเช่น ตอนทีเ่รียนเร่ืองกาพย์กลอน ครูก็จะชี้แนะใหน้กัเรียนมี 

ความเขา้ใจโครงสร้างเป็นรายบคุคล ไปจนถึงการน าไปประยกุต์ใช้จากส่ิงใกลต้วั  

ท าใใหเ้กิดความสนกุในระหว่างเรียน เป็นเสมือนพอ่แม่คนทีส่อง ทีค่อยดูแลเอาใจใส่  

และไม่เคยลืมนกัเรียนของท่าน …” 

(ลกูศษิย์ 1 ครูรัตนา  สถิตานนท์, สมัภาษณ์, 3 เมษายน 2562) 
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“…ท่านเป็นคนทีใ่ส่ใจนกัเรียนมาก ใครท าอะไรทีผิ่ดนิดผิดหน่อยรู้หมด 

 ถา้หนกัมาก ๆ ก็จะเรียกไปรบัทราบขอ้กล่าวหา แลว้ก็หกัคะแนน 

 คือหมายความว่าบอกเหตผุลแลว้ค่อยหกัคะแนน…” 

(ลกูศษิย์ 2 ครูรัตนา  สถิตานนท์, สมัภาษณ์, 7 เมษายน 2562) 

 

2) เห็นคุณค่าของข้อมูลสารสนเทศ ท่านเป็นท่ีให้ความส าคัญกับ
เอกสาร ตระหนักในคุณค่าของข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และรวบรวม
เอกสาร หลกัฐาน ข้อมูลท่ีเกิดจากการจัดการเรียนการสอน เอกสารงานสอน ผลงานทางวิชาการ 
และจดัเก็บไว้ได้อยา่งเป็นระบบ นอกจากนีย้งัแนะน าให้ครูทา่นอ่ืนปฏิบติัตาม 
 

“…เมือ่ก่อนซี 9 นีม่นัสงุสดุแล้ว แลว้ก็มาถึงซี 10 ก็เอาของเก่าเนีย่ เก็บเล็กประสมนอ้ย  

สะสมมาเร่ือย ๆ  ไวต้ ัง้แต่งานช้ินแรกช้ินทีส่องมาเร่ือย ๆ จนกระทัง่ถึงงานช้ินนี ้อะไรประเภทนัน้ 
 นีก็่เตือนทกุคนแหล่ะว่าปีนึงเก็บงาน ใหเ้ป็นเร่ืองเป็นราว เป็นเร่ือง ๆ  ถึงเวลา หยิบมาใช้ได้ 

เป็นเล่มเลย งัน้ตลอดเวลาที่สอนเนีย่ จะมีผลงานทกุปี เป็นหนงัสืออ่านเสริมความรู้มัง่  
เป็นแบบฝึก เป็นกิจกรรม ซ่ึงจะรวมเล่มเป็นคู่มือ ขัน้ตอนทีเ่ป็นครูตน้แบบก็เขียนหนงัสือ 

คู่มือ ตอนทีไ่ปเป็นวิทยากรให้ศูนย์ภาษาไทย กระทรวงก็ท าคู่มือ ไอแผนการสอนตน้แบบที่ 
เป็นลกัษณะบูรณาการ แต่ครูท าไม่เป็น ก็ท าต้นแบบให้ดูเลย ม.4 จะตอ้ง 

ท าแบบนี้ ม.5 จะตอ้งท ารายละเอียด ใหดู้หมด ก็เผยแพร่อบรมครูไปช่วงนัน้ ตอนที่ 
ปรบักระบวนการเนีย่ะมนัก็ลงตวัแลว้ล่ะ ถึงเวลาส่งก็ส่ง ก็รวบรวมแล้วก็นัง่เขียนรายงานส่ง…” 

(รัตนา  สถิตานนท์, สมัภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2562) 

“…บอกคณุไม่ตอ้งคิดเลยว่าจะท าเร่ืองอะไร คณุท าเหมือนจ๊ิกซอว์เก็บช้ินงานของคณุมาเรียง 

 แลว้ก็ดูว่าอะไรมนัขาด แล้วก็เติมผลงานของคณุใหเ้ต็ม ก็จะจบสมบูรณ์เป็นช้ินงาน  
คนเราท างานอยู่ทกุวนั…” 

(รัตนา  สถิตานนท์, สมัภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2562) 

“…ตอนนัน้ กรรมการประเมิน คศ.5 มาประเมิน อาจารย์เคา้ไม่รู้มาก่อนเลยนะ แต่ก็มีแฟ้ม 

มีเอกสารอะไรใหก้รรมการดูเยอะแยะไปหมด วนันัน้พีย่งัไปช่วยอาจารย์เคา้เสิร์ฟน ้าอยู่เลย…” 

(ครู F โรงเรียนสตรีศรีสริุโยทยั, สมัภาษณ์, 6 พฤษภาคม 2562) 
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3) มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท ในการท างาน ท่านเป็นคนท่ีมีความมุ่งมั่นใน 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ทุม่เทและเสียสละเวลาพฒันานกัเรียนตามความสามารถ และยงัคิดค้น
วิธีการสอนใหม่ ๆ เพื่อให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียน  ตลอดจนพัฒนาครูด้าน 
การจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
 

“…เรากอ็บรมครูไปอีก 100 คน ในวนัเสาร์ พบกนัวนัเสาร์ แลว้เราก็ตรวจผลงานใหค้รู  
แลว้เราก็สอนเด็กของเรา แลว้เราก็ทดลองวิจยักบัเด็กของเรา แลว้ก็เอาผลการวิจยั 

ของเรากบัผลงานของครูอีก 100 คนเนีย่ะ เอามาวิเคราะห์ร่วมกนั เพือ่จะสร้างแบบออก 
มาก็จะเป็นสไตล์บูรณาการของอาจารย์รตันานีแ่หล่ะ ก็จะเป็นการสอนแบบบูรณาการ 

ของอาจารย์รตันา เพราะฉะนัน้ช่วง 3 ปีนัน้ เป็นช่วงอะไรไม่รู้ ชีวิตสบัสนวุ่นวาย 
หาเวลาทานขา้วยงัไม่ได้ ก็วุ่นวายไปตามบทบาท…” 
(รัตนา  สถิตานนท์, สมัภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2562) 

 “…มนัก็ไม่ได้เลิกเร็วเท่าไหร่หรอก พอเสร็จเสร็จก็จะมีกิจกรรมต่ออะไรต่อ กว่าจะเสร็จจริง ๆ  
ก็จะประมาณ 5 โมง เพราะเราตอ้งฝึกเด็กไง ก็ทีบ่อกฝึกอ่านท านองเสนาะ โต้วาที แสดงละคร..” 

(รัตนา  สถิตานนท์, สมัภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2562) 

“…ความมุ่งมัน่ตัง้ใจในการท างาน และการแสวงหาความรู้ เพือ่พฒันาตวัเองอยู่เสมอ 

 เป็นแบบอย่างทีดี่ของศิษย์…” 

(ลกูศษิย์ 1 ครูรัตนา  สถิตานนท์, สมัภาษณ์, 3 เมษายน 2562) 

“…พีจ่ะเห็นท่านฝึกซ้อมนกัเรียนแสดงละคร อ่านกลอนจนเย็น ท่านเป็นคนขยนัค่ะ  

ท าอะไรท าจริงจงั บางทีกลบับา้นไปแลว้ก้ยงักลบัมาท างานต่อทีโ่รงเรียนอีก…” 

(ครู E โรงเรียนสตรีศรีสริุโยทยั, สมัภาษณ์, 6 พฤษภาคม 2562) 

“…ช่วงนัน้พวกพีซ่้อมละคร อาจารย์ท่านก็อยู่ดว้ยตลอด บางทีก็กลบับา้นหกโมงทุ่มนึง  

อาจารย์ท่านก็อยู่ บางทีก็ซื้อของมาใหกิ้นงี ้เรียนกบัอาจารย์แลว้สนกุดี…” 

(ลกูศษิย์ 2 ครูรัตนา  สถิตานนท์, สมัภาษณ์, 7 เมษายน 2562) 

 

4) มีความคิดสร้างสรรค์ ท่านเป็นคนท่ีมีความสามารถในการ คิดค้น
เทคนิคใหม่ ๆ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน สร้างสื่อการเรียนรู้และนวัตกรรมการเรียนรู้  
อย่างสร้างสรรค์ เพื่อน ามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้นกัเรียนมีความกระตือรือร้นใน
การเรียนรู้ และได้เรียนรู้โดยการลงมือปฏิบติั 
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 “…เป็นคนเขียน เป็นคนทีท่ า สอนหนงัสือเนีย่ะจะเขียนต าราใหเ้ด็กเรียนเอง 

 ส่วนมากก็มีเอกสารสอนเสริมความรู้ต าราแบบแผน รูปแบบ แบบฝึกหดั 

 อะไรต่อมิอะไรท านองนี…้” 

(รัตนา  สถิตานนท์, สมัภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2562) 

 “…ต่อมาก็มาท าของระดบั 9 เนีย่ งานเด่นก็จะเป็น ชุดทีต่อนนัน้เคา้มีการสอนแบบสมัพนัธ์ 

ทกัษะ…มีการใช้การสอนแบบเนน้กระบวนการ กระบวนการนัน้มี 12 ชนิด ซ่ึงเคา้ 

ใช้อยู่ในวิทยาศาสตร์ แต่ว่าเราจะเอามาทดลองว่า ถ้าเอามาใช้กบัภาษาไทยแล้วมนัจะเวิร์กมัย้…” 

(รัตนา  สถิตานนท์, สมัภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2562) 

“…เป็นอะไรก็ว่ากนัไปเป็นเร่ืองๆ ไป แล้วก็ไปเร่ือยๆ ไม่หยดุอยู่น่ิง เบือ่ อะไรทีซ่ ้าซาก  

ถา้สอน แม้แต่สอนแผนเดียวกนั เด็กแต่ละหอ้งแต่ละโปรแกรมก็สอนไม่เหมือนกนั เราก็เบือ่  

แลว้เราก็เห็นว่าเด็กก็ไม่ตัง้ใจเรียน…” 

(รัตนา  สถิตานนท์, สมัภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2562) 

“…มนัก็เป็นเทคนิคอะไรเล่นๆ ของเรา แต่ว่ามนัก็ไดผ้ล บอกครูแต่ละคน 

มนัก็จะมีเทคนิคของตวัเอง…” 

(รัตนา  สถิตานนท์, สมัภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2562) 

 “…ครูรตันาท่านเป็นครูภาษาไทยทีช่อบน าทกัษะทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการสอนนะ 

 พีเ่ห็นท่านจะมีเทคนิคใหม่ ๆ มาสอนเด็ก ๆ เสมอ บางทีก็มาเล่าใหพ้วกพีฟ่งัว่า 

ท าแบบนัน้แบบนีแ้ลว้เป็นยงัไง พีว่่าท่านเป็นคนทีมี่ความคิดสร้างสรรค์มาก  

งานท่านจะออกมาดูดีน่าสนใจ และเป็นคนทีเ่ขียนหนงัสือเยอะ เยอะมาก…” 

(ครู E โรงเรียนสตรีศรีสริุโยทยั, สมัภาษณ์, 6 พฤษภาคม 2562) 

“…เคา้เป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์ เคา้เขียนหนงัสือเยอะนะ นีน่อ้งยงัเอามาเป็นตวัอย่าง 

ในการท าเอกสารประกอบการสอนอยู่เลย…” 

(ครูโรงเรียนศรีอยธุยา, สมัภาษณ์, 2 พฤษภาคม 2562) 

“…เวลาอาจารย์สอนนีจ่ะมีกิจกรรมแปลก ๆ ใหท้ า คือเราตอ้งรอลุน้ว่าวนันีอ้าจารย์จะใหท้ าอะไร 

 เล่นเกมอะไร แล้วเวลาเล่าเร่ือง เล่าไดน้่าฟงั เรียนด้วยแลว้ไม่เบือ่ ชวนติดตาม…” 

(ลกูศษิย์ 3 ครูรัตนา  สถิตานนท์, สมัภาษณ์, 24 เมษายน 2562) 
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5) ใฝ่เรียนรู้ ท่านเป็นคนท่ีค้นคว้าหาความรู้ เพื่อให้ได้เทคนิควิธี 
การสอนใหม่ ๆ แล้วน ามาประยุกต์ใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้อยู่เสมอ ดงันัน้ท่านจึงเป็นบุคคลท่ีมี  
ความรอบรู้ทัง้ด้านเนือ้หาสาระท่ีสอน วิธีการสอน เทคนิคการสอน การท าผลงานทางวิชาการ  
และวิจยัในชัน้เรียน นอกจากนีท้่านยงัเผยแพร่ข้อมลูความรู้ให้กบัครูเครือขา่ยด้วยอีกทางหนึง่ 
 

 “…มนัก็เป็นโครงการที่ค่อนขา้งใหม่ แลว้มนัก็มีหลกัฐาน มีทีป่รึกษาซ่ึงก็เป็นกรรมการ 
ทีม่าสอบ ดูแลตลอด มนัก็ไดเ้ปรียบคนอื่นเค้าตรงนี ้ตรงทีง่านเราไม่หลงทาง 

 แลว้พอออกมาเราก็โอเคอ่ะ มนัก็ไม่มีปัญหาอะไร… ” 
(รัตนา  สถิตานนท์, สมัภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2562) 

“…มนัไม่ใช่เร่ืองอยากเย็นอะไรทีค่ณุจะท าอะไรใหม้นัเป็นเหตเุป็นผลใช่มัย้ มนัก็มีอยู่ 
ไม่ก่ีสเตป ตอ้งศึกษาเกณฑ์ อ่านใหล้ะเอียด จะท าใหง้่ายก็ไดใ้หย้ากก็ได ้แผ่นเดียวยงัไดเ้ลย 

 เนีย่เขียนก็เขียนรายงานวิจยั เหมือนกบัพวกผูบ้ริหารก็ท ารายงานโครงการ ก็เป็นรูปแบบของมนั” 
(รัตนา  สถิตานนท์, สมัภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2562) 

 

6) มีสมาธิ ท่านเป็นคนท่ีมีสมาธิในการท างาน ตระหนกัในความส าคญั
ในงานท่ีก าลงัปฏิบติั มีจิตใจแนว่แน ่และตัง้ใจปฏิบติังานนัน้ ๆ จนกวา่จะส าเร็จ  
 

“…ถา้หากเขียนอะไรเนีย่ ลืมเลยว่า อุ้ยแปบเดียวชัว่โมงนึงแลว้หรอเนีย่… 
 ใจมนัจะลงไปเลย อ่านหนงัสือก็จะลงไป ก็มีความสขุกบัการท างาน และเวลาคิด 
ท าอะไรแปลกๆ เนีย่ก็สนกุกบัตวัเราเอง ก็จินตนาการไปดว้ยว่าเวลาออกไปใช้อนันี้ 

มนัจะเป็นยงัไง แลว้มนัก็จะมี ทกุอย่างมนัก็จะเกิดข้ึนจากงาน…” 
(รัตนา  สถิตานนท์, สมัภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2562) 

“…เวลาประชุมนะ พีไ่ม่ค่อยพดูหรอก แต่จะฟงัเป็นส่วนมาก ฟงัอย่างตัง้ใจ  
แต่ถา้จะให้พดู ค าพดูนัน้ตอ้งมีประโยชน์ไม่มากก็นอ้ย…” 

(รัตนา  สถิตานนท์, สมัภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2562) 

“…เคา้ชอบนัง่ท าอะไรของเคา้ไม่รู้ เงียบ ๆ เป็นชัว่โมง บางทีสองสามชัว่โมง ไม่สนใจใครเลย…” 

(พ่ีสาว ครูรัตนา  สถิตานนท์, สมัภาษณ์, 1 เมษายน 2562) 

 

7) มีความภาคภูมิใจในตัวเอง ท่านเป็นคนท่ีมีทัศนคติมีต่อตนเอง 
เชิงบวก มีความเคารพและเห็นคุณค่าของตนเอง ทา่นมีความเช่ือมัน่ในตนเอง และมีชีวิตอยูอ่ยา่ง
มีเป้าหมาย ใช้ความสามารถท่ีมีอยู่ในการท างาน และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียน
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ประสบความส าเร็จได้ตามเป้าหมาย มีความรู้สึกช่ืนชมตนเองท่ีมีส่วนท าให้นักเรียนประสบ
ความส าเร็จ 
  

 “…ใช้ตวันีเ้ข้าไปบูรณาการแลว้ก็ใช้ตวันีส้ร้างช้ินงาน ฉะนัน้ผลงานก็จะออกมาเป็นผลงาน 
ระดบัโรงเรียนทีมี่การประกวดกนัทัง้โรงเรียน 6 ระดบั มีการหาแช้มป์ แลว้ก็ต่อมนัก็เผยแพร่ไป 
เป็นอะไรอ่ะ ตอนนัน้ Best Practice เป็นผลงานดีเด่น จนกระทัง่ไดร้างวลัระดบัอีกครัง้หน่ึง 

 เป็นผลงานระดบัประเทศ รูปแบบโมเดลทีไ่ม่มีใครท าในตอนนัน้ โมเดลฉนันีแ่หล่ะ 
แลว้ก็หลงัจากนัน้ก็จบอ่ะ…” 

(รัตนา  สถิตานนท์, สมัภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2562) 

 “…เพราะว่าตวัเองจะมีความรู้สึกภูมิใจทีว่่า เวลา ถึงเวลานีใ้นเฟซบุ๊คเนีย่ ก็เป็นครูทีเ่ป็น 

เครือข่าย ครูตน้แบบครูแห่งชาติ ที่เป็นเพือ่น แลว้เคา้ก็ยงัติดตามอยู่ แลว้ก็ยงัมีสมัพนัธ์ทีดี่ 

ต่อกนั มีความรู้สึกว่า เราใหเ้ค้า เค้าไดอ้ะไรมา แลว้ก็ก้าวหนา้ข้ึนมาเป็นพฒันาผลงานของเคา้ 

 มนัเป็นความรู้สึกผูกพนั แลว้เราก็เป็นครู ถือว่าเป็นครูรุ่นพีรุ่่นนอ้ง เคา้ก็เรียกครูขา 

อะไรต่ออะไร เล่น ๆ กนัมา ทีนีเ้ราก็สร้างคนสร้างทัง้ครูสร้างทัง้นกัเรียน…” 

(รัตนา  สถิตานนท์, สมัภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2562) 

“…เชี่ยวชาญพิเศษเนีย้ะ มนัก็เป็นอีกอย่านึงทีท่ าใหเ้รามีความรู้สึกว่าไดม้าโดยชอบธรรม 

 ดว้ยฝีมือ ไม่เคยก๊อป ไม่เคยลอก ไม่เคยจ้างใคร ไม่เคยอาศยัอะไรทัง้นัน้ ง ัน้งานของตวัเอง 

มีความภาคภูมิใจอยู่ตรงนีต้รงทีว่่าท าเอง แลว้ก็ไม่เหมือนใคร ฉะนัน้ก็ภาคภูมิใจได้  

 สอนคนอื่นได ้ก็ยงัเสียดายรุ่นนอ้งรุ่นหลงัจะเอาตวัผลงานนีเ่ป็นตวัตัง้…” 

(รัตนา  สถิตานนท์, สมัภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2562) 

“…ตอ้งเป็นคนเก่ง เก่งจริง ๆ เก่งทัง้วิชาการ เก่งในงานทีต่วัเองท า รู้แจ้งแทงตลอด ถา้หาก 

ยงัไม่รู้สึกว่าตวัเองเก่งพอ ก็ตอ้งพยายามพฒันาใหไ้ด ้คนเราไม่เก่งแต่พฒันาได…้ 

ไม่ใช่ว่าใครก็ท าได ้ก็ตอ้งมีฝีมือในระดบันึง ย่ิงสูงข้ึนไปมนัก็ตอ้งย่ิงมีฝีมือ มนัก็ตอ้งพฒันาข้ึน  

ถามถึงตวัเองท าผลงานถึงซี 10 เก่งมัย้ เก่งนะ ไม่เก่งไม่ไดห้รอก…” 

(รัตนา  สถิตานนท์, สมัภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2562) 

 “…บศุบกเนีย่ รู้สึกจะ มนัจะเป็นพิเศษกว่ารางวนัอื่นนิดนึง รางวลัอื่นมนัจะเป็น 

ของกระทรวงศึกษา แต่อนันัน้เป็นของกระทรวงวฒันธรรม…” 

(รัตนา  สถิตานนท์, สมัภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2562) 

 



  190 

จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่า ครูรัตนา  สถิตานนท์ มีคุณลักษณะส าคัญ  
7 ประการ คือ  1) ใส่ใจสิ่ งรอบตัวอย่างละเอียด 2) เห็นคุณ ค่าของข้อมูลสารสนเทศ  
3) มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท ในการท างาน 4) มีความคิดสร้างสรรค์ 5) ใฝ่เรียนรู้ 6) มีสมาธิ และ  
7) มีความภาคภมิูใจในตวัเอง  

 
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการของ
ครูเช่ียวชาญพิเศษ 

การศึกษากระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการของครูเช่ียวชาญทัง้ 3 คน พบว่า 
กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการของครูเช่ียวชาญพิเศษนัน้มีส่วนท่ีคล้ายคลึงกัน คือ 
กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ แบง่ได้เป็น 3 ระยะ คือ 1) ระยะสัง่สมประสบการณ์ 2) 
ระยะพฒันาและสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ และ 3) ระยะรายงานผล ส าหรับสว่นท่ีแตกต่างกัน
นัน้เป็นกระบวนการยอ่ยของการสัง่สมประสบการณ์ การพฒันาและสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ 
และแนวคิดวิธีการท่ีใช้พฒันานกัเรียน ดงัตาราง 15 

 
ตาราง 15 การเปรียบเทียบกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการของครูเช่ียวชาญพิเศษ 
 

กระบวนการ 
สร้างสรรค์ 
ผลงาน 

ทางวิชาการ 

ครูศรีลกัษณ์  ผลวฒันะ ครูพรพิมล  ชาญชยัเชาว์วิวฒัน์ ครูรัตนา  สถิตานนท์ 

ระยะสัง่สม
ประสบการณ์ 

1. การเรียนรู้ด้วยตนเอง  
   - อ่านเอกสาร หนงัสอื 
   - สงัเกตสิง่ตา่ง ๆ รอบตวั 
2. การเรียนรู้จากบุคคล 
   - ครูท่ีเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
   - นกัเรียน 
3. การเรียนรู้จากการท างาน 

1. การเรียนรู้ด้วยตนเอง  
   - อ่านเอกสาร หนงัสอื 
2. การเรียนรู้จากบุคคล 
   - ครูต้นแบบ 
   - นกัเรียน 
3. การอบรมโครงการ 
RECSAM 

1. การเรียนรู้ด้วยตนเอง  
   - อ่านเอกสาร หนงัสอื 
   - การเป็นผู้ประเมิน 
2. การเรียนรู้จากบุคคล 
   - คณะกรรมการการ
ประเมิน 
   - ครูเครือขา่ย 
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ตาราง 15 (ตอ่) 

 

กระบวนการ 
สร้างสรรค์ 
ผลงาน 

ทางวิชาการ 

ครูศรีลกัษณ์  ผลวฒันะ ครูพรพิมล  ชาญชยัเชาว์วิวฒัน์ ครูรัตนา  สถิตานนท์ 

ระยะสัง่สม
ประสบการณ์ 

4. การอบรมโครงการ 
RECSAM 
5. การเรียนปริญญาโท 

4. การเรียนปริญญาโท 3. การเรียนรู้จากการ
ท างาน 
   - การเป็นครูเครือขา่ย 
4. การเรียนปริญญาโท 

ระยะพฒันา
และ
สร้างสรรค์
ผลงานทาง
วิชาการ 

1. การวิเคราะห์ข้อมลู 
   - นกัเรียน     
   - หลกัสตูร  
   - บริบทของโรงเรียน 
   - ปัญหาท่ีพบในชัน้เรียน 
2. การสบืเสาะวิธีการ
แก้ปัญหาในชัน้เรียน 
3. การสร้างสรรค์สือ่การ
เรียนรู้ 
  - สือ่นวตักรรมแบบหนว่ย
สมบูรณ์แบบท่ีเน้นการเรียนรู้
แบบกระตือรือร้น 
4. การทดลองใช้สือ่การ
เรียนรู้ 
5. การจดัเก็บข้อมลู
สารสนเทศ 
6. การปรับปรุงและพฒันา 

1. การตระหนกัและเห็น
ความส าคญัของการท า
โครงงาน 
2. การสร้างสรรค์สือ่การเรียนรู้ 
   - เอกสารประกอบการสอนท่ี
สอดแทรกกระบวนการท า
โครงงานวิทยาศาสตร์ 
   - บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนท่ีสอดแทรกกระบวนการ
ท าโครงงานวิยาศาสตร์ 
3. การทดลองใช้สือ่การเรียนรู้ 
4. การจดัเก็บข้อมลูสารสนเทศ 
5. การปรับปรุงและพฒันา 

1. การเป็นครูต้นแบบ 
2. การสร้างเครือขา่ย 
3. การสะท้อนข้อมลู
ย้อนกลบั 
4. การสร้างสรรค์และ
ปรับรูปแบบการเรียนรู้ 
   - นวตักรรม: รูปแบบ
การจดัการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ 
5. การทดลองสอนตาม
รูปแบบการเรียนรู้ 
6. การจดัเก็บข้อมลู
สารสนเทศ 
7. การปรับปรุงและ
พฒันา 
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ตาราง 15 (ตอ่) 

 

กระบวนการ 
สร้างสรรค์ 
ผลงาน 

ทางวิชาการ 

ครูศรีลกัษณ์  ผลวฒันะ ครูพรพิมล  ชาญชยัเชาว์วิวฒัน์ ครูรัตนา  สถิตานนท์ 

ระยะรายงาน
ผลการ
พฒันา 

1. การศกึษาข้อมลูเก่ียวกบั
การประเมิน 
2. การจดัเตรียมข้อมลู 
3. การเขียนรายงานใน
รูปแบบรายงานการวจิยั 

1. การศกึษาข้อมลูเก่ียวกบัการ
ประเมิน 
2. การจดัเตรียมข้อมลู 
3. การเขียนรายงานในรูปแบบ
รายงานการวิจยั 

1. การศกึษาข้อมลู
เก่ียวกบัการประเมิน 
2. การจดัเตรียมข้อมลู 
3. การเขียนรายงานใน
รูปแบบรายงานการวจิยั 

 

จากตาราง แสดงให้เห็นว่า ครูศรีลกัษณ์  ผลวฒันะ สัง่สมประสบการณ์ด้วยการเรียนรู้
ด้วยตนเอง การเรียนรู้จากบุคคล การเรียนรู้จากการท างาน การอบรมโครงการ RECSAM และ
การศึกษาต่อระดับปริญญาโท ท่านมีการพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานทางวิ ชาการ 6 ขัน้  
คือ 1) การวิเคราะห์ข้อมูล 2) การสืบเสาะวิธีการแก้ปัญหาในชัน้เรียน  3) การสร้างสรรค์สื่อ 
การเรียนรู้ 4) การทดลองใช้สือ่การเรียนรู้ 5) การจัดเก็บข้อมลูสารสนเทศ และ 6) การปรับปรุงและ
พฒันา ครูพรพิมล  ชาญชัยเชาว์วิวฒัน์ สัง่สมประสบการณ์การเรียนรู้จากการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
การเรียนรู้จากบุคคล การอบรมโครงการ RECSAM และการศึกษาต่อระดับปริญญาโท ท่านมี
กระบวนการพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ 5 ขัน้ คือ 1) การตระหนักและเห็น
ความส าคัญของการท าโครงงาน 2) การสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ 3) การทดลองใช้สื่อการเรียนรู้  
4) การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ และ 5) การปรับปรุงและพฒันา ครูรัตนา  สถิตานนท์ ท่านสัง่สม
ประสบการณ์ด้วยการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้จากบุคคล การเรียนรู้จากการท างาน  
และการศึกษาต่อระดบัปริญญาโท ท่านมีกระบวนการพฒันาและสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ  
7 ขัน้  คือ  1) การเป็นค รูต้นแบบ  2) การสร้างเครือข่าย 3) การสะท้อนข้อมูลย้อนกลับ  
4) การสร้างสรรค์รูปแบบการเรียนรู้ 5) การทดลองสอนตามรูปแบบการเรียนรู้ 6) การจัดเก็บและ
รวบรวมข้อมูล และ 7) การปรับปรุงและพฒันา ส าหรับการรายงานผลการพฒันาของครูเช่ียวชาญ
ทัง้ 3 คนนัน้ มี 3 ขัน้  คือ 1) การศึกษาข้อมูลเก่ียวกับการประเมิน  2) การจัดเตรียมข้อมูล  
3) การเขียนรายงานในรูปแบบรายงานการวิจัย ถึงแม้ว่ากระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทาง
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วิชาการจะมีความแตกต่างกนัในหลายด้าน แตมี่เปา้หมายเดียวกนั กลา่วคือ ผลงานทางวิชาการท่ี
ครูเช่ียวชาญพิเศษสร้างสรรค์ขึน้ ล้วนต้องการให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ  
มีความกระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้ สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ  
และประสบความส าเร็จในชีวิต ดงันัน้การได้เลื่อนวิทยฐานะเป็นครูเช่ียวชาญพิเศษจึงเป็นเพียงผล
พลอยได้ท่ีเกิดจากการมุ่งมั่น ทุม่เท ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการท างานด้วยจิตวิญญาณ
แหง่ความเป็นครู 

จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่า กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการของ 
ครูเช่ียวชาญพิเศษมีทัง้สว่นท่ีเหมือนและสว่นท่ีแตกต่างกัน กล่าวคือ ระยะสัง่สมประสบการณ์  
ครูเช่ียวชาญพิเศษทุกท่านเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้จากบุคคล เรียนรู้จากการศึกษาระดับ  
ปริญญาโท ส าหรับการเรียนรู้จากการท างานมีความแตกต่างกันตามท่ีได้รับมอบหมาย ระยะ
พฒันาและสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ ครูเช่ียวชาญพิเศษพฒันาผลงานทางวิชาการท่ีแตกตา่ง
กนั โดยครูศรีลกัษณ์  ผลวฒันะ สร้างสือ่การจดัการเรียนรู้ ส าหรับครูพรพิมล  ชาญชยัเชาว์วิวฒัน์ 
และครูรัตนา  สถิตานนท์ สร้างสือ่การสอนผสานกบัวิธีการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั ทัง้นีผ้ลงาน
ทางวิชาการของครู้เช่ียวชาญพิเศษทุกท่านล้วนมีเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาในชัน้เรียน และให้
นกัเรียนได้เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบติั ส าหรับระยะรายงานผลการพฒันา ครูเช่ียวชาญพิเศษมี
ขัน้ตอนการายงานผลการพัฒนาท่ีคล้ายคลึงกันโดยการเขียนเป็นรายงานผลการพฒันาผลงาน
ทางวิชาการท่ีถกูต้องตามหลกัวิชาการ 

กลา่วโดยสรุปคือ กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ เร่ิมต้นจากความต้องการ
ให้นกัเรียนได้พฒันาตนเองอยา่งเต็มศกัยภาพ มีความกระตือรือร้นในการเรียน และเรียนรู้ด้วยการ
ลงมือปฏิบัติ ครูจึงต้องสังเกตและวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล แล้วเสาะแสวงหาวิธีการ
แก้ปัญหาหรือพัฒนาผลการเรียนรู้ ซึ่งอาจจะเป็นการสร้างสื่อนวัตกรรมหรือการคิดค้นรูปแบบ
วิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นนกัเรียนเป็นส าคญัท่ีมีความเหมาะสมกบันกัเรียน จดัการเรียนรู้โดยใช้สื่อ
นวตักรรมหรือรูปแบบการสอนจนเกิดวิธีการจดัการเรียนรู้มีวิธีปฏิบติัท่ีเป็นเลศิ แล้วรายงานผลงาน
พฒันาโดยใช้รูปแบบรายงายวิจยัท่ีถกูต้องตามหลกัวิชาการ  ดงัภาพประกอบ 6 
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ภาพประกอบ 6 กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการของครูเช่ียวชาญพิเศษ 
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ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์คุณลักษณะส าคัญของครูเช่ียวชาญพิเศษ 
จาการวิเคราะห์คณุลกัษณะส าคญัของครูเช่ียวชาญพิเศษ ทัง้ 3 ราย คือ 1) ครูศรีลกัษณ์  

ผลวัฒนะ ครูเช่ียวชาญพิเศษ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (เคมี) มีคุณลักษณะพิเศษ 9 ประการ  
2) ครูพรพิมล  ชาญชยัเชาว์วิวฒัน์ ครูเช่ียวชาญพิเศษ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (เคมี) มีคณุลกัษณะ
พิเศษ 6 ประการ และ 3) ครูรัตนา  สถิตานนท์ ครูเช่ียวชาญพิเศษ สาขาภาษาไทย มีคุณลกัษณะ
ส าคญั 7 ประการ สามารถสรุปได้ดงัตาราง 14 
 
ตาราง 16 ตารางการเปรียบเทียบคณุลกัษณะส าคญัของครูเช่ียวชาญพิเศษ  
 

คณุลกัษณะส าคญัของครูเช่ียวชาญพิเศษ 

ครูศรีลกัษณ์  ผลวฒันะ ครูพรพิมล  ชาญชยัเชาว์วิวฒัน์ ครูรัตนา  สถิตนนท์ 

1) ใสใ่จสิง่รอบตวัอยา่งละเอียด  
2) เห็นคณุคา่ของข้อมลู
สารสนเทศ  
3) มีความมุ่งมัน่ ทุม่เท ในการ
ท างาน  
4) มีความคิดสร้างสรรค์  
5) ใฝ่เรียนรู้  
6) ชอบวางแผน  
7) มีสมาธิ  
8) มีความภาคภมิูใจในตวัเอง  
9) มองโลกในแงดี่ 

1) เห็นคณุคา่ของข้อมลู
สารสนเทศ 
2) มีความมุ่งมัน่ ทุม่เท ในการ
ท างาน  
3) ใฝ่เรียนรู้  
4) มีความภาคภมิูใจในตวัเอง  
5) มองโลกในแงดี่  
6) มีระเบียบวินยั 
 

1) ใสใ่จสิง่รอบตวัอยา่ง
ละเอียด  
2) เห็นคณุคา่ของข้อมลู
สารสนเทศ 
3) มีความมุ่งมัน่ ทุม่เท ในการ
ท างาน  
4) มีความคิดสร้างสรรค์  
5) ใฝ่เรียนรู้  
6) มีสมาธิ  
7) มีความภาคภมิูใจในตวัเอง 
 
 

 

จากตารางเปรียบเทียบคุณลกัษณะส าคญัของครูเช่ียวชาญพิเศษ พบว่า ครูเช่ียวชาญ
พิ เศษมีคุณลักษณะส าคัญ ร่วมกัน 4 ประการ คือ 1) เห็นคุณค่าของข้อมูลสารสนเทศ  
2) มีความมุ่งมัน่ ทุม่เท ในการท างาน 3) ใฝ่เรียนรู้ และ 4) มีความภาคภมิูใจในตวัเอง คณุลกัษณะ
ส าคญัร่วมของ ครูศรีลกัษณ์  ผลวฒันะ และ ครูพรพิมล ชาญชัยเชาว์วิวฒัน์ คือ การมองโลกในแง่
ดี และคณุลกัษณะส าคญัร่วมของ ครูศรีลกัษณ์  ผลวฒันะ และ ครูรัตนา  สถิตานนท์ มี 3 ประการ 
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คือ 1) ใสใ่จสิ่งรอบตวัอยา่งละเอียด  2) มีความคิดสร้างสรรค์ และ 3) มีสมาธิ ดงันัน้คุณลกัษณะ
ส าคญัท่ีจะน าไปสูก่ารพัฒนานกัเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ และประสบความส าเร็จในการเลื่อน
วิทยฐานะมี 4 ประการ ดงัรายละเอียดดงันี ้ 

1) เห็นคุณค่าของข้อมูลสารสนเทศ กล่าวคือ ครูเช่ียวชาญทุกท่านเห็นคุณค่าและ
ความส าคญัของเอกสาร ทัง้นีเ้พราะครูเช่ียวชาญพิเศษตระหนกัถึงความส าคญัของข้อมูลท่ีอยู่ใน
เอกสาร ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเก่ียวกับนกัเรียน ข้อมูลเก่ียวกับการวดัและการประเมินผล และข้อมูล
เก่ียวกบัเอกสารผลงานทางวิชาการท่ีผา่นการปรับปรุงคณุภาพด้วยการน าไปจดักิจกรรมการเรียนรู้
จนได้ผลงานทางวิชาการท่ีมีคณุภาพและมีประสิทธิภาพสงู นอกจากนีค้รูเช่ียวชาญพิเศษทุกท่าน
ยงัมีความสามารถในการจดัเก็บเอกสารตา่ง ๆ ได้อยา่งเป็นระบบ 

2) มีความมุ่งมัน่ ทุม่เท ในการท างาน ครูเช่ียวชาญพิเศษทกุท่าน มุ่งมั่น ทุม่เทในการ
เตรียมการสอน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เสียสละทัง้แรงกาย แรงใจ เวลา และทุนทรัพย์ ให้กับ 
การเรียนการสอน และการท างานอ่ืน ๆ ท่ีได้รับมอบหมายอย่างสุดความสามารถ จึงท าให้  
งานตา่ง ๆ ประสบความส าเร็จตามเปา้หมายท่ีก าหนด 

3) ใฝ่เรียนรู้ ครูเช่ียวชาญพิเศษทกุทา่นพฒันาตนเองอยูเ่สมอ ทัง้ท่ีเป็นการศกึษาด้วย
ตนเองหรือศึกษาจากแบบอย่างหรือต้นแบบท่ีดี สง่ผลให้ครูเช่ียวชาญพิเศษมีความรอบรู้ในทุก ๆ 
ด้าน และสามารถจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัยคุสมยั 

4) มีความภาคภมิูใจในตวัเอง ครูเช่ียวชาญพิเศษทุกท่านตระนกัถึงความส าคญัของ
ตนเอง และระลกึเสมอว่าความรู้ความสามารถของตนเองจะเป็นประโยชน์ต่อนกัเรียน เพื่อนครู 
และประเทศชาติ 

คุณลกัษณะส าคัญทัง้ 4 ประการ เป็นคุณลักษณะท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้ครูประสบ
ความส าเร็จในการเลือ่นวิทยฐานะ 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวจัิย อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การวิจัยในครัง้นีมี้ความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาเร่ืองราวชีวประวติั ผลงานทางวิชาการ 
และกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการของครูเช่ียวชาญพิเศษ และ 2) ค้นหาความหมาย
คณุคา่ และคณุลกัษณะส าคญัของครูเช่ียวชาญพิเศษ 

การวิจัยในครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) รูปกรณีศึกษา (Case 
study research) ตามแนวทางการศกึษาชีวประวติั (Biographical study) ตามแนวทางการศกึษา
ชีวประวัติ (Biographical study) เพราะการวิจัยในครัง้นีมี้ความมุ่งหมายหลักเพื่อศึกษาและ
ถ่ายทอดเร่ืองราวชีวประวติั (Biography) ผลงานทางวิชาการและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน
ทางวิชาการ คุณลกัษณะส าคัญของครูเช่ียวชาญพิเศษ โดยศึกษาชีวประวัติของครูเช่ียวชาญ
พิเศษ จ านวน 3 คน จึงเรียก การวิจัยในครัง้นีว้่า การศึกษาพหุชีวประวัติ (Multi-biographical 
Study) 

กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลในการวิจัยในครัง้นีแ้บ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มท่ี 1 กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลหลกั 
ได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูเช่ียวชาญพิเศษ ท่ีได้รับ
การแต่งตัง้ให้เลื่อนวิทยฐานะเป็นครูเช่ียวชาญพิเศษในช่วงปี พ.ศ. 2547-2561 จ านวน 3 คน 
ได้มาโดยการเลอืกแบบเจาะจง (purposive sampling) กลุม่ท่ี 2 กลุม่ผู้ให้ข้อมลูรอง ได้แก่ บุคคล
ในครอบครัว ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน นักเรียนท่ีเคยเรียนกับครูเช่ียวชาญพิเศษ หรือผู้ ท่ี
เก่ียวข้อง ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) โดยใช้เทคนิคการเลือกกรณี
เป็นไปตามสภาพปกติ (typical-case sampling) ผสมผสานกับการเลอืกกรณีสืบเน่ืองแบบลกูโซ ่
(Snowball sampling) 

เคร่ืองมือท่ีใช้ผู้ วิจัยใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ คือ ตัวผู้ วิจัย แบบบันทึก
ประวัติ แบบวิเคราะห์ผลงานทางวิชาการ และแบบบันทึกการสมัภาษณ์เชิงลึก ซึ่งเป็นแบบ
สมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง  โดยผู้วิจยัได้ลงพืน้ท่ีเก็บข้อมลูจากกลุม่ผู้ ให้ข้อมลูหลกั จ านวน 3 คน 
คือ และกลุม่ผู้ให้ข้อมลูรองทัง้หมด จ านวน 22 คน ได้แก่ 1) ครูศรีลกัษณ์  ผลวฒันะ และกลุม่ผู้ให้
ข้อมูลรองท่ีเก่ียวข้อง จ าวน 6 คน  2) ครูพรพิพล  ชาญชัยเชาววิวัฒน์ และกลุม่ผู้ ให้ข้อมูลรองท่ี
เก่ียวข้อง 9 คน และ 3) ครูรัตนา  สถิตานนท์ และกลุ่มผู้ ให้ข้อมูลรองท่ีเก่ียวข้อง จ านวน 7 คน 
ผู้ วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ และได้เตรียมอุปกรณ์ภาคสนาม เช่น เคร่ือง
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บันทึกเสียง กล้องถ่ายรูป สมุดบันทึกภาคสนาม และแฟ้มส าหรับเก็บรวมรวมเอกสาร เพื่อให้
ประกอบการสมัภาษณ์เชิงลกึและเก็บรวบรวมข้อมลู 

การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนือ้หา การการวิเคราะห์  
แบบสร้างข้อสรุปด้วยการวิเคราะห์แบบอุปนยั ใช้การตีความหมายเพื่อสร้างข้อสรุปจากเหตกุารณ์
ท่ีได้จากการสงัเกต สมัภาษณ์เชิงลกึและวิเคราะห์เอกสาร ท าการวิเคราะห์โดยการจ าแนกชนิด
ของข้อมูลและการเปรียบเทียบข้อมูล น าเสนอข้อมูลในลกัษณะของการอุปนัยแบบพรรณนา  
และพรรณนาวิเคราะห์ 

 

สรุปผลการวิจัย 
1. ชีวประวัติ ผลงานทางวิชาการ และกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ

ของครูเช่ียวชาญพิเศษ 
1.1 ครูศรีลกัษณ์  ผลวฒันะ ครูเช่ียวชาญพิเศษ สาขาวิทยาศาสตร์ (เคมี) คนแรก

ของประเทศไทย ผลงานทางวิชาการท่ีท่านสง่ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะครูเช่ียวชาญ
พิเศษ มี 2 รายการ ได้แก่ 1) การพัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนรู้แบบหน่วยสมบูรณ์แบบท่ีเน้น 
การเรียนรู้แบบกระตือรือร้น รายวิชาเคมี ว40224 เร่ือง ไฟฟ้าเคมี และธาตุและสารประกอบใน
อุตสาหกรรม ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 2) การพฒันานวตักรรมสือ่การเรียนรู้แบบหนว่ยสมบูรณ์แบบท่ี
เน้นการเรียนรู้แบบกระตือรือร้น รายวิชาเคมี ว40225 เร่ือง เคมีอินทรีย์ สารชีวโมเลกุล  
และเชือ้เพลิงซากดึกด าบรรพ์ ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6  ซึ่งท่านได้รับแรงบนัดาลใจในการท าผลงาน
ทางวิชาการจากครูท่ีแบบอย่างท่ีดี และความต้องการพัฒนานกัเรียนให้มีความกระตือรือร้นใน 
การเรียนและมีผลสมัฤทธ์ิท่ีสงูขึน้  

องค์ประกอบของผลงานทางวิชาการ มี 2 องค์ประกอบ องค์ประกอบท่ี 1 เอกสาร
บทเรียนหน่วยสมบูรณ์แบบท่ีเน้นการจัดการเรียนรู้แบบกระตือรือร้น  1 หน่วย ประกอบด้วย  
1) ล าดับแนวคิดส าคัญในหน่วยการเรียนรู้ (Idea Flow) 2) ผังมโนทัศน์ประจ าหน่วยการเรียนรู้  
3) บทเรียนประจ าหนว่ยการเรียนรู้ 4) กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจประจ าหน่วย 5) กิจกรรมฝึก
ทกัษะปฏิบติัประจ าหนว่ย 6) แบบทดสอบเข้ามหาวิทยาลยั และองค์ประกอบท่ี 2 การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบกระตือรือร้น ประกอบด้วย 1) การกระตุ้ นให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้น 
 2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ 3) การประเมินผลการเรียนรู้
สภาพจริง 4) การสร้างแรงจูงใจ ในยุคเร่ิมต้นของการปฏิรูปการศึกษา การจัดการเรียนรู้แบบ
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กระตือรือร้นตามแนวคิดของ ครูศรีลกัษณ์  ผลวฒันะ จึงเป็นแบบอยา่งของการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้น
นกัเรียนเป็นส าคญั 

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ เกิดจากสั่งสมประสบการณ์จาก 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้จากบุคคล การเรียนรู้จากการท างาน และการอบรมโครงการ 
RECSAM การพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการเร่ิมจากการวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียน 
หลกัสตูร บริบทของโรงเรียน และปัญหาท่ีพบในชัน้เรียน แล้วน ามาสร้างสื่อนวตักรรมแบบหน่วย
สมบูรณ์แบบท่ีเน้นการจัดการเรียนรู้แบบกระตือรือร้นท่ีมีคณุภาพและประสทิธิภาพ วางแผนและ
ทดลองใช้สื่อจัดการเรียนรู้ สงัเกตและรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ผลหรือปัญหาท่ีเกิดจากการจัด 
การเรียนรู้ ปรับปรุงและพัฒนา ปฏิบติัเป็นวฏัจักรจนได้รูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้น  
การจดัการเรียนรู้แบบกระตือรือร้นซึ่งเป็นรูปแบบของตนเอง หลงัจากนัน้จึงรายงานผลการพฒันา
ผลงานทางวิชาการในรูปแบบของรายงานการวิจยัท่ีถกูต้องตามหลกัวิชาการ 

1.2 ครูพรพิมล  ชาญชยัเชาว์วิวฒัน์ ครูเช่ียวชาญพิเศษ สาขาวิทยาศาสตร์ (เคมี) คนท่ี 2 
ของประเทศไทย ผลงานทางวิชาการท่ีท่านสง่ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะครูเช่ียวชาญ
พิเศษ มี 2 รายการ ได้แก่ 1) ผลของการจัดการเรียนรการสอนรายวิชา ว41101 วิทยาศาสตร์
พืน้ฐาน สารและสมบัติของสารชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยสอดแทรกกระบวนการท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ท่ีมีต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ และความคิด
สร้างสรรค์ และ 2) ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีสอดแทรกกระบวนการ 
ท าโครงงานวิทยาศาสตร์ เร่ือง สารและสมบัติของสาร โดยท่านได้รับแรงบันดาลใจในการท า
ผลงานทางวิชาการจากการตระหนกัและเห็นความส าคญัของการท าโครงงาน ท่ีสามารถพัฒนา
ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองได้ เพราะการท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์จะสง่เสริมให้นกัเรียนมีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดสงัเคราะห์ และมี
ความคิดสร้างสรรค์ นกัเรียนสามารถน ากระบวนการท าโครงงานไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ 
นอกจากนีย้ังสามารถพฒันานกัเรียนให้ได้แสดงออกอย่างเต็มศักยภาพและช่วยเพ่ิมผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนให้สงูขึน้  

องค์ประกอบของผลงานทางวิชาการ รายการท่ี 1 เอกสารประกอบการสอนท่ี
สอดแทรกกระบวนการท าโครงงาน ประกอบด้วย 1) ผงัมโนทศัน์ในประจ าหน่วย 2) เนือ้หาสาระ 
3) กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน 4) ความรู้เก่ียวกับกระบวนการท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ และ 5) แบบฝึกหัดเก่ียวกับกระบวนการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ รายการท่ี 2 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีสอดแทรกกระบวนการท าโครงงาน ประกอบด้วย 1) หน้าเมนูหลกั 
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ซึง่ประกอบด้วย หน่วยการเรียนรู้ กระบวนการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ ผลการเรียนรู้ ผงัมโนทศัน์
ประจ าหน่วย 2) หน่วยการเรียนรู้ มีสว่นประกอบย่อย ได้แก่ จุดประสงค์การเรียนรู้ เนือ้หาสาระ
การเรียนรู้ แบบฝึกหดั และแบบทดสอบ 3) กระบวนการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ มีสว่นประกอบ
ยอ่ย ได้แก่ ท่ีมาและความส าคญัของโครงงานวิทยาศาสตร์ ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
แบบทดสอบเก่ียวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบ
โครงงานเป็นต้นแบบของการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นให้นกัเรียนเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบติั คิดเป็นท า
เป็น และแก้ปัญหาได้ 

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการของ ครูพรพิมล  ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์  
ทา่นสัง่สมประสบการจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้จากครูต้นแบบ และการอบรมโครงการ 
RESAM กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการเร่ิมจากการสร้างเอกสารประกอบการสอนท่ี
สอดแทรกกระบวนการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ ทา่นเร่ิมต้นจากการวิเคราะห์นกัเรียนและปัญหาท่ี
พบในชัน้เรียน แล้วสร้างเอกสารประกอบการสอนโดยสอดแทรกกระบวนการท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ท่ีมีประสิทธิภาพ 2) กระบวนการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยสอดแทรก
กระบวนการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยเร่ิมต้นจากการเรียนรู้จากครูต้นแบบ แล้วสร้างบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีมีประสิทธิภาพ โดยได้รับการนิเทศติดตามจากครูต้นแบบ หลงัจากนัน้จึง
ได้ ออกแบบการเรียนรู้และจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้ตามแผนโดยสอดแทรก
กระบวนการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ สงัเกตพฤติกรรมนกัเรียนและรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์หรือ
ปัญหาท่ีเกิดจากการจัดการเรียนรู้ แล้วน าข้อมูลมาปรับปรุงและพฒันาจนได้รูปแบบการสอนท่ี
สอดแทรกกระบวนการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ท่ีดีท่ีสดุ หลงัจากนัน้จึงรวบรวมข้อมูลและเขียน
รายงานการพฒันานวตักรรมและผลงานทางวิชาการโดยใช้รูปแบบรายงานการวิจัยท่ีถกูต้องตาม
หลกัวิชาการ 

1.3 ครูรัตนา  สถิตานนท์ ครูเช่ียวชาญพิเศษ สาขาวิชาภาษาไทยคนแรก ผลงาน 
ทางวิชาการท่ีท่านสง่ขอรับการประเมินเพื่อเลือ่นวิทยฐานะครูเช่ียวชาญพิเศษ มี 2 รายการ ได้แก่  
1) วิจัยและพฒันา เร่ือง การทดลองจัดการเรียนรู้บูรณาการในระดบัชัน้มัธยมศึกษา เพื่อพัฒนา
คุณลกัษณะ เก่ง ดี มีสขุ และ 2) วิจัยและพัฒนา เร่ือง การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ท่ีเน้น
บทบาทผู้ เรียนเป็นส าคญั โดยท่านได้รับแรงจูงใจในการท าผลงานทางวิชาการของท่านเกิดจาก 
ตวัท่านชอบท าการทดลองทสิ่งใหม่ ๆ และต้องการให้นกัเรียนมีความกระตือรือร้นระหว่างการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ และต้องการให้นกัเรียนได้มีสว่นร่วมในการจัดกิจกรรมเรียนรู้และได้เรียนรู้โดย
การลงมือปฏิบติัจริง และให้นกัเรียนได้พฒันาความรู้และพฒันาทกัษะในทกุสาระการเรียนรู้ 
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องค์ประกอบของผลงานทางวิชาการ 1) เอกสารวิชาการส าหรับการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการ ประกอบด้วย (1.1) เอกสารประกอบการการเรียนรู้แบบบูรณาการ (1.2) แบบฝึก
เสริมทักษะการอ่านและพิจารณาวรรณกรรม (1.3) หนังสืออ่านเสริมความรู้ (1.4) แผนการจัด 
การเรียนรู้แบบบูรณาการ 2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบู รณาการ ประกอบด้วย  
(2.1) การก าหนดเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้บูรณาการ (2.2) การก าหนดแนวทางใน 
การเรียนรู้บูรณาการทัง้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ด้วยการเขียนผังมโนทัศน์ (2.3) การการสร้าง
ชิ น้ งาน  ผลงาน ห รือภาระงาน ท่ีสามารถไปบู รณ าการได้ทั ง้  8 กลุ่มสาระการเรียน รู้  
(2.4) การประเมินชิน้งาน ผลงาน หรือภาระงาน ของครูทัง้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การจัด 
การเรียนรู้แบบบูรณาการของ ครูรัตนา  สถิตานนท์ เป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นนกัเรียน
เป็นส าคญัและสามารถน าไปประยกุต์ใช้ในการสนอในทกุยคุทกุสมยั 

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ ท่านสัง่สมประสบการณ์จากการเรียนรู้
ด้วยตนเอง การเรียนรู้จากครูเครือข่าย และการเรียนรู้จากงานท่ีท า ท่านพัฒนาและสร้างสรรค์
ผลงานทางวิชาการโดยเร่ิมจากการเป็นครูต้นแบบ แล้วเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ต้นแบบและ
คู่มือการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ จัดอบรมครูเครือข่ายเพื่ อสร้างความเข้าใจเก่ียวกับ 
การจดัการเรียนรู้แบบบูรณา หลงัจากนัน้ครูเครือขา่ยท่ีผา่นการอบรมน าแนวทางการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ไปใช้ในในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผน ติดตาม
ประเมินผล ประชุมครูเครือข่ายเพื่อสะท้อนข้อมูลย้อนกลบั วิเคราะห์ปัญหา และสังเคราะห์
แนวทางในการพฒันา สร้างรูปแบบการสอนแบบบูรณาการโดยการน าข้อมลูท่ีได้มาปรับปรุง แล้ว
สร้างรูปแบบการสอนแบบบูรณาการ จดัอบรมครูเครือขา่ยเพื่อให้ความรู้เก่ียวกับรูปแบบการสอน
แบบบูรณาการ ครูต้นแบบและครูเครือข่ายจดัท าแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ โดยให้นกัเรียน
น าผลงาน ชิน้งาน หรือภาระงานท่ีนักเรียนสร้างขึน้ ไปขอรับการประเมินจากครูผู้ สอนสาระอ่ืน 
ติดตามประเมินผล โดยการไปนิเทศการสอนท่ีโรงเรียนของครูเครือข่าย สรุปรูปแบบการจัด  
การเรียนรู้แบบบูรณาหาร เผยแพร่ข้อมูลการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ รวบรวมข้อมูล เขียน
รายงานการพฒันานวตักรรมและผลงานทางวิชาการโดยใช้รูปแบบรายงานการวิจัยท่ีถกูต้องตาม
หลกัวิชาการ 

จากผลการศึกษาประวัติ ผลงานทางวิชาการ และกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทาง
วิชาการ สามารถสรุปโดยภาพรวมได้ว่า กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการของครู
เช่ียวชาญพิเศษทัง้ 3 คน แบ่งได้เป็น 3 ระยะ คือ 1) ระยะสัง่สมประสบการณ์ ซึง่เกิดจาการเรียนรู้
ด้วยตนเอง เรียนรู้จากนักเรียนหรือบุคคลท่ีเป็นแบบอย่างท่ี ดี และเรียนรู้จากงานท่ีท า  
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2) ระยะพฒันาและสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ เป็นระยะท่ีพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้ จน
ได้รูปแบบการตัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีดีท่ีสุด และ 2) ระยะรายงานผลการพฒันา เป็นการเขียน
รายงานผลการพฒันาโดยใช้รูปแบบรายงานการวิจยัท่ีถกูต้องตามหลกัวิชาการ 

2. ความหมาย คุณค่า และคุณลักษณะส าคัญของครูเช่ียวชาญพิเศษ 
2.1 ความหมายและคุณค่าของครูเช่ียวชาญพิเศษ ครูเช่ียวชาญพิเศษเป็นครูท่ีต้องรู้

หน้าท่ีของตนเองอย่างถ่องแท้ และมีความเช่ียวชาญ ในเนือ้หาสาระท่ีสอน มีเทคนิค และ 
การจดัการเรียนรู้ในรูปแบบของตนเอง ครูเช่ียวชาญชาญพิเศษทกุทา่นมีความภาคภมิูใจเป็นอยา่ง
สงูท่ีได้เลือ่นวิทยฐานะเป็นครูเช่ียวชาญพิเศษ และถือวา่เป็นรางวลัท่ียิ่งใหญ่ท่ีสดุในชีวิตความเป็น
ครู เพราะนอกจากจะเป็นต าแหน่งท่ีสงูสุดในวิชาชีพครูแล้ว ยงัเป็นต าแหน่งท่ีมีพระบรมราชการ
โปรดเกล้าฯ แต่งตัง้จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แต่อย่างไรก็ตามวิทยฐานะครูเช่ียวชาญ
พิเศษเป็นเพียงผลพลอยได้ท่ีเกิดจากความมุ่งมั่นทุ่มเทในการท างาน เพราะเป้าหมายส าคญัของ
ชีวิตความเป็นครูคือความต้องการให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ และประสบ
ความส าเร็จในชีวิต 

2.2 คุณลักษณะส าคัญของครูเช่ียวชาญพิเศษท่ีส่งผลให้ครูเช่ียวชาญประสบ
ความส าเร็จในการจัดท าผลงานทางวิชาการเพื่อขอเลือ่นวิทยฐานะ มี 4 ประการ คือ 1) เห็นคณุค่า
ของข้อมูลสารสนเทศ 2) มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท ในการท างาน 3) ใฝ่เรียนรู้ 4) มีความภาคภูมิใจใน
ตนเอง 

 
อภปิรายผล 

การศึกษาชีวประวติั ผลงานทางวิชาการ กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ 
ความหมายและคุณค่าของครูเช่ียวชาญพิเศษ และคุณลกัษณะส าคัญของครูเช่ียวชาญพิเศษ 
สามารถอภิปรายลการวิจยัโดยน าเสนอดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1. กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการของครูเช่ียวชาญทัง้ 3 คน พบว่า 
กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการของครูเช่ียวชาญพิเศษนัน้มีส่วนท่ีคล้ายคลึงกัน คือ 
กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ แบ่งได้เป็น 3 ระยะ คือ 1) ระยะสัง่สมประสบการณ์  
2) ระยะพฒันาและสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ และ 3) ระยะรายงานผลการพฒันา ส าหรับสว่น
ท่ีแตกต่างกันนัน้เป็นกระบวนการย่อยของการสั่งสมประสบการณ์ การพัฒนาและสร้างสรรค์
ผลงานทางวิชาการ และแนวคิดวิธีการท่ีใช้พัฒนานักเรียน ผู้ วิจัยพบว่า ระยะพัฒนาและ
สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการของครูเช่ียวชาญพิเศษ มีความแตกต่างกัน กลา่วคือ ครูศรีลกัษณ์  
ผลวัฒนะ พัฒนานักเรียนด้วยการใช้สื่อนวตักรรมการเรียนรู้แบบหน่วยสมบูรณ์แบบท่ีเน้นการ
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เรียนรู้แบบกระตือรือร้น ครูพรพิมล  ชาญชัยเชาว์วิวัฒ น์ พัฒนานักเรียนโดยใช้เอกสาร
ประกอบการสอนและบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีสอดแทรกกระบวนการท าโครงงาน ส าหรับ
ครูรัตนา  สถิตานนท์ พฒันานกัเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ถึงแม้ว่ากระบวนการ
สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการจะมีความแตกต่างกันในหลายด้าน แต่มีเป้าหมายเดียว กลา่วคือ 
ผลงานทางวิชาการท่ีครูเช่ียวชาญพิเศษสร้างสรรค์ขึน้ ล้วนต้องการให้นกัเรียนได้เรียนรู้ด้วยการลง
มือปฏิบติั มีความกระตือรือร้นในการศกึษาหาความรู้ สามารถพฒันาตนเองได้อยา่งเต็มศกัยภาพ 
และประสบความส าเร็จในชีวิต ดงันัน้การได้เลื่อนวิทยฐานะเป็นครูเช่ียวชาญพิเศษจึงเป็นเพียงผล
พลอยได้ท่ีเกิดจากการมุ่งมั่น ทุม่เท ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการท างานด้วยจิตวิญญาณ
แหง่ความเป็นครู  

เม่ือพิจารณากระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการของครูเช่ียวชาญพิเศษทัง้ 3 
คน แล้วพบว่า เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีทนัสมัยในยุคของการปฏิรูปการศึกษาของไทย เร่ิมต้นจาก
การวิเคราะห์นกัเรียนโดยการสงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนระหวา่งเรียน และวิเคราะห์ปัญหาท่ีพบ
ในชัน้เรียนระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หลงัจากนัน้จึงสร้างนวตักรรมเพื่อให้แก้ปัญหาหรือ
พฒันานกัเรียน วางแผนและออกแบบการเรียนรู้ จดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนโดยใช้นวตักรรมท่ี
สร้างขึน้ สงัเกตพฤติกรรมนกัเรียนระหว่างเรียน รวบรวมข้อมูล บนัทึกผลการเรียนรู้อย่างละเอียด 
วิเคราะห์ผลการจัดการเรียนรู้หรือวิเคราะห์ปัญหาท่ีพบในชัน้เรียน ปรับปรุงและพฒันานวตักรรม 
ปฏิบัติเช่นนีเ้ป็นวฏัจักรจนได้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถพฒันานกัเรียนให้มีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนท่ีสงูขึน้ และมีคณุลกัษณะตรงตามเปา้ประสงค์ท่ีตัง้ไว้ หลงัจากนัน้จึงรวบรวมข้อมูล 
แล้วเรียบเรียงเป็นผลงานทางวิชาการโดยเขียนรายงานในรูปแบบของรายงานการวิจัยและพฒันา
ท่ีถูกต้องตามหลกัวิชาการ เม่ือพิจารณาผลงานทางวิชาการแล้วพบวา่ ผลงานทางวิชาการท่ีใช้ใน
การพฒันานกัเรียนจะต้องมีความทนัสมัย สามารถพฒันาพฤติกรรมของนกัเรียนทัง้ด้านพุทธิพิสยั 
ทักษะพิสยั และจิตพิสยั และต้องอาศัยประสบการณ์ในการสอน ความรอบรู้ทัง้ด้านเนือ้หาใน
รายวิชาท่ีสอน รูปแบบ เทคนิคและวิธีการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั การวดัและการประเมินผล
การศึกษา จิตวิทยาส าหรับครู และเทคโนโลยีการศึกษา เม่ือพิจารณาผลการวิจัยพบวา่ ลกัษณะ
ผลงานทางวิชาการท่ีสง่ผลต่อความส าเร็จในการเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูเช่ียวชาญพิเศษ มีความ
สอดคล้องกับข้อมูลของ สวุิทย์  มูลค า. 2553 ซึ่งกลา่วไว้ว่า ผลงานทางวิชาการจะต้อง 1) เป็น
ผลงานท่ีเกิดจากการวิจยัและพฒันาเพื่อแก้ปัญหาหรือพฒันานกัเรียนในชัน้เรียนอยา่งสร้างสรรค์ 
2) เป็นผลงานท่ีเกิดจากการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั และ 3) มีรูปแบบ เทคนิค วิธีการ
สอน ร่วมสมัย ในรูปแบบของตนเอง ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการสัง่สมบ่มเพาะประสบการณ์ทัง้
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ด้านการสอนและการท างาน ซึ่งสอดคล้องกับหลกัเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูเลื่อนวิทย
ฐานะเป็นครูเช่ียวชาญพิเศษ การประเมินด้านท่ี 3 ผลการปฏิบติังาน สว่นท่ี 2 ผลงานทางวิชาการ 
ซึง่ระบุวา่ ผลงานทางวิชาการเป็นรายงานการค้นคว้าหรือผลการวิจัยในชัน้เรียน หรือผลงานทาง
วิชาการท่ีมีลกัษณะอ่ืน ท่ีมีจุดมุ่งหมายในการแก้ปัญหาด้านการเรียนของผู้ เรียน และสอดคล้องกับ
แผนการจัดการเรียนรู้ มีแนวการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและองค์ความรู้ ต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหา และ
น าความรู้ไปสูก่ารสรุปองค์ความรู้เพื่อพฒันาผู้ เรียนจ านวนไม่น้อยกว่า 2 รายการ โดยต้องเป็น
งานวิจัยและพฒันาอยา่งน้อย 1 รายการ นอกจากนีผ้ลงานทางวิชาการท่ีครูเช่ียวชาญพิเศษสร้าง
ขึน้ยงัมีความสอดคล้องกับลกัษณะของผลงานทางวิชาการท่ีดีของ ทวีพล  จูฑะพล (2555) ซึ่ง
กล่าวไว้ว่า ลกัษณะของผลงานทางวิชาการท่ีดีจะต้องมี 1) ความถูกต้อง ซึ่งเป็นองค์ประกอบ
ส าคญัท่ีสดุในการจัดท าผลงานทางวิชาการ 2) ความทนัสมัยหรือมีความรู้ใหม่ ผู้จดัท าผลานทาง
วิชาการต้องมีความคิดสร้างสรรค์ แสวงหาความรู้ ทกัษะใหม่ ๆ เพื่อน ามาวิเคราะห์ สงัเคราะห์ 
ประยุกต์ ดัดแปลง พฒันาข้อมูลและความรู้ เพื่อสร้างนวตักรรมทางการศึกษาใหม่ ๆ 3) การน า
ผลงานทางวิชาการไปใช้ให้เกิดประโยชน์ กลา่วคือ นวตักรรมที่สร้างขึน้นอกจากจะมีความรู้ ทกัษะ
กระบวนการแล้ว ยงัต้องสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ตอ่ผู้ เรียนอย่างแท้จริง สามารถใช้ได้
อยา่งกว้างขวาง  

2. ความหมายและคุณค่าของครูเช่ียวชาญพิเศษ ครูเช่ียวชาญพิเศษเป็นครูท่ีต้องรู้
หน้าท่ีของตนเองอย่างถ่องแท้ และมีความเช่ียวชาญด้านด้านเนือ้หาท่ีสอน มีเทคนิค การจัด 
การเรียนรู้ในรูปแบบของตนเอง สามารถพัฒนานักเรียนให้ประสบความส าเร็จตามศักยภาพ  
การได้รับการแต่งตัง้ให้เลือ่นวิทยฐานะเป็นครูเช่ียวชาญพิเศษจึงเป็นสิ่งท่ีนา่ภาคภูมิใจ และถือว่า
เป็นรางวลัท่ียิ่งในในชีวิตความเป็นครู เพราะนอกจากจะเป็นต าแหนง่ท่ีสงูสดุในวิชาชีพครูแล้ว ยงั
เป็นต าแหนง่ท่ีมีพระบรมราชการโปรดเกล้าฯ แตง่ตัง้จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั นอกจากนี ้
ยงัสง่ผลให้เป็นบุคคลท่ีมีช่ือเสียง ได้รับการยกย่อง มีบทบาทในหน่วยงานทางการศึกษามากขึน้ 
แต่อย่างไรก็ตามวิทยฐานะเช่ียวชาญพิเศษเป็นเพียงผลพลอยได้ เป้าหมายส าคัญของชีวิต 
ความเป็นครูคือความต้องการให้นกัเรียนพัฒนาตนเองตามศักยภาพและประสบความส าเร็จใน
ชีวิต ซึ่งเม่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบกับทฤษฎีล าดับขัน้ความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s 
Hierarchy of Needs) 8 ขัน้ แล้ว ครูเช่ียวชาญพิเศษมีความต้องการอยู่ในขัน้ล าดับขัน้ท่ี  7 
กลา่วคือ มีความต้องการการพฒันาตนเองอย่างแท้จริง (Selft-Actualization) เป็นความต้องการ
ขึน้สงูสดุของมนุษย์ เพราะครูเช่ียวชาญพิเศษมีพฤติกรรมท่ีสอดคล้องกับความต้องการในระดบันี ้
คือ 1) สร้างการตระหนักรู้เก่ียวกับศักยภาพของตนเอง 2) ยอมรับ ไม่หลีกเลี่ยง หรือปฏิเสธ 
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ความเป็นจริงตามธรรมชาติ 3) เป็นคนพร้อมท่ีจะพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มท่ี  
4) มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถแสวงหาแนวทางเพื่อพัฒนาศกัยภาพและความเจริญก้าวหน้า 
ยิ่ง ๆ ขึน้ 5) มีความเป็นอิสระจากสิ่งล่อใจในสังคม และ 6) มีมโนธรรมและจริยธรรมประจ าใจ 
(Abraham  Maslow. 1908-1970 อ้างถึงใน จิราภรณ์  ตัง้กิตติภาภรณ์. 2556) ซึ่งการก าหนดให้
นักเรียนเป็นเป้าหมายส าคัญ จะส่งผลให้ครูท่ีมีความมุ่งมั่น ทุ่มเท ในการจัดกิจกรรมการเรียน  
การสอนเพื่อพัฒนานักเรียน ประสบความส าเร็จในการเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูเช่ียวชาญพิเศษ  
ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการตัง้เป้าหมาย (Gold-Setting Theory) ของ Edwin Locke and Gary  
Latham (1968) กลา่วไว้ว่า การตัง้เป้าหมายและการรับรู้ผลการปฏิบัติงานเป็นกระบวนการรับรู้ 
การคิด ท่ีมีอิทธิพลต่อการกระตุ้นเร้าให้บุคคลเกิดความพยายามในการกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้
ส าเร็จ (จิราภรณ์  ตัง้กิตติภาภรณ์. 2556) 

ความส าเร็จในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการเพื่ อ เลื่อนวิทยฐานะเป็น 
ครูเช่ียวชาญพิเศษนัน้ เกิดจากคุณลกัษณะส าคัญท่ีแฝงอยู่ภายในตวัครูเช่ียวชาญพิเศษ ได้แก่  
1) มีความรักและเห็นคุณค่าของเอกสาร 2) มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท ในการท างาน 3) ใฝ่เรียนรู้  
4) มีความภาคภูมิใจในตนเอง ซึ่งมีส่วนผักดันให้ประสบความส าเร็จในวิชาชีพครู  ซึ่งมีส่วน
คล้ายคลึงกับผลการวิจัยของ Robert  J.  Walker.(2008) ซึ่งกล่าวไว้ว่า คุณลกัษณะของครูท่ีมี
ประสิทธิภาพตามทศันะของนกัเรียน 4 ประเด็น คือ 1) มีทัศนคติเชิงบวก 2) มีความขยัน มุ่งมั่น  
3) มีความคิดสร้างสรรค์ 4) เอาใจใสน่ักเรียนเป็นรายบุคคล (Display และมีความสอดคล้องกับ
ผลการวิจยัของ Susan  Thompson, John  G.  Greer, and Bonnie  B.  Greer. (2006) ซึง่กลา่ว
เอาไว้ในท านองเดียวกันว่า บุคคลท่ีจะประสบความส าเร็จในอาชีพครูนัน้ จะต้องเป็นบุคคลท่ี
ประกอบด้วยคุณสมบัติส าคัญ  12 ประการ คือ 1) มีความยุติธรรม 2) มีทัศนคติเชิงบวก  
3) มีการเตรียมความพร้อม 4) เอาใจใส่นักเรียนเป็นรายบุคคล 5) มีอารมณ์ขัน 6) มีความคิด
สร้างสรรค์ 7) ยอมรับความผิดพลาดด้วยความจริงใจ 8) รู้จักการให้อภยั 9) เคารพความคิดเห็น
ของผู้ อ่ืน 10) มีความมุ่งมั่นสูง 11) มีความเมตตา และ 12) ศรัทธาในอาชีพ อย่างไรก็ตาม
คณุลกัษณะส าคญัด้านมีเห็นคุณค่าของข้อมลูสารสนเทศ เป็นสิง่ท่ีผู้วิจัยได้ค้นพบว่ามีสว่นส าคญั
ตอ่กระบวนการการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการระยะรายงานผลการพฒันามากท่ีสดุ กลา่วคือ 
ข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ ท่ีครูเช่ียวชาญพิเศษเก็บรวบรวมไว้เป็นอย่างดี และเป็นระบบ เป็น
หลักฐานส าคัญ ท่ีสามารถน ามาใช้ ในการเขียนรายงานการวิจัยและพัฒ นาผลงาน 
ทางวิชาการ นอกจากนีย้งัเป็นหลกัฐานส าคญัท่ีแสดงให้เห็นว่าผลงานทางวิชาการท่ีครูเช่ียวชาญ
พิเศษสร้างขึน้เป็นผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติจริง นอกจากนีผู้้ วิจัยมีข้อค้นพบเพิ่มเติมว่า  
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การเรียนรู้จากครูต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดีเป็นปัจจัยส าคัญส่งผลต่อกระบวนการสร้างสรรค์
ผลงานทางวิชาการของครูท่ีเช่ียวชาญพิเศษให้ประสบความส าเร็จในการขอเลือ่นวิทยฐานะ   
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะทั่วไป 
1. ผลงานทางวิชาการท่ีจะใช้ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะอาจเป็น 

สื่อการจัดการเรียนรู้ หรือวิธีการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ โดยมุ่งนีแ้ก้ปัญหาใน  
ชัน้เรียน ส าหรับกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ ขัน้ตอนท่ีส าคญัท่ีสดุคือการวิเคราะห์
นกัเรียน ดงันัน้ครูผู้ สอนต้องวิเคราะห์นักเรียนก่อนท่ีจะสร้างผลงานทางวิชาการเพื่อน ามาใช้ใน  
การแก้ปัญหาหรือพฒันานกัเรียน 

2. การเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูเช่ียวชาญหรือเช่ียวชาญพิเศษนัน้ ต้องมีผลงาน 
ทางวิชาการท่ีเป็นการวิจัยและพฒันาอย่างน้อย 1 รายการ การเห็นคณุคา่ของข้อมลูสารสนเทศจึง
เป็นคุณลกัษณะส าคัญท่ีต้องส่งเสริม เพราะถ้าครูตระหนักถึงความส าคัญของการเก็บข้อมูล 
หลกัฐาน ร่องรอยต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สามารถใช้เป็นข้อมูลในการรายงาน 
ผลการพฒันานกัเรียน ซึง่จะน าไปสูค่วามส าเร็จในขอเลือ่นวิทยฐานะเป็นครูเช่ียวชาญพิเศษ 

3. สถาบนัการศึกษา สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการสง่เสริมคณุลกัษณะของครู 
ให้เป็นบุคคลท่ีสามารถพัฒนาตนเองสูค่วามส าเร็จในการประกอบวิชาชีพครู อีกทัง้ยังสามารถ
น ามาเป็นแนวทางในการหล่อหลอมคุณลกัษณะแห่งความส าเร็จให้กับนิสิตสายวิชาชีพครู ได้ 
นอกจากนีก้ารฉายภาพประสบการณ์ส าคญัของชีวิตท่ีแสดงถึงบทบาทของครูเช่ียวชาญพิเศษท่ีมี
ตอ่การพฒันานกัเรียนนัน้ยงัเป็นแบบอยา่งอนัดีงามให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 
ตลอดจนบุคคลท่ีประกอบวิชาชีพครูทกุคน 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 
การวิจัยในครัง้นีมุ้่งศึกษาความหมาย คุณค่า และคุณลักษณะส าคัญของครู

เช่ียวชาญพิเศษ ซึ่งผู้วิจัยค้นพบว่า ความส าเร็จในการขอเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูเช่ียวชาญพิเศษ 
นัน้นอกจากจะเกิดจากคุณลกัษณะส าคัญแล้วยงัมีปัจจัยอ่ืนท่ีสง่ผลต่อความส าเร็จในการเลื่อน
วิทยฐานะดังกล่าว ดังนัน้เพื่อให้งานวิจัยสมบูรณ์มากขึน้ควรศึกษาปัจจัยภายนอกท่ีมีผลต่อ
ความส าเร็จในการขอเลือ่นวิทยฐานะเป็นครูเช่ียวชาญพิเศษ เพื่อน าผลงานวิจัยมาหลอมรวมกัน
แล้วน าไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาข้าราชการครูแลบุคลากรทางการศึกษาประสบความส าเร็จใน
การขอเลือ่นวิทยฐานะเช่ียวชาญพิเศษ 
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รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือวิจัย 

 

1. นายกิตติศกัด์ิ  ชาญอกัษร    ผู้อ านวยการเขตเช่ียวชาญ  

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 6 

ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  

กระทรวงศกึษาธิการ 

2. ดร.กิตติกร  คมัภีรปรีชา    ศกึษานิเทศก์เช่ียวชาญพิเศษ  

สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา

ประถมศกึษานครศรีธรรมราช เขต 1 

ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  

กระทรวงศกึษาธิการ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตา  ตลุย์เมธาการ  ภาควิชาการวดัผลและวิจยัการศกึษา  

คณะศกึษาศาสตร์  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศภุวรรณ  สจัจพิบูล  ภาควิชาหลกัสตูรและการสอน  

คณะศกึษาศาสตร์  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

5. อาจารย์ ดร.ครรชิต  แสนอุบล    ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศกึษา  

      คณะศกึษาศาสตร์  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย ชุดที่ 1 

ส าหรับกลุ่มผู้ให้ข้อมลูหลัก (ครูเช่ียวชาญพเิศษ) 

เร่ือง การศึกษาชีวประวตัิของครูเช่ียวชาญพิเศษ 

……………………………………………………………………………………………………… 

แบบสมัภาษณ์นีเ้ป็นสว่นหนึ่งของปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบณัฑิต สาขาการวิจัย
และพัฒนาศักยภาพมนุษย์ แขนงวิชาการวิจัยและสถิติทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพื่อศกึษาเร่ืองราวชีวประวติั ผลงานทางวิชาการ และกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน
ทางวิชาการของครูเช่ียวชาญพิเศษ 

2. เพื่อค้นหาความหมาย คณุคา่ และคณุลกัษณะส าคญัของครูเช่ียวชาญพิเศษ 
ขอบเขตของผู้ให้ข้อมลู 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ท่ีได้เลื่อนวิทยฐานะเป็นครู
เช่ียวชาญพิเศษ ในช่วงปี 2547-2561 จ านวน 3 ราย โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
sampling)  
……………………………………………………………………………………………………… 
ค าชีแ้จง 

1. แบบสมัภาษณ์นีป้ระกอบด้วย 2 สว่น คือ สว่นท่ี 1 แบบบนัทกึชีวประวติั และสว่นท่ี 2 
คือ ข้อค าถามในการส าภาษณ์ โดยสร้างค าถามประกอบค าถามการวิจัย และความมุ่งหมายของ
การวิจยั เพื่อให้มีแนวค าถามครอบคลมุค าถามการวิจยัมากท่ีสดุ 

2. แนวค าถามในการสมัภาษณ์เชิงลกึสามารถปรับเปลี่ยน แก้ไข ยืดหยุนหรือเพิ่มเติม 
เพื่อให้เหมาะสมกบัสถานการณ์และบริบทขณะสมัภาษณ์  
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แนวค าถามเชิงลึกส าหรับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก (ครูเช่ียวชาญพิเศษ) 

1. เร่ืองราวชีวประวติั ผลงานทางวิชาการ และกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการของครู

เช่ียวชาญพิเศษเป็นอยา่งไร มีค าถามประกอบดงันี ้

1) เร่ืองราวชีวประวติัของครูเช่ียวชาญพิเศษเป็นอยา่งไร 
2) ประสบการณ์ใดบ้างท่ีสะท้อนออกมาจากเร่ืองราวชีวประวติัของครูเช่ียวชาญพิเศษ 
3) ผลงานทางวิชาการของครูเช่ียวชาญพิเศษสร้างสรรค์ขึน้มีลกัษณะอยา่งไร  
4) เทคนิคและขัน้ตอนในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการของครูเช่ียวชาญพิเศษเป็น

อยา่งไร 
5) ผลงานทางวิชาการท่ีจะน าไปสูก่ารประสบความส าเร็จในการเลื่อนวิทยฐานะเป็นครู

เช่ียวชาญพิเศษมีลกัษณะพิเศษอยา่งไร 
6) อะไรคืออุปสรรคในการขอเลือ่นวิทยฐานะเป็นครูเช่ียวชาญพิเศษ 
7) ครูเช่ียวชาญพิเศษมีบทบาทเปลีย่นแปลงไปจากวิทยฐานะอ่ืนอยา่งไร 

2. ครูเช่ียวชาญพิเศษให้ความหมายและคณุคา่ของการเป็นครูเช่ียวชาญพิเศษอยา่งไร และ

คณุลกัษณะส าคญัของครูเช่ียวชาญพิเศษเป็นอยา่งไร มีค าถามประกอบดงันี ้

1) ความหมายและคณุคา่ของการเป็นครูเช่ียวชาญพิเศษในทศันะของทา่นเป็นอยา่งไร 
2) เร่ืองราวชีวประวติัของครูเช่ียวชาญพิเศษตอนใดบ้างท่ีสามารถใช้เป็น “ภาพตวัอยา่ง” 

ในการแสดงให้เห็นความหมายของความส าเร็จในวิชาชีพครูได้อยา่งชดัเจน 
3) คุณลกัษณะส าคัญของครูเช่ียวชาญพิเศษท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จในวิชาชีพครูใน

ทศันะของครูเช่ียวชาญพิเศษคืออะไร 
4) แรงจูงใจในการพฒันาตนเองเพื่อขอเลือ่นวิทยฐานะเป็นครูเช่ียวชาญพิเศษคืออะไร 

แนวค าถามเชิงลึกส าหรับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลรอง มีค าถามประกอบดงันี ้

1) ทา่นมีทศันคติตอ่ครูเช่ียวชาญพิเศษท่ีทา่นรู้จักอยา่งไร 
2) ทา่นคิดวา่คณุลกัษณะส าคญัท่ีท าให้ครูเช่ียวชาญพิเศษประสบความส าเร็จในการ

เลือ่นวิทยฐานะคืออะไร และภาพเหตกุารณ์ใดท่ีสะท้อนถึงคณุลกัษณะดงักลา่ว 
3) ความประทบัใจของท่านท่ีมีต่อครูเช่ียวชาญพิเศษ และประสบการณ์ร่วมกันระหว่าง

ทา่นกบัครูเช่ียวชาญพิเศษตอนใดท่ีสะท้อนถึงความประทบัใจดงักลา่ว 
4) อะไรคือสิง่ท่ีทา่นได้เรียนรู้จากครูเช่ียวชาญพิเศษ 
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แบบบันทกึการสัมภาษณ์ 

วนัท่ี ……… เดือน …………………. พ.ศ. ….……….เวลา…………………………..………… 
สถานท่ี ………………………………………………………………………………...…………… 
ผู้สมัภาษณ์ …………………………………………………………………………….…………… 
ผู้ให้สมัภาษณ์ ……………………………………………………………………………………… 

ประเด็นค าถาม ถ้อยค าให้สมัภาษณ์ เหตกุารณ์ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



  220 

แบบวิเคราะห์ระหว่างการเก็บข้อมูล 

ประเด็นค าถาม
ประกอบ 

                เหตกุารณ์ 

การกระท า 
(acts) 

พฤติกรรมที่
สะท้อน

ความหมาย 
(meaning) 

ความ 
สมัพนัธ์ 

(relationships) 

ฉากและ
บริบทท่ี
เก่ียวข้อง 
 (setting) 

 
1. ประสบการณ์
ใดบ้างท่ีสะท้อน
ออกมาจากเร่ืองราว
ชีวประวติัของครู
เช่ียวชาญพิเศษ 

    

2……………………. 
 
 

    

 

ชนิดข้อมลู 
 
เหตกุารณ์ 

พฤติกรรม 
(อะไร) 

กิจกรรม 
(อะไร และ
อยา่งไร) 

ความหมาย 
(ท าไม) 

การมี 
สว่นร่วม 
(ใคร) 

ความ 
สมัพนัธ์
(อยา่งไร) 

สภาพ 
แวดล้อม 
(ท่ีไหน) 

 
1………… 

      

 
2………… 
 

      

 
3………… 
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แบบบันทกึชีวประวัติ 

เอกสารล าดบัท่ี …………………….. 

ช่ือ-นามสกลุผู้ให้ข้อมลู ……………………..………………………………………………….…… 

 

ตอนที่ 1 รายการที่เป็นข้อมูลเก่ียวกับประวตัิส่วนตัว 
แหล่ง
อ้างอิง 

 
ช่ือ………………………………….นามสกลุ……………………………………….. 
เกิดวนัท่ี ……………..เดือน…………….…………… พ.ศ. ……….…………….. 
ช่ือคูส่มรส …………………………………………อาชีพ ………………………… 
ช่ือบิดา ………………………………………….…อาชีพ…………………………. 
ช่ือมารดา ………………………………………….อาชีพ……………….………… 
ช่ือบุตร-ธิดา  
1……………………………………………………อาชีพ……………….………… 
2……………………………………………………อาชีพ……………….………… 
3……………………………………………………อาชีพ……………….………… 
ประวัติการศึกษา 
ระดบัประถมศกึษา 
โรงเรียน………………………………………………………………………………. 
ท่ีอยู…่…………………………………………………………………………….….. 
………………………………………………………………………………….…….. 
ระดบัมธัยมศกึษา 
โรงเรียน………………………………………………………………………………. 
ท่ีอยู…่…………………………………………………………………………….….. 
………………………………………………………………………………….…….. 
แผนการเรียน………………………………………………………………………… 
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ตอนที่ 1 รายการที่เป็นข้อมูลเก่ียวกับประวตัิส่วนตัว 
แหล่ง
อ้างอิง 

ระดบัปริญญาตรี 
สถาบนั………………………………………………………………………………. 
ท่ีอยู…่…………………………………………………………………………….….. 
………………………………………………………………………………….…….. 
วิชาเอก………………………………………………………………………………. 
ระดบัสงูกวา่ปริญญาตรี 
สถาบนั………………………………………………………………………………. 
ท่ีอยู…่…………………………………………………………………………….….. 
………………………………………………………………………………….…….. 
สาขาวิชา…………………………………………………………………………….. 
ประวัติการฝึกอบรมและศึกษาดูงานที่ส าคัญ 
1. ช่ือเร่ือง……………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………... 
หนว่ยงานท่ีจดั……………………………………………………………………….. 
สถานท่ีจดั………………………………………………………………….………… 
2. ช่ือเร่ือง…………………………………………………………………….……… 
………………………………………………………………………………………... 
หนว่ยงานท่ีจดั……………………………………………………………………….. 
สถานท่ีจดั……………………………………………………………………….…… 
3. ช่ือเร่ือง………………………………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………... 
หนว่ยงานท่ีจดั……………………………………………………………………….. 
สถานท่ีจดั………………………………………………………………………….… 
4. ช่ือเร่ือง………………………………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………... 
หนว่ยงานท่ีจดั……………………………………………………………………….. 
สถานท่ีจดั………………………………………………………………………….… 
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ตอนที่ 2 รายการที่เป็นข้อมูลเก่ียวกับทางราชการ 
แหล่ง
อ้างอิง 

วนัสัง่บรรจุแตง่ตัง้ วนัท่ี……………….เดือน………………… พ.ศ. ……………... 
วนัครบเกษียณอาย ุวนัท่ี………….….เดือน………………… พ.ศ. ….………….. 
สาขาวิชาท่ีสอน ………………………………….………………………………….. 
ต าแหน่งและอัตราเงินเดือน และการเล่ือนวทิยฐานะ 
1. ต าแหนง่……………………………..……วิทยฐานะ …………………………… 
    ณ วนัท่ี…………เดือน……………..  พ.ศ.……………. 
    โรงเรียน…………………………………………………………………………... 
    อตัราเงินเดือน ……………………..บาท  
2. ต าแหนง่……………………………..……วิทยฐานะ …………………………… 
    ณ วนัท่ี…………เดือน……………..  พ.ศ.……………. 
    โรงเรียน…………………………………………………………………………... 
    อตัราเงินเดือน ……………………..บาท  
3. ต าแหนง่……………………………..……วิทยฐานะ …………………………… 
    ณ วนัท่ี…………เดือน……………..  พ.ศ.……………. 
    โรงเรียน…………………………………………………………………………... 
    อตัราเงินเดือน ……………………..บาท  
4. ต าแหนง่……………………………..……วิทยฐานะ …………………………… 
    ณ วนัท่ี…………เดือน……………..  พ.ศ.……………. 
    โรงเรียน…………………………………………………………………………... 
    อตัราเงินเดือน ……………………..บาท  
5. ต าแหนง่……………………………..……วิทยฐานะ …………………………… 
    ณ วนัท่ี…………เดือน……………..  พ.ศ.……………. 
    โรงเรียน…………………………………………………………………………... 
    อตัราเงินเดือน ……………………..บาท  
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ตอนที่ 3 แฟ้มประวัติข้าราชการ 
แหล่ง
อ้างอิง 

ที่อยู่ปัจจุบัน  
บ้านเลขท่ี……..หมู่ท่ี..….. ซอย……………….…ถนน………….……….………. 
ต าบล/แขวง ……………………………..อ าเภอ/เขต…………………………….. 
จงัหวดั………………………………… 
ประวัติการได้รับเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์  
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
จ านวนวนัลาหยุดราชการ ขาดราชการ มาสาย 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
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ตอนที่ 3 แฟ้มประวัติข้าราชการ 
แหล่ง
อ้างอิง 

ความสามารถพิเศษ 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
การปฏิบัติราชการพิเศษ 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
รางวัลและเกียรติยศ 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
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ตอนที่ 3 แฟ้มประวัติข้าราชการ 
แหล่ง
อ้างอิง 

รายการอื่น ๆ ที่ส าคัญ 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   ลงช่ือ……………………………….ผู้บนัทกึประวติั 

                ( นายเขมรัฐ  อ่ิมอุรัง ) 

   ลงช่ือ……………………….……….ผู้ให้ข้อมลู 

                       (……………………………….) 

   ลงช่ือ……………………………….ผู้ตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลู 

                                            (……………………………….) 
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                                              แบบวิเคราะห์ผลงานทางวิชาการ 
        เอกสารล าดับที่ ………… 

ช่ือผลงานทางวิชาการ 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

ช่ือผู้จัดท าผลงานทางวิชาการ 

……………………………………………………………………………………………………… 

แหล่งที่มา 

……..………………………………………………………………………………………. 

ประเภทของผลงานทางวิชาการ 

……………………………………………………………………………………………………… 

เนือ้หาโดยย่อ 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
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ความโดดเด่นของผลงานทางวชิาการ 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

ข้อมูลอ่ืน ๆ 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

ลงช่ือ……………………………….ผู้บนัทกึ 

                                  ( นายเขมรัฐ  อ่ิมอุรัง ) 

 
 

 



  229 

ตัวอย่างการบันทกึการสัมภาษณ์ 

วนัท่ี 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น.-15.40 น. 
ผู้สมัภาษณ์ นายเขมรัฐ  อ่ิมอุรัง 
ผู้ให้สมัภาษณ์ ครูศรีลกัษณ์  ผลวฒันะ 

ประเด็นค าถาม ถ้อยค าสมัภาษณ์ เหตกุารณ์ 
1. เร่ืองราวชีวประวติัของครู
เช่ียวชาญพิเศษเป็นอยา่งไร 
 
 

พี่สาวเน่ียพาไปสอบ พี่สาว
เรียนราชินี ก็พาไปสอบท่ีวดั 
ไผล้่อมเสร็จแล้ว ก็ได้เรียนท่ีนัน่
ระหวา่งอยูน่ัน่นะ คณุครูเขาก็
ดแูลเราเหมือนลกู (น า้ตาไหล) 
แล้วก็สอนเก่งมากทกุคนเลย 
คิดดซูิไม่เคยกวดวิชา ไม่เคย
อะไรเลยแตม่าสอบเข้าสตรี
วิทยาได้ แล้วเราก็ไม่รู้จกัสตรี
วิทยาด้วย แตค่ณุครูเป็นคน
แนะน าให้ มาสอบสตรีวิทยา
แล้วก็สอบสตรีวิทยาก็ได้ท่ี 8 
จากเด็กตัง้เป็นพนัเราก็ได้ท่ี 8 
ก็ได้ไปอยูห้่องคิง แล้วไปอยูท่ี่
สตรีวิทยาก็ได้ไปเจอครูดี ๆ 
เยอะ  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
น า้ตาไหล 
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ตัวอย่างถอดรหสัข้อมูล 

วนัท่ี 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น.-15.40 น. 
ผู้สมัภาษณ์ นายเขมรัฐ  อ่ิมอุรัง 
ผู้ให้สมัภาษณ์ ครูพรพิมล  ชาญชยัเชาว์ววิฒัน์ 

ประเด็น
ค าถาม 

ถ้อยค าให้สมัภาษณ์ รหสัข้อมลู 

คณุลกัษณะ
ส าคญัของ
ครู
เช่ียวชาญ
พิเศษมี
อะไรบ้าง 

จะเป็นคนท่ีรักหนงัสอืมาก อยา่งสมยัเรียน มศ.1 ถึง มศ.3 น่ี
นะ ไม่วา่จะเป็นเลชเชอร์ ไมว่า่จะเป็นหนงัสอืน่ีนะ สมยัพี่
ท างาน ยงัเก็บไว้อยูเ่ลย เพราะเป็นคนรักเอกสารรักหนงัสอื
มาก เพราะมีความรู้สกึวา่ไอหนงัสอืพวกเนีย้ะ เม่ือเวลามนั
ผา่นไป เราจะไปหามนัไม่ได้แล้ว เพราะเวลามนัเปลีย่นไป 
มนัมีคา่มาก มีคา่มากกวา่เงินอีก เพราะฉะนัน้จะเก็บมนัไว้
ตลอดเลยนะ จนมนัเก่า จนมนัเป่ือย จบัแล้วเป็นยุย่เลย
เพราะมนัเป็นกระดาษใช่มัย้ เน่ียจะเก็บไว้ตลอดเลย เพราะ
ฉะนัน้เน่ียเวลาท างาน เอกสารของเรา เราต้องเก็บไว้ แล้วพี่
ก็จะมีเป็นแฟม้ของพี่เก็บไว้เป็นระเบียบนะ เหมือนเขียน
เคร่ืองหมายเทา่กบันะ หน้านงึก็ต้องตรงกนัตลอดๆ เงีย้ะ ก็
จะเป็นอุปนิสยัท่ีวา่เออ เป็นคนรักหนงัสอื รักเอกสาร เราก็จะ
เก็บเอาไว้ อยา่สมมติุวา่เรามีปัญหาเก่ียวกบัเร่ืองเนีย้ะ เรา
สามารถไปเปิดดไูด้ เพราะคนเราสมองมนัจ าได้ไม่หมด
หรอก ถกูมัย้ เราสามารถไปเปิดได้ไปค้นได้ ถ้าสมมติุเราทิง้
มนัไปแล้วนะ่ 
 

 
 
 
 
       เห็นคณุคา่ของ    
        ข้อมลูสารสนเทศ 
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