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 การวิจัยครั้งนี้  มีจุดมุงหมายเพื่อคนหาตัวพยากรณที่สําคัญในการทํานายความสามารถในการเปนครูยุคปฏิรูป
การศึกษาจากปจจัยภายในและปจจัยภายนอก  เพื่อศึกษาปฏิสัมพันธระหวางปจจัยภายในและปจจัยภายนอกที่มีผลตอ
ความสามารถในการเปนครูยุคปฏิรูปการศึกษา  และเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเปนครูยุคปฏิรูปการศึกษา
ระหวางครูที่มีลักษณะทางชีวสังคมตางกัน  กลุมตัวอยางสําหรับการวิจัยนี้ เปนครูที่สอนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  ป
การศึกษา 2549  ที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  กรุงเทพมหานคร เขต 1 
จํานวน 368 คน  ตัวแปรอิสระที่ศึกษามี  2 กลุม กลุมแรกคือปจจัยภายใน  ไดแก คุณลักษณะความทันสมัย  ซึ่งมี 7  ดาน 
ประกอบดวย การยอมรับประสบการณใหมๆ  การยอมรับในการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  ความสามารถในการปรับตัวใหเขา
กับสภาพปจจุบันและอนาคต  ความเชื่อในความสามารถของมนุษย  การวางแผนในการทํางาน การมองโลกในแงดี ความ
กระตือรือรนที่จะศึกษาหาความรูเกี่ยวกับวิทยาการสมัยใหม  กลุมที่สองคือปจจัยภายนอก ไดแก การสนับสนุนทางสังคม 
ประกอบดวย  การสนับสนุนทางสังคมจากชุมชน  การสนับสนุนทางสังคมจากผูบริหาร การสนับสนุนทางสังคมจาก
ผูรวมงาน สําหรับตัวแปรตามคือความสามารถในการเปนครูยุคปฏิรูปการศึกษา  แบงเปนดานวิชาการ ดานการสอน ดาน
การสรางและสงเสริมความสัมพันธกับผูปกครองและชุมชน  เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม  1  ฉบับ  ซึ่งแบงเปน  4  ตอน  
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก  สถิติการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบมีขั้น  สถิติการวิเคราะหความแปรปรวนสองทาง 
สถิติทดสอบคาที  ผลการวิจัยพบวา 

1. ปจจัยภายใน ไดแก คุณลักษณะความทันสมัยประกอบดวยความกระตือรือรนที่จะศึกษาหาความรูเกี่ยวกับ
วิทยาการสมัยใหม  การยอมรับประสบการณใหมๆ  ความสามารถในการปรับตัวใหเขากับสภาพปจจุบันและอนาคต  และ
ปจจัยภายนอก ไดแก การสนับสนุนทางสังคมจากชุมชน สามารถรวมกันทํานายความสามารถในการเปนครูยุคปฏิรูป
การศึกษา ระดับมัธยมศึกษาไดรอยละ 55.5   โดยตัวแปรที่เขาทํานายเปนอันดับแรกคือ  ความกระตือรือรนที่จะศึกษาหา
ความรูเกี่ยวกับวิทยาการสมัยใหม   

2. ความสามารถในการเปนครูยุคปฏิรูปการศึกษาแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธระหวางคุณลักษณะความทันสมัย
และการสนับสนุนทางสังคม ดังนี้   
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2.1 พบปฏิสัมพันธระหวางคุณลักษณะความทันสมัยดานการยอมรับประสบการณใหมๆ และการสนับสนุน
ทางสังคมจากผูบริหารตอความสามารถในการเปนครูยุคปฏิรูปการศึกษา  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบวา
ครูที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากผูบริหารสูง  มีความสามารถในการเปนครูยุคปฏิรูปการศึกษามากกวาครูที่ไดรับการ
สนับสนุนทางสังคมจากผูบริหารต่ํา  ทั้งในกลุมครูที่มีคุณลักษณะความทันสมัยดานการยอมรับประสบการณใหมๆ  สูงและ
ต่ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และครูที่มีคุณลักษณะความทันสมัยดานการยอมรับประสบการณใหมๆ สูง มี
ความสามารถในการเปนครูยุคปฏิรูปการศึกษามากกวาครูที่มีคุณลักษณะความทันสมัยดานการยอมรับประสบการณใหมๆ  
ต่ํา  ทั้งกลุมครูที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากผูบริหารสูงและต่ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2.2 พบปฏิสัมพันธระหวางคุณลักษณะความทันสมัยดานความกระตือรือรนในการศึกษาหาความรูเกี่ยวกับ
วิทยาการสมัยใหม และการสนับสนุนทางสังคมจากผูบริหารตอความสามารถในการเปนครูยุคปฏิรูปการศึกษาอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยพบวาครูที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากผูบริหารสูง     มีความสามารถในการเปนครู
ยุคปฏิรูปการศึกษามากกวาครูที่ได รับการสนับสนุนทางสังคมจากผูบริหารต่ํา ทั้งในกลุมครูที่มีคุณลักษณะความทันสมัย
ดานความกระตือรือรนที่จะศึกษาหาความรูเกี่ยวกับวิทยาการสมัยใหมสูงและต่ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
ครูที่มีคุณลักษณะความทันสมัยดานความกระตือรือรนที่จะศึกษาหาความรูเกี่ยวกับวิทยาการสมัยใหมสูง มีความสามารถ
ในการเปนครูยุคปฏิรูปการศึกษามากกวาครูที่มีคุณลักษณะความทันสมัยดานความกระตือรือรนที่จะศึกษาหาความรู
เกี่ยวกับวิทยาการสมัยใหมต่ํา  ทั้งกลุมครูที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากผูบริหารสูงและต่ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

3.  ครูที่มีประสบการณในการทํางานเปนครูตางกัน  มีความสามารถในการเปนครูยุคปฏิรูปการศึกษาดานการ
สอน  แตกตางกันอยางมีนัย สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

คําสําคัญ:  ครูยุคปฏิรูปการศึกษา,  ความสามารถของครู , คุณลักษณะความทันสมัย , การสนับสนุนทางสังคม 
 
ABSTRACT 
 

       This research  has purposes: to find out the important factors  effecting to the ability of teachers in 
secondary education reform ; to  study the Interaction between internal factor and external factor related to 
ability of teachers in secondary education reform; and to compare the ability of teachers in secondary 
education reform in different  bio – social characteristics.   
 The Sample in this research consisted of 368 teacher in  secondary  education  to be under 
Bangkok’s Education Area Service Region 1 , academic year 2006. There were two groups of independent 
variables, that were : 1 the  internal  factors consisting of 7 modernity characteristics ; Readiness for New 
Experience ,Openness to Innovation and Change, Valuing of Time, Sense of Efficacy, Planning, Calcability, and 
Education and Occupation and Aspiration. Three external factors were the Social Support from Community , the 
Social Support from Administrators, as well as the Social Support from a Colleague. The instrument was a set of 
constructed questionnaire separated  into 4 parts. The statistics used for analyzing the acquired data were 
Multiple  Regression  Analysis, Two – way  Analysis  of variance (ANOVA) and t – test.   
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 The results  revealed  that : 
 1. The internal factors which consisted of Education and Occupation and  Aspiration, Readiness for 
New Experience, Openness to Innovation and Change and  the external factors which consisted of the Social 
Support of Community can  correlatively predict the ability of teachers in Secondary Education Reform 
performing  55.5%.   
 2. The ability of teachers in Education Reform depended on the interactions  between the modernity 
and social support as the following.   
  2.1 The interactions between the modernity in the aspect of the Readiness  for New Experience, 
and the Social Support from the Administrators had effected to  the  ability of the teachers in Education Reform 
at the .05  level of statistical significance. Those are ;  
 The teachers who get high social supported from the administrators have higher ability of the 
teachers in Education Reform than the teachers who get low social  supported from the administrators, which 
this result was found in both groups of the teachers who have high readiness for new experience and the 
teachers who have low readiness for new experience at  the .05  level of statistical significance. 
 The teachers who have high readiness for new experience have higher ability of the teachers in 
education reform than the teachers who have low readiness for new experience, which this result was found in 
both groups of teachers who get high social supported from the administrators and the teachers who get low 
social  supported  from the administrators at  the .05  level of statistical significance. 
 2.2  The interactions between  the modernity in the aspects of the, Education and Occupation and 
Aspiration and the Social Support from the Administrators had effected to the ability of the teachers in education  
reform at the .05  level  of  statistical significance.Those are ;  
 The teachers who get high social supported from the administrators have higher ability of the 
teachers in education reform than the teachers who get low social  supported  from the administrators, which 
this result was found in both groups of the teachers who have high education and occupation and aspiration 
and the teachers who have low education and occupation and aspiration at the .05  level of statistical  
significance. 
 The teachers who have high education and occupation and aspiration have higher ability of the 
teachers in education reform than the teachers who have low education and occupation and aspiration, which 
this result was found in both groups of teachers who get high social supported  from  the administrators and the 
teachers who get low social support from the administrators at the .05 level of statistical significance. 
 3.  Teachers who have different working experiences have different abilities of the teachers in the 
Secondary Education Reform at the .05 level of statistical  significance.  
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  บทนํา 
 

 การปฏิ รูปการศึกษาตามพระราช  บัญญัติ
การศึกษา พ.ศ.2542 เปนการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบและ
กระบวนการในการจัดการศึกษา มีการปฏิรูปการเรียนรู
ซึ่งหมายถึงการปรับเปล่ียนจากการยึดวิชาเปนตัวตั้ งมา
เปนยึดมนุษยหรือผู เรียนเปนตัวตั้ง นั่นคือการถือวา
ผูเรียนสําคัญที่สุด เนื่องจากครูเปนผูที่มีความสําคัญใน
กระบวนการเรียนการสอน  เปนผูถายทอดความรู
ประสบการณทั้งมวลสูผูเรียน ครูยุคปฏิรูปการศึกษา
จําเปนตองสรางองคความรูขึ้นเองตองผสมผสานความรู
ดานตางๆ เพื่อนํามาใชใหเหมาะกับสภาพผูเรียนจัดการ
เรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ครูตองคิดและ
สรางสิ่งใหมๆ ในโรงเรียนและทองถิ่น ตองปลูก 
ฝงคุณธรรมจริยธรรมใหแก ผู เ รี ยนโดยรวมมือกับ
ผูปกครองและชุมชน   ใชนวัตกรรมทางการศึกษา
ตลอดจนเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรูของผูเรียนและ
การทํางาน  ดังนั้นครูยุคปฏิรูปการศึกษาจึงตองเปน
บุคคลที่มีความสามารถมีพฤติกรรมการสอนที่เหมาะสม
เปนไปตามหลักเกณฑที่ดีสอดคลองกับความตองการ  
ความสนใจของผูเรียน ซึ่งจะมีผลใหการเรียนการสอน
ดําเนินไปไดเปนอยางดี 
 เมื่อระบบและวิธีการจัดการศึกษามีการ
ปรับเปล่ียนจําเปนอยางยิ่งที่ครูจะตองปรับเปล่ียนและ
ทบทวนบทบาทของตนในอดีตเพื่อนํามาปรับปรุงใหทัน
ยุคทันสมัยกับของการเปลี่ยนแปลงการศึกษาของชาติ  
ครูที่ยอมรับการปฏิรูปการศึกษาได จะทําใหครู
เปล่ียนแปลงตนเองเพื่อใหตนเองปรับส่ิงที่ทําอยูให
สอดคลองกับหลักการดังกลาว  ซึ่งจะเห็นไดชัดวาครูที่
กระทําส่ิงเหลานี้ไดครูตองเปน   คนทันสมัย    ซึ่งการเปน
คนทันสมัยนั้นครูจ ะ มีคุณลักษณะสวนบุคคลที่อยูใน
ตัว เองที่ เ รียกว าคุณลักษณะความทันสมัยซึ่ ง เปน
คุณสมบัติที่ทําใหบุคคลผูนั้นยอมรับและปรับเปล่ียน
ตนเองใหทันกับเหตุการณปจจุบัน ไมลาหลัง มีการ
วางแผนในการทํางาน  สนใจและใหความสําคัญใน

คุณคาของเทคนิคและวิธีการใหมๆ  กระตือรือรนที่จะ
ศึกษาหาความรู เกี่ยวกับวิทยาการสมัยใหมตลอดจน
ยอมรับและปฏิบัติตามกฎเกณฑที่สังคมวางไว  ดังที่      
อิงเคลเลสและสมิท (Inkeles & Smith, 1976)  และ เลเนอร 
(Lerner, 1958) ตางมีความเห็นสอดคลองกันวา   
คุณลักษณะความทันสมัย (Modernity) จะทําใหเกิด
กระบวนการที่สําคัญที่จะทําใหบุคคลมีการเปลี่ยนแปลง
วิถีชีวิตแบบดั้งเดิม (Traditional way)  มาสูลักษณะที่
ซับซอนขึ้นมีการพัฒนาเรื่องเทคโนโลยีและวิถีชีวิตที่
เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วซึ่งจะมีผลเอื้อตอการพัฒนา
สังคมและประเทศ  ดังนั้นคุณลักษณะความทันสมัย
นาจะมีผลตอความสามารถในการเปนครูยุคปฏิ รูป
การศึกษา   และดวยเหตุที่พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2542 ครูมีบทบาทหนาที่มากขึ้นทั้งในดาน
การจัดการเรียนการสอนและการทํางาน  อีกทั้งการปฏิรูป
การศึกษาในครั้งนี้ไดเปดโอกาสใหบุคคลหรือหนวยงาน
ตางๆ เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาดวยกลาวคือ
การใหสังคมซึ่งไดแก ผูปกครอง ชุมชน องคกรเอกชนและ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นได มีสวนรวมในการจัด
การศึกษาซึ่งมีไดหลายลักษณะ  เชน  มีสวนรวมจัด
การศึกษา เปนกรรมการในคณะกรรมการระดับตางๆ  
ตั้งแตระดับสวนกลางถึงระดับสถานศึกษา  เปนตน 
(สํานักงานปฏิรูปการศึกษา. 2544 : บทนํา)  ซึ่งบทบาท
และการทํางานของครู ในยุคปฏิ รูปการศึกษาตอง
เกี่ยวของกับบุคคลเหลานี้มากขึ้นครูจึงตองมีปฏิสัมพันธ
กับบุคคลดังกลาวเพื่อกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู  
ประสบการณและรวมกันจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
และมีคุณภาพแกผูเรียน  ดังนั้นการใหการสนับสนุนจาก
บุคคลที่ครูมีความเกี่ยวของในการทํางานจึงนาจะเปน
ปจจัยที่สําคัญและสัมพันธกับความสามารถในการเปน
ครูยุคปฏิรูปการศึกษาเชนกัน  
 การศึกษาครั้งนี้จึงเปนการศึกษาปจจัยที่
สัมพันธกับความสามารถในการเปนครูยุคปฏิ รูป
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การศึกษาโดยมีแนวทางในการศึกษาจาก 2 ปจจัย ไดแก 
ปจจัยภายใน และปจจัยภายนอก ซึ่งปจจัยภายในคือ 
คุณลักษณะความทันสมัย โดยผูวิจัยไดยึดแนวคิดของ  
อิงเคลเลสและสมิท (Inkeles & Smith, 1976) เปน
แนวทางในการศึกษาและศึกษาปจจัยภายนอกคือ การ
สนับสนุนทางสังคม เปนอีกปจจัยหนึ่งที่รวมกันอธิบาย
ความสามารถในการเปนครูยุคปฏิรูปการศึกษา โดย
ผูวิจัยศึกษากับครูในโรงเรียนที่อยูในเขตพื้นที่การศึกษา   

กรุงเทพมหานคร  เขต  1  และใชลักษณะทางชีวสังคม
เปนตัวแปรเพื่อจําแนกกลุมตัวอยางออกเปนกลุมยอย    
เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเปนครูยุคปฏิรูปให
ชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งนี้ผลการศึกษาครั้งนี้จะไดนํามาเปน
แนวทางหนึ่งใหหนวยงานที่ เกี่ยวของในการปฏิ รูป
ก า ร ศึ ก ษ า ใ ช เ ป น ข อ มู ล พื้ น ฐ า น ใ น ก า ร พัฒน า
ความสามารถของครูตอไป 

 
    ความมุงหมายของการวิจยั 
  
 1.  เพื่อคนหาตัวพยากรณที่ สําคัญในการ
ทํานายความสามารถในการเปนครูยุคปฏิรูปการศึกษา
จากปจจัยภายในและปจจัยภายนอก 
 2.   เพื่อศึกษาปฏิ สัมพันธระหวางปจจัย
ภายในและปจจัยภายนอก ที่มีผลตอความสามารถใน
การเปนครูยุคปฏิรูปการศึกษา 
 3.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเปน
ครูยุคปฏิรูปการศึกษาระหวางครูที่ มีลักษณะทางชีว
สังคมตางกัน 
 
  ความสําคัญของการวิจยั 
 
 1. ไดทราบถึงคุณลักษณะความทันสมัยและ
การสนับสนุนทางสังคมที่สัมพันธกับความสามารถในการ
เปนครูยุคปฏิรูปการศึกษา  ระดับมัธยมศึกษา 
 2.  ผลการวิจัยครั้งนี้  จะทําใหไดตัวพยากรณ
ที่ดีในการทํานายความสามารถของครูในยุคปฏิ รูป
การศึกษา    ซึ่งใชเปนขอมูลพื้นฐานของหนวยงานที่
เ กี่ ย ว ข อ ง กั บ ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า   ไ ด แ ก   
กระทรวงศึกษาธิการ   สํานักงานคณะกรรมการการ
อุ ดมศึ กษา      สํ านั ก ง านกา รศึ กษาขั้ นพื้ น ฐ าน     
ต ล อ ด จ น ส ถ า น ศึ ก ษ า นํ า ม า ใ ช ใ น ก า ร พั ฒ น า
ความสามารถของครูตอไป 

 3 .   ขอ มูลที่ ไดจะ เปนพื้นฐานสําคัญที่ มี
ประโยชนตอการวิจัยตอไป  เชน  เปนขอมูลพื้นฐานใน
การสรางรูปแบบเพื่อการพัฒนาความสามารถของครู  
เปนตน  
 
    ขอบเขตของการวิจัย 
 
 1.   การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาความ 
สามารถของครูในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสังกัด
สํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยทําการศึกษา กับครู
ที่สอนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  ปการศึกษา 2549  
ที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  กรุงเทพมหานคร เขต 1 
จํานวน 368 คน 
 2. ตัวแปรที่ศึกษา  มีดังนี้ 
     2.1  การศึกษาตามความมุงหมายขอ 1 
และขอ 2 
    ตัวแปรอิสระ แบงเปนดังนี้ 
    ปจจัยภายใน  ไดแก  คุณลักษณะความ  
ทันสมัย ซึ่งมี 7 ดาน ไดแก การยอมรับประสบ การณ
ใหมๆ  การยอมรับในการ เปลี่ ยนแปลงทางสั งคม  
ความสามารถในการปรับตัวใหเขากับสภาพปจจุบันและ
อนาคต  ความเชื่อในความสามารถของ   มนุษย  การ
วางแผนในการทํางาน การมองโลกในแงดี  และความ
กระตือรือรนที่จะศึกษาหาความรู เกี่ยวกับวิทยาการ
สมัยใหม 
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 ปจจัยภายนอก  ไดแก  การสนับสนุนทาง
สังคม  ประกอบดวย  การสนับสนุนทางสังคมจากชุมชน  
การสนับสนุนทางสังคมจากผูบริหาร  และการสนับสนุน
ทางสังคมจากผูรวมงาน 
 ตัวแปรตาม  ไดแก  ความสามารถในการ
เปนครูยุคปฏิรูปการศึกษา แบงเปนดานวิชาการ  ดาน
การสอน  และดานการสรางและสงเสริมความสัมพันธกับ
ผูปกครองและชุมชน  
 2.2 การศึกษาตามความมุงหมายขอ 3 
 ตัวแปรอิสระ  ไดแก  ลักษณะทางชีวสังคม 
ประกอบดวย เพศ  วุฒิการศึกษา  และประสบการณใน
การทํางานเปนครู   
 ตัวแปรตาม  ไดแก  ความสามารถในการ
เปนครูยุคปฏิรูปการศึกษา แบงเปนดานวิชาการ  ดาน
การสอน  และดานการสรางและสงเสริมความสัมพันธกับ
ผูปกครองและชุมชน  
  
   แนวคิดและงานวจิัยที่เกี่ยวของ 
 
 ในการศึกษาแนวคิด  ทฤษฎีและงานวิจัย ที่
เกี่ยวของกับความสามารถในการเปนครูยุคปฏิ รูป
การศึกษา สามารถสรุปได ดังนี้ 
 
แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะความทันสมัย 

ในภาวะของสังคมปจจุบันและในสังคมไทยยุค
ใหมการปรับเปล่ียนกระบวนการของการศึกษาเปนเรื่องที่
จําเปนเนื่องจากสังคมสมัยใหมมีการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็ว  ถาครูสามารถปรับตัวเขากับสภาพสังคมที่
เปล่ียนไปในปจจุบันไดยอมสงผลใหครูทํางานไดอยางมี
คว ามสุขซึ่งสงผลใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน 
(สัญลักษณ  เทียมถนอม , 2543 : 123  อางอิงจาก 
ประเวศ วะสี)  กลาวคือครูในยุคปฏิรูปการศึกษาตองเปน
คนทันสมัยเนื่องจากคนทันสมัยคือคนที่เตรียมตัวพรอม
สําหรับการเปล่ียนแปลง มีความฉับไวตอโอกาส ขยัน 
เปนระเบียบ ตรงเวลา  ซื่อตรงตองาน  มีเหตุผลในการ

ตัดสินใจและการกระทํา มีจิตใจกลาลงทุน  ไวใจตนเอง
เชื่อม่ันในตนเอง  มีความรวมมือและมีสายตายาวไกล 
(Gunner  Mydal อางใน สมศรี  ทองนุช, 2542 : 25) ซึ่ง
คนทันสมัยจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมใหเปน
สังคมที่ทันสมัยหรือสังคมที่พัฒนา  

 อิงเคลเลสและสมิท (Inkeles & Smith, 1976)  
ไดศึกษาและใหคําจํากัดความลักษณะของบุคคลที่
ทันสมัยโดยอางจากขอสรุปผลการวิจัย  ไวดังนี้ 
 1.  ยอมรับประสบการณใหมๆ    
 2. ยอมรับในการเปลี่ยนแปลงทางสังคม   
 3. มีความคิดในทางกาวหนา 
 4. มีความรูเกี่ยวกับเหตุการณภายนอก   
 5. มีความสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพ
ปจจุบันและอนาคต   
 6. เชื่อถือในความสามารถของมนุษย   7 .  มี
การวางแผนในการทํางาน   
 8. มีความเชื่อในหลักเหตุผลและมองโลกใน
แงดี    
 9.  สนใจและใหความสําคัญในคุณคาและ
เทคนิคและวิธีการใหมๆ   
 10. กระตือรือรนที่จะศึกษาหาความรูเกี่ยวกับ
วิทยาการสมัยใหม  
 11. มีความเคารพและใหเกียรติผูอื่น  
 12. การยอมรับการปฏิบัติตามกฎเกณฑที่
สังคมวางไว  
 
การสนับสนุนทางสังคม  
 การสนับสนุนทางสังคมเกี่ยวของกับความ
เปนอยูและความสัมพันธของมนุษยในสังคม  มีลักษณะ
เปนเครือขายที่ตองการการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน  มี
การชวยเหลือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ความรูสึกตางๆ  
ซึ่งกันและกันเพื่อใหบรรลุความตองการของตนในดาน
สรีระวิทยา  และเกิดความรูสึกมั่นคงทางจิตใจรูสึกวาตน
เปนที่ยอมรับของบุคคลในสังคม  ซึ่งทําใหชีวิตอยูอยางมี
ความสุขและมีความหมาย  การสนับสนุนทางสังคม 
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หมายถึง การใหความใกลชิด การชวยเหลือโดยใหส่ิงของ  
แรงงาน   คําแนะนํา   ขอมูลขาวสาร   การใหขอมูล
ยอนกลับและการมีสวนรวมของสังคม (Berrara, 1982  : 
70) เพนเดอร  (Pender, 1987 อางใน พิมพวรรณ  กิตติวงศ
ภักดี, 2547 : 39)  ใหความหมายวา  การสนับสนุนทาง
สังคมเปนการที่บุคคลรูสึกถึงความเปนเจาของ  การไดรับ
การยอมรับ  ไดรับความรัก  รูสึกมีคุณคาในตนเอง  เปนที่
ตองการของบุคคลอื่น  โดยไดรับจากกลุมบุคคลในระบบ
ของสังคม ซึ่งเปนผูใหการสนับสนุนดานจิต  อารมณ  
วัสดุอุปกรณ  ขาวสาร  คําแนะนํา อันจะทําใหบุคคลนั้น
สามารถดํารงอยูในสังคมไดอยางเหมาะสม    
 
  กรอบแนวคิดในการวิจยั 

ความสามารถเปนตัวกําหนดพฤติกรรมของ
บุคคล  ความสามารถในการปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่
ใดๆ ลวนขึ้นอยูสาเหตุใหญ 2 ประการคือ สาเหตุภายใน
ตัวมนุษยและสภาพแวดลอมทางสังคมซึ่งถือเปนปจจัย
ภายในและปจจัยภายนอกที่สําคัญ  การศึกษาปจจัย
ภายในที่เกี่ยวของกับความสามารถในการเปนครูยุค

ปฏิรูปการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ในคร้ังนี้ผูวิจัยไดยึด
คุณลักษณะความทันสมัยตามแนวคิดของอิงเคลเลส
และสมิท (Inkeles & Smith, 1976)  เปนแนวทางใน
การศึกษารวมกับการศึกษาปจจัยภายนอก คือ การ
สนับสนุนทางสังคม  ไดแก การสนับสนุนทางสังคมจาก
ชุมชน การสนับสนุนทางสังคมจากผูบริหาร  และการ
สนับสนุนทางสังคมจากผูรวมงาน ซึ่งใชแนวคิดการปฏิรูป
การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.
2542   ศึกษาถึงความสามารถในการเปนครูยุคปฏิรูป
การศึกษา ระดับมัธยมศึกษา โดยแบงเปน 3  ดานคือ 
ความสามารถดานวิชาการ ความสามารถดานการสอน   
และค ว ามสามา ร ถด า นก า ร ส ร า ง แ ล ะส ง เ ส ริ ม
ความสัมพันธกับผูปกครองและชุมชน  และศึกษาถึงตัว
แปรลักษณะทางชีวสังคม  ไดแก  เพศ  วุฒิการศึกษา
และประสบการณในการทํางานเปนครู เพื่อเปรียบเทียบ
ความสามารถในการเปนครูยุคปฏิรูปการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา   โดยเสนอกรอบแนวคิดดั งแสดงใน
ภาพประกอบ 1 
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ปจจัยภายใน 

  คุณลักษณะความทันสมัย  ประกอบดวย   
  1.  การยอมรับประสบการณใหม ๆ 
  2.  การยอมรับในการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
  3.  ความสามารถในการปรับตัวใหเขากับ 
       สภาพปจจุบันและอนาคต 
  4.  ความเชื่อในความสามารถของมนุษย 
  5.  การวางแผนในการทํางาน 
  6.  การมองโลกในแงดี 
  7.  ความกระตือรือรนที่จะศึกษาหาความรู 
       เกี่ยวกับวิทยาการสมัยใหม 
   

 
ปจจัยภายนอก 

      การสนับสนุนทางสังคม  ประกอบดวย 
    1.    การสนับสนุนทางสังคมจากชุมชน 

2. การสนับสนุนทางสังคมจากผูบริหาร 
3. การสนับสนุนทางสังคมจากผูรวมงาน 

 
ลักษณะทางชีวสังคม 

1. เพศ 
2. วุฒิการศึกษา 
3. ประสบการณในการทํางานเปนครู 

 

ความสามารถในการเปนครู 
ยุคปฏิรูปการศึกษา 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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   สมมติฐานในการวิจยั 
 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนด  สมมติฐาน
การวิจัย  คือ 
 1. ปจจัยภายใน ไดแก  คุณลักษณะความ
ทันสมัย 7 ดานและปจจัยภายนอก ไดแก การสนับสนุน
ทางสังคมจากชุมชน  การสนับสนุนทางสังคมจาก
ผูบริหาร และการสนับสนุนทางสังคมจากผูรวมงาน 
สามารถรวมกันทํานายความ สามารถในการเปนครูยุค
ปฏิรูปการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาได 
 2.  มีปฏิสัมพันธระหวางคุณลักษณะความ
ทันสมัยกับการสนับสนุนทางสั งคมจากชุมชนตอ
ความสามารถในการเปนครูยุคปฏิรูปการศึกษา  ระดับ
มัธยมศึกษา   
 3.  มีปฏิสัมพันธระหวางคุณลักษณะความ
ทันสมัยกับการสนับสนุนทางสังคมจากผู บริหารตอ
ความสามารถในการเปนครูยุคปฏิรูปการศึกษา  ระดับ
มัธยมศึกษา   
 4.  มีปฏิสัมพันธระหวางคุณลักษณะความ
ทันสมัยกับการสนับสนุนทางสังคมจากผูรวม งานตอ
ความสามารถในการเปนครูยุคปฏิรูปการ ศึกษา  ระดับ
มัธยมศึกษา 
 5.  ครูทีมีเพศตางกันจะมีความสามารถใน
การเปนครูยุคปฏิรูปการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตางกัน 
 6 .  ครู ที่ มี วุ ฒิ ก า รศึ กษาต า ง กั น   จะมี
ความสามารถในการเปนครูยุคปฏิรูปการศึกษา  ระดับ
มัธยมศึกษาตางกัน 
 7.  ครูที่มีประสบการณในการเปนครูตางกัน  
จะมีความสามารถในการเปนครูยุคปฏิรูปการศึกษา  
ระดับมัธยมศึกษาตางกัน 
 
 
 
 
 

   วิธีดําเนนิการวิจัย 
 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปน   ครูที่
สอนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ปการศึกษา 2549 ที่
ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต 1 จํานวนครู 
368 คน   
 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 
 เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช ใ น ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้ เ ป น
แบบสอบถามซึ่งแบงออกเปน 4 ตอน คือ  ตอนที่ 1  เปน
แบบสอบถามสถานภาพและรายละเอียดสวนตัว  ตอนที่ 
2  เปนแบบสอบถามความสามารถในการเปนครูยุค
ปฏิรูปการศึกษา ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามคุณลักษณะ
ความทันสมัย  และตอนที่ 4 เปนแบบสอบถามการ
สนับสนุนทางสังคม   
 
การเก็บรวบรวมขอมลู 
     ผู วิจัยทําหนัง สือจากบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไปยังสถานศึกษาที่เปน
กลุมตัวอยางเพื่อขออนุญาตและขอความอนุเคราะหจาก
ผูอํานวยการโรงเรียนที่ เปนกลุมตัวอยางในการเก็บ
รวบรวมขอมูล  จากนั้นผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ผูวิจัย
สรางขึ้นไปเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองจากครูผูสอนใน
โรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยางดังกลาว   
 
การวิเคราะหขอมูล 
  ในการศึกษาคนควาครั้งนี้การวิเคราะหขอมูล
ใชโปรแกรมสําเร็จรูป  SPSS  สําหรับการวิเคราะหขอมูล
พื้นฐานใชสถิติ ไดแก การหาคาความถี่  คารอยละ  คา
คะแนนต่ํา สุด   คาคะแนนสูงสุด  คาเฉลี่ย   และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  นอกจากนี้ใช ใชสถิติการวิเคราะห
ถดถอยพหุคูณแบบเปนขั้น (Stepwise  multiple  
regression  analysis)  ความแปรปรวนแบบสองทาง  



ปที่ 14 ฉบับที่ 1 กันยายน 2551                  วารสารพฤติกรรมศาสตร  
  

 

97

(two – way ANOVA) และใชสถิติทดสอบคาที  (t – test) 
เพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 
    สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 
 1 .  ปจจัยภายใน  คือ  คุณลักษณะความ
ทันสมัยที่สําคัญในการทํานายความสามารถในการเปน
ครูยุคปฏิรูปการศึกษาอันดับแรกคือ ความกระตือรือรนที่
จะศึกษาหาความรูเกี่ยวกับวิทยาการสมัยใหม รองลงมา
คือการยอมรับประสบการณใหมๆ การสนับสนุนทาง
สังคมจากชุมชน และความสามารถในการปรับตัวใหเขา
กับสภาพปจจุบันและอนาคต  ซึ่ งมีคา สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธพหุคูณเทากับ .75 และมีอํานาจในการทํานาย
ไดรอยละ 55.5 นอกจากนี้เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรปจจัยภายใน 
ไดแก คุณลักษณะความทันสมัยกับความสามารถในการ
เปนครูยุคปฏิรูปการศึกษา  พบวาความกระตือรือรนที่จะ
ศึกษาหาความรู เกี่ ยวกับวิทยาการสมัยใหม มีค า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธกับความสามารถในการเปนครูยุค
ปฏิรูปการศึกษามากที่สุดและคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ดังกลาวมีคาเปนบวก (r = .68) ซ่ึงแปลความหมายไดวา
เมื่อครูมีความกระตือรือรนที่จะศึกษาหาความรูเกี่ยวกับ
วิทยาการสมัยใหมสูงขึ้นจะมีความสามารถในการเปนครู
ยุคปฏิรูปการศึกษาสูงขึ้นตามไปดวย สามารถอธิบายได
จากการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของโลกในปจจุบันที่
เรียกวายุคโลกาภิวัตนซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงใน  ทุกๆ ดาน
ที่ เห็นไดชัด  มีวิทยาการสมัยใหมมีนวัตกรรมใหมๆ  
เกิดขึ้น จึงจําเปนที่ครูจะตองตามวิทยาการความรูใหมๆ 
ใหทัน  มีความกระตือรือรนที่จะศึกษาหาความรูเกี่ยวกับ
วิทยาการสมัยใหม นอกจากครูจะสนใจศึกษาหาความรู
เพิ่มเติมแลวครูตองเปนคนยอมรับประสบการณใหมๆ 
ดวยจึงจะทําใหครูศึกษาหาความรูเพิ่มเติมและพัฒนา
ตัวเองใหทันยุคทันสมัยทันกับเหตุการณปจจุบัน ซึ่งลวน
สงผลตอการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตลอดจน
การทํางานของครูใหดีขึ้นดังที่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 

(2544) กลาววาโลกยุคใหมมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
หากใครไมมีนวัตกรรมใหมๆ โอกาสที่จะอยูรอดจากการ
แขงขันจะลําบาก เรื่องนวัตกรรมคือการแสวงหาความรู
ใหมๆ  หากเราไมสามารถหาแนวทางในการแสวงหา
ความรูใหมๆ ก็อยู ลําบากไมทันยุคไมทันเกม  ไมทัน
เหตุการณลาหลัง  ในโลกของการศึกษาครูตองตาม
วิทยาการความรูใหมๆ ที่เกิดขึ้นทุกวินาทีทั่วโลกใหทัน 
หรืออาจกลาวไดวาครูยุคปฏิรูปการศึกษาตองเปนคนที่มี
คุณลักษณะความทันสมัยหรือเปนคนทันสมัย  ดังแนวคิด
ของอิงเคลเลสและสมิท (Inkeles & Smith, 1974) ที่
กลาววาคนทันสมัยจะสนใจหาความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สมัยใหมเห็นคุณคาทางการศึกษามีแรงจูงใจที่จะผลักดัน
ตนเองหรือคนในปกครองให ได รับการศึกษาสูงๆ 
ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับ  งานวิจัยของ  ฮิล (Hill, 1989 
: 3571 – A อางใน บุหงา  ลิมโกมุท. 2547 : 86)  ที่ศึกษา
พบวาการที่ครูมีความยืดหยุนมีความสนใจทดลองวิธี
สอนใหมๆ และแสวงหาเทคนิคการสอนใหมมาใชจะทํา
ใหครูสามารถปรับส่ิงที่เรียนใหเหมาะกับความสามารถ
ของนักเรียน นอกจากนี้ปจจัยภายนอกคือ การสนับสนุน
ทางสังคมจากชุมชนเปนอีกปจจัยหนึ่งที่รวมกันทํานาย
ความ สามารถในการเปนครูยุคปฏิรูปการศึกษาดวย
เชนกัน  งานวิจัยของ  สมภพ  สุขกลัด (2543) ศึกษา
พบวาตัวแปรที่สามารถทํานายการรับรูพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ของขาราชการครูคือการ
สนับสนุนจากบุคคลอื่นดานพฤติกรรมสวนตัวและดาน
ความมุงหวังในการประกอบอาชีพ ซึ่งสามารถรวมกัน
พยากรณไดรอยละ 24  
 2. มีปฏิสัมพันธระหวางคุณลักษณะความ
ทันสมัยดานการยอมรับประสบการณใหมๆ และการ
สนับสนุนทางสังคมจากผูบริหารตอความ สามารถในการ
เปนครูยุคปฏิรูปการศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 จึงไดทําการเปรียบ เทียบคาเฉลี่ย
ความสามารถในการเปนครูยุคปฏิรูปการศึกษาเมื่อ
พิจารณาตามคุณลักษณะความทันสมัยดานการยอมรับ
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ประสบการณใหมๆ  และการสนับสนุนทางสังคมจาก
ผูบ ริหารตอความสามารถในการเปนครูยุคปฏิ รูป
การศึกษา เมื่อตัวแปรหนึ่งคงที่ จากการศึกษาพบวาครูที่
ได รับการสนับสนุนทางสั งคมจากผูบ ริหาร สูง   มี
ความสามารถในการเปนครูยุคปฏิรูปการศึกษามากกวา
ครูที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากผูบริหารต่ํา  ทั้งใน
กลุมครูที่มีคุณลักษณะความทันสมัยดานการยอมรับ
ประสบการณใหมๆ  สูงและต่ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05  และครูที่มีคุณลักษณะความทันสมัยดาน
การยอมรับประสบการณใหมๆ สูง  มีความสามารถใน
การเปนครูยุคปฏิรูปการศึกษามากกวาครูที่มีคุณลักษณะ
ความทันสมัยดานการยอมรับประสบการณใหมๆ  ต่ํา  
ทั้งกลุมครูที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากผูบริหารสูง
และต่ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05    
 นอกจากนี้ยั งพบวามีปฏิ สัมพันธ ระหวาง
คุณลักษณะความทันสมัยดานความกระตือรือรนใน
การศึกษาหาความรูเกี่ยวกับวิทยาการสมัยใหมและการ
สนับสนุนทางสังคมจากผูบริหารตอความสามารถในการ
เปนครูยุคปฏิรูปการศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 จึงทําการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความสามารถ
ในการเปนครูยุคปฏิรูปการศึกษาเมื่อพิจารณาตาม
คุณลักษณะความทันสมัยดานความกระตือรือรนที่จะ
ศึกษาหาความรูเกี่ยวกับวิทยาการสมัยใหมและการ
สนับสนุนทางสังคมจากผูบริหารตอความสามารถในการ
เปนครูยุคปฏิรูปการศึกษาเมื่อตัวแปรหนึ่งคงที่    จาก
การศึกษาพบวาครูที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมจาก
ผูบริหารสูงมีความสามารถในการเปนครูยุคปฏิ รูป
การศึกษามากกวาครูที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมจาก
ผูบริหารต่ํา ทั้งในกลุมครูที่มีคุณลักษณะความทันสมัย
ดานความกระตือรือรนที่จะศึกษาหาความรูเกี่ยวกับ
วิทยาการสมัยใหมสูงและต่ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  และครูที่มีคุณลักษณะความทันสมัยดานความ
กระตือรือรนที่จะศึกษาหาความรู เกี่ยวกับวิทยาการ
สมัยใหมสูง มีความสามารถในการเปนครูยุคปฏิรูป

การศึกษามากกวาครูที่มีคุณลักษณะความทันสมัยดาน
ความกระตือรือรนที่จะศึกษาหาความรูเกี่ยวกับวิทยาการ
สมัยใหมต่ํา  ทั้งกลุมครูที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคม
จากผูบริหารสูงและต่ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 
 ทั้ ง นี้ อ ธิ บ า ย ไ ด จ า ก ก า ร ที่ ค รู ย อ ม รั บ
ประสบการณใหมๆ หรือมีความกระตือรือรนในการ 
ศึกษาหาความรูเกี่ยวกับวิทยาการสมัยใหมจะทําใหครู มี
การเรียนรู  และนําความรู ที ่ ไดม าประยุกตใชในเ รื ่ อ ง
ตางๆ   ไดมากขึ้นจึงสงผลใหครูมีความสามารถมากขึ้น
จากการวิเคราะหจะเห็นวาครูที่ มีคุณลักษณะความ
ทันสมัยดานยอมรับประสบการณใหมๆ หรือดานความ
กระตือรือรนในการศึกษาหาความรูเกี่ยวกับวิทยาการ
สมัยใหม  ถาผูบริหารใหการสนับสนุนกับครูมากขึ้น    จะ
ทําใหครูมีความสามารถในการเปนครูยุคปฏิรูปการศึกษา
มากขึ้น  ซึ่ งทําให เห็นวาคุณลักษณะความทันสมัย
ดังกลาวและการสนับสนุนทางสังคมจากผูบริหารเปนสวน
สําคัญที่จะสงผลใหครูมีความสามารถในการเปนครูยุค
ปฏิรูปการศึกษามากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 
ทรงฤทธิ์ เสือสวย (2539) ศึกษาพบวาครูดีเดนที่มีการ
ยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาในระดับการ
ยืนยัน   มีพฤติกรรมการเปดรับสารเกี่ยวกับการยอมรับ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาอยูในระดับมาก 
สุวัฒน  มุทธเมธา (2524)  ศึกษาพบวาบทบาทของ
ผูบริหารและการสนับสนุนของผูบริหารมีผลทําใหเกิดการ
มี ส ว น ร ว มขอ งค รู ใ น โ ร ง เ รี ย นมี ก า รพัฒนาและ
เปล่ียนแปลงรูปแบบวิธีการศึกษาพัฒนาหลักสูตรและการ
สอนเพื่อมุงเนนคุณภาพของผูเรียน   
 3. ครูที่มีประสบการณในการทํางานเปนครู
ตางกันมีความสามารถในการเปนครูยุคปฏิรูปการศึกษา
ดานการสอนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากงานในหนาที่ครูจะเห็น
วางานสอนถือเปนงานหลักของครูที่ครูตองถือปฏิบัติ ยิ่ง
ในยุคปฏิรูปการศึกษาครั้งนี้การสอนหรือการจัดการ
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เรียนรูถือเปนกุญแจสําคัญของการทําใหการปฏิ รูป
การศึกษาประสบความสําเร็จโดยจะเห็นวาลักษณะการ
สอนของครูในปจจุบันจะแตกตางจากในอดีตอยางเห็นได
ชัด   ครูตองปรับเปล่ียนการสอนของตนเองเพื่อใหทันกับ
การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้และใหเกิดประโยชนสูงสุดกับตัว
ผูเรียน  ซึ่งครูที่มีประสบการณในการทํางานแตกตางกัน 
จะมีความสามารถในการสอนที่แตกตางกันออกไป
เนื่องจากประสบการณในการทํางานเปนส่ิงที่จะชวย
พัฒนาความคิด การตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่
ถูกตองและรวดเร็ว  ประสบการณและการฝกฝนสามารถ
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงแนวคิดและพฤติกรรมได
บุคคลที่ไดรับประสบการณและการฝกฝนสามารถทําให
เกิดการเรียนรู ไดแตกตางกันมีผลทําใหการทํางาน
แตกตางกัน (ประภาเพ็ญ  สุวรรณ, 2534) สอดคลองกับ
งานวิจัยของ ประภาศรี  อิ่มวณิช  (2539 : 232  –  235)  ศึกษา
พบวาขาราชการ   ที่มีอายุนอยมีความตองการในการ
พัฒนาตนเองมากกวาขาราชการที่ มีอายุมาก  ทั้งนี้
เนื่ องจากขาราชการที่ มีอายุนอยกวาอยู ในวัยที่ มี
อุดมการณ มีความกระตือรือรนในการทํางานมากกวา 
โดยมีความตองการพัฒนาตนเองในดานความรูเรื่อง
คอมพิวเตอรและภาษาอังกฤษมากที่สุด  งานวิจัยของ  
อั จฉราพร   บุญญพนิ ช  ( 2 5 4 7 )  ศึ กษาพบว าครู
ประถมศึกษาที่มีเจตคติตอการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญสูงและมีการสนับสนุนทางสังคมสูงจะมีพฤติกรรม
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญมากกวาครูประถมศึกษา
ที่มีเจตคติตอการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญต่ําและมี
การสนับสนุนทางสังคมต่ําในกลุมยอย 2 กลุมคือกลุมที่มี
อายุนอยและมีประสบการณในการสอนนอยแตไมพบใน
กลุมรวม 
 
   ขอเสนอแนะ 
 
ขอเสนอแนะที่ไดจากการวจิัย 
 จากผลการวิจัยคุณลักษณะความทันสมัย
และการสนับสนุนทางสังคมที่สัมพันธกับความสามารถ

ในการเปนครูยุคปฏิรูปการศึกษา  ระดับมัธยมศึกษา  
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 
 1. คุณลักษณะความทันสมัย ไดแก  ความ
กระตือรือรนที่จะศึกษาหาความรู เกี่ยวกับวิทยาการ
สมัยใหม   การยอมรับในประสบการณ ใหม ๆ   มี
ความสัมพันธทางบวกกับความสามารถในการเปนครูยุค
ปฏิรูปการศึกษาโดยความกระตือรือรนที่จะศึกษาหา
ความรูเกี่ยวกับวิทยาการสมัยใหมมีความสัมพันธสูงสุด
กับความสามารถในการเปนครูยุคปฏิ รูปการศึกษา  
ดั งนั้ นสถานศึกษาจึ งต องมุ งส ง เสริมและพัฒนา
คุณลักษณะความทันสมัยดังกลาวแกครูอยางตอเนื่อง  
เชน การกระตุนใหครูสนใจนวัตกรรมทางการศึกษา 
ตลอดจนเทคโนโลยีใหมๆ ที่มีความสําคัญและเหมาะสม
กับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชานั้นๆ  หรือถาจะรับ
สมัครครูใหมเขาทํางานควรใชคุณลักษณะความทันสมัย 
เปนอีกคุณสมบัติหนึ่งประกอบการพิจารณารวมดวย เชน 
การสอบสัมภาษณโดยพิจารณาแนวคิดในการพัฒนางาน
ในอนาคตของครูผูสมัคร  เปนตน 
 2.  จากผลการศึกษาทําใหเห็นแนวทางในการ
พัฒนาความสามารถของครู  ดังนี้ 
  2 . 1  ก า ร พั ฒน า ค รู ใ ห เ ป น ค น ที่ มี
ความสามารถในการเปนครูยุคปฏิรูปการศึกษาอาจ
พัฒนาไดโดยตรงที่ความสามารถของครูโดยกลุมครูที่
จะตองใหความสําคัญและเรงพัฒนาคือกลุมครูที่มีอายุ
การทํางานมาก 
  2 .2 การพัฒนาที่คุณลักษณะความ
ทันสมัยซึ่งเปนปจจัยภายในที่มีอยูในตัวครูโดยตรง 
  2.3 การพัฒนาที่สภาพแวดลอมหรือ
ปจจัยภายนอกก็คือการสนับสนุนของผูบริหารโดย เฉพาะ
กับครูที่มีคุณลักษณะความทันสมัยนอย ควรสงเสริมให
ผูบริหารสงเสริมใหครูทํางานมากขึ้น  สนับสนุนเพื่อใหครู
มี ค ว ามสามา รถมากขึ้ น   ซึ่ ง ผู บ ริ ห า รต อ งป รั บ
สภาพแวดลอม  เชน ผูบริหารสนับสนุนการทําผลงาน
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ของครูในโรงเรียน  การจัดโครงการครูดีเดนของโรงเรียน  
เปนตน   
 
ขอเสนอแนะในการทําวิจยัครั้งตอไป 
 1. ในปจจุบันยังไมมีโปรแกรมการพัฒนา
ความสามารถในการเปนครูยุคปฏิรูปการศึกษาโดยตรง 
ดังนั้นควรตองมีการทําวิจัยเพื่อสรางโปรแกรมดังกลาวให
ชัดเจนและสามารถนําไปใชไดสะดวก เชน การทํา

โปรแกรมหรือชุดฝกอบรมเพื่อพัฒนาใหครูเกิดแนวคิด
ใหมๆ ในการทํางาน เปนตน 
 2.  ควรมีการทําวิจัยเพื่อพัฒนาปจจัยซึ่ง
อ า จจ ะ เ ป น คุณ ลั กษณะภาย ในขอ งบุ คคลห รื อ
สภาพแวดลอมโดยการศึกษาหารูปแบบที่จะพัฒนา
เ พื่ อ ใ ห พั ฒ น า ที่ ป จ จั ย เ ห ล า นี้ แ ล ว ส ง ผ ล ไ ป ยั ง
ความสามารถของครูในการเปนครูยุคปฏิรูปการศึกษา 
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