
การพัฒนารูปแบบการนําครูใหมเขาสูงาน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน* 

เชน หม่ันเขตรกิจ** 
ฉันทนา จันทรบรรจง*** 

วิทยา จันทรศิลา**** 
และสําราญ  มีแจง***** 

บทคัดยอ 
การวิจัยและพัฒนาฉบับนี้มีความมุงหมาย เพื่อพัฒนารูปแบบการนําครูใหมเขาสูงานใน 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเปนการวิจัยแบบผสมผสานจําแนกเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การศึกษาปญหา 
และความตองการเกี่ยวกับการนําครูใหมเขาสูงานที่มีอยูในปจจุบัน ตามทรรศนะของผูบริหารสถานศึกษา 
ครูอาวุโส และครูใหม 2) การสรางรูปแบบการนําครูใหมเขาสูงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ 3) การ 
ทดลองและประเมินรูปแบบการนําครูใหมเขาสูงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผลการวิจัยพบวา 
1.  การนําครูใหมเขาสูงานในสถานศกึษาปจจุบันตามทรรศนะของผูบริหารสถานศกึษา  ครู 

อาวุโส  และครูใหม  พบวา  สวนใหญมีปญหาระดับนอยถึงปานกลางเกี่ยวกับวัตถุประสงคการนําครูเขาสูงาน 
หลักการสําคัญของการนําครใูหมเขาสูงานและองคประกอบการนําครูเขาสูงานทั้ง  4  ดานและพบอีกวา 
สวนใหญมีความตองการระดับมากเกี่ยวกับการกําหนดวัตถุประสงคและหลักการสําคัญของการนําครู 
ใหมเขาสูงาน และองคประกอบการนําครูเขาสูงานทั้ง 4 ดาน 

2.รูปแบบการนําครูใหมเขาสูงานในสถานศึกษามีสวนประกอบสําคัญ3สวนคือ1)วัตถุประสงค 
ของการนําครูใหมเขาสูงานควรเปนไปเพ่ือการเตรียมความพรอมครูใหมใหการพัฒนาครูประจาํการทีค่วร 
มีการวางแผนการดําเนินการอยางเปนรูปธรรม มีจุดเนนที่การสนับสนุนชวยเหลือเทียบเทากับการประเมนิครู 
ใหม โดยการมีสวนรวมพัฒนา 3) องคประกอบหลักการนําครูใหมเขาสูงาน มี 4 องคประกอบ คือ (1) 
องคประกอบดานการวางแผนพัฒนาครูใหม เปนการวางแผนพัฒนาครูใหมเกี่ยวกับการกําหนดนโยบาย 
และการวางโครงสรางงานและบทบาทหนาที่ในการพัฒนาครูใหม ตลอดระยะเวลา 2 ป (2) องคประกอบ 
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ดานการสงเสริมและการพัฒนาสามารถพัฒนาความรู ความสามารถและเจตคติในการปฏิบัติงานและ 
การปฏิบัติตน (2) แนวคิดและหลักการการนําครูใหมเขาสูงาน ควรมีมุมมองครูใหมอยูในฐานะผูเริ่มเปนครู 
เปนขั้นตอนที่มีความตอเนื่องกับการพัฒนาครูประจําการ ที่ควรมีการวางแผนการดาํเนนิการอยางเปนรปูธรรม 
มีจุดเนนที่การสนับสนุนชวยเหลือเทียบเทากับการประเมินครูใหม โดยการมีสวนรวมพัฒนา (3)  องคประกอบ 
หลักการนําครูใหมเขาสูงาน มี 4 องคประกอบ คือ (1) องคประกอบดานการวางแผนพัฒนาครูใหมเปน 
การวางแผนพัฒนาครูใหมเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายและการวางโครงสรางงานและบทบาทหนาที่ใน 
การพัฒนา ครูใหม ตลอดระยะเวลา 2 ป (2) องคประกอบดานการสงเสริมและการพัฒนาครูใหม เปนการ 
สงเสริมสนับสนุน ชวยเหลือครูใหมโดยการจัดปฐมนิเทศ การใหคําปรึกษา และความกาวหนาทางวิชาชีพครู 
ใหม (3) องคประกอบดานการติดตามและประเมินครูใหม เกี่ยวของกับกฎเกณฑและเงื่อนไขของการ 
ประเมินการปฏิบัติงานครูใหม รวมทั้งการใชแฟมสะสมงาน (Portfolio) เปนหลักฐานประกอบการประเมิน 
และ (4) องคประกอบดานการมีสวนรวมในการพัฒนาครูใหมจากเครือขายภายนอก เปนการแสดง 
บทบาทการมีสวนรวมในการพัฒนาครูใหมจากชุมชนและหนวยงานอ่ืน ๆ เขตพื้นที่การศึกษาและ 
สถาบันอุดมศึกษา 

3. หลังจากสถานศึกษาทดลองใชคูมือ/รูปแบบการนําครูใหมเขาสูงานในสถานศึกษาขั้น 
พื้นฐานแลว พบวา สถานศึกษาสามารถวางแผนและดําเนินการนําครูใหมเขาสูงานทุกรายการ เปนไปตาม 
เปาหมาย โดยบุคลากรที่เกี่ยวของมีความพึงพอใจในระดับมากตอกระบวนการนําครูใหมเขาสูงานและตอ 
ตัวครูใหม โดยเห็นรวมกันวา มีความเปนไปไดมากถึงมากที่สุดในการใชคูมือการนําครูใหมเขาสูงานของ 
สถานศึกษา เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการนําครูใหมเขาสูงาน สําหรับผลการประเมินรูปแบบการนํา 
ครูใหมเขาสูงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา ทุกฝายยืนยันผลการทดลองใชคูมือการนําครูใหมเขาสู 
งานของสถานศึกษา และเห็นตรงกันวาคูมือ/รูปแบบการนําครูใหมเขาสูงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมี 
ความเปนประโยชน มีความเหมาะสมกับสภาพหรือบริบทของสถานศึกษาและมีความสอดคลองกับความ 
เปนจริงของสถานศึกษาตอการใชเปนแนวทางในการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมและสามารถนําประยุกตใช 
ในวงกวาง โดยเห็นวามีความเปนไปไดมากที่หนวยงานภายนอก ไดแก ชุมชนและเขตพื้นที่การศกึษาจะมี 
สวนรวมพัฒนาครูใหม ตามท่ีระบุไวในรูปแบบ 

ที่มาและความสําคญั 
ฐานสําคัญของการพัฒนาคุณภาพการศกึษาในปจจุบนั  คอื  สถานศึกษา  ซ่ึงมีผูบริหาร 

สถานศึกษาและครูเปนกลไกสําคัญที่กอใหเกิดความสําเร็จของการจดัการศึกษา  (สุรัตน  ศรีดาเดช  และ 
คณะ,2549: อนุชา กอนพวง,2549: อนุสรณ ยกใหและคณะ, 2549:จิตราภรณ ใยศิลป และคณะ, 2550) ใน 
บุคคลทั้งสองกลุมนั้น  ครูก็เปนบุคคลที่มคีวามสําคัญยิ่งตอการขับเคล่ือนความสําเร็จ  และความลมเหลว 
ของการปฏิรูปการศึกษา  เนื่องจากเปนผูจัดการเรียนรูใหกบัผูเรียน  โดยผานสาระการเรียนรูของหลักสูตร 
สถานศึกษานัน่เอง โดยมีแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่มีความเชื่อและไดรับการพิสูจนแลววาครูเปนผูที่
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สามารถทําใหเกิดความแตกตางอยางลึกซ้ึงในการเรยีนรูของผูเรียน โดยครูที่มีทักษะขัน้สูงจะสามารถเพ่ิม 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนได  แตในปจจุบันกลาวไดวากระบวนการพฒันาครูที่ผานมาในอดีตนั้น 
กลาวไดวา ยังไมประสบผลสําเร็จโดยบงช้ีจากคุณภาพของผูเรียนที่ไมเปนตามเปาประสงค 

หากพิจารณาถึงสาเหตุของปญหา  อาจกลาวไดวา  เกิดจาก  2  สาเหตุใหญ  คือ  1)  เกิดจาก 
ความรู  ความสามารถ  และจิตสํานกึของครูเอง  และ  2)  เกิดจากระบบหรือกระบวนการพัฒนาโดยระบบ 
การพัฒนาครใูนชวงที่ผานการสรรหาและเขามาปฏิบัติหนาที่ครูประจําการนั้น  สามารถแบงชวงระยะของ 
การเปนครูประจําการนบัตั้งแตบรรจุเขารับราชการ  จนถึงเกษียณอายุไดเปน  3  ระยะ  คือ  1)  ชวงทดลอง 
ปฏิบัติราชการ 2) ชวงเปนครูประจําการที่มคีวามรู ทกัษะความเช่ียวชาญทางวิชาชีพปานกลางและ 3) ชวง 
เปนครูประจําการที่มคีวามรู ทกัษะและความเช่ียวชาญทางวิชาชีพสูง (ครูมืออาชีพ) (Fuller, 1969) โดย 
หากครใูหมที่กําลังทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการมีคณุภาพ  ก็จะเปนรากฐานสําคญัของการพพัฒนาใหมี 
ความเช่ียวชาญท่ีสูงขึ้นในระยะตอไป 

จากการศึกษาการพัฒนาครูใหมในระยะเริ่มตน พบวา มีงานวิจัยจากตางประเทศจํานวนมาก 
ที่ใหความสําคัญของการพัฒนาครูใหมในระยะเริ่มตนนี้ โดยนานาประเทศใชคําในภาษาอังกฤษวา 
Induction (McDonald,1980:Adelman,1991:Feiman-Nemser,2003:ฉันทนา จันทรบรรจง,2548,2549) โดย 
ในที่นี้จะใชคําในภาษาไทยแทน ดวยคําวา “การนําครูเขาสูงาน” และเม่ือยอนกลับมาพิจารณากระบวนการ 
นําครูใหมเขาสูงานในประเทศไทย พบวา กระบวนการนําครูเขาสูงานในชวง 20 ปที่ผานมา มีพัฒนาการ 
เปล่ียนแปลงไปไมมากนัก ทั้งในเรื่องของหนวยงานที่กําหนดหลักเกณฑและวิธีการ บทบาทของสถานศึกษา 
ครูใหม ครูที่รับผิดชอบในการเปนพี่เล้ียงหรือใหคําปรึกษา และการวัดประเมินผล โดยในปจจุบันการ 
พัฒนาครูใหมมีการดําเนินการตามกรอบของหลักเกณฑและวิธีการเตรียมความพรอมและการพฒันาอยางเขม 
ของครูผูชวย ป 2548 ซ่ึงคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนผูกําหนดเกณฑ (สํานักงาน 
คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา,2548) 

ประเด็นนาสนใจของกระบวนการนําครูเขาสูงานตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ใชเปนกรอบ 
ความคิดหลักที่ตรงกัน คือ การเนนใหความสําคัญของการประเมินผลการปฏิบัติงานาของครูใหม/ครูผูชวย 
ในเรื่องของการประเมินอยางเดนชัด ทั้งการประเมินเพื่อปรับปรุงพัฒนา (formative evaluation) และการ 
ประเมินสรุปผล (summative evaluation) สวนกระบวนการอ่ืน ๆ ที่จะชวยสนับสนุนชวยเหลือ หรือ พัฒนา 
ครูใหมนั้นยังไมปรากฏชัดเจนมากนัก จากการติดตาม สืบคนขอมูลเพิ่มเติม พบวา หนวยงานดังกลาวไมไดมี 
รูปแบบใดใดเพิ่มเติมจากหลักเกณฑและวิธีการที่สวนกลางกําหนดมากนัก จะมีเพียงแตการปฐมนิเทศครู 
ใหมจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเทานั้น
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ดังนั้น จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ผูรับผิดชอบในการจัดการศึกษาทุกฝาย ควรใหความสนใจ 
กระบวนการพัฒนาระบบการนําครูเขาสูงานในชวงแรกของวิถีชีวิตครูอยางจริงจัง เพราะนอกจากจะเปน 
การสรางพื้นฐานที่แข็งแกรงตอการพัฒนาครูประจําการแลว ยังชวยสรางความมั่นใจไดวา ระบบ 
การศึกษาของไทยจะมีระบบการพัฒนาครูใหมที่มีความพรอมในการรองรับครูใหมใหสามารถเตรียม 
ความพรอมใหมีคุณสมบัติที่เหมาะสม เปนคุณสมบัติพื้นฐานที่สรางเสริมกระบวนการพัฒนาครูเหลานั้น 
ใหมีความเปนมืออาชีพตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
การวจิัยนี้มีจดุมุงหมายท่ัวไปเพื่อพัฒนารูปแบบการนําครูเขาสูงานในสถานศกึษา 

ขั้นพื้นฐาน โดยมีจดุมุงหมายเฉพาะ ดังนี้ 
1. เพ่ือศึกษาปญหาและความตองการเกี่ยวกับการนําครูเขาสูงานในสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐานที่มีอยูในปจจุบันตามทรรศนะของผูบริหารสถานศึกษา ครูอาวโุสและครูใหม 
2. เพ่ือสรางรูปแบบการนําครูเขาสูงานในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
3. เพ่ือทดลองใชและประเมินรูปแบบการนําครูเขาสูงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วิธีดําเนินการวิจัย
การพัฒนารูปแบบการนําครูเขาสูงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูวิจัยไดกําหนดวิธีดําเนินการ 

วิจัยโดยแบงเปน 4 ขั้นตอน คือ ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาปญหาและความตองการเกี่ยวกับการนําครูใหมเขาสูงาน ที่มีอยูใน 

ปจจุบัน ตามทรรศนะของผูบริหารสถานศึกษา ครูอาวุโส และครูใหม วิธีดําเนินการที่สําคัญของขั้นตอน 
นี้เริ่มตนจากการกําหนดประชากร ไดแก สถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศ จํานวน 71,872 แหง และกําหนด 
ขนาดของกลุมตัวอยางจํานวน 400 แหง ซ่ึงไดมาจากการเปดตารางของ Krejcie and Morgan สถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานใน 17 จังหวัดของภาคเหนือ ซ่ึงเปนไปตามเกณฑการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง ดวยตาราง 
ของ Krejcie and Morgan สําหรับสถานศึกษาที่เปนกลุมเปาหมายแตละแหงไดมาจากการสุมแบบหลาย 
ขั้นตอน (multi-state random sampling) แลวใหบุคลากรในสถานศึกษาแตละแหงที่เกี่ยวของเปนผูใหขอมูล 
3 ฝาย ฝายละ 1 คน คือ 1) ผูบริหารสถานศึกษา 2) ครูอาวุโส และ 3) ครูใหม รวมผูใหขอมูลทั้งหมด 1,200 คน 
หลังจากนั้นผูวิจัยจึงศึกษาวิเคราะห สังเคราะห แนวคิดที่เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรบุคคลทางการศึกษา 
การนําครูใหมเขาสูงานพัฒนาการการนําครูใหมเขาสูงานของประเทศไทย และงานวิจัยที่เกี่ยวของและนําไปใช 
สรางเปนขอคําถามและรางขอคําถาม และยกรางเปนแบบสอบถามปญหาและความตองการการนําครูใหม 
เขาสูงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตอจากนั้นจึงนําไปตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือดานความตรง  (validity) 
จากผูเชี่ยวชาญ และนําไปทดลองใชและตรวจสอบความเที่ยง (reliability) ตอจากนั้นจึงนําแบบสอบถาม 
สงไปยังเขตพื้นที่การศึกษาที่กําหนดเพื่อใหชวยประสานงานเก็บรวบรวมขอมูลกับสถานศึกษาเปาหมาย
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ขั้นตอนที่ 2 การสรางรูปแบบการนําครูใหมเขาสูงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดําเนินการ 
โดยนําขอมูลการสังเคราะห รูปแบบการนําครูใหมเขาสูงานที่ไดจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
ทั้งภายในประเทศและตางประเทศในบทที่ 2 มาวิเคราะหเปรียบเทียบกับผลสรุปของการศึกษาปญหาและ 
ความตองการเกี่ยวกับการนําครูใหมเขาสูงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีอยูในปจจุบัน ตามทรรศนะ 
ของผูบริหารสถานศึกษา ครูอาวุโส และครูใหม ในขั้นตอนที่ 1 แลวทําการสังเคราะหและยกรางรูปแบบ 
การนําครูใหมเขาสูงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้ง 3 สวน คือ 1) วัตถุประสงคของการนําครูใหมเขาสูงาน 
2) แนวคิดและหลักการการนําครูใหมเขาสูงาน 3) องคประกอบของรูปแบบการนําครูใหมเขาสูงาน ตอจากนั้น 
จึงนําไปตรวจสอบความสอดคลองและความเหมาะสมโดยกระบวนการสัมมนาอิงผูเชี่ยวชาญจาก 
ผูทรงคุณวุฒิจํานวน 10 ทาน หลังจากนั้นจึงทําการปรับปรุงรูปแบบการนําครูใหมเขาสูงานในสถานศกึษา 
ขั้นพื้นฐาน 

ขั้นตอนที่ 3การทดลองและประเมินรูปแบบการนําครูใหมเขาสูงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เริ่มดําเนินการโดยรางคูมือการนําครูใหมเขาสูงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนําไปใหผูทรงคุณวุฒิ 
จํานวน 5 ทานตรวจสอบความเหมาะสม ไดทําการเลือกกลุมตัวอยางที่เปนสถานศึกษาทดลองใชคูมือ 
เปนระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแตวันที่ 2 มกราคม ถึง 29 กุมภาพันธ พ.ศ.2551 โดยเลือกเจาะจงสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานีจํานวน 4 แหง ดังนี้ 1) โรงเรียนวังหินวิทยาคม จัดการสอน 
ชวงชั้นที่ 3-4 อยูพื้นราบ 2) โรงเรียนอนุบาลบานไร จัดสอนชวงชั้นที่ 1-2 พื้นราบ อยูใกลตัวอําเภอบานไร 
3) โรงเรียนอีมาดอีทราย จัดการสอนชวงชั้นที่ 1-3 (ขยายโอกาสทางการศึกษา) เปนโรงเรียนประจําเด็ก 
นักเรียนเปนเด็กชาวเขา และ 4) โรงเรียนบานคลองแหงวิทยา จัดสอนชวงชั้นที่ 1-2 นักเรียนสวนใหญเปน 
โรงเรียนชาวเขา ทั้งนี้โรงเรียนทั้ง 4 แหงมีจุดรวมที่เหมือนกัน คือ มีครูผูชวยบรรจุใหมในชวงปลายเดือน 
ธันวาคม 2550 ไปปฏิบัติงานที่โรงเรียนเหลานั้นโดยผูวิจัยเขาไปรวมประชุมชี้แจงแนวทาง การใชคูมือ 
การนําครูใหมเขาสูงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและแนวทางการจัดทําเอกสารหลักฐาน และการเก็บรวบรวม 
ขอมูลจากผูวิจัยกับบุคลากรที่เกี่ยวของในโรงเรียนทั้ง 4 แหง ในชวงวันที่ 25-26 กุมภาพันธ พ.ศ.2551 ซ่ึง 
มีผูที่เกี่ยวของในการใหขอมูล แบงเปน 2 กลุม ดังนี้ 1) บุคลากรในโรงเรียน 4 แหง ไดแก โรงเรยีนอนบุาล 
บานไร โรงเรียนบานคลองแหงวิทยา โรงเรียนอีมาดอีทราย และโรงเรียนวังหินวิทยาคม โดยผูที่ใหขอมูล 
ในแตละโรงเรียนประกอบดวย ผูอํานวยการโรงเรียน ครูพี่เล้ียง ครูใหม คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
และนักเรียนที่เรียนกับครูใหม และ 2) บุคลากรที่เกี่ยวของในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี 
ประกอบดวย ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี หัวหนากลุมบริหารงานบุคลากรและ 
ศึกษานิเทศก
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หลังจากผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลผลการทดลองใชคูมือการนําครูใหมเขาสูงานของสถานศกึษา 
ขั้นพื้นฐาน จากบุคคลที่เกี่ยวของแลว ผูวิจัยไดทําการนัดหมายบุคคลที่เกี่ยวของกับรูปแบบการนําครูใหม 
เขาสูงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา จํานวน 25 คน โดยเชิญบุคคลเหลานี้ 
มารวมสัมมนา เพ่ือรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทดลองใชและการประเมินคูมือการนําครูใหมเขาสูงาน 
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยจัดสัมมนาขึ้นในวันที่ 29 กุมภาพันธ 2551 ณ หองประชุมสหกรณออม 
ทรัพยครูอุทัยธานี 

สรุปผลการวิจัย 
1.  ผลการศึกษาปญหาและความตองการเกี่ยวกับการนําครูเขาสูงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ที่มีอยูในปจจุบนั ตามทรรศนะของผูบริหารสถานศึกษา ครูอาวุโสและครูใหม 
1.1  ผูบริหารสถานศึกษา  ครูอาวุโส  และครูใหมมีปญหาในภาพรวมระดับนอยเกี่ยวกบั 

วัตถุประสงคของการนําครใูหม  และองคประกอบของการนําเขาสูงานดานการสงเสริมและพัฒนาครูใหม 
และมีปญหาในภาพรวมระดับปานกลางเกี่ยวกบัแนวคิดและหลักการการนําครใูหมเขาสูงานและองคประกอบ 
การนําครูใหมเขาสูงานดานการวางแผนพัฒนาครใูหม ดานการประเมินผลการปฏิบัติงานของครใูหม และ 
ดานการมีสวนรวมในการพฒันาครูใหม 

1.2  ผูบริหารสถานศึกษา ครูอาวุโส และครูใหมมีความตองการในภาพรวมระดับมาก 
เกี่ยวกับวัตถุประสงคของการนําครูใหม แนวคิดและหลักการการนําครูใหมเขาสูงาน และองคประกอบ 
ของการนําเขาสูงานดานการวางแผนพัฒนาครูใหม ดานการสงเสริมและพัฒนาครูใหมดานการประเมินผล 
การปฏิบัติงานของครูใหม และดานการมีสวนรวมในการพัฒนาครูใหม 

2. ผลการสรางรูปแบบการนาํครูเขาสูงานในสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 
รูปแบบการนําครูใหมเขาสูงานในสถานศึกษามีสวนประกอบสําคัญ 3สวน คือ 1) วัตถุประสงค 

ของการนําครูใหมเขาสูงาน ควรเปนไปเพื่อการเตรียมความพรอมครูใหมใหสามารถพัฒนาความรู ความสามารถ 
และเจตคติในการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตน 2) แนวคิดและหลักการการนําครูใหมเขาสูงาน ควรมี 
มุมมองครูใหมอยูในฐานะผูเริ่มเปนครู เปนขั้นตอนที่มีความตอเนื่องกับการพัฒนาครูประจําการ ที่ควรมีการ 
วางแผนการดําเนินการอยางเปนรูปธรรม มีจุดเนนที่การสนับสนุนชวยเหลือเทียบเทากับการประเมินครู 
ใหม โดยการมีสวนรวมพัฒนา 3) องคประกอบหลักการนําครูใหมเขาสูงานมี 4 องคประกอบ คือ (1) 
องคประกอบดานการวางแผนพัฒนาครูใหมเปนการวางแผนพัฒนาครูใหมเกี่ยวกับการกําหนดนโยบาย 
และการวางโครงสรางงานและบทบาทหนาที่ในการพัฒนาครูใหม ตลอดระยะเวลา 2 ป (2) องคประกอบ 
ดานการสงเสริมและการพัฒนาครูใหม เปนการสงเสริมสนับสนุนชวยเหลือครูใหมโดยการจัดปฐมนิเทศ 
การใหคําปรึกษา และความกาวหนาทางวิชาชีพครูใหม (3) องคประกอบดานการติดตามและประเมินครูใหม
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เกี่ยวของกับกฎเกณฑและเง่ือนไขของการประเมินการปฏิบัติงานครูใหม รวมทั้งการใชแฟมสะสมงาน 
(Portfolio) เปนหลักฐานประกอบการประเมินและ (4) องคประกอบดานการมีสวนรวมในการพัฒนาครู 
ใหมจากเครือขายภายนอก เปนการแสดงบทบาทการมีสวนรวมในการพัฒนาครูใหมจากชุมชน และ 
หนวยงานอื่น ๆ เขตพื้นที่การศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา 

3. ผลการทดลองใชและประเมินรูปแบบการนําครูเขาสูงานในสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 
3.1 ผลการทดลองใชคูมือ/รูปแบบการนําครูใหมเขาสูงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา 

1) ดานกระบวนการนําครูใหมเขาสูงาน โรงเรียนทั้ง 4 แหงที่ทําการทดลองใชคูมือการนําครูใหมเขาสูงาน 
มีสภาพการวางแผนและดําเนินการนําครูใหมเขาสูงานทุกรายการ เปนไปตามเปาหมายโดยสูงกวาเกณฑ 
ที่ตั้งไว คือ ดําเนินภารกิจจํานวนตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป โดยทุกภารกิจมีองคประกอบครอบคลุม ครบถวน 
ชัดเจน ถูกตอง  2) ดานผลการดําเนินงานการนําครูใหมเขาสูงานของสถานศึกษาโรงเรียนทั้ง 4 แหง มี 
ความพึงพอใจระดับมากตอกระบวนการนําครูใหมเขาสูงานของสถานศึกษา โรงเรียนทั้ง 4 แหง มีความ 
พึงพอใจระดับมากตอกระบวนการนําครูใหมเขาสูงานหลังจากทดลองใชคูมือการนําครูใหมเขาสูงานของ 
สถานศึกษา และการดําเนินกิจกรรมตามปฏิทินการดําเนินการการนําครูใหมเขาสูงานของสถานศึกษาที่ 
เหลือตลอดจนครบ 2 ป เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการนําครูใหมเขาสูงาน 

3.2 ผลการประเมินรูปแบบการนําครูใหมเขาสูงานในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน พบวา 1) ผูเขารวม 
สัมมนาที่เกี่ยวของกับโรงเรียนที่ทดลองใชคูมือการนําครูใหมเขาสูงาน ยืนยันและเห็นดวยกับผลการประเมิน 
ดานกระบวนการนําครูใหมเขาสูงาน ดานผลการดําเนินงานการนําครูใหมเขาสูงานของสถานศึกษา 2) 
ความเปนประโยชนของคูมือ/รูปแบบการนําครูใหมเขาสูงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา ผูเขารวม 
สัมมนาแสดงความคิดเห็นที่ตรงกันวาคูมือการนําครูใหมเขาสูงานของสถานศึกษา สามารถตอบสนอง 
ความตองการของบุคลากรของสถานศึกษา ทําใหสามารถใชเปนแนวทางในการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม 
เดนชัดมากขึ้น 3) ความเหมาะสมของคูมือ/รูปแบบการนําครูใหมเขาสูงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พบวา ผูเขารวมสัมมนาแสดงความคิดเห็นที่ตรงกันวา คูมือการนําครูใหมเขาสูงานของสถานศึกษา สามารถ 
นําไปปฏิบัติไดอยางมาก 4) ความเปนไปไดของบทบาทของหนวยงานภายนอกในการมีสวนรวมพัฒนา 
ครูใหมที่ระบุไวในรูปแบบ พบวา 4.1) มีความเปนไปไดอยางมากเกี่ยวกับบทบาทของชุมชนและองคการ 
ภายนอกในการมีสวนรวมพัฒนาครูใหมตามที่ระบุไวในรูปแบบการนําครูเขาสูงานในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
ยกเวนเรื่องกิจกรรมการเชิญชวนชุมชน/องคกรภายนอก การเขามามีสวนรวมในการติดตาม และประเมินผล 
การปฏิบัติงานของครูใหม 4.2) มีความตองการใหเขตพื้นที่การศึกษามีสวนรวมพัฒนาครูใหมตามที่ระบุ 
ไวในรูปแบบการนําครูเขาสูงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในขณะที่บุคลากรที่เกี่ยวของกับเขตพื้นที่การศึกษา 
ตางใหความเห็นวา สวนใหญสามารถดําเนินการแตก็มีขอจํากัดในเรื่องของงบประมาณและทรัพยากรที่ 
สนับสนุนโรงเรียนและตัวครูใหม 4.3) ผูรวมสัมมนานั้นเห็นดวยอยางยิ่งกับบทบาทของสถาบนัอุดมศกึษาใน 
การมีสวนรวมในการพัฒนาครูใหม แตการปฏิบัติจริงมีความเปนไปไดนอยที่สถาบันอุดมศึกษาจะมีสวน
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รวมพัฒนาครูใหมในทุก ๆ เรื่องที่เสนอ เนื่องจากในบริบทของการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และอุดมศึกษามีธรรมชาติการปฏิบัติงานที่ตางกันและคอนขางไมเกี่ยวของโดยสายงาน แตหากมีความ 
เปนไปไดตองมีการดําเนินการในลักษณะการดําเนินการรวมกันแบบภาคีเครือขาย ทั้งเขตพื้นที่การศึกษา 
สถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาในการสงเสริมและพัฒนาครูใหมในลักษณะของการฝกอบรมระยะส้ัน 
หรือการทําโครงการวิจัยรวมกัน 

3.3 การใชรูปแบบการนาํครูใหมเขาสูงานของสถานศกึษานัน้จะเกิดสัมฤทธิผลอยางเต็มที่ 
ก็ตอเมื่อการถึงพรอมดวยปจจยัหลักที่สําคัญ คือ ระบบการสรรหาและคดัเลือกครใูหมที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 
ผูบริหารโรงเรียนและบุคลากรอ่ืน ๆ ตองดําเนินการตามคูมือการนําครูใหมเขาสูงานอยางจริงจัง การสรร 
หาและคัดเลือกครูพี่เล้ียงที่มีคุณสมบัติเหมาะสม การสงเสริม พัฒนาและการจูงใจในการปฏิบัติงาน และ 
การมีสวนรวมพัฒนาครใูหมจากทุกฝาย 

อภิปรายผลการวิจัย 
1. ผลศึกษาปญหาและความตองการ การนําครูใหมเขาสูงานในสถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน ตาม 

ทรรศนะของผูบริหารสถานศึกษา ครูอาวโุส และครูใหม 
การที่ระดับปญหาของการนําครูใหมเขาสูงาน สวนใหญอยูในระดับนอยถึงปานกลาง 

นั้น สอดคลองกับการศึกษาของอนุชาติ เพ็งกล่ัน (2539) พบวา ครูใหมมีปญหาในเรื่องการสอนและการ 
ไมไดรับการสนับสนุน มีปญหาเกี่ยวกับปรับตัวใหเขากับบริบทของโรงเรียน นอกจากนั้น เมื่อพิจารณา 
ระดับความตองการที่เกี่ยวของกับการนําครูใหมเขาสูงาน กลับพบวา สวนใหญมีความตองการระดับมาก 
ในประเด็นตาง ๆ สอดคลองกับการศึกษาของ วิไล ตั้งสมจิตร และคณะ (2547) ที่ศึกษาการปฏิบัติงาน 
ของครูใหม และนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครู โดยพบวา ครูใหมฝกประสบการณวิชาชีพ ครูตองการ 
ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน และสวัสดิการตาง ๆ เฉกเชนเดียวกับครูประจําการ ในขณะที่นิสิตฝก 
ประสบการณ ตองการใหสถานศึกษา/มหาวิทยาลัย สนับสนุน เรื่องวัสดุ อุปกรณ ในการปฏิบัติงาน 

กลุมผูใหขอมูล โดยเฉพาะครูอาวุโสและครูใหมมีความตองการระดับมากในการนําครู 
ใหมเขาสูงานของสถานศึกษานั้น ทั้ง ๆ  ที่ตนเอง เห็นวา มีปญหาระดับนอยถึงปานกลางสะทอนถึงความคิดวา 
ระบบการนําครูใหมเขาสูงานของสถานศึกษาในปจจุบันที่กําลังดําเนินการอยูในลักษณะการเตรียมความ 
พรอมและพัฒนาอยางเขมที่ทุกคนรับรูนี้ เปนส่ิงที่ตองดําเนินการตามกฎหมาย แตเมื่อเปล่ียนขอคําถาม 
เปนแสดงความตองการหลาย ๆ ประเด็นซ่ึงเปนส่ิงที่ไมเคยเกิดขึ้นในอดีตของการทดลองปฏิบัติหนาที่ 
ราชการและการเตรียมความพรอมและการพัฒนาอยางเขม โดยเฉพาะวัตถุประสงคและหลักการที่มีมุมมอง 
ตอครูใหมที่แตกตางจากครูประจําการ การใหความสําคัญของการวางแผนพัฒนาครูใหมของโรงเรียน 
อยางเปนระบบและกอใหเกิดประโยชนกับครูพี่เล้ียงและครูใหม โดยเฉพาะการสนับสนุน สงเสริม ครู 
ใหมในดาน  ตาง ๆ รวมทั้งการมีสวนรวมในการพัฒนาครูใหมจากหนวยงานภายนอกตางเปนส่ิงใหมทีย่งั 
ไมเคยเกิดขึ้นเลย กลุมผูใหขอมูล ครูอาวุโส และครูใหมจึงแสดงความตองการออกมาในระดับมาก
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2. ผลการสรางรูปแบบการนาํครูใหมเขาสูงานในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
จากการศึกษาเกี่ยวกับการนําครูใหมเขาสูงานของสถานศึกษา ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

กลาวไดวา ในประเทศไทยมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาองคความรูเรื่องนี้อยูในวงจํากัดซึ่งมักเปนรูปแบบที่ 
เกิดจากการกําหนดจากหนวยงานสวนกลางใหสถานศึกษาปฏิบัติตางกับในตางประเทศที่มีการศึกษาวิจัย 
กันอยางแพรหลายทั้งระดับของนักวิจัยหรือนักวิชาการและระดับหนวยงานตาง ๆ โดยมีการศึกษาตอยอด 
องคความรูอยางตอเนื่อง ความแตกตางนี้เองจึงชวย “เติมเต็ม” ในสวนที่ดีที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย 
กอเกิดประโยชนอยางกวางขวาง ในการขยายกรอบความคิดอันหลากหลายอันนํามาสูการกําหนดกรอบ 
ความคิดที่เหมาะสมสําหรับงานวิจัยฉบับนี้ไดเปนอยางดี โดยรูปแบบที่สรางขึ้นเกิดจากการสังเคราะห 
ขอมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ และผลการศึกษาปญหา และความตองการ 
นําครูใหมเขาสูงาน ตามทรรศนะของผูบริหารสถานศึกษา ครูอาวุโสและครูใหม ซ่ึงผานการทดสอบความ 
สอดคลองและความเหมาะสมโดยใชกระบวนการสัมมนาอิงผูเชี่ยวชาญ (Connoisseurship) ตอจากนั้นจึงสราง 
คูมือการนําครูใหมเขาสูงานในสถานศึกษา ซ่ึงก็ผานการตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญเชนกัน ดังนั้น กลาวไดวา 
รูปแบบ/คูมือการนําครูใหมเขาสูงานผานกระบวนการสรางท่ีนาเชื่อถือ ถูกตองตามหลักวิชา และมีคุณภาพ 
ส่ิงเหลานี้นับวาเปนจุดเดนของรูปแบบ/คูมือการนําครูใหมเขาสูงานของสถานศึกษา เพราะจะทําให 
รูปแบบ/คูมือดังกลาว มีกรอบแนวคิดหลักที่มีความเหมาะสมกวางขวาง ครอบคลุม และสอดคลองกับ 
แนวดําเนินการ การนําครูใหมเขาสูงานของสถานศึกษาของประเทศไทยในปจจุบัน รวมทั้งเปนรูปแบบที่ 
ตอบสนองตอปญหา และความตองการของผูปฏิบัติจริงจึงมีความเหมาะสมที่จะนําไปใชได 

3. ผลการทดลองใชและการประเมนิรูปแบบการนําครูใหมเขาสูงานในสถานศกึษาขัน้พื้นฐาน 
จากผลการวิจัยพบประเด็นนาสนใจทีจ่ะนํามาอภิปราย 3 ประเด็น 
3.1 การออกแบบการทดลอง 

หลังจากการดําเนินการสรางรูปแบบ/คูมือการนําครูใหมเขาสูงานของสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานที่ผานการตรวจสอบความสอดคลองและเหมาะสมจากผูทรงคุณวุฒิแลว ผูวิจัยจึงนําคูมือดังกลาว 
ไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง โดยในการทดลองใชคูมือกับสถานศึกษา 4 แหง เปนกลุมทดลอง เนื่องจาก 
มีสภาพบริบทของระดับการจัดการศึกษา และมีสภาพแวดลอมดานที่ตั้งแตกตางกันซ่ึงเปนการสรางจุด 
แข็ง(Strength) ใหกับการวิจัยไดเปนอยางดี ดังนั้น ผูวิจัยจึงเลือกใชกลุมทดลองหลายกลุมที่มีการทดสอบ 
หลังทดลอง (Multiple-groups Posttest Design) โดยไมมีการวัดผลในชวงการทดลอง โดยปกตินั้น การ 
เตรียมความพรอมและการพัฒนาอยางเขมจําเปนตองดําเนินการตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด 2 ป 
แตผูวิจัยมีความเห็นวา การทดลองใชรูปแบบดวยการปฏิบัติตามคูมือการนําครูใหมเขาสูงานนั้นสามารถ 
ดําเนินการในระยะเวลาที่พอเพียงกับการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น หลังการทดลองใชคูมือ ซ่ึงการทดลองใช 
คูมือในระยะเวลา 2 เดือน ก็ควรจะเพียงพอที่สามารถทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงได โดยการดําเนินการใช
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คูมือกับสถานศึกษามีจุดเริ่มตนที่ตรงกัน กลาวคือ เปนสถานศึกษาที่เพิ่งมีครูผูชวยบรรจุใหมเขาไปปฏิบัติ 
ราชการ ซ่ึงจะทําใหเกิดความมั่นใจไดวา ส่ิงที่เปล่ียนแปลงหลังจากทดลองใชคูมือ เกิดจากอิทธิพลของ 
การปฏิบัติตามแนวดําเนินการของคูมือการนําครูใหมเขาสูงาน 

3.2การเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษากลุมทดลอง หลังการใชคูมือการนําครใูหมเขาสูงาน 
ผลการทดลองใชที่เกิดขึ้นจากการทดลองใชคูมือการนําครูใหมเขาสูงานของสถานศึกษา 

กลุมทดลองในชวงระยะเวลาเพียง 2 เดือนแตเกิดผลการดําเนินการในระดับมาก คําตอบนี้สามารถอธิบาย 
ไดวา มีความเปนไปได เนื่องจากเม่ือพิจารณาผลการศึกษาความเปนไปไดในการใชคูมือการนําครใูหมเขา 
สูงานในสถานศึกษาตลอดระยะเวลา 2 ป จากกลุมบุคลากรของสถานศึกษาผูทดลองใชคูมือ รวมทั้งกลุม 
บุคลากรของเขตพื้นที่การศึกษา ซ่ึงเห็นวามีความเปนไปไดระดับมากถึงมากที่สุดที่จะทําใหเกิดการบรรลุ 
วัตถุประสงคการนําครูใหมเขาสูงาน หากมีการทดลองใชคูมือจนครบระยะเวลา 2 ป ผลการศึกษาดังกลาว 
ทําใหเกิดการสรุปอางอิงยอนกลับมาไดวา แมวาผูท่ีเกี่ยวของจะทดลองใชคูมือเพียง 2 เดือน แตก็มีความ 
มั่นใจถึงความเปนไปไดในระดับมากถึงมากที่สุด ในสิ่งที่ยังไมไดทดลองใชอีก 1 ป 10 เดือน เนื่องจากผล 
การทดลองใชคูมือเพียง 2 เดือน ทําใหผูที่เกี่ยวของสามารถปฏิบัติตามแนวทางที่ระบุไวตามคูมือเปนอยางดี 
สงผลใหทุกคนทุกฝายเกิดความพึงพอใจในระดับมาก นอกจากนี้ผลการสัมมนากลุมผูที่เกี่ยวของกับการ 
ใชคูมือก็ยังพบวา ผูรวมสนทนากลุมยืนยันผลการทดลองใชในดานกระบวนการ ผลการดําเนินการ และ 
ความเปนไปไดในการใชคูมือการนําครูใหมเขาสูงานดวยฉันทามติของกลุม โดยสอดคลองการศึกษาการ 
ใชโปรแกรมการนําครูเขาสูงานในตางประเทศที่เนนการแบงเบาภาระงานของครูที่ปรึกษาและครูใหมให 
ลดนอยลง การใหคําปรึกษาการใชแฟมสะสมงานชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการประเมินผล 
การปฏิบัติงาน ซ่ึงพบวา โปรแกรมการนําครูใหมเขาสูงานดังกลาวชวยสรางศักยภาพของภาวะผูนําของ 
ครูใหม ใหมีความชํานาญในงานและตระหนักถึงความตองการของผูเรียน สามารถยกระดับการประเมิน 
ความกาวหนา การประเมินผลสรุป และการประเมินตนเอง (Formative Sumative, Self assessment) อยางเปน 
รูปธรรมและชัดเจนยิ่งขึ้น (Riggs&Sandin,2000;Carol, McCart, Sang K.,2001; Gilles&Wilson,2004) 

3.3 ผลการประเมินรูปแบบ/คูมือการนําครูใหมเขาสูงานในสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 
กลุมของผูท่ีเกี่ยวของซ่ึงเปนบุคลากรของสถานศึกษาที่ทดลองใชคูมือ ผูบริหาร และบุคลากร 

ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี  รวมทั้งบุคคลภายนอก ไดแก ผูแทนชุมชนและผูแทนผูบริหาร 
สถานศึกษาที่ไมไดทดลองใชคูมือการนําครูใหมเขาสูงานจํานวน 25 คน ตางใหการยืนยันผลการทดลอง 
ใชคูมือทั้งในดานกระบวนการ ดานผลการดําเนินการ และดานความเปนไปไดในการใชคูมือใหเกิดบรรลุ 
วัตถุประสงคจนครบระยะเวลา 2 ป โดยการที่ผูเกี่ยวของประเมินผลคูมือออกมาในเชิงบวกนั้น สวนหนึ่ง 
เปนเพราะบุคลากรของสถานศึกษากลุมทดลองไดทดลองปฏิบัติจริง และปรากฏผลในเชิงประจักษ อีก 
สวนหนึ่งอาจเปนเพราะองคประกอบของคูมือการนําครูใหมเขาสูงาน ไดมีองคประกอบที่ครอบคลุมและเติมเต็ม
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หลักเกณฑและวิธีการเตรียมความพรอม และการพัฒนาอยางเขม ท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการขาราชการ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดเปนอยางดี โดยเฉพาะวัตถุประสงคและแนวคิด และหลักการ การนําครู 
ใหมเขาสูงานที่มีตอตัวครูใหมในฐานะผูเริ่มตนเปนครู (Beginning Teacher) อันเปนชวงเวลาพื้นฐานที่ 
จําเปนตองสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาใหมีความพรอมที่จะเปนครูประจําการที่มีคุณภาพ และเปนมืออาชีพ 
ในอนาคต ซ่ึงชวยเติมเต็มกับจุดเนนของการประเมินการปฏิบัติงานครูใหมไดอยางสมดุล อยางไรก็ตาม 
พบขอจํากัดเกี่ยวกับการไมสามารถทดลองใชองคประกอบของรูปแบบดานการมีสวนรวมในการพัฒนา 
ครูใหมจากหนวยงานภายนอก โดยเฉพาะบทบาทของเขตพื้นที่การศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา เนื่องจาก 
เปนหนวยงานตางสังกัดที่เกินวิสัยของผูวิจัยที่จะควบคุมได แตผูวิจัยก็นําองคประกอบดังกลาวมาประเมนิ 
ความเปนไปไดในการปฏิบัติจากบุคคลที่เกี่ยวของกับการใชรูปแบบการนําครูใหมเขาสูงานในขั้นตอน 
การประเมินรูปแบบ ซ่ึงทําใหไดสารสนเทศเบื้องตนที่อาจพอทํานายการนําไปใชปฏิบัติจริงไดในระดับหนึ่ง 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

1. สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ควรปรับปรุง 
หลักเกณฑและวิธีการการเตรียมความพรอมและการพัฒนาของครูผูชวย โดยใชวิธีการจากผลการวิจยัครัง้ 
นี้เปนแนวทางในการดําเนินการและควรปรับหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานครูใหม จากเดิมที่มี 2 
ระดับ คือ ปรับปรุงและพอใชเปนระดับพอใชและดีแทน และควรนําหลักเกณฑและวิธีการดังกลาวนี้ไป 
ใชกับสถานศึกษาในวงกวาง 

2. เขตพื้นที่การศึกษาในฐานะผูบังคับบัญชาช้ันตนของครูใหม ควรปรับปรุงบทบาทการ 
พัฒนาครูใหมตามที่กําหนดไวในรูปแบบการนําครูใหมเขาสูงานที่เปนไปตามผลการวิจัยนี้ แลวจัดทําเปน 
คูมือการพัฒนาครูใหมของเขตพื้นที่การศึกษา และสนับสนุน สงเสริมใหสถานศึกษาใชคูมือการนําครู 
ใหมเขาสูงานเปนแนวทางในการพัฒนาครูใหม 

3. สถานศึกษาที่มีครูใหมเขาสูตําแหนงควรนํารูปแบบการนําครูใหมเขาสูงานที่ไดจาก 
การวิจัยนี้ไปใชใหสมบูรณ และครอบคลุมทั้ง 4 องคประกอบ ตามคูมือการนําครูใหมเขาสูงาน ทั้งสวนที่ 
เปนบทบาทหนาที่ของผูท่ีเกี่ยวของและกิจกรรมที่ดําเนินการตามปฏิทินการปฏิบัติงาน ตลอดระยะเวลา 2 ป 

ขอเสนอแนะในการวิจัยตอ 
1. ควรมกีารศกึษาในอนาคตถึงรูปแบบการนําครูใหมเขาสูงานในสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 

ที่มีลักษณะพิเศษ โดยเฉพาะสถานศึกษาที่มีความขาดแคลนดานความพรอม 
2. ควรมกีารศกึษาและพัฒนารูปแบบการมีสวนรวมในการพัฒนาครใูหมหรือบุคลากร 

ประจําการอ่ืน ๆ ในลักษณะภาคีเครือขายคลายกับในตางประเทศ 
3. ควรมกีารศกึษาและพัฒนารูปแบบหรือแนวดําเนินการสรางเสริมคุณธรรม จรยิธรรม 

จรรยาบรรณทางวิชาชีพสําหรับครูใหมในรูปแบบตาง ๆ
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4.  ควรมกีารศกึษาถึงบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาที่เหมาะสมในการมีสวนรวมในการ 
พัฒนาครใูหม 

5. ควรมกีารศกึษาและพัฒนารูปแบบการนําบุคลากรใหมอ่ืนๆ  เขาสูงาน เชน ผูบริหาร 
สถานศึกษา คณาจารยในสถาบันอุดมศกึษา เพื่อเปนการขยายองคความรูใหกวางขวางและครอบคลุมมาก 
ยิ่งขึ้น 
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