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Abstract

 In this thesis, the researcher examines (1) the conditions of learning reform operations as based on the  

opinions of school directors and teachers at selected schools under the jurisdiction of the Bangkok Metropolitan 

Administration (BMA). As based on the opinions of school directors and teachers at these schools, the researcher 

also compares (2) the conditions of learning reform operations in schools of different sizes and (3) in different  

educational areas. Finally, furthermore, the researcher offers (4) recommendations pertaining to the learning reform 

operations executed at these schools. The researcher selected a sample population consisting of 375 school  

directors and teachers in schools under the jurisdiction of BMA. The researcher analyzed the data collected in terms 

of frequency, percentage, mean, and standard deviation. In addition, the researcher employed the one-way analysis 

of variance (ANOVA) technique. 

 Findings are as follows : 

 1. The conditions of learning reform operations in the schools under study based on the opinions of school 

directors and teachers were overall evinced at the highest level, ranking by the mean score form high to low; there 

were the aspects of Students, teachers, educational institutions, school administrators, and parents respectively. 

 2. In comparing the conditions of learning reform operations in these schools in terms of differences in school 

size, the opinions of school directors and teachers were exhibited as follows : 

Overall and in each aspect of school administration, educational institutions, and parents and community  

concomitant differences were displayed at the statistically significant level of .05. No corresponding differences at 

the statistically significant level of .05 were found in the aspects of teachers and students. 

 3. In comparing the conditions of learning reform operations in respect to schools in different educational 

areas, the opinions of school directors and teachers showed associated differences at the statistically significant level 

of .05 overall and in the aspect of parents and community. No parallel differences were found at the statistically 

significant level of .05 in the aspects of school administrators, educational institutions, teachers, and students. 

 4. The researcher would like to offer recommendations concerning learning reform operations after the  

following fashion : 

  (1) Concerning the aspect of school administrators, school directors should undertake self-development 

in order to keep pace with technological change. 

  (2) In respect to the aspect of educational institutions, educational institutions should organize learning  

in accordance with the guidelines for learning reform, particularly concerning student-centeredness. Curricula and  

learning organization should be responsive to the needs of the community. 
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  (3) Insofar as concerns the aspect of teachers, teachers should organize student-centered learning  

processes using variegated methods. 

  (4) In regard to the aspect of students, students should indefatigably acquire knowledge and create a  

personal body of knowledge on their own. 

  (5) As appertaining to the aspect of parents and community, parents should pay attention to the learning 

activities of their children.
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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพการด�าเนินการปฏิรูปการเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครตามความ 

คิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู 2) เพื่อเปรียบเทียบสภาพการด�าเนินการปฏิรูปการเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครตาม

ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูท่ีมีขนาดต่างกัน 3) เพื่อเปรียบเทียบสภาพการด�าเนินการปฏิรูปการเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานครตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่อยู่ในกลุ่มเขตต่างกัน 4) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด�าเนิน

การปฏิรูปการเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครของผู้บริหารสถานศึกษาและครู กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นผู้บริหาร 

สถานศึกษาและครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จ�านวน 375 คน เครื่องมือการวิจัย คือแบบสอบถามความคิดเห็นสภาพการด�าเนิน

การปฏิรูปการเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว

  ผลการวิจัยพบว่า

  1. สภาพการด�าเนินการปฏิรูปการเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู  

ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านผู้เรียน ด้านครูผู้สอน ด้านสถานศึกษา ด้านผู้บริหาร 

สถานศึกษา ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน 

  2. ผลการเปรียบเทียบสภาพการด�าเนินการปฏิรูปการเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานครตามความคิดเห็นของผู้บริหาร 

สถานศึกษาและครูที่มีขนาดต่างกัน พบว่า ในภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านผู้บริหารสถานศึกษา ด้านสถานศึกษา และด้านผู้ปกครอง

นักเรียนและชุมชน แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านครูผู้สอน และด้านผู้เรียนไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .05

  3. ผลการเปรียบเทียบสภาพการด�าเนินการปฏิรูปการเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานครตามความคิดเห็นของผู้บริหาร 

สถานศึกษาและครูที่อยู่ในกลุ่มเขตต่างกัน พบว่า ในภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน แตกต่างกันอย่างมี 

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านผู้บริหารสถานศึกษา ด้านสถานศึกษา ด้านครูผู้สอน และด้านนักเรียน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

  4. ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการด�าเนินการปฏิรูปการเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครของผู้บริหารสถานศึกษาและครูใน 

แต่ละด้านทีส่�าคญัมดีงันี ้1) ด้านผูบ้รหิารสถานศกึษา ผูบ้รหิารสถานศึกษาควรมกีารพฒันาตนเองให้ก้าวทันการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี 

2) ด้านสถานศกึษา สถานศกึษาควรมกีารจดัการเรยีนรูต้ามแนวทางปฏริปูการเรยีนรูโ้ดยเน้นผูเ้รียนเป็นส�าคญั และควรมหีลกัสตูรและการ

จัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 3) ด้านครูผู้สอน ครูควรมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญด้วย 

วธิกีารทีห่ลากหลาย 4) ด้านผูเ้รยีน ผูเ้รยีนควรมกีารแสวงหาความรูแ้ละสร้างองค์ความรูด้้วยตนเองอยูเ่สมอ และ 5) ด้านผู้ปกครองนกัเรยีน

และชุมชน ผู้ปกครองนักเรียนควรให้การเอาใจใส่การเรียนรู้ของบุตรหลาน

ค�าส�าคัญ : สภาพการด�าเนินการ, การปฏิรูปการเรียนรู้, โรงเรียน 
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ความเป็นมาและความส�าคัญ
 การศึกษาถือได ้ว ่าเป ็นหัวใจและเครื่องมือส�าคัญใน 

การพัฒนาทรัพย์กรมนุษย์ให้มีคุณค่ายิ่งของประเทศชาติ แม้ว่า  

ในหลายปีทีผ่่านมาการศึกษาของประเทศไทยได้รบัการพฒันาอย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

(ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต,ิ 2542 หน้า ฉ) แต่การ

จัดการศึกษาของไทยก็ยังมีปัญหาเพราะผลผลิตทางการศึกษาโดย

รวมของประเทศยังด้อยคุณภาพ จากผลการสอบ PIZA ครั้งล่าสุด 

ในปี 2555 นักเรียนไทยยังคงท�าคะแนนได้ต�่ากว่าค่าเฉลี่ยของ  

OECD (Organization for Economic Co-operation  and  

Development) (500) ทัง้สามวชิา ได้แก่ การอ่าน (444) คณติศาสตร์ 

(427) และวิทยาศาสตร์ (444) แม้ว่าคะแนนสอบการอ่านและ

วทิยาศาสตร์ของนกัเรยีนไทย จะสงูขึน้อย่างมนียัส�าคญัเมือ่เทยีบกบั

การสอบใน ปี พ.ศ. 2550 ก็ตาม แต่ผลก็ยังไม่ดีพอเม่ือพิจารณา 

ในภาพรวม (อ้างถงึใน ส�านกัการศกึษา, ส�านกัยทุธศาสตร์การศกึษา 

กรงุเทพมหานคร, 2556, หน้า 15) ซึง่บ่งช้ีให้เหน็ว่าการจดัการศึกษา

ของไทยยังไม่บรรลุเป้าหมายหรือตอบสนองต่อความต้องการใน 

ด้านสังคม เศรษฐกิจที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วได้ ดังนั้นจึงมีการ

ปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

สามารถแข่งขนักบัชาวโลกในระดบัสากลและเป็นพลโลกทีม่คีณุภาพ 

จากการด�าเนินงานที่ผ่านมามีการก�าหนดยุทธศาสตร์และแผนการ

พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา แต่ในภาพรวมพบว่า 

คุณภาพผู้เรียนยังไม่ปรากฏผลเป็นที่ น่าพอใจ ดังจะเห็นได้จากผล

การประเมินและทดสอบโดยองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน

และต่างประเทศ บ่งชี้ว่าคุณภาพผู้เรียนยังอยู่ในเกณฑ์ด้อยกว่า

นานาชาติ (วิทยากร เชียงกูล, 2551) 

 จากผลการพัฒนาการศึกษาท่ีผ่านมา ส�านักงานคณะ

กรรมการการศึกษาได้ติดตามผลการปฏิรูปการศึกษา พบว่า  

ด้านคุณภาพผู้เรียนและสถานศึกษา มีสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน

จ�านวนมากทีย่งัไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ การประเมนิในระดบัดีถงึ

ดมีากของส�านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศึกษา 

ด้านการผลิตและพัฒนาครู อาจารย์ให้มีความรู้ ความสามารถ และ

มีปริมาณเพียงพอ ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและ 

การจัดการศึกษา การส่งเสริม การมีส่วนร่วมและกระจายอ�านาจ

การบรหิารและการจดัการศกึษาจากส่วนกลางสูเ่ขตพืน้ทีก่ารศึกษา

และสถานศึกษา แต่หน่วยงานปฏิบัติยังไม่มีอิสระและความ 

คล่องตัว ในการบริหารจัดการเท่าท่ีควร (กระทรวงศึกษาธิการ, 

ส�านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา, 2553 หน้า 4-5) การปฏิรปูการ

ศึกษาที่ผ่านมาสถานศึกษาส่วนมากยังมีปัญหาด้านการบริหาร

จัดการ ครูผู้สอนและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนยังอยู่ใน

ระดับที่ไม่น่าพึงพอใจ 

 ส�าหรับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นโรงเรียนใน 

ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานซึง่มุง่เน้นวางรากฐานให้ผูเ้รยีนได้พฒันา

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความเข้าใจ 

ในการอ่านออก เขียนได้ จึงเป็นภาระหน้าที่ที่ส�าคัญในการพัฒนา 

ผูเ้รยีนให้มคีณุภาพ ส�าหรบัผลการประเมินในปี พ.ศ. 2556 ด้านการ

จัดการศึกษา จากจ�านวน 50 ส�านักงานเขต ผลการประเมิน พบว่า 

ด้านการจัดการศึกษาผลการประเมินส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีเยี่ยม 

ส่วนด้านผลที่เกิดกับผู้เรียน ผลการประเมินส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี 

ซึง่การจดัการศึกษาให้ได้คณุภาพ เป้าหมายสูงสดุคอื “คณุภาพของ

ผู้เรียน” (ส�านักการศึกษา, ส�านักงานยุทธศาสตร์การศึกษา : 2556, 

ไม่มเีลขหน้า) เป็นทีน่่าสังเกตว่าเมือ่สถานศึกษามกีารบรหิารจดัการ

ทีม่คุีณภาพ เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามส่ีวนร่วมในการจดัการศกึษา

ให้มีคุณภาพแต่คุณภาพด้านผลที่เกิดกับผู ้เรียนยังอยู ่ในระดับ 

ทีม่ค่ีาเฉล่ียน้อยกว่าด้านอืน่ๆ การปฏิรปูการเรียนรูถ้อืได้ว่าเป็นหวัใจ 

ส�าคัญของการปฏิรูปการศึกษาและเป้าหมายของการปฏิรูปการ

เรียนรู้ คือ การพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ตาม

มาตรฐานการศกึษาด้านผูเ้รยีน แต่การทีผู่เ้รยีนจะเกดิการเรียนรูต้าม

เป้าหมายได้ ผู้เรียนจ�าเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีเรียนรู้ซึ่งจะเกิดขึ้นได้

ต้องอาศัยการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา 

สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ครูมีการพัฒนา 

ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ

แนวทางที่ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 

2553 โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามมาตรา 24 ในหมวด 4 ซึ่งก�าหนดให้

ครูจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและ 

ความแตกต่างของผู้เรียน โดยมีการบูรณาการผสมผสานสาระ 

ความรู ้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุล มีค่านิยมที่ดีงามและ

ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนา 

ผูเ้รยีนตามศกัยภาพ รวมถงึผูเ้รยีนเองต้องมกีารพฒันา ปรบัเปลีย่น

ตนเองจากผูฟั้ง เป็นผูรั้บความรู ้แสวงหา และต่อยอดการเรียนรูด้้วย

ตนเอง

 จากเหตุผลดังกล่าวจะเห็นได้การศึกษาเป็นเรื่องส�าคัญ  

ในการพัฒนาเดก็ไทยและคนไทยให้มคีณุภาพ จงึถอืได้ว่าการปฏิรปู

การเรียนรู้เป็นหัวใจส�าคัญของการปฏิรูปการศึกษา ผู้วิจัยจึงสนใจ

ศึกษาสภาพการด�าเนินการปฏิรูปการเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัด

กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เพื่อน�าผลจากการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลในการ

ด�าเนนิการพฒันา ปรบัปรงุ การปฏิรูปการเรยีนรูข้องสถานศกึษาให้

มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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วัตถุประสงค์การวิจัย
 1. เพื่อศึกษาสภาพการด�าเนินการปฏิรูปการเรียนรู ้ใน

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครตามความคิดเห็นของผู ้บริหาร 

สถานศึกษาและครู 

 2.  เพือ่เปรียบเทยีบสภาพการด�าเนนิการปฏริปู การเรยีนรู้

ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

สถานศึกษาและครูที่มีขนาดต่างกัน 

 3.  เพือ่เปรียบเทยีบสภาพการด�าเนนิการปฏริปู การเรยีนรู้

ในโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

สถานศึกษาและครูที่อยู่ในกลุ่มเขตต่างกัน

 4.  เพ่ือศกึษาข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการด�าเนนิการปฏริปูการ

เรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครของผู้บริหารสถานศึกษา

และครู

ขอบเขตของการวิจัย
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา

 การศึกษาสภาพการด�าเนินการกฏิรูปการเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัด

กรงุเทพมหานคร จ�านวน 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผูบ้รหิารสถานศกึษา 

2) ด้านสถานศึกษา 3) ด้านครูผู้สอน 4) ด้านผู้เรียน และ 5) ด้าน 

ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน

 2.  ขอบเขตของประชากร

  1) ประชากร คอื ผู้บรหิารสถานศกึษา และครใูนโรงเรียน

สังกัดกรุงเทพมหานคร จ�านวน 438 โรงเรียนใน 6 กลุ่ม 

  เขตประกอบด้วยโรงเรยีนขนาดเลก็ โรงเรียนขนาดกลาง

และโรงเรยีนขนาดใหญ่ จ�านวน 14,503 คน (ส�านกัการศกึษา, ส�านกั

ยทุธศาสตร์การศกึษา, กลุม่งานนโยบายและแผน การศกึษา, 2557, 

หน้า 58-64)

   2) กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูใน

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบหลาย

ขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling) จากประชากร และ

ก�าหนดขนาดโดยใช้ตารางการสุ่มตัวอย่างของเครจซีและมอร์แกน 

(Krejie & Morgan, อ้างถึงใน พิสณุ ฟองศรี, 2550, หน้า 109)  

ได้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 375 คน

 3. ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วย 

ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) คือ

   1) ขนาดโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียน

ขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ่

   2) กลุ่มเขต ได้แก่ กลุ่มกรุงธนใต้ กลุ่มกรุงธนเหนือ  

กลุ่มกรุงเทพเหนือ กลุ่มกรุงเทพใต้ กลุ่มกรุงเทพตะวันออก และ 

กลุ่มกรุงเทพกลาง 

   ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ สภาพ  

การด�าเนินการปฏิรูปการเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู จ�านวน 5 ด้าน 

ด้านผูบ้ริหารสถานศกึษา ด้านสถานศกึษา ด้านครผููส้อน ด้านผูเ้รยีน 

และด้านผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม  

มี 3 ตอน ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ

เลือกตอบ (check list) ประกอบด้วย ต�าแหน่ง ระดับการศึกษา 

ประสบการณก์ารท�างาน ขนาดโรงเรียนและ กลุม่เขต จ�านวน 5 ขอ้ 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามสภาพการด�าเนินการปฏิรูปการเรียนรู้ใน

โรงเรยีนสังกัดกรงุเทพมหานครตามความคิดเหน็ของผู้บรหิารสถาน

ศึกษาและครู ที่มีลักษณะเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (ratting 

scale) ครอบคลุมการด�าเนินการปฏิรูปการเรียนรู้ 5 ด้าน ตอนที่ 3 

แบบสอบถามปลายเปิดข้อเสนอแนะเก่ียวกับการด�าเนินการปฏิรูป

การเรียนรู ้ ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครของผู ้บริหาร 

สถานศกึษาและคร ูจ�านวน 5 ด้าน การตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมอื 

มีดังนี้ ได้แก่ 1) การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ 

5 ท่าน ได้ตรวจสอบทัง้ความเหมาะสมทางภาษาและความสอดคล้อง

กับนิยามปฏิบัติการ ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องข้อค�าถามกับ

วัตถุประสงค์ (IOC) มีค่าเท่ากับ 1.00 2) การตรวจสอบความเที่ยง 

โดยการน�าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ ่มตัวอย่าง 30 คน  

ได้ค่าอ�านาจจ�าแนก ระหว่าง 0.65 - 0.98 และค่าสัมประสทิธ์ิแอลฟา

ของครอนบาค ของแบบสอบถาม ได้เท่ากับ 0.996 

การเก็บรวบรวมข้อมูล
 การวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยท�าการเก็บรวบรวมข้อมูล จากกลุ่ม

ตวัอย่างผูบ้ริหารสถานศกึษาและคร ูจ�านวน 375 คน ใน 6 กลุม่เขต

ของกรุงเทพมหานคร จ�านวน 18 โรงเรียนโดยการส่งทางไปรษณีย์

และส่งให้โรงเรียนโดยตรง ดังนี้ 

 1. ท�าหนงัสอืขอความอนเุคราะห์ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู

จากจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ถึงผู้อ�านวยการ

สถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

 2. น�าแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลกับผู้บริหารสถานศึกษา

และครูที่ เป ็นกลุ ่มตัวอย ่าง โดยขอความร ่วมมือให ้ผู ้ตอบ 

แบบสอบ ถามตอบตามความเป็นจริง

 3. เก็บรวบรวมแบบสอบถามจากสถานศึกษา วิเคราะห์  

หาค่าสถิติเพื่อการทดสอบสมมติฐานและรายงานผลการวิจัย 
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การวิเคราะห์ข้อมูล
 1. วิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้

การวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่และร้อยละ

 2. วเิคราะห์ข้อมูลสภาพการด�าเนนิการปฏริปูการเรยีนรูใ้น

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครตามความคิดเห็นของผู้บริหาร 

สถานศกึษาและคร ูโดยการหาค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

 3.  วิเคราะห์การเปรียบเทียบสภาพการด�าเนินงานปฏิรูป

การเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครตามความคิดเห็นของ 

ผู ้บริหารสถานศึกษาและครู จ�าแนกตามขนาดของโรงเรียนใช้  

การทดสอบค่าเอฟ (F-test) ในการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว 

(Oneway analysis of variance) เมื่อพบความแตกต่างจะท�าการ

ทดสอบความแตกต่างรายคู่ ด้วยวิธีของแทมฮาน (Tamhane’s T2)

 4. วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพการด�าเนินงานปฏิรูป  

การเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครตามความคิดเห็นของ 

ผูบ้รหิารสถานศกึษาและคร ูจ�าแนกตามกลุม่เขตด้วยการทดสอบค่า

เอฟ (F-test) ในการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way 

analysis of variance เมือ่พบความแตกต่างจะท�าการทดสอบความ

แตกต่างรายคู่ ด้วยวิธีของแทมฮาน (Tamhane’s T2)

 5. วเิคราะห์ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการด�าเนนิการปฏิรปูการ

เรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครของผู้บริหารสถานศึกษา

และคร ูโดยการวเิคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) การด�าเนนิการ

ปฏิรูปการเรียนรู้จ�านวน 5 ด้าน ด้วยการแจกแจงความถี่ 

สรุปผลการวิจัย
 ผลการศึกษาสภาพการด�าเนินการปฏิรูปการเรียนรู ้ใน

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามความคิดเป็นของผู้บริหาร

สถานศึกษาและครู ผลการวิจัยสรุปผลได้ ดังนี้ 

  1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม

ตารางท่ี 1 จ�านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ�าแนกตาม

ขนาดโรงเรียน

ขนาดโรงเรียน จ�านวน ร้อยละ

โรงเรียนขนาดเล็ก 43 11.47

โรงเรียนขนาดกลาง 100 26.67

โรงเรียนขนาดใหญ่ 232 61.87

รวม 375 100

 จากตารางท่ี 1 พบว่ามีผู ้ตอบแบบสอบถามในโรงเรียน 

ขนาดใหญ่ จ�านวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 61.97 โรงเรียน 

ขนาดกลาง จ�านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 26.670 และโรงเรียน 

ขนาดเล็ก จ�านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 11.47 ตามล�าดับ 

ตารางท่ี 2 จ�านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ�าแนก 

ตามกลุ่มเขต

กลุ่มเขต จ�านวน ร้อยละ

กลุ่มกรุงธนใต้ 60 16.00
กลุ่มกรุงธนเหนือ 54 14.40
กลุ่มกรุงเทพเหนือ 54 14.40
กลุ่มกรุงเทพใต้ 58 15.47
กลุ่มกรุงเทพตะวันออก 93 24.80
กลุ่มกรุงเทพกลาง 56 14.93

รวม 375 100

 จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม

จ�าแนกตามกลุ่มเขต พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในกลุ่มกรุงเทพ

ตะวันออก จ�านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 24.80 รองลงมาคือกลุ่ม

กรุงธนใต้ จ�านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00 กลุ่มกรุงเทพใต้ 

จ�านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 15.47 กลุ่มกรุงเทพกลาง จ�านวน 

56 คน คิดเป็นร้อยละ 14.93 และกลุ่มกรงุธนเหนอืและกลุ่มกรงุเทพ

เหนือ มีจ�านวนเท่ากัน คือ 54 คน คิดเป็นร้อยละ 14.40 ตามล�าดับ 

 2. ผลการวเิคราะห์สภาพการด�าเนนิการปฏริปูการเรียนรู้

ในโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานครตามความคดิเหน็ของผู้บริหาร

สถานศึกษาและครู 

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สภาพการด�าเนินการ

ปฏริปูการเรยีนรูใ้นโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร ตามความคิดเห็น

ของผู้บริหารสถานศึกษาและครูในภาพรวมและรายด้าน

สภาพการด�าเนินการ
ปฏิรูปการเรียนรู้ SD

สภาพการด�าเนนิการ
ปฏิรูปการเรียนรู้

1. ด้านผู้บริหารสถานศึกษา 4.77 0.06 มากที่สุด
2. ด้านสถานศึกษา 4.80 0.20 มากที่สุด
3. ด้านครูผู้สอน 4.84 0.05 มากที่สุด
4. ด้านผู้เรียน 4.85 0.04 มากที่สุด
5. ด้านผู้ปกครองนักเรียน
 และชุมชน

4.20 0.24 มาก

ภาพรวม 4.69 0.08 มากที่สุด
 

  จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานสภาพการด�าเนินการปฏิรูปการเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานครตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู

ในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด (x= 4.69) เมื่อพิจารณา

รายด้าน พบว่า อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ จ�านวน 4 ด้าน เรียงตามล�าดบั

จากมากไปน้อย คือ ด้านผู้เรยีน (x= 4.85) ด้านครผูู้สอน (x= 4.84) 

ด้านสถานศกึษา (x= 4.80) และด้านผู้บรหิารสถานศกึษา (x= 4.77) 
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ตามล�าดบั และระดบัมาก จ�านวน 1 ด้าน คือ ด้านผู้ปกครองนกัเรยีน

และ (x= 4.20)

 3. ผลการเปรียบเทียบสภาพการด�าเนินการปฏิรูป  

การเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครตามความคิดเห็นของ 

ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ที่มีขนาดต่างกัน 

ตารางท่ี 4 การวิเคราะห์ความแปรปรวนสภาพการด�าเนนิการปฏริปู

การเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของ

ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ตามขนาดโรงเรียน ในภาพรวมและ 

รายด้าน

สภาพ
การเนินการ

ปฏิรูป
การเรียนรู้

แหล่งความ
แปรปรวน

df SS MS F P

ด้าน 

 ผู้บริหาร

สถานศึกษา

ระหว่าง

กลุ่ม

2 0.265 0.133 46.505 0.000*

ภายในกลุ่ม 372 1.060 0.003
รวม 374 1.325

ด้าน

สถานศึกษา
ระหว่างกลุ่ม 2 12.799 6.399 878.133 0.000*

ภายในกลุ่ม 372 2.711 0.007
รวม 374 15.509

ด้าน

ครูผู้สอน
ระหว่างกลุ่ม 2 0.002 0.001 0.314 0.731

ภายในกลุ่ม 372 1.068 0.003
รวม 374 1.070

ด้านผู้เรียน ระหว่างกลุ่ม 2 6.045 3.023 71.379 0.220
ภายในกลุ่ม 372 15.752 0.042

รวม 374 21.797
ด้านผู้ปกครอง

นักเรียน

และชุมชน

ระหว่างกลุ่ม 2 1.194 0.597 234.509 0.000*
ภายในกลุ่ม 372 0.947 0.003

รวม 374 2.141

ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม 2 1.194 0.597 234.509 0.000*
ภายในกลุ่ม 372 0.947 0.003

รวม 374 2.141
*p < .05

 จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน สภาพการ

ด�าเนินการปฏิรูปการเรียนรู ้ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  

ตามความคดิเห็นของผูบ้รหิารสถานศกึษาและคร ูตามขนาดโรงเรยีน

ในภาพรวม พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านผู้บริหารสถานศึกษา 

ด้านสถานศึกษา และด้านผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน มีความ 

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผู้วิจัยได้ท�าการ

เปรยีบเทยีบความแตกต่างรายคู ่ด้วยวธิขีอง แทมฮาน (Tamhane’s 

T2) ส่วนด้านครผูู้สอนและด้านผู้เรยีนไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญั

ทางสถิติที่ระดับ .05

 4. ผลการเปรียบเทียบสภาพการด�าเนินการปฏิรูปการ

เรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของ 

ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่อยู่ในกลุ่มเขตต่างกัน

ตารางที ่5 การวิเคราะห์ความแปรปรวนสภาพการด�าเนนิการปฏริปู

การเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็น 

ของผู้บริหารสถานศึกษาและครู ตามกลุ่มเขตในภาพรวมและ 

รายด้าน

สภาพ
การด�าเนินการ

ปฏิรูป
การเรียนรู้

แหล่งความ
แปรปรวน

df SS MS F P

ด้าน

ผู้บริหาร

สถานศึกษา

ระหว่าง

กลุ่ม

5 0.019 0.004 1.097 0.361

ภายในกลุ่ม 369 1.306 0.004
รวม 374 1.325

ด้าน

สถานศึกษา

ระหว่าง

กลุ่ม

5 0.119 0.024 0.569 0.724

ภายในกลุ่ม 369 15.391 0.042
รวม 374 15.509

ด้าน

ครูผู้สอน

ระหว่าง

กลุ่ม

5 0.002 0.000 0.172 0.973

ภายในกลุ่ม 369 1.067 0.003
รวม 374 1.070

ด้านผู้เรียน ระหว่าง

กลุ่ม

5 0.11 0.002 1.162 0.328

ภายในกลุ่ม 369 0.713 0.002
รวม 374 0.724

ด้าน

ผู้ปกครอง

นักเรียน

และชุมชน

ระหว่าง

กลุ่ม

5 1.893 0.379 7.019 0.000*

ภายในกลุ่ม 369 19.904 .054

รวม 374 21.797

ภาพรวม ระหว่าง

กลุ่ม

5 0.078 0.016
2.778

0.018*

ภายในกลุ่ม 369 2.063 0.006
รวม 374 2.141

*p < .05

 จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนสภาพการ

ด�าเนินการปฏิรูปการเรียนรู ้ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู ตามกลุ่มเขต  
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ในภาพรวมและรายด้าน พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้าน ด้านที่ มีความ 

แตกต่างกัน คือ ด้านผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน ผู้วิจัยได้ท�าการ

เปรยีบเทยีบความแตกต่างรายคู ่ด้วยวธิขีองแทมฮาน (Tamhane’s 

T2) ส่วนด้านผู้บริหารสถานศึกษา ด้านสถานศึกษา ด้านครูผู้สอน 

และด้านผูเ้รียนไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถิติ ทีร่ะดับ .05

 5. ผลการศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด�าเนินการ

ปฏิรูปการเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครของผู้บริหาร

สถานศึกษาและครู 

 ผลการศกึษาข้อเสนอแนะเกีย่วกับการด�าเนนิการปฏริปูการ

เรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครของผู้บริหารสถานศึกษา

และครู ผู ้บริหารสถานศึกษาและครูได้ให้ข้อเสนอแนะที่ส�าคัญ 

เกี่ยวกับการด�าเนินการปฏิรูปการเรียนรู้ แยกตามรายด้าน ได้ดังนี้ 

 1. ด้านผูบ้รหิารสถานศกึษา ผูบ้รหิารสถานศกึษาควรมกีาร

พัฒนาตนเองให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

 2. ด้านสถานศึกษา สถานศึกษาควรมีการจัดการเรียนรู้ 

ตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ และควรมี

หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ

ชุมชน 

 3. ด้านครูผู้สอน ครูควรมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส�าคัญด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

 4. ด้านผู ้เรียน ผู ้ เรียนควรมีการแสวงหาความรู ้และ 

สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอยู่เสมอ 

 5. ด้านผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน

ควรให้การเอาใจใส่การเรียนรู้ของบุตรหลาน

อภิปรายผล
 จากการศึกษาสภาพการด�าเนินการปฏิรูปการเรียนรู ้ใน

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครตามความคิดเห็นของผู้บริหาร 

สถานศึกษาและครู พบว่า 

 1. สภาพการด�าเนินการปฏิรูปการเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัด

กรงุเทพมหานคร ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครู 

ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้านอยู่ในระดับ

มากที่สุด จ�านวน 4 คือ ด้านผู้บริหารสถานศึกษา ด้านสถานศึกษา 

ด้านครผููส้อนและด้านผูเ้รยีน ส่วนด้านผูป้กครองนกัเรยีนและชมุชน 

อยูใ่นระดบัมาก ทัง้นีเ้นือ่งมาจากสถานศกึษามกีารด�าเนนิการปฏิรปู

การเรยีนรู้อย่างเป็นระบบโดยการพฒันาหลกัสตูร กระบวนการเรยีน 

การสอน การปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา การปฏิรูปการ

บริหารจัดการศึกษา การจัดสถานที่เรียน อุปกรณ์ สื่อการเรียนรู้ 

สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนการสอน นอกจากนี้ ผู้เกี่ยวข้อง

โดยเฉพาะ ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนเข้ามามี ส่วนร่วมในการ

ให้การสนับสนุน ส่งเสริมการด�าเนินการให้บรรลุตามเป้าหมาย 

ในการด�าเนินการปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ  

จึงส่งผลให้ด้านผู้เรียนอยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงสุด  

ซ่ึงสอดคล้องกบั รตันา ดวงแก้ว (2556, หน้า 11) ทีก่ล่าวว่า คณุภาพ

การศึกษาเป็นส่ิงที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณลักษณะของการจัดการ

ศกึษาทีม่มีาตรฐานท�าให้เกดิผลอย่างยัง่ยนืแก่ผูเ้รยีนตามเจตนารมณ์

ของหลักสูตรและสามารถสนองความต้องการของนักเรียน  

ผู้ปกครองและชุมชน คุณภาพการศึกษา คือ คุณภาพของผู้เรียน 

ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม 

ที่หลักสูตรก�าหนด ทั้งนี้ คุณภาพของผู ้เรียนดังกล่าวเกิดจาก 

ความร่วมมอืของทกุๆ ฝ่าย ได้แก่ พ่อแม่ผูป้กครองและชมุชนทีเ่อาใจ

ใส่การจัดการศึกษา หน่วยงานระดับนโยบายและระดับปฏิบัติมี

ระบบการบริหารที่ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะระดับปฏิบัติซึ่งหมายถึง

สถานศกึษามรีะบบการเรยีนการสอนทีล่งถงึระดบัห้องเรยีนอย่างมี

คุณภาพ อันเป็นผลมาจากการมีผู้บริหารและครูมืออาชีพ รวมทั้งมี

คณะกรรมการสถานศึกษาที่ให้ค�าปรึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  

และจากผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครของนักเรียนด้านเก่ง ดี และ 

มีความสุข (ส�านักการศึกษา ส�านักยุทธศาสตร์การศึกษา, 2557, 

หน้า 3-9 ) พบว่า อยู่ในระดับดีมากทุกด้าน ทั้งมาตรฐานด้าน

กระบวนการบริหารจัดการและด้านปัจจัย รวมถึงผู ้บริหาร

กรุงเทพมหานครมีนโยบายในการส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ทกุโรงเรยีนได้รบัการสนบัสนนุงบประมาณและส่ือการเรยีนการสอน

ที่ทันสมัย ครูมีการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึง

ข้อมูลได้ง่ายทุกที่ทุกเวลา ท�าให้ผู ้เรียนได้รับการกระตุ ้นด้าน

พฒันาการการเรยีนรูแ้ละสามารถศกึษาหาความรูเ้พิม่เตมิได้จากสือ่ 

เทคโนโลยี ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย 

ของ ซิมิน กราวิเฟรก และ ราซาฟ อัมหมัด ซาบิดี แอบด์ (2014)  

ทีว่่า ถ้าครมูกีารน�าเทคโนโลยทีางการศึกษามาใช้เพือ่พฒันาคณุภาพ 

ปรบัปรงุ การเรียนรู้ให้กบันกัเรยีนและมกีารจัดการเรยีนรูท้ีย่ดึผูเ้รยีน

เป็นส�าคัญหรือที่เรียกว่าผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เทคโนโลยีทาง 

การศึกษาเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ ทักษะกระบวนการคิด 

และการเรยีนรูด้้วยตนเองของนกัเรยีนได้ด ีซึง่จะท�าให้นกัเรยีนมกีาร

รับรู ้และเรียนรู ้ที่ดี ส่งผลให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนเพิ่มมากข้ึน 

สอดคล้องประยงค์ เนาวบุตร (2555 หน้า 3-40 ที่กล่าวว่า การ

สนับสนุนสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู ้ เป ็นบทบาทและ 

ความรับผิดชอบอย่างหนึ่งของผู้บริหารสถานศึกษาเพราะสื่อและ

เทคโนโลยีจะช่วยให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนหรือกิจกรรม
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ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของนักเรียน 

เป็นรายบุคคลมากยิ่งข้ึนในขณะเดียวกัน นักเรียน ก็สามารถใช้

ประโยชน์เพื่อการเรียนรู ้ ท้ังแบบปกติและการซ่อมเสริมและ

สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิมพรรณ สุริโย (2552, หน้า 41)  

ได้สรุปว่า พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของครูโยใช้สื่อ

ประเภทเอกสาร ต�ารา รูปแบบและเทคนิควิธีการสอนตลอดจนน�า

เอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการจัดการ

เรียนการสอน สืบค้นข้อมูลช่วยกระตุ้นส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดการ

เรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

 2. การด�าเนินการปฏิรูปการเรียนรู ้ในโรงเรียนสังกัด

กรงุเทพมหานคร ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครู

ทีม่ขีนาดต่างกนั มผีลต่อการด�าเนนิการปฏริปูการเรยีนรูใ้นภาพรวม

และรายด้าน ทั้ง 3 ขนาดโรงเรียนแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยพบว่า ด้านที่มีความแตกต่างกัน คือ 

ด้านผู ้บริหารสถานศึกษาด้านสถานศึกษาและด้านผู้ปกครอง

นักเรียนและชุมชน ที่เป็นเช่นน้ีเพราะ ผู้บริหารสถานศึกษาเป็น

บุคคลส�าคัญในการบริหารจัดการเพื่อน�าสถานศึกษาซ่ึงเป็น 

หน่วยงานที่แสดงถึงคุณภาพการศึกษาให้ประสบความส�าเร็จอย่าง

มีประสิทธิภาพ ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีบทบาท หน้าที่ 

เกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู ้  มีหน้าท่ีให้บริการ พัฒนาครู  

มีวิสัยทัศน์ มีประสบการณ์ เป็นผู้น�าทางวิชาการ ซึ่งสอดคล้องกับ 

สมศักดิ์ สมมาคุณ (2552, หน้า 3) ที่กล่าวว่า การบริหารเป็นกลไก

ในการขับเคลื่อนองค์การให้ด�าเนินงานได้บรรลุเป้าหมาย ผู้บริหาร

เป็นตัวจักรส�าคัญที่สุดเพราะเป็นผู้ก�าหนดทิศทางในการท�างาน  

ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพต้องเป็นผู้ที่มีความเป็นผู้น�า

ทางวิชาการสูง มีความคิดริเริ่ม มีวิสัยทัศน์รอบรู้ เป็นที่พึงทาง

วิชาการแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา สิ่งส�าคัญอีกประการหน่ึงที่ท้าทาย 

ความสามารถของผู้บริหารคือ ท�าให้บุคลากรทุกคนในสถานศึกษา

ตระหนักถึงหน้าที่ที่รับผิดชอบ มีการท�างานอย่างเป็นระบบ 

 ส�าหรับการด�ารงต�าแหน่งของผู ้บริหารสถานศึกษาของ

กรุงเทพมหานครนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีข้ึนด�ารงต�าแหน่งใหม่ 

จะถูกแต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่งในโรงเรียนที่มีขนาดเล็กก่อนแล้วจึง

ขยับขึ้นไปโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ต่อไป ซ่ึงโรงเรียนใน

กรุงเทพมหานครนั้นโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลางมีมากกว่า

โรงเรยีนขนาดใหญ่ ดงันัน้การด�ารงต�าแหน่งของผูบ้รหิารสถานศกึษา

ตามขนาดโรงเรียน จึงส่งผลต่อการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งนี้เป็นเพราะ

ประสบการณ์หรือทักษะทางการบริหารมีความแตกต่างกัน ซึ่ง

สอดคล้องกับ สมศักด์ิ คงเที่ยง (2556, หน้า 89-90) ได้กล่าวว่า  

จากการวิเคราะห์อ�านาจหน้าท่ีของผู้บริหาร จะเห็นว่างานบริหาร

เป็นงานที่ต ้องใช้ทักษะ ผู ้บริหารควรเป็นผู ้ ท่ีมีความสามารถ  

มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีภาวะผู้น�า และสอดคล้องงานวิจัยของ 

วันเพ็ญ รัตนอนันต์ (2555, หน้า 45) พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาที่

ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการสถานศึกษาและมีประสบการณ์ในการ

ด�ารงค์ต�าแหน่งบริหารมากกว่า 5 ปี ขึ้นไป มีภาวะผู้น�ามากกว่า  

รองผู ้อ�านวยการสถานศึกษาและผู ้บริหารสถานศึกษาที่มี

ประสบการณ์ ต�่ากว่า 5 ปี และผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น�าของผู้

บริหารสถานศึกษา จ�าแนกตามขนาดโรงเรียนโดยรวมและรายด้าน

พบว่ามีความแตกต่างกัน

 ส่วนด้านผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน ซ่ึงมีบทบาทและ

หน้าที่ให้การสนับสนุน ความคิด แรงงาน ทุนทรัพย์ ส่ิงอ�านวย 

ความสะดวก เป็นวิทยากรเป็นครั้งคราว ร่วมการเรียนรู้นอกสถานที ่

ร่วมสร้างสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้ สร้างเครือข่าย

พ่อแม่เชื่อมโยงเครือข่ายอื่นๆ และเป็นเพื่อนคู่คิดร่วมกับทางของ

โรงเรียน (ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545, หน้า 

17) ซึ่งมีส่วนร่วมและส่งผลผลต่อการปฏิรูปการเรียนรู้ เช่นกัน 

ส�าหรับโรงเรียนขนาดใหญ่ของกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่เป็น

โรงเรียนได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนในการ

ส่งบตุรหลานเข้าเรยีน ผู้ปกครองนกัเรียนเป็นผูท้ีม่คีวามรู้ ฐานะทาง

เศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงดี ส่วนโรงเรียนขนาดกลางและ

ขนาดเล็ก ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดี  

มีอาชีพรับจ้าง มีความรู้ไม่มาก นอกจากน้ีผู้ปกครองนักเรียนของ

โรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลางการให้ความร่วมมือกับโรงเรียนก็

ไม่มีเวลา ผู้ปกครองนักเรียนไม่มีความรู้เรื่องหลักสูตรสถานศึกษา 

แผนปฏิบัติงาน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งสอดคล้องกับ

ศรชัย เข้มแข็ง (2550) ศึกษาปัญหาและแนวทางการมีส่วนร่วม

จัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน

เมืองพัทยา 6 (วัดธรรมสามัคคี) สังกัดส�านักการศึกษาเมืองพัทยา 

จังหวัดชลบุรีพบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาไม่มีส่วนร่วมในการ

วางแผนปฏิบัติงานวิชาการ การจัดการเรียนการสอนและการจัด

กิจกรรมที่เสริมสร้างพัฒนาการของนักเรียนของโรงเรียน ไม่เข้าใจ

หลักสูตรสถานศึกษาจึงท�าให้ไม่เข้าใจการจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอนของครูและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และไม่มีส่วนร่วมเรื่อง

การวัดและประเมินผลระหว่างบุคลากรในโรงเรียน

 3. สภาพการด�าเนินการปฏิรูปการเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานครตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู

ทีอ่ยูใ่นกลุ่มเขตต่างกนั มกีารด�าเนนิการปฏิรปูการเรยีนรูใ้นภาพรวม

และรายด้านแตกต่างกัน กลุ่มเขตที่มีความแตกต่างกันคือ กลุ่ม

กรุงธนเหนือและกลุ่มกรุงเทพเหนือ และด้านที่มีความแตกต่างกัน

คือ ด้านผู้ปกครองนกัเรยีนและชุมชน ทีเ่ป็นเช่นนีเ้นือ่งมาจาก พืน้ที่

ตั้งของกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ ประกอบโรงเรียนในในส�านักงานเขต 
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จ�านวน 7 คือ เขตธนบุรี เขตคลองสาน เขตบางกอกใหญ่  

เขตบางกอกน้อย เขตตลิ่งชัน เขตบางพลัด เขตจอมทองและเขต 

ทวีวัฒนา ซ่ึงเป็นโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดกลางเป็น 

จ�านวนมาก (ส�านักการศึกษา ส�านักยุทธศาสตร์การศึกษา กลุ่มงาน

นโยบายและแผนการศึกษา, 2557, หน้า 29-33) ผู ้บริหาร 

สถานศึกษาในโรงเรยีนมาด�ารงต�าแหน่งในช่วงระยะเวลาสัน้ๆ มกีาร

โยกย้ายบ่อยเพื่อไปด�ารงต�าแหน่งในโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่ข้ึนตาม

ล�าดับ พื้นที่ เป ็นชุมชนก่ึงชนบทเป็นเขตอนุรักษ์ชนบทและ

เกษตรกรรมผสมผสานแหล่งท่ีอยู่อาศัย และเขตอนุรักษ์เมืองเก่า 

แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม (วิกิพีเดีย 

สารานุกรมเสรี, ออนไลน์) ผู ้ปกครองนักเรียนและชุมชนมีการ

ประกอบอาชีพทางการเกษตร ค้าขายเป็นส่วนใหญ่ มีความรู้น้อย

และไม่ค่อยมีเวลาให้การดูแลเอาใจใส่บุตรหลานด้านการศึกษา 

ประกอบกับโรงเรียนในพื้นท่ีเป็นโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง

ท�าให้ผู้บริหารสถานศึกษามีการโยกย้ายและเปลี่ยนผู้บริหารสถาน

ศึกษาบ่อยการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียนและ

ชมุชนยงัไม่สามารถเข้าถงึได้อย่างเตม็ที ่ซึง่ต่างจากกลุม่เขตกรงุเทพ

เหนือ ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนในส�านักงานเขต จ�านวน 6 เขต คือ 

เขตบางเขน เขตดอนเมือง เขตจตุจักร เขตลาดพร้าว เขตบางซื่อ  

เขตหลักสี่และเขต สายไหม ซ่ึงเป็นโรงเรียนขนาดกลางและขนาด

ใหญ่ (ส�านักการศึกษา ส�านกัยทุธศาสตร์การศกึษา กลุม่งานนโยบาย

และแผนการศึกษา, 2557, หน้า 23-24) ผู้บริหารในแต่ละโรงเรียน

จะด�ารงต�าแหน่งคราวละหลายปี มีการโยกย้ายสถานศึกษาน้อย 

ท�าให้การประสานความร่วมมอืกบัผูป้กครองนกัเรยีนและชมุชนเป็น

ไปด้วยดีกว่าผู้บริหารที่ด�ารงต�าแหน่งในกลุ่มเขตที่มีโรงเรียนขนาด

เล็กจ�านวนมาก พื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นแหล่งการค้า การบริการ สถาน

ทีร่าชการและแหล่งทีอ่ยูอ่าศยัหนาแน่นรองรับการขยายตวัของเมอืง

เป็นย่านธุรกิจเขตพื้นที่ความเจริญหรือที่ เรียกว่าชุมชนเมือง  

(วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, ออนไลน์.) ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน 

ส่วนใหญ่ประกอบอาชพีค้าขาย ท�าธรุกจิขนาดใหญ่รองรบัการขยาย

ตัวของเมืองและรับราชการ มีรายได้ต่อครอบครัวมากและมีความ

พร้อมในการเอาใจใส่บุตรหลานด้านการศึกษาให้ความช่วยเหลือ

และร่วมมือกับสถานศึกษาในการจัด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

ธนัสถา สมบัติบูรณ์ (2556) ความต้องการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง

นักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 พบว่า ผู้ปกครอง

นักเรียนทีม่อีาชพีรับราชการมคีวามรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัการจดัการ

ศึกษาของโรงเรียน มีความรู้มากพอท่ีจะเข้ามามีส่วนร่วมในการ

ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาด้านการศึกษาของบุตรหลาน 

มีความมั่นใจในศักยภาพของตนเอง มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ด้วยความสมัครใจโดยเห็นแก่ประโยชน์ของโรงเรียนและนักเรียน  

จงึมเีวลาเข้าร่วมการประชมุ วางแผนร่วมกจิกรรมกบัทางโรงเรยีนที่

จัดขึ้นมากกว่าผู้ปกครองนักเรียนที่มีอาชีพรับจ้างและเกษตรกรรม

ซึง่มคีวามรูน้้อย ขาดความรูค้วามเข้าใจในเรือ่งเกีย่วกบัการวางแผน

การจดัการศกึษาและคดิว่าการจดัการศกึษาเป็นเรือ่งของหน่วยงาน

ราชการและคณะครใูนโรงเรยีนเป็นหลักและต้องประกอบอาชพีหา

รายได้มาจุนเจือครอบครัวจึงไม่มีเวลาเข้าร่วมประชุมหรือให้ความ

ร่วมมือ ดังน้ันผู้ปกครองที่มีอาชีพรับจ้างกับเกษตรกรรม จึงมีส่วน

ร่วมในการจัดกรศึกษาของโรงเรียนน้อยกว่าผู้ปกครองที่มีอาชีพรับ

ราชการ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทานิกูชิ เคียวโกะและ 

ฮิรากาวา ยูกิโกะ (2016) การมีส่วนร่วมของชุมชน ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนและการบริหารจัดการโรงเรียน : กรณี

ศกึษาโรงเรยีนประถมศกึษาในเขตชนบทของประเทศมาลาว ีพบว่า 

เมื่อผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน บิดา มารดาของนักเรียนให้ความ

ส�าคัญกับการจัดการศึกษา และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของ

โรงเรียนอย่างเข้มแข็ง ช่วยส่งเสริมให้การบริหารจัดการด้านการ

ศึกษาของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียนดีขึ้น

ข้อเสนอแนะ
  1. ผลการวิจัยพบว่า สภาพการด�าเนินการปฏิรูปการ 

เรียนรู้ด้านผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งเป็นผลมาจากการด�าเนินการ

ตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา สถานศึกษา ครูผู้สอน

และผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน ดังนั้น ผู ้บริหารสถานศึกษา  

สถานศกึษา คร ูและผูป้กครองนกัเรยีนและชมุชน ควรมกีารด�าเนนิ

การดังนี้ 

   1.1 ด้านผูบ้รหิารสถานศกึษา ผูบ้รหิารสถานศึกษาควร

แสดงบทบาทในการเป็นผู้น�าทางวิชาการ การบริหารงานแบบม ี

ส่วนร่วม วางแผนส่งเสริม สนับสนุน อ�านวยความสะดวก ประสาน

ความสมัพนัธ์ เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์สถานศกึษา พฒันาข้าราชการ

ครู บุคลากร สถานศึกษาให้มีคุณภาพ มาตรฐาน สร้างแรงจูงใจ 

สนับสนุนการจัดท�าวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ

ตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น 

   1.2 สถานศึกษา ควรมีการพัฒนาโครงสร้างองค์กร 

บุคคล หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล สภาพ

แวดล้อมภายในโรงเรยีนในเอือ้ต่อการบรกิารด้านการศกึษาและการ

เรียนรู้ของนักเรียน บุคลากร โดยจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส�าคัญตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพ

ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของโรงเรยีน หน่วยงานต้นสงักดัและ

ประเทศชาติ
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   1.3 ครูผู้สอน ควรมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้น 

ผูเ้รยีนเป็นส�าคัญ เป็นผูก้�ากบั ประสานงานและอ�านวยความสะดวก

ในการเรียนรู ้ กระตุ ้นให้ผู ้เรียนฝึกคิดวิเคราะห์ ศึกษาค้นคว้า 

อภิปราย สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ 

จดักระบวนการเรยีนการสอนสนองความแตกต่างระหว่างบคุคลจน

บรรลุจุดประสงค์ได้ โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและได้ปฏิบัติจริงให ้

มากยิ่งขึ้น

  1.4 ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน ท่ีได้รับการคัดเลือก

มาเป็นคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน คณะกรรมการเครือข่าย

ผู้ปกครองนักเรียน ควรมีส่วนร่วมในการวางแผนบริหารจัดการ

ศกึษา ส่งเสรมิสนับสนนุ จดัหา และให้บรหิารทรพัยากรต่างๆ ทีเ่อือ้

ต่อการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้ละเป็นประโยชน์ต่อการเรยีนการสอน

ของโรงเรียน ตลอดจนการเข้ามามีส่วนร่วมในการควบคุม ก�ากับ 

ตดิตามและประเมนิผลการเรยีนของนกัเรยีน เป็นเพือ่นคูค่ดิร่วมกับ

ทางของโรงเรยีน และทีส่�าคญัยิง่ผูป้กครองนกัเรยีนควรเอาใจใส่ด้าน

การศึกษาของบุตรหลานอย่างเต็มที่

 2. ผลการด�าเนินการปฏิรูปการเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัด

กรงุเทพมหานคร ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครู

ทีม่ขีนาดต่างกนั มผีลต่อการด�าเนนิการปฏริปูการเรยีนรูใ้นภาพรวม

และรายด้าน ด้านผู้บริหารสถานศึกษาและด้านผู้ปกครองนักเรียน

และชุมชน ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการศึกษาด้านการ

บริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการ

พัฒนา ด�าเนินการปฏิรูปการเรียนรู้อย่างเป็นระบบในทุกด้านเพื่อ

พัฒนาคุณภาพผลผลิต คือ ผู้เรียนให้มีคุณภาพรวมถึงการประสาน

ความร่วมมือกับผู ้ปกครองนักเรียนและชุมชนในการพัฒนา 

สถานศึกษาให้มีคุณภาพ

 3. ผลการด�าเนินการปฏิรูปการเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานครตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู

ที่อยู่ในกลุ่มกลุ่มเขตต่างกัน มีผลต่อการด�าเนินการปฏิรูปการเรียนรู้

ในภาพรวมและรายด้าน ด้านผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน ดังน้ัน 

ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีอยู่ในโรงเรียนควรสร้างความตระหนักให้ 

ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนเข้าใจว่าการจัดการศึกษาเป็นหน้าที่

ของทุกฝ่ายต้องประสานความร่วมมือช่วยเหลือกันทั้งผู้ปกครอง

นักเรียนและชุมชน และสถานศึกษา ให้เห็นความความส�าคัญของ

บตุรหลานทีเ่ป็นนกัเรียนและเหน็ความส�าคญัของตนเองในการปรบั

เปลีย่นบทบาทตามการปฏริปูการเรยีนรู ้มส่ีวนร่วมในการพฒันาการ

ศึกษาให้มีคุณภาพ

ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป
 1. ควรศึ กษาแนวทางการปฏิ รู ปการ เรี ยนรู ้ ให ้ มี

ประสิทธิภาพด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการในโรงเรียนในสังกัด

กรุงเทพมหานคร

 2. ควรศกึษาปัจจยัทีส่่งผลกระทบต่อการปฏริปูการเรยีนรู้

ในโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

 3. ควรศึกษาปัจจัยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง

นักเรียนและชุมชนในการปฏิรูปการเรียนรู้ของกรุงเทพมหานคร 
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