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บทท่ี 1

บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การพัฒนาประเทศ ปจจัยหนึ่งที่ขาดไมไดคือ “ทุน” ซึ่งคําวา ทุน นั้นมีความหมายหลาย

อยาง เชน เงินทุน ทุนธรรมชาติ ทุนที่มนุษยสรางขึ้น เปนตน และมีทุนอยางหนึ่งที่เปนสวนหนึ่งที่
เปนสวนหนึ่งของทุนที่ใชในการพัฒนาประเทศ เชนกันนั่นก็คือ “ทุนมนุษย” ซึ่งวิธีการหนึ่งในการ
สรางทุนมนุษยของสังคมคือการใหการศึกษา การศึกษาเปนกลไกที่ใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของสมาชิกในสังคม  เพื่อใหทุกคนอยูรวมกันอยางมีความสุข ด่ังพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ความวา “ประเทศชาติของเราจะเจริญหรือเสื่อมลงนั้น  ยอมขึ้นอยู
กับการศึกษาของประชาชนแตละคนเปนสําคัญ ผลการศึกษาในวันนี้จะเปนเครื่องมือกําหนด
อนาคตของชาติในวันขางหนา” ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวา สภาพความเปนอยูของสังคมใดๆ เปน
สภาพสะทอนใหเห็นความมีประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาของสังคมนั้น  สังคมไทยในอดีตถึง
ปจจุบันมีปญหาหลายประการ เชน ความยากจน ความไมเทาเทียมกันในการไดรับสิ่งที่มีประโยชน
การเอารัดเอาเปรียบ การทุจริต การเชื่อโชคลาง หรือวัตถุตางๆ  อยางไรเหตุผล  ประชาธิปไตยที่ไม
สมบูรณ  สิ่งเหลานี้มักกลาวโทษระบบการศึกษาเปนตนเหตุ ถึงขั้นกลาววา การศึกษาไทยมีสภาพ
ถึงขั้นวิกฤต ตองรีบเรงแกไขโดยดวน (นวลจิตต เชาวกีรติพงศ, 2550)

รุง แกวแดง (2543) ไดกลาวถึงภาวะวิกฤตการศึกษาไทยวา “การจัดการศึกษาของไทย
ในปจจุบัน ยังไมสอดคลองกับความตองการของบุคคล สังคมและประเทศ เมื่อตองเผชิญกับกระแส
ความคาดหวังของสังคมที่จะใหการศึกษามีบทบาทในการเตรียมคนใหพรอม สําหรับการแขงขันใน
สังคมโลกดวยแลวก็ย่ิงเห็นสภาพความสับสน,ความลมเหลว,ความลาหลัง ที่เปนปญหาของ
การศึกษามากขึ้นและวิกฤตที่สําคัญของการศึกษา นอกจากนี้อาจกลาวไดวาคือ “วิกฤตของ
ผูเรียน” กลาวคือผูเรียนมีความทุกข เนื่องจากเนื้อหาที่เรียนไมสอดคลองกับความเปนจริงใน
ชีวิตประจําวัน  ตองจําใจเรียนสิ่งที่ไกลตัว ตองสรางจินตนาการดวยความยากลําบาก และตอง
ทองจําตลอดเวลา ขาดการเชื่อมโยงความรูที่ไดจากการเรียนมาใชปฏิบัติในชีวิตประจําวัน ทําให
เกิดความสับสน ผลที่เกิดขึ้นคือ ผูเรียนมีเจตคติทางลบตอการเรียนและเปนปญหาของสังคม เชน
เปนคนเกเรหนีโรงเรียน สรางปมเดนในทางที่ผิดและติดยาเสพติด
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สรุปไดวา ความผิดพลาดที่สําคัญประการหนึ่งของการจัดการศึกษาที่แลวมาคือละเลยที่
จะพิจารณาความตองการ ที่แตกตางกันของผูเรียนและการเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรูกับการนํามาใชใน
ชีวิตจริง แมแตในพระราชดํารัสที่กลาวถึงขางตน ก็ยังกลาววาการศึกษาของประชาชนแตละคน
เปนสําคัญดังนั้นจึงตองทบทวนแนวคิดและกําหนดบทบาทของผูเก่ียวของโดยตรงกับ การจัด
การศึกษาเสียใหม ไมวาจะเปนครู ผูบริหารสถานศึกษาและผูปกครองของนักเรียน เพื่อรวมกัน
แกปญหาวิกฤตของการศึกษาและผูเรียนตอไป  จึงกอใหเกิดการปฏิรูปพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2542 ในป พ.ศ.2545 เปนพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

ภาพ 1 แสดงกรอบ 9 หมวดของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542

ท่ีมา : การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561), 2552

นับจากที่มีการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 จนถึงปจจุบัน
เปนเวลา 10 ป ของความพยายามในการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบอีกครั้งหนึ่ง อยางไรก็ตามจาก
การประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาที่ผานมา พบวา หลายเรื่องประสบผลสําเร็จ เชน การปรับ
โครงสร า งหน วยง านใหมี เ อกภ าพ ย่ิง ขึ้ น ตัวอย าง ได แก การรวม ทบวง มหาวิทยาลั ย

หมวด 8
ทรัพยากรและการลงทุน
เพื่อการศึกษา (ม.58-62)

หมวด 9
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

(ม.63-69)

หมวด 6
มาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา (ม.47-

51)

หมวด 5
การบริหารและ

การจัดการศึกษา (ม.31-46)

หมวด 4
แนวทางจัดการศึกษา

( ม.22-30)

หมวด 2
สิทธิและหนาท่ี

ทางการศึกษา (ม.10-14) หมวด 3
ระบบการศึกษา

 (ม.15-21)

หมวด 1
ความมุงหมายและ

หลักการ
 (ม.6-9)

หมวด 7
ครู คณาจารย และบุคลากร

ทางการศึกษา (ม.52-57)
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กระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี เขาเปน
กระทรวงเดียวกัน โดยมีการจัดระเบียบบริหารราชการแบบเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อใหมีการพัฒนา
การศึกษาอยางบูรณาการ และประสานเชื่อมโยงกัน โดยยึดเขตพื้นที่เปนศูนยกลางมีการจัดต้ัง
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) เปนองคการมหาชน เพื่อประเมิน
คุณภาพภายนอกและรับรองมาตรฐาน สถาบันการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาการนํา
มหาวิทยาลัยออกนอกระบบราชการเพื่อความเปนอิสระคลองตัวในการบริหารจัดการ อยางไรก็
ตามยังมีอีกหลายเรื่องที่มีปญหาตองเรงพัฒนา ปรับปรุงและตอยอด โดยสํานักงานเลขาธิการได
ดําเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาต้ังแตป 2552 เปนตนมา พบปญหาที่ตอง
เรงปรับปรุงแกไข พัฒนา และสานตอ สรุปไดดังนี้ (การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
(พ.ศ.2552-2561), 2552)

1. ในดานการพัฒนาคุณภาพผูเรียน/สถานศึกษา พบวามีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ยัง
ไมไดมาตรฐานตามเกณฑประเมินของสมศ.จากการประเมินรอบแรก ถึงรอยละ 65 จาก
สถานศึกษาที่มีกวาสามหมื่นแหงทั่วประเทศ  ซึ่งสวนใหญเปนโรงเรียนขนาดเล็กในชนบทใน
ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ  ในสวนที่เก่ียวกับคุณภาพผูเรียน พบวาสัมฤทธิผลในวิชาหลัก
ไดแก ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสังคมศาสตร มีคาเฉลี่ยตํ่ากวา รอยละ 50
ผูสําเร็จอาชีวศึกษาและอุดมศึกษามีความสามารถและสมรรถนะยังไมสอดคลองกับความตองการ
ของผูใช และขาดทักษะความรูพื้นฐานที่จําเปน อยางไรก็ตามในการประเมินรอบสองของสมศ.
พบวาสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจํานวน 22,425 แหง มีถึง
รอยละ 79.7 ที่ไดมาตรฐาน และรอยละ 20.3 ที่ตองไดรับการพัฒนา

2. ดานการผลิตและพัฒนาครู คณาจารย อาจารยใหมีความรู ความสามารถ และมี
ปริมาณเพียงพอ ที่ผานมา พบวา เนื่องจากนโยบายจํากัดอัตรากําลังคนภาครัฐ ผนวกกับการใช
มาตรการจูงใจใหครูออกกอนเกษียณ ต้ังแตป 2543-2549 ทําใหโรงเรียนสูญเสียอัตราครูไปจํานวน
53,948 อัตรา(ครูเกษียณ 74,784 อัตรา ไดอัตราคืนเพียง 20,836 อัตรา) อีกทั้งบัณฑิตครุศาสตร
ศึกษาศาสตร บางสวนจบแลวไมเปนครู อาจารย มีปญหาครูสอนไมตรงวุฒิและการขาดแคลนครู
ในบางพื้นที่ ทําใหมีการขาดแคลนครูโดยรวมในเชิงปริมาณและคุณภาพทั้งระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานและการอาชีวศึกษารวมทั้งอุดมศึกษาอยางตอเนื่อง สงผลกระทบตอคุณภาพการศึกษา
ประกอบกับในอนาคตอีกประมาณ 5-10 ป จะมีครูประจําการเกษียณอายุจํานวนมากกวารอยละ
50 จึงตองเตรียมการเพื่อรองรับในดานการคัดเลือกบุคคลเขาสูวิชาชีพครู พบวามีผูเลือกเขาคณะ
ครุศาสตร/ศึกษาศาสตร เปนอันดับทายๆ เนื่องจากเขาสาขาอ่ืนไมได จึงมาเรียนเปนครูเปนจํานวน
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มาก จึงไมไดคนเกง มีใจรัก มาเปนครู ในดานการพัฒนาครูพบวา ขาดระบบการพัฒนาที่มี
ประสิทธิภาพตอเนื่อง และขาดการดูแลเอาใจใสอยางจริงจัง ทําใหครูไมไดรับการพัฒนาอยางเปน
ระบบเพียงพอ

3. ในดานการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษาและการสงเสริมการมี
สวนรวมรวมทั้งการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาจากสวนกลางสูเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา แมจะไดมีการออกกฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจาย
อํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550 แลว แตหนวยงานปฏิบัติยังไมมีอิสระและความ
คลองตัวในการบริหารงานและจัดการศึกษาเทาที่ควร สวนการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาพบวา
มีการถายโอนสถานศึกษาไปองคกรปกครองสวนทองถ่ินแลว 381 แหง การจัดการศึกษาของ
เอกชนยังไมมีการขยายตัวเทาที่ควรในป 2550 สัดสวนนักเรียนเอกชนขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษามี
เพียงรอยละ 17.8 และ 17.1 ตามลําดับ สวนสถานประกอบการและสถาบันตางๆ มีสวนรวมจัด
การศึกษาเพิ่มขึ้น แตยังมีสัดสวนนอยมาก

4. การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ปการศึกษา 2550 ประชากรกลุมอายุ 3-17 ป เขารับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน รอยละ 85.7 โดยในระดับปฐมวัยและประถมศึกษาลดลงจากปการศึกษา
2542 สวนมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลายเพิ่มขึ้น  เด็กที่มีความตองการพิเศษเขา
รับการศึกษาเพิ่มขึ้นทุกป  การเขาเรียนอาชีวศึกษาลดลงอยางตอเนื่องในปการศึกษา 2542-2546
แตเพิ่มขึ้นในปการศึกษา 2547-2550 สวนอุดมศึกษาโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ 1.5 ตอป การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีแนวโนมเพิ่มขึ้น โดยในป 2549 ปการศึกษาเฉลี่ยของ
ประชากรวัยแรงงานอายุ 15-59 ป คือ 8.7 ป ซึ่งเปาหมายป 2554 กําหนดไว 10 ป

ปญหาการดําเนินการเนื่องมาจากความไมพรอมของทองถ่ินในการจัดการศึกษาปฐมวัย
เด็กที่เขาเรียนการศึกษาภาคบังคับออกกลางคันมาก เด็กไมนิยมเรียนอาชีวศึกษา การใหบริการ
การศึกษาแกผูดอยโอกาสยังไมทั่วถึง และการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความ
ตองการพิเศษ ยังไมมีกลไกที่ชัดเจน ขาดองคความรู เครื่องมือในการจัดการ

5. การผลิตและพัฒนากําลังคน มีปญหาการดําเนินการเนื่องมาจากผูสําเร็จ
อาชีวศึกษากวารอยละ 70 ศึกษาตอระดับปริญญาตรี ทําใหขาดแคลนกําลังคนระดับกลางอยาง
ตอเนื่อง ผูสําเร็จขาดคุณลักษณะดานความรูและทักษะที่จําเปน และมีการผลิตกําลังคนระดับ
ปริญญาตรีดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรเกินความตองการทําใหมีบัณฑิตที่จบใหมไมมีงาน
ทํา
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6. ดานการเงินเพื่อการศึกษา  มีปญหาความดอยประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
และการใชทรัพยากรเพื่อการศึกษากลไกของรัฐไมเอ้ือใหทุกภาคสวนของสังคมเขามามีสวนรวมใน
การบริหารจัดการศึกษาและระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ การมีสวนรวม
ในการบริหารจัดการและระดมทุนจากทุกภาคสวนของสังคมจึงคอนขางนอย การจัดสรร
งบประมาณตามความตองการปจจัยการผลิตซึ่งไมสัมพันธกับผลผลิต และการบริหารภายใต
กฎระเบียบทางราชการที่มีความตึงตัวสูง ทําใหสถานศึกษาขาดแรงจูงใจในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อการแขงขัน

7. ดานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พบวา มีปญหาการดําเนินการเนื่องมาจากขาดการ
พัฒนาเนื้อหาผานสื่อที่มีคุณภาพรวมทั้งการเรียนการสอน และการพัฒนาผูสอน ครู และนักเรียน
นําความรูดานเทคโนโลยี เพื่อการศึกษาไปใชในกระบวนการเรียนการสอนและการ เรียนรูดวย
ตนเองนอย สถานศึกษามีจํานวนคอมพิวเตอรและอุปกรณไมเพียงพอ ลาสมัย

8. ในดานกฎหมายการศึกษา ไดมีการประกาศใชกฎหมายการศึกษาแลวหลายฉบับ
แตมีอีกบางฉบับยังอยูในขั้นตอนการดําเนินการจัดทํา และกระบวนการทางนิติบัญญัติ ปญหาการ
ดําเนินการ เนื่องมาจากกฎหมายการศึกษาที่มีผลใชบังคับแลว ยังไมสามารถบังคับใชไดอยางมี
ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการศึกษาบางเรื่องยังขาดกฎหมายรองรับ หนวยงานสวนกลางบังคับ
ใชกฎหมายการศึกษา โดยเนนการปฏิรูปโครงสรางองคกรมากกวาการปฏิรูปคุณภาพการเรียนการ
สอน

9. ในดานการศึกษาตลอดชีวิต การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย แม
จะมีความกาวหนาจากเทคโนโลยีสารสนเทศทําใหมีเครื่องมือมากขึ้น แตยังขาดเนื้อหา และวิธีการ
ที่เหมาะสมที่จะทําใหมีสัมฤทธิผลตามที่ควร อีกทั้ง ยังขาดการปรับปรุงกฎระเบียบที่จะเอ้ืออํานวย
ใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเอง ทําใหการศึกษาตลอดชีวิตยังไมเปนวิถีชีวิตของคนในชาติ

คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2552 มีมติเห็นชอบ “ขอเสนอการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561)” ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอและให
ดําเนินการตอไปได  และเห็นชอบหลักการรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการขับเคลื่อน
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ  และสงใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา  แลวดําเนินการ
ตอไปได โดยมีกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ที่จะตองเรงปฏิรูปอยางเรงดวน
4 ดานไดแก การพัฒนาคนไทยยุคใหม  การพัฒนาครูยุคใหม  การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
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และแหลงเรียนรูยุคใหม  และพัฒนาการบริหารจัดการใหม (การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
(พ.ศ.2552-2561), 2552)

จากความสําคัญของปญหาดังกลาว ผูศึกษาในฐานะที่เปนผูที่มีสวนเก่ียวของกับ
การศึกษา  เห็นความสําคัญในเรื่องนี้  จึงไดทําการวิจัย เรื่อง สภาพการดําเนินงานตามกรอบแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561)ตามทัศนะของผูบริหาร
คณะกรรมการ และครู  โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งผลการวิจัยจะเปน
ประโยชนตอโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไดนําไปปรับปรุงพัฒนาการ
บริหารจัดการเพื่อใหบรรลุผลตามขอเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง(พ.ศ. 2552-2561)

จุดมุงหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานของโรงเรียนตามกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

ในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) ทั้ง 4 ดานตามทัศนะของผูบริหาร คณะกรรมการ และครู
2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานตามกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาใน

ทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) ทั้ง 4 ดาน ตามทัศนะของผูบริหาร คณะกรรมการ และครู
จําแนกตามสถานภาพ

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
1. ทราบสภาพการดําเนินงานในการบริหารจัดการการศึกษาตามกรอบแนวทางการ

ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) ทั้ง 4 ดาน ของโรงเรียนมัธยมสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตามทัศนะของผูบริหาร คณะกรรมการและครู

2. ทราบถึงทัศนะเก่ียวกับสภาพการดําเนินงานในการบริหารจัดการการศึกษาตาม
กรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) ทั้ง 4 ดาน ที่แตกตางกัน
ของผูบริหาร คณะกรรมการ และครู ของโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อ
จําแนกตามสถานภาพ เพื่อนําขอมูลที่ไดรับไปใชในการวางแผนในการดําเนินงานใหเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนตามกรอบทางการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) เพื่อใหบรรลุผลทั้ง 4 ดานอยางมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น
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ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตดานเนื้อหา ศึกษาเก่ียวกับสภาพการดําเนินงานตามกรอบแนวทางการ

ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) โรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา 4 ดานคือ

1.1 พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม
1.2 พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม
1.3 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหม
1.4 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม

2. ขอบเขตดานตัวแปร
2.1 ตัวแปรตนไดแก

2.1.1 บทบาทหนาที่
2.1.2 วุฒิการศึกษา
2.1.3 ประสบการณการปฏิบัติงาน

2.2 ตัวแปรตาม ไดแกการดําเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
(พ.ศ.2552-2561) 4 ดาน คือ

2.2.1 ดานพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม
2.2.2 ดานพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม
2.2.3 ดานพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหม
2.2.4 ดานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม

3. ขอบเขตดานประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยไดแก ผูบริหารจํานวน 11คน คณะกรรมการ 34 คน ซึ่ง

ประกอบดวยคณะกรรมการอํานวยการ 7 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 7 คน
คณะกรรมการบริหารสมาคมผูปกครองและครู 20 คน และ ครู 65 คน รวมทั้งสิ้น 110 คน

4. ขอบเขตดานพื้นที่ พื้นที่ที่ใชในการวิจัยคือโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา

5. ขอบเขตดานเวลา เวลาที่ใชในการวิจัย คือ เดือน ตุลาคม 2553 ถึงเดือน มีนาคม
2554
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

ตัวแปรท่ีศึกษา

ตัวแปรตน ตัวแปรตาม

สภาพการดําเนินงานตามกรอบแนวทาง
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม (พ.ศ.2552-2561) ท้ัง 4 ดาน
1.  บทบาทหนาที่ 1.  พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม
2.  วุฒิการศึกษา 2.  พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม
3.  ประสบการณการปฏิบัติงาน 3.  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

     และแหลงเรียนรูยุคใหม
4.  พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม

ภาพ 2 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย

นิยามศัพทเฉพาะ
ทศวรรษท่ีหน่ึง หมายถึง ยุคของการปฏิรูปการศึกษานับต้ังแตมีการตราพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 จนมาถึง ป พ.ศ. 2551 รวมระยะเวลาทั้งหมดของการปฏิรูปการศึกษาใน
ครั้งแรกรวม 9 ป

ทศวรรษท่ีสอง หมายถึง ยุคของการปฏิรูปการศึกษาครั้งที่สอง นับต้ังแตป พ.ศ.2552-
2561 รวมระยะเวลาทั้งหมดของการปฏิรูปการศึกษาในครั้งที่สอง รวม 9 ป

สภาพการดําเนินงานตามกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง
หมายถึง แนวทางในการปฏิบัติที่เนนการศึกษาและเรียนรูอยางเปนระบบ มิใชเพียงจุดใดจุดหนึ่ง
ต้ังแตการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเรียนรู เพื่อพัฒนาคนไทยยุคใหม ปรับกระบวนทัศนการ
เรียนรู เพื่อใหผูเรียนสามารถพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค พัฒนาครู คณาจารย และบุคลากร
ทางการศึกษาใหสามารถเอ้ืออํานวยใหเกิดการเรียนรู  โดยการสรางครูยุคใหมที่มีความรู
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ความสามารถ มีใจรัก มีคุณธรรม จริยธรรม และปรับระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
คลองตัว เพิ่มโอกาสทางการศึกษา และสงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารและจัดการศึกษา เพื่อ
พัฒนาผูเรียนเปนสําคัญ

1. พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม หมายถึง คนไทยที่มีนิสัยใฝเรียนรู ต้ังแตปฐมวัย
สามารถเรียนรูดวยตนเองและแสวงหาความรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต สามารถสื่อสารคิด วิเคราะห
แกปญหา ริเริ่มสรางสรรค มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย คํานึงถึงประโยชนสวนรวม ทํางานเปน
กลุมได มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม คานิยม จิตสํานึกและภูมิใจในความเปนไทย กาวทันโลก
เปนกําลังคนที่มีคุณภาพ มีทักษะความรูพื้นฐานที่จําเปน สมรรถนะ ความรู สามารถทํางานมี
ประสิทธิภาพ มีโอกาสเรียนรูอยางเทาเทียม เสมอภาค

2. พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม หมายถึง ผูที่เอ้ืออํานวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู เปน
วิชาชีพที่มีคุณคา มีระบบ กระบวนการผลิต และพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา
ที่มีคุณภาพมาตรฐานเหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง สามารถดึงดูดคนเกงและดี มีใจรักมาเปน
ครู มีปริมาณเพียงพอ และสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ สามารถพัฒนาตนเอง
และแสวงหาความรูอยางตอเนื่อง มีสภาวิชาชีพที่เขมแข็ง บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลใหมี
คุณภาพชีวิตที่ดี

3. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหม หมายถึง  สถานศึกษาที่มี
แหลงเรียนรูทั้งในระบบ นอกระบบ และมีแหลงเรียนรูตามอัธยาศัยเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต

4. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม หมายถึง การบริหารจัดการที่มุงเนนการ
กระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการมีสวนรวมของผูปกครองชุมชน เอกชน
และทุกภาคสวน มีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปรงใสเปนธรรม
ตรวจสอบได มีการนําระบบและวิธีการบริหารจัดการแนวใหมมาใชควบคูกับการสรางผูนําการ
เปลี่ยนแปลง การบริหารจัดการการเงินและงบประมาณที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

โรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  หมายถึง โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในพระอุปถัมภพระเจาวรวงศเธอพระองคเจาโสมสวลีพระวร
ราชาทินัดดามาตุสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

บุคลากรทางการศึกษา หมายถึง บุคคลที่เก่ียวของกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่
เปนผูใหขอมูลตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้  จําแนกเปนผูบริหาร คณะกรรมการ และ ครู
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ผูบริหาร หมายถึง บุคคลซึ่งไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงผู อํานวยการรอง
ผูอํานวยการและผูชวยผูอํานวยการทุกฝายการบริหารงานของโรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา

คณะกรรมการ หมายถึง บุคคลซึ่งไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงคณะกรรมการ
อํานวยการ หรือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ คณะกรรมการบริหารสมาคม
ผูปกครองและครู  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ครู หมายถึง บุคคลที่ทําหนาที่หลักทางดานการเรียนการสอน และการสงเสริมการเรียนรู
ของผูเรียนดวยวิธีการตางๆ  ในโรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สมมติฐานของการวิจัย
1. สภาพการดําเนินงานของโรงเรียนตามกรอบแนวทางการการปฏิรูปการศึกษาใน

ทศวรรษที่สอง(พ.ศ. 2552-2561) ทั้ง 4 ดาน ตามทัศนะของผูบริหาร คณะกรรมการและครู
โรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อยูในระดับมากถึงมากที่สุด

2. บุคลากรทางการศึกษาที่มีสถานภาพตางกันมีทัศนะเก่ียวกับสภาพการดําเนินงาน
ของโรงเรียนตามกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) ตางกัน


