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บทท่ี 4

ผลการวิจัย

สภาพการดําเนินงานตามกรอบแนวทางการปฏิรูปก ารศึกษาในทศวรรษที่สอง
(พ.ศ.2552-2561) ตามทัศนะของผูบริหาร คณะกรรมการ และครูโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา ผู ศึกษาคนควาดําเนินการวิเคราะหขอมูล และนําเสนอผลการวิเคราะห
แบงเปน 4 ตอน ตามลําดับดังนี้

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ศึกษาสภาพการดําเนินงานตามกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ

ที่สอง (พ.ศ.2552-2561) ของโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ตอนที่ 3 เปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานตามกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

ในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) ของโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
จําแนกตามสถานภาพ

ตอนที่ 4 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมอ่ืนๆ เพื่อเปนประโยชนในการดําเนินงาน
ของโรงเรียนใหบรรลุเปาหมายทั้ง 4 ดานตามกรอบแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
(พ.ศ.2552-2561)

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม
จากการตอบแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามไดแก ผูบริหาร

คณะกรรมการ และครู ของมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รวมทั้งสิ้น 105 คน
ผูศึกษาคนควาไดนําขอมูลมาวิเคราะห ดวยสถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) โดยการ
รวบรวมขอมูลจากกลุมประชากร มาแจกแจงความถ่ี และหาคารอยละ ผลการวิเคราะหขอมูล
ปรากฏดังตาราง 3
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ตาราง 3 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามบทบาทหนาท่ี
วุฒิการศึกษา และประสบการณการปฏิบัติงานในโรงเรียน

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ
บทบาทหนาที่

- ผูบริหาร 11 10.48
- คณะกรรมการ 29 27.62
- ครู 65 61.90

รวม 105 100
วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี 51 48.57
- สูงกวาปริญญาตรี 54 51.43

รวม 105 100
ประสบการณการปฏิบัติงาน

- นอยกวา 5 ป 28 26.67
- 5 – 10 ป 20 19.05
- มากกวา 10 ป 57 54.29

รวม 105 100

จากตาราง 3 พบวา ผูตอบแบบสอบถามดํารงตําแหนงผูบริหาร คณะกรรมการ และครู
จําแนกแตกตางกัน ผูบริหารมีจํานวนนอย (รอยละ 10.48 ) สวนใหญเปนครู (รอยละ 61.90) และ
เปนคณะกรรมการ (รอยละ 27.62) ดานวุฒิการศึกษาของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนผูมี
วุฒิการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี (รอยละ 51.43 ) และรองลงมาเปนผูมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี
(รอยละ 48.57) และผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีประสบการณการปฏิบัติงานมามากกวา 10 ป
(รอยละ 54.29) รองลงมามีประสบการณการปฏิบัติงานนอยกวา 5 ป (รอยละ 26.67)
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ตอนท่ี 2 ศึกษาสภาพการดําเนินงานตามกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ
ท่ีสอง (พ.ศ.2552-2561) ของโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา

จากการตอบแบบสอบถามเก่ียวกับสภาพการดําเนินงานตามแนวทางการปฏิ รูป
ก า ร ศึ ก ษ า ใ น ท ศ ว ร ร ษ ที่ ส อ ง ( พ . ศ . 2552-2561) โ ร ง เ รี ย น มั ธ ย ม ส า ธิ ต ม ห า วิ ท ย า ลั ย
ราชภัฏสวนสุนันทา ผูศึกษาคนควาไดนําขอมูลมาวิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive
Statistics) ไดแก คาเฉลี่ย ( μ ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( ) ผลการวิเคราะหขอมูลปรากฏ
ดังตาราง 4-23

ตาราง 4 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพการดําเนินงานตามแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง(พ.ศ.2552-2561) ตามทัศนะของ
ผูบริหารคณะกรรมการ และครูโรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา โดยภาพรวม

ผูตอบแบบสอบถาม
(N = 105)ดาน

สภาพการดําเนินงานตามกรอบแนวทาง
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง

(พ.ศ.2552-2561)  

ระดับ
ความ

คิดเห็น
อันดับ

1 พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม 3.73 0.41 มาก 1
2 พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม 3.50 0.49 มาก 3
3 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหม 3.40 0.67 ปานกลาง 4
4 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม 3.62 0.67 มาก 2

รวม 3.56 0.44 มาก

จากตาราง 4 สภาพการดําเนินงานตามกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ
ที่สอง (พ.ศ.2552-2561) ตามทัศนะของผูบริหาร คณะกรรมการ และครูโรงเรียนมัธยมสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (=3.56) เมื่อพิจารณา
เปนรายดานพบวา สภาพการดําเนินงานตามกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
ของโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อยูในระดับมากเกือบทุกดาน ซึ่งดานที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม (=3.73) รองลงมาคือดานพัฒนาคุณภาพ
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การบริหารจัดการใหม (=3.62) สวนดานที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือดานพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
และแหลงเรียนรูยุคใหม (=3.40) ซึ่งมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง

ตาราง 5 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพการดําเนินงานตามแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552-2561) ตามทัศนะของ
ผูบริหารคณะกรรมการและครูโรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ดานพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม

ผูตอบแบบสอบถาม
(N = 105)ขอ ดานพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม
 

ระดับ
ความ

คิดเห็น
อันดับ

1 ผูเรียนมีความสนใจใฝเรียนรู  มีความอดทนและมี
ความ สามารถในการคนควาขอมูลจากแหลงเรียนรู
อื่นๆ ไดดวยตนเอง

3.84 0.71 มาก 1

2 ผูเรียนสามารถสรุปสาระสําคัญจากบทเรียนท่ีเปน
ความรูและสามารถเชื่อมโยงความรูความเขาใจได

3.71 0.58 มาก 5

3 ผูเรียนมีทักษะการคิดท่ีสามารถคิดวิเคราะห และ
แกปญหาจากบทเรียน ตลอดจนปญหาใน
ชีวิตประจําวันไดดวยตนเอง

3.45 0.71 ปานกลาง 7

4 ผูเรียนมีทักษะในการทํางานเปนกลุม เปนทีม และ
สามารถปรับตัวทํางานรวมกับผูอื่นได

3.79 0.78 มาก 2

5 ผูเรียนมีศีลธรรม  คุณธรรม  จริยธรรม จิตสาธารณะ
คานิยมท่ีถูกตอง จิตสํานึกท่ีดีงามและสามารถปรับตัว
กาวทันโลก

3.62 0.64 มาก 6

6 ผูเรียนมีความสุขท่ีไดรวมกิจกรรมการเรียนการสอน
การทํางานเปนกลุม และคํานึงถึงประโยชนสวนรวม
กอนเสมอ

3.74 0.76 มาก 4

7 ผูเรียนมีสุขภาพแข็งแรง  บริโภคอาหารท่ีปลอดภัย
สามารถดูแลสุขภาพของตัวเองได และไมมีพฤติกรรม
เส่ียงตอสุขภาพ

3.77 0.97 มาก 3

รวม 3.73 0.41 มาก
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จากตาราง 5 พบวา สภาพการดําเนินงานตามกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) ตามทัศนะของผูบริหาร คณะกรรมการ และครูโรงเรียนมัธยม
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในดานพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหมโดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก ( μ =3.73) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา สภาพการดําเนินงานตามกรอบแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองของโรงเรียนอยูในระดับมากเกือบทุกขอ ซึ่งขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด
คือผูเรียนมีความสนใจใฝเรียนรู มีความอดทนและมีความสามารถในการคนควาขอมูลจากแหลง
เรียนรูอ่ืนๆไดดวยตนเอง ( μ =3.84) รองลงมาคือ ผูเรียนมีทักษะในการทํางานเปนกลุม เปนทีม
และสามารถปรับตัวทํางานรวมกับผูอ่ืนได( μ =3.79)และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ผูเรียนมีทักษะ
การคิดที่สามารถคิดวิเคราะหและแกปญหาจากบทเรียนตลอดจนปญหาในชีวิตประจําวันไดดวย
ตนเอง ( μ =3.45) ซึ่งมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง

ตาราง 6 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพการดําเนินงานตามแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552-2561) ตามทัศนะของ
ผูบริหารคณะกรรมการและครูโรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ดานพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม

ผูตอบแบบสอบถาม
(N = 105)ขอ ดานพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม

μ 

ระดับ
ความ

คิดเห็น
อันดับ

1 ครูมีจิตวิญญาณของความเปนครู มีความสามารถ
และมีทักษะในการจัดการเรียนรู ท่ีเนนผู เรียนเปน
สําคัญ

4.10 0.71 มาก 2

2 โรงเ รียนมีมาตรการจูงใจใหค รู คณาจารยและ
บุคลากรการศึกษาไดพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง และ
มีความกาวหนาในหนาท่ีการงาน

3.34 0.84 ปานกลาง 6

3 โรงเรียนมีระบบคาตอบแทนใหครู  คณาจารยและ
บุคลากรการศึกษา ท่ีเหมาะสมกับฐานะทางสังคม

3.05 0.97 ปานกลาง 9

4 โรงเรียนมีการสงเสริมใหครูและบุคลากรไดรับการ
พัฒนาตนเองโดยการศึกษา อบรม ประชุม สัมมนา
ศึกษาดูงานอยางตอเน่ือง

3.94 0.69 มาก 3
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ตาราง 6 (ตอ)

ผูตอบแบบสอบถาม
(N = 105)ขอ ดานพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม


ระดับ
ความ

คิดเห็น
อันดับ

5 โรงเรียนมีการสงเสริมใหครูและบุคลากรมีความรู
ความสามารถเหมาะสมตรงตามสาขาวิชาท่ีตองการ
และนํานวัตกรรมเทคโนโลยีใหมๆมาใชในการเรียน
การสอน

4.15 0.55 มาก 1

6 โรงเรียนสงเสริมใหครูนําเสนอผลงานการเรียนการ
สอน  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของและความรูท่ีเกิดจากการ
พัฒนาตนเองเพ่ือการประเมินผลงานและยกยอง
ผลงานของครู

3.77 0.68 มาก 4

7 โรงเรียนมีระบบการประเมินผลงานครู โดยมุงเนน
พิจารณาจากคุณภาพท่ีเกิดขึ้นในตัวผูเรียนมากกวา
การเสนอเอกสารทางวิชาการ

3.15 0.99 ปานกลาง 8

8 โรงเรียนมีการสํารวจความตองการพัฒนาตนเองของ
ครู เพ่ือเปนขอมูลการพัฒนาบุคลากรอยางตอเน่ือง

3.67 0.95 มาก 5

9 โรงเรียนมีการลดภาระงานอื่นท่ีไมจําเปนของครูลง
เพ่ือใหครูไดมีเวลาทําหนาท่ีพัฒนาผูเรียนอยางเต็มท่ี
และมีโอกาสพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง

2.52 0.90 ปานกลาง 10

10 โรงเ รียนมีการกําหนดแผนอัตรากําลังของครูให
เพียงพอกับสาขาวิชาท่ีเปดสอน

3.30 1.05 ปานกลาง 7

รวม 3.50 0.49 มาก

จากตาราง 6 พบวา สภาพการดําเนินงานตามกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) ตามทัศนะของผูบริหาร คณะกรรมการ และครูโรงเรียนมัธยม
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในดานพัฒนาคุณภาพครูยุคใหมโดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก (=3.50) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา สภาพการดําเนินงานตามกรอบแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สองของโรงเรียนอยูในระดับมาก 5 ขอและอยูในระดับปานกลาง 5 ขอ
ซึ่งขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ โรงเรียนมีการสงเสริมใหครูและบุคลากรมีความรูความสามารถ
เหมาะสมตรงตามสาขาวิชาที่ตองการ และนํานวัตกรรมเทคโนโลยี ใหมๆมาใชในการเรียนการสอน
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(=4.15) รองลงมาคือ ครูมีจิตวิญญาณของความเปนครู มีความสามารถ และมีทักษะในการ
จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (=4.10) และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ โรงเรียนมีการลดภาระ
งานอ่ืนที่ไมจําเปนของครูลง เพื่อใหครูไดมีเวลาทําหนาที่พัฒนาผูเรียนอยางเต็มที่ และมีโอกาส
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง (=2.52) ซึ่งมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง

ตาราง 7 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพการดําเนินงานตามแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552-2561) ตามทัศนะของ
ผูบริหารคณะกรรมการและครูโรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ดานพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหม

ผูตอบแบบสอบถาม
(N = 105)ขอ ดานพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

และแหลงเรียนรูยุคใหม
 

ระดับ
ความ

คิดเห็น
อันดับ

1 โรงเ รียนมีการจัดแหลงเรียนรู ท่ีหลากหลาย เชน
หองสมุด  หองโสตทัศนูปกรณ  หองปฏิบัติการ หรือ
แหลงประกอบการเรียนการสอนท่ีเอื้อตอการพัฒนา
ตนเองของนักเรียน

3.81 0.83 มาก 1

2 โรงเรียนมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
เอื้อตอการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ

3.79 0.83 มาก 2

3 โรงเรียนมีการระดมทรัพยากรบุคคล  ภูมิปญญา
ทองถิ่น  ปราชญชาวบาน และผูทรงคุณวุฒิในชุมชน
ทองถิ่น เปนแหลงเรียนรูใหกับนักเรียน

2.59 0.87 ปานกลาง 3

รวม 3.40 0.67 ปานกลาง

จากตาราง 7 พบวา สภาพการดําเนินงานตามกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) ตามทัศนะของผูบริหาร คณะกรรมการ และครูโรงเรียน
มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในดานพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรู
ยุคใหม โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (=3.40) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา สภาพการ
ดําเนินงานตามกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองของโรงเรียนอยูในระดับมาก 2
ขอ และอยูในระดับปานกลางเพียง 1ขอ ซึ่งขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ โรงเรียนมีการจัดแหลงเรียนรูที่
หลากหลาย เชน หองสมุด หองโสตทัศนูปกรณ หองปฏิบัติการ หรือแหลงประกอบการเรียนการ
สอนที่เอ้ือตอการพัฒนาตนเองของนักเรียน (=3.81) และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ โรงเรียนมีการ
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ระดมทรัพยากรบุคคล  ภูมิปญญาทองถ่ิน  ปราชญชาวบาน และผูทรงคุณวุฒิในชุมชน ทองถ่ิน
เปนแหลงเรียนรูใหกับนักเรียน (=2.59) ซึ่งมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง

ตาราง 8 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพการดําเนินงานตามแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552-2561) ตามทัศนะของ
ผูบริหารคณะกรรมการและครูโรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ดานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม

ผูตอบแบบสอบถาม
(N = 105)ขอ ดานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม
 

ระดับ
ความ

คิดเห็น
อันดับ

1 โรงเรียนมีการจัดโครงสรางของหนาท่ีความรับผิดชอบ
ไวอยางชัดเจนท้ังสวนบริหารระดับสูง  สวนบริหาร
ระดับกลาง  สวนปฏิบัติงานหลัก  สวนชวยอํานวยการ
และสวนสนับสนุน

3.93 0.90 มาก 1

2 โรงเรียนมีการกระจายอํานาจ ความรับผิดชอบ และ
การตัดสินใจใหแกบุคลากรตามบทบาทหนาท่ี ไวเปน
ระบบท่ีชัดเจนและเปนธรรม

3.54 1.07 มาก 9

3 โรงเรียนมีนโยบายใหบุคลากรทุกคนยึดถือ ปฏิบัติใน
กฎระเบียบขอบังคับ ภายใตกฎเดียวกันท้ังองคกร

3.72 0.77 มาก 3

4 โรงเรียนสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากร ยึดมั่นและ
ปฏิบัติตนอยางถูกตองดีงามจนเปนนิสัย

3.70 1.08 มาก 4

5 โรงเรียนมีการปรับปรุงกลไกการทํางานใหมีความ
โปรงใส  โดยมีการเปดเผยขอมูลตอบุคลากรและ
สาธารณชน

3.67 1.18 มาก 5

6 โรงเรียนมีกลไกความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบไดและให
อิสระในการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล

3.58 0.91 มาก 7

7 โรงเรียนเปดโอกาสใหบุคลากร ผูปกครอง นักเรียน
และชุมชน เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา จัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษา ตลอดจนเสนอความคิดเห็นใน
การบริหารจัดการ

3.55 1.01 มาก 8
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ตาราง 8 (ตอ)

ผูตอบแบบสอบถาม
(N = 105)ขอ ดานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม
 

ระดับ
ความ

คิดเห็น
อันดับ

8 โรงเรียนสงเสริมใหบุคลากร ตระหนักและสํานึกใน
ความรับผิดชอบตอสังคม ใส ใจกับปญหาและ
กระตือรือรนในการแกปญหาตลอดจนเคารพในความ
คิดเห็นท่ีแตกตาง

3.76 0.83 มาก 2

9 โรงเรียนมีการวางแผนเพ่ือจัดสรรงบประมาณและใช
ทรัพยากรท่ีมีอยูอยางคุมคา เพ่ือใหเกิดประโยชน
สูงสุดแกสวนรวม

3.60 0.84 มาก 6

10 โรงเรียนมีระบบการติดตาม ควบคุม ตรวจสอบและ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลและมีการ
เปดเผยขอมูล

3.16 0.91 ปานกลาง 10

รวม 3.62 0.67 มาก

จากตาราง 8 พบวา สภาพการดําเนินงานตามกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) ตามทัศนะของผูบริหาร คณะกรรมการ และครูโรงเรียน
มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในดานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก (=3.62) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา สภาพการดําเนินงานตามกรอบ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองของโรงเรียนอยูในระดับมากเกือบทุกขอและอยูใน
ระดับปานกลางเพียง 1ขอ ซึ่งขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ โรงเรียนมีการจัดโครงสรางของหนาที่ความ
รับผิดชอบไวอยางชัดเจนทั้งสวนบริหารระดับสูง สวนบริหารระดับกลาง สวนปฏิบัติงานหลัก สวน
ชวยอํานวยการ และสวนสนับสนุน (=3.93) รองลงมาคือ โรงเรียนสงเสริมใหบุคลากร ตระหนัก
และสํานึกในความรับผิดชอบตอสังคม ใสใจกับปญหาและกระตือรือรนในการแกปญหาตลอดจน
เคารพในความคิดเห็นที่แตกตาง (=3.76) และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ โรงเรียนมีระบบการ
ติดตาม ควบคุม ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลและมีการเปดเผยขอมูล
(=3.16)
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ตาราง 9 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพการดําเนินงานตามแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552-2561) ตามทัศนะของ
ผูบริหารคณะกรรมการและครู โรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา โดยภาพรวม จําแนกตามบทบาทหนาท่ี

ผูบริหาร
(n = 11)

คณะกรรมการ
(n = 29)

ครู
(n = 65)ดาน

สภาพการดําเนินงานตามกรอบแนวทาง
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง

(พ.ศ.2552-2561)      
1 พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม 3.86 0.20 3.79 0.29 3.68 0.48
2 พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม 3.79 0.49 3.65 0.39 3.38 0.50
3 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุค

ใหม
3.52 0.96 3.18 0.59 3.47 0.63

4 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม 3.78 1.11 4.03 0.41 3.41 0.59
รวม 3.74 0.60 3.66 0.36 3.49 0.43

จากตาราง 9 สภาพการดําเนินงานตามกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่
สอง (พ.ศ.2552-2561) ของโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อพิจารณา
ตามบทบาทหนาที่ พบวา ผูบริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพการดําเนินงานของ
โรงเรียนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก(=3.74)  ซึ่งดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานพัฒนาคุณภาพ
คนไทยยุคใหม (=3.86) รองลงมาคือ ดานพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม (=3.79) และดานที่มี
คาเฉลี่ยนอยสุดคือ ดานพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหม (=3.52) สําหรับ
คณะกรรมการมีความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพการดําเนินงานของโรงเรียนอยูในระ ดับมากเกือบทุก
ดาน ซึ่งดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม (=4.03) รองลงมา
คือ ดานพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม (=3.79) และดานมีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ดานพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหม (=3.18) ซึ่งมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง  และ
ครูมีความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพการดําเนินงานของโรงเรียนอยูในระดับมากเพียงดานเดียวคือ ดาน
พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม (=3.68) สวนในดานอ่ืนๆนั้นอยูในระดับปานกลางทั้งหมด ซึ่งดาน
ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือดานพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหม (=3.47) และดานที่
มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือดานพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม (=3.38)
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ตาราง 10 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพการดําเนินงานตามแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552-2561) ตามทัศนะของ
ผูบริหารคณะกรรมการและครูโรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ดานพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม จําแนกตามบทบาทหนาท่ี

ผูบริหาร
(n = 11)

คณะกรรมการ
(n = 29)

ครู
(n = 65)ขอ ดานพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม

     
1 ผูเรียนมีความสนใจใฝเรียนรู  มีความอดทนและมี

ความสามารถในการคนควาขอมูลจากแหลง
เรียนรูอื่นๆ ไดดวยตนเอง

4.09 0.30 4.17 0.54 3.65 0.76

2 ผูเรียนสามารถสรุปสาระสําคัญจากบทเรียนท่ี
เปนความรูและสามารถเชื่อมโยงความรูความ
เขาใจได

4.00 0.45 3.79 0.62 3.63 0.57

3 ผูเรียนมีทักษะการคิดท่ีสามารถคิดวิเคราะห และ
แกปญหาจากบทเ รียน ตลอดจนปญหาใน
ชีวิตประจําวันไดดวยตนเอง

3.09 0.83 3.38 0.62 3.54 0.71

4 ผูเรียนมีทักษะในการทํางานเปนกลุม เปนทีม
และสามารถปรับตัวทํางานรวมกับผูอื่นได

3.73 0.65 3.79 0.77 3.80 0.81

5 ผู เ รียนมีศีลธรรม  คุณธรรม  จริยธรรม  จิต
สาธารณะ   คานิยมท่ีถูกตอง จิตสํานึกท่ีดีงาม
และสามารถปรับตัวกาวทันโลก

4.00 0.20 3.83 0.66 3.46 0.64

6 ผูเรียนมีความสุขท่ีไดรวมกิจกรรมการเรียนการ
สอน  การทํางานเปนกลุม และคํานึงถึงประโยชน
สวนรวมกอนเสมอ

3.64 0.67 3.93 0.75 3.68 0.77

7 ผู เ รียนมี สุขภาพแข็ งแรง   บ ริ โภคอาหาร ท่ี
ปลอดภัย  สามารถดูแลสุขภาพของตัวเองได และ
ไมมีพฤติกรรมเส่ียงตอสุขภาพ

3.73 0.79 3.24 0.99 4.02 0.91

รวม 3.86 0.20 3.79 0.29 3.68 0.41

จากตาราง 10 พบวา สภาพการดําเนินงานตามกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) ตามทัศนะของผูบริหาร คณะกรรมการ และครูโรงเรียนมัธยม
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อพิจารณาตามบทบาทหนาที่ พบวาผูบริหารมีความ
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คิดเห็นเก่ียวกับ สภาพการดําเนินงานตามกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองของ
โรงเรียน ในดานพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (=3.86) เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากเกือบทุกขอและอยูในระดับปานกลางเพียง 1ขอ ซึ่งขอที่
มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ผูเรียนมีความสนใจใฝเรียนรู มีความอดทนและมีความสามารถในการคนควา
ขอมูลจากแหลงเรียนรูอ่ืนๆไดดวยตนเอง (=4.09) รองลงมามีจํานวน 2 ขอที่มีคาเฉลี่ยเทากันคือ
ผูเรียนสามารถสรุปสาระสําคัญจากบทเรียนที่เปนความรูและสามารถเชื่อมโยงความรูความเขาใจ
ได(=4.00) และผูเรียนมีศีลธรรม  คุณธรรม  จริยธรรม  จิตสาธารณะ คานิยมที่ถูกตอง จิตสํานึก
ที่ดีงามและสามารถปรับตัวกาวทันโลก (=4.00) และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ผูเรียนมีทักษะการ
คิดที่สามารถคิดวิเคราะห และแกปญหาจากบทเรียน ตลอดจนปญหาในชีวิตประจําวันไดดวย
ตนเอง (=3.09) สําหรับคณะกรรมการมีความคิดเห็นเก่ียวกับ สภาพการดําเนินงานตามกรอบ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองของโรงเรียนในดานพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (=3.79) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมาก 5 ขอและ
อยูในระดับปานกลาง 2ขอ ซึ่งขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ผูเรียนมีความสนใจใฝเรียนรู มีความอดทน
และมีความสามารถในการคนควาขอมูลจากแหลงเรียนรูอ่ืนๆไดดวยตนเอง (=4.17) รองลงมาคือ
ผูเรียนมีความสุขที่ไดรวมกิจกรรมการเรียนการสอนการทํางานเปนกลุม และคํานึงถึงประโยชน
สวนรวมกอนเสมอ (=3.93) และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ผูเรียนมีสุขภาพแข็งแรง บริโภคอาหาร
ที่ปลอดภัย สามารถดูแลสุขภาพของตัวเองได และไมมีพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ (=3.24) และ
ครูมีความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพการดําเนินงานตามกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ
ที่สองของโรงเรียน ในดานพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (=3.68)
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับเกือบทุกขอและอยูในระดับปานกลางเพียง 1ขอ ซึ่งขอที่
มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ผูเรียนมีสุขภาพแข็งแรง  บริโภคอาหารที่ปลอดภัยสามารถดูแลสุขภาพของ
ตัวเองได และไมมีพฤติกรรม  เสี่ยงตอสุขภาพ (=4.02) รองลงมาคือ ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน
เปนกลุมเปนทีม และสามารถปรับตัวทํางานรวมกับผูอ่ืนได (=3.80) และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ
ผูเรียนมีศีลธรรม  คุณธรรม  จริยธรรม  จิตสาธารณะคานิยมที่ถูกตอง จิตสํานึกที่ดีงามและ
สามารถปรับตัว กาวทันโลก (=3.46)
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ตาราง 11 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพการดําเนินงานตามแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552-2561) ตามทัศนะของ
ผูบริหารคณะกรรมการและครูโรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ดานพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม จําแนกตามบทบาทหนาท่ี

ผูบริหาร
(n = 11)

คณะกรรมการ
(n = 29)

ครู
(n = 65)ขอ ดานพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม

     
1 ครูมีจิตวิญญาณของความเปนครู มี

ความสามารถ และมีทักษะในการจัดการเรียนรูท่ี
เนนผูเรียนเปนสําคัญ

4.18 0.40 4.10 0.86 4.08 0.69

2 โรงเรียนมีมาตรการจูงใจใหครู คณาจารยและ
บุคลากรการศึกษาไดพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง
และมีความกาวหนาในหนาท่ีการงาน

3.82 0.87 3.38 0.73 3.25 0.87

3 โรงเรียนมีระบบคาตอบแทนใหครู  คณาจารย
และบุคลากรการศึกษา ท่ีเหมาะสมกับฐานะทาง
สังคม

3.73 0.47 3.38 0.78 2.78 1.02

4 โรงเรียนมีการสงเสริมใหครูและบุคลากรไดรับการ
พัฒนาตนเองโดยการศึกษา อบรม ประชุม
สัมมนา ศึกษาดูงานอยางตอเน่ือง

4.27 0.47 4.28 0.75 3.74 0.62

5 โรงเรียนมีการสงเสริมใหครูและบุคลากรมีความรู
ความสามารถเหมาะสมตรงตามสาขาวิชาท่ี
ตองการ และนํานวัตกรรมเทคโนโลยีใหมๆมาใช
ในการเรียนการสอน

4.45 0.52 4.31 0.66 4.03 0.47

6 โรงเรียนสงเสริมใหครูนําเสนอผลงานการเรียน
การสอน  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของและความรูท่ีเกิด
จากการพัฒนาตนเองเพ่ือการประเมินผลงานและ
ยกยองผลงานของครู

4.00 0.77 4.17 0.71 3.55 0.56

7 โรงเรียนมีระบบการประเมินผลงานครู โดยมุงเนน
พิจารณาจากคุณภาพท่ีเกิดขึ้นในตัวผูเรียน
มากกวาการเสนอเอกสารทางวิชาการ

3.18 1.33 3.00 1.13 3.22 0.86

8 โรงเรียนมีการสํารวจความตองการพัฒนาตนเอง
ของครู เพ่ือเปนขอมูลการพัฒนาบุคลากรอยาง
ตอเน่ือง

4.27 0.79 4.03 0.82 3.40 0.93
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ตาราง 11 (ตอ)

ผูบริหาร
(n = 11)

คณะกรรมการ
(n = 29)

ครู
(n = 65)ขอ ดานพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม

     
9 โรงเรียนมีการลดภาระงานอื่นท่ีไมจําเปนของครู

ลง เพ่ือใหครูไดมีเวลาทําหนาท่ีพัฒนาผูเรียน
อยางเต็มท่ี และมีโอกาสพัฒนาตนเองอยาง
ตอเน่ือง

2.18 0.87 2.14 0.58 2.75 0.95

10 โรงเรียนมีการกําหนดแผนอัตรากําลังของครูให
เพียงพอกับสาขาวิชาท่ีเปดสอน

3.82 1.08 3.72 0.92 3.03 1.02

รวม 3.79 0.49 3.65 0.39 3.38 0.50

จากตาราง 11 พบวา สภาพการดําเนินงานตามกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) ตามทัศนะของผูบริหาร คณะกรรมการ และครูโรงเรียนมัธยม
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อพิจารณาตามบทบาทหนาที่  พบวาผูบริหารมีความ
คิดเห็นเก่ียวกับสภาพการดําเนินงานตามกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองของ
โรงเรียน ในดานพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (=3.79) เมื่อพิจารณา
เปนรายขอพบวา อยูในระดับมาก 8 ขอ อยูในระดับปานกลาง 1 ขอและอยูในระดับนอย 1ขอ ซึ่งขอ
ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ โรงเรียนมีการสงเสริมใหครูและบุคลากรมีความรูความสามารถเหมาะสมตรง
ตามสาขาวิชาที่ตองการ และนํานวัตกรรมเทคโนโลยีใหมๆมาใชในการเรียนการสอน(=4.45)
รองลงมาคือ โรงเรียนมีการสํารวจความตองการพัฒนาตนเองของครู เพื่อเปนขอมูลการพัฒนา
บุคลากรอยางตอเนื่อง (=4.27) และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ โรงเรียนมีการลดภาระงานอ่ืนที่ไม
จําเปนของครูลง เพื่อใหครูไดมีเวลาทําหนาที่พัฒนาผูเรียนอยางเต็มที่ และมีโอกาสพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง (=2.18) ซึ่งมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับนอย สําหรับคณะกรรมการมีความ
คิดเห็น ในดานพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (=3.65) เมื่อพิจารณาเปน
รายขอพบวา อยูในระดับมาก 6 ขอ อยูในระดับปานกลาง 3 ขอและอยูในระดับนอย 1 ขอ ซึ่งขอที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุดคือ โรงเรียนมีการสงเสริมใหครูและบุคลากรมีความรูความสามารถเหมาะสมตรง
ตามสาขาวิชาที่ตองการ และนํานวัตกรรมเทคโนโลยีใหมๆมาใชในการเรียนการสอน(=4.31)
รองลงมาคือ โรงเรียนมีการสงเสริมใหครูและบุคลากรไดรับการพัฒนาตนเองโดยการศึกษา อบรม
ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงานอยางตอเนื่อง (=4.28) และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ โรงเรียนมีการลด
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ภาระงานอ่ืนที่ไมจําเปนของครูลง เพื่อใหครูไดมีเวลาทําหนาที่พัฒนาผูเรียนอยางเต็มที่ และมี
โอกาสพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง (=2.14) ซึ่งมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับนอย และครู
มีความคิดเห็นเก่ียวกับ สภาพการดําเนินงานตามกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่
สองของโรงเรียน ในดานพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (=3.38)
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมาก 4 ขอและอยูในระดับปานกลาง 6 ขอ ซึ่งขอที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุดคือ ครูมีจิตวิญญาณของความเปนครู มีความสามารถ และมีทักษะในการจัดการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (=4.08) รองลงมาคือ โรงเรียนมีการสงเสริมใหครูและบุคลากร
มีความรูความสามารถเหมาะสมตรงตามสาขาวิชาที่ตองการ และนํานวัตกรรมเทคโนโลยีใหมๆมา
ใชในการเรียนการสอน (=4.03) และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ โรงเรียนมีการลดภาระงานอ่ืนที่
ไมจําเปนของครูลง เพื่อใหครูไดมีเวลาทําหนาที่พัฒนาผูเรียนอยางเต็มที่ และมีโอกาสพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่อง (=2.75) ซึ่งมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับนอย

ตาราง 12 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพการดําเ นินงานตามแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552-2561) ตามทัศนะของ
ผูบริหารคณะกรรมการและครูโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ดานพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหม จําแนก
ตามบทบาทหนาท่ี

ผูบริหาร
(n = 11)

คณะกรรมการ
(n = 29)

ครู
(n = 65)ขอ ดานพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

และแหลงเรียนรูยุคใหม
     

1 โรงเรียนมีการจัดแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย เชน
หองสมุด  หองโสตทัศนูปกรณ  หองปฏิบัติการ
หรือแหลงประกอบการเรียนการสอนท่ีเอื้อตอการ
พัฒนาตนเองของนักเรียน

3.91 1.04 3.59 0.98 3.89 0.71

2 โรงเรียนมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือเอื้อตอการเรียนการสอนและการบริหาร
จัดการ

4.00 1.55 3.76 0.64 3.77 0.75

3 โรงเรียนมีการระดมทรัพยากรบุคคล  ภูมิปญญา
ทองถิ่น  ปราชญชาวบาน และผูทรงคุณวุฒิใน
ชุมชน ทองถิ่น เปนแหลงเรียนรูใหกับนักเรียน

2.64 0.50 2.21 0.62 2.75 0.97

รวม 3.52 0.96 3.18 0.59 3.47 0.63
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จากตาราง 12 พบวาสภาพการดําเนินงานตามกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) ตามทัศนะของผูบริหาร คณะกรรมการ และครูโรง เรียน
มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อพิจารณาตามบทบาทหนาที่ พบวาผูบริหารมี
ความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพการดําเนินงานตามกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
ของโรงเรียน ในดานพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหม โดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก (=3.52) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมาก 2 ขอและอยูในระดับปานกลาง 1
ขอ ซึ่งขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ โรงเรียนมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเอ้ือตอการเรียน
การสอนและการบริหารจัดการ (=4.00) และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือโรงเรียนมีการระดม
ทรัพยากรบุคคล ภูมิปญญาทองถ่ิน  ปราชญชาวบาน และผูทรงคุณวุฒิในชุมชน ทองถ่ิน เปนแหลง
เรียนรูใหกับนักเรียน (=2.64) สําหรับคณะกรรมการมีความคิดเห็นในดานพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหม โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (=3.18) เมื่อพิจารณา
เปนรายขอพบวา อยูในระดับมาก 2 ขอและอยูในระดับนอย 1 ขอ ซึ่งขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ
โรงเรียนมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเอ้ือตอการเรียนการสอนและการบริหาร
จัดการ (=3.76) และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือโรงเรียนมีการระดมทรัพยากรบุคคล ภูมิปญญา
ทองถ่ิน  ปราชญชาวบาน และผูทรงคุณวุฒิในชุมชน ทองถ่ิน เปนแหลงเรียนรูใหกับนักเรียน
(=2.21) ซึ่งมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับนอย และสําหรับครูมีความคิดเห็นในดานพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหม  โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (=3.47) เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมาก 2 ขอและอยูในระดับนอย 1 ขอ ซึ่งขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด
คือ โรงเรียนมีการจัดแหลงเรียนรูที่หลากหลาย เชน หองสมุด  หองโสตทัศนูปกรณ  หองปฏิบัติการ
หรือแหลงประกอบการเรียนการสอนที่เอ้ือตอการพัฒนาตนเองของนักเรียน (=3.89) และขอที่มี
คาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ โรงเรียนมีการระดมทรัพยากรบุคคล ภูมิปญญาทองถ่ิน  ปราชญชาวบาน และ
ผูทรงคุณวุฒิในชุมชน ทองถ่ิน เปนแหลงเรียนรูใหกับนักเรียน (=2.21) ซึ่งมีระดับความคิดเห็นอยู
ในระดับปานกลาง
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ตาราง 13 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพการดําเนินงานตามแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552-2561) ตามทัศนะของ
ผูบริหารคณะกรรมการและครูโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ดานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม จําแนกตามบทบาท
หนาท่ี

ผูบริหาร
(n = 11)

คณะกรรมการ
(n = 29)

ครู
(n = 65)ขอ ดานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม

     
1 โรงเรียนมีการจัดโครงสรางของหนาท่ีความ

รับผิดชอบไวอยางชัดเจนท้ังสวนบริหารระดับสูง
สวนบริหารระดับกลาง  สวนปฏิบัติงานหลัก
สวนชวยอํานวยการ  และสวนสนับสนุน

4.00 1.18 4.76 0.44 3.55 0.75

2 โรงเรียนมีการกระจายอํานาจ ความรับผิดชอบ
และการตัดสินใจใหแกบุคลากรตามบทบาท
หนาท่ี ไวเปนระบบท่ีชัดเจนและเปนธรรม

4.18 1.25 4.00 1.00 3.23 0.96

3 โรงเ รียนมีนโยบายให บุคลากรทุกคนยึดถือ
ปฏิบัติในกฎระเบียบขอบังคับ ภายใตกฎเดียวกัน
ท้ังองคกร

3.64 1.36 4.03 0.19 3.60 0.77

4 โรงเรียนสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากร ยึดมั่นและ
ปฏิบัติตนอยางถูกตองดีงามจนเปนนิสัย

4.36 1.21 3.62 1.42 3.63 0.84

5 โรงเรียนมีการปรับปรุงกลไกการทํางานใหมีความ
โปรงใส  โดยมีการเปดเผยขอมูลตอบุคลากรและ
สาธารณชน

4.18 1.40 4.69 0.47 3.12 1.02

6 โรงเรียนมีกลไกความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได
และใหอิสระในการตรวจสอบความถูกตองของ
ขอมูล

3.73 1.01 4.10 1.01 3.32 0.73

7 โรง เ รียนเปดโอกาสให บุคลากร ผูปกครอง
นักเรียน และชุมชน เขามามีสวนรวมในการจัด
การศึกษา จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา ตลอดจน
เสนอความคิดเห็นในการบริหารจัดการ

3.36 0.92 3.76 1.27 3.49 0.89



136

ตาราง 13 (ตอ)

ผูบริหาร
(n = 11)

คณะกรรมการ
(n = 29)

ครู
(n = 65)ขอ ดานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม

     
8 โรงเรียนสงเสริมใหบุคลากร ตระหนักและสํานึก

ในความรับผิดชอบตอสังคม ใสใจกับปญหาและ
กระตือรือรนในการแกปญหาตลอดจนเคารพใน
ความคิดเห็นท่ีแตกตาง

3.64 1.36 4.07 0.75 3.65 0.72

9 โรงเรียนมีการวางแผนเพ่ือจัดสรรงบประมาณ
และใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางคุมคา เพ่ือใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกสวนรวม

3.91 1.04 3.90 0.86 3.42 0.75

10 โรงเรียนมีระบบการติดตาม ควบคุม ตรวจสอบ
และประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลและมี
การเปดเผยขอมูล

2.82 1.25 3.41 0.87 3.11 0.85

รวม 3.78 1.11 4.03 0.41 3.41 0.59

จากตาราง 13 พบวาสภาพการดําเนินงานตามกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) ตามทัศนะของผูบริหาร คณะกรรมการ และครูโรงเรียน
มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อพิจารณาตามบทบาทหนาที่ พบวาผูบริหารมี
ความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพการดําเนินงานตามกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
ของโรงเรียน ในดานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (=3.78)
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมาก 8 ขอและอยูในระดับปานกลาง 2 ขอ ซึ่งขอที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุดคือ โรงเรียนสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากร ยึดมั่นและปฏิบัติตนอยางถูกตองดีงามจน
เปนนิสัย (=4.36) รองลงมามีคาเฉลี่ยเทากัน 2 ขอคือ โรงเรียนมีการกระจายอํานาจ ความ
รับผิดชอบ และการตัดสินใจใหแกบุคลากรตามบทบาทหนาที่ ไวเปนระบบที่ชัดเจนและเปนธรรม
(=4.18) และโรงเรียนมีการปรับปรุงกลไกการทํางานใหมีความโปรงใส  โดยมีการเปดเผยขอมูล
ตอบุคลากรและสาธารณชน (=4.18) และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ โรงเรียนมีระบบการติดตาม
ควบคุม ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลและมีการเปดเผยขอมูล (=2.82) ซึ่ง
มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง สําหรับคณะกรรมการพบวา มีความคิดเห็น ในดาน
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (=4.03) เมื่อพิจารณาเปน
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รายขอพบวา อยูในระดับมาก 9 ขอและอยูในระดับปานกลาง 1 ขอ ซึ่งขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ
โรงเรียนมีการจัดโครงสรางของหนาที่ความรับผิดชอบไวอยางชัดเจนทั้งสวนบริหารระดับสูง  สวน
บริหารระดับกลาง  สวนปฏิบัติงานหลัก  สวนชวยอํานวยการ  และสวนสนับสนุน  (=4.76)
รองลงมาคือ โรงเรียนมีการปรับปรุงกลไกการทํางานใหมีความโปรงใส  โดยมีการเปดเผยขอมูลตอ
บุคลากรและสาธารณชน (=4.69) และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ คือ โรงเรียนมีระบบการติดตาม
ควบคุม ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลและมีการเปดเผยขอมูล (=3.41) ซึ่ง
มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง และสําหรับครูพบวา มีความคิดเห็น ในดานพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการใหม โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (=3.11) เมื่อพิจารณาเปนราย
ขอพบวา อยูในระดับมาก 4 ขอและอยูในระดับปานกลาง 6 ขอ ซึ่งขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ โรงเรียน
สงเสริมใหบุคลากร ตระหนักและสํานึกในความรับผิดชอบตอสังคม ใสใจกับปญหาและ
กระตือรือรนในการแกปญหาตลอดจนเคารพในความคิดเห็นที่แตกตาง  (=3.65) รองลงมาคือ
โรงเรียนสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากร ยึดมั่นและปฏิบัติตนอยางถูกตองดีงามจนเปนนิสัย
(=3.63) และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ คือ โรงเรียนมีระบบการติดตาม ควบคุม ตรวจสอบและ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลและมีการเปดเผยขอมูล (=3.11)

ตาราง 14 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพการดําเนินงานตามแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง(พ.ศ.2552-2561) ตามทัศนะของ
ผูบริหารคณะกรรมการและครูโรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา โดยภาพรวม จําแนกตามวุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี
(n = 51)

สูงกวา
ปริญญาตรี

(n = 54)
ดาน

สภาพการดําเนินงานตามกรอบแนวทาง
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง

(พ.ศ.2552-2561)
   

1 พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม 3.62 0.49 3.84 0.30
2 พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม 3.30 0.42 3.69 0.49
3 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหม 3.31 0.58 3.48 0.74
4 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม 3.39 0.48 3.84 0.76

รวม 3.41 0.36 3.71 0.47
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จากตาราง 14 สภาพการดําเนินงานตามกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่
สอง (พ.ศ.2552-2561) ของโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อพิจารณา
ตามวุฒิการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีมีความคิดเห็น
เก่ียวกับสภาพการดําเนินงานของโรงเรียนอยูในระดับปานกลางเกือบทุกดาน ซึ่งดานที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุดคือ ดานพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม (=3.62) รองลงมาคือ ดานพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการใหม (=3.39) และดานที่มีคาเฉลี่ยนอยสุดคือ ดานพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม
(=3.30)  และสําหรับผูตอบแบบสอบถามที่มีวุฒิการศึกษาที่สูงกวาปริญญาตรีมีความคิดเห็น
เก่ียวกับสภาพการดําเนินงานของโรงเรียนอยูในระดับมากเกือบทุกดาน ซึ่งดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดมี
คาเฉลี่ยที่เทากันอยู 2 ดานคือ ดานพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหมและพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการใหม (=3.84) และดานมีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ดานพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลง
เรียนรูยุคใหม (=3.48)

ตาราง 15 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพการดําเนินงานตามแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552-2561) ตามทัศนะของ
ผูบริหารคณะกรรมการและครูโรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ดานพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม จําแนกตามวุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี
(n = 51)

สูงกวา
ปริญญาตรี

(n = 54)
ขอ ดานพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม

   
1 ผูเรียนมีความสนใจใฝเรียนรู  มีความอดทนและมีความสามารถใน

การคนควาขอมูลจากแหลงเรียนรูอื่นๆไดดวยตนเอง
3.73 0.78 3.94 0.63

2 ผูเรียนสามารถสรุปสาระสําคัญจากบทเรียนท่ีเปนความรูและ
สามารถเชื่อมโยงความรูความเขาใจได

3.65 0.59 3.78 0.57

3 ผูเรียนมีทักษะการคิดท่ีสามารถคิดวิเคราะห และแกปญหาจาก
บทเรียน ตลอดจนปญหาในชีวิตประจําวันไดดวยตนเอง

3.39 0.72 3.50 0.69

4 ผูเรียนมีทักษะในการทํางานเปนกลุม เปนทีม และสามารถปรับตัว
ทํางานรวมกับผูอื่นได

3.73 0.75 3.85 0.81

5 ผูเรียนมีศีลธรรม  คุณธรรม  จริยธรรม  จิตสาธารณะ   คานิยมท่ี
ถูกตอง จิตสํานึกท่ีดีงามและสามารถปรับตัวกาวทันโลก

3.43 0.70 3.80 0.53



139

ตาราง 15 (ตอ)

ปริญญาตรี
(n = 51)

สูงกวา
ปริญญาตรี

(n = 54)
ขอ ดานพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม

   
6 ผูเรียนมีความสุขท่ีไดรวมกิจกรรมการเรียนการสอน  การทํางาน

เปนกลุม และคํานึงถึงประโยชนสวนรวมกอนเสมอ
3.61 0.85 3.87 0.65

7 ผูเรียนมีสุขภาพแข็งแรง  บริโภคอาหารท่ีปลอดภัย  สามารถดูแล
สุขภาพของตัวเองได และไมมีพฤติกรรมเส่ียงตอสุขภาพ

3.78 1.08 3.76 0.87

รวม 3.62 0.49 3.84 0.30

จากตาราง 15 พบวาสภาพการดําเนินงานตามกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) ตามทัศนะของผูบริหาร คณะกรรมการ และครูโรงเรียนมัธยม
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อพิจารณาตามวุฒิการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม
พบวาผูตอบแบบสอบถามที่มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีมีความคิดเห็น ในดานพัฒนา
คุณภาพคนไทยยุคใหม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (=3.62) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยู
ในระดับมาก 5 ขอและอยูในระดับปานกลาง 2 ขอ ซึ่งขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ผูเรียนมีสุขภาพ
แข็งแรง บริโภคอาหารที่ปลอดภัย สามารถดูแลสุขภาพของตัวเองได และไมมีพฤติกรรมเสี่ยงตอ
สุขภาพ (=3.78) รองลงมามีคาเฉลี่ยที่เทากัน 2 ขอคือ ผูเรียนมีความสนใจใฝเรียนรู  มีความ
อดทนและมีความสามารถในการคนควาขอมูลจากแหลงเรียนรูอ่ืนๆไดดวยตนเอง  และผูเรียนมี
ทักษะในการทํางานเปนกลุม เปนทีม และสามารถปรับตัวทํางานรวมกับผูอ่ืนได (=3.73) และขอ
ที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ผูเรียนมีทักษะการคิดที่สามารถคิดวิเคราะห และแกปญหาจากบทเรียน
ตลอดจนปญหาในชีวิตประจําวันไดดวยตนเอง (=3.39) และสําหรับผูตอบแบบสอบถามที่มีวุฒิ
การศึกษาที่สูงกวาปริญญาตรีมีความคิดเห็นในดานพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม โดยภาพรวมอยู
ในระดับมาก (=3.84) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ ซึ่งขอที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุดคือ ผูเรียนมีความสนใจใฝเรียนรู  มีความอดทนและมีความสามารถในการคนควาขอมูลจาก
แหลงเรียนรูอ่ืนๆไดดวยตนเอง (=3.94) รองลงมาคือ ผูเรียนมีความสุขที่ไดรวมกิจกรรมการเรียน
การสอน  การทํางานเปนกลุม และคํานึงถึงประโยชนสวนรวมกอนเสมอ (=3.94) และขอที่มี
คาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ผู เรียนมีทักษะการคิดที่สามารถคิดวิเคราะห และแกปญหาจากบทเรียน
ตลอดจนปญหาในชีวิตประจําวันไดดวยตนเอง (=3.50)
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ตาราง 16 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพการดําเนินงานตามแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552-2561) ตามทัศนะของ
ผูบริหารคณะกรรมการและครูโรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ดานพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม จําแนกตามวุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี
(n = 51)

สูงกวา
ปริญญาตรี

(n = 54)
ขอ ดานพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม

   
1 ครูมีจิตวิญญาณของความเปนครู มีความสามารถ และมีทักษะใน

การจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ
3.96 0.75 4.22 0.66

2 โรงเรียนมีมาตรการจูงใจใหครู คณาจารยและบุคลากรการศึกษาได
พัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง และมีความกาวหนาในหนาท่ีการงาน

3.18 0.87 3.50 0.80

3 โรงเรียนมีระบบคาตอบแทนใหครู  คณาจารยและบุคลากร
การศึกษา ท่ีเหมาะสมกับฐานะทางสังคม

2.65 0.93 3.43 0.86

4 โรงเรียนมีการสงเสริมใหครูและบุคลากรไดรับการพัฒนาตนเองโดย
การศึกษา อบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงานอยางตอเน่ือง

3.78 0.50 4.09 0.81

5 โรงเรียนมีการสงเสริมใหครูและบุคลากรมีความรูความสามารถ
เหมาะสมตรงตามสาขาวิชาท่ีตองการ และนํานวัตกรรมเทคโนโลยี
ใหมๆมาใชในการเรียนการสอน

3.94 0.42 4.35 0.59

6 โรงเรียนสงเสริมใหครูนําเสนอผลงานการเรียนการสอน  งานวิจัยท่ี
เกี่ยวของและความรูท่ีเกิดจากการพัฒนาตนเองเพ่ือการประเมินผล
งานและยกยองผลงานของครู

3.41 0.57 4.11 0.60

7 โรงเรียนมีระบบการประเมินผลงานครู โดยมุงเนนพิจารณาจาก
คุณภาพท่ีเกิดขึ้นในตัวผูเรียนมากกวาการเสนอเอกสารทางวิชาการ

2.98 0.91 3.31 1.04

8 โรงเรียนมีการสํารวจความตองการพัฒนาตนเองของครู เพ่ือเปน
ขอมูลการพัฒนาบุคลากรอยางตอเน่ือง

3.39 0.94 3.93 0.89

9 โรงเรียนมีการลดภาระงานอื่นท่ีไมจําเปนของครูลง เพ่ือใหครูไดมี
เวลาทําหนาท่ีพัฒนาผูเรียนอยางเต็มท่ี และมีโอกาสพัฒนาตนเอง
อยางตอเน่ือง

2.57 0.92 2.48 0.88

10 โรงเรียนมีการกําหนดแผนอัตรากําลังของครูใหเ พียงพอ กับ
สาขาวิชาท่ีเปดสอน

3.16 0.99 3.44 1.09

รวม 3.30 0.42 3.69 0.49



141

จากตาราง 16 พบวาสภาพการดําเนินงานตามกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) ตามทัศนะของผูบริหาร คณะกรรมการ และครูโรงเรียนมัธยม
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อพิจารณาตามวุฒิการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม
พบวาผูตอบแบบสอบถามที่มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีมีความคิดเห็น ในดานพัฒนา
คุณภาพครูไทยยุคใหม โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (=3.30) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา อยูในระดับมาก 3 ขอและอยูในระดับปานกลาง 7 ขอ ซึ่งขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ครูมีจิต
วิญญาณของความเปนครู มีความสามารถ และมีทักษะในการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
(=3.96) รองลงมาคือ โรงเรียนมีการสงเสริมใหครูและบุคลากรมีความรูความสามารถเหมาะสม
ตรงตามสาขาวิชาที่ตองการ และนํานวัตกรรมเทคโนโลยีใหมๆมาใชในการเรียนการสอน (=3.94)
และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ โรงเรียนมีการลดภาระงานอ่ืนที่ไมจําเปนของครูลง เพื่อใหครูไดมีเวลา
ทําหนาที่พัฒนาผูเรียนอยางเต็มที่ และมีโอกาสพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง (=2.57) และสําหรับ
ผูตอบแบบสอบถามที่มีวุฒิการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีมีความคิดเห็นในดานพัฒนาคุณภาพครู
ยุคใหม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (=3.69) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมาก 6
ขอ อยูในระดับปานกลาง 3 ขอและอยูในระดับนอย 1ขอ ซึ่งขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ โรงเรียนมีการ
สงเสริมใหครูและบุคลากรมีความรูความสามารถเหมาะสมตรงตามสาขาวิชาที่ตองการ และนํา
นวัตกรรมเทคโนโลยีใหมๆมาใชในการเรียนการสอน (=4.35) รองลงมาคือ ครูมีจิตวิญญาณของ
ความเปนครู มีความสามารถ และมีทักษะในการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (=4.22)
และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ โรงเรียนมีการลดภาระงานอ่ืนที่ไมจําเปนของครูลง เพื่อใหครูไดมีเวลา
ทําหนาที่พัฒนาผูเรียนอยางเต็มที่ และมีโอกาสพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง (=2.48)
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ตาราง 17 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพการดําเนินงานตามแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552-2561) ตามทัศนะของ
ผูบริหารคณะกรรมการและครูโรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ดานพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหม จําแนก
ตามวุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี
(n = 51)

สูงกวา
ปริญญาตรี

(n = 54)
ขอ ดานพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหม

   
1 โรงเรียนมีการจัดแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย เชน หองสมุด  หอง

โสตทัศนูปกรณ  หองปฏิบัติการ หรือแหลงประกอบการเรียนการ
สอนท่ีเอื้อตอการพัฒนาตนเองของนักเรียน

3.80 0.69 3.81 0.95

2 โรงเรียนมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเอื้อตอการ
เรียนการสอนและการบริหารจัดการ

3.59 0.64 3.98 0.94

3 โรงเรียนมีการระดมทรัพยากรบุคคล  ภูมิปญญาทองถิ่น  ปราชญ
ชาวบาน และผูทรงคุณวุฒิในชุมชน ทองถิ่น เปนแหลงเรียนรูใหกับ
นักเรียน

2.55 0.97 2.63 0.78

รวม 3.31 0.58 3.48 0.74

จากตาราง 17 พบวาสภาพการดําเนินงานตามกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) ตามทัศนะของผูบริหาร คณะกรรมการ และครูโรง เรียน
มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อพิจารณาตามวุฒิการศึกษาของผูตอบ
แบบสอบถาม พบวาผูตอบแบบสอบถามที่มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีมีความคิดเห็น ใน
ดานพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหม โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง
(=3.31) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมาก 2 ขอและอยูในระดับปานกลาง 1 ขอ ซึ่ง
ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ โรงเรียนมีการจัดแหลง เรียนรูที่หลากหลาย เช นหองสมุดหอง
โสตทัศนูปกรณ  หองปฏิบัติการ หรือแหลงประกอบการเรียนการสอนที่เอ้ือตอการพัฒนาตนเอง
ของนักเรียน (=3.80) และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ โรงเรียนมีการระดมทรัพยากรบุคคล
ภูมิปญญาทองถ่ิน  ปราชญชาวบาน และผูทรงคุณวุฒิในชุมชน ทองถ่ิน เปนแหลงเรียนรูใหกับ
นักเรียน (=2.55) และสําหรับผูตอบแบบสอบถามที่มีวุฒิการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีมีความ
คิดเห็นในดานพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหม โดยภาพรวมอยูในระดับปาน
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กลาง (=3.48) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมาก 2 ขอ และอยูในระดับปานกลาง
1 ขอ ซึ่งขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ โรงเรียนมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเอ้ือตอการ
เรียนการสอนและการบริหารจัดการ (=3.98) และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ โรงเรียนมีการ
ระดมทรัพยากรบุคคล  ภูมิปญญาทองถ่ิน  ปราชญชาวบาน และผูทรงคุณวุฒิในชุมชน ทองถ่ิน
เปนแหลงเรียนรูใหกับนักเรียน (=2.63)

ตาราง 18 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพการดําเนินงานตามแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552-2561) ตามทัศนะของ
ผูบริหารคณะกรรมการและครูโรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ดานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม จําแนกตามวุฒิ
การศึกษา

ปริญญาตรี
(n = 51)

สูงกวา
ปริญญาตรี

(n = 54)
ขอ ดานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม

   
1 โรงเรียนมีการจัดโครงสรางของหนาท่ีความรับผิดชอบไวอยาง

ชัดเจนท้ังสวนบริหารระดับสูง  สวนบริหารระดับกลาง  สวน
ปฏิบัติงานหลัก  สวนชวยอํานวยการ  และสวนสนับสนุน

3.69 0.76 4.17 0.97

2 โรงเรียนมีการกระจายอํานาจ ความรับผิดชอบ และการตัดสินใจ
ใหแกบุคลากรตามบทบาทหนาท่ี ไวเปนระบบท่ีชัดเจนและเปน
ธรรม

3.18 1.01 3.89 1.02

3 โรงเรียนมีนโยบายใหบุคลากรทุกคนยึดถือ ปฏิบัติในกฎระเบียบ
ขอบังคับ ภายใตกฎเดียวกันท้ังองคกร

3.63 0.69 3.81 0.83

4 โรงเรียนสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากร ยึดมั่นและปฏิบัติตนอยาง
ถูกตองดีงามจนเปนนิสัย

3.73 0.85 3.69 1.27

5 โรงเรียนมีการปรับปรุงกลไกการทํางานใหมีความโปรงใส  โดยมี
การเปดเผยขอมูลตอบุคลากรและสาธารณชน

3.22 1.08 4.09 1.12

6 โรงเรียนมีกลไกความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบไดและใหอิสระในการ
ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล

3.27 0.80 3.87 0.91

7 โรงเรียนเปดโอกาสใหบุคลากร ผูปกครอง นักเรียน และชุมชน เขา
มามีสวนรวมในการจัดการศึกษา จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
ตลอดจนเสนอความคิดเห็นในการบริหารจัดการ

3.20 1.00 3.89 0.90
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ตาราง 18 (ตอ)

ปริญญาตรี
(n = 51)

สูงกวา
ปริญญาตรี

(n = 54)
ขอ ดานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม

   
8 โรงเรียนสงเสริมใหบุคลากร ตระหนักและสํานึกในความรับผิดชอบ

ตอสังคม ใสใจกับปญหาและกระตือรือรนในการแกปญหา
ตลอดจนเคารพในความคิดเห็นท่ีแตกตาง

3.69 0.62 3.83 0.99

9 โรงเรียนมีการวางแผนเพ่ือจัดสรรงบประมาณและใชทรัพยากรท่ีมี
อยูอยางคุมคา เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม

3.45 0.70 3.74 0.94

10 โรงเรียนมีระบบการติดตาม ควบคุม ตรวจสอบและประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลและมีการเปดเผยขอมูล

2.90 0.85 3.41 0.90

รวม 3.39 0.48 3.84 0.76

จากตาราง 18 พบวาสภาพการดําเนินงานตามกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) ตามทัศนะของผูบริหาร คณะกรรมการ และครูโรงเรียนมัธยม
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อพิจารณาตามวุฒิการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม
พบวาผูตอบแบบสอบถามที่มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีมีความคิดเห็น ในดานพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการใหม โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (=3.39) เมื่อพิจารณาเปนราย
ขอพบวา อยูในระดับปานกลาง 6 ขอและอยูในระดับมาก 4 ขอ ซึ่งขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ โรงเรียน
สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากร ยึดมั่นและปฏิบัติตนอยางถูกตองดีงามจนเปนนิสัย  (=3.73)
รองลงมามีคาเฉลี่ยที่เทากัน 2 ขอคือ โรงเรียนมีการจัดโครงสรางของหนาที่ความรับผิดชอบไวอยาง
ชัดเจนทั้งสวนบริหารระดับสูง  สวนบริหารระดับกลาง  สวนปฏิบัติงานหลัก  สวนชวยอํานวยการ
และสวนสนับสนุน และโรงเรียนสงเสริมใหบุคลากร ตระหนักและสํานึกในความรับผิดชอบตอสังคม
ใสใจกับปญหาและกระตือรือรนในการแกปญหาตลอดจนเคารพในความคิดเห็นที่แตกตาง
(=3.69) และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ โรงเรียนมีระบบการติดตาม ควบคุม ตรวจสอบและประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลและมีการเปดเผยขอมูล (=2.90) และสําหรับผูตอบแบบสอบถามที่
มีวุฒิการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีมีความคิดเห็นในดานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก (=3.84) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมาก 9 ขอและอยูใน
ระดับปานกลาง 1ขอ ซึ่งขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ โรงเรียนมีการจัดโครงสรางของหนาที่ความ
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รับผิดชอบไวอยางชัดเจนทั้งสวนบริหารระดับสูง  สวนบริหารระดับกลาง  สวนปฏิบัติงานหลัก
สวนชวยอํานวยการ  และสวนสนับสนุน (=4.17) รองลงมาคือ โรงเรียนมีการปรับปรุงกลไกการ
ทํางานใหมีความโปรงใส  โดยมีการเปดเผยขอมูลตอบุคลากรและสาธารณชน (=4.09) และขอที่
มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือโรงเรียนมีระบบการติดตาม ควบคุม ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลและมีการเปดเผยขอมูล (=3.41)

ตาราง 19 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพการดําเนินงานตามแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552-2561) ตามทัศนะของ
ผูบริหารคณะกรรมการและครูโรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา โดยภาพรวม จําแนกตามประสบการณการปฏิบัติงาน

นอยกวา 5 ป
(n = 28)

5 – 10 ป
(n = 20)

มากกวา 10 ป
(n = 57)ดาน

สภาพการดําเนินงานตามกรอบแนวทาง
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง

(พ.ศ.2552-2561)      
1 พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม 3.52 0.54 3.84 0.27 3.80 0.35
2 พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม 3.28 0.44 3.65 0.58 3.55 0.46
3 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุค

ใหม
3.27 0.62 3.77 0.48 3.33 0.71

4 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม 3.41 0.52 3.78 0.64 3.67 0.73
รวม 3.37 0.40 3.76 0.41 3.59 0.44

จากตาราง 19 สภาพการดําเนินงานตามกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ
ที่สอง (พ.ศ.2552-2561) ของโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อพิจารณา
ตามประสบการณการปฏิบัติงาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณการปฏิบัติงานนอย
กวา 5 ปมีความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพการดําเนินงานของโรงเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับปาน
กลาง(=3.37) ซึ่งดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม (=3.52)
รองลงมาคือ ดานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม (=3.41) และดานที่มีคาเฉลี่ยนอยสุดคือ
ดานพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลง เ รียนรู ยุคใหม (=3.27) และสําหรับผูตอบ
แบบสอบถามที่มีประสบการณการปฏิบัติงานอยูระหวาง 5 -10 ปมีความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพการ
ดําเนินงานของโรงเรียน โดยภาพอยูในระดับมาก (=3.76) ซึ่งดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ
ดานพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม (=3.84) รองลงมาคือ ดานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
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ใหม (=3.78) และดานมีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ดานพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม (=3.65) และสําหรับ
ผูตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณการปฏิบัติงานมากกวา 10 ปนั้นมีความคิดเห็นเก่ียวกับ
สภาพการดําเนินงานของโรงเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (=3.59) ซึ่งดานที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุดคือ ดานพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม (=3.80) รองลงมาคือ ดานพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการใหม (=3.67) และดานที่มีคาเฉลี่ยนอยสุดคือ ดานพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
และแหลงเรียนรูยุคใหม (=3.33)

ตาราง 20 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพการดําเนินงานตามแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552-2561) ตามทัศนะของ
ผูบริหารคณะกรรมการและครูโรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ดานพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหมจําแนกตามประสบการณการ
ปฏิบัติงาน

นอยกวา 5 ป
(n = 28)

5 – 10 ป
(n = 20)

มากกวา 10 ป
(n = 57)ขอ ดานพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม

     
1 ผูเรียนมีความสนใจใฝเรียนรู  มีความอดทนและมี

ความสามารถในการคนควาขอมูลจากแหลง
เรียนรูอื่นๆไดดวยตนเอง

3.50 0.88 3.75 0.55 4.04 0.60

2 ผูเรียนสามารถสรุปสาระสําคัญจากบทเรียนท่ี
เปนความรูและสามารถเชื่อมโยงความรูความ
เขาใจได

3.46 0.51 3.70 0.49 3.84 0.62

3 ผูเรียนมีทักษะการคิดท่ีสามารถคิดวิเคราะห และ
แกปญหาจากบทเ รียน ตลอดจนปญหาใน
ชีวิตประจําวันไดดวยตนเอง

3.39 0.79 3.55 0.51 3.44 0.73

4 ผูเรียนมีทักษะในการทํางานเปนกลุม เปนทีม
และสามารถปรับตัวทํางานรวมกับผูอื่นได

3.46 0.84 4.15 0.49 3.82 0.78

5 ผู เ รียนมีศีลธรรม  คุณธรรม  จริยธรรม  จิต
สาธารณะ   คานิยมท่ีถูกตอง จิตสํานึกท่ีดีงาม
และสามารถปรับตัวกาวทันโลก

3.32 0.72 3.65 0.49 3.75 0.61

6 ผูเรียนมีความสุขท่ีไดรวมกิจกรรมการเรียนการ
สอน  การทํางานเปนกลุม และคํานึงถึงประโยชน
สวนรวมกอนเสมอ

3.46 0.96 3.85 0.49 3.84 0.70
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ตาราง 20 (ตอ)

นอยกวา 5 ป
(n = 28)

5 – 10 ป
(n = 20)

มากกวา 10 ป
(n = 57)ขอ ดานพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม

     
7 ผู เ รียนมี สุขภาพแข็ งแรง   บ ริ โภคอาหาร ท่ี

ปลอดภัย  สามารถดูแลสุขภาพของตัวเองได และ
ไมมีพฤติกรรมเส่ียงตอสุขภาพ

4.00 1.09 4.20 0.77 3.51 0.91

รวม 3.52 0.54 3.84 0.27 3.80 0.41

จากตาราง 20 สภาพการดําเนินงานตามกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ
ที่สอง (พ.ศ.2552-2561) ของโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อพิจารณา
ตามประสบการณการปฏิบัติงาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณการปฏิบัติงานนอย
กวา 5 ปมีความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพการดําเนินงานของโรงเรียน ในดานพัฒนาคุณภาพคนไทย
ยุคใหม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (=3.52) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมาก
2 ขอและอยูในระดับปานกลาง 5 ขอ ซึ่งขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ผูเรียนมีสุขภาพแข็งแรง  บริโภค
อาหารที่ปลอดภัย  สามารถดูแลสุขภาพของตัวเองได และไมมีพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ
(=4.00) รองลงมาคือ ผูเรียนมีความสนใจใฝเรียนรู  มีความอดทนและมีความสามารถในการ
คนควาขอมูลจากแหลงเรียนรูอ่ืนๆไดดวยตนเอง  (=3.50) และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ผูเรียนมี
ศีลธรรม  คุณธรรม  จริยธรรม  จิตสาธารณะ   คานิยมที่ถูกตอง จิตสํานึกที่ดีงามแล ะสามารถ
ปรับตัวกาวทันโลก (=3.32)  สําหรับผูตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณการปฏิบัติงานอยู
ระหวาง 5 – 10 ปมีความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพการดําเนินงานของโรงเรียน ในดานพัฒนาคุณภาพ
คนไทยยุคใหม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (=3.84) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับ
มากทุกขอ ซึ่งขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ผูเรียนมีสุขภาพแข็งแรง  บริโภคอาหารที่ปลอดภัย  สามารถ
ดูแลสุขภาพของตัวเองได และไมมีพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ (=4.20) รองลงมาคือ ผูเรียน
มีทักษะในการทํางานเปนกลุม เปนทีม และสามารถปรับตัวทํางานรวมกับผูอ่ืนได (=4.15) และ
ขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ผูเรียนมีทักษะการคิดที่สามารถคิดวิเคราะห และแกปญหาจากบทเรียน
ตลอดจนปญหาในชีวิตประจําวันไดดวยตนเอง (=3.55) และสําหรับผูตอบแบบสอบถามที่มี
ประสบการณการปฏิบัติงานมากกวา 10 ปมีความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพการดําเนินงานของ
โรงเรียน ในดานพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (=3.80) เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมาก 6 ขอและอยูในระดับปานกลาง 1 ขอ ซึ่งขอที่มีคาเฉลี่ย
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สูงสุดคือ ผูเรียนมีความสนใจใฝเรียนรู  มีความอดทนและมีความสามารถในการคนควาขอมูลจาก
แหลงเรียนรูอ่ืนๆไดดวยตนเอง (=4.04) รองลงมามีคาเฉลี่ยที่เทากัน 2 ขอคือ ผูเรียนสามารถสรุป
สาระสําคัญจากบทเรียนที่เปนความรูและสามารถเชื่อมโยงความรูความเขาใจได  และผูเรียนมี
ความสุขที่ไดรวมกิจกรรมการเรียนการสอน  การทํางานเปนกลุม และคํานึงถึงประโยชนสวนรวม
กอนเสมอ (=3.84)

ตาราง 21 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพการดําเนินงานตามแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552-2561) ตามทัศนะของ
ผูบริหารคณะกรรมการและครูโรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ดานพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม จําแนกตามประสบการณการ
ปฏิบัติงาน

นอยกวา 5 ป
(n = 28)

5 – 10 ป
(n = 20)

มากกวา 10 ป
(n = 57)ขอ ดานพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม

     
1 ค รู มี จิ ต วิ ญ ญ า ณ ข อ ง ค ว า ม เ ป น ค รู  มี

ความสามารถ และมีทักษะในการจัดการเรียนรูท่ี
เนนผูเรียนเปนสําคัญ

3.93 0.81 4.25 0.64 4.12 0.68

2 โรงเรียนมีมาตรการจูงใจใหครู คณาจารยและ
บุคลากรการศึกษาไดพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง
และมีความกาวหนาในหนาท่ีการงาน

3.18 0.98 3.35 0.88 3.42 0.75

3 โรงเรียนมีระบบคาตอบแทนใหครู  คณาจารย
และบุคลากรการศึกษา ท่ีเหมาะสมกับฐานะทาง
สังคม

2.71 1.01 3.10 0.97 3.19 0.93

4 โรงเรียนมีการสงเสริมใหครูและบุคลากรไดรับการ
พัฒนาตนเองโดยการศึกษา อบรม ประชุม
สัมมนา ศึกษาดูงานอยางตอเน่ือง

3.68 0.48 3.75 0.91 4.14 0.64

5 โรงเรียนมีการสงเสริมใหครูและบุคลากรมีความรู
ความสามารถเหมาะสมตรงตามสาขาวิชาท่ี
ตองการ และนํานวัตกรรมเทคโนโลยีใหมๆมาใช
ในการเรียนการสอน

3.93 0.38 4.20 0.62 4.25 0.58
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ตาราง 21 (ตอ)

นอยกวา 5 ป
(n = 28)

5 – 10 ป
(n = 20)

มากกวา 10 ป
(n = 57)ขอ ดานพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม

     
6 โรงเรียนสงเสริมใหครูนําเสนอผลงานการเรียน

การสอน  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของและความรูท่ีเกิด
จากการพัฒนาตนเองเพ่ือการประเมินผลงานและ
ยกยองผลงานของครู

3.25 0.52 3.95 0.39 3.96 0.71

7 โรงเรียนมีระบบการประเมินผลงานครู โดยมุงเนน
พิจารณาจากคุณภาพท่ีเกิดขึ้นในตัวผู เ รียน
มากกวาการเสนอเอกสารทางวิชาการ

3.07 0.77 3.35 0.88 3.12 1.12

8 โรงเรียนมีการสํารวจความตองการพัฒนาตนเอง
ของครู เพ่ือเปนขอมูลการพัฒนาบุคลากรอยาง
ตอเน่ือง

3.36 0.99 3.75 0.72 3.79 0.98

9 โรงเรียนมีการลดภาระงานอื่นท่ีไมจําเปนของครู
ลง เพ่ือใหครูไดมีเวลาทําหนาท่ีพัฒนาผูเรียน
อยางเต็มท่ี และมีโอกาสพัฒนาตนเองอยาง
ตอเน่ือง

2.86 0.89 3.15 0.93 2.14 0.69

10 โรงเรียนมีการกําหนดแผนอัตรากําลังของครูให
เพียงพอกับสาขาวิชาท่ีเปดสอน

2.86 0.89 3.65 0.93 3.40 1.10

รวม 3.28 0.44 3.65 0.58 3.55 0.46

จากตาราง 21 สภาพการดําเนินงานตามกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ
ที่สอง (พ.ศ.2552-2561) ของโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อพิจารณา
ตามประสบการณการปฏิบัติงาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณการปฏิบัติงาน
นอยกวา 5 ปมีความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพการดําเนินงานของโรงเรียน ในดานพัฒนาคุณภาพ
ครูยุคใหม โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (=3.28) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูใน
ระดับปานกลาง 7 ขอและอยูในระดับมาก 3 ขอ ซึ่งขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดมี 2 ขอที่เทากันคือ ครูมี
จิตวิญญาณของความเปนครู มีความสามารถ และมีทักษะในการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ และโรงเรียนมีการสงเสริมใหครูและบุคลากรไดรับการพัฒนาตนเองโดยการศึกษา อบรม
ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงานอยางตอเนื่อง (=3.93) รองลงมาคือ โรงเรียนมีการสํารวจความ
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ตองการพัฒนาตนเองของครู เพื่อเปนขอมูลการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง  (=3.36) และขอ
ที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ โรงเรียนมีระบบคาตอบแทนใหครู  คณาจารยและบุคลากรการศึกษา
ที่ เหมาะสมกับฐานะทางสังคม (=2.71) สําหรับผูตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณ
การปฏิบัติงานอยูระหวาง 5 – 10 ปมีความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพการดําเนินงานของโรงเรียน ใน
ดานพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (=3.65) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา อยูในระดับมาก 6 ขอและอยูในระดับปานกลาง 4 ขอ ซึ่งขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ครูมี
จิตวิญญาณของความเปนครู มีความสามารถ และมีทักษะในการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ (=4.25)  รองลงมาคือ โรงเรียนมีการสงเสริมใหครูและบุคลากรไดรับการพัฒนาตนเอง
โดยการศึกษา อบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงานอยางตอเนื่อง (=4.20) และขอที่มีคาเฉลี่ย
ตํ่าสุดคือ โรงเรียนมีระบบคาตอบแทนใหครู  คณาจารยและบุคลากรการศึกษาที่เหมาะสมกับ
ฐานะทาง (=3.10) และสําหรับผูตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณการปฏิบัติงานมากกวา
10 ปมีความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพการดําเนินงานของโรงเรียน ในดานพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (=3.55) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมาก 5 ขอ
อยูในระดับปานกลาง 4 ขอและอยูในระดับนอยอีก 1 ขอ ซึ่งขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ โรงเรียนมี
การสงเสริมใหครูและบุคลากรไดรับการพัฒนาตนเองโดยการศึกษา อบรม ประชุม สัมมนา ศึกษา
ดูงานอยางตอเนื่อง (=4.25) รองลงมาคือ โรงเรียนมีการสงเสริมใหครูและบุคลากรไดรับ
การพัฒนาตนเองโดยการศึกษา อบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงานอยางตอเนื่อง (=4.14) และ
ขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ โรงเรียนมีการลดภาระงานอ่ืนที่ไมจําเปนของครูลง เพื่อใหครูไดมีเวลา
ทําหนาที่พัฒนาผูเรียนอยางเต็มที่ และมีโอกาสพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง (=2.14)
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ตาราง 22 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพการดําเนินงานตามแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552-2561) ตามทัศนะของ
ผูบริหารคณะกรรมการและครูโรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ดานพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหม จําแนก
ตามประสบการณการปฏิบัติงาน

นอยกวา 5 ป
(n = 28)

5 – 10 ป
(n = 20)

มากกวา 10 ป
(n = 57)ขอ ดานพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและ

แหลงเรียนรูยุคใหม
     

1 โรงเรียนมีการจัดแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย เชน
หองสมุด  หองโสตทัศนูปกรณ  หองปฏิบัติการ
หรือแหลงประกอบการเรียนการสอนท่ีเอื้อตอการ
พัฒนาตนเองของนักเรียน

3.75 0.80 4.10 0.64 3.74 0.90

2 โรงเรียนมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือเอื้อตอการเรียนการสอนและการบริหาร
จัดการ

3.54 0.69 4.10 0.55 3.81 0.93

3 โรงเรียนมีการระดมทรัพยากรบุคคล  ภูมิปญญา
ทองถิ่น  ปราชญชาวบาน และผูทรงคุณวุฒิใน
ชุมชน ทองถิ่น เปนแหลงเรียนรูใหกับนักเรียน

2.54 0.92 3.10 0.72 2.44 0.85

รวม 3.27 0.62 3.77 0.48 3.33 0.71

จากตาราง 22 สภาพการดําเนินงานตามกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่
สอง (พ.ศ.2552-2561) ของโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อพิจารณา
ตามประสบการณการปฏิบัติงาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณการปฏิบัติงานนอย
กวา 5 ปมีความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพการดําเนินงานของโรงเรียน ในดานพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหม โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (=3.27) เมื่อพิจารณา
เปนรายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ โรงเรียนมีการจัดแหลงเรียนรูที่หลากหลาย เชนหองสมุด
หองโสตทัศนูปกรณ หองปฏิบัติการ หรือแหลงประกอบการเรียนการสอนที่เอ้ือตอการพัฒนาตนเอง
ของนักเรียน (=3.75) และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ โรงเรียนมีการระดมทรัพยากรบุคคล ภูมิ
ปญญาทองถ่ิน ปราชญชาวบาน และผูทรงคุณวุฒิในชุมชน ทองถ่ิน เปนแหลงเรียนรูใหกับนักเรียน
(=2.54) สําหรับผูตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณการปฏิบัติงานอยูระหวาง 5 – 10 ปมีความ
คิดเห็นเก่ียวกับสภาพการดําเนินงานของโรงเรียน ในดานพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลง
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เรียนรูยุคใหม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (=3.77) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีขอที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุดเทากัน 2 ขอคือ โรงเรียนมีการจัดแหลงเรียนรูที่หลากหลาย เชนหองสมุด หอง
โสตทัศนูปกรณ หองปฏิบัติการ หรือแหลงประกอบการเรียนการสอนที่เอ้ือตอการพัฒนาตนเองของ
นักเรียน และโรงเรียนมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเอ้ือตอการเรียนการสอนและการ
บริหารจัดการ (=4.10) และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ โรงเรียนมีการระดมทรัพยากรบุคคล ภูมิ
ปญญาทองถ่ิน ปราชญชาวบาน และผูทรงคุณวุฒิในชุมชน ทองถ่ิน เปนแหลงเรียนรูใหกับนักเรียน
(=3.10) และผูตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณการปฏิบัติงานมากกวา 10 ปมีความคิดเห็น
เก่ียวกับสภาพการดําเนินงานของโรงเรียน ในดานพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุค
ใหม โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (=3.33) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุดคือ โรงเรียนมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเอ้ือตอการเรียนการสอนและการ
บริหารจัดการ (=3.81) และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ โรงเรียนมีการระดมทรัพยากรบุคคล ภูมิ
ปญญาทองถ่ิน ปราชญชาวบาน และผูทรงคุณวุฒิในชุมชน ทองถ่ิน เปนแหลงเรียนรูใหกับนักเรียน
(=2.44)

ตาราง 23 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพการดําเนินงานตามแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552-2561) ตามทัศนะของ
ผูบริหารคณะกรรมการและครูโรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ดานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม จําแนกตาม
ประสบการณการปฏิบัติงาน

นอยกวา 5 ป
(n = 28)

5 – 10 ป
(n = 20)

มากกวา 10 ป
(n = 57)ขอ ดานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม

     
1 โรงเรียนมีการจัดโครงสรางของหนาท่ีความ

รับผิดชอบไวอยางชัดเจนท้ังสวนบริหารระดับสูง
สวนบริหารระดับกลาง  สวนปฏิบัติงานหลัก
สวนชวยอํานวยการ  และสวนสนับสนุน

3.64 0.78 3.90 0.67 4.11 0.99

2 โรงเรียนมีการกระจายอํานาจ ความรับผิดชอบ
และการตัดสินใจใหแกบุคลากรตามบทบาท
หนาท่ี ไวเปนระบบท่ีชัดเจนและเปนธรรม

3.32 0.94 3.80 0.77 3.56 1.21
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ตาราง 23 (ตอ)

นอยกวา 5 ป
(n = 28)

5 – 10 ป
(n = 20)

มากกวา 10 ป
(n = 57)ขอ ดานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม

     
3 โรงเ รียนมีนโยบายให บุคลากรทุกคนยึดถือ

ปฏิบัติในกฎระเบียบขอบังคับ ภายใตกฎเดียวกัน
ท้ังองคกร

3.82 0.72 3.85 0.81 3.63 0.77

4 โรงเรียนสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากร ยึดมั่นและ
ปฏิบัติตนอยางถูกตองดีงามจนเปนนิสัย

3.75 0.75 3.75 1.07 3.67 1.23

5 โรงเรียนมีการปรับปรุงกลไกการทํางานใหมีความ
โปรงใส  โดยมีการเปดเผยขอมูลตอบุคลากรและ
สาธารณชน

3.14 1.04 3.80 0.95 3.88 1.25

6 โรงเรียนมีกลไกความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได
และใหอิสระในการตรวจสอบความถูกตองของ
ขอมูล

3.25 0.80 3.65 0.81 3.72 0.96

7 โรง เ รียนเปดโอกาสให บุคลากร ผู ปกครอง
นักเรียน และชุมชน เขามามีสวนรวมในการจัด
การศึกษา จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา ตลอดจน
เสนอความคิดเห็นในการบริหารจัดการ

3.29 0.90 3.85 0.79 3.56 1.10

8 โรงเรียนสงเสริมใหบุคลากร ตระหนักและสํานึก
ในความรับผิดชอบตอสังคม ใสใจกับปญหาและ
กระตือรือรนในการแกปญหาตลอดจนเคารพใน
ความคิดเห็นท่ีแตกตาง

3.79 0.57 3.80 0.70 3.74 0.97

9 โรงเรียนมีการวางแผนเพ่ือจัดสรรงบประมาณ
และใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางคุมคา เพ่ือใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกสวนรวม

3.18 0.72 3.85 0.67 3.72 0.88

10 โรงเรียนมีระบบการติดตาม ควบคุม ตรวจสอบ
และประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลและมี
การเปดเผยขอมูล

2.93 0.77 3.50 0.76 3.16 1.00

รวม 3.41 0.52 3.78 0.64 3.67 0.73
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จากตาราง 23 สภาพการดําเนินงานตามกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่
สอง (พ.ศ.2552-2561) ของโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อพิจารณา
ตามประสบการณการปฏิบัติงาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณการปฏิบัติงานนอย
กวา 5 ปมีความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพการดําเนินงานของโรงเรียน ในดานพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการใหม โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (=3.41) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยู
ในระดับปานกลาง 6 ขอและอยูในระดับมาก 4 ขอ ซึ่งขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ โรงเรียนมีนโยบายให
บุคลากรทุกคนยึดถือ ปฏิบัติในกฎระเบียบขอบังคับ ภายใตกฎเดียวกันทั้งองคกร (=3.82)
รองลงมาคือ โรงเรียนสงเสริมใหบุคลากร ตระหนักและสํานึกในความรับผิดชอบตอสังคม ใสใจกับ
ปญหาและกระตือรือรนในการแกปญหาตลอดจนเคารพในความคิดเห็นที่แตกตาง (=3.79) และ
ขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ โรงเรียนมีระบบการติดตาม ควบคุม ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลและมีการเปดเผยขอมูล (=2.93)  สําหรับผูตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณ
การปฏิบัติงานอยูระหวาง 5 – 10 ปมีความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพการดําเนินงานของโรงเรียน ใน
ดานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (=3.67) เมื่อพิจารณา
เปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ ซึ่งขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ โรงเรียนมีการจัดโครงสรางของ
หนาที่ความรับผิดชอบไวอยางชัดเจนทั้งสวนบริหารระดับสูง  สวนบริหารระดับกลาง  สวน
ปฏิบัติงานหลัก  สวนชวยอํานวยการ  และสวนสนับสนุน )  รองลงมามีจํานวน 3 ขอที่มีคาเฉลี่ย
เทากันคือ โรงเรียนมีนโยบายใหบุคลากรทุกคนยึดถือ ปฏิบัติในกฎระเบียบขอบังคับ ภายใตกฎ
เดียวกันทั้งองคกร โรงเรียนเปดโอกาสใหบุคลากร ผูปกครอง นักเรียน และชุมชน เขามามีสวนรวม
ในการจัดการศึกษา จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา ตลอดจนเสนอความคิดเห็นในการบริหารจัดการ
และโรงเรียนมีการวางแผนเพื่อจัดสรรงบประมาณและใชทรัพยากรที่มีอยูอยางคุมคา  เพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกสวนรวม (=3.85)  และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ โรงเรียนมีระบบการติดตาม
ควบคุม ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลและมีการเปดเผยขอมูล (=3.50)
และผูตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณการปฏิบัติงานมากกวา 10 ปมีความคิดเห็นเก่ียวกับ
สภาพการดําเนินงานของโรงเรียน ในดานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก (=3.67) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากเกือบทุกขอขอ ซึ่งขอที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุดคือ โรงเรียนมีการจัดโครงสรางของหนาที่ความรับผิดชอบไวอยางชัดเจนทั้งสวน
บริหารระดับสูง  สวนบริหารระดับกลาง  สวนปฏิบัติงานหลัก  สวนชวยอํานวยการ  และสวน
สนับสนุน (=4.11) รองลงมาคือ โรงเรียนมีการปรับปรุงกลไกการทํางานใหมีความโปรงใส  โดยมี
การเปดเผยขอมูลตอบุคลากรและสาธารณชน (=3.88) และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ โรงเรียนมี
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ระบบการติดตาม ควบคุม ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลและมีการเปดเผย
ขอมูล (=3.16)

ตอนท่ี 3 การเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานตามกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552-2561) ตามทัศนะของผูบริหาร คณะกรรมการ
และครูโรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยภาพรวม
จําแนกตามสถานภาพ

ผูศึกษาคนควาไดวิเคราะหขอมูลการเปรียบเทียบความแตกตางในทัศนะของผูบริหาร
คณะกรรมการ และครูของโรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่มีตอสภาพการ
ดําเนินงานตามกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) จําแนกตาม
สถานภาพ โดยการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยใชสถิติ t-test
และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) หรือ สถิติ F-test ผลการวิเคราะห
ขอมูล ปรากฏดังตาราง 24-31

ตาราง 24 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของสภาพการดําเนินงานตามกรอบแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-2561) ตามทัศนะของ
ผูบริหาร คณะกรรมการและครูโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา โดยภาพรวมจําแนกตามบทบาทหนาท่ี

ผูบริหาร
(n = 11)

คณะกรรมการ
(n = 29)

ครู
(n = 65)ดาน

สภาพการดําเนินงาน
ตามกรอบแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษท่ีสอง      

F sig

1 พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม 3.86 0.20 3.79 0.29 3.68 0.48 1.257 .289
2 พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม 3.79 0.49 3.65 0.39 3.38 0.50 5.575* .005
3 ดานพัฒนาคุณภาพสถาน

ศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหม
3.52 0.96 3.18 0.59 3.47 0.63 2.096 .128

4 ดานพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการใหม

3.78 1.11 4.03 0.41 3.41 0.59 10.538* .000

รวม 3.74 0.60 3.66 0.36 3.49 0.43 2.665 .074

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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จากตาราง 24 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางในสภาพการดําเนินงานของโรงเรียน
ตามกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561)ตามทัศนะของผูบริหาร
คณะกรรมการ และครูโรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จําแนกตามบทบาท
หนาที่ โดยภาพรวม พบวา ผูบริหาร คณะกรรมการและครูมีทัศนะตอสภาพการดําเนินงานของ
โรงเรียนที่แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ผูบริหาร
คณะกรรมการและครูมีทัศนะตอสภาพการดําเนินงานของโรงเรียนที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ .05 จํานวน 2 ดาน คือดานพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม และดานพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการใหม สวนในดานอ่ืนๆ มีความคิดเห็นที่แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ

ตาราง 25 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของสภาพการดําเนินงานตามกรอบแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-2561) ตามทัศนะของ
ผูบริหารคณะกรรมการและครูโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ดานพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม จําแนกตามบทบาทหนาท่ีเปน
รายคู

ความแตกตางของคาเฉลี่ย
บทบาทหนาท่ี  ครู

(3.38)
คณะกรรมการ

(3.65)
ผูบริหาร
(3.79)

ครู 3.38 -
คณะกรรมการ 3.65 0.2687* -

ผูบริหาร 3.79 0.4078* 0.1392 -

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตาราง 25 ผูศึกษาคนควาไดทําการทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยในทัศนะของ
ผูบริหาร คณะกรรมการ และครู ที่มีตอสภาพการดําเนินงานตามกรอบแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) ของโรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา ในดานพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม โดยจําแนกตามบทบาทหนาที่เปนรายคูดวยวิธีของเชฟ
เฟ (Scheffe’s Method) พบวา คณะกรรมการกับครูมีทัศนะที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
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สถิติที่ระดับ .05 และผูบริหารกับครูมีทัศนะที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ สวน
ผูบริหารกับคณะกรรมการมีทัศนะที่แตกแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ

ตาราง 26 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของสภาพการดําเนินงานตามกรอบ
แนวทาง การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-2561) ตามทัศนะ
ของผูบริหาร คณะกรรมการและครูโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ดานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม จําแนกตามบทบาท
หนาท่ีเปนรายคู

ความแตกตางของคาเฉลี่ย
บทบาทหนาท่ี  ครู

(3.38)
คณะกรรมการ

(3.65)
ผูบริหาร
(3.79)

ครู 3.41 -
คณะกรรมการ 3.78 0.3695 -

ผูบริหาร 4.03 0.6222* 0.2527 -

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตาราง 26 ผูศึกษาคนควาไดทําการทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยในทัศนะของ
ผูบริหาร คณะกรรมการ และครู ที่มีตอสภาพการดําเนินงานตามกรอบแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) ของโรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา ในดานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม โดยจําแนกตามบทบาทหนาที่เปนรายคูดวย
วิธีของ เชฟเฟ (Scheffe’s Method) พบวาคณะกรรมการกับครูมีทัศนะที่แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผูบริหารกับครูมีทัศนะที่แตกแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ สวนผูบริหารกับคณะกรรมการมีทัศนะที่แตกแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
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ตาราง 27 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของสภาพการดําเนินงานตามกรอบแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-2561) ตามทัศนะของ
ผูบริหารคณะกรรมการและครูโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา จําแนกตามวุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี
(n = 51)

สูงกวา
ปริญญาตรี

(n = 54)
ดาน

สภาพการดําเนินงานตามกรอบแนวทาง
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง

   

F sig

1 พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม 3.62 0.49 3.84 0.30 -2.77* .007
2 พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม 3.30 0.42 3.69 0.49 -4.33* .000
3 ดานพัฒนาคุณภาพสถาน

ศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหม
3.31 0.58 3.48 0.74 -1.24 .217

4 ดานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม 3.39 0.48 3.84 0.76 -3.61* .000
รวม 3.41 0.36 3.71 0.47 -3.73* .000

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตาราง 27 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางในสภาพการดําเนินงานของโรงเรียน
ตามกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561)ตามทัศนะของผูบริหาร
คณะกรรมการ และครูโรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จําแนกตามวุฒิ
การศึกษา โดยภาพรวม พบวา ผูบริหาร คณะกรรมการและครูที่มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญา
ตรีและในระดับสูงกวาปริญญาตรี มีทัศนะตอสภาพการดําเนินงานของโรงเรียนที่แตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ผูบริหาร คณะกรรมการและครูที่
มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีและในระดับสูงกวาปริญญาตรี มีทัศนะตอสภาพการ
ดําเนินงานของโรงเรียนที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 3 ดาน คือดาน
พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหมดานพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม และดานพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการใหม สวนในดานพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรูใหม มีทัศนะที่แตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญที่ระดับ .05
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ตาราง 28 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของสภาพการดําเนินงานตามกรอบแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-2561) ตามทัศนะของ
ผูบริหาร คณะกรรมการและครูโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา จําแนกตามประสบการณการปฏิบัติงาน

ผูบริหาร
(n = 11)

คณะกรรมการ
(n = 29)

ครู
(n = 65)ดาน

สภาพการดําเนินงาน
ตามกรอบแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษท่ีสอง      

F sig

1 พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม 3.52 0.54 3.84 0.27 3.80 0.35 5.61* .005
2 พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม 3.28 0.44 3.65 0.58 3.55 0.46 4.26* .017
3 ดานพัฒนาคุณภาพสถาน

ศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหม
3.27 0.62 3.77 0.48 3.33 0.71 4.07* .020

4 ดานพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการใหม

3.41 0.52 3.78 0.64 3.67 0.73 2.107 .127

รวม 3.37 0.40 3.76 0.41 3.59 0.44 5.06* .008

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตาราง 28 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางในสภาพการดําเนินงานของโรงเรียน
ตามกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561)ตามทัศนะของผูบริหาร
คณะกรรมการ และครูโรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จําแนกตาม
ประสบการณการปฏิบัติงาน โดยภาพรวม พบวา ผูบริหาร คณะกรรมการและครูที่มีประสบการณ
การปฏิบัติงานที่แตกตางกัน มีทัศนะตอสภาพการดําเนินงานของโรงเรียนที่แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ผูบริหาร คณะกรรมการและครูที่มี
ประสบการณการปฏิบัติงานที่แตกตางกัน มีทัศนะตอสภาพการดําเนินงานของโรงเรียนที่แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 จํานวน 3 ดาน คือดานพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหมดาน
พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม และดานพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรูใหม สวนในดาน
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม มีทัศนะที่แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
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ตาราง 29 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของสภาพการดําเนินงานตามกรอบแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-2561) ตามทัศนะของ
ผูบริหาร คณะกรรมการและครูโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ดานพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม ยุคใหม  จําแนกตาม
ประสบการณการปฏิบัติงานเปนรายคู

ความแตกตางของคาเฉลี่ยประสบการณ
การปฏิบัติงาน  นอยกวา 5 ป

(3.52)
มากกวา 10 ป

(3.80)
5-10 ป
(3.84)

นอยกวา 5 ป 3.52 -
มากกวา 10 ป 3.80 0.2817* -

5 – 10 ป 3.84 0.3204* 0.0387 -

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตาราง 29 ผูศึกษาคนควาไดทําการทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยในทัศนะของ
ผูบริหาร คณะกรรมการ และครู ที่มีตอสภาพการดําเนินงานตามกรอบแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) ของโรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา ในดานพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม โดยจําแนกตามประสบการณการปฏิบัติงานเปน
รายคูดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’s Method) พบวา ผูบริหาร คณะกรรมการ และครูที่มี
ประสบการณการปฏิบัติงานนอยกวา 5 ปกับที่มีประสบการณการปฏิบัติงานมากกวา 10 ปมีทัศนะ
ที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผูบริหาร คณะกรรมการ และครูที่มี
ประสบการณการปฏิบัติงานนอยกวา 5 ปกับที่มีประสบการณการปฏิบัติงานอยูระหวาง 5 - 10 ปมี
ทัศนะที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนผูบริหาร คณะกรรมการ และครูที่มี
ประสบการณการปฏิบัติงานอยูระหวาง 5 -10 ปกับที่มีประสบการณการปฏิบัติงานมากกวา 10 ป
มีทัศนะที่แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
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ตาราง 30 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของสภาพการดําเนินงานตามกรอบแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-2561) ตามทัศนะของ
ผูบริหาร คณะกรรมการและครูโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ดานพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม จําแนกตามประสบการณการ
ปฏิบัติงานเปนรายคู

ความแตกตางของคาเฉลี่ยประสบการณ
การปฏิบัติงาน  นอยกวา 5 ป

(3.28)
มากกวา 10 ป

(3.55)
5-10 ป
(3.65)

นอยกวา 5 ป 3.28 -
มากกวา 10 ป 3.55 0.2722 -

5 – 10 ป 3.65 0.3679* 0.0956 -

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตาราง 30 ผูศึกษาคนควาไดทําการทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยในทัศนะของ
ผูบริหาร คณะกรรมการ และครู ที่มีตอสภาพการดําเนินงานตามกรอบแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) ของโรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา ในดานพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม โดยจําแนกตามประสบการณการปฏิบัติงานเปนรายคู
ดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’s Method) พบวา ผูบริหาร คณะกรรมการ และครูที่มีประสบการณ
การปฏิบัติงานนอยกวา 5 ปกับที่มีประสบการณการปฏิบัติงานมากกวา 10 ปมีทัศนะที่แตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ และผูบริหาร คณะกรรมการ และครูที่มีประสบการณการปฏิบัติงาน
นอยกวา 5 ปกับที่มีประสบการณการปฏิบัติงานอยูระหวาง 5 - 10 ปมีทัศนะที่แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนผูบริหาร คณะกรรมการ และครูที่มีประสบการณการปฏิบัติงาน
อยูระหวาง 5 -10 ปกับที่มีประสบการณการปฏิบัติงานมากกวา 10 ปมีทัศนะที่แตกตางกันอยางไม
มีนัยสําคัญทางสถิติ
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ตาราง 31 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของสภาพการดําเนินงานตามกรอบแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-2561) ตามทัศนะของ
ผูบริหาร คณะกรรมการและครูโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ดานพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหม จําแนก
ตามประสบการณการปฏิบัติงานเปนรายคู

ความแตกตางของคาเฉลี่ยประสบการณ
การปฏิบัติงาน  นอยกวา 5 ป

(3.27)
มากกวา 10 ป

(3.33)
5-10 ป
(3.77)

นอยกวา 5 ป 3.27 -
มากกวา 10 ป 3.33 0.0537 -

5 – 10 ป 3.77 0.4929* 0.4392 -

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตาราง 31 ผูศึกษาคนควาไดทําการทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยในทัศนะของ
ผูบริหาร คณะกรรมการ และครู  ที่มีตอสภาพการดําเนินงานตามกรอบแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) ของโรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา ในดานพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหม โดยจําแนกตามประสบการณ
การปฏิบัติงานเปนรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’s Method) พบวา ผูบริหาร คณะกรรมการ
และครูที่มีประสบการณการปฏิบัติงานนอยกวา 5 ปกับที่มีประสบการณการปฏิบัติงานมากกวา 10
ปมีทัศนะที่แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ และผูบริหาร คณะกรรมการ และครูที่มี
ประสบการณการปฏิบัติงานนอยกวา 5 ปกับที่มีประสบการณการปฏิบัติงานอยูระหวาง 5 - 10 ปมี
ทัศนะที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนผูบริหาร คณะกรรมการ และครูที่มี
ประสบการณการปฏิบัติงานอยูระหวาง 5 -10 ปกับที่มีประสบการณการปฏิบัติงานมากกวา 10 ป
มีทัศนะที่แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
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ตอนท่ี 4 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติมอื่นๆเพ่ือเปนประโยชนในการ
ดําเนินงานของโรงเรียนใหบรรลุเปาหมายท้ัง 4 ดานตามกรอบแนวทางปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552-2561)

ผูศึกษาคนควาไดรวบรวมความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมอ่ืนๆจากผูตอบ
แบบสอบถามจํานวน 105 คนมาเรียบเรียงไว เพื่อเปนประโยชนในการดําเนินงานของโรงเรียนให
บรรลุเปาหมายทั้ง 4 ดานตามกรอบแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561)
ดังตาราง 32-35

ตาราง 32 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติมอื่นๆ ดานพัฒนาคุณภาพคนไทย
ยุคใหม

ลําดับ
ที่

ดานพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม จํานวน
ผูเสนอแนะ

1 โรงเรียนมีความพรอมในการพัฒนานักเรียนแตปจจัยจากสังคมภายนอกมีอิทธิพลสูง
กวาปจจัยจากภายในโรงเรียนซึ่งยากตอการพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม ดังน้ันจึง
ควรใชกลยุทธวาจะบูรณาการสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเปนอยูจริงเขามาใชกับ
ระบบการศึกษาในโรงเรียนไดอยางไร

7

2 ในยุคสารสนเทศภาษาท่ีสาม มีความสําคัญยิ่งตอนักเรียนในอนาคตดังน้ันจึงควรมี
การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนดานภาษาใหสอดคลองกับความ
เปล่ียนแปลงไปของโลก

12

3 ควรมีกิจกรรมตางๆดานสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ คานิยมและ
จิตสํานึกท่ีดีงามใหเกิดแกนักเรียนมากยิ่งขึ้น

8

4 ปจจุบันเด็กไทยมีความสามารถทางดานเทคโนโลยีดีมากแตยังไมคอยนํามาใชใน
การพัฒนาตนเองในดานการเรียนควรคิดคนหาวิธีการจูงใจนักเรียนใหนําเวลาวางมา
ใชในการหมั่นศึกษาหาความรูดวยตนเองมากขึ้น

15

5 ปจจุบันโลกเขาสูยุคแหงเทคโนโลยีสารสนเทศควรมีการเพ่ิมหรือปรับเปล่ียนเน้ือหา
ในบางวิชาใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของโลก

6

6 ตองออกแบบลักษณะการเรียนการสอนท่ีสงเสริมใหนักเรียนไดแสดงศักยภาพของ
ตนเอง ฝกทักษะในดานตางๆท่ีถนัดและสรางเหตุการณสมมติตางๆเพ่ือใหนักเรียน
ฝกแกปญหาท้ังในดานเน้ือหาวิชาและชีวิตประจําวัน

4
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ตาราง 33 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติมอื่นๆ ดานพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม

ลําดับ
ที่

ดานพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม จํานวน
ผูเสนอแนะ

1 สรางระบบการผลิตครูยุคใหมโดยพัฒนาหลักสูตรการผลิตครูยุคใหมใหสอดคลอง
กับการเรียนรูยุคใหม

2

2 การฝกประสบการณครูเพ่ือนํามาบูรณาการในการเรียนการสอนเปนส่ิงสําคัญเพราะ
บุคลากรครูในยุคใหมมีความแตกตางจากยุคกอนเน่ืองจากสภาพสังคมท่ี
เปล่ียนแปลงไป

3

3 ควรมีคาตอบแทน ขวัญกําลังใจ และทุนการศึกษาตอ สวัสดิการตางๆท่ีมากยิ่งขึ้น
เพ่ือเปนกําลังใจของครูในการพัฒนาคุณภาพของครูและคุณภาพของงานมากขึ้น

20

4 นําเทคโนโลยี วิวัฒนาการ และนวัตกรรมใหมๆ เขามาสูระบบระบบบริหารจัดการ
ดานตางๆใหมากยิ่งขึ้น

6

5 โรงเรียนควรจัดระบบการพัฒนาศักยภาพของครูใหสูงมากยิ่ งขึ้น และใหตรงกับ
สาขาวิชาหรือกลุมสาระการเรียนรูตางๆเชน สังคมศึกษา การงานและอาชีพ
นาฏศิลป เปนตน

2

6 ควรสรางความมั่นใจมั่นคงในอาชีพการทํางานของครู โดยเฉพาะครูอัตราจางและมี
การจัดสรรตําแหนงท่ีเหมาะสมกับความสามารถมากยิ่งขึ้น

5

7 คัดสรรคนท่ีรักในอาชีพครูจริงๆมาเปนครูและสรางระบบคาตอบแทนท่ีสูงเพ่ือดึงดูด
คนเกงใหมาเปนครูมากยิ่งขึ้น

8

8 ลดภาระงานใหครูไดมีเวลาพัฒนาตนเองและออกแบบการเรียนการสอนใหมาก
ยิ่งขึ้น

18
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ตาราง 34 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติมอื่นๆ ดานพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
และแหลงเรียนรูยุคใหม

ลําดับ
ที่

ดานพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหม จํานวน
ผูเสนอแนะ

1 นําเทคโนโลยี วิวัฒนาการ และนวัตกรรมใหมๆ เขามาสูระบบการเรียนการสอนและ
ระบบบริหารจัดการดานตางๆใหมากยิ่งขึ้นเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา

4

2 จัดสรรจํานวนหองปฏิบัติการใหเพียงพอกับและเหมาะสมกับแตละรายวิชาและหอง
โสตทัศนูปกรณหรือแหลงประกอบการเรียนการสอนท่ีเอื้อตอการพัฒนาครูและ
นักเรียนใหมากและหลากหลายยิ่งขึ้น

3

3 ควรออกแบบประดิษฐส่ือการเรียนการสอนเอง และจัดหาสถานท่ีเพ่ือจัดเก็บ 4
4 พัฒนาเครือขายดานเทคโนโลยีเพ่ือการประสานงานกับครูหรือหนวยงานอื่นอยาง

รวดเร็ว
1

ตาราง 35 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติมอื่นๆ ดานพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการใหม

ลําดับ
ที่ ดานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม จํานวน

ผูเสนอแนะ
1 ตองสรางระบบการจัดการในดานตางๆใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 2
2 ผูบริหารตองมีภาวะผูนํา มีวิสัยทัศนท่ีกวางไกล สงเสริมจัดระบบการทํางานเปนทีม

ใหเขมแข็งมีเปาหมายไปในทิศทางเดียวกัน มีความรักเอาใจใสตอผูรวมงาน
3

3 ใหโอกาสในการมีสวนรวมแตขาดการติดตาม ควบคุมและประเมินประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล

5

4 การเขามามีสวนรวมของชุมชนและภาคเอกชนยังมีนอย 1
5 มีการตรวจสอบติดตามการทํางานไมครบท้ังระบบ ขาดตอนทําใหขาดสมดุลการ

ทํางานบางคร้ังติดขัด
4

6 ควรจัดประชุมใหญทุกฝายอยางพรอมกันและนําแนวทางท้ังดานเอกสารท่ีสรุปผลใน
ท่ีประชุมมาปฏิบัติใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน

1


