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บทที่ 5 
 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเร่ืองผลการปฏิรูปการศึกษาดานครูและบุคลากรทางการศึกษาตอครูใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3 มีวัตถุประสงค  
1) เพื่อศึกษาผลของนโยบายปฏิรูปการศึกษา  ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตอครูใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3 2) เพื่อเปรียบเทียบผลของ
นโยบายปฏิรูปการศึกษา ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา ตอครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชวง
ช้ันที่ 1-2 กับครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชวงชั้นที่ 3-4 ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่
การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3 3) เพื่อศึกษาปญหาและแนวทางในการแกไขปญหาการปฏิรูป
การศึกษาของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3 
 วิธีการดําเนินการวิจัย ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงสํารวจกลุมตัวอยางคือครู
ในสังกัดสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3 ในปการศึกษา 2552  
จาก 54 โรงเรียน จํานวน 346 คน การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามประกอบดวย ขอมูล
ทั่วไป ผลการปฏิรูปการศึกษาดานครูและบุคลากรทางการศึกษาตอครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3 เปรียบเทียบผลการปฏิรูปการศึกษาดาน
ครูและบุคลากรทางการศึกษาตอครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานชวงชั้นที่ 1-2 กับครูในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานชวงชั้นที่ 3-4 ปญหาและแนวทางการแกปญหา จากผลการปฏิรูปการศึกษาดานครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 ดําเนินการเก็บขอมูล ในเดือนมกราคม 2553 ไดจํานวนแบบสอบถามทั้งสิ้น 346 ชุด คิด
เปนรอยละ 100 ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร วิเคราะหขอมูล ดวยคาสถิติ
ตาง ๆ ดังนี้ คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาความแปรปรวนทางเดียว 
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 
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สรุปผลการวิจัย 
 
 ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของครูพบวา สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม อายุราชการต่ํา
กวา 5 ป มีรอยละ 25.1 5-10 ป มีรอยละ 10.1 11-15 ป มีรอยละ 6.1 และ 16 ปขึ้นไปรอยละ 58.7 
ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน ครูในชวงชั้นที่ 1-2 รอยละ 20.8 ครูในชวงชั้นที่ 3-4 รอยละ 79.2 ขนาดของ
โรงเรียนขนาดใหญรอยละ 5.8 ขนาดกลางรอยละ 92.2 ขนาดเล็กรอยละ 2 ประเภทโรงเรียนชวงชั้น
ที่ 1-2 รอยละ 22.22 ชวงชั้นที่ 3-4 รอยละ 77.77 
 ตอนที่ 2 ผลของนโยบายการปฏิรูปการศึกษาดานครูและบุคลากรทางการศึกษาตอครู
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3 มีดังนี้คือ 
  1.  ผลโดยรวมทุกดานสงผลตอครูอยูในระดับมาก ( X = 3.92) เมื่อพิจารณาเปนราย
ดานคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ ดานความตระหนักและจรรยาบรรณวิชาชีพ ( X = 4.33) และคาเฉลี่ยต่ําสุด
คือ ( X = 3.60) ดานการพัฒนาตนเอง เมื่อพิจารณาแตละดานสรุปผลไดดังนี้ 
   1.1  ดานความตระหนัก และจรรยาบรรณวิชาชีพโดยรวมมีผลอยูในระดับมาก 
( X = 4.33) เมื่อพิจารณารายขอพบวา คาเฉลี่ยสูงสุด คือ ยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ( X = 4.33) คาเฉลี่ยต่ําสุด 2 อันดับคือ มีความรูเกี่ยวกับทฤษฏี
การเรียนรู และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียนรู และอันดับสุดทายคือการมีสวนรวมกับนักเรียน ศิษย
เกา ผูปกครอง และกรรมการสถานศึกษา ในการพัฒนาโรงเรียน 
   1.2  ดานคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพโดยรวมมีผลอยูในระดับมาก ( X = 4.09) เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวาคาเฉลี่ยมากที่สุดคือมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรี ( X = 4.68) คาเฉลี่ย
ต่ําสุดคือ การเปนวิทยากร กรรมการใหความรูในโอกาสตางๆ ( X = 2.98) 
   1.3  ดานการจัดทําหลักสูตรและจัดกระบวนการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปน
ศูนยกลาง เมื่อพิจารณาโดยรวมมีผลอยูในระดับมาก ( X = 3.92) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา 
คาเฉลี่ยสูงสุดคือการทําสาระการเรียนรู ( X = 4.18) คาเฉลี่ยต่ําสุดคือผลิตและพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนตลอดจนนําเทคโนโลยีที่เหมาะสม และทันสมัยมาใชในการ พัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอน ( X = 3.62) 
   1.4  ดานการพัฒนาตนเอง เมื่อพิจารณาโดยรวมมีผลอยูในระดับมาก ( X = 3.60) 
พิจารณาเปนรายขอพบวา คาเฉลี่ยสูงสุดคือ การเลื่อนวิทยฐานะตามความเหมาะสม ( X = 4.07) 
คาเฉลี่ยต่ําสุดคือการรับทุนการศึกษา อบรม ดูงาน ทุนการวิจัย และเงินประจําตําแหนง ( X = 2.95) 
   1.5  ดานการประเมินผล เมื่อพิจารณาโดยรวมมีผลอยูในระดับมาก ( X = 3.80) 
พิจารณาเปนรายขอพบวา คาเฉลี่ยสูงสุดคือ การประเมินภายนอก มีการนําผลการประเมินมาพัฒนา
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ปรับปรุงแกไข ( X = 3.86) คาเฉลี่ยต่ําสุดคือ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อการวิจัย และพัฒนา 
( X = 3.66) 
   1.6  ดานการรายงานผล เมื่อพิจารณาโดยรวมมีผลอยูในระดับมาก ( X = 3.75) 
พิจารณาเปนรายขอพบวา คาเฉล่ียสูงสุดคือ การจัดระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานระดับชั้น
เรียน, โรงเรียนและเขต ( X = 3.80) คาเฉลี่ยต่ําสุดคือการรายงานผลการปฏิบัติงานสูสาธารณชน 
และหนวยงานที่เกี่ยวของ ( X = 3.70) 
  2.  ผลการเปรียบเทียบผลของนโยบายการปฏิรูปการศึกษาดานครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตอครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานชวงชั้นที่ 1-2 กับครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชวงชัน้
ที่ 3-4 ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3 พบวา 
โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
  3.  ปญหาและแนวทางการแกปญหาการปฏิรูปการศึกษาดานครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร
เขต 3 มีดังนี้ 
   3.1  ปญหาการปฏิรูปการศึกษาดานการปฏิรูปครู และบุคลากรทางการศึกษาของ
ครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ความถี่สูงสุดคือ ภาระงาน
ดานเอกสารมีมากทําใหเวลาในการพัฒนาผูเรียนนอย (คาความถี่ =52) และรองลงมาคือ การ
สงเสริมเทคโนโลยีกับ ร.ร ที่ยังไมพรอมทําใหสูญเปลา (คาความถี่ = 40) การมีสวนรวมของ
ผูปกครองในการเรียนการสอนทําใหครูปกครองนักเรียนไมได (คาความถี่ = 37) 
   3.2  แนวทางแกไขปญหาการปฏิรูปการศึกษาดานการปฏิรูปครู และบุคลากร
ทางการศึกษาของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 พบวา 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการปญหาที่มีคาความถี่สูงสุดคือ การประเมินเนนคุณภาพ เชิง
ประจักษ ซ่ึงลดภาระงานเอกสาร (คาความถี่ = 52) รองลงมาคือ เตรียมความพรอมอบรมครูใหมี
ความรูและทักษะทางเทคโนโลยี (คาความถ่ี = 40) ประชุมผูปกครองทําตามความเขาใจในการมี
สวนรวมของผูปกครอง (คาความถี่ = 37) 
 

การอภิปรายผล 
 
 1.  ผลการศึกษาผลของนโยบายการปฏิรูปการศึกษาดานครูและบุคลากรทางการศึกษา
สงผลตอครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3  
โดยรวมสงผลตอครูอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของ
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กระทรวงศึกษาธิการไดดําเนินการมาอยางเปนระบบตอเนื่อง ตั้งแตป พ.ศ. 2539 กอนจะมีการ
ประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545) และเมื่อ
ประกาศใชกฎหมายฉบับดังกลาว กระบวนการดําเนินการดําเนินการปฏิรูปก็มีความชัดเจนขึ้นเปน
ลําดับ ทําใหผลการปฏิรูปการศึกษาดานครูและบุคลากรมีคุณภาพและมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ซ่ึง
สอดคลองกับ รายงานการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนตอการปฏิรูปการศึกษาของศูนย
วิเคราะหสภาวะและแนวโนมการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2549, หนา 40-45) เห็นวาครูมี
ความรูและวุฒิการศึกษาสูงขึ้น มีการพัฒนาตนเอง เพิ่มพูนความรูใหมๆ ในการจัดการเรียนการสอน
มากขึ้น การนําสื่อตางๆ มาใชไดอยางเหมาะสม และมีการสงเสริมใหนักเรียนสามารถศึกษาหา
ความรูดวยตนเอง 
  ผลการศึกษาผลของนโยบายการปฏิรูปการศึกษาดานครูและบุคลากรทางการศึกษา
สงผลตอครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3 
จําแนกเปนรายดานมีดังนี้ 
  1.1  ดานความตระหนัก และจรรยาบรรณวิชาชีพ พบวาผลตอครูโดยรวมมีผลอยูใน
ระดับมาก ทั้งนี้เพราะครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานครเขต 3  มีอายุราชการ 16 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 58.7 ซ่ึงเปนผูอยูในวิชาชีพมานาน
จึงมีความตระหนักในวิชาชีพของตน ในการปฏิบัติหนาที่เปนผูพัฒนานักเรียนใหมีความเจริญงอก
งามทั้งทางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม ดวยความปรารถนาดี และครูพัฒนาตนเองใหมีความรู
ความสามารถ ทันตอการเปลี่ยนแปลง มีผลงานที่มีคุณภาพ โดยมีการวางแผนการทํางานและมีสวน
รวมในการพัฒนาโรงเรียนและสังคมโดยรวม นอกจากนี้ทางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานครเขต 3 ยังไดมีโครงการอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อเปนการสงเสริมความรูและเปน
แนวทางการปฏิบัติและมีโครงการยกยองเชิดชูเกียรติเพื่อเปนขวัญกําลังใจ ซ่ึงปฏิบัติเปนประจําทุก
ป 
   ผลของนโยบายการปฏิรูปการศึกษาดานครูและบุคลากรทางการศึกษาสงผลตอ
ครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3 ดานความ
ตระหนัก และจรรยาบรรณวิชาชีพ เมื่อพิจารณาเปนรายขอ คาเฉลี่ยสูงสุดคือ ยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ทั้งนี้เปนเพราะรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 มาตรา 81 ระบุถึงการจัดการศึกษาที่ปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตอง
เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545) มาตรา 23 เกี่ยวกับแนว
การจัดการศึกษาในดานความรู ดานสังคมและการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
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พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ในการจัดการเรียนรู ครูจึงมุงปลุกฝงประชาธิปไตย ทั้งในกิจกรรม
การเรียนการสอนวิชาตางๆ และในกิจกรรมการปกครองในโรงเรียนเพื่อใหไดมีความรูที่ถูกตอง
และจิตสํานึกเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
คาเฉลี่ยต่ําสุดคือการมีสวนรวมกับนักเรียน ศิษยเกา ผูปกครอง และกรรมการสถานศึกษา ในการ
พัฒนาโรงเรียน ทั้งนี้อาจเปนเพราะพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3 มีสภาพสังคมที่เศรษฐกิจ
รัดตัวจึงขาดการสัมพันธกันระหวางครูกับศิษยเกา ผูปกครองและกรรมการสถานศึกษา และภาระ
งานของครูมีมาก จึงทําใหไมมีเวลาในการสัมพันธเพื่อการพัฒนามากนัก 
  1.2  ดานคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ พบวาโดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เพราะเขต
พื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3 ไดคัดเลือกเพื่อบรรจุครูและบุคลากรตามเกณฑที่กําหนด 
เพื่อใหไดบุคลากรที่ไดมาตรฐาน สวนครูที่ประจําการอยูแลว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานครเขต 3 ไดจัดการอบรมประชุม สัมมนา และสงเสริมการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อพัฒนา
ความรูความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ ไดแก ความสามารถในการใชเทคโนโลยี ความรูเกีย่วกบั
จิตวิทยาการเรียนรู การบริหารจัดการ การพัฒนาสื่อ การจัดการเรียนรูที่นําไปสูการพัฒนาผูเรียนที่
ถาวร การทําวิจัยช้ันเรียน การวัดประเมินผลตามสภาพจริง และรายงานผลการเรียนรูอยางเปน
ระบบ ประกอบกับโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร อยูใกลแหลงเรียนรู ทรัพยากร
และความเจริญ นักเรียน ผูปกครองและชุมชนมีความมุงหวังใหครูมีมาตรฐานสูง เปนแรงผลักดัน
ใหครูตองพัฒนาตนเอง สอดคลองกับรายงานการวิจัยเร่ืองการศึกษา ปจจัยที่สงเสริมและพัฒนา
คุณลักษณะของครูประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู (กองวิจัยทางการ
ศึกษา กรมวิชาการ, 2535) พบวา ปจจัยที่สงเสริมใหครูบรรลุเปาหมายของการเปนครูที่ดี ตามเกณฑ
มาตรฐานวิชาชีพครูมี 5 ปจจัยหลักไดแก เงินเดือนครู การจัดบรรยากาศในโรงเรียน ครูผูสอนเอง 
นักเรียนและชุมชน 
   ผลของนโยบายการปฏิรูปการศึกษาดานครูและบุคลากรทางการศึกษาสงผลตอ
ครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3 ดาน
คุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ เมื่อพิจารณาเปนรายขอ คาเฉลี่ยสูงสุดคือ มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรี 
ทั้งนี้เปนเพราะสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3 ไดกําหนดเกณฑการศึกษา
ปริญญาตรี ในการสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุครูและบุคลากร ดังนั้นครูทุกคนจึงมีคุณวุฒิไมต่ํา
กวาปริญญาตรี ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับปานกลางคือเปนวิทยากร หรือกรรมการใหความรู
ในโอกาสตาง ๆ ทั้งนี้อาจเปนเพราะภาระหนาที่หลักของครูโดยทั่วไปคือ จัดการเรียนรูใหกับ
นักเรียนตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาเต็มเวลาจึงทําใหครูตองอยูกับภาระงานหลัก ทําให
ไมมีเวลาและโอกาสสําหรับงานอื่น ประกอบกับงานวิทยากร และกรรมการใหความรูนั้นเปนภาระ
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งานสําหรับครูที่มีหนาที่ประสานงานกลุมสาระตาง ๆ ดังนั้นครูสวนใหญจึงไมมีโอกาสไดปฏิบัติ
ในขอนี้ 
  1.3  ดานการจัดทําหลักสูตรและจัดกระบวนการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปน
ศูนยกลาง พบวาผลตอครูโดยรวมมีผลอยูในระดับมาก ทั้งนี้เพราะครูผูสอนทุกคนไดรับการพัฒนา
โดยการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา การจัดทําแผนการเรียนรู 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู และแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูในรูปแบบและวิธีการตางๆ เพื่อให
สอดคลองกับวิธีชีวิต และวัฒนธรรมประเพณีของไทย ซ่ึงเปนไปตามแนวการจัดการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาของชาติของ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2548, หนา 12) ที่ระบุวาครู
เปนปจจัยสําคัญในการจัดกระบวนการเรียนรูเนนผูเรียนเปนสําคัญ ครูจะตองไดรับการพัฒนาอยาง
เปนระบบตอเนื่อง เพื่อสรางความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อจัดการเรียนรูใหผูเรียนเห็น
แบบอยางที่ดี ไดฝกการคิดไดเรียนรูจากประสบการณตรงที่หลากหลาย ตรงตามความตองการ และ
มีความสุขในการเรียนรู 
   ผลของนโยบายการปฏิรูปการศึกษาดานครูและบุคลากรทางการศึกษาสงผลตอ
ครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3 ดานการ
จัดทําหลักสูตรและจัดกระบวนการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 
คาเฉลี่ยสูงสุดคือการทําสาระการเรียนรู ทั้งนี้เพราะกระบวนการจัดการเรียนรู ครูจะตองรูวาตนจะ
สอนอะไร และสอนอยางไร เพื่อพัฒนาความคิดเห็นของผูเรียนอยางเปนระบบ และสรางสรรค 
ตามที่ทิศพา แขมณี และคนอื่นๆ (2545, หนา 66) กลาววา ครูที่สอนดีมักเปนครูที่มีการเตรียมการ
สอนมากอน มีการจัดเตรียมสื่อ วัสดุ และอุปกรณใหพรอม ซ่ึงจะชวยใหครูสามารถสอนไดอยางมี
คุณภาพเพิ่มขึ้น ในทํานองเดียวกัน ลิปปนนท เกตุทัต (2539, หนา 9-10) กลาววา ครูยุคใหมตอง
ปรับบทบาทของตนเองจากครูเปนศูนยกลางในการเรียนการสอน มาเปนนักเรียนเปนสําคัญ ซ่ึงครู
ตองทําความเขาใจหลักสูตร เพื่อจัดกิจกรรมตรงตามความตองการของหลักสูตร ตรงตามความ
ตองการของผูเรียน เนนวิธีการเรียนรูมากกวาการสอนจํา นํานวัตกรรมและวิธีการมาใชอยาง
หลากหลาย เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ การผลิต
และพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ตลอดจนนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัยมาใชในการพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอน ทั้งนี้เปนเพราะภาระงานของครูมีมากทําใหการผลิตและพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอนตลอดจนนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัยมาใชในการพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนนอยไป 
  1.4  ดานการพัฒนาตนเอง พบวา ผลตอครูโดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เพราะครูใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3 ไดรับการพัฒนา
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โดยการอบรม ศึกษา ประชุมสัมมนา และสนับสนุนใหเปนสมาชิกชมรมวิชาชีพโดยทั่วถึงกัน 
ไดรับการสงเสริมในการจัดการเรียนรูและการวิจัยช้ันเรียนเพื่อคุณภาพในการเรียนการสอนโดย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3 ไดกําหนดกลยุทธ การพัฒนาบุคลากร ใหมี
ความรูความสามารถในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดเต็มตามศักยภาพ ดานตัวครูเองมีความ
ตองการพัฒนาตนเอง เพื่อสามารถพัฒนาผูเรียนไดตามมาตรฐาน ซ่ึงสอดคลองกับรายงานการวิจัย
เรื่องสภาพปจจุบัน และความตองการพัฒนาตนเอง ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา (สิริรัตน  
งิ้วโสม, 2545) พบวาครูผูสอนมีความตองการในการพัฒนาตนเองตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
   ผลของนโยบายการปฏิรูปการศึกษาดานครูและบุคลากรทางการศึกษาสงผลตอ
ครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3 ดานการ
พัฒนาตนเอง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ คาเฉลี่ยสูงสุดคือ การเลื่อนวิทยฐานะตามความเหมาะสม 
ทั้งนี้เปนเพราะทางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3 ไดใหการสนับสนุนในการ
ประเมินเพื่อเล่ือนวิทยฐานะ โดยการอบรม สัมมนาใหความรูเปนระยะๆ คาเฉลี่ยต่ําสุดคือ การรับ
ทุนการศึกษา อบรม ดูงาน ทุนการวิจัย  และเงินประจําตําแหนง ทั้งนี้เพราะ จํานวนครูในเขตพื้นที่มี
จํานวนมาก  งบประมาณมีจํานวนนอย  และการเบิกจาย  มีระเบียบวิธีการที่ยุงยาก  เฉพาะ
ทุนการศึกษา อบรม ดูงาน ทุนการวิจัย สวนเงินประจําตําแหนงนั้นมีระบบการเบิกจายที่แนนอนอยู
แลว 
  1.5  ดานการประเมินผล พบวา ผลตอครูโดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เพราะการ
ประเมินผลเปนปจจัยสําคัญในการปฏิบัติงานและในการปฏิรูปการศึกษา มีการประเมินทั้งภายใน 
เพื่อวิเคราะหทบทวนประเมินตนเอง และการประเมินภายนอกโดยองคกรภายนอก ทั้งนี้เพื่อการ
วิจัยและพัฒนาการปฏิบัติงานใหไดคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ทางสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3 ไดดูแลการวิเคราะหทบทวนประเมินตนเอง กอนการประเมิน
ภายนอก ทําใหมีการทบทวนปรับปรุงใหมีคุณภาพอยูเสมอ 
   ผลของนโยบายการปฏิรูปการศึกษาดานครูและบุคลากรทางการศึกษาสงผลตอ
ครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3 ดานการ
ประเมินผล เมื่อพิจารณาเปนรายขอ คาเฉลี่ยสูงสุดคือ การประเมินภายนอก มีการนําผลการประเมิน
มาพัฒนาปรับปรุงแกไข ทั้งนี้เปนเพราะนโยบายการปฏิรูปการศึกษาเปนสิ่งที่ตองดําเนินการและมี
กําหนดการที่แนนอน สําหรับการประเมินภายนอก เปนนโยบายหนึ่งที่ตองดําเนินการทุกโรงเรียน 
เพื่อตรวจสอบคุณภาพ และพัฒนาใหไดมาตรฐาน โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน) สมศ. ดังนั้นครูทุกคนจึงมีสวนรวมในการประเมินตนเอง เพื่อ
การประเมินภายนอก คาเฉลี่ยต่ําสุดคือมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อการวิจัย และพัฒนา ทั้งนี้
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เปนเพราะภาระงานครูมาก การเรียนการสอนที่เปนภาระงานประจําก็มากพอแลวจึงไมมีเวลา
สําหรับการวิจัย สอดคลองกับรายงานการวิจัยเร่ืองสภาพและปญหาการปฏิรูปการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ (จิราพร ชูมณี, 2546) พบวาการใชกระบวนการวิจัยเปนเครื่องมือในการพัฒนาการ
เรียนการสอนนอยที่สุด 
  1.6  ดานการรายงานผล พบวา คาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะความ
ตระหนักในการดําเนินงานตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาและจะตองรายงานผลการดําเนินงาน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนประจําทุกป 
   ผลของนโยบายการปฏิรูปการศึกษาดานครูและบุคลากรทางการศึกษาสงผลตอ
ครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3 ดานการ
รายงานผล เมื่อพิจารณาเปนรายขอ คาเฉลี่ยสูงสุดคือ การจัดระบบการรายงานผลการปฏิบัติงาน
ระดับชั้นเรียน, โรงเรียนและเขต ทั้งนี้เปนเพราะการดําเนินงานตามแนวปฏิรูปมีระบบการรายงาน
ผลการปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนั้นครูทุกคนจึงตองมีสวนรวมกับทางโรงเรียนในการ
จัดระบบการรายงานผล เพื่อใหสามารถรายงานผลการปฏิบัติงานไดถูกตองตามระดับชั้น โรงเรียน 
และเขตพื้นที่การศึกษา คาเฉลี่ยรองลงมาคือการรายงานผลการปฏิบัติงานสูสาธารณชน และ
หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งนี้เพราะในการรายงานผลการปฏิบัติงานสูสาธารณชนและหนวยงานที่
เกี่ยวของไมใชหนาที่โดยตรงของครู 
 2.  ผลการเปรียบเทียบผลของนโยบายการปฏิรูปการศึกษาดานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตอครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานชวงช้ันที่ 1-2 กับครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานชวงชั้นที่ 3-4 
ไมแตกตางกัน ทั้งนี่เปนเพราะนโยบายการพัฒนาครู และนโยบายการปฏิบัติงานของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3 สําหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานชวงชั้นที่ 1-2 และชวงชั้นที่  
3-4 เปนนโยบายเดียวกัน และครูที่อยูในสถานศึกษาทั้ง 2 กลุมก็เปนครูที่มีอายุราชการใกลเคียงกัน 
จึงทําใหการปฏิรูปสงผลไมแตกตางกัน 
 3.  ผลการศึกษาปญหาการปฏิรูปการศึกษาดานครูและบุคลากรทางการศึกษาของครูใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3 พบวาปญหาที่มี
คาความถี่สูงสุดคือ ภาระงานดานเอกสารมีมากทําใหเวลาในการพัฒนาผูเรียนนอย ทั้งนี้เพราะใน
การปฏิรูปการศึกษา มีการประเมินแตละครั้งจะมีเอกสารเปนหลักในการประเมิน ทําใหครูตอง
ทํางานเอกสาร ซ่ึงเปนงานละเอียดและตองใชเวลา ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยเร่ืองการศึกษาปจจัยที่
สงเสริมและพัฒนาคุณลักษณะของครูประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 
(กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ, 2535) พบวาปญหาหลักคือครูไดรับมอบหมายงานมากเกินไป 
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และงานวิจัยเร่ืองการปฏิบัติตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญ
ศึกษา (สุธีร บุญถือ, 2541) พบวา ครูมีภาระงานมาก ดังนั้นการพัฒนาผูเรียนจึงไมดีเทาที่ควร 
  ผลการศึกษาแนวทางการแกไขปญหาการปฏิรูปการศึกษา ดานครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร
เขต 3 พบวา แนวทางแกไขปญหาที่มีคาความถี่สูงสุดคือ คือ การประเมินเนนคุณภาพ เชิงประจักษ 
ซ่ึงลดภาระงานเอกสาร และชวยใหงานพัฒนาผูเรียนทําไดเต็มที่ ผลการพัฒนาเห็นไดในเชิง
ประจักษ 
 

ขอเสนอแนะ 
 
 1.  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  
  1.1  จากผลการศึกษา พบวา นโยบายการปฏิรูปการศึกษาสงผลตอครู โดยรวมอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานการพัฒนาตนเองมีคาเฉลี่ยต่ําสุด และพิจารณารายขอ
พบวาคาเฉลี่ยต่ําสุดคือการรับทุนการศึกษา อบรม ดูงาน  ทุนการวิจัย  และเงินประจําตําแหนง จึง
ควรใหมีการจัดสรรทุนและจัดระบบการใหทุนทั่วถึง 
  1.2  ดานความตระหนัก ตอจรรยาบรรณวิชาชีพ เมื่อพิจารณารายขอพบวา คาเฉลี่ย
ต่ําสุดคือ การมีสวนรวมกับนักเรียน ศิษยเกา ผูปกครอง และกรรมการสถานศึกษา ในการพัฒนา
โรงเรียน จึงควรจัดใหมีกิจกรรมหลากหลายและมีการประชาสัมพันธใหทั่วถึงในการพัฒนา
โรงเรียน โดยใหครูมีสวนรวมกับนักเรียน ศิษยเกา ผูปกครองและกรรมการสถานศึกษา 
  1.3  ดานคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ เมื่อพิจารณารายขอพบวา คาเฉลี่ยต่ําสุดคือ เปน
วิทยากร, กรรมการใหความรูในโอกาสตางๆ จึงควรมีการกําหนดวาระในการปฏิบัติงานเพื่อใหครู
ทุกคนไดหมุนเวียนทําหนาที่ตางๆ กัน และไดมีโอกาสเปนวิทยากร กรรมการในโอกาสตางๆ ดวย 
  1.4  ดานการจัดทําหลักสูตรและจัดกระบวนการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปน
ศูนยกลาง เมื่อพิจารณารายขอพบวา คาเฉลี่ยต่ําสุดคือผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนตลอดจน
นํา เทคโนโลยีที่เหมาะสม และทันสมัยมาใชในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน จึงควรใหมี
การอบรมใหความรู ครู ในการผลิตและพัฒนาสื่อที่ทันสมัย โรงเรียนจัดสภาพของหองเรียนที่
อํานวยความสะดวกในการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
  1.5  ดานการประเมินผลเมื่อพิจารณารายขอพบวา คาเฉลี่ยต่ําสุดคือ มีการประเมินผล
การปฏิบัติงานเพื่อการวิจัย และพัฒนา จึงควรใหโรงเรียนจัดระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่
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ดี มีการประเมินผลงานทุกครั้ง โดยใหครูทุกคนมีสวนรวม และอบรมใหความรูเกี่ยวกับการวิจัย 
เพื่อนําผลจากหารประเมินมาพัฒนางาน ซ่ึงกอใหเกิดประโยชนในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนตอไป 
 2.  ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
  2.1  ควรศึกษาผลการปฏิรูปการศึกษาตอผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3 
  2.2  ควรศึกษาปญหาและแนวทางการพัฒนาครู ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3 ใหมีความรูความสารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู และการวิจัย
ช้ันเรียน 
  2.3  ควรศึกษาปญหาและแนวทางการพัฒนาศักยภาพของผูปกครองและชุมชน ให
สามารถมีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียน 
  2.4  ควรมีการศึกษาผลการปฏิรูปการเรียนรู ตามทัศนะของผูปกครองนักเรียนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร 
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