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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
 การศึกษาเปนส่ิงสําคัญ และจําเปนตอชีวิต การศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนา
คนใหมีความรู  และคุณภาพที่จะนําประเทศเขาสูการแขงขันในยุคโลกาภิวัตนได (โพยม  วรรณศิริ, 
2538, หนา 4)  หลักการที่แทจริงของการศึกษาที่พึงประสงค  คือ การศึกษาตองทําใหคนเปนคนที่
เ ต็มไปดวยการพัฒนาอย า งสมบูรณ  ให เปนคนเก ง  ดี  และมีความสุข  (กรมวิชาการ  
กระทรวงศึกษาธิการ, 2539, หนา 19) ดังนั้นการศึกษา คือการเรียนรู ฝกฝน พัฒนาตนเองตลอดเวลา  
ซ่ึงชีวิตและกิจกรรมทุกอยางของมนุษย  ตองมีการแกไขปรับปรุง อันเปนผลใหเด็กไทยในยุคนี้มี
คุณภาพ  และประสบความสําเร็จในทุกๆ ดาน 
 ประเทศไทยเราก็เห็นความสําคัญของการศึกษาที่จะเปนรากฐานของการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเฉพาะในยุคตลาดเศรษฐกิจเสรี (free market economy)  
ประเทศตางๆ ในโลกมีการแขงขันทางเศรษฐกิจกันอยางสูง การปฏิรูปการศึกษาจึงเปนการสราง
ยุทธศาสตร  และเปนการเตรียมความพรอมตอการแขงขันในยุคโลกาภิวัตน การจัดการศึกษาตอง
จัดใหมีความคลองตัว  มีอิสระ  และสอดคลองกับความตองการของทองถ่ินและความตองการของ
ประชาชนสวนใหญ  ดังนั้นรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไดบัญญัติให
ความสําคัญแกการศึกษาไวหลายมาตรา พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช 2542 ออก
ตามความในมาตรา  81  ของรัฐธรรมนูญหมวดที่ 2 สิทธิ และหนาที่ทางการศึกษา มาตรา 10 การ
จัดการศึกษา  ตองจัดใหบุคคลมีสิทธิ  และโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไมนอย
กวา  12  ป  ที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึง  และมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจายเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปน
คนที่สมบูรณทั้งรางกาย และจิตใจ มีความรู มีคุณธรรม และจริยธรรมที่ดีในการดํารงชีวิต สามารถ
อยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
 กระทรวงศึกษาธิการจึงไดดําเนินการปฏิรูปการศึกษาโดยมีจุดมุงหมายเพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษา  ดวยการปฏิรูปตามแนวทาง  4  ประการ คือ 
 1.  การปฏิรูปโรงเรียน และสถานศึกษา 
 2.  การปฏิรูปครู  และบุคลากรทางการศึกษา 
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 3.  การปฏิรูปหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
 4.  การปฏิรูประบบการบริหารการศึกษา 
 การศึกษามีองคประกอบที่สําคัญอีกสวนหนึ่ง คือครู การปฏิรูปการศึกษามีเปาหมายใน
การสรางคนใหมีคุณภาพ  เกง  ดี  และมีความสุข  ในการสรางคนใหไดตามเปาหมายนี้ ผูมีสวนใน
การสรางคนในฐานะเปนผูที่ใชเวลาอยูกับเด็กมากที่สุดในสังคมปจจุบันนี้ คือ ครูนั้นมีความสําคัญ
อยางยิ่งยวด  การศึกษาของประชาชนเปนเครื่องบงชี้ความเจริญ และความเสื่อมของประเทศ  หนาที่
ของผูเปนครู  คือ  ความเปนความตายของประเทศ ผูเปนครูจําเปนตองมีความพรอมในสามประการ
สําคัญ  คือ  ผูรูดี  มีความดี  และมีความสามารถดี รวมทั้งตองพยายามปฏิบัติหนาที่ของตนใหสําเร็จ
โดยสมบูรณ  (พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช, 2547, หนา 1) นอกจากครูจะถายทอด
ความรูดานวิชาการ  อันเปนเครื่องมือที่จะใชในการประกอบอาชีพแลว ครูยังมีหนาที่สําคัญคือ 
ช้ีแนะใหเยาวชนรูจัดเลือกสรรส่ิงที่เปนประโยชนแกการพัฒนาตนเอง  และปลูกฝงความคิดที่ดีงาม  
สรางสรรค  เปนพื้นฐานใหเยาวชนเติบโตขึ้นเปนคนดี มีคุณธรรม มีความสามารถที่จะเปนที่พึ่งของ
ตน  ของครอบครัว  ขยายไปถึงชุมชนได  (พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 2545, ปก
ใน)  ครูจะตองมีทั้งความรู  เนื้อหาที่แมนยํา  ถูกตองทันสมัย และมีวิธีการสอนที่นาสนใจ ชวนให
ติดตาม  รวมทั้งตองมีคุณธรรมที่ครูพึงมีตอนักเรียน เชน ความเมตตากรุณา ความเอื้ออาทร ความ
เอาใจใสในการสอน  ความอดทน  เปนตน  ใหสมกับที่ถือกันวา  ครู บา อาจารย เปนที่สองรองจาก
บิดา  มารดา  (พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 2547, หนา 14) ครูตองทําใหเด็กรุนใหม
กลาพูด  กลาคิด  และกลาทํางานรวมกัน  ครูตองกระตุนใหนักเรียนคิดอยูตลอดเวลา  นักเรียนจึงจะ
เกง  ครูตองใหเด็กคนควาหาความรูในสิ่งที่เขาตองการไดอยางไมส้ินสุด เชน อินเตอรเน็ต หรือ
หองสมุด (ทักษิณ  ชินวัตร, 2547, หนา 4)  ครูตองพัฒนาตนเองมากพอควร  ตองเปนผูชํานาญพิเศษ 
(specialist)  มีวิธีการสอนแบบใหม  มีการใชส่ือ  ในที่นี้ไมไดหมายถึงสื่อส่ิงพิมพอยางเดียว แตเปน
ส่ือ  ICT  ดวย  เพราะความรูทั้งหลายจะวิ่งเขามาหาจากทั่วทุกมุมโลก (อดิศัย  โพธารามิก, 2547, 
หนา 19) 
 ในการปฏิรูปครู  มุงหวังพัฒนาระบบสงเสริมวิชาชีพครู ทําใหครูมีอิสระและศักดิ์ศรี
มากขึ้น ครูมีรายไดเพิ่มขึ้น มีจริยธรรมและสวัสดิการ (ประเวศ   วะสี, 2541, หนา 70) 
 ดังนั้นครูในยุคปฏิรูป จะตองมีความพรอมในตนเอง คือความรู ความสามารถ ซ่ึงไม
เพียงความรูความสามารถในศาสตรของตนเทานั้น แตยังตองมีความรูความสามารถสื่อเทคโนโลยี  
นอกจากนั้นยังตองมีคุณธรรม  และทักษะในการถายทอดวิชาความรู ปลูกฝงความดีงาม ความคิด
สรางสรรค  สงเสริมการคนควาหาความรูดวยตนเองใหแกนักเรียน ดวยความเมตตา เอ้ืออาทรและ
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เอาใจใส เพื่อประโยชนสูงสุดคือเยาวชนมีคุณภาพ ขยายถึงชุมชนและประเทศชาติมีความ
เจริญกาวหนา 
 ดวยความคาดหวังที่ตองการใหเปนจริงดวยการปฏิรูป แตครูยังตองประสบกับปญหา
อุปสรรคตาง ๆ สมัยนี้ครูโดนปลดอาวุธเสียแลว  ถูกหามตีนักเรียน  ครูคนไหนที่ยังอนุรักษนิยม  ลง
ไมกับลูกศิษย  โอกาสที่จะขึ้นโรงพักกลายเปนจําเลย  ตองเสียคาปรับ คาทําขวัญ อยูแคเอ้ือม (สุขุม  
นวลสกุล, 2545, หนา 8) 
 จากขอมูลดังกลาวจะเห็นไดวา สังคมฝากความหวังไวกับครู  ซ่ึงในเวลาเดียวกันกระแส
สังคมเปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว  รัฐธรรมนูญใหสิทธิประชาชนอยางเต็มที่ ในขณะที่ครูไมมีส่ิงใดมา
รองรับความพรอมของตนเองเลย  ครูหลายคนถูกสอบสวน ถูกรองเรียน ทําใหครูหมดกําลังใจ  เมื่อ
มีโครงการออกกอนเกษียณ  ครูที่ไมตองการปรับไปกับการปฏิรูปก็พรอมใจกันเขารวมโครงการ
จํานวนมาก  จากรายงานในป  2544มีจํานวนถึง  36,938  คน (ชนิดา  รักษพลเมือง และคณะ, 2548, 
หนา 46)  ทําใหจํานวนครูลดนอยลงอยางกะทันหัน  อัตรากําลังไมเพียงพอ จาการสรุปผลการ
ดําเนินงาน  9  ปของการปฏิรูปการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การขาดแคลนครู ทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพจํานวน 60,000 คน (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552, หนา 13) สําหรับ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3  มีครูขาดจากเกณฑถึง 797 คน (สพท.3, 2549)  
ผูวิจัยจึงตองการศึกษาผลการปฏิรูปการศึกษาในดานการปฏิรูปครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอ
ครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครเขต 3 ซ่ึงผูวิจัยสังกัดอยู  
เพื่อหาแนวทางในการเสนอแนะการแกปญหา  เพื่อครูจะสามารถมีความพรอมในตนเองในการทํา
หนาที่สรางสรรคเยาวชนใหมีคุณภาพ  และประเทศชาติเจริญกาวหนาในที่สุด 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
 1.  เพื่อศึกษาผลของนโยบายปฏิรูปการศึกษา  ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตอครู
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบผลของนโยบายปฏิรูปการศึกษา  ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา    
ตอครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ชวงชั้นที่ 1 - 2  กับครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ชวงชั้นที่  3 - 4  
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3 
 3.  เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะในการแกไขปญหาการปฏิรูปการศึกษาของครูใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยใชนโยบายการปฏิรูปการศึกษา  
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 ดานการปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา เปน
กรอบแนวคิดในการวิจัย   
 นอก จ า กนี้ จ า ก ก า ร ค น ค ว า เ กี่ ย ว กั บ ง า น วิ จั ย เ ร่ื อ ง ก า รปฏิ รู ป ก า ร ศึ ก ษ า 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2545 ข, หนา 32-38) พบวานโยบายการปฏิรูปการศึกษาจะดําเนินการไปได
สําเร็จหรือไม ครูเปนบุคลากรที่สําคัญ ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงตองการศึกษาผลจากการปฏิรูปการศึกษา
ในดานการปฏิรูปครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอครู และตองการเปรียบเทียบผลของการ
ปฏิรูปครูในสถานศึกษาที่จัดการศึกษา ระดับชวงชั้นที่ 1-2 กับโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับชวงชั้น
ที่  3-4   
 จากสาระดังกลาวขางตนสามารถนํามากําหนดเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย  
(conceptual framework) (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542, หนา 24 – 30) ไดดังนี้ 
 
     ครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ชวงชั้นที่  1-2 
 ชวงชั้นที่  3-4 

 การปฏิรูปการศึกษา 
 ดานการปฏิรูปครูและบุคลากรทาง 
การศึกษามีผลตอครู 
 1. มีความตระหนักตอวิชาชีพครู 
 2 .  มีคุณภาพตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 3 .  มี ค ว าม เ ข า ใ จ ในก า ร จั ดทํ า
หลักสูตรและมีความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
ศูนยกลาง 
 4. มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
 5. มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 6. รายงานสูสาธารณะชน 

 
ภาพที่ 1.1   กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 
 การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงสํารวจที่ศึกษาจากครูในสังกัดสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขต
พื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3  ในปการศึกษา  2552  มีขอบเขตการศึกษาดังตอไปนี้ 
 1.  ขอบเขตประชากร และกลุมตัวอยาง 
  ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัย ไดแกครูในสังกัดสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขตพื้นที่
การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต3 จํานวน 3,540 คน 
  กลุมตัวอยาง กําหนดกลุมตัวอยางโดยใชตารางของเกรจซี และมอรแกน ไดขนาด
กลุมตัวอยางจํานวน 346 คน และสุมตัวอยางโดยวิธีสุมแบบงาย 
 2. ขอบเขตดานเนื้อหา คือนโยบายการปฏิรูปการศึกษาดานการปฏิรูปครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542, หนา 24-30) 
  2.1  มีความตระหนักตอวิชาชีพครู 
  2.2  มีคุณภาพตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
  2.3  มีความเขาใจในการจัดทําหลักสูตรและมีความสามารถในการจัดการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 
  2.4  มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
  2.5  มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  2.6  การรายงานสูสาธารณะชน 
 3.  ขอบเขตกาลเวลา 
  ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล และวิเคราะหขอมูลในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 
2552 คือระหวางเดือนพฤศจิกายน 2552 ถึงเดือนกันยายน 2552 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 
 การปฏิรูปการศึกษา  หมายถึงกระบวนการปรับเปลี่ยนระบบการจัดการศึกษาอยางเปน
ขั้นตอนในดาน ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยไดรับความรวมมือจากทุกสวนของสังคม  
เพื่อใหการดําเนินการจัดการศึกษาไดเหมาะสม และมีคุณภาพ สามารถพัฒนาสังคมเศรษฐกิจได
สอดคลองกับสภาพที่เปนจริง และกาวทันยุคโลกาภิวัตน 
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 การปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง การพัฒนาบุคลากรทุกฝายใหมีความ
ตระหนัก และคุณภาพตามาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ  มีความรูความเขาใจในการจัดทํา
หลักสูตรและจัดกระบวนการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  
ประเมินผลการปฏิบัติงานแบบรายงานผลสูสาธารณชน 
 ผล หมายถึง ส่ิงที่เกิดจากการปฏิรูปครู และบุคลากรทางการศึกษากับครูในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 
 ครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง บุคลากรวิชาชีพ ซ่ึงทําหนาที่หลักทางดานการ
เรียนการสอน และการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน ดวยวิธีการตางๆ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง สถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบซึ่งจัดไมนอยกวา  
12  ป  กอนระดับอุดมศึกษา  เปนการจัดประสบการณดานความรู ความสามารถ ทักษะ และคุณคา
ที่จําเปนตอชีวิต 
 สถานศึกษาขั้นพื้นฐานชวงชั้นท่ี 1-2 หมายถึง สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดการศึกษาใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
 สถานศึกษาขั้นพื้นฐานชวงชั้นท่ี 3-4 หมายถึง สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดการศึกษาใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3 หมายถึง หนวยงานทางการศึกษา  
ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 37 ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546 มีอํานาจหนาที่กํากับดูแล
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ต่ํากวาระดับปริญญา มีหนาที่ในการ
ประสานงาน  สงเสริม  สนับสนุน และกํากับดูแลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร  ซ่ึงครอบคลุมพื้นที่  15  เขตการปกครอง ประกอบดวย เขตภาษีเจริญ  เขตบางแค  
เขตบางขุนเทียน  เขนบางบอน เขตทุงครุ เขตราษฎรบูรณะ เขตจอมทอง เขตธนบุรี เขตคลองสาน  
เขตตลิ่งชัน  เขตทวีวัฒนา  เขตบางพลัด เขตบางกอกนอย เขตบางกอกใหญ และเขตหนองแขม 
ประกอบดวย สถานศึกษาของรัฐ จํานวน 55 โรง จํานวนครู 3,540 คน 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 
 1.  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3 สามารถนําขอมูลท่ีคนพบไปใช
ในการวางแผน  กําหนดนโยบายในการดําเนินงาน ดานบุคลาการอันไดแกการพัฒนา การสราง
ขวัญกําลังใจใหแกครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร
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เขต 3 ตอไป ซ่ึงเปนสวนสําคัญในการจัดกระบวนการเรียนการสอน เพื่อใหนักเรียนเปนคนเกง คน
ดี  และมีความสุข  ซ่ึงจะทําใหมีการพัฒนาผูเรียนไปสูสังคมฐานความรูตอไป 
 2.  สถานศึกษาสามารถนําความรูไปใชกําหนดนโยบาย  การวางแผน  และกําหนด
แนวทางในการดําเนินการจัดการศึกษา  เพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 
 3.  ครูและบุคลากรนําความรูจากผลการวิจัย  เปนขอมูลในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง  
ใหสามารถปฏิบัติงานตามแนวปฏิรูปไดอยางมีประสิทธิภาพ  อันจะสงประโยชนถึงผูเรียนเปน
สําคัญ 
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