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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมี วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้                
ของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี                    
และเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี จําแนกตามประสบการณ์การบริหารและขนาดโรงเรียน กลุ่ม
ตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี ที่ทํา
หน้าที่ผู้อํานวยการโรงเรียน จํานวน 215 คน โดยแยกเป็นผู้อํานวยการโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 97 
โรงเรียน ผู้อํานวยการโรงเรียนขนาดกลาง 70 โรงเรียน และผู้อํานวยการโรงเรียนขนาดใหญ่จํานวน 48 
โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเช่ือมั่น
ทั้งฉบับเท่ากับ 0.95 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติค่าที (t–test Independent) และวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน (F-test) 

ผลการวิจัยพบว่า 
1.  ผลการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ของโรงเรียน ตามความคิดเห็น ของผู้บริหาร

โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า อยู่ในระดับมาก 3 ด้าน คือ ด้านนโยบายการปฏิรูปการเรียนรู้ ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ด้านการวัดและการประเมินผล ส่วนด้านการวิจัยในช้ันเรียนอยู่ในระดับปานกลาง 

2. ผู้บริหารโรงเรียนที่มีประสบการณ์การบริหารต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติตาม
แนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ของโรงเรียน โดยภาพรวมแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมีการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน  3 ด้าน คือ ด้านนโยบายการปฏิรูปการเรียนรู้
กระบวนการจัดการเรียนการสอน และด้านการวัดและการประเมินผล ส่วนด้านการวิจัยในช้ันเรียน                   
ไม่แตกต่างกัน และผู้บริหารโรงเรียนที่มีปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับ
การปฏิบัติตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านนโยบายการปฏิรูปการเรียนรู้ และด้านการจัดการเรียนการสอน               
ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านการวัดและการประเมินผล และด้านการวิจัยในชั้นเรียนแตกต่างกันอย่าง                    
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
ABSTRACT 

 The purposes of this research were to study of guideline implementation in 
school’s learning reform according to administrators’ opinions under the office of                   
Prachin Buri educational service area, and to compare the opinions of school 
administrators categorized according to administrative experience and school sizes. The 
research samples were 215 school administrators of 97 small -sized school, 70 medium 
sized schools and 48 large-sized ones. The instrument applied in this study was a rating 
scale questionnaire whose reliability was 0.95. Statistics used in the research analysis were 
percentage, mean, standard deviation. t-test and F-test were applied in statistical 
hypothesis testing.  
 The results of this research were as follows: 
 1.  As a whole, work performance results of the school administrators according 
to learning reform guideline was at high level. When scrutinized at each aspect, it was 
found at high level in 3 aspects, and at medium level in 1 aspect, these aspects were 
learning reform policy, teaching procedures, measurement and evaluation, including 
classroom research. 

 2. The school administrators with different administrative experience, as a whole 
had statistically significant difference of opinions on working performance of laming reform 
guideline at the .05 level. When scrutinized at each aspect, it was found statistically 
significant difference at the level of .05 in 3 aspects i.e. learning reform policy, teaching 
procedures and measurement and evaluation. It was found no significant difference in the 
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aspect of classroom research. The opinions of the school administrators of different school 
sizes on working performance of learning reform guiltless as a whole, were statistically 
difference at the .05 level of significance.  When scrutinized at each aspect, they were found 
no statistically significant difference at the level of .05 in 2 aspects i.e. learning reform policy 
and teaching procedures. But there were statistically significant difference at the level of .05 
in 2 aspects i.e. measurement and evaluation and classroom research. 

 
คําสําคัญ 
         การปฏิรูปการเรียนรู้ ผูบ้ริหารโรงเรียน 
 
ความสาํคญัของปัญหา 

 ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านการส่ือสารได้เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว มีผลกระทบต่อสภาพของ
สังคมที่ต้องเตรียมคนให้สามารถเผชิญกับยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง การศึกษาจึงมีความสําคัญ 
และมีบทบาทในการพัฒนาประเทศ ฉะน้ันการจัดการศึกษาจึงควรมุ่งเน้นการพัฒนาคนให้สมบูรณ์  
ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  

 การจัดการศึกษาที่ดีน้ันต้องสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ 
วัฒนธรรมและเทคโนโลยี แต่การจัดการศึกษาของไทยในปัจจุบันยังไม่สอดคล้องกับความต้องการ                 
ของบุคคล สังคมและประเทศ ย่ิงเมื่อต้องเผชิญกับกระแสความคาดหวังของสังคมท่ีจะทําให้การศึกษา                   
มีบทบาทในการเตรียมคนให้พร้อมสําหรับการแข่งขันในสังคมโลกด้วยแล้วก็ย่ิงเห็นความสับสน                     
ความล้มเหลว ความล้าหลังที่เป็นปัญหาของการศึกษามากขึ้น จากมุมมองหรือทัศนะของบุคคลต่าง ๆ                     
ที่เห็นพ้องต้องกันทําให้กล่าวได้ว่า การศึกษาของไทยเรากําลังตกอยู่ในภาวะวิกฤตอย่างย่ิง (รุ่ง แก้วแดง, 
2541: 1-2) เป้าหมายการศึกษา ปรัชญาการศึกษา การพัฒนาระบบการศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัตน์ 
ไม่ว่าจะเป็นธนาคารโลก ล้วนถูกครอบงําอย่างเข้มงวดให้ไปสู่การฝึกอบรมคนไทยให้กลายเป็นวีรบุรุษ
วีรสตรีในสถาบันการศึกษา เป็นมนุษย์พิเศษที่เพ่ือนและอาจารย์ยกย่องเป็น “เด็กปัญญาเลิศ”      
(พิทยา ว่องกุล, 2543: 12-13) และวิกฤตที่สําคัญของระบบการศึกษาไทย คือ ความทุกข์ของผู้เรียน 
เน่ืองจากเน้ือหาที่เรียนไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงในชีวิตประจําวัน ของเด็ก เด็กจําใจต้องเรียนรู้  
ในสิ่งที่ไกลตัว ต้องสร้างจินตนาการด้วยความยากลําบาก และมีความทุกข์เพราะต้องท่องจํา
ตลอดเวลา ทําให้เด็กมีเจตคติต่อการเรียนไปในทางลบ มองว่าการเรียนไม่ใช่เรื่องสนุก ไม่มีความสุข 
ไม่น่าเรียน และยิ่งการสอนถ้าเรียน ในระดับที่เน้นเฉพาะความจําก็ย่ิงเพ่ิมความเครียดให้เด็กมากขึ้นจนเกิด
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ปัญหาวิกฤติเก่ียวกับผู้เรียน และนับวันปัญหาเหล่าน้ันจะรุนแรงมากข้ึน จนกระทั่งกลายเป็นปัญหาใหม่              
ของสังคมได้ (รุ่ง แก้วแดง, 32543: 2-3) 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี ได้นํานโยบายการปฏิรูปการศึกษาสู่การปฏิบัติ          
จากข้อมูลแผนปฏิบัติประจําปี 2551 การสรุปการปฏิบัติงานในรอบปี 2549 ได้กล่าวโดยสรุปว่า                
การปฏิรูปการศึกษามีโรงเรียนนําร่องการปฏิรูป พบว่า การปฏิรูปการศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง                
ซึ่งผลการปฏิรูปการเรียนรู้ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ (สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี, 2550: 5) 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเห็นความสําคัญของการปฏิรูปการเรียนรู้เพ่ือให้เกิดความสําเร็จอย่าง    
เป็นรูปธรรมโดยจะต้องเร่ิมต้นจากโรงเรียนดําเนินการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และการจัดการเรียน                 
การสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ในการดําเนินการจะต้องมีการประกันคุณภาพภายในผสมผสาน                  
อยู่ในกระบวนการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตลอดเวลา โดยบุคลากร                 
ทั้งผู้บริหารโรงเรียนและครูจะต้องมีความตระหนัก มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู้ 
ต้ังแต่นโยบายการปฏิรูปการเรียนรู้ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ                      
การวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับกระบวนการเรียนการสอน และการวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือพัฒนา                    
การจัดการเรียนรู้ ฯ เพ่ือนําไปสู่การปฏิบัติ การบริหารจัดการที่เป็นระบบ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้                
ที่เน้นผู้เรียนสําคัญที่สุด ตลอดจนเปิดโอกาสให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา แต่จากรายงานการประเมินผลการปฏิรูปการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรีที่ผ่านมา พบว่า คุณภาพการศึกษาที่พิจารณาจากผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของผู้ เรียนยังอยู่ในระดับมาน่าพอใจ โดยพบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6                       
และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ส่วนใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถด้านวิชาการ ทักษะการคิด ทักษะ                 
การค้นคว้าตํ่ากว่าเกณฑ์ (ร้อยละ 60) ยกเว้นความเป็นพลเมืองดีผ่านเกณฑ์ สําหรับด้านวิชาการ 
พบว่า คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษตํ่ากว่าเกณฑ์ ยกเว้นสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ ความพยายามในการ
ดําเนินงานเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาในช่วงที่ผ่านมา พบว่า ได้มีการปฏิรูปการเรียนรู้ในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือส่งผลต่อผู้เรียนโดยตรง การดําเนินการในด้านน้ีประกอบด้วย การปรับเปลี่ยน
หลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน ซึ่งรวมถึงการวัดผลและประเมินผลผู้เรียน เช่น มีการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษาให้เหมาะสมกับผู้เรียน ดําเนินการส่งเสริมให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มีการดําเนินการอย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอดของหน่วยงานในระดับนโยบาย 
และหน่วยงานต้นสังกัด มีการจัดทําคู่มือครูสําหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระ                                   
มีการพัฒนาครูเพ่ือให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน เป็นสําคัญแต่ยังดําเนินการไม่ครบถ้วน                  
ซึ่งนอกจากครูจะต้องปรับกระบวนการเรียนการสอนแล้ว ยังต้องปรับปรุงรูปแบบการวัดและประเมินผล
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ผู้เรียนให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ที่เปลี่ยนไป โดยการวัด และประเมินผลผู้เรียนให้พิจารณา
จากพัฒนาการของผู้เรียน ความปะพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมควบคู่ไปกับการ
ทดสอบ ซึ่งพบว่าการดําเนินการมีน้อย มีเพียงการจัดทําเอกสาร เป็นแนวทางการวัดผลและประเมินผล
ผู้เรียน และแบบระเบียนแสดงผลการเรียนมีการฝึกอบรมครู ส่วนหน่ึงแต่ทางปฏิบัติจริงครูส่วนใหญ่ 
ยังใช้วิธีการทดสอบเหมือนเดิม (สํานักเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี, 2550: 12) 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงเห็นว่าควรที่จะพัฒนาการปฏิรูปการเรียนรู้ของโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรีให้มีระดับความสําเร็จที่สูงขึ้น ทั้งน้ีต้องทราบข้อมูล                  
ในการปฏิรูปการเรียนรู้ของโรงเรียนที่ชัดเจน แม่นยําและถูกต้อง จึงได้ทําการศึกษา การปฏิบัติตาม
แนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน  
เขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี เพ่ือนําไปเป็นแนวทางในการปรับปรุง ส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดการปฏิรูป
การเรียนรู้ของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้นต่อไป 
  
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

 1. ผู้บริหารมีความคิดเห็นของต่อการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ของโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรีอยู่ในระดับใด 

 2. ผู้บริหารมีความคิดเห็นของต่อการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ของโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี จําแนกตามประสบการณ์การบริหารและขนาดโรงเรียน 
แตกต่างกันหรือไม่ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารต่อการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ 
ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู้บริหารต่อการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิรูปการ
เรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี จําแนกตามประสบการณ์ การบริหาร
และขนาดโรงเรียน 
วิธีดําเนินการวิจัย   
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี ที่ทําหน้าที่
ผู้อํานวยการโรงเรียน 276 โรงเรียน โดยแยกเป็นผู้อํานวยการโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 132 โรงเรียน 
ผู้อํานวยการโรงเรียนขนาดกลาง 87 โรงเรียน และผู้อํานวยการโรงเรียนขนาดใหญ่จํานวน 57 โรงเรียน 
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   กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาปราจีนบุรี ที่ทําหน้าที่ผู้อํานวยการโรงเรียน กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ตามเกณฑ์                   
Krejcie and Morgan จํานวน 215 คน โดยแยกเป็นผู้อํานวยการโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 97 โรงเรียน 
ผู้อํานวยการโรงเรียนขนาดกลาง 70 โรงเรียน และผู้อํานวยการโรงเรียน ขนาดใหญ่จํานวน 48 โรงเรียน 
  2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลมีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน คือ  
 ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกับสภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ 

(Checklist) 
 ตอนท่ี 2 สอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ 

ของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี เป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) 

 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้                    
ของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี                    
เป็นคําถามแบบปลายเปิด 
 3. การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย 
 การสร้างเคร่ืองมือและการหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยดําเนินการ                
ตามข้ันตอนดังต่อไปน้ี 
  3.1 ศึกษาแนวคิด หลักการ เอกสาร ตําราและงานวิจัยต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการปฏิรูปการ
เรียนรู้ การปฏิบัติตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ เพ่ือนํามากําหนดเป็นแบบสอบถาม 
  3.2 กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 
  3.3 ทําการสร้างแบบสอบถาม ฉบับร่างตามกรอบแนวคิด 
  3.4 นําแบบสอบถามให้ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบความถูกต้องด้านเน้ือหา และภาษา
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
          3.5 ปรับปรุงแก้ไขและนําแบบสอบถามไปให้กับผู้เช่ียวชาญจํานวน 5 ท่าน เพ่ือตรวจสอบ
ความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) หรือความสอดคล้องระหว่างข้อความ ที่เขียนขึ้นแบบสอบถาม                 
กับนิยามศัพท์ที่กําหนดไว้ โดยใช้วิธีหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม โดยข้อคําถาม                
ที่มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ .05 ถือว่าข้อคําถามน้ันมีความตรงเชิงเน้ือหาสามารถนําไปใช้ได้ 

 3.6 นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
 3.7 นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
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 3.8 นําแบบสอบถามจากการทดลองใช้มาหาค่าสัมประสิทธ์ิความเที่ยงรวมท้ังฉบับ
เท่ากับ 0.95 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล   

 4.1 นําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ถึงผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 และเขต 2 เพ่ือขอความ
อนุเคราะห์ผู้บริหารในการเก็บขอ้มูล 

 4.2 ส่งแบบสอบถามพร้อมหนังสือขอความร่วมมือไปยังผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด  
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 และเขต 2 ทุกโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือขอความ
อนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม 

 4.3 ผู้วิจัยไปรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง นําแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกต้อง
สมบูรณ์ได้แบบสอบถาม จํานวน 215 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
 5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยได้นําแบบสอบถามมาตรวจให้คะแนน ตามลําดับ ขั้นตอน ดังน้ี 
  5.1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามใช้การแจกแจงความถ่ีและ หาค่าร้อยละ 

 5.2 วิเคราะห์ข้อมูลการปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ของโรงเรียน ตามความ

คิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี โดยการหาค่าเฉลี่ย ( X ) และ
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
  5.3 เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารต่อการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิรูป การเรียนรู้
ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี จําแนกตามประสบการณ์ การบริหารและขนาด
โรงเรียน เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย โดยใช้สถิติทดสอบค่าที (t-test Dependent) และวิเคราะห์
ความแปรปรวน (F-test) เมื่อพบความแตกต่างจะทดสอบรายคู่ภายหลังด้วยเทคนิค Newman-Keuls Test 
ตามลําดับ 
 
ผลการวิจัย 

1.  ผลการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ของโรงเรียน ตามความคิดเห็น ของผู้บริหาร
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า อยู่ในระดับมาก 3 ด้าน คือ ด้านนโยบายการปฏิรูปการเรียนรู้ ด้านกระบวนการจัดการเรียน                         
การสอน ด้านการวัดและการประเมินผล ส่วนด้านการวิจัยในช้ันเรียนอยู่ในระดับปานกลาง 

2.  ผู้บริหารโรงเรียนที่มีประสบการณ์การบริหารต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติตามแนว
ทางการปฏิรูปการเรียนรู้ของโรงเรียน โดยภาพรวมแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05                     
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และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมีการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 3 ด้านคือ ด้านนโยบายการปฏิรูปการเรียนรู้
กระบวนการจัดการเรียนการสอน และด้านการวัดและการประเมินผล ส่วนด้านการวิจัยในช้ันเรียน                     
ไม่แตกต่างกัน และผู้บริหารโรงเรียนที่มีปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับ              
การปฏิบัติตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านนโยบายการปฏิรูปการเรียนรู้ และด้านการจัดการเรียนการสอนไม่
แตกต่างกัน ส่วนด้านการวัดและการประเมินผล และด้านการวิจัยในชั้นเรียนแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
อภิปรายผล 
 การศึกษา เรื่อง การปฏิบัติตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ของโรงเรียน ตามความคิดเห็น
ของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี ครั้งน้ี ผู้วิจัยได้นําประเด็นที่น่าสนใจมา
อภิปรายผล ดังน้ี  

 1. การปฏิบัติตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงาน เขตพ้ืนที่
การศึกษาปราจีนบุรี พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติตามแนวทาง การปฏิรูปการ
เรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับมาก และที่เป็นเช่นน้ีอาจเน่ืองจากตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ               
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทในการจัดการศึกษาของชาติ หลัก
สําคัญ คือ การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการเรียนรู้ของคนไทยทั้งชาติจากเดิม ที่เน้นการถ่ายทอด และการ
ปลูกฝังให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีนิสัยรัก การเรียนรู้ตลอดชีวิต ในการปฏิรูป
การเรียนรู้น้ันควรเร่ิมจากโรงเรียนทุกแห่งดําเนินการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยในการดําเนินการดังกล่าวจะต้องมีการประกันคุณภาพของผู้เรียนอย่าง
ต่อเน่ืองตลอดเวลา โดยบุคลากรของโรงเรียนทั้งผู้บริหารและครู ควรมีความตระหนักและมีความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับการปฏิบัติและการบริหารจัดการที่เป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนที่กําลังดําเนินการ 
หรือ มีความต้องการ ที่จําดําเนินการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และดําเนินการประกันคุณภาพภายในให้
ผสมผสานกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ประสบผลสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ จึงได้ดําเนินโครงการสรรหาและสนับสนุนโรงเรียนเพ่ือปฏิรูปการเรียนรู้และการ
ประกันคุณภาพภายในขึ้นเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2544: 1-4) ดังน้ัน จึงส่งผลทําให้ผู้บริหารโรงเรียนมีการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิรูป
การเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของสกฤต เศรษฐชัย (2546) ที่ได้ศึกษาสภาพ
และปัญหา การจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปการเรียนรู้ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรม
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สามัญศึกษา จังหวัดนครราชสีมา พบว่า สภาพการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปการเรียนรู้ของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครราชสีมา โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเป็นราย
ด้านอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของกรมวิชาการ กองวิจัยทางการศึกษา (2548: 52-62)   
ที่พบว่า การดําเนินการงานปฏิรูปการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนของโรงเรียน
ประถมศึกษาทั่วประเทศอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของประสาร เทียมสกุล (2550)                  
ที่ได้ศึกษาและเปรียบเทียบการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัด
สุรินทร์ ตามประสบการณ์การเป็นผู้บริหารและขนาดสถานศึกษา ผลการวิจัย พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา
ปฏิบัติตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

 2. การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้                  
ของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี จําแนกตามประสบการณ์ การบริหาร
และขนาดโรงเรียน พบว่า  
  2.1 ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรีที่มีประสบการณ์การ
บริหารต่างกันมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมีการปฏิบัติตาม
แนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 4 ด้าน คือ                 
ด้านนโยบายปฏิรูปการเรียนรู้ ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน ด้านการวัดและการ
ประเมินผล ด้านการวิจัยในช้ันเรียน ไม่แตกต่างกันที่เป็นเช่นน้ี อาจเน่ืองมาจากประสบการณ์ในการ
บริหารงานที่แตกต่างกันทําให้กระบวนการวางแผน กระบวนการคิด กระบวนการติดสินใจในการ
บริหารงานแตกต่างกัน การปฏิบัติตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้แม้จะเป็นโยบายในระดับชาติที่โรงเรียนทุก
โรงเรียนต้องปฏิบัติ เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางในการปฏิบัติการเรียนรู้ที่สํานักงานคณะกรรมการศึกษา
แห่งชาติได้กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2541 แต่ด้วยประสบการณ์ในการทํางาน
ของผู้บริหารโรงเรียนที่แตกต่างกัน จึงทําให้เกิดความคิดเห็นและแนวทางปฏิบัติที่แตกต่าง สอดคล้อง                 
กับงานวิจัยของประสาร เทียมสกุล (2550: 48-59) ที่ได้เปรียบเทียบการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิรูป   
การเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดสุรินทร์ ตามประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร พบว่า                       
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีประสบการณ์การเป็นผู้บริหารต่างกันมีการปฏิบัติตามแนวการปฏิรูป
การเรียนรู้ โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน                       
พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีการปฏิบัติตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ                       
ทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 5 ด้าน คือ ด้านนโยบายการปฏิรูปการเรียนรู้ ด้านการจัดการหลักสูตร                       
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน ด้านการวัดและการประเมินผล ดานการประกัน
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คุณภาพการศึกษา ส่วนด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน ด้านการใช้เทคโนโลยี ด้านการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ด้านการวิจัยในช้ันเรียน ไม่แตกต่างกัน  
  2.2 ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี ที่ปฏิบัติงานใน
โรงเรียนขนาดต่างกันมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ โดยรวมและรายด้าน 
พบว่าไม่แตกต่างกัน ที่เป็นเช่นน้ี อาจเน่ืองมาจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติได้กําหนดไว้
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2541 กําหนดภารกิจให้โรงเรียนทุกแห่งทุกขนาดจะต้องมีการ
ปฏิบัติในแนวทาง และเกณฑ์เดียวกัน พร้อมกันน้ันจําเป็นจะต้องมีภารกิจในการปฏิรูปการเรียนรู้ของ
โรงเรียนใน 5 ส่วนเหมือนกัน (คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้, 2543: 6) คือ การปฏิรูปการเรียนรู้             
ของผู้เรียน การปฏิรูปการสอนของครูผู้สอน การปฏิรูปการบริหารของผู้บริหาร การประกันคุณภาพ
ภายใน และการประกันคุณภาพภายนอก ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางในการปฏิรูปการเรียนรู้ที่สํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ (2544: 1-4) ที่ได้ระบุเก่ียวกับผู้บริหารโรงเรียนโดยมิได้จําแนกตามขนาด
โรงเรียนไว้ว่าผู้บริหารโรงเรียนในฐานะเป็นผู้นําของโรงเรียนและแบบอย่างของผู้เรียนรู้ด้วยตนเองและของ
โรงเรียนทั้งโรงเรียนว่ามีศักยภาพด้านใด และเพียงใด แล้วนําไปเป็นฐานในการพัฒนาให้โรงเรียนมีระบบ
โครงสร้างและนวัตกรรมองค์กรที่เน้นการกระจายอํานาจ การตัดสินใจ โดยองค์คณะบุคคล การพัฒนา
บุคลากร และคณะกรรมการโรงเรียนอย่างต่อเน่ืองและการส่งเสริมให้มีการพัฒนาทั้งโรงเรียน ผู้บริหาร            
จะใช้การปฏิรูปจริงและการประเมินผลเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ช่วยให้มีความรู้ ความสามารถทัศนคติ               
ที่จะบริหารจัดการตามสภาพความต้องการและความจําเป็นของโรงเรียน โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมคุณภาพ
และการแก้ไขปัญหาของนักเรียนเป็นเป้าหมายสําคัญ แม้ว่าผลการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน ทั้งขนาด
เล็กและขนาดใหญ่จะคิดเห็นและปฏิบัติตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ที่สอดคล้องในทางเดียวกัน  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
 1. ด้านนโยบายการปฏิรูปการเรียนรู้ 
      1.1 ควรมีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของทุกฝ่ายที่มีส่วนเก่ียวข้องในการปฏิรูป
การเรียนรู้ เพ่ือร่วมกันในการกําหนดนโยบายการปฏิรูปการเรียนรู้ที่เหมาะสมแต่ละท้องถิ่น 
  1.2 ควรมีการกําหนดนโยบายการปฏิรูปการเรียนรู้ที่ชัดเจน เข้าใจง่าย สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน 
 2. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
  2.1 ควรมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยต้องเป็นกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญอย่างแท้จริง ไม่เป็นเพียงแค่หลักการ 
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  2.2 ควรสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อครูผู้สอนเก่ียวกับกระบวนการจัดการเรียน                 
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
 3. ด้านการวัดและประเมินผล 
  3.1 ควรแต่งต้ังคณะกรรมการการวัดผลและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการ
ปฏิรูปการเรียนรู้เพ่ือดูแลรับผิดชอบงานโดยเฉพาะ 
  3.2 ควรกําหนดเครื่องมือประเมินผลที่มีกระบวนการดําเนินงานอย่างน่าเช่ือถือ 
  3.3 ควรจัดทําเคร่ืองมือประเมินที่มีกระบวนการดําเนินงานอย่างน่าเช่ือถือ 
 4. ด้านการวิจยัในช้ันเรียน 
  4.1 ควรมีการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการวิจัยในช้ันเรียนของครูในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี 
  4.2 ควรมีการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยในช้ันเรียนเป็นส่วน
หน่ึงในการพัฒนาผู้เรียน 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิรูปการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดเขตพ้ืนที่
การศึกษาอ่ืน 
 2. การศึกษาแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ ด้วยกระบวนการวิจัย                     
เชิงปฏิบัติการ 
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