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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาสภาพ ปัญหา ความต้องการ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูป
การศึกษา 2. ศึกษาสภาพ ปญัหา ความต้องการ และปัจจัยทีเ่กี่ยวขอ้งกับการส่งเสริมการปฏิรูปการศกึษา        
3. วิเคราะห์แนวทางการปฏิรูปการศึกษา และ 4. พัฒนากลยุทธ์การขับเคลื่อนการปฏริูปการศึกษาในทศวรรษท่ี
สองในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชรและตาก วธิีด าเนิน 
การวิจัยแบ่งเป็น 4 ข้ันตอนตามวตัถุประสงค์ของการวิจัย รวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม การสนทนา
กลุ่ม การวิเคราะห์เอกสาร การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสมัมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ  การใช้แบบประเมินกลยุทธ์  
โดยเก็บรวบรวมข้อมลูจากผู้บรหิารสถานศึกษา หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา  
ศึกษานิเทศก์ นักบริหารและนักวชิาการที่มีความรูค้วามสามารถและประสบการณ์เกีย่วกับการปฏริูปการศึกษา
และการพัฒนากลยุทธ์  วิเคราะหข์้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะหเ์นื้อหา ผลการวิจยัพบว่า 1) สภาพการปฏริูปการศึกษาในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานทั้ง 4 ด้าน มีการ
ด าเนินการอยู่ในระดับมาก  ส่วนปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง โดยประเด็นที่เป็นปัญหาได้แก่ ครูผูส้อนมีภาระงาน
สอนและงานอ่ืนมากท าใหม้ีเวลาในการพัฒนาคุณภาพนักเรยีนน้อย  ส าหรับความต้องการเกี่ยวกับการปฏิรูป
การศึกษาอยู่ในระดับมาก ปัจจยัที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการศึกษาอยู่ในระดับปานกลางและมาก 2) สภาพการ
ส่งเสริมการปฏิรูปการศึกษาส่วนใหญ่มีการด าเนินการ  ส่วนปัญหาพบว่าทุกด้านมีปัญหาอยู่ในระดับมาก ความ
ต้องการทุกด้านอยู่ในระดับมาก  ส่วนปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก มเีพียงบางด้าน
อยู่ในระดับปานกลาง 3) แนวทางการปฏิรปูการศึกษาในทศวรรษที่สองในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศท่ี
ส าคัญ ได้แก่ ควรปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอนของครูและการจัดโครงการส่งเสรมิประสบการณ์ให้กับ
นักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 4) กลยุทธ์การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นกลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ และมาตรการ โดยมีกลยุทธ์ 11 กลยทุธ์ 
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ABSTRACT 
 

The purposes of this research were to 1. study the problems, needs, and factors related to 
educational reform, 2. study the problems, needs and factors related to promoting 
educational reform, 3. analyze guidelines for educational reform, and 4. develop movement 
strategies for the second decade educational reform in basic schools under Kamphaeng Phet 
and Tak Primary Educational Service Area. This study divided into 4 steps. The data was 
gathered through questionnaires, focus group discussions, workshops, evaluation forms, and a 
connoisseurship. The data was collected from school administrators, heads of academic affair, 
school teachers, school supervisors, administrators and academics who had knowledge and 
experience about educational reform and strategy development. The data was analyzed by 
percentage, mean, standard deviation, and content analysis. The research findings were as 
follows: 1) The educational reform in basic schools under Kamphaeng Phet and Tak Primary 
Educational Service Area was found that the students’ quality, teachers’ and personnel’s 
quality, the quality of schools and learning resources, as well as the quality of management 
were at a high level. The problem is at a moderate level. The problem was the teachers had 
teaching and work overload so that they spend less time in improving the students. Needs of 
educational reform were at a high level. The factors related to educational reform were at a 
moderate and a high level. 2) The promotions of educational reform were mostly operated. 
The problems in all aspects were at a high level. Needs for promotions of educational reform 
in all aspects were at a high level. Most of the factors related to promotions of educational 
reform were at a high level; however, some factors were at a moderate level. 3) The 
significant guidelines for educational reform in basic schools were improving teaching and 
providing programs that promote the students’ experience. The strategies consisted of a 
visions, missions, strategic issues, goals, strategies, indicators and measures. There were 11 
significant strategies. 
 

Keywords : Movement / Strategy / Educational Reform / Basic Schools 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การศึกษาเป็นเครื่องมือส าคญัในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศใหเ้กิดความเจรญิก้าวหน้าในทุกมิติ 
ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมอืง ตลอดจนวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม เพราะการศึกษาจะช่วยยกระดับ
ความรู้ สติปัญญา คุณธรรมให้ประชาชนในประเทศสามารถพัฒนาตนให้ประกอบสัมมาอาชีพที่สุจริตดี สร้าง
ความเจรญิก้าวหน้ามั่นคงในชีวิต ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนสามารถยกระดับคณุภาพชีวิตให้ดีขึ้น สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ดังนั้น การจัดการศึกษาที่มีคณุภาพและสอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยจึงเป็น
เครื่องมือส าคญัในพัฒนาทุนมนุษย์ของประเทศให้มีศักยภาพด้านความคิด สติปัญญา มีความเข้าใจ และมีความ
เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลกท่ีเกดิขึ้น ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างศักยภาพและขีด
ความสามารถทางด้านการแข่งขันของประเทศให้สูงขึ้น  แต่การด าเนินงานด้านการศึกษาของประเทศกลับพบว่า
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ไม่สามารถด าเนินการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะมีความพยายามในการปฏริูปการศึกษาให้
สอดคล้องกับสภาพบรบิทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป แตเ่นื่องจากในปัจจุบันสภาพแวดล้อมท้ังภายในและ
ภายนอกมีการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็ว จึงส่งผลกระทบต่อคณุภาพและประสิทธิภาพในการจัดการศกึษาของ
ประเทศ ท้ังนี้ เนื่องจากสังคมสมัยใหม่มีความซับซ้อนและความเปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง มี
ผลกระทบต่อมนุษย์อย่างมากท้ังความเครยีด ความวติกกังวล การขาดความสุขและความมั่นคงในจิตใจ การมี
อนาคตที่คาดการณไ์มไ่ด้ การเรียนรู้โดยเอาต าราเป็นตัวตั้ง โดยไม่เอาสถานการณ์จริงของชีวิตเป็นตัวตั้ง ไม่มีพลัง
พอที่จะท าให้มนุษย์เข้าใจสถานการณ์ความเป็นจริงท่ีซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้ไมส่ามารถ
เผชิญกับสถานการณ์ความเป็นจรงิได้ ทั้งที่จริงมนุษย์มีศักยภาพในการเรยีนรูสู้งมาก การเรียนรู้ในวิถีชีวิตจริงจะ
ท าให้เท่าทันความเป็นจริงและปรบัตัวให้อยู่ในสมดลุได้ (ประเวศ วะสี, 2549, หน้า 5) 

จากการด าเนินงานการปฏริูปการศึกษาที่ผ่านมามหีลายเรื่องที่ประสบความส าเร็จ  แต่มีอีกหลายเรื่อง
ที่ไม่ประสบความส าเร็จ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขอย่างอย่างต่อเนือ่ง ท้ังนี้ จากผลการประเมินและการทดสอบ
โดยองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทัง้ภายในและต่างประเทศบ่งช้ีว่าคุณภาพผู้เรยีนยังอยู่ในเกณฑ์ต่ าและด้อยกว่า
นานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการประเมินคณุภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบ
แรก (ช่วงปี พ.ศ. 2544-2548) ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) 
ได้สะท้อนวิกฤติคุณภาพการศึกษาไทยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานค่อนข้างชัดเจนว่า สถานศึกษาท่ีจัด
การศึกษาได้มาตรฐานขั้นต่ าตามหลักการของพระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ประมาณ 1 ใน 3 
และอีกประมาณ 2 ใน 3 (มากกว่า 20,000 แห่ง) ไม่ได้มาตรฐาน ครูขาดแคลนท้ังเชิงปริมาณและคณุภาพ ครูได้
มาตรฐานเฉพาะดา้นวุฒิการศึกษาแต่วิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญยังไมไ่ดม้าตรฐาน ผู้เรียนส่วนใหญ่มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสตูรต่ า และผลการประเมินคณุภาพภายนอกของสถานศึกษารอบสอง ช่วงปี 
พ.ศ. 2549-2553 ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานข้ันต่ า 2.75 พบว่า มีค่าเฉลี่ยผลการประเมิน 14 มาตรฐาน ได้ระดับดี 
มีโรงเรียนท่ีได้รับการรับรอง 12,268 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 79.07 และไมร่ับรอง 3,247 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
20.93  (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553, หน้า 3-4) 

ในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561)  รัฐบาลจะมุ่งเน้นใหค้นไทยได้เรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างมคีุณภาพ โดยมีเป้าหมายหลัก 3 ประการ คือ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและ
เรียนรู้ของคนไทย เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรยีนรู้อย่างท่ัวถึงและมีคณุภาพ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษาและมีกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 4 ประการ คือ 
การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม ่พัฒนาคุณภาพครยูุคใหม่ พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่  
และพัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการใหม่  ทั้งนี้ การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-2561) ได้
ก าหนดหลักการพัฒนาการศึกษาทั้งด้าน “คุณภาพ โอกาสและการมีส่วนร่วม” และก าหนดกรอบและ
สาระส าคญัของการศึกษา และเรยีนรู้ที่ต้องปฏิบัติอยา่งเร่งด่วน 4 ประการหลักคือ (ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา 2552, หน้า 14-21) 

1. พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ทีม่ีนิสัยใฝเ่รียนรู้ ตั้งแต่ปฐมวัย สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและแสวงหา
ความรู้อย่างต่อเนื่อง มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา คดิริเริ่มสร้างสรรค ์มีจิต
สาธารณะ มรีะเบยีบวินัย มีคณุธรรม จริยธรรม ค่านิยม มีจติส านึกและความภูมิใจในความเป็นไทย ยดึมั่นใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รังเกียจการทุจริตและต่อต้านการซื้อสิทธ์ิขายเสียง  
สามารถก้าวทันโลก มสีุขภาพกาย สุขภาพใจที่สมบรูณ์ หา่งไกลยาเสพติด เป็นก าลังคนท่ีมีคณุภาพ มทีักษะ
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ความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็น มีสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีโอกาส
เรียนรู้อย่างเท่าเทียมเสมอภาค 

2. พัฒนาคุณภาพครยูุคใหม่ ท่ีเปน็ผู้เอื้ออ านวยให้ผู้เรียนเกดิการเรยีนรู้เป็นวิชาชีพท่ีมีคุณคา่ มีระบบ
กระบวนการผลติและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีคณุภาพมาตรฐานเหมาะสมกับการเป็นวชิาชีพ
ช้ันสูง สามารถดึงดูดคนเก่ง คนดี มีใจรักในวิชาชีพครูมาเป็นครู คณาจารย์ มีปริมาณครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษาอย่างเพียงพอตามเกณฑ์ และสามารถจดัการเรียนการสอนได้อย่างมีคณุภาพ มาตรฐาน  
ขณะเดียวกันสามารถพัฒนาตนเองและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง มีสภาวิชาชีพอย่างเข้มแข็ง บริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคณุภาพชีวิตที่ดี มคีวามมั่นคงใน
อาชีพ มีขวัญก าลังใจ อยู่ได้อย่างยัง่ยืน   
 3. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ โดยพัฒนาคณุภาพสถานศึกษาทุกระดับและทกุ
ประเภทให้สามารถเป็นแหล่งเรยีนรู้ที่มีคุณภาพ และพัฒนาแหล่งเรยีนรู้อื่นๆ ส าหรับการศึกษาและเรยีนรู้ทั้งใน
ระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์  
สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศูนย์การกีฬาและ
นันทนาการ เป็นต้น เพ่ือส่งเสรมิการเรยีนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตและมคีุณภาพ 
 4. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ ท่ีมุ่งเน้นการกระจายอ านาจสู่สถานศึกษาเขตพื้นท่ีการศึกษา  
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชนและเอกชนและทุกภาคส่วน มีระบบ
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่มีความโปร่งใสเป็นธรรม ตรวจสอบได้ มีการบริหารจัดการ การเงิน
และงบประมาณที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ โดยใหผู้้เรยีนเลือกรับบริการ   

การจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นการจัดการศึกษาที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะเปน็
พื้นฐานท่ีส าคัญที่จะช่วยใหผู้้เรยีนมีคุณภาพก่อนที่จะประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ่ง
การศึกษาในระดับนี้รับผิดชอบโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซึ่งมีภารกิจท่ีส าคัญเกี่ยวกับการ
จัดและส่งเสริมสนับสนุนให้ประชากรในวัยเรียนในระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษา เด็กพิการและด้อยโอกาส ได้
เรียนอย่างทั่วถึงมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนด โดยมีส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จ านวน  183  
แห่ง และส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษามัธยมศึกษา จ านวน 42 แห่ง กระจายทั่วทั้งประเทศเป็นหน่วยงานก ากับ  
ประสาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาในเขตที่รับผดิชอบ ดังนั้น การปฏริูปการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงมีความส าคัญ ซึ่ง
ถ้าการจัดการศึกษาระดับนี้ด าเนินการปฏิรปูการศึกษาไดผ้ลดี ก็จะมผีลต่อการจัดการศึกษาในระดับสูงขึ้น 
               มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชรเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างศักยภาพ
ของท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง มีความเจรญิก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยมีวตัถุประสงค์ให้การศกึษา 
ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ท าการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และ
พัฒนาเทคโนโลย ีทะนุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสรมิวิทยฐานะครู โดยภารกิจหลักท่ีส าคัญ
ประการหนึ่ง คือ การบริการวิชาการแก่สังคม และผลิตครูและส่งเสรมิวิทยฐานะครู โดยทีผ่่านมามหาวทิยาลัย
รับผิดชอบจดัการศึกษาในเขตบรกิาร 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดก าแพงเพชรและตาก ซึ่งใน 2 จังหวัดนี้มีการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 และ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาที่ 41 (รับผิดชอบจังหวัด
ก าแพงเพชรและพิจิตร) 
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จากสภาพปญัหาดังกล่าวข้างต้นทีส่ะท้อนให้เห็นว่าการปฏิรปูการศกึษายังไม่ประสบความส าเร็จ  และ
การที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรรับผิดชอบการจัดการศึกษาในจังหวัดก าแพงเพชรและตาก คณะผู้วิจัยจึง
สนใจที่จะท าวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษท่ีสอง ในสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชรและตาก เพื่อผู้บรหิารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดก าแพงเพชรและตาก จะได้น าสารสนเทศจากงานวิจัยนี้ไปใช้
ในการขับเคลื่อนการปฏริูปการศึกษาในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหา ความต้องการ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรปูการศึกษาในสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชรและตาก 
2. เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหา ความต้องการ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการปฏริูปการศึกษาใน

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศกึษาก าแพงเพชรและตาก 
3. เพื่อวิเคราะห์แนวทางการปฏิรปูการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศ 
4. เพื่อพัฒนากลยุทธ์การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชรและตาก  
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยเรื่องนี ้มีวิธีด าเนินการวจิยัเป็น 4 ขั้นตอนดังน้ี 

 ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาสภาพ ปัญหา ความต้องการ และปัจจัยทีเ่กี่ยวข้องกับการปฏิรูปการศึกษาใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชรและตาก 
 ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและการสนทนากลุ่ม 
 กรณีเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม กลุม่ตัวอย่างเป็นผู้บรหิารสถานศึกษา จ านวน 242 คน 
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ จ านวน 242 คน และครผููส้อน 484 คน ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชรและตาก วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 กรณีเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสนทนากลุ่มผู้ให้ข้อมลู ได้แก่ ผู้บรหิารสถานศึกษา หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
และครผููส้อน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชรและตาก จ านวน 19 คน การ
วิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนือ้หา 
 ขั้นตอนท่ี 2 การศึกษา สภาพ ปัญหาความต้องการและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการปฏิรูป
การศึกษาในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชรและตาก 
 ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและการสนทนากลุ่ม 
 กรณีเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม กลุม่ตัวอย่างเป็นผู้บรหิารการศึกษา จ านวน 28 คน 
ศึกษานิเทศก์ จ านวน 66 คน ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชรและตาก 
 กรณีเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสนทนากลุ่ม ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชรและตาก จ านวน 18 คน การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้การ
วิเคราะหเ์นื้อหา 
 ขั้นตอนท่ี 3 การวิเคราะห์แนวทางการปฏิรปูการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศ 
 แหล่งข้อมูลในการวิจยั ได้แก่ เอกสารและงานวิจัยต่างๆ เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในทศวรรษท่ีสอง การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 
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 ขั้นตอนท่ี 4 การพัฒนากลยุทธ์การขับเคลื่อนการปฏริูปการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชรและตาก 
 ในขั้นตอนนี้มีวิธีด าเนินการวิจยัเปน็ 3 ขั้นตอนได้แก ่
    ขั้นตอนท่ี 4.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก และการยกร่างกลยุทธ์การ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง 
    ผู้ให้ข้อมูลในการประชุมเชิงปฏบิัติการครั้งท่ี 1 เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 
เป็นผู้บรหิารส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และครูผูส้อน 
จ านวน 37 คน โดยแยกจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเป็น 2 กลุ่ม การวเิคราะห์ข้อมลู ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา  
    ผู้ใหข้้อมูลในการประชุมเชิงปฏบิัติการครั้งท่ี 2 เพื่อร่างกลยุทธ์การขับเคลื่อนการปฏริูปการศึกษาใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาก าแพงเพชรและตาก เป็นผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ 
ผู้บริหารฝ่ายวิชาการ และครผูู้สอน จ านวน 24 คน การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 

    ขั้นตอนท่ี 4.2 การตรวจสอบกลยุทธ์การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง ใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาก าแพงเพชรและตาก 
     ผู้ให้ข้อมูลในการตรวจสอบรา่งกลยุทธ์การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง ใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาก าแพงเพชรและตาก ก่อนการจัดการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 7 คน เก็บรวบรวมข้อมลูโดยการสัมภาษณ์ การวเิคราะห์ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา หลังจากนั้นน า
กลยุทธ์ที่ปรับปรุงแกไ้ขแล้วมาจัดการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ  โดยผูเ้ช่ียวชาญที่เป็นนักวิชาการที่มีความรู้และ
ประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏริูปการศึกษา  และนักวิชาการทีม่ีความรู้ความสามรถเกี่ยวกับการพัฒนากลยุทธ์ 
จ านวน 10 คน การวิเคราะห์ข้อมลูใช้การวิเคราะห์เนื้อหา  
     ขั้นตอนท่ี 4.3  การประเมินกลยุทธ์การขับเคลื่อนการปฏริูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง ใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาก าแพงเพชรและตาก 
     ผู้ให้ข้อมูลในการประเมินกลยทุธ์ได้แก่  นักบริหารและนักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏริูปการศึกษาและการพัฒนากลยุทธ์ จ านวน 21 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย เป็น
แบบประเมินกลยุทธ์ การวเิคราะห์ข้อมูล ใช้การหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และน าไปเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ที่ก าหนดไว ้
 

สรุปผลการวิจัย 
 1. สภาพ ปัญหา ความต้องการและปัจจัยเกีย่วกับการปฏริูปการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาก าแพงเพชรและตาก 
    1.1 สภาพการจัดการศึกษาในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาก าแพงเพชร
และตาก พบว่า คณุภาพนักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ได้แก่ 1) ความสามารถในการคดิวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
มีวิจารณญาณและมีความคิดริเริม่สร้างสรรค์  2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุม่สาระหลักจากการทดสอบ
ระดับชาติของนักเรียนเพิ่มขึ้นเฉลีย่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3  3) ความสามารถในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง  4) ความสามารถในการอ่าน เขียน และคดิค านวณ โดยสถานศึกษาส่วนใหญ่มีการก าหนดเป้าหมายใน
การปฏิรปูคุณภาพของนักเรียน 
    ด้านคุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่มคีุณภาพอยู่ในระดับมากโดย
รายการทีม่ีคุณภาพอยู่ในระดับมากท่ีสุดได้แก่ 1) มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามมาตรฐาน
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วิชาชีพ 2) มีบุคลิกภาพของความเป็นครู 3) มีจิตวิญญาณและมีอุดมการณม์ุ่งมั่นพัฒนาการศึกษา เป็นแบบอย่าง
ที่ดีต่อสังคม ส่วนรายการที่มีคณุภาพอยู่ในระดับปานกลางได้แก่  มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาของ
ประเทศสมาชิกอาเซยีน โดยสถานศึกษาส่วนใหญ่มีวิธีการพัฒนาครูและบคุลากรให้มีคณุภาพตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 
    ด้านคุณภาพของสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ พบว่า ทุกรายการมกีารด าเนินการอยู่ในระดับมาก 
โดยรายการที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) มีการจัดสภาพแวดล้อมสวยงาม ร่มรื่น สะอาด และ
ปลอดภัย 2) มีอาคารสถานท่ีและโครงสร้างพื้นฐานท่ีเอื้อต่อการศึกษา 3) มีห้องสมุดที่มีความพร้อมในการ
บริการการศึกษา โดยสถานศึกษาส่วนใหญ่มีวิธีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภาพ และพัฒนาสถานศึกษาให้มี
ความพร้อม 
    ด้านคุณภาพการบริหารจัดการ พบว่าทุกรายการมีการด าเนินการอยู่ในระดับมาก โดยรายการที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสดุ 3 อันดับแรกได้แก่ 1) มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 2) มีการบริหารจัดการ
สถานศึกษา โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และ 3) สามารถบริหารการเปลี่ยนแปลงตามแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา  โดยสถานศึกษาส่วนใหญ่มีการพัฒนาการบริหารจดัการตามแนวทางการปฏริูป
การศึกษา 
    1.2 ปัญหาการปฏิรูปการศึกษาในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ก าแพงเพชรและตาก พบว่า ปัญหาการปฏริูปการศึกษาที่อยู่ในระดบัมากได้แก่ 1) ครผูู้สอนจ าเป็นต้อง
ปรับเปลีย่นวิธีการสอนที่เน้นให้นกัเรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้นักเรียนท าข้อสอบ O-NET ได้  
2) นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์น้อยท าให้ยากต่อการพัฒนา  3) นักเรียนมีความสามารถในการคิด
ค านวณน้อยท าให้ยากต่อการพัฒนา และ 4) นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ
ค่อนข้างน้อยท าให้มีความยากต่อการพัฒนา 
    1.3 ความต้องการการปฏิรูปการศึกษาในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสงักัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชรและตาก พบว่า ความต้องการการปฏิรูปการศึกษาในทุกรายการอยู่ในระดบัมาก โดย
รายการทีม่ีความต้องการสูงสดุ 5  อันดับแรกได้แก่  1) มีการก าหนดทิศทางการปฏิรปูการศึกษาของสถานศึกษา
ให้ชัดเจน สอดคล้องกับทิศทางของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พืน้ฐาน  2) มีการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่องและจริงจัง  3) มีการพัฒนารูปแบบการ
พัฒนาครทูี่มีประสิทธิภาพ  4) มีการก าหนดแผนพัฒนาคุณภาพนักเรียนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในทุกรัฐบาลให้มีความสอดคล้องกัน  5) มีการนิเทศและติดตามผลการพัฒนาคร ู
    1.4 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชรและตาก  พบว่า  ปัจจัยด้านผูบ้ริหารสถานศึกษา ด้านครูผูส้อน ด้าน
การเมือง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  ส่วนด้านงบประมาณ  ด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้านสังคม 
และด้านเทคโนโลยี มีคา่เฉลีย่อยู่ในระดับปานกลาง 
 2. สภาพ ปัญหา ความต้องการและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการปฏิรปูการศึกษาในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชรและตาก 
    2.1 สภาพการส่งเสริมการปฏริปูการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชรและตาก ด้านคณุภาพนักเรียน พบว่า มีการส่งเสริมการปฏริูปการศึกษาด้าน
คุณภาพนักเรียนดังนี้ 1) มีการวิเคราะหผ์ลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของ
สถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อน าผลมาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  2) มีการจัดท าแผนพัฒนา
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คุณภาพนักเรียนให้เป็นส่วนหน่ึงของแผนกลยุทธ์ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  3) มีการฝึกอบรมการวัดและ
ประเมินผลให้กับครูในเขตพื้นท่ีการศึกษา  4) มีการจ าแนกคณุภาพของสถานศึกษาเป็นกลุ่มตามคณุภาพการ
ประเมินและจัดท ากิจกรรมส่งเสรมิคุณภาพตามประเภทของสถานศกึษา 
    ด้านคุณภาพของครู มีการด าเนนิการดังนี ้1) มีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  2) มีการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา  3) มีการ
วิเคราะห์ จดุแข็ง จุดอ่อน คุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    ด้านคุณภาพของสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ พบว่า มีการด าเนินการดังนี ้ 1) มีการส่งเสริม
คุณภาพของห้องสมดุในสถานศึกษา 2) มีการจัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศใหม้ีประสิทธิภาพเพื่อให้บุคลากรใน
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาได้ศกึษาค้นคว้า  3) มีการส่งเสริมสถานศึกษาต้นแบบด้านแหล่งเรยีนรู้ในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
     ด้านคุณภาพการบริหารจัดการ พบว่า มีการด าเนินการดังนี ้ 1) มีการอบรมผู้บริหาร  2) มีการ
จัดท าแผนพัฒนาบรหิารจดัการของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยการมสี่วนร่วมของทุกฝ่ายทีเ่กี่ยวข้อง 
    2.2 ปัญหาการส่งเสริมการปฏิรปูการศึกษาในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชรและตาก พบว่า  ประเด็นทีม่ีปญัหาได้แก่  1) ครูผู้สอนมภีาระงานสอนและ
งานอ่ืนมากท าใหม้ีเวลาในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนน้อย  2) ครูผูส้อนจ าเป็นต้องปรับเปลีย่นวิธีการสอน ให้
นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองเป็นเพื่อให้นักเรยีนท าข้อสอบO-NET ได้  3) นักเรียนมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์น้อยท าใหย้ากต่อการพัฒนา 4) ครูผูส้อนยังขาดเป้าหมายในการพัฒนาตนเอง 5) ขาดศูนย์
การเรยีนรู้ที่มีความพร้อมต่อการจดัการศึกษา 6) ครูผูส้อนทุกคนในสถานศึกษายังขาดเปา้หมายตรงกนัในการ
พัฒนาคุณภาพของนักเรียน 7) นกัเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการทดสอบระดบัชาติค่อนข้างน้อยท าให้มี
ความยากต่อการพัฒนา และ 8) นักเรียนมีความสามารถในการคิดค านวณน้อยท าให้ยากต่อการพัฒนา 
    2.3 ความต้องการเกี่ยวกับการส่งเสริมการปฏิรูปการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานพบว่าความ
ต้องการเกี่ยวกับการส่งเสริมการปฏิรูปการศึกษาทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูง 7 อันดับแรกได้แก่  
1) มีการก าหนดทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของสถานศึกษาให้ชัดเจนสอดคล้องกับทิศทางของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  2) มีการนิเทศและติดตามผลการพัฒนาครู  
3) แผนพัฒนาคุณภาพนักเรียนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในทุกรัฐบาลให้มีความ
ต่อเนื่องกัน  4) มีการก าหนดการเพิ่มขึ้นของผลการทดสอบ O-NET ให้สอดคล้องกับพ้ืนฐานของนักเรียนในแต่ละ
โรงเรียน 5) มีการก าหนดแนวทางการปฏิรปูการศึกษาในทุกรัฐบาลให้มีความต่อเนื่องกัน  6) ลดภาระงานท่ีไม่
เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน และ 7) มีการวิเคราะห์ปัญหาการบรหิารจัดการในสถานศึกษาและพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพ 
    2.4 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสรมิการปฏิรูปการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชรและตาก พบว่า ปัจจยัด้านผู้บริหาร ดา้นครผูู้สอน ด้านงบประมาณ 
ด้านการเมือง/หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง และด้านเศรษฐกิจ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ส่วนปัจจยัด้านวสัดอุุปกรณ์ 
ด้านสังคม และด้านเทคโนโลยี มคีา่เฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 
 3. การวิเคราะห์แนวทางการปฏริปูการศึกษาในทศวรรษท่ีสองในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของประเทศ  
    ผลการวิเคราะหแ์นวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสามารถ
สรุปเป็นแนวทางปฏริูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง ในสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐานของประเทศไดด้ังนี ้
 



สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) 

ปีที่ 21 ฉบับที่ 3  กันยายน - ธันวาคม 2558         ISSN 2408 - 0845
115

  

   ด้านคุณภาพนักเรียน 
      1. ควรปรับปรุงการจดัการเรยีนการสอนของครู และการจัดโครงการเสริมประสบการณ์ให้กับ

นักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเน้นใหผู้้เรียนมีจติส านึกสาธารณะ มีปญัญาในการพัฒนาและการแก้ปัญหา
และมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 

      2. ควรปฏิรูปหลักสตูร โดยออกแบบองค์ประกอบของหลักสูตรแกนกลางให้ยึดเป้าหมายในการ
พัฒนาทักษะ และความรู้เชิงบูรณาการที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 เป็นส าคัญ 

      3. ควรก าหนดความรับผดิชอบของผู้บริหารในระดับต่างๆ ต่อปญัหาผูเ้รียนอ่านและเขียนไม่คล่อง 
      4. ควรปรับลดงาน/กิจกรรมที่ดึงครูออกจากห้องเรียนเพื่อให้ครูสามารถสอนไดเ้ต็มที่ เต็มเวลา 

และเต็มความสามารถ 
      5. ควรปฏริูประบบการทดสอบมาตรฐานในระดับประเทศ เพื่อให้สามารถวัดความรู้ ความเข้าใจ 

และทักษะได้มากข้ึนรวมทั้งสามารถน าไปใช้ประโยชน์ไดม้ากขึ้น 
      6. ควรส่งเสรมิให้ครูในโรงเรยีนต่างๆใช้วิธีการวัดและประเมินผลผู้เรยีนตามสภาพจริงโดยใช้

วิธีการที่หลากหลาย 
   ด้านคุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      1. ควรพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูใหส้อดคล้องกับปัญหาและความต้องการของครู โดยให้

ความส าคญักับการน าความรูไ้ปสูก่ารปฏิบัตจิริง การปฏิบัติ การทบทวนและแลกเปลี่ยนเพื่อแก้ไขปัญหาจากการ
ปฏิบัต ิ

      2. ควรปฏิรูประบบการประเมินสมรรถนะและผลงานครูเพื่อเลือ่นขั้นเงินเดือนและวิทยฐานะ โดย
มีเกณฑ์พจิารณาเกี่ยวกับการพัฒนาการของผลการทดสอบมาตรฐานแบบใหม่ของนักเรียน 

      3. ควรจัดสรรงบประมาณใหก้ับโรงเรยีนมากขึ้นในการพัฒนาครู เพื่อให้ครูสามารถตัดสินใจเลือก
หลักสตูรการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของครู 

      4. ควรก าหนดให้ครูท าแผนพัฒนาตนเอง น าแผนไปปฏิบัติ ประเมินผลการน าแผนไปใช้ และน า
ผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงแผนพัฒนาตนเอง 

   ด้านคุณภาพของสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู ้
      1. ควรพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรยีนรู้ใหผู้้เรยีนมากขึ้น 
      2. ควรจดัท าสารสนเทศเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ให้เป็นระบบมคีุณภาพ 
      3. ควรใช้เทคโนโลยีพัฒนาสือ่แท็บเล็ตเพื่อให้เนื้อหาทันสมัย มปีฏิสัมพันธ์ มสี่วนร่วม และส่งเสรมิ

การเรยีนรู้ด้วยตนเอง 
      4. ควรปรับหลักเกณฑ์ในการตรวจรับรองหนังสือเรยีนเพื่อให้ไดห้นังสือเรียนท่ีมคีุณภาพมากขึ้น 
   ด้านคุณภาพการบริหารจัดการ 
      1. ควรปรับระบบการประเมนิภายในและการประเมินภายนอกให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและยั่งยนื 
      2. ควรก าหนดกลยุทธ์หรือแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในสถานศึกษาของประเทศเป็น 3 ระดับ 

ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา และระดับโรงเรียน 
      3. ควรกระจายอ านาจและปรับเปลีย่นกฎเกณฑต์่างๆ ท่ีเอื้อให้โรงเรียนบริหารจัดการได้อย่าง

อิสระมากขึ้น 
      4. ควรปรบัปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารจดัการในทุกระดับ 



สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) 

ปีที่ 21 ฉบับที่ 3  กันยายน - ธันวาคม 2558         ISSN 2408 - 0845
116

  

      5. ควรทบทวนระบบการจดัสรรงบประมาณให้กับแตล่ะโรงเรยีน โดยค านึงถึงปัจจัยในหลายๆ 
ด้าน 

 4. การพัฒนากลยุทธ์การขับเคลือ่นการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชรและตาก 
    ผลการพัฒนากลยุทธ์การขับเคลื่อนการปฏริูปการศึกษาในทศวรรษที่สองในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชรและตาก ได้วิสัยทัศน์ 4 พันธกิจ 4 ประเด็นกลยุทธ์ 
4 เปา้ประสงค์ 9 ตัวช้ีวัด 11 กลยทุธ์ 46 มาตรการ โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 วิสัยทัศน์ 
  สถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดก าแพงเพชรและตาก มุ่ง
จัดการศึกษาใหไ้ด้ตามมาตรฐานการศึกษาและมีความเป็นสากล 
 พันธกิจ 
  1. พัฒนาคุณภาพของผู้เรยีน 
  2. พัฒนาคุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  3. เสริมสร้างคณุภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 
  4. พัฒนาการบริหารจัดการ 
 ประเด็นกลยุทธ์ 
  1. การยกระดับคุณภาพของผู้เรียนให้มีมาตรฐานการศึกษาและมีความเป็นสากล 
  2. การเสรมิสร้างคุณภาพครูและบคุลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
  3. การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ที่มีมาตรฐาน 
  4. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 เป้าประสงค ์
  เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้เรียนมีคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมีความเป็นสากล 
     ตัวช้ีวัดที่ 1 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรยีนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาสูงขึ้นกว่า
ค่าเฉลี่ยเดิมของประเทศ ร้อยละ 20 โดยเฉพาะ 4 สาระหลัก จากการประเมินทักษะการเรยีนรู้ดา้นภาษา ด้าน
การคิดค านวณ  ด้านวิทยาศาสตร ์และด้านสังคมศึกษา 
     ตัวช้ีวัดที่ 2 ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียนมีพัฒนาการอย่างชัดเจนใน 3 
ทักษะส าคัญ คือ ทักษะการคิดอยา่งเป็นระบบ ทักษะการท างานและท างานเป็นทีม และทักษะการสื่อสารและ
เทคโนโลย ี
     ตัวช้ีวัดที่ 3 ผู้เรียนมีคณุลักษณะของความเป็นพลเมืองไทยท่ีดี มคีุณธรรมจริยธรรม (12 
ประการ) 
  เป้าประสงค์ที่ 2 ครูและบคุลากรทางการศึกษามีความเป็นมืออาชีพ 
     ตัวช้ีวัดที ่1 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความเปน็มืออาชีพและมีสมรรถนะ
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพคร ู
     ตัวช้ีวัดที่ 2 ระดับคุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมคีวามเป็นมืออาชีพและมี
สมรรถนะตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู 
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  เป้าประสงค์ที่ 3 สถานศึกษามีคณุภาพและมีแหล่งเรียนรู้ทีม่ีมาตรฐาน 
     ตัวช้ีวัดที ่1 ร้อยละของสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ที่เป็นมาตรฐานและมคีวามพร้อมในการ
จัดการศึกษาตามแนวทางการปฏริูปการศึกษา 
     ตัวช้ีวัดที่ 2 ระดับความส าเร็จของสถานศึกษาและแหล่งเรยีนรู้ทีม่ีมาตรฐานและความพร้อม
ในการจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรปูการศึกษา 
  เป้าประสงค์ที่ 4 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาใช้หลกัธรรมาภิบาลในการ
บริหารจดัการ 
     ตัวช้ีวัดที ่1 ร้อยละของสถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาที่มีการบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
     ตัวช้ีวัดที่ 2 ระดับความส าเร็จของสถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีการ
บริหารจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ 
  กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนใหผ้่านเกณฑ์การประเมินผลตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้  
  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของผู้เรียน 
  กลยุทธ์ที่ 3 ปลูกฝังคุณลักษณะของความเป็นพลเมืองที่ดี มคีุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน 
  กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาศักยภาพครูให้มีความเป็นมืออาชีพ 
  กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู 
  กลยุทธ์ที่ 6 ยกระดับสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ให้มีมาตรฐานและเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
  กลยุทธ์ที่ 7 ยกระดับคณุภาพของการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนพัฒนาของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีมีจดุเน้นเกี่ยวกับการปฏริูปการศึกษาอย่างชัดเจน 
  กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยเน้นการบริหารคณุภาพ 
  กลยุทธ์ที่ 9 พัฒนาการบริหารจัดการเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการจดัการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 10  ระดมงบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 
  กลยุทธ์ที่ 11 ยกระดับการประเมนิการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 ส าหรับผลการประเมินกลยุทธ์ พบว่า วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็จกลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 
และมาตรการมีความสอดคล้องกนั และมีความเหมาะสม มีความเปน็ไปได้ และมีความเป็นประโยชน ์
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยมีประเด็นในการอภิปรายผลตามวตัถุประสงค์ของการวิจัยดังนี ้
 1. สภาพ ปัญหา ความต้องการ และปัจจยัที่เกี่ยวข้องกับการปฏริูปการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชรและตาก และสภาพ  ปัญหาความต้องการและ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสรมิการปฏิรปูการศึกษาในสถานศึกษา ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชรและตาก 
  1.1 ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาและการส่งเสริมการปฏริูปการศึกษาในสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชรและตาก พบว่า ปัญหาที่อยู่ในระดับมาก 
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ได้แก่ นักเรยีนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์น้อย ท าให้ยากต่อการพัฒนา ที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเป็น
เพราะว่าความสามารถในการคิดเป็นจุดอ่อนของนักเรียนในทุกระดบั ซึ่งสอดคล้องกับผลการวจิัยของ พิมพ์ทอง 
มุสิกะปาน และคนอื่นๆ (2551) ที่ได้ศึกษาสภาพ ปัญหา การด าเนินงานพัฒนาการสอนทักษะกระบวนการคิด
ของโรงเรียนส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 พบว่า ปัญหาการด าเนินงานพัฒนาการสอนทักษะ
กระบวนการคดิของโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 ในภาพรวมมีปัญหาอยู่ใน
ระดับมาก 
  นอกจากน้ียังพบว่า ปัญหาที่อยู่ในระดับมากได้แก่ ครูผูส้อนจ าเป็นตอ้งปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้
นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองเป็น เพื่อให้นักเรียนท าข้อสอบ O-NET ได้ ที่ผลการวิจัยเปน็เช่นนี้
อาจเป็นเพราะว่า ข้อสอบ O-NET เป็นข้อสอบที่วัดความสามารถที่สงูกว่าความรู้ความจ า และผลการสอบ     
O-NET จะใช้บ่งบอกถึงคุณภาพนกัเรียนของโรงเรียนในระดับชาติ จงึท าให้ครูจ าเป็นต้องปรับเปลีย่นวิธีการสอน
เพื่อให้นักเรียนท าข้อสอบ O-NET ได ้
  1.2 ความต้องการเกี่ยวกับการปฏริูปการศึกษา กับความต้องการเกีย่วกับการส่งเสรมิการปฏิรูป
การศึกษาในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชรและตาก พบว่า 
ความต้องการอยู่ในระดับมาก และที่มีความสอดคล้องกัน ได้แก่ มีการก าหนดทิศทางการปฏิรูปการศกึษาของ
สถานศึกษาให้ชัดเจนสอดคล้องกับทิศทางของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีผลการวิจยัเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า ท่ีผา่นมาแต่ละรัฐบาลที่ก าหนดทิศทางการปฏิรปู
การศึกษาไม่ค่อยสอดคล้องกัน ท าให้นโยบายการปฏิรูปการศึกษามกีารก าหนดไว้ในแผนปฏริูปการศกึษาขาด
ความต่อเนื่อง  
  1.3 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรปูการศึกษา กับปัจจัยท่ีเกีย่วข้องกับการส่งเสริมการปฏริูป
การศึกษา ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศึกษาก าแพงเพชรและตาก 
พบว่าปัจจัยที่อยู่ในระดบัมากและมีค่าเฉลีย่สูงสุด ได้แก่ปัจจัยด้านผูบ้ริหาร ท่ีผลการวจิัยเป็นเช่นนี้อาจเป็น
เพราะว่า ผูบ้ริหารเป็นบุคคลที่สามารถบริหารการเปลีย่นแปลง สรา้งการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อน
การปฏิรปูการศึกษาในสถานศึกษาให้พัฒนาขึ้นในทุกด้าน ซึ่งสอดคล้องกับสุพล วังสินธ์ (2545, หน้า 29) ที่
กล่าวว่า ผู้บรหิารมีบทบาทส าคญัในการส่งเสริมการจัดการเรียนรูต้ามแนวทางปฏิรูปการศึกษา และยังสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของณัฐกฤตา สิทธิฤทธิ์ และคนอ่ืนๆ (2556, หน้า 7) ที่พบว่า ภาวะผู้น าของผู้บรหิารดา้นการ   
ดลใจ การมุ่งความสมัพันธ์เป็นรายคน และการกระตุ้นการใช้ปัญญา เป็นตัวแปรที่สามารถพยากรณ์การ
ด าเนินงานปฏริูปการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ  
 2. แนวทางการปฏิรูปการศึกษาในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของประเทศ พบว่า แนวทางส าคัญในการ
พัฒนานักเรียน ได้แก่ ควรปรับปรงุการจัดการเรียนการสอนของครแูละการจัดโครงการเสรมิสร้างประสบการณ์
ให้กับนักเรียน ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ที่ผลการวิจยัเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า ประสิทธิภาพการจดัการเรยีน
การสอนของครูเป็นปจัจัยส าคัญทีช่่วยให้นักเรียนมีคณุภาพ นอกจากนี้การจัดโครงการเสริมประสบการณ์ที่
นอกเหนือจากการจดัการเรียนการสอนจะเป็นการช่วยส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ
ข้อสรุปของวิทยากร เชียงกูล (2555, หน้า 1-11) ที่กล่าวว่า การรณรงค์ให้เด็กและเยาวชนรักการอ่าน เป็น    
กลยุทธ์ส าคญัในการปฏิรูปประเทศ และแนวทางหนึ่งได้แก่ การปฏริูปทั้ง ครู การสอน การเรียน การวัดผลทุก
วิชา และเน้นการอ่านได้ และรักการอ่านก่อนท่ีจะไปใช้คอมพิวเตอร ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ นอกจากน้ียังสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของสมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย์ และคนอ่ืนๆ (2556, หน้า 333-339) ที่ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายใน
ประเด็นหนึ่งว่า หลักสตูรควรมีความยืดหยุ่นโดยให้แต่ละโรงเรียนสามารถพัฒนาหลักสูตร ให้สอดคล้องกับ
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บริบทของตนได้ ทั้งนี้ ควรมีการลดจ านวนช่ัวโมงการเรียนในห้องเรยีน และเพิ่มการใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย 
เหมาะกับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 เช่น การเรียนรู้ผ่านโครงการและการแก้ปญัหา  
 3. การพัฒนากลยุทธ์การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชรและตาก  มปีระเด็นการอภิปรายผลดังนี้  
    3.1 ประเด็นกลยุทธ์ท่ี 1 การยกระดับคณุภาพของผู้เรียนใหม้ีมาตรฐานการศึกษาและมีความเป็น
สากล มี 3 กลยุทธ์ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1) ยกระดับผลสมัฤทธ์ิของผู้เรียนให้ผ่านเกณฑ์การประเมินผลตามกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้ 2) พัฒนาทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน และกลยุทธ์ที่ 3) ปลูกฝังคุณลักษณะของ
ความเป็นพลเมืองที่ดี มีคณุธรรม จริยธรรมของผู้เรียน ซึ่งท้ัง 3 กลยุทธ์มีความส าคญัเพราะเป็นกลยุทธ์ท่ีจะช่วย
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ในด้านที่ส าคัญให้มคีุณภาพสูงขึ้น และกลยุทธ์ที่พัฒนาขึ้นยังสอดคล้องกับผลการ
วิเคราะหจ์ุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม ที่พบว่า นักเรียนมีจุดอ่อนเกี่ยวกับ นักเรียนมผีลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนในวิชาหลักต่ ากว่าเกณฑ์ นักเรยีนยังขาดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ นักเรียนยังขาดความรู้
ความสามารถในด้านภาษา  
    ส าหรับท้ังสามกลยุทธ์ พบว่า กลยุทธ์ที่มีค่าเฉลี่ยของความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็น
ประโยชนส์ูงกว่ากลยุทธ์อื่น ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของผู้เรียน ทีผ่ลการวิจัย
เป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่า ทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เป็นจุดเน้นของการศึกษาในทุกระดับ ซึง่ต้องการ
พัฒนาองค์ความรู้ทักษะความเชี่ยวชาญ และสมรรถนะที่เกิดกับตัวผู้เรยีน เพื่อให้นักเรียนสามารถด ารงชีวิตใน
สังคมที่เปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลาได ้
    3.2 ประเด็นกลยุทธ์ท่ี 2 การเสริมสร้างคุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
ทั้งระบบอย่างต่อเนื่องมี 2 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพครูให้มีความเป็นมืออาชีพ และกลยุทธ์ที่ 2 
พัฒนาบุคลาการทางการศึกษาใหม้ีสมรรถนะตามเกณฑม์าตรฐานวชิาชีพครู ซึ่งทั้ง 2 กลยุทธ์มีความส าคัญเพราะ
ครูและบุคลากรเป็นบุคคลหลักในสถานศึกษาท่ีจะช่วยพัฒนาคณุภาพนักเรียน พัฒนาคุณภาพสถานศกึษาและ
แหล่งเรียนรู้ให้ได้มาตรฐาน และกลยุทธ์ที่พัฒนาขึ้นทั้ง 2 กลยุทธ์ ยังมีความสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์      
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และจุดอ่อนที่พบว่า ครูบางคนมีจิตวิญญาณของความเป็นครูน้อย ครมูีความรู้
ความสามารถในการจดัการเรียนรูแ้บบเน้นผู้เรียนเป็นส าคญัน้อย ครผูู้สอนยังขาดความรู้ความเข้าใจและความ
ตระหนักเกี่ยวกับการปฏิรูปการศกึษา ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจยัของสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และคนอื่นๆ 
(2556, หน้า 333-339) ที่มีข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการปฏริูปหลักสตูร โดยใช้ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เป็น
เป้าหมายหลัก แล้วออกแบบองคป์ระกอบท้ังหมดของหลักสูตรแกนให้ยึดโยงกับเป้าหมายในการพัฒนาทักษะ
และความรู้เชิงบูรณาการที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 เป็นส าคญั 
    ส าหรับท้ัง 2 กลยุทธ์พบว่า กลยุทธ์ที่มีค่าเฉลีย่ของความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็น
ประโยชนส์ูงกว่ากลยุทธ์อื่นได้แก่ พัฒนาศักยภาพครู ให้มีความเป็นมืออาชีพ ที่ผลการวิจัยเป็นเช่นน้ีอาจเป็น
เพราะว่า ครมูืออาชีพมีลักษณะส าคัญที่บ่งบอกถึงความเป็นครูที่มีคณุภาพ สอดคล้องกับแนวคิดของฮลัล์ (Hall, 
2015, p. 1) ที่กล่าวว่า ครูมืออาชีพควรเป็นผู้ที่มคีวามเชื่อมั่นในเชิงวิชาการ เตรียมการสอนเป็นอย่างดี แต่งกาย
สุภาพเรียบร้อย เปิดโอกาสให้ผูเ้รยีนได้แสดงความคดิเห็น มคีวามยตุิธรรม และยดืหยุ่นในการสอน นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับข้อสรุปของวิจิตร เกดิผล (2546, หน้า 26-29) ที่กล่าวว่า มาตรฐานของครมูืออาชีพประกอบด้วย 
1) รับผิดชอบ มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน 2) สร้างสรรค์ รเิริ่มเพื่อสรา้งบรรยากาศท่ีมี
ประสิทธภิาพให้แก่นักเรียน 3) ต้องเข้าใจและสามารถจัดเนื้อหาอยา่งเป็นระบบให้เด็กเรยีนรู้อย่างเหมาะสม     
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4) วางแผนและจัดการออกแบบให้นักเรียนมีทักษะจากการเรียนทกุคน 5) การประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน 
และ 6) มีเป้าหมายที่นักเรยีนเป็นเป้าหมายรวม  
    3.3 ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลง่เรียนรู้ที่มมีาตรฐานตามแนว
ปฏิรูปการศึกษา มี 1 กลยุทธ์ ได้แก่ ยกระดับคณุภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ให้มีมาตรฐานและเป็น
องค์การแห่งการเรยีนรู้ กลยุทธ์นีม้ีความส าคัญเพราะจะช่วยให้สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้มีคณุภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน ซึ่งมผีลช่วยส่งเสริมให้นกัเรียนมีคณุภาพมากยิ่งขึ้น และกลยุทธ์ที่พัฒนาขึ้นยังช่วยแก้ไขจุดออ่นที่
พบว่า ระบบอินเทอร์เนต็ไมค่่อยมปีระสิทธิภาพ สื่อบางชนิดที่ไดร้ับการจัดสรรจากส่วนกลาง ยังขาด
ประสิทธิภาพในการน าไปใช้ นอกจากนี้กลยุทธ์ดังกล่าวยังสอดคล้องกับผลการวิจยัของศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง 
(2555, หน้า 282-283) ที่พบว่า กลยุทธ์การบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 และ เขต 2 ประกอบด้วย 1) พัฒนาความรู้ 
ทักษะ และ เจตคติในการวางแผนการด าเนินงานด้านแหล่งเรียนรู้ให้กับบุคลากรที่เกีย่วข้องทุกฝ่าย               
2) พัฒนาการจัดท าแผนการด าเนนิงานด้านแหล่งเรียนรูเ้พื่อให้ได้แผนท่ีมีคุณภาพ 3) พัฒนาโครงสร้างองค์กร
การด าเนินงานด้านแหล่งเรียนรู้ให้มีความชัดเจนและเอื้อต่อการบริหารแหล่งเรียนรู้ 4) ส่งเสริมการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการด าเนินงานด้านแหล่งเรียนรู้ใหม้ีประสิทธิภาพ 5) ส่งเสริมให้บุคลากรใช้แหล่งเรยีนรู้ให้
บรรลเุป้าหมายของหลักสูตร 6) สนับสนุนให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านแหล่งเรียนรู้ 7) พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ให้มีคณุภาพและเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 8) พัฒนาสมรรถนะในการติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานด้านแหล่งเรียนรู้ให้กับบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง 9) ปรับปรงุระบบและกลไกการตดิตามและประเมินผล
การด าเนินงานตามแผนด้านแหล่งเรียนรู้  และ 10) ยกระดับการด าเนินงานด้านแหล่งเรียนรูโ้ดยใช้สารสนเทศ
จากการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนด้านแหล่งเรยีนรู ้
    3.4 ประเด็นกลยุทธ์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย 
5 กลยุทธ์ได้แก่  กลยุทธ์ที่ 7 ยกระดับคณุภาพของการจดัท าแผนพฒันาสถานศึกษาและแผนพัฒนาของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาทีม่ีจดุเน้นเกี่ยวกับการปฏริูปการศึกษาอย่างชัดเจน กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาระบบการ
บริหารจดัการโดยเน้นการบริหารคุณภาพ กลยุทธ์ที่ 9 พัฒนาการบริหารจดัการเครือข่ายเพื่อสนับสนนุการจัด
การศึกษา กลยุทธ์ที่ 10 ระดมงบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการให้มีประสิทธิภาพ 
และกลยุทธ์ที่ 11 ยกระดับการประเมินการบริหารจัดการสถานศึกษา จากการวิเคราะห์ทั้ง  5 กลยุทธ์ ซึ่งพบว่า
ทุกกลยุทธ์มีความส าคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการบริหารจัดการในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และทั้ง 
5 กลยุทธ์ สามารถแก้ไขจุดอ่อนท่ีพบในการวิจัยได้แก่ 1) นโยบายการปฏิรปูการศึกษาท่ีขาดความต่อเนื่อง 2) 
ผู้บริหารมีความเป็นผู้น าทางวิชาการน้อย 3) ผู้บริหารมีการนเิทศ ตดิตาม และประเมินผลการด าเนินการปฏิรปู
การศึกษายังไมเ่ป็นระบบและต่อเนื่อง 4) ศักยภาพของผู้บริหารในเขตพื้นที่แตกต่างกัน 5) ระบบการบริหารไม่
เอื้อต่อการปฏริูปการศึกษา 6) สถานศึกษามีงบประมาณส าหรับการปฏิรูปการศึกษาไม่เพียงพอ 
    จากการประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ ของทั้ง 5 กลยุทธ์ พบว่า 
กลยุทธ์ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ กลยุทธ์ที่ 7 ยกระดับคุณภาพของการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาและ
แผนพัฒนาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีมีจุดเน้นเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาอย่างชัดเจน ที่ผลการวิจัย
เป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่า แผนเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะช่วยพัฒนางานด้านต่างๆ ให้บรรลเุป้าหมาย ซึ่งเดวิด 
(David, 2013, p.130-131) กล่าวว่า แผนเป็นกระบวนการที่ก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงานของบคุคลหรือ
องค์กรให้ไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ และเตรียมรับมือกับปญัหาที่จะเกดิขึ้นในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
ณัฎฐพันธ์ เขจรนันท์ (2552, หน้า 20 ) ทีก่ล่าวว่า การจัดการเชิงกลยุทธ์ มีประโยชน์ต่อองค์กร 4 ประการคือ  
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1) ก าหนดทิศทางขององค์กร 2) สร้างความสอดคล้องในการปฏิบตัิ 3) สร้างความพร้อมให้แก่องค์กร และ      
4) สร้างประสิทธิภาพในการแข่งขนั นอกจากน้ียังพบว่า กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยเน้นการ
บริหารคณุภาพ มีค่าเฉลี่ยของความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์สูงสุด เท่ากับกลยุทธ์ที่ 7 
ที่ผลการวจิัยเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า ระบบการบริหารจัดการ โดยการบริหารคุณภาพ จะช่วยใหก้ารบริหาร
จัดการมรีะบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2548, หน้า    
7-10) ที่ได้เสนอแนวทางปฏิรูประบบราชการ โดยน าเกณฑ์พัฒนาคณุภาพการบริการจัดการภาครัฐ (PMQA)  
มาเป็นแนวทางพัฒนาองค์กรให้มปีระสิทธิภาพซึ่งมี 7 ด้านได้แก่ 1) การน าองค์กร 2) การวางแผนเชิง
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 3) การใหค้วามส าคญักับผูร้ับบริการและผูม้สี่วนไดส้่วนเสีย 4) การวัด การวเิคราะห์ 
และการจัดการความรู้ 5) การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 6) การจัดการกระบวนการ และ 7) ผลลัพธ์การด าเนินการ  
    นอกจากน้ียังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พวงรัตน์ ศรีม่วง (2556, หน้า 351) ที่พบว่า กลยุทธ์การ
บริหารงานตามเกณฑ์การพัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐขององค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัด
ก าแพงเพชร ประกอบด้วย 9 กลยทุธ์ ได้แก่ 1) ส่งเสรมิผู้บริหารใหม้กีารบริหารจัดการตามเกณฑ์การพัฒนา
คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ 2) เพิ่มขีดความสามารถผู้บริหารในการจัดท าแผนกลยุทธ์และการน าแผน     
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบตัิอย่างมีส่วนร่วม 3) เร่งรัดการก ากับ ติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลการปฏิบัติ
ตามแผนยุทธ์ศาสตร ์4) ส่งเสริมให้ประชาชนผู้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมสี่วนร่วมตามขั้นตอนในการพัฒนา
ท้องถิ่น 5) พัฒนาการจัดเก็บข้อมลูสารสนเทศและการจัดการความรู้ให้ถูกต้อง ครอบคลุมและครบถ้วน         
6) พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศใหเ้ป็นระบบ ถูกต้องโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็ว 7) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะที่สอดคล้องกับภารกิจขององค์การบรหิารส่วน
ต าบล 8) ปรับปรุงระบบการก ากบั ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบตัิงาน และ 9) พัฒนาการจัด
กระบวนการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ  
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
    1. ผู้บริหารของส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชรและตาก ควรสร้างการมีส่วน
ร่วมของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์จากจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาแล้ว
เลือกกลยุทธ์ไปใช้ตามสภาพแวดลอ้มภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอกของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
    2. ผู้บริหารสถานศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชรและตาก ควรร่วมมือกับครู
และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในการวิเคราะห์ จุดแข็ง  จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาใน
สถานศึกษาแล้วเลือกกลยุทธ์ไปใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมภายใน และสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับการปฏิรปู
การศึกษาในสถานศึกษา 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
    1. ควรมีการวิจัยเพื่อทดลองและประเมินการใช้กลยุทธ์การขับเคลื่อนการปฏริูปการศึกษาใน
ทศวรรษท่ีสอง ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
    2. ควรมีการวิจัยเพื่อสังเคราะหอ์งค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏริูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง ใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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