
มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

บทที่  1 
บทนํา 

 
 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  ประกาศใชเมื่อวันที่  20  สิงหาคม  2542   
พระราชบัญญัติฉบับนี้ถือเปนกฎหมายแมบทดานการศึกษาฉบับแรกของไทย   ประกอบดวย 
สาระสําคัญเกี่ยวกับความมุงหมายและหลักการ  สิทธิและหนาที่ทางการศึกษา  ระบบการศึกษา  
แนวการจัดการศึกษา  การบริหารและการจัดการศึกษา  มาตรฐานและการประกันคณุภาพการศึกษา  
ครู   คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา  ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาและเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาทุกดาน  เพื่อใหผูเรียนเปนคนดีมีความสามารถและมีความสุข  ซ่ึงในการที่จะพัฒนา 
ผูเรียนใหเปนไปตามความมุงหวังดังกลาวได การปฏิรูปวิชาชีพครูถือวาเปนกลไกหลักในการปฏิรูป    
การศึกษา  ทั้งนี้เนื่องจากครูเปนผูมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาคนหากตองการพัฒนาคน
ใหมีคุณภาพ   ส่ิงสําคัญ คือ ตองพัฒนาคุณภาพของครูกอน  (ชํานาญ   อริยะกุล.  2540 : 24 – 29) 

ในการพัฒนาครู เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอน    ให เปนไปตามแนวทาง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  ซ่ึงเปนการจัดกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนไดฝก
ทักษะกระบวนการคิด และฝกปฏิบัติใหคิดเปน  ทําเปน  แกปญหาได  โดยการจัดเนื้อหาสาระและ 
กิจกรรมที่ผสมผสานสาระความรูดานตางๆ   อยางสมดุลสอดคลองกับความสนใจ  ความถนัดและ
ความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียนมีความจําเปนอยางยิ่ง  ที่จะตองสงเสริมใหครูผูสอนและ 
ผูเกี่ยวของมีความรู   ความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว  แตในการจัดการเรียน 
การสอนปจจุบัน  พบวา  ยังไมมีคุณภาพเทาที่ควร  ครูยังไมอุทิศตนใหกับอาชีพอยางแทจริง  
ถือวาอาชีพครูเปนอาชีพรองไมทําตัวเปนแบบอยางที่ดีแกศิษย   ตลอดจนไมสามารถทําตัวเปน 
แบบอยางที่ดีตามที่สังคมตองการได   (พนม   พงษไพบูลย.  2539 : 67)   ครูและบุคลากรบางสวน
ขาดความรูความสามารถ ทักษะในการจัดการเรียนการสอนขาดจิตสํานึกและจิตวิญญาณของ 
ความเปนครู   (อรวรรณ   สุนทรชัย.  2543 : 3)   ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ  (สัญญา   
ณ พิบูลณ. 2538 : บทคัดยอ)  ที่พบวา  ครูมีการพัฒนาตนเองนอย   เนื่องจากขาดนิสัยรักการศึกษา
คนควา  ไมชอบใชส่ือการสอนหรือวิธีการสอนที่แปลกใหม  เพราะมองไมเห็นความจําเปน  
ขาดความรูหรือขาดสื่อและขาดเกณฑมาตรฐานในการประเมินผลการปฏิบัติงานของครู อาจารย  
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ปญหาคุณภาพของครูผูสอนดังกลาว   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.  
(2543 : 8)   จึงไดกําหนดแนวทางในการปฏิรูปวิชาชีพครูขึ้นมาตรการหนึ่งที่คาดวาจะทําใหเกิด 
การเปลี่ยนแปลงในกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู และมีเจตคติที่ดีตอการจัดกิจกรรม 
การสอนที่เนนการใหความสําคัญในตัวผูเรียน  โดยการสงเสริมใหครูเกงครูดีเปนครูแกนนํา  
เพื่อเปนผูนําการปฏิรูปการเรียนรูไปสูเพื่อนครูดวยกัน  ซ่ึงจะเปนพลังผลักดันใหเกิดการปฏิรูป 
การเรียนรูใหเกิดขึ้นในทุกแหงทั้งในหอง ในชุมชนและทองถ่ิน  จากมาตรการดังกลาว สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติจึงไดกําหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อใหเกิดเปนรูปธรรม โดยการจัดทํา
โครงการสงเสริมและพัฒนาครูแกนนําเพื่อเปนตนแบบปฏิรูปการเรียนรู และมีการดําเนินการในทุก
สังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ  เปนยุทธศาสตรหนึ่งที่ไดกําหนดขึ้น เพื่อการปฏิรูปการเรียนรู  
คือการสรรหาครูแกนนําจากครูดีเดน และครูที่มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน จํานวน
ประมาณรอยละ 10  จากนั้นจึงพัฒนาดวยกระบวนการและหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรวมกับ
ทุกสังกัดไดคิดคนและตกลงใชรวมกันเพื่อสรางครูแกนนําใหเปนครูตนแบบสําหรับการขยายผล 
ตอไปยังครูเครือขายดวยวิธีกัลยาณมิตรนิเทศในสัดสวน 1 : 5  ซ่ึงจะสงผลใหครูเครือขายไดพัฒนา
ตนเปนครูแกนนํา และในปตอๆ ไปก็จะใชวิธีการเดียวกันนี้เพื่อพัฒนาครูที่เหลือทั้งหมดทุกคน  
อันจะเปนการปฏิรูปการเรียนรูทั้งระบบทั่วประเทศ 
 กรุงเทพมหานครที่มีหนาที่จัดการศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีโรงเรียนในสังกัด 
431 โรงเรียน ครูสายปฏิบัติการสอนประมาณ  12,000 คน โดยมีสํานักการศึกษาเปนหนวยงานหลัก
ในการพัฒนาการจัดการศึกษาจําเปนตองดําเนินการตามยุทธศาสตรดังกลาว  เพื่อใหการปฏิรูป 
การเรียนรูของกรุงเทพมหานครเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ   จึงสมควรมีโครงการพัฒนาครูแกนนํา
เพื่อเปนตนแบบปฏิรูปการเรียนรูในสวนของสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร  ซ่ึงดูแลการจัด 
การศึกษาของโรงเรียนไดเร่ิมโครงการนี้ตั้งแตเดือนตุลาคม 2543  โดยมีวัตถุประสงคที่สําคัญ    

1.1.1 เพื่อพัฒนาครูแกนนําใหมีความรู ความเขาใจ  มีวิสัยทัศน  การปฏิรูปการเรียนรู
สามารถปฏิบัติจริงจนเปนครูตนแบบถายทอดวิธีการสรางกระบวนการเรียนรูได 

1.1.2 เพื่อใหผูบริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก  สงเสริม  สนับสนุนการพัฒนา 
วิชาการของครูแกนนําและครูตนแบบ  เพื่อใหเกิดความสามัคคี  รวมกําลังในการปฏิรูปการเรียน 
ทั้งสถานศึกษา 

1.1.3 เพื่อเปนการสงเสริมสนับสนุนการสรางเครือขายทางวิชาการของครูแกนนําและ
ครูตนแบบ 
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1.1.4 เพื่อสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูแกนนําและครูตนแบบอยางตอเนื่อง  ทั้งนี้ให 
สอดคลองกับระบบการบริหารงานบุคคล   ตามแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2542  (สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร.  2543 : 1)  

จากการดําเนินงานโครงการการพัฒนาครูแกนนําเพื่อเปนตนแบบปฏิรูปการเรียนรูของ
สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร   ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงการพัฒนาตนเองของครูแกนนํา 
ในสถานศึกษาเพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานในการนําเสนอแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอน 
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เหมาะสม และสําหรับเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยอ่ืนๆ  ในอันที่ 
จะทําใหการปฏิรูปการศึกษาเปนไปตามแนวทางที่คาดหวังตอไป 
 

1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

1.2.1 เพื่อศึกษาการพัฒนาตนเองของครูแกนนํา สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดกรุงเทพ 
มหานคร  จํานวน  3  ดาน  คือ  ดานคุณสมบัติสวนบุคคล ดานศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน
และดานการพัฒนาเพื่อนครู 

1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาตนเองของครูแกนนํา สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
กรุงเทพมหานคร ใน  3  ดาน  คือ  ดานคุณสมบัติสวนบุคคล  ดานศักยภาพในการจัดการเรียน 
การสอนและดานการพัฒนาเพื่อนครู  จําแนกตามสํานักงานเขตและประสบการณในการสอน 

1.2.3 เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาตนเองของครูแกนนํา  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ที่เหมาะสม สังกัดกรุงเทพมหานคร 
  

1.3   ความสําคัญของการวิจัย 
 

1.3.1 ผลจากการศึกษาวิจัยสามารถใชเปนขอมูลพื้นฐาน สําหรับสํานักการศึกษา
กรุงเทพมหานครและหนวยงานที่เกี่ยวของกับการศึกษาในการวางแผนปรับปรุงและการพัฒนา 
การปฏิบัติงาน 

1.3.2 ผูบริหารโรงเรียนใชเปนขอมูลในการแกไขปรับปรุงการบริหารบุคลากร  เพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอน 

1.3.3 ครูผูสอนสามารถนําไปใชใหเปนประโยชนตอตนเองในดานการพัฒนาการจัด 
การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
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1.3.4 ทําใหทราบความแตกตางดานประสบการณที่มีผลตอดานการพัฒนาตนเองของ 
ครูแกนนํา  สังกัดสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
 

1.4  ขอบเขตของการวิจัย 
 

ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมุงศึกษาการพัฒนาตนเองของครูแกนนํา  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สังกัดกรุงเทพมหานคร  จํานวน  3  ดาน  คือ  ดานคุณสมบัติสวนบุคคล   ดานศักยภาพในการ
จัดการเรียนการสอน  และดานการพัฒนาเพื่อนครูศึกษาเฉพาะกรณีสํานักงานเขตมีนบุรี และ
สํานักงานเขตหนองจอก ในปการศึกษา  2546 

 

1.5  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

ประชากร  ไดแก  ครูแกนนําสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตมีนบุรีและ 
สํานักงานเขตหนองจอก  รวม  50  โรงเรียน   จําแนกเปนเขตมีนบุรี  13 โรงเรียน   จํานวน  40  คน
เขตหนองจอก  37  โรงเรียน   จํานวน  115  คน   รวมครูแกนนําทั้งหมด  155  คน 
 กลุมตัวอยาง ในการวิจัยคร้ังนี้จะใชประชากรทั้งหมด  
 

1.6  ตัวแปรที่ศึกษา 
 

1.6.1.   ตัวแปรตน  ไดแก   
1)   สํานักงานเขต   จําแนกเปน 

(1)   เขตมีนบุรี  
(2)   เขตหนองจอก 

2)   ประสบการณในการสอน   จําแนกเปน  2 ระดับ คือ 
(1)   นอยกวา  5  ป 
(2)   5  ปขึ้นไป 

1.6.2   ตัวแปรตาม  ไดแก  การพัฒนาตนเองของครูแกนนํา  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดกรุงเทพมหานคร  จํานวน  3  ดาน คือ  

1)   ดานคุณสมบัติสวนบุคคล  
2)   ดานศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน  
3)   ดานการพัฒนาเพื่อนครู 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 5 

กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 การวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาจากเกณฑประเมินของกรมวิชาการ   กระทรวง 
ศึกษาธิการ  (2543 : 5 – 6)  คือ  ดานคุณสมบัติสวนบุคคล   ดานศักยภาพในการจัดการเรียน 
การสอน และดานการพัฒนาเพื่อนครู  ดังภาพตอไปนี้ 
 
        
     
      
     
     
  
 
 
 
 
 
ภาพ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 

1.7   สมมติฐานของการวิจัย 
 

ในการวิจัยในครั้งนี้ไดตั้งสมมติฐานดังนี้ 
1.7.1   ครูแกนนําที่สังกัดสํานักงานเขตตางกัน มีการพัฒนาตนเองแตกตางกัน 
1.7.2   ครูแกนนําที่มีประสบการณในการสอนตางกัน มีการพัฒนาตนเองแตกตางกัน 

 

1.8   นิยามศัพทเฉพาะ 
 

1.8.1   การพัฒนาตนเอง  หมายถึง   การปรับปรุงพัฒนาตนเองของครูแกนนํา ใหเปนไป
ตามเกณฑการประเมินครูแกนนําที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดวัดไดจากการตอบแบบสอบถาม
ของครูแกนนํา  แบงเปน  3  ดาน  คือ 

ตัวแปรตน 
  
1. สํานักงานเขต  จําแนกเปน 2  เขต 

1.1 เขตมีนบุรี 
1.2 เขตหนองจอก 

2. ประสบการณในการสอน 
จําแนกเปน  2  ระดับ 

2.1 นอยกวา  5  ป 
2.2 5  ปขึ้นไป 

 

ตัวแปรตาม 
 
การพัฒนาตนเองของครูแกนนํา จํานวน 3 ดาน 

1.  ดานคุณสมบัติสวนบุคคล 
2.  ดานศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน 
3.  ดานการพฒันาเพื่อนคร ู
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1)   ดานคุณสมบัติสวนบุคคล  หมายถึง  การพัฒนาตนเองของครูแกนนําที่ 
เกี่ยวกับการมีคุณธรรม  ประพฤติและปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี  รักและเมตตาศิษย  รักและ
ศรัทธาในวิชาชีพครู  มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธที่ดี  
 2)   ดานศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน  หมายถึง  การพัฒนาตนเองของ 
ครูแกนนําที่เกี่ยวกับการนําหลักสูตรไปใชได  โดยเฉพาะทางดานการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 
การจัดทําแผนสอน  การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง การวัดและ
ประเมินผลการวิจัยในชั้นเรียน  และประสานความรวมมือกับผูปกครองและชุมชนรวมกันพัฒนา 
ผูเรียนเต็มตามศักยภาพ 

3)   ดานการพัฒนาเพื่อนครู  หมายถึง  การพัฒนาตนเองของครูแกนนําที่เกี่ยวกับ
การขยายความคิด  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเองสูเพื่อนครูในสถานศึกษาในลักษณะ
กัลยาณมิตรนิเทศไดอยางเหมาะสมในทุกๆ  ดาน และการไดรับการยอมรับและความศรัทธาจาก
เพื่อนครู 

1.8.2   ครูแกนนํา หมายถึง  ครูผูสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกรุงเทพมหานคร
ของสํานักงานเขตมีนบุรี  และสํานักงานเขตหนองจอกที่อยูในโครงการสงเสริมและพัฒนา 
ครูแกนนํา เพื่อเปนตัวแทนปฏิรูปการเรียนรู 

1.8.3   สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  หมายถึง  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ทั้งนี้ 
ไมนอยกวา  12 ป  ที่รัฐตองจัดใหในสํานักงานเขตมีนบุรี  13 โรงเรียน และสํานักงานเขตหนองจอก 
37  โรงเรียน   

1.8.4   ประสบการณ  หมายถึง  การปฏิบัติหนาที่ทําการสอนของครูแกนนํา  ตั้งแต 
เร่ิมบรรจุ   จําแนกเปน  2  ระดับ  คือ 
   1)   นอยกวา  5  ป 
   2)   5  ปขึ้นไป 

1.8.5   สํานักงานเขต  หมายถึง  สถานที่ที่สํานักงานเขตทั้งสองเขตสังกัดอยู   จําแนกเปน 
2  เขต  คือ 
   1)   เขตมีนบุรี 
    2)   เขตหนองจอก 

  
 


