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กำรรักษำคุณภำพของบทควำมที่น�ำมำเผยแพร่นั้นได้มีพัฒนำกำรที่ดียิ่งข้ึนมำตลอด เพรำะท่ำนผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็น Peer  

Readers ให้เรำนั้นท่ำนได้เอำใจใส่อ่ำนบทควำมอย่ำงวิพำกย์ ให้ค�ำแนะน�ำให้แก้ใขในส่วนที่สมควรแก้ใขให้เป็นไปตำมหลัก 

กำรเขียนงำนทำงวิชำกำร นอกจำกนี้บรรณำธิกำรและกองบรรณำธิกำรต่ำงเข้มงวดติดตำมให้ผู้เขียนมีกำรแก้ใขและ 

ใช้ภำษำที่ถูกต้องเหมำะสม รวมทั้งตรวจสอบรำยกำรอ้ำงอิงต่ำงๆ อย่ำงละเอียดเพื่อควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูลและป้องกัน 

กำรละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่ำจะเป็นบทควำมหรือ รำยงำนกำรวิจัย รวมทั้งส่วน ที่เป็น Book Reviews นอกจำกนี้เรำยัง 

ได้รับควำมกรุณำจำกผู้ทรงคุณวุฒิที่มำจำกมหำวิทยำลัยของรัฐและของเอกชนหลำยท่ำนเพิ่มขึ้นมำช่วยเป็นที่ปรึกษำและ 

ร่วมเป็นคณะกองบรรณำธิกำร เพื่อช่วยตัดสินคัดเลือกบทควำมและให้ค�ำแนะน�ำในกระบวนกำรด�ำเนินกำรจัดพิมพ์ 

วำรสำร กองบรรณำธิกำรของมหำวิทยำลัยจึงขอขอบพระคุณท่ำนผู้ทรงคุณวุฒิอย่ำงยิ่ง

 วำรสำรวิชำกำร EAU Heritage ฉบับ ที่ 1 ปีที่ 6นี้ ประกอบด้วย บทควำมที่เขียนเป็นภำษำอังกฤษ สองเรื่อง 

เร่ืองแรกเป็นบทควำมทำงวิชำกำร ที่เขียนสืบเนื่องจำกกำรประชุมนำนำชำติที่มหำวิทยำลัย Cheng Shiu ณ เมือง  

Koashiung ไต้หวัน เรื่องที่สองเป็นบทควำมวิจัย ของอำจำรย์ J. A. Foley บรรณำธิกำรวำรสำรและประธำน โครงกำร 

ปริญญำเอกทำงภำษำอังกฤษ ของมหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ

 นอกจำกนี้ วำรสำรในฉบับ 1 ปีที่ 6 ยังมีบทควำมผลงำนวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อประชำชนในเขตคลองหลวง 

จังหวัดประทุมธำนีเขียนโดยอำจำรย์จำกมหำวิทยำลัยอิสเทร์นเอเชียหนึ่งเรื่อง มีบทควำมวิจัยที่เป็นผลงำนของนักศึกษำ 

บทบรรณาธิการ



ปริญญำเอกจำกมหำวิทยำลัยอิสเทร์เอเชีย 12 เรื่องและจำกมหำวิทยำลัยอื่นๆ อีก 4 เรื่อง และบทแนะน�ำหนังสือ  

สองเรื่องซึ่งเรียบเรียงโดย อำจำรย์สุภกัญญำ ชวนิชย์ และอำจำรย์นันทิยำ จรูญแสง

 ขอขอบพระคุณท่ำนผู ้ทรงคุณวุฒิทุกท่ำนที่ได้ช่วยวิจำรณ์และแนะน�ำกำรแก้ไขบทควำมทุกเรื่องที่ตีพิมพ ์

ในฉบับน้ี และขอเชิญชวนนักวิชำกำรที่สนใจส่งบทควำมวิชำกำรหรือบทควำมวิจัยมำตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำร 

ของมหำวิทยำลัยอิสเทร์นเอเชียในฉบับต่อไป ทำงกองบรรณำธิกำรขอถือโอกำสนี้อัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยอ�ำนวยพร 

ให้ท่ำนผู้อ่ำนทุกท่ำนมีควำมสุขสวัสดีทุกประกำร

                บรรณำธิกำร
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บทคัดย่อ

บทความนี้แสดงให้เห็นถึงความส�าคัญของการจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษา บอกเหตุผลทีสถาบันอุดมศึกษา

ในประเทศไทยควรมีการจัดการความรู้ให้พร้อมส�าหรับสังคมเศรฐษกิจที่มีความรู้เป็นฐานกอรปกับข้อก�าหนดทีส�านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาให้มหาวิทยาลัยต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับการตรวจประกันคุณภาพภายใน ในบทความ

มีการยกตัวอย่างการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยอิสเทร์นเอเชียในการพัฒนาความรู้ด้านการวิจัยของอาจารย์และ

การพัฒนาความรู้ด้านจริยธรรมและศิลธรรมของนักศึกษา

ค�ำส�ำคัญ: การจัดการความรู้, สถาบันอุดมศึกษา

Abstract

This paper points out the importance of Knowledge Management (KM) in higher education 

institutions. It presents reasons why Thai higher education institutions need KM in the knowledge 

economy. An example is presented of how one higher education institution in Thailand has applied 

KM practices to better its mission and responsibilities in a higher education setting. This example 

focuses on the areas of research skill development among junior faculty members and the development 

of student ethics and morals at a medium- sized, private university-Eastern Asia University (EAU).

Keywords: Knowledge Management, higher education institutions
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Introduction

Professor Kimiz Dalkir (2011) of McGill 

University writes in her book entitled “Knowledge 

Management in Theory and Practice” that KM 

has been in existence for millennia. Ancient 

societies, their organizations and even primitive 

tribes developed varieties of KM practices for 

preserving knowledge. One example of early 

KM was the codification of “Hamburabi’s Law” 

during the ancient Babylonian empire. Likewise, 

in early Thai history the stone inscription of King 

Ramkhamhaeng the Great is a significant historical 

record that reveals a picture of Thai society in the 

Sukhothai Period around 1238 A.D., including 

aspects of politics, warfare, law, society, and 

religion. These are examples of what we would 

call explicit knowledge today.

Dalkir (2005, p. 16) points out that the 

importance of “knowledge” to the growth and 

survival of organizations has increased immensely, 

even more than traditional physical and tangible 

assets. Similarly, Nonaka and Takeuchi (1995, 

as cited in Andriessen and Van den Boom, 2007) 

write that “in an economy where the only certainty 

is uncertainty, the one sure source of lasting 

competitive advantage is knowledge.”

The 21st century is a time of advanced 

technologies and innovation, especially with the 

Internet, which links and shrinks the world into 

a borderless space. We can communicate with 

each other at the speed of light. Then comes the 

phenomenon called “globalization” which is the 

process whereby countries become more and 

more integrated via the easy movement of goods, 

capital, labor and ideas (Cranfield and Taylor, 

2008). This results in the trends associated with 

a “knowledge society” where there is a great rise 

of information and communication technologies 

accompanied by a cultural revolution brought 

about by “uncertainty” of individual identity, 

social affinities, gender roles, jobs and careers 

(Cranfield and Taylor, 2008).

Kidwell and others (2000) point out that the 

application of knowledge management techniques 

is as important in colleges and universities as 

it is in corporate organizations. She added that 

KM can help educational institutions effectively 

manage explicit and implicit knowledge in many 

ways. Knowledge Management practices will help 

educational institutions make better decisions as 

well as help reduce the cycle time in developing the 

“product” e.g. curriculum, research, administrative 

and students services. Therefore, HEIs, just like 

other business organizations, non-profit or for-

profit institutions, need to stay competitive to ensure 

their graduates have the experience, knowledge 

and skills needed for success in the 21st century. 

Thailand is entering the ASEAN Economic 

Community in 2015. Immense challenges lay ahead 

as we enter this knowledge-based economy. We 

have seen the Thai government set out policies 

emphasizing the importance of creative economy, 

human capacity building, producing research 

outputs with value added and the use of local 

wisdom to enhance national competitiveness. 

So HEIs, both public and private, should put 

their efforts toward helping build a knowledge-

based society by creating new knowledge and 

transferring it to communities, promoting life-long 

learning, strengthening R&D activities, and using 
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information and communication technologies (ICT) 

for providing continuing education programs (Thai 

Higher Education: Policy and issue, no date.)

The Context of Higher Education Institutions 

in Thailand

The higher education system in Thailand 

is very complex (Kirtikara, 2001). Universities in 

Thailand vary in size and level. According to the 

Office of Education Council (2012, p. 24), there 

are 162 higher education institutions, comprised 

of 92 public universities, 40 Rajabhat universities, 

9 Rajamonkon universities, 14 Specialized 

Professional Institutes, and 72 private universities. 

The Office of the Higher Education 

Commission (OHEC) categorizes HEIs into four 

groups: (1) research and post graduate universities; 

(2) specialized-including science and technology 

and comprehensive universities; (3) four-years 

universities and liberal arts colleges; and (4) 

community colleges. All four of these groups are 

responsible for serving “national priorities and 

strategies as well as addressing global, national, 

regional and local demands with the goals to 

enhance the country competitiveness and to serve 

as prime-movers for the development of real sector 

workforces, manufacturing and service sectors.” In 

addition, these HEIs are supposed to accomplish 

long-term goals for “the decentralization of 

governance, continuing and lifelong education, 

social and economic productivity improvement, 

right down to equipping migrant workers with 

requisite skills and knowledge.” (OHEC, no date, 

p. 1)

The requirements of accreditation and 

internal quality assurance are demanding time and 

resources of all HEIs to conform to government 

requirements (Sukhothai, 2008). Thai OHEC policy 

and Acts propose changing the governance of public 

universities by allowing them more autonomy and/

or introducing corporatization or privatization so 

that they are more flexible and responsive to the 

competitiveness at the world level (MOK, 2011).

The Concept of Knowledge Management in 

Thailand

The concept of KM as a business process 

that enhances the benefits to business organizations 

has been accepted as an important factor in 

organizational development in Thailand for quite 

some years. This can be seen through the efforts of 

private sector and governmental organizations at 

all levels. The Knowledge Management Institution 

(KMI) was set up in 2002 for driving KM initiatives. 

Professor Vicharn Panich (Conference on KM, 

June 11-13, 2007, Cairo, Egypt), Chairman of 

the Knowledge Management Institute Foundation 

under the Thailand Research Fund and the Thai 

Health Promotion Foundation, summarized the 

KM experiences undertaken in Thailand during the 

past years thus: “[The] KM movement in Thailand 

is unique.” He confirmed the uniqueness of KM 

practices in Thailand in that the KM implementation 

has been applied in every sector of Thai society, 

including farms, rural development and poverty 

alleviation, public sector, higher education, schools, 

and the business sector.

In order to drive Thailand into a 

knowledge-based, learning society, KMI provides 

several significant activities and services, including 
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conducting an annual national KM conference, 

organizing a public sector KM facilitator’s network, 

starting and maintaining a KM research network, 

providing an internship program, publishing a bi-

monthly newsletter, books, VCDs, maintaining 

a website, www.kmi.or.th, and a weblog, www.

gotoknow.org, for sharing ideas and applications 

of KM. The weblog in particular turns to be very 

popular for use by several KM practitioners - 

around 2.2 million pages were viewed in 2007 

and at present around a million persons use the 

website (statistical count on www.gotoknow.org). 

The Knowledge Management Institute has 

developed a well known KM model called the “Fish 

Model” using it to illustrate three components of 

a successful KM practice.

Note. From “Knowledge Management Institute” 

by Knowledge Management Institute, 2012, 

Retrieved from http://kmi.or.th/5_Link/Article_

PVicharn/0001_IntrotoKM.html

Knowledge Management: Why HEIs Need KM?

Knowledge Management has gained 

credibility as a discipline and is taught in several 

academic settings (Cranfield and Taylor, 2008). 

It is also accepted as an efficient management 

tool for an enterprise or organization to gather, 

organize, share, and analyze knowledge in terms 

of resources, documents, and people skills (Pontzi, 

2002). Petrides and Nodine (2003) reported in 

their study that educational institutions are to 

be considered as adaptive social systems where 

people work together to achieve common purposes. 

They create and process knowledge to pass on 

to others-whether they are students, teachers or 

staff. These educational institutions keep growing 

and revitalizing themselves through fostering 

relationships in exchanging knowledge between 

them. Petrides and Nodine (2003) also highlight 

the importance of “knowledge management that 

it will bring together three core organizational 

resources which include people, processes, and 

technologies to enable the organization to use and 

share information more effectively.”

The application of KM in education 

institutions is supported by Rowly (2000, p. 332) 

who mentioned that higher education institutions are 

said to be in the “knowledge business” since they 

are involved in knowledge creation, dissemination 

and learning. The question is only how will HEIs 

manage knowledge in an efficient and systematic 

way to comply with their mission and purpose, 

as well as enhance competitiveness. In addition, 

Birgeneau (2005) contends that universities 

have, and always will be, keepers and creators of 

knowledge. HEIs must distinguish between what 

is knowledge and what is knowledge management 

so that KM practices are able to prepare new 

generations with the skills, cultural and scientific 

literacy, flexibility, and capacity for critical 

inquiry and moral choice  necessary for their own 

contribution to society. A similar idea has been 

supported by Budsayamas Sindhuprama (2003, 

pp. 91- 92) who also considered KM practice as 
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one of the major missions of Thai HEIs where 

human resources of the country will be nurtured 

to help move the country towards a knowledge-

based society. 

The Knowledge Institute in Thailand aims to 

promote every part of Thai society to be involved 

in creating a knowledge society. In 2004 it helped 

with the initiation and support of a university 

KM network (UKM) composed of seven Thai 

public universities (Panich, 2007). Members of 

this network “regularly meet every three months, 

rotating the venue and theme for sharing success 

stories in innovative work and the application of 

KM” (Panich, 2007). It has been reported that one 

of the UKM members has extended the network 

of a mini-UKM since 2008, consisting of seven 

universities in the north and northeast of Thailand 

aiming to promote the development of quality 

educational standards (KM-MSU blogs, 2010). At 

present, all colleges and universities--private and 

public--have applied KM practices in a greater or 

lesser degree conforming to the Internal Quality 

Assurance requirements of the Office of National 

Education Standards (ONESQA) dealing with 

research. Within this component is a requirement 

for “A knowledge management system for research 

and innovations (ONESQA, 2008). 

KM at Eastern Asia University (EAU): Two 

Examples of KM Practices

The Vice President for Research is the 

major person to drive KM for research and 

development at EAU. With the support of the 

President, budget, time, and space for staff and 

faculty members are allotted to move the KM 

initiatives at EAU. About four topics relating to 

research knowledge and skills have been selected for 

practice. Knowledge Management activities were 

organized by interest groups who have the common 

need to clearly understand the research process 

and how to accomplish it. These include: how to 

write a problem statement; research methodology; 

appropriate statistical technique; ethics in writing 

research report without plagiarism; and how to 

write a research article to get published.

KM practices have been performed through 

four seminar-like discussion groups, organized four 

times during 2011 and early 2012. In the first three 

sessions, participants were grouped according to 

their interests. Each group would have one to two 

specialists for consultation. The fourth discussion 

session was organized as a follow-up in which 

the selected drafts of the research proposals were 

critiqued and suggestions for revision were given 

by peer-participants. The university has put out one 

academic journal entitled EAU Heritage Academic 

Journal so new knowledge and/or research results 

of faculty members can be published and distributed 

to the public.

The other significant activity that has been 

practiced at EAU is the development of student 

ethical and moral behavior. Moral knowledge (MK) 

has been practiced as part of three general education 

subjects for first, second, and third year students. 

About one-third of the content in the syllabus is 

dedicated to MK. The KM process is used as means 

of teaching and learning. In a group discussion, 

students select topics of common interest related to 

three key words of the university’s philosophy--E 

(thics), A (daptability), U (niversal knowledge). 
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In each session questions are raised and answered, 

all by students under supervision by a team of 

teachers, including specialists who are monks. 

For at least two sessions of three days and two 

nights, activities are conducted at Buddhist Wat 

Phra Srimahatat at Bangkean, Bangkok. Beginning 

the last semester of the 2011 academic year, one 

session for MK has been set up at a seaside camp.

In terms of the KM practice to develop 

research skills for junior faculty members, the 

outcome has shown that the number of research 

papers submitted requesting research funds from 

the university has increased from 20 projects in 

2010 to 41 projects in 2011. The completion of 

on-time projects also increased from 3 projects 

in 2010 to 23 projects in 2011. 

Pertaining to the ethical and moral 

knowledge development among students, the 

outcome has been a great success. Students 

expressed high satisfaction with the activities. In 

addition, students showed improved behaviors 

demonstrated by better control of manners, better 

listening and showing more respect to other students 

and teachers. 

Conclusion

According to several researchers on KM, the 

application of knowledge management in colleges 

and universities is as important as it is in corporate 

organizations. KM will help HEIs stay competitive 

in the knowledge-based economy. HEIs can use 

KM as an efficient management tool for developing 

knowledge and skills of students, faculty members 

and staff. Therefore, quality products including 

curriculum, research, and services can be expected 

from practicing effective KM.
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อดิพล เปียทอง1

การวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรครูในโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชน 

ในเขตปริมณฑลกรุงเทพมหานคร*

Research and Analysis of the Administrative Factors Affecting 
Teachers’ Performances in Private Basic Education Schools 

in the Bangkok Metropolitan Area

8

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ในการวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษา (1) สภาพและปัญหาเก่ียวกับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (2) วิเคราะห์

ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรครู และ (3) เส้นทางความสัมพันธ์เชิงเหตุและ 

ผลของปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรครูในโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชน 

ในเขตปริมณฑลกรุงเทพมหานคร ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บุคลากรครูในโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชน

ในเขตปริมณฑลกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรครู 560 คน จาก 31 โรงเรียน ได้จากการสุ่มแบบ 

หลายขั้นตอน 

ผลของการวิจัย พบว่า (1) มีการก�าหนดเป้าหมายเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นเป้าหมายหลัก บุคลากรครู 

สามารถท�างานได้อย่างราบรื่นและส�าเร็จผล สิ่งที่ผลักดันให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นคือ ตัวนักเรียน  

ผู ้ปกครอง และบุคลากรครู ผู ้ปกครองมีความพึงพอใจในพฤติกรรมการสอน และการปฏิบัติงานของบุคลากรครู 

ส่วนปัญหาที่พบคือ บุคลากรครูปฏิบัติงานไม่ตรงตามความสามารถ เนื่องจาก การขาดแคลนครู และนักเรียนส่วนใหญ่ 

ท�าคะแนนข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษได้ไม่ดี (2) ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลในภาพรวม  

ตามล�าดับมากไปหาน้อย ดังนี้ ปัจจัยด้านความรู้ความสามารถของครู การให้ความร่วมมือและการมีส่วนร่วม ความมั่นคง 

ของโรงเรียน ลักษณะงาน ความเอาใจใส่นักเรียน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลภายในโรงเรียน เป้าหมายของโรงเรียน  

และการสนับสนุนของผู้บริหาร ซึ่งสามารถท�านายระดับการส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรครูได้ ร้อยละ  

71.5 โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนและสามารถสร้างรูปแบบสมการท�านายปัจจัยทางการบริหาร 

ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรครู (3) ปัจจัยด้านพฤติกรรมการบริหารไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อ 

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรครู ส่วนปัจจัยด้านพฤติกรรม การบริหารมีอิทธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิผล 

การปฏิบัติงานของบุคลากรครู

1นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษาและผู้น�าการเปล่ียนแปลง 

 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
*เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษา 2551

 อาจารย์ที่ปรึกษา: ดร.สุวัฒน์ เงินฉ�่า
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ความน�า

การท่ีองค์การจะประสบผลส�าเร็จและมีความ

เจริญก้าวหน้าได้นั้น จ�าเป็นต้องอาศัยทรัพยากรมนุษย์

เป็นหลักซึ่งหมายถึง การมีประสิทธิผลและความพร้อม

ของบุคลากรในแต่ละองค์การนั่นเอง เพื่อให้บุคลากรใน

องค์การมีศักยภาพและความสามารถ ในการท�าประโยชน์

และพัฒนาองค์การได้อย่างมีประสิทธิผล โรงเรียนเอกชน

จึงจ�าเป็นต้องพัฒนาทรัพยากรอย่างสม�่าเสมอ

สภาพปัญหาของครูโรงเรียนเอกชน ตามแนวคิด 

ของยนต์ ชุ่มจิต (2546, หน้า 218-220) กล่าวว่า อาชีพครู 

ที่เป็นอาชีพที่ค่อนข้างหนัก มีเวลาเป็นของตนเองน้อย  

ค�าส�าคัญ: ปัจจัยทางการบริหาร, การปฏิบัติงานของบุคลากรครู, การศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชน

Abstract

The objectives of this research were: (1) to study conditions and problems affected the teachers’ 

performance efficiency in the private basic education schools in the Bangkok metropolitan area, (2) to 

analyze the factors affected the teachers’ performance efficiency, and (3) to synthesize the relationships 

between management activities and teachers’ performance efficiency. Sample consisted of 560 teachers 

from 31 schools selected by multi-sampling technique. Data were analyzed using descriptive statistics. The 

results show (1) all schools set learning achievement as their main objective. Teachers were successful 

in their work. Student improvement involved student, parents and teachers. Most parents were satisfied 

with teaching activities, and teaching practices. The teachers’ assignment did not work according to 

their background of study, due to teacher shortage. Most of the students dissatisfaction of the O-NET 

test scores in mathematics and English. (2) Factors which effected on teacher’s performance efficiency 

were teacher’s ability, teacher’s cooperation and participation, the security of schools, job characteristics, 

student attentiveness, relationship among colleagues, the school’s goal, and school management support 

respectively. In order to predict the affecting level on operational effectiveness of teachers, the model 

could predict at 71.5 percent of accuracy. (3) The result also revealed that management behaviors had 

play however, they did not have direct effect on teacher’s performance effectiveness. the management 

behaviors performed indirect effect on teacher’s performance effectiveness.

Keywords: administrative factors, teachers’ performances, private basic education

มีภาระงานอ่ืนที่ต้องรับผิดชอบมากและต้องท�าตามความ 

คาดหวังของสังคม การมีส่วนร่วม ในการตัดสินใจเร่ือง 

หลักสูตรหรือนโยบายที่ส�าคัญของโรงเรียน ท�าให้ครู 

ต ้องปฏิบัติตามการตัดสินใจของคนอ่ืนจึงเกิดปัญหา  

มีความเครียดได้

นอกจากนี้ยังพบปัญหาอื่นๆ ที่ท�าให ้ครูคิด 

เปล่ียนงานเปล่ียนอาชีพหรือย้ายไปเป็นครูในโรงเรียน 

รัฐบาลให้มีความมั่นคงด้านอาชีพมากขึ้น ปัญหาเกี่ยวกับ 

ความพึงพอใจของครูกลายเป็นปัญหาหลักของโรงเรียน 

เอกชน ครูโรงเรียนเอกชน จ�านวนมากต้องลาออกจากงาน 

ในแต่ละปี นอกจากนี้ ยังพบปัญหาการย้ายอาชีพไปเป็นครู 
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โรงเรียนรัฐบาลเพราะเกิดความขัดแย้งระหว่างครูกับผู้รับ 

ใบอนุญาต ผู้จัดการหรือครูใหญ่ ซึ่งส่วนใหญ่ผู้บริหาร 

โรงเรียนเอกชนเน้นประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ท�าให้คร ู

เกิดความเครียด ไม่สามารถทนต่อระบบการบริหารที่มุ่ง 

ผลส�าเร็จตามเป้าหมายของงานเป็นหลัก ส่งผลให้บุคลากร 

ไม่สามารถทนต่อภาวะงานหนัก การศึกษาสภาวะความ 

ต้องการและความพึงพอใจของครูจึงเป็นส่วนส�าคัญส�าหรับ 

ผู ้บริหารโรงเรียนเอกชน เพราะความพึงพอใจในการ 

ปฏิบัติงานเป ็นตัวบ ่ง ช้ีที่ส�าคัญที่จะใช ้เป ็นเครื่องวัด 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหน่วยงาน และความ 

เป็นไปได้ในการปรับบทบาทของครูเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษา

จากสถิติ จ� านวนนัก เรี ยนในเขตปริมณฑล 

กรุงเทพมหานคร พบว่า แนวโน้มการขยายตัวของจ�านวน 

นักเรียนในเขตปริมณฑลนั้น มีอัตราการเพิ่มขึ้น เป็นต้นว่า  

จงัหวัดปทุมธานี มจี�านวนนกัเรยีนจากปีพ.ศ. 2547 เพิม่ขึน้ 

ในปี พ.ศ. 2548 จ�านวน 2,065 คน ปีพ.ศ. 2549 จ�านวน  

2,842 คน ปีพ.ศ. 2550 จ�านวน 2,071 คน และปีพ.ศ.  

2551 จ�านวน 354 คน ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า การขยายตัวของโรงเรียนการศึกษาขั้น 

พ้ืนฐานเอกชน ในเขตปริมณฑลกรุงเทพมหานครสูงขึ้น

ดังน้ัน ปัจจัยส�าคัญที่จะท�าให้โรงเรียนเอกชนมี 

เสถียรภาพมั่นคงและอยู่รอดได้ย่อมขึ้นอยู่กับประสิทธิผล 

ของโรงเรียน เพราะนอกจากต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน 

และคุณภาพจากรัฐแล้วยังต้องได้รับรองมาตรฐานคุณภาพ 

จากหวัใจผูป้กครองด้วย (สมเกยีรต ิโสมาภา, 2543, หน้า 8)  

การพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลสูงสุดได้ ต้องอาศัยกระบวนการที่ส�าคัญ 

กระบวนการหน่ึง คือ กระบวนการบริหาร และหัวใจของ 

กระบวนการบริหาร คือ บุคลากรในโรงเรียน (เกษมศรี  

วัชรสกุณี, 2543, หน้า 9) โดยเฉพาะบุคลากรครูซึ่งต้อง 

ปฏบัิติหน้าท่ีภายในโรงเรยีนตามภาระงานทีไ่ด้รบัมอบหมาย  

ตามบทบาทหน้าที่ บุคลากรครูในโรงเรียนจึงเป็นก�าลัง 

ส�าคัญต่อการด�าเนินการให้ประสบความส�าเร็จ

โดยในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยมีความมุ่งหมายที่จะ 

ศึกษาการวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัจจัยทางการบริหาร 

ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรครูใน 

โรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชน ในเขตปริมณฑล 

กรุงเทพมหานคร เพื่อน�าผลการศึกษาที่ได้ไปวิเคราะห์ 

หาสาเหตุแห่งปัจจัยปัญหาของบุคลากรครูในโรงเรียน 

เอกชนว่าปฏิบัติงานภายในโรงเรียนมีประสิทธิผลมากน้อย 

เพยีงใด และสาเหตทุีค่รปูฏบิตังิานไม่มปีระสทิธผิลเกดิจาก 

อะไร โดยพิจารณาจากปัจจัยด้านองค์การ ด้านพฤติกรรม 

การบริหาร และด้านบุคลากรครู เพื่อสามารถหาแนวทาง 

แก้ไขและปรับปรุงให้ผลงานของครูและโรงเรียนมีความ 

สมบูรณ์ น�าไปสู่การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรครูให้เกิด 

ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น รองรับการขยายตัวของประชากร 

และโรงเรียนเอกชนในเขตปริมณฑลกรุงเทพมหานคร 

ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้า 

ของโรงเรียนโดยรวม อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและ 

ประเทศชาติต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพือ่ศึกษาสภาพและปัญหาเกีย่วกบัประสิทธผิล 

การปฏิบัติงานของบุคลากรครูในโรงเรียนการศึกษาขั้น 

พื้นฐานเอกชน ในเขตปริมณฑลกรุงเทพมหานคร

2. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อ 

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรครูและตัวชี้วัด 

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรครูในโรงเรียนการ 

ศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชน ในเขตปริมณฑลกรุงเทพมหานคร

3. เพื่อศึกษาเส้นทางความสัมพันธ์ทางตรงและ 

ทางอ้อมของปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผล 

การปฏิบัติงานของบุคลากรครู ในโรงเรียนการศึกษาขั้น 

พื้นฐานเอกชน ในเขตปริมณฑลกรุงเทพมหานคร

กรอบแนวความคิดการวิจัย

ในการศึกษา เรื่องการวิเคราะห์และสังเคราะห ์

ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

ของบุคลากรครูในโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชน  

ในเขตปริมณฑลกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้ก�าหนดกรอบ 
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แนวคิดเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาโดยเลือกตัวแปรที ่

ส�าคญับางประการทีเ่ชือ่ว่าเป็นปัจจยัทีส่่งผลต่อประสทิธผิล 

การปฏิบัติงานของบุคลากรครู ซึ่งกรอบแนวคิดดังกล่าว 

เป็นแนวคิดที่แสดงถึงความสัมพันธ์ทางตรงและทางอ้อม 

ต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรครู 

ภาพ 1 กรอบแนวความคิดในการวิจัย

ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรครู

Reid and Others (1988, pp. 26-28) ได ้

สงัเคราะห์งานวจิยัทีศ่กึษาว่ามปัีจจยัทีส่่งผลต่อประสทิธผิล 

ของโรงเรียน พบปัจจัยหลายด้าน มีปัจจัยด้านการบริหาร  

ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อม ปัจจยัด้านคร ูปัจจยัด้านผูบ้รหิาร  

และปัจจัยด้านโรงเรียน ส่วน Dale (1989, pp.77-83) 

ได้ศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียน เพื่อป้องกันการออก 

กลางคันของนักเรียน พบว่า องค์ประกอบที่สัมพันธ์กับ 

ประสิทธิผลของโรงเรียน ประกอบด้วย คุณลักษณะและ 

พฤติกรรมของครู คุณลักษณะและพฤติกรรมของผู้บริหาร 

และบรรยากาศโรงเรียน จะเห็นได้ว่าผลการศึกษาเน้นหนัก 

ไปท่ีตัวบุคคลและสภาพแวดล้อมเป็นส�าคญั ปัจจยัทัง้สามนี ้

เป็นปัจจัยที่เกิดจากภายในโรงเรียนทั้งสิ้น ซึ่งเป็นผลต่อ 

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรครู และส่งผลถึง 

ความส�าเร็จโดยภาพรวมของโรงเรียนเอกชน

ปัจจัยด้านองค์การ

Max Weber (1974) กล่าวว่า การจัดโครงสร้าง 

องค์การโดยค�านึงถึง การบังคับบัญชาที่ลดหล่ันกัน  

ด้านองค์การ

ด้านพฤตกิรรม
การบรหิาร

ประสทิธผิล
การปฏบิตังิาน
ของบคุลากรครู

ด้าน
บคุลากรครู

มีระเบียบภายใน และมีข้อตกลงร่วมกัน ในการจัดระบบ 

การด�าเนินงานตามล�าดับขั้นตอน มีการวินิจฉัย สั่งการ  

อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้  

รวมถึงการแบ่งงานตามความถนัดหรือความช�านาญของ 

ผู้ปฏิบัติ เป็นส่วนส�าคัญที่จะท�าให้องค์การประสบผลส�าเร็จ  

ส่วน ฟิงค์และคณะ (Fink and Other อ้างถึงใน ปัญญา  

คงศร,ี 2538 หน้า 26) ได้ศึกษาองค์ประกอบของบรรยากาศ 

องค์การและพบว่า บรรยากาศองค์การประกอบด้วย  

เป้าหมาย โครงสร้าง การจัดสภาพทางกายภาพ และการ 

ติดต่อสื่อสาร และต้องประกอบด้วยปทัสฐาน (norms)  

เพราะเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญที่สุดต่อบรรยากาศองค์การ  

ปทัสฐานเป็นกฎระเบียบที่ไม่ได้ก�าหนดเป็นลายลักษณ์ 

อักษร แต่เป็นพฤติกรรมที่ยอมรับกันและเป็นขอบเขต 

หรือข้อจ�ากัดในกลุ่มบุคคลว่าจะปฏิบัติอย่างไร และในเร่ือง 

ขนาด (size) ขององค์การมีผลกระทบต่อบุคลากรมาก  

เพราะเมื่อมีจ�านวนบุคคลในองค์การเพิ่มมากขึ้น โอกาส 

ที่บุคคลในองค์การจะรู้จักกันย่อมน้อยลง 

ปัจจัยด้านพฤติกรรมการบริหาร

ผู้บริหารสถานศึกษาในปัจจุบัน มีความเป็นผู้น�า 

น้อยเกินไป แต่เน้นการบริหารมากขึ้นท�าให้สถานศึกษา 

มีลักษณะของการเป็นระบบราชการมากยิ่งขึ้น จึงท�าให้ 

เกดิปัญหาการบรหิารจดัการมากขึน้ (เสรมิศักด์ิ วศิาลาภรณ์,  

2540, หน้า 31) ผู้บริหารโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เอกชนควรมีลักษณะผู้น�าไม่ว่าจะเป็นผู้น�าแบบใดผู้บริหาร 

ต้องพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพ อาศัยทักษะความ 

ช�านาญและประสบการณ์ในการฝึกฝนตนเองอยู่เสมอ

ดังแนวคิดของโรเจอร์ และแมกอินไทร์ (Roger  

& McIntire, 1983, p. 172) ที่ว่า “ไม่มีแบบแผนของ 

ความเป็นผู้น�าที่สามารถน�าไปใช้ได้ทุกสถานการณ์ แต่ 

แบบแผนของผู้น�าจะต้องแปรเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ 

ที่เกิดขึ้น” ดังนั้น ผู้บริหารโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เอกชนสามารถน�าหลักการตามแนวคิดและทฤษฎีดังกล่าว 

มาปรับใช้ในการบริหารจัดการโรงเรียนในสถานการณ์ที ่

ต้องเผชิญกับความเปล่ียนแปลง ที่เกิดขึ้นทั้งภายในและ 
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ภายนอกโรงเรียน ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อบุคลากรใน 

โรงเรียนและความม่ันคงของโรงเรียนในการแข่งขันกับ 

โรงเรียนเอกชนอื่นๆ ได้อย่างมั่นคง

ปัจจัยด้านบุคลากรครู

ด้วยความคิดที่ว่า “มีปัจจัยใดที่ส่งผลต่อความ 

ส�าเร็จในการปฏิบัติงานของบุคลากรครู ในโรงเรียนการ 

ศกึษาข้ันพืน้ฐานเอกชนในเขตปรมิณฑลกรงุเทพมหานคร”  

ซึ่งพบว่าความรู้ความสามารถของครู ประสบการณ์การ 

ท�างาน จะช่วยลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน เกิดความ 

รอบครอบและตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้ง 

ในด้านบวกและลบ และ ความเอาใจใส่นักเรียน ในส่วนนี้  

จะข้ึนอยู่กับบุคลิกภาพและเจตคติเฉพาะของครูแต่ละคน  

ความต้ังใจ ใส่ใจต่อพฤตกิรรมหรอืปัญหาของนกัเรยีนอย่าง 

จริงจัง และ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลภายในโรงเรียน  

เป็นความเกี่ยวข้องระหว่างบุคคลภายในโรงเรียนที่มีความ 

ใกล้ชิด ความผูกพัน มีมิตรไมตรีอันดีต่อกัน 

อาจกล่าวได้ว่า ปัจจัยด้านต่างๆ ที่ได้กล่าวมา 

ทัง้หมดน้ัน เป็นปัจจยัทีส่่งผลต่อประสทิธผิลการปฏบิตังิาน 

ของบุคลากรครูทั้งสิ้น แต่ขึ้นอยู่ที่ว่าปัจจัยใดจะส่งผลต่อ 

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรครูในทางตรงหรือ 

ทางอ้อมและส่งผลมากน้อยเพียงใด 

แนวความคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรครู

แนวคิดของพาร์สันส์ (Parsons) ซึ่งเป็นท่ีนิยม 

อย่างแพร่หลายน้ัน ถูกหยิบยกน�ามาใช้ในการประเมิน 

ประสิทธิผลขององค์การอยู่บ่อยครั้ง โดยเฉพาะด้านการ 

บริหารสถานศึกษา ซึ่งนับเป็นองค์การหนึ่งในระบบสังคม 

ที่ผลผลิตจะมีผลกระทบต่อระบบย่อยอื่นๆ ในสังคม  

Horner (1984, p. 2331) ได้ศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผล 

ของโรงเรียนมัธยมในรัฐนิวเจอร์ซี ตามแนวคิดเชิงระบบ 

ของพาร ์สันส ์ (Parsons) ซึ่งได ้แก่ ความสามารถ 

ในการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม การบรรลุเป้าหมาย  

การบูรณาการ และการด�ารงค่านิยมองค์การ ผลการศึกษา 

พบว่า การบรูณาการ การด�ารงค่านยิมองค์การและการปรบัตวั 

เข้ากับส่ิงแวดล้อมมีความสัมพันธ์กันในระดับสูงและมี 

ความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ในการบรรลุเป้าหมายอย่าง 

มีนัยส�าคัญทางสถิติ และมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผล 

ของโรงเรียนเอกชนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

ผลการวิจัยของกมลวรรณ ชัยวานิชศิริ (2536,  

หน้า 95) ได้ศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน 

ระดับประถมศึกษา โดยวัดประสิทธิผลของโรงเรียนใน 4  

มิติ ได้แก่ ความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียนสูง ความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มี 

ทัศนคติทางบวก ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและ 

พัฒนาโรงเรียนให้เข้ากับส่ิงแวดล้อมได้อย่างดี ความ 

สามารถในการแก้ไขปัญหาภายในโรงเรียน พบว่า ทั้ง 4 มิติ  

มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนอย่าง 

มีนัยส�าคัญทางสถิติ เช่นเดียวกับ ดวงสมร กลิ่นเจริญ  

(2545, หน้า 102) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผล 

การจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา ผลการ 

ศึกษาพบว่า ประสิทธิผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน 

อาชีวศึกษา มีประสิทธิผลการจัดการอยู่ในระดับสูง เมื่อ 

พิจารณาด้านต่างๆ ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การปรับตัว  

การบรรลุเป้าหมาย การบูรณาการ การด�ารงค่านิยมองค์การ  

พบว่า มีประสิทธิผลการจัดการศึกษาสูงทุกด้านเช่นกัน

ดังนั้น ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรครู  

ผู้วิจัยจะน�าพื้นฐานแนวคิดของ Zamuto (1991, อ้างถึง 

ใน อภิวัฒน์ แสนคุ้ม, 2546, หน้า 28) และ Steers  

(1991, p. 304-305) ในการประเมินประสิทธิผลโดยใช้ 

หลายเกณฑ์ (The Multiple Criteria of Effectiveness) 

มาเป็นแนวคิดหลักในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เนื่องจากการ 

ปฏิบัติงานของบุคลากรครูในโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เอกชนครอบคลุมงานหลายด้าน ทั้งงานด้านการเรียน 

การสอน งานส่งเสรมิการเรยีนรู ้และงานด้านอืน่ๆ ทีเ่กีย่วกบั 

โรงเรียน ซึ่งต้องอาศัยทรัพยากรจากสภาพแวดล้อมหรือ 

บรบิทของโรงเรยีน การบรหิารจดัการของผูบ้รหิาร และการ 

สร้างความพึงพอใจ แรงจูงใจแก่บุคลากรครูและผู้ปกครอง  

อันจะส่งผลต่อความส�าเร็จตามเป้าหมายของโรงเรียน 
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ในเรือ่งต่างๆ การทีบุ่คลากรครสูามารถปรบัตวัเปล่ียนแปลง 

ให้ทันสถานการณ์ และพฒันาตนอยูเ่สมอ รวมถงึการส่งผล 

ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และความพึงพอใจ 

ของผู้ปกครองหรือผลตอบรับจากชุมชนทั้งสิ้น

วิธีด�าเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ โดยใช้ 

แบบสอบถามส�ารวจความคิดเห็นของบุคลากรครูใน 

โรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชน ในเขตปริมณฑล 

กรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อ 

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรครู โดยใช้วิธ ี

การศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล ประชากรครู 12,021 คน  

จาก 327 โรงเรียน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้เครื่องมือ 2  

ลักษณะ ได้แก่

1. แบบสัมภาษณ์ 

ลักษณะเป็นแบบสัมภาษณ์เจาะลึก ประกอบด้วย  

2 ชุด

ชดุที ่1 ปัจจยัทางการบรหิารทีส่่งผลต่อประสิทธผิล 

การปฏิบัติงานของบุคลากรครู และประสิทธิผลการ 

ปฏิบัติงานของบุคลากรครู ในโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เอกชน ในเขตปริมณฑลกรุงเทพมหานคร

ชุดที่ 2 สภาพและปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิผลการ 

ปฏิบัติงานของบุคลากรครูในโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เอกชน ในเขตปริมณฑลกรุงเทพมหานคร

2. แบบสอบถาม

มีลักษณะเป็นข้อค�าถามเป็นมาตราส่วนประมาณ

ค่า 5 ระดับ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 แบบสอบถามลักษณะชีวสังคมของครู

ตอนที ่2 แบบสอบถามเกีย่วกบัปัจจยัด้านองค์การ  

ปัจจัยด้านพฤติกรรมการบริหารและปัจจัยด้านบุคลากรครู  

ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรครู

ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลการ 

ปฏิบัติงานของบุคลากรครู

ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะและผู้วิจัยได้ทดสอบค่า 

ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามด้วยวิธีของ Cronbach  

ได้ค่าสัมประสิทธิแอลฟาเท่ากับ.983 ส่วนค่าความตรง 

เชิงเนื้อหา (content validity) ที่น�ามาค�านวณหาค่าดัชนี 

ความสอดคล้อง (Index of Congruence: IOC) ได้ค่า 

ดัชนีความสอดคล้อง อยู่ระหว่าง 0.60-1.00

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 

ได้แก่ 

กลุ่มตัวอย่าง (กลุ่มที่ 1) ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน 

เอกชน 1 คน และผู้ปกครอง 3 คน จ�านวน 9 โรงเรียน  

จ�านวนทั้งส้ิน 36 คน โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (simple  

random sampling) 

กลุ่มตัวอย่าง (กลุ่มที่ 2) บุคลากรครูในโรงเรียน 

การศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชน ในเขตปริมณฑลกรุงเทพ- 

มหานคร โดยวิธีการสุ ่มตัวอย ่างแบบหลายขั้นตอน  

(multistage random sampling) จ�านวน 560 คน จาก 

จ�านวนบุคลากรครู 12,021 คน

การเก็บรวบรวมข้อมูล

แบบสัมภาษณ์

ผู้วิจัยเดินทางไปสัมภาษณ์ด้วยตนเอง 

แบบสอบถาม

แจกแบบสอบถามให้บุคลากรครูในโรงเรียนการ 

ศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชน ตามกลุ่มตัวอย่าง และในบางส่วน 

ผู้วิจัยส่งไปทางไปรษณีย์ลงทะเบียนพร้อมสอดซองเปล่า  

เพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่กลุ่มตัวอย่างในการส่งคืน 

การวิเคราะห์ข้อมูล

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผู ้วิจัยได้น�าข้อมูลไป 

วิเคราะห์เชิงพรรณนา โดยใช้วิธีการค�านวณความถี่
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การวิจัยครั้งนี้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ เชิง 

พรรณนา บรรยายลักษณะข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง โดยการ 

หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ใช้สถิติ 

วิเคราะห์ถดถอยพหุแบบขั้นตอน ในการวิเคราะห์ปัจจัย 

ทางการบริหารท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ 

บุคลากรครู และใช้สถิติวิเคราะห์เส้นทาง (path Analysis)  

ในการวิเคราะห์อิทธิพลเส้นทางผลกระทบทางตรงและทาง 

อ้อมของตวัแปรปัจจยัทางการบรหิารทีส่่งผลต่อประสทิธผิล 

การปฏิบัติงานของบุคลากรครู

ผลการวิจัย

ผลการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้

1. สภาพและปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิผลการ 

ปฏบัิติงานของบุคลากรคร ูพบว่า (1) โรงเรยีนมกีารก�าหนด 

เป้าหมาย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน  

เป้าหมายของโรงเรียนส่วนใหญ่มุ่งเน้นเรื่องผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียนหรือคุณภาพของผู้เรียนเป็นเป้าหมายแรก  

รองลงมาคือ การสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ปกครอง จ�านวน 

นักเรียนที่เข้าเรียน และการประกวดแข่งขันรางวัลต่างๆ  

บุคลากรครูมีความเข้าใจในเป้าหมาย เพราะโรงเรียนมีการ 

จัดท�าหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรและร่วมประชุมเพื่อ 

ให้เข้าใจในแนวทางการด�าเนนิงานและวตัถปุระสงค์ในเรือ่ง 

ต่างๆ อยู่เสมอ ส่วนผู้บริหารมีการสนทนา ซักถามหรือ 

พูดคุยกับบุคลากรครู เพื่อตรวจสอบว่ามีความเข้าใจใน 

เป้าหมายที่ตรงกันหรือไม่ แต่ปัญหาที่พบในด้านนี้ คือ  

บุคลากรครูต้องท�างานในลักษณะงานที่ไม่ตรงกับความ 

สามารถหรอืตามสาขาวชิาทีส่�าเรจ็การศกึษามา (2) บคุลากร 

ครูส่วนใหญ่มีการปรับตัว เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตน 

ซึ่งมีผลต่อความส�าเร็จในการปฏิบัติงาน เพราะทุกองค์การ 

ต่างมวีฒันธรรมของตน และถ้าครสูามารถปรบัตวัได้ กท็�างาน 

ได้อย่างราบรื่นและด�าเนินชีวิตในโรงเรียนอย่างมีความสุข  

ช่วยพัฒนาความสามารถและผลงานของครู ซึ่งโรงเรียน 

มีการจัดท�าโครงการ มีการประกวดสื่อการสอนระหว่างคร ู

ด้วยกัน รวมท้ังการแลกเปลี่ยนสื่อการสอนซึ่งทางโรงเรียน 

มีห้องจัดเก็บสื่อเพ่ือให้ครูสามารถน�ามาใช้ประโยชน์ได้ 

ทั่วถึง แต่ในบางกรณีที่ครูไม่สามารถปรับตัวได้ ขอลาออก  

ปัญหาเกีย่วกบัประสิทธผิลด้านผลสัมฤทธิท์างการเรยีนของ 

ผู้เรียน ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ของผู ้เรียน ผลการสอบทั้งภายในและ 

ภายนอกโรงเรยีน ผลคะแนนสอบ O-NET และการแข่งขนั 

ทางวชิาการ เพราะส่ิงต่างๆ เหล่านีเ้ป็นดัชนบ่ีงช้ีความส�าเร็จ 

ของผู้เรียนรอบด้าน และท�าให้ทราบว่านักเรียนในโรงเรียน 

มีจุดแข็งหรือจุดอ่อนในด้านใด เพื่อส่งเสริมและแก้ไขได้ 

ถูกต้อง ส่ิงผลักดันให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 

สงูขึน้ ประกอบด้วย ตวันกัเรยีน ผูป้กครองและบคุลากรครู  

และบุคลากรครูมีส่วนส�าคัญต่อความส�าเร็จของผู้เรียน 

อย่างมาก เนื่องจากครูต้องใกล้ชิด กับนักเรียนใช้เวลา 

ส่วนใหญ่กับนักเรียน ในการอบรมบ่มนิสัย การปลูกฝัง 

คุณธรรมจริยธรรม และการถ่ายทอดสาระความรู้ต่างๆ ซึ่ง 

นักเรียนจะซึมซับพฤติกรรมจากครูซึ่งเป็นบุคคลที่ใกล้ชิด 

ที่สุด แต่ปัญหาที่พบส่วนใหญ่คือ (3) การขาดแคลนครู  

ส่วนมากครูต้องสอนในสาขาวิชาที่ตนไม่ถนัดจึงส่งผลให้ 

การเรียนของผู ้เรียนแตกต่างกัน และผลการทดสอบ  

O-NET ของนักเรียนได้คะแนนไม่ถึง 50% ในวิชา 

คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ (4) ผู้ปกครอง ส่วนใหญ่ 

มีความพึงพอใจต่อพฤติกรรมการสอนของบุคลากรครู  

เพราะครูมีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีการจัดการเรียนการสอน  

มกีารดูแลนกัเรยีน และพฤติกรรมของผูเ้รยีน ท�าให้โรงเรยีน 

ได้รับรางวัลการแข่งขันทางวิชาการและผลการศึกษายัง 

พบว่า ผูป้กครองและชุมชน น�าพีน้่อง หลาน หรอืเพือ่นบ้าน 

มาสมัครเข้าเรียนอย่างต่อเนื่อง 

2. ผลการวเิคราะห์ปัจจยัทางการบรหิารทีส่่งผลต่อ 

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรครู พบว่า มีปัจจัย 

ทางการบริหาร 8 ประการที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผล 

การปฏิบัติงานของบุคลากรครู ประกอบด้วย (1) ความรู้ 

ความสามารถของบุคลากรครู ครูสามารถน�าความรู้และ 

ประสบการณ์มาปรับใช้ในการสอนได้เหมาะสมกับเนื้อหา 

และนักเรียน (2) การให้ความร่วมมือและการมีส่วนร่วม  

พบดัชนีที่ส�าคัญ คือ บุคลากรครูมีส่วนร่วมในการระดม 

ความคิด ปรึกษาหารือเพื่อวางแผนแนวทางการปฏิบัติงาน  
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และการประเมินผลผลส�าเร็จของการปฏิบัติงานร่วมกัน  

(3) ความม่ันคงของโรงเรียน พบดัชนีที่ส�าคัญที่สุด คือ 

ผู้บริหารวางระบบมีกลยุทธ์ในการรักษาจ�านวนนักเรียน 

ให้อยู่ในเกณฑ์สูงกว่าจุดคุ้มทุน (4) ลักษณะงาน พบดัชน ี

ที่ส�าคัญที่สุด คือบุคลากรครูน�าเทคนิคและประสบการณ์ 

มาประกอบการปฏบิตังิานให้ประสบความส�าเรจ็มากขึน้ (5)  

ความเอาใจใส่นกัเรยีน พบดชันทีีส่�าคญัทีส่ดุ คอื บคุลากรครู 

ได้รับมอบหมายให้ติดตามและส่งเสริมการเรียนรู ้แก่ 

นักเรียนอย่างสม�่าเสมอ (6) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

ภายในโรงเรียน พบดัชนีที่ส�าคัญที่สุด คือ เมื่อเกิดปัญหา 

บคุลากรครมูกีารช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั มีน�า้ใจอนัดต่ีอกนั  

(7) เป้าหมายของโรงเรียน พบดัชนีที่ส�าคัญที่สุด คือ  

บุคลากรครูพร้อมใจที่จะช่วยกันให้โรงเรียนประสบความ 

ส�าเร็จตามจุดมุ่งเป้าหมาย และ(8) การสนับสนุนของ 

ผู้บริหาร พบดัชนีที่ส�าคัญ คือ ผู้บริหารระดมทรัพยากร 

ท้ังด้านบุคคล ภูมิปัญญาท้องถิ่น และงบประมาณจาก 

ท้องถิ่นมาใช้เพื่อการศึกษา เมื่อรวมปัจจัยทั้ง 8 ประการ  

สามารถสร้างรูปแบบสมการท�านายปัจจัยทางการบริหารที ่

ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรครู 

3. ส�าหรับผลการวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์  

ทางตรงและทางอ้อมของปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อ 

ประสทิธผิลการปฏบิตังิานของบคุลากรคร ูตามกรอบแนวคดิ 

ในการวจิยัทีก่�าหนดไว้พบว่า ปัจจยัทางการบรหิารทัง้ 3 ด้าน  

ได้แก่ ปัจจัยด้านพฤติกรรมการบริหารส่งผลกระทบต่อ 

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรครูในทางอ้อม ซึ่ง 

เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบรวมเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือ  

ปัจจัยด้านบุคลากรครูส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลการ 

ปฏิบัติงานของบุคลากรครูในทางตรง และปัจจัยที่ส่งผล 

กระทบน้อยที่สุด คือ ปัจจัยด้านองค์การส่งผลกระทบ 

ต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรครูในทางตรง  

ส่วนปัจจัยด้านพฤติกรรมการบริหารไม่ส่งผลกระทบ 

ทางตรงต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรครูอย่าง 

มีนัยส�าคัญ จึงปรากฏดังภาพที่ลดรูป (ภาพ 2)

ภาพ 2 ตัวแบบโครงสร้างวิเคราะห์เส้นทางที่ตัดตัวแปรท่ี 

ไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติออก

การอภิปรายผล

จากผลการให ้ สัมภาษณ์เชิงลึกของผู ้บริหาร 

โรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชน พบว่า สภาพและ 

ปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรครู 

ในด้านความส�าเร็จตามเป้าหมาย โรงเรียนมีการก�าหนด 

เป้าหมาย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน และ 

เป้าหมายของโรงเรียนส่วนใหญ่มุ ่งเน้นเรื่องผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียนหรือคุณภาพของผู้เรียน และบุคลากรคร ู

มีความเข้าใจในเป้าหมายของโรงเรียนเป็นอย่างดี และ 

ปฏิบัติงานตามแนวทางที่วางแผนไว้ Forehand and  

Gilmer (1964, pp. 362-381) กล่าวว่า องค์การทุกองค์ 

การต่างมีเป้าหมายที่แตกต่างกันตามกระบวนการในสังคม  

แต่ส่วนทีเ่หมอืนกนั คือ องค์การทกุแห่งจะมุง่สูค่วามส�าเรจ็ 

ตามเป้าหมายของตน ซึ่งต้องอาศัยกระบวนการปฏิบัติงาน 

ของบุคลากรภายในองค์การที่มีแนวทางและความต้องการ 

ตรงกัน 

ส่วนสภาพเกี่ยวกับประสิทธิผลด้านการปรับตัว  

การเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาให้เข้ากับสถานการณ์  

พบว่า บุคลากรครูมีการปรับตัวตามบริบทของโรงเรียนและ 

สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกรรมของตนให้สอดคล้อง 

กับเพื่อนร่วมงาน Steers (1977) Chein (1970), Price  

(1968) และ Parson (1964) ต่างมคีวามเหน็สอดคล้องกนั 

ว่าการสร้างความเข้าใจ การยอมรับการเปลี่ยนแปลง  

จนถึงการแสดงออกทางพฤติกรรมของบุคลากรครู ในการ 
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ด�าเนินงานตามแนวทางการเปลี่ยนแปลง จะเป็นตัวแปร 

ส�าคัญที่ท�าให้การปฏิบัติงานท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที ่

เกิดข้ึน เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์หรือเกิดปัญหาน้อยที่สุด 

ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน พบว่า  

บุคลากรครูมีส ่วนส�าคัญต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรยีนของผูเ้รยีน ซ่ึงจากผลการสมัภาษณ์ผู้ปกครองและ 

ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนส่วนใหญ่มีความเห็นสอดคล้อง 

กันว่า ตัวบ่งชี้ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรครู  

คือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนซึ่งถือว่าเป็นความ 

ส�าเร็จของครูเช่นกัน 

และด้านความพึงพอใจของผู ้ปกครอง พบว่า  

ผู ้ปกครองมีความพึงพอใจในเรื่องพฤติกรรมการสอน  

การปฏิบัติตนของครู การดูแลเอาใจใส่ บุตรหลานของตน  

และความพึงพอใจของผู้ปกครองเป็นส่วนหนึ่งของความ 

ส�าเรจ็ท้ังของโรงเรยีนและบคุลากรคร ูสอดคล้องกบัค�ากล่าว 

ของสมเกียรติ โสมาภา (2543, หน้า 8) ว่า ประเด็นส�าคัญ 

ที่จะท�าให้โรงเรียนเอกชนมีเสถียรภาพมั่นคงและอยู่รอดได้  

ย่อมขึ้นอยู่กับประสิทธิผลของโรงเรียน เพราะนอกจาก 

โรงเรียนต้องได ้รับการรับรองมาตรฐานและคุณภาพ 

จากรัฐแล้ว ยังต้องได้รับรองมาตรฐานคุณภาพจากหัวใจ 

ผู้ปกครองด้วย

ปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิผลด้านความส�าเร็จตาม 

เป้าหมาย พบว่า การปฏิบัติงานของบุคลากรครูที่ไม่ตรงกับ 

ความรูค้วามสามารถ เน่ืองจากบคุลากรครไูม่เพียงพอ จงึต้อง 

ปฏิบัติงานที่ไม่ตรงกับสาขาวิชาที่จบมา และเป็นผลให้ครู 

ไม่สามารถปฏิบัติงานสอนได้เต็มที่ และเกิดความรู้สึกไม่ 

พึงพอใจต่องานและผู้บริหาร ดังผลการวิจัยของ ไพศาล  

อานามวฒัน์ (2543, หน้า 111-115) ทีว่่า ครใูห้ความส�าคัญ 

ต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติมาก 

ที่สุด ส่วนปัญหาด้านการปรับตัว การเปลี่ยนแปลงและการ 

พัฒนาให้เข้ากับสถานการณ์ พบปัญหาด้านนี้ค่อนข้างน้อย  

เพราะครูส่วนใหญ่ต้องปรับตัวให้ได้ตามบริบทของโรงเรียน  

หากไม่สามารถปรับตัวได้ก็จะขอลาออกเพื่อเปลี่ยนงาน 

หรือสถานที่ท�างาน ดังแนวคิดของ Parson (1964, p.  

32-47) ที่กล่าวถึงความส�าคัญของการปรับตัวไว ้ว ่า  

การปรับตัวที่จะส่งผลต่อการด�ารงอยู่ของตนเองและความ 

ส�าเร็จขององค์การ ปัญหาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 

ผูเ้รยีน พบว่า ผลการสอบ O-NET ของนกัเรยีนได้คะแนน 

ไม่ถงึ 50% ในวชิาคณติศาสตร์และภาษาอังกฤษ และปัญหา 

ด้านความพึงพอใจของผู้ปกครอง พบค่อนข้างน้อย เพราะ 

หากผู้ปกครองไม่พึงพอใจต่อโรงเรียนก็จะไม่น�าบุตรเข้า 

มาเรียนหรือขอลาออกไป

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยทางการบริหาร 8 ประการ 

ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธผิลการปฏบิติังานของบคุลากร 

ครู ประกอบด้วย 

1. ความรู้ความสามารถของบุคลากรครู ระดับ 

การปฏิบัติงานในด้านนี้อยู่ในระดับมาก ผลการสัมภาษณ์ 

ผู้ปกครองโรงเรียนเอกชน พบว่า ครูผู ้มีความรู ้ความ 

สามารถดี มีประสบการณ์ทางการสอนมาก จะช่วยให้ครูม ี

เทคนิคและแนวทางในการสอนต่างกัน ซึ่งช่วยให้ผู้เรียน 

เกิดการเรียนรู้รวดเร็วต่างกัน

2. การให้ความร่วมมือและการมีส่วนร่วม ระดับ 

การปฏิบัติงานในด้านนี้อยู ่ในระดับมาก สอดคล้องกับ 

ผลการสัมภาษณ์จากผู้ปกครองส่วนใหญ่มีความเห็นว่า  

การให้ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของบุคลากรครู 

เวลาปฏิบัติงานเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้บุคลากรครูปฏิบัติงาน 

จนส�าเร็จ

3. ความมั่นคงของโรงเรียน ระดับการปฏิบัติงาน 

ในด้านนีอ้ยูใ่นระดบัมาก สอดคล้องกบัแนวคดิของ ปรชัญา  

เวสารัชช์ (2545, หน้า 29-30) ได้กล่าวว่า โรงเรียน 

เอกชนมีบทบาทส�าคัญต่อการจัดการศึกษามานาน การให ้

ความช่วยเหลือจากภาครัฐเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้โรงเรียน 

เอกชนสามารถด�ารงอยู ่ต่อไปได้ ทั้งนี้เพื่อให้โรงเรียน 

เอกชนสามารถพึ่งตนเองได้

4. ลกัษณะงาน ระดบัการปฏบิติังานในด้านนีอ้ยูใ่น 

ระดับมาก สอดคล้องกับแนวคิดของ Gilmer (1979,  

pp. 280-283) และ Milton (1981, p. 159) ได้กล่าวว่า  

ลกัษณะงานทีท่�าเป็น ลกัษณะเฉพาะของงานแต่ละประเภท 

ซึ่งแตกต่างกันออกไป โดยลักษณะของงานนับว่ามีความ 

สัมพนัธ์กบัความสามารถของผูป้ฏบิติังานมาก หากบคุคลใด 
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ได้ท�างานตรงตามความต้องการและความถนัดของตนเอง 

จึงเกิดความพึงพอใจ

5. ความเอาใจใส่นักเรียนระดับการปฏิบัติงาน 

ในด้านนี้อยู ่ในระดับมาก ผลการสัมภาษณ์ผู ้ปกครอง 

โรงเรยีนเอกชน พบว่า ผูป้กครองส่วนใหญม่คีวามพึงพอใจ 

ต่อการดูแลเอาใจใส่นักเรียนของบุคลากรครู ซึ่งช่วยให้ 

ผู้ปกครองเกิดความรู้สึกอุ่นใจและสบายใจเมื่อบุตรหลาน 

มาโรงเรียน

6. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลภายในโรงเรียน  

ระดับการปฏิบัติงานในด้านนี้อยู่ในระดับมาก สอดคล้อง 

กบัแนวคดิของ Herzberg and Others (1959) ได้กล่าวถงึ  

ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และ 

เพื่อนร่วมงานว่าการติดต่อ ไม่ว่าจะเป็นกิริยาหรือวาจา  

ท่ีแสดงถึงความสัมพันธ์อันดีต่อกัน สามารถท�างานร่วมกัน  

มีความเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างดี ซึ่งความส�าคัญของ 

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เป็นส่วนหนึ่งในความต้องการ 

ของมนุษย์

7. เป้าหมายของโรงเรียน ระดับการปฏิบัติงาน 

ในด้านนี้อยู่ในระดับมาก และเป้าหมายโรงเรียนมีอิทธิพล 

ต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรครูอยู่ในล�าดับ 

ที่ 7 สอดคล้องกับ วิโรจน์ สารัตนะ (2532, หน้า 76-77)  

ได้กล่าวถึง ความส�าคัญของเป้าหมายไว้ว่า เป้าหมายเป็น 

ตัวการที่จะน�าไปสู่การก�าหนดนโยบาย แนวทางการปฏิบัติ  

กฎระเบียบและข้อตกลงในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและ 

เหมาะสม แม้ว่าบุคลากรในโงเรียนมีความเห็นแตกต่างกัน 

ก็ตาม หากมีการก�าหนดแนวทางไปสู่เป้าหมายจะท�าให้ 

เกิดความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติงานได้ และ 

เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการควบคุมการด�าเนินงานของ 

โรงเรียนได้อีกทาง 

8. การสนับสนุนของผูบ้รหิาร ระดบัการปฏบิติังาน 

ในด้านนี้อยู ่ในระดับมาก ผลการสัมภาษณ์ผู ้ปกครอง 

โรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชน มีความเห็นว่า การที ่

ผู้บริหารให้การสนับสนุนครูในเรื่องต่างๆ จะช่วยให้คร ู

ประสบความส�าเร็จในการท�างานมากขึ้น เพื่อการสนับสนุน 

ดังกล่าวต้องอาศัยทุนทรัพย์และการตัดสินใจของผู้บริหาร

ผลการวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์ ในกรอบ 

ปัจจัยทางการบริหาร 3 ด้านที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการ 

ปฏบิติังานของบคุลากรคร ูพบว่า ประสิทธผิลการปฏบิตังิาน 

ของครูได้รับผลกระทบรวมสูงสุดจากตัวแปรปัจจัยด้าน 

พฤติกรรมการบริหาร รองลงมาคือ ปัจจัยด้านบุคลากรครู  

และปัจจัยด้านองค์การ ตามล�าดับ และพบว่าประสิทธิผล 

การปฏิบัติงานของบุคลากรครูได้รับผลกระทบทางตรงจาก 

ตัวแปรอิสระทัง้ 2 ตัวแปร โดยตัวแปรทีม่ผีลกระทบทางตรง 

สูงสุดต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู คือ ปัจจัยด้าน 

บคุลากรคร ูรองลงมาคอื ปัจจยัด้านองค์การ โดยปัจจยัด้าน 

พฤติกรรมการบริหารไม่ส่งผลกระทบทางตรงประสิทธิผล 

การปฏิบัติงานของบุคลากรครู แต่ส่งผลกระทบทางอ้อม 

ต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู โดยผ่านปัจจัยด้าน 

องค์การและปัจจัยด้านบุคลากรครู ซึ่งผลการวิเคราะห์ใน 

ครั้งนี้ไม่เป็นไปตามที่ได้ตรวจสอบเอกสารและการก�าหนด 

ตัวแบบไว้ เนื่องจากผู้บริหารจะไม่ลงไปปฏิบัติโดยตรง  

ไม่เข้าไปคลุกคลีกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน  

การนิเทศติดตามผลการจัดการสอน แต่มักจะมอบหมาย 

ให้ผู ้เชี่ยวชาญทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกเป็นผู้ 

ด�าเนินการนิเทศแทน หรือมอบหมายแก่บุคลากรครูให้ 

เป็นผู้ลงมือปฏิบัติ ทั้งนี้ ด้วยบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร 

ที่มีภาระงานที่ค่อนข้างหนักในการบริหารจัดการภายใน 

โรงเรยีนในภาพรวมทัง้หมด และไม่มบีทบาทโดยตรงต่อการ 

จัดการเรียนการสอนระดับห้องเรียน ซ่ึงหากผู้บริหารต้อง 

ด�าเนินการสอนตัวตนเองจะไม่สามารถเข้าถึงหรือเข้าใจ 

ในพฤตกิรรมการสอนได้ดเีท่าบคุลากรคร ูดงัผลการวเิคราะห์ 

เส้นทางความสัมพันธ์ในกรอบปัจจัยทางการบริหารทั้ง  

3 ด้านที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบว่า พฤติกรรม 

การบริหารมีกระทบทางตรงในเชิงลบต่อผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรยีนของผูเ้รยีน กล่าวคือ หากผูบ้รหิารเข้ามายุง่เกีย่วกบั 

นักเรียนหรือรูปแบบการสอนมากเกินไปจะส่งผลให ้

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีนต�า่ลง แต่ในขณะเดยีวกนั 

พฤตกิรรมการบรหิารจะส่งผลต่อประสทิธผิลการปฏบิตังิาน 

ของบุคลากรครูในทางอ้อม โดยผ่านองค์การ ทั้งในการ 

วางแผน การก�าหนดเป้าหมาย ก�าหนดนโยบาย การบริหาร 
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จัดการภายในโรงเรียนและส่งผลผ่านบุคลากรครู เพื่อ 

มอบหมายงานให้ครูลงมือปฏิบัติงานและสร้างแรงจูงใจกับ 

บุคลากรครู ซึ่งผู้ปกครองจะมีความใกล้ชิดกับบุคลากรคร ู

มากกว่าผู้บริหารความพึงพอใจของผู้ปกครองจึงเกิดจาก 

การปฏิบัติงานบุคลากรครูมากกว่า 

ข้อเสนอแนะ

จากผลการวิจัยเรื่อง ปัจจัยทางการบริหารที่ 

ส ่งผลต ่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรครู  

ในโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชนในเขตปริมณฑล 

กรงุเทพมหานคร สามารถน�าข้อเสนอแนะครัง้นี ้ไปปรบัปรงุ 

แก้ไขและตระหนักถึงปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลกระทบ 

ต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรครู ดังนี้

1. สภาพและปัญหาในเรื่องของการลาออกของครู  

ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการจดัการศกึษาของโรงเรยีน เนือ่งจาก 

ครูที่ลาออกนั้น มีสาเหตุจากการสอบเข้าบรรจุราชการครู 

ได้จึงส่งผลให้โรงเรียนขาดบุคลากร

ครูในช่วงเวลาเปิดภาคเรียน ดังนั้น กระทรวง 

ศึกษาธิการจึงควรก�าหนดมาตรการที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้ 

กระทบต่อนักเรียนและการเรียนการสอน

2. ควรน�าข ้อมูลลักษณะชีวสังคมของครูที่ 

ปฏิบัติ งานในโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชน  

จากการศึกษาครั้งนี้ ควรค�านึงถึงความแตกต่างด้าน อายุ  

เพศ ระดับการศึกษา ระดับเงินเดือน และประสบการณ์ 

การท�างาน มาพิจารณาในการจัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา 

ศักยภาพของบุคลากรครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานเอกชน

3. ผู้บริหารควรปรับพฤติกรรมการบริหารและ 

ให้ความส�าคัญกับบุคลากรครูมากยิ่งขึ้น เนื่องจากผู้บริหาร 

ต้องอาศัยการปฏิบัติงานของบุคลากรครูเพื่อให้งานเป็นไป 

ตามความต้องการของผู้บริหาร ยังพบว่า พฤติกรรมการ 

บรหิารมผีลกระทบรวมสูงสุด ทัง้ต่อองค์การและบคุลากรครู  

ซึง่ความส�าเรจ็ของการปฏบิติังานของบคุลากรครจูงึเกดิจาก 

พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารเป็นส�าคัญ
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Abstract

This study investigated the language choices in the writing of freshmen students at an English 

medium university in Thailand in response to visual stimuli. The study involved identifying the genres 

and the lexico-grammatical features associated with such genres. 600 samples of writing were collected 

but only 72 were randomly selected from 12 students in order to compare their progress over a period 

of 14 weeks (one semester). The framework for the analysis of the students’ writing was based on a 

detailed approach to these texts as semantic units. But since meanings are realized through the lexico-

grammatical system, it was felt that this was the most effective way of making an explicit interpretation 

of the texts that had some objectivity. This study focuses on the first part of a two part project involving 

first of all the ‘process’, then a later study dealt with the ‘product’.

The paper will discuss the development of the Nominal Group (NG) in the students’ writing 

in THEME position as this was felt to be a major issue in the dominantly Descriptive, Recount and 

Narrative genres which it was hoped they would produce.

The resulting analysis showed that the students had a limited knowledge of the different genres 

and used an equally limited range of lexico-grammatical choices. No discernible improvement was 

observed over the period of study. Possible reasons for this were, firstly the lack of awareness of the 

role and importance that genres play in their academic studies and secondly, an approach to teaching 

which did not include a grammar that was functionally based. Possible alternative ways of teaching 

are suggested.

Keywords: English, Thailand, writing, lexico-grammatical choices, genres, visual stimuli.

*Graduate School of English, Assumption University Thailand
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Introduction

The rationale for this study was to see how a 

group of students were developing their network of 

choices in their written English. Visual stimuli were 

used as prompts as according to Gardner (1983) 

Multiple Intelligence (MI), using pictures shows 

the capacity to move from the non-verbal (visual) 

to the verbal and vice-versa. Such a procedure 

would, in principle, stimulate the students to use 

their imagination as well as giving the freedom to 

express their ideas through their writing.

The form of textual analysis used in this 

study is based on Systemic-functional grammar 

(SFG) as it is concerned with the choices the 

students are able to make given their language 

ability (Halliday and Hasan, 1976). These choices 

are assumed to be meaningful and related to the 

writer’s purpose which will be influenced by the 

context and culture. 

Figure 1 A Grammar outline from the perspective  

of the student

Figure 2 A Grammar outline from the perspective  

of the student

SFG presents a view of language in terms 

of both the structure (grammar) and the lexis. The 

term lexico-grammar is used to underline the fact 

that these traditional viewed aspects of language 

are actually one. Meaning in SFG is seen from 

three points of view, the ideational, interpersonal 

and textual (Halliday, 1994). 

The ideational view is how the writer 

represents experience, ideas and ways of seeing 

the world. In terms of the form this is expressed 

through the clause structure (ng+vg+[advg]). The 

adverbial group is optional.

The interpersonal function concerns how 

language is used to interact between participants 

in the exchange of meaning. The finite part of 

the verb indicates the time frame as seen by the 

writer. The speech functions and modality indicate 

the relationship between the participants, while 

appraisal indicates the kinds of attitudes that are 

negotiated in the text.
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The textual function weaves the ideational 

and interpersonal meanings together. Martin 

(1999) sees this function as the information flow 

management, involving the organization of the 

text relevant to the context. The important element 

to understand the textual meaning in the clause 

is the THEME. The theme serves as the starting 

point for the message to be conveyed and gives 

a signal to the reader how to follow the logic of 

the discourse in the text.

In terms of the structure of the theme, there 

are four possible functions: Topical, Marked 

Topical, Interpersonal and Textual. The Topical 

theme functions as the subject of the clause 

(Eggins, 2004). Marked Topical Theme can be 

circumstantial elements (adverbial) or participants 

that are not the subject of the clause. Marked 

themes are often used to signal a new phase in 

the discourse. The Textual Theme relates the 

clause to its context and can be any combination 

of continuatives (yes, no, now, then); conjunctions 

(and, because) and conjunctive adjuncts (for 

instance, in addition, likewise). The logical use of 

Textual themes plays an important role in producing 

a cohesive text. Interpersonal themes are related 

to modal or mood markings and vocatives (Hey, 

Oh, Yep). Consequently, interpersonal themes 

are found more often in spoken discourse rather 

than written, except in direct speech.

The Nominal Group.

The nominal group (NG) is the grammatical 

unit which has the most variety at the rank of 

groups and this would allow the widest range 

of meanings to be expressed (Thompson, 2000). 

There are three structures pertaining to the NG: 

Premodifier, Head and Postmodifier. The 

ability to construct a complex NG is considered 

an indicator of developing control in a language. 

Children rarely use complex NG in subject position 

(Foley, 1991). EFL learners also tend to employ 

short NGs depending on how much control they 

have of the target language. Also, the NG is 

constructed differently in Thai where there is no 

premodification as in ‘nungseu see daang’ (book 

color red) or sorong see fah sorng peun (sarongs 

light blue two) and if a classifier is required it 

comes after the color. The categorization of the 

nominal group in English tends to pre-modify 

and post -modify. The following is a table of the 

basic categories of the NG in English.

Figure 3 Single Noun
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Lexical strings (NGs)

A lexical string (NG) is a list of lexical 

items that occur in a text that can be related to a 

prior NG. It is an important tool for revealing the 

cohesion of a text as well as exposing the repetition 

of the lexical items being used.

Genre Theory

The term ‘genre’ is used in this study 

to refer to the different types of texts that enact 

various types of social contexts. Since patterns of 

meaning are relatively consistent for each genre, 

we can learn to predict how each situation is likely 

to unfold. In this study the visual stimuli would 

normally lend themselves to descriptive genres, 

mainly observation, recount and narrative. 

Proto-typical genres

Table 1

Main Genre Structure Used in School Settings

Main Genre
Main Genre Structure Used in School 

Settings
Observation/
Comment

Orientation (^)
Event 
Description (*)
Comment (^)

Recount Orientation (^)
Event (*)
Re-orientation (^)

Narrative Orientation (^)
Complication (*)
Resolution(*)
Coda (^)

Report General Classification
Not necessarily in this order

Description --- parts [and their functions]
qualities
habits/behavior/uses

Procedure Goal
Steps (*)
Diagram (^)

Explanation General statement
Sequenced explanation (*)
Final state of being or thing produced

Main Genre
Main Genre Structure Used in School 

Settings
Persuasion Thesis

Preview                        Position
Argument (*)

Point                        Elaboration
Reiteration of Thesis

argument Issue
Argument (*) ---- for /against
Recommendation (^)

(^) optional element, (*) recursive (Foley 2011: 

195)

Observation/Description

The purpose of the observation/descriptive 

text is to create an image of a particular person, 

place of thing in detail. Observations/descriptions 

can appear in various genres or in mixed genres 

(Derewianka, 1992). Typically the generic structure 

in terms of language features would include:

• Use of specific NG

• A variety of verb processes [relational 

to provide information; mental to express the 

writer’s view]

• Time frame normal present tense

• Complex NGs to provide information 

about the subject or situation.

Recount

The purpose of recount is to retell events 

for as information or entertainment. The pattern 

is normally

• Orientation

• Events

• Re-orientation

Language features would include:

• Past tense to locate events in relation to 

the time of writing

• NGs to identify people and things

• Material processes to express action of 

Not necessarily 
in this order
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the participants

• Time markers

• Adverbials indicating time and place or 

sequence of events.

Narrative

The purpose of a narrative text is often to 

entertain typically in the form of ‘story telling’. 

Narrative is different from recount in that it involves 

some kind of problem and resolution. 

The generic structure follows the basic 

pattern of

• Orientation

• Complication

• Resolution

• Coda [optional]

The typical language features may include:

• Focusing on specific and individualized 

participants

• Past tense, although the present tense can 

be used to create the sense of immediacy

• A variety of verb process can be used 

and would include material processes to indicate 

action; verbal and mental processes to show the 

characters’ feelings, thinking and saying.

• Complex NGs to describe the settings 

and the participants in the story

• Temporal conjunctions and time 

connectives to sequence the events in a time frame.

• Adverbial groups are added to locate the 

events and places.

Visuals

In this study visuals are used as stimuli in 

order to engage the students in the writing activities. 

According to Kress and Leewen (2006), the visual 

mode offers semiotic and cognitive resources which 

allow the students to create meanings through their 

own interpretation of what they see. Obviously 

the ‘type’ of visual stimuli will affect the genre 

of writing (White 1987). A single frame is likely 

to generate a descriptive text while a sequence of 

pictures might lend itself to narrative.

This present study

As previously indicated this study focused 

on the development of the nominal group in the 

students’ writing over a period of 14 weeks. The 

argument is that the limited language ability of 

the students would be manifest in their lack of 

elaboration or expansion of the head noun and the 

tendency to use short independent clauses. Visual 

stimuli were used as prompts to engage the students’ 

creativity in their writing and it was hoped that 

over the period of time of the study, the students 

would improve on their descriptive skills mainly 

though using more complex nominal groups.

Different instructors taught each class 

but the instructions given to the students were 

standardized in that the pictures were in black 

and white and were the basis for a 200-250 word 

essay. The data collected over a fourteen-week 

period approximated to 600 samples of students’ 

writing and 76 texts from 12 students were taken 

at random for analysis. The initial part of this 

research was undertaken by Minwong (2012) in 

terms of the experiential function as expressed 

through transitivity or the verb processes and 

the tense choices related to the text-type or genre. 

The part of the study described here focused on 

the development of the nominal group as this is a 

major problem for Thai students as well as being 
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an indicator for the development of the target language in developing writing skills.

The samples that follow show the writing of the same student in the first and fourteenth week. 

The choices of NGs in THEME position are then compared and commented upon.

Figure 2 presents samples of the visual stimuli as used for all students in week one and week 

fourteen.
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Comments

• The majority of the NGs in Topical theme position are pronouns (I, They, He) or single nouns 

(Breakfast).

• D+H (Their family, the boy) are less frequent

• Marked topical themes are used as pp+ng [adv] (In the picture) or single word adverbial 

(tomorrow).

• In complement position H+post-m [relative clause] is used but often the structure is incorrect:

(that be very happy*, that not be milk,bread*, that easy to eat*, that the best gift to his 

girl friend*).

• The text structure is a description with little structure, very repetitive and limited use of 

complex nominal groups showing limited control over the target language.
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Comments

• Again the majority of NGs in Topical 

theme position are pronouns (There, They) or 

single nouns H or D+H (another BTS, Another 

man) or N+H (One of BTS).

• D+H+post-m (relative clause) is used 

extensively:

A man who is wearing a hat

A man who is not wearing a hat

A man who is talking with him

• N+H+post-m (relative clause+relative 

clause)

Two men who are waiting for BTS 

which not arrived yet

• NG are used in complement position

N+H+post-m (relative clause)

There is one BTS which arrived already.

• H+post-m (relative clause)

office which he works.

• Again the text structure is a description 

with little structure, very repetitive and limited 

use of complex nominal groups. The use of the 

relative clause as embedded post modifier simply 

increases the repetitive effect. 

What steps can be taken to improve the  

students’ writing?

The features that we have been considering 

are features that we identified through a lexico-

grammatical analysis of the text, clause by clause. 

The significance of such an analysis is to show how 

the meaning of the text derives from the way the 

clauses and thematic structures are woven together.

Texts in general should display cohesive 

chains or as in this particular study, lexical chains 

of reference of which some repetition can be a 

feature. From the visual stimuli the chains would 

be expected to develop around the interpretation 

of the images. 

But the effectiveness of this inter-chaining 

will depend on the textual structure and in particular 

on the organization of the Topical and Marked 

Topical themes. The evidence from the analysis 

indicates that the writer’s ability is well below the 

level expected of freshmen year university students.

Given the visual stimuli some form of 

description would be expected mainly using 

Relational and Material processes as Minwong’s 

part of the study shows. While the time frame is that 

of the present, rather than the past. This would 

be typical of an immature writer as it represents 

the writer simply writing down their observations 

as they see it in the present..

However, both texts from week one and 

week fourteen turned out to be simply ‘observation’. 

The dominant characteristic in the lexical strings 

of repetition of the same lexical item in Topical 

theme position is an indicator of the limited choices 

available to the student. Even where H+post-m 

(relative clause) is used; it is both mechanical 

and repetitive. From the detailed analysis of the 

text, there is no obvious improvement in terms 

of writing over the period of the fourteen weeks. 

Contextually, the reference to BTS (the over- head 

train that runs through the center of metropolitan 

Bangkok) shows some attempt at local color. 

However, the student rarely used Marked Topical 

themes to vary the writing and the limited use of 

the range of NGs available in English is a serious 

drawback for any form of descriptive writing. 
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From the 76 texts that were analyzed in terms of 

the nominal group in Topical Theme position 

they ranged from 1 to 9 on the categorization of 

nominal groups, in other words, H to N+E+H. 

Where, embedded relative clauses were used, the 

structure was either incorrect or simply repetition 

as indicated in the sample: A man who is wearing 

a hat, A man who is not wearing a hat.

The next stage in this research is to set up 

procedures to improve the writing of the freshmen 

students. This is at present being undertaken in the 

second semester of 14 weeks. Learning a second 

language means gaining progressive control over 

the systems of options in the new language, learning 

which options to select to make meanings in which 

contexts (Lock, 1996). Beginning learners have 

very limited options (a few structures, some lexical 

items and some unanalyzed ‘chunks’ of language. 

More advanced learners will have developed a 

greater range of options and are able to make 

delicate distinction of meanings appropriate for 

different contexts. The ability to use different text-

types or genres is seen as extending the learner’s 

making- meaning potential.

The genre pedagogy as presented here 

is based on a Vygotskian (1962) approach to 

learning. Language is learned through guidance and 

interaction in the context of shared experience. The 

teacher inducts learners into the linguistic demands 

of these genres that are important to participate in 

academic life and the wider community. Gradually 

responsibility is shifted to the learners as they gain 

control of the genre. However, before developing 

a genre-based program, the teacher or institution 

will need to conduct an analysis of the teaching/

learning context. At its broadest level, this should 

take in account the culture, history and tradition of 

the educational setting as well as the constraints 

posed by access to materials, English proficiency, 

learner expectations and assessment requirements. 

• Preparing the Context

Locate sample texts in the chosen genre 

to use for modeling. If the students demonstrate 

quite different levels of proficiency, it is a good 

idea to work in groups. 

• Developing the Context

Discuss the purposes for which we use this 

type of text in society (e.g. the purpose of Recount 

is to tell what happened as in the first pages of a 

newspaper). It is a good idea to give each group 

a copy of the model text with its stages clearly 

marked Discuss the function of each stage. (For 

instance, the function of the orientation of a Recount 

is to let the reader know who was involved, when 

and where the events took place, and any other 

information necessary to understand the events 

which follow.) 

• Modeling

Assessing progress as some students may 

be keen to try to write an independent text, while 

others may need more modeling: flexibility is a 

key factor here. Rather than restricting creativity 

and copying someone else’s work, students need to 

find out what the valued, accepted and successful 

norm of a particular kind of writing looks like. 

In other words, how meaning is constructed and 

communicated in the particular section of society 

for which the students are writing. Once they are 

familiar with the norm, they can start adapting 

creatively with it to enhance their particular 
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purpose.

• Teacher-led Construction 

Before the students write independent 

texts, they should participate in group writing in 

the chosen genre. The type of writing will depend 

on the genre we plan to use with the teacher acting 

as guide while the students contribute information 

and ideas.

Students (possibly with the teacher’s 

guidance), choose a topic already modeled then 

they write their drafts based on the model.

Students can consult with the teacher and 

peers, receiving comments and suggestions for 

change to help the text achieve its purpose more 

effectively.

However, at this stage the teacher may find 

that conferencing about drafts reveals a need for 

more modeling and joint construction.

• Student-led Construction

At this stage, the students independently 

construct texts of their own similar to the model. 

It is important that the teacher asks the students to 

write texts in the same genre and does not require 

them to write in a different way.

While students are working on their texts 

they could be conferencing with other students or 

the teacher for guidance on both the content and 

language to be used in the writing.

• Assessment

The primary aim of this procedure is to 

present clearly the language conventions students 

need to master in terms of English. In the example 

presented in this study, the emphasis would be on 

developing the nominal group in describing. Once 

the students have absorbed these language features, 

they can be used as reference points in the formal 

assessment of the students’ writing in English.

• Extending

As well as allowing for separate skills 

development, an extended teaching/learning cycle 

also allows multiple opportunities to build up the 

students’ knowledge.

Editing and publishing the texts are a final 

step to be kept in a portfolio of the students’ work. 
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บทคัดย่อ

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษาสถานภาพขององค์ประกอบครูชาวต่างประเทศสอนภาษาอังกฤษ 

ระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทยตามมาตรฐานวิชาชีพครู (2) เพื่อสร้างหลักสูตรฝึกอบรม และ (3) เพื่อประเมินผล 

การทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่ก�าหนดขึ้นด้วยการวิจัยเชิงพรรณนาและการวิจัยเชิงทดลอง 

ตามล�าดับ ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานภาพองค์ประกอบของครูชาวต่างประเทศ 

ในช่วงเดือนมีนาคม 2554 ได้น�ามาวิเคราะห์ซึ่งประกอบด้วยสถานภาพองค์ประกอบต่างๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพครูพบว่า 

สถานภาพองค์ประกอบโดยรวมมีค่าเฉลี่ยปานกลางและการกระจายตัวของข้อมูลค่อนข้างต�่า (X  = 3.11 จาก 5.00,  

SD. = 1.00) เพื่อจัดท�าหลักสูตรฝึกอบรมประกอบด้วย หลักการ จุดหมาย โครงสร้างหลักสูตรครอบคลุมสามด้านคือ  

มาตรฐานด้านความรู้มีเก้าหน่วยการเรียนรู้จ�านวน 72 ชั่วโมง มาตรฐานด้านการปฏิบัติงานมีส่ีหน่วยการเรียนรู้จ�านวน  

12 ชั่วโมง และมาตรฐานด้านการปฏิบัติตนมีสองหน่วยการเรียนรู้จ�านวน 12 ชั่วโมง รวมเวลาฝึกอบรม 96 ชั่วโมง  

นอกจากนั้น ได้มีการก�าหนดค�าอธิบายรายวิชาตามหน่วยการเรียนรู้ ระยะเวลา วิธีการฝึกอบรม การประเมินผล รวมท้ัง 

จัดท�าคู ่มือ เอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและแบบทดสอบก่อนกับหลังฝึกอบรมเป็นภาษาอังกฤษ  

เมื่อทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมกับครูชาวต่างประเทศ จ�านวน 25 คน ช่วงเดือนกรกฏาคมถึงสิงหาคม 2554 ระยะเวลา  

17 วัน ผลการทดสอบก่อนกับหลังการฝึกอบรมด้วย t-test of Dependent พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติที่อัลฟ่าเท่ากับ .05 โดยที่หลังการฝึกอบรมมีค่าเฉล่ียสูงกว่า

ค�ำส�ำคัญ: หลักสูตรฝึกอบรมครูชาวต่างประเทศ, มาตรฐานวิชาชีพครู

1นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษาและผู้น�าการเปล่ียนแปลง 

 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
*เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษา 2551

 อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.สุวัฒน์ เงินฉ�่า
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ควำมน�ำ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นเรื่องส�าคัญในการ 

พฒันาประเทศ สังคมไทยตระหนกัดว่ีาการพฒันาทรพัยากร 

มนษุย์เป็นการพฒันาทีย่ัง่ยนื สงัคมต้องการทรพัยากรมนษุย์ 

ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษเพ่ือแสวงหา 

ความรู้ และเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่างๆ รวมทั้งกระบวนการ 

ศกึษาโดยใช้ภาษาองักฤษเป็นเครือ่งช่วยเสรมิความสามารถ  

นอกจากนี้ภาษาอังกฤษยังมีบทบาทส�าคัญทางด้านการ 

ติดต่อสื่อสารระหว่างชนชาติต่างๆ ซ่ึงไม่ได้จ�ากัดเฉพาะ 

เจ้าของภาษา (native speakers) ที่ใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้น  

อันได้แก่ อังกฤษ อเมริกัน แคนาดา และออสเตรเลีย  

แต่ชนชาตอิืน่ๆ ทีมี่การตดิต่อกนัระหว่างชนชาต ิเช่น คนไทย 

ติดต่อกับคน จีน ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย ก็ใช้ภาษาอังกฤษ 

เป็นสื่อ การใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการสื่อสาร  

หรอืใช้เป็นเคร่ืองมอืประกอบอาชีพในธรุกจิอย่างกว้างขวาง 

Abstract

This research aimed (1) to study the status of foreign teachers’ factors on teaching English 

language at the secondary education level according to the standards of teaching profession in Thailand, 

(2) to design a training course, and (3) to evaluate the effectiveness of the course according to given 

standards of teaching profession through descriptive and experimental research methods, respectively. 

All data collected from a set of questionnaires regarding the status of foreign teachers’ factors during 

March 2011 were then analysed by arthemetic mean and standard deviation. It was found that those 

foreign teachers’ factors were at a medium level and rather low distributed ( X  3.11 out of 5.00,  

SD. = 1.00). Based on the findings, a training course was later on designed comprising the statement of 

principles, purposes, and structures covering three factors: standards of knowledge (72 hours) including 

nines units, standards of teaching performance (12 hours) four units, and standards of conducts (12 

hours) two units, totally 96 hours. In addition, course description, period and method of training, 

eveluation, workshop training handbook and documents, as well as a set of test all in English were 

currently developed as well. After the implementation of the 17-day training course with 25 subjects 

during July-August 2011 employing the t-test of Dependence, it revealed significantly diffirent at 

Alpha = .05 where the post-test was greater.

Keywords: training program for foreign teachers, standards of teaching profession

และรวดเร็วเช่นนี้ ท�าให้ภาษาอังกฤษยิ่งทวีความส�าคัญ 

มากยิ่งขึ้น จนกลายเป็นภาษาสากลนานาชาติ (English  

as an international language.) ในการติดต่อส่ือสาร 

ระหว่างประเทศเป็นภาษาส�าคัญในด้านการศึกษา จัดเป็น 

สือ่ส�าคญัน�าไปสูค่วามก้าวหน้าทางวชิาการ และเป็นพืน้ฐาน 

ส�าคัญส�าหรับการศึกษาในระดับสูงขึ้นไป

ในการศึกษาจ�าเป็นต้องมีครูสอนภาษาอังกฤษ  

ครูไทยที่สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนต่างๆ พบว่าครูไทย 

ที่สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาเป็นผู ้ที่ไม่มีวุฒ ิ

ทางการศึกษาภาษาอังกฤษ (กองวิจัยทางการศึกษา  

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2540) จึงได้มีการจ้าง 

ครูชาวต่างประเทศ มาสอนภาษาอังกฤษ ได้แก่ ชาวต่าง

ประเทศ ที่เป็นเจ้าของภาษาอังกฤษ เช่น อังกฤษ อเมริกา  

แคนาดา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ แต่เนื่องจากความ 

ต้องการมีปริมาณมาก ประกอบกับครูเจ้าของภาษาต้อง 
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ให้ค่าตอบแทนสูง จึงมีชาวต่างประเทศ ที่ไม่ใช่เจ้าของ 

ภาษาสอนภาษาอังกฤษมาก ได้แก่ ชาว ฟิลิปปินส์ ยุโรป  

ตะวนัออกกลาง ทีเ่รยีนภาษาองักฤษมาโดยตรง แต่การสอน 

ภาษาอังกฤษในโรงเรียน ทั้งรัฐบาล และเอกชน ที่สังกัด 

กรมการศึกษา หรือหน่วยงานราชการ จึงจ�าเป็นต้องมีใบ 

ประกอบวิชาชีพ ตามข้อก�าหนดของคุรุสภา ซึ่งก�าหนดว่า 

ผู ้มีใบประกอบวิชาชีพ จะต้องส�าเร็จการศึกษาระดับ 

ปริญญาตรีทางด้านการศึกษา และมีประสบการณ์ ซึ่ง 

ต้องผ่านการทดสอบ และประเมินความรู้ด้านภาษา และ 

วัฒนธรรมไทย การสอนด้านจรรยาบรรณของวิชาชีพ และ 

มคีวามรูใ้นการประกอบวชิาชีพครมูาไม่น้อย ส�าหรบัครทูีจ่บ 

ปริญญาตรีที่ไม่มีวุฒิทางด้านการศึกษา จะต้องปฏิบัติงาน 

ในสถานศึกษากว่า 1 ปี จึงจะขอมีใบอนุญาตได้ ประกอบ 

วิชาชีพครูจากต่างประเทศ หรือมีใบประกาศนียบัตร- 

บัณฑิตด้านการศึกษา ที่ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี  

กต้็องสอบ และประเมนิความรูด้้านภาษา และวฒันธรรมไทย  

ด้านจรรยาบรรณของวิชาชีพ และมีความรู้ในการประกอบ 

วิชาชีพครู แต ่ถ ้ าจบปริญญาตรีด ้ านอื่น และไม ่ม ี

ประกาศนียบัตรด้านการศกึษา และไม่มใีบอนญุาตประกอบ 

วิชาชีพครูจากต่างประเทศ ต้องทดสอบความรู ้ในการ 

ประกอบวิชาชีพครู 9 ด้าน ได้แก่ (1) ภาษา และเทคโนโลยี 

ส�าหรับครู (2) การพัฒนาหลักสูตร (3) การจัดการเรียนรู้  

(4) จิตวิทยาส�าหรับครู (5) การวัด และประเมินผลศึกษา  

(6) การบริหารจัดการในห้องเรียน (7) การวิจัยทางการ 

ศึกษา (8) นวัตกรรม และ เทคโนโลยีสารสนเทศทางการ 

ศึกษา และ(9) ความเป็นครู เป็นต้น

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

เพือ่ให้ได้แนวทางในการพัฒนาครชูาวต่างประเทศ 

ให ้ เป ็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูและที่ เกิด 

ประสิทธิภาพที่เชื่อว่าการเรียนการสอนภาษาอังกฤษดีขึ้น  

ผู้วิจัยได้ก�าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้ดังนี้

1. เพื่อศึกษาสถานภาพขององค์ประกอบคร ู

ชาวต่างประเทศสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา 

ในประเทศไทยตามมาตรฐานวิชาชีพครู

2. เพื่อสร้างหลักสูตรฝึกอบรมครูชาวต่างประเทศ 

สอนภาษาในประเทศไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครู

3. เพือ่ประเมนิผลการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม 

ครูชาวต่างประเทศสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา 

ในประเทศไทยตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่ก�าหนดขึ้น

กรอบแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง

การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาเฉพาะ ครูชาวต่างประเทศ 

สอนภาษาอังกฤษ ศึกษาภายใต้สภาวะปัจจุบันในด้าน 

ทรัพยากรบุคคลชาวต่างประเทศที่มีอยู่และการเคลื่อนย้าย 

เข้ามาในประเทศ โดยใช้แนวคิดทฤษฎี 2 กลุ่ม ได้แก่

1. องค์ประกอบตามมาตรฐานวิชาชีพครูใน 

สามมาตรฐาน ประกอบด้วย (1) มาตรฐานความรู้และ 

ประสบการณ์วชิาชพีคร ู(2) มาตรฐานการปฏบิตังิานของครู  

(3) มาตรฐานการปฏิบัติตนหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพ  

ตามกรอบแนวทางของส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา. 2549

2. องค์ประกอบการจัดท�าหลักสูตรตามแนวคิด 

ของ Taba, 1962; Siberman, 1998) มี เจ็ด ประการคือ  

หลักการ จุดหมาย โครสร้างหลักสูตร ค�าอธิบายรายวิชา/ 

ระยะเวลา วิธีการฝึกอบรม การวัดและประเมินผล และ 

เกณฑ์การประเมนิผล ซึง่จะน�ามาใช้เป็นหลกัสตูรฝึกอบรม 

ครูชาวต่างประเทศสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา 

ในประเทศไทยต่อไป

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

เพื่อให้วิธีการและขั้นตอนในการด�าเนินการวิจัย 

เป็นไปตามระเบียบวิธีวิจัยและสอดคล้องกับวัตถุประสงค ์

ของการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก�าหนดขั้นตอนของการด�าเนิน 

การวิจัยไว้ หก ขั้นตอน มีรายละเอียดดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการวิจัย เป็นการศึกษา 

สภาพปัจจุบันและปัญหาเอกสารรายงานผลการจัดการ  

ศึกษา ต�ารา ข้อมูลการวิจัยของหน่วยงานต่างๆ 

ขั้นตอนที่ 2 การน�าข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1  

มาจดัท�าแบบประเมนิสถานภาพองค์ประกอบตามมาตรฐาน 

วิชาชีพครู ของครูชาวต่างประเทศสอนภาษาอังกฤษระดับ 
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มัธยมศึกษาในประเทศไทย

ข้ันตอนที่ 3 น�าข้อมูลที่ได้เก็บได้จากขั้นตอนที่ 2  

ท�าการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (X ) และค่าเบี่ยงเบน (SD)  

เพื่อศึกษาองค์ประกอบในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 

ครูชาวต่างประเทศสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา 

ในประเทศไทยให้ไปตามมาตรฐานวิชาชีพครู

ข้ันตอนที่ 4 เป็นการศึกษาหาความสอดคล้อง 

ของโครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิ  

จ�านวน 5 คน

ข้ันตอนที่ 5 การทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมครู 

ชาวต่างประเทศสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา 

ในประเทศไทยให้ไปตามมาตรฐานวิชาชีพครู กับครูชาว 

ต่างประเทศ จ�านวน 25 คน

ขั้นตอนที่ 6 การสรุปผลและรายงาน เป็นข้ันตอน 

สรุปผลงานวิจัยที่ท�าการศึกษาและจัดท�าเป็นรายงาน 

การวิจัยห้าบท 

ประชำกรและกำรสุ่มกลุ่มตัวอย่ำง

กลุ ่มตัวอย่างตามขั้นตอนการวิจัยส่วนที่ 1 มี 

ประชากรคือโรงเรียนหลักสูตรสองภาษา (English  

Program) ระดับมัธยมศึกษา ทั่วประเทศ ปีการศึกษา  

2553 (www.english.obec.go.th) จ�านวน 192 โรงเรียน  

ซึง่เป็นโรงเรยีนทีส่งักดัโรงเรยีนรฐับาล จ�านวน 115 โรงเรยีน  

และโรงเรียนเอกชน จ�านวน 77 โรงเรียน โดยเลือกกลุ่ม 

ตวัอย่างแบบสุ่มอย่างมจีดุมุง่หมาย (Purposive Sampling  

Technique) และก�าหนดขนาดกลุม่ตวัอย่างโดยใช้สตูรของ  

ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973) ก�าหนดความเชือ่มัน่ 

ที่ 95 % ความคาดเคลื่อน 0.1 ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด  

130 โรงเรียน เมื่อน�ามาเทียบค�านวณจะได้กลุ่มตัวอย่าง 

ที่เป็นโรงเรียนรัฐบาล 78 โรงเรียน และโรงเรียนเอกชน  

52 โรงเรียน ในการเก็บข้อมูลจากผู้บริหารโรงเรียนและ 

ครูท่ีรับผิดชอบเป็นหัวหน้าโครงการหลักสูตรสองภาษา  

(english program) โรงเรียนละสองคน

กลุ ่มตัวอย ่างตามขั้นตอนการวิจัยส ่วนที่  2  

ประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่ม คือ กลุ่มตัวอย่างที่ 

เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร 

และกลุ่มตัวอย่างที่เป็นครูชาวต่างประเทศที่ใช้ทดลอง 

หลักสูตร มีรายละเอียดดังนี้

1. กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกลุ่ม 

ตัวอย่างที่ประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรฝึกอบรม 

ครูชาวต่างประเทศสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา 

ในประเทศไทยตามมาตรฐานวิชาชีพครูประกอบด้วย 

ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตร 

การจัดอบรมครู โดยพิจารณาเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างแบบ 

เจาะจง (purposive) จ�านวนห้าคนประเมนิความเหมาะสม 

และความสอดคล้องขององค์ประกอบหลักสูตรฝึกอบรม 

ครูชาวต่างประเทศสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา 

ในประเทศไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครู โดย 

ก�าหนดเกณฑ์คุณสมบัติในการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความ 

เชี่ยวชาญดังนี้

1.1 ผูท้รงคุณวฒุใินมหาวทิยาลัย อาจารย์ผูส้อน 

ในมหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิระดับ ปริญญาเอก จ�านวน 2 คน

1.2 ผู้เชี่ยวชาญมีประสบการณ์ด้านการจัดท�า 

หลักสูตรการพัฒนาวิชาชีพครู 1 คน 

1.3 ผูเ้ชีย่วชาญมปีระสบการณ์ด้านการฝึกอบรม 

ครู 1 คน 

1.4 ผูบ้รหิารโรงเรยีนมธัยมศึกษาทีจ่บการศึกษา 

ในระดับปริญญาเอก 1 คน 

2. กลุ่มตัวอย่างที่เป็นครูชาวต่างประเทศที่สอน 

ภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษา เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ 

ทดลอง เป็นกลุ่มตัวอย่างที่เลือกแบบโควต้า (the sample  

quota) ที่สมัครใจ และโรงเรียนยินดีให้ความร่วมมือ  

จ�านวน 25 คน

เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ตามขั้นตอนการวิจัยส่วนที่ 1

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพข้อมูล 

ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบส�ารวจ 

รายการ (check-list) เพื่อต้องการทราบข้อมูลส่วนตัว 

มี 5 ข้อ
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพ 

องค์ประกอบการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูชาวต่าง 

ประเทศสอนภาษาองักฤษระดบัมธัยมศกึษาในประเทศไทย 

ตามมาตรฐานวิชาชีพครูมีจ�านวน 30 ข้อ

ตอนที่ 3 แบบค�าถามปลายเปิด (open ended) 

เป็นแบบสอบถามปลายเปิด มีจ�านวน 3 ข้อ สอบถาม 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานความรู้และประสบการณ์ 

วิชาชีพ สอบถามเกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติงาน และ 

สอบถามเกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติตนหรือจรรยาบรรณ 

วิชาชีพ

เครื่องมือที่ใช้ตามขั้นตอนการวิจัยส่วนที่ 2

1. แบบประเมินความเหมาะสมของโครงร่าง 

หลักสูตร มีลักษณะเป็นแบบประเมินความสอดคล้อง 

ของโครงร่างหลักสูตร ซึ่งแบบสอบถามนี้มีลักษณะเป็น 

มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ

2. การจัดท�าแบบทดสอบก่อน-หลังการฝึกอบรม 

ตามหลักสูตรฝึกอบรมครชูาวต่างประเทศสอนภาษาองักฤษ 

ระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทยตามมาตรฐานวิชาชีพครู  

ซึ่งมีองค์ประกอบสามมาตรฐาน คือ มาตรฐานความรู้และ 

ประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงานของครูและ 

มาตรฐานการปฏิบัติตนหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ มีลักษณะ 

เป็นแบบจ�ากัดค�าตอบ ชนิดเลือกตอบ จ�านวน 60 ข้อ

กำรหำคุณภำพของเครื่องมือ

เคร่ืองมือในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมาใหม่  

โดยมีขั้นตอนดังนี้ (1) น�าหลักสูตรและแบบทดสอบ 

ก่อน-หลังการฝึกอบรม ที่ปรับปรุงแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 

จ�านวนห้าท่าน หลังจากนั้นน�ามาแก้ไขให้เหมาะสม เพื่อ 

ตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรในด้านความตรงเชิงพินิจ  

(face validity) ความตรงเชิงเนื้อหา (content validity)  

ความครอบคลุมของข้อค�าถาม และความเป็นปรนัย  

(objectivity) พิจารณาความชัดเจนของภาษา ข้อค�าถาม  

ตลอดจนตรวจสอบว่าข้อค�าถามแต่ละข้อเป็นตัวแทน 

พฤติกรรมที่ต้องการวัดและประเมินหรือไม่ โดยใช้สูตร 

ค�านวณค่า IOC (Item Objective Congruence) โดย 

ทุกข้อมีค่า IOC เท่ากับ 1.00 ทั้งหมด (2) ภายหลังจาก 

การทดลองใช้ได้ตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรทัง้ภาพรวม 

และองค์ประกอบที่วัด เพื่อพิจารณาว่าการวัดนั้นให้ผล 

แน่นอนสม�่าเสมอคงเส้นคงวา (consistency) เป็นท่ีมั่นใจ 

หรือเชื่อถือในผลที่ได้นั้นจริง โดยการตรวจสอบความเท่ียง 

แบบวัดความสอดคล้องภายใน (internal consistency  

reliability) ตามสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค  

(Cronbach’s alpha coefficient; α) พิจารณาค่า 

สัมประสิทธิ์แอลฟาที่มากกว่า 0.5 จึงจะถือว่าใช้ได้ (ศิริชัย  

กาญจนวาสี, 2550) ซึ่งในที่นี่ค�านวณได้ 0.98 โดยเกณฑ ์

การประเมินความเที่ยงสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 

ใช้หลักแห่งความจัดเจน (rules of thumb) (3) น�าแบบ 

ทดสอบก่อน-หลังเพือ่หาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ�านาจ 

จ�าแนก (r) ของแบบวัดเป็นรายข้อ เลือกข้อสอบที่มีความ 

ยากง่ายระหว่าง .20 - .80 และค่าอ�านาจจ�าแนกตั้งแต่ .20  

ขึ้นไป โดยผลของค่าความยากง่ายและค่าอ�านาจจ�าแนก 

สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

ใช้สถิติบรรยายโดยวิเคราะห์หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติอ้างอิงโดยใช้ t-test of  

Dependent

ผลกำรวิจัย

ในการตอบค�าถามการวิจัยข้อที่หนึ่งผลการศึกษา 

พบว่า สถานภาพขององค์ประกอบครูชาวต่างประเทศ 

สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทยตาม 

มาตรฐานวิชาชีพครูในภาพรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่างจาก 

โรงเรียนรัฐบาล โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยระดับปานกลาง  

ด้วยข้อมูลที่ค่อนข้างกระจายตัว 

(X  = 3.11, SD = 1.00) และกลุ่มตัวอย่างใน 

โรงเรียนเอกชน โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยระดับปานกลาง  

ด้วยข้อมูลที่ค่อนข้างกระจายตัว (X  = 3.05, SD = 1.19)  

และในทุกด้านมีการแปลผลในระดับปานกลางทั้งหมดและ 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลตอบค�าถามการวิจัยข้อที่สอง คือ  

หลักสูตรฝึกอบรมครูชาวต่างประเทศสอนภาษาอังกฤษ 
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ในประเทศไทยท่ีก�าหนดขึ้นตามมาตรฐานวิชาชีพครูเป็น 

อย่างไร ผลการศึกษาได้หลักสูตรหลักสูตรฝึกอบรม 

ครูชาวต่างประเทศสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา 

ในประเทศไทยตามมาตรฐานวิชาชีพครู มีโครงสร้าง 

ประกอบด้วย เจ็ด องค์ประกอบ คือ (1) หลักการ (2)  

จุดหมาย (3) โครงสร้างหลักสูตร (4) ค�าอธิบายรายวิชา/ 

ระยะเวลา (5) วิธีการฝึกอบรม (6) การวัดและประเมินผล  

(7) เกณฑ์การประเมินผล และในการตอบค�าถามการวิจัย 

ข้อท่ีสาม ผลการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมครูชาว 

ต่างประเทศสอนภาษาระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทย 

ตามมาตรฐานวิชาชีพครูก่อนกับหลังการฝึกอบรบพบว่า  

หลังการฝึกอบรมมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนฝึกอบรม อย่างมี 

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p ≤ .05) แสดงว่าหลัง 

อบรมชาวต่างประเทศมีความรู้สูงกว่าก่อนอบรมทุกด้าน 

ตามมาตรฐานวิชาชีพครู

กำรอภิปรำยผล

ครูชาวต่างประเทศสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยม 

ศกึษาในประเทศไทยมสีถานภาพขององค์ประกอบเป็นตาม 

มาตรฐานวิชาชีพครูโดยสอดคล้องกับส�านักงานเลขาธิการ 

คุรุสภา (2549) ทั้งนี้ภาพรวมของมาตรฐานวิชาชีพครู กลุ่ม 

ตัวอย่างจากโรงเรียนรัฐบาลและกลุ่มตัวอย่างในโรงเรียน 

เอกชน มีความคิดเห็นว่าครูชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ 

ระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทยมีมาตรฐานวิชาชีพครู  

มีค่าเฉลี่ยระดับปานกลางทุกด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยรวมระดับ 

ปานกลาง ด้วยข้อมูลที่ค่อนข้างกระจายตัว ซึ่งสอดคล้อง 

กับงานวิจัยของณรงค์ ฉายานนท์ (2536) และสุริยา  

เหมตะศิลป์ (2537) ซึ่งผู้วิจัยได้น�าไปเป็นข้อมูลในการ 

จัดท�าหลักสูตรฝึกอบรมครูชาวต่างประเทศสอนภาษา 

อังกฤษระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทยให้เป็นไปตาม 

มาตรฐานวิชาชีพครู ซึ่งสอดคล้องกับส�านักงานเลขาธิการ 

คุรุสภา (2549) เช่นกัน 

หลักสูตรฝึกอบรมครูชาวต่างประเทศสอนภาษา 

องักฤษในประเทศไทยทีก่�าหนดขึน้ตามมาตรฐานวชิาชพีครู  

ผลการศึกษาพบว่า องค์ประกอบของโครงสร้างหลักสูตร 

ฝึกอบรมครูชาวต่างประเทศสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยม 

ศึกษาในประเทศไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครู 

มโีครงสร้างประกอบด้วย เจด็ องค์ประกอบ คอื (1) หลกัการ  

(2)จุดหมาย (3) โครงสร้างหลักสูตร (4) ค�าอธิบายรายวิชา/ 

ระยะเวลา (5) วิธีการฝึกอบรม (6) การวัดและประเมินผล  

(7) เกณฑ์การประเมินผล ในการจัดท�าหลักสูตรฝึกอบรม 

ได้ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เมื่อน�าผลการ 

พัฒนาหลักสูตรและคู่มือการใช้หลักสูตรไปให้ผู้เช่ียวชาญ  

5 ท่าน ให้ความเห็นความสอดคล้องขององค์ประกอบของ 

หลักสูตรผลปรากฏเป็นไปตามเกณฑ์ทีก่�าหนด นอกจากนัน้ 

ได้หาคุณภาพของแบบทดสอบ ก่อน-หลัง การฝึกอบรม 

จ�านวน 60 ข้อ น�าแบบทดสอบไปทดลองใช้กบัครตู่างประเทศ 

สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาจ�านวน 40 คนที่ไม่ใช ่

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการอบรม เพื่อหาค่าความยากง่าย (p)  

และค่าอ�านาจจ�าแนก (r) ของแบบวัดเป็นรายข้อ เลือก 

ข้อสอบที่มีความยากง่ายระหว่าง .20-.80 และค่าอ�านาจ 

จ�าแนกต้ังแต่ .20 ข้ึนไป และน�าแบบทดสอบทีไ่ด้คัดเลือกไว้ 

ไปค�านวณค่าความเชือ่มัน่ (r
tt
) ของข้อสอบ สามารถค�านวณ 

หาค่าความเชื่อมั่นได้จากการตรวจข้อสอบ ตอบถูกให้ 

คะแนนเท่ากับหนึ่ง หากตอบผิดให้คะแนนเท่ากับศูนย์  

แล้วใช้สูตรการค�านวณของ Kuder-Richardson-20  

(KR-20) ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่น (r
tt
) ของแบบทดสอบ 

ก่อน-หลังการฝึกอบรม เท่ากับ 0.98 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 

ที่ก�าหนด และเป็นไปตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่สอง  

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดที่ผู ้วิจัยศึกษามา ได้แก่ ทาบา  

(1962) และสิลเบอร์แมน (1998) 

ผลการทดลองใช ้หลักสูตรฝ ึกอบรมครูชาว 

ต่างประเทศสอนภาษาระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทย 

ตามมาตรฐานวิชาชีพครูก ่อนกับหลังการฝ ึกอบรม  

ผลการศึกษาพบว่า การฝึกอบรมตามหลักสูตรฝึกอบรม 

ครูชาวต่างประเทศสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา 

ในประเทศไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครู การ 

ทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรมแตกต่างกันอย่างมีนัย 

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนทดสอบหลังการ 

ฝึกอบรมมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยการทดสอบก่อน 
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การฝึกอบรม แสดงว่าการฝึกอบรมตามหลักสูตรฝึกอบรม 

ครูชาวต่างประเทศสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาใน 

ประเทศไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานวชิาชีพครทู�าให้ผูเ้ข้ารบั 

การฝึกอบรมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู ้สูงขึ้นกว่าก่อน 

ได้รับการฝึกอบรม ซึ่งสอดคล้องกับณรงค์ ฉายานนท์  

(2536) สุริยา เหมตะศิลป์ (2537) และวีรนุช ปิณฑวนิช  

(2547)

ทั้งนี้เม่ือมีการทดสอบความรู ้ของผู ้เข้ารับการ 

ฝึกอบรมก่อนอบรมพบว่าค่าเฉลี่ยความรู ้ของผู ้เข้ารับ 

การฝึกอบรมอยู่ในระดับต�่า เมื่อด�าเนินการฝึกอบรมตาม 

หลักสูตรด้วยวิธีการและเนื้อหาตามหลักสูตร คือ มาตรฐาน 

ด้านความรู้ มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน และมาตรฐาน 

ด้านการปฏิบัติตน โดยทดลองกับครูชาวต่างประเทศ 

จ�านวน 25 คน ใช้เวลาในการฝึกอบรม 17 วัน เมื่อส้ินสุด 

การฝึกอบรมท�าการวัดประเมินผล พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย 

หลังการฝึกอบรมมีค ่าสูงกว ่าก ่อนอบรมนั้นแสดงว ่า 

หลักสูตรการฝึกอบรมมีคุณภาพที่สามารถพัฒนาให้ครู 

ชาวต่างประเทศมคีวามรูต้ามมาตรฐานวชิาชพีคร ูซึง่เป็นไป 

ตามวัตถุประสงค์ข้อที่สามของงานวิจัยครั้งนี้ ซึ่งสอดคล้อง 

กับแนวคิดของทาบา (1962)

ข้อเสนอแนะ

ผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมคร ู

ชาวต่างประเทศสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาใน 

ประเทศไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครู ส�านักงาน 

เลขาธิการคุรุสภา และกระทรวงศึกษาธิการหรือหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องสามารถน�าผลการวิจัยไปใช้ในการก�าหนด 

นโยบายในการพัฒนาครูชาวต่างประเทศที่เข้ามาสอนภาษา 

อังกฤษในโรงเรียนควรจะมีการด�าเนินดังนี้

1. ก�าหนดนโยบายสามารถน�าผลการวจิยั ไปก�าหนด 

เป็นแนวนโยบายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาครูชาวต่างประเทศ 

ที่เข้ามาสอนในประเทศไทยให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

วิชาชีพครูได้

2. น�าผลการวจิยัไปจดัอบรมให้ครชูาวต่างประเทศ 

ให้มีความรู ้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครู เพื่อสร้าง 

ประสิทธิผลโดยรวมขององค์การได้

3. น�าองค์ความรู ้ที่ได้จากผลการวิจัยเป็นฐาน 

ในการสร้างหลักสูตรการพัฒนาบุคคลได้อย่างเหมาะสม 

ต่อไป
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ศึกษาสภาพการบริหารจัดการงบประมาณแบบเพิ่มประสิทธิภาพตามนโยบายการ 

กระจายอ�านาจสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตกรุงเทพมหานคร พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงบประมาณแล้วตรวจสอบ 

ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ มีขั้นตอนการวิจัย 3 ขั้นตอนคือ (1) ศึกษาสภาพการบริหารจัดการ 

งบประมาณของสถานศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร และจัดท�าร่างรูปแบบการบริหารจัดการงบประมาณ (2) พัฒนารูปแบบ 

การบริหารจัดการงบประมาณแล้วทดลองใช้รูปแบบกับ 6 โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร (3) ตรวจสอบ 

ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบฯ โดยประชุมสนทนากลุ่ม เพื่อหาฉันทามติ แบบ Focus Group and  

Connoisseurship และใช้แบบสอบถามถามเกี่ยวกับความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ ผลการวิจัย พบว่า  

(1) ระดับความส�าคัญของสภาพการบริหารจัดการงบประมาณในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (2) รูปแบบการบริหารจัดการ 

งบประมาณประกอบด้วย 4 ขั้นตอน --การวางแผนและจัดท�างบประมาณ --การบริหารงบประมาณ --การอนุมัติ 

งบประมาณ --การติดตามประเมินผลงบประมาณ (3) รูปแบบการบริหารจัดการงบประมาณ พบว่า ระดับความเหมาะสม 

และความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารจัดการงบประมาณ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน 

ค�ำส�ำคัญ: การบริหารจัดการงบประมาณ, นโยบายกระจายอ�านาจ, สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

Abstract

The Purposes of this research were: to study the state of budgeting management; to develop a 

model; and to check for the suitability and usability of the model. There were 3 steps in this research 

-- to study the state of budgeting management; -- to develop a model of budgeting management and 

1นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษาและผู้น�าการเปล่ียนแปลง 

 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
*เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษา 2552

 อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง
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ควำมน�ำ

ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากการพัฒนา 

ทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีได้ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว 

และมีความสลับซับซ้อน ผู้บริหารจ�าเป็นต้องมีการพัฒนา 

แนวความคิดและเทคนิคให้ทันสมัยอยู ่ เสมอ ดังนั้น 

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงจ�าเป็นต้องวางแผนการบริหาร 

งานงบประมาณไว้ล่วงหน้าอย่างระมัดระวังและรอบคอบ  

แผนงานงบประมาณทีว่างไว้อย่างดย่ีอมเป็นแนวทางในการ 

ปฏิบัติงานท่ีน�าไปสู ่ความส�าเร็จในอนาคต งบประมาณ 

จึงนับว่ามีบทบาทส�าคัญอย่างมากต่อความเจริญก้าวหน้า 

หรือความส�าเร็จของหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาค 

เอกชน งบประมาณจะบอกวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และ 

น�าผลประโยชน์หรือผลตอบแทนให้หน่วยงานมองเห็น 

ภาพของหน่วยงานในอนาคตว่าจะเป็นเช่นใด รัฐบาลใช ้

งบประมาณเป็นเครื่องมือในการด�าเนินนโยบายการบริหาร 

ประเทศในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง หากการใช้ 

งบประมาณเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสมย่อมเป็น 

ประโยชน์ต่อประเทศชาติ แต่หากด�าเนินการผิดพลาด 

ก็อาจสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของ 

ประเทศชาติ งบประมาณที่ใช้กันอยู่มีหลายประเภท แต่ละ 

ประเภทมีลักษณะการใช้และการด�าเนนิงานทีม่ข้ีอด ีข้อเสยี 

แตกต่างกัน งบประมาณแต่ละประเภทจะมีความเหมาะสม 

หรือไม่นั้น ขึ้นอยู ่กับสถานการณ์และปัจจัยหลายด้าน  

ไม่ว่าปัจจัยด้านการบริหาร ด้านสังคม และด้านการเมือง  

(อารีลักษณ์ พงษ์โสภา, 2545, หน้า 7)

having it try-out in 6 experimental schools; -- checking the suitability of the model of budgeting 

management by arranging the Focus Group and Connoisseurship. The research findings were as 

follows: (1) the overall operation of the budgeting model is at high level; (2) the elements in the 

model comprise of -- the initiation of the budget planning, -- the budget management, -- the budget 

management endorsement; and the budget evaluation; (3) the suitability and the usability of the model 

in overall were at high level.

Keywords: budgeting management, budgeting management model

ส�าหรับการบริหารงบประมาณของประเทศไทย 

ก่อนที่จะเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ มีระบบการบริหาร 

แบบแผนงาน (Planning Programming Budgeting  

System--PPBS) มาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2525 เป็นระบบที่มุ่ง 

ให้้มกีารจดัสรรงบประมาณของแผ่นดินให้เกดิประสทิธภิาพ  

และเกิดประโยชน์์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศในภาพรวม  

แต่การบริหารงบประมาณระบบนี้ท�าให้เกิดปัญหาและ 

อุปสรรคหลายประการ คือ มีการรวมอ�านาจการตัดสินใจ 

ไว้ที่ส่วนกลาง การให้ความส�าคัญกับทรัพยากรที่น�ามาใช้ 

มากกว่าปัจจัยน�าเข้า (input) ผลผลิตและผลลัพธ์ (output  

and outcome) มีการควบคุมการจัดสรรงบประมาณอย่าง 

เข้มงวด มีความเคร่งครัดในการเบิกจ่ายเน้นการควบคุม  

(control) มากกว่าผลผลิตและผลลัพธ์ ์ ทั้งไม่เอื้อต่อ 

ระบบการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา 

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่ต้องการกระจายอ�านาจสู่เขตพื้นที ่

การศึกษาและสถานศึกษา 

ต่อมาจึงมีการประกาศใช้กฎกระทรวงก�าหนด 

หลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ�านาจการบริหารและ 

การจัดการศึกษา พุทธศักราช 2550 ให้เลขาธิการ 

คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานพจิารณากระจายอ�านาจ 

ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหาร 

งานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการ 

เขตพื้นที่การศึกษา ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือ 

สถานศกึษาในอ�าจาจหน้าทีข่องตน (ส�านกังานคณะกรรมการ 

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2550) โดยจะกระจายอ�านาจทัง้ 4 ด้าน 
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ไปยังสถานศึกษาที่มีจ�านวนนักเรียนตั้งแต่ 500 คน ขึ้นไป 

หรือเรียกสถานศึกษาประเภทที่ 1 และสถานศึกษาที่ม ี

จ�านวนนักเรียนน้อยกว่า 500 คนหรือเรียกว่า สถานศึกษา 

ประเภทที่ 2 ซึ่งในระยะเริ่มต้นได้เลือกสถานศึกษาประเภท 

ที่ 1 เป็นกลุ่มเป้าหมายในการด�าเนินการกระจายอ�านาจ 

และการประเมินผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการบริหาร 

งบประมาณน้ัน ได้ถกูเลอืกให้เบกิตรงจากกระทรวงการคลัง  

และเปลี่ยนมาใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (overnment Fiscal  

Management Information System --GFMIS) 

จากที่กล ่าวมาแล ้วข ้างต ้น แสดงให ้เห็นว ่า  

การบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของรัฐ  

มีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิม แต่มีปัญหาที่ตามมาคือ  

ความพร้อมของสถานศึกษาในการบริหารงบประมาณยัง 

ไม่ได้ก้าวไปในระดับที่ใกล้เคียงกับความก้าวหน้าด้าน 

วิชาการ ปัญหาการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา 

ในปัจจุบัน พบว่า สถานศึกษายังประสบปัญหาอุปสรรค 

จากกฎระเบียบที่ส่วนกลางก�าหนดมาก ท�าให้ผู ้บริหาร 

สถานศึกษาไม่สามารถใช้เงินงบประมาณบางอย่างได้อย่าง 

รวดเร็วปลอดภัย และหากได้ผลงานก็จะมีประสิทธิภาพ 

ในการบริหาร แต่หากพลาดพลั้งผลก็จะตกอยู่กับผู้บริหาร  

นอกจากน้ีปัญหาส่วนหนึ่งยังเกิดจากความเคยชินใน 

วัฒนธรรมการรวมอ�านาจและการสั่งการมานานท�าให้ 

ความคิดสร้างสรรค์ด้วยตนเองไม่เป็น (ส�านักงานคณะ 

กรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545, หน้า 2) ซึ่งปัญหา 

ในปัจจุบันเพิ่มมากขึ้น จึงท�าให้ผู้บริหารงบประมาณต้อง 

ประสบปัญหามาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งท�าอย่างไรให้การ 

ใช ้จ ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด ใช ้เงิน 

จ�านวนน้อยได้งานมาก ประหยัดเวลา และไม่ผิดระเบียบ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

จากความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา 

ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น จะเห็นได้ว่า แม้จะมีการก�าหนด 

นโยบายและมีการปฏิบัติในเรื่องการบริหารงบประมาณ 

ในสถานศกึษาขัน้พ้ืนฐานอยูห่ลายประการ แต่กไ็ม่มรีปูแบบ 

ที่สมบูรณ์ สามารถน�าไปปฏิบัติได้จริงอย่างเห็นผลลัพธ์ 

กับการจัดการศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ผู้วิจัยจึง 

สนใจที่จะพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงบประมาณ 

แบบเพิ่มประสิทธิภาพตามนโยบายการกระจายอ�านาจ 

สู ่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตกรุงเทพมหานครที่ม ี

รายละเอียดชัดเจนและเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติมากขึ้น  

เพื่ อสร ้ าง เป ็นรูปแบบที่ สมบู รณ ์และเหมาะสมกับ 

สถานการณ์ป ัจจุบันส�าหรับการบริหารงบประมาณท่ี 

ต้องค�านึงถึงความ ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ความ 

ยุติธรรม การตรวจสอบได้ การมีส่วนร่วม การก�าหนด 

เป้าหมายได้ชัดเจน และกระบวนการน�านโยบายไปปฏิบัต ิ

ได้ต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการงบประมาณ 

แบบเพิ่มประสิทธิภาพตามนโยบายการ

2. เพือ่พฒันารปูแบบการบรหิารจดัการงบประมาณ 

แบบเพิ่มประสิทธิภาพตามนโยบายการกระจายอ�านาจ 

สู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตกรุงเทพมหานคร

3. เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ 

การบริหารจัดการงบประมาณแบบเพิ่มประสิทธิภาพตาม 

นโยบายการกระจายอ�านาจสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขต 

กรุงเทพมหานคร

ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ 

ในการศกึษาวเิคราะห์ สงัเคราะห์ เพือ่พฒันารูปแบบ 

การบริหารจัดการงบประมาณแบบเพิ่มประสิทธิภาพตาม 

นโยบายการกระจายอ�านาจสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขต 

กรุงเทพมหานครผู ้วิจัยได้บูรณาการแนวคิดของส�านัก 

งบประมาณ (2546, หน้า 144-146) และชัยสิทธิ์  

เฉลิมมีประเสริฐ (2544, หน้า 7, 11) ซึ่งประกอบด้วย  

(1) การวางแผนและจัดท�างบประมาณ (2) การอนุมัติ 

งบประมาณ (3) การบรหิารงบประมาณ และ (4) การตดิตาม 

ประเมินผลงบประมาณ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพตาม 

หลักการของธรรมาภิบาล ใน 6 ประการ คือ (1) ถูกต้อง 

ตามระเบียบกฎหมาย (2) มีความยุติธรรม (3) โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ (4) สร้างการมีส่วนร่วม (5) ก�าหนดเป้าหมาย 
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และมาตรฐานได้ชัดเจน และ (6) ได้ผลสัมฤทธิ์ของงาน

เกิดผลส�าเร็จตามเป้าหมายของนโยบายกระจายอ�านาจสู่

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตกรุงเทพมหานคร

ประชำกร และกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาสภาพการบริหารจัดการ 

งบประมาณแบบเพิม่ประสทิธภิาพตามนโยบายการกระจาย 

อ�านาจสู่สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตกรุงเทพมหานคร  

ครั้งนี้ คือ ผู ้อ�านวยการสถานศึกษา รองผู้อ�านวยการ 

สถานศึกษาฝ่ายงบประมาณ หัวหน้าครูการเงิน เจ้าหน้าที่ 

บัญชี เจ้าหน้าที่พัสดุ และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้

ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู ้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ในช่วงชั้นที่ 3 และช่วงชั้นที่ 4 ในเขตกรุงเทพมหานคร  

โดยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กับ 

โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ที่มีภารกิจในการบริหาร 

งบประมาณจ�านวนมากในระดับเดียวกัน เป็นโรงเรียน 

ที่ผ่านการประเมินของส�านักงานรับรองมาตรฐานและ 

ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) จ�านวน 118 โรงเรียน  

รวมเป็นจ�านวน 1,534 คน

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการตรวจสอบความเหมาะสม 

เชิงประสิทธิภาพของรูปแบบการบริหารจัดการงบประมาณ 

แบบเพิ่มประสิทธิภาพตามนโยบายการกระจายอ�านาจ 

สู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตกรุงเทพมหานคร ครั้งนี้  

คือ ผู้อ�านวยการสถานศึกษา รองผู้อ�านวยการสถานศึกษา 

ฝ่ายงบประมาณ หวัหน้าครกูารเงนิ เจ้าหน้าทีบ่ญัช ีเจ้าหน้าที ่

พัสดุ และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในช่วงชั้นที่ 3 และ 

ช่วงชั้นท่ี 4 ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยวิธีเลือกแบบ 

เจาะจง (Purposive Sampling) กับโรงเรียนมัธยมศึกษา 

ขนาดใหญ่ที่มีภารกิจในการบริหารงบประมาณจ�านวนมาก 

ในระดับเดียวกัน เป็นโรงเรียนที่ผ่านการประเมินของ 

ส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  

(สมศ.) เขตพื้นที่การศึกษาละ 2 โรงเรียนรวมเป็นจ�านวน  

78 คน ได้แก่

1. โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ

2. โรงเรียนสุรศักด์ิมนตรี

3. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

4. โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ�ารุง

5. โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

6. โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์

นิยำมตัวแปร

รูปแบบการบริหารจัดการงบประมาณแบบเพ่ิม 

ประสิทธิภาพ หมายถึง วิธีการ กระบวนการด�าเนินงาน  

กระบวนการจัดท�างบประมาณและบริหารจัดการเกี่ยวกับ 

งบประมาณอย่างต่อเนื่องและเพิ่มประสิทธิภาพตาม 

หลักการของธรรมาภิบาล โดยมีลักษณะบ่งช้ีส�าคัญ 6  

ประการ คือ (1) ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย (2) มีความ 

ยุติธรรม (3) โปร่งใสตรวจสอบได้ (4) สร้างการมีส่วนร่วม  

(5) ก�าหนดเป้าหมายและมาตรฐานได้ชดัเจน และ (6) ได้ ผล 

สัมฤทธิ์ของงานเกิดผลส�าเร็จตามเป้าหมายของนโยบาย  

ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้น คือ (1) การวางแผนและจัดท�า 

งบประมาณ (2) การอนุมัติงบประมาณ (3) การบริหาร 

งบประมาณ และ (4) การติดตามประเมินผลงบประมาณ

กำรวำงแผนและจัดท�ำงบประมำณ หมายถึง  

การด�าเนินงานของสถานศึกษาในการจัดท�าแผนกลยุทธ์  

โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ  

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงสร้าง แผนงาน ผลงาน และ 

ตัวบ่งชี้ความส�าเร็จของผลงาน รวมถึงการประมาณการ 

ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า ส�าหรบัการด�าเนนิงานอีก 3 ปีงบประมาณ  

เป็นการประกันว่าสถานศึกษาจะสามารถด�าเนินกิจกรรม 

ได้อย่างต่อเนื่องและท�าให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก�าหนด

กำรอนมุตังิบประมำณ หมายถงึ การทีส่ถานศกึษา 

ขออนุมัติงบประมาณต่อหน่วยงานและหรือผู้ที่มีอ�านาจ 

ในการอนุมัติงบประมาณตามที่ก�าหนดไว้ โดยยึดหลัก 

ธรรมาภิบาล และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็น 

ปัจจุบันประกอบการอนุมัติงบประมาณ มีการก�าหนด 

เกณฑ์ในการอนุมัติงบประมาณการด�าเนินการที่ชัดเจน 
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เป็นมาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายระดับชาติและระดับ 

กระทรวง สามารถตอบสนองต่อนโยบายของหน่วยงาน 

ต้นสังกัด ท�าให้เกิดการบรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา 

โดยค�านึงถึงผลงานทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ สามารถ 

ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้อย่างรวดเร็วภายใต้ 

กรอบเวลาที่ก�าหนด 

กำรบริหำรงบประมำณ หมายถึง การด�าเนินงาน 

จัดซ้ือจัดจ้างที่ถูกต้องตามระเบียบโปร่งใส ยุติธรรม  

และตรวจสอบได้ การด�าเนินงานจัดหาสินทรัพย์และใช ้

ประโยชน์จากสนิทรพัย์อย่างคุม้ค่า เกดิประสทิธภิาพในการ 

ท�างาน ตามมาตรฐานการควบคุมงบประมาณ และการ 

ก�าหนดความรับผิดชอบ เรื่องการเงินและการบัญชี ที่ต้อง 

แสดงถึงรายการที่จ�าเป็นเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการ 

ควบคุมงบประมาณ และค�านวณต้นทุนต่อหน่วย ส�าหรับ 

การรายงานผลการด�าเนินงาน รวมถึงมีระบบการอนุมัติ  

ตรวจสอบ เช็คกระทบยอด และการบันทึกเพื่อควบคุม 

การใช้จ่ายเงินงบประมาณ

กำรติดตำมประเมินผลงบประมำณ หมายถึง  

การด�าเนินงานติดตามและประเมิน ซึ่งเป็นการแสดงความ 

โปร่งใส ยุติธรรม และมีมาตรฐานชัดเจนของการใช้จ่ายเงิน  

ประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการปฏิบัติ เป็นเครื่องมือ 

ที่ใช้ก�ากับ การด�าเนินงานของสถานศึกษา เพื่อจะบ่งช้ีถึง 

ผลการด�าเนินการและการใช้จ่ายในแต่ละช่วงเวลา รวมถึง 

เป็นข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ในการตัดสินใจของสถานศึกษา 

ว่าควรจะด�าเนินกิจกรรมต่อไปหรือไม่อย่างไร

ถกูต้องตำมระเบยีบกฎหมำย หมายถงึ การบรหิาร 

การใช้งบประมาณด�าเนินไปตามระเบียบและวิธีพัสดุของ 

ทางราชการ 

มีควำมยุติธรรม หมายถึง การบริหารงาน 

งบประมาณต้องก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย  

เพื่อประโยชน์ต่อคนหมู่มาก ไม่ใช่เพื่อคนกลุ่มใด ต้อง 

เสมอภาคและเป็นธรรม

โปร่งใสตรวจสอบได้ หมายถึง ข้อมูลต่างๆ  

ต้องตรงกับข้อเท็จจริงของการด�าเนินการ และสามารถ 

ตรวจสอบได้ มีการด�าเนินการที่เปิดเผย ชัดเจน และเป็น 

ไปตามที่ก�าหนดไว้

สร้ำงกำรมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดเผยข้อมูล 

อันจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานร่วมกัน การติดต่อ 

สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล การมีส่วนร่วมในการก�าหนด 

เป้าหมายในการปฏิบัติงาน ปรับปรุง และพัฒนางานด้าน 

ต่างๆ เพื่อผลส�าเร็จของงาน

ก�ำหนดเป้ำหมำยและมำตรฐำนได้ชัดเจน  

หมายถึง การก�าหนดเป้าหมายและมาตรฐานที่ชัดเจน 

เป็นพันธะสัญญา มีมาตรการก�ากับควบคุมดูแลที่แน่นอน  

สม�่าเสมอ และมีการติดตามประเมินผลที่ต่อเนื่องและ 

น่าเชื่อถือ

ได้ผลสัมฤทธิ์ของงำนเกิดผลส�ำเร็จตำมเป้ำ

หมำยของนโยบำย หมายถึง ผลจากการบริหารจัดการ 

งบประมาณท�าให ้งานส�าเร็จตามเป ้าหมายได ้โดยใช ้

ทรัพยากรที่มีอย ่างจ�ากัดเพื่อให ้เกิดประโยชน์สูงสุด 

แก่ส่วนรวม
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ผลกำรบริหำรจัดกำร

งบประมำณแบบเพ่ิม

ประสิทธิภำพ ตำมนโยบำย

กำรกระจำยอ�ำนำจสู่สถำน

ศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในเขต

กรุงเทพมหำนคร โดยมี

ลักษณะบ่งชี้ 6 ประกำร คือ

1. ถกูต้องตามระเบยีบกฎหมาย

2. มีความยุติธรรม

3. โปร่งใสตรวจสอบได้

4. สร้างการมีส่วนร่วม

5. ก�าหนดเป้าหมายและ

มาตรฐานได้ชัดเจน

6. ได้ผลสัมฤทธิ์ของงานเกิด

ผลส�าเร็จตามเป้าหมายของ

นโยบาย

ศึกษำแนวคิดและทฤษฎีที่

เกี่ยวกับ

- การบรหิารจดัการงบประมาณ

แบบเพิ่มประสิทธิภาพ

- รูปแบบการบริหารจัดการ

งบประมาณแบบเพิ่ม

ประสิทธิภาพ

- ผลที่เกิดขึ้นจากการบริหาร

จัดการงบประมาณแบบเพิ่ม

ประสิทธิภาพ

- การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- นโยบายการกระจายอ�านาจ 

สู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

รูปแบบกำรบริหำรจัดกำร

งบประมำณแบบเพ่ิมประสิทธิภำพ

1. กำรวำงแผนและจดัท�ำงบประมำณ

- การวางแผนงบประมาณ 

- การค�านวณต้นทุนกิจกรรม 

2. กำรอนุมัติงบประมำณ

3. กำรบริหำรงบประมำณ

- การการบริหารการจดัซ้ือ จดัจ้าง

- การบริหารการเงินและควบคุม

งบประมาณ 

- การบริหารสินทรัพย์ 

4. กำรติดตำมประเมนิผลงบประมำณ

- การรายงานการเงินและผลการ

ด�าเนินงาน 

- การตรวจสอบภายใน

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ข้ันตอนที่ 1: ศึกษาสภาพการบริหารงบประมาณ  

มีกิจกรรมการวิจัยดังนี้ (1) กิจกรรมการวิจัยเชิงเอกสาร  

(2) กิจกรรมการวิจัยเชิงส�ารวจสถาบัน (3) กิจกรรม 

การวิจัยวิธีพหุกรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมแกนน�าในเขต 

กรุงเทพมหานคร 3 โรงเรียน (4) ผู้วิจัยสรุป และน�าเสนอ 

ผลการศึกษา และจัดท�าร่างรูปแบบฯ

ขั้นตอนที่ 2: พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ 

งบประมาณแบบเพิ่มประสิทธิภาพมีกิจกรรมการวิจัยดังนี้  

(1) น�าร่างรูปแบบฯไปประชุมสนทนากลุ่ม (focus group  

discussion) เพื่อหาฉันทามติของรูปแบบฯ (2) น�าร่าง 

รูปแบบฯ ไปประชุมอิงผู้เชี่ยวชาญ (connoisseurship)  

เพื่อตรวจสอบให้ข้อสังเกตและรับรองรูปแบบ (3) ผู้วิจัย 

สรุปและน�าเสนอผลการพัฒนารูปแบบฯ

ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบความเหมาะสมและความ 

เป็นไปได้ของรูปแบบฯ มีกิจกรรมการวิจัยดังนี้ (1)  

น�ารูปแบบฯ ไปทดลองใช้กับ 6 โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 

ในเขตกรุงเทพมหานครฯ แล้วจัดประชุมสนทนากลุ ่ม 

ของ 6 โรงเรียน เพื่อหาฉันทามติเกี่ยวกับความเหมาะสม 

และความเป็นไปได้ของรูปแบบฯน�าผลการประชุมกลุ่ม 6  

กลุ่มมาสรุปร่วมให้เหลือเพียง 1 กลุ่ม (2)ใช้แบบสอบถาม  

ถามเกี่ยวกับความเหมาะสมและเป็นไปได้ของรูปแบบฯ  

ในวงกว้าง
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ผลกำรวิจัย

1. ระดับความส�าคัญของสภาพการบริหารจัดการ

งบประมาณในภาพรวมอยู่ในระดับมาก แต่ระดับความ

ส�าเร็จตามความเป็นจริงของการด�าเนินการบริหารจัดการ

งบประมาณ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

2. ผลการพัฒนารูปแบบฯ ได ้รูปแบบการ 

บริหารจัดการงบประมาณแบบเพิ่มประสิทธิภาพตาม 

นโยบายการกระจายอ�านาจสู ่สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ  

(1) การวางแผนและจัดท�างบประมาณ (2) การบริหาร 

งบประมาณ (3) การอนุมัติงบประมาณ (4) การติดตาม 

ประเมินผลงบประมาณ 

3. ผลการตรวจสอบความเหมาะสมและเป็นไปได ้

ของรูปแบบการบริหารจัดการงบประมาณแบบเพิ่ม 

ประสิทธิภาพตามนโยบายการกระจายอ�านาจสู่สถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐานในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ระดับความ 

เหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารจัดการ 

งบประมาณ แบบเพิม่ประสทิธภิาพตามนโยบายการกระจาย 

อ�านาจสู่สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตกรุงเทพมหานคร  

ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านความยุติธรรม 

เป็นอันดับที่หนึ่ง รองลงมาด้านความถูกต้องตามระเบียบ 

กฎหมาย ด้านการมีส่วนร่วม ด้านการตรวจสอบได้ ด้าน 

ก�าหนดเป้าหมายได้ชดัเจน และด้านกระบวนการน�านโยบาย 

ไปปฏิบัติ ตามล�าดับ

ข้อค้นพบจากการวิจัย ผู้วิจัยได้น�าไปก�าหนดเป็น 

รปูแบบการบริหารจดัการงบประมาณแบบเพิม่ประสิทธภิาพ 

ตามนโยบายการกระจายอ�านาจสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เรยีกว่า “PROGRESS” ซึง่ได้ให้ความหมายและโครงสร้าง 

ดังภาพ ก. PROGRESS น�าไปใช้ในรูปแบบท่ีได้โดยมี 

ความหมายดังนี้

Plan (P) หมายถึง ส่วนประกอบท่ีเป็นการ 

วางแผนงบประมาณ ต้องมีการก�าหนดกรอบงบประมาณ 

รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง 3 ปี และมีแผนกลยุทธ์ 

ด้านงบประมาณ

Report (R) หมายถึง ส่วนประกอบที่เป็นการ 

บริหารงบประมาณ โดยต้องมีการจัดท�ารายงานวิเคราะห์ 

เปรียบเทียบทางการเงินเพื่อการบริหาร

Outcome (O) หมายถึง ส่วนประกอบที่เป็นการ 

บริหารงบประมาณที่ต้องมีการก�าหนดการจัดซื้อจัดจ้าง 

ทีเ่ป็นปัจจบุนัและมกีารก�าหนดด้วยยทุธศาสตร์ผูร้บัผดิชอบ 

ที่มีทักษะและประสบการณ์

Goal (G) หมายถงึ ส่วนประกอบทีเ่ป็นการอนมุตัิ 

งบประมาณต้องมีการบรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา

Response (R) หมายถึง ส่วนประกอบที่เป็นการ 

อนุมัติงบประมาณต้องมีการตอบสนองความต้องการ 

ของชุมชน และนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 

Ethics (E) หมายถึง ส่วนประกอบที่เป็นการ 

อนุมัติงบประมาณต้องค�านึงถึงเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม

Standard (S) หมายถึง  ส่วนประกอบที่เป็นการ 

ติดตามประเมินผลงบประมาณ โดยต้องมีการก�าหนด 

มาตรฐาน การรายงานข้อมูลการคิดต้นทุนเป็นไปตามระบบ 

บัญชีที่กระทรวงการคลังก�าหนด

Scope (S) หมายถึง ส่วนประกอบที่เป็นการ 

ติดตามประเมินผลงบประมาณ โดยต้องมีการก�าหนด 

ขอบเขตการรายงานข ้อมูลทางการเงินตามระเบียบ 

กระทรวงการคลัง และการก�าหนดขอบเขตประเภท 

การตรวจสอบด้านการบรหิารทางการเงนิและด้านสนิทรพัย์
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รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณแบบเพิ่มประสิทธิภำพตำมนโยบำยกำรกระจำยอ�ำนำจสู่สถำนศึกษำ 

ขั้นพื้นฐำน ในเขตกรุงเทพมหำนคร โดยผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานศึกษาวิเคราะห์

ปัจจัยภายนอก

ระบุโอกาส
TOWS Matrix

ระบุอุปสรรค

ระบุจุดแข็ง

ระบุจุดอ่อน

วิสัยทัศน์  พันธกิจ วตัถปุระสงค์
แผนปฏิบัติงาน/แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม
สถานศึกษาวิเคราะห์

ปัจจัยภายใน

การบริหารงบประมาณแบบเพิ่มประสิทธิภาพ
การบรหิารงบประมาณแบบเพ่ิมประสทิธภิาพ

การบริหารงบประมาณแบบเพิ่มประสิทธิภาพ

การวางแผน (P) การอนุมัติงบประมาณ (G-R-E)

การติดตามประเมินผลงบประมาณ
(S-S)

ไม่อนุมัติ 

ต้องปรับแผนปฏิบัติงาน/

แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม

การบรหิาร (R-O)

อนุมัติ

ด�าเนินการตามแผนปฏิบัติงาน/แผนงาน/ โครงการ/

กิจกรรม

ภำพ 2 รปูแบบการบรหิารจดัการงบประมาณแบบเพิม่ประสทิธภิาพตามนโยบายการกระจายอ�านาจสู่สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

ในเขตกรุงเทพมหานคร

กำรอภิปรำยผล

ผลการ วิ จัยที่ ได ้จากการศึกษารูปแบบการ 

บริหารจัดการงบประมาณแบบเพิ่มประสิทธิภาพตาม 

นโยบายการกระจายอ�านาจสู่สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขต 

กรุงเทพมหานคร ครั้งนี้ มีประเด็นที่น่าสนใจที่จะหยิบยก 

มาอภิปรายผล คือ 

1. ระดับความส�าคัญของการด�าเนินการบริหาร 

จัดการงบประมาณแบบเพิ่มประสิทธิภาพในภาพรวมอยู่ใน 

ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีระดับ 

ความส�าคัญอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านการวางแผน 

งบประมาณเป็นอันดับที่หนึ่ง รองลงมาด้านการบริหารงาน 

งบประมาณ ด้านการอนุมัติงบประมาณ และด้านการ 

ติดตามประเมินผลงบประมาณ ตามล�าดับ แต่ระดับความ 

ส�าเร็จตามความเป็นจริงของการด�าเนินการบริหารจัดการ 

งบประมาณแบบเพิ่มประสิทธิภาพในภาพรวมอยู่ในระดับ 

ปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีระดับ 

ความส�าเร็จตามความเป็นจริงอยู่ในระดับมาก 1 ด้าน คือ  

ด้านการอนมุตังิบประมาณ นอกจากนัน้อยูใ่นระดบัปานกลาง  

โดยด้านการติดตามประเมินผลงบประมาณ เป็นอันดับ 

ที่หนึ่ง รองลงมาด้านการบริหารงานงบประมาณ และ 

ด้านการวางแผนงบประมาณตามล�าดับ ซึ่งพบประเด็น 

ที่น่าสนใจคือ จากปกติในการบริหารจัดการงบประมาณ 

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น จะมีล�าดับขั้นตอนในการ 

บริหารจัดการงบประมาณเรียงตามล�าดับขั้นตอนคือ ด้าน 

การวางแผนงบประมาณ ด้านการอนุมัติงบประมาณ ด้าน 

การบรหิารงานงบประมาณ และด้านการตดิตามประเมนิผล 

งบประมาณ ตามล�าดับ โดยเมื่อผู้บริหารสถานศึกษาลงนาม 

ในโครงการ แผนงาน หรือกิจกรรมในแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี  

ของสถานศึกษาแล้ว ฝ่ายงบประมาณของสถานศึกษา ซึ่ง 

ไม่ว่าจะวางแผนการใช้เงินงบประมาณที่มีอยู ่อย่างไรไว ้
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ก็ตาม ต้องท�าการอนุมัติงบประมาณตามโครงการ แผนงาน  

หรือกิจกรรมในแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี ที่ฝ่ายต่างๆ ที่ 

เกี่ยวข้องร้องขอมา จากนั้นจึงแต่งตั้งคณะกรรมการ 

บริหารงานงบประมาณ และท�าการติดตามประเมินผล 

งบประมาณตามมา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการบริหาร 

จัดการงบประมาณของส�านักงบประมาณ (2546, หน้า  

144-146) ท่ีก�าหนดไว้เป็น 4 ขัน้ตอน คอื (1) การวางแผน 

และจดัท�างบประมาณ (Budget planning & preparation)  

(2) การอนมุตังิบประมาณ (budget adoption) 3) การบรหิาร 

งบประมาณ (budget execution) และ (4) การติดตาม 

ประเมินผลงบประมาณ (monitoring and evaluation)  

ซึง่หมายถงึกระบวนการท�างานของส�านักงบประมาณในการ 

จัดสรรเงินให้กับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศ ซึ่ง 

เป็นการด�าเนินการในระดับมหภาค (macro) ท่ีเกิดจาก 

การวางแผนและจัดท�างบประมาณ (Budget planning &  

preparation) มาเป็นอย่างดีโดยผู้ทรงคุณวุฒิแล้วว่าต้อง 

จัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาขนาดต่างๆ อย่างไร  

จากนั้นจึงท�าการอนุมัติงบประมาณ (budget adoption)  

เพือ่ให้สถานศกึษาต่างๆ ท�าการบรหิารงบประมาณ (budget  

execution) กันเองในทางที่สุจริต และสุดท้ายทางส�านัก 

งบประมาณจะมีกระบวนการในการติดตามประเมินผล 

งบประมาณ (monitoring and evaluation)

แต่ขัดแย้งกับผลการวิจัยในครั้งนี้ที่พบข้อเท็จจริง 

ในมมุมองของสถานศกึษาข้ันพ้ืนฐานในเขตกรงุเทพมหานคร  

ซึ่งเป็นการด�าเนินการในระดับจุลภาค (micro) โดยมีผู้ให้ 

ข้อมูล ทั้งในการศึกษาเชิงปริมาณด้วยแบบสอบถาม และ 

การศึกษาเชิงคุณภาพด้วยการวิจัยวิธีพหุกรณีศึกษา 3  

โรงเรียน ซึ่งส่วนใหญ่มองว่าควรจัดล�าดับความส�าคัญของ 

การบริหารจัดการงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ในเขตกรงุเทพมหานครใหม่ คอื ด้านการวางแผนงบประมาณ 

เป็นอันดับที่หนึ่ง รองลงมาด้านการบริหารงานงบประมาณ  

ด้านการอนุมติังบประมาณ และด้านการตดิตามประเมนิผล 

งบประมาณ ตามล�าดับ ซึ่งหมายถึงสถานศึกษาต้องหา 

วิถีทางในการบริหารจัดการงบประมาณเอง เพื่อให้เกิด 

ประสิทธิภาพสูงสุด ได้ตามมา สอดคล้องกับชัยสิทธ์  

เฉลิมมีประเสริฐ (2546) ที่ศึกษาการบริหารงบประมาณ 

แบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ของกรมควบคุมโรค 

ตดิต่อ กระทรวงสาธารณสขุ ผลการวจิยัพบว่า ปัจจยัส�าคญั 

ที่เป็นแรงขับเคลื่อนให้มีการพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ 

และประสบผลส�าเร็จนั้น ผู้บริหารจะต้องเป็นกลไกส�าคัญ 

ที่สุดในการเปล่ียนแปลง และจัดให้มีกระบวนการติดต่อ 

สื่อสารเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีความเข้าใจ รับรู้ถึงความ 

ส�าคัญและความจ�าเป็นที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการ 

ท�างานแบบมุ่งเน้นผลงานและผลลัพธ์ เพื่อให้เกิดทัศนคติ 

และพฤติกรรมของความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนา มีการ 

จัดสรรทรัพยากร เพื่อการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรอย่าง 

ต่อเนื่อง และมีกลไกในการประสานการเรียนรู้ให้บุคลากร 

สามารถน�าประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการท�างานจริงได้

2. ผู้วิจัยได้รูปแบบการบริหารจัดการงบประมาณ 

แบบเพิ่มประสิทธิภาพตามนโยบายการกระจายอ�านาจสู่ 

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในเขตกรุงเทพมหานคร คือ สถาน 

ศึกษาท�าการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน 

เพือ่ระบโุอกาส อุปสรรค จดุแขง็ และจดุอ่อน จากนัน้จดัท�า 

ตาราง TOWS Matrix เพื่อมาจัดท�าวิสัยทัศน์ พันธกิจ  

วัตถุประสงค์ แผนปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ และ 

กิจกรรมจากนั้นให้ฝ่ายงบประมาณน�าเข้าสู่กระบวนการ 

บริหารจัดการงบประมาณแบบเพิ่มประสิทธิภาพ โดย 

ด�าเนนิการวางแผนงบประมาณ บรหิารงบประมาณทีไ่ด้จาก 

การวางแผน พิจารณาอนุมัติ และไม่อนุมัติงบประมาณ  

ซึ่งในกรณีที่ไม่อนุมัติงบประมาณ สถานศึกษาต้องปรับปรุง  

หรือจัดท�าแผนปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ และ 

กิจกรรม ใหม่ และท�าการติดตามประเมินผลงบประมาณ  

ว่าแผนปฏบิติังาน แผนงาน โครงการ และกจิกรรม ดงักล่าว 

ถกูต้องตามระเบยีบกฎหมายหรอืไม่ มคีวามยติุธรรมหรือไม่  

ตรวจสอบได้หรือไม่ สร้างการมีส่วนร่วมหรือไม่ ก�าหนด 

เป้าหมายได้ชัดเจนหรือไม่ และมีกระบวนการน�านโยบาย 

ไปปฏิบัติหรือไม่ โดยการด�าเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับ 

นโยบายการกระจายอ�านาจสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎ 

กระทรวง ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ�านาจ 

การบรหิารและและการท�าการศึกษา พ.ศ. 2550 ประกาศใช้  
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ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2550 โดยอาศัยอ�านาจตามความ 

ในมาตรา 5 และมาตรา 39 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติ 

การศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  

ก�าหนดให ้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการ 

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพิจารณาด�าเนินการ 

กระจายอ�านาจการบริหารและการจัดการศึกษาในด้าน 

วิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และ 

ด้านการบริหารทั่วไปยังคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสถานศึกษาในอ�านาจ 

หน้าที่ของตนแล้วแต่กรณี ซึ่งให้ผู้อ�านวยการสถานศึกษา 

ประเภทที่หนึ่ง มีอ�านาจการบริหารและการจัดการศึกษา 

มาตามท่ีกฎหมายก�าหนดเป็นอ�านาจหน้าที่ของตนในเรื่อง 

ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารบุคคลและด้าน 

บริหารท่ัวไป โดยเฉพาะในด้านงบประมาณ โดยด้าน 

งบประมาณท่ีผู้บริหารสถานศึกษาควรจะหารูปแบบที่เพิ่ม 

ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของประวิตร  

นลิสวุรรณากลุ (2544) ทีท่�าต้นแบบระบบงบประมาณ พสัดุ 

การเงิน บัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ  

3 มิติ ส�าหรับผู้ปฎิบัติในมหาวิทยาลัย/สถาบันของรัฐ  

ผลการวิจัยพบว่าผู ้บริหารสถาบันอุดมศึกษาควรน�าเอา 

หลักการบริหารมาประยุกต์ใช้กับงานของตน และบริหาร 

อย่างครบวงจรบริหาร รวมทั้งด�าเนินการตามแนวความคิด 

ของระบบนั่นคือ พิจารณาถึงทรัพยากรที่ใช้ (input)  

กระบวนการของงาน (process of operating) และผลได้  

(output) อย่างเป็นระบบด้วย ตามหลักการดังกล่าว  

ระบบงานส�าหรับสถาบันอุดมศึกษาประกอบด้วย ระบบ 

งบประมาณ ระบบพัสดุ ระบบการเงิน ระบบบัญชี ระบบ 

ตรวจสอบประเมินผล ระบบดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกัน  

โดยเริ่มตั้งแต่การวางแผนงานในระบบงบประมาณ เมื่อ 

งบประมาณประจ�าปีได้รับอนุมัติแล้วงบประมาณจะเป็น 

ตัวตั้งส�าหรับการควบคุมด�าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน 

และงบประมาณน้ัน รวมทั้งตรวจสอบและประเมินผลโดย 

เทียบกับงบประมาณที่ได้รับอนุมัตินั้น

3. จากผลการวิจัยที่พบว่าระดับความเหมาะสม 

และเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารจัดการงบประมาณ 

แบบเพิ่มประสิทธิภาพ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน  

โดยด้านความยุติธรรมเป็นอันดับที่หนึ่ง รองลงมาด้าน 

ความถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ด้านการมีส่วนร่วม  

ด้านการตรวจสอบได้ ด้านก�าหนดเป้าหมายได้ชัดเจน และ 

ด้านกระบวนการน�านโยบายไปปฏิบัติ ตามล�าดับ สาเหตุ 

ที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้เนื่องจากในการศึกษารูปแบบการ 

บริหารจัดการงบประมาณแบบเพิ่มประสิทธิภาพ ประเด็น 

ที่จะเห็นผลก่อนอันดับแรก คือ เรื่องความยุติธรรม ซึ่ง 

จะสอดรับกับล�าดับความจ�าเป็นก่อนหลังของโครงการ  

แผนงาน หรือกิจกรรมที่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขต 

กรุงเทพมหานครจัดท�า โดยค�านึงถึงผลประโยชน์ของ 

ผู้เรียนเป็นส�าคัญ ซึ่งการด�าเนินการดังกล่าวจะส่งผลให้ 

ต้องท�าอย่างถกูต้องตามระเบยีบและข้อกฎหมาย เปิดโอกาส 

ให้ผู้เรียนและผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการแสดงความ 

คิดเห็น และสะท้อนความต้องการของผู้เรียน ส่งผลให้การ 

บริหารจัดการงบประมาณแบบเพิ่มประสิทธิภาพ โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ มีเป้าหมายที่ชัดเจน และมีกระบวนการน�า 

นโยบายไปปฏิบัติที่เกิดผลส�าเร็จตามเป้าหมายของนโยบาย  

ก่อให้เกดิการพฒันาผูเ้รยีนได้อย่างเต็มตามศักยภาพตามมา  

สอดคล้องกับผลการวิจัยของอมรา รัตตากร และคณะ  

(2545) ได้ศึกษาการจดัการงบประมาณแบบมุง่เน้นผลงาน 

ของสถาบันราชภัฏจันทรเกษม สภาพปัญหาอุปสรรคและ 

ข้อเสนอ ผลการวิจัยพบว่า (1) ควรร่วมปรับปรุงการบริหาร 

งบประมาณและการติดตามประเมินผล (2) มีการก�าหนด 

นโยบายและกลยุทธ์ด้านงบประมาณของสถาบันที่ชัดเจน 

และเกิดจากการมีส่วนร่วมและการยอมรับของประชาชน  

(3) ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศ  

น�าซอฟแวร์ที่เหมาะสมและได้มาตรฐาน และ (5) มีการ 

พัฒนาและให้ความรู้ด้านการจัดงบประมาณแก่บุคลากร 

ทุกระดับอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง 
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ข้อเสนอแนะ

1. ควรมีการน�าผลจากการวิจัยครั้งนี้ ไปใช ้

ประกอบการพจิารณารปูแบบการบรหิารจดัการงบประมาณ 

แบบเพิ่มประสิทธิภาพตามนโยบายการกระจายอ�านาจสู่ 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตกรุงเทพมหานครในแต่ละ 

สถานศึกษา เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนได ้

ต่อไป

2. ควรน�าผลการวิจัยครั้งนี้ น�าเสนอต่อหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง เช่น ส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพื่อน�า 

ผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการวางกรอบนโยบาย และ 

การจัดท�านโยบายทางการจัดการศึกษาในภาพรวมต่อไป

3. ส�านักงานเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ควรเลือก 

โรงเรียนน�าร่องในการทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการ 

งบประมาณแบบเพิม่ประสทิธภิาพตามนโยบายการกระจาย 

อ�านาจสู่สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตกรุงเทพมหานคร  

เพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้ระหว่างการบริหารจัดการ 

งบประมาณแบบเก่า และแบบใหม่ 

4. ควรมีการจัดหา หรือจัดท�าตัวชี้วัดคุณภาพของ 

ผู้เรียนที่เป็นมาตรฐาน ที่เกิดจากการใช้รูปแบบการบริหาร 

จัดการงบประมาณแบบเพิ่มประสิทธิภาพตามนโยบาย 

การกระจายอ�านาจสู ่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขต 

กรุงเทพมหานคร ที่สามารถใช้ได้กับทุกสถานศึกษา  

เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบความแตกต่างของการบริหาร 

งบประมาณแบบเก่า กับการบริหารงบประมาณแบบเพิ่ม 

ประสิทธิภาพได้ต่อไป

5. ควรท�าการศึกษาลงลกึในประเดน็ปัญหาทีท่�าให้ 

สถานศึกษาอื่นๆ ไม่สามารถพัฒนารูปแบบการบริหาร 

จัดการงบประมาณแบบเพิ่มประสิทธิภาพตามนโยบายการ 

กระจายอ�านาจสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อใช้เอง เพื่อ 

หาทางแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนต่อไป
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ศึกษา (1) สภาพการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคาทอลิก (2) ปัจจัยที่มี 

อิทธิพลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานคาทอลิก (3) พัฒนารูปแบบการพัฒนาสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐานคาทอลิก และ (4) ประเมินรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคาทอลิก ที่ส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่ง 

การเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยผู้บริหารจ�านวน 103 คน ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และครูผู้สอน จ�านวน  

824 คน จากสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคาทอลิก จ�านวน 134 สถาบัน การเลือกกลุ่มตัวอย่างโรงเรียนใช้วิธีการสุ่มแบบ 

ชั้นภูมิ และเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม 3 ตอน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 

และน�าเสนอข้อมูล คือค่าเฉลี่ยเลขคณิต ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย ค่าความเบ้ ค่าความโด่ง  

และการวิเคราะห์เส้นทางแบบมีตัวแปรแฝงด้วยโปรแกรมลิสเรล ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์กร 

แห่งการเรียนรู้และการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลในประเทศไทย 

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูอยู่ในระดับมาก รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  

โดยมีค่าการทดสอบความกลมกลืนผลการทดสอบค่าไค-สแควร์ (Chi-square) มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

(p-value,0.27; df,125) ค่าดัชนีทุกตัวผ่านเกณฑ์ที่ก�าหนดตั้งแต่ 0.90 ขึ้นไป ค่าดัชนีที่ก�าหนดค่าน้อยกว่า 0.05 ทุกตัว 

ผ่านเกณฑ์ ปัจจัยอิทธิพลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ทุกด้านมีอิทธิพลโดยตรงต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลในประเทศไทย และน�าผลการศึกษาที่ได้มาพัฒนาเป็นรูปแบบ 

การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลในประเทศไทย

ค�ำส�ำคัญ: สถานศึกษาขั้นพื้นฐานคาทอลิก, องค์กรแห่งการเรียนรู้

1นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษาและผู้น�าการเปล่ียนแปลง 

 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
*เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษา 2554

 อาจารย์ที่ปรึกษา ดร. พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง
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ควำมน�ำ

การจัดการศึกษาคาทอลิกได้มีบทบาทในการสร้าง 

คุณภาพชีวิต และให้การบริการการศึกษาเพื่อแบ่งเบาภาระ 

ของภาครัฐ มาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  

มาถึงปัจจุบัน รุ่งแก้วแดง (2544, หน้า 61) ได้กล่าวถึง  

จุดแข็งและความส�าเร็จของโรงเรียนคาทอลิกว่า การศึกษา 

คาทอลิกใช้การบูรณาการระหว่างการศึกษากับศาสนา  

คุณธรรมให้เป็นเรื่องเดียวกัน และการให้ความช่วยเหลือ 

คนยากจน ซึ่งเป็นหน้าที่หลักของการศึกษาคาทอลิก  

ในสาส์นของสมณกระทรวงเพื่อการอบรมคาทอลิกเรื่อง 

โรงเรียนคาทอลิก ข้อ 35 ก�าหนดว่า โรงเรียนคาทอลิก 

Abstract

The purposes of this research were to explore the state of being a learning organization of the  

Catholic Basic Education Institution under the diocese in Thailand and to explore factors that influenced  

the state of being a learning organization and also conducted to develop a development model for the  

Catholic Basic Education Institution and to assess such model which promoted each of those Institutions  

to being a learning organization. A sample size was collected from 103 school administrators, 824  

heads of departments and teachers from 134 Catholic Basic Education Institutions. A stratified sampling  

method was used in selecting the schools for conducting this research. A purposive sampling method  

was as well employed in choosing the data providers. The tool utilized in this research was a 3 part  

questionnaires. The statistical methods used to analyze and present data included arithmetic mean,  

standard deviation, coefficient of variation, skewness, kurtosis and path analysis with LISREL program  

for latent variable. Findings showed that: the factors and the degree for being a learning organization  

of each of the Catholic Basic education Institutions under the dioceses in Thailand according to the  

opinions of the administrators and the teachers were influencing at a “high” level; the causal relationship  

pattern was consistent with the empirical data obtained. The result of the test of goodness of fit/ chi- 

square, p-value, df, GFI, AGFI, CFI, SRMR and RMSEA was a normal criterion. After the path analysis  

had been operated, it was found that every factor taken into consideration had directly influenced the  

state of being a Learning Organization of the schools. And the results of the study had been used in  

developing a model of a learning organization of the Catholic Basic education institutions under the  

dioceses in Thailand.

Keywords: The Catholic Basic Education Institution, Learning Organization.

ต้องมุ่งพัฒนาคนทุกด้านให้บรรลุความส�าเร็จในพระเยซู 

คริสตเจ้าผู้เป็นมนุษย์ที่ดีพร้อม (สมณกระทรวงเพื่อการ 

ศึกษาคาทอลิก 2532, หน้า 12) ในปี พ.ศ. 2543  

พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทยได้ก�าหนดทิศทาง 

งานอภิบาล คริสตศักราช 2000 ให้มีนโยบายด้านการศึกษา  

โดยก�าหนดให้สถานศึกษาเป็นสนามแพร่ธรรมมากขึ้น  

ให้การอบรมและฟื้นฟูชีวิตนักเรียน เยาวชน และบุคลท่ี 

เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งการศึกษาต้องเป็นกระบวนการส่งเสริม 

ศักดิ์ศรีมนุษย์ สร้างคุณธรรม จริยธรรม และสันติในสังคม 

ตามระบอบประชาธิปไตย ให้โอกาสแก่นักเรียนคาทอลิก 

และผู้ยากไร้ (สภาพระสังฆราชคาทอลิก ประเทศไทย,  
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2543, หน้า 50-51) แต่ผลจากการเปลี่ยนแปลงของ 

โลกปัจจบัุน การศกึษาคาทอลกิโดยเฉพาะอย่างยิง่สถานบนั 

การศึกษา สังกัดสังฆมณฑลในประเทศไทยย่อมได้รับ 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม  

การเมือง เทคโนโลยี อันท�าให้การจัดการศึกษาต้องปรับตัว 

ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง นอกนั้นปัญหาเกิดจาก 

ภายในของสถานศึกษาคาทอลิกเอง นั่นคือบางสถานศึกษา 

เพื่อให้อยู่รอดจึงได้ปรับตัวไปตามกระแสการเปลี่ยนแปลง 

ที่เกิดขึ้นโดยขาดความส�านึกถึงอุดมคติ หลักการและ 

เป้าหมายหลัก ตามที่พระศาสนจักรคาทอลิกก�าหนด อีกทั้ง 

การบริหารสถานศึกษาเองมีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารอยู่ 

บ่อยๆ จงึท�าให้การด�าเนินนโยบายขาดความต่อเน่ืองไม่เป็น 

เอกภาพ จากปัญหาและสถานการณ์ของประเทศไทยและ  

การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  

ท�าให้การจดัการศกึษาคาทอลกิ ต่างมคีวามพยายามมุง่สร้าง 

คุณภาพ และประสิทธิภาพขององค์กรโดยรวม ซึ่งต้อง 

อาศัยบุคคล ทีมงาน และทุกฝ่ายทั้งภายในและภายนอก 

องค์กรน�าเอาองค์ความรู ้ทกัษะ และประสบการณ์มาปฏบิตั ิ

ให้เกิดการถ่ายโอนการเรียนรู ้ และมีการแลกเปลี่ยน 

องค์ความรู้ของกัน ดังนั้นสถานศึกษาหลายแห่งจึงได้น�า 

แนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู ้มาใช้เพ่ือพัฒนาบุคลากร 

ในองค์กรของตน ให้มีความรู้และความสามารถ เพื่อการ 

บริหารจัดการให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู ่ 

ตลอดเวลา (Marquardt, 1999, pp. 213-240) จงึเป็นเหตุ 

ที่ท�าให้ผู ้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษารูปแบบการพัฒนา 

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลใน 

ประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  

เพื่อผลการวิจัยที่ได ้จะสามารถน�าเป ็นข ้อมูลส�าหรับ 

การพัฒนาสถานศึกษาคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลใน 

ประเทศไทย และทุกสังกัดให้เกิดผลดียิ่งขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาสภาพการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  

ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑล 

ในประเทศไทย

2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์กร 

แห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคาทอลิก สังกัด 

สังฆมณฑลในประเทศไทย

3. เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาสถานศึกษา 

ข้ันพื้นฐานคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลในประเทศไทย  

เพื่อส่งเสริมการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

4. เพื่อประเมินรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษา 

ข้ันพื้นฐานคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลในประเทศไทย  

เพื่อส่งเสริมการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ด้ำนองค์ประกอบองค์กร

1. เป้าหมายองค์กร

2. โครงสร้างองค์กร

3. ระบบองค์กร

4. อัตลักษณ์ขององค์กร

ด้ำนกระบวนกำร

1. วัฒนธรรมองค์กร

2. การจัดการความรู้

3. การบริหารจัดการ

4. การเพิม่อ�านาจแก่บคุคล

5. การประยกุต์ใช้เทคโนโลยี

6. บรรยากาศในการท�างาน

7. การประกันคุณภาพ

   ภายใน

ด้ำนพฤติกรรมบุคคล

1. ภาวะผู้น�า

2. ทักษะบุคคล

3. การท�างานเป็นทีม

4. แรงจูงใจ

ด้ำนสภำพแวดล้อม

องค์กร

กำรเป็นองค์กร

แห่งกำรเรียนรู้

ของสถำนศึกษำขั้น

พ้ืนฐำนคำทอลิก 

สังกัดสังฆมณฑล

ในประเทศไทย

1. บุคคลมีความ

เป็นเลิศ

2. รูปแบบวิธีคิด

3. การมวีสิยัทศัน์ร่วม

4. การเรียนรู้ร่วมกัน

เป็นทีม

5. ความคิดอย่างเป็น

ระบบ

6. การบริหารจัดการ

เทคโนโลยี

7. การกระจายอ�านาจ

8. การปรับเปลี่ยน

องค์กร

9. การสร้าง

วัฒนธรรมองค์กร

10. การเทียบเคียง

สมรรถนะ

ตัวแปรเหตุ ตัวแปรผล

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การด�าเนินการวิจัยแบ่งเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัย  

และเอกสารทีเ่กีย่วข้องกบัองค์กรแห่งการเรยีนรู ้สังเคราะห์ 

องค์ประกอบของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และปัจจัย 

ที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้ของสถาน 

ศกึษาขัน้พืน้ฐานคาทอลกิ สงักดัสงัฆมณฑลในประเทศไทย

ข้ันตอนที่ 2 สร้างเครื่องมือ ตรวจสอบคุณภาพ 

เครื่องมือก่อนเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล

ข้ันตอนที ่3 การร่างรปูแบบการพฒันาสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐานคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลในประเทศไทย เพื่อ 

ส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

ขัน้ตอนที ่4 การประเมนิร่างรปูแบบการเป็นองค์กร 

แห่งการเรียนรู้โดยการจัดสนทนากลุ่มแบบ Focus Group

ขัน้ตอนที ่5 การเขียนรายงาน และเผยแพร่ผลงาน 

วิจัย

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากรที่ใช ้ในการศึกษา คือ สถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐานคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลในประเทศไทย  

ปีการศึกษา 2553 จ�านวน 134 แห่ง กลุ่มตัวอย่างได้มา 

โดยเปิดตารางก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ เครจซีและ 

มอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970, pp. 607-610)  

และสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน  

(Multistage Sampling) ดังนี้ (1)ใช้การสุ่มแบบชั้นภูมิ  

(Stratified Random Sampling) จ�าแนกตามขนาดของ 

สถานศึกษา แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มขนาดใหญ่ 

จ�านวนนักเรียนมากกว่า 2,500 คนข้ึนไป กลุ่มขนาดกลาง 

จ�านวนนกัเรยีนตัง้แต่ 1,501-2,500 คน และกลุม่ขนาดเล็ก 

จ�านวนนักเรียนน้อยกว่า 1,500 คนลงมา สุ่มได้กลุ่ม 

ตัวอย่าง 103 แห่งจากจ�านวนประชากร 134 แห่ง (2) ผู้ให้ 

ข้อมูลเลือกแบบเจาะจง เป็นผู้บริหาร จ�านวน 103 คน  

เป็นครูผู ้สอนกระจายตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ จ�านวน  

824 คน จากสถานศึกษาที่สุ่มในข้อ 1 รวมผู้ให้ข้อมูล 

ทั้งสิ้น 927 คน

เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรวิจัย

ประกอบด้วยแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน  

เพื่อใช้ในการสอบถามผู้บริหาร และครู ของสถานศึกษา 

ข้ันพื้นฐานคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลในประเทศไทย  

ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบ 

แบบสอบถาม จ�านวน 3 ข้อ ตอนที่ 2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ 

การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นแบบมาตรวัด 5 ระดับ  

จ�านวน 4 ด้าน 112 ข้อและตอนที่ 3 การเป็นองค์กรแห่ง 

การเรียนรู้ ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคาทอลิก สังกัด 

สังฆมณฑลในประเทศไทย เป็นแบบมาตรวัด 5 ระดับ  

จ�านวน 73 ข้อ

สถิติและกำรวิเครำะห์ข้อมูล

ด�าเนนิการดังนี ้(1) ข้อมลูพืน้ฐานของกลุ่มตวัอย่าง 

ตอนที่ 1 สถิติที่ใช้คือ ความถี่ ร้อยละ (percentage)  

(2) ข้อมูลตอนที่ 2 และ 3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็น 

องค์กรแห่งการเรียนรู้ และการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้

ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑล 

ในประเทศไทย ท�าการวิเคราะห์โดยใช้สถิติบรรยาย  

ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่า 

สัมประสิทธ์ิการกระจาย (C.V.) ค่าความเบ้ (Skewness)  

ค่าความโด่ง (Kurtosis) ของตัวแปรแต่ละตัวที่ใช้ในการ 

ศึกษา (3) วิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบย่อย 

ของตัวแปรที่ศึกษา ในข้อมูลตอนที่ 2 และ 3 โดยใช้ค่า 

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน เพื่อให้ได้เมทริกซ ์

สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (4) วิเคราะห์องค์ประกอบเชิง 

ยืนยัน (confirmatory factor analysis) เพื่อตรวจสอบ 

ความตรงของโมเดลการวัดปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็น 

องค์กรแห่งการเรียนรู้แต่ละด้าน (5) วิเคราะห์คะแนน 

องค์ประกอบ (Factor score) เพื่อยืนยันความสัมพันธ์ 

ระหว่างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์กรแห่งการ 

เรียนรู้ กับองค์ประกอบย่อยของการเป็นองค์กรแห่งการ 

เรียนรู้และ (6) วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาความสัมพันธ ์

เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์กรแห่ง 

การเรียนองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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คาทอลิกในประเทศไทย สถิติที่ใช้ คือ การวิเคราะห์ 

อิทธิพล (Path Analysis) เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง 

ของโมเดล (Validation of the Model) โดยใช้ค่าสถิติ 

วัดระดับความกลมกลืน (Goodness of fit Measures)  

(นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542, หน้า 53)

ผลกำรวิจัย

ส่วนที่ 1 สภาพการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑล 

ในประเทศไทย ตามความคิดเห็นของผู ้บริหารและครู 

ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑล 

ในประเทศไทยพบว่าอยู่ในระดับมาก เรียงล�าดับตามความ 

ส�าคัญได้ดังนี้ (1) ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วม (2) ด้านการ 

เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (3) ด้านการเทียบเคียงสมรรถนะ  

(4) ด้านการกระจายอ�านาจ (5) ด้านการปรบัเปลีย่นองค์กร  

(6) ด้านการสร้างวัฒนธรรมองค์กร (7) ด้านความคิดเชิง 

ระบบ (8) ด้านแบบแผนทางความคิด (9) ด้านบุคคล 

มีความเป็นเลิศ และ (10) ด้านการจัดการเทคโนโลยี

ส่วนที่ 2 ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างปัจจัย 

ทีมี่อิทธิพลต่อการองค์กรแห่งการเรยีนรู ้กบัการเป็นองค์กร 

แห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคาทอลิก สังกัด 

สังฆมณฑลในประเทศไทย

2.1. ข้อมลูเกีย่วกบัสภาพของปัจจยัทีมี่อทิธพิลต่อ 

การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

คาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลในประเทศไทย ตามความ 

คิดเห็นของผู ้บริหารและครู พบว่าอยู ่ในระดับมากทั้ง  

4 ด้าน และแต่ละด้านทั้งผู้บริหารและครูให้ความส�าคัญ 

ในองค์ประกอบย่อยอยู่ในระดับมากเช่นกันเรียงตามล�าดับ 

ความส�าคัญ ดังนี้ (1) ด้านองค์ประกอบองค์กร ได้แก่  

เป้าหมายขององค์กร อัตลักษณ์องค์กร โครงสร้างองค์กร 

ระบบองค์กร (2) ด้านกระบวนการ ได้แก่ การประกัน 

คุณภาพภายใน วัฒนธรรมองค์กร การบริหารจัดการ 

องค์กร การเพิ่มอ�านาจบุคคล บรรยากาศในการท�างาน  

การจัดการความรู้ขององค์กร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  

(3) ด้านพฤติกรรมบุคคล ได้แก่ ภาวะผู้น�า ด้านแรงจูงใจ  

การท�างานเป็นทีม ทักษะบุคคลระดับมาก (4) ด้านสภาพ 

แวดล้อมองค์กร

2.2. ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ 

ของปัจจับที่มีอิทธิพลต่อการเป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลใน 

ประเทศไทย พบว่ารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุมีความ 

สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าการทดสอบความ 

กลมกลืนดังนี้ ผลการทดสอบค่าไค-สแควร์ (Chi-square)  

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p-value,0.27; df,125)  

ค่าดัชนทีกุตัวผ่านเกณฑ์ทีก่�าหนดต้ังแต่ 0.90 ข้ึนไป ค่าดชัน ี

ที่ก�าหนดค่าน้อยกว่า 0.05 ทุกตัวผ่านเกณฑ์ ค่าความเที่ยง 

ในการวัดตัวแปรแต่ละตัวมีค่าค่อนข้างสูง แสดงว่าตัวแปร 

ทั้งหมดในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของ 

การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

คาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลในประเทศไทย ซึ่งมีค ่า 

สมัประสทิธิเ์ท่ากบั 0.859 แสดงว่าสามารถท�านายได้ร้อยละ  

85.90 โดยมีค่าความคาดเคลื่อนในการท�านาย 0.034  

ปัจจัยอิทธิพลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถาน 

ศึกษาขัน้พืน้ฐานคาทอลิก สังกดัสังฆมณฑลในประเทศไทย

ส่วนที่ 3 ผลการวิจัยได้รูปแบบการพัฒนาสถาน 

ศึกษาขัน้พืน้ฐานคาทอลิก สังกดัสังฆมณฑลในประเทศไทย  

เพื่อส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ประกอบด้วย  

5 ส่วน ได้แก่ (1) ปัจจัยน�าเข้าของสถานศึกษา คือ ด้าน 

การพฒันาองค์ประกอบของสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานคาทอลกิ  

สังกัดสังฆมณฑลในประเทศไทย ในเรื่องที่ เกี่ยวกับ  

อัตลักษณ์สถานศึกษา เป้าหมายสถานศึกษา โครงสร้าง 

สถานศึกษา วัฒนธรรมสถานศึกษา ภาวะผู้น�า และทักษะ 

บคุคล (2) กระบวนการบรหิาร คอื ด้านการพฒันากระบวน 

การบริหารจัดการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคาทอลิก  

สังกัดสังฆมณฑลในประเทศไทย ในเรื่องที่เกี่ยวกับ ระบบ 

องค์กร การจดัการความรู ้การบรหิารจดัการ การมอบอ�านาจ 

แก่บุคคล การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี การท�างานเป็นทีม 

แรงจูงใจ และการประกันคุณภาพภายใน (3) ปัจจัยส่ง

ออกของสถานศึกษา คือ การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลใน 
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ประเทศไทย ในเรื่องที่เกี่ยวกับ บุคคลมีความเป็นเลิศ  

รปูแบบวธิคีดิ วสิยัทศัน์ร่วม เรยีนรูร่้วมกนัเป็นทมี ความคิด 

อย่างเป็นระบบ การบริหารจัดการเทคโนโลยี การกระจาย 

อ�านาจ การปรับเปลี่ยนองค์กร และการสร้างวัฒนธรรม 

องค์กร (4) ข้อมูลย้อนกลับ คือ การประเมินผลการพัฒนา 

สถานศึกษาและการน�าผลการพัฒนาไปใช้ และ (5)  

สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา

กำรอภิปรำยผล

ผลจากการศึกษาและน�ามาเป็นรูปแบบการพัฒนา 

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลใน 

ประเทศไทย ซึ่งอภิปรายได้ดังต่อไปนี้

2.1 ปัจจัยน�าเข้าของสถานศึกษา คือ ด้านการ 

พัฒนาองค์ประกอบของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคาทอลิก  

สังกัดสังฆมณฑลในประเทศไทย พบว่าด้าน อัตลักษณ์  

(identity) สถานศึกษาขั้นพื้นฐานคาทอลิก สังกัด 

สังฆมณฑลในประเทศไทย จัดตั้งข้ึนโดยมีวัตถุประสงค ์

เฉพาะ ต้องให้ทุกคนรับรู้และเข้าใจตรงกัน เพื่อผลการ 

ด�าเนินงานตามเอกลักษณ์เฉพาะของตน จะท�าให้เกิดผลดี 

กับชุมชน ท้องถิ่นและเป็นที่ยอมรับกับองค์กรอ่ืนๆ และ 

ท�าให้ย้อนไปมองถึงรากเหง้าของตนเอง ผู้เชี่ยวชาญให้ 

ข้อแนะน�าว่า อัตลักษณ์ของสถานศึกษาคาทอลิก คือ  

การอภบิาลเดก็ เยาวชนในการให้การศกึษาอบรมแก่พวกเขา  

ท�าให้เดก็ เยาวชน มีภมิูคุม้กนัทีส่ามารถเลอืกกระท�าในสิง่ที่ 

ถูกต้องสอดคล้องกับข้อค�าสอนของแอบบอท (Abbot,  

1966 อ้างถึงใน เอกชัย ชิณโคตร, 2549, หน้า 194)  

การศึกษาคาทอลิกเน้นการพัฒนาบุคคลทุกมิติทั้งร่างกาย 

และจิตใจ อาศัยพระพรของพระเป็นเจ้า ผ่านทางพระเยซ ู

คริสต์พระผู้ไถ่ ซึ่งไถ่กู้เรามนุษย์จากความผิดพลาดอันเป็น 

ผลจากการทีม่นษุย์พ่ายแพ้ต่อกลอบุายของปีศาจ ให้กลับคืน 

สู่สภาพที่ดีงามและเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

ในด้าน เป้าหมายองค์กร (goals) มุ่งให้นักเรียน 

จากสถานศึกษาคาทอลิกมีค่านิยมสากล เป็นศาสนิกที่ดี 

ของแต่ละศาสนา เป็นผู้ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ คิดเป็น วิเคราะห์เป็น  

เจริญชีวิตท่ามกลางโลกที่แปรเปลี่ยน โดยมีภูมิคุ้มกันและรู้ 

เท่าทันมันได้ ผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติมว่า สถานศึกษาคาทอลิก 

จะต้องเคารพและปฏบิติัตามกฎเกณฑ์ทีก่�าหนด วธิกีารสอน  

แผนวชิาทีจ่ะสอน โครงสร้าง ฯลฯ ในเวลาเดียวกนั กจ็ะต้อง 

ให้บรรลุความส�าเร็จตามเป้าหมายทางการศึกษาตามที่ 

ก�าหนดไว้ โดยผสมผสานวัฒนธรรมของมนุษย์เข้ากับ 

สารแห่งความรอดให้เป็นแผนที่ประสานสอดคล้องกัน  

สถานศึกษาคาทอลิกจะต้องช่วยนักเรียนแต่ละคนให้เข้าถึง 

ศักยภาพของตนเองและเตรยีมเขาให้พร้อมทีจ่ะรบัผดิชอบ 

ในฐานะสมาชิกของสังคม

ส่วนด้านโครงสร้างองค์กร (structure) ท่ีจัดขึ้น 

จะต้องสอดคล้องกบัเอกลกัษณ์เฉพาะของสถาบนั เป็นการ 

บูรณาการเป้าหมายของสถานบัน บทบาทหน้าที่ สายการ 

บงัคับบญัชา การแก้ปัญหาการตัดสินใจทีท่�าให้ทกุคนร่วมมอื 

ร่วมใจ และรับผิดชอบการปฏิบัติงานจนบรรลุความส�าเร็จ 

ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผล ตลอดจนเป็นโครงสร้าง 

ที่ท�าให้เกิดสัมพันธภาพที่ดี และมีผลงานที่มีคุณภาพ  

สอดคล้องกับ เอกชัย ชิณโคตร (2549, หน้า 205)  

โครงสร้างของโรงเรียนคาทอลิกในทศวรรษหน้า ต้องม ี

ลักษณะแบบราบ (flat organization) เน้นการบริหาร 

แบบมีส่วนร่วม มีการกระจายอ�านาจ (decentralization)  

สร้างแรงบนัดาลใจ ระดมความคดิเหน็จากทกุภาคส่วนเข้ามา 

ร่วมในการบริหารทางการศึกษา สอดคล้องกับ Marquardt  

(1996, p. 82) ทีก่�าหนดว่าโครงสร้างองค์กรต้องมกีารยืดหยุน่  

คล่องตัว มีลักษณะแนวราบ มีการกระจายอ�านาจการ 

ปฏบิติังาน มอิีสรภาพ ควรยกเลิกระบบราชการทีย่ดึรปูแบบ 

ระเบียบกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดเกินไป แต่ควรเอื้ออ�านาจและ 

ให้โอกาสเพื่อการแสดงความสามารถของสมาชิก

ด้านวัฒนธรรมองค์กร (organizational culture)  

การศึกษาคาทอลิกมีปรัชญาการศึกษาที่มีพื้นฐานบน 

ความเชื่อทางศาสนาและวัฒนธรรม ค�าสอนทางศาสนา  

รวมทั้งจิตตารมณ์ของคณะนักบวชซึ่งเป็นค่านิยมอันดีงาม 

มาเป็นวฒันธรรมโรงเรยีน การจดัการศกึษาคาทอลกิจงึได้รบั 

การยอมรับจากผู้ปกครองและสังคมมาก แสดงให้เห็นว่า 

วัฒนธรรมการจัดการศึกษาคาทอลิกเป็นการจูงในให ้

สังคมเชื่อถือ และมั่นใจในการส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษา  
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สอดคล้องกับลือชัย จันทร์โป๊ (2546, หน้า 258) ที่อ้างถึง 

งานวิจัยของ Burke-Litwin (1992, p. 128) และ Kaiser  

(2000, p. 195) วัฒนธรรมเป็นตัวแปรเชื่อมระหว่างหน้าที่ 

ที่ได้รับมอบหมายจากผู ้น�ากับยุทธศาสตร์และพันธกิจ  

ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ค�าอธิบายและแนะน�าเพิ่มว่า วัฒนธรรม 

องค์กรภายในโรงเรียนมีลักษณะเป็นแบบเปิด คือ มีความ 

ร่วมมือร่วมใจกันในการท�างาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

รบัฟังแสดงความคิดเหน็ร่วมกนั เข้าใจเป้าหมายขององค์กร 

ที่ตรงกัน ทุ่มเทและเสียสละในการท�างาน อนุรักษ์สืบทอด 

วัฒนธรรมที่ดีต่อกันมา

ด้านภาวะผู้น�า (leadership) ซึ่งลือชัย จันทร์โป๊  

(2546, หน้า 243) ที่เสนอว่าผู้น�าแบบการเปลี่ยนแปลง  

เป็นผู้ต้องการมีความสัมพันธ์กับสมาชิกเพื่อยกระดับความ 

ต้องการให้สูงขึ้นไปสู่ความมีคุณธรรมจริยธรรมกับสมาชิก  

ผู้บริหารจึงต้องใส่ใจกับการตอบสนองความต้องการของ 

ผู้ร่วมงาน ไม่ใช่เพียงแต่ความต้องการพื้นฐาน หรือตาม 

ความยตุธิรรมเท่าน้ัน แต่ต้องตระหนักในหน้าทีเ่ช่นเดียวกบั 

พระคริสตเจ้าที่ท�าหน้าที่ในฐานะนายชุมพาบาลที่เอาใจใส่ 

ฝูงแกะ และรู้จักแกะทุกตัวของตน ในฐานะเป็นผู้รับใช้  

โดยรับใช้ศิษย์ไม่ใช่ศิษย์เป็นผู ้รับใช้ในฐานะอาจารย์ที ่

ส่ังสอนโดยไม่เลือกศิษย์เป ็นแบบอย่างด้วยความรัก  

การรับใช้ และการให้อภัย และในฐานะหมอที่รักษา 

คนเจ็บป่วย คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สอดคล้องกับ 

งานวจิยัของ Marquardt (1996, pp. 106-107) กล่าวไว้ว่า 

บทบาทของผู้น�าสมัยใหม่ที่เอื้ออ�านวยต่อการเรียนรู ้คือ 

เป็นผู้สอน เป็นโค้ช และพี่เลี้ยง เพื่อการสร้างวิสัยทัศน์ 

ร่วมกัน ประสานงานที่หลากหลาย ส่งเสริมความคิด 

สร้างสรรค์ กล้าเสี่ยง และมีแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ 

และปฏิบัติงาน 

ด้านทักษะความช�านาญส่วนบุคคล (personal  

skill) พบว่า องค์กรจะก้าวไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้  

จะต้องเริ่มต้นที่บุคลากรในองค์กรนั้นเป็นอันดับแรก  

กล่าวคือ จะต้องมีความมั่นใจในตัวเอง มุ่งมั่นในหลักการ 

ของเหตุและผล เพื่อผลักดันให้ตนเองพัฒนาเนื้อหา 

ในหน้าที่ความรับผิดชอบและขยายขอบเขตความรู้ออกไป  

ผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่า ทักษะและความช�านาญส่วนบุคคล 

เป็นเรื่องที่ส�าคัญและจ�าเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นทักษะ 

ทางด้านความรู้ ความสามารถ ด้านมนุษยสัมพันธ์ หรือ 

ด้านการจดัการ เพราะในการท�างานนัน้ต้องอาศยัทัง้ 3 สิง่นี้ 

เข้าด้วยกัน 

2.2 กระบวนการบริหาร คือ ด้านการพัฒนา 

กระบวนการบริหารจัดการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

คาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลในประเทศไทย พบว่าด้าน 

ระบบองค์กร (organization system) ต้องมีความ 

หลากหลาย การมีระบบข้อมูลสารสนเทศ การเลือกใช ้

ข้อมูลที่ดี การออกแบบที่เหมาะสมเพื่อช่วยการท�างานใน 

องค์กรที่รวดเร็ว การให้อิสระในการเลือกตัดสินใจและ 

ถ่ายทอดแบ่งปันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ความ 

เคารพในศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ ค�านึงถึงปัจจัยพื้นฐาน  

การให้แรงจงูใจในฐานะเป็นเพือ่นร่วมงาน และการฝึกอบรม 

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของสมาชิก เพื่อให้เกิดการพัฒนา 

ตนเอง ซ่ึงผู้เช่ียวชาญเน้นย�้าว่า สถานศึกษาควรมีระบบท่ี 

ชัดเจน มีโครงสร้างที่เอ้ือต่อการท�างานแบบเครือข่าย  

สอดคล้องกับความรู้ความสามารถของบุคลากร สอดคล้อง 

กบันโยบายของสังฆมณฑล จดัโครงสร้างองค์กรทีส่อดคล้อง 

กับปรัชญาการศึกษาคาทอลิก ยึดหลักพระวรสารให้ความ 

ส�าคัญกับผู ้เรียนเป็นส�าคัญ มีระบบข้อมูลสารสนเทศ  

มีการให้แรงจูงใจแก่บุคลากร

ด ้ า น ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู ้  ( k n ow l e d g e  

management) จากประสบการณ์และความส�านึกว่า 

สถานศึกษาคาทอลิกเป็นสนามแห่งการประกาศข่าวดีเพื่อ 

สร้างอาณาจักรพระเจ้า ประสบการณ์ความรู้ที่ได้มาจากการ 

สะสมเป็นเวลายาวนานจึงต้องเก็บรักษาและหาแนวทาง 

ในการถ่ายทอดแบ่งปันให้ผูอ่ื้น สอดคล้องกบั ฐติิพร ชมภคู�า  

(2548, หน้า 22-28) กล่าวว่า การจัดการความรู้นั้นมีความ 

ซบัซ้อนและไม่ใช่เป็นเพยีงการเกบ็รวบรวมข้อมลูในองค์กร  

สถานศึกษาคาทอลิกจะต้องมีระบบการจัดการความรู้ใน 

องค์กรด้วยการส่งเสริมให้บุคลากรท�า Best Practices  

และจดัโครงการบรูณการ KM (knowledge management)  

รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ซึ่งกันและกัน โดยจัด 
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นิทรรศการผลงานของคร ูตลอดจนเผยแพร่วธิกีารแนวทาง 

การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศให้บุคลากรภายในและภายนอก 

ได้ทราบ

ด ้ านการบริหารจัดการ (adminis trat ive  

management) ถือเป็นหน้าที่ของผู ้บริหารโดยตรง  

ผู้บริหารจะต้องสนับสนุนการเรียนรู้ให้ทั้งจากความส�าเร็จ 

และความผิดพลาด การจูงใจการรับผิดชอบต่อการเรียน  

จัดกิจกรรมเพิ่มประสิทธิผลการปฏิบัติงาน สนับสนุนด้าน 

ทรัพยากรและงบประมาณ สอดคล้องกับ Kotter (1998)  

(อ้างถึงใน Kaiser, 2000, p. 92) ว่า ผู้บริหารมีหน้าที่ 

ด้านการวางแผน การจดัสรรงบประมาณ การก�าหนดพนัธกจิ  

ยทุธศาสตร์ ระบบต่างๆ การตดัสนิเรือ่งโครงสร้างการส่ือสาร  

การเอื้ออ�านาจ และการให้รางวัล รวมทั้งการควบคุมการ 

ปฏิบัติงาน

ด ้ านการมอบอ� านาจแก ่บุ คคล (peop l e  

empowerment) คือ การให้อ�านาจเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงาน 

ได้รับอ�านาจและได้รับโอกาสที่เหมาะสมกับขอบเขตงานที่ 

รับผิดชอบ ท�าให้ผู้ปฏิบัติงานบรรลุถึงพันธกิจ วิสัยทัศน์  

และกลยุทธ์ในการด�าเนินงานขององค์กร ก่อให้เกิดแรง 

จูงใจ รู้สึกมีส่วนร่วมและผูกพันกับความส�าเร็จขององค์กร  

เพิม่ความมัน่ใจในตนเองและในงาน ท�าให้สามารถตดัสนิใจ 

และจดัการกบังานของตนเองได้อย่างส�าเรจ็ลลุ่วง สอดคล้อง 

กับ Bryk,Anthony (สมณกระทรวงเพื่อการศึกษา 

คาทอลิก, 2540, หน้า 78-80) ศึกษาถึงประสิทธิผลพิเศษ 

ของโรงเรียนมัธยมคาทอลิก พบว่าการกระจายอ�านาจของ 

โรงเรียนคาทอลิกไม่ใช่เพราะเป็นทางเลือกที่ท�าให้เกิด 

ประสิทธิภาพมากกว่า แต่เป็นเพราะมันสามารถยืนยันถึง 

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และการเคารพกันและกัน 

ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี (technology  

application) ผู้บริหารและครูมีความเห็นว่าสถานศึกษา 

คาทอลิกก�าลังอยู่ท่ามกลางการพัฒนาที่ไม่สิ้นสุด เพราะ 

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีอยู่ตลอดท�าให้สถานศึกษา 

คาทอลิกต้องปรับตัว เพ่ือน�าเทคโนโลยีมาใช้ให ้เกิด 

ประโยชน์และเหมาะสม สอดคล้องกับ Morton (1991)  

มองเทคโนโลยีสารสนเทศว่าเป็นกลไกส�าคัญที่ท�าให้องค์กร 

สามารถสร้างสรรค์และก�าหนดนิยามสิ่งต่างๆ ขึ้นมาใหม่ได้  

เอกชัย ชิณโคตร (2549, หน้า 247) แสดงทรรศนะว่า  

โรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลในทศวรรษหน้าต้อง 

ถือว่าเทคโนโลยีเป็นของขวัญจากพระเจ้าจึงควรน�ามาใช้ 

ให้เกิดประโยชน์เพื่อเป็นอุปกรณ์ในการพัฒนาผู้เรียนตาม 

บริบทที่เปลี่ยนไป เทคโนโลยีเป็นเพียงเครื่องมือไม่ใช ่

เป้าหมาย โรงเรียนคาทอลิกต้องสร้างภูมิคุ ้มกันให้ท้ัง 

บุคลากรและผู้เรียนมีความตระหนักรู้เท่าทันไม่ตกเป็นทาส 

ของเทคโนโลยี

ด้านการท�างานเป็นทมี (team working) การท�างาน 

เป็นทีมเป็นสิ่งส�าคัญที่จะท�าให้การท�างานประสบความ 

ส�าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

ววิฒัน์ แพร่สริ ิ(2542, หน้า 332) ว่า โรงเรยีนคาทอลกิสงักดั 

สังฆมณฑลให้ความส�าคัญกบัคร ูและบคุลากรทางการศกึษา 

ในฐานะผูร่้วมงาน มใิช่ลกูจ้าง ครคูาทอลกิต้องเป็นแบบอย่าง 

เต็มเปี ่ยมด้วยจิตวิญญาณครู การควบคุมจึงเป็นไปใน 

ลักษณะของการอภิบาลเพื่อนร่วมงานมากกว่าการใช้ 

กฎเกณฑ์ ข้อบังคับมาควบคุม เสนาะ ติเยาว์ (2544, หน้า  

264-265) ยงัได้อธบิายว่าหวัใจของทมีงานทีม่ปีระสิทธภิาพ  

ก็คือ ความไว้วางใจกันระหว่างสมาชิกในทีมงาน ผู้บริหาร 

มส่ีวนส�าคัญในการสร้างบรรยากาศของความไว้วางใจ ในตวั 

ผู้บริหารก็คือ ความเปิดเผย และความซ่ือสัตย์ และความ 

ไว้วางใจในตัวผูบ้รหิารจะมากหรอืน้อยเพยีงใดนัน้จะเหน็ได้ 

จากการทีค่นอืน่ให้การยอมรบั และพร้อมทีจ่ะเปลีย่นแปลง 

หากมีความเหมาะสม

ด้านแรงจูงใจ (motivation) เนื่องจากการบริหาร 

จัดการเป็นเรื่องที่ต้องให้ความส�าคัญแก่บุคลากรทุกหน่วย  

เพือ่การปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ และบรรลุเปา้หมายของ 

โรงเรียน ผู้บริหารต้องให้ความส�าคัญต่อการจูงใจภายใน 

และภายนอกให้มีความสมดุลกัน สอดคล้องกับงานวิจัย 

ของลือชัย จันทร์โป๊ (2546, หน้า 262) สรุปว่าการจูงใจ 

สนบัสนนุการเรยีนรู ้ส่วนการปฏบิตัหิน้าทีข่องผูน้�า มอีทิธพิล 

ต่อการเผยแพร่ความรู้และการจูงใจในการเรียนรู้ งานของ  

Vogt (1995) (อ้างถึงใน Kaiser, 2000, pp. 211-212) ว่า  

การจูงใจมีความส�าคัญต่อการเรียนรู้ในการปฏิบัติงานก่อน  
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โดยการเน้นเรื่องการประสานงานกันระหว่างบุคคลและ 

ความพร้อมเพรียงในด้านวัฒนธรรม โครงสร้างองค์กร  

การติดต่อสื่อสาร และระบบการบริหารบุคคล และการ 

สนับสนุนบรรยากาศในการท�างาน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มี 

อิทธิพลต่อการจูงใจน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงและพัฒนา 

องค์กรต่อไป

ด ้านการประกันคุณภาพภายใน (internal  

asuurance) การจัดการศึกษาคาทอลิกเรามีจุดมุ่งหมายมา 

ตั้งแต่แรกในการจัดการศึกษาซึ่งไปสอดรับกับข้อก�าหนด 

ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับ 

ปรับปรุง 2545) มาตรา 6 เพื่อเป็นสิ่งประกันว่า การจัด 

การศึกษาของโรงเรียนจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาที่ 

ก�าหนดในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  

คือ เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข และมีศักยภาพพร้อม 

ที่จะแข่งขันและร่วมมือสร้างสรรค์ในเวทีโลก นอกจากนี้

ยังสามารถด�ารงชีวิตในฐานะพลเมืองดีของสังคมได้โดย 

กระบวนการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาทีส่อดคล้อง 

กับการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

2.3 ปัจจัยส่งออกของสถานศึกษา คือ การเป็น 

องค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานคาทอลิก  

สังกัดสังฆมณฑลในประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่าด้าน 

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร (creative culture) การศึกษา 

คาทอลิกถือว่าสถานศึกษาเป็นส่วนส�าคัญต่อการเรียนรู้การ 

ฝึกฝนตนเอง การท�ากิจกรรมร่วมกัน และการอยู่ร่วมกัน 

ท�าให้เกิดการพัฒนาตน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกัน 

และกัน โรงเรียนไม่เพียงเป็นสนามแห่งการเรียนรู้เท่านั้น  

แต่ต้องเป็นสนามแห่งคณุธรรม จรยิธรรม ทีใ่ห้ประสบการณ์ 

แห่งความเชื่อศรัทธาคู่ไปกับการพัฒนาร่างการ สติปัญญา  

จิตใจ อารมณ์ สังคม รวมทั้งเป็นวัฒนธรรมแห่งการ 

กล่อมเกลาทางสังคม (socialization) ที่มีการแบ่งปันสิ่งดี 

ซ่ึงกนัและกนั สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานคาทอลกิ ควรเน้นด้าน 

การเทยีบเคยีงสมรรถนะ (benchmarking) ตรงกบัเอกสาร 

สมณกระทรวงการศกึษาคาทอลกิ (2520, ข้อ 16) ว่าโรงเรยีน 

คาทอลิกไม่อาจแยกตัวออกจากสถาบันการศึกษาอื่น  

แต่สัมพันธ์กับการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสังคม  

ให้บริการที่เป็นสาธารณะประโยชน์ เปิดรับทุกคนที่เห็น 

คุณค่าและร่วมมีความเห็นเดียวกันกับโครงการการศึกษา 

ทีม่คุีณภาพ เน้นความร่วมมอืระหว่างโรงเรยีนกบัผูป้กครอง  

ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (2548 อ้างถึงใน เอกชัย  

ชิณโคตร, 2549, หน้า 204) ให้ทรรศนะว่า องค์กรใน 

อนาคตจะอยู่โดดเดี่ยวเป็นไปได้ยาก จะมีความร่วมมือ 

ระหว่างองค์กรมากขึ้น สอดคล้องกับสมาคมสภาการศึกษา 

คาทอลิก (ประเทศไทย) (2538, หน้า 138-154) ในแผน 

แม่บท ได้ก�าหนดแผนการประสานงานด้านการศึกษา เพื่อ 

ให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยการสนับสนุนช่วยเหลือ  

ระหว่างสถาบันการศึกษาคาทอลิกด้วยกันให้เกิดคุณภาพ  

เป็นการระดมทรัพยากรในทุกๆ ด้าน และด�าเนินตาม 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับ 

ปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2545 อีกด้วย

นอกจากนี้สถานศึกษาคาทอลิกยังต้องเน้นด้าน 

การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (team learning) ตามแนวคิด 

ของ Thomas H. Groome (สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิก 

ประเทศไทย, 2543, หน้า 85-86) กล่าวว่า โรงเรียน 

คาทอลิกในฐานะเป็นหมู ่คณะของความเช่ือแบบคริสต์ 

เรียกร้องให้ท�างานแบบหมู่คณะ และต้องเป็นพยานที่มี 

ประสิทธิผลในการอยู ่ร ่วมกันในด้านการบริหารจัดการ  

การก�าหนดระเบยีบข้อบงัคับ การว่าจ้าง นโยบายการส่งเสริม 

ความก้าวหน้า การประเมินผลงาน การปกครองดูแล 

โครงการและกิจกรรมกลุ่ม การประชุม การบริการเสริม 

ความสัมพันธ์ Senge (1990, pp. 233-269) มีแนวคิด 

ว่าการเรียนรู้เป็นยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญขององค์กรแห่งการ 

เรียนรู ้โดยเฉพาะการเรียนรู ้ร่วมกันเป็นทีมจะส่งผลต่อ 

การเรียนรู้ที่กว้างขวางยิ่งขึ้น

ส�าหรบัในด้านการกระจายอ�านาจ (decentalization)  

ควรมีการมอบอ�านาจเพื่อให้ผู ้ปฏิบัติงานสามารถท�างาน 

ในขอบเขตที่รับผิดชอบบรรลุถึงพันธกิจขององค์กร  

ก่อให้เกิดแรงจูงใจ รู้สึกถึงการมีส่วนร่วมและผูกพันกับ 

ความส�าเร็จขององค์กร มีความมั่นใจในการท�างาน สามารถ 

ตัดสินใจและจดัการงานของตนเองได้ส�าเรจ็ลุล่วง สอดคล้อง 

กับ อภิสิทธิ์ กฤษเจริญ (2551, หน้า 265) ได้สรุปงาน 
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วิจัยว่า “โรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลในอนาคต  

ใช้หลักการกระจายอ�านาจในการควบคุมติดตามงานการ 

อบรมศึกษาให้มีคุณภาพตามฝ่าย กลุ่มสาระ เป็นล�าดับขั้น 

อย่างชัดเจน โดยมีพื้นฐานในการเคารพศักดิ์ศรีความเป็น 

มนุษย์ของผู้ร่วมงาน เพราะโรงเรียนคาทอลิกถือว่า ครู  

บุคลากร ผู้เรียนเป็นครอบครัวเดียวกัน ทุกคนมีศักด์ิศรี 

ในความเป็นบุตรพระเจ้าเหมือนกัน 

ในด้านบคุคลมีความเป็นเลศิ (personal mastery)  

ในงานวิจัยของลือชัย จันทร์โป๊ (2546, หน้า 252) ได้เสนอ 

แนวคิดว่า จากลักษณะเฉพาะของผู้บริหาร ต้องมุ่งมั่นให้ 

โรงเรียนมีคุณภาพสูงขึ้น และจ�าเป็นต้องพัฒนาผู ้ช่วย 

ผู้บริหาร ครู และฝ่ายสนับสนุนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ ค้นคว้า 

วิทยาการ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ส่งเสริมให้มีทัศนะศึกษา 

ดูงาน การศึกษาต่อ การเข้ารับการอบรมสัมมนา รวมทั้ง 

การเป็นแบบอย่างของผู้บริหารเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคน 

สร้างความเป็นเลิศแก่ตนเอง และผลงาน สอดคล้องกับ 

แนวคิดของ Senge (1990, p. 3) ว่าบุคคลต้องใฝ่เรียนรู้ 

อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพของตนไปสู่เป้าหมายและ 

เขายังกล่าวว่าผู ้น�าคือนผู ้สนับสนุนและเป็นผู ้มีความ 

เป็นเลิศต่อการเรียนรู้ขององค์กรโดยตรง

ด้านความคิดอย่างเป็นระบบ (system thinking)  

เนือ่งจากการก่อตัง้โรงเรยีนคาทอลกิดัง้เดมิเกดิจากนกับวช 

ชาวต่างชาติที่มีรูปแบบวิธีการคิดและการคิดอย่างเป็น 

ระบบ มีการถ่ายทอดวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี  

แนวคิดของ Morquardt (1996, p. 131) การปฏิบัติงาน 

เพื่อให้ได้มาตรฐานที่ก�าหนดไว้ โดยการใช้มาตรฐาน 

เปรียบเทียบกระบวนการท�างาน วิธีการปฏิบัติงานและ 

ผลงานขององค์การอื่น ซึ่งการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ 

การปฏิบัติงานจ�าเป็นต้องศึกษาการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ

ด้านการปรับเปลี่ยนองค์กร (organizational  

transformation) รูปแบบการบริหารจัดการองค์กรของ 

สถานศึกษาคาทอลิกจะต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง 

สายการบังคับบัญชาที่ ไม ่ซับซ ้อน ส ่งเสริมให ้มีการ 

แลกเปล่ียนและเพิ่มพูดความรู ้ทั้งในสายงานและข้าม 

สายงาน ผลการวิจัยของอภิสิทธิ์ กฤษเจริญ (2551, หน้า  

259) โรงเรียนคาทอลิกจะเป็นผู้น�าในด้านการบริหารแก่ 

โรงเรยีนเอกชนทัว่ไป ผูบ้รหิารต้องเป็นผูม้ใีจกว้าง เป็นผูน้�า 

แบบประชาธปิไตย เป็นผูส้ร้างแรงบนัดาลใจ เป็นแบบอย่าง 

ทีด่แีก่บคุลากร ครเูป็นผูม้คีวามรูใ้นการสอนแบบบรูณาการ  

และเป็นแม่พิมพ์ที่ดีแก่บรรดานักเรียนอันจะเป็นต้นแบบ 

ของคุณธรรม จรยิธรรม เป็นแบบอย่างแห่งความรกัและการ 

รับใช้เอาใจใส่ต่อเด็กและเยาวชนที่ตนเองดูแลรับผิดชอบ

ด้านการมีวิสัยทัศน์(shared vision) เนื่องจาก 

สถานศึกษาคาทอลิกมีการตื่นตัวต ่อระบบการรับรอง 

มาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาที่ก�าหนดให้ทุก 

สถานศึกษาต้องมีการประกันคุณภาพภายในและภายนอก  

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ท�าให้ 

ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ต้องร่วมกันศึกษาสภาพและ 

ปัญหาของโรงเรียนส�ารวจจุดเด่น จุดด้อย โอกาส และ 

อุปสรรคต่อการพัฒนาโรงเรียน จากนั้นร่วมกันท�าแผน 

ยทุธศาสตร์และแผนปฏบิตักิารของโรงเรยีน สภาพดงักล่าว 

ท�าให้บคุลากรมส่ีวนร่วมในการคิด แลกเปล่ียนประสบการณ์ 

และปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน ท�าให้เห็นว่าผู้บริหาร 

และสมาชิกต้องการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนให้มีคุณภาพ โดย 

การน�าระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาใช้ และ 

เตรียมโรงเรียนเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก

ด ้ านการจัดการเทคโนโลยี  ( technology  

management) สอดรับกับผลวิจัยของอภิสิทธิ์ กฤษเจริญ  

(2551, หน้า 229) ว่าภาพอนาคตที่พึงประสงค์ในอนาคต 

โรงเรยีนคาทอลิกจะน�าเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

มาใช้ในการบรหิารจดัการและการจดัการเรยีนการสอน และ 

ยังท�าให้การศึกษาทางไกลแพร่หลายมากขึ้น สอดรับกับ 

แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2545-2559) (2545, หน้า  

85) ให้เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งต้องอาศัยเทคโนโลย ี

เป็นปัจจัยส�าคัญ สมณกระทรวงเพื่อการศึกษาคาทอลิก  

(2532, ข้อ 8) ได้อธิบายว่า โรงเรียนคาทอลิกใช้วิทยาการ 

และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นเครื่องมือทางการศึกษาอย่าง 

เหมาะสมให้เกิดประโยชน์เพื่อรับใช้ชีวิตมนุษย์และสังคม 

ด้านรปูแบบวธิคิีด (mental models) งานวจิยัของ 

ลือชัย จันทร์โป๊ (2546) ได้อธิบายเรื่องนี้ไว้ว่า เนื่องจาก 
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ในปัจจุบันภาวะผันผวนของเศรษฐกิจก่อปัญหาต่อการ 

ด�าเนินงานของโรงเรียนเอกชนทั่วๆ ไปรวมทั้งโรงเรียน 

คาทอลิกด้วย จึงเกิดผลกระทบตามมาจนท�าให้การบริหาร 

จัดการภายในต้องมีการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการให้ 

เหมาะสมกับสถานการณ์จริงโดยผู้บริหารและครูยอมรับ 

การเปลีย่นแปลงได้งานและรวดเรว็ เพราะรปูแบบวธิกีารคิด 

เก่าๆ ไม่เป็นเครื่องประกันความส�าเร็จในปัจจุบันได้แล้ว  

ต้องปรับเปล่ียน พัฒนารูปแบบวิธีคิดให้เกิดการสร้างสรรค์ 

งานใหม่ มียุทธศาสตร์ใหม่ เพื่อน�ามาปฏิบัติงานให้เกิด 

ประสิทธิภาพ

2.4 ด้านสภาพแวดล้อมของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

คาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลในประเทศไทย ด้านบรรยากาศ 

ในการท�างาน (circumstance) บรรยากาศองค์กรเป็นความ 

เข้าใจหรือการรับรู ้ของสมาชิกในองค์กร ที่มีต่อสภาพ 

แวดล้อมของการปฏิบัติงาน ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม  

ซึ่งจะเป็นแรงกดดันส�าคัญที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของ 

บคุคล และทกุสิง่ทกุอย่างในองค์กร และมลีกัษณะเฉพาะตัว  

หรือเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละองค์กร สอดคล้องกับ  

Cherrington (1994, pp. 469-470) ได้กล่าวเพิ่มว่า  

บรรยากาศองค์กรเป็นคุณลักษณะหรือความเชื่อที่แบ่งแยก 

องค์กรหนึ่งจากอีกองค์กรหนึ่ง คล้ายกับค�าว่า บุคลิกภาพ 

ข้อเสนอแนะ

1. สภาการศึกษาคาทอลิก (ประเทศไทย) และ 

สังฆมณฑลในประเทศไทยแต่ละแห่งความส่งเสริมและ 

สนับสนุนให้สถานศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย ศึกษาหา 

แนวทางในการพัฒนาองค์ประกอบด้านต่างๆ ของสถาน 

ศกึษาท่ีเกีย่วกบั อตัลกัษณ์ เป้าหมาย โครงสร้าง วฒันธรรม  

ภาวะผู้น�า และทักษาความช�านาญของบุคคล เพื่อท�าให้ 

แนวทางและจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาคาทอลิกม ี

ความชดัเจน ไม่ผดิไปจากเป้าหมายทีพ่ระศาสนจกัรมุง่หวงั

2. สภาการศึกษาคาทอลิก (ประเทศไทย) และ 

สังฆมณฑลในประเทศไทยแต่ละแห่งความส่งเสริมและ 

สนับสนุนให้สถานศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย ร่วมกัน 

พฒันากระบวนการบรหิารจดัการด้านต่างๆ ของสถานศึกษา  

เป็นต้นเรื่องที่เกี่ยวกับระบบองค์กร การจัดการความรู้ของ 

สถานศึกษา การบริหารจัดการ การมอบอ�านาจแก่บุคคล  

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี วิธีการท�างานเป็นทีม การสร้าง 

แรงจูงใจ เพื่อให้การศึกษาเป็นไปตามปรัชญาการศึกษา 

และก้าวทันกับการเปล่ียนแปลงของโลกปัจจุบัน

3. สถานศึกษาคาทอลิกสนับสนุนให้มีการจัดท�า 

มาตรฐานของสถานศึกษา มีตัวบ่งชี้ในด้านต่างๆ เพื่อให้ 

สถาบันการศึกษาคาทอลิกจะได้มีตัววัดที่เป็นมาตรฐาน 

แบบเดียวกันควบคู่กับมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ  

เป็นต้น ด้านผู้บริหาร ด้านการบริหารจัดการ ด้านผู้เรียน  

ด้านครู/บุคลากร ด้านคุณธรรม จริยธรรม ฯลฯ

4. ควรจัดงบประมาณเพื่อทรัพยากรการศึกษา 

อย่างเพยีงพอและทนัสมยั การให้เวลาแก่คนอืน่ การเรยีนรู้ 

อย่างชัดเจน และควรค�านึงถึงสภาพแวดล้อมของสถาน 

ศึกษา ไม่ควรให้แตกต่างจากสภาพแวดล้อมที่บ้านของ 

นักเรียนจนเกินไป

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยคร้ังต่อไป

1. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับด ้าน 

พฤติกรรมบุคคลในองค์กร ด้านกระบวนการบริหารองค์กร  

ด้านลักษณะการเป็นองค์กรและสภาพแวดล้อมในองค์กร  

โดยใช้เทคนิควิจัยที่หลากหลาย เช่น การวิจัยเชิงคุณภาพ  

การวิจัยแบบผสมผสาน การวิจัยอนาคต

2. ควรท�าการศึกษาวิจัยรูปแบบการพัฒนาของ 

สถานศึกษาคาทอลิกในลักษณะอ่ืนอีก เพราะยังมีรูปแบบ 

การจัดการศึกษาคาทอลิกในหลายลักษณะ

3. ควรท�าการศึกษาวิจัยระบบการจัดการศึกษา 

ตามรูปแบบอ่ืนในระบบการศึกษาของคาทอลิก เช่น แบบ 

เยซูอิต แบบซาเลเซียน หรือแบบคณะภคินีอัสสัมชัญ  

ให้เข้าใจว่าแต่ละแบบมีจุดเด่นอะไร จะได้น�ามาบูรณาการ 

และพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตให้ดีต่อไป



65

เอกสารอ้างอิง

ฐิติพร ชมภูค�า. (2548). การบริหารเพ่ือจัดการความรู้. จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์, 103 (มกราคม-มีนาคม 2547), 21-29.

นงลักษณ์ วิรัชชัย. (2542). ความสัมพันธุ์โครงสร้างเชิงเส้น (LISREL) สถิติวิเคราะห์ส�าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 

 และพฤติกรรมศาสตร์ (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

รุ่ง แก้วแดง. (2544). การศึกษาคาทอลิกในประเทศไทยข้อเสนอด้วยความตั้งใจและเจตนาดีอย่างยิ่งต่อการศึกษา 

 คาทอลกิ, 59-67. ในคณะกรรมการฝ่ายอภบิาล. คู่มอืงาน อภบิาลในโรงเรยีนสภาการศึกษาคาทอลกิ (ประเทศไทย)  

 ปี 2544. กรุงเทพฯ: สภาการศึกษาคาทอลิก (ประเทศไทย).

ลือชัย จันทร์โป๊. (2546). รูปแบบการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนอาชีวศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย.  

 วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารอาชีวศึกษา, สถาบันเทคโนโลยี 

 พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

วิวัฒน์ แพร่สิริ. (2542). วิวัฒนาการและอนาคตภาพของการศึกษาคาทอลิกกับการพัฒนาสังคมไทย. วิทยานิพนธ ์

 ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาพัฒนศึกษา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สมณกระทรวงเพื่อการศึกษาคาทอลิก. (2532). มิติด้านศาสนาของการศึกษาในโรงเรียนคาทอลิก:แนวทางเพ่ือการ 

 พิจารณาใคร่ครวญ และการฟื้นฟูขึ้นใหม่ (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์อัสสัมชัญ

สมณกระทรวงเพื่อการศึกษาคาทอลิก. (2538).โรงเรียนคาทอลิก. นครปฐม: วิทยาลัยแสงธรรม.

สภาการศึกษาคาทอลิก (ประเทศไทย). (2545). การศึกษาคาทอลิกรับใช้ประเทศชาติเป็นเวลา 336 ปี. การศึกษา 

 คาทอลิกในประเทศไทย 33, 58-65

สภาพระสังฆราชคาทอลิก ประเทศไทย. (2543). แผนแม่บททิศทางงานอภิบาลคริสตศักราช 2000. กรุงเทพฯ:  

 ส�านักงานสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย.

สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิก(ประเทศไทย). (2544). ปัจจุบันและอนาคตของการศึกษาคาทอลิก ในการศึกษาคาทอลิก 

 ในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: จูนพับลิชชิ่ง.

เสนาะ ติเยาว์. (2544). หลักการบริหาร. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อภิสิทธิ์ กฤษเจริญ. (2551). การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนเอกชนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลในทศวรรษหน้า.  

 วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต, สาขาบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยบูรพา.

เอกชัย ชิณโคตร. (2549). วัฒนธรรมองค์การของโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลในทศวรรษหน้า. วิทยานิพนธ์ 

 ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต, สาขาบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยบูรพา.

Cherrington, D. J. 1994. Organizational behavior: The management of individual and organization  

 performance (2nd ed.). U.S.A: Allyn and Bacon.

Kaiser, S. M. (2000). Mapping the learning organization: Exploring a model of organizational  

 learning. Dissertation for the Degree of Doctor of Philosophy of the Louisiana State University.

Krejcie, R.V., & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational 

 and Psychological Measurement, 30(3), 607-610.

Marquardt, M. J. (1996). Building the learning organization. New York: McGraw-Hill.



66

Marquardt, M. J. (1999). The global advantage: How world-class organizations improve  

 performance through globalization. Huston, TX: Gulf Publishing. 

Morton, M. (1991). The corporation of the 1990’s. New York: Oxford University Press.

Senge, P. M. (1990). The fifth discipline: The art and practice of the learning organization. New York:  

 Currency Doubleday.



วิระศักด์ิ ฮาดดา1

ผลสัมฤทธ์ิการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
ขององค์การบริหารส่วนต�าบล ในเขตจังหวัดภาคกลาง*

The Achievement of Participative Administration of Sub-district 
Administrative Organizations in the Central Region

67

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์การมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนต�าบล (2) การมีส่วนร่วม 

ของประชาชนตามหลักการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต�าบล ในเขตจังหวัดภาคกลาง (3)  

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมกับดัชนีชี้วัด (4) ปัจจัยการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมที่ 

มีผลต่อผลการด�าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต�าบล ในเขตจังหวัดภาคกลาง และ (5) เพื่อเสนอรูปแบบผลสัมฤทธิ์ 

การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนต�าบล ในเขตจังหวัดภาคกลาง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ  

ประชาชนที่อาศัยในพ้ืนที่เขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตจังหวัดภาคกลาง ในปีการศึกษา 2552 จาก 

องค์การบริหารส่วนต�าบล 333 แห่ง จ�านวน 497 ตัวอย่าง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ สถิติท่ีใช ้

ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ สมการถดถอยพหุคูณแบบ 

ข้ันตอน ผลการวิจัยพบว่า (1) ผลสัมฤทธิ์การบริหารราชการ การมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักการบริหารราชการ 

แบบมีส่วนร่วมในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต�าบล ในเขตจังหวัดภาคกลาง ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนความ 

สัมพันธ์ระหว่างดัชนีชี้วัดกับปัจจัยการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 5 ประการ พบว่า ดัชนีชี้วัดที่มีความสัมพันธ์มาก 

ของแต่ละปัจจัยตามล�าดับดังนี้ ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารการด�าเนินงานของ อบต. ผ่านส่ือต่างๆ มีการแสดง 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา/ความต้องการผ่านช่องทางต่างๆ ที่ อบต.จัดข้ึน มีส่วนร่วมจัดท�าแผนด�าเนินการของ อบต.  

ร่วมเป็นตัวแทนภาคประชาชนในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต�าบล และติดตาม ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของ 

องค์การบริหารส่วนต�าบล (4) ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพล คือ การมีที่ปรึกษามาจากภาคประชาชน และรูปแบบที่น�าเสนอ  

มีความเหมาะสมต่อการด�าเนินงานการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตพื้นที่ภาคกลาง

ค�ำส�ำคัญ: การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม, องค์การบริหารส่วนต�าบล 

1นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
*เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษา 2553

 อาจารย์ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ พรชัย เทพปัญญา
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ควำมน�ำ

อ�านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต�าบล ตาม 

พระราชบัญญัติสภาต�าบลและองค์การบริหารส่วนต�าบล  

พ.ศ. 2537 และตามพระราชบัญญัติก�าหนดแผนและ 

ขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2542 และรวบรวมกฎหมายอื่นของ อบต. ได้ดังนี้

1. ด้านการพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการ 

2. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

3. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

4. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

Abstract

This study aimed to investigate in four areas: the achievement, the participation of public,  

the relationship the participation of public in the sub-district, the relationship between participative  

administration factors and indicators, factors of participative administration of sub-district, and  

to propose the model of achievement of participative administration of sub-district in the central  

region. The sample groups used in this study were 497 people who live in 333 sub-districts in 2009.  

Questionnaires were used to collect data. Statistics used were average, standard deviation, correlation  

coefficient and multiple regression.

The findings show as follows (1) the achievement of participative administration In general, and  

the participation of public in the sub-district administrative organizations, are at medium level; The  

indicators and the 5 administrative factors showed strong relationships with high level respectively, starting  

from: acknowledging the public of the information on the completed projects through different media,  

allowing public voicing their opinions, participating in the planning process, acting as representatives  

in the Sub-district Administrative Council, and enabling the checkup on the sub-district operation  

by the public; 5 Factors influencing the performance of sub-districts are respectively as follows, the  

consultation of the public sector, followed by the explicit disclosure of information to the public,  

listening to public opinion, bringing public opinion into administration and the monitoring process/ 

mechanisms by the public sector; The proposed model is suitable for the achievement of participative  

administration of sub-district administrative organizations in the central region.

Keywords: Participantive Administration, Sub-district Administrative Organizations 

5. ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ 

ธรรมชาติ 

6. ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

7. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษา 

ความสงบเรียบร้อย

ภารกิจทั้ง 7 ด้าน ดังกล่าว เป็นอ�านาจหน้าที่ท่ี 

ส�าคัญขององค์การบริหารส่วนต�าบลที่จะต้องด�าเนินการ 

วางแผน และก�าหนดกิจกรรม/ โครงการตามภารกิจด้าน 

ต่างๆ ขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนใน 

ท้องถิ่นให้มากที่สุด
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สถานการณ์ของการพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบัน 

และอนาคต จะขึ้นอยู่กับการด�าเนินนโยบายขององค์การ 

บริหารส่วนต�าบล ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชน 

มากที่สุด ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต�าบลจะประสบความ 

ส�าเร็จและมีผลสัมฤทธิ์ได้นั้น ต้องยอมรับความคิดเห็น 

ของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง โดยค�านึงถึงความ 

ต้องการของประชาชนในพื้นที่ และจะต้องพร้อมรับความ 

เปลีย่นแปลงตลอดเวลาจากสภาวะเศรษฐกจิทีเ่ปล่ียนแปลง 

เป็นผลให้ความต้องการของประชาชนในพืน้ทีเ่ปลีย่นแปลงได้  

หากองค์การบริหารส่วนต�าบลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได ้

ทันก็จะประสบปัญหาข้อร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่  

อีกท้ังก่อให้เกิดปัญหาในสังคมเพราะประชาชนในท้องถิ่น 

จะด�าเนินการแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง ท�าให้เกิดปัญหา 

การแย่งทรัพยากรที่ไม่พอเพียงในท้องถิ่นนั้น 

ดังน้ันควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา 

ท้องถิ่นของตัวเองโดย รับฟังความคิดเห็น ตั้งเป็นกลุ่ม 

ที่ปรึกษา และเปิดเผยข้อมูลอีกทั้งติดตามตรวจสอบโดย 

ประชาชนในท้องถิน่เอง ทัง้น้ี องค์การบรหิารส่วนต�าบลต้อง 

ด�าเนินการสนับสนุนในการด�าเนินงานและจัดตั้งโครงการ 

ในการพัฒนาตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต�าบลทั้ง  

7 ด้านโดยอาศัยหลักการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมใน 

ระดับสากล 5 ขั้นตอน ได้แก่ (ส�านักงานคณะกรรมการ 

พัฒนาระบบราชการ, 2551, หน้า 36) ขั้นตอนที่ 1  

ส่วนราชการมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่าง 

โปร่งใส ขั้นตอนที่ 2 ส่วนราชการมีระบบการรับฟังความ  

คิดเห็นของประชาชน ขั้นตอนที่ 3 ส่วนราชการมีการน�า 

ความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน  

ข้ันตอนที่ 4 ส่วนราชการมีที่ปรึกษามาจากภาคประชาชน  

ข้ันตอนท่ี 5 ส่วนราชการมีกระบวนการ/กลไกการติดตาม 

ตรวจสอบโดยภาคประชาชน

แต่ในปัจจุบันสภาพความเป็นจริงไม่ได้เป็นไป 

อย่างที่คาดหวัง สถาบันวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ได้ศึกษาสภาพปัญหาของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  

พบว่าสภาพการณ์ด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน โดยมากเป็นการ 

มีส่วนร่วมแบบการรับทราบการด�าเนินการขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้น นับว่าเป็นการมีส่วนร่วม 

ในระดับที่ต�่าเกือบจะที่สุด ซึ่งการมีส่วนร่วมที่แท้จริงนั้น 

ประชาชนต้องมีความสมัครใจและมีส ่วนในการร ่วม 

รับผิดชอบในการร่วมรับผิดชอบในการตัดสินใจตั้งแต ่

การร่วมกระบวนการวางแผน ร่วมการด�าเนินกิจกรรม ร่วม 

ใช้ประโยชน์จากกิจกรรม และร่วมได้รับประโยชน์จาก 

กจิกรรม ซึง่รปูแบบการมส่ีวนร่วมในปัจจบุนัยงัไม่ก่อให้เกดิ 

การมีส่วนร่วมที่แท้จริงในฐานะพลเมือง (citizenship)  

(สถาบนัวจิยัและให้ค�าปรกึษาแห่งมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์,  

2552, หน้า 124-125) 

ดังนั้นเพื่อให้ทราบผลสัมฤทธิ์ของการด�าเนิน 

กจิกรรม/ โครงการ ทีอ่งค์การบรหิารส่วนต�าบลจดัข้ึน จะต้อง 

อาศัยการประเมินโดยตรงจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่ม 

ต่างๆ (stakeholders) โดยการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ 

ประชาชน เพราะประชาชนเป็นผู้ที่รับผลกระทบตัวชี้วัด 

อีกประการหนึ่งที่บ่งบอกถึงความสัมฤทธิ์ผลของกิจกรรม/ 

โครงการตามแผนด�าเนินงานที่องค์การบริหารส่วนต�าบล 

ได้ก�าหนดและด�าเนินการได้อย่างชัดเจน 

ในการปฏบิตัริาชการขององค์การบรหิารส่วนต�าบล  

มีกฎระเบียบของระบบราชการที่ได้สร้างวัฒนธรรมหรือ 

กรอบแนวความคิดในการปฏิบัติราชการของแต่ละองค์การ 

บริหารส่วนต�าบล รวมทั้งก�าหนดวิธีการในการท�างานท่ี 

ไม่เอ้ือต่อการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามส่ีวนร่วมในการ 

บรหิารราชการ ด้วยเหตุดงักล่าวผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศึกษาถงึ  

ผลสัมฤทธิ์การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมขององค์การ 

บริหารส่วนต�าบล เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาองค์การปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 

อย่างจรงิจงัและเพือ่ประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จรงิ

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์การบริหารราชการแบบ 

มีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนต�าบล ในเขตจังหวัด 

ภาคกลาง

2. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนตาม 
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หลักการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมในพ้ืนที่องค์การ 

บริหารส่วนต�าบล ในเขตจังหวัดภาคกลาง

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการ 

บริหารราชการแบบมีส่วนร่วมกับดัชนีชี้วัด

4. เพื่อศึกษาปัจจัยการบริหารราชการแบบมี 

ส่วนร่วมที่มีผลต่อผลการด�าเนินงานขององค์การบริหาร 

ส่วนต�าบล ในเขตจังหวัดภาคกลาง

5. เพื่อศึกษารูปแบบผลสัมฤทธิ์การบริหาร 

ราชการแบบมส่ีวนร่วมขององค์การบรหิารส่วนต�าบล ในเขต 

จังหวัดภาคกลาง

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

การศึกษาเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์การบริหารราชการ 

แบบมส่ีวนร่วมขององค์การบรหิารส่วนต�าบล ในเขตจงัหวดั 

ภาคกลาง ผู้วิจัยได้น�ามาวิเคราะห์และก�าหนดกรอบในการ 

ศึกษาดังปรากฏตามแผนภาพดังนี้

ผลสัมฤทธิ์ของผลกำร
ด�ำเนินงำนของ อบต.

1. ด้านการพัฒนาองค์กร
และการบริหารจัดการ

2. ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน

3. ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต

4. ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว

5. ด้านการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมและการ
อนุรักษ์ธรรมชาติ

6. ด้านการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณี
และภมิูปัญญาท้องถิน่

7. ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชนสังคมและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย

กำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนตำมกำร
บริหำรรำชกำรแบบ 

มีส่วนร่วม
1. การเปิดเผยข้อมูล

ข่าวสารแก่ ประชาชน 
อย่างโปร่งใส 

2. การรบัฟังความคดิเหน็
ของประชาชน

3. การน�าความคิดเห็น
ของประชาชนไป
ประกอบการบริหาร
งาน

4. การมีที่ปรึกษามาจาก
ภาคประชาชน 

5. การมีกระบวนการ/
กลไกการติดตาม
ตรวจสอบโดยภาค 
ประชาชน

ผลสัมฤทธิ์กำรบริหำรรำชกำรแบบมีส่วนร่วม
ขององค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล

ในเขตจังหวัดภำคกลำง

แนวคิดผลสัมฤทธิ์ของกำรด�ำเนินงำนขององค์กำร 

บริหำรส่วนต�ำบล

ผลสัมฤทธิ์ของการด�าเนินงานขององค์การบริหาร 

ส่วนต�าบล หมายถึง การบรรลุเป้าหมายจากโครงการของ 

องค์การบรหิารส่วนต�าบลทีไ่ด้ด�าเนนิการท�าในปีงบประมาณ  

2552 ตามอ�านาจหน้าที่ที่กฎหมายก�าหนดทั้ง 7 ด้าน ได้แก่  

(1) ด้านการพัฒนาองค์กร การบริหารจัดการ (2) ด้านการ 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (3) ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต (4)  

ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว (5) ด้านการ 

พัฒนาส่ิงแวดล้อมและอนุรักษ์ธรรมชาติ (6) ด้านอนุรักษ์ 

วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น และ (7)  

ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบ 

เรียบร้อย

กำรมีส่วนร่วมของประชำชนตำมกำรบริหำร

รำชกำรแบบบมีส่วนร่วม

ปัจจัยการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม หมายถึง  

กระบวนการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต�าบล  

เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชนมี 5 ขั้นตอน ได้แก่  

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างโปร่งใส  

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การน�าความคิดเห็น 

ของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน การมีที่ปรึกษา 

มาจากภาคประชาชน และมีกระบวนการ/กลไกการติดตาม 

ตรวจสอบโดยภาคประชาชน (ส�านักงานคณะกรรมการ 

พัฒนาระบบราชการ, 2551, หน้า 36)

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ เป ็นการวิจัยเชิงส�ารวจแบบวัด 

ครั้งเดียว เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่ม 

ตัวอย่างองค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตภาคกลาง ใช้สูตร  

ของ Yamane’s เพือ่ให้ได้จ�านวนกลุม่ตวัอย่าง อบต.ในเขต 

ภาคกลาง จ�านวน 1,493 แห่ง จ�านวนประชาชนที่อาศัยอยู ่

ในพื้นที่ทั้งหมด 13,926,623 คน ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัย 

จะสุ ่มวิจัยและเก็บข้อมูลจากองค์การบริหารส่วนต�าบล 

ในเขตภาคกลาง จ�านวน 333 แห่ง โดยสอบถามจาก 
ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต�าบล แห่งละ 2 ชุด  

เป็น จ�านวนทั้งหมด 666 คน

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย 

ครัง้นี ้คอื แบบสอบถาม ทีส่ร้างขึน้โดยประยกุต์ จากแนวคิด  

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและการสัมภาษณ์เพิ่มเติมผู้ที่เกี่ยวข้อง  

น�าแบบสอบถามที่สร ้างขึ้นไปทดสอบความแม่นตรง  

(validity) จากผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่านได้ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.81  

และทดสอบความเชื่อมั่น (reliability) โดยผลของการ 

ทดสอบความเชื่อมั่น (Cronbach’s Alpha) เท่ากับ .986  

เนื้อหาของแบบสอบถามมี 3 ส่วนคือ 

ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามปัจจัยภูมิหลังของ 

ผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ, อายุ, ระดับ 

การศกึษา, อาชีพ, รายได้ต่อเดอืน และระยะเวลาทีอ่ยูอ่าศัย 

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผล 

ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ 

ของผลการด�าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต�าบล

กำรวิเครำะห์ข้อมูล

การวิจัยครั้งน้ีวิเคราะห์ข ้อมูลโดยใช้สถิติเชิง 

พรรณนาบรรยายลักษณะข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง โดยการ 

แจกแจงความถี ่ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ค่าสูงสุดและค่าต�่าสุด ใช้สถิติการทดสอบค่าเฉลี่ยของ 

ประชากรกลุ่มเดียวเพื่อทดสอบสมมติฐานตัวเลขค่าเฉล่ีย 

ระดับคะแนนของตัวแปร และใช้สถิติวิเคราะห์การถดถอย 

พหุคูณแบบขั้นตอนเพ่ือทดสอบสมมติฐาน วิเคราะห์ความ 

สัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระหลาย ตัวกับตัวแปรตาม

ผลกำรวิจัย

ผลการวจิยัสรปุตามวตัถปุระสงค์ พบว่า ผลสมัฤทธิ์ 

การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วน

ต�าบล ในเขตจังหวัดภาคกลาง ในภาพรวมอยู่ในระดับ 

ปานกลาง ( x  = 2.83) หรือ 56.6 % และพบว่า 

องค์ประกอบของ ผลสัมฤทธิ์ของการด�าเนินงานของ 

องค์การบรหิารส่วนต�าบลในพืน้ทีเ่ขตจงัหวดัภาคกลาง ดงันี้ 

1. ด้านการพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการ  

กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า ผลสัมฤทธิ์ของการด�าเนินงานของ 

องค์การบริหารส่วนต�าบลในด้านการพัฒนาองค์กรและ 

การบริหารจัดการ มีระดับผลสัมฤทธิ์ของการด�าเนินงาน 

ในระดับปานกลาง ( x  = 2.77) หรือ 55.4%

2. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน กลุ่มตัวอย่าง 

เห็นว่า ผลสัมฤทธิ์ของการด�าเนินงานขององค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมีระดับ 

ผลสัมฤทธิ์ของการด�าเนินงานในระดับปานกลาง ( x  =  

2.73) หรือ 54.6%

3. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต กลุ ่มตัวอย่าง 

เห็นว่า ผลสัมฤทธิ์ของการด�าเนินงานขององค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตมีระดับผลสัมฤทธิ์ 

ของการด�าเนินงานในระดับปานกลาง ( x  =2.78) หรือ  

55.6%

4. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว  

กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า ผลสัมฤทธิ์ของการด�าเนินงานของ 

องค์การบริหารส่วนต�าบลในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและ 

การท่องเทีย่วมรีะดับผลสมัฤทธิข์องการด�าเนนิงานในระดบั 

ปานกลาง ( x  = 2.72) หรือ 54.4%

5. ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ 

ธรรมชาติ กลุ่มตัวอย่างเหน็ว่า ผลสัมฤทธิข์องการด�าเนนิงาน 

ขององค์การบรหิารส่วนต�าบลในด้านการพฒันาสิง่แวดล้อม 

และการอนุรักษ์ธรรมชาติมีระดับผลสัมฤทธิ์ของการ 

ด�าเนินงานในระดับปานกลาง ( x  = 2.75) หรือ 55.0%

6. ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า ผลสัมฤทธิ์ของ 

การด�าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลในด้านการ 

อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีระดับ 

ผลสัมฤทธิ์ของการด�าเนินงานในระดับปานกลาง ( x  =  

2.88) หรือ 57.6%

7. ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษา 

ความสงบเรียบร้อย กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า ผลสัมฤทธิ์ของ 
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การด�าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลในด้านการ 

อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีระดับ 

ผลสัมฤทธิ์ของการด�าเนินงานในระดับน้อย ( x  = 2.60)  

หรือ 56.6%

จากการศึกษา พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน 

ในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต�าบล ในเขตจังหวัดภาคกลาง  

ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x  = 2.71 ) หรือ 54.2%  

และพบว่าปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักการ 

บริหารราชการแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่องค์การบริหารส่วน 

ต�าบล ในเขตจังหวัดภาคกลาง ดังนี้ 

1. ด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 

อย่างโปร่งใส กลุ ่มตัวอย่างเห็นว่า การบริหารราชการ 

แบบมีส่วนร่วมโดยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 

อย่างโปร่งใสมีระดับการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับปานกลาง  

( x  = 2.64) หรือ 52.8%

2. ด้านการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  

กลุ ่มตัวอย่างเห็นว่าการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 

โดยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน มีระดับการม ี

ส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง ( x  = 2.65) หรือ 53.0%

3. ด้านการน�าความคิดเห็นของประชาชนไป 

ประกอบการบริหารงาน กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าการบริหาร 

ราชการแบบมีส ่วนร ่วมโดยการน�าความคิดเห็นของ 

ประชาชนไปประกอบการบริหารงาน มีระดับการมีส่วนร่วม  

อยู่ในระดับปานกลาง ( x  = 2.93) หรือ 58.6%

4. ด้านการมีที่ปรึกษามาจากภาคประชาชน  

การด�าเนนิงานบรหิารจดัการ กลุม่ตวัอย่างเหน็ว่าการบรหิาร 

ราชการแบบมีส่วนร่วมโดยมีที่ปรึกษามาจากภาคประชาชน  

มีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง ( x  = 2.69)  

หรือ 53.8%

5. ด้านการมีกระบวนการ/กลไกการติดตาม 

ตรวจสอบโดยภาคประชาชน กลุม่ตวัอย่างเหน็ว่าการบรหิาร 

ราชการแบบมีส ่วนร ่วมโดยการมีกระบวนการ/กลไก 

การติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน มีระดับการม ี

ส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง ( x  = 2.65) หรือ 53.0%

จากการศึกษา พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย 

การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมกับดัชนีชี้วัด โดยแยก 

ปัจจัยที่มีผล จ�านวน 5 ปัจจัย 

ผลการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ของปัจจัยการ 

บริหารราชการแบบมีส่วนร่วมกับดัชนีชี้วัด มีดังนี้

1. ปัจจัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 

กบัดชันชีีว้ดั พบว่าอนัดบัแรกคอืท่านได้รบัทราบข้อสรปุผล 

การด�าเนนิงานกจิกรรม/ โครงการต่างๆ หลังด�าเนนิโครงการ 

เสร็จส้ิน มีค่าความสัมพันธ์ .885 อันดับ 2 ท่านเข้าถึง 

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนพัฒนาต�าบล และแผนปฏิบัติงานของ  

อบต. ได้อย่างชัดเจน และรวดเร็ว มีค่าความสัมพันธ์ .861  

และอันดับสุดท้ายคือท่านรบัทราบข้อมลูเกีย่วกบั การจดัซือ้/ 

จัดจ้าง ในการด�าเนินการโครงการต่างๆ ในพื้นที่จากการ 

ประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต�าบล มีค่าความ 

สัมพันธ์ .792

2. ปัจจัยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

กับดัชนีชี้วัด พบว่า อันดับแรกคือ ท่านได้ร้องเรียนหรือ 

แสดงความคิดเห็นโดยตรงผ่านทาง สมาชิก อบต.หรือ 

ผู้น�าชุมชน มีค่าความสัมพันธ์ .891 

อันดับ 2 ท่านเคยร่วมแสดงข้อเสนอแนะในการ 

ประชาพิจารณ์โครงการเร่งด่วนของ อบต. มีค่าความ 

สัมพันธ์ .885 และอันดับสุดท้าย คือ ท่านเคยร้องเรียน 

หรอืแสดงความคดิเหน็ผ่านทางเวบ็ไซด์ขององค์การบรหิาร 

ส่วนต�าบลมีค่าความสัมพันธ์ .767

3. ปัจจัยการน�าความคิดเห็นของประชาชนไป 

ประกอบการบริหารงานกับดัชนีชี้วัด พบว่า อันดับแรกคือ  

ท่านคิดว่าโครงการเร่งด่วนที่ อบต.ด�าเนินการน�ามาจาก 

ข้อร้องเรียนของประชาชน มีค่าความสัมพันธ์ .935  

อันดับ 2 ท่านคิดว่ากิจกรรม/ โครงการในปีงบประมาณ  

2552 มาจากการประชุมประชาคมต�าบลและหมู ่บ้าน  

มีค่าความสัมพันธ์ .931

4. ปัจจัยการมีที่ปรึกษามาจากภาคประชาชนกับ 

ดัชนีชี้วัด พบว่า อันดับแรกคือ ท่านมีส่วนร่วมในการ 

ประชุมเพื่อลงมติการพัฒนาท้องถิ่น มีค่าความสัมพันธ์  

.922 อันดับ 2 ท่านมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ จัดหา 
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วัสดุสิ่งของในการพัฒนาท้องถิ่นมีความสัมพันธ์ มีค่า 

ความสัมพันธ์ .914 และอันดับสุดท้ายคือ ท่านมีส่วนร่วม 

ในการบริจาคเงินส�าหรับใช้พัฒนาท้องถิ่น มีค่าความ 

สัมพันธ์ .884

5. ปัจจัยการมีกระบวนการ/กลไกการติดตาม 

ตรวจสอบโดยภาคประชาชนกับดัชนีชี้วัด

พบว่า ท่านมีส่วนร่วมในการควบคมุการด�าเนนิงาน 

ตามโครงการแผนงานพฒันาท้องถิน่ในปีงบประมาณ 2552  

มีค่าความสัมพันธ์ .913 อันดับ 2 ท่านมีส่วนร่วมในการ 

ติดตามผลการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในการ 

พัฒนาท้องถิ่น มีค่าความสัมพันธ์ .910 และอันดับสุดท้าย 

คอื ท่านมส่ีวนร่วมในการตดิตามการใช้จ่ายงบประมาณของ  

อบต. ในการพัฒนาท้องถิ่น มีค่าความสัมพันธ์ .855

ผลจากการศึกษาพบว่า ปัจจัยการบริหารราชการ 

แบบมีส่วนร่วมที่มีผลต่อผลการด�าเนินงานขององค์การ 

บรหิารส่วนต�าบลในเขตจงัหวดัภาคกลางในภาพรวม 7 ด้าน  

ปัจจัยแรกที่มีผล คือ การมีที่ปรึกษามาจากภาคประชาชน  

ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยปรับมาตรฐาน (beta) = .308 ปัจจัย 

ตัวที่ 2 คือ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่าง 

โปร่งใส ค่าสัมประสทิธิถ์ดถอยปรบัมาตรฐาน (beta) = .257  

ปัจจัยตัวที่ 3 คือ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  

ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยปรับมาตรฐาน (beta) = .205 ปัจจัย 

ตวัที ่4 คอื การน�าความคดิเหน็ของประชาชนไปประกอบการ 

บริหารงาน ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยปรับมาตรฐาน (beta)  

= .200 และปัจจัยตัวที่ 5 คือ มีกระบวนการ/กลไกการ 

ติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย 

ปรับมาตรฐาน (beta) = .177 โดยปัจจัยทั้ง 5 ตัวมีความ 

สัมพันธ์ในทิศทางบวกค่าสหสัมพันธ์ เท่ากับ .969 และ 

มีผลต่อผลการด�าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต�าบล  

ในเขตจังหวัดภาคกลาง 94 %

จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ 

ของการบรหิารขององค์การบรหิารส่วนต�าบล ในเขตจงัหวดั 

ภาคกลาง ได้ดังนี้

ภำพ 2 รูปแบบปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ของการบริหาร 

ขององค์การบริหารส่วนต�าบล ในเขตจังหวัดภาคกลาง 

ในการจัดรูปแบบปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ของ 

การบริหารขององค์การบริหารส่วนต�าบล ในเขตจังหวัด 

ภาคกลาง พบว่า 

ปัจจัยที่ เข ้ำมำเป็นตัวแรก ต่อผลสัมฤทธิ ์

การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหาร 

ส่วนต�าบล คือ ปัจจัยการมีที่ปรึกษามาจากภาคประชาชน  

โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยปรับมาตรฐาน (beta) เป็นบวก  

(.308) จากการศึกษาดัชนีชี้วัดที่มีความสัมพันธ์กับตัวแปร 

ที่ปรึกษามาจากภาคประชาชน พบว่าประชาชนได้ให้ความ 

ส�าคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นของ อบต. มากขึ้น ซึ่งเห็น 

ได้จากการที่ประชาชนได้เข้ามามีบทบาทมีส่วนร่วมในการ 

เป็นคณะกรรมการหรือคณะด�าเนินกิจกรรม/ โครงการท่ี 

องค์การบริหารส่วนต�าบลจัดขึ้น ได้เข้าร่วมเป็นตัวแทน 

ภาคประชาชนในการประชุมสภาขององค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลเพื่อรับทราบแนวทางพัฒนาท้องถิ่นของ อบต.  

ที่จะเกิดข้ึนกับท้องถิ่นของตน ทั้งประชาชนส่วนใหญ่ 

เริ่มเล็งเห็นความส�าคัญของการมีส่วนร่วมในการพัฒนา 

ท้องถิ่นมากขึ้น ท�าให้ท้องถิ่นนั้นๆ มีการขับเคลื่อน 

การพัฒนาท้องถิ่นไปในแนวทางที่ดีขึ้น ประชาชนมี 

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยอาศัยประชาชนในพื้นที่เป็นแรง 

ขับเคลื่อนของชุมชน ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีและ 

การเอื้ออาทรต่อกัน หากประชาชนไม่มีเวลาในการเข้าร่วม 

ประชาชนแสดงออกโดยการช่วยเหลือ จัดหาวัสดุ สิ่งของ  
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บริจาคเงินส�าหรับการพัฒนาท้องถิ่นเป็นต้น

ปัจจัยตัวท่ี 2 คือ ปัจจัยการเปิดเผยข้อมูล 

ข่าวสารแก่ประชาชน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยปรับ 

มาตรฐาน (beta) เป็นบวก (.257) จากการศึกษาดัชนีชี้วัด 

ที่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรปัจจัยการเปิดเผยข้อมูล 

ข่าวสารแก่ประชาชนอย่างโปร่งใส พบว่าการมีส่วนร่วมของ 

ประชาชนในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลนั้นประชาชนต้องการทราบข้อสรุปผลการ 

ด�าเนินงานกิจกรรม/ โครงการต่างๆ หลังด�าเนินโครงการ 

เสร็จสิ้น แผนพัฒนาต�าบล แผนปฏิบัติงานของ อบต.  

และข้อมูลเกี่ยวกับ การจัดซื้อ/จัดจ้าง ในการด�าเนินการ 

โครงการต่างๆ ในพื้นที่ อีกทั้งช่องทางในการเปิดเผยข้อมูล 

ข่าวสารท่ีประชาชนสามารถเข้าถึงได้คือ เอกสาร แผ่นพับ  

และการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต�าบล 

ผ่านเสียงตามสาย เป็นต้น 

ปัจจัยตวัตวัที ่3 คอื ปัจจยัการรบัฟังความคดิเหน็ 

ของประชาชน มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย ปรับมาตรฐาน  

(beta) เป็นบวก (.205) จากการศึกษาดัชนีชี้วัดที่มี 

ความสัมพันธ์กับตัวแปรปัจจัยการรับฟังความคิดเห็นของ 

ประชาชนปัจจัยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนกับ 

ดัชนีชี้วัด พบว่าการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนของ 

องค์การบริหารส่วนต�าบลนั้น ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม 

ในการแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับปัญหา/ความต้องการ 

ของตนหรือร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ที่ อบต.จัดไว้  

อาทิ เว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วนต�าบล หรือผ่านทาง 

ผู้น�าชมุชน สมาชกิ อบต. เป็นต้น การด�าเนินโครงการเร่งด่วน 

ต่างๆ ที่ อบต. จะจัดท�าขึ้นนั้น ประชาชนได้มีส่วนร่วม 

ในการเสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็นร่วมกับทาง อบต.  

โดยผ่านกระบวนการการจดัประชาพจิารณ์โครงการเร่งด่วน 

ของอบต. การจัดเสวนาสาธารณะเกี่ยวกับประเด็นปัญหา/ 

นโยบายเร่งด่วนของ อบต. ประชาชนสามารถหาข้อมูล 

โดยใช้บริการจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่องค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลจัดไว้บริการแก่ประชาชนได้

ปัจจัยตัวตัวที่ 4 คือ ปัจจัยการน�าความคิดเห็น 

ของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน มีค่าสัมประสิทธิ ์

ถดถอยปรับมาตรฐาน (beta) เป็นบวก ( .200) จากการ 

ศึกษาดัชนีชี้วัดที่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรปัจจัยการน�า 

ความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน  

พบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการน�าความคิดเห็น 

ของประชาชนไปประกอบการบรหิารงานขององค์การบรหิาร 

ส่วนต�าบลนั้น ประชาชนในพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ 

ร่วมประชมุประชาคมต�าบล ประชมุประชาคมหมูบ้่านในการ 

จัดท�าแผนด�าเนินการในปีงบประมาณที่ผ่านมาที่ อบต. 

จัดท�าขึ้นเพื่อให ้ประชาชนในท้องถิ่นได ้เสนอปัญหา  

ความต้องการและแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น 

ของตน ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเมื่อประชาชนในท้องถิ่นได้ 

เข้าร่วมประชมุดงักล่าวแผนพฒันาต�าบลทีไ่ด้กม็าจากความ 

ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ดังนั้นโครงการต่างๆ ที่  

อบต. ได้ด�าเนินการเพื่อพัฒนาต�าบลส่วนใหญ่จึงมาจาก 

ความต้องการของประชาชน

ปัจจัยตัวสุดท้ำย ที่เข้ามามีผลต่อผลสัมฤทธิ ์

การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหาร 

ส่วนต�าบล คือ ปัจจัยมีกระบวนการ/กลไกการติดตาม 

ตรวจสอบโดยภาคประชาชน มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยปรับ 

มาตรฐาน (beta) เป็นบวก (.177) จากการศึกษาดัชนี 

ชี้วัดที่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรปัจจัยมีกระบวนการ/ 

กลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน พบว่า 

ปัจจัยการมีกระบวนการ/กลไกการติดตามตรวจสอบโดย 

ภาคประชาชนนั้น เมื่อประชาชนได้เข้ามามีบทบาทในการ 

ร่วมคิด ร่วมท�า ร่วมรับผลประโยชน์จากการด�าเนินงาน 

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลแล้วนั้น ประชาชนมีสิทธิ์ 

ที่จะเข้ามาติดตามผลการด�าเนินงาน ตรวจสอบผลการ 

ปฏบิติังาน และควบคุมการด�าเนนิงานตามโครงการแผนงาน 

พฒันาท้องถิน่ที ่อบต.ได้จดัท�าขึน้ เพือ่ให้การพฒันาท้องถิน่ 

ให้บรรลุวตัถปุระสงค์ทีว่างไว้ร่วมกนัในการจดัท�าแผน ดังน้ัน 

จะเห็นได้ว่าประชาชนได้เข้ามามีบทบาทในการติดตาม 

การใช้จ่ายงบประมาณและประเมินผลการด�าเนินงานตาม 

โครงการแผนงานทีอ่งค์การบรหิารส่วนต�าบลทีไ่ด้ด�าเนนิการ 

ผ่านไปแล้วและโครงการที่อยู่ในช่วงด�าเนินการ
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รูปแบบที่ได้จากการศึกษา ชื่อว ่า COLIBP  

Model 

C = Consultant. หมายถึง การมีที่ปรึกษา 

มาจากภาคประชาชน

O = Open Inform หมายถึง การเปิดเผย 

ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างโปร่งใส

LI = Listening to public หมายถึง การรับฟัง 

ความคิดเห็นของประชาชน

B = Br ing ing pub l i c  op in ion to  

administration หมายถึง การน�าความคิดเห็นของ 

ประชาชนไปประกอบการบริหารงาน

P = Public inspection หมายถึง การม ี

กระบวนการ/กลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน

กำรอภิปรำยผล

จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการด�าเนินงานของ 

องค์การบริหารส่วนต�าบล ในเขตจังหวัดภาคกลางซึ่ง 

ประกอบด้วย (1) ด้านการพัฒนาองค์กรและการบริหาร 

จัดการ (2) ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (3) ด้าน 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต (4) ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและ 

การท่องเท่ียว (5) ด้านการพัฒนาสิง่แวดล้อมและการอนรุกัษ์ 

ธรรมชาติ (6) ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น (7) ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและ 

การรักษาความสงบเรียบร้อย ผลจากการศึกษาวิจัยพบว่า  

โดยภาพรวมผลสัมฤทธิ์ของการด�าเนินงานขององค์การ 

บรหิารส่วนต�าบล ในเขตจงัหวดัภาคกลาง พบว่ามผีลสมัฤทธิ ์

การด�าเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า 

ในปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต�าบลได้จัดท�าแผนแม่บท 

ของ อบต. จะต้องด�าเนินการภายใต้หลักการมีส่วนร่วม  

คือ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคิด การท�า การได้รับ 

ผลประโยชน์ และการประเมินผล เวทปีระชาชนจะต้องเป็น 

เวทีที่มีการตระเตรียมมีการประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวาง  

ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุด ให้ประชาชนได้รู้ว่า 

ประชุมเร่ืองอะไร จะท�าอะไร ได้ประโยชน์อะไร เวที 

ประชาชนในการท�าแผน อบต. ไม่ใช้เวทีมารับแผนแม่บท  

ซ่ึงได้จัดไว้เรียบร้อยแล้ว โดยบุคคลกลุ่มหนึ่ง การจัดให้มี 

ประชาพิจารณ์ การเลือกโครงการที่มีผลกระทบกับระบบ 

นิเวศวิยา และส่ิงแวดล้อมของชุมชน เช่น พบว่า ถนน 

หลายสายปิดกั้นทางเดินของน�้า ท�าให้น�้าท่วมชุมชน  

การวางท่อไม่ได้ขนาด พอถึงฤดูน�้าไหลหลาก ถ่ายเทไม่ทัน  

ท�าให้น�้าท่วมขังท�าให้ชาวบ้านเดือดร้อน การจัดท�าแผน 

พัฒนา อบต. ถือเป็นกลไกหนึ่งที่จะท�าให้องค์การบริหาร 

ส่วนต�าบล บรรลุจุดมุ่งหมายในการพัฒนา อีกทั้งเป็นการ 

วางแผนใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด 

ทั้งในปัจจุบันและอนาคต จึงต้องปฏิบัติตามแผน โครงการ 

ทีก่�าหนด และต้องเกดิผลสัมฤทธิใ์นช่วงเวลาทีก่�าหนด และ 

มีการควบคุมติดตามผล โดยการบริหารตามแผน ซึ่งแผนท่ี 

ก�าหนดนั้นจะต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชน  

มกีารบรหิารจดัการทีดี่ มคีวามโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  

ผนวกกับประชาชนให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ที่ 

องค์การบริหารส่วนต�าบลจัดขึ้น

ส�าหรับการเปิดโอกาสให้ประชาชนในต�าบล เข้ามา 

มีส่วนร่วมในการด�าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต�าบล 

ก็จะท�าให้ประชาชนสามารถก�ากับดูแลและการติดตาม 

ตรวจสอบการด�าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลได้ 

เป็นอย่างดีการน�าโครงการต่างๆ ในแผนพัฒนาองค์การ 

บริหารส่วนต�าบล ไปปฏิบัติจึงประสบผลส�าเร็จอย่างม ี

ผลสัมฤทธิ์ สอดคล้องกับผลการวิจัย มนฤดี เงาภู่ทอง  

(2551) ซึ่งได้ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ในการจัดท�าแผนพัฒนา 3 ปี ผลวิจัยพบว่า ระดับการมี 

ส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนา 3 ปี ในเขตองค์การ 

การบริหารส่วนต�าบลบึงทองหลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.88  

อยู ่ในระดับมาก พบว่า องค์การบริหารส่วนต�าบลที่มี 

ประชาชนเข้ามาร่วมกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลในปริมาณมาก จะเป็นองค์การบริหารส่วนต�าบล 

ที่มีความเข้มแข็ง หรือเป็นองค์การบริหารส่วนต�าบลที่มี 

ความสามารถในการวางพัฒนาองค์การบริหารส่วนต�าบล  

ประจ�าปีได้สอดคล้องหรือตรงกับปัญหาและตรงกับความ 

ต้องการของประชาชนในต�าบล และมีความสามารถในการ 

น�าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต�าบล ประจ�าปีไปปฏิบัต ิ
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ได้ผลส�าเร็จอย่างมีผลสมัฤทธิ ์ทัง้นีเ้นือ่งจากการเปิดโอกาส 

ให้ประชาชนในต�าบลเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพฒันา 

องค์การบริหารส่วนต�าบลจะท�าให้แผนพัฒนาองค์การ 

บริหารส่วนต�าบล มีความสอดคล้องหรือตรงกับปัญหา 

และตรงกับความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในต�าบล 

จากการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ตามหลักการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่องค์การ 

บริหารส่วนต�าบล ในเขตจังหวัดภาคกลางซึ่งประกอบด้วย  

(1) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างโปร่งใส  

(2) การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (3) การน�าความ 

คิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน (4) การมี 

ทีป่รกึษามาจากภาคประชาชน (5) การมีกระบวนการ/กลไก 

การติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน ผลจากการศึกษา 

วิจัยพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักการ 

บริหารราชการแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่องค์การบริหาร 

ส่วนต�าบล ในเขตจังหวัดภาคกลาง โดยภาพรวม พบว่า 

มีระดับปานกลาง 

สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สามารถ ก้อนจันทร์  

(2541) ศึกษาเร่ือง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ 

ปกครองส่วนท้องถิ่น: ศึกษาเฉพาะกรณี องค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลขามใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี” ผลการศึกษา 

พบว่า ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในระดับน้อยเป็น 

ส่วนใหญ่ ส่วนระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ 

ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง และ 

สอดคล้องกับแนวคิดของ บุญเลิศ เลี้ยวประไพ และคณะ  

(2546) ผลการศึกษาพบว่า ความสนใจและการเข้าร่วม 

ของประชาชนอยู่ในระดับปานกลาง

เ ม่ือแยกวิ เคราะห ์  ในแต ่ละป ัจจัยพบว ่ า 

องค์ประกอบของการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลัก 

การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 5 ปัจจัย มีระดับการมี 

ส่วนร่วมของประชาชนตามหลักการบริหารราชการแบบม ี

ส่วนร่วมดงันีค้อื (1) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 

อย่างโปร่งใส มีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง  

(2) การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน มีระดับการมี 

ส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง (3) การน�าความคิดเห็น 

ของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน มีระดับการ 

มีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง (4) การมีที่ปรึกษามาจาก 

ภาคประชาชน มีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง  

(5) การมีกระบวนการ/กลไกการติดตามตรวจสอบโดย 

ภาคประชาชน มีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง 

ข้อเสนอแนะ

จากผลการวจิยัเรือ่ง ผลสมัฤทธิก์ารบรหิารราชการ 

แบบมส่ีวนร่วมขององค์การบรหิารส่วนต�าบล ในเขตจงัหวดั 

ภาคกลาง สามารถน�าข้อเสนอแนะครั้งนี้ไปปรับปรุงและ 

ระมัดระวังปัจจัยต่างที่ส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ของการ 

ด�าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต�าบล ในเขตจังหวัด 

ภาคกลางในด้านต่างๆ ดังนี้

1. องค์การบริหารส่วนต�าบลต้องประกาศข้อมูล 

สาธารณะโดยเฉพาะอย่างยิง่ งบประมาณและแผน/ โครงการ 

พัฒนาให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง  โดยผ่านสื่อลักษณะ 

ต่างๆ เช่น ป้ายประกาศ หอกระจายข่าว หนังสือพิมพ์ 

ท้องถิ่น วิทยุชุมชน และ/หรือการประชุมชี้แจง 

2. องค์การบริหารส่วนต�าบล ต้องเปิดโอกาสให้ 

องค์กรภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการต่างๆ  

ภายใต้กรอบของกฎหมาย โดยควรเริม่ต้นตัง้แต่การวางแผน/ 

งบประมาณการด�าเนินงาน และการติดตามตรวจสอบ ทั้งนี้ 

เพื่อความโปร่งใสและประโยชน์ของประชาชนในพื้นท่ี

3. องค์การบริหารส่วนต�าบล ควรร่วมมือกับภาค 

ประชาชนในการบรหิารกจิการสาธารณะในลกัษณะของการ  

“ร่วมคิดร่วมท�า” องค์กรปกครองท้องถิ่นอาจจัดสรร 

งบประมาณให้ภาคประชาชนด�าเนินโครงการพัฒนาตาม 

ศักยภาพ หรอืเปิดโอกาสให้บคุคลหรอืผูป้ระกอบการภายใน 

ท้องถิน่ประมลูงานได้อย่างโปร่งใสและยติุธรรม หรอืองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดหาวัสดุอุปกรณ์ส�าหรับการพัฒนา 

โดยภาคประชาชนเป็นผู้ด�าเนินการ

4. องค์การบริหารส่วนต�าบลควรร่วมมือกับกลุ่ม 

หรือองค์กรชุมชนในพื้นที่ เช่น วัด สถานศึกษา และ 

ส่ือมวลชน เป็นต้น เพื่อการด�าเนินกิจกรรมตามโครงการ 

พัฒนาต่างๆ อย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
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จากการเสนอแนะครั้ งนี้ผู ้ วิจัยเสนอแนะใน 

ภาพรวมขององค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตจังหวัด 

ภาคกลาง ถ้าจะน�าไปใช้ควรจะศึกษาและทดลองน�าไปใช้ 

และปรบัปรงุการบรหิารจดัการในท้องถิน่ของแต่ละท้องถิน่ 

ตามสถานการณ์ในท้องถิ่นนั้นๆ และควรมีการประยุกต์ใช ้

ให้เหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงตามกาลสมัยด้วย
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน�าเสนอรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มพลังอ�านาจการท�างานของครู 

ในสถานศึกษาระดับประถมศึกษาสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการ ศึกษาข้ันพื้นฐาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ  

การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า (1) สภาพ 

ปัจจุบันการเพิ่มพลังอ�านาจการท�างานของครูในสถานศึกษาระดับประถมศึกษาสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และครูมีความต้องการได้รับการเพิ่มพลังอ�านาจการท�างานในภาพรวมอยู่ใน 

ระดับมาก (2) รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มพลังอ�านาจการท�างานของครูในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา  

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีจ�านวน 11 องค์ประกอบ คือ การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน การพัฒนา 

โครงสร้างของโรงเรียน การวางระบบงาน การสร้างแรงจูงใจ การสร้างเสริมศักยภาพ การส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือ  

การสร้างบรรยากาศการท�างาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การสื่อสาร การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม และภาวะผู้น�าในการ 

เพิ่มพลังอ�านาจการท�างาน (3) เมื่อน�ารูปแบบไปทดลองใช้ในสถานการณ์จริงพบว่าสามารถท�าให้ครูมีพลังอ�านาจในการ 

ท�างานสูงขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ (4) ผลการประเมินรูปแบบพบว่า ในภาพรวมรูปแบบมีความ 

ถูกต้องเหมาะสมเป็นประโยชน์และเป็นไปได้ในระดับมาก

ค�ำส�ำคัญ: การเพิ่มพลังอ�านาจการท�างาน, การบริหารจัดการศึกษา, ประถมศึกษา, รูปแบบ

Abstract

The purpose of this research was to propose a Model of Education Management for Teacher’s  

Empowerment in Elementary schools under Office of The Basic Education Commission. The data was  

1นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษาและผู้น�าการเปล่ียนแปลง 

 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
*เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษา 2552

 อาจารย์ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ ดร. ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์
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ควำมน�ำ

การเพิ่มพลังอ�านาจการท�างาน (empowerment)  

เป็นแนวคิดท่ีมีความส�าคัญและน�ามาใช้ในการพัฒนาการ 

ท�างานของผู้ปฏิบัติงานในองค์กร จัดว่าเป็นเครื่องมือใหม ่

ท่ีใช้ในการพัฒนาองค์กรให้คล่องตัวและเติบโตขึ้น (Scott  

& Jaffe, 1991, p. 9) ในสถานศึกษาผู้ปฏิบัติงานที่ส�าคัญ 

ก็คือครู ดังนั้น เป ้าหมายที่ส�าคัญของการเพิ่มพลัง 

อ�านาจการท�างานในโรงเรียนก็คือครู ผู้บริหารสถานศึกษา 

จึงควรน�าแนวคิดเรื่องการเพิ่มพลังอ�านาจการท�างาน  

(empowerment) มาพัฒนาครู เพราะการเพิ่มพลังอ�านาจ  

(empowerment) เป็นกระบวนการบริหารจัดการภายใน 

องค์กรเพื่อดึงศักยภาพของบุคลากรให้ท�างานอย่างเต็ม 

ความสามารถและเข้ากันได้กับสภาพแวดล้อมองค์กร  

โดยการให้อ�านาจและการให้โอกาสกับแต่ละบุคคลได้แสดง 

ศักยภาพของตนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง  

ในระดับท่ีองค์กรต้องการออกมา จนสามารถท�างานได้ 

ประสบความส�าเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความ 

ส�าคัญมากในทุกองค์กร ทั้งน้ีเพราะในการท�างานไม่ว่า 

หน่วยงานใดก็ตามสิ่งส�าคัญของทุกหน่วยงานคือ ให้บุคคล 

ท�างานอย่างเต็มก�าลังและความสามารถ ใช้ศักยภาพที่มีอยู่ 

อย่างเต็มที่ (อติพร ทองหล่อ, 2546) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

analyzed using standard statistical methods, to find frequency distribution, percentages, means, standard  

deviations and t-test The research findings were as the following (1) According to the recent condition  

of elementary schools, the overall of teacher’s empowerment was in the moderate level and the needs  

for the overall teacher’s empowerment were in high level. (2) The model of education management for  

teacher’s empowerment had 11 factors: sharing consensus vision, developing school structure, setting  

working system, creating motivation, encouraging potentiality, promoting and developing cooperation,  

creating working atmosphere, evaluating working performance, communicating, adjusting culture  

and empowering leadership. (3) After applying the model in the real situations, it was found that the  

teacher’s empowerment was significantly high at level .01 (4) The overall opinions on the evaluation  

of a model was in high level.

Keywords: Empowerment, management, elementary, model

ในปัจจุบันที่สภาวะการของบ้านเมืองก�าลังเปลี่ยนแปลง  

อย่างรวดเร็ว ภาระของครูจึงมีเพิ่มขึ้นและซับซ้อนมากขึ้น  

โดยเฉพาะครใูนระดบัประถมศกึษาทีต้่องปฏบิตังิานทัง้ด้าน 

การสอนและงานอ่ืนๆ ทีไ่ด้รบัมอบหมาย พนัธกจิทีย่ิง่ใหญ่นี ้

เป็นสิ่งบ่งชี้ว่า ครูต้องได้รับการเพิ่มพลังอ�านาจการท�างาน 

การที่ครูจะมีพลังอ�านาจการท�างานหรือไม่นั้น  

จากการศึกษาวิจัยพบว่ามีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการ  

ทั้งด้านบุคคลและสภาพแวดล้อมในการท�างานเป็นตัว 

ก�าหนด (Conqer & Kanungo,1988; Thomas &  

Velthouse, 1990 & Spreitzer, 1995) เช่น การศึกษา 

ในองค์กรอุตสาหกรรมพบว่าโครงสร้างทางสังคมได้แก่  

ความคลุมเครือในบทบาท การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและ 

วัฒนธรรม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพลังอ�านาจการ 

ท�างานของบุคลากร ในขณะที่ปัจจัยบุคลิกภาพได้แก่  

การเห็นคุณค่าในตนเองมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพลัง 

อ�านาจการท�างานของบคุลากร (Spreitzer, 1995) เช่นเดยีว 

กับการศึกษาในโรงเรียนพบว่า สภาพแวดล้อมภายใน 

โรงเรียนเช่น บรรยากาศภายในโรงเรียน การสนับสนุน 

ทางสังคมและพฤติกรรมของผู ้บริหารมีส่วนเกี่ยวข้อง 

กับพลังอ�านาจการท�างานของครู นอกจากนี้ Conqer &  

Kanungo (1988, p. 478) ได้ท�าการศึกษาพบว่า ภาวะ 
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ผู้น�าหรือพฤติกรรมของผู้บริหารหรือหัวหน้างานที่แสดงต่อ 

พนักงาน ก็เป็นปัจจัยส�าคัญที่น�าไปสู่การเพิ่มพลังอ�านาจ 

การท�างาน 

การบริหารจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มพลังอ�านาจ 

การท�างานให้ครูจึงมีความส�าคัญมาก เพราะจะท�าให้ครูมี 

พลังอ�านาจในตนเอง สามารถพัฒนาทักษะความสามารถ 

ของตนได้อย่างมีเป้าหมาย โดยค�านึงถึงสภาพแวดล้อม 

ในการด�าเนินชีวิต ตลอดจนสภาพสังคมและการเมือง  

(Beck, 1992) ท�าให้บุคคลตอบสนองต่อสถานการณ์ 

ต่างๆ ทีเ่ปลีย่นแปลงได้อย่างมีประสทิธภิาพ อกีทัง้ยงัส่งผล 

ให้องค์กรมีความเป็นหนึ่งเดียว มีการยอมรับนับถือกัน 

ทุกระดับ มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน (Tebbit, 1993) แต่ 

จากการศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการจัดการศึกษา 

ระดับพื้นฐานพบปัญหาที่ส�าคัญคือ ครูได้รับการปฏิบัติ 

ที่ไม่เท่าเทียมกัน ครูมีภาระงานเกินก�าลังความสามารถ  

หรือชอบที่จะท�างานตามล�าพังมากกว่าการท�างานเป็นทีม  

บางกรณีครูไม่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มพลังอ�านาจอย่าง 

แท้จริง ขาดการสนับสนุนปัจจัย เทคโนโลยี ทรัพยากร  

ขาดความรู้ ประสบการณ์ ทักษะความสามารถที่จะรองรับ 

การเปลีย่นแปลง ปัญหาและอปุสรรคดงักล่าวส่งผลกระทบ 

โดยตรงต่อพลังอ�านาจการท�างาน (สมชาย บุญสิริเภสัช,  

2545) จากปัญหาดังกล่าวในการบริหารจัดการสถานศึกษา  

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ผู้บริหารสถานศึกษาจึงมีโจทย์ส�าคัญที่ต้องได้รับค�าตอบ 

ที่มีความหมายและความชัดเจนว่า ท�าอย่างไรจึงจะบริหาร 

จัดการให้ครูเกิดพลังอ�านาจการท�างาน 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อน�าเสนอ 

รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มพลังอ�านาจ 

การท�างานของครูในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา  

สังกัดส�านักงานคณะ กรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยม ี

วัตถุประสงค์ย่อย 4 ประการดังนี้ 

1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความ 

ต้องการในการเพิ่มพลังอ�านาจการท�างานของครูในสถาน 

ศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเพื่อ 

เพิ่มพลังอ�านาจการท�างานของครูในสถานศึกษาระดับ 

ประถมศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน

3. เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหาร 

จดัการศึกษาเพือ่เพิม่พลงัอ�านาจการท�างานของครใูนสถาน 

ศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

4. เพื่อประเมินรูปแบบการบริหารจัดการศึกษา 

เพื่อเพิ่มพลังอ�านาจการท�างานของครูในสถานศึกษาระดับ 

ประถมศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย

แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบ

แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

กรณีศึกษาองค์กรท่ีเพิ่มพลังอ�านาจ

การท�างานให้บุคลากร

แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการ

เพิ่มพลังอ�านาจการท�างาน

1. ที่มา ความหมาย ความส�าคัญ 

2. ทฤษฎีที่สัมพันธ์กับการเพิ่มพลัง

อ�านาจการท�างาน

3. หลักการ เป้าหมาย องค์ประกอบ 

กระบวนการ

4. รูปแบบการเพิ่มพลังอ�านาจ

5. คุณลักษณะของครู ผู้บริหารและ

องค์กรที่เพิ่มพลังอ�านาจการ

ท�างาน

6. ปัญหาและอุปสรรค

7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

กรอบแนวคิดรูปแบบการบริหาร

จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มพลังอ�านาจ

การท�างานของครูในสถานศึกษา  

ระดับประถมศึกษา สังกัด สพฐ. 

ประกอบด้วย

1. การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน

2. การพฒันาโครงสร้างของโรงเรียน

3. การวางระบบงาน

4. การสร้างแรงจูงใจ

5. การสร้างเสริมศักยภาพ

6. การส่งเสริมและพัฒนาความ

ร่วมมือ

7. การสร้างบรรยากาศการท�างาน  

8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

9. การสื่อสาร

10. การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม

11. ภาวะผู้น�าในการเพิ่มพลัง

อ�านาจการท�างาน

กรอบแนวคิดการมีและการใช้

พลังอ�านาจการท�างานของครู

ในสถานศึกษาระดับประถม

ศึกษา สังกัดสพฐ. 

1. การมีความมุ่งหวัง

2. การมีความรู้

3.การมีทักษะฯ

4. การมีอ�านาจฯ

5. การท�างานที่มีอิสระ

6. การมีส่วนร่วมฯ

7. การประเมินตนเองฯ

8. การมีคุณภาพของผลงาน

9. การมีความเพียร

10. ความพึงพอใจ

11. ความมีน�้าใจ

12. ความเชี่ยวชาญ

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การวิจัยใช้วิธีการวิจัยแบบบรรยาย (descriptive  

research) ด้วยการออกแบบการวิจัยทั้งหมด 5 ขั้นตอน  

ดังนี้

1. การก�าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ประกอบ 

ด้วย

1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย เกี่ยวกับ 

การเพิ่มพลังอ�านาจการท�างาน หน้าที่และภารกิจการ 

บริหารงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยศึกษาเรื่องการเพิ่ม 

พลังอ�านาจการท�างานของ Conger& Kanungo (1988)  

Thomas & Velthouse (1990) Scott& Jaffe (1991)  

Blase & Blase (1994) Kinlaw (1995) Blanchard,  

Carlos & Randolph (2001) Wood (2001) Wall &  

Leach (2002) Daft (2002) Evan& Dean (2003)  

World Bank (2003) Potter (2004) และคนอ่ืนๆ

1.2 ศึกษาหน้าที่และภารกิจการบริหารงาน 

จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากหนังสือการบริหารจัดการ 

ยคุใหม่ และพระราชบญัญตักิารศึกษาแห่งชาต ิพทุธศกัราช  

2542 

1.3 ศึกษา Best Practices องค์กรที่เพิ่มพลัง 

อ�านาจการท�างานให้บคุลากร จ�านวน 5 บรษิทั ประกอบด้วย  

กรณีศึกษาที่ 1 General Electric โดยการบริหารงาน 

ของ Jack Welch กรณีศึกษาที่ 2 สแปนชั่น (ไทยแลนด์) 
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จ�ากัด โดยการบริหารงานของคุณยุทธนา เหมมังกร กรณี 

ศึกษาที่ 3 บริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จ�ากัด (มหาชน)  

กรณีศึกษาที่ 4 บริษัท ไทยอคริลิคไฟเบอร์ จ�ากัด (TAF)  

และ กรณีศึกษาที่ 5 บริษัท ไทโอเลฟีน จ�ากัด (มหาชน)

1.4 น�าผลการศึกษาที่ได้มาก�าหนดเป็นกรอบ 

แนวคิดในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้คือ แบบวิเคราะห์เอกสาร

2. การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการ 

และแนวทางในการเพิ่มพลังอ�านาจการท�างานของคร ู

ในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดส�านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย

2.1 การสอบถามสภาพปัจจุบันและความ 

ต้องการของครูในการเพิ่มพลังอ�านาจการท�างาน ประชากร 

ได้แก่ ครใูนสถานศึกษาระดบัประถมศกึษา สงักดัส�านกังาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ�านวน 380,312 คน  

กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการสุ่มหลายข้ันตอนที่ระดับความ 

เชื่อมั่น 95 % ซึ่งก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตาราง 

ของ Yamane (1970, p. 886) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน  

400 คน 

เคร่ืองมือที่ใช้คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพ 

ปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับการเพ่ิมพลัง 

อ�านาจการท�างานของครู

2.2 การสัมภาษณ์ครูต ้นแบบด้านการจัด 

การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ เกี่ยวกับสภาพ 

ปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการ คุณลักษณะของครู และ 

องค์ประกอบในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มพลังอ�านาจ 

การท�างานของครูในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัด 

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประชากร 

ทีใ่ช้ในการสมัภาษณ์คอื ครตู้นแบบการจดัการเรยีนการสอน 

ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ ตามประกาศยกย่องเกียรติคุณ 

โดยส�านักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ 

ประถมศึกษา จ�านวน 328 คน กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการ 

เลอืกแบบเจาะจง โดยให้กระจายตามภมูภิาค จ�านวน 6 คน 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้คอื แบบสมัภาษณ์ครตู้นแบบด้าน 

การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ

3. การสร้างรูปแบบการบริหารจัดการเพื่อเพิ่ม 

พลังอ�านาจการท�างานของครูในสถานศึกษาระดับประถม 

ศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ประกอบด้วย

3.1 การก�าหนดส่วนประกอบของรูปแบบ  

ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ (1) ส่วนน�า (2) องค์ประกอบและ 

สาระส�าคัญของรูปแบบ และ (3) หลักการและแนวทาง 

การน�ารูปแบบไปใช้

3.2 การจัดท�ารูปแบบฉบับร่างโดยการน�าผล 

ที่ได้จากการศึกษาเรื่องการเพิ่มพลังอ�านาจและผลจากการ 

ศึกษาในขั้นตอนที่ 1 และ 2 มายกร่างองค์ประกอบของ 

รูปแบบได้ 11 องค์ประกอบ

3.3 การตรวจสอบความเหมาะสมของร่าง 

รูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 19 คน จ�าแนกเป็น 3 กลุ่ม 

ได้แก่ กลุ่มนักวิชาการด้านการเพิ่มพลังอ�านาจและการ 

บริหารการศึกษา จ�านวน 9 คน กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา  

จ�านวน 5 คน และกลุ่มครู จ�านวน 4 คน ได้มาโดยวิธี 

เลือกแบบเจาะจง 

เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถามเพื่อตรวจสอบ 

ความเหมาะสมของร่างรูปแบบ 

3.4 การปรบัปรงุรปูแบบ โดยพจิารณาจากความ 

คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้รูปแบบมีความเหมาะสม 

และความเป็นไปได้มากที่สุด

4. การทดลองใช้และศกึษาผลการทดลองใช้รปูแบบ  

ประกอบด้วย

4.1 การทดลองใช ้ ในสถานศึกษาสังกัด 

ส�านักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาราชบุรี เขต 1 จ�านวน 8  

โรงเรียน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 เป็นระยะเวลา  

3 เดือน ต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน 2552 ถึงเดือนมกราคม  

2553

4.2 การศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบด้วย 

การเปรียบเทียบพลังอ�านาจของครูในสถานศึกษากลุ ่ม 

ตัวอย่างทดลองใช้รูปแบบก่อนและหลังการใช้รูปแบบ 

โดยใช้แบบสอบถามวัดพลังอ�านาจการท�างานของครู  

เปรียบเทียบด้วยค่าสถิติ t-test แบบ dependence  
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ประชากรได้แก่ ครูในสถานศึกษาที่ทดลองใช้รูปแบบทั้ง  

8 โรงเรียน รวม 100 คน

เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถามวัดพลังอ�านาจ 

การท�างานของครู

4.3 การประชุมกลุ่มเพื่อแสดงความคิดเห็น 

และข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่มีต่อรูปแบบ หลังการทดลองใช้ 

รูปแบบโดยจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและตัวแทนครู 

โรงเรียนละ 2 คน รวม 24 คน

เครื่องมือที่ใช้คือ แบบบันทึกการประชุมเพื่อ 

ประเมินรูปแบบ

5. การประเมินรปูแบบ โดยให้ผู้บรหิารสถานศึกษา 

และครูที่ทดลองใช้ทั้ง 8 โรงเรียน รวมจ�านวน 108 คน  

ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง  

ความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์ และความเป็นไปได้  

ของรูปแบบ

เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถามเพื่อการประเมิน 

รูปแบบ 

ผลกำรวิจัย

1. สภาพปัจจุบันการเพิ่มพลังอ�านาจการท�างาน 

ของครูในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา ในภาพรวมมีการ 

ด�าเนินการอยู่ในระดับปานกลาง และครูมีความต้องการให้ 

ด�าเนินการอยู่ในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง 

ระหว่างสภาพปัจจุบันและความต้องการของครูเกี่ยวกับ 

การเพิ่มพลังอ�านาจการท�างานของครูในสถานศึกษาระดับ 

ประถมศึกษา พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยด้านที่มีความแตกต่างทางสถิติ 

มากที่สุด 3 ล�าดับแรกได้แก่ (1) คุณลักษณะสถานศึกษา  

(2) คุณลักษณะครู และ (3) ด้านการน�า

2. ผูเ้ชี่ยวชาญมคีวามคดิเหน็วา่รูปแบบการบรหิาร 

จดัการศึกษาเพือ่เพิม่พลงัอ�านาจการท�างานของครใูนสถาน 

ศึกษาระดับประถมศึกษาที่ผู้วิจัยพัฒนาข้ึน เป็นรูปแบบท่ี 

มีความเหมาะสมและสามารถน�าไปใช้ได้จริง ประกอบด้วย  

3 ส่วน คือ (1) ส่วนน�า (2) องค์ประกอบและสาระส�าคัญ 

ของรูปแบบ และ (3) หลักการและแนวทางการน�ารูปแบบ 

ไปใช้ มีรายละเอียด ดังนี้
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1. การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน
2. การร่วมกนัระบสุภาพไร้อ�านาจ
3. การตั้งเป้าหมายการท�างาน

ของครู
4. การร่วมกันก�าหนดวิสัยทัศน์
5. การร่วมกันก�าหนดแผนการ

ปฏิบัติงาน
6. การเผยแพร่วิสัยทัศน์

1. การร่วมกันวางระบบงาน
2. การส�ารวจความต้องการของครู
3. การสร้างความเป็นอสิระในการ

ท�างาน
4. การจัดท�ามาตรฐานความ

เป็นเลิศ
5. การส่งเสริมการท�างานเป็นทีม
6. การพัฒนาทีมท�างานแทน

สายการบังคับบัญชา
7. การสร้างเครือข่าย

1. การจัดการเรียนการสอน
2. การท�างานร่วมกับผู้อื่น

1. การสร้างบรรยากาศ
2. การจัดสิ่งแวดล้อมที่ดี
3. การจัดสวัสดิการ

1. การสื่อสารแบบเปิดเผย
2. การใช้เทคโนโลยี
3. การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ
4. การประชุม

1. คุณลักษณะส่วนตัว
2. คุณลักษณะการบริหารจัดการ

1. การพัฒนาเป็นองค์กรที่ไม่มี
ล�าดับชั้น

2. การเปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วม
3. การจัดท�าแผนภูมิโครงสร้าง

หน้าที่
4. การยืดหยุ่นกฎระเบียบและ

ขั้นตอน
5. การเปิดโอกาสให้ครูท�างาน

ข้ามสายงาน

1. การได้รับอ�านาจ
2. การได้รับโอกาส

1. การสร้างทีมการท�างาน
2. การสร้างค่านิยมร่วม
3. การมีส่วนร่วม  
4. การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรู้
5. การประชุมปรึกษาหารือ

1. การก�าหนดมาตรฐาน เพื่อการ
เทียบเคียง

2. การนิเทศแบบกัลยาณมิตร
3. การให้ข้อมูลย้อนกลับ
4. การเผยแพร่ผลการด�าเนินงาน

สู่สาธารณชน

1. การให้โอกาส 
2. การเคารพต่อการตัดสินใจ
3. การยอมรับความผิดพลาด
4. การยกย่องชมเชย
5. การจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ 

ภำวะผู้น�ำในกำรเพิ่ม
พลังอ�ำนำจกำรท�ำงำน

ครูมีพลังอ�ำนำจกำรท�ำงำน

การสร้างวิสัยทัศน์
ร่วมกัน

การสร้างเสริม
ศักยภาพ

การสร้างบรรยากาศ
การท�างาน

การสื่อสาร

การวางระบบงาน

การพัฒนาโครงสร้าง
ของโรงเรียน

การส่งเสริมและพัฒนา
ความร่วมมือ

การประเมินผล
การปฏิบัติงาน

การปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรม

การสร้างแรงจูงใจ

ภำพ 2 รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มพลังอ�านาจการท�างานของครูในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัด 

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. ผลการทดลองใช้รูปแบบของโรงเรียนท่ีทดลองใช้จ�านวน 8 โรงเรียนพบว่า  

3.1 หลังการทดลองใช้รูปแบบครูมีพลังอ�านาจการท�างานสูงขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 

3.2 ผลการประชุมกลุ่มเพื่อสรุปผลการทดลองใช้พบว่า สถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทดลองใช้รูปแบบท้ัง  

8 โรงเรียน สามารถบริหารจัดการศึกษาตามรูปแบบได้ตามบริบทของแต่ละสถานศึกษา

4. ผลการประเมินรูปแบบพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีความคิดเห็นในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ด้านความเป็นประโยชน์มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด นอกจากนั้นมีความคิดเห็น 

อยู่ในระดับมากตามล�าดับดังนี้ ด้านความความเป็นไปได้ ด้านความเหมาะสม และด้านความถูกต้อง 
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กำรอภิปรำยผล

1. จากการที่ผลการวิจัยพบว่าสภาพปัจจุบันและ 

ความต้องการของครเูกีย่วกบัการเพ่ิมพลงัอ�านาจการท�างาน 

ของครูมีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ  

.01 ที่เป็นเช่นนี้อาจเกิดจากสาเหตุหลายประการทั้งด้าน 

ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบรรยากาศของสถานศึกษา  

ดงัผลการสมัภาษณ์ครตู้นแบบด้านการจดัการเรยีนการสอน 

ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ ที่พบว่าปัญหาการเพิ่มพลังอ�านาจ 

การท�างานของครูมีสาเหตุจากผู้บริหารสถานศึกษา จากตัว 

ครูเอง และจากบรรยากาศของสถานศึกษา สอดคล้องกับ 

งานวิจัยของสมชาย บุญศิริเภสัช (2545, หน้า 56) และ  

Moyly, Smith & Sankaran (1999, pp. 126-128)  

ได้ท�าการศึกษาและสรุปว่าสิ่งที่เป็นปัญหาอุปสรรคและ 

บั่นทอนการเพิ่มพลังอ�านาจการท�างานของบุคลากรใน 

สถานศึกษามีหลายประการ เช่น บุคลากรขาดความพร้อม  

บรรยากาศทีไ่ม่เหมาะสม โครงสร้างและระบบบรหิารองค์กร 

ไม่เอื้ออ�านวย ขาดทรัพยากร เทคโนโลยี ขาดการสนับสนุน 

ที่เหมาะสมเพียงพอ และการขาดภาวะผู้น�าของผู้บริหาร

2. รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มพลัง 

อ�านาจการท�างานของครู ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น เป็นรูปแบบ 

ที่มีความเหมาะสม สามารถน�าไปใช้ได้จริงประกอบด้วย  

11 องค์ประกอบ ดังนี้

องค์ประกอบที่ 1 การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน  

สอดคล้องกับแนวคิดของ Tebbitt (1993) ที่ให้ความ 

ส�าคัญกับวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กรว่าเป็นองค์ประกอบ 

ที่ส�าคัญประการหนึ่งในการ เพิ่มพลังอ�านาจการท�างานของ 

องค์กร วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กรมิใช่เพียงสะท้อน 

ให้เห็นวัตถุประสงค์ขององค์กรเท่านั้น แต่ยังต้องให้การ 

ยอมรับ ส่งเสริมค่านิยม และความส�าคัญของบุคคลใน 

องค์กรด้วย รวมทั้งความคาดหวังของบุคลากรต่อการ 

ปฏิบั ติงานเพื่อให ้ผลงานออกมาดีและเป ็นผู ้มีความ 

เชี่ยวชาญ

องค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างของ 

โรงเรียนสอดคล้องกับแนวคิดของ Kinlaw (1995, pp.  

23-35) ท่ีกล่าวถึงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร (adjust  

the organization’s structure) ว่าเพื่อเพิ่มอิสระในการ 

ท�างาน ลดความเป็นทางการและลดสิ่งที่ครอบง�าการ 

สร้างสรรค์ของผู้ปฏิบัติงาน และวางรูปแบบเครือข่ายการ 

บริหารให้เหลือช่องว่างน้อยที่สุด

องค์ประกอบที่ 3 การวางระบบงานสอดคล้องกับ 

แนวคิดของ Blase & Blase (1994, p. 18) ที่ให้ความ 

ส�าคัญในเรื่องโครงสร้างและการจัดระบบในสถานศึกษา 

เพื่อช่วยให้ครูท�างานได้ดีที่สุด

องค์ประกอบที่ 4 การสร้างแรงจูงใจ สอดคล้อง 

กบัแนวคิดของ Harvery & Drole (1994, p. 127) ทีก่ล่าว 

ไว้ว่าต้องให้การสนับสนุนทรัพยากรที่จ�าเป็นในการท�างาน 

เช่น ก�าลังคน เงิน เวลา และสิ่งอ�านวยความสะดวก  

ขณะเดียวกันก็ต้องให้ความส�าคัญกับการสร้างแรงจูงใจ 

ในการท�างานที่ตัวบุคคลด้วย โดยให้ท�างานส�าคัญ มีอ�านาจ 

วินิจฉัยตัดสินใจในงานที่ท�ายอมรับในผลงานและให้การ 

ชื่นชม และสร้างให้เกิดความตระหนักว่าบุคลากรเป็นผู ้

ก�าหนดวิถีชีวิตของตนเอง

องค ์ประกอบที่  5 การสร ้างเสริมศักยภาพ  

สอดคล้องกับแนวคิดของ Evan & Dean (2003, pp.  

266-271) ที่ให้ความส�าคัญในการสร้างเสริมศักยภาพของ 

บุคลากรเพื่อเพิ่มพลังอ�านาจการท�างานไว้ว่าผู้บริหารต้อง 

แน่ใจว่าบุคลากรมีศักยภาพสูง (ensure that employee  

are capable) บริษัทไม่สามารถเพิ่มพลังอ�านาจได้หาก 

บุคลากรมีสมรรถนะต�่า การเพิ่มพลังอ�านาจนั้นบุคลากร 

จะต้องมีทั้งทักษะทางด้านวิชาการ ทักษะความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคล ตลอดจนทักษะการแก้ปัญหา

องค์ประกอบที่ 6 การส่งเสริมและพัฒนาความ 

ร่วมมือ สอดคล้องกับแนวคิดของ Blasé & Blasé (1994,  

pp. 52-55) ที่ได้ให้ความส�าคัญในเรื่องนี้มาก ดังท่ีได ้

กล่าวถึงหลักการเพิ่มพลังอ�านาจการท�างานไว้ว่า ต้อง 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรอย่างเท่าเทียมกัน  

สร้างความกระตือรือร้นของการมีส่วนร่วมในการบริหาร  

ให้ทุกคนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมอย่างมั่นใจ  

ให้โอกาสบุคลากรพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้าง 

ความยืดหยุ่นเป็นกันเองในการท�างาน และเสริมสร้างความ 
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สมัครใจในการมีส่วนร่วม

องค ์ประกอบที่  7 การสร ้ างบรรยากาศใน 

สถานศึกษา สอดคล ้องกับแนวคิดของคุณยุทธนา  

เหมมังกร แห่งบริษัท สแปนช่ัน (ไทยแลนด์) จ�ากัด  

(AMD) ที่ได้รับรางวัล Best Employee in Asia  

ได้ให้ความส�าคัญกับการสร้างบรรยากาศในที่ท�างาน ท่าน 

กล่าวว่าส่ิงท่ีส�าคัญที่ท�าให้ได้รับรางวัลคือ ความสามารถ 

ที่จะจูงใจและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไว้กับองค์กร 

โดยการสร้างบรรยากาศการท�างาน

องค์ประกอบที่ 8 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

สอดคล้องกบัแนวคดิ Jack Welch ทีไ่ด้รบัการคดัเลอืกและ 

แต่งตั้งเป็น CEO ของ General Electric ที่มีความเห็น 

ว่าสิง่ทีโ่หดร้ายทีส่ดุทีบ่รษิทัจะพงึกระท�าต่อพวกพนกังานได้ 

คือการงดเว้นไม่ป้อนกลับข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาใน 

ระยะแรกของการท�างานของพวกเขา ถ้าพนักงานคนหนึ่ง 

ไม่ได้ท�างานที่เหมาะสมกับตนเอง และมีโอกาสรู้ตัวแต่ 

เนิ่นๆ เขาจะมีเวลามากพอที่จะปรับตัวหรือเปลี่ยนงาน 

ให้ตรงกับตนเอง

องค์ประกอบที ่9 การสือ่สาร สอดคล้องกบัแนวคิด 

ของ Blanchard; Carlos; & Randolph (2001) ได้ให้ 

ความส�าคัญในเรื่องข้อมูลข่าวสารโดยกล่าวว่าข้อมูลข่าวสาร 

เป็นกุญแจดอกที่หน่ึงในการเพ่ิมพลังอ�านาจการท�างาน  

เป็นดอกที่มีความส�าคัญมากเพราะจะเป็นเครื่องมือน�าสู่ 

การเพิ่มพลังอ�านาจทั้งองค์กร

องค์ประกอบที่ 10 การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม  

สอดคล้องกับแนวคิดของ Potter (2004) ที่ให้ความ 

ส�าคัญเรื่องการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและเสนอแนวทาง 

การด�าเนินงานไว้ว่า (1)ชื่นชมกับความส�าเร็จของพวกเขา  

(2) ให้ความไว้วางใจแก่พวกเขา (3) ยอมรับในความ 

ผิดพลาดของพวกเขา และ (4) ปฏิบัติต่อพวกเขาแบบ 

มีศักดิ์ศรีและให้เกียรติแก่พวกเขา

องค์ประกอบที่ 11 ภาวะผู ้น�าในการเพิ่มพลัง 

อ�านาจการท�างาน สอดคล้องกับแนวคิดของ Kinlaw  

(1995) ที่ได้กล่าวไว้ว่า หากผู้บริหารขาดความมุ่งม่ันตั้งใจ 

และไม่เข้าใจแนวคิดของการเพิ่มพลังอ�านาจก็ไม่สามารถ 

เพิ่มพลังอ�านาจในองค์กรได้

3. จากผลการทดลองใช้รูปแบบที่พบว่า ครูพลัง 

อ�านาจการท�างานเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ  

.01 ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะในการทดลองใช้รูปแบบได้ 

มีการออกแบบการทดลองใช้อย่างเป็นข้ันตอน และมีการ 

แจ้งแผนการประเมนิพลงัอ�านาจการท�างานของครหูลงัจาก 

ทดลองใช้รูปแบบเป็นเวลา 3 เดือน ทั้งนี้การที่ได้มีการ 

ก�าหนดเป้าหมายร่วมกนั ร่วมกนัวางแผนการท�างานร่วมกนั  

ท�าให้การด�าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง

4. จากผลการประเมนิรปูแบบทีพ่บว่า ในภาพรวม 

รูปแบบมีความถูกต้อง เหมาะสม เป็นประโยชน์และเป็น 

ไปได้ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้เพราะผู้วิจัยได้ด�าเนินการ 

ตามข้ันตอนการพัฒนารูปแบบ ดังที่ Keeves (1988, pp.  

589-860) และ วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์ (2547, หน้า  

14) ได้กล่าวถึงการพัฒนารูปแบบว่าอาจมีขั้นตอนการ 

ด�าเนินงานที่แตกต่างกันออกไป แต่โดยทั่วไปอาจแบ่ง 

ออกเป็น 2 ส่วนคือ การสร้างรูปแบบและการหาความ 

เที่ยงตรงของรูปแบบ ซึ่งในการสร้างรูปแบบผู ้วิจัยได ้

ด�าเนินการอย่างเป็นระบบตามขั้นตอน จากนั้นผู ้วิจัย 

ให้ความส�าคัญในการตรวจสอบรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ 

จ�านวน 3 กลุ่ม ซึ่งผู้เชี่ยวชาญทุกคนต่างมีความคิดเห็น 

สอดคล้องกันว่ารูปแบบที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเป็นรูปแบบที่มี 

ความเหมาะสมทุกองค์ประกอบ

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในกำรน�ำผลกำรวิจัยไปใช้ ระดับ

สถำนศึกษำ

1. ผู ้บริหารสถานศึกษาต้องเป็นผู ้น�าโดยการ 

ประพฤติปฏิบัติตนให้มีภาวะผู้น�าในการเพิ่มพลังอ�านาจ 

การท�างานตามที่ก�าหนดไว้ในรูปแบบ 

2. ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องศึกษารายละเอียด 

ของรูปแบบ ก่อนด�าเนินการใช้ต้องประชุมชี้แจงให้ครู 

และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบตรงกัน และแสดงความ 

คิดเห็นอย่างอิสระ ให้ความส�าคัญในการจัดตั้งทีมและ 

พัฒนาทีมในการร่วมมือกันท�างาน
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ (1) ศึกษาสภาพการบริการงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน (2) เพือ่สร้างรปูแบบการบรหิารงานวชิาการแบบมส่ีวนร่วมเพือ่พฒันาคุณภาพผูเ้รยีนในสถานศกึษา 

ข้ันพื้นฐาน (3) เพื่อประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อ 

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มประชากรประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูหัวหน้ากลุ่มสาระ 

และชุมชนในท้องถิ่น ในสังกัดสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 519 โรงเรียน กลุ่มตัวอย่าง 156 โรงเรียน ของจังหวัดนนทบุรี  

(เขต 1, เขต 2) ปทุมธานี (เขต 1, เขต 2) และนครปฐม (เขต 1, เขต 2) ใช้วิธีการวิจัยเชิงผสมผสานเครื่องมือท่ีใช้ 

ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา ค่าร้อยละ  

ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยได้รูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มีการตรวจสอบความเหมาะสม และความเป็นไปได้ด้านเนื้อหา และการน�ารูปแบบไปใช้โดยการสัมมนา โดยผู้ทรงคุณวุฒ ิ

และศึกษาผลการใช้รูปแบบในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพื่อประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบก่อนจะ 

น�าไปเผยแพร่ ประเมินโดยผู้บริหารสถานศึกษา ครูหัวหน้ากลุ่มสาระ และชุมชนในท้องถิ่นในสังกัดสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ค�ำส�ำคัญ: สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, การบริหารงานวิชาการ

Abstract

This paper aims to (1) study the condition of participative management of service, students  

have contributed to improving the quality of learning in basic education (2) to construct an academic  

administration which contribute to the development of students in basic education (3) to assess the  

1นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
*เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษา 2554

 อาจารย์ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ ดร. โชติ เพชรชื่น



90

ควำมน�ำ

ปัจจุบันการบริหารงานวิชาการมีทั้งเกณฑ์การ 

ประกันคุณภาพการศึกษาและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 และการจัดการศึกษายังเป็นการ 

เรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูและผู้บริหารสถานศึกษาระหว่าง 

สถานศึกษาทุกส่วนของสังคม ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

เข้ามาร่วมมือกันในการจัดการศึกษาให้กับบุตรหลาน 

ของตน เพือ่เป็นการตอบสนองต่อความต้องการของผูเ้รยีน  

การบรหิารจดัการด้านการศกึษาในสถานศกึษาหรอืโรงเรยีน  

งานวิชาการเป็นงานที่ส�าคัญถือเป็นงานหลักที่ต้องเปิด 

โอกาสให้ผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องโดยตรง คอื ครไูด้มส่ีวนเกีย่วข้อง 

ในการบริหารจัดการกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช ้

หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 และ 

ปัญหาส�าคัญของการบริหารการศึกษาคือ การรวมอ�านาจไว้ 

ส่วนกลางของเอกภาพในการบรหิาร ขาดประสทิธภิาพในการ 

จัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก�าหนด ขาดการมี 

ส่วนร่วมของประชาชน ครอบครัว ชุมชน และสถาบันทาง 

สังคมขาดการพัฒนานโยบายอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

การศึกษาในฐานะผู้บังคับบัญชา และเป็นผู้น�าทางการ 

ศึกษาในโรงเรียนและในชุมชนท้องถิ่นจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะ 

ต้องปรับปรุงตนเอง ทั้งในด้านความรู้ ความเข้าใจหลักสูตร 

appropriateness and feasibility of the model. Population groups. Executive education. Head teachers  

and local community consist of school administrator. Attached to education, basic 519 school sample  

156 schools of the province of York (Region 1, Region 2) Bangkok (Zone 1, Zone 2) and Bangkok  

(Zone 1, Zone 2) tools used in research include the analysis of the data. content analysis of the mean  

and standard deviation.

The results are forms of academic administration and contribute to the development of students.  

In basic education. Checks as appropriate. And the possibility of the content. And the model used by  

the seminar. By highly qualified and investigate the effects of variations in basic education. To assess  

the appropriateness and feasibility of the model will be published. The management of schools. Head  

teacher groups. And local communities under the basic education.

Keywords: academic, basic education.

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของ (กระทรวง 

ศึกษาธิการ, 2545: 4) ซึ่งเป็นหลักสูตรแกนกลางของ 

ประเทศมีจุดประสงค์ที่จะพัฒนาคุณภาพของผู ้เรียน  

สามารถด�ารงชีวิตอย่างมีความสุขได้บนพื้นฐานของความ 

เป็นไทยและความเป็นสากล โดยก�าหนดมาตรฐานการ 

เรียนรู้ไว้เป็นข้อใน 8 กลุ่มสาระซึ่งสถานศึกษาจะต้องน�า 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ไปจัดท�าหลักสูตรของสถาน 

ศึกษา เพื่อให้เหมาะสมกับท้องถิ่นและความต้องการของ 

ผู้เรียน ด้วยเหตุนี้การบริหารงานวิชาการถือเป็นหน้าที่อัน 

ส�าคัญยิ่งอันหนึ่งของการบริหารสถานศึกษาหรือการบริหาร 

โรงเรียน เพราะวิชาการเป็นเป้าหมายอันส�าคัญที่เกี่ยวข้อง 

กับการเรียนโดยตรงการบริหารงานวิชาการ จึงเป็นงานท่ี 

เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษา หรือโรงเรียน 

เพื่อด�าเนินการ และพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้ผลดี 

มปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุ บคุคลมส่ีวนเกีย่วข้องอย่างใกล้ชดิ 

ในการส่งเสริมวิชาการในโรงเรียนคือ ผู้บริหาร และครู 

ในโรงเรียน การปฏิบัติงานนั้นผู้บริหารมีงานหลายด้าน 

จึงจ�าเป็นต้องมีผู้ช่วยฝ่ายวิชาการด�าเนินการ โดยมีหัวหน้า 

กลุ่มสาระต่างๆ และคณะคร ูการบรหิารงานวชิาการเป็นงาน 

ที่ส�าคัญส�าหรับ ผู้บริหารสถานศึกษา เนื่องจากการบริหาร 

งานวิชาการเกี่ยวข้องกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษา  
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โดยเฉพาะเก่ียวกับการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน  

ซึ่งเป็นจุดมุ ่งหมายหลักของสถานศึกษาเป็นเครื่องชี้ 

ความส�าเร็จและความสามารถของผู ้บริหาร (ปรียาพร  

วงศ์อนุตรโรจน์, 2543: 2)

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการแบบมี 

ส่วนร่วมเพือ่พฒันาคณุภาพผูเ้รยีนในสถานศกึษาข้ันพืน้ฐาน

1.1 เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการ 

แบบมีส่วนร่วม

1.2 เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการ 

แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

2. เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมี 

ส่วนร่วมเพือ่พฒันาคุณภาพผูเ้รยีนในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน

3. เพือ่ประเมนิความเหมาะสมและความเป็นไปได้ 

ของรูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อ 

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

กำรบริหำรงำนวิชำกำรแบบมี

ส่วนร่วม

1. การตัดสินใจ (Decision 

Making)

2. การด�าเนินการปฏิบัติงาน 

(Implementation)

3. การประเมนิผล (Evaluation)

กลุ่มเป้ำหมำย

โรงเรียนในสังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 1,2

นนทบุรี เขต 1,2

นครปฐม เขต 1,2

มาตรฐานด้านคุณภาพผู ้ เรียน

ตามเกณฑ์การประเมิน ของ

ส�านักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา

รูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม

เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

งำนวิชำกำรของโรงเรียน

1. การพัฒนาหลักสูตร และกระบวน

การเรียนรู้

2. การจัดท�าทะเบียนและ วัดผล-

ประเมินผล

3. การบริหารกลุ่มสาระ การเรียนรู้ 

และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

4. การส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา

5. การส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรม 

และเทคโนโลยีทางการศึกษา

6. การพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้

7. การสร้างเครือข่ายพัฒนาหลักสูตร

และการจัดการเรียนการสอน

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ใช้วิธีการวิจัยเชิงผสมผสาน (mixed methodology) คือ เป็นการด�าเนินการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative  

research) เพื่อเก็บรวบรวม ข้อมูลต่างๆ จากกลุ่มตัวอย่าง เพื่อให้ได้ค�าตอบตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ซึ่งผลของ 

การวิจัยเชิงปริมาณจะมุ่งเน้นให้ความส�าคัญกับการติดตามหาข้อเท็จจริงเพื่อเป็นแนวทางน�าไปสู่การศึกษารูปแบบการ 

บริหารวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเมื่อได้รูปแบบดังกล่าวแล้ว ผู้วิจัย 

จะด�าเนินการวิธีเชิงคุณภาพ เพื่อท�าการตรวจสอบความเหมาะสม ความเป็นไปได้ของรูปแบบที่ได้พัฒนาขึ้น
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ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากรคือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูหัวหน้า 

กลุ่มสาระฯ และชุมชนในท้องถิ่น เป็นผู้ให้ข้อมูลเก่ียวกับ 

สถานภาพการบรหิารงานวชิาการของโรงเรยีน และคณุภาพ 

ผูเ้รยีน ซึง่เป็นบคุคลทีป่ฏบัิตงิานในจังหวัด ซ่ึงเป็นปรมิณฑล 

ของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี  

นครปฐม รวมจ�านวน 1,143 คน

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่  

ผู้บริหารสถานศึกษา ครูหัวหน้ากลุ่มสาระฯ และกรรมการ 

สถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา  

นนทบุรี (เขต 1, เขต 2) ปทุมธานี (เขต 1, เขต 2) และ 

นครปฐม (เขต 1, เขต 2) ใช้การสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย  

รวมจ�านวน 595 คน

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

การสัมภาษณ์เชิงลึกใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ส่วน 

แบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  

และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความแปรปรวน 

ทางเดียว และการเปรียบเทียบรายยคู่โดยวิธีเชฟเฟ่

ผลกำรวิจัย

สภาพการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อ 

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบว่า  

ในภาพรวมการมีส ่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรและ 

กระบวน การเรียนรู้ ที่ต้องมีการร่วมกันตัดสินใจ วางแผน 

ปฏิบัติงานเพื่อน�าไปสู ่ความส�าเร็จ โดยการประเมินผล 

และต้องยึดนักเรียนเป็นส�าคัญ ผู้บริหาร ครู และชุมชน 

ในท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการประชุมตัดสินใจ การวางแผน 

ปฏิบัติงานมาจากสภาพปัญหา หรือความต้องการที่จะ 

พัฒนางานตามแผนกลยุทธ์เพื่อน�าไปสู่ความส�าเร็จ ระบุ 

แผนการพัฒนาคุณภาพเพ่ือประเมินการพัฒนาหลักสูตร  

โดยการรายงานผลการใช้เป็นภาคเรียน การมีส่วนร่วมใน 

การจดัท�าทะเบยีนวดัผลประเมนิผล แต่ละภาคเรยีนส่งเสรมิ 

สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู และ 

ร่วมประเมินผลเพื่อให้ผู้ปกครองร่วมประเมินความรู้ ความ 

สามารถของผู้เรียนด้วย ผู้บริหาร ครูหัวหน้ากลุ่มสาระ  

มีส่วนร่วมในการนิเทศเสนอแนะข้อติชมเพื่อเป็นการ 

สะท้อนถึงการสอนของครู ทุกรายวิชาที่เรียน ร่วมวิเคราะห์ 

ประเมินการเรียน โดยการเปรียบเทียบข้อมูลและน�ามา 

ปรับปรุงในแต่ละภาคเรียน การประชุม (เดือนละครั้ง)  

ต้องมีการเสนอร่วมกัน ตัดสินใจ การปฏิบัติงานและการ 

ประเมนิผล การมส่ีวนร่วมในการบรหิารกลุ่มสาระการเรยีนรู้  

และกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ผูท้รงคุณวฒุมิส่ีวนร่วมพจิารณา 

ความเป็นไปได้และความสอดคล้องของกลุ่มสาระการเรยีนรู้  

ร่วมสนับสนุนเพื่อก�าหนดวิสัยทัศน์และคุณลักษณะอันพึง 

ประสงค์ของผู้เรียนร่วมกันจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย 

ร่วมกันส่งเสริมในการจัดหาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลย ี

การศึกษา ประกอบการสอนเกีย่วกบัความเหมาะสมของสือ่  

โดยร่วมกันตัดสินใจวางแผนปฏิบัติงานและประเมินผล  

ให้มีศูนย์ส่ือของโรงเรียนเป็นแหล่งผลิตและบริการสื่อ  

ส่งเสริมให้มีการน�าแหล่งเรียนรู้ จัดหาวิทยากรในท้องถิ่น 

มาใช้ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน ชุมชนในท้องถิ่น 

มีส่วนร่วมในการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ ร่วมกัน 

ก�าหนดการตัดสนิใจการให้ห้องสมดุเป็นของชมุชน สามารถ 

เข้าใช้ได้ทุกคน ส่งเสริมโครงงานรักการอ่าน โดยท�าเป็น 

สมุดเล่มเล็ก เน้นการจดบันทึกการให้รักการอ่าน ชุมชน 

ในท้องถิน่ร่วมประเมนิภาคเรยีนละหนึง่ครัง้ อย่างสม�า่เสมอ 

โดยการใช้ห้องสมุดที่มีเทคโนโลยี (Internet) ชุมชนใน 

ท้องถิ่นมีส่วนร่วมประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ผู้ทรงคุณวุฒิ  

ให้ร่วมกันพัฒนาวิชาการเพื่อประสานความร่วมมือ ให้งาน 

วิชาการได้ก้าวหน้า เพิ่มผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้นเป็นการพัฒนา 

อย่างจริงจัง

ผู้บริหาร ครูและชุมชนในท้องถิ่น มีส่วนร่วมใน

การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาผู้เรียน

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับมาก 5 ด้าน ได้แก่ 

ด้านการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ด้านการ

ส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา ด้านการส่งเสริมสื่อ

นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ด้านการพัฒนาห้อง

สมุดและแหล่งเรียนรู้ และด้านการสร้างเครือข่ายพัฒนา

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน และในระดับปาน
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กลาง 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดท�าทะเบียนและวัดผล

ประเมินผล ด้านการบริหารกลุ ่มสาระการเรียนรู ้และ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เปรยีบเทยีบตามต�าแหน่งของผูม้ส่ีวนร่วม ผูบ้รหิาร 

สถานศึกษาท้ังขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่  

มีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการมากกว่าทั้งครูหัวหน้า 

กลุ่มสาระ และครูหัวหน้ากลุ่มสาระหรือครูผู้สอนในสถาน 

ศึกษา ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ มีส่วนร่วม 

ในการบริหารงานวิชาการ มากกว่าชุมชนในท้องถิ่นของ 

สถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ 

เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมตามขนาดของสถาน 

ศึกษา ผู้บริหารในสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีส่วนร่วมในการ 

บริหารงานวิชาการมากกว่าผู้บริหารในสถานศึกษาขนาด 

กลางและขนาดเล็ก ครูหัวหน้ากลุ่มสาระหรือครูผู ้สอน 

ในสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีส่วนร่วมในการบริหารงาน 

วิชาการมากกว่าในสถานศึกษาขนาดกลาง และขนาดเล็ก  

ชมุชนในท้องถิน่ในสถานศกึษาขนาดใหญ่ มส่ีวนร่วมในการ 

บริหารงานวิชาการมากกว่าในสถานศึกษาขนาดกลาง และ 

ขนาดเล็ก

คุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ผ่าน 

การประเมินคุณภาพจากส�านักงานรับรองมาตรฐานและ 

ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) ในภาพรวม 

อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย 3.43 ค่า S.D. 0.67 เมื่อ 

พิจารณาในแต่ละมาตรฐาน พบว่า อยู่ในระดับดีมาก 2  

มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  

และค่านยิมทีพ่งึประสงค์ และมาตาฐานที ่2 ผูเ้รยีนมสุีขนสัิย  

สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี

ผูบ้ริหาร ครแูละชมุชนในท้องถิน่ มส่ีวนร่วมในการ 

บริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาผู้เรียนใน 

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อยู่ในระดับมากที่สุด 5 ด้าน ได้แก่  

ด้านการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ด้านการ 

บริหารกลุ ่มสาระการเรียนรู ้และกิจกรรมพัฒนาผู ้เรียน  

ด้านการส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา ด้านการส่งเสริม 

ส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ด้านการพัฒนา 

ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ และอยู่ในระดับมาก 2 ด้าน  

ได้แก่ ด้านการจัดท�าทะเบียนและวัดผลประเมินผล และ 

ด ้านการสร ้างเครือข ่ายพัฒนาหลักสูตรและการจัด 

การเรียนการสอน

การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมทั้ง 7 ด้าน  

กับคุณภาพของผู้เรียน 7 มาตรฐาน พบว่า การบริหารงาน 

วิชาการ ด้านการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  

การจัดท�าทะเบียนและวัดผลประเมินผล การบริหารกลุ่ม 

สาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การส่งเสริม 

คุณภาพการจัดการศึกษา การส่งเสริมสื่อนวัตกรรมและ 

เทคโนโลยีการศึกษา การพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้  

การสร้างเครือข่ายพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียน 

การสอน มีความสัมพันธ์ส่งผลทางบวกกับคุณภาพของ 

ผู้เรียน (Y) โดยรวมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

โดยสรุปผู ้วิจัย ได้ค้นพบโมเดลที่เป็นรูปแบบ 

การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพ 

ผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีดังนี้

หลักกำรบริหำรงำนวิชำกำรแบบมีส่วนร่วม คือ

1. หลักการกระจายอ�านาจการจัดการศึกษา  

โดยการตัดสินใจ

2. หลักการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา  

ร่วมวางแผนตามที่ต้องการก�ากับ ติดตามและตรวจสอบ

3. หลักประชาธิปไตยเปิดโอกาสได้แสดงความ 

คิดเห็น

4. หลักความโปร่งใสและตรวจสอบได้เพื่อให้เกิด 

ความเชื่อมั่นและถ่วงดุล

5. หลักการประกันคุณภาพการศึกษาน�าไปสู ่ 

คุณภาพผู้เรียน

6. หลักการระดมทรัพยากรเพื่อให ้มีการใช ้ 

ทรัพยากรที่มีร่วมกันอย่างคุ้มค่าและเหมาะสม

กระบวนกำรบรหิำรแบบมส่ีวนร่วม ประกอบด้วย  

3 ขั้นตอนที่สัมพันธ์กัน ดังนี้

1. การตัดสินใจ โดยเน้นการมส่ีวนร่วมผูบ้รหิาร ครู  

และชุมชนในท้องถิ่น เพื่อเกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษา 

มากที่สุด ได้แก่
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- ก�าหนดนโยบายร่วมกันในการตัดสินใจ 

วางแผนกลยุทธ์

- ก�าหนดเป้าหมายร่วมกันและความจ�าเป็น 

เพื่อปรับปรุงร่วมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยยึดเสียงข้างมาก 

- ก�าหนดบุคลากรให้เหมาะสมกับการปฏิบัติ

งาน

2. การด�าเนินการปฏิบัติงานตามแนวทางการมี

ส่วนร่วม

- ก�าหนดผู้มีส่วนร่วมออกเป็นกลุ่มๆ เพื่อ 

รองรับภารกิจตามวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา

- ก�าหนดรายละเอียดงานในแต่ละกลุ่มงาน 

อย่างชัดเจนเพื่อไม่ให้ซ�้าซ้อนกับการบริหารวิชาการเพื่อ 

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน สนับสนุนงานและแหล่งเรียนรู้ให้ม ี

ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษา ครอบครัวและชุมชน

- การบริหารการประชุมผู ้มีส่วนร่วมเพื่อ 

พิจารณาวางแผน ติดตามและแก้ไขปัญหาเป็นประจ�า 

อย่างต่อเน่ืองไตรมาสละ 2 ครัง้ หรอืภาคการศกึษาละ 3 ครัง้  

(เดือนละ 1 ครั้ง) และอาจนัดประชุมเพ่ิมเติมกรณีที่มี 

เรื่องเร่งด่วนโดยแนวปฏิบัติในการบริหารการประชุมคือ 

การก�าหนดข้อตกลงในการท�างานร่วมกันตามระเวลาที ่

ก�าหนดอย่างชัดเจน

3. การประเมินผลประกอบด้วย 3 แนวทาง

- ประเมนิผลการปฏบิตังิานของตนเอง ประจ�า 

ทุกปีเพื่อทราบถึงจุดเด่น จุดที่ต้องแก้ไขและแนวทางการ 

บริหารงานวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ

- ก�ากับ ติดตาม ให้มีการปฏิบัติตามมติของ 

คณะกรรมการสถานศึกษา โดยให้สามารถท�างานร่วมกัน 

อย่างร่วมมือร่วมใจ มีการประเมินแผนงานตามปฏิทิน 

การด�าเนินงาน

- ผู้บริหาร และผู้มีส่วนร่วม จัดท�ารายงาน 

การปฏิบัติงานและข้อคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องมีการพัฒนา 

หรือปรับปรุงการด�าเนินงานและสอดคล้องกับการจัดท�า 

วิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการของสถานศึกษา  

รวมทั้งเผยแพร่ต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชน

ท้ังน้ีการบริหารการมีส่วนร่วม ที่ส�าคัญ 3 

ประการ คือ

1) การตระหนักถึงความรับผิดชอบในการ 

ตัดสินใจร่วมกัน

2) การร่วมมือและรวมพลังในการบริหาร 

ด�าเนินการปฏิบัติงานร่วมกันตามภารกิจที่ก�าหนดได้อย่าง 

ชัดเจน

3) การประเมนิผลเรือ่งต่างๆ โดยผสมผสาน 

ความคดิ ในการพฒันางานและบรหิารได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

ท�าให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นของผู้เรียน

แนวทำงกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำร ครู และ 

ผู้มีส่วนร่วม

- การก�าหนดภารกิจให้ชัดเจน

- แบ่งบทบาทของผู้มีส่วนร่วมเพื่อการด�าเนินงาน

- การก�าหนดข้อตกลงในการท�างานร่วมกัน

- การก�าหนดปฏิทินการท�างานล่วงหน้า

- การประเมินความต้องการในการพัฒนา

- การด�าเนินการบริหารลักษณะเครือข่าย

- ผู้มีส่วนร่วมประเมินตนเองเป็นประจ�าทุกปี

- จัดท�ารายงานการด�าเนินงานและเผยแพร่ต่อ 

สาธารณชน

องค์ประกอบและสำระส�ำคัญของรูปแบบ

1. งานวิชาการ 7 งาน

- หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้

- การจัดท�าทะเบียนและวัดผลประเมินผล

- กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนา 

ผู้เรียน

- คุณภาพการจัดการศึกษา

- สื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา

- ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้

- เครือข่ายพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ 

เรียนการสอน

2. การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม Cohen และ  

uphoff

2.1 การตัดสินใจ (Decision Making)



95

- ก�าหนดเรื่องที่จะตัดสินใจ (Decision 

Statement)

- ก�าหนดเกณฑ์ที่ต้องการ (Criteria)

- ตัวเลือกตามเกณฑ์ที่ก�าหนด (Alter- 

natives)

- วิเคราะห์ส่วนดีของตัวเลือกแต่ละตัว  

(Benefit Analysis)

- วเิคราะห์ส่วนเสยีของตวัเลอืกแต่ละตัว  

(Risk Analysis)

- เปรียบเทียบส่วนดีและส่วนเสียของ 

ตัวเลือกทุกตัว และตัดสินใจ (Decision)

2.2 การด�าเนินการปฏิบัติงาน (Implemen- 

tation)

- การสร้างเครือข่าย (Networking)

- การให้การสนับสนุน (Supporting)

- การขจัดความขัดแย้งและการสร้าง 

ทีมงาน (Conflict and Team Building)

- การติดตาม (Monitoring)

- การให้ข้อมูล (Informing)

- การสร้างความชัดเจน (Clarifying)

- การวางแผนและการจัดองค ์การ  

(Planning and Organizating)

- การแก้ปัญหา (Problem Solving)

- การปรึกษาและมอบหมายงาน  

(Consulting and Delegating)

- การสร้างแรงจูงใจ (Motivating)

- การประกาศเกียรติคุณและให้รางวัล  

(Recognizing and Rewarding)

2.3 การประเมินผล (Evaluation)

- การบรรลุวัตถุประสงค์

- การมีข้อบกพร่อง

- การปรับปรุงแก้ไข

- การน�าผลที่ได้ไปใช้

กำรอภิปรำยผล

1. เป็นรปูแบบทีท่�าให้เกดิประโยชน์ในสถานศกึษา 

ด้านการพฒันาคุณภาพการผูเ้รยีนด้วยกระบวนการให้ความ 

ร่วมมอืจากผูบ้รหิาร คร ูและขมุขนในท้องถิน่ ในสถานศกึษา 

ขั้นพื้นฐาน อีกทั้งแนวการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ 

การศึกษาแห่งชาติของไทย และกระบวนการพฒันาคณุภาพ

การศึกษาตามแนวคิดวงจรคุณภาพ PDCA ประกอบด้วย 

การวางแผน (plan) ซึ่งครอบคลุมถึงการศึกษา 

ปัญหา เพื่อก�าหนดเป้าหมาย และวางแผนแก้ปัญหาการ 

จดัท�า (do) เป็นการน�าวธิแีก้ปัญหาไปปฏบิตั ิการตรวจสอบ  

(check) เพือ่เปรยีบเทยีบผลการแก้ปัญหา และการก�าหนด 

มาตรการแก้ไข (act) เป็นการน�าวิธีการแก้ปัญหาที่ 

ตรวจสอบแล้วได้ผลมาก�าหนดเป็นมาตรฐานเพื่อถือปฏิบัต ิ

ต่อไปอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่องควบคู่ไปกับการเป็น 

กระบวนการประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบ และรายงาน 

ต่อสาธารณชน ซึ่งเป็นบทบาทของการมีส่วนร่วมของ 

บุคคลกรในสถานศึกษา

ผลส�าเร็จที่จะเกิดขึ้นในสถานศึกษาเมื่อใช้รูปแบบ 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือคุณภาพของสถานศึกษาที ่

เกิดจากการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ 

คุณภาพนักเรียนที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และผู ้มี 

ส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการมีระบบ 

บริหารที่เน้นธรรมาภิบาลมีความโปร่งใสตรวจสอบได้  

ผูป้กครอง และชมุชนเข้าใจในบทบาททีจ่ะเข้ามามส่ีวนร่วม 

ในการจัดการศึกษา และกิจกรรมของโรงเรียนอย่างเป็น 

ระบบ ให้การสนับสนุน และช่วยเหลือโรงเรียนมากขึ้น

ผู้บริหำร ครู และชุมชนในท้องถิ่น มีหน้ำที่

บริหำรหลักสูตรดังต่อไปนี้

วางแผนการด�าเนินงานวิชาการ จัดท�าคู่มือการ 

บริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา นิเทศ  

ก�ากับ ติดตาม ให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร  

การจัดกระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา 

บุคลากรเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการจัดกระบวน  

การเรียนรู้การวัดผลประเมินผลและการแนะแนวให้เป็นไป 
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ตามจุดหมายและแนวทาง การด�าเนินการของหลักสูตร  

ประสานความร่วมมือจากบุคคล หน่วยงาน องค์กร 

ต่างๆ และชุมชน เพื่อให้การใช้ หลักสูตรเป็นไปอย่างมี 

ประสิทธิภาพและมีคุณภาพ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและ 

การใช้หลักสูตรแก่นักเรียน ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง  

แนะน�าข้อมูลป้อนกลับจากฝ่ายต่างๆ มาพิจารณาเพื่อการ 

ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ของสถานศึกษา ส่งเสริม 

และสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและ 

กระบวนการเรียนรู ้ ติดตามผลการเรียนของนักเรียน 

รายบุคคล ระดับชั้น ระดับช่วงและระดับกลุ่มวิชาในแต่ละ 

ปีการศึกษา เพื่อปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาการด�าเนินงาน 

ด้านต่างๆ ของ สถานศึกษาตรวจสอบ ทบทวน ประเมิน 

มาตรฐานการปฏิบัติการของครู และการบริหารหลักสูตร  

ระดับสถานศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา แล้วใช้การประเมิน 

เพื่อวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงานของครูและการบริหาร 

หลักสูตรปีการศึกษาต่อไป

ผู้มีส่วนร่วมบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำร

สถำนศึกษำ

จ�านวน 9 กลุ่ม ตามชื่อกลุ่มวิชาการในหลักสูตร 

การศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้แก่ กลุ่มวิชาภาษาไทย กลุ่มวิชา 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มวิชาสุขศึกษาและ 

พลศึกษา กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ กลุ ่มวิชาวิทยาศาสตร์  

กลุ่มวิชาทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ กลุ่มวิชาการงาน 

อาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ และ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อยู่ภายใต้การบริหารหลักสูตรและ 

งานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแต่งตั้งโดยผู ้บริหาร 

สถานศึกษา

ผู้บริหำร ครู และชุมชนในท้องถิ่น มีหน้ำที่  

ดังนี้

- ก�าหนดสัดส่วนสาระการเรียนรู ้กลุ ่มวิชาและ 

พัฒนาหลักสูตรรายวิชาของกลุ ่มวิชาในสาระการเรียนรู ้  

แกนร่วม แกนเลือก และเลือกเสรีตามหลักสูตรการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน

- ด�าเนินการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ 

เน้นผู้เรียนส�าคัญที่สุดและวัดผลประเมินผล การเรียน 

รายวชิาต่างๆ เพือ่ให้ได้ข้อมลูทีแ่สดงความสามารถทีแ่ท้จริง 

ของนักเรียน

- พัฒนาแผนการสอนรายวิชาที่เป็นมาตรฐาน 

กลาง เพื่อให้ผู ้สอนสามารถปรับใช้ตามความเหมาะสม 

และให้การสอนน�าไปสู่การเรียนรู้มากที่สุด

- ก�าหนดแนวทางพัฒนาเครื่องมือและก�ากับ  

ติดตามการด�าเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู ้ 

ของนักเรียน ให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มวิชา 

ที่ก�าหนด

- วิเคราะห์พัฒนาการของนักเรียนเป็นรายบุคคล  

และรายกลุ่ม

- ด�าเนินการวิจัยการศึกษาในชั้นเรียนเพื่อแก้ 

ปัญหาและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผล และการ 

ประเมินผล

- นเิทศภายใน และเปล่ียนประสบการณ์ด�าเนนิงาน 

เพื่อคุณภาพการเรียนการสอน และประสิทธิภาพในการ 

ปฏิบัติงาน

- รวบรวมข้อมูลเพื่อการปรับปรุง และพัฒนา 

หลักสูตรรายวิชาและการจัดกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจน 

ตรวจสอบ และประเมินการบริหารหลักสูตรรายวิชาใน 

ภาคเรยีน ทีผ่่านมา และวางแผนพฒันาการบรหิารหลกัสตูร 

ในภาคเรียนต่อไป

- รายงานการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการ 

ปฏิบัติงานของครูอาจารย์และผลการบริหารหลักสูตรของ 

กลุ่มวิชา โดยเน้นผลที่เกิดกับผู้เรียนต่อคณะกรรมการ 

บรหิารหลกัสตูรและงานวชิาการของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

และผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

ส่งผลให้ผู้เรียนมีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา  

ความรู้ และคุณธรรมจริยธรรม จากการจัดการศึกษาแบบ 

มีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา โดยยึดนักเรียน 

เป็นส�าคัญตามเป้าหมายที่จัดการศึกษามุ ่งหวังพัฒนา 

คุณภาพผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น

2. หน่วยงานหรือสถานศึกษาที่จะน�ารูปแบบการ 

บริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพ 
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ผู้เรยีนในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน หรอืผูท้ีเ่กีย่วข้องเหน็ความ 

ส�าคัญ เช่นเดียวกับ คะนอง สวัสดิรักษ์ (2547) ได้เสนอ 

แนวคิดเรื่องการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ผลการ 

ปฏิบัติงานมีคุณภาพความส�าเร็จดังกล่าว ท�าให้ผู้เกี่ยวข้อง 

เห็นว่าการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้นนั้นต้องปรับ 

กระบวนการและวิธีการการบริหารไปยังสถานศึกษาที่เป็น 

หน่วยปฏิบัติและให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการ 

บริหารและจัดการศึกษาอย่างแท้จริง ซึ่งประกอบไปด้วย 

ผู้บริหารสถานศึกษา ตัวแทนคณะครู ผู้ปกครอง ชุมชน  

ได้มีโอกาสจัดการศึกษาให้เป็นไปตามความต้องการของ 

นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนมีส่วนร่วมส่งผลให้โรงเรียน 

มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

ตลอดจนถึงผู ้ที่มีส ่วนเกี่ยวข้อง หรือส่วนได้ส่วนเสีย  

เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา สถานศึกษาที่ต้องการน�าไป 

บริหารเพื่อให้ประโยชน์สูงสุดควรเปิดโอกาสให้บุคคล 

หลายคนเข้าร่วมในการก�าหนดนโยบาย การวนิจิฉยัตัดสินใจ 

วางแผน แนวทางทีส่�าคญัไปปฏบิตัดิ�าเนนิการเพือ่ก่อให้เกดิ 

ผลดี ต่อการมีโอกาสร่วมพิจารณา และผู้เข้ามามีส่วนร่วม 

เกิดความรู ้สึกเป็นเจ้าของมีความผูกพัน และต้องร่วม 

ประเมินผลในการท�างานเป ็นระบบหรือกลุ ่มที่ ร ่วม 

ด�าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพที่สูงขึ้น ทุกคนมีส่วนร่วม 

ในการก�าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และวางแผนงาน 

อย่างชัดเจน การท�างานต้องยึดหลักประชาธิปไตย สมาชิก 

ทุกคนมีส่วนร่วมตัดสินใจ แสดงความคิดเห็น มีการสรุป 

ประเมินผลงาน มีความกระตือรือร้นในการท�างานถือ 

ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมเป็นส�าคญั การศกึษาต้องยดึถอื 

ผู้เรียนเป็นส�าคัญเพื่อให้เกิดคุณภาพและประสิทธิผลสูงสุด

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยคร้ังน้ี

จากผลการวิจัย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. สถานศึกษาควรศึกษาองค์ประกอบของรปูแบบ 

โดยละเอียดและวางแผนในการน�าความรู้ในเรื่องรูปแบบ 

การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมไปสู ่การปฏิบัต ิ

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรให้ความรู้ความเข้าใจแก่ 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ครู ผู้ปกครอง ชุมชน) โดยการประชุม  

สัมมนา หรือจัดท�าเอกสารเผยแพร่

2. สถานศึกษาต้องประชาสมัพนัธ์เกีย่วกบัรปูแบบ 

การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพ 

ผู ้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้วิธีการบริหาร 

จัดการแบบมีส่วนร่วมโดยให้กลุ่มเครือข่ายการเรียนรู้กับ 

ผู ้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาได้ทราบและร่วม 

ปฏิบัติ

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยคร้ังต่อไป

1. งานวิจัยครั้งนี้แม้เป็นการศึกษาจากกลุ ่ม 

ประชากรในเขตปริมณฑล แต่สถานศึกษาอื่นสามารถน�าไป 

ปรับใช้ได้จึงสมควรศึกษารูปแบบการบริหารงานวิชาการ 

แบบมีส่วนร่วมซึ่งน�าผลการศึกษาไปปฏิบัติในสถานศึกษา 

ที่ต้ังอยู่ในเขตอ่ืนๆ

2. งานวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาในภาพรวมเร่ือง 

รูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนา 

คุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปิดท�าการสอน 

ในระดับประถมศึกษา ระดับขยายโอกาส และระดับ 

มัธยมศึกษา จึงสมควรแยกศึกษาในแต่ละระดับเพื่อ 

ประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษา ในแต่ละระดับให้ชัดเจน 

ยิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาความเป็นผู้น�ามืออาชีพผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเสนอรูปแบบและ (2) ในด้านเสนอรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น�าสู่ความเป็นมืออาชีพ ประชากร  

ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นผู้บริหารโรงเรียนผู้น�าการเปลี่ยนแปลง 

รุ่นที่ 1 จ�านวน 610 คน จาก 5 ภาค จ�านวนภาคละ 50 คน รวม 250 คน โดยส�ารวจความคิดเห็นและสัมภาษณ์ 

ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนประกอบด้วย ผู้อ�านวยการโรงเรียน รองผู้อ�านวยการโรงเรียน หรือหัวหน้างาน เพื่อหา 

องค์ประกอบของคุณลักษณะภาวะผู้น�า และสัมมนา ผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 38 คน เพื่อรับรองรูปแบบการพัฒนาภาวะ 

ผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษาสู่ความ เป็นมืออาชีพ ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น�า ประกอบด้วย 

คุณลักษณะส�าคัญคือ (1) ความคิดความเข้าใจลักษณะภาวะผู้น�าในระดับสูง มีความสามารถน�าปัจจัยต่างๆ มาก�าหนด 

กลยุทธ์ได้ (2) คุณลักษณะทางวิชาชีพและ มีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ (3) ทักษะและมีความช�านาญในการบริหาร  

รอบรู้ในการบริหารสู่ความเป็นเลิศ การสัมมนาของกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 38 คน ได้รับรองรูปแบบการพัฒนาภาวะ 

ผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพในด้านความเป็นประโยชน์ ด้านความเหมาะสม ด้านความเป็นไปได้  

ด้านความถูกต้องของรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษาสู่ความ เป็นมืออาชีพ ด้านความเป็นประโยชน์  

ด้านความเป็นไปได้ ด้านความเหมาะสม และด้านความถูกต้องอยู่ในระดับมากที่สุด

ค�ำส�ำคัญ: ภาวะผู้น�า

Abstract

The research has the objectives of; (1) studying the elements of the basic education institution  

management toward the learning organizations, (2) building a model the basic education institution  

1นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
*ส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษา 2553

 อาจารย์ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ ดร. วีระวัฒน์ อุทัยรัตน์
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ควำมน�ำ

การที่จะน�านโยบายที่ก�าหนดไว้ ไปลงมือปฏิบัติ 

เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามที่ก�าหนดไว้น้ัน ผู้เป็นหัวหน้า  

หรือผู้น�าจ�าเป็นต้องมีภาวะผู้น�าในการด�าเนินการ เพราะ 

ต้องสร้างแรงจูงใจในการชักจูงหรือโน้มน้าวจิตใจหรือ 

สร้างศรัทธา ในการที่จะให้ผู้อื่นท�าตาม แต่ผลสรุปจากการ 

รวมการบริหารจัดการระหว่างโรงเรียนสังกัดส�านักงานการ 

ประถมศึกษา (สปช. เดิม) และโรงเรียนสังกัดกรมสามัญ 

ศึกษา (เดิม) ยังไม่สามารถบริหารจัดการให้สอดคล้อง 

กับแนวทางการกระจายอ�านาจสู ่สถานศึกษา วิโรจน์  

management toward the learning organizations in educational institutions, and (3) testing and certifying  

the model for the basic education institution management toward the learning organizations in educational  

institutions under the Office of the Basic Education Commission. The population of the study was  

610 model schools Phase 1at the primary and secondary education levels under the Office of the Basic  

Education Commission. The sample group was 250 schools, and the respondents were school directors,  

deputy school directors, deputy school directors (personnel management), deputy school directors  

(general administration), and deputy school directors (budgeting), or the division chiefs of the four  

departments, consisting of five persons per school, or 1,400 persons in total. The research instruments  

used for data collection were in-depth interviews, focus groups to search for the basic education institution  

management toward the learning organizations. The results of data collection were used to draft models  

of the basic education institution management toward the learning organizations, the Delphi method  

was applied by consensus of 17 experts, which included academicians, education administrators, and  

school administrators. The results show that: The model of the basic education institution management  

toward the learning organizations in educational institutions under the Office of the Basic Education  

Commission and information technology management and media creation and 41 approaches of  

implementation; the process management that comprised six steps: planning, organizing, leading,  

controlling, evaluating and reporting. As regards the benefits, suitability, plausibility and correctness  

of the model for the basic educational institution management toward the learning organizations by  

the consideration of academicians, institution administrators, and school administrators, it was found  

that the benefits were at the high level, the suitability was at the high level, the possibility was at the  

high level, and the correctness was at the highest level.

Keywords: model for the basic educational institution management

สารรัตนะ และสัมพันธ์ พันธุ ์พฤกษ์ (2545) พบว่า  

ผู ้บริหารสถานศึกษายังขาดภาวะผู้น�าในการที่จะบริหาร 

จัดการเพื่อรองรับการกระจายอ�านาจ ผู้บริหารสถานศึกษา 

ยังเคยชินกับการบริหารจัดการแบบสั่งการ หรือรับมอบ 

นโยบายจะเห็นได้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส�านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะก้าวขึ้นสู่ความเป็น 

ผู้น�ามืออาชีพในการบริหารนั้น จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง 

ทราบและรู้ถึงกฎระเบียบและแนวทางการบริหารจัดการ 

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และ 

สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลนั้น แต่เท่าที่ผ่านมา 
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พบว่า ภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานยังมีข ้อจ�ากัดและ 

ปัญหาอยูห่ลายด้าน กล่าวคอืยงัมกีารแสดงภาวะผูน้�าในการ 

ด�าเนินการต่างๆ อยู ่ในระดับน้อย จึงท�าให้การปฏิรูป 

การศึกษาและนโยบายในเรื่องการจัดการเรียนการสอน 

ไม่ประสบผลส�าเร็จเท่าที่ควร ซึ่งเม่ือมีการปรับเปลี่ยน 

รัฐมนตรีผู้ดูแลเรื่องการศึกษาและมอบหมายนโยบายให ้

ผู ้บริหารสถานศึกษาน�าไปปฏิบัติ จึงเกิดความล้มเหลว 

บ่อยครั้ง และความเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาอันสืบเนื่อง 

จากแรงผลักดันต่างๆ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง  

และเทคโนโลยี ได้รับการหลอมรวมลงทั้งในแผนพัฒนา 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน  

และในกฎหมายการศึกษาฉบับใหม่ แล้ว กลายเป็น 

กระแสหลักแห่งความเปลี่ยนแปลงการบริหารและจัดการ 

ศึกษา สังคมไทยก�าลังด�าเนินการปฏิรูปการศึกษาเพื่อ 

ด�าเนินไปสู่สิ่งที่ดีกว่า ทั้งน้ี โดยมีผู้บริหารโรงเรียนเป็น  

กลไกส�าคญัในการขับเคลือ่นวงล้อของการปฏริปูเพือ่พฒันา 

การศึกษาท่ามกลางความร่วมมือสนับสนุนของผู้เกี่ยวข้อง 

หลายฝ่ายในระบบสงัคม จงึเหน็ได้ว่า ภาวะผูน้�าของผูบ้รหิาร 

สถานศึกษาสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น 

พืน้ฐาน จ�าเป็นต้องมีการพัฒนาให้สอดคล้องกบัสภาวการณ์ 

ท่ีเปล่ียนแปลงและสอดคล้องกับยุคสมัยและสภาพการ 

เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

จากสาระส�าคัญที่กล่าวมาแล้วในข้างต้น จะเห็น 

ได้ว่า “การมีภาวะผู้น�าและความเป็นผู้บริหารสถานศึกษา 

มืออาชีพ” เป็นตัวเรื่องที่มีแง่มุมควรแก่การศึกษาและ 

ท�าให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างยิ่ง ทั้งในส่วนของความมีภาวะ 

ผู้น�าและความเป็นผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพนั่นเอง  

ที่ยังขาดรูปแบบการพัฒนาที่จะให้เกิดเป็นรูปธรรมที่จะ 

ใช้เป็นแบบในการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้สามารถ 

ก้าวสู่ความเป็นผู้น�าแบบมืออาชีพได้ ผู้วิจัยจึงน�าเสนอ 

รูปแบบการพัฒนาภาวะผู ้น�าของผู ้บริหารสถานศึกษาสู ่ 

ความเป็นมอือาชพี สังกดัส�านกังานคณะกรรมการการศกึษา 

ขั้นพื้นฐาน และคาดหวังว่าผลจากการวิจัยที่ได้ จะสามารถ 

น�ามาใช้เป็นแนวทางและเครื่องมือพัฒนาผู้บริหารสถาน 

ศึกษาก้าวสู่ความเป็นผู้น�าระดับมืออาชีพ ส่งผลดีต่อระบบ 

การศึกษาของไทยในอนาคตได้

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาความเป็นผู้น�ามืออาชีพของผู้บริหาร 

สถานศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน

2. เพื่อเสนอรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น�าของ 

ผู้บริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ สังกัดส�านักงาน 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย

องค์ประกอบภำวะผู้น�ำ

1. ความเข้าใจในระดับสูง

2. สามารถน�าปัจจัยมาก�าหนดกลยุทธ์ได้

3. เป็นประชาธิปไตยในการท�างาน

4. คาดหวังและสร้างโอกาส

5. คิดเชิงปฏิวัติ

6. มีการก�าหนดวิสัยทัศน์

ผู้บริหำรสถำนศึกษำมืออำชีพ

1. คุณลักษณะทางวิชาชีพของผู้บริหาร 

   สถานศึกษา

2. พฤติกรรมการบริหาร  

3. ประสิทธิผลการบริหารจัดการ

4. ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

5. คุณภาพนักเรียน

6. และการมีส่วนร่วมของชุมชน 

ควำมเป็นผู้น�ำมืออำชีพ

1. มีทักษะในการบริหาร

2. มีความช�านาญในการบริหาร

3. มีความรอบรู้ในการบริหาร

4. มีความสามารถบริหารสู่ความเป็นเลิศ

5. มีประสิทธิผลของการบริหาร

กิจกรรมกำรพัฒนำ

1. การเรียนรู้ทางไกล

2. การศึกษาดูงาน

3. การฝึกอบรม

4. การประชุมอภิปราย

5. การระดมสมอง

6. การประชุมทางวิชาการ

7. การประชุมใหญ่

8. การปฐมนิเทศ

9. การสอนงาน

10. การหมุนเวียนเปลี่ยนงาน

11. การบรรยาย

12. การอภิปราย

13. การประชุมเชิงปฏิบัติการ

รูปแบบการพัฒนา

ภาวะผู้น�าของผู้บริหาร

สถานศึกษาสู่ความ

เป็นมืออาชีพสังกัด 

ส�านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

วิธีกำรพัฒนำ

ผู้บริหำรสถำนศึกษำ

สู่ควำมเป็นมืออำชีพ

1. การวิเคราะห์เอกสารและ

   ศึกษาสภาพปัจจุบัน

2. การออกรูปแบบการพัฒนา  

3. การตรวจสอบความ

   เหมาะสมของรูปแบบ

4. ก�าหนดรูปแบบการพัฒนา

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ผู้วิจัยก�าหนดวิธีด�าเนินการวิจัยไว้ 3 ขั้นตอน ดังนี้  

(1) ศึกษาวิเคราะห์คุณลักษณะภาวะผู้น�าและผู้บริหาร 

มืออาชีพโดยใช้การวิเคราะห์เอกสาร (2) ร่างรูปแบบการ 

พัฒนาภาวะผู้น�าผู้บริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ  

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (3)  

ตรวจสอบรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น�าผู้บริหารสถานศึกษา 

สู ่ความเป็นมืออาชีพ สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพื้นฐาน

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากรที่ศึกษา คือ ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด 

ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพ้ืนฐานทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 

โรงเรียนผู้น�าการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 1 จ�านวน 610 คน  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา จ�านวน 5 ภาค ประกอบด้วย  

ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยแบ่งออกเป็นภาคละ 50 คน  

รวม 250 คน ใช้การก�าหนดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของ  

Krejie and Morgan (อ้างถึงในธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543)  

และใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาวิเคราะห์คุณลักษณะภาวะผู้น�า 

และผู ้บริหารมืออาชีพ โดยคุณลักษณะภาวะผู ้น�าและ 

ผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ โดยใช้การวิเคราะห์เอกสาร  

(content Analysis) แบบสอบถาม (questionnaire) และ 

แบบสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ (interview)  

และการหาองค์ประกอบผู้น�ามืออาชีพ ใช้การสัมภาษณ ์

ผู ้บริหาร (interview) วิธีการพัฒนาภาวะผู ้น�าใช้การ 

วิเคราะห์เน้ือหา (content Analysis) และแบบสอบถาม  

(questionnaire) 

ขั้นตอนที่ 2 ร่างรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น�าผู้ 

บริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ สังกัดส�านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยใช้การวิเคราะห ์

เอกสาร (content Analysis)

ขัน้ตอนที ่3 ตรวจสอบรปูแบบการพฒันาภาวะผูน้�า 

ผู้บริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ สังกัดส�านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใช้กระบวนการสัมมนา 

ผู้เชี่ยวชาญ (connoisseurship) 

ผลกำรวิจัย

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 73.50 เพศชาย ร้อยละ  

36.30 มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป ร้อยละ 78.60 ด�ารง 

ต�าแหน่งวิทยฐานะทางการบริหารช�านาญการพิเศษ ร้อยละ  

82.30 ระดับการศึกษาปริญญาโท ร้อยละ 43.30 มีระยะ 

เวลาในการด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ระหว่าง  

11-15 ปี ร้อยละ 65.60 ระดับการศึกษาที่เปิดสอนใน 

โรงเรียนอยู่ในช่วงชั้น 3-4 (ร้อยละ 87.00) ไม่มีการยึด 

ตัวแบบ (model) ความเป็นผู้น�าในการบริหารงานแบบ 

มืออาชีพ 

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการมีภาวะ 

ผู ้น�าของผู ้บริหารสถานศึกษาเพื่อความเป็นมืออาชีพ  

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

กลุ ่มตัวอย่างมีความความคิดเห็นในระดับสูงมากที่สุด  

ในประเด็น การมีความคิดความเข้าใจลักษณะของภาวะ 

ผู้น�าในระดับสูง มีความสามารถน�าปัจจัยต่างๆ มาก�าหนด 

กลยทุธ์ได้ การเป็นผูม้คีวามเป็นประชาธปิไตยในการท�างาน 

ร่วมกันการมีความคาดหวังและการสร้างโอกาสส�าหรับ 

อนาคต ความคิดเชิงปฏิวัติ ก�าหนดวิสัยทัศน์

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นผู ้บริหาร 

สถานศึกษามืออาชีพ สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 

สถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน กลุ่มตัวอย่าง มคีวามคิดเหน็ในระดบั 

มากทีสุ่ด โดยมปีระเด็น คุณลักษณะทางวชิาชีพของผูบ้ริหาร 

สถานศึกษา พฤติกรรมการบริหาร ประสิทธิผลของการ 

บริหาร คุณภาพนักเรียน การมีส่วนร่วมของชุมชน

ผลการสัมภาษณ์ เกี่ยวกับพฤติกรรมการมีภาวะ 

ผู ้น�าและความเป็นมืออาชีพของผู ้บริหารสถานศึกษา  

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

องค์ประกอบภาวะผู้น�าได้แก่ (1) มีความคิดความเข้าใจ 
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ในระดบัสงู (2) การมคีวามสามารถน�าปัจจยัต่างๆ มาก�าหนด 

กลยุทธ์ได้ (3) การมีความเป็นประชาธิปไตยในการท�างาน 

ร่วมกัน (4) ความคาดหวังและการสร้างโอกาสส�าหรับ 

อนาคต (5) ความคิดเชิงปฏิวัติ (6) ความสามารถก�าหนด 

วิสัยทัศน์ 

กำรอภิปรำยผล

รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถาน 

ศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพมาพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา  

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ประกอบด้วย

1. คณุลักษณะภาวะผูน้�า จ�านวน 6 ลกัษณะ ได้แก่  

(1) มีความคิดความเข้าใจลักษณะภาวะผู้น�าในระดับสูง  

(2) มีความสามารถน�าปัจจัยต่างๆ มาก�าหนดกลยุทธ์ได้  

(3) มีความเป็นประชาธิปไตยในการท�างานร่วมกัน (4)  

มคีวามคาดหวังและสร้างโอกาสส�าหรบัอนาคต (5) มคีวามคดิ 

เชิงปฏิวัติและ (6) มีการก�าหนดวิสัยทัศน์

2. คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ  

จ�านวน 6 ลักษณะได้แก่ (1) คุณลักษณะทางวิชาชีพ 

ของผู้บริหารสถานศึกษา (2) พฤติกรรมการบริหาร (3)  

ประสิทธิผลของการบริหาร (4) ความพึงพอใจของผู้ที่ 

เกี่ยวข้อง (5) คุณภาพนักเรียน (6) การมีส่วนร่วมของ 

ชมุชนสอดคล้องกบัแนวคดิทีเ่กีย่วข้องกบัผู้บรหิารมืออาชพี 

ของปีเตอร์ เอฟ ดรัคเกอร์ (2542, หน้า 268) กล่าวว่า 

การก้าวขึ้นไปสู่ต�าแหน่งผู้บริหารมืออาชีพ ความรู้ทางการ 

บรหิารทีว่ดัจากการจบการศกึษาทางด้านการบรหิารโดยตรง 

ไม่เพียงพอ แต่หากผู ้บริหารนั้นจะต้องมีความรู ้ความ 

สามารถ (competencies) การแสดงความเข้าใจตัวผู้อ่ืน  

และความรู้จักในตนเอง (self-knowledge) และสอดรับ 

กับหลักการของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต การ 

บริหารการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) มุ่งเน้น 

การพัฒนาให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้บริหารมืออาชีพ  

เพื่อปฏิรูปการศึกษาให้ประสบความส�าเร็จ โดยก�าหนด 

คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ ที่ส�าคัญ  

ไว้ 6 ประการ ดังน้ี เป็นผูน้�าการเปลีย่นแปลง มจีติวญิญาณ 

นักบริหาร เป็นผู้น�าทางการศึกษา มีความรู้ความสามารถ 

ในการบริหาร มีผลงานที่แสดงถึงความช�านาญการบริหาร 

สถานศึกษา น�านวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มาใช้ในการบริหารและไปในทิศทางเดียวกันกับ กาญจน์  

เรืองมนตรี (2547) ศึกษาองค์ประกอแบภาวะผู้น�าที่ส่งผล 

ต่อประสทิธผิลการบรหิารและการจดัการศึกษา สถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐานตามแนวปฏิรูปการศึกษา โดยท�าการวิเคราะห์ 

องค์ประกอบเชิงยืนยัน (confirmatory factor analysis)  

ตัวแปรประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ซึ่งประกอบ 

ด้วย 4 องค์ประกอบ คือด้านประสิทธิภาพการบริหารและ 

การจัดการ ด้านความพึงพอใจของครู ด้านคุณภาพผู้เรียน  

และด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยมีรายละเอียดของ 

ขอบข่ายแต่ละองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้

ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ หมายถึง  

ผลงานของผู ้บริหารสถานศึกษาอันเกิดจากการบริหาร 

จัดการศึกษาในสถานศึกษา โดยมีตัวชี้วัด 2 ตัว คือ ( 

1) ความมีชื่อเสียงของสถานศึกษา และ (2) การบรรลุ 

วัตถุประสงค์ของสถานศึกษา

ความพึงพอใจของครู หมายถึง ระดับความรู้สึก 

ของครูผู้สอนที่มีต่อการบริหารและการจัดการศึกษาของ 

ผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งเกี่ยวข้องกับปัจจัย 7 ประการ  

ได้แก่ (1) สภาพแวดล้อมในการท�างาน (2) ผู้ร่วมงาน (3)  

ผู้บังคับบัญชา (4)  เงินเดือน (5) ลักษณะงาน (6) ปัจจัย 

ภายใน เช่น การได้รับการยอมรับ ความเจริญก้าวหน้าและ 

ความรู้สึกสบายใจในการท�างาน และ (7) ปัจจัยในงานโดย 

ทั่วไป กล่าวคือ เป็นความพึงพอใจในงานที่ท�าโดยส่วนรวม

คุณภาพนกัเรยีน หมายถงึ คุณลักษณะพงึประสงค์ 

ของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมี 7 ประการ  

ได้แก่ (1) ผู ้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ 

พงึประสงค์ (2) มคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห์ สงัเคราะห์  

มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมี 

วิสัยทัศน์ (3) มีความรู้และทักษะที่จ�าเป็นตามหลักสูตร  

(4) มทีกัษะในการแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง รกัการเรียนรู้ 

และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (5) ผู้เรียนมีทักษะในการ 

ท�างาน รักการท�างาน สามารถท�างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และ 
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มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต (6) มีสุขนิมัย สุขภาพกาย  

และสุขภาพจิตที่ดี (7) มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัย 

ด้านศิลปะดนตรี

การมีส่วนร่วมของชุมชน หมายถึง การที่ชุมชน 

มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษา 4 เรื่อง  

ได้แก่ (1) ความสมัพันธ์ทีด่กีบัผูบ้รหิารและครมูคีวามเข้าใจ 

และให้ความส�าคัญเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา  

(2) การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา เช่น ร่วมในการ 

วางแผนพฒันาสถานศกึษา ร่วมแก้ไขปัญหาของสถานศึกษา  

(3) ร่วมในการพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา (4) การสนบัสนนุ 

การด�าเนนิงานของสถานศกึษา เช่น การเข้ามาเป็นกรรมการ 

สถานศึกษา การน�าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมในกิจกรรม 

การเรียนรู้ การให้ความร่วมมือในการระดมทรัพยากรต่างๆ  

ให้สถานศึกษา การให้ความช่วยเหลือในการสร้างแหล่ง 

เรียนรู้ ผู้ปกครองและชุมชนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของสถาน 

ศึกษา และไปในทิศทางเดียวกันกับบทสรุปความเป็น 

ผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพของ (วิโรจน์ สารรัตนะ และ 

สมัพนัธ์ พนัธ์พฤกษ์ (2545) และธรีะ รญุเจรญิ (2547) ทีว่่า  

ผูบ้ริหารมอือาชพี หมายถงึ ผูอ้�านวยการสถานศกึษาทีศึ่กษา 

และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และสั่งสมประสบการณ์  

จนเกิดคุณลักษณะเฉพาะทางวิชาชีพและความเช่ียวชาญ 

ทางด้านการบริหารทั้งศาสตร์และศิลป์ ที่มากด้วยความ 

มุ่งมั่นตั้งใจและความต้องการเต็มเปี่ยมที่จะพัฒนาคุณภาพ 

การจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

โดยแสดงให้เห็นจากคุณลักษณะทางวิชาชีพของผู้บริหาร 

และพฤติกรรมการบริหาร ที่สามารถสร้างประสิทธิผลของ 

การบริหารและการจัดการศึกษาได้อย่างประจักษ์ชัด และ 

ผ่านการรับรองการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และ 

มาตรฐานวิชาชีพจากสมาคมทางวิชาชีพ

ด้วยเหตุนี้ ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ จึงเป็น 

สภาพการณ์ที่แสดงถึงคุณลักษณะและความเช่ียวชาญ 

ของผู้บริหารสถานศึกษา ในการบริหารงานทั้งระบบของ 

สถานศึกษาจนบังเกิดประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งสามารถชี้วัด 

ได้จากตัวแปร 6 ตัว คือ (1) คุณลักษณะทางวิชาชีพ 

ของผู้บริหารสถานศึกษา (2) พฤติกรรมการบริหาร (3)  

ประสทิธภิาพของการบรหิารจดัการ (4) ความพงึพอใจของครู  

(5) คุณภาพนักเรียน และ (6) การมีส่วนร่วมของชุมชน 

3. คุณลักษณะของผู้น�าที่เป็นมืออาชีพ ต้องมี 

องค์ประกอบหลัก 5 ประการ ได้แก่ (1) มีทักษะในการ 

บริหาร (2) มีความช�านาญในการบริหาร (3) มีความรอบรู ้

ในการบริหาร (4) มีความสามารถในการบริหารสู่ความ 

เป็นเลิศ (5) มีประสิทธิผลของการบริหาร ส�าหรับ 

คุณลักษณะของผูน้�าทีเ่ป็นมอือาชพี สอดรบักบังานวจิยัของ  

Mizarahi (1996) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแบบของ 

ภาวะผู้น�ากับประสิทธิภาพของผู้น�า เชื่อว่าประสิทธิภาพ 

ของผู้น�าจะมีเมื่อผู้น�าจัดสมดุลระหว่างพฤติกรรมเน้นคน  

กับพฤติกรรมเน้นงานให้สอดคล้องกับวุฒิภาวะและ 

ประสบการณ์ของพนักงาน ค�าถามในการวิจัยคือวัฒนธรรม 

ชนกลุ่มน้อยกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งระหว่างกลุ่ม Ashkenazic  

กับกลุ ่ม Sephardic ที่ส ่งผลต่อแบบภาวะผู ้น�าของ 

ผู้จัดการชาวอิสราเอล ผลการวิจัยพบว่า ไม่ว่าพนักงาน 

จะมีวัฒนธรรม แบบ Ashkenazic หรือ Sephardic ต่างก็ 

ไม่ส่งผลต่อแบบภาวะผู้น�าทั้งแบบเน้นคนและเน้นงาน 

และประสิทธิ์ เขียวศรี (2544) ท�าการวิจัยเกี่ยวกับการ 

น�าเสนอแบบจ�าลองการพัฒนาภาวะผู ้น�าของผู ้บริหาร 

โรงเรยีนทีบ่รหิารโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐาน พบว่า คุณลกัษณะ 

ของภาวะผู้น�าของผู้บริหารโรงเรียนที่บริหารโดยใช้โรงเรียน 

เป็นฐาน มจี�านวน 5 ด้านคือ (1) ด้านความรู ้(2) ด้านทกัษะ  

(3) ด้านทัศนคติ (4) ด้านคุณธรรมจริยธรรม (5) ด้าน 

บุคลิกภาพ พร้อมกับแนวคิดการพัฒนาผู้บริหารในทัศนะ 

ของ Daresh and Playko, 1992 (อ้างถึงใน วิโรจน์  

สารรัตนะ และสัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์, 2545) แสดงให้เห็น 

ความสัมพันธ์สอดคล้องกันระหว่างทักษะ (Skills) และ 

พฤติกรรมภาวะผู้น�า (Leadership Behavior)

4. วิธีการพัฒนาทักษะในการบริหารสู่ความเป็น 

มืออาชีพ ได้แก่ การหมุนเวียนเปลี่ยนงาน การระดมสมอง  

และการฝึกอบรม การพัฒนาความช�านาญในการบริหาร 

สู่ความเป็นมืออาชีพได้แก่ การระดมสมอง การหมุนเวียน 

เปลี่ยนงาน การศึกษาดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ  

และการฝึกอบรม พัฒนาการมีความรอบรู้ในการบริหารสู ่
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ความเป็นมืออาชีพ ได้แก่ การศึกษาดูงาน การสอนงาน  

การฝึกอบรม การเรียนรู้ทางไกล การหมุนเวียนเปลี่ยนงาน 

การพัฒนาความสามารถในการบริหารสู่ความเป็นมืออาชีพ  

ได้แก่ การหมุนเวียนเปลี่ยนงาน การศึกษาดูงาน และ 

การฝึกอบรม และการพัฒนาความมีประสิทธิผลในการ 

บรหิารสูค่วามเป็นมอือาชพี ได้แก่ การฝึกอบรม การอภปิราย  

การศึกษาดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ การระดมสมอง 

และการสอนงานส�าหรับแนวทางการพัฒนาภาวะผู ้น�า  

อรุณ รักธรรม (2541, หน้า 196-234) ได้กล่าว วิธีการ 

พัฒนาแบ่งได้ ดังนี้

1. การพัฒนาเป็นรายบุคคล (individual) ได้แก่  

การศึกษาที่บ้าน การสอนงาน (coaching) 3 การฝึก 

วิธีท�างาน (job instruction training: JIT) การเรียนรู้ 

จากโปรแกรมส�าเร็จรูป (programmed learning)  

การหมุนเวียนเปลี่ยนงาน (job rotation )

2. การพฒันาเป็นกลุม่ (group) ได้แก่ การบรรยาย  

(lecture) การประชุมอภิปราย (conference) การอภิปราย 

ปัญหา (panel discussion) การประชุมปฏิบัติการ  

(workshop) การอบรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  

(laboratory training การแสดงบทบาทสมมุติ (role  

playing) กรณีศึกษา (case method) กระบวนเหตุการณ์  

(incident process หรอืcritical incident) การระดมสมอง  

(brainstorming) และเกมการบริหาร (management  

game หรือ simulation) ซึ่งสอดคล้องกับในการวิจัย 

ครั้งนี้ ผู้วิจัยมีความเห็นสอดคล้องกับ รังสรรค์ ประเสริฐศรี  

(2535, หน้า461) ที่ให้ความหมายการพัฒนาในเชิงกว้าง  

คือมองการพฒันาในความหมายทีแ่ตกต่างจากการฝึกอบรม  

โดยอาจสรปุในเบ้ืองต้นได้ว่า การพัฒนาภาวะผูน้�า หมายถงึ  

การด�าเนินการเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้บริหารสถาน 

ศึกษาเกิดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการต่างๆ จนกระทั่ง 

สามารถพัฒนาคุณลักษณะความเป็นผู้น�าในทุกๆ ด้านได้  

และสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับ Dessler (1991,  

p. 254 อ้างถึงใน ประสิทธิ์ เขียวศรี, 2544, หน้า 106- 

107) กล่าวถึงเทคนิค/วิธีการ ที่นิยมใช้ในการพัฒนา 

ผู้บริหาร ได้แก่ การหมุนเวียนเปลี่ยนงาน (job rotation)  

การสอนงาน (coaching) การแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

ล�าดับรอง (junior board) การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง  

(action learning) กรณีศึกษา (case study method) เกม 

การบริหาร (management game) การสัมมนาภายนอก  

(outside seminar) โครงการร่วมมือกับมหาวิทยาลัย  

(university-related program) การแสดงบทบาทสมมุติ  

(role playing) การวิเคราะห์งานจากตัวอย่าง (the in- 

basket technique) การปฏิบัติตามตัวแบบ (behavior  

model) การพฒันาโดยศูนย์พฒันาในหน่วยงาน (in-house  

development center) Truelove เสนอวิธีการพัฒนาไว้  

3 วิธี คือ (1) การเรียนรู้ด้วยตนเอง (2) การ เรียนรู้แบบ 

ตัวต่อตัว และ (3) การเรียนรู้แบบกลุ่ม โดยมีรายละเอียด  

ดังนี้ การเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้แก่ การฝึกปฏิบัติงานตามท่ี 

มอบหมาย การใช้บทเรียนโปรแกรม การท�าโครงการเดี่ยว  

การปฏิบัติซ�้า การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการอบรม การใช้ 

วีดีทัศน์แบบมีปฏิสัมพันธ์ สถานการณ์จ�าลอง การเรียนรู้ 

ตัวต่อตัว ได้แก่ การฝึกหัดตามค�าแนะน�า การสอนงาน  

การให้ค�าปรึกษา การฝึกงาน การสาธิต สถานการณ์จ�าลอง  

การอ่านตามค�าแนะน�า การติวเข้ม การเรียนรู้เป็นกลุ่ม  

ได้แก่ การแสดงบทบาทสมมตุ ิการสอนกลุม่ย่อย การบรรยาย  

การเรยีนจากบทเรยีน การสนทนาแลกเปลีย่นความคดิเหน็  

การท�าโครงการรายกลุ่ม การฝึกปฏบิติั การฝึกปฏบิติั-ทกัษะ 

เฉพาะด้าน การฝึกปฏิบัติ-รายกลุ่ม การศึกษากรณีตัวอย่าง 

จากเอกสาร การศึกษากรณีตัวอย่างจากสถานการณ์  

สถานการณ์จ�าลอง เกมทางธรุกจิ การเรยีนรูจ้ากการค้นคว้า  

การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (การระดมสมอง การศึกษา 

นอกสถานที่ การแลกเปล่ียนความคิดเห็น

ข้อเสนอแนะ

ระดับกระทรวงศึกษำธิกำร

1. กระทรวงศึกษาธิการ ควรมีการออกแบบ 

หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะส�าคัญของ 

ผูบ้รหิารสถานศึกษาเกดิความคิดรเิริม่ สร้างสรรค์นวตักรรม 

ในการบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
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2. กระทรวงศึกษาธิการควรมีการน�าผลการวิจัย 

ไปใช้เป็นแนวทางในการก�าหนดหลักเกณฑ์ในการสอบ 

คัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าสู ่ต�าแหน่ง 

ผู ้บริหารสถานศึกษา การโยกย้ายผู ้บริหารสถานศึกษา 

ในสถานศึกษา และความก้าวหน้าในการรับราชการ

3. กระทรวงศึกษาธิการควรมีนโยบายที่ชัดเจน 

ในการพัฒนาผู ้บริหารสถานศึกษาทุกขนาดให้สามารถ 

บริหารสถานศึกษาได้ด้วยตนเองอย่างมืออาชีพ 

4. ในการก�าหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะเข้าสู่ 

เส้นทางการเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ควรมีคุณลักษณะ 

ตัวชี้วัดและมาตรฐานเกี่ยวกับองค์ประกอบภาวะผู้น�า และ 

องค์ประกอบความเป็นมืออาชีพ

ระดับส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น 

พื้นฐำน

1. ควรสนับสนุนผู้บริหารสถานศึกษาให้ได้รับการ 

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดมีภาวะผู้น�าแบบมืออาชีพ 

และเกิดความยั่งยืน

2. ควรน�ารูปแบบที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ไป 

พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอันจะส่งผล 

ต่อคณุภาพการศกึษาของชาตแิละสถานศกึษาสามารถก้าวสู่ 

ความเป็นเลิศได้และเป็นเครือข่ายร่วมกันในการพัฒนา 

รูปแบบ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อให้ได้รูปแบบ 

การพัฒนาที่ดีเลิศ ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้มีคุณภาพ  

มปีระสทิธภิาพ และมคีวามเหมาะสมกบับรบิททีแ่ตกต่างกนั 

ของแต่ละสถานศึกษา

3. ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ควรตระหนักว่าถึงแม้รูปแบบนี้จะช่วยให้ผู้บริหารสถาน 

ศึกษาสามารถพัฒนาให้เกิดความมีภาวะผู้น�าแบบมืออาชีพ  

แต ่จะท�าให ้เกิดความยั่งยืนตลอดไปน้ัน ส�านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จะต้องให้ความส�าคัญ 

ต่อความก้าวหน้า การโยกย้ายผู ้บริหารในสถานศึกษา 

การเลื่อนวิทยฐานะ โดยในการโยกย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 

เข้ามาใหม่ต้องมีศักยภาพ ความสามารถสูง มีภาวะผู้น�า  

มีความเป็นมืออาชีพ เพื่อให้การบริหารงานเชื่อมต่อกัน  

และให้การบริหารสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษามีความ 

ต่อเนื่อง

4. การให้ขวัญและก�าลังใจ ด้วยการให้ความดี  

ความชอบ การยกย่องเชิดชูเกยีรติให้กบัผูบ้รหิารสถานศกึษา 

ที่ประสบผลส�าเร็จ ตลอดจนการสนับสนุนปัจจัยด้าน 

ทรัพยากรบางส่วนของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานให้ผู้บริหารที่ประสบความส�าเร็จในการบริหาร 

สถานศึกษา ในลักษณะท�างานแลกเป้าหรือท�าความตกลง 

ร่วมมือ (MOU) 

ระดับส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

1. ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรน�ารูปแบบ 

การพัฒนาภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษาสู่ความเป็น 

มอือาชพี สงักดัส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  

ไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทาง 

การศึกษาของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

2. ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ควรก�าหนด 

มาตรฐานของผู ้บริหารสถานศึกษาในการที่จะปรับปรุง 

พัฒนาตนเองให้เกิดการพัฒนาภาวะผู ้น�าสู ่ความเป็น 

มืออาชีพ เป็นคุณสมบัติในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  

ความก้าวหน้า การโยกย้ายภายในเขตพื้นที่การศึกษา

3. ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ควรจัดท�าคู่มือ 

การพัฒนาภาวะผู้น�าสู่ความเป็นมืออาชีพเพื่อให้ผู้บริหาร 

สถานศึกษาสามารถน�าไปพัฒนาตนเอง และบุคลากร 

ในสังกัดได้ 

4. ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ควรสร้างความ 

ตระหนักและสร้างทัศนคติที่ถูกต้องในความมีภาวะผู้น�า 

แบบมืออาชีพของผู้บริหาร เพื่อให้ผู้ปกครอง นักเรียน  

และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดความเชื่อมั่น

ผู้บริหำรสถำนศึกษำ

1. ในการน�ารูปแบบการพัฒนาภาวะผู ้น�าของ 

ผู้บริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ สังกัดส�านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปใช้ในการบริหาร 

สถานศึกษาหรือพัฒนาตนเอง ผู้บริหารสถานศึกษาควร 

ให้ความส�าคัญในการท�าความเข้าใจและขยายผลไปยัง 

ผู ้ใต้บังคับบัญชา อันจะเป็นการสร้างขวัญและก�าลังใจ 
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ให้กบัครแูละบคุลากรทางการศกึษาเพ่ือให้บคุลากรในสงักดั 

มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน

2. ในการน�ารูปแบบไปใช้ในสถานศึกษา ผู้บริหาร 

สถานศึกษาต้องมีการเตรียมบุคลากรให้พร้อม ด้วยการ 

สร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดการยอมรับการ 

เปล่ียนแปลง ท้ังการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพเพียงพอ 

ในการที่จะน�าองค์การไปสู่ความส�าเร็จ เช่น การให้มีความรู้  

ความสามารถและทักษะที่จ�าเป็นและทันสมัย การพัฒนา 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward  

Design) โดยใช้ตัวชี้วัดชั้นปีตามหลักสูตรแกนกลาง 

การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นต้น

2. ในการน�ารูปแบบไปใช้ในสถานศึกษา ผู้บริหาร 

สถานศึกษาจะต้องศึกษาคู่มือการใช้รูปแบบการพัฒนาเพื่อ 

ให้บคุลากรเกดิความเข้าใจอนัจะท�าให้การด�าเนินการบรหิาร 

สถานศึกษาเป็นไปตามรูปแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ทั้งนี้ โดยมีปัจจัย ความส�าเร็จขึ้นอยู ่กับศักยภาพของ 

ผู้บริหารสถานศึกษา 

3. ผู้บริหารสถานศึกษาควรตระหนักในการพัฒนา 

ตนเองให้เกิดภาวะผู ้น�าและความเป็นมืออาชีพอย่าง 

ต่อเน่ืองและยัง่ยนื เพือ่ประสทิธผิลในการบรหิารสถานศกึษา 

สู่ความเป็นเลิศได้

4. ผู้บริหารสถานศกึษาพงึท�าความเข้าใจในรปูแบบ 

การพัฒนาภาวะผู้น�าสู่ความเป็นมืออาชีพ และปรับปรุง 

เปลี่ยนแปลงให้สอดรับกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยคร้ังต่อไป

1. เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ เป็นรูปแบบการพัฒนา 

ภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ  

สังกัดส�านักงานคระกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงควร 

น�าไปใช ้ในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทาง 

การศึกษา โดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อให้เกิดเป็น 

รูปธรรมที่ชัดเจน

2. เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้เป็นรูปแบบการพัฒนา 

ภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ 

สังกัดส�านักงานคระกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงควร 

น�าไปใช้ในการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาในหน่วยงาน 

สังกัดอ่ืน เพื่อให้มีภาวะผู ้น�าและมีความเป็นมืออาชีพ 

ในการบริหารสถานศึกษา

3. เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ เป็นการสร้างรูปแบบ 

การพัฒนาภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษาสู่ความเป็น 

มอือาชีพ สังกดัส�านกังานคระกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

จึงควรน�าไปทดลองใช้และการประเมินผลการใช้ เพื่อการ 

ปรับปรุง พัฒนาให้มีประสิทธิผลมากขึ้น

4. ควรน�ารปูแบบการพฒันาภาวะผูน้�าของผูบ้รหิาร 

สถานศึกษาสู ่ความเป ็นมืออาชีพ สังกัดส� านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปทดลองใช้และ 

เปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อปรับรูปแบบให้เกิด 

ประสิทธิผลสูงสุด
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รูปแบบการบริหารจัดการงานวิชาการและการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ 

ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดกรุงเทพมหานคร*
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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการงานวิชาการและกระบวนการเรียนการสอนที่มีผลต่อ 

คุณภาพผู้เรียนด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานวิชาการและกระบวนการเรียนการสอน 

และเพื่อประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบ งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาใช้หลักการบริหารของ AASA และ 

ทฤษฎ ี4 MAT ของ McCarthy เป็นกรอบความคดิเชิงทฤษฎ ีเกบ็ข้อมลูโดยแบบสอบถามถามผูบ้รหิารและครใูนสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน สังกัดกรุงเทพมหานครที่มีการปฏิบัติที่ดีจ�านวน 205 โรงเรียน ในช่วงเดือนมกราคม 2553 วิเคราะห์ข้อมูล 

รูปแบบการบริหารจัดการงานวิชาการที่เหมาะสมด้วย path analysis หลังจากนั้นหาประสิทธิภาพของรูปแบบโดยให้ 

ผูท้รงคณุวุฒพิจิารณาให้คะแนนและหาความสอดคล้องโดยใช้สถติทิดสอบ Concordance หาความเชือ่มัน่โดย Cronbach’s  

alpha จากผลการวิจัย พบว่า (1) การวางแผน ส่งผลต่อ การกระตุ้น การประสานงาน และ การสร้างประสบการณ์เฉพาะ 

ของผู้เรียน (2) การจัดสรรทรัพยากร ส่งผลต่อ การกระตุ้น (3) การประสานงาน ส่งผลต่อ การประเมินผล และ (4)  

การประเมินผล ส่งผลต่อ การเชื่อมโยงการเรียนรู้จากการทดลองปฏิบัติด้วย และจากการทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบ 

การบริหารจัดการงานวิชาการที่ก�าหนดขึ้นโดยการประชุมกลุ่ม พบว่า รูปแบบการบริหารจัดการงานวิชาการและการเรียน 

การสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ

ค�ำส�ำคัญ: สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

Abstract

This research were to study the conditions of an academic affairs administration and instructional  

practices; to develop and evaluate a model of an academic affairs administration and instruction. The  

research employed the descriptive methods, the administrative principles of AASA and the 4 MAT  

1นักศึกษาศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษาและผู้น�าการเปล่ียนแปลง มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
*เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษา 2552

 อาจารย์ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ คุณารักษ์



111

ควำมน�ำ

ในสถานการณ์ที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  

ระบบการจัดการศึกษาของไทยจ�าเป็นต้องปรับตัวให้ทันต่อ 

การเปลี่ยนแปลง ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง  

และวัฒนธรรม ดังจะเห็นได้จากพระราชบัญญัติการศึกษา 

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  

พ.ศ. 2545 ได้ก�าหนดรูปแบบการบริหารจัดการศึกษา 

แนวใหม่ เพื่อน�าไปสู่ความเจริญงอกงามของบุคคลและ 

สังคม โดยให้มีการกระจายอ�านาจทางการบริหารจัดการ 

ศึกษาทั้งภารกิจ อ�านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบและการ 

ตัดสินใจใน การบริหารงานจากกระทรวงลงสู่เขตพื้นที่ 

การศกึษาและสถานศกึษาโดยตรง ซึง่เป็นหน่วยปฏบิตัทิีจ่ะ 

ท�าให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้มีประสิทธิภาพและเกิด 

ประสิทธิผลสูงสุดต่อผู้เรียนทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ  

การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไปซ่ึงการ 

กระจายอ�านาจการจัดศึกษาดังกล่าว สอดคล้องกับแนวคิด 

ขององค์การศกึษาวทิยาศาสตร์และวฒันธรรมสหประชาชาติ 

ที่เห็นว่าการกระจายอ�านาจทางการศึกษา จะช่วยให้การ 

ศึกษามีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเศรษฐกิจ สังคมและ 

theory of McCarthy as theoretical framework. The research instruments used for data collection were  

questionnaires filled out by administrators and teachers of basic education institutions under the  

supervision of Bangkok of 205 schools in January 2010. The statistics used was path analysis. The  

effectiveness of the model was found by qualified experts’ consideration and the consistency was tested  

using concordance testing statistics. The results show that (1) Planning had an effect on motivation,  

coordination, and specific experience building of learners, (2) Human resource management had an  

influence on motivation, (3) coordination affected evaluation, and (4) evaluation had an effect on the  

linking of self-practiced trial with insightful knowledge by motivation, specific experience building  

of learners, total thinking development, the practice and development of concepts into actions, and the  

linking of self-practiced trial that created insightful knowledge affecting the quality of learners’ education.  

The Focus Group and testing of effectiveness of the model revealed that the developed model of an  

academic affairs administration and instruction was effective.

Keywords: developing educational, basic education

วัฒนธรรมของท้องถิ่น เสริมสร้างการมีความสามารถ และ 

การมส่ีวนร่วมของท้องถิน่ในกระบวนการตัดสินใจ อันจะน�า 

ไปสู่อุดมการณ์ของประชาธิปไตย ซึ่งเป็นระบบโครงสร้าง 

ที่ใกล้ชิดประชาชนมากกว่า โปร่งใสกว่า มีโอกาสตรวจสอบ 

ได้มากกว่าระบบทีร่วมอ�านาจสูศู่นย์กลางโดยให้ความส�าคญั 

กับการมีเอกภาพด้านนโยบายและมีความหลากหลาย 

ในการปฏิบัติ

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

การวจิยัเรือ่ง รปูแบบการบรหิารจดัการงานวชิาการ 

และการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ 

ผูเ้รยีนด้านทกัษะการคิดวเิคราะห์ ในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน  

สังกัดกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้

1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการงานวิชาการ 

และการเรียนการสอนที่มีผลต่อคุณภาพผู้เรียนด้านทักษะ 

การคิดวิเคราะห์

2. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงาน 

วิชาการและการเรียนการสอนที่มีผลต่อคุณภาพผู้เรียน 

ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์
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3. เพื่อประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการ 

บริหารจัดการงานวิชาการและการเรียนการสอนที่มีผลต่อ 

คุณภาพผู้เรียนด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ในสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน สังกัดกรุงเทพมหานคร

กรอบแนวคิดที่ใช้และขอบเขตกำรวิจัย

ในส่วนของการบริหารของผู ้บริหาร ผู้วิจัยใช้ 

หลักการบริหารของ AASA ซึ่งประกอบด้วย (1) การ 

วางแผน (planning) (2) การจดัสรรทรพัยากร (allocating  

resources) (3) การกระตุ้น (stimulating) (4) การ 

ประสานงาน (coordinating) และ (5) การประเมินผล  

(evaluating) และในส่วนของกระบวนการเรียนการสอน  

ใช้ทฤษฎี 4 MAT ของ McCarthy ประกอบด้วย (1)  

การสร้างประสบการณ์เฉพาะของผู้เรียน (2) การพัฒนา 

ความคิดรวบยอดของผู้เรียน (3) การปฏิบัติและการพัฒนา 

แนวคิดออกมาเป็นการกระท�า และ (4) การเชื่อมโยง 

การเรียนรู้จากการทดลองปฏิบัติด้วยตนเอง จนเกิดเป็น 

ความรู้ที่ลุ่มลึก

ประชำกร

ประชากรในการวิจัยครั้งนี้แบ่งเป็นสามส่วน  

ส่วนแรกได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด 

กรุงเทพมหานคร จากพ้ืนที่ 50 เขต จ�านวน 436 โรงเรียน  

รวม 436 คน ในส่วนที่สองเป็นครูผู ้สอนสาระกลุ ่ม 

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ที่เกี่ยวกับทักษะการคิดวิเคราะห์  

จากโรงเรียนทั้ง 436 โรงเรียนข้างต้น และส่วนที่สาม 

ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีประชากรที่นับไม่ได้

กลุ่มตัวอย่ำง

ในที่นี้ได้เลือกตัวอย่างจากสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  

สังกัดกรุงเทพมหานครที่ มีการปฏิบัติที่ดีที่ มีบริบทที่ 

แตกต่างกนั โดยใช้เทคนคิสโนบอล (Snowball Technique)  

เพื่อเลือกผู้บริหารโรงเรียนที่อยู่ในข่าย 250 คน จากนั้น 

พิจารณาคัดเลือกให้เหลือ 205 คน โดยคณะบุคคลซึ่ง 

ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์สังกัดกรุงเทพมหานครจ�านวน  

5 คน ในส่วนของครผููว้จิยัได้เลอืกตวัอย่างครทูีส่อนในกลุม่ 

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ที่เกี่ยวกับทักษะการคิดวิเคราะห์ 

จากโรงเรียนที่เลือกผู้บริหารเป็นตัวอย่างข้างต้นจ�านวน  

205 คน ในส่วนผูท้รงคุณวฒุทิีม่าร่วม Focus Group เป็นผู ้

ที่มีความรู ้ในด้านการพัฒนาด้านทักษะการคิดวิเคราะห ์

จ�านวน 20 คน

เคร่ืองมือในกำรรวบรวมข้อมูล

แบ่งเป็นสองส่วนคือ ส่วนทีเ่ป็นการพฒันาคุณภาพ 

การศึกษาของผู้เรียนด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้ 

แบบสอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวเหตุจากเทคนิคการ 

บริหารแบบ AASA เมื่อใช้กระบวนการเรียนการสอน 

ในรูปของกระบวนการคิดแก้ปัญหาอนาคต โดยแบ่งเป็น 

ส่วนของการสอบถามผู้บริหารและการสอบถามครู ในส่วน 

ของแบบสอบถามของผู้บริหาร ประกอบด้วยสามตอน คือ  

ตอนที่หนึ่ง เป็นข้อมูลคุณลักษณะ ตอนที่สองเป็นการ 

สอบถามเกี่ยวกับกระบวนการบริหาร และตอนที่สาม  

เป็นค�าถามปลายเปิด ส่วนแบบสอบถามครูประกอบด้วย  

สามตอน คือ ตอนทีห่นึง่ เป็นข้อมลูคุณลกัษณะ ตอนทีส่อง  

เป็นการสอบถามถึงกระบวนการเรียนการสอนด้านทักษะ 

การคิดวิเคราะห์ และตอนที่สาม เป็นค�าถามปลายเปิด  

ซึ่งแบบสอบถามทั้งในส่วนของผู ้บริหารและของครูน้ี 

หาความตรง (Validity) โดยใช้ IOC และ ความเที่ยง  

(Reliability) โดยใช้ Cronbach Method และวัดค่า 

ตัวแปรตามวิธีการ rubric scale จ�านวนห้าระดับ จากนั้น 

น�าเสนอผู ้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบจ�านวนห้าคน น�าแบบ 

สอบถามไปทดลองใช้กับหน่วยทดลอง จนพัฒนาให้เป็น 

แบบสอบถามที่สมบูรณ์และน�าไปใช้เก็บข้อมูลจากหน่วย 

ตัวอย่างต่อไป

และในส่วนทีส่องเกีย่วกบัการประเมนิประสทิธภิาพ 

รปูแบบการบรหิารจดัการงานวชิาการและการเรยีนการสอน 

เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนด้านทักษะการคิด 

วิเคราะห์ ผู้วิจัยใช้การสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดย 

เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ในด้านการพัฒนาด้านทักษะ 

การคิดวิเคราะห์จ�านวน 20 คน พิจารณาให้คะแนนรูปแบบ 
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ในด้านความเหมาะสม ด้านความเป็นไปได้ ด้านความถกูต้อง  

และด้านการใช้ประโยชน์

วิธีด�ำเนินงำนวิจัย

ข้ันตอนที่ 1 ศึกษา ค้นคว้าทฤษฎีและงานวิจัย 

ที่เกี่ยวข้อง ในส่วนที่เกี่ยวกับ รูปแบบการบริหารจัดการ 

สถานศึกษา การบริหารจัดการงานวิชาการ การพัฒนา 

คุณภาพการศึกษา เทคนิควิธีการเสริมสร้างทักษะการคิด 

วิเคราะห์ และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทย โดย 

ท�าการศึกษาจากเอกสาร ต�ารา งานวิจัยรวมถึงเอกสารของ 

กรุงเทพมหานคร ดังรายละเอียดในบทที่ 1 และ 2 

ข้ันตอนที ่2 น�าข้อมลูทีไ่ด้จากการศกึษาในขัน้ตอน 

ท่ี 1 มาจดัท�าเครือ่งมอืโดยการใช้แบบสอบถาม เริม่จากการ 

ออกแบบสอบถามพร้อมกับพิจารณาความถูกต้องสมบูรณ์ 

จากอาจารย์ที่ปรึกษา น�าเสนอผู ้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ  

น�าแบบสอบถามไปทดลองใช้ จนพัฒนาให้เป็นแบบ 

สอบถามทีส่มบรูณ์และน�าไปใช้เกบ็ข้อมลูจากหน่วยตัวอย่าง

ข้ันตอนที่ 3 ด�าเนินการสร้างรูปแบบการบริหาร 

จดัการงานวชิาการและการเรยีนการสอนเพือ่พฒันาคุณภาพ 

ผูเ้รียนด้านทกัษะการคดิวเิคราะห์โดยน�าผลทีไ่ด้จากขัน้ตอน 

ที่ 2 เป็นพื้นฐานในการจัดท�ารูปแบบ พร้อมทั้งศึกษาจาก 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข้ันตอนที่ 4 น�ารูปแบบที่สร้างขึ้นไปท�า Focus  

Group โดยขอความอนเุคราะห์ผูท้รงคณุวฒุจิ�านวน 20 คน  

ตรวจสอบความเหมาะสมและให้ข้อเสนอแนะ โดยพจิารณา 

ให้คะแนนในประเด็นด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้  

ความถูกต้องและการใช้ประโยชน์และขอข้อสังเกตเพื่อ 

การน�าไปปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาให้เป็น 

รูปแบบที่สมบูรณ์และสามารถน�าไปทดลองใช้ได้จริงต่อไป

ผลกำรวิจัย

ข้อค้นพบจากการศึกษา มีดังนี้ 

1. การบริหารจัดการงานวิชาการและการเรียน 

การสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู ้เรียนด้านทักษะการคิด 

วิเคราะห์เท่าท่ีด�าเนินการมีผลต่อคุณภาพและทักษะ 

ในด้านดังกล่าวของผู้เรียนหรือไม่

ในส่วนของผู้บริหารเมื่อพิจารณาในกระบวนการ 

บริหาร ทั้งห้าประการ พบว่า กระบวนการด้านการ 

ประเมินผลมีค่าเฉล่ียมากที่สุด คือ ( X  = 4.07) และ 

ความสัมพันธ์ดังกล่าวมีการกระจายตัวน้อย (S.D.= 0.54)  

และกระบวนการด้านการจัดสรรทรัพยากรมีค่าเฉลี่ยน้อย 

ที่สุด ( X  = 3.77) และความสัมพันธ์ดังกล่าวมีการ 

กระจายตัวน้อย (S.D.= 0.65)

ในส่วนของครูเมื่อพิจารณาในกระบวนการเรียน 

การสอน ทั้งส่ีประการพบว่า การพัฒนาความคิดรวบยอด 

ของผู้เรียนมีค่าเฉล่ียมากที่สุด คือ ( X  = 4.00) และ 

ความสัมพันธ์ดังกล่าวมีการกระจายตัวน้อย (S.D.= 0.69)  

และการสร้างประสบการณ์เฉพาะของผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยน้อย 

ที่สุด ( X  = 3.89) และความสัมพันธ์ดังกล่าวมีการ 

กระจายตัวน้อย (S.D.= 0.64)  

2. รูปแบบการบริหารจัดการงานวิชาการและ 

การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านทักษะ 

การคิดวิเคราะห์ที่เหมาะสมเป็นอย่างไร

จากการวัดตัวเหตุจากเทคนิคการบริหารแบบ  

AASA ของกลุม่ผูบ้รหิารเมือ่ใช้กระบวนการเรยีนการสอน 

ในรูปของกระบวนการคิดแบบ 4 MAT ของครูซึ่งใช ้

การวิเคราะห์ด้วย path analysis จะได้ความสัมพันธ์ของ 

ตัวแปรต้น ประกอบด้วย กระบวนการบริหารและกระบวน 

การเรียนการสอนและตัวแปรตาม คุณภาพการศึกษาของ 

ผูเ้รยีนด้านทกัษะการคดิวเิคราะห์ ซึง่พบว่าตวัแปรต้นเหล่านี้ 

มีทั้งส่งผลโดยตรงและส่งผลต่อองค์ประกอบอื่นๆ โดย 

ส่วนที่เกี่ยวกับเทคนิคการบริหารทั้งห้าประการ คือ การ 

วางแผน การจดัสรรทรพัยากร การกระตุน้ การประสานงาน  

และการประเมินผล ได้มีการส่งผลต่อตัวแปรอ่ืนๆ ดังนี้

การวางแผน (x
1
) ส่งผลต่อการกระตุ้น (x

3
)  

การประสานงาน (x
4
) และการสร้างประสบการณ์เฉพาะ 

ของผู้เรียน (x
11
)

การจัดสรรทรัพยากร (x
2
) ส่งผลต่อการกระตุ้น  

(x
3
)
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การประสานงาน (x
4
) ส่งผลต่อการประเมินผล  

(x
5
)

การประเมินผล (x
5
) ส่งผลต่อการเชื่อมโยงการ 

เรียนรู้จากการทดลองปฏิบัติด้วยตนเอง (x
44
)

ในส่วนของกระบวนการเรยีนการสอนแบบ 4MAT  

ทั้งสี่ประการคือ การสร้างประสบการณ์เฉพาะของผู้เรียน  

การพัฒนาความคิดรวบยอดของผู้เรียน การปฏิบัติและ 

การพัฒนาแนวคิดออกมาเป็นการกระท�า และการเชื่อมโยง 

การเรียนรู้จากการทดลองปฏิบัติด้วยตนเอง จนเกิดเป็น 

ความรู้ที่ลุ่มลึก พบว่ามีตัวแปรการพัฒนาความคิดรวบยอด 

ของผู้เรียนและการปฏิบัติและการพัฒนาแนวคิดออกมา 

เป็นการกระท�าที่ไม่ได้รับผลกระทบจากตัวแปรอื่นๆ และ 

ไม่ได้ส่งผลต่อตัวแปรอื่น

3. รูปแบบการบริหารจัดการงานวิชาการและ 

การเรียนการสอนทีก่�าหนดขึน้มปีระสทิธภิาพหรอืไม่ โดยการ 

ประเมินและตรวจสอบเน้ือหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จากการ 

ทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการบริหารจัดการงาน 

วิชาการที่ก�าหนดขึ้นโดยการจัด Focus Group โดย 

ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 20 คน พบว่า คะแนนในด้านการใช้ 

ประโยชน์ได้คะแนนรวมมากที่สุด คือ 188 คะแนน จาก 

คะแนนเต็ม 200 คะแนน ( X  = 9.4) รองลงมาคือด้าน 

ความเหมาะสมและด้านความเป็นไปได้ ที่ได้คะแนนรวม 

เท่ากันคือ 184.5 คะแนน ( X  = 9.23) และด้านความ 

ถูกต้องได้คะแนนรวมจากผู้ทรงคุณวุฒิน้อยที่สุดคือ 181  

คะแนน ( X  = 9.05) จากนั้นหาความเชื่อมั่นในการตอบ 

แบบสอบถามของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 20 คน ใช้สถิติทดสอบ  

Concordance และ Cronbach’s method เป็นเกณฑ์ 

ในการพิจารณา พบว่า สถิติทดสอบ Concordance ได้ค่า 

ความสอดคล้องของผู้ทรงคุณวุฒิเท่ากับ 0.877 และสถิติ 

ทดสอบ Cronbach’s alpha ได้ค่าความเชื่อม่ันของ 

ผู้ทรงคุณวุฒิเท่ากับ 0.916 ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนดไว ้

คือ 0.8ประกอบกับค่าเฉลี่ยของทุกด้านมากกว่า 8.0  

นัน่คอื ด้านความเหมาะสม ( X  = 9.23) ด้านความเป็นไปได้  

( X  = 9.23) ด้านความถกูต้อง ( X  = 9.05) และด้านการใช้ 

ประโยชน์( X  = 9.40) นั่นแสดงให้เห็นว่ารูปแบบการ 

บริหารจัดการงานวิชาการและการเรียนการสอนที่ผู ้วิจัย 

สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะ

ในงานวิจัยนี้มีข ้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ  

ในด้าน การปฏบิตังิาน ในด้านการบรหิารกจิการนกัเรยีน และ 

ข้อเสนอแนะส�าหรับงานวิจัยในครั้งต่อไป ดังต่อไปนี้

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรบริหำรและปฏิบัติงำน

ในการน�างานวิจัยนี้ เพื่อไปใช้บริหารงานและ 

ปฏิบัติงานต่อไปได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อน�าไปใช ้

ในบริหารงานและการปฏิบัติงานโดยแบ่งเป็นด้านการ 

บริหารงานวิชาการและด้านการเรียนการสอน ดังนี้ 

ด้ำนกำรบริหำรงำนวิชำกำร

1. ควรจัดฝ่ายต่างๆ ในโรงเรียนเข้ามามีบทบาท 

และมีส่วนร่วมในการติดตามการท�างานและด�าเนินตาม 

รูปแบบการบริหารงานวิชาการ ครูมีโอกาสได้มาพบปะ 

แลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน เพื่อพัฒนาให้เป็นรูปแบบท่ี 

สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

2. ผู้บริหารควรตระหนักในการใช้รูปแบบ โดยการ 

ให้การสนับสนุนในด้านงบประมาณ ด้านก�าลังคน เป็นต้น  

ให้สิ่งจูงใจหรือรางวัลส�าหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 

ในด้านทักษะการคิดวิเคราะห์

3. ผูบ้รหิารควรน�าหลักการบรหิารอ่ืนมาประยกุต์ใช้ 

กับกระบวนการบริหารในโรงเรียน เช่น POSDCoRB  

เป็นต้น นอกจากนี้อาจใช้ทฤษฎีอื่นๆ ที่จ�าเป็นต่อการ 

บริหารมาใช้ เช่น การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT  

Analysis) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์  

ส�าหรับ ซึ่งจะช่วยผู ้บริหารก�าหนดจุดแข็งและจุดอ่อน 

จากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพ 

แวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบที่มีศักยภาพจาก 

ปัจจยัเหล่านีต่้อการท�างานขององค์กร และท�าให้การบรหิาร 

งานวิชาการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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ด้ำนกำรเรียนกำรสอน

1. ควรมีการพัฒนาคุณภาพของครูอย่างต่อเนื่อง  

มีการติดตามการท�างาน และเน้นการจัดการสอนโดยให ้

นักเรียนได้คิดวิเคราะห์อย่างจริงจัง รวมถึงครูผู้สอนต้องม ี

การประเมินผลผู้เรียนและตนเองอย่างสม�่าเสมอ

2. ควรมีการน�าไปใช้กับครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  

ไม่เฉพาะเพียงกลุ่มคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยให้ม ี

การบูรณาการกันในแต่ละหมวดสาระการเรียนรู้ เพื่อให ้

นักเรียนได้มีการฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ในทุกกลุ่ม 

สาระ

3. ในการที่จะให้นักเรียนได้ฝึกทักษะในการคิด 

วิเคราะห์ นอกจากครูผู้สอนจะเป็นผู้ใช้กระบวนการสอน 

แบบ 4 MAT แล้ว ครูยังสามารถขอความร่วมมือจาก 

ผู ้ปกครองให้ช ่วยนักเรียนในการฝึกทักษะในการคิด 

วิเคราะห์ด้วย เช่น มีการบ้านให้นักเรียนไปท�าที่บ้าน  

หรือมีกิจกรรมระหว่างนักเรียนและผู้ปกครอง เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะเพื่อท�ำกำรวิจัยต่อไป

ส�าหรับผู้ที่สนใจในการท�าวิจัยในหัวข้อการบริหาร 

จัดการงานวิชาการและการเรียนการสอนพัฒนาคุณภาพ 

ผู้เรียนด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ มีข้อเสนอแนะเพื่อการ 

ท�าวิจัยต่อไป ดังนี้

1. ตัวแปรที่ไม่ได้มาจากการส่งผลของผู้บริหาร 

คือ การพัฒนาความคิดรวบยอดของผู้เรียนและการปฏิบัติ 

และการพัฒนาแนวคิดออกมาเป็นการกระท�า ผู้บริหาร 

ควรสนับสนุนและส่งเสริมให้กับตัวแปรทั้งสองตัวนี้เพิ่มข้ึน 

ทัง้ในด้านการวางแผน การการจดัสรรทรพัยากร การกระตุน้  

การประสานงาน และการประเมนิผล เพือ่ท�าให้ความสามารถ 

ในการคิดวิเคราะห์สูงขึ้นซึ่งจะส่งผลไปยังคุณภาพผู้เรียน 

ด้านการคิดวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป

2. ยังมีรูปแบบการบริหารและรูปแบบการเรียน 

การสอนอีกหลายรูปแบบที่สามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ได้ จึงเป็นที่น่าสนใจที่จะท�าการ 

ศึกษาเพิ่มเติม และพัฒนาให้เป็นรูปแบบที่เหมาะสมกับ 

โรงเรียนได้ต่อไป

3. เป็นที่น่าสนใจในการสร้างรูปแบบการบริหาร 

จัดการงานวิชาการและการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน 

ในด้านอ่ืนนอกเหนือไปจากด้านการคิดวิเคราะห์
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การด�าเนินนโยบายของรัฐภายใต้การบังคับใช้กฎอัยการศึก
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้*

Policy of The Government Under Enforcement by Martial Law 
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บทคัดย่อ

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา (1) ความรู้ความเข้าใจ และทัศนะของประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

ต่อแนวทางการด�าเนินนโยบายของรฐัภายใต้การบงัคับใช้กฎอยัการศึกในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ (2) แนวทางการก�าหนด 

นโยบาย และการปฏิบัติตามนโยบายของเจ้าหน้าที่ของรัฐภายใต้การบังคับใช้กฎอัยการศึกต่อแนวทางการแก้ไขปัญหา 

ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นงานวิจัยแบบผสมผสานเชิงคุณภาพและ 

เชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างคือ ข้าราชการทหาร ต�ารวจ ฝ่ายปกครองและประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้  

เคร่ืองมือวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย Z-Test และ One way  

ANOVA-Test ผลการวิจัยพบว่า (1) ข้าราชการและประชาชนในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจในระดับที่แตกต่างกัน โดย 

ข้าราชการมีระดับความรู้ความเข้าใจสูงกว่าประชาชน แต่ก็ยังต�่ากว่าเกณฑ์ที่ก�าหนดเอาไว้ ด้านทัศนะต่อการด�าเนิน 

นโยบายของรัฐและการบังคับใช้กฎอัยการศึกพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง แสดงว่า ปัญหาด้านการก�าหนดนโยบายของรัฐ 

ที่ปฏิบัติในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีประสิทธิภาพดีแต่ยังไม่ดีพอที่จะแก้ไขให้ปัญหาในพื้นที่ให้หมดส้ินลงไปได้  

(2) เหตุปัจจัยหลักของการก่อความไม่สงบในพื้นที่ อันดับแรก คือ ปัญหาด้านยาเสพติด รองลงมา คือ ปัญหาด้าน 

การแบ่งแยกดินแดน

ค�ำส�ำคัญ: กฏอัยการศึก

Abstract

This mixed-method study aims to examine (1) the understanding and opinion of the public and  

government officials toward state policy under martial law enforced in the three southern provinces;  

(2) the suggestion and policy implementation of the policy of the government under martial law for the  

1นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
*เป็นหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษา 2554

 อาจารย์ที่ปรึกษา: ดร.จรัสพงศ์ คลังกรณ์
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ควำมน�ำ

หากกล่าวถึงปัญหาที่มีความส�าคัญล�าดับต้นๆ  

ของประเทศไทยปัจจุบัน ย่อมไม่มีใครปฏิเสธว่าปัญหา 

การก่อความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็น 

ปัญหาที่มีความส�าคัญ ไม่ว่าจะผ่านมากี่ยุค กี่สมัยก็ไม่ 

สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้หมดสิ้นลงไปได้ ตลอดระยะ 

เวลาที่ผ่านมารัฐบาลและหน่วยงานของรัฐได้ด�าเนินการ 

ทุกวิถีทางเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหามาโดยตลอด  

ในระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมาพบว่า จังหวัดปัตตานี ยะลา  

นราธิวาส และบางอ�าเภอในจังหวัดสงขลา มีเหตุการณ์ 

ความรุนแรงเกดิข้ึนถงึ 11,523 เหตกุารณ์ นราธวิาสมากทีส่ดุ  

4,588 ราย ปัตตานี 3,783 ราย และยะลา 3,152 ราย  

มีผู้เสียชีวิตรวม 4,370 ราย มีการใช้งบประมาณไปแล้ว 

ทั้งสิ้น 140,000,000,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นล้านบาท)  

(กนก รัตน์วงศ์กุล, 2554, น.24) สิ่งที่ส�าคัญที่สุดคือ  

ชีวิตของผู้บริสุทธิ์ที่สูญเสียไปนั้นเราไม่สามารถน�ากลับมา 

หรือทดแทนได้ ดังนั้นปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

จึงมีความน่าสนใจในการศึกษาให้รู้แก่นแท้ของปัญหาว่า 

แท้ที่จริงแล้วปัญหาเกิดจากอะไร จะสามารถแก้ไขปัญหา 

ได้อย่างไรบ้าง หากจะกล่าวถึงที่มาของปัญหาความรุนแรง 

ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เริ่มเกิดขึ้นในปีพ.ศ. 2545  

เมื่อมีการยุบ พตท.43 (กองบัญชาการผสมพลเรือน  

enforcement solutions in the three southern border provinces effectively and efficiently. Samples are  

selected from government officials, military officers and the public in three southern border provinces.  

Research tools interviews and questionnaires, data collected is analyzed using Z-Test and One-way  

ANOVA Test are findings show (1) Officials and local people have deep understanding at different  

levels of the states. The government have officer a higher level of understanding than people. But still  

lower than the threshold. The attitude towards the government and the enforcement of martial law  

was at middle level showing that the states policy practicing in the three southern border provinces  

has been effectively performed but still not good enough to solve the problems. (2) the main cause of  

insurgency in the area is the drug-related problems, followed by the problem of separatists.

Keywords: martial law enforced

ต�ารวจ ทหาร) และศอ.บต (ศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัด 

ชายแดนภาคใต้) ซึ่งถือเป็นหน่วยงานส�าคัญในการหา 

ข้อมลู และด�าเนนิการทางลบัเพือ่ไม่ให้กลุม่ก่อความไม่สงบ 

รวมตัวเพื่อก่อตั้งเป็นองค์กรได้ แต่สถานการณ์กลับทวี 

ความรุนแรงข้ึนอีกเมื่อ เกิดเหตุการณ์ปล้นปืนจ�านวน  

443 กระบอกจากค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  

อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2547  

หลังจากนั้นรัฐบาลได้ด�าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน 

ด้วยการส่งก�าลังต�ารวจ และทหารเข้าประจ�าการในพื้นท่ี 

กว่า 30,000 นาย (ชัยวัฒน์ สภาอานันท์, 2551, น.176- 

177) แต่ดูเหมือนว่าเหตุการณ์จะกลับลุกลามมากยิ่งขึ้น 

จนยากแก่การควบคุม จากสถานการณ์ความไม่สงบในสาม 

จังหวัดชายแดนภาคใต้ รัฐบาลได้ก�าหนดนโยบายขึ้นมา 

เพื่อแก้ไขปัญหา โดยการประกาศให้มีการบังคับใช้กฎ 

อัยการศึก ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้น เมื่อวันที่  

5 มกราคม 2547 โดยก�าหนดใช้ในพื้นที่จังหวัดยะลา  

ปัตตานี นราธิวาส และอีกส่ีอ�าเภอในจังหวัดสงขลานั้นคือ  

อ�าเภอเทพา อ�าเภอสะบ้าย้อย อ�าเภอนาทว ีและอ�าเภอจะนะ  

(ข้อมูลจากมูลนิธิผสานวัฒนธรรม, 2549, น.5) เพื่อเป็น 

เครือ่งมอืให้เจ้าหน้าทีข่องรฐัใช้ในการระงบัเหตุ และถอืเป็น 

หัวใจส�าคัญในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัด 

ชายแดนภาคใต้ จากที่กล่าวมาผู้วิจัยคิดว่าควรจะมีการ 
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ศกึษาดูว่า การบงัคบัใช้กฎอยัการศกึเพือ่ควบคมุสถานการณ์ 

ความไม่สงบในพื้นที่เป็นสิ่งจ�าเป็นหรือไม่ และเป็นที ่

น่าสนใจว่าเหตุใดในเมื่อมีการก�าหนดใช้กฎอัยการศึก 

ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มาแล้วถึง 7 ปี แต่ยัง 

ไม่สามารถแก้ไขปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดน 

ภาคใต้ให้หมดสิ้นลงไปได้ หรือการด�าเนินนโยบายของรัฐ 

ภายใต้การบังคับใช้กฎอัยการศึกเพียงอย่างเดียวอาจไม่ใช่ 

ค�าตอบของการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จรงิ เคยถามประชาชน 

ในพื้นท่ีบ้างหรือไม่ว่าการบังคับใช้กฎอัยการศึกเป็นสิ่งที ่

คนในพื้นที่ต้องการ ปฏิเสธไม่ได้ว่าสามจังหวัดชายแดน 

ภาคใต้ถือเป็นพื้นที่พิเศษที่มีความหลากหลายทั้งทางด้าน 

ประเพณี, สังคม, วัฒนธรรม, ชาติพันธุ ์ และศาสนา  

สาเหตุของปัญหาอาจเกิดจากหลายปัจจัย เช่น ปัญหา 

ยาเสพติด ปัญหาการค้าของผิดกฎหมาย การบิดเบือน 

ค�าสอนทางศาสนา การใช้อ�านาจอย่างไม่เป็นธรรมจาก 

เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมไปถึงแนวคิดการแบ่งแยกดินแดน  

จะมีแนวทางใดบ้างในการด�าเนินนโยบายของรัฐที่มีความ 

เหมาะสมกบัคนในท้องถิน่ ภายใต้การบังคบัใช้กฎอัยการศึก 

และสามารถสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสามจังหวัดชายแดน 

ภาคใต้ได้อย่างยั่งยืน ดังแนวทางปฏิบัติที่องค์พระบาท 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระกระแสรับสั่งกับข้าราชการ 

ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกคน โดยมีใจความ 

ส�าคัญว่า “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา”

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษา ทัศนะ ความรู ้ความเข้าใจของ 

ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต่อแนวทางการด�าเนิน 

นโยบายของรัฐภายใต้การบังคับใช้กฎอัยการศึกในสาม 

จังหวัดชายแดนภาคใต้

2. เพือ่ศกึษาแนวทางการก�าหนดนโยบาย และการ 

ปฏิบัติตามนโยบายของเจ้าหน้าที่ของรัฐภายใต้การบังคับใช ้

กฎอัยการศึกต่อแนวทางการแก้ไขปัญหาในสามจังหวัด 

ชายแดนภาคใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การวิจัยเรื่อง “การด�าเนินนโยบายของรัฐภายใต้ 

การบังคับใช้กฎอัยการศึกในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้”  

เป็นการศึกษาวิจัยในรูปแบบผสมผสานประกอบด้วยการ 

วิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) และการวิจัย 

เชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยมีขั้นตอนในการ 

ศึกษา ดังนี้

1. ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร (documentary  

research) โดยท�าการศึกษาค้นคว้าจากหนังสือ เอกสาร  

บทความ วิทยานิพนธ์ งานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อน�า 

ความรู้ที่ได้จากเอกสารเหล่านี้มาสร้างกรอบความคิด และ 

สร้างเครื่องมือในการศึกษาภาคสนาม

2. ศึกษาภาคสนาม (field research) จากการ 

ศึกษาเอกสาร น�าความรู ้ที่ ได ้มาสร ้างแบบสอบถาม  

(questionnaire) แล้วน�าไปทดลองกับกลุ ่มตัวอย่าง  

จ�านวน 30 คน ในเขตอ�าเภอเทพา จังหวัดสงขลา  

จากนั้นจึงน�าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไข และใช้เป็น 

เครื่องมือสัมภาษณ์ (interview) กลุ่มตัวอย่าง 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ข้าราชการและ 

ประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในพื้นที่ จังหวัด 

ยะลา, จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส โดยได้ศึกษา 

จากกลุ่มตัวอย่าง ประเภท ข้าราชการทหาร ข้าราชการต�ารวจ  

ข้าราชการฝ่ายปกครอง ประชาชน และกลุ่มแนวร่วม

กำรก�ำหนดขนำดตัวอย่ำง

วิธีการก�าหนดขนาดตัวอย่างสามารถแบ่งออกได้  

2 ประการ อธิบายรายละเอียดดังนี้

1. การก�าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้หลักการของ  

Yamane’s ด้วยความเชื่อมั่น 95% ความคลาดเคลื่อน  

+ - 5ได้ขนาดตัวอย่างจังหวัดละ 398 ราย รวมท้ังสิ้น  

1,194 ราย ส่วนการสัมภาษณ์ได้ก�าหนดกลุ่มเป้าหมาย คือ  

ข้าราชการทหาร ข้าราชการต�ารวจ ข้าราชการฝ่ายปกครอง  

ประชาชน และกลุ่มแนวร่วมจ�านวน 48 ราย โดยแบ่งเป็น 
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ข้าราชการทหาร จ�านวน 15 ราย ข้าราชการต�ารวจ จ�านวน  

7 ราย ข้าราชการฝ่ายปกครอง จ�านวน 13 ราย ประชาชน 

และผู้น�าชุมชน จ�านวน 8 ราย และกลุ่มแนวร่วม (RKK)  

จ�านวน 5 ราย

2. วิธีการสุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบ  

3 ชั้น (all location of sample size in three-stage  

sampling) ผลจากการสุ่มตัวอย่างได้พ้ืนที่ใช้ในการศึกษา  

คือ จังหวัดยะลา ท�าการศึกษาในเขตอ�าเภอเมืองยะลา และ 

อ�าเภอยะหา จังหวัดปัตตานี ท�าการศึกษาในเขตอ�าเภอ 

เมืองปัตตานี และอ�าเภอยะรัง จังหวัดนราธิวาส ท�าการ 

ศึกษาในเขตอ�าเภอเมืองนราธิวาส และอ�าเภอสุไหงปาดี

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

ผู้วิจัยได้แบ่งเครื่องมือที่จะใช้ในการศึกษาและ 

เก็บข้อมูลออกเป็น 2 ประเภท คือ

1. แบบสอบถาม โดยได้ท�าแบบสอบถามออกเป็น  

2 ชุด คือ ภาษาไทย และภาษายาวี (ภาษายาวีเพื่อความ 

เข้าใจในการตอบค�าถามของชาวไทยมุสลิมที่ไม่สามารถ 

อ่านภาษาไทยออก)

2. แบบสัมภาษณ์ ได้ด�าเนินการสัมภาษณ์กลุ่ม 

เป้าหมายตามแนวทางที่ก�าหนดไว้น�าผลที่ได้มาวิเคราะห ์

ร่วมกับข้อมูลจากแบบสอบถาม

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง  

โดยด�าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

1. ศึกษาจากวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

เพื่อน�ามาเป็นกรอบในการสร้างแบบสอบถาม

2. สร้างแบบสอบถามน�าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา 

เพื่อตรวจสอบ แล้วปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม และน�า 

ไปทดสอบย่อย กับประชาชน จ�านวน 30 ราย ในพื้นที่ 

มีสภาพใกล้เคียงกับพ้ืนที่จริงโดยเลือกพ้ืนที่ทดสอบย่อย  

คือ อ�าเภอเทพา จังหวัดสงขลา โดยการด�าเนินการเป็น  

2 ขั้นตอน คือ 1. ให้ทางผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบวัดความ 

สอดคล้องระหว่างค�าถามกับวัตถุประสงค์การวิจัยว ่า 

สามารถวัดได้หรือไม่ (IOC) 

2. น�าข้อมูลที่มีการปรับปรุงแล้วไปทดสอบเพื่อ 

วิเคราะห์ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Try-OUT)  

ได้ผลการทดสอบ 0.72 ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์การทดสอบ  

จงึน�าเครือ่งมอืทีใ่ช้ทดสอบ คือแบบสอบถามมาใช้เกบ็ข้อมลู

3. ด�าเนินการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างโดยเลือกจาก 

บุคคลที่มีความรู้ ความเข้าใจปัญหางานวิจัยมากที่สุด เช่น  

ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ�าเภอ แม่ทัพภาคที่ 4 พลทหาร  

นายต�ารวจ พลต�ารวจ ฝ่ายปกครอง ก�านนั ผูใ้หญ่บ้าน สมาชกิ 

สภาจังหวัด ประชาชนในท้องถิ่น และกลุ่มแนวร่วมที่ยอม 

มอบตวัต่อรฐั หรอืทีท่างการเรยีกมาซกัถามตามกฎอยัการศกึ 

แล้วน�าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์

4. น�าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วแจกให้กับ 

กลุ่มตัวอย่าง

สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

1) สถิติบรรยาย (descriptive statistics) การหา 

ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ การวดัแนวโน้มเข้าสูส่่วนกลาง ฐานนยิม  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สหสัมพันธ์ (pearson’s product  

moment correlation)

2) สถิติเชิงอนุมาน ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง 

ตัวแปร ทดสอบความไม่แตกต่างของตัวแปร ทดสอบความ 

สัมพันธ์หลายตัวแปร

ผลกำรวิจัย

ผลจากการศึกษาวิจัยเรื่อง การด�าเนินนโยบาย 

ของรัฐภายใต้การบังคับใช้กฎอัยการศึกในสามจังหวัด 

ชายแดนภาคใต้ มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ด้านความรูค้วามเข้าใจ และทศันะของประชาชน  

และเจ้าหน้าทีข่องรฐั ต่อแนวทางการด�าเนนินโยบายของรฐั 

ภายใต้การบังคับใช้กฎอัยการศึกในสามจังหวัดชายแดน 

ภาคใต้ พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามอายุโดยเฉลี่ยอยู่ท่ี  

35.61 ปี 

ด้านการนับถือศาสนา ศาสนาอิสลามมีผู้นับถือ 

มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 64.0 รองลงมาคือ ศาสนาพุทธ 
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มีผู้นับถือคิดเป็นร้อยละ 35.3 

ด้านทักษะในการใช้ภาษา ภาษาไทยประชาชนมี 

ทักษะมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 95.8 รองลงมาคือ ภาษายาวี  

คิดเป็นร้อยละ 71.3 ด้านปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นใน 

ชุมชน จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 58.5 ตอบว่า 

ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่มีมากที่สุดในชุมชน รองลงมา 

คือ ปัญหาจากเหตุการณ์ความไม่สงบ คิดเป็นร้อยละ 55.5  

ด้านความต้องการในการย้ายออกนอกพ้ืนที่พบว่าร้อยละ  

77.8 ไม่ต้องการย้ายออกนอกพื้นที่ เพราะเป็นถิ่นก�าเนิด  

มีญาติพี่น้องและครอบครัวอยู่ที่นี่ มีเพียงร้อยละ 22.2  

ที่ตอบว่าต้องการย้ายออกนอกพื้นที่ และจากการศึกษา 

ในระดับกลุ่มพบว่า ชาวไทยพุทธมีความต้องการในการ 

ย้ายออกนอกพื้นที่มากกว่าชาวไทยมุสลิม คิดเป็นร้อยละ  

41.3 ส่วนชาวไทยมุสลิมมีความต้องการในการย้ายออก 

นอกพืน้ท่ีเพยีงร้อยละ 22.3 จากการศกึษายงัสอดคล้องกบั 

ข้อค�าถามที่ว่า หากมีโอกาสกลุ่มตัวอย่างจะย้ายออกนอก 

พื้นที่หรือไม่ ก็ยังพบว่ากลุ ่มตัวอย่างเลือกตอบว่าย้าย 

แน่นอนเพียงร้อยละ 23.7 ส่วนที่ตอบว่าไม่ย้ายยังคงมีมาก 

ถึงร้อยละ 58.3 สรุปว่าโดยส่วนใหญ่ประชาชนไม่มีความ 

ต้องการในการย้ายออกนอกพื้นที่ 

จากการศึกษาระดับความรู ้ความเข ้าใจของ 

ข้าราชการและประชาชนต่อการด�าเนินนโยบายของรัฐ 

ภายใต้การบังคับใช้กฎอัยการศึกพบว่า ระดับความรู้ ความ 

เข้าใจของข้าราชการและประชาชนมีความแตกต่างกัน โดย 

ข้าราชการมีความรู้ความเข้าใจในระดับที่สูงกว่าประชาชน

2. ด้านแนวทางการก�าหนดนโยบาย และการ 

ปฏิบัติตามนโยบายของเจ้าหน้าที่ของรัฐภายใต้การบังคับใช ้

กฎอัยการศึกต่อแนวทางการแก้ไขปัญหาในสามจังหวัด 

ชายแดนภาคใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

พบว่า 

ในการประเมนิทศันะต่อการด�าเนนินโยบายของรฐั 

ภายใต้การบังคับใช้กฎอัยการศึก พบว่า ข้าราชการและ 

ประชาชนมีทัศนะในระดับปานกลาง 

จากการศึกษาทัศนะต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ 

เจ้าหน้าทีข่องรฐั พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เหน็ใจการท�างาน 

ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพราะมองว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความ 

ตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและ เพราะเจ้าหน้าท่ี 

ของรัฐต้องสละชีพเพื่อปกป้องอธิปไตย มีมากถึงร้อยละ  

63.4

ส�าหรับทัศนะต่อสถานการณ์ความไม่สงบใน 

ปัจจุบัน พบว่า ประชาชนโดยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า 

สถานการณ์ในปัจจุบันมีความรุนแรงมาก และในอนาคต 

น่าจะมีความรุนแรงมากกว่านี้ คิดเป็นร้อยละ 35.8  

แต่พบว่ามีความใกล้เคียงกับผู ้ที่ตอบว่ามีความรุนแรง 

น้อยลง แต่เหตุการณ์ในแต่ละครั้งรุนแรงมากขึ้น คิดเป็น 

ร้อยละ 32.7 และจากการศกึษาว่าประชาชนมคีวามหวาดกลวั 

ต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่ พบว่า ร้อยละ45.9 ตอบว่า  

หวาดกลัวมาก เพราะมีการฆ่ากันตายรายวัน ไม่แน่ใจ 

ในความปลอดภัยของตนเอง 

ส่วนการศึกษาด้านเหตุปัจจัยในการก่อความ 

ไม่สงบในพื้นที่ พบว่า เหตุปัจจัยหลักที่ประชาชนมองว่า 

เป็นส่วนส�าคัญที่สุดในการก่อความไม่สงบคือ ปัญหา 

ยาเสพติด กลุ่มตัวอย่างเลือกตอบมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ  

61.2 และปัญหารองลงมาคือ ปัญหาเรื่องการแบ่งแยก 

ดนิแดน คดิเป็นร้อยละ 58.7 จากการศกึษาเหตปัุจจยัเสรมิ 

ที่ท�าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาความไม่สงบให้หมดลงได้  

ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างเลือกตอบมากที่สุด คือ เยาวชน 

ขาดการศึกษาถูกชักจูงไปในทางที่ผิด คิดเป็นร้อยละ 65.5  

รองลงมาคือการบินเบือนค�าสอนทางศาสนา

การศึกษาด้านแนวทางการแก้ไขปัญหาความ 

ไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า การสร้าง 

อาชีพเป็นปัจจัยหลักในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ โดยกลุ่ม 

ตัวอย่างเลือกตอบมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 67.5 ส่วน 

ความคิดเห็นในด้านการควบคุมโรงเรียนปอเนาะให้มากขึ้น  

กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยร้อยละ 45.6

การศึกษาด้านการยกเลิกกฎอัยการศึก พบว่า  

มีประชาชนเพียงร้อยละ 25.5 ที่เห็นว่าควรให้มีการยกเลิก 

กฎอยัการศกึในพืน้ที ่แสดงว่าประชาชนเหน็ว่า กฎอยัการศกึ 

ยังมีความส�าคัญต่อการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นท่ี  

และจากการศึกษาด้านความเป็นไปได้ในการแก้ไข 
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ปัญหาความไม่สงบ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตอบว่า มีความ 

เป็นไปได้สูง เพราะเพราะเป็นปัญหาที่มีมายาวนาน แต่ 

อาจต้องใช้ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหา คิดเป็นร้อยละ  

42.3 ส่วนที่ตอบว่ามีความเป็นไปได้สูงมาก ปัญหาได้รับ 

การแก้ไขให้ดีข้ึนมาโดยตลอด คิดเป็นร้อยละ 9.9 (9)  

จากการศึกษาทัศนะต่อการจัดตั้งเขตปกครองพิเศษ พบว่า  

ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง เพราะอันตราย 

และเสียงต่อการแบ่งแยกดินแดน คิดเป็นร้อยละ 32.7  

ส่วนที่ตอบว่า ไม่เห็นด้วย เพราะในปัจจุบันก็เปิดโอกาสให ้

คนในพื้นท่ีได้เข้ามามีบทบาทในการบริหารงานท้องถิ่น 

มากข้ึน เช่น อบจ. อบต และเทศบาล คิดเป็นร้อยละ  

29.6 ดังนั้นแสดงให้เห็นว่าประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ ่

ไม่เหน็ด้วยอย่างยิง่ต่อการจดัตัง้เขตปกครองพิเศษ จากการ 

วจิยัในบทผูท้�าการวิจยัยงัได้ท�าการวิจยัเพ่ิมเตมิว่าหากมกีาร 

จัดตั้งเขตปกครองพิเศษปัญหาในพ้ืนที่จะหมดลงหรือไม่  

พบว่า ประชาชนโดยส่วนใหญ่ถึง ร้อยละ 53.9 ตอบว่า 

ปัญหาไม่หมดแน่ เพราะไม่ใช้ทางออกของการแก้ไขปัญหา  

และยังมีเหตุปัจจัยอื่นๆ ประกอบที่ท�าให้เกิดปัญหาอีกมาก 

กำรอภิปรำยผล

การอภิปรายผลการวิจัยเรื่อง การด�าเนินนโยบาย 

ของรัฐภายใต้การบังคับใช้กฎอัยการศึกในสามจังหวัด 

ชายแดนภาคใต้ มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ด้านความรูค้วามเข้าใจ และทศันะของประชาชน  

และเจ้าหน้าท่ีของรฐั ต่อแนวทางการด�าเนนินโยบายของรฐั 

ภายใต้การบังคับใช้กฎอัยการศึกในสามจังหวัดชายแดน 

ภาคใต้ ด้านทักษะในการใช้ภาษา แย้งกับงานวิจัยของ  

พลเอก กิตติ รัตนฉายา (2548, หน้า 88-89) ที่บอกว่า  

การที่ชาวไทยมุสลิมไม่รู้ภาษาไทย ท�าให้ประสบความยาก 

ล�าบากในการตดิต่อสือ่สารกบัทางราชการ และชาวไทยพทุธ  

ซึ่งท�าให้ยากแก่การท�าความเข้าใจหรือสร้างความสัมพันธ ์

ต่อกัน จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าประชาชนในพื้นที ่

สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มทีกัษะในการใช้ภาษาไทยสงูถงึ  

ร้อยละ 95 แสดงให้เหน็ว่าการสือ่สารระหว่างชาวไทยมสุลมิ 

และข้าราชการ ชาวไทยมุสลิมเข้าใจในภาษาไทยได้เป็น 

อย่างดี แต่ในทัศนะของผู้วิจัยเมื่อชาวบ้านพบเจ้าหน้าที่ 

ของรัฐอาจไม่กล้าแสดงตนว่ารู ้ภาษาไทยเพราะ มีความ 

รู้สึกว่าการใช้ภาษาถิ่นเป็นการแสดงอัตลักษณ์ของตนเอง  

และไม่อยากให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าใจในความหมายการ 

สนทนาระหว่างกนัในกลุ่มชาวไทยมสุลิมในพืน้ทีด้่วยกนัเอง  

นอกจากนั้นงานวิจัยของ ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี, พะเยาว์  

ละกะเต็บ, ราซีด๊ะ ระเด่นอาหมัด, อาคม โสวณา (2543,  

หน้า 51-53) ซึ่งได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง “พลวัตทางสังคม 

กบัปัญหาความมัน่คงในจงัหวดัชายแดนภาคใต้” และพบว่า  

ปัจจัยที่ท�าให้เกิดความขัดแย้งในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน 

ภาคใต้ คือ อิทธิพลของภาษา วัฒนธรรมและศาสนาที่มีผล 

ท�าให้เกดิความแตกต่างและหวาดระแวงต่อวฒันธรรมอืน่ๆ  

ที่ไม่ใช่วัฒนธรรมของตน อาจเป็นงานวิจัยที่น�ามาอธิบาย 

ได้ว่าการที่ชาวไทยมุสลิมไม่นิยมใช้ภาษาไทยในการติดต่อ 

ส่ือสารเพราะมีความรู ้สึกว่าไม่ใช่วัฒนธรรมของตนเอง  

ทั้งที่ความเป็นจริงมีความรู้และเข้าใจในวัฒนธรรมสากล 

นั้นคือ การใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี ด้านปัญหายาเสพติด  

สอดคล้องกับทัศนะของ พลเอก. กิตติ รัตนฉายา (2549,  

หน้า 102-103) ที่เสนอถึงเหตุปัจจัยในการเกิดปัญหา 

ความไม่สงบในพื้นที่ ในวงล้อความไม่สงบ หนึ่งในนั้นคือ  

ปัญหายาเสพติด แสดงให้เห็นว่าหนึ่งในปัจจัยส�าคัญในการ 

ก่อให้เกิดปัญหาความไม่สงบขึ้นในพื้นที่สามจังหวัด 

ชายแดนภาคใต้ คือ ปัญหายาเสพติด ด้านความต้องการ 

ในการย้ายออกนอกพื้นที่ พบว่า งานวิจัยของผู้ท�าการวิจัย 

แย้งกบังานวจิยัของ ดลมนรรจน์ บากา, เกษตรชยั และหมี,  

อับดุลเลาะ 

อับรู (2549) ได้ศึกษากลุ ่มตัวอย่างจ�านวน  

1,640 ราย แล้วสรุปผลงานวิจัยในข้อที่ 7 ว่า ประชาชน 

ต้องอพยพหนีออกนอกพื้นที่เพราะความไม่ปลอดภัยต่อ 

ชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งจากการค้นคว้าของผู ้วิจัยพบว่า  

มีความเห็นต่างกันไม่เป็นจริงตามงานวิจัยที่กล่าวมา  

แต่สอดคล้องในสาเหตุที่ต ้องการย้ายออกนอกพื้นที่  

คือ ไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

2. ด้านแนวทางการก�าหนดนโยบาย และการ 

ปฏิบัติตามนโยบายของเจ้าหน้าที่ของรัฐภายใต้การบังคับใช ้
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กฎอัยการศึกต่อแนวทางการแก้ไขปัญหาในสามจังหวัด 

ชายแดนภาคใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

พบว่า สาเหตุหลักของปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นใน 

สามจังหวัดชายแดนภาคใต้คือ ปัญหาด้านยาเสพติด และ 

การแบ่งแยกดินแดน สอดคล้องกับทัศนะของ กิตติ  

รัตนฉายา (2548, หน้า 34-36) ที่มองว่าปัญหายาเสพติด 

เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการก่อความไม่สงบในพื้นที่ และ 

ยังสอดคล้องกับการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 48 ราย  

บอกว่าปัญหาหลักของการก่อความไม่สงบ คือ ปัญหาเรื่อง 

การแบ่งแยกดินแดนและปัญหายาเสพติดเป็นสิ่งส�าคัญ  

ด้านแนวทางในการแก้ไขปัญหาในสามจังหวัดชายแดน 

ภาคใต้คือ การสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่นซึ่ง 

สอดคล้องกับงานวิจัยของอารง สุทธาศาสน์ (2519, หน้า  

145-149) การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จ�าเป็นที่ 

จะต้องพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ เป็นสิ่งส�าคัญ ด้านการ 

บังคับใช้กฎอัยการศึก พบว่า แย้งกับงานวิจัยของจุฑารัตน์  

เอื้ออ�านวย (2548, หน้า 3-5) ที่กล่าวไว้ในแนวทางแก้ไข 

ปัญหาความไม่สงบในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ข้อที ่4 ว่า  

คนในพื้นที่ไม่ต้องการกฎอัยการศึก ซึ่งความเป็นจริงจาก 

งานวิจัยแสดงให้เห็นว่าคนในพื้นที่ยังคาดหวังต่อการบังคับ 

ใช้กฎอัยการศึกเพื่อมาแก้ไขปัญหาความไม่สงบที่เกิดขึ้น 

ในพื้นที่ ด้านการจัดตั้งเขตปกครองพิเศษ พบว่า งานวิจัย 

แย้งต่องานวจิยัของ ดลมนรรจน์ บากา, เกษตรชัย และหมี,  

อับดุลเลาะ อับรู (2549) ที่กล่าวในบทสรุปงานวิจัยข้อที่  

13 ว่า ประชาชนมีข้อเสนอแนะให้รัฐควรให้สามจังหวัด 

ชายแดนภาคใต้เป็นเขตปกครองพิเศษ ซึ่งผู้วิจัย พบว่า  

ประชาชนไม่เห็นด้วยเพราะเสี่ยงต่อการแบ่งแยกดินแดน  

และไม่ใช่แนวทางในการแก้ไขปัญหา

ผลการวิจัยจากการสัมภาษณ์ มีรายละเอียดดังนี้ 

1. แนวทางการก�าหนดนโยบาย และปฏิบัติตาม 

นโยบายในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

(1) การเมืองควรมีเสถียรภาพมากกว่านี้  

เพราะการด�าเนินนโยบายมีผลโดยตรงต่อการปฏิบัติตาม 

นโยบาย หากมีการเปลี่ยนรัฐบาลบ่อยครั้ง ก็จะท�าให ้

ไม่สามารถก�าหนดทิศทางตามที่นโยบายได้วางเอาไว้ได ้

เนื่องจากนโยบายจากฝ่ายการเมืองเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด 

เวลา

(2) การด�าเนินการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐลงมา 

ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ ต้องคัดสรรเจ้าหน้าที่มีความจริงใจ  

และอยากเข้ามาท�างานเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง ไม่ใช ่

เพียงเพื่อมาเอาต�าแหน่งที่สูงขึ้นแล้วย้ายออกนอกพื้นท่ี 

(3) ควรสอนหรือฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

เข้าใจขนบธรรมเนยีม ประเพณแีละวฒันธรรมของชาวไทย 

มุสลิมให้รู้ให้ได้มากที่สุด 

(4) ควรมีการเปิดโอกาสให้กับคนในท้องถิ่น 

ได้มีสิทธิในการเข้ามาท�างานในการแก้ไขปัญหาให้มากขึ้น  

เช่น อาจมีการจัดโควตาพิเศษให้กับชาวไทยมุสลิมในพื้นท่ี 

ให้แข่งขันกันเองแล้วเข้ามาท�างานในระบบราชการ เพราะ 

มองว่าคนในพื้นที่ย่อมเข้าใจปัญหาได้ดีที่สุด 

(5) ควรมีการสนับสนุน ทางด้านการศึกษา 

ให้กับเยาวชนในพื้นที่ เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าปัญหา 

ส่วนหนึ่งเกิดมาจากการที่เยาวชนในพื้นที่ขาดการศึกษา  

จึงง่ายต่อการชักจูงไปในทางที่ไม่ดี 

(6) ควรมีการส่งเสริมด้านอาชีพให้กับชาวไทย 

มุสลิม อาจเป็นการสร้างศักยภาพโดยน�าเอาทรัพยากร 

ธรรมชาติที่มีอยู่มาสร้างให้เกิดรายได้แก่คนในชุมชน 

(7) ควรมีการควบคุมการด�าเนินการของ 

โรงเรยีนปอแนะให้อยูใ่นสายตาให้ได้มากทีสุ่ด เพราะปฏเิสธ 

ไม่ได้ว ่าโรงเรียนปอแนะบางแห่งถือเป็นแห่งปลูกฝัง 

ความคิดและอุดมการณ์แบ่งแยกดินแดน และการก่อ 

ความไม่สงบ 

(8) ปัญหาที่เกิดข้ึนเป็นสงครามทางจิตวิทยา  

ดังนั้นท�าอย่างไรก็ได้ให้เจ้าหน้าที่รัฐดึงมวลชนให้เข้ามาอยู ่

กับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ได้มากที่สุด ให้ชาวบ้านเข้าใจว่า 

การกระท�าของกลุ่มแนวร่วมเป็นส่ิงที่ไม่ถูกต้อง 

(9) อธิบายให้ประชาชนในพื้นที่เข้าใจถึง 

ประวัติศาสตร์ที่แท้จริง ว่ารัฐไม่ได้มีแนวทางการท�าร้าย 

ประชาชนชาวไทยมุสลิมอย่างที่กล่าวอ้างกัน 

(10) เมื่อใดที่สามารถตัดท่อน�้าเล้ียงเงินท่ีมา 

สนับสนุนการก่อความไม่สงบ นั้นคือ เงินซะกาตได้ก็จะ 
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สามารถหยุดกระบวนการหรือแนวทางนี้ได้เช่นกัน ดังนั้น 

ต้องบอกกล่าวให้ประชาชนชาวไทยมุสลิมเข้าใจถึงปัญหา 

ที่แท้จริง และทราบว่าการบริจาคเงินซะกาต เช่นนั้นไม่ถือ 

เป็นการได้บุญ และยังเป็นการส่งเสริมให้กลุ่มแนวร่วม 

สามารถก่อความไม่สงบได้มาโดยตลอด

2. แนวทางการบังคับใช้กฎอัยการศึก

(1) การคงไว้ซึง่กฎอยัการศกึ และพรก.ฉกุเฉิน 

ยังมีความจ�าเป็นเพราะถือเป็นเครื่องมือในการรับมือกับ 

สถานการณ์ความไม่สงบทีเ่กดิข้ึน โดยกฎอยัการศกึสามารถ 

ควบคมุสถานการณ์ได้อย่างทนัท่วงท ีและท�าให้เจ้าหน้าทีร่ฐั 

สามารถเรียกบุคคลที่มีความน่าสงสัย หรืออาจให้การที่เป็น 

ประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหามาสักถามได้ตามระยะเวลา 

ที่ก�าหนด เพื่อหาแนวทางหรือก�าหนดทิศทางในการแก้ไข 

ปัญหาได้อย่างถูกวิธี

(2) การด�าเนินการบังคับใช้กฎอัยการศึก 

เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ได้น�ามาใช้ทุกมาตราที่บัญญัติเอาไว้  

แต่จะใช้เพียงบางมาตราเท่านั้น และจากการศึกษาพบว่า 

เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะใช้กฎอัยการศึกด้วยความระมัดระวัง 

มากทีส่ดุ และเกดิผลกระทบต่อชาวบ้านให้น้อยทีส่ดุเช่นกนั 

(3) การคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึกในทัศนะของ 

ประชาชน กลับพบว่ามีความอุ่นใจต่อการมีทหารมารักษา 

ความปลอดภัยในพื้นที่ และเห็นด้วยกับการคงไว้ซึ่งกฎ 

อัยการศึก แสดงว่ากฎอัยการศึกส�าหรับประชาชนในพื้นที ่

ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด 

(4) หากเป็นไปได้ควรมีการปรับเปลี่ยนกฎ 

อัยการศึกให้มีความเหมาะสมกับการบังคับใช้ในพื้นที่  

แทนที่จะเอากฎอัยการศึกมาบังคับใช้ทั้งฉบับก็เลือกเอา 

บางมาตรามาบังคับใช้ก็น่าที่จะเพียงพอ

(5) หากเห็นว่าบางพื้นที่ที่สถานการณ์ดีขึ้น 

ก็อาจมีการยกเลิกกฎอัยการศึก และใช้เพียงพรก.ฉุกเฉิน 

น่าจะเพียงพอ เช่น อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี

3. เหตุปัจจัยต่อการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบ

(1) การแบ่งแยกดินแดน ถือเป็นปัจจัยหลัก 

ต่อการสร้าสถานการณ์ ไม่ว่าข้าราชการ หรือประชาชน 

โดยส่วนใหญ่มองว่าปัญหาการแบ่งแยกดินแดนยังเป็น 

ปัจจัยหลักในการสร้างสถานการณ์ 

(2) ปัญหายาเสพติด,การค้าของผิดกฎหมาย  

และเรียกค่าคุ้มครองเป็นล�าดับลองลงมา โดยกลุ่มแนวร่วม 

ได้เงินสนับสนุนจากกลุ่มผู้กระท�าผิดเหล่านี้บางส่วนเพื่อ 

เป็นการเบี่ยงเบนความสนใจของเจ้าหน้าที่รัฐให้ไปแก้ไข 

ปัญหา หรือคดีก่อความไม่สงบที่เกิดขึ้นแทน จนไม่มีเวลา 

ที่จะมาจับกุม หรือติดตามการกระท�าความผิด 

(3) ปัญหาคดีอาชญากรรมแอบแฝง และ 

ความขัดแย้งทางการเมืองท้องถิ่นก็ถือเป็นหัวใจส�าคัญ 

อีกประการหนึ่ง เพราะความขัดแย้งส่วนบุคคลย่อมมีใน 

ทุกพื้นที่ แต่เมื่อน�ามาโยงเข้ากับการก่อความไม่สงบ หรือ 

สร้างสถานการณ์ให้ดูเหมือนเป็นการเสียชีวิตจากการก่อ 

ความไม่สงบ ก็เป็นการยากที่จับตัวผู้กระท�าความผิดมา 

ลงโทษ เพราะพยานหลักฐานไม่เพียงพอ และที่ส�าคัญคือ 

ในพืน้ทีถ่อืเป็นเรือ่งยากมากทีจ่ะหาพยานในทีเ่กดิเหตุมาให้ 

ปากค�าได้ 

(4) มีกระบวนการในการขับไล่คนไทยพุทธ 

ออกนอกพื้นที่โดยกลุ่มก่อความไม่สงบเพื่อหวังในการ 

ครอบคลองพื้นที่ท�ากินแทน เช่น บ้าน, สวนยาง, ที่ดิน 

ท�ากิน ฯลฯ

(5) ปัจจัยภายนอกประเทศ ยังมีผลอยู่แต่เป็น 

ในลักษณะของการที่กลุ่มก่อความไม่สงบอาจใช้เป็นพื้นท่ี 

ในการตั้งฐานปฏิบัติการโดยที่เจ้าหน้าที่ของไทย ไม่สามารถ 

เข้าไปจับกุมได้ อาจเป็นไปได้ที่ประเทศเพื่อนบ้านอาจ 

ไม่ทราบถงึการกระท�าทีเ่กดิข้ึน หรอืทราบแต่กว็างเฉยเพราะ 

เห็นว่าไม่ใช่ธุระของตน และอีกปัจจัยภายนอกประเทศที่ 

มีความส�าคัญนั้นคือ โดยส่วนใหญ่เยาวชนไทยมุสลิมเมื่อ 

จบแล้วต้องการไปเรียนต่อยังต่างแดนก็จะไปศึกษาในกลุ่ม 

ประเทศมุสลิมในตะวันออกกลาง จากโอกาสตรงนี้เองที ่

ท�าให้เยาวชนเหล่านี้บางส่วนได้เข้าไปอยู่ในสมาคม หรือ 

องค์กรที่มีอุดมการณ์หรือความคิดด้านก่อการร้าย และ 

อาจเข้าไปศึกษาในด้านการก่อการร้าย การประกอบระเบิด  

การใช้หลักจิตวิทยาในการปลุกระดมมวลชน เมื่อกลับมา 
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เมืองไทยสาขาที่เรียนมาไม่ค่อยมีเปิดรับให้เข้าท�างาน  

ส่วนใหญ่กต็กงานหรอืไม่กไ็ปเป็นครสูอนศาสนา และน�าเอา 

อุดมการณ์เหล่านี้ไปสอนเยาวชนในพื้นที่เป็นล�าดับไป

6. ในการวิจัยพบว่า โดยส่วนใหญ่ทั้งเจ้าหน้าที่ 

ของรัฐ และประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต ้

ไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการจัดตั้งเขตปกครองพิเศษ โดย 

มองว่าทุกวันนี้การปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้เปิดโอกาสให ้

ประชาชนในพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมมากพออยู่แล้ว จึง 

ไม่มีความจ�าเป็นที่จะจัดให้มีการจัดตั้งเขตปกครองพิเศษ  

ประชาชนในพื้นที่ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจที่มากพอต่อ 

การด�าเนินการจัดตั้งเขตปกครองพิเศษ ไม่แน่ใจว่าหากมี 

การจัดต้ังเขตปกครองพิเศษแล้วจะท�าให้สถานการณ์ดีขึ้น 

จริงดังที่กล่าวอ้าง ,ยังไม่มีความชัดเจนในรูปแบบของการ 

จัดตั้งเขตปกครองพิเศษว่าเป็นไปในลักษณะใด 

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งนี้

ผลจากการวิจัยเรื่อง การด�าเนินนโยบายของรัฐ 

ภายใต้การบังคับใช้กฎอัยการศึกในสามจังหวัดชายแดน 

ภาคใต้ กรณีศึกษา จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส  

ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้

ผลการวิจัยเชิงปริมาณ

1. ชาวไทยมุสลิมในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดน 

ภาคใต้มีทักษะในการใช้ภาษาไทย (ฟัง พูดอ่าน เขียน)  

ในระดับที่ดีมาก ดังนั้นเชื่อมั่นได้ว่าโดยส่วนใหญ่สามารถ 

เข้าใจการสือ่สารภาษาไทยกบัเจ้าหน้าทีข่องรฐัได้เป็นอย่างดี  

ในปัจจุบันพบว่าประชาชนในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดน 

ภาคใต้มีส่วนน้อยมากที่ไม่มีงานท�า ส่วนอาชีพหลักคือ  

รับจ้างทั่วไป ปัญหายาเสพติดยังถือเป็นปัญหาส�าคัญ 

อันดับหน่ึงของทกุชมุชนในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต้  

ประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนใหญ่ 

ไม่มีความต้องการในการย้ายออกนอกพื้นที่เพราะเป็นถ่ิน 

ก�าเนิดเป็นประเด็นส�าคัญ

2. ระดับความรู้ความเข้าใจของประชาชน และ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐต่อแนวทางการด�าเนินนโยบายของรัฐ 

ภายใต้การบังคับใช้กฎอัยการศึกในสามจังหวัดชายแดน 

ภาคใต้ พบว่ามีความแตกต่างกันโดยข้าราชการมีระดับ 

ความรูม้ากกว่าประชาชน แต่ยงัถอืว่าต�า่กว่าเกณฑ์ทีก่�าหนด 

เอาไว้ทั้ง 2 กลุ่ม

3. ระดับทศันะของประชาชน และเจ้าหน้าทีข่องรฐั 

ต่อแนวทางการด�าเนินนโยบายของรัฐภายใต้การบังคับใช ้

กฎอัยการศึกในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า ทัศนะ 

ของข้าราชการและประชาชนมีความแตกต่างกัน โดยท้ัง 

ข้าราชการและประชาชนมีทัศนะต่อการด�าเนินนโยบาย 

ของรัฐภายใต้การบังคับใช้กฎอัยการศึกในระดับปานกลาง  

แสดงว่าการด�าเนินนโยบายของรัฐอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ยังไม ่

ดีพอที่จะสามารถแก้ไขปัญหาให้หมดส้ินลงได้

4. ศึกษาแนวทางการก�าหนดนโยบาย และแนวทาง 

ปฏิบัติตามนโยบายของเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อการแก้ไขปัญหา 

สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

- แนวทางการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพืน้ท่ี  

ประชาชนส่วนใหญ่ตอบว่าควรมีการสร้างอาชีพและรายได ้

ในพืน้ทีเ่ป็นส่ิงส�าคัญทีสุ่ด และรองลงมาคือคัดสรรเจ้าหน้าท่ี 

ที่ดีและมีคุณภาพมาท�างานในพื้นที่

- จากการศึกษาทัศนะต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐ พบว่าประชาชนโดยส่วนใหญ่เห็นใจการ 

ท�างานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพราะเจ้าหน้าที่ของรัฐต้อง 

สละชีพเพื่อมาปกป้องอธิปไตยมากที่สุด

5. ศึกษาแนวทางการบงัคับใช้กฎอัยการศึกในพืน้ที่ 

สามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ แสวงหาแนวทางการแก้ไข หรือ 

ปรบัเปลีย่นให้สอดคล้องกบัการท�างานของเจ้าหน้าทีข่องรฐั  

และวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิผล

- เหตุปัจจัยส�าคัญที่สุดในการก่อความไม่สงบ 

ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้คือ ปัญหายาเสพติด 

เป็นส่ิงส�าคัญอันดับแรก ล�าดับรองลงมา คือ ปัญหาเร่ือง 

การแบ่งแยกดินแดน 

- เหตุปัจจยัเสรมิทีท่�าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหา 

ความไม่สงบให้หมดลงได้ คือ เยาวชนขาดการศึกถูกชักจูง 

ไปในทางที่ผิด ล�าดับรองลงมา คือ การบินเบือนค�าสอน 

ทางศาสนา
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- ในอนาคตประชาชนส่วนใหญ่เห็นว ่ามี 

ความเป็นไปได้สูงที่ปัญหาในพื้นที่จะสงบลงแต่คงต้องใช้ 

ระยะเวลา และความจริงใจจากเจ้าหน้าที่ของรัฐและความ 

สามัคคีของคนในชาติ

- เจ้าหน้าที่ของรัฐมองว่ากฎอัยการศึกถือเป็น 

เคร่ืองมือท่ีส�าคัญมากต่อการท�างานเพ่ือแก้ไขปัญหาความ 

ไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ และประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าการ 

ยกเลิกกฎอัยการไม่ใช่เป็นตัวชี้วัดว่าปัญหาในพื้นที่สาม 

จังหวัดชายแดนภาคใต้จะสามารถสงบลงได้

- ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งต่อ 

การจัดต้ังเขตปกครองพิเศษ เพราะอันตรายและเส่ียงต่อ 

การแบ่งแยกดินแดน และหากมีการจัดตั้งเขตปกครอง 

พิเศษจริง ประชาชนส่วนใหญ่มองว่าปัญหาไม่หมดแน่  

เพราะมีเหตุปัจจัยที่ท�าให้เกิดปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ 

เยอะมาก และไม่ใช่ทางออกของการแก้ไขปัญหา

ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ

- สาเหตุหลักของปัญหาคือ การแบ่งแยกดินแดน  

และปัญหายาเสพติด ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยเชิง 

ปริมาณ

- การด�าเนินนโยบายของรัฐควรมีเสถียรภาพ 

มากกว่าในปัจจุบัน เพราะเม่ือมีการเปลี่ยนรัฐบาลนโยบาย 

ในการแก้ไขปัญหาก็ปรับเปลี่ยนตาม ซึ่งท�าให้การท�างาน 

ของเจ้าหน้าท่ีรัฐในฐานะผู้น�านโยบายไปปฏิบัติขาดการ 

สานต่อ และยากต่อการปฏิบัติตาม จึงกลายเป็นว่าทุกครั้ง 

ที่มีการเปลี่ยนรัฐบาลหรือผู้รับผิดชอบงานเช่น รัฐมนตรี  

ผู้น�าเหล่าทัพ ฯลฯ ก็จะเป็นการนับหนึ่งใหม่ในการวางแนว 

ยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาเสมอ

- ควรมีการคัดสรรเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีความ 

ตั้งใจจริงในการแก้ไขปัญหาเข้ามาท�างานในพื้นที่ ไม่ใช ่

เป็นเพียงแค่การปรับชั้นยศให้สูงขึ้นแล้วก็ขอย้ายออกนอก 

พื้นที่ ซึ่งเมื่อคนใหม่เข้ามาก็จะไม่เข้าใจระบบที่วางเอาไว้  

และถือเป็นการนับหนึ่งใหม่ในการแก้ไขปัญหาเช่นกัน

- ควรมีการเปิดโอกาสให้คนมุสลิมในท้องถิ่นได้ 

เข้ามาท�างานในหน่วยงานรัฐเพื่อให้สิทธิในการแก้ไขปัญหา 

ร่วมกันกับเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง ซึ่งคนในท้องถิ่นย่อม 

เข้าใจปัญหาในพื้นที่ได้ดีกว่าบุคคลจากภายนอกแน่นอน

- ความมกีารสนบัสนนุด้านการศกึษาและเสรมิสร้าง 

อาชีพให้แก่คนในท้องถิ่นให้มากยิ่งขึ้น

- ควรมีการควบคุมการด�าเนินงานของโรงเรียน 

ปอเนะในพื้นที่ได้ในระดับหนึ่ง โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐต้อง 

สามารถเข้าไปตรวจสอบการด�าเนินการ และแนวทาง 

การสอนได้ตลอดเวลา เพื่อป้องกันการสอนที่บิดเบือน 

ค�าสอนทางศาสนา และให้เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง 

ตามหลักความเป็นจริง

- อธิบายให้คนในท้องถิ่นได้เข้าใจการด�าเนินงาน 

ของรัฐทั้งในอดีตที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน พยายามสร้าง 

ความเข้าใจโดยใช้หลักจิตวิทยาและการประนีประนอม 

มากกว่าการใช้ความรนุแรงเพือ่แก้ไขปัญหา เราผูท้�าการวจิยั 

มั่นใจว่ามีประชาชนเป็นส่วนมากที่เข้าใจและเห็นใจการ 

ท�างานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

- ตราบใดที่ปัญหายังไม่หมดส้ิน การคงไว้ซึ่งกฎ 

อัยการศึกถอืเป็นเครือ่งมอืทีส่�าคัญของรฐัทีจ่ะสามารถน�ามา 

ควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

และประชาชนโดยส่วนใหญ่ยังมีความรู ้สึกอุ ่นใจต่อการ 

บังคับใช้กฎอัยการศึกในพื้นที่

- การจัดต้ังเขตปกครองพิเศษไม่ใช่ทางออกของ 

การแก้ไขปัญหา และประชาชนโดยส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย 

ต่อการจัดตั้งเขตปกครองพิเศษในสามจังหวัดชายแดน 

ภาคใต้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเชิงปริมาณ

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยคร้ังต่อไป

1. ควรมีการศึกษาวิจัยในเชิงปฏิบัติการ คือ  

ศึกษาถึงระดับความรู ้ความเข้าใจของประชาชนและ 

ข้าราชการในพืน้ทีค่วบคู่ไปกบัการให้ความรูค้วามเข้าใจเรือ่ง 

การด�าเนินนโยบายของรัฐและการบังคับใช้กฎอัยการศึก  

และท�าการประเมินผลเป็นระยะๆ อันจะเป็นการพัฒนา 

ระดับความรู้ของกลุ่มเป้าหมายไปพร้อมกัน

2. ควรมีการศึกษาในเชิงลึกถึงการบริหารนโยบาย 

และปฏิบัติตามนโยบายของเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่สาม 

จังหวัดชายแดนภาคใต้ นโยบายแบบใดมีความเหมาะสม 
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มากที่สุดในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่

3. ควรมีการศึกษาถึงความต้องการที่แท้จริงของ 

ประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อการบังคับ 

ใช้กฎอัยการศึก หรือการจัดตั้งเขตปกครองพิเศษว่าอะไร 

เป็นสิ่งที่ประชาชนต้องการมากที่สุด

4. ควรมีการศึกษาถึงกฎอัยการศึกที่มีความ 

เหมาะสมต่อการบังคับใช้ในพื้นที่ที่ไม่กระทบต่อวิถีชีวิต 

ของประชาชน และสามารถรักษาอธิปไตยของไทยให้คงอยู ่

ต่อไปได้



กฤษณา สว่างแสง1

การพัฒนาระบบบริหารงานกลุ่มนโยบายและแผน 
ตามแนวทางการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 

ส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน*
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) สภาพปัจจุบันของการบริหารงาน ระบบบริหารงานของกลุ่มนโยบาย 

และแผน (2) ประสิทธิผลของการบริหารงาน (3) พัฒนาระบบการบริหารงานของกลุ่มนโยบายและแผนตามแนวทาง 

การบริหารจัดการที่มุ ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (4) ตรวจสอบระบบการบริหารงานตามแนวทางการบริหารจัดการที่มุ ่งเน้น 

ผลสัมฤทธิ์ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยจ�านวน 185 คน ได้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 126 คน เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถาม  

และแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบว่า (1) สภาพปัจจุบันของการบริหารงานกลุ่มนโยบายและแผน ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส�านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ด้านประสิทธิผลมีแบบอย่างที่ดีในการเลือก 

บุคลากรท่ีมีความถนัดในการบริหารนโยบายและแผน ขั้นตอนการบริหารจัดการเป็นระบบ มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

จัดโครงสร้างการบริหารงานในกลุ่มอย่างชัดเจน จัดท�าพรรณนางานพัฒนาบุคลากรอย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่อง จัดท�า 

แผนชัดเจน มีการจัดประชุมบุคลากรเป็นประจ�า ริเริ่มสร้างสรรค์วิธีการปฏิบัติงาน มีการแบ่งหน้าที่ให้บุคลากรรับผิดชอบ 

สถานศึกษาในเขตพื้นที่ มุ่งเน้นการประสานงานกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (3) ระบบการบริหารงานกลุ่ม 

นโยบายและแผน ตามแนวทางการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ มีหลายองค์ประกอบรวมกัน ท�างานเกี่ยวข้อง 

สัมพันธ์กัน ระบบที่พัฒนาขึ้นมีความชัดเจน ครอบคลุม ง่ายและสะดวกในการน�าไปใช้ ต่างจากเดิมที่เป็นการบริหารงาน 

ที่ไม่มีระบบชัดเจน (4) ผลการตรวจสอบระบบโดยการสัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิและการสอบถามผู้อ�านวยการกลุ่มนโยบาย 

และแผน ต่างมีความเห็นว่าระบบการบริหารงานกลุ่มนโยบายและแผน ตามแนวทางการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ในทาง 

ปฏิบัติ 

ค�ำส�ำคัญ: การบริหารนโยบายและแผน, การบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

1นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
*เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษา 2552

 อาจารย์ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ ดร. โชติ เพชรชื่น



129

ควำมน�ำ

กลุ ่มนโยบายและแผน เป็นกลุ ่มงานหนึ่งใน 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีภารกิจ ในการจัดท�าข้อมูล 

สารสนเทศ งานนโยบายและแผน การวเิคราะห์งบประมาณ  

การติดตาม ประเมินผล และรายงาน และงานเลขานุการ 

คณะกรรมการเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา (ส�านักงานคณะกรรมการ 

การศกึษาข้ันพืน้ฐาน, 2548 หน้า 43) แต่จากการด�าเนนิงาน 

ที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่ากลุ่มนโยบายและแผน เป็นกลุ่มงาน 

ที่มีความส�าคัญยิ่งในส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพราะ 

จะต้องก�าหนดนโยบายและจัดท�าแผนขององค์การ จึงม ี

ภารกจิมอบหมายตามโครงสร้างและนอกโครงสร้างมากมาย  

Abstract

This research aims to study (1) the current state of the administration of the policy and planning  

unit (2) the effectiveness of the management, (3) to develop the management system of the policy and  

planning unit in accordance with result-base management (4) to monitor the system. Sample of 126  

people are select from 185 people used is to collect data are questionnaires and interview. Data are  

analyzed by content analysis. Percentage, mean, and standard deviation. Findings show (1) the current  

state of the administration of policies and planning unit. Office of Education. Board of Education.  

Overall, the level and (2) the effectiveness of policies and management plans. Office of Education.  

Board of Education has a role model. The selection of personnel who have an interest and expertise in  

the management of policies and plans. The process management system. With the use of information  

technology to assist in the administration. The management structure in the explicitly We describe the  

preparation of responsibility. To develop a consistent and continuous. The plan is clear. Personnel have  

been meeting regularly. The creative practices. The division is responsible for school personnel in the  

area. Focus on working with schools in the area and agencies involved (3) Management System Policy  

and Planning. Guided by the management to focus on achievement. Office of Education. Board of  

Education. Consists of several elements together. And work relationships. Developed a comprehensive 

system that is clear, simple and easy to use. Unlike the old system of administration that is not clear  

(4) The inspection by members of the seminar and asked the Director of Policy and Planning. Are of  

the opinion that the management system in accordance with the policies and management plans that  

focus on achievement. Office of Education. Board of Education. Appropriate and feasible in practice.

Keywords: Policy and planning management

แต่อัตราก�าลังของบุคลากรในกลุ่มนโยบายและแผนกลับ 

สวนทางต่อภารหน้าที่ เพราะขาดแคลนมาก ส่วนใหญ่ใน  

185 เขต จะมีอัตราก�าลังเขตละ 1-10 คน และเมื่อท�างาน 

ไปได้ระยะหนึ่งจะมีบุคลากรในกลุ่มโอนย้ายงานไปอยู ่ 

กลุ่มงานอื่นมาก และไม่ค่อยมีบุคลากรจากกลุ่มงานอื่น 

ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มนโยบายและแผน เพราะเห็นว่า 

เป็นกลุม่ทีม่ภีาระงานมากและต้องท�างานแข่งกบัเวลาเสมอ  

จากการประชุมสัมมนาประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่ 

การศึกษา เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550 ณ มหาวิทยาลัย 

ธรุกจิบณัฑติย์ พบว่า ยงัมปัีญหาในการด�าเนนิงานของกลุม่ 

นโยบายและแผน (ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น 
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พ้ืนฐาน, 2550 หน้า 40) ได้แก่ การบริหารยังไม่มีระบบ 

และข้ันตอนท่ีชดัเจน การบรหิารงานกลุม่นโยบายและแผน 

ยังไม่เป็นไปตามแนวทางการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ และ 

ยังไม่ได้มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพ 

การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ซึ่งเป็นนโยบายส�าคัญ 

ของรัฐบาลและกระทรวง ศึกษาธิการ 

จากรายงานผลการบริหารและการจัดการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 185 เขต  

ประจ�าปีงบประมาณ 2549 พบว่า การบริหารจัดการยัง 

ไม่มีรูปแบบการจัดเก็บข้อมูล ไม่มีแนวทางปฏิบัติงานที ่

ชัดเจนและมีมาตรฐาน เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความสามารถ 

เฉพาะด้าน เฉพาะต�าแหน่ง การปรับเปลี่ยนและโยกย้าย 

บุคลากรบ่อย ท�าให้การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง การจัดสรร 

งบประมาณล่าช้า ไม่เพียงพอ (ส�านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2550 หน้า 43) และจากการไปตรวจ 

ติดตามส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและจากการประชุม 

หัวหน้ากลุ่มนโยบายละแผน ส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

พบว่า ยังไม่มีการท�างานที่เป็นระบบอย่างชัดเจน เป็นการ 

บรหิารงานตามค�าสัง่จากหน่วยงานต้นสงักดั ไม่ได้น�าแนวคิด 

ทฤษฎีการบริหารจัดการยุคใหม่มาใช้ในการบริหารงาน  

ขาดระบบการท�างานและไม่มีแนวทางการปฏิบัติงานที่ 

ชดัเจน นอกจากน้ีนโยบายของรฐับาล กระทรวงศกึษาธกิาร  

ส�านักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มุ่งเน้น 

ให้ทุกหน่วยงานบริหารจัดการโดยมุ ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  

(result-based management) ซ่ึงกลุ่มนโยบายและแผน  

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ก็ต้องบริหารจัดการตาม 

แนวคิดนี้ด้วย ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะท�าการวิจัยเพื่อ 

พฒันาระบบบรหิารงานกลุ่มนโยบายและแผน ตามแนวทาง 

การบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ ส�านักงานเขตพื้นท่ี 

การศึกษา ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้น  

ซึ่งผลการวิจัยจะท�าให้ได้ระบบการบริหารงานและท�าให้ 

ประสิทธิภาพการบริหารงานกลุ่มนโยบายและแผนสูงขึ้น

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพือ่ศึกษาสภาพปัจจบุนัของการบรหิารงานกลุม่ 

นโยบายและแผน ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส�านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการบริหารงานกลุ่ม 

นโยบายและแผน ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส�านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานกลุ่มนโยบาย 

และแผน ตามแนวทางการบรหิารจดัการทีมุ่ง่เน้นผลสัมฤทธิ์  

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส�านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

4. เพือ่ศึกษาผลการตรวจสอบระบบการบรหิารงาน 

กลุ่มนโยบายและแผน ตามแนวทางการบริหารจัดการท่ี 

มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส�านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย

บทบำทหน้ำท่ีกลุ่มนโยบำยและแผน 

สพท. สพฐ.

1. ธุรการ

2. ข้อมูลสารสนเทศ

3. นโยบายและแผน

4. วิเคราะห์งบประมาณ

5. การติดตาม ประเมินผล และรายงาน

6. เลขานุการ กพท.

หน้ำที่กำรบริหำร

1. การวางแผน

2. การจัดองค์การ

3. การน�า

4. การควบคุม

ประสิทธิผลองค์กำร

1. การปรับตัว

2. การบรรลุเป้าหมาย

3. การบูรณาการ

4. การรักษาแบบแผน

กำรบริหำรที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

1. การวางแผนกลยุทธ์ขององค์การ

2. การก�าหนดรายละเอียดของตัวบ่งชี้

   ผลการด�าเนินงาน

3. การวัดผลและการตรวจสอบผลการ

   ด�าเนินงาน

4. การให้รางวัลตอบแทน

ระบบบริหารงานกลุ่ม

นโยบายและแผน

ตามแนวทางการบริหาร

จัดการที่มุ่งเน้นผล

สัมฤทธิ์ ส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา 

ส�านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

กำรพัฒนำระบบ

1. การวิเคราะห์ระบบปัจจุบัน 

   (การศึกษาสภาพปัจจุบัน)

2. การออกแบบระบบใหม่

3. การตรวจสอบความ

   เหมาะสมของระบบใหม่

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

วิธีด�าเนินการวิจัยประกอบด้วย 5 ขั้นตอนมี 

รายละเอียดดังนี้ 

ข้ันตอนที่ 1 การก�าหนดกรอบความคิดในการวิจัย  

โดยการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่ 

เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ เพื่อวิเคราะห์เอกสาร โดย 

ใช้แบบวิเคราะห์เอกสาร แล้วท�าสาระเป็นข้อมูลประกอบ 

การก�าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์การบริหารงานกลุ่ม 

นโยบายและแผน ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส�านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ปัจจบุนั การด�าเนนิงาน 

ในขั้นนี้ มีกิจกรรมย่อย 2 ประการ โดยศึกษา ดังนี้

1. การศึกษาสภาพปัจจบุนัของการบรหิารงานกลุม่ 

นโยบายและแผน ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส�านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยศึกษาจากกลุ่ม 

ตัวอย่างที่เป็นหัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน ส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษา ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
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ขั้นพื้นฐาน จ�านวน 126 คน เก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยการ 

สอบถามโดยใช้แบบสอบถาม เพื่อให้ได้ข้อมูลเบื้องต้น 

เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและปัญหาในการบริหารงานกลุ่ม 

นโยบายและแผน ส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส�านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. การศึกษาประสิทธิผลของการบริหารงานกลุ่ม 

นโยบายและแผน ส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส�านักงาน 

คณะกรรมการการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน ทีม่แีบบอย่างทีด่ใีนการ 

บริหารงาน โดยศึกษาจากผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษา รองผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

และหัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน ส�านักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษา ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ที่มีแบบอย่างที่ดีในการบริหารงาน จ�านวน 5 แห่ง 5 คน  

แบบเจาะจง เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์โดยใช้ 

แบบสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นแบบอย่างที่ดี และ 

ปัจจยัท่ีท�าให้การบรหิารงานกลุม่นโยบายและแผน ส�านกังาน 

เขตพื้นที่การศึกษา ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน ประสบผลส�าเร็จ

ข้ันตอนท่ี 3 การร่างระบบบริหารงานกลุ่มนโยบาย 

และแผน ตามแนวทางการบรหิารจดัการทีมุ่ง่เน้นผลสัมฤทธิ์  

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส�านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐานจากผลการศึกษาในขั้นตอนที่ 2 แล้ว 

น�าไปสมัภาษณ์ผูท้รงคณุวุฒ ิจ�านวน 5 คน จากผู้อ�านวยการ 

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสม 

ของร่างระบบบรหิารงานกลุม่นโยบายและแผน ตามแนวทาง 

การบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ส�านักงานเขตพื้นที ่

การศึกษา ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสัมภาษณ์  

แล้วน�าข้อมูลที่ได้มาปรับร่างระบบบริหารงานกลุ่มนโยบาย 

และแผน ตามแนวทางการบรหิารจดัการทีมุ่ง่เน้นผลสัมฤทธิ์  

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส�านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพื้นฐาน

ขั้นตอนท่ี 4 การตรวจสอบความเหมาะสมของ 

ระบบบริหารงาน โดยการจัดสัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิ จาก 

ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส�านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส�านักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษา สถานศึกษา และเอกชน จ�านวน 38 คน เก็บ 

รวบรวมข้อมูลด้วยการประชุมสัมมนาโดยวิธีการแบบ  

Connoisseurship แล้วน�าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เกี่ยวกับ 

ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของระบบ ผู้วิจัยท�าการ 

ปรับปรุงระบบ 

ขั้นตอนที่ 5 การทดสอบ ปรับปรุง และน�าเสนอ 

ระบบบริหารงานกลุ ่มนโยบายและแผน ตามแนวทาง 

การบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ ส�านักงานเขตพื้นท่ี 

การศึกษา ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ผู้วิจัยท�าการปรับปรุงระบบแล้วน�าเสนอผลการวิจัยต่อไป

ผลกำรวิจัย

ตอนที่ 1 สภาพปัจจุบันของการบริหารงานกลุ่ม 

นโยบายและแผน ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1. สถานภาพและข ้อมูลพื้นฐานของผู ้ตอบ 

แบบสอบถามกลุ ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในเขต 

พื้นที่การศึกษา เขต 2 จ�านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ  

54.92 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่วนใหญ่ตั้งอยู ่ใน 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ�านวน 37 เขต คิดเป็นร้อยละ  

30.33 และส่วนใหญ่เห็นว่าจ�านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงาน 

ในกลุ่มงานนโยบายและแผนน้อยกว่าเกณฑ์ควรมี จ�านวน  

93 คน คิดเป็นร้อยละ 76.23 

2. สภาพการบริหารงานกลุ่มนโยบายและแผน  

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส�านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปัจจุบันสภาพการบริหารงานกลุ่ม 

นโยบายและแผน ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส�านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวมอยู ่ใน 

ระดับมาก ค่าเฉล่ีย 3.93 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50  

และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีการปฏิบัติงานอยู่ใน 

ระดับมากทุกด้าน 

3. สรุปผลการศึกษาสภาพปัจจุบันของการ 

บริหารงานกลุ่มนโยบายและแผน ส�านักงานเขตพื้นท่ี 

การศึกษา ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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3.1 การบริหารที่ปฏิบัติได้ผลดี มากที่สุด  

ได้แก่ ด้านการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิ การวางแผนกลยุทธ์  

เกี่ยวกับการก�าหนดเป้าประสงค์สอดคล้องกับพันธกิจ 

และวิสัยทัศน์ 

3.2 การบริหารที่ต้องปรับปรุง มากที่สุด ได้แก่  

ด้านการให้รางวลัตอบแทน เกีย่วกบัการให้ผลการปฏบิติังาน 

เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ 

ในการเลื่อนข้ันเงินเดือน เลื่อนระดับและปรับต�าแหน่ง

ตอนท่ี 2 ประสิทธิผลของการบริหารงานกลุ่ม 

นโยบายและแผน ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่มี 

แบบอย่างที่ดี พบว่า มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับ 

หลักการบริหารที่ดี 11 องค์ประกอบคือ

1. การบริหารกลุ่มงานธุรการ คือ (1) มีระบบ 

การท�างานธุรการแบบ e-filling (2) ปรับสภาพการท�างาน 

เป็น e-office หรือ ส�านักงานไร้กระดาษ (3) ท�าให้สามารถ 

เชื่อมต่อและสื่อสารกับสถานศึกษาผ่านระบบ internet

2. การบรหิารกลุม่งานสารสนเทศ (1) มกีารจดัเกบ็ 

ข้อมูลสารสนเทศโดยใช้คอมพิวเตอร์ (2) ใช้วิธีการติดตาม 

สร้างเครือข่ายใช้ mail เพราะว่าโรงเรียนต้องเปิดให้บริการ  

internet ทุกวัน (3) จัดกระท�าข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน พร้อม 

ใช้งาน และให้บริการ ทั้งทางระบบเอกสาร เผยแพร่ 

ทาง Website ท�าให้กลุ ่มงานแผนงานและโครงการ  

กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ กลุ่มงานติดตามประเมินผล  

และรายงาน และกลุ ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาสามารถบริหารจัดการ 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (4) มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับ 

ระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ท�าให้สามารถวิเคราะห ์

เชิงพื้นท่ีได้ มีผลต่อระบบการวางแผน ด้วยเทคนิคแผนที ่

การศึกษา (school mapping) ที่มีประสิทธิภาพ

3. การบริหารกลุ่มงานนโยบายและแผน (1) ท�า 

บันทึกข้อตกลงระหว่างเขตพื้นที่การศึกษากับสถานศึกษา  

(2) มีการใช้ตัวชี้วัด three in one คือน�า 3 ด้าน มาสร้าง 

ตัวชี้วัดข้ึนมา มี KPI มีประเมิน 18มาตรฐานของส�านัก 

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีระบบ 

ดูแลช่วยเหลือนักเรียน (3) การวางแผนบริหารจัดการ 

ศึกษาด้วยเทคนิคแผนที่การศึกษา (school mapping)  

ที่เช่ือมกับระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ส่งผลให้ 

สามารถบริหารจัดการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ 

สถานศึกษาเชิงลึกได้ทั้งด้านสิทธิและโอกาส ด้านคุณภาพ  

และด้านประสิทธิภาพ (4) มีปฏิทินการด�าเนินงาน ท�าให้ 

การรายงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก�าหนด (5) การจัดท�า  

Blueprint for Change และการจัดท�า PMQA ส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษา

4. การบริหารกลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ ม ี

คณะกรรมการร่วมในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณโดย  

(1) ดูสภาพความต้องการและดูฐานข้อมูลความขาดแคลน 

ด้วยจะเอามาเป็นตัวจัดงบประมาณในเรื่องนี้เป็นเรื่องของ 

ภาวะผู้น�าและการท�างานแบบมีส่วนร่วม ท�างานแบบทีม  

(2) งบประมาณบางส่วนได้มาจากการประสานงานของ 

ผู้บริหารโรงเรียน (3) จัดสรร จัดต้ังงบประมาณโดยใช ้

หลักเกณฑ์ ข้อมูล ข้อเท็จจริง โดยการมีส่วนร่วมของ 

คณะกรรมการ และปฏิบัติหน้าที่ตามเกณฑ์ที่ก�าหนดโดย 

ด�าเนินงานให้ส�าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ทันเวลา 

ทีก่�าหนดค�านงึถงึประโยชน์ทีจ่ะได้รบัตามผลผลิต (4) มกีาร 

จัดท�าข้อมูลเชิงประจักษ์ ได้มีแฟ้มข้อมูล (รูปแบบ) ของ 

อาคารเรียนอาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นทุกโรงเรียน 

ในแต่ละศูนย์ ท�าให้การพิจารณาจัดต้ังและจัดสรรงบ 

ประมาณรายการที่ดินและส่ิงก่อสร้างเป็นไปอย่างถูกต้อง 

ตรงความจริงและเป็นปัจจุบัน (5) มีระบบฐานข้อมูลที ่

สมบูรณ์ ครบถ้วน สามารถน�าไปประกอบในการพิจารณา 

และตัดสินใจได้ทันที (6) บริหารงบประมาณโดยมุ ่ง 

ผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์

5. การบริหารกลุ่มงานติดตามและประเมินผล (1)  

มีการติดตามทุกระยะช่วยให้โครงการนั้นไม่ผิดพลาดและ 

ทันเวลาการติดตามสามารถตอบโจทย์ได้ว่าผลสัมฤทธิ์ 

เราไปแค่ไหน (2) มีการติดตาม 4 เรื่อง คือ - นโยบายของ 

กระทรวงศึกษาธิการ ทั้งผู้ตรวจราชการ หรือส�านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  

- ติดตามแผนปฏบิติัราชการประจ�าปี - เงนินอกงบประมาณ  

- การติดตาม best practice เพื่อจะน�ามาท�าท�าเนียบ  
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(3) บุคลากรที่ปฏิบัติงานมีความคิดรวบยอดทั้งระบบของ 

การรายงาน รู้แหล่งข้อมูลส�าหรับจัดท�ารายงาน สามารถ 

ตรวจสอบ วิเคราะห์ ความถูกต้องของรายงานที่เก็บจาก 

แหล่งต่างๆ ได้ (4) จัดท�าค�ารับรองการปฏิบัติราชการและ 

ก�าหนดให้มีผู้รับผิดชอบทุกระดับ (5) จัดท�าเอกสารสรุป 

และรายงานผลการปฏิบัติงานประจ�าปี

6. การบริหารกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ 

เขตพื้นท่ีการศึกษา (1) เจ้าหน้าที่มีระบบในการท�างาน  

มีการใช้ ICT ในการจัดเก็บค้นหาความรู้ต่างๆ ส�าหรับ 

คณะกรรมการและมีข้อมูลเอกสาร ระเบียบวาระการประชมุ 

อย่างพร้อม มีทีมงานที่ช่วยเหลือท�าให้งานประสบความ 

ส�าเร็จด้วยดี 

7. การวางแผน (1) ใช้ยทุธศาสตร์การวางแผนหรอื  

road map เป็นคู่มือในการท�างาน (2) ประชุมและพบปะ 

เจ้าหน้าที่ภายในกลุ่มอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อแจ้ง 

เร่ืองส�าคัญและติดตามงาน รับทราบปัญหา ใช้วิธีท�าหน้าที ่

แจ้งเวียนให้ทราบ (3) จัดท�าระบบฐานข้อมูลให้มีความ 

ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน สามารถน�ามาใช้ได้ทันที

8. การจัดองค์การ (1) บุคลากรในกลุ่ม มีบทบาท 

สมัพนัธ์กนั (2) มกีารสร้างเครอืข่ายทกุกลุม่ และทกุโรงเรยีน  

(3) รายงานบังคับบัญชาที่ชัดเจน  

9. การน�าองค์กร (1) ท�างานเป็นทีม (2) มีผู้น�า 

ที่เป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลงจริงๆ คือท�างานเชิงรุก ท�างาน 

ในลักษณะเชงิประจกัษ์ การท�างานจงึเป็นไปอย่างมคีวามสุข  

สนุกสนาน (3) ข้อมูลสารสนเทศ มีความ ถูกต้องเป็น 

ปัจจุบัน สามารถน�ามาแก้ปัญหาและตัดสินใจร่วมกันอย่าง 

มีประสิทธิภาพ และ (4) มีเป้าหมายชัดเจน

10. การควบคุม (1) ไม่เน้นในเรื่องการควบคุม 

เป็นรายบุคคล (2) การปฏิบัติงานยึดระเบียบกฎเกณฑ ์

และกฎหมายเป็นเครือ่งมอื (3) มกีารตดิตามและประเมนิผล 

อย่างและทันก�าหนดเวลา

11. การน�าแนวคิดการบริหารยุคใหม่มาใช้ใน 

องค์กร (1) เน้นการมีส่วนร่วม และการบริหารบ้านเมือง 

ที่ดี (2) การมุ่งผลสัมฤทธิ์  ต้องอาศัยภาวะผู้น�า กล้าคิด 

กล้าท�า (3) ด�าเนินงานตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ก�าหนด (4)  

มีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลและน�าหลักการ 

บริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ มาใช้ในการก�าหนดแผนงาน/ 

โครงการ กิจกรรม 

การด�าเนินงานตามนโยบาย และกลยุทธ์ของ 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และการก�ากับติดตาม  

ตรวจสอบ ประเมินผล โครงการ

ตอนที่ 3 ระบบบริหารงานกลุ่มนโยบายและแผน  

ตามแนวทางการบรหิารจดัการทีมุ่ง่เน้นผลสมัฤทธิ ์ส�านกังาน 

เขตพื้นที่การศึกษา ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น 

พื้นฐานฉบับร่าง

จากภาพ 2 (ท้ายบทความ) แสดงให้เห็นว่าผู้วิจัย 

ได้เสนอแผนภาพ ระบบการบริหารงานกลุ่มนโยบายและ 

แผน ตามแนวทางการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส�านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับร่าง ประกอบด้วยหลายองค ์

ประกอบรวมกัน และท�างานเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ได้แก่

1. กระบวนการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  

ประกอบด้วย การวางแผนกลยุทธ์ การก�าหนดรายละเอียด 

ของตัวบ่งชี้ผลการด�าเนินงาน การวัดผลและการตรวจสอบ 

ผลการด�าเนินงาน การให้รางวัลตอบแทน

2. หน้าที่การบริหารองค์กร ประกอบด้วย การ 

วางแผน การจัดองค์การ การน�า การควบคุม

3. ภารกิจการบริหารกลุ ่มนโยบายและแผน  

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย งานธุรการ  

ข ้อมูลสารสนเทศ นโยบายและแผน การวิเคราะห ์

งบประมาณ การติดตาม ประเมินผล  และรายงาน และ 

งานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

4. เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  

(PMQA) ประกอบด้วย การน�าองค์กร การวางแผน 

ยุทธศาสตร์ การให้ความส�าคัญกับผู ้รับบริการ การวัด  

วิเคราะห์และจัดการความรู้ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

การจัดการกระบวนการ ผลลัพธ์การด�าเนินการ

ตอนที่ 4 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมและ 

ความเป็นไปได้ของระบบบริหารงานกลุ่มนโยบายและแผน  

ตามแนวทางการบรหิารจดัการทีมุ่ง่เน้นผลสมัฤทธิ ์ส�านกังาน 
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เขตพื้นที่การศึกษา ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ข้ันพื้นฐาน โดยผู้ทรงคุณวุฒิโดยสรุปได้ ดังนี้

1. ผู้วิจัยควรปรับแผนภาพ โดยเขียนเป็นรูปแบบ 

เชิงระบบ ให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน 

2. ด้านกระบวนการบริหารงานแบบมุ ่งเน้น 

ผลสัมฤทธิ์ ให้เขียนกระบวนการให้สัมพันธ์สอดคล้องกัน  

ไม่แยกเป็นชั้น

3. ด้านหน้าที่การบริหารองค์กร ให้ผู้วิจัยพิจารณา 

เร่ืองการควบคุม (controlling) ว่าควรใช้การก�ากับดูแล  

(monitoring) 

4. ผูท้รงคณุวฒุเิหน็ด้วยกบั 6 กลุม่งาน และให้ปรบั 

ภารกิจให้ทันสมัยกับยุคปัจจุบัน และให้เชื่อมโยงกับ 

กลุ่มงานอื่นด้วย

5. ผู ้ทรงคุณวุฒิเห็นด ้วยกับเกณฑ์คุณภาพ 

การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และให้ผู ้วิจัยปรับ 

เรื่องความซ�้าซ้อนขององค์ประกอบอื่นๆ เพ่ือให้เหมาะกับ 

นโยบายและแผน

ตอนที่ 5 ผลการทดสอบระบบบริหารงานกลุ่ม 

นโยบายและแผน ตามแนวทางการบริหารจัดการที่มุ่งเน้น 

ผลสัมฤทธิ์ ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส�านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน โดยสอบถาม 

ผู้อ�านวยการกลุ่มนโยบายและแผน

1. สถานภาพ และข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มนโยบาย

และแผนกลุม่นโยบายและแผนทีเ่ป็นกลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่

มีสถานะของเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่ปฏิบัติงานตั้งแต่ เขต 2  

เป็นต้นไป จ�านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 64.29 และ 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ปฏิบัติงานตั้งอยู ่ในภาค 

ตะวนัออกเฉยีงเหนอื จ�านวน 39 คน คดิเป็นร้อยละ 30.95 

2. ความเหมาะสมของระบบบริหารงานกลุ ่ม 

นโยบายและแผน ตามแนวทาง การบรหิารจดัการที ่มุง่เน้น 

ผลสัมฤทธิ์ ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส�านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระบบบริหารงานกลุ ่มนโยบายและแผน ตาม 

แนวทางการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษา ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ข้ันพื้นฐานในภาพรวมอยู ่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 4.15  

ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.50 และเมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน  

พบว่า มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ในระดับมากที่สุด 

คือ ด้านภารกิจของกลุ่มนโยบายและแผน ส�านักงาน 

เขตพืน้ทีก่ารศกึษาเป็นอนัดบัทีห่นึง่ ส่วนอนัดบัมากในระดบั 

รองลงมา คือ ด้านหน้าที่การ ด้านเงื่อนไขการน�าระบบ 

ไปใช้ ด้านกระบวนการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ด้าน 

แผนภาพของระบบ ด้านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ 

ภาครัฐ (PMQA) และด้านการศึกษาประสิทธิผลองค์การ  

ตามล�าดับ 

ตอนที่ 6 ระบบบริหารงานกลุ่มนโยบายและแผน  

ตามแนวทางการบรหิารจดัการทีมุ่ง่เน้นผลสมัฤทธิ ์ส�านกังาน 

เขตพื้นที่การศึกษา ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น 

พื้นฐาน ฉบับสมบูรณ์ผู้วิจัยน�าเสนอระบบการบริหารงาน 

กลุ่มนโยบายและแผน ตามแนวทางการบริหารจัดการท่ี 

มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส�านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับสมบูรณ์ และ 

ข้อเสนอการน�าระบบไปสู่การปฏิบัติ

ระบบการบริหารงานกลุ่มนโยบายและแผน ตาม 

แนวทางการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษา ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ท�างานเกี่ยวข้อง 

สมัพนัธ์กนั ส�าหรบัการบรหิารงานของกลุม่นโยบายและแผน 

ที่มีกระบวนการการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ ต้องมี 

ลักษณะ กระบวนการบริหาร และการวัดผลการปฏิบัติงาน  

ดังนี้

ลักษณะของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที ่

บริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ประกอบด้วย

(1) มพีนัธกจิ วตัถปุระสงค์ทีช่ดัเจน และมเีป้าหมาย 

ที่เป็นรูปธรรม โดยเน้นที่ผลผลิตและผลลัพธ์ ไม่เน้น 

กิจกรรมหรือการท�างานตามกฎระเบียบ (2) ผู ้บริหาร 

ทุกระดับในส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่างมีเป้าหมาย 

ของการท�างานที่ชัดเจน และเป้าหมายเหล่านั้นสั้นกระชับ  

ไม่คลุมเครือ และเป็นเป้าหมายที่มีฐานมาจากพันธกิจ 

ของส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษานัน้ (3) เป้าหมายจะวดัได้ 
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อย่างเป็นรูปธรรมโดยมีตัวบ่งชี้ที่สามารถวัดได้ เพื่อ 

ให้สามารถติดตามผลการปฏิบัติงานได้ และสามารถ 

เปรยีบเทียบผลการปฏบิตังิานกบัองค์กรอืน่ทีม่ลีกัษณะงาน 

ที่เทียบเคียงกันได้ (4) การตัดสินในการจัดสรรงบประมาณ 

ให้หน่วยงานหรือโครงการต่างๆ จะพจิารณาจากผลสมัฤทธิ ์

ของงานเป็นหลัก ซึ่งจะสอดคล้องกับการให้ค่าตอบแทน  

สวัสดิการและรางวัลแก่เจ้าหน้าที่ที่จะประเมินจากผลการ 

ปฏบิตังิานเป็นหลกั (5) เจ้าหน้าทีท่กุคนรูว่้างานทีส่�านกังาน 

เขตพื้นที่การศึกษาคาดหวังคืออะไร ทุกคนในส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาจะคิดเสมอว่างานที่ตนท�าอยู่น้ันเพื่อให ้

เกิดผลอย่างไร ผลที่เกิดขึ้นจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายของ 

โครงการและองค์การอย่างไร และทุกคนรู้สึกรับผิดชอบต่อ 

ผลงานที่ได้ก�าหนดไว้อย่างเหมาะสมกับก�าลังความสามารถ 

ของแต่ละคน (6) มีการกระจายอ�านาจการตัดสินใจ  

การบริหารเงิน บริหารคน สู่หน่วยงานระดับล่างเพื่อให้ 

สามารถท�างานบรรลผุลได้อย่างเหมาะสม เป็นการเปิดโอกาส 

ให้ผู้บริหารระดับต้นและ ระดับกลาง ซึ่งเข้าใจปัญหาเป็น 

อย่างดีได้เป็นผู้แก้ปัญหาและสะสมประสบการณ์เพื่อก้าวสู ่

ผู้บริหารระดับที่สูงขึ้นต่อไป ซึ่งนอกจากช่วยลดขั้นตอน 

ในการท�างาน แก้ปัญหาการท�างานที่ล่าช้าแล้ว ยังเป็นการ 

เพิ่มความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพในการท�างานอีกด้วย  

(7) มีวัฒนธรรมและอุดมการณ์ร่วมกันเพ่ือการท�างานที ่

สร้างสรรค์ เป็นองค์การที่มุ่งมั่นจะท�างานร่วมกันเพื่อให้ 

บรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ เป็นองค์การเอื้อการเรียนรู้ที่ 

เปิดกว้างต่อความคิดและความรู้ใหม่ๆ สามารถปรับตัวให ้

เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้ดี (8) เจ้าหน้าที่มีขวัญและ 

ก�าลังใจดี เนื่องได้มีโอกาสปรับปรุงงานและใช้ดุลยพินิจ 

ในการท�างานที่กว้างขวางขึ้น ท�าให้ผู้รับบริการได้รับความ 

พงึพอใจ ส่วนเจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานเองกจ็ะได้การตอบแทน 

ตามผลการประเมินจากผลสัมฤทธิ์ของงาน

กำรอภิปรำยผล

1. สภาพการบริหารงานกลุ่มนโยบายและแผน  

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส�านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี ้

เพราะกลุ ่มงานนโยบายและแผนในส�านักงานเขตพื้นท่ี 

การศึกษาเป็นกลุ ่มงานมีความส�าคัญที่สุด เนื่องจาก 

ประกอบด้วยงานทีเ่ป็นทศิทางการท�างานของส�านกังานเขต 

พืน้ทีก่ารศึกษาและก�ากบัดูแลการใช้งบประมาณ สอดคล้อง 

กับอ�านาจหน้าที่ของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาม 

กฎหมายว่าด้วยระเบยีบบรหิารราชการกระทรวงศึกษาธกิาร  

และมอี�านาจหน้าทีด่งัต่อไปนี ้(กระทรวงศึกษาธกิาร, 2547,  

หน้า 21-22) จัดท�านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐาน 

การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้อง กับนโยบาย  

มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษา 

ขัน้พืน้ฐานและความต้องการของท้องถิน่ และ (2) วเิคราะห์ 

การจดัต้ังงบประมาณเงนิอุดหนนุทัว่ไปของสถานศึกษาและ 

หน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา และแจ้งการจัดสรร 

งบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมท้ัง 

ก�ากับตรวจสอบ ติดตามการใช้จ ่ายงบประมาณของ 

หน่วยงานดังกล่าว ดังนั้นส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

จึงให้ความส�าคัญกับกลุ่มนโยบายและแผนมาก ท�าให้ 

ผลการด�าเนินงานอยู่ในระดับมาก แต่สิ่งที่ควรให้ความ 

ส�าคัญ คือ การให้รางวัลผลการตอบแทนที่มีการปฏิบัติ 

อยู่ในล�าดับสุดท้าย โดยในปัจจุบันการน�าผลการปฏิบัติงาน 

มาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ 

ในการเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับ ละปรับต�าแหน่งของ 

กลุม่นโยบายและแผน ยงัท�าได้น้อยและไม่เหน็ความส�าคญั

2. การศึกษาประสิทธิผลการบริหารงานกลุ ่ม 

นโยบายและแผน ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส�านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีแบบอย่างที่ดี  

ได้มกีารสมัภาษณ์ผูอ้�านวยการส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา  

รองผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อ�านวยการ 

กลุ ่มนโยบายและแผน 5 เขต รวม 15 คน ซึ่งเป็น 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ใน 

ระดับดี หลายปีติดต่อกัน ท�าให้ได้แบบอย่างที่ดีในการ 

บรหิารงานกลุม่นโยบายและแผน ทีเ่หมาะสมกบับรบิทของ 

คนไทยและสามารถปฏบิตัไิด้จรงิ โดยพบว่า การบรหิารงาน 

กลุ ่มนโยบายและแผน ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

ส�านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ทีม่แีบบอย่าง 
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ที่ดี ได้แก่ การเลือกบุคลากรที่มี ความสนใจและถนัด 

ในการบรหิารนโยบายและแผน การจดัท�าขัน้ตอนการบรหิาร 

จดัการเป็นระบบ การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศมาช่วยในการ 

บริหาร จัดโครงสร้างการบริหาร งานในกลุ่มอย่างชัดเจน  

มีการจัดท�าพรรณนางานในหน้าที่รับผิดชอบ ท�าการพัฒนา 

บคุลากรอย่างสม�่าเสมอและตอ่เนื่อง การจดัท�าแผนมคีวาม 

ชัดเจน จัดประชุมบุคลากรเป็นประจ�า การริเริ่มสร้างสรรค์ 

วิธีการปฏิบัติงานการแบ่งหน้าที่ให้บุคลากรรับผิดชอบ 

สถานศึกษาในเขตพื้นที่ มุ่งเน้นการประสานงานกับสถาน 

ศึกษาในเขตพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3. ระบบการบริหารงานกลุ่มนโยบายและแผน  

ตามแนวทางการบริหารจัดการที่มุ ่ งเน ้นผลสัมฤทธิ์  

ส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส�านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพื้นฐาน หากมีการน�าไปใช้อย่างจริงจังและ 

ต่อเน่ือง จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็นมิติใหม่ของ 

การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง โดยภาพรวมของ 

ระบบการบริหารงานกลุ่มนโยบายและแผนตามแนวทาง 

การบริหารจัดการที่มุ ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ส�านักงานเขต 

พืน้ท่ีการศกึษา ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  

ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ รวมกันและท�างานเกี่ยวข้อง 

สมัพนัธ์กนั ได้แก่ (1) ด้านหน้าทีก่ารบรหิาร (2) ด้านภารกจิ 

การบริหารกลุ่มนโยบายและแผน (3) ด้านกระบวนการ 

บรหิารงานแบบมุง่เน้นผลสมัฤทธิ ์(4) ด้านผลการด�าเนนิงาน 

ของกลุ่มนโยบายและแผนตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร 

จัดการภาครัฐ (PMQA) (5) ด้านประสิทธิผลของกลุ่ม 

นโยบายและแผน การที่มีองค์ประกอบดังกล่าวอยู่ในระบบ  

เป็นเพราะทุกองค์ประกอบมีความส�าคัญต่อการบรรล ุ

เป้าหมายของกลุ่มนโยบายและแผน สอดคล้องกับเสรี  

ลาชโรจน์ และคณะ (2545 หน้า 4-5) ได้ท�าการศึกษา 

แนวทางการบริหารและการจัดการศึกษา ในเขตพื้นที ่

การศึกษาและสถานศึกษา และได้เสนอหลักการบริหาร 

จัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ตามหลักการจัดระบบ  

โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ได้ให้ข้อเสนอว่า  

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นหน่วยงานที่มีความ 

เชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับในด้านการวิเคราะห์แผนและ 

นโยบายของหน่วยเหนือและของสถานศึกษา มีศักยภาพ 

เพียงพอที่จะก�าหนดนโยบายและจัดท�าแผนพัฒนา 

การศึกษาในเขตพื้นที่ รวมทั้งเป็นองค์กรน�าการพัฒนา 

การศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ดังนั้น ส�านักงานเขตพื้นท่ี 

การศกึษา จงึควรเป็นองค์กรทีเ่น้นความเชีย่วชาญเฉพาะทาง 

ในลักษณะการพัฒนามากกว่าการปฏิบัติงานตามนโยบาย 

และแนวปฏิบัติที่หน่วยเหนือก�าหนด และสอดคล้องกับ 

นงลักษณ์ วิรัชชัย (2545, หน้า 229-234) ศึกษาตัวบ่งชี้ 

ส�าหรับการประเมินคุณภาพการบริหารและการจัดการ เขต 

พื้นที่การศึกษา พบว่า มี 11 มาตรฐาน 69 ตัวบ่งชี้ โดยการ 

บริหารเขตพื้นที่การศึกษาควรมีการจัดโครงสร้างและระบบ 

การบรหิารจดัการทีม่ปีระสิทธภิาพ ดังนัน้การทีผู่ว้จิยัพฒันา 

ระบบการบริหารกลุ่มนโยบายและแผนตามแนวทางการ 

บริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระบบดังกล่าว จึงเหมาะสมและ 

สอดคล้องกับการบริหารกลุ่มนโยบายและแผน ส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษา

ส�าหรับองค์ประกอบของระบบด้านปัจจัยความ 

ส�าเร็จที่มีหน้าที่การบริหาร 4 ด้าน ได้แก่ การวางแผน  

การจัดองค์การ การน�า การควบคุม เป็นการก�าหนดให้ 

กลุ่มนโยบายและแผนด�าเนินงานให้ครบตามหน้าที่ของการ 

บริหารที่จ�าเป็นส�าหรับองค์กรโดยทั่วไป ทั้งนี้สอดคล้องกับ 

ผลการศึกษาของ DuBrin (2000, pp. 12-13) ท่ีสรุป 

หน้าที่การบริหารจากนักวิชาการหลายคน พบว่า องค์กร 

จะต้องปฏบิตัติามหน้าทีก่ารบรหิาร 4 ด้าน ได้แก่ การวางแผน  

การจดัองค์การและการจดับคุลากร การน�า และการควบคมุ  

ซ่ึงแสดงว่า ระบบที่พัฒนาข้ึนให้ความส�าคัญกับหน้าที ่

การบริหารดังกล่าว

ส�าหรับปัจจัยความส�าเร็จด้านที่ 2 ได้แก่ ภารกิจ 

การบริหารกลุ ่มนโยบายและแผน ซึ่งประกอบด้วย  

งานบรหิารทัว่ไป งานข้อมลูสารสนเทศ งานนโยบายและแผน  

งานวิเคราะห์งบประมาณ และงานติดตาม ประเมินผล  

และรายงาน ภารกิจดังกล่าวนั้นได้ครอบคลุมภารกิจเดิม  

สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ (2547, หน้า 19) ท่ีระบุ 

ภารกจิของกลุ่มนโยบายและแผนไว้ 6 ด้าน ได้แก่ งานธรุการ  

งานข้อมูลสารสนเทศ งานนโยบายและแผน งานวิเคราะห์ 
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งบประมาณ งานติดตาม ประเมินผล และรายงาน และ 

งานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ส�าหรับ 

การวิจัยครั้งนี้ ได้ปรับเปลี่ยนจากงานธุรการเป็นงานบริหาร 

ทั่วไป และน�างานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่ 

การศึกษาไปรวมอยู่ในงานบริหารทั่วไป ท�าให้การบริหาร 

จัดการมีความชัดเจนและคล่องตัวยิ่งขึ้น

กระบวนการบริหารในระบบ เป็นกระบวนการ 

บริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ประกอบด้วย การวางแผน 

กลยุทธ ์ การก�าหนดรายละเอียดของตัวบ่งชี้ผลการ 

ด�าเนินงาน การวัดผลและการตรวจสอบผลการด�าเนินงาน  

การให้รางวัลตอบแทน สอดคล้องกับ Richard (1998,  

pp. 25-27) และทศพร ศิริสัมพันธ์ (2543, หน้า 151- 

152) ท่ีระบุว่ากระบวนการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  

ประกอบด้วย การวางแผนกลยุทธ์ การก�าหนดรายละเอียด 

ของตัวบ่งชี้ผลการด�าเนินงาน การวัดผลและการตรวจสอบ 

ผลการด�าเนินงาน การให้รางวัลตอบแทน สอดคล้องกับ 

ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์ (2543, หน้า 206-221) ที่ท�าการศึกษา 

วิจัยเรื่อง รูปแบบที่เหมาะสมของการบริหารการศึกษาใน 

ระดับพืน้ท่ี โดยการกระจายอ�านาจไปยงัส�านกังานเขตพืน้ที ่

การศึกษา ซึ่งหมายถึงส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้อง 

ด�าเนินการบริหารจัดการให้ประสบผลส�าเร็จด้วยตนเอง  

ดังน้ัน การบริหารแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์จึงเป็นแนวทาง 

ของการบริหารจัดการให้เกิดผลส�าเร็จได้อย่างแท้จริง

ในด้านผลการด�าเนินงานของกลุ่มนโยบายและ 

แผนตามเกณฑ์คณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั (PMQA)  

ประกอบด้วย การน�าองค์กร การวางแผนยุทธศาสตร์  

การให้ความส�าคัญกับผู้รับบริการ การวัด วิเคราะห์และ 

จัดการความรู ้ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การจัดการ 

กระบวนการ ผลลัพธ์การด�าเนินการ ทั้งนี้ เนื่องจาก 

นโยบายการบริหารจัดการภาครัฐของรัฐบาล ก�าหนดให้ 

หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร 

จัดการภาครัฐ ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน (2549, หน้า 5) ประกอบด้วย การประเมินผล 

การด�าเนินงาน 7 ด้าน ได้แก่ การน�าองค์กร การวางแผน 

ยุทธศาสตร์ การให้ความส�าคัญกับผู ้รับบริการ การวัด  

วิเคราะห์และจัดการความรู้ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

การจัดการกระบวนการ ผลลัพธ์การด�าเนินการ สอดคล้อง 

กับเสรี ลาชโรจน์ และคณะ (2545, หน้า 4-5) ที่ศึกษา 

แนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การ 

ศึกษาและสถานศึกษา โดยเสนอแนะให้มีเกณฑ์มาตรฐาน 

คุณภาพขององค์กร มาตรฐานการปฏิบัติงานขององค์กร  

และมีดัชนีช้ีวัดคุณภาพขององค์กรที่สามารถประเมินและ 

เปิดเผยต่อสาธารณชนได้ 

ข้อเสนอแนะ

1. ผลการศึกษาสภาพการบริหารกลุ่มนโยบาย 

และแผน ปัจจุบันพบว่าภารกิจการบริหารกลุ่มงานธุรการ 

มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจอ่ืน ดังนั้น 

กลุ่มนโยบายและแผนควรหาทางปรับปรุงการบริหารงาน 

ธุรการให้ดีขึ้น

2. บุคลากรในกลุ ่มนโยบายและแผนศึกษา 

รายละเอียดของระบบให้เข้าใจอย่างถ่องแท้และตระหนกัถงึ 

ความส�าคัญของระบบ กลุ่มนโยบายและแผนสร้างทีมผู้น�า 

การเปลี่ยนแปลง เป็นคณะบุคคลที่จะร่วมกันน�าระบบไปสู่ 

การปฏิบัติ มีการจัดท�าโครงการน�าระบบสู่การปฏิบัติ มีการ 

ก�ากับ ติดตาม ให้มีการใช้ระบบอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
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ภาคผนวก

ผลกำรด�ำเนินงำนของกลุ่มนโยบำย

และแผน ตำมเกณฑ์คุณภำพ

กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA)

1. การน�าองค์กร

2. การวางแผนยุทธศาสตร์

3. การให้ความส�าคัญกับผู้รับบริการ

4. การวัด วิเคราะห์และจัดการความรู้

5. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

6. การจัดการกระบวนการ

7. ผลลัพธ์การด�าเนินการ

ประสิทธิผลของกลุ่มนโยบำยและแผน

1. การปรับตัว

2. การบรรลุเป้าหมาย

3. การบูรณาการ

4. การรักษาแบบแผน

กระบวนกำรบริหำรงำน

แบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

1. การวางแผนกลยุทธ์

2. การก�าหนดรายละเอยีด

   ตัวชี้วัด

3. การวัดและตรวจสอบ

   ผลการด�าเนินงาน

4. การให้รางวัลและ

   ผลตอบแทน

หน้ำที่กำรบริหำร

1. การวางแผน

2. การจัดองค์การ

3. การน�า

4. การควบคุม

ภำรกิจของกลุ่มนโยบำย

และแผน สพท.

1. งานบริหารทั่วไป

2. งานข้อมูลสารสนเทศ

3. งานวิเคราะห์งบประมาณ

4. งานนโยบายและแผน

5. งานติดตาม ประเมินผล

   และรายงาน

ระบบกำรบริหำรงำนกลุ่มนโยบำยและแผน ตำมแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 

ส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ปัจจัยควำมส�ำเร็จ กระบวนกำรบริหำร ผลกำรด�ำเนินงำน

ภำพ 2 ระบบบริหารระบบการบริหารงานกลุ่มนโยบายและแผน ตามแนวทางการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับสมบูรณ์



สุรศักด์ิ สว่างแสง1

การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนในโครงการการจัดการเรียนการสอน
เป็นภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ*
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บทคัดย่อ

การวิจัยน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการบริหาร โครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตามหลักสูตร 

กระทรวงศึกษาธิการ และน�าเสนอรูปแบบการบริหารโครงการดังกล่าวเพื่อตรวจสอบความเหมาะสม ประชากร ได้แก่  

ผู้บริหารโรงเรียนหรือผู้รับผิดชอบโครงการจัดการเรียนการสอน จ�านวน 108 โรงเรียน ได้ และสุ่มตัวอย่าง ด้วยวิธี 

สุ่มแบบหลายขั้นตอน กลุ่มตัวอย่าง 86 โรงเรียน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ การสังเกต การสัมมนา การใช้ 

แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย 

พบว่า ประสทิธผิลของโครงการจดัการเรยีนการสอนเป็นภาษาองักฤษตามหลกัสตูรกระทรวงศกึษาธกิาร เกดิจากการท�างาน 

อย่างถูกวิธี ตามแผนปฏิบัติการที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ทุกข้อ โดยมีผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน 

ทุกข้ันตอนของการบรหิาร ส่วนวธิปีฏบิตัทิีเ่ป็นแบบอย่างทีด่ขีองการบรหิารโรงเรยีนในโครงการ เกดิจากภาวะผูน้�า ทีเ่ด่นชดั 

ของผูบ้รหิารโรงเรยีน มกีารจดัท�า วสิยัทศัน์ เป้าหมาย วตัถปุระสงค์ และกลยทุธ์ มกีารจดัท�าหลักสูตรข้ึนมาใหม่เป็นการเฉพาะ  

โดยการเน้นการฝึกทักษะทางภาษาเพ่ือการสื่อสารให้นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีช่วยในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  

มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในโครงการ รูปแบบการบริหารโรงเรียนในโครงการที่น�าเสนอ มีความชัดเจน  

ครอบคลุม สะดวกในการน�าไปใช้ เมื่อจัดการประชุมแบบ Connoisseurship กับผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อยืนยันความเป็นไปได้  

พบว่า รูปแบบการบริหารมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ีย 4.58 และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 

ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.91

ค�ำส�ำคัญ: กระทรวงศึกษาธิการ, การเรียนการสอน

1นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
*เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษา 2552

 อาจารย์ที่ปรึกษา: ดร. สุวัฒน์ เงินฉ�่า
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ควำมน�ำ

ค�าสัง่ของกระทรวงศกึษาธกิาร (ที ่วก 1065/2544  

ลงวันท่ี 9 ตุลาคม 2544) ซึ่งเป็นค�าสั่งที่เกี่ยวข้องกับ 

การบริหารโรงเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน ระบุ 

ให้โรงเรียนต้องใช้ครูชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของภาษาที่มี 

คณุวฒุทิางการศกึษา หากไม่ใช่เจ้าของภาษาจะต้อง มคีวาม 

สามารถในการใช้ภาษาองักฤษทัง้การฟัง พดู อ่าน และเขยีน  

ในการสื่อสารเหมือนเจ้าของภาษา ซึ่งหาได้ยากและขาด 

ประสบการณ์ตามที่กระทรวงศึกษาธิการก�าหนดไว้ (วิเชียร  

ชิวพิมาย และคณะ, 2542, หน้า 85) ท�าให้โรงเรียนขาดครู 

ผู้สอนที่มีคุณภาพ และยังขาดแนวทางในการพัฒนาอบรม 

ครูชาวต่างชาติที่สอนอยู่ในโรงเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็น 

สื่อการสอน 

Abstract

This study aims at studying the effectiveness of the English Programs applying curriculum  

developed by in order to the Education Ministry and propose a model for management of the English  

program, The researcher studying good practical management of English Program schools applying the  

Education Ministry developing a new management model for English Program Schools under the Office  

of the Basic Education Commission. There are 6 steps in the research methodology. Data are collected  

through interviews, seminars, and questionnaires; data are analyzed by means of content analysis,  

percentage, arithmetic mean, and standard deviation. The findings show: The current administrative  

status of English Program schools under the Office of the Basic Education Commission, applying the  

Education Ministry curriculum is well operated due to management and good practices was outstanding  

leadership and having unique strategies follow. The researcher is management model proposed and  

submitted to expert--is a connoisseurship is considered to be feasible at the suitable his hart level  

( X  =4.58) and at the high ( X  =3.91) respectively. From a seminar and interviews of experts and  

schools administrators, they agreed and accepted the management model for English Program schools  

under the Office of the Basic Education Commission, applying the Education Ministry curriculum  

consisting of 3 parts: introduction(rationale, objectives, philosophy and principles), management model  

for English Program schools under the Office of Basic Education Commission applying the Education  

Ministry curriculum (key success factors and management process), and terms of applying.

Keywords: the Basic Education Commission

นอกจากนี้ครูต่างชาติบางคนยังไม่ยอมท�าแผน 

การสอนตามที่โรงเรียนก�าหนดด้วย (สุทธิพงศ์ ยงค์กมล,  

2543 หน้า 127) การบริหารงานวิชาการตามวัตถุประสงค์ 

ของหลักสูตรที่ไม่ชัดเจน ท�าให้บุคลากรภายในโรงเรียน  

รวมถึงผู ้ปกครองมีความเข้าใจไม่ตรงกัน สื่อการเรียน 

การสอนมีความยากและมีไม่เพียงพอต่อจ�านวนของผู้เรียน  

(วิเชียร ชิวพิมาย และคณะ, 2542, หน้า 82) การผลิต 

และพัฒนาสื่อ ตลอดจนการใช้สื่อประกอบการสอนยัง 

ไม่มีเกณฑ์และแนวทางการใช้ที่ชัดเจนและมีมาตรฐาน 

การวัดและประเมินผลใช ้วิธีที่ โรงเรียนจัดท�าขึ้นเอง  

(สุทธิพงศ์ ยงค์กมล, 2543, หน้า 127) ปัญหาและสภาพ 

ดังกล่าวมีผลท�าให้มาตรฐานการบริหารงานแต่ละโรงเรียน 

มีความแตกต่างกัน 
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ปัญหาที่ส�าคัญอีกประการหนึ่ง คือ ผู ้บริหาร 

โรงเรียนบางแห่งยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการบริหาร 

ห้องเรยีนพเิศษตามโครงการจดัการเรยีนการสอนเป็นภาษา 

อังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการอย่างแท้จริง  

ท�าให้การบริหารโดยทั่วไปของโรงเรียนเป็นไปตามลักษณะ 

ความพร้อมของแต่ละโรงเรียน มีผลท�าให้คุณภาพของ 

การบริหารการศึกษาแตกต่างกัน ประกอบกับความพร้อม 

ด้านทรัพยากรและศักยภาพของโรงเรียน อาคารสถานที่  

ลักษณะชุมชนและผู้เรียนมีความหลากหลาย ท�าให้ไม่ก่อ 

ประโยชน์โดยรวมตามจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของกระทรวง 

ศึกษาธิการ (วีรนุช ปิณฑวณิช, 2547, หน้า 2)

จากความเป็นมาและประเด็นปัญหาดังกล่าว 

ข้างต้น ท�าให้ผู ้วิจัยเห็นว่า ปัญหาส�าคัญที่สุดที่ท�าให้ 

การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษไม่ประสบความ 

ส�าเร็จสืบเนื่องมาจากโรงเรียนขาดรูปแบบในการบริหาร 

จัดการ ท�าให้โรงเรียนจัดการศึกษาแบบลองผิดลองถูก  

มีเป้าหมาย ทิศทาง และวธิกีารบรหิารจดัการทีช่ดัเจน ผูว้จิยั 

จึงเห็นความส�าคัญของการก�าหนดรูปแบบการบริหาร 

โรงเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 

ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ แม้ว่าในขณะนี้จะม ี

รายงานการวิจัยประเมินโครงการจัดการเรียนการสอน 

โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในโรงเรียนเอกชน และมีการ 

ศึกษาเกี่ยวกับสภาพปัญหา การบริหารโรงเรียนของเอกชน  

ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอนในบางประเด็นบ้างแล้ว  

แต่ยังขาดการศึกษาวิจัยที่ครอบคลุมถึงองค์ประกอบการ 

บริหารงานโรงเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนเป็น 

ภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ในสังกัด 

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู ้วิจัย 

เห็นความจ�าเป็นว่าในการศึกษาการบริหารโรงเรียนใน 

โครงการการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษควร 

เข้าใจและน�าเสนอรูปแบบที่เหาะสมในการบริหารโรงเรียน 

ในโครงการต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโครงการจัด 

การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวง  

ศึกษาธิการ

2. เพื่อศึกษาวิธีปฏิบัติที่ เป ็นแบบอย ่างที่ดี  

ของการบรหิารโรงเรยีนในโครงการการจดัการเรยีนการสอน 

เป็นภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ

3. เพื่อออกแบบรูปแบบการบริหารโรงเรียน 

ในโครงการการจัดการเรียนการสอน เป็นภาษาอังกฤษ 

ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีประสิทธิผล 

4. เพื่อตรวจสอบ ปรับปรุง และน�าเสนอรูปแบบ 

การบริหารโรงเรียนในโครงการการจัดการเรียนการสอน 

เป็นภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่มี 

ประสิทธิผล

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

แนวทางการศึกษาวิธี

ปฏิบัติที่เป็นแบบอย่าง

ที่ดี (Best Practices)

โดยบุญดี บุญญากิจ 

และกมลวรรณ ศริพิานชิ 

(2545: 9-11) ของ

การบริหารโรงเรียนใน

โครงการจัดการเรียน

การสอนเป็นภาษา 

อังกฤษตามหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการ

รูปแบบการบริหาร

โรงเรียนในโครงการ

จัดการเรียนการสอน

เป็นภาษาอังกฤษตาม

หลักสูตรกระทรวง

ศึกษาธิการ

แนวทางการศึกษา

ประสิทธิผลโครงการ

จัดการเรียนการสอน

เป็นภาษาอังกฤษ 

ตามหลักสูตรกระทรวง

ศึกษาธิการ

ประสิทธิผลของการใช้

รูปแบบการบริหาร

โรงเรียนในโครงการ

จัดการเรียนการสอน

เป็นภาษาอังกฤษตาม

หลักสูตรกระทรวง

ศึกษาธิการไปใช้

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ขั้นตอนที่ 1 การก�าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย  

ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาประสิทธิผลโครงการจัด 

การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวง 

ศกึษาธิการ เกบ็รวบรวมข้อมลู โดยการสมัภาษณ์ผูร้บัผดิชอบ 

โครงการและผู้บริหารโรงเรียนที่จัดโครงการจัดการเรียน 

การสอนเป็นภาษาองักฤษตามหลกัสตูรกระทรวงศกึษาธกิาร  

จ�านวน 5 คน ผลจากการศกึษาในขัน้ตอนนี ้คอื ประสิทธผิล 

ของโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตาม 

หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 

ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่าง 

ที่ดี (best practices) ของการบริหารโรงเรียนในโครงการ 

จัดการเรียนการสอนเป็นภาษา อังกฤษตามหลักสูตร 

กระทรวงศกึษาธกิาร เกบ็รวบรวมข้อมลู โดยการสงัเกต และ 

สัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียน ผู้รับผิดชอบโครงการ ครูผู้สอน  

และผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 5 คน โรงเรียนละ 3 วัน ผลจาก 

การศึกษาในขั้นตอนนี้ คือ องค์ประกอบที่มีวิธีปฏิบัติที่ 

เป็นแบบอย่างท่ีดีของการบริหารโรงเรียนในโครงการจัด 

การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวง 

ศึกษาธิการ 

ขั้นตอนท่ี 4 การออกแบบรูปแบบการบริหาร 

โรงเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอน เป็นภาษาอังกฤษ 

ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ การด�าเนินการใน 

ขั้นตอนน้ี มีกิจกรรมย่อย 2 ประการ คือ การร่างรูปแบบ 

การบริหารโรงเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนเป็น 

ภาษา องักฤษตามหลกัสตูรกระทรวงศกึษาธกิาร โดยปรกึษา 

อาจารย์ที่ปรึกษา และการตรวจสอบ ความเหมาะสมของ 

รปูแบบการบริหารโรงเรยีนในโครงการจดัการเรยีนการสอน 

เป็นภาษา อังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  

โดยผู ้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 5 คน ผลจากการศึกษา  

ในข้ันตอนน้ี คือ รูปแบบการบริหารโรงเรียนในโครงการ 

จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตามหลักสูตร 

กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับร่าง

ขั้นตอนที่ 5 การตรวจสอบประสิทธิผลและเสนอ 

รปูแบบการบรหิารโรงเรยีน ในโครงการจดัการเรยีนการสอน 

เป ็นภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  

การด�าเนินการในขั้นตอนนี้มีกิจกรรมย่อย 3 ประการ คือ  

การตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ โดย 

ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารโรงเรียนในโครงการจัดการเรียน 

การสอนเป ็นภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวง 

ศึกษาธิการ ที่ประสบผลส�าเร็จ ด้วยวิธีการประชุม สัมมนา  

connoisseurship การยืนยันความเหมาะสมและความ 

เป็นไปได้ โดยผู ้บริหารหรือผู ้รับผิดชอบโรงเรียนใน 

โครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตาม 

หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เก็บรวบรวมข้อมูล โดย 

การใช้แบบสอบถาม การยืนยันรูปแบบที่มีประสิทธิผล  

โดยผู ้ทรงคุณวุฒิ ผลจากการศึกษาในขั้นตอนนี้ คือ  

ได้รูปแบบการบริหารโรงเรียนในโครงการจัดการเรียน 

การสอนเป็นภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธกิาร 

ที่มีประสิทธิผล ฉบับสมบูรณ์

เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรวิจัย

1. แบบสัมภาษณ์เชิงลึกที่มีโครงสร้าง ประเด็น

ส�าหรับการศึกษารายกรณี และประเด็นค�าถามเกี่ยวกับ

องค์ประกอบของการบริหารโรงเรียนในโครงการจัดการ

เรียนการสอนเป็นภาษา อังกฤษตามหลักสูตร กระทรวง

ศึกษาธิการ

2.แบบสังเกตที่มีโครงสร้างในการศึกษารายกรณี 

ของโรงเรียนที่มีวิธปฏิบัติที่ เป ็นแบบอย่างที่ดี (Best  

Practices) ในการบริหารโครงการจัดการเรียนการสอน 

เป็นภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ

3. การสังเกตและสอบถามแบบไม่เป็นทางการ 

และไม่มีโครงสร้าง โดยผู้วิจัยด�าเนินการเองตามกรอบ 

แนวคิดในการวิจัย
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ผลกำรวิจัย

1. ผลกำรศึกษำประสิทธิผลของโครงกำร 

จัดกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำอังกฤษตำมหลักสูตร 

กระทรวงศึกษำธิกำร 

ด้านการปรับตัว บุคลากรของโรงเรียนต้องเตรียม 

ความพร้อมก่อนที่โรงเรียนจะเข้าร่วมโครงการจัดการเรียน 

การสอนเป็นภาษาองักฤษตามหลกัสตูรกระทรวงศึกษาธกิาร 

อย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา โดยการศึกษาดูงานโรงเรียนที่ 

เปิดโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตาม 

หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการที่ประสบความส�าเร็จและที่มี 

วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี Best Practices เพื่อน�ามา 

ปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทสภาพแวดล้อมของ 

โรงเรียน เช่น ด้านอาคารสถานที ่บคุลากร ภมูทิศัน์ เทคโนโลยี  

สื่อการสอน การสรรหาครูชาวต่างชาติ และการมีส่วนร่วม 

ของชุมชนนอกจากนี้แล้วผู้บริหารต้องสร้างความเข้าใจ 

ให้กับครูและบุคลากรภายในโรงเรียนและชุมชนให้เข้าใจ 

ตรงกันก่อน จึงสมัครเข้าร่วมโครงการจัดการเรียนการสอน 

เป็นภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ

ด้านการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ พบว่า  

ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนที่เรียนใน 

โรงเรยีนโครงการจดัการเรยีนการสอนเป็นภาษาองักฤษตาม 

หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ของส�านักงานการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน สูงข้ึนทุกปี นักเรียนที่เรียนในโครงการจัด 

การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวง 

ศกึษาธกิาร ของส�านกังานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน มผีลสัมฤทธิ์ 

เฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึนปีละประมาณร้อยละ 10  

นักเรียนจึงสามารถน�าความรู ้ และทักษะไปใช้ในชีวิต 

ประจ�าวันได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของ 

โครงการได้เป็นอย่างดี โดยนักเรียนสามารถพึ่งพาตนเอง 

ได้บนพื้นฐานของความเป็นไทย ส�าหรับครูผู้สอนเน้นที่ 

ประสบการณ์การสอน การพฒันาตนเองสม�า่เสมอ การใช้ส่ือ 

และเทคโนโลยีประกอบการสอนและศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม

ด้านการบูรณาการ ส�านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพื้นฐาน พบว ่า มีความพึงพอใจมาก 

ส ่วนโรงเรียนและชุมชนมีความพอใจมากที่ สุดท่ีได ้ 

เปิดสอนโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 

ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เพราะท�าให้ผลสัมฤทธิ์ 

การเรียนและ พฤติกรรมนักเรียนกลุ่มนี้ดีขึ้น สามารถ 

สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน บรรยากาศโดยภาพรวมแล้ว 

ทางด้านภูมิทัศน์สะอาด ร่มรื่น มีบรรยากาศแบบวิชาการ 

ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีสื่อการสอนและ 

เทคโนโลยีที่ทันสมัยประสิทธิภาพสูง ครูและนักเรียน 

สามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเองตลอดเวลา บรรยากาศ 

ด้านการบริหาร มีโครงสร้างการบริหาร การมอบหมายงาน 

ที่ชัดเจน บุคลากรมีความรับผิดชอบ สามัคคี เสียสละ  

ชุมชนมีส่วนร่วม และมีวัฒนธรรมการท�างานเป็นของ 

ตนเอง ส่วนการส่ือสารโรงเรยีนสามารถส่ือสารกบัผูป้กครอง 

และชุมชนได้โดยตรงทางอินเทอร์เน็ตและทางอ้อม เช่น  

ทางเอกสาร วาจา จดหมาย เป็นต้น

ด้านการรักษาแบบแผนเป็นการปลุกจิตส�านึกให ้

บุคลากรของโรงเรียนและชุมชนให้เกิดความตระหนัก 

ในการอุทศิตนเพือ่อนาคตของบตุรหลานในชุมชนและสงัคม 

ต่อไป ซึ่งเป็นการเสียสละและรับผิดชอบโดยไม่ค�านึงถึง 

ค่าตอบแทนใดๆ ทั้งส้ิน โดยมีแรงจูงใจเกิดจากนักเรียน 

เกี่ยวกับ ผลการเรียน ความประพฤติ การสร้างชื่อเสียง 

ให้โรงเรียน ท�าให้เกิดความภาคภูมิใจ ได้รับการยกย่อง 

ชมเชย และยอมรับของชุมชน ตลอดจนสามารถช่วย 

สนับสนุนให้นักเรียนได้มีโอกาสไปศึกษาต่อในระดับสูง 

ทั้งในและนอกประเทศ จนในที่สุดเกิดเป็นความรักและ 

ความผูกพันกับโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษา 

อังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 

2. ผลกำรศึกษำวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่ำงที่ดี 

ของกำรบริหำรโรงเรียนในโครงกำรกำรจัดกำรเรียน 

กำรสอนเป็นภำษำอังกฤษตำมหลักสูตรกระทรวง 

ศึกษำธิกำร

ทุกโรงเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนเป็น 

ภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีวิธ ี

ปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี เนื่องจากผู้บริหารโรงเรียน 

มีภาวะผู้น�าที่เด่นชัด มีการจัดท�า วิสัยทัศน์ เป้าหมาย  
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วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์เป็นเฉพาะของโครงการจัด 

การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวง 

ศึกษาธิการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารตามความ 

ต้องการของโรงเรียนและชุมชน มีการจัดท�าหลักสูตร 

ขึ้นมาใหม่เป็นการเฉพาะโดยยึดหลักสูตรแกนกลางของ 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 เป็นหลัก  

และต้องปรับหลักสูตรแกนกลางของส�านักงานคณะ 

กรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในช่วงช้ันที่ 3 และช่วง 

ชั้นที่ 4 ใหม่ โดยเน้นการฝึกทักษะทางภาษาเพื่อการ 

สื่อสารให้มากขึ้น เน้นการสอนทักษะ ที่ให้นักเรียน 

สามารถใช้เทคโนโลยีช่วยในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนโดยใช้นวัตกรรมและ 

เทคโนโลยีใหม่ๆ มีการมอบหมายการบ้าน ฝึกให้นักเรียน 

สรุปใจความส�าคัญของเนื้อหาและเรื่องที่สอนทุกครั้งที่ 

เข้าสอน จัดท�าคู ่มือและเอกสารประกอบการเรียนเป็น 

ภาษาอังกฤษในกลุ่มสาระหลัก

นอกจากนี้ยังมีการก�าหนดโครงสร้างการบริหาร 

ขึ้นมาใหม่เสมือนเป็นรองผู้อ�านวยการอีกฝ่ายหนึ่งที่มา 

ดูแลรับผิดชอบโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษา 

อังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการโดยเฉพาะ  

มีสายบังคับบัญชาขึ้นตรงกับผู้บริหารและบริหารในรูปของ 

คณะกรรมการท่ีมี ผู ้ปกครอง ครู และชุมชนเข้ามามี 

ส่วนร่วม ซึ่งเป็นการกระจายอ�านาจของผู ้บริหารตาม 

โครงสร้าง อย่างชัดเจน ท�าให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเชื่อมั่น 

ในตนเองกล้าตัดสินใจและปฏิบัติงานรวดเร็วมีประสิทธิผล  

ใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยบริหารด้วยคณะกรรมการ 

ที่มาจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด ได้แก่ ผู้แทนชุมชน  

ศิษย์เก่า ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้ทรงคุณวุฒิ และ 

นักวิชาการ มีการสร้างเครือข่ายทางการศึกษาของโรงเรียน 

ในโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตาม 

หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการด้วยกันเอง

การพัฒนาครูในโครงการจัดการเรียนการสอนเป็น 

ภาษาอังกฤษ ด้วยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ครูท�า 

ผลงานวิชาการ โดยใช้เทคโนโลยี มีการประเมินผลการ 

ปฏิบัติงานของบุคลากรในโครงการจัดการเรียนการสอน 

เป็นภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ใน 2  

ลักษณะ คือ ประเมนิผล การปฏบิติังานโดยใช้เครือ่งมอืและ 

เกณฑ์เป็นมาตรฐานเดียวกนัทัง้โรงเรยีน กบัการประเมนิผล 

การปฏิบัติงานโดยใช้เครื่องมือและเกณฑ์เป็นมาตรฐาน 

ต่างกันโดยยึดลักษณะงานเป็นหลัก ไม่น�าผลการประเมิน 

มาพิจารณารวมกันทั้งโรงเรียน แต่มีการสร้างขวัญก�าลังใจ 

ให้เป็นพเิศษ เช่น ส่งให้ไปศึกษาดงูานต่างประเทศ ให้โบนสั 

พิเศษเป็นรางวัล ให้เงินเพิ่มรายเดือน โล่เกียรติยศ และ 

ของที่ระลึกที่มีคุณค่าทางจิตใจ 

การประเมินผลการเรียนของนักเรียนแยกเป็น 

เฉพาะโครงการไม่รวมกัน โครงการเรียนตามหลักสูตรปกติ  

มีการสร้างเครือข่ายโรงเรียนโดยอาศัยตามภูมิภาคและ 

สถานที่ต้ังของโรงเรียนเป็นตัวก�าหนดในการแบ่งกลุ ่ม  

แล้วให้แต่ละกลุ่มคัดเลือกหัวหน้ากลุ่มกันเอง จัดต้ังเป็น 

กลุ่มโรงเรียนที่เปิดสอนโครงการจัดการเรียนการสอนเป็น 

ภาษาอังกฤษหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ และมีการสร้าง 

เครือข่ายกับโรงเรียนในต่างประเทศ 

3. รูปแบบกำรบริหำรโรงเรียนในโครงกำร 

จัดกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำอังกฤษตำมหลักสูตร 

กระทรวงศึกษำธิกำร
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ส่วนน�ำ

1. ความเป็นมาของรูปแบบ

2. วัตถุประสงค์ของรูปแบบ

3. แนวคิดและหลักการส�าคัญที่น�ามาสร้างรูปแบบ

เป้ำหมำยประสิทธิผล

1. การปรับตัว

2. การบรรลุเป้าหมาย

3. การบูรณาการ

4. การรักษาแบบแผน

เงื่อนไขกำรน�ำรูปแบบไปใช้

กำรบริหำรโรงเรียนในโครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำอังกฤษ 

ตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำรที่มีประสิทธิผล

องค์ประกอบกำรบริหำรโรงเรียน

ในโครงกำร EP

1. ภาวะผู้น�าของผู้บริหาร

2. การมีส่วนร่วมของชุมชน

3. โครงสร้างการบริหารแบบการกระจายอ�านาจ

4. การวางแผนกลยุทธ์เชิงรุก

5. การบริหารหลักสูตร

6. การจัดการเรียนการสอน ส่ือ และเทคโนโลยี

7. การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

8. การจ้างครูชาวต่างชาติ 

9. กิจกรรมพัฒนาทักษะการส่ือสาร

10. การสร้างเครือข่ายโรงเรียน

กระบวนกำรบริหำร

โรงเรียนในโครงกำร EP

1. การเตรียมความพร้อม

2. การวางแผนปฏิบัติงาน

3. การประชาสัมพันธ์

4. การด�าเนินงาน

5. การนิเทศติดตาม

6. การประเมินผลและ

   ปรับปรุง

ภำพ 2 รูปแบบการบริหารโรงเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ

จากภาพ 2 รูปแบบการบริหารโรงเรียนในโครงการ

จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตามหลักสูตร 

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ว่าองค์ประกอบของรูปแบบการ 

บริหารโรงเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษา 

อังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงผู้วิจัยท�าการ 

วิจัย ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ 

รูปแบบในการน�าไปปฏิบัติ โดยผู้เชี่ยวชาญการบริหารด้าน 

การศึกษา การประชุมระดมความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิด้าน 

การศึกษา ผูบ้รหิารโรงเรยีนในโครงการจดัการเรยีนการสอน 

เป็นภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการที่ 

ประสบความส�าเร็จ สอบถามผู้บริหารโรงเรียน หรือผู้ 

รับผิดชอบโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
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ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ และปรึกษาอาจารย์ที่ 

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จึงได้รูปแบบการบริหารโรงเรียนใน 

โครงการจดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษตามหลักสูตร 

กระทรวงศึกษาธิการดังนี้ 

1. ส่วนน�า ได้แก่ ความเป็นมาของรูปแบบ  

วัตถุประสงค์ของรูปแบบ แนวคิดและหลักการส�าคัญ 

ที่น�ามาสร้างรูปแบบ 

2. การบริหารโรงเรียนในโครงการจัดการเรียน 

การสอนเป็นภาษาองักฤษ ตามหลกัสตูรกระทรวงศกึษาธกิาร 

ที่มีประสิทธิผลมีดังนี้ 1) องค์ประกอบการบริหารโรงเรียน 

ในโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตาม 

หลกัสตูรกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ ภาวะผู้น�าของผู้บรหิาร  

การมีส่วนร่วมของชุมชน โครงสร้างการบริหารแบบการ 

กระจายอ�านาจ การวางแผนกลยุทธ์เชิงรุก การบริหาร 

หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน สื่อ และเทคโนโลยี  

การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา การจ้างครูชาวต่างชาติ  

กิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสาร และการสร้างเครือข่าย 

โรงเรียน 2) กระบวนการบริหารโรงเรียนในโครงการจัด 

การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวง

ศึกษาธิการมีดั งนี้  การเตรียมความพร ้อม  

การวางแผนปฏิบัติงาน การประชาสัมพันธ์ การด�าเนินงาน  

การนิเทศติดตาม และการประเมินผลและปรับปรุง 3)  

แนวทางที่ท�าให้รูปแบบการบริหารเกิดประสิทธิผลมีดังนี้  

การปรับตัว การบรรลุเป้าหมาย การบูรณาการ และ 

การรักษาแบบแผน

3. เงื่อนไขการน�ารูปแบบไปใช้ หากจะให้การน�า 

รูปแบบดังกล่าวไปใช้แล้วประสบผลส�าเร็จ มีเงื่อนไข  

ดังนี้ 1. สร้างความตระหนักให้กับบุคลากรทุกคนเข้าใจ 

ถึงสาเหตุท่ีต้องด�าเนินการโครงการจัดการเรียนการสอน 

เป็นภาษาอังกฤษ 2. คณะผู้บริหารต้องท�าความเข้าใจ 

องค์ประกอบและความส�าคัญของรูปแบบการบริหาร 

โรงเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 

ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 3. ผู้บริหารโรงเรียน 

จะต้องเป ็นผู ้น�าการเปลี่ยนแปลงและสร ้างผู ้น�าการ 

เปลี่ยนแปลง ให้เกิดขึ้นในทุกระดับ 4. ผู้บริหารโรงเรียน 

ต้องสนับสนุนให้มีการจัดท�าแผนหรือโครงการแบบม ี

ส่วนร่วม เพื่อน�าไปใช้ในการบริหารโครงการจัดการเรียน 

การสอนเป็นภาษาอังกฤษ โดยบูรณาการตามหลักการ 

วงจรเดมมิ่ง หรือ วงจร PDCA 6. โรงเรียนต้องสร้าง 

ความเข้าใจแก่ผู ้เกี่ยวข้องสม�่าเสมอ โดยใช้การสื่อสาร 

และการประชาสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบ เพื่อให้ทุกฝ่าย 

มีความเข้าใจในเป้าหมายและกระบวนการตรงกัน 7.  

โรงเรียนควรก�าหนดมาตรฐานผู ้เรียนและมาตรฐานคร ู

ให้ชัดเจน พร้อมทั้งมีแผนกลยุทธ์เชิงรุก แผนปฏิบัติการ  

8. ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องค�านึงถึงสภาพแวดล้อมของ 

โรงเรียน เช่น เขตพื้นที่การศึกษา ชุมชน ส�านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษา เป็นต้น

4. ผลกำรตรวจสอบ ปรับปรุง และน�ำเสนอ 

รูปแบบกำรบริหำรโรงเรียนในโครงกำรกำรจดักำรเรียน 

กำรสอนเป็นภำษำอังกฤษตำมหลักสูตรกระทรวง 

ศึกษำธิกำร ที่มีประสิทธิผล

ผู ้วิจัยได้ตรวจสอบความเหมาะสมและความ 

เป็นไปได้ในการน�ารูปแบบไปปฏิบัติ โดยการสัมมนา 

ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารโรงเรียนในโครงการจัดการเรียน 

การสอนเป็นภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษา 

ธิการ ที่ประสบผลส�าเร็จ ด้วยวิธีการประชุม สัมมนา  

connoisseurship การยืนยันความเหมาะสมและความ 

เป็นไปได้ โดยผู ้บริหารหรือผู ้รับผิดชอบโรงเรียนใน 

โครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตาม 

หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ พบว่า ผู้บริหารโรงเรียน 

หรือผู้รับผิดชอบโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษา 

อังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ มีความเห็นดังนี้

1. ระดับความเหมาะสมของรปูแบบ การตรวจสอบ 

รปูแบบการบรหิารโรงเรยีนในโครงการจดัการเรยีนการสอน 

เป็นภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ด้าน 

การบริหารโรงเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนเป็น 

ภาษาอังกฤษมีความเหมาะสมอย่างยิ่ง ค่าเฉลี่ย 4.61  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.39 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  

พบว่า มีความเหมาะสมอย่างยิ่งเกี่ยวกับผู้บริหารต้อง 

ประชาสัมพันธ์ผลงานที่เกิดจากโครงการจัดการเรียน 
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การสอนเป็นภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน ครู ผู้ปกครอง  

และชมุชน เป็นอนัดบัทีห่นึง่ รองลงมาผูบ้รหิารสถานศกึษา 

ต้องสร้างความเข้าใจในกรอบการปฏิบัติงานของโครงการ 

จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรทั้งใน  

และนอกโครงการให้เข้าใจตรงกัน และการปฏิบัติตาม 

แผนงาน และปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ต้องท�าความ 

เข้าใจ ตรวจสอบระบบ และกลไกของการปฏิบัติงานให้ 

ถูกต้องชัดเจน เป็นอันดับ ที่ 2 และ 3 ส่วนการเตรียมตัว 

ของคณะผู้นิเทศต้องมีข้อมูลเชิงลึกในเรื่องที่ต้องนิเทศ 

ให้ได้ข้อเสนอแนะที่มีคุณภาพ และเป็นรูปธรรมตรงกับ 

ข้อเท็จจริง เป็นอันดับสุดท้าย 

2. ระดับความเป็นไปได้ของการน�ารูปแบบไป 

ปฏบิตั ิการตรวจสอบรปูแบบการบรหิารโรงเรยีนในโครงการ 

จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตามหลักสูตร 

กระทรวงศึกษาธิการ ด้านการบริหารโรงเรียนในโครงการ 

จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ มีความเป็นไปได้ 

ในการน�าไปปฏิบัติมาก ค่าเฉลี่ย 3.86 ส่วนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 0.59 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความ 

เป็นไปได้ในการน�าไปปฏบัิตมิากเกีย่วกบัการประชาสัมพนัธ์ 

โครงการจดัการเรยีนการสอนเป็นภาษาองักฤษ ต้องก�าหนด 

วัตถุประสงค์ รูปแบบ และแผนการประชาสัมพันธ์ให้ 

ผูเ้กีย่วข้องได้รบัข้อมูลข่าวสาร รวดเรว็ สะดวก และเป็นกลาง  

รองลงมา กรอบการประเมินศักยภาพของตนเองในการ 

เปิดโครงการจดัการเรยีนสอนเป็นภาษาองักฤษต้องก�าหนด 

วัตถุประสงค์ และออกแบบการประเมินสภาพแวดล้อม 

อย่างชัดเจน และโรงเรียน และชุมชนร่วมกันสร้างความ 

ตระหนักให้กับบุคลากรเพ่ือให้เกิดความรู ้สึกมีส่วนร่วม 

ในการด�าเนินงาน และสนับสนุนเป็นอันดับที่ 2 และ  

3 ส่วนมีความเป็นไปได้ในการน�าไปปฏิบัติปานกลาง 

เกี่ยวกับผู้บริหารสถานศึกษาต้องปรับปรุงโครงสร้างการ 

บริหารโรงเรียนโดยเพิ่มสายงานบริหารของผู้ท�าหน้าที่รอง 

ผูอ้�านวยการฝ่ายต่างประเทศให้มหีน้าทีร่บัผดิชอบโครงการ 

จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เป็นอันดับสุดท้าย 

การยนืยนัรปูแบบทีม่ปีระสทิธผิล โดยผูท้รงคุณวฒุิ  

พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่ารูปแบบที่สร้างขึ้นใหม่นี้ เมื่อ 

น�าไปปฏิบัติจริงจะมีประสิทธิผลตามองค์ประกอบ 4  

องค์ประกอบ คือ การปรับตัว เนื่องจากภาวะผู้น�าของ 

ผู้บริหาร และแผนปฏิบัติการเชิงรุก ผู้บริหาร ครู นักเรียน  

สื่อการสอน หลักสูตร สื่ออุปกรณ์ กิจกรรมการเรียน 

การสอน การบรหิารจ�าเป็นต้องมกีารปรบัตวั และปรบัทกุส่วน 

ที่เกี่ยวข้อง ให้ร่วมกันขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย การบรรลุ 

เป้าหมาย เนื่องจาก มีองค์ประกอบการบริหารที่ชัดเจน  

มีบรรยากาศ สภาพแวดล้อมของโรงเรียน เหมาะสมกับ 

การบรหิาร ผูบ้รหิาร คร ูและกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

ต้องพยายามพัฒนา ศักยภาพให้โครงการส�าเร็จ เพื่อเป็น 

จุดเด่นของโรงเรียน การบูรณาการ เนื่องจาก องค์ประกอบ 

ของการบรหิาร และกระบวนการบรหิาร มกีารน�าเทคโนโลย ี

มาใช้ ท�าให้การพัฒนาบุคลากร เป็นไปตามปัจจัย ส�าคัญ 

ที่ท�าให้การบริหารบรรลุวัตถุประสงค์ กลุ่มนักเรียนปกติ  

ซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของโรงเรียนจะต้องให้ความร่วมมือกับ 

กจิกรรมเพือ่พฒันาบคุลากรอย่างเต็มที ่การรกัษาแบบแผน  

เนือ่งจาก เป็นโครงการภายใต้ระบบการบรหิารของโรงเรยีน  

และต้องใช้ทรัพยากรและการบริการวิชาการต้องเป็นไป 

ตามกรอบของโรงเรียน

กำรอภิปรำยผล

1. ผลกำรศึกษำประสิทธิผลของโครงกำร 

จัดกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำอังกฤษตำมหลักสูตร 

กระทรวงศึกษำธิกำร

ผลส�าเร็จของโครงการจัดการเรียนการสอนเป็น 

ภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เกิดจาก 

การท�างานอย่างถูกวิธี ตามแผนปฏิบัติการที่ตอบสนอง 

วัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ทุกข้อ โดยมีผู้ปกครอง และชุมชน 

เข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการบริหาร ตามความ 

สามารถในการปรับตัว เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของ 

สังคม และสามารถพัฒนาให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที ่

เปล่ียนแปลงตลอดเวลา ทั้งทางด้านเทคโนโลยี การศึกษา  

เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมเป็นต้น ความสามารถในการ 

สร้างความสามัคคีของบุคลากรเพื่อก่อให้เกิดความเป็น 

น�า้หนึง่ใจเดยีวกนั เสยีสละ ช่วยเหลอืเกือ้กลูกนั มคีวามรกั 



150

และผกูพนักนั จนสามารถปฏบิตัภิารกจิต่างๆ ของโครงการ 

จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตามหลักสูตร 

กระทรวง

ศึกษาธิการ ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยเฉพาะ 

ตัวนักเรียนในโครงการที่เป็นเป้าหมายส�าคัญจะต้องมี 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสูงขึ้นทุกปี มีพฤติกรรมอัน 

พึงประสงค์และสามารถด�ารงชีวิตอยู่บนรากฐานของความ 

เป็นไทย ในสังคมได้อย่างดี สอดคล้องกับผลงานวิจัย  

ของสุวพร ล�้าประสิทธิ์ (2540) ที่ศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่มี 

อิทธิผลต่อประสิทธิผลของการรื้อปรับระบบ: ศึกษาเฉพาะ 

กรณีธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) สาขาถนนท่าแพร  

เชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิผลในบทบาทหน้าที่และ 

ความรับผิดชอบ คือ การใช้ความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน  

และการตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า สิ่งที่มีอิทธิผล 

ในปัจจัยเครื่องมือวัดแรงจูงใจ คือ ความเหมาะสมของ 

ระบบจ่ายค่าตอบแทน การมีผลงานดีเด่น สิ่งที่มีอิทธิผล 

ในปัจจัยโครงสร้างองค์กร คือ ความสะอาดในห้องบริการ 

ลูกค้า อิทธิผลในปัจจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ งาน 

ใช้เวลาน้อยลงเมื่อน�าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ สิ่งที่มีอิทธิผล 

ในคุณค่ารวม คือ การเคารพกฎเกณฑ์หรือข้อบังคับใน 

หน่วยงาน และของภารดี อนันต์นาวี (2549) ที่ศึกษา  

เรื่องการวิเคราะห์ภาวะผู ้น�าของผู ้อ�านวยการเขตพื้นที ่

การศึกษาและบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อการบริหาร 

จัดการที่ดีของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคตะวันออก  

พบว่า 1) ภาวะผู้น�าของผู้อ�านวยการเขตพื้นที่การศึกษา  

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคตะวันออก มีภาวะผู้น�า 

การเปลี่ยนแปลง อยู่ในระดับมาก และภาวะผู้น�าแบบ 

ตามสบายอยู่ในระดับน้อย 2) บรรยากาศองค์การ โดยรวม 

อยู่ในระดับดี 3) การบริหารจัดการที่ดี โดยรวมอยู่ในระดับ 

มาก 4) ตัวแปรที่ส่งผลสูงสุดและมีนัยส�าคัญทางสถิติ  

ต่อการบริหารจัดการที่ดี คือ ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง  

รองลงมาคือบรรยากาศองค์การ และร่วมกันท�านาย 

บรรยากาศการบริหารจัดการที่ดีได้ร้อยละ 76 อย่างมีนัย 

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง 

และบรรยากาศองค์กรส่งผลทางตรงต่อการบริหารจัดการ 

ที่ดีของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคตะวันออก

2. ผลกำรศึกษำวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่ำงที่ดี 

ของกำรบริหำรโรงเรียนในโครงกำรกำรจัดกำรเรียน 

กำรสอนเป็นภำษำอังกฤษตำมหลักสูตรกระทรวง 

ศึกษำธิกำร

ความส�าเร็จของการบริหารโรงเรียนในโครงการ 

จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตามหลักสูตร 

กระทรวงศึกษาธิการ เกิดขึ้นจากปัจจัยที่ส�าคัญมากท่ีสุด 

คือการที่ผู้บริหารทุกท่านมีภาวะผู้น�าสูงมาก มีวิสัยทัศน์ 

กว้างไกล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถเป็นผู้น�าด้าน 

วชิาการ และด้านเทคโนโลยไีด้เป็นอย่างด ีและเป็นผูเ้สยีสละ  

ทุม่เทให้กบัทางราชการ เหตุผลทีเ่ป็นเช่นนี ้เนือ่งจากในการ 

บริหารองค์กร ผู้น�าและภาวะผู้น�ามีความส�าคัญที่สุด ความ 

ส�าเร็จหรือความล้มเหลวเกิดจากภาวะผู้น�าของผู้บริหาร 

เป็นส่วนใหญ่ สอดคล้องกับ ผลงานวิจัยของวาลเวอร์ด 

และอาร์เมน ดาริส (Valverde and Armendariz, 1999)  

ทีก่ล่าวว่าผูบ้รหิารสถานศึกษาของรฐัอรโิซน่าหลายคนยงัไม่ 

เข้าใจอย่างท้องแท้เกี่ยวกับการจัดการรูปแบบหลักสูตร 

ระบบสองภาษา ถึงแม้ว่าประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออก 

พระราชบัญญัติการศึกษาระบบสองภาษามามากกว่า 30 ปี  

แล้วก็ตาม นอกจากนี้การศึกษาวิจัยของวาลเดอร์และ 

อาร์เมนดาริสได้กล่าวถึง ภารกิจของการบริหารจัดการ 

โรงเรียนสองภาษาบางประการที่มีลักษณะเฉพาะและม ี

ความสอดคล้องกบัแนวความคิดของโรซ่า แคสโตร ไฟเบร์ิก  

และอเดลา โซริส กุญแจส�าคัญที่จะท�าให้เกิดการศึกษา 

ระบบสองภาษาประสบความส�าเร็จนั้น ผู้บริหารต้องม ี

วิสัยทัศน์ที่ชัดเจน ตลอดจนสามารถช้ีแจงต่อผู ้มีส่วน 

เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทุกฝ่ายได้

นอกจากนี ้ผลการวจิยัยงัพบอกีว่าความส�าเรจ็ของ 

การบริหารโรงเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนเป็น 

ภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เกิดจาก 

ครูที่มีคุณภาพ ใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนและการวัด 

ประเมนิผลโดยวธิทีีห่ลากหลาย ทัง้นีเ้ป็นไปตามหลักการจดั 

การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ สอดคล้องกับ Feinberg  

(1999, p. 61) ได้เสนองานวิจัยเรื่อง Administration of  
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on Strength พบว่า สิง่ทีจ่�าเป็นส�าหรบัผูบ้รหิารสถานศึกษา  

ม ี2 ประการ คอื 1) ทกัษะพิเศษส�าหรบัผู้บรหิารสถานศึกษา 

ระบบสองภาษา (Special Skills) และ 2) หลักสูตร 

ส�าหรบัเตรยีมผูบ้รหิารสถานศกึษาระบบการศกึษาสองภาษา  

(Administrator Preparation Programs) จากผลที่ได้ 

จากการศึกษาวิจัยที่ผู้เข้าร่วมงานวิจัยได้เสนอข้ึนมา ความ 

ช�านาญพิเศษของผู้บริหารโรงเรียนระบบสองภาษาที่ควรมี  

คือ (1) การก�าหนดตารางปฏิบัติงาน (2) การคัดเลือก 

พนักงาน (3) การฝึกอบรมบุคลากร (4) การจัดสรร 

งบประมาณ (5) การก่อให้เกิด และรวบรวมความคิดเห็น 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายต่อวิสัยทัศน์ที่เหมาะสมต่อ 

ภารกิจของโรงเรียน (6) การน�าไปปฏิบัติ (7) การกระตุ้น 

หรือส่งเสริมภาพลักษณ์ของโรงเรียน (8) การเตรียม 

หาชอ่งทางในการประชาสมัพนัธ์ผลการท�างานของโรงเรียน 

ที่ประสบความส�าเร็จ (9) การพยายามใช้กระบวนการ 

ทางการเมืองเพื่อสนับสนุนงบประมาณ และหลักสูตรของ 

โรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย (10) การพยายามรักษา 

ภาษาท่ีหน่ึงของผู ้เรียนเอาไว้ในหลักสูตรส�าหรับเตรียม 

ผู้บริหารสถานศึกษาระบบการศึกษาสองภาษา ส่วนใหญ่จะ 

จัดข้ึนในระดับมหาวิทยาลัย พัฒนาทักษะทางภาษาของ 

ผูบ้รหิารทัง้ภาษาทีห่น่ึงและภาษาทีส่อง รวมทัง้ทกัษะในการ 

บริหารจัดการ เช่น การใช้สื่อ กระบวนการทางการเมือง  

การบริหารงบประมาณ และการบริหารจัดการในระดับ 

รากหญ้า ส่วนสุทธิพงศ์ ยงค์กมล (2543) ได้ท�าการ 

วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่ง ผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนที่ใช้ 

ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอนไว้ว่า 1) การจัดการเรียน 

การสอน สภาพปัจจุบันของการจัดการเรียนการสอนใน 

ระดับต่างๆ ของแต่ละโรงเรียนต่างกัน แม้จะมีหลักการ 

กลางๆ ไว้ก็ตาม 2) คุณภาพของครูผู้สอน ยังไม่มีแนวทาง 

ท่ีชัดเจนต่อเนื่องในการอบรมครูชาวต่างชาติ ที่สอนใน 

โรงเรยีนท่ีใช้ภาษาองักฤษเป็นสือ่การสอนให้มปีระสบการณ์ 

ด้านการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ และ 

โรงเรียนมกัประสบปัญหาในการหาครทูีม่คีณุภาพ 3) การผลติ 

และใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน ในโรงเรียนแต่ละแห่ง 

ด�าเนินการจัดหา และพัฒนาสื่อประกอบการเรียนการสอน 

ด้วยตนเอง ยังไม่มีเกณฑ์ก�าหนดแนวทางการใช้และ 

พัฒนาส่ือ ท�าให้เนื้อหาของส่ือไม่ตรงตามหลักสูตร และ 

มีมาตรฐานต่างกัน 4) การวัดและประเมินผล และการ 

รายงานผล โรงเรียนแต่ละแห่งด�าเนินการวัดผลและ 

ประเมินผลด้วยวิธีการของตนเอง ใช้ข้อสอบที่โรงเรียน 

จัดท�าขึ้นเอง การรายงานผลใช้รูปแบบและเอกสารการ 

รายงานผลที่แต่ละโรงเรียนพัฒนาข้ึน ท�าให้ขาดมาตรฐาน  

ประกอบกับรายการเอกสารของกรมวิชาการ เช ่น  

หลักสูตร คู ่มือการสอน รายการจุดประสงค์วิชาต่างๆ  

และใบประกาศนียบัตร ที่เป็นฉบับภาษาอังกฤษยังมีจ�ากัด 

ไม่ครอบคลุม 5) การบริหารจัดการ โรงเรียนแต่ละแห่ง 

ยังใช้ชื่อเรียก การจัดการเรียนการสอนที่ใช้ภาษาอังกฤษ 

เป็นส่ือการสอนแตกต่างกัน และยังมีการจัดการองค์การ 

ที่เป็นไปตามลักษณะและความพร้อมของตนเอง อันจะ 

มีผลให้คุณภาพของผู้เรียนแตกต่างกัน

3. รูปแบบกำรบริหำรโรงเรียนในโครงกำร 

จัดกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำอังกฤษตำมหลักสูตร 

กระทรวงศึกษำธิกำร

รปูแบบทีน่�าเสนอประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนน�า  

(ความเป็นมาของรูปแบบ วัตถุ ประสงค์ของรูปแบบ  

และแนวคิดและหลักการส�าคัญที่น�ามาสร้างรูปแบบ)  

การบรหิารโรงเรยีนในโครงการการจดัการเรยีนการสอนเป็น 

ภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ (ปัจจัย 

ความส�าเร็จและกระบวนการบริหาร) และเงื่อนไขการน�า 

รูปแบบไปใช้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิและ 

ผู้บริหารโรงเรียนในการจัดสัมมนา และจากการสอบถาม 

ผูบ้รหิารโรงเรยีนทีม่โีครงการจดัการเรยีนการสอนเป็นภาษา 

อังกฤษ ทั้งนี้เนื่องจากองค์ประกอบดังกล่าวมีความจ�าเป็น 

ส�าหรับการบริหารโรงเรียนในโครงการการจัดการเรียน 

การสอนตามหลักสูตรกระทรวง ศึกษาธิการเป็นภาษา 

อังกฤษให้ประสบความส�าเร็จ สอดคล้องกับ อเดลา โซริส  

(Adela Solis, 2001 อ้างถึงใน อุทุมพร ชื่นวิญญา, 2545)  

ให้ความเห็นสอดคล้องกันโดยกล่าวถึง ความแตกต่าง 

ในการจัดการศึกษาสองภาษาที่มีความส�าคัญอย่างมากมาย  
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โดยจะเห็นได้จากรูปแบบการจัดชั้นเรียนและการจัด 

ตารางสอน จ�านวนและประเภทของผู้เรียน รูปแบบของ 

การจัดบุคลากร หลักสูตร สื่อการเรียนการสอนและวิธ ี

การสอน และรูปแบบในการบริหารจัดการโรงเรียน ดังนั้น 

รปูแบบของการศกึษาระบบสองภาษา จงึมคีวามแตกต่างกนั 

ในแต่ละโรงเรียน เนื่องมาจากความแตกต่างของปณิธาน 

และวิสัยทัศน์ในการด�าเนินการ นอกจากนี้ มอนเตเซลล์ 

และคอเตส (Montecel and Cortez, 2002 อ้างถึงใน  

อุทุมพร ชื่นวิญญา, 2545) ได้เสนอผลงานศึกษาวิจัย 

เรื่อง Successful Bilingual Education Programs: 

Development and the Dissemination of Criteria  

to identify Promising and Exemplary Practices  

in Bilingual Education at the National Level ได้มี 

การน�าเสนอองค์ประกอบ และตัวบ่งช้ีคุณภาพของการจัด 

การศึกษาระบบสองภาษาจากการศึกษาการบริหารโรงเรียน 

ระบบสองภาษาทั่วโลก โดยได้เสนอตัวบ่งช้ีที่ครอบคลุมถึง 

การด�าเนินงานของโรงเรียนใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ตัวบ่งชี้ 

ผลลัพธ์ของโรงเรียน (Student Outcome Indicators)  

ครอบคลุมถึงอัตราการคงอยู่ อัตราการลาออก การรับ 

ผู ้ เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษและการเทียบโอนผล 

การเรียน การสอนซ่อมเสริมกับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ  

อัตราการยกเว้นการสอบ และมาตรฐานในการจบหลักสูตร  

2) ตัวบ่งชี้ผลลัพธ์ของผู ้เรียน (Student Outcome  

Indicators) ได้แก่ ความช�านาญทางภาษาพูด ความช�านาญ 

ทางภาษาเขียน ความช�านาญทางเนื้อหาสาระเป็นภาษา 

อังกฤษ และความช�านาญทางเนื้อหาสาระเป็นภาษา 

ท้องถิ่นหรือภาษาแม่ 3) ตัวบ่งชี้ระดับโรงเรียน (School  

Outcome Indicators) ได้แก่ความเป็นผูน้�าของสถานศึกษา  

ประกอบด้วยภาวะผูน้�าของผู้บรหิาร วิสยัทศัน์และเป้าหมาย  

สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา การสร้างเครือข่ายและ 

โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา และการก�ากับตรวจสอบ 

สถานศึกษา ส่วนในเรื่องของการสนับสนุนทางการศึกษา  

(At The school level: Support) ประกอบด้วย การพฒันา 

บุคลากรทางการศึกษา การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ความ 

รับผิดชอบของบุคลากร และการวัดผลและการประเมินผล 

ผู้เรียน การคัดเลือกบุคลากรและการยกย่องและการม ี

ส่วนร่วมของชุมชน 4) ตัวบ่งช้ีระดับการสอนในห้องเรียน  

(Classroom Level: Programmatic and Instructional  

practices) ได้แก่ รูปแบบของการจัดการเรียนการสอน  

บรรยากาศในชัน้เรยีน หลักสูตรและการสอน ความคาดหวงั 

ของครผููส้อน การพฒันาการจดัการศกึษา อทุมุพร ชืน่วญิญา  

(2545) ได้มกีารประเมนิโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ  

ระดับชัน้มธัยมศึกษา โรงเรยีนโยธนิบรูณะ กรมสามญัศึกษา  

โดยใช้แบบประเมิน CIPP และแบบศึกษาเอกสาร ในด้าน 

ปัจจัยผลที่ได้พบว่า วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีความ 

สอดคล้องกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  

และแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 9 โครงสร้างหลักสูตร  

จ�านวนหน่วยการเรียน และครูผู้สอนมีความเหมาะสม แต ่

เนื้อหาของหลักสูตร และมีความหลากหลายในวิชาเลือก 

อยู่ในระดับปานกลาง มีการจัดอาคารสถานที่เอ้ือต่อการ 

เรียนรู้ ด้านกระบวนการ มีการจัดครูผู้สอนตรงตามวุฒิ  

มีประสบการณ์ ในระดับมากการจัดการเรียนการสอนใน 

รายวิชายังมีความสอดคล้องกับหลักสูตร และส่ือการสอน 

ปานกลาง ด้านผลผลิตนักเรียน มีความ สามารถในการใช้ 

ภาษาอังกฤษมากยกเว้นการส่ือสารตามหลักไวยากรณ์ 

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย

1. ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ควรน�ารูปแบบการบริหารโรงเรียนในโครงการจัดการเรียน 

การสอนเป็นภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธกิาร 

ไปประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ให้โรงเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษ 

เป็นส่ือในการสอนและโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการใหม่  

ได้ศึกษาและน�าไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็นแนวทางในการ 

บริหารโรงเรียน

2. ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู ้บริหาร และครูผู ้สอนท่ี 

ประสงค์จะสอนในโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษา 

อังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการได้รับการพัฒนา 
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ตนเองอย่างต่อเนื่อง เช่น ให้มีการศึกษาต่อ อบรม หรือ 

สัมมนา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการซึ่งกันและกัน  

ข้อเสนอแนะในกำรน�ำผลกำรวิจัยไปใช้

1. คณะผู ้บริหารและครูต ้องท�าความเข ้าใจ 

องค์ประกอบและความส�าคัญของรูปแบบโดยละเอียดและ 

ชัดเจนถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงของแต่ละองค์ประกอบ 

รวมทั้งแนวคิดและหลักการส�าคัญตลอดจนแนวทาง 

ในการน�ารูปแบบที่พัฒนาขึ้นนี้ไปใช้ในการบริหาร 

2. ควรเร่งส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายการจัด 

การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งในโรงเรียนของรัฐ 

และเอกชน
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บทคัดย่อ

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลกระทบของการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต�าบลคลองสาม  

ในปัจจุบัน ที่อาจมีต่อสุขภาพของประชาชนและคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนคลองสาม โดยใช้เครื่องมือวิจัยที่ผสาน 

ทั้งกระบวนในเชิงปริมาณและคุณภาพ ประกอบด้วย แบบสอบถามประชาชนในพื้นที่ที่ศึกษา แบบคัดกรองสุขภาพ 

ประชากรกลุ่มเสี่ยง ทั้งในมิติทางกาย ทางจิตใจ ทางสังคม และทางจิตวิญญาณ และการตรวจผลทางห้องปฏิบัติการ  

ทั้งคุณภาพดิน คุณภาพน�้า และคุณภาพอากาศ ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยแก่อบต.คลองสาม  

เพื่อลด หรือขจัดปัญหาผลกระทบด้านสุขภาพของผู้คนในชุมชน และสิ่งแวดล้อมในชุมชนจากการจัดการขยะมูลฝอยต่อไป

ค�ำส�ำคัญ: การจัดการขยะมูลฝอย, คุณภาพสิ่งแวดล้อม, สุขภาพ

Abstract

The aim of this research is to study health and environmental impacts from current solid waste  

management of the Khlong Sam Administrative Organization which may affect the health of people  

and environmental quality in the Khlong Sam community by applying both qualitative and quantitative  

research methods namely: questionnaires for people in the area; health checklist for people at risk in  

physical, mental, social and spiritual dimensions; and laboratory test on soil, water and air quality. The  

result of this research provides resolutions to manage solid waste by the Khlong Sam Administrative  

Organization to reduce or to eliminate the problems which affect to health and environment. 

Keywords: solid waste management, environmental quality, health

1คณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
*เป็นส่วนหนึง่ของงานวจิยัเรือ่ง ผลกระทบด้านสขุภาพและคณุภาพสิง่แวดล้อมจากการจดัการขยะมลูฝอยขององค์การ

 บริหารส่วนต�าบลคลองสาม อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษา 2553
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ควำมน�ำ

ในสังคมปัจจุบันท่ามกลางวิทยาการเทคโนโลย ี

มีความก้าวหน้าและทันสมัยอย่างรวมเร็ว จ�านวนประชากร 

ของประเทศก็ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกัน จ�านวน 

ประชากรทีเ่พิม่มากขึน้นีส่้งผลให้อตัราการใช้ทีด่นิเพือ่ผลติ 

เครื่องอุปโภค บริโภค และสร้างที่อยู่อาศัยก็เพิ่มข้ึน อัตรา 

การเพิ่มขึ้นดังกล่าว ก็เป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาประการ 

ส�าคญัตามมาคอื เศษสิง่ของเหลอืใช้จากการอปุโภค บรโิภค 

ของบ้านเรือน ชุมชน สังคม และประเทศชาติก็เกิดมากขึ้น 

จนเกิดเป็นปัญหาขยะมูลฝอยตามมา 

ในแต่ปีขยะมูลฝอยในประเทศไทยมีปริมาณเพิ่ม 

มากข้ึนเร่ือยๆ ข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยของท้ังประเทศ 

จากกรมควบคุมมลพิษ พบว่า ในปี พ.ศ. 2553 ทั่วประเทศ 

มีปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มมากขึ้นกว่าในปี 2552 โดยม ี

ปริมาณขยะมูลฝอยเกิดข้ึนทั้งสิ้น 15.18 ล้านตัน หรือ 

ตกประมาณวันละ 41,583 ตัน โดยในจ�านวนนี้เป็นขยะ 

มูลฝอยในเขตกรุงเทพมหานครประมาณวันละ 8,817 ตัน  

(ร้อยละ 21) (ประมาณการจากข้อมูลการเก็บขนของ 

กรุงเทพมหานคร ณ เดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน  

2553) เขตเทศบาลเมืองและเมืองพัทยามีประมาณวันละ  

16,620 ตัน (ร้อยละ 40) และเขตองค์การบรหิารส่วนต�าบล 

ทั่วประเทศ ประมาณวันละ 16,146 ตัน (ร้อยละ 39) โดย 

อตัราการผลติขยะมลูฝอยเฉลีย่ต่อหวัทัว่ประเทศอยูท่ี ่0.65  

กิโลกรัม ต่อคนต่อวัน แต่ปริมาณขยะมูลฝอยจ�านวนมาก 

ท่ัวประเทศดังกล่าว กลับได้รับการก�าจัดอย่างถูกต้องตาม 

หลักวิชาการเพียง 5.8 ล้านตัน หรือ 15,820 ตันต่อวัน  

คิดเป็นร้อยละ 38 ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น 

ทั่วประเทศ เท่านั้น

องค์การบริหารส่วนต�าบลคลองสาม (อบต. คลอง 

สาม) จังหวัดปทุมธานี เป็นเขตพื้นที่ที่มีความเจริญอย่าง 

รวดเร็ว โดยช่วงระยะเวลา 2 ปีทีผ่่านมา (พ.ศ. 2552-2553)  

การเพิ่มข้ึนของประชากรอย่างรวดเร็ว จ�านวนประชากร 

ที่เพิ่มขึ้นน้ี ก่อให้เกิดปัญหาทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิง่แวดล้อมในพืน้ทีต่ามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเกีย่วกบั 

ทรัพยากรดิน น�้า อากาศ ปัญหาขยะมูลฝอย มลพิษ และ 

ส่ิงปฏิกูลต่างๆ โดยในพื้นที่ อบต.คลองสามมีปริมาณขยะ 

มูลฝอย 90-100 ตันต่อวัน ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการ 

จัดเก็บและการก�าจัด และไม่สามารถจัดการขยะมูลฝอย 

อย่างยั่งยืน เนื่องจากปัญหาการบริหารจัดการเกี่ยวกับการ 

ก�าจัดขยะมูลฝอย และการขาดเครื่องมือที่พร้อมในการ 

จัดเก็บ ความไม่เพียงพอของสถานที่ ตลอดจนการขาด 

เทคโนโลยีการก�าจัดขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ และ 

การจัดการดังกล่าวยังส่งผลกระทบต่อการด�ารงชีวิตของ 

ประชาชนในพืน้ทีเ่ป็นอย่างมากทัง้ทางด้านสุขภาพของผูค้น 

และส่ิงแวดล้อมในชุมชน อีกด้วย 

จากประเด็นปัญหาข้างต้น อบต.คลองสามได ้

เล็งเห็นถึงความส�าคัญในการจัดการกับปัญหาขยะมูลฝอย  

และเพื่อให ้การแก้ป ัญหาเรื่องขยะมูลฝอย ในพื้นที ่

รับผิดชอบของ อบต.คลองสาม เป็นไปอย่างยั่งยืนและ 

มีประสิทธิภาพ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพของ 

คนในชุมชน และผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ในชุมชน ในการจัดการขยะมูลฝอยของ อบต.คลองสาม  

จงึสมควรจะต้องมกีารศกึษาวจิยั อนัจะน�าไปสูก่ารเสนอแนะ 

ผลกระทบในการจัดการขยะมูลฝอยของ อบต. คลองสาม 

ในปัจจุบัน เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนในเชิงนโยบายเพื่อ 

ปรับปรุงกระบวนการ วิธีการ และเครื่องมือในการจัดการ 

ขยะมูลฝอย ให้สอดคล้องโดยค�านึงถึงกรอบแนวคิด และ 

วิธีการที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีส่วนได้เสียจาก 

ผลกระทบด้านสุขภาพ และคุณภาพส่ิงแวดล้อม ต่อไป 

ดังนั้นการศึกษาวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ส�าคัญเพื่อ 

ศึกษาผลกระทบของการจัดการขยะมูลฝอยในปัจจุบันท่ีม ี

ต่อสขุภาพของคนและคุณภาพสิง่แวดล้อมในชมุชน ค�าถาม 

ในการวิจัย คือ “การจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลคลองสามในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 

ของคนและคุณภาพส่ิงแวดล้อมในชุมชนอย่างไร” 

นอกจากนี้ผลในการศึกษาวิจัยนี้จะท�าให้ อบต. 

คลองสาม ทราบผลกระทบต่อสุขภาพของคนที่อาศัยใน 

ชุมชน และส่ิงแวดล้อมในชุมชน จากการจดัการขยะมลูฝอย 

ในปัจจุบัน อันจะเป็นแนวทางสนับสนุนในเชิงนโยบาย 

แก่ อบต.คลองสาม ในการปรับปรุงกระบวนการ วิธีการ  
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และเครื่องมือในการจัดการขยะมูลฝอย ให้สอดคล้องโดย 

ค�านึงถึงกรอบแนวคิด และวิธีการที่เน้นการมีส่วนร่วม 

ของชุมชนท่ีมีส่วนได้เสียจากผลกระทบด้านสุขภาพ และ 

สิ่งแวดล้อมในชุมชน

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยคือ เพื่อศึกษา 

ผลกระทบของการจัดการขยะมูลฝอยในปัจจุบันที่มีต่อ 

สุขภาพของประชาชนและคุณภาพส่ิงแวดล้อมในชุมชน

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

วิธีด�าเนินการวิจัย ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้

1. ศึกษาทบทวนนโยบายการจัดการขยะมูลฝอย 

ในเขตต�าบลคลองสาม สถานการณ์จริงในการจัดการขยะ 

มูลฝอย สถานะทางสุขภาพของกลุ่มเป้าหมาย ภาพรวม 

โครงการต่างๆ ในการจัดการขยะมูลฝอยของ อบต.  

คลองสาม

2. ด�าเนินการค้นหาข้อมูลเพ่ือประเมินนโยบาย 

ในการจัดการขยะมูลฝอย และผลกระทบจากการจัดการ 

ขยะมลูฝอยท่ีมีต่อสขุภาพและคณุภาพสิง่แวดล้อม โดยศกึษา 

ข้อมูลภาคสนาม ค้นหาข้อมูลสภาพปัจจุบันของการจัดการ 

ขยะมูลฝอยของ อบต.คลองสาม โดยใช้แบบสอบถาม 

ประชาชนทัว่ไปทีอ่ยูใ่นพืน้ทีร่บัผดิชอบของ อบต.คลองสาม  

เกี่ยวกับผลกระทบทางสุขภาพและคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

จากการจัดการขยะมูลฝอยของ อบต.คลองสาม

3. ใช้แบบคัดกรองสุขภาพประชาชนกลุ่มสี่ยง 

ที่จะได้รับผลกระทบด้านสุขภาพจากขยะมูลฝอย ได้แก่  

พนักงานเก็บขนขยะ คนคุ้ยขยะ ประชาชนที่อาศัยอยู่ 

บริเวณรอบๆ หลุมขยะด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับ 

นโยบายการจัดการขยะมูลฝอย และผลกระทบทางสุภาพ 

และสิง่แวดล้อมบคุคลากรระดบันโยบายของ อบต.คลองสาม  

ซึ่งประกอบไปด้วยบุคคล หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง  

ได้แก่ อบต. คลองสาม ในส่วนงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ 

ด้านสุขภาพ และส่ิงแวดล้อม
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4. การประชุมกลุ ่มย่อยของผู ้ที่เกี่ยวข้องหรือ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งประกอบไปด้วยบุคคล ประชาชน  

หรือผู้แทนชุมชน หมู่บ้านที่อาศัยอยู่รอบบริเวณสถานที่ 

รวบรวมและก�าจัดขยะมูลฝอย ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเก็บกวาด  

รวบรวม เก็บขนขยะมูลฝอย ซึ่งเป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่  

พนักงาน ลูกจ้างของ อบต. คลองสาม

5. เก็บตัวอย่างดิน น�้า และอากาศ ในพื้นที่บริเวณ 

หลุมขยะ เพื่อตรวจทางห้องปฏิบัติการ เกี่ยวกับคุณภาพ 

สิ่งแวดล้อมแล้วประมวลผลการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ 

และอภิปรายผล เพื่อเรียบเรียงรายงานฉบับสมบูรณ์ และ 

จัดท�ารายงานเอกสารฉบับสมบูรณ์

กลุ่มประชำกร

ประชากรในการท�าวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารและ 

เจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนต�าบลคลองสาม ผู้น�าชุมชน 

ในต�าบลคลองสาม ประชาชนที่อาศัยและประกอบอาชีพ 

ในต�าบลคลองสาม จ�านวน 122,971 คน (ที่มา: ข้อมูล 

ประชากรรวมท้ังประชากรแฝงขององค์การบริหารส่วน 

ต�าบลคลองสาม ณ ปี พ.ศ. 2553) โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่าง 

ออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้

1. กลุ ่มตัวอย่างที่ใช้ในการตอบแบบสอบถาม  

ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้น (multistage random  

sampling) โดยมีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (stratified  

sampling) และสุม่อย่างง่าย (simple sampling) การก�าหนด 

ขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของยามาเน่ (Yamane  

Taro อ้างอิงจาก Mehrens and Lehman, 1975. pp.  

886-887) ได้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 400 คน

วิธีการเลือกกลุ ่มตัวอย่างด�าเนินการสุ ่มแบบ 

แบ่งกลุ่ม (cluster sampling) เริม่ด้วยแบ่งต�าบลคลองสาม 

ออกเป็น 2 ฝั่ง ด้วยการตัดผ่านของถนนสายหลัก คือ  

ถนนคลองหลวง 3214 ออกเป็น 2 กลุม่จากจ�านวนทัง้หมด  

16 หมู ่คอื หมู่บ้านทีต่ดิเขตเมอืง และหมูบ้่านตดิเขตชนบท  

จากนั้นท�าการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling)  

โดยแบ่งจ�านวนหมู่ทั้ง 2 กลุ่ม โดยเลือกเฉพาะหมู่ที่เป็น 

เลขคี ่จากน้ันน�าหมูท่ีเ่ป็นเลขคี ่มาท�าการท�าการสุม่อย่างง่าย  

(simple random sampling) ต่อ โดยเลือกเลขที่บ้าน 

ออกมาจากแต่ละหมู่นั้นๆ ได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทน 

ของประชากร จ�านวนประมาณ 400 คน 

2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการตอบแบบคัดกรอง 

สุขภาพ ได้แก่ กลุ่มเส่ียงต่อการได้รับผลกระทบด้าน 

สุขภาพจากการจัดการขยะมูลฝอย ใช้การเลือกสุ่มตัวอย่าง 

แบบเจาะจง (purposive sampling) ได้แก่ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ 

เก็บกวาด รวบรวม เก็บขนขยะมูลฝอย ซ่ึงเป็นข้าราชการ  

เจ้าหน้าที ่พนกังาน ลกูจ้างของ อบต.คลองสาม คนคุน้ขยะ  

และประชาชนที่อาศัยอยู ่บริเวณรอบหลุมขยะ จ�านวน  

30 คน

3. กลุ ่มตัวอย่างที่ใช ้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก  

ผู ้เกี่ยวข้องในระดับนโยบาย ใช้การเลือกสุ ่มตัวอย่าง 

แบบเจาะจง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ระดับนโยบายในส่วนงานท่ี 

เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยของ อบต.คลองสาม  

จ�านวน 5 คน

4. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสนทนากลุ่มย่อยแบบ  

Focus group คือกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียกับขยะมูลฝอย  

ใช้การเลือกสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จ�านวน 2 กลุ่ม ได้แก่  

กลุ่มแรกเป็นผู้น�าชุมชน ประกอบด้วยบุคคลที่อาศัยอยู่ 

ในเขตของ อบต.คลองสาม 10-15 คน กลุ่มหลังเป็นผู้ 

ปฏบิติัหน้าทีเ่กบ็กวาด รวบรวม เกบ็ขนขยะมลูฝอย ซึง่เป็น 

ข้าราชการ เจ้าหน้าที ่พนกังาน ลกูจ้างของ อบต. คลองสาม

ผลกำรวิจัย

1. ข้อค้นพบด้านนโยบายการจัดการขยะ และ 

ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับขยะมูลฝอยและ 

การจัดการขยะมูลฝอยของ อบต.คลองสาม

นโยบายด้านการจดัการด้านการจดัการขยะมลูฝอย  

คณะผู้วิจัยได้จัดการสนทนากลุ่มย่อย โดยวิธีการสัมภาษณ ์

เชิงลึก และการระดมความคิดเห็นของผู ้บริหารระดับ 

นโยบายเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 พบว่า ผู้บริหารของ  

อบต.คลองสามได้ทกีารกระจายอ�านาจออกไปตามโครงสร้าง 

การบรหิารงานในแต่ละส่วนงานทัง้ด้านสาธารณสุข และงาน 

ด้านสิ่งแวดล้อม และด้วยปริมาณขยะมูลฝอยต่อวันท่ีมี 

จ�านวนมากนัน้ อบต. ได้ด�าเนนิการจดัการขยะมลูฝอย โดย 
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ใช้วธิคีดัแยกและฝังกลบดนิ ซึง่การคดัแยกและฝังกลบนัน้ 

เปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมและรับเหมาส�าหรับ 

คัดแยกและฝังกลบโดยทาง อบต.จะเป็นผู้จ่ายเงินค่าเช่า 

บ่อคัดแยกและฝังกลบในพ้ืนที่บริเวณชุมชนที่ยังไม่มีบ้าน 

จัดสรร 

อย่างไรก็ตาม ทางอบต.ก็ยังไม่มีบ่อฝังกลบหรือที ่

จดัการขยะเป็นของตวัเอง แต่ได้มีแนวทางสร้างทีก่�าจดัขยะ 

ที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน 

ซ่ึงในขณะนี้ได้มีการอนุมัติงบประมาณซื้อที่ดินไว้ 1 แปลง 

เพื่อรองรับโครงการดังกล่าวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้

นอกจากนั้นยังพบว่าจ�านวนหมู่บ้านและโครงการ 

จ�านวนมากในพื้นที่รับผิดชอบ ยังผลให้เกิดปริมาณขยะที่ 

เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งท�าให้เกิดปัญหาด้านการจัดการตาม 

มาด้วย ท้ังด้านความไม่เพียงพอของรถ และเจ้าหน้าที่ 

ในการจัดเก็บขยะ และอาจมีผลกระทบด้านของกลิ่นบ้าง  

แต่อย่างไรก็ตามทางผู้บริหารตระหนักและใส่ใจเรื่องสิทธ ิ

ชุมชนตลอดมาส่วนการออกระเบียบต่างๆ เพื่อเข้ามา 

สนับสนุนส่งเสริมด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม

คณะผู้วจิยัยงัได้ท�าการเกบ็ข้อมลูโดยแบบสอบถาม 

ด้านสุขภาพและคุณภาพสิ่งแวดล้อมกับกลุ ่มตัวอย่าง 

ประชากรจ�านวน 400 คน ระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือน 

เมษายน 2554 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น พบว่า 

ข้อเท็จจริงที่ว่ากลุ่มตัวอย่างประชากรส่วนใหญ่เกินกว่า 

ร้อยละ 60 ไม่ทราบว่าบ่อก�าจัดขยะอยู่ที่ใด และไม่ทราบ 

ผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากบ่อก�าจัดขยะ  

จึงไม่อาจจะประเมินผลกระทบจากบ่อก�าจัดขยะได้ แต ่

อย่างไรกด็ใีนด้านขยะมลูฝอย กลุม่ประชากรเกนิกว่าร้อยละ  

80 ได้รับผลกระทบด้านกลิ่นจากขยะมูลฝอย (ร้อยละ 36)  

และน�้าชะมูลฝอยที่หกเลอะเทอะบริเวณจุดรวบรวมขยะ 

มูลฝอย (ร้อยละ 31)

2. ข้อค้นพบด้านผลกระทบต่อสุขภาพ

2.1 ผลกระทบด้านสุขภาพมิติทางกาย 

จากการศึกษา พบว่า การจัดการขยะมูลฝอย 

ของ อบต.คลองสาม ส่งผลกระทบด้านสุขภาพมิติทางกาย 

ในด้านบวก ต่อกลุ่มประชากร โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง (กลุ่ม 

คนคุ้ยขยะ และพนักงานเก็บขยะ) ในการได้รับบาดเจ็บ 

จากของมีคมบาด หรือทิ่มแทงพนักงานเก็บขยะได้ ซ่ึงถ้า 

ทุกบ้านช่วยคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนน�าไปทิ้ง จะท�าให ้

ปรมิาณขยะลดลง และการคัดแยกขยะก่อนทิง้นัน้จะช่วยให้ 

คนเก็บขยะประสบอุบัติเหตุน้อยลงระหว่างการเก็บขยะ 

อีกด้วย นอกจากนี้พบว่าเพื่อป้องกันการได้รับบาดเจ็บจาก 

ของมคีมทีอ่ยูใ่นขยะมลูฝอย ในการปฏบิติังานของพนกังาน 

เก็บขยะ หรือคนคุ้ยขยะ เช่น ถุงมือ ผ้าปิดจมูก แว่นตา  

หมวกคลุมผม และรองเท้าบู๊ท จะช่วยป้องกันการได้รับ 

บาดเจ็บทางกายในการสัมผัสโดยตรงกับขยะมูลฝอยได้

นอกจากนั้นจากการศึกษา พบว่า จากทัศนคติ 

ของประชากรกลุ่มตัวอย่าง การจัดการขยะมูลฝอยของ  

อบต.คลองสาม ส่งผลกระทบด้านสุขภาพมติิทางกายด้านลบ  

เนื่องจากขยะมูลฝอยเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคได้ และการ 

ก�าจัดขยะมูลฝอยใน อบต.คลองสาม ส่งผลให้เกิดปัญหา 

โรคระบบทางเดินหายใจ เช่น คออักเสบ ภูมิแพ้ โรคปอด 

2.2 ผลกระทบด้านสุขภาพมิติทางจิตใจ 

การศึกษาผลกระทบด้านสุขภาพมิติทางจิตใจ 

จากการจัดการขยะมูลฝอยของ อบต. คลองสาม พบว่า  

การจัดการขยะมูลฝอยส่งผลกระทบด้านสุขภาพมิติทาง 

จิตใจในด้านบวก คือ เป็นการสร้างรายได้พิเศษจากการ 

คัดแยกขยะ โดยพนักงานเก็บขยะสามารถสร้างรายได้จาก 

การคัดแยกขยะ เพื่อขายได้เฉล่ียสัปดาห์ละ 3,000 บาท  

ดังนั้นพนักงานเก็บขยะ และกลุ่มคนคุ้ยขยะ จึงมีความ 

พึงพอใจในอาชีพของตนเอง เพราะสามารถสร้างรายได้ 

แต่ในทางกลับกันการจัดการขยะของ อบต. 

คลองสามส่งผลกระทบด้านสุขภาพมิติทางจิตใจด้านลบ  

อย่างมากต่อกลุ่มประชากร และกลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะผู้คน 

ทีอ่าศัยอยูร่อบๆ บ่อขยะ ว่าขยะมลูฝอยเป็นเหตุทีก่่อให้เกดิ 

ความเครียดเมื่อได้เห็น หรือได้กล่ิน รวมไปถึงสร้างความ 

วิตกกังวลการปนเปื้อนของขยะมูลฝอย ที่จะส่งผลให้เกิด 

มลพิษแก่ส่ิงแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพดิน น�้า หรือ 

อากาศ นอกจากนั้นจากการศึกษาพบว่ากลุ ่มเส่ียงท้ัง 

พนักงานเก็บขยะและ คนคุ้ยขยะ ที่ท�างานสัมผัสกับขยะ 

มูลฝอยโดยตรง และผู้คนที่อาศัยอยู่รอบๆ บ่อขยะ จะถูก 
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ดูถูกว่าประกอบอาชีพ หรืออาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ 

สกปรก และถูกมองเป็นชนชั้นสองของสังคม 

2.3 ผลกระทบด้านสุขภาพมิติทางสังคม 

จากการศกึษาพบว่า การจดัการขยะมลูฝอยของ  

อบต.คลองสาม ส่งผลกระทบด้านสุขภาพมิติทางสังคมต่อ 

ผูค้น โดยเฉพาะกลุม่เสีย่งทัง้ทางบวกและทางลบ ผลกระทบ 

มติทิางสงัคมด้านบวก พบว่า กลุม่ประชากรตวัอย่างเหน็ด้วย 

อย่างยิ่งว่าขยะมูลฝอยอาจท�าให้เกิดการสร้างกลุ่มอาชีพใน 

ชุมชน เป็นการสร้างรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น และเห็นว่าการทิ้ง 

ขยะมูลฝอย เรี่ยราด แสดงถึงการขาดความเป็นระเบียบ 

แต่การจัดการขยะมูลฝอย ก็ส่งผลกระทบด้าน 

สุขภาพมิติทางสังคมด้านลบต่อผู้คนด้วยเช่นกัน ไม่ว่า 

จะเป็นเรื่องปริมาณของขยะมูลฝอยที่ตกค้างท�าให้เกิด 

สภาพแวดล้อมที่ไม่สะอาด และการทิ้งขยะมูลฝอยเรี่ยราด  

แสดงถึงการขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคม 

2.4 ผลกระทบด้านสุขภาพมิติทางจิตวิญญาณ 

การจัดการขยะมูลฝอยของ อบต.คลองสาม 

ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบด้านสุขภาพในมิติทางกาย จิตใจ  

และสังคม ต่อผูค้นเท่านัน้ แต่การจดัการขยะมลูฝอยดงักล่าว 

ยังส่งผลกระทบด้านสุขภาพมิติทางจิตวิญญาณทั้งด้านบวก 

และด้านลบอีกด้วย

ผลกระทบมิติทางจิตวิญญาณทางบวก ส่งผล 

ให้เกิดความตระหนักว่า การจัดการขยะมูลฝอยที่ดี ท�าให ้

บ้านเมืองสะอาดน่าอยู่ อาจท�าให้มีนักท่องเที่ยวมากขึ้น  

และการจัดการขยะมูลฝอยร่วมกันของประชาชน ท�าให ้

เกิดความภาคภูมิใจในภาพลักษณ์ของชุมชน ดังนั้นจึงควร 

มีการรณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะ โดยการให้ความรู้ สร้าง 

ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักถึงปัญหาขยะมูลฝอย 

ในพื้นที่ ไปพร้อมๆ กัน

นอกจากนั้นการจัดการขยะมูลฝอยยังส ่ง 

ผลกระทบด้านสุขภาพมิติทางจิตวิญญาณด้านลบต่อผู้คน 

ด้วยการสร้างจติส�านึกแก่ผู้คนว่า การทิง้ขยะมูลฝอยเรีย่ราด 

ในที่สาธารณะแสดงให้เห็นถึงความไม่มีวินัย ขาดความ 

รับผิดชอบต่อสังคม และอาจเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแก่เยาวชน 

3. ข้อค้นพบด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม

3.1 ผลกระทบด้านคุณภาพดิน

ปัญหามลพษิทางดนิ จากการสงัเกตดนิบรเิวณ 

รอบๆ หลมุขยะพบว่า เป็นดนิเหนยีว แขง็และมสีค่ีอนข้างด�า  

ขยะมูลฝอยจากการทิ้งแบบเทกองส่วนใหญ่ส่งผลกระทบ 

ต่อคุณภาพดิน ซึ่งจะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับคุณลักษณะ 

ของขยะมูลฝอย เช่น ถ้าขยะมีซากถ่านไฟฉาย ซาก 

แบตเตอรี่ ซากหลอดฟลูออเรสเซนต์มาก ก็จะส่งผลต่อ 

ปริมาณโลหะหนักพวกปรอท แคดเมียม ตะกั่ว ในดินมาก  

ซึ่งจะส่งผลเสียต่อระบบนิเวศน์ในดิน และสารอินทรีย์ใน 

ขยะมูลฝอย เมื่อมีการย่อยสลาย จะท�าให้เกิดสภาพความ 

เป็นกรดในดิน และเมื่อฝนตกมาชะกองขยะมูลฝอยจะ 

ท�าให้น�้าเสียจากกองขยะมูลฝอยไหลปนเปื้อนดินบริเวณ 

รอบๆ ท�าให้เกิดมลพิษของดินได้ การปนเปื้อนของดิน 

ยงัเกดิจากการน�ามลูฝอยไปฝังกลบ หรอืการยกัยอกน�าไปท้ิง 

ท�าให้ของเสียที่มีสารอันตรายปนเปื้อนในดิน

3.2 ผลกระทบด้านคุณภาพน�้า

เนื่องจากหลุมขยะที่ ได ้ท�าการวิจัยคร้ัง น้ี  

เป็นการจัดการขยะด้วยการทิ้งแบบเทกอง ไม่มีการปูพื้น  

ด้วยผ้ายางปพูืน้ และไม่มกีารปิดคลมุรายวนั (daily cover)  

ด้วยวสัดุใดๆ ไม่ว่าจะเป็นดินหรอืหนิ ซึง่ปัญหาน�้าชะมลูฝอย 

ที่เกินค่ามาตรฐานนี้อาจมีผลต่อการปนเปื้อนลงสู่น�้าใต้ดิน  

และแหล่งน�้าผิวดินและอาจส่งผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพ 

อนามัยของชาวบ้านที่อุปโภคบริโภคน�้า ในกรณีที่น�้าเสีย 

จากกองขยะมูลฝอยไหลลงสู่แหล่งน�้าก็จะท�าให้คุณภาพ 

น�้าเสียไป ไม่ว่าจะเป็นแหล่งน�้าผิวดินหรือแหล่งน�้าใต้ดิน  

หากน�้ามีสิ่งสกปรกเจือปนย่อมไม่เหมาะแก่การอุปโภค 

บรโิภคแม้จะน�าไปปรบัปรงุสภาพน�า้แล้วกต็าม เช่นเดยีวกนั 

หากน�าน�้าที่มีสิ่งสกปรกมากไปผลิตน�้าประปาจะท�าให้ต้อง 

ส้ินเปลืองค่าใช้จ่ายในกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน�้า 

มากยิ่งขึ้น

3.3 ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ

ปัญหามลพิษทางอากาศที่พบจะเกิดขึ้นใน 

ลักษณะของกล่ินเหมน็ ก๊าซพษิ และฝุน่ละออง ขยะมลูฝอย 

ที่มีจัดการด้วยการทิ้งแบบเทกองจะท�าให้เกิดมลพิษทาง 

อากาศ เนื่องจากการจัดการขยะลักษณะนี้จะเกิดการหมัก 
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โดยจุลินทรีย์ จนท�าให้เกิดก๊าซต่างๆ ที่เป็นอันตรายต่อ 

สิง่แวดล้อม ก๊าซท่ีเกดิขึน้ได้แก่ มเีทน คาร์บอนไดออกไซด์ 

(CO
2
) ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (HS) และยังมีฝุ่นละอองจาก 

การเทขยะ และถ้าไม่มีการจัดการที่ดี ก๊าซเหล่านี้สามารถ 

ปนเปื้อนในอากาศได้ 

จากการลงพ้ืนที่และได้ศึกษาสภาพแวดล้อม 

บริเวณบ่อขยะทั้ง 2 บ่อ ได้ศึกษาทั้งคุณภาพดิน น�้า และ 

อากาศ โดยใช้วิธีการสังเกตและการเก็บตัวอย่างส่งตรวจ 

วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จึงพบว่า สภาพปัญหา 

สิ่งแวดล้อมที่พบมากในล�าดับแรก คือ ปัญหาน�้าชะมูลฝอย  

ซึ่งไม่มีการบ�าบัดก่อนปล่อยลงสู่ระบบสาธารณะ โดยผล 

จากการสังเกต พบว่าน�้าชะมูลฝอยมีลักษณะขุ่น สีด�า  

มีตะกอนละเอียดจ�านวนมากและมีกลิ่นเหม็น ผลวิเคราะห์ 

ทางห้องปฏิบัติการ พบว่า ค่าความสกปรกของน�้าในรูป 

สารอินทรีย์ (Biochemical Oxygen Demand: BOD)  

และสารแขวนลอย (Suspended Solids: SS) เกินค่า 

มาตรฐานทัง้ 2 บ่อ เมือ่เทยีบกบัมาตรฐานน�า้ทิง้ จากประกาศ 

กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3  

(พ.ศ. 2539) เรือ่ง ก�าหนดมาตรฐานควบคมุการระบายน�า้ทิง้ 

จากแหล่งก�าเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคม 

อุตสาหกรรม

กำรอภิปรำยผล 

การจัดการขยะมูลฝอยปริมาณ 90 ตันต่อวัน ของ  

อบต. คลองสาม ไม่สามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

เนือ่งจากประสบปัญหาการบรหิารจดัการเกีย่วกบัการก�าจดั 

ขยะมูลฝอย การขาดเครื่องมือที่พร้อมในการจัดเก็บ  

ความไม่เพียงพอของสถานที่ ตลอดจนการขาดเทคโนโลย ี

การก�าจัดขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ ในปัจจุบันอบต. 

คลองสาม ด�าเนินการจัดเก็บเองได้จ�านวนประมาณ 35 ตัน 

ต่อวนั ส่วนท่ีเหลอืจ�านวนประมาณ 55 ตนัต่อวนั ให้เอกชน 

เป็นผู้จดัเก็บ เน่ืองจากปัญหาเรือ่งงบประมาณ และรถในการ 

เก็บขนไม่เพียงพอ ส่วนการจัดการขยะมูลฝอยที่จัดเก็บ 

มานั้น จะก�าจัดโดยการฝังกลบ ที่บ่อขยะของเอกชนที่ 

ประกอบกิจการในพื้นที่ 

จากการลงพื้นที่บริเวณบ่อขยะของนายสัมฤทธิ์  

เทพส�าราญ และบ่อขยะของนายสถาพร มาทรัพย์ พบว่า  

บ่อขยะของนายสมัฤทธิ ์เทพส�าราญ เป็นการทิง้แบบเทกอง  

ไม่มีการปูพื้น แม้กระทั่งผ้ายางปูพื้น และไม่มีการปิดคลุม 

รายวนั (daily cover) ด้วยวสัดใุดๆ ไม่ว่าจะเป็นดนิหรอืหนิ  

มีแอ่งน�้าเสียขังอยู่ใกล้บริเวณดังกล่าว ดังนั้นกล่ินเหม็น 

ส่วนใหญ่จะมาจากฝั่งขวาของหลุมขยะ กลิ่นค่อนข้าง 

รนุแรงเนือ่งจากเป็นขยะประเภทขยะเปียก เช่น เศษอาหาร  

เศษผัก เกิดการหมักหมม เน่าเสียของขยะ ท�าให้เกิดเป็น 

ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์หรือก๊าซไข่เน่า รวมทั้งมีฝุ่นละออง 

ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะขณะทีร่ถบรรทกุน�าขยะเข้ามาเททิง้  

บรเิวณรอบๆ บ่อขยะในระยะ 1-2 กโิลเมตรจะไม่มบ้ีานเรือน  

น�้าชะมูลฝอยมีลักษณะสีด�าเข้ม มีกลิ่นเหม็น พบเห็นทั่วไป 

บรเิวณหน้าดิน และรอบๆ หลุมขยะ และอาจมกีารปนเป้ือน 

ซึมสู่น�้าใต้ดินและบ่อปลาบริเวณข้างๆ บ่อขยะที่ห่างจาก 

หลุมขยะไม่เกิน 10 เมตร  

ส่วนการลงพืน้ที ่ทีบ่่อขยะของนายสถาพร มาทรพัย์  

พบว่า การก�าจัดขยะ เป็นการทิ้งแบบเทกอง ไม่มีการปูพื้น  

แม้กระทั่งผ้ายางปูพื้น และไม่มีการปิดคลุมรายวันด้วย 

วัสดุใดๆ ไม่ว่าจะเป็นดินหรือหิน เช่นเดียวกับบ่อของ 

นายสมัฤทธิ ์เทพส�าราญ ตรงข้ามกบักบับ่อขยะเป็นบ้านเรอืน 

ของชาวบ้าน มีระยะห่างจากหลุมขยะไม่เกิน 1 กิโลเมตร  

บ่อขยะมีกลิ่นค่อนข้างเหม็นเนื่องจากเป็นขยะพวกอาหาร  

ขยะเปียก จะเป็นพวกก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์หรอืก๊าซไข่เน่า 

ทีเ่กดิจากการหมกัของขยะ น�า้ชะมลูฝอยมลีกัษณะสดี�าเข้ม  

มีกลิ่นเหม็น พบเห็นทั่วไปบริเวณหน้าดิน และรอบๆ 

หลุมขยะ 

จากการศึกษาสภาพแวดล้อมบริเวณบ่อขยะท้ัง  

2 บ่อ ได้ท�าการศึกษาทั้งคุณภาพดิน น�้า และอากาศ โดยใช้ 

วธิกีารสังเกตและการเกบ็ตัวอย่างส่งตรวจวเิคราะห์ทางห้อง 

ปฏิบัติการ ซึ่งผลการศึกษา พบว่า สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อม 

ที่พบมากที่สุด คือ ปัญหาน�้าชะมูลฝอย ซึ่งไม่มีการบ�าบัด 

ก่อนปล่อยลงสูร่ะบบสาธารณะ โดยผลจากการสงัเกตพบว่า 

น�้าชะมูลฝอยมีลักษณะขุ ่น มีสีด�า มีตะกอนละเอียด 

จ�านวนมากและมีกลิ่นเหม็น ส่วนผลวิเคราะห์ทางห้อง 
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ปฏิบัติการ พบว่า ค่าความสกปรกของน�้าในรูปสารอินทรีย์  

(BOD) และสารแขวนลอย (SS) เกนิค่ามาตรฐานทัง้ 2 บ่อ  

(ตามตารางที่ 4.59) เม่ือเทียบกับมาตรฐานน�้าทิ้ง จาก 

ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  

ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2539) เรื่อง ก�าหนดมาตรฐานควบคุมการ 

ระบายน�้าทิ้งจากแหล่งก�าเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม 

และนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งก�าหนดไว้ว่า BOD ไม่เกิน 20  

มิลลิกรัมต่อลิตร และ SS ไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่อลิตร  

สอดคล้องกับงานวิจัยของวรรณทิพา เมธาวัช ที่ศึกษา 

การวิเคราะห์หาปริมาณ BOD และ Chemical Oxygen  

Demand (COD) ในน�้าชะมูลฝอยบริเวณลานพักขยะของ 

บริษัท นวนคร จ�ากัด มหาชน พบว่า ปริมาณความเข้มข้น 

ของ BOD มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 680 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณ 

ความเข้มข้นของ COD มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1,360 มิลลิกรัม 

ต่อลิตร แสดงให้เห็นว่าในน�้าชะมูลฝอยมีปริมาณสาร 

อินทรีย์และอนินทรีย์ในปริมาณที่สูง มีค่าเกินมาตรฐาน 

น�้าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมที่ 

ก�าหนดคือ 20 และ 120 มิลลิกรัมต่อลิตร (วรรณทิพา,  

2549)

เนื่องจากหลุมขยะที่ได้ท�าการวิจัยครั้งน้ี เป็นการ 

จัดการขยะด้วยการทิ้งแบบเทกอง ไม่มีการปูพื้น ด้วย 

ผ้ายางปูพื้น และไม่มีการปิดคลุมรายวัน ซึ่งปัญหาน�้าชะ 

มูลฝอยท่ีเกินค่ามาตรฐานนี้อาจมีผลต่อการปนเปื้อนลงสู่ 

น�้าใต้ดิน และแหล่งน�้าผิวดินและอาจส่งผลกระทบต่อ 

ปัญหาสุขภาพอนามัยของชาวบ้านที่อุปโภคบริโภคน�้า  

ดังเช่น ข้อมูลจากสารานุกรมไทย ส�าหรับเยาวชนฯ เล่มที่  

15 ได้รายงานไว้ว่า น�้าเสียที่เกิดจากกองขยะมูลฝอยที่ 

กองทิ้งไว้ เป็นน�้าเสียที่มีความสกปรกสูงมาก ซึ่งมีทั้งสาร 

อนิทรย์ีและสารอนินทรย์ี เช้ือโรคและสารพิษต่างๆ เจอืปนอยู่  

เมื่อน�้าจากกองขยะมูลฝอยไหลไปตามพ้ืนดินบริเวณใด  

ก็จะท�าให้บริเวณนั้นเกิดความสกปรกและเสื่อมโทรม 

ของพื้นดินและอาจเปลี่ยนสภาพ ท�าให้ดินมีคุณสมบัติ 

เป็นดินกรดหรือดินด่างได้ ในกรณีที่น�้าเสียจากกองขยะ 

มูลฝอยไหลลงสู่แหล่งน�้าก็จะท�าให้คุณภาพน�้าเสียไป ไม่ว่า 

จะเป็นแหล่งน�้าผิวดินหรือแหล่งน�้าใต้ดิน หากน�้ามีสิ่ง 

สกปรกเจือปนย่อมไม่เหมาะแก่การอุปโภคบริโภคแม้จะ 

น�าไปปรับปรุงสภาพน�้าแล้วก็ตาม เช่นเดียวกันหากน�าน�้า 

ที่มีส่ิงสกปรกมากไปเช่น น�้าชะมูลฝอยไปผลิตน�้าประปา 

จะท�าให้ต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในกระบวนการปรับปรุง 

คุณภาพน�้ามากยิ่งขึ้น

ปัญหาล�าดับที่ 2 คือ ปัญหามลพิษทางอากาศ 

ที่พบจะเกิดขึ้นในลักษณะของกล่ินเหม็น ก๊าซพิษ และ 

ฝุ่นละออง ขยะมูลฝอยที่มีการทิ้งแบบเทกองจะท�าให้เกิด 

มลพษิทางอากาศ เนือ่งจากการจดัการขยะลักษณะนีจ้ะเกดิ 

การหมกัโดยจลิุนทรย์ี จนท�าให้เกดิก๊าซต่างๆ ทีเ่ป็นอนัตราย 

ต่อส่ิงแวดล้อม ก๊าซที่เกิดขึ้นได้แก่ มีเทน (Methane)  

คาร์บอนไดออกไซด์ (CO
2
) ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (HS) และ 

ยังมีฝุ่นละอองจากการเทขยะ และถ้าไม่มีการจัดการท่ีดี 

จะท�าให้ก๊าซเหล่านี้ไปปนเปื้อนในอากาศ แต่มีโครงการ  

งานวิจัยต่างๆ ได้มีการน�าก๊าซเหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์  

ควบคุมก๊าซเหล่านี้ไม่ให้แพร่กระจายออกสู่ช้ันบรรยากาศ 

ที่จะก่อให้เกิดสภาวะเรือนกระจก ดังเช่นโครงการการผลิต 

ก๊าซชีวภาพ (Biogas) จากขยะอินทรย์ีโรงอาหารกรมอนามยั  

ซึ่งมีการสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพ ที่มีอยู่ด้วยกัน 2 ชนิด  

คอื ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซมเีทน ซึง่เป็นระบบปิด 

จึงเป็นการช่วยควบคุมการเกิดและการแพร่กระจายของ 

ก๊าซเหล่านี ้โดยได้มกีารหมกัขยะอินทรย์ีไปประมาณ 15 วนั  

ถงึ 1 เดอืน ก๊าซชวีภาพทีไ่ด้จากการหมกัขยะอนิทรย์ีจะเริม่ 

เพิ่มปริมาณมากขึ้นจนสามารถจุดติดไฟ (ส�านักอนามัย 

ส่ิงแวดล้อม, 2554)

การวิจัยครั้ งนี้ ได ้น�าตัวอย ่างอากาศไปตรวจ 

วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ พบว่า ตัวช้ีวัด (parameter)  

ต่างๆ ของคุณภาพอากาศไม่เกินมาตรฐาน ตามประกาศ 

กระทรวงมหาดไทยเรื่อง ความปลอดภัยในการท�างาน 

เกี่ยวกับภาวะแวดล้อม (สารเคมี) นั้น ทั้งนี้อาจเนื่องจาก 

ช่วงเวลาที่ทางทีมผู้วิจัยออกเก็บตัวอย่างอากาศหลังฝนตก  

1-2 วัน อาจท�าให้ก๊าซหรือฝุ่นในอากาศถูกชะล้างและ 

เจือจางลง ดังเช่นรายงานของศูนย์วิจัยและจัดการคุณภาพ 

อากาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ว่า การตรวจฝุ่น ก๊าซ 

ต่างๆ ในฤดูฝน อาจพบปริมาณน้อยกว่าฤดูหนาวและฤด ู
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ร้อนถึง 1-2 เท่า แต่ปัญหามลพิษอากาศที่พบส่วนใหญ่ 

ในบริเวณพื้นที่ พบว่า จะเกิดในรูปของกลิ่นเหม็น ที่จะ 

รบกวน ก่อให้เกิดความร�าคาญและปัญหาต่อทางเดินระบบ 

หายใจและโรคผิวหนัง ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน เป็นต้น  

ซ่ึงมีบทความชื่อว่า“สารพัดโรคร้ายจาก “ภัยขยะ ที ่

สอดคล้องกับข้อมูลข้างต้นจากเวปไซต์โรงพยาบาลมีสุข  

ของมูลนิธิกระจกเงา โดยบทความดังกล่าวได้กล่าวถึง 

ผลการส�ารวจของชีวจิตโพลโครงการ 6 ที่ระบุว่า คนใน 

สังคมไทยรู้ว่าขยะที่ทิ้งก่อให้เกิดโรค แต่ไม่ทราบว่าขยะนั้น 

ส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อร่างกายถึงร้อยละ 92.3 โดย 

โรคภัยที่มาจากขยะ 4 อันดับแรก ได้แก่ ท้องร่วงท้องเสีย  

โรคภูมิแพ้ คลื่นไส้อาเจียน และปวดศีรษะ ตามล�าดับ  

และจากบทความดังกล่าวยังได้อ้างอิงจากงานวิจัยของ  

ศริศักดิ์ สุนทรไชย และวรรณวดี พูลพอกสิน ในปี 2548  

ชี้ถึงผลกระทบทางสุขภาพของกลุ่มคนที่ท�างานเกี่ยวข้อง 

กับขยะใน 6 จังหวัด รวม 276 คน ซึ่งผลการวิจัยสรุปว่า  

กลุ่มตัวอย่างเกือบทั้งหมดมีผลการตรวจสุขภาพไม่ปกติ 

และกลุ่มตัวอย่างทุกคนมีปริมาณแมงกานีสสูง รองลงมา 

คือ สารหนู ตะกั่ว และโครเมียม นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัย 

ของคณะวิทยาศาสตร์สาธารณสุข มหาวิทยาลัยโตรอนโต  

ที่ส�ารวจคนเก็บขยะชาวกัมพูชา ในปี 2531 และคนเก็บ 

ขยะชาวเวียดนามในปี 2543 พบว่า คนเก็บขยะโดย 

ส่วนมากแล้ว มีอาการติดเชื้อและเป็นโรคเจ็บป่วยจากขยะ 

มูลฝอยถึง 14 ชนิด ด้วยกัน เช่น อาการเจ็บคอ เป็นไข้  

ปวดหัว ปวดเม่ือยตามร่างกาย โรคผิวหนัง โรคมาลาเรีย  

โรคระบาดหลากหลายประเภท โรคหัวใจ โรคทางสมอง  

และอาการท้องร่วง เป็นต้น (โครงการโรงพยาบาลมีสุข  

มูลนิธิกระจกเงา, มปป.) และเมื่อได้ทดสอบสูดดมกล่ิน 

บริเวณบ้านเรือนรอบๆ บ่อขยะของนายสถาพร มาทรัพย์  

ประมาณ 200-300 เมตร มีบ้านเรือนที่ประชาชนอาศัยอยู่  

เมื่อมีการเทกองขยะ ขยะก็เกิดการหมักจนเกิดกลิ่นเหม็น 

รบกวนชาวบ้าน กลิ่นเหม็นลอยไปตามทิศทางลม จึงท�าให ้

เกดิการร้องเรยีนผ่านทางสือ่มวลชน และประชาชนบางส่วน 

เริ่มมีแนวโน้มในการเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ  

ทัง้น้ีพนักงานของบ่อขยะกไ็ด้มคีวามพยายามการแก้ปัญหา 

ด้วยการฉีด EM (Effective Microorganisms) ซึ่ง EM  

คือกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นจุลินทรีย์ 

ที่ไม่มีพิษภัย มีแต่ประโยชน์ ถ้าสามารถน�าไปใช้ได้อย่าง 

ถูกต้อง มุ่งเน้นการไม่ท�าลายส่ิงแวดล้อม และประโยชน์ 

หนึ่งในนั้นคือสามารถก�าจัดกลิ่นเหม็นได้ โดยอาจจะใช้  

EM พ่น ราด ทุกๆ 3 วัน กล่ินก็จะจางหายไป (ศูนย์การ 

เรียนรู ้ทางไกลเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธิราช, 2553)

ปัญหาล�าดับสุดท้าย คือ ปัญหามลพิษทางดิน  

จากการสังเกตดินบริเวณรอบๆ หลุมขยะพบว่า เป็น 

ดินเหนียว แข็งและมีสีค ่อนข้างด�า ขยะมูลฝอยจาก 

การทิ้งแบบเทกองส่วนใหญ่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพดิน  

ซึ่งจะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับคุณลักษณะของขยะมูลฝอย  

เช่น ถ้าขยะมีซากถ่านไฟฉาย ซากแบตเตอรี่ ซากหลอด 

ฟลูออเรสเซนต์มาก ก็จะส่งผลต่อปริมาณโลหะหนักพวก 

ปรอท แคดเมียม ตะกั่ว ในดินมาก ซึ่งจะส่งผลเสียต่อ 

ระบบนิเวศน์ในดิน และสารอินทรีย์ในขยะมูลฝอย เมื่อมี 

การย่อยสลาย จะท�าให้เกิดสภาพความเป็นกรดในดิน  

และเมื่อฝนตกมาชะกองขยะมูลฝอยจะท�าให้น�้าเสียจาก 

กองขยะมูลฝอยไหลปนเปื้อนดินบริเวณรอบๆ ท�าให้เกิด 

มลพิษของดินได้ การปนเปื้อนของดินยังเกิดจากการน�า 

มูลฝอยไปฝังกลบ หรือการยักยอกน�าไปทิ้งท�าให้ของเสีย 

อันตรายปนเปื ้อนในดิน (สุรพล หล้าอ่อน และอรุณ  

มันอาษา, 2551)

อาชีพหลักของชาวชุมชนคลอง 3 ที่อาศัยอยู่ใกล้ 

บริเวณหลุมขยะคือ เกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์ ดังนั้น 

ดินจึงเป็นส่ิงที่ส�าคัญของอาชีพดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการ 

ปลกูพชืกต้็องอาศยัดนิ การปลกูพชืในบรเิวณพืน้ดนิดงักล่าว 

อาจมีการดูดซึมสารเคมีไปสะสมไว้ที่ส่วนต่างๆ ของพืช  

เมื่อสัตว์กินพืชเหล่านั้นก็อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ เป็นต้น  

การวิจัยครั้งนี้ได้น�าตัวอย่างดินไปตรวจวิเคราะห์ 

ทางห้องปฏบิัตกิาร พบว่า ตวัชี้วดั (parameter) ตา่งๆ ของ 

คุณภาพดิน (ตามตารางที ่4.58) ตามประกาศคณะกรรมการ 

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 25 (พ.ศ.2547) เรื่องก�าหนด 

มาตรฐานคุณภาพดิน มีค่าไม่เกินมาตรฐาน อาจเนื่องจาก 
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ประเภทของขยะต่างๆมาจากบ้านเรือนเป็นส่วนใหญ่  

ซึ่งจะเป็นพวกสารอินทรีย์หรือสารนินทรีย์ จึงมีโอกาสที่ 

โลหะหนักจะปนเปื้อนในดินค่อนข้างน้อย ถึงแม้ว่าบริเวณ 

ดังกล่าวมีอุตสาหกรรมประเภทอะไหล่รถยนต์และครีม 

บ�ารุงผิว ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กที่มีโลหะหนัก 

ประเภทแคดเมียม (Cadmium), ปรอท (Mercury) และ 

ตะกั่ว (Lead) แต่อาจจะมีการจัดการที่ดี ท�าให้โลหะหนัก 

เหล่าน้ีไม่ปนเปื้อนในดิน และงานวิจัยครั้งนี้ยังได้ท�าการ 

วิเคราะห์คุณภาพน�้าผิวดินที่ใช้ในการเกษตรกรรมของ 

ชุมชนคลอง 3 ผลการวิเคราะห์พบว่า บริเวณต้นน�้า ซึ่งเป็น 

บริเวณใกล้หลุมขยะ ระยะประมาณ 1-5 กิโลเมตรนั้น  

ตัวชี้วัดต่างๆ ไม่เกินมาตรฐาน แต่บริเวณท้ายน�้า ซึ่งเป็น 

บริเวณไกลจากหลุมขยะ ระยะประมาณ 10-15 กิโลเมตร  

มีตัวชี้วัดที่เกินมาตรฐาน คือ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม 

ท้ังหมด (Total Coliform Bacteria) และแบคทีเรียกลุ่ม 

ฟีคอลโคลฟิอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) ตามประกาศ 

คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537)  

ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ 

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง ก�าหนดมาตรฐาน 

คุณภาพน�้าในแหล่งน�้าผิวดิน ประเภทที่ 3 ซึ่งเป็นแหล่งน�้า 

ที่ได ้รับน�้าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท สามารถเป็น 

ประโยชน์เพื่อการอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการ 

ฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพ 

น�้าทั่วไปก่อน และใช้ในการเกษตร ที่แบคทีเรียกลุ่ม 

โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) จะต้อง 

ไม่เกิน 20,000 (MPN/100 ml) และแบคทีเรียกลุ่ม 

ฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) จะต้อง 

ไม่เกิน 4,000 (MPN/100 ml) เนื่องจากบริเวณต้นน�้า 

เป็นบริเวณที่ใกล้หลุมขยะ แต่ไม่มีตัวช้ีวัดใดเกินมาตรฐาน  

น่ันอาจหมายถงึว่า น�า้ชะมลูฝอยจากหลมุขยะ อาจปนเป้ือน 

เพยีงเล็กน้อยหรอือาจจะไม่ได้มกีารปนเป้ือนเลย แต่บรเิวณ 

ท้ายน�้าที่มีตัวชี้วัดบางตัวที่เกินมาตรฐานน้ัน ซึ่งมีระยะ 

ทางไกลมากจากหลุมขยะ จึงอาจไม่มีการปนเปื้อนจากน�้า 

ชะขยะ แต่อาจเน่ืองจากกิจกรรมบางประเภทท่ีเกิดจาก 

บ้านเรอืนบรเิวณนัน้ เช่น การขบัถ่ายลงในคลอง การซกัล้าง  

เป็นต้น เพราะบริเวณท้ายน�้าเป็นบริเวณที่มีบ้านเรือน 

อยู่อาศัยค่อนข้างหนาแน่น สอดคล้องกับบทความจาก 

หมออนามัย.com เรื่อง คุณภาพน�้าทางชีวภาพ ที่กล่าวถึง 

แบคทีเรียกลุ ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform  

Bacteria) และแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม(Fecal  

Coliform Bacteria) คอื แบคทเีรยีในน�า้ทีส่ามารถบ่งบอก 

ถงึระดับการปนเป้ือนของเชือ้แบคทเีรยีความเป็นไปได้ทีจ่ะ 

ท�าให้เกดิโรคหรอืระดบัสกปรก ปรมิาณโคลฟิอร์มแบคทเีรยี 

พบได้ในล�าไส้ คนและสัตว์เลือดอุ่น การตรวจพบสิ่งมีชีวิต 

ในน�้าแสดงว่า น�้ามีการปนเปื้อนของเช้ือในล�าไส้ หรือจาก 

อุจจาระ ไม่เหมาะต่อการน�าไปอุปโภคและบรโิภค (ศิริกญัญา  

มะลิต้น และสุกรรม มะลิต้น, 2552)

ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นเหล่านี้ จะลดลงหรือหายไป  

ก็ต่อเมื่อมีการสร้างจิตส�านึกให้ประชาชนคัดแยกขยะ 

ก่อนทิ้งและลดการใช้วัสดุที่ท�าลายสิ่งแวดล้อมและยาก 

ต่อการย่อยสลาย เช่น ถุงพลาสติก โฟม กระป๋องสเปรย์  

เป็นต้น รวมทั้งการน�าขยะกลับมาใช้ใหม่ ส่งเสริมกิจกรรม 

เกี่ยวกับการคัดแยกขยะเช่น การต้ังธนาคารขยะ เริ่มจาก 

โรงเรียนสู่ชุมชน รณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ 

จัดการขยะด้วย เนื่องจากเป็นผู้ผลิตขยะโดยตรง มีการ 

อบรมให้ความรูแ้ก่เจ้าหน้าทีท่ีป่ฏบิติังาน ให้ปฏบิติัให้ถกูต้อง 

ตามหลักวิชาการ รวมถึงหามาตรการป้องกันในระยะยาว 

โดยการน�าเทคโนโลยี เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยและ 

ไม่ท�าลายส่ิงแวดล้อมมาใช้ในการก�าจัดขยะ

ข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาวิจัย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะแนวทาง 

การจดัการขยะมลูฝอยแก่ ของอบต.คลองสาม เพือ่ลด หรือ 

ขจัดปัญหาผลกระทบด้านสุขภาพของผู้คนในชุมชน และ 

คุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนจากการจัดการขยะมูลฝอย  

ดังแนวทางต่อไปนี้

1. แนวทางในการจัดการขยะมูลฝอย

1.1 การแก้ปัญหาขยะมูลฝอยที่ยั่งยืน ไม่ใช่ 

การแสวงหาแนวทางในการก�าจดัขยะทีเ่กดิขึน้อย่างมากมาย  

และต่อเนื่อง หากแต่อยู่ที่การแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ ดังน้ัน  
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อบต.คลองสาม ควรด�าเนินนโยบายในการใช้มาตรการ 

ในเชิงรุก เพื่อสร้างความตระหนักในการลดปริมาณขยะ 

มูลฝอยของประชาชนในพ้ืนที่อย่างต่อเน่ือง และการ 

ด�าเนินการตามแผนการและมาตรการต่างๆ จะต้องท�าอย่าง 

ต่อเนื่อง และจริงจัง

1.2 อบต.คลองสาม ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้น�า 

ชุมชน และประชาชนที่เกี่ยวข้อง ควรร่วมมือกันในการ 

ด�าเนินการตามนโยบาย 3Rs (Reduce Reuse Recycle)  

ตัง้แต่การลด คดัแยก และน�าขยะมลูฝอยกลบัมาใช้ โดยการ 

เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในความ 

ส�าคญัของปัญหาการจดัการขยะมลูฝอยอย่างมปีระสทิธภิาพ  

และรณรงค์ความรู้เรื่อง 3Rs แก่ประชาชนและเยาวชน  

และเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ 

สอดส่อง ดูแล และติดตามดูแล ตลอดจนมีส่วนร่วมในการ 

คิดแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยร่วมกับ อบต.คลองสาม

1.3 อบต.คลองสามควรแสวงหาวิธีการจัดการ 

ขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสม และถูกต้องตามหลักวิชาการ  

ตลอดจนแสวงหาเทคโนโลยีที่ตอบสนองต่อการก�าจัดขยะ 

มูลฝอยที่มีปริมาณมากข้ึนเรื่อยๆ อย่างมีประสิทธิภาพ  

และใช้วิธีการผสมผสาน โดยเน้นการน�าขยะมูลฝอยแต่ละ 

ประเภทมาใช้ประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นการหมักปุ๋ย การเผา  

และการฝังกลบ

2. แนวทางในการจดัการกบัผลกระทบด้านสขุภาพ

2.1 เพื่อลดผลกระทบด้านสุขภาพ โดยเฉพาะ 

ปัญหาจากกลิน่เหมน็รบกวนจากบ่อขยะ ทีปั่จจบุนัใช้วธิกีาร 

เทกอง โดยมกีารการฝังกลบตามหลกัวชิาการ อบต.คลองสาม  

ควรก�าชับให้มีการแก้ปัญหาด้วยการฉีด EM เพื่อลดกลิ่น 

ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง 

2.2 เพื่อป้องกันการได้รับผลกระทบด้าน 

สขุภาพของกลุม่พนกังานเกบ็ขยะ อบต.ควรด�าเนนิมาตรการ 

ในการป้องกันอันตรายจากการสัมผัสขยะมูลฝอยโดยตรง  

ตลอดจนจดัสวสัดกิารให้กบัพนกังานเกบ็ขยะอย่างต่อเนือ่ง

2.3 จากผลกระทบภายนอกที่กลุ่มตัวอย่างผู้ท่ี 

อาศัยอยู่รอบๆ บ่อขยะได้รับจากการจัดการขยะมูลฝอย 

ของเอกขน อบต.คลองสาม ควรเร่งหามาตรการเร่งด่วน 

ในการลด หรือจัดการกับผลกระทบดังกล่าว โดยโปร่งใส  

และเป็นธรรม และหามาตรการเฝ้าระวังผลกระทบด้าน 

สุขภาพของกลุ่มเสี่ยงทั้งพนักงานเก็บขยะ คนคุ้ยขยะ และ 

ผู้คนที่อาศัยอยู่รอบๆ บ่อขยะ

3. แนวทางในการจดัการกบัผลกระทบด้านคณุภาพ 

ส่ิงแวดล้อม

3.1 อบต.คลองสาม ควรด�าเนินการตรวจสอบ 

มาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดล้อมบริเวณบ่อขยะ และบริเวณ 

ใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะคุณภาพของแหล่งน�้า 

ผิวดิน ซึ่งอาจถูกน�้าชะมูลฝอยปนเปื้อนได้ง่าย

3.2 อบต.คลองสาม ควรด�าเนินการตามแผน 

ระยะส้ันอย่างเคร่งครัด เพื่อลดปัญหาผลกระทบด้าน 

คุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งคอยควบคุมก�ากับให้ผู้ประกอบการ 

บ่อขยะด�าเนินการฉีดพ่นน�้ายาดับกลิ่น ไม่มีการอนุญาตให ้

มีการแอบเปิดบ่อขยะใหม่โดยเด็ดขาด และจัดให้มีการ 

รายงานผลการด�าเนินงานการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย 

ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
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บทคัดย่อ

วตัถปุระสงค์ของการศกึษาแบบผสมผสานนี ้เพือ่พฒันารปูแบบและประเมนิรปูแบบการบรหิารโรงเรยีนมธัยมศึกษา 

ทีมี่ประสิทธิผล สังกดัส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน มขีัน้ตอนด�าเนนิการ 4 ขัน้ตอน ประกอบด้วย การศึกษา 

ข้อมูลการบริหาร การยกร่างรูปแบบการบริหาร การตรวจสอบรูปแบบ และการประเมินรูปแบบการบริหาร กลุ่มตัวอย่าง  

คือ ผู้บริหารโรงเรียนและครู โรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีเลือกมาแบบเจาะจง เก็บรวบรวมข้อมูลด�าเนินการในช่วงปี 2554  

การวิเคราะห์เนื้อหา ใช้การหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา สรุปได้ดังนี้  

(1) รูปแบบการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีประสิทธิผล เป็นการบริหารเชิงระบบ และการบริหารคุณภาพ ประกอบด้วย  

ปัจจัยน�าเข้า คือ การน�าองค์การ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ธรรมาภิบาล และวัฒนธรรมโรงเรียน ด้านกระบวนการ  

คือ การวางแผนกลยุทธ์ การจัดการกระบวนการ การให้ความส�าคัญกับนักเรียน ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และ 

การจัดการความรู้ ส่วนด้านผลผลิต คือ ท�าให้ได้ผู้เรียน เก่ง ดี และมีความสุข ส่วนครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ 

และมาตรฐาน ชุมชนมีจิตอาสาช่วยเหลือโรงเรียน ทั้งนี้โรงเรียนจะต้องคิดแก้ปัญหา โดยใช้วิธีการคิดนอกกรอบ ตามสภาพ 

แวดล้อมภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ (2) รูปแบบนี้มีประโยชน์มาก มีความสอดคล้อง และความเป็นไปได้  

ส่วนความเหมาะสม จ�าเป็นจะต้องพิจารณาจากขนาดของโรงเรียน ความเป็นอัตลักษณ์ในการบริหารที่ชัดเจน (3) รูปแบบ 

การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีประสิทธิผลจะต้องมีกระบวนการขับเคล่ือนในการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ ข้ึนอยู่ 

กับเงื่อนไขเกี่ยวกับระยะเวลาที่ก่อตั้งโรงเรียน การมีสมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครองนักเรียน ที่มีความผูกพันและให้การ 

สนับสนุนร่วมมือพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง มีการปรับตัวเพื่อการแข่งขันให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

ค�ำส�ำคัญ: การบริหารสถานศึกษา/ประสิทธิผลการมัธยมศึกษา

1นักศึกษาหลักสูตรศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
*เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปีการศึกษา 2554

 อาจารย์ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ ดร. รุจิร์ ภู่สาระ
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ควำมน�ำ

สภาพการจัดการศึกษาไทยที่ผ่านมา จะมีความ 

ก้าวหน้าเป็นท่ีน่าพอใจโดยมีอัตราเด็กในวัยการศึกษา 

ข้ันพื้นฐานเข้าสู ่การศึกษาในระบบได้อย่างน่าพอใจใน 

ระดับหน่ึง และมีอัตราผู ้เข้าเรียนการศึกษานอกระบบ 

ในอตัราก้าวหน้า แต่ยงัพบว่า มปัีจจยัภายนอกทีม่ผีลกระทบ 

ต่อเด็กวยัดังกล่าวนี ้ท�าให้ประชากรวยัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

ไม่ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่าง 

ท่ัวถึงกัน สาเหตุประการหนึ่งเนื่องมาจากการจัดการด้าน 

การศึกษาไม่เหมาะสม หลักสูตรและวิธีการเรียนการสอน 

ที่ไม่สามารถสนองต่อวิถีชีวิต ขาดรูปแบบการจัดการศึกษา 

ที่หลากหลาย (ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553)  

ด้วยเหตุนี้การศึกษาไทยจึงถูกสังคมโจมตีมาโดยตลอด  

คนไทยผิดหวังกับการศึกษาไทยเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็น 

พ่อแม่ ผู้ปกครองที่มองเห็นลูกหลานไม่เก่งและดีอย่างที่ 

คาดหวัง หรือนายจ้างที่ผิดหวังกับคุณภาพแรงงานที่ได้รับ  

รวมทัง้ผูเ้รยีนทีม่คีวามคับข้องใจกบัการศึกษาทีท่�าให้เครียด 

จนเกนิไป ปัญหาเดก็ตกซ�า้ชัน้และการออกกลางคนัซึง่ยงัคง 

มีอย่างต่อเนื่องตลอดมา โดยมีสาเหตุจากการที่นักเรียน 

ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับการเรียนได้ สถาบันการศึกษา 

ไม่สามารถสนองตอบความคาดหวัง ความต้องการของ 

นกัเรยีนได้ดีพอ รวมทัง้ปัญหาเศรษฐกจิและสภาพแวดล้อม 

อ่ืนๆ ทีส่่งผลให้นกัเรยีนออกกลางคันเพือ่ไปท�างานเลีย้งชพี 

นอกจากนี้ ข้อมูลจากสถิติการศึกษาเอกชนปีการ 

ศึกษา 2548 (ส�านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน, 

 2553) พบว่า จ�านวนสถานศึกษานานาชาติเพิ่มขึ้นทุกปี  

Abstract

The objectives of this research were to develop the effective administration model for secondary  

school and to evaluate that model. A mixed method research was 4 steps: to study about school  

effectiveness, to make the draft scheme, to determine, and to evaluate the effectiveness of Secondary  

Schools. The samples are administrators and teachers that purposively selected in secondary schools.  

Data collected during the year 2011, analyzed by content analysis, frequencies, percentage, mean and  

standard deviation. The research reveals that (1) The effective administrative model is a system theory  

and qualitative assurance. Three main components were input, process and output. The input elements  

had leadership, faculty and staff focus, good governance and school culture. The process elements  

in clued contain planning, process management, customer and stakeholder focus, and knowledge  

management. Process should include academic, budgets, personnel and general administration. The  

output elements have the effective students qualified teachers and educational personnel’s, community  

volunteers to support the school. However, for the process the schools should think out of the box for  

the change internal environment. (2) In evaluating this model it is found that the model is useful, in  

an appropriate and feasible. However school size and identity should be considered. (3) The effective  

administration model should be systematically developed under the support of continuously, the parent  

and alumni association to achieve sustainable development. 

Keywords: Administrative management/The effective development of high schools
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และมีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากผู้ปกครอง 

ที่มีรายได้สูงนิยมส่งบุตรหลานไปเรียน เพราะเช่ือมั่นใน 

มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของต่างประเทศ ซึ่งสอดคล้อง 

กับงานวิจัย เรื่องแนวโน้มของการศึกษาเอกชนประเภท 

สามัญศึกษาในอนาคต พบว่า ผู้ปกครองยังคงนิยมส่ง 

บุตรหลานเข้าเรียนในสถานศึกษาเอกชน แม้ว่าสถานศึกษา 

เอกชนเก็บค่าธรรมเนียมการเรียนค่อนข้างสูงก็ตาม แต่ 

ความนิยมกข็ึน้อยูก่บัเงือ่นไขทีว่่า สถานศกึษาเอกชนเหล่านี้ 

จะต้องเป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูงเท่านั้น  

อีกท้ังการศึกษาสภาพและปัญหาการรับนักเรียนช้ันมัธยม 

ศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีผลการศึกษา 

ที่สอดคล้องกันว่า นักเรียนและผู้ปกครองมีค่านิยมต่อ 

โรงเรียนมัธยมศึกษาช่ือดังมีการกระจุกตัวของผู้ต้องการ 

เข้าโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีความนิยมสูง ผู้ปกครองนิยม 

ส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง  

ท�าให้โรงเรียนรับนักเรียนเกินแผนและบางแห่งรับนักเรียน 

ต�่ากว่าแผน ซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายการรับนักเรียน 

เปลี่ยนแปลงบ่อย ท�าให้ต้องปรับการด�าเนินการทุกปี  

การย้ายที่อยู ่เพื่อเลือกโรงเรียนตามความต้องการของ 

ผู้ปกครอง นักเรียนพื้นที่บ้านใกล้โรงเรียนไม่ได้เรียน 

ใกล้บ้าน ไม่สามารถควบคุมและก�ากับให้เป็นไปตาม 

นโยบายและแนวปฏิบัติ ท�าให้โรงเรียนมัธยมศึกษามีความ 

แตกต่างกันมากยิ่งขึ้น (ส�านักนโยบายและแผนการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน, 2552)

จากความส�าคัญและสภาพปัญหาการจัดการศึกษา 

ในสถานศึกษาที่กล่าวแล้วข้างต้น ท�าให้เกิดช่องว่างกับ 

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานต้องหาแนวทาง หรือรูปแบบการ 

บริหารที่ท�าให้สถานศึกษามีความโดดเด่น มีมาตรฐานสูง  

โดยมีกลยุทธ์ท่ีท�าให้สถานศึกษาเจริญเติบโต ทันต่อการต่อ 

การเปลี่ยนแปลง ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และ 

ตลาดทีเ่ปลีย่นไป เพือ่ก้าวสูก่ารพัฒนาทีย่ั่งยืน คอื การบรหิาร 

จัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศและมีประสิทธิผล (Hoy &  

Miskel, 2001, p. 373) อีกทั้งจากการศึกษางานวิจัยที่ 

เกี่ยวข้องพบว่า เคยมีผู้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพของ 

สถานศึกษาไว้บ้าง เช่น เรื่องรูปแบบการบริหารคุณภาพ 

ทั่วทั้งองค์การ ของ สมศักด์ิ ดลประสิทธ์ (2539) เรื่อง  

รปูการบรหิารโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐาน ของ ดิเรก วรรณเศยีร  

(2545) และงานวิจัยที่เกี่ยวกับคุณภาพของสถานศึกษา 

เอกชน ได้แก่ เรื่อง การบริหารสถานศึกษาอนุบาลเอกชน 

เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัด 

นครปฐม ของ ศราวุธ สังข์วรรณะ (2542) เรื่อง การบริหาร 

คุณภาพโดยรวม (TQM) ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ของศุภลักษณ์ เศรษฐะพานิช  

(2550) เรื่องรูปแบบความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกัด 

กรุงเทพมหานคร ของ ประยงค์ ชูรักษ์ (2548) ซึ่งเป็น 

งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหาร 

โรงเรียนที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผล ของโรงเรียนแต่ยังไม่มี 

งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับ การพัฒนารูปแบบการบริหาร 

โรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีประสิทธิผลของกลุ่มโรงเรียนท่ีม ี

อัตราการแข่งขันสูงโดยตรงแต่ประการใด และจากการท่ี  

ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบ แนวคิดเกี่ยวกับ 

ระบบบริหาร แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนมัธยม 

ศึกษา และแนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผล นั้นผู้วิจัยเห็นว่า 

แนวคิดเหล่านี้เป็นแนวคิดที่มีส่วนส�าคัญในการพัฒนา 

รูปแบบการบริหารทางการศึกษา ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจ 

ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียน 

มัธยมศึกษาที่มีประสิทธิผล สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อ 

โรงเรียนมัธยมศึกษาของไทย ที่จะน�าผลการวิจัยไปใช้ 

ในการบริหารโรงเรียนตามแนวคิดโรงเรียนที่มีประสิทธิผล  

ซึ่งจะส่งผลให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา 

มีคุณภาพสูงขึ้น และเกิดการปรับเปล่ียนในทางที่ดี การ 

บริหารมีประสิทธิภาพและบรรลุประสิทธิผล เป็นโรงเรียน 

ทางเลือกที่ดีของผู้รับบริการต่อไป 

ค�ำถำมของกำรวิจัย

1. การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนมัธยม 

ศึกษาที่มีประสิทธิผล สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีลักษณะอย่างไร

2. ผลการประเมินรูปแบบการบริหารโรงเรียน 
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มัธยมศึกษาท่ีมีประสิทธิผล สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพื้นฐาน เป็นอย่างไร

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนมัธย 

มศึกษาท่ีมีประสิทธิผล สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพื้นฐาน

2. เพื่อประเมินรูปแบบการบริหารโรงเรียนมัธยม 

ศึกษาที่มีประสิทธิผล สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพื้นฐาน

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ ได้ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ 

แนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อน�ามาสรุป 

เป็นกรอบแนวคิดการวจิยั ดังนี ้(1) แนวคิดเกีย่วกบัรปูแบบ  

(2) แนวคิดและทฤษฎีการบริหารโรงเรียนเชิงระบบของ  

Lunenburg and Ornstein (3) แนวคิดและทฤษฎีระบบ 

โรงเรียนในฐานะระบบสังคมของ Hoy and Miskel (4)  

แนวคิดเกี่ยวประสิทธิผล (5) แนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร 

โรงเรยีนมธัยมศึกษา (6) เกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาตขิอง 

ประเทศสหรัฐเมริกา (The Malcolm Balridge National  

Quality Award--MBNQA) ผูว้จิยัได้วเิคราะห์ สังเคราะห์ 

เพื่อก�าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพ 1

แนวคิดเกี่ยว

กับรูปแบบ

- การน�าองค์กร

- การมุ่งเน้นทรัพยากร

  บุคคล

- การวางแผนกลยุทธ์

- การจัดการกระบวนการ

- การให้ความส�าคัญกับผู้รับบริการ

- การวัด การวิเคราะห์และการจัดการ

  ความรู้

รูปแบบกำรบริหำรโรงเรียนมัธยมศึกษำที่มีประสิทธิผล

INPUT PROCESS OUTPUT

แนวคิด

เกี่ยวกับ

ระบบบริหาร

แนวคิด

เกี่ยวกับ

การบริหาร

โรงเรียน

มัธยมศึกษา

แนวคิด

เกี่ยวกับ

ประสิทธิผล

- ผลลัพธ์

  การด�าเนินงาน

  ภาพรวมของ

  โรงเรียน

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
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วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการพัฒนารูปแบบการบริหาร 

โรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีประสิทธิผล สังกัดส�านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีวิธีการ 

ด�าเนินการวิจัย ดังนี้

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากรที่ใช ้ในการศึกษารูปแบบการบริหาร 

โรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีประสิทธิผลในปัจจุบัน ได้แก่  

โรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีอัตราการแข่งขันสูง และมีผลการ 

ประเมินคุณภาพจาก สมศ. ในระดับดีมาก สังกัดส�านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปีการศึกษา 2553  

จ�านวน 218 โรงเรียน

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษารูปแบบการบริหาร 

โรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีประสิทธิผลโดยการสัมภาษณ์ 

และการตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนและครู  

ในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เป็นโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขัน 

สูงตามรายงานผลการรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  

และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนปกติ ผ่านการ 

ประเมินคุณภาพภายนอก จากส�านักงานรับรองมาตรฐาน 

และประเมนิคณุภาพการศกึษา (สมศ.) รอบ 2 ในระดบั ดมีาก  

และมีผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2553 สูงสุดใน 

แต่ละภาค ซึง่ได้มาโดยการสุม่แบบเจาะจงจากภมิูภาคต่างๆ  

โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกเป็น (1) กลุ่มผู้บริหารโรงเรียน  

จ�านวน 6 โรงเรยีน ประกอบด้วย ผู้อ�านวยการโรงเรยีน และ 

รองผู้อ�านวยการโรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน ใช้วิธีการ 

เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง รวม 12 คน (2) กลุ่มครู 

ในโรงเรียนที่เลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการคัดเลือก  

โดยการสุ่มแบบเจาะจง จ�านวนร้อยละ 25 ของครูทั้งหมด  

ได้ครูจ�านวน 150 คน และ 3) กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ ในการ 

สนทนากลุ่ม (Focus Group) จ�านวน 9 คน ได้แก่  

ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ 

ทางด้านการบริหารการศึกษา หรือเกี่ยวข้องกับการศึกษา  

โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง จ�านวน 9 คน มีหลักเกณฑ์ 

การคัดเลอืก ดงันี ้(1) เป็นผูจ้บการศึกษาระดบัปรญิญาเอก  

ทางด้านการบริหารการศึกษา หรือ สาขาการวิจัย หรือสาขา 

อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา หรือ (2) มีประสบการณ์หรือ 

เกีย่วข้องกบัการบรหิารจดัการศึกษาในระดับนโยบาย ระดบั 

กรม / ส�านัก และระดับเขตพื้นที่การศึกษา ของกระทรวง 

ศึกษาธิการ หรือ (3) มีประสบการณ์ในการบริหารโรงเรียน 

ที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษา 

ปีที่ 6 ไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ (4) มีประสบการณ์ในการ 

ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการมัธยมศึกษา

1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการตรวจสอบร่างรูปแบบ 

การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีประสิทธิผล ได้แก่  

ผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 19 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบ 

เจาะจง มีหลักการคัดเลือกดังนี้ (1) เป็นผู้จบการศึกษา 

ระดับปริญญาเอก ทางด้านการบริหารการศึกษา หรือ  

สาขาการวิจัย หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา หรือ  

(2) มีประสบการณ์หรือเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ 

ศึกษาในระดับนโยบาย ระดับกรม/ส�านัก และระดับเขต 

พื้นที่การศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ (3) ม ี

ประสบการณ์ในการบริหารโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไม่น้อยกว่า  

10 ปี หรือ (4) มีประสบการณ์ในการส่งเสริมสนับสนุน 

การจัดการมัธยมศึกษา

1.3 กลุ ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินรูปแบบ 

การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีประสิทธิผล ได้แก่  

ผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 12 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบ 

เจาะจง มหีลกัการคัดเลอืกดังนี ้(1) เป็นโรงเรยีนทีเ่ปิดสอน 

ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  

สังกดัส�านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (2) เป็น 

โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงผ่านการประเมินคุณภาพ 

ภายนอกจาก ส�านักงานรับรองและประเมินคุณภาพการ 

ศึกษา รอบ 2 ในระดับ ดีมาก และมีผลการสอบ O-NET  

ปีการศึกษา 2553 ในระดับสูงใกล้เคียงกับโรงเรียนที่เป็น 

กลุ่มเป้าหมายในการศึกษา
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เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

2.1 ขั้นตอนที่ 1 1) แบบวิเคราะห์เอกสาร ส�าหรับ 

การวิเคราะห์เอกสาร โดยการจัดกลุ่มข้อมูล แล้วสังเคราะห ์

ข้อมลู เพือ่เป็นข้อมลูพืน้ฐานในการก�าหนดกรอบแนวคิด 2)  

การสนทนากลุม่ (Focus group) เพือ่พจิารณาองค์ประกอบ 

ของรูปแบบ รวมทั้ง เครื่องมือการวิจัย 3) แบบบันทึก/ 

Site visit 4) แบบสัมภาษณ์ เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมี 

โครงสร้าง จ�านวน 1 ฉบับใช้สัมภาษณ์ในประเด็น รูปแบบ 

การบริหารโรงเรียนให้เกิดประสิทธิผล องค์ประกอบของ 

รูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล เงื่อนไขที่ 

ท�าให้การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาประสบผลส�าเร็จ  

ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นอื่นๆ 5) แบบสอบถาม เป็น 

แบบสอบถามที่สร้างข้ึน เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของครู 

ในโรงเรยีนมธัยมศกึษา เกีย่วกบัรปูแบบการบรหิารโรงเรยีน 

ให้เกิดประสิทธิผล

2.2 ขั้นตอนที่ 2 1) แบบวิเคราะห์เอกสาร ส�าหรับ 

การวิเคราะห์เอกสาร เพื่อตรวจสอบยืนยันสภาพรูปแบบ 

การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีประสิทธิผล

2.3 ขั้นตอนที่ 3 1) การสนทนากลุ่ม (Focus  

Groups) โดยมีประเดน็การสนทนาเกีย่วกบัความเหมาะสม 

และความเป็นไปได้ของรปูแบบ 2) แบบประเมนิร่างรปูแบบ  

เพื่อพิจารณาตรวจสอบรูปแบบ ประกอบด้วยเกณฑ์ 4  

ประการ ได้แก่ ด้านความเหมาะสม ด้านความเป็นไปได้  

ด้านความสอดคล้อง และด้านความเป็นประโยชน์ 

2.4 ขั้นตอนที่ 4 1) การสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ  

(Connoisseurship) โดยมีประเด็นการสนทนาเกี่ยวกับ 

ความสอดคล้องและความเป็นประโยชน์ของรูปแบบ  

2) แบบประเมินรูปแบบ เพื่อพิจารณาตรวจสอบรูปแบบ  

ประกอบด้วยเกณฑ์ 4 ประการ ได้แก่ ด้านความเหมาะสม  

ด้านความเป็นไปได้ ด้านความสอดคล้อง และด้านความ 

เป็นประโยชน์

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

3.1 ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย  

และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยเกณฑ์การตัดสินผลการ 

วิเคราะห์ข้อมูล แปลผลข้อมูลโดยใช้เกณฑ์ค่าเฉล่ีย ดังนี้ 

4.51-5.00 หมายความว่า มีผลการประเมิน 

ในระดับ มากที่สุด

3.51-4.50 หมายความว่า มีผลการประเมิน 

ในระดับ มาก

2.51-3.50 หมายความว่า มีผลการประเมิน 

ในระดับ ปานกลาง

1.51-2.50 หมายความว่า มีผลการประเมิน 

ในระดับ น้อย

1.00-1.50 หมายความว่า มีผลการประเมิน 

ในระดับ น้อยที่สุด

3.2 ค่าความเชื่อถือได้ของแบบสอบถาม ใช้ค่า 

α-Coefficient ซึ่งได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.934

3.3 การวเิคราะห์ค่าความสอดคล้องระหว่างค�าถาม 

กับวัตถุประสงค์ ใช้ค่า IOC (Index of Congruence)  

ซึ่งได้ค่าความสอดคล้องระหว่าง 0.60-1.00

ขั้นตอนกำรวิจัยและกำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ขั้นตอนการวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ประกอบ

ด้วย

ขัน้ตอนที ่1 ศึกษาข้อมลูการบรหิารโรงเรยีนมธัยม 

ศึกษาที่มีประสิทธิผลในปัจจุบัน มีข้ันตอนการด�าเนินงาน  

ดังนี้ 1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัย เพื่อก�าหนด 

กรอบแนวคิดการวิจัย 2) ศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบ  

3) Focus Group พิจารณาร่างองค์ประกอบของรูปแบบ  

4) ศึกษาพหุกรณี (multi-case study) 

ขั้นตอนที่ 2 ยกร่างรูปแบบการบริหารโรงเรียน 

มัธยมศึกษาที่มีประสิทธิผล มีขั้นตอนการด�าเนินงาน  

ดังนี้ 1) ก�าหนดองค์ประกอบของรูปแบบ 2) ร่างรูปแบบ 

การบริหาร 3) ปรับปรุงแก้ไขร่างรูปแบบการบริหารตาม 

ข้อเสนอแนะ

ขัน้ตอนที ่3 ตรวจสอบรปูแบบการบรหิารโรงเรยีน 

มัธยมศึกษาที่มีประสิทธิผล มีขั้นตอนการด�าเนินงาน ดังนี้  

1) ก�าหนดประเด็นสนทนากลุ่ม 2) ก�าหนด วัน เวลา  
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สถานที่ 3) จัด Focus Group และใช้แบบประเมิน เพื่อ 

พิจารณาความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของรูปแบบ  

4) ประมวลความคิดเห็นเพื่อน�าข้อมูลปรับปรุงรูปแบบ 5)  

น�าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา

ขั้นตอนที่ 4 ประเมินรูปแบบการบริหารโรงเรียน 

มัธยมศึกษาที่มีประสิทธิผล มีข้ันตอนการด�าเนินงาน ดังนี้  

1) การสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) และ 

ใช้แบบประเมินรูปแบบ 2) สรุป/รายงานผลการวิจัย

ผลกำรวิจัย

ผลการศึกษา สรุปได้ดังนี้ 

การศึกษาข้อมูลการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ 

มีประสิทธิผลในปัจจุบัน ผู้วิจัยได้ด�าเนินการศึกษาข้อมูล 

การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีประสิทธิผล สังกัด 

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้วิจัยได้ 

ด�าเนินการวิจัย 4 ขั้นตอนคือ 1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 

และงานวิจัย เพื่อก�าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย 2) ก�าหนด 

องค์ประกอบของรูปแบบ 3) การจัดสนทนากลุ่ม (Focus  

Group) เพื่อพิจารณาร่างองค์ประกอบของรูปแบบ และ  

4) ศึกษาพหุกรณี (Multi-Case Study) ผลจากการศึกษา 

ในขั้นตอนที่ 1 ท�าให้ได้กรอบแนวคิดเบื้องต้นในการศึกษา 

การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีประสิทธิผล ซึ่งสามารถ 

สรุปผลการวิจัยพอสังเขป ได้ดังนี้

1.1 กรอบแนวคิดเบื้องต้นในการศึกษาการ 

บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีประสิทธิผล ประกอบด้วย  

องค์ประกอบส�าคญั ดงันี ้องค์ประกอบของรปูแบบการบรหิาร 

โรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีประสิทธิผล สังกัดส�านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ครอบคลุม 3  

องค์ประกอบหลัก 7 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ ด้านปัจจัย 

น�าเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลติ ด้านปัจจยัน�าเข้า  

ประกอบด้วย การน�าองค์การ และการมุ่งเน้นทรัพยากร 

บุคคล ด้านกระบวนการ ประกอบด้วย การวางแผนกลยทุธ์  

การจัดการกระบวนการ การให้ความส�าคัญกับผู้รับบริการ  

และการวดัการวเิคราะห์และการจดัการความรู ้ด้านผลผลติ  

ประกอบด้วย ผลลัพธ์การด�าเนินงานของโรงเรียน

1.2 ผลการศึกษาการจัดสนทนากลุ่ม (Focus  

Group) เพื่อพิจารณาร่างองค์ประกอบของรูปแบบ  

และเครื่องมือการวิจัย พบว่า องค์ประกอบของการ 

พัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนมัธยมที่มีประสิทธิผล  

มีองค์ประกอบหลัก 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ ด้าน 

ปัจจัยน�าเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต และ 7  

องค์ประกอบย่อย ได้แก่ ด้านปัจจัยน�าเข้า ประกอบด้วย  

การน�าองค์การ และการมุ ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ด้าน 

กระบวนการ ประกอบด้วย การวางแผนกลยทุธ์ การจดัการ 

กระบวนการ การให้ความส�าคัญกับผู ้รับบริการ และ 

การวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู ้ด้านผลผลิต 

ประกอบด้วย ผลลัพธ์การด�าเนินงานภาพรวมของโรงเรียน  

ซึ่งเป็นไปตามที่ผู้วิจัยได้ก�าหนดองค์ประกอบไว้

1.3 ผลการศึกษาพหุกรณี (multi-case study)  

1) การวเิคราะห์เอกสาร (Documentary analysis) สรปุได้ว่า  

องค์ประกอบของการพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียน 

มัธยมที่มีประสิทธิผล มีองค์ประกอบหลัก 3 องค์ประกอบ 

หลัก ได้แก่ ด้านปัจจัยน�าเข้า ด้านกระบวนการ และด้าน 

ผลผลิต และ 7 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ ด้านปัจจัยน�าเข้า  

ประกอบด้วย การน�าองค์การ และการมุ่งเน้นทรัพยากร 

บุคคล ด้านกระบวนการ ประกอบด้วย การวางแผน 

กลยุทธ์ การจัดการกระบวนการ การให้ความส�าคัญกับ 

ผู้รับบริการ และการวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้  

ด้านผลผลิต ประกอบด้วย ผลลัพธ์การด�าเนินงานภาพรวม 

ของโรงเรียน 2) การลงพื้นที่ภาคสนาม (Site visit) สรุป 

ได้ว่า หลักการส�าคัญในการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ม ี

ประสิทธิผล ได้แก่ การน�าองค์การ การมุ่งเน้นทรัพยากร 

บุคคล การวางแผนกลยุทธ์ การจัดการกระบวนการ  

การให้ความส�าคัญกับผู้รับบริการ การวัดการวิเคราะห์และ 

การจัดการความรู้ และผลลัพธ์การด�าเนินการภาพรวมของ 

โรงเรียน ซึ่งผู้วิจัยได้ข้อค้นพบเพิ่มขึ้น 1 องค์ประกอบ คือ  

วัฒนธรรมองค์การ ซึ่งผู้วิจัยได้จัดประเภทอยู่ในด้านปัจจัย 

น�าเข้า 3) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) สรุป 

ได้ว่า หลักการส�าคัญในการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ม ี
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ประสิทธิผล ได้แก่ การน�าองค์การ การมุ่งเน้นทรัพยากร 

บุคคล การวางแผนกลยุทธ์ การจัดการกระบวนการ การให ้

ความส�าคัญกับผู้รับบริการ การวัดการวิเคราะห์และการ 

จัดการความรู้ และผลลัพธ์การด�าเนินการภาพรวมของ 

โรงเรียน ซึ่งผู้วิจัยได้ข้อค้นพบเพิ่มขึ้น 2 องค์ประกอบ  

คือ ธรรมาภิบาล และวัฒนธรรมองค์การ ซึ่งผู้วิจัยได้จัด 

ประเภทอยู่ในด้านปัจจัยน�าเข้า 4) การศึกษาเชิงส�ารวจ  

(Survey Study) เป็นการส�ารวจระดับการพัฒนารูปแบบ 

การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีประสิทธิผล พบว่า  

การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่ม ี

ประสิทธิผล สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น 

พืน้ฐาน โดยภาพรวมมค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณา 

เป็นรายด้าน พบว่า ด้านการจัดการกระบวนการ มีค่าเฉลี่ย 

สูงสุดอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านวัฒนธรรม 

องค์การ ด้านการให้ความส�าคัญกับนักเรียน ผู้ปกครอง 

และผู ้มีส ่วนเกี่ยวข้อง และด้านการวางแผนกลยุทธ์  

ตามล�าดับ ทั้งนี้ ข้อค้นพบที่ส�าคัญจากการวิเคราะห์เอกสาร  

(documentary analysis) การลงพื้นที่ภาคสนาม (site  

visit) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) และ 

การศกึษาเชงิส�ารวจ (survey study) ดงักล่าว ผูว้จิยัได้น�ามา 

พัฒนาเป็นร่างรูปแบบการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มี 

ประสิทธิผลในขั้นตอนต่อไป

2. การยกร่างรูปแบบการบริหารโรงเรียนมัธยม 

ศึกษาที่มีประสิทธิผล

ผู้วิจัยน�าข้อมูลจากการสังเคราะห์เอกสารและงาน 

วิจัยที่เกี่ยวข้อง (documentary analysis) และข้อมูล 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) มาสรุป 

เป็นกรอบการศึกษาเชิงส�ารวจ (Survey Study) ระดับ 

การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ม ี

ประสทิธผิล โดยข้อค้นพบทีไ่ด้เพ่ิมเตมิคอื ด้านปัจจยัน�าเข้า  

ได้เพิ่มองค์ประกอบย่อย คือ ธรรมาภิบาล และวัฒนธรรม 

องค์การ ได้เปลี่ยนชื่อองค์ประกอบย่อย การให้ความส�าคัญ 

กบัผูร้บับรกิารเป็นการให้ความส�าคญักบันกัเรยีน ผูป้กครอง 

และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เปลี่ยนช่ือองค์ประกอบย่อย การวัด 

การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ เป็น การจัดการความรู้  

เปลี่ยนชื่อองค์ประกอบย่อย ผลลัพธ์การด�าเนินงาน 

ภาพรวมของโรงเรียน เป็น ผลลัพธ์การด�าเนินงานของ 

โรงเรียน ผู้วิจัยจึงสรุปรูปแบบการบริหารโรงเรียนมัธยม 

ศึกษาที่มีประสิทธิผล เป็นรูปแบบที่มีองค์ประกอบหลัก  

3 องค์ประกอบหลัก 

3. การตรวจสอบรปูแบบการบรหิารโรงเรยีนมธัยม 

ศึกษาที่มีประสิทธิผล

ผลการประเมิน (ร่าง) รูปแบบการบริหารโรงเรียน 

มธัยมศึกษาทีม่ปีระสทิธผิล ตามความเหน็ของผูท้รงคณุวฒุิ  

ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ และ นักวิชาการ เป็นผู้มีความรู้และ 

ประสบการณ์ทางด้านการบริหารการศึกษา หรือเกี่ยวข้อง 

กับการศึกษา จ�านวน 19 คน โดยการสนทนากลุ่ม พบว่า  

1) องค์ประกอบของรูปแบบที่ก�าหนดโดยภาพรวมมีความ 

เหมาะสมดีแล้ว 2) เนื้อหาหลายประเด็นที่มีข้อความซ�้ากัน  

ทัง้ๆ ทีอ่ยูใ่นหมวดเดียวกนั 3) เนือ้หาบางองค์ประกอบย่อย 

มีมากเกินไป ควรลดจ�านวนข้อลง โดยสรุปเฉพาะประเด็น 

ส�าคญั และจดัหมวดหมูใ่ห้ชดัเจน 4) เนือ้หาบางองค์ประกอบ 

ย่อยมีน้อยเกินไป ไม่ครอบคลุมตามภาระงานในโรงเรียน  

5) ควรตรวจสอบส�านวนภาษาที่ใช้ ให้มีความสละสลวย 

ตามหลักการใช้ภาษา 6) ภาพประกอบควรมคีวามสอดคล้อง 

กับเนื้อหา 7) รูปแบบที่สร้างข้ึนต้องสามารถน�าไปใช้ได้ใน 

สถานศกึษาได้อย่างแท้จรงิ และผลการประเมนิ (ร่าง) รปูแบบ 

การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีประสิทธิผล โดยการใช้ 

แบบประเมิน โดยภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อ 

พิจารณาตามรายการ พบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ  

ด้านความเป็นประโยชน์ รองลงมา ด้านความเหมาะสม  

และด้านความสอดคล้อง ตามล�าดับ ส่วนรายการทีม่ค่ีาเฉลีย่ 

ต�่าที่สุด คือ ด้านความเป็นไปได้ 

4. การประเมินรูปแบบการบริหารโรงเรียนมัธยม 

ศึกษาที่มีประสิทธิผล

ผลการประเมินรูปแบบการบริหารโรงเรียนมัธยม 

ศึกษาทีม่ปีระสทิธผิล ตามความเหน็ของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี 

ของโรงเรียน ประกอบด้วย ผู้อ�านวยการโรงเรียน รองผู้ 

อ�านวยการโรงเรียน ครูและประธานคณะกรรมการสถาน 

ศึกษาขั้นพื้นฐาน จ�านวน 12 คน โดยการสัมมนาอิง 
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ผู้เชี่ยวชาญ พบว่า 1) รูปแบบที่ได้จากการวิจัยนี้ ต้องแสดง 

ความเป็นอัตลักษณ์ของการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 

ที่มีประสิทธิผล สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน อย่างแท้จริง 2) โรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัด 

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีบริบทที่ 

แตกต่างกัน ท้ังลักษณะภูมิประเทศ ค่านิยมวัฒนธรรม 

ประเพณี ดังน้ัน จึงมีค�าถามว่า รูปแบบการบริหารโรงเรียน 

มัธยมศึกษาที่มีประสิทธิผลที่ผู ้วิจัยศึกษาน้ี จะสามารถ 

ใช้ได้กับโรงเรียนทุกขนาดหรือไม่ 3) ควรปรับกระบวนการ  

กลยุทธ์ และแนวทางการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มี 

ประสทิธผิล ให้เหมาะสมกบับรบิทของโรงเรยีนแต่ละขนาด  

4) ควรปรับชื่อองค์ประกอบ “วัฒนธรรมองค์การ” เป็น  

“วัฒนธรรมโรงเรียน” 5) น่าจะเพ่ิมเติมเน้ือหาในส่วนของ 

เงื่อนไขในการน�าไปใช้ได้จริงในโรงเรียน และตัวบ่งช้ีแห่ง 

ความส�าเร็จ 6) รายละเอยีดของแต่ละองค์ประกอบ ควรระบ ุ

ให้ชัดเจนว่าส่วนใดเป็นที่ “ต้องท�า” หรือส่วนใดเป็นส่ิงที่  

“ควรท�า” เพื่อให้โรงเรียนสามารถจัดล�าดับความส�าคัญ 

ในการด�าเนินงานได้ตามความจ�าเป็น 7) โมเดลสุดท้าย  

จะต้องมอีงค์ประกอบย่อยให้ครบถ้วนตามเนือ้หาทีน่�าเสนอ 

ไว้ในตอนต้น 8) ควรมีการปรับส�านวนภาษาให้สอดคล้อง 

กับศัพท์ทางวิชาการที่ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานก�าหนด 9) ในการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 

ทีม่ปีระสทิธผิล ให้ส�าเรจ็อย่างมปีระสทิธภิาพอย่างแท้จรงินัน้  

ผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรต้องมีความรู้ ความเข้าใจ  

ความตระหนัก และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ 

ของตนเอง และผลการประเมินรูปแบบการบริหารโรงเรียน 

มัธยมศึกษาที่มีประสิทธิผล โดยการใช้แบบประเมิน โดย 

ภาพรวมโดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา 

ตามรายการ พบว่า รายการมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้าน 

ความเป็นประโยชน์ รองลงมา ได้แก่ ด้านความสอดคล้อง  

และด้านความเป็นไปได้ ตามล�าดบั ส่วนรายการทีม่ค่ีาเฉลีย่ 

ต�่าที่สุด คือ ด้านความเหมาะสม 

5. สรุปรูปแบบการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 

ที่มีประสิทธิผล 

จากผลการวจิยั พบว่า รปูแบบการบรหิารโรงเรยีน 

มัธยมศึกษาที่มีประสิทธิผล เป็นรูปแบบที่มีองค์ประกอบ 

หลัก 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านปัจจัยน�าเข้า ด้าน 

กระบวนการ และด้านผลผลิต และ 9 องค์ประกอบย่อย  

ดังนี้คือ 1) ด้านปัจจัยน�าเข้า ประกอบด้วย การน�าองค์การ  

การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ธรรมาภิบาล และวัฒนธรรม 

โรงเรียน 2) ด้านกระบวนการ ประกอบด้วย การวางแผน 

กลยุทธ์ การจัดการกระบวนการ การให้ความส�าคัญกับ 

นักเรียน ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และการจัดการ 

ความรู้ และ 3) ด้านผลผลิต ประกอบด้วย ผลลัพธ์การ 

ด�าเนินงานของโรงเรียนทั้งนี้ เพื่อเป็นการขยายผลการวิจัย 

ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถน�าผลการวิจัยไปใช้ให้ 

เกิดประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัย ดังนี้

5.1 รูปแบบการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 

ที่มีประสิทธิผล เป็นการบริหารเชิงระบบ และการบริหาร 

คุณภาพ ประกอบด้วย ปัจจัยน�าเข้า ที่มีองค์ประกอบย่อย  

คือ การน�าองค์การ การมุง่เน้นทรพัยากรบคุคล ธรรมาภบิาล  

และวัฒนธรรมโรงเรียน ด้านกระบวนการ ประกอบด้วย  

การวางแผนกลยุทธ์ การจัดการกระบวนการ การให้ความ 

ส�าคัญกับนักเรียน ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และ 

การจัดการความรู้ ส�าหรับปัจจัยด้านกระบวนการนั้นต้อง 

ด�าเนินการตามหลักการบริหารสถานศึกษาครบทั้ง 4 ด้าน  

คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร และด้าน 

การบริหารทั่วไป ส่วนด้านผลผลิต คือ ท�าให้ได้ผู้เรียน  

เก่ง ดี และมีความสุข ส่วนครูและบุคลากรทางการศึกษา 

มคีณุภาพและมาตรฐาน ชมุชนมจีติอาสาช่วยเหลอืโรงเรยีน  

อย่างไรกดี็ในด้านกระบวนการ โรงเรยีนจะต้องคิดแก้ปัญหา  

โดยใช้วิธีการคิดนอกกรอบ ตามสภาพแวดล้อมภายนอก 

ที่มีการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ

5.2 จากการประเมนิรปูแบบการบรหิารโรงเรยีน 

มธัยมศึกษาทีม่ปีระสิทธผิล พบว่า รปูแบบนีม้ปีระโยชน์มาก  

มีความสอดคล้อง และความเป็นไปได้ ส่วนความเหมาะสม  

จ�าเป็นจะต้องพิจารณาจากขนาดของโรงเรียน รวมท้ัง 

โรงเรียนจะต้องแสดงความเป็นอัตลักษณ์ในการบริหาร 

โรงเรียนให้ชัดเจนด้วย

5.3 จากผลการศึกษา ท�าให้เกิดแนวคิดว่า  
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รูปแบบการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีประสิทธิผล 

จะต้องมีกระบวนการขับเคลื่อนในการพัฒนาอย่างเป็น 

ระบบ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเกี่ยวกับระยะเวลาที่ก่อต้ัง 

โรงเรียน มีสมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครองนักเรียน มีความ 

ผูกพันและให้การสนับสนุนร่วมมือพัฒนาโรงเรียนอย่าง 

ต่อเนื่อง มีการปรับตัวเพื่อการแข่งขันให้เกิดการพัฒนา 

ที่ยั่งยืน ทั้งนี้ รูปแบบการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีมี 

ประสิทธิผล สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน แสดงได้ดังภาพ 2 ดังนี้

ภำพ 2 รูปแบบของการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีประสิทธิผล สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กำรอภิปรำยผล 

จากการวจิยั การพฒันารปูแบบการบรหิารโรงเรยีน 

มัธยมศึกษาท่ีมีประสิทธิผล สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน จะเห็นได้ว่าองค์ประกอบของรูปแบบ 

ที่น�าเสนอจะครอบคลุมองค์ประกอบหลักทั้ง 3 ด้าน ได้แก่  

ด้านปัจจัยน�าเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต  

และยังประกอบด้วย 9 องค์ประกอบย่อย คือ 1) ด้านปัจจัย 

น�าเข้า ประกอบด้วย การน�าองค์การ การมุ่งเน้นทรัพยากร 

บุคคล ธรรมาภิบาล และวัฒนธรรมโรงเรียน 2) ด้าน 

กระบวนการ ประกอบด้วย การวางแผนกลยทุธ์ การจดัการ 

กระบวนการ การให้ความส�าคัญกับนักเรียน ผู้ปกครอง 

และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และการจัดการความรู้ และ 3)  

ด้านผลผลิต ประกอบด้วย ผลลัพธ์การด�าเนินงานของ 

โรงเรียน รูปแบบการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ม ี

ประสิทธิผล สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น 

พื้นฐานนี้ ถือเป็นรูปแบบที่ดี มีความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะ  

และมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ยุคปฏิรูปการศึกษาใน 

ทศวรรษทีส่อง (พ.ศ. 2552-2561) และยงัมคีวามเหมาะสม 

กับสภาพบริบทของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสังกัด 

ส�านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ทัว่ทกุภมูภิาค  

นอกจากนี ้ยงัมคีวามสอดคล้องกบันโยบายปฏริปูการศกึษา 

ทัง้ในระดบัชาต ิระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา บรบิทของโรงเรียน  

และความสอดคล้องภายในของเนื้อหาในองค์ประกอบ 
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แต่ละด้านอีกด้วย และรูปแบบนี้ ยังสามารถน�าไปสู่การ 

ปฏิบัติได้จริง เพราะโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยทั่วไปจะม ี

ความพร้อมสูง ผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการ 

ศึกษามีความรู้ความสามารถและมีศักยภาพในการปฏิบัติ 

งานสงู โรงเรยีนมทีรพัยากรเพยีงพอทีจ่ะปฏบิตัใิห้ส�าเรจ็ได้  

นอกจากน้ียังมีกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องทัง้ภาครฐั 

และภาคเอกชน รวมทั้งเครือข่ายทางการศึกษา มีส่วนร่วม 

ในการบรหิารจดัการศกึษา อนัจะเป็นประโยชน์ในการพฒันา 

คุณภาพและมาตรฐานของโรงเรียนมัธยมศึกษา ให้มี 

ประสทิธภิาพ สามารถบรหิารจดัการศกึษาได้อย่างอสิระและ 

คล่องตัวในการตัดสินใจในการบริหารจัดการศึกษา โดยการ 

มส่ีวนร่วมแบบเป็นหุน้ส่วน (Partnership) ของผูท้ีม่ส่ีวนได้ 

ส่วนเสียในการจัดการศึกษาเพื่อให้โรงเรียนมีความเข้มแข็ง  

น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน และน่าเชื่อถือ ครูและบุคลากรเป็น 

มืออาชีพ เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็น 

มนุษย์ท่ีสมบูรณ์ เป็นคนดี มีปัญญา และสามารถด�ารงชีวิต 

อยู ่ในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับ 

แนวคิดการมอบรางวัลของ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  

(ตรีทศ เหล่าศรีหงส์ทอง, 2547) ที่ก�าหนดเกณฑ์รางวัล 

คุณภาพแห่งชาติ (TQA) ปี 2550โดยมีเกณฑ์การประเมิน 

ความเป็นเลิศของรางวัล TQA สอดคล้องกับงานวิจัยของ  

ศุภลักษณ์ เศษธะพานิช (2550) ที่พบว่า ระบบการบริหาร 

ทีมุ่ง่เน้นความเป็นเลศิของสถานศกึษาเอกชน ประกอบด้วย  

องค์ประกอบหลัก 9 องค์ประกอบ คือ 1) ภาวะผู้น�าของ 

ผูบ้รหิารสถานศกึษา 2) การมุง่เน้นนกัเรยีน ผูป้กครองและ 

ผู้เกี่ยวข้อง 3) การวางแผนกลยุทธ์ 4) โครงสร้างองค์การ  

5) การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 6) การบริหารงานวิชาการ  

7) การบรหิารการเงนิ 8) การบรหิารทัว่ไป และ 9) การจดัการ 

สารสนเทศและความรู ้สอดคล้องกบัแนวคดิการมอบรางวลั 

ของสถาบนัเพิม่ผลผลติแห่งชาต ิ(วรีพจน์ ลอืประสทิธสิกลุ,  

2545) ที่ก�าหนดเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)  

ปี 2550 ที่ก�าหนดการจัดการกระบวนการไว้ว่า เป็นการ 

ตรวจประเมินว่าองค์การมีวิธีการอย่างไรในการก�าหนด 

ความสามารถพิเศษและระบบงาน การออกแบบจัดการ 

และปรับปรุงกระบวนการที่ส�าคัญเพื่อน�าไปใช้ในระบบงาน 

ในการสร้างคุณค่าให้ลูกค้า และท�าให้องค์การประสบความ 

ส�าเร็จและยั่งยืน รวมถึงการเตรียมความพร้อมส�าหรับ 

ภาวะฉุกเฉิน เช่นเดียวกับแนวคิดของ วีระพล ไชยธีรัตน์  

(2548) และยงัสอดคล้องกบังานวจิยัของ ดเิรก วรรณเศยีร  

(2545) ที่ได้ก�าหนดองค์ประกอบของการพัฒนาแบบ 

จ�าลองแบบสมบูรณ์ในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

ส�าหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ�านวน 6 ส่วน คือ 1)  

ส่วนน�า 2) การวางแผน ประกอบด้วย การวางแผน 

กลยทุธ์ การวางแผนงบประมาณและค�านวณต้นทนุการผลติ  

และการจัดท�าแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติประจ�าปี 3)  

การจัดองค์การ 4) การน�า 5) การควบคุม และ 6) ระบบ 

สารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียน

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะจำกผลกำรวิจัย

1.1 ด้านรูปแบบ โรงเรียนควรจัดโครงสร้าง 

องค์กรให้มีความเหมาะสม มีการวางแผนกลยุทธ์ที่ 

สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ รวมทั้งการ 

คิดนอกกรอบ

1.2 ด้านกระบวนการ ผู้บริหารโรงเรียนควร 

ส่งเสริมให้ครูวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ด้วยการใช้เหตุผล 

และข้อมูลสารสนเทศประกอบ ควรคิดเชิงรุกและมีข้อมูล 

สารสนเทศที่เป็นผลย้อนกลับในการด�าเนินงาน และควร 

ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมในการ 

วางแผน และขับเคลื่อนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

อย่างแท้จริง

1.3 ด ้านผลผลิต โรงเรียนควรมีครูที่ม ี

ความเชี่ยวชาญที่สนับสนุนการเรียนรู ้ให ้แก่เพื่อนครู  

และส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควร 

สนับสนุนการน�ารูปแบบการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 

ที่มีประสิทธิผลไปใช้ โดยให้สอดคล้องกับบริบทและขนาด 

ของโรงเรียน
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2. ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรท�าการวิจัยเพื่อก�าหนดตัวชี้วัดการ 

บริหารโรงเรยีนมธัยมศกึษาทีม่ปีระสทิธผิล สงักดัส�านกังาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.2 ควรท�าการวิจัยข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อ 

พัฒนาการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระบบ
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บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดกระทรวง 

สาธารณสุขที่มีประสิทธิผล ประชากรเป็นวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มตัวอย่างวิทยาลัยพยาบาล 

ที่มีการบริหารงานที่มีประสิทธิผลตามเกณฑ์คะแนนสอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพ ปี 2550-2552 คือวิทยาลัยพยาบาล 

บรมราชชนนี, สวรรค์ประชารักษ์, สรรพสิทธิประสงค์, นครศรีธรรมราช  และนพรัตน์วชิระ  เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบ 

สัมภาษณ์ แบบสอบถาม และแบบสนทนากลุ่ม เก็บรวบรวมข้อมูล 3 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาจากเอกสาร สัมภาษณ์ 

ทีมผู้บริหารวิทยาลัย แบบสอบถามบุคลากรในวิทยาลัย ขั้นตอนที่ 2 สังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ์ และ 

แบบสอบถาม ร่างรูปแบบการบริหารวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีประสิทธิผล และขั้นตอนที่ 3  

น�ารูปแบบที่ร่างสนทนาผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความเหมาะสม และปรับปรุงรูปแบบตามข้อเสนอแนะ ผลการวิจัยพบว่า 

รปูแบบการบรหิารวทิยาลยัพยาบาลในสงักดักระทรวงสาธารณสขุทีม่ปีระสทิธผิล (1) ปัจจยัน�าเข้า ประกอบด้วย คุณลกัษณะ 

ผู้บริหาร นโยบายการด�าเนินงาน ทรัพยากรบุคคล และสภาพแวดล้อม (2) กระบวนการ ประกอบด้วย การมีส่วนร่วม 

วัฒนธรรมองค์การ การจูงใจบุคลากร และการติดตามประเมินผล และ (3) ผลผลิต คือคุณภาพบัณฑิต จรรยาบรรณ 

วิชาชีพ อาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ และการบริการวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินให้ความเห็นว่าองค์ประกอบมีความ 

เหมาะสมมากที่สุด ส่วนรูปแบบมีความเหมาะสมมากด้านสภาพแวดล้อม มีประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพ สอดคล้อง  

ครอบคลุมภารกิจ และมีแนวทางที่ชัดเจน 

ค�ำส�ำคัญ: รูปแบบ, การบริหารวิทยาลัย, ประสิทธิผล

1นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
*เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปีการศึกษา 2554

 อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร. รุจิร์ ภู่สาระ
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ควำมน�ำ

ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม และ 

ส่ิงแวดล้อมท�าให้เกดิโรคอบุตัใิหม่และอบุตัภิยัต่างๆ เพิม่ขึน้  

กระทรวงสาธารณสุขได้ตระหนักและก�าหนดกลยุทธ์การ 

ด�าเนินงานใหม่ๆ ในการป้องกัน ควบคุม เฝ้าระวัง ส่งเสริม  

และสนับสนุนสุขภาพประชาชนมาโดยตลอดและต่อเนื่อง  

โดยจัดตั้งสถานบริการสาธารณสุขกระจายครอบคลุมทั่ว 

ประเทศ พร้อมจดัตัง้สถาบนัพระบรมราชชนกเพ่ือท�าหน้าที่ 

ผลิตบุคลากรสาธารณสุข สนับสนุนการปฏิบัติงานของ 

กระทรวงสาธารณสุข โดยมีหน่วยงานสนับสนุนต้ังอยู่ใน 

กระทรวงสาธารณสุข และมีวิทยาลัยในสังกัดซึ่งกระจาย 

ครอบคลุมท่ัวประเทศท�าหน้าที่ผลิตและพัฒนาบุคลากร  

ประกอบด้วย วิทยาลัยพยาบาล 29แห่ง วิทยาลัยการ 

สาธารณสุข 7 แห่ง วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และ 

สาธารณสุข 1 แห่ง และวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข  

1 แห่ง (วิจิตร ศรีสะอ้าน, 2549, หน้า 2-3) วิทยาลัย 

การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1 แห่ง  

แก้วกัลยาสิกขาลัย 1 แห่ง (สถาบันพระบรมราชชนก,  

Abstract

The objective of this study is to develop an effective administrative model for nursing  

colleges under the jurisdiction of the Ministry of Public Health. To achieve this model development,  

a mixed-method research design utilizing both qualitative and quantitative approaches was conducted  

withina system theory and effective schooling framework. Interviews and questionnaires were taken  

from four nursing colleges. The research process was comprised of three stages: collecting primary  

data, analyzing data, developing the administrative model and adjusting it with the agreement of health  

executives. The proposed model indicates that inputs to an effective administrative model for nursing  

college include characteristics of college director, policy, human resources, and organizational  

environment. Effective process factors were participative working, organizational culture, and  

monitoring and evaluation. Lastly, output factors were graduate quality, professional ethics,  

professional staff, and interdisciplinary technical services.

Keywords : administrative development, effective administration

2552) ซึง่ด�าเนนิการมาโดยต่อเนือ่งมากกว่า 50 ปี (สถาบนั 

พระบรมราชชนก. 2550) 

วิทยาลัยพยาบาล จ�านวน 29 แห่ง ด�าเนินการ 

ผลิตพยาบาล ปีละมากกว่า 3,000 คน ประกอบด้วย (1)  

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ 4 ปี ผลิตปีละ 50-200 คนต่อ 

วิทยาลัย (2) หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ต่อเนื่อง 2 ปี (3)  

หลักสูตรประกาศนียบัตรเวชกิจฉุกเฉิน ด�าเนินการผลิต 

ในวิทยาลัยพยาบาลที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อป้องกัน 

และเฝ้าระวังอุบัติเหตุ (สถาบันพระบรมราชชนก, 2552) 

และการพัฒนาความรู้และทักษะทางด้านสาธารณสุข และ 

ทางการบริหารแก่บุคลากรและผู้บริหารสาธารณสุข ซึ่ง 

การด�าเนินงานมีการพัฒนาและปรับปรุงมาโดยต่อเนื่อง  

โดยในระหว่างปี พ.ศ. 2546-2551 สถาบนัพระบรมราชชนก 

เตรียมการบริหารสถาบันให้เป็นอิสระจากระบบราชการ  

มกีารพฒันาและปรบัปรงุการด�าเนนิงานในด้านต่างๆ ส่งผล 

ท�าให้บุคลากรในวิทยาลัยขาดความมั่นใจในสถานภาพของ 

ตนเองมกีารโยกย้าย หรอืขอไปช่วยราชการในหน่วยงานอืน่ 

จ�านวนมาก โดยเฉพาะข้าราชการทีม่คีณุวฒุริะดบัปรญิญาเอก  
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ท�าให้ปัจจุบันสัดส่วนอาจารย์: นักศึกษาอยู่ระหว่าง 8.55- 

14.41 (สถาบันพระบรมราชชนก, 2552) และอาจารย์ 

คุณวุฒิปริญญาเอก: ปริญญาโท: ปริญญาตรี คือ ร้อยละ  

8.37:85.48:5.79 (สถาบันพระบรมราชชนก, 2552) และ 

นโยบายเร่งรัดการผลิตพยาบาลภาคใต้ 3,000 คนในปี  

2549 ท�าให้สัดส่วนระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาอยู ่ใน 

ขั้นวิกฤต และ ปี 2551 พ.ร.บ.ข้าราชการ ปรับระบบ 

ข้าราชการเข้าสู่ระบบแท่ง ซึ่งขาดความชัดเจนในแนวทาง 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน ผลการวิเคราะห์องค์กรและ 

ผลการด�าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรม 

ราชชนก ปี 2549 (พรรณทิพา แก้วมาตย์และคณะ,  

2549, หน้า 115-174) ผลการประเมินคุณภาพภายใน 

สถาบันพระบรมราชชนกปี 2550-2552 (กลุ ่มพัฒนา 

การศกึษา สถาบันพระบรมราชชนก, 2553) พบว่าการบรหิาร  

ขาดเอกภาพเน่ืองจากผู้อ�านวยการวิทยาลัยมีการโยกย้าย 

ทุก 1-2 ปี ซึ่งพบ 1 ใน 3 ของจ�านวนวิทยาลัย ผลงานวิจัย 

และวิชาการยังมีจ�านวนน้อยในด้านปริมาณแลคุณภาพ  

คือ 2.84 :2.84: 2.54 (ปี2550:2551:2552) ผู้บริหาร 

ขาดทักษะการบริหารแบบมืออาชีพ บุคลากรขาดทักษะ 

การปฏิบัติงานเชิงรุกเนื่องจากจ�านวนบุคลากรน้อย และ 

ภาระงานสอนจ�านวนมาก ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ยังไม่สมบูรณ์ในการสนับสนุนการด�าเนินงานของผู้บริหาร 

และบุคลากร และผู ้ส�าเร็จการศึกษาสอบผ่านข้อสอบ 

มาตรฐานวิชาชีพต�่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน คือ ต�่ากว่าร้อยละ  

70 ในปีการศึกษา 2549-2552 ซึ่งแสดงว่าการด�าเนินงาน 

ขาดประสิทธิภาพ จากสภาพปัญหาดังกล่าวพบว่า ยังม ี

วทิยาลยัพยาบาลบางแห่งมผีลการปฏบิตังิานทีม่ปีระสทิธผิล  

ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการศึกษารูปแบบการบริหารวิทยาลัย 

พยาบาลที่มีประสิทธิผลเพ่ือน�าผลการวิจัยมาเป็นแนวทาง 

ในการพัฒนาวิทยาลัยพยาบาลอื่นๆ ให้มีประสิทธิผลต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

เพือ่การพัฒนารปูแบบการบรหิารวิทยาลยัพยาบาล 

ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีประสิทธิผล

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

Output

คุณภาพ

บัณฑิต

Input

1. คุณลักษณะ

ผู้บริหาร

2. นโยบายการ

ด�าเนินงาน

3. ทรัพยากร 

และ

เทคโนโลยี

4. สภาพ

แวดล้อม

4.1 

  บรรยากาศ

  องค์การ

4.2 แรง

  จูงใจ

Process

1. การจัด

โครงสร้าง

2. วัฒนธรรม

องค์การ

3. การสื่อสาร

ในองค์การ

4. การให้ความ

ส�าคัญกับ

บุคลากร

5. การจัด

กระบวนการ

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

ขอบเขตของกำรวิจัย

ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ

รูปแบบการบริหารวิทยาลัยพยาบาลในสังกัด 

กระทรวงสาธารณสุขที่มีประสิทธิผล ใช้ทฤษฎีเชิงระบบ 

ประกอบด้วย ปัจจัยน�าเข้า กระบวนการ และผลลิต  

ตามแนวคิดบูรณาการของ ฮอยและมิสเกล (Hoy &  

Miskel, 2005, p. 281) และลูเดนเบอก์และออนสไตน์  

(Lunenberg & Ornstein, 2004, pp. 411-412)

กลุ่มตัวอย่ำง

กลุ ่มตัวอย ่างเป ็นวิทยาลัยพยาบาลในสังกัด 

กระทรวงสาธารณสุขที่อยู่ในเกณฑ์ที่มีการบริหารจัดการ 

ได้อย่างมีประสิทธิผล ใน 4 ภูมิภาค จ�านวน 4 วิทยาลัย  

จากจ�านวนวิทยาลัยทั้งหมด 29 แห่ง 

ระยะเวลำในกำรด�ำเนินงำน ระหว่างปีการศึกษา  

2553-2554 
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วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ประชำกร วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดกระทรวง 

สาธารณสุข 

กลุ่มตัวอย่ำง วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดกระทรวง 

สาธารณสขุทีม่ผีลการด�าเนินงานทีมี่ประสทิธผิลโดยก�าหนด 

หน่วยวิเคราะห์เป็นวิทยาลัย ด�าเนินการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

ตามเกณฑ์ของประสิทธิผลใน 4 ภูมิภาค โดยก�าหนด 

ให้วิทยาลัยพยาบาลที่เป็นตัวแทนภาคเป็นวิทยาลัยที่มี 

ผลพัฒนาการของคะแนนสอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพของ 

นักศึกษาพยาบาลเพ่ิมข้ึนในรอบ3 ปี (2550-2552) เลือก 

โดยเจาะจง ภาคเหนือ วิทยาลัยพยาบาล นครสวรรค์  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยพยาบาลสรรพสิทธิ- 

ประสงค์ ภาคกลาง วิทยาลัยพยาบาล นพรัตน์วชิระ และ 

ภาคใต้ วิทยาลัยพยาบาล นครศรีธรรมราช

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ประกอบด้วย

แบบสัมภาษณ์ เป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง 

ใช้สัมภาษณ์ทีมผู้บริหารของวิทยาลัย สร้างขึ้นตามกรอบ 

แนวคิดทฤษฎีระบบ ด้านปัจจัยน�าเข้า และกระบวนการ 

ด�าเนินงาน และผลผลิตของวิทยาลัย โดยก�าหนดประเด็น 

การสัมภาษณ์จ�าแนกเป็นประสิทธิผลด้านคุณภาพบัณฑิต 

การวจิยั การบรกิารวิชาการ และการท�านุบ�ารงุศลิปวฒันธรรม

แบบสอบถาม เป็นการสอบถามความคิดเห็น 

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในวิทยาลัยพยาบาล โดยใช้สอบถาม 

บุคลากรที่ปฏิบัติงานในวิทยาลัย สร้างขึ้นโดยน�าผลจากผล 

การสังเคราะห์การสัมภาษณ์ทีมผู้บริหาร ก�าหนดประเด็น 

ข้อค�าถามในด้านปัจจัยน�าเข้า และกระบวนการด�าเนินงาน 

ที่มีผลต่อประสิทธิผลวิทยาลัย ดังนี้

ตำรำง 1 

จ�ำแนกตำมประเด็นข้อค�ำถำม

ประเด็นค�ำถำม รำยละเอียดประเด็น
จ�ำนวน

ข้อ
ปัจจัยน�ำเข้ำ

1. คุณลักษณะ

ผู้บริหาร

คุณลักษณะด้านความรู้ 

และทักษะการท�างาน

7

2. นโยบายการ

ด�าเนินงาน

วิสัยทัศน์ นโยบาย และ

แผนการด�าเนินงาน

12

3. ทรัพยากรและ

เทคโนโลยี

การก�าหนดหลักเกณฑ์

การจัดหา และการใช้

19

4. สภาพแวดล้อม 

4.1 บรรยากาศ

    องค์การ

สภาพแวดล้อมการท�างาน 14

4.2 แรงจูงใจ

    ในการท�างาน

การกระตุ้นจูงใจบุคคลากร 8

กระบวนกำรด�ำเนิน

งำน

1. การจัดโครงสร้าง

องค์การ

การแสดงขอบ เขตการ

ท�างาน

6

2. วัฒนธรรมองค์การ ความรู้ ความเข้าใจร่วมกัน

ในองค์การ

7

3. การส่ือสารใน

องค์การ

การสื่ อสาร ติดต ่อกันใน

องค์การ

5

4. การให้ความส�าคัญ

กับบุคลากร

การเสริมสร้างบรรยากาศ

ท่ีดีแก่บุคคลในการท�างาน

13

5. การจัดกระบวนการ การจัดระบบ กระบวนการ 

และขั้นตอนการท�างาน

10

รวม
101 

ข้อ

กำรตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมือ 

แบบสัมภาษณ์ ตรวจสอบความถูกต้อง ความ 

ครอบคลุมเนื้อหาและประเด็นการศึกษา ภาษา โดยอาจารย ์

ทีป่รกึษาและทดลองใช้สมัภาษณ์กบัทมีผูบ้รหิารในวทิยาลยั 

พยาบาลบรมราชชนนรีาชบรุ ีน�าผลการทดลองใช้มาวเิคราะห์ 

และปรับปรุงก่อนน�าไปใช้กับทีมบริหารวิทยาลัยซึ่งเป็น 

กลุ่มตัวอย่าง
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แบบสอบถาม ตรวจสอบความเทีย่งตรงด้านเนือ้หา 

ด้านพฤติกรรมการปฏิบัติงาน โดยผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน  

6 ท่าน ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง 0.91 และตรวจสอบ 

ความเชื่อมั่น ด้วยวิธีการของครอนบาค โดยใช้สัมประสิทธิ ์

แอลฟา (Cronbach Alpha Coefficient) มค่ีาความเชือ่มัน่ 

ระหว่าง 0.954-0.963

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล มี 3 ขั้นตอน ดังนี้

ข้ันตอนท่ี 1 ข้อมลูการสมัภาษณ์และแบบสอบถาม

1.1 ข้อมูลการสัมภาษณ์ ด�าเนินการสัมภาษณ์ 

ตามประเด็นข้อค�าถามทีละประเด็น โดยใช้เทปบันทึกเสียง  

พร้อมกบัสงัเกตสภาพแวดล้อมของวทิยาลยั และพฤตกิรรม 

ขณะตอบค�าถามน�าข้อมูล น�าผลการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ 

ความสอดคล้องของประเดน็ค�าตอบทลีะประเดน็ของแต่ละ 

วิทยาลัยและสรุปประเด็นค�าตอบจ�าแนกเป็นปัจจัยน�าเข้า 

และกระบวนการด�าเนินงาน และผลลัพธ์ 

1.2 ข้อมูลแบบสอบถาม ส่งแบบสอบถามให้ 

ผู้ประสานงานวิทยาลัยที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย เก็บรวบรวม 

ข้อมูล และตรวจสอบความสมบูรณ์ในการตอบแบบ 

สอบถามได้ จ�านวน 191 ฉบับ วิเคราะห์และสรุปประเด็น 

ด้วยค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

1.3 สังเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์และแบบ 

สอบถาม จ�าแนกตามปัจจัยน�าเข้า กระบวนการด�าเนินงาน  

และผลลัพธ์

ขั้นตอนที่ 2 สังเคราะห์เอกสารจากแนวคิดทฤษฎ ี

ผลการสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม ร่างรูปแบบการ 

บริหารวิทยาลัยพยาบาลที่มีประสิทธิผลตามกรอบแนวคิด 

ทฤษฎีระบบ

ขัน้ตอนที ่3 น�ารปูแบบการบรหิารวทิยาลยัทีร่่างไป 

สนทนากลุม่ย่อยผูท้รงคุณวฒุเิพือ่ตรวจสอบความเหมาะสม  

และปรับปรุงรูปแบบตามข้อเสนอแนะ

ผลกำรวิจัย

รูปแบบการบริหารวิทยาลัยพยาบาลในสังกัด 

กระทรวงสาธารณสุขที่มีประสิทธิผล ดังนี้

ภำพ 2 รูปแบบการบริหารวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดที่มีประสิทธิผล
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รูปแบบการบริหารวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดที่ม ี

ประสิทธิผล ตามทฤษฎีระบบ รูปแบบการบริหารวิทยาลัย 

พยาบาลท่ีมีประสทิธผิล ม ี3 องค์ประกอบ คอื (1) ด้านปัจจยั 

น�าเข้า มีองค์ประกอบย่อยได้แก่ คุณลักษณะผู้บริหาร  

นโยบายการด�าเนนิงาน ทรพัยากรบคุคล และสภาพแวดล้อม  

(2) ด้านกระบวนการ มีองค์ประกอบย่อยได้แก่ การมี 

ส่วนร่วม วัฒนธรรมองค์การ การจูงใจบุคลากร และการ 

ตดิตามประเมนิผล และ3) ด้านผลผลติมอีงค์ประกอบย่อย 

คอื คณุภาพบณัฑติ จรรยาบรรณวชิาชพี อาจารย์และบคุลากร 

มืออาชีพ การบริหารวิชาการ

การประเมินความเหมาะสมของรปูแบบการบรหิาร 

วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดที่มีประสิทธิผล ประเมินโดย 

ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นอดีตผู ้อ�านวยการวิทยาลัยพยาบาล 

ผู ้อ�านวยการวิทยาลัยพยาบาล อาจารย์ผู ้ปฏิบัติงานใน 

วิทยาลัยพยาบาล และผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาใน 

กระทรวงสาธารณสุข จ�านวน 16 ท่าน ใช้การประเมิน 

โดยการสนทนากลุ่มย่อย ในการตรวจสอบความเหมาะสม 

ของรูปแบบท่ีสร้างขึ้น ซึ่งผู ้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็นว่า 

องค์ประกอบในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก 

ท่ีสุด โดยปัจจัยด้านกระบวนการมีความเหมาะสมใน 

ระดับมากที่สุดในทุกองค์ประกอบย่อยคือ การมีส่วนร่วม 

วัฒนธรรมองค์การ แรงจูงใจบุคลากร และการติดตาม 

ประเมินผล ส่วนปัจจัยน�าเข้ามีความเหมาะสมในระดับมาก 

ที่สุด 2 องค์ประกอบย่อยคือ ทรัพยากรบุคคล และ 

สภาพแวดล้อม และผลผลิตมีความเหมาะสมในระดับมาก 

ส่วนด้านความเหมาะสมของรูปแบบผู้ทรงคุณวุฒิให้ความ 

เห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก ในทุกประเด็น ได้แก ่

มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของวิทยาลัย เหมาะสม 

กับการน�าไปใช้ในสถานการณ์ปัจจุบัน ถูกต้องตามหลักการ 

บริหาร มีประโยชน์ในการน�าไปใช้พัฒนาคุณภาพวิทยาลัย 

สอดคล้องและครอบคลุมภารกิจวิทยาลัย และมีแนวทาง 

การด�าเนินงานที่ชัดเจน 

กำรอภิปรำยผล

การบริหารองค์การปัจจุบันได้รับผลกระทบจาก 

สังคมและส่ิงแวดล้อม และการด�าเนินงานต้องตอบสนอง 

ความต้องการของผูร้บับรกิาร และผูเ้กีย่วข้อง ขณะเดยีวกนั 

ด�าเนินงานองค์การต้องมีประสิทธิผล ซ่ึงต้องยืดหยุ่นตาม 

การเปลี่ยนแปลงของสังคม สิ่งแวดล้อม ความต้องการ 

ของผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง ดังนั้น รูปแบบการบริหาร 

องค์การที่มีประสิทธิผลจึงต้องมีความยืดหยุ่น เพื่อสนอง 

ความต้องการของผู้เกี่ยวข้องได้ตรงประเด็นการบริหารจึง 

ต้องให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการด�าเนินงาน โดยร่วมรับ 

ทราบปัญหา ร่วมก�าหนดเป้าหมาย ร่วมด�าเนินการ ร่วม 

ติดตามประเมินผล และร่วมแก้ไขปัญหา ซึ่งจะท�าให้เกิด 

แรงจูงใจในการร่วมกันท�างาน และการท�างานได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลองค์การ ดังเช่นรูปแบบ 

การบริหารวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

ที่มีประสิทธิผล ที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องใน 

ทุกระดับ ซึ่งจะส่งผลต่อการน�าไปใช้ในการด�าเนินงานได้ 

อย่างมีประสิทธิผล โดยแต่ละองค์ประกอบเป็นปัจจัย 

ส�าคัญการด�าเนินงาน ดังนี้

1. ผู้น�าองค์การ หรือผู้บริหารองค์การเป็นผู้ท่ีมี 

อิทธิพลต่อคนท�างานในองค์การ เป็นผู้ก�าหนดแนวทาง 

การด�าเนินงานของวิทยาลัยและเพื่อการด�าเนินงานมี 

ประสิทธิผลองค์การผู้บริหารจะต้องมีทักษะในการเป็นผู้น�า 

ที่มีความมุ่งมั่นในพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ กระตือรือร้น 

ติดตามผลการด�าเนนิงานอย่างต่อเนือ่ง และเอาใจใส่ตดิตาม 

ประเมินผลคุณภาพตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยประสาน 

ความร่วมมือในการด�าเนินงานกับหน่วยงานภายในและ 

ภายนอกวิทยาลัย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องปัจจัย 

บางประการที่ส่งผลต่อการจัดการคุณภาพโดยรวมของ 

ผูบ้รหิารโรงเรยีนมธัยมศึกษาสงักดัส�านกังานคณะกรรมการ 

การศึกษาขัน้พืน้ฐานในเขตพืน้ทีก่ารศึกษากรงุเทพมหานคร  

ทีพ่บว่า การจดัการคณุภาพของผูบ้รหิารโรงเรยีนเป็นปัจจยั 

ที่ส่งผลต่อการจัดการคุณภาพโรงเรียน ในด้านลักษณะ 

และพฤติกรรมผู้บริหารในการบริหารเวลาโดยมีผลทางตรง 

และทางอ้อมต่อการจัดการคุณภาพ คุณลักษณะและ 
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พฤติกรรมผู้บริหารที่มุ ่งคุณภาพจะส่งผลทางตรงต่อการ 

จัดการคุณภาพโดยรวมของผู้บริหารโรงเรียน ผู้บริหาร 

ที่มุ ่งมั่นท�างานมีความสัมพันธ์กับบุคลากรภายในและ 

ภายนอกองค์การ และเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลงเป็นปัจจัย 

ที่ส่งผลต่อคุณลักษณะและพฤติกรรมของผู้บริหารที่มุ ่ง 

คุณภาพ (สมชาย เทพแสง, 2548) พบว่า คุณลักษณะ 

ผู้น�าของผู้บริหาร พฤติกรรม

การบริหารของผู้บริหาร แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของ 

ผูบ้รหิาร รวมปัจจยัอืน่ๆ สามารถท�านายประสทิธผิลองค์การ 

ของมหาวิทยาลัยบูรพาได้ มีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผล 

ของมหาวทิยาลยับรูพา โดยแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิข์องผูบ้รหิาร 

มีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อประสิทธิผลของมหาวิทยาลัย 

บูรพาท่ีส่งผ่านพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารในด้าน 

คณุลักษณะ ท่ีมีอิทธพิลต่อแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิข์องผูบ้รหิาร  

และพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารโดยพฤติกรรมการ 

บริหารของผู ้บริหารมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความ 

พึงพอใจในงานของบุคลากร และบรรยากาศองค์การ และ 

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของผู้บริหารมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวก 

ต่อพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหาร (ธนวิน ทองแพง,  

2549) งานวิจัยเรื่องปัจจัยทางการบริหารที่มีอิทธิพลต่อ 

ประสิทธิผลโรงเรียนต่อการพัฒนาและการตรวจสอบความ 

ตรงของตัวแบบ พบว่าภาวะผู้น�าทางวิชาการเป็นปัจจัย 

ที่มีอิทธิพลโดยตรง และมีอิทธิพลโดยอ้อมในการส่งผ่าน 

การจัดกระบวนการเรียนรู้กับบรรยากาศของโรงเรียน และ 

ภาวะผู้น�าทางวิชาการมีอิทธิพลรวมที่ส่งผลต่อประสิทธิผล 

โรงเรียน (สัมฤทธิ์ กางเพ็ง, 2551) ดังนั้น จะเห็นได้ว่า 

การด�าเนินงานของวิทยาลัยพยาบาลให้มีประสิทธิผลตาม 

พันธกิจวิทยาลัย ผู้น�าวิทยาลัยจึงมีความส�าคัญที่ต้องมี 

คุณลักษณะผู้บริหารจึงจะท�าให้การด�าเนินงานตามพันธกิจ 

ของวิทยาลัยมีประสิทธิผล  

2. นโยบายการด�าเนินงาน เป็นแผนกิจกรรมการ 

ด�าเนินงานด้านวิธีการ เครื่องมือ ผู้รับบริการ และวิธีการ 

บรรลุเป้าหมาย เวลา และสถานที่ ซึ่งเป็นเครื่องมือใน 

การปฏิบัติงานของผู้บริหาร ในการสั่งการ การประสาน 

การด�าเนินกจิกรรมและกระบวนการต่างๆ และการควบคมุ 

ก�ากบัการด�าเนนิงานเพือ่ให้การด�าเนนิงานบรรลเุป้าหมายม ี

ประสิทธผิลสอดคล้องกบับทบาทหน้าที ่และภารกจิองค์การ 

ซึ่งแสดงว่านโยบายการด�าเนินงานเป็นปัจจัยส�าคัญที่ส่งผล 

ต่อประสิทธผิลองค์การ โดยการใช้ข้อมลูสารสนเทศทีผ่่านมา 

ก�าหนดวสิยัทศัน์และพนัธกจิ นโยบายและแผนยทุธศาสตร์ 

วิทยาลัยที่มุ่งเน้นคุณภาพบัณฑิต การเรียนการสอน และ 

การติดตามประเมินผล พร้อมมีการปรับปรุงการด�าเนินงาน 

อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลของ 

องค์การตามกรอบแนวคดิของความเป็นเลศิด้านพฤตกิรรม 

การบริการสุขภาพในโรงพยาบาลของรัฐ เขต 6 ที่พบว่า  

การวางแผนเชิงกลยุทธ์ มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับ 

แนวคิดลักษณะการด�าเนินงานที่ดีในการบริการสุขภาพ 

เชิงระบบของเฮิร์้ท (รงัสรรค์ โฉมยา, 2546) พบว่า รูปแบบ 

มี 4 ด้าน คือการเงิน ลูกค้ากระบวนการภายใน และการ 

เรียนรู้และการพัฒนา โดยการบริหารเชิงกลยุทธ์ เป็น 

ตวัแปรหนึง่ทีม่อีทิธพิลต่อประสทิธผิลองค์การของวทิยาลยั 

ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (รุจา รอดเข็ม, 2547)  

พบว่า วางแผนกลยุทธ์ เป็นปัจจัยเอื้อที่ก่อให้เกิดวิธีปฏิบัต ิ

ที่ดีที่สุด (กรกนก ลัธธนันท์, 2548) พบว่า อิทธิพลที่ส่งผล 

ต่อประสิทธิผลการด�าเนินงานการพัฒนาระบบและส่งเสริม 

ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของส�านักงานเขตพื้นท่ี 

การศึกษา พบว่าปัจจัยด้านนโยบายและการปฏิบัติงาน  

เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลทางอ้อมด้านบวก (จีรนันท์  

อารีรอบ, 2549) พบว่าการก�าหนดเป้าหมายองค์การเป็น 

ปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสวนสุนันทา (บัณฑิตผังนิรันดร์, 2550)

3. ทรัพยากรบุคคล เป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดใน 

องค์การเพราะเป็นผู้ใช้ทรัพยากรอ่ืนๆ ในการด�าเนินงาน 

โดยเป็นความรู้และทักษะการท�างานของบุคลากร ปัจจุบัน 

หน่วยงานให้ความส�าคัญกับเทคโนโลยีมากกว่าทรัพยากร 

บุคคล เนื่องจากมีทรัพยากรบุคคลจ�านวนมากที่สามารถ 

เลือกใช้ได้ ซึ่งแสดงว่าองค์การให้ความส�าคัญกับความรู้ 

ที่ใช้ในองค์การ โดยละเลยประสบการณ์หรือทักษะที่ต้อง 

ใช้เวลานานจึงจะเกิดขึ้น ส่งผลให้หน่วยงานราชการโดย 

เฉพาะวิทยาลัยพยาบาลมีการสูญเสียบุคลากรที่มีทักษะสูง 
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ปีละจ�านวนมาก ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิผลการด�าเนิน 

งานของวิทยาลัยพยาบาลในอนาคต 

การด�าเนินงานให้มีประสิทธิผลทรัพยากรบุคคล 

ต้องมคีวามรู้ และทกัษะตรงตามสาขาทีจ่ดัการเรยีนการสอน 

โดยการจัดสรรทรัพยากรมีสอดคล้องกับพันธกิจ มีความ 

ยุติธรรม พร้อมมีการติดตามผลการใช้ทรัพยากร และน�า 

ผลมาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง  

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารวิชาการของ 

สาขาวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันราชภัฏ พบว่า 

ปัจจัยระดับห้องเรียน ต�าแหน่งทางวิชาการของอาจารย ์

มีอิทธิพลทางตรงต่อค่าเฉลี่ยของคะแนนเฉลี่ยสะสมของ 

นักศึกษารายห้องเรียน วุฒิการศึกษาและแรงจูงใจในการ 

ท�างานของอาจารย์มีอิทธิพลทางตรงต่อค่าเฉลี่ยความ 

พึงพอใจในการท�างานรายห้องเรียน อายุและบรรยากาศ 

การเรียนการสอนมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านแรงจูงใจของ 

อาจารย์ในการท�างานไปยังค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการ 

ท�างานของอาจารย์รายห้องเรยีน (พมิพ์อร สดเอีย่ม, 2547)  

พบว่า การพัฒนาตนเองของบุคลากรเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผล 

ต่อประสิทธิผลการด�าเนินงานพัฒนาและส่งเสริมระบบ 

ประกันคุณภาพการศึกษาของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

(จีรนันท์ อารีรอบ, 2549) และวิจัยเรื่อง การสังเคราะห์ 

ตัวบ่งชี้ความส�าเร็จในการด�าเนินงานประกันคุณภาพของ 

วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวง 

สาธารณสุข พบว่า ความส�าเร็จของการด�าเนินงานประกัน 

คุณภาพของวิทยาลัยพยาบาล การพัฒนาบุคลากร ความ 

พึงพอใจ และการมีส่วนร่วม เป็นองค์ประกอบในการ 

ด�าเนินงานประกันคุณภาพ (สุมมา โสตถิผลอนันต์, 2549)

4. สภาพแวดล้อมในการท�างาน เป็นบรรยากาศ 

การด�าเนนิงานในด้านการรบัรูเ้กีย่วกบันโยบาย กฎ ระเบยีบ 

การปฏิบัติงานขององค์การที่ใช้ปฏิบัติร่วมกัน ส่งผลต่อ 

ความรู้สึกพึงพอใจในการท�างาน และประสิทธิผลองค์การ  

โดยสภาพแวดล้อมในการท�างานเป็นปัจจัยส�าคัญที่ส่งผล 

ต่อประสิทธิผลองค์การ

การด�าเนินงานให้มีประสิทธิผล การด�าเนินงาน 

เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร โดยให้บุคลากรมีส่วนร่วม 

ในการจัดการเรียนการสอน ร่วมก�าหนดตัวช้ีวัด และ 

การติดตามประเมินผลและใช้การบริหารที่ยืดหยุ่น ซึ่ง 

สอดคล้องกบั งานวจิยัเรือ่งปัจจยัทีม่อิีทธพิลต่อประสทิธผิล 

การบริหารวิชาการของสาขาวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาของ 

สถาบันราชภัฎ พบว่า บรรยากาศการเรียนการสอนมี

อิทธิพลทางอ้อมผ่านแรงจูงใจอาจารย์ในการท�างาน  

(พิมพ์อร สดเอี่ยม, 2547) งานวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบ 

การประเมินประสิทธิผลองค์การของวิทยาลัยในสังกัด

กระทรวงสาธารณสุข พบว่า บรรยากาศองค์การเป็นปัจจัย 

หนึ่งที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลองค์การ (รุจา รอดเข็ม,  

2547) พบว่า บรรยากาศการท�างานในองค์การ และสภาพ 

แวดล้อม มีอิทธิพลทางอ้อมด้านบวก (จีรนันท์ อารีรอบ, 

2549) พบว่า บรรยากาศองค์การเป็นปัจจัยหนึ่งที่สามารถ 

ท�านายประสิทธิผลองค์การของมหาวิทยาลัยบูรพา และ 

มีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยบูรพา  

(ธนวิน ทองแพง, 2549) พบว่า บรรยากาศโรงเรียนเป็น 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวก (ถาวร เส้งเอียด, 2550)  

พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสภาพแวดล้อมการท�างานคือ  

กระบวนการติดต่อสือ่สาร ภาวะผูน้�า และโครงสร้างองค์การ  

โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงานของบุคลากร  

คือแรงจูงใจในการท�างาน โครงสร้างองค์การ ภาวะผู้น�า 

องค์การ และวัฒนธรรมองค์การ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ 

ความผูกพันต่อองค์การ คือ แรงจูงใจในการท�างาน ความ 

พงึพอใจในงาน โครงสร้างองค์การ ภาวะผูน้�า และวฒันธรรม 

องค์การ (บัณฑิต ผังนิรันดร์, 2550) งานวิจัยเรื่องปัจจัย 

ทางการบริหารที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลโรงเรียน: การ 

พัฒนาและการตรวจสอบความตรงของตัวแบบ พบว่า  

บรรยากาศของโรงเรียนเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลโดยตรง และ 

โดยอ้อม และอิทธิพลต่อประสิทธิผลโรงเรียน(สัมฤทธิ์  

กางเพ็ง, 2551)

5. การมีส่วนร่วม เป็นการด�าเนินงานที่เป็นความ 

ร่วมมือของผู้บริหารและบุคลากรทุกคนในองค์การ ซึ่ง 

ประสิทธิผลจะเกิดขึ้นเมื่อทุกคนร่วมกันด�าเนินงานตาม 

บทบาทและภารกิจ โดยร่วมรับรู้ ร่วมด�าเนินงาน จะท�าให ้

มีความรู้สึกต้องรับผิดชอบผลงานของตนเองที่ร่วมด�าเนิน 
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การซึ่งจะมุ่งมั่นท�างานให้ส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ ส่งผล 

ต่อความภาคภูมิใจในงาน และสัมพันธภาพที่ดีกับทีมงาน 

ที่ร่วมด�าเนินการ และประสิทธิผลองค์การ ดังนั้น การมี 

ส่วนร่วมจะเกิดขึ้นในองค์การเมื่อบุคลากรทุกระดับร่วม 

รับทราบปัญหาขององค์การ ร่วมวางแผนแก้ไข ร่วมด�าเนิน 

การและร่วมติดตามประเมินผล เพราะบุคลากรทุกคนใน 

องค์การมีความรู้ และทักษะในงานและความรู้และทักษะ 

อ่ืนๆ ท่ีไม่เกี่ยวข้องกับงาน  ซึ่งการท�างานแบบมีส่วนร่วม 

เป็นการเปิดโอกาสในการแสดงความสามารถด้านความรู ้

ในทักษะในงาน และความรู้อื่นๆ ได้อย่างเต็มที่จะส่งผล 

ต่อประสิทธิผลองค์การ

การด�าเนินงานให้มีประสิทธิผลต้องให้บุคลากร 

ร่วมในการด�าเนินงาน และการตัดสินใจในการก�าหนด 

เป้าหมายและแผนการด�าเนินงาน ร่วมพัฒนามาตรฐาน 

การด�าเนินงาน และร่วมจัดท�าคู่มือ แนวทาง และแผนการ 

ด�าเนินงาน ร่วมด�าเนินการ ร่วมติดตามประเมินผล และ 

ปรับปรุงการด�าเนินงาน โดยการด�าเนินงานในวิทยาลัย 

ใช้รูปแบบคณะกรรมการที่มาจากบุคลากรที่หลากหลาย 

6. วัฒนธรรมองค์การ เป็นความรู้ ความเชื่อที่ 

ปฏิบัติร่วมกันของสมาชิกในองค์การ เป็นค่านิยมร่วมใน 

องค์การ ที่แสดงว่าการปฏิบัติในองค์การว่าให้ความสนใจ 

ในประเด็นใด เช่น การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ การสนใจ 

รายละเอียดของงาน การมุ่งผลลัพธ์ของงาน การท�างาน 

เชิงรุก เน้นการท�างานเป็นทีม การให้ความส�าคัญกับคน 

ซ่ึงวัฒนธรรมองค์การส่งผลต่อพฤติกรรมการด�าเนินงาน 

ของบุคลากรในองค์การ และประสิทธิผลองค์การ 

ประสิทธิผลองค์การจะเกิดจากการด�าเนินงานที่ 

เน้นการบรรลุผลตามพันธกิจ โดยการปฏิบัติงานยึดถือ 

กฎระเบียบประเพณีในการปฏิบัติ และการท�างานเน้นการ 

กระจายอ�านาจให้บุคลากรมีส่วนร่วม ซ่ึงสอดคล้องกับงาน 

วิจัยเรื่องวัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิผลของวิทยาลัย 

ชุมชนและสถาบันทางเทคนิคในรัฐเทนเนสซี อเมริกา 

พบว่า วัฒนธรรมแบบเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลต่อความ 

พงึพอใจในการจ้างงานของผู้บรหิารและอาจารย์ การพฒันา 

คุณภาพอาจารย์ โดยวัฒนธรรมแบบครอบครัวมีอิทธิพล 

ต่อการพัฒนาวิชาการ และบุคลิกภาพของผู้เรียน ความ 

พึงพอใจในค่าจ้างของอาจารย์และผู้บริหาร การท�างานกับ 

ชุมชน การได้มาซึ่งทรัพยากร สุขภาพองค์การ และความ 

พึงพอใจทางการศึกษาของผู้เรียน โดยวัฒนธรรมแบบ 

ราชการมอีทิธพิลต่อสขุภาพองค์การ การพฒันาทางวชิาการ 

ของผู้เรียน ความพึงพอใจในการจ้างงานของผู้บริหาร 

และอาจารย์ และความสามารถในการได้มาซึ่งทรัพยากร  

(Anderson, 2000) งานวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการ 

ประเมนิประสทิธผิลองค์การของวทิยาลยัในสงักดักระทรวง 

สาธารณสุข พบว่า วัฒนธรรมองค์การ เป็นปัจจัยหนึ่งที่ม ี

อิทธิพลต่อประสิทธิผลองค์การ (รุจา รอดเข็ม, 2547)

7. การจูงใจบุคลากร เป็นการกระตุ้นโน้มน้าว 

ให้บุคลากรท�างานเพื่อความส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ 

องค์การ โดยเป็นการกระตุ้นในรูปของงานที่ท้าทาย หรือ 

รางวัล การยกย่อง หรือความก้าวหน้า ซึ่งจะส่งผลต่อ 

พฤติกรรมการท�างานของบุคลากร และขวัญก�าลังใจในการ 

ท�างาน และประสิทธิผลองค์การ

ดังนั้นการด�าเนินงานเพื่อให้มีประสิทธิผลวิทยาลัย 

พยาบาล ใช้การกระตุ้นจงูใจบคุลากร โดยสนบัสนนุบคุลากร 

พัฒนาความรู ้และทักษะในการท�างาน ผู ้บริหารรับฟัง 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการท�างานจากบุคลากร   

กระตุ้นจูงใจการด�าเนินงานใหม่ๆ และก�าหนดค่าตอบแทน 

ที่เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ โดยให ้

อิสระในการด�าเนินงานกับหน่วยงานภายนอก พร้อมม ี

การแจ้งข้อมูลข่าวสารให้บุคลากรทราบอย่างต่อเนื่อง 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ที่ศึกษาวัฒนธรรมองค์การกับ 

ประสิทธิผลของวิทยาลัยชุมชน และสถาบันทางเทคนิคใน 

รัฐเทนเนสซี อเมริกา พบว่า วัฒนธรรมแบบเปลี่ยนแปลง 

พัฒนา มีอิทธิพลต่อ ความพึงพอใจในการจ้างงานของ 

ผู ้บริหารและอาจารย์ โดยวัฒนธรรมแบบครอบครัวมี

อิทธิพลต่อ ความพึงพอใจในค่าจ้างของอาจารย์และ 

ผูบ้รหิาร ระบบการท�างานแบบเปิดในการสมัพนัธ์กบัชมุชน 

วัฒนธรรมแบบราชการมีอิทธิพลต่อ ความพึงพอใจใน 

การจ้างงานของผู้บริหารและอาจารย์ (Anderson, 2000) 

วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหาร 
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วิชาการของสาขาวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบัน 

ราชภัฏ พบว่า แรงจูงใจในการเรียนมีอิทธิพลทางอ้อม 

ผ่านพฤติกรรมการเรียนและการใช้เวลาในการเรียนไป 

ยังคะแนนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษารายบุคคล โดยปัจจัย 

ระดับนักศึกษาในทุกประเด็นมีอิทธิพลทั้งทางตรงและ 

ทางอ้อมต่อความสามารถในการแก้ปัญหาของนักศึกษา 

รายบุคคล แรงจูงใจในการท�างานของอาจารย์มีอิทธิพลทาง 

ตรงต่อค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการท�างานรายห้องเรียน 

อายุและบรรยากาศการเรียนการสอนมีอิทธิพลทางอ้อม 

ผ่านแรงจูงใจของอาจารย์ในการท�างานไปยังค่าเฉลี่ยความ 

พึงพอใจในการท�างานของอาจารย์รายห้องเรียน (พิมพ์อร  

สดเอี่ยม, 2547) วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการประเมิน 

ประสิทธิผลองค ์การของวิทยาลัยในสังกัดกระทรวง 

สาธารณสุข ที่พบว่าปัจจัยมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลองค์การ 

ของวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข คือความผูกพัน 

ต่อองค์การและการจูงใจ (รุจา รอดเข็ม, 2547) วิจัยเรื่อง  

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยบูรพา  

พบว่า ความพึงพอใจในงานของบุคลากร สามารถท�านาย 

ประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยบูรพา และมีอิทธิพลโดยตรง 

เชงิบวกต่อประสทิธผิลของมหาวทิยาลยับรูพา ซึง่คณุลกัษณะ 

ผู้น�าของผู้บริหารมีอิทธิพลทางอ้อมเชิงลบต่อประสิทธิผล 

ของมหาวิทยาลัยบูรพา โดยส่งผ่านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  

พึงพอใจในงานของบุคลากร โดยคุณลักษณะผู้น�าของ 

ผู้บริหาร มีอิทธิพลทางตรงต่อแรงจูงใจ ความพึงพอใจ 

ในงานของบุคลากร พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหาร  

มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความพึงพอใจในงานของ 

บุคลากร (ธนวิน ทองแพง, 2549) งานวิจัยเรื่องอิทธิพล 

ของลักษณะองค์การ นโยบายการบรหิารและการปฏบิตังิาน  

สภาพแวดล้อมการท�างานภายในองค์การ แรงจูงใจในการ 

ท�างานความพึงพอใจในงาน และความผูกพันต่อองค์การ  

ท่ีมีต่อประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท�างาน คือ  

กระบวนการตดิต่อสือ่สาร ภาวะผูน้�าองค์การและวฒันธรรม 

องค์การ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงานของ 

บุคลากรคือ แรงจูงใจในการท�างาน โครงสร้างองค์การ  

ภาวะผูน้�าองค์การ และวฒันธรรมองค์การ ปัจจยัทีม่อีทิธพิล 

ต่อความผกูพนัต่อองค์การของบคุลากร คือ แรงจงูใจในการ 

ท�างาน ความพึงพอใจในงานโครงสร้างองค์การ ภาวะ 

ผู้น�าองค์การ และวัฒนธรรมองค์การ ปัจจัยที่มีอิทธิพล 

ต่อประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาคือ  

ความผูกพันต่อองค์การ แรงจูงใจในการท�างาน (บัณฑิต  

ผังนิรันดร์, 2550)

8. การติดตามประเมินผล เป็นบทบาทของ 

ผู ้บริหาร เป็นขั้นตอนสุดท้ายของแผนการด�าเนินงาน 

องค์การเป็นตัวบ่งชี้ว่าแผนการด�าเนินงานประสบผลส�าเร็จ 

มีประสิทธิผลหรือไม่ เป็นการควบคุมติดตามพฤติกรรม

การปฏิบัติตามแผนเทียบกับเกณฑ์หรือมาตรฐานที่ก�าหนด 

ในด้านปริมาณ และคุณภาพ ค่าใช้จ่าย เวลา เป็นค�าตอบ 

ว่าการด�าเนินงานนั้นบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจหรือไม่   

เป็นการประเมินแผนการด�าเนินงานขององค์การ เพื่อ 

น�าผลงานข้อมูลพัฒนาปรับปรุงการด�าเนินงานให้เป็นไป 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการ และเป็นข้อมูล 

ส�าหรบัผูบ้รหิารใช้วางแผนการด�าเนนิงานขององค์การต่อไป

การติดตามประเมินผลจะมีประสิทธิผลต้อง 

เป็นการติดตามในทุกขั้นตอนของการด�าเนินงานที่ก�าหนด 

เป็นระบบการติดตามประเมินผล เป็นการประเมินผล 

การด�าเนินงานตามภารกิจ และเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 

การใช้ทรัพยากร พร้อมน�าข้อมูลจากผลการด�าเนินงานมา 

พัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยบุคลากรร่วมติดตาม 

ประเมินผล ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยเรื่อง ยุทธศาสตร์ 

เพื่อการปรับปรุงการจัดการการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาล 

ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พบว่า การจัดการศึกษาของ 

วทิยาลยัพยาบาลในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ กบั สถาบนั 

ที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดมีความแตกต่างของวิธีปฏิบัติ ในด้าน 

ต่างๆ และการวางแผนกลยุทธ์ โดยการวางแผนกลยุทธ์ 

เป็นปัจจัยหนึ่งในปัจจัยเอ้ือที่ก่อให้เกิดวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด 

โดยรูปแบบการก�าหนดยุทธศาสตร์ คือ ใช้กระบวนการ 

Benchmarking เพื่อก�าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

การปรับปรุง การก�าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ และการ 

ก�าหนดยุทธศาสตร์เพื่อการปรับปรุงการจัดการศึกษาของ 
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วิทยาลัยพยาบาล และการพัฒนาประสิทธิภาพระบบ 

การบรหิารจดัการด้วยการบรหิารเชงิกลยทุธ์และการจดัการ 

โดยใช้ข้อมูลจริง (กรกนก ลัธธนันท์, 2548) งานวิจัยเรื่อง 

การพัฒนาระบบงานประเมินผลระดับสถานศึกษา กรณี 

ศึกษาโรงเรียนวัดอัยยิการาม ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ปทุมธานี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ระบบการประเมิน 

ผลสถานศึกษามี 3 ระบบ คือ ระบบการตรวจสอบความ 

ก้าวหน้าในการเรียนรู้ ระบบการเทียบโอนผลการเรียนรู้  

และระบบการประเมินผลการตัดสิน มีองค์ประกอบ คือ  

ผงักระบวนการ วธิกีารมาตรฐาน ตวับ่งช้ีความส�าเรจ็ เกณฑ์ 

หรอืระดบัคณุภาพความส�าเรจ็ และบนัทกึมาตรฐาน โดยผล 

จากการพัฒนาระบบมี 2 กระบวนการที่ไม่มีคุณภาพตาม

ตัวบ่งชี้ความส�าเร็จ ซึ่งพัฒนาระบบปรับปรุงให้มีคุณภาพ

ตามเกณฑ์ (ไอลดา คล้ายส�าริด, 2551)

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย

การบริหารเน้นการมีส่วนร่วม โดยกระจายอ�านาจ 

การด�าเนินงานและการตัดสินใจให้บุคลากรร่วมด�าเนินการ 

ในรูปแบบคณะกรรมการที่มาจากบุคคลกรที่หลากหลาย 

ต�าแหน่งและระดับ โดยก�าหนดหน้าที่ให้บุคลากรร่วม 

ด�าเนินงานในทุกขั้นตอนของงงาน คือการวางแผน การ 

ด�าเนินงาน และการติดตามประเมินผล โดยผู ้บริหาร 

กระตุน้ จงูใจ ด้วยวธิกีารต่างๆ ซึง่เป็นการเพิม่อ�านาจหน้าที่  

ความรับผิดชอบ และความพึงพอใจแก่บุคลากรจะท�าให้ 

ผลการด�าเนินงานของวิทยาลัยมีประสิทธิผลบูรณาการงาน 

ตามพันธกิจ โดยก�าหนดการผลิตบัณฑิตเป็นภารกิจหลัก  

ส่วนงานวิจัย การบริการวิชาการ และการท�านุบ�ารุงศิลป 

วัฒนธรรมเป็นปัจจยัสนบัสนนุ โดยก�าหนดนโยบาย แผนการ 

ด�าเนินงาน และการสนับสนุนบรรลุผลการผลิตบัณฑิต  

ซึ่งท�าให้มีทิศทางที่ชัดเจนในการด�าเนินงาน ซึ่งจะส่งผลต่อ 

ประสิทธิผลองค์การ

ข้อเสนอแนะในกำรน�ำรูปแบบไปใช้

รูปแบบการบริหารวิทยาลัยพยาบาลในสังกัด 

กระทรวงสาธารณสุขที่มีประสิทธิผล ที่สร้างขึ้นการน�าไป 

ใช้ต้องพิจารณา สภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัยเนื่องจาก 

การด�าเนินงานให้มีประสิทธิผลปัจจัยน�าเข้าต้องมีความ 

พร้อมและเพียงพอในการด�าเนินงานซึ่งมีหลายวิทยาลัย 

ที่มีจ�านวนบุคลากรจ�ากัด ประกอบกับกฎระเบียบต่างๆ  

ในการควบคมุคณุภาพมตีวัชีว้ดัทีย่ากในการปฏบิตัซิึง่ส่งผล 

ต่อการด�าเนินงานของวิทยาลัยให้มีประสิทธิผล นอกจาก 

เริ่มด�าเนินการในกลุ่มงานย่อยซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของ 

วิทยาลัย โดยใช้การบูรณาการงานเข้าด้วยกัน บุคลากรร่วม 

วางแผน และร่วมด�าเนินงาน และร่วมประเมินผล และ 

หลังจากหน่วยงานย่อยประสบผลส�าเร็จจึงขยายไปยัง 

หน่วยงานย่อยอ่ืนๆ ในวิทยาลัยต่อไป 

ใช้การบริหารที่ยืดหยุ่น และการบริหารเน้นการ 

มส่ีวนร่วม โดยให้บคุลากรทกุระดับร่วมวางแผน ร่วมด�าเนนิ 

การ และร่วมติดตามประเมินผล ใช้การด�าเนินงานในรูป 

แบบคณะกรรมการที่รวมความแตกต่างและหลากหลาย 

ของบุคลากรแต่ละระดับ โดยผู้บริหารให้การสนับสนุน 

ด้านเวลา งบประมาณ สถานที่ รางวัลต่างๆ การยกย่อง 

ชมเชย พร้อมให้อิสระการท�างานได้อย่างเต็มที่โดยไม่ 

ขัดแย้งกับภาระงานรายบุคคล ซึ่งจะท�าให้การด�าเนินงาน 

มีประสิทธิผล

ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยคร้ังต่อไป

ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบระหว่างรูปแบบการ 

บรหิารในวทิยาลยัพยาบาลขนาดใหญ่และขนาดเลก็ เพือ่เป็น 

ข้อมูลประกอบการพัฒนาปรับปรุง และให้การสนับสนุน 

ช่วยเหลือวิทยาลัยในล�าดับต่อไป

ควรมีการวิจัยรูปแบบการบริหารวิทยาลัยในด้าน 

อื่นๆ เช่น ผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลที่มีการบริหารที่มี 

ประสิทธิผล เป็นต้น

ควรมีการวิจัยหารูปแบบการบริหารด้านปัจจัย 

สนับสนุนให้บุคลากรด�าเนินงานในวิทยาลัยได้อย่างม ี

ประสิทธิภาพและมีความผูกพันต่อองค์การ เพราะบุคลากร 

เป็นปัจจัยส�าคัญในการด�าเนินงานที่ส่งผลต่อประสิทธิผล 

องค์การ
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตผู ้สูงอายุและเพื่อประเมิน 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหลักสูตรดังกล่าว รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (quasi- experimental design)  

แบบ Pretest-Posttest Design กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุที่มีภูมิล�าเนาอยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีจ�านวน 50 คน เครื่องมือท่ี 

ใช้ในการวิจัยคือหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จ�านวน 5 หน่วยการเรียนรู้ แบบวัดสมรรถภาพร่างกาย  

แบบวัดความจ�า ความเครียด ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างการทดลองใช้หลักสูตรมีการประเมินความ 

รู้สึกคุณค่าต่อตนเอง การสังเกตพฤติกรรมผู้เข้าอบรมระหว่างการทดลอง ผลการวิจัยพบว่า หลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือเพิ่ม 

คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุทั้ง 5 หน่วยการเรียนรู้มีประสิทธิภาพจากการตรวจสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้ทั้งผู้เข้าอบรม 

สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ร้อยละ 80 หลังการอบรมผู้สูงอายุมีสมรรถภาพร่างกายดีขึ้น รอบเอวลดลง ความเครียดลดลง 

ความจ�าดีขึ้นเล็กน้อย ความรู้สึกต่อตนเองคงที่ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจในการเข้ารับการอบรมระดับมากถึงมากท่ีสุด  

การวิจัยคร้ังน้ีมีข้อเสนอแนะให้น�าหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุไปใช้ในกลุ่มผู้สูงอายุในกลุ่มอื่นๆ ต่อไป

ค�ำส�ำคัญ: ผู้สูงอายุ คุณภาพชีวิต การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม

Abstract

The purposes of this study are to design a training curriculum for enhancing the quality of life  

for the aged and to evaluate the efficiency and effectiveness of the curriculum. The research design  

was quasi-experimental with pre-test and post-test. Fifty older persons served as a sample. Research  

tools included the training curriculum, body competencies, stress test, memory test, training satisfaction 

and self-esteem observation. The result found that the curriculum was efficient as the sample persons  

1นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
*เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปีการศึกษา 2554

 อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.ดร.รุจิร์ ภู่สาระ
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ควำมน�ำ

จากรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2550  

โดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและการพัฒนาผู้สูงอายุไทย เปิดเผย 

ว่าจ�านวนประชากรผูส้งูอายมุแีนวโน้มเพ่ิมขึน้อย่างต่อเนือ่ง 

โดยในปี 2503 มีจ�านวนประชากรสูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) 

1.5 ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ 5.4 ของประชากรทั้งหมด 

ซ่ึงเพิ่มขึ้นเป็น 6.7 ล้านคนในปี 2548 และจะเพ่ิมขึ้นเป็น 

2 เท่าในปี 2568 เป็น 14 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 10.3 

และ 20 ของประชากรทั้งหมดตามล�าดับ สถานการณ์นี้ 

ท�าให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งหมายความ 

ว่าประเทศไทยมีผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากร 

ทั้งหมด (United Nations Population Division, 2007)  

ฉะนั้นการที่ประเทศไทยมีจ�านวนผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) 

เกินกว่าร้อยละ 10 ของจ�านวนประชากรทั่วประเทศนั้น 

ถือได้ว่าประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่การเป็น “สังคมผู้สูงอายุ”  

(aging society) อย่างเต็มรูปแบบแล้ว (ส�านักงานส่งเสริม

สวสัดิภาพและพทัิกษ์เดก็ เยาวชน คนด้อย โอกาส คนพกิาร 

และผูส้งูอาย,ุ 2551) การทีป่ระเทศไทยต้องเผชญิกบัปัญหา 

การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของประชากรวัยสูงอายุ ท�าให ้

สัดส่วนของประชากรวัยท�างานและจะต้องกลายเป็นผู้ดูแล 

ผู้สูงอายุมีจ�านวนไปด้วยได้มีจ�านวนลดลง สวนทางกับ 

จ�านวนผูส้งูอายทุีม่เีพิม่มากขึน้ ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวาง 

ทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงเช่นนี้เป็น 

นัยส�าคัญ และแสดงผลกระทบด้านการลดลงของรายได้ 

were able to pass the curricular objectives. After training the sample persons had better body competencies, 

less stress, better memory, and stronger self-esteem than before. In addition, their satisfaction level  

in the training program ranged from high to highest. The researcher suggests that the curriculum be 

utilized to enhance older people’s quality of life.

Keywords: aging, older people, quality of life, training curriculum

เฉลี่ยประชากร รวมถึงรายจ่ายของภาครัฐที่เพิ่มขึ้นด้าน 

ประกันสังคม ด้านสุขอนามัย และสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ  

ในด้านสังคมนัน้มนียัยะว่าครอบครวัจะดูแลผูสู้งอายนุ้อยลง 

อีกด้วย (กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ, 2549, หน้า 

2-3) 

จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยเห็นว่า การน�าแนวคิด 

ด้านการบริหารจัดการศึกษาเข้ามาใช้ในการจัดท�าแนวทาง 

ในการพัฒนาการผู้สูงอายุควรได้รับการศึกษาวิจัยอย่าง 

จรงิจงั และมกีารทดลองอย่างเป็นระบบเพือ่วดัประสทิธภิาพ 

และประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ให้กลุ่มผู้สูงอายุที่มี 

ศักยภาพในการเรยีนรู ้รวมทัง้น่าจะช่วยบรรเทาปัญหาต่างๆ  

ที่ก�าลังจะเกิดตามมาจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง 

ประชากรดังที่ได้กล่าวมาข้าง โดยพระราชบัญญัติการศึกษา 

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.  

2545 มาตรา 6 และมาตรา 7 บัญญัติให้ “การจัดการศึกษา 

ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง 

ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม 

และวัฒนธรรมในการด�ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น 

ได้อย่างมีความสุข ฯ” และ มาตรา 15 ได้บัญญัติให้มีการ 

จัดการศึกษามีสามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบการ 

ศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งผู้วิจัย 

จะน�ารูปแบบการศึกษาตามอัธยาศัยมาเป็นแนวคิดในการ 

พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมส�าหรับผู้สูงอายุ
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วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือเพิ่มคุณภาพ 

ชีวิตผู้สูงอายุ

2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ของหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

ระยะเวลำที่ใช้ในกำรวิจัย

หลักสูตรฝึกอบรมจัดข้ึนระหว่างเดือนสิงหาคม- 

เดือนกันยายน 2554 และเนื่องจากเกิดอุทกภัยน�้าท่วม 

ในบางส่วนของจังหวัดสิงห์บุรี ท�าให้ต้องเลื่อนตารางการ 

ฝึกอบรมไปสิ้นสุดในเดือนพฤศจิกายน 2554 ณ โรงแรม 

โกลเด้นดราก้อนรีสอร์ท จังหวัดสิงห์บุรี

ผลที่ได้รับ

รูปแบบของหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเพิ่มคุณภาพ 

ชีวิตผู้สูงอายุนี้สามารถน�าไปใช้ประโยชน์โดยเป็นต้นแบบ 

เพื่อให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบน�าไปใช้งานได้ต่อไป

นิยำมศัพท์เฉพำะ

กำรพัฒนำหลักสูตรฝึกอบรม หมายถึง การ 

ออกแบบและโปรแกรมการฝึกอบรมทีมี่เน้ือหาและลักษณะ 

การจัดการเรียนการสอนเหมาะสมกับคุณลักษณะของ 

ผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 5 หน่วยการเรียนรู้ ดังน้ี (1) หน่วย 

การเรียนรู้เร่ืองการเปลี่ยนแปลงชีวิตและธรรมะคู่ใจ (2)  

หน่วยการเรียนรู้เรื่องการออกก�าลังกายคลายเครียด (3)  

หน่วยการเรียนรู้เรื่องอาหารส�าหรับผู้สูงอายุ (4) หน่วย 

การเรียนรู้เร่ืองการบริหารสมองและความจ�า (5) หน่วย 

การเรียนรู้เร่ืองสังคมผู้สูงอายุและนันทนาการ

ผู้สูงอำยุ หมายถึง ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป 

มีภูมิล�าเนาอยู่ในจังหวัดสิงห์บุรี เกษียณตัวเองจากการ 

ประกอบอาชีพแล้ว และมีความสมัครใจเข้ารับการอบรม 

ในหลักสูตรฝึกอบรมนี้

คุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ หมายถึง ความสามารถใน 

การปรับตัวให้เข้ากับสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย 

และจิตใจ และสามารถด�ารงชีวิตต่อไปได้อย่างมีศักด์ิศรี  

มีคุณค่าและมีความสุข ได้แก่ ด้านสมรรถภาพร่างกาย 

ด้านความเครียด ด้านความจ�า และด้านความรู้สึกคุณค่า 

ต่อตนเอง 

สมรรถภำพร่ำงกำย หมายถึง สภาพร่างกาย 

ของผู้สูงอายุที่ได้รับการตรวจวัดโดยใช้เครื่องมือวัดทาง 

การแพทย์ ตามรายการต่อไปนี้ (1) อัตราชีพจร มีค่าเฉลี่ย/ 

ค่าปกติ อยู่ที่ 62 ถึง 73 ครั้งต่อนาที/ต�่ากว่า 100 คร้ัง 

ต่อนาที (2) ความดันโลหิต-บน มีค่าเฉล่ีย/ค่าปกติ อยู่ท่ี 

น้อยกว่า 140/90 มม.ปรอท (3) ความดันโลหิต-ล่าง มีค่า 

เฉลี่ย/ค่าปกติอยู่ที่ น้อยกว่า 140/90 มม.ปรอท 4) ส่วนสูง  

(5) น�้าหนัก (6) ดัชนีมวลกาย มีค่าเฉล่ีย/ค่าปกติอยู่ท่ี  

18.5 ถึง 22.9 กก./ตรม. (7) เส้นรอบเอว มีค่าเฉลี่ย/ 

ค่าปกติอยูท่ีน้่อยกว่า 90 ซ.ม. (8) ความเสีย่งต่อการเกดิโรค 

พิจารณาจาก ดัชนีมวลกายกับเส้นรอบเอวให้ค่าเป็น น้อย  

ปานกลาง มาก หรือเพิ่มขึ้น (9) สมรรถภาพทางกาย ได้แก่  

การลุก ยืน นั่ง มีค่าเฉล่ีย/ค่าปกติ อยู่ที่ 12 ถึง17 คร้ัง  

และการยกน�้าหนักขึ้นลง มีค่าเฉล่ีย/ค่าปกติอยู่ที่14 ถึง  

21 ครั้ง (10) สมรรถภาพยกน�้าหนักข้ึนลง โดยการย�่าเท้า 

ยกเขาสูงมีค่าเฉล่ีย/ค่าปกติ อยู่ที่ 80 ถึง 110ครั้ง (11)  

สมรรถภาพการเคล่ือนไหวโดยการนั่งเก้าอ้ีแตะปลายเท้า  

มีค่าเฉลี่ย/ค่าปกติอยู่ที่ (-9) ถึง 6 ซ.ม. การใช้มือไขว้หลัง 

แตะกันมีค่าเฉล่ีย/ค่าปกติ อยู่ที่ (-20) ถึง (-3) ซ.ม. และ  

การลุก เดิน นั่ง มีค่าเฉลี่ย/ค่าปกติ อยู่ที่ 6.2 ถึง 4.4 วินาที

ควำมเครียด หมายถึง คะแนนที่ได้จากการวัด 

โดยใช้แบบประเมินและวิเคราะห์ความเครียดของกรม 

สุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 

ควำมจ�ำ หมายถึง ค่าอายุเปรียบเทียบกับระดับ 

ความจ�าทีท่�าได้ถกูต้องโดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์ เอก็เซล  

ชื่อ “How old is your brain?”

ควำมรู้สึกคุณค่ำต่อตนเอง หมายถึง ลักษณะ 

การรับรู ้คุณค่าในตน ความภูมิใจตนเอง และคุณธรรม 

ในการด�ารงชีวิตที่ได้แสดงออกจากการร่วมกิจกรรมใน 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5

กำรเพิ่มคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ หมายถึง การท่ี 

ผู้สูงอายุสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาวะการเปล่ียนแปลง 
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ทางร่างกายและจติใจ และสามารถด�ารงชีวติต่อไปได้อย่างม ี

ศกัด์ิศร ีมคีณุค่าและมคีวามสขุ ทัง้ในด้านสมรรถภาพร่างกาย 

ดีขึ้น ด้านความเครียดลดลง ด้านความจ�าดีขึ้น และด้าน 

ความรู้สึกคุณค่าต่อตนเองดีขึ้น

ควำมพึงพอใจในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม หมายถึง 

การที่ผู้สูงอายุได้แสดงออก ได้มีส่วนร่วมให้ความร่วมมือ 

และรูสึ้กพงึพอใจต่อการเข้าร่วมกจิกรรมต่างๆ ของหลักสตูร 

ฝึกอบรมซึ่งผลการวัดความพึงพอใจนี้จะน�ามาใช้เป็นตัว 

ชี้วัดประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรม

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

Input

• สถานการณ์ภาวะประชากร

สูงอายุในสังคมไทย

• ภาวะพึ่งพิงของผู้สูงอายุต่อ

จ�านวนประชากรวัยท�างาน 

• ปัญหาการถูกทอดท้ิง

• ปัญหาด้านสุขภาพกายและ

จิตใจ

• ปัญหาด้านความไม่เพียงพอ

และไม่เหมาะสมในการจัด

สวัสดิการและการดูแลให้กับ

ผู้สูงอายุ

Process

• การพัฒนาและการน�าหลักสูตร

ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต

ผู้สูงอายุไปทดลองใช้กับผู้สูง

อายุ

Output

• หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

- ความพึงพอใจในการเข้ารับ

  การอบรม

• คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (4 ด้าน)

- ด้านสมรรถภาพร่างกาย

- ด้านความเครียด

- ด้านความจ�า

- ด้านความรู้สึกคุณค่าต่อ

  ตนเอง

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด�ำเนินกำร 

การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมคณุภาพชวีติ 

ผู้สูงอายุ มีข้ันตอนการวิจัย 4 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน  

ขัน้ตอนนี ้การศึกษาและวเิคราะห์สภาพปัญหา สถานการณ์ 

ผู้สูงอายุของสังคมไทยที่ก�าลังก้าวเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุ”  

ที่ท�าให้ประชากรวัยท�างานต้องเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ 1 ต่อ 1 

คน และในอนาคตจะกลายเป็น 1 ต่อ 2 คนส่งผลต่อ 

ด้านสังคมและเศรษฐกิจ การลดลงของรายได้เฉลี่ย 

ประชากรรวม ท�าให้รฐัต้องเพ่ิมรายจ่ายในด้านประกนัสงัคม 

ด้านสุขอนามัยและด้านสวัสดิการ ส่งผลให้ผู้สูงอายุขาด 

ผู ้ดูแลมากขึ้น ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษา  

พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 มาตรา 6, 7  

บัญญัติให้มีการจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนในรูปแบบ 

การศึกษาตามอัธยาศัย จงึส่งผลให้ผูว้จิยัน�าหลักการดังกล่าว 

มาจัดท�าหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  

และน�าหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้กับกลุ่มผู้สูงอายุ 

ในจังหวัดสิงห์บุรี

ตอนที่ 2 การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมโครงสร้าง 

หลกัสตูรฝึกอบรมประกอบด้วย หลกัการและเหตผุลแนวคดิ 

พื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม วัตถุประสงค์ของ 

หลักสูตรฝึกอบรม หน่วยการเรียน กิจกรรมการฝึกอบรม 

ส่ือการฝึกอบรม และการวดัผลและประเมนิผล การประเมนิ 

โครงร่างหลักสูตรฝึกอบรม ด�าเนินการโดยน�าแบบประเมิน

โครงร่างหลักสูตรฝึกอบรมไปให้ผู้เช่ียวชาญจ�านวน 3 คน 

พิจารณาความเหมาะสมและความสอดคล้องของโครงร่าง 

หลักสูตรฝึกอบรม จากนั้นน�ามาวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยค่าความ 

เบีย่งเบนมาตรฐาน และค่าดัชนคีวามสอดคล้องของโครงร่าง 
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หลักสูตรฝึกอบรมแล้วน�าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงโครงร่าง 

ของหลักสูตรฝึกอบรมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นพร้อมกับน�าข้อมูล 

มาสร้างเป็นคู่มือประกอบการฝึกอบรม

ตอนที ่3 การตรวจสอบประสทิธภิาพของหลกัสตูร 

ฝึกอบรมเป็นการน�าหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้กับผู้สูงอายุใน 

จังหวัดสิงห์บุรี จ�านวน 50 คน โดยใช้แบบแผนการวิจัย 

แบบกึง่ทดลอง (quasi experimental research) มรีปูแบบ 

การวจิยัแบบ Pretest-Posttest Design มกีารทดสอบก่อน 

และหลังการทดลองด้วยแบบวดัสมรรถภาพร่างกาย การวดั 

ความเครียด ความรู้สึกมีคุณค่าต่อตนเองโดยเปรียบเทียบ 

ความแตกต่างระหว่างก่อนทดลองและหลังทดลอง โดยใช ้

สถิติ t-test แบบ Dependent และประเมินความพึงพอใจ 

ในการเข้ารับการอบรม

ตอนที่ 4 การปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรม หลังจาก 

ได้ตรวจสอบประสิทธิภาพแล้ว ได้น�าข้อเสนอแนะของผู้ 

เชี่ยวชาญมาปรับแก้ไขในหลักสูตรทั้ง 5 หน่วยการเรียนรู้ 

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

กลุ่มตัวอย่ำง

การวิจัยนี้ผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มผู้สูงอายุมีภูมิล�าเนา 

อยูใ่นสถานท่ีต้ังของสถานทีฝึ่กอบรมคอืจงัหวดัสงิห์บรุแีละ 

สมัครใจเข้ารับการฝึกอบรมจ�านวน 50 คน

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

หลกัสตูรฝึกอบรม 5 หน่วยการเรยีนรู ้ประกอบด้วย

1. แบบประเมนิความอดคล้องของเนือ้หาหลักสูตร 

ฝึกอบรม โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์และสุขศึกษา 

ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาหลักสูตร รวม 3 ท่าน 

2. แบบประเมินความพึงพอใจต่อเนื้อหาวิชาทั้ง 5 

หน่วยการเรียนรู้ 

3. แบบประเมนิคณุภาพชวีติผูส้งูอาย ุ4 ด้านได้แก่

3.1 สมรรถภาพทางร่างกาย ใช้เครื่องมือ 

ทางการแพทย์วัดตามแบบคัดกรองสุขภาพของผู้สูงอายุ  

กระทรวงสาธารณสุข 

3.2 ความเครียด ใช้แบบประเมินความเครียด 

ด้วยตนเอง ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 

3.3 ความจ�า ใช้การทดสอบความจ�าตัวเลขผ่าน 

โปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กเซล “How old is your brain” 

ซึ่งแสดงผลเป็นอายุเทียบเท่ากับคะแนนความจ�าที่ท�าได้ 

3.4 ความรู้สึกคุณค่าต่อตัวเองใช้การอภิปราย

ผลจากกิจกรรมในหน่วยการเรียนรู้ที่ 1

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ขั้นตอนที่ 1 ก่อนการอบรมผู้วิจัยท�าการทดสอบ 

สมรรถภาพร่างกายโดยใช้เครื่องมือทางการแพทย์วัด 

ตามแบบคัดกรองสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ทดสอบ 

ความเครียด ความจ�า และความรู้สึกคุณค่าต่อตนเอง

ขั้นตอนที่ 2 ด�าเนินการอบรมตามหลักสูตร  

ฝึกอบรม 5 หน่วยการเรียนรู้ 

ขั้นตอนที่ 3 หลังการฝึกอบรมท�าการทดสอบด้วย 

เครื่องมือเช่นเดียวกับตอนที่ 1

สถิติท่ีใช้ในกำรวิจัย 

ใช้ค่าสถิติพื้นฐานและการทดสอบประสิทธิผล 

หลักสูตรโดยใช้ t-test (dependent)

ผลกำรวิจัย

ผลการวิจัยมีรายละเอียดดังนี้

1. หลักสูตรฝึกอบรม ประกอบด้วยหลักการและ 

เหตุผลแนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม  

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรฝึกอบรม หน่วยการเรียนรู ้  

กิจกรรมฝึกอบรม ส่ือ/อุปกรณ์ การฝึกอบรม และการวัด 

และประเมินผล พร้อมทั้งเอกสารประกอบการฝึกอบรม 

ส�าหรับวิทยากร และผู้เข้ารับการอบรม ผลการตรวจสอบ 

เอกสารหลกัสตูรฝึกอบรมของผูเ้ชีย่วชาญ พบว่า โครงสร้าง 

หลักสูตรมีความเหมาะสมมากถึงมากที่สุด โครงสร้าง 

หลักสูตร มีความสอดคล้องกันทุกองค์ประกอบมีค่า IOC  

อยู่ที่ 1.0 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนดทุกองค์ประกอบ 

ในการปรับปรุงหลักสูตรได้มีการน�าข้อเสนอแนะไปปรับ 

เพิ่มเติมในกิจกรรม และมีการแก้ไขค�าในหน่วยการเรียนรู้ 
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ที่ 5 พร้อมทั้งได้น�าปรับเพิ่มกิจกรรมในหน่วยการเรียนรู้ 

ที่ 5 เพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญก่อนน�าไป 

ทดลองใช้

2. ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตร 

ฝึกอบรม ประกอบด้วย 6 ประเด็นดังนี้

2.1 ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนสามารถเข้าร่วม 

กจิกรรมและผ่านจดุประสงค์ของหน่วยการเรยีนรูท้กุหน่วย  

ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

2.2 หลังการทดลองผู ้ เข ้ารับการอบรมม ี

สมรรถภาพทางกายสูงกว่าก่อนเข้าอบรม และมีรอบเอว 

ลดลงมากกว่าก่อนเข้าอบรม

2.3 ความจ�าของผู้เข้ารับการอบรมดีขึ้นกว่า 

ก่อนอบรมเล็กน้อย

2.4 ผู้เข้ารับการอบรมมีความเครียดลดลง 

เล็กน้อยหลังการฝึกอบรม

2.5 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้สึกคุณค่าต่อ 

ตนเองก่อนและหลังการฝึกอบรมไม่ต่างกัน

2.6 ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในการ 

ฝึกอบรมระดับมากถึงมากที่สุด

กำรอภิปรำยผล

การพัฒนาหลักสูตรมีประเด็นที่สมควรน�ามา 

อภิปรายผล ดังน้ี 

ประกำรที่ 1 ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนสามารถ 

เข้าร่วมกิจกรรมและผ่านจุดประสงค์ของหน่วยการเรียนรู ้

ทุกหน่วย ร้อยละ 80 ขึ้นไป สามารถอภิปรายผลได้ว่า 

ผู ้สูงอายุท่ีเข้ารับการฝึกอบรมมีแรงจูงใจในการเข้ารับ 

การฝึกอบรมมากท�าให้เข้าชั้นเรียนโดยตลอดระยะเวลา 

ที่ท�าการฝึกอบรม ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับ 

ทฤษฎีของแมคคลัสกี้ (McClusky, 1975) กล่าวคือ 

การส่งเสริมการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ 

เป็นแนวคิดการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน การศึกษาจะเป็น 

เครื่องช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถที่จะปรับตัวได้และด�ารงชีวิต 

ที่ดีในสังคม แมคคลัสกี้ได้กล่าวไว้ว ่า ความต้องการ 

การศึกษาของผู ้สูงอายุประกอบไปด้วยความต้องการ 

การศึกษาที่ส�าคัญ 5 ด้านดังนี้ (1) ความต้องการความรู้ 

พื้นฐานในการปรับตัว (2) ความต้องการการแสดงออก  

(3) ความต้องการที่จะให้และถ่ายทอดแก่ผู้อ่ืน (4) ความ 

ต้องการควบคุมสถานการณ์ (5) ความต้องการมีชีวิตท่ี 

ดีขึ้นและไม่มีจุดมุ่งหมายแต่เพียงอย่างเดียว

ประกำรที่ 2 หลังการทดลองผู้เข้ารับการอบรมมี 

สมรรถภาพร่างกายสูงกว่าก่อนเข้าอบรม และมีรอบเอว 

ลดลงมากกว่าก่อนเข้าอบรม เนื่องจากในระหว่างการฝึก 

อบรมผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู ้และค�าแนะน�าจาก 

วิทยากรที่มาบรรยาย ในด้านของการเลือกรับประทาน 

อาหารที่เหมาะสมกับวัย เช่น อาหารที่เค้ียวยากให้ใช้มีด 

หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ หรือสับย่อยก่อนที่จะรับประทาน แทนที่ 

จะบด เพื่อให้ได้รสชาติและสามารถย่อยได้ง่าย นอกจากน้ี 

ยงัมกีารให้ใบงานโดยให้ทดลองลดน�า้หนกัลงให้ได้อย่างน้อย 

ครึง่กโิลกรมั และให้ออกก�าลังกาย เช่น เดินซอยเท้าอยูก่บัที่ 

แอโรบิค ตามท่าทางที่เหมาะสมกับผู ้สูงอายุพร้อมท้ัง 

ให้ท�าตามและน�ากลับไปปฏิบัติต่อที่บ้านอย่างต่อเน่ือง  

การที่ผู้สูงอายุได้รับความรู้เหล่านี้ซึ่งบางอย่างเป็นเกร็ดเล็ก 

เกร็ดน้อยแต่สามารถน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวันได้ท�าให้ 

สมรรถภาพร่างกายของผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาในทาง 

ที่ดีขึ้น

ประกำรที่ 3 ความจ�าของผู้เข้ารับการอบรมดีขึ้น 

กว่าก่อนอบรมเล็กน้อย ส�าหรับผลการทดลองนี้ อภิปราย 

ได้ว่ากิจกรรมที่ผู้เข้ารับการอบรมได้มีการระดมสมองท�าให้ 

เกิดการใช้งานสมองมากกว่าในชีวิตประจ�าวัน กิจกรรม 

การเต้นลีลาศซึ่งต้องจดจ�าท่าทางและมีความสุขในการร่วม 

กิจกรรมท�าให้ร่างกายหล่ังสารแห่งความสุข มีการทดสอบ 

ให้ดูตัวเลขจากภาพน�าเสนอ และวิทยากรชวนคุยเรื่องอื่น  

ไปสักระยะหนึ่ง จากนั้นก็กลับมาสอบถามตัวเลขที่น�าเสนอ 

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถที่จะจดจ�าตัวเลขได้ กิจกรรม 

ประกอบในหน่วยการเรียนรู้การบริหารสมองและความจ�า 

จึงมีความเหมาะสมต่อการเสริมสร้างศักยภาพทางสมอง 

และความจ�าให้ได้ใช้งานมากขึ้น ซึ่งนั่นก็หมายความว่า 

จากที่จ�าไม่ได้ก็กลับมาจ�าได้ดีขึ้น
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ประกำรที ่4 ผูเ้ข้ารบัการอบรมมคีวามเครยีด ลดลง 

เล็กน้อยหลังการฝึกอบรม ผลลัพธ์ประการนี้มีความ 

สอดคล้องกับผลประการก่อนหน้านี้ กล่าวคือ ร่างกายดีขึ้น  

สมองมีสภาวะแจ่มใสดีขึ้น ดังนั้นภาวะความเครียดซึ่ง 

เป็นเรื่องของจิตใจย่อมลดลง ความสัมพันธ์เหล่านี้อนุมาน 

ได้ว่าผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้เน้ือหาล้วนเกี่ยวกับ 

เร่ืองของการดแูลตนเองท�าให้เข้าใจถงึการเปลีย่นแปลงของ 

ตนเองของการเป็นผู้สูงอายุ และทุกครั้งที่ได้เข้าเรียนจะมี 

การพูดคุยกันอย่างได้รับการยอมรับซึ่งกันและกัน ผู้เข้ารับ 

การอบรมบางท่านกล่าวว่า “การมาเรียนนี้ท�าให้อยากแสดง 

ความเห็นหรือพูดคุยอะไรก็ไม่ต้องกลัวผิดพลาด เนื่องจาก 

เป็นความเห็น เป็นประสบการณ์ วิทยากรที่เข้ามาให้ความรู้ 

ก็รับฟังและไม่ได้ระบุว่าสิ่งที่พูดน้ัน “ถูก” หรือ “ผิด”  

ซึ่งไม่เหมือนการเรียนสมัยเด็กๆ ที่ครูมักจะเป็นผู้ตัดสิน 

ความถูกผิดของเนื้อหาวิชา” 

นอกจากนี้ ในหลักสูตรฝึกอบรมยังมีการเรียนรู้ 

เกี่ยวกับหลักธรรมะ ซึ่งจะช่วยให้ผู ้เข ้ารับการอบรม 

หลายท่านได้รับฟังธรรมะร่วมกับเพื่อนๆ ร่วมชั้นเรียน  

เป็นบรรยากาศที่แตกต่างจากการไปท�าบุญฟังเทศน์ 

ฟังธรรมที่วัด และการสอนในหลักสูตรนี้ผู้บรรยายได้น�ามา 

ประยกุต์ให้เหมาะสมกบัผูส้งูอาย ุกล่าวคอืเป็นประเดน็ของ 

การยอมรับการเปลี่ยนแปลง ของสังขาร การท�าใจยอมรับ  

การละวาง ขณะเดียวกันเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวกับสังคมกับ 

ผู้สูงอายุ ยังมีการสอดแทรกแนวคิดความพอเพียงและ 

การออม ซึ่งผู ้เข้ารับการอบรมจะสามารถน�าไปใช้กับ 

สถานการณ์จริงได้ เน่ืองจากการออมก็จะท�าให้เมื่อยาม 

จ�าเป็นต้องใช้เงินจะได้มีใช้ จากเนื้อหาหลายประการที ่

กล่าวมา ล้วนท�าให้ผู้สูงอายุมีความมั่นใจ มั่นคง มากขึ้น  

ดังนั้นภาวะความเครียดต่างๆ จึงลดลงแม้จะเพียงเล็กน้อย 

ก็ตาม 

ประกำรที่ 5 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้สึกคุณค่า 

ต่อตนเองก่อนและหลังการฝึกอบรมไม่ต่างกันส�าหรับ 

ผลการวิจัยนี้ อภิปรายได้ดังนี้ก่อนเข้ารับการอบรมมีการ 

ประเมินความรู ้สึกต่อตนเองพบว่าผู ้เข ้ารับการอบรม 

ส่วนใหญ่มีความรู้สึกคุณค่าต่อตนเองสูงอยู่แล้ว เนื่องจาก 

ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่เคยเป็นผู้น�าในกลุ่มต่างๆ ท้ัง 

ในด้านของสาขาอาชพี เช่น เป็นผูน้�าในชมุชน เป็นวทิยากร 

บรรยายตามกลุ่มเครือข่ายต่างๆ เป็นผู้น�าในการช่วยเหลือ 

ผู ้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสิงห์บุรี เป็นต้น ผนวกกับ 

เนื้อหาที่ได้รับไปจะเป็นเรื่องที่ไม่ได้รับรู้มาก่อน หรืออาจ 

รู ้น้อย แต่เนื้อหาเหล่านี้จะช่วยเติมเต็มความรู ้ท่ีส�าคัญ 

ต่อวัยของพวกเขาซึ่งเมื่อได้รู ้ได้เข้าใจเนื้อหาเหล่านี้แล้ว  

ย่อมสามารถที่จะรับมือกับภาวะต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับ 

ตนเองได้ 

ประกำรที่ 6 ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจ 

ในการฝึกอบรมระดับมากถึงมากที่สุด ส�าหรับประเด็นนี้  

อภปิรายได้ว่า เนือ้หาของหลักสูตรฝึกอบรมมคีวามเกีย่วข้อง 

ตวัผูเ้ข้ารบัการอบรมโดยตรง เป็นเรือ่งใกล้ตวั และน่าสนใจ  

ดังนัน้ผูเ้ข้ารบัการอบรมจงึพร้อมทีจ่ะรบัสาระ ความรูเ้หล่านี้  

เพราะน�าไปใช้ได้ในทันที

ข้อเสนอแนะ

1. รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณในการฝึกอบรม 

ตามหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้มี 

ความต่อเนื่องในแต่ละปี 

2. บุคลากรในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแล 

ผูส้งูอาย ุเช่น อสม. ควรเข้ามามบีทบาทในการดแูลตรวจสอบ 

สภาพร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุเพื่อน�าไปวางแผน 

ด้านการพยาบาลและการสาธารณสุขต่อไปอย่างเหมาะสม

3 ในด้านของการจัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุได้มี 

โอกาสถ่ายทอดภูมิปัญญาของตนให้กับเยาวชนรุ ่นหลัง  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรเข้ามามีบทบาทในการ 

สานต่อด้านการจดักจิกรรมให้ผูส้งูอายมุเีวทใีนการถ่ายทอด 

ภูมิปัญญาและความรู้ หรือการขยายเครือข่ายชุมชนของ 

กลุ่มผุ้สูงอายุที่มีความสนใจร่วมกัน เป็นต้น เพื่อให้เกิด 

ความต่อเนื่องในการดูแลรักษาจิตใจของผู้สูงอายุ และ 

เสริมสร้างประโยชน์ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

4 การผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรให้ความส�าคัญกับการดูแลประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น  

เช่น การจัดสถานที่ให้บริการด้านการตรวจสุขภาพ การจัด 
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สาธารณูปโภคให้อ�านวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุ เป็นต้น

5 สนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดท�าหลักสูตร 

ฝึกอบรมเฉพาะทาง เช่น การพูดในที่สาธารณะ เป็นต้น  

รวมถึงต่อยอดการจัดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อรองรับผู้ที่จบ 

หลักสูตรแรก เน่ืองจากผู้เข้ารับการอบรมต้องการจะได้รับ 

การอบรมต่อโดยจัดท�าเป็นหลักสูตรให้กับกลุ่มผู้สูงอาย ุ

ที่มีความสนใจในเรื่องคล้ายกัน เช่น งานอดิเรก เป็นต้น

6. จัดให้ผู้สูงอายุที่จบหลักสูตรฝึกอบรมแล้วและ 

มีความต้องการและความสามารถในการถ่ายทอดความรู้  

มาเป็นวิทยากรให้กับรุ่นต่อไป เพื่อลดค่าใช้จ่ายบางส่วน 

ในการจ้างวิทยากร 

7. ควรปรับปรุงด้านคุณสมบัติของผู้เข้ารับการ 

อบรม กรณีท่ีมีการจัดอบรมหลักสูตรฝึกอบรมนี้ต่อไป  

ให้จัดแบ่งเป็นช่วงอายุในการจัดอบรม กล่าวคือ ช่วงอายุ 

ที่เหมาะสมกับการเข้าอบรมหลักสูตรนี้คือผู้ที่มีอายุต้ังแต่  

60-69 ปี และควรจัดให้มีผู้เข้ารับการอบรมที่มีอายุก่อน  

60 ปี เช่น 55-59 ปี เข้ามาร่วมเตรียมตัวเข้าสู่หลักสูตร 

ฝึกอบรมส�าหรับผู้สูงอายุ และช่วยเหลือเรื่องของการเป็น 

ผู้ช่วยวิทยากรในการท�ากิจกรรม เพราะยังอยู่ในช่วงที่ม ี

ความคล่องตัวในการยืน เดิน นั่งมากกว่ากลุ่ม 60 ปีขึ้นไป 

8. สถานที่ส�าหรับการฝึกอบรมควรเป็นอาคาร 

สถานที่ที่มีความพร้อมในการท�ากิจกรรมร่วมกันทั้งเป็น 

ศูนย์ฝึกสถานการณ์จ�าลองเพื่อเตรียมตัวเข้าสู ่วัยสูงอายุ  

เช่น การจัดให้มีสภาพทางเดินที่เหมาะสม การใช้สุขภัณฑ์ 

ส�าหรบัผูส้งูอาย ุมสีาธารณปูโภคทีเ่หมาะสมส�าหรบัผูส้งูอายุ  

เช่น ห้องน�้าเหมาะส�าหรับผู้สูงอายุตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ 

ที่ใช้ในการนันทนาการต่างๆ ควรค�านึงถึงสภาพร่างกาย 

ของผู้สูงอายุ เป็นต้น

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยคร้ังต่อไป

1. ควรท�าวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อ 

เพิ่มคุณภาพชีวิตส�าหรับผู้สูงอายุที่มีอายุเกินกว่า 69 ป ี

ขึ้นไป โดยมุ่งเน้นไปที่การดูแลตนเองให้สามารถด�ารงชีวิต 

ประจ�าวันได้ ควรเพิ่มการจัดท�าหลักสูตรฝึกอบรมที่มีความ 

เหมาะสมกับผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป เพิ่มเติม เช่น การดูแล 

รักษาพยาบาล การจัดให้มีบริการปรึกษาด้านสุขภาพ  

การร่วมกิจกรรมที่ช้ากว่าในกลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่ในช่วง 60- 

69 ปี เป็นต้น 

2. ควรจดัให้มกีารพฒันาหลกัสตูรการเรยีนการสอน 

ของนักเรียนและนักศึกษาในระดับประถม มัธยม และ 

อดุมศกึษา ในเรือ่งของการเข้าใจ การดแูลผูส้งูอายเุบือ้งต้น  

การให้ความส�าคัญและเห็นคุณค่าต่อผู้สูงอายุในฐานะที่เป็น 

ผูอ้าวโุสอยูใ่นครอบครวัเดยีวกนั และด�ารงไว้ซึง่วถิชีวีติของ 

สังคมไทย 

3. ควรเลื่อนช่วงเวลาการจัดหลักสูตรฝึกอบรม 

มาเริ่มจัดตั้งแต่ต้นปี เพื่อเลี่ยงการเกิดอุทกภัยในช่วงเดือน 

กันยายน-พฤศจิกายน
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บทคัดย่อ

บทความนี้ รายงานผลการวิจัยเชิงส�ารวจที่ศึกษาอาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชนเกี่ยวกับ การท�าวิจัยปัญหาการท�า 

วิจัย การใช้สารสนเทศและปัญหาการใช้สารสนเทศในห้องสมุด ประชากรที่ศึกษาเป็น อาจารย์ที่ท�าวิจัยในมหาวิทยาลัย 

เอกชนในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลจ�านวน 689 คน สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน ได้กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 253 คน 

โดยใช้สูตร Taro Yamane เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ 

ค่าร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test, F-test และ LSD ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ 

เพศหญิง มีวุฒิการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาโท มีต�าแหน่งอาจารย์ และมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 1 ปี แหล่งเงินทุน 

ที่ใช้ในการท�าวิจัยมาจากต้นสังกัดให้การสนับสนุน และท�าวิจัย 1 เรื่อง ใช้เวลาโดยเฉล่ีย 1 ปี ภาษาที่อาจารย์ใช้ในการ 

น�าเสนอผลงานวิจัย คือ ภาษาไทย รูปแบบการเผยแพร่ผลงานวิจัย คือ บทความวิจัย วัตถุประสงค์ของอาจารย์ในการ 

ท�าวิจัย คือ ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานให้ท�าวิจัย ผลงานวิชาการรูปแบบอ่ืนที่นอกเหนือจากการท�าวิจัย คือเอกสาร 

ประกอบการสอน ปัญหาและอุปสรรคในการท�าวิจัยของอาจารย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนปัญหาการใช้ 

สารสนเทศอยูใ่นระดบัเฉพาะด้าน หนงัสอืไม่เพียงพอต่อความต้องการ คือ หนงัสอืเก่า ล้าสมยั และ หนงัสอืไม่สอดคล้องกบั 

เรื่องที่จะท�าวิจัย ตามล�าดับ

ค�ำส�ำคัญ: การท�าวิจัยของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเอกชน, ปัญหาการใช้สารสนเทศในห้องสมุด

Abstract

This paper presents a survey of researching activities and related problems faced by teachers  

in private universities. The paper also tries to determine how information is used in the libraries and  

1นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
*เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ปีการศึกษา 2554

 อาจารย์ที่ปรึกษา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประภาส พาวินันท์
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ควำมน�ำ

ปัจจุบันนี้ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

(2552, หน้า 60) ได้ก�าหนดให้อาจารย์มหาวิทยาลัยต้อง 

พัฒนาคุณภาพของตนโดยการผลิตผลงานวิจัยที่ต ้อง 

เผยแพร่ในแหล่งที่เชื่อถือได้ มีคุณภาพและได้รับการ 

ยอมรับจากคณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐานส�านักงาน 

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพวุฒิการศึกษาและ 

ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการตรวจสอบ 

ประเมนิคณุภาพมหาวทิยาลยัจะยอมรบัว่าผลงานการวจิยัมี 

คุณภาพ ก็ต่อเมื่อมีการตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการ 

ที่มีคุณภาพ ดังเห็นได้จากการที่คณะกรรมการผู้ประเมิน 

มีการตรวจสอบการตีพิมพ์ ที่มีการวัดคุณภาพจากค่า 

ดัชนีผลกระทบการอ้างอิงจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสาร 

ไทย (Thai-Journal Citation Index Centre--TCI) 

และคณะท�างานเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส ์

ที่จัดท�าโดยเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาห้องสมุดสถาบัน 

อุดมศึกษา (Thai Digital Collection--TDC) เนื่องจาก 

มหาวิทยาลัยเอกชนหลายแห่ง อาจมีข้อจ�ากัดในการบริหาร 

จัดการด้านการผลิตผลงานทางวิชาการ เนื่องจากเหตุผล 

problems related to information use in doing research. Questionnaires constructed by the researcher  

were applied to the sample group of 253, sampling from 689 teachers in private universities in Bangkok.  

Statistical techniques used are percentage, standard deviation, t-test, F-test and LSD. Findings show  

that most subjects are in teaching positions, are female, and hold a master’s degree. They have been  

working for one year. They accomplished one research topic on average within a year and received  

funding from their own universities. They report their findings in Thai  language and publish them  

as a research paper in an academic journal. The reason these teachers report for doing the research  

s that it is a requirement of the university. Other academic work they produced is teaching material.  

Their problems regarding researching activities is at medium level, while problems related to the use  

of library materials are at high level, especially the number of books required and the accuracy needed  

for the research.

Keywords : research, information

หลายประการ เช่น อาจารย์ในมหาวิทยาลัยเอกชนเป็น 

อาจารย์ที่ขาดประสบการณ์ในการท�าวิจัยขาดงบประมาณ 

สนับสนุนการวิจัย ไม่มีเวลาเต็มที่ในการวิจัย และอาจเนื่อง 

มาจากมหาวิทยาลัยเอกชนมีจ�านวนอาจารย์ในแต่ละคณะ 

ค่อนข้างน้อย จงึมคีวามจ�าเป็นต้องก�าหนดให้อาจารย์ทุกคน 

ท�าวิจัย (วิโรจน์ ไววานิชกิจ, 2550, หน้า 55) ดังนั้น 

ผู ้วิจัยจึงสนใจศึกษาภาพรวมของการท�าวิจัยและการใช้ 

สารสนเทศของอาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชนว่า มีการท�าวิจัย 

อย่างกว้างขวางเพียงใด มีการใช้สารสนเทศและปัญหา 

การใช้สารสนเทศอย่างไรบ้าง เมื่อได้ผลจากการวิจัยแล้วจะ 

ได้น�าผลนั้นเผยแพร่เพื่อให้เป็นแนวทางในการพัฒนาการ 

ผลิตงานวิจัยให้มีคุณภาพต่อไป 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. การท�าวจิยัและปัญหาในการท�าวจิยัของอาจารย์ 

มหาวิทยาลัยเอกชน 

2. การใช้สารสนเทศและปัญหาการใช้สารสนเทศ 

ในห้องสมุดเพื่อการวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชน
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ตัวแปรต้น

ปัจจัยส่วนบุคคล

ของอาจารย์

มหาวิทยาลัยเอกชน 

ได้แก่ เพศ 

วุฒิการศึกษา 

และระยะเวลาที่

ปฏิบัติงาน

ตัวแปรตำม

1. การท�าวิจัยของอาจารย์

มหาวิทยาลัยเอกชน

2. ปัญหาในการท�าวิจัยของ

อาจารย์มหาวิทยาลัย

เอกชน

3. การใช้สารสนเทศเพื่อ

การวิจัยของอาจารย์

มหาวิทยาลัยเอกชน

4. ปัญหาในการใช้

สารสนเทศเพื่อการวิจัย

ของอาจารย์มหาวิทยาลัย

เอกชน

ภำพ 1 การเชื่อมโยงกรอบบแนวคิดการวิจัย

สมมติฐำนกำรวิจัย 

1. อาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชนที่มีเพศ วุฒิ 

การศึกษา และระยะเวลาที่ปฏิบัติงานต่างกันมีปัญหา 

ในการท�าวิจัยแตกต่างกัน

2. อาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชนที่มีเพศ วุฒิ 

การศึกษา และระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ต่างกันมีการใช้ 

สารสนเทศเพื่อการท�าวิจัยแตกต่างกัน

3. อาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชนที่มีเพศ วุฒิ 

การศึกษา และระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ต่างกันมีปัญหา 

ในการใช้สารสนเทศแตกต่างกัน

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ โดยใช้แบบ 

สอบถาม ทั้งค�าถามปลายเปิดและปลายปิด

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากรคือ อาจารย์ที่ท�าวิจัยในมหาวิทยาลัย 

เอกชนในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลใน 33 แห่ง จ�านวน  

689 คน สุ่มตัวอย่างแบบหลายข้ันตอน (multi-stage  

sampling) ใช้การสุ่มเฉพาะมหาวิทยาลัยเอกชนในเขต 

กรุงเทพฯและสุ่มมหาวิทยาลัยเอกชนในเขตปริมณฑล  

เมื่อได้ตัวอย่างของทั้งสองกลุ่มแล้วได้ จ�านวน 253 คน  

โดยใช้สูตร Taro Yamane ในการหากลุ่มตัวอย่าง และ 

มีการก�าหนดขอบเขตของประชากรคือ สอบถามเฉพาะ 

อาจารย์ที่เคยท�าวิจัย

เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น  

6 ตอน ดังนี้

ตอนที ่1 ข้อมลูส่วนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม  

จ�านวน 4 ข้อ

ตอนที ่2 ศึกษาการท�าวจิยัของอาจารย์มหาวทิยาลยั 

เอกชน จ�านวน 7 ข้อ

ตอนที่ 3 ศึกษาปัญหาในการท�าวิจัยของอาจารย์ 

มหาวิทยาลัยเอกชน จ�านวน 13 ข้อ

ตอนที่ 4 ศึกษาการใช้สารสนเทศเพื่อการท�าวิจัย 

ของอาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชน จ�านวน 41 ข้อ

ตอนที่ 5 ศึกษาปัญหาในการใช้สารสนเทศเพื่อการ 

ท�าวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชน จ�านวน 19 ข้อ

ตอนที่ 6 ศึกษาข้อเสนอแนะส�าหรับการท�าวิจัย 

และการใช้สารสนเทศเพื่อการวิจัย จ�านวน 2 ข้อ

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

เก็บข้อมูลโดยใช้ส่งไปรษณีย์ไปยังส�านักวิจัยของ 

มหาวิทยาลัยต่างๆ ได้รับกลับคืนจ�านวน 253 ชุด

สถิติท่ีใช้ในกำรวิจัย

หาค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test,  

F-test เพื่อวิเคราะห์การทดสอบความแตกต่างของ 

ค่าเฉล่ีย t-test (independent samples) การวิเคราะห์ 

ความแปรปรวนแบบทางเดียว F-test (one-way ANOVA) 

เมื่อพบว่า ค่าเฉล่ียของตัวแปรที่ทดสอบแตกต่างกันอย่าง 

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จะท�าการเปรียบเทียบ 

เป็นรายคู่ตามวิธีการของ LSD
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กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณในส่วนของของค�าถาม 

ปลายปิด โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป ในส่วนของค�าถาม 

ปลายเปิดใช้การสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อน�าผลมาใช้

ผลกำรวิจัย

ผลการวิจัยมีรายละเอียดดังนี้

1. ข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม เป็น 

เพศหญิง ร้อยละ 70 เพศชาย ร้อยละ 30 มีวุฒิการศึกษา 

สูงสุดระดับปริญญาโท ร้อยละ 80.2 โดยมีต�าแหน่งอาจารย์ 

ร้อยละ 97.2 และส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  

1 ปี ร้อยละ 39.5

แหล่งเงินทุนที่อาจารย์ใช้ในการท�าวิจัยได้มาจาก 

สถาบันหรือหน่วยงานให้การสนับสนุนจ�านวน 204 คน  

คิดเป็นร้อยละ 80.6 รองลงมาคือ หน่วยงานอื่นๆ อันได้แก่ 

องค์การบริหารส่วนต�าบล หน่วยงานภาครัฐ จ�านวน 38 คน  

คิดเป็นร้อยละ 15 ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  

(วช.) จ�านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 4.3 ส�านักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษาจ�านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 

4 ส�านักงานกองทนุสนบัสนนุการวจิยัจ�านวน 5 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 2 และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยี จ�านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.4 ตามล�าดับ

อาจารย์มีการท�าวิจัย 1 เรื่อง จ�านวน 153 คน 

คิดเป็นร้อยละ 60.5 รองลงมาคือ 2 เรื่อง จ�านวน 96 คน 

คิดเป็นร้อยละ 37.9 และ 3 เรื่องขึ้นไป จ�านวน 4 คน  

คิดเป็นร้อยละ 1.6 ตามล�าดับ

อาจารย์ใช้ระยะเวลาเฉลีย่ในการท�าวจิยัแต่ละเรือ่ง 

1 ปี คิดเป็นร้อยละ 63.6 รองลงมาคือ 2 ปี คิดเป็นร้อยละ 

16.6 4 ปี ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 11.5 และ 3 ปี คิดเป็น 

ร้อยละ 8.3 ตามล�าดับ

ภาษาที่อาจารย์ใช้ในการน�าเสนอผลงานวิจัย เป็น 

ภาษาไทยจ�านวน 244 คน คิดเป็นร้อยละ 96.4 รองลงมา 

คือ ภาษาอังกฤษจ�านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 25.3  

ตามล�าดับ

อาจารย์เผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปบทความวิจัย 

จ�านวน 197 คน คิดเป็นร้อยละ 77.9 รองลงมาคือ เสนอ 

ผลงานในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ จ�านวน 125 คน 

คิดเป็นร้อยละ 49.4 ตามล�าดับ

อาจารย์ท�าการวิจัยเนื่องจากได้รับมอบหมายจาก 

หน่วยงาน จ�านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 43.9 รองลง 

มาคอื น�ามาใช้ในการประกอบการสอน จ�านวน 92 คน คดิเป็น 

ร้อยละ 36.4 ขอต�าแหน่งทางวิชาการหรือเขียนต�ารา 

จ�านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 36 น�ามาเขียนบทความ 

หรือน�าเสนอในการประชุมสัมมนา จ�านวน 62 คน  

คิดเป็นร้อยละ 24.5 เพื่อผลิตผลงานวิจัยให้กับหน่วยงาน 

อ่ืน จ�านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 17 และวัตถุประสงค์ 

อ่ืนๆ จ�านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 ตามล�าดับ

นอกจากการท�าวิจัย แล้วอาจารย์ได้ผลิต เอกสาร 

ประกอบการสอน จ�านวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 62.5 

รองลงมา คือ บทความวิชาการ จ�านวน 97 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 38.3 และต�ารา จ�านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 

17.4 ตามล�าดับ

2. ปัญหาและอุปสรรคในการท�าวิจัยของอาจารย์ 

มหาวิทยาลัยเอกชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  

( X  = 3.00)

โดยมีประเด็นส�าคัญ ได้แก่ มีปัญหาและอุปสรรค 

ส่วนตัวในการท�าวิจัยโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X  =  

2.96) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีปัญหาและอุปสรรค 

ส่วนตัวในการท�าวิจัยอยู่ในระดับมากหนึ่งข้อ คือ มีภาระ 

งานสอนและงานอ่ืนๆ ไม่เอ้ือต่อการท�าวิจัย ( X  = 3.82) 

มีป ัญหาและอุปสรรคจากการสนับสนุนจาก 

สถาบันในการท�าวิจัยโดยรวมอยู ่ ในระดับปานกลาง  

( X = 3.05) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ปัญหาและ 

อุปสรรคในการท�าวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชน 

ด้านสถาบันอยู ่ในระดับปานกลางทุกข้อ โดยข้อที่มีค่า 

เฉล่ียสูงสุดคือ ความยุ่งยากของขั้นตอนและระเบียบการ 

เบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย ( X  = 3.42) รองลงมาคือ 

สถาบันไม่มีการผ่อนผันเรื่องเวลาการปฏิบัติงาน ( X =  

3.18) และสถาบันจัดอบรมความรู้ด้านการท�าวิจัยน้อย 

เกินไป ( X  =3.03) ตามล�าดับ
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3. มีการใช้สารสนเทศในการท�าวิจัยโดยรวมอยู่ 

ในระดับปานกลาง ( X  = 3.24) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า อาจารย์ใช้สารสนเทศในการท�าวิจัยอยู่ในระดับมาก 

หนึ่งข้อ คือ สื่อสิ่งพิมพ์ ( X  = 3.55) ส่วนด้านอื่นๆ อยู่ใน 

ระดับปานกลาง

การใช้แหล่งและทรัพยากรสารสนเทศจากสถาบัน 

ต่างๆ ในการท�าวิจัยโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X  =  

2.98) เมือ่พจิารณารายข้อพบว่า อาจารย์ใช้ห้องสมดุสถาบนั 

อื่นๆ ( X  = 3.56) อยู่ในระดับมาก

การใช้สื่อสิ่งพิมพ์ในการท�าวิจัยโดยรวมอยู ่ใน 

ระดับมาก ( X  = 3.55) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อาจารย ์

มหาวิทยาลัยเอกชนใช้สื่อสิ่งพิมพ์ในการท�าวิจัยอยู ่ใน 

ระดับมากเกือบทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ หนังสือ 

ภาษาไทย ( X  = 3.83) รองลงมาคือ วารสารภาษาไทย  

( X  = 3.74) และวิทยานิพนธ์ ( X  = 3.68) ตามล�าดับ

 การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการท�าวิจัยโดยรวมอยู่ 

ในระดับปานกลาง ( X  = 3.06) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า 

อาจารย์ใช้เว็บไซต์ภาษาไทยในการท�าวิจัยอยู ่ในระดับ 

มาก ( X  = 3.56) และอยู่ในระดับน้อยสองข้อ คือ รายการ 

ทางโทรทัศน์ ( X  = 2.40) และรายการทางวิทยุ ( X  =  

2.27) ตามล�าดับ

มีการใช้ฐานข้อมูลในการท�าวิจัยโดยรวมอยู ่ใน 

ระดับปานกลาง ( X  = 3.37) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า 

มีการใช้ฐานข้อมูลในการท�าวิจัยอยู ่ในระดับมากสองข้อ 

คอื ฐานข้อมลูวทิยานพินธ์ไทย ( X  = 3.60) และ ฐานข้อมลู 

วารสารภาษาต่างประเทศ ( X  = 3.55)

วิธีการค้นข้อมูลในการท�าวิจัย โดยรวมอยู่ในระดับ 

ปานกลาง ( X  = 3.09) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อาจารย ์

มีวิธีการค้นข้อมูลในการท�าวิจัยอยู่ในระดับมากสี่ข้อ คือ 

การค้นตามค�าส�าคัญ ( X  = 4.09) การค้นตามชื่อเรื่อง  

( X  = 3.96) การค้นตามหัวเรื่อง ( X  = 3.79) และการใช้  

Search Engine ( X  = 3.61) ตามล�าดับ

4. มีปัญหาในการใช้ห้องสมุดมหาวิทยาลัยใน 

การท�าวิจัยโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 3.15)  

มีประเด็นส�าคัญได้แก่

ปัญหาเกี่ยวกับสภาพของห้องสมุดมหาวิทยาลัย 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.51) เมื่อพิจารณาเป็น 

รายข้อพบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย 

สงูสดุคือ หนงัสอืไม่เพยีงพอต่อความต้องการ ( X  = 3.73)  

รองลงมาคือ หนงัสือเก่า ล้าสมยั ( X  = 3.68) และ หนงัสอื 

ไม่สอดคล้องกับเรื่องที่จะท�าวิจัย ( X  = 3.66) ตามล�าดับ

ปัญหาเกี่ยวกับบุคลากรของห้องสมุดโดยรวม 

อยูใ่นระดับปานกลาง ( X  = 2.81) เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อ 

พบว่า อยูใ่นระดบัปานกลางทกุข้อ โดยข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูสดุ 

คือเจ้าหน้าที่ขาดความรู้เกี่ยวกับการวิจัย ( X  = 3.27)  

รองลงมาคือ การส่ือสารของเจ้าหน้าที่ในห้องสมุด ( X  =  

3.02) และการให้ค�าแนะน�าในการเขียนรายงานการวิจัย  

( X  = 2.84) ตามล�าดับ

กำรทดสอบสมมติฐำน

สมมติฐำนที่ 1 อำจำรย์มหำวิทยำลัยเอกชนท่ีม ี

เพศ วุฒิกำรศึกษำ และระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนต่ำงกันมี 

ปัญหำในกำรท�ำวิจัยแตกต่ำงกัน

1.1 อาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชนทั้งเพศชายและ 

เพศหญิงมีระดับปัญหาในการท�างานวิจัยโดยรวมและ 

รายด้านไม่แตกต่างกัน 

1.2 อาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชนที่มีวุฒิการศึกษา 

แตกต่างกันมีระดับปัญหาในการท�างานวิจัยโดยรวมและ 

รายด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ  

0.05 และเมื่อเปรียบเทียบเป็นรายคู่ พบว่า อาจารย์ที่ 

มีวุฒิปริญญาตรีกับปริญญาเอก และวุฒิปริญญาโทกับ

ปริญญาเอก มีปัญหาในการท�างานวิจัยทั้งด้านส่วนตัวและ 

ด้านสถาบันแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ต้ังไว้

1.3 อาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชนที่มีระยะเวลา 

ที่ปฏิบัติงานแตกต่างกันมีปัญหาในการท�างานวิจัยโดย 

รวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  

อาจารย์ที่มีระยะเวลาที่ปฏิบัติงานแตกต่างกันมีปัญหาใน 

การผลิตผลงานวิชาการแตกต่างกันในด้านสถาบัน โดย 

อาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชนที่มีระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 1 ปี 
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มีปัญหาในการท�างานวิจัยด้านสถาบันมากกว่าอาจารย์ 

มหาวิทยาลัยเอกชนที่มีระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 4 ปีขึ้นไป  

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ 

สมมุติฐานที่ตั้งไว้

สมมติฐำนที่ 2 อำจำรย์มหำวิทยำลัยเอกชนที่ม ี

เพศ วุฒิกำรศึกษำ และระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนต่ำงกันมี 

กำรใช้สำรสนเทศเพื่อกำรท�ำวิจัยแตกต่ำงกัน

2.1 อาจารย์เพศชายและเพศหญิงมีระดับการใช ้

สารสนเทศเพือ่การวิจยัโดยรวมไม่แตกต่างกนั เมือ่พจิารณา 

เป็นรายด้านพบว่า อาจารย์เพศชายและเพศหญิงมีระดับ 

การใช้สารสนเทศเพ่ือการวิจยัแตกต่างกนัในด้านสือ่ส่ิงพมิพ์ 

และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ .05 ซึ่ง 

สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้

2.2 อาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาแตกต่างกันมีการใช ้

สารสนเทศเพือ่การวิจยัโดยรวมไม่แตกต่างกนั เมือ่พจิารณา 

เป็นรายด้านพบว่า อาจารย์ทีม่กีารศกึษาแตกต่างกนัมรีะดบั 

การใช้สารสนเทศเพื่อการวิจัยแตกต่างกันในด้านแหล่ง 

สารสนเทศที่เป็นสถาบัน สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์  

และฐานข้อมูล อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.2.1 เมือ่เปรยีบเทยีบเป็นรายคู ่พบว่า อาจารย์ 

ท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีกับปริญญาเอก และ 

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทกับปริญญาเอก มีการใช้ 

แหล่งสารสนเทศที่เป็นสถาบันเพ่ือการวิจัยแตกต่างกัน 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

2.2.2 เมือ่เปรยีบเทยีบเป็นรายคู ่พบว่า อาจารย์ 

ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีกับปริญญาโท มีการใช้ 

สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการวิจัย และอาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชน 

ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทกับปริญญาเอกมีการใช้ 

สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการวิจัยแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทาง 

สถิติที่ระดับ 0.05

2.2.3 เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายคู่ พบว่า  

อาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีกับปริญญาโท  

มีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการวิจัยแตกต่างกันอย่าง 

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

2.2.4 เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายคู่ พบว่า  

อาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีกับปริญญาเอก  

มีการใช้ฐานข้อมูลเพื่อการวิจัยแตกต่างกัน อย่างมีนัย 

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

2.2.5 เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายคู่ พบว่า  

อาจารย์ที่มีระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 1 ปีกับ 5 ปีขึ้นไป มีการ 

ใช้แหล่งสารสนเทศที่เป็นสถาบันเพื่อการวิจัยแตกต่างกัน  

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

สมมติฐำนที่ 3 อำจำรย์มหำวิทยำลัยเอกชนที่ม ี

เพศ วุฒิกำรศึกษำ และระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนต่ำงกันมี 

ปัญหำในกำรใช้สำรสนเทศแตกต่ำงกัน

3.1 อาจารย์เพศชายและเพศหญิงมีปัญหาการใช ้

สารสนเทศเพื่อการวิจัยโดยรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณา 

เป็นรายด้านพบว่า ด้านบุคลากรของห้องสมุดอาจารย์ 

เพศหญิงมีปัญหาการใช้สารสนเทศเพื่อการวิจัยแตกต่าง 

กับอาจารย์เพศชาย อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3.2 อาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาแตกต่างกัน มีระดับ 

ปัญหาการใช้สารสนเทศเพื่อการวิจัยโดยรวมและรายด้าน 

แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3.2.1 เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายคู่ พบว่า  

อาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีกับปริญญาโท  

และอาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทกับปริญญา 

เอก มีระดับปัญหาในการใช้สารสนเทศเพื่อการวิจัยในด้าน 

สภาพของห้องสมุดมหาวิทยาลัย แตกต่างกัน อย่างมีนัย 

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

3.2.2 เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายคู่ พบว่า  

อาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทกับปริญญาเอก  

มรีะดบัปัญหาในการใช้สารสนเทศเพือ่การวจิยัด้านบคุลากร 

ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ 0.05

3.3 อาจารย์ที่มีระยะเวลาที่ปฏิบัติงานแตกต่างกัน 

มีระดับปัญหาการใช้สารสนเทศเพื่อการวิจัยโดยรวม 

ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อาจารย์ 

ที่มีระยะเวลาที่ปฏิบัติงานแตกต่างกันมีระดับปัญหาการใช้ 

สารสนเทศเพื่อการวิจัยแตกต่างกันในด้านสภาพของห้อง 



206

สมุดมหาวิทยาลัย อย่างมีระดับนัยส�าคัญที่ระดับ .05 ซึ่ง 

สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้

3.3.1 อาจารย์ที่มีระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน  

1 ปี มีระดับปัญหาในการใช้สารสนเทศด้านสภาพของ 

ห้องสมุดมหาวิทยาลัย แตกต่างกับอาจารย์มหาวิทยาลัย 

เอกชนที่มีระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 5 ปีขึ้นไป อย่างมีนัย 

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

กำรอภิปรำยผล

1. กำรท�ำวิจัยของอำจำรย์

จากการศกึษาการท�าวจิยัของอาจารย์ พบว่าอาจารย์ 

ที่ท�าวิจัยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง วุฒิการศึกษาสูงสุดระดับ 

ปริญญาโท และมีต�าแหน่งเป็นอาจารย์ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ 

ในมหาวิทยาลัยที่ไปส�ารวจมีปริมาณอาจารย์เพศหญิง 

ค่อนข้างมาก และอาจารย์ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

มีคุณวุฒิระดับปริญญาโท ส่วนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิสูงนั้น 

ค่อนข้างจะมีภารกิจมากจึงมักไม่สะดวกในการให้ข้อมูล 

(มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 2545) แหล่งเงินทุน 

ที่อาจารย์ใช้ในการท�าวิจัยส่วนใหญ่ได้มาจากสถาบันหรือ 

หน่วยงานให้ การสนับสนุน ส่วนใหญ่มีการท�าวิจัย 1 เรื่อง 

ระยะเวลาเฉลี่ยในการท�าวิจัย 1 ปี รูปแบบการเผยแพร่ 

ผลงานวิจัยเป็นบทความวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  

จริยา ทองอยู่ (2547) และอรวรรณ สุพิทักษ์ (2544) ที่ 

พบว่า อาจารย์ในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เคยผลิตผลงาน 

วิจัยโดยเฉลี่ย 1 เรื่องต่อปี รูปแบบการเผยแพร่ผลงานคือ 

บทความวิจัย และสถาบันการศึกษาเป็นผู้ให้การสนับสนุน 

อุปกรณ์และเงินทุน รวมถึงระยะเวลาในการท�าวิจัยด้วย

วัตถุประสงค์ในการท�าวิจัยของอาจารย์ ส่วนใหญ ่

ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน และผลงานวิชาการรูปแบบ 

อ่ืนทีน่อกเหนอืจากการท�าวจิยัส่วนใหญ่คอื เอกสารประกอบ 

การสอน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของไสว นัยปราโมทย์  

(2545) ที่พบว่า ผลงานวิชาการรูปแบบอื่นจากการท�าวิจัย  

คือ เอกสารประกอบการสอน เพราะเอกสารการสอนเป็น 

เครื่องมือท่ีจ�าเป็นของอาจารย์ (บัญชา จ�าปารักษ์, 2549)  

อาจารย์ส่วนใหญ่มักต้องเขียนเอกสารประกอบการสอน 

ของตนเองเพื่อเป็นสิ่งที่จะช่วยเสริมสร้างทักษะในการ 

เรียนรู ้ของนักศึกษาในรายวิชาที่ตนเองสอนให้มีความ 

ชัดเจนเพิ่มมากขึ้น 

2. ปัญหำในกำรท�ำวิจัยของอำจำรย์

จากการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการท�าวิจัย 

ของอาจารย์ พบว่า อาจารย์มีปัญหาและอุปสรรคในการ 

ท�าวิจัย ด้านส่วนตัวโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ 

พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการท�า 

วิจัยของอาจารย์ด้านส่วนตัวอยู่ในระดับมากหนึ่งข้อ คือ 

มีภาระงานสอนและงานอื่นๆ ไม่เอื้อต่อการท�าวิจัย ซึ่ง 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรวรรณ สุพิทักษ์ (2544)  

สุภัทรา ปานสุวรรณจิตร์ (2548) นัสที ทรัพย์บัญญัติ  

(2546) และอาทิตยา ช้างสีสังข์ (2545) ที่พบว่า ปัญหา 

และอปุสรรคในการท�าวจิยัของอาจารย์คือ อาจารย์ไม่มเีวลา 

ในการท�าวิจัยเพราะต้องใช้เวลาไปกับการเตรียมการสอน 

ปัญหาและอุปสรรคในการท�าวิจัยของอาจารย์ด้าน 

สถาบันโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย 

สูงสุดคือ ความยุ่งยากของขั้นตอนและระเบียบการเบิก 

จ่ายเงินทุนอุดหนุนการท�าวิจัย สถาบันไม่มีการผ่อนผัน 

เรื่องเวลาการปฏิบัติงาน สถาบันจัดอบรมความรู ้ด ้าน 

การท�าวิจัยน้อยเกินไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสมใจ 

จิตพิทักษ์ (2532) และไสว นัยปราโมทย์ (2549) ที ่

กล่าวว่า สถาบันขาดการสนับสนุนเรื่องเงิน ไม่มีเวลา ขาด 

บุคลากรช่วยเหลือในการท�าวิจัย ทั้งนี้อาจเกี่ยวเนื่องมาจาก 

นโยบายของสถาบันที่มีความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับการท�าวิจัย  

อาจารย์บางท่านไม่ท�าวิจัยเพราะมีภาระงานสอนมากหากม ี

การก�าหนดนโยบายที่ชัดเจน เช่น หากอาจารย์ท�าวิจัยให้ 

มีการลดงานสอนลงหรืออาจมีการจูงใจให้มีการท�าวิจัย 

มากขึ้น (สหัสยา ด�ารงเกียรติศักดิ์, 2540) โดยการเพิ่มทุน 

สนับสนุนการท�าวิจัย ก็อาจท�าให้เกิดการสร้างงานวิจัยให้ 

เพิ่มขึ้นก็ได้
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3. กำรใช้สำรสนเทศเพื่อกำรท�ำวิจัยของ 

อำจำรย์

การใช้สารสนเทศในการท�าวิจัยของอาจารย์โดย 

รวมอยู ่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า  

การใช้สารสนเทศที่เป็นสถาบันในการท�าวิจัยของอาจารย์ 

อยู่ในระดับมากหนึ่งข้อ คือ ห้องสมุด ซึ่งสอดคล้องกับ 

งานวิจัยของ จันทนา วงศ์หาญ (2553) และ Rzara and  

Moriarty (1970) ที่พบว่า อาจารย์เข้าใช้บริการห้องสมุด 

เพื่อค้นคว้าสิ่งพิมพ์ต่างๆ

การใช้สื่อสิ่งพิมพ์ในการท�าวิจัยของอาจารย์โดย 

รวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ หนังสือ 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของไพลิน จิตเจริญสมุทร (2547)  

มาลี เสียงไทย (2534) และขวัญใจ ตันจันทร์ (2546) ที่ 

พบว่า ทรัพยากรสารสนเทศที่อาจารย์ใช้สูงสุดคือ หนังสือ  

ส�าหรับการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการท�าวิจัยของอาจารย์  

โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า ม ี

การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการท�าวิจัยอยู่ในระดับมากหนึ่ง 

ข้อ คอื เวบ็ไซต์ภาษาไทย ซึง่สอดคล้องกบั จนัทนา วงศ์หาญ 

(2553) ทีพ่บว่า เวบ็ไซต์ภาษาไทยถกูใช้ในการท�าวจิยัอยูใ่น 

ระดับมาก เพราะทักษะทางด้านภาษาที่อาจารย์สามารถที่ 

จะเข้าใจได้มากที่สุด คือ ภาษาไทย และงานวิจัยที่คนไทย 

ท�ามักจะมีบริบทในด้านสถาบันที่ต่างกับชาวต่างชาติ ท�าให ้

มีข้อจ�ากัดขึ้นได้ ดังนั้นจึงท�าให้มีการใช้เว็บไซต์ภาษาไทย 

ในระดับมาก (เปี่ยมสุข ทุ่งกาวี, 2553)

การใช้ฐานข้อมลูในการท�าวจิยัของอาจารย์ โดยรวม 

อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า การใช้ฐาน 

ข้อมูลในการท�าวิจัย อยู่ในระดับมากสองข้อคือ ฐานข้อมูล 

วิทยานิพนธ์ไทย และ ฐานข้อมูลวารสารภาษาต่างประเทศ  

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของไพลิน จิตเจริญสมุทร (2547)  

เปี่ยมสุข ทุ่งกาวี (2553) และ บงกช จันทรัตน์ (2553)  

ที่พบว่า อาจารย์ใช้ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทยในการค้นหา 

ข้อมูลมากท่ีสดุ เพราะฐานข้อมลูวทิยานพินธ์ไทยเป็นแหล่ง 

สารสนเทศท่ีรวบรวมการท�าวจิยัในทกุๆ ด้าน ซึง่ครอบคลมุ 

ในทุกสาขาวิชา จึงท�าให้เป็นแหล่งข้อมูลแรกๆ ที่คนไทย 

จะใช้ค้นหาข้อมูลเพื่อประกอบการท�าวิจัย ส่วนฐานข้อมูล 

ภาษาต่างประเทศนัน้ส่วนใหญ่จะเป็นฐานข้อมลูทีม่ลีกัษณะ 

เฉพาะด้าน เช่นIEEE นักวิจัยทางด้านวิศวะ (เกษรา  

บุญปาล, 2545)

4. ปัญหำในกำรใช้สำรสนเทศเพ่ือกำรท�ำวิจัย 

ของอำจำรย์

ปัญหาในการใช้สารสารสนเทศภายในห้องสมุด 

มหาวิทยาลัยในการท�าวิจัยของอาจารย์ โดยรวมอยู่ในระดับ 

ปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ปัญหาการใช้บริการ 

สารสารสนเทศในห้องสมุดมหาวิทยาลัยในการท�าวิจัยของ 

อาจารย์ด้านสภาพของห้องสมุดมหาวิทยาลัยโดยรวมอยู่ใน 

ระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ หนังสือไม่เพียงพอต่อ 

ความต้องการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพลิน  

จิตเจริญสมุทร (2547) ที่พบว่า ส�านักหอสมุดกลางมี 

หนังสือต�าราหลักชื่อเรื่องน้อยฉบับ ท�าให้ปริมาณของ 

ทรัพยากรภายในห้องสมุดไม่เพียงพอต่อความต้องการของ 

ผู้ใช้บริการ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะกลไกด้านงบประมาณ และ 

การจัดซื้อของส�านักหอสมุดเอง ที่อาจต้องมีหลักเกณฑ์ 

ในการพิจารณาจัดซื้อที่แตกต่างกัน ซึ่งสถาบันบางแห่ง 

มีคณะค่อนข้างหลากหลาย ดังนั้นในการจัดสรรให้แต่ละ 

คณะมีปริมาณทรัพยากรให้เพียงพอต่อความต้องการจึง 

ท�าได้ยาก ที่จะท�าได้คือมีทรัพยากรให้ครอบคลุมในสาขา 

และผ่านเกณฑ์ในการประกันคุณภาพเท่านั้น (นิทรา  

ศรีคงแก้ว, 2549)

5. เปรยีบเทยีบปัญหำในกำรผลติผลงำนวชิำกำร 

ของอำจำรย์ จ�ำแนกตำมเพศ วุฒิกำรศึกษำ และระยะ 

เวลำที่ปฏิบัติงำน

อาจารย์ที่มีเพศแตกต่างกันมีระดับปัญหาในการ 

ผลิตผลงานวิชาการไม่แตกต่างกัน 

วุฒิการศึกษา อาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาที่แตกต่าง 

กัน มีระดับปัญหาในการผลิตผลงานวิชาการแตกต่างกัน  

อย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

สุภาพ คัมภิรานนท์ (2540) และกาญจนา ค้ายาดี (2538)  

ทีก่ล่าวว่า ปัญหาการผลติผลงานวจิยัของอาจารย์ ด้านส่วนตวั 

เก่ียวกับความรู้ความเข้าใจในงานวิจัยอาจารย์วุฒิปริญญา 
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ตร ีวฒุปิรญิญาโทและวฒุปิรญิญาเอก มรีะดบัปัญหาในการ 

ผลิตผลงานวิชาการแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะอาจารย์ที่มีคุณวุฒ ิ

แตกต่างกันจะท�าวิจัยในศาสตร์ที่ลึกซึ้งแตกต่างกันตาม 

ระดับการศึกษา ซึ่งสอดคล้องตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

6. เปรียบเทียบกำรใช้สำรสนเทศเพื่อกำรท�ำ 

วิจัยของอำจำรย์

อาจารย์ที่มีเพศแตกต่างกันมีการใช้สารสนเทศ 

เพื่อการท�าวิจัยแตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ  

นฤมล เทพนวล และนันทา เติมสมบัติถาวร (2550) ที่ 

กล่าวว่า คณาจารย์ที่มีเพศ แตกต่างกันมีการใช้สารสนเทศ 

ที่แตกต่างกันทั้งนี้อาจเป็นเพราะการท�าวิจัยในครั้งนี ้

กลุ่มตัวอย่างค่อนข้างมีความหลากหลายสาขาวิชาจึงท�าให้ 

เพศที่แตกต่างกันมีการใช้สารสนเทศแตกต่างกัน เช่น 

ในคณะวิศวกรรมส่วนใหญ่จะค่อนข้างมีจ�านวนอาจารย์ 

ผู ้ชายมาก ส่วนคณะพยาบาลก็มีจ�านวนอาจารย์ผู ้หญิง 

มากจึงท�าให้การใช้สารสนเทศของทั้งสองคณะมีความ 

แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้อง 

ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

7. เปรยีบเทยีบปัญหำในกำรใช้สำรสนเทศของ 

อำจำรย์

อาจารย์ที่มีเพศและวุฒิการศึกษาแตกต่างกันมี 

ระดับปัญหาการใช้สารสนเทศเพ่ือการท�าวิจัยไม่แตกต่าง 

กัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของไพลิน จิตเจริญสมุทร 

(2547) และพิสิษฐ์ หิรัญกิจ (2544) ที่กล่าวว่า ปัญหา 

การใช้สารสนเทศของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยโดยรวม ไม่ม ี

ความแตกต่างกัน อาจเนื่องมาจากอาจารย์ในมหาวิทยาลัย 

ส่วนใหญ่ไม่ได้รับการฝึกอบรมหรือการแนะน�าทักษะ 

เรื่องการใช้หรือการค้นคืนสารสนเทศ รวมทั้งในปัจจุบัน 

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่น�ามาใช้ในการจัดเก็บ 

สารสนเทศจึงท�าให้อาจารย์ส่วนใหญ่ไม่สามารถติดตาม 

การเปล่ียนแปลงดังกล่าวได้ทัน ดังนั้นอาจารย์จึงประสบ 

ปัญหาในการใช้สารสนเทศไม่แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะจำกกำรวิจัย

1. สถาบันควรมีการนับภาระงานวิจัยให้ชัดเจน 

เนื่องจากในผลการวิจัยพบว่า อาจารย์ที่ไม่ท�าวิจัยเพราะ 

คิดว่าไม่สามารถนับเป็นภารกิจได้

2. ควรมีทีมงานที่เข้มแข็งเพื่อช่วยกันขับเคล่ือน 

งานวิจัย แบบเพื่อนช่วยเพื่อน

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบการวิจัย ควรก�าหนด 

กรอบเวลาอย่างชัดเจน เช่น การส่งโครงร่าง การพิจารณา 

อนุมัติ การเซ็นสัญญา เป็นต้น

4. ควรมีนโยบายและสิ่งจูงใจที่ชัดเจนและเป็น

รูปธรรม

5. ผูบ้รหิารควรมทีศันคติทีดี่ต่อการให้ทนุสนบัสนุน 

การวิจัย และสนับสนุนทุนการวิจัยอย่างจริงจัง
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โมเดลนวัตกรรมการตลาดบริการส�าหรับผู้ป่วยฟอกเลือดในประเทศไทย*
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บทคัดย่อ

งานการวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อสร้างโมเดลนวัตกรรมการตลาดบริการส�าหรับผู้ป่วยฟอกเลือดในประเทศไทย 

โดยใช้การวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ศึกษาเป็นผู้ป่วยฟอกเลือด 

ในกรุงเทพและปริมณฑลจ�านวน 8,122 คน สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นหลายขั้นตอนได้ประชากร 544 คน เริ่มการวิจัย 

โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้มีประสบการณ์ด้านไตเทียม 6 ท่าน ได้แก่ อายุรแพทย์โรคไต พยาบาลไตเทียม ผู้ให้บริการ 

และผู้ป่วยไตเทียม หลังจากนั้น ใช้แบบสอบถามรวบรวมข้อมูล แบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.80 ใช้สถิติ 

เชิงพรรณนาวิเคราะห์ตัวแปร สถิติทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ สถิติทดสอบที และทดสอบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ วิเคราะห์

โมเดลด้วยโมเดลสมการโครงสร้าง (SEM) หลังจากนั้นได้ท�าการประเมินผลอีกครั้ง เพื่อยืนยันผลสัมฤทธิ์ของโมเดล  

ผลการวิจัย พบว่า โมเดลนวัตกรรมการตลาดบริการส�าหรับผู้ป่วยฟอกเลือดประกอบด้วยปัจจัยด้านการตลาด และปัจจัย 

ด้านจิตวิทยา (8P’s and CRM) ปัจจัยการตลาดที่ส�าคัญที่สุดได้แก่กลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ และปัจจัยจิตวิทยา 

มอิีทธิพลอย่างมากต่อผลสมัฤทธิ ์โมเดลนวตักรรมการบรกิารส�าหรบัผูป่้วยฟอกเลอืดในประเทศไทยทีน่�าเสนอ ประสบผลส�าเรจ็ 

โดยวัดจากดัชนีชี้วัด ความสุขโดยรวม การบอกต่อ และพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ดัชนีความสอดคล้องของโมเดล 

ได้แก่ ค่า Chi-square/df, GFI, AGFI, CFI, RMR, RMSEA และ Hoelter index อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานโมเดล 

ประกอบด้วย ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด(8P’s) และการบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ปัจจัยด้านจิตวิทยา 

ได้แก่ ทัศนคติ การรับรู้ และแรงจูงใจ

ค�ำส�ำคัญ: การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์

1นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
*เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษา 2554

 อาจารย์ที่ี่ปรึกษา: ดร. สุดาพร สาวม่วง



211

Background and problem statement

The service economy emerged more than  

25 years ago and has been growing ever since.  

The service sector represented 63.4% of world  

Gross Domestic Product (GDP) in 2008 while  

the manufacturing sector represented 30.6% and  

the agricultural sector was only 6% (The World  

Factbook, 2009). The Asian countries’ GDP’s also  

have a share of the service sector as high as in  

developed countries (Gallaher: 2006, OECD: 2004,  

Abe: 2005). This is also true in Thailand where  

the service sector represents a large share of total  

Abstract

This research presents the service marketing innovation model for hemodialysis patients in  

Thailand by using qualitative and quantitative research methods. The population is the hemodialysis  

patients in Bangkok and its vicinity. The total population is 8,122. This research uses a sample of  

544 patients. The sampling design uses multistage sampling. The qualitative research consists of  

in-depth interviews of six experts in the hemodialysis field who are nephrologist, hemodialysis nurses,  

hemodialysis providers and hemodialysis patients. This research uses a questionnaire for collecting the  

quantitative data. Descriptive statistics were used to analyze variables. Statistical methods used to test  

hypotheses were Paired t-test and Structural Equation Modeling (SEM). Confirmatory Factor Analysis  

was used to confirm the component of latent variables. SEM was used to analyze the model. Research  

found that the innovation model consists of 2 factors, namely service marketing factors (8P’s and CRM)  

and psychological factors. Two latent variables-marketing factors and psychological factors were found  

to have a significant positive impact on the performance of service. Moreover, the performance of the  

service marketing innovation model increased after the implementation of new services. All fit indices  

for the model, which were Chi-square/df, GFI, AGFI, CFI, RMR, RMSEA and Hoelter index, met the  

standard values. The marketing and psychological factors explained 72.2 percent of the performance  

of that service marketing model.

Keywords : service marketing innovation model, hemodialysis (HD) patients

income, with 47.74% of GDP in 2006. The Thai  

government has strongly supported and promoted  

the service industry, especially in health services  

(Office of Service Trade, Department of Export  

Promotion, 2008). The growth rate of domestic  

production in the health sector increased by 6.3%  

in 2007 compared to 2006 (Office of the National  

Economic and Social development board [NESDB],  

March 2009). The five year plan (2007-2011) of  

NESDB is to develop the full cycle of health care  

services that includes cure and care, prevention,  

rehabilitation of both physical and psychological  

health, as well as developing service quality and 
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healthcare personnel, especially in the innovation  

of health promotion.

Thailand has a large number of renal  

failure patients for whom doctors need to prescribe  

hemodialysis (HD) treatment. There are two  

types of HD centers in Thailand: hospital-based  

and non-hospital-based (stand-alone) HD units.  

When the service capacity in the hospital-based  

HD center is too small for HD patients, some  

patients come to non-hospital based HD units.  

Non-hospital-based HD centers or stand-alone  

clinics must have a contract with a nearby hospital  

to transfer patients in case of emergency. All HD  

centers must be accredited for compliance with  

the standards set forth by the Ministry of Health  

and the Nephrology Society of Thailand. Before  

2003, the HD cost was about 2,000-3,500 Baht  

per session because of low demand and few  

competitors in HD service. After 2003, the number  

of HD patients doubled and has grown rapidly. At  

present, the competition in HD service is higher  

than it was 5 years ago. This is because a large  

number of new HD centers were opened by HD  

nurses, doctors and businesspersons since then. 

The number of HD centers in Thailand  

has been growing steadily since 1996. A majority  

of these centers are located in Bangkok and on  

the outskirts thereof. Since HD treatment aims  

to maintain patients’ quality of life, the patients  

have to come for dialysis treatment up to 2-3  

times a week, as in the case of permanent kidney  

failure. This condition is fatal if treatment is not  

provided. The hospitals can provide a variety of  

other medical management. Stand-alone clinics  

or non-hospital-based centers provide only HD 

treatment. Hospital-based dialysis units may choose 

to do the dialysis themselves or to outsource.  

Another advantage of a hospital-based HD unit  

is broader reimbursement since they can claim  

reimbursement for every type of patient, including  

those in the Civil Servant Medical Benefit  

Scheme, while stand-alone clinics can only claim  

reimbursement under the Social Security Scheme  

and Universal Coverage Scheme. Most private  

hospitals charge 2,000 Baht for HD treatment  

given to Civil Servants. These patients do not have  

to pay additional money but the Social Security  

workers can only claim 1,500 Baht reimbursement  

for HD. They have to pay the outstanding cost  

themselves. Patients who are not Social Security  

workers or government officers will have to pay  

the total cost of HD. This was the situation before  

2008. No patient under the Universal Coverage  

Scheme was then supported by National Health  

Security Officer (NHSO). 

After 2008, the HD treatments became  

more widely available as the Universal Coverage  

Program paid a partial cost for HD treatment.  

Patients now only have to pay 500 Baht. The total  

charge for HD treatment is controlled by NHSO  

at 1,500 Baht. Patients now only have to pay  

500 Baht themselves. A number of centers and  

hospitals co-operate with this Universal Coverage  

Program. The patients who formerly had to pay  

full cost on their own are now better off financially  

since this project has started. The number of HD  

patients has increased since the introduction of the  

Universal Coverage Program. Although the HD  

price is set at 1,500 Baht under the Universal  

Health Coverage, some stand-alone clinics and 
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private hospitals who want a share of the mass  

market have reduced the price for patients under  

the Universal Coverage Program.

Formerly pricing policy with a physician’s  

affiliation was the marketing strategy for  

competitiveness. At the moment, competitive  

advantage in HD business can come from service  

marketing innovation because price strategy and  

physician’s affiliation are not sufficient and not  

appropriate at this moment because every unit  

can contact physicians and use pricing strategy  

equally. Another problem is that the profit  

margin for business providers is lower because  

of price competition and control by NHSO. The  

future strategy of the HD business providers is to  

reposition their business models by using service  

marketing innovation to differentiate themselves  

from competitors. 

This research examines the present service  

marketing model for HD patients by considering the  

8P’s service marketing mix, customer relationship  

management (CRM), interpersonal influences, and  

psychological aspects on the performance of the  

model. Service innovation will be implemented  

depending on the results of this research. Service  

innovation will be created and implemented either  

through marketing or incremental innovation,  

which is minor improvement to existing services  

or processes-doing what we do but doing it better  

(Trott, 2008).

The service innovation idea was derived  

from the integration of four aspects of the full cycle  

in healthcare systems described by the NESBD.  

These consists of: cure and care, rehabilitation  

both physical and psychological health, developing  

service quality and healthcare personnel and the  

innovation for health promotion. At present, the  

HD treatment only provides cure and care but  

does not seriously provide the rehabilitation to HD  

patients or development of healthcare personnel  

and the innovation for health promotion.

Research Objectives

This research presents the service marketing  

innovation model for HD patients with four  

objectives. 

1. To develop the service marketing  

innovation model for HD patients in Thailand in  

four steps: (a) By exploring the psychological  

aspects of HD patients, (b) analyzing the variables  

in the service marketing innovation model for  

HD patients, (c) analyzing the direct and indirect  

effects of service marketing factors, interpersonal  

influences, and the psychological aspects of  

HD patients on the performance of the present  

service marketing model for HD patients, and (d)  

by developing the service marketing innovation  

model for HD patients. 

2.To implement the service marketing  

innovation model for HD patients.

3. To evaluate the service marketing  

innovation model for HD patients.

4. To present the service marketing  

innovation model for HD patients in Thailand.

Contributions of the Research

There are three contributions of this  

research: (1) The HD patients will be provided  

with services more efficiently both physically and  

psychologically in order to promote a healthy  
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lifestyle and provide a better quality of life. (2) The  

HD providers will derive two benefits: improving  

the service standards will strengthen competitive  

advantage and will also provide higher profit  

margins from value added services offered at a  

premium. (3) It will support the five-year plan  

of the NESDB to develop the full cycle of health  

care services. 

Scope of Research

The scope of this study is as follows:

Scope of Population

The population consists of 8,122 HD  

patients from privately-owned HD centers at  

both hospital-based and non-hospital-based units  

in Bangkok and the vicinity. The patients in  

government and private HD centers usually have  

the same characteristics. 

Scope of Content

This study consists of psychological aspects  

of HD patients lives, interpersonal influences. It  

also examines HD service marketing factors, as  

well as the performance of the existing service  

marketing model for HD patient. The study  

recommends a new model implementation, as well  

as an evaluation of service marketing innovation  

for HD patients.

Scope of Time

The research period is March 2010- 

February 2011, which has two stages.

Stage1. Before implementation of the  

new model, data was collected between August  

2010-September 2010.

Stage2. After one month of new model  

implementation data was collected again in  

November 2011. 

Research Conceptual Framework

The researcher relied on the study of  

concepts, theories and research related to service  

marketing innovation for HD patients. The research  

conceptual framework is shown in Figure 1. 

Figure1: Conceptual Framework 
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Concept, Theory and Related Research

The research was based on the study of  

concepts, theories and research related to the service  

marketing innovation for HD patients, the service  

marketing factors which used the 7P’s model  

of Booms and Bitner (1981), 8P’s by Lovelock  

and Wirtz, 2007 and the CRM strategy by Payne  

and Frow, 2005. All of these are presented in the  

model. Pender’s Health Promotion model (Pender,  

1996) and the Model of Consumer Decision  

Making (Schiffman and Kanuk, 2007) are used  

with a view to study health promoting behavior,  

interpersonal factors and psychological aspects.  

It also relies on the Morris and Douglas (2007)  

study on personal spiritual well being, perceptions  

of the use of spirituality, and spiritual care in  

occupational therapy practice. The Kriegel (2010)  

study on the influence of psychological support  

is also relied on.

Hypotheses

The conceptual framework for analysis,  

as indicated in Figure 1, derives from the service  

marketing concept-7P’s model and 8P’s and CRM  

strategy, Pender’s Health Promotion Model, the  

Model of Consumer Decision Making, and the  

research study of Morris (2007) and Kriegel (2010).  

This framework suggests that there are three  

factors (service marketing factors, interpersonal  

factors and psychological aspects) that can be used  

as predictors of the performance of the service  

marketing innovation model for hemodialysis  

patients in Thailand. Based on this framework,  

four hypotheses are proposed. 

H1: HD service marketing factors, and  

psychological aspects of HD patient lives have a  

direct and an indirect effect on the performance  

of the service marketing model for HD patients  

resulting in the following sets of hypotheses: 

H1a: 8P’s and CRM have a direct  

effect on the psychological aspects of HD patients.

H1b: 8P’s and CRM have a direct  

effect on the performance of the service marketing  

model for HD patients.

H1c: 8P’s and CRM have an indirect  

effect on the performance of the service marketing  

model for HD patients through psychological  

factors. 

H2: In terpersonal inf luences and  

psychological aspects of HD patients have a direct  

effect and an indirect effect on the performance  

of the service marketing model for HD patients  

resulting in the following sets of hypotheses:

H2a: Interpersonal influences have a  

direct effect on the psychological aspects of HD  

patients.

H2b: Interpersonal influences have a  

direct effect on the performance of the service  

marketing model for HD patient.

H2c: Interpersonal influences have  

an indirect effect on the performance of the  

service marketing model for HD patients through  

psychological factors.

H3: HD service marketing factors have  

correlation with interpersonal influences.

H4: The performance of the service  

marketing innovation model is increased after the  

implementation of new services. 
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The Components of Variables

In this study, there are 3 types of variables,  

namely:

1. Independent Variables: 

1.1 Service Market ing Factors:  

Marketing Mix (8P’s) and CRM which consist of  

9 components: Product/ Service strategy, Price,  

Place, Promotion (IMC), People (including  

physicians, nurses and healthcare personnel),  

Process, Physical evidence, Productivity and  

Quality strategy and Customer Relationship  

Management (CRM) strategy

1.2 Interpersonal Influences consist of 3 

components: Family, Peers, and Health care team.

2. Intervening Variables , are the  

psychological aspects of HD patients consisting  

of 3 components: (1) Perception, (2) Attitude, and  

(3) Motivation.

3. Dependent Variable (the performance  

of the service marketing model for HD patients)  

consists of:

3.1) Gross Happiness Index (GHI)  

which defined by four factors: (1) Well-being,  

(2) Life-Satisfaction, (3) Quality of Life, and (4)  

Self-Actualization.

3.2) Word of Mouth (WOM) which  

breaks down to 2 factors: (1) Recommendation  

and (2) Positive Word of Mouth.

3.3) Health Promoting Behavior (HPB)  

which consists of 6 factors: (1) Nutrition Behavior,  

(2) Physical Activity, (3) Health Responsibility, (4)  

Interpersonal Relationship, (5) Stress Management,  

and (6) Spiritual Growth.

Research Methodology

The method used consisted of a mixture  

of qualitative and quantitative research. There are  

4 steps of research methodology (1) Qualitative  

research: a semi-structured in-depth interview  

of 6 experts in the hemodialysis field was used  

as the instrument for collecting data before the  

questionnaire design (2) Quantitative research: a  

semi-open-ended questionnaire was used to collect  

the data, its IOC index is 0.96 and Cronbach’s  

alpha coefficient is 0.80. (3) Qualitative research:  

new service implementation (4) Qualitative and  

quantitative research: the model evaluation by an  

in-depth interview and the second questionnaire.  

The sampling technique is the stratified-multistage  

sampling consisting of the following steps: 1)  

Stratified sampling: the sample has been divided  

into two segments-patients in hospital-based and  

non-hospital-based HD units 2) Stratified by size  

of centers-large, medium, and small 3) Simple  

random sampling of each center 4) Proportionate  

sampling-to avoid the problem of over or under  

representation in the sample 5) Simple random  

sampling of respondents. Descriptive statistics  

(percentage, means and standard deviation) were  

used to analyze variables. Statistics used to test  

hypotheses were Paired t-test and Structural  

Equation Modeling (SEM). The Confirmatory  

Factor Analysis (second order) has been adopted  

to analyze the components of latent variables and  

SEM was used to analyze the model. Following  

all of this, the service marketing innovation model  

was developed for implementation. This model was  

evaluated by both qualitative and quantitative  

research with an in-depth interview and questionnaire  
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as the research tools, respectively. To achieve more  

precise results, the ordinal scale was used as the  

measurement scale in marketing and interpersonal  

parts. The data was transformed to score 0-1 for  

comparison (Vanichbuncha, 2011) and an interval  

scale was used to measure the psychological  

aspects and the performance part.

Research Design

The research design, which is the framework  

for conducting research, specifies the details of  

the procedures that are necessary for obtaining  

information. This information is required to  

structure research problems. There are four stages  

in conducting the research of service marketing  

innovation for HD patients which are as follows: 

Stage1. Model Development

The semi-structured in-depth interview  

was used as the instrument for qualitative research  

to collect data from 6 experiential persons in the  

HD field. They consisted of one physician, two  

administrators, one head nurse, and two patients.  

The criterion of purposive sampling of these 6  

experts, are their experiences in HD service for  

periods longer than five years for healthcare  

personnel and longer than one year for HD patients.  

The information from the interview was then used  

to construct the questionnaire for collecting data  

from 544 HD patients.

Stage2. To implement the model

After the model is developed, it will be  

implemented with the patients: 40 patients at  

the Pradipat dialysis unit and 40 patients of the  

hospital-based HD unit at Krungthai hospital. 

Stage3. To evaluate the model

After implementing the model for one  

month, the evaluation was then carried out, using  

Paired t-test to compare pre-implementation and  

post-implementation results of the same group  

of samples. The second set of questionnaire was  

conducted with 80 patients who received the  

additional services, 40 patients at Pradipat and 40  

patients at Krungthai. Qualitative research was  

also conducted by in-depth interviews of patients  

who received the new service by means of quota  

sampling, comprising five patients at the Pradipat  

dialysis unit and five patients at Krungthai hospital. 

Stage 4. To present the model

The final model is disclosed to the general  

public by means of published dissertation,  

presentation in conferences and distribution of  

handouts for the attention of relevant organizations  

in Thailand and abroad. 

Research findings

1. The majority of respondents are  

married, aged over 51 years, and graduated from  

elementary school. Average monthly income is  

10,000 Baht or less. They have had HD treatment  

for 3-7 years and have received HD treatment at  

Pradipat or Krungthai for less than 3 years. All  

have had HD treatment 3 times a week paid by  

the Social Security Program. Most of respondents  

received treatment at the hemodialysis unit in the  

Krungthai hospital.
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Table 1: Demographics aspects of HD patients

Variables Aspects Percentage
Gender Female 52.6
Age > 51 years old 59.8

Level of education
Elementary 

school
36.6

Occupation Home duty 29.5
Average monthly income ≤ 10,000 52.4
Marital status Married 71.9
HD treatment period 3-7 years 49.4
HD treatment period at 

Pradipat HD center and 

Krungthai hospital HD 

center

< 3 years 51.1

HD treatment per 

week (times)
3 times 61.3

Payment method Social Security 32.7

Type of HD center
Hospital-based 

HD center
71.3

2. The service marketing model for HD  

patients in Thailand in applying the Structural  

Equation Modeling indicates that the conceptual  

model is supported by statistical results as follows: 

2.1) The marketing factors which include  

8P’s and CRM have the strongest positive effect on  

the performance of service because they have both  

direct and indirect effect through psychological  

factors. The most important factor in 8P’s and  

CRM is CRM followed by productivity & quality,  

IMC, people, place, process, physical evidence,  

product or service, and price, respectively.

2.2) Psychological factors have high  

positive direct effect on service performance. The  

most important indicator of performance is the  

gross happiness index (GHI) following by health  

promoting behaviors (HPB). Also, GHI has  

significant positive indirect effect on psychological  

factors (as shown in Table 3 and Figure2).

Table 2: Psychological aspects of HD patients

Psychological 
aspects of 
HD patients

N Min Max Mean SD. Skew-
ness

Perception 544 1.50 5.00 3.8767 .60900 -.256
Attitude 544 2.50 5.00 4.1946 .48611 -.690
Motivation 544 3.00 5.00 4.4905 .47986 -.640

Hypotheses Testing

The 4 hypotheses have been tested and the  

results were shown in Table3 as follows:
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Table3: Summary of Hypothesis testing results

Hypotheses
Result

Accept Reject
H1a Hemodialysis service marketing factors have a direct 

effect on the psychological aspects of hemodialysis 
patients.


Standardized estimate = 
0.639, p-value = 0.000

H1b Hemodialysis service marketing factors have a direct 
effect on the performance of the service marketing 
model for hemodialysis patients.


Standardized estimate = 
0.704, p-value = 0.001)

H1c Hemodialysis service marketing factors have an 
indirect effect on the performance of the service 
marketing model for hemodialysis patients through 
psychological factors. 


Standardized estimate = 
0.502, p-value = 0.000

H2a Interpersonal influences have a direct effect on the 
psychological aspects of hemodialysis patients.


(p-value = 0.053)

H2b Interpersonal influences have a direct effect on the 
performance of the service marketing model for 
hemodialysis patient.


p-value = 0.051

H2c Interpersonal influences have an indirect effect on 
the performance of the service marketing model for 
hemodialysis patients through psychological factors. 


(p-value = 0.051)

H3 Hemodialysis service marketing factors have cor-
relation with interpersonal influences.


p-value = 0.764

H4 Service marketing innovation model increases 
the performance of the existing service marketing 
model.


p-value = .000 

2.3) For hypothesis testing result (as  

shown in Table 3 and Figure 2), Hypothesis  

1a, 2a, 3a and Hypothesis 4 were accepted.  

Hemodialysis service marketing factors (8P’s &  

CRM) have a direct effect on the psychological  

aspects of patients, regression weight is 0.639  

(p-value=0.000). In addition, 8P’s & CRM had  

a direct effect on the performance of the service  

marketing model for patients, standard regression  

weight is 0.787 (p-value=0.001). Also 8P’s and  

CRM had an indirect effect on the performance  

of the model via psychological factors, standardized  

regression weight is 0.502 (p-value=0.000).  

Hypothesis 4, the service marketing innovation  

model increasing the performance of the model  

is also accepted (t=6.052, p-value=.000), most  

increasing indicators are GHI (t-value = 11.493,  

p-value=.000), HPB (t-value=12.514, p-value=. 

000), and WOM (t-value=2.081, p-value=.021),  

respectively. Hypothesis 2a, 2b and 2c, the  

interpersonal influences had no direct and indirect  

effects on psychilogical aspects and the performance.  

(p-value=0.053 and 0.051). Hypothesis 3, showing  

no correlations between service marketing factors  

(8P’s & CRM) and interpersonal influences (r=0.13,  

p-value=0.764).
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Table 4: Fit indices of the major conceptual model

CMIN CMIN/DF P GFI AGFI CFI RMR RMSEA HOELTER R-Square
102.844 2.215 .000 .964 .937 .975 .021 .047 287 0.722

3. Examination of the service marketing  

innovation model, revealed that:

3.1 All fit indices except p-value for  

the model (as shown in Table 4) met the threshold  

where Chi-square/df is < 2 or 3 (Kline,1998;  

Ullman,2001), GFI > 0.90 (Joreskog and Sorbom,  

1993; Byrne, 1994), AGFI > 0.90 (Joreskog and  

Sorbom,1993), CFI > 0.90 (Bollen,1989; Bentler,  

1990), RMR<0.05 (Steiger,1990; Joreskog and  

Sorbom,1993), RMSEA<0.05 (Stieger,1990; Browne  

and Cudeck,1993), HOELTER INDEX>200  

(Hoelter, 1983).

Figure 2: The Measurement and Structural Model of Service marketing for hemodialysis patients 

3.2) The empirical findings (as shown  

in Figure 2) indicated that the marketing factors,  

especially CRM, Productivity & Quality, and  

Promotion all have strong influence on psychological  

factors and the performance of the service marketing  

objectives. Psychological factors also have strong  

influence on the performance. Both 8P’s & CRM  

and psychological factors have direct and indirect  

effects on the performance, 72.20% explains the  

variance of the performance of service marketing  

model. Contrary to our expectation, interpersonal  

influences (family, peers, and healthcare personnel)  

had no significant direct or indirect effect related  

to psychological and performance aspects (H2a,  

H2b, H2c are not supported), and had no correlation  

with marketing factors (H3 is not supported).

4. Comparing the performance of the  

service marketing innovation model between  

before and after implementation it was found that  

the performance was increased after implementing  

the model.
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Discussion of findings

Hemodialysis service marketing factors  

have directly influence on psychological aspects  

and the performance. They also have indirect  

influence on performance via psychological factors,  

which is congruent with the concept of Payne  

and Frow (2005) and Lovelock and Wirtz (2007).  

Interpersonal influences were not significant  

directly and indirectly related to psychological  

factors or performance which is contrary to Pender  

(2006) who found that interpersonal influences have  

a direct effect on health promoting behaviors and  

an indirect effect on health promoting behaviors  

via social pressure or commitment to a plan of  

action. From past study, interpersonal influences  

have affected health promoting behaviors at  

57% (Health promoting behaviors is a significant  

indicator of performance). Before the new service  

was implemented, word of mouth was an  

insignificant indicator of the performance. After the  

new service was implemented, the word of mouth  

means score improved significantly. This may be  

because of the actual experience of respondents  

to new services which changed their mind. 

Recommendations 

1. For future research studies: As shown in  

Figure 3, the service marketing innovation model  

that consists of 8P’s_CRM and psychological  

factors of patients all have influence on the  

performance of the model. This research suggests  

four avenues for the next research studies. First, the  

implementation for all respondents (544) should be  

done to confirm whether WOM is the significant  

indicator of the service performance in the model.  

Second, the future studies should be done with  

other groups of patients such as medical ward,  

surgery ward, or other types of service business.  

Third, several new services should be tried and  

evaluated. Fourth, the others factors that would  

affect the model, should be analyzed, such as a  

service provider’s internal marketing as another  

powerful tool available in order to staff effectively,  

and to motivate its customer-contact employees.

Figure 3: Service marketing Innovation Model for  

hemodialysis patients

2. For application: The empirical findings  

from this dissertation show that marketing factors  

and psychological aspects affect the performance  

of service. The important marketing strategies are  

customer relationship management, productivity  

and quality, and people or personnel. Therefore,  

the service providers should use these strategies to  

improve their service standards. This would result  

in increased competitive advantages. It would  

increase profit margin by obtaining a value-added  

price through value-added service. Businesses in  

the top five of the relative service quality on average  

realize 8% higher pricing than competitors (Gale,  

1992). The psychological aspects of patients  

should be considered and given more attention by  

healthcare personnel since it is one of the keys  

to service success (Kriegel, 2010). An interaction  
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between the therapists and patients during the  

new service should be done to improve positive  

relationships and affect positive word of mouth.  

The psychological aspects of the patients should  

be supported to bring forth a better quality of  

life, supporting the five-year plan of the NESDB  

to develop the full cycle of health care services.
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1รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และรักษาการผู้อ�านวยการส�านักการคลังและทรัพย์สิน 

 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

พระราชนิพนธ์เรื่อง พระมหาชนก วรรณคดีระดับ 

โลกของไทย มีที่มาจากวรรณคดีในพระพุทธศาสนา  

ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชทรง 

สดับพระธรรมเทศนาของสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (วิน  

ธัมมสาโร) วัดราชผาติการาม เมื่อ พ.ศ. 2520 เนื้อหาสาระ 

กล่าวถึงพระมหาชนกทรงกระท�าความเพียรอย่างยิ่งยวด  

จนกระทั่งได้ครองราชย์สมบัติน�าความเจริญรุ่งเรืองมาสู ่

กรุงมิถิลา ด้วยพระปรีชาสามารถสูงส่ง อยู่มาวันหนึ่งเสด็จ 

ประพาสอุทยาน ทอดพระเนตรเห็นต้นมะม่วง 2 ต้น  

ต้นที่มีผลดีถูกข้าราชบริพารดึงทึ้ง กระทั่งโค่นล้มลง  

ส่วนต้นที่ไม่มีลูก ตั้งอยู ่อย่างตระหง่าน พระมหาชนก 

ทรงเกดิธรรมสังเวช ด�ารจิะเสด็จออกผนวช โดยเนือ้หาสาระ 

ในพระราชปรารภมีดังนี้

“การที่พระมหาชนกจะเสด็จออกทรงแสวงหา 

โมกขธรรมนั้น ยังไม่ถึงวาระเวลาอันสมควร เพราะว่าได้ 

ทรงสร้างความเจริญแก่มิถิลายังไม่ครบถ้วน กล่าวคือ 

ข้าราชบริพาร นับแต่อุปราชจนถึงคนรักษาช้าง คนรักษาม้า  

และนับแต่คนรักษาม้าจนถึงอุปราช และโดยเฉพาะเหล่า 

อมาตย์ ล้วนจาริกในโมหภูมิทั้งนั้น ไม่มีความรู ้ทั้งทาง 

วิทยาการ ทั้งทางปัญญา ยังไม่เห็นความส�าคัญของ 

ผลประโยชน์แท้แม้ของตนเอง จึงต้องต้ังสถานอบรม 
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ส่ังสอนให้เบ็ดเสร็จ อนึ่ง พระมหาชนกยังต้องทรงปรารภ 

เร่ืองการอนุบาลต้นมะม่วงตามวิธีสมัยใหม่เก้าวิธีอีกด้วย”

ด้วยประการเช่นนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

จึงทรงดัดแปลงเน้ือเรื่องในมหาชนกชาดกให้เหมาะสมกับ 

สังคมปัจจุบัน โดยที่พระราชด�าริว่า พระมหาชนกจะบรรลุ 

โมกธรรมได้ง่ายกว่า หากได้ประกอบพระราชกรณียกิจ 

ในโลกให้ครบถ้วนก่อน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงแปลมหาชาดก 

เสร็จสมบูรณ์ เม่ือปี พ.ศ. 2531 และทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พิมพ์ในโอกาสเฉลิมฉลอง 

กาญจนาภิเษกแห่งรัชกาล เพื่อเป็นเครื่องพิจารณาและ 

ยังประโยชน์ในการด�าเนินชีวิตของสาธุชนทั้งหลายว่า  

“ขอจงมีความเพียรท่ีบริสุทธิ์ ปัญญาท่ีเฉียบแหลม  

ก�าลังกายที่สมบูรณ์”

“พระมหาชนก” ฉบับพระราชนิพนธ์ พระบาท 

สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว ทรงเน้นความเจริญรุ ่งเรืองของ 

ดินแดนสุวรรณภูมิ กรณีที่พระมหาชนกทรงมุ่งเดินเรือ 

มาค้าขาย แสดงต�าแหน่งที่ตั้งของเมือง พยากรณ์ทาง 

อุตุนิยมวิทยาและโหราศาสตร์ ด้วยแผนที่ฝีพระหัตถ์ถึง  

4 แผ่น ทรงปรารภเรื่องการเกษตรกรรม และการจัด 

การศึกษาอย่างทั่วถึงแพร่หลาย ทรงแสดงให้เห็นว่า  

ความเพียรที่บริสุทธิ์เป็นคุณธรรมส�าคัญที่ต้องรื้อฟื้นขึ้นมา  

เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินชีวิต และเป็นมรดกธรรมแก่ 

กุลบุตร กุลธิดา ชาวไทยในอนาคตกาล 

พระราชนิพนธ ์ เ รื่ อง น้ีทรงสร ้ างสรรค ์ ใหม ่ 

หลายตอน ต่างส�านวนจากที่เคยปรากฏในวงวรรณคดีไทย  

เพื่อพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย และจะเป็นแบบอย่าง 

แก่ชาวโลกด้วย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทรงคุณค่า 

น่าอ่านยิ่ง 

ข้อธรรมส�าคัญในพระราชนิพนธ์นี้คือ ความเพียร 

ที่บริสุทธิ์เป็นคุณธรรมอันประเสริฐที่ต้องรื้อฟื้นข้ึนมา  

เพือ่ประโยชน์ในการด�าเนนิชวีติ ทรงพฒันาเมอืงอวิชชา  

เป็นเมืองคนดี มีวิชชา มีคุณธรรม เพื่อสร้างรากฐาน  

“คุณธรรมน�าชีวิต” ให้เป็นมรดกธรรมแก่กุลบุตรกุลธิดา 

ชาวไทยสืบไป

“กรณีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความ 

แน่วแน่ในการประกอบพระราชกรณียกิจ เพื่อความเป็นอยู่ 

ที่ดีขึ้นของทวยราษฎร์ตลอด 50 ปี ที่ทรงครองราชย์ เพราะ 

ทรงถึงพร้อมด้วยความเพียร และความเพียรนั้นก็คือ 

ประเด็นหลักของพระราชนิพนธ์เร่ืองนี้ เห็นได้ชัดจาก 

บทสนทนาระหว่างพระมหาชนกที่ว่ายน�้าลอยคออยู ่ใน 

มหาสมุทร 7 วัน 7 คืน จนได้สนทนาธรรมกับเทพธิดา 

มณีเมขลา เริ่มด้วยสนทนาว่า… “นี้ใคร เมื่อแลไม่เห็นฝั่ง  

ก็อุตสาหพยายามว่ายอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรท่านรู้อ�านาจ 

ประโยชน์อะไร จึงพยายามว่ายอยู ่อย่างนี้หนักหนา”  

พระมหาชนกตอบว่า… “ดูก่อนเทวดา เราไตร่ตรองเห็น 

ปฏิปทาแห่งโลก และอานิสงส์แห่งความเพียร เพราะฉะน้ัน  

ถึงจะมองไม่เห็นฝั ่งเราก็ต้องพยายามว่ายอยู ่ท่ามกลาง 

มหาสมุทร” 

พระมหาชนก ฉบับพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 

9 มีลักษณะเด่นแตกต่างจากเดิม 4 ประการดังนี้ ... 

ประการแรก เป็นการรือ้ฟ้ืนธรรมะเรือ่งความเพยีร 

มาแสดงใหม่ โดยทรงดัดแปลงเนื้อเรื่องให้เหมาะสมกับ 

สังคมปัจจุบัน ทรงปรับปรุงภาษาจากพระอรรถกถาชาดก 

ให้กระชับ ง่ายแก่การเข้าใจ และอ่านสนุกยิ่งขึ้น ทรงมี 

จนิตนาการทีน่กัเขยีนพงึมใีนการสร้างสรรค์การเดนิเรือ่งให้ 

ต่ืนเต้นน่าอ่าน เช่น ก�าหนดให้ปูทะเลเป็นผู้ช่วยพระเอก  

เป ็นต ้น และเป ็นที่มาของช่ือมหาวิทยาลัยปูทะเลย ์  

อันเทียบได้กับการเพี้ยนเสียงมาจากโพธิยาลัย”

ประการที่ 2 ทรงพิจารณาเห็นว่า การสอนธรรมะ 

จะต้องใช้ศิลปะเข้าช่วย และเนื่องจากเนื้อหาของเรื่องทรง 

ดัดแปลงให้เป็นเรื่องร่วมสมัยแล้ว ทรงโปรดให้ศิลปิน 

ช่วยเขียนภาพประกอบเรื่อง เป็นศิลปะไทยร่วมสมัย

ทรงพระราชทานพระราชด�าริให้ออกแบบจัดหน้า 

เป็นแบบหนังสือเทพนิยายของฝรั่ง ถึงพร้อมทั้งความ 

ไพเราะในภาษา ความงดงามของภาพประกอบ และใน 

ธรรมะที่เป็นแก่นสาร จึงเทียบได้กับหนังสือศักดิ์สิทธิ์ 

ในวัฒนธรรมชนชาติต่างๆ เป็นหนังสือศักดิ์สิทธิ์ของ 

สังคมไทยในปัจจุบัน
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ประการที่ 3 ยังทรงแสดงให้เห็นว่า ผลงานของ 

พระมหากษัตริย์ ผู้ทรงพระปรีชาสามารถ เช่น การที่ทรง 

สามารถก�าหนดท่ีตั้งของเมืองโบราณในวรรณคดีเก่าแก่ได้  

ผลการวิจัยว่า ระยะทาง 1 โยชน์ เป็นระยะทางแท้จริง 

เท่าไรกันแน่ โดยค�านวณจากระยะทางระหว่างเมืองโบราณ  

เทียบกับมาตราวัดความยาวของอินเดีย ของไทย และของ 

ยุโรป เป็นต้น แผนที่

ฝีพระหัตถ์ 4 แผ่น ที่ทรงเขียนขึ้นโดยเครื่อง 

คอมพิวเตอร์รุ่นเก่าส่วนพระองค์ แสดงให้เห็นว่าทรงรอบรู ้

ในศิลปศาสตร์ส�าหรับพระมหากษัตริย์ ซึ่งสามารถค�านวณ 

ทิศทางความเร็วของคลื่นลม และโหราศาสตร์ ท�าให้การ 

ด�าเนินเร่ือง พระมหาชนก ของพระองค์ความสมจริง… 

ประการที่ 4 ในฐานะกษัตริย์แห่งสุวรรณภูมิ  

ทรงแสดงให้เห็นถึงความเจริญมั่งคั่งของดินแดนแห่งนี้  

ซึง่เป็นท่ีปรารถนาของนานาประเทศตัง้แต่อดตีกาล เชือ่กนั 

ว่าใครได้มาค้าขายกับสุวรรณภูมิแล้วจะร�่ารวยกลับไป 

ประการที่ 5 ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราช- 

นิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษด้วย ท�าให้เราสามารถเทียบเคียง 

ความหมายของทั้ง 2 ภาษาให้เข้าใจได้อย่างชัดเจน อีกทั้ง 

ใช้เป็นต�าราเรียนภาษาก็ได้ และท�าให้ผลงานของพระองค์ 

สามารถเผยแพร่ไปได้ทัว่โลก ทรงเป็นนักเขียนทีโ่ลกจะรูจ้กั  

ผลงานพระราชนิพนธ์ของพระองค์ จะเป็นประโยชน์ยิ่ง 

แก่การสร้างความสุขความเจริญรุ่งเรืองที่ยั่งยืนแก่ชาวโลก 

สืบไป” และแล้ว ได้สรุปด้วยวาทะอันสุนทรีย์ที่ควรจดจ�า 

ร�าลึก… 

ค�าว่า ‘พระมหาชนก’ แปลว่าพ่อผู้ยิ่งใหญ่ หรือ 

พ่อหลวง รากศัพท์เดียวกับค�าว่า คิง ในภาษาอังกฤษ หรือ  

เคอนิก ในภาษาเยอรมัน เรื่องราวของ ‘พระมหาชนก’  

จึงเป็นเร่ืองราวของความเพียรของพระมหากษัตริย์ ผู้ไม่ 

ท้อถอย ไม่เกยีจคร้าน ไม่บกพร่อง ไม่อ่อนแอ เป็นความเพยีร 

ที่สะท้อนถึงความกล้าหาญ กล้ากระท�าในสิ่งที่ถูกที่ควร  

ที่ชอบธรรม เพื่อความผาสุกของประชาราษฎร์…

พระมหาชนกพระเจ้าแผ่นดิน ณ เมืองมิถิลาแห่ง 

วิเทหะรัฐ ทรงมีพระโอรสสององค์ คือ พระอริฏฐชนก และ  

พระโปลชนก เมื่อพระราชบิดาสวรรคต พระอริฏฐชนก 

ผูเ้ป็นอุปราชกไ็ด้ครองบ้านเมอืงต่อมา พระโปลชนกทรงเป็น 

อุปราช ครั้งนั้นยังมีอ�ามาตย์ออกอุบายให้พระอริฏฐชนก 

ระแวงพระอนชุาว่า พระโปลชนกคิดขบถ พระราชาทรงเชือ่ 

อ�ามาตย์ จึงให้จับพระโปลชนกไปขังไว้ ด้วยบุญบารมีของ 

พระโปลชนกจึงสามารถเสด็จหนีไปยังชายแดน ผู ้คน 

จ�านวนมากพร้อมที่จะเข้าเป็นพวกด้วย เมื่อถึงกาลที่เอื้อ 

พระโปลชนกก็น�ากองทัพไปตีเมืองมิถิลา บรรดาทหารแห่ง 

เมืองมิถิลาพากันเข้ากับพระโปลชนกอีกเป็นจ�านวนมาก 

ด้วยเห็นใจที่พระโปลชนกถูกจับไปขังไว้โดยไม่ยุติธรรม  

พระอริฏฐชนกจึงตรัสสั่งพระมเหสีซึ่งก�าลังทรงครรภ์แก่ 

ให้ทรงหลบหนีเอาตัวรอดส่วนพระองค์เองทรงออกท�า 

สงคราม และสิ้นพระชนม์ในสนามรบ พระโปลชนกจึงทรง 

ได้เป็นกษตัรย์ิครองเมอืงมถิลิาสบืต่อมา ฝ่ายพระมเหสขีอง 

พระอริฏฐชนกเสด็จหนีไปอยู่เมืองกาลจัมปากะ พระอินทร์ 

จึงเสด็จมาช่วย ทรงแปลงกายเป็นชายชราขับเกวียนมาพา 

เสด็จไปนั่งพักอยู่ในศาลาแห่งหนึ่งในเมืองนั้น บังเอิญ 

อุทิจจพราหมณ์มหาศาลเดินผ่านมา เกิดความเอ็นดูสงสาร 

จงึรบัพระนางไปอยูด้่วย อุปการะเล้ียงดูพระนางเหมอืนเป็น 

น้องสาว ไม่นานนักพระนางก็ประสูติพระโอรส ทรงตั้ง 

พระนามว่า มหาชนกกุมาร ซึ่งเป็นพระนามของพระอัยกา  

วันหนึ่งมหาชนกกุมารชกต่อยกับเพื่อนเล่นเนื่องจากถูก 

ล้อเลียนว่าเป็นลูกไม่มีพ่อ มหาชนกพยายามสืบความจริง  

พระมารดาจึงตรัสเล่าเรื่องทั้งหมดให้พระโอรสทราบ ก็ทรง 

ต้ังพระทัยว่าจะได้เสด็จไปเอาราชสมบัติเมืองมิถิลาคืนมา 

พระมารดาจงึทรงน�าเอาทรพัย์สนิมค่ีามาจากมถิลิา  

3 สิ่ง คือ แก้วมณี แก้วมุกดา และแก้ววิเชียร เพื่อเป็นทุน 

ล่องเรือไปค้าขายที่สุวรรณภูมิ ในระหว่างทางเกิดพายุใหญ ่

โหมกระหน�่า ฝ่ายมหาชนกกุมารเมื่อทรงทราบว่าเรือจะจม 

แน่แล้วก็เสวยอาหารจนอิ่มหน�า ทรงน�าผ้ามาชุบน�้ามัน 

จนชุ่ม แล้วนุ่งผ้านั้นอย่างแน่นหนา ครั้นเมื่อเรือจมลง 

เหล่าพ่อค้ากลาสีเรือทั้งปวงก็จมน�้า ส่วนพระมหาชนกทรง 

แหวกว่ายอยู่ในทะเลถึง 7 วัน นางมณีเมขลาเทพธิดา 

ผู ้รักษามหาสมุทรเห็นพระมหาชนกว่ายน�้าอยู ่เช ่นนั้น  

จงึสนทนาแลกเปล่ียนกนั จนนางมณเีมขลาเข้าใจในปรชัญา 

ของการบ�าเพ็ญวิริยบารมี 
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นางมณเีมขลาจงึช่วยอุม้พามหาชนกกมุาร ไปจนถงึ 

ฝั่งเมืองมิถิลา ฝ่ายพระโปลชนกไม่มีพระโอรส ทรงมีแต่ 

พระธิดาพระนามว่า “สิวลี” ในเมื่อไม่ทรงมีพระโอรส  

พระโปลชนก ตรัสสั่งอมาตย์ว่า ผู้ใดสามารถไขปริศนา 

ขุมทรัพย์ได้ก็ยกบ้านเมืองให้แก่ผู้นั้นในที่สุดบรรดาเสนา 

ข้าราชบริพารจึงตั้งพิธีเสี่ยงราชรถราชรถหยุดอยู่หน้าศาลา 

ที่พระมหาชนกประทับอยู่ทรงไขปริศนาได้หมด ผู้คนจึง 

พากันสรรเสริญปัญญาของพระมหาชนก พระองค์ได้ครอง 

วิเทหรัฐด้วยความผาสุกตลอดมาด้วยทศพิธราชธรรม 

ต่อมาพระนางสิวลีประสูติพระโอรส ทรงนามว่า  

ทีฆาวุกุมาร เมื่อเจริญวัยขึ้นพระบิดาโปรดให้ด�ารงต�าแหน่ง 

อุปราช อยู่มาวันหนึ่งพระราชามหาชนกเสด็จอุทยานทอด 

พระเนตร เห็นมะม่วงต้นหนึ่งมีผล ต้นหนึ่งไม่มีผล ต้นที่ 

มีผล ผลมีรสชาตอิร่อย ตรสัชมแล้วตัง้ใจจะเสวยเมือ่อกจาก 

พระราชอุทยาน แต่เมื่ออกมาต้นมีผลก็เสียหายจนหมด 

เพราะผู้คนพากันโค่นเพื่อเอาผลมะม่วง ส่วนต้นไม่มีผล 

ยังอยู่รอดได้ พระมหาชนกทรงคิดว่า ราชสมบัติ เปรียบ 

เหมอืนต้นไม้มผีลอาจถกูท�าลาย แม้ไม่ถกูท�าลายกต้็องคอย  

ระแวดระวังรักษาก็ เกิดความกังวล พระองค์ประสงค์จะ 

ท�าตนเป็นผู้ไม่มีกังวลเหมือนต้นไม้ไม่มีผล แต่ก็ไม่ทรงท�า 

เช่นน้ันเพราะคิดว่าเป็นหน้าที่ของพระราชาที่จะท�าให้ 

สังคมอยู่รอดพ้นก่อน เพราะสังคมยังขาดสติปัญญาเห็นแก่ 

ประโยชน์เฉพาะหน้าจึงท�าลายต้นมะม่วงมีผล คิดดังนั้น 

จึงเห็นควรท�านุบ�ารุงต้นมะม่วงด้วยหลักวิชาการทางการ 

เกษตร และจัดตั้งสถานศึกษาชื่อ ปูทะเลย์มหาวิชชาลัย  

เพื่อให้คนเป็นคนดีมีสติปัญญา

มีผู้วิเคราะห์พระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนก

ไว้น่าสนใจมากดังนี้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว ทรงดัดแปลง 

เน้ือเรื่องในมหาชนกชาดก ให้เหมาะสมกับสังคมปัจจุบัน  

โดยมีพระราชด�าริว่าพระมหาชนกจะบรรลุโมกขธรรมได้ 

ง่ายกว่า หากได้ประกอบพระราชกรณยีกจิในโลกให้ครบถ้วน 

ก่อน พระมหาชนกฉบับพระราชนิพนธ์ ทรงเน้นความ 

เจริญรุ่งเรืองของดินแดนสุวรรณภูมิ ที่พระมหาชนก 

ทรงมุ่งเดินเรือมาค้าขาย ทรงแสดงต�าแหน่งที่ตั้งของเมือง  

พยากรณ์ทางอุตุนิยมวิทยาและโหราศาสตร์ด้วยแผนที ่

ฝีพระหัตถ์ 4 แผ่น ทรงปรารภเรื่องการเกษตรกรรม และ 

การจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงแพร่หลาย ทรงแสดงให้เห็นว่า  

ความเพียรที่บริสุทธิ์ เป็นคุณธรรมส�าคัญที่ต้องร้ือฟื ้น 

ขึน้มา เพือ่ประโยชน์ในการด�าเนนิชวีติ และเป็นมรดกธรรม 

แก่กุลบุตรกุลธิดา ชาวไทยสืบไป บุคคลที่เกี่ยวข้องกับ 

เนื้อเรื่องพระราชนิพนธ์ล้วนเป็นสัญลักษณ์แห่งคุณธรรม 

ต่างๆ กันเช่น 

• อุทิจจพราหมณ์มหาศาล: สัญลักษณ์แห่ง 

ความเมตตา พราหมณ์กล่าวว่า “ถ้าเช่นนั้นเธออย่าวุ่นวาย 

ใจเลย ข้าพเจ้าอุทิจจพราหมณ์มหาศาล เป็นอาจารย์ 

ทิศาปาโมกข์ ข้าพเจ้าจะตั้งเธอไว้ในที่เป็นน้องสาว ปฏิบัติ 

ดูแลเธอ เธอจงกล่าวกับข้าพเจ้าว่า “ท่านเป็นพี่ชาย” แล้ว 

จับที่เท้าทั้งสองของข้าพเจ้าคร�่าครวญเถิด 

• พระมหาชนก: สัญลักษณ์แห่งความมุ่งมั่น  

พระกุมารทรงเรียนไตรเพทและศิลปศาสตร์ทั้งปวงภายใน 

พระชนม์ 16 ปี เมือ่มพีระชนม์ได้ 16 ปี เป็นผูท้รงพระรปูโฉม 

อันอุดม พระองค์ทรงคิดว่า “เราจักต้องสมบัติซึ่งเป็นของ 

พระบิดา” จึงทูลถามพระมารดาว่า” ข้าแต่พระมารดา  

ทรัพย์อะไรๆ ที่มารดาได้มามีบ้างหรือไม่ ฉันจะค้าขายให้ 

ทรัพย์สินเกิดขึ้น แล้วจักเอาราชสมบัติที่เป็นของพระบิดา” 

• นางมณีเมขลา: สัญลักษณ์แห่งความส�าเร็จ  

เทวดาได้สดับวาจาอันมั่นคงของพระมหาสัตว์นั้น เมื่อจะ 

สรรเสริญพระมหาสัตว์ จึงกล่าวคาถาว่า “ ท่านใดถึงพร้อม 

ด้วยความพยายามโดยธรรม ไม่จมลงในห้วงมหรรณพ  

ซึ่งประมาณมิได้ เห็นปานนี้ ด้วยกิจคือความเพียรของบุรุษ  

ท่านนั้นจงไปในสถานที่ที่ใจท่านยินดีเถิด” 

ในช่วงสุดท้ายขอเรียนสรุปข้อคิดจากหนังสือเรื่อง 

พระมหาชนกดังต่อไปนี้

• “บุคคลเมื่อกระท�าความเพียร แม้จะตายก็ชื่อว่า 

ไม่เป็นหนี้ในระหว่างหมู ่ญาติ เทวดา และบิดามารดา  

อนึ่ง บุคคลเมื่อท�ากิจอย่างลูกผู้ชาย ย่อมไม่เดือดร้อน 

ในภายหลัง” 

• “การงานอันใด ยังไม่ถึงที่สุดด้วยความพยายาม 

การงานอันนั้นก็ไร้ผลมีความล�าบากเกิดขึ้น การท�าความ 
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พยายามในฐานะอันไม่สมควรใด จนความตายปรากฏขึ้น  

ความพยายามในฐานะอนัไม่สมควรนัน้ จะมปีระโยชน์อะไร” 

• “ดูก่อนเทวดา ผู้ใดรู้แจ้งว่าการงานที่ท�าจะไม่ 

ลุล่วงไปได้จริงๆ ช่ือว่าไม่รักษาชีวิตของตนถ้าผู้นั้นละ 

ความเพียรในฐานะเช่นนั้นเสีย ก็จะพึงรู ้ผลแห่งความ 

เกียจคร้าน ดูก่อนเทวดา คนบางพวกในโลกน้ีเห็นผลแห่ง 

ความประสงค์ของตน จึงประกอบการงานทั้งหลายการงาน 

เหล่านั้นจะส�าเร็จหรือไม่ก็ตาม ดูก่อนเทวดาท่านก็เห็น 

ผลแห่งกรรมประจักษ์แก่ตนแล้วมิใช่หรือ คนอื่นๆ จมใน 

มหาสมทุรหมด เราคนเดยีวยงัว่าย ข้ามอยู ่และได้เหน็ ท่าน  

มาสถิตอยู ่ใกล้ๆ เรา เรานั้นจักพยายามตามสติก�าลัง 

จักท�าความเพียรท่ีบุรุษควรท�า ไปให้ถึงฝั่งแห่งมหาสมุทร” 

• “…สิง่ทีม่ไิด้คดิไว้ จะมกีไ็ด้ สิง่ทีค่ดิไว้ จะพนิาศ 

ไปก็ได้ โภคะทั้งหลายของหญิงก็ตาม ของชายก็ตาม มิได้ 

ส�าเร็จด้วยเพียงคิดเท่านั้น” 

• “…คนอื่นๆ มีอุปราชเป็นต้นจนถึงคนรักษาช้าง 

รักษาม้า รู้ว่าพระราชาเสวยผลมีรสเลิศแล้ว ก็เก็บเอาผล 

มากินกัน ฝ่ายคนเหล่าอื่นยังไม่ได้ผลนั้น ก็ท�าลายกิ่งด้วย 

ท่อนไม้ ท�าเสียไม่มีใบ ต้นก็หักโค่นลง มะม่วงอีก ต้นหนึ่ง 

ตั้งอยู่งดงาม ดุจภูเขามีพรรณดังแก้วมณี พระราชาเสด็จ 

ออกจากพระอุทยาน ทอดพระเนตรเห็นดังนั้นจึงตรัสถาม 

เหล่าอมาตย์ว่า “นี่อะไรกัน” เหล่าอ�ามาตย์กราบทูลว่า  

“มหาชนทราบว่าพระองค์เสวยผลรสเลิศแล้ว ต่างก็แย่งกัน 

กินผลมะม่วงนั้น” พระราชาตรัสถามว่า “ใบและวรรณะ 

ของต้นนีส้ิ้นไปแล้ว ใบและวรรณะของต้นนอกนีย้งัไม่ส้ินไป  

เพราะเหตไุร” อ�ามาตย์ทัง้หลายกราบทลูว่า “ใบและวรรณะ 

ของอกีต้นหนึง่ไม่สิน้ไป เพราะไม่มผีล” พระราชาสดบัดงันัน้  

ได้ความสังเวช ทรงด�ารว่ิา “ต้นนีม้วีรรณะสดเขยีวต้ังอยูแ่ล้ว  

เพราะไม่มีผล แต่ต้นนี้ถูกหักโค่นลงเพราะมีผล แม้ 

ราชสมบติันีก้เ็ช่นกบัต้นไม้มผีล บรรพชาเช่นกบัต้นไม้หาผล 

มิได้ ภัยย่อมมีแก่ผู้มีความกังวล ย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่มีความ 

กังวล ก็เราจักไม่เป็นเหมือนต้นไม้มีผล จักเป็นเหมือน 

ต้นไม้หาผลมิได้…” 

• “…เราแน่ใจว่าถึงกาลที่จะต้ังสถาบันแล้ว เป็น 

สัจจะว่าควรต้ังมานานแล้ว เหตุการณ์ในวันนี้แสดงความ 

จ�าเป็น นับแต่อุปราช จนถึงคนรักษาช้าง รักษาม้า และ 

นบัแต่คนรกัษาม้าจนถงึอปุราช และโดยเฉพาะเหล่าอมาตย์  

ล้วนจารึกในโมหภูมิทั้งนั้น พวกนี้ขาดทั้งความรู้วิชาการ  

ทั้งความรู้ทั่วไป คือความส�านึกธรรมดา: พวกนี้ไม่รู้แม้แต่ 

ประโยชน์ส่วนตน พวกนี้ชอบผลมะม่วง แต่ก็ท�าลายต้น 

มะม่วง…”
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อ่านก่อนตาย ฤารอให้ล่มสลาย..แล้วค่อยอ่าน

พ.ท.นเรศร์ จิตรักษ์ เขียน

ส�านักพิมพ์ไทยนิวส์ เชียงใหม่

พิมพ์ครั้งที่ 1 พฤศจิกายน 2549, 246 หน้า

นันทิยา จรูญแสง1

อ่านก่อนตาย ฤารอให้ล่มสลาย..แล้วค่อยอ่าน  

เป็นการรวมเล่มจากคอลัมน์ “มงคลชีวิตข้อคิดประจ�าวัน”  

ในนสพ.ไทยนิวส์ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในจ.เชียงใหม่  

ผลงานของพ.ท.นเรศร์ จิตรักษ์ อนุศาสนาจารย์ทหารบก  

แห่งค่ายกาวิละ 

ชื่อหนังสือ อาจจะกระทบความรู ้สึกสักหน่อย  

แต่สาระเนื้อหาภายในเล่มเป็นการน�าเสนอข้อธรรมะ 

ขนาดสั้นเหมาะแก่ผู้อ่านทั่วไป หรือผู้ที่ต้องการแสวงหา 

ความเป็นมงคลแก่ชีวิต ทั้งหมด 65 หัวข้อ เช่น คุณธรรม 

ของหัวหน้า ธรรมะส�าหรับข้าราชการ หลักการเสียสละ  

หลักการอยู่ร่วมกัน ชีวิตไม่ผิดหวังต้องหมั่นระวังเข้าไว้  

วธิป้ีองกนัความหลง ได้อะไรจากงานศพ เป็นต้น เมือ่ได้อ่าน  

ได้คิด และน�าไปประพฤติปฏิบัติ ความเป็นมงคลย่อม 

เกิดขึ้นแก่ตัวเองแน่นอน ไม่ต้องแสวงหาในที่ใดๆ

ประกาศชัดเจนไว้ที่ปกด้านในว่า “หนังสือเล่มนี้ 

ไม่ได้มไีว้เพือ่จ�าหน่าย มไีว้ให้เฉพาะผูท้ีใ่จบญุ และมเีมตตา 

ต่อผู้พิการทุกประเภท รายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย 

มอบให้กับการด�าเนินการก่อสร้าง ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ประจ�าจงัหวดัล�าพนู และศูนย์การเรยีนรู ้พร้อมความเป็นอยู่ 

อย่างเศรษฐกิจพอเพียงของผู้พิการทุกประเภท ที่มาสร้าง 

ครอบครัวจริง อยู่ในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ�าจังหวัด 

ล�าพูน”

หมายเหต ุณ ปัจจบุนันี ้ผูอ่้านกไ็ม่สามารถทราบว่า 

หนังสือเล่มนี้ได้มีส่วนช่วยให้การด�าเนินการก่อสร้างศูนย์ 

การศึกษาพิเศษประจ�าจังหวัดล�าพูน และศูนย์การเรียนรู้  

พร้อมความเป็นอยู ่อย่างเศรษฐกิจพอเพียงของผู้พิการ 

ทุกประเภท ได้เสร็จส้ินลงและได้รับการพัฒนาดูแลอย่าง 

ต่อเนื่องอยู่หรือไม่

หากมีความสนใจในรายละเอียดหนังสือเล่มนี้มีที ่

ส�านักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ชั้น 2  

เลขหมู่ หมวด AC159 น266อ 2549

1ผู้อ�านวยการ ส�านักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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นโยบ�ยก�รจัดพิมพ์
	 วารสาร	EAU	Heritage	เปน็วารสารราย	6	เดอืน	มหาวทิยาลยั	

อีสเทิร์นเอเชียจัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ในสาขาวิชาต่าง	ๆ	ด้าน	

สงัคมศาสตรแ์ละมนษุยศาสตร	์เพือ่ใหเ้กดิประโยชนต์อ่การศกึษาคน้ควา้	

และเปิดโอกาสให้นักศึกษา	นักวิจัย	คณาจารย์	ตลอดจนนักวิชาการ	

ทั่วไปทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงาน	

ให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณชน	 และได้แลกเปลี่ยนความรู้ในวิทยาการ	

ด้านต่าง	ๆ

บทคว�มที่เสนอเพื่อตีพิมพ์
	 บทความที่เสนอเพื่อพิจารณาต้องเป็นบทความวิชาการหรือ	

รายงานการวิจัยทั้งภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ	หรือภาษาต่างประเทศอื่น		

เรื่องที่จะได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านกระบวนการพิจารณากลั่นกรองโดย	

ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องก่อนลงตีพิมพ์	 และต้องเป็น	

บทความที่ยังไม่เคยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรืออยู่ระหว่างการ	

พิจารณาในวารสารอื่น	ๆ	(การละเมิดลิขสิทธิ์ถือเป็นความรับผิดชอบ	

ของผู้ส่งบทความโดยตรง)

ก�รเตรียมต้นฉบับ
	 ตน้ฉบบัทีเ่สนอเพือ่พจิารณาลงตพีมิพ	์ตอ้งมรีปูแบบดงัตอ่ไปนี	้

1.	พิมพ์ด้วยกระดาษ	A4	ความยาวประมาณ	6-10	หน้า

2.	รปูแบบตวัอกัษรใหใ้ช	้Angsana	new	ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ		

		และขนาดของตวัอกัษร	หากเปน็ชือ่เรีอ่งใชต้วัอกัษรขนาด	20	หวัขอ้	

	 	ตา่ง	ๆ 	ใชต้วัอกัษรขนาด	16	และสว่นเนือ้หาทัว้ไปใชต้วัอกัษรขนาด	15	

3.	รูปแบบการจัดหน้า	และจัดแนวข้อความชิดซ้าย	(ไม่ต้องปรับขวา)	

4.	เขียนชื่อ	ตำาแหน่ง	สถานที่ทำางานและที่อยู่ของผู้เขียนอย่างชัดเจน		

	 	 โดยแยกออกจากส่วนต้นฉบับและบทคัดย่อ

5.	แนบบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษมาพร้อมกับบทความ		

	 	 โดยกำาหนดความยาวของบทคัดย่อไม่เกินครึ่งหน้ากระดาษ	A4		

	 	พร้อมทั้งกำาหนดคำาสำาคัญ	(key	words)	ไม่เกิน	6	คำา

6.	แยกไฟล์ตาราง	 รูปภาพ	ที่ประกอบในเนื้อหาบทความ	และส่งมา	

	 	พร้อมกับไฟล์บทความ

ก�รอ้�งอิงและก�รเขียนเอกส�รอ้�งอิง
	 ในกรณทีีผู่เ้ขยีนตอ้งการระบแุหลง่ทีม่าของขอ้มลูในเนือ้เรือ่ง		

ให้ใช้วิธีการอ้างอิงแบบนามปี	(APA)	โดยระบุชื่อผู้แต่ง	ปีพิมพ์	และ	

เลขหนา้ทีข่อ้มลูปรากฎอยู่	(ชือ่	นามสกลุ,	ปพีมิพ,์	เลขหนา้)	ตวัอยา่งเชน่	

	 (ธวัชชัย	สันติวงษ์,	2540,	หน้า	142)

	 (Fuchs,	2004,	p.	21)

	 ส่วนการเขียนรายการอ้างอิงท้ายเล่ม	ให้ใช้ระบบการอ้างอิง	

แบบ	APA	ตัวอย่างการเขียนรายการอ้างอิง	มีดังนี้
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