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นโยบายการจัดพิมพ์
	 วารสาร	EAU	Heritage	เป็นวารสารราย	6	เดอืน	มหาวทิยาลยั 

อีสเทิร์นเอเชียจัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ในสาขาวิชาต่าง	ๆ 	ด้าน 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า 

และเปิดโอกาสให้นักศึกษา	นักวิจัย	คณาจารย์	ตลอดจนนักวิชาการ 

ทั่วไป	ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงาน 

ให้เป็นที่รู ้จักต่อสาธารณชน	 และได้แลกเปลี่ยนความรู้ในวิทยาการ 

ด้านต่างๆ

บทความที่เสนอเพื่อตีพิมพ์
	 บทความที่เสนอเพื่อพิจารณาต้องเป็นบทความวิชาการหรือ 

รายงานการวิจัยทั้งภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ	หรือภาษาต่างประเทศอ่ืน	 

เรื่องที่จะได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านกระบวนการพิจารณากลั่นกรองโดย 

ผู ้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องก่อนลงตีพิมพ์	 และต้องเป็น 

บทความที่ยังไม่เคยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรืออยู ่ระหว่างการ 

พิจารณาในวารสารอื่น	ๆ	(การละเมิดลิขสิทธิ์ถือเป็นความรับผิดชอบ 

ของผู้ส่งบทความโดยตรง)

การเตรียมต้นฉบับ
	 ต้นฉบบัทีเ่สนอเพ่ือพิจารณาลงตพิีมพ์	ต้องมีรูปแบบดงัต่อไปนี้ 

1.	พิมพ์ด้วยกระดาษ	A4	ความยาวประมาณ	6-10	หน้า

2.	รปูแบบตัวอกัษรให้ใช้	Angsana	new	ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ	 

	 	และขนาดของตัวอักษร	หากเป็นชื่อเรี่องใช้ตัวอักษรขนาด	20	หัวข้อ 

	 	 ต่าง	ๆ 	ใช้ตวัอกัษรขนาด	16	และส่วนเนือ้หาทัว่ไปใช้ตวัอกัษรขนาด	15 

3.	รูปแบบการจัดหน้า	และจัดแนวข้อความชิดซ้าย	(ไม่ต้องปรับขวา) 

4.	เขียนชื่อ	ต�าแหน่ง	สถานที่ท�างานและที่อยู่ของผู้เขียนอย่างชัดเจน	 

	 	 โดยแยกออกจากส่วนต้นฉบับและบทคัดย่อ

5.	แนบบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษมาพร้อมกับบทความ	 

	 	 โดยก�าหนดความยาวของบทคัดย่อไม่เกินครึ่งหน้ากระดาษ	A4	 

	 	พร้อมทั้งก�าหนดค�าส�าคัญ	(key	words)	ไม่เกิน	6	ค�า

6.	แยกไฟล์ตาราง	 รูปภาพ	ที่ประกอบในเนื้อหาบทความ	และส่งมา 

	 	พร้อมกับไฟล์บทความ

การอ้างอิงและการเขียนเอกสารอ้างอิง
	 ในกรณทีีผู่เ้ขยีนต้องการระบแุหล่งทีม่าของข้อมลูในเนือ้เรือ่ง	 

ให้ใช้วิธีการอ้างอิงแบบนามปี	(APA)	โดยระบุชื่อผู้แต่ง	ปีพิมพ์	และ 

เลขหน้าทีข้่อมลูปรากฎอยู	่(ชือ่	นามสกลุ,	ปีพิมพ์,	เลขหน้า)	ตวัอย่างเช่น 

	 (ธวัชชัย	สันติวงษ์,	2540,	หน้า	142)

	 (Fuchs,	2004,	p.	21)

	 ส่วนการเขียนรายการอ้างอิงท้ายเล่ม	ให้ใช้ระบบการอ้างอิง 

แบบ	APA	ตัวอย่างการเขียนรายการอ้างอิง	มีดังนี้
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วัตถุประสงค์

ก�าหนดการเผยแพร่

การเผยแพร่

เจ้าของ

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและทรรศนะทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์และ

   มนุษยศาสตร์

2. เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยของอาจารย์ นักศึกษาทั้งภายในและ

   ภายนอกมหาวิทยาลัย

3. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าทางวิชาการและการวิจัยเพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ต่อไป

2 ฉบับต่อปี (มกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม-ธันวาคม)

โดยจัดส่งให้ ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่ตอบรับเป็นสมาชิก

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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บทความใน “วารสาร EAU HERITAGE” เป็นความเห็นของผู้เขียนโดยเฉพาะ กองบรรณาธิการไม่มีส่วนในความคิดเห็นในข้อความเหล่านั้น
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Abstract

This paper asserts that although Vietnam has achieved some economic progresses, all of them  

are mainly viewed in terms of quantity and are somewhat politically influenced (the case of SOEs and 

the chronic but deliberative lack of information on management and financial transparency and of state 

corruption). This leads to incomplete understanding of the actual situation of economic development in  

Vietnam. Thus, it also leads to the illusion of somewhat of a management miracle - Vietnam government. 

The paper’s analyses aim to reassess Vietnam’s economic development process through some typical,  

selected issues to assert that Vietnam has partially failed to achieve economic development in terms of 

not only poor economic performance and dark economic indexes but more importantly such failures in  

their turn have outright and direct negative impacts on people’s daily lives physically, materially. 

Hot questions keep hanging over Vietnam society, such as whether the growth cake is equally and  

fairly shared among different economic and social sections? Whether the country’s resources are being 

utilized effectively through sound macroeconomic policies? Whether the current economic structure is  

being transformed in the right direction, which in turn guarantees the stable and successful provision of 

resources to meet the people’s living standards? Whether people’s lives and acceptable living standards  

are guaranteed when heavy corruption, backed by vested, biased economic policies are everywhere? 

It is publicly urgent to outright answer whether the current economic growth would lead to certain, if  

not to say fundamental, human social development in terms of authentic living functioning or people’s  
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Introduction: The Need to Reassess 

Vietnam’s Development

Vietnam is viewed both domestically and 

internationally as having achieved a certain degree  

of success in its development process since its 

program of renovation, Doi Moi, commenced in  

19863. Vietnam has increased its GDP per capita by 

four times from around USD 200 in 1986 to USD  

830 in 2007. Poverty reduction is another success  

story in Vietnam, with poverty being reduced from 

78% in 1988 to around 15% in 2010. The Vietnamese  

government has also been able to maintain its 

macroeconomic stability for a rather long period of  

time, with an inflation rate of greater than 400% 

in 1986 being reduced to 5% in 1995 (General 

Statistical Office, 1997). Vietnam is now still one 

of the most promising destinations of FDI in the  

region (WB, 2010).

The Vietnamese government’s development  

policies in general and its macro-economic ones in 

particular, are highly regarded not only domestically 

but also internationally. This fact can be seen  

life quality improvement. Finally, it seems necessary to reassess not only the government’s economic 

management but also its development doctrines and policies which in fact fatally influence not only the  

people’s economic interests but also their overall life quality. 

Keywords: Vietnam, development, economic policies, government management, living standard

through not only the rising amount of trade and 

FDI flows into Vietnam, but also increasing funds  

from international bodies. Both of these inflows help 

strengthen Vietnam’s governmental institutions, as  

they are the unique cause of growth and development 

stability (UNDP Vietnam, 2007; Nguyen, 2007). Such  

viewpoints can be read everywhere in the literature  

and the press both inside and outside Vietnam. In 

addition, maintaining social and political stability  

has also received high acclaim from international 

and domestic analyses. These strengths, together 

with high economic growth, have aided Vietnam in  

consolidating its position in the global and regional 

political economy (World Bank, 2010).

However, while the above praises focus  

mainly on the quantitative dimensions of development, 

there are still remarkable differences in analyzing  

and evaluating Vietnam’s economic development in 

terms of the quality and the causes of development  

outcomes and performances. This paper aims to 

go critically into the second direction to review and  

re-assess Vietnam’s recent achievements through 

the lens of people’s authentic living functioning or  

3Doi Moi is a Vietnamese term which means “renovation” in English. Doi Moi is the name  
 of and as well as propaganda calls for a nation-wide and comprehensive move from the  
 former centrally planned economy following the Soviet tradition, into the market economy.  
 However, at it early stage of late 1980s and early 1990s, Vietnam mainly focused mainly  
 on economic development or more exactly on economic growth which emphasizes the  
 attainment of economic criteria of GDP growth, inflation control, consumer good production  
 and so on (while development should be understood in its most comprehensive sense  
 as this paper suggests). Only until late 1990s and early 2000s up to now, the renovation  
 process takes a more comprehensive task accounting for not only economic but also social  
 changes, somewhat political changes. As a result, Doi Moi, to some extent, can bring  
 about a more opened atmosphere to Vietnam’s social life.
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their actual quality of life. In other words, the  

most important requirement here is to examine 

whether Vietnam has assured its people of a real  

development, in which the development of, for,  

and by the people is guaranteed, whether their 

living standard and life quality is actually improved 

(World Bank, 2010).

Hot questions keep hanging over Vietnam 

society such as, firstly, whether the growth cake is  

equally and fairly shared among different economic 

and social sections? Whether the country’s  

resources are being utilized effectively through 

sound macroeconomic policies, whether the current  

economic structure is being transformed in the 

right direction, which in turn guarantee the stable  

and successful provision of resources to meet the 

people’s living standard, whether people’s life and  

acceptable living standard is guaranteed when 

heavy corruption backed up by vested, biased 

economic policies are everywhere? Secondly, it  

is publicly urgent to outright answer whether the 

current economic growth would lead to certain if 

not to say fundamental human, social development  

in term of authentic living functioning or people’s 

life quality improvement. Thirdly, it seems necessary  

to re-assess not only the government’s economic 

management but also its development doctrines and 

policies which in fact fatally influence the people’s  

not only economic interests but also their overall 

life quality. 

The first and second sets of questions as 

mentioned above mainly concern the economic,  

material and physical aspect of people’s lives and 

their well-being. The third set of questions, which is  

in fact tactfully and deliberately avoided in Vietnam, 

is whether all the development achievements come 

as the consequences of the government’s “perfect”  

policies, as the mainstream literature often describes. 

The third question is related to government’s 

responsibility in the sense that government and its  

policies should play important roles in managing  

and utilizing resources in a way that they can be 

best transformed into the people’s actual living  

improvements. The mainstream literature usually 

depicts the aim of gaining and maintaining economic 

and social equity as the goal in itself of the  

government’s policies. However, this paper raises a 

different question of whether economic and social 

equity is just a consequence of policies to mainly  

strengthen economic and pol it ical stabi l i ty 

(Fforde, 2005a; World Bank, 2010). International 

endorsements, by foreign donors and investors, 

of Vietnam’s development policies focusing on 

sustainability attainment, but are they somewhat  

economically and politically opportunistic? 

Answering the above sets of questions would 

help to establish a firm basis of theoretical and  

empirical legitimacy, and solve Vietnam’s current 

development issues. At the same time, development 

policies of the country would be hopefully improved  

qualitatively to aim at longer-run goals. A view 

of both the consequentialist (outcomes) and  

proceduralist (process) nature is taken in making 

this paper’s policy suggestions. The paper, when 

focusing on these sets of issues, overtly voices  

its human right perspectives to protect at least 

the deserved economic interests of the people. 

It takes the people’s stance in viewing Vietnam’s  

development process with regard to the role and 

responsibility of the government. 

On the surface this paper is one of policy 

analyses. However, methodologically, at its root, the  

paper is a deep research one built on the following 

theories which are integrated in an interdisciplinary 

way. First it stands on a Neo-classical economics 

stance to ask for effective economic management,  
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effective allocation of resources (Rostow, 1992).  

Second, from a Neo-liberalism perspective, it asks 

for an economic restructure in which the market 

and especially the private sector can enjoy more  

economic freedom in comparison with that given 

to the SOEs (Stiglitz, 2005, 2006). Third, from  

a political economy perspective, the paper asks 

to take the State, its responsibility, its economic  

management in particular, its governance in general 

into account. This perspective also asks for a fuller  

consideration of equality issues which takes the 

interests of the poor and working people into all  

development policy arrangements. This perspective 

also requires taking into analyses political matters  

that are often ignored in purely economic research 

(Rawls, J. 1971; Nussbaum, 2000; Bresford, 2004).  

Fourth, from an agent perspective, the paper asks 

for a fuller scrutiny and consideration of the interests  

of different social classes, economic sectors, not 

just giving priority to the State and its children,  

the SOEs. The poor and the working people may  

surely have different economic interests that differ 

from those of the rich and the powerful SOEs.  

More investment into labor intensive industries 

instead of into capital intensive ones is an example  

of taking agency perspective to ask for a change  

in economic policies in Vietnam (Sen, 1997; Tran, 

2004; Rato, M. 2004).

Fifth, from a capability approach perspective,  

the paper asks for taking into account people’s real 

need of life, such as standard of living, consumer  

prices, inflation, employment, which all have very 

close and clear influence on people’s daily lives,  

instead of taking a national average aggregation  

index like GDP growth rate. Recently, the Vietnam 

government, under the public pressure of guaranteeing  

a viable life for the people, has to change its 

development priority from GDP growth to economic  

stability: inflation reduction, price reduction, more  

employment, etc (Sen, 1999; Sugden, R. 1993; 

Robeyns, 2003; Robeyns et al, 2004). The paper, 

while standing on these theories to analyze and make  

arguments on the economy and the Vietnamese  

State’s economic governance and policies, takes 

data and information (most of them are second hand  

data) from government ministries’ sources, from the 

Government Statistics Office, from rich research 

by both Vietnam and regional and international  

researchers. A very important source is from NGOs 

and the independent press and media. Although in  

Vietnam there are not independent press and media 

by the West’s standards, it means they cannot be  

fully independent without having to look up to the  

State. However, such press and media can still 

be a better source or at least a counter source of  

information compared to those directly influenced 

by the State. All of these data and information 

are processed and interpreted in the light of the  

above theories.

Vietnam’s Economic Development and 

People’s Lives: A Different Face of an 

Economic Miracle

Vietnam is considered to have experienced 

successful economic growth during the last 20 

years or so, with average GDP growth rates of 

6.5% (General Statistical Office, 2011), the lowest 

being 4.8% for 1999 and the highest being 9.5% 

for 1995, and, more recently, 8.4% for 2007. 

Poverty reduction is a remarkable achievement for 

Vietnam in terms of pro-poor development, which 

has helped to reduce poverty rates from 58.1% in 

1993 down to 14.5% in 2008 (GSO, 2009). At the 

same time, exports and imports have increased at 

average annual rates of more than 10%, jumping  

to around 30% in period 2006-2010 (General 
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Statistical Office, 2011). FDI has also experienced 

record growth, with more than 20 billion USD 

registered annually during the period of 2007- 

2010 (General Statistical Office, 2011). Industries 

and services that are development priorities in 

the government’s economic restructure strategy 

have grown at more than 10% annually (General 

Statistical Office, 2011). These achievements are 

of course noteworthy, making Vietnam one of the  

fastest growing economies in the world and the 

region. However, these achievements are being 

viewed and measured solely in terms of quantitative 

economic criteria and the economy is certainly not  

problem-free (World Bank, 2008).

Through just the limited lens of neo-classical 

economics and welfare economics, has Vietnam  

really made such perceived achievements? Some 

typical evidences can be selectively taken to assert  

that the government still has a lot to do with its 

economic policies which in turn would certainly  

have direct influence on people’s lives and their 

living standards. 

The next important issue is to examine the 

State’s role in economic policies towards growth.  

Since the Asian financial crisis in the late 1990s, 

the Vietnamese government has planned to put 

more development priority toward the rural areas  

and the poor living there (Smith, 2004; Minford, 

Quang, Nguyen, and Brooke, 2004; World Bank, 

2008, 2009, 2010). The first is to make rural areas 

a firm backbone for the national economy, in terms  

of its large market and as a source of food security. 

This effort is made to stabilize the economy and  

to avoid unrest in the rural areas. The second is 

to help push up the poverty reduction pace with 

more investment, along with existing poverty aid  

from the State. Those plans are carried out first 

with the financial policy combined with the low  

interest rate principles in the pro-poor approach. 

This approach has been used to help the poor to 

have more access to financial services. However, in  

fact most of those plans fail to achieve their goals 

when the low interest rates lead to high demand 

for credit inducing banks to ration out loans. It is  

even worse when banks choose only the close and  

easy access areas, grant loans to wealthier clients 

and refuse to provide credits for distant areas and 

“less promising” clients (Tran, 2004; World Bank,  

2008, 2009, 2010). 

The above example is taken just to assert that 

similar situations caused by such pro-poor policies  

have been seen as a common economic scenario 

in Vietnam up to present. The situation becomes 

even worse recently when such pro-poor policies  

go along with the government’s grand policies 

in restructuring the industries and the banking 

system to deal with bad debts and bankruptcies,  

with financial and monetary policies designed to 

control inflation, etc. Those policies, instead of  

cooling down the situation, make it more serious 

(World Bank, 2011, 2012). In addition to failing to  

reduce poverty and inequality, those policies 

play as instruments of some small but powerful  

interest groups, with support and cooperation 

from government officials (at a high level), to serve  

their own interests by tricks in merging banks and 

companies, sometimes literally stealing wealth 

and property. It has been described as similar  

to what happened in Russia in the early 1990s  

when Russia’s powerful interest groups and mafia 

cooperated with the Russian government to grasp 

national wealth overnight (Thanhnien Newspaper,  

2012 Oct 25; Vietnamnet, 2012, Nov 2). Those 

policies not only make the poor in the far away and 

disadvantaged areas stuck and left farther behind  

the already wealthier areas but the whole economy  



EAU
HEritAgE JoUrnAl6

is put in a dark light and a loss of popular belief 

in the government’s abilities and policies (UNDP  

Vietnam, 2010b; World Bank, 2012).

During the October 2012 Assembly Meeting 

of the Vietnamese Parliament, Prime Minister  

Nguyen Tan Dung and President of the State  

Bank of Vietnam, Nguyen Van Binh were deeply 

questioned by Parliament on the government’s  

responsibility for the implementation of financial and 

monetary policies, the banking system restructure 

plan, on some hot problems of recent illegal bank  

and company mergers, on issues related to social 

security, and on people’s continuous complaints  

about their descending life due to high inflation, high 

prices, and unemployment which have come as  

partial consequences of government policy failures  

(Vietnamnet, October 22, 2012). 

Prime Minister Nguyen Tan Dung and State 

Bank President Nguyen Van Binh both have accepted  

their mistakes in their respective responsibilities and 

promised to have solutions. The Parliament and  

the public keep a close eye on those recent events 

and issues, and are waiting for changes. However,  

Parliament Members say they are hopeful, but 

doubtful of positive changes. A lot of management 

weakness and failed policies happen for a long time  

and nothing changes, which undermines not only 

the public but also Parliament Member’s trust of  

the Government (Vietnamnet, October 24, 2012). 

Government responsibility and accountability in such 

cases are far from expected, when the political  

system, where the Communist Party still asserts 

its complete control over the nation, does not 

allow a real and effective power-balance-checking  

mechanism (World Bank, 2012).

Unsound Economic Policies and State 

Corruption: Waste and Depravation of 

People’s Living Resources

At present, economic and industr ial  

restructure has been of a vital importance to the 

development progress in Vietnam which is also 

seriously considered as one of the most strategic  

choices for the country to get rid of the middle  

income trap4 (World Bank and the Aid Effectiveness  

Forum, 2010). This restructure process has four aims 

for economic growth. The first is to promote the 

industry and service sections of the economy, eager  

to catch the level of new industrialized countries. 

The second is to make new comparative advantages  

not only for Vietnam’s current development, but  

also for the future when Vietnam penetrates more 

deeply into the regional and international markets. 

The third is, therefore, to reallocate national  

resources and thus, development benefits as well, 

among different industries, classes and regions in  

an expectedly proper and more equal way. The 

fourth is to help establish the most powerful state- 

owned or state-influenced economic sectors to 

make them the backbone of the national economy 

(Perkins and Vu, 2010). It is important to see  

whether these economic and politico socio-related 

goals are complimentary to each other and really  

pro-development, whether the backbone is set up 

as a guarantee of the state’s economic and then 

political power (UNDP Vietnam, 2010b).

4The term “middle income trap” is used to show developing countries which have moved  
 from low income to middle income level by utilizing and resorting to their intensive uses  
 of natural resources, cheap labor, and capital in low technology content industries. All  
 lead to temporary economic growth, then a development bottleneck is created. This makes  
 these countries unable to move to a higher section in the global supply chain where goods  
 produced are of higher added values which are mainly created by technology and skillful labor. 
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The restructure and privatization process 

meets a lot of difficulties and progresses very  

slowly. Poor management, state-interest group 

cooperation and state corruption must take the  

biggest responsibility for this standstill. SOEs (state-

owned enterprises), with their inherited and existing  

social and even political networks set in the central 

planning regime, can gain financial and budget  

favors from the state (Dapice, 2003; Saich, Perkins, 

Dapice et al, 2008). A more blurred cut between  

political powers and economic roles induces SOEs 

to abuse their economic-social-political positions  

to accumulate capital and allocate resources to 

unplanned and unvested uses, and of course, heavy 

corruption (World Bank, 2012). A more mixed up  

nature of “public” and “private” existing in SOEs 

makes the Vietnamese state lose much of its  

coherence and ability to impose important priorities 

on the changing structure of the entire economy.  

The state even lacks the capacity to evaluate the 

effectiveness of SOEs based on clearly defined  

performance criteria. It is also unclear for state 

assistance and coordination with relevant ministries  

in the implementation of centrally determined 

policies. All of such management weakness leads to  

a serious lack of transparency which is a rich land 

for big SOEs and their leaders, cooperating with  

state officials in huge corruptions (UNDP, 2006b). 

Unsound and corrupted economic allocation 

of resources and therefore consequently improper,  

unfair distribution of income during the economic 

restructuring process is an important cause leading 

to Vietnam’s poor economic picture at present  

(World Bank, 2009, 2011). How do we explain the  

fact that SOEs continue to receive large amounts 

of state support and priority when compared to  

the private sector and are showing unexpected 

economic performance? Why do large private 

businesses (who have close relations with state  

officials) gather to form powerful interest groups 

and cling to the government to seek rents (Bach,  

2004; Beresford, 2004; Fforde, 2005a; UNDP, 

2006b; UNDP Vietnam and MPI, 2010a)? Some  

may interpret that it is an inevitable and acceptable 

trade-off in the early stage of economic development  

for the sake of capital accumulation and also 

consolidation of political position (Rostow, 1992).  

The trade-off here means that the poor have to 

suffer the increasing inequality and may even be  

taken out of the development agenda (UNDP, 

2006b; World Bank, 2008, 2010; Vietnam World  

Bank Partnership on Poverty Reduction, 2011). 

Regarding SOE development policies, it 

is rather obvious that not all investments of equal  

financial value are equally good for Vietnam. 

Paradoxically, the country’s resources (almost  

allocated to SOEs) appear to have been shifting 

increasingly towards inefficient high-cost, low-return  

investments and low job creation rather than towards 

more efficient low-cost, high-return investments and  

high job creation (UNDP, 2006b; UNDP Vietnam 

and the Ministry of Planning and Investment, 2010a;  

Saich, Perkins, Dapice et al 2008). 

The Government gave large SOEs privileged 

access to capital (68% of the total available), fixed 

assets (55%), and bank credit (45%) as well as 

a high level of operational autonomy-they directly 

report to the Prime Minister (World Bank, 2010). 

SOEs are also involved in national industrial sector 

planning. For example, Vinashin prepared the national 

shipbuilding industry strategy and EVN worked out 

the power strategies for 5-year plans (Breu, et al, 

2012). Many SOEs enjoy monopoly status in critical  

sectors. For instance, fertilizer (99%), coal (97%), 

electricity and gas (94%), telecommunication (91%), 

water supply (90%) and insurance (88%) (General 
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Statistical Office, 2011). SOEs create credit market  

distortions. Commercial banks tend to provide 

loans to SOEs rather than to more efficient small 

and medium sized private companies due to cross-

ownership by SOEs, implicit government guarantees  

for SOEs and political influence (Breu, et al, 2012). 

But SOEs have become increasingly 

inefficient. Labor productivity of SOEs compared with 

the rest of the enterprise sector widened from 1:4 

in 2000 to 1:10 in 2008. Between 2007 and 2009,  

the average return on equity (17%) was below that 

of foreign firms (27%) (General Statistical Office, 

2000 to 2011). In 2011, four SOEs generated 

80% of all SOE profits (oil, telecoms, mining, and 

rubber)-few of the remaining 1,300 are profitable  

(General Statistical Office, 2010). This leads to the 

fact that SOEs receive huge capital from the State 

but make modest contribution to the country’s GDP 

(see table 1: “Structure of GDP by ownership”). 

SOEs have also created a huge debt burden (World 

Bank, 2009, 2012). Two large ones have recently  

defaulted on their debts: Vinashin and Vinalines. 

Vietnam’s most indebted SOE ($11.4bn) EVN is 

running at a loss (Breu, et al, 2012, World Bank, 

2012). It is easy to ask where the money goes. Is 

it state invested money, or it is money from taxes,  

(Breu, et al, 2012)? 

Table 1: 

Structure of GDP by ownership (% at current prices)

1991 1996 2000 2006 2007 2008 2009

State 
sector

29.3 39.9 39.0 37.4 35.9 34.3 33.2

Non-
state 
sector 

70.7 52.7 47.7 45.6 46.1 47.0 47.5

FDI 
sector

0.0 7.4 13.3 17.0 18.0 18.7 19.3

GDP 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Source: General Statistics Office, various editions

SOEs and large private businesses tend 

to cooperate with the state in order to seek and  

maintain rents and compartmental interests on the 

one hand, but also create and take advantage of  

the social, political networks on the other hand. 

This phenomenon is seen as the foundation of a 

new wealthy class of distinct economic and political  

power whose capital accumulation is made 

through the exploitation of the poor’s labor, and  

consequentially whose social and especially political 

power is built on the poor’s social and political 

interest depravation (Baulch et al, 2011). Moreover,  

the unequal allocation and distribution of resources 

and consequentially incomes, in this case, is  

supported by government policies (Beresford, 2004; 

Taylor, 2004; UNDP 2006b; UNDP Vietnam and MPI,  

2010a; WB, 2009b, 2010, 2012). The government 

is under increasing pressure from the Parliament  

and the public for public investment and expenses 

which are considered to be of chronic inefficiency 

causing huge public debts (UNDP Vietnam and  

MPI, 2010a, World Bank, 2010).

Some selective examples of such huge but 

ineffective investments are widely known domestically  

and internationally. Dung Quat oil refinery; Vinashin, 

the biggest shipbuilding company; and Vinaline,  

the biggest shipping company of Vietnam, appear 

as hot news in the media recently. These projects 

may be initialized with the expectation to help the  

country, to improve its economic position in world 

markets, to strengthen the nation’s economic  

independence, to provide employment and 

modernization opportunities to the less developed  

areas of the country. However, such goals so far 

fail to be met (World Bank and the Aid Effectiveness 

Forum, 2010; UNDP Vietnam and the Ministry of  

Planning and Investment, 2010a; Hookway, 2011). 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 9

In the long run, such investments might  

raise questions concerning what the government 

defines as national economic security. Even in the  

near future and at present, the profitability that 

partly justifies these projects so far has not been  

proven and is still questioned by the legislature 

in its recent meeting sessions. Actually, the Dung 

Quat oil refinery project has been delayed 9 years  

and needed to have its capital investment doubled, 

making the total capital rising to US $3 billion,  

and could create only 1,000 jobs. Economists 

calculated that the annual interest this project pays  

to its creditors, if invested in garment or footwear 

industries, could provide around 500,000 jobs and 

produce bigger export revenue (Saich, Perkins,  

Dapice et al, 2008). 

Vinashin, a state-owned company, the 

biggest shipbuilding enterprise, is funded by the  

Vietnam government with the hope to compete 

with other shipbuilding powers in the world and the 

region such as South Korea and Japan. Vinashin  

has shown a huge debt of VND 107,000 billion which 

is equivalent to more than US $5.03 billion (Bland,  

2011). The public, the legislature and especially 

Vinashin’s creditors all show serious concerns and  

frustration in this case and are waiting for relevant  

responses from the government in settling the 

problem. However, all of them cannot be satisfied  

with the way the government deals with this 

case. “…Investors involved in the $600 million 

syndicated loan say they have been surprised by  

the unresponsiveness of the Vietnamese government 

to their concerns” (Hookway, 2011).

The Vinashin case actually is not only a 

tough economic lesson in terms of possible losses  

of money, but also a tougher lesson for the Vietnam 

government in terms of their possible losses of credit 

to and trust by foreign investors whose investments  

have helped the country’s economy over the last 

two decades. This credit loss is more serious 

when the country is in economic crisis with high  

inflation, currency devaluation and lack of capital 

for infrastructure improvement (Hookway, 2011;  

Bland, 2011). And a much bigger loss, which is 

just slightly mentioned in Vietnamese media, is that 

of the people’s trust in the government economic  

management in particular and its political legitimacy 

in general (Reform and Development, 2010). 

The case of Vinashin might be the tip of  

the iceberg of SOEs which shows that the reasons 

leading to such crises lie not only in the government’s  

poor economic management, ineffective financial 

supervision but also state corruption (Gainsborough,  

Dang and Tran, 2009; Reform and Development, 

2010). And the answer to such issues requires radical  

changes, at least in the current institutions, which 

can facilitate more effective economic management,  

stricter financial and investment supervisions and 

most of all-government accountability (Saich, Perkins,  

Dapice et al 2008). 

During the recent Parliament Meeting on 

October 30, 2012, the National Assembly and its 

members warned that due to the government’s  

poor economic management public expenditure and 

investment, the country’s limited resources which  

should have been used to actually improve people’s 

living standards are now being used in a seriously 

ineffective way. In return it negatively influences  

people’s daily lives. Mr. Lê Như Tiến (Deputy Chair, 

Assembly’s Committee for Culture, Education, Youth 

and Children) asserts that “not taking all the SOEs’  

extremely huge debts, but only Vinashin’s debt of 

over US $5.03 billion, the government could have  

provided a lot of public services to the people and 

does not have to break its promise to give a pay-

rise to employees nationwide. To build a classroom  
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costs US $25,000; a museum: US $50,000; a 

health clinic: US $100,000. The Vinashin debt  

could be used to build either 214,000 classrooms, 

107,000 museums, or 53,000 health clinics. And  

with 11,000 communes in the whole of Vietnam,  

each commune could have either 20 classrooms, 

or 10 museums, or 5 health clinics” (Vietnamnet,  

2012, October 30). 

The above facts of Vietnam’s economic 

development lead to the need for reassessing the role  

of SOEs, their investment efficiency in particular and 

the government’s economic management in general. 

The present method of economic development and  

management is creating a rich land for biased, 

vested, corrupt interest groups and state officials. 

It causes a big waste and depravation of people’s  

living resources. In turn, lack of resources directly 

leads to negative effects on people’s livelihood: 

unemployment, low income, lack of education and  

health service, etc. 

The nearest solution may include further 

expansion of private businesses instead of putting  

large financial resources into SOEs. It is rather 

clear that there is an urgent need for a much more  

deliberate policy-shift to free up resources for lower 

capital-intensive, higher job-creating industries 

like garments, footwear, light manufacturing and  

processing, balanced with cement, steel, fertilizer, 

automobile and shipbuilding industries. Similarly,  

the real value of some large showcasing of public 

sector projects appears to need more careful  

review in terms of their contribution to the sustainable 

development of Vietnam, the well-being of the  

Vietnamese people, and the goal of equitable 

development which promises to bring equal benefits 

to all parts of the population (UNDP Vietnam and  

the Ministry of Planning and Investment, 2010a). It is 

necessary to reiterate that Vietnam is a country with  

a large youth population whose need of employment 

is very high. Proper economic policy in general and  

resource allocation planning in particular must be 

well designed for the sake of the working people  

in terms of their employment security. 

Government’s Poor Economic Management:  

High Inflation and High Unemployment 

Vietnam’s macroeconomic policies are 

perceived to be successful in reducing and effectively  

controlling hyper-inflation in the 1990s. But now it 

is this policy that leads to high inflation rates in the 

recent five years (2006 to 2011) with rates going  

beyond 2 digits5. All of these phenomena force not 

only the poor but even the middle income people  

to suffer much difficulty (Thanh Nien, January 10, 

2008). The government promised parliament that  

the year 2008 would see more effective price and 

inflation control, say, CPI (Consumer Price Index)  

below 12%. But in fact the CPI reached 32% for 

the whole commodity basket and 97% for food 

(which accounts for 70% of the people’s spending)  

in August 2011 (Thanh Nien, August 15, 2011). 

The government argues that inflation is still under 

control and such a CPI rate is needed to stimulate  

economic growth. This argument continued until 

recently when, in late 2011 and early 2012, the 

government could not turn away from high CPI  

and inflation which seriously affects people’s lives, 

especially the poor and the middle class (Pham,  

2011). The government’s growth priority now 

must give way to inflation and CPI control. The  

consequences otherwise would be social and 

political unrest (Saich, Perkins, and Dapice et al,  

5Vietnam GSO’s declared annual inflation rates, according to many economists, are usually  
 lower than those calculated and provided by IMF, WB or independent researchers.
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2008; World Bank and the Aid Effectiveness Forum,  

2010; Hookway, 2011). 

Figure 1: Vietnam consumer price index (CPI)

Source: General Statistics Office of Vietnam, 

various years

A near hope of the poor in Vietnam to 

have better living standards seems to be still far  

away when Vietnam entered 2011 in a phase of 

heightened macroeconomic vulnerabilities. This was 

characterized by a high and rising inflation rate,  

extreme volatility in the foreign exchange market, 

rapidly dwindling international reserves, a sharp rise 

in economic risk following the default of one of its  

biggest state-owned enterprises (Vinashin), high 

levels of fiscal and trade deficits, and weaknesses  

in the banking and corporate sectors (WB, 2012).

Figure 2: Vietnam inflation rate

Source: General Statistics Office of Vietnam, 

various years

Real GDP growth has decelerated from 6.8 

percent in 2010 to 5.9 percent in 2011, and further  

to 4 percent in the first half of 2012-as higher prices 

have lowered domestic demand, affecting sectors  

such as construction, manufacturing and utilities. 

Industrial production has slowed, inventory for key 

industrial products has accumulated, and a large  

number of small and medium enterprises (26,000 

companies) have either closed, been liquidated  

or temporarily suspended their operations. Such 

economic status has led to a serious situation  

of unemployment with over 2.5 million people 

unemployed in 2012. High inflation, increasing 

consumer prices, and job losses have doubled the  

miserable living condition of the poor (World Bank, 

2012).

According to GSO, 31.7 percent of companies 

in Vietnam plan to downsize. More than 26,300  

companies shut down or halted operations in the 

first six months of 2012, up 5.4 percent from the 

same period last year. There will be challenges for  

the economy and the employment situation. Of 

the closures, 4,100 companies have shut down 

permanently, an increase of 35.4 percent year-on- 

year (GSO, 2012).6

Those figures compare to 36,195 new 

companies that were established in the period,  

down 12.5 percent from the first half of last year. 

Fewer new businesses and more closures are the  

result of difficulties that local companies are unable 

to overcome, according to the report. Vietnam’s  

unemployment rate continues to rise in 2012 as not 

only the world but mainly the domestic economy  

is in difficulties (GSO, 2012). 

Even in the two biggest economic centers 

of the country, Hanoi and Ho Chi Minh City, where  

people from all over the country head to in search 

6All statistical data provided by GSO of Vietnam is considered inaccurate for many reasons.  
 The unemployment rate presented here is estimated to be much lower than the actual  
 number. The fact that most of Vietnamese workers do not inform the government offices  
 of their employment status, and the informal economy of Vietnam cannot be measured,  
 etc, are among the reasons leading to the inaccuracy of official data. 
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of jobs, the employment picture is not bright.  

Since October 2011, the unemployment rate in 

Hanoi has increased. In 2011, Hanoi had 16,100  

unemployed people, a 4-fold increase annually due 

to the closure of production, processing facilities, 

and shortage of orders. Lately, 844 companies,  

branches, representative offices and legal offices 

finalized procedures for liquidation or bankruptcy  

in the capital city. GSO (2012) assessed that 

the layoffs and unemployment might continue in  

2012. “Around 10% of unemployed applicants in 

Hanoi used to be managers, which showed that  

unemployment also affects high-level people. Vietnam 

had about 52.7 million people aged 15 years or  

older in 2012 (GSO, 2012).

Ho Chi Minh City last year had more 

than 107,700 unemployed people, double the  

previous year. According to the Ho Chi Minh City 

Job Promotion Centre, the higher number of the  

unemployed was attributed to the difficult economy 

and companies going bankrupt. Even management  

staffs became unemployed and have not been 

able to find new jobs, accounting for 7% of total  

unemployed applicants (GSO, 2012).

Figure 3: Vietnam unemployment rate (percentage 

of the labor force)

Source: General Statistics Office of Vietnam

While the stabilization efforts currently made 

by the Government may have contributed to a  

cyclical slowdown, Vietnam’s trend growth rate has 

been on a downward path for the last 5-6 years,  

largely on account of the slow pace of structural 

reforms. Inefficiencies in state-owned enterprises, 

banks and public investments have been a drag  

on the country’s long-term growth potential. With 

lingering inefficiencies in state-owned enterprises  

and weaknesses in the banking system, stimulus  

measures being presently carried on will contribute to  

preserving an inefficient growth model, going against 

the Government’s own desire to move towards a 

more productive and competitive economy. The  

country remains susceptible to future bouts of 

macroeconomic instability, there is little doubt  

that Vietnam government’s current measures to 

stabilize the economy and ensure social stability  

has helped to stem the tide of instability and to 

rebuild the Government’s economic management  

credentials (World Bank, 2012).

Conclusion: Vietnam’s Development 

Forward or Backward?

This paper closes with the conclusion that 

although Vietnam has achieved some economic  

progress, all of them are mainly viewed in terms of 

quantity and are somewhat politically influenced (the  

case of SOEs and the chronic but deliberate lack of 

information on management and financial corruption).  

This leads to an incomplete understanding of the  

actual situation of economic development in Vietnam. 

Thus, it also leads to the illusion of somewhat of  

a management miracle-the Vietnam government. 

The paper’s analyses aim to reassess Vietnam’s  

economic development process through some 

typical, selected issues to assert that Vietnam has  

partially failed to achieve economic development 

in term of not only poor economic performance  

and dark economic indexes but more importantly 

such failures in their turn have outright and direct  

negative impacts on people’s daily lives physically, 

materially. 
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In the longer run, Vietnam’s ambition to 

maintain high growth into the next decade will require  

as bold a set of reforms as the one adopted with 

Doi Moi. The challenge is arguably more difficult 

than the previous one, and few countries in the  

world have accomplished it. Vietnam is endowed  

with a young and hard-working labor force. This 

is a vital asset to meet the country’s ambitious 

goals, if the country manages to equip itself with  

relevant skills, and match it with necessary capital. 

It also needs a level-playing field to maximize its  

potential. As people become more educated and 

production becomes more sophisticated, demands 

for predictability, trust and a level playing field will  

grow. Transparency is a critical element in this 

process (WB, 2011).

Concentration of economic power in a 

small number of large firms undermines efforts  

at creating a level and transparency playing field. 

Or in the language of freedom, this concentration 

of economic power in a small number of interest  

groups is depriving the working people from freely 

and equally entering economic and production  

activities. This in turn prevents the whole economy 

from optimizing its overall resources. Large firms and 

industries that circumvent rules to their advantage  

are promoting corruption, and undermining efficiency, 

which damages the country’s potentials, too. The  

governance challenges are complex, but Vietnam’s 

medium term outlook will be much better if they are 

addressed sooner rather than later. There needs  

to be greater emphasis on efficiency of public 

investment, restructuring of SOEs and the whole 

economy, guarantee and maintain transparency 

and other structural reforms even if this means  

some moderation in short-term growth (World 

Bank, 2011).

In a country whose economy is controlled  

by the State cooperating with a small number of 

economic powers (interest groups), the people have 

no voice in deciding important issues concerning 

not only their economic but also socio-politico 

interests (World Bank, 2011). The recent hot issue 

in Vietnam society which attracts not only attention  

from the public but also appears frequently in the 

Parliament’s agenda is that of fighting against 

interest groups and state corruptions as they are 

considered dangerous threats to the stability of the  

nation (Thanh Nien News Paper, 2012, Oct 15). 

In October 2011, the Government announced 

its intention to restructure state-owned enterprises,  

the public investment regime and the financial sector. 

Blueprint for reform in each of these areas already  

exist or are being developed. For example, MPI is 

working to develop a restructuring plan for public 

investment including the formulation of a Decree on  

medium-term investment planning, a new law on 

public investment, and a law on spatial planning. A  

report by National Steering Committee for Enterprise 

Restructuring and Development (NSCERD) was 

published in December 2011 with ambitious targets  

on SOE equitization. It was followed by a draft 

restructuring plan for SOEs for 2011-15 by Ministry 

of Finance’s Steering Committee which includes  

measures on management and supervision of 

state capital and performance monitoring of SOEs.  

Government Decision 254 on “Restructuring credit 

institution system in the 2011-2015 period” provides  

a framework to deal with weak banks and sets 

out a number of restructuring options. But what is 

perhaps missing is a ‘restructuring roadmap’ with a  

clear timetable and an effective oversight/checking/

supervising mechanism for implementing it. Without  

these reforms, especially in a context of continued 

global economic uncertainty, the economy is unlikely 
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to shift to a higher growth path and at the same  

time avoid recurring macroeconomic imbalances 

such as those seen in the past four to five years  

(WB, 2012).
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Abstract

The Malaysian and South Korean automobile industries started to develop in the 1960s and 

have experienced similar economic crises. At the beginning stage, the two industries adopted the same  

protectionist policy while in the following decades the Korean automobile industry headed for liberalization, 

while the Malaysian car industry remained relatively protectionist and closed. This essay explores how 

these industrial policies affect the competitiveness of the automobile industry in Malaysia and South Korea.  

By applying the PEST (Political, Economic, Social and Technological) analysis, this paper examines the 

different industrial policy directions of the two case study countries from historical perspectives. How  

the different directions affect current performance is then examined by applying Porter’s Five Force 

and Diamond Theory. Finally, some suggestions for future improvement are discussed according to the  

research results.
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Introduction

The evolution of automobile industries in  

most developing Asian countries share similar 

characteristics at the initial phase with high levels 

of government protection. With similar experiences  

of being former colonies during war time, the 

development of car industries in Asian countries  

relies heavily on foreign firms, especially those from 

Japan and the U.S. The shock of the oil and the 

Asian currency crises forced these governments  

to change their industrial policies which led to 

varied performance from their respective automobile  

industries. This paper investigates how these 

varied approaches affect the performance of each  

industry and explores possible solutions for future  

improvements.

To analyze the competitiveness of the 

automobile industry in Malaysia, this paper is divided  

into four sections. First, the relevant research in 

this field is examined. Second, the main concepts  

provided in Michael E. Porter’s theories and the 

related challenges from other theorists are discussed. 

Third, it examines Porter’s Five Force Theory  

(Competitive Strategy, 1980) and related critiques. 

Finally, Porter’s Diamond Theory (Competitive  

Advantage of Nations, 1990) is discussed.

The development of Asian automobile 

industries has been widely discussed, however,  

most studies focus mainly on the description 

of development policies and the discussion of 

protectionist policies. By contrast, in addition to  

the discussion of the development paths of the 

automobile industry, this study also analyzes the  

current comparable competitiveness in order to 

explore solutions for improving the competitiveness  

of the Malaysian automobile industry. Although 

comparative research of the Malaysian automobile 

industry has been widely conducted in this field,  

there are few studies comparing the Malaysian  

automobile industries with those of Korea.

Porter’s Competitiveness of Perspective

From Porter’s perspective, the structure of 

industry affects the profit gained by the company  

and it is the position of the company and the 

relative forces the company faces within industry  

that determine the possibility of success and 

sustainability (McGahan and Porter, 1997). Of course,  

this concept is challenged by other theories, one 

of which is the resource-based perspective. This  

perspective, which is provided by Barney (1986) 

and Rumelt (1991), emphasizes that the competitive 

advantages of a firm result from how many and  

what kind of resources that firm can authorize. 

Unlike the theories provided by Porter, which 

view the strategy of a firm as driven by industry,  

the resource-based perspective sees strategy as 

constrained by the resources of the firm. However,  

recent research done by Henderson and Mitchell 

in 1997 suggests that both industry and resources  

affect the performance of the firm and that there is a 

causal relationship between these two perspectives  

(Yiannis E. Spanos and Spyros Liolas, 2001).

According to Porter (1980), the structure 

of five competitive forces determines the state  

of competition in an industry and the collective 

strength of these forces determines the potential  

profits of the industry. The five forces are: threat of 

substitute products or services, bargaining power 

of buyers, bargaining power of suppliers, threat  

of new entrants and rivalry among existing firms. 

Even though this theory has been criticized as an  

impractical one because it tends to overstress  

macro analysis and fails to account for management 
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actions (Tony Grundy, 2006), this theory still provides 

a useful and effective method to help us to do  

‘systematic thinking’ in our research.

a. Threat of Entry

New entrants often bring new capacities, 

they compete to gain market share and the price  

of the products can be bid down or the cost of 

incumbents can be increased. As a result, new  

entrants usually decrease the profitability of the  

industry (Porter, 1980). According to Porter, there 

are seven factors that affect the height of barriers  

against new entrants.

w Economies of Scale3

w Product Differentiation4

w Capital Requirements5

w Switching Costs6

w Access to Distribution Channels7

w Cost Disadvantages Independent of Scale8

w Government Policy9

b. Intensity of Rivalry among Existing 

Competitors

According to Porter (1980), rivalry occurs 

because some of the existing firms seek to make  

improvement to their products and services or to 

cut prices to reach better market positions. Firms in 

one industry are usually mutually dependent; when  

the moves and countermoves among firms escalate, 

all firms in the industry may suffer from decreasing 

profit potential. The factors affecting the level of  

intensity of rivalry among existing competitors are:

w  Numerous or Equa l ly Ba lanced  

Competitors10

3The average cost of one unit of product decreases as the volume of the product increases.  
 Economies of scale can result from joint costs (when the firm that produces product A will  
 have the capacity to produce product B), multiple businesses share operation systems or  
 functions, and learning from experience.
4Brand identification, customer loyalties and differentiation of products and services require  
 great initial investment by new entrants in order to overcome the existing disadvantages  
 for them.
5The financial resources required in the beginning create a barrier to new entrants with  
 less capital.
6The costs facing the buyers when they switch from buying product A to product B. When  
 the switching costs are high, the new entrants have to spend more on product improve 
 ment to attract buyers.
7The capability of new entrants to access the distribution channels is related to the height  
 of entry barriers. It may be difficult to access existing distribution channels for the new  
 entrants, which sometimes requires huge initial capital investment.
8Existing firms may have some advantages which cannot be replicated by the new entrants,  
 such as better locations, better access to distribution channels, R&D, and government  
 subsidies that create entry barriers.
9Government can control the barriers of entrance into certain industries by setting requirements,  
 laws or taxes. In some countries, this is the most significant factor affecting the competition  
 level of certain industries.
10When the number of firms is large in a given industry, firms are likely to make competitive  
 moves because they may believe that the moves they take will not be noticed. Even when  
 the number of firms in one industry is small but the firms are almost equal-sized, the firms in  
 that industry are under pressure to compete with each other for resources and market share.
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11Slow industry growth induces the competition among firms for market share. If the industry  
 grows rapidly, firms can expand without competing seriously with each other.
12If the products in the industry are similar and lack differentiation, or the switching costs  
 of the customers toward the products are low, price or service competition is likely to  
 be induced in the industry.
13If the firms in the industry can gain huge strategic stakes while succeeding in certain  
 places, the competitive level in the industry rises.
14Exit barriers are the barriers that keep the firms in one industry staying in the industry  
 even when they suffer from low or even negative profits. The factors affecting the height of  
 exit barriers are specialized assets with high costs of transfer, fixed costs of exit, strategic  
 interrelationships, emotional barriers and government and social restrictions.
15If the buyers purchase large amounts of product, they have stronger bargaining power  
 for lower price or higher quality.
16Buyers are more price sensitive. They tend to bargain for lower price to decrease their  
 total costs.
17Buyers can find the products they need in other firms or acquire the substitute products  
 easily.
18The costs the buyers face when they want to transfer from one firm to another. If the  
 switching costs are low, buyers have bargaining power over the firms. If firms cannot  
 produce the products they need, buyers can transfer their purchases to another firm easily.
19The more information about the market the buyers know, the more bargaining power they  
 have. The buyers can buy the products at lowest prices and, in consequence, the potential  
 profits of the industry will be decreased.
20When the industry’s product is vital to the buyers’ products or services, the buyers have  
 less price sensitivity and bargaining power over the firms.

w Slow Industry Growth11

w Lack of Differentiation or Switching Costs12

w High Strategic Stakes13

w High Exit Barriers14

When the exit barriers are high, firms with 

low returns compete with other firms at any cost  

and induce more serious competition in the industry.

c. Pressure from Substitute Products

In Porter’s study, all firms in one industry 

are competing with other firms which have products  

with similar functions. Those products with similar 

functions are called ‘substitute products’. Substitute  

products can limit the potential return of firms in 

that industry because they might compete by setting  

lower prices or better functions.

d. Bargaining Power of Buyers

According to Porter (1980), buyers have 

bargaining power to force prices down or demand  

better quality of products and services. These all 

decrease the potential profits of the industry. That  

is, the higher the bargaining power of buyers, the  

lower the potential profits of the industry. In some 

circumstances the bargaining power of the buyer  

is strong:

w Buyers are concentrated or purchase  

large volumes relative to seller sales15

w The products purchased represent a  

significant fraction of the buyer’s costs or purchases16

w The products purchased are standard 

or undifferentiated17

w Buyers faces few switching costs18

w The buyer has full information19

w The industry’s product is unimportant  

to the quality of the buyers’ products or services20
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21It is difficult to firms to bargain for lower price or higher quality of material when there  
 are only few suppliers in the market. Therefore, the suppliers can increase the price easily.
22If the industry is important to the supplier group, the relationship between the industry and  
 the supplier will be interdependent and the supplier group tends to protect the industry  
 by setting reasonable prices and offering high quality materials.
23The more important the products from the suppliers, the more bargaining power the  
 suppliers can exert. Therefore, the suppliers can have more control power on the industry.

e. Bargaining Power of Suppliers

In Porter’s study, suppliers can lower the 

potential profits of producers by raising prices or  

decreasing the quality of materials. Both of these 

actions increase the costs of production. In some 

circumstances suppliers have more bargaining  

power:

w A few suppliers dominate the material  

market 

w The industry is not an important customer  

of the supplier group 

w The supplier’s product is an important  

input to the buyer’s business 

f. The Role of Government

So far, governments have been discussed 

as a factor affecting entry barriers, but in the 1970s  

and 1980s, governments came to be seen as a 

factor affecting the whole industry structure and  

the state of competition (Porter, 1980).

Governments play the role of buyer and 

supplier, which affect the supply and demand  

conditions of the market. Furthermore, governments 

influence the competition by setting regulations,  

imposing taxes and giving subsidies to certain 

firms in certain industries. This paper emphasizes  

the influence of the Malaysian government on its 

automobile industry and the related policies the 

government has adopted.

Diamond Theory

According to Porter (1990), Diamond Theory 

is used to analyze national competitiveness. Nations  

usually succeed in industries where the national 

diamond (the determinants) is most favorable  

(Porter, 1990). The original diamond theory contains 

4 segments:

w Demand Condition.

w Related and Supporting Industries.

w Factor Conditions.

w Firm Strategy, Structure and Rivalry.

These four segments are mutually reinforced 

and each individual segment affects others. For  

example, firms will rethink and reorganize their 

strategy and structure to fulfill customer demands  

and related industries will influence the demand 

condition of customers. As a result, the analyst 

should consider the four determinants as a whole.  

Two additional variables affect the whole determinant 

system, which are government and chance. The  

effects of government can be seen by examining 

the effects of its policies on the determinants. 

Governments usually set rules to govern the  

industries or impose taxes and give subsidies to 

companies. These policies affect the structure and  

strategy of industries, the demand conditions of 

consumers and the supporting industries and the  

factors which can be utilized. Conversely, chance, 

according to Porter, includes all the factors that 

influence industry which are beyond the control of  
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firms and government. For example, the breakout  

of war, or the discovery of new natural resources, 

new technologies or diseases. I will now explain  

the four segments of this theory individually:

Figure 1 Diamond Framework

a. Factor Conditions

As stated in The Competitive Advantages of 

Nations (Porter, 1998), the factors are referred to the  

resources necessary to the industries. For example: 

human resources, physical resources, knowledge  

resources, capital resource and infrastructure. The 

nation gains advantages where the factors are  

preferred and well mixed. Furthermore, the factors 

can be divided into natural factors and advanced  

factors. Nations should utilize these factors efficiently  

and effectively (Porter, 1990).

Home Demand Composition: As Porter 

mentioned, the segment of home demand plays  

a vital role in national competition. Nations gain 

competitive advantages if the domestic customer 

demand forces the industries to innovate, or if  

the demand reveals clearer and earlier pictures of 

customer needs than foreign rivals can perceive,  

so that the domestic industries have the chance  

to lead the global market and gain early profits.

b. Related and Supporting Industries

Nations gain competitive advantages in 

certain industries if there are suppliers or related  

industries which are internationally competitive. The  

supporting industries can be educational/research 

institutions, suppliers, industrial clusters, or those  

industries can share activities or cooperate with 

each other. If the domestic supporting industries  

are internationally competitive, the possibilities for 

certain domestic industries to be successful are  

greater than for those in foreign nations (Porter, 

1990).

c. Demand Conditions

If the domestic market for a product is 

larger and more demanding at home than in foreign  

markets, local firms potentially put more emphasis 

on improvements than foreign companies. This will 

potentially increase the global competitiveness of  

domestic exporting companies. A more demanding 

domestic market can thus be seen as a driver of  

growth, innovation and quality improvements. For 

instance, Japanese consumers have historically  

been more demanding of electrical and electronic 

equipment than Western consumers. This has partly 

founded the success of Japanese manufacturers  

within this sector (Porter, 1990).

d. Firm Strategy, Structure and Rivalry

According to Porter, nations tend to be 

successful in the industries where the patterns  

of management or organization of the industries 

are suitable for the environment with competitive  

resources for the industries. The ways in which 

companies are organized and managed and the  

role played by domestic competitors are important 

to the competitiveness of certain industries. If the  

managerial system can help industries utilize the 

strategic resources that exist in the environment,  

the nation will succeed in the industry.

This theory is challenged by Regional 

Diamond theory, proposed by Rugman and D’Cruz  
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in their research of Canadian firms in 1993. They 

pointed out the drawbacks of Porter’s National  

Diamond theory. For example, it is not applicable 

to multi-national corporations from small countries  

where Regional Diamond theory is more practical. 

Also, Andreas F. Grein and C. Samuel Craig (1996)  

doubt the relationships between the determinants. 

The performance of the nations mentioned in Porter’s  

Diamond varies for different countries and changes 

over time. However, this theory is still a useful 

framework for us to examine the competitiveness  

of the case-study automobile industries.

Although the theories provided by Porter are 

criticized as impractical for management, Five Force  

and Diamond Theory nevertheless provide effective  

methods for doing ‘systematical research’, which 

illustrates the factors that should be considered in 

a comparison of nation/industry competitiveness  

(Sally Sledge, 2005). Therefore, this paper will utilize 

these two frameworks to investigate the automobile  

industry competitiveness of Malaysia and Korea.

Research Methodology

This study is mostly conducted by utilizing 

Archival Method, which is one type of qualitative 

research. The advantage of using this method is  

that the data needed is mostly extant and this 

helps to minimize the problem of reactivity (Sherri 

L. Jackson, 2008). By utilizing the existing data this  

study can compare the figures across nations and 

periods within limited time. As a result, this study is  

not limited by time and resources and will acquire  

more objective findings. However, the disadvantage 

of this method is the questionable reliability and  

validity of the data collected by others.

The data is mainly collected from secondary  

sources. In terms of the statistical data, the figures 

and numbers were collected from the annual  

reports of the largest companies and the websites 

of import/export institutions. National information is  

also available on the websites of some worldwide 

institutions, such as the IMF and World Bank,  

which were the main contributors. As for the non-

statistical data, related studies discussed within 

20 years were acquired from academic journals.  

The contribution from earlier studies are the initial 

policies and developing paths of the industries, while  

the recent studies contributed more on the new 

performance of the industries and the discussion  

of globalization. The theory discussion frameworks 

and data were mainly collected from bibliographies  

and academic journals.

The limitations of this study are the time 

and resources allowed. Owing to the fact that the  

duration of the study is only a few months and the 

word length is restricted, this study can only collect  

secondary data in the main; without field survey, it 

will be difficult to collect the most objective findings.

Analysis of the Case Study Automobile 

Industries

1. Malaysian Automobile Industry24

The history of the Malaysian automobile  

industry can be divided into three phases:  

1) Creation of local production capability (1957-1981).  

24Law in Asian developing countries is basically enacted to comply with those policies,  
 therefore, the factor of law in PESTEL analysis is combined with politics. The main  
 environmental factors for the development of the case study industries are economic and  
 social. As a result, the factor of environment in the PESTEL framework is combined within  
 economy and society in this essay.
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2) Rationalization and Localization (1982-2003).  

3) Liberalization (2004-Present).

Phase I

In 1957, Malaysia gained independence from 

Britain. However, there were social problems such as  

the unemployment rate and inequality. In 1971, the 

New Economic Policy was announced with the aim  

to restructure the national economy and decrease 

the poverty level (Wanrawee Fuangkajonsak, 2006). 

In this phase, the policies concerning the automobile  

industry were mainly connected to import substitution;  

Increasing the import tariffs, making import licenses 

compulsory and increasing the required level of  

local content. In 1979, the Mandatory Deletion 

Program (MDP) was enacted and this program  

listed certain components of cars which should 

be produced in Malaysia (Mai Fujita, 1997). From  

1957 into the 1960s, the unemployment rate and 

inequality level increased and incomes decreased.  

This led to the ethnic violence in 1969 (Wanrawee  

Fuangkajonsak, 2006).

The three main racial groups in Malaysia are  

Chinese, Indian and Malay. Although the proportion 

of Chinese and Indians are relatively small (38% and 

12%) in comparison with that of Malays (49%), the  

shares of total income among these groups were 

comparable (Charles Hirschamn, 1980; Tan Tat Wai,  

1982). In this period, the industrial technologies relied 

heavily on skills from foreign companies. The biggest  

problem was that too many companies produced 

different models and could not reach economies  

of scale. Most components were imported from  

foreign partners (Jomo, 1999).

Phase II

In the 1980s, the prime minister, Mahathir  

Mohamad, introduced the development policy called 

“Look East Policy” which was intended to copy the  

development strategy of Japan and Korea and utilize  

it in the Malaysian economic development process.  

Under this policy, the Heavy Industry Corporation 

of Malaysia was established as a tool to intervene  

in the market (Wanrawee Fuangkajonsak, 2006).

The first national car project was announced  

in 1982 with the aim to increase the participation 

level of Malays and advance the technology. The  

first national car project, Perusahaan Automobile 

National (Proton), was established in 1984 and the  

government helped enable it to capture most of 

the domestic market share by exempting it from  

import tariffs for Completely Knocked Down (CKD) 

auto parts, reducing excise duties and by making 

low interest loans to the company. Furthermore, the  

local content requirement level increased steadily 

each year. In 1990, the second national car project  

was announced and the second national automobile  

company, Perodua, was established.

Table 1

Localization Requirements in Malaysia 

Passenger Cars 
(Displacement Volume)

Commercial 
Vehicles
(Vehicle Weight)

1850cc 
or
Less

1850cc 
to
2850cc

Over
2850cc

2.5 tons 
or
Less

Over 2.5
tons

1992 30% 20% No 20% No

1993 40% 30% Specified 30% Specified

1994 50% 35% Localization 35% Localization

1995 55% 40% Ratio 40% Ratio

1995 60% 45% 45%

Source: Mai, Fujita 1997

The economic recovery and the employment  

rate rose steadily before 1998 and the demand 

for automobiles expanded. In 1998 the breakout  

of the currency crisis brought negative influences 

on the national economy and the sales of national 

cars as well. Afterward, the economy recovered  
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steadily (World Bank, 2009). In comparison with  

the social situation in the first phase, society was 

relatively stable in this phase except for the period  

of currency crisis.

In this period, the large number of foreign  

producers who produced low volume and changed 

models frequently brought uncertain demand and  

greater learning difficulties for local producers. As a 

result, the cost of components and parts became  

relatively expensive. The government resolved this 

issue by limiting the entrance of foreign firms (Jomo,  

1999). In addition, Proton was established with the 

aid of the Malaysian government and Mitsubishi  

Motors to promote the development of technology.

Phase III

There are several international rules that the 

Malaysian government should obey and these rules  

push the Malaysian automobile industry toward 

liberalization. The main rules are: 1) AFTA: Regional  

tariff reduction goals; 2) APEC: Tariff reduction 

and elimination of non-tariff barriers should be  

achieved by 2020 for developing nations; 3) WTO: 

Developing countries should eliminate investment 

measures that are against the principles of world  

trade such as local content requirements and foreign 

exchange restrictions by 2000 (Mai Fujita, 1997). 

Although the Malaysian government applied for a  

time extension, the automobile industry was still on 

the path of liberalization in 2008. The import duty on  

Completely Built Units (CBU) was decreased from 

140-300% to 70-190% in 2003 and to 5% within 

ASEAN nations (Malaysia Automotive Association,  

2009).

From 2003 to 2008, the real GDP growth  

rate increased from 4.2% to 6.3%, although the 

growth rate peaked at 7.1% in 2004. However,  

the number dropped to 5.2% in 2005 and 5.9% in 

2007 because of the economic recession. As for the  

PPP per capita, it increased from $10,158 (USD) to 

$14,023; however, the growth rate decreased as  

well (IMF, 2009). The society was relatively stable 

in this period, even during the economic recession. 

The unemployment rate remained steadily low, 

between 3.0% and 3.8% from 2003 to 2008 (CIA  

World Factbook, 2008).

In 2002, Proton cancelled its agreement with  

Mitsubishi and its sales dropped in the following 

years. In 2007, Proton was struggling without  

an alliance with foreign firms (Akifumi Kuchiki, 

2007). According to Proton’s 2007 annual report, 

the company intended to improve the quality of  

manufacturing by investment in new R&D and 

through new partnerships with foreign companies.  

However, according to research conducted by the  

Japanese Automobile Manufacturers Association 

(JAMA), the production capability is still low in  

Malaysia (Wanrswee Fuangkajonsak, 2006).

2. Korea Automobile Industry 

The history of the Korean automobile industry 

can be divided into three phases: 1) 1960s~1980:  

Protectionists; 2) 1980~1997-After the second oil 

shock and prior to the financial crisis; 3) 1997~ 

present-Post financial crisis, moving toward  

liberalization.

Phase I

The Korean government’s attempts to foster 

its automobile industry began in 1962 when it  

enacted the ‘Automobile Industry Protection Law’ 

(Andrew E. Green, 1992; Joonghas Suh, n.a.).  

The law contained three key principles: 1) Prohibit 

the import of completed cars; 2) Tax exemptions  

for assemblers; 3) No import tariffs on imported 

parts and components. In 1974, the government  

announced the ‘Long-Term Automobile Production 

Plan’ which aimed to encourage import substitution  
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and the rise of local content ratio. During the 1970s,  

the Korean automobile market was mainly domestic 

(Andrew E. Green, 1992). The main automobile- 

related policies in this phase were import restrictions 

and control over foreign direct investment (FDI). As  

a result, until the end of the 20th century, almost all 

the carmakers in Korea were domestic (Bae-Gyoon  

Park, 2003; Terry Ursacki and Vertinsky, 1994).

Demand for cars during this period fluctuated.  

This reflected the economic situation: inflation, lack of  

foreign exchange and high interest rates depressed 

the demand for cars (Andrew E. Green, 1992).  

However, the share of mining and manufacturing in 

GDP increased dramatically, from 15.5% in 1961  

to 30.7% in 1981 (Terry Ursacki and Vertinsky, 

1994) which reveals the economy was undergoing  

industrialization.

Society was relatively steady during this 

period. The government limited the role and power  

of unions and actively used the coercive power of 

state to curb industrial unrest and prevent worker  

dissatisfaction from disrupting the economy (Terry 

Ursacki and Vertinsky, 1994). Additionally, the 

formation of ‘chaebols’25 affected the relationships 

and development among firms (Nicole Woolsey  

Biggart and Mauro F. Guillen, 1999).

The national automobile manufacturer,  

Hyundai, started its car business in 1967 with the 

assistance of Ford and in 1970s it began reverse 

engineering its first automobile from Ford with an  

engine supplied by Mitsubishi. However, in 1980, 

by American standards, the cars produced in  

Korea were technologically out of date; domestic 

manufacturers lacked the knowledge to design 

25Chaebols are large, family controlled firms with strong ties among each other and the  
 government agencies. Each chaebol contains several firms from different industries and  
 certain Chaebols have privileged to access scarce resources.

engines to American emission standards (Andrew  

E. Green, 1992).

Phase II

In 1987, the first president election was  

conducted, which meant Korea became more open 

and democratic. Under pressure from its trading 

partner (U.S.) and believing that liberalization brings  

greater competitiveness, the government started to 

lift restrictions. In 1989, the government implemented 

a five-year program of tariff reductions and in 1992  

it announced another three-year plan for import 

liberalization ratio. Overall, the government lifted  

the industry entrance restrictions from 1989 and 

increased the number of carmakers and competition  

in Korea (Terry Ursacki and Vertinsky, 1994).

In 1980, the second oil shock tripled the 

petroleum price and, together with the anti-inflation  

policies, seriously depressed the demand for 

automobiles. This led to the restructuring of the  

automobile industry. As a result, the Korean Institute 

of Economics and Technology (KIET) suggested 

that the automobile industrial policy should be  

shifted from import-substitute to export-orientation 

because the domestic market was too small for the 

manufacturer to achieve the economics of scale  

(Andrew E. Green, 1992). In the years following the 

second oil shock, the economy recovered quickly;  

the production of automobiles rose from a mere 

55,928 units in 1980 to over one million in 1988  

and the export ratio grew dramatically as well. 

Furthermore, in this period, the main export/import 

countries were Japan and U.S., which were also  

the main source of advanced technology.
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The democratization of Korean politics in  

1987 led to the empowerment of the middle class 

and the demand for equality, which sparked social 

unrest. In 1986, there were only 276 labor disputes  

recorded, however, after the democratization, the 

total number of worker strikes between 1987 and 

1990 was seven thousand. The strikes paralyzed  

production and in response to the strikes, the average 

wage of labor increased from low to medium level. 

This, in turn, increased the financial burden of the 

automobile industry (Andrew E. Green, 1992; Terry  

Ursacki and Vertinsky, 1994).

In comparison with the technology level in  

phase I, the level in phase II improved dramatically, 

even though it was still behind the level of the 

world-class countries. For example, the number  

of researchers with advanced skills increased from 

5,000 in 1968 to 66,000 in 1989, but the resulting  

ratio of 16 per 10,000 of the population was still 

lower than that of Japan and the U.S. Furthermore,  

the number of patent applications rose from 3,000 

in the mid-1970s to 20,000 in 1988, yet this was 

still much fewer than in Japan (35,000) and in the  

U.S. (140,000).

In this phase, the government set policies 

to improve the development of technology. For  

instance, the ‘High Advanced National’ program 

aimed to attract foreign firms, institutions and  

researchers; investment totaling 718 billion dollars 

went to universities to encourage basic research 

and the promotion of technological alliance and  

exchanges (Terry Ursacki and Vertinsky, 1994).

Phase III

During this phase, government policies were  

focused around the principle of liberalization. For 

example, the GATT required member countries to 

open their markets and the OECD required Korea  

to embrace the principle of free capital flows. After  

the financial crisis, one of the requirements set by 

the IMF for granting rescue loans to Korea was  

liberalization of FDI (Bae-Gyoon Park, 2003).

The financial crisis damaged the Korean 

economy in 1997. However, the situation improved  

quickly in the following years. The GDP growth 

rate was 9.5% in 1999, which was double that of  

1997. The main economic problems in this phase 

were the inflation rate and the global economic  

downturn of 2008. In this phase, the main export/

import countries for Korea were China, U.S. and  

Japan. The emergence of China as a major trading 

partner forced Korean industries to face challenges  

from China (Asian Development Bank, 2008).

After the financial crisis, the unemployment  

rate remained around 1% higher than before (3-4% 

in comparison with 2-3%). The labor force growth 

rate has decreased steadily in recent years (Asian  

Development Bank, 2008).

According to the survey conducted by Korea  

Auto Industries Cooperation Association in 2002, 

the percentage of employees of automobile parts  

makers working in R&D was 8.1%, which is slightly 

lower than that in Japan (8.7%), and surveys done  

by the Japanese Industrial Location Center and 

the Korean Development Bank conclude that the  

technology in the Korean automobile industry is 

strong in production but weak in design capability.  

However, the overall technology level is advanced 

in Korea compared to other countries (Joonghae  

Suh, n.a.).

By comparing the development process of  

the automobile industries in Malaysia and Korea,  

it can be found that both governments conducted 

protectionist policies in the first phase. However, 

the Korean government encouraged competition  
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and began lifting import tariffs gradually in the  

second phase, while the Malaysian government 

still conducted protectionist policies. The Korean  

car industry expanded its market competition by 

conducting export-oriented policies while the main 

market of the Malaysian car industry was limited to 

the domestic market. In terms of the development  

of technology, the Korea government set policies 

to attract foreign firms, researchers and alliances 

while the Malaysian automobile industry relies 

heavily on the development of the main national  

companies. Therefore, the level of technology in 

the Korean car industry is much higher than that 

of Malaysia due to the higher level of competition 

in the domestic and foreign markets and the close  

alliances with foreign firms.

Table 2 

The Comparison between the policies and technology levels in Malaysia & Korea

Phase Malaysia Policy Korea Policy Malaysia Technology Korea
Technology

I - Import substitution.
- High barrier for foreign firms.
- High protection for local firms

- Import substitution.
- High barrier for foreign 
 firms.
- High protection for local 
 firms

- Heavily rely on foreign 
 firms for technology.
- Too many small firms to 
 reach economic of 
 scale.

- Lack of key Knowledge.
- Cannot meet the American 
 standards.

II - Enhance the restrictions 
 toward foreign firms.
- More protectionist policies 
 for national car companies.

- Lift the restrictions toward 
 foreign firms.
- Increase the investment 
 in R&D.
- Liberalize and open the 
 market.
- Export oriented.

- Heavily rely on foreign 
 firms.
- Learning difficulties of 
 local producers.
- High Cost of part 
 producers.

- Number of researchers 
 increased dramatically.
- Number of Patent rose.
- Attract foreign researchers 
 and key techniques.

III - Toward more liberal under 
 the pressure of regional 
 integration and globalization.

- More liberal
- Attract FDI

- Still rely on the foreign 
 alliance.
- Production capability 
 remains low.
- Intend to invest R&D 
 greater.

- Advanced technology 
 in comparison with other 
 countries.
- Design capability should 
 be improved.

3. Comparison of Performance

The production and sales growth rates of the 

Malaysian automobile industry fluctuated dramatically  

between 2003 and 2008. In 2003, production and 

sales dropped because customers withheld their 

purchases with the expectation of lower car prices  

under AFTA in 2005. Production and sales growth 

rates decreased again because of the economic 

recession. By contrast, the Korean automobile  

industry was more successful, with steadier growth 

rates in production and sales between 2003 and 

2008. However, the rates declined in 2008 as a 

result of the economic recession (JAMA, MMA,  

KAMA statistic data, 2008). 

The Korean automobile industry’s production 

and sales figures exceed Malaysia’s during this  

period. According to the research conducted by 

the International Organization of Motor Vehicle  

Manufacturers (OICA), the Korean automobile 

industry is ranked 5th in the world in terms of  
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production (3,806,682 units) while Malaysia ranked  

just 25th in 2008 (530,810 units). Additionally, the 

proportion of exported vehicles greatly outweighs  

domestic sales in Korea, while the proportion of 

exported vehicles in Malaysia is relatively low (only  

5% exported in 2005).

3.1 Malaysia Automobile Industry

a. Rivalry within the industry: (Low)

The automobile industry in Malaysia is  

supported by the government and the domestic 

car companies are established to lead the industry. 

Under the protectionist policies, the domestic car  

companies grew fast. In a survey by Jomo, the 

price of domestically produced cars were set 20%  

to 30% lower than those of other assemblers and 

the market share of the first national car company 

(Proton) reached 73% in 1988, which is a monopoly 

market. According to a survey conducted by the  

Malaysia Automobile Association (MAA), the market 

share of the first and second national car companies 

(Proton and Perodua) declined dramatically under  

the trend of liberalization, reaching 24.2% and 

33.3% respectively in 2007, followed by 25.9%  

and 30.5% in 2008. According to Shepherd’s CR4 

theory, this market is a tight oligopoly market, still  

lacking domestic rivalry but improving nevertheless.

b. Threat of Entrants: (Low)

The protectionist policies shield the car  

industry from competition; according a source 

from MAA, the sales of domestically produced 

cars in Malaysia were almost 4 times higher than  

that of non-domestic cars from 1995 to 1997 and 

this ratio increased dramatically to around 8 times  

higher after the currency crisis of 1998. The main 

protectionist policies were the Mandatory Deletion 

Program (MDP), the local content requirement and 

the import duty/tariffs. However, under pressure  

from AFTA and the WTO, the entrant barrier has  

been lowered. In 2008, the import duty of CBU 

decreased to 5% and the Malaysian automobile  

industry now has to face the threat from new 

entrants, especially from Thailand, which is also  

the member of ASEAN and has a higher ranking in 

terms of production and sales (Mohd. Uzir Mahidin  

and R. Kanageswary, 2004).

c. Bargaining Power of Buyers: (Low)

The protectionist policies supported national 

car makers and limited the number of competitors  

in the market. By setting lower prices or imposing 

higher duties on non-domestic cars, the government 

increased the demand for domestic cars (Mohd.  

Uzir Mahidin and R. Kanageswary, 2004). As a 

result, the bargaining power of buyers is relatively 

low. In the report conducted by Jomo, consumers 

claimed that these policies forced them to accept  

poorer quality domestic cars and limited their choice. 

d. Bargaining Power of Suppliers: (Low)

The bargaining power of suppliers is relatively  

low. As mentioned above, the automobile industry 

in Malaysia is an oligopoly market with only two 

main national car companies capturing over 50%  

of market share. Furthermore, the number of 

component producers in Malaysia in 2004 was 

350; 234 of them were vendors of Proton, while  

135 of them were vendors of Perodua (Mohd. Uzir 

Mahidin and R. Kanageswary, 2004). This implies  

that the suppliers have little bargaining power and 

the main car companies can switch to other suppliers 

when others provide cheaper prices, higher quality  

or better service.

e. Threat of Substitution: (Low)

Threat from substitutions is relatively low 

in Malaysia. According to the survey conducted 

by Barter in 2000, public transport usage (rail,  
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bus, trams and jitneys) as a percentage of total 

motorized travel in the capital city of Kuala Lumpur  

is only 20% while the usage of rail was 0% in 

1990. The low usage of public transportation and 

high usage of automobiles makes the threat from  

substitutions low.

3.2 Korea Automobile Industry

a. Rivalry within the industry: (Low in 

domestic but high in oversea markets)

In 2008, the market share of the largest 

automobile company in Korea, HYUNDAI, in  

terms of domestic sales was almost 50% (KAMA, 

2008), this reveals that the domestic market still 

lacks competition. However, the main markets of  

the Korean automobile industry are the overseas 

markets owing to the fact that the export volume 

is much higher than the domestic. As a result, the  

competition conditions are relatively high.

b. Threat of Entrants: (High)

After the industry restructure and the 

liberalization of government policy in the 1990s,  

foreign firms were allowed to invest in the Korean 

automobile market. In 2000, one South Korean 

automaker, Samsung Motors, was taken over by 

a French company, Renault. This was the first  

acquisition conducted by foreign firms and this 

trend continued in the following years. Even in 

the automobile parts industry, 50% of the top ten 

companies were foreign owned by 2002 (Joonghae  

Suh, n.a.).

c. Bargaining Power of Buyers: (Medium)

The Korean automobile industry is relatively  

liberalized and as a result buyers can choose 

different types of cars from different manufacturers.  

Furthermore, the main export destinations of Korean 

automobiles are the U.S., Japan and China, which 

are countries with higher average incomes or GDP  

growth rates, meaning that buyers have higher 

purchasing and bargaining power. However, the  

nature of the automobile industry keeps the buyer’s 

bargaining power comparably low because quality 

and uniqueness of cars are important to buyers  

and the volume they can purchase is usually low.

d. Bargaining Power of Suppliers: 

(Medium)

Historically, the bargaining power of suppliers 

is low in Korea owing to the government’s policies.  

First of all, 70% of parts suppliers in Korea are small 

to medium enterprises. Secondly, the ‘Gey-yol-hwa’ 

law was enacted in 1975 which promoted vertically  

integrated networks in the automobile industry.26 

Even though the law was abandoned in 1995, the 

increasing trend of outsourcing through e-commerce 

means the bargaining power of suppliers has been  

further depressed.

However, after the financial crisis, parts  

suppliers have tended to diversify their customers. 

From the survey conducted by KAICA in 2004, the  

average ratio of contractors to parts suppliers has 

steadily increased from 1.57 in 1999 to 1.95 in  

2003 (Joonghae Suh, n.a.).

e. Threat of Substitutions: (High)

The threat of substitutions in Korea is  

relatively high. According to a survey conducted by 

Barter in 2000, the usage of public transportation 

(rail, tram, jitney and bus) as a percentage of total  

motorized travel in the capital city of Seoul, ranked 

at 54% in 1990, which is higher than that of most 

Asian countries. Wide spread railway and efficient 

bus systems make the threat from substitutions high.

26Networks with the final assembler at the top and numerous suppliers below.
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4. Diamond Analysis

4.1 The Malaysia Automobile Industry

a. Factors Conditions

The advantages of Malaysia are political 

stability, no prolonged war of independence, a  

rich endowment of natural resources, and its 

administrative mechanisms inherited from the U.K. 

Moreover, the electronic and transport equipment  

industries have been the main contributors to the 

industrialization of Malaysia for years (26.8% and 

12.7%, respectively, in 2003) and these industries  

have close relations with the automobile industry, 

providing aid in its development. However, the  

research conducted by the Malaysia Institute of 

Economic Research center suggests that the main 

problem facing Malaysia is the quality of its education  

system. An interview conducted by Akifumi Kuchiki 

with workers at the PREIDUA company found that  

the proportion of manufacturing done by automation 

is only 9% while the percentage in Japan is 99%. 

This indicates that there is a lack of skilled human  

resources in Malaysia. Moreover, one of the reasons 

the Malaysian government requested a two-year  

extension before opening the auto industry market 

in AFTA is that the technology of the automobile  

industry was still in its infancy.

b. Related or Supporting Industries

Although the “Proton City” has been 

established as a base for agglomeration by its  

suppliers, the protectionist policies of the government 

still have some negative effects on the attraction 

of foreign industry suppliers. The lack of skilled  

labor and an unstable tax system are the two main 

difficulties facing foreign suppliers when they move  

into Malaysia (Akifumi Kuchiki, 2007). Moreover, 

the local suppliers still need aid in technology 

development from the domestic car companies and  

other government agencies such as the ‘Small and  

Medium Industries Corporation’ and “Standards 

Research Institute of Malaysia”. Furthermore, 

according to an interview conducted by the Institute  

of Developing Economies with Malaysian automobile 

professors, component suppliers for the domestic 

car companies cannot meet international quality  

standards. The JAMA study also reveals that the 

production capability of part producers in Malaysia  

is relatively low in comparison to that of Thailand, its 

main regional competitor. Therefore, the Malaysian  

automobile industry lacks world-leading suppliers.

c. Firm Strategy, Structure and Rivalry

The automobile industry has developed into  

an oligopoly market in Malaysia, which means the 

firms in this industry face less competition and are 

under less pressure to improve the capability and  

technology. This increases the production costs 

and decreases the profitability and competitiveness 

of the whole industry (Wanrawee Fuangajonsak,  

2006). However, under the liberalization path of 

AFTA, there are now more competitors in this 

industry. For example, in 2003, the sales of Proton  

dropped significantly mainly because of people’s 

expectations of lower prices under AFTA, but at the 

same time, other renowned brands provided more 

sophisticated models of cars at more attractive 

prices. Therefore, the rivalry situation and industry  

 structure will be changed within years.

d. Demand Conditions

Protectionist policies such as the local 

content requirement, high duty on imported CKD 

and CBU mean that the prices of imported cars  

are much higher than those of domestic cars. Most 

people can only afford the price of domestic cars.  

As a result, the policies discourage consumers from 

purchasing other models (Mohd. Uzir Mahidin and  

R. Kanageswary, 2004). Based on the five force  
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analysis above, the bargaining power of domestic 

buyers is low and in this situation, it is difficult to  

cultivate discerning customers. Malaysia’s relatively 

small population (only 25 million people in 2007) 

is another reason why domestic demand is not  

great enough to drive the development of the 

automobile industry. Furthermore, export demand  

is not promising, owing to the protectionist policies 

which have been implemented for years and to 

Malaysia’s relatively small export market (only 5%  

in 2005) (Akifumi Kuchiki, 2007).

4.2 The Korean Automobile Industry

a. Factor Conditions

Among the main industries which contribute 

to the Korean GDP, the manufacturing industry has  

been the largest for 20 years, while the transport and  

communication industries have risen steadily in  

importance (Asia Development Bank, 2009). At the 

same time, the growing percentage of the automobile 

industry’s workforce which is employed in research  

indicates an increasingly well-educated labor force.

b. Related or Supporting Industries

The technological capability of parts suppliers 

has improved in the wake of the government’s  

liberalization policies. The government provided 

incentives to attract foreign firms investing in the 

automobile market and the domestic parts suppliers  

had to compete with the foreign suppliers without 

protection. As a result, the competitiveness of 

domestic suppliers improved; they increased their 

expenditure on R&D activities and increased the  

number of researchers.

c. Firm Strategy, Structure and Rivalry

Even though the largest automobile company 

captured almost 50% of the domestic market share 

in 2008, the competition level has risen over the  

years since industrial liberalization because the 

companies now have to compete with top overseas  

manufacturers, mainly from Japan and the U.S. 

Furthermore, because export volume outweighs 

domestic sales, the competitors in the U.S. and  

Japanese markets also play a vital role in improving 

the competitiveness of the Korean automobile 

industry. Finally, the increasing number of middle-

class enterprises and the shrinking power of  

‘Chaebols’ raise the level of competition as well.

d. Demand Conditions

The large size of the Korean economy 

(between 11th and 15th in the world) and the higher  

per capita income in comparison with other Asian 

countries means the demand condition stays relatively  

high in the Korean automobile industry. Moreover, 

the high export ratio to the U.S. and Japan also 

provides opportunities for Korean automobile firms  

to improve their competitiveness. They must fight 

for market share against international competitors 

for the overseas demand, while customers in these 

countries who have higher life standards place higher  

expectations on innovation and design.

According to the five force analysis, it can be 

found that the Malaysian automobile industry faces  

a lower level of competition and threats from entry 

and substitution while the level of competition in the 

South Korean automobile industry is relatively high.  

This results from the different policies conducted by 

the two countries, which led to completely different 

directions for the development of their respective  

automobile industries.

Therefore, the diamond theory analysis 

reveals that the Korean automobile industry enjoys  

a higher level of production technology, demand 

condition, suppliers with advanced capability and 

rivalry which mainly results from the intensive 

competition in the industry and challenges from  

foreign firms.
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Threat of Entry:

Malaysia: Low
South Korea: High

Industry Rivalry:

Malaysia: Low
South Korea:
Low in domestic;
High in overseas

Buyer Bargaining Power:

Malaysia: Low
South Korea:
Medium

Supplier Bargaining Power:

Malaysia: Low
South Korea:
Medium

Threat of Substitute:

Malaysia: Low
South Korea: High

Figure 2 Five Force Analysis of the Two Case Study Industries

Table 3 

Diamond Analysis on the Case Study Automobile Industries

South Korea Malaysia

Factor
Conditions

- Mature manufacturing industry
- Numerous researchers with advanced 
 knowledge

- Manufacturing industry is the main contribution to 
 the country.
- Lack of researchers, low level of education

Related or
Supporting
Industries

- Huge foreign part suppliers investment
- Local part suppliers compete with international 
 firms
- Part suppliers with advanced competitiveness

- Top international part suppliers reluctant to make 
 investment
- Local part suppliers depend on the aid from 
 government
- Competitiveness of part suppliers is low

Demand
Conditions

High average income, large size of economy, 
huge volume for export, high power of buyers. 
Demand Condition is high.

Small domestic market, low average income, low 
bargaining power of buyers. Demand Condition is low.

Firm
Strategy,
Structure
and Rivalry

High level of competition in domestic and foreign 
markets.

Low level of competition and lack of key technology.
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Recommendations and Conclusions

The automobile industries in both Malaysia 

and South Korea started to develop from the 1960s 

and have experienced similar economic crises. At 

the beginning stage, the two industries adopted 

the same protectionist policy while in the following  

decades the Korean automobile industry headed 

for liberalization, and the Malaysian car industry 

remained relatively protectionist and closed. The 

different policies led to the different performance 

within the two industries and according to the  

analysis of this research, the Korean industry faces 

a higher level of competition which has resulted in  

greater industry competitiveness. In contrast, the 

Malaysian car industry has been strongly protected 

by the government and the growth rate is relatively 

slow. Until now, the industry is still lacking in key  

technologies and a profitable environment. 

It can be concluded that the degree of 

protection and liberalization plays a vital role in  

the development of industry. In these political and 

economic situations, it is more suitable for developing 

countries to adopt more liberal directions to enhance  

their industrial competitiveness. As a result, the 

Malaysian government should adjust its path to 

be more liberalized and delicate when investing in 

human resource and basic infrastructure in order  

to become more competitive.

According to the analysis above, it can 

be found that the main reasons for the low  

competitiveness of the Malaysian automobile 

industry are as follows: 1) Lack of advanced  

technology; 2) Low levels of competition; 3) Lack of 

a profitable environment for foreign firms; 4) Small 

export volumes. Recommendations for improving  

competitiveness utilize Porter’s Diamond Framework:

a. Rivalry

Malaysian government should increase the 

level of competition by liberalizing the domestic  

market and setting policies to attract foreign 

investment. By liberalizing the domestic market,  

foreign firms with advanced technology will produce 

vehicles in Malaysia and their technology will be  

spread throughout the industry.

b. Related or supporting industries

By increasing the level of competition, the 

domestic parts firms and automobile producers  

striving to stay in the market will have to increase 

their capabilities by investing in R&D and other  

management skills.

c. Factor

The government should enhance the level  

of worker education, cultivate advanced skills and  

enhance the basic infrastructure to attract FDI.

d. Demand Conditions

The Malaysian government should encourage 

exporting. Through increasing the volume of exports,  

domestic firms will improve their capabilities when 

competing with foreign firms for the demand of 

customers in overseas markets. Furthermore,  

encouraging exports can also help to solve the 

problems resulting from limited domestic markets,  

and increase demand conditions.
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Abstract

In 2006, Ivan Vladislavic published Portrait with Keys. Very soon this text was described as 

the South African novelist’s “first non fiction work”. In this article, I show that Vladislavic’s text is not 

a non-fiction work but rather an expert mixture of autobiographical and factual information which can 

be described as autofictional (Doubrovsky, 1975; Hubier, 2003; Lecarme and Lecarme-Tabone, 2004; 

Gasparini, 2008; Burgelin, Grell and Roche, 2011). As Lenta (2009) contends, Portrait with Keys is part 

of a hybrid genre, “an experiment with genre that combines biography, autobiography, historical writing 

and the essay to explore the everyday life of Johannesburg, the city in which its author lives and works”, 

influenced by French writers and documenters of the quotidian de Certeau, Pérec, Serres and Lefèbvre. 

In this odd urban dossier of Johannesburg the writer’s deliberate ‘ramblings’ invite the reader to enter 

this city, which can be analyzed as the author’s second nature on the one hand, and nature’s second 

nature on the other, as at once a significant South African space and as an individual autobiography 

which encompasses art and life, in short “the quirky art of living”. The emphasis here will be on the 

presence/absence of elements of nature and natural environment in contemporary autofictional writing.

Keywords: autofiction; Mother nature; second nature; city; Ivan Vladislavic; Portrait with Keys

บทคัดย่อ

บทความนี้มีความน่าสนใจ คือ การวิเคราะห์วรรณกรรมชิ้นส�าคัญของ อีวาน วลาดิสลาวิค (Ivan Vladislavic)  

เรื่อง พอร์เทรท วิท คียส์ หรือค�าเฉลยบนภาพวาด (Portrait with Keys) เป็นงานเขียนท่ีไม่จัดว่าเป็นงานวรรณกรรม 

แต่ผู้เขียนบทความนี้ต้องการโต้แย้งว่างานเขียนนี้เป็นอัตชีวะบันเทิง ด้วยการวิเคราะห์ลักษณะตลอดจนกลยุทธ ์

1Dr. Karen Ferreira-Meyers is currently the Coordinator Linguistics and Modern Languages 
 of the Institute of Distance Education at the University of Swaziland.

Karen Ferreira-Meyers1

Second “Nature” and Autofictional Strategies in 
Ivan Vladislavic’s Portrait with Keys: Joburg and 

What-What
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Introduction

In South Africa, postmodern and postcolonial 

writing strategies were intensified at the end of  

Apartheid, since the grand narrative of black 

versus white or the Apartheid regime against the 

anti-apartheid struggle also became frayed. Many  

different narratives emerged that form a labyrinth, 

through which each individual has to navigate her  

own way in order to find a form of survival that defies 

easy categorization. In South Africa, autofictional  

writing offers a space to discover the ‘other nature’ 

of writing.

In particular, the second-generation South 

African writer of Croatian, Irish, English, and German  

descent, Ivan Vladislavic began publishing fiction 

inthe late 1980s. His short stories, novels, and 

nonfiction writings, rangingfrom Missing Persons in  

1989 to Portrait with Keys in 2006, frequentlyexamine 

South Africa’s political transformation through the 

shiftingarchitecture and infrastructure of the city of  

Johannesburg.As recent work on his representation 

และวธิกีารเขยีนทีร่วมประวตับิางด้านของผูเ้ขยีนทีส่อดแทรกในข้อมลูทีเ่ป็นข้อเทจ็จรงิในสถานที ่ทีก่ล่าวถงึเรือ่งราว 

ที่เขียนมีลักษณะเป็นงานวรรณกรรมเช่นเดียวกับวรรณกรรมบันเทิงคดีซึ่งเลนต้า (Lenta 2009) ได้ให้ข้อสังเกต

ว่างานเขียนชิ้นนี้มีลักษณะเป็นลูกผสมของการเขียนวรรณกรรมที่รวมเอาชีวประวัติ อัตชีวประวัติ บันทึก 

ทางประวัติศาสตร์ และข้อวิจารณ์ที่สอดคล้องกับชีวิตประจ�าวันของผู้คนในเมืองโจฮันเนสเบิร์ก (Johannesburg) 

ซึ่งผู้เขียนเคยใช้ชีวิตอยู่และท�างานที่นั่น การที่ผู้เขียนจงใจบรรยายเหตุการณ์ต่างๆ โดยละเอียดเท่ากับเปิดโอกาส

ให้คนอ่านได้สัมผัสวิถีชีวิตของผู้คนในเมืองโจฮันเนสเบิร์ก (Johannesburg) ตลอดจนสะท้อนอุปนิสัยของผู้เขียน 

ไปด้วยและในทางกลบักนัคนอ่านกย็งัเข้าถงึลกัษณะทีเ่ป็นธรรมชาตขิองผูค้นในเมอืงโจฮนัเนสเบร์ิก (Johannesburg)  

ท่ีสะท้อนความเป็นอัฟฟริกาใต้ของผู้เขียนและตลอดจนบ่งบอกความเป็นตัวตนจากงานศิลปะชิ้นนี้ไปด้วยกัน  

บทความนี้จึงเน้นประเด็นที่สะท้อนความเป็นปัจจุบันรวมท้ังส่ิงท่ีขาดหายไปบางส่วนซึ่งถือเป็นลักษณะตาม 

ธรรมชาติของการเขียนเชิงอัตชีวะบันเทิงแนวใหม่

ค�ำส�ำคัญ: อีวาน วลาดิสลาสวิค, วรรณกรรมบันเทิง

of Johannesburg attests, scholars are beginning  

to emphasize the importance of space, place, and 

construction within these narratives2. Vladislavic’s  

work, in this light, challenges the desire to fix the  

past in a museum and satirizes the need to impose 

order upon a changingJohannesburg.

In this paper the concepts of autobiography 

and autofiction are compared and contrasted in 

light of Ivan Vladislavic’s 2006 text entitled Portrait 

with keys.Vladislavic’s text can then no longer 

be seen a non-fiction work but rather an expert  

mixture of autobiographical, factual information and 

clever fictional strategies which can be described  

as autofictional (Doubrovsky, Hubier, Lecarme 

and Lecarme-Tabone, Gasparini, Burgelinet al.). 

As Lenta (2009) contends, Portrait with Keys, is  

part of a hybrid genre, “an experiment with genre 

that combines biography, autobiography, historical  

writing and the essay to explore the everyday life 

of Johannesburg, the city in which its author lives 

and works”, influenced by French writers and  

2Shane Graham, writing about public monuments in Vladislavic’s fiction, argues that “the 
 disorientation and historical amnesia that characterize post-apartheid life and culture result 
 at least in part from the contestation on several fronts of spatial configurations that reinforce 
 older social formations” (73–74).
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documenters of the quotidian de Certeau, Debord, 

Pérec and Lefèbvre. In this manner, Vladislavic’s  

approach is similar to J.M. Coetzee’s, the other, 

more famous, South African autofictional author.

In his odd urban dossier of Johannesburg 

Vladislavic’s deliberate ramblings invite the reader 

to enter this city, which can be analyzed as the  

author’s second nature on the one hand, and 

“nature”’s second nature on the other, as, at 

once, a significant South African space and as 

an individual autobiography which encompasses  

art and life, in short “the quirky art of living”. The 

presence/absence of elements of nature and 

natural environment in contemporary autofictional 

writing leads to the conclusion that autofiction,  

as an example of quintessential postmodern and 

postcolonial writing style, affords more opportunities 

for the writing of urban settings and events, which 

is seen in Vladislavic’s work. 

Autobiography and Autofiction

With regard to the limits between fiction 

and reality, there have been profound changes 

in the field of autobiography since the end of the  

19th century. Autobiography refers to an onomastic 

identity of author, narrator and main character 

through which someone’s whole life is narrated. In  

general, autobiographies are written by important 

people at the end of their life or after consequent  

events. According to Philippe Lejeune, there has 

to be an autobiographical pact between the reader 

and the writer.

The word autofiction was officially coined in 

1977 by Serge Doubrovsky to describe his novel  

Fils (Threads/Son). Doubrovsky imagined a genre 

between fiction and autobiography in which the  

author, protagonist, and narrator also share one 

identity, but in which, at the same time, the impact  

of fiction is palpable. He explained the idea on the 

back cover of Fils:

  Autobiographie ? Non, c’est un  

 privilège réservé aux importants de ce  

 monde, au soir de leur vie, et dans un beau  

 style. Fiction, d’évènements et de faits  

 strictement réels; si l’on veut autofiction,  

 d’avoir confié le langage d’une aventure à  

 l’aventure d’un langage en liberté, hors  

 sagesse et hors syntaxe du roman,  

 traditionnel ou nouveau. Rencontres, fils  

 de mots, a l l i térat ions, assonances,  

 dissonances, écriture d’avant ou d’après  

 littérature, concrète, comme on dit musique.

  Autobiography? No, that is a  

 privilege reserved for the important people of  

 this world, at the end of their lives, in a  

 refined style. Fiction, of strictly real events  

 and facts; autofiction, if you will; to have  

 entrusted the language of an adventure  

 to the adventure of language, outside of  

 the wisdom and the syntax of the novel,  

 traditional or new. Interactions, threads  

 of words, al l i terat ions, assonances,  

 dissonances, writing before or after literature,  

 concrete, as we say, music. (my translation)

Doubrovsky’s description, according a large 

part to stylistic strategies, of the differences between  

autobiography and autofiction has inspired debate 

among literary critics, journalists, and authors in 

France over the past three decades. Many have  

questioned whether autofiction is in fact different from  

autobiography, criticizing Doubrovsky’s assertion 

that autobiography is “reserved for the important 

people of this world”. Nevertheless, “Fiction, of  

strictly real events and facts” has become the 

working definition of autofiction, and the “adventure  

of language” has come to describe its innovative 
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style.Célestin (400) quotes Doubrovsky on memory:

  Memory itself is fictive, is fictitious,  

 memory itself may harbor screened  

 memories. We have learnt that sincerity,  

 which was the old regulating principle of  

 autobiography, is not enough. The meaning  

 of one’s life in certain ways escapes us,  

 so we have to reinvent it in our writing, and  

 that is what I personally call autofiction.  

 It doesn’t mean that you write any old thing  

 that comes to your mind about yourself.  

 You try to recapture phrases of yourself,  

 but you know, you’re aware that, to a  

 large extent, it’s only the way you tell the  

 story to yourself.

Autofiction is distinguished from autobiography 

mainly by the fact that it is not written “at the end 

of life” by someone “good or great” and “known or  

shown”, but can be written at any time in the life of 

anyone. It is different also because it does not intend  

to write life as a whole, in one go, it rather gives 

fragments of life, not necessarily in a chronological  

order. In short, autofiction and autobiography both 

have a narrator who shares the same name with 

the author, but autofiction is, unlike autobiography,  

almost never linear. Where autobiography is played 

in truth, autofiction moves in the real world. The 

facts are real, but the writer builds a thread from  

these facts which, while maintaining the pact with 

the reader, tells that what turned out to have  

been lived in reality becomes different altogether 

when we write it down. Autofictional authors allow  

themselves to reverse dates, to “forget”“true” 

items, to interfere with the objective truth and to  

describe a subjective Self, without “feeling guilty” 

about doing so because they are not “bound” by  

the autobiographical pact.

In short, in opposition to autobiography, in 

an autofiction“there is the prefix auto, it is therefore 

I who constructs me, and this is followed by fiction:  

I construct myself in any way I want” (I stress the 

latter part of this sentence: in any way I want). Where 

autobiographies pretend to tell the truth – the whole  

truth and nothing but the truth, autofictional texts 

do not allow this type of contract with the reader. 

Nevertheless, Hubier (121) explicits a contractual  

agreement when he points out that autofiction 

would also be submitted to a contractual deal 

of truthfulness. But, this time, with the conscient  

knowledge on the part of the reader and the writer, 

that this remains but an intention and can never  

be a reality, since “promising to tell the truth does 

not mean anything”, “even if this promise to tell  

the truth and the distinction between truth and lie 

are the basis of all social relationships” (Lejeune  

37-38). Michel Serres, the French philosopher, asks 

these questions in Who am I? The self, he says,  

is a patchwork resembling a Harlequin’s coat, a 

badly stitched tatter, a conjunction of adjectives.  

The self is a mixed body: studded, spotted, zebrine, 

tigroid, shimmering, spotted like an ocelot, whose 

life must be its business.

Ivan Vladis lav ic :  Biography and  

Bibliography

Ivan Vladislavic is the author of the novels 

The Folly, The Exploded View and Double Negative,  

and has edited volumes on architecture and art. His 

book Portrait with Keys documents Johannesburg,  

one of South Africa’s main cities. His short stories 

have been collected in the volume Flashback Hotel. 

Vladislavic’s work has been published and translated  

widely and has won many awards, including the 

University of Johannesburg Prize and the Sunday 

Times Alan Paton Award for non-fiction. The  
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author lives in Johannesburg.Vladislavic’s style is 

postmodern, intermingling fantasy with references  

to historic events, enabling them to signify with 

symbolic meanings both within a South African 

context and beyond. His is a distinctively individual  

voice.His first published work is entitled Missing 

Persons. Next comes The Folly (1993), situated in 

an apparently recognisable world, describes the  

building of a house from string, but the relevance 

extends to considerations of the imagination and to  

a satire of the political notion of constructing a new  

world. The novel received the CNA Literary Award.  

In 1996, he published Propaganda by Monuments, a 

collection of short stories.The Restless Supermarket  

(2001) is the etymologically dazzling story of 

Johannesburg suburb Hillbrow’s makeover from 

frayed Euro-café society to shabby Afro-soul.  

Through the withering scorn of Aubrey Tearle, the 

novel’s chief crank, the reader visits the dramatic  

moment - somewhere in the early 1990s - when 

these two worlds collide, often with hilarious results.

The Exploded View, 2004, is sometimes referred  

to as a collection of short stories, but Vladislavic 

himself considers this work to be a novel in four  

parts, set in and around Johannesburg. The Exploded 

View is composed of four interlinked stories that  

focus on art and architecture: the places people 

choose to live and the things they seek to create,  

while his skill at handling subtle social commentary 

and political satire is evident throughout.In 2005,  

Vladislavic published Willem Boshoff which can best 

be described as an extended essay on the work  

of this conceptual artist, David Krut.

Portrait with Keys was published in June 

2006, and is an archive of writings on a small 

segment of Johannesburg that has been walked,  

observed and reflected upon over the years by the 

author. Portrait with Keys consists of 138 numbered 

short texts, each addressing life in Johannesburg.  

The time frame stretches from recollections of the 

late 1970s to the immediate present. The protagonist  

is, in most instances, Ivan Vladislavić himself, 

although there are dozens of other characters with  

whom he shares encounters and interactions. In 

June 2007 Vladislavic won the Sunday Times Alan  

Paton Award for Nonfiction for Portrait with Keys. 

The judges called it a masterpiece and found it  

indicative of a trend among South African non-

fiction to look « inwards in order to examine the  

outwards ».Another two texts have been published 

since 2006: the novel Double Negative in 2011 and  

Flashback Hotel: Early Stories, a collection of short 

stories, also in 2011.

Portrait with Keys

In Portrait with Keys, Vladislavic takes a 

sideways glance at “his” city, Johannesburg. He uses  

the metaphor3 of the map as a way of navigating 

and communicating in the city. The map becomes  

necessary in the labyrinth of the city as opposed 

to the rural village where everyone knows each  

other and the stranger is a rare occurrence. S/he 

is therefore recognized immediately and treated  

with suspicion. On the other hand, “asking for 

directions, city people, who set great store by their  

independence and hard-won knowledge of the 

streets, who like to think that they ´know their way  

around´, declare their vulnerability; giving directions, 

they demonstrate a capacity for dealing kindly and  

responsibly with a life put in their hands by fate” (12).

3The frequent use of metaphors is also an indication of autofictional writing strategies. The  
 metaphor of explosion is central to Vladislavic’s vision of Johannesburg, reappearing in his  
 nonfiction writing as well as in his stories: “When a house has been alarmed, it becomes  
 explosive”, thus begins Portrait with Keys (11).
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4According to the author himself, the model for the thematic index at the end can be found  
 “in Humphrey Jenning’s great compendium of readings, Pandemonium. The Coming of  
 the Machine as Seen by Contemporary Observers”(211).
5Kentridge is perhaps best known for his animated films and drawings that explore the  
 emotional distress in South Africa, caused by apartheid and racial reconciliation. His choice  
 of medium, dark imagined charcoal drawings, occasional color, and his style of rendering  
 make his artwork even more distressing then the already apparent topic.

The meaning beyond the use of the map 

and the city is clearly autofictional: the routes we 

take tell the unique story of our lives: 

  It is also true that the complexity  

 of cities, the flows of traffic across ever- 

 changing grids, coupled with the peculiarities  

 of physical addresses, occupations, interests  

 and needs, produces for each one of us a  

 particular pattern of familiar or habitual  

 movement over the skin of the earth, which,  

 if we could see it from a vantage point in  

 the sky, would appear as unique as a  

 fingerprint (12).

Within this maze, “it is literally impossible 

for certain of these paths to cross, which is why  

acquaintances may live in the same city, meeting by 

appointment as often as they choose, without ever 

running into one another in the daily round” (12f.).  

This last citation comes from a footnote; similar to 

a research article, the author wants to indicate that 

some form of authenticity, of truth accompanies this  

statement by turning it into a footnote. Nevertheless, 

the autofictional author continues, “experience has 

taught me, and a host of writers have confirmed  

that getting lost is not always a bad thing. One  

might even consider misdirecting a stranger for his 

own good.” (13)

At the end of Portrait with Keys, Vladislavic 

himself provides an itinerary for navigating various  

paths through his own fragmented and labyrinthine 

text4. The inclusion of various paths that can  

be followed by the auctorial Self points to an  

autofictional type of writing: indeed, an individual 

faces a variety of possibilities in life, that are not  

necessarily predetermined and a person’s life 

changes dramatically according to the choices s/he  

makes. On the contents page there is a dotted line 

between “Point A” and “Point B”. The implication is  

that there are many possibilities of reaching point 

B, including getting lost in between. He has even  

used previously published texts in this patchwork 

of the city, thus blurring the distinction between the 

documentary and the fictional while confounding  

the reader´s expectation of the original, authorized 

text, even if the sources are duly stated at the back 

of the book. The routes are classified according  

to their lengths: Long, Moderate and Short. They 

are ordered alphabetically: for example, the “long”  

cycle titled “An accidental island” is re-ordered, 

thus opening new lines of association with other 

fragments of the text. It is followed by the keyword  

“Artist’s book” (205f) which is the “moderate” route 

and contains references to cosmopolitan artists  

such as Esther Mahlangu, who is renowned for her 

bright Ndebele paintings, which she painted onto a 

BMW, Henion Han, South Africa-born filmographer,  

Ilona Anderson, a South African painter, threads 

(embroidery) and installation artist, Renier le Roux,  

a South African sculptor, Sue Williamson, England- 

born South African artist, founder and editor of 

Artthrob, an online art journal, GenpeiAkasegawa,  

Japanese Hyper-artist, Martin Kippenberger, German 

artist known for his extremely prolific output in  

a wide range of styles and media as well as his 

provocative, jocular and hard-drinking public persona,  

WilliamKentridge5, and IlsePahl, both South African 

artists exploring the private and public meanings  
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6In “Can Pain Be Exquisite? AutofictionalStagings of Douleurexquise by Sophie Calle, Forced  
 Entertainment and Frank Gehry and Edwin Chan”, AnneleenMasschelein(2007) explains  
 that Calle’s oeuvre is tributary to the conceptual tradition in the French avant-garde and  
 influenced by psychoanalysis, poststructuralism and postmodernism. It is described with  
 the label ‘autofiction’, this autobiographical subgenre in which the authenticity and truth- 
 claims underlying traditional autobiography are questioned by a mixture of autobiographical,  
 theoretical and fictional elements.

attached todaily-used objects. In manipulating 

the ready-made, possible new meanings and  

contemporary narratives are suggested.

The autofictional novel further contains  

entries on “Beggars and sellers”, “Liars and thieves”, 

“Walking” and “Young lives”, once again including  

the practice of the everyday, as the Belgian Michel 

de Certeau put it. These keywords form the entry  

points to Vladislavic´s labyrinthine, encyclopaedic, 

a-linear text. The encyclopaedia thus presented  

is highly subjective, informed by the writer´s own 

needs and interests, and therefore does not lay  

any claim to totality. This is evident in the relative 

shortness of its 211 pages.

Ironically, during one of his walks, Vladislavic 

visits the Johannesburg Art Gallery in the inner city,  

where an exhibition is mounted by Sophie Calle6 

on the way East Germans remember public spaces  

where the signs of power of the former regime have 

been removed. On his way out, he is confronted  

by a street child who washes his face in a basin of 

the toilet of the gallery with a ream of toilet paper: 

  On my left, set into the curved wall  

 that discreetly screens the toilets from the  

 exhibition space, is a concrete ledge, and  

 happening to glance down as I pass it, I  

 see a grubby white sneaker sticking out. I  

 bend down and look under the ledge.  

 There is an oddly shaped recess I would  

 never have noticed. Two small boys are  

 crammed into it. They smell of wood smoke  

 and sweat. They draw in their legs and  

 look at me with wide eyes. (31).

The narrator is unsure whether he should 

call the security guard or “let them have a warm  

bed for the night” (31). He observes that he remains 

ambivalent like a “true art lover”, as the guard locks  

the door behind him as he leaves the parking lot. 

The question is how one could capture this irony in  

art as it makes a mockery both of the concern with 

security and marks the fine line between art and  

the harsh reality it masks. This irony and ambiguity 

has become a marker of post-apartheid writing,  

however, with its emphasis on the ordinary which 

is by definition open-ended. It is, at the same time,  

a sign of autofictional hybridity, where the Self is 

not rigid, not fixed once and for all, and therefore,  

again, open-ended. Form and content resemble each 

other in this case: the theme of the autofictional  

novel purveys fragmented writing, the form (short 

bits and pieces which can be reassembled in a  

variety of ways, some of which are proposed by the 

author himself at the end of the work – I indicated  

this earlier on) does the same.

This particular autofictional text is exemplary 

of post-apartheid novels, deeply rooted in the 

South African context. Crime, which has been  

cited by many white South Africans as their main  

reason for leaving the country, plays a central 

role in Portrait with Keys. It appears under the 

key words in the index as “Security” (to which its  

opposite “insecurity” refers back to), as well as in 

“Safe and sound” and the dreaded “City centre”  

that is avoided like a warzone by most white South 
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Africans. As Vladislavic checked the details of his  

novel The restless supermarket set in Hillbrow 

during the apartheid years retrospectively, he passes  

“the ghosts of cafés, the Pigalle and the Zürich, 

the Café Wien and the Café de Paris” (37). The  

names of the cafés evoke a European cosmopolitanism  

transposed onto Africa and invoking them again could 

be seen as a form of white nostalgia and melancholia.  

This shows the ambivalence of Vladislavic as a 

post-apartheid white writer who never supported  

Afrikaner Nationalism but nevertheless benefitted 

from the security it afforded him. In this way race  

still plays an important role in the social imaginary  

even after apartheid was officially abolished in 1994.

Portrait with Keys reminds the reader of 

OrhanPamuk’s Istanbul, sometimes of James Joyce’s  

Dublin and occasionally of JG Links’s Venice for 

Pleasure, but it is really altogether one of a kind.  

As Lenta (119) contends, Portrait with keys, is part 

of a hybrid genre, “harnassing the documentary 

potential of diverse genres-autobiography,  

biography, historical writing and the essay-to 

apprehend the topology of Vladislavic’s “home”  

city, Johannesburg”. In his writing, Vladislavic is 

influenced by French writers and documenters  

of the quotidian Michel de Certeau (whom he 

quotes in an epigraph), Georges Perec and Henri  

Lefèbvre. According to Lenta (120), Portrait with 

Keys “incorporates a self-reflexive awareness of  

[Vladislavic’s] employment of the techniques of 

French theorists of the everyday. I will now, briefly,  

indicate some of the, mainly autofictional, strategies  

the author uses in his work.

Autofiction and Autofictional Strategies 

in Portrait with Keys

Authors who write about cities often wrap 

their narratives around set-pieces - descriptions  

of festivals, say, historic events or unforgettable 

buildings, but Vladislavic’s Johannesburg is a  

vast, riverless metropolis without icons, which 

has shambled through its short history fateful  

but ungainly, and emerged from the miseries of 

apartheid into a condition of more or less perpetual  

criminal siege. Padlocks and keys, security guards, 

guns, muggers, barricades and shutters - these  

are its predominant civic images.Vladislavic gives 

detailed accounts of what he sees as he wanders  

the streets he registers mostly small, apparently 

irrelevant things, peripherals, suggestions, snatches 

of news from the day’s papers, like a scavenger  

picking up rubbish.

One day, for example, he may pause to 

contemplate a very African wall-painting ornamenting  

a very ordinary bourgeois villa in Blenheim Street. 

On another he learns that a nodding acquaintance in  

the neighbourhood has been murdered. He develops 

somewhat reluctant intimacies with panhandlers and 

unofficial car minders. He notices disused tramlines  

emerging, like gold deposits, through the crumbled 

surface of a street. He is burgled, of course, and  

he has a bunch of keys so majestic that when a 

Swedish magazine photographer comes to take  

his picture, she takes a picture of his keys too7.

Images often recur in Vladislavic’s 138 

passages of the vaguely rhythmic cycles he makes in  

this autofiction of “automobility”. One repetitive motif, 

for instance, is subterraneanness. In his cyclycal  

7When Vladislavic is photographed by this Swedish journalist, she points out that only a  
 janitor would have as many keys in Sweden as he does. He feels shamed by them then,  
 “lying there like the keys to my psyche, a feeler gauge for every insecurity”. (84). Similarly  
 he and his partner keep a monkey wrench which a burglar left behind next to the fireplace,  
 “less as a trophy than a measure of everyday abnormality” (95).
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8Another example is provided on page 174 when Vladislavic discovers a metal pole never  
 observed before: « I have been passing this thing for years without seeing it ».

register, the motifhas eight entries, ranging from 

the secret supply stores that Johannesburg tramps  

and lay-abouts keep under street man-hatches, to 

a horrific plan to build underground hostels for the  

miners of the Reef.

Nature is underrepresented in this portrayel 

of Johannesburg. One example to the contrary is the  

image of the gorilla which in Vladislavic’s autofiction 

refers to nature and city life; 18 passages deal with  

the “gorilla”. The black man and the gorilla have been  

linked down the centuries of the European presence, 

and the great ape still haunts the Johannesburg  

imagination. The Gorilla lock is the most elementally 

robust of locally available car locks. “A fucking 

gorilla” is what Police Commissioner Jackie Selebi  

allegedly calls Sergeant Jeanette Mothiba (although  

the Police Complaints Commission decides he merely 

called her a chimpanzee). And perhaps there is an  

element of inherited guilt to the outpouring of public 

sympathy that reaches Max, the Johannesburg  

Zoo’s western lowland gorilla, when he is shot in 

the neck by a robber-he is even given his own 

website, and “there were emotional scenes”, it  

is reported, “when the unconscious primate was 

taken to hospital”.

Forever-present in Johannesburg are the 

echoes of ancient guilts and prejudices, like the  

distant rumble of traffic on the Main Reef Road. 

Vladislavic describes how he repetitively wanders  

around in Johannesburg: “Every day I trawl along my 

habitual routes ready to be startled by something  

else I have missed until now” (176)8. The everyday 

is thereby transformed, it becomes an autofictional  

element in that the “unperceived” becomes important 

“in the sense that we have always looked past it …  

[it] is what we never see for the first time but can  

only see again, having always already seen it by 

an illusion that is constitutive of the everyday”  

(Blanchot, 1993: 240). These wanderings are part of 

the thematic shifts and discontinuities, observations  

and descriptions through which readers have to 

work “with no stated rationale”, or they can choose  

“itineraries” provided at the end of the novel, some 

kind of “thematic pathways through the book”  

(Vladislavic, 205).

According to Blanchot (1993, 239), the 

everyday becomes something that “allows no hold”  

and “escapes” categorization, in some ways it is like 

autofiction itself which cannot easily be categorized, 

as … have demonstrated. Lenta (2009: 121) links  

this type of autofiction with other documenters of the 

quotidian: “it is the manifestations of everydayness 

that attract [Vladislavic’s] attention; in a reversal  

of usual priorities, events often recede into the 

background”. Vladislavic’s observations become  

“autofictional” in that, where an ordinary observer 

would notice the commotion outside a shop where  

a theft has just occurred, the author focuses on “the 

dusty satin drapes, chrome-plated pedestals and  

hand-written price-tags” and “a wonderful brick, a 

model brick, with three round holes through it the 

size of one-rand coins, filled with chips of broken  

glass” (Vladislavic, 52).

Lenta notices the autobiographical features of 

Vladislavic’s novel (the reader “learns things about his  

brother, father, partner, friends and former girlfriends, 

about the way he works, the books he has read 

and the films he has seen, his predilections, his  

‘experiments’, and his reflections” (Lenta, 122)) and 

regrets the in-depth autobiographical explorations  

by the author, but fails to link the two and identify 

the texts as an autofiction.
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Always at the heart of the cycles, pacing 

the itineraries, is the figure of the author himself: an  

indefatigable Everyman, kindly and wisely meandering 

through Johannesburg’s perilous wilderness, 

seldom censorious. He is the same to everyone  

he meets, generally not bothering to tell us the 

colour of his characters, and his sympathies are  

boundless-he is even sorry for trees, when they 

are unjustly pollarded. Nature gets mentioned in 

passages dealing with gardens (9 passages) and  

water (7 passages).

Vladislavic integrates the storied history of 

the city fully into that of his own past, asserting  

at one point that ‘the city’ is no more than a 

mnemonic recourse to memory which exists in vivid  

multiform before his eyes. He is troubled, not just 

by the escalatingdivide in society, but also by the 

erasure of the past; damaged houses, embezzled  

statuary and white-washed native murals have 

power simply through negation. It is the author’s 

hope that something of himself lives on in the city,  

that the city ‘listens’ to him and holds a recording 

of his incisive passage through its many streets  

just as his keen powers of observation are at the 

city’s disposal.

Thematic shi f ts and discont inuit ies, 

reminiscent of autofictional fragmentation, “render  

reading an especially active experience, alerting 

the reader, as does Certeau, to the connection  

between walking through the city and the activity of 

reading: walking as a mode of reading the spatial 

environment; reading as a form of journeying” (Lenta  

120). Another typical autofictional strategy is that of 

blurring the genres, of inscribing hybridity within the  

text. Without detailing the analysis, the inclusion of  

artworks like Sophie Galle and others to underscore 

the importance of various art forms, like a patchwork,  

to show its transformative nature. The numerous  

examples mentioned above are exemplary of the 

selective auto-portrait for which autofictional authors  

are known9. Notions of individualism, introspection, 

a deeper quest for the Self are all underlying the top 

layer of the textual representations. One version of  

the Self that is portrayed is the artistic Self: here the 

metatextual, metafictional, literary consciousness of  

Ivan Vladislavic’s artistic sensibility shapes his text. 

The 138 texts included in this volume mimic, in a  

certain way, randomness, yet they are aesthetically 

structured and combined in a textual architecture;  

this combination of characteristics emphasizing 

reality on the one hand and fiction on the other  

are typical of autofiction. As a non-typical tourist, 

the author-narrator-main character describes a  

postmodern alienated metropolis. Likened to Guy 

Debord’s concept of détournement, autofiction, the  

collage-like literary genre, has unsettled the notion 

of autobiography in Portrait with Keys.

Conclusion

Vladislavic’swork reflects on the changing 

urban space of Johannesburg and calls attention  

to fiction as a kind of built structure in itself, a 

form ofmetaphorical architecture haunted by a 

violent past but possibly capableof encouraging  

civic and personal renewal of anyone in search of 

a ‘second’ nature.

Vladislavic acknowledges in an interview 

that he is conscious of moving in both “the literary  

world and the art world” (Miller 123), and that art 

has “evolved into what I would say was my major 

interest, outside books” (120). The implication is  

that Vladislavic’s writing career has developed in 

relation to a mobile disciplinary affiliation, and that  

this has enabled his imagination to write across 

9The importance of the “blanks” on the visual quality of the text needs to be further analysed.
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10Felicity Wood vividly describes Vladislavic’s style as “a zany, bewildering realm, which is in  
 part the South Africa we know, and also a surreal, disorderly landscape of the mind” (22).
11He further refers to other authors, such as Charles Dickens, Ray Bradbury, Louis Fehler,  
 Elias Canetti, William Gaunt, Lillian Hellman, Ivan Turgenev, Franz Kafka and Victor Segalen.

visual and verbal worlds. And yet books, the product  

of the world of writing, continue to constitute the  

pre-eminent focus of his professional and creative 

attention. He makes a living in books, even lives 

to an extent inside books, although perhaps not  

by the book, and his interest in art is conveyed to 

his readers through the art of the book. As Sally-

Ann Murray rightly contents, the multiple-award  

winning writer Ivan Vladislavic is aptly placed in 

South African literature, affiliated at once with the  

old and the new:

  His reputation, premised on the  

 extraordinarily skilful language and style of  

 his prose10, nudges that of the eminent  

 literary old guard, an influential “white quartet”  

 of Coetzee, Gordimer, Brink and Breytenbach  

 (Kellas, 2004), but nor is it unusual, either,  

 to find Vladislavic’s name invoked in the  

 diverse company of prestigious ‘newer’  

 (if not necessarily young/er) South African  

 writers like ZakesMda, Marlene van Niekerk,  

 Etienne van Heerden, and AntjieKrog. 

The variation in literary coordinates brings 

about the decidedly ‘undecided’ position of  

Vladislavic’s writerly range. It clearly shows that the 

author toys with experimental literariness to escape  

both generic definition and canonical categorization.

Vladislavic states that his book is indebted 

to writers such as Herman Charles Bosman and  

Lionel Abrahams11 who also tried to capture this 

“elusive metropolis” in words. Sarah Nuttall and  

AchilleMbembe (25) define this elusiveness thus: 

  Cities are subjectsen fuite. They  

 always outpace the capacity of analysts to  

 name them … Johannesburg is an elusive  

 metropolis because of the multiplicity of  

 registers in which it is African (or perhaps  

 not at all, or not enough); European (or  

 perhaps not, or no longer), or even  

 American (by virtue of its embeddedness in  

 commodity exchange and its culture of  

 consumption). (Nuttal & Mbembe, 25)

What emerges from Portrait with Keys, 

however, is the impossibility of giving an overview  

of the city. Vladislavic´s account complements other 

post-apartheid narratives written from the view of  

black South Africans such as Mphe´s Welcome to our 

Hillbrow in a convincing aesthetic way. Subjectivity  

characterizes all of these post-apartheid narratives 

which have to be read together in order to re-imagine  

a constantly evolving city. Vladislavic’s segmented 

text also generates an architecture of possibility  

through its literary structure.This elusiveness, the 

in-between, this hybridity of feeling and text are  

exemplary of today’s autofiction.

The everyday is thereby transformed,  

it becomes an autofictional element in that the 

“unperceived” becomes important “in the sense 

that we have always looked past it … [it] is what  

we never see for the first time but can only see 

again, having always already seen it by an illusion  

that is constitutive of the everyday” (Blanchot 240). 

Another example is provided on page 174 when  

Vladislavic discovers a metal pole never observed 

before: “I have been passing this thing for years  

without seeing it”.
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บทคัดย่อ

ธรรมรัฐ (Governance) เป็นข้อเรียกร้องส�าหรับการปฏิรูประบบราชการ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ(efficiency) 

ประสิทธิผล (effectiveness) ประหยัด (economy) ความเท่าเทียมในสังคม (social equity) ให้ความส�าคัญกับค่านิยม  

(value) และการลดบทบาทหน้าทีข่องรฐัในการให้บรกิารทีต่อบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้รวดเรว็ทันสมยั 

ต่อสถานการณ์ ส�าหรับแนวทางส่งเสริมการเป็นธรรมรัฐ คือ ความเป็นวิชาชีพนักรัฐประศาสนศาสตร์เพื่อสะท้อน

คุณค่าและภาพพจน์ที่ดีของผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อ�านาจหน้าที่ (authority)โดยการค�านึงถึงผลประโยชน์ของ

ประชาชนเป็นส�าคัญ บทความนี้ผู้เขียนมุ่งน�าเสนอแนวคิดการน�านโยบายไปปฏิบัติ แนวคิดธรรมรัฐและความเป็น 

วิชาชีพนักรัฐประศาสนศาสตร์ และแนวทางในการสร้างความเป็นธรรมรัฐและวิชาชีพนักรัฐประศาสนศาสตร์ 

ค�ำส�ำคัญ: ธรรมรัฐ, วิชาชีพนักรัฐประศาสนศาสตร์, การน�านโยบายไปปฏิบัติ

Abstract

Governance is a demand for bureaucracy reformation in order to achieve efficiency, effectiveness, 

better economy and quality of life, social values, and reduction of state servants’ role by providing services  

to meet citizens’ demands and basic necessities. Public administrator’s core responsibility is to promote 

guidelines reflecting on values and good image by taking account of people’s demands and benefits. 

This article aims to present 1) the ideas for policy implementation, governance and public administrator’s  

vocation and 2) guidelines on promoting the existing governance and public administrator’s vocation. 

Keywords: Governance / Public Administrator Vocation / Policy Implementation 

อารี ผสานสินธุวงศ์1

ธรรมรัฐกับความเป็นวิชาชีพนักรัฐประศาสนศาสตร์

Governance with Public Administrator Vocation

1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ�าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
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บทน�ำ

จากสภาพการแข่งขันในยุคปัจจุบันที่ให้ความ

ส�าคญักบัการสร้างมาตรฐานวชิาชพี ซึง่การเปลีย่นแปลง

ดังกล่าวมีผลกระทบต่อการบริหารงานภาครัฐอย่างสูง 

ส่งผลให้ระบบราชการต้องมีการปฏิรูประบบราชการ

เพื่อที่จะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดย

การสร้างความเป็นธรรมรัฐ ของการบริหารภาครัฐ  

(Frederickson, 2003, p. 222) คุณธรรม จริยธรรม 

และความเป็นวิชาชีพของนักรัฐประศาสนศาสตร์ 

(Wamsley, 1990, p. 164) ซึ่งเป็นการสร้างภาพพจน์ท่ีดี 

ของนักรัฐประศาสนศาสตร์ในการสร้างความเชื่อมั่น 

ในการใช้อ�านาจหน้าที่ และ ดุลยพินิจ (discretion)  

ในการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นผลประโยชน์สาธารณะ และ

สร้างความรับผิดชอบในการน�านโยบายไปสู่การปฏิบัติ

อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งแนวทางในการศึกษา ธรรมรัฐ 

ได้แก่ แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ และความเป็น 

วชิาชีพนกัรฐัประศาสนศาสตร์ โดยใช้แนวทางการศกึษา 

เกีย่วกบั “วชิาชพี” (vocation) “งาน” (job) “การด�าเนนิอาชพี” 

(career) รวมถึง การสร้างความเป็นตัวแทน (agent) 

และความเป็นข้าราชการที่ตื่นตัว (Active Bureaucrats)

แนวคิดกำรน�ำนโยบำยสำธำรณะ

กระบวนการนโยบายสาธารณะประกอบด้วย 

3 กระบวนการหลัก คือ การก�าหนดนโยบาย (policy  

formulat ion) การน�านโยบายไปปฏิบั ติ (pol icy  

implementation) และการประเมินผลนโยบาย (policy 

evaluation) การน�านโยบายไปปฏิบัติ ถือเป็นขั้นตอน

ที่ส�าคัญที่สุดของกระบวนการที่แปลงนโยบายจาก

นามธรรมให้เป็นรูปธรรม โดยน�านโยบายมาแปลงเป็น

แผน (plan) แผนงาน (program) และโครงการ (project)  

เพื่อน�าไปสู ่การปฏิบัติ (performance) และการน�า

นโยบายไปปฏบัิตจิะส�าเรจ็ตามวตัถปุระสงค์ได้ขึน้อยูก่บั 

ปัจจัยอื่นๆ จ�านวนมาก เช่น ผลประโยชน์ส่วนตัว  

ผลประโยชน์องค์กร ผลประโยชน์สาธารณะ ตลอดจน 

ปัจจัยทางการบริหาร เช่น ความรู้ความสามารถของ

บคุลากร งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ เทคนคิในการบรหิาร  

รวมถึงการได้รับความสนับสนุนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ทกุภาคส่วนในสงัคม โดย Parson (1995, p. 463) น�าเสนอ 

แนวคิดการน�านโยบายไปปฏิบัติ 3 แนวคิด สรุปดังนี้

ทฤษฎีจำกบนลงล่ำง (Top-down rational 

system approaches) คือ นโยบายที่ถูกก�าหนดขึ้น

มาจากผู ้มีอ�านาจในการก�าหนดตามอ�านาจหน้าที่  

ตามล�าดับชั้นสายการบังคับบัญชา ลดหลั่นลงมา คือ 

ฝ่ายการเมอืงและระบบราชการระดบับนต้องส่งนโยบาย

สู่ข้าราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น

รวมถงึการตดิตามการน�านโยบายไปสูก่ารปฏบิตั ิรวมถงึ 

การใช้ทฤษฎีระบบ (system theory)ในการก�าหนดให้

นโยบายเป็นปัจจัยน�าเข้า (input) ส่วนการน�านโยบาย

ไปปฏิบัติเป็นผลผลิต (output) โดยยึดตัวแบบระบบเชิง

เหตุผล (rational system model) หรือเรียกว่าตัวแบบ 

อุดมคติ (ideal type) ในมุ่งหาค�าตอบ

ทฤษฎจีำกล่ำงขึน้สูบ่น (Bottom-up) เป็นการ

ศึกษาความสัมพันธ ์ระหว ่างผู ้ปฏิบัติงานในพื้นท่ี 

ระดับล่างกับประชาชนในการใช้ดุลพินิจเพื่อแปลง

นโยบายไปสู่การปฏิบัติ โดย Lipsky (Parson, 1995, 

p. 467) วิเคราะห์พฤติกรรมเจ้าหน้าที่  เช ่น ครู  

นักสังคมสงเคราะห์ ต�ารวจ แพทย์ โดย Lipsky เห็นว่า 

ควรศึกษาการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่และทฤษฎี 

การก�าหนดนโยบายจากบนลงล่างไม่สามารถประกัน

ได้ว่าจะประสบความส�าเร็จในการน�านโยบายไปปฏิบัติ 

จากปัญหาดังกล่าว Elmore (Hill, 1993, pp. 313-316) 

เสนอให้มีการเปลี่ยนความคิดการวิเคราะห์จากหน้า 

ไปหลัง (forward mapping) หมายถงึ เปล่ียนจากการศกึษา

วิเคราะห์ผู้ก�าหนดนโยบายว่ามีผลต่อการน�านโยบาย

ไปปฏิบัติอย่างไรมาเป็นจากหลังมาหน้า (backward  

mapping) หมายถึง การศึกษาจากตัวปัญหาและศึกษา

การแก้ปัญหาของหน่วยงานท้องถิน่หรอืการปรบัตวัของ

หน่วยงานและผูป้ฏบิตังิานท่ีน�านโยบายไปปฏบิตัซิึง่มทีัง้ 

การปรับตัวต่อนโยบาย และการปรับนโยบายให้เข้ากับ 

หน่วยงานและผู้ปฏิบัติงาน นอกจากนี้ Elmore น�าเสนอ

ตัวแบบของโครงสร้างองค์การทางสังคมในการน�าไปสู่ 

การปฏิบัติ โดยแสดงให้เห็นว่าการน�านโยบายไปสู ่

การปฏิบัติไม่สามารถแยกเป้าหมายออกจากกันได้  

นักวิเคราะห์นโยบายจึงให้ความสนใจอย่างมากในการ 

มุ ่งเน้นไปสู ่กระบวนการในการแปลงนโยบายไปสู ่ 

การปฏิบัติที่แหลมคมของข้าราชการ การใช้ประโยชน์ 
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ของตัวแบบองค ์การเพื่อการวิ เคราะห ์ที่มีความ 

หลากหลาย และการตดัสนิทีส่�าคญัไม่ใช้เพยีงเหตกุารณ์

ที่ เราเห็นแต่ยังต้องอยู ่บนเส้นทางกรอบความคิด 

ที่คิดผ่านเหตุการณ์เหล่านั้น ตัวแบบบางตัวแบบก็ง่าย

ในการเป็นพื้นฐานในการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของ

องค์การ แต่ตัวแบบเพยีงตวัแบบเดยีวไม่เพยีงพอในการ 

อธิบายกระบวนการน�านโยบายไปปฏิบัติท่ีมีความ 

ซับซ้อนได้ โดย Elmore ได้น�าเสนอตัวแบบองค์การ 4 

ตัวแบบ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการน�านโยบาย 

ไปสูก่ารปฏบัิต ิได้แก่ (1) ตวัแบบระบบการจดัการ (system  

management) ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีเหตุมีผล

โดยมุ่งเน้นสมมติฐานของพฤติกรรมที่มีคุณค่ามากที่สุด 

และมกีารก�าหนดมาตรฐานการปฏิบตังิานของเจ้าหน้าที่

แต่ละหน่วยงาน และมีการควบคุมการด�าเนินงานโดย

ฝ่ายบริหาร (2) ตัวแบบระบบราชการ (bureaucratic 

process) มุ่งเน้นการศึกษาไปที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ 

ที่เกี่ยวข้องกับการน�านโยบายแปลงสู่แผนเพื่อน�าไปสู่ 

การปฏิบัติโดยตรง (3) ตัวแบบการพัฒนาองค์การ  

(organizational development) ประสทิธิภาพการตดัสินใจ 

เกิดจากกลุ ่มงานและความขัดกันของความสัมพันธ์

ระหว่างความต้องการของปัจเจกบคุคลกบัความต้องการ

ขององค์การ และ การพฒันาองค์การมุง่เน้นทีโ่ครงสร้าง

องค์การแบบไม่เป็นทางการ และ 4) ตัวแบบความขดัแย้ง 

และการเจรจาต่อรอง (conflict and bargaining) ความ 

ส�าเรจ็ของการเจรจาต่อรองอยูก่บัการเปลีย่นความสับสน 

ระหว่างผลประโยชน์ของปัจเจกบคุคลกบัองค์การให้เป็น 

ผลประโยชน์ร่วมกันเป็นหลักการที่ส�าคัญ 

ทฤษฎีผสมผสำน (hybrid theories) ในการ

ศึกษาการน�านโยบายไปปฏิบัติไม่มีทฤษฎีใดดีท่ีสุด 

หรือเหมาะสมที่สุด ดังนั้น Elmore (Parson, 1995, p. 

488) ได้เสนอให้มีการบูรณาการทฤษฎีสองแนวทาง 

เข้าด้วยกัน เนื่องจากความส�าเร็จของการน�านโยบาย 

ไปปฏิบัตินั้นผู ้ก�าหนดนโยบายต้องใช้ทักษะความรู ้  

ความสามารถในการก�าหนดนโยบาย แต่ในขณะเดยีวกนั 

ก็ต้องสนใจการสร้างแรงจูงใจให้ผู้น�านโยบายยอมรับ 

และเข้าใจวัตถุประสงค์ของการน�านโยบายไปปฏิบัติได้ 

เช่นกัน

จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น พบว่า การน�า

นโยบายไปสู่การปฏิบัติควรใช้วิธีการแบบผสมผสาน

เพราะไม่มีทฤษฎีใดท่ีดีท่ีสุดท่ีจะสร้างสรรค์นโยบาย

สาธารณะที่ดีได้ แต่สิ่งส�าคัญ คือ การสร้างจิตส�านึก 

คุณธรรม จริยธรรมของผู้ก�าหนดนโยบาย และผู้น�า

นโยบายไปสู่การปฏิบัติให้ตระหนักในการด�าเนินอาชีพ

อย่างซื่อสัตย์ โดยค�านึงถึงผลประโยชน์ของสาธารณะ 

ในความเป็นพหุสังคมประชาธิปไตยให้เกิดความ 

เป็นธรรมและเท่าเทียม

แนวคิดธรรมรัฐและควำมเป ็นวิชำชีพ 

นักรัฐประศำสนศำสตร์

จากปัญหาการน�านโยบายไปปฏิบัติดังกล่าว  

ส่งผลให้นักวิชาการได้เสนอแนวคิดการจัดการภาครัฐ

แนวใหม่ (new public administration) ทีมุ่ง่เน้นการสร้าง 

นโยบายท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับโลกแห่งความเป็นจริง 

สามารถน�ามาใช้การปฏบิตัไิด้ ภายใต้หลกัความยตุธิรรม

โดยมุ่งเน้นให้พลเมืองทุกคนได้รับการบริการสาธารณะ

อย่างเท่าเทียมกัน และในการปฏิบัติงาน รัฐบาลจะต้อง 

ให้ความสนใจในเรื่องการกระจายโอกาส รายได้ และ

การพัฒนา รวมถึงแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่  

ทีมุ่ง่เน้นการลดขัน้ตอนกฎ ระเบยีบ การกระจายอ�านาจ  

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัดในการให้บริการ  

การสร้างเครอืข่ายและความร่วมมอืกบักลุม่ผลประโยชน์ 

อืน่ๆ ในการบรกิารประชาชน รวมถงึการโอนงานของรฐั 

ไปให้ภาคเอกชนด�าเนินการ เช่น การแปรรูป เป็นต้น 

ซึ่งความเป็นอิสระในการด�าเนินการดังกล่าว อาจจะมี

การสร้างกลุม่ผลประโยชน์ของตนหรอืการทีผู่ป้ฏบัิตงิาน 

ใกล้ชิดกับกลุ่มผลประโยชน์ใดกลุ่มหนึ่ง อาจก่อให้เกิด

ความเป็นเป็นธรรมได้ ดงันัน้ จงึมแีนวคดิในการควบคมุ

การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเกิดขึ้น คือ ธรรมรัฐ  

เพื่อให้การด�าเนินนโยบายเป็นไปตามหลักนิติธรรม  

มีคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบ

และมีประสิทธิภาพ
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ควำมหมำยและแนวคิดธรรมรัฐ

Webster (1958, อ้างถึงใน Wamsley, 1990, 

p. 129) ให้นิยามค�าว่า ธรรมรัฐ หมายถึง การสั่งการ

เพื่อให้ด�าเนินการไปถึงทิศทางอย่างราบรื่นเพื่อให้เกิด 

ประโยชน์ต่อปัจเจกบุคคลและส่วนรวม Frederickson 

(2003, p. 221) ให้ความหมาย ธรรมรัฐ คือ องค์ความรู ้

ของทฤษฎีที่ครอบคลุมความสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน, 

การลดลงของรฎัฐาธิปไตย การท�าให้ขอบเขตอ�านาจศาล 

ลดความส�าคัญลง และการแยกส่วนของสถาบัน 

การปกครอง

จากความหมายดังกล่าวผูเ้ขยีนสรปุความหมาย 

ของธรรมรัฐ หมายถึง การกระจายอ�านาจ ให้ความ

เป็นอิสระ และลดขั้นตอนของกฎระเบียบที่ซับซ้อน 

เพื่อเพิ่มความรวดเร็ว และประสิทธิภาพในการตอบ

สนองความต้องการของให้บริการประชาชนอย่างทัน

ต่อการเปลี่ยนแปลง โดยการด�าเนินการดังกล่าวอยู่

ภายใต้หลักคุณธรรม และความเป็นมืออาชีพของนัก

รัฐประศาสนศาสตร์เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อท้ัง 

ปัจเจกบุคคล ประชาชน หน่วยงาน องค์การ 

ส�าหรบั Frederickson, H. George and Kevin B. 

Smith (2003, pp. 210-222) เสนอแนวคิดของธรรมรัฐ  

3 แนวคิด สรุปได้ดังนี้

แนวคิดของการจัดการภาครัฐและนโยบาย

สาธารณะ โดย Lynn น�าเสนอตัวแบบธรรมรฐั เรยีกย่อว่า 

O = f[E,C,T,S,M] โดยเน้นการศึกษาในเชิงตรรกะจาก

ผลผลิต/ผลลัพธ์ (outputs/outcomes) ซึ่งประกอบด้วย 

ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม (environmental factors) 

คุณลักษณะของลูกค้า (client characteristics) การดูแล

รักษา (treatment) โครงสร้าง (structure) และบทบาท

และการแสดงการบริหารจัดการ (managerial roles and 

actions) เป็นองค์ประกอบทีข่บัเคลือ่นสูก่ารเป็นธรรมรฐั 

ตามความต้องการ แต่ปัญหาของแนวคิดดังกล่าว

ยังไม่สามารถน�าไปปฏิบัติได้อย่างส�าเร็จเนื่องจาก

กระบวนการวิจัยมีความซับซ้อนไม่สามารถระบุปัญหา

ได้อย่างแท้จริง ดังนั้น ธรรมรัฐจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัย

การศึกษาความสัมพันธ์กับปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งการ 

ก�าหนดนโยบายและการน�านโยบายไปสู่การปฏิบัติเพ่ือ

มุ่งสู่ผลประโยชน์สาธารณะที่เป็นธรรม

แนวคิดธรรมรัฐในความหมายของการจัดการ

ภาครัฐแนวใหม่ โดยเทียบกับตัวแบบตะวันตก ซึ่งการ

จัดการภาครัฐแนวใหม่เน้นปฏิรูปหน่วยงานสาธารณะ 

ที่มุ่งเน้นสาระหลัก 6 ข้อ (1) ผลผลิต (productivity) คือ  

ความพยายามในการปฏริปูอย่างจรงิจงัของรฐับาลในการ 

ขยายการให้บริการประชาชนที่มีการลงทุนทรัพยากร 

ที่ลดลง (2) การตลาด (marketization) (3) การบริการ 

(service) (4) การกระจายอ�านาจ (decentralization) (5)  

นโยบาย (policy) และ (6) ความรบัผดิชอบ (accountability)

การทบทวนฐานะของรัฐประศาสนศาสตร์ใหม่ 

ถึงแม้ว่านักวิชาการพยายามที่จะท�าการศึกษาแนวคิด

เกี่ยวกับธรรมรัฐส�าหรับการบริหารงานภาครัฐแต่ก็ยัง

ไม่สามารถให้ค�านิยามได้เพราะที่จริงแล้วธรรมรัฐก็คือ 

ส่วนหนึ่งของแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่

ผูเ้ขยีนเหน็ว่า แนวคดิธรรมรฐั เป็นแนวคดิทีอ่ยู่ 

บนพืน้ฐานของแนวคดิการจดัการภาครฐัแนวใหม่ทีเ่น้น 

ประสิทธิภาพด้านการผลิตสินค้าและบริการให้กับ

ประชาชน ในลักษณะของการตลาด และการมุ่งการ 

กระจายอ�านาจ และความรับผิดชอบในการบริหารที่

รวดเร็วให้กับประชาชนท่ีเปรียบเสมือนลูกค้าหรือผู้ใช้

บริการ ถือเป็นแนวทางที่ดีในการส่งเสริมความส�าเร็จ 

ในการบรหิารงานภาครฐั แต่ทีป่ระเดน็ปัญหาทีไ่ม่สามารถ 

สร้างแนวคิดของธรรมรัฐได้อย่างแท้จริงอาจสรุปได้ว่า 

เนื่องจากวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการบริหาร

ภาครัฐกับภาคเอกชนมีวัตถุประสงค์ต่างกันจึงท�าให ้

ไม่สามารถนิยามสาระของธรรมรัฐได้อย่างชัดเจน เช่น 

การบริหารภาครัฐมีวัตถุประสงค์เพ่ือสาธารณะมุ่งเน้น

คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนประสิทธิผลมากกว่า

การมุ่งเน้นที่ผลก�าไรและประสิทธิภาพในการบริหาร

จดัการ ผูน้�าประเทศและข้าราชการมคีวามส�าคญัยิง่กว่า 

ผู้บริหารในเชิงภาคเอกชน เพราะเป็นผู้ที่ก�าหนดและ

น�านโยบายสาธารณะไปสู่การปฏิบัติซึ่งมีผลกระทบต่อ

ประชาชนคนทั้งประเทศมิใช่องค์การใดองค์การหนึ่ง 

ที่ได้รับผลกระทบ

แนวคิดของธรรมรัฐ ตั้งอยู่บนแนวคิดพื้นฐาน 

ของแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ท่ีเน้นการผลิต 

สินค ้าและบริการให ้กับประชาชนในลักษณะของ 

การตลาด โดยธรรมชาติของการตลาดจะเน้นการ 
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แลกเปลี่ยนสินค้าเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ร่วมกัน

โดยหัวใจส�าคัญของการแลกเปลี่ยนคือ เงิน อ�านาจ

หน้าที ่เป็นต้น ดังนัน้เม่ือมีการกระจายอ�านาจ อาจส่งผล 

ความเป็นอิสระจากการควบคุมและตรวจสอบการ

ด�าเนินงานอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นช่องทางในการแสวงหา

ผลประโยชน์ส�าหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง 

เนื่องจาการอธิบายความแตกต่างของแต่ละ 

ตัวแบบธรรมรัฐบนพื้นฐานความแตกต่างทางด้าน

สถาบันทางการปกครอง การเมือง เพียงอย่างเดียว 

ไม่น่าเพียงพอ ควรต้องมีการพิจารณาเงื่อนไขทาง

เศรษฐกิจ สังคม ค่านิยม ความเชื่อ วิถีชีวิต บุคลิก

ของคนในแต่ละประเทศ และความสัมพันธ์กับองค์การ 

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์การอาสาสมัคร องค์การ 

ไม่มุ่งแสวงหาผลก�าไรประกอบ

ควำมเป็นวิชำชีพนักรัฐประศำสนศำสตร์

จากแนวคิดธรรมรัฐข้างต้น และแนวคิดในการ 

น�านโยบายไปปฏิบัติดังกล่าว พบว่า ปัจจัยส�าคัญยิ่ง

ประการหนึ่งของความส�าเร็จของการบริหารการเมือง

และการน�านโยบายไปปฏิบัตินั้น คือ ผู้ก�าหนดนโยบาย 

และข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ (street level 

bureaucrat) โดยทั้งสองฝ่ายต้องตระหนักถึงบทบาท  

อ�านาจหน้าที่ ซึ่งต้องกระท�าด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 

มีคุณธรรม จริยธรรม ตระหนักของความเป็นมืออาชีพ 

นักรัฐประศาสนศาสตร์ ส่งผลให้เกิดการเรียกร้อง 

การสร้างความเป็นวิชาชีพนักรัฐประศาสนศาสตร์ 

ส�าหรับความหมายของวิชาชีพ ได้มีนักวิชาการให ้

ความหมายเกี่ยวกับวิชาชีพ ไว้ดังนี้

ศริพิงษ์ ลดาวลัย์ ณ อยธุยา (2551) ให้ความหมาย  

วิชาชีพ (professional) หมายถึง อาชีพที่ผู้ประกอบ

วิชาชีพนั้นต้องมีความรอบรู ้เชี่ยวชาญในงาน โดย 

ต้องผ่านการศึกษาเรียนรู ้ในสาขาวิชาชีพนั้นมาแล้ว  

และเมือ่ไปประกอบวชิาชพีกจ็ะต้องน�าหลกัวชิาการหรอื

องค์ความรูเ้กีย่วกบัเรือ่งนัน้ มาใช้เป็นหลกัในการท�างาน

โดยตรง ซึ่งต้องผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถ 

ความช�านาญในสาขาวิชาการแขนงนั้น และได้รับใบ

อนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพโดยตรง เช่น แพทย์ 

ทนายความ วิศวกร ฯลฯ อีกทั้งการประกอบวิชาชีพ 

ต้องมีสถาบันและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพนั้นๆ ขึ้นมา

เพื่อใช้เป็นกลไกในการก�ากับดูแลให้ผู้ประกอบวิชาชีพ

ประพฤติ ปฏิบัติยู่ในกรอบวิชาชีพนั้นๆ อย่างเคร่งครัด

พิทยา บวรวัฒนา (2527, หน้า 70 อ้างถึงใน

ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา, 2551) ให้ความหมาย 

ความเป ็นวิชาชีพส�าหรับนักรัฐประศาสนศาสตร ์  

ในลักษณะเป็นกึ่งวิชาชีพ (quasi professional) เพราะ

การบริหารไม่จ�าเป็นต้องศึกษาเกี่ยวกับการบริหารและ 

ไม่มีการจัดตั้งสถาบันและจรรยาบรรณขึ้นมาก�าหนด

บังคับใช้โดยตรง แต่ผู้บริหารสามารถด�าเนินการได้โดย 

อาศัยทักษะความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ 

คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์

สาธารณะ

นอกจากนี ้Lipsky (อ้างถงึใน Hill, 1993, p. 387)  

ได้อธิบายให้เห็นถึงความหมายและความส�าคัญของ

ข้าราชการปฏบิตังิานในพืน้ที ่คอื คนทีเ่กีย่วข้องโดยตรง

กับพลเมืองที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติและมีอ�านาจ

ดุลยพินิจอิสระในการบริหารงาน ข้าราชการปฏิบัติงาน 

ในพื้นที่มีอ�านาจอย่างมากในการบริหารงานโดย

นอกจากใช้อ�านาจในการควบคมุการให้บรกิารลูกค้าแล้ว 

และยังใช้อ�านาจในการควบคุมตัวแทนการปฏิบัติงาน 

เช่น กรณีการตัดสินใจของเจ้าหน้าท่ีต�ารวจตัดสินใจว่า 

จับใครหรือไม่จับใคร นักรัฐประศาสนศาสตร์จึงให้

ความส�าคัญในการสร้างอาชีพบริการสาธารณะเพื่อเป็ 

นปทัสถานค่านิยมต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ 

โดย Michael Lipsky (Hill, 1993: 392) เห็นว่า “การใช้ 

ดุลพินิจ” เป็นอ�านาจส�าคัญที่ท�าให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่

น�านโยบายไปปฏิบัติได้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาในการ

ปฏบิตังิาน ดงันัน้จงึเสนอ “หลกัความรบัผดิชอบ” ของผู้

ปฏิบัติงาน 4 ด้านได้แก่ (1) ความรับผิดชอบต่อองค์การ 

ใช้การบังคับและให้แรงจูงใจเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่

มีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน  

(2) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค เพิ่มอ�านาจให้ผู้บริโภค 

รวมทั้งลดขั้นตอนหรือลดจ�านวนเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ 

(3) ความรบัผดิชอบทางกฎหมาย เป็นการใช้อ�านาจศาล

เพือ่ป้องกนัการใช้อ�านาจทีเ่กนิขอบเขตของผูป้ฏบิตังิาน  

และ (4) ความรับผิดชอบตามบรรทัดฐานทางวิชาชีพ 

เป็นการใช้จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพควบคุม 
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การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้การสร้าง

ความรับผิดชอบให้เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานในพื้นท่ีได้นั้น 

ต้องประกอบด้วยเง่ือนไข 4 ประการ ได้แก่ (1) หน่วยงาน 

ต้องทราบว่าต้องการให้เจ้าหน้าทีท่�าอะไร (2) หน่วยงาน 

ต้องทราบว่าจะวัดผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

อย่างไร (3) หน่วยงานต้องสามารถเปรียบเทียบการ

ท�างานของเจ้าหน้าทีแ่ต่ละคนได้ และ 4) การสร้างแรงจงูใจ 

และสามารถบังคับให้เจ้าหน้าที่ท�าตามระเบียบได้

จากความหมายดังกล่าวสรุปได้ว่าวิชาชีพคือ 

ผู้ประกอบวิชาชีพในแต่ละอาชีพนั้นต้องมีความรอบรู้

เชี่ยวชาญในงานนั้นๆ โดยต้องผ่านการศึกษาเรียนรู้

ในสาขาวิชาชีพนั้นมาแล้ว และเมื่อไปประกอบวิชาชีพ 

นั้นๆ ก็จะต้องน�าหลักวิชาการหรือองค์ความรู้เกี่ยวกับ

เรื่องนั้นๆ มาใช้เป็นหลักในการท�างานโดยตรง ซึ่งต้อง

ผ่านการทดสอบ ความรู้ ความสามารถ ความช�านาญ

ในสาขาวิชาการแขนงนั้น และได้รับใบอนุญาตให้เป็น 

ผูป้ระกอบวชิาชพีน้ันโดยตรง ดังนัน้การประกอบวชิาชพี

ต้องมสีถาบนัและจรรยาบรรณแห่งวชิาชพีนัน้เพือ่ใช้เป็น

กลไกในการก�ากับดูแลให้ผู ้ประกอบวิชาชีพประพฤติ 

ปฏิบัติยู่ในกรอบวิชาชีพนั้นอย่างเคร่งครัด

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออำชีพนักรัฐประศำสนศำสตร์

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงอาชีพนัก

รัฐประศาสนศาสตร์ คือ (1) ปัญหาการขาดเอกลักษณ์

ของบทบาทอาชีพนักรัฐประศาสนศาสตร์ (2) การลด

น้อยลงและการขาดความชอบธรรมในการปฏบิตัหิน้าที่

ของหน่วยงานภาครัฐ (3) การเพิ่มขึ้นของความเป็น 

มืออาชีพในสากล และ (4) การเปลี่ยนแปลงทางด้าน

ประชากรที่ส่งผลต่ออาชีพการบริหารสาธารณะโดย

จ�านวนของแรงงานผู้หญิง, และชาวต่างชาติมีมากขึ้น

ในการบริการสาธารณะ

นอกจากนี้ Wolf and Bacher (อ้างถึงใน  

Wamsley, 1990, pp. 164-178) เสนอปัจจยัในการศกึษา 

ความเป็นอาชพีนกัรฐัประศาสนศาสตร์โดยต้องท�าความ

เข้าใจความหมายเกีย่วกบั วชิาชพี Bellah ให้ความหมาย 

ของวิชาชีพว่าเป็นการมุ ่งเน้นให้คนช่วยท�าความดี 

สอดคล้องตามหลักค�าสอนในศาสนาคริสต์ วิชาชีพ

เป็นบทบาทที่ส�าคัญส�าหรับสถาบันโดยรัฐธรรมนูญ 

ของอเมรกิาได้ก�าหนดคณุค่าและและความเชือ่เกีย่วกบั 

การด�าเนินงานสาธารณะซึ่งเป็นการวางรากฐาน และ

วิชาชีพอธิบายความรู้สึกความเป็นอยู่ของสังคมและ

ชุดของคุณค่าและความคงอยู ่ “living world” ของ

รัฐธรรมนูญและสังคม ดังนั้นหลักส�าคัญของวิชาชีพ 

จงึประกอบด้วยความซือ่สตัย์ ความเกีย่วข้อง ความรูส้กึ 

ในพลังแห่งตน มุง่เน้นบทบาทการท�างาน และการมชีวีติ 

เพื่อบริการสาธารณะ จุดส�าคัญของงานคือการท�างาน

เพือ่แลกเปลีย่นกบัเงนิ“exchanges of work for money” 

และช่วยให้มีความส�าเร็จทางเศรษฐกิจ ความมั่นคง

ปลอดภยั และทกุอย่างทีห่าซือ้ได้ด้วยเงนิ ดงันัน้ การสร้าง 

ความเป็นอาชีพได้ต้องมีจุดดุลยภาพในการจ่ายค่า

ตอบแทนท่ีเหมาะสมกับการภาระหน้าท่ีการปฏิบัติงาน 

และการคุม้ครองการท�างาน เพือ่ให้เกดิความชอบธรรม

และเพื่อเป็นการสร้างขวัญและการจูงใจในการปฏิบัติ

หน้าที่อย่างทุ่มเท

การด�าเนนิอาชพี มุง่เน้นการเจรญิเตบิโต ความ

ก้าวหน้าในต�าแหน่งหน้าท่ี ความส�าเร็จสมปรารถนา 

และการพัฒนาตนเองเพื่อตอบสนองความต้องการทั้ง

บุคคลแต่ละคนและสังคมโดยทั่วไป ดังนั้นเพื่อให้เกิด 

ความเป็นอาชีพองค์กรต้องสนับสนุนให้เกิดความ

ก้าวหน้าในต�าแหน่งหน้าที่การท�างาน โดยองค์กร 

ต้องสร้างวัฒนธรรมแห่งการด�าเนินอาชีพเพื่อให้เกิด

พลังที่จะด�าเนินอาชีพของแต่ละคน

จากแนวคิดในการสร้างความเป็นวิชาชีพหรือ

ความเป็นมืออาชีพส�าหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์

นั้นพบว่า ผู้ก�าหนดนโยบายต้องเข้าใจเกี่ยวกับความ

ส�าคัญของวิชาชีพ ท่ีมุ่งเน้นการสร้างความซื่อสัตย์และ

รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เรื่องงาน ที่มุ่งเน้นสาระ 

เพ่ือตอบสนองความต้องการขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ใน

รูปแบบตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน รวมถึง การด�าเนินอาชีพ  

ที่มุ ่งเน้นการพัฒนาต�าแหน่งหน้าที่การท�างานให้มี

ความก้าวหน้าเป็นเป็นอสิระ เพือ่เป็นการสร้างแรงจงูใจ 

ในการท�างานและเป็นการส่งเสริมความเป็นอาชีพ 

นักรัฐประศาสนศาสตร์ ถึงแม้จะมีความพยายาม

ให ้ความส�าคัญในการสร ้างความเป ็นวิชาชีพนัก
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รัฐประศาสนศาสตร์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ในการ

รับบริการของประชาชนที่มีต ่อหน่วยงานภาครัฐ  

แต่ปัญหาทีพ่บได้แก่ (1) ลกัษณะความเป็นสหวทิยาการ

ของรัฐประศาสนศาสตร์ที่มีลักษณะเป็นทั้งศาสตร์

และศิลป์ แต่ขาดความเป็นวิชาชีพที่แท้จริง เนื่องจาก

สาระส�าคัญของวิชาชีพต้องมีใบประกอบวิชาชีพและ

มีความชัดเจนในสายวิชาชีพนั้น จึงเป็นปัญหาในการ

สร้างความเป็นวิชาชีพของนักรัฐประศาสนศาสตร์  

ในปัจจบุนั เพราะนโยบายสาธารณะมลีกัษณะการบรหิาร 

ทีเ่ปลีย่นแปลงตามสภาพการณ์ เวลา สถานที ่เพือ่ก�าหนด 

นโยบายที่ตอบสนองความต้องการของผลประโยชน์

สาธารณะที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเช่นกัน 

ดังนั้นนักรัฐประศาสนศาสตร์จึงต้องมีความยืดหยุ่น

ในการบริหารจัดการ ด้วยเหตุนี้การก�าหนดวิชาชีพ 

นักรัฐประศาสนศาสตร์จึงก�าหนดได้ยาก (2) ลักษณะ 

การปฏบิติังานประจ�า (routine) และท�าให้ข้าราชการยดึถอื 

และปฏบัิติตามกฎระเบยีบและต่อต้านการเปลีย่นแปลง 

ส่วนใช้ดุลพินิจมีความอิสระ ในการตัดสินใจซึ่งอาจใช้

กฎระเบียบเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตามแต่ใจของ

ตนเอง ดังนั้นถึงแม้มีการสร้างความเป็นวิชาชีพ และ 

การสร้างความรับผิดชอบให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมทั้ง 

ระบุเงื่อนไขการน�าไปสู ่การสร้างความรับผิดชอบ 

ให้เกิดขึ้น แต่การปฏิบัติงานของข้าราชการมีลักษณะ

เป็นงานประจ�า ซึ่งเกี่ยวข้องกับการแปลงนโยบายไปสู ่

การปฏิบัติดังน้ันจึงต้องใช้ทักษะและดุลพินิจท่ีไม่เป็น

แบบแผนในการตัดสินใจในสถานการณ์ที่คลุมเครือ 

โดยเฉพาะข้าราชการระดับล่างที่มีความใกล้ชิดกับ

ผู ้รับบริการและมีในสถานที่ที่ห ่างไกลยางต่อการ

ควบคุม (3) การสร้างความเป็นวิชาชีพไม่มีหลักประกัน

ได้ว่าจะท�าให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่น�าไปสู่ความส�าเร็จ 

ของการน�านโยบายไปปฏิบัติหรือรับผิดชอบต่อการ

ด�าเนินนโยบาย เพราะกระบวนการก�าหนดนโยบาย 

การน�านโยบายไปปฏิบัติ และการประเมินผลนโยบาย 

ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับการเมือง

และผลประโยชน์สาธารณะซึ่งเป็นเรื่องใหญ่โตและ 

ส�าคัญอย่างยิ่งที่จะสร้างความเป็นวิชาชีพในการจ�ากัด

ขอบเขตของการด�าเนินนโยบายสาธารณะที่ต้องมีการ

เปลี่ยนแปลงและสนองตอบต่อความต้องการของ

ประชาชนอยู่ตลอดเวลา (4) ความเป็นกึ่งวิชาชีพของ 

รัฐประศาสนศาสตร์ เพราะนักรัฐประศาสนศาสตร์ คือ 

นักบริหาร และการบริหารไม่จ�าเป็นต้องศึกษาเกี่ยวกับ

การบริหารและไม่มีการจัดตั้งสถาบันและจรรยาบรรณ

ขึ้นมาก�าหนดบังคับใช้โดยตรง แต่ผู ้บริหารสามารถ

ด�าเนินการได้โดยอาศัยทักษะความรู้ ความสามารถ  

ความเชี่ยวชาญ คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน

เพื่อประโยชน์ของสาธารณะ

บทสรุป

 การน�านโยบายไปปฏิบัติ ถือเป็นขั้นตอนที่ม ี

ความส�าคัญแต่ถูกละเลยและไม่เห็นถึงความส�าคัญ  

เพ่ือสะท้อนให้คุณค่าและประสิทธิภาพของการน�า

นโยบายไปปฏบิตั ิจงึเสนอแนวทางธรรมรฐัและความเป็น 

วิชาชีพของนักรัฐประศาสนศาสตร์ โดยเน้นการเปลี่ยน

ทศันคต ิค่านยิม และวธิกีารท�างานของข้าราชการทีต้่อง 

อาศัยกระบวนการมส่ีวนร่วมทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ 

และติดตามการด�าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดให้

สอดคล้องกบัการส่งเสรมิการเป็นธรรมรฐั ในการบรหิาร 

บ้านเมือง

ข้อเสนอแนะกำรสร้ำงธรรมรัฐและควำม

เป็นวชิำชพีนกัรฐัประศำสนศำสตร์ในสงัคม

ไทยเพื่อประสิทธิภำพในกำรน�ำนโยบำย 

ไปปฏิบัติ

1. การปรับเปล่ียนภาพพจน์ของข้าราชการ

ให้มีลักษณะเป็นตัวแทน (agent) ที่กระท�าหน้าที่แทน

ประชาชนเพื่อใช ้อ�านาจหน้าที่ เพื่อประโยชน์ของ

ประชาชนแทนประชาชน โดยตัวแทนจะมีลักษณะเป็น

พลเมอืงพเิศษ (special citizen) คอื ไม่มสีถานภาพพเิศษ

หรอือ�านาจทีอ่ภสิทิธิแ์ต่อย่างไร โดยข้าราชการเป็นเพยีง

ผู้อ�านวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน และ

ระบบข้าราชการให้มลีกัษณะหน่วยงาน (agency) ในการ 

สร้างอ�านาจหน้าทีใ่นการปฏบิตังิานของข้าราชการอย่าง 

ชอบธรรม รวมถึงการสร้างความเป็นพลเมืองที่ตื่นตัว

ของประชาชน (active citizenship) ในการเข้ามีส่วนร่วม  

(participant) ในการบริหารบ้านเมืองและการเป็น

ข้าราชการที่ตื่นตัวเช่นกัน
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2. การปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากร

มนุษย์ของภาครัฐ เริ่มต้ังแต่ (1) กระบวนการสรรหา 

คัดเลือก บรรจุแต่งตั้งที่เน้นสมรรถนะ ทักษะ ความรู้ 

ความสามารถ และผู้ที่มีจิตใจที่รักการบริการสาธารณะ

อย่างแท้จรงิ เพือ่ให้ได้คนดแีละเก่ง และปราศจากระบบ 

อปุถมัภ์ โปร่งใส เปิดเผยและตรวจสอบได้ (2) กระบวนการ 

รักษาและพัฒนาคน สร้างเสริมคุณภาพชีวิตและความ

ม่ันคงของอาชีพข้าราชการ ปรับปรุงสภาพแวดล้อม

สถานที่ท�างาน อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เอื้อ 

อ�านวยต่อการให้บริการที่สนองและรวดเร็ว รวมถึง

ส่งเสริมการพัฒนา การศึกษา อบรมทักษะความรู ้

ความสามารถในการท�างาน และสร้างกระบวนการ

คิดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ให้เกิดขึ้นต่อการให้บริการ

สาธารณะ และ (3) กระบวนการดูแลหลังจากข้าราชการ 

เกษียณอายุโดยสามารถใช้ชีวิตในบั้นปลายได้อย่างมี

ความสุข

3. การสร้างระบบการบริหารจัดการแบบ 

เครอืข่ายโดยเน้นระบบการบรหิารจดัการแบบมีส่วนร่วม 

จากทุกภาคส่วนของพลเมืองในการแสดงออกทาง

ความคิดเห็น กระบวนการพึ่งพาอาศัยและแลกเปล่ียน

ทรพัยากรทางการบรหิารกบัหน่วยงานภาคอ่ืนๆ รวมถงึ 

กระบวนการประเมนิผลการปฏิบตังิานทีเ่ป็นข้อมลูย้อน

กบัจากผู้ใช้บรกิาร ทัง้องค์การภาครฐั ภาคเอกชน องค์การ

ไม่มุ่งแสวงหาผลก�าไร สื่อมวลชน กลุ่มผลประโยชน์  

และประชาชนกลุ่มต่างๆ 

4. การก�าหนดเกณฑ์และมาตรฐานในการ

ประเมินข ้าราชการโดยควรให้ความส�าคัญกับมิติ 

ด้านการด�าเนินอาชีพและศักยภาพทางวิชาชีพด้วย  

เพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้กับอาชีพนักรัฐประศาสนศาสตร์ 

โดยใช้กระบวนการประเมินแบบ 360 องศา คือ  

ประเมินตน ผู้บริหารประเมิน เพื่อนร่วมงานประเมิน 

รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประเมิน เพื่อให้เกิด

ความโปร่งในและเป็นธรรมในการประเมิน 

5. การสร้างค่านิยมและความตระหนักของ

ความเป็นวิชาชีพและอาชีพนักรัฐประศาสนศาสตร์ 

โดย ผู้น�าต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้ปฏิบัติงานได้ยึด

เป็นแนวทางในการปฏิบัติ รวมถึงการสร้างกระบวนการ

ในการส่งเสริมและจูงใจในการตอบแทนหรือให้รางวัล 

ส�าหรับการเป็นวิชาชีพของข้าราชการ และคณะ

กรรมการในการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตาม

วิชาชีพนักรัฐประศาสนศาสตร์ประกาศให้ทราบอย่าง

เป็นทางการ ดังเช่น พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ

พลเรอืน พ.ศ. 2551 ได้ก�าหนดค่านยิมสร้างสรรค์ส�าหรบั

การสร้างทัศนคติและค่านิยมในการท�างานที่สอดคล้อง

กับระบบราชการแนวใหม่ประกอบด้วย 5 ประการ 

(ส�านักงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม, 2549, pp. 19-

29) คือ (1) กล้ายืนหยัดท�าในสิ่งที่ถูกต้อง หมายถึง  

ยึดมั่นในความถูกต้องและดีงาม (2) ซื่อสัตย์และม ี

ความรับผิดชอบ หมายถึง ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างตรงไป 

ตรงมา (3) โปร่งใสและตรวจสอบได้ หมายถงึ การปรบัปรงุ 

กลไกการท�างานขององค์การให้สามารถตรวจสอบได้  

(4) ไม่เลือกปฏิบัติ หมายถึง เน้นบริการประชาชน

ด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็วประหยัดและมี

ประสิทธิภาพ และ (5) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน หมายถึง 

การท�างานให้แล้วเสร็จตามก�าหนดเกิดผลดีต่อองค์กร 

และส่วนรวม

บทความนีผู้เ้ขยีนน�าเสนอการบรูณาการแนวคดิ

การน�านโยบายไปปฏบิตั ิการสร้างธรรมรฐั และความเป็น 

วิชาชีพนักรัฐประศาสนศาสตร์ในมุมมองกว้างๆ เพื่อ

น�าเสนอเป็นแนวคิดและแนวทางในการปฏิรูประบบ

ราชการ เพือ่การเสรมิสร้างธรรมรฐัและความเป็นวชิาชพี 

นักรัฐประศาสนศาสตร์ในสังคมไทย ซึ่งปัจจัยดังกล่าว

ถอืเป็นปัจจัยส�าคญัยิง่ในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

เพือ่เป็นเครือ่งมอืทีม่ปีระสทิธภิาพและเป็นธรรมในการ

จัดสรรส่ิงต่างๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายต่อผลประโยชน์

สาธารณะเป็นส�าคัญ เนื่องจากความเป็นพลวัตของ

สังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ตัวแบบ  

แนวคิดหรอืกระบวนการศึกษานโยบายสาธารณะ ธรรมรฐั  

และความเป็นวิชาชีพ อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง

เช่นกันดังนั้นการศึกษาท่ีส�าคัญท่ีสุดคือการบูรณาการ

องค์ความรูท้ีห่ลากหลายในการสร้างความรู ้ความเข้าใจ  

ส�าหรับการบริหารและพัฒนาประเทศให้มีความเจริญ

รุ่งเรืองอย่างยั่งยืน
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บทคัดย่อ

บทความน้ีรายงานการศึกษาการจดัการระบบบญัชแีละการเงนิอเิล็กทรอนกิส์ส�าหรบัสถานศกึษาอาชวีศกึษา 

มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหา (2) ศึกษาองค์ประกอบและคุณสมบัติ (3) การออกแบบและ 

(4) การจัดท�าคู่มือ กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 201 คน เป็นหัวหน้างานการเงินและบัญชี ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

ในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาครัฐ จ�านวน 201 แห่ง เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ 

แบบสอบถาม โดยใช้เทคนิคเดลฟาย จ�านวน 2 รอบ หาค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ และค่าเฉลี่ย  

ผลการศึกษาพบว่า (1) สถานศึกษาอาชีวศึกษาขาดซอฟต์แวร์ระบบบัญชีและการเงินเพ่ือการบริหารจัดการ  

(2) องค์ประกอบและคุณสมบัติของรูปแบบการจัดการระบบบัญชีและการเงินอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับสถานศึกษา

อาชีวศึกษา ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ ด้านระบบบัญชีและการเงิน ด้านระบบการส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ และระบบ

คอมพิวเตอร์ (3) ผลการทดลองใช้ระบบบัญชีและการเงินอิเล็กทรอนิกส์ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาในภาพรวม 

มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (4) ผลการประเมินความเหมาะสมของคู่มือการจัดการระบบบัญชีและการเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า โดยภาพรวมคู่มือ มีความเหมาะสม 

ในระดับมาก 

ค�ำส�ำคัญ: บัญชีอิเล็กทรอนิกส์, การเงินอิเล็กทรอนิกส์

Abstract

This paper reports on the study done on the conditions, the components and the qualities; the 

design; and the actions taken in the preparation of the concluding handbook. The sample consisted of  
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ควำมน�ำ

เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นปัจจัยในการบริหาร

งานในระดับประเทศ องค์การที่ส�าคัญ ในการตลาด 

การเงิน การผลิต และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 10 

(พ.ศ. 2550-2554) ระบุแนวทางขับเคลื่อนที่ส�าคัญคือ 

สนับสนุนระบบฐานข้อมูลในทุกระดับและการเชื่อมโยง

โครงข่ายข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานกลางระดับ

นโยบาย ตลอดจนระดับพืน้ทีแ่ละท้องถิน่ โดยสนบัสนนุ

ให้หน่วยงานพัฒนาระบบ ฐานข้อมูล และเพื่อติดตาม

ตรวจสอบการด�าเนินนโยบาย และสนับสนุนการสร้าง 

เครือข่ายข้อมูลร่วมกันทั้งในระดับจังหวัด ท้องถิ่นและ

ชุมชนเข้ากับส่วนกลาง ให้เป็นระบบที่เข้าถึงได้ง่าย และ

ใช้ประโยชน์ร่วมกนัได้อย่างสะดวกรวดเรว็ และแนวทาง

ส�าคญัอกีประการคอื พฒันาระบบการตดิตามประเมนิผล 

และสร้างดัชนีชี้วัดความส�าเร็จของการพัฒนาในทุก

ระดับ โดยพัฒนายกระดับระบบติดตามตรวจสอบ

และประเมินผลการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ท่ีมุ่ง 

ผลสมัฤทธิข์องการปฏิบตังิาน ให้มีมาตรฐานและมวีธิวีดั 

ผลงานที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบและเปรียบเทียบผล 

ระหว่างหน่วยงานได้ ที่มุ่งความคุ้มค่า ความโปร่งใส 

201 chiefs of accounting and finance in government vocational education institutions under the Vocational 

Education Commission. Data were collected through interviews and questionnaires applying the Delphi 

technique. Statistical techniques used to analyze the data included median, inter quartile and mean. 

The results showed that: (1) The vocational education institutions lacked the electronic accounting and 

financial system software for management; (2) The main components of the system were the electronic 

communication system and the computer system; (3) The electronic accounting and financial systems 

were tried out, and the system manual assessment was performed by 18 specific software development  

experts. The results indicated that the overall opinion on all aspects was high. The experts suggested 

that the government should provide the budget to develop this software system in order to make the 

highest benefits for the education institutions;(4) The handbook designed by the researcher was assessed 

by qualified experts and found to be highly suitable. Suggestions obtained include the inclusion of more 

contents for analyzing financial data, samples of forms for vocational education institutions, and relevant  

parties should provide budget support as was also suggested by the experts. 

Keywords: electronic accounting, electronic financial

การบริหารงานในสถานศึกษาเป็นการกระจาย

อ�านาจ เพื่อให้การจัดการระบบบัญชีและการเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับสถานศึกษาสามารถตอบสนอง

ต่อความต้องการของสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้ม ี

ประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นการบริหารจัดการที่

โปร่งใส มีธรรมาภิบาล สามารถตรวจสอบได้

ปัจจุบันมีแนวโน้มท่ีส�าคัญสองประการที่เพิ่ม

ความส�าคัญยิ่งต่อการจัดการระบบบัญชีการเงิน คือ  

(1) โลกอยู่ในยุคโลกาภิวัฒน์ และ (2) มีการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ เพิ่มขึ้นอย่างมาก สถานศึกษาอาชีวศึกษา

ยังขาดเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยในการบริหาร

จัดการ ไม่มีระบบและมาตรฐานท่ีดี จึงท�าให้การบริหาร

จัดการระบบบัญชีและการเงินเกิดความล่าช้า มีความ 

ผิดพลาด การจัดการการบัญชีการเงินไม่เป็นระบบ 

และไม่เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของกระทรวงการคลัง  

มผีลกระทบต่อผูป้ฏบิตั ิและผูใ้ช้บรกิาร และมผีลกระทบ

ต่อการตัดสินใจบริหารจัดการงานของผู้บริหาร เพราะ 

รายงานข้อมูลทางการเงินเป็นส่วนประกอบที่ส�าคัญ 

ในการตัดสินใจของผู้บริหาร

จากสรุปผลการบริหารงานการเงิน การบัญชี 

และพัสดุ ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่ตรวจพบโดย 
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ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจ�าปีงบประมาณ 

2551 โดยกลุ ่มตรวจสอบ ตรวจพบปัญหาและ 

ข้อบกพร่องในเรื่องการบริหารจัดการไม่มีประสิทธิภาพ 

ไม่โปร่งใส มีข ้อผิดพลาด ไม่เป็นไปตามระเบียบ

ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยจะเกิด

ปัญหาในเรื่อง การรับเงิน การจ่ายเงินเป็นเช็ค การจ่าย

เงินยืม การจ่ายเงิน การใช้เงินตามโครงการ การบันทึก 

บัญชี การจัดท�ารายงาน วิธีซื้อวิธีจ้าง การจัดซื้อจัดจ้าง 

การบริหารทรัพย์สิน ไม่มีการควบคุมภายใน ซึ่งปัญหา

ต่างๆ ที่เกิดขึ้น เกิดจากการบริหารจัดการทางการเงิน 

และบัญชีเป็นการจัดท�าด้วยมือ

การบริหารงานการเงิน เป็นส่วนหนึ่งของงาน

บริหารที่มีความส�าคัญยิ่ง เพราะการตัดสินใจทางด้าน

การเงินจะมีส่วนเป็นปัญหาของการตัดสินใจขยาย 

สถานศกึษา หรอืระดับโครงการ ดังนัน้การบรหิารการเงนิ 

ให้สามารถรู้สถานการณ์ทางการเงินตลอดเวลาจึงเป็น 

ส่ิงจ�าเป็นต่อการบริหารการตัดสินใจ การพัฒนาระบบ

บริหารการเงนิทีเ่หมาะสม และมปีระสทิธภิาพจะสามารถ 

ช่วยให้การบรหิารการเงนิในสถานศกึษาระดบัอาชวีศกึษา  

มีการกระจายอ�านาจสู่ระดับล่าง ปฏิบัติงานได้คล่องตัว 

มคีวามโปร่งใส มธีรรมาภิบาล และสามารถตรวจสอบได้  

จึงเป็นสิ่งที่จ�าเป็นในโลกยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง  

ท่ีจะต้องมกีารพฒันาการจดัการระบบบญัชแีละการเงนิ 

ให้เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองในยุค

โลกาภิวัฒน์ได้อย่างดีเยี่ยม 

จากความส�าคัญ สภาพปัญหา ดังกล่าว ผู้วิจัย 

ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญและจ�าเป็นที่จะต้องออกแบบ

การจัดการระบบบัญชีและการเงินของสถานศึกษา

อาชีวศึกษา โดยผู้วิจัยมีแนวคิดในการออกแบบเป็น

ระบบบัญชีการเงินแนวใหม่ ที่สามารถปฏิบัติงาน 

บนอินเตอร์เน็ตได้ ซึ่งจะสามารถท�าให้ได้รับความ

สะดวกรวดเร็วทั้งผู ้ปฏิบัติงานและผู ้ใช้บริการ และ

เป็นการลดขั้นตอนในการบริหารงานทางการเงินและ 

ลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ และยังเป็นการอ�านวย

ความสะดวกให้แก่ งานวชิาการ งานบคุลากร งานกจิการ

นักเรียน งานอาคารสถานที่ และงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะท�าให  ้

การจัดการระบบบัญชีและการเงิน มีระบบการบริหาร 

จัดการที่ดี ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ เป็นไป

ตามมาตรฐานการบัญชีทั่วไป โดยผู้บริหารสถานศึกษา 

อาชีวศึกษาได้ข้อมูลแบบ Real Time เพื่อใช้ในการ

ประกอบการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อ

ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด (กชกร เฉลิมกาญจนา, 2544)

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการจัดการ 

ระบบบญัชแีละการเงนิอเิลก็ทรอนกิส์ส�าหรบัสถานศกึษา 

อาชีวศึกษาในปัจจุบัน

2. ก�าหนดองค์ประกอบ และคุณสมบัติ ของ

การจดัการระบบบญัชแีละการเงนิโดยน�าข้อมลูจากการ

ศึกษาสภาพปัจจุบันอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับสถานศึกษา 

อาชีวศึกษา

3. ออกแบบการจัดการระบบบัญชีและการเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษา

4. จัดท�าคู่มือการวิเคราะห์และออกแบบการ

จัดการระบบบัญชีและการเงินอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับ

สถานศึกษาอาชีวศึกษา

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ ใช้แบบสัมภาษณ์ และแบบ 

สอบถาม โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นหัวหน้างานการเงิน 

และบญัช ีของสถานศกึษาอาชวีศกึษาในสงักดัส�านกังาน

คณะกรรมการการอาชวีศกึษาภาครฐั จากการเลือกแบบ

เจอะจง จ�านวน 3 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 

วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี และวิทยาลัยบริหารธุรกิจและ 

การท่องเที่ยว เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ 

และจ�านวน 201 แห่ง เป็นจ�านวน 201 คน เครื่องมือ

ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม และใช้การวิเคราะห์ 

ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

5 ระดับ เป็นการประยุกต์ใช้เทคนิคเดลฟาย จ�านวน  

2 รอบ หาค่ามธัยฐาน และค่าพสิยัระหว่างควอไทล์ โดยใช้ 

แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 

หาค่าเฉลี่ย 
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ผลกำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาของการ

จัดการระบบบัญชีและการเงินอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับ

สถานศึกษาอาชีวศึกษา 

1.1 ผลการศึกษา พบว่า การบริหารจัดการ

ต้องปฏิบัติตามระเบียบส�านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 

ซึ่งการบริหารจัดการระบบบัญชีและการเงินส่วนใหญ่

เป็นการจัดท�าด้วยมือ การจัดท�าเอกสารและหลักฐาน  

ด�าเนนิการด้านการเงนิรบั และเบกิจ่ายเงนิ บนัทึกรายการ 

บญัช ีปรบัปรงุบญัช ีการปิดบญัช ีตรวจสอบ รายงานเงนิ

คงเหลือให้เป็นไปตามระเบียบ ควบคุมการเบิกจ่ายเงิน 

ให้เป็นไปตามแผนปฏิบตักิารประจ�าปี เกบ็รกัษาเอกสาร

และหลกัฐานต่างๆ ไว้เพือ่การตรวจสอบและด�าเนนิการ 

ท�าลายเอกสารตามระเบียบ และปัจจุบันโครงสร้าง

สถานศึกษาอาชีวศึกษา ประกอบด้วย ฝ่ายทรัพยากร 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ฝ่ายพัฒนากิจกรรม

นักเรียน การศึกษา และฝ่ายวิชาการ 

1.2 ปัญหาของการจัดการระบบบัญชีและ

การเงินของสถานศึกษาอาชีวศึกษา คือ สถานศึกษา

อาชีวศึกษาขาดซอฟต์แวร์ระบบบัญชีและการเงินมา 

บริหารจัดการ จึงก่อเกิดปัญหาในหลายๆ ด้าน

1.3 การศึกษาค้นคว้าแนวคิด จากเอกสาร

และงานวิจัยที่เกี่ยวกับองค์ประกอบและคุณสมบัติของ

การจัดการระบบบญัชแีละการเงินอิเลก็ทรอนกิส์ส�าหรบั

สถานศึกษาอาชีวศึกษา ผลการศึกษาค้นคว้าแนวคิด 

จากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษา  

ได้เป็นกรอบในการวจิยั ประกอบด้วย องค์ประกอบหลกั  

3 ด้าน คือ ด้านระบบบัญชีและการเงิน ได้แก่ ระบบ

ผังบัญชี ระบบบัญชี ระบบการเงิน ระบบบัญชีรายได้ 

ระบบทรพัยากรบคุคล ระบบสนิทรพัย์ถาวร ระบบจดัซือ้ 

จัดจ้าง ระบบภาษี และระบบรักษาความปลอดภัย  

ด้านระบบสือ่สารอเิลก็ทรอนกิส์ ได้แก่ ระบบอนิเทอร์เนต็  

ระบบ ADSL ระบบคูส่ายโทรศพัท์ ระบบ Wireless เครอืข่าย 

ไร้สาย และระบบ XML ด้านระบบคอมพิวเตอร์ ได้แก่ 

ระบบปฏิบัติการ OS ระบบฐานข้อมูล และภาษาที่ใช้

ในการพัฒนาซอฟต์แวร์

น�าผลการศึกษาในข้อ 1.1 1.2 และ 1.3  

ประมวลเป็นแนวคิดก�าหนดแนวทางในการพัฒนา 

ได้เป็นองค์ประกอบและคุณสมบัติของการจัดการ

ระบบบัญชีและการ เงินอิ เ ล็กทรอนิกส ์ ส� าหรับ 

สถานศึกษาอาชีวศึกษา ประกอบด้วย องค์ประกอบ

หลัก 3 ด้าน คือ ด้านระบบบัญชีและการเงิน ด้านระบบ 

การส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ และด้านระบบคอมพิวเตอร์ 

มอีงค์ประกอบย่อย 17 องค์ประกอบ ตวัแปรทีเ่กีย่วข้อง  

131 ข้อ ตวัแปรย่อย 40 ข้อ และคณุสมบตั ิประกอบด้วย 

หัวข้อหลัก 10 ข้อ และข้อย่อย 58 ข้อ 

2. เพื่อก�าหนดองค์ประกอบ และคุณสมบัติ 

ของการจัดการระบบบัญชีและการเงินอิเล็กทรอนิกส์

ส�าหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษา

น�าผลการศึกษาท่ีได้จากข้อ 1 มาวิเคราะห์

เพ่ือก�าหนดองค์ประกอบและคุณสมบัติของการจัดการ 

ระบบบญัชแีละการเงนิอเิลก็ทรอนกิส์ส�าหรบัสถานศกึษา

อาชีวศึกษา โดยการศึกษาวิจัยเชิงส�ารวจ เป็นแบบ 

สอบถาม ถามหัวหน้างานการเงินและบัญชี ในสถาน

ศึกษาอาชีวศึกษาในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 

การอาชวีศกึษาภาครฐั จ�านวน 201 แห่ง จ�านวน 201 คน  

พจิารณาตวัแปรทีเ่กีย่วข้องทีค่่าเฉลีย่ความคดิเหน็ตัง้แต่ 

3.50 ขึ้นไป และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ไม่เกิน 0.75 

สรปุผลได้เป็นองค์ประกอบหลกั 3 ด้าน ได้แก่ ด้านระบบ 

บัญชีและการเงิน ด้านระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์  

และด้านระบบคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบย่อย 17  

องค์ประกอบ และตัวแปรท่ีเกี่ยวข้อง 47 ข้อ และ

คุณสมบัติมีหัวข้อหลัก 10 ข้อ และข้อย่อย 58 ข้อ  

ถือเป ็นตัวแปรเกี่ยวข ้องที่ส�าคัญน�าไปสู ่แนวทาง

ในการออกแบบการจัดการระบบบัญชีและการเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษา

3. เพ่ือออกแบบการจัดการระบบบัญชีและ

การเงินอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษา

น�าผลที่ได ้ ที่ผ ่านตามเกณฑ์การพิจารณา

มาร่างระบบบัญชีและการเงินอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับ 

สถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อออกแบบการจัดการระบบ

บัญชีและการเงินอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับสถานศึกษา

อาชีวศึกษา ประกอบด้วย องค์ประกอบหลัก 3 ด้าน  
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องค์ประกอบย่อย 17 องค์ประกอบ ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง 

47 ข้อ และคุณสมบัติมีหัวข้อหลัก 10 ข้อ และข้อย่อย  

58 ข้อ ด�าเนนิการตรวจสอบความเหมาะสมของร่างระบบ 

บัญชีและการเงินอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับสถานศึกษา 

โดยการประยุกต์ใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi techique) 

จ�านวน 2 รอบ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารสถานศึกษา

อาชีวศึกษา จ�านวน 18 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีเจาะจง  

ให้ผู้บริหารสถานศึกษาลงความเห็นและประมาณค่า

ความเหมาะสมในด้านต่างๆ โดยการประมาณค่า 5 ระดบั  

ผลการวเิคราะห์พจิารณาจากระดับเฉลีย่ความเหมาะสม  

ต้องมค่ีามธัยฐาน (median) ไม่ต�า่กว่า 3.50 และ ค่าพสิยั 

ระหว่างควอไทล์ ตัง้แต่ 0.00-1.50 ถอืว่าค�าตอบมคีวาม

สอดคล้อง ผลการออกแบบการจัดการระบบบัญชีและ

การเงินอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

ผลได้เป็นระบบบัญชีและการเงินอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับ

สถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อเป็นแนวการพัฒนาชุด

ซอฟต์แวร์ระบบบญัชแีละการเงินอเิลก็ทรอนกิส์ส�าหรบั

สถานศึกษาอาชีวศึกษา ซึ่งมีความเหมาะสมและ 

มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ โดยทุกข้อค�าถามมีค่า

มัฐยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอ-ไทล์ ผ่านตามเกณฑ์

การพิจารณา ประกอบด้วย องค์ประกอบหลัก 3 ด้าน 

คือ ด้านระบบบัญชีและการเงิน มีองค์ประกอบย่อย 9  

องค์ประกอบ มตัีวแปรทีเ่กีย่วข้อง 47 ด้านระบบสือ่สาร

อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบย่อย ด้าน

ระบบคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย 

และคุณสมบัติมีหัวข้อหลัก 10 ข้อ และข้อย่อย 58 ข้อ 

4. จัดท�าคู่มือการจดัการระบบบญัชแีละการเงนิ

อิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษา

จากการจัดการระบบบัญชีและการ เงิน

อิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษา จ�าเป็น

อย ่างยิ่งที่จะต ้องมีการพัฒนาเป ็นชุดซอฟต์แวร  ์

ในล�าดับต่อไป โดยใช้คู่มือการจัดการระบบบัญชีและ

การเงินอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

ที่ออกแบบขึ้นเป็นแนวทางในการพัฒนา ผู้วิจัยจึงได้

จัดท�าคู่มือการใช้เพื่อประกอบการพัฒนาชุดซอฟต์แวร์  

ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 บทน�า ประกอบด้วย แนวคิดเกี่ยวกับ 

การจัดระบบการบญัชแีละการเงินอิเลก็ทรอนกิส์ส�าหรบั 

สถานศึกษาอาชีวศึกษา 

ส่วนที่ 2 การจัดการระบบบัญชีและการเงิน 

อิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษา ประกอบ

ด้วย ด ้านระบบบัญชีและการเงินอิเล็กทรอนิกส ์ 

ประกอบด้วยระบบผังบัญชี ระบบบัญชี ระบบการเงิน 

ระบบบญัชรีายได้ ระบบทรพัยากรบคุคล ระบบสินทรพัย์

ถาวร ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบภาษี และระบบรักษา 

ความปลอดภัย ด้านระบบการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 

ประกอบด้วย ระบบอินเทอร์เนต็ ระบบ ADSL ระบบคู่สาย 

โทรศัพท์ และระบบ wireless เครือข่ายไร้สาย และ

ด้านระบบคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยระบบปฏิบัติการ  

OS ระบบฐานข้อมูล Database และภาษาที่ใช้ในการ

พัฒนาซอฟต์แวร์ 

ส่วนที่ 3 แนวทางการใช้คู่มือการจัดการระบบ

บัญชีและการเงินอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับสถานศึกษา

อาชีวศึกษา 

จากคู ่มือการจัดการระบบบัญชีและการเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษา น�ามา

ประเมนิความเหมาะสม โดยผูท้รงคณุวฒุ ิจ�านวน 5 คน 

ด้วยแบบสอบถามปลายปิดชนดิมาตราส่วนประมาณค่า  

5 ระดับ โดยพิจารณาจากระดับความเหมาะสมตั้งแต่ 

3.50 ขึ้นไป ผลการประเมินความเหมาะสมของคู่มือ

การจดัการระบบบญัชแีละการเงนิอเิล็กทรอนกิส์ส�าหรบั 

สถานศึกษาอาชีวศึกษา โดยภาพรวมคู่มือการจัดการ

ระบบบัญชีและการเงินอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับสถาน 

ศึกษาอาชีวศึกษา มีความเหมาะสมในระดับมาก  

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ได้แก่ การเพิ่มเนื้อหา 

การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ตัวอย่างแบบฟอร์ม

เอกสารของสถานศึกษาอาชีวศึกษา และหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องควรให้การสนับสนุนเงินงบประมาณเพื่อ

พัฒนาเป็นชุดซอฟต์แวร์ ผู้วิจัยได้แก้ไข ปรับปรุงคู่มือ 

เพื่อความเหมาะสมของการจัดการระบบบัญชีและ 

การเงินอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

ตามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู ้เชี่ยวชาญ 

แล้วน�าไปทดลองใช้

การทดลองใช้คู่มือการจัดการระบบบัญชีและ

การเงินอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษา  

น�าคูม่อืการจดัการระบบบญัชแีละการเงนิอเิลก็ทรอนกิส์
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ส�าหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาหลังจากปรับปรุงแล้ว  

มาทดลองใช้จริง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน 

โดยน�าไปใช้กับผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ 

ระยะเวลาตั้งแต่ เดือนกันยายน 2552 ถึงเดือน 

กุมภาพันธ์ 2553 จ�านวน 18 คน ได้มาโดยการเลือก

แบบเจาะจง เพื่อน�ามาใช้เป็นกรณีศึกษาในเชิงคุณภาพ  

ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการระบบบัญชีและ

การเงินอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

ผู้เช่ียวชาญด้านพัฒนาซอฟต์แวร์ จ�านวน 18 คน  

สามารถศกึษารายละเอียด ท�าความเข้าใจเกีย่วกบัระบบ 

และความต้องการของผู้ใช้ เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร โดย 

เป้าหมายมุ่งเน้นพัฒนาให้ได้ตามคุณสมบัติที่ก�าหนดไว้  

ให้ผู ้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาได้ใช้ซอฟต์แวร์

เพื่อการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ โดยผู ้เชี่ยวชาญ 

ได้แสดงความเห็นว่า คู่มือการจัดการระบบบัญชีและ

การเงินอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

มีประโยชน์มาก ใช้ง่าย มีความละเลียดและมีคุณค่า

ต่อการศึกษา รายละเอียดชัดเจน เนื้อหาครอบคลุม 

ทกุระบบ เนือ้หาสาระบางตอนค่อนข้างยาก ควรเพ่ิมเตมิ 

ในเนื้อหาให้มากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องบัญชีและการเงิน 

ผู้เชี่ยวชาญโดยส่วนใหญ่เห็นว่าคู่มือการจัดการระบบ 

บัญชีและการเงินอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับสถานศึกษา  

มีประโยชน์มาก 

ผลที่ได้จากการด�าเนินการตามคู่มือการจัดการ

ระบบบัญชีและการเงินส�าหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษา  

มีดังนี้

1. ผู้เชี่ยวชาญได้รับความสะดวกในเรื่องของ

ข้อมูล ความรู้ เกี่ยวกับ การจัดการระบบบัญชีและ

การเงินอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษา  

ท�าให้ลดเวลาในการเก็บข้อมูลการศึกษาค้นคว้าจาก

สถานที่จริง

2. ผู ้ เชี่ยวชาญสามารถด�าเนินการพัฒนา

สามารถพัฒนาซอฟต์แวร ์ได ้ตรงตามคุณสมบัติที่

ก�าหนดไว้ 

3. คู ่มือการจัดการระบบบัญชีและการเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาเป็น 

เครื่องมือช่วยในการพัฒนาซอฟต์แวร์

4. สามารถลดขัน้ตอนในการเกบ็รวบรวมข้อมลู

ของผู้พัฒนาซอฟต์แวร์

5. จากการศกึษาคูม่อืการจัดการระบบบญัชแีละ

การเงินอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษา  

ผู้เชี่ยวชาญสามารถทราบได้ถึงความต้องการใช้งาน

ระบบซอฟต์แวร์ของเจ้าหน้า ผู้บริหารสถานศึกษา 

การประเมินคู ่มือการจัดการระบบบัญชีและ 

การเงินอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

จากการทดลองใช ้คู ่มือแล ้ว ได ้ท�าการประเมิน 

ความคิดเห็นของการใช้คู่มือการจัดการระบบบัญชีและ

การเงินอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

โดยผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาซอฟต์แวร์ ผลการประเมิน

พบว่า ภาพรวมทุกด้านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 

สามารถเรยีงตามล�าดบัดงันี ้คอื ด้านความเป็นประโยชน์  

ด้านความเหมาะสม ด้านความเป็นไปได้ และด้านความ 

ถกูต้อง และแสดงความคดิเห็นว่า ปัจจุบนัการบรหิารงาน 

ด้านการเงินของสถานศึกษาอาชีวศึกษามีป ัญหา 

เนือ่งด้วยระบบ GFMIS ทีส่่วนราชการกลางน�ามาใช้เพือ่ 

ดงึข้อมลูจากส่วนภมูภิาคต่างๆ ซึง่มุง่เน้นไปทีก่ารบรหิาร 

จัดการงบประมาณของรัฐ มิได้มุ่งเน้นให้ส่วนภูมิภาค

น�ามาใช้ GFMIS--Government Fiscal Management 

Information System ระบบบริหารการเงินการคลัง

ภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่เอื้อต่อการบริหารจัดการ

ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

หลังจากการประเมินผู ้วิจัยจัดท�าเล่มคู ่มือ 

การจดัการระบบบญัชแีละการเงนิอเิล็กทรอนกิส์ส�าหรบั

สถานศึกษาอาชีวศึกษา ฉบับสมบูรณ์

กำรอภิปรำยผล

1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาระบบ

การจดัการระบบบญัชแีละการเงนิอเิล็กทรอนกิส์ส�าหรบั

สถานศึกษาอาชีวศึกษาพบว่า การบริหารจัดการระบบ 

บัญชีและการเงินส่วนใหญ่เป ็นการจัดท�าด ้วยมือ  

ก่อให้เกิดปัญหา การบริหารจัดการขาดประสิทธิภาพ  

ไม่เป็นไปตามระเบยีบ ขาดความโปร่งใส ได้แก่ การบนัทกึ 

บญัชผีดิพลาดและซ�า้ซ้อน การรายงานผลการด�าเนนิงาน 

ล่าช้า ไม่ลงลายมือชื่ออนุมัติในเอกสารที่เบิกจ่าย  
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การเชื่อมต่อ ขั้นตอนและระบบงานต้องใช้เจ้าหน้าท่ี

ในการติดต่อประสานงาน การจัดเก็บข้อมูลต้องใช ้

เจ้าหน้าที่และเวลาในการด�าเนินการจัดเก็บ ฯลฯ 

สรุปสาระส�าคัญ คือ สถานศึกษาอาชีวศึกษาขาด

ซอฟต์แวร์ระบบบญัชแีละการเงินเพือ่การบรหิารจดัการ  

แสดงถึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนา 

ชุดซอฟต์แวร์ระบบบัญชีและการเงินอิเล็กทรอนิกส์

ส�าหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อเป็นเครื่องมือช่วย 

ในการบริหารจัดการระบบบัญชีและการเงินของสถาน

ศึกษาอาชีวศึกษา สอดคล้องกับ สรุปผลการบริหารงาน 

การเงิน การบัญชีและพัสดุ ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา

ที่ตรวจพบโดยส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจ�าป ี

งบประมาณ 2551 ตรวจพบปัญหาและข้อบกพร่อง 

ในเรื่องการบริหารจัดการไม่มีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อก�าหนดองค์ประกอบ และคุณสมบัติ 

ของการจัดการระบบบัญชีและการเงินอิเล็กทรอนิกส์

ส�าหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาเป็นกรอบแนวคิด

ก�าหนดแนวทางในการออกแบบได้เป็นองค์ประกอบ

และคุณสมบัติของการจัดการระบบบัญชีและการเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษา ประกอบ

ด้วยองค์ประกอบหลัก 3 ด้าน คือ ด้านระบบบัญชี

และการเงิน ด้านระบบการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 

และด้านระบบคอมพิวเตอร์ มีองค์ประกอบย่อย 17  

องค์ประกอบ ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง 131 ข้อ ตัวแปรย่อย 

40 ข้อ และคุณสมบัติ ประกอบด้วยหัวข้อหลัก 10 ข้อ 

และข้อย่อย 58 ข้อ

3. เพื่อออกแบบการจัดการบัญชีและการเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษา

ผลการออกแบบการจดัการระบบบญัชแีละการ

เงินอเิลก็ทรอนกิส์ส�าหรบัสถานศกึษาอาชวีศกึษา ท�าให้

ได้ข้อสังเกตน�าไปสู่การอภิปรายผล ดังนี้ 

ผลการออกแบบการจัดการระบบบัญชีและ

การเงินอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

ท�าให้ได้การจัดการแนวใหม่ที่เป็นต้นแบบ เพื่อเป็น 

แนวทางปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการระบบบัญชีและ

การเงนิของสถานศกึษาอาชวีศกึษา ทีม่คีณุลกัษณะเด่น 

ด้านการบริหารจัดการมีความก้าวล�้า น�ายุค น�าสมัย 

โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย  

สามารถยกระดับการบริหารเป็นสถานศึกษาชั้นน�า 

ในการบริหารจัดการระบบบัญชี มีการบริหารจัดการ

อย่างเป็นระบบ มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพสูงสุด

และเกดิประสทิธผิลต่อผูบ้รหิารสถานศกึษา การรายงาน

ผลการวิเคราะห์ทางการเงินเป็นเครื่องมือช่วยในการ 

ตดัสนิใจทีร่วดเรว็ ผูป้ฏบิตังิานและผูใ้ช้ ได้รบัความสะดวก  

ใช้งานง่าย สามารถเชื่อมต่อกันทุกระบบที่เกี่ยวข้อง  

รูปแบบที่พัฒนาขึ้นสามารถท�างานทั้งแบบด้วยมือ 

และแบบอัตโนมัติ เป็นการส่งค่าหรือข้อมูลผ่านทาง

แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Form) หรือ เอกสาร

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) โดยผู้มีอ�านาจลงนาม

อิเล็กทรอนิกส์ (electronic signature) ระบบจะอนุมัติ 

รายการท่ีลงนามหรือบันทึกบัญชีโดยอัตโนมัติ และ

สามารถแสดงรายงานทางบัญชี และรายงานอื่นที่

เกี่ยวข้อง แบบ Real Time สอดคล้องกับ แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-

2554) มีแนวทางขับเคล่ือนท่ีส�าคัญคือ สนับสนุนระบบ

ฐานข้อมูลในทุกระดับและการเชื่อมโยงโครงข่ายข้อมูล 

ข่าวสารระหว่างหน่วยงานกลางระดบันโยบาย ตลอดจน 

ระดบัพืน้ทีแ่ละท้องถิน่ โดยสนบัสนนุให้หน่วยงานระดบั 

นโยบายด้านข้อมูลพัฒนาระบบข้อมูล ฐานข้อมูล และ 

ระบบบรหิารจดัการส่งเสรมิการพฒันาข้อมลูเพือ่ตดิตาม 

ตรวจสอบการด�าเนินนโยบาย และสนับสนุนการสร้าง

เครือข่ายข้อมูลร่วมกันเพ่ือการวางแผนและติดตาม

ประเมินผลในระดับจังหวัด ท้องถิ่น และชุมชน ส่งเสริม 

การเชื่อมโยงโครงข่ายข้อมูลระดับจังหวัด ท้องถิ่นและ

ชุมชนเข้ากับส่วนกลาง ให้เป็นระบบที่เข้าถึงได้ง่าย และ

ใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

ผลการออกแบบการจัดการระบบบัญชีและ 

การเงินอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษา  

ท�าให้ได้การจัดการระบบบญัชแีละการเงนิอเิล็กทรอนกิส์ 

ส�าหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษา ที่มีจุดเด่นที่ส�าคัญ คือ 

มตีวัชีว้ดัความส�าเรจ็ของงาน ได้แก่ มตีวัชีว้ดัความส�าเรจ็

ในการพัฒนาชุดซอฟต์เป็นคุณสมบัติของซอฟต์แวร์ 

58 ข้อ และมีตัวชี้วัดการบริหารจัดการของสถานศึกษา 

เป็นรายงานวิเคราะห์ผลทางการเงิน สอดคล้องกับ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 10 

(พ.ศ. 2550-2554) ที่มีแนวทางขับเคลื่อนที่ส�าคัญคือ  
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พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลและสร้างดัชนีชี้วัด 

ความส�าเร็จของการพัฒนาในทุกระดับ โดยพัฒนา

ยกระดับระบบติดตามตรวจสอบและประเมินผล 

การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของ

การปฏิบัติงาน ให้มีมาตรฐานและมีวิธีวัดผลงานท่ี

ชัดเจน สามารถตรวจสอบและเปรียบเทียบผลระหว่าง

หน่วยงานได้ รวมทัง้สนบัสนนุให้ทกุส่วนราชการพฒันา

สู่ระบบตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการท่ีดี

ของภาครัฐ ที่มุ่งความคุ้มค่า ความโปร่งใส

ผลกการออกแบบ โดยผ่านการตรวจสอบของ

ผู้ทรงคณุวุฒิ พบว่า ตวัแปรหลกั 17 ตวัแปร ตวัแปรย่อย  

47 ตัวแปร และคุณสมบัติ 10 ข้อหลัก และ 58 ข้อย่อย  

ผ่านตามเกณฑ์การพิจารณา ซึ่งตัวแปรเหล่านี้ อยู่ใน  

3 อันดับแรกที่เรียงจากมากไปหาน้อย ได้จากการ

วิเคราะห์ความคดิเหน็ของหวัหน้างานการเงนิและบญัชี 

ผู ้ทรงคุณวุฒิ ผู ้บริหารสถานศึกษา และผู้เชี่ยวชาญ  

เห็นว่าตัวแปรเหล่านี้มีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการ

จัดการระบบบัญชีและการเงินอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับ

สถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อการบริหารงานการเงิน

และบัญชีของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ตอบสนองต่อ 

ความต้องการของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปฏิบัติงาน  

ผู้ใช้ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

นอกจากนั้นผลการตรวจสอบความเหมาะสม

ของการจัดการระบบบัญชีและการเงินอิเล็กทรอนิกส ์

ส�าหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษา ท�าให้ได้ข้อเสนอแนะ

จากผู้ทรงคุณวุฒิให้เพิ่มรายละเอียดในคู่มือ ด้านระบบ

บัญชี เกี่ยวกับเครื่องมือวัดผลการด�าเนินงานโดยใช้

ข้อมูลทางบัญชีเป็นตัววัด ซึ่งเป็นประเด็นส�าคัญ โดย

ผู้วิจัยได้เพิ่มรายละเอียดวิธีค�านวณและตัวอย่างตาราง 

ผลการวิเคราะห์ทางการเงิน สอดคล้องกับ แนวคิดของ 

อารมณ์ ริ้วอินทร์ (2545) ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์ทาง 

การเงนิและการรายงาน ซึง่เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวเิคราะห์

งบการเงนิ ได้แก่ อัตราส่วนทางการเงนิ (financial ratios) 

โดยผลการวิเคราะห์ทางการเงินสามารถตอบสนอง 

ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาด้านข้อมูลสนับสนุน

การตัดสินใจได้อย่างตรงประเด็น

ผลการประเมินคู่มือการจัดการระบบบัญชีและ 

การเงินอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษา  

โดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้ทดลองใช้คู่มือ พบว่า แต่ละด้าน 

มีความคิดเห็นอยู ่ในระดับมาก สามารถเรียงล�าดับ  

คือ ด้านความเป็นประโยชน์ ด้านความเหมาะสม  

ด้านความเป็นไปได้ และด้านความถกูต้อง ข้อคดิเหน็และ

ข้อเสนอแนะ คอื สถานศกึษาเองยงัขาดเงนิงบประมาณ 

ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ จ�าเป็นต้องได้รับการสนับสนุน

จากภาครัฐ เนื่องจากการพัฒนาชุดซอฟต์แวร์จะเป็น

ประโยชน์ต่อสถานศึกษาอาชีวศึกษาอย่างแท้จริง

ผลการประเมินความเหมาะสมของคู่มือการ

จัดการระบบบัญชีและการเงินอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับ

สถานศึกษาอาชีวศึกษา โดยภาพรวม มีความเหมาะสม 

ในระดับมาก ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ คือ ให้เพิ่ม 

เนือ้หาการวเิคราะห์ข้อมลูทางการเงนิ ตวัอย่างแบบฟอร์ม 

เอกสารของสถานศึกษาอาชีวศึกษา และหน่วยงานที่

เกีย่วข้องควรให้การสนบัสนนุเงนิงบประมาณเพือ่พฒันา 

เป็นชุดซอฟต์แวร์

ข้อเสนอแนะกำรวิจัย

จากการออกแบบการจัดการระบบบัญชีและ

การเงินอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

การออกแบบการจัดการระบบบัญชีและการเงิน

อเิล็กทรอนกิส์ส�าหรบัสถานศกึษาอาชวีศกึษา จะสามารถ 

แก้ไขปัญหาสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่ส่วนใหญ่ประสบ 

ปัญหาการบริหารจัดการทางการเงินและบัญชี ทั้งนี ้

เป็นผลที่ยืนยันได้จากการออกแบบได้ผ่านกระบวนการ

วิจัยอย่างมีระบบเป็นขั้นเป็นตอน ทั้งการศึกษาและ

วิเคราะห์องค์ประกอบและคุณสมบัติของการจัดการ

ระบบบัญชีและการเงินอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับสถาน

ศึกษาอาชีวศึกษา จากสภาพปัญหาที่ เกิดขึ้นจริง  

การออกแบบการจัดการระบบบัญชีและการเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับสถานศึกษา อาชีวศึกษา ที่ผ่าน

การสังเคราะห์และการตรวจสอบของผู ้ทรงคุณวุฒิ 

ผ่านการทดลองใช้คู ่มือการจัดการระบบบัญชีและ 

การเงินอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับสถานศึกษา อาชีวศึกษา 

ว่ามีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ และผ่านขั้นตอนของ

การประเมินคู่มือการจัดการระบบบัญชีและการเงิน 

อิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับสถานศึกษา อาชีวศึกษา จากผู้ที ่

ทดลองใช้คูม่อืแล้ว ตลอดจนคูม่อืดงักล่าวยงัได้ออกแบบ 
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มุ่งเน้นให้เกดิประโยชน์สงูสดุแก่สถานศกึษาอาชวีศกึษา 

ให้สามารถบริหารจัดการงานการบัญชีและการเงิน 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อเกิดประสิทธิผลสูงสุด

แก่สถานศึกษา 

จากการทดลองใช้คู ่มือโดยผู ้เชี่ยวชาญด้าน

พัฒนาซอฟต์แวร์ การพัฒนาซอฟต์แวร์ยังไม่สามารถ

ด�าเนินการให้เป ็นชุดซอฟต์แวร ์การจัดการระบบ

บัญชีและการเงินอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับสถานศึกษา

อาชีวศึกษาได้ จากข้อจ�ากัดในเรื่องของงบประมาณ  

และระยะเวลาที่จะด�าเนินการพัฒนาชุดซอฟต์แวร์ 

อย่างไรก็ตามผู้วิจัยเห็นควรอย่างยิ่งที่รัฐบาลจะต้อง

ให้การสนับสนุนอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม เพื่อเป็น

แรงผลกัดนัให้การบรหิารจดัการการอาชวีศึกษาของไทย

ได้รับการพัฒนาอย่างแท้จริง เพราะการบริหารจัดการ

ข้อมูลที่ดีโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นการบริหาร 

จัดการที่จะท�าให้ภาครัฐเป็นศูนย์ข้อมูลอย่างแท้จริง 

สามารถบริหารจัดการในการวางแผนงบประมาณได้ 

อย่างถูกต้องและตรงประเด็น และมีฐานข้อมูลเพื่อ

การพัฒนาและปรับปรุงให้สถานศึกษามีความก้าวหน้า 

มากยิ่งขึ้น 

นอกจากนี้ควรจัดท�าคู ่มือการจัดการระบบ

บัญชีและการเงินอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับสถานศึกษา

อาชีวศึกษา ได้เป็นคู ่มือการจัดการระบบบัญชีและ

การเงินอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

ฉบับสมบูรณ์
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ศึกษาองค์กรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในสถานศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาวัฒนธรรมองค์การ (2) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดวัฒนธรรมองค์การและ (3) น�าเสนอ 

รูปแบบการบริหารเพื่อการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ในสถานศึกษาการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย ประชากรในการศึกษาได้แก่ สถานศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ�าเภอ/

เขต จ�านวน 927 แห่ง จาก 76 จังหวัด กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 280 แห่ง ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่  

บุคลากร ครู วิทยากรผู้สอน จ�านวน 840 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม การสัมภาษณ์เชิงลึก  

สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ การถดถอย

พหุคูณ ค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ผลการวิจัย พบว่า (1) สภาพวัฒนธรรมองค์การที่เอื้อต่อการเรียน

รู้มีแบบแผนทางความคิด ความเชื่อ และค่านิยมที่มีลักษณะเอื้อต่อการที่ผู ้ปฏิบัติงานร่วมกันอยู่ในระดับมาก  

ด้านการท�างานร่วมกันเป็นทีม (2) ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดวัฒนธรรมองค์การที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ได้แก่ การแลกเปล่ียน 

เรียนรู้ ปัญญา อารมณ์ สังคมของผู้บริหาร การน�าความรู้ไปใช้ การแสวงหาเพื่อสร้างความรู้ ความถูกต้องทันสมัย 

ของข้อมูล ศีลธรรมคุณธรรม ประชาธิปไตยของบุคลากร เป็นกลุ่มตัวแปรท่ีดีในการพยากรณ์ (3) รูปแบบการบริหาร 

เพื่อการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในสถานศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย ประกอบด้วยปัจจัยน�าเข้า ได้แก่ ผู้บริหาร สิ่งแวดล้อม บุคลากร ทรัพยากรด้านเทคโนโลยี และ

กระบวนการบริหารเพื่อการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ประกอบด้วย ผู้บริหารต้องจัดการ

ตนเองเพื่อเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลง การจัดการกับสิ่งแวดล้อมและสร้างบรรยากาศ การจัดการกับบุคลากร  

การจัดการวางระบบและโครงสร้างองค์การ 
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ควำมน�ำ

องค์การมีลักษณะคล้ายกับคน การสร ้าง

วัฒนธรรมองค์การ (corporate culture building) ต้อง

ให้ความส�าคัญทั้งไอคิวและอีคิว ไอคิวขององค์การ

คือศักยภาพในการบริหารงานที่เกิดจากความสามารถ 

ของคนในองค์การ ความทันสมัยของเทคโนโลยีรวมถึง

เครือ่งมอืการจดัการทีมี่ประสทิธิภาพ นอกจากนีอ้งค์การ

จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องควบคุมอารมณ์ขององค์การ 

ค�ำส�ำคัญ: รูปแบบการบริหารเพื่อการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์การที่เอื้อต่อการเรียนรู้, สถานการศึกษา 

  นอกระบบ

Abstract

This research aims to study learning in Non-Formal and Informal Education Institutions the  

organizational culture enhancing toward the (2) the factors that result in organizational culture enhancing  

toward the learning, and (3) propose the management model for changing organizational Culture. The 

populations were 927 non-formal and informal education Institutions from 76 provinces using 280 samples 

of the total population. The key informants were 840 people of administrators-director, staffs, employee, 

teachers and trainers from Non-formal and informal education institutions. The instruments used for 

the research were questionnaires and In-dept interviews. Statistics for this research were percentage, 

mean, standard deviation, correlation coefficients, multiple regression analysis, the median and inter 

quartile ranges. The research findings were as follows: (1) The organizational culture enhancing toward 

good learning consisting education institutions have the model of opinion, beliefs and attitude that looks 

conducive to good learning by administrators-director, government employees staffs teachers narrator  

students and users that take actions together. This is how it works. Conduct and performance together to 

bring about learning at a high level. Aspect of practice is higher than other areas of working together as 

a team. But aspect of the leadership role of teaching tasks to the worker is the lower the performance of 

others. (2) The factors that result in the organizational culture enhancing toward the learning 6 variables:  

exchange learning intellectual emotional social of administrators-director adaptation of knowledge to use 

search for new knowledge creation accuracy of data moral virtues and democracy of staff. (3) The model 

consists of input, including administrators-director, environmental, technology, staff and the management 

process the administrators-director must manage their own to be leader changing, the management 

with the environment and atmosphere, the management personnel, and the management system and  

organizational structure.

Keywords: model for changing organizational 

ซึ่งหมายถึงผลรวมของอารมณ์ของคนในองค์การหรือ 

“วัฒนธรรมองค์การ”ท่ีสะท้อนให้เห็นระดับอีคิวของ 

องค์การว่าเป็นอย่างไร ส�าหรบัในองค์การทางการศกึษา

จ�าเป็นต้องเป็นองค์การที่มีทั้งความฉลาดและอยู่รอด

ภายใต้การแข่งขันที่รุนแรงเราจะต้องพัฒนาทั้งไอคิว 

และอีคิวควบคู่กันไป จะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ 

ปัจจุบันสังคมแห่งการเรียนรู้ถือว่าความรู้ คือ 

อ�านาจ ทั้งนี้เพราะกระแสโลกาภิวัฒน์และเทคโนโลยี 
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สารสนเทศ สังคมแห่งความรู้ หรือสังคมเศรษฐกิจที่มี

ความรู้เป็นฐาน (พรธิดา วิเชียรปัญญา, 2547, หน้า 

11; รุ่งเรือง ลิ้มชูปฏิภาณ, 2545, หน้า 45) เป็นระบบท่ี

อาศัยความรู้เป็นปัจจัยหลักในการพัฒนา ส่งผลกระทบ 

ต่อวธิคีดิและกระบวนการท�างานของคน องค์การ จงึต้อง 

ปรับตัวไปสู ่การสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู ้ใหม่  

(พรธดิา วเิชยีรปัญญา, 2547, หน้า 16-17) การเปลีย่นแปลง 

นีเ้กดิขึน้ตลอดเวลาและรวดเรว็อย่างไม่มขีดีจ�ากดั ความรู ้

ใหม่ๆ ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาอย่างมากและรวดเร็วและ

ความรู้ที่ได้รับการพัฒนาก็น�ากลับ ไปใช้ในการพัฒนา

เทคโนโลยีต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด ดังนั้นการที่องค์การ

จะสามารถด�ารงอยู ่ได้นั้นจะต้องมีการปรับเปลี่ยน 

หลายประการ เช่น การปรบัเปลีย่นกระบวนทศัน์ วสิยัทศัน์  

กลยทุธ์ในการบรหิารและการท�างาน โครงสร้างองค์การ

และทีส่�าคญัอย่างยิง่ คอืวฒันธรรมองค์การทีส่ร้างสรรค์

และเอื้อต่อการเรียนรู ้ ดังนั้นผู ้น�าองค์การจะต้องรู ้ 

และเข้าใจวัฒนธรรมองค์การอย่างลึกซึ้ง ทั้งนี้เพราะ

วัฒนธรรมองค์การเปรียบเสมือนภูเขาน�้าแข็งในส่วน

ที่จมอยู่ใต้น�้า (Gonzales, 1978 อ้างถึงใน บุญส่ง  

หาญพานิช, 2546, หน้า 14) หากไม่สนใจก็มองไม่เห็น

แต่อาจจะก่อให้เกิดวิกฤตการณ์หรือผลเสียหายให้แก ่

องค์การได้ ดังนั้นถ้าผู้น�ารู้จักวิธีสร้าง และปรับเปล่ียน

วฒันธรรมองค์การกจ็ะท�าให้องค์การประสบความส�าเรจ็

เพราะวัฒนธรรมองค์การจะเป็นตัวก�าหนดให้บุคคลรู้

ทิศทางในการประพฤติและปฏิบัติงานเพื่อความเจริญ

ก้าวหน้าขององค์การ นอกจากนี้ความส�าเร็จจากการ

เรียนรู ้ที่ดีจะหล่อหลอมให้บุคคลในองค์การมีความ 

ภาคภูมิใจ กล้าคิด กล้าท�า รักและเกิดจิตส�านึกแห่ง

ความเป็นเจ้าของอีกด้วย 

Schien (1994, p.1-2) ได้ส�ารวจความสัมพันธ์

ระหว่างวัฒนธรรมกับการเรียนรู ้สรุปว่าการเรียนรู ้ท่ี

จะเกิดขึ้นได้ภายในองค์การนั้นจะต้องเป็นผลมาจาก

การเรียนรู้ร่วมกันของผู้คนในองค์การซึ่งหมายถึงการ

เรียนรู้ของกลุ่มอันจะกลายเป็นวัฒนธรรมของกลุ่มและ

การเรียนรู้ในที่นี้คือการเรียนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ขึ้น  

(learning to learn) ซึ่งจะเป็นไปได้ก็ต่อเม่ือองค์การ

มีวัฒนธรรมที่สนับสนุนการเรียนรู้ หรือวัฒนธรรมที่ 

เอื้อต่อการเรียนรู้นั่นเอง ส�าหรับวัฒนธรรมองค์การ

ในสถานศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอธัยาศยันัน้ ส�านกัส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยให้สถานศึกษาในสังกัดได้มีการ

จัดการความรู้และให้ด�าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ

สามารถทีจ่ะบรหิารจดัการข้อมลูข่าวสาร ความรูท้ีจ่�าเป็น

ส�าหรับองค์การ โดยการแสวงหาความรู้ น�ามาสร้าง 

เป็นองค์ความรูข้ององค์การแล้วเกบ็รกัษาไว้ให้กบัทกุคน 

ได้เข้าถงึความรูแ้ละน�าไปใช้ประโยชน์เพือ่ให้เป็นองค์การ 

แห่งการเรยีนรู ้(learning organization) และได้มอบหมาย 

ให้ผูบ้รหิารสถานศกึษาด�าเนนิการให้สอดรบักบันโยบาย 

ส�านกังานปลัดกระทรวงศกึษาธกิารและพระราชกฤษฎกีา 

ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวธิกีารบรหิารกจิการบ้านเมอืงทีด่ี 

พ.ศ. 2546 หมวด 3 มาตรา 11 ที่ระบุว่า ส่วนราชการ 

มีหน้าท่ีพัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะ

เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม�่าเสมอโดยต้องรับรู ้

ข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ 

เพ่ือน�าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการอย่างถูกต้อง  

รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริม

และพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และ

ปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรในสังกัดให้เป็นบุคคล

ท่ีมีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู ้ร่วมกัน จะเห็นว่า 

นโยบายที่ให้สถานศึกษาเป็นองค์การแห่งการเรียน

รู ้นั้นสถานศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยจะต้องให้ความส�าคัญกับวัฒนธรรม

องค์การ ดังความเห็นของ จรวยพร ธรณินทร์(2553) 

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีสรุปว่า ผู้บริหารการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ต้องเป็น 

ผู้น�าการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนต้องมีวิสัยทัศน์ใหม่ๆ 

ใช ้รูปแบบของการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยและ 

การศึกษานอกระบบ คือมีวินัย อยากรู ้อยากเห็น  

มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มีการท�างานเป็นทีมสามารถ

เข้ากับคนอื่นได้ซึ่งเป็นวิธีการเรียนรู ้ด ้วยตนเองที ่

หลากหลายน�านโยบายไปสู่การปฏิบัติ เรียนรู้เทคนิค

ใหม่ๆ จากต้นแบบ ใช้เทคนิคการบริหารจัดการ ใช้การ 

บริหารเชิงรุก สร ้างวัฒนธรรมองค์การให้เกิดขึ้น  

เพ่ือให้เกิดความรู ้สึกเป็นเจ้าของร่วมกันของคนใน

องค์การ ในการพัฒนาองค์การให้เป็นองค์การแห่งการ

เรียนรู้นั้น วัฒนธรรมองค์การเป็นปัจจัยต่อความส�าเร็จ 
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แต่ก็ยังมีอุปสรรค ผู้วิจัยจึงคิดว่าปัญหาอย่างนี้อาจม ี

ตัวแปรหลายตัว ซึ่งตัวแปรหนึ่ง คือวัฒนธรรมของ

สถานศึกษา วิธีการท�างานของคนในองค์การตามท่ีมี

ผู้ศึกษาวิจัย ซึ่งหากสถานศึกษาไม่มีผู้บริหารที่มุ่งมั่น

บริหารเพื่อเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การ โดยเฉพาะ

วัฒนธรรมองค์การที่เอื้อต่อการเรียนรู ้ ที่มีลักษณะ 

อันประกอบด้วย ผู้น�าให้ความส�าคัญกับความต้องการ 

ของผู้เกี่ยวข้อง, ผู้น�าและสมาชิกในองค์การให้ความ

ส�าคัญกับความสามารถของคน, การท�างานร่วมกัน 

เป็นทมี, ผูน้�ามบีทบาทการเป็นครผููส้อนงาน, การสือ่สาร 

อย่างเปิดกว้างเป็นจริง ซึ่งองค์ประกอบดังกล่าวต้อง

เชื่อมโยงเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคนทั้งในองค์การและ 

ท่ีเกี่ยวข้อง หากไม่ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์การแล้ว

การเรียนรู้จะเกิดได้ยากในองค์การ จะท�าให้เกิดผลต่อ

การพัฒนาองค์การให้เหมาะสมกับสภาพในปัจจุบัน  

ดังนั้นผู ้วิจัยในฐานะผู้บริหารสถานศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย จึงสนใจศึกษาการพัฒนา 

รูปแบบการบริหารเพื่อการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม

องค์การทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้เพือ่ให้สถานศึกษาการศกึษา 

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยน�าไปประยุกต์ใช ้

ในการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาองค์การต่อไป 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาวัฒนธรรมองค์การที่ เอื้อต่อ 

การเรียนรู ้ในสถานศึกษาการศึกษานอกระบบและ 

การศึกษาตามอัธยาศัย

2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดวัฒนธรรม

องค์การที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในสถานศึกษาการศึกษา 

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

3. เพื่อน�าเสนอรูปแบบการบริหารเพื่อการ

เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การที่เอื้อต่อการเรียนรู ้

ในสถานศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอัธยาศัย

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิด
วัฒนธรรมองค์กำรที่เอื้อ
ต่อกำรเรียนรู้
1. กำรเรียนรู้

1.1 ด้านการแสวงหาเพื่อ
สร้างความรู้ 

1.2 ด้านการแลกเปล่ียน
เรียนรู้

1.3 ด้านการน�าความรู้
ไปใช้

2. ภำวะผู้น�ำของผู้บริหำร
2.1 ด้านการบริหาร
2.2 ด้านปัญญา อารมณ์ 

สังคม
3. สมรรถนะของบุคลำกร

3.1 ด้านการท�างานของ
บุคลากร

3.2 ด้านศลีธรรมคณุธรรม
ประชาธิปไตย

4. เทคโนโลยแีละสำรสนเทศ
4.1 ด้านความเพียงพอ

ของเทคโนโลยี
4.2 ด้านการจัดเก็บ

องค์ความรู้
4.3 ด้านความถูกต้อง

ทันสมัยของข้อมูล

วัฒนธรรมองค์กำรที่เอื้อ
ต่อกำรเรียนรู้
1. ผู้น�าให้ความส�าคัญกับ

ความต้องการของ
ผู้เก่ียวข้อง

2. ผูน้�าและสมาชกิในองค์การ
ให้ความส�าคัญกับความ
สามารถของคน

3. การท�างานร่วมกันเป็นทีม
4. ผู้น�ามีบทบาทการเป็นครู

ผู้สอนงาน
5. การส่ือสารอย่างเปิดกว้าง

เป็นจริง

กระบวนกำรบริหำร
เพือ่กำรเปลีย่นแปลง
วัฒนธรรมองค์กำร
1. การวิเคราะห์

สภาพวัฒนธรรม
องค์การที่เป็นอยู่

2. การท�าความ
เข้าใจและสร้าง
ความตระหนัก

3. การแต่งตั้งผู้น�า
ผลักดันการ
เปล่ียนแปลง

4. การปรับโครงสร้าง
องค์การให้
เหมาะสม

5. การส่ือวิสัยทัศน์
ให้ผู้เก่ียวข้องรับรู้

6. การปรับเปล่ียน
กระบวนการเพื่อ
สร้างวัฒนธรรม
ใหม่

รูปแบบกำรบริหำร
เพ่ือกำร

เปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมองค์กำร
ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้

ในสถำนศึกษำ
กำรศึกษำนอก
ระบบและกำร

ศึกษำตำมอัธยำศัย

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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วิธีกำรด�ำเนินกำรวิจัย

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยในรูปแบบผสมผสาน 

(mixed methodology research) แบ่งเป็น 3 ขัน้ตอน ดงันี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี

และงานวจิยัท่ีเกีย่วข้อง เพือ่จดัท�ากรอบแนวคิดการวจิยั

ข้ันตอนที่ 2 ศึกษาสภาพวัฒนธรรมองค์การ

ที่เอื้อต่อการเรียนรู ้ ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดวัฒนธรรม

องค์การที่เอื้อต่อการเรียนรู้ กระบวนการบริหารเพื่อ 

เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค ์การของสถานศึกษา 

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

ประกอบด้วยขั้นตอนย่อยต่อไปนี้ 

1. สอบถามจากผูบ้รหิารสถานศกึษา เจ้าหน้าที่ 

บุคลากร ครู วิทยากรผู้สอน เกี่ยวกับสภาพวัฒนธรรม

องค์การที่เอื้อต่อการเรียนรู ้ ความส�าคัญของปัจจัย 

ในการพัฒนาวัฒนธรรมองค์การ และความส�าคัญของ

กระบวนการบริหารเพื่อการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม

องค์การ

วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์  

วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ

2. สมัภาษณ์เชงิลกึผูบ้รหิารสถานศึกษาเกีย่วกบั 

กระบวนการบริหารเพื่อการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม

องค์การที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ในสถานศึกษาการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จากผู้บริหาร 

สถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานบริหารดีเยี่ยม จ�านวน 

5 คน 

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นการน�าเสนอรูปแบบ เป็นการ

น�าเอาผลการศึกษาจากขั้นตอนที่ 1-2 มาสังเคราะห์

สร้างรปูแบบการบรหิารเพือ่การเปลีย่นแปลงวฒันธรรม 

องค์การที่เอื้อต่อการเรียนรู้และศึกษาความเหมาะสม

ความเป็นไปได้ของรูปแบบที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 

ขั้นตอนย่อยต่อไปนี้

1. ร่างรูปแบบการบริหารเพื่อการเปลี่ยนแปลง

วัฒนธรรมองค์การที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ในสถานศึกษา

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยโดยใช้ 

ผลการวิเคราะห์จากขั้นตอนที่ 1-2

2. ตรวจสอบความเหมาะของรูปแบบโดย 

ผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 10 คน

3. ปรับปรุงรูปแบบ

4. ประเมินความเป็นไปได้ในการน�ารูปแบบไป

ปฏิบัติจากผู้บริหารสถานศึกษา จ�านวน 18 คน โดยใช้

การเทคนิคเดลฟาย (delphi technique) จ�านวน 2 รอบ 

วิเคราะห์ข้อมูลโดย การหาค่ามัธยฐาน ค่าพิสัย

ระหว่างควอไทล์

5. ปรับปรุงรูปแบบและน�าเสนออาจารย์ 

ทีป่รกึษาก่อนเพือ่ปรบัปรงุและจดัท�ารปูแบบการบรหิาร

เพื่อการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การที่เอื้อต่อการ

เรยีนรูใ้นสถานศกึษาการศกึษานอกระบบและการศกึษา

ตามอัธยาศัยฉบับสมบูรณ์

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากร คือ ศูนย์การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยอ�าเภอ/เขต จ�านวน 927 แห่ง 

จาก 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร 

กลุ่มตัวอย่าง เลือกตัวอย่างจากกลุ่มประชากร

โดยใช้สถานศึกษาเป็นหน่วยในการวิเคราะห์ เลือก

ตัวแทนประชากร โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (simple 

random sampling) และก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างได้

กลุ่มตัวอย่างในสถานศึกษา จ�านวน 280 แห่ง โดยใช้

สตูรในการค�านวณของ Yamane และเลอืกกลุม่ตวัอย่าง

โดยใช้วิธีแบบสัดส่วน ผู้ให้ข้อมูลได้แก่ 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าท่ี บุคลากร 

ครู วิทยากรผู้สอนท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษาการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในระดับอ�าเภอ/ 

เขต สังกัดส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย จ�านวน 840 คน

2. ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่มี

ประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษาการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในระดับอ�าเภอ/เขต 

และมีผลการปฏิบัติงานบริหารดีเยี่ยม 
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เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

เครื่ องมือที่ ใช ้ ในการวิ จั ยประกอบด ้ วย 

แบบสอบถาม การสัมภาษณ์เชิงลึกและแบบประเมิน

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามจาก 

ผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่ บุคลากร ครู วิทยากร

ผู้สอนที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาการศึกษานอกระบบ

และการศกึษาตามอัธยาศยัในระดบัอ�าเภอ/เขต จ�านวน 

280 แห่ง แห่งละ 3 ฉบับ รวม 840 ฉบับ ผู้วิจัยเก็บ 

ข้อมูลโดยการจัดส่งแบบสอบถามถึงสถานศึกษาท่ีเป็น 

กลุ่มตัวอย่างทางไปรษณีย์ และขอรับแบบสอบถาม

คืนทางไปรษณีย์ 

2. การเก็บข้อมูลในการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจัย

เป็นผู้ด�าเนินการเอง

3. การเกบ็ข้อมูลในการประเมินความเหมาะสม 

ความเป็นไปได้ของรูปแบบโดยเทคนิคเดลไฟล์ ผู้วิจัย 

ขอให้ผู้เชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็น 2 รอบ เก็บข้อมูล

โดยการจัดส่งแบบประเมินถึงผู้เชี่ยวชาญทางไปรษณีย์  

และขอรับแบบประเมินคืนทางไปรษณีย์

ผลกำรวิจัย

1. สถานศึกษาการศึกษานอกระบบและ 

การศกึษาตามอธัยาศัยมีสภาพวฒันธรรมองค์การทีเ่อือ้

ต่อการเรียนรู้ ซึ่งเป็นแบบแผนทางความคิด ความเชื่อ 

และค่านิยมที่มีลักษณะที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ที่ดี โดยที่ 

ผูบ้รหิาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที ่คร ูวทิยากรผูส้อน ผูเ้รยีน  

ผู้รับบริการยึดถือปฏิบัติร่วมกัน โดยแสดงออกเป็น

พฤติกรรม ซึ่งมีวิธีการท�างาน การปฏิบัติตนและการ 

ปฏิบัติร่วมกันเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก 

ด้านที่มีการปฏิบัติสูงกว่าด้านอื่น คือ ด้านการท�างาน

ร่วมกนัเป็นทมี รองลงมาตามล�าดบั คอื ด้านการสือ่สาร

อย่างเปิดกว้างเป็นจรงิ, ด้านผูน้�าและสมาชกิในองค์การ 

ให้ความส�าคัญกับความสามารถของคน ด้านที่มีการ

ปฏิบัติ อยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านผู้น�าให้ความ

ส�าคัญกับความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง และด้านผู้น�า 

มีบทบาทการเป็นครูผู้สอนงาน เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ย

การปฏิบัติต�่ากว่าด้านอื่น

2. ปัจจยัในการพฒันาวฒันธรรมองค์การทีเ่อือ้ 

ต่อการเรียนรู้ในสถานศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย ในปัจจัย 4 ด้านใหญ่ มปัีจจัยท่ีมคีวามส�าคญั 

สงูสดุเท่ากนั 2 ปัจจยั คอื ปัจจยัด้านการเรยีนรูแ้ละด้าน 

สมรรถนะของบคุลากร รองลงมา คือ ปัจจัยด้านเทคโนโลยี 

และสารสนเทศ และด้านภาวะผูน้�าของผูบ้รหิาร ส�าหรบั

ตัวแปรปัจจัยย่อย 10 ตัวแปร ประกอบด้วย ด้านการ

แสวงหาเพื่อสร้างความรู้ ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ด้านการน�าความรู้ไปใช้ ด้านการบริหาร ด้านปัญญา  

อารมณ์ สังคมของผูบ้รหิาร ด้านการท�างานของบคุลากร

ด้านศีลธรรม คุณธรรมประชาธิปไตยของบุคลากร ด้าน

ความเพียงพอของเทคโนโลยี ด้านจัดเก็บองค์ความรู้  

และด้านความถูกต้องทันสมัยของข้อมูล ซึ่งทุกด้าน 

มีความส�าคัญระดับมากโดยด้านที่มีความส�าคัญกว่า

ด้านอื่นๆ คือ ด้านการแสวงหาเพื่อสร้างความรู้ 

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ 10 ตัวแปร

ดังกล่าวมีความสัมพันธ์ทางบวกกับวัฒนธรรมองค์การ

ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ในสถานศึกษาการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01 ทุกตัวแปร โดยปัจจัยด้านการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ มีความสัมพันธ์สูงสุด รองลงมาตามล�าดับ ได้แก่ 

ด้านการบริหารด้านการน�าความรู้ไปใช้ ด้านศีลธรรม 

คุณธรรม ประชาธิปไตยของบุคลากร, ด้านปัญญา 

อารมณ์ สังคมของผู้บริหารด้านความถูกต้องทันสมัย

ของข้อมูล ด้านการจัดเก็บองค์ความรู้ ด้านการแสวงหา 

เพ่ือสร้างความรู้ ด้านความเพียงพอของเทคโนโลยีและ

ด้านการท�างานของบุคลากร

ผลการศึกษาตัวพยากรณ ์ที่ส ่ งผลให ้ เ กิด

วฒันธรรมองค์การท่ีเอือ้ต่อการเรยีนรู ้จากการวเิคราะห์

การถดถอยพหุคณูด้วยวธิ ีstepwise มกีลุม่ตวัแปรอสิระ

ที่ดีที่สุดในการพยากรณ์ ซึ่งมี 6 ตัวแปร ได้แก่ ตัวแปร 

ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านปัญญา อารมณ์ สังคม

ของผู้บริหาร ด้านการน�าความรู้ไปใช้,ด้านการแสวงหา

เพื่อสร้างความรู้ด้านความถูกต้องทันสมัยของข้อมูล 

ด้านศีลธรรมคุณธรรม ประชาธิปไตยของบุคลากร  

โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ เท่ากับ .625 (ร้อยละ  
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62.5) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สมการ

พยากรณ์ในรูป คะแนนดิบ ได้ดังนี้
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3. รูปแบบการบริหารเพื่อการเปลี่ยนแปลง

วัฒนธรรมองค์การที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ในสถานศึกษา 

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

ประกอบด้วยปัจจัยน�าเข้า ได้แก่ ผู้บริหาร สิ่งแวดล้อม 

บุคลากร ทรัพยากรด้านเทคโนโลยี และกระบวนการ

บริหารเพื่อการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การท่ีเอื้อ

ต่อการเรียนรู้ประกอบด้วย ผู้บริหารต้องจัดการตนเอง

เพ่ือเป็นผู้น�าการเปลีย่นแปลง การจดัการกบัสิง่แวดล้อม 

และสร้างบรรยากาศ การจดัการกบับคุลากร การจดัการ

วางระบบและโครงสร้างองค์การ กล่าวคือ เป็นรูปแบบ

ที่น�าปัจจัยที่ส่งผลมาบูรณาการในกระบวนการบริหาร 

ทีผู่บ้รหิารเป็นผูข้บัเคลือ่น ซึง่ผูบ้รหิารคิดรเิริม่ในส่วนของ 

ตนเองก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะผู้น�าด้านปัญญา 

อารมณ์ สังคม สื่อวิสัยทัศน์ และใช้การบริหารอย่างม ี

ส่วนร่วม หลังจากนั้นจึงจัดการกับสิ่งแวดล้อมและสร้าง

บรรยากาศ ให้สมาชิกทกุคนมีส่วนร่วมแสดงความคดิเห็น  

ในการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้การน�าความรูไ้ปใช้ การแสวงหา 

เพื่อสร้างความรู้ จัดการกับบุคลากรโดยแต่งตั้งให้เป็น

ผู้น�าผลักดันการเปลี่ยนแปลง ให้บุคลากรมีสมรรถนะ 

ด้านศีลธรรมคุณธรรม ประชาธิปไตย และจัดวางระบบ

และโครงสร้างองค์การให้เหมาะสมกับก�าลังคน จัดวาง 

ระบบฐานข้อมูลให้ทันสมัย เพื่อเอ้ือประโยชน์ต่อ

การบริหารงานสถานศึกษาการศึกษานอกระบบและ 

การศึกษาตามอัธยาศัย

กำรอภิปรำยผล

การสร้างรปูแบบ การตรวจสอบพจิารณารปูแบบ  

ตลอดจนการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ 

ของรูปแบบมีการกระบวนการที่สอดคล้องกับแนวคิด

ของผูท้ีไ่ด้ท�าการศกึษาเรือ่งรปูแบบ สอดคล้องกบัรปูแบบ 

ลักษณะที่ดี กล่าวคือ นอกจากมีความเหมาะสมมีความ

เป็นไปได้ในการน�าไปปฏิบัติแล้ว ยังมีความยืดหยุ่น

เนื่องจากสถานศึกษาสามารถน�าไปปรับในรายละเอียด 

แต่ละวิธีการได้ ขึ้นกับบริบทและสภาพปัญหา สภาพ

วัฒนธรรมองค์การที่เป็นอยู่ องค์ประกอบ 6 ด้านนั้น  

มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในระดับมากถึง 

มากทีส่ดุ โดยด้านทีม่คีวามเหมาะสมและความเป็นไปได้ 

ระดบัมากทีส่ดุ และมด้ีานทีม่ค่ีาสงูสดุเท่ากนั 2 ด้าน คอื  

ด้านการวิเคราะห์สภาพวัฒนธรรมองค์การที่เป็นอยู่  

ด้านการท�าความเข้าใจและสร้างความตระหนัก ท�าให้

ผู้วิจัยวิเคราะห์ได้ว่าด้านดังกล่าว เป็นส่ิงท่ีสถานศึกษา

ด�าเนนิงานอยูแ่ล้วไม่ซบัซ้อน กล่าวคอื ด้านการวเิคราะห์ 

สภาพวัฒนธรรมองค์การที่เป็นอยู่ ถ้าสมาชิกองค์การ

ร่วมกนัวเิคราะห์กแ็สดงว่ามคีวามเข้าใจ ถงึสภาพปัญหา

ต่างๆ ท�าให้เกิดความตระหนักว่า องค์การของตนเอง

ควรจะท�าอย่างไรต่อไป เปลี่ยนแปลงอย่างไรให้ดีขึ้น  

ซึ่งสอดคล้องตามขั้นตอน ของกระบวนการบริหาร 

การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การตามแนวคิดของ 

Robbin and Coulter (2002 อ้างถงึใน สุพาน ีสฤษฎ์วานชิ,  

2549, หน้า 531-532) แต่อย่างไรกด็ ีผูเ้ชีย่วชาญอยากให้ 

จัดท�ารูปแบบที่บูรณาการสิ่งที่ศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลกับ 

องค์ประกอบ 6 ด้าน มาจัดท�าเป็นวธิกีารใหม่ ท่ีบรูณาการ 

ให้อยู่ในแต่ละองค์ประกอบมีทั้งปัจจัยและกระบวนการ

บริหารควรเริ่มจุดไหนบูรณาการอย่างไร ซึ่งสอดคล้อง

กับข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิด้วยเหตุนี้ รูปแบบ 

การบริหารเพื่อการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองค์การที่

เอื้อต่อการเรียนรู้ในสถานศึกษาการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย จึงเริ่มที่ตัวผู ้บริหารเอง  

แล้ว จงึจดัการกบัส่ิงแวดล้อม จดัการกบับคุลากร จดัการ

วางระบบและโครงสร้างองค์การ

ข้อเสนอแนะ

การน�ารูปแบบการบริหารเพื่อการเปลี่ยนแปลง

วัฒนธรรมองค์การท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ในสถานศึกษา

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยไปใช้

ในการพัฒนาองค์การ ผู้บริหาร หน่วยงานหรือส่วน

ราชการ ควรด�าเนินการดังนี้

1. ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศกึษาตามอธัยาศยั ควรน�าปัญหา ข้อจ�ากดัในการที ่

ผูน้�าขาดความสามารถด้านบทบาทการเป็น ครผููส้อนงาน  

ที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ ไปใช้เป็นข้อมูลในการบริหาร 
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จัดการและสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพของผู ้บริหาร 

โดยการจัดอบรม สัมมนา ให้ความรู้ต่างๆ ให้มากขึ้น  

หรือส่งเสริมเปิดโอกาสให้ศึกษาต่อ เพื่อพัฒนาตนเอง 

2. สถานศึกษาสงักดัส�านกังานส่งเสรมิการศกึษา 

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อาทิ ศูนย์การ

ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ�าเภอ  

ศนูย์การศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยัเขต  

หรือสถานศึกษาอื่น ควรน�ารูปแบบการบริหารเพ่ือการ 

เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การที่เอื้อต่อการเรียนรู ้

ในสถานศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอัธยาศัยไปปรับใช้ให้เหมาะสม (tailor made) กับ

สถานศึกษาของตนเองได้ โดยเริ่มที่ผู้บริหารต้องปรับ

ตนเองก่อน แล้วจงึไปจดัการกบัสิง่แวดล้อม บรรยากาศ

ในองค์การจัดการกับบุคลากร จัดการวางระบบและ 

โครงสร้างองค์การให้เหมาะสม

3. หน่วยงานทางการศกึษาทีต้่องการเปลีย่นแปลง 

วัฒนธรรมองค์การที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ต้องวางแผน

กลยุทธ์ แผนปฏบัิตกิารเพือ่เตรยีมการล่วงหน้า โดยแผน 

ควรมสีาระครอบคลมุถงึ กลยทุธ์และตวับ่งชีค้วามส�าเรจ็ 

กิจกรรมปฏิบัติและมีการติดตาม ก�ากับและประเมิน 

รายงานผลโดยจดัสรรงบประมาณและบคุลากรสนบัสนนุ

อย่างเพยีงพอเพราะการเปลีย่นแปลงวฒันธรรมองค์การ

ต้องใช้เวลานานจึงต้องด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่ง ในส่วน 

ของส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการ

ศึกษาตามอัธยาศัยควรก�าหนดเป็นนโยบาย บรรจุเป็น

วาระของหน่วยงานที่ต้องปฏิบัติ เพื่อจะได้ด�าเนินการ

อย่างต่อเนื่อง 

4. หน่วยงานทางการศกึษาทีต้่องการเปลีย่นแปลง 

วฒันธรรมองค์การทีเ่อ้ือต่อการเรยีนรูเ้พือ่เพิม่ศักยภาพ

ขององค์การ นอกจากจะศึกษาสาระส�าคัญของรูปแบบ

ให้ชดัเจนแล้ว ผูบ้รหิารจะต้องเป็นผูเ้ริม่ต้นและเป็นผูน้�า 

ในการเปลี่ยนแปลง โดยประเมินสภาพวัฒนธรรม

องค์การที่เป็นอยู่ว่าวัฒนธรรมองค์การไหนดีหรือไม่ดี  

แล้วท�าการคดักรองวฒันธรรมองค์การทีด่คีงไว้และเลอืก

วัฒนธรรมองค์การท่ีดีมาทดแทนวัฒนธรรมองค์การที่

ไม่ดี โดยให้บุคลากรมีส่วนร่วมให้มากที่สุดเพื่อให้เกิด 

พลังร่วมในการท่ีจะท�าการเปล่ียนแปลงท้ังตัวผู้บริหาร

และบุคลากร 

5. การเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองค์การควรเริ่ม

จากสิ่งที่ง่ายๆ ก่อนท�าแบบ top-down จากผู้บริหาร

ระดับสูงไปยังระดับกลาง ระดับล่างและบุคลากร 

โดยผูบ้รหิารระดบัสงูจะต้องปฏบิตัตินเป็นตวัอย่าง (role 

model) เป็นผู้ที่มีความคิดเลื่อนไหลตามสถานการณ์ 

คิดฉับไว เฉียบคม และประพฤติปฏิบัติตนให้สอดคล้อง

กบัวฒันธรรมท่ีต้องการสร้าง การประพฤตปิฏบิตัต้ิองท�า 

อย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่องเพ่ือถือเป็นรูปแบบให้

บุคลากรปฏิบัติตาม

6. การน�ารูปแบบไปประยุกต์ใช้ หน่วยงานทาง 

การศึกษาจ�าเป็นต้องตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ

การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การให้ชัดเจนเพราะ

เป้าหมายจะมีปฏิสัมพันธ์กับการกระท�า หากเป้าหมาย 

ไม่ชัดเจนการกระท�าก็จะไม่มีทิศทางท่ีแน่นอน ขาด

ประสิทธิภาพ เมื่อมี “เป้าหมาย” และ “การกระท�า”  

แล ้วผู ้บริหารหน ่วยงานต ้องก�าหนดภารกิจและ 

มอบหมายงานที่ชัดเจนให้บุคลากรทั้งความชัดเจน 

ในขัน้ตอน วธิกีารปฏบิตั ิความเหมาะสมในการแบ่งสรร

หน้าท่ีและความรับผิดชอบ ความพอเพียงในทรัพยากร

สนับสนุนและความเป็นไปได้ใน การปฏิบัติและความม ี

มาตรฐานงานตามภารกิจ จะท�าให้การน�ารูปแบบไป

ประยุกต์ใช้มีทิศทางและเกิดผลในการปฏิบัติ
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) การน�านโยบายกระจายอ�านาจการบริหารงานบุคคลไปสู่การปฏิบัติ

ในส�านักงานเขตพื้นที่ในด้านสภาพปัจจัยสนับสนุนความส�าเร็จและเสนอรูปแบบการน�านโยบายกระจายอ�านาจ 

การบริหารงาน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึกประชากรในการวิจัยได้แก่ ผู้บริหาร  

ผู้อ�านวยการหรือรองผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาหรือนักวิชาการภายในและ

ภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ จ�านวน 185 เขต โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยการสุ่มอย่างง่าย จ�านวน 123 เขต  

ซึ่งมีผู้ให้ข้อมูลจ�านวน 615 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

คา่สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหคุูณ ผลการศกึษา พบว่า (1) มกีารน�านโยบายกระจายอ�านาจการบริหารงานบคุคลไปสู่ 

การปฏบิติัในส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (2) พบปัจจัยสนบัสนนุความส�าเรจ็ในการน�านโยบาย 

กระจายอ�านาจการบริหารงานบุคคลไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย ตัวแปรได้แก่ ความชัดเจนในเป้าหมายและ

วัตถุประสงค์ของนโยบาย ภารกิจและการมอบหมายงาน มาตรการก�ากับตรวจสอบ ประเมินผลและการกระตุ้น

เสริมแรง สมรรถนะขององค์การ ภาวะผู้น�าของผู้บริหารและความร่วมมือของผู้ปฏิบัติ การสนับสนุนจากส่วนกลาง 

และท้องถิน่ มคีวามสมัพนัธ์กนั (3) รปูแบบทีน่�าเสนอ 4 องค์ประกอบหลกั คอื มาตรการก�ากบั ตรวจสอบ ประเมนิผล 

และการกระตุน้เสรมิแรง สมรรถนะขององค์การ ความชดัเจนในเป้าหมายและวตัถปุระสงค์ของนโยบาย การสนบัสนุน 

จากส่วนกลางและท้องถิ่น 

ค�ำส�ำคัญ: ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา, นโยบายกระจายอ�านาจ, การบริหารงานบุคคล
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รูปแบบการน�านโยบายกระจายอ�านาจการบริหารงานบุคคล
ไปสู่การปฏิบัติ ในส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา*

A Practical Model for Implementing the Decentralization Policy 
on Personnel Management in the Educational Service Area Offices
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ควำมน�ำ

หน่วยงานระดับปฏิบัติที่มีการบริหารจัดการ

ภายใต้กฎระเบียบทางราชการทีมี่ความตึงตวัสงูมปัีญหา

ในกระบวนการน�านโยบายไปสู่การปฏิบัติและผลการ

ปฏิบัติ หรือคุณภาพการศึกษามีแนวโน้มลดต�่าลงทั้งที่

รัฐยังต้องใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการศึกษาเพิ่มมากขึ้น

ย่อมบ่งชี้ให้เห็นชัดว่าแม้ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

จะได้รับการกระจายอ�านาจการบริหารงานบุคคลตาม

นโยบายทั้งที่บัญญัติเป็นกฎหมายและถ้อยแถลงของ

รัฐบาล แต่การปฏิบัติโดยใช้กระบวนการส่งเสริมการ

ประเมนิวทิยฐานะครแูละบคุลากรทางการศกึษาให้เป็น

กลไกในการเพิ่มผลสัมฤทธ์ิในการจัดการศึกษาอย่าง 

มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ยังไม่ส�าเร็จลุล่วง 

ตามวัตถุประสงค์ของนโยบาย ในขณะเดียวกันการจัด 

การศกึษาจะต้องบรหิารจดัการเชือ่มโยงกบัสถานการณ์

การเปลี่ยนแปลง ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม และ 

สอดคล้องกับกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาใน 

Abstract

The objectives of this study are threefold: to study the condition of human resource decentralized 

policy which is implemented in Educational Service Area Offices, to identify factors affecting the 

effectiveness of the policy which is employed in Educational Service Area offices and, to propose a 

model for implementation of human resource decentralized policy in Educational Service Area Offices.  

Questionnaires and in-dept interview are used as research instruments to collect data from 123 area 

offices selected randomly from 185 offices compring of 615 respondents. The obtained data are analyzed 

by using statistical analysis such as percentage, average, standard deviation, and multiple regression 

Coefficient. The results manifested follows: (1) decentralized policy is implemented in Educational Service Area  

Offices at high level. (2) important factors the consist goal and policy objective, mission and assignment, 

regulation and monitoring, evaluation and motivation, organization performance, leadership of chief and 

cooperation of supporters, central and local government support, in for human resource participation  

policy implementation and have a positive relationship with the implementation success. (3) A model of 

implementing decentralization policy on personnel administration in the Educational Service Area Offices 

consists of four factors namely, regulation and monitoring, evaluation and motivation, organization  

performance, clarified goal and policy objective, and central and local government support.

Keyword: Educational Service Area Offices, decentralization policy, personnel administration

อนาคต ที่มุ่งเน้นกระจายอ�านาจสู่เขตพื้นที่การศึกษา

และสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมให้เขตพื้นท่ีการศึกษา 

เข้มแข็ง ปรับและพัฒนาส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

รูปแบบใหม่ท่ีเน้นยุทธศาสตร์เชิงวิชาการ โดยลด

ภาระงานธุรการและการสั่งการ จึงต้องแสวงหาข้อมูล  

องค์ความรู้และรูปแบบเพื่อน�าไปใช้วินิจฉัย ตัดสินใจ 

ด�าเนนิงานในกระบวนการบรหิารนโยบายใช้เป็นแนวทาง 

ในการน�านโยบายไปปฏิบัติ ให้ประสบผลส�าเร็จตาม 

วตัถปุระสงค์ของนโยบาย จงึศกึษารปูแบบการน�านโยบาย 

กระจายอ�านาจการบริหาร งานบุคคลไปสู่การปฏิบัติ

ในส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาสภาพการน�านโยบายกระจาย

อ�านาจการบรหิารงานบคุคลไปสู่การปฏบิตัใินส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษา 

2. เพือ่ศกึษาปัจจยัสนบัสนนุความส�าเรจ็ในการ 
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น�านโยบายกระจายอ�านาจการบริหาร งานบุคคลไปสู่ 

การปฏิบัติในส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

3. เพื่อเสนอรูปแบบการน�านโยบายกระจาย

อ�านาจการบรหิารงานบคุคลไปสูก่ารปฏิบตัใินส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษา

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

1. สภาพการน�านโยบายกระจาย
อ�านาจการบริหาร งานบุคคล
ไปสู่การปฏิบัติ
1.1 การใช้อ�านาจทางการ

บริหาร
1.2 วิธีการน�านโยบายไป

ปฏิบัติ
2. ปัญหาในกระบวนการน�า

นโยบายกระจายอ�านาจการ
บริหารงานบุคคลไปสู่การ
ปฏิบัติ

3. ปัจจัยสนับสนุนความส�าเร็จ
ในการน�านโยบายกระจาย
อ�านาจการบริหารงานบุคคล
ไปสู่การปฏิบัติ
3.1 ความชัดเจนในเป้าหมาย

และวัตถุประสงค์
3.2 ภารกจิและการมอบหมาย

งาน
3.3 มาตรการก�ากบั ตรวจสอบ 

ประเมินผลและการ
กระตุ้นเสริมแรง

3.4 สมรรถนะขององค์การ
3.5 ภาวะผู้น�าของผู้บริหาร

และความร่วมมือของ
ผู้ปฏิบัติ

3.6 การสนับสนุนจาก
ส่วนกลางและท้องถิ่น

ความส�าเร็จในการน�า
นโยบาย กระจาย
อ�านาจการบรหิารงาน
บุคคลไปสู่การปฏิบัติ
1. มิติผลผลิตและ

ผลลัพธ์
2. มิติผลของความ

ส�าเร็จที่ไม่ก่อให้
เกิดปัญหาต่อ
นโยบายอื่น

3. มิติผลรวมที่ก่อ
ให้เกิด การพัฒนา
ที่พึงปรารถนา

รปูแบบการน�านโยบาย
กระจายอ�านาจการ
บริหารงานบุคคลไปสู่
การปฏิบัติ

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การ วิ จัยนี้ ใช ้ วิ ธี วิ จั ยแบบผสมผสานโดย 

ด�าเนินการ 2 ขั้นตอน ข้อมูลการวิจัยเป็นข้อมูลเชิง

ปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ ที่เก็บรวบรวมโดยผู้วิจัย

สอบถามความคดิเหน็ผูบ้รหิารการศึกษาและผูเ้กีย่วข้อง 

ในกระบวนการน�านโยบายกระจายอ�านาจการบริหาร

งานบุคคลไปปฏิบัติ สัมภาษณ์เชิงลึกในส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลการประเมินการบริหารและ 

การจัดการศึกษาระดับดีและตรวจสอบและประเมิน

ความเหมาะสมความเป็นไปได้ของรูปแบบโดยผู้ทรง

คุณวุฒิตามวิธีด�าเนินการวิจัยดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษำสภำพกำรน�ำนโยบำยไป

ปฏิบัติและปัจจัยสนับสนุนควำมส�ำเร็จ โดยศึกษา

ทฤษฎี แนวคิดและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องและศึกษา 

ความคิดเห็นของผู้บริหารการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องที่มี

ต่อสภาพการน�านโยบายไปปฏิบัติและปัจจัยสนับสนุน

ให้เกิดความส�าเร็จในการน�านโยบายกระจายอ�านาจ 

การบริหารงานบุคคลไปสู่การปฏิบัติในส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษา 

ขั้นตอนที่ 2 ก�ำหนดและพัฒนำรูปแบบ

กำรน�ำนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติ เป็นการน�าเอาผล 

จากการศกึษาขัน้ตอนที ่1 มาสงัเคราะห์เป็นร่างรปูแบบ

การน�านโยบายกระจายอ�านาจการบริหารงานบุคคล 

ไปสู่การปฏิบัติและปรับปรุงพัฒนา

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชำกร

ประชากรส�าหรับการวิจัย ได้แก่ ส�านักงานเขต

พืน้ท่ีการศกึษา สังกดัส�านกังานคณะกรรมการการศกึษา

ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ที่ตั้งขึ้นตามมาตรา 33  

และ 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 จ�านวน 185 เขต 

กลุ่มตัวอย่ำง

กลุ่มตัวอย่างส�าหรับการวิจัยตามวัตถุประสงค์ 

ได้แก่ ส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสังกัดส�านักงาน 

คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิาร 

ซึ่งใช้เป็นหน่วยการสุ่ม (sampling unit) ก�าหนดขนาด 

หน่วยการสุ ่มตามตารางของเครจซีและมอร์แกน  

(Krejecie & Morgan, 1970 อ้างถึงใน พิสณุ ฟองศรี, 

2550, หน้า 109) และสุ่มโดยอาศัยหลักความน่าจะเป็น 

ด้วยการสุ่มอย่างง่ายได้หน่วยการสุ่มจ�านวน 123 เขต

แล้วเลือกผู้ให้ข้อมูล แบบเจาะจงจากหน่วยการสุ่ม  
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หน่วยละ 5 คน รวมผู ้ให้ข้อมูล จ�านวน 615 คน  

จากผู้ด�ารงต�าแหน่ง ดังนี้

1. ผู้อ�านวยการหรอืรองผูอ้�านวยการส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการ

แทนในกลุ่มบริหารงานบุคคล จ�านวน 1 คน

2. ประธานอนุกรรมการข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา จ�านวน 1 คน

3. ประธานกรรมการเขตพืน้ทีก่ารศึกษา จ�านวน 

1 คน

4. ผู้บริหารสถานศึกษาในคณะอนุกรรมการ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจ�านวน 1 คน

5. ครูผู้สอนในคณะอนุกรรมการ ข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา จ�านวน 1 คน

ส�าหรับผู้ให้ข้อมูลการศึกษาโดยการสัมภาษณ์

เชิงลึก คือ ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

หรอืรองผูอ้�านวยการทีไ่ด้รบัมอบหมายให้ปฏิบตัริาชการ

แทนในกลุ่มบริหารงานบุคคล ในส�านักงานเขตพื้นที ่

การศึกษาที่มีผลการประเมินการบริหารและการจัดการ

ศึกษาอยู่ในระดับดี ตามผลการประเมินของส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ปีงบประมาณ 2551 

จาก 5 ภูมิภาคของประเทศ ภาคละ 1 แห่ง 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

1. แบบสอบถาม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจ�าแนกเป็น 

5 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตอนที่ 2 สภาพการน�านโยบายกระจายอ�านาจ

การบริหารงานบุคคลไปสู่การปฏิบัติ แบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 ถามสภาพการน�านโยบายกระจายอ�านาจ 

การบริหารงานบุคคลไปสู่การปฏิบัติในส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษา ก�าหนดความเห็น 5 ระดับ คือ ปฏิบัติ 

มากที่สุด ปฏิบัติมาก ปฏิบัติปานกลาง ปฏิบัติน้อย 

ปฏิบัติน้อยที่สุด 

ตอนที ่3 ความส�าเรจ็และคุณค่าการน�านโยบาย

กระจายอ�านาจการบริหารงานบุคคล ไปสู่การปฏิบัติ 

แบบสอบถามตอนที่ 3 ถามเกี่ยวกับความส�าเร็จและ 

คุณค่าของการน�านโยบาย กระจายอ�านาจการบริหาร

งานบคุคลไปสูก่ารปฏบิตัใินส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

ตอนที่ 4 ปัญหาในกระบวนการน�านโยบาย

กระจายอ�านาจการบริหาร งานบุคคลไปสู่การปฏิบัติ 

ในส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ตอนท่ี 5 ปัจจัยสนับสนุนความส�าเร็จในการ 

น�านโยบายการบริหาร งานบุคคลไปสู่การปฏิบัติใน

ส�านักงานเขตพื้นที่ 

2. แบบสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นแบบสัมภาษณ์

แบบไม่มีโครงสร้างที่ผู ้วิจัยสร้างขึ้นส�าหรับเก็บข้อมูล

เชิงคุณภาพเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุนความส�าเร็จในการ 

น�านโยบายการบริหารงานบุคคลไปสู่การปฏิบัติและวิธี

การบริหารนโยบาย 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู ้วิจัยส่งหนังสือและแบบสอบถามขอความ

อนเุคราะห์เกบ็ข้อมลูไปยงัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

และอนุญาตให้เจ้าหน้าท่ีประสานกลุ่มตัวอย่างเพื่อเก็บ

ข้อมูล และรวบรวมแบบสอบถาม ส่งคืนทางไปรษณีย์  

ส�าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีการ

สัมภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจัยด�าเนินการติดต่อ นัดหมายและ

สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง

กำรวิเครำะห์และสถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติบรรยาย

ด้วยการแจกแจงความถี ่ค่าร้อยละในการวเิคราะห์ข้อมลู

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง 

ค�านวณค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานวเิคราะห์ 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและปัจจัยสนับสนุนความ

ส�าเร็จในการน�านโยบายกระจายอ�านาจการบริหารงาน 

บุคคลไปสู่การปฏิบัติ และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ใช้ค่า

สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์แบบเพยีร์สนั (Pearson Product 

Moment Correlation Coefficient) และค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์พหุคูณ(Multiple Correlation Coefficient)

ระหว่างกลุ่มตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม ได้แก่ ปัจจัย 

สนบัสนนุความส�าเรจ็ในการน�านโยบายกระจายอ�านาจ

การบริหารงานบุคคลไปสู่การปฏิบัติ 
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ส�าหรับการวิจัยขั้นตอนที่ 2 ก�าหนดและพัฒนา

รปูแบบการน�านโยบายไปสูก่ารปฏิบตั ิโดยสงัเคราะห์ผล 

การศึกษาขั้นตอนที่ 1 เป็นร่างรูปแบบการน�านโยบาย

กระจายอ�านาจการบริหาร งานบุคคลไปสู่การปฏิบัติ

และปรับปรุงพัฒนาให้สมบูรณ์ ผู้วิจัยด�าเนินการตาม

ขั้นตอนย่อยต่อไปนี้

1. ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการน�านโยบายไปสู่

การปฏบิติั โดยศกึษาเอกสาร สือ่เกีย่วกบัรปูแบบการน�า 

นโยบายไปสู่การปฏิบัติในประเทศและต่างประเทศและ

วิเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับกระบวนการน�านโยบายไปสู่

การปฏิบัติ 

2. ก�าหนดและพัฒนารูปแบบการน�านโยบาย

กระจายอ�านาจการบริหารงานบุคคลไปสู่การปฏิบัติ  

ด�าเนินการดังนี้

2.1 จัดท�าฉบับร่างรูปแบบการน�านโยบาย

กระจายอ�านาจการบริหารงานบุคคลไปสู่การปฏิบัติ

ในส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยปรับใช้ข้อมูล 

ผลการวิเคราะห์สภาพการน�านโยบายกระจายอ�านาจ

การบริหารงานบุคคลไปสู่การปฏิบัติ ผลการวิเคราะห์

ปัจจัยสนับสนุนความส�าเร็จในการน�านโยบายกระจาย

อ�านาจการบริหารงานบุคคลไปสู่การปฏิบัติจากผลการ 

ศึกษาขั้นตอนที่ 1 และผลการวิเคราะห์รูปแบบการน�า

นโยบายไปสูก่ารปฏบิตั ิมาสงัเคราะห์ให้เป็นร่างรปูแบบ

การน�านโยบายกระจายอ�านาจการบริหารงานบุคคล 

ไปสู่การปฏิบัติในส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

2.2 ตรวจสอบความเหมาะสมและประเมิน

ความเป็นไปได้ในการน�าไปปฏิบัติของรูปแบบโดย 

ผู ้ทรงคุณวุฒิซึ่งผู ้วิจัยก�าหนดหลักเกณฑ์คัดเลือก 

ผู้ทรงคุณวุฒิและมีวิธีตรวจสอบและประเมินผล ดังนี้

2.2.1 ผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 15 คน เป็น

ผู้บริหารการศึกษาที่ด�ารงต�าแหน่งผู ้อ�านวยการหรือ 

รองผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจ�านวน  

8 คน ผูบ้รหิารโรงเรยีนหรอืนกัวชิาการภายใน ภายนอก

กระทรวงศกึษาธกิารซึง่เป็นผูมี้ความรูค้วามสามารถและ

ประสบการณ์ด้านการบริหารการศึกษาหรือการบริหาร

งานบุคคล จ�านวน 7 คน โดยผู้วิจัยเลือกแบบเจาะจง 

แล้วเสนอรายช่ือและแต่งตั้งทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และ 

วิธีการของมหาวิทยาลัย

2.2.2 วิธีตรวจสอบความเหมาะสมและ

ประเมินความเป็นไปได้ในการน�ารูปแบบไปใช้โดยการ 

ประชุมสัมมนากลุ่ม (focus group) 1 วัน ในวันที่ 30 

สิงหาคม 2553 

2.2.3 จัดท�ารูปแบบการน�านโยบาย

กระจายอ�านาจการบริหารงานบุคคลไปสู่การปฏิบัต ิ

ในส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ผลกำรวิจัย

1. สภาพการน�านโยบายกระจายอ�านาจ 

การบริหารงานบุคคลไปสู่การปฏิบัติในส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษา จากการศึกษาการใช้อ�านาจทางการ

บริหาร วิธีการน�านโยบายไปปฏิบัติและปัญหาใน

กระบวนการน�านโยบายไปสู่การปฏิบัติในส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา พบว่า 

1.1 การใช้อ�านาจทางการบริหาร ส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาใช้อ�านาจทางการบริหารโดยปฏิบัติ

อย่างสม�า่เสมอในระดบัมาก ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูสดุ ได้แก่ 

ผู ้บริหารและกรรมการที่มีอ�านาจสั่งการหรือบริหาร 

งานบุคคลตรงตามระเบียบ กฎเกณฑ์ที่ก�าหนดอย่าง

เคร่งครดั เป็นธรรม ข้อท่ีมค่ีาเฉล่ียต�่าท่ีสุด ได้แก่ ผูบ้รหิาร 

และกรรมการที่มีอ�านาจให้ผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมใน

กระบวนการตัดสินใจและให้โอกาสตรวจสอบการใช้

อ�านาจ 

1.2 วิธีการน�านโยบายกระจายอ�านาจการ

บริหารงานบุคคลไปสู่ปฏิบัติในส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอในระดับมาก ข้อที่

มีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ลดภาระงาน ลดขั้นตอนการบริหารและเพิ่มช่องทาง 

ติดต่อสื่อสารระหว่าง ส่วนราชการกับผู้เกี่ยวข้องและ

สร้างความเข้มแข็งภายในองค์การด้วยวิธีฝึกอบรม 

พัฒนาศักยภาพและความสามารถของผู ้รับผิดชอบ 

น�านโยบายไปปฏิบัติ ข ้อที่มีค ่าเฉลี่ยต�่าสุด ได้แก่  

การก�าหนดภารกิจและมาตรฐานการปฏิบัติงานร่วมกัน

ให้ชัดเจนก่อนมอบหมายงาน
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1.3 ปัญหาในกระบวนการน�านโยบายการ

บริหารงานบุคคลไปสู่การปฏิบัติในส�านักงานเขตพื้นที ่

การศกึษา มปัีญหาอุปสรรคเกดิขึน้ในด้านสมรรถนะของ

องค์การระดับมาก แต่ด้านอ�านาจและความสัมพันธ์

กับองค์การอื่น ด้านการสนับสนุนและความผูกพัน 

ขององค์การหรือบุคคลส�าคัญ ด้านการควบคุมก�ากับ 

ด้านความร่วมมือและต่อต้านการปฏิบัติตามนโยบาย

มีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นในกระบวนการปฏิบัติระดับ 

ปานกลาง 

เมื่อพิจารณารายข้อของปัญหาแต่ละด้าน  

พบว่า ด้านสมรรถนะขององค์การ ข้อที่มีปัญหาเกิดขึ้น 

ในกระบวนการปฏิบัติระดับมากและมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 

คือ ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอัตราก�าลังบุคลากร

ไม่สมดุลกับงานที่รับผิดชอบ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาใช้ประโยชน์จากเครือข่าย 

อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศในการส่งเสริม

การประเมินวิทยฐานะไม่คุ้มค่า 

ด้านอ�านาจและความสัมพันธ์กับองค์การอื่น 

ข้อที่มีปัญหาเกิดขึ้นในกระบวนการปฏิบัติระดับมาก 

และมค่ีาเฉลีย่สูงสดุ คือ การตดิต่อระหว่างส�านักงานเขต

พ้ืนทีก่ารศกึษากบัส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้

พื้นฐานหรือหน่วยงานที่ควบคุมนโยบายมีขั้นตอนมาก 

ล่าช้า ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่ต�า่สดุ คือ การแสวงหาความร่วมมอื 

หรือท�าข้อตกลงเพื่อสนับสนุนการน�านโยบายไปปฏิบัติ

กับหน่วยงานหรือส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นๆ 

อยู่ในระดับต�่า

ด้านการสนบัสนนุและความผกูพนัขององค์การ

หรือบุคคลส�าคัญ ข้อที่มีปัญหาเกิดขึ้นในกระบวนการ

ปฏบิตัริะดบัมากและมีค่าเฉลีย่สงูสดุ คือ กลุม่ผูร้บับรกิาร

ไม่เข้าใจและไม่เห็นประโยชน์ของนโยบายกระจาย

อ�านาจการบริหารงานบุคคล ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ  

ผู้รับผิดชอบหรือกลุ่มที่น�านโยบายไปปฏิบัติไม่มีความ

สัมพันธ์ที่ดีกับฝ่ายบริหาร

ด้านการควบคุมก�ากับ ข้อที่มีปัญหาเกิดขึ้น 

ในกระบวนการปฏิบัติระดับมากและมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 

คอื ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาแปลงนโยบายกระจาย

อ�านาจการบรหิารงานบคุคลออกมาเป็นแนวทางปฏบิตั ิ

ที่สอดคล้องกับเจตจ�านงของนโยบายได้เพียงส่วนน้อย  

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ กิจกรรมส่งเสริมการประเมิน

วิทยฐานะไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย 

ของนโยบายกระจายอ�านาจการบริหารงานบุคคล 

ด้านความร่วมมือและต่อต้านการปฏิบัติตาม

นโยบาย มปัีญหาอปุสรรคเกดิขึ้นในกระบวนการปฏบิตัิ

ระดบัปานกลางและมค่ีาเฉลีย่สงูสดุ คอื ครแูละบคุลากร 

ทางการศึกษาไม่เห็นด้วย กับสาระหรือแนวทางการ

ปฏบิตัติามนโยบายกระจายอ�านาจการบรหิารงานบคุคล 

ของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด 

คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่เห็นด้วยกับสาระ 

หรือแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายกระจายอ�านาจ

การบริหารงานบุคคล ของส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

2. ป ัจจัยสนับสนุนความส�าเร็จในการน�า

นโยบายกระจายอ�านาจการบริหารงานบุคคลไปสู่การ

ปฏบิตัใินส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา พบว่า ปัจจยัด้าน

ความชัดเจนในเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบาย  

ปัจจัยด้านภารกิจและการมอบหมายงาน ปัจจัยด้าน

มาตรการก�ากับ ตรวจสอบ ประเมินผลและกระตุ้น 

เสรมิแรง ปัจจยัด้านสมรรถนะขององค์การทีน่�านโยบาย

ไปปฏิบัติ ป ัจจัยด้านภาวะผู ้น�าของผู ้บริหารและ 

ความร่วมมือของผู้ปฏิบัติ ปัจจัยด้านการสนับสนุนจาก

ส่วนกลางและท้องถิ่น เป็นปัจจัยสนับสนุนให้เกิดความ

ส�าเรจ็ในการน�านโยบายกระจายอ�านาจ การบรหิารงาน

บุคคลไปสู่การปฏิบัติในส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ระดับมาก

ปัจจัยทุกปัจจัยมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ

ความส�าเร็จอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ

ปัจจัยด้านความชัดเจนในเป้าหมายและวัตถุประสงค์

ของนโยบาย ปัจจัยด้านภาวะผู้น�าของผู้บริหารและ 

ความร่วมมือของผู้ปฏิบัติ ปัจจัยด้านการสนับสนุนจาก

ส่วนกลางและท้องถิน่ ปัจจยัด้านสมรรถนะขององค์การ 

ปัจจัยด้านภารกิจและการมอบหมายงาน ปัจจัยด้าน 

มาตรการก�ากับ ตรวจสอบ ประเมินผลและการกระตุ้น

เสริมแรงมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับ

ความส�าเร็จและคุณค่าในการน�านโยบายไปปฏิบัติมิต ิ

ผลผลิตและผลลัพธ์ มิติผลรวมท่ีก่อให้เกิดการพัฒนา 

ที่พึงปรารถนา และมีความสัมพันธ์ทางบวกค่อนข้างต�่า 

กบัมติผิลของความส�าเรจ็ท่ีไม่ก่อให้เกดิปัญหาต่องานอืน่
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ส่วนปัจจัยส�าคัญที่จะท�าให้การน�านโยบาย

กระจายอ�านาจการบริหาร งานบุคคลไปสู่ การปฏิบัติ

ประสบความส�าเร็จ พบว่า ปัจจัยด้านมาตรการก�ากับ 

ตรวจสอบ ประเมนิผลและการกระตุน้เสรมิแรง เป็นปัจจัย 

สนับสนุนความส�าเร็จ สามารถอธิบายหรือพยากรณ์

ความส�าเร็จในการน�านโยบายไปสู่การปฏิบัติได้ดีที่สุด

เป็นอันดับหนึ่ง คือ สามารถอธิบายได้ถึงร้อยละ 37.8 

ส่วนปัจจัยด้านสมรรถนะขององค์การ ปัจจัยด้านความ

ชัดเจนในเป้าหมาย และวตัถปุระสงค์ของนโยบาย ปัจจัย 

ด้านการสนับสนุนจากส่วนกลางและท้องถิ่น เป็นปัจจัย 

สนับสนุนความส�าเร็จสามารถอธิบายหรือพยากรณ์

ความส�าเร็จในการน�านโยบายไปสู ่ การปฏิบัติได ้ 

ใกล้เคียงกัน คือ สามารถอธิบายหรือพยากรณ์ความ

ส�าเร็จได้ร้อยละ 3.3 ,1.8, 1.1 ตามล�าดับ เมื่อพิจารณา

อิทธิพลของตัวแปรอิสระต่อตัวแปรตาม พบว่า ตัวแปร

อสิระมอีทิธพิลทางบวกและสามารถอธิบายตวัแปรตาม

ได้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ทุกตัวแปร

และตัวแปรทั้ง 4 ตัวแปรสามารถอธิบายความส�าเร็จ 

ในการน�านโยบายไปสู่การปฏิบัติได้ถึงร้อยละ 66 

ส�าหรับความส�าเร็จและคุณค ่าในการน�า

นโยบายกระจายอ�านาจการบริหารงานบุคคลไปสู่การ

ปฏิบัติ มิติผลผลิตและผลลัพธ์ มิติผลรวมที่ก่อให้เกิด

การพัฒนาที่พึงปรารถนาและมิติผลของความส�าเร็จ 

ที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่องานอื่น ผลการด�าเนินงาน 

มีความส�าเร็จบรรลุความคาดหวังในระดับมากโดยข้อที่

ประสบความส�าเร็จบรรลุความคาดหวังและมีค่าเฉล่ีย 

สงูสดุของแต่ละมติ ิได้แก่ ครแูละบคุลากรทางการศกึษา

รบัรูข้ัน้ตอน หลกัเกณฑ์ กระบวนการประเมนิวทิยฐานะ

และปฏิบัติตามได้ ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการ 

สื่อสารเป็นระบบเปิดและไม่เป็นทางการมากจนเกินไป 

การประเมินเพื่อให้ข้าราชการครูมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 

ไม่ท�าให้เกิดปัญหาด้านวินัย

รูปแบบการน�านโยบายกระจายอ�านาจการ

บริหารงานบุคคลไปสู ่การปฏิบัติในส�านักงานเขต 

พ้ืนที่การศึกษาท่ีผู ้วิจัยพัฒนาขึ้นและผู ้ทรงคุณวุฒิ 

ตรวจสอบแล้ว เห็นว่ารูปแบบนี้มีความเหมาะสมใช้เป็น

เครื่องมือในการบริหารส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้

ซึง่องค์ประกอบหลกัของรปูแบบการน�านโยบายกระจาย 

อ�านาจการบริหารงานบุคคลไปสู ่การปฏิบัติ ได้แก่  

(1) มาตรการก�ากบั ตรวจสอบ ประเมนิผลและการกระตุน้ 

เสริมแรง (2) สมรรถนะขององค์การ (3) ความชัดเจนใน

เป้าหมายและวตัถปุระสงค์ของนโยบาย (4) การสนบัสนนุ 

จากส่วนกลางและท้องถิ่น แต่ละองค์ประกอบมีสาระ

ส�าคัญดังนี้

องค์ประกอบที่ 1 มาตรการก�ากับ ตรวจสอบ 

ประเมินผลและการกระตุ้นเสริมแรง หมายถึงการก�ากับ 

ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบ 

การน�านโยบายไปปฏิบัติและการช่วยเหลือการสร้าง

ขวัญก�าลังใจ เพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจในการท�างานให  ้

ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นการ

ก�ากับ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้น�านโยบายไป

ปฏิบัติและผลการปฏิบัติงานขององค์การเพ่ือจะให้

เกิดประสิทธิภาพในการบริหารนโยบายและป้องกัน

การบิดเบือนเป้าหมายและการหันเหการใช้ทรัพยากร 

ไปใช้ผดิทางและเป็นระบบสะท้อนปัญหาในกระบวนการ

น�านโยบายไปปฏิบัติ ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหาร

โครงการส่งเสรมิการประเมนิวทิยฐานะจะต้องจดัระบบ

ก�ากับ ตรวจสอบที่เหมาะสม ดังนี้ 

1.1 วางแผนและก�าหนดมาตรการก�ากับ

ตรวจสอบกระบวนการน�านโยบายไปปฏิบัติที่พิจารณา

ปัจจัย กระบวนการและผลลัพธ์โดยก�าหนดปฏิทิน 

ปฏิบัติงานและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 

1.2 เสรมิแรงทางบวกแก่เจ้าหน้าท่ีผูป้ฏบิตังิาน

1.3 ให้ข้อมลูและข้อเทจ็จรงิทีเ่กดิขึน้จากการ 

ปฏิบัติงานและให้ค�าแนะน�า ค�าปรึกษาอย่างใกล้ชิด 

องค์ประกอบที่ 2 สมรรถนะขององค์การ 

องค์การในทีน่ีห้มายถงึส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา โดย

ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารงาน/โครงการส่งเสริม 

การประเมินวิทยฐานะจะต้องจัดการให้มีโครงสร้างท่ี

เหมาะสม ใช้ประโยชน์บคุลากรอย่างเตม็ท่ีรวมท้ังจะต้อง 

วางแผนเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมือเครื่องใช้และ

งบประมาณโดยมีแนวทาง ดังนี้ 

2.1 โครงสร้างส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

โดยปรับโครงสร้างการบริหารในกลุ่มบริหารงานบุคคล 

โดยจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมวิทยฐานะข้าราชการครูและ 
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บุคลากรทางการศกึษา เป็นหน่วยงานทีก่ะทดัรดั คล่องตวั  

มีภารกิจหน้าท่ีชัดเจน มีคณะท�างานหรือบุคลากรท่ีมี 

ความรู้และมีจ�านวนสมดุลกับงานเป็นหน่วยปฏิบัติการ 

ที่ต้องได้รับการสนับสนุนทรัพยากรที่เพียงพอและ 

สนับสนุนความก้าวหน้าของผู ้น�านโยบายไปปฏิบัติ

อย่างเป็นธรรม

2.2 ปรับระบบการตัดสินใจ ระบบข้อมูล

ข่าวสารและการสือ่สารให้สามารถสือ่สารมาตรฐานงาน 

และวัตถุประสงค์ของนโยบายให้ผู้น�านโยบายไปปฏิบัติ

รับรู้และเข้าใจตรงกัน ทั่วถึงทันที มีการปรับฐานข้อมูล

และสื่อสารไปสู่ผู้ตัดสินใจ คณะกรรมการต่างๆ และ

สื่อสารย้อนกลับรวดเร็วโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลย ี

ในการบริหารนโยบายที่เหมาะสม 

2.3 บุคลากร ต้องพิจารณาความเพียงพอ

ของบุคลากรว่า การน�านโยบายไปปฏิบัติตามภารกิจนี้ 

ต้องใช้บุคลากรที่รับผิดชอบจ�านวนเท่าใดและต้อง

สรรหา คัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและ

ความเต็มใจในงานและต้องหาทางน�าบุคลากรไปใช้

ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดโดยมอบหมายงานตามความ

ถนัด ความรู้และความสามารถ มีการปฐมนิเทศให้เห็น 

ภาพรวมของนโยบายและรับทราบการแบ่งหน้าที่และ

ความเชื่อมโยงกับระบบย่อยอื่นๆ โดยผู้บริหารต้อง

พัฒนา ความรู้ ทักษะทั้งผู้น�านโยบายไปปฏิบัติและ

ผู้รับประโยชน์จากนโยบายควบคู่ไปกับการสนับสนุน 

ในด้านสิทธิประโยชน์และแรงจูงใจในการพัฒนางาน 

ซึ่งเป็นปัจจัยระดับบุคคลด้วย

2.4 งบประมาณ ต้องด�าเนินการบริหาร 

งบประมาณเพื่อน�านโยบายไปปฏิบัติโดยยึดแนวทาง 

คือ ความพอเพียง เหมาะกับเวลา ความสามารถในการ 

ใช้จ่ายงบประมาณและไม่รั่วไหล น�าไปใช้ได้อย่าง 

ต่อเนื่อง ใช้งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน

2.5 เครื่องมือเครื่องใช้ ต้องเตรียมเครื่องมือ 

เครือ่งใช้ให้เพยีงพอกบัการใช้งานและได้รบัการสนบัสนนุ 

ทันเวลา โดยเฉพาะเครื่องมือเทคโนโลยีควรมีบุคลากร

ที่มีความช�านาญที่จะใช้งานด้วย

องค์ประกอบที ่3 ความชดัเจนในเป้าหมายและ

วัตถุประสงค์ของนโยบาย หมายถึง ระดับความชัดเจน 

ในข้อความเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบาย 

ศักยภาพของการสื่อสาร ผู ้บริหารการศึกษาและ 

ผู้บริหารงาน/โครงการส่งเสริมการประเมิน วิทยฐานะ 

จะต้องท�าความกระจ่างในเป้าหมายและวัตถุประสงค์

ของนโยบายในกลุ่มเป้าหมาย และด�าเนินการดังนี้ 

3.1 จัดท�าคู่มือปฏิบัติงานท่ีระบุข้อความ

นโยบาย เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบาย  

ขั้นตอนและกิจกรรมด�าเนินงานและกฎ ระเบียบ  

หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน แจกจ่ายให้กลุ่มเป้าหมาย 

3.2 ถ่ายทอดเป้าหมายและวัตถุประสงค์

จากบนลงล่างเป็นระยะในช่วงก่อนลงมือปฏิบัติงาน  

ระหว่างปฏิบัติงานและระยะวัด ประเมินและสรุปผล

การด�าเนินงาน

3.3 ประชาสัมพันธ์ผ่านกลไกส่ือมวลชน  

สื่อสิ่งพิมพ์ เครือข่ายอินเตอร์เน็ตและสนทนาสื่อสาร

โดยตรงกับกลุ่มเป้าหมาย 

3.4 ประชุมอบรมท�าความเข้าใจทั้งในรูป 

กลุ่มใหญ่ทั้งเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มเล็กๆรายกลุ่ม 

เครอืข่ายสถานศกึษา รายท้องทีอ่�าเภอหรอืรายโรงเรยีน

ตามความเหมาะสม

องค์ประกอบท่ี 4 การสนับสนุนจากส่วนกลาง 

และท้องถิ่น หมายถึง การสนับสนุน ช่วยเหลือจาก

กระทรวงศกึษาธกิาร ส�านกังานคณะกรรมการข้าราชการ

ครูและบุคลากรทาง การศึกษาส�านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) สถานศึกษา องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ความช่วยเหลือทางวิชาการ

และเทคโนโลยี การสนับสนุนทางด ้านการเมือง 

จาก ผู้มีอ�านาจกลุ่มพลังและองค์การท่ีใช้อ�านาจหรือใช้

ทรัพยากร การให้ความร่วมมือของผู้บริหารสถานศึกษา

องค์ประกอบหลักของรูปแบบการน�านโยบาย

กระจายอ�านาจการบริหารงานบุคคลไปสู่การปฏิบัต ิ

ในส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีองค์ประกอบย่อย

โดยสรุปดังภาพ 2
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ควำมชัดเจนในเป้ำหมำย
และวัตถุประสงค์

มำตรกำรก�ำกับ ตรวจสอบ ประเมิน
ผลและกำรกระตุ้นเสริมแรง

กำรสนับสนุนจำกส่วนกลำง
และท้องถิ่น

สมรรถนะขององค์กำร

คู่มือปฏิบัติงานตามนโยบาย

เครื่องมือเครื่องใช้ประชุมอบรมท�าความเข้าใจ

การเสริมแรงทางบวก การให้ความร่วมมือของสถานศึกษา

งบประมาณ

ถ่ายทอดเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของนโยบาย

ข้อมูลการปฏิบัติงานและ
ค�าแนะน�า

ความช่วยเหลือด้านทรัพยากร
นโยบาย

โครงสร้างการบริหาร
งานส่งเสริมวิทยฐานะ

ประชาสัมพันธ์ผ่านกลไก
สื่อมวลชน

แผน มาตรการก�ากับ ติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผล

ความช่วยเหลือทางวิชาการและ
เทคโนโลยี

ระบบการตัดสินใจ
ข้อมูลข่าวสาร

จ�านวนคุณภาพ 
การใช้ประโยชน์บุคลากร

ควำมส�ำเร็จและ

คุณค่ำ

ในกำรน�ำนโยบำย

ไปปฏิบัติ

ภำพ 2 องค์ประกอบของรูปแบบการน�านโยบายกระจายอ�านาจการบริหารงานบุคคลไปสู่การปฏิบัติในส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา

กำรอภิปรำยผล

ผลการวิจัยพบว่า 

1. ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาน�านโยบาย

กระจายอ�านาจการบริหารงานบุคคลไปสู่การปฏิบัติ

โดยใช้อ�านาจทางการบริหารและด�าเนินงานตามวิธี

การน�านโยบายกระจายอ�านาจการบรหิารงานบคุคลไปสู่ 

การปฏิบัติในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้เพราะการส่งเสริม 

การประเมินวิทยฐานะก่อให้เกิดผลได้และผลเสียต่อครู 

ผู้รับประโยชน์โดยตรงและมีผลกระทบต่อคุณภาพของ

นักเรียนและการบริหารงบประมาณแผ่นดิน ดังนั้น 

ผู้บริหารจึงต้องใช้อ�านาจพิจารณาตัดสินใจ สั่งการโดย 

ยึดกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่ผู้มีอ�านาจก�าหนดอย่าง 

เคร่งครัด เป็นธรรม ใช้อ�านาจออกค�าส่ังควบคุมการ

ท�างานของผู้น�านโยบายไปปฏิบัติและวินิจฉัยตัดสินใจ

ต่างๆ อยูใ่นขอบเขตของกฎหมาย กฎเกณฑ์ จงึเป็นเหต ุ

ให้ผู้บริหารต้องเลือกใช้อ�านาจตามกฎหมายเป็นหลัก

และอาจเป็นเพราะว่าภารกิจส่งเสริมการประเมิน

วทิยฐานะต้องใช้ความรอบรู ้มคีวามช�านาญการในเรือ่ง 

ที่เกี่ยวข้องจึงจะสามารถให้ค�าแนะน�าและสร้างความ

ศรัทธา ความมั่นใจเป็นที่ยอมรับจากผู้ปฏิบัติและผู้รับ

ประโยชน์จากนโยบายได้ ในขณะเดียวกันผู ้บริหาร 

ต้องให้รางวัลส�าหรับพฤติกรรมที่พึงปรารถนาแก่ 

ผู้ปฏิบัติด้วย เช่น การเลื่อนขั้น การให้ความไว้วางใจ 

ให้ความรักความเอ็นดู ให้การยอมรับ ให้การยกย่อง

ชมเชยหรือการให้เกียรติอย่างเหมาะสม
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2. กระบวนการน�านโยบายกระจายอ�านาจการ

บริหารงานบุคคลไปสู่การปฏิบัติในส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามีปัญหาอุปสรรคด้านสมรรถนะขององค์การ 

ในระดับมาก ส่วนด้านอ่ืนมีปัญหา อุปสรรคในระดับ

ปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่าส�านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประสบปัญหาความขาดแคลนในด้าน 

ปัจจัยทีจ่�าเป็นส�าหรบัการขบัเคลือ่นนโยบายโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งอัตราก�าลังบุคลากร งบประมาณซึ่งนอกจาก 

จะมีจ�านวนจ�ากัดแล้วในด้านงบประมาณยังต้องมี

กฎ ระเบียบ มีเง่ือนไขเวลาในการใช้จ่ายท�าให้การใช้

ประโยชน์ขาดความยืดหยุ่น ส่วนใหญ่การใช้จ่ายเงิน 

กระจุกตัวอยู่ในช่วงใกล้สิ้นปี งบประมาณท�าให้เร่งรีบ

หรอืใช้จ่ายงบประมาณโดยมิได้มุ่งเน้นผลงาน ส่วนปัจจัย 

ด้านอัตราก�าลัง บุคลากรนอกจากจะเป็นปัญหาในเชิง 

ปริมาณของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาแล้ว จากการ 

เก็บข้อมูลภาคสนามยังพบว่าผู ้ปฏิบัติยังต้องได้รับ 

การพฒันาความรูค้วามสามารถและความช�านาญในการ 

ปฏบัิติงานด้วยเพราะการส่งเสรมิการประเมินวทิยฐานะ

ต้องให้ค�าแนะน�า ช่วยเหลือ แก้ป ัญหาทั้งในเชิง

วิชาการ ปัญหาเกี่ยวกับกฎหมาย หลักเกณฑ์และต้องม ี

ปฏสิมัพนัธ์กบับคุคลทีมี่ความรู้ความสามารถหลายระดบั 

หลายกลุ่ม ดังนั้นผู้ปฏิบัติจึงต้องมีความชัดเจน แม่นย�า

ในองค์ความรู้ที่จ�าเป็น มีทักษะและประสบการณ์ จึงจะ 

สามารถสร้างความเชื่อมั่นและปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ การก�าหนดภารกิจ หน้าที่ตามโครงสร้าง

การบริหารของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามักจะเป็น 

การแบ่งงานย่อยให้เจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งรับผิดชอบ

เป็นการเฉพาะเรื่อง การปฏิบัติงานเพื่อน�านโยบายการ

บริหารงานบุคคลไปสู่การปฏิบัติจึงมีลักษณะต่างคน

ต่างรับผิดชอบ ขาดพลังความร่วมมือจากส่วนราชการ 

หรือกลุ่มงานอื่นๆ ภายในส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ขาดระบบการท�างานเป็นทีม การสื่อสารเป้าหมายของ

นโยบายและข้อมูลข่าวสาร ไม่รวดเร็ว ทั่วถึง ขาดสภาพ 

ความคล่องตัวในการประสานงานท�าให้สมรรถนะโดย

ภาพรวมขององค์การอ่อนด้อยในขณะที่ผู้รับประโยชน์

มีจ�านวนมากและมีความต้องการความก้าวหน้า 

เฉพาะตนสูง ซึ่งในด้านการก�าหนดภารกิจและการ 

มอบหมายงานเป็นปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการน�านโยบาย

ไปสู ่การปฏิบัติที่สามารถอธิบายความส�าเร็จได้มาก  

ดังข้อค้นพบของ กล้า ทองขาว (2548, หน้า 77) สรุปว่า 

ตัวแปรด้านความชัดเจนในเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 

ของนโยบายเป็นตวัแปรทีส่่งผลทัง้ทางตรงและทางอ้อม

ต่อผลของการน�านโยบายไปปฏบิตัคิล้ายกบัตวัแปรด้าน

การก�าหนดภารกจิและการมอบหมายงานซึง่สอดรบักบั 

ข้อสรุปของ สุรสิทธิ์ วชิรขจร (2549, หน้า 85) ซึ่งพบว่า 

ระดับความส�าเร็จของการด�าเนินนโยบายหรือโครงการ

ไปสูก่ารปฏบิตัขิึน้อยูก่บัปัจจยั 5 ประการคอื ความชดัเจน 

ในวตัถปุระสงค์ของนโยบาย การก�าหนดภารกจิและการ

มอบหมายงาน การก�าหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน  

การสร้างระบบประเมินผลที่เหมาะสมและการสร้าง

มาตรฐานการจูงใจที่เหมาะสม 

3. กรณีปัญหาด้านอื่นมีปัญหา อุปสรรคใน

ระดับปานกลาง คือ ปัญหาด้านอ�านาจและความ

สัมพันธ์กับองค์การอื่นที่เกี่ยวข้อง ด้านการสนับสนุน

และความผูกพันขององค์การหรือบุคคลส�าคัญ ด้าน

การควบคุมก�ากับ ด้านความร่วมมือและการต่อต้าน 

การปฏิบัติตามนโยบายท่ีเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะ 

ประการที่ 1 มีปัจจัยทางเศรษฐกิจหรือสิทธิประโยชน์

จากนโยบายและความก้าวหน้าของผู้ประกอบวิชาชีพ 

จูงใจให้ผู้เกี่ยวข้องต้องให้การสนับสนุน ต้องสร้างระบบ

การควบคุมก�ากับและให้ความร่วมมือ ประการที่ 2  

มีระบบก�ากับและถ ่วงดุลโดยคณะอนุกรรมการ

ข ้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ�า

เขตพื้นที่การศึกษาให้ความร่วมมือก�ากับตรวจสอบ  

ในกระบวนการส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะ 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

อิสระทุกตัวกับตัวแปรตาม พบว่า มีความสัมพันธ ์

ทางบวกอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ตัวแปร

อิสระ ได้แก่ ความชัดเจนในเป้าหมายและวัตถุประสงค์

ของนโยบาย ภารกิจและการมอบหมายงาน มาตรการ

ก�ากับ ตรวจสอบ ประเมินผลและการกระตุ้นเสริมแรง 

สมรรถนะขององค์การ ภาวะผู ้น�าของผู ้บริหารและ 

ความร่วมมอืของผูป้ฏบิตัแิละการสนบัสนนุจากส่วนกลาง 

และท้องถิน่ ท่ีเป็นเช่นนีอ้าจเกดิจากสาเหตวุ่าปัจจัยทีเ่ป็น 

ตวัแปรอสิระมอีทิธโิดยตรงและโดยอ้อมต่อความส�าเรจ็ 

ในการน�านโยบายกระจายอ�านาจการบริหารงานบุคคล 

ไปสู ่การปฏิบัติและปัจจัยแต่ละตัวมีความเชื่อมโยง 
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สนับสนุนซึ่ งกันและกันท�าให ้ส�านักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษามีความพร้อมหลายด้านส่งผลให้มีศักยภาพ

ในการด�าเนินงานตามภารกิจให้บรรลุความส�าเร็จ 

สอดคล้องกับ วรเดช จันทรศร (2551, หน้า 408-416) 

สรุปว่าปัจจัยที่เป็นตัวแปรที่ส่งผลต่อความส�าเร็จในการ 

น�านโยบายไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 12 ปัจจัย

ได้แก่ (1) ปัจจัยด้านนโยบาย (2) ปัจจัยด้านการก�าหนด

ภารกิจและการมอบหมายงาน (3) ปัจจัยด้านทรัพยากร  

(4) ปัจจัยด้านองค์การที่น�านโยบายไปปฏิบัติ (5) ปัจจัย

ด้านผู ้บริหารและผู้ก�าหนดนโยบาย (6) ปัจจัยด้าน 

ผูป้ฏบัิติงาน (7) ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อม (8) ปัจจยัด้าน 

กลุ่มเป้าหมาย (9) ปัจจัยด้านการประสานงานและ 

ความร่วมมอื (10) ปัจจยัด้านการวางแผนและการควบคมุ  

(11) ปัจจยัด้านการประชาสมัพนัธ์ (12) ปัจจยัด้านมาตรการ 

ในการตรวจตราและ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับข้อ 

ค้นพบของ กล้า ทองขาว (2548, หน้า ข) ที่พบว่า

ตวัแปรอสิระคอื เป้าหมายและวตัถปุระสงค์ของนโยบาย  

การก�าหนดภารกิจและการมอบหมายงาน ลักษณะของ

หน่วยงานที่น�านโยบายไปปฏิบัติ การสนับสนุนจาก 

ส่วนกลางและท้องถิ่น มาตรการควบคุม ประเมินผล

และการกระตุ้นส่งเสริม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ

ความส�าเร็จของการน�านโยบายไปปฏิบัติอย่างมีนัย 

ส�าคัญทางสถิติเหนือระดับ .01 

4. ผลการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ ในการ

วิเคราะห์ตัวแปรอิสระที่สนับสนุนความส�าเร็จ ซึ่งเป็น

ตัวแปรตาม ที่พบว่า ตัวแปรมาตรการก�ากับ ตรวจสอบ  

ประเมินผลและการกระตุ้นเสริมแรง สมรรถนะของ

องค์การ ความชัดเจนในเป้าหมายและวัตถุประสงค์

ของนโยบาย การสนับสนุนจากส่วนกลางและท้องถิ่น  

เป็นตัวแปรอิสระที่สนับสนุนความส�าเร็จในการน�า

นโยบายกระจายอ�านาจการบริหารงานบุคคลไปสู่ 

การปฏิบัติในส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยตัวแปร

มาตรการก�ากับตรวจสอบ ประเมินผลและการกระตุ้น 

เสริมแรงจะมีอ�านาจพยากรณ์และการอธิบายความ

ส�าเร็จในการน�านโยบายกระจายอ�านาจการบริหารงาน

บุคคลไปสู่การปฏิบัติในส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มากที่เป็นเช่นน้ีเพราะมาตรการก�ากับ ตรวจสอบ 

ประเมินผล เป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้น�า 

นโยบายไปปฏิบัติและผลการปฏิบัติงานขององค์การ 

ซึ่งเป้าหมายเพื่อจะให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหาร

นโยบายและป้องกันการบิดเบือนเป ้าหมายและ 

การหันเหการใช้ทรพัยากรไปใช้ผดิทาง หากการประเมนิ

ผลด�าเนินการได้อย่างเป็นระบบจะสามารถสะท้อน

ปัญหาในกระบวนการน�านโยบายไปปฏบิตัไิด้ทกุขัน้ตอน  

ข้อค้นพบนี้สอดคล้องกับข้อค้นพบของ กล้า ทองขาว 

ทีพ่บว่า ตวัแปรเป้าหมายและวตัถปุระสงค์ของนโยบาย 

การสนับสนุนจากส่วนกลางและท้องถิ่น มาตรการ 

ควบคุม ประเมินผลและการกระตุ้นส่งเสริมมีอิทธิพล

ต่อตวัแปรตามสงูสดุและรองลงมาตามล�าดบัซึง่จากการ

เก็บข้อมูลภาคสนามโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกสะท้อน 

ให้เหน็ว่า ความส�าเรจ็ในการน�านโยบายกระจายอ�านาจ

ไปสู่การปฏิบัติในส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบรรลุ 

ความส�าเร็จในระดับมาก

5. ผลการสังเคราะห์รูปแบบการน�านโยบาย

กระจายอ�านาจการบริหารงานบุคคลไปสู่การปฏิบัต ิ

ในส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา พบว่า องค์ประกอบหลัก 

ของรูปแบบการน�านโยบายกระจายอ�านาจการบริหาร

งานบุคคลไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย (1) มาตรการ

ก�ากับ ตรวจสอบ ประเมินผลและการกระตุ้นเสริมแรง  

(2) สมรรถนะขององค์การ (3) ความชัดเจนในเป้าหมาย

และวัตถุประสงค์ของนโยบาย (4) การสนับสนุนจาก 

ส่วนกลางและท้องถิ่น ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว ่า 

ประกอบด้วยปัจจัยดงักล่าวมคีวามสัมพนัธ์เกีย่วเนือ่งกนั 

โดยมาตรการก�ากบั ตรวจสอบ ประเมนิผลและการกระตุน้ 

เสรมิแรงและความชดัเจนในเป้าหมายและวตัถปุระสงค์

ของนโยบายจะเป็นปัจจยัมผีลต่อการสร้างความเข้มแขง็ 

ในด้านสมรรถนะของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เพ่ิมมากขึ้น เมื่อได้รับการสนับสนุนจากส่วนกลางและ

สถานศึกษาอีกด้านหนึ่งแล้วยิ่งจะท�าให้ประสิทธิภาพ 

ในการน�านโยบายกระจายอ�านาจการบริหารงานบุคคล

ไปสู่การปฏิบัติได้ดีมากขึ้น ข้อค้นพบนี้สอดคล้องกับ

รูปแบบการน�านโยบายสาธารณะไปสู่การปฏิบัติของ 

กล้า ทองขาว (2548, หน้า 77) พบว่า ตัวแปรด้าน

ความชัดเจนในเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบาย 

เป็นตัวแปรท่ีส่งผลทางตรงและทางอ้อมต่อผลการน�า 

นโยบายไปปฏิบัติ 
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ข้อเสนอแนะ

1. ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรใช้แผนและ

มาตรการก�ากับ ตรวจสอบและประเมินผลในภารกิจ

ด้านการส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะของข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มากขึ้นเพื่อใช้เป็น 

เครือ่งมอืในการเพิม่ประสทิธิภาพในกระบวนการบรหิาร

เพื่อความส�าเร็จในการน�านโยบายกระจายอ�านาจ 

การบริหารงานบุคคลไปสู่การปฏิบัติ โดยการก�ากับ 

ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู ้น�า

นโยบายไปปฏิบัติและผลการปฏิบัติงานขององค์การ

และประเมินความคงอยู ่หรือศักยภาพของผู ้ท่ีได้รับ

แต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะเป็นระยะอย่างเป็น

ระบบที่ต่อเนื่อง การด�าเนินการเช่นนี้จะท�าให้ทราบ

ความก้าวหน้าและสะท้อนปัญหาในกระบวนการน�า

นโยบายไปปฏิบัติได้ซึ่งส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สามารถน�าผลจากการประเมินไปแก้ไขและปรับปรุง 

วิธีการปฏิบัติเพื่อให้นโยบายเกิดความส�าเร็จและคุณค่า

ตามเป้าหมายซึ่งจะเป็นปัจจัยเสริมสร้างสมรรถนะของ

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาด้วย

2. ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรปรับ

โครงสร้างการบริหารให้มีหน่วยงานที่เป็นศูนย์ส่งเสริม

การน�านโยบายไปปฏิบตัเิพือ่ให้มคีวามสะดวก คล่องตวั  

มีสมรรถนะในการน�านโยบายไป สู่การปฏิบัติ โดยศูนย์

ควรได้รับมอบอ�านาจหน้าที่ให้รับผิดชอบในภารกิจ 

การก�ากับ ตรวจสอบประเมินผลและสร้างขวัญก�าลังใจ

แก่ผู้ปฏิบัติงาน เสริมสร้างสมรรถนะขององค์การและ

ประสานการสนับสนุนจากส่วนกลางและสถานศึกษา 

3. ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรเสริมสร้าง 

สมรรถนะขององค ์การโดยปรับปรุงระบบข ้อมูล

สารสนเทศให้เป็นปัจจบุนัสามารถเข้าถงึได้อย่างรวดเรว็ 

แม่นย�าและพิจารณาความเพียงพอของงบประมาณ

และบุคลากรส�าหรับการบริหารนโยบาย ทั้งในแง่ของ

ความพอเพยีงและคุณภาพ ควรใช้ปัจจยัมาตรการก�ากบั 

ตรวจสอบ ประเมินผลและความชัดเจนในเป้าหมาย

และวัตถุประสงค์ของนโยบายเป็นพลังอ�านาจในการ 

เสรมิสร้างสมรรถนะในการน�านโยบายไปสูก่ารปฏบัิตด้ิวย

ข้อเสนอแนะส�ำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรศกึษาปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการน�านโยบาย

กระจายอ�านาจการบริหารงานบุคคลไปสู่การปฏิบัติ  

เช่น กลยุทธ์ด้านการจัดการของส�านักงานเขตพื้นที ่

การศึกษา กระบวนการของการน�านโยบายกระจาย

อ�านาจการบริหารงานบุคคลไปสู่การปฏิบัติ การม ี

ส่วนร่วมของผูร้บัประโยชน์จากนโยบายหรอืปัจจยัระดบั

บุคคล เช่น ความร่วมมือและการตอบสนองต่อการน�า

นโยบายไปปฏบิตั ิความมุง่มัน่ตัง้ใจในการพฒันาตนเอง 

แรงจงูใจในการพฒันาประสทิธภิาพในการจดัท�าผลงาน 

สิทธิประโยชน์ท่ีพึงได้จากการปฏิบัติงานตามนโยบาย 

เพื่อแสวงหาปัจจัยระดับบุคคลที่มีอิทธิพลสามารถ

อธิบายหรือพยากรณ์ความส�าเร็จในการน�านโยบาย 

กระจายอ�านาจ การบริหารงานบุคคลไปสู่การปฏิบัติ 

ซึ่งจะเป็นองค์ความรู้ส�าหรับการพัฒนาบุคลากรให้มี

ศกัยภาพทีเ่อือ้ต่อการผลกัดนัการน�านโยบายไปสูค่วาม

ส�าเร็จในการปฏิบัติ

2. ควรศกึษาบทบาทอ�านาจหน้าท่ีคณะกรรมการ 

เขตพืน้ท่ีการศกึษาท่ีมต่ีอการน�านโยบายกระจายอ�านาจ

การบริหารงานบุคคลไปสู่การปฏิบัติเพราะมาตรา  

39 พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และนัยมาตรา 44 พ.ร.บ.ระเบียบ

บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ให ้

กระทรวงศึกษาธิการกระจายอ�านาจการบริหารและ

การจัดการศึกษา ด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหาร

งานบุคคลและด้านการบริหารท่ัวไปให้คณะกรรมการ 

เขตพื้นที่และส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง  

แต่ปัจจุบนัคณะกรรมการ เขตพืน้ท่ีการศกึษาไม่มอี�านาจ 

หน้าที่ในการบริหารงานบุคคลซึ่งการวิจัยครั้งนี้พบว่า

เป็นปัญหาในกระบวนการน�านโยบายกระจายอ�านาจ

การบริหารงานบุคคลไปสู่การปฏิบัติระดับมาก
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บทคัดย่อ

บทความนีมี้วตัถปุระสงค์เพือ่ศึกษาสภาพ การพฒันา การน�าเสนอรปูแบบ และการตรวจสอบความเหมาะสม  

ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์และความสอดคล้องของรูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมท่ีใช้

โรงเรยีนเป็นฐานในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานสงักดักรงุเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างประกอบด้วย ผูอ้�านวยการสถานศกึษา  

ครู กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองและกรรมการสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร 205 แห่ง จ�านวน 820 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่มและการประชุมผู้เชี่ยวชาญ 

ผลการวิจัยพบว่า รปูแบบการบรหิารงานวชิาการแบบมส่ีวนร่วมทีใ่ช้โรงเรยีนเป็นฐานในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานสงักดั

กรุงเทพมหานคร มี 5 องค์ประกอบคือ การรวมคนรวมพลัง การร่วมคิดร่วมวางแผน การร่วมท�าร่วมปฏิบัติการ  

การร่วมสรุปเป็นบทเรียน และการร่วมรับผลจากการกระท�าร่วมยกย่องเชิดชูผู้มีผลงาน จากการทดลองใช้รูปแบบ

กับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดกรุงเทพมหานครจ�านวน 6 แห่ง พบว่า มีประสิทธิภาพสูง (ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 

1.00) มีความเหมาะสมเป็นไปได้ และเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับดีมาก

ค�ำส�ำคัญ: การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม, สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดกรุงเทพมหานคร 

Abstract

The main objective of this research was to develop an academic management model by 

stakeholder participation through school – based management in basic education schoosl under the 

Bangkok Metropolitan Administration. The sample size of 820 consisted of administrators, teachers, 

parent and school committee members in 205 basic education schools under the Bangkok Metropolitan 

แววศิริ วิวัจนสิรินทร์1

การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม
ที่ใช้โรงเรียนเป็นฐานในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

สังกัดกรุงเทพมหานคร

The Development of a School-Based, Participative 
Management Model on Academic Affairs in Basic Education Schools 

Under The Bangkok Metropolitan Administration

1นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษาและผู้น�าการเปลี่ยนแปลง)
*เป็นส่วนหน่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
 ปีการศึกษา 2554
 อาจารย์ที่ปรึกษา: ดร. พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง
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ควำมน�ำ

การบริหารสถานศึกษาในป ั จจุบันต ้อง 

ปรับเปลี่ยนวิธีการ แนวทางการบริหารจัดการให้ความ

ส�าคัญกับการพัฒนาสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป ท�าให้ ผูบ้รหิารสถานศกึษา 

ครูและบุคคลากรทางการศึกษาจึงมีความจ�าเป็นต้อง

มีความรู้ ความเข้าใจใฝ่รู้และพัฒนาสถานศึกษาอย่าง 

เป็นระบบ โดยจัดการศึกษามุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็น

มนุษย์ที่สมบูรณ์และต้องมุ ่งเน้นความเป็นเลิศทาง 

การศึกษา เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข 

และมีศักยภาพ จึงเกิดผลดีบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่

สถานศึกษาก�าหนดไว้ (ธีระ รุญเจริญ, 2550, หน้า 98) 

ดังนั้น สถานศึกษาควรให้ความส�าคัญด้านคุณภาพของ 

ผู้เรียน โดยการจัดการศึกษา ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาต้องอบรมสั่งสอนผู ้เรียนให้มีความรู ้ และมี

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของการจัด 

การศึกษาของชาติ

กรุงเทพมหานครได้จัดการศึกษาโดยมุ ่งมั่น 

ในการพัฒนาด ้านคุณภาพของสถานศึกษาตาม 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 6 โดยก�าหนด

มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อที่จะ 

พฒันาคณุภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา

ให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น มีความตระหนักในด้านคุณภาพ

ของสถานศึกษาและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน จึงจัดให้ม ี

สถานศึกษาในรูปแบบต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย เช่น 

สถานศึกษาคุณภาพ สถานศึกษาเครือข่าย สถานศึกษา 

สหกิจ สถานศึกษาร่วม และสถานศึกษาต้นแบบต่างๆ 

Administration. The instruments used for data collection were questionnaire, focus group discussion, and  

ad-hoc education expert meeting. The study revealed as follows: The effective academic management 

model consisted of 5 stages namely meeting, planning, implementation, evaluation, and results; with the 

testing of the model in 6 basic schools, it was found out that propriety, feasibility, utility and congruity 

have high levels of efficiency (efficiency = 1.00) in terms of academic management participation. 

Keywords: academic management model, basic education

แต่ความหลากหลายในด้านคุณภาพของสถานศึกษา 

ซึ่งมีความแตกต่างกัน และเป็นไปตามบริบทของ

สถานศึกษานั้นๆ แต่การพัฒนาสถานศึกษาสังกัด

กรุงเทพมหานครจะมุ่งเน้นพัฒนาความเป็นเลิศของ

สถานศึกษาให้มีมาตรฐานเดียวกัน และเป็นที่ยอมรับ 

ของผู้ปกครอง ชุมชนและสังคม และให้เป็นไปตาม

มาตรฐานการศึกษา โดยการประเมินคุณภาพภายใน

สถานศึกษา (SMART SCHOOL) และรับการประเมิน 

คุณภาพภายนอกจากส�านักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เท่านั้น ซึ่งทิศทาง

การพัฒนาสถานศึกษามีความหลากหลาย ขาดความ

เป็นเอกภาพ ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนยังไม่เป็นไปตาม

เป้าหมายที่ก�าหนดไว้ 

ผลจากการประเมินคุณภาพการศึกษาของ 

สถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยส�านักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาจ�านวนหนึ่ง ขาดความรู้ 

ความเข้าใจในการบริหารจัดการการพัฒนาระบบของ 

สถานศึกษาและ การน�าระบบสารสนเทศไปใช้ในการ 

จัดการการเรียนการสอน ขาดการสร้างแรงจูงใจแก่ครู 

ในการปฏิบัติงาน ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการพัฒนา 

รูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมที่ใช้

โรงเรียนเป็นฐานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด

กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัด 

กรุงเทพมหานคร ให้มีระบบท่ีดีและมีประสิทธิภาพ  

อันจะส่งผลถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ยั่งยืน 

และพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ได้ตาม

เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของชาติต่อไป 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 93

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพือ่ศกึษาสภาพการบรหิารงานวชิาการแบบ

มส่ีวนร่วมทีใ่ช้โรงเรยีนเป็นฐานในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

สังกัดกรุงเทพมหานคร

2. เพื่อพัฒนาและน�าเสนอรูปแบบการบริหาร

งานวิชาการแบบมีส่วนร่วมที่ใช้โรงเรียนเป็นฐานใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดกรุงเทพมหานคร

3. เพือ่ตรวจสอบความเหมาะสม ความเป็นไปได้  

ความเป็นประโยชน์และความสอดคล้องของรปูแบบการ

บริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดกรุงเทพมหานคร

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ผูว้จิยัได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกีย่วกบัการบรหิาร 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานแบบมีส่วนร่วมของ Anthony 

and Hodge (1988); Cohen and Hodge (1988); 

Cohen and Uphoff (1990); Douglah (1990); Hoy 

and Miskel (1991); White; เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง (2540); 

นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ (2540); อคิน รพีพัฒน์ (2540); 

วันชัย วัฒนศัพท์ (2546) และ พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง 

(2548). เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการแบบ 

มส่ีวนร่วมทีใ่ช้โรงเรยีนเป็นฐานในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

สงักดักรงุเทพมหานคร ซึง่เน้นการบรหิารแบบมส่ีวนร่วม 

ในรูปคณะกรรมการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน  

(stakeholders) ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน 

กรรมการสถานศึกษาและกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 

ด้วยกระบวนการเรยีนรูร่้วมกนั 5 ขัน้คอื (1) ขัน้การรวมคน 

รวมพลงั (meeting) (2) ขัน้การร่วมคดิร่วมวางแผน (planning)  

(3) ขั้นการร่วมท�าร่วมปฏิบัติการ (implementation)  

(4) ขัน้การร่วมสรปุเป็นบทเรยีน (evaluation) (5) ขัน้การร่วม 

รับผลจากการกระท�า (result) 

นอกจากนี้ ได้ศึกษาเกี่ยวกับ ขอบข่ายและ

ภารกิจงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ�านาจการบริหารและ

การจัดการศึกษาด้านวิชาการให้เป็นไปตามท่ีก�าหนด 

ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ของส�านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2549) เพื่อเป็น 

แนวทางการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมท่ีใช้ 

โรงเรยีนเป็นฐานในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานสงักดักรงุเทพ 

มหานคร 8 ประการคอื (1) สถานศกึษามแีผนงานวชิาการ  

(2) สถานศึกษามีหลักสูตรสอดคล้องความต้องการของ

ชมุชน (3) สถานศกึษามกีระบวนการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้น 

ผู้เรียนเป็นส�าคัญ (4) สถานศึกษามีสื่อการเรียนรู้เพื่อ

การจัดกระบวนการเรียนรู้ (5) สถานศึกษามีการวัดและ

ประเมนิผลการเรยีนรู ้(6) สถานศกึษามกีารพฒันาแหล่ง 

เรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ (7) สถานศึกษา

มีการประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นระบบ และ (8) 

สถานศึกษามีการส่งเสริมคุณภาพงานวิชาการ 

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ผลการบริหารงานวิชาการ
แบบมีส่วนร่วมที่ใช้โรงเรียน 
เป ็นฐานในสถานศึกษาขั้น 
พื้นฐานสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ดังนี้
1. มีแผนงานวิชาการ
2. มีหลักสูตรสถานศึกษา

สอดคล้องความต้องการ
ของชุมชน

3. มีกระบวนการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ

4. มีส่ือการเรียนรู้เพื่อการ
จัดกระบวนการเรียนรู้

5. มีการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้

6. มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
เพื่อสนับสนุนการจัดการ
เรียนรู้

7. มีการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่เป็นระบบ

8. มีการส่งเสริมคุณภาพ
งานวิชาการ

ตัวแปรต้น

องค ์ประกอบของ
รูปแบบการบริหารงาน
วิชาการแบบมีส่วนร่วม 
ทีใ่ช้โรงเรยีนเป็นฐานใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดกรุงเทพมหานคร
ด้วยกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกัน คือ
1. รวมคนรวมพลัง

เพื่อสร้างเป้าหมาย
2. ร่วมคิดร่วมวางแผน

เพื่อให้ บรรลุ
เป้าหมาย

3. ร่วมท�าร่วมปฏบิตักิาร
เพื่อให้ส�าเร็จตาม
แผน

4. ร่วมสรปุเป็นบทเรยีน
เพื่อตรวจ สอบและ
ประเมินผลงานที่
เกิดขึ้น

5. ร่วมรับผลจากการ
กระท�าและร่วม
ยกย่องเชิดชูผู้มี
ผลงานเพื่อสร้าง
พลังปิติ

ตัวแปรต้น

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การด�าเนินการวิจัย ด้วยวิธีการวิจัยแบบผสม 

(mixed methodology research) ประกอบด้วย

ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาสภาพการบริหารงาน

วิชาการในสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมที่ใช้โรงเรียน 

เป็นฐานในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานสงักดักรุงเทพมหานคร 

และจดัท�าร่างรปูแบบการบรหิารงานวชิาการแบบมส่ีวนร่วม 

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดกรุงเทพมหานคร ดังนี้

1.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัย 

ที่เกี่ยวข้องทั้งต่างประเทศและภายในประเทศไทย

1.2 สัมภาษณ์เชิงลึก ศึกษาแนวคิดของ 

ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนโยบายการศึกษาของกรุงเทพ 

มหานคร และด้านการบรหิารงานวชิาการในสถานศกึษา

ขั้นพื้นฐานที่ประสบความส�าเร็จ

1.3 ส�ารวจความคิดเห็น สภาพการบริหาร

งานวิชาการแบบมีส ่วนร่วมที่ใช ้โรงเรียนเป็นฐาน 

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดกรุงเทพมหานคร 

จากกลุ่มตัวอย่าง

1.4 จัดท�าร่างรูปแบบการบริหารงานวิชาการ

แบบมีส ่วนร ่วมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด

กรุงเทพมหานคร

ขัน้ตอนที ่2 การพฒันาและน�าเสนอรปูแบบการ

บริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 

2.1 ประชุมสนทนากลุ่มเพื่อหาฉันทามติของ

รูปแบบฯ 

2.2 ประชุมอิงผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ข้อเสนอแนะ

และรับรองรูปแบบฯ 

2.3 น�าเสนอรูปแบบการบริหารงานวิชาการ

แบบมีส่วนร่วมที่ใช้โรงเรียนเป็นฐานในสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐานสังกัดกรุงเทพมหานคร

ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบฯ และ 

ตรวจสอบความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็น

ประโยชน์และความสอดคล้องของรูปแบบการบริหาร

งานวิชาการแบบมีส่วนร่วมท่ีใช้โรงเรียนเป็นฐานใน 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดกรุงเทพมหานคร ดังนี้

3.1 ทดลองใช้รูปแบบฯ กับสถานศึกษาขั้น 

พื้นฐานสังกัดกรุงเทพมหานคร จ�านวน 6 แห่ง

- ทดสอบก่อนด�าเนินการ (Pre-test) 

- ทดสอบหลังด�าเนินการ (Post-test) 

- หาประสิทธิภาพของรูปแบบฯ

3.2 ประชุมสนทนากลุ ่มผู ้เกี่ยวข้องกับการ

ทดลองรูปแบบ เพื่อทบทวนและตรวจสอบรูปแบบฯ 

3.3 ส�ารวจความคิดเห็นด้วยแบบสอบถาม 

ในวงกว้าง เพื่อตรวจสอบรูปแบบฯ 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี ้ได้แก่ สถานศกึษา 

ขั้นพื้นฐานสังกัดกรุงเทพมหานคร จ�านวน 435 แห่ง

ซึ่งกระจายไปทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร 50 ส�านักงาน

เขตโดยแบ่งพื้นที่ปฏิบัติราชการให้มีความสอดคล้องกับ

สภาพภูมิศาสตร์เป็นกลุ่มย่อยได้ 6 กลุ่มส�านักงานเขต 

และแบ่งจ�านวนตามเกณฑ์ก�าหนดขนาดของสถานศกึษา

ได้ 3 ขนาด คือ (1) สถานศึกษาขนาดเล็กซึ่งมีนักเรียน

ไม่เกิน 400 คน จ�านวน 143 แห่ง (2) สถานศึกษา 

ขนาดกลางซึง่มนีกัเรยีนไม่เกนิ 800 คน จ�านวน 133 แห่ง  

และ (3) สถานศกึษาขนาดใหญ่ซึง่มนีกัเรยีนตัง้แต่ 800 คน 

ขึน้ไป จ�านวน 159 แห่ง ส่วนกลุม่ตวัอย่าง ใช้สถานศกึษา 

ขั้นพ้ืนฐานสังกัดกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยวิเคราะห์ 

(unit of analysis) จ�านวน 205 แห่งได้จากการใช้ตาราง 

ประมาณการของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and  

Morgan) ผูใ้ห้ข้อมลูแห่งละ 4 คน ประกอบด้วย ผูอ้�านวยการ 

สถานศกึษา ครผููส้อน กรรมการสถานศกึษา และกรรมการ 

เครือข่ายผู้ปกครอง รวม 820 คน

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

เครื่องมือที่ ใช ้ ในการวิจัย ประกอบด ้วย  

การสัมภาษณ์เชิงลึก แบบสอบถาม และประชุม 

สนทนากลุ่ม
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กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

1. การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการศึกษาเอกสาร  

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และในการ

สัมภาษณ์เชิงลึก ศึกษาแนวคิดของผู้เชี่ยวชาญทางด้าน 

นโยบายการศึกษาของกรุงเทพมหานคร และด้าน 

การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ี

ประสบความส�าเร็จ

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล แบบสอบถามจาก

กลุม่ตัวอย่าง เพือ่ส�ารวจความคิดเหน็เกีย่วกบัสภาพการ 

บริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดกรุงเทพมหานคร

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการสนทนากลุ่ม

เพื่อหาฉันทามติของรูปแบบฯ และการประชุมอิง 

ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ข้อเสนอแนะและรับรองรูปแบบฯ 

4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล ในการทดลองรปูแบบ

ด้วยการทดสอบก่อนด�าเนินการ (Pre-test) ทดสอบ 

หลังด�าเนินการ (Post-test) และหาประสิทธิภาพของ

รูปแบบฯ

5. การเกบ็รวบรวมข้อมลู ในการสนทนากลุม่ และ 

ส�ารวจความคิดเห็นด้วยแบบสอบถามในวงกว้าง เพื่อ

ทบทวนและตรวจสอบความเหมาะสม ความเป็นไปได้  

ความเป็นประโยชน์และความสอดคล้องของรปูแบบการ 

บริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดกรุงเทพมหานคร

ผลกำรวิจัย

1. สภาพการบรหิารงานวชิาการแบบมส่ีวนร่วม

ที่ใช้โรงเรียนเป็นฐานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด

กรุงเทพมหานคร มีองค์ประกอบ 8 ประการ ได้แก่  

(1) มีแผนงานวิชาการ (2) มีหลักสูตรสถานศึกษา

สอดคล้องความต้องการของชุมชน (3) มีกระบวนการ

จดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญั (4) มสีือ่การเรยีนรู้ 

เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ (5) มีการวัดและประเมิน

ผลการเรยีนรู ้(6) มกีารพฒันาแหล่งเรยีนรูเ้พือ่สนับสนนุ

การจัดการเรียนรู้ (7) มีการประกันคุณภาพการศึกษาที่ 

เป็นระบบ และ (8) มีการส่งเสริมคุณภาพงานวิชาการ 

2. รปูแบบการบรหิารงานวชิาการแบบมส่ีวนร่วม 

ที่ใช้โรงเรียนเป็นฐานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด

กรุงเทพมหานครมี 5 องค์ประกอบคือ (1) การรวมคน 

รวมพลัง (2) การร่วมคิดร่วมวางแผน (3) การร่วมท�า 

ร่วมปฏบิตักิาร (4) การร่วมสรปุเป็นบทเรยีน (5) การร่วม 

รับผลจากการกระท�าและร่วมยกย่องเชิดชูผู้มีผลงาน 

ผลการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม
ที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน

(1) มีแผนงานวิชาการ
(2) มีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องความ

ต้องการของชุมชน
(3) มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน

เป็นส�าคัญ
(4) มีส่ือการเรียนรู้เพื่อการจัดกระบวนการ

เรียนรู้
(5) มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
(6) มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อสนับสนุน

การจัดการเรียนรู้
(7) มีการประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นระบบ
(8) มีการส่งเสริมคุณภาพงานวิชาการ

การรวมคนรวมพลัง

การร่วมคิดร่วมวางแผน

การร่วมท�าร่วมปฏิบัติการ

การร่วมสรุปเป็นบทเรียน

การร่วมรับผลจากการ
กระท�าร่วมยกย่องเชิดชูผู้มี

ผลงาน

องค์ประกอบของ
รูปแบบการบริหารงาน
วิชาการแบบมีส่วนร่วม
ที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน

ภำพ 2 รูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมที่ใช้โรงเรียนเป็นฐานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด

กรุงเทพมหานคร
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3. ผลของการน�ารูปแบบไปทดลองใช ้กับ 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดกรุงเทพมหานครจ�านวน  

6 แห่ง เพ่ือหาประสิทธิภาพของรูปแบบ พบว่า รูป

แบบการบรหิารงานวชิาการแบบมส่ีวนร่วมทีใ่ช้โรงเรยีน 

เป็นฐานในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานสงักดักรุงเทพมหานคร  

มีประสทิธภิาพสงู คอื รปูแบบมปีระสทิธภิาพเท่ากบั 1.00

ผลของการตรวจสอบความเหมาะสม ความเป็น 

ไปได้ ความเป็นประโยชน์และความสอดคล้องของ

รูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมท่ีใช้

โรงเรียนเป็นฐานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด

กรุงเทพมหานคร พบว่า รูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีความ 

เหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์และ

ความสอดคล้อง อยู่ในระดับดีมาก

กำรอภิปรำยผล

1. ผลการศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการ

แบบมีส่วนร่วมที่ใช้โรงเรียนเป็นฐานในสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐานสังกัดกรุงเทพมหานคร 8 ประการคือ  

(1) มีแผนงานวิชาการ (2) มีหลักสูตรสถานศึกษา

สอดคล้องความต้องการของชุมชน (3) มีกระบวนการ

จดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญั (4) มสีือ่การเรยีนรู้ 

เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ (5) มีการวัดและประเมิน

ผลการเรยีนรู ้(6) มกีารพฒันาแหล่งเรยีนรูเ้พือ่สนบัสนนุ

การจัดการเรียนรู้ (7) มีการประกันคุณภาพการศึกษา 

ที่เป็นระบบ (8) มีการส่งเสริมคุณภาพงานวิชาการ 

ปรากฎรายละเอียดดังนี้

1.1 สถานศึกษามีแผนงานวิชาการ หมายถึง  

การทีส่ถานศกึษามแีผนงานวชิาการและด�าเนนิการตาม

กระบวนการที่เตรียม มีการรวบรวมและจัดระเบียบ 

แนวทางปฏิบัติงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลมากที่สุด โดยการพัฒนามาตรฐาน 

การตัดสินใจ ก�าหนดทิศทาง ก�าหนดจุดมุ่งหมายและ

เป้าหมายในการปฏิบัติงานของสถานศึกษา เตรียม

ความพร้อมก่อนลงมือปฏิบัติการอย่างประหยัดตาม 

ความจ�าเป็นและเกิดประโยชน์สูงสุด ป้องกันปัญหา

และอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น โดยมีการใช้เทคนิคต่างๆ 

ในการวางแผนงานวิชาการและความร่วมมือจากบุคคล 

ทีเ่กีย่วข้องทกุๆ ฝ่ายอย่างต่อเนือ่ง ได้แก่ งานจดัโครงสร้าง 

บริหารวิชาการ และงานจัดระบบบริหารวิชาการ 

ในสถานศึกษา เป็นต้น

1.2 สถานศึกษามีหลักสูตรท่ีสอดคล้อง 

ความต้องการของชุมชน หมายถึง สถานศึกษามีการ

จัดสาระมวลประสบการณ์ท้ังวิชาการและวิชาชีพโดย 

มุง่เน้นผูเ้รยีนให้เป็นคนดมีจีติสาธารณะ เป็นคนเก่งเมือ่

ได้รับการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ เกิดประสบการณ ์

การเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ให้สามารถด�ารง

ชีวิตอยู่ในชุมชนและสังคมได้อย่างมีความสุข 

1.3 สถานศึกษามีกระบวนการจัดการเรียนรู้  

ที่ เน ้นผู ้ เรียนเป็นส�าคัญ หมายถึง สถานศึกษามี

กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระ

ความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้ง 

ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ไว ้ในทุกรายวิชาซึ่งส ่งเสริมผู ้ เรียน 

เป็นส�าคัญที่สุด มีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 

จากประสบการณ์จริง มีการฝึกการปฏิบัติให้ท�าได้  

คดิเป็น ท�าเป็น รกัการอ่านและเกดิการใฝ่รูอ้ย่างต่อเนือ่ง  

สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู ้ เรียน 

ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพของผู้เรียน

1.4 สถานศึกษามีสื่อการเรียนรู ้เพื่อการ 

จัดกระบวนการเรยีนรู ้หมายถงึ สถานศกึษาจัดเครือ่งมอื 

ที่ใช้ถ ่ายทอดความรู ้ความเข้าใจ กระตุ ้นความคิด  

เพิม่ประสบการณ์และทักษะต่างๆ ไปยงัผูเ้รยีนซึง่ช่วยให้ 

การเรียนรู้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและได้รับประสบการณ์

ตามสภาพจริง อันน�าไปสู่การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ซึง่กนัและกนั ตลอดจนมกีารคดัเลอืกหนงัสอื แบบเรยีน  

มีการจัดหาส่ือ วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ 

ต่างๆ ไว้ให้พร้อมบริการได้แก่ งานโสตทัศนศึกษา 

งานศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา และงานนวัตกรรม 

ทางการศึกษา เป็นต้น 

1.5 สถานศึกษามีการวัดและประเมินผลการ

เรียนรู้ หมายถึง สถานศึกษามีกระบวนการประเมิน

พฤติกรรม การแสดงออกของผู้เรียนตามสภาพจริง 

อย่างต่อเนือ่งได้ทกุเวลาทกุสภาพการณ์ โดยใช้เครือ่งมอื 

ที่หลากหลาย สอดคล้องกับวิธีการประเมินความรู ้

ความเข้าใจ ทักษะและประสบการณ์ ตามจุดประสงค์ 

การเรียนรู้
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1.6 สถานศึกษามีการพัฒนาแหล่งเรียนรู ้

เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ หมายถึง สถานศึกษา

มีกระบวนการจัดหาและการใช้แหล่งศึกษาค้นคว้า

แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดยส่งเสริมให้เป็นแหล่ง 

สร้างความคิด เสริมสร้างให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ เกิดทักษะ

และประสบการณ์ตรง ตามความต้องการและตอบสนอง

ความแตกต่างระหว่างบคุคลของผูเ้รยีนได้อย่างเพยีงพอ 

และมปีระสทิธิภาพ ได้แก่ งานจดัองค์การแห่งการเรยีนรู้  

งานห้องสมดุ งานแหล่งการเรยีนรูแ้ละภูมิปัญญาท้องถิน่  

เป็นต้น 

1.7 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพ 

การศึกษาที่เป็นระบบ หมายถึง สถานศึกษามีกระบวน 

การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและ

มาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา เพือ่เป็นการประกนั

คุณภาพการศึกษา มีการจัดระบบการพัฒนาคุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

ด้วยการตรวจสอบคุณภาพและการประเมินผลโดย

คณะบุคลากรภายในสถานศึกษา แล้วรายงานผลการ 

ปฏิบัติงานประจ�าปี (Self Assessment Report--SAR)  

ต่อหน่วยงานต้นสังกัดซึ่งมีหน้าที่ก�ากับดูแลสถาน

ศึกษานั้น และประเมินคุณภาพของสถานศึกษาทุกแห่ง

อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปี หลังจากการประเมิน 

ครั้งสุดท้ายของคณะบุคคลภายนอกจากส�านักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

ซึ่งผลการประเมินจะน�าเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ

เปิดเผยต่อสาธารณชน 

1.8 สถานศึกษามีการส่งเสริมคุณภาพงาน

วิชาการ หมายถึง สถานศึกษามีกระบวนการส่งเสริม

ครูผู้สอนและผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ และ

แสดงผลงานทางการศึกษา โดยจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม 

ความสามารถของผู ้เรียนให้มีโอกาสเข้าร่วมแข่งขัน 

และทดสอบความรู้ทางวิชาการในทุกระดับ เสริมสร้าง

เครือข่ายพัฒนางานวิชาการและส่งเสริมความเป็นเลิศ

ทางวิชาการได้แก่ งานนิเทศการศึกษา งานวิจัยเพื่อ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา งานแนะแนว งานส่งเสริม 

การพัฒนาวิชาการแก่บุคคลในชุมชน และงานส่งเสริม

ประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ เป็นต้น 

นอกจากนี้ผลการศึกษาสภาพการบริหาร

งานวิชาการแบบมีส ่วนร่วมที่ใช ้โรงเรียนเป็นฐาน 

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ดังกล่าวข้างต้นสอดคล้องกับ ขอบข่ายและภารกิจงาน

วชิาการของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ตามหลกัเกณฑ์และ

วิธีการกระจายอ�านาจการบริหารและการจัดการศึกษา 

ด้านวิชาการอันเป็นไปตามท่ีก�าหนดในพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  

พ.ศ.2545 ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขัน้พืน้ฐาน คอื (1) การพฒันาหรอืการด�าเนนิการเกีย่วกบั 

การให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น  

(2) การวางแผนงานด้านวิชาการ (3) การจัดการเรียน 

การสอนในสถานศึกษา (4) การพัฒนาหลักสูตรของ 

สถานศึกษา (5) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (6) การ 

วัดผล ประเมินผลและด�าเนินการเทียบโอนผลการเรียน  

(7) การวจิยัเพือ่พฒันาคณุภาพการศกึษาในสถานศกึษา  

(8) การพฒันาและส่งเสรมิให้มแีหล่งเรยีนรู ้(9) การนเิทศ 

การศกึษา (10) การแนะแนว (11) การพัฒนาระบบประกนั 

คณุภาพภายในและมาตรฐานการศกึษา (12) การส่งเสรมิ 

ชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ (13) การประสาน

ความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและ

องค์กรอืน่ (14) การส่งเสรมิและสนบัสนนุงานวชิาการแก่

บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ 

และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา (15) การจัดท�าระเบียบ

และแนวปฏบิตัเิกีย่วกบังานด้านวชิาการของสถานศกึษา 

(16) การคดัเลอืกหนงัสอื แบบเรยีนเพือ่ใช้ในสถานศกึษา  

(17) การพัฒนาและใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

ผลการวจิยัและข้อมลูเชงิประจกัษ์ พบว่า สภาพ

การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมท่ีใช้โรงเรียน 

เป็นฐานในสถานศกึษาขัน้พ้ืนฐานสังกดักรงุเทพมหานคร  

เป็นการบริหารงานท่ีเน้นการมีส่วนร่วมของบุคคล

หลายฝ่าย ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา  

โดยแนวทางการบริหารมุ ่งเน้นการศึกษาสภาพการ

บริหารงานวิชาแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษาเพื่อการ

พัฒนาได้อย่างเหมาะสมกับสถานศึกษาและทรัพยากร

ที่มีอยู ่ ได้อย่างราบรื่น ประสบความส�าเร็จ และมี

ประสิทธิภาพซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ธีระ  

รุญเจริญ (2550) พบว่า สภาพการบริหารงานวิชาการ
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แบบมีส่วนร่วมที่ใช้โรงเรียนเป็นฐานในสภานศึกษา 

ข้ันพื้นฐานสังกัดกรุงเทพมหานคร ต้องใช้รูปแบบที่เน้น

การมกีารท�างานอย่างมีขัน้ตอน และเปิดโอกาสให้ทกุคน 

มีส่วนร่วมในการท�างาน

2. รปูแบบการบรหิารงานวชิาการแบบมส่ีวนร่วม 

ท่ีใช้โรงเรียนเป็นฐานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด

กรุงเทพมหานครมี 5 องค์ประกอบคือ (1) การรวมคน 

รวมพลัง (2) การร่วมคิดร่วมวางแผน (3) การร่วมท�า 

ร่วมปฏบิติัการ (4) การร่วมสรปุเป็นบทเรยีน (5) การร่วม 

รับผลจากการกระท�าและร่วมยกย่องเชิดชูผู้มีผลงาน 

มีรายละเอียดดังนี้

2.1 การรวมคนรวมพลัง (meeting) เพื่อสร้าง

เป้าหมาย หมายถึง การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยี 

ทุกภาคส่วน ในการรวมกลุ่มคนรวมความคิดเห็น ร่วม

สร้างศรทัธา ร่วมสนทนาสร้างความสมัพนัธ์ สร้างทมีงาน  

น�าเสนอความมุง่หมาย การชีแ้นะและช่วยเหลอื เพือ่ให้ 

ทุกคนทุกฝ่ายเกิดการยอมรับ และมีความสนใจใฝ่รู ้  

อนัน�ามาซึง่พลงักลุ่มพลงัใจในการสร้างเป้าหมายร่วมกนั  

ด้วยกระบวนการมส่ีวนร่วมและพร้อมทีจ่ะร่วมกนัลงมอื 

ด�าเนินการ เพื่อเป็นแนวทางแก้ปัญหาและพัฒนางาน

สู่ความส�าเร็จร่วมกัน

2.2 การร่วมคิดร่วมวางแผน (planning) เพือ่ให้ 

บรรลุเป้าหมาย หมายถึง การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสียทุกภาคส่วน ร่วมระดมความคิดระดมสมอง 

ร่วมตัดสนิใจก�าหนดวธีิการ ร่วมกนัวางแผน ร่วมก�าหนด

กระบวนการด�าเนินงาน อันน�ามาสร้างเป็นพลงัความคดิ 

ให้บรรลุเป้าหมาย ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมสื่อสาร

สร้างความเข้าใจ ร่วมคิดร่วมแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ถ่ายทอด 

และเชื่อมโยงประสบการณ์ วิเคราะห์ปัญหา จุดอ่อน  

จุดแข็งและโอกาสอย่างรอบด้าน จัดล�าดับความส�าคัญ

ของปัญหา ปรบักระบวนทศัน์และสร้างวสิยัทศัน์ ก�าหนด

แนวทาง วิธีการและแผนงานในการแก้ปัญหาและ

พัฒนางาน มุ่งหวังเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

ของสถานศึกษาร่วมกัน

2.3 การร่วมท�าร่วมปฏบิตักิาร (implementation)  

เพ่ือให้ส�าเรจ็ตามแผน หมายถงึ การทีผู่มี้ส่วนได้ส่วนเสีย 

ทกุภาคส่วน ร่วมท�าร่วมปฏิบติัการด้วยการบรหิารจัดการ 

แบบบูรณาการที่เน้นเป้าหมายและผลลัพธ์เป็นส�าคัญ  

โดยแบ่งบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบอย่าง 

เหมาะสม ท�างานเป็นทีม มบีรรยากาศท่ีเป็นประชาธปิไตย  

ใช้ทรัพยากรอย่างคุ ้มค่าและส�าเร็จตามเป้าหมาย  

ร่วมสร้างสรรค์ปฏิบัติจริง ร่วมปฏิบัติงานให้เห็นเชิง

ประจักษ์ มุ่งเน้นการน�าไปประยุกต์ใช้ ร่วมลงมือปฏิบัติ

ได้อย่างจริงจังและต่อเนื่องตามบริบทของสถานศึกษา 

ร่วมปรับเปล่ียนวัฒนธรรมการท�างานให้มีความร่วมมือ

ร่วมใจกันพัฒนาตามแนวทางท่ีได้ร่วมกันคิดร่วมกัน 

ก�าหนด อันน�ามาเป็นพลังการจัดการตามแผนอย่าง 

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

2.4 การร่วมสรุปเป็นบทเรียน (evaluation) 

เพื่อตรวจสอบและประเมินผลงานที่เกิดขึ้น หมายถึง 

การทีผู่ม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทกุภาคส่วน ร่วมกนัประเมนิผล 

การท�างานและผลงานที่เกิดขึ้นร่วมกัน ร่วมติดตาม

ประเมนิผล ร่วมกนับนัทกึ หรอืจดัระบบข้อมลูการนเิทศ  

การสังเกต และการรับฟังข้อมูลป้อนกลับจากการ

ประเมนิตนเอง ประเมนิร่วมกนัอย่างต่อเนือ่ง เพ่ือเตรยีม 

ก�าหนดแผนปรบัปรงุ พฒันาด�าเนนิงานให้มปีระสทิธภิาพ 

ยิง่ขึน้ อนัน�ามาสร้างเป็นพลังภมูปัิญญา ด้วยการเชือ่มต่อ 

องค์ความรู้ ทักษะประสบการณ์ ประโยชน์และคุณค่า

ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น น�าไปสู่การพัฒนาองค์ความรู ้ใหม่  

แล้วร่วมกันสรุปและบันทึกไว้เป็นบทเรียน สามารถ

พัฒนาสู่ความก้าวหน้าแล้วเผยแพร่และขยายผลอย่าง

กว้างขวางต่อไป

2.5 การร่วมรับผลจากการกระท�าและร่วม

ยกย่องเชดิชผููม้ผีลงาน (result) เพ่ือสร้างพลังปิต ิหมายถึง  

การทีผู่ม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทกุภาคส่วน มกีารยอมรบัผลงาน 

ที่เกิดขึ้นจากการร่วมกันท�าร่วมกันด�าเนินการ ยกย่อง

เชิดชูผลส�าเร็จ ร่วมคิดแก้ปัญหา และแลกเปล่ียนเรียนรู้  

ร่วมกันน�าเสนอองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

ซึ่งกันและกัน ร่วมศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไข  

เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ขึ้นใหม่อย่างสม�่าเสมอ 

อันน�ามาซึ่งพลังปิติ ความภาคภูมิใจ ความสุขจากการ 

ท�างานร่วมกันได้บังเกิดผลตามคาดหวัง สามารถ 

พัฒนางานต่างๆ เป็นไปอย่างต่อเนือ่งและยัง่ยนืด้วยการ 

ยกย่อง ชื่นชมและให้ขวัญ ก�าลังใจผู้ที่อุทิศตน และ

เสียสละ รูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม

ที่ใช้โรงเรียนเป็นฐานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด 
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กรุงเทพมหานครดังกล่าวข้างต้นสอดคล้องกับ แนวคิด

ทฤษฎีของ Anthony and Hodge (1988); Cohen and 

Uphoff (1990); Douglah (1990); Hoy and Miskel 

(1991); White and Taket (1993); เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง 

(2540); นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ (2540); อคิน รพีพัฒน์ 

(2540); วันชัย วัฒนศัพท์, (2546); พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง  

(2548) ที่กล่าวถึง ลักษณะของการบริหารจัดการแบบ

มีส่วนร่วม การมีส่วนเกี่ยวข้องของประชาชน และ

ยุทธศาสตร์ในการด�าเนินงานที่เสริมสร้างให้ผู้เกี่ยวข้อง

ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมสูง 

3. ผลของการน�ารูปแบบไปทดลองใช ้กับ 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดกรุงเทพมหานครจ�านวน  

6 แห่ง เพื่อหาประสิทธิภาพของรูปแบบ พบว่า รูปแบบ 

การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมที่ใช้โรงเรียน 

เป็นฐานในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานสงักดักรุงเทพมหานคร  

มีประสิทธิภาพสูง คือ รูปแบบมีประสิทธิภาพเท่ากับ 

1.00

การน�ารูปแบบไปทดลองใช้ในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานสังกัดกรุงเทพมหานครจ�านวน 6 แห่ง เพื่อหา

ประสิทธิภาพของรูปแบบสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎี

ของปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ 2546) กล่าวถึง “หลักแห่ง 

ประสิทธิภาพในการบริหารงานวิชาการ คือ การได้มี

ผลผลิตเพิ่มขึ้นโดยไม่เพิ่มการลงทุน” และ “หลักแห่ง

ประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการ คือ ผลผลิต 

ได้ตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้” ซึ่งการด�าเนินการบริหาร

งานวิชาการในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิผล ประกอบด้วย (1) มีการจัดท�าหลักสูตร

สถานศึกษาให้เป็นไปตามกรอบหลักสูตรแกนกลาง 

การศกึษาขัน้พืน้ฐานและสอดคล้องกบัสภาพปัญหาและ

ความต้องการของชุมชนและสังคมอย่างแท้จริง โดยมี 

ครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน

มีส่วนร่วม (2) มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยถือว่า 

ผู้เรยีนมคีวามส�าคญัทีส่ดุ (3) ชมุชนและสงัคมมส่ีวนร่วม 

ในการก�าหนดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ รวมทั้งเป็น

เครอืข่ายและแหล่งการเรยีนรู ้(4) มีการจดัการศกึษาให้มี 

คุณภาพและมาตรฐาน โดยจัดให้มีดัชนีชี้วัดคุณภาพ 

การจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ และสามารถ 

ตรวจสอบคณุภาพการจดัการศึกษาได้ทกุช่วงช้ันท้ังระดบั 

เขตพืน้ทีก่ารศกึษาและระดบัสถานศกึษา (5) มกีารร่วมมอื 

เป็นเครือข่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในการจัดและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

การน�าผลการทดสอบก่อนด�าเนนิการ (Pre-test)  

และทดสอบหลังด�าเนินการ (Post-test) ทดลองใช ้

รูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมที่ใช้

โรงเรียนเป็นฐานกับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัด

กรงุเทพมหานครทั้ง 6 แห่งมาเทียบเคียงกับสูตรการหา 

ประสิทธิภาพของรูปแบบ (รูปแบบที่มีประสิทธิภาพ 

จะต้องมีค่าอ�านาจจ�าแนกตั้งแต่ .20 ขึ้นไป) ซึ่งเป็น 

ส่วนหนึง่ของการตรวจสอบรปูแบบด้วยวธิกีารวเิคราะห์

หาค่าอ�านาจจ�าแนกของ เบรนแนน(Brennan) พบว่า  

การทดลองใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบม ี

ส่วนร่วมท่ีใช้โรงเรียนเป็นฐานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

สังกัดกรุงเทพมหานครท้ัง 6 แห่ง มีประสิทธิภาพ โดยมี

ค่าอ�านาจจ�าแนกตามแนวคิดของเบรนแนน (Brennan) 

เท่ากบั 1.00 กล่าวคอื รปูแบบการบรหิารงานวชิาการแบบ 

มส่ีวนร่วมทีใ่ช้โรงเรยีนเป็นฐานในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน

สังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง 6 แห่ง มีประสิทธิภาพเท่ากับ 

1.00 ซึง่แปลความหมายได้ว่า ประสทิธภิาพของรปูแบบ 

การบรหิารงานวชิาการแบบมส่ีวนร่วมทีใ่ช้โรงเรยีนเป็นฐาน 

ในสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐานสังกดักรงุเทพมหานครท้ัง 6 แห่ง  

มีค่าอ�านาจจ�าแนกที่สมบูรณ์สูงสุด หรือมีค่าอ�านาจ

จ�าแนกที่ดีเลิศ 

ผลของการตรวจสอบความเหมาะสม ความเป็น 

ไปได้ ความเป็นประโยชน์และความสอดคล้องของ

รูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมที่ใช้

โรงเรียนเป็นฐานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด

กรุงเทพมหานคร พบว่า รูปแบบท่ีพัฒนาขึ้นมีความ 

เหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์และ

ความสอดคล้องอยู่ในระดับดีมาก

การตรวจสอบความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

ความเป็นประโยชน์และความสอดคล้องของรูปแบบ 

การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมท่ีใช้โรงเรียน 

เป็นฐานในสถานศกึษาขัน้พ้ืนฐานสังกดักรงุเทพมหานคร 

สอดคล้องกับแนวคิดของ Guskey (2000) กล่าวถึง 

หลักการประเมินท่ีสามารถน�ารูปแบบไปใช้ได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพประสิทธิผลตามหลักการประเมินผล 
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ทางการศึกษาโดยก�าหนดมาตรฐานในการประเมิน 

รูปแบบ 4 ประการ คือ (1) ด้านความเหมาะสม (2) ด้าน

ความเป็นไปได้ (3) ด้านความเป็นประโยชน์ และ (4) ด้าน 

ความสอดคล้องของรูปแบบ ซึ่งจากการน�ารูปแบบท่ี

พัฒนาแล้วไปทดลองในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด

กรุงเทพมหานคร จ�านวน 6 แห่ง พบว่า ผลการประเมิน

การทดลองใช้รูปแบบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 ซึ่งแปล

ความหมายได้ว่า ประสิทธิภาพประสิทธิผลของรูปแบบ 

การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมที่ใช้โรงเรียน 

เป็นฐานในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานสงักดักรุงเทพมหานคร 

ทั้ง 6 แห่ง อยู่ในระดับดีมาก 

ผลจากการทดสอบรปูแบบดังกล่าวเพือ่วดัระดบั 

ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร โดยใช้วธีิการทางสถติด้ิวย 

วธิสีมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์เพยีร์สนั (Pearson Correlation  

Coefficient (r) หรือ Pearson’s Product Moment  

Correlation Coefficient) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่าง

รูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมท่ีใช้

โรงเรยีนเป็นฐาน 5 องค์ประกอบ กบังานบรหิารวชิาการ 

8 ประการ คือ ด้านการมีแผนงานวิชาการ ด้านการมี

หลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับความต้องการของ 

ชมุชน ด้านการมกีระบวนการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีน 

เป็นส�าคัญ ด้านการมีสื่อการเรียนรู้เพื่อการจัดกระบวน 

การเรียนรู้ ด้านการมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  

ด้านการมีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด 

การเรยีนรู ้ด้านการมีการประกนัคุณภาพการศึกษาทีเ่ป็น

ระบบ และด้านการมีการส่งเสริมคุณภาพงานวิชาการ 

โดยรูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมที่ใช้ 

โรงเรียนเป็นฐานด้านการร่วมคิดร่วมวางแผน ด้านการ

ร่วมสรุปเป็นบทเรียน ด้านการร่วมท�าร่วมปฏิบัติการ 

และด้านการรวมคนรวมพลังส่งผลต่อการบริหารงาน 

วชิาการในสถานศกึษาทกุด้าน โดยผลการวจิยัสอดคล้อง

กับเอกสารทางวิชาการของ Anthony and Hodge 

(1988); Cohen and Uphoff (1990); Douglah (1990); 

Hoy and Miskel (1991); White and Taket (1993);  

เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง (2540); นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ (2540);  

อคิน รพีพัฒน์ (2540); วันชัย วัฒนศัพท์, (2546);  

พลสณัห์ โพธิศ์รทีอง (2548) ซึง่ระบวุ่า รูปแบบการพฒันา 

แบบมีส่วนร่วมก�าหนดให้คนเป็นศูนย์กลางของการ

พัฒนา การปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมสามารถน�ามาใช ้

ในการแก้ปัญหาและพฒันางานโดยการก�าหนดกระบวน 

การเรียนรู้ร่วมกันเป็นขั้นตอนรูปแบบในการด�าเนินการ 

พัฒนา ตรงตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ 

การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ทั้งนี้ อาจสามารถปรับเปลี่ยน

กระบวนการและหลกัการ ทฤษฎกีารบรหิารงานวชิาการ 

ด้านต่างๆ ตามบริบทของสถานศึกษาท่ีมีลักษณะ 

เฉพาะตัว แต่โดยทางปฏิบัติทั่วไปแล้วปัจจัยการบริหาร

งานวิชาการ 8 ด้าน มีคุณลักษณะที่ครอบคลุมและ 

ครบถ้วนตามฉนัทามตทิีไ่ด้จากกระบวนการวจิยัในครัง้นี้

จากเหตุผลดังกล่าวจึงสรุปได ้ว ่า รูปแบบ

บริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดกรุงเทพมหานคร

ประกอบด้วยกระบวนการเรยีนรูร่้วมกนั 5 ขัน้คอื ขัน้ที ่1  

การรวมคนรวมพลัง ขัน้ท่ี 2 การร่วมคิดร่วมวางแผน ขัน้ที ่3  

การรวมท�ารวมปฏิบัติ ขั้นที่ 4 การร่วมสรุปเป็นบทเรียน  

และขัน้ที ่5 การร่วมรบัผลจากการกระท�าและร่วมยกย่อง 

เชิดชูผู ้มีผลงาน มีค่าระดับความสัมพันธ์โดยรวมใน

ระดับสูงท้ังหมด กับงานบริหารวิชาการ 8 ด้าน คือ  

(1) มีแผนงานวิชาการ (2) มีหลักสูตรสถานศึกษา

สอดคล้องความต้องการของชุมชน (3) มีกระบวนการ

จดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญั (4) มสีือ่การเรยีนรู้ 

เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ (5) มีการวัดและประเมิน

ผลการเรยีนรู ้(6) มกีารพฒันาแหล่งเรยีนรูเ้พือ่สนบัสนุน

การจัดการเรียนรู้ (7) มีการประกันคุณภาพการศึกษา 

ท่ีเป็นระบบ (8) มีการส่งเสริมคุณภาพงานวิชาการ  

อันแสดงถึงมีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ มีความ

เป็นประโยชน์และมีความสอดคล้องของรูปแบบฯ  

จึงสามารถก�าหนดเป็นรูปแบบการบริหารงานวิชาการ

แบบมีส่วนร่วมท่ีใช้โรงเรียนเป็นฐาน สอดคล้องกับ 

ผลงานวจิยัของ Iverson, Christina Joann (2001) ในการ 

ก�าหนดรูปแบบการบริหารที่ใช้ในโรงเรียนเป็นฐาน 

ในสถานศึกษาระดับประถมศึกษาแห่งหนึ่งในเมือง 

New York City 
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ข้อเสนอแนะ

1. ผลการศึกษาควรน�าไปใช้กับสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐานสังกัดกรุงเทพมหานครทุกขนาด

2. รปูแบบการบรหิารงานวชิาการแบบมส่ีวนร่วม 

ที่ใช้โรงเรียนเป็นฐานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด

กรุงเทพมหานครมีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

ความเป็นประโยชน์และความสอดคล้อง สามารถ 

น�าไปเผยแพร่และน�าเสนอข้อมูลให้กับสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานทุกแห่งของกรุงเทพมหานคร ชุมชน และ

ประชาชนทัว่ไปได้รบัทราบ เพือ่ให้เกดิความรู ้ความเข้าใจ  

และสามารถน�าไปใช้ปฏิบัติในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

สังกัดกรุงเทพมหานคร มีประสิทธิภาพ และมีความ

สอดคล้องกับความต้องการของสังคมอันยังผลให้เกิด

ประสิทธิผลสูงสุด

3. ควรท�าการวิจัยเชิงลึกเพ่ือศึกษาสภาพ 

การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมท่ีใช้โรงเรียน 

เป็นฐานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดหน่วยงาน 

อื่นด้วย เพื่อความชัดเจนในการใช้รูปแบบดังกล่าว 

ทั่วทั้งประเทศ
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บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงปริมาณนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการน�านโยบายโรงเรียน

คุณภาพมาตรฐานกรุงเทพมหานครไปปฏิบัติในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง 

ประกอบด้วย บุคลากร และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ�านวน 1,000 คน จาก 181 โรงเรียน ซึ่งเป็น 

หน่วยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์และน�าเสนอข้อมูล 

ได้แก่ ค่าเฉลีย่ ความเบีย่งเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์พหคุณูถดถอย และการวเิคราะห์เส้นทางแบบมตีวัแปรแฝงด้วย 

โปรแกรมลิสเรล

ผลการวิจัยปรากฎ ดังนี้ (1) ปัจจัยนโยบายด้านทรัพยากร และคุณลักษณะของหน่วยงานและผู้น�านโยบาย

ไปปฏิบัติไม่มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติตามนโยบายโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานในเชิงทฤษฎี แต่ปัจจัยด้าน

มาตรฐานนโยบาย เงื่อนไขทางเศรษฐกิจและสังคม เงื่อนไขทางการเมือง และทัศนคติของผู้น�านโยบายไปปฏิบัต ิ

มีความสัมพันธ์และสามารถพยากรณ์ผลการปฏิบัติตามนโยบายโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกรุงเทพมหานคร 

ได้ร้อยละ 79 (2) ผลการปฏิบัติตามนโยบายโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกรุงเทพมหานครได้รับอิทธิพลทางตรง 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติจากปัจจัยทัศนคติของผู้น�านโยบายไปปฏิบัติคุณลักษณะของหน่วยงานและผู้น�านโยบาย

ไปปฏิบัติ และมาตรฐานนโยบาย ส่วนเงื่อนไขทางการเมือง เงื่อนไขทางเศรษฐกิจและสังคม และทรัพยากรนโยบาย 

มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติตามนโยบายโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกรุงเทพมหานคร โดยอ้อมผ่านปัจจัยนโยบายอื่น 

ค�ำส�ำคัญ: ปัจจัยนโยบาย, โรงเรียนคุณภาพมาตรฐาน, ผลการน�านโยบายไปปฏิบัติ, สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

1นกัศกึษาหลกัสตูรศกึษาศาสตรดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาการบรหิารการศกึษาและผูน้�าการเปลีย่นแปลง
 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
*เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษา 2552
 อาจารย์ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ ดร.ประชุม รอดประเสริฐ

พจนา แย้มนัยนา1

การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการน�านโยบายโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกรุงเทพมหานคร

ไปปฏิบัติในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดกรุงเทพมหานคร*

The Analysis of Factors Affecting the SMART SCHOOL 
Policy Implementation in Basic Education Schools under 

the Bangkok Metropolitan Administration
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ควำมน�ำ

กรงุเทพมหานครเป็นหน่วยการปกครองท้องถิน่ 

แบบพิเศษทีม่โีครงสร้างการบรหิารงานเทยีบเท่ากระทรวง  

มีภารกิจคล้ายคลึงกับระบบการบริหารประเทศ และ

ภารกจิหนึง่ทีก่รงุเทพมหานครต้องปฏบิตัคิอืการด�าเนนิ

การจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐและ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งกรุงเทพมหานคร

ก�าหนดให้ส�านักการศึกษาเป็นหน่วยงานตามโครงสร้าง

มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้

ประชาชนในเขตการปกครองของกรงุเทพมหานครได้รบั 

การศกึษาอย่างทัว่ถงึและมคีณุภาพตามนโยบายแห่งรฐั  

ใช้งบประมาณของตนเองและงบประมาณอุดหนุน

จากรัฐ 

กรุงเทพมหานครก�าหนดนโยบายการจัดการ

ศึกษาให้มคีณุภาพ โดยมุง่เน้นให้โรงเรยีนเป็นศนูย์กลาง

การเรยีนรูอ้ย่างรอบด้านเป็นโรงเรยีนคุณภาพมาตรฐาน 

Abstract

The main objective of this causal-effect quantitative research was to analyze the relationship 

between the policy factors and the performance of SMART SCHOOL policy implementation in schools  

under the Bangkok Metropolitan Administration. The sample consisted of 1,000 school personnel and 

school committee members purposely selected from 181 basic education schools in the Greater Bangkok 

Metropolis. The tool used for data collection was a set of five-rating scale questionnaire and the statistical 

methods used were mean, standard deviation, multiple regression analysis, and path analysis with latent 

variables using the Linear Structure Relationship Program (LISREL). Findings revealed that: (1) The policy  

resources, the characteristics of the policy units and the capability of the policy implementer had no 

influence theoretically on the performance of the policy implementation; however, the policy standards, the 

socio-economic factors, the political factors, and the attitude of the policy implementer were related to and 

could predict approximately 79 percent of the performance of SMART SCHOOL policy implementation.  

(2) The performance of SMART SCHOOL policy implementation was directly influenced by the attitude 

and capacity of the policy implementer, the characteristics of the policy units and the policy standards  

while the political factors, the socio-economic factors, and the policy resources had indirect influence.

Keywords: policy factors, performance of policy implementation, education quality assurance, basic  

  education schools

ท่ีเรียกว่า โรงเรียนอัจฉริยะ (SMART SCHOOL) (หน่วย 

ศึกษานิเทศก์, 2552, หน้า 6-7) ที่สามารถสร้างความ

เชื่อมั่นและการยอมรับให้กับสังคมในองค์ประกอบการ 

จดัการศกึษาในแต่ละโรงเรยีนดงันี ้(1) การเรยีนรูสู้ค่วาม

ส�าเรจ็ (Success--S) (2) การเรยีนรูคู้ค่ณุธรรม (Morality-

-M) (3) การเรยีนรูคู้ก่จิกรรม (Activities--A) (4) การเรยีนรู ้

คู่ชุมชน (Relativity--R) และ 5) การเรียนรู้คู่เทคโนโลยี 

(Technology--T) อย่างไรก็ดีแม้กรุงเทพมหานครได้น�า

นโยบายโรงเรยีนคณุภาพมาตรฐานไปปฏบิตัแิล้ว แต่เมือ่ 

ส�านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา  

(สมศ.) ให้การรบัรองคณุภาพพบว่ามเีพยีง 347 โรงเรยีน

จากโรงเรียนจ�านวน 435 แห่งในสังกัดกรุงเทพมหานคร

ผ่านการประเมิน (ส�านักยุทธศาสตร์การศึกษา, 2549, 

หน้า 41) ข้อมูลดังกล่าวจึงสะท้อนถึงปัญหาในการน�า 

นโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งควรได้รับการศึกษาวิจัยเพื่อหา

ค�าตอบและข้อมูลส�าหรับการพัฒนาการศึกษาข้ัน

พื้นฐานของกรุงเทพมหานครให้มีคุณภาพมาตรฐาน
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ตามนโยบายของรัฐและของกรุงเทพมหานคร รวมทั้ง 

สอดคล้องกับความปรารถนาและความต้องการของ 

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์และอ�านาจการ

พยากรณ์ของปัจจัยนโยบายกับผลการปฏิบัติตาม

นโยบายโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานของสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานสังกัดกรุงเทพมหานคร

2. เพื่อวิเคราะห์เส้นทางปัจจัยนโยบายท่ีมี 

อิทธิพลต ่อผลการปฏิบัติตามนโยบายโรงเรียน

คุณภาพมาตรฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด

กรุงเทพมหานคร

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

การวิ จัย เรื่ องนี้ เป ็นการวิ จัย เชิ งปริมาณ 

(quantitative research) ในลักษณะการวิเคราะห์ความ

สัมพันธ์เชิงสาเหตุ (causal-effect relationship) ระหว่าง

ปัจจัยนโยบายซึ่งประกอบด้วย (1) มาตรฐานนโยบาย  

(2) ทรัพยากรนโยบาย (3) เงื่อนไขทางเศรษฐกิจและ

สังคม (4) เงื่อนไขทางการเมือง (5) คุณลักษณะของ

หน่วยงาน และ 6) ทัศนคติของผู้น�านโยบายไปปฏิบัติ 

กบัผลการปฏบิตัติามนโยบายโรงเรยีนคณุภาพมาตรฐาน  

(SMART SCHOOL) ซึ่งประกอบด้วย (1) ความส�าเร็จ 

(Success) (2) คุณธรรมจริยธรรม (Morality) (3) กิจกรรม

ด�าเนินงาน (Activities) (4) การมีสัมพันธ์ภาพ (Relativity) 

และ (5) การจัดหาและการใช้เทคโนโลยี (Technology)  

ตามกรอบความคิดการวิจัยดังนี้

ผลการปฏิบัติตามนโยบาย
โรงเรียนคุณภาพมาตรฐาน

(SMART)

คุณลักษณะของหน่วยงาน 
และผู้น�านโยบายไปปฏิบัติ

(ORC)

เงื่อนไข
ทางการเมือง

(POC)

ทรัพยากร
นโยบาย
(PRS)

มาตรฐาน
นโยบาย

(PS)

เงื่อนไขทาง
เศรษฐกิจและสังคม

(ECOS)

ทัศนคติของผู้น�า
นโยบายไปปฏิบัติ

(POAT)

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย



EAU
HEritAgE JoUrnAl106

กำรจัดกำรศึกษำของกรุงเทพมหำนคร มีแนวคิดที่

เกี่ยวข้อง คือ

กรงุเทพมหานครได้จดัการศึกษาโดยยดึแนวทาง

ของกระทรวงศึกษาธิการเป็นหลักในการด�าเนินงาน 

โดยส�านักการศึกษามีภารกิจหลักในการจัดการศึกษา

ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2542 และนโยบายในการกระจายอ�านาจลงสู่

สถานศึกษา เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถานศึกษา

ในการบริหารจัดการโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายของ 

การปฏิรูปการศึกษา (ส�านักการศึกษา, 2548, หน้า 1) 

กรุงเทพมหานครจึงมีนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อให้ 

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานของกรงุเทพมหานครเป็นโรงเรยีน

ที่มีคุณภาพ โดยก�าหนดนโยบาย เรียนดี เรียนฟรี อย่าง

มีคุณภาพ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2550 รองรับพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งก�าหนดให้การจัด 

การศึกษาให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอภาคในการ

รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี อย่างทั่วถึง

และมีคุณภาพ

โรงเรียนคุณภำพมำตรฐำน

โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานหรือที่ เรียกว ่า 

โรงเรียนอัจฉริยะ เป็นนโยบายการจัดด�าเนินการศึกษา 

ของกรุงเทพมหานครเพื่อให้ได้คุณภาพมาตรฐานตาม

นโยบายแห่งรัฐ โดยมุ ่งเน้นให้แต่ละสถานศึกษามี

มาตรฐานและคณุภาพตามทีส่�านกังานรบัรองมาตรฐาน 

และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ก�าหนด ดังนั้น

กรุงเทพมหานครจึงก�าหนดนโยบายโรงเรียนอัจฉริยะ 

(SMART SCHOOL) เพื่อเป็นการประกันคุณภาพการ

ศกึษาและสร้างความเชือ่ม่ันและการยอมรบัให้กบัสงัคม

ใน 5 องค์ประกอบของโรงเรียนคุณภาพมาตรฐาน 

(หน่วยศึกษานิเทศก์, 2552, หน้า 6-7) ดังนี้

1. เรยีนรูคู้ค่วามส�าเรจ็ ด้วยการพฒันาผูบ้รหิาร 

ครู และนักเรียนเต็มศักยภาพ และประสบความส�าเร็จ

เป็นที่ยอมรับจากสังคม ชุมชน และท้องถิ่น

2. เรียนรู้คู่คุณธรรม ด้วยการพัฒนาผู้บริหาร 

ครู และนักเรียนกอปรด้วยคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตน

ด้วยความรบัผดิชอบ มคีวามซือ่สัตย์สุจรติ มคีวามมุง่มัน่ 

ในการปฏิบัติงาน มีความขยั่นมั่นเพียรในการศึกษา 

เล่าเรียน และอยู่ในระเบียบวินัยท่ีดีของโรงเรียนและ

สังคม

3. เรียนรู้คู่กิจกรรม ด้วยการส่งเสริมสนับสนุน

ให้มีการจัดการเรียนการสอนด้วยกิจกรรมทั้งในและ

นอกห้องเรียน สร้างเครือข่ายการเรียนรู้กับหน่วยงาน

และสถาบันต่างๆ รวมท้ังร่วมมือกับภาคเอกชนและ 

หน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

4. เรียนรู้คู่ชุมชน ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนให้

ท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหาร และการจัด

กิจกรรมของโรงเรียน กระตุ้นผู้บริหารสถานศึกษา ครู 

และนักเรียนมีส่วนร่วมและช่วยเหลือชุมชน ท้องถิ่น  

และสังคม

5. เรียนรู้คู่เทคโนโลยีด้วยการสนับสนุนพัฒนา 

ผู้บริหาร ครู และนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถ 

และมีทักษะในการใช้สื่อ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการ 

จัดการเรียนการสอน

ปัจจัยนโยบำยและควำมส�ำเร็จของนโยบำย

การจัดการศกึษาเป็นนโยบายสาธารณะท่ีรฐับาล 

ทุกรัฐบาลต้องก�าหนดขึ้นและน�าเสนอต่อประชาชน 

และต้องเป็นนโยบายที่สอดคล้องและสนองตอบ 

ความต้องการของประชาชนจงึจะเป็นนโยบายทีป่ระชาชน 

ให้การยอมรับ

การน�านโยบายไปปฏบิตัเิพือ่ให้เกดิความส�าเรจ็

ต้องอาศยัปัจจยันโยบายหลายประการดงัเช่น แวนฮอร์น

และแวนมีเตอร์ (Horn & Meter, 1975) ระบุว่าปัจจัย

ที่สามารถท�าให้นโยบายสาธารณะหรือนโยบายใดๆ 

ประสบความส�าเร็จได้ประกอบด้วยปัจจัย 7 ประการ

ดังนี้ (1) มาตรฐานและทรัพยากรนโยบาย (2) การสื่อ

ความนโยบาย (3) การบงัคบัใช้กฎหมาย (4) คณุลกัษณะ 

ของหน่วยงาน (5) เงื่อนไขทางการเมือง (6) เงื่อนไข

ทางเศรษฐกิจ และสังคม และ(7) ทัศนคติและจุดยืน 

ของผู้น�านโยบายไปปฏิบัติ
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วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณในลักษณะ

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (casual-effect 

relationship) โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยดังนี้ 

เนื้อหาการวิจัยจ�าแนกออกเป ็น 2 ส ่วน  

ส่วนแรกเป็นเนือ้หาเกีย่วกบัปัจจยันโยบาย 6 ด้านได้แก่ 

(1) มาตรฐานนโยบาย (2) ทรพัยากรนโยบาย (3) เงือ่นไข 

ทางเศรษฐกิจและสังคม (4) เง่ือนไขทางการเมือง  

(5) คณุลกัษณะของหน่วยงานและผูน้�านโยบายไปปฏบิตัิ 

และ (6) ทัศนคติของผู้น�านโยบายไปปฏิบัติ ส่วนท่ีสอง

เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับผลการปฏิบัติตามนโยบายโรงเรียน

คณุภาพมาตรฐาน (SMART SCHOOL) ซึง่ประกอบด้วย  

(1) ความส�าเรจ็ (success) (2) คณุธรรมจรยิธรรม (morality)  

(3) กจิกรรมด�าเนนิงาน (activities) (4) การมสีมัพนัธ์ภาพ  

(relativity) และ (5) การจัดหาและการใช้เทคโนโลยี 

(technology) 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

กลุ ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยบุคลากรและ 

คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานจ�านวน 1,000 คน  

จากสถานศึกษา 181 แห่งในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

โดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน และ

สถานศึกษาแต่ละแห่งซึ่งเป็นหน่วยสุ่มกลุ่มตัวอย่าง

แบบเจาะจง (Purposive selection) แห่งละ 6 คน 

ในต�าแหน่ง ผู้อ�านวยการ รองผู้อ�านวยการฝ่ายวิชาการ 

ครหูวัหน้ากลุม่สาระวชิา ประธาน ผูแ้ทนผูป้กครอง และ

ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

เครือ่งมือการวจิยัเป็นแบบสอบถามมาตราส่วน

ประมาณค่า 5 ระดับเกี่ยวกับปัจจัยนโยบาย 5 ด้านและ

ความส�าเร็จของนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 

3 ด้าน โดยแบบสอบถามการวิจัยได้รับการตรวจสอบ 

ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (construct validity) และ 

ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) จาก 

ผู ้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน โดยการวิเคราะห์ดัชนีความ

สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ (Index of Objective 

Congruency--IOC) แล้วน�าไปทดลองใช้กบับคุลากรและ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ�านวน 72 คน 

จากสถานศึกษา 12 แห่งในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ทีไ่ม่ได้รบัเลอืกเป็นหน่วยสุม่กลุม่ตวัอย่าง เพือ่วเิคราะห์ 

ค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อ ด้วยวิธีการวิเคราะห์ค่าความ

สัมพันธ์ระหว่างคะแนนรวมรายข้อกับคะแนนรวม 

รายด้าน (item-total Correlation) และวิเคราะห์ความ

เชื่อมั่น (reliability) รายด้านโดยวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิ

แอลฟา (α-coefficient) ตามวิธีการของครอนบาก 

(Cronbach)

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์และน�าเสนอข้อมูล

ประกอบด้วย ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean)  

ความเบีย่งเบนมาตรฐาน (standard deviation) การทดสอบ 

ค่าวกิฤตท ี(t-test) การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว  

(One-way ANOVA) การวเิคราะห์พหุคณูถดถอย (multiple  

regression analysis) และการวิเคราะห์เส้นทางแบบ

มีตัวแปรแฝง (Path Analysis with Latent Variables) 

ด้วยโปรแกรม LISREL (Linear Structure Relationship 

Program, Version 8.52)

ผลกำรวิจัย

1. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์และอ�านาจ 

การพยากรณ์ระหว่างปัจจัยนโยบายกับผลการน�า

นโยบายโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานไปปฏิบัติ พบว่า

ปัจจัยนโยบายซึ่งประกอบด้วย ทรัพยากรนโยบาย 

(PRS) มาตรฐานนโยบาย (PS) เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ

และสังคม (ECOS) คุณลักษณะของหน่วยงานและ 

ของผู้น�านโยบายไปปฏิบัติ (ORC) เงื่อนไขทางการเมือง 

(POC) และทัศนคติของผู้น�านโยบายไปปฏิบัติ (POAT)  

มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิี ่ระดบั  

.01 กับผลการน�านโยบายโรงเรียนคุณภาพมาตรฐาน 

(SMART SCHOOL) โดยรวม และแต่ละองค์ประกอบของ

ผลการน�านโยบายไปปฏบิตัซิึง่ประกอบด้วย ความส�าเรจ็  

(SUC) คณุธรรมจรยิธรรม (MOR) กจิกรรมการด�าเนนิงาน  

(ACT) การมีสัมพันธภาพ (REL) และการใช้ การจัดหา

เทคโนโลยี (TEC) ของผู้บริหาร ครู และนักเรียน
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ปัจจัยมาตรฐานนโยบาย (PS) เงื่อนไขทาง

เศรษฐกิจ และสังคม (ECOS) เง่ือนไขทางการเมือง 

(POC) และทัศนคติของผู้น�านโยบายไปปฏิบัติ (POAT) 

มีความสัมพันธ์และสามารถท�านายผลการน�านโยบาย

โรงเรียนคุณภาพมาตรฐาน (SMART SCHOOL)  

กรุงเทพมหานครไปปฏิบัติได้ร้อยละ 79 โดยสามารถ 

เขียนเป็นสมการพยากรณ์ ได้ดังนี้

สมการคะแนนดิบ:

SMÂRT = 0.98 + 0.07 PS** + 0.02 ECOS +  

0.04 POC* + 0.70 POAT**

สมการคะแนนมาตรฐาน 

ZSMART = 0.11 Z**PS + 0.03 ZECOS + 

0.05 Z*POC + 0.78 Z**POAT 

โดยเขียนเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่าง

ปัจจัยนโยบายกับผลการปฏิบัติตามนโยบายโรงเรียน 

คุณภาพมาตรฐาน (SMART SCHOOL) สถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้ดังนี้

SMART

PS

ECOS

POC

POAT

r2 = 0.79

.07**

.02

.04*

.70**

2. การวิ เคราะห ์ เส ้นทางป ัจจัยนโยบาย 

ที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติตามนโยบายโรงเรียน

คุณภาพมาตรฐานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด

กรุงเทพมหานครโดยการวิ เคราะห ์เส ้นทางแบบ 

มีตัวแปรแฝง (Path Analysis with Latent Variables) 

ได ้ผลการวิเคราะห์โดยแสดงลักษณะของรูปแบบ 

ความสัมพันธ์โดยสรุปดังนี้

ผลการปฏิบัติ
ตามนโยบายโรงเรียน
คุณภาพมาตรฐาน

(SMART)

ทัศนคติ
ของผู้น�านโยบายไปปฏิบัติ

(POAT)

คุณลักษณะของหน่วยงาน 
และผู้น�านโยบายไปปฏิบัติ

(ORC)

เงื่อนไข
ทางการเมือง

(POC)ทรัพยากร
นโยบาย
(PRS)

มาตรฐาน
นโยบาย

(PS)

เงื่อนไขทาง
เศรษฐกิจและสังคม

(ECOS)

0.18**

0.76**

0.30**0.40**0.11**

0.30**

0.16**

0.80**

0.73**

0.79**

ภำพ 2 รูปแบบความสัมพันธ์ 
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จากภาพ 2 ข้างต้นสรุปได้ว่า ผลการปฏิบัติตาม

นโยบายโรงเรียนคุณภาพมาตรฐาน ของสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐานสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับอิทธิพลทางตรง 

จากปัจจัยมาตรฐานนโยบาย คุณลกัษณะของหน่วยงาน 

และผูน้�านโยบายไปปฏิบติั และทศันคติของผูน้�านโยบาย

ไปปฏิบัติ และได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากเง่ือนไขทาง 

การเมอืง ทรพัยากรนโยบายรวมทัง้เง่ือนไขทางเศรษฐกจิ 

และสังคม ผ่านทัศนคติของผู้น�านโยบายไปปฏิบัติ 

มาตรฐานนโยบาย เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ และ

สังคม เงื่อนไขทางการเมือง และทัศนคติของผู ้น�า

นโยบายไปปฏบิตัมิคีวามสมัพนัธ์และสามารถพยากรณ์

ผลการปฏิบัติตามนโยบายโรงเรียนคุณภาพมาตรฐาน

กรุงเทพมหานครโดยรวมได้ร้อยละ 79 

ผลการปฏิบัติตามนโยบายโรงเรียนคุณภาพ

มาตรฐาน ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดกรุงเทพ 

มหานครได้รับอิทธิพลทางตรงจากปัจจัยมาตรฐาน

นโยบาย คุณลักษณะของหน่วยงานและผู้น�านโยบาย 

ไปปฏิบัติ และทัศนคติของผู้น�านโยบายไปปฏิบัติ และ 

ได ้รับอิทธิพลทางอ ้อมจากเงื่อนไขทางการเมือง 

ทรัพยากรนโยบายรวมทั้งเงื่อนไขทางเศรษฐกิจและ

สังคมผ่านทัศนคติของผู้น�านโยบายไปปฏิบัติ 

กำรอภิปรำยผล

1. มาตรฐานนโยบาย เง่ือนไขทางเศรษฐกิจ  

สังคมและการเมือง ทัศนคติของผู้น�านโยบายไปปฏิบัติ

มีความสัมพันธ์และสามารถพยากรณ์ความส�าเร็จของ

นโยบายโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกรุงเทพมหานครได้ 

โดยสามารถพยากรณ์ความส�าเร็จของนโยบายได้ถึง

ร้อยละ 79 ซึ่งแสดงว่า ปัจจัยนโยบายดังกล่าวมีความ 

ส�าคัญและมีความจ�าเป็นต่อการน�านโยบายโรงเรียน

คุณภาพมาตรฐานอย่างมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า 

นโยบายที่มีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ชัดเจน ภาวะ

ทางเศรษฐกิจของชุมชนและหน่วยงานต้นสังกัดอยู่ใน 

ระดับดี การเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นของ

กรุงเทพมหานครเป็นเอกภาพ ผู้น�านโยบายไปปฏิบัติ

ซึ่งได้แก่ ข้าราชการกรุงเทพมหานครทุกระดับ และ 

ทุกฝ่ายต่างมีความเห็นสอดคล้องมุ่งมั่นและรับผิดชอบ

เพื่อให้นโยบายเกิดความส�าเร็จ จึงท�าให้ความคาดหวัง

ต่อความส�าเร็จนโยบายโรงเรียนคุณภาพมาตรฐาน 

อยู่ในระดับสูงถึงร้อยละ79 

ซึง่ผลการวจิยัสอดคล้องกบัเอกสารทางวชิาการ 

ของแวนฮอร์น และแวนมีเตอร์ (Horn & Meter, 1975, 

pp. 462-474) และซีมาและรอนดิเนลลี (Cheema & 

Rondinelli, 1983, p. 300) และกล้า ทองขาว (2534) 

ซึง่ระบวุ่า ความชดัเจนมมีาตรฐานของนโยบาย เงือ่นไข 

ทางเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืงให้การสนบัสนนุความรู้  

ความสามารถและทัศนคติของผู้น�านโยบายไปปฏิบัติ 

มีความเหมาะสมและเป็นไปในทางบวกย่อมเป็นปัจจัย

ที่น�าพานโยบายทุกนโยบายไปสู่ความส�าเร็จ

2. ผลการวิจัย พบว่า เงื่อนไขทางการเมือง 

และปัจจัยทางเศรษฐกิจ และสังคม มีอิทธิพลทางตรง

กับความส�าเร็จของนโยบายโรงเรียนคุณภาพมาตรฐาน 

กรุงเทพมหานครอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ ซึ่ง

พิจารณาได้ว่าปัจจัยนโยบายดังกล่าวมีผลต่อความ 

ส�าเร็จของนโยบายน้อย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการน�า

นโยบายโรงเรยีนคณุภาพมาตรฐานไปปฏบิตัเิป็นภารกิจ 

ของข้าราชการประจ�า งบประมาณหรือทรัพยากรต่างๆ  

ทีจ่�าเป็นได้รบัการจดัสรรไว้แล้ว และงบประมาณส่วนหนึง่ 

ได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาล แม้การเมืองระดับท้องถิ่น 

ของกรุงเทพมหานครมีการเปลี่ยนแปลง และภาวะ 

เศรษฐกิจของชุมชนอาจผันผวนแต่อาจไม่กระทบกับ

การน�านโยบายไปปฏิบัติ ดังนั้น ผู้ให้ข้อมูลการวิจัย

ซึ่งเป็นกลุ ่มปฏิบัติตามนโยบายจึงไม่มีความรู ้สึกว่า 

นโยบายได้รับผลกระทบ อย่างไรก็ดีแม้ปัจจัยทั้งสอง

อาจมีส่วนท�าให้ปัจจัยนโยบายปัจจัยอื่นมีผลกระทบ

ต่อความส�าเร็จของนโยบายได้อย่างมาก เช่น เงื่อนไข 

ทางการเมือง เมื่อส่งผลคุณลักษณะของหน่วยงานและ

ผูน้�านโยบายไปปฏบิตั ิแล้วส่งผลผ่านทศันคตแิละจดุยนื

ของผู้น�านโยบายไปปฏิบัติท�าให้ปัจจัยนี้มีผลกระทบ 

ต่อนโยบายโรงเรยีนคณุภาพมาตรฐานอย่างมนียัส�าคญั 

ทางสถติซิึง่พจิารณาได้ว่าเป็นผลกระทบทีม่ากขึน้ ผลการ 

วจิยัสอดคล้องกบัผลงานทางวชิาการของแวนฮอร์นและ

แวนมีเตอร์ (Horn & Meter, 1975, pp. 39-64) และ

งานวิจัยของสุชาติ เศวตบดี (2549, หน้า 67) ซึ่งระบ ุ

และพบเงื่อนไขทางการเมือง ปัจจัยทางเศรษฐกิจ และ

สังคมมอีทิธพิลทางตรง และทางอ้อมโดยส่งผ่านระหว่าง 
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ปัจจัยนโยบายปัจจยัอ่ืน แล้วส่งผลท�าให้นโยบายประสบ

ความส�าเร็จ

3. ผลการวิจัย พบว่า ทัศนคติของผู้น�านโยบาย

ไปปฏิบัติมีอิทธิพลโดยตรง และเป็นตัวส่งผ่านอิทธิพล

ของปัจจยันโยบายอ่ืน เช่น ทรพัยากรนโยบาย มาตรฐาน

นโยบาย คุณลักษณะของหน่วยงานและผู้น�านโยบาย

ไปปฏิบัติ และเงื่อนไขทางการเมือง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ 

ปัจจยัต่างๆ ของนโยบายใดนโยบายหนึง่แม้โดยหลักการ 

หรือทฤษฎีมีลักษณะเฉพาะตัวแยกจากกัน แต่โดย

ปฏบัิติแล้วปัจจัยเหล่านัน้ต่างต้องพึง่พาอาศัยซึง่กนัและ

กัน เช่น มาตรฐานนโยบายไม่อาจเกิดขึ้นได้ หากขาด

ทรัพยากรนโยบายให้การสนับสนุน หรือคุณลักษณะ 

ของหน่วยปฏิบัตินโยบายทั้งในการวิเคราะห์นโยบาย 

การก�าหนดนโยบาย และการตัดสินนโยบายไม่สามารถ 

ด�าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากไม่ได้รับการ 

เห็นชอบและสนับสนุนจากฝ่ายการเมือง ซึ่งโดยหลัก

การปกครองหรือหลักรัฐศาสตร์ถือว่ามีอ�านาจสูงสุด 

จากเหตุผลดังกล่าวจึงสรุปได้ว่าไม่มีปัจจัยนโยบายใด 

ที่เกิดขึ้นได้อย่างโดดเดี่ยว และมีคุณลักษณะเฉพาะตัว 

โดยไม่พึงพาปัจจัยอ่ืน และการน�านโยบายไปปฏิบัติ

เป็นกระบวนที่เป็นระบบที่ไม่อาจแยกจากกันได้ และ 

เป็นระบบเปิด (open system) ที่ต้องเกี่ยวข้องและได้รับ

ผลกระทบจากระบบอื่นซึ่งสอดคล้องกับ หลักการของ

วิธีการเชิงระบบ (system approach) ซึ่งระบุว่า ระบบ

นโยบายเป็นส่วนหนึง่ของระบบการเมืองและการบรหิาร  

ประชุม รอดประเสริฐ (2547, หน้า 64) ที่ประกอบด้วย 

องค์ประกอบต่างๆ ซึ่งต้องท�างานสัมพันธ์กัน หรือ 

ขึน้ต่อกนัและกนั หรอืมผีลกระทบต่อกนัและกนั (Hicks, 

1972, p. 464) และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของสุชาติ 

เศวตบดี (2549, หน้า 69) ซึ่งพบว่า ทุกปัจจัยนโยบาย

มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน มีทั้งส่งผลทางตรงและ 

ทางอ้อมโดยส่งผ่านระหว่างปัจจัยนโยบายด้วยกัน  

แล้วส่งผลต่อความส�าเร็จของนโยบาย

4. ผลการวิจัยก่อนการปรับแก้รูปแบบความ

สัมพันธ์ระหว่างปัจจัยนโยบายกับผลส�าเร็จของการน�า

นโยบายไปปฏบิตั ิพบว่า ทรพัยากรนโยบายไม่มอีทิธพิล

ทางตรงแต่มีอิทธิพลทางอ้อมโดยส่งผ่านทัศนคติของ

ผู ้น�านโยบายไปปฏิบัติไปยังผลส�าเร็จของนโยบาย  

ส่วนเงื่อนไขทางสังคม และเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ และ

สังคม มีอิทธิพลน้อยมาก (ไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ)  

ต่อผลส�าเร็จของนโยบายโรงเรียนคุณภาพมาตรฐาน

ซึ่งเป็นประเด็นการค้นพบที่ไม่เป็นไปตามหลักการและ

ทฤษฎี และไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย ทั้งนี ้

อาจเป็นเพราะโดยลักษณะการบริหารงบประมาณ 

ของกรุงเทพมหานคร แม้กรุงเทพมหานครซึ่งเป็น 

เขตการปกครองลักษณะพิเศษที่สามารถจัดเก็บภาษี

เพื่อการจัดสรรงบประมาณได้เอง แต่งบประมาณ 

ส่วนใหญ่ยงัคงได้รบัการอดุหนนุจากรฐับาลกลาง ดงัเช่น

ในปีงบประมาณ 2551 กรุงเทพมหานครมีงบประมาณ 

ประมาณ 13,000 ล้านบาทเพือ่พฒันาการศกึษา เฉพาะ

นโยบายโรงเรยีนคณุภาพมาตรฐาน (SMART SCHOOL) 

ใช้งบประมาณท้ังส้ิน 2,395 ล้านบาท กรุงเทพมหานคร

ใช้งบประมาณของตนเพยีง 519 ล้านบาท และอกี 1,876 

ล้านบาทหรือประมาณร้อยละ 78.3 เป็นงบประมาณ 

ที่ได้รับอุดหนุนจากรัฐบาลกลาง (หน่วยศึกษานิเทศก์, 

2552, หน้า 7) และเนื่องจากสถานศึกษาส่วนใหญ่ของ 

กรงุเทพมหานครตัง้อยูใ่นเขตเมอืง ชมุชนหนาแน่น ชมุชน 

และผูป้กครองพอมฐีานะทางเศรษฐกจิทีส่ามารถให้การ

สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษาได้ กอปรกับ 

เส้นทางความสัมพันธ์ของเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ และ 

สังคม ผ่านเงื่อนไขทางการเมืองแล้วส่งผลต่อผลการ

ด�าเนินงานของนโยบาย ฉะนั้นแม้ปัจจัยดังกล่าวข้างต้น 

จะไม่ส่งผลโดยตรงแต่สามารถส่งผลโดยอ้อมกบัผลส�าเรจ็ 

ของนโยบายโรงเรียนคุณภาพ เพราะโดยข้อเท็จจริง

ได้พบว่าสมาชิกสภาเขต และสภากรุงเทพมหานคร 

ได้ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพ 

มหานครซึ่งสอดคล้องกับข้อเขียนของพจน์ สะเพียรชัย 

(Sapainchai, 1988) ที่ระบุว่าความส�าเร็จของการปฏิรูป 

การศึกษาไทยต้องมีหลายปัจจัยสนับสนุนและปัจจัย

ที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดคือ “บรรยากาศทางการเมือง”
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ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะเพื่อใช้ผลกำรวิจัย

1. ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยนโยบายทุกปัจจัย 

ทั้งทรัพยากรนโยบาย มาตรฐานนโยบาย เงื่อนไขทาง

เศรษฐกจิ การเมอืง และสงัคม คณุลกัษณะของหน่วยงาน 

และผู้น�านโยบายไปปฏิบัติ ทัศนคติของผู้น�านโยบาย

ไปปฏิบัติมีความส�าคัญและความจ�าเป็นมากต่อความ

ส�าเร็จของนโยบายโรงเรียนคุณภาพมาตรฐาน ฉะนั้น

ส�านักการศึกษากรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที ่

เกี่ยวข้องควรจัดอบรม หรือประชุม สัมมนาผู้จัดท�า

นโยบายหรือผู้วิเคราะห์นโยบาย เพื่อสร้างความเข้าใจ

ร่วมกันถึงรายละเอียดของปัจจัยนโยบายแต่ละปัจจัย 

อันน�าไปสู ่ความมีประสิทธิภาพในการน�านโยบาย

โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานไปปฏิบัติ

2. ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยนโยบายทุกปัจจัย

มีอิทธิพลทั้งโดยตรงและโดยอ้อมและสามารถท�านาย 

ความส�าเร็จของนโยบายโรงเรียนคุณภาพมาตรฐาน

กรงุเทพมหานครได้ถงึร้อยละ 79 ฉะนัน้ผูบ้รหิารระดบัสูง 

ของกรุงเทพมหานคร และผู้บริหารฝ่ายการเมืองซึ่งเป็น 

ผู้ก�าหนดนโยบาย หรือให้การสนับสนุนนโยบายควรใช ้

เป็นข้อมูลในการพัฒนานโยบายการศึกษา โดยก�าหนด

ทรัพยากรให้เหมาะสมและเพียงพอ จัดท�าวัตถุประสงค ์

นโยบายให้เด่นชัดมีมาตรฐาน พิจารณาเงื่อนไขทาง

เศรษฐกิจ การเมืองอย่างรอบด้าน ก�าหนดหน่วยงาน

นโยบายส�าหรับพัฒนานโยบายการศึกษาของกรุงเทพ 

มหานครเป็นการเฉพาะ พฒันาความรู ้ความ สามารถและ

จิตส�านึกของผู้น�านโยบายไปปฏิบัติซึ่งเป็นข้าราชการ 

ประจ�าและนักการเมืองระดับท้องถิ่นให้มีความมุ่งมั่น  

รับผิดชอบ และให้ความส�าคัญกับนโยบายการศึกษา

อย่างแท้จริง ทั้งนี้เพื่อให้การพัฒนานโยบายการศึกษา

เป็นรูปแบบที่ดีเป็นแบบอย่างแก่หน่วยงานท้องถิ่น 

ระดับอื่นๆ 

3. ส�านักการศึกษากรงุเทพมหานครควรใช้ข้อมลู

เชิงประจักษ์ที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ จัดท�าเป็นระบบ 

ฐานข้อมลู และแจกจ่ายให้สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานทุกแห่ง 

ของกรงุเทพมหานครได้รบัทราบในลกัษณะจดหมายข่าว  

(newsletter) หรอืแผ่นพบั (phamphets) หรอืวารสารทาง

วชิาการ (journal) และหากเป็นไปได้ควรจัดรายการร่วมกบั 

วิทยุชุมชน เพื่อน�าเสนอข้อมูลทางวิชาการให้ชุมชน

และประชาชนท่ัวไปได้รับรู้รับทราบ เพ่ือให้เกิดความ

ร่วมมือร่วมใจพัฒนาสถานศึกษาและการศึกษาของ 

กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมให้เป็นไปตามนโยบาย

และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรวิจัยต่อเนื่อง

1. ควรท�าการวจัิยแนวลึกเพือ่ค้นหาความส�าคญั 

ของปัจจยันโยบายปัจจยันีโ้ดยใช้ระเบยีบวธิกีารวจิยัอืน่ 

เช่น การวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) และ 

ระเบียบการวิจัยแบบผสมผสาน (mixed methodology)

2. เนื่องจาก การวิจัยนี้มีลักษณะการออกแบบ

การวิจัยเพื่อการพิสูจน์หลักการหรือทฤษฎีที่มีอยู ่ 

ก่อนแล้ว และเป็นการวิจัยเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ

การศึกษาตามหลักสูตร ซึ่งมีข ้อจ�ากัดทั้งเวลาและ 

งบประมาณ ฉะนั้นเพื่อให้การวิจัยมีความลุ่มลึกและ 

อาจสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้กว้างขวางขึ้นเห็นควรให้ท�า 

การวิจัยซ�้า (replication) โดยนักวิชาการด้านนโยบาย

และนโยบายสาธารณะ หรือผู้ท่ีสนใจในองค์ความรู้

ด้านนี้

3. จากข้อมูลการวิจัย พบว่าเง่ือนไขทาง

เศรษฐกิจและสังคมเป็นปัจจัยเดียวที่ไม่มีอิทธิพล

โดยตรงกับผลการปฏิบัติตามนโยบายโรงเรียนคุณภาพ 

มาตรฐาน แม้จะส่งผ่านโดยอ้อมไปยังเง่ือนไขทาง 

การเมืองแล้วส่งผ่านทัศนคติของผู้น�านโยบายไปปฏิบัติ

อีกทอดหนึ่งกับการมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัตินโยบาย 

ซึ่งเป็นประเด็นการค้นพบที่ไม่เป็นไปตามหลักการและ

ทฤษฎ ีฉะนัน้เพือ่ความเทีย่งตรงทางวชิาการเห็นควรให้ 

นักวิชาการด้านนโยบายศาสตร์ควรศึกษาเป็นแนวลึก 

เชิงกรณีศึกษาถึงการค้นพบประเด็นการวิจัยประเด็นนี้
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยนโยบายกับความส�าเร็จ 

ของการปฏบัิตติามนโยบายการประกนัคณุภาพการศกึษาของกรงุเทพมหานคร กลุม่ตวัอย่าง ประกอบด้วย บคุลากร  

และคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน จ�านวน 917 คน จาก 161 โรงเรยีน ซึง่เป็นหน่วยสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง  

เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัเป็นแบบสอบถาม สถติท่ีิใช้ในการวเิคราะห์และน�าเสนอข้อมลู ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ความเบีย่งเบน 

มาตรฐาน การวิเคราะห์พหุคูณถดถอย และการวิเคราะห์เส้นทางแบบมีตัวแปรแฝงของปัจจัยนโยบายที่ส่งผล

หรือมีอิทธิพลต่อความส�าเร็จของนโยบายโดยใช้โปรแกรมลิสเรล ผลการวิจัยพบว่า (1) ปัจจัยนโยบายโดยรวม

ทุกปัจจัยมีความสัมพันธ์ และสามารถพยากรณ์ความส�าเร็จของการน�านโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา

ไปปฏิบัติได้ ร้อยละ 55 และ (2) ความส�าเร็จของการปฎิบัติตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาได้รับ

อิทธิพลโดยตรงจากทุกปัจจัยนโยบาย โดยปัจจัยมาตรฐานและวัตถุประสงค์นโยบาย และปัจจัยทัศนคติของผู้น�า

นโยบายไปปฏิบัติมีอิทธิพลทางตรง โดยไม่ส่งผ่านปัจจัยนโยบายอ่ืน ส่วนปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

ทรัพยากรนโยบาย และปัจจัยคุณลักษณะ และความ สามารถของผู้น�านโยบายไปปฏิบัตินอกจากมีอิทธิพลทางตรง 

ต่อความส�าเรจ็ของนโยบายแล้วยงัมอิีทธิพลทางอ้อมต่อความส�าเรจ็ของการปฏบิตัติามนโยบายการประกนัคณุภาพ 

การศึกษาของกรุงเทพมหานคร 

ค�ำส�ำคัญ: ปัจจัยนโยบาย, ความส�าเร็จของการน�านโยบายไปปฏิบัติ, การประกันคุณภาพการศึกษา, สถานศึกษา 
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The Analysis of Factors Affecting the Success 
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Policy Implementation in Basic Education Schools 
under the Bangkok Metropolitan Administration
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ควำมน�ำ

นโยบายการศึกษาเป็นนโยบายสาธารณะที่รัฐ

ต้องก�าหนดขึ้นเพื่อเป็นกรอบในการบริหารและพัฒนา

ประเทศให้เจริญก้าวหน้าเพราะการศึกษาเป็นปัจจัย

ส�าคัญในการพัฒนาพลเมืองหรือก�าลังคนของประเทศ

ให้มีคุณภาพ การมีคุณภาพของประชาชนพลเมือง 

เป็นรากฐานส�าคัญในการพัฒนาทุกภาคส่วนของ

ประเทศ ทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

ฉะนั้นการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่ประชาชน

พลเมืองจึงเป็นนโยบายและหน้าที่อันส�าคัญยิ่งของรัฐ 

ในทุกระบอบการปกครอง โดยทุกภาคส่วนของรัฐ 

ต้องให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ทั้งโดยทางตรงและโดยทางอ้อม

การประกนัคณุภาพการศกึษาเป็นหน้าทีข่องรฐั

และหน่วยงานทางการศึกษาทีต้่องสามารถจดัการศกึษา 

โดยเฉพาะการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชาชนได้อย่าง 

ทั่วถึงและมีคุณภาพในระดับที่ประชาชนสามารถใช ้

ความรูเ้พือ่การด�ารงชวีติและประกอบอาชพีได้ตามควร

แก่อตัภาพ โดยรฐัต้องมีนโยบายอย่างชดัเจนและจดัสรร 

Abstract

The main objective of this quantitative research was to analyze the relationship between the 

policy factors and the success of quality assurance policy implementation in schools under the Bangkok 

Metropolitan Administration. The sample comprised of 917 school personnel and school committee 

members from 161 basic education schools in the Greater Bangkok Metropolis. The instrument used 

for the data collection was a set of five-rating scale questionnaire and the statistical methods used were 

mean, standard deviation, multiple regression analysis, and path analysis with latent variables by LISREL  

(Linear Structure Relationship Program). The findings revealed as follows: All the policy factors related to 

and could predict 55 percent of the success in the educational quality assurance policy implementation  

as well as the success of the policy implementation had been directly influenced by all the policy factors, 

especially, the policy standards and objectives and the attitude of the policy implementer; on the other 

hand, the policy resources, the political and socio-economic factors and the characteristics and capability  

of the policy implementer both directly and indirectly influenced the success of the policy implementation.

Keywords: policy factors, success of policy implementation, educational quality assurance, basic  

  educational schools

งบประมาณสนับสนุนด้วยความเป็นธรรม หน่วยงาน

ทางการศกึษาต้องน�านโยบายของรฐัไปปฏบิตัด้ิวยความ

มุ่งมั่นและรับผิดชอบ งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร 

ต้องด�าเนนิการอย่างโปร่งใสและสนองความต้องการของ 

ผูเ้รยีนและประชาชนเตม็เมด็เตม็หน่วยและสมประโยชน์ 

ชุมชนทุกภาคส่วนต้องสนับสนุนและให้การมีส่วนร่วม

ในการบริหารจัดการ เพ่ือให้การศึกษาเข้าถึงประชาชน

อย่างทัว่ถงึและมคีณุภาพ การจดัการศกึษาให้มคีณุภาพ 

ย่อมต้องมีทั้งกระบวนการและวิธีการที่มีประสิทธิภาพ

เหมาะสมกบับรบิทของสังคมและมคีวามเป็นไปได้ในเชงิ 

ปฏิบัติของหน่วยงานทางการศึกษา

กรุ ง เทพมหานครเป ็นภาคส ่วนหนึ่ งของ

ประเทศไทยที่มีลักษณะการปกครองท้องถิ่นแบบพิเศษ 

ท่ีต้องด�าเนินการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย

ของรัฐและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ส�านัก 

การศึกษาเป็นหน่วยงานตามโครงสร้างการบริหาร

กรุงเทพมหานครมีหน้าท่ีรับผิดชอบการจัดการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานให้ประชาชนในเขตการปกครองของกรุงเทพ 

มหานครตามนโยบายของรัฐและของกรุงเทพมหานคร 
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อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

ของชาติที่ก�าหนดโดยส�านักงานรับรองมาตรฐานและ 

ประเมนิคณุภาพการศึกษา อย่างไรกดี็แม้ส�านกัการศกึษา 

และทุกภาคส่วนในสังกัดกรุงเทพมหานครได้พยายาม

จัดการศกึษาเพือ่สนองตอบทัง้นโยบายของรฐั นโยบาย

ของคณะผู ้บริหารกรุงเทพมหานคร และนโยบาย 

การประกันคุณภาพการศึกษาของกรุงเทพมหานคร 

แต่ด้วยความจ�ากัดและแปรเปลี่ยนของปัจจัยนโยบาย

ในหลายลักษณะจึงท�าให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ของกรุงเทพมหานครยังคงมีปัญหาหลายประการ

ตามรายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 

กรุงเทพมหานครของส�านักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษาดังเช่นสถานศึกษาส่วนใหญ่ 

ยังขาดความรู ้ความเข้าใจการประเมินคุณภาพทั้ง

ภายนอกและภายใน นักเรียนส่วนใหญ่ยังเรียนรู้ไม่ได้

ตามมาตรฐาน ขาดทักษะการแสวงหาความรู้ได้ด้วย

ตนเอง ครูส่วนใหญ่ยังคงจัดการเรียนการสอนแบบเดิม 

โดยไม่เน้นผู ้เรียนเป็นส�าคัญ ผู ้บริหารสถานศึกษา 

ส่วนใหญ่ยังคงละเลยงานวิชาการซึ่งเป็นหัวใจส�าคัญ

ของสถานศึกษา และทรัพยากรสนับสนุนยังคงได้รับ

การจัดสรรในปรมิาณและคุณภาพทีจ่�ากดั ซึง่เป็นปัญหา 

และสภาพการด�าเนินการที่ควรได้รับการศึกษาวิจัย 

เพื่อหาค�าตอบและข้อมูลส�าหรับการพัฒนาการศึกษา

ขั้นพื้นฐานของกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพ 

ยิ่งขึ้น และมีคุณภาพที่สอดคล้องกับความต้องการ 

ของประชาชน

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาปัจจัยนโยบายที่มีความสัมพันธ์

และสามารถพยากรณ์ความส�าเร็จของการปฏิบัติตาม 

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร

2. เพื่อวิเคราะห์เส้นทางปัจจัยนโยบายท่ีมี

อิทธิพลต่อความส�าเร็จของการปฏิบัติตามนโยบาย 

การประกันคุณภาพการศึกษาของกรุงเทพมหานคร

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

การวิ จัย เรื่ องนี้ เป ็นการวิ จัย เชิ งปริมาณ 

(quantitative research) ในลักษณะการวิเคราะห์

ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (causal-effect relationship) 

ระหว่างปัจจัยนโยบายซึ่งประกอบด้วย (1) มาตรฐาน

และวัตถุประสงค์นโยบาย (2) ทรัพยากรนโยบาย  

(3) คุณลักษณะและความสามารถของผู้น�านโยบาย 

ไปปฏิบัติ (4) เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

(5) ทัศนคติของผู้น�านโยบายไปปฏิบัติ และความส�าเร็จ

ของการปฏบิตัติามนโยบายการประกนัคณุภาพการศกึษา 

ขั้นพื้นฐานของกรุงเทพมหานครซึ่งประกอบด้วย (1) 

คุณภาพผู ้บริหารและสถานศึกษา (2) คุณภาพครู  

และ (3) คุณภาพนักเรียน ตามกรอบความคิดการวิจัย

ดังนี้

มาตรฐาน
และวัตถุประสงค์

นโยบาย
PSO

ทรัพยากร
นโยบาย
(PRS)

ปัจจัยทางเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมือง

(SOS)

คุณลักษณะ
และความสามารถของ
ผู้น�านโยบายไปปฏิบัติ

(PSON)

ทัศนคติของ
ผู้น�านโยบายไปปฏิบัติ

(ATT)

ความส�าเร็จของ
นโยบายประกัน

คุณภาพการศึกษา
(PSUC)

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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แนวคิดที่เกี่ยวข้องมีดังนี้ 

กำรจัดกำรศึกษำของกรุงเทพมหำนคร 

ได้จัดการศึกษาโดยยึดแนวทางของกระทรวง

ศึกษาธิการเป็นหลักในการด�าเนินงาน โดยส�านัก 

การศกึษามภีารกจิหลกัในการจดัการศึกษาให้สอดคล้อง

กับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ

นโยบายในการกระจายอ�านาจลงสูส่ถานศึกษา เพือ่สร้าง 

ความเข้มแข็งให้แก่สถานศึกษาในการบริหารจัดการ

โรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษา 

(ส�านักการศึกษา, 2548, หน้า 1) กรุงเทพมหานคร

จึงมีนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อให้สถานศึกษาขั้น

พื้นฐานของกรุงเทพมหานครเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ  

โดยก�าหนดนโยบาย เรียนดี เรียนฟรี อย่างมีคุณภาพ 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 รองรับพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งก�าหนดให้การจัดการศึกษาให้

บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอภาคในการรับการศึกษา

ขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ

การประกันคุณภาพการศึกษา (educational 

quality assurance) เป็นกลไกส�าคัญประการหนึ่งที่จะ

ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ด�าเนินไป 

อย่างต่อเนื่อง และสร้างความมั่นใจได้ว่า สถานศึกษา

สามารถจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐาน 

ที่ก�าหนด ผู้ส�าเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถและ

มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก�าหนดและ

ที่สังคมต้องการ ซึ่งหลักการในการด�าเนินการประกัน 

คณุภาพการศกึษานีม้ ี3 ประการ (ส�านกังานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2549, หน้า 3-4) กล่าวคือ  

(1) กระจายอ�านาจ (decentralization) ให้สถานศึกษา 

มีอสิระและมคีวามคล่องตวัในการบรหิารจดัการรวมทัง้ 

การตัดสนิใจด�าเนนิงานการบรหิารสถานศึกษา (2) การม ี

ส่วนร่วม (participation) ของประชาชน หน่วยงานทั้ง

ภาครัฐและเอกชน และ (3) การปฏิบัติงานด้วยความ 

รบัผดิชอบ (accountability) ตามบทบาทหน้าทีด้่วยความ 

มุ่งมั่น เป็นระบบ โปร่งใส และตรวจสอบได้

การประกนัคณุภาพการศกึษาในระบบการศกึษา 

ของประเทศไทยเป ็นกระบวนการที่ เกี่ยวข ้องกับ 

การตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน กล่าวคือ ส่วนแรก 

เป็นการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดย

สถานศึกษาจัดท�าเอกสารรายงานการพัฒนางานของ 

สถานศึกษารายป ีให ้คณะกรรมการสถานศึกษา  

ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานต้นสังกัด และสาธารณะชน 

ทั่วไปได้รับทราบ ซึ่งเป็นกระบวนการที่เรียกว่าการ

ประเมนิตนเอง (self-report) ส่วนทีส่องเป็นการประเมนิ

คุณภาพโดยองค์กรหรือหน่วยงานภายนอกทุก 5 ปี  

แล้วให้ส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (สมศ.) ซึ่งเป็นองค์กรมหาชนให้การรับรอง 

เพื่อน�าผลการประเมินที่ได ้ให้หน่วยงานต้นสังกัด

พิจารณาจัดสรรงบประมาณ และก�าหนดแนวทาง 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐานทัดเทียม

กับนานาอารยประเทศ

การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการ 

เชงิระบบทีส่มัพนัธ์กนั 3 ประการ (ส�านกังานคณะกรรมการ 

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 2549 หน้า 4-6) ดงันี ้(1) การพฒันา 

และควบคมุคณุภาพ (development and quality control)  

เป็นการด�าเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

ให้บรรลุถึงมาตรฐานการศึกษาของชาติท่ีก�าหนดขึ้น 

ควบคู่กับการสร้างจิตส�านึกของผู้ปฏิบัติงาน และผู้มี

ส่วนร่วมในการปฏบิตังิานให้สามารถร่วมกนัเป็นทมีงาน  

สร้างระบบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมีความพร้อมใช้และ

สามารถควบคุมในการใช้เพื่อให้การพัฒนาการศึกษา

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (2) การติดตามตรวจสอบ

และแทรกแซงคุณภาพ (quality audit and intervention)  

เป็นการด�าเนนิการก�ากบัตรวจสอบตดิตามความก้าวหน้า 

เพือ่ให้การสนบัสนนุช่วยเหลอืเพือ่ให้คณุภาพของสถาน

ศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานที่ก�าหนด โดยมีการก�ากับ

ตดิตามทัง้จากคณะกรรมการทีต่ัง้ขึน้ภายในสถานศกึษา 

จากบุคคลและองค์กรภายนอกสถานศึกษาและจาก 

หน่วยงานซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศ เช่น องค์การ

สหประชาชาติและองค์กรสิทธิมนุษยชน เป็นต้น  
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(3) การประเมนิและรบัรองคุณภาพ (quality assessment) 

เป็นการด�าเนินการตรวจสอบผลการด�าเนินงานของ 

สถานศกึษาจากส�านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิ

คุณภาพการศึกษา (สมศ.) ทุก 5 ปี ว่าสามารถจัดการ

ศึกษาได้ตามมาตรฐานที่ก�าหนดไว้หรือไม่ ควรได้รับ 

การปรับปรุงในประเด็นใดบ้าง โดยการด�าเนินการ

ประกนัคณุภาพการศึกษาทัง้ 3 ประการเป็นกระบวนการ 

ที่สัมพันธ์และส่งผลซึ่งกันและกัน

ปัจจัยนโยบำยและควำมส�ำเร็จของนโยบำย

การจัดการศึกษาเป็นนโยบายสาธารณะที่

รัฐบาลทุกรัฐบาลต้องก�าหนดขึ้นและน�าเสนอต่อ

ประชาชน และต้องเป็นนโยบายที่สอดคล้องและ 

สนองตอบความต้องการของประชาชนจึงจะเป็น

นโยบายที่ประชาชนให้การยอมรับ

การน�านโยบายไปปฏิบตัเิพือ่ให้เกดิความส�าเรจ็

ต้องอาศยัปัจจัยนโยบายหลายประการดังเช่น แวนฮอร์น 

และแวนมีเตอร์ (Van Horn & Van Meter, 1976) ระบุว่า 

ปัจจัยที่สามารถท�าให้นโยบายสาธารณะหรือนโยบาย

ใดๆ ประสบความส�าเร็จได้ประกอบด้วยปัจจยั 7 ประการ 

ดงันี ้(1) มาตรฐานและทรพัยากรนโยบาย (2) การส่ือความ 

นโยบาย (3) การบังคับใช้กฎหมาย (4) คุณลักษณะของ

หน่วยงาน (5) เงื่อนไขทางการเมือง (6) เงื่อนไขทาง

เศรษฐกิจ และสังคม และ (7) จุดยืนหรือทัศนคติของ

ผู้น�านโยบายไปปฏิบัติ

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การวิจัยครั้งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณในลักษณะ

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (casual-effect 

relationship) โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยดังนี้ 

เนื้อหาการวิจัยจ�าแนกออกเป ็น 2 ส ่วน  

ส่วนแรกเป็นเนือ้หาเกีย่วกบัปัจจยันโยบาย 5 ด้านได้แก่  

(1) มาตรฐานและวัตถุประสงค์นโยบาย (2) ทรัพยากร

นโยบาย (3) คุณลักษณะและความสามารถของผู้น�า 

นโยบายไปปฏิบัติ (4) เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคม และ

การเมอืง (5) ทศันคตขิองผูน้นโยบายไปปฏบิตั ิส่วนทีส่อง 

เป็นเนือ้หาเกีย่วกบัความส�าเรจ็ของนโยบายการประกัน

คุณภาพการศึกษาของกรุงเทพมหานคร 3 ด้านได้แก่ 

(1) คุณภาพผู้บริหารและสถานศึกษา (2) คุณภาพครู 

และ (3) คุณภาพนักเรียน

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

กลุ ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยบุคลากรและ 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจ�านวน 927 คน  

จากสถานศึกษา 161 แห่งในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

โดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi- 

stage random sampling) และสถานศึกษาแต่ละแห่ง

ซึ่งเป็นหน่วยสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 

selection) แห่งละ 6 คนในต�าแหน่ง ผู ้อ�านวยการ  

รองผู ้อ�านวยการฝ่ายวิชาการ ครูหัวหน้ากลุ่มสาระ

วิชา ประธาน ผู้แทนผู้ปกครอง และผู้ทรงคุณวุฒิใน 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

เครือ่งมอืการวจิยัเป็นแบบสอบถามมาตราส่วน

ประมาณค่า 5 ระดับเกี่ยวกับปัจจัยนโยบาย 5 ด้านและ 

ความส�าเร็จของนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 

3 ด้าน โดยแบบสอบถามการวิจัยได้รับการตรวจสอบ 

ความเท่ียงตรงเชงิโครงสร้าง (construct validity) และความ 

เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) จากผู้ทรงคุณวุฒิ 

5 ท่าน โดยการวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องตาม

วัตถุประสงค์ (Index of Objective Congruency--IOC)  

แล้วน�าไปทดลองใช้กับบุคลากรและคณะกรรมการ 

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ�านวน 72 คนจากสถานศึกษา 

12 แห่งในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ไม่ได้รับเลือกเป็น

หน่วยสุ่มกลุ่มตัวอย่าง เพื่อวิเคราะห์ค่าอ�านาจจ�าแนก

รายข้อ (item discrimination) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ค่า

ความสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนรวมรายข้อกบัคะแนนรวม 

รายด้าน (item-total correlation) และวิเคราะห์ความ

เชื่อมั่น (reliability) รายด้านโดยวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิ

แอลฟา (α-coefficient) ตามวิธีการของครอนบาก 

(Cronbach)
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์และน�าเสนอข้อมูล

ประกอบด้วย ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean)  

ความเบีย่งเบนมาตรฐาน (standard deviation) การทดสอบ 

ค่าวกิฤตท ี(t-test) การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว  

(One-way ANOVA) การวิเคราะห์พหุคูณถดถอย และ

การวิเคราะห์เส้นทางแบบมีตัวแปรแฝง (Path Analysis 

with Latent Variables) ด้วยโปรแกรม LISREL (Linear  

Structure Relationship Program, Version 8.52)

ผลกำรวิจัย

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์และอ�านาจการ

พยากรณ์ระหว่างปัจจัยนโยบายกับความส�าเร็จของ

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 

ขัน้พืน้ฐานสงักดักรงุเทพมหานคร พบว่า ปัจจยันโยบาย

การประกันคุณภาพการศึกษาทุกปัจจัยซึ่งประกอบด้วย  

มาตรฐาน และวัตถุประสงค์นโยบาย (PSO) ทรัพยากร

นโยบาย (PRS) ปัจจยัทางเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืง  

(SOS) คุณลักษณะและความสามารถของผู ้ปฏิบัติ 

(PSON) และทัศนคติของผู้ปฏิบัติ (ATT) มีความสัมพันธ์

ทางบางอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 กับ

ความส�าเร็จของนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดกรุงเทพมหานคร  

ทั้งโดยรวม (PSUC) แล้วแต่ละองค์ประกอบของความ

ส�าเร็จตามนโยบาย ซึ่งประกอบด้วย คุณภาพนักเรียน 

(STUQ) คุณภาพครู (TEAQ) คุณภาพผู้บริหารและ

สถานศึกษา (PRIQ) และสามารถวิเคราะห์รูปแบบ

ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยันโยบายกบัความส�าเรจ็ของ 

นโยบาย และวเิคราะห์อ�านาจการพยากรณ์ความส�าเรจ็ 

ของนโยบายการประกนัคณุภาพการศกึษาในสถานศกึษา 

ขั้นพื้นฐานสังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัย

มาตรฐานโยบาย (PSO) และปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม 

และการเมอืง (SOS) มคีวามสมัพนัธ์อย่างไม่มีนยัส�าคญั 

ทางสถิติ ส่วนทรัพยากรนโยบาย (PRS) มีความสัมพันธ์

ทางลบอย่างไม่มีนัยส�าคัญกับทางสถิติ แต่คุณสมบัติ

และความสามารถของผู้น�านโยบายไปปฏิบัติ (PSON) 

และทัศนคติของผู้น�านโยบายไปปฏิบัติ (ATT) มีความ 

สัมพนัธ์อย่างมนียัส�าคญักบัทางสถติ ิ(p < .01) กบัความ

ส�าเรจ็ของการน�านโยบายการประกนัคณุภาพการศกึษา 

(PSUC) ไปปฏิบัติในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร 

และทกุปัจจยัโดยรวมสามารถพยากรณ์ความส�าเรจ็ของ 

การน�านโยบายการประกนัคณุภาพการศกึษาไปปฏบิตัไิด้  

ร้อยละ 55 สรุปได้ว่า ความส�าเร็จของนโยบายการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(PSUC) ในสังกัดกรุงเทพมหานครขึ้นอยู่กับมาตรฐาน 

และวัตถุประสงค์นโยบาย (PSO) ทรัพยากรนโยบาย 

(PRS) ปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง (SOS) 

คุณลักษณะและความสามารถของผู้ปฏิบัติ (PSON)  

และทัศนคติของผู้ปฏิบัติ (ATT) โดยทุกปัจจัยมีอิทธิพล

โดยตรงกบัความส�าเรจ็ของนโยบายการประกนัคณุภาพ 

การศึกษา (PSUC) โดยปัจจัยทรัพยากรนโยบาย (PRS) 

ปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง (SOS) และ

ปัจจยัคณุลกัษณะและความสามารถของผูป้ฏบิตั ิ(PSON)  

ซึ่งนอกจากมีอิทธิพลโดยตรงแล้วยังมีอิทธิพลโดยอ้อม 

โดยส่งผ่านระหว่างปัจจัยด้วยกนัเองไปสู่ความส�าเรจ็ของ 

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน (PSUC) สังกัด กรุงเทพมหานครด้วย  

โดยผลการวิจัยสอดคล้องกับสมมติฐานที่ก�าหนดไว้

สรุปได้ว่า มาตรฐานและวัตถุประสงค์นโยบาย 

ทรัพยากรนโยบาย ปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และ

การเมอืง คณุลกัษณะและความสามารถของผูน้�านโยบาย 

ไปปฏบิตั ิและทัศนคตขิองผูน้�านโยบายไปปฏบิตัมิคีวาม 

สัมพันธ์และสามารถพยากรณ์ความส�าเร็จโดยรวมของ 

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานของกรุงเทพมหานครได้ร้อยละ 55 

มาตรฐานและวตัถปุระสงค์นโยบาย และทศันคต ิ

ของผูน้�านโยบายไปปฏบิตัเิป็นปัจจยัทีม่อีทิธพิลทางตรง 

ต่อความส�าเรจ็ของนโยบายการประกนัคณุภาพการศกึษา 

ในสถาน ศึกษาขั้นพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร ส่วน

ทรัพยากรนโยบาย ปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และ

การเมืองและปัจจัยคุณลักษณะและความสามารถของ 

ผูน้�านโยบายไปปฏบิตัมิอีทิธพิลทัง้โดยตรงและมอีทิธพิล

ทางอ้อมโดยส่งผ่านระหว่างปัจจัยด้วยกันเองไปสู ่

ความส�าเร็จของนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดกรุงเทพมหานคร
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กำรอภิปรำยผล

1. ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยนโยบายทุกปัจจัย

ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐานและวัตถุ ประสงค์นโยบาย 

ทรัพยากรนโยบาย ปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และ

การเมือง คุณลักษณะและความสามารถของผู ้น�า

นโยบายไปปฏบิตั ิและทศันคตขิองผูน้�านโยบายไปปฏบิตัิ 

มีความสัมพันธ์และสามารถพยากรณ์ความส�าเร็จของ

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 

ขัน้พืน้ฐานของกรงุเทพมหานครได้ ร้อยละ 55 ซึง่แสดงว่า 

ทกุปัจจัยนโยบายมคีวามจ�าเป็นและมคีวามส�าคญั ทัง้นี ้

อาจเป็นเพราะปัจจยันโยบายดงักล่าวได้รบัการด�าเนนิการ 

จัดท�า จัดหา และจัดสรร รวมทั้งจัดเตรียมผู้น�านโยบาย

ไปปฏบิติัได้อย่างมีความพร้อมทัง้ศกัยภาพทางกายและ

ทางเจตคติ จึงท�าให้ความคาดหวังต่อความส�าเร็จของ 

นโยบายการประกนัคุณภาพอยูใ่นระดับสงูถงึร้อยละ 55  

และเมื่อพิจารณาถึงรายละเอียดข้อมูลเชิงประจักษ ์

ด้านคุณภาพนักเรียน คุณภาพครู และคุณภาพผุ้บริหาร

และสถานศึกษาพบว่ามีความสัมพันธ์และสามารถ

พยากรณ์ความส�าเร็จของนโยบายการประกันคุณภาพ 

การศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้ร้อยละ 51, 43 

และ 41 ตามล�าดับ ซึ่งแสดงว่า ปัจจัยนโยบายทุกปัจจัย 

ส่งผลหรือมีอิทธิพลต ่อความส�าเร็จของนโยบาย 

การประกนัคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน

ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับ 

เอกสารทางวชิาการของแวนฮอร์นและแวนมเีตอร์ (Van 

Horn and Van Meter, 1975, pp. 462-474) และของ 

ชีมาและรอนดิเนลลี (Cheema and Rondinelli, 1983, 

p. 300) ซึง่ระบวุ่า กระบวนการจดัสรรงบประมาณความ

ชัดเจนและมาตรฐานของนโยบาย ทรัพยากรนโยบาย 

ลักษณะของหน่วยงาน เงื่อนไขทางการเมือง เศรษฐกิจ 

และสงัคม รวมทัง้ความรูค้วามสามารถและทศันคตขิอง

ผูน้�านโยบายไปปฏบิตัเิป็นปัจจยัส�าคญัทีน่�าพานโยบาย 

ไปสู่ความส�าเร็จ

2. ผลการวจิยั พบว่า มาตรฐานและวตัถปุระสงค์ 

นโยบาย และทศันคตขิองผูน้�านโยบายไปปฏบิตัมิอิีทธพิล 

ทางตรงกบัความส�าเรจ็ของนโยบายการประกนัคณุภาพ

การศึกษาในสถาน ศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้

อาจเป็นเพราะความชัดเจนในวัตถุประสงค์เป็นตัวชี้วัด 

ซึ่งความเป็นไปได้ในเชิงปฏิบัติของนโยบาย และเป็นที่

เข้าใจทัง้ผูน้�านโยบายไปปฏบิตัแิละผูไ้ด้รบัประโยชน์จาก

ความส�าเร็จของนโยบาย รวมท้ังเป็นข้อความนโยบาย

ที่ทุกภาคส่วนต้องการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ

รุ่งเรือง สุขาภิรมย์ (2543, บทคัดย่อ) กล้า ทองขาว 

(2534, บทคัดย่อ) เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ ์ (2536, 

บทคดัย่อ) และกมล สาตศร ี(2541, บทคดัย่อ) ซึง่ พบว่า  

ความชดัเจนของวตัถปุระสงค์ ความชดัเจนของนโยบาย 

ความชดัเจนของเป้าหมายนโยบายเป็นปัจจัยท่ีมอีทิธพิล

ต่อความส�าเร็จของการน�านโยบายไปปฏิบัติ

ส่วนทัศนคติของผู้น�านโยบายไปปฏิบัติเป็นแรง

กระตุ้นให้ผู้น�านโยบายไปปฏิบัติด�าเนินงานด้วยความ 

รับผิดชอบ มีจิตส�านึกและมีความตั้งใจและมุ ่งมั่น 

ในการปฏิบัติงานตามนโยบาย ซึ่งสอดคล้องกับเอกสาร 

ทางวิชาการ และผลการวิ จัยของแวนฮอร ์นและ 

แวนมีเตอร์ (Van Horn and Van Meter, 1975, p. 

469) และสมบัติ ธ�ารงธัญวงศ์ (2549, หน้า 452) และ

สุชาติ เศวตบดี (2549, หน้า 73) ซึ่งค้นพบและระบุว่า 

จุดยืน (dispositions) และทัศนคติ (attitudes) ส่งผลต่อ 

ความสามารถและความเตม็ใจในการปฏบิตังิานนโยบาย

อย่างส�าคญั รวมทัง้มผีลเชือ่มโยงกบัปัจจยันโยบายอืน่ๆ

ผลการวิจัย พบว่า ทรัพยากรนโยบาย ปัจจัย

ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมท้ังปัจจัย

คณุลักษณะและความสามารถของผูน้�านโยบายไปปฏบัิติ 

มีอิทธิพลทั้งทางตรง และทางอ้อมโดยส่งผ่านปัจจัย

นโยบายด้วยกันเองไปสู่ความส�าเร็จของนโยบายการ

ประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

สังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้อาจเป็นเพราะทรัพยากร

นโยบายซึ่ง ประกอบด้วย งบประมาณ วัสดุครุภัณฑ์ 

และบุคลกรท่ีต้องมีท้ังปริมาณและคุณภาพท่ีเหมาะสม 

เพียงพอ และได้รับการจัดสรรจากรุงเทพมหานคร 

ให้กบัสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานทุกแห่งอย่างยตุธิรรม ท�าให้

สถานศกึษาทกุแห่งสามารถด�าเนนิการได้อย่างคล่องตวั  

และการท่ีชุมชนมีฐานะทางเศรษฐกิจท่ีดีสามารถเลี้ยง

ตนเองได้ ฝ่ายการเมืองทั้งในระดับท้องถิ่น เช่น สมาชิก 

สภากรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภาเขตให้การ

สนบัสนนุกจิกรรมต่างๆ ของสถานศกึษา บคุลกร คร ูและ

ผู้บริหารสถานศึกษาต่างร่วมมือและมุ่งมั่นรับผิดชอบ 
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การด�าเนนิงานนโยบายตามความรูค้วามสามารถของตน 

เต็มก�าลัง ย่อมท�าให้การน�านโยบายไปปฏิบัติเกิดความ 

ส�าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับผลการวิจัย

และเอกสารทางวิชาการของแวนฮอร์นและแวนมีเตอร์ 

(Van Horn and Van Meter, 1976, pp. 39-64) โคแครน  

และมาโลน (Cochran and Malone, 1995, pp. 54-56) 

สมบัติ ธ�ารงธัญวงศ์ (2549, หน้า 446-454) และสุชาติ  

เศวตบดี (2549, หน้า 67) ซึ่งพบและระบุว่า ปัจจัย

ทรพัยากรนโยบาย ปัจจยัเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืง  

คุณลักษณะของหน่วยงาน ความสามารถของผู ้น�า 

นโยบายไปปฏิบัติ และปัจจัยอื่นๆ มีอิทธิพลทั้งโดยตรง  

และมีอิทธิพลโดยอ้อมส่งผ ่านระหว่างปัจจัยและ 

ส่งผ่านปัจจัยอืน่ แล้วมผีลท�าให้นโยบายเกดิความส�าเรจ็

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะเพื่อใช้ผลกำรวิจัย

1. ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยนโยบายทุกด้าน 

มอีทิธพิลทัง้โดยตรงและโดยอ้อมและสามารถท�านายได้ 

ถึงร้อยละ 55 ต่อความส�าเร็จของนโยบายการประกัน

คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด

กรุงเทพมหานคร ฉะนั้น ผู้บริหารระดับนโยบาย และ 

ฝ่ายการเมืองระดับเขตพื้นที่การปกครองของกรุงเทพ 

มหานครควรใช ้เป ็นข ้อมูลในการพัฒนานโยบาย 

การศึกษา การจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษา  

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้ 

จัดการศึกษาของกรุงเทพมหานครเป็นแบบอย่างของ

องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ หรืออาจใช้เป็น 

ตัวแบบในการก�าหนดนโยบายเพื่อประกันคุณภาพ 

การจัดการศึกษาระดับชาติ

2. ผลการวจิยัพบว่าคณุภาพนกัเรยีน คณุภาพครู 

คุณภาพผู้บริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธ์กับความ

ส�าเร็จของของนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา  

ฉะนั้น ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานและส�านักการศึกษากรุงเทพมหานครควรใช ้

เป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรม และค้นหาแนวทาง 

การพัฒนานักเรียน ครู สถานศึกษา และตัวผู้บริหาร 

สถานศึกษาให้มีคุณภาพอันจะน�าไปสู่ความก้าวหน้า 

อย่างยั่งยืนในการบริหารจัดการศึกษาของกรุงเทพ 

มหานคร

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรวิจัยต่อเนื่อง

1. เนื่องจากการสร้างเครื่องมือเพื่อการวิจัย 

ครัง้นีพ้จิารณาเฉพาะความเท่ียงตรงเชงิเพือ่หา (content  

validity) และความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (construct 

validity) โดยผู ้ทรงคุณวุฒิเท่านั้น ฉะนั้น เพื่อให้

แบบสอบถามมคีณุภาพน่าเชือ่ถอืและสามารถวดัปัจจยั

นโยบาย และองค์ประกอบของการประกันคุณภาพ 

การศึกษาได้อย่างเที่ยงตรงยิ่งขึ้น ควรด�าเนินการ

วิเคราะห์กระทงข้อความของเครื่องมือทุกด้านด้วยวิธ ี

การวิเคราะห์องค์ประกอบ (factorial analysis)

2. ควรศึกษาแนวลึกถึงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ

ด้วยวิธีการการวิจัยเชิงคุณภาพ (quality research)  

โดยการสนทนากลุ่มย่อย (focus group discussion) 

ของผู้เชี่ยวชาญ และผู้ปฏิบัติควบคู่กัน ท้ังนี้เพ่ือให ้

ผลการวจิยัมคีวามเป็นไปได้ และน่าเชือ่ถอืในเชงิปฏบิตัิ

3. เนื่องจากการวิ จัยนี้ออกแบบการวิจัย 

ในลักษณะการวิจัยเพื่อพิสูจน์หลักการหรือทฤษฎี 

ทีป่รากฏอยูก่่อนแล้ว และเป็นการวจิยัเพือ่เป็นส่วนหนึง่ 

ของการศึกษาตามหลักสูตรซึ่งมีข้อจ�ากัดทั้งเวลาและ

งบประมาณ ฉะนั้นเพ่ือให้การวิจัยมีความลุ่มลึกท่ีอาจ 

สร้างองค์ความรู ้ใหม่ได้ เห็นควรให้มีการท�าวิจัยซ�้า  

(replication) โดยนักวิชาการหรือผู ้ที่มีความสนใจ 

ในศาสตร์ด้านนี้
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บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์หลักของการวิจัยแบบผสมผสานฉบับนี้เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริหาร

ตามหลักธรรมาภิบาลของผู้อ�านวยการส�านักในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย (1) ข้าราชการ 

จ�านวน 301 คนที่ปฏิบัติงานใน 76 ส�านักงานส่วนกลางในสังกัด ห้าหน่วยงานหลักของกระทรวงศึกษาธิการ  

(2) ผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 25 คน ให้ข้อมูลการวิจัยตามวิธีเดลฟาย และ (3) ผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน 14 คน ให้ข้อมูล

การวิจัยโดยวิธีการสนทนากลุ่ม เครื่องมือการวิจัยประกอบด้วย สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยได้แก่  

ค่าเฉลีย่ ค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน ค่าความถี ่และค่าร้อยละ ผลการวจิยัปรากฎดงันี ้รปูแบบการพฒันาพฤตกิรรม 

การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้อ�านวยการส�านักประกอบด้วย 2 องค์ประกอบหลักดังนี้ (ก) วิธีการพัฒนา

พฤติกรรมการบริหารมีกระบวนการซึ่งประกอบด้วยแบบทดสอบมาตรฐานกลั่นกรองพฤติกรรมของผู้อ�านวยการ 

มีหลักสูตรพัฒนา เป็นการเฉพาะสถาบันการพัฒนา ควรเป็นสถาบันอุดมศึกษา (ข) พฤติกรรมการบริหารท่ีมีความ

จ�าเป็นสูงสุดต้องได้รับการพัฒนาแต่ละด้านมีดังนี้ (1) ด้านหลักนิติธรรม (2) ด้านหลักคุณธรรม (3) ด้านหลักการ

มีส่วนร่วม (4) ด้านหลักความโปร่งใส (5) ด้านหลักความรับผิดชอบ (6) ด้านหลักความคุ้มค่า รูปแบบการพัฒนา

พฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมภิบาลของผู้อ�านวยการส�านักท่ีสร้างขึ้นมีความเหมาะสม เป็นไปได้ สอดคล้อง

และสมประโยชน์ในการน�าไปปฏิบัติ

ค�ำส�ำคัญ: พฤติกรรมการบริหาร, หลักธรรมาภิบาล, ผู้อ�านวยการ
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ควำมน�ำ

กระทรวงศึกษาธิการเป็นองค์กรหลักท่ีมีหน้าท่ี 

ในการจัดการและส่งเสริมการศึกษาให้กับประชาชน

อย่างทั่วถึง โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีความรู้อย่างม ี

ศักยภาพเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมประเทศชาติ

โดยรวม รวมทั้งพัฒนาประชาชนให้เป็นพลเมืองที่ดีมี

คุณธรรมจริยธรรมในการด�ารงชีวิต ซึ่งหากประชาชน

ของประเทศเป็นคนเก่งและคนดีแล้ว ย่อมเป็นรากฐาน

ส�าคัญในการพัฒนาประเทศทุกด้านได้อย่างยั่งยืน

รัฐบาลทุกรัฐบาลที่มีอ�านาจในการบริหาร

ประเทศได้ตระหนักถึงความส�าคัญในการพัฒนาคน  

จึงได้พยายามเสนอนโยบายการบริหารและมาตรการ

ทางกฎหมายเพื่อให ้การจัดการศึกษาบรรลุตาม 

เจตนารมย์และนโยบายที่รัฐก�าหนด โดยมุ่งเน้นให้ 

การด�าเนินการเป็นไปอย่างราบรื่น ถูกต้อง รวดเร็ว และ

มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อหวังว่าจะเป็นการเพิ่มช่องทาง 

Abstract

Principal objective of this mixed methodology research was to create a model for developing 

administrative behavior in accordance with the good governance concepts of the division head officers in 

the Ministry of Education. Research data derived from three groups of respondents; (1) the sample of 301 

civil servants working in 76 division offices under five main bodies of educational administration system 

at the central level and giving data on administrative behavior of the division head officers, (2) twenty-five 

experts of academics and the top administrators in the Ministry of Education, and giving data on Delphi 

Technique of the process and behavior development as needed, and 3) fourteen experts of academics 

and practitioners, giving data on Connoisseurship Focus Group Discussion The findings revealed as follows  

(1) A model for developing administrative behavior in accordance with the good governance principles 

consisted of two components (a) The procedures of administrative behavior development, Would have to  

comprise the following aspects; administrative behavior standadize test, appropriate curiculum of leadership 

traning, traning centers would be the higher education institutes located in all regions of the country, 

and good governance handbook should be produced for educational administrators of all levels. (b) The  

administrative behavior needed to be developed at the first priority of each principle of good governance 

consisting (1) Rule of Laws, (2) Morality, (3) Participation, (4) Transparency, (5) Accountability, and (6) 

Value of Money. Model development for administrative behavior in accordance with good governance of  

division head officers had been evaluated as propriety, feasibility, congruity and utilitily for implementation.

Keywords: administrative behavior, good governance, principal, ministry of education

การศึกษาทุกระดับให้ประชาชนชาวไทยได้เข ้าถึง 

การศึกษาอย่างมีคุณภาพตลอดชีวิต โดยประชาชน 

ชาวไทยได้เรียนรู ้การคิดอย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ 

และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสามัคคีปรองดอง  

(Office of the Education Council--OEC, 2008, p. 5)

พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพทุธศกัราช 

2542 และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช 2547 รวมทั้ง

ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี พุทธศักราช 2542 ซึ่ง 

ว่าด้วยการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  

เป็นกฎหมายที่มุ่งเน้นการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

ท่ัวถึง เป็นธรรมและเสมอภาค บุคลากรทางการศึกษา

ต้องมคีวามรูค้วามสามารถและมทีกัษะในการให้บรกิาร

ทางการศึกษาแก่ประชาชนอย่างมืออาชีพ และผู้น�า

หรือผู้บริหารการศึกษาต้องยึดหลักธรรมาภิบาลในการ 

จัดการศึกษาทุกประเภทและทุกระดับของระบบ 
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การศึกษา นอกจากบทบัญญัติของกฎหมายที่ระบ ุ

ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งผู ้บริหารการศึกษาทุกระดับต้อง

ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติแล้ว ส�านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการ

ข้าราชการพลเรือนได้ออกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

พุทธศักราช 2546 เพื่อให้ผู้บริหารระดับต่างๆ ในทุก

กระทรวง ทบวง กรม ได้ยึดถือเป็นหลักในการบริหาร

หน่วยงาน และประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นไปตามหลัก 

ธรรมภิบาล ซึ่งประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลัก 

คุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม  

หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า

ผู ้อ�านวยการส�านักซึ่งเป็นต�าแหน่งหัวหน้า 

ส่วนงาน ซี่งอาจพิจารณาได้ว่าเป็นผู้บริหารระดับกลาง 

(middle level) ในสังกัด 5 หน่วยงานหลัก และเป็น

หน่วยงานส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ (OEC, 

2008, p. 33) เป็นกลไกส�าคัญในการบริหารงานของ

กระทรวงศึกษาธิการให้สามารถด�าเนินการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และการที่จะบริหารหน่วยงานของตนได้

อย่างมีประสิทธิภาพผู้อ�านวยการส�านักย่อมต้องเป็น 

บคุคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถมีทกัษะในการบรหิารงาน 

ตามภารกิจของหน่วยงาน สามารถจูงใจบุคลากรหรือ

ผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตน 

และเหนอือืน่ใดคอืต้องสามารถสร้างความศรทัธาเชือ่ถอื 

ในความเป็นผู้น�าของตนให้เป็นที่ประจักษ์แก่ผู้ใต้บังคับ

บัญชา เพื่อนร่วมงาน และผู้รับบริการทั่วไป

กระทรวงศึกษาธิการได้พยายามอย่างยิ่งท่ีจะ

ท�าให้ผู้บริหารการศึกษาระดับต่างๆ ในสังกัดได้ยึดถือ 

หลักธรรมาภิบาลในการบริหารหน่วยงานของตน 

ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม โปร่งใส และด้วย

ความรบัผดิชอบ แต่จากรายงานประจ�าปีของส�านกังาน 

คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ในปี พ.ศ.2549 ปรากฏข้อมูลที่แสดงถึงการขาด 

ธรรมาภิบาลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาในหลายลักษณะ เช่น การละทิ้งหน้าที่ราชการ 

การทุจริตด้านการเงิน และด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

พัสดุครุภัณฑ์ การกระท�าความผิดทางอาญา และ 

การผดิระเบยีบข้อบงัคบัของหน่วยงานในลกัษณะต่างๆ  

เป็นจ�านวนท่ีเพ่ิมขึ้นทุกปี นอกจากนี้ผลการวิจัยเรื่อง

การฉ้อราษฎร์บังหลวงกับประชาธิปไตยไทย ของศูนย ์

เศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ในช่วงปี พ.ศ.2534-2536 ได้ระบุว่า 

กระทรวงศึกษาธิการเป็นกระทรวงหนึ่งที่มีป ัญหา 

เกี่ยวกับการฉ้อราษฎร์บังหลวง (corruption) ในลักษณะ

การติดสินบนการจัดซื้อจัดจ้าง การเรียกเงินตามน�้า 

ในการจดัซือ้จดัจ้าง การเรยีกเงนิกนิเปล่าของสถานศกึษา 

ท่ีมีชื่อเสียง และอื่นๆ นอกจากนี้ผลงานวิจัยของ

เบญจวรรณ วันศรี (2546) ยังพบว่าพฤติกรรมด้าน 

ความโปร่งใสของนายกองค์การบริหารส่วนต�าบล 

ในจังหวัดร ้อยเอ็ดอยู ่ในระดับต�่า ซึ่งจากข้อมูลที ่

กล่าวแล้วแสดงให้ทราบว่าพฤติกรรมการบริหาร 

ตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารในหน่วยงานต่างๆ 

รวมทั้งผู ้บริหารในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั้งที ่

ปฏิบัติงานในส่วนกลางและส่วนเขตพื้นที่การศึกษา 

ยังไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลซึ่งเป็นนโยบาย

ส�าคญัในการพฒันาประสทิธภิาพการบรหิารงานของรฐั 

เพื่อการบริการประชาชน

จากแนวคิดตามหลักธรรมาภิบาล ความเป็น

ผู้บริหารระดับกลางของผู้อ�านวยการส�านักและปัญหา

ดังท่ีได ้กล่าวข้างต้น ผู ้วิ จัยจึงมีความสนใจศึกษา

ถึงพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ 

ผูอ้�านวยการส�านกัในสงักดัหน่วยงานหลกัตามโครงสร้าง

การบริหารกระทรวงศึกษาธิการ และค้นหาแนวทาง 

เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริหาร

ตามหลักธรรมาภิบาลส�าหรับผู้บริหารระดับต่างๆ ใน

กระทรวงศกึษาธกิาร ทัง้นีเ้พือ่เป็นข้อมลูทีอ่าจใช้พฒันา

ผู้บริหารการศึกษาทุกระดับโดยเฉพาะผู้อ�านวยการ 

ส�านักในราชการส่วนกลางของ 5 หน่วยงานหลักของ

กระทรวงศกึษาธกิารให้มคีณุลกัษณะประพฤตปิฏบิตัติน 

และมพีฤตกิรรมการบรหิารงาน ทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต 

อันอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานของ 

กระทรวงศึกษาธิการโดยรวมการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา คุณภาพของประชาชนพลเมืองไทย และ

ประเทศไทยทั้งโดยรวมและทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน
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วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพพฤติกรรม

การบรหิารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูอ้�านวยการส�านกั 

ตามความเห็นของข้าราชการที่ปฏิบัติงานในกระทรวง

ศึกษาธิการจ�าแนกตาม เพศ ประสบการณ์ และระดับ 

การศึกษา

2. เพื่อวิเคราะห์ความจ�าเป็นในการพัฒนา

พฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ 

ผู้อ�านวยการส�านัก

3. เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบกระบวนการ

พัฒนาพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

ของผู้อ�านวยการส�านัก

4. เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรม 

การบริหารตามหลักธรรมภิบาลของผู้อ�านวยการส�านัก

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

จากขอบเขตด้านเนื้อหาสาระ ด้านผู้ให้ข้อมูล

วิจัย และตัวแปรการวิจัยดังกล่าวในขอบเขตการวิจัย 

จึงก�าหนดเป็นกรอบความคิดการวิจัยดังภาพต่อไปนี้ 

สภำพและพฤติกรรมกำรบริหำรที่จ�ำเป็น
ตำมหลักธรรมำภิบำลที่ควรได้รับกำรพัฒนำ

1. ด้านหลักนิติธรรม
2. ด้านหลัก
3. ด้านหลักการมีส่วนร่วม
4. ด้านหลักความโปร่งใส
5. ด้านหลักความรับผิดชอบ
6. ด้านหลักความคุ้มค่า

หลักควำมโปร่งใสหลักกำรมีส่วนร่วมหลักคุณธรรม

หลักควำมรับผิดชอบ หลักควำมคุ้มค่ำ

หลักนิติธรรม

รูปแบบกำรพัฒนำพฤติกรรมกำรบริหำรตำมหลักธรรมำภิบำลของผู้อ�ำนวยกำรส�ำนัก
สังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร

องค์ประกอบและวิธีกำรพัฒนำพฤติกรรม
กำรบริหำรตำมหลักธรรมำภิบำล

1. แบบทดสอบพฤติกรรมมาตรฐาน
2. หลักสูตรพัฒนาพฤติกรรมการบริหารตามหลัก
 ธรรมาภิบาล
3. สถาบันพัฒนาพฤติกรรมการบริหารตามหลัก
 ธรรมาภิบาล
4. คู่มือการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ภำพ 1 กรอบความคิดการวิจัย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การวจิยัเรือ่งนีเ้ป็นการวจิยัเชงิผสมผสาน (mixed  

methodology research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ  

มีขั้นตอนและระเบียบวิธีการวิจัยดังนี้

ขัน้ตอนแรก เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ เพือ่ศกึษา

สภาพพฤติกรรมการบริหารผู้น�าตามหลักธรรมาภิบาล 

ของผูอ้�านวยการส�านกั จากการให้ข้อมลูของข้าราชการ

ซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้อ�านวยการส�านัก โดยการ 

ตอบแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า และ

วิเคราะห์ข้อมูลจ�าแนกตามสถานภาพของข้าราชการ 

เพื่อศึกษาสภาพพฤติกรรมการบริหารงานตามหลัก 

ธรรมาภิบาล อันเป็นข้อมูลพื้นฐานการพัฒนารูปแบบ

พฤติกรรมการบริหารงานของผู้อ�านวยการส�านัก

ขัน้ตอนทีส่อง เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ เพือ่ศกึษา 

ความจ�าเป็นในการพฒันาพฤตกิรรมการบรหิารตามหลัก
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ธรรมาภิบาลแต่ละด้านของผู้อ�านวยการส�านัก จากการ

ให้ข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญจ�านวน 25 คน โดยการตอบ 

แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าเกี่ยวกับ

ภาวะผู้น�าตามหลักธรรมาภิบาลของผู้อ�านวยการส�านัก

ขั้นตอนที่สาม เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อ

การศึกษาลักษณะรูปแบบและกระบวนการพัฒนา

พฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลแต่ละด้าน

ของผู้อ�านวยการส�านกั จากการให้ข้อมูลของผูเ้ชีย่วชาญ  

จ�านวน 25 คน โดยเสนออันดับ ลักษณะพฤติกรรมการ

บรหิารแต่ละด้านตามหลกัธรรมาภิบาลของผูอ้�านวยการ 

ส�านักที่ควรต้องได้รับการพัฒนาและวิธีการพัฒนา

ขั้นตอนที่สี่ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อ 

สังเคราะห์รูปแบบกระบวนการพัฒนาพฤติกรรม 

การบรหิารตามหลักธรรมาภิบาลของผูอ้�านวยการส�านกั 

โดยการสัมมนาอิงผู ้ทรงคุณวุฒิ (connoisseurship  

focus group discussion) จ�านวน 14 คน เพื่อให้การ

ประเมินผลและเสนอแนะแนวทางและรูปแบบการ

พัฒนาพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

ของผู้อ�านวยการส�านักในเชิงปฏิบัติ 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากร ผู ้ให้ข้อมูลการวิจัยประกอบด้วย

บคุคล 3 กลุม่ ซึง่ผูว้จิยัด�าเนนิการก�าหนดให้มีสถานภาพ

เป็นผู้ให้ข้อมูลการวิจัยดังนี้

1. กลุ่มตัวอย่างข้าราชการซึ่งเป็นข้าราชการ

ที่ปฏิบัติงานในส่วนราชการระดับส�านักตามโครงสร้าง

การบริหารของกระทรวงศึกษาธิการ ส�านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส�านักงาน 

คณะกรรมการการอาชวีศกึษา ส�านกังานเลขาธิการสภา

การศึกษา และ ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

จ�านวนประมาณ 2,361 คน จากจ�านวนข้าราชการ 

ดังกล่าวข้างต้น ผู ้วิจัยก�าหนดกลุ ่มตัวอย่างโดยใช้

ขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของ เครจซีและมอร์แกน  

(Krejcie & Morgan, 1970, pp. 607-610) ได้จ�านวนกลุม่

ตัวอย่างข้าราชการที่ปฏิบัติในทุกหน่วยงานหลักตาม

โครงสร้างกับการบริหารกระทรวงศึกษาธิการ 331 คน

และด�าเนินการสุ่มกลุ่มตัวอย่างในแต่ละหน่วยงานหลัก

2. ผู้เชี่ยวชาญ เป็นนักวิชาการ หรือผู้บริหาร

ระดบัสงู หรอืข้าราชการบ�านาญของกระทรวงศกึษาธกิาร 

ที่มีต�าแหน่งไม่ต�่ากว่าผู้อ�านวยการ หรือรองเลขาธิการ  

หรืออดีตข้าราชการระดับสูงหรือาจารย์ผู้สอนในระดับ

อุดมศึกษาที่มีต�าแหน่งทางวิชาการไม่ต�่ากว ่ารอง

ศาสตราจารย์ ซึ่งผู ้วิจัยสุ ่มโดยวิธีการคัดเลือกแบบ 

เจาะจง (purposive selection) จ�านวน 25 คน

3. ผูท้รงคณุวฒิุ เป็นนกัวชิาการ หรอืผูป้ฏบิตังิาน  

หรอืข้าราชการระดบัสงูทีม่ตี�าแหน่งไม่ต�า่กว่าผูอ้�านวยการ 

ส�านัก หรือมีต�าแหน่งไม่ต�่ากว่าผู้ช�านาญการพิเศษ ซึ่ง 

ผูว้จิยัสุม่โดยวธิกีารคดัเลอืกแบบเจาะจง จ�านวน 14 คน

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

แบบสอบถามพฤติกรรมการบริหารตามหลัก

ธรรมาภิบาล ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า 5 ระดับ เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหาร 

ตามหลักธรรมาภิบาลของผู้อ�านวยการส�านัก เพื่อการ

ตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ของการวิจัย

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

ค่าเฉล่ีย ค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน ค่าความถี่ 

และค่าร้อยละ

ผลกำรวิจัย

1. กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นข้าราชการและเป็น 

ผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้อ�านวยการส�านักในองค์กรหลัก

ทัง้ 5 ของกระทรวงศกึษาธกิาร พบว่า มเีพศหญงิมากกว่า

เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 58.4 มีประสบการณ์ น้อย  

คิดเป็นร้อบละ 56.8 และมีระดับการศึกษาสูงกว่า

ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 56.5

2. ระดับพฤติกรรมการบริหารตามหลัก 

ธรรมาภิบาล พบว่า หลักนิติธรรม หลักการมีส่วนร่วม 

หลักความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบ และหลัก 

ความคุ้มค่า มีระดับพฤติกรรมการบริหารตามหลัก 

ธรรมาภิบาลอยู่ในระดับปานกลาง 

3. การทดสอบ ระหว่างความคิดเห็นของ

ข้าราชการชายกับข้าราชการหญิง ต่อพฤติกรรม 
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การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ของผู ้อ�านวยการ

ส�านักในกระทรวงศึกษาธิการ พบว่า โดยภาพรวม 

ไม่แตกต่างกัน

4. ค่าเฉลีย่ ความเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบั

ความจ�าเป็น พฤติกรรมการบรหิารตามหลกัธรรมาภบิาล 

ของผู้อ�านวยการส�านักในกระทรวงศึกษาธิการตาม

ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ โดยรวม พบว่า อยู่ในเกณฑ์

ค่อนข้างสูง

กำรอภิปรำยผลกำรวิจัย

1. ผลการวิจัยพบว่าพฤติกรรมการบริหาร

ตามหลักธรรมาภิบาลทุกด้านของผู้อ�านวยการส�านัก

ที่ปฏิบัติในกระทรวงศึกษาธิการอยู่ในระดับปานกลาง

ตามความเห็นของข้าราชการภายใต้การบังคับบัญชา

ของผู้อ�านวยการส�านักซึ่งอาจพิจารณาได้ว่าเป็นระดับ

ที่ไม่เป็นที่น่าพึงพอใจของผู ้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้ง 

ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าผู ้อ�านวยการส�านักสมควร

ได ้รับการพัฒนาพฤติกรรมการบริหารตามหลัก 

ธรรมาภิบาลในเกณฑ์ค่อนข้างสูง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ 

ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติงานใกล้ชิดกับผู้บริหารย่อม

สามารถสังเกตและติดตามการประพฤติปฏิบัติ และ

คุณลักษณะความเป็นผู้น�าของผู้บังคับบัญชาของตน 

ได้อย่างต่อเนือ่ง ย่อมเหน็ข้อบกพร่องและความสามารถ

ของผู้บังคับบัญชาที่ไม่เป็นไปตามความปรารถนาและ

ความต้องการของตน รวมทั้งอาจมีเจตคติทางลบต่อ

ผู้บังคับบัญชาของตนจึงเป็นเหตุผลที่ท�าให้ผู้ใต้บังคับ

บัญชาประเมินพฤติกรรมการ บริหารของผู้อ�านวยการ

ส�านักอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นท้ัง 

นักวิชาการและเคยเป็นหรือเป็นผู ้บังคับบัญชาของ 

ผู้อ�านวยการส�านักมีความปรารถนาและต้องการให ้

ผู ้อ�านวยการส�านักคงสภาพภาวะผู ้น�าที่ดีได้อย่าง 

ต่อเนื่องจึงให้ความส�าคัญกับการพัฒนาพฤติกรรม 

การบรหิารของผูอ้�านวยการส�านกัอย่างสม�า่เสมอ ฉะนัน้

จึงให้ความส�าคัญกับความจ�าเป็นในการพัฒนาภาวะ

ผู้น�าของผู้อ�านวยการส�านักในระดับค่อนข้างสูง ผลการ 

วิจัยดังกล่าวข้างต้นสอดคล้องกับหลักการและทฤษฎี 

การพฒันา พฤตกิรรมการบรหิารซึง่ปรากฏในเอกสารทาง

วิชาการของแฮร์ริสและโฮแกน (Harris & Hogan, 1992, 

pp. 140-143) ซึ่งระบุว่าการมีส่วนร่วมความรับผิดชอบ  

ความเป็นผู้น�าเชื่อถือไว้วางใจ และความแน่วแน่ในการ 

ตัดสินใจเป็นคุณลักษณะและพฤติกรรมผู ้น�าที่ควร 

ได้รับการพัฒนาตามความเห็นของผู้บังคับบัญชาและ 

ผู้ใต้บังคับบัญชา

2. จากผลการวิจัยระบุว่ารูปแบบกระบวนการ

พัฒนาพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ

ผู้อ�านวยการส�านักควรประกอบด้วย การจัดให้มีแบบ

ทดสอบมาตรฐานวัดภาวะผู้น�าโดยเฉพาะพฤติกรรม 

การบรหิารก่อนการพจิารณาบรรจแุต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่ง 

โดยการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้อ�านวยการส�านัก 

และผู้บริหารการศึกษาทุกระดับทั้งก่อนบรรจุแต่งตั้ง

และหลังบรรจุแต่งตั้งทุกระยะ 3 ปี และควรจัดให้มี

คู ่มือการพัฒนาพฤติกรรมการบริหารผู ้น�าตามหลัก 

ธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนาตนเองและการบริหารงาน 

ของผู ้บริหารสถานศึกษาทุกต�าแหน่งและทุกระดับ  

ซึ่งสามารถอภิปรายได้ดังนี้

2.1 การจัดให้มีแบบทดสอบมาตรฐานวัด

ภาวะผู้น�าและพฤติกรรมการบริหารก่อนการพิจารณา

บรรจแุต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งเป็นความจ�าเป็นอย่างหนึง่

ของจิตวิทยาความเป็นผู้น�าซึ่งจะท�าให้ทราบได้ว่าผู้น�า 

มคีวามรูส้กึนกึคดิ เจตคตแิละมศีกัยภาพมากน้อยเพยีงใด 

ย่อมต้องอาศัยหรือใช้เครื่องมือวัดและตรวจสอบ ซึ่ง 

องค์ประกอบของรปูแบบจากการพบของวจิยันีส้อดคล้อง 

กบัเอกสารทางวชิาการของดบูรนิ (DuBrin, 1998, p. 134, 

223-225) ซึ่งมีแบบทดสอบมาตรฐานวัดประพฤติกรรม 

ผู้น�าในหลายลักษณะ เช่น วัดทัศนคติของผู้น�าในการ

เกื้อกูลผู ้ร ่วมงาน การวัดความสามารถในการสร้าง 

ทีมงาน รวมทั้งแบบวัดพฤติกรรมการบริหารโดยตัว 

ผูน้�าเอง (The Least Preferred Coworker--LPC) เป็นต้น 

ทั้งนี้เพื่อให้การได้มาและการบรรจุแต่งตั้งได้ผู ้น�าที่มี

ความเหมาะสมทัง้ความรูค้วามสามารถ เจตคต ิความรูสึ้ก 

นึกคิด ภาวะทางอารมณ์และความมีวุฒิภาวะต่างๆ

2.2 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู ้น�า 

ท้ังก่อนการบรรจุแต่งตั้งและหลังจากบรรจุแต่งตั้ง  

ซึ่งเป็นกระบวนการส�าคัญของการบริหารงานบุคคล 

เพราะบุคลากรทุกต�าแหน่งเมื่อได้รับการสรรหาแล้ว

ควรต้องเข้ารับการฝึกอบรมในลักษณะการปฐมนิเทศ 
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(orientation) และหรือการฝึกอบรมเป็นระบบ (training)  

เพื่อให้ทราบถึงภาระหน้าที่ บทบาทความรับผิดชอบ 

ท�าความรู้จักกับหน่วยงานและบุคคลที่ต้องปฏิบัติงาน 

ร่วมกัน และหลังจากการบรรจุแต่งตั้งแล้วควรต้องได้รับ 

การอบรมเป็นระยะๆ เพื่อให้สามารถเข้าใจถึงความ

เปลี่ยนแปลงของลักษณะงาน ความเปลี่ยนแปลงของ

ระเบยีบ ข้อบงัคบั กฎหมาย และนโยบายจากหน่วยเหนอื  

และการอบรมสามารถท�าให้การปฏิบตังิานเป็นไปอย่าง

รวดเร็วและมีความถูกต้อง ซึ่งผลการวิจัยประเด็นนี ้

สอดคล้องกับเอกสารทางวิชาการของฮอดเกตส์ 

(Hodgetts, 1999, pp. 289-291) ซึง่ระบวุ่าการฝึกอบรม 

บุคลากรอย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆ และด้วยวิธีการ 

ฝึกอบรมทีห่ลากหลายมีผลอย่างส�าคัญต่อประสทิธภิาพ 

การปฏิบัติงานขององค์การโดยรวม เป็นการสร้างขวัญ

ก�าลังใจและความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากร และ

เป็นการสร้างความรู ้สึกนึกคิดเชิงคุณภาพจริยธรรม 

ให้กับบุคลากร

2.3 การจัดให้มีคู่มือการพัฒนาพฤติกรรม

การบรหิารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้รหิารการศกึษา 

ทุกระดับ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู ้บริหารการศึกษา 

มีเป็นจ�านวนมาก งบประมาณของรัฐที่เกี่ยวข้องกับ 

การพฒันาบคุลากรมีจ�านวนจ�ากดั ฉะนัน้การทีจ่ะพฒันา

ภาวะผู้น�าอย่างทั่วถึงจึงเป็นไปได้ยาก ฉะนั้นการจัดท�า 

คู ่มือการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลให้ผู ้น�า

หรือผู้บริหารระดับต่างๆ ได้เรียนรู้และพัฒนาตนเอง  

น่าจะเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้น  

การจดัท�าคูม่อืเป็นการลงทนุทีอ่าจไม่ต้องใช้งบประมาณ

เป็นจ�านวนมาก และเป็นเอกสารที่คงทนและเก็บรักษา

ได้ง่าย พกพาได้สะดวกที่ผู ้น�าหรือผู้บริหารสามารถ 

เรียนรู ้ได้ตามอัธยาศัยโดยไม่ต้องเสียเวลามากและ 

ไม่จ�าเป็นต้องพักการปฏิบัติงาน ผลการวิจัยประเด็นนี้

สอดคล้องกับเอกสารทางวิชาการของรีบอร์ (Rebore, 

2009, pp. 177-178) ซึ่งระบุว่าการพัฒนาบุคลากร 

มีหลายแนวทาง แนวทางส�าคัญประการหน่ึงคือ 

การให้บุคลากรตรวจสอบพัฒนาตนเอง โดยการเรียนรู ้

การปฏิบัติหน้าที่ของตนจากเอกสารทางวิชาการ 

ในลักษณะต่างๆ และคู่มือการปฏิบัติงานเป็นลักษณะ

หนึ่งของวิธีการพัฒนาตนเอง

2.4 การจัดหาหน่วยงานวิชาชีพพัฒนา 

พฤตกิรรมการบรหิารและภาวะผูน้�าตามหลักธรรมาภบิาล 

ของผู ้อ�านวยการส�านัก โดยไม่จ�าเป็นที่กระทรวง

ศึกษาธิการต้องจัดตั้งหรือสร้างสถาบันเพื่อการพัฒนา

ผูน้�าด้วยตนเอง ท้ังนีอ้าจเป็นเพราะกระทรวงศกึษาธกิาร

เป็นหน่วยงานที่ใช้ผู ้ประกอบการวิชาชีพมิใช่ผู ้ผลิต  

รวมทั้งมิใช่เป็นหน่วยงานที่มีความช�านาญหรือเป็น

เอตทักขะทางวิชาการในการผลิตผู้บริหารการศึกษา

ระดับและต�าแหน่งต่างๆ ซึ่งการจัดตั้งหรือสร้างสถาบัน 

เพื่อพัฒนาผู ้บริหารด้วยตนเองต้องใช้งบประมาณ

เป็นจ�านวนมาก และต้องมีนักวิชาการเป็นของตนเอง

ท่ีต้องใช้เวลาในการพัฒนาศักยภาพของนักวิชาการ

แต่ละบุคคล และต้องใช้งบประมาณเพื่อเป็นเงินเดือน

และสวัสดิการอย่างต่อเนื่องและเป็นเวลายาวนาน  

ซึ่งเป็นการส้ินเปลืองงบประมาณของรัฐโดยไม่จ�าเป็น 

ฉะนั้นการจัดหาหน่วยงานวิชาชีพที่มักตั้งไว้แล้วเพื่อ

พัฒนาบุคลากรและผู้บริหารการศึกษาให้กับกระทรวง

ศึกษาธิการน่าจะเป็นแนวทางที่ดีและมีประสิทธิภาพ

มากกว่า เพราะหน่วยงานวิชาชีพได้จัดตั้งอยู่ก่อนแล้ว  

ย่อมมีประสบการณ์และทักษะที่พร้อมสมบูรณ์ตามควร  

หากกระทรวงศกึษาธกิารจะประสานงานขอความร่วมมอื 

กับสถาบันวิชาชีพเหล่านั้น เช่น มหาวิทยาลัยต่างๆ 

ซึ่งตั้งอยู่ในทุกภาคภูมิศาสตร์ของประเทศ นอกจาก 

จะเป็นการประหยัดงบประมาณแล้วยังสามารถท�าให้

การพัฒนาบุคลากรทุกระดับเป็นไปอย่างทั่วถึง ผลการ

วิจัยประเด็นนี้สอดคล้องกับเอกสารทางวิชาการของ 

ฮอตเกตส์ (Hodgetts, 1999, p. 290) ซึง่ระบวุ่าหน่วยงาน 

ของรัฐและเอกชนได้ท�าข้อตกลงประสานความร่วมมือ

กับสถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยท่ีตั้งในท้องถิ่น

ด�าเนินการฝึกอบรมสาขาวิชาชีพต่างๆ ให้กับบุคลากร 

ในหน่วยงานเหล่านั้น ท้ังบุคลากรท่ียังปฏิบัติอยู่และ

บุคลากรที่เกษียณอายุแต่ยังคงมีความต้องการในการ 

พัฒนาตนเองและใช้ชีวิตอยู่ในท้องถิ่นนั้นได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและใช้งบประมาณอย่างประหยัด
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ข้อเสนอแนะในกำรน�ำผลวิจัยไปใช้ 

1. ผลการวิจัยพบว่าพฤติกรรมการบริหาร 

ตามหลักธรรมาภิบาลทุกด้านของผู้อ�านวยการส�านักท่ี

ปฏบัิติงานในกระทรวงศกึษาธิการอยูใ่นระดบัปานกลาง  

ฉะนั้นส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาและครุสภาควรค้นหาแนวทาง 

หรือจัดท�าโครงการพัฒนาพฤติกรรมการบริหาร 

ผู ้อ�านวยการส�านักอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเพื่อให้

ข้าราชการระดับสูงระดับนี้ได้มีจิตส�านึกการบริหาร 

อย่างมีหลักการตามหลักธรรมาภิบาลตามนโยบาย

ของรัฐบาล

2 .  ผลการวิ จั ยพบว ่ าผู ้ ทรงคุณวุฒิและ 

ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่ามีความจ�าเป็นต้องพัฒนา

พฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลให  ้

ผู้อ�านวยการส�านกัในเกณฑ์ค่อนข้างสงู ฉะนัน้กระทรวง

ศึกษาธิการและส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการ

พลเรือน ควรร่วมมือกันจัดท�าหลักสูตรการพัฒนา

พฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมภิบาล เพื่อพัฒนา

ภาวะผู ้น�าพฤติกรรมการปฏิบัติงานของข้าราชการ 

ในต�าแหน่งผูบ้รหิารหน่วยงาน ท้ังก่อนการด�ารงต�าแหน่ง 

และภายหลังการด�ารงต�าแหน่งอย่างต่อเนื่อง หลักสูตร 

ต้องเน้นประเด็นท่ีส�าคัญและเป็นความจ�าเป็นเร่งด่วน

ในแต่ละด้านของหลักธรรมาภิบาล

3. กระทรวงศึกษาธิการควรให้ความส�าคัญ

กับการพิจารณาประเด็นรูปแบบกระบวนการพัฒนา

พฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลอันเป็น 

ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญท่ีเป็นผล

ของการวิจัยประเด็นหนึ่งที่ส�าคัญของการวิจัยเรื่องนี้  

โดยอาจจัดตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งเพื่อสังเคราะห ์

ผลการวิจัยและศึกษาแนวทางที่เป็นไปได้ของรูปแบบ

เฉพาะการพัฒนาภาวะผู้น�าระดับต่างๆ ของหน่วยงาน 

ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยไม่จ�าเป็นต้องสร้าง

สถาบนัขึน้ใหม่ทีเ่ป็นการซ�า้ซ้อนกบับทบาทของสถาบนั

ทางการศึกษาที่มีอยู ่แล ้ว และเป็นการสิ้นเปลือง 

งบประมาณของประเทศโดยไม่จ�าเป็น
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บทคัดย่อ

การวิจยันีม้วีตัถปุระสงค์ เพือ่พฒันาและน�าเสนอรปูแบบการบรหิารกจิการนกัเรยีนทีส่่งเสรมิคณุลกัษณะเชิง

พฤติกรรมด้านประชาธิปไตยของผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา  

ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษา ได้แก่ สถานศึกษาท่ีเปิดสอนระดับประถมศึกษา 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม

และแบบประเมิน วิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 

t-test ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการบริหารกิจการนักเรียนที่ส่งเสริมคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมด้านประชาธิปไตย

ของผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งพัฒนาขึ้น คือ กระบวนการบริหารกิจการนักเรียน โดยยึดอุดมการณ์

ประชาธิปไตย มีกระบวนการบริหาร 5 ขั้น ได้แก่ ขั้นที่ Team building คือ การสร้างทีมงาน Vision setting คือ 

การก�าหนดวิสัยทัศน์ Planning คือ การวางแผนก�าหนดกิจกรรม Doing คือการด�าเนินการ Checking, Evaluating  

and Action คือ การตรวจสอบ การประเมินผล และการปรับปรุง แก้ไข พัฒนา ในการปฏิบัติต้องยึดอุดมการณ์

ประชาธิปไตยเป็นแนวทางในการปฏิบัติ คือ กิจกรรมของนักเรียน โดยนักเรียน เพ่ือนักเรียน สอดคล้องกับหลักการ 

ประชาธิปไตย เชื่อมโยงกับการปลูกฝังวัฒนธรรมประชาธิปไตย ก�ากับการปฏิบัติด้วยจริยธรรมประชาธิปไตย 

ค�ำส�ำคัญ: การบริหารกิจการ, นักเรียน, ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

Abstract

This paper aims to develop and propose the student activity management model enhancing 

the democratic behavioral characteristics of basic education institution students under basic education  

เมษิต กองเงิน1

การพัฒนารูปแบบการบริหารกิจการนักเรียน
ที่ส่งเสริมคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมด้านประชาธิปไตย

ของผู้เรียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน*

The Development of a Student Activity Management Model 
Enhancing the Democratic Behavioral Characteristics of 

Students in the Basic Education Schools

1นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษาและผู้น�าการเปลี่ยนแปลง)
 E-mail: www.facebook.com/people/นายเมษิต-กองเงิน/100001786176011
*เป็นส่วนหน่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
 ปีการศึกษา 2554
 อาจารย์ที่ปรึกษา: ดร. ประกอบ คุณารักษ์



EAU
HEritAgE JoUrnAl132

ควำมน�ำ

ประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตย

โดยมีพระมหากษัตริย ์ทรงเป็นประมุข ตั้งแต่ 24 

มถินุายน 2575 เป็นต้นมาจนถงึปัจจบุนั แต่การปกครอง 

ก็ยังมีปัญหาอยู่เสมอไม่บรรลุอุดมการณ์ประชาธิปไตย 

มีการซื้อสิทธิขายเสียง มีการปฏิวัติ รัฐประหารบ่อยครั้ง 

สาเหตุมาจากพลเมืองของประเทศยังขาดคุณลักษณะ

เชิงพฤติกรรมด้านประชาธิปไตย ซึ่งเป็นคุณลักษณะ

ที่ส�าคัญของพลเมืองที่จะส่งเสริมให้การปกครองใน 

ระบอบประชาธิปไตยบรรลุผลส�าเร็จตามอุดมการณ์

ประชาธิปไตยได้ การปลูกฝังคุณลักษณะเชิงพฤติกรรม

ด้านประชาธปิไตยต้องด�าเนนิการต้ังแต่วยัเด็กเป็นต้นไป  

โดยด�าเนินการอย่างต่อเนื่องไปตลอดชีวิต ซึ่งมีความ

สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 

2550 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 พ.ศ. 2550-

2554, แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552-2549, 

มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547, มาตรฐาน 

การศึกษาของส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในการประเมิน

รอบสาม พ.ศ. 2554-2558 มาตรฐานการศึกษาขั้น

พื้นฐาน พ.ศ. 2553 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พื้นฐาน พ.ศ.2551 นอกจากเหตุผลทางด้านกฎหมาย

แล้ว ยังมีเหตุผลทางด้านวัฒนธรรมและจริยธรรมท่ี 

institution in 8 provinces of the Upper North Region. There was muster with inquire and assess. There 

was analysis with the frequency, percent, mean, standard descriptive and t-test. The results showed 

that the student activity management model enhancing the democratic behavioral characteristics of basic 

education institution The process of model consisting of 5 steps (1) team building, (2) planning, (3) doing,  

(4) checking, and (5) evaluating and action. The implementation every step must based on democratic 

ideology which are activities of the student, by the students and for the students. When the model 

democratic ideology must be inconsideration: Students activities must be done by students for students  

to be in accordance with the democratic principle and monitoring with ethical democracy.

Keywords: students activities, activity management model

เกี่ยวกับการด�าเนินกิจกรรมทางการเมืองในระบอบการ 

ปกครองแบบประชาธิปไตย ท่ีปรากกฎใน 8 จังหวัด

ภาคเหนือตอนบน เช่น มีการเลือกตั้งตัวแทนของ

ประชาชนเพ่ือให้เข้าไปด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองยังมี 

ความมุ่งหมายเพื่อให้ญาติพี่น้องและพวกพ้องของตน 

ได้รับต�าแหน่งเป็นหลักมากกว่าต้องการบุคคลที่มี 

ความรู้ความสามารถท่ีเหมาะสมกับต�าแหน่ง มีการเห็น

ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ยังพบ 

การซื้อสิทธิ์ขายเสียงบางพื้นที่ มีการแก้ปัญหาโดย 

วิธีการที่รุนแรง มีการโกงคะแนนเสียงการเลือกตั้ง 

บางพืน้ท่ี จากเหตผุลท้ังหมดท่ีกล่าวมาข้างต้น เนือ่งจาก

การขาดคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมด้านประชาธิปไตย

ของพลเมืองบางส่วนที่พบ ใน 8 จังหวัดภาคเหนือ 

ตอนบน จึงมีความจ�าเป็นที่จะต้องปลูกฝังคุณลักษณะ

เชิงพฤติกรรมด้านประชาธิปไตยให้กับพลเมืองที่อยู่ใน 

8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ซึ่งการปลูกฝังคุณลักษณะ

เชิงพฤติกรรมด้านประชาธิปไตยนั้นต้องปลูกฝังตั้งแต ่

วัยเด็กเป็นต้นไปและต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องไป 

ตลอดชีวิต ดังนั้น จึงเป็นเหตุผลท่ีจ�าเป็นต้องปลูกฝัง 

ให้แก่เด็กท่ีเรียนในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาใน 8 

จังหวัดภาคเหนือตอนบน จึงมีการด�าเนินการวิจัย เรื่อง 

การพัฒนารูปแบบการบริหารกิจการนักเรียนที่ส่งเสริม

คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมด้านประชาธิปไตยของผู้เรียน 

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาและน�าเสนอรูปแบบการบริหาร

กิจการนักเรียนที่ส่งเสริมคุณลักษณะเชิงพฤติกรรม

ด้านประชาธิปไตยของผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัย 

ที่เกี่ยวข้อง แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (best practice)  

จากโรงเรียนต้นแบบหรือโรงเรียนดีเด่นในการส่งเสริม

ประชาธิปไตย และศึกษาสภาพปัจจุบันการบริหาร

กิจการนักเรียนและคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมด้าน

ประชาธิปไตยของผู ้เรียนในสถานศึกษาที่เปิดสอน

ระดับประถมศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษา ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน น�าข้อมูล 

ทีไ่ด้จาการศกึษา มาวเิคราะห์ สงัเคราะห์ เพือ่น�ามาสร้าง 

และพัฒนารูปแบบการบริหารกิจการนักเรียนที่ส่งเสริม 

คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมด้านประชาธิปไตยของผู้เรียน

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ตัวแปรต้น) ผลการศึกษา คือ 

กระบวนการบริหารกิจการนักเรียนโดยยึดอุดมการณ์

ประชาธิปไตย 5 ขั้น ได้แก่ (1) การสร้างทีมงาน (2) 

การก�าหนดวิสัยทัศน์ (3) การวางแผนก�าหนดกิจกรรม 

(4) การด�าเนินการ (5) การตรวจสอบ การประเมินผล  

และการปรับปรุง แก้ไข พัฒนา ในการปฏิบัติต้อง

สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตย เชื่อมโยงกับการ

ปลกูฝังวฒันธรรมประชาธิปไตย และก�ากบัด้วยจรยิธรรม

ประชาธิปไตย น�าข้อมูลที่ได้จากการศึกษา มาวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ เพื่อให้ได้คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมด้าน 

ประชาธิปไตยที่ต้องการปลูกฝังให้ผู้เรียนในสถานศึกษา

ขัน้พืน้ฐาน (ตวัแปรตาม) ผลการศึกษา คือ การตระหนกัรู้ 

ในคณุค่าของประชาธิปไตย, การเคารพในสทิธิและหน้าท่ี

ของตนเองและของผู้อ่ืน, การเห็นประโยชน์ส่วนรวม 

มากกว่าประโยชน์ส่วนตน, การศรทัธาและเชือ่มัน่ในการ 

ท�างานเป็นหมูค่ณะและการมส่ีวนร่วม การนยิมแก้ปัญหา 

ข้อขัดแย้งด้วยวิธีการทางปัญญา น�ารูปแบบการบริหาร

กิจการนักเรียนที่พัฒนาขึ้นมาไปทดลองใช้ เพ่ือหา

ประสิทธิผล ประเมินผลการทดลองใช้โดยบุคลากร

ของสถานศึกษาที่ทดลองใช้รูปแบบการบริหารกิจการ 

นักเรียน และการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญในวงกว้าง 

ท่ีมคีวามรูค้วามเชีย่วชาญในเรือ่งการปลูกฝังคณุลักษณะ

เชิงพฤติกรรมด้านประชาธิปไตยให้แก่ผู้เรียน เพื่อให้

ทราบถึง ความมีประโยชน์ ความเหมาะสม ความเป็น

ไปได้ และความสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 

ที่เปิดสอนระดับประถมศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษา ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 

ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา ล�าปาง ล�าพูน แพร่ 

น่านและแม่ฮ่องสอน

ตัวแปรต้น
รูปแบบการบริหารกิจการ
นักเรียนที่ส่งเสริม
คุณลักษณะเชิงพฤติกรรม
ด้านประชาธิปไตยของ
ผู้เรียนในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานคือ กระบวนการ
บริหารกิจการนักเรียนโดย
ยดึอดุมการณ์ประชาธปิไตย 
มีกระบวนการบริหาร 5 ขั้น 
ได้แก่
1. T--Team building 

คือ การสร้างทีมงาน
2. V--Vision setting 

คอื การก�าหนดวสิยัทศัน์
3. P--Planning 

คือ การวางแผนก�าหนด
กิจกรรม

4. D--Doing 
คือ การด�าเนินการ

5. C--Checking, Evaluating
and Action 
คือ การตรวจสอบ 
การประเมินผล และ
การปรับปรุงแก้ไข 
พัฒนา

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี Best Practice ผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
และสภาพปัจจุบันการบริหารกิจการนักเรียนของสถานศึกษา
ท่ีเปิดสอนระดับประถมศึกษา สังกัด สพป.ใน 8 จังหวัด 
ภาคเหนือตอนบน แล้วน�าข้อมูลมาสร้างและพัฒนารูปแบบ
การบรหิารกจิการนกัเรยีนทีส่่งเสรมิคณุลกัษณะเชงิพฤตกิรรม
ด้านประชาธิปไตยของผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตัวแปรตำม
คุณลักษณะเชิงพฤติกรรม
ด้านประชาธิปไตยของ
ผู้เรียนในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 5 ด้าน ได้แก่
1. การตระหนักรู้ในคุณค่า

ของประชาธิปไตย
2. การเคารพในสิทธิและ

หน้าที่ของตนเองและ
ของผู้อื่น

3. การเห็นประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน

4. การศรัทธาและเชื่อมั่น
ในการท�างานเป็นหมู่
คณะและการมส่ีวนร่วม

5. การนิยมแก้ปัญหาข้อ
ขัดแย้งด้วยวิธีการทาง
ปัญญา

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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วิธีกำรด�ำเนินกำรวิจัย

การวจิยัครัง้นีมี้วธีิการด�าเนนิการวจิยั 4 ขัน้ตอน  

คือ (1) ศึกษาสภาพปัจจุบันการบริหารกิจการนักเรียนฯ

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี Best Practice ผลงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง และสภาพปัจจุบันการบริหารกิจการนักเรียน 

ของสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับประถมศึกษา สังกัด 

สพป.ใน 8 จังหวัดภาคเหนอืตอนบน (2) การพฒันาและ 

น�าเสนอรูปแบบการบรหิารกจิการนกัเรยีน โดยน�าข้อมลู

จากการศึกษามาสร้างและพัฒนารูปแบบการบริหาร

กิจการนักเรียนท่ีส่งเสริมคุณลักษณะเชิงพฤติกรรม 

ด้านประชาธิปไตยของผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

(3) การทดลองใช้รูปแบบการบริหารกิจการนักเรียนฯ 

โดยทดลองใช้กับโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลางและ

ขนาดใหญ่ จ�านวน 3 โรง (4) การประเมินผลรูปแบบ

การบริหารกิจการนักเรียนฯ ได้แก่ การประเมินผล 

การทดลองใช้โดยบุคลากรของโรงเรียนที่ทดลองใช้

และประเมินในวงกว้างโดยผู้เช่ียวชาญของหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาใน  

8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำงและกลุ่มเป้ำหมำย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เพื่อใช้ศึกษาสภาพ

การบริหารกิจการนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ที่เปิดสอนระดับประถมศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 

ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา ล�าปาง ล�าพูน แพร่ 

น่านและแม่ฮ่องสอน ประกอบไปด้วยโรงเรยีนขนาดเลก็  

(นักเรียน ต�่ากว่า 120 คน ลงมา) ใน 23 เขต จ�านวน 

338 โรง จากทั้งหมด 2,164 คน, โรงเรียนขนาดกลาง 

(นักเรียน 120-499 คน ใน 23 เขต จ�านวน 302 โรง  

จากทั้งหมด 1,220โรง, โรงเรียนขนาดใหญ่ (นักเรียน 

500 คนขึ้นไป) ใน 23 เขต จ�านวน 54 โรง จากทั้งหมด  

62 โรง

กลุ่มเป้าหมายการพัฒนารูปแบบการบริหาร

กิจการนักเรียนฯ โดยน�าข้อมูลจากการศึกษามาสร้าง

และพัฒนารูปแบบการบริหารกิจการนักเรียนที่ส่งเสริม 

คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมด้านประชาธิปไตยของผู้เรียน 

ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วย (1) กลุ ่ม 

ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาการน�าร่างรูปแบบท่ีจ�าน�าไปใช้กับ 

โรงเรียนขนาดเล็ก 13 คน (2) กลุ่มผู้เชี่ยวชาญพิจารณา

การน�าร่างรูปแบบที่จ�าน�าไปใช้กับโรงเรียนขนาดกลาง 

13 คน (3) กลุ่มผู้เชี่ยวชาญพิจารณาการน�าร่างรูปแบบ 

ท่ีจ�าน�าไปใช้กับโรงเรียนขนาดใหญ่ 13 คนซึ่งกลุ ่ม 

ผูเ้ชีย่วชาญ ประกอบด้วยผูบ้รหิารสถานศกึษา ครกูจิการ 

นกัเรยีน ครปูระจ�าชัน้ ผูเ้ชีย่วชาญจาก สพป.ใน 8 จงัหวดั 

ภาคเหนือตอนบน และผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานอื่น

ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นผู้ประสบผลส�าเร็จในการส่งเสริม

ประชาธปิไตยในสถานศกึษามาก่อน (4) กลุม่ผูท้รงคณุวฒิุ 

ในการตรวจสอบและรบัรองรปูแบบ จ�านวน 11 คน ซึง่เป็น 

ผู้มีความรู้ความสารถในเรื่องการปลูกฝังคุณลักษณะ 

เชิงพฤติกรรมด้านประชาธิปไตยให้แก่ผู้เรียน

กลุ่มเป้าหมายในการทดลองใช้รูปแบบการ

บริหารกิจการนักเรียนที่ส ่ ง เสริมคุณลักษณะเชิง

พฤติกรรมด้านประชาธิปไตยของผู้เรียนในสถานศึกษา

ขัน้พืน้ฐาน คอื (1) โรงเรยีนบ้านโป่งฮึง้ สงักดั สพป.เชยีงราย 

เขต 1 (2) โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย สังกัด สพป.เชียงราย 

เขต 1 (3) โรงเรียนอนุบาลแม่สาย สังกัด สพป.เชียงราย  

เขต 3 ในการทดลองใช้ ผูว้จัิยได้ด�าเนนิการให้ข้อเสนอแนะ  

ตรวจสอบ นิเทศ ประเมินผลด้วยตนเอง และขอความ

ร่วมมอืจากผูบ้รหิารหรอืผูไ้ด้รบัมอบหมาย ได้ด�าเนนิการ 

ควบคุม ดูแล ในการทดลองรูปแบบการบริหารกิจการ

นักเรียนฯ ให้ครบทุกขั้นตอน ตามที่ได้ก�าหนดไว้ 

กลุม่เป้าหมายในการประเมนิรปูแบบการบรหิาร 

กิจการนักเรียนท่ีส่งเสริมคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมด้าน

ประชาธิปไตยของผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ 

(1) ประเมินผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารกิจการ

นกัเรยีนฯ โดย บคุลากรของโรงเรยีนทีท่ดลองใช้รปูแบบ 

การบรหิารกจิการนกัเรยีนฯ (2) ประเมนิรปูแบบการบรหิาร 

กจิการนกัเรยีนฯในวงกว้าง โดย ผูเ้ชีย่วชาญในหน่วยงาน 

ทีเ่กีย่วข้องกบัการจดัการศกึษาระดบัประถมศกึษา ใน 8  

จงัหวดัภาคเหนอืตอนบน จ�านวน 45 คน เป็นผูม้คีวามรู ้

ความสามารถและประสบผลส�าเร็จในการปลูกฝัง

คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมด้านประชาธิปไตยของผู้เรียน

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

(1) การศึกษาสภาพการบริหารกิจการนักเรียน

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปิดสอนระดับประถมศึกษา 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ใน 8  

จงัหวดัภาคเหนอืตอนบนคือ แบบสอบถามความคดิเหน็  

จ�านวน 65 ข้อ (2) พัฒนารูปแบบการบริหารกิจการ

นักเรียนที่ส ่งเสริมคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมด้าน

ประชาธิปไตยของผู ้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

คอืแบบประเมิน (ร่าง) รปูแบบการบรหิารกจิการนกัเรยีน

ที่ส่งเสริมคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมด้านประชาธิปไตย

ของผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (3) การทดลองใช้ 

รปูแบบการบรหิารกจิการนกัเรยีนทีส่่งเสรมิคณุลกัษณะ

เชิงพฤติกรรมด้านประชาธิปไตยของผู้เรียนในสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ แบบประเมินคุณลักษณะเชิง

พฤติกรรมด้านประชาธิปไตยของผู้เรียนในสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน จ�านวน 45 ข้อ (4) การประเมินรูปแบบ

การบริหารกิจการนักเรียนที่ส่งเสริมคุณลักษณะเชิง

พฤติกรรมด้านประชาธิปไตยของผู้เรียนในสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ประเมิน ในเรื่อง ความเป็นประโยชน์  

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้และความสอดคล้อง 

จ�านวน 30 ข้อ 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

(1) การศึกษาสภาพการบริหารกิจการนักเรียน

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปิดสอนระดับประถมศึกษา 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ใน 8 

จังหวัดภาคเหนือตอนบนเก็บจากโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง 

(2) การพฒันารปูแบบการบรหิารกจิการนกัเรยีนทีส่่งเสรมิ 

คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมด้านประชาธิปไตยของผู้เรียน

ในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน เกบ็ข้อมูลจากการสนทนากลุม่

และจากผู้ทรงคุณวฒุโิดยผูว้จิยัด�าเนนิการเกบ็ข้อมลูเอง  

(3) การทดลองใช้รูปแบบการบริหารกิจการนักเรียนที ่

ส่งเสรมิคณุลกัษณะเชงิพฤติกรรมด้านประชาธิปไตยของ

ผู้เรยีนในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน เกบ็ข้อมูลจากบคุลากร

ของสถานศึกษาที่ทดลองใช้รูปแบบการบริหารกิจการ 

นกัเรยีนฯ ผูว้จัิยด�าเนนิการเกบ็ข้อมูลด้วยตนเอง โดยการ 

เก็บข้อมูลก่อนและหลังใช้รูปแบบการบริหารกิจการ 

นกัเรยีนฯ ซึง่ทดลองใช้ 1 ปีการศึกษา เป็นการเกบ็ข้อมลู

เรื่องคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมด้านประชาธิปไตยของ 

ผูเ้รยีนในสถานศกึษา (4) การประเมนิรปูแบบการบรหิาร

กิจการนักเรียนท่ีส่งเสริมคุณลักษณะเชิงพฤติกรรม 

ด้านประชาธิปไตยของผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เก็บข้อมูลจากกลุ่มผู ้เชี่ยวชาญท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย 

45 คน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบผล 

ส�าเร็จในการปลูกฝังคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมด้าน

ประชาธิปไตยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน 8 จังหวัด 

ภาคเหนือตอนบน

กำรวิเครำะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ในกำรวิจัย

(1) การศึกษาสภาพการบริหารกิจการนักเรียน

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปิดสอนระดับประถมศึกษา 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ใน 8  

จังหวัดภาคเหนือตอนบน ใช้สถิติ ความถี่ ร้อยละ  

ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D)  

(2) การพฒันารปูแบบการบรหิารกจิการนกัเรยีนทีส่่งเสรมิ 

คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมด้านประชาธิปไตยของผู้เรียน

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เก็บข้อมูลจากการสนทนา

กลุ่มและจากผู้ทรงคุณวุฒิโดยตรง สถิติที่ใช้ คือ ความถี่ 

(3) การทดลองใช้รูปแบบการบริหารกิจการนักเรียนท่ี 

ส่งเสรมิคณุลกัษณะเชงิพฤตกิรรมด้านประชาธปิไตยของ

ผูเ้รยีนในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน เกบ็ข้อมลูจากบคุลากร

ของโรงเรียนท่ีทดลองใช้รูปแบบการบริหารกิจการ 

นกัเรยีนฯ สถติทิีใ่ช้ ได้แก่ ค่าเฉลีย่ (X ) และส่วนเบีย่งเบน 

มาตรฐาน (SD.) และ t-test (4) การประเมินรูปแบบ

การบริหารกิจการนักเรียนท่ีส่งเสริมคุณลักษณะเชิง

พฤติกรรมด้านประชาธิปไตยของผู้เรียนในสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน เก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่เป็นกลุ่ม 

เป้าหมาย 45 คน สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (X ) และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) 

ผลกำรวิจัย

1. สถานศึกษาที่เปิดสอนระดับประถมศึกษา 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ใน 8 

จังหวัดภาคเหนือตอนบนให้ความส�าคัญกับการบริหาร

กิจการนักเรียนในเรื่อง การส่งเสริมประชาธิปไตยและ

การปลกูฝังคณุลกัษณะเชงิพฤตกิรรมด้านประชาธปิไตย 

ให้แก่ผู้เรียนในสถานศึกษาอยู่ในระดับน้อย 
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2. รูปแบบการบริหารกิจการนักเรียนที่ส่งเสริม

คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมด้านประชาธิปไตยของผู้เรียน 

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ แบบจ�าลองท่ีแสดง

กระบวนการบริหารกิจการนักเรียนโดยยึดอุดมการณ์

ประชาธปิไตยทีเ่รยีกว่า TVPDC Model ซึง่ประกอบด้วย 

กระบวนการ 5 ข้ัน ได้แก่ (1) T--Team building (การสร้าง 

ทีมงาน) (2) V--Vision setting (การก�าหนดวิสัยทัศน์) 

(3) P--Planning (การวางแผนก�าหนดกิจกรรม) (4)  

D--Doing (การด�าเนินการ) (5) C--Checking Evaluating  

and Action (การตรวจสอบ การประเมินผล และ

การปรับปรุง แก้ไข พัฒนา) ซึ่งปฏิบัติตามล�าดับของ 

ขั้นตอนแล้ว ได้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อน�าไปปรับปรุง 

แก้ไข และพัฒนาในแต่ละขั้นตอนให้รูปแบบการบริหาร 

กิจการนักเรียนฯมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กระบวนการ

บริหารกิจการนักเรียนโดยยึดอุดมการณ์ประชาธิปไตย

มีกระบวนการบริหาร 5 ขั้น เปรียบเหมือนนิ้วมือของ 

มนุษย์ 5 นิ้ว ดังนี้

1. V-- Vision setting คือ การก�าหนด 

วิสัยทัศน์ เปรียบเหมือนนิ้วชี้

2. P--Planning คือ การวางแผนก�าหนด

กิจกรรม เปรียบเหมือนนิ้วหัวแม่มือ

3. T--Team building คือ การสร้างทีมงาน 

เปรียบเหมือนนิ้วกลาง

4. D--Doing คือ การด�าเนินการ เปรียบ

เหมือนนิ้วนาง

5. C--Checking Evaluating and Action 

คือ การตรวจสอบ การประเมินผล และการปรับปรุง 

แก้ไข พัฒนา เปรียบเหมือนนิ้วก้อย

การสร้างทีมงาน (team building) มีการสร้าง

ทีมงานในระดับองค์กรหรือสถานศึกษาและในระดับ

กิจกรรมนักเรียน ซึ่งการสร้างทีมงานเปรียบเหมือนการ

ท�างานของนิ้วหัวแม่มือ ซึ่งก็เป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญ

ของมืออีกองค์ประกอบหนึ่งเหมือนกับนิ้วมือนิ้วอื่นๆ  

เหตุผลที่เลือกนิ้วหัวแม่แทนการสร้างทีมงาน เพราะ 

ในการด�าเนนิการตามกระบวนการบรหิารกจิการนกัเรยีน 

ทั้ง 5 ขั้น ต้องมีทีมงานในการด�าเนินการ เปรียบเหมือน

การท�างานของมอืมนษุย์ เช่น จะจบั จะถอืหรอืยกส่ิงของ 

ใดๆ ต้องอาศยันิว้หวัแม่มอืเป็นหลกั หากขาดนิว้หวัแม่มอื 

แล้วจะท�าให้การท�างานของมือไม่มีประสิทธิภาพหรือ

ท�างานไม่ได้

การก�าหนดวิสัยทัศน์ (vision setting) เปรียบ

เหมอืนการท�างานของนิว้ชี ้เป็นการชีไ้ปยงัสิง่ทีต้่องการ

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของเจ้าของนิ้วมือนั้น 

การก�าหนดวิสัยทัศน์ก็เหมือนกันเป็นการอธิบายหรือ

ชี้ให้เห็นว่าในอนาคตต้องการให้เกิดภาพลักษณ์อะไร 

มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายอะไรท่ีต้องการให้เกิดขึ้น  

เปรียบเหมือนมนุษย์เรามีวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

ที่ต้องการสิ่งใดก็จะใช้นิ้วชี้ ชี้ไปยังสิ่งที่ต้องการนั้น  

การก�าหนดวิสัยทัศน์ตามกระบวนการบริหารกิจการ

นักเรียนโดยยึดอุดมการณ์ประชาธิปไตย ที่เรียกว่า 

TVPDC Model เป็นการชี้ให้เห็นว่า ต้องการปลูกฝัง 

คณุลักษณะเชงิพฤตกิรรมด้านประชาธปิไตยให้แก่ผูเ้รยีน

ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีเปิดสอนในระดับประถม 

ศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน และสถานศึกษาสังกัด

หน่วยงานอื่นที่น�าไปประยุกต์ใช้

การวางแผนก�าหนดกิจกรรม (planning) เปรียบ

เหมือนการท�างานของนิ้วกลาง ซึ่งเป็นองค์ประกอบ

ส�าคัญของมืออีกองค์ประกอบหนึ่งเหมือนกับนิ้วมือ 

นิ้วอื่นๆ ช่วยให้การท�างานของมือมีประสิทธิภาพ 

หากขาดนิ้วกลางแล้วก็จะท�าให้การท�างานของมือมี

ประสิทธิภาพน้อยลง เปรียบได้กับรูปแบบการบริหาร

กิจการนักเรียนท่ีส่งเสริมคุณลักษณะเชิงพฤติกรรม

ด้านประชาธิปไตยของผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ซึ่งเป็นกระบวนการบริหารกิจการนักเรียนโดยยึด

อดุมการณ์ประชาธปิไตย ขัน้การวางแผนก�าหนดกจิกรรม 

กเ็ป็นองค์ประกอบส�าคญัของรปูแบบการบรหิารกจิการ 

นักเรียนฯองค์ประกอบหนึ่งท่ีช่วยให้รูปแบบการบริหาร

กจิการนกัเรยีนฯ มปีระสิทธภิาพ หากขาดขัน้การวางแผน 

ก�าหนดกจิกรรมแล้วกจ็ะท�าให้รปูแบบการบรหิารกจิการ

นักเรียนฯ ไม่มีประสิทธิภาพ

ขั้นการด�าเนินการ (doing) เปรียบเหมือน 

การท�างานของนิ้วนาง ซึ่งก็เป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญ

ของมืออีกองค์ประกอบหนึ่งเหมือนกับนิ้วมือนิ้วอื่นๆ 

ซึ่งจะท�าให้มือท�างานมีประสิทธิภาพ หากขาดนิ้วนาง 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 137

ไปจะท�าให้การท�างานของมือไม่มีประสิทธิภาพเปรียบ

เหมือนรูปแบบการบริหารกิจการนักเรียนที่ส่งเสริม

คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมด้านประชาธิปไตยของผู้เรียน

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นกระบวนการบริหาร

กิจการนักเรียนโดยยึดอุดมการณ์ประชาธิปไตย มีขั้น

ด�าเนินการเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญอีกองค์ประกอบ 

หนึ่ งที่ท�าให ้รูปแบบการบริหารกิจการนักเรียนฯ  

มีประสิทธิภาพ หากไม่มีการด�าเนินการแล้ว แผนงาน 

โครงการและกิจกรรมที่ก�าหนดไว้ ก็ไม่มีประโยชน์  

ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดความ

ส�าเร็จที่ก�าหนดไว้ ท�าให้วิสัยทัศน์เป็นจริงไม่ได้

การตรวจสอบ การประเมินผล และการปรบัปรงุ 

แก้ไข พัฒนา (checking evaluation and action)  

เปรยีบเหมอืน การท�างานการท�างานของนิว้ก้อย ซึง่กเ็ป็น 

องค์ประกอบที่ส�าคัญของมืออีกองค์ประกอบหนึ่ง

เหมือนกับนิ้วมือนิ้วอื่นๆ ที่ท�าให้การท�างานของมือ 

มีประสิทธิภาพ หากขาดนิ้วก้อยแล้วก็จะท�าให้การ

ท�างานของมือมีประสิทธิภาพน้อยลง เปรียบเหมือน 

รปูแบบการบรหิารกจิการนกัเรยีนทีส่่งเสรมิคณุลกัษณะ

เชิงพฤติกรรมด้านประชาธิปไตยของผู้เรียนในสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นกระบวนการบริหารกิจการ

นักเรียนโดยยึดอุดมการณ์ประชาธิปไตย ที่เรียกว่า 

TVPDC Model มีขั้นการตรวจสอบ การประเมินผลและ

การปรับปรุง แก้ไข พัฒนา เป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญ 

อีกองค์ประกอบหนึ่งที่ท�าให้รูปแบบการบริหารกิจการ

นักเรียนฯ มีประสิทธิภาพ หากขาดข้ันการตรวจสอบ  

การประเมินผล และการปรับปรงุ แก้ไข พัฒนา จะท�าให้

ไม่ทราบจดุอ่อน จดุแขง็ ปัญหาและอุปสรรค ของรปูแบบ 

การบริหารกิจการนักเรียนฯ มีอะไรบ้าง ไม่สามารถ

ปรบัปรงุ แก้ไข พฒันา รปูแบบการบรหิารกจิการนกัเรยีนฯ 

ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้

รูปแบบการบริหารกิจการนักเรียนท่ีส่งเสริม

คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมด้านประชาธิปไตยของผู้เรียน 

ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ซึ่งเป็นกระบวนการบริหาร

กิจการนักเรียนโดยยึดอุดมการณ์ประชาธิปไตย  

ถ้าเปรียบเหมือน การท�างานของนิ้วมือทั้ง 5 ของ

มนุษย์ ซึ่งอยู่ในลักษณะที่ใช้นิ้วชี้ ชี้ไปยังสิ่งที่ต้องการ 

คือ ต้องการให้ผู ้เรียนมีคุณลักษณะเชิงพฤติกรรม 

ด้านประชาธิปไตย ในเรื่อง การตระหนักรู้ในคุณค่า

ประชาธิปไตย การเคารพในสิทธิและหน้าที่ของตนเอง

และของผู ้อื่น การเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า

ประโยชน์ส่วนตน การศรัทธาและเชื่อมั่นในการท�างาน

เป็นหมู่คณะและการมีส่วนร่วม การนิยมแก้ปัญหา 

ข้อขัดแย้งด้วยวิธีการทางปัญญา รูปแบบการบริหาร

กิจการนักเรียนมีกระบวนการบริหาร 5 ขั้น ใช้ในการ

บริหารกิจการนักเรียนที่ประกอบด้วยกิจกรรมนักเรียน 

5 กิจกรรม คือ สภานักเรียน สหกรณ์โรงเรียน กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียนลูกเสือ-ยุวกาชาด กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ชมุนมุตามกลุม่สนใจ กจิกรรมในห้องเรยีน ในการปฏบิตัิ

ต้องยึดอุดมการณ์ประชาธิปไตยเป็นแนวคิดพื้นฐาน 

ในการปฏิบัติ คือ กิจกรรมของนักเรียน โดยนักเรียน  

เพือ่นกัเรยีน อธบิายได้ว่า กจิกรรมของนกัเรยีน หมายถงึ  

กิจกรรมท่ีนักเรียนมีส่วนร่วมในการใช้อ�านาจในการ

ตัดสินใจในเรื่องส�าคัญๆ ของกิจกรรมนักเรียนน้ัน เช่น 

การลงประชามติเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับระเบียบ  

ข้อบงัคบั ของกจิกรรม เป็นต้น เปรยีบเหมอืนเส้นลายมอื  

คือ เส้นสมอง เพราะในการใช้อ�านาจตัดสินใจลง

ประชามติ ตัดสินใจเลือกส่ิงใดส่ิงหนึ่งท่ีเป็นเรื่องส�าคัญ

ของกิจกรรมนักเรียนต้องใช้สมองใช้สติปัญญาในการ

ตัดสินใจ กิจกรรมโดยนักเรียน หมายถึง กิจกรรมที่

นักเรียนสามารถด�าเนินกิจกรรมได้โดยนักเรียน เช่น 

เลือกตั้งตัวแทนเข้าไปด�าเนินการกิจกรรมนักเรียนได้  

เมื่อมีปัญหาในการด�าเนินกิจกรรมนักเรียนสามารถแก้

ปัญหากนัเองได้ เปรยีบเหมอืนเส้นลายมอื คอื เส้นหัวใจ  

เพราะหัวใจของการด�าเนินการกิจกรรมนักเรียนคือ

นักเรียนสามารถด�าเนินกิจกรรมโดยนักเรียนเองได้ 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก�าหนดไว้  

กจิกรรมเพือ่นกัเรยีน หมายถงึ กจิกรรมทีด่�าเนนิการเพือ่

ประโยชน์ของนักเรียน ให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม  

มีคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมด้านประชาธิปไตย สามารถ 

ด�ารงชีวิตอยู ่ในสังคมอย่างมีความสุข ซึ่งในสังคม

ประชาธิปไตยนั้นประชาชนจะด�ารงชีวิตอยู ่ได้อย่าง

มีความสุขต ้องมีคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมด ้าน

ประชาธิปไตย ที่สอดคล้องกับการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย เปรียบเหมือนเส้นลายมือ คือ เส้นชีวิต  

เพราะประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยจะ

ประสบผลส�าเร็จต่อเมื่อประชาชนของประเทศมีวิถีชีวิต 
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แบบประชาธิปไตย กิจการนักเรียน หมายถึง กิจกรรม 

นักเรียนหลายกิจกรรมที่ต้องด�าเนินการ ได้แก่ สภา

นกัเรยีน สหกรณ์โรงเรยีน กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนลกูเสอื-

ยุวกาชาด กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนชุมนุมตามกลุ่มสนใจ 

และกิจกรรมในห้องเรียน การน�ารูปแบบการบริหาร

กิจการนักเรียนท่ีส่งเสริมคุณลักษณะเชิงพฤติกรรม

ด้านประชาธิปไตยของผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ซึ่งเป็นแบบจ�าลองที่แสดงกระบวนการบริหารกิจการ

นักเรียนโดยยึดอุดมการณ์ประชาธิปไตยที่เรียกว่า 

TVPDC Model ไปปฏิบัติ หากไม่มีกิจการนักเรียนก็ไม่

สามารถปฏิบัติและปลูกฝังคุณลักกษณะเชิงพฤติกรรม

ด้านประชาธิปไตยให้แก่นักเรียนได้ กิจการนักเรียน 

จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณลักษณะ

เชิงพฤติกรรมด้านประชาธิปไตย เปรียบเหมือนข้อมือ  

ซึ่งมีส ่วนที่ช ่วยให ้มือสะบัดไปทิศทางใดหรือชี้ ไป 

ทิศทางใดตามที่ต้องการได้

รูปแบบการบริหารกิจการนักเรียนฯซ่ึงเป็น 

กระบวนการบริหารกิจการนักเรียนโดยยึดอุดมการณ์

ประชาธปิไตย ในการปฏิบติัต้องให้สอดคล้องกบัหลักการ 

ประชาธิปไตย ได้แก่ หลักเสรีภาพ หลักอิสรภาพ หลัก

ความเสมอภาค หลกัภราดรภาพ หลกัเหตผุล หลกัการม ี

ส่วนร่วมและหลกัเสยีงข้างมาก เชือ่มโยงกบั การปลกูฝัง 

วัฒนธรรมประชาธิปไตย ได้แก่ การรักและหวงแหนใน

ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย การซื่อสัตย์ต่อ

สิทธิหน้าที่ของตนและไม่ละเมิดสิทธิหน้าที่ของผู้อื่น 

การเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม  

การรกัในการท�างานเป็นทมีหรอืการมส่ีวนร่วม การยอมรบั 

ในความคิดเห็นที่แตกต่าง ของบุคคล ก�ากับการปฏิบัต ิ

ด้วยจริยธรรมประชาธิปไตยได้แก่ ความศรัทธาใน

อดุมการณ์ประชาธปิไตย ความซือ่สตัย์ ความมรีะเบยีบ 

วนิยั ความเสยีสละ ความมเีมตตา ความรบัผดิชอบ ความ

มีใจกว้าง ความรักสามัคคี ความอดกลั้น ความมีเหตผุล

และความยุติธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดคุณลักษณะ 

เชิงพฤติกรรมด้านประชาธิปไตยแก่ผู ้เรียน ในเรื่อง  

การตระหนักรู้ในคุณค่าของประชาธิปไตย การเคารพ

ในสิทธิและหน้าที่ของตนเองและของผู้อื่น การเห็น

ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน การศรทัธา 

และเชือ่มัน่ในการท�างานเป็นหมู่คณะและการมีส่วนร่วม  

การนิยมแก้ปัญหาข้อขัดแย้งด้วยวิธีการทางปัญญา  

ตามภาพที่แสดงไว้

รปูแบบการบรหิารกจิการนกัเรยีนทีส่่งเสรมิคณุลกัษณะ

เชิงพฤติกรรมด้านประชาธิปไตยของผู้เรียนในสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. ผลทดลองใช้รูปแบบการบริหารกิจการ

นักเรียนที่ส ่งเสริมคุณลักษณะ เชิงพฤติกรรมด้าน

ประชาธิปไตยของผู ้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ซึ่งทดลองใช้โรงเรียนบ้านโป่งฮึ้ง(ขนาดเล็ก) โรงเรียน

อนุบาลเวียงชัย (ขนาดกลาง) โรงเรียนอนุบาลแม่สาย 

(ขนาดใหญ่) พบว่า โดยภาพรวมมีคุณลักษณะเชิง 

พฤตกิรรมด้านประชาธปิไตยของผูเ้รยีนหลงัการทดลอง

ใช้รปูแบบการบรหิารกจิการนกัเรยีนฯ เพิม่ขึน้จากก่อนใช้ 

รูปแบบการบริหารกิจการนักเรียนฯอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการบริหาร

กิจการนักเรียนฯ มีประสิทธิผล

4. ผลการประเมินรูปแบบการบริหารกิจการ

นักเรียนที่ส ่งเสริมคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมด้าน

ประชาธิปไตยของผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดย

บุคลากรของโรงเรียนท่ีทดลองใช้รูปแบบการบริหาร

กิจการนักเรียนฯและผู้เชี่ยวชาญ พบว่า มีประโยชน์ 

เหมาะสม เป็นไปได้และสอดคล้องกับบริบทของสถาน

ศกึษาทีเ่ปิดสอนระดบัประถมศกึษา สงักดัส�านกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ใน 8 จังหวัดภาคเหนือ 

ตอนบน
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กำรอภิปรำยผล

รูปแบบการบริหารกิจการนักเรียนที่ส่งเสริม

คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมด้านประชาธิปไตยของผู้เรียน

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นแบบจ�าลองแสดง

กระบวนการบริหารกิจการนักเรียนโดยยึดอุดมการณ์

ประชาธิปไตย (TVPDC Model) ในการปฏิบัติต้อง 

สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตย เชื่อมโยงกับ 

การปลกูฝังวฒันธรรมประชาธิปไตย ก�ากบัด้วยจรยิธรรม

ประชาธปิไตย มีกระบวนการบรหิารกจิการนกัเรยีน 5 ขัน้  

เป็นรูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงรูปแบบหนึ่ง  

ซึ่งเน้นในเรื่องการการท�างานเป็นทีมหรือหมู่คณะ และ

การบรหิารเชงิกลยทุธ์ ในการปฏิบติัตามขัน้ที ่1 เป็นเรือ่ง 

ของการสร้างทีมงานที่มีความเหมาะสมและเป็นไปได้

กับการบริหารกิจการนักเรียนของแต่ละสถานศึกษา 

ในการปฏิบัติตามขั้นที่ 2 ถึง ขั้นที่ 5 เป็นการบริหาร

เชิงกลยุทธ์ การบริหารที่เน้นทีมงานหรือหมู่คณะซึ่ง 

สอดคล้องกับแนวคิดของ คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยวและคณะ 

(อ้างถึงใน บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, 2549, หน้า 32) ในเรื่อง  

กระบวนการของระบบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  

ในการปกครองในระบอบประชาธปิไตย หลกัการส�าคญั

อย่างหนึ่งต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วม การบริหาร

เชิงกลยุทธ์ เป็นการบริหารที่ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

โดยใช้แผนกลยุทธ์ มีการก�าหนดวิสัยทัศน์ วางแผน

ก�าหนดกิจกรรม ด�าเนินการ และตรวจสอบ ประเมินผล  

ปรับปรุงแก้ไข พัฒนา ซึ่งในการปฏิบัติต้องด�าเนินการ

ตามกลไกเร่งรัด พัฒนา ได้แก่ เครื่องมือการวัดผล

ประเมินผล ระเบียบ กฎการปฏิบัติงาน กระบวนการ

ท�างาน ค่านิยม ความเชื่อวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเร่งรัด 

การด�าเนินการตามแผนกลยุทธ์ที่จะเพิ่มประสิทธิผล

มากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของ อุทิศ ขาวเธียร 

(2549, หน้า 33-34) 

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยคร้ังน้ี

1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันการบริหาร

กิจการนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปิดสอน

ระดับประถมศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน พบว่า 

นักเรียนมีคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมด้านประชาธิปไตย 

ในระดบัมาก และจากการวเิคราะห์วสิยัทศัน์ พนัธกจิและ 

กลยุทธ์ของสถานศึกษา พบว่า สถานศึกษายังให้ความ

ส�าคญักบัการบรหิารกจิการนกัเรยีน ในเรือ่ง การส่งเสรมิ 

ประชาธปิไตยและการปลกูฝังคณุลกัษณะเชงิพฤตกิรรม

ด้านประชาธปิไตยให้แก่ผูเ้รยีนในสถานศกึษาน้อย ผูว้จิยั 

เห็นว่า คณุลกัษณะเชงิพฤตกิรรมด้านประชาธปิไตยของ

ผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ต้องได้รับการปลูกฝัง 

และพฒันาให้มมีากกว่าเดมิทีม่อียูแ่ละด�าเนนิการอย่าง

ต่อเนื่อง การที่จะด�าเนินการปลูกฝังและพัฒนาอย่าง 

ต่อเนือ่งนัน้ต้องบรรจุเรือ่ง การส่งเสรมิประชาธปิไตยและ

การปลกูฝังคณุลกัษณะเชงิพฤตกิรรมด้านประชาธปิไตย 

ให้แก่ผู ้เรียนไว้ในวิสัยทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์ของ 

สถานศึกษาด้วย เพ่ือจะได้น�าไปด�าเนินการจัดท�าแผน

พัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ�าปี 

ของสถานศึกษาต่อไป ซึ่งจะส่งผลให้การด�าเนินการ

ปลูกฝังและพัฒนาคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมด้าน

ประชาธิปไตยของผู้เรียนในสถานศึกษา เป็นไปอย่าง

ต่อเนื่อง

2. ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารกิจการ

นักเรียนที่ส ่งเสริมคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมด้าน

ประชาธิปไตยของผู ้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พบว่า คือ กระบวนการบริหารกิจการนักเรียนโดยยึด 

อดุมการณ์ประชาธปิไตย (TVPDC Model) มกีระบวนการ

บริหาร 5 ขั้น คือ (1) การสร้างทีมงาน (2) การก�าหนด 

วสัิยทัศน์ (3) การวางแผนก�าหนดกจิกรรม (4) ด�าเนนิการ  

(5) การตรวจสอบ การประเมินผล และการปรับปรุง 

แก้ไข พฒันา ซึง่ในการปฏบิตักิารทกุขัน้ของกระบวนการ 

ต้องยึดอุดมการณ์ประชาธิปไตย คือ กิจกรรมของ

นักเรียน คือให้นักเรียนมีส่วนร่วมคิด ร่วมวางแผน  

ร่วมด�าเนินการ ร่วมตรวจสอบ ร่วมปรับปรุงแก้ไขและ

พัฒนา ร่วมตัดสินใจในเรื่องส�าคัญของกิจกรรมนักเรียน 

โดยนกัเรยีน คอื การยดึนกัเรยีนเป็นส�าคญัในการปฏบิตัิ  

โดยมีการด�าเนินการเลือกตั้งตัวแทนนักเรียนเข้าไป

ด�าเนนิการกจิกรรมนกัเรยีน เพือ่นกัเรยีน คอื การปฏบิตัิ 

กิจกรรมนักเรียนเพ่ือประโยชน์ของนักเรียนเป็นส�าคัญ 

เช่น ปลกูฝังให้นกัเรยีนมพีฤตกิรรมในการท�างานร่วมกับ 

ผูอ่ื้นได้อย่างเหมาะสมและมคีวามสุข เป็นต้น สถานศกึษา 

ทีน่�ารปูแบบการบรหิารกจิการนกัเรยีนฯไปใช้ควรจดัการ
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ให้ความรู้และสร้างเจตคติที่ดีแก่คณะครูและบุคลากร 

ทางการศกึษาอืน่ทีเ่กีย่วข้องในเรือ่งกระบวนการบรหิาร

กจิการนกัเรยีนโดยยดึอดุมการณ์ประชาธปิไตย เพือ่จะได้ 

น�าไปปฏิบัติได้ถูกต้อง

3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารกิจการ

นักเรียนที่ส ่งเสริมคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมด้าน

ประชาธปิไตยของผูเ้รยีนในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน พบว่า  

ปัญหาและอุปสรรคที่ส�าคัญ คือ การสร้างทีมงานและ

วัฒนธรรมองค์กร การสร้างทีมงานนั้นผู้บริหารต้อง

ท�าความเข้าใจกับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง พัฒนาบุคคลากร

ให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีเจตคติที่ดีต่อการส่งเสริม 

และปลกูฝังคณุลกัษณะเชงิพฤตกิรรมด้านประชาธปิไตย

ให้แก่ผู้เรียนในสถานศึกษา มีการเลือกตั้งตัวแทนหรือ

คดัเลอืกเข้ามาเป็นทมีงานซึง่อยูใ่นรปูของคณะกรรมการ

จึงจะได้ทีมงานที่ตรงกับงานบริหารกิจการนักเรียนที ่

ส่งเสรมิคณุลกัษณะเชงิพฤติกรรมด้านประชาธิปไตยของ

ผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หากโรงเรียนขนาดเล็ก

มีบุคลกรไม่พอกส็ามารถปรบัจ�านวนของคณะกรรมการ

ลงได้ตามความเหมาะสม ในเรื่องวัฒนธรรมองค์กร 

เป็นเรื่องส�าคัญอีกประการหนึ่ง หากสถานศึกษามี

วัฒนธรรมองค์กรที่มีอยู่เดิมเป็นลักษณะที่ปฏิบัติตาม

ค�าสั่งอย่างเดียวหรือปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเดียว 

ไม่นิยมการท�างานเป็นทีมงานหรือเป็นหมู่คณะ หรือ

ท�างานโดยเห็นประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องหากใคร

มีความคิดเห็นต่างจากตนหรือพวกพ้องจะถูกกีดกัน 

ไม่ให้ความร่วมมอื ใจแคบ ไม่ยอมรบัความเหน็ทีแ่ตกต่าง 

จากพวกพ้องของตน ผู้บริหารสถานศึกษาต้องปรับ

พฤตกิรรมการท�างานของบคุลากรหรอืวฒันธรรมองค์กร

ก่อน โดยการให้ความรู้ สร้างเจตคติที่ดีให้สอดคล้องกับ 

รปูแบบการบรหิารกจิการนกัเรยีนทีส่่งเสรมิคณุลกัษณะ 

เชิงพฤติกรรมด้านประชาธิปไตยของผู้เรียนในสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐานก่อนที่จะน�ารูปแบบการบริหารกิจการ 

นักเรียนฯ ไปใช้

4. ผลการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ

การบริหารกิจการนักเรียนที่ส่งเสริมคุณลักษณะเชิง

พฤติกรรมด้านประชาธิปไตยของผู้เรียนในสถานศึกษา 

ขัน้พืน้ฐาน จากการทดลองใช้ พบว่า ปัญหาและอุปสรรค 

ทีส่�าคญั คอื ครขูาดความรูแ้ละความเข้าใจในเรือ่งการใช้ 

สถิติในการประเมินผล ซึ่งสถิติที่ใช้คือ t-test เพื่อ 

เปรยีบเทยีบคณุลกัษณะเชงิพฤตกิรรมด้านประชาธปิไตย

ของผูเ้รยีนในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานก่อนและหลงัการใช้ 

รปูแบบการบรหิารกจิการนกัเรยีนฯ ผูบ้รหิารสถานศกึษา 

ต้องพัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบกิจการนักเรียนให้มี

ความรู้ความสามารถทางสถิติในการประเมินผล t-test  

เพื่อที่จะใช้ในการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ 

การบรหิารกจิการนกัเรยีนฯเปรยีบเทยีบคณุลกัษณะเชงิ

พฤติกรรมด้านประชาธิปไตยของผู้เรียนในสถานศึกษา

ขัน้พืน้ฐานก่อนและหลงัการใช้รปูแบบการบรหิารกจิการ

นักเรียนฯ และน�าข้อมูลมาปรับปรุง แก้ไขและพัฒนา 

รปูแบบการบรหิารกจิการนกัเรยีนทีส่่งเสรมิคณุลกัษณะ

เชิงพฤติกรรมด้านประชาธิปไตยของผู้เรียนในสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

มากยิ่งขึ้นต่อไป

ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป

1. การวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหาร

กิจการนักเรียนท่ีส่งเสริมคุณลักษณะเชิงพฤติกรรม 

ด้านประชาธิปไตยของผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ในครั้งนี้ ใช้ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ  

สถานศึกษาท่ีเปิดสอนในระดับประถมศึกษา สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ใน 8 จังหวัด

ภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา 

ล�าปาง ล�าพูน แพร่ น่านและแม่ฮ่องสอน ผู้วิจัยเห็นว่า 

การวิจัยครั้งต่อไปสามารถใช้หัวข้อการวิจัยที่เหมือนกับ

การวิจัยในครั้งนี้ได้ แต่ใช้ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ี

แตกต่างไปจากการวิจัยในครั้งนี้ ได้ เพราะบริบทของ 

สถานศึกษาในแต่ละพื้นที่อาจมีความแตกต่างกันและ

ส่งเสริมการปลูกฝังคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมด้าน

ประชาธิปไตย เช่น ใช้ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็น 

สถานศึกษาท่ีเป ิดสอนระดับประถมศึกษาสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในภาคกลาง 

หรือภาคอีสาน หรือภาคใต้ เป็นต้น

2. การวิจัยครั้งนี้ พบว่า อุปสรรคที่ส�าคัญ 

อย่างหนึ่งคือบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการน�ารูปแบบ

การบริหารกิจการนักเรียนท่ีส่งเสริมคุณลักษณะเชิง

พฤติกรรมด้านประชาธิปไตยของผู้เรียนในสถานศึกษา



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 141

ขั้นพื้นฐาน เช่น ครู กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

และผู้ปกครองนกัเรยีน ยงัขาดคุณลกัษณะเชงิพฤตกิรรม

ด้านประชาธิปไตย ผู้วิจัยเห็นว่าในการวิจัยครั้งต่อไป 

ควรด�าเนนิการวจิยัในเรือ่ง การพฒันารปูแบบการปลกูฝัง 

คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมด้านประชาธิปไตยให้แก่

ข้าราชการครู กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ 

ผู้ปกครองนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. การวจิยัครัง้นี ้พบว่า การส่งเสรมิประชาธปิไตย 

ในสถานศกึษาและการปลกูฝังคณุลกัษณะเชงิพฤตกิรรม

ด้านประชาธิปไตยของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ใน

ระดับน้อย จึงมีความจ�าเป็นที่ต้องมีมาตรการในการ

ส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษาและการปลูกฝัง 

คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมด้านประชาธิปไตยของ 

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ผูว้จิยัเหน็ว่าในการวจิยัครัง้ต่อไป  

ควรวิจัยในเรื่อง การพัฒนามาตรการในการส่งเสริม

ประชาธปิไตยในสถานศกึษาและการปลกูฝังคณุลกัษณะ

เชิงพฤติกรรมด้านประชาธิปไตยของสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน 

4. การวิจัยครั้งนี้ พบว่า วัฒนธรรมองค์กรของ

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานหลายแห่งยงัเป็นอปุสรรคในการ

ปลูกฝังคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมด้านประชาธิปไตย  

ผูว้จิยัเหน็ว่าการวจิยัครัง้ต่อไป ควรวจิยัในเรือ่ง การพัฒนา 

วัฒนธรรมองค์กรของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีส่งเสริม

การปลกูฝังคณุลกัษณะเชงิพฤตกิรรมด้านประชาธปิไตย
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บทคัดย่อ

บทความนี้ศึกษา (1) สภาพปัจจุบันประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสองภาษาของรัฐในประเทศไทย 

(2) พัฒนาและน�าเสนอระบบประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสองภาษา และ (3) ศึกษาผลการทดลองใช้และ

ผลการตรวจสอบความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความสอดคล้องและความเป็นประโยชน์ของระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษาโรงเรียนสองภาษาของรัฐในประเทศไทย ประชากรได้แก่ โรงเรียนรัฐบาลท่ีจัดการเรียนตาม

หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการพุทธศักราช 2544 เป็นภาษาอังกฤษ สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จ�านวน 156 โรงเรียน ผู้ตอบแบบสอบถามเป็น ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ประสานงาน 

โครงการ ครู กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการผู้ปกครองเครือข่ายโรงเรียนรัฐบาลที่จัดการเรียนตาม

หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการพุทธศักราช 2544 เป็นภาษาอังกฤษ สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในประเทศไทย จ�านวน 156 โรงเรียน โรงเรียนละ 5 คน รวม 780 คน การพัฒนา

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสองภาษา ผู้วิจัยน�าผลจากการศึกษาสภาพปัจจุบัน มาจัดท�าร่างระบบ

ประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสองภาษาใช้การสนทนากลุ่มผู้เกี่ยวข้อง 12 คนและการประชุมอิงผู้เชี่ยวชาญ

จ�านวน 15 คนโดยอาศัยฉันทามติ ตรวจสอบและรับรองร่างระบบประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสองภาษา 

ผลการศึกษาพบว่า โรงเรียนสองภาษา มีระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาในภาพรวม 

อยู่ในระดับการปฏิบัติ ผลการทดลองใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสองภาษา พบว่า คะแนนระดับ 

การปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสองภาษา ผลการตรวจสอบความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

ความสอดคล้องและความเป็นประโยชน์ของระบบประกันคุณภาพการศึกษา มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก

ค�ำส�ำคัญ: โรงเรียนสองภาษา, การประกันคุณภาพ, ประเทศไทย
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ควำมน�ำ

ภาษาอังกฤษ มีบทบาทส�าคัญในสงัคมเศรษฐกจิ

ยุคฐานความรู้ ซึ่งมีโลกาภิวัตน์ขับเคลื่อนควบคู่ไปกับ  

ความก ้าวหน ้าทางวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี  

การคมนาคม สื่อสาร ระหว่างประเทศซึ่งเป็นไปอย่าง

กว้างขวาง และรวดเรว็ มากขึน้ การมคีวามรูค้วามสามารถ 

และทักษะ ด้านภาษาอังกฤษจึงเป็นสิ่งที่จ�าเป็นอย่างยิ่ง 

การประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.

2542 และฉบบัเพิม่เติม พ.ศ. 2545 กระทรวงศึกษาธกิาร

มีนโยบายที่จะด�าเนินการปฏิรูปการศึกษาท้ังระบบ  

โดยการจัดการศึกษาหลากหลายรูปแบบ โรงเรียน 

สองภาษา ถือเป็นรูปแบบหนึ่งที่กระทรวง ศึกษาธิการ

มอบหมายให้โรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน จัดการศึกษา ส�าหรับเด็กที่มีความสามารถ

พิเศษในด้านภาษาให้สามารถพัฒนาได้เต็มศักยภาพ

โดยเปิดสอน ในโรงเรียนที่มีความพร้อมและมีศักยภาพ

เพยีงพอในทกุด้าน โรงเรยีนสองภาษาเป็นโรงเรยีนทีจ่ดั 

Abstract

This paper reports on the study done with the state of educational quality assurance system in 

public bilingual schools in Thailand. It aimed to develop and propose an educational quality assurance 

system for public bilingual schools in Thailand and to study the results of a trial system in terms of propriety, 

feasibility, congruity and utility. The study subjects were 156 public bilingual schools in Thailand. The 780  

respondents were administrators, co-EP teachers, teachers, parents, and school committee members. A 

research design was adopted from the results of the existing internal quality assurance system framework. 

Focus group discussion by 12 implementers of public bilingual schools and connoissership model of 

assessment by 15 experts were used to approve the system by consensus. The results revealed that 

in practice, the educational quality assurance system of public bilingual schools was totally at a high 

level; the practice in quality assessment process was also at a high level. Statistical t-test was applied  

to evaluate the differences between pre-implementation and post-implementation systems. The post-

implementation of educational quality assurance system in Satreewithaya 2 school was at a higher level 

than the post implementation; the progress owed to having experienced practicing the system in the pre-

implementation. The results of propriety, feasibility, congruity and utility of educational quality assurance  

system for public bilingual schools were at high levels. 

Keywords: Public bilingual schools, educational quality assurance, Thailand

การเรียนการสอนตามหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน  

พทุธศกัราช 2544 โดยใช้ภาษาองักฤษเป็นส่ือเพือ่พฒันา 

ศกัยภาพด้านความรูค้วามสามารถและทกัษะทางภาษา

ของผู้เรียน มี 2 แบบ คือ English Program (EP) และ 

Mini English Program (MEP) 

คณะกรรมการติดตามประเมินผลคุณภาพ

การศึกษาของส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (อ้างถึงใน สุรชัย เทียนขาว, 2548)  

ได้รายงานสรปุเกีย่วกบัการตดิตามผลโรงเรยีนท่ีเปิดสอน

หลกัสตูร English Program พบว่า โรงเรยีนมปัีญหาในการ 

จัดการเรียนการสอนอยู่มาก ได้แก่ ผู้สอนมีคุณภาพต�่า  

ส่ือไม่สอดคล้องกับเนื้อหาของหลักสูตรท่ีกระทรวง

ศกึษาธกิารก�าหนด เป็นต้น ผูร้บับรกิารเกดิความไม่มัน่ใจ 

ในประสิทธิภาพและคุณภาพของการจัดการศึกษา หาก

พิจารณาค่าใช้จ่ายในโครงการดังกล่าวจะเห็นว่าผู้เรียน

ต้องจ่ายค่าเล่าเรียนสูง และผู้ปกครองคาดหวังสูงมาก 

จึงเป็นสิ่งที่มีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง โครงการโรงเรียน
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สองภาษาของรัฐ ประสบปัญหาต่างๆ ดังกล่าว และ 

ยังไม่เป็นที่มั่นใจในมาตรฐานของโครงการ อีกท้ัง 

ค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองนักเรียนในโครงการต้องใช้

การลงทุนสูงกว่าปกติ ประมาณ 20,000-35,000 บาท  

ต่อภาคเรียน หากไม่มีระบบประกันคุณภาพการศึกษา

อย่างมีมาตรฐาน ก็นับว่าเป็นการสูญเสียทางเศรษฐกิจ

เป็นอย่างมากถือเป็นปัญหาทางสังคมและการศึกษา

ที่ต้องหาวิธีแก้ไขโดยเร็ว การตรวจสอบคุณภาพของ

สถานศึกษาทุกแห่ง ซึ่งด�าเนินการโดยส�านักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ

มหาชน) หรือ สมศ. นั้น เป็นการประเมินผลการจัดการ 

ศึกษาโดยทั่วไป ค�านึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ และ

แนวทางการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ (สมศ,. 2549) 

และเมือ่พิจารณามาตรฐานการศึกษา และตวับ่งชี ้ระดบั

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน: ทัง้ประถมและมธัยมศกึษา พบว่า  

เป็นมาตรฐานการศึกษาส�าหรับสถานศึกษาทุกแห่ง 

มิได้มีลักษณะเฉพาะส�าหรับการตรวจสอบประเมิน

โรงเรียนสองภาษาซึ่งมีความแตกต่างจากสถานศึกษา

ปกติ ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการพัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสองภาษาของรัฐ 

ที่เปิดด�าเนินการตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของระบบประกัน

คุณภาพการศึกษาโรงเรียนสองภาษาของรัฐใน

ประเทศไทย 

2. เพื่อพัฒนาและน�าเสนอระบบประกัน 

คุณภาพการศึกษาโรงเรียนสองภาษาของรัฐใน

ประเทศไทย

3. เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้และผลการ 

ตรวจสอบความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความ

สอดคล้องและความเป็นประโยชน์ของระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสองภาษาของรัฐ

ในประเทศไทย 

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ขอบเขตกำรวิจัย

ขอบเขตด้ำนประชำกร

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ ผู ้บริหาร

โรงเรียน ผู ้ประสานงาน ครู กรรมการสถานศึกษา 

ขัน้พืน้ฐานกรรมการผูป้กครองเครอืข่ายโรงเรยีนรฐับาล

ที่จัดการเรียนตามหลักสูตรกระทรวง ศึกษาธิการ 

พุทธศักราช 2544 เป็นภาษาอังกฤษ สังกัดส�านักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิาร 

ในประเทศไทย จ�านวน 156 โรงเรียน โรงเรียนละ 5 คน  

รวม 780 คน

ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ

การศึกษาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนสองภาษาของรัฐในประเทศไทย เป็นการ

ศึกษาเฉพาะระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา 

ขอบเขตด้ำนตัวแปร 

ตัวแปรในระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

ท่ีศกึษา ตวัแปรต้น ได้แก่ ระบบประกนัคณุภาพการศกึษา 

โรงเรียนสองภาษา ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ

การศกึษา การตรวจสอบคณุภาพการศกึษา การประเมนิ

คณุภาพการศกึษา ตวัแปรตาม ได้แก่ คณุภาพการศกึษา

และมาตรฐานการศึกษาที่เกิดขึ้นในโรงเรียนสองภาษา

ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ ในกำรเก็บข้อมูล

การวจัิยเกีย่วกบัระบบประกนัคณุภาพการศกึษา

โรงเรียนสองภาษาของรัฐในประเทศไทย เป็นข้อมูลที่ 

ด�าเนินการในปีการศึกษา 2550-2552 

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ใช้ระเบียบวิธีวิจัยรูปแบบผสม (mixed method 

research) ซึ่งมีขั้นตอนการวิจัย 3 ขั้นตอน และวิธี

ด�าเนินการวิจัย คือ 
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ขัน้ตอนที1่ ศกึษาเอกสารแนวคดิ ทฤษฎงีานวจิยั 

ที่เกี่ยวข้องและศึกษาสภาพปัจจุบันของระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสองภาษาของรัฐ 

ในประเทศไทย เพื่อจัดท�าร่างระบบประกันคุณภาพ 

การศึกษาโรงเรียนสองภาษาของรัฐในประเทศไทย  

โดยใช้กระบวนการ วิจัยคือ

1.1 การวิจัยเอกสาร (documentary  

research)

1.2 การวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive 

research)

1.3 การใช้วิธีพหุกรณีศึกษา (multi-case 

study) ด้วยการศึกษาโรงเรียนสองภาษาที่เป็นโรงเรียน

ประสานงานโรงเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอน

ตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษา อังกฤษ 

จ�านวน 4 ศูนย์ 

ขั้นตอนที่  2 พัฒนาและน�า เสนอระบบ

ประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสองภาษาของรัฐใน

ประเทศไทย โดยน�าร่างระบบประกนัคณุภาพการศกึษา 

โรงเรียนสองภาษาของรัฐในประเทศไทยที่พัฒนาขึ้น 

มาด�าเนินการ ดังนี้

2.1 การประชุมสนทนากลุ่ม (focus group 

discussion) โดยผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยี (stakeholders) ได้แก่ 

ผู้บริหารโรงเรียนสองภาษา ผู้ประสานงานโครงการ ครู  

กรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานและกรรมการผู้ปกครอง

เครือข่าย เพื่อพิจารณาหาฉันทามติของร่างระบบ

ประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสองภาษาของรัฐใน

ประเทศไทย จ�านวน 12 คน

2.2 การประชมุอิงผูเ้ชีย่วชาญ (connoisseur-

ship) เพือ่ตรวจสอบและรบัรองร่างระบบประกนัคณุภาพ

การศึกษาโรงเรียนสองภาษาของรัฐในประเทศไทย  

ในเชิงลึก จ�านวน 15 คน

ขั้นตอนที่ 3 ทดลองใช้และตรวจสอบระบบ

ประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสองภาษาของรัฐใน

ประเทศไทย ในด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้  

ความถูกต้องและความเป็นประโยชน์ของระบบฯ โดย

ด�าเนินการดังนี้

3.1 การทดลองใช้ระบบประกันคุณภาพ

การศึกษาโรงเรียนสองภาษา ท่ีโรงเรียนสตรีวิทยา 2 

กรุงเทพมหานคร 

3.2 การตรวจสอบความเหมาะสม ความเป็น 

ไปได้ ความสอดคล้องและความเป็นประโยชน์ของระบบ

ประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสองภาษา โดยการ

ใช้แบบสอบถามเพื่อถามในกลุ่มตัวอย่างในวงกว้างคือ

ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา 

ครู และผู้เกี่ยวข้อง

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ ผู ้บริหาร

โรงเรยีน ผูป้ระสานงานโครงการ คร ูกรรมการสถานศกึษา 

ขัน้พืน้ฐาน กรรมการผูป้กครองเครอืข่ายโรงเรยีนรฐับาล

ท่ีจัดการเรยีนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศกึษาธกิาร

พุทธศักราช 2544 เป็นภาษาอังกฤษ สังกัดส�านักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธิการ 

ซึ่งมีจ�านวน156 โรงเรียนจากทั่วประเทศ และเลือก 

กลุ่มตัวอย่างจากโรงเรียน โรงเรียนละ 5 คนโดยวิธี 

จับฉลาก ได้จ�านวนกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 780 คน

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

ผู้วิจัยด�าเนินการดังนี้

1. ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎ ีงานวจิยั เกีย่วกบัระบบ 

การประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนาระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษา คุณภาพและมาตรฐานการ

ศึกษา และโรงเรียนสองภาษา 

2. ก�าหนดกรอบความคดิจากการศกึษาวเิคราะห์  

แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย ที่เกี่ยวข้องในบทที่ 2 

3. ก�าหนดนิยามค�าศัพท์จากกรอบแนวคิดที่

ก�าหนดขึ้นซึ่งสัมพันธ์เชื่อมโยงกับหัวข้อการวิจัย และ

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทาง

ในการสร้างเครื่องมือ

4. จัดท�าตารางวิเคราะห์คุณลักษณะ หรือ

พฤตกิรรมบ่งชี ้ของค�าศพัท์ส�าคญั ตวัแปรต้น ตวัแปรตาม  

เพ่ือน�ามาเป็นกรอบในการเขียนข้อกระทง (Items)  

ของเครื่องมือ
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5. น�าเครื่องมือที่สร้างขึ้น ไปให้ผู ้เชี่ยวชาญ

จ�านวน 5 ท่าน ตรวจพิจารณาหาความเที่ยงตรงเชิง

เนื้อหา (content validity) โดยการหาค่าดัชนีความ

สอดคล้อง (index of item-objective congruence-- IOC)  

ซึง่มเีกณฑ์ในการเลือกข้อกระทงค�าถามทีมี่ค่า IOC ตัง้แต่  

0.6 ขึน้ไป น�าไปหาค่าอ�านาจจ�าแนกและค่าความเชือ่มัน่  

(reliability)

6. น�าเครื่องมือที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (try 

out) กบั ผู้บรหิาร คร ูผูป้กครองนกัเรยีนโรงเรยีนสองภาษา 

ของรฐัทีไ่ม่ใช่กลุม่ตวัอย่าง จ�านวน 30 คน เพือ่หาความ

เชือ่มัน่ (reliability ) โดยใช้สมัประสทิธอิลัฟ่า (coefficient 

alpha) ของครอนบัค (cronbach) 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

ด�าเนินการในปีการศึกษา 2550-2552 การเก็บ

รวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ด�าเนินการดังนี้

1. ท�าหนังสือติดต่อขอความร่วมมือในการเก็บ 

รวบรวมข้อมูล ไปยังหน่วยงานพื้นที่การศึกษาวิจัย

เพื่อขอความร่วมมือในการให้ข้อมูลในแต่ละระยะของ

การวิจัย

2. ผู้วิจัยได้ติดตามผล และเก็บรวบรวมข้อมูล

จากการด�าเนนิการวจิยัในแต่ละระยะ ผูว้จิยัเกบ็รวบรวม

ข้อมูลคืนด้วยตนเองและทางไปรษณีย์ โดยใช้เครื่องมือ 

และวิธกีารทีเ่หมาะสมตามทีร่ะบไุว้ในแต่ละขัน้ตอนของ

โครงการ รวมทั้งการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่างที่

ระบุ กลุ่มตัวอย่างการทดลองใช้ระบบ การประเมินผล  

และการจัดกลุ่มสนทนาอิงผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารและ 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในกำรวิจัย

1. การวเิคราะห์เอกสาร (documentary analysis)  

โดยวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (content analysis)

2. ข้อมลูเชงิคุณภาพทีไ่ด้จากการสมัภาษณ์ และ 

บันทึกการสนทนาใช้วิธีการตีความสร้างข้อสรุปโดยใช้

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการจับประเด็นส�าคัญโดยใช้

ประสบการณ์ของผู้วิจัยที่ถือว่าเป็นเครื่องมือที่ส�าคัญ

ในการวิจัย 

3. ข้อมลูเชงิปรมิาณจากแบบสอบถาม และแบบ

ประเมิน ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติภาคบรรยาย 

(descriptive statistics) ได้แก่ การหาค่าความถี่ ค่าเฉล่ีย  

(mean) ค่าร้อยละ (percentage) ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

(standard deviation) ตามลักษณะของกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 

และตัวแปรที่ศึกษา 

ผลกำรวิจัย

ผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม

เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของระบบประกันคุณภาพ 

การศกึษาโรงเรยีนสองภาษาของรฐัในประเทศไทย พบว่า 

สภาพปัจจุบันของระบบประกันคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนสองภาษาของรัฐในประเทศไทย มีระดับ 

การปฏิบัติเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาด้าน

การควบคมุ การตรวจสอบและการประเมนิ ในภาพรวม

อยู่ในระดับการปฏิบัติมาก (X=3.82) 

ผลการทดลองใช้ระบบประกันคุณภาพการ

ศึกษาโรงเรียนสองภาษาของรัฐในประเทศไทย พบว่า 

คะแนนระดับการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนสองภาษาให้ผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียนสองภาษา  

ทีไ่ด้จากการท�าแบบสอบถามก่อนทดลอง (pretest) และ 

หลงัทดลอง (posttest) การใช้ระบบ มค่ีาเฉลีย่การปฏบิตัิ

หลงัทดลองใช้ระบบ (X=4.40) สงูกว่าค่าเฉลีย่การปฏบิตัิ

ก่อนการทดลองใช้ระบบ(X=3.34) ผลการทดสอบค่า 

t-test มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

ท่ีระดบั .05 คะแนนพัฒนาการของการปฏบิตังิานเกีย่วกบั 

การประกันคุณภาพการศึกษาของผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการ

ประกันคุณภาพการศึกษา ร้อยละ 63.86 และมีค่าดัชนี

ประสิทธผิลของระบบประกนัคณุภาพการศกึษาโรงเรยีน

สองภาษาของรัฐในประเทศไทยเท่ากับ 0.64

ผลการตรวจสอบความเหมาะสม ความเป็นไปได้  

ความสอดคล้องและความเป็นประโยชน์ของระบบ

ประกันคุณภาพการศึกษาของรัฐในประเทศไทย มีค่า

เฉลี่ย อยู่ในระดับมาก
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ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยคร้ังน้ี

1. โรงเรียนสองภาษาของรัฐในประเทศไทย

ควรน�าระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่พัฒนาขึ้นนี ้

ไปศึกษาและทดลองใช้เป็นแนวทางในการบริหาร 

การศึกษาอย่างมีคุณภาพ

2. โรงเรียนสองภาษาของรัฐในประเทศไทย

ควรใช้มาตรฐานการศึกษา ตัวบ่งชี้ เกณฑ์คุณภาพด้าน

ผู้ประสานงาน ผู้สอน (ชาวไทย) ผู้สอน (ชาวต่างชาติ) 

เพื่อพิจารณารับบุคคลเข้าร่วมปฏิบัติงานในโรงเรียน

สองภาษา

ข้อเสนอแนะในกำรท�ำวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรมีการพัฒนาหรือเปรียบเทียบมาตรฐาน

การศึกษา ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ในการประกันคุณภาพ 

การศึกษาของโรงเรียนสองภาษาแบบ EP MEP และ IP 

ที่ความแตกต่างกันในด้านการจัดการศึกษา

2. ควรน�าแนวคิดการพัฒนาระบบประกัน

คณุภาพการศกึษาไปทดลองใช้กบัโรงเรยีนรปูแบบอืน่ๆ  

เพื่อให้เกิดนวัตกรรมในการบริหารการศึกษา
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บทคัดย่อ

บทความนี้รายงานการศึกษาแรงงานอาชีวศึกษาสาขาช่างอุตสาหกรรมที่ตรงตามความต้องการของ 

งสถานประกอบการ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาคุณลักษณะแรงงาน (2) ศึกษาองค์ประกอบของแรงงาน และ  

(3) ก�าหนดกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิคสาขาช่างอุตสาหกรรม โดยใช้การสัมภาษณ์ตัวแทน

จากสถานประกอบการจ�านวน 60 แห่งและแบบสอบถามและเก็บข้อมูลจากสถานประกอบการจ�านวน 60 แห่ง 

ผู้ตอบแห่งละ 17 คน ผลการวิจัย พบว่า (1) คุณลักษณะแรงงานอาชีวศึกษาตามความเห็นของสถานศึกษาแบ่ง

ออกเป็น 9 คุณลักษณะใหญ่ 36 คุณลักษณะย่อย ในขณะที่คุณลักษณะแรงงานอาชีวศึกษาตามความต้องการของ

สถานประกอบการแบ่งออกเป็นห้าคุณลักษณะใหญ่ 49 คุณลักษณะย่อย (2) คุณลักษณะแรงงานมีองค์ประกอบ

ที่สอดคล้องกันได้แก่ ด้านจริยธรรมการปฏิบัติงาน ด้านบุคลิกภาพ ด้านความรู้พื้นฐาน ด้านการปฏิบัติตนตาม 

กฎระเบียบของสังคม และด้านทักษะในการปฏิบัติงาน อีกห้าองค์ประกอบที่เป็นที่ต้องการของสถานประกอบการ  

ได้แก่ ความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน ความเข้าใจในหน้าที่ของตน ความรู้และทักษะทางช่าง ความสนใจในด้าน

เทคโนโลยใีหม่ๆ และทกัษะด้านงานฝีมือ (3) กลยทุธ์ท่ีสร้างขึน้แบ่งออกเป็นสามส่วนได้แก่ องค์ประกอบท่ีสอดคล้องกัน 

ทั้งห้าข้อถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วให้คงอยู่ไว้ ส่วนที่สอง องค์ประกอบที่ยังเป็นความต้องการของสถานประกอบการ

แต่ไม่เป็นไปตามสถานศึกษาห้าข้อก็จะต้องมีการเน้นจัดการเรียนการสอนในด้านเหล่านั้นเพ่ิมเติม และส่วนท่ีสาม 

องค์ประกอบสองข้อที่มีในสถานศึกษาแต่ไม่ตรงกับสถานประกอบการก็ให้คงไว้ได้ ผลการตรวจสอบความเหมาะสม 

โดยผู้ทรงคุณวุฒิพบว่ากลยุทธ์มีความเหมาะสม ความถูกต้อง ความเป็นไปได้และสามารถน�าไปใช้ได้ 

ค�ำส�ำคัญ: อาชีวศึกษา, การเรียนการสอน, ช่างอุตสาหกรรม
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ควำมน�ำ

ประเทศพัฒนาแล้วที่มีความเจริญก้าวหน้า 

ทางด้านอุตสาหกรรมการผลิต อุปกรณ์เครื่องมือ 

เครื่องจักร มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยควบคู่กับการพัฒนา

ประเทศ เกดิจากการจดัการอาชวีศึกษาทีมี่ประสิทธภิาพ

ซึ่งเป็นส่วนส�าคัญในการผลิตแรงงานเพื่อตอบสนอง

ความต้องการแรงงานของภาคอุตสาหกรรมให้มีความ

เข้มแข็งด้านฝีมือ ประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศท่ีก�าลัง

พัฒนา จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผลิตแรงงาน 

Abstract

This paper reports the study on aiming to (1)examine the characteristics of industrial labor, industrial  

technicians labor that was in line with the requirements of entrepreneurs analyze, (2) the factors of  

industrial technicians labor, and (3) design the strategy of learning and teaching of technical colleges of 

industrial technicians labor line with the requirements of entrepreneurs. The first phase was the literature 

review and interviews of representatives of entrepreneurs in order to find the characteristics of industrial 

technicians labor that was in line with the requirements of entrepreneurs. After that, two instruments were 

created to from questionnaires when used to collect data 60 education institutions with the respondents 

of 12 persons from each institution, and from 60 entrepreneurs with the questionnaire respondents of 17 

persons Collected data were analyzed using with factor analysis and the relationships of the factors from 

the education institutions and entrepreneurs were analyzed and used to design the strategy for learning  

and teaching. The results show that: (1) The characteristics of industrial technicians labor in line with the 

requirements of entrepreneurs were divided into five major characteristics and 49 minor characteristics. 

(2) The labor characteristics from the opinions of education institutions were grouped into seven factors 

and the labor characteristics from the opinions of entrepreneurs were grouped into 10 factors, in which 

five factors were found to be consistent, that is, work ethics, personality, basic knowledge, demeanor 

according to social norms, and job skills. The other factors that entrepreneurs needed but did not  

correspond with the opinions of education institutions were work faithfulness, job understanding, technical  

knowledge and skills, interest in new technology, and manual skills. The other two factors from the  

opinions of education institutions that were not consistent with those of the entrepreneurs were  

characteristics of occupational attitude and practical knowledge in the industrial sector. (3) The results 

of testing the appropriateness by the qualified experts found that the strategy was suitable, correct, 

possible, and applicable, with the Cronbach’s alpha of 0.937 and the concordance statistical value of 

0.883 exceeding 0.75, showing that the developed strategy for learning and teaching of the vocational 

education in the industrial technicians was effective.

Keywords: of industrial labor, Instructional Management, industrial technicians labor

ช่างอตุสาหกรรมเพือ่ตอบสนองความต้องการของตลาด

แรงงาน จะเหน็ได้ว่าในเกอืบทกุภมูภิาคของประเทศไทย 

มีการขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้นตามล�าดับ

ในแต่ละปีเช่นในภาคตะวันออกของประเทศ ได้มีการ

ขยายทางภาคอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ  

ดังนั้นส�านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจะต้อง

วางแผนกลยุทธ์ในการจัดการผลิตแรงงานอาชีวเพื่อ

รองรับภาคอุตสาหกรรมในอนาคตวิทยาลัยเทคนิค

ต้องเตรียมผลิตแรงงานให้เหมาะสมควบคู่กับความ 
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ต้องการ ผู้เรียนหรือผู้ปกครองต้องพิจารณาบุตรหลาน 

เม่ือนักเรียนจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

แล้วจะต้องตัดสินใจเลือกเส้นทางการศึกษาต่อของ

ตัวเองไม่ว่าจะเป็นสายสามัญศึกษาเช่น แผนการเรียน

วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ แผนการเรียนคณิศาสตร์  

ภาษาองักฤษและแผนการเรียนด้านภาษา อ่ืนๆ หรอืสาย 

อาชีวศึกษาซึ่งก็มีหลากหลายสาขาให้เลือกไม่ว่าจะเป็น

ด้านพาณิชยศาสตร์และด้านช่างเทคนิคอุตสาหกรรม 

นับเป็นการตัดสินใจที่ส�าคัญต่อการประกอบอาชีพของ

ตวัเองในอนาคต นกัเรยีนอาจจะเลอืกเส้นทางการเรยีน

ของตัวเองด้วยเหตุผลแตกต่างกันไปเช่นชอบและสนใจ 

ในสาขานี้จริงๆ จึงเลือก การที่เรียนด้านวิชาการไม่เก่ง 

จึงเลือกเรียนสายอาชีพ หรือเลือกตามที่ผู ้ปกครอง

อยากจะให้เรียน โดยความเป็นจริงแล้วนักเรียนควร

เลือกเรียนในสาขาที่ตนเองชอบ มีความถนัดในสาขา 

วิชานั้นๆ และเหมาะสมกับตัวเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ผูท้ีเ่ลอืกเรยีนสายอาชพีซึง่ต้องเรยีนรูท้ัง้ภาคทฤษฎแีละ

ภาคปฏบิตัอินัต้องอาศัยความรู ้ทกัษะ ประสบการณ์และ

ความช�านาญในสาขาวิชาที่เรียนเพื่อให้จบการศึกษา 

ออกไปเป็นแรงงานที่มีคุณภาพสามารถปฏิบัติงานได้ 

ตามความต้องการของสถานประกอบการอันจะเป็น

บทบาทส�าคัญยิ่งต ่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและ

เศรษฐกิจของประเทศชาติ

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

การศึกษากลยุทธ์การจัดการเรียนการสอน

อาชีวศึกษาเพ่ือผลิตแรงงานสาขาช่างอุตสาหกรรมนี้

มุ่งศึกษาในประเด็นดังต่อไปนี้

1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะแรงงานอาชีวศึกษา

สาขาช่างอุตสาหกรรมที่ตรงตามความต้องการของ

สถานประกอบการ

2. เพื่อศึกษาองค ์ประกอบของแรงงาน

อาชีวศึกษาสาขาช่างอุตสาหกรรมที่ตรงตามความ

ต้องการของสถานประกอบการ

3. เพื่อสร้างกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอน

ของวิทยาลัยเทคนิคสาขาช่างอุตสาหกรรมเพื่อให้ได้ 

แรงงานที่ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

งานวิจัยนี้แบ่งกรอบแนวคิดในการวิจัยเป็น 

สองส่วนได้แก่ ส่วนทีห่นึง่เป็นการศกึษาคณุลกัษณะของ

แรงงานอาชีวศึกษาสาขาช่างอุตสาหกรรมที่ตรงตาม 

จุดหมายของหลักสูตรอาชวีศกึษาสาขาช่างอตุสาหกรรม

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีชั้นสูง ซึ่งประกอบไปด้วย

คณุลกัษณะเก้าประการได้แก่ (1) การมคีวามรูแ้ละทกัษะ

พื้นฐานในการด�ารงชีวิต (2) การมีความรู้ทักษะและ

สมรรถนะในการประกอบอาชีพ (3) สามารถบูรณาการ 

ความรู ้และทักษะ (4) การมีเจตคติที่ดีต ่ออาชีพ  

(5) การมีปัญญา ใฝ่รู้ใฝ่เรียนและมีความคิดสร้างสรรค์ 

(6) มบีคุลิกภาพท่ีด ีมคีณุธรรม จรยิธรรม (7) มพีฤตกิรรม

ทางสังคมที่ดีงาม (8) มีส่วนร่วมในการพัฒนาและ

แก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ (9) การด�ารงไว้ซึ่ง

คุณค่าของสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 

และศึกษาคุณลักษณะแรงงานอาชีวศึกษาสาขาช่าง

อุตสาหกรรมตามความต้องการของสถานประกอบการ 

โดยงานวิจัยนี้วางแนวทางในการศึกษาโดยได้น�าผล

การศึกษาของจิรายุทธิ์ อ่อนศรี (2550) ซึ่งได้ศึกษา

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาช่าง

อุตสาหกรรมตามความต้องการของผู ้ประกอบการ 

มาเป็นและสรปุผลการศกึษาคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์

ไว้ว่ามีสี่ด้านได้แก่ ด้านความรู้และทักษะวิชาชีพ ด้าน

ความรบัผดิชอบ ด้านบคุลกิภาพ และด้านคณุธรรมและ

จริยธรรม ส่วนที่สองเป็นการสร้างกลยุทธ์โดยน�าผล 

จากส่วนที่หนึ่งว่าคุณลักษณะใดที่สอดคล้องกันระหว่าง

คุณลักษณะตามจุดหมายของหลักสูตรกับคุณลักษณะ

ที่สถานประกอบการต้องการมาเป็นแนวทางก�าหนด 

เป้าหมายของของกลยุทธ์ที่จะสร้างขึ้นเพื่อไปแก้ไข

ปัญญาดังกล่าว ส�าหรับงานวิจัยนี้จะใช้แนวความคิด

ในการจัดการเชิงกลยุทธ์ของเซอโต (Certo, 2000)  

ซึ่งได้อธิบายไว้ห้าขั้นตอนได้แก่ (1) การวิเคราะห์สภาพ

แวดล้อม (environmental analysis) (2) การก�าหนด

ทิศทางองค์กร (establishment of an organization 

direction) (3) การสร้างกลยุทธ์ (strategy formulation) 

(4) การด�าเนินกลยุทธ์ (strategy implementation)  

(5) การควบคุมกลยุทธ์ (strategic control)
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วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

เป็นการวิจัยผสมผสาน มีรายละเอียดดังนี้

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากรในการวจิยัครัง้นีแ้บ่งออกเป็นสามส่วน 

ได้แก่ ส่วนทีห่นึง่วทิยาลยัเทคนคิในสงักดัคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษาทั่วประเทศจ�านวน 113 แห่ง ส่วนท่ีสอง

สถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตทั่วประเทศ  

2,188,415 สถานประกอบการ และส่วนทีส่ามผูท้รงคุณวฒิุ 

ในการท�า focus group เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน

อาชีวศึกษาทั้งผู้ที่ท�างานในสถานประกอบการและผู้มี 

คุณวุฒิทางด้านการศึกษาซึ่งมีจ�านวนมากไม่สามารถ

แจงนับได้ ส่วนกลุ่มที่หนึ่งนี้ใช้วิธีการเลือกตัวอย่าง

โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มแบบเจอะจง โดยเลือก

หน่วยตวัอย่างสองหน่วยคือ วทิยาลยัเทคนคิทัว่ประเทศ 

จ�านวน 60 แห่ง และเลือกผู้ที่สามารถให้ความคิดเห็น

เกีย่วกบัคณุลกัษณะแรงงานได้เช่น ผูบ้รหิารสถานศกึษา 

หวัหน้าฝ่ายวชิาการ หวัหน้าฝ่ายปกครองแห่งละ 12 คน  

รวมมีหน่วยตัวอย่าง 720 คน ประชากรเป้าหมาย 

กลุ่มที่สอง สถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต

ทั่วประเทศ 2,188,415 สถานประกอบการ การเลือก

ตัวอย่างส�าหรับประชากรกลุ่มที่สองนี้ใช้วิธีการเลือก 

ตัวอย่างโดยวิธี การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มแบบเจอะจง 

โดยเลือกหน่วยตัวอย่างสองหน่วยก็คือเลือกสถาน

ประกอบการขนาดกลางเนื่องจากจะสามารถอธิบาย 

ความต้องการแรงงานของสถานประกอบการขนาดใหญ่ 

และขนาดเล็กได้ โดยมีเกณฑ์ดังนี้ (1) มีผู้ปฏิบัติงาน 

ในสถานประกอบการประมาณ 200 คน (2) มกีารด�าเนนิ 

กิจการต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี (3) เป็นสถาน

ประกอบการทีด่�าเนนิการอตุสาหกรรมเพือ่การค้าทัง้ใน 

และต่างประเทศ โดยเลือกสถานประกอบการจ�านวน 

60 แห่ง และเลือกผู้ที่สามารถให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับ

คุณลักษณะแรงงานได้เช่น หัวหน้าฝ่ายผลิต เจ้าหน้าที่

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และผู ้ที่ดูแลแรงงานในสถาน

ประกอบการแห่งละ 17 คน รวมมีผู้ตอบแบบสอบถาม  

1020 คน และประชากรเป้าหมายกลุ่มที่สาม ในการท�า  

focus group เลือกผู้ทรงคุณวุฒิโดยวิธี การสุ่มตัวอย่าง

แบบกลุ ่มแบบเจอะจงโดยเป็นผู ้ที่ท�างานในสถาน 

ประกอบการและผู้มีคุณวุฒิทางด้านการศึกษา จ�านวน

รวม 17 ท่าน

เครื่องมือในกำรวิจัย

วิธีการและขั้นตอนการสร้างมีรายละเอียดดังนี้

1. ศึกษาวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะ

แรงงานช่างอตุสาหกรรมตามจดุหมายของหลกัสตูรและ

ตามความต้องการของสถานประกอบการ โดยก�าหนด 

ประเดน็หลกัและประเดน็ย่อยให้ครอบคลมุเนือ้หาสาระ 

ตามจุดประสงค์ ตัวแปรที่ศึกษาและกรอบแนวคิดของ

การวิจัย

2. น�าผลการวิจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะแรงงาน

ช่างอุตสาหกรรมที่เป็นไปตามความต้องการของสถาน

ประกอบการมาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ์

เพื่อหาคุณลักษณะย่อยของแรงงานช่างอุตสาหกรรม 

ที่เป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ

3. สร ้างแบบสัมภาษณ์ ท่ีไม ่มี โครงสร ้าง  

(unstructured interview) ใช้สัมภาษณ์ความคิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน 10 คน ซึ่งผู้วิจัย 

ใช้วธิกีารเลือกแบบเจาะจง (purposive method) แล้วน�ามา 

รวมกับผลสรุปของหลักการแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัย

เพ่ือให้ได้กรอบแนวคิดลักษณะแรงงานอาชีวศึกษา

สาขาช่างอุตสาหกรรมตามความต้องการของสถาน

ประกอบการ

4. สร้างแบบสอบถามข้อเทจ็จรงิ (questionnaire)  

ในงานวิจัยนี้ใช้แบบสอบถามข้อเท็จจริงสองชุดดังนี้ 

ชดุทีห่นึง่เป็นแบบสอบถามคณุลกัษณะแรงงาน

ช่างอุตสาหกรรมตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรโดยเก็บ

ข้อมูลจากครูและฝ่ายวิชาการในวิทยาลัยเทคนิคท่ีเป็น

หน่วยตัวอย่าง แบ่งออกเป็นสองตอนคือ ตอนที่หนึ่ง 

มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (checklist) เพื่อ 

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพท่ัวไปของผู ้ตอบ

แบบสอบถาม ตอนที่สองเป็นแบบสอบถามข้อเท็จจริง 

เกี่ยวกับคุณลักษณะแรงงานช่างอุตสาหกรรมตาม 

จุดมุ ่งหมายของหลักสูตร มีตัวแปรย่อยเกี่ยวกับ

คุณลักษณะแรงงานช่างอุตสาหกรรมตามจุดหมาย 

ของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
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ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม พุทธศักราช 2546  

ทั้งเก้าประการ มีลักษณะเป็นแบบสอบถามโดยวัดค่า 

ตัวแปรด้วยมาตรวัดแบบรูบริก (rubric scale) แบ่งเป็น

สามระดับ

ชุดที่สองเป็นแบบสอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ 

คุณลักษณะแรงงานสาขาช่างอุตสาหกรรมที่เป็นไป

ตามความต้องการของสถานประกอบการโดยเก็บ

ข้อมูลจากผู้บริหารสถานประกอบการที่มีแรงงานสาขา 

ช่างอุตสาหกรรมปฏิบัติงานอยู ่ แบบสอบถามแบ่ง 

ออกเป็นสองตอนคือ ตอนที่หนึ่ง มีลักษณะเป็นแบบ 

ตรวจสอบรายการ เพือ่สอบถามข้อมลูเกีย่วกบัสถานภาพ 

ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่สองมีลักษณะ

เป็นแบบสอบถามข้อเท็จจริงโดยมีตัวแปรย่อยเกี่ยวกับ

คณุลกัษณะแรงงานช่างอตุสาหกรรมตามความต้องการ

ของสถานประกอบการโดยวัดค่าตัวแปรด้วยมาตรวัด

แบบรูบริก (rubric scale) แบ่งเป็นสามระดับ

กำรวิเครำะห์และสถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

1. การวิเคราะห์ข ้อมูลพื้นฐานของผู ้ตอบ

แบบสอบถามในด้านเพศ อาย ุระดับการศึกษา ต�าแหน่ง

หน้าที่และประสบการณ์ในการท�างานที่เกี่ยวข้องกับ

แรงงานอาชีวศึกษาโดยการแจกแจงความถี่ (frequency)  

และ ร้อยละ (percentage)

2 .  การวิ เ ค ราะห ์ ลั กษณะแรงงานช ่ า ง

อตุสาหกรรมในปัจจบุนัโดยวเิคราะห์จากแบบสมัภาษณ์

สถานประกอบการว่ามีลักษณะใดบ้างที่เป็นไปตาม

ความต้องการ โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบ (factor  

analysis) ตัวประกอบหลัก (principle component 

analysis) และเพ่ือหาลักษณะแรงงานช่างอุตสาหกรรม

ที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู ้ประกอบการเพื่อทราบถึง 

องค์ประกอบของแรงงานช่างอุตสาหกรรมที่สถาน

ประกอบการต้องการ

3. การสร้างกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอน

อาชวีศกึษาสาขาช่างอตุสาหกรรมมขีัน้ตอนในการสร้าง

สามขัน้ตอนดงันี ้(1) การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมการจดั 

การเรยีนการสอนอาชวีศึกษาสาขาช่างอุตสาหกรรมของ

วิทยาลัยเทคนิค (2) การก�าหนดทิศทางการจัดการเรียน

การสอนอาชีวศกึษาสาขาช่างอุตสาหกรรมของวทิยาลยั 

เทคนคิ และ (3) การสร้างกลยทุธ์การจดัการเรยีนการสอน 

อาชีวศึกษาสาขาช่างอุตสาหกรรมเพื่อผลิตแรงงาน 

ให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ

4. การวิเคราะห์ตรวจสอบความเหมาะสม 

ของกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอน ใช้การวิเคราะห์

ด้วยวิธีการพิจารณาความน่าเชื่อถือโดยสถิติทดสอบ  

ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s  

Alpha Coefficient) และความสอดคล้องโดยค่าสถิติ

คอนคอแดนส์ (Concordance) โดยถ้ามีค่ามากกว่า

หรือเท่ากับ 0.75 แสดงว่ากลยุทธ์มีความเหมาะสมและ 

เชื่อถือได้ พร้อมท้ังให้ข้อเสนอแนะ ค�าแนะน�าเพื่อ

ปรับปรุงให้ได้รูปแบบที่เหมาะสม

ผลกำรวิจัย

ข้อค้นพบจากการศึกษา มีดังนี้ 

1.จากการศกึษาคณุลกัษณะแรงงานอาชวีศกึษา

สาขาช่างอุตสาหกรรมท่ีตรงตามความต้องการของ

สถานประกอบการพบว่า

1.1 จากการทบทวนวรรณกรรม ได้คณุลกัษณะ 

ของแรงงานตามจุดหมายของหลักสูตรแบ่งออกเป็น

เก้าคุณลักษณะใหญ่ได้แก่ (1) การมีความรู้และทักษะ

พื้นฐานในการด�ารงชีวิต (2) การมีความรู้ทักษะและ

สมรรถนะในการประกอบอาชีพ (3) สามารถบูรณาการ 

ความรู้และทักษะ (4) การมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ (5) 

การมีปัญญา ใฝ่รู ้ใฝ่เรียนและมีความคิดสร้างสรรค์  

(6) มบีคุลิกภาพท่ีด ีมคีณุธรรม จรยิธรรม (7) มพีฤตกิรรม

ทางสังคมที่ดีงาม (8) มีส่วนร่วมในการพัฒนาและ 

แก้ปัญหาเศรษฐกจิของประเทศ (9) การด�ารงไว้ซึง่คณุค่า

ของสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ในส่วน

ของคุณลักษณะแรงงานตามความต้องการของสถาน

ประกอบการนั้นจากการทบทวนวรรณกรรมแบ่งออก 

เป็นสี่คุณลักษณะใหญ่ได้แก่ (1) ด้านความรู้และทักษะ

วิชาชีพ (2) ด้านความรับผิดชอบ (3) ด้านบุคลิกภาพ  

และ (4) ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

1.2 จากการสมัภาษณ์สถานประกอบการเพ่ือ

หาคณุลกัษณะอืน่ๆ เพิม่เตมินอกเหนอืจากการทบทวน

วรรณกรรมพบว่ายังมีคุณลักษณะที่สถานประกอบการ 
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ต้องการสรุปแบ่งออกเป็นห้าด้านดังนี้ (1) ด้านความรู ้

และทักษะวิชาชีพ แรงงานควรจะมีคุณลักษณะดังนี้ 

มีความรู้พื้นฐานตามหลักวิชาที่เรียน มีความรู้ความ

สามารถในการใช้เครื่องมือ รู ้จักวางแผนการท�างาน  

สามารถปฏิบัติงานโดยยึดหลักความปลอดภัย ความ

ถูกต้อง และรวดเร็ว มีทักษะในการควบคุมระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ มีความสามารถในวิชาฝึกฝีมือ เช่น 

ตัด กัด เกาะ เชื่อม มีความสามารถในการซ่อมบ�ารุง 

และวิเคราะห์ความเสียหายของเครื่องจัก รวมท้ัง

สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อคาดคะเนการท�างานของ

เครื่องจักรได้ (2) ด้านความรับผิดชอบ แรงงานควรจะมี 

คุณลักษณะดังนี้ แรงงานมีความตั้งใจท�างานในหน้าที่

อย่างตรงไปตรงมา ปฏิบัติงานตรงเวลาและส�าเร็จตาม

เวลาที่ก�าหนด ปฏิบัติงานตามขั้นตอนและแผนงานท่ี

วางไว้ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างเต็มใจ  

ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด ระมัดระวังอันตรายที่อาจ

จะเกิดขึ้น มีสมาธิในการท�างาน (3) ด้านบุคลิกภาพ 

แรงงานควรจะมีคุณลักษณะดังนี้ มีลักษณะท่าทางดี 

วาจาสภุาพเรยีบร้อย แต่งกายดเีหมาะสมกบักาละเทศะ  

สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดี กิริยาอ่อนน้อม  

มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความกระตือรือล้น ปรับตัว 

เข้ากับสถานการณ์และบุคคลอื่นได้อย่างเหมาะสม  

มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงาน ให้เกียรติผู้ร่วมงาน  

มีสัมมาคารวะ (4) ด้านคุณธรรมและจริยธรรม แรงงาน

ควรจะมคีณุลกัษณะดังนี ้มีความขยนัหม่ันเพยีร มคีวาม

อดทน มีสมาธิและตั้งใจท�างาน มีความซื่อสัตย์ รับฟัง

ความวิพากษ์วิจารณ์ด้วยจิตใจหนักแน่น รักษาเวลา 

ในการปฏิบัติงาน รักษาจรรยาบรรณในวิชาชีพของตน 

มทีศันคตเิชงิบวก มีความเข้าใจในสทิธิและหน้าทีข่องตน  

(5) ด้านอืน่ๆ เช่น มีความรูใ้นด้านเทคโนโลยใีนทกุๆ ด้าน  

เรียนรู้งานใหม่ได้เร็ว และมีความรู้ด้านระบบมาตรฐาน

สากล เช่น ISO-9001, ISO-14001 และสามารถปฏบิตังิาน 

ตามมาตรฐานนั้นได้ 

2. จากการวเิคราะห์องค์ประกอบ เป็นการจัดกลุ่ม 

ตัวแปรคุณลักษณะย่อยที่มีลักษณะที่คล้ายกันให้กลาย

เป็นองค์ประกอบคุณลักษณะแรงงานขึ้นมาใหมโดย

คณุลกัษณะแรงงานตามความคิดของสถานประกอบการ 

จากเดิมมี 36 คุณลักษณะย่อยถูกรวมให้กลายเป็น 

องค์ประกอบคุณลักษณะแรงงานเจ็ดองค์ประกอบ 

เรยีงล�าดบัตามความส�าคญั (1) จรยิธรรมการปฏบิตังิาน  

(2) เจตคติต่ออาชีพ (3) บุคลิกภาพ (4) ความรู้พื้นฐาน  

(5) การพัฒนาตนเองและปฏิบัติตนตามกฎของสังคม  

(6) ทักษะในการปฏบิตังิาน และ (7) ขัน้ตอนการปฏบิตังิาน 

ภาคอุตสาหกรรม ในขณะที่คุณลักษณะแรงงานตาม

ความต้องการของสถานประกอบการจากเดิม 49 

คณุลักษณะย่อยนัน้ถกูรวมให้กลายเป็น 10 องค์ประกอบ 

เรียงล�าดับตามความส�าคัญได้แก่ (1) จริยธรรมการ 

ปฏบิตังิาน (2) ความซือ่สตัย์ในการปฏบิตังิาน (3) ความรู้ 

พื้นฐาน (4) ความเข้าใจในหน้าที่ของตน (5) ความรู้และ

ทักษะทางช่าง (6) ทักษะในการปฏบิตังิาน (7) ความสนใจ 

ในด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ (8) ทักษะด้านงานฝีมือ (9) 

ความเชื่อมั่นในตนเอง และ (10) การรักษาชื่อเสียง 

ของตนเองและสถานประกอบการ เมื่อพิจารณาจาก

องค์ประกอบที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ของทั้งสองกลุ่มนั้นจะ 

พบว่า (1) มอีงค์ประกอบคณุลักษณะแรงงานอาชวีศกึษา

ในด้านเดียวกันหรือสอดคล้องไปในทางเดียวกันจาก

ทั้งสองส่วนจ�านวนทั้งสิ้นห้าองค์ประกอบ ได้แก่ ด้าน

จริยธรรมการปฏิบัติงาน ด้านบุคลิกภาพ ด้านความรู้ 

พืน้ฐาน ด้านการรกัษาการปฏบิตัตินตามกฎระเบยีบของ 

สงัคม และด้านทกัษะในการปฏบิตังิาน (2) องค์ประกอบ

อื่นที่ยังเป็นที่ต้องการของสถานประกอบการแต่ไม ่

ปรากฎชัดเจนในการผลิตของสถานศึกษาได้แก่ ความ

ซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน ความเข้าใจในหน้าที่ของตน 

ความรู้และทักษะทางช่าง ความสนใจในด้านเทคโนโลยี

ใหม่ๆ และ ทกัษะด้านงานฝีมอื (3) ส่วนของสถานศกึษา 

ยังมีองค์ประกอบคุณลักษณะแรงงานอื่นที่ผลิตออก

มาแล้วแต่ยังไม่ตรงความต้องการโดยตรงของสถาน

ประกอบการได้แก่ เจตคติต่ออาชีพ และ ความรู้ใน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานภาคอุตสาหกรรม

3. การก�าหนดกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอน

อาชีวศึกษาเพื่อผลิตแรงงานสาขาช่างอุตสาหกรรม 

ที่ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการนั้น 

จะก�าหนดตามขั้นตอนของเซอโตสามขั้นตอนได้แก่  

(1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (environmental 

analysis) จะเน้นการวิเคราะห์จุดอ่อน-จุดแข็งในสี ่

องค์ประกอบได้แก่ องค์ประกอบด้านหลกัสตูรอาชวีศกึษา  
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องค์ประกอบด้านผู้บริหารสถานศึกษา องค์ประกอบ 

ด้านครู-อาจารย์ และองค์ประกอบด้านกิจกรรม 

การเรียนการสอน (2) การก�าหนดทิศทางองค์กร  

(establishing organization direction) เป็นการก�าหนด

ภารกิจ (mission) และวัตถุประสงค์ (objective) ของ

องค์กร โดยภารกิจและวัตถุประสงค์ที่จะก�าหนดนั้น

แบ่งออกเป็นสองส่วนได้แก่ ภารกิจเร่งด่วนซึ่งเป็นการ

ก�าหนดภารกิจในการเร่งผลิตแรงงานให้มีคุณลักษณะ

ห้าด้านที่ยังไม่ตรงตามความของต้องการของสถาน

ประกอบการ ส่วนที่สองคือ ภารกิจปกติซึ่งเป็นการ

ก�าหนดภารกิจในการผลิตแรงงานให้มีคุณลักษณะ 

ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและ

สถานศึกษาเองก็ผลิตแรงงานตามความต้องการนี้อยู่

แล้วห้าด้าน ขั้นตอนที่ (3) การสร้างกลยุทธ์ (strategy 

formulation) โดยเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการสร้างกลยทุธ์ในทีน่ี้ 

ประกอบด้วย การตอบค�าถามเชิงวิเคราะห์ (critical 

question analysis) และการวิเคราะห์ SWOT (SWOT 

analysis) จากการทดสอบประสิทธิภาพของกลยุทธ์

การจัดการเรียนการสอนที่สร้างขึ้นโดยการจัด Focus  

Group โดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 17 คน พบว่า ด้านความ

เป็นไปได้ได้คะแนนรวมมากที่สุดคือ 133 คะแนน  

(X=7.82) และด้านการใช้ประโยชน์ได้คะแนนรวมน้อยสุด 

เท่ากนัคอื 129 (X=7.59) จากนัน้การหาความเช่ือมัน่ของ

ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง17 คน ใช้สถิติทดสอบ 

Concordance และ Cronbach’s alpha เป็นเกณฑ์ 

ในการพจิารณา พบว่า สถติิทดสอบ Concordance ได้ค่า 

เท่ากับ 0.883 และ สถิติทดสอบ Cronbach’s alpha 

เท่ากับ 0.937 ซึ่งมากกว่าค่า 0.75 ทั้งสองค่า นั่นแสดง

ให้เห็นว่กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

สาขาช่างอุตสาหกรรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ

กำรอภิปรำยผล

การศึกษาคุณลักษณะแรงงานอาชีวศึกษา 

เป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ พบว่า

คุณลักษณะแรงงานสอดคล้องกับงานวิจัยของจิรายุทธ์ 

อ่อนศรี (2550) พบว่า คุณลักษณะแรงงานอาชีวศึกษา

สาขาช่างอุตสาหกรรมที่เป็นไปตามความต้องการ 

ของสถานประกอบการ ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านความ 

รับผิดชอบ ด้านบุคลิกภาพ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะ

แรงงานอาชีวศึกษา พบว่า เป็นไปตามความต้องการ

ของสถานประกอบการ ส่วนกลยุทธ์ในการจัดการเรียน 

การสอนนั้น สร้างตามหลักการของ เซอโต (Certo, 

2000) พบว่า 4 องค์ประกอบ คือ ด้านความรู้ ด้าน

ความรับผิดชอบ ด้านบุคลิกภาพ ด้านคุณธรรมและ

จรยิธรรมมคีวามสอดคล้องกนัท้ังฝ่ายสถานประกอบการ 

และสถานศึกษา ซึ่งให้ด�าเนินการต่อไปซึ่งถือว่ามา 

ถกูทางแล้ว แต่สิง่ทีย่งัไม่ปรากฏชดัในฝ่ังของสถานศกึษา

คือ การจัดการเรียนการสอน จะต้องเหมาะสมกับส่ิงท่ี

ต้องการให้แรงงานได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะ 

สามารถสะท้อนความเป็นจรงิในปัจจบุนัของสถานศกึษา 

ได้ดีและน�าไปสู่การแก้ไขและพัฒนาเพ่ือให้ได้แรงงาน

ที่มีคุณภาพ

ข้อเสนอแนะ

ในการน�างานวิจัยนี้ เ พ่ือไปใช้จัดการเรียน 

การสอนอาชีวศึกษาต่อไปได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

เพื่อน�าไปใช้ในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. ถงึแม้จะมคีณุลกัษณะทีส่อดคล้องกนัอยูแ่ล้ว 

ระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ แต่ก็ขอให้ 

สถานศึกษาได้ส�ารวจว่าคุณลักษณะท่ีสอดคล้องน้ัน

สอดคล้องกันมากน้อยแค่ไหน วิธีการใดที่จะช่วยให้

แรงงานมีคุณลักษณะเหล่านั้นสูงขึ้น

2. ส�าหรับคุณลักษณะท่ียังไม่สอดคล้องกับ

ความต้องการของสถานประกอบการ กข็อให้สถานศกึษา 

ได้ส�ารวจวธิกีารสอนในปัจจบุนัว่าจะสามารถใช้วธิกีารใด 

ท่ีจะท�าให้แรงงานมีคุณลักษณะเหล่านั้นเพิ่มขึ้นมาได้ 

โดยอาจจะพิจารณาจาก หลักสูตรการเรียนการสอน, 

วิธีการสอน, ครูผู้สอน หรือ พื้นฐานของผู้เรียนเอง

3. องค์ประกอบคณุลกัษณะทีก่�าหนดในกลยทุธ์

นั้นเป็นค�านิยามในวงกว้างซึ่งขอให้ผู้ท่ีน�ากลยุทธ์ไปใช ้

ได้ศึกษาถึงลักษณะย่อยๆหรือพฤติกรรมซึ่งแรงงานที่มี

คณุลักษณะเหล่านัน้พงึจะมหีรอืพงึจะเป็น อนัจะน�าไปสู่ 

การจัดการเรียนการสอนที่ถูกต้องและถูกวิธี
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4. การผลติแรงงานให้ตรงกบัความต้องการของ 

สถานประกอบการนัน้ควรจะมีการติดต่อและช่วยเหลือ 

กันระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการอยู ่

สม�่าเสมอ เช่น การฝึกปฏิบัติกับเครื่องมือจริงหรือ

สภาพแวดล้อมการท�างานจริง การส่งผู้มีประสบการณ ์

ในสถานประกอบการมาเป็นวทิยากรแนะน�าการท�างาน

ในอนาคตภายหลังจบการศึกษา

5. สถานศกึษาควรมรีะบบตดิต่อกลบั (feedback)  

กับทางสถานประกอบการ โดยเริ่มจากการเก็บข้อมูล

แรงงานที่จบการศึกษาออกไปว่าเข้าไปท�างานยังสถาน

ประกอบการใด และสถานศึกษาก็เก็บข้อมูลประเมิลผล

การท�างานที่สถานประกอบการส่งกลับมาของแรงงาน

ทกุคนทีจ่บออกไป เพือ่จะได้รูว่้าแรงงานทีเ่ราผลติออกไป 

นั้นมีประสิทธิภาพเพียงใดเมื่อออกไปปฏิบัติงานจริง 

อีกทั้งเรายังสามารถปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน

ของเราได้อีกทางหนึ่งด้วย

6. ควรหาลักษณะเฉพาะของแรงงานที่เป็น

เอกลักษณ์ของวิชาชีพ

7. ควรเน้นทักษะที่ต้องใช้เวลาในการฝึกฝน 

ให้มากขึ้น เช่น ทักษะด้านภาษา ทักษะด้านงานฝีมือ 

เป็นต้น

8. ส�าหรับกลยุทธ์นั้นควรเน้นเรื่องการผลิต 

แรงงานแข่งขันกับสถานศึกษาอื่นเข้าไปด้วยเพราะ 

การแข่งขันจะท�าให้เกิดคุณภาพในการผลิตซึ่งเป็นผลดี

ต่อคุณลักษณะแรงงานที่จะจบการศึกษาออกไปอย่าง 

มีประสิทธิภาพ

9. กลยทุธ์ควรเน้นเรือ่งการบรหิารจดัการเข้าไป

ด้วยเนื่องจากการปฏิบัติงานจริงของแรงงานไม่ได้ใช้

เพียงทักษะทางร่ายกายเท่านั้นแต่ยังจ�าเป็นต้องรู้เรื่อง

การจัดการผลิต ระบบการบริหารจัดการเพิ่มเติมด้วย

10. กลยุทธ์ท่ีจะถูกพัฒนาต่อไปนั้นควรใส่ 

รายละเอียดที่เป็นรูปธรรมเข้าไปด้วยจะท�าให้ชัดเจน

มากขึ้นว่าควรจะเสริมสร้างคุณลักษณะต่างๆ เหล่านั้น 

ให้เกิดขึ้นอย่างไรเพราะคุณลักษณะบางอย่างเป็น

นามธรรมมากเกินไป

11. กลยุทธ์ท่ีสร้างขึ้นควรเป็นลักษณะของ

นวัตกรรมทางการศึกษาสมัยใหม่ เช่น การใช้เทคโนโลยี  

ส่ือการเรยีนการสอนท่ีทันสมยัสามารถดงึดดูความสนใจ 

ของผู้เรียน

12. สถานศึกษาอาจสร้างเอกลักษณ์ของ

ตนเองโดยสร้างจุดแข็งในตัวแรงงานเองว่าแรงงานที่จบ 

การศึกษาจากสถานศึกษานี้แตกต่างจากท่ีอื่นอย่างไร 

เช่น รับประกันว่าสามารถพูดภาษาอังกฤษได้แน่นอน

13. ควรเน้นเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม  

การรู้จักผ่อนปรนและประนีประนอม สามารถลดหรือ

ระงับความขัดแย้งในองกรค์ได้

14. กลยุทธ์ท่ีสร้างขั้นอาจเพ่ิมเติมรายละเอียด

ของกระบวนการพัฒนาครูผู้สอนเข้าไปด้วย เพราะถ้า

ครูขาดประสิทธิภาพก็จะไม่สามารถผลิตแรงงานที่ม ี

ประสิทธิภาพได้

15. ควรมีการวิเคราะห์ความเหมาะสมของ

หลักสูตรกับความต้องการใช้งานจริงและหลักสูตร 

กับการจัดการที่สอดคล้องกับหลักสูตร

16. กลยุทธ์ควรเน้นท่ีตัวผู้เรียนด้วยเป็นส�าคัญ

เช่น ส�ารวจพฤติกรรมของผู้เรียนว่ามีความพร้อมและ 

เอาใจใส่มากน้องแค่ไหนเพราะบางครั้งการไม่ประสบ

ผลส�าเร็จอาจเกิดจากพฤติกรรมของผู้เรียนเอง
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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะในวิชาชีพที่พึงประสงค์ของนักศึกษา

สถาบันอุดมศึกษาประสิทธิภาพเกี่ยวกับคุณลักษณะในวิชาชีพของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาสาขาวิชาการจัดการ

โรงแรมตามรูปแบบการพัฒนาที่ก�าหนดขึ้น เพื่อใช้สอบถามนักศึกษาจ�านวน 180 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธี  

การวิเคราะห์การถดถอยพห ุหลงัจากนัน้น�าผลมาก�าหนดขึน้เป็นคูม่อืการพฒันาคณุลกัษณะในวชิาชพี ผลการวจิยั พบว่า  

(1) ปัจจัยด้านครอบครัว มีผลต่อความรู้และเจตคติของนักศึกษา (2) ปัจจัยด้านการศึกษาอบรมมีผลต่อเจตคติและ

บุคลิกภาพของนักศึกษา (3) ปัจจัยด้านสภาวะแวดล้อมมีผลต่อ ความรู้ ความสามารถ เจตคติและบุคลิกภาพของ

นกัศกึษา และจากการประเมินประสทิธิภาพของคูม่อืการท่ีก�าหนดขึน้ โดยผูท้รงคณุวฒิุห้าคนปรากฎว่า ความเหมาะสม  

ความเป็นไปได้ ความถูกต้อง และสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้จริง และเมื่อน�าคู่มือดังกล่าวไปทดลองใช้ปรากฏว่า

คะแนนก่อนกับหลังการทดลองแตกต่างกันโดยท่ีคะแนนทดสอบหลังสูงกว่า แสดงว่าคู่มือการพัฒนาคุณลักษณะ

วิชาชีพที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ

ค�ำส�ำคัญ: การจัดการโรงแรม, สถาบันอุดมศึกษา, สาขาวิชาการจัดการโรงแรม

Abstract

The objective of this research was develop a model for the student’s professional quality.  

Additionally, it was to examine the efficacy related to hotel management students’ professional quality 

based on the established model of development, and hotel management academic learning at a university  

level, particularly the professional quality as specified in the Government Gazette, students majoring in  
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Developing Modelling for Professional Characteristics Pertaining 
to the Students in School of Hotel Management



EAU
HEritAgE JoUrnAl158

ควำมน�ำ

ในสังคมยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน คนใน

องค์กรใดๆ ก็ตามที่จะยืนหยัดอยู่ได้ นอกเหนือจาก

ความรู้ความสามารถในการท�างาน บุคลิกภาพที่ดีนั้น 

ก็ถือเป็นบันไดส�าคัญประการหนึ่งที่จะพาไปสู่ความ

ก้าวหน้าและความความส�าเรจ็สงูขึน้โดยเฉพาะนกัศกึษา 

ในสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่จะต้องกลายมาเป็น

ส่วนหนึ่งในองค์กรต่างๆ ล้วนแล้วแต่มีความต้องการ

นักศึกษาตรงตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ขององค์กร 

มีความรู้ดี มีบุคลิกภาพที่ดี และมีวินัยในตนเอง ดังนั้น 

มหาวิทยาลัยต ่างๆ จึงพยายามผลิตบัณฑิตให ้มี

คุณสมบัติดังกล่าวควบคู่กันไป เพื่อให้เป็นที่เชิดชูและ

ความภาคภูมิใจต่อมหาวิทยาลัยและตัวบัณฑิตเอง  

ซึ่งหนึ่งในนักศึกษาเหล่านี้คือนักศึกษาสาขาวิชาการ

จดัการโรงแรมจากมหาวทิยาทัง้ของรฐัและเอกชนทีม่อียู ่

กว่า 70 แห่งทัว่ประเทศ ทีบ่ณัฑติเหล่านีจ้ะกลายมาเป็น 

นักการโรงแรมที่เก่ง ดี และสง่างามต่อไปในอนาคต  

โดยบัณฑิตเหล่านี้มักถูกคาดหวังจากสังคมว่าจะต้อง

เป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพดี มีมารยาทในการสื่อสาร มารยาท

ในการรับประทานอาหาร มารยาทที่ดีในการแสดงออก

ทางการเคลื่อนไหวร่างกาย เช่น การเดิน การนั่ง  

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรมเป็นนักศึกษา 

อีกสาขาหนึ่งที่จะต้องมีทั้งความรู้ภาคทฤษฎีที่ครบถ้วน 

for hotel management in higher educational institutions. A rubic scale questionnaire was used to collect  

data from 180 students. Multiple regresstion was used to analyze data. A professional quality manual 

was prepared and trebled for efficiency with F test. The outcome revealed that (1) the family factor has 

an effect on students’ knowledge and attitude; (2) the learning factor has an effect on the students’  

attitude and personality; and (3) the environmental factor has an effect on the students’ knowledge, 

competence, attitude and personality. The assessment of the manual by five experts showed X  = 8.93 

points out of 10.00 for suitability, possibility, accuracy and applicability, which was higher than that of the 

set 7.30 points. The results of the experts’ assessment were concordant (W = 0.848 at α.01) and reliable  

(α = .0916) which were higher than the standard criteria for decision of 0.900. After the manual was put 

on a trial use, the points before and after the trial was significant by different where the latter points was  

higher (α
.05

) which means that the professional development manual was efficient.

Keywords: professional characteristics, students in higher education institutions, school of hotel management

และการปฏิบัติตนตามคุณลักษณะท่ีกล่าวมาอย่าง 

เพยีบพร้อม เพือ่ให้บณัฑติมคีวามรูค้วามสามารถได้ตาม

มาตรฐานวิชาชีพท่ีสังคมได้คาดหวังและเป็นบุคลากร 

ท่ีเก่ง ด ีสง่างามและเป็นแบบอย่างท่ีดทีางด้านบคุลิกภาพ 

ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

การศกึษาเรือ่งรปูแบบการพฒันาตามคณุลกัษณะ 

วิชาชีพของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาสาขาวิชาการ

จัดการโรงแรมมุ่งศึกษาในประเด็นดังต่อไปนี้

1. เพื่อศึกษาปัจจัยด ้านสภาวะแวดล้อม

กับสถานภาพของคุณลักษณะของนักศึกษาสถาบัน

อุดมศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรม

2. เพื่อยืนยันความสัมพันธ์เชิงการท�านาย

ระหว่างปัจจัยด้านสภาวะแวดล้อมกับคุณลักษณะของ 

นกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาสาขาวชิาการจดัการโรงแรม

3. เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะ 

วิชาชีพที่พึงประสงค์ของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา

สาขาวิชาการจัดการโรงแรม

4. เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะในวิชาชีพของ 

นกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาสาขาวชิาการจดัการโรงแรม 

ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการพัฒนาที่ก�าหนดขึ้น 
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กรอบแนวคิดที่ใช้ในกำรวิจัย

ผู้วิจัยสนใจเลือกศึกษาในส่วนที่ว่าด้วยปัจจัย 

ที่เป็นเหตุให้เกิดบุคลิกภาพใช้ทฤษฎี Nature & Nurture 

(Allport, 1964) ที่กล่าวว่าบุคลิกภาพเกิดขึ้นมาจาก 

สองส่วนได้แก่ พนัธุกรรม (Nature) และ สภาวะแวดล้อม 

(Nurture) ประกอบด้วย (1) การเลี้ยงดู (2) ครอบครัว  

(3) การศึกษาอบรม (4) เพื่อน และ (5) สถานการณ์

แวดล้อม ในส่วนของคุณลักษณะในวิชาชีพ ใช้ลักษณะ 

สีป่ระการคอื ความรู ้ความสามารถ เจตคตแิละบุคลิกภาพ  

ในส่วนของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้วิจัยสนใจที่ใช้

ทฤษฏีการวางเงื่อนไขแบบต่อเนื่องของกัททรี่ (Josse, 

1963) โดยเน้นวธิ ีFatigue method เพือ่เป็นพืน้ฐานในการ 

จัดท�าคูม่อืประกอบด้วยหกประเด็น ได้แก่ (1) จดัท�าหรอื 

ก�าหนดเนือ้หา (2) หาทางเลอืกในแต่ละด้าน (3) ก�าหนด

เนือ้หาตามน�า้หนกั (4) วเิคราะห์และคดัทางเลอืก (5) น�าไป 

ทดลองปฏิบัติ และ (6) ทราบประสิทธิผล

วิธีด�ำเนินงำนวิจัย

ขั้นตอนที่ 1 ค้นคว้าทฤษฎีและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับ ความเข้าใจพื้นฐาน

เกี่ยวกับรูปแบบการบริหารกิจการนักศึกษา การพัฒนา 

คุณลักษณะในวิชาชีพและการจัดการเรียนการสอน

วิชาการจัดการโรงแรมในสถาบันอุดมศึกษา

ขัน้ตอนที ่2 จดัท�าแบบสอบถาม โดยเป็นค�าถาม

เลือกตอบใช้วัดค่าตัวแปรแบบ ratio scale และใช้ 

การวัดตัวแปรแบบ rubric scale มีจ�านวนทัง้หมด 10 ข้อ  

และค�าถามถึงคุณลักษณะของนักศึกษาจ�านวน 11 ข้อ 

รวมทัง้สองตอน 21 ข้อ จากนัน้น�าเสนอผูเ้ชีย่วชาญ 5 ท่าน  

เพื่อตรวจสอบหาความตรง (validity) โดยใช้ IOC และ 

ความเทีย่ง (reliability) โดยใช้ Cronbach Method จากนัน้ 

น�าแบบสอบถามทีไ่ด้รบัการปรบัปรงุแล้วไปทดลองใช้กบั 

หน่วยทดลองที่ไม่ใช่หน่วยตัวอย่างและน�าผลท่ีได้ 

มาพัฒนาให้เป็นแบบสอบถามที่สมบูรณ์และน�าไปใช้

เก็บข้อมูลจากหน่วยตัวอย่าง

ขั้นตอนที่ 3 สร้าง คู่มือการพัฒนาคุณลักษณะ

ในวชิาชพี โดยน�าผลทีไ่ด้จากการวเิคราะห์ในขัน้ตอนที ่2  

เป็นพื้นฐานในการจัดท�าพร้อมกับศึกษาทฤษฎีการ 

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมแบบวิธี Fatigue method รวมถึง 

วิธีการจัดท�าคู่มือ ทั้งหกขั้นตอน คือ การจัดท�าหรือ

ก�าหนดเนือ้หา การหาทางเลือกในแต่ละด้าน การก�าหนด 

เนือ้หาตามน�า้หนกั การวเิคราะห์และคดัทางเลอืก การน�า

ไปทดลองปฏิบัติและการทราบประสิทธิผล จากนั้น 

น�าคู่มือการพัฒนาคุณลักษณะในวิชาชีพท่ีก�าหนดขึ้น 

ไปขอความอนุเคราะห์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ในด้าน

การจัดการโรงแรม จ�านวนห้าคน ซึ่งพิจารณาให้คะแนน

ในด้านความเหมาะสม ด้านความเป็นไปได้ ด้านความ 

ถกูต้อง และด้านการใช้ประโยชน์ จากนัน้ผูว้จิยัน�าคะแนน 

ไปหา rank และใช้สถิติทดสอบ Concordance เพื่อหา 

ความสอดคล้องของการให้คะแนนของผูท้รงคณุวฒุ ิและ 

ใช้สถิติทดสอบ Cronbach’s alpha เพื่อหาความเช่ือมั่น 

ในการให้คะแนนของผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงขอข้อสังเกต

เพ่ือการน�าไปปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและความ

เหมาะสมยิง่ขึน้ เพือ่พฒันาให้เป็นคูม่อืทีม่ปีระสทิธภิาพ

และน�าไปทดลองใช้จริงต่อไป 

ขั้นตอนที่ 4 น�าคู่มือการพัฒนาคุณลักษณะ 

ในวิชาชีพที่สร้างขึ้นไปทดลองกับนักศึกษาวิชาการ

จัดการโรงแรมที่เลือกเป็นตัวอย่าง ซึ่งก่อนการใช้และ

หลังจากการใช้จะมีการใช้แบบสอบถามข้อเท็จจริงโดย

วัดค่าตัวแปรตามวิธีการ rubric scale จ�านวนห้าระดับ

เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของคู่มือท่ีผู้วิจัยได้สร้างขึ้น

เกี่ยวกับคุณลักษณะในวิชาชีพท้ัง 4 ด้าน คือ (1) ความรู้  

ประกอบด้วย ความรู้ด้านต่างๆ ของโรงแรม ภาษา 

ต่างประเทศ (2) ความสามารถ ประกอบด้วย ความสามารถ 

ในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ การใช้คอมพิวเตอร์และ

ภาษาต่างประเทศ (3) เจตคต ิประกอบด้วย ความตรงต่อ 

เวลา ความซือ่สตัย์ การรกัษาวนิยั ประหยดั และมเีจตคต ิ

ท่ีดีต่อสายงานโรงแรม (4) บุคลิกภาพ ประกอบด้วย 

การเสริมสร้างบุคลิกภาพ (การแต่งกาย ความสะอาด

ของร่างกาย ใบหน้า ทรงผม รองเท้าและเครื่องประดับ) 

มารยาททางกายและมารยาทในการพดู นัน่คอืจะมกีาร

ด�าเนินการสองครั้งคือ ก่อนน�าคู่มือไปใช้ และหลังจาก 

น�าคู่มือไปทดลองใช้แล้ว จากนั้นน�าไปวิเคราะห์เพื่อ

ประเมินประสิทธิภาพของคู่มือที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น
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ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ผูว้จิยัใช้หน่วยประชากรเป็นผูท้ีล่งทะเบยีนเรยีน 

ในสถาบนัอดุมศกึษาทีเ่ปิดสอนไม่ต�า่กว่าระดบัปรญิญาตรี  

ในสาขาวิชาการจัดการโรงแรม ในปีการศึกษา 2553 

โดยได้เลือกตัวอย่างกลุ่มย่อยเป็นนักศึกษาสาขาวิชา 

การจดัการโรงแรมชัน้ปีที ่3 ถงึปีที ่4 จากสถาบนัอดุมศกึษา 

ที่มีการเปิดสอนในสาขาวิชาการจัดการโรงแรมในระดับ

อุดมศึกษา โดยมีเหตุผลในการเลือกนักศึกษาชั้นปีที่ 3 

ถึงปีที่ 4 เป็นตัวแทน เพราะเป็นระดับช้ันที่มีความรู้ 

ความเข้าใจในวิชาการโรงแรมดีพอ รวมถึงเป็นระดับชั้น

ที่บางครั้งต้องมีการฝึกปฏิบัติงานในสถานที่จริง ท�าให ้

สามารถสังเกตคุณลักษณะในวิชาชีพของนักศึกษาได้

อย่างชัดเจน โดยการวิจัยทั้งส่วนที่หนึ่งและส่วนที่สอง 

ใช้ตัวอย่างเป็นนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรม

ชั้นปีที่ 3 ถึงปีที่ 4 จ�านวน 180 คนจากนักศึกษาสาขา

วิชาการจัดการโรงแรมชั้นปีที่ 3 ถึงปีที่ 4 ทั้งหมด

เครื่องมือในกำรวิจัย

แบ่งเป็นสองส่วนคือ ส่วนที่เป็นปัจจัยให้เกิด 

คุณลักษณะในวิชาชีพ โดยใช้แบบวัดความคิดเห็น

เกี่ยวกับปัจจัยที่เป็นเหตุให้เกิดคุณลักษณะในวิชาชีพ 

สอบถามนักศึกษาที่เลือกเป็นตัวอย่าง เกี่ยวกับปัจจัย

ที่ท�าให้เกิดคุณลักษณะในวิชาชีพในส่วนของสภาวะ

แวดล้อมประกอบด้วย (1) การเลี้ยงดู (2) ครอบครัว 

(3) การศึกษาอบรม (4) เพื่อน และ (5) สถานการณ ์

แวดล้อม โดยเริ่มจากการสร้างแบบสอบถามประกอบ

โดยประกอบไปด้วยสามตอน ตอนที่หนึ่ง เป็นค�าถาม

เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่สอง 

เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยประเภทต่างๆ ที่มีต่อ 

คุณลักษณะในวิชาชีพของนักศึกษา โดยเป็นค�าถาม 

เลอืกตอบวดัค่าตวัแปรแบบ ratio scale และวดัค่าตวัแปร 

ตามวิธกีาร rubric scale จ�านวนห้าระดบั มจี�านวนทัง้หมด  

10 ข้อ โดยข้อ 1-2 เป็นปัจจัยด้านการเลี้ยงดู ข้อ 3-4  

เป็นปัจจัยด้านครอบครวั ข้อ 5-6 เป็นปัจจยัด้านการศกึษา 

อบรม ข้อ 7-8 เป็นปัจจัยทางด้านเพื่อน และข้อ 9-10 

เป็นปัจจัยทางด้านสถานการณ์แวดล้อม ตอนที่สาม

เป็นข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จากนั้นน�าเสนอผู้เชี่ยวชาญ

ตรวจสอบจ�านวนห้าคน ซึง่หาความตรง (validity) โดยใช้  

IOC และ ความเที่ยง (reliability) โดยใช้ Cronbach 

Method น�าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับหน่วยทดลอง  

จนพัฒนาให้เป็นแบบสอบถามที่สมบูรณ์และน�าไปใช้ 

เก็บข้อมูลจากหน่วยตัวอย่าง 

ในส่วนทีส่องเกีย่วกบัคูม่อืการพฒันาคณุลกัษณะ 

ในวิชาชีพใช้แบบสอบถามข้อเท็จจริงโดยวัดค่าตัวแปร 

ตามวิธีการ rubric scale จ�านวนห้าระดับ เกี่ยวกับ

คุณลักษณะในวิชาชีพทั้งสี่ด้าน คือ (1) ความรู้ ข้อ 1-2  

(2) ความสามารถ ข้อ 3-4 (3) เจตคต ิข้อ 5-6 (4) บคุลกิภาพ  

ข้อ 7-11 โดยด�าเนินการสองครั้งคือ ก่อนน�าคู่มือไปใช้  

และหลังจากน�าคู่มือไปทดลองใช้แล้ว เพ่ือประเมิน

ประสิทธิภาพของคู่มือที่ผู ้วิจัยได้สร้างขึ้น เพื่อน�าไป

วิเคราะห์ทางสถิติต่อไป 

ผลกำรวิจัย

ข้อค้นพบจากการศึกษา มีดังนี้ 

(1) ปัจจัยด้านการเล้ียงดู ไม่มีผลอิทธิพลต่อต่อ

คณุลกัษณะในวชิาชพีของนกัศกึษาสาขาวชิาการจดัการ

โรงแรม (2) ปัจจัยด้านครอบครัว มีผลต่อ ความรู้และ

เจตคตขิองนกัศกึษา (3) ปัจจยัด้านการศกึษาอบรม มผีล 

ต่อเจตคติและบุคลิกภาพของนักศึกษา (4) ปัจจัยด้าน

เพ่ือน ไม่มีผลอิทธิพลต่อต่อคุณลักษณะในวิชาชีพของ

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรม (5) ปัจจัยด้าน

สถานการณ์แวดล้อมมีผลต่อ ความรู้ ความสามารถ 

เจตคติและบุคลิกภาพของนักศึกษา

และจากการทดสอบประสิทธิภาพของคู ่มือ

การพัฒนาคุณลักษณะวิชาชีพ ที่ก�าหนดขึ้น โดย 

ผูท้รงคณุวฒุทิัง้ห้าคน โดยด้านการใช้ประโยชน์ได้คะแนน 

มากทีส่ดุ คอืได้คะแนนรวมจากผูท้รงคณุวฒุ ิ46 คะแนน

จากคะแนนเตม็ 50 คะแนน (X  = 9.2) รองลงมาคอืด้าน

ความถูกต้อง ที่ได้คะแนนรวม 45 คะแนน (X  = 9.0)  

ด้านความเหมาะสมได้คะแนนรวม 44 คะแนน (X  = 8.8) 

และด้านความเป็นไปได้ได้คะแนนรวมน้อยทีส่ดุคอื 43.5 

คะแนน (X  = 8.7) โดยคะแนนรวมเฉลีย่ทัง้สีด้่านเท่ากบั  

8.93 คะแนน ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่ 7.3 คะแนน 

จากนั้นหาความเชื่อมั่นในการตอบแบบสอบถามของ 

ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งคน ใช้สถิติทดสอบ concordance (W)  

และ Cronbach’s method (α) เป็นเกณฑ์ในการ 
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พจิารณา พบว่า สถติทิดสอบ Concordance ได้ค่าความ

สอดคล้องของผู้ทรงคุณวุฒิเท่ากับ 0.848 (α = .01)  

ซึง่มากกว่าเกณฑ์ทีก่�าหนดไว้คือ 0.644 และสถติทิดสอบ 

Cronbach’s alpha ได้ค่าความเชื่อมั่นของผู้ทรงคุณวุฒิ

เท่ากับ 0.916 ซึ่งมากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (Important 

research) คือ 0.9 ประกอบกับคะแนนรวมเฉลี่ย (X ) 

ในประเด็นของ ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความ 

ถูกต้อง และสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้จริงท้ังส่ีด้าน

เท่ากับ 8.93 คะแนน ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่ 7.3 

คะแนน รวมถึงการทดสอบทางสถิติของคะแนนรวม

ก่อนใช้คูม่อืและหลงัใช้คูม่อืให้ผลทีแ่ตกต่างกนัในทกุข้อ 

ค�าถามและทุกคะแนนรวมในแต่ละด้าน นั่นแสดง 

ให้เห็นว่าคู่มือการพัฒนาคุณลักษณะวิชาชีพ ที่ผู้วิจัย

สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ

กำรอภิปรำยผล

1. เมื่อพิจารณาในรูปของปัจจัยด้านต่างๆ  

ทั้งห้าประการ ตัวแปรรวมทั้งห้าด้านมีค่าเฉล่ียอยู่ใน

ระดบัปานกลาง (X  = 2.85) และเมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน  

พบว่า ตัวแปรด้านครอบครัวมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ  

(X  = 3.47) และตัวแปรการศึกษาอบรมมีค่าเฉลี่ยน้อย

ทีส่ดุ (X  = 1.99) อันเนือ่งมาจากครอบครวัหมายความถงึ 

ลักษณะของครอบครัว เศรษฐกิจภายในครอบครัว  

ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่มีความผูกพันกับครอบครัวท�าให้

ตัวแปรครอบครัวมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนการศึกษา

อบรม หมายความถงึ ความสนใจต่อการศึกษาหาความรู้  

ความตั้งใจในการเรียน ซึ่งเป็นปกติที่นักศึกษาจะให้

ความสนใจต่อการศึกษาค่อนข้างน้อย ท�าให้ตัวแปร

การศึกษาอบรมมีคะแนนเฉลี่ยระดับต�่าสุด 

2. ปัจจัยด้านสภาวะแวดล้อมสามารถท�านาย

สถานภาพด้านคุณลักษณะในวิชาชีพของนักศึกษา

สถาบันอุดมศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรมหรือไม่  

พบว่า ปัจจัยบางตัวไม่สามารถท�านายสถานภาพด้าน

คุณลักษณะวิชาชีพได้ ได้แก่ ปัจจัยด้านการเลี้ยงดู และ

ปัจจัยด้านเพื่อน ส่วนปัจจัยด้านครอบครัว มีผลต่อ  

ความรู ้และเจตคติของนักศึกษาเนื่องจากครอบครัว 

เป็นอีกสถาบันหนึ่งที่ท�าหน้าที่อบรมสั่งสอนนักศึกษา

ดังนั้นจึงเป็นตัวแปรส�าคัญที่ท�าให้นักศึกษามีความรู้ 

และเจตคติที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ เพราะนักศึกษาที่มี

สัมพันธภาพกับครอบครัวที่ดี ย่อมได้รับการยอมรับ 

ความสนใจ และความอบอุน่จากครอบครวั ซึง่มอีทิธพิล 

ต่อพฒันาการของบคุลิกภาพท่ีพงึประสงค์ ซึง่สอดคล้อง

กบั เฮอร์ลอค (Hurlock. 1973, p. 661) ทีว่่า บดิามารดา 

ที่ยอมรับเด็ก คือให้ความรักความสนใจ สร้างความ

อบอุ่นให้เกิดขึ้นในบ้าน และเห็นความส�าคัญของเด็ก  

ผลทีต่ามมาคอื ท�าให้เดก็เป็นคนให้ความร่วมมอื เป็นมติร  

มีอารมณ์มั่นคง ร่าเริง มีความรับผิดชอบ 

3. จากค�าถามท่ีว่า รปูแบบการพัฒนาคุณลกัษณะ 

วชิาชพีท่ีระบไุว้ในราชกจิจานเุบกษาของนกัศกึษาสถาบนั 

อุดมศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรมที่ก�าหนดขึ้น 

มลีกัษณะอย่างไร ได้รบัการรบัรองจากผูท้รงคณุวุฒแิละ 

มคีวามน่าเชือ่ถอืหรอืไม่ ซึง่จากการทดสอบประสิทธภิาพ 

ของคู่มือการพัฒนาคุณลักษณะวิชาชีพ ที่ก�าหนดขึ้น 

โดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งห้าคน โดยด้านการใช้ประโยชน์ 

ได้คะแนนมากท่ีสุด คือได้คะแนนรวมจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

46 คะแนนจากคะแนนเต็ม 50 คะแนน (X  = 9.2)  

รองลงมาคือด้านความถูกต้อง ด้านความเหมาะสม 

และด้านความเป็นไปได้ได้คะแนนรวมน้อยท่ีสุดคือ 

โดยคะแนนรวมเฉลี่ยทั้งสี่ด้านเท่ากับ 8.93 คะแนน  

ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ท่ี 7.3 คะแนน จากนั้นหาความ

เชือ่มัน่ในการตอบแบบสอบถามของผูท้รงคณุวฒิุ พบว่า  

สถิติทดสอบ Concordance ได้ค่าความสอดคล้องของ

ผู้ทรงคุณวุฒิเท่ากับ 0.848 (α = .01) ซึ่งมากกว่าเกณฑ์

ที่ก�าหนดไว้คือ 0.644 และสถิติทดสอบ Cronbach’s 

alpha ได้ค่าความเชือ่มัน่ของผูท้รงคณุวฒุเิท่ากบั 0.916  

ซึ่งมากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน(Important research) คือ 

0.9 ท�าให้เห็นว่าคูม่อืนีไ้ด้รบัการรบัรองจากผูท้รงคณุวฒุิ

และมีความน่าเชื่อถือ

4. คุณลักษณะในวิชาชีพของนักศึกษาสถาบัน

อุดมศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรมก่อนกับหลัง 

การใช้รูปแบบการพัฒนาคณุลักษณะทีก่�าหนดขึน้แตกต่าง 

กันหรือไม่ จากคะแนนการทดสอบคุณลักษณะวิชาชีพ

ของนักศึกษาพบว่าคะแนนหลังใช้คู่มือสูงกว่าก่อนใช้ 

คู ่มือในทุกคุณลักษณะวิชาชีพนั่นแสดงว่าคู ่มือการ

พัฒนาคุณลักษณะวิชาชีพที่ก�าหนดขึ้นมีประสิทธิภาพ 

เนื่องจากคู่มือนี้ใช้กับนักศึกษาโดยอาจารย์เป็นผู้สอน 
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โดยเน้นการสอนซ�า้ๆ หรอืสอนบ่อยๆ มากๆ ปฏบิตัซิ�า้ๆ  

จนนักศึกษายอมปฏิบัติตามเป็นเวลาสี่สัปดาห์ ซึ่ง

นักศึกษาคนใดที่ยังมีเจตคติหรือบุคลิกภาพที่ยังไม่ด ี

ก็จะมีการดูแลเป็นพิเศษจากอาจารย์จึงท�าให้คะแนน

ที่ได้ในภาพรวมสูงขึ้น 

ข้อเสนอแนะ

ในงานวิจัยนี้มีข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ 

ในด้าน การปฏบิตังิาน ในด้านการบรหิารกจิการนกัศกึษา  

และข้อเสนอแนะส�าหรบังานวจิยัในครัง้ต่อไป ดังต่อไปนี้

ข้อเสนอแนะเพือ่กำรบรหิำรกิจกำรนกัศกึษำ

ในการน�างานวิจัยนี้เพื่อไปใช้บริหารกิจการ

นักศึกษาต่อไปได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อน�าไปใช้ 

ในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. จากการที่การศึกษาอบรมสามารถท�านาย

สถานภาพด้านคุณลักษณะในวิชาชีพของนักศึกษาได้  

ดังนั้นบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาอบรม เช่น ครู 

อาจารย์ ควรใช้คู่มือนี้อย่างจริงจัง ซึ่งไม่เฉพาะอาจารย ์

สาขาวิชาการจัดการโรงแรม แต่รวมถึงอาจารย์ใน 

ภาควิชาและสาขาต่างๆ ด้วย ให้เน้นการสอนไปทีก่ารใช้ 

วธิกีารปรบัเปลีย่นพฤติกรรมแบบ Fatigue method ซึง่จะ

ท�าให้นักศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้เร็วขึ้น 

2. เพื่อเป็นการเสริมให้การศึกษาอบรมมี 

ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ครอบครัวต้องเข้ามามีส่วนในการ

ดูแลนักศึกษาด้วย เช่น ให้นักศึกษามีความเป็นส่วนตัว 

ท่ีบ้าน ผู้ปกครองเป็นทีป่รกึษาทีด่ ีนกัศกึษาได้รบัโอกาส 

แก้ตัวเมื่อกระท�าความผิด ให้การสนับสนุนในเรื่อง

อุปกรณ์ส ่งเสริมการศึกษาและสิ่งจ�าเป ็นเพิ่มเติม 

ตามสถานภาพของแต่ละครอบครวั ให้เงินนกัศึกษาอย่าง 

พอเพยีงและพานกัศกึษาไปพกัผ่อนหย่อนใจบ้างในบาง 

โอกาส 

3. ในด้านสถานการณ์แวดล้อมที่เป็นอีกปัจจัย

ที่สามารถท�านายสถานภาพด้านคุณลักษณะในวิชาชีพ

ของนกัศกึษาได้นัน้ ควรได้รบัการดูแลหรอืปรบัปรงุแก้ไข

ในเรื่อง ที่พักอาศัยของนักศึกษาที่ต้องมีความปลอดภัย  

มีผูส้ญัจรไปมา มเีพือ่นบ้านทีส่ามารถพึง่พาอาศยัเมือ่อยู่ 

ในสถานการณ์ท่ีคบัขนั สภาพแวดล้อมไม่เส่ียงต่อปัญหา 

ยาเสพย์ติด นักศึกษาเข้าใจปรัชญาการใช้ชีวิต มีการใช ้

ความคิดวิเคราะห์ในการรับข่าวสาร สามารถปรับตัว

เข้ากับสภาพสังคมและยึดเอาบุคคลที่ดีเป็นต้นแบบ 

4. ผู้อ�านวยการหลักสูตรรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง

ควรเข้ามามีบทบาทและตระหนักถึงความส�าคัญของ

การพัฒนาคุณลักษณะวิชาชีพของนักศึกษา ให้การ

สนบัสนนุในด้านงบประมาณ ด้านก�าลงัคน รวมถงึให้สิง่ 

จูงใจหรือรางวัลส�าหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 

เพื่อสร้างขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติงาน

5. ทางมหาวิทยาลัยต้องจัดให้มีแบบบันทึก

พฤติกรรมของนักศึกษาด้วยตนเอง เพื่อให้นักศึกษา

เกิดการตระหนักในพฤติกรรมท่ีตนประพฤติปฏิบัติ  

จัดให้มีแรงจูงใจโดยการให้คะแนนพิเศษเพิ่มทางด้าน

จรยิธรรมของนกัศกึษาส�าหรบันกัศกึษาท่ีมผีลการพฒันา

ตนเองอย่างต่อเนื่องจากการบันทึกพฤติกรรม ควรม ี

การประเมินการด�าเนินงานและมีการติดตามผลอย่าง

สม�่าเสมอ เพื่อสามารถน�าไปพัฒนาและปรับปรุงให้ 

การด�าเนินงานรูปแบบการพัฒนาตามคุณลักษณะใน

วิชาชีพของนักศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะเพื่อท�ำกำรวิจัยต่อไป

ส� าหรับผู ้ ที่ สนใจ ในการท� าวิ จั ย ในหั วข ้อ

คุณลักษณะในวิชาชีพของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา

สาขาวิชาการจัดการโรงแรม มีข้อเสนอแนะเพื่อการ

ท�าวิจัยต่อไป ดังนี้

1. งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาประสิทธิภาพของ 

รูปแบบการพัฒนาตามคุณลักษณะในวิชาชีพของ

นกัศกึษาในภาพรวม จงึน่าจะมกีารศกึษาเฉพาะเจาะจง

ในขัน้ตอนการด�าเนนิงานมากขึน้ เช่น อาจมกีารแบ่งกลุ่ม 

นักศึกษาที่มีพฤติกรรมต่างๆ ที่ยังไม่เหมาะสม เช่น  

แบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่ม เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถ

ดแูลนกัศกึษาได้ตรงตามปัญหา และสามารถแก้ไขปัญหา

ที่เกิดขึ้นได้มากขึ้น

2. นอกเหนือจากการสร้างรูปแบบการพัฒนา

คุณลักษณะในวิชาชีพของนักศึกษา นอกจากการศึกษา

อบรมด้วยวิธีการสอนซ�้าๆ แบบ Fatigue method ยังมี 
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วิธีการในการพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา เช่น 

ทดลองใช้วิธี Threshold method โดยท�าการเพิ่มสิ่งเร้า 

ทีละน้อยจนครบทุกส่วนในด้านการพัฒนาพฤติกรรม 

หรือวิธี Incompatible response method คือการบังคับ

ด้วยวิธีการต่างๆ จนยินยอมที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  

แล้วดูผลของวิธีเหล่านี้ว่ามีประสิทธิภาพเทียบเท่าวิธี 

Fatigue method หรือไม่

3. ในการวิจัยครั้งต่อไปผู้สนใจสามารถน�าคู่มือ

พัฒนาคุณลักษณะวิชาชีพนี้ไปปรับประยุกต์ให้เข้ากับ

สาขาวิชาอ่ืนๆ นอกเหนือจากสาขาวิชาการจัดการ 

โรงแรม เช่น สาขาวิชาชีพครูซึ่งเป็นวิชาชีพท่ีจะต้อง 

เป็นผู ้ที่มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม เป็นต้นแบบให้กับ

นักศึกษาโดยทั่วไป เป็นต้น
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบและรูปแบบภาวะผู้น�าทางวิชาการของสถานศึกษา 

ขัน้พืน้ฐานส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาภาคตะวนัออก กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้เป็นผูบ้รหิาร 310 คน ประกอบ

ด้วยผู้อ�านวยการ 31 คน รองผู้อ�านวยการฝ่ายวิชาการ 31 คนและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 248 คน โดยวิธี

การสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูป เพื่อหาค่า

สถิติพื้นฐาน ค่าน�้าหนักองค์ประกอบ และหาค่าความสัมพันธ์ ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบของภาวะผู้น�าทาง

วิชาการของผู้บริหารที่ได้จากการวิจัยมีองค์ประกอบ 10 องค์ประกอบ ได้แก่ ความส�าเร็จของผู้บริหาร บทบาท

ผู้น�าของผู้บริหาร ทักษะการบริหารของผู้น�า ความสามารถในการบริหารของผู้น�า การบริหารแบบมีส่วนร่วม  

การบรหิารหลกัสตูรและการสอน การพฒันาคร ูการสร้างบรรยากาศและวฒันธรรมการเรยีนรู ้การสร้างสมัพนัธภาพ

ของผู้น�า และการพัฒนานักเรียน ตามล�าดับ รูปแบบที่ได้เป็นรูปแบบ Rec-MaLCuSP-TLS

ค�ำส�ำคัญ: รูปแบบภาวะผู้น�าทางวิชาการ, ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

Abstract

The purposes of this research were to analyse and present the factors for developing an 

academic leadership model for administrators in basic education institutions under the secondary 

education eastern area offices. The sample group consisted of 310 administrators acquired by simple 

random sampling. It included 31 administrators, 31 vice presidents for academic affairs and 248 heads 

of learning. The research instrument was a three-part questionnaire with 5 level rating scale (reliability = 

ดวงกมล เปียทอง1

รูปแบบภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาภาคตะวันออก*

An Academic Leadership Model for Administrators of Basic 
Education Schools under the Secondary Education 

Area Offices in the Eastern Region of Thailand

1นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและผู้น�าการเปลี่ยนแปลง 
 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
*ส่วนหนึง่ของวทิยานพินธ์ระดับดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศกึษาและผูน้�าการเปลีย่นแปลง
 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษา 2554 
 อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.ดิเรก พรสีมา
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ควำมน�ำ

ผู้บรหิารโรงเรยีนเป็นกลไกส�าคัญและ มอีทิธพิล

สูงสุดต่อคุณภาพของผลลัพธ์ที่ได้จากระบบการศึกษา 

ประสิทธิภาพของการบริหารวิชาการและประสิทธิผล

ของสถานศึกษา นักวิชาการหลายท่าน มีความเห็นตรง

กันว่า ความส�าเร็จหรือความล้มเหลวทางการศึกษานั้น  

ขึน้อยูก่บัผูบ้รหิาร ผูบ้รหิารจงึเป็นตวัแปรส�าคญั โดยเฉพาะ 

อย่างยิง่ในสงัคมไทย คุณภาพและประสทิธิภาพทางการ

ศึกษามักแปรปรวนไปตามผู้น�าเสมอ (รุ ่ง แก้วแดง, 

2546) หน้าที่ที่ส�าคัญของผู้น�านั้นจะต้องบริหารจัดการ 

ภายในองค์กรเพื่ออ�านวยการให้ทรัพยากรที่เป็นวัตถุ

และตัวคนประสานเข้าด้วยกัน สามารถท�างานร่วมกัน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อน�าองค์กรให้ด�าเนินไปได้

อย่างคล่องตัว ผู้น�าที่มีความสามารถและมีศักยภาพ

จะท�าให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความขยันขันแข็ง สามัคคี 

มุ ่งมั่น เต็มใจ และมีขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงาน  

ซึ่งจะส่งผลต่อความส�าเร็จของสถานศึกษา

ผูน้�ามคีวามส�าคัญต่อสถานศึกษาเป็นอย่างมาก 

โดยความส�าเร็จของสถานศึกษาขึ้นอยู ่กับหลาย 

องค์ประกอบ แต่ไม่มอีงค์ประกอบใด ทีส่ามารถควบคมุ

การเปลี่ยนแปลงภายในหน่วยงานได้ ยกเว้นสิ่งหนึ่ง 

ที่จะปรับปรุงและพัฒนาได้ตลอดเวลา คือ ภาวะผู้น�า 

ทางวิชาการ ซึ่งไม่มีรูปแบบของการบริหารใดที่มี 

ความเหมาะสมกับทุกสถานการณ์ ในท�านองเดียวกัน 

ย่อมไม่มีผู้น�าคนใดที่จะเหมาะสมกับการบริหารงาน 

ในองค์กรได้ทุกสถานการณ์ ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษา 

จึงต้องมีศักยภาพในการพัฒนาภาวะผู้น�าทางวิชาการ  

0.9450). The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation, factor loading, 

and Pearson’s product moment correlation coefficient. The results designated 10 factors for developing 

an academic leadership model for administrators in basic education institutions in the following order: 

successful administrator qualities, leadership role, management skills, leadership qualities, participation and  

involvement in management, curriculum development, teacher training, creating a learning atmosphere 

and culture, relationship building of administrator and student development. The model obtained from 

this research can be identified as ReC-MaLCuSP-TLS model. 

Keywords: academic leadership model, basic education administration

ให้เหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 

โดยปรับตัวให้เหมาะสมกับทุกสถานการณ์ได้อย่าง  

มีคุณภาพ และใช้ความรู้ ความสามารถของตนให้เกิด

ประโยชน์ต่อการบรหิารงานวชิาการ อย่างมปีระสทิธผิล 

ด้วยการท่ีผู ้บริหารสถานศึกษามีรูปแบบภาวะผู ้น�า 

ทางวชิาการ ซึง่เชือ่กนัว่าน่าจะช่วยให้ผูบ้รหิารสถานศกึษา 

ได้ใช้ความรู้ความสามารถและศักยภาพในการบริหาร

สถานศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจากสถานศึกษา

เป็นหน่วยงานแรกท่ีมีหน้าท่ีจัด การเรียนการสอน

แก่กุลบุตรกุลธิดา โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้น�า 

(leader) จ�าเป็นต้องได้รับการพัฒนาในทุกๆ ด้านอย่าง

ต่อเนือ่งให้สามารถบรหิารจดัการสถานศกึษาท่ามกลาง

กระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง  

ทั้งด้านวัตถุ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

ผู้บริหารสถานศึกษาที่ดีมีประสิทธิผล มีการ

เชือ่มความสมัพนัธ์กบัสถานศกึษาทีป่ระสบความส�าเรจ็ 

ดังแนวคิดของก่อ สวัสดิพาณิชย์ (2522 อ้างถึงใน  

ปรเมษฐ์ โมลี, 2552) เห็นว่า “ผู ้บริหารการศึกษา 

ทุกระดับหวังท่ีจะให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้บริหารที่

มีความรู้ ความสามารถสูง สามารถบริหารสถานศึกษา  

ให้ด�าเนินไปด้วยความเรียบร้อย เพราะอาจกล่าว 

ได้ว่าสถานศึกษา จะดีหรือไม่ดี มีคุณภาพหรือไม่นั้น 

ขึ้นอยู่กับผู้บริหารสถานศึกษาเป็นส�าคัญ”สอดคล้อง

กับ ค�ากล่าวของส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา (2540) 

โรงเรียนต้องการผู้บริหารท่ีมีภาวะผู้น�า คือ ผู้บริหาร

ที่ส่งไปแล้วท�าให้องค์กรเจริญขึ้น แต่ถ้าเป็นผู้บริหาร

ที่ไม่ใช่มืออาชีพส่งไปแล้วโรงเรียนก็ค่อยๆ ทรุดลงๆ  
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ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความส�าคัญในเรื่องนี้มาก  

จงึได้มปีระกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรือ่ง เกณฑ์มาตรฐาน 

ผู้บริหารการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 

20 เมษายน 2541 เพื่อให้ยึดถือเป็นแนวทางในการ 

ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานในหน้าที่ได ้อย่างถูกต้อง  

เหมาะสมตามภารกิจ และอ�านาจหน้าที่ของผู้บริหาร

การศึกษา ต่อมาในปี พ.ศ.2542 ในพระราชบัญญัต ิ

การศึกษาแห่งชาติได้ระบุถึงการกระจายอ�านาจลงสู ่

สถานศึกษาซึ่งส่งผลให้มีการพัฒนาเป็นผู้น�าและสร้าง 

ผูน้�าในระดบัผูบ้รหิารสามารถสร้างวฒันธรรมขององค์กร 

ด้วยการพูดน�า ปฏิบัติน�าและจัดระบบให้สอดคล้องกับ

วฒันธรรม โดยการให้รางวลัแก่ผูท้�างาน ได้ส�าเรจ็จนน�าไป

สูก่ารพฒันาตนเอง คดิได้เอง ตดัสนิได้เอง พฒันาได้เอง 

ของผูร่้วมงานทกุคน ผูบ้รหิารต้องแสดงออกอย่างชดัเจน

และสม�่าเสมอเกี่ยวกับวัฒนธรรมขององค์กร เพื่อให้ 

ผู้ร่วมงานมีความมั่นใจในการปฏิบัติงานจนสามารถ

เลือกการกระท�าที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม ผู้บริหาร 

จงึต้องสร้างความรูส้กึประสบความส�าเรจ็ให้แก่บคุลากร

แต่ละคนจนเกิดภาพความเป็นผู้น�าในทุกระดับ น�าไปสู ่

องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง

จากสภาพปัญหาและความส�าคัญของการ 

พัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา 

ดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า ภาวะผู้น�า (leadership)  

ของผู ้บริหารสถานศึกษาสามารถท�าให ้ เกิดการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู ้บริหารสถานศึกษา 

ในทางบวกและเป็นปัจจยัส�าคัญทีก่ระทบต่อประสทิธผิล 

ของสถานศึกษาให้ประสบผลส�าเร็จตามวัตถุประสงค์

และเป้าหมายสามารถด�าเนินไปอย่างต่อเนื่องและ 

ยัง่ยนืได้ แต่ทีผ่่านมาสงัคมไทยขาดภาวะผูน้�าในทกุระดบั 

ที่จะน�าองค์กรให้มีจุดมุ่งหมายร่วมกันและรวมพลังกัน 

ไปสูค่วามส�าเรจ็ (ประเวศ วะส,ี 2540, หน้า 13) ด้วยภาวะ 

วกิฤต ิการพฒันาภาวะผูน้�าทางวชิาการ จงึมีความส�าคญั 

และเป็นสิ่งที่จ�าเป็นอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะผู้น�าใน

สถานศึกษาที่จะช่วยให้ระบบการศึกษาในประเทศไทย 

ได้พัฒนาข้ึน การพัฒนาวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา  

(professional development) จะต้องอาศัยทักษะ

ที่ส�าคัญ 3 ทักษะ คือ ทักษะเชิงเทคนิค(technical 

skill) ทักษะเชิงมนุษยสัมพันธ์ (human skill) และ 

ทักษะเชิงมโนทัศน์ (conceptual ski l l ) (Katz & 

Kahn, 1978) ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมภาวะผู้น�า 

ของผู ้บริหารสถานศึกษาของ Sergiovanni (2001) 

ได้ท�าการเปรียบเทียบ ว่าเสมือนแรงขับท่ีจะช่วยให้ 

ผู้บริหารสามารถพัฒนาให้สถานศึกษามีประสิทธิภาพ 

(school effectiveness) โดยทักษะหรือแรงขับ ท้ังท่ีเป็น

แรงขับทางเทคนิค (technical force) แรงขับทางมนุษย์  

(human force) แรงขบัทางการศกึษา (educational force)  

แรงขับ ทางเทคนิคจะมีความส�าคัญต่อผู ้บริหาร 

สถานศึกษามาก เป็น แรงขับพื้นฐานที่จะท�าให้เกิด 

ความแน่ใจหรือให้ค�ารับรองว่าสถานศึกษา จะสามารถ

ปฏบิตังิานได้ ส่วนแรงขบัทางสญัลกัษณ์ (symbolic force) 

และแรงขับทางวัฒนธรรม (cultural force) เป็นแรงขับ 

ท่ีช่วยให้สถานศึกษาก้าวสูงขึ้น จะเห็นได้ว่าทักษะหรือ

แรงขับล้วนเป็นส่วนหนึ่งของภาวะผู ้น�าซึ่งจะท�าให  ้

สถานศึกษาประสบความส�าเร็จได้

จากเหตผุลดงักล่าว แสดงให้เหน็ถงึความส�าคญั 

ของผู ้บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นผู ้น�าที่มีส่วนในการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา มส่ีวนในการพัฒนาประเทศชาติ  

การศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหาร 

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความส�าคัญอย่างยิ่งผู ้วิจัย 

มีความสนใจที่จะศึกษารูปแบบภาวะผู้น�าทางวิชาการ 

ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือวิเคราะห์หา 

องค์ประกอบของรูปแบบภาวะผู้น�าทางวิชาการของ

ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและน�าเสนอรูปแบบ 

ภาวะผู ้น�าทางวิชาการของผู ้บริหารสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐานต่อไป ซึ่งจะส่งผลให้ได้รูปแบบภาวะผู้น�า 

ทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานทีป่ระสบ

ความส�าเร็จอย่างเหมาะสม เป็นท่ียอมรับในแวดวง

วิชาการและเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู ้บริหารสถานศึกษา

ท่ัวไป รปูแบบดงักล่าวจะเป็นแนวทางในการพัฒนาภาวะ

ผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

เพื่อส่งผล ให้ผู้บริหารสามารถพัฒนาสถานศึกษาไปสู่

เป้าประสงค์คือมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน โดย

มุ่งหวังให้เด็กไทยทุกคนเก่ง ดี มีความสุขเพื่อเพิ่มทุน 

ทางการสงัคม ลดปัญหาทีเ่กดิขึน้และน�าไปสูก่ารพฒันา

ประเทศชาติในอนาคตต่อไป



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 167

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบของภาวะผู้น�าทาง

วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. เพื่อน�าเสนอรูปแบบภาวะผู้น�าทางวิชาการ

ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

จากการศึกษาข้อมูลในเบื้องต้นพบว่าในการ

ค้นหารูปแบบภาวะผู ้น�าทางวิชาการของผู ้บริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเริ่มจาก ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับ 

รูปแบบและได้ข้อสรุปว่า รูปแบบหมายถึง โมเดล 

ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเพื่อแสดง 

ให้เห็นโครงสร้างของความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ

ต่างๆ เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ปัญหา และเพื่อสร้าง

ความเข้าใจในสิ่งต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น�าทางวิชาการ 

(instructional leadership) พบว่ากลุ่มนักการศึกษา 

ให้แนวคิดในมิติที่แตกต่างกันไปหลากหลาย แต่ต่างก ็

ยอมรับว่าภาวะผู ้น�าทางวิชาการเป็นกระบวนการที่

สามารถสร้างงานและมุ่งงานเชิงสังคม เน้นความคิด 

และพฤติกรรมซึ่งเป ็นเรื่องจ�าเป ็นของภาวะผู ้น�า  

มีกระบวนการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ซึ่งกระบวนการ 

เหล่านี้ได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรม (Dimmock & 

Walker, 2005)

การวิเคราะห์องค์ประกอบของภาวะผู้น�าทาง

วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพบว่า 

มีองค์ประกอบที่ส�าคัญรวม 10 องค์ประกอบ คือ  

การบริหารหลักสูตรและการสอน ทักษะการบริหาร

ของผู้น�า ความสามารถในการบริหารของผู้น�า บทบาท

ผู้น�าของผู้บริหาร การบริหารแบบมีส่วนร่วม การสร้าง

ความสัมพันธภาพของผู้น�า การพัฒนาครู การพัฒนา 

นักเรียน การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู ้

และความส�าเร็จของผู้บริหาร

ในช่วงเวลา 20 ปีที่ผ่านมา ผู ้บริหารมีการ

เปลี่ยนแปลงบทบาทต้องเป็นผู ้น�าทางวิชาการด้วย 

ซึ่งเริ่มจากงานวิจัยของ Ronald Edmonds (1979)  

ได้ระบุไว้ว่าผู้บริหารโรงเรียนมีอิทธิพลเป็นอย่างมาก 

ต่อการสอนซึ่งส ่งผลต่อความส�าเร็จของนักเรียน 

ด้วยลักษณะต่างๆ ที่บรรยากาศของโรงเรียน ความ

สอดคล ้องของทรัพยากรต ่างๆ การก� ากับดูแล 

ความก้าวหน้าของนักเรียน ภาวะผู ้น�าเชิงบริหาร  

ตลอดทศวรรษ 1980 ภาวะผูน้�าทางวชิาการ เป็นจดุสนใจ 

ในด้านการบริหารการศึกษา ซึ่ง Hallinger and Murphy 

(1985) ศึกษาโดย มีจุดประสงค์เพื่อหาค�านิยามของ

บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา ในฐานะที่เป็นผู้น�าทาง

วิชาการ งานวิจัยของ Bossert (1988) ระบุว่าผู้บริหาร

โรงเรียนในฐานะที่เป็นผู้น�าทางวิชาการมีลักษณะ 4  

ประการคือการเน้นเป้าหมายและการผลิต อ�านาจและ

การตัดสินใจที่มั่นคง การบริหารจัดการที่มีประสิทธิผล

และความมีมนุษยสัมพันธ์เข้มแข็ง ในทุกมิติที่เกี่ยวกับ

การเรียนรู้ ไม่มีค�านิยามใดๆ ท่ีสามารถอธิบายบทบาท 

ของผู้น�าทางวิชาการได้ท้ังหมด จึงไม่มีค�าจ�ากัดความที่

ชัดเจนมากนัก (Marzano, Waters & McNalty, 2005)  

ผู ้บริหารท่ีเป็นผู ้น�าทางวิชาการคาดหวังให้ครูและ

นักเรียนมีสมรรถนะ (competency) ด้วย (Wagner, et.  

Al 2006)

วิธีกำรด�ำเนินกำรวิจัย

เป ็นการวิจัยโดยใช้การศึกษาเอกสารและ

สัมภาษณ์ข้อมูลเบื้องต้น เพื่อน�ามาสร้างร่างรูปแบบ  

หลังงจากนั้นด�าเนินการพัฒนารูปแบบโดยผ ่าน

แบบสอบถามจากผู้บริหารสถานศึกษาจ�านวน 310 คน

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นีไ้ด้แก่ผูบ้รหิาร

โรงเรียน รองผู้บริหารฝ่ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งสังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาภาคตะวันออกในป ี

การศึกษา 2554 จ�านวน 310 คน

เครื่องมือที่ใช้ในกำรรวบรวมข้อมูล

มี 2 ชนิด ได้แก่ แบบสอบถามท่ีมีลักษณะ 

เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแนวคิด

ของลิเคิร์ท (Likert’s scale) โดยสร้างตามหลักการสร้าง 
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แบบสอบถามและวิเคราะห์เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ของวเิชยีร เกตสุงิห์ (2538, หน้า 79-80) ได้ข้อค�าถามจ�านวน 

95 ข้อ โดยได้น�าเสนออาจารย์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

เพื่อพิจารณาแก้ไขข ้อบกพร่องให้มีความถูกต้อง 

ครอบคลุมตามขอบเขตพร้อมทั้งตรวจสอบส�านวน

ภาษาที่ใช้ในแบบสอบถาม น�าแบบสอบถามที่สร้าง 

ไปหาคุณภาพของเครื่องมือเพื่อหาความเที่ยงตรง 

(validity) ซึ่งผ่านขั้นตอนโดยมีผู้เชี่ยวชาญจ�านวน 5 คน 

พิจารณาตรวจความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (content  

validity) ของแบบสอบถามโดยหาดัชนีความสอดคล้อง 

(Index of Item Objective Congruence--IOC)  

ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาอยู่ระหว่าง .80-1.00 หลัก

จากนั้นน�าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 30 คน 

เพื่อหาค่าความเช่ือม่ัน (reliability) โดยการหาค่า

สัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha Coefficient) ของครอนบาค 

(Cronbach, 1971, p. 14) และแบบสัมภาษณ์แบบ

กึ่งมีโครงสร้างเพื่อน�ามาประมวลเป็นองค์ประกอบ 

ของการสร้างรปูแบบภาวะผูน้�าทางวชิาการของผูบ้รหิาร 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู ้วิจัยได้ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย 

น�าแบบสอบถามแจกโรงเรียนต่างๆ ด้วยตนเอง  

ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามและ 

เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู ้บริหารโรงเรียน ซึ่งสังกัด

ส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาภาคตะวนัออก 

( เขต 17 และ 18) นัดเวลาในการเก็บรวบรวม 

แบบสอบถามและรับแบบสอบถามกลับคืนด้วยตนเอง 

ผู ้วิจัยแจกแบบสอบถามจ�านวน 310 ชุด ได้รับคืน  

จ�านวน 310 ชุด 

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์

ข้อมูล 

ผู้วิจัยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติแบบเสร ี

การวิเคราะห ์ข ้อมูลสถานภาพทั่ วไปของผู ้ตอบ

แบบสอบถามใช้ค่าความถี ่ค่าร้อยละ ส่วนแบบสอบถาม

เกี่ยวกับรูปแบบภาวะผู ้น�าทางวิชาการของผู ้บริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ี 

การศึกษามัธยมศึกษาภาคตะวันออก (เขต 17 และ 18)  

วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉล่ีย (X ) ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (SD.) ค่าความเบ้ (Skewness) ค่าความโด่ง 

(Kurtosis) มกีารสกดัองค์ประกอบด้วยเทคนคิแกนส�าคญั  

(principle component analysis--pc) ใช้การหมุนแกน 

แบบออโธกอนอล (orthogonal rotation) ด้วยวธิแีวรแิมกซ์ 

(varimax method) และหาค่าน�้าหนักองค์ประกอบ 

(factor loading) เมื่อมีตัวชี้วัดมากกว่า 3 ตัวชี้วัด 

จะจัดเป็น 1 องค์ประกอบ ใช้ค่าทดสอบ Bartlett 

(Bartlett is Test of sphericity) ทดสอบความสัมพันธ์

ของตัวชี้วัด ถ้าค่าสถิติมีนัยส�าคัญแสดงว่าตัวชี้วัด 

มีความสัมพันธ์กัน ส่วนค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

ภายในระหว่างตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันใช้การหาค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson product 

moment correlation coefficient)ถ้าความสัมพันธ์ของ

ตัวชี้วัดมีค่าความสัมพันธ์ตั้งแต่ 0.30 ขึ้นไปจะต้องเป็น 

รูปแบบภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

ผลกำรวิจัย

สถานภาพทั่วไปของผู ้บริหารสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐานในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาภาคตะวันออก (เขต 17 และ 18) พบว่า  

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นผู ้บริหารเพศหญิง 

ร้อยละ 63.87 เพศชาย ร้อยละ 36.13 มีอายุ 46-55 ป ี

ร้อยละ 45.16 อายุ 36-45 ปี ร้อยละ 30.65 และ 

อายุ 56-60 ปี ร้อยละ 24.19 ตามล�าดับ มีสถานภาพ

สมรส ร้อยละ 68.71 โสด ร้อยละ 20.97 เป็นหม้าย 

และแยกกันอยู่ ร้อยละ 8.71 และ 1.61 ตามล�าดับ 

การศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 72.26 ปริญญาโท 

และปริญญาเอก ร้อยละ 27.42 และ 0.32 ตามล�าดับ  

มีต�าแหน่งเป็นผู ้อ�านวยการ ร้อยละ 100.00 รอง 

ผู้อ�านวยการฝ่ายวิชาการ ร้อยละ 100.00 และหัวหน้า

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ร้อยละ 80.00 ตามล�าดับ

ลักษณะการแจกแจงของตัวชี้วัดทุกตัว พบว่า 

ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยมากกว่า 2.41 ค่าสัมประสิทธิ์ 

การกระจายมากที่สุด เท่ากับ 41.63% พิจารณาจากค่า 

ความเบ้ (skewness) ค่าความโด่ง (Kurtosis) พบว่า  

มีค่าความเบ้อยู่ระหว่าง -1.823 ถึง -.121 ทุกตัวชี้วัด 
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มีค่าความเบ้เข้าใกล้ 0 แสดงว่ามีการแจกแจงบนโค้ง

ปกติที่มีค่าความโด่งอยู่ระหว่าง -.969 ถึง 3.515

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถสรุปเป็น

รูปแบบการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันตัวชี้วัด

ภาวะผู ้น�าทางวิชาการของผู ้บริหารสถานศึกษาขั้น 

พื้นฐาน ดังภาพ

แบบสอบถามที่ร ่างจากกรอบแนวคิดน�าไป

ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity)

โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของตัวร่างตัวชี้วัด

ทั้ง 95 ตัวชี้วัด ผลปรากฏว่า ตัวร่างของตัวชี้วัดทุกตัว  

มค่ีา IOC อยูร่ะหว่าง 0.80-1.00 จงึถอืว่าใช้ได้ทกุตวัร่าง 

ของตัวชี้วัด ผู ้วิจัยน�าไปพัฒนาเป็นตัวชี้วัดต ่อไป  

โดยสร้างแบบสอบถามเพื่อหาความเชื่อมั่น (reliability) 

น�าไปทดลองใช้ (try out) กับผู้บริหารสถานศึกษาที่ไม่ใช่

กลุ่มตัวอย่างจริง จ�านวน 30 คน หาค่าความเชื่อมั่น

ของแบบสอบถามชดุทดลองใช้ (try out)มค่ีาสมัประสทิธิ์

แอลฟา (r
tt
) เท่ากับ 0.9450 ส่วนค่าความเชื่อมั่น  

(Reliability) ของแบบสอบถามที่ได้จากกลุ่มตัวอย่าง

จริงของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาภาคตะวันออก 

(เขต 17 และเขต 18) จ�านวน 310 คน มีค่าสัมประสิทธิ์

แอลฟา (r
tt
) เท่ากับ 0.9739

ค่าเฉลี่ยของความเหมาะสมในการปฏิบัติ 

เป็นองค์ประกอบของรูปแบบภาวะผู้น�าทางวิชาการ

ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉล่ียของ

ความเหมาะสมในระดับมาก ระหว่าง 2.911-3.200 

และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระหว่าง .451-.579 โดยที่ 

องค์ประกอบการสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรม 

การเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (X= 3.200, SD. = .479) 

และตัวชี้วัดท่ีมีค่าเฉล่ียต�่าท่ีสุด คือ องค์ประกอบ 

การพัฒนาครู (X= 2.911, SD. = .579) ตามล�าดับ

รูปแบบภาวะผู ้น�าทางวิชาการของผู ้บริหาร 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพิจารณาความสัมพันธ์

ของตัวชี้วัดในองค์ประกอบ ทั้งหมด 10 องค์ประกอบ  

แต่ละองค์ประกอบมตีวัชีว้ดั ดงัต่อไปนี ้(1) องค์ประกอบ

ความส�าเรจ็ของการบรหิารม ี5 ตวัชีว้ดั (2) องค์ประกอบ

บทบาทผู้น�าของผู้บริหารมี 7 ตัวชี้วัด (3) องค์ประกอบ 

ทักษะการบริหารของผู ้บริหาร มี 9 ตัวชี้วัด (4)  

องค์ประกอบความสามารถในการเป็นผู้น�า มี 6 ตัวช้ีวัด  

(5) องค์ประกอบการบริหารแบบมีส่วนร่วม มี 6 ตัวชี้วัด  

(6) องค์ประกอบการบริหารหลักสูตรและการสอนมี 

13 ตัวชี้วัด (7) องค์ประกอบการพัฒนาครูมี 8 ตัวชี้วัด 

(8) องค์ประกอบการสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรม

การเรียนรู้ มี 12 ตัวชี้วัด (9) องค์ประกอบการสร้าง

สมัพนัธภาพของผูบ้รหิารม ี7 ตวัชีว้ดั (10) องค์ประกอบ 

การพัฒนานักเรียนมี 11 ตัวชี้วัด 

กำรอภิปรำยผล

องค์ประกอบท่ีส่งผลต่อภาวะผู้น�าทางวิชาการ

ของผู ้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบด้วย 

องค์ประกอบ 10 องค์ประกอบได้แก่ การบรหิารหลกัสตูร

และการสอน ทักษะการบริหารของผู้น�า ความสามารถ 

ในการบริหารของผู ้น�า บทบาทผู ้น�าของผู ้บริหาร  

การบรหิารแบบมส่ีวนร่วม การสร้างสัมพันธ์ภาพของผูน้�า 

การพัฒนาครู การพัฒนานักเรียน การสร้างบรรยากาศ

และวฒันธรรมการเรยีนรู ้และความส�าเรจ็ของการบรหิาร  

ทั้ง 10 องค์ประกอบ มีความสอดคล้องกับรูปแบบภาวะ

ผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ในแต่ละองค์ประกอบของรูปแบบมีความสอดคล้องกับ 

รปูแบบ คณุลกัษณะของผูน้�า ด้านทกัษะการบรหิารของ 

ผู้น�า ตามที่วุฒิชัย วรชิน (2546) กล่าวว่า เป็นรูปแบบ

ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อ 

ภาวะของผู้บริหารโรงเรียนที่ประสบความส�าเร็จ ด้าน

สัมพันธภาพระหว่างผู้น�ากับสมาชิก สอดคล้องกับธีระ  

รุญเจริญ (2548) ที่กล่าวถึงรูปแบบภาวะผู ้น�าของ 
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ผู ้บริหารโรงเรียนที่ประสบความส�าเร็จตามตัวชี้วัด

ความส�าเร็จของงาน ความพึงพอใจของผู ้ร ่วมงาน  

การยอมรับจากผู้บังคับบัญชาและสังคม นอกจากนี้ 

ยงัพบว่ามคีวามสอดคล้องกบัเบญจพร แก้วมศีร ี(2545) 

ท่ีกล่าวถึงการน�าเสนอรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะ

ภาวะผู้น�าของผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาล ประกอบด้วย  

บทบาท พฤติกรรม และคุณลักษณะผู้น�าของผู้บริหาร

สอดคล้องกบั ปรเมษฐ์ โมล ี(2552) ทีไ่ด้ศกึษาการวเิคราะห์ 

รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของปัจจัยที่

ส่งผลต่อภาวะผู้น�าของผูบ้รหิารทีป่ระสบความส�าเรจ็ทีม่ี

ปัจจัยด้านคุณลักษณะของผู้น�า ปัจจัยด้านสถานการณ์

ของผู ้น�า ปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู ้น�าและปัจจัย 

ด้านบทบาทของผู ้น�า มีความสอดคล้องกับไกศิษฐ์  

เปลรนิทร์ (2552) ทีไ่ด้ศึกษาการพฒันาตวับ่งชีภ้าวะผูน้�า 

ทางวิชาการส�าหรับผู ้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกอบด้วย ด้านการก�าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายและ

พันธกิจการเรียนรู้ ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและ

การสอน ด้านการพัฒนานักเรียน ด้านการพัฒนาครู  

และด้านการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้

จากผลการวิเคราะห์รูปแบบภาวะผู ้น�าทาง

วิชาการของผู ้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพบว่า  

องค์ประกอบทั้ง 10 องค์ประกอบคือ การบริหาร

หลักสูตรและการสอน ทักษะการบริหารของผู ้น�า  

ความสามารถในการบริหารของผู้น�า บทบาทผู้น�าของ 

ผูบ้รหิาร การบรหิารแบบมส่ีวนร่วม การสร้างสมัพนัธ์ภาพ 

ของผู้น�า การพัฒนาครู การพัฒนานักเรียน การสร้าง 

บรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ และความส�าเร็จ

ของการบริหาร มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น�าทางวิชาการ

ของผู ้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นแนวคิด

ที่สอดคล้องกับยูคิและการ์ดเนอร์ ที่ระบุว่าปัจจัยท่ีมี 

อิทธิพลต่อภาวะการเป็นผู ้น�า คือคุณสมบัติและ

คุณลักษณะเฉพาะของการเป็นผู ้น�า โดยจะต้องมี

ความพร้อมที่จะรับผิดชอบงาน มีวุฒิภาวะทางอารมณ์  

มีความสามารถ มีสมรรถนะในการท�างาน มีทักษะ 

ในการจัดการ และมีแรงจงูใจตลอดจนเป็นผูท้ีมี่คุณธรรม

ในการบริหารจัดการ (Gardner, 1995) 

ข้อเสนอแนะ

การพัฒนาตัวชี้วัดภาวะผู้น�าทางวิชาการของ 

ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสามารถใช้กระบวนการ

เช่นเดยีวกนักบังานวจิยัครัง้นีโ้ดยการสร้างกรอบแนวคดิ 

ร่างตัวชี้วัด พัฒนาตัวชี้วัด ทดสอบเชิงยืนยันทางสถิติ

เพื่อให้ได้ตัวชี้วัดที่มีคุณภาพ สามารถน�าไปใช้ในการ 

ก�าหนดนโยบายเป็นแนวปฏบิตัแิละใช้เป็นแบบประเมนิ

การพัฒนางานได้ สามารถเขียนเป็นข้อๆ ได้ดังนี้

1. ข้อค้นพบจากงานวจิยัครัง้นี ้เป็นการยนืยนัว่า  

องค์ประกอบทั้ง 10 องค์ประกอบมีความสัมพันธ์กัน

ภายในและสัมพันธ์กับรูปแบบภาวะผู้น�าทางวิชาการ 

ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้จากการวิจัย  

ซึ่งประกอบด้วย องค์ประกอบ 10 องค์ประกอบ ได้แก่ 

การบริหารหลักสูตรและการสอน ทักษะการบริหาร 

ของผู้น�า ความสามารถในการบริหารของผู้น�า บทบาท

ผู้น�าของผู้บริหาร การบริหารแบบมีส่วนร่วม การสร้าง 

สัมพันธ ์ภาพของผู ้น�า การพัฒนาครู การพัฒนา

นักเรียน การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้  

ความส�าเร็จของการบริหาร ซึ่งมีชื่อเรียกว่า ReC_ 

MaLCuSP_TLS model สามารถน�าไปใช้หรอืประยกุต์ใช้ 

ในหน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงานฝึกอบรมของ

โรงเรียนเพ่ือบรรจุเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับงานวิชาการและ 

ภาวะผู้น�าทางวิชาการในหลักสูตรให้มากขึ้น

2 .  โรง เรียนการศึกษาขั้น พ้ืนฐานระดับ

มัธยมศึกษา ควรน�าตัวชี้วัดจากการวิจัยครั้งนี้ ไป 

สร้างเกณฑ์การประเมินหรือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถจะเลือกตัวชี้วัดที่มีค ่า 

น�้าหนักองค ์ประกอบมากน�าไปทดลองใช ้ปฏิบัติ  

เพื่อหาค่าความคงที่

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งต่อไป

1. ผู ้บริหารสามารถน�าตัวชี้วัดนี้ไปท�าวิจัย

และพัฒนาภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐานที่สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มัธยมศึกษาเขตอื่นๆ ได้
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2. ผู ้สนใจหรือโรงเรียนสามารถน�าตัวชี้วัดนี ้

ไปใช้ด�าเนินการ เป็นการวิจัยและพัฒนา (research  

and development) หรือเป็นวิจัยปฏิบัติการ (action 

research) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนในโรงเรียนทั่วไป

3. กลุ ่มโรงเรียนสามารถเลือกตัวชี้วัดท่ีม ี

ความสัมพนัธ์กบัองค์ประกอบท่ีมคีวามสัมพนัธ์กบัภาวะ

ผูน้�าทางวชิาการในระดบัมากขึน้ไป มาท�าวจิยัปฏบิตักิาร 

ในกลุ่มโรงเรียน
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บทคัดย่อ

การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน (2) พัฒนารูปแบบและ (3) ตรวจสอบผลการใช ้

รูปแบบการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีเป็นนิติบุคคลตาม นโยบายการกระจายอ�านาจใน 

จังหวัดชายแดนด้านตะวันออก เป็นการวิจัยแบบผสม คือ ใช้การสัมภาษณ์ การสัมมนากลุ่มย่อยและแบบสอบถาม 

ได้แก่ (1) กลุ่มผู้บริหารโรงเรียน (2) กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (3) กลุ่มครูผู้สอนในจังหวัดชายแดน

ด้านตะวันออก สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น จากจ�านวนโรงเรียน 

592 โรงเรียน จาก 3 จังหวัด โดยกลุ่มตัวอย่าง 310 โรงเรียน สถิติที่ใช้ในส่วนของงานวิจัยเชิงปริมาณ คือค่าเฉลี่ย 

ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า (1) สภาพปัจจุบันพบว่า ในการบริหารจัดการแต่เดิม

การตัดสินใจจะท�าโดยผู้บริหารแต่เพียงล�าพัง ในปัจจุบันเมื่อได้มีนโยบายการกระจายอ�านาจ บุคลากรได้เข้ามามี 

ส่วนร่วมในการบริหารและการตัดสินใจมากขึ้น จากการสัมภาษณ์ และแบบสอบถามพบว่าการมีส่วนร่วมของ

บุคลากรยังอยู่ในระดับน้อย ส่วนรูปแบบการบริหารงานบุคคล ค้นพบจากข้อมูลใน ประกอบด้วย 10 ด้านดังนี้ 

(1) บุคคล (2) การบริหารด้านสิ่งแวดล้อม (3) การพัฒนางานวิชาการ (4) งบประมาณ (5) การพัฒนางานทั่วไป 

(6) การวางแผน (7) การสรรหาและเลือกสรรบุคลากร (8) การประเมินและพัฒนาบุคลากร (9) ด้านวินัย และ  

(10) การสร้างขวัญและก�าลังใจ ซึ่งผลการใช้รูปแบบการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีเป็นนิติบุคคล

ตามนโยบายการกระจายอ�านาจในจังหวัดชายแดนด้านตะวันออกโดยรวมอยู่ในระดับมาก

ค�ำส�ำคัญ: สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, การบรหารงานบุคคล, นิติบุคคล
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ควำมน�ำ

ป ัญหาการรับนักเรียนต ่างชาติ เข ้า เรียน

เพื่อจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนในเขตชายแดน  

ในครัง้แรกทางราชการไม่ให้รบัเข้าเรยีน แต่มาทางราชการ 

ให้รับนักเรียนต่างสัญชาติเข้ามาเรียน การจัดการเรียน 

การสอนมีความยุ่งยาก เพราะการใช้ภาษาในการเรียน 

การสอนก็ไม่สะดวก และยังขาดสื่อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 

นกัเรยีนต่างชาตทิีเ่ข้ามาเรียนนี ้เพราะเกดิปัญหาเกิดจาก

การสูร้บของประเทศกมัพชูาท�าให้ประชาชนชาวกมัพชูา 

ลักลอบเข้าเมืองไทย และมาหางานท�าเพื่อการมีชีวิต

ให้อยู่รอดและประชาชนกลุ่มนี้มีจ�านวนไม่น้อยที่มีลูก

ที่ไม่ได้เรียนหนังสือ จึงส่งผลกระทบต่อครูให้ต้องรับ 

คนต่างชาติเข้าเรียนด้วย ซึ่งมีผลกระทบต่อครูผู้สอน

รูปแบบของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์

ที่ดีน ่าจะมีส ่วนเข ้ามาช่วยในการที่จะจัดการหรือ 

ช่วยบรรเทาสภาพที่เป็นปัญหาอยู่ให้ลดน้อยลงและ 

น่าจะเป็นจดุเริม่ต้นทีด่สี�าหรบัการวจิยัเชงิพฒันาในการ

ด�าเนินการและปรับปรุง สิ่งที่ได้จากการค้นพบนี้ให้ด ี

Abstract

This dissertation designed for the current situation aimed at developing a model and at evaluating  

the results of operating developmental personnel management in basic education institutions under  

the decentralization policy in the eastern border provinces. Mixed methods were used in the research 

namely interviews, focus group discussion and structured questionnaire with school executives and  

committee members of basic education institutions. The subject of the study was a stratified sample  

of 310 out of 592 schools in the three eastern border provinces. The statistical methods used to analyze 

the data were mean, standard deviation, and percentage. The study revealed the need for inreased  

participation of staff members in human resource and personnel management as administrative board 

members for managing and decision making which, currently, was found at low level. The personnel  

management model basically consisted of 10 structural perspectives namely personnel management,  

environmental management, academic development collaboration, budget development collaboration,  

general management development collaboration, man power planning collaboration, personnel recruitment 

and selection collaboration, personnel evaluation and development, discipline and resignation, and morale 

and encouragement. The developmental personnel management model basically was at high level.

Keywords: basic education, personnel administration model, decentralization policy

ยิ่งขึ้นไป วิธีการแก้ปัญหาต่างๆ สิ่งที่น่าด�าเนินการได้ดี

รูปแบบท่ีสร้างขึ้นมานี้จะช่วยในการแก้ปัญหา

ได้โดย ผู้บริหารต้องด�าเนินการดังนี้

1. โรงเรียนขาดแคลนครูเนื่องจากเกณฑ  ์

การจัดอัตราก�าลังมีจ�านวนจ�ากัด ใช้วิธีการให้บุคลากร

มามีส่วนร่วมในด้านการมีส่วนร่วมของอปจ. องค์กร 

มาหาชน อบต. เอกชน ชมุชนและผูป้กครอง สถานศกึษา 

แต่ละแห่งต้องชักชวน เชิญชวน จูงใจให้ ชุมชนให้เข้ามา

มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาในทุกด้านวิชาการ 

ด้านงบประมาณ ด้านงานบุคคลและด้านบริหารทั่วไป

ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน การท�าแผน แผนปฏิบัติ

ราชการ การน�าแผนไปสู่การปฏิบัติการตรวจสอบ  

การนิเทศการ ควบคุมการก�ากับและการประเมินผล

2. โรงเรียนขาดแคลนส่ือและอุปกรณ์การสอน  

และความขาดแคลนวัสดุการจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอน ใช้วิธีการให้วิทยากรภายนอกมาด�าเนินการ

ผลิตสื่อมาช่วยในการเรียนการสอนในส่วนที่ขาดแคลน
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3. ครูขาดขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติงาน  

เนื่องจากความกันดารอยู่ติดชายแดนประเทศกัมพูชา

และมีภัยต่างๆ ในด้านความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินในการโจรกรรมการลักทรัพย์รถยนต์และ 

จักรยานยนต์และคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

ใช้วิธกีารสร้างขวญัและก�าลงัใจ โดยการพจิาณา 

เลื่อนขั้นเงินเดือน ขอสวัสดิการความปลอดภัย จัดสรร

ทีพ่กัคุ้มครองความปลอดภัย ตามที่กล่าวมานี้การวิจัย 

ครั้งนี้น่าจะช่วยแก้ปัญหาในสามจังหวัดชายแดนด้าน

ตะวันออกได้จริง

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

(2550) พบว่า วิธีการต่างๆ เหล่านี้ก็คือลักษณะของ

การแก้ปัญหาจากสิ่งที่คิดว่าควรจะท�า แต่ก็เป็นเพียง

การคาดคะเน ขาดการวิเคราะห์ขาดการวิจัย ขาดการด ู

ปัญหาอย่างควบคุม ขาดการดูผลกระทบที่จะเกิดขึ้น  

ด้วยการมองอย่างหลายแง ่หลายมุม จากบุคคล 

หลายฝ่ายทีเ่กีย่วข้องอยู ่และการมองปัญหาและวธิกีาร 

ในแก้ปัญหาโดยภาพรวมและพฒันาเป็นรปูแบบออกมา  

แล้วน�าไปทดลองใช้ เพื่อตรวจสอบดูว่า มีผลดีเกิดขึ้น

ได้จริงโดยการประเมินทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ

แล้วน�ามาแก้ไขปรับปรุงโดยกลุ่มของผู้ทรงคุณวุฒิท่ี

เกี่ยวข้อง แบบนี้ก็น่าจะเป็นวิธีการที่ดีในการขจัดหรือ 

ผ่อนคลายปัญหาที่เกิดขึ้นได้

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของการบริหารงาน 

บุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ เป ็นนิติบุคคล  

ตามนโยบายการกระจายอ�านาจในจังหวัดชายแดน

ด้านตะวันออก คือ จังหวัดสระแก้ว จังหวัดจันทบุรี

และจังหวัดตราด

2. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารงานบุคคล 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลตามนโยบาย 

การกระจายอ�านาจในจังหวัดชายแดนด้านตะวันออก 

3. เพื่อศึกษาตรวจสอบผลการใช ้รูปแบบ 

การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็น

นิติบุคคลตามนโยบายการกระจายอ�านาจในจังหวัด 

ชายแดนด้านตะวันออก

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ตัวแปรต้น
1. การบริหารงาน

บุคคล
2. การบริหารงาน

ที่ประสบผล
ส�าเร็จ

3. นโยบายการ
กระจายอ�านาจ

ตัวแปรตำม
รูปแบบการบริหารงานบุคคล
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็น
นิติบุคคล ตามนโยบายการ
กระจายอ�านาจในจงัหวดัชายแดน
ด้านตะวันออก
1. ความส�าเร็จในการบริหารงาน

บุคคล
2. การบรหิารสิง่แวดล้อมภายนอก

สถานศึกษา
3. การมีส่วนร่วมในการพัฒนา

งานวิชาการ
4. การมีส่วนร่วมในการพัฒนา

งานงบประมาณ
5. การมีส่วนร่วมในการด�าเนิน

งานด้านการบริหารทั่วไป
6. ด้านการวางแผนก�าลังคน
7. ด้านการสรรหาและเลือกสรร

บุคลากร
8. ด้านการประเมินและพัฒนา

บุคลากร
9. ด้านวินัยและการออกจาก

ราชการ
10. ด้านการสร้างขวญัและก�าลงัใจ

ภำพ 1กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสม ประกอบด้วย 

การสัมภาษณ์ การสัมนากลุ่มย่อย และแบบสอบถาม 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

ประชากรได้แก่ กลุ่มผู้บริหารโรงเรียน กลุ่ม

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มครูผู้สอน 

ในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ในจังหวัดสระแก้ว จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด  

ส่วนกลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มตัวอย่าง มี 3 กลุ่มได้แก่  

กลุ่มผู้บริหารโรงเรียน กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษา 

ขัน้พืน้ฐาน กลุม่ครผููส้อน สงักดัส�านกังานคณะกรรมการ

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในจงัหวดัชายแดนด้านตะวนัออก  

โดยก�าหนดกลุ ่มตัวอย่างจากตารางของเครสซี่และ

มอร์แกน 
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เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอนคอื ตอนที ่1  

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม มีจ�านวน 5 ข้อ 

เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปเกี่ยวกับผู ้ตอบ

แบบสอบถาม ตอนที ่2 สภาพปัจจบุนัการบรหิารจดัการ 

ทรพัยากรมนษุย์ภายใต้นโยบายกระจายอ�านาจในสถาน

ศึกษาขัน้พืน้ฐานทีเ่ป็นนติบิคุคลในจงัหวดัชายแดนด้าน

ตะวนัออก มจี�านวน 98 ข้อ ส่วนที ่3 เป็นแบบสมัภาษณ์ 

ในการบริหารงานด้านบุคคล เป็นการสัมภาษณ์ 5 กลุ่ม

กำรวิเครำะห์และสถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์

ผูว้จิยัด�าเนินการวเิคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม 

ส�าเร็จรูป โดยเลือกวิเคราะห์ข้อมูลที่สอดคล้องกับ 

วัตถุประสงค์ โดยรายด้าน สถิติที่ใช้ ใช้คะแนนเฉล่ีย  

และความเบ่ียงเบนมาตรฐาน SD. ค่าร้อยละ 

ตอนที่ 1 วิเคราะห์ “แบบสอบถาม” สถานภาพ 

ของผูต้อบแบบสอบถามคือ ผูบ้รหิารโรงเรยีน คณะกรรม 

การสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา ครูผู้สอน  

รายด้าน ใช้คะแนนเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

SD. ค่าร้อยละ 

ตอนที่ 2 วิเคราะห์แบบสอบถาม เป็นรายด้าน 

และสรุปเป็นกลุ่ม

ตอนที่ 3 วิเคราะห์แบบสัมภาษณ์บุคลากร 

ผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ในสถานศึกษา ครูผู้สอน

ผลกำรวิจัย

แบบการสัมภาษณ์ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์บุคลากร 

ในสถานศกึษาส่วนใหญ่พบว่า สถานศกึษาจะมคีณุภาพ 

ได้นั้นต้องมีสิ่งแวดล้อมภายนอกมาช่วยเหลือและ 

สนับสนุนด้านงบประมาณเพิ่มเติม และท�าให้บุคลากร 

ในสถานศึกษามีสื่อมีอุปกรณ์การเรียนการสอนพร้อม

มากขึ้น ท�าให้ผู้เรียนมีคุณภาพมากและประสิทธิภาพ

มากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของบุญลือ สิทธิศักดิ์ 

(2544, บทคัดย่อ) ได้ท�าการวิจัยเรื่อง การศึกษาปัญหา

การบรหิารงานบคุคลของผูบ้รหิารโรงเรยีนประถมศกึษา  

สังกัดส�านักงานการประถมศึกษาจังหวัดพังงา 

ผลท่ีได ้จากการบริหารรูปแบบการบริหาร

จัดการทรัพยากรมนุษย์ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีเป็น

นิติบุคคลตามนโยบายการกระจายอ�านาจในจังหวัด

ชายแดนด้านตะวันออก การบริหารจัดการรูปแบบนี ้

ท�าให้เกิดผล (1) กลุ ่มคณะกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน กลุ่มครูผู้สอน เขามามีส่วนร่วมท�าให้มีการ

แสดงความคิดเห็นท�าให้เห็นแนวคิดการแก้ไขปัญหา 

(2) กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มครู 

ผูส้อน กลุม่ผูป้กครองและชมุชนเขามามส่ีวนร่วมให้การ

ช่วยเหลือสนับสนุน ส่ือวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ให้แก่ 

สถานศึกษา (3) กลุ่มชุมชนให้การสนับสนุนวิทยากร

มาช่วยสถานศึกษาท�าให้สถานศึกษามีบุคลากรเพิ่มขึ้น

และไม่ขาดแคลน (4) ท�าให้บุคลากรมีขวัญและก�าลังใจ 

ในการท�างาน เสียสละทุ่มเท งานการเรียนการสอน  

(5) ผลสัมฤทธิ์นักเรียนมีคุณภาพเพิ่มขึ้น

ผู ้วิจัยได้ค้นพบส่ิงท่ีวิจัยคือ การบริหารงาน 

บุคคลคือ ผู้บริหารต้องให้บุคลากรมามีส่วนร่วมอย่าง 

จริงจังโดยผู้บริหารต้องรับฟังความคิดเห็นของบุคคล  

ทั้งภายนอกและภายในสถานศึกษาคือ กลุ่มผู้บริหาร

โรงเรยีนคอื ผูอ้�านวยการสถานศกึษา กลุม่คณะกรรมการ

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน กลุม่ครผููส้อน ได้ค�าตอบอย่างไร 

ก็ต้องน�าไปด�าเนินการตามที่บุคลากรเสนอแนะน�ามา 

รปูแบบทีส่�าคญัทีเ่ป็นรปูแบบการบรหิารบคุคลทีช่ดัเจน 

มี 10 ด้าน 

1. ด้านความส�าเร็จในการบริหารงานบุคคล

2. ด้านการบริหารสิ่งแวดล้อมภายนอกสถาน

ศึกษา

3. ด้านการมส่ีวนร่วมในการพฒันางานวชิาการ

4. ด ้านการมีส ่วนร ่วมในการพัฒนางาน 

งบประมาณ

5. ด้านการมีส่วนร่วมในการด�าเนินงานด้าน

การบริหารทั่วไป

6. ด้านการวางแผนก�าลังคน

7. ด้านการสรรหาและเลือกสรรบุคลากร

8. ด้านการประเมินและพัฒนาบุคลากร

9. ด้านวินัยและการออกจากราชการ
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10. ด้านการสร้างขวัญและก�าลังใจ

องค์ประกอบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

ปัญหาที่ค้นพบ วิธีด�าเนินการแก้ไขแหล่งข้อมูล ความดี 

ของวิจัยในเรื่องนี้มีความสัมพันธ์กันในทุกด้าน ด้าน 

การบริหารสิ่งแวดล้อมภายนอกจะมาสัมพันธ์กับด้าน 

การบรหิารงบประมาณ จะท�าให้สถานศกึษามงีบประมาณ 

ในการพัฒนานักเรียนอย่างจริงจัง ด้านการวางแผน

ก�าลังคนสอดคล้องกับด้านการสรรหาและเลือกสรร 

บุคลากร เพราะถ้าสถานศึกษามีการวางแผนก�าลังคน  

แล้วท�าการสรรหาและเลือกสรรบุคลากร จะท�าให้ได ้

บุคลากรตรงตามสายงานมาท�างานหรือกิจกรรม 

การเรียนการสอนตรงเป้าหมายของสถานศึกษา 

กำรอภิปรำยผล

ผูว้จิยัมคีวามคิดเหน็ว่าในความรูส้กึทีส่มัผสัและ

ด�าเนินการวิจัยในเรื่องนี้ เหมาะสมดีตรงตามเป้าหมาย

และตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย การบริหารงาน

บุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลตาม

นโยบายการกระจายอ�านาจในจังหวัดชายแดนด้าน

ตะวันออก คือจังหวัดสระแก้ว จังหวัด จันทบุรีและ 

จังหวัดตราด มีความเที่ยงตรงและมีความเหมาะสม

ถูกต้องดีและเชื่อถือได้เพราะองค์ประกอบการวิจัยคือ  

แนวทางแก้ไขและแหล่งข้อมูล 

รูปแบบที่ เสนอมานี้มีความสอดคล้องกับ 

งานวจิยัของสริุนทร์ ทองเกลีย้ง (2543, หน้า25) ได้ท�าการ

วจิยัเรือ่ง การศกึษาพฤตกิรรมการบรหิารงานบคุคลของ 

โรงเรียนประถมศึกษาในเขตชายแดน สังกัดส�านักงาน 

การประถมศึกษาจังหวัดสระแก้ว ผลการวิจัยพบว่า  

พฤติกรรมกรรมการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน

ประถมศกึษาในเขตชายแดน สงักดัส�านกังานการประถม 

ศึกษาจังหวัดสระแก้วโดยรวมอยู ่ในระดับมากเมื่อ

พิจารณารายด้านพบว่า ด้านการวางแผนการสรรหา

และการใช้บุคลากร ด้านการบ�ารุงรักษาบุคลากร และ

ด้านพัฒนาบุคลากรอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการให้

บุคลากรพ้นจากงานอยู่ในระดับปานกลาง

ข้อเสนอแนะ

ในการท�าวิจัยในครั้งนี้ผู ้วิจัยได้ ศึกษาและได ้

จัดท�างานวิจัยโดยได้ข้อสรุปตามท่ีกล่าวมาแล้ว แต่ยังม ี

อีกส่วนหนึ่งที่ยังไม่ได้วิจัย เช่น รูปแบบการจัดหา 

งบประมาณในจังหวัดชายแดนด้านตะวันออก

การวิจัยครั้งนี้ได้จัดท�าขึ้นตรงตามวัตถุประสงค์  

และให้บคุคลปฎบิตังิานด้วยความเสยีสละ ทุม่เท ท�างาน 

อย่างเต็มท่ี เต็มเวลา เต็มความรู้ เต็มความสามารถ 

ให้งานบรรลุเป้าหมายและวตัถปุระสงค์ ประสบผลส�าเรจ็

โดยมคีรเูพียงพอ และมบีคุคลมคีณุภาพ นกัเรยีนกจ็ะเป็น 

นักเรียนที่มีคุณภาพเช่นเดียวกัน ข้อเสนอแนะในด้าน

นักวิชาการข้อควรพึงระวังคือ ด้านการประเมินบุคคล 

ควรจัดให้บุคคลภายนอกมาร่วมประเมินด้วย
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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารแบบการกระจายอ�านาจในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชน 

ศึกษาประสิทธิผลในการบริหารวิเคราะห์ปัจจัยการบริหารแบบที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหาร พัฒนารูปแบบ

การบริหารแบบใช้วิจัยแบบผสมเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยพบว่า (1) การบริหารแบบการกระจาย 

อ�านาจสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานเอกชน อยูใ่นระดบัมาก คอื มกีารใช้ภาวะผูน้�าเชงิกลยทุธ์ เป็นอนัดบั 1 การประเมนิผล 

กลยุทธ์ เป็นอันดับ 2 และการก�าหนดกลยุทธ์ เป็นอันดับ 3 ตามล�าดับ (2) ประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานเอกชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก คือ งานงบประมาณ เป็นอันดับ 1 งานวิชาการ เป็นอันดับ 2 

งานบุคคล เป็นอันดับ 3 และงานทั่วไป เป็นอันดับ 4 (3) การก�าหนดนโยบายตามการกระจายอ�านาจ ส่งผล 

ต่อประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชน (4) ได้รูปแบบการบริหารแบบการกระจายอ�านาจ 

ที่มีประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชน มีความเหมาะสมในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เอกชนจริง

ค�ำส�ำคัญ: การบริหาร, สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, เอกชน

Abstract

The present research titled “Decentralized Administration Model for Administrative Effectiveness  

in Private Basic Education Institutions” has four objectives. A mixed method research approach has been 

used in the study, which is comprised of three stages. The first stage addresses the first, the second and 
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ควำมน�ำ

การบริหารสถานศึกษาตามแบบการกระจาย 

อ�านาจที่ใช้กันอยู ่ในปัจจุบัน กระทรวงศึกษาธิการ 

ได้ก�าหนดอ�านาจในการกระจายอ�านาจทางการบริหาร

งานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงาน 

บคุคล และการบรหิารทัว่ไป ไปยงัสถานศึกษาไว้ โดยเน้น 

ที่การบริหารวิชาการเป็นหลักที่มุ่งให้เกิดการกระจาย 

อ�านาจไปยังสถานศึกษามากที่สุด ด้วยเจตนารมณ์

ที่จะให้สถานศึกษาด�าเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัว  

รวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของผู ้ เรียน  

สร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมของสถานศึกษา ชุมชน

และท้องถิ่น ส่งผลให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง

ในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อจัดการเรียนรู ้ ตลอดจน

สามารถออกแบบการวัดผล และประเมินผลได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ส�าหรับการบริหารงบประมาณ มุ่งเน้นให้

สถานศึกษาสามารถบริหารงบประมาณได้อย่างมีอิสระ 

มีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการ

บริหารแบบมุ่งเน้นผลงาน มีการจัดหาผลประโยชน์ 

จากทรัพย์สินของสถานศึกษา รวมถึงหารายได้มาใช ้

เพื่อการจัดการศึกษา หรือเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา 

ซึ่ งจะส ่ งผลต ่อประสิทธิผลผู ้ เรียนได ้ ในอนาคต  

ส่วนการบริหารงานบุคคล ซึ่งเป็นอีกหนึ่งภารกิจส�าคัญ 

ที่มุ ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพื่อ 

ตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพื่อด�าเนินการ 

the third objectives of the study, and the second and third stages address the fourth and the objectives 

respectively. Findings from Stage One have provided information for designing and developing the following 

model consisting of seven steps. The research proposes that an effective decentralized administration  

starts with policies made by schools’ original affiliations which encourage strategic leadership. Then,  

a SWOT analysis must be conducted the result of which would later be used in outlining missions for  

the academic staff as well as the supporting staff to follow. The next step is to create objectives for  

budget planning. After that, the strategies for administrating supporting units such as Academic Affairs  

and Human Resources will be specified. This will lead to decentralized policy making in educational 

institutions before it leads to a strategic evaluation which could then help to check against the budget  

control in these private basic education institutions.

Keywords: SWOT analysis, strategic leadership, human resources 

ด้านการบริหารงานบุคคลให้เกิดความคล่องตัว มีอิสระ 

ภายใต้กรอบของระเบียบ และกฎหมาย เป็นไปตาม 

หลักธรรมาภิบาลข ้าราชการครูและบุคลากรทาง 

การศึกษาส่งผลให้บุคลากรทางการศึกษาได้รับการ

พัฒนาให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีขวัญก�าลังใจ 

ได้รบัการยกย่องเชดิชเูกยีรต ิและมคีวามมัน่คงก้าวหน้า

ในวิชาชีพ และประการสุดท้าย การบริหารทั่วไป  

ซึ่งเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์กร 

ให้บริการบริหารงานอื่นๆ บรรลุตามเป้าหมายคุณภาพ 

และตามมาตรฐานทีก่�าหนดไว้ โดยมบีทบาทหลกัในการ 

ประสานส่งเสริม สนับสนุนการอ�านวยความสะดวก

ต่างๆ ในการให้บริการการศึกษาทุกรูปแบบได้ตามมา 

(วิเศษ ภูวิชัย, 2552, หน้า 85) 

การด�าเนินการดังกล่าวในข้างต้น สอดคล้อง 

กับการปฏิรูปการศึกษา (education reform) ที่เป็น

ความพยายามท่ีจะท�าให้โรงเรียนสร้างผลลัพธ์ที่ด ี

ให ้แก ่ สังคม เพ่ือให ้โรงเรียนพัฒนานักเรียนให้มี

พัฒนาการท่ีดี ท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และ

สติปัญญา ซึ่งในอีกแง่หนึ่ง ก็เพื่อให้นักเรียนเป็นคนที่ 

“ดี เก่ง และมีความสุข’’ นั่นเอง เครื่องมือในการปฏิรูป

การศึกษาภายใต้หลักการกระจายอ�านาจในการจัด 

การศึกษามีหลายประเภท การบริหารโดยใช้โรงเรียน 

เป็นฐาน (school based management) ถอืเป็นเครือ่งมอื 

อย ่างหนึ่ งในการปฏิรูปการศึกษา ตามหลักการ 
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กระจายอ�านาจ และนักการศึกษาของรัฐบาลประเทศ

ต่างๆ น�าเอาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารการศึกษานั้น ก็เพราะ 

เห็นว่าเป็นการบริหารที่แตกต่าง และมีประสิทธิผล 

มากกว่าการบริหารแบบดั้งเดิมที่มุ ่งเน้นการควบคุม 

โดยหน่วยงานภายนอก และเชื่อว ่าจะช่วยท�าให้ 

“กระบวนการ” จัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 

มีความสามารถที่จะบริหารจัดการ “ปัจจัยป้อน”  

เช่น นักเรียน ครู หลักสูตร งบประมาณ ทรัพยากร 

อ�านาจการตดัสนิใจ ความคล่องตวั ฯลฯ จนกระทัง่ส่งผล

ท�าให้ “ผลผลติ” คอืนกัเรยีนมีคุณภาพตรงตามทีน่กัเรยีน 

ผูป้กครอง คร ูและชมุชนต้องการ ประกอบกบันวตักรรม

ภายใต้หลักการกระจายอ�านาจในการจัดการศึกษา 

โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ได้กลายเป็นประเด็นร่วม 

และเป็นยุทธศาสตร์ที่น�ามาใช้ในการปฏิรูปการศึกษา 

ในส่วนต่างๆ ของโลกแทนการบริหารที่สั่งการมาจาก 

ต้นสังกัด หรือเรียกว่า การบริหารรูปแบบการควบคุม 

จากภายนอก (external control management)  

(เสาวนิตย์ ชัยมุสิก, 2544) และปัญหาส�าคัญของ 

การบรหิารการศกึษาในภาพรวมของกระทรวงศกึษาธกิาร 

ได้แก่ การรวมอ�านาจไว้ที่ส่วนกลาง ขาดเอกภาพ  

ในการบรหิาร ขาดประสทิธิภาพในระบบประกนัคุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษา (อุทัย บุญประเสริฐ, 2546,  

หน้า 101) ซึ่ งการจัดการศึกษาไทยที่ผ ่านมายัง 

ประสบปัญหาหลายประการ ทั้งด้านความครอบคลุม 

และความเสมอภาคในการเข้ารบัการศึกษา ด้านคุณภาพ

การศึกษา (ส�านักงานปฏิรูปการศึกษา, 2545, หน้า 3-5) 

และการจัดการศึกษายังไม่เพียงพอส�าหรับปัจจุบันและ

อนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ทั้งนี้ มีสาเหต ุ

ส�าคัญเนื่องมาจากการศึกษาไทย มีการบริหารแบบ 

รวมศูนย์อ�านาจไว้ที่ส่วนกลาง ท�าให้สถานศึกษาไม่มี

อิสระในการบริหารจัดการ (ส�านักงานปฏิรูปการศึกษา, 

2545, หน้า 6-11) ซึ่งผลการวิจัยของ สมุทร ช�านาญ  

(2546, หน้า 47-52) พบว่า รูปแบบการบริหารโรงเรียน 

ภายใต้หลักการกระจายอ�านาจในการจัดการศึกษา 

โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเหมาะสมกับบริบทสังคมไทย  

แต่การบริหารภายใต้หลักการกระจายอ�านาจในการ

จัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ปัจจุบันยังไม่

ปรากฏว่ามีหน่วยงานใด น�าเสนอรูปแบบการบริหาร 

ภายใต้หลักการกระจายอ�านาจในการจัดการศึกษา  

ที่มีความเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยอย่างเป็น

รูปธรรม

นอกจากนั้น การจัดการเชิงกลยุทธ์ (strategic  

management) ของสถานศึกษา ยังถือเป็นเครื่องมือ 

อีกอย่างหนึ่งในการปฏิรูปการศึกษา ตามหลักการ 

กระจายอ�านาจด้วย เพราะจัดเป็นภาระหน้าที่ร่วมกัน 

ของผูบ้รหิารทกุระดบัในสถานศกึษา โดยเฉพาะผูบ้รหิาร 

ระดับสูงของสถานศึกษา ท่ีมีบทบาทส�าคัญในการ

ตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ (Strategic Decision Making) 

อันจะส่งผลกระทบต่ออนาคตของสถานศึกษา ทั้งใน 

ระยะส้ันและระยะยาว ซึ่งการตัดสินใจเชิงกลยุทธ ์

ของผูบ้รหิารระดบัสงูจะมปีระสทิธภิาพมากน้อยแค่ไหน 

ขึ้นอยู่กับบุคลากรทั้งหมดของสถานศึกษา ที่จะเข้ามา 

มส่ีวนร่วมในการผลกัดนักลยทุธ์ของสถานศกึษา ให้ไปสู่ 

เป้าหมายอย่างทีต้่องการจงึจะท�าให้การด�าเนนิงานของ

สถานศึกษา เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล (effectiveness) 

และเพ่ือให้บริหารงานของสถานศึกษาด�าเนินไปได้

อย่างมีประสิทธิผล ซึ่งบทบาทของผู้บริหารระดับสูง

ของสถานศึกษา ในฐานะที่เป็นผู้น�าองค์การ จะต้องม ี

การกระจายอ�านาจในการบริหาร และมีบทบาทหน้าที่ 

ประสานงานให้เกิดความร่วมมือ ระหว่างสมาชิกของ

หน่วยงานต่างๆ ขององค์การ ผู้ที่ปฏิบัติงานในต�าแหน่ง

บริหารในฝ่ายต่างๆ ต่างต้องรับบทบาทการเป็นผู้น�า 

(leadership) ทั้งสิ้น และโดยอาศัยความเป็นผู้น�านี้เอง 

ผู้บริหารจะต้องสามารถรวบรวมพลังและใช้ประโยชน์

ของบุคลากรให้ร่วมมือกันท�างาน เพื่อผลส�าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ขององค์การ สอดคล้องกับผลการศึกษา

วิจัยของ Antonakis,Cianciolo and Sternberg (2003; 

Doyle & Smith (1999, Freddie (2005) ทีพ่บว่า ผูบ้รหิาร

ระดับสูงขององค์การเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส�าเร็จ

ขององค์การอย่างมนียัส�าคญั โดยความมแีบบภาวะผู้น�า

จะเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างานขององค์การ โดยการ 

ก�าหนดเป้าหมายการท�างานร่วมกันของหน่วยงาน 

ในองค์การและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกใน

องค์การเพื่อช่วยให้ประสิทธิภาพขององค์การเพิ่ม

มากขึ้น
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จากประเด็นปัญหาดังกล่าว สามารถเห็นปัญหา 

ได้อย่างชัดเจนหากพิจารณาการจัดการศึกษาของ 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชน ซึ่งโดยหลักการแล้ว  

ผู้บริหารหรือหัวหน้าสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานเอกชน 

จะใช้อ�านาจหน้าทีใ่นต�าแหน่งโดยอาศยั กฎ ระเบยีบ และ 

ค�าสั่งและอ�านาจของผู้ครองต�าแหน่ง จัดองค์ประกอบ

ในการบริหารคน เงิน วัสดุอุปกรณ์ การประสาน 

ความร่วมมือกัน ซึ่งอ�านาจหน้าที่ของผู้บริหารเป็นแบบ 

การกระจายอ�านาจ และในปัจจุบันเป็นการบริหาร

แบบกระจายอ�านาจตามการประกาศใช้กฎกระทรวง

และประกาศส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานว่าด้วยการกระจายอ�านาจ และต้องบริหาร 

การจัดการเชิ งกลยุทธ ์  เพื่อให ้ภารกิจหลักของ 

สถานศึกษาท้ัง 4 ด้าน คือ งานวิชาการ งานบุคคล  

งบประมาณ และงานทั่วไป ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

เอกชนเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิผล ดังนั้นในปัจจุบัน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชนต่างให้ความส�าคัญและ

ท�าการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารสถานศึกษาขั้น 

พื้นฐานเอกชนเพื่อให้เป็นไปตามการกระจายอ�านาจ

ทางการจัดการศึกษา 

แต่ในทางปฏิบัติจริงสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เอกชน ส่วนใหญ่มิได้มีการกระจายอ�านาจในการจัด 

การศึกษาอย่างที่ควรจะเป็น ส่งผลกระทบโดยตรง

ต่อการพัฒนางานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เอกชนอย่างเห็นได้ชัด จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึง

สนใจที่จะท�าการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบการ 

กระจายอ�านาจทีมี่ประสทิธิผลในการบรหิารสถานศกึษา 

ขั้นพื้นฐานเอกชน ที่มีความเป็นรูปธรรม สามารถ

น�าลงสู่การปฏิบัติเพื่อให้ภารกิจหลักของสถานศึกษา

ทั้ง 4 ด้าน คือ งานวิชาการ งานบุคคล งบประมาณ 

และงานทั่วไป ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชน 

เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิผล (Hoy & Miskel, 1991, pp. 

384-387) (Mott, 1972, pp. 20-24) ทั้งนี้ จะเป็นการ

ยกระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เอกชน ให้มีความคล่องตัว มีอิสระ และมีประสิทธิผล 

สูงสุด สามารถรองรับการก้าวสู่ความเป็นมาตรฐาน

สากล ได้ในอนาคตต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาการบริหารแบบการกระจาย 

อ�านาจในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชน

2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลในการบริหารสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชน

3. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยการบริหารแบบการ 

กระจายอ�านาจในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานเอกชน ทีส่่งผล

ต่อประสทิธผิลการบรหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานเอกชน

4. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารแบบการ 

กระจายอ�านาจทีม่ปีระสทิธผิลในการบรหิารสถานศกึษา

ขั้นพื้นฐานเอกชน 

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ในการศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อพัฒนา 

รปูแบบการบรหิารแบบการกระจายอ�านาจท่ีมปีระสทิธิผล 

ในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชน ผู ้วิจัย

สังเคราะห์แนวคิดของ Wheelen and Hunger (2005), 

Hitt (2005), Bass & Avolio (1993), Greenleaf et.al. 

(1993) ที่กล่าวถึงกระบวนการบริหารและการพัฒนา 

องค์กรเชิงกลยุทธ์ (strategic management) โดยน�ามา 

ประยกุต์ใช้กบัการบรหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานเอกชน 

ให้มีประสิทธิผล ในงานวิชาการ งานงบประมาณ  

งานบุคคล และงานทั่วไป เพราะถือเป็นเครื่องมือ 

อีกอย่างหนึ่งในการปฏิรูปการศึกษาตามหลักการ 

กระจายอ�านาจ ที่จัดเป็นภาระหน้าที่ร ่วมกันของ 

ผู้บริหารทุกระดับในสถานศึกษา โดยเฉพาะผู้บริหาร

ระดับสูงของสถานศึกษาที่มีบทบาทส�าคัญในการ 

กระจายอ�านาจการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ (strategic 

decision making) อันจะส่งผลกระทบต่ออนาคตของ

สถานศึกษา ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว (ส�านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2550, หน้า 1) 

ใน 7 ด้าน คือ(1) ด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

(environment scanning) (2) ด้านการก�าหนดภารกิจ  

(mission) (3) ด้านการก�าหนดเป้าประสงค์ (objectives)  

(4) ด้านการก�าหนดกลยทุธ์ (strategies) (5) ด้านการก�าหนด 

นโยบาย (policies) (6) ด้านการใช้ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ 
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(strategic leadership) และ (7) ด้านการประเมินผล

กลยุทธ์ (strategic evaluation) ดังนี้

ปัจจัยกำรบริหำรแบบ
กำรกระจำยอ�ำนำจที่มี

ประสิทธิผล
1) ด้านการวิเคราะห์สภาพ

แวดล้อม 
2) ด้านการก�าหนดภารกิจ 
3) ด้านการก�าหนดเป้าประสงค์
4) ด้านการก�าหนดกลยุทธ์ 
5) ด้านการก�าหนดนโยบาย 
6) ด้านการใช้ภาวะผู้น�าเชิง

กลยุทธ์ 
7) ด้านการประเมินผลกลยทุธ์

รูปแบบกำรบริหำรแบบกำรกระจำยอ�ำนำจที่มี
ประสิทธิผลในกำรบริหำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนเอกชน

ประสิทธิผลในกำร
บริหำรสถำนศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนเอกชน

1) งานวิชาการ 
2) งานงบประมาณ
3) งานบุคคล 
4) งานทั่วไป

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ขั้นตอนการวิจัย มี 3 ขั้นตอน คือ

ขั้นตอนท่ี 1 วิเคราะห์ปัจจัยการบริหารแบบ

การกระจายอ�านาจในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชน 

ที่ส ่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาขั้น 

พื้นฐานเอกชน 

ขั้นตอนที่ 2 พัฒนารูปแบบการบริหารแบบ

การกระจายอ�านาจที่มีประสิทธิผลในการบริหาร 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชน 

ขัน้ตอนท่ี 3 ประเมินความเหมาะสมของรปูแบบ 

การบริหารแบบการกระจายอ�านาจที่มีประสิทธิผล 

ในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชน 

ประชำกร

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้อ�านวยการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

จ�านวน 745 คน

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

เครื่องมือที่ใช ้ในการวิจัย ได้แก่ แนวทาง

การสนทนากลุ่มรูปแบบการบริหารแบบการกระจาย 

อ�านาจที่มีประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐานเอกชนมีวิธีการสร ้างและการหาคุณภาพ 

ของเครื่องมือมี ดังนี้

1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยเกี่ยวข้อง

กับการกระจายอ�านาจที่มีประสิทธิผลในการบริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชน 

2. สร ้างแนวทางการสนทนากลุ ่มรูปแบบ 

การบริหารแบบการกระจายอ�านาจท่ีมีประสิทธิผล 

ในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชน 

3 .  น� าแนวทางการสนทนากลุ ่มรูปแบบ 

การบริหารแบบการกระจายอ�านาจท่ีมีประสิทธิผล

ในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชน ไปให้ 

ผู้เชี่ยวชาญจ�านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้อง 

ของเนื้อหา และการใช้ภาษา (content validity) 

4 .  น� าแนวทางการสนทนากลุ ่มรูปแบบ 

การบริหารแบบการกระจายอ�านาจท่ีมีประสิทธิผล 

ในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชน ที่ผ่านการ

ตรวจสอบความถกูต้องของเนือ้หา และการใช้ภาษาแล้ว  

มาท�าการปรับปรุง และแก้ไข

5. จัดพิมพ์แนวทางการสนทนากลุ่มรูปแบบ

การบริหารแบบการกระจายอ�านาจท่ีมีประสิทธิผล 

ในการบรหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานเอกชน ฉบบัสมบรูณ์

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

1. ขอหนงัสอืจากบณัฑติวทิยาลยัมหาวทิยาลยั 

อีสเทิร์นเอเชีย เพื่อขอความร่วมมือจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

ด้านบริหารการศึกษา จ�านวน 15 คน ในการเข้าร่วม

ประชุมสนทนากลุ่ม (focus group discussion)

2. จัดส่งหนังสือเชิญจากบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ไปยังผู้ทรงคุณวุฒิ

3. จัดการประชุมสนทนากลุ่ม (focus group  

discussion) เพื่อถามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ที่มีต่อรูปแบบการบริหารแบบการกระจายอ�านาจท่ีม ี
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ประสทิธผิลในการบรหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานเอกชน  

ในวันที่ 8 มกราคม 2555

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์

ข้อมูล

ท�าการวิ เคราะห ์ข ้อมูลความคิดเห็นของ 

ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อรูปแบบการบริหารแบบการกระจาย 

อ�านาจที่มีประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐานเอกชนผู้วิจัยท�าการสังเคราะห์ข้อมูลความ 

คิดเห็น จากนั้นน�าเสนอในรูปของตารางประกอบ

ความเรียง

ผลกำรวิจัย

1. การบริหารแบบการกระจายอ�านาจใน 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชน ทั้งหมดด�าเนินการอยู่ใน 

ระดับมาก ซึ่งสามารถจัดอันดับของค่าเฉลี่ยจากมาก

ไปหาน้อย ใน 3 อันดับแรก คือ ด้านการใช้ภาวะผู้น�า 

เชิงกลยุทธ์ เป็นอันดับ 1 ด้านการประเมินผล กลยุทธ์ 

เป็นอันดับ 2 และด้านการก�าหนดกลยุทธ์ เป็นอันดับ  

3 ตามล�าดับ

2. ประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐานเอกชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีประสิทธิผลในการ

บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเอกชนทั้งหมดอยู ่ใน

ระดับมาก ซึ่งสามารถจัดอันดับของค่าเฉลี่ยจากมาก 

ไปหาน้อย คือ ด้านงานงบประมาณ เป็นอันดับที่ 1  

ด้านงานวิชาการ เป็นอันดับที่ 2 ด้านงานบุคคล  

เป็นอันดับที่ 3 และด้านงานทั่วไป เป็นอันดับที่ 4

3. การบริหารแบบการกระจายอ�านาจ ด้าน

การก�าหนดนโยบายตามการกระจายอ�านาจ ส่งผลต่อ 

ประสทิธผิลในการบรหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานเอกชน 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการก�าหนด

ภารกิจ ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐานเอกชน ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้าน

การก�าหนดเป้าประสงค์ ด้านการก�าหนดกลยุทธ์ และ

ด้านการประเมินผลกลยุทธ์ ส่งผลต่อประสิทธิผล 

ในการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเอกชน ด้านการ

บริหารงานงบประมาณ ด้านการก�าหนดนโยบาย และ 

ด้านการใช้ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ ส่งผลต่อประสิทธิผล 

ในการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเอกชน ด้านการ

บริหารงานบุคคล และด้านการก�าหนดภารกิจ และด้าน

การก�าหนด กลยุทธ์ ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหาร 

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานเอกชน ด้านการบรหิารงานทัว่ไป

4. ได้รปูแบบการบรหิารแบบการกระจายอ�านาจ 

ท่ีมีประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เอกชน ซึง่สามารถอธบิายได้ตามล�าดบัขัน้ ดงันี ้นโยบาย 

ของหน่วยงานต้นสังกัดในการจัดการศึกษา และ

ประสทิธผิลในการบรหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานเอกชน 

ในงาน 4 ด้าน เป็นจุดเริ่มต้น ให้เกิดการวิเคราะห์สภาพ

แวดล้อมภายใน และภายนอกสถานศึกษา (SWOT 

analysis) เมื่อทราบ จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) โอกาส (O) 

และอุปสรรค (T) ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐานเอกชนแล้ว ต้องจัดท�าภารกิจให้สอดรับกับ 

ศักยภาพภายในและผลกระทบจากปัจจัยภายนอก 

สถานศึกษาเพื่อมุง่สูค่วามเป็นเลศิของการจดัการศกึษา

จากนัน้ก�าหนดเป้าประสงค์ท่ีสามารถวัดผลเชิงปริมาณ 

และเชิงคุณภาพได้พร้อมจัดท�าตัวชี้วัดการประเมินผล

กลยุทธ์ในทุกด้านให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ท่ีตั้งไว้ 

ต่อมาจัดท�ากลยุทธ์การจัดการศึกษาแบบการกระจาย 

อ�านาจท่ีบ่งบอกถงึหนทางท่ีแต่ละฝ่ายจะต้องท�า เพือ่การ 

ตอบสนองภารกจิของสถาน ศกึษาได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

สูงสุด โดยใช้ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ กระจายอ�านาจให้

เพือ่จงูใจ และให้อสิระทีจ่ะท�าตามความรู ้ความสามารถ

ของบุคลากร ผ่านทางการก�าหนดนโยบายให้ทุกฝ่ายม ี

ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (policy) ซึ่งผู้อ�านวยการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ต่างเห็นสอดคล้องกนัเป็นส่วนใหญ่ว่า รปูแบบการบรหิาร 

แบบการกระจายอ�านาจท่ีมีประสิทธิผลในการบริหาร

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเอกชน มีความเหมาะสมในการ 

บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเอกชนจริง
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ปัญหาของนโยบายการกระจายอ�านาจทาง 

การศกึษา อยูท่ีห่น่วยสดุท้ายของการจดัการศึกษานัน่คอื 

สถานศึกษา ซึ่งหาก ลองมองที่ประเด็นกระบวนการ

บริหารแบบการกระจายอ�านาจที่มีประสิทธิผลในการ 

บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชน จะพบว ่า 

กระบวนการบริหารแบบการกระจายอ�านาจในการ

บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชน โดยภาพรวม

อยู ่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 

กระบวนการบริหารแบบการกระจายอ�านาจในการ

บรหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานเอกชน ทัง้หมดด�าเนินการ 

อยู่ในระดับมาก ซึ่งสามารถจัดอันดับของค่าเฉล่ียจาก

มากไปหาน้อย ใน 3 อันดับแรก คือ ด้านการใช้ภาวะ

ผูน้�าเชงิกลยทุธ์ เป็นอันดับ 1 ด้านการประเมินผลกลยทุธ์ 

เป็นอันดับ 2 และด้านการก�าหนดกลยุทธ์ เป็นอันดับ 3 

ตามล�าดับ โดยผลการวิจัยเป็นที่น่าแปลกใจว่า เหตุใด 

การบรหิารภายใต้กรอบของการกระจายอ�านาจทางการ

ศึกษา ด้านนโยบาย จงึไม่ตดิอนัดบัหนึง่ในสาม แสดงว่า 

ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชน ส่วนใหญ่อาจใช้

ความชนิในการรบันโยบายมาปฏบิตัภิายใต้การใช้ภาวะ

ผูน้�าเชงิกลยทุธ์ การใช้กลยทุธ์ และการใช้การประเมนิผล 

กลยุทธ์เป็นเคร่ืองมือในการด�าเนนิการจดัการศึกษาเพือ่

ประสทิธผิลในการบรหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานเอกชน 

ซึ่งผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมอยู ่ในระดับมาก  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีประสิทธิผลในการ

บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเอกชนทั้งหมดอยู ่ใน

ระดับมาก ซึ่งสามารถจัดอันดับของค่าเฉลี่ยจากมาก 

ไปหาน้อย คือ ด้านงานงบประมาณ เป็นอันดับ 1 ด้าน

งานวิชาการ เป็นอันดับ 2 ด้านงานบุคคล เป็นอันดับ 3  

และด้านงานทั่วไป เป็นอันดับ 4 ส่งผลให้นโยบาย 

บางประการที่กระทรวงศึกษาธิการต้องการให้สถาน

ศึกษาเอกชนแต่ละแห่งเป็นผู ้ก�าหนดเพื่อให้เข้ากับ

สภาพจริง หรือบริบททางการศึกษาของสถานศึกษา

ข้ันพื้นฐานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร แต่ละแห่ง 

ไม่สามารถด�าเนินการได้ ส่งผลให้มาตรฐานในการ

จัดการศึกษาแต่ละแห่งไม่เท่ากัน ท้ังๆ ท่ีรับนโยบายมา 

เหมือนๆ กัน และยังก่อให้เกิดประสิทธิผลทางการ

จัดการศึกษาที่ไม่สู้จะดีนัก เช่น จากผลการวิจัยของ 

กานดา ตัณฑพันธ์ (2545, หน้า 146) ที่แสดงให้เห็นถึง 

โครงสร้างและอ�านาจหน้าที่เพื่อการกระจายอ�านาจ 

การบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยพยาบาล สังกัด

กระทรวงสาธารณสุข ผลการศึกษา พบว่า งานด้าน

การเรียนการสอน มีปัญหาการขาดการมีส่วนร่วมจาก

ชมุชนในการจดัการเรยีนการสอน และควรมุง่เน้นการใช้ 

ชุมชนเป็นฐานจะท�าให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัด 

การศกึษา และตรงกบัความต้องการของชมุชน และมกีาร

ใช้ทรัพยากรและบุคลากรในการจัดการเรียนการสอน  

งานบริการทางวิชาการ มีปัญหาการขาดการตรวจสอบ 

ด้านคุณภาพของการให้บริการทางวิชาการควรก�าหนด

ให้เป็นอ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารงาน

วิชาการ ท�าหน้าท่ีตรวจสอบคุณภาพมีการประเมิน

ความพึงพอใจของผู้รับบริการและระบบการรายงานผล  

งานควบคุมคุณภาพ มีปัญหาระบบการประเมินที่ไม่

ยุติธรรมและการไม่เห็นความส�าคัญในการควบคุม 

คุณภาพการศึกษาอย่างแท้จริง ควรมีการตรวจสอบ

คณุภาพการศกึษาจากบคุคลภายนอกและผูม้ส่ีวนได้เสยี 

เกี่ยวกับการจัดการศึกษา จะท�าให้มีการจัดการศึกษา 

มคีณุภาพ ควรปรบัปรงุแก้ไขกฎหมาย ระเบยีบ ข้อบงัคบั

ที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายอ�านาจการบริหารงาน

วิชาการ ควรพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทุกระดับใน 

องค์การให้พร้อมต่อการรองรบัการกระจายอ�านาจ และ

ส่วนกลางควรท�าหน้าทีด้่านนโยบาย ควบคมุ ตรวจสอบ  

ให้ค�าแนะน�าในการจัดการศึกษาและกระจายอ�านาจ

ในการบริหารจัดการอย่างอิสระในด้านงานบุคคล  

งบประมาณให้วทิยาลยั หรอื สถานศกึษา ซึง่ผลการวจิยั

ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา

ประเภทวิทยาลัยพยาบาล ก็ยังประสบปัญหาเร่ือง 

การกระจายอ�านาจเช่นกัน
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ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในกำรน�ำผลกำรวิจัยไปใช้

1. ผู้บริหารควรให้ความส�าคัญกับประเด็นของ

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Environment Scanning) 

เป็นหลกัในการน�าผลการพฒันารปูแบบการบรหิารแบบ

การกระจายอ�านาจที่มีประสิทธิผลในการบริหารสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชน ในครั้งนี้ไปใช้ เพื่อสร้างให้เกิด 

ประสทิธภิาพในการด�าเนนิการตามสภาพจรงิของสถาน

ศึกษานั้นๆ

2. ผู้บริหารสถานศึกษาสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

เอกชน ควรใช้แนวทางการกระจายอ�านาจทางการศกึษา 

ทีไ่ด้จากการวจัิยนี ้ไปปรบัปรงุส่งเสรมิมาตรฐานคณุภาพ 

การศึกษาของโรงเรียนเอกชน เพื่อให้ผู้บริหารพัฒนา

ตนเองอย่างต่อเนื่อง อันจะท�าให้เกิดการพัฒนาตนเอง

ไปสู่ผู้บริหารมืออาชีพสามารถบริหารคน บริหารงาน

ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดเพื่อประโยชน์โดยรวมต่อการ

พัฒนาการศึกษาชาติต่อไป

3. สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชน ในจังหวัด

อืน่ๆ ควรมกีารศกึษาสภาพจรงิของการบรหิารแบบการ 

กระจายอ�านาจของตนเอง และปัจจัยที่ส่งผลต่อการ

บรหิารแบบการกระจายอ�านาจในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

เอกชน ก่อนน�ารูปแบบการบริหารแบบการกระจาย 

อ�านาจที่มีประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาขั้น 

พืน้ฐานเอกชน ในครัง้นีไ้ปใช้ เพือ่สร้างให้เกดิประสทิธิผล

ในการบริหารจัดการศึกษาได้ต่อไป

ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรมีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ

ของปัจจยัทีส่่งผลต่อการกระจายอ�านาจทีม่ปีระสทิธผิล

ในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชน

2. ควรมกีารศกึษาต่อยอดเพือ่สร้างการยอมรบั

ในวงกว้างว่ารปูแบบการบรหิารแบบการกระจายอ�านาจ 

ท่ีมีประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เอกชน ในครั้งนี้ สามารถสร้างให้เกิดประสิทธิผลในการ 

บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชน

3. ควรเชื่อมโยงเรื่องของประสิทธิผลในการ

บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเอกชนให้เข้ากับการ

ประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาในรอบที่ 3  

เพื่อสร้างกรอบในการจัดการศึกษาให้สถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐานเอกชน สามารถผ่านการประเมินภายนอก

ได้ทุกโรงเรียน
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บทคัดย่อ

การวิจยัเชงิผสมผสาน มีวตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาสภาพการบรหิารงานของสถานศกึษาเอกชน และเพือ่พฒันา

รูปแบบการบริหารงานของสถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัยที่มีประสิทธิผล มีขั้นตอนการด�าเนินการ 4 ขั้นตอน  

ประกอบด้วย (1) การศึกษาข้อมูลการบริหารงาน (2) การยกร่างรูปแบบการบริหารงาน (3) การตรวจสอบรูปแบบ

การบริหารงาน และ (4) การประเมินรูปแบบการบริหารงาน กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร 

และผู้ปกครองนักเรียน จ�านวน 3 แห่ง ที่เลือกมาแบบเจาะจงรวม 3 แห่ง ส่วนกลุ่มตัวอย่างท่ีตรวจสอบร่างรูปแบบ 

การบริหารของสถานศึกษาเอกชน โดยการสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 10 คน เป็นผู้บริหารและครูจาก

สถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัย ในจังหวัดนนทบุรี จ�านวน 3 แห่ง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย  

แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม แบบตรวจสอบร่าง และแบบประเมินรูปแบบการบริหารงาน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัย

น�าเข้าของรูปแบบ คือ สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา การตอบสนองความต้องการของชุมชนและแหล่งเรียนรู้

ในชุมชน นโยบายของรัฐบาล นโยบายของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้เรียน ผู้บริหารและครู และงบประมาณ 

กระบวนการแปลงสภาพมีองค์ประกอบคือ การบริหารจัดการหลักสูตร กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและ

ประเมินผลการเรียน ผลผลิตมีองค์ประกอบย่อยต่อรูปแบบคือ ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนและความพึงพอใจของ 

ผู้ปกครองนักเรียน ซึ่งการประเมินรูปแบบพบว่า รูปแบบนี้มีประโยชน์ มีความสอดคล้องและความเป็นไปได้

เหมาะสม 

ค�ำส�ำคัญ: รูปแบบการบริหารงาน, สถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัย

1นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม
*เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปีการศึกษา 2555
 อาจารย์ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ ดร. รุจิร์ ภู่สาระ

เรขา ศรีวิชัย1

รูปแบบการบริหารงานสถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัย
ที่มีประสิทธิผล ในจังหวัดนนทบุรี*

An Effectice Administration Model 
for the Private Early Childhood Schools in Nonthaburi Province
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ควำมน�ำ

ในวถิชีวีติดัง้เดมิของคนไทย เดก็ปฐมวยัส่วนใหญ่ 

จะได้รับการดูแลจากพ่อแม่ และเครือญาติที่รวมอยู่ใน

ครอบครัวใหญ่ เด็กจึงได้รับการดูแลทั้งทางร่างกายและ

จิตใจ มาตั้งแต่ยังเล็กจนกระทั่งเจริญวัยให้มีพัฒนาการ

ท่ีดแีละมวิีถปีฏบัิตทิีท่�าให้เดก็ได้ซมึซบัมาเป็นวถิขีองตน 

โดยธรรมชาติซึ่งวิถีแห่งการเกื้อกูล หนุนเอ้ือ ถ้อยที

ถ้อยอาศัย และความมีน�้าใจไมตรี ผ่านกระบวนการใช้

ชีวิตในแต่ละวัน รวมถึงวิธีการอบรมบ่มสอนที่ให้รู้ถึง 

ทักษะการด�ารงชีวิตอยู่ในสังคมที่งอกงาม อันถือเป็น

วัฒนธรรมด�ารงชีวิตของคนไทยในวิถีแห่งคุณธรรม 

จริยธรรมโดยแท้จริง ปัจจุบันครอบครัวไทยทั้งในเมือง 

และชนบทเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตไปจากเดิมส่งผลให้

บทบาทของสถาบันครอบครัวด้านการดูแลเด็ก ลด

ความส�าคัญลง ผู้ปกครองต้องไปท�างานนอกบ้านจึงมี 

ความจ�าเป็นในการส่งบตุรธิดาทีย่งัเป็นเด็กเลก็ไปฝากไว้ 

ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสถานศึกษาเอกชนระดับ

ปฐมวัย ดงันัน้สถานศึกษาดังกล่าวจงึมีบทบาทส�าคญัยิง่ 

ต่อการด�ารงสถานภาพการ “บ่มเพาะ” ดูแลเด็กปฐมวัย

ในทุกด้านแทนครอบครัว 

Abstract

The objectives of this research were to study and develop an effective administrative model for 

early childhood private schools in Nonthaburi Province. A mixed method research was used consisted 

of interviewing, questionnaire, focus group and connoisseurship. Informaul for interview administrators. 

Questionnaire were used to collect data from staff and parents in 3 schools in Nonthaburi Province, Focus  

group and connoisseurship were administrators, teachers and school boarders. The result of the study 

were as follows: (1) The effective administrative model comprised Assurance three main components input 

process and output. The input elements consisted of school environment, the response of community  

needs and learning sources, government policy, school board policy, students, administrators / teachers, 

and budgeting. The process elements consist of curriculum, management, learning, teaching, measurement 

and evaluation. The output elements consisted of students achievement, and parents satisfaction.  

(2) When evaluated the model was found to be useful, and feasible.

Key words: administrative model, early childhood private schools.

ดังนั้นการศึกษาปฐมวัย จึงเป็นการปูพื้นฐาน 

การศึกษาและส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ 

จติใจ สังคม และสตปัิญญาแก่เดก็เล็ก (อมรชยั ตนัตเิมธ,  

2547, หน้า 25) นักจิตวิทยาและนักการศึกษาทั่วโลก 

ต่างให้ความส�าคัญ และให้ความสนใจด้านการพัฒนา

เดก็ปฐมวยั (แรกเกดิ-6 ปี) ด้วยความเชือ่ว่ากระบวนการ

เรยีนรูใ้นช่วงปฐมวยัมผีลกระทบในระยะยาวต่อคณุภาพ

ชีวิตของคน เพราะเป็นช่วงที่ระบบประสาทและสมอง

ก�าลงัสร้างโครงสร้างทีม่กีารเจรญิเตบิโตในอตัราสงูสดุถงึ  

ร้อยละ 80 ของวัยผู้ใหญ่ ดังนั้น ส่ิงแวดล้อมรอบตัวเด็ก  

การดูแลอบรมเพ่ือปลูกฝังสร้างเสริมพัฒนาการจึงเป็น

สิ่งส�าคัญยิ่ง เพราะเป็นพื้นฐานที่ส�าคัญต่อการบ่มเพาะ

บคุลกิภาพ อปุนสิยั และ การเจรญิเตบิโตของสมองทีจ่ะ 

ส่งผลสติปัญญาและความสามารถของเด็กอย่างถาวร 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2547, หน้า 1) พระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  

พ.ศ. 2545 มาตรา 17 ได้ก�าหนดให้มกีารศกึษาภาคบงัคบั 

จ�านวน 9 ปี โดยให้เดก็ซึง่มอีายยุ่างเข้าปีที ่7 ได้เข้าเรยีน 

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจนอายุย่างเข้าปีที่ 16 หรือ 

เข้าเรียนชั้น ป. 1 ถึง ม. 3 และมาตรา 18 ได้ก�าหนดให้ม ี

การจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ในสถานศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานใน 

สถานศึกษาแยกได้ดังนี้ (1) สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  

ได้แก่ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็ก

ก่อนเกณฑ์ของสถาบันศาสนา ศูนย์บริการช่วยเหลือ

ระยะแรกเริ่มของเด็กพิการและเด็กซึ่งมีความต้องการ

พิเศษหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เรียกช่ืออย่างอื่น 

(2) โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนของรัฐ โรงเรียนเอกชนและ 

โรงเรยีนทีส่งักดัสถาบนัพทุธศาสนาหรอืศาสนาอืน่ และ 

(3) ศูนย์การเรียน ได้แก่สถานที่เรียนที่เป็นหน่วยงาน 

การจัดการศึกษานอกโรงเรียน บุคคล ครอบครัว ชุมชน

องค์กร ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กร

เอกชน องค์กรวชิาชพี สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ  

โรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย์ สถานสงเคราะห์

และสถาบัน สงัคมอ่ืนเป็นผูจ้ดั (ส�านกังานคณะกรรมการ

การศึกษาแห่งชาติ ม.ป.ป., หน้า 11-12)

สถานศึกษาเอกชนจงึเป็นสถานศึกษาท่ีสามารถ

จัดการศึกษาในระบบปฐมวัยได้และสถานศึกษาเอกชน 

มฐีานะเป็นนติบิคุคล มคีณะกรรมการบรหิารประกอบด้วย  

ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้รับใบอนุญาต ผู้แทนผู้ปกครอง 

ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนครู ผู้แทนศิษย์เก่า และผู้ทรง

คุณวุฒิ ตามมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา 

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และมาตรา 45 ได้ก�าหนดให้สถาน

ศึกษาเอกชนจัดการศึกษาได้ทุกระดับและทุกประเภท

การศึกษาตามที่กฎหมายก�าหนด โดยรัฐต้องก�าหนด 

นโยบายและมาตรการที่ชัดเจนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม

ของเอกชนในด้านการศึกษาการก�าหนดนโยบายและ 

แผนการจัดการศึกษา ของรัฐของเขตพื้นที่หรือของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับฟังความคิดเห็นของ

เอกชนและประชาชนประกอบการพัฒนาด้วย มาตรา 

46 ก�าหนดให้รัฐต้องให้การสนับสนุนด้านเงินอุดหนุน 

การลดหย่อนหรือการยกเว้นภาษีและสิทธิประโยชน ์

อย่างอืน่ทีเ่ป็นประโยชน์ ในทางการศึกษาแก่สถานศกึษา 

เอกชนตามความเหมาะสม รวมทัง้ส่งเสรมิและสนบัสนนุ

ด้านวิชาการให้สถานศึกษาเอกชนมีมาตรฐานและ

สามารถพึง่ตนเองได้ (ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษา 

แห่งชาติ .ม.ป.ป., หน้า 26-28) 

นอกจากนี้นโยบายของรัฐบาล (นายอภิสิทธิ์ 

เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี) ได้ก�าหนดนโยบายเรียนฟรี  

15 ปี โดยมกีารสนบัสนนุค่าใช้จ่ายให้แก่สถานศกึษาและ 

นักเรียนทุกคน ได้รับเงินช่วยเหลือรายปีเป็นค่าอุปกรณ์

การเรียน ค่าหนังสือเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียนและ 

ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงมัธยม 

ศึกษาตอนปลาย (ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขัน้พืน้ฐาน, 2552, หน้า 1) จากนโยบายของรฐับาลจงึท�าให้

หน่วยงานองค์กรต่างๆ จัดการศึกษาในระดับปฐมวัย

มากขึ้น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับโอน 

การศกึษาปฐมวยัมาจาก กรมการพฒันาชมุชน 7,521 แห่ง  

กรมการศาสนา 4,159 แห่ง สปช. 2,651 แห่ง เทศบาลและ

องค์การบริหารส่วนต�าบล (อบต.) จัดตั้งเอง 1,631 แห่ง  

(ข้อมูล ณ มกราคม 2549 กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น) (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2550, 

หน้า 2-3) 

การขยายโรงเรียนของรัฐและองค์การบริหาร

ส่วนต�าบล (อบต.) ส่งผลให้มีการขาดครูจ�านวน 66,094  

อัตรา โดยแบ่งออกเป็นครูปฐมวัย จ�านวน 3,588 อัตรา 

และนอกนั้นเป็นครูในสาขาอื่นๆ (เดลินิวส์ออนไลน์, 

2554) และการที่รัฐออกค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้เรียนระดับ

ปฐมวัยท�าให้ผู ้ เรียนระดับปฐมวัยของสถานศึกษา

เอกชนลดลง และจากการประเมินคุณภาพภายนอก

รอบสองของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัย สังกัด 

ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 

พบว่า ได้รบัการรบัรองมาตรฐานคณุภาพจากส�านักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  

จ�านวน 2,240 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 88.05 และไม่ได้รับ 

การรับรองจ�านวน 304 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 11.95  

จากจ�านวนท้ังหมด 2,544 แห่ง (ส�านักรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาคการศึกษา (องค์การมหาชน), 

2553, หน้า 13)

จากปัญหาดังกล่าว ท�าให้สถานศึกษาเอกชน

ระดบัปฐมวยัต้องพจิารณาหาแนวทางท�าให้สถานศกึษา 

มีประสิทธิผลมากขึ้น เพื่อให้สามารถแข่งขันกับสถาน

ศึกษาหรือสถานศึกษาประเภทอื่นได้ วิธีการหนึ่งที่จะ

ท�าให้สถานศึกษามีประสิทธิผลได้คือ ควรมีการศึกษา

รูปแบบการบริหารสถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัยท่ีม ี

ประสิทธิผลโดยใช้ทฤษฎีระบบ (system theory) มาเป็น 

กรอบแนวคิดในการพัฒนาการบริหารงานสถานศึกษา 
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เอกชนระดบัปฐมวยั ซึง่น่าจะเป็นแนวทางในการพฒันา

สถานศึกษาที่มีประสิทธิผลได้ ทฤษฎีระบบตามแนวคิด 

ของฮอยและมสิเกล (Hoy & Miskel, 2008, p. 24) กล่าวว่า  

สถานศกึษาเป็นระบบสงัคมทีเ่ป็นองค์การในระบบท่ีเป็น 

ทางการ (formal organization) อันประกอบด้วย ปัจจัย

น�าเข้า (inputs) ได้แก่ ทรพัยากรการบรหิาร คอื นโยบาย

สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา (นโยบายการศึกษา 

ของรฐั พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิแผนการศกึษา 

แห่งชาติ ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น) บุคลากร 

ทุน เทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆ รวมถึง พันธกิจของ

สถานศึกษา กระบวนการแปลงสภาพ (transformation  

process) ได้แก่ กระบวนการจดัการเรยีนการสอนกจิกรรม 

ส่งเสริมงานการเรียนการสอน กระบวนการวัดและ

ประเมินผล ผลผลิต (outputs) ได้แก่ ความส�าเร็จของ 

ผู ้เรียนในระดับต่างๆ ตามเกณฑ์หรือมาตรฐานที่ 

ก�าหนดไว้ ความพึงพอใจในทางปฏิบัติของครูและ

บุคลากร และคุณภาพโดยรวมของสถานศึกษา และ 

สิง่แวดล้อม (environment) ได้แก่ ทกุสิง่ทกุอย่างภายนอก 

สถานศึกษา ที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติภารกิจของ 

สถานศกึษา รวมถงึข้อมูลป้อนกลบั (feedback) ทีช้ี่ให้เห็น 

ถึงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของการ 

ด�าเนินงานของสถานศึกษาว่าบรรลุเป้าหมายมากน้อย

เพียงใด มีอุปสรรคข้อบกพร่องอะไรบ้าง

แม้ว่าสถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวยัหลายแห่ง 

ได้รับรางวัลจากกระทรวงศึกษาธิการ และสถานศึกษา

อีกหลายแห่ง ได้รับการประเมินดีเยี่ยมทุกมาตรฐาน

จากส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

ภายนอกระดบัการศึกษา (องค์การมหาชน) ผูว้จิยัเหน็ว่า 

ไม่มีหลักฐานหรือข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าสถานศึกษา 

ดังกล่าว ประสบความส�าเร็จได้โดยใช้ทฤษฎีทางการ

บริหารใด ผู้วิจัยมีความเห็นว่าทฤษฎีระบบ (system 

theory) น่าจะเป็นทฤษฎีทางการบริหารหนึ่งที่ท�าให้

สถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัย มีประสิทธิภาพและ

เกิดประสิทธิผลจึงสนใจท่ีจะใช้ทฤษฎีระบบ มาศึกษา 

กับรูปแบบการบริหารสถานงานศึกษาเอกชนระดับ

ปฐมวัยที่มีประสิทธิผลหากผลการวิจัยยืนยันว่าทฤษฎี

ระบบสามารถท�าให้สถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัย 

มีคุณภาพและเกิดประสิทธิผลก็จะน�ารูปแบบทฤษฎี

ระบบมาเป็นแนวทางในการเสนอแนะให้สถานศึกษา

เอกชนระดับปฐมวัยใช้บริหารงานต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานของสถาน

ศึกษาเอกชนระดับปฐมวัยที่มีประสิทธิผลในจังหวัด

นนทบุรี

2. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารงานของ 

สถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัยท่ีมีประสิทธิผล 

ในจังหวัดนนทบุรี

ขอบเขตของกำรวิจัย

1. ด้านเนื้อหา ผู้วิจัย น�าแนวคิดของทฤษฎี

ระบบของ Hoy & Miskel (2008, pp. 292) มาปรับปรุง

เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย 

กรอบแนวควำมคิดกำรวิจัย

การศึกษาวิจัย เรื่องรูปแบบการบริหารงาน

สถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัยใช้แนวคิดเกี่ยวกับ 

ระบบเปิด (open system) มาเป็นกรอบแนวคดิในการวจิยั  

ซึ่งได้แก่ปัจจัยน�าเข้าสู่กระบวนการแปลงสภาพเพ่ือให้

ได้รับผลผลิตตามที่ต้องการ ตามแนวคิดของฮอยและ 

มิสเกล (Hoy & Miskel, 2008, p. 292) ก�าหนดให้มี

องค์ประกอบทีส่�าคญัของระบบ คอื ปัจจยัป้อน (Inputs) 

กระบวนการแปลงสภาพ (transformation process) 

และผลผลิต (outputs) ดังแสดงในภาพ 1 
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1. สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา
2. การตอบสนองความต้องการของชุมชน

และแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
3. นโยบายของรัฐบาล
4. นโยบายคณะกรรมการสถานศึกษา
5. ผู้เรียน
6. ผู้บริหารและครู
7. จรรยาบรรณวิชาชีพของครู
8. จรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหาร
9. งบประมาณ

ปัจจัยน�ำเข้ำ

1. การบรหิารจดัการหลกัสตูร
2. กจิกรรมการเรยีนการสอน
3. การวัดและประเมินผล

การเรียนการสอน

กระบวนกำรแปลงสภำพ

ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback)
สภำพสิ่งแวดล้อม (Environment)

1. ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
2. ความพึงพอใจของ

ผู้ปกครองนักเรียน

ผลผลิต

ภำพ 1 รูปแบบการบริหารงานสถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัยที่มีประสิทธิผลในจังหวัดนนทบุรี

แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในกำรวิจัย

ผู ้วิจัยได ้ศึกษาหลักการแนวคิดทฤษฎีและ 

งบวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อน�าไปสู่การก�าหนดกรอบ

แนวคิด ดังนี้

การศกึษาเกีย่วกบัรปูแบบ ในแง่ของความหมาย 

องค์ประกอบของรูปแบบ การสร้างรูปแบบ การพัฒนา 

รูปแบบ คุณลักษณะที่ดีของรูปแบบตลอดจนการ 

ตรวจสอบรูปแบบ จากแนวคิดหลักการเกี่ยวกับรูปแบบ 

จากนักวิชาการทั้งในประเทศ และต่างประเทศ จากนั้น 

ได้ศึกษาทฤษฎีระบบ ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดของงานวิจัย

เรื่องนี้ ที่โดดเด่น คือ แนวคิดและทฤษฎีระบบโรงเรียน 

ในฐานระบบสงัคมของ Hoy และ Miskel (2008, p. 292)  

และแนวคิดทฤษฎีการบริหารโรงเรียนเชิงระบบของ 

Lunenberg และ Ornstein (2004, p. 38) แล้วเชื่อมโยง

สูแ่นวคดิของการบรหิารสถานศึกษาเอกชนระดบัปฐมวยั 

รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ ซึ่ง 

ผูว้จิยัเชือ่มัน่ว่ากรอบแนวคิดจากการทบทวนวรรณกรรม

แนวคิดทฤษฎีดังกล่าว จะน�าไปสู่การศึกษาวิจัยรูปแบบ

การบริหารงานสถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัยที่มี 

ประสิทธิผลในจังหวัด นนทบุรี 

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การวจิยัเรือ่งรปูแบบการบรหิารงานสถานศกึษา

เอกชนระดบัปฐมวยัทีม่ปีระสทิธผิล ในจงัหวดันนทบุร ีนี้  

มีลักษณะเป็นการวิจัยแบบผสมระหว่างแนวทางเชิง

ปริมาณ (quantitative research) และแนวทางเชิง

คุณภาพ (quantitative research)

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา เป็นโรงเรียนที่

ประสบความส�าเรจ็ในการบรหิารงาน โดยผูว้จิยัใช้เกณฑ์

การประเมนิของส�านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิ 

คุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในระดับดีมากทุกมาตรฐาน

และเป็นสถานศึกษายอดนิยมท่ีผู้ปกครองน�านักเรียน

มาสมัครเรียน ในจังหวัดนนทบุรีในปีการศึกษา 2554

กลุ่มตัวอย่ำง

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา โดยการสัมภาษณ์

และการตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา

และครูและผู้ปกครองนักเรียนในสถานศึกษา เอกชน

ระดับปฐมวัยในจังหวัดนนทบุรี ที่ผ่านการประเมิน 
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คุณภาพภายนอกจากส�านักงานรับรองมาตรฐานและ 

ประเมนิคณุภาพภายนอกจากส�านกังานรบัรองมาตรฐาน 

และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบ 2 ในระดับ 

ดีมากและเป็นสถานศึกษายอดนิยมที่ผู ้ปกครองน�า

นักเรียนมาสมัครเรียน ปีการศึกษา 2554 ซึ่งได้มา

แบบเจาะจง 

กลุ่มตัวอย่างที่ให้ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม 

(focus groups) เพือ่ตรวจสอบร่างรูปแบบ การบรหิารงาน 

สถานศกึษาเอกชนระดบัปฐมวยัทีม่ปีระสทิธิผล จ�านวน 

10 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง

กลุ ่มตัวอย ่างที่ ให ้ข ้อมูลจากการสัมมนา 

ผู้เชี่ยวชาญ (connoisseurship) เพื่อประเมินรูปแบบ

การบริหารงานสถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัยที่มี 

ประสิทธิผลในจังหวัดนนทบุรี จ�านวน 19 คนซึ่งได้มา

โดยการเลือกแบบเจาะจง 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

1. แบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในการสัมภาษณ์ผู้บริหาร

สถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัยที่มีประสิทธิผลใน

จังหวัดนนทบุรี ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 3 คน โดยม ี

ข้อค�าถามจ�านวน 89 ข้อ 

2. แบบสอบถามที่ใช ้ในการสอบถาม ครู 

บุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนที่เป็น 

กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 944 คน จ�านวน 140 ข้อ 

3. แบบบันทึกการสนทนากลุ่มและแบบบันทึก

การสัมมนาอ้างอิงผู ้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความ

เหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ

4. แบบประเมินร่างรูปแบบ และแบบประเมิน

รูปแบบ 

กำรสร้ำงและกำรหำคุณภำพเครื่องมือ 

กำรวิจัย

1. แบบสัมภาษณ์

แบบสัมภาษณ ์ เป ็นแบบสัมภาษณ ์แบบ

มีโครงสร้างจ�านวน 1 ฉบับ โดยใช้กรอบแนวคิด 

เชิงระบบประกอบด้วยปัจจัยน�าเข้ากระบวนการและ

ผลผลติ ผลลพัธ์ องค์ประกอบของรปูแบบการบรหิารงาน 

สถานศกึษาระดบัปฐมวยั เงือ่นไขทีท่�าให้การบรหิารงาน 

สถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัยประสบความส�าเร็จ  

ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นอ่ืนๆ มกีารตรวจสอบคุณภาพ 

ของแบบสัมภาษณ์ โดยน�าเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 

5 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนยอดนิยมและ

มีการประเมินคุณภาพภายนอกจากส�านักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  

รอบท่ี 2 ในระดบั ดมีาก จ�านวน 1 คน นกัวชิาการทางด้าน 

การบรหิารการศึกษา จ�านวน 1 คน นกัวชิาการทางด้าน 

สถิติวิจัยและการวัดและประเมินผล จ�านวน 3 คน 

เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของข้อค�าถามตรงตาม

เนื้อหา องค์ประกอบ โครงสร้าง และวัตถุประสงค์  

(Item-Objective Congruence Index: IOC) รวมทัง้การใช้ 

ภาษาของแบบสมัภาษณ์แต่ละข้อ ในการวจิยัครัง้นีไ้ด้ค่า 

ความสอดคล้องของข้อค�าถามอยู่ระหว่าง 0.60-1.00

2. แบบสอบถาม

แบบสอบถามเพื่อสอบถามความเห็นของครู

บุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองนักเรียน จัดท�า

เป็น 3 ตอน คือ

ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงาน

ภายในสถานศกึษา ดงันี ้(1) ด้านปัจจยัน�าเข้า ประกอบด้วย  

สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา การตอบสนองความ

ต้องการของชุมชน และเรียนรู้ในชุมชน นโยบายรัฐบาล 

นโยบายของคณะกรรมการสถานศกึษา ผูเ้รยีน ผูบ้รหิาร 

ครู และงบประมาณ (2) ด้านกระบวนการ ประกอบด้วย  

การบริหารการจัดการ หลักสูตรการเรียนการสอน  

การวัดและประเมินผลการเรียน การสอน ด้านผลผลิต 

ประกอบด้วย ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน จรรณยาบรรณ

วชิาชพีคร ูจรรณยาบรรณวชิาชพีผูบ้รหิาร ความพงึพอใจ 

ของผู้ปกครองนักเรียน 

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ตรวจสอบคณุภาพของ

แบบสอบถาม โดยน�าเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 5 คน  

ประกอบด้วย ผู ้บริหารสถานศึกษายอดนิยม และ 

มีการประเมินคุณภาพภายนอกจากส�านักงานรับรอง

มาตรฐาน และประเมนิคณุภาพการศกึษา (สมศ.) รอบ 2  
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ในระดับ ดีมากจ�านวน 1 คน นักวิชาการทางด้าน 

การบรหิารการศึกษา จ�านวน 1 คน นกัวชิาการทางด้าน 

สถิติวิจัยและการวัด และประเมินผลจ�านวน 3 คน  

ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.60-1.00 และ

หาค่าความเที่ยง (reliability) ด้วยค่าสัมประสิทธิแอลฟ่า

ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) โดยในการวจัิยครัง้นี ้

ค่าสัมประสิทธิแอลฟ่าเท่ากับ 0.95

3. แบบบันทึกการสนทนากลุ่มและแบบบันทึก

การสัมมนาอ้างอิงผู้เชี่ยวชาญ

แบบบันทึกการสนทนากลุ ่มและแบบบันทึก 

การสัมมนาอ้างอิงผู้เชี่ยวชาญเป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการ 

เก็บข้อมูล ประเด็นการสนทนา ที่ผู ้วิจัยก�าหนดขึ้น 

เกีย่วกบัความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรปูแบบ 

มี 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 แบบตรวจสอบร่างรูปแบบและ

แบบประเมินรูปแบบ ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน 

ประมาณค่า (rating scale) โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณา

ตรวจสอบร่างรูปแบบประกอบด้วยเกณฑ์ 4 ประการ  

คอื (1) ด้านความเหมาะสม (propriety) โดยการพจิารณา

จากความครอบคลมุองค์ประกอบการใช้ถ้อยค�าส�านวน 

การจัดกลุ ่มหรือล�าดับของเนื้อหา ตลอดจนความ 

เหมาะสมกับสถานการณ์ (2) ด้านความเป็นไปได้ 

(feasibility) พิจารณาถึงความสามารถในการน�าไปสู ่

การปฏิบัติ การมีทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติให้ 

ส�าเรจ็ได้ ภาวะความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้ และการมรีะเบยีบ

กฎหมายทีเ่อือ้ให้สามารถปฏิบติัตามข้อเสนอดงักล่าวได้  

(3) ด้านความสอดคล้อง (congruity) พิจารณาจากความ

สอดคล้องกบันโยบายระดบัชาต ิบรบิทของสถานศกึษา 

และความสอดคล้องภายในขององค์ประกอบแต่ละด้าน 

(4) ด้านความเป็นประโยชน์ (utility) พิจารณาจากผลด ี

ทีจ่ะเกดิขึน้ต่อสถานศกึษา คร ูและบคุลากรทางการศกึษา  

นักเรียน ผู้รับบริการและผู ้มีส่วนได้เสียในเขตพ้ืนท่ี  

ตอนที ่2 ความเหน็และข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ ในการร่าง 

รปูแบบและแบบประเมินรปูแบบการบรหิารสถานศกึษา

ที่มีประสิทธิผล ซึ่งมีลักษณะเป็นค�าถามปลายเปิด

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ข้ันตอนที่ 1 ศึกษารูปแบบการบริหารงาน

สถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัย ในจังหวัดนนทบุรี  

ทีม่ปีระสทิธผิลในปัจจบุนัโดยศกึษาข้อมลูการบรหิารงาน 

สถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัยที่มีประสิทธิผลและ

สัมภาษณ์เชิงลึก โดยศึกษาข้อมูลการบริหารงาน

สถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัยที่มีประสิทธิผลและ

สัมภาษณ์เชิงลึก ( in-depth interview) โดยจัดท�าแบบ

สมัภาษณ์เพือ่สมัภาษณ์ผูบ้รหิาร สถานศกึษาทีเ่ป็นกลุม่ 

ตัวอย่าง การศึกษาเชิงส�ารวจโดยจัดท�าแบบสอบถาม

เพื่อสอบถามครู บุคลากรทางการเมือง และผู้ปกครอง

นกัเรยีน ทีเ่ป็นกลุม่ตวัอย่าง ในประเดน็ความคดิเห็นต่อ

วิธีการหรือแนวทางในการบริหารงานของสถานศึกษา 

เอกชนระดับปฐมวัยที่มีประสิทธิผล ที่ครอบคลุม 3  

องค์ประกอบหลัก และ 14 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 

ด้านปัจจัยน�าเข้า ด้านการะบวนการ ด้านผลผลิต

ขั้นตอนที่ 2 การยกร่างรูปแบบ เป็นการยกร่าง 

รูปแบบการบริหารงานสถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัย 

ท่ีมปีระสิทธผิล ในจังหวดันนทบรุ ีโดยได้ยกร่างออกแบบ

โครงสร้าง และองค์ประกอบของรูปแบบท่ีได้ ดังนี้  

(1) ก�าหนดองค์ประกอบของรูปแบบ โดยน�าผล

การวิเคราะห์ สังเคราะห์ในขั้นตอนที่ 1 มาก�าหนด 

องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารงานสถานศึกษา

เอกชนระดับปฐมวัยท่ีมีประสิทธิผลในจังหวัดนนทบุรี 

(2) ร่างรูปแบบการบริหารงานสถานศึกษาเอกชนระดับ 

ปฐมวัยในจังหวัดนนทบุรี (3) น�าร่างรูปแบบการบริหาร

งานสถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัยท่ีมีประสิทธิผล  

(4) ปรบัปรงุแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ทีป่รกึษา

วิทยานิพนธ์ และปรับเป็นร่างท่ีสมบูรณ์เพื่อน�าไปใช ้

ในขั้นตอนที่ 3 ต่อไป

ขัน้ตอนที ่3 ตรวจสอบรปูแบบ เป็นการประเมนิ

ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างรูปแบบ  

โดยการสนทนากลุ่ม และประเมินร่างรูปแบบ โดย 

ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ

ขั้นตอนที่ 4 ประเมินรูปแบบการบริหารงาน 

สถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัยท่ีมีประสิทธิผล  

การด�าเนินการวิจัยในขั้นตอนนี้ เป็นการประเมินความ 

เหมาะสมและความเป็นไปได้ในการน�าไปใช้จริงของ 

รูปแบบการบริหารงานสถานศึกษาเอกชนระดับ

ปฐมวัยท่ีมีประสิทธิผลโดยการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ  

(connoisseurship) และการประเมินรูปแบบ โดยกลุ่ม 
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ตัวอย่าง ประกอบด้วย ผู้อ�านวยการสถานศึกษาเอกชน

ระดบัปฐมวยั ครแูละประธานคณะกรรมการสถานศกึษา 

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเชื่อถือได้ของ

แบบสอบถาม ใช้ค่า α-Coefficient การวิเคราะห์ค่า 

ความสอดคล้องระหว่างค�าถามกับวัตถุประสงค์ ใช้ค่า 

IOC (Index of Congruence )

ผลกำรวิจัย

รปูแบบการบรหิารงานสถานศึกษาเอกชนระดบั

ปฐมวัยที่มีประสิทธิผล มีลักษณะการบริหารงาน ดังนี้ 

1. ด้านปัจจัยน�าเข้า องค์ประกอบย่อยที่ส�าคัญ

ในการบริหารงานสถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัยท่ีมี

ประสิทธิผล คือ 

1.1 สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา มีที่ตั้ง

เป็นสัดส่วนห่างไกล แหล่งอบายมุข สิ่งรบกวน สภาพ

ภายในมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ

1.2 การสนองตอบความต้องการของชุมชน 

และ แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ให้ท้องถิ่น และ ชุมชนม ี

ส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนรู้

1.3 นโยบายของรัฐบาล สถานศึกษาเอกชน

ระดับปฐมวัยมีพันธกิจ ขอบข่ายภาระงาน สอดคล้อง

กับนโยบายการศึกษาของชาติ

1.4 นโยบายของคณะกรรมการสถานศึกษา

เอกชนระดับปฐมวัย ด�าเนินงานโดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการสถานศึกษา ทั้งด้านการจัดองค์กร  

การบรหิารงาน การบรหิารงบประมาณ รายงานประจ�าปี  

และการประกันคุณภาพสถานศึกษา

1.5 ผู ้เรียนของสถานศึกษาเอกชนระดับ

ปฐมวัย มีพ่อแม่ ผู้ปกครอง เป็นผู้ดูแลสั่งสอน มีที่พัก

อาศัยอยู่ในชุมชน และสังคมที่ดี

1.6 ผูบ้ริหาร และ ครู สถานศึกษาเอกชนระดบั

ปฐมวัย มีผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ ความสามารถ  

ในการบริหาร มีภาวะผู้น�า ศรัทธาในวิชาชีพ ปฏิบัต ิ

หน้าที่ด ้วยความซื่อสัตย์สุจริต ครูมีวุฒิการศึกษา  

ตามเกณฑ์มาตรฐานวชิาชพี มคีวามสามารถในการสอน 

ระดับปฐมวัย มีคุณธรรมจริยธรรม และ มีปริมาณ

เพียงพอ

1.7 งบประมาณ สถานศึกษาเอกชนระดับ

ปฐมวัย มีงบประมาณเพียงพอคุ้มทุน คุ้มค่า และเป็น

ระบบ มีการวางแผนใช้จ่ายงบประมาณอย่างเป็นระบบ 

การก�ากับติดตาม และ รายงานผลการใช้งบประมาณ

ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและตรวจสอบได้อย่างโปร่งใส

2. ด้านกระบวนการแปลงสภาพ องค์ประกอบ

ย่อยที่ส�าคัญของกระบวนการแปลงสภาพ การบริหาร

งานสถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัยท่ีมีประสิทธิผล

ได้แก่

2.1 การบริหารจัดการหลักสูตร สถานศึกษา

เอกชนระดับปฐมวัย ใช้หลักสูตรท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน  

หลักสูตรปฐมวัยสอดคล้องกับชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเนื้อหา 

หลกัสตูร เน้นภาษา คณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี  

การจดักจิกรรมตามหลกัสตูร เน้นการเรยีนรูไ้ด้ปฏบิตัจิรงิ 

โดยผ่านประสบการณ์ของผู้เรียน ใช้เทคโนโลยี และ 

นวัตกรรม การเรียนรู ้ที่หลากหลาย มีการวิเคราะห์

การประเมินผลหลักสูตร และพัฒนาหลักสูตรอย่าง 

ต่อเนื่องทุกปีการศึกษา

2.2 การเรียนการสอน สถานศึกษาเอกชน

ระดับปฐมวัยจัดกระบวนการเรียนรู้ เน้นผู้เรียนเป็น

ส�าคัญ พัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคลเต็มศักยภาพ 

ตามความถนัด และความสนใจแต่ละคน จัดกิจกรรม

ส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ส่งเสริมพัฒนาการ

ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ สติปัญญา  

มีการวัด และ ประเมินผล รายงานผลการเรียนต่อ 

ผู้ปกครองนักเรียนอย่างสม�่าเสมอ มีระบบการประกัน

คุณภาพภายใน และ ภายนอก

2.3 การวดั และ ประเมนิผลการเรยีนการสอน 

สถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัยมีกระบวนการวัด และ 

ประเมนิผลการเรยีนการสอนท่ีหลากหลาย ประเมนิจาก

การปฏบิตัจิรงิ และ ประเมนิพฒันาการทกุด้านของผูเ้รยีน 

ตามมาตรฐานการศกึษาระดบัปฐมวยั รายงานผล การวดั  

และประเมินผลต่อผู ้ปกครองนักเรียนเป็นประจ�าป ี
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การศกึษา และน�าผลการวดั และประเมนิผลมาปรบัปรงุ

อย่างต่อเนื่อง

3. ด้านผลผลิต องค์ประกอบย่อยที่ส�าคัญของ

ผลผลิตที่ได้จากการบริหารงานสถานศึกษาเอชนระดับ

ปฐมวัยที่มีประสิทธิผล

3.1 ผลสมัฤทธิข์องนกัเรยีน สถานศกึษาเอกชน 

ระดับปฐมวัย มีผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนสูงกว่าเกณฑ์ 

มาตรฐานของการศึกษาปฐมวัย มีคุณธรรม จริยธรรม 

และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

3.2 จรรยาบรรณวชิาชพีคร ูสถานศกึษาเอกชน 

ระดับปฐมวัย มีครูที่จบการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ 

มีคุณธรรม จริยธรรม อุทิศตนเพื่อวิชาชีพ มีความรัก

ศรัทธาต่อวิชาชีพ สถานศึกษาและพัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง

3.3 จรรยาบรรณวชิาชพีผูบ้รหิาร สถานศกึษา 

เอกชนระดบัปฐมวยัมีผูบ้รหิารทีม่คีวามรู ้ความสามารถ 

ตามเกณฑ์มาตรฐานวชิาชพี มีภาวะผูน้�า เป็นแบบอย่าง

ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม รักษาชื่อเสียง และปกป้อง

ศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ

3.4 ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน 

สถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัย ได้รับความชื่นชมจาก

ผู้ปกครองนักเรียน เกี่ยวกับคุณภาพของนักเรียนที่จบ

การศึกษา มีความรัก และ ศรัทธาต่อสถานศึกษา และ  

สนับสนุนกิจกรรมการด�าเนินงานของสถานศึกษา

กำรอภิปรำยผล

งานวิจัยเรื่อง การบริหารงานสถานศึกษา

เอกชนระดับปฐมวัยที่มีประสิทธิผลในจังหวัดนนทบุรี 

มีวัตถุประสงค ์ เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงาน 

สถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัยที่มีประสิทธิผล และ 

เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารงานสถานศึกษาเอกชน

ระดับปฐมวัยที่มีประสิทธิผล โดยใช้กรอบแนวคิดของ

ทฤษฏีระบบมาศึกษา และพัฒนาระบบการบริหารงาน 

สถานศกึษา โดยผูว้จิยัมคีวามเชือ่ว่าทฤษฏีระบบจะเป็น 

กรอบแนวคิด และ ส่งผลให้มีการปฏิบัติงานที่ท�าให้

สถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัยมีประสิทธิผลมากขึ้น 

ผู ้วิจัยจึงศึกษาสภาพการบริหารงานของสถานศึกษา 

เอกชนระดับปฐมวัยที่มีประสิทธิผล โดยการวิจัย 

แบบผสม คือ การวิจัยเชิงคุณภาพ และ การวิจัยเชิง

ปริมาณ โดยการศึกษาข้อมูลท่ีส�าคัญจากผู้อ�านวยการ 

สถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัยท่ีมีประสิทธิผลทั้ง  

3 แห่ง โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก จากนั้นก็ศึกษา

ความคิดเห็นของครู และ บุคลากรทางการศึกษา และ  

ผูป้กครองนกัเรยีน จากสถานศกึษาทัง้ 3 แห่ง เช่นเดียวกัน  

โดยใช้แบบสอบถามท่ีใช้ทฤษฎีระบบเป็นกรอบแนวคิด 

เมื่อได้ข้อมูลเชิงคุณภาพ และ ข้อมูลเชิงปริมาณแล้ว  

ผู้วิจัยจึงน�ามาสังเคราะห์รวมเป็นกรอบการด�าเนินงาน

ของสถานศึกษาตามทฤษฏีระบบ อันประกอบด้วย 

ปัจจัยน�าเข้า กระบวนการแปลงสภาพ และ ผลผลิต 

จากนั้นผู้วิจัยจึงน�าผลการสังเคราะห์นั้น มาร่างรูปแบบ 

การบริหารงานสถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัยท่ีมี

ประสิทธิผล ต่อจากนั้น ได้น�าร่างรูปแบบ ไปน�าเสนอ

ให้ผู ้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 8 คน ตรวจสอบรูปแบบ  

ว่ามีความถูกต้อง เหมาะสม หรือ ไม่เพียงใด แล้ว

น�าผลการตรวจสอบรูปแบบ มาปรับปรุงรูปแบบการ 

บริหารงานสถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัยที่มี

ประสิทธิผล ให้ถูกต้องเหมาะสมเป็นรูปแบบที่สมบูรณ์ 

และเป็นรูปแบบที่ยืนยันได้ว่าเกิดจาก กรอบแนวคิด

ของทฤษฏีระบบ ซึ่งผลวิจัยเรื่องนี้จะช่วยยืนยันได้ว่า

ทฤษฏีระบบเป็นทฤษฏีหนึ่งท่ีช่วยให้การบริหารงาน 

สถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัย มีประสิทธิผลซึ่ง 

ในการอภิปรายผลผู้วิจัยขอยกรูปแบบการบริหารงาน 

สถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัยท่ีมีประสิทธิผล  

มาอภิปรายตามกรอบแนวคิดของทฤษฏีระบบ 

รปูแบบการบรหิารงานสถานศกึษาเอกชนระดบั

ปฐมวยัท่ีมปีระสิทธผิลท่ีได้จากงานวจัิยนี ้จะเป็นรปูแบบ

ท่ีด�าเนินงานตามทฤษฏีระบบ ซึ่งเป็นทฤษฏีท่ีมีความ

เหมาะสมทีจ่ะน�ามาเป็นกรอบแนวคดิ หรอื เป็นรปูแบบ  

ส�าหรบัสถานศกึษาในการบรหิารงาน เพราะทฤษฏรีะบบ  

จะมอีงค์ประกอบต่างๆ ซึง่มคีวามสัมพนัธ์กนัอย่างลกึซึง้ 

สามารถน�ามาอธิบายความสัมพันธ์ของระบบสังคม 

ได้อย่างชดัเจนท้ังนีเ้ป็นเพราะว่าในปัจจบุนัองค์กรต่างๆ 

ขยายตัวอย่างรวดเร็ว โครงสร้างมีความสลับซับซ้อน 

มากขึ้น การที่จะศึกษา องค์ประกอบ ในองค์การแบบ

แยกส่วน หรือ ให้ความส�าคัญกับปัจจัยหลัก เพียง 

ปัจจัยเดียว จะท�าให้ไม่สามารถบริหารงานอย่างม ี
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ประสิทธิภาพได้ นักบริหารจัดการองค์การสมัยใหม่ 

จึงสนใจที่จะท�าเอา วิธีการเชิงระบบ มาใช้ในการบริหาร

องค์การโดยมองว่าองค์การเป็นระบบย่อยของสังคม  

ซึ่งเป็นระบบใหญ่ที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กัน ในองค์กร เช่น

ต้องประกอบด้วยระบบต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กัน 

และท�าหน้าที่ร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร  

สถานศกึษากเ็ป็นแบบเดียวกบัองค์การ หลายๆ ประเภท 

คือ จะต้องมีระบบย่อยต่างๆ ที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กัน  

ท�าหน้าทีเ่กีย่วข้องสนบัสนนุซึง่กนั และ กนั เพือ่ให้บรรลุ

เป้าหมายจึงกล่าวได้ว่าทฤษฎีระบบมีความเหมาะสม 

ทีจ่ะน�ามาใช้เป็นตวัน�า หรอื เป็นกรอบในการขบัเคลือ่น 

สถานศึกษาให้ประสบความส�าเร็จตามเป้าหมาย 

ซึ่งรูปแบบการบริหารงานสถานศึกษาเอกชนระดับ

ปฐมวัยที่มีประสิทธิผล ที่เป็นผลมาจากการวิจัย จะมี 

องค์ประกอบหลัก 3 ส่วน และองค์ประกอบย่อย  

ดังภาพ 2

สังคมและสิ่งแวดล้อม

สภาพแวดล้อมสถานศึกษา

นโยบายรัฐบาล

ผู้เรียน

ผู้บริหารและครู

งบประมาณ

จรรยาบรรณวิชาชีพของครู

จรรยาบรรณวิชาชีพของ
ผู้บริหาร

การสนองความต้องการของ
ชุมชนและแหล่งเรียนรู้ชุมชน

นโยบายของคณะกรรมการ
สถานศึกษา

ปัจจัยน�ำเข้ำวตัถปุระสงค์

การบริหาร
จัดการ

หลักสูตร

กิจกรรม
การเรียน
การสอน

ผล
สัมฤทธ์ิ

ของ
นักเรียน

การวัด
และ

ประเมิน
ผล

ความ
พึงพอใจ

ของ
ผูป้กครอง
นักเรียน 
ชุมชน

กระบวนกำรแปลงสภำพ

ประสิทธิภำพ

ข้อมูลย้อนกลับ

ประสิทธิผล

ผลผลิต ผลลัพธ์

กระบวน
การ

ประสิทธิผล

ภำพ 2 รูปแบบการบริหารงานสถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัยที่มีประสิทธิผลในจังหวัดนนทบุรี 
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ข้อเสนอแนะกำรวิจัย

1. สถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัย อาจน�า

รูปแบบการบริหารงานที่ผู ้วิจัยสร้างขึ้นไปประยุกต์ใช้

ในสถานศึกษาในระดับปฐมวัย เพื่อสร้างวามเชื่อมั่น

ให้กับสถานศึกษาเอกชน

2. รูปแบบการบริหารงานสถานศึกษาเอกชน 

ทีม่ปีระสทิธผลในจงัหวดันนทบรุจีะต้องท�าการปรบัปรงุ

ให้สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อม
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาแผนการจัดการความต่อเนื่องของ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส�าหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยวิธีการจัดท�าหลักสูตรฝึกอบรม

และน�าไปทดลองใช้ (2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรดังกล่าว กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรทางการศึกษา 

ในจังหวัดสิงห์บุรี 46 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือหลักสูตรฝึกอบรม จ�านวน 3 หน่วยการเรียนรู้ แบบวัดความรู ้

ความเข้าใจ แบบประเมินความพึงพอใจ การสังเกตพฤติกรรมผู้เข้าอบรม และแบบติดตามผลการน�าไปปฏิบัติ

หลังจากที่ผ่านการอบรมแล้ว ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ (1) ผลการพัฒนาแผนจัดการความต่อเนื่องโดยการจัดท�า

หลักสูตรฝึกอบรมและน�าไปทดลองใช้ ผลปรากฏว่าหลักสูตรฝึกอบรมประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ 3 หน่วย ได้แก่ 

หน่วยที่ 1 แนวคิด ทฤษฎี และหลักการเกี่ยวกับแผนจัดการความต่อเนื่อง หน่วยที่ 2 การจัดท�าแผนรับมือกับ 

เหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดกับสถานศึกษาและแผนจัดการความต่อเนื่อง หน่วยที่ 3 การซักซ้อมแผนจัดการความต่อเน่ือง  

ใช้เวลาการจัดกิจกรรมหน่วยการเรียนรู้ละ 6 ชั่วโมง รวม 18 ชั่วโมง กิจกรรมแต่ละหน่วยประกอบด้วยการบรรยาย

ของวิทยากร การฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ที่ก�าหนด การสังเกต การทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม และมีการ 

ตดิตามผลการน�าไปปฏิบตัจิรงิเมือ่สิน้สดุการอบรมแล้วหนึง่เดอืน (2) ผลการประเมนิประสทิธภิาพหลกัสตูรฝึกอบรม 

พบว่า หลังการฝึกอบรม ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับแผนจัดการความต่อเนื่องสูงขึ้นกว่าก่อนอบรม ผู้เข้าอบรม

มีความพึงพอใจในวิธีการฝึกอบรมค่อนข้างน้อยแต่พอใจในการน�าความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ค่อนข้างมาก 

จากการติดตามผลหลังฝึกอบรมหนึ่งเดือน พบว่าผู้เข้าอบรมน�าผลไปใช้โดยการจัดตั้งคณะท�างานเพื่อจัดท�าแผน

จัดการความต่อเนื่อง

ค�ำส�ำคัญ: แผนจัดการความต่อเนื่อง, ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 

ดวงกมล ทรัพย์พิทยากร1

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
เพื่อจัดท�าแผนจัดการความต่อเนื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารเพื่อการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน*
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ควำมน�ำ

ปัจจุบันพัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารซึ่งเป็นคลื่นลูกที่สามมีความเจริญ 

ก้าวหน้าและการเช่ือมต่อกันทั่วโลกด้วยเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต ส่งผลให้องค์การต่างๆ นิยมใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาช่วยและทดแทน 

การปฏบิติังานด้วยมือมากขึน้ จนกลายเป็นปัจจยัส�าคญั

ในการอ�านวยความสะดวกส�าหรับหน่วยงานทั่วไปซึ่ง 

ส่งผลดใีนการย่นระยะเวลาในการท�างาน การประมวลผล 

รวดเร็วมีความผิดพลาดน้อย การติดต่อสื่อสารมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น และพร้อมกับมีข้อมูลสารสนเทศ

ในปริมาณมากขึ้น หรือการประมวลผลข้อมูลเพื่อใช้

ประกอบการตัดสินใจแม่นย�าและรวดเร็วขึ้น

สถานการณ์การใช ้ เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารในการศึกษาของประเทศไทยอยู ่ใน

ระดับแพร่กระจายและก�าลังก้าวเข้าสู่ระดับที่ 4 คือ 

ขั้นปรับโฉมใหม่ ซึ่งจะเป็นการใช้ไอซีทีสร้างนวัตกรรม 

การเรียนรู้มากขึ้นและพึ่งพาระบบไอซีทีเกือบท้ังระบบ  

Abstract

The purposes of this study were to design a training curriculum for developing the information 

and communication technology business continuity management plan (BCP) in basic educational schools  

and to evaluate efficiency of the curriculum. The research design was a research and development with, 

pre-test and post-test. The 46 educational personnel were served as a sample. Research tools included 

the training curriculum, trainee’s behavior observation, questionnaire to test of business management and 

continuity plan development, training satisfaction and follow-up questionnaire about BCP implementation  

in one month later. The result found that the curriculum was efficient as the samples could achieve  

the curricular objectives. After training, the samples have had better BCP knowledge due to t value  

of pre-test score differs from post-test score significantly (p-value ≤ .05). Although they weighted satisfactory  

level in training quite low, but their satisfactory level in knowledge of BCP is quite high. In addition the 

following up for BCP implementation reported that they initiate establishment of the business continuity 

committee in their schools. The researcher suggested that the curriculum is very useful for educational 

personnel to continue develop, strategic preparation, and taking their roles in the BCP committee.

Keywords: business continuity management plan, information technology and communication, training  

      curriculum

องค์การ UNESCO (UNESCO Model: Stages of ICT 

Development in Education) แบ่งระดับของการพัฒนา

และการใช้ ไอซีที ออกเป็น 4 ระดับคือ ระดับที่ 1  

ขั้นเริ่มต้น (emerging stage) คือ ริเริ่มการใช้ ไอซีที  

ในระบบการศึกษาโดยผูบ้รหิาร ครแูละผูเ้รยีน เริม่ตระหนกั 

ถงึการใช้ ไอซที ีเป็นเครือ่งมอืในระดบัขัน้พืน้ฐาน ระดบั

ที่ 2 ขั้นประยุกต์ (applying stage) คือ การน�า ไอซีที 

มาใช้ในระบบการศึกษา โดยผู้บริหาร ครู และผู้เรียน 

ได้เรียนรู้ที่จะใช้เครื่องมือ ไอซีที เริ่มใช้ประโยชน์ในการ 

บริหารและในหลักสูตร ระดับท่ี 3 ขั้นแพร่กระจาย  

(infusing stage) คือ การน�า ไอซีที มาใช้ในระบบ 

การศึกษาโดยผู้บริหาร ครู และผู้เรียน มีความเข้าใจว่า 

จะใช้เครื่องมือด้านไอซีทีได้อย่างไร และควรจะใช ้

เมื่อใดเพื่อที่จะให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์การเรียน

การสอนได้ ระดับที่ 4 ขั้นปรับโฉมใหม่ (transforming  

stage) คือ การน�าไอซีที มาใช้ในระบบการศึกษา  

โดยผู้บริหาร ครู และผู ้เรียนมีการใช้เครื่องมือด้าน 

ไอซีที สร้างนวัตกรรมในการเสริมสร้างสภาพแวดล้อม

ในการเรียนการสอนยุคใหม่ (ส�านักงานปลัดกระทรวง
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ศึกษาธิการ, 2554; หน้า 3-6) องค์การที่พึ่งพาระบบ 

ไอซทีใีนการบรหิารจดัการเป็นส่วนใหญ่ มักเป็นองค์การ

ท่ีท�าหน้าที่เป็นภาคส่วนส�าคัญของเศรษฐกิจ อาทิ 

ธนาคาร สถาบนัการเงิน บรษิทั ธุรกจิข้ามชาติขนาดใหญ่  

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานราชการ ซึ่งให้

บริการประชาชน ในภาคส่วนเหล่านี้การด�าเนินงาน

ด้วยระบบไอซีทีจะมีการประเมินและบริหารจัดการ

ความเสี่ยงตามข้อก�าหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือ

องค์กรที่มีหน้าที่ก�ากับดูแลจะออกระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เพื่อก�ากับให้หน่วยงานเหล่านี้ปฏิบัติตามข้อก�าหนด 

อาทิ พระราชกฤษฎีกาก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธี 

ในการท�าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 

2549 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัยใน 

การท�าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2553 ประกาศ

ธนาคารแห่งประเทศไทย ที ่สรข. 3/2552 หรอืข้อก�าหนด 

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น การออก 

ข้อก�าหนดเหล่านี้ล ้วนเป็นไปเพื่อการป้องกันมิให้

องค์การทีใ่ช้ระบบไอซทีปีฏิเสธความรบัผดิชอบหากเกดิ 

ภาวะ การท�างานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสารล้มเหลวไม่ว่าเหตุเหล่านั้นจะเกิดจากภัย 

ที่มนุษย์กระท�าขึ้นหรือภัยที่เกิดโดยธรรมชาติก็ตาม  

องค์การที่ใช้ระบบไอซีทีเป็นหลักจะต้องจัดท�าระบบ

ส�ารองให้สามารถท�างานทดแทนกันได้หากระบบหลัก 

เกิดหยุดให้บริการกะทันหัน หรืออย่างน้อยองค์การ

จะต้องมีกระบวนการหรือวิธีการที่จะท�าให้ธุรกิจของ

องค์การด�าเนินต่อไปได้แม้เกิดเหตุการณ์ที่ท�าให้

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเกิดการ

หยุดชะงัก และกระบวนการหรือวิธีการเหล่านี้จะต้อง

ได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญระบบเทคโนโลย ี

สารสนเทศถึงความมีอยู่และสภาพความพร้อมในการ

ท�างานอย่างสม�่าเสมอ นอกจากนี้องค์การจะต้อง 

มีการซักซ้อมกระบวนการท�างานบนสภาวะของระบบ 

หยดุชะงกันีอ้ย่างน้อยปีละหนึง่ครัง้ เพือ่ให้กระบวนการ

ท�างานไม่สะดุด ข้อก�าหนดเหล่านี้ปรากฏในกฎหมาย 

ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก ดังนั้น

องค์การที่มีภาระหน้าที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจจึงมีความ

จ�าเป็นต้องสร้างความเชื่อมั่นและให้ความมั่นใจกับ

ลูกค้าของตนต่อการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสารได้อย่างมั่นคง 

ในด้านการบริหารสถานศึกษา บริการท่ีส�าคัญ 

คือการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน หากเกิดเหตุ 

ภัยพิบัติท่ีท�าให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ 

ประเด็นนี้เป็นปัญหาหลักที่ผู้วิจัยให้ความส�าคัญ และ 

เห็นว่าการที่สถานศึกษาได้มีการประเมินความเสี่ยง

และจัดท�าแผนการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดกับ 

สถานศกึษาไว้ก่อน ทัง้ในกรณทีีเ่กดิเหตพุบิตัภิยัร้ายแรง 

ถึงขนาดไม่สามารถด�าเนินกิจการสถานศึกษาได้ หรือ

กรณีเกิดเหตุกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสาร อันเป็นเหตุให้การท�างานไม่ต ่อเนื่อง  

จึงจ�าเป็นต้องมีการวางแผนการจัดการกับความเสี่ยง

พ้ืนฐานเหล่านี้เพ่ือช่วยลดความเสียหายต่อมูลค่าของ

ทรัพย์สิน ข้อมูล ตลอดจนทรัพย์สินที่ไม่อาจประเมิน 

มลูค่าได้ เช่น โอกาสในการเรยีนต่อหรอืการสอบเลือ่นชัน้ 

ของนักเรียน หรือชื่อเสียงของสถานศึกษา เป็นต้น  

ท่ีผ่านมาองค์การท่ีมีการบริหารจัดการเหตุหยุดชะงัก

ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใช้เป็น 

กรอบแนวคิดในการบริหารจัดการเรื่องนี้ คือ มาตรฐาน

เลขท่ี มอก. 22301-2553 ระบบการบริหารความ

ต่อเนื่องทางธุรกิจ-ข้อก�าหนด ตามประกาศก�าหนด

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ส�านักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, 2553,  

หน้า 1) ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวอ้างอิงมาจากมาตรฐาน

เลขที่ BS 25999 (British Standard 25999) Business 

Continuity Management System (British Standard  

for Continuity Institutes, BCI: 2007)

ผู้วิจัยคาดว่าการน�ามาตรฐานหรือแนวปฏิบัติ 

สากลท่ีมีการน�ามาใช ้เป ็นแนวทางเพ่ือจัดการกับ

เหตุการณ์ความเส่ียงเหล่านี้ท้ังต่อระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร และกระบวนการบริหาร

จัดการเพื่อสร้างความต่อเนื่องให้กับกิจการสถานศึกษา 

มาประยุกต์ใช้กับการบริหารสถานศึกษาจะท�าให้ความ

เสียหายลดลง ดังนั้น จึงจ�าเป็นที่จะต้องน�ากรอบ

มาตรฐานดังกล่าวซึ่งเกี่ยวกับการจัดการความต่อเนื่อง

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาจัดท�า

หลักสูตรฝึกอบรม และน�าไปจัดอบรมให้ความรู ้แก่ 

บุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมการรับมือกับเหตุ

ภัยพิบัติที่อาจเกิดกับสถานศึกษารูปแบบต่างๆ ทั้งนี ้
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เพื่อสร้างความรู้และทักษะให้กับผู้เข้าอบรม และน�าไป 

จัดท�าแผนจัดการความต่อเนื่องระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารให้กับสถานศึกษาต่อไป และ

เพื่อรักษาประโยชน์ให้กับสถานศึกษาและทรัพย์สิน 

ของทางราชการ

วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาแผนการจัดการความต่อเนื่อง 

ของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเพือ่การ

บรหิารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานด้วยวธีิการจดัท�าหลกัสตูร

ฝึกอบรมและน�าไปทดลองใช้

2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตร 

ฝึกอบรมการจัดท�าแผนจัดการความต่อเนื่องของระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหาร 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ควำมส�ำคัญของกำรศึกษำ 

1. แผนการจัดการความต่อเนื่องของระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารส�าหรบัสถานศกึษา

ขั้นพื้นฐานนี้ สามารถน�าไปประยุกต์ใช้กับสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐานอื่นเพื่อลดความเสียหายของสถานศึกษา 

อันเกิดจากภัยพิบัติได้

2. แผนการจัดการความต่อเนื่องของระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารส�าหรบัสถานศกึษา 

เป็นการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ให้มีความต่อเนื่องซึ่งจะช่วยให้การบริหารสถานศึกษา

มีแผนป้องกันความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติภัยต่อระบบ 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาได้

ขอบเขตของกำรวิจัย

การพัฒนาแผนจัดการความตอ่เนือ่งของระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยการสร้าง

หลักสูตรฝึกอบรมประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ ดังนี้

หน่วยการเรียนรู ้ท่ี 1 แนวคิด ทฤษฎี และ 

หลักการท่ีเกี่ยวข้องกับแผนจัดการความต่อเนื่องของ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การจัดท�าแผนรับมือกับ

เหตุฉุกเฉินและแผนจัดการความต่อเนื่องของระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การซักซ้อมแผนจัดการ

ความต่อเนื่องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร

ระยะเวลาด�าเนินการวิจัย ปีการศึกษา 2555 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากร คือ บุคลากรทางการศึกษาในจังหวัด

สิงห์บุรี

กลุ่มตัวอย่าง คือ ครู ผู้บริหาร และบุคลากร

ทางการศึกษา ซึ่งส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม 

ศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา คัดเลือก 

ให้เข้ารับการอบรม จ�านวนทั้งสิ้น 46 คน

กรอบแนวคิดทฤษฎีในกำรวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้กรอบแนวคิดทฤษฎี

ที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

1. มาตรฐาน Business Continuity Management  

(Business Continuity Institute; (BCI), BS 25999-2: 

2007) เป็นแนวคิดท่ีเกี่ยวกับการจัดการความต่อเนื่อง 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารโดยได้น�า

เนื้อหามาประยุกต์เป็นเนื้อหาในหลักสูตรฝึกอบรม

เพื่อจัดท�าแผนจัดการความต่อเนื่องระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

2. การจัดท�าหลักสูตรตามแนวคิดของ Taba, 

1962 ม ี6 ประการคอื หลกัการและเหตผุล วตัถปุระสงค์ 

เนื้อหา กิจกรรม สื่อ/อุปกรณ์ การวัด/ประเมินผล ซึ่งจะ

น�ามาใช้เป็นหลักสูตรฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษา

ของกลุ่มตัวอย่าง คือสถานศึกษาในจังหวัดสิงห์บุรี
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ปัญหำของสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
ในกำรจัดกำรควำมต่อเนื่องระบบฯ

• ขาดความรู้ความเข้าใจในการเตรียมการป้องกัน
ความเสียหายจากภัยพิบัติต่อระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารอย่างเหมาะสม

• ขาดการวางแผนการจัดการความต่อเนื่องของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

• ขาดทางเลือก ข้อเสนอแนะใหม่ๆ ในการ
เตรียมการเพื่อรองรับต่อเหตุหยุดชะงักและ
เหตุพิบัติภัยต่างๆ

• สถานศึกษาส่วนใหญ่มักพบกับภัยพิบัติของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่เสมอ

แนวทำงกำรพัฒนำ

• การฝึกอบรมเป็นแนวทาง
หนึ่งในการแก้ปัญหา

• ในการฝึกอบรมจะต้อง
ด�าเนินการทั้งด้านความรู้
และฝึกปฏิบัติตาม
สถานการณ์จ�าลอง

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

• ผู้เข้าอบรมมีคุณสมบัติ ดังนี้
1) มีความรู้และทักษะในการ

จัดท�าแผนการจัดการ
ความต่อเนื่องระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร

2) น�าผลจากการฝึกอบรม
ไปจัดท�าแผนจัดการความ
ต่อเนื่องระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อจัดท�าแผน

จัดการความต่อเนื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารส�าหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีขั้นตอน 

การวิจัยแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้

ตอนที ่1 การศกึษาและวเิคราะห์ข้อมลูพืน้ฐาน 

ขั้นตอนนี้  การศึกษาและวิ เคราะห ์สภาพปัญหา 

สถานการณ์การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารเพื่อการศึกษาของไทย พบว่าอยู่ในระดับ 

ขั้นที่ 3 (infusing stage) คือ การน�าไอซีทีมาใช้ในระบบ

การศึกษาโดยผู้บริหาร ครู และผู้เรียน มีความเข้าใจ

ว่าจะใช้เครื่องมือด้านไอซีทีได้อย่างไร และควรจะใช้

เมื่อใด เพื่อที่จะให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์การเรียน

การสอนได้ ในขณะเดียวกันลักษณะการใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศและการสื่อสารของไทยก็ก�าลังเข้าสู่ระดับ 

ที่ 4 ขั้นปรับโฉมใหม่ (transforming stage) ด้วยเช่นกัน  

กล่าวคือ มีการน�าไอซีที มาใช้ในระบบการศึกษา โดย

ผู้บริหาร ครู และผู้เรียนมีการใช้เครื่องมือด้านไอซีที  

สร ้างนวัตกรรมในการเสริมสร ้างสภาพแวดล้อม 

ในการเรียนการสอนยคุใหม่ผล (ส�านกังานปลดักระทรวง

ศกึษาธกิาร, 2554-2556, หน้า 3-6) ในขัน้นีจ้ดัว่าหลายด้าน 

ของการบริหารจัดการได้รับการน�าไปใช้แล้ว แต่ท่ียัง

ไม่ถึงขั้นการปรับโฉมใหม่เนื่องจากยังขาดการให้ความ

ส�าคัญในการดูแลให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมี

เสถียรภาพ ซึ่งในองค์กรที่มีการใช้ระบบไอซีทีทดแทน 

ระบบบริหารจัดการแบบดั้งเดิม จะต้องให้ความส�าคัญ

กับการดูแลรักษาระบบให้มีสภาพความพร้อมใช้ได้ 

เทียบเคียงกับการท�างานด้วยผู้ปฏิบัติหรือมีวิธีบริหาร

จัดการให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ของสถานศึกษาสามารถให้บริการได้อย่างไม่หยุดชะงัก

แม้จะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นก็ตาม 

ดังนั้นเพ่ือให้สถานศึกษามีวิธีในการบริหาร 

จัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

ให้สามารถใช้งานได้อย่างไม่ติดขัด จึงได้น�ามาตรฐาน

สากลเกีย่วกบัการจัดการความต่อเนือ่งมาประยกุต์ใช้กับ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคาดว่าหากมีการน�ากรอบ

มาตรฐานนี้ไปพัฒนาเป็นหลักสูตรฝึกอบรม จะท�าให้ 

ผูเ้ข้าอบรมได้เข้าใจกระบวนการในการจดัท�าแผนจดัการ

ความต่อเนื่อง และน�าความรู้ท่ีได้ไปจัดท�าแผนดังกล่าว

เพื่อจัดการความต่อเนื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารให้กับสถานศึกษาที่ตนสังกัดได้ต่อไป  

ผู้วิจัยจึงน�าหลักการดังกล่าวมาจัดท�าหลักสูตรฝึกอบรม

เพื่อจัดท�าแผนจัดการความต่อเนื่องระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร และน�าหลักสูตรท่ีพัฒนาขึ้น  

ไปทดลองใช้กับกลุ่มบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัด

สิงห์บุรี

ตอนท่ี 2 การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมโครงสร้าง

หลักสูตรฝึกอบรมประกอบด้วย หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรฝึกอบรม โครงสร้างหลักสูตร 

ประกอบด้วยหน่วยการเรยีนรูจ้�านวน 3 หน่วย วตัถปุระสงค์ 
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ของหน่วยการเรียนรู้ เนื้อหา กิจกรรม สื่อ/อุปกรณ์ และ

การวัดและประเมินผล การประเมินโครงร่างหลักสูตร 

ฝึกอบรมด�าเนินการโดยน�าแบบประเมินโครงร ่าง

หลักสูตรฝึกอบรมไปให้ผู ้เชี่ยวชาญจ�านวน 3 คน 

พิจารณาความเหมาะสมและความสอดคล้องของ

โครงร่างหลักสูตรฝึกอบรม จากนั้นน�ามาวิเคราะห ์

ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าดัชนี

ความสอดคล้องของโครงร่างหลักสูตรฝึกอบรมแล้วน�า 

ข้อเสนอแนะมาปรบัปรงุโครงร่างของหลกัสตูรฝึกอบรม

ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น พร้อมกับน�าข้อมูลมาสร้างเป็นคู่มือ

ประกอบการฝึกอบรม

ตอนท่ี 3 การตรวจสอบประสิทธิภาพของ 

หลกัสตูรฝึกอบรมเป็นการน�าหลกัสตูรฝึกอบรมไปใช้กบั 

บคุลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาในจงัหวดัสงิห์บรุี 

จ�านวน 46 คน โดยใช้รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยและ

พฒันา (Research and Development) มีการทดสอบก่อน

และหลังการทดลองด้วยแบบวัดความรู้เรื่องการจัดท�า 

แผนจัดการความต่อเนื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารโดยเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง 

ก่อนทดลองและหลังทดลอง โดยใช้สถิติ t-test แบบ 

Dependent และประเมนิความพงึพอใจในการเข้าอบรม

ตอนที ่4 การปรบัปรงุหลกัสตูรฝึกอบรม หลังจาก 

ได้ตรวจสอบประสิทธิภาพแล้ว ได้น�าข้อเสนอแนะ 

ของผู้เชี่ยวชาญมาปรับแก้ไขในหลักสูตรทั้ง 3 หน่วย

การเรยีนรู ้ซึง่มเีพยีงประเดน็เดยีวคอืการปรบัลดระยะเวลา 

ของกิจกรรมกลุ่มลง 30 นาที เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าอบรม

ร่วมกนัคดิร่วมกนัท�า ซึง่ผูว้จิยัได้น�าไปปรบัปรงุหลกัสตูร

ก่อนน�าไปทดลองใช้จริง 

กลุ่มตัวอย่ำง

การวิจัยนี้ผู ้วิจัยคัดเลือกกลุ ่มบุคลากรทาง 

การศึกษาของสถานศึกษาในจังหวัดสิงห์บุรีที่สมัครใจ

เข้ารับการฝึกอบรมจ�านวน 46 คน

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

1. หลักสูตรฝึกอบรม 3 หน่วยการเรียนรู ้ 

ประกอบด้วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แนวคิด ทฤษฎี 

และหลักการที่เกี่ยวข้องกับแผนจัดการความต่อเนื่อง 

ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หน่วย

การเรียนรู ้ท่ี 2 การจัดท�าแผนรับมือกับเหตุฉุกเฉิน

และแผนจัดการความต่อเนื่องของระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร และหน่วยการเรียนรู้ที่ 3  

การซักซ ้อมแผนจัดการความต่อเนื่องของระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มีการสังเกต

พฤติกรรมผู้เข้าอบรมระหว่างการฝึกอบรม

2. แบบสอบถาม ได้แก่ แบบประเมินความ 

สอดคล้องของเนื้อหาหลักสูตรฝ ึกอบรม โดยใช ้ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

และการพัฒนาหลักสูตร รวม 3 ท่าน แบบวัดความรู้ 

เกี่ยวกับการจัดท�าแผนจัดการความต่อเนื่องระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร แบบประเมิน 

ความพึงพอใจในการจัดอบรม และแบบติดตามผล

การน�าไปปฏบิตัโิดยผูว้จัิยได้แจกสอบถามเพือ่ตดิตามผล 

การน�าไปจัดท�าแผนจัดการความต่อเนือ่งของผูเ้ข้าอบรม

หลังจากที่ผ่านการฝึกอบรมแล้วหนึ่งเดือน 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

งานวิจัยนี้ใช้แบบแผนการทดลอง Pretest-

Posttest Design และมีขั้นตอนด�าเนินการดังนี้

ขัน้ตอนที ่1 ก่อนการอบรมผูว้จิยัท�าการทดสอบ

ความรู ้เกี่ยวกับการจัดท�าแผนจัดการความต่อเนื่อง 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ 

ผู้เข้าอบรม โดยใช้แบบวัดความรู้ที่ได้จัดท�าไว้

ขั้นตอนที่ 2 ด�าเนินการอบรมตาม หลักสูตร 

ฝึกอบรม 3 หน่วยการเรียนรู้ 

ขั้นตอนที่ 3 หลังการฝึกอบรมท�าการทดสอบ 

ด้วยเครื่องมือเช่นเดียวกับตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 4 หลังการฝึกอบรมแล้ว 1 เดือน 

ได้มีการติดตามผลการน�าผลการฝึกอบรมไปปฏิบัติจริง

สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย 

ใช้ค่าสถิติพื้นฐานและการทดสอบประสิทธิผล

หลักสูตรโดยใช้ t-test (dependent)
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ผลกำรวิจัย

มีผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

1. ผลการพัฒนาแผนจัดการความต่อเนื่อง 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการ

บรหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในการพฒันาแผนจดัการ 

ความต่อเนือ่งระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  

เพื่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการจัดท�า

หลักสูตรฝึกอบรมและน�าไปทดลองใช้ ผลปรากฏว่า

หลักสูตรฝึกอบรมการจัดท�าแผนจัดการความต่อเนื่อง

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการ

บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วยหน่วย 

การเรียนรู้ 3 หน่วย ได้แก่ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แนวคิด 

ทฤษฎี และหลักการเกี่ยวกับแผนจัดการความต่อเนื่อง

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส�าหรับ 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การจัดท�า

แผนรับมือกับเหตุฉุกเฉินและแผนจัดการความต่อเนื่อง 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หน่วย 

การเรียนรู้ที่ 3 การซักซ้อมแผนจัดการความต่อเนื่อง

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใช้เวลา 

การจัดกจิกรรมหน่วยการเรยีนรู ้หน่วยละ 6 ชัว่โมง รวม  

18 ชัว่โมงกจิกรรมในแต่ละหน่วยการเรยีนรูป้ระกอบด้วย 

การบรรยายของวทิยากร การฝึกปฏิบตัติามสถานการณ์

ทีก่�าหนดให้ การสงัเกตและการทดสอบก่อนการฝึกอบรม 

และหลงัการฝึกอบรม เมือ่สิน้สดุการอบรมแล้ว 1 เดอืน 

มีการติดตามผลการน�าผลการฝึกอบรมไปปฏิบัติจริง

2. ผลการประเมินประสิทธิภาพหลักสูตร

ฝึกอบรมเพื่อจัดท�าแผนจัดการความต่อเนื่องระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่าหลังการฝึกอบรมผู้เข้า

อบรมมีความรู้และทักษะในการจัดท�าแผนจัดการความ

ต่อเนื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

สูงขึ้นกว่าก่อนอบรม ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจในวิธี

การฝึกอบรมค่อนข้างน้อย แต่พอใจในการน�าความรู้

จากการฝึกอบรมไปใช้ค่อนข้างมาก จากการติดตามผล  

หลังการฝึกอบรมแล้ว 1 เดือน พบว่าผู้เข้าอบรมน�าผล

ไปใช้โดยการจัดตั้งคณะท�างานจัดท�าแผนจัดการความ

ต่อเนื่องในสถานศึกษา

อภิปรำยผล

1. จากผลการพัฒนาแผนการจัดการระบบ 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยการจัดท�า 

หลักสูตรฝึกอบรมและน�าไปทดลองใช้ มข้ีอควรอภปิราย

ดังนี้ 

1.1 ผูเ้ข้าอบรมทกุคนสามารถเข้าร่วมกจิกรรม 

และผ่านจุดประสงค์ของหน่วยการเรียนรู ้ทุกหน่วย  

ร้อยละ 80 ขึน้ไป แสดงว่า ผูเ้ข้าอบรมทีเ่ข้ารบัการฝึกอบรม 

แม้จะมีความสนใจต่อเนื้อหาของหลักสูตรฝึกอบรม 

ค่อนข้างน้อย แต่เป็นเรื่องใกล้ตัวที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ 

ประกอบกบัการเข้ารบัการอบรมเป็นเรือ่งทีต่รงกบัค�าสัง่ 

ของกระทรวง ศึกษาธิการว่าด้วยการเตรียมการป้องกัน

ภยัพบิตัแิละการจดัท�าแผน ทีไ่ด้มกีารส่งเวยีนให้บคุลากร

ทางการศึกษาของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาใน 

ทุกจังหวัดร่วมกันจัดท�าแผนดังกล่าว ท�าให้บุคลากร

หลายท่านมคีวามสนใจในแผนการจดัการความต่อเนือ่ง  

จงึต้องการทีจ่ะเข้าอบรม แต่ในหน่วยการเรยีนรูท้ี ่1 มกีาร

กล่าวถึงทฤษฏีและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง จึงท�าให้เนื้อหา

ยังไม่เป็นที่น่าสนใจในตอนต้น แต่เมื่อเข้าสู่เนื้อหาใน 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 และ 3 ผู้เข้าอบรมหลายท่านก็พอ

มองเห็นประโยชน์ของการอบรมในหลักสูตรจะมีการ

ฝึกปฏิบัติเพ่ือให้ผู้เข้าอบรมน�าความรู้ท่ีได้ไปทดลองใช้ 

ในแบบฝึกหัดทันที พร้อมทั้งมีการน�าเสนอผลการฝึก

ปฏิบัติเป็นรายกลุ่ม และมีการให้ข้อเสนอแนะภายหลัง

จากที่ได้ฝึกอบรมทันที บรรยากาศในห้องเรียนจึงเป็น

กันเองและมีความสนุกสนานขึ้น ไม่เป็นวิชาการจน 

เกินไป จึงร่วมแรงร่วมใจกันท�ากิจกรรมของหลักสูตร 

จนครบทุกหน่วย ส�าหรับบุคลากรท่ีไม่สามารถอยู่ร่วม

การอบรมได้ครบตลอดระยะเวลาของหลักสูตร จะมา

รายงานตวักบัผูจ้ดัอบรม และแจ้งเหตผุลของการขาดเรยีน 

ซึ่งส่วนใหญ่จะขาดเพียง 3 ชั่วโมงของการเรียนในวันที่ 

2 แต่ระยะเวลาการเข้าอบรมโดยรวมอยู่ในร้อยละ 80 

ของหลักสูตรฝึกอบรมนี้ ทั้งนี้ หากมีการจัดหลักสูตรนี ้

ในครัง้ต่อไปควรตรวจสอบตารางการอบรมของบคุลากร

ทางการศึกษาในเขตพื้นที่เสียก่อนว่ามีการจัดอบรม

หลักสูตรอื่นในช่วงเวลาเดียวกันหรือไม่ หากมีก็ควร

หลีกเลี่ยง เพราะจะเป็นเหตุให้บุคลากรได้รับการอบรม

ไม่เต็มระยะเวลา ประกอบกับบุคลากรทางการศึกษา 
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ในเขตพื้นที่การศึกษาต่างจังหวัดมีจ�านวนน้อย การจะ 

ปลีกตัวมาเข้าอบรมเป็นการยากท�าให้การจัดอบรม 

หลายครั้งไม่ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในพื้นที่

เท่าที่ควร ดังนั้น ช่วงของการจัดอบรมจึงเป็นสิ่งส�าคัญ

ที่ต้องให้ความส�าคัญมาเป็นอันดับแรก

1.2 หลังจากที่จบหลักสูตรฝึกอบรมผู้วิจัยให้ 

ผู้เข้าอบรมท�าแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้ารับ

การอบรม ผลปรากฏว่าความพงึพอใจในการอบรม สิง่ที่ 

ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจค่อนข้างมากคือ สถานท่ี

ฝึกอบรมซึ่งใช้ห้องประชุมใหญ่ของศาลากลางจังหวัด

ซึ่งบรรจุผู้เข้าอบรมได้ถึง 150 คน แต่วันท่ีจัดอบรม 

มีผู้เข้าอบรมไม่ถึงหนึ่งร้อยคน ท�าให้สถานที่มีความ 

กว้างขวางและเหมาะสม มีการจัดวางโต๊ะเป็นแบบ 

ชั้นเรียนและมีสื่อประกอบการสอนทุกด้านส�าหรับ 

การดภูาพจากหน้าจอในกรณีทีเ่ป็นภาพเอกสารบรรยาย 

ตวัหนงัสอืไม่ชดัเจนส�าหรบัผูเ้ข้าอบรมทีน่ัง่อยูร่ะยะไกล 

ท�าให้ต้องดจูากเอกสารทีไ่ด้รบัสลบักบัการดูจากจอภาพ

และอาจท�าให้เมื่อยศีรษะหรือปวดตาได้ 

ด ้ านของสถานที่ ส� าหรั บ รั บประทาน 

อาหารว่าง และอาหารกลางวัน ไม่มีสถานที่กว้างขวาง

เพียงพอเนื่องจากภายนอกห้องประชุมเป็นส่วนที่เป็น

ระเบียงทางเดิน สามารถเดินสวนทางกันได้ประมาณ 

4 แถว ดังนั้นพื้นที่ที่ใช้รับประทานอาหารกลางวัน 

จึงไม่ค่อยมี หลายท่านต้องน�ามาทานบนโต๊ะซึ่งท�าให้

ผู้เข้าอบรมไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร

ส�าหรับระบบเสียง/ภาพการสื่อสาร มีความ

ส�าคัญต่อผู ้เรียนในฐานะเป็นสื่อกลาง อุปกรณ์โสต

เหล่านี้มีเพียงพอ แต่ในการฝึกปฏิบัติหน่วยการเรียนรู ้

ที่ 3 มีการน�าเสนอภาพวีดีทัศน์ประกอบ ซึ่งแหล่ง

ก�าเนิดเสียงมีเสียงกวนแทรกอยู ่มาก ท�าให้ผู ้เรียน 

ฟังไม่ชัดเจนขณะชมวีดีทัศน์

เนื้อหาสาระการฝึกอบรม ส่วนใหญ่เป็น

ภาษาอังกฤษ ท�าใหผู้เ้ขา้อบรมไมคุ่้นเคยกับค�าศพัท์ที่ใช้  

แม้ว่าวิทยากรจะพยายามแปลให้ก็ตาม แต่เป็นศัพท์ 

ที่ยาวและต้องอาศัยความคุ้นเคยสักระยะหนึ่ง จึงจะ 

จดจ�าได้ เนือ้หาของเอกสารและสือ่ประกอบ การบรรยาย 

จึงอาจส่งผลให้ผู ้เข้าอบรมไม่ค่อยมีสมาธิกับการฟัง 

เนือ้หาทัง้หมด และท�าให้เกดิความสบัสน หากมกีารแปล 

สื่อการบรรยายเป็นภาษาไทยทั้งหมด จะท�าให้ผู้เข้า

อบรมได้รับประโยชน์มากขึ้น

รปูแบบและวธิกีารฝึกอบรม มลัีกษณะการจดั 

อย่างเป็นทางการมาก ท�าให้ผู้เข้าอบรมหลายๆ คน

ไม่กล้าแสดงออก 

การถ่ายทอดความรูข้องวทิยากร ผูเ้ข้าอบรม

หลายท่านที่อยู่ฟังจนครบถึงวันสุดท้ายจะกล่าวชมเชย

วทิยากร แต่ผูเ้ข้าอบรมท่ีฟังเฉพาะช่วงแรกๆ อาจเหน็ว่า 

การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรท�าได้ไม่เต็มที่ สาเหตุ

เนือ่งมาจากวทิยากรยงัขาดทกัษะในการถ่ายทอด ท�าให้ 

ไม่สามารถส่ือสารกบัผูเ้ข้าอบรมได้ตรงประเดน็ ในบางครัง้ 

ต้องขอความรูจ้ากผูเ้ข้าอบรมในการบรรยายถงึโครงสร้าง 

และลักษณะของสถานศึกษา ซึ่งเรื่องการจัดท�าแผน

จัดการความต่อเนื่องมีรายละเอียดทางโครงสร้าง 

องค์กรมาก ดงันัน้การประยกุต์กรอบมาตรฐานนีอ้าจต้อง 

อาศัยผู้ท่ีมีความคุ้นเคยอยู่กับสถานศึกษา มาท�าความ

เข้าใจก่อนการตคีวาม จะท�าให้การสือ่ความหมายต่างๆ 

ท�าได้ลึกซึ้งและเข้าใจง่ายขึ้น 

2. จากผลการประเมินประสิทธิภาพหลักสูตร

ฝึกอบรมการจัดท�าแผนจัดการความต่อเนื่องระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร มข้ีอควรอภปิราย

ดังนี้ 

2.1 ความพึงพอใจด้านเนื้อหา พบว่าผู้เข้า 

อบรมมีความพึงพอใจในด้านเนื้อหาของการฝึกอบรม 

ในระดับปานกลางถึงมาก เนื่องจากเรื่องการจัดการ 

กับเหตุภัยพิบัติท่ีอาจเกิดกับสถานศึกษานี้ เป็นประเด็น

ที่ได้รับการพูดคุยกันมาตลอด และจังหวัดสิงห์บุรี 

เป็นพื้นท่ีท่ีต้องเผชิญเหตุภัยพิบัติเช่นนี้เกือบทุกปี  

ดังนั้นเมื่อผู ้เรียนเห็นประโยชน์จึงมีความพึงพอใจ 

ทีจ่ะรบัข้อมลูทีเ่ป็นเนือ้หาสาระของหลกัสตูรนีไ้ปใช้งาน 

และเอกสารอบรมจะมตีวัอย่างของแผนในลกัษณะต่างๆ 

ท่ีสามารถน�าไปใช้ได้ค่อนข้างง่าย แต่ในทางปฏิบัติแผน

จะได้รับการด�าเนินการก็ต่อเมื่อผู้ปฏิบัติเอาจริงเอาจัง 

ต่อการทดสอบแผน การซักซ้อมแผน ซึ่งต้องได้รับ 

ความร่วมมอืจากหลายฝ่ายในสถานศกึษา อาจกล่าวได้ว่า 

ภาวะที่คับแค้นภายนอกจะเอื้อให้บุคคลปรองดองกัน 
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ยกตวัอย่างสถานการณ์น�า้ท่วมในปี 2554 หลายครอบครวั 

ต้องอพยพไปอยู่ในศูนย์อพยพเดียวกัน แต่ต่างคนต่าง 

ก็ต้องแบ่งปันกัน ช่วยเหลือกัน เพื่อนบ้านที่ไม่เคย

ทักทายกันต่างก็หันมาส่งยิ้มให้กันเม่ือน�้าลด เป็นต้น  

ดังนัน้ในด้านการปฏบิตัจิรงิของแผนจดัการความต่อเนือ่ง 

อาจต้องรอให้เกิดสถานการณ์จริง จึงพอจะมองเห็น

แนวทางปฏบิติัทีเ่หมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัผูบ้รหิารสถาน

ศึกษาด้วยที่ต้องให้ความส�าคัญและผลักดันให้ผู้ปฏิบัต ิ

เปลี่ยนทัศนคติมาให้ความส�าคัญกับการวางแผนใน

ลักษณะดังกล่าว ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าการจะสร้างแนวทาง

ปฏิบัติให้กับบุคลากรทางการศึกษามีความตระหนัก

ในเรื่องการวางแผนจัดการความต่อเนื่องควรได้รับการ

ปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมองค์กร ในแง่มุมที่ผู้วิจัยเห็นว่า 

พอจะช่วยผลักดันให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรได้คือ 

การก�าหนดเป็นตัวช้ีวัดหนึ่งในมาตรฐานการศึกษา  

เพ่ือก่อเกิดวัฒนธรรมการเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับ

เหตุภยัพิบัติทีอ่าจเกดิกบัสถานศึกษาในหลายๆ รปูแบบ  

การจัดท�าแผนซักซ้อมประจ�าทุกปี เพื่อปลูกฝังทั้ง

บุคลากรทางการศกึษาและนกัเรยีนให้รูจ้กัคณุประโยชน์

ของการเตรียมพร้อมต่อการเผชิญเหตุในลักษณะต่างๆ  

ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถน�าไปใช้ได้ตลอดในชีวิตประจ�าวัน

2.2 หลังการทดลองผู ้เข้าอบรมมีความรู ้

ความเข้าใจมากขึ้นกว่าก่อนเข้าอบรม จากการทดลอง

ให้ผู ้เข ้าอบรมท�าข้อสอบวัดความรู ้ก ่อนเข้าอบรม  

ผลปรากฏว่าคะแนน Pretest ท�าได้ค่อนข้างต�่ามาก 

คือไม่ถึงร้อยละ 20 ของคะแนนเต็ม กล่าวได้ว่า ผู้เข้า

อบรมแทบจะไม่มีความรู้ เกี่ยวกับเนื้อหาในหลักสูตร

ฝึกอบรมนี้เลย ดังนั้นการจะท�าให้เนื้อหาของหลักสูตร

ได้รับการถ่าย ทอดไปยังผู้เรียนให้มากที่สุด จะต้องมี

องค์ประกอบที่ครบถ้วน คือผู้เรียนต้องให้ความสนใจ  

เนื้อหาที่ใช้ในการสื่อสารต้องชัดเจนและไม่มากจน 

เกินไป ผู้สอนสามารถอธิบายได้อย่างตรงไปตรงมา  

แต่องค์ประกอบที่กล่าวมาค่อนข้างจะไม่ครบถ้วน

ส�าหรับการจัดหลักสูตรฝึกอบรมนี้ คือในด้านของ 

ผูเ้รยีนเองต้องมาเรยีนในวนัเสาร์-อาทติย์ ซึง่เป็นวนัหยดุ 

ก็ท�าให้ปัจจัยด้านความสนใจลดลง ภาษาที่ใช้ยังมีภาษา

อังกฤษมากมาย ท�าให้ผู้เรียนอาจไม่ชอบและไม่คุ้นเคย 

อีกทั้งต้องพะวงกับการจดบันทึกค�าแปล นอกจากนี้  

ด้านผู้สอน ไม่ใช่ผู้มีวิชาชีพครู ดังนั้นการยกตัวอย่าง

เทียบเคียง หรือการอธิบายประกอบในบริบทของ 

สถานศกึษาอาจท�าได้ไม่มากนกั ส่งผลให้การประเมนิผล

การน�าหลักสูตรไปใช้งานในระดับของการรู้จ�าสามารถ

ท�าได้ แต่ในระดับของการเข้าใจจะต้องมีการจัดอบรม

เพ่ิมเติม หรือให้เวลาเรียนมากกว่านี้ ท้ังนี้เพ่ือกระจาย

บทเรียนและฝึกปฏิบัติเพ่ือท�าความเข้าใจได้มากขึ้น  

อย่างไรก็ตาม แสดงให้เห็นว่า บุคลากรทางการศึกษา

จ�าเป็นจะต้องได้รบัการพฒันาความรูค้วามเข้าใจในการ 

จัดการกับเหตุฉุกเฉินและเหตุภัยพิบัติท่ีอาจเกิดกับ 

สถานศึกษาเพื่อสร้างความต่อเนื่องให้กับการด�าเนิน

กิจการของสถานศึกษาให้เป็นปกติหรือคล้ายคลึงปกติ

มากท่ีสุด โดยทรัพยากรท่ีใช้ถูกจ�ากัดด้วยอุปสรรค

หลายอย่าง จึงจ�าเป็นต้องให้แนวคิดการจัดการเหล่านี ้

แก่บุคลากร เพื่อน�าไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผน

จัดการหากต้องเผชญิเหตดุ้วยตนเอง ท้ังนีใ้นสถานศกึษา 

จะมีโครงสร้างการบริหารจัดการที่คล้ายคลึงกันใน

หลายๆ แห่ง อาท ิการแบ่งภาระงานออกเป็น ฝ่ายวชิาการ  

ฝ่ายงบประมาณการเงิน ฝ่ายปกครอง ฝ่ายธุรการ  

ฝ่ายกิจกรรม เป็นต้น ในแต่ละฝ่ายจะมีบุคลากรที่มี

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสังกัดอยู่ อาทิ ฝ่ายธุรการ 

อาจมี ครูท่ีสามารถท�าหน้าท่ีปฐมพยาบาลได้ หรือฝ่าย

ปกครอง ก็จะมีครูที่มีความสามารถในการดูแลเรื่อง

ความปลอดภัยในสถานศึกษา เป็นต้น บุคลากรเหล่านี้ 

สามารถน�ามาจัดใส่ลงในโครงสร้างของแผนจัดการ

ความต่อเนื่องตามความถนัดของบุคลากรแต่ละท่าน 

และเมื่อพวกเขาได้รับรู้ว่าเขาอยู่ส่วนใดของแผน ก็จะ 

สามารถด�าเนินการตามหน้าที่ได้อย่างเต็มรูปแบบ  

ในภาวะเผชิญเหตุภัยพิบัติ ดังนั้น เนื้อหาของหลักสูตร

จะมีแนวทางการจัดการที่สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ได้

โดยง่าย และมีความเหมาะสมของสภาวะแวดล้อม

ในสถานศึกษา เพียงแต่การจะน�าแผนไปใช้ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ จะต้องได้รับการร่วมกันคิด ร่วมกัน 

ฝึกฝน และร่วมกันปรับปรุงจากประสบการณ์และจาก

บคุลากรภายในสถานศกึษา กจ็ะท�าให้การใช้แผนเป็นไป 

อย่างสมบูรณ์มากขึ้น 

2.3 การติดตามผลการน�าแผนไปปฏิบัต ิ

หลังจากจัดอบรมแล้วหนึง่เดอืน ผูว้จัิยได้ส่งแบบประเมนิ 
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และติดตามผลเพือ่ให้บคุลกรทีเ่ข้าอบรมได้ทดลองน�าไป 

ปฏิบัติด้วยตนเอง ผลปรากฏว่ามีกระบวนการท่ีได้

ด�าเนินการแล้วคือ การจัดท�าแผนรับมือกับเหตุฉุกเฉิน 

สถานการณ์ต่างๆ และการจัดท�าแผนจัดการความ 

ต่อเนือ่งส่วนใหญ่อยูร่ะหว่างด�าเนนิการ แสดงให้เห็นว่า 

สถานศึกษาหลายแห่งที่เห็นประโยชน์และพยายาม

น�าบางส่วนของแผนไปประยุกต์ใช้ เช่น โครงสร้าง 

การสั่งการ เป็นต้น แต่การด�าเนินการในการจัดท�าแผน 

ที่แท้จริงนั้น อาศัยบุคลากรในสถานศึกษาเดียวกัน 

ร่วมแรงร่วมใจกันท�า ซึ่งการด�าเนินการเช่นนี ้หากไม่ได้

รบัการสัง่การจากผูบ้รหิารให้ด�าเนนิการคงเป็นไปได้ยาก 

บุคลากรหลายท่านอาจเห็นว่าการจัดท�าแผนจัดการ

ความต่อเนื่อง มิใช่หน้าที่ของครู แต่น่าจะเป็นหน้าที่

ของผู้บริหารสถานศึกษา หรือเจ้าของสถานศึกษา หรือ 

ไม่จ�าเป็นต้องด�าเนนิการใดๆ ซึง่แนวคิดเช่นนีเ้องท่ีส่งผล 

ให้เกดิความเสยีหายของทรัพย์สนิของทางราชการ ดงันัน้ 

การจะจัดท�าแผนให้ได้ผล ผู้วิจัยเห็นว่าต้องอาศัยกลไก

ในการบงัคบัใช้ เช่น การออกเป็นกฎหมาย ระเบยีบ หรอื 

ข้อบังคับ ซึ่งต้องพิจารณาหาแนวทางที่เหมาะสมต่อไป  

ทัง้นีใ้นหลายๆ ประเทศทีม่กีารน�ามาตรฐานการบรหิาร

จัดการความต่อเนื่องไปใช้ เนื่องจากประเทศเหล่านั้นมี

กฎหมาย เช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศญี่ปุ่น 

จะต้องมีการซ้อมเพื่อรับมือกับเหตุแผ่นดินไหวทุกปี 

หากสถานศึกษาใดตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัตินี้บ่อย 

หรือมีความเส่ียงที่จะเกิดจะต้องมีการจัดท�าแผนและ

ซักซ้อม แต่ส�าหรับประเทศไทย ยังไม่มีการตราเป็น

กฎหมายที่ชัดเจน ส่วนใหญ่จะกลายเป็นวาระแห่งชาต ิ

ในการแก ้ไขป ัญหาในแต ่ละป ี เช ่นการเผชิญเหตุ 

มหาอุทกภัยในปี 2554 เป็นต้น

ปัญหำและอุปสรรค

การวิจัยครั้งนี้มีปัญหาและอุปสรรคระหว่าง 

การทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม ดังนี้ 

1. การจัดหลักสูตรฝึกอบรมในวันหยุด ราชการ 

ส่งผลให้การร่วมกจิกรรมไม่ได้รบัความร่วมมอืเท่าทีค่วร 

เนื่องจากผู้เข้าอบรมบางท่านมีความจ�าเป็นต้องปฏิบัติ

ภารกิจส�าคัญ ในขณะที่บางท่านต้องติดอบรมใน

หลักสูตรอื่น ดังนั้นต่อไปต้องจัดอบรมในช่วงหลีกเล่ียง 

ภารกิจส�าคัญของสถานศึกษา เช่น ไม่ควรจัดในช่วง 

ใกล้สอบ ใกล้การจดัสรรปีงบประมาณ หรอืใกล้โยกย้าย 

ผู้บริหาร เป็นต้น หรืออาจจัดแบบรวมกลุ่มกันไปเรียน 

เช่นสถานศึกษาใกล้เคียงกันมาอบรมในวันและเวลา

เดียวกัน เพื่อที่จะน�าสภาพแวดล้อมจริงมาแลกเปลี่ยน

เรียนรู้กัน

2. ข้อจ�ากัดการจัดการงบประมาณ ท�าให้ 

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของบุคลากรในสถานศึกษา 

ไม่เกดิขึน้กล่าวคอื ผูเ้ข้าอบรมหลายท่านได้เลง็เห็นว่าใน 

การจัดเตรียมสิ่งของที่ต้องใช้หรือการเตรียมการใน

ภาวะเกิดเหตุพิบัติภัย ต้องมีการกันเงินไว้ใช้ ซึ่งน่ันเป็น

ปัญหาของระเบียบราชการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายเงิน 

มากนัไว้ล่วงหน้าได้ การเบกิจ่ายทกุครัง้จะต้องมหีลกัฐาน 

ท่ีถูกต้องตามกฎระเบียบของทางราชการ ดังนั้นการคิด 

หรือประมาณการไว้ล่วงหน้าอาจไม่เป็นประโยชน์

ส�าหรับพวกเขา ซึ่งแนวทางที่จะบรรเทาปัญหาน้ีน่าจะ

ต้องอาศยัความเข้มแขง็ในชมุชนร่วมกนัผลกัดนัเกีย่วกบั 

เงินช่วยเหลือเพื่อมาด�าเนินการเกี่ยวกับแผนจัดการ

ความต่อเนื่อง หรืออาจอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างครู 

ผู้ปกครอง ในการขอสนับสนุนอุปกรณ์ช่วยเหลือ เพื่อ

ท�าให้สถานศึกษาสามารถให้บริการได้การวางแนวทาง

ในลักษณะนี้เป็นเรื่องของการวางกลยุทธ์ ซึ่งต้องอาศัย

บุคลากรของสถานศึกษาที่มีภาวะผู ้น�า และเอาจริง 

เอาจังต่อการแก้ไขปัญหา 

ข้อเสนอแนะจำกผลกำรวิจัย

จากผลการวิจัยข้างต้น ผู้วิจัยขอเสนอแนะดังนี้ 

1. รฐับาลควรจดัสรรงบประมาณให้กบัหน่วยงาน 

ท่ีเกีย่วข้อง เช่น ส�านกังานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาให้มบีคุลากร 

ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพิ่มขึ้น  

เพือ่ให้สามารถช่วยเหลอืด้านข้อมลูส�าคญัไม่ให้สญูหาย

และเป็นแหล่งข้อมูลให้ความรู ้แก่สถานศึกษาในเขต

พื้นที่เกี่ยวกับการจัดท�าแผนจัดการความต่อเนื่องให้กับ 

พื้นที่ตน

2. หน่วยราชการท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเหตุ

พิบัติภัย ควรจัดอบรมสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการ

จัดการความต่อเนื่องเมื่อเผชิญเหตุภัยพิบัติ เพื่อช่วย 

ลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน 
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3. สถานศึกษาควรมีบุคลากรที่มีความช�านาญ

เฉพาะด้านในการจัดการกับเหตุพิบัติภัยในลักษณะ

ต่างๆ เช่น ด้านการบรรเทาอัคคีภัย ด้านการบรรเทา

อันตรายจากสารเคมีรั่วไหล เป็นต้น เพื่อให้บุคลากร 

เหล่านีจ้ะได้ช่วยกนัดูแลและให้ค�าปรกึษาแก่สถานศกึษา 

4. การผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เข ้ามาร ่วมมือกับสถานศึกษาจัดท�าแผนจัดการ 

ความต่อเนื่องไปในคราวเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการ 

ลดค่าใช้จ่ายทรัพยากรที่สามารถแบ่งกันใช้งานได้

3. สนับสนุนส่งเสริมให้เรื่องของการจัดการ 

ความต่อเนื่องเป็นสิ่งที่ต้องให้ความส�าคัญ ซึ่งสามารถ 

ด�าเนินการได้ในหลายลักษณะ เช่น การเผยแพร่ความรู ้

การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยลดต้นทุน เป็นต้น

ข้อเสนอแนะในกำรวิจัย

1. ควรเรียบเรียงเนื้อหาของหลักสูตรให้เป็น

ภาษาไทยทั้งหมด และเป็นภาษาที่สื่อสารเข้าใจง่ายๆ 

และน�าไปทดลองฝึกอบรมใหม่เพื่อดูพัฒนาการของ

ผู้เข้าอบรม

2. ควรจัดให้มีการพัฒนาหลักสูตรการจัดการ 

ความต่อเนื่องในระดับท้องถิ่น เพื่อเป็นการลดระดับ 

ความยุ ่งยากทางโครงสร้างการบริหาร ในบางครั้ง 

การจัดการด้วยระดับท้องถิ่นจะเป็นการง่ายกว่าการรอ

ความช่วยเหลือจากส่วนกลาง 

3. ควรจัดระยะเวลาการฝึกอบรมให้เหมาะสม 

กับเนื้อหาในแต่ละหน่วยการเรียนรู้

4. ควรก�าหนดให้แผนจัดการความต่อเนื่อง 

เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดของมาตรฐานการศึกษาในระดับ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นการปลูกฝังวัฒนธรรม 

การบริหารความเสี่ยง การเตรียมการเพื่อรับมือกับ 

เหตภุยัพบิตัทิีอ่าจเกดิขึน้ในลกัษณะต่างๆ การด�าเนนิการ 

เช่นนี้จัดเป็นการด�าเนินการเชิงรุก เพื่อให้ทั้งบุคลากร

ทางการศึกษาและนักเรียน ได้มีทักษะและมุมมอง

ของการด�าเนินชีวิตอยู ่ในภาวะเหตุพิบัติภัยได้ และ

ผลสุดท้ายก็จะเกิดตามมา ไม่ว ่าจะเป็นการรักษา

ทรัพย์สินของส่วนรวม การให้ความช่วยเหลือผู ้ที ่

ตกทุกข์ได้ยาก ความสามัคคีปรองดองของคนในชุมชน

และสังคม เป็นต้น
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพ่ือศึกษา (1) พัฒนาภาวะผู้น�า

การเปลี่ยนแปลงเชิงพุทธส�าหรับแม่ชีไทย (2) เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้โปรแกรมการศึกษา และ (3) เพื่อศึกษา 

ปัจจัยและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องของการน�าโปรแกรมการศึกษาไปใช้ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้ ได้แก่ แม่ชีสังกัด

สถาบันแม่ชีไทย จ�านวน 30 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติทีทดสอบ 

ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่ม ผลการวิจัยพบว่า (1) โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน ประกอบด้วย  

(1) การก�าหนดพื้นฐานส�าหรับโปรแกรม (2) การวิเคราะห์สถานการณ์ส�าหรับกลุ่มผู้บริการ (3) การพิจารณาผลที ่

พงึประสงค์ (4) การก�าหนดแหล่งทรพัยากรและการสนบัสนนุ (5) การสร้างแผนการเรยีนรู ้(6) โปรแกรมการปฏบิตังิาน  

(7) ความน่าเชื่อถือของการใช้ทรัพยากร (8) การรายงานค่าของโปรแกรมและองค์ประกอบของการเรียนรู้ หลักการ 

เรียนรู้ผ่านฐาน กาย ใจ ความคิด และหลักการเป็นผู้สอน ได้แก่ การรับฟังด้วยใจอย่างลึกซึ้ง กระบวนการคิดในการ 

วางแผน การจับประเด็น การสื่อสารที่เข้าใจง่าย การตั้งค�าถามเชื่อมโยง และการสรุปบทเรียน (2) กลุ่มทดลอง 

ที่เข้าร่วมโปรแกรมไม่มีความแตกต่างกันทั้งก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรม และ (3) ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับโปรแกรม 

การศกึษานอกระบบโรงเรยีน ได้แก่ (1) การก�าหนดความใกล้เคยีงของอายพุรรษาของแม่ช ี(2) ความเข้าใจในหลกัธรรม 

พื้นฐานของผู้สอน (3) เนื้อหาและการน�าไปใช้ได้จริง (4) การคิดวิเคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้ (5) ความเหมาะสมด้าน

ระยะเวลา และ (6) การจัดกิจกรรมในวัดหรือสถานปฏิบัติธรรม และเงื่อนไขในการน�าไปใช้ ได้แก่ การล�าดับความ

ยากง่ายเชิงเนื้อหา และ การพัฒนากิจกรรมเพื่อมุ่งการพัฒนาความสามารถด้านการแสดงออกและการน�าเสนอ 

ความคิดเชิงรูปธรรม

ค�ำส�ำคัญ: การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน, ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงเชิงพุทธ, แม่ชีไทย

1นักศึกษาหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน คณะครุศาสตร์  
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*เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2555
 อาจารย์ที่ปรึกษา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรัตน์ ปทุมเจริญวัฒนา 
 อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม: ดร.วิศนี ศิลตระกูล

นันทภา ปัญญารัตน์1

การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
เพื่อพัฒนาภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงเชิงพุทธส�าหรับแม่ชีไทย*

The Development of a Non-Formal Education Program to Enhance 
the Buddhist Transformational Leadership for Thai Nuns
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ควำมน�ำ 

แม่ชีเป็นสตรีที่มีบทบาทในการใช้ธรรมะแก้ไข

ปัญหาสังคมและพัฒนาสังคม เช่น การจัดกิจกรรม

ส�าหรับเด็กและครอบครัว การให้ค�าปรึกษาปัญหาชีวิต

และครอบครัว ปัญหาของเยาวชน แม่ชีจึงควรได้รับ

การพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถและประพฤติตน 

ได้เหมาะสมกับสถานภาพความเป็นแม่ชี โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการพัฒนาแม่ชีให้มีภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง

เพื่อสร้างคุณประโยชน์ให้แก่พระศาสนาและสังคมไทย 

ได้เตม็ศกัยภาพยิง่ขึน้ ปัจจบุนัแม่ช ีส่วนใหญ่ไม่ได้รบัการ 

ยกย่องจากสงัคมเท่าทีค่วรทัง้นี ้เพราะแม่ชไีม่มสีถานภาพ 

เป็นนักบวชหรือมิใช่เป็นผู ้สืบทอดพระพุทธศาสนา 

มาแต่อดีตท�าให้สิทธิต่างๆ ถูกจ�ากัดไปด้วย เนื่องจากมี

สถานภาพเป็นเพียงผู้อาศัย วัดจึงมิได้รับการเหลียวแล 

Abstract

The purpose of this research were to: (1) develop a non-formal education program in there areas 

to enhance transformational buddhist leadership for Thai Nuns (2) To implement a non-formal education 

program, (3) To study factors and conditions related to the use of non-formal education programs. This 

study was based on the experimental research one group pretest-posttest design. The samples in this 

study consisted of 30 Thai Nuns. Instruments used for collecting data were scales. Data were analyzed 

by using the two-tailed t-test. The research findings were as follows: (1) The components of a non-formal 

education program were: (1) identification of the basis for the program, (2) situation analysis of community 

and Clientele, (3) identification of desired outcomes, (4) identification of resources and support, (5) design  

of an instructional plan, (6) program of action, (7) accountability of resources, and (8) communication of 

the value of the program. There were two essential parts of the program; one was the learning process 

through the awareness of body, mind and thoughts. The other part was to utilize an instructional methods 

which related to deep-listening, a process of thinking for planning, key point apprehension, simplifying  

communication, deep and related questioning, and learning conclusion. (2) There was no significant 

differences between the pre-test and post-test in the experimental group at the .05 level and (3) The 

factors concerning the non-formal education program and the conditions related to the use of the program 

that might have affected the program including (1) selecting participants with approximately the same 

number of years of nun hood, (2) the instructors’ understanding of dharma philosophy, (3) practicality 

of course content, (4) stressing analytical thinking on the part of the participants, (5) the sufficient time  

allowed for conducting the program (6) a place of instruction conducive to learning.

Keywords: non-formal educational program, transformational Buddhist leadership, Thai Nuns.

จากฝ่ายต่างๆ เรือ่งสิทธ ิงานในหน้าท่ีของแม่ช ีส่วนใหญ่  

ได้แก่ การท�าครัวและการท�าความสะอาดภายในวัด 

ส่วนความสนใจด้านการศึกษาขึ้นอยู่กับตัวแม่ชีแต่ละ

บุคคล ส�าหรับบทบาทในการพัฒนาสังคม ทั้งพระ 

และเจ้าหน้าท่ีกรมการศาสนา ตลอดท้ังประชาชน 

มีความเห็นว่า แม่ชีควรมีบทบาทเช่นเดียวกับพระสงฆ์ 

คอื อบรมศลีธรรมและฝึกสมาธแิก่ประชาชน แม่ชคีวรมี 

บทบาทส�าคัญแก่ชีวิตชุมชนเช่นกัน บทบาทและหน้าท่ี

หนึ่งที่เกื้อกูลสังคมของแม่ชีปัจจุบัน ได้แก่ บทบาทเรื่อง 

การสั่งสอน การให้การศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรม  

การสงเคราะห์เด็กผู้หญิง การพัฒนาอาชีพและพัฒนา 

ชนบท อย่างไรก็ตาม ภายใต้กฎเกณฑ์ทางพระพุทธ

ศาสนาในสังคมไทย พระสงฆ์ในฐานะที่เป็นชายได้รับ

สถานะสูงในสังคมทั้งทางโลกและทางธรรม 
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ในการศึกษาความต้องการของแม่ชีในการ

เรียนรู้ที่จะช่วยส่งเสริมบทบาทการท�างานของแม่ชีให้มี 

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ความคาดหวังของแม่ชีในการ

ท�าประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา การพัฒนาทักษะท่ี

จ�าเป็นต่อการท�างานเผยแผ่ธรรมะ บทบาทของครู 

ผู้สอนวิชาพระพทุธศาสนา การช่วยเหลอืโครงการต่างๆ  

ในชมุชน ซึง่ท�าให้พบว่า มแีม่ชอีกีมากทีน่อกจากการบวช 

เพือ่ปฏบิตัธิรรมแล้ว ยงัมีความต้องการทีจ่ะช่วยเหลือคน 

ด้วยการใช้หลกัธรรมและท�าประโยชน์ให้กบัสงัคม ท�าให้

การท�างานของแม่ชีมีลักษณะของการท�างานพัฒนา

ชุมชนแต่เน้นการใช้ธรรมะและการปฏิบัติธรรมไปให้

ความรู้แก่ชุมชนเพื่อการเผยแผ่งานพระพุทธศาสนา 

สร้างคนเป็นเกิดความศรัทธาและเลื่อมใสในหลักธรรม 

ค�าสอนของพระพุทธศาสนา และการที่แม่ชีจะท�างาน

เหล่านี้ได้ดีนั้น มีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการ 

ฝึกฝนและปฏิบัติ ให้เกิดความรู้ความสามารถในการ

ท�างานได้จริง เพราะแม่ชียังขาดการเรียนรู้ให้มีความรู ้

ความสามารถในการท�างาน แม้ว่าพื้นฐานความรู้เรื่อง

ของหลักธรรม เป็นสิ่งที่แม่ชีมีความรู้ความเข้าใจเป็น

อย่างดี ดังนั้นสิ่งส�าคัญในการสนับสนุนแม่ชีให้มีความรู ้

เท่าทนัต่อการเปลีย่นแปลงของสงัคม แม่ชจีงึจ�าเป็นต้อง

ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เช่น เมื่อเป็นผู้บรรยายธรรม  

แม่ชีต้องมีทักษะการพูดที่ดีในการสอนธรรมะ มีความ

สามารถในการจูงใจผู้ฟังให้เกิดความซาบซึ้งและเข้าใจ

หลักธรรมค�าสอน เม่ือเป็นผู้รับฟังปัญหาทุกข์ใจของ 

ผูอ้ืน่ ต้องมทีกัษะฟังอย่างเข้าใจ และสามารถจบัประเดน็

สิง่ทีฟั่งเพือ่ช่วยบรรเทาความทกุข์ใจของผูอ่ื้นได้ เมือ่ต้อง 

ท�างานร่วมกบัผูอ้ืน่หรอืคนในชมุชนและท�าหน้าท่ีเป็นผูน้�า  

แม่ชีควรจะมีวิธีการท�างานร่วมกับคนอ่ืนให้งานบรรลุ

เป้าหมาย เป็นต้น นอกจากการใช้หลักธรรมน�าไปสู่

การปฏิบัติแล้วแม่ชีควรพัฒนาตนเองเป็นผู ้ใฝ่เรียน 

ใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าสถานภาพของการเป็นแม่ชี

ยังไม่ชัดเจน แต่การท�างานโดยภาพรวมเพื่อช่วยเหลือ 

สังคมของแม่ชีก�าลังขยายวงกว้างมากขึ้น ดังนั้น 

การส่งเสริมให้แม่ชีมีความรู ้ความสามารถในการ

ท�างานเพื่อพระพุทธศาสนานั้น เป็นการต่อยอดความรู ้

ความสามารถของแม่ชีได้จริง 

นอกจากนี้ การปฏิบัติในชีวิตส่วนตัวแม่ชียังม ี

ความเป็นอยู่ที่ยืดหยุ่น เชื่อมกับสังคมของชาวบ้าน 

ได้ดีกว่าพระภิกษุ เพราะไม่มีวินัยเป็นกรอบมาก ดังนั้น

เพื่อให้แม่ชีได้ท�าประโยชน์ได้หลายอย่าง การพัฒนา 

แม่ชีโดยการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนจึงมีส่วน 

ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาส�าคัญในทุกด้านไม่ว่า 

จะเป็นการศึกษา การฝึกอบรมและการฝึกทักษะด้าน

ผู ้น�าโดยการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบ

โรงเรียนเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลงเชิงพุทธ 

ส�าหรบัแม่ชไีทย เพือ่พฒันาให้แม่ชมีคีวามรูค้วามสามารถ 

ในการพัฒนาตนเองฝึกฝนปฏิบัติธรรมและท�าหน้าที่

เผยแผ่ธรรมะในบทบาทงานด้านพระพทุธศาสนา ซึง่จะน�า 

ไปสู่แม่ชีท่ีมีความรู้ความสามารถและสามารถพัฒนา

ตนเองได้อย่างต่อเนือ่ง ผูว้จัิยจึงได้น�าหลักการเรยีนรูต้าม

แนวคิดนีโอฮิวแมนนิสและกระบวนการเรียนการสอน 

ผูใ้หญ่ (Knowles, 1980) และเนือ้หาภาวะผูน้�าของปรดีา  

เรืองวิชาธร (2551) มาใช้ในกระบวนการจัดกิจกรรม

ของการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน

ส�าหรับแม่ชีไทยได้ครอบคลุม เพื่อพัฒนาแม่ชีให้มี

ความรู้ความสามารถของความเป็นผู้น�าเพื่อสานต่อ 

งานพระพุทธศาสนาอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1) เพื่อพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบ

โรงเรียนเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลงเชิงพุทธ 

ส�าหรับแม่ชีไทย 

2) เพื่อศึกษาผลการทดลองใช ้โปรแกรม 

การศึกษานอกระบบโรงเรียนเพ่ือพัฒนาภาวะผู ้น�า 

การเปลี่ยนแปลงเชิงพุทธส�าหรับแม่ชีไทย และ 

3) เพื่อศึกษาปัจจัยและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง 

ของการน�าโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน 

เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลงเชิงพุทธส�าหรับ

แม่ชีไทยไปใช้
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน

เพื่อพัฒนาภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงเชิงพุทธส�าหรับ 

แม่ชีไทย สามารถน�ามาสังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิด 

การวิจัยดังนี้ 

1. ปัจจัยน�ำเข้ำ

รวบรวมรวมแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องจาก

เอกสารมาเป็นพื้นฐานเพื่อก�าหนดเป็นกรอบแนวคิด

และการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน

เพื่อพัฒนาภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงเชิงพุทธส�าหรับ

แม่ชีไทย ได้แก่ โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน 

ของ Boyle (1981) เพื่อพัฒนาโปรแกรมการศึกษา 

นอกระบบโรงเรียนตามขั้นตอน 8 ขั้นตอน ขั้นตอนท่ี 1  

การก�าหนดพืน้ฐานส�าหรบัพฒันาโปรแกรม ขัน้ตอนที ่2  

การวเิคราะห์สถานการณ์ส�าหรบักลุม่ผูร้บับรกิาร ขัน้ตอน 

ที ่3 การพจิารณาผลทีพ่งึประสงค์ ขัน้ตอนที ่4 การก�าหนด 

แหล่งทรพัยากร และการสนบัสนนุ ขัน้ตอนที ่5 การสร้าง 

แผนการเรียนรู้ ขั้นตอนที่ 6 โปรแกรมการปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนที่ 7 ความน่าเชื่อถือของการใช้ทรัพยากร และ 

ขัน้ตอนที ่8 การรายงานค่าของโปรแกรม และกระบวนการ 

จัดกิจกรรมการเรียนรู ้โดยน�าแนวคิดการเรียนรู ้ของ

ผู้ใหญ่ของ Knowles (1980) 

2. กระบวนกำร

ด�าเนนิการตามกรอบแนวคดิการพฒันาโปรแกรม 

การศึกษานอกระบบโรงเรียนเชิงพัฒนาของ Boyle 

(1981) และน�าการผสมผสานกระบวนการเรยีนการสอน

ผู้ใหญ่ (Knowles, 1980) ร่วมกับการสร้างบรรยากาศ

การเรียนรู้ที่ผ่อนคลายตามหลักการจัดการเรียนรู้ตาม

แนวคิดของนีโอฮิวแมนนิส

3. ผลลัพธ์

ผลที่เกิดขึ้นหลังจากพัฒนาโปรแกรมการศึกษา

นอกระบบโรงเรยีนคอื ได้โปรแกรมการศกึษานอกระบบ 

โรงเรียนเพื่อพัฒนาภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงเชิงพุทธ 

ส�าหรบัแม่ชไีทย คณุลกัษณะการเป็นผูน้�าการเปลีย่นแปลง 

เชิงพุทธของแม่ชี 8 ด้าน คือ 1. มีคุณธรรมอันประเสริฐ  

ประจ�าใจ ก�ากับตัวเอง และปฏิบัติต่อผู้อื่น 2. ทักษะ

ในการติดต่อส่ือสาร 3.ทักษะในการสังเกตเพ่ือมองคน

ให้เห็นลึกถึงศักยภาพภายใน 4. มีความสมดุลระหว่าง

และความกล้าในการตัดสินใจ และการไตร่ตรองอย่าง

รอบคอบ 5. มจีติใจใฝ่เรยีนรูเ้พือ่หาความจรงิ และลกึซึง้ 

ยิ่งขึ้น 6. มีความยืดหยุ่น ไม่ยึดมั่นติดกรอบความคิด

อย่างตายตวั 7. มทัีกษะและประสบการณ์ในการมองเหน็ 

เปลี่ยนแปลงของสังคม และ 8. มีจิตใจที่เป็นผู ้เริ่ม 

กระท�าก่อน และปัจจยัและเงือ่นไขของการน�าโปรแกรม

ไปใช้ และน�ามาพัฒนาโปรแกรมให้มีความสมบูรณ์และ

เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนอย่างครบถ้วน

สมมติฐำนกำรวิจัย

แม่ชีท่ีผ ่านการเข้าร่วมโปรแกรมการศึกษา 

นอกระบบโรงเรยีนเพือ่พฒันาภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลง 

เชิงพุทธส�าหรับแม่ชีไทยผลของคะแนนการทดสอบ 

หลังการเข้าร่วมโปรแกรมสูงขึ้น

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ก�าหนดขอบเขตและวิธีด�าเนิน

การวิจัยดังนี้

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แม่ชีที่อยู่ใน

สถาบันแม่ชีไทย ที่มีทั้งหมด 27 สาขาทั่วประเทศไทย 

จ�านวน 4,000 คน และกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย

ได้จากการเลือกแบบเจาะจงตามเกณฑ์การคัดเลือก

ท่ีระบุประสบการณ์การท�างานด้านพัฒนาชุมชนและ

สังคมเป็นส�าคัญ ได้แก่ แม่ชีท่ีอยู่ในสถาบันแม่ชีไทย  

จ�านวน 30 คน ก�าหนดคุณสมบัติ คือ บวชเป็นแม่ชี

มากกว่า 1 ปี เป็นผู้มีประสบการณ์ในการท�าหน้าที่

เผยแผ่ธรรมะ และท�างานด้านพุทธศาสนาให้กับชุมชน

ไม่ต�่ากว่า 1 ปี มีความสมัครใจและสามารถเข้าร่วม 

โปรแกรมเป็นระยะเวลา 108 ชั่วโมง

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

แบบวัดความรู้เรื่องการพัฒนาภาวะผู้น�าการ

เปลีย่นแปลงเชงิพทุธส�าหรบัแม่ชไีทย แบบวดัเจตคตต่ิอ 

การพัฒนาภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลงเชิงพุทธส�าหรับ
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แม่ชีไทย แบบสอบถามเกี่ยวกับทักษะการปฏิบัต ิ

การ พัฒนาภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงเชิงพุทธส�าหรับ 

แม่ชีไทย แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโปรแกรม

การศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อการพัฒนาภาวะ

ผู้น�าการเปลี่ยนแปลงเชิงพุทธส�าหรับแม่ชีไทย และ

แบบสัมภาษณ์ ปัจจัยและเง่ือนไขในการน�าโปรแกรม

การพัฒนาภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงเชิงพุทธส�าหรับ

แม่ชีไทยไปใช้ เครื่องมือทุกฉบับผ่านการตรวจสอบ 

คุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิและการตรวจสอบค่าค่าดัชนี

ความสอดคล้อง (Index of Consistency: IOC) โดย

มีเกณฑ์ว่า ค่าดัชนี IOC ที่ค�านวณได้มากกว่า หรือ

เท่ากับ 0.5 ถือว่า แบบวัดนั้นมีความเหมาะสมที่ใช้ได้ 

จากการวิเคราะห์ได้ผลค่าความสอดคล้องระดับ 0.80  

แสดงว่า ผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่เห็นว่าเนื้อหาในแบบวัด  

สามารถน�าไปใช้ในการประเมินโปรแกรมได้จริง และ

ผู้ทรงคุณวุฒิให้ปรับปรุงข้อค�าถาม

หลังจากผู้วิจัยปรับปรุงแก้ไขแล้วได้น�าแบบวัด

ไปทดลองใช้กับกลุ่มแม่ชีที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จากนั้น 

น�าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น (Reliability)  

ด้วยค่าสมัประสทิธิสั์มพนัธ์ อลัฟ่าของครอนบคั (Cronbach)  

ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป โดยมีเกณฑ์ค่า 

ความเช่ือมัน่ ไม่ต�า่กว่า .60 หรอื 60% ขึน้ไป และผลจาก 

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสัมประสิทธ์ิสัมพันธ์อัลฟ่า

ของครอนบัค (Cronbach) แบบวัดนี้มีค่าความเชื่อมั่น 

ที่ 0.86 แสดงว่ามีความเชื่อมั่นระดับสูง แสดงว่า ผู้ตอบ

แบบวัดความรู้มีความเข้าใจในข้อค�าถามเป็นอย่างดี

การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบ

โรงเรียนเพื่อพัฒนาภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงเชิงพุทธ

ส�าหรับแม่ชีไทย เริ่มจากการสัมภาษณ์และเก็บข้อมูล

เพื่อศึกษาความต้องการของแม่ชีในการเรียนรู้ท่ีจะช่วย 

ส่งเสริมบทบาทการท�างานของแม่ชี พัฒนาแผนการ

เรียนรู ้ ตามแนวทางจัดกระบวนการเรียนการสอน

ผู้ใหญ่ของ Knowles (1980) หลักการจัดกิจกรรม 

ตามแนวคดินโีอฮวิแมนนสิและหลกัการการพฒันาผูน้�า 

การเปลี่ยนแปลงเชิงพุทธมาสร้างแผนการเรียนรู้และ

ก�าหนดระยะเวลาในการฝึกอบรม จ�านวน 108 ชั่วโมง 

ได้แก่ 

1) กิจกรรมกงล้อสี่ทิศ 

เป้าหมาย 1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบาย 

ความส�าคัญของผู้น�า อธิบายคุณลักษณะของผู้น�าที่ดี 

และคุณธรรมของผู้น�าได้ และ 2. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ

น�าหลักธรรมของผู้น�า พรหมวิหาร 4 ไปใช้ได้จริง

2) กิจกรรมฟังด้วยหัวใจ

เป้าหมาย 1. ผู้เรียนสามารถฝึกพิจารณา

ตนเองในการรับฟังเรื่องราวของบุคคลอื่นด้วยใจ 

เป็นกลาง ปราศจากความล�าเอียง 2. ผู้เรียนสามารถ

น�าหลักเมตตามาใช้ในการรับฟังอย่างมีสติด้วยความ

มีเมตตา มีความชื่นชมยินดี และไม่อคติต่อสิ่งที่รับฟัง  

และ 3. ผู้เรียนสามารถน�าวิธีการฟังด้วยหัวใจไปใช้กับ

บุคคลอื่นได้และท�าให้เข้าใจถึงความแตกต่างของแต่ละ

บุคคลจากพื้นฐานชีวิตที่แตกต่างกัน

3) กิจกรรมฟังด้วยกำรจับประเด็น 

เป้าหมายเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถจับประเด็น

จากสารได้

4) กิจกรรมเป็ดเจ้ำปัญหำ

เป ้าหมายเพื่อให ้ผู ้ เรียนฝ ึกวิ เคราะห  ์

สถานการณ์การท�างานจากการท�ากิจกรรมเป ็ด 

เจ้าปัญหา

5) กิจกรรมกำรท�ำงำนเป็นทีม

เป้าหมาย 1. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถท�างาน

ร่วมกนัเป็นทมีได้และ 2. เพือ่ให้ผูเ้รยีนสามารถพจิารณา 

ถึงการน�าหลักธรรมคือ ปิโย มาใช้เป็นแนวทางในการ

ท�างานได้จริง

6) กิจกรรมกำรพูดด้ำนบวก

เป้าหมายเพือ่ให้ผูเ้รยีนสามารถพดูด้านบวก

กับตนเองและผู้อื่นได้

7) กิจกรรมฝึกทักษะกำรพูดต่อหน้ำ 

ชุมชน 

เป้าหมายเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถพูดต่อหน้า 

ชุมชน
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8) กิจกรรมกำรเรียนรู ้ด้วยตนเองจำก 

ใบงำนและปฏิบัติ

เป้าหมาย 1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ 

ได้ด้วยตนเองโดยศึกษาจากใบงาน ประกอบเนื้อหา

ความรู้ และการปฏิบัติ คือ ฝึกโยคะ เต้นเกาชิกิ และ

นอนผ่อนคลายพร้อมฟังเพลงบรรเลง และ 2. เพื่อให้

ผู้เรียนเข้าใจหลักธรรมคือ ครุ หมายถึง น่าเคารพ

9) กิจกรรมรู้จักตนเองและผู้อื่น

เป้าหมาย 1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจ

ตนเองและผู้อื่นโดยยอมรับในความแตกต่างของแต่ละ

บุคคล และ 2. เพื่อให้ผู ้เรียนได้พิจารณาหลักธรรม 

ปุคคลปโรปรัญญุตาปฏิบัติใช้ในการท�างานร่วมกับผู้อ่ืน

10) กิจกรรมตัวต่อมหำสนุก

เป ้าหมาย 1. เพื่อให ้ผู ้ เรียนสามารถ  

ฝึกการวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ไขในการท�างาน  

และ 2. เพื่อให้ผู ้เรียนมีความรู ้ความเข้าใจและน�า 

หลักธรรม คือภาวนีโย มาใช้กับตนเองเพื่อประโยชน์

ในการท�างาน

11) กิจกรรมน�ำเสนอโครงกำร

เป้าหมาย 1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถร่วมกัน

วางแผนและเขียนโครงการเพื่อใช้ในการท�างานได้จริง 

2. เพื่อให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์

ของโครงการทีส่ามารถเกดิขึน้จรงิ และ 3. เพือ่ให้ผูเ้รยีน 

มีความรู้ความเข้าใจและน�าหลักธรรม อัตตัญญุตาคือ

รู้ตนมาใช้ได้จริง

12) กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์

เป้าหมาย 1. เพือ่ให้ผูเ้รยีนมีหลกัการท�างาน

เพื่อชุมชนได้อย่างชัดเจน 2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความคิด

ริเริ่มสร้างสรรค์ในการท�างาน และ 3. เพื่อให้ผู้เรียน 

มีความรู้ความเข้าใจหลักธรรม คือสัมมาสังกัปปะ

- สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าสถิติ 

ที (t-test) เพื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยตาม 

รปูแบบการทดลองแบบกลุม่เดียว (One-Group Pretest-

Posttest Design)

ผลกำรวิจัย

1. องค์ประกอบของโปรแกรมการศึกษานอก

ระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง

เชิงพุทธส�าหรับแม่ชีไทย ประกอบด้วย 8 ด้าน ดังนี้

1 )  การก�าหนดพื้นฐานส�าหรับพัฒนา

โปรแกรมหรือวัตถุประสงค์ของโปรแกรม

2) การวิเคราะห์สถานการณ์ส�าหรับกลุ่ม

ผู้รับบริการ ได้แก่ กลุ่มแม่ชีไทย บวชไม่ต�่ากว่า 1 ปี  

มีประสบการณ์ท�างานพัฒนาชุมชนไม่ต�่ากว่า 1 ปี 

จ�านวน 30 คน มคีวามสมคัรใจและสามารถร่วมกจิกรรม

ได้อย่างต่อเนื่องและระยะเวลา 108 ชั่วโมง 

3) การพิจารณาผลท่ีพึงประสงค์ ได้แก่  

ผู้ร่วมโปรแกรมต้องเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาในด้าน

ความรู ้ เจตคติและด้านทักษะท่ีท�าให้ผู ้เรียนได้เห็น

การเปลี่ยนแปลงของตนเองและสามารถน�าความรู ้ 

ไปใช้ได้จริง

4) การก�าหนดแหล่งทรัพยากรและการ

สนับสนุน ได้แก่ วิทยากรผู ้ เชี่ยวชาญด้านต่างๆ  

ส่ือการสอนและสถานท่ีในการด�าเนินการจัดโปรแกรม

จากทางวัด และจากสถาบันแม่ชีไทยท่ีให้การอ�านวย

ความสะดวกและสนับสนุนการเรียนรู ้ของกลุ ่มแม่ชี 

ให้มีประสิทธิภาพ

5) การสร ้างแผนการเรียนรู ้ จากการ

สังเคราะห์แนวคิดการเรียนการสอนผู้ใหญ่ (Knowles, 

1980) และหลักการจัดการเรียนรู ้ตามแนวคิดของ 

นีโอฮิวแมนนิส ร่วมกับการสังเคราะห์เนื้อหาภาวะผู้น�า

การเปลี่ยนแปลงเชิงพุทธ 8 ด้าน คือ 1. มีคุณธรรม

ประเสริฐ ประจ�าใจ ก�ากับตนเองและปฏิบัติต่อผู้อื่น  

2. ทักษะในการติดต่อสื่อสาร 3. ทักษะในการสังเกต  

เพือ่มองคนให้เหน็ลกึถงึศกัยภาพภายใน 4. มคีวามสมดลุ 

ระหว่างความกล้าในการตัดสินใจ และการไตร่ตรอง

อย่างรอบคอบ 5. มีจิตใจใฝ่เรียนรู้ เพื่อหาความจริง

และลึกซึ้งยิ่งขึ้น 6. มีความยืดหยุ่นไม่ยึดมั่นติดกรอบ

ความคิดอย่างตายตัว 7. มีทักษะและประสบการณ์ 

ในการมองเหน็การเปลีย่นแปลงของสงัคมและ 8. มจีติใจ 

เป็นผู้เริ่มกระท�าก่อน
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6) โปรแกรมการปฏิบัติงาน ใช้เวลา 108 

ชั่วโมง

7) ความน่าเชือ่ถอืของการใช้ทรพัยากรโดยม ี

การประเมินก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรม

8) การรายงานค่าของโปรแกรมคือการศกึษา

ปัจจัยและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องของการน�าโปรแกรมไปใช้ 

และปรับปรุงโปรแกรมให้มีความสมบูรณ์และเหมาะสม

กับความต้องการของผู้เรียนอย่างครอบคลุม

2. ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง

ค่าเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมโปรแกรมก่อนและหลังดังนี้

1) ผลคะแนนวัดความรู้เรื่องภาวะผู้น�าก่อน 

และหลังการทดลองของกลุ่มทดลองปรากฏว่า กลุ่ม

ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยจากแบบวัดความรู้แตกต่างกัน

อย่างมนียัส�าคัญทางสถติิทีร่ะดับ .05 โดยคะแนนความรู ้

ของกลุม่ทดลองหลงัการจากการเข้าร่วมกจิกรรมสงูกว่า 

ก่อนการทดลอง

คะแนนเฉลี่ยความรู ้เรื่องภาวะผู ้น�าการ

เปลี่ยนแปลงเชิงพุทธส�าหรับแม่ชีไทยของกลุ่มทดลอง

กลุ่มทดลอง N X SD t-test p-value

ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง

30
30

16.75
18.50

2.26
2.50

1.80 .07

*p < 0.05

จากตาราง แสดงว่า กลุ่มทดลองหลังจาก 

เข ้าโปรแกรมการพัฒนาภาวะผู ้น�าการเปลี่ยนแปลง 

เชิงพุทธส�าหรับแม่ชีไทย มีคะแนนเฉลี่ยความรู้เรื่อง

ภาวะผู ้น�าการเปลี่ยนแปลงเชิงพุทธส�าหรับแม่ชีไทย 

สูงกว่าก่อนการทดลอง

2) ผลคะแนนวัดเจตคติภาวะผู้น�าก่อนและ

หลังการทดลองของกลุ่มทดลองปรากฏว่า กลุ่มทดลอง

มีคะแนนเฉลี่ยจากแบบวัดเจตคติ ไม่แตกต่างกันอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3) ผลคะแนนวัดทักษะปฏิบัติการภาวะผู้น�า

ก่อนและหลังการทดลองของกลุ ่มทดลองปรากฏว่า 

กลุม่ทดลองมคีะแนนเฉลีย่จากแบบวดัทกัษะปฏบิตักิาร 

ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

4) กลุม่ทดลองทีเ่ข้ารบัการฝึกตามโปรแกรม

การศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาภาวะผู้น�าการ

เปล่ียนแปลงเชงิพุทธส�าหรบัแม่ชไีทยนัน้ มคีวามพึงพอใจ 

ต่อโปรแกรมการฝึกอบรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน

ในระดับมาก ( X = 4.06)

โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กลุ่ม 

ทดลองมคีวามพงึพอใจต่อโปรแกรมการศกึษานอกระบบ 

โรงเรียนเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลงเชิงพุทธ 

ส�าหรับแม่ชีไทยนั้น ทุกด้าน ได้แก่ ด้านหลักสูตร  

ด้านการศึกษาด้วยตนเอง และด้านการจัดการ อยู่ใน

ระดับมาก ( X = 4.12, 4.10 และ 3.96 ตามล�าดับ) 

ผลการศึกษาปัจจัยและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง

ของการน�าโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน

เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลงเชิงพุทธส�าหรับ 

แม่ชีไทยไปใช้ พบว่า ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องส�าคัญ ได้แก่ 

(1) การก�าหนดความใกล้เคียงกันของอายุพรรษาของ 

แม่ชี เนื่องจากระเบียบปฏิบัติของแม่ชี แม่ชีที่เพิ่งบวช

มอีายพุรรษาน้อยกว่าต้องแสดงความเคารพและเช่ือฟัง 

แม่ชีท่ีบวชมาก่อน ดังนั้นการแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

อาจท�าให้แม่ชีท่ีอายุพรรษาน้อยไม่กล้าท่ีจะแสดง 

ความคิดเห็นเท่าที่ควร และ 2. ความเข้าใจในหลักธรรม

พ้ืนฐานของผู้สอน และเง่ือนไขท่ีเกี่ยวข้องส�าคัญ ได้แก่ 

การจัดเรียงล�าดับเนื้อหาง่ายไปยาก ควรจัดเนื้อหา 

เป็นเรื่องเดียวกันล�าดับจากง่ายไปยากให้แม่ชีได้เรียนรู ้

ทีละเรื่อง และแม่ชีต้องฝึกการกล้าพูดและกล้าแสดง

ความคดิเห็นมากขึน้ ด้วยลักษณะของแม่ชมีคีวามส�ารวม 

ดังนั้นเมื่อเข้ามาอบรมต้องยอมรับเง่ือนไขและข้อตกลง 

ระหว่างผู้สอนและแม่ชี ที่ต้องการให้แม่ชีสามารถแสดง

ความคิดเห็นในขอบเขตของเนื้อหากิจกรรมการเรียนรู ้

เพื่อผู้สอนจะได้รับรู้พัฒนาการของผู้เรียน

กำรอภิปรำยผล

โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อ

พัฒนาภาวะผู ้น�าการเปลี่ยนแปลงเชิงพุทธส�าหรับ 

แม่ชีไทยเป็นโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนท่ี

น�ากระบวนการจากการสังเคราะห์แนวคิดการเรียนรู ้

ผู ้ใหญ่ของ Knowles (1980) และหลักการจัดการ 
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เรียนรู้ตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส น�ามาใช้ในขั้นตอน

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้เพื่อพัฒนาภาวะ

ผู้น�าการเปลี่ยนแปลงเชิงพุทธ โดยใช้เนื้อหาการพัฒนา

ภาวะผู้น�าของปรีดา เรืองวิชาธร (2551) งานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง จากการวิเคราะห์ความต้องการเรียนรู้ของ

ผู้เรียน พบว่า โปรแกรมมีความเหมาะสม และมีความ

สอดคล้องกับโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน

เชิงพัฒนาของ Boyle (1981) ที่ระบุว่า การวิเคราะห์

ความต้องการเป็นกระบวนการที่ส�าคัญมากในการ 

จดัท�าโปรแกรม เน่ืองจากขัน้ตอนนีจ้ะน�าไปสูก่ารก�าหนด 

เป ้าหมายและวัตถุประสงค์ของโปรแกรม อาจมี

การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะของ

สถานการณ์ 8 องค์ประกอบ คือ (1) การก�าหนดพื้นฐาน 

ส�าหรับพัฒนาโปรแกรม (2) การวิเคราะห์สถานการณ์

ส�าหรับกลุม่ผู้รับบรกิาร (3) การพจิารณาผลทีพ่งึประสงค์ 

(4) การก�าหนดแหล่งทรัพยากร และการสนับสนุน  

(5) การสร้างแผนการเรียนรู้ (6) โปรแกรมการปฏิบัติงาน  

(7) ความน่าเชื่อถือของการใช้ทรัพยากร และ (8) การ

รายงานค่าของโปรแกรมซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนา

รูปแบบการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน 

โดยกระบวนการการจัดกิจกรรมเน้นพัฒนาผู ้เรียน 

ให้เกดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมให้เป็นไปตามทีผู่เ้รยีน  

ชุมชนหรือองค์กรพึงประสงค์ ซึ่งในที่นี้พฤติกรรม 

ดังกล่าวเกิดจากการก�าหนดเนื้อหาวิชาที่เฉพาะเจาะจง 

เพื่อน�าไปสู ่การเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงและยั่งยืน  

การจดักจิกรรมหรอืประสบการณ์การเรยีนรูจ้ะเน้นการมี 

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนโดยค�านึงถึงความต่อเนื่อง 

การจัดล�าดับเนื้อหา และการผสมผสานเพื่อน�าไปใช้

ในชีวิตจริงและการปฏิบัติงานได้ การประเมินความ

ก้าวหน้าและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นโดยประเมินผลการเรียนรู ้

ว่าผู ้เรียนเกิดการเรียนรู ้และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

ได้จริงตามที่ต้องการ

แม่ชมีคีวามต้องการพฒันาตนเองในบทบาทผูน้�า 

ในการเผยแผ่พระพทุธศาสนา และประเด็นทีต้่องการคอื 

ทักษะการสื่อสาร การเป็น วิธีการท�างานร่วมกับผู้อื่น  

การสร้างความมั่นใจและการฝึกสมาธิ สอดคล้องกับ 

Knowles (1980) กล่าวว่า ผู้ใหญ่จะสามารถเรียนได้ดี

เมื่อผู้ใหญ่มีความต้องการที่จะพัฒนาตนเอง และน�า

ความรูน้ัน้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในการด�าเนนิชวีติของ

ผู้ใหญ่เอง และสอดคล้องกับ Kidd (1973) ที่กล่าวว่า  

การเรียนรู ้ของผู้ใหญ่เกี่ยวพันกับงาน ความเป็นอยู่  

บทบาทและภารกิจของบุคคลนั้น ลักษณะของกิจกรรม

ท่ีเหมาะสม สนองตอบความต้องการของผู ้ใหญ่จะ

กระตุ้นให้ผู้ใหญ่เกิดความต้องการหรือสนใจที่จะเรียนรู้  

ส�าหรับด้านเนื้อหาที่ควรมีในการจัดโปรแกรม ได้แก่ 

ด้านเนื้อหาหลักธรรมของผู ้น�าที่เป็นแนวทางปฏิบัติ

การจัดโปรแกรม ได้แก่ ด้านเนื้อหาหลักธรรมของผู้น�า

ทีเ่ป็นแนวทางปฏบิตั ิและการพฒันาตนเองเพือ่เป็นผูน้�า 

ในด้านต่างๆ สอดคล้องกับปรีดา เรืองวิชาธร (2551) 

กล่าวว่า การพัฒนาทักษะและคุณธรรมในด้านต่างๆ 

สามารถก้าวไปสูก่ารเป็นผูน้�าทีด่ ีการพฒันาทกัษะความ

สามารถจะท�าให้การบรหิารจัดการต่างๆ มปีระสิทธภิาพ

มากยิ่งขึ้น นอกจากความต้องการในการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู ้ที่เหมาะสม คือ การฟังบรรยาย การฝึก

ปฏิบัติจริง การสาธิต กิจกรรมผ่อนคลาย การศึกษา

ด้วยตนเอง และการแสดงบทบาทสมมติ เป็นกิจกรรม

ในขัน้ตอนของโปรแกรมมกีารจัดกจิกรรมการเรยีนรูท่ี้อยู่ 

ในขั้นตอนการจัดกระบวนการเรียนการสอนผู้ใหญ่ของ  

Knowles (1980) และหลักการจัดกิจกรรมตามแนวคิด 

นีโอฮิวแมนนิส ซึ่งมีขั้นตอนคือ การก�าหนดกิจกรรม 

การเรียนรู้เน้นจูงใจให้เกิดการเรียนรู้ การเสริมสร้าง

ภาพพจน์ตนเองและเรียนรู ้ด ้วยการปฏิบัติฝ ึกฝน 

ด้วยตนเองและเป็นกลุม่ เปิดโอกาสให้ได้ใช้ประสบการณ์

เดิมมาใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างเต็มที่การเสริมสร้าง

ภาพพจน์ท่ีดีต่อตนเอง และการสร้างแรงจูงใจเพื่อ 

ส่งเสริมการเรียนรู ้ด้วยการใช้ค�าพูดด้านบวก ซึ่งผู ้ที่

ต้องการเปลี่ยนแปลงจะนึกถึงตนเองในสิ่งที่ดี ใช้การ 

เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติและการฝึกฝน ให้ผู้เรียนสามารถ

ค้นหาค�าตอบท่ีเป็นของตนเอง รวมถึงการด�าเนิน

กิจกรรมที่ยืดหยุ ่นตอบสนองผู ้เรียนซึ่งกระบวนการ

จัดการเรียนการรู้มีความเหมาะสมกับแม่ชีและความ

ต้องการพัฒนาตนเองของแม่ชี ทั้งเนื้อหาภาวะผู้น�าที่

แม่ชสีามารถน�าไปใช้ในการท�างานด้านพระพทุธศาสนา 

และน�าไปเป็นประโยชน์ต่อสังคมได้ด้วยดีสอดคล้องกับ 

สถาบันแม่ชีไทย(2534) ระบุว่า ผู้บวชชีต้องปฏิบัติตน

ตามข้อวัตรและปฏิบัติทั้งตนเองและผู้อื่นคือการช่วย
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เผยแผ่ธรรมน้ันเป็นการท�าประโยชน์ให้กับสังคมและ

ประเทศชาต ิสอดคล้องกบัปารชิาด สวุรรณบบุผา (2545)  

ทีก่ล่าวว่า แม่ชไีด้มีความรูค้วามสามารถและประพฤตติน 

ได้เหมาะสมกับสถานภาพความเป็นแม่ชีแล้วย่อมเรียก 

ศรัทธาและความเคารพได้อย่างไม่ต้องสงสัย และยังจะ 

สามารถท�าประโยชน์ให้แก่พระพทุธศาสนาและสงัคมไทย 

ได้อย่างดียิ่ง

นอกเหนือจากนั้น การสนับสนุนงบประมาณ 

ค่าใช้จ่ายส่งเสรมิแม่ชใีนการจดักจิกรรมต่างๆ เพือ่สร้าง 

เครอืข่ายการท�างานแม่ชใีนภาคชมุชน สงัคม ซึง่มคีวาม

ส�าคญัและส่งเสรมิบทบาทความเป็นผูน้�าของการเผยแผ่

ศาสนาของแม่ชีได้ย่างแท้จริง

ข้อเสนอแนะ

ข้อค้นจากการวิจัยพบว่า โปรแกรมนี้ควรเน้น

เชิงปฏิบัติการของผู ้เรียนเป็นส�าคัญ ซึ่งสอดแทรก

เนือ้หาทีจ่�าเป็นต่อการท�างานของแม่ชใีห้เกดิทกัษะและ 

ความช�านาญอย่างต่อเนื่องตามสภาพแวดล้อมจริง

โปรแกรมการพฒันาภาวะผูน้�าการเปล่ียนแปลง

เชิงพุทธส�าหรับแม่ชีไทยเน้นการท�ากิจกรรมผ่านฐาน

กาย ใจ ความคิด ท่ีมุ่งพัฒนาแม่ชีท้ังทางด้านคุณธรรม

และทักษะการเป็นผู้น�าชุมชนผ่านผู้สอนหรือผู้ด�าเนิน

กิจกรรมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ดังนั้นควรมีการวิจัย

เพื่อพัฒนาหลักสูตรหรือโปรแกรมเพื่อพัฒนาผู้สอน 

ให้มทัีกษะความสามารถในการพฒันาผูเ้รยีนให้มคีวามรู้ 

ความเข้าใจและทักษะที่ช�านาญต่อไป

กิตติกรรมประกำศ 

การวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกรม 

ส่งเสรมิวฒันธรรม กระทรวงวฒันธรรม และทนุอดุหนนุ

วิทยานิพนธ์ส�าหรับนิสิต บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาสภาพการด�าเนินงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และความคิดเห็นของ

บรรณารักษ์ที่มีต่อการด�าเนินงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ รวมทั้งปัญหาในการด�าเนินงานพัฒนาทรัพยากร

สารสนเทศของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บรรณารักษ์ระดับหัวหน้า 

หรือบรรณารักษ์ระดับปฏิบัติงานที่รับผิดชอบในงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศจากห้องสมุดมหาวิทยาลัย 

วิทยาลัย และสถาบันของเอกชน จ�านวน 71 แห่ง รวมท้ังส้ิน 60 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย  

และใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปในการวิเคราะห์หาค่าความถี่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ

ทดสอบสมมติฐานการวิจัยโดยใช้การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยสถิติ t test (independent 

samples) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว F test (one-way ANOVA) และการทดสอบความแตกต่าง 

ของค่าเฉลี่ยรายคู่โดยใช้วิธี Least Significant Difference (LSD) โดยก�าหนดระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 ผลการวิจัยพบว่า ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนส่วนใหญ่มีนโยบายการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการจัดสรรงบประมาณแยกป็นงบสื่อสิ่งพิมพ์ ร้อยละ 60 สื่อโสตทัศน์ และ 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 1-30 ห้องสมุดส่วนใหญ่เลือกซื้อทรัพยากรสารสนเทศตามที่ผู ้ใช้เสนอแนะและ 

การคัดออกพิจารณาจากปีที่พิมพ์เป็นหลัก ห้องสมุดส่วนใหญ่มีงบประมาณในการจัดซื้อไม่เพียงพอและขาด 

ความร่วมมือกับอาจารย์ในการคัดเลือกหนังสือ

ค�ำส�ำคัญ: การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ, งานเทคนิคของห้องสมุด, งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
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ควำมน�ำ

การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศมีความจ�าเป็น

อย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาอยู่เสมอ เพื่อให้มีทรัพยากร 

ข้อมลูและข่าวสารทีท่นัสมยั เพยีงพอและสอดคล้องกบั 

ความต้องการของผูใ้ช้ รวมทัง้สนบัสนนุการเรยีนการสอน 

ของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพ 

ทั้งการให้บริการและใช้บริการมากที่สุด จากการพัฒนา

ทางด้านเทคโน-โลยีสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ

ไม่ได้มีเพียงในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์เท่านั้น แต่มี

ทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบสื่อดิจิทัล ซึ่งสิ่งเหล่านี ้

มีผลต่อพันธกิจของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา (Feret 

& Marcinek, 1999, p. 98) การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของ

ปริมาณและคุณภาพของแหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 

ท�าให้ห้องสมุดต้องก�าหนดวิสัยทัศน์ (vision) พันธกิจ 

(mission) เป้าหมาย (goals) และวตัถปุระสงค์ (objective)  

ให้สอดคล้องกับความเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้ ห้องสมดุ  

Abstract

This research aims to study the process of information resources development [IRD], the librarian 

opinions towards the IRD, and the problem occurring in the IRD in the context of private higher education 

institution library [PHEIL]. Questionnaires were distributed to 60 chief librarians and the librarians in charge  

of library IRD who were working in private higher education institutions all over Thailand. The statistics 

was used to analyze data in term of frequency, mean, standard deviation, t-test, F test, ANOVA, and the 

average pair using Least Significant Difference (LSD) test with the level of statistical significance at the 

.05. The study found that most PHEILs have written IRD policy. Their expenditures were support from 

the institutes’ annual budget. Sixty percent of the budget was allocated to printed media. The library sort  

information resources in base on user suggestions and the major criteria to sort information resources 

out was year of publication. The main IRD problems were insufficient budget and lacking of coordination  

from lecturers in sort information resources in and out process. Librarians with different educational 

background, experience, and work position have different perception in the problem of lacking qualified  

person, not having clear job responsibility to various types of information resources, and lateness in bidding 

approval process. Librarians with different experience and work position have different perception in sorting 

information resource out criteria. Librarians with different work position have different level of concern  

about person in charge of sorting information resource in and out. Librarians with different institutional  

size have different level of concern about Thai textbook, Thai novel and short stories procurement.

Keywords: information resources development, higher education in private institution

สถาบันอุดม-ศึกษาควรจัดหาและรวบรวมทรัพยากร

สารสนเทศทีม่กีารบนัทกึในทกุรปูแบบ ได้แก่ วสัดตุพีมิพ์  

โสตทัศนวัสดุ สารสนเทศท่ีบันทึกในรูปเสียง รูปสื่อ

อเิลก็ทรอนกิส์ รปูกราฟิก สือ่สามมติ ิและฐานข้อมลูเชงิ

พาณชิย์ ให้ครบถ้วนตามความจ�าเป็นและอย่างต่อเนือ่ง  

ด�าเนินการจัดเก็บอย่างมีระบบ เพื่อให้สามารถสืบค้น 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ต้องมีหลักเกณฑ์ 

การเพิ่มจ�านวนทรัพยากรสารสนเทศอย่างมีระบบและ

ต่อเนื่องให้สอดคล้องกับนโยบายเป้าหมายของสถาบัน

อดุม-ศกึษา (ทบวงมหาวทิยาลัย, 2544, หน้า 5) ห้องสมดุ 

ควรก�าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจัดหาอย่าง

เป็นระบบและต่อเนื่องให้สอดคล้องกับนโยบายและ

เป้าหมายขององค์กรภายใต้บริบทของชุมชนและสังคม  

โดยการจัดหาท้ังส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือโสตทัศน์ และสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ ให้ครอบคลุมและทันต่อความก้าวหน้า

ทางวิชาการ และน�ามาจัดเก็บอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ 
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ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นและเข้าถึงสารสนเทศได้อย่าง

สะดวกและรวดเร็ว (สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2553, หน้า 251)

ถึงแม ้ว ่าห ้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาจะมี

กระบวนการพฒันาทรพัยากรสารสนเทศทีป่ระกอบด้วย 

กิจกรรม 6 ประการ ได้แก่ การศึกษาผู้ใช้ การจัดท�า

นโยบายการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ การเลือก 

การจัดหา การคัดออก และการประเมินทรัพยากร

สารสนเทศ แต่ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง

มีความแตกต่างกันในทั้งในด้านโครงสร้างและการจัด 

องค์กร จ�านวนบคุลากรทีป่ฏบิตังิาน นโยบาย และกจิกรรม

ของงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ผู ้ปฏิบัติงาน 

จ�าเป็นต้องเข้าใจโครงสร้างการจัดองค์กร นโยบายและ

กจิกรรมของงานพฒันาทรพัยากรสารสนเทศ เพือ่น�ามา 

ประยุกต์ใช ้ตามความเหมาะสม ดังนั้นผู ้วิจัยจึงมี

ความสนใจที่จะศึกษาการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ทั้งในด้าน 

การคัดเลือก จัดหา การคัดออก และการประเมิน

ทรพัยากรสารสนเทศ รวมทัง้ปัญหาและอุปสรรคในการ 

ด�าเนินงาน เพื่อเป็นแนวทางในการด�าเนินงานพัฒนา

ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

เอกชน

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาสภาพการด�าเนินงานพัฒนา

ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดสถาบันอุดม-ศึกษา

เอกชน

2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบรรณารักษ์

ท่ีรับผิดชอบในงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศท่ีมี

ต่อการด�าเนินงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของ 

ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

3. เพื่อศึกษาปัญหาในการด�าเนินงานพัฒนา

ทรัพยากรสารสนเทศของบรรณารักษ์ที่รับผิดชอบ 

ในงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดสถาบนั

อุดมศึกษาเอกชน

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการศกึษาสภาพการด�าเนนิงาน 

พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และความคิดเห็นของ

บรรณารักษ์ที่มีต่อการด�าเนินงานพัฒนาทรัพยากร

สารสนเทศ รวมท้ังปัญหาในการด�าเนินงานพัฒนา

ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

เอกชน ส�าหรับกรอบแนวคิดการวิจัยผู้วิจัยน�าเสนอ

ตัวแปรต้นและตัวแปรตามในส่วนของการทดสอบ

สมมติฐานดังนี้

ภำพ 1 การเชื่อมโยงกรอบแนวคิดการวิจัย

สมมติฐำนกำรวิจัย

1. บรรณารักษ์ที่รับผิดชอบในงานพัฒนา

ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

เอกชนท่ีมีระดับการศึกษา ประสบการณ์ ต�าแหน่งงาน  

และขนาดของสถาบันอุดมศึกษาท่ีสังกัดต ่างกัน 

มีความคิดเห็นที่มีต่อการด�าเนินงานพัฒนาทรัพยากร

สารสนเทศแตกต่างกัน

2. บรรณารักษ์ที่รับผิดชอบในงานพัฒนา

ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

เอกชนท่ีมีระดับการศึกษา ประสบการณ์ ต�าแหน่งงาน  

และขนาดของสถาบันอุดมศึกษาท่ีสังกัดต ่างกัน 

มีปัญหาในการด�าเนินงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

แตกต่างกัน

ตัวแปรต้น
1. ระดับการศึกษา
2. ประสบการณ์
3. ต�าแหน่งงาน
4. ขนาดของสถาบัน

อุดมศึกษาที่สังกัด

ตัวแปรตำม
1. ความคิดเห็นที่มีต่อ

การด�าเนนิงานพฒันา
ทรัพยากรสารสนเทศ
ของบรรณารักษ์

2. ปัญหาการด�าเนินงาน
พัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศของ
บรรณารักษ์
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วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การวิจัยนี้ เป ็นการวิจัยเชิงส�ารวจ โดยใช ้

แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ บรรณารักษ์

ระดับหัวหน้าหรือบรรณารักษ ์ระดับปฏิบัติงานท่ี 

รับผิดชอบในงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของ 

ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน รวมทั้งสิ้น 71 คน 

ซึ่งเป็นตัวแทนของห้องสมุด 71 แห่ง ในการวิจัยครั้งนี้ 

ผู้วิจัยได้มีการสุ่มตัวอย่างมาศึกษาเนื่องจากสถาบัน

อุดมศึกษาเอกชนบางแห่งไม่มีนโยบายในการเผยแพร่

ข้อมูลบางส่วนโดยเฉพาะสภาพการด�าเนินงานของ 

ห้องสมุด ดังนั้นผู้วิจัยจึงสุ่มตัวอย่างมาศึกษาเพ่ือให้ได้

ข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริงและมีความน่าเชื่อถือมาก

ยิ่งขึ้น ผู้วิจัยได้ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการ

ศึกษาโดยใช้ตารางส�าเร็จรูปของ Krejcie and Morgan 

(อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หน้า 42-44)  

การเลือกกลุ ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ 

(stratified random sampling) และสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย  

(sample random sampling) ตามสัดส่วนของขนาด

ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่สอดคล้องกับเกณฑ์

ของส�านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษาทีแ่บ่งขนาด

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามจ�านวนนักศึกษา (สุภัทร 

จ�าปาทอง, 2552, หน้า 77) ได้กลุม่ตวัอย่างจ�านวน 60 คน  

ซึ่งประกอบด้วย สถาบันขนาดใหญ่ จ�านวน 17 คน 

สถาบนัขนาดกลาง จ�านวน 32 คน และสถาบนัขนาดเล็ก  

จ�านวน 22 คน

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม 

โดยแบ่งเป็น 4 ตอน ดังนี้

ตอนที ่1 ข้อมลูส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 

จ�านวน 2 ข้อ

ตอนท่ี 2 สภาพการด�าเนนิงานพฒันาทรพัยากร

สารสนเทศของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

จ�านวน 22 ข้อ

ตอนท่ี 3 ปัญหาการด�าเนนิงานพัฒนาทรพัยากร

สารสนเทศของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

จ�านวน 18 ข้อ

ตอนที ่4 ข้อเสนอแนะในการด�าเนนิงานพฒันา

ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

เอกชน จ�านวน 6 ข้อ 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยเก็บแบบสอบถามโดยส่งไปรษณีย์ไปยัง

ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ทั้งหมด 60 ชุด  

ในวันท่ี 20 กรกฎาคม 2554 และได้ส่งแบบสอบถามไป

ครัง้ที ่2 ในวนัที ่2 กมุภาพนัธ์ 2555 ได้รบัแบบสอบถามคนื 

และเป็นฉบับที่สมบูรณ์ จ�านวน 45 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ  

75 ซึ่งใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้

สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย

การหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานความแตกต่างของ

ค่าเฉลี่ย t test (independent samples) การวิเคราะห์

ความแปรปรวนทางเดียว (one-way analysis of  

Variance-- ANOVA) หรือ F test และการทดสอบ 

ความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ โดยใช้วิธี LSD ในกรณี 

ที่ผลการทดสอบความแปรปรวน มีความแตกต่างกัน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

กำรวิเครำะห์ข้อมูล

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณในส่วนของของ

ค�าถามปลายปิด โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป ในส่วนของ

ค�าถามปลายเปิดใช้การสงัเคราะห์ข้อมลูเพือ่น�าผลมาใช้

ผลกำรวิจัย

จากการวเิคราะห์ข้อมลู สามารถสรปุผลการวจิยั 

ได้ดังนี้

1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สังกัดสถาบันอุดมศึกษา

เอกชนขนาดกลาง จ�านวน 24 แห่ง คดิเป็นร้อยละ 53.33  

ขนาดเล็ก จ�านวน 13 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 28.89 

และขนาดใหญ่ จ�านวน 8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 17.78  
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เป็นบรรณารักษ์ระดับหัวหน้า จ�านวน 26 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 57.78 และบรรณารกัษ์ระดบัปฏบิตังิาน จ�านวน 

19 คน คดิเป็นร้อยละ 42.22 นอกจากนีย้งัพบว่า ผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มวีฒุกิารศกึษาในระดบัปรญิญา

โท สาขาบรรณารกัษศาสตร์และสาขาสารสนเทศศาสตร์ 

จ�านวน 21 คน คดิเป็นร้อยละ 46.67 และมีประสบการณ์

ในงานพฒันาทรพัยากรสารสนเทศ 1-7 ปี จ�านวน 20 คน  

คิดเป็นร้อยละ 44.44

2. สภาพการด�าเนินงานพัฒนาทรัพยากร

สารสนเทศของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

2.1 ด ้ านนโยบายพัฒนาทรัพยากร

สารสนเทศ พบว่า ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

ส่วนใหญ่มีนโยบายการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ร้อยละ 71.11 ผู้จัดท�า

นโยบายการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด

ส่วนใหญ่ คอื ผูอ้�านวยการห้องสมุดหรอืหวัหน้าห้องสมดุ  

ร้อยละ 64.44 องค์ประกอบที่ส�าคัญที่สุดในการก�าหนด

นโยบายการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน คือ ผู ้ใช้บริการและกลุ ่ม 

เป้าหมาย ร้อยละ 86.67 

2.2 ด้านงบประมาณพัฒนาทรัพยากร

สารสนเทศ พบว่า ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

ส่วนใหญ่ได ้รับงบประมาณประจ�าปีในการจัดซื้อ

ทรัพยากรสารสนเทศจากเงินงบประมาณประจ�าปี  

ร้อยละ 86.67 และส่วนใหญ่จดัสรรงบประมาณโดยแยก

เป็นงบสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสต-ทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ร้อยละ 46.67 โดยจัดสรรงบประมาณมากกว่าร้อยละ 

60 ในการจัดซื้อสื่อสิ่งพิมพ์ และร้อยละ 1-30 ในการ

จัดซื้อสื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

2.3 ด้านกระบวนการการพัฒนาทรัพยากร

สารสนเทศ พบว่า ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

มีการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศทุกกิจกรรมโดยมีการ

จัดหาทรัพยากรสารสนเทศมากที่สุด ร้อยละ 100.00 

หน่วยงานที่ด�าเนินการศึกษาผู้ใช้ส่วนใหญ่ คือ แผนก/

ฝ่าย/งานบริการสารสนเทศ ร้อยละ 60 ในการศึกษา 

ผูใ้ช้ส่วนใหญ่ศกึษาเกีย่วกบัความทนัสมยัของทรพัยากร

สารสนเทศและทรพัยากรทีจ่ดัหาตรงตามความต้องการ

ของผู้ใช้บริการ ร้อยละ 73.33 

2.4 ด้านการจัดซื้อหนังสือ พบว่า หนังสือ

วิชาการ ภาษาไทย จัดซื้อ 3 เล่มขึ้นไปต่อชื่อ ร้อยละ 

24.44 หนังสือความรู้ทั่วไป/สารคดี ภาษาไทย จัดซื้อ 

2 เล่มต่อชื่อ ร้อยละ 15.6 ส่วนหนังสือประเภทอื่นๆ 

มีการจัดซื้อ 1 เล่มต่อชื่อ คือ หนังสือวิชาการ ภาษา

ต่างประเทศและหนังสือความรู้ทั่วไป/สารคดี ภาษา 

ต่างประเทศ และหนังสืออ้างอิง ภาษาไทย ร้อยละ  

24.44 นวนิยายและเรื่องสั้นภาษาไทย ร้อยละ 22.22 

นวนิยายและเรื่องสั้นภาษาต่างประเทศ ร้อยละ 26.67 

หนังสืออ้างอิงภาษาต่างประเทศ ร้อยละ 28.89  

บรรณารกัษ์ห้องสมดุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนส่วนใหญ่ 

ให้ความส�าคัญการจัดซื้อหนังสือโดยรวมอยู่ในระดับ

ปานกลาง (X= 3.36) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  

ให้ความส�าคัญอยู่ในระดับมาก 2 ข้อ คือ หนังสือ

วิชาการภาษาไทย (X= 4.49) และหนังสือวิชาการ

ภาษาต่างประเทศ (X= 4.22) 

2.5 ด้านการจัดซื้อหนังสืออ้างอิง พบว่า 

หนงัสอือ้างองิทีจ่ดัซือ้ 1 เล่มต่อชือ่ คอื พจนานกุรมไทย  

ร้อยละ 17.78 พจนานุกรมภาษาต่างประเทศ ร้อยละ 

26.67 สารานกุรมไทย ร้อยละ 28.89 ส่วนหนงัสอือ้างองิ 

ประเภทอ่ืนๆ ไม่จัดซื้อ คือ พจนานุกรมสองภาษาและ

พจนานุกรมหลายภาษา ร้อยละ 24.44 สารานุกรม

ภาษาต่างภาษาต่างประเทศ ร้อยละ 33.33 หนังสือ

รายปี ร้อยละ 40.00 และหนังสือแผนท่ี ร้อยละ 42.22

2.6 ด้านการจัดซื้อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง พบว่า  

วารสารวิชาการ ภาษาไทย วารสารวิชาการ ภาษา

ต่างประเทศ จัดซื้อ 1 เล่มต่อชื่อ ร้อยละ 37.8 และ

นิตยสารบันเทิง ภาษาไทย จัดซื้อ 1 เล่มต่อชื่อ ร้อยละ  

35.56 นติยสารบนัเทงิ ภาษาต่างประเทศ ไม่จดัซือ้ ร้อยละ  

48.89 ส่วนหนังสือพิมพ์ จัดซื้อ 1 เล่มต่อชื่อ คือ 

หนังสือพิมพ์เชิงคุณภาพ ร้อยละ 33.33 หนังสือพิมพ์

เชิงปริมาณ ร้อยละ 24.44 บรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบัน

อุดมศึกษาเอกชนส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญในการจัดซื้อ 

ส่ิงพมิพ์ต่อเนือ่งโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (X= 3.31)  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ให้ความส�าคัญในระดับ

มาก 3 ข้อ คือ วารสารวิชาการภาษาไทย (X= 4.13) 

วารสารวิชาการภาษาต่างประเทศ (X= 4.04) และ

หนังสือพิมพ์เชิงคุณภาพ (X= 3.64)
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2.7 ด้านการจัดซื้อสื่อโสตทัศน์ พบว่า  

วีซีดี/ดีวีดี ประกอบการเรียนการสอนห้องสมุดสถาบัน

อุดมศึกษาเอกชน จัดซื้อ 1 แผ่นต่อชื่อ ร้อยละ 33.33 

ส่วนสื่อโสตทัศน์ประเภทอื่นๆ ไม่จัดซื้อ คือ วีซีดี/ดีวีดี

บันเทิง ร้อยละ 55.56 วีซีดี/ดีวีดี สารคดี ร้อยละ 35.56 

วัสดุบันทึกเสียง ประกอบการเรียนการสอน ร้อยละ  

37.78 และวัสดุบันทึกเสียงบันเทิง ร้อยละ 68.89 

บรรณารกัษ์ห้องสมุดสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนส่วนใหญ่ 

ให้ความส�าคัญในการจัดซื้อสื่อโสตทัศน์โดยรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง (X= 2.88) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  

พบว่า ให้ความส�าคัญในระดับมาก 2 ข้อ คือ วีซีดี/ ดีวีดี  

ประกอบการเรียนการสอนภาษาไทย (X= 3.53) และวี

ซีดี/ดีวีดี ประกอบการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ 

(X= 3.47)

2.8 ด ้านการจัดซื้อสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนส่วนใหญ่ไม่จัดซื้อ 

คือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 57.78 วารสาร

อิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 46.67 ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์

และงานวิจัยไทย ร้อยละ 66.67 ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์

และงานวิจัย ต่างประเทศ ร้อยละ 55.6 ฐานข้อมูล

เฉพาะสาขาวิชา ร้อยละ 48.89 ฐานข้อมูลบทความ

วารสาร ร้อยละ 53.33 และฐานข้อมูลข่าว ร้อยละ 

71.11 บรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

ส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญในการจัดซื้อสื่ออิเล็กทรอนิกส์

โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (X= 3.09) เมื่อพิจารณา

เป็นรายข้อ พบว่า ให้ความส�าคัญในระดับปานกลาง 

ทุกข้อ คือ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ฐานข้อมูล

เฉพาะสาขาวิชา (X= 3.29)

2.9 การสั่งซื้อทรัพยากรสารสนเทศผู้ใช้

บริการห้องสมุดส่วนใหญ่เสนอซื้ออย่างเป็นลายลักษณ์

อักษรโดยกรอกแบบฟอร์มเสนอซื้อ ร้อยละ 82.22  

นอกเหนือจากการสั่งซื้อห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

เอกชนส่วนใหญ่ยังมีวิธีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

โดยได้รับอภินันทนาการจากหน่วยงานภายนอกและ

หน่วยงานภายในสถาบนั อาจารย์ บคุลากร และนกัศกึษา  

ร้อยละ 100.00

2.10 การด�าเนินงานพัฒนาทรัพยากร

สารสนเทศ บรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 

เอกชนส่วนใหญ่ให้ความส�าคญัในการด�าเนนิงานพฒันา

ทรพัยากรสารสนเทศโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X= 4.15)  

เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 

ด้านผูค้ดัเลือกทรพัยากรสารสนเทศ (X= 4.14) รองลงมา  

คือ ด้านผู้ประเมินทรัพยากรสารสนเทศ (X= 4.12) และ

ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ ด้านเกณฑ์ในการประเมิน

ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อคัดออก (X=2.88) ส่วนการ

ให้ความส�าคัญต่อผู้เลือกทรัพยากรสารสนเทศโดยรวม

อยู่ในระดับมาก (X= 4.14) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 

พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 3 ข้อ คือ อาจารย์ผู้สอน 

(X= 4.84) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา (X= 4.62)  

และหัวหน้าภาควิชา (X=4.58) และการให้ความส�าคัญ

ต่อเกณฑ์ในการประเมินทรัพยากรสารสนเทศเพื่อ 

คดัออก โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X= 3.88) เมือ่พิจารณา 

เป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก 10 ข้อ โดยข้อที่ม ี

ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ปีที่พิมพ์ (X= 4.36) และข้อที่มีค่า

เฉลี่ยต�่าที่สุด คือคือ ธรรมชาติของศาสตร์ (X= 3.73)  

นอกจากนี้ยังพบว่า บรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบัน

อุดมศึกษาเอกชนส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญกับผู้ประเมิน

ทรพัยากรสารสนเทศโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X=4.16)

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ 

โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ อาจารย์ผู้สอนสาขาวิชา 

ต่างๆ ( X = 4.27) และข้อที่มีค ่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ  

นักวิชาการ (X= 3.93) 

3. ปัญหาในการด�าเนินงานพัฒนาทรัพยากร

สารสนเทศของบรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

เอกชนโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X=3.69) เมื่อพิจารณา

เป็นรายข้อ พบว่า มีปัญหาอยู่ในระดับมากเกือบทุกข้อ 

โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ งบประมาณในการจัดซื้อ 

ไม่เพียงพอ (X= 4.11) รองลงมา คือ ขาดความร่วมมือ 

กับอาจารย ์ในการคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ  

(X= 4.00) และทรพัยากรสารสนเทศทีจ่ดัหาไม่เพยีงพอ 

กับความต้องการของผู้ใช้ (X= 3.89)

กำรทดสอบสมมติฐำน

สมมตฐิำนท่ี 1 บรรณำรกัษ์ท่ีรบัผิดชอบในงำน 

พัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศของห้องสมุดสถำบัน

อุดมศึกษำเอกชนท่ีมีระดับกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ 

ต�ำแหน่งงำน และขนำดของสถำบันอดุมศกึษำทีส่งักดั 
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ต่ำงกัน มีควำมคิดเห็นที่มีต่อกำรด�ำเนินงำนพัฒนำ

ทรัพยำกรสำรสนเทศแตกต่ำงกัน

1.1 บรรณารักษ์ที่มีประสบการณ์ต่างกัน 

ให้ความส�าคญัในด้านการจดัซือ้หนงัสอื สิง่พมิพ์ต่อเนือ่ง  

สื่อโสตทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้านผู้คัดเลือก และด้าน

ผู้ประเมินและคัดทรัพยากรสารสนเทศออกทั้งโดยรวม

และรายข้อไม่แตกต่างกัน

1.2 บรรณารักษ์ที่มีประสบการณ์ต่างกัน 

ให ้ความส�าคัญต ่อเกณฑ์การประเมินทรัพยากร

สารสนเทศเพ่ือคัดออกโดยรวม ไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า บรรณารกัษ์ทีมี่ประสบการณ์

มากกว่า 14 ปี (X= 4.73) ให้ความส�าคัญต่อเกณฑ์ในการ 

ประเมินทรัพยากรสารสนเทศเพื่อคัดออกในเรื่อง

ประเภททรพัยากรสารสนเทศแตกต่างจากบรรณารกัษ์ที่

มปีระสบการณ์ 1-7 ปี (X= 4.10) และ 8-14 ปี (X= 3.71)  

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

1.3 บรรณารักษ์ที่มีประสบการณ์ต่างกัน

ให้ความส�าคัญกับปัญหาในการด�าเนินงานพัฒนา

ทรพัยากรสารสนเทศโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกนั

1 .4  บรรณารักษ ์ ระดับหั วหน ้ าและ

บรรณารักษ์ระดับปฏิบัติงานให้ความส�าคัญในด้าน

การจัดซื้อหนังสือและด้านผู้ประเมินและคัดทรัพยากร

สารสนเทศออกโดยรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือพจิารณาเป็น

รายข้อพบว่า บรรณารักษ์ระดับหัวหน้า (X=4.77) และ

บรรณารักษ์ระดับปฏิบัติงาน (X=4.11) ให้ความส�าคัญ

ในการจัดซื้อหนังสือวิชาการ ภาษาไทย แตกต่างกัน 

มนียัส�าคญัทางสถติิทีร่ะดับ 0.05 (t = 2.534, Sig. = .015)  

และบรรณารกัษ์ระดับหวัหน้า (X=3.85) และบรรณารกัษ์ 

ระดบัปฏบิตังิาน (X=4.47) ให้ความส�าคัญกบัผูเ้ช่ียวชาญ 

เฉพาะสาขาวิชาในการเป็นผูป้ระเมินและผูคั้ดทรพัยากร

สารสนเทศออกทรพัยากรสารสนเทศกนัมีนยัส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 (t = -2.269, Sig. = .028)

1.5 บรรณารักษ์งานพัฒนาทรัพยากร 

สารสนเทศระดบัหวัหน้าและบรรณารกัษ์ระดบัปฏบัิตงิาน 

ให้ความส�าคัญในด้านการจัดซื้อสิ่งพิมพ์ต ่อเนื่อง  

สื่อโสตทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในด้านผู้คัดเลือก และ

ด้านเกณฑ์ในการประเมินทรัพยากรสารสนเทศเพื่อ 

คัดออก ทั้งโดยรวมและรายข้อไม่แตกต่างกัน

1.6 บรรณารักษ์ที่สังกัดสถาบันอุดมศึกษา

เอกชนที่มีขนาดต่างกันให้ความส�าคัญในการจัดซื้อ

หนังสือโดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  

พบว่า บรรณารักษ์ที่สังกัดห้องสมุดขนาดเล็ก (X=3.92)  

ให้ความส�าคัญในการจัดซื้อหนังสือวิชาการภาษาไทย

แตกต่างจากบรรณารักษ์ที่สังกัดห้องสมุดขนาดกลาง  

(X= 4.63) และขนาดใหญ่ (X= 5.00) และบรรณารักษ์

ท่ีสังกัดห้องสมุดขนาดใหญ่ (X= 3.38) ให้ความส�าคัญ

ในการจดัซือ้นวนยิายภาษาไทยแตกต่างจากบรรณารกัษ์

ท่ีสังกัดห้องสมุดขนาดเล็ก (X= 2.15) อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05

1.7 บรรณารักษ์ที่สังกัดสถาบันอุดมศึกษา

เอกชนที่มีขนาดต่างกันให้ความส�าคัญในการจัดซื้อ 

สิง่พมิพ์ต่อเนือ่งโดยรวมแตกต่างกนั พบว่า บรรณารกัษ์

ท่ีสังกัดห้องสมุดขนาดใหญ่ให้ความส�าคัญในการจัดซื้อ

นิตยสารบันเทิงภาษาไทย (X=3.13) และหนังสือพิมพ์

เชิงปริมาณ ( X=3.88) มากกว่าบรรณารักษ์ท่ีสังกัด 

ห้องสมุดขนาดเล็กท่ีให ้ความส�าคัญในการจัดซื้อ

นิตยสารบันเทิงภาษาไทย (X=2.00) และหนังสือพิมพ์

เชิงปริมาณ (X=2.69) และบรรณารักษ์ท่ีสังกัดห้องสมุด

ขนาดใหญ่ให้ความส�าคัญในการจัดซื้อหนังสือพิมพ์เชิง

คณุภาพ (X=4.50) มากกว่าบรรณารกัษ์ท่ีสังกดัห้องสมดุ 

ขนาดกลาง (X=3.63) และขนาดเล็ก (X=3.15) อย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

1.8 บรรณารักษ์ที่สังกัดสถาบันอุดมศึกษา

เอกชนที่มีขนาดต่างกันให้ความส�าคัญในการจัดซื้อ 

สื่อโสตทัศน์โดยรวมแตกต่างกัน พบว่า บรรณารักษ์ที่

สงักดัห้องสมดุขนาดใหญ่ (X=3.47) ให้ความส�าคญัด้าน

การจัดซื้อสื่อโสตทัศน์แตกต่างจากบรรณารักษ์ที่สังกัด

ห้องสมุดขนาดกลาง (X= 2.66) อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 

1.9 บรรณารกัษ์ทีส่งักดัห้องสมดุขนาดใหญ่ 

และบรรณารักษ์ท่ีสังกัดห้องสมุดขนาดกลางและขนาด

เล็กให้ความส�าคัญในด้านการจัดซื้อส่ืออิเล็กทรอนิกส์

โดยรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  

บรรณารักษ์ท่ีสังกัดห้องสมุดขนาดเล็ก ( X = 2.38)  

ให้ความส�าคัญในการจัดซือ้หนงัสืออิเล็กทรอนกิส์แตกต่าง 
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จากบรรณารักษ์ที่สังกัดห้องสมุดขนาดใหญ่ (X= 4.00) 

บรรณารักษ์ที่สังกัดห้องสมุดขนาดเล็ก ( X = 2.46)  

ให้ความส�าคัญในการจัดซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

แตกต่างจากบรรณารักษ์ที่สังกัดห้องสมุดขนาดกลาง  

(X= 3.38) และขนาดใหญ่ (X= 4.13) และบรรณารักษ์

ที่สังกัดห้องสมุดขนาดใหญ่ (X= 4.75) ให้ความส�าคัญ

ในการจัดซื้อฐานข้อมูลเฉพาะสาขาวิชา แตกต่างจาก

บรรณารักษ์ที่สังกัดกลาง ( X =3.21) และขนาดเล็ก  

( X= 2.54) บรรณารักษ์ที่สังกัดห้องสมุดขนาดใหญ่  

( X =4.75) ให้ความส�าคัญในการจัดซื้อฐานข้อมูล

บทความวารสาร แตกต่างจากบรรณารักษ์ที่สังกัดกลาง 

(X=3.13) และขนาดเล็ก (X=2.62) และบรรณารักษ์ที่

สังกัดห้องสมุดขนาดใหญ่ (X= 4.00) ให้ความส�าคัญ

ในการจัดซื้อฐานข้อมูลข่าว แตกต่างจากบรรณารักษ์ 

ที่สังกัดกลาง (X= 2.71) และขนาดเล็ก (X= 1.92) 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

1.10 บรรณารกัษ์ทีส่งักดัสถาบนัอดุมศกึษา

เอกชนทีม่ขีนาดต่างกนัให้ความส�าคญัในด้านผูค้ดัเลอืก 

ทรัพยากรสารสนเทศ ด้านเกณฑ์ในการประเมิน

ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อคัดออก และด้านผู้ประเมิน

และคดัทรพัยากรสารสนเทศออก ทัง้โดยรวมและรายข้อ 

ไม่แตกต่างกัน

สมมตฐิำนที ่2 บรรณำรกัษ์ทีร่บัผดิชอบในงำน 

พัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศของห้องสมุดสถำบัน

อุดมศึกษำเอกชนที่มีระดับกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ 

ต�ำแหน่งงำน และขนำดของสถำบนัอดุมศกึษำท่ีสงักัด 

ต่ำงกัน มีปัญหำในกำรด�ำเนินงำนพัฒนำทรัพยำกร

สำรสนเทศแตกต่ำงกัน

2.1 บรรณารักษ ์ผู ้ปฏิบัติ งานพัฒนา

ทรัพยากรสารสนเทศที่มีวุฒิการศึกษาต่างกันให้ความ

ส�าคัญต่อปัญหาในการด�าเนินงานพัฒนาทรัพยากร 

สารสนเทศโดยรวมไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็น 

รายข้อ พบว่า บรรณารักษ์ที่มีวุฒิการศึกษาระดับ 

ปริญญาตรีสาขาบรรณารักษศาสตร ์และสาขา 

สารสนเทศศาสตร์ (X = 3.95) และบรรณารักษ์ท่ีม ี

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาบรรณารักษศาสตร์

และสาขาสารสนเทศศาสตร์ (X= 3.00) ให้ความส�าคัญ

ต่อปัญหาการขาดบุคลากรที่มีความรอบรู้เรื่องแหล่ง

ทรัพยากรสารสนเทศและบรรณารักษ์ที่มีวุฒิการศึกษา

ระดับปริญญาโทสาขาบรรณารักษศาสตร์และสาขา 

สารสนเทศศาสตร์ (X= 2.76) และบรรณารักษ์ที่ม ี

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบรรณารักษศาสตร์

และสาขาสารสนเทศศาสตร์ (X= 3.68) และปริญญาตรี 

สาขาอื่นๆ ( X = 4.50) ให้ความส�าคัญต่อปัญหา 

การไม่แบ่งความรบัผดิชอบในการคดัเลอืกตามประเภท

ของทรัพยากรสารสนเทศแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 

2.2 บรรณารักษ์ท่ีมีประสบการณ์ต่างกัน

ให้ความส�าคัญกับปัญหาในการด�าเนินงานพัฒนา

ทรพัยากรสารสนเทศโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกนั

2 .3  บรรณารักษ ์ ระดับหั วหน ้ าและ

บรรณารักษ์ระดับปฏิบัติงานให้ความส�าคัญกับปัญหา

ในการด�าเนินงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศโดยรวม 

ไม่แตกต่างกนั แต่เมือ่พจิารณารายข้อ พบว่า บรรณารกัษ์

ระดบัหัวหน้า (X= 3.38) และบรรณารกัษ์ระดบัปฏบิตังิาน  

(X= 4.16) ให้ความส�าคัญต่อปัญหาความล่าช้าในการ 

อนุมัติจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศแตกต่างกันอย่างม ี

นยัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 (t = -2.360, Sig. = .028)

2.4 บรรณารักษ์ที่สังกัดสถาบันอุดมศึกษา

เอกชนที่มีขนาดต่างกันให้ความส�าคัญกับปัญหาในการ

ด�าเนินงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศโดยรวมและ

รายข้อไม่แตกต่างกัน

กำรอภิปรำยผล

1. ด้ำนนโยบำยพฒันำทรพัยำกร สำรสนเทศ 

ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนส่วนใหญ ่

มีการจัดท�านโยบายโดยการเขียนขึ้นอย ่างเป ็น 

ลายลักษณ์อักษร เนื่องจากการจัดท�านโยบายพัฒนา

ทรัพยากรสารสนเทศเป็นส่ิงจ�าเป็นและมีความส�าคัญ 

4 ประการ คือ 1) เป็นแนวทางในการเลือก การจัดหา 

การคัดออกหรือปฏิเสธที่จะไม่รับทรัพยากรสารสนเทศ

ท่ีมีผู ้บริจาคส�าหรับผู ้ปฏิบัติงาน 2) สามารถจัดสรร 

งบประมาณในการจัดหาได ้อย ่างมีประสิทธิภาพ  

3) สามารถควบคมุการเพิม่จ�านวนทรพัยากรสารสนเทศ

ที่จ�าเป็นและเป็นที่ต้องการของผู ้ใช้อย่างเป็นระบบ  
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สม�่าเสมอ และมีความสมดุลในทุกสาขาวิชา และ  

4) สามารถน�านโยบายการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

มาใช้เพื่อขอความร่วมมือกับห้องสมุดอื่นๆ ในการ

จัดหาและใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน (ประยงศรี  

พัฒนกิจจ�ารูญ, 2552) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ

เบญญาภรณ์ ชติุกาญจน์ (2551) พบว่า ห้องสมดุส่วนใหญ่ 

มีนโยบายการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอย่างเป็น 

ลายลักษณ์อักษร และผู ้จัดท�านโยบายการพัฒนา

ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

เอกชนส่วนใหญ่ คือ ผู้อ�านวยการห้องสมุดหรือหัวหน้า

ห้องสมุด เนื่องจากเป็นผู้ที่มีหน้าที่และอ�านาจในการ

ตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับนโยบายพัฒนาทรัพยากร

สารสนเทศ (คณะท�างานฝ่ายพฒันาทรพัยากรสารนเิทศ 

ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา, 2553) 

2.  ด ้ำนงบประมำณพัฒนำทรัพยำกร

สำรสนเทศ

ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนส่วนใหญ่

ได้รับงบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ

จากเงินงบประมาณประจ�าปี ซึ่งงบประมาณดังกล่าว

ได้มาจากจากค่าบ�ารุงของนักศึกษา ห้องสมุดสถาบัน

อุดมศึกษาเอกชนส่วนใหญ่จัดสรรงบประมาณโดยแยก

เป็นงบสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

เนื่องจากในการจัดซื้อหนังสือ วารสาร และสื่อโสตทัศน์ 

ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศจะต้องจัดสรรเงิน 

ให้เหมาะสมกบัความต้องการและความจ�าเป็น (นงนารถ  

ชัยรัตน์, 2542) สอดคล้องกับงานวิจัยของเบญญาภรณ์  

ชุติกาญจน์ (2551) พบว่า มีการจัดสรรงบประมาณ 

การจัดซื้อหนังสือแยกจากงบประมาณการจัดซื้อ 

สื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในขณะที่การจัดสรร

งบประมาณในการจดัซือ้ส่วนใหญ่จดัสรรมากกว่าร้อยละ  

60 เพื่อการจัดซื้อสิ่งพิมพ์ ร้อยละ 1-30 ในการจัดซื้อ 

สือ่โสตทศัน์และสือ่อิเลก็ทรอนกิส์ สอดคล้องกบังานวจัิย

ของวันดี มีดี (2553) พบว่า ห้องสมุดได้รับงบประมาณ

ในการจัดซื้อเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ต่อปี ร้อยละ 30

3. สภำพกำรด�ำเนินงำนพัฒนำทรัพยำกร

สำรสนเทศ

3.1 แผนก/ฝ่าย/งานบริการสารสนเทศเป็น

หน่วยงานที่ด�าเนินการศึกษาผู้ใช้ของห้องสมุดสถาบัน 

อุดมศึกษาเอกชน เนื่องจากในการศึกษาการใช้และ

ความต้องการใช้สารสนเทศสามารถน�ามาเป็นแนวทาง

ในการเลือกและการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่

สอดคล้องกับท่ีผู้ใช้ต้องการ ท�าให้ทรัพยากรสารสนเทศ

ที่มีอยู ่มีคุณภาพตามที่ผู ้ ใช ้คาดหวัง (ประยงศรี  

พัฒนกิจจ�ารูญ, 2552)

3.2 ผู้ใช้บริการห้องสมุดส่วนใหญ่สั่งซื้อ

ทรัพยากรสารสนเทศอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 

โดยกรอกแบบฟอร์มเสนอซื้อ ซึ่งการจัดซื้อทรัพยากร

สารสนเทศแต่ละประเภทสรุปได้ดังนี้

 3.2.1 ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

เอกชนจะเน้นหนังสือวิชาการ ภาษาไทย เนื่องจาก 

ผู้ใช้บริการมีพฤติกรรมการใช้หนังสือภาษาไทยมากกว่า

หนังสือภาษาอังกฤษ และหนังสือต่างภาษาประเทศ 

มีราคาสูงกว่าหนังสือภาษาไทย สอดคล้องกับงานวิจัย

ของเกษร จันทร (2549) พบว่า มีการจัดซื้อหนังสือ 

ภาษาไทยมากกว่าหนังสือภาษาต่างประเทศ 

 3.2.2 ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

เอกชนจะเน้นวารสารวชิาการภาษาไทย วารสารวชิาการ 

ภาษาต่างประเทศ และหนังสือพิมพ์เชิงคุณภาพ 

เนื่องจากห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนประสบ

ปัญหาในเรื่องของงบประมาณ ดังนั้นการบริหาร 

งบประมาณจึงเน้นในด้านวิชาการเป็นหลัก

 3.2.3 ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

เอกชนจะเน้นวีซีดี/ดีวีดี ประกอบการเรียนการสอน 

สอดคล้องกับงานวิจัยของเบญญาภรณ์ ชุติกาญจน์ 

(2551) พบว่า สื่อที่มีการจัดซื้อมากที่สุด คือวีดิทัศน์

ดีวีดี 

 3.2.4 ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

เอกชนส่วนใหญ่ไม่จัดซื้อสื่ออิเล็กทรอนิกส์เนื่องจาก

งบประมาณในการจัดซื้อไม่เพียงพอ สอดคล้องกับ 

งานวจัิยของพลูทรพัย์ ชืน่ตา (2548) พบว่า ห้องสมดุของ 

มหาวิทยาลัยเอกชนไม่มีการบอกรับ/ส่ังซื้อทรัพยากร

สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์และงานวิจัยของนิตยา  

ปานเพชร (2546) พบว่า ห้องสมดุมหาวทิยาลยัส่วนใหญ่ 

ไม่มีการจัดซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ถึงแม้ว่าห้องสมุด 

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนส่วนใหญ่จะไม่จัดซื้อสื่อ 
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อิเล็กทรอนิกส ์แต ่ยังให ้ความส�าคัญในการจัดซื้อ 

ฐานข้อมูลเฉพาะสาขาวิชา ฐานข้อมูลบทความวารสาร 

และวารสารอเิลก็ทรอนกิส์ เนือ่งจากอาจารย์ นกัวชิาการ 

และนกัวจิยัในปัจจบุนัมีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลประกอบ

การวิจัยและการผลิตผลงานทางวิชาการจากวารสาร 

ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ ซึ่งข้อมูลที่ได้จากฐาน

ข้อมูลมีความทันสมัย สามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว

และไม่มีข้อจ�ากัดในเรื่องระยะทาง

3.3 ห้องสมุดส่วนใหญ่เลือกทรัพยากร

สารสนเทศตามที่ผู้ใช้เสนอแนะ และบุคคลที่ห้องสมุด

สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนให้ความส�าคญัในการคดัเลอืก

ทรัพยากรสารสนเทศ คือ อาจารย์ผู้สอน ผู้เชี่ยวชาญ

เฉพาะสาขาวิชา และหัวหน้าภาควิชา เนื่องจากเป็นผู้ที่

มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา และมีความ

คุ้นเคยกับผู ้เขียนและทรัพยากรสารสนเทศในแต่ละ

สาขาวิชาเป็นอย่างดี (ประยงศรี พัฒนกิจจ�ารูญ, 2552) 

สอดคล้องกบังานวจิยัของนภาลยั ทองปัน (2548) พบว่า  

อาจารย์เป็นผู้มีสิทธิ์ในการคัดเลือกหนังสือมากที่สุด 

3.4 ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

ให ้ความส�าคัญกับป ีที่พิมพ ์ ในการคัดทรัพยากร

สารสนเทศออก เนื่องจากความทันสมัยของทรัพยากร

สารสนเทศเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณาคุณค่า 

ของทรัพยากรสารสนเทศ (ประยงศรี พัฒนกิจจ�ารูญ, 

2552) และอาจารย์ผู้สอนมีความส�าคัญในการประเมิน

ทรพัยากรสารสนเทศมากทีส่ดุ เนือ่งจากเป็นผูท้ีม่คีวามรู้  

ความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา และมีความคุ้นเคย 

กับผู้เขียนและทรัพยากรสารสนเทศในแต่ละสาขาวิชา

เป็นอย่างดี (ประยงศรี พัฒนกิจจ�ารูญ, 2552)

4. ปัญหำในกำรด�ำเนนิงำนพฒันำทรพัยำกร

สำรสนเทศ

ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนส่วนใหญ่

มีงบประมาณในการจัดซื้อไม่เพียงพอ เนื่องจาก 

งบประมาณของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

ได้มาจากรายได้ของมหาวิทยาลัยเพียงอย่างเดียว  

ซึ่งแตกต่างจากมหาวิทยาลัยของรัฐที่ได้รับงบประมาณ

จากงบประมาณแผ่นดินและเงินบ�ารุงห้องสมุดจากการ

ลงทะเบียนของนักศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของ

เบญญาภรณ์ ชตุกิาญจน์ (2551) พบว่า ปัญหางบประมาณ 

ในการจัดซื้อไม่เพียงพอเป็นปัญหาท่ีส�าคัญท่ีสุดในด้าน

นโยบายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ปัญหาด้านรอง

ลงมาคือ ขาดความร่วมมือกับอาจารย์ประจ�าสาขาวิชา

ในการช่วยคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ ทรัพยากร

สารสนเทศที่จัดหาไม่เพียงพอกับความต้องการของ 

ผู ้ใช ้ การด�าเนินงานจัดซื้อล่าช้าเนื่องจากมีหลาย 

ขั้นตอน จ�านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจัดซื้อไม่เพียงพอ 

ขาดบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญในศาสตร์และความ

ล่าช้าในการอนุมัติจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ไม่มี 

คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศหรือ 

ผู้ประสานงานประจ�าสาขาวิชา ขาดบุคลากรที่มีความ

ช�านาญในการจัดซื้อเกณฑ์ในการประเมินและคัด

ทรัพยากรสารสนเทศออกไม่ชัดเจน และขาดบุคลากร

ที่มีความรอบรู ้เรื่องแหล่งทรัพยากรสารสนเทศและ

ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานไม่เห็นความส�าคัญของการ

ประเมินและคัดทรัพยากรสารสนเทศออก ตามล�าดับ

ข้อเสนอแนะจำกกำรวิจัย

1.  การจัดท�านโยบายพัฒนาทรัพยากร

สารสนเทศควรจัดท�าให้ครอบคลุมในทุกด้าน ไม่ว่า

จะเป็นนโยบายในการเลือก นโยบายการจัดหา และ

นโยบายในการประเมินทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการ

คัดออก รวมทั้งควรมีการน�าข้อมูลจากการศึกษาผู้ใช้ 

มาประกอบการจัดท�านโยบายพัฒนาทรัพยากร

สารสนเทศเพื่อให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้ใช้บริการอย่างแท้จริง และยังส่งผลให้

บริการสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้

ควรมีการทบทวนนโยบายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

อย่างสม�่าเสมอเพ่ือให้สอดคล้องกับงบประมาณ ความ

ต้องการของผู้ใช้ นโยบายขององค์กร และพัฒนาการ

ทางวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการ

เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

2. ห้องสมดุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนควรมกีาร

จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ

ทุกประเภทให้เพียงพอ เพื่อให้ห้องสมุดมีทรัพยากร

สารสนเทศทีม่คีวามหลากหลาย สอดคล้องกบัหลกัสตูร

การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ตรงตามความ 
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ต้องการของผู้ใช้บริการ และได้มาตรฐานตามมาตรฐาน 

ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 ของทบวง

มหาวิทยาลัย

3. ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนควรมี

การเลือกและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท

ที่สนับสนุนการเรียนการสอนและการค้นคว้าวิจัยของ

ผู้ใช้บริการห้องสมุด โดยเฉพาะสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่

ปัจจุบันเป็นสื่อที่เกิดขึ้นควบคู่กับความเจริญก้าวหน้า

ทางเทคโนโลยี ถึงแม้ว่าห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

เอกชนจะมีข้อจ�ากัดในเรื่องงบประมาณ แต่ห้องสมุด

ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดหาและ 

แลกเปลี่ยนทรัพยากรสารสนเทศ

4. ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนควรมี

การจัดท�าเกณฑ์ในการประเมินทรัพยากรสารสนเทศ

เพ่ือคัดออกอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร  

เพื่อเป็นแนวทางส�าหรับผู้ปฏิบัติงานในการพิจารณา 

คัดทรัพยากรสารสนเทศออกอย่างเหมาะสม รวมทั้ง 

น�าข้อมูลจากการศึกษาผู ้ใช้มาเป็นแนวทางในการ

พิจารณาคัดทรัพยากรสารสนเทศออกด้วย

เอกสารอ้างอิง

เกษร จันทร. (2549). การจัดหาและการใช้หนังสือของส�านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ในปีงบประมาณ 2544- 

 2545. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยบูรพา.

คณะท�างานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา. (2553). แนวทางการจัดท�านโยบาย 

 พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศส�าหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา. กรุงเทพมหานคร: ผู้แต่ง.

ทบวงมหาวิทยาลัย. (2544). ประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่องมาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544.  

 กรุงเทพมหานคร: ผู้แต่ง.

นงนารถ ชัยรัตน์. (2542). การเลือกและการจัดหาทรัพยากรห้องสมุด. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัย 

 ศรีนครินทรวิโรฒ, คณะมนุษยศาสตร์, ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์.

นภาลัย ทองปัน. (2548). ความคิดเห็นของอาจารย์ที่มีต่อการคัดเลือกหนังสือของส�านักหอสมุด มหาวิทยาลัย 

 เกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ : ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ส�านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

นิตยา ปานเพชร. (2546). การจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศบนระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของบรรณารักษ์ห้องสมุด 

 มหาวิทยาลัย. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยบูรพา.

บุญชม ศรีสะอาด. (2545). การวิจัยเบื้องต้น (พิมพ์ครั้งท่ี 7, ฉบับปรุงใหม่). กรุงเทพมหานคร: ส�านักพิมพ์ 

 สุวีริยาสาส์น.

เบญญาภรณ์ ชุติกาญจน์. (2551). การด�าเนินงานจัดหาโสตทัศนวัสดุและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในห้องสมุดสถาบัน 

 อุดมศึกษาของรัฐ. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามค�าแหง.

ประยงค์ศร ีพฒันกจิจ�ารญู. (2552). กระบวนการพฒันาทรพัยากรสารสนเทศ. ในเอกสารการสอนชดุวชิาการพฒันา 

 ทรัพยากรสารสนเทศ (พิมพ์ครั้งที่ 7, หน่วยที่ 4). นนทบุรี: ส�านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

วันดี มีดี. (2553). การพัฒนาและการด�าเนินงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย.  

 วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามค�าแหง.



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 229

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ. (2552). ห้องสมุด การศึกษา วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์

 ในยุคการเปลี่ยนแปลง. กรุงเทพมหานคร: ผู้แต่ง.

สุภัทร จ�าปาทอง. (2552). การน�านโยบายเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไปปฏิบัติ.  

 ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามค�าแหง.

Feret, B. & Marcinek, M. (1999). The future of the academic library and the academic librarian: A Delphi  

 study. Library Career Development, 7(10), 91-107.



EAU
HEritAgE JoUrnAl230

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์และผลกระทบของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อ 

การเพิ่มผลผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย

เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคเหนือของประเทศไทย จ�านวน 269 คน โดยใช้

แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ และการวิเคราะห์ความถดถอยแบบ 

พหุคูณ ผลการวิจัยพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการทรัพยากรมนุษย์กับการเพ่ิมผลผลิตของวิสาหกิจ 

ขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคเหนือ อยู่ในระดับค่อนข้างสูง เมื่อทดสอบผลกระทบของการจัดการทรัพยากร

มนุษย์ที่มีต่อการเพิ่มผลผลิตพบว่าการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในด้านการจัดหาทรัพยากรมนุษย์ การให้รางวัล

ทรัพยากรมนุษย์ และการปกป้องและธ�ารงรักษาทรัพยากรมนุษย์มีผลกระทบต่อการเพิ่มผลผลิตของวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคเหนือของประเทศไทย 

ค�ำส�ำคัญ: การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การเพิ่มผลผลิต, วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

Abstract

The purpose of this study was to investigate the relationship and the effects of human resource 

management on productivity of Small and Medium Enterprises (SMEs) in the North of Thailand. 269 

entrepreneurs from Small and Medium Enterprises (SMEs) in the northern area were specifically chosen 

as samplings in the current study. The questionnaire was employed to gather data which was analyzed  

by multiple correlation and multiple regression. The results revealed that the relationship between human 

resource management and productivity of Small and Medium Enterprises (SMEs) in the North was at  

the high level. According to dimensions of human resource management, it found that acquiring human 

ปาจรีย์ ผลประเสริฐ1

ผลกระทบของการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ที่มีต่อการเพิ่มผลผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย

The Effects of Human Resource Management 
on Productivity of Small and Medium Enterprises (SMEs) 

in the North of Thailand

1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก�าแพงเพชร
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ควำมน�ำ

ท่ามกลางสภาพการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ

ในภมูภิาค และในโลกน�าไปสูก่ารขยายตัวของการแข่งขนั

ทีไ่ร้พรมแดนและรนุแรงมากขึน้ การเปลีย่นแปลงดงักล่าว 

ย่อมส่งผลกระทบต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของ

ประเทศไทยเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เนื่องจากเศรษฐกิจ

ของประเทศย่อมต้องมีความเกี่ยวพันเช่ือมโยงกับ

ต่างประเทศในระดับสูงทั้งในด้านการผลิตและการค้า  

รวมทั้งต้องแข่งขันกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจที่ล�้าหน้า ใกล้เคียง หรือด้อยกว่าไทย ดังนั้น 

เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของไทยให้

ก้าวหน้าต่อไปในกระแสความเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็

ของเศรษฐกจิโลก และเพือ่ให้พ้นภาวะวกิฤตทีป่ระสบอยู ่

ในขณะนี้ประเทศไทยจะต้องยกระดับความสามารถ 

ในการแข่งขันจนเกิดเป็นความได้เปรียบทางการแข่งขัน

กบัต่างประเทศให้สงูขึน้ เพราะการสญูเสยีความสามารถ

ในการแข่งขันในระยะยาว หมายถึงการตกต�่าทั้งในด้าน

การลงทนุ การผลติสนิค้าและบรกิาร การจ้างงาน รายได้  

ตลอดจนคุณภาพชีวิตของคนในประเทศ ที่ผ่านมา 

การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมเป็นการเติบโตในเชิง

ปริมาณ และยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายประการ 

รวมทั้งยังขาดการบริหารจัดการที่ดี การผลิตสินค้า 

ส่วนใหญ่เป็นการผลติทีมี่การเพิม่มูลค่าในระดับต้น และ 

เป็นการรับจ้างผลิตโดยอาศัยความได้เปรียบในด้าน

ต้นทุนจากค่าจ้างแรงงาน แต่ยังจ�าเป็นต้องพึ่งพาการ 

น�าเข้าวัตถุดิบ เงินทุน และเทคโนโลยีจากต่างประเทศ

ในสัดส่วนที่สูง ขณะที่แรงงานยังขาดทักษะที่จ�าเป็น 

ต่อการท�างาน (ส�านกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม, 2553) 

อีกทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้มี 

นโยบายด้านการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากร

ต่างๆ ในชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะการมุ่ง 

พัฒนาคนซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญสู ่ความส�าเร็จในการ 

resources, rewarding human resources, and maintaining and protection human resources statistically  

significant affected on productivity.

Keywords: human resource management, productivity, small and medium enterprises (SMEs)

ด�าเนินการท�าให้มีทัศนคติ วิธีคิด และวิธีปฏิบัติเพื่อให้ 

ประเทศมีศักยภาพในการแข่งขัน และเมื่อกล่าวถึง

ทรัพยากรทางการบริหาร เป็นท่ีทราบกันโดยทั่วไป

ว่าหมายถึง คน (man) เงินหรืองบประมาณ (money) 

วัสดุอุปกรณ์ (material) และการจัดการ (management) 

หรือมักเรียกกันว่า 4M โดยเฉพาะ “คน” กล่าวได้ว่า

เป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่ามากกว่าทรัพยากรทุกชนิด 

ในองค์กร เพราะคนสามารถใช้ความรู้และทักษะในการ

เปล่ียนแปลงทรัพยากรอ่ืนๆ ขององค์กรเป็นสินค้าและ

บริการ ในการสร้างก�าไรและสิ่งมีค่าอื่นๆ ให้กับองค์กร  

(Jackson, Schuler & Werner, 2009, p. 12)

นอกจาก “คน” แล้ว อีกแนวทางหนึ่งในการ 

เพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันคือ 

แนวทางการเพิ่มผลผลิต หรือ “Productivity” ซึ่งเป็น

เครื่องมือหนึ่งที่สามารถช่วยให้ประเทศไทยสามารถ 

ฝ่าฝันวิกฤตเศรษฐกิจให้ผ่านพ้นได้ โดยเป็นการเพิ่ม

ความสามารถในการแข่งขันให้แก่องค์กรต่างๆ ไม่ว่า 

จะเป็น โรงงาน รัฐวิสาหกิจ ส�านักงาน สถาบันต่างๆ 

ตลอดจนการเพ่ิมผลิตภาพในระดับครอบครัว และ

ปัจเจกบุคคลอันจะน�าไปสู่การยกระดับความสามารถ 

ทางการแข ่งขันและเกิดเป ็นความได ้ เปรียบทาง 

การแข่งขันในตลาดโลก ส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้า

ในการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ และส่งผลให้ประชาชน

ทุกคนในชาติมีความอยู่ดีกินดีในที่สุด การปรับปรุง 

การเพ่ิมผลผลิตไม่ใช่เป้าหมายในตัวของมันเอง แต่การ

ปรบัปรงุการผลติเป็นวถิทีางทีจ่ะน�าไปสูเ่ป้าหมายส�าคญั

สูงสุดนั่นก็คือการยกระดับมาตรฐานการครองชีพ และ 

คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นของประชาชนในประเทศ (จ�าลักษณ์ 

ขุนพลแก้ว และคณะ, 2548, หน้า 25) 

โดยแนวคิดท่ีส�าคัญในทฤษฎีการสร้างความ

สามารถในการแข่งขนัทีค่ดิค้นโดย Michael E. Porter ได้ให้ 

แนวคิดไว้ว่า เมื่อใดที่องค์กรสามารถมีก�าไรเหนือกว่า 
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ก�าไรของธุรกิจในกลุ ่มเดียวกันย่อมแสดงให้เห็นว่า

องค์กรมีความสามารถในการแข่งขัน และเป้าหมาย

ส�าคัญของทุกธุรกิจ คือ ความสามารถในการสร้าง

ความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ 

ความสามารถในการแข่งขัน จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อองค์กร

สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่าง 

เท่าเทียมในต้นทุนที่ต�่ากว่า หรือสามารถตอบสนองได้

อย่างแตกต่างและเหนือกว่าคู่แข่งขัน ซึ่งความสามารถ

ในการแข่งขันนี้เองที่จะสามารถสร้างภาพลักษณ์ท่ี 

เหนอืกว่าได้ในสายตาของลกูค้า (Porter, 2000) ในท�านอง 

เดียวกันฮิลและโจนส์ (Hill & Jones, 1995) ได้ศึกษาและ

สนับสนุนทฤษฎีการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  

โดยได้กล่าวว่าสิ่งที่บ่งบอกให้ทราบว่าองค์กรมีความ

ความสามารถในการแข่งขัน คือ การที่องค์กรสามารถ

สร้างผลก�าไรได้สูงกว่ามาตรฐานผลก�าไรเฉลี่ยของ 

องค์กรอื่นๆ ที่ด�าเนินกิจการประเภทเดียวกัน หรืออาจ

กล่าวได้ว่าความสามารถในการแข่งขัน เกิดจากความ

สามารถในการน�าเสนอคุณค่าที่สูงกว่าให้แก่ผู้บริโภค 

ซึ่งภายใต้ความผันผวนและรวดเร็วของการตลาดท่ี 

ขับเคลื่อนด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่าง 

ทกุวนันี ้ท�าให้รปูแบบการแข่งขนัค่อนข้างเปลีย่นแปลงไป  

ทกุองค์กรต่างต้องการมีชวีติรอด จงึก่อให้เกดิการแข่งขนั 

อย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน โดยมีเป้าหมายหลักที่จะ

รักษาความได้เปรียบทางการแข่งขันให้คงอยู ่ต่อไป 

ในระยะยาว

ทัง้นีว้สิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย 

ถือว่าเป็นธุรกิจหนึ่งที่เป็นหัวใจส�าคัญที่จะน�าไปสู่การ

พัฒนาตามแนวคิดดังกล่าว สมควรได้รับการพัฒนา

และศึกษากรอบแนวคิดที่หลากหลายโดยเฉพาะ

แนวคิดเรื่องการเพิ่มผลิตภาพกับการจัดการทรัพยากร

มนุษย์ ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่จะมีข้อมูลในการวางแผน 

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และการจัดการการเพิ่ม

ผลผลิต การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยกระบวนการ

เพิ่มผลิตภาพ (productivity improvement program) 

ถือเป็นแนวทางหนึ่งที่จะสร้างความสามารถทางการ

แข่งขันให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน

ระยะยาว เพราะเป็นการสร้างแนวคิดให้กับผู้บริหาร 

และพนักงานถึงความส�าคัญและความจ�าเป็นของการ

เพ่ิมผลิตภาพในองค์กร (productivity awareness) และ

วางระบบการเพิ่มผลิตภาพให้กับองค์กรเพื่อให้สามารถ

ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูง (high quality) ตรงตามความ

ต้องการของลูกค้าด้วยกระบวนการผลิตท่ีมีต้นทุนต�่า 

(low cost) และส่งมอบสินค้าได้ทันตามก�าหนดเวลา 

(on ime delivery) ส�าหรับในภาคเหนือของประเทศไทย

ก็เป็นภาคหนึ่งท่ีมีการประกอบธุรกิจในรูปของวิสาหกิจ 

ขนาดกลางและขนาดย่อม ซึง่มจี�านวนทัง้สิน้ 14,557 ราย  

ท่ีจดทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรมโรงงาน

อุตสาหกรรม, 2552) ดังนั้นในการศึกษาความสัมพันธ์

ของการจัดการทรัพยากรมนุษย์กับการเพิ่มผลิตภาพ 

ในเขตภาคเหนือจึงมีความจ�าเป็นเป็นอย่างยิ่งเพื่อเป็น 

แนวทางการพัฒนาการเพ่ิมผลผลิต การจัดการทรพัยากร 

มนุษย์และขยายผลการวิ จัยไปยังภาคอ่ืนๆ ของ

ประเทศไทยต่อไปในอนาคต 

ด้วยความส�าคัญตามที่ได ้กล่าวมาข้างต้น 

การวิจัยครั้งนี้จึงมุ่งที่ท�าการศึกษาผลกระทบของการ

จัดการทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีต่อการเพิ่มผลผลิตของ

วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคเหนอืของ

ประเทศไทย โดยวตัถปุระสงค์ของวจิยัคอื (1) เพือ่ศกึษา

ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการทรัพยากรมนุษย์กับ

การเพิ่มผลผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ในเขตภาคเหนอืของประเทศไทย (2) เพือ่ศกึษาผลกระทบ 

ของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อการเพิ่มผลผลิต

ของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคเหนอื 

ของประเทศไทยทั้งนี้โมเดลการวิเคราะห์การจัดการ

ทรพัยากรมนษุย์ (diagnostic model of human resource  

management) เกี่ยวกับกระบวนการจัดการทรัพยากร

มนษุย์ (human resource process) จากทฤษฎขีอง John M.  

Ivancevich จะแบ่งกระบวนการทรพัยากรมนษุย์ออกเป็น  

4 ด้าน คือ (1) การจัดหาทรัพยากรมนุษย์ (acquiring 

human resources) (2) การให้รางวัลทรัพยากรมนุษย์ 

(rewarding human resources) (3) การพฒันาทรพัยากร

มนษุย์ (developing human resources) และ (4) การปกป้อง 

และธ�ารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ (maintaining and 

protection human resources) (Ivancevich, 2007, 

p. 36) และท�าการศึกษารายละเอียดของตัวแปรย่อย 
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เพิ่มเติมจากแนวคิดของ Mondy (2010) และ Werner & 

DeSimone (2009) ส่วนในเรื่องของการเพิ่มผลผลิตนั้น 

วิศวชาติ สุวรรณราช มนูญ แก้วแสนเมือง และคมกฤช 

วงษ์ภพ (2547, หน้า 229) ให้ความหมายของการผลติว่า  

การท�าให้เกิดสินค้าและบริการเพื่อสร้างประโยชน์และ

สนองตอบความต้องการของมนุษย์ ซึ่งการผลิตจะต้อง

มีกระบวน การใช้ปัจจัยการผลิต เพื่อแปรสภาพวัตถุดิบ 

ให้เป็นสินค้าและบริการ อันจะสร้างความพอใจแก ่

มวลมนุษย์ หรืออาจกล่าวว่าการผลิตก็คือ การน�า

วัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิตเพื่อสร้างสินค้าออกมา

เพื่อสนองความต้องการแก่มนุษย์ ซึ่งสินค้านั้นอาจเป็น 

ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ภายในบ้าน เครื่องใช้ส�านักงาน หรือ 

ผลิตภัณฑ์อ�านวยความสะดวกอื่นๆ ซึ่งการเพิ่มผลผลิต

ที่ดีนั้นมีองค์ประกอบที่ส�าคัญ 7 ประการ คือ “QCD-

SMEE” ประกอบด้วย คุณภาพ (quality) ต้นทุน (cost)  

การส่งมอบ (delivery) ความปลอดภัย (safety) ขวัญและ

ก�าลงัใจในการท�างาน (morale) สิง่แวดล้อม (environment)  

และจรรยาบรรณในการด�าเนนิธุรกจิ (ethics) จากแนวคดิ 

ดังกล่าวในงานวิจัยนี้จึงน�ามาสร้างเป็นกรอบแนวคิด

แสดงได้ดังภาพ 1

กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์
(Human Resource 

Management)
การจัดหาทรัพยากรมนุษย์
การให้รางวัลทรัพยากรมนุษย์
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การปกป้องและธ�ารงรักษา
ทรัพยากรมนุษย์ 

กำรเพิ่มผลผลิต 
(Productivity) 

ภำพ 1 กรอบแนวคิดงานวิจัย

จากการทบทวนวรรณกรรมในเรื่องการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย ์และการเพิ่มผลผลิตในองค์กรที่

เกี่ยวข้องกับการผลิต เช่น การผลิตเหล็กเส้น ได้น�า

แนวคดิด้านนวตักรรมการปฏิบติัในการจ้างงานแบบใหม่ 

ที่ประกอบด้วย การส่งเสริมการจ่ายค่าแรงงาน การฝึก 

ท�างานเป็นทีม การออกแบบงานให้มีความยืดหยุ่น 

ความปลอดภัยในการท�างาน และการพัฒนาฝึกอบรม

พนกังาน ซึง่ตามแนวคิดนีจ้ะก่อให้เกดิความส�าเรจ็ในการ 

เพิ่มผลผลิตให้กับองค์กรในระดับสูง (Ichniowski, Shaw  

& Prennushi, 1997) สามารถกล่าวได้ว่า ทัง้การเพิม่ผลผลิต 

และความสามารถในการท�าก�าไรขององค์กรเกิดขึ้นจาก

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Sels, 2006) นอกจากนี้

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่เน้นถึงการให้อ�านาจและ

การฝึกอบรมพัฒนามีผลต่อการจัดการการเพิ่มผลผลิต 

ด้วยเช่นกนั (Birdi et.al., 2008) ท้ังนีก้ารพฒันาบคุคลเพือ่

ให้เป็นพนักงานท่ีมีคุณภาพ จนมีความรู้ ความสามารถ 

หรือมีทักษะและความช�านาญเพื่อจะผลิตสินค้าหรือ

บรกิารทีม่คีณุภาพได้ แม้จะต้องใช้ทัง้เงนิลงทนุและเวลา

ก็ตาม แต่ก็ให้ผลที่คุ้มค่ายิ่งต่อองค์กร เพราะจะท�าให้

องค์กรสามารถลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่มีคุณภาพ

หรือความสูญเสียต่างๆ ได้มากมาย (วิฑูรย์ สิมะโชคดี,  

2542, หน้า 43-44)

ส่วนการศึกษาทางด้านผลกระทบทางด้านช่วง

ของการจ่ายค่าตอบแทนกับประสิทธิภาพการท�างาน

ในองค์กรซึ่งวัดจากผลผลิตที่เพิ่มขึ้นนั้นพบว่า ระดับ

การจ่ายเงินค่าตอบแทนมีผลต่อการเพิ่มผลผลิตของ

องค์กรและผลการด�าเนินงานขององค์กร นั่นหมายถึง 

ต้องสร้างแรงจงูใจในการท�างานให้เกดิในองค์กร (Kepes, 

Delery & Gupta , 2009) นอกจากนี้ผลกระทบของการ

จดัการทรพัยากรมนษุย์ทีม่ผีลต่อผลการด�าเนนิงานของ

องค์กรท่ีใช้ในเรื่องของการเพ่ิมผลผลิตมาเป็นตัววัดผล 

การด�าเนินงานขององค์กร โดยฉางและเฉิน (Chang 

& Chen, 2002) ได้ท�าการศึกษากับบริษัททางด้าน

เทคโนโลยีในประเทศไต้หวัน นั้นพบว่า การจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนาและอบรม 

การท�างานเป็นทีม และการวางแผนทรัพยากรมนุษย์  

มีผลกระทบต่อการเพ่ิมผลผลิตในองค์กร และวชิรพันธุ์ 

ช้างศรี (2550) ได้ท�าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการ

เพิ่มผลผลิต ในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า 

และอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า การสอนงานของวิศวกร

หรือหัวหน้างาน การให้รางวัลพนักงานท่ีท�างานส�าเร็จ

ตามวัตถุประสงค์ส่งผลต่อการเพิ่มผลผลิตมากท่ีสุด  

ในขณะท่ีมนัสนันท์ พงษ์ประเสริฐชัย (2550) ศึกษา

ความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลาง 

และขนาดย่อมของไทย ตามแนวคดิฐานทรพัยากร: กรณี

ศึกษากลุ่มผู้ผลิตสินค้าประเภทอาหารเพื่อการส่งออก 

พบว่า ทรัพยากรมนุษย์ คือ ความรู้ และประสบการณ์ 
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ของบุคลากรทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ  

มีผลกระทบในเชิงบวกต่อความสามารถในการแข่งขัน 

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี ้ได้แก่ ผูป้ระกอบ

การวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคเหนอื 

จ�านวน 14,557 ราย ที่จดทะเบียนกับกรมโรงงาน

อตุสาหกรรม (กรมโรงงานอตุสาหกรรม, 2552) โดยในการ 

วิจัยได้ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ประกอบการ

วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคเหนอื จ�านวน 

375 คน โดยเปิดตาราง Krejcie & Morgan (บุญชม  

ศรีสะอาด, 2545, หน้า 43) และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง 

แบบช้ันภมู ิ(stratified random sampling) ตามประเภทของ

ธุรกิจ ซึ่งจ�านวนแบบสอบถามที่ส่งไปจ�านวน 375 ฉบับ 

มีการตามเก็บซ�้ารอบสอง ได้แบบสอบถามที่ครบถ้วน 

สมบูรณ์จ�านวน 269 ฉบับ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 71.73%  

ซึง่มากกว่า 20% แสดงว่าอตัราการตอบกลบัในงานวจัิยนี้ 

เป็นที่ยอมรับได้ (Aaker, Kumer & Day, 2001)

เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น

แบบสอบถาม ซึง่สร้างตามวตัถปุระสงค์และกรอบแนวคดิ 

ที่ก�าหนดขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมในเขตภาคเหนอื และข้อมูลทัว่ไปของวสิาหกจิ

ขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคเหนือ ลักษณะ

แบบสอบถามเป็นแบบให้เลอืกตอบ ตอนที ่2 ความคดิเหน็ 

เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยครอบคลุม

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การจัดหา 

ทรัพยากรมนุษย ์ การให ้รางวัลทรัพยากรมนุษย ์  

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการปกป้องและธ�ารง

รักษาทรัพยากรมนุษย์ โดยลักษณะของแบบสอบถาม

เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ตอนที ่3 ความคดิเหน็ 

เก่ียวกับการเพิ่มผลผลิต โดยครอบคลุมข้อมูลการเพิ่ม 

ผลผลิตทั้ง 7 ด้านได้แก่ ด้านคุณภาพ ด้านต้นทุน  

ด้านการส่งมอบ ด้านความปลอดภัย ด้านขวัญและ

ก�าลังใจในการท�างาน ด้านสิ่งแวดล้อม และด้าน 

จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ ลักษณะแบบสอบถาม

เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 

กำรตรวจสอบคุณภำพของเครื่องมือ

ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือทดสอบโดยการ

หาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบัค (Cronbarch’s 

alpha) โดยค่าที่ได้ออกมาควรมากกว่า 0.7 (Nnually, 

1978) ส�าหรับงานวิจัยนี้มีค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของ

ครอนบัคระหว่าง 0.71-0.87 แสดงว่าข้อค�าถามหรือ

แบบสอบถามของงานวิจัยนี้มีความเชื่อถือได้ ส่วนค่า 

ความเท่ียงตรงเครื่องมือ ในงานวิจัยนี้มีค่า Factor 

Loading อยู่ระหว่าง 0.677-0.870 ซึ่งมากกว่า 0.4 

(Hair et. al., 2006) แสดงว่าข้อค�าถามสามารถวัดค่า 

ตัวแปรนั้นๆ ได้

ตัวแปรที่ใช้ในกำรวิจัย 

การทดสอบความสัมพันธ์และผลกระทบของ

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อการเพิ่มผลผลิตของ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคเหนือ 

ตัวแปรอิสระ คือ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

ได้แก่ ด้านการจัดหาทรัพยากรมนุษย์ (HA) ด้านการให้

รางวัลทรัพยากรมนุษย์ (HR) ด้านการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ (HD) ด้านการปกป้องและธ�ารงรักษาทรัพยากร

มนุษย์ (HM)

ตวัแปรตาม คอื การเพิม่ผลผลติ ได้แก่ คณุภาพ 

ต้นทุน การส่งมอบ ความปลอดภัย ขวัญและก�าลังใจ

ในการท�างาน สิ่งแวดล้อม และจรรยาบรรณในการ

ด�าเนินธุรกิจ 

สมมุติฐำนของกำรวิจัย

1. การจัดการทรัพยากรมนุษย์มีความสัมพันธ์

กับการเพิ่มผลผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและ 

ขนาดย่อมในเขตภาคเหนือของประเทศไทย

2. การจัดการทรัพยากรมนุษย์มีผลกระทบต่อ

การเพิ่มผลผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย
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สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย

สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐานงานวิจัย 

ได้แก่ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ (multiple 

correlation analysis) และการวิเคราะห์ความถดถอย

แบบพหุคูณ (multiple regression analysis) 

ผลกำรวิจัย

ผลการศกึษา พบว่าการจดัการทรพัยากรมนษุย์ 

ทั้งสี่ด ้านมีความสัมพันธ ์กับการเพิ่มผลผลิตของ

วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคเหนอืของ

ประเทศไทยอยู่ในระดับค่อนข้างสูง ดังนี้ (1) ด้านการ

จัดหาทรัพยากรมนุษย์ (r =.757) (2) ด้านการให้รางวัล 

ทรพัยากรมนษุย์ (r =.699) (3) ด้านการพฒันาทรพัยากร

มนุษย์ (r =.663) (4) ด้านการปกป้องและธ�ารงรักษา

ทรพัยากรมนษุย์ (r =.795) และเป็นความสมัพนัธ์เชงิบวก  

ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.01 (ตอบสมมติฐานข้อ 1) 

ผลการทดสอบผลกระทบของการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อการเพิ่มผลผลิตของวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย ่อมในเขตภาคเหนือของ

ประเทศไทย พบว่าการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในด้าน

การปกป้องและธ�ารงรกัษาทรพัยากรมนษุย์ (Beta .327) 

มีผลกระทบสูงสุดรองลงมาคือด้านการจัดหาทรัพยากร

มนุษย์ (Beta .248) และมีผลกระทบต�่าที่สุดคือ การให้

รางวัลทรัพยากรมนุษย์ (Beta .107 ส่วนทิศทางของ 

ผลกระทบหรือความสมัพนัธ์พบว่าเป็นไปในทศิทางบวก  

ซึ่งทั้ง 3ด้านมีระดับนัยส�าคัญทางสถิติ .01 และมี 

ผลกระทบรวมกนัของการจดัการทรพัยากรมนษุย์ต่อการ 

เพิม่ผลผลติของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมในเขต 

ภาคเหนือของประเทศไทย .838 ซึ่งจากการวิเคราะห ์

สามารถท�านายได้ร้อยละ 69.8 (ตอบสมมติฐานข้อ 2)  

ยกเว้นด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งพบว่า ไม่มี

ผลกระทบต่อการเพิ่มผลผลิตของวิสาหกิจขนาดกลาง 

และขนาดย่อมในเขตภาคเหนือของประเทศไทย  

ตามระดับนัยส�าคัญทางสถิติ .01 

กำรอภิปรำยผล

ผลการศึกษา พบว่าการจัดการทรัพยากร

มนุษย์ทั้งสี่ด้านมีความสัมพันธ์กับการเพิ่มผลผลิตของ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคเหนือ

ของประเทศไทยอยู่ในระดับค่อนข้างสูง (ค่า r มีค่า

อยู่ระหว่าง 0.61-.80 ถือว่ามีความสัมพันธ์ในระดับ 

ค่อนข้างสูง) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543, หน้า 144) 

และเป็นความสัมพันธ์เชิงบวก ที่ระดับนัยส�าคัญทาง

สถิติ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์พบว่ามีความสัมพันธ์กับ 

ผลประกอบการ ดงันัน้วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

ควรให้ความส�าคัญกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีทุนมนุษย์เริ่มจากแนวคิดที่ว ่า

ทรพัยากรมนษุย์มส่ีวนทีเ่ป็นปรมิาณและคณุภาพ ในส่วน 

ที่เป็นปริมาณของทรัพยากรมนุษย์ คือ จ�านวนและ

ชัว่โมงการท�างาน ส่วนคณุภาพของทรพัยากรมนษุย์ คอื 

ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และปัจจัยอื่นๆ ที่มีผล 

ต่อผลติภาพ (productivity) ของมนษุย์ คณุภาพในมนษุย์

สามารถเพิ่มขึ้นได้ด้วยการลงทุนในมนุษย์ซึ่งเป็นการ

เพิ่มทุนมนุษย์ให้ตนเอง เป็นการเพิ่มผลผลิตและหา 

รายได้ได้มากขึน้ ดงันัน้ ทนุมนษุย์คอืทกัษะความสามารถ 

ต่างๆ ที่อยู ่ในตัวบุคคลหรือก�าลังแรงงาน การเพิ่ม

ผลผลิตขององค์กรที่ส�าคัญ คือ ปัจจัยด้านทรัพยากร 

ซึ่งประสิทธิภาพของบุคคล เป็นส่วนประกอบหนึ่งใน 

5 องค์ประกอบ (สมลักษณ์ สันติโรจนกุล, 2548, หน้า 

182-183)

ส่วนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ต่อการเพิ่ม

ผลผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขต

ภาคเหนือของประเทศไทย พบว่าการจัดการทรัพยากร

มนุษย์ในด้านการจัดหาทรัพยากรมนุษย์ การให้รางวัล

ทรัพยากรมนุษย์ และด้านการปกป้องและธ�ารงรักษา

ทรัพยากรมนุษย์ มีผลกระทบการเพิ่มผลผลิตของ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคเหนือ

ของประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยในอดีตที่ 

ตัวแปรดังกล่าวมีผลต่อผลผลิตขององค์กร (Ichniowski, 
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Shaw & Prennushi (1997), Sels et. al. (2006), Birdi 

et.al. (2008), Kepes, Delery & Gupta (2009), และ  

Chang & Chen (2002)) และจากงานวิจัยของ สุกฤษฎิ์  

ลิมโพธิ์ทอง (2550) ที่พบว่าแนวปฏิบัติด้านการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ ได้แก่ การคัดเลือก การฝึก 

อบรม การมอบหมายให้รับผิดชอบงานด้วยตนเอง 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน การออกแบบงาน

และการจ่ายค่าตอบแทนเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน 

มีผลกระทบทางตรงต่อการสูญเสียจากการผลิตและ 

ผลิตภาพแรงงานขององค์กรธุรกิจการผลิตเครื่องไฟฟ้า

และอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย แต่ในการวิจัยใน 

ครั้งนี้ตัวแปรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไม่มีผลต่อ 

การเพิ่มผลผลิตเหมือนกับแนวคิดทฤษฏีและงานวิจัย

ส่วนใหญ่ เช่นจากงานวิจัยของวชิรพันธุ์ ช้างศรี (2550) 

ศึกษาปัจจัยที่ส ่งผลต่อการเพิ่มผลผลิตในโรงงาน

อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า

ปัจจัยด้านบุคคลเกี่ยวกับวิศวกรหรือหัวหน้างาน พบว่า 

การสอนงานพนักงานของวิศวกรหรือหัวหน้างานส่งผล 

ต่อการเพิ่มผลผลิตมากที่สุด แต่จากงานวิจัยของอภิชัย 

พันธเสน, สรวิชญ์ เปรมชื่น และพิเชษฐ์ เกียรติเดช

ปัญญา (2550, หน้า 179-180 และ หน้า 184) พบว่า

ดัชนีแสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ช่วยให้อุตสาหกรรม 

ขนาดเล็ก ย่อมและกลางที่สามารถอยู่รอดในช่วงวิกฤต 

ไม ่มีป ัจจัยด ้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ท้ังนี้ 

ผลการวจัิยครัง้นีแ้ตกต่างกบัแนวคดิทางด้านการจดัการ

ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่างานที่พนักงาน 

ส่วนใหญ่ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท�า 

เป็นงานที่อาศัยทักษะและเป็นงานที่ท�าแบบเดิมเป็น

ประจ�า หรือเป็นการสอนงานกัน หรือการบอกต่อถึง

วิธีการท�างาน (ไพศาล มั่นคงวิทย์, 2549, หน้า 14-15)  

จึงท�าให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไม่มีผลต่อการเพ่ิม

ผลผลิตในภาพรวมของพนักงานส่วนใหญ่ ซึ่งวิฑูรย์  

สิมะโชคดี (2542, หน้า 105) กล่าวว่าทั้งนี้องค์กรควร 

ตระหนกัว่าวธิกีารฝึกอบรมทีป่ระหยดัและมปีระสทิธภิาพ 

ก็คือ การสอนงาน (on the job training) กันเอง คือ

ให้ผู้จัดการสอนหัวหน้างาน หัวหน้างานสอนพนักงาน

ลดหลั่นกันตามล�าดับข้ันลงไปหรือให้คนรู้สอนคนไม่รู้ 

จะเป็นวิธีการถ่ายทอดความรู้ ความช�านาญตลอดจน 

ทักษะที่ทรงประสิทธิภาพที่สุด ซึ่งธุรกิจอาจมองว่า 

การสอนงานคือการท�างานไม่ใช่การพัฒนาบุคลากรแต่

ในเชิงแนวคิดทฤษฏีด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย ์

ถือว่าเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ประเภทหนึ่ง 

จึงกล่าวได้ว่าในภาพรวมองค์กรที่มีการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์ ท่ีดี จะส่งผลต่อการเพ่ิมผลผลิต 

ในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการจดัสวสัดกิารและความมัน่คง

ทางด้านความปลอดภัยในการท�างานให้กับพนักงาน/

ลูกจ้าง และเห็นถงึความส�าคญัของแรงงาน ซึง่ในการสร้าง 

ความปลอดภยัในสถานท่ีประกอบการและในการท�างาน

นั้นจะเป็นการสร้างความพึงพอใจและการอยากมี 

ส่วนร่วมในการท�างานให้กบัพนกังาน/ลกูจ้าง (Sels et. al.,  

2006; Halkos & Bousinakis, 2010) การที่พนักงาน/

ลูกจ้างเกิดความรู้สึกไม่อยากท�างาน เกิดความเครียด

ในการท�างานจะมีผลต่อการลดผลผลิตขององค์กร 

(Halkos & Bousinakis, 2010) นอกจากนี้ ผลของการ 

ท�างานของพนักงาน/ลูกจ้างยังได้รับอิทธิพลมาจาก 

แรงกระตุน้หรอืแรงจงูใจจากการจ่ายค่าตอบแทน/ระบบ

การให้รางวัลเพ่ือเป็นแรงจูงใจและเป็นส่ิงกระตุ้นในการ 

สร้างผลงานเพ่ือเป็นการสนับสนุนวิธีการปฏิบัติงาน

ส่งผลไปถึงการเพิ่มผลิตขององค์กรจากนวัตกรรมการ

ท�างานที่เกิดขึ้น (Ichniowski, Shaw & Prennushi, 

1997) ส่วนการวางแผนเพ่ือการจัดหาพนักงาน/ลูกจ้าง 

เข้าท�างาน ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีมีผลกระทบของการ 

เพิม่ผลผลติ แสดงให้เหน็ว่าความพยายามในการพฒันา

ในเรื่องของการวางแผนการจัดหาทรัพยากรมนุษย ์

เป็นสิ่งที่ส�าคัญส�าหรับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 

ที่จะต้องสามารถปรับตัวให้ทันกับความต้องการของ

ลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา (Chang & 

Chen, 2002) การที่องค์กรต้องมีการขยายการผลิตหรือ

มีการขยายโรงงานออกไป ท�าให้การจัดหาทรัพยากร 

มนษุย์ การจดัสรรในส่วนของแรงงาน การคดัเลอืกแรงงาน  

และการได้รบัโอกาสในการจ้างงานท่ีเท่าเทียมกนัเป็นสิง่ 

ที่เพิ่มผลตอบแทนให้กับองค์กรได้

องค์กรหลายๆ องค์กรโดยเฉพาะวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม จึงควรให้ความส�าคัญกับ

การจัดการทรัพยากรมนุษย์เพราะการจัดการทรัพยากร

มนุษย์มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันของหน้าที่ของการ

บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (interrelationships of 
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HRM functions) อย่างมาก การจัดการต้องตระหนักว่า 

การตัดสินในกระท�าสิ่งใดในพื้นที่หนึ่งจะส่งผลกระทบ 

ต่อพ้ืนที่อื่นๆ บริษัทหรือองค์กรที่เน้นการสรรหา 

ผู้สมัครงานที่มีคุณภาพและคุณสมบัติสูง แต่ไม่สนใจ 

การจ่ายค่าตอบแทนที่พึงพอใจ จะท�าให้สูญเสียเวลา 

ความพยายาม และเงิน นอกจากนั้น ระบบการจ่าย

ค่าตอบแทนขององค์กรจะไม่เพียงพอ ถ้าบุคลากรหรือ

พนกังานไม่ได้รบัสภาพแวดล้อมทีป่ลอดภยัและสขุภาพ 

ทีด่ใีนการท�างาน ถ้าระบบการจ่ายค่าตอบแทนขององค์กร 

จ่ายในอัตราที่ต�่ากว่าอัตราทั่วไปในตลาด องค์กรจะได้

เพียงแค่ขั้นตอนการจ้างงานและอบรมพนักงานใหม่

เท่านั้น และจะเห็นการจากไป เนื่องการจากการแข่งขัน

ของตลาดแรงงานที่ในผลตอบแทนที่สูงกว่า (Snell S. & 

Bohlander G, 2010, p. 21) หรือกล่าวได้ว่าการจัดการ 

ทรัพยากรมนุษย์นั้นเป็นเครื่องมือในการจัดการองค์กร

อย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ (เสน่ห์ จุ้ยโต,  

2545, หน้า 52-57) โดยถือว่าทรัพยากรมนุษย์มี

ฐานะเป็นสินทรัพย์ที่มีประโยชน์และคุณค่าต่อองค์กร  

ซึ่งการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพจะสร้าง

ความสามารถด้านต่างๆ ในการแข่งขันขององค์กร 

สงูขึน้ ส่งผลไปยงัผลการด�าเนนิงานและการเพิม่ผลผลติ

ในองค์กร 

ส�าหรับการด�าเนินธุรกิจการเพิ่มผลผลิตเป็นสิ่ง 

ที่ส�าคัญที่บริษัทและโรงงานต่างๆ จะต้องด�าเนินการ  

เพราะการเพิ่มผลผลิตจะส่งผลต่อผู ้ประกอบการ 

พนักงาน ลูกค้าและสังคม ซึ่งการเพิ่มผลผลิตท่ีดีนั้น  

จะต้องประกอบด้วยคุณภาพสนิค้า บรกิารทีดี่และเป็นที ่

พึงพอใจของลูกค้า การผลิตจะต้องผลิตด้วยต้นทุน

ที่ต�่าและส่งมอบให้ลูกค้าได้ทันเวลา พนักงานต้องมี

ความปลอดภัย และมีขวัญก�าลังใจที่ดีในการท�างาน 

นอกจากนั้นในการผลิตต้องไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม  

รวมทั้งผู้ประกอบการต้องมีจรรยาบรรณในการด�าเนิน

ธุรกิจ ดังนั้นการเพิ่มผลผลิตที่ได้คุณธรรมและยั่งยืน 

จะต้องมีองค์ประกอบต่างๆ ข้างต้น และสิ่งที่ได้เกิดขึ้น 

เพื่อลูกค้า คือ คุณภาพ ต้นทุน การส่งมอบที่ดี เพื่อ

พนกังาน คอื ความปลอดภัย ขวญัก�าลงัใจในการท�างาน 

และเพ่ือสังคม คือ สิ่งแวดล้อม จรรยาบรรณในการ

ด�าเนินธุรกิจ (จ�าลักษณ์ ขุนพลแก้วและคณะ, 2548, 

49) นอกจากนี้การเพิ่มผลผลิตให้มีประสิทธิภาพนั้น

จ�าเป็นต้องใช้การจัดการที่ดี โดยการด�าเนินการอย่าง 

มีระบบ มีการวางแผนและมีการก�าหนดเป้าหมายที ่

ชัดเจนแล้วท�าอย่างต่อเนื่อง การเพ่ิมผลผลิตเกิดจาก

การกระท�าของบุคลากรในองค์กรการผลิตนั้นๆ รวมท้ัง 

การยังเป็นเครื่องมือในการประกอบธุรกิจ และชีวิต

ประจ�าวันที่จะช่วยให้ธุรกิจเกิดความเจริญ ก้าวหน้า 

เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี และเพิ่มศักยภาพ ความสามารถ

ในการแข่งขันเพ่ือรองรับกับการเปล่ียนแปลงในโลก

ธุรกิจได้และจากผลการวิจัยเป็นสิ่งยืนยันและตอกย�้า

ว่าการจัดการทรัพยากรมนุษย์ส่งผลกระทบต่อการ

เพิ่มผลผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

และจากความส�าคัญของตัวแปรทั้งสององค์กรควรให้

ความส�าคัญต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์และเพราะ

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ส่งผลต่อการเพิ่มผลผลิต

ขององค์กรนั่นเอง

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในกำรน�ำผลกำรวิจัยไปใช้

1. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

จะสามารถพัฒนาและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 

โดยการให้ความส�าคัญกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์

ด้าน (1) การจัดหาทรัพยากรมนุษย์ ด้วยการมีโอกาส

การจ้างงานที่เท่าเทียมกัน มีการวางแผนทรัพยากร

มนุษย์ ท�าการสรรหาและคัดเลือกพนักงานอย่างทั่วถึง  

รวมถึงท�าการออกแบบงานและการวิเคราะห์งาน  

(2) การให้รางวัลทรัพยากรมนุษย์จากการประเมิน

ผลการปฏิบัติงาน มีการจูงใจและกระตุ้นการท�างาน 

โดยการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสม มีการสวัสดิการ 

ผลประโยชน์และบริการอ�านวยความสะดวกต่างๆ 

ในสถานประกอบการ และ (3) การปกป้องและธ�ารง

รักษาทรัพยากรมนุษย ์ โดยมีการให ้ความส�าคัญ

กับแรงงาน จัดตั้งเป็นกลุ่มแรงงานสัมพันธ์ รวมถึง 

การให้ความปลอดภัยในการท�างาน สิ่งเหล่านี้จะเป็น 

การสร้างความพงึพอใจและการมส่ีวนร่วมในการท�างาน 

อีกทั้งการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ

จะเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของ
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องค์กรให้สูงขึ้น ส่งผลไปยังผลการด�าเนินงานและ 

การเพิ่มผลผลิตในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

และควรตระหนกัว่ากระบวนการจดัการทรพัยากรมนษุย์ 

มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 

2. สถาบันการศึกษาควรน�าผลงานวิจัยไปเป็น

กรณีศึกษาในการเรียนในรายวิชาการจัดการธุรกิจกลาง

และขนาดย่อม การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการ

คุณภาพและการเพิ่มผลผลิต เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบ 

และตระหนกัถงึความสมัพนัธ์ ผลกระทบของการจดัการ

ทรัพยากรมนุษย์และการเพิ่มผลผลิต

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรวิจัยในอนำคต

การวจิยัครัง้นี ้ผูว้จิยัได้ท�าการสุม่ตัวอย่างเฉพาะ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขต 

ภาคเหนือเท่านั้น ไม่สามารถน�าผลการวิจัยไปใช้เป็น

ตัวแทนของประชากรทั้งหมดของประเทศได้ เนื่องจาก

สภาพแวดล้อมของแต่ละภูมิภาคมีความแตกต่างกัน  

ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปจึงควรมีการวิจัยในทุกๆ 

ภาคของประเทศเพือ่ให้เห็นภาพโดยรวม ซึง่จะก่อให้เกิด 

ประโยชน์ในการน�าข้อมูลไปใช้ในการวางรากฐานการ

พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

ของประเทศไทย

กิตติกรรมประกำศ

ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏก�าแพงเพชร

ที่ให้ทุนสนับสนุนการด�าเนินการวิจัยในครั้งนี้ และ

สถาบันวิจัยและพัฒนา ท่ีให้การสนับสนุนและส่งเสริม 

ให้เกดิการวจัิยเพือ่พฒันาองค์ความรูท้างด้านการจัดการ 

และการน�าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อไป
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สุภกัญญา ชวนิชย์1

เข็นครกลงเขา ผลงานของคุณหญิงจ�านงศรี 

หาญเจนลักษณ์ สุภาพสตรีนักเขียนที่มีความสามารถ 

ในการใช้ภาษาง่ายง่ายแต่งดงาม แฝงไว้ด้วยความละเมยีด 

ละไมและทุกเร่ืองราวมักจะมีมุมมองท่ีสร้างสรรค์สัมผัส

ไปที่ธรรมะของพระบรมศาสดาอย่างละเอียดอ่อน

เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะเป็นการเล่าเรื่องราว

ที่เป็นประสบการณ์ของผู้เขียนเองแต่สอดแทรกชีวทัศน์

และภูมิปัญญาที่ผ่านอะไรต่ออะไรมามากมาย...

เรื่องแรก คือ เรื่องของเวลำ... ช่วงก่อนและ

หลังรอยต่อของทุกปีนั้นเป็นเหมือนแว่นขยายให้เห็น

สัจธรรมว่าด้วยเรื่องเก่ากับใหม่ เพราะอีกไม่นานเวลา

ท่ีเราเรียกว่าปีใหม่นี้เอง...ก็จะกลายเป็นปีเก่า วันเวลา

ที่ผ่านไปแต่ละวันแต่ละปี เราจะเก็บหรือหยุดยั้งอะไร

ไม่ได้เลย อะไรที่เกิดขึ้นแล้วก็ลบล้างไม่ได้ อะไรที่พูด 

ไปแล้วก็กลืนกลับไม่ได้ ฉากชีวิตที่แสดงไปแล้วก็เรียก 

กลับมารือ้แสดงใหม่ไม่ได้...แต่กต้็องขอบคณุคณุสมบัตนิี้ 

ของเวลาทีห่ยบิยืน่โอกาสใหม่ให้มนษุย์ทกุขณะเพือ่การ

ฝึกเรียนไปจวบจนนาทีสุดท้ายของชีวิต...เพราะถ้าเรียก

เวลากลับคืนมาลบล้างหรือแปลงเปล่ียนได้ ชีวิตก็คงจะ

ไปไม่ถึงไหน เพราะครึ่งหนึ่งของชีวิตคงถอยไปเปลี่ยน

โน่นนี่กันเป็นโกลาหล....
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เรื่องปีใหม่กับเรื่อง “พร” ก็เป็นอะไรที่มาคู่กัน

เสมอ ท่านผู้เขียนได้อธิบายว่า ค�าฝรั่งที่เห็นทั่วไปตาม

บัตรอวยพร คือ ค�าว่า “ Wish” นั้นไม่ใช่การอธิษฐาน 

เพราะ “Wish” เป็นค�ากิริยาหมายถึง ปรารถนาในเชิง 

ใฝ่ฝัน แต่อธิษฐาน เป็นการตั้งสิ่งที่มุ ่งหมาย สิ่งที่

ปรารถนาไว้เพื่อที่จะท�าให้ได้มา ไม่ใช่การขอลอยๆ

หรือสวดมนต์วิงวอนใคร การอธิษฐานหน้าพระพุทธรูป 

หรือสิ่งที่ตนเคารพ เป็นการอัญเชิญมาเป็นพลังใจ 

ให้ตั้งมั่นบากบั่นสู ่สิ่งที่ปรารถนา ไม่ใช่เป็นการขอ  

ให้ประทานให้ ฉะนั้นค�าอธิษฐานจะศักด์ิสิทธ์ิหรือไม่  

ขึ้นอยู่ที่ความหนักแน่นของตนเองและปัจจัยแวดล้อม 

ถ้าหนกัแน่นจรงิแล้ว ไม่ว่าจะส�าเรจ็หรอืไม่ กย็งัได้ความ

เข้มแขง็และการเรยีนรูค้วามเพยีรในเส้นทางสูเ่ป้าหมาย

ท่ีอธิษฐานไว้ แท้จริงแล้วสิ่งประเสริฐที่เรียกว่า “พร”  

น้ันอยู่ในตัวเรานั่นเอง

แม้ในมุมมองของชีวิตคู ่ ในช่วงอายุหกสิบ 

ท่านผู้เขียนก็สื่อให้เห็นภาพที่เย็นตาเย็นใจว่า เหมือน

ท้องฟ้างามยามเย็นที่แสงนุ่ม มองได้อย่างไม่แสบตา 

ท�าให้สามารถซมึซบัธรรมชาตกิารแปรเปลีย่นทีค่่อยเป็น 

ค่อยไปอยู่ตลอดเวลา ทุกนาทีที่สงบงามบอกกล่าวว่า  

ในไม่ช้าก็จะค�่าแล้ว เราจึงมองมันอย่างสบายๆ แต่

ไม่คลาดตาคลาดใจ การอยู่ร่วมกันทุกวันนี้เป็นไปเพื่อ

ระมัดระวังไม่ให้ความสุขในเวลาที่เหลือน้อยหกหล่น  

โดยมีผู ้ช ่วยที่ส�าคัญคือ ความสุขที่จะท�าให้อีกคน 

มีความสุข อารมณ์ขันที่ท�าให้สนุกสนาน กับทั้งความ

เหมือนและความแตกต่างระหว่างคนสองคนและ 

การให้พื้นที่ที่จะเป็นตัวของตัวเองแก่กันและกัน

ท่านผู้เขียนกล่าวถึงเรื่อง “ควำมรัก” ไว้ว่า 

จรงิๆ แล้วความรกัเป็นนามธรรม แต่การแสดงออกและ 

ตอบสนองมักจะเป็นรูปธรรม ไม่ว่าจะเป็นค�าพูด สัมผัส 

แววตา การให้...เราจึงมักจะผูกความรักซึ่งแท้จริงแล้ว

เกิดที่ใจ...ไว้กับสิ่งสมมุติ คือ วัตถุหรือภาพลักษณ์ที่

ปรากฏให้เหน็ อกีทัง้สงัคมกช็ืน่ชมกบัครอบครวัทีเ่ป็นสขุ  

ความรกัจงึกลายเป็นส่วนหนึง่ของการแสดงออกให้เหน็ 

ถึงความสุขนั้น ความรักที่มีจริง กับที่เป็นความรักท่ีเป็น

สิ่งสมมุติจึงเดินมาคู่กันเสมอ

อาจจะนกึไปว่า ความรูส้กึดีๆ  เช่นนีเ้กดิได้ก็เพราะ 

ท่านผู้เขียนคงทั้งโชคดีและท�าบุญมาดี ชีวิตจึงสงบงาม 

และดูรื่นรมย์เช่นนี้ต้องลองอ่านเรื่องต่อไปนี้

ท่านผู้เขียนใช้ชื่อเรื่องว่า “อย่าลืมเจ้ารูโหว่ใน

โดนทั” และได้เล่าว่า มสีภุาษติฝรัง่อยูบ่ทหนึง่กล่าวไว้ว่า  

Look at the donut not the hole แปลเป็นภาษาไทย 

ว่า “มองที่โดนัท อย่ามองที่รู” เพราะโดนัทขนานแท้

ดั้งเดิมจะกลมและมีรูตรงกลางเสมอ สุภาษิตนี้เป็นการ

เตือนใจให้มองในแง่บวก แต่ด้วยความที่ท่านผู้เขียน

เป็นคนที่คิดอะไรหักมุมแบบสร้างสรรค์เสมอ ท่านจึง 

ได้แต่งภาษิตใหม่ให้มองในอีกมุมว่า “ Never forgot the 

hole in donut” ก็คือ อย่าลืมเจ้ารูโหว่ในโดนัท และท่าน

ก็ขยายความให้คิดตามต่อไปว่า เมื่อใดที่เรามองชีวิต

คนอื่นที่ดูช่างราบรื่นสมบูรณ์พูนสุข ประโปรยไปด้วย 

ความส�าเร็จอันหอมหวาน เราจะมีเงาบางๆ มาตงิด

สะกิดใจว่า ท�าไมนะ ชีวิตเราไม่ได้อย่างเขา เขาโชคดี  

เขาเก่ง เขาดี มีคู ่ชีวิตมีลูกที่แสนดีและอะไรต่ออะไร 

อีกมากมายจิปาถะ....แต่อันท่ีจริงแล้วน่าจะคิดอีก 

สักหน่อยว่าเขาเป็นอย่างที่ เห็นไปหมดหรือเปล่า  

หรือเราเอาแต่จ้องมองเจ้าเนื้อนุ ่มกรุ ่นหอมของเจ้า

โดนัทจนลืมไปว่ามันมีรูโหว่อยู่เป็นปกติวิสัย

มองชีวิตท่ีดูน่าอิจฉาของคนอื่น ก็เหมือนยก

กล้องขึ้นถ่ายรูปบ้านหลังงามจากภายนอกนั่นแหละค่ะ  

ไม่เห็นห้องหับตู้เตียงข้างใน หรือถ้าเจ้าของบ้านเปิด

ประตเูชญิเข้าไปถ่ายภาพข้างในบ้าน เขากม็กัจะได้เกบ็จดั 

ปัดกวาดให้เข้าที่และดูดีเสียก่อน อะไรรุงรังก็จับเข้าตู้

ปิดฝาไว้เสีย อาจมีคนใกล้ชิดกันจริงๆ บางคนเท่านั้น  

ท่ีมีโอกาสเห็นอย่างเป็นจริง แต่ก็มักจะเห็นจากแค่

จุดยืนของคนมอง ซึ่งก็ไม่เห็นทั้งหมดอยู่ดี

ในหนังสือนี้มีบทกวีที่ท่านผู ้เขียนได้เขียนถึง

ลูกสาวไว้บทหนึ่ง ชื่อ จดหมายถึงลูกสาว มีความหมาย

ดีมากๆ แสดงถึงความรักและมุมมองของคนที่รับรู้และ

เรยีนรูโ้ลกมาอย่างเท่าทนั จงึได้พยายามจะให้คนรุน่ใหม่ 

มีความละเอียดลออกับชีวิต ด้วยการใช้ชีวิตอย่าง 

ไม่ประมาทว่า...

แม ่มิใช ่กวี จึงมิอำจกรองกลั่น ควำม 

อ่อนหวำน ควำมโหดร้ำย และควำมมำยำหลำกหลำย

ของชีวิตให้เป็นมนตร์ขลัง ที่จะอ้อยอิ่งในวิญญำณ 

และดังกังวำนในดวงใจลูกได้
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แม่มิใช่นักปรัชญำ จึงขำดไร้สติปัญญำที่จะ

อธิบำยให้ลูกเข้ำใจถึงเหตุผลและหนทำงของชีวิต

และควำมตำยและควำมยุ่งยำกซับซ้อนทั้งหลำย

เพียงเพื่อด�ำรงอยู่ในโลกนี้

แม่มิใช่นักจริยธรรม จึงไม่อำจสอนสั่งลูก

ให้ตัดสินเพื่อนมนุษย์และประณำมควำมชั่วผิดใดๆ  

เพรำะใครเล่ำจะเข้ำซึ้งถึงไฟปรำรถนำอันเผำผลำญ

และควำมเจ็บปวดทรมำนในดวงใจผู้อื่นได้

แม่เป็นแค่หญิงคนหน่ึงจึงได้แต่วอนขอลูก

ให้ค่อยๆ รับรู้ ค่อยๆ สัมผัสผืนแพรหลำกเนื้อของ

ควำมเป็นจริงในชีวิตและด้วยหัวใจผู้หญิง พยำยำม 

รับรู้ พยำยำมเข้ำใจ พยำยำมเถิดลูกรัก พยำยำม

เรื่อยไป เรื่อยไป

พูดเรื่องบทกวีซึ่งเป็นการสัมผัสสุนทรียภาพ 

ทางหนึง่แล้วกโ็ยงไปถงึเนือ้หาอกีส่วนของหนงัสอืเล่มนี้ 

ได้อกี คอื เรือ่ง ความสวยกบัความงาม ท่านผูเ้ขยีนเล่าว่า  

เวลาท่านได้รับเชิญไปเปิดงานนิทรรศการศิลปะที่ไหน 

มักจะได้รับค�าถามให้ช่วยอธิบายว่า การดูงานศิลป์นั้น

จะต้องดูอย่างไร ท่านก็มักจะตอบว่า เปิดใจกว้างๆ  

ดูสบายๆ ก็พอ ท่านบอกว่าการอธิบายงานศิลปะ ไม่ว่า 

จะแขนงไหน ไม่ต่างอะไรกบัการคว้าผเีสือ้ทีโ่บกปีกวบิวบั 

อยู่ในสายลมมาตอกปีกขึงดู จะเห็นลวดลายวิจิตร แต่ก็ 

ไม่ใช่ผีเสื้อที่โบกปีกบินอยู่ในสวนแล้ว สิ่งที่หายไปคือ 

จิตวิญญาณและชีวิตชีวา

งำนทัศนศิลป์ไม่จ�ำเป็นต้องสวย แต่ต้องงำม 

เพรำะหำกแค่สวยกเ็ป็นแค่งำนฝีมอื ด้ำนวรรณกรรม

ก็เป็นแค่บทกลอน ไม่ใช่งำนกวี สวยเกิดที่ตา ไพเราะ

เกดิทีห่ ูแต่เหนอืกว่านัน้กคื็อความงามซึง่เป็นอานภุาพท่ี 

สัมผัสล�้าลึกกว่า อาจไม่สวยในมาตรฐานที่เคยชิน แต่มี

พลงักระทบใจให้ตืน่จากการไม่รบัรูร้บัเหน็ ให้ใจฉลาดขึน้ 

ให้สัมผัสชีวิตและสิ่งรอบตัวด้วยความละเอียดขึ้น และ 

ไม่ว่าจะความงามในธรรมชาติหรอืศิลปะ รบัได้เสมอด้วย 

ห ูตา และใจทีเ่ปิดกว้าง เวลามองงานศลิปะอย่าเริม่ด้วย 

การเอาความชอบ ไม่ชอบ ตั้งขวางในใจ และก็ควรจะ

ปัดกวาดใจให้ว่างจากอคติว่า ดูไม่เป็น ตาไม่ถึง หรือ 

ถล่มงานศิลป์ว่า ไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรด้วย ถ้างาน

ศิลปะปราศจากซึ่งคุณค่า โลกนี้คงไม่มีจะมีพิพิธภัณฑ์ 

และหอศิลป์ที่เก็บงานศิลป์ที่สร้างสรรค์มานับร้อย 

นบัพนัปี และมนษุย์กค็งจะไม่รงัสรรค์งานต่างๆ ออกมา 

อย่างทุกวันนี้เป็นแน่

อันที่จริงภาษาไทยของเรามีค�าที่สื่อถึงสภาวะ

และส่ิงท่ีเป็นนามธรรมได้ชัดๆ หลายค�า นอกจากค�าว่า  

สวย ค�าว่า งามแล้ว ยังมีค�าที่ให้ความรู้สึกดีมากอีกค�า 

คือ ค�าว่า มีควำมสุข กับ เป็นสุข ซึ่งให้ความหมายที่

ต่างกัน คนเราจะมีควำมสุขได้ เพราะมีเหตุเป็นเรื่องๆ

เช่น เพราะคนท่ีเรารกัรกัเรา เพราะลูกด ีเพราะงานส�าเรจ็  

เมื่อมีได้ก็เสียไปได้ บางครั้งเหตุเดิมยังอยู่ แต่สุขนั้น

หายไปแล้ว เพราะใจไปแสวงหาความสุขจากเหตุอื่น 

ส่วนควำมเป็นสุขเป็นคุณภาพของใจท่ีเบิกบานแจ่มใส 

รู้จักอยู่เคียงสุข เคียงทุกข์ได้อย่างเป็นมิตร อยู่กับสุข

อย่างร่าเริง อยู่กับทุกข์ที่รู ้ว่าหลีกไม่ได้อย่างยอมรับ  

และรู้ว่าไม่มีอะไรในโลกที่คงที่ แม้กระทั่งทุกข์ ใจท่ีวาง

บนพื้นฐานนี้ได้จะไม่ท�าให้ทุกข์หลายชั้น คือ ไม่เอา

ความเจ็บช�้า โกรธเกรี้ยว หรือน้อยเนื้อต�่าใจมาผนวก

ให้ขยายใหญ่ เป็นใจท่ีรู้จักมองอย่างไม่หลุดลึกเข้าไป 

ในความส�าคัญของตัวตน 

เรื่ อง เล ่ าสุดท ้ ายเป ็นเรื่ องของกำรมอง 

ควำมเบื่อ.... คงไม่มีใครที่ไม่เคยรู้สึกเบื่อ ไม่ว่าจะเป็น

เบื่อคน เบื่ออาหาร เบื่อสถานที่ เบื่องาน และเบื่ออะไร

ต่อมิอะไรสารพัด ค�าว่า เบื่อ แสดงความรู้สึกได้ตรง

ความหมายดีเหลือเกิน....ท่านผู้เขียนเปรียบอารมณ์

เบือ่นีว่้า เหมอืนคนทีถ่กูปลงิเกาะ ทีจ่ะค่อยๆ เสยีเลอืด 

ไปโดยไม่รู้ตัว ความเบื่อจะเกาะชีวิตดูดชีวาให้ค่อยๆ

หายไปทลีะน้อย จนคนขีเ้บือ่อาจจะกลายเป็นคนน่าเบ่ือ 

ไปในที่สุด

มีคนบอกว่า เรารู้สึกเบื่ออะไร ก็จะมีความเบื่อ 

ตวัเองอยูเ่ป็นพ้ืน คิดๆ ดแูล้วกน่็าจะจรงิเพราะกำรแก้เบือ่ 

ทีด่ทีีส่ดุกค็อื ควำมกระตอืรอืร้น อยำกเรยีนรูท้ีม่อียู่ใน

ตวัเรำเอง คนขีเ้บือ่คอืคนทีข่าดสิง่นี ้ฉะนัน้อย่าโทษใคร  

โทษอะไรเลย การจะเบื่อ ไม่เบื่อนั้นขึ้นอยู่กับตัวเราเอง 
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ธรรมะระเบียงแก้ว

ผู้เขียน : วศิน อินทสระ, ขวัญ เพียงหทัย, 

   อนุรักษ์ จันทร์โพธิ์ศรี

จัดพิมพ์โดย : ห้องหนังสือ เรือนธรรม

175 หน้ำ

สุภกัญญา ชวนิชย์1

ธรรมะระเบยีงแก้ว หนงัสอืเล่มนีเ้ป็นการรวบรวม 

ค�าถามค�าตอบของผู้ศึกษาธรรมและท่านอาจารย์ วศิน 

อนิทสระ ปูชนยีบคุคลในวงการพระพทุธศาสนา ผูอ้ทิุศตน  

ทุ่มเทให้กับงานด้านพระพุทธศาสนาผู้ต้ังช่ือเรื่อง คือ  

คณุขวญั เพยีงหทยั ผูเ้ป็นศิษย์ท่านหนึง่ของท่านอาจารย์ 

วศิน โดยได้อธิบายความหมายว่า เปรียบเหมือนการ

ตั้งวงคลายใจกันที่ระเบียงแก้ว ก่อนจะพาเข้าโบสถ์เพ่ือ

ซาบซึ้งกับเนื้อแท้แห่งพุทธธรรมต่อไป

ในหนังสือมีค�าถาม ค�าตอบที่เป็นประโยชน์

มากๆ ถึง 108 ค�าถาม ทั้งนี้ขอสรุปเป็นกลุ ่มของ

ประเด็นเพื่อให้ได้รับสาระที่เชื่อมโยงข้อสงสัยต่างๆ

เป็นชุดๆ ดังนี้

1รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
 E-mail: stu101@eau.ac.th

อย่ำแยกกำรปฏิบัติธรรมออกจำกอำชีพ

กำรงำน และอย่ำแยกกำรงำนออกจำกกำรปฏิบัติ

ธรรม คือ ให้ปฏิบัติไปพร้อมๆ กัน แม้จะไม่มีเวลา 

ฟังธรรมที่วัด ก็สามารถปฏิบัติธรรมได้อย่างสม�่าเสมอ 

ท้ังในระดับของจริยธรรม และในระดับท่ีสูงกว่า โดย

หมนุใจให้ตรงต่อสมัมาทฐิแิละท�าหน้าทีข่องตนให้ดทีีส่ดุ

ด้วยชอบธรรม บุคคลท่ีประพฤติศีลธรรมและจริยธรรม

อยู่เสมอ จะตกผลึกเป็นคุณธรรมในจิตใจ ท�าให้เป็นคน

มีคุณธรรมมั่นคง เช่น มีเมตตา มีความอดทน มีความ

เพียรพยายาม ซึ่งก็เท่ากับเป็นการปฏิบัติธรรมพร้อมๆ 

กับท�าหน้าท่ีทางโลก ท้ังนี้หากอยู ่ในส่ิงแวดล้อมที ่

เหมาะสมหรือท่ีเรียกว่า สัปปำยะ ก็จะท�าให้การ 

ปฏิบัติธรรมในชีวิตประจ�าวันง่ายขึ้น เช่น ที่อยู่ บุคคล

ที่คบหา มีความเหมาะสมแก่จริต และอัธยาศัยของเรา  

เป็นต้น 

โดยท่านอาจารย์ได ้ยกพระพุทธพจน์ของ

พระบรมศาสดาที่ตรัสว่า “บุคคลบางพวกจะได้เห็น

พระตถาคตหรือไม่ได้เห็น จะได้ฟังธรรมหรือไม่ได้ 

ฟังธรรมก็มาสู่ครรลองแห่งกุศลธรรมได้ คือ หมายถึงว่า  

เป็นคนดีได้ บุคคลบางพวกต้องเห็นพระตถาคตหรือ 

ได้ฟังธรรมของพระตถาคต จึงมาสู่คลองแห่งกุศลธรรม

ได้ บุคคลบางพวกจะได้ฟังธรรมหรือไม่ฟังธรรมก็ไม่มา 

เราปรารภถึงบุคคลพวกท่ีสอง จึงให้มีการแสดงธรรม

คนอีกสองพวกพลอยได้ฟังไปด้วย”... ตามพุทธพจน์นี้ 

จะเห็นว่า คนบางพวกดีได้เองด้วยกุศลธรรมท่ีเขาได้

สั่งสมมาในชาติก่อน คนบางพวกดีได้ด้วยการอบรม 

บ่มนิสัย ได้ยิน ได้ฟัง ได้ฝึกฝนตนเอง บางพวกแม้ได้ยิน

ได้ฟังแล้วกด็ไีม่ได้กป็ล่อยไว้ก่อน ดงันัน้หากเรามจีติใจดี 

ที่น้อมน�าไปในทางกุศลและศรัทธาในพระธรรมอยู่แล้ว  

เรากจ็ะไม่ประพฤตอิะไรในทางเสือ่ม แต่หากได้มโีอกาส

ได้ศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรมที่ได้ศึกษาก็จะดียิ่งขึ้น 

และจะเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นจ�านวนมากด้วยเพราะมี

พื้นเพดีอยู่แล้ว 

ควำมทุกข์นั้นคลำยได้ตำมแนวอริยสัจ คือ 

ท่านสอนให้ก�าหนดรู้ทุกข์ คือ ท�าความเข้าใจในทุกข์ว่า  

ความทุกข์เป็นธรรมดาของชีวิต มนุษย์เกิดมามีทุกข์ 
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ติดตัวมาด้วยทุกคนมากบ้างน้อยบ้าง ถ้าเป็นความ

ทุกข์ใจท่านสอนให้สาวหาสาเหตุว ่าอะไรเป็นเหตุ 

แห่งทุกข์ แล้วก�าจัดเหตุนั้นเสีย หรือแก้ที่เหตุ ถ้าแก้

เหตุได้ความทุกข์ก็จะหมดไปหรือเบาบางลง

อีกประการหนึ่ง ขอให้คิดว่าสิ่งทั้งปวงไม่เที่ยง 

รวมทัง้ความทกุข์ด้วย ทกุอย่างเกดิขึน้ ตัง้อยู ่และดบัไป 

ถ้าแก้ได้ถูกก็จะดับไปอย่างรวดเร็ว แม้มันแก้ไม่ได้มันก็

ต้องดบัไปเองอยูดี่โดยกฎของความไม่เทีย่ง บางทีคนเรา 

เป็นทุกข์เพราะอารมณ์แปรปรวนตามที่สังขารปรุงแต่ง  

คิดมากเกินเหตุไปบ้าง วิตกกังวลไปต่างๆ บ้าง ถ้าเป็น 

อย่างนี้ให้พยายามดึงอารมณ์ดีเข้ามาทดแทน คือ 

พยายามระลกึถงึสิง่ทีด่ ีเช่น พทุธานสุต ิคอืการระลกึถงึคณุ

ของพระพุทธเจ้าเป็นต้น เหมือนเราจะตอกลิ่มเก่าออก 

กใ็ช้ลิม่ใหม่ตอกเข้าไปแทน เพยีงเท่านีถ้้าท�าได้ก็สามารถ

บรรเทาทุกข์ แก้ปัญหาทุกข์ได้ แต่ถ้ารู ้ธรรมะมาก  

และรู้จักน�ามาใช้ก็จะได้ประโยชน์มากขึ้น เหมือนคนมี

เครื่องมือมากๆ รู้จักยามากๆ รับประทานตัวนี้ไม่ได้ผล

ก็รับประทานตัวอื่นแทน อีกประการหนึ่งก็ขอให้นึกถึง

กรรมไว้บ้าง เราได้ท�ากรรมที่ไม่ดีอะไรไว้เท่าที่จะนึกได้ 

ถ้านึกไม่ได้ก็ขอให้นึกถึงกรรมเก่า และแก้กรรมโดยวิธ ี

ท�าใจและท�าดีให้มากขึ้น 

กำรท�ำบุญกัน มีค�าถามถามกันเสมอว ่า  

การท�าบุญที่ถูกควรท�าอย่างไร ท�าบุญมากน้อยให้ผล 

ต่างกันไหม ถ้าอยากได้ผลอะไรต้องท�าบุญให้ตรงตาม

เหตุนั้นๆ หรือไม่ และท�าไมต้องอธิษฐานเวลาท�าบุญ 

เรือ่งเหล่านีจ้ะว่าเราทราบค�าตอบกไ็ม่เชงิ จะว่าไม่ทราบ

ก็ไม่ใช่ ดูยังคลุมเครือไม่กระจ่าง 

ท่านอาจารย์วศิน ได้อธิบายไว้ว่า ผู้ที่มีก�าลัง

ทรพัย์น้อยแต่มจีติใจปรารถนาทีจ่ะให้ จะ 1 บาท 5 บาท  

รวมลงไปกบัคนทีเ่ขาให้ 1,000 บาท 10,000 บาท กเ็หมอืน 

น�้าหยดเดียวท่ีลงไปรวมกับน�้าในถังใหญ่ ถ้าต้องการ 

ผลบุญก็ย่อมจะได้มากเหมือนกัน เหมือนคนตักน�้า 

มาดื่มแก้วหนึ่งหรือกี่แก้วก็ตามย่อมมีน�้าของเขารวมอยู่

ด้วย มกีล่าวไว้ในอรรถกถาแห่งพระไตรปิฎกว่า... “ทำน

ของผู้มีทรัพย์น้อย 1 หน่วยเท่ำกับ 1,000 หน่วย เช่น 

1 บำท เท่ำกับ 1,000 บำท” ถ้าคิดตามที่ท่านกล่าวไว้นี้  

ท่านผู้มีทรัพย์น้อยก็จะมีก�าลังใจในการให้ทานมากขึ้น 

ไม่ปล่อยให้เสียโอกาสไปด้วยคิดว่าตนเองมีน้อย 

ทั้ งนี้การท�าบุญนอกจากการให ้ทานยังมี 

อีกมากโดยเฉพาะกำรรักษำศีลนั้นถือเป็นมหำทำน 

การอบรมจติให้ด ีการอ่อนน้อมถ่อมตนกล้็วนแต่เป็นบญุ 

ทั้งสิ้น การให้ทานที่จะมีผลและอานิสงส์มากนั้น คือ

คิดว่าทานนี้เพ่ือการฝึกจิต คือปลดเปล้ืองความตระหนี่

ออกจากจิต ฝึกจิตให้คิดถึงประโยชน์ของคนผู ้ที่จะ 

รบัทาน ในอรรถกถาแห่งพระไตรปิฎกท่านกล่าวว่า ทาน

เป็นเครื่องฝึกคนท่ียังไม่ได้ฝึกทานให้ส�าเร็จประโยชน ์

ทกุอย่าง ผูใ้ห้บนัเทงิอยูด้่วยการให้ ผูร้บัอ่อนน้อมถนอม 

น�้าใจด้วยปิยวาจา

ส�าหรับเรื่องการให้ผลของบุญนั้นท่านอาจารย์

อธิบายว่า... กรรมท่ีเราท�าโดยเฉพาะกรรมดีย่อมให้ผล

เป็นสองแบบ คือ ให้ผลตามธรรมชาติ เช่น ผลของทาน

ท�าให้เป็นคนไม่ยากจนเป็นต้น เหมอืนปลกูมะม่วงได้ผล

เป็นมะม่วง ปลูกทุเรียนได้ผลเป็นทุเรียน อีกแบบหนึ่ง 

ได้ผลตามแรงอธิษฐาน คือ จะท�าบุญกุศลใดๆ ก็ตาม 

อธษิฐานมุง่ให้ได้ผลอย่างเดยีว เช่น ให้เป็นคนมปัีญญาดี  

เป็นต้น พร้อมทั้งฝึกฝนให้เป็นคนมีปัญญาไปด้วย 

เปรียบเหมือนน�าผลมะม่วง ผลทุเรียนไปขาย ได้เงิน

มาแล้วไปปลูกบ้าน ไปซื้อที่ดินนั่นเอง...กำรอธิษฐำน

ท�ำให้เกดิผลรวม ถ้าใครจะว่า ท�าดหีวงัผล หรอื ท�าด้วย 

ความโลภ กใ็ห้ช่างเขา ท่านอาจารย์ยนืยนัว่า การอธิษฐาน 

เป็นส่ิงท่ีควรท�า พระพุทธองค์นั้น เมื่อทรงบ�าเพ็ญ

บารมีอยู่ ก็ทรงอธิษฐานเหมือนกัน คือ ขอให้บรรลุ

พระโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้า และพระองค์ก็ทรง

ได้ตามท่ีอธิษฐาน เราปรารถนาสูงก็ได้สูงอย่างไรเสีย 

เมื่อไปถึงจุดหนึ่งคือจุดแห่งความอ่ิมตัว ความต้องการ

ผลต่างๆ ก็จะลดลงเองเหมือนคนอาศัยเรือข้ามฝั ่ง  

เมื่อถึงฝั ่งและขึ้นบกแล้ว ความต้องการแต่แรกที่ว่า 

เมื่อไหร่จะถึงฝั่ง เมื่อไหร่จะถึงฝั่ง ย่อมจะหมดไปเอง  

จดุนีแ้หละทีพ่ระพทุธเจ้าตรสัว่า... ภกิษทุัง้หลำย แม้แต่

ธรรมเรำก็สอนให้ละเสีย จะกล่ำวใยถึงอธรรมเล่ำ

ลำภของชีวิต 8 ประกำรในทัศนะของท่าน

อาจารย์วศิน มีดังนี้

1. มีความเข้มแข็งพอที่จะอ่อนน้อมถ่อมตน

กับใครๆ ได้

2. มคีวามอดทนพอทีจ่ะให้อภยัต่อการล่วงเกนิ 

ของผู้อื่นได้
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3. มีความเพียรเป็นไปติดต่อพอที่จะยังกิจให้

ส�าเร็จตามความประสงค์ได้

4. มีคุณงามความดีพอที่ใครๆ จะเคารพ

นับถือได้

5. มคีวามสงบใจพอทีจ่ะหาความสขุด้วยตนเอง 

โดยไม่ต้องหาความสุขจากภายนอกได้

6. มีปัญญาพอที่จะเป็นที่พึ่งของผู้ที่ทุกข์เข้ามา 

ปรึกษาได้

7. มีใจกอปรด้วยความเสียสละพอที่จะสละ

ความสุขส่วนตนเพื่อความสุขของผู้อื่นได้

8. มีทรัพย์พอที่จะสงเคราะห์เอื้อเฟื้อญาติมิตร

หรือผู้ตกทุกข์ได้

กำรแผ่เมตตำ เป็นการท�าให้จิตอ่อนโยน 

ปรารถนาดี มีไมตรีจิตต่อผู้อื่น ถ้าต่างคนต่างแผ่เมตตา

เข้าหากัน สังคมก็จะสงบสุขไม่มีการประทุษร้ายกัน  

ในเบื้องต้นให้แผ่ถึงตัวเองก่อน เช ่น ขอให้เรามี 

ความสุขเถิด ขอให้เราปราศจากทุกข์เถิด ทั้งนี้ก็เพื่อ 

ท�าตนให้เป็นพยานว่า เรารักสุขเกลียดทุกข์ฉันใด  

คนอื่นสัตว ์อื่นก็เช ่นกัน จึงไม ่ควรเบียดเบียนกัน 

ประโยชน์โดยตรงได้แก่ผู ้แผ่เมตตา ท�าให้อยู่เป็นสุข 

เป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ เป็นคนมีเสน่ห์ในตัว

เพราะอานุภาพของเมตตา ส่วนคนมักโกรธมีโทสะ 

อยู่เสมอ ก็จะมีลักษณะตรงข้ามกับผู้มีเมตตา ท่านให้ 

เอาน�้าคือความเมตตามาล้างโทสะหรือความโกรธ 

แต่โดยปกติคนเรานั้นบางคราวก็มีเมตตา บางคราว

ก็มีโทสะ เมื่อหมั่นเจริญเมตตาบ่อยๆ รู ้จักให้อภัย 

ในความผิดพลาดของคนอื่น จิตก็ชุ่มเย็นด้วยเมตตา 

โทสะก็เกิดได้ยาก

....ควำมสุขสงบร่มเย็นของจิตใจ เกิดข้ึนได้ 

ใต้ร่มพุทธธรรม ควำมลังเลสงสัยของเรำนั่นเอง 

ท่ีฉุดรั้งให้เรำเนิ่นช้ำ กว่ำชีวิตจะได้รับรสพระธรรม

ใจก็ทุกข์มำกไปเสียแล้ว อย่ำงไรก็ตำมทุกอย่ำง 

มีก้ำวแรกเสมอ...



ชื่อ______________________________________นามสกุล___________________________________________

บุคคลภำยใน

o นักศึกษา  o อาจารย์

บุคคลภำยนอก

o นักศึกษา  o อาจารย์  มหาวิทยาลัย_____________________________________________

ที่อยู่ในกำรจัดส่งวำรสำร

เลขที่________หมู่ที่_______ตรอก/ซอย________________________ถนน______________________________

แขวง/ต�าบล_________________________เขต/อ�าเภอ______________________จังหวัด___________________

รหัสไปรษณีย์_________โทรศัพท์______________________อีเมล์_____________________________________

กลุ่มสำขำวิชำที่ต้องกำร

o วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  o มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประเภทกำรสมัคร

o 1 ปี 2 ฉบับ เป็นเงิน 600 บาท o 5 ปี 10 ฉบับ เป็นเงิน 2,000 บาท

o 2 ปี 4 ฉบับ เป็นเงิน 1,000 บาท

กำรช�ำระค่ำสมำชิก

o ธนาณัติ (ธนาณัติ ปณ.ธัญบุรี ในนาม มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย)

o เงินสด

 จ�านวนเงิน________________________________________บาท

กำรออกใบเสร็จ

o ต้องการ o ไม่ต้องการ   ลงชื่อผู้สมัคร_____________________________________

ใบสมัครสมาชิก
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

ส�ำหรับเจ้ำหน้ำที่
หมายเลขสมาชิก_____________________________หมายเลขใบเสร็จ________________________________________________

ตั้งแต่ฉบับที่____________________________________ลงช่ือผู้รับสมัคร______________________________________________

ส่งที่ กองบรรณำธิกำรวำรสำรวิชำกำร

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

200 ถนนรังสิต-นครนายก (คลอง 5) ต�าบลรังสิต อ�าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

(วงเล็บมุมซองด้านขวา “สมาชิกวารสาร EAU”)





	 ภาษาคือเคริองมือส่ือความคิด
คือเข็มทิศอารยธรรมน�าสมัย
คอศักดิ์ศรีประชาชาติฉกาจฉไกร
คือหัวใจการศึกษามหาชน
	 ภาษาคือภาษีแห่งชีวิต
เอกอังกฤษมีสง่าและน่าสน
ยิ่งรอบรู้ใช้คล่องกว่าผองคน
ในบัดดลโลกจะกว้างอย่างร่ืนรมย์
	 จงทลายก�าแพงแห่งภาษา
ลุกขึ้นมาฝึกตนทนข่ืนขม
คนของโลกแถวหน้าประชาชม
เพราะนิยมการฝึกหัดพัฒนา
	 อย่าถามหาปาฏิหาริย์จากการบน
การฝึกตนไม่ระย่อต่อปัญหา
นี่แหละคือมนต์วิเศษเดชเดชา
ที่จะพาเธอเป็นเลิศประเสริฐแท้
 Practice Makes Perfect!
คนเล็กเล็กล้วนโดดเด่นเป็นกระแส
เพราะไม่ยอมจ�านนเป็นคนแพ้
แต่แน่วแน่เรียนรู้อยู่ทุกวัน
	 Just	Speak	Out	เข้าเถิดจะเลิศนัก
อุปสรรคไม่น่ากลัวอย่ามัวหว่ัน
ฝึกฝึกฝึกฝนฝนฝนอย่าบ่นมัน
อังกฤษพลันจะเลิศเลอ	Perfect	เอย.

ว.วชิรเมธี

“Practice Makes Perfect !”



ปรัชญำ

“บ่อเกิดแห่งปัญญำ คือ กำรศึกษำที่กว้ำงไกล”
(Wisdom Through Global Education)

วิสัยทัศน์

มหำวิทยำลัยแห่งกำรเรียนรู้เพื่อคุณภำพและคุณธรรมในเอเชีย
(Learning University for Quality and Morality in Asia)


