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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.)

ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)
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ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) หน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่างๆ

ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่ตอบรับเป็นสมาชิก

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ประจ�ำเดือน กรกฎำคม-ธันวำคม 2556 Vol. 3 No. 2 July-December 2013

บทความใน “วารสาร EAU HERITAGE” เป็นความเห็นของผู้เขียนโดยเฉพาะ กองบรรณาธิการไม่มีส่วนในความคิดเห็นในข้อความเหล่านั้น
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แม้ว่าในช่วงปลายปี พ.ศ. 2556 ได้เริ่มมีเหตุการณ์ส�าคัญ ๆ  ท่ีท�าให้เห็นการเปล่ียนแปลงในด้านความคิดเห็น 

ทางการเมืองที่แตกต่างปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนในประเทศของเรา

ส�าหรับคณะกองบรรณาธิการวารสารวิชาการ Eastern Asia Heritage ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

ได้เร่งจัดท�าต้นฉบับจนส�าเร็จและสามารถตีพิมพ์เผยแพร่สู ่สายตาผู้อ่านได้เป็น ฉบับ ที่ 2 ของปีที่ 3 ฉะนั้น  

ทางกองบรรณาธกิารจงึสามารถรวบรวมข้อมลูการด�าเนนิการของวารสารทัง้สามปีส่งเข้ารบัการพจิารณาจากทางศนูย์  

TCI ได้ทันเวลา จึงเรียนให้ผู้อ่านทราบว่ากองบรรณาธิการได้จัดท�าวารสารวิชาการ Eastern Asia Heritage ฉบับ

สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์โดยพยายามจัดท�าและปรับปรุงเพื่อให้บทความทุกบทความในวารสารมีคุณภาพ  

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณ ผู้เขียน ผู้ทรงคุณวุฒิที่ช่วยกรุณาอ่านบทความและให้ค�าแนะน�าในการแก้ไข

เนื้อหาทางวิชาการในวารสารวิชาการ Eastern Asia Heritage ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เล่ม 2 

ปีที่ 3นี้ประกอบด้วยบทความวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อตีพิมพ์ 19 เรื่อง เป็นบทความเขียนโดยนักวิชาการจาก

สถาบันการศึกษาภายนอก 12 เรื่อง บทความที่เขียนโดยอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 7 เรื่อง 

และบทวิจารณ์หนังสือ 2 เรื่อง ทั้งนี้เป็นการสะท้อนให้เห็นว่านักวิชาการมีความไว้วางใจในคุณภาพของวารสาร  

กองบรรณาธิการ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านผู้อ่านคงได้รับความรู้ ความเข้าใจ จากบทความที่น�าเสนอเหล่านี้ และใคร่

ขอแสดงความขอบคุณ ท่านผู้ทรงคุณวุฒิที่กรุณาอ่านประเมินต้นฉบับและแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาบทความ 

ให้มีคุณภาพดีขึ้นด้วยความเสียสละและอดทน ขอขอบคุณผู้เขียนทุกท่านท่ียินดีแบ่งปันความรู้กับสังคมด้วยความ

มุ่งมั่นและเสียสละเช่นกัน

วารสารฉบับนี้เป็นวารสารฉบับส่งท้ายปี พ.ศ. 2556 และต้อนรับปี พ.ศ. 2557 กองบรรณาธิการ ใคร่ขอ

อัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในทุกศาสนาและความเชื่อ โปรดดลบันดาลให้ ท่านผู้อ่าน ท่านผู้เขียน  

และผูท้รงคณุวฒิุทกุท่าน ประสบความสขุ สมหวงั และมสีขุภาพแขง็แรงตลอดไป ทัง้นีไ้ด้แนบกลอนของท่านพทุธทาส  

(ในปกหลังด้านใน) มอบให้ทุกท่านเพื่อเป็นของขวัญปี พ. ศ. 2557

            บรรณาธิการ

บทบรรณำธิกำร
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยแบบมีส่วนร่วมโดยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ วัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาการด�าเนินการ

จัดโครงการพัฒนาการอ่านในโรงเรียนวัดพุทธบูชา กรุงเทพฯ กลุ่มตัวอย่าง และ ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ คือนักเรียน 

ชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 39 คน และ คร ู4 คน ทีเ่ข้าร่วมโครงการ เครือ่งมอืวจิยั คอื การสงัเกต สมัภาษณ์ สนทนากลุม่  

และแบบสอบถาม โครงการฯ ประกอบด้วย การอบรมครูเกี่ยวกับการพัฒนาการอ่าน และการจัดกิจกรรมพัฒนา 

การอ่านให้นักเรียน โดยที่ยังไม่มีการก�าหนดรูปแบบกิจกรรมไว้ล่วงหน้า วิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์

เนื้อหาและวิเคราะห์เชิงสรุปแบบอุปนัย และสถิติพื้นฐาน ผลการวิจัย พบว่าการด�าเนินโครงการฯ แบ่งเป็น  

2 ขั้น (1) การด�าเนินการอบรมครูผู้แนะน�าการอ่าน ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาการอ่านและสามารถ

ประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนได้ (2) การด�าเนินกิจกรรมพัฒนาการอ่านให้นักเรียน ซึ่งพบว่า ครูมีส่วนร่วมทั้ง

การวางแผน และการออกแบบกิจกรรม 3 รูปแบบ ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านเบื้องต้น กิจกรรมพัฒนา

ทักษะการอ่านเชิงวิจารณ์ ตีความ และสร้างสรรค์ และ กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านเชิงประยุกต์ ปรากฏว่า 

มีนักเรียน 30 คน เข้าร่วมตลอดทั้ง 3 กิจกรรม โดยได้รับการประเมินทักษะการอ่าน หลังเสร็จสิ้นการด�าเนินการ 

ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีทักษะในระดับปานกลาง ( =2.84) และได้รับการเห็นพ้องว่ากิจกรรมพัฒนาการอ่าน 

ท�าให้นักเรียนกระตือรือร้นในการอ่านเพื่อการเรียนรู้ 

ค�ำส�ำคัญ: การพัฒนาการอ่าน, โรงเรียนวัดพุทธบูชา

Abstract

The main objective of this participatory research using qualitative methodology was to study the 

implementation of the reading improvement project (R/I-project). It was conducted in Wat Putthabucha  

School, Bangkok. The instruments used to collect the data were interviews, observations, focus group 

discussions, and questionnaires. The samples and the key informants were 39 lower secondary students 

and four teachers who participated in the R/I project. This project included teachers R/I- training with no  

predetermined students R/I-activities. The data analysis and synthesis involved content analysis, inductive 

จุรีพร กาญจนการุณ

การด�าเนินการจัดโครงการพัฒนาการอ่าน 
ในโรงเรียนวัดพุทธบูชา กรุงเทพมหานคร 

The Implementation of Reading Improvement Project 
in Wat Putthabucha School, Bangkok
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ควำมน�ำ

การอ่านเป็นทักษะส�าคัญและจ�าเป็นต่อการ

ด�ารงชีวิต ท�าให้เป็นคนโดยสมบูรณ์ ดังที่นักปราชญ์ 

Francis Bacon กล่าวว่า “reading make the full man” คอื

เป็นผู้เพียบพร้อมด้วยความรู้ สติปัญญา ความสามารถ  

และความดซีึง่จะช่วยพฒันาคุณภาพชวีติ ดร.ไสว บญุมา 

อดตีนกัเศรษฐศาสตร์ธนาคารโลก ได้กล่าวว่า “การอ่าน

เป็นเรื่องส�าคัญเพราะไม่เพียงจะเป็นกุญแจไขสู่ความรู้  

แต่จะขยายศักยภาพของมันสมอง” (หนังสือพิมพ์

ประชาชาติธุรกิจ, 2551) นอกจากนี้ การอ่านหนังสือ 

ยงัเป็นวิธหีนึง่ของการเรยีนรูต่้อเนือ่งตลอดชวีติ (lifelong 

continuing learning) ให้มี ความรู้และเข้าใจทันโลก  

ซึง่มคีวามจ�าเป็นยิง่ในปัจจบุนัทีก่ารเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม  

เปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก (Preston, 1999) สิ่งที่ส�าคัญ

กว่านัน้ คอื การอ่านยงัสามารถสร้างความเปลีย่นแปลง

และความเจริญงอกงามให้ผู้อ่านด้วย 

Strang, McCullough and Traxler (1967) ได้แบ่ง 

การพัฒนาการอ่านออกเป็น 3 ระดับ คือ (1) ทักษะการ

อ่านระดับต้น ซึ่งสามารถแบ่งเป็น ความรู้เกี่ยวกับวิธี

การแสวงหาข้อมูล การเลือกและประเมินข้อมูล การจัด 

ระเบียบและจัดความสัมพันธ์ของข้อมูล การเตรียม

รายงานทัง้ในลกัษณะข้อเขยีนและการบรรยาย (2) ทักษะ 

การอ่านระดบัสงู แบ่งเป็น การอ่านอย่างมวีจิารณญาณ 

(critical reading) เป็นการอ่านโดยใช้เหตุผลในการ

พิจารณา ประเมิน ชั่งน�้าหนักข้อความที่อ่านอย่าง

analysis, and fundamental statistical analysis. The results showed that the implementation of R/I-project 

was divided into two stages namely: (1) The implementation of teachers R/I-training where teachers  

were educated how to improve students reading and how to evaluate students reading skills; (2) The 

implementation of students R/I-activities where teachers participated as reading facilitators and planned 

and designed three R/I-activities. The R/I-activities composed of Activity1--developing beginning reading 

skills; Activity2-- developing critical, interpretive and creative reading skills; and Activity3-- developing  

applied reading skills. Only 30 students participated in all the three activities. Their reading skills evaluated 

after participating in the R/I-project were at a moderate level. It was agreed that these activities could  

activate students reading in learning.

Keywords: reading improvement, Wat Putthabucha School

ระมัดระวัง เปิดใจกว้าง ตั้งข้อสงสัยอย่างมีเหตุผล  

ไม่ยอมรบัโดยปราศจากค�าถาม และไม่ปฏเิสธเพยีงเพราะ 

ต่างจากความเชือ่ของตน เป็นการตดัสนิสิง่ทีอ่่านในด้าน 

คุณค่า ความถูกต้อง ความเท่ียงตรง ความยุติธรรม  

ความน่าเชือ่ถอื ความส�าคัญ การอ่านอย่างมวีจิารณญาณ 

ท�าให้ผู้อ่านละอคติจนกระท่ังได้รับข้อมูลมากขึ้นหรือ

อ่านหนังสือท่ีเสนอความคิดท่ีแตกต่างในเรื่องเดียวกัน 

การอ่านอย่างกว้างขวางท�าให้มีอิสระทางความคิด 

ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของสังคมประชาธิปไตย การอ่านอย่าง

มีวิจารณญาณเป็นทักษะการอ่านขั้นสูงที่ผู้อ่านจ�าเป็น

ต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่อ่านเพื่อเป็นพื้นฐานในการ

วิเคราะห์วิจารณ์ในขั้นสูงต่อไป ทักษะการอ่านอย่างมี

วิจารณญาณเป็นสิ่งที่มีความส�าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ในโลกของข้อมูลข่าวสารเช่นในปัจจุบัน ทั้งนี้เพราะ 

จะช่วยให้ผู้อ่านรู้จักวิเคราะห์ ตรวจสอบ และเลือก

รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้อย่างมีเหตุผล การอ่าน

ตีความ (interpretive reading) การอ่านที่ผู้อ่านเข้าใจ 

ความหมายลึกซึ้งกว่าการอ่านในระดับที่เข้าใจความ

หมายตามตัวอักษรในการอ่านขั้นตีความนั้น ผู้อ่าน

จะต้องคาดคะเนความหมายท่ีมิได้กล่าวไว้โดยตรง 

ในเนื้อความนั้น จะต้องรู้จักสรุปโดยอิงความในเรื่อง 

ทีอ่่าน การอ่านสร้างสรรค์ (creative reading) เป็นการอ่าน 

ที่ผู้อ่านสามารถขยายความคิดของตนให้กว้างไกล และ 

แสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัเรือ่งทีอ่่านในแนวทางใหม่ๆ 

และ (3) ทักษะการอ่านระดับประยุกต์ ได้แก่ การน�า 
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สิ่งที่ได้จากการอ่านไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน (รินธรรม 

ธารมุกตา, 2554)

ด้วยความส�าคญัของการอ่านดงักล่าวนัน้ การจดั 

กิจกรรมพัฒนาการอ่านขึ้น ณ.โรงเรียนวัดพุทธบูชา 

ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนสังกัดส�านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานแห่งหนึ่งที่ได้รับการคัดเลือกจาก 

โครงการวิจัยให้เป็นพื้นที่ศึกษาน�าร่องด�าเนินการจัด

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการอ่านในการศึกษาวิจัยเชิง

ปฏิบัติการครั้งนี้ โดยโรงเรียนมีสถานที่ตั้งอยู่ที่เขตทุ่งครุ  

กรุงเทพมหานคร เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ 

ที่ก่อตั้งด�าเนินการมากว่า 40 ปี มีนโยบายเปิดรับ

นักเรียนทุกคนที่มีความพร้อมต้องการสมัครเล่าเรียน

ในระดับชั้นมัธยมศึกษา และเป็นโรงเรียนที่ได้รับการ 

รบัรองให้เป็นต้นแบบโรงเรยีนในฝัน (โรงเรยีนดใีกล้บ้าน)  

ซึ่ งการจัดกิจกรรมส ่งเสริมพัฒนาการอ ่านครั้ งนี้  

เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาน�าร่องใน โครงการวิจัย 

เพือ่พฒันาการอ่านเพือ่เสรมิสร้างพลงัอ�านาจในตนเอง

ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียน

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

ซึ่งเป็นโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากทุนวิจัย 

ของส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 
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วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

เพ่ือศึกษาการด�าเนินการจัดโครงการพัฒนา 

การอ่านขึ้น ณ.โรงเรียนวัดพุทธบูชา กรุงเทพมหานคร

กรอบแนวคิดกำรวิจัย 

การด�าเนินการโครงการพัฒนาการอ ่าน 

ณ.โรงเรียนวัดพุทธบูชาครั้งนี้ ผู ้วิจัยได้ปรับประยุกต ์

แนวคิดทฤษฏีการเรียนรู ้เชิงระบบของ Bertalanffy 

(1968), Littlejohn (2001) และ Donald at al. (1999) 

เข้าร่วมพิจารณา ตั้งแต่ขั้นตอนของ สิ่งป้อนเข้าสู ่ 

ระบบ หรือปัจจัยน�าเข้า (input) กระบวนการ (process) 

และ ผลลัพธ์ (output) ของการด�าเนินการโครงการฯ: 

ซึ่งสามารถเขียนแสดงได้ดังแผนภูมิต่อไปนี้

กำรด�ำเนินกำรโครงกำรพัฒนำกำรอ่ำน ณ.โรงเรียนวัดพุทธบูชำ

ขั้นตอน ปัจจัยน�ำเข้ำ กระบวนกำร ผลลัพธ์

ขั้นตอนที่ 1

การด�าเนินการ

จัดอบรมครูผู ้แนะน�า

การอ่าน

ครู

ผู้แนะน�าการอ่าน

และ อื่นๆ

โครงการอบรมครูผู้แนะน�าการอ่าน

1. การพัฒนาการอ่าน และการจัดกิจกรรม

   เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียน

2. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

- ความเข้าใจเก่ียวกับการพัฒนา

  การอ่าน และการประเมินทักษะ

  การอ่านนักเรียน ของครูผู้แนะน�า

  การอ่าน

- ทักษะการอ่านของนักเรียนและ

  พฤติกรรมการอ่านของนักเรียน 

  หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา

  การอ่าน 

ขั้นตอนที่ 2

การด�าเนินการ

กิจกรรมส่งเสริม

พัฒนาการอ่าน

(1) ครู

ผู้แนะน�าการอ่าน

(2) นักเรียน

สือ่การอ่านและอืน่ๆ

รูปแบบกิจกรรมพัฒนาการอ่าน

1. กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านขั้นเบื้องต้น

2. กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านขั้นสูง

3. กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านขั้นประยุกต์ 

ค�ำถำมกำรวิจัย 

การด�าเนินการจัดโครงการพัฒนาการอ่าน 

ณ.โรงเรียนวัดพุทธบูชา มีลักษณะเป็นอย่างไรบ้าง มี

ขั้นตอนอย่างไรและมีรูปแบบกิจกรรมพัฒนาการอ่าน

อย่างไรบ้าง และมีผลลัพธ์อะไรบ้าง

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การศกึษาวจัิยครัง้นี ้เป็นการวจัิยและการพฒันา  

ซึ่งเน้นวิจัยแบบมีส่วนร่วม โดยใช้เทคนิควิธีวิจัยเชิง

คุณภาพ ดังต่อไปนี้
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ประชำกรและพื้นที่ในกำรศึกษำวิจัย

ประชากรและพื้นที่ในการศึกษาวิจัย คือ ครู 

และนกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาตอนต้นโรงเรยีนวดัพทุธบชูา 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยมีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง

แบบเจาะจง (purposive sampling) ด้วยการรับสมัครคร ู

และนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ ด้วยการสัมภาษณ์

เบื้องต้นเกี่ยวกับความสนใจและความคาดหวังในการ

เข้าร่วมโครงการฯ และมีเกณฑ์การคัดเลือกผู้มีความ 

สนใจ มีความเต็มใจและมีความพร้อมโดยเฉพาะด้าน

เวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมฯ ทั้งนี้ได้กลุ่มตัวอย่างและ

เป็นผู้ให้ข้อมูลส�าคัญในการศึกษาวิจัย คือ นักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จ�านวน 39 คน และครู จ�านวน 

4 คน เข้าร่วมโครงการพัฒนาการอ่าน 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

การลงพื้นที่เป้าหมาย การสังเกตการณ์ ส�ารวจ

ข้อมลู การประชมุกลุม่ การสนทนากลุม่ย่อย การสงัเกต 

แบบมีส่วนร่วม โดยผู้วิจัย/ผู้ช่วยวิจัยจะเข้าร่วมกลุ่ม

โครงการพฒันาการอ่าน มีการสมัภาษณ์เชิงลกึผูใ้ห้ข้อมลู 

ส�าคญั รวมทัง้การจดบนัทกึภาคสนาม และ แบบสอบถาม

สถานภาพส่วนบุคคล แบบสอบถามเพื่อประเมินผล

โครงการอบรม และประเมินทักษะการอ่าน และแบบ 

บันทึกพฤติกรรมนักเรียน ซึ่งเป็นแบบสอบถามอย่างมี

โครงสร้าง สร้างขึน้ตามแนวคดิ ทฤษฏ ีและกรอบความคดิ 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ นอกจากนั้นการก�าหนดรูปแบบ 

การด�าเนนิกจิกรรมพฒันาการอ่านนี ้ต้องเป็นผลทีเ่กดิขึน้ 

จากการระดมความคิดร่วมกัน การสนทนากลุ่ม และ

ประชุมหารือ ในกลุ่มครูผู้แนะน�าการอ่าน และคณะ

ผู้วิจัย 

กำรวิเครำะห์สังเครำะห์ข้อมูล 

โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) 

การวิเคราะห์เชิงสรุปแบบอุปนัย (inductive analysis) 

และการวิเคราะห์สถติขิัน้พืน้ฐานเช่น ค่าเฉลีย่ ค่าร้อยละ  

และสรปุรายงานผลการวจิยั โดยน�าเสนอข้อมูลวเิคราะห์ 

เชิงพรรณา และข้อมูลเชิงสถิติ ก�าหนดช่วงของคะแนน

ค่าเฉลี่ย ( ) ของความคิดเห็น เพื่อใช้แปลความหมาย 

ข้อมูลไว้ 5 ระดับคือ สูงมาก (4.21 ≤  ≤ 5.00),  

สูง (3.41 ≤  ≤ 4.20), ปานกลาง/ไม่แน่ใจ (2.61 ≤ 

 ≤ 3.40), น้อย(1.81 ≤  ≤ 2.60) และ น้อยที่สุด  

(1.00 ≤  ≤ 1.80) 

ผลกำรวิจัย 

ผลการด�าเนินการจัดโครงการพัฒนาการอ่าน

ในโรงเรียนวัดพุทธบูชา กรุงเทพมหานคร ปรากฏว่า 

มีครูในโรงเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งส้ิน 

4 คน เป็นครูบรรณารักษ์ 2 คน ครูสอนวิชาภาษาไทย  

1 คน และครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ 1 คน ผลการ

ประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏว่ามีนักเรียนที่ได้รับ

การคัดเลือกจากการสมัครเข้าร่วมโครงการในเบื้องต้น 

39 คน แต่นักเรียนที่สามารถเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ 

เริม่ต้น จนส้ินสุดการด�าเนนิการ ม ี30 คน ดงัรายละเอยีด 

ในตาราง 1

ตำรำง 1 

จ�ำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น ท่ีเข้ำร่วม

ท�ำกิจกรรมพัฒนำกำรอ่ำนในโครงกำร ตั้งแต่เริ่มต้น  

จนส้ินสุดกำรด�ำเนินกำร จ�ำแนกตำมสถำนภำพ 

ส่วนบุคคล

กลุ่มตัวอย่ำง ควำมถี่ (คน) ร้อยละ

1. เพศ
   ชาย
   หญิง

8
22

26.70
73.30

2. อายุ
   11 ปี ถึง 12 ปี
   มากกว่า 12 ปี ถึง 14 ปี
   มากกว่า 14 ปี ถึง 16 ปี

6
22
2

20.00
73.30
6.70

3. การศึกษา
   ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1
   ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2
   ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3

15
13 
2

50.00
43.30
6.70

4. เกรดเฉล่ีย
   1-1.99
   2-2.99
   3-4

-
6
24

-
20.00
80.00

รวม 30 100.00

ส�าหรับนักเรียน ท่ีเข ้าร ่วมโครงการฯ แต ่

ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมจนส้ินสุดการด�าเนินการ 

จ�านวน 9 คน นั้นเป็นนักเรียนที่ลาออกจากโรงเรียน



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2556 5

กลางคัน 2 คน ส่วนที่เหลือ นักเรียนให้ข้อมูลว่า 

ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ เนื่องจากเนื้อหาท่ีเรียน 

มีมากและโรงเรียนมีกิจกรรมอื่นๆ มาก 

ต่อไปนี้เป็นการน�าเสนอการด�าเนินการจัด

โครงการพัฒนาการอ ่านในโรงเรียนวัดพุทธบูชา

กรุงเทพมหานคร ซึ่งแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

ข้ันตอนท่ี 1 การจัดโครงการอบรมครูผู้แนะน�า

การอ่าน รายละเอียด ดังตาราง 2 และ 3 

ตำรำง 2 

โครงกำรอบรมครูผู้แนะน�ำกำรอ่ำน 

ชื่อโครงกำร เนื้อหำรำยละเอียดที่อบรมโดยย่อ

โครงการที่ 1
การพัฒนาการอ่าน และการจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียน

ความหมายของการอ่าน ประโยชน์จากการอ่าน และ จิตวิทยาการอ่าน เทคนิคการอ่าน  
และประเภทของการอ่าน การสอนอ่านการพัฒนาการอ่าน การพัฒนาผู้อ่าน ทักษะ 
การอ่านระดับต้น ระดับสูง และระดับประยุกต์ การฝึกปฏิบัติการตั้งค�าถามเชิงวิเคราะห์/
ตีความ/สร้างสรรค์

โครงการที่ 2
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

ความหมายและหลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การเก็บและการวิเคราะห์ 
ข้อมูลในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และตัวอย่างงานวิจัยในห้องเรียนที่ใช้
เทคนิคการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

ตำรำง 3

กำรประเมินผลโครงกำรอบรมของครูผู้แนะน�ำกำรอ่ำน

ข้อความ ผลการประเมินโครงการ 1 ผลการประเมินโครงการ 2

คะแนน 
( )

ระดับความคิดเห็น คะแนน 
  ( ) 

ระดับความคิดเห็น 

1. ความเหมาะสมของวิทยากร
   (ความรู้ความสามารถในเนื้อหา ลักษณะการบรรยาย 
   การล�าดับขั้นตอนการอบรม การสร้างบรรยากาศ)

4.3 สูง 4.7 สูง

2. เอกสารประกอบการอบรม
   (ความชัดเจนถูกต้องของเอกสาร ปริมาณเหมาะสม)

3.7 ค่อนข้างสูง 4.0 ค่อนข้างสูง

3. ความเหมาะสมของสถานที่และการอ�านวยความสะดวก 4.0 ค่อนข้างสูง 4.0 ค่อนข้างสูง

4. ความเหมาะสมของระยะเวลา 3.7 ค่อนข้างสูง 3.3 ปานกลาง

5. อาหารและเคร่ืองด่ืม 4.0 ค่อนข้างสูง 4.0 ค่อนข้างสูง

6.ความพึงพอใจในภาพรวมของการอบรม 4.7 สูง 4.7 สูง

7. ความพร้อมของผู้เข้าร่วมอบรม 4.0 ค่อนข้างสูง 3.7 ค่อนข้างสูง

8. ความรู้ที่ได้รับจากการอบรม 4.7 สูง 4.7 สูง

จากการสมัภาษณ์ ครผููแ้นะน�าการอ่าน ให้ข้อมลู

สอดคล้องกันว่า ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมนี้ ท�าให้

มีความเข้าใจเรื่องการพัฒนาการอ่าน สามารถจ�าแนก

วัดทักษะการอ่านของนักเรียนได้ชัดเจนสอดคล้องกัน  

มคีรบูางคนได้แสดงความเหน็ว่าอยากให้มกีารเพิม่เวลา 

อบรมเรื่องการวิจัยในห้องเรียน เพราะเห็นว่าเป็น

ประโยชน์ต่องานในอาชีพ และโดยภาพรวม ครูเห็นว่า 

การอบรมนี้ท�าให้เข้าใจถึงบทบาทการมีส่วนร่วมของ

ตนเองในการด�าเนินโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการอ่าน

ครั้งนี้ด้วย 

ขั้นตอนที่ 2 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

รายละเอียด ดังตารางที่ 4 และ 5 
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รูปแบบและขั้นตอนกำรด�ำเนินกำรกิจกรรมพัฒนำกำรอ่ำนนักเรียน

ช่วงที่ 1 กิจกรรมพัฒนำทักษะกำรอ่ำนขั้นเบื้องต้น: 
ยอดนักเล่ำเรื่อง

w แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ โดยแต่ละกลุ่มจะมีครูที่
ปรึกษากลุ่ม (ผู้แนะน�าการอ่าน) ท�าหน้าที่คอยให้ค�าแนะน�า
ตั้งแต่ขั้นตอนการเลือกเรื่องอ่าน การเขียนสรุปเนื้อเรื่องย่อ 
และปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการอ่าน ตลอดช่วงเวลาในการ
ท�ากิจกรรม นอกจากนั้น ครูจะจดบันทึกย่อเกี่ยวกับปัญหา
และพัฒนาการอ่านของนักเรียนแต่ละคนในกลุ่มที่ตน
เป็นที่ปรึกษา

w ให้นักเรียนเลือกหนังสืออย่างเสรีตามความสนใจ (สามารถ
เลือกอ่านได้มากกว่า 1 เร่ือง/เล่ม) เพื่อน�าไปอ่านตาม
อัธยาศัย ทั้งนี้ นักเรียนสามารถขอค�าปรึกษาจากครูที่
ปรึกษากลุ่มได้

w หลังจากอ่านเสร็จแล้วให้นักเรียนเลือกเร่ืองที่ชอบมาก
ที่สุดเขียนสรุปเนื้อเร่ืองโดยย่อๆ ลงในแบบบันทึกที่ได้รับ 
และน�าส่งครูที่ปรึกษาของตนเอง

w ครูที่ปรึกษานัดให้นักเรียนเข้าร่วมวงสนทนาในกลุ่มเพื่อนๆ 
โดยแต่ละคนเล่าเร่ืองที่ตนได้เลือกไว้ดังกล่าว เล่าสู่กันฟัง
ในวงสนทนา โดยให้เวลาเล่าประมาณคนละ 10-15 นาที

w นักเรียนร่วมประเมินให้คะแนนเพื่อนๆ และประเมินตนเอง

w ครูที่ปรึกษาประเมินจัดล�าดับนักเรียนนักเล่าเรื่องยอดเยี่ยม 
มอบรางวัล “ยอดนักเล่าเร่ือง” ได้แก่ รางวัล “ยอดนักเล่า
เรื่อง Popular Vote” และ รางวัล “นักเล่าเร่ืองยอดเยี่ยม”

ช่วงที่ 2 กิจกรรมพัฒนำทักษะกำรอ่ำนขั้นสูง: ยอดนักอ่ำน

w ประชุมกลุ่มนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด ครูผู้แนะน�า
การอ่าน และคณะผู้วิจัยร่วมกันบรรยายเกี่ยวกับแนวทาง
การพัฒนาการอ่าน เพื่อน�าสู่การเป็น “ยอดนักอ่านเชิง
วจิารณ์ ยอดนกัอ่านตคีวาม และยอดนกัอ่านเชงิสร้างสรรค์”

w ก�าหนดให้นักเรียนอ่านหนังสือเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง ซึ่งครูผู้
แนะน�าการอ่านเห็นว่ามีความเหมาะสม โดยให้เวลาอ่าน
ภายใน 4 สัปดาห์ ทั้งนี้ในระหว่างการอ่านหนังสือ นักเรียน
สามารถขอค�าปรึกษาจากครูได้ หลังจากอ่านเสร็จแล้วให้
นักเรียนเขียนตอบค�าถาม ซึ่งนักเรียนสามารถแสดงความ
เห็นในเชิงวิจารณ์ ตีความ และสร้างสรรค์ โดยเขียนตอบ
ค�าถามลงตามแบบฟอร์มในแบบบันทึกการอ่านที่ได้รับ ซึ่ง
ครจูะแจกให้ในภายหลงัเมือ่นกัเรยีนมาแจ้งว่าได้อ่านหนงัสอื
เรียบร้อยแล้ว และให้นักเรียนน�าแบบบันทึกการอ่าน
ดังกล่าวมาส่งพร้อมสนทนาเกี่ยวกับค�าถามค�าตอบ
เหล่านี้กับครูผู้แนะน�าการอ่านของตนเอง

w ครูผู้แนะน�าการอ่านประเมินผลทักษะการอ่านขั้นสูงของ
นักเรียนแต่ละคน และให้คะแนน พร้อมทั้งร่วมเป็น
กรรมการตัดสินการประกวดผล “ยอดนักอ่าน” มอบรางวัล 
“ยอดนักอ่านเชิงวิจารณ์ ยอดนักอ่านตีความ และยอด
นักอ่านเชิงสร้างสรรค์” พร้อมใบเกียรติบัตร ยอดนักอ่าน

ช่วงที ่3 กจิกรรมส่งเสรมิพฒันำทกัษะกำรอ่ำนขัน้ประยกุต์: 
กลุ่มยอดนักอ่ำนเชิงประยุกต์

w ครผููแ้นะน�าการอ่านประจ�ากลุม่ ร่วมกบักลุม่นกัเรยีน ช่วยกนั
เลือก ก�าหนดรายช่ือหนังสือเพื่อใช้อ่านประจ�ากลุ่ม โดย
เริ่มต้นอย่างน้อยจ�านวนกลุ่มละ 5 เรื่อง

w นักเรียนในกลุ่มเวียนหนังสือเพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาส
อ่านหนังสือทุกๆ เรื่อง ภายในเวลา 2-3 สัปดาห์ ทั้งนี้
ในระหว่างการอ่านหนังสือ นักเรียนสามารถขอค�าปรึกษา
จากครูผู้แนะน�าการอ่านได้โดยตลอด

w หลังจากนักเรียนได้อ่านหนังสือเหล่านี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ให้นักเรียนร่วมประชุมในแต่ละกลุ่มเพื่อระดมความคิด
ว่า ข้อมูลความรู้ที่ได้จากการอ่านครั้งนี้ กลุ่มของตนจะ
ประยุกต์น�ามาใช้ในชีวิตประจ�าวันได้อย่างไร และให้อาศัย
ข้อมูลความรู้จากการอ่านหนังสือดังกล่าว มาเขียนแผน
โครงงาน 1 โครงงาน โดย เน้นให้เป็นแผนโครงงานที่เอื้อ 
หรือสามารถน�ามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ�าวันได้ ทั้งนี้
โดยมีตัวอย่างแบบฟอร์มการเขียนแผนโครงการให้นักเรียน
ทกุกลุม่ กรณนีกัเรยีนเหน็ว่าข้อมลูจากหนงัสอืทีอ่่านแล้วนัน้
ยังไม่ครอบคลุม หรือไม่เพียงพอ นักเรียนสามารถค้นคว้า
ข้อมลูเพิม่เตมิโดยสามารถน�าเสนอรายชือ่หนงัสอืเรือ่งอืน่ๆ 
ที่นักเรียนพิจารณาเห็นว่ามีส่วนเก่ียวข้องมาอ่านเพิ่มเติม 
หรือนักเรียนอาจค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม ได้จากส่ือการอ่าน
ในรูปแบบต่างๆ เช่น อินเทอร์เน็ต ฯลฯ โดยทั้งนี้กิจกรรม
ทุกขั้นตอน นักเรียนสามารถปรึกษาครูผู้แนะน�าการอ่าน
ได้โดยตลอด

w เมื่อเขียนแผนโครงการเรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนน�าแผน
โครงงานส่งต่อครูผู้แนะน�าการอ่านต่อไป

w ประชุมกลุ่มนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด ให้ตัวแทน
ของแต่ละกลุ่มน�าเสนอแผนโครงงานโดยใช้ส่ือโปรแกรม
คอมพิวเตอร์น�าเสนอ

w มอบรางวัล “กลุ่มยอดนักอ่านเชิงประยุกต์”

หมำยเหตุ: เกณฑ์การให้คะแนนแผนโครงงาน 
แผนโครงงานที่น�าเสนอนั้นสามารถน�ามาใช้ประโยชน์ในชีวิต
ประจ�าวันของนักเรียนได้มากที่สุด
แผนโครงงานท่ีน�าเสนอน้ันมีการน�าข้อมูลความรู้ท่ีได้จาก
หนังสือที่นักเรียนอ่านมาประยุกต์มากสุด
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ต ่อไปนี้ เป ็นการประมวลภาพเหตุการณ ์  

การด�าเนินกิจกรรมพัฒนาการอ่านในโครงการ 

ภำพ 1 ภาพนักเรียนที่ เข ้าร ่วมโครงการ เลือก 

หนังสืออ่าน เข้าร่วมวงสนทนากลุ่มเพื่อนๆ และครู 

ผู ้แนะน�าการอ่าน เพื่อเล่าเรื่องสู่กันฟัง ในกิจกรรม 

ยอดนกัเล่าเรือ่ง และภาพการรบัเกยีรติบตัร ของนกัเรยีน

ในกิจกรรมยอดนักอ่าน

ภำพ 2 ตวัอย่างหนงัสอืทีน่กัเรยีนเลอืกอ่าน ในกจิกรรม 

กลุ่มยอดนักอ่านเชิงประยุกต์
ภำพ 3 ประมวลภาพเหตุการณ์ ในกิจกรรมกลุ่ม 

ยอดนักอ่านเชิงประยุกต์
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กำรประเมินผลกำรด�ำเนินกำรกิจกรรมพัฒนำกำรอ่ำน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น ท่ีสำมำรถเข้ำร่วม

โครงกำร ต้ังแต่เริ่มต้น จนสิ้นสุด 

ข้อควำม ผลกำรประเมิน

คะแนน ( )  ระดับควำมคิดเห็น

1. สื่อ หนังสือ  (มีคุณภาพ และปริมาณเหมาะสม)
   กิจกรรมช่วง 1 : ยอดนักเล่าเร่ือง    
   กิจกรรมช่วง 2 : ยอดนักอ่าน “วิจารณ์  ตีความ และ สร้างสรรค์”
   กิจกรรมช่วง 3 : ยอดนักอ่านเชิงประยุกต์ 
   รวม

4.56
4.56
4.56
4.56 

สูง 
สูง
สูง
สูง

2. สถำนที่ และกำรอ�ำนวยควำมสะดวก
   กิจกรรมช่วง 1 : ยอดนักเล่าเร่ือง
   กิจกรรมช่วง 2 : ยอดนักอ่าน “วิจารณ์ ตีความ และ สร้างสรรค์”
   กิจกรรมช่วง 3 : ยอดนักอ่านเชิงประยุกต์ 
   รวม

4.53 
4.59
4.53
4.55

สูง
สูง
สูง
สูง

3. ระยะเวลำ ในการจัดกิจกรรม
   กิจกรรมช่วง 1 : ยอดนักเล่าเร่ือง
   กิจกรรมช่วง 2 : ยอดนักอ่าน “วิจารณ์ ตีความ และ สร้างสรรค์”
   กิจกรรมช่วง 3 : ยอดนักอ่านเชิงประยุกต์ 
   รวม 

4.31 
4.03
4.13
4.16

สูง 
ค่อนข้างสูง
ค่อนข้างสูง
ค่อนข้ำงสูง 

4. ควำมพร้อมของนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
   กิจกรรมช่วง 1 : ยอดนักเล่าเร่ือง
   กิจกรรมช่วง 2 : ยอดนักอ่าน “วิจารณ์ ตีความ และ สร้างสรรค์”
   กิจกรรมช่วง 3 : ยอดนักอ่านเชิงประยุกต์ 
   รวม

4.50
4.31
4.16
4.32 

สูง 
สูง

ค่อนข้างสูง
สูง

5. ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับข้อมูล ค�ำชี้แจงของกิจกรรม
   กิจกรรมช่วง 1 : ยอดนักเล่าเร่ือง
   กิจกรรมช่วง 2 : ยอดนักอ่าน “วิจารณ์ ตีความ และ สร้างสรรค์”
   กิจกรรมช่วง 3 : ยอดนักอ่านเชิงประยุกต์ 
   รวม

 
4.50
4.41
4.56
4.49

สูง 
สูง
สูง
สูง

6. ครูผู้แนะน�ำกำรอ่ำนให้ค�ำปรึกษำ
   กิจกรรมช่วง 1 : ยอดนักเล่าเร่ือง 
   กิจกรรมช่วง 2 : ยอดนักอ่าน “วิจารณ์ ตีความ และ สร้างสรรค์” 
   กิจกรรมช่วง 3 : ยอดนักอ่านเชิงประยุกต์ 
   รวม

4.69
4.38
4.50 
4.52

สูง 
สูง
สูง
สูง

7. ควำมรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
   กิจกรรมช่วง 1 : ยอดนักเล่าเร่ือง 
   กิจกรรมช่วง 2 : ยอดนักอ่าน “วิจารณ์ ตีความ และ สร้างสรรค์” 
   กิจกรรมช่วง 3 : ยอดนักอ่านเชิงประยุกต์ 
   รวม

4.63
4.63
4.69
4.65

สูง 
สูง
สูง
สูง

8. ควำมพึงพอใจในภำพรวมของกิจกรรม
   กิจกรรมช่วง 1 : ยอดนักเล่าเร่ือง 
   กิจกรรมช่วง 2 : ยอดนักอ่าน “วิจารณ์ ตีความ และ สร้างสรรค์” 
   กิจกรรมช่วง 3 : ยอดนักอ่านเชิงประยุกต์ 
   รวม

4.69
4.72
4.63
4.68

สูง 
สูง
สูง
สูง
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ตำรำง 6 

ผลกำรประเมินทักษะกำรอ่ำนของนักเรียน ที่เข้ำร่วม

กิจกรรมในโครงกำรพัฒนำกำรอ่ำน ตั้งแต่เริ่มต้นจน

เสร็จสิ้นสุดกำรด�ำเนินกำร ซึ่งประเมินโดยครูผู้แนะน�ำ

กำรอ่ำน

ประเภททักษะกำรอ่ำน ผลกำรประเมิน

คะแนน
( )

SD ระดับ

1. ทักษะการอ่านขั้นเบื้องต้น
   1.1 ความรู้เกี่ยวกับวิธีการ

แสวงหาข้อมูล
   1.2 การเลือกและประเมิน

ข้อมูล
   1.3 การจัดระเบียบและจัด

ความสัมพันธ์ของข้อมูล
   1.4 การเตรียมรายงาน

ทั้งในลักษณะข้อเขียน
และการบรรยาย
รวม

3.77

3.37

3.03

2.93

3.28

.68

.96

1.03

1.05

.85

ค่อนข้างสูง

ค่อนข้างสูง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

2. ทักษะการอ่านขั้นสูง
   2.1 การอ่านตีความ
   2.2 การอ่านวเิคราะห์วจิารณ์
   2.3 การอ่านสร้างสรรค์

รวม

2.60
2.20
2.13
2.31

1.04
.81
.90
.76

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3. ทักษะการอ่านขั้นประยุกต์ 2.67 .76 ปานกลาง

   รวมทั้งหมด 2.84 .66 ปานกลาง

นอกจากนัน้ ผลการสงัเกต และบนัทกึพฤตกิรรม

นักเรียนของครูผู ้แนะน�าการอ่าน ตลอดการด�าเนิน

การจัดโครงการพัฒนาการอ่าน ปรากฏว่า ครูผู้แนะน�า 

การอ่านเห็นว ่านักเรียนสามารถเลือกหนังสือได ้ 

เหมาะสมภายใต้การให้ค�าปรึกษา โดยครูให้ความเห็น

ว่านักเรียนส่วนใหญ่สามารถอ่านสรุปใจความส�าคัญ

ของเรื่องได้ แต่ยังขาดทักษะการวิเคราะห์เรื่อง ในแง่ 

พฤติกรรมของนักเรียนหลังการท�ากิจกรรมพัฒนา 

การอ่านครั้งนี้  ครูผู ้แนะน�าการอ่านให้ความเห็น 

หลากหลาย บางคนเห็นว่ายังไม่ปรากฏชัดถึงผลการ

เปลี่ยนพฤติกรรมในช่วงเวลาสั้นๆ แต่ส่วนใหญ่มี

ความเห็นว่ากิจกรรมพัฒนาการอ่านท�าให้นักเรียน

กระตือรือร้นในการอ่านเพื่อการเรียนรู้เพิ่มขึ้น อ่าน

หนงัสอืหลากหลายมากขึน้ เข้าห้องสมดุมากขึน้ เป็นต้น 

นอกจากนี้ครูเห็นว่านักเรียนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือ 

ท�ากิจกรรมดี ปัญหาการจัดกิจกรรมนั้น สาเหตุหลักๆ 

เป็นเรื่องที่นักเรียนมีเวลาว่างไม่ตรงกัน นักเรียน 

มีกิจกรรมอื่นๆ แทรก มีเนื้อหาที่ต้องเรียนมาก 

กำรอภิปรำยผล

ผลการศึกษาวิจัยข ้างต ้นเป ็นเสมือนการ 

น�าเสนอสะท้อนฉายภาพการด�าเนินการจัดโครงการ

พฒันาการอ่านในโรงเรยีนวดัพทุธบชูา กรงุเทพมหานคร 

โครงการนี ้ประสบความส�าเรจ็ด้วยด ีเนือ่งมาจากบทบาท 

ของครูผู ้แนะน�าการอ่านที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ

ด�าเนนิการในโครงการทกุขัน้ตอน ซึง่อาจเป็นผลมาจาก 

ที่โครงการวิจัยได้มีการเตรียมความพร้อมครู ด้วยการ 

อบรมครูผู้แนะน�าการอ่านก่อนการจัดกิจกรรม ซึ่งเป็น 

การเตรียมความพร้อมทั้งในด้านเนื้อหาการพัฒนา 

การอ่าน และการจัดกิจกรรมพัฒนาการอ่าน ท�าให้ครู

มีความรู้ความเข้าใจตรงกัน สามารถที่จะประเมินทักษะ

การอ่านของนักเรียนได้ถูกต้องสอดคล้องกัน และการ

อบรมครูในเรื่องการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม 

ซึง่เป็นผลท�าให้ครมูคีวามเข้าใจแนวทางการวจิยั ให้ความ 

ร่วมมือ โดยเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการวิจัยได้อย่าง

กลมกลืนทุกขั้นตอน โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมกัน

ก�าหนดรปูแบบกจิกรรมพฒันาการอ่าน ซึง่แบ่งออกเป็น  

3 ช่วงนั้น เมื่อพิจารณาแล้ว อาจกล่าวได้ว่า ช่วงที่ 1 

กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านเบื้องต้น เป็นกิจกรรม 

ที่เน้นให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะการอ่าน การสรุป 

จับใจความส�าคญัของเนือ้เรือ่ง โดยวธิกีารเล่าเรือ่งทีอ่่าน  

เน้นให้นักเรียนมีเสรีภาพในการเลือกสื่อการอ่าน  

ในขอบเขตการให้ค�าปรึกษาของครูผู้แนะน�าการอ่าน  

ช่วงที ่2 กจิกรรมพฒันาทกัษะการอ่านขัน้สงู เป็นกจิกรรม

ท่ีเน้นให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะการอ่านเชิงวิจารณ์ 

ตีความ และสร้างสรรค์ โดยใช้เทคนิคการตั้งค�าถาม 

และให้นักเรียนตอบค�าถามอันเกี่ยวเนื่องจากหนังสือ 

เรื่องราวที่อ่าน และช่วงที่ 3 กิจกรรมพัฒนาทักษะ 

การอ่านขั้นประยุกต์ เป็นกิจกรรมที่เน้นให้นักเรียนได้

ฝึกฝนทักษะสามารถประยุกต์เนื้อเรื่องจากการอ่านสู่

การน�าไปใช้ประโยชน์ เน้นให้นักเรียนท�ากิจกรรมกลุ่ม  

ภายใต้การสังเกตและการให้ค�าปรึกษาของครูผู้แนะน�า

การอ่าน
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นอกจากนั้นครูผู ้แนะน�าการอ่านยังให้ความ

เอาใจใส่ต่อนักเรียนอย่างดี ทั้งยังร่วมสังเกต บันทึก

พฤติกรรมนักเรียนตลอดการด�าเนินโครงการ อย่างไร

ก็ตาม แม้ว่าครูบางคนจะระบุว่าพฤติกรรมการอ่าน 

ของนกัเรยีน หลงัการด�าเนนิกจิกรรม จะยงัไม่เหน็ความ

เปลี่ยนแปลงอะไรชัดเจน เนื่องจากช่วงเวลาในการ 

ด�าเนินกิจกรรมเป็นระยะสั้นๆ ซึ่งหากสามารถจัด 

ด�าเนินการต ่อเนื่อง อาจท�าให ้สามารถเห็นการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการอ่านของนักเรียนได้ชัดเจน

ขึ้น และการที่นักเรียนเหล่านี้ ได้รับการกระตุ้น และเกิด

ความกระตือรือร้นในการอ่าน เพือ่การเรยีนรูข้องตนเอง

เพิ่มขึ้น ดังที่ครูผู ้แนะน�าการอ่านกล่าวว่า “นักเรียน

อ่านหนังสือหลากหลายมากขึ้น เข้าห้องสมุดมากขึ้น” 

น้ีอาจเป็นเพราะกิจกรรมพัฒนาการอ่านในโครงการฯ 

มีลักษณะการ ด�าเนินการกิจกรรมแบบผ่อนคลาย  

ไม่ตรึงเครียด และ สร้างความสนุกสนานแก่นักเรียน  

ซึง่ท�าให้นกัเรยีนรูส้กึว่าการอ่านเป็นเรือ่งการผ่อนคลาย 

บุคคลสามารถสนุกสนานกับการอ่าน เป็นการสร้าง

ความสมัครใจในการอ่านต่อนักเรียน ทั้งนี้สอดคล้อง 

กับแนวคิดของ Krashen (2004) ที่กล่าวว่าการอ่าน 

ด้วยความสมคัรใจของเด็กๆ นัน้ จะเป็นการอ่านทีบั่งเกดิ 

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลได้มากสุด สิ่งเหล่านี ้

ถือเป็นสัญญานที่ดี ที่แสดงว่านักเรียนต้องการแสวงหา

ความรู้ด้วยการอ่านมากขึ้น 

ส�าหรบัการประเมนิทกัษะการอ่านของนกัเรยีน

ผ่านการด�าเนนิการกจิกรรมในโครงการฯครัง้นี ้เป็นเพยีง 

การใช้กจิกรรม เป็นเครือ่งมือเพือ่ประเมินทกัษะการอ่าน  

และการแจ้งให้นกัเรยีนได้ทราบ เป็นเสมือนการให้ข้อมลู 

ย้อนกลับ (feedback) เพื่อให้นักเรียนได้น�ากลับไป

ปรบัปรงุตนเอง และเป็นการตอบสนองต่อความคาดหวงั 

ของนักเรียนโดยเบื้องต้นที่ต้องการทราบระดับทักษะ

การอ่านของตนเองตามที่ได้ให้ข้อมูลตอนสมัครเข้าร่วม

กจิกรรมในโครงการ ทัง้นีพ้บว่า นกัเรยีนมีทกัษะการอ่าน 

ในภาพรวมอยู่เพียงในระดับปานกลาง (  =2.84) และ

เมื่อพิจารณา ในรายละเอียดแล้ว นักเรียนมีทักษะ 

การอ่านขั้นเบ้ืองต้น อยู่ในระดับปานกลาง (  =3.28) 

เช่นกัน ซึ่งทักษะเบื้องต้นดังกล่าว ยังประกอบไปด้วย

ความรู้เกี่ยวกับวิธีการแสวงหาข้อมูล และการเลือก 

การประเมินข้อมูล ซึ่งปรากฏมีอยู่ในระดับค่อนข้างสูง

ทั้งคู่ (  =3.77, 3.37 ตามล�าดับ) ส่วนทักษะเบื้องต้น

ในด้าน การจัดระเบียบจัดความสัมพันธ์ของข้อมูล และ

การเตรียมรายงานทั้งในลักษณะข้อเขียนการบรรยาย 

นั้นพบว่า มีอยู่ในระดับปานกลางท้ังคู่ (  =3.03, 2.93 

ตามล�าดับ) ส�าหรับผลการประเมินทักษะการอ่านขั้นสูง 

พบว่า นกัเรยีนมอียูใ่นระดบัปานกลาง (  =2.31) ทกัษะ

ขั้นสูงดังกล่าวประกอบด้วย การอ่านตีความ การอ่าน

วิเคราะห์วิจารณ์ และการอ่านสร้างสรรค์ ซึ่งมีอยู่ใน 

ระดับปานกลางทั้งหมด (  =2.60, 2.20 และ 2.13 

ตามล�าดับ) ผลการประเมินทักษะการอ่านขั้นประยุกต์ 

ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน พบว่า

มีอยู่ในระดับปานกลาง (  =2.67) จากผลการประเมิน

ดังกล่าวข้างต้นจะเห็นว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ตอนต้นของโรงเรียนวัดพุทธบูชา ยังควรต้องพัฒนา 

การอ่านต่อไป ดังนั้นการจัดกิจกรรมพัฒนาการอ่าน

ให้แก่นักเรียนจึงควรเป็นภารกิจท่ีโรงเรียนควรต้องถือ 

ปฏิบัติสืบเนื่องไป และการจัดด�าเนินการโครงการ

พฒันาการขึน้ ณ.โรงเรยีนวดัพทุธบชูา ในครัง้นี ้กล่าวได้ว่า 

เป็นเสมือนการกระตุ ้นให้นักเรียนเติบโตขึ้นอย่างมี

คุณภาพ เป็นความพยายามเพาะบ่มนิสัยการแสวงหา

ความรู ้ การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เป็นการ 

สร้างเสริมความเชื่อมั่น การเสริมพลังอ�านาจในตนเอง

ให้แก่นักเรียน

ข้อเสนอแนะ

ควรจดัด�าเนนิการกจิกรรมพฒันาการอ่านขึน้อกี 

ในโรงเรียนวัดพุทธบูชา เพ่ือให้เกิดประสิทธิผล ควรจัด

ด�าเนนิการให้มคีวามต่อเนือ่ง โดยเฉพาะส�าหรบันกัเรยีน

ซึ่งเป็นกลุ ่มตัวอย่างเดิม ควรจะวัดทักษะการอ่าน  

ของนักเรียน หลังการด�าเนินกิจกรรม เพื่อเปรียบเทียบ 

กับข้อมูลเดิม ในลักษณะของการวิจัยกึ่งเชิงทดลอง 

(pre and post-test) เพื่อจะได้ทราบว่า การจัดกิจกรรม 

ดังกล ่าวนั้นนอกจากจะช ่วยกระตุ ้นความสนใจ 

ในการอ่าน แล ้วยังมีผลช ่วยเพิ่มทักษะการอ่าน 

ของนักเรียนด้วยหรือไม่อย่างไร และอาจท�าให้ได้ 

ข ้อสังเกตหลากหลายน�ามาปรับปรุงการด�าเนิน 

กิจกรรมให้มีประสิทธิภาพต่อไป
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กิตติกรรมประกำศ

บทความวิจัยนี้ เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง

การพฒันาการอ่านเพือ่เสรมิสร้างพลงัอ�านาจในตนเอง

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนสังกัด

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็น 

โครงการวิจัยทีไ่ด้รบัการสนบัสนนุทนุวจิยัจากส�านกังาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2553 โดยมี  

ศาสตราจารย์ ดร. พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ เป็นที่ปรึกษา

โครงการ และผูว้จัิยขอขอบพระคณุ ดร.รนิธาร ธารมกุตา  

ซึ่งเป็นผู้จุดประกายความคิด ริเริ่ม สนับสนุน ให้ข้อคิด

อนัทรงคณุค่าเกีย่วกบัเรือ่งการพฒันาการอ่านต่อผูว้จิยั 

จนท�าให้งานวิจัยส�าเร็จลุล่วงด้วยดี
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจและเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์ เพื่อค้นหารูปแบบความร่วมมือที่เอื้อต่อ

ความส�าเร็จระหว่างบริษัทผู้ขายและผู้ซื้อของธุรกิจสินค้าห้องสะอาดในประเทศไทย ท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย

แบบสอบถามที่ผ่านการหาคุณภาพด้านค่าความตรงและค่าความเชื่อมั่นกับกลุ่มตัวอย่างในธุรกิจสินค้าห้องสะอาด 

จ�านวน 659 ตัวอย่าง โดยแบ่งเป็นผู้ขาย 335 ตัวอย่าง และผู้ซื้อ จ�านวน 324 ตัวอย่าง ผลการค้นหารูปแบบ 

ของความร่วมมือที่ส่งผลส�าเร็จระหว่างบริษัทผู้ขายและผู้ซื้อของธุรกิจสินค้าห้องสะอาดในประเทศไทยโดยใช ้

การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างพบว่าโมเดลสมการโครงสร้างมคีวามสอดคล้องกบัข้อมลูเชงิประจกัษ์ในเกณฑ์ดี  

โดยมีค่า x2= 87.37, df =82, P-value=0.32, x2/df =1.07 RMSEA=0.01 และรูปแบบของความร่วมมือที่ส่งผลส�าเร็จ 

ระหว่างบรษัิทผู้ขายและผูซ้ือ้ของธุรกจิสนิค้าห้องสะอาดในประเทศไทยประกอบด้วย ความสมัพนัธ์ระหว่างผูซ้ือ้และ 

ผู้ขาย รูปแบบของความร่วมมือ การบูรณาการด้านโลจิส-ติกส์ ความไว้วางใจ โดยความไว้วางใจจะก่อให้เกิดผล 

ในด้านความพึงพอใจของลูกค้า ผลประกอบการ ระดับของสินค้าคงคลัง และคุณภาพของสินค้า ในที่สุด

ค�ำส�ำคัญ: ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทผู้ขายและผู้ซื้อ, การบูรณาการทางโลจิสติกส์, ความไว้วางใจ, รูปแบบความ 

    ร่วมมือ

Abstract

This research is a quantitative study. The objectives of this research are marketing strategy model 

for the successful cooperation between the company, sellers and buyers of goods in the clean room. Data 

collection were conducted by using a questionnaire where its validity and reliability were tested. Samples 

were 659 divided by vendors 335 and buyers 324. The results of searching for marketing strategy model 

for the successful collaboration between sellers and buyers firms of clean room products in Thailand by  

using Structure Equation Model revealed that the structural equation model corresponded to the empirical  

อัจฉรา รณกิตติ และ สุดาพร สาวม่วง

รูปแบบความร่วมมือที่ส่งผลส�าเร็จระหว่างบริษัทผู้ขายและผู้ซื้อ
ของธุรกิจสินค้าห้องสะอาดในประเทศไทย

A Model of Successful Collaboration Between Sellers and Buyers 
Firms of Cleen Room Products in Thailand 
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ควำมน�ำ

ปัจจุบันสินค้าต่างๆ ต้องมีการปรับตัวและ

พัฒนาให้ทันต่อความต้องการของตลาด และยิ่งถ้าเป็น

สินค้าประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยแล้ว วิวัฒนาการ 

ของสินค้าต้องมีความความทันสมัยอยู่เสมอ สินค้าที่

ใช้อยู่นับวันย่ิง หล้าหลังลงทุกที เนื่องจากมีการพัฒนา 

ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาดทุกวัน การจะเป็นผู้น�า

ทางด้านการตลาดได้ ไม่ใช่เพียงแต่จะมีแต่สินค้าท่ี 

ออกสู่ตลาดก่อนคู่แข่งอย่างเดียวเท่านั้น ปัจจัยอ่ืน

ที่ส�าคัญอีก 2 ประการคือ การผลิตสินค้าจะต้องได้

ผลผลิตที่มีคุณภาพดี และราคาจะต้องสมเหตุสมผล 

นอกเหนอืจากสนิค้ามีคุณภาพดีและราคาเหมาะสมแล้ว  

การจะเป็นผู้น�าตลาดในระยะเวลาอันยาวไกลได้จะต้อง

อาศยัความสมัพนัธ์ระหว่างผูข้ายและผูซ้ือ้ การบรูณาการ 

ด้านโลจิสติกส์ ความไว้วางใจของผู้ซื้อที่มีให้ต่อผู้ขาย 

รวมถึงความร่วมมือต่างๆ ในกระบวนการตั้งแต่เริ่มซื้อ

วัตถดุบิมาผลติ และส่งออกยงัต่างประเทศ และการทีจ่ะ 

ท�าให้สินค้าที่ผลิตมีคุณภาพสูง ต้นทุนต�่า ในความ 

เป็นจริงมักจะสวนทางกันเสมอ เพราะสินค้าคุณภาพดี 

มักมีราคาสูง แต่หากสินค้าราคาสูง สินค้าก็จะสู้กับ 

คู่แข่งขันไม่ได้ ปัจจุบันประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งของ

ศูนย์กลางที่ผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟส่งออกไปขายทั่วโลก 

(สวทช, NSTDA, 2554) และประเทศไทยพยายาม 

ที่จะรักษาต�าแหน่งนี้ไว้ โดยสรรหาวัตถุดิบ และวัสดุ

evidence in a good level with the x2 = 87.37, df = 82, P-value = 0.32, x2/df = 1.07 RMSEA = 0.01. The 

marketing strategy model for the successful collaboration between  sellers and buyers of a product in 

Thailand consisted of the relationship between buyer and seller, forms of cooperation, integration of the  

logistics, fiduciary. By the fiduciary will cause in terms of customer satisfaction level of inventory turnover 

and the quality of the products.

Keywords: relationship between seller & buyer, integration of the logistics, model of successful  

       collaboration, Clean room.

อุปกรณ์ต่างๆ ที่น�ามาประกอบชิ้นส่วนให้ดีที่สุด และ 

ถูกท่ีสุด เพ่ือท่ีจะเป็นผู้น�าตลาดในด้านคุณภาพ และ

ราคา และเพือ่ส่วนแบ่งการตลาดท่ีเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง  

ซึ่งในปัจจุบันประเทศท่ีก�าลังจะเป็นคู ่แข่งของไทย 

คือจีน สิงคโปร์ ไต้หวัน และมาเลเซีย ซึ่งประเทศจีน 

อาจมีแนวโน้มท่ีจะก้าวหน้ากว่าประเทศไทย เนื่องจาก 

ค่าแรงงานถูกกว่า และจากความส�าคัญของปัญหา 

ดังกล่าว จึงน�ามาซึ่งงานวิจัยเพื่อ ค้นหารูปแบบของ

ความร่วมมือท่ีส่งผลส�าเร็จระหว่างบริษัทผู ้ขายและ 

ผูซ้ือ้ของธรุกจิสนิค้าห้องสะอาดในประเทศ โดยขอบเขต

ด้านเนือ้หา พจิารณาถงึปัจจยัด้านความสมัพนัธ์ระหว่าง

ผู้ขายและผู้ซื้อ การบูรณาการด้านโลจิสติกส์ ความ 

ไว้วางใจ ลักษณะของความร่วมมือ และผลส�าเร็จ

ของความร่วมมือ ของผู ้ประกอบการธุรกิจสินค้า 

ห้องสะอาดในประเทศไทย ประชากรที่ศึกษาในครั้งนี้ 

ได้แก่ ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสินค้าห้องสะอาด 

ในประเทศไทย จ�านวน 659 ราย (จาก 219 บริษัท)  

ซึง่น�าเข้าเพือ่ขายต่อ (ในส่วนผูข้าย) และผลติเพือ่ส่งออก  

(ในส่วนผู้ซื้อ) ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้า ในปี  

2554 โดยการศกึษาแนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัความสมัพนัธ์

ระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ การบูรณาการด้านโลจิสติกส์ 

ความไว้วางใจ ลักษณะของความร่วมมือ และผลส�าเร็จ

ของความร่วมมือ
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วัตถุประสงค์ในกำรวิจัย

เพื่อค้นหารูปแบบของความร่วมมือที่ส่งผล

ส�าเร็จระหว่างบริษัทผู ้ขายและผู ้ซื้อของธุรกิจสินค้า 

ห้องสะอาดในประเทศไทย 

กำรทบทวนวรรณกรรม

อุตสาหกรรมผลิตฮาร์ดดิสก์ในประเทศไทย

เป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้จากการส่งออกให้กับ

ประเทศไทยถึงประมาณเฉลี่ย 26,311 ล้าน USD ต่อปี  

(กรมส่งเสรมิการส่งออก, 2554) และก่อให้เกดิการจ้างงาน 

กว่า 150,000 คน นอกจากนี้ ยังมีการสร้างมูลค่าเพิ่ม

ในประเทศสูงถึงร้อยละ 35 – 40 และเป็นอุตสาหกรรม 

ที่มีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างก้าวกระโดดตามการเจริญ

เตบิโตของสนิค้าอเิลก็ทรอนกิส์ต่างๆ ทีต้่องมหีน่วยเกบ็

ข้อมลู เช่น เครือ่งเล่น MP3 กล้องถ่ายรปู โทรศัพท์มอืถอื  

และเครื่องบันทึกวิดิโอแบบดิจิทัล เป็นต้น (ส�านักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, 2554) โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน 

จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวทางการค้าและ 

การลงทุนอันเนื่องจากการลดอุปสรรคทางการค้าและ

การเข้าตลาด ทั้งด้านมาตรการภาษีและมาตรการท่ีมิใช่

ภาษี ดังนั้นจึงเป็นโอกาสที่อุตสาหกรรมผลิตฮาร์ดดิสก์

ในประเทศไทยจะเติบโตมากยิ่งขึ้น ฮาร์ดดิสก์ที่ผลิต 

ในประเทศไทยมากกว่าร้อยละ 80 ส่งออกไปจ�าหน่าย

ในต่างประเทศ เป็นอุตสาหกรรมที่ต้องใช้เทคโนโลยี

ระดบัสงูและต้องใช้ห้องสะอาดในการท�าการผลติ ท�าให้

สินค้าห้องสะอาด เช่น ถุงมือ หน้ากากปิดปาก เสื้อคลุม  

เป็นต้น จ�าเป็นต้องใช้ในอุตสาหกรรมนี้มากขึ้นตาม

ไปด้วย โดยการวิจัยนี้ได้เน้นความร่วมมือระหว่าง 

ผู้เกี่ยวข้องในโซ่อุปทานของสินค้าห้องสะอาด ซึ่งจะ

ช่วยให้ความสัมพันธ์ของทุกฝ่ายดีขึ้นและยังช่วยลด

ต้นทุนและท�าให้ผลประกอบการของแต่ละบริษัทดีขึ้น 

เมื่อต้นทุนถูกลง สินค้ามีคุณภาพสูงขึ้น ประเทศไทย 

กจ็ะสามารถแข่งขนักบัคูแ่ข่งขนัรายอืน่ทัว่โลกได้ นอกจาก 

การส่งออกสนิค้าจะมีเงินไหลเข้าประเทศไทยแล้ว ยงัช่วย 

เศรษฐกจิไทยให้เจริญก้าวหน้าข้ึน คนว่างงานกจ็ะน้อยลง 

ตามล�าดับ และประเทศไทยยังได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่

ผลิตสินค้าด้านไอที “ได้ดีที่สุดและราคาสมเหตุสมผล 

มากที่สุด” การวิจัยเกี่ยวกับความร่วมมือในธุรกิจ 

ห้องสะอาดจึงมีความส�าคัญและมีความจ�าเป็น

ผูว้จิยัขอน�าเสนอความส�าคญัของปัญหาการวจิยั  

ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขายและ 

ผูซ้ือ้ การบรูณาการด้านโลจสิตกิส์ ความไว้วางใจ ลกัษณะ 

ของความร่วมมอื และผลส�าเรจ็ของความร่วมมอืระหว่าง 

บริษัทผู ้ขายและผู ้ซื้อของธุรกิจสินค้าห้องสะอาด 

ในประเทศไทย โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่างผู ้ขายและผู ้ซื้อ 

ประกอบด้วย ระดับความสัมพันธ์ซึ่งเป็นความสัมพันธ์

กันระหว่างผู ้ขายและผู ้ซื้อในระดับต้นๆ ต่อมาเมื่อ 

เกิดความคุ ้นเคยก็จะเพิ่มระดับของการพึ่งพา และ 

ก่อให้เกิดความยืดหยุ่นของการท�างาน สุดท้ายก็จะเกิด

ลักษณะของความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ 

(Prisbud, 2010) และเมื่อกล่าวถึงการขาย-ซื้อในธุรกิจ 

ต่างๆ สิ่งที่ต้องกล่าวถึงคือ การบูรณาการทางด้าน 

โลจิสติกส์ ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนให้สินค้าถึงมือผู้บริโภค

ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง โดยอาศัยกระบวนการ 

ระบบข้อมูล และการวางแผน (Kaveh, 2009) และเมื่อ

สินค้าถึงมือผู้บริโภค (ในส่วนผู้ขาย) สินค้านั้นก็จะมีการ 

เคล่ือนย้ายต่อไปยังผู ้ซื้อโดยผ่านกระบวนการด้าน 

การขายและกระบวนการนี้จ�าเป็นต้องพึ่งพาความ

สามารถของผู้ขาย เพ่ือให้ผู้ซื้อไว้วางใจในคุณภาพของ

สินค้าและความเชื่อถือได้ของบริษัทผู้ขาย โดยความ 

ไว้วางใจดงักล่าว ผูซ้ือ้จะแบ่งระดบัต่างๆ ไว้ตามคณุภาพ

และความเชื่อถือได้ของสินค้า และบริษัทท่ีมีเงินลงทุน 

มากๆ ก็จะกระจายความเสี่ยงโดยการ ท�าข้อตกลง  

เพื่อลดภาระต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าขึ้นราคา หรือ

เพื่อมิให้สินค้าขาดสต๊อก ซึ่งการท�าข้อตกลงดังกล่าว 

บริษัทผู้ซื้อต้องมีความเชื่อถือในบริษัทผู้ขายระดับหนึ่ง  

(Sanchez-Franco et al., 2009) เมือ่มกีารจัดระบบในด้าน 

ผู้ขายและผู้ซื้อแล้ว สิ่งส�าคัญอีกประการหนึ่งคือ ความ

ร่วมมือ ซึ่งหากขาดปัจจัยนี้แล้ว สิ่งต่างๆ ก็จะไม่เกิดขึ้น  

หรือหากเกิดขึ้นจริง ผลท่ีได้รับก็จะไม่สมบูรณ์หรือ

ประสบความส�าเร็จเท่าที่ควร โดยความร่วมมือแบ่งเป็น

ความร่วมมือภายในองค์กร (ของผู้ขายหรือผู้ซื้อ) และ 
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ความร่วมมือระหว่างองค์กร (เป็นความร่วมมือระหว่าง 

ผู้ขายและผู้ซื้อ) (Stefansson & Russell, 2008) และ 

หากมีการด�าเนินงานตามขั้นตอนต่างๆ ทุกขั้นตอน 

สุดท้ายก็จะเกิดผลส�าเร็จของความร่วมมือ ซึ่งผลส�าเร็จ

ดังกล่าวได้แยกออกเป็นหัวข้อคือ ความพึงพอใจของ

ลูกค้า (ผู้ซื้อ) คุณภาพที่ดีของสินค้า ระดับของสินค้า

คงคลังลดลงท�าให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานลดลง 

และเมื่อค่าใช้จ่ายน้อยลง ผู้ซื้อพึงพอใจในสินค้าท�าให้

ซื้อสินค้าเพิ่มขึ้น และทั้งผู ้ขายและผู ้ซื้อสามารถลด

จ�านวนสินค้าคงคลังได้ ก็สามารถเพิ่มผลก�าไรให้แก่

กิจการของตนเองได้ในที่สุด (Derrouiche, Neubert  

& Bouras, 2008)

องค์ประกอบของตัวแปรที่ศึกษำ

เพื่อให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

ครั้งนี้ ผู้วิจัย ได้ท�าการศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวข้องในเรื่อง  

รูปแบบของความร ่วมมือที่ส ่ งผลส�าเร็จระหว ่าง

บริษัทผู ้ขายและผู ้ซื้อของธุรกิจสินค้าห้องสะอาดใน

ประเทศไทย ประกอบด้วย ตัวแปรเหตุ (cause variable)  

ตัวแปรส่งผ่าน (transfer variable) และตัวแปรผล (effect  

variable) ดังนี้

ตัวแปรเหตุ (cause variable) ประกอบด้วย

ปัจจัย 3 ด้าน ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขายและ

ผู้ซื้อ การบูรณาการด้านโลจิสติกส์ และความไว้วางใจ 

โดยแต่ละปัจจัยยังประกอบไปด้วยตัวแปรสังเกตได้ 

ดังต่อไปนี้

1. ปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ 

ประกอบด้วย 4 ตัวแปรสังเกตได้ ซึ่งได้แก่ ระดับความ

สัมพันธ์ ระดับการพึ่งพา ความยืดหยุ่นของการท�างาน  

และลักษณะความสัมพันธ์ 

2. ปัจจัยด้านการบูรณาการด้านโลจิสติกส์ 

ประกอบด้วย 3 ตัวแปรสังเกตได้ ซึ่งได้แก่ ด้าน 

กระบวนการ ด้านระบบข้อมูล และด้านการวางแผน

3. ปัจจัยด้านความไว้วางใจ ประกอบด้วย 3 

ตัวแปรสังเกตได้ ได้แก่ ระดับความไว้วางใจ การท�าตาม 

ข้อตกลง และ ความเชื่อถือได้ 

ตัวแปรส่งผ่าน (transfer variable)

ปัจจัยลักษณะของความร่วมมือ ประกอบด้วย 

2 ตัวแปรสังเกตได้ ได้แก่ ความร่วมมือภายในองค์กร  

และความร่วมมือระหว่างองค์กร

ตัวแปรผล (effect variable)

ปัจจัยผลส�าเร็จของความร่วมมือ ประกอบด้วย  

4 ตัวแปรสังเกตได้ ได้แก่ ความพึงพอใจของลูกค้า 

คุณภาพของสินค้า ระดับของสินค้าคงคลัง และ 

ผลประกอบการ

กรอบแนวคิดของกำรวิจัย

จากการศกึษาแนวคดิ เรือ่งรปูแบบความร่วมมอื 

ท่ีส่งผลส�าเร็จระหว่างบริษัทขายและผู ้ซื้อของธุรกิจ

สินค้าห้องสะอาดในประเทศไทย ได้ใช้แนวคิดของ 

Mentzer (บิดาแห่ง supply chain) เป็นหลักในการ

สร้างกรอบแนวคิด และได้งานวิจัยของผู้วิจัยท่านอื่นๆ  

มาเติมเต็มองค์ประกอบของตัวแปรและสมมุติฐาน 

ในการวิจัย เช่น Fantazy, Kumar and Kumar (2009) 

ปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ Hsu et al. 

(2008) ปัจจัยการบูรณาการด้านโลจิสติกส์ Zhang et al.  

(2011) ปัจจัยด้านความไว้วางใจ ปัจจัยลักษณะของ

ความร่วมมือ และ Singh and Power (2009) ปัจจัย

ผลส�าเร็จของความร่วมมือ จนสามารถก�าหนดเป็น 

กรอบแนวคิดของการวิจัยได้ดังภาพ 1 
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ตัวแปรเหตุ

ตัวแปรส่งผ่ำน

ตัวแปรผล

ระดับความสัมพันธ์

ระดับการพึ่งพา

รูปแบบความสัมพันธ์

ด้านกระบวนการ

ด้านระบบข้อมูล

ด้านการวางแผน

ระดับความไว้วางใจ การท�าตามข้อตกลง ความเช่ือถือได้

ผลประกอบการ คุณภาพของ
สินค้า

ระดับของสินค้า
คงคลัง

ความพึงพอใจ
ของลูกค้า

ความยืดหยุ่นของ
การท�างาน

ความร่วมมือภายใน
องค์กร

ความร่วมมือระหว่าง
องค์กร

ความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ขายและ 

ผู้ซื้อ

การบูรณาการด้าน
โลจิสติกส์ ผลส�าเร็จของความ

ร่วมมือ

ความไว้วางใจ

รูปแบบของความ
ร่วมมือ

H1cH2cH3c

H3aH3b

H2a

H2b

H1a

H1b

ภำพ 1 รปูแบบของความร่วมมือทีส่่งผลส�าเรจ็ระหว่างบรษิทัผูข้ายและผูซ้ือ้ของธรุกจิสนิค้าห้องสะอาดในประเทศไทย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชงิส�ารวจและเชงิปรมิาณ 

โดยศึกษาประชากรไทยที่เป็นผู ้ขาย จ�านวนทั้งส้ิน 

2,997 คน จาก 999 บริษัท (กระทรวงพาณิชย์, 2554) 

และ ผู้ซื้อ มีจ�านวนทั้งสิ้น 2,916 คนจาก 972 บริษัท 

(ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, 2554)  

ในธุรกิจสินค้าห้องสะอาด โดยบริษัทดังกล่าว ตั้งอยู่ใน

นิคมอตุสาหกรรม 3 แห่ง ได้แก่ จงัหวดัปทมุธาน ีจงัหวดั

พระนครศรอียธุยา และจงัหวดัชลบรุ ีเกบ็รวบรวมข้อมลู

โดยการส่งแบบสอบถามทาง e-mail ให้บริษัทผู้ขาย  

(Importer) จ�านวน 111 แห่ง โดยผู้ที่ตอบแบบสอบถาม

จะเป็น ฝ่ายขาย 1 คน ฝ่ายจดัซือ้ 1 คน และฝ่ายการเงนิ/ 

บญัช ี1 คน รวมเป็นผูต้อบแบบสอบถามบรษิทัละ 3 คน  

และบริษัทผู้ซื้อ (User) จ�านวน 108 แห่ง (ฝ่ายจัดซื้อ 

ฝ่ายบัญช/ีการเงนิ ฝ่ายบรหิาร) รวมเป็นจ�านวน 659 คน  

(เพิ่มส่วนขยาย 2 คน) โดยใช้แบบสอบถามที่ผ่านการ

หาคุณภาพทั้งค่าความตรงโดยใช้เทคนิค IOC ที่ 0.87 

และความเชื่อมั่นของครอนบาค (Cronbach) ที่ 0.93 

ค้นหารูปแบบของความร่วมมือที่ส่งผลส�าเร็จ โดยใช้

การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (Structural Equation  

Modeling--SEM) 

ผลกำรวิจัย

แบ่งออกเป็น 2 ตอน (ในส่วนของผู้ขาย และ 

ผู้ซื้อ) ดังนี้

ตอนที่ 1 ส่วนผู้ขำย

ส่วนท่ี 1 ผลการส�ารวจ ปัจจัยความสัมพันธ์

ระหว่างผู ้ขายและผู้ซื้อ ความไว้วางใจ รูปแบบของ

ความร่วมมือ และผลส�าเร็จของความร่วมมือระหว่าง

บริษัทผู ้ขายและผู ้ซื้อของธุรกิจสินค้าห้องสะอาด 

ในประเทศไทยพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขายและ

ผู้ซื้อ อยู่ในระดับท่ีค่อนข้างมากมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.83 

การแจกแจงข้อมูลมีรูปแบบเบ้ขวา (ค่าเป็นบวก) และ

มีค่าความโด่งต�่ากว่าปกติ ในขณะปัจจัยการบูรณาการ 

ด้านโลจิสติกส์มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.68 การแจกแจงมี 

รูปแบบเบ้ขวา มีค่าความโด่งต�่ากว่าปกติ ความไว้วางใจ

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 การแจกแจงมีรูปแบบเบ้ขวา 
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และมีค่าความโด่งต�่ากว่าโค้งปกติ ในด้านรูปแบบของ 

ความร่วมมอืมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.90 การแจกแจงมรีปูแบบ 

เป็นเบ้ขวา และมีค่าความโด่งต�่ากว่าโค้งปกติ และ 

ในด้านผลส�าเร็จของความร่วมมือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

3.78 การแจกแจงมีรูปแบบเป็นเบ้ขวา มีค่าความโด่ง

ต�่ากว่าโค้งปกติ

ตำรำง 1 

ผลกำรส�ำรวจ ปัจจัยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้ขำยและผู้ซื้อ

ตัวแปรสังเกตได้ที่ใช้ในกำรวิจัย
ค่ำสถิติ เกณฑ์แปลผล 

ค่ำ S.D. MIN MAX SK KU

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้ขำย-ผู้ซื้อ

ระดับความสัมพันธ์ 4.14 0.56 2.33 5.00 -0.20 -0.58 มาก

ระดับการพึ่งพา 3.65 0.58 1.67 5.00 -0.06  0.24 มาก

ความยืดหยุ่นของการท�างาน 3.69 0.54 2.33 5.00 -0.19 -0.33 มาก

รูปแบบความสัมพันธ์ 3.83 0.41 3.00 5.00  0.61 -0.03 มาก

รวมเฉล่ีย 3.83 0.52 2.33 5.00  0.04 -0.18 มำก

กำรบูรณำกำรด้ำนโลจิสติกส์   

ด้านกระบวนการ 3.64  0.61 1.00 5.00 -0.01  1.19 มาก

ด้านระบบข้อมูล 3.69 0.40 2.63 4.75  0.18 -0.53 มาก

ด้านการวางแผน 3.72 0.64 2.00 5.00  0.01 -0.18 มาก

รวมเฉล่ีย 3.68 0.55 1.88 4.92  0.06  0.16 มำก

ควำมไว้วำงใจ

ระดับความไว้วางใจ 3.68 0.52 2.33 5.00  0.29  0.08 มาก

การท�าตามข้อตกลง 3.85 0.58 2.00 5.00  0.02 -0.32 มาก

ความเชื่อถือได้ 3.92 0.54 2.83 5.00  0.39 -0.84 มาก

รวมเฉล่ีย 3.82 0.55 2.39 5.00  0.23 -0.36 มำก

รูปแบบของควำมร่วมมือ

ความร่วมมือภายในองค์กร 3.79 0.47 2.67 5.00  0.51  0.13 มาก

ความร่วมมือระหว่างองค์กร 4.00 0.58 2.33 5.00 -0.15 -0.48 มาก

รวมเฉล่ีย 3.90 0.53 2.50 5.00  0.18 -0.18 มำก

ผลส�ำเร็จของควำมร่วมมือ

ผลประกอบการ 3.43 0.53 2.67 5.00  0.19 -0.60 มาก

ระดับสินค้าคงคลัง 3.67 0.59 1.00 5.00  0.15  0.84 ปานกลาง

คุณภาพสินค้า 3.93 0.39 2.83 4.67  0.46 -0.28 มาก

ความพึงพอใจของลูกค้า 4.10 0.49 2.25 5.00  0.12  0.17 มาก

รวมเฉล่ีย 3.78 0.50 2.19 4.92  0.23  0.03 มำก

การวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงยนืยนัของรปูแบบ 

ความร่วมมือที่ส่งผลส�าเร็จระหว่างบริษัทผู้ขายและ 

ผูซ้ือ้ของธรุกจิสนิค้าห้องสะอาดในประเทศไทย มตีวัแปร 

สังเกตุได้ คือ ความสัมพันธ์ระหว่างผู ้ขายและผู้ซื้อ 

ระดับความสัมพันธ์ ระดับการพ่ึงพา ความยืดหยุ่นของ 

การท�างาน และรูปแบบความสัมพันธ์ เพื่อให้การวิจัย 
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มีประสิทธิภาพผู้วิจัยจึงได้ตัดข้อค�าถามข้อที่ 12 ออก

ซึ่งเป็นค�าถามของตัวแปรสังเกตุได้ ด้านรูปแบบความ

สัมพันธ์ที่ เกี่ยวกับความเชื่อมั่น เนื่องจากมีความ

สัมพนัธ์กนัน้อยมากจงึไม่น�ามาวเิคราะห์ผล และในส่วน 

ปัจจัยการบูรณาการทางด้านโลจิสติกส์ประกอบด้วย 

ด้านกระบวนการ ด้านระบบข้อมูล และด้านการวางแผน  

ในส่วนนี้ผู้วิจัยได้ตัดข้อค�าถามที่ 22 ในด้านการสื่อสาร

แบบเก่าออก ซึ่งค่าที่ได้ไม่สัมพันธ์กันไม่สามารถน�ามา 

วิเคราะห์ผลได้ ในส่วนความไว้วางใจประกอบด้วย

ตัวแปร ระดับความไว้วางใจ การท�าตามข้อตกลง และ

ความเชื่อถือได้ ในส่วนรูปแบบของความร่วมมือได้แก่ 

ความร่วมมอืภายในองค์กร ความร่วมมือระหว่างองค์กร  

และผลส�าเร็จของความร่วมมือมีตัวแปรสังเกตุได้คือ 

ผลประกอบการ ระดับของสินค้าคงคลัง คุณภาพ

สินค้า ความพึงพอใจของผู้ซื้อ และผลการวิเคราะห์

องค์ประกอบเชงิยนืยนัปัจจยัผลส�าเรจ็ของความร่วมมอื  

พบว่าปัจจัยทั้งที่ 4 องค์ประกอบเป็นตัวชี้วัดปัจจัย 

ผลส�าเร็จของความร่วมมือ โดยทุกโมเดลการวัดมีความ

สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นอย่างดี 

ตำรำง 2 

ค่ำควำมสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์

ของกำรวิเครำะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง

ดัชนี
ความ

กลมกลืน

ความ
สัมพันธ์
ระหว่าง
ผู้ขาย

และผู้ซื้อ

การ
บรูณาการ

ด้าน
โลจิสติกส์

ความ
ไว้

วางใจ

รูปแบบ
ของ
ความ
ร่วมมือ

ผลส�าเร็จ
ของ
ความ
ร่วมมือ

χ2 0.32 0.00 0.09 0.65 0.10

χ2/df 1.06 0.17 1.32 0.71 1.13

RMSEA 0.01 0.05 0.031 0.00 0.02

CFI 0.99 0.99 0.99 1.00 0.99

GFI 0.96 0.97 0.98 1.00 0.95

AGFI 0.94 0.94 0.95 0.99 0.92

SRMR 0.04 0.06 0.06 0.043 0.06

ผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรงและทางอ้อม

ของตัวแปรที่แสดงปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขาย

และผู้ซื้อมี (อิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.32 และทางอ้อม 

เท่ากับ 0.08 อิทธิพลรวมเท่ากับ 0.40) และปัจจัย 

การบูรณาการทางด้านโลจิสติกส์ (อิทธิพลทั้งทางตรง

เท่ากับ 0.65 และทางอ้อมเท่ากับ 0.33 อิทธิพลรวม

เท่ากับ 0.99) ปัจจัยความไว้วางใจ (อิทธิพลท้ังทางตรง 

เท่ากับ 0.05 และทางอ้อมเท่ากับ 0.07 อิทธิพลรวม 

เท่ากบั 0.12) ผลการทดสอบสมมตฐิาน ยอมรบัสมมตุฐิาน 

ปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อมีผลทางตรง 

ต่อผลส�าเรจ็ของความร่วมมอืฯ ยอมรบัสมมตุฐิานปัจจยั 

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อมีผลทางตรงต่อ

รูปแบบของความร่วมมือ ยอมรับ สมมุติฐานปัจจัย

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อมีผลทางตรงต่อ 

ผลส�าเรจ็ของความร่วมมอื (ผ่านรปูแบบของความร่วมมอื)  

ยอมรับสมมุติฐานปัจจัยการบูรณาการด้านโลจิสติกส์

มีผลทางตรงต่อผลส�าเร็จของความ ยอมรับสมมุติฐาน

ปัจจัยการบูรณาการด้านโลจิสติกส์มีผลทางตรงต่อ 

รูปแบบของความร่วมมือ ยอมรับสมมุติฐานปัจจัย 

การบูรณาการด้านโลจิสติกส์มีผลทางตรงต่อผลส�าเร็จ

ของความร่วมมอื (ผ่านรปูแบบของความร่วมมอื) ยอมรบั 

สมมตุฐิานปัจจยัความไว้วางใจมผีลทางตรงต่อผลส�าเรจ็ 

ของความร่วมมือ ยอมรับสมมุติฐานปัจจัยปัจจัยความ 

ไว้วางใจมผีลทางตรงต่อรปูแบบของความร่วมมอื ยอมรบั 

สมมตุฐิานปัจจยัความไว้วางใจมผีลทางตรงต่อผลส�าเรจ็ 

ของความร่วมมอื (ผ่านรปูแบบของความร่วมมอื) ยอมรบั 

สมมุติฐานปัจจัยรูปแบบของความร่วมมือมีผลทางตรง

ต่อผลส�าเร็จของความร่วมมือ 
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ตำรำง 3

กำรวิเครำะห์แยกค่ำสหสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรแฝงและค่ำสถิติกำรวิเครำะห์อิทธิพล

ตัวแปรเหตุ

ตัวแปรผล (ผู้ขำย)

รูปแบบของควำมร่วมมือ 
(CO)

ผลส�ำเร็จของควำมร่วมมือ
(SUC)

TE IE DE TE IE DE

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
ผู้ขำยและผู้ซื้อ (REL) 

0.32*
-

- 0.32*
-

0.16*
(0.03)

0.08*
(0.03)

0.08*

กำรบูรณำกำรด้ำน
โลจิสติกส์ (INT) 

0.33**
(0.08)

- 0.33**
(0.08)

0.73**
(0.05)

0.08*
(0.05)

0.65**

ควำมไว้วำงใจ (TRU) 0.07*
-

- 0.07*
-

0.07*
(0.01)

0.02*
(0.01)

0.05*

รูปแบบของควำมร่วมมือ 
(CO) 

- - 0.23**
(0.17)

- 0.23**
(0.17)

ค่ำสถิติ

ไคว์-สแควร์ = Chi square=93.90, df =81, P-value=0.15, RMSEA=0.02, GFI =0.97, AGFI=0.95

ตัวแปรเหตุ A_Rela A_Depen  A_Flex A_Model A_PC A_Sys A_PL A_Trut A_Agree A_Relia

ความเที่ยง 0.57 0.33 0.39 0.78 0.51 0.70 0.48 0.39 0.49 0.63

ตัวแปรผล A_CP A_CB A_Resu A_Inve A_Quali A_Sat

ความเที่ยง 0.41 0.73 0.75 0.22 0.58 0.72

สมกำรโครงสร้ำง รูปแบบของความร่วมมือ (CO) ผลส�าเร็จของความร่วมมือ (SUC)

R-SQUARE 0.55 0.88

ตัวแปรแฝง ความสัมพันธ์
(REL)

การบูรณาการ
โลจิสติกส์ (INT)

ความไว้วางใจ
(TRU)

รูปแบบความ
ร่วมมือ (CO)

ผลส�าเร็จของความ
ร่วมมือ (SUC)

ความสัมพันธ์ผู้ขาย (REL) 1.00

การบูรณาการ (INT) 0.80 1.00

ความไว้วางใจ (TRU) 0.72 0.89 1.00

รปูแบบของความร่วมมอื (CO) 0.73 0.94 0.93 1.00

ผลส�าเรจ็ความร่วมมอื (SUC) 0.88 0.95 0.95 0.98 1.00

ผลการค้นหารูปแบบความร่วมมือที่ส่งผลส�าเร็จระหว่างบริษัท ผู้ขายและผู้ซื้อในประเทศไทย โมเดลสมการ 

โครงสร้างมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในเกณฑ์ดี โดยมีค่า x2= 93.90, df =81, P-value=0.15,  

x2/df =1.16 RMSEA=0.02 
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ระดับความสัมพันธ์ ในส่วนผู้ขำย

ระดับการพึ่งพา

ลักษณะความสัมพันธ์

ด้านกระบวนการ

ด้านระบบข้อมูล

ด้านการวางแผน

ระดับความไว้วางใจ

การท�าตามข้อตกลง 

ความเชื่อถือได้

ความยืดหยุ่นของ
การท�างาน

ความร่วมมือภายใน
องค์กร

ความร่วมมือ
ระหว่างองค์กร

ความพึงพอใจ
ของลูกค้า

คุณภาพของ
สินค้า

ระดับของสินค้า
คงคลัง

ผลประกอบการ

ความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ขายและ

ผู้ซื้อ
REL

รูปแบบของ
ความร่วมมือ

CO

ผลส�าเร็จของ
ความร่วมมือ

SUC

การบูรณาการ
ด้านโลจิสติกส์

INT

ความไว้วางใจ
TRU

0.32*

0.05

0.23**

0.08*0.65**

0.
07

0.3
3**

0.57**

0.73**

0.4
1**

0.7
5*

*

0.22
**

0.58**

0.72**

0.51**

0.39**

0.70**

0.49**

0.4
8**

0.6
3**

0.33**

0.39
**

0.
78

**

ภำพ 2 ค่าน�้าหนักองค์ประกอบและขนาดอิทธิพลของรูปแบบความร่วมมือที่เกิดผลส�าเร็จของบริษัทผู้ขายและ 

  ผู้ซื้อสินค้าห้องสะอาด ที่ได้จากการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling --SEM--)

ตอนที่ 2 ส่วนผู้ซื้อ

ผลการส�ารวจ ปัจจยัความสมัพนัธ์ระหว่างผูข้าย

และผู้ซื้อ ความไว้วางใจ รูปแบบของความร่วมมือ และ

ผลส�าเรจ็ของความร่วมมอืระหว่างบรษิทัผูข้ายและผูซ้ือ้ 

ของธุรกิจสินค้าห้องสะอาดในประเทศไทยพบว่า ปัจจัย

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

3.88 ในด้านการแจกแจงของข้อมูล มีการแจกแจง

ข้อมูลมีรูปแบบเบ้ซ้าย (ความเบ้เป็นลบ) ส่วนความโด่ง  

มีค่าความโด่งเป็นลบ ในส่วนปัจจัยการบูรณาการด้าน 

โลจิสติกส์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 การแจกแจงข้อมูล 

พบว่าปัจจัยด้านระบบข้อมูลมีการแจกแจงข้อมูล 

ในรูปแบบเบ้ซ้าย (ความเบ้เป็นลบ) ในขณะท่ีปัจจัยด้าน

กระบวนการ ส่วนความโด่งของตัวแปร มีค่าเป็นลบ  

ในส่วนปัจจัยความไว้วางใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 

การแจกแจงข้อมูล แบบเบ้ซ้าย (ความเบ้เป็นลบ)  

ส่วนความโด่ง มีค่าเป็นบวก ในส่วนปัจจัยรูปแบบของ

ความร่วมมือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 การแจกแจงข้อมูล

มรีปูแบบเบ้ขวา (ความเบ้เป็นบวก) ส่วนค่าความโด่งนัน้  

มีการแจกแจงข้อมูลมีค่าความโด่งเป็นบวก ในส่วน

ปัจจยัผลส�าเรจ็ของความร่วมมอื มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.86  

การแจกแจงข้อมูล ในรูปแบบเบ้ขวา (ความเบ้เป็นบวก)  

ส่วนค่าความโด่งมีค่าเป็นลบ
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ตำรำง 4

ค่ำควำมสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ของกำรวิเครำะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับท่ีสอง (ในส่วน

ผู้ซื้อ)

ตัวแปรสังเกตได้ที่ใช้ในกำรวิจัย
ค่ำสถิติ

เกณฑ์แปลผล ค่ำ 
S.D. MIN MAX SK KU

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้ขำยและผู้ซื้อ

ระดับความสัมพันธ์ 4.26 0.53 2.67 5.00 -0.28 -0.64 มาก

ระดับการพึ่งพา 3.62 0.63 1.67 5.00 -0.01 -0.02 มาก

ความยืดหยุ่นของการท�างาน 3.75 0.53 2.33 5.00 -1.22 -0.28 มาก

รูปแบบความสัมพันธ์ 3.90 0.47 2.67 5.00  0.25 -0.44 มาก

รวมเฉล่ีย 3.88 0.54 2.34 5.00 -0.32 -0.35 มำก

กำรบูรณำกำรด้ำนโลจิสติกส์

ด้านกระบวนการ 3.73 0.67 1.67 5.00  0.13 -0.03 มาก

ด้านระบบข้อมูล 3.72 0.45 1.88 5.00 -0.65  1.14 มาก

ด้านการวางแผน 3.84 0.62 1.67 5.00 -0.23 -0.01 มาก

รวมเฉล่ีย 3.67 0.58 1.74 5.00 -0.25  0.37 มำก

ควำมไว้วำงใจ

ระดับความไว้วางใจ 3.71 0.54 2.33 5.00  0.16  0.12 มาก

การท�าตามข้อตกลง 4.13 0.58 2.00 5.00 -0.69  0.45 มาก

ความเชื่อถือได้ 4.14 0.55 2.33 5.00 -0.33 -0.32 มาก

รวมเฉล่ีย 3.99 0.56 2.22 5.00 -0.29  0.08 มำก

รูปแบบของควำมร่วมมือ

ความร่วมมือภายในองค์กร 3.85 0.43 2.67 5.00  0.45  0.80 มาก

ความร่วมมือระหว่างองค์กร 4.12 0.50 2.33 5.00 -0.30 -0.19 มาก

รวมเฉล่ีย 3.99 0.49 2.50 5.00  0.08  0.31 มำก

ผลส�ำเร็จของควำมร่วมมือ

ผลประกอบการ 4.07 0.51 2.86 5.00 0.01 -0.84 มาก

ระดับสินค้าคงคลัง 3.45 0.62 1.00 5.00 -0.12  1.23 ปานกลาง

คุณภาพสินค้า 3.80 0.39 2.83 5.00 0.17 -0.36 มาก

ความพึงพอใจของลูกค้า 4.10 0.48 2.86 5.00 0.05 -0.40 มาก

รวมเฉล่ีย 3.86 0.50 2.39 5.00 0.03 -0.09 มำก
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ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของ 

รูปแบบความร่วมมือที่ส่งผลส�าเร็จระหว่างบริษัทผู้ขาย

และผู้ซื้อของธุรกิจสินค้าห้องสะอาดในประเทศไทย  

มีตัวแปรสังเกตได้ คือ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขายและ 

ผูซ้ือ้ ระดบัความสมัพนัธ์ ระดบัการพึง่พา ความยดืหยุน่ 

ของการท�างาน และรปูแบบความสมัพนัธ์ ส่วนของปัจจยั 

การบูรณาการทางด้านโลจิสติกส์ประกอบด้วย ด้าน

กระบวนการ ด้านระบบข้อมูล และด้านการวางแผน 

เพื่อให้การวิจัยมีประสิทธิภาพผู้วิจัยจึงได้ตัดข้อค�าถาม 

System 4 ปัญหาด้านการสื่อสาร ซึ่งมีค่าทางสถิต ิ

น้อยมากไม่สามารถน�ามาวิเคราะห์ผลได้ ในส่วนความ

ไว้วางใจประกอบด้วยตัวแปร ระดับความไว้วางใจ  

การท�าตามข้อตกลง และความเชื่อถือได้ ส่วนรูปแบบ

ของความร่วมมือได้แก่ ความร่วมมือภายในองค์กร 

ความร่วมมือระหว่างองค์กร และผลส�าเร็จของความ

ร่วมมือมีตัวแปรสังเกตได้คือ ความพึงพอใจของผู้ซื้อ  

คุณภาพสินค้า ระดับของสินค้าคงคลัง ผลประกอบการ  

และเนื่องจากข้อค�าถาม “ข้อมูลข่าวสารส่งผลต่อ 

ความพึงพอใจ” ไม่เป็นตัวชี้วัดปัจจัยความพึงพอใจ 

ของลูกค้า Sat 8 จึงต้องตัดออก และผลการวิเคราะห์

องค์ประกอบเชงิยนืยนัปัจจยัผลส�าเรจ็ของความร่วมมอื 

พบว่า ทั้ง 4 องค์ประกอบเป็นตัวชี้วัดปัจจัยผลส�าเร็จ 

ของความร่วมมอืโดยทกุโมเดลการวดัมคีวามสอดคล้อง

กับข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นอย่างดี 

ตำรำง 5 

ค่ำควำมสอดคล้องของโมเดลกบัข้อมูลเชงิประจกัษ์ของกำรวเิครำะห์องค์ประกอบเชงิยนืยนัอนัดบัทีส่อง (ในส่วนผูซ้ือ้)

ดัชนีควำม
กลมกลืน

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
ผู้ขำยและผู้ซื้อ

กำรบูรณำกำรด้ำน
โลจิสติกส์

ควำมไว้
วำงใจ

รูปแบบของ
ควำมร่วมมือ

ผลส�ำเร็จของ
ควำมร่วมมือ

2 0.14 0.001 0.05 0.06 0.001
2/df 1.15 1.67 1.40 0.82 1.35

RMSEA 0.02 0.05 0.04 0.00 0.03

CFI 1.00 0.99 0.99 1.00 0.98

GFI 0.96 0.96 0.96 1.00 0.94

AGFI 0.94 0.92 0.92 0.99 0.90

SRMR 0.04 0.09 0.09 0.04 0.06

ผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรงและทางอ้อม

ตัวแปรปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่างผู ้ขายและผู้ซื้อมี 

(อิทธิพลทั้งทางตรงเท่ากับ 0.04 และทางอ้อมเท่ากับ 

-0.07 อิทธิพลรวมเท่ากับ -0.03) ปัจจัยการบูรณาการ

ทางด้านโลจิสติกส์ อิทธิพลทั้งทางตรงเท่ากับ -0.08 

และทางอ้อมเท่ากับ -0.24 อิทธิพลรวมเท่ากับ -0.32 

ปัจจัยความไว้วางใจมี อิทธิพลทั้งทางตรงเท่ากับ 0.99  

และทางอ้อมเท่ากับ 0.43 อิทธิพลรวมเท่ากับ 1.2 

การทดสอบสมมติฐาน ยอมรับสมมุติฐานปัจจัยความ

สัมพนัธ์ระหว่างผู้ขายและผูซ้ือ้มผีลทางตรงต่อผลส�าเรจ็ 

ของความร่วมมือฯ ยอมรับสมมุติฐานปัจจัยความ

สัมพันธ์ระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อมีผลทางตรงต่อรูปแบบ 

ของความร่วมมอื ยอมรบัสมมุตฐิานปัจจยัความสมัพนัธ์

ระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อมีผลทางตรงต่อผลส�าเร็จของ

ความร่วมมือ (ผ่านรูปแบบของความร่วมมือ) ยอมรับ

สมมุติฐานปัจจัยการบูรณาการด้านโลจิสติกส์มีผล 

ทางตรงต่อผลส�าเร็จของความ ปฏิเสธสมมุติฐานปัจจัย

การบูรณาการด้านโลจิสติกส์มีผลทางตรงต่อรูปแบบ 

ของความร่วมมอื ปฏเิสธสมมตุฐิานปัจจยัการบรูณาการ 

ด้านโลจิสตกิส์มผีลทางตรงต่อผลส�าเรจ็ของความร่วมมอื  

(ผ่านรปูแบบของความร่วมมอื) ยอมรบัสมมตุฐิานปัจจยั

ความไว้วางใจมผีลทางตรงต่อผลส�าเรจ็ของความร่วมมอื  

ยอมรับสมมุติฐานปัจจัยปัจจัยความไว้วางใจมีผล 

ทางตรงต่อรปูแบบของความร่วมมอื ยอมรบัสมมตุฐิาน

ปัจจัยความไว้วางใจมีผลทางตรงต่อผลส�าเร็จของ

ความร่วมมือ (ผ่านรูปแบบของความร่วมมือ) ยอมรับ

สมมุติฐานปัจจัยรูปแบบของความร่วมมือมีผลทางตรง 

ต่อผลส�าเร็จของความร่วมมือ
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ตำรำง 6

กำรวิเครำะห์แยกค่ำสหสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรแฝงและค่ำสถิติกำรวิเครำะห์อิทธิพล

ตัวแปรเหตุ

ตัวแปรผล

รูปแบบของควำมร่วมมือ(CO) ผลส�ำเร็จของควำมร่วมมือ (SUC)

TE IE DE TE IE DE

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้ขำย
และผู้ซื้อ (REL) 

0.04*
-

- 0.04*
-

-0.03
(0.02)

0.04* 

กำรบูรณำกำรด้ำน
โลจิสติกส์ (INT) 

-0.08
(0.02)

- -0.08
(0.02)

-0.24
(0.22)

0.00
(0.08)

ควำมไว้วำงใจ (TRU) 0.99** - 0.99** 1.21**
(0.54)

0.78**

รูปแบบของควำมร่วมมือ(CO) (0.12) (0.12) 0.79**
(0.02)

ค่าสถิติ - -

ไคว์-สแควร์ = Chi square=48.66, df =64, P-value=0.92, RMSEA=0.00, GFI =0.98, AGFI=0.96

ตัวแปรเหตุ A_Rela A_Depen A_Flex A_Model A_PC A_Sys A_PL A_Tru

ความเที่ยง 0.42 0.11 0.26 0.46 0.65 0.76 0.50 0.17

ตัวแปรผล A_CP A_CB A_Resu A_Inve A_Quali A_Sat

ความเที่ยง 0.03  0.43 0.67 0.00 0.31 0.60

สมกำรโครงสร้ำง รูปแบบของความร่วมมือ(CO) ผลส�าเร็จของความร่วมมือ (SUC)

R-SQUARE 0.98 0.97

เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรแฝง

ตัวแปรแฝง ความ
สัมพันธ์ 
(REL)

การบูรณาการ 
โลจิสติกส์ (INT)

ความไว้
วางใจ 
(TRU)

รูปแบบความ ร่วมมือ 
(CO)

ผลส�าเร็จของความ
ร่วมมือ (SUC)

ควำมสัมพันธ์ผู้ขำย (REL) 1.00

กำรบูรณำกำร (INT) 0.97 1.00

ไว้วำงใจ (TRU) 1.00 0.97 1.00

รปูแบบของควำมร่วมมอื (CO) 0.80 0.65 0.97 1.00

ผลการค้นหารูปแบบความร่วมมือที่ส่งผลส�าเร็จระหว่างบริษัท ผู้ขายและผู้ซื้อในประเทศไทย โมเดล

สมการโครงสร้างมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในเกณฑ์ดี โดยมีค่า x2= 87.37, df =82, P-value =0.00,  

x2/df =0.76 RMSEA=0.03
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ระดับความสัมพันธ์ ในส่วนผู้ซื้อ

ระดับการพึ่งพา

ลักษณะความสัมพันธ์

ด้านกระบวนการ

ด้านระบบข้อมูล

ด้านการวางแผน

ระดับความไว้วางใจ

การท�าตามข้อตกลง 

ความเชื่อถือได้

ความยืดหยุ่นของ
การท�างาน

ความร่วมมือภายใน
องค์กร

ความร่วมมือ
ระหว่างองค์กร

ความพึงพอใจ
ของลูกค้า

คุณภาพของ
สินค้า

ระดับของสินค้า
คงคลัง

ผลประกอบการ

ความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ขายและ

ผู้ซื้อ
REL

ลักษณะของความ
ร่วมมือ

CO

ผลส�าเร็จของ
ความร่วมมือ

SUC

การบูรณาการ
ด้านโลจิสติกส์

INT

ความไว้วางใจ
TRU

0.04

0.43**

0.79**

-0.07

-0.24

0.
99

**
-0.

08

0.65**

0.66**

0.1
8*

0.8
2*

*

0.02
*

0.56**

0.78**

0.81**

0.41**

0.88**

0.66**

0.7
1**

0.7
9**

0.
68

**

0.34**

0.51
**

ภำพ 3 รูปแบบความร่วมมือที่เกิดผลส�าเร็จของบริษัทผู้ขายและผู้ซื้อสินค้าห้องสะอาด ที่ได้จากการวิเคราะห์

สมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling--SEM)

กำรอภิปรำยผล

ตอนที่ 1 ในส่วนผู้ขำย

ผลจากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของปัจจัย พบว่า 

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

3.83 โดยมีตัวแปรสังเกตได้ ระดับความสัมพันธ์มีค่า

เฉลี่ยมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ Min, et al., 

(2005) เสนอกรอบแนวคดิเพือ่หาความสมัพนัธ์ระหว่าง

ตัวแปรเหตุผลการวิจัยพบว่า ผลที่ได้รับมีผลเชิงบวกต่อ

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของบริษัท ความส�าคัญ 

ในการสร้างความร่วมมือและช่วยในการสร้างบรรยากาศ

และวัฒนธรรมในการท�างานร่วมกันให้ดียิ่งขึ้น (Hsu, et 

al., 2008) ได้วิจัยตรวจสอบผลของขีดความสามารถ 

ในการแบ่งปันข้อมูล (information sharing capability) 

ที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและซัพพลายเออร์ 

(buyer-supplier relationships) และผลประกอบการของ

บริษัท (firm performance) โดยใช้การวิเคราะห์ความ

ผนัผวนเชงิพห ุ(multiple regression analysis) ผลการวจัิย 

เป็นไปในทิศทางบวกในส่วนของปัจจัยการบูรณาการ 

ด้านโลจิสติกส์ พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 โดยตัวแปร 

สังเกตได้ที่มีค ่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการวางแผน  

สอดคล้องกับงานวิจัยของ Derrouiche, Neubert, & 

Bouras (2008) เห็นว่ากลยุทธ์ความร่วมมือของโซ่

อุปทานที่มีใช้กันอยู่ เช่น การตอบสนองอย่างรวดเร็ว 

การตอบสนองลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ นโยบายการ

เตบิเตม็สนิค้าอย่างต่อเนือ่ง สนิค้าคงคลงัทีผู่ข้ายจดัการ 

การวางแผน การพยากรณ์ และการเติมเต็มสินค้า  

ผู้วิจัยจึงท�าการศึกษาเปรียบเทียบกลยุทธ์ดังกล่าวใน 5  

หลกัเกณฑ์ คอื ขอบเขตของความร่วมมอื สิง่ทีเ่กีย่วข้อง

กับความร่วมมือ รูปแบบของความร่วมมือ ระดับการ

ตดัสนิใจ และความถีข่องการตดัสนิใจ ผลการวจิยัพบว่า  

หลักเกณฑ์ทั้ง 5 ประการมีความสัมพันธ์ต่อความส�าเร็จ

ของกลยุทธความร่วมมือ ปัจจัยความไว้วางใจ พบว่า 

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 โดยตัวแปรสังเกตได้ที่มีค่าเฉลี่ย 

สูงสุด คือความเชื่อถือได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ  

มูร์แมน เดสช์แพนด์ และซอลท์แมน (Moorman,  

Deshpande, & Zaltman, 1992, p. 314 ) กล่าวว่า 

ความไว้วางใจ คือ ความเต็มใจที่จะวางใจต่อหุ้นส่วน

การแลกเปลี่ยนของคนคนหนึ่งด้วยความเชื่อมั่น ซึ่งมี

กรอบแนวคดิ คอื การรบัรูว่้าผูบ้รโิภคต้องมคีวามเชือ่มัน่ 

ต่อองค์กรธุรกิจด้วยความสนใจอย่างที่สุดในระหว่าง 

การใช้บริการอยู่นั้น ความเชื่อมั่นดังกล่าวจะเกิดขึ้นเมื่อ 
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ผู้บริโภคพิจารณาผู้ให้บริการที่เป็นทางเลือก 2 ประการ 

คือ ความน่าเชื่อถือมากที่สุดและมีความซื่อสัตย์จริงใจ

อย่างสูง ซึ่งผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของปัจจัยรูปแบบ 

ของความร่วมมอืค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.90 โดยตวัแปรสังเกต

ได้ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือความร่วมมือระหว่างองค์กร 

ตอนที่ 2 ในส่วนผู้ซื้อ

ผลจากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของปัจจัย พบว่า 

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 

3.88 โดยมตีวัแปรสงัเกตได้ ระดับความสมัพนัธ์มค่ีาเฉล่ีย 

มากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ Min, et al. (2005) 

ที่ท�าการวิจัยโดยเสนอกรอบแนวคิดเพื่อหาความ

สัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเหตุ และพบว่า ผลที่ได้รับมีผล 

เชิงบวกต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของบริษัท 

ความส�าคัญในการสร้างความร่วมมือและช่วยในการ

สร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมในการท�างานร่วมกัน 

ให้ดยีิง่ขึน้ ในส่วนของปัจจยัการบรูณาการด้านโลจิสตกิส์  

พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 โดยตัวแปรสังเกตได้ที่ม ี

ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการวางแผน สอดคล้องกับ 

งานวิจัยของ Zacharia, Nix and Lusch (2009) ได้ศึกษา 

ความร่วมมือในโซ่อุปทานที่มีต่อผลประกอบการ โดย

ปัจจัยที่ศึกษา ได้แก่ ความพึ่งพากันของความรู้และ

กระบวนการ ผลการวจิยัพบว่าข้อมูลเชงิประจกัษ์มคีวาม

เหมาะสมกับโมเดลที่ทดสอบและความสัมพันธ์ระหว่าง

ปัจจัยด้านความพึ่งพากันของความรู้และกระบวนการ  

ส�าหรบัปัจจยัความไว้วางใจ พบว่ามีค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.99  

โดยตวัแปรสงัเกตได้ทีมี่ค่าเฉลีย่สงูสดุ คือความเชือ่ถอืได้  

สอดคล้องกบัแนวคดิของ Morgan & Hunt (1994) กล่าวว่า  

ความไว้วางใจของผู้บริโภค สามารถประเมินได้จาก

ความเชื่อมั่นของลูกค้า ซึ่งผู้ให้บริการแต่ละรายจะได้รับ 

ความเช่ือมั่นจากลูกค้าแตกต่างกัน และจะเกิดการ

ประเมินได้เม่ือลูกค้าได้รับการบริการแล้วจะมีการ 

เปรียบเทียบกับสัญญาที่ ผู ้ ให ้บริการก�าหนดไว ้ 

การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของปัจจัยรูปแบบของความ 

ร่วมมือค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 โดยตัวแปรสังเกตได้ที่มี 

ค่าเฉลีย่สงูสดุ คอืความร่วมมอืระหว่างองค์กร สอดคล้อง

กับแนวคิดของ Zacharia, Nix and Lusch (2009) ที่ได้ 

ศึกษาความร่วมมือในโซ่อุปทานที่มีต่อผลประกอบการ  

และพบว่าข้อมลูเชงิประจกัษ์มคีวามเหมาะสมกบัโมเดล 

ที่ทดสอบและความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านความ

พึ่งพากันของความรู ้และกระบวนการ ความเข้าใจ

อย่างลึกซึ้งของคู่ค้า ระดับของความร่วมมือผลลัพธ์เชิง 

ปฏบิตักิาร ผลลพัธ์เชงิความสมัพนัธ์ และผลประกอบการ 

ทางธุรกิจ ในส่วนของค่าเฉลี่ยของปัจจัยผลส�าเร็จของ

ความร่วมมอืฯ นัน้พบว่ามค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.86 โดยตัวแปร 

สังเกตได้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือความพึงพอใจของลูกค้า 

สอดคล้องกับแนวคิดของ Cater and Cater (2009) ท่ีได้ 

เสนอโมเดลศึกษาความสัมพันธ์เชิงคุณค่าที่ส่งผลต่อ

ความพึงพอใจและความจงรักภักดีของลูกค้าระหว่าง

ซัพพลายเออร์และลูกค้า พบว่า ราคาส่งผลทางลบ

ต่อความพึงพอใจและการส่งสินค้าส่งผลทางบวกต่อ

ความพึงพอใจ ความพึงพอใจส่งผลทางบวกต่อความ 

จงรักภักดีเชิงพฤติกรรมและเชิงทัศนคติ นอกจากนี้ 

ราคาส่งผลทางลบต่อความจงรกัภกัดแีละคณุภาพสนิค้า 

ส่งผลทางบวกต่อความจงรักภักดี ในขณะที่ปฏิสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลส่งผลทางบวกต่อความจงรักภักดีเชิง

ทัศนคติ

ข้อเสนอแนะในกำรน�ำผลกำรวิจัย/โมเดล 

ที่ค้นพบ ไปประยุกต์ใช้

ข้อเสนอแนะของการวิจัยในการน�ารูปแบบที่ 

ค้นพบไปประยุกต์ใช้ จากข้อค้นพบ โดยการใช้การ

วิเคราะห์สมการโครงสร้าง (Structeral Equation  

Modeling) โดยการพจิารณาจาก ค่าน�า้หนกัองค์ประกอบ  

(factor loading) และ ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ (path 

coefficient) ในส่วนของผู้ขายและผู้ซื้อสามารถน�าเสนอ

โมเดลที่จะน�าไปประยุกต์ใช้ได้
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ผลส�ำเร็จของควำมร่วมมือ
• ผลประกอบการ
• ระดับของสินค้าคงคลัง
• คุณภาพสินค้า
• ความพึงพอใจของผู้ซื้อ

รูปแบบของควำมร่วมมือ
• ความร่วมมือภายในองค์กร
• ความร่วมมือระหว่างองค์กร

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้ขำย
และผู้ซื้อ
• ระดับความสัมพันธ์
• ระดับการพึ่งพา
• ความยืดหยุ่นของการท�างาน
• รูปแบบความสัมพันธ์

กำรบูรณำกำรทำงด้ำน
โลจิสติกส์
• ด้านกระบวนการ
• ด้านระบบข้อมูล
• ด้านการวางแผน

ควำมไว้วำงใจ
• ระดับความไว้วางใจ
• การท�าตามข้อตกลง
• ความเชื่อถือได้

ในส่วนผู้ขำย

ผลส�ำเร็จของควำมร่วมมือ
• ผลประกอบการ
• ระดับของสินค้าคงคลัง
• คุณภาพสินค้า
• ความพึงพอใจของผู้ซื้อ

รูปแบบของควำมร่วมมือ
• ความร่วมมือภายในองค์กร
• ความร่วมมือระหว่างองค์กร

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้ขำย
และผู้ซื้อ
• ระดับความสัมพันธ์
• ระดับการพึ่งพา
• ความยืดหยุ่นของการท�างาน
• รูปแบบความสัมพันธ์

กำรบูรณำกำรทำงด้ำน
โลจิสติกส์
• ด้านกระบวนการ
• ด้านระบบข้อมูล
• ด้านการวางแผน

ควำมไว้วำงใจ
• ระดับความไว้วางใจ
• การท�าตามข้อตกลง
• ความเช่ือถือได้

ในส่วนผู้ซื้อ

ภำพ 4 และ 5 รูปแบบความร่วมมือของบริษัทผู้ขายและผู้ซื้อของธุรกิจสินค้าห้องสะอาดในประเทศไทย

ผลงำนวิจัย

ล�ำดับควำมส�ำคัญในส่วนผู้ขำย ล�ำดับควำมส�ำคัญในส่วนผู้ซื้อ

1. การบูรณาการด้านโลจิสติกส์

2. รูปแบบของความร่วมมือ (ความร่วมมือระหว่าง

องค์การภายในองค์กรตามล�าดับ)

3. ความไว้วางใจ (ในด้านผกผัน) กล่าวคือยิ่งผู้ขาย-

ผู้ซื้อ มีความไว้วางใจมากผลส�าเร็จจะน้อยลง ซึ่ง

อาจเนื่องมาจากอัตราแลกเปลี่ยน และสินค้าคงคลัง 

(ที่มีมากไปหรือน้อยไป) จากการที่ไว้วางใจและ

ท�าตามข้อตกลงซื่งกันและกันท�าให้ผลประกอบการ

น้อยลงจากต้นทุนดังกล่าว

4. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ

1. ความไว้วางใจ 

2. รูปแบบของความร่วมมือ

3. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ (ควรเป็นไป

ในรูปของธุรกิจไม่ใช่ส่วนบุคคล) เพราะผลที่ได้อาจ

เกิดการทุจริตโดยการรับเงินใต้โต๊ะจากการซื้้อ-ขาย 

สินค้า

4. การบูรณาการด้านโลจิสติกส์ (ในส่วนผู้ซื้อ ไม่ให้

ความส�าคัญด้านโลจิสติกส์มากนัก อาจเนื่องมาจาก 

การมีระบบที่ดีรองรับอยู่แล้ว
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บทคัดย่อ

บทความนี้รายงานการศึกษา กลยุทธ์การก�ากับผลลัพธ์การด�าเนินงานโครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา

สมรรถนะของบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีวัตถุประสงค์ 

5 ด้านคือ (1) ศึกษาสมรรถนะบุคลากร (2) ศึกษาการก�ากับผลลัพธ์การด�าเนินงานโครงการ (3) วิเคราะห์ปัจจัย

การก�ากับผลลัพธ์การด�าเนินงานที่ส่งผลต่อสมรรถนะบุคลากร (4) พัฒนากลยุทธ์การก�ากับผลลัพธ์การด�าเนินงาน 

โครงการ และ (5) เพื่อประเมินความเหมาะสมของกลยุทธ์ ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะของบุคลากรทางการศึกษา 

ที่เข้ารับการอบรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกับการก�ากับผลลัพธ์การด�าเนินงานโครงการ ส่วนปัจจัย

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา ด้านกระบวนการภายใน ด้านผู้เข้ารับการอบรม และด้านการเงิน ส่งผลต่อสมรรถนะ

บุคลากร กลยุทธ์ที่ใช้ก�ากับผลลัพธ์เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษาในการด�าเนินโครงการฝึกอบรม คือ

การวางแผนกลยุทธ์ การปฏิบัติตามแผน และการควบคุมเชิงกลยุทธ์ ในการประเมินความเหมาะสมของกลยุทธ์  

การก�ากับผลลัพธ์ การด�าเนินงานโครงการฝึกอบรม พบว่ามีความเหมาะสม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

ค�ำส�ำคัญ: กลยุทธ์, ก�ากับผลลัพธ์, สมรรถนะบุคลากรทางการศึกษา

Abstract

This article reports the study of the National Institute for Development of Teachers, Faculty Staffs 

and Educational Personnel (INDTEP) aiming (1) to study the competencies (2) the outcome monitoring on 

training project implementation (3) to analyze the factors of the outcome monitoring on training project 

implementation that affect the competencies, (4) to develop the outcome monitoring strategies on training 

project implementation, and (5) to evaluate the appropriateness of the strategies developed. The study  

results are as follows: The overall competencies of the national institute for development is at the high 

level. The same as The outcome monitoring on training project implementation. Factors  affecting the 

competing of the personel consist of the learning and growth perspective, internal process perspective,  

ชัชฎา พารุ่ง และ ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์

กลยุทธ์การก�ากับผลลัพธ์การด�าเนินงานโครงการฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษา

ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

The Outcome Monitoring Strategies on Training Project 
Implementation for Developing Personnel

Competencies of the National Institute for Development of Teachers
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ควำมน�ำ

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร

ทางการศึกษา เป็นส่วนราชการระดับส�านัก สังกัด

ส�านกังานปลดักระทรวงศกึษาธิการ มอี�านาจหน้าทีเ่ป็น

ศูนย์กลางในการประสานงาน จัดท�านโยบายและแผน 

ให้ค�าแนะน�า ก�ากับผลลัพธ์ของการด�าเนินงาน พัฒนา 

ระบบและมาตรฐาน ส่งเสริมการวิจัย พัฒนานวัตกรรม 

ส่งเสริมการด�าเนินกิจกรรมในลักษณะเครือข่าย ระดม

ทรัพยากรและแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงาน

ภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนจัดท�าระบบฐานข้อมูล 

ด�าเนินกิจกรรมการพัฒนาฝึกอบรมเชิงทดลองน�าร่อง  

และการพัฒนาการฝึกอบรม (กฎกระทรวงแบ่งส่วน

ราชการ พ.ศ. 2548) ซึ่งจากอ�านาจหน้าที่ดังกล่าว 

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบคุลากรทางการศกึษา  

มีภาระงานในหน้าทีท่ีด่�าเนนิกจิกรรมการฝึกอบรม และ

พัฒนาโครงการต่างๆ ให้แก่ ครู และบุคลากรทางการ

ศึกษาให้มีภาวะผู้น�า รู้จักน�าความรู้ไปใช้ในการบริหาร

จดัการในชัน้เรยีน ท�าการสือ่สารได้อย่างมคีณุภาพ รูจ้กั 

การประสานผลประโยชน์ และการน�านวัตกรรมมาใช้

ในการบรหิารจดัการสถานศกึษาให้สามารถปรบัเปลีย่น

ได้สอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ  

ซึ่งมีแนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตลอด

เวลา (กระทรวงศกึษาธิการ, 2548, หน้า 6-9) นอกจากนี้  

ในการพฒันาผู้บรหิารสถานศกึษาก่อนการแต่งตัง้ให้ด�ารง 

ต�าแหน่งรองผู้อ�านวยการสถานศึกษาและผู้อ�านวยการ 

สถานศึกษา หนังสือ ที่ ศธ. 0206.7/ว 18 ลงวันที่ 

8 ตุลาคม 2552 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนา 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามพระราช- 

บัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.

customer perspectives, and financial perspective affect the outcome of  the training project implementation 

for developing personel competencies. For strategic planning and implementation, controlling and evaluation, 

and the outcome monitoring. The result indicated that the strategies on training project implementation  

for developing personnel competencies is suitable, as a whole, at the high level.

Keywords: strategies, outcome monitoring. personel competencies

2551 มาตรา 80 บัญญัติให้มีการพัฒนาข้าราชการครู

และบคุลากรทางการศกึษาก่อนแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่ง 

บางต�าแหน่งและบางวิทยฐานะ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ 

ทักษะ เจตคติท่ีดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

วิชาชีพที่เหมาะสม ในอันที่จะท�าให้การปฏิบัติหน้าที่

ราชการเกดิประสทิธภิาพประสทิธผิลและความก้าวหน้า 

แก่ราชการ ท้ังนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีส�านักงาน

คณะกรรมการข้าราชการคร ูและบคุลากรทางการศกึษา 

ก�าหนด โดยให้ส่วนราชการต้นสังกดั กบัสถาบนัพัฒนาครู  

คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา รับผิดชอบ

การพัฒนา และรายงานผลการด�าเนินการพัฒนาให้

ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการครู และบุคลากร 

ทางการศกึษาทราบ ดงันัน้ สถาบนัพฒันาคร ูคณาจารย์ 

และบุคลากรทางการศึกษา จึงมีบทบาทส�าคัญในการ 

ด�าเนินการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

ให้กับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตาม 

หลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ส�านักงานคณะกรรมการ

ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) 

ก�าหนด 

แต่อย่างไรก็ตาม การด�าเนินงานโครงการ 

ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษา

ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการ

ศึกษา ยังพบปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินงาน เช่น

เดียวกันกับหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีท�าหน้าท่ีฝึกอบรม แม้ว่า 

การฝึกอบรมเป็นส่ิงท่ีส�าคัญ และมีความจ�าเป็นมากใน

ปัจจุบัน หน่วยงานต่างๆ ได้พยายามให้ความส�าคัญกับ

การฝึกอบรมที่ใช้ ในการเรียนรู้พัฒนาผู้ปฏิบัติงานหรือ 

ผูบ้รหิาร แต่ในปีหนึง่ๆ ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนต้องใช้ 

งบประมาณจ�านวนมากในจัดการฝึกอบรมและพัฒนา

ผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้บริหารให้มีความรู้ ความสามารถ
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เพิ่มขึ้น เมื่อจัดอบรมไปแล้วผลลัพธ์ที่ได้คุ้มค่ากับเงินท่ี

ลงทุนไปหรือไม่ มีการก�ากับผลลัพธ์ของการด�าเนินงาน 

โครงการฝึกอบรมและพฒันาบคุลากรทางการศกึษาหรอื

ไม่สามารถโน้มน้าวให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ในการท�างานของบุคลากรทางการศึกษาได้หรือไม่  

ซึ่งส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2553) ได้สรุป

ปัญหาการด�าเนินงานโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา

สมรรถนะบุคลากรทางการศึกษา ไว้ดังนี้

1. ปัญหาด้านความจ�ากัดทางทรัพยากร หรือ

ปัจจัยน�าเข้าของการด�าเนินโครงการฝึกอบรมและ

พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เช่น ความไม่พร้อมของ 

แหล่งวทิยาการ เอกสารค้นคว้า และสือ่ต่างๆ ขาดแคลน

สิ่งอ�านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู ้ 

การกระจายโครงสร้างพื้นฐานที่จ�าเป็นต่อการใช้สื่อ

และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ไม่ทั่วถึง และค่าใช้จ่าย 

ในการเรียนเพิ่มขึ้น

2. ปัญหาด้านศักยภาพของกระบวนการ และ

ความสามารถพัฒนาการด�าเนินโครงการฝึกอบรมและ

พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เช่น สถานศึกษาขนาด

ใหญ่ สถานศึกษาที่มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ

ระดับสูง สถานศึกษาที่เข้าร่วมในโครงการน�าร่องต่างๆ  

การเกิดช่องว่างทางการศึกษาขยายตัวออก เนื่องจาก

สภาพความพร ้อมในการจัดการศึกษาของแต่ละ 

สถานศึกษามีความแตกต่างกัน

3. ปัญหาด้านการเรียนรู ้และการพัฒนาท่ี 

แตกต่างกันของผู้เข้ารับการฝึกอบรม กล่าวคือ การจัด 

การเรียนรู้ไม่สามารถพัฒนาทักษะการคิดของผู้เข้ารับ 

การฝึกอบรมได้ตามเป้าหมาย ไม่สามารถจัดการ 

ฝึกอบรมที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมฝึกลักษณะนิสัย  

การท�างานเป็นกลุ่มและการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 

4. ปัญหาผลลัพธ์ด้านผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

เคยชินกับการเรียนรู้แบบมีวิทยากรเป็นผู้ป้อนความรู้  

ไม่ชอบคิดแสวงหา และสร้างความรู้ด้วยตนเอง รวมถึง 

การไม่กระตือรือร้นทีจ่ะท�าอะไรด้วยตนเอง และไม่สนใจ 

มากเท่าที่ควร 

5. ปัญหาด้านปัจจัยน�าเข้า เช่น การจัดสรร

และการบริหารงบประมาณเพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ 

วัสดุอุปกรณ์และการเชื่อมโยงเครือข่ายประสบปัญหา 

การด�าเนินงานล ่าช ้าไม ่ เป ็นไปตามก�าหนดเวลา  

การขาดแคลนบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ การใช้ภาษา

อังกฤษซึ่งจ�าเป็นต่อการพัฒนา เพ่ือเข้าถึงแหล่งเรียนรู ้

บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

6. ปัญหากระบวนการก�ากับผลลัพธ์ของการ

ด�าเนินงาน ซึ่งขาดความรู้ความเข้าใจในการประเมิน

ตามสภาพจริง ขาดรูปแบบการก�ากับผลลัพธ์ของการ

ด�าเนินงานที่หลากหลาย 

7. ปัญหาด้านกระบวนการการบริหารจัดการ

ฝึกอบรม ท่ีการขาดความเป็นเอกภาพในการบริหาร

จัดการ ขาดการบูรณาการการด�าเนินโครงการ และ

การก�ากับผลลัพธ์ของการด�าเนินงาน อย่างเป็นระบบ 

ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพปัญหาดังกล่าว ส่งผลให้การด�าเนินงาน

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทาง 

การศกึษาของสถาบนัพฒันาคร ูคณาจารย์ และบคุลากร

ทางการศึกษา มีความล่าช้า และยังไม่พบกลยุทธ ์

การก�ากับผลลัพธ์ของการด�าเนินงานโครงการฝึกอบรม

เพือ่พฒันาสมรรถนะบคุลากรทางการศกึษาของสถาบนั

พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ที่มี 

ความเป็นรูปธรรมในการด�าเนินการอย่างสมดุลท้ังด้าน 

ปัจจัยน�าเข้า ด้านการเรียนรู ้และการพัฒนา ด้าน

กระบวนการ และด้านผลลพัธ์ (ส�านกังานคณะกรรมการ 

พฒันาระบบราชการ, 2555, หน้า 53) โดยการด�าเนนิการ 

ดังกล่าวจะบรรลุผลส�าเร็จได้ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การก�ากับ

ผลลัพธ์ของการด�าเนนิงานโครงการฝึกอบรมเพือ่พฒันา

สมรรถนะบุคลากรทางการศึกษา ของสถาบันพัฒนาครู 

คณาจารย์ และบคุลากรทางการศึกษา ซึง่ปัจจุบนัจะพบว่า  

มอีงค์ความรูก้ารก�ากบัผลลพัธ์ของการด�าเนนิงาน ใหม่ๆ  

เกดิขึน้มาอย่างต่อเนือ่ง โดยเฉพาะวธิกีารก�ากบัผลลพัธ์

ของการด�าเนนิงานแบบดลุยภาพ (balanced scorecard) 

(Kaplan & Norton, 1996; กันยา อัครอารีย์, 2545;  

พสุ เดชะรินทร์, 2545; ศรีเพ็ญ ทรัพย์มนชัย, 2541; 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541) ที่สามารถน�าไปสู ่

การสร้างกลยุทธ์การก�ากับผลลัพธ์ของการด�าเนินงาน

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  
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ได้อย่างไม่ยากนัก ซึ่งประเด็นที่ทุกแนวคิดกล่าวถึง 

ร่วมกนั ได้แก่ ด้านผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม ด้านกระบวนการ 

ภายใน ด้านการเรียนรู้และพัฒนา และด้านการเงิน 

ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะสร้างกลยุทธ์การก�ากับผลลัพธ์ของ

การด�าเนินงานโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะ

บคุลากรทางการศึกษา ของสถาบนัพฒันาคร ูคณาจารย์  

และบคุลากรทางการศึกษา ทีมี่ความเป็นมาตรฐาน และ

ถูกต้องตามหลักวิชาการ ให้หน่วยงาน และองค์การ

ในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาอื่นๆ สามารถ

น�าไปพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของตนเองเพื่อให้

ได้รับการพัฒนาสูงสุด และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ได้ตามมา

ค�ำถำมกำรวิจัย

1. การก�ากับผลลัพธ์การด�าเนินงานโครงการ

ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษา 

ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทาง 

การศึกษา มีลักษณะเป็นอย่างไร

2. สมรรถนะบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับ

ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษา 

ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทาง 

การศึกษา มีลักษณะเป็นอย่างไร

3. ปัจจัยการก�ากบัผลลพัธ์การด�าเนนิงานส่งผล 

อย่างไรต่อสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับ 

ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษา 

ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทาง 

การศึกษา

4. กลยุทธ์การก�ากับผลลัพธ์การด�าเนินงาน

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทาง 

การศกึษา ของสถาบนัพฒันาคร ูคณาจารย์ และบคุลากร

ทางการศึกษา มีลักษณะเป็นอย่างไร

5. ความเหมาะสมของกลยทุธ์การก�ากบัผลลัพธ์

การด�าเนินงานโครงการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาสมรรถนะ

บคุลากรทางการศึกษา ของสถาบนัพฒันาคร ูคณาจารย์  

และบุคลากรทาง การศึกษา มีลักษณะเป็นอย่างไร

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพ่ือศึกษาสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษา

ท่ีเข้ารับฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทาง 

การศกึษา ของสถาบนัพฒันาคร ูคณาจารย์ และบคุลากร 

ทางการศึกษา 

2. เพื่อศึกษาการก�ากับผลลัพธ์การด�าเนินงาน

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทาง 

การศกึษา ของสถาบนัพฒันาคร ูคณาจารย์ และบคุลากร 

ทางการศึกษา 

3. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยการก�ากับผลลัพธ์การ

ด�าเนินงานท่ีส่งผลต่อสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษา

ท่ีเข้ารับฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทาง 

การศกึษา ของสถาบนัพฒันาคร ูคณาจารย์ และบคุลากร 

ทางการศึกษา

4. เพื่อพัฒนากลยุทธ์การก�ากับผลลัพธ์การ

ด�าเนินงานโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะ

บคุลากรทางการศกึษา ของสถาบนัพฒันาคร ูคณาจารย์  

และบุคลากรทางการศึกษา 

5. เพ่ือประเมินความเหมาะสมของกลยุทธ์

การก�ากับผลลัพธ์การด�าเนินงานโครงการฝึกอบรม 

เพือ่พฒันาสมรรถนะบคุลากรทางการศกึษา ของสถาบนั

พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย

การพัฒนากลยุทธ ์การก�ากับผลลัพธ ์การ 

ด�าเนินงานโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะ

บคุลากรทางการศกึษา ของสถาบนัพฒันาคร ูคณาจารย์ 

และบุคลากรทางการศึกษา ผู้วิจัยได้สังเคราะห์แนวคิด 

การก�ากับผลลัพธ ์การด�าเนินงานแบบดุลยภาพ  

(balanced scorecard) ของ Kaplan & Norton (1996) 

กันยา อัครอารีย์ (2545) พสุ เดชะรินทร์ (2545) ศรีเพ็ญ  

ทรัพย์มนชัย (2541) ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541) 

สถาบนัพฒันาคร ูคณาจารย์ และบคุลากรทางการศกึษา 

(2553) ซึ่งนักวิชาการแต่ละท่านต่างกล่าวถึงการก�ากับ 

ผลลัพธ ์การด�าเนินงานไว ้ในแนวทางเดียวกันว ่า 

ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
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ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเรียนรู้และพัฒนา 

และด้านการเงิน ที่สามารถน�าไปสู่การพัฒนากลยุทธ์ 

การก�ากับผลลัพธ์ของการด�าเนินงานโครงการฝึกอบรม

เพือ่พฒันาสมรรถนะบคุลากรทางการศึกษา ของสถาบนั

พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ (2548) ได้แก่ การมีภาวะผู้น�า 

การบริหารจัดการในสถานศึกษา การสื่อสารได้อย่างมี 

คณุภาพ การประสานผลประโยชน์ และการน�านวตักรรม

มาใช้ในสถานศึกษา ดังนี้

กำรก�ำกับผลลัพธ์ 
กำรด�ำเนินงำน 

โครงกำรฝึกอบรม
- ด้านผู้เข้ารับการฝึก

อบรม
- ด้านกระบวนการภายใน 
- ด้านการเรียนรู้และ

พัฒนา 
- ด้านการเงิน

กลยุทธ์กำรก�ำกับผลลัพธ์กำรด�ำเนินงำนโครงกำร 
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนำสมรรถนะบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ของสถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำ

สมรรถนะบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำที่เข้ำรับ

ฝึกอบรม
- การมีภาวะผู้น�า
- การบริหารจัดการใน

สถานศึกษา 
- การสื่อสารได้อย่างมี

คุณภาพ
- การประสาน

ผลประโยชน์
- การน�านวัตกรรมมาใช้

ในสถานศึกษา

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

กลยุทธ์กำรก�ำกับผลลัพธ์กำรด�ำเนินงำน

ด้ำนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม

ณรงค์วิทย์ แสนทอง (2549, หน้า 41-44) 

กล่าวว่า การวิเคราะห์ความจ�าเป็นในการพัฒนาและ

ฝึกอบรมขององค์การส่วนใหญ่ได้มาจาก 2 แหล่งใหญ่  

คือ จากการส�ารวจความต้องการของหน่วยงานต่างๆ 

และจากผู้บริหารสั่งมา ซึ่งในความเป็นจริงของการ

บริหารคนในปัจจุบันข้อมูลจากทั้งสองแหล่ง คงจะ

ไม่เพียงพอที่จะน�าไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพของ 

บุคลากรเพื่อการแข่งขันขององค์การทั้งในปัจจุบัน และ

ในอนาคต ดงันัน้ เพือ่ให้ได้ข้อมลูทีส่�าคญัส�าหรบัการน�า

ไปใช้วางแผนพฒันาและฝึกอบรมบคุลากรให้ครอบคลมุ

และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงขอแนะน�าแหล่งที่มา 

ของการวิเคราะห์หาความจ�าเป็นในการพัฒนาและ 

ฝึกอบรมดงันี ้วเิคราะห์จากกลยทุธ์ขององค์การ วเิคราะห์ 

ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ขององค์กรกับการพัฒนา

และฝึกอบรม ก�าหนดกลยุทธ์ด้านการพัฒนาและ 

ฝึกอบรม ก�าหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนาและ 

ฝึกอบรม ก�าหนดตัวชี้วัดผลส�าเร็จของวัตถุประสงค์ 

จัดท�าแผนงานหรือโครงการที่จะรองรับกลยุทธ์การฝึก

อบรม จัดท�ารายละเอียดของแผนการด�าเนินโครงการ 

การวิเคราะห์ความต้องการในการฝึกอบรม (needs  

assessment) 

ด้ำนกระบวนกำรภำยใน

การก�ากับผลลัพธ์การด�าเนินงานโครงการ 

ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะบคุลากร ด้านกระบวนการ

ภายใน เป็นการพิจารณากระบวนการภายในที่เป็น 

กระบวนการหลักที่องค์การต้องให้ความส�าคัญ โดย 

มุง่เน้นกระบวนการท่ีส่งผลกระทบต่อสมรรถนะบคุลากร 

ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม และการบรรล ุ

วัตถุประสงค์ทางด้านการเงิน เมื่อองค์การก�าหนด 

เป้าหมายและสร้างกลยทุธ์ เพือ่ตอบสนองความต้องการ

ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมแล้ว องค์การต้องปรับปรุง

โครงสร้างการด�าเนินงานและกระบวนการปฏิบัติการ 

ภายในให้เอื้ออ�านวยต่อการด�าเนินกลยุทธ์การก�ากับ

ผลลัพธ์การด�าเนินงานโครงการฝึกอบรม ให้ประสบ 

ผลส�าเรจ็ ดงันัน้การตอบสนองความต้องการของผูเ้ข้ารบั 

การฝึกอบรม และการจัดการกระบวนการปฏิบัติการ 

ก�ากบัผลลพัธ์การด�าเนนิงานโครงการฝึกอบรม จงึจ�าเป็น 

ต้องสอดคล้องกัน (ศรีเพ็ญ ทรัพย์มนชัย, 2541) 

ด้ำนกำรเรียนรู้และพัฒนำ

การเรียนรู ้และพัฒนาในการก�ากับผลลัพธ์ 

การด�าเนินงาน เป็นการพิจารณาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่จ�าเป็นต้องสร้างขึ้น เพื่อให้เกิดการเติบโตและการ

ปรบัปรงุองค์การในอนาคต โดยองค์การต้องพจิารณาว่า 

ในการที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ ด้านการเงิน ด้านลูกค้า 

และด้านกระบวนการภายใน องค์การต้องมีการก�ากับ 

ผลลัพธ์การด�าเนินงานเพื่อการเรียนรู ้ พัฒนาและ
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เตรียมตัวอย่างไรบ้าง โดยวัตถุประสงค์หลักที่ส�าคัญ 

เช่น บุคลากรภายในองค์การ (people) ระบบข้อมูล

สารสนเทศ (information system) ระเบียบวิธีปฏิบัต ิ

ขององค์การ (organization)

ด้ำนกำรเงิน

การก�ากับผลลัพธ์การด�าเนินงานด้านการเงิน 

เป็นการพิจารณาถึงผลของการด�าเนินกลยุทธ์ของ

องค์การ ที่จะแสดงออกมาในรูปของผลประกอบการ

ขององค์การ มีความส�าคัญอย่างยิ่งส�าหรับองค์การ

ธุรกิจที่มุ่งแสวงหาผลก�าไรเนื่องจากจะเป็นตัวบอกว่า  

กลยุทธ์ที่ได้ก�าหนดขึ้นมาและน�าไปใช้ในองค์การนั้น 

ก่อให้เกิดผลดีต่อการด�าเนินงานขององค์การหรือไม่  

โดยวัตถุประสงค์หลักที่ส�าคัญ เช่น การเพิ่มขึ้นของ

รายได้ (revenue growth) การลดลงของต้นทุน (cost 

reduction) หรือการเพิ่มขึ้นของผลิตภาพ (productivity)  

ประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ (asset utilization)

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

1. ข้ันตอนที ่1 วเิคราะห์ปัจจยัการก�ากบัผลลัพธ์

การด�าเนินงานท่ีส่งผลต่อสมรรถนะบุคลากรทางการ

ศึกษาที่เข้ารับฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

ทางการศึกษา ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และ 

บุคลากรทางการศึกษา ดังนี้

1.1 ศึกษาสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษา

ที่เข้ารับฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทาง 

การศกึษา ของสถาบนัพฒันาคร ูคณาจารย์ และบคุลากร 

ทางการศึกษา 

1.2 ศึกษาการก�ากับผลลัพธ์การด�าเนินงาน

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทาง 

การศกึษา ของสถาบนัพฒันาคร ูคณาจารย์ และบคุลากร 

ทางการศึกษา 

1.3 วิเคราะห์ปัจจัยการก�ากับผลลัพธ์การ

ด�าเนินงานที่ส่งผลต่อสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษา

ที่เข้ารับฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทาง 

การศกึษา ของสถาบนัพฒันาคร ูคณาจารย์ และบคุลากร 

ทางการศึกษา

1.4 สรุป และน�าเสนอผลการศึกษา 

2. ขัน้ตอนที ่2 พฒันากลยทุธ์การก�ากบัผลลพัธ์

การด�าเนินงานโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะ

บคุลากรทางการศกึษา ของสถาบนัพฒันาคร ูคณาจารย์  

และบุคลากรทางการศึกษา 

2.1 ประชุมสนทนากลุ ่ม (focus group  

discussion) เพื่อพัฒนากลยุทธ์การก�ากับผลลัพธ์ 

การด�าเนินงานโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะ

บคุลากรทางการศกึษา ของสถาบนัพฒันาคร ูคณาจารย์  

และบุคลากรทางการศึกษา 

3. ขั้นตอนที่ 3 ประเมินความเหมาะสมของ

กลยุทธ์การก�ากับผลลัพธ์การด�าเนินงานโครงการ 

ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษา 

ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทาง 

การศึกษา 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากรที่ใช้ในการศึกษากระบวนการก�ากับ

ผลลัพธ์การด�าเนินงานโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา

สมรรถนะบุคลากรทางการศึกษา ของสถาบันพัฒนาครู 

คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา และการศึกษา

สมรรถนะบุคลากรทางการศึกษาท่ีเข้ารับฝึกอบรมเพื่อ

พัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษา ของสถาบัน

พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งนี้  

คือ บุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ท่ีเข้ารับการฝึกอบรมก่อนแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง 

ผู้อ�านวยการสถานศึกษา รุ่นท่ี 10-14 ระหว่างวันที่ 

16 กุมภาพันธ์-24 มีนาคม 2554 ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2554 จ�านวน 197 คน

ประชากรที่ใช้ในการพัฒนากลยุทธ์การก�ากับ

ผลลัพธ์การด�าเนินงานโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา

สมรรถนะบุคลากรทางการศึกษา ของสถาบันพัฒนาครู  

คณาจารย์ และบคุลากรทางการศกึษา คอื ผูท้รงคณุวฒุิ

ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทาง 

การศึกษา จ�านวน 25 คน
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เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

แบบสอบถาม จ�านวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น  

2 ตอน 86 ข้อ หาค่าความเชือ่ม่ัน (reliability) กบับคุลากร 

ทางการศึกษา ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และ

บุคลากรทางการศึกษา จ�านวน 30 คน โดยหาค่า

สัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค 

(Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.9043 

และร่างรูปแบบในการพัฒนากลยุทธ์การก�ากับผลลัพธ ์

การด�าเนนิงานโครงการฝึกอบรม โดยประชมุสนทนากลุ่ม  

(focus group discussion)

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองและการประชุม 

สนทนากลุ่มย่อย

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

ใช้สถิติความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และใช้สถิติอนุมาน การวิเคราะห์การถดถอย

พหุ เพื่อท�านายตัวแปรตามที่ได้รับอิทธิพลมาจาก 

ตัวแปรต้นต้ังแต่ 2 ตัวขึ้นไปด้วย

ผลกำรวิจัย

1. สมรรถนะบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับ

การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการ

ศึกษา ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร

ทางการศกึษา โดยภาพรวม และ รายด้านพบว่า มรีะดบั 

สมรรถนะทั้งหมดอยู่ในระดับมาก ซึ่งสามารถจัดอันดับ

ของค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ใน 3 อันดับแรก คือ 

ด้านการประสานผลประโยชน์ เป็นอันดับที่ 1 ด้าน

การมีภาวะผู้น�า เป็นอันดับที่ 2 และด้านการส่ือสาร 

ได้อย่างมีคุณภาพ เป็นอันดับที่ 3

2. การก�ากับผลลัพธ์การด�าเนินงานโครงการ 

ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษา 

ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทาง 

การศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านพบว่า การก�ากับ 

ผลลัพธ ์การด�าเนินงาน ทั้งหมดอยู ่ ในระดับมาก  

ซึง่สามารถจัดอนัดบัของค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย คอื 

ด้านกระบวนการภายใน เป็นอันดับที่ 1 ด้านผู้เข้ารับ 

การฝึกอบรม เป็นอันดับที่ 2 ด้านการเรียนรู้และพัฒนา 

เป็นอันดับที่ 3 และด้านการเงินเป็นอันดับที่ 4

3. ปัจจัยการก�ากับผลลัพธ์การด�าเนินงาน 

ด้านการเรียนรู ้และพัฒนา (learning and growth 

perspective) ด้านกระบวนการภายใน (internal process 

perspectives) ด้านผู้เข้ารับการฝึกอบรม (customer 

perspectives) และด้านการเงิน (financial perspectives)  

ส่งผลต่อสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษาที่เข ้ารับ 

ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษา 

ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทาง 

การศึกษา อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

4. ได้กลยุทธ์ที่ส�าคัญด้านการบริหารงานบุคคล 

ด้านบรหิารงานงบประมาณ ด้านการบริหารงานวชิาการ 

และด้านการบริหารงานท่ัวไป ท่ีส่งผลต่อสมรรถนะ

บุคลากรทางการศึกษา คือ ด้านการเรียนรู้และพัฒนา  

ด้านกระบวนการภายใน ด้านผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

และด้านการเงิน ใน 3 ขั้นตอนของกระบวนการบริหาร

จัดการเชิงกลยุทธ์ คือ การวางแผนกลยุทธ์ การปฏิบัต ิ

ตามแผนกลยุทธ์ และการควบคุมเชิงกลยุทธ์

5. กลยุทธ์การก�ากับผลลัพธ์การด�าเนินงาน

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทาง 

การศกึษา ของสถาบนัพฒันาคร ูคณาจารย์ และบคุลากร

ทางการศึกษา มีความเหมาะสมโดยภาพรวมอยู่ใน 

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการ

บริหารงานบุคคลมาเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาด้าน 

การบรหิารงานงบประมาณ ด้านการบรหิารงานวชิาการ 

และด้านการบริหารงานทั่วไป

กำรอภิปรำยผล

จากผลการวิจัยที่พบว่า การก�ากับผลลัพธ ์

การด�าเนินงานโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะ

บคุลากรทางการศกึษา ของสถาบนัพฒันาคร ูคณาจารย์ 

และบคุลากรทางการศกึษา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การก�ากับผลลัพธ์

การด�าเนินงาน ทั้งหมดอยู่ในระดับมาก ซึ่งสามารถ 

จัดอันดับของค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้าน

กระบวนการภายใน เป็นอันดับที่ 1 ด้านผู ้เข้ารับ 
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การฝึกอบรม เป็นอันดับที่ 2 ด้านการเรียนรู้และพัฒนา 

เป็นอนัดบัที ่3 และด้านการเงนิเป็นอนัดบั ที ่4 ผลการวจิยั 

มีประเด็นที่น่าสนใจ คือ ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาครู 

คณาจารย์ และบคุลากรทางการศึกษา จะให้ความส�าคญั 

กับการก�ากับผลลัพธ์การด�าเนินงานโครงการฝึกอบรม

เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษา ด้าน

กระบวนการภายใน เป็นหลัก ซึ่งมากกว่าด้านผู้เข้ารับ 

การฝึกอบรม และด้านการเรียนรู้และพัฒนา แสดง

ให้เห็นว่า การก�ากับผลลัพธ์การด�าเนินงานโครงการ

ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษา 

ยังเป็นเพียงแค่การก�ากับเชิงกระบวนการของสถาบัน

พัฒนาคร ูคณาจารย์ และบคุลากรทางการศกึษาเท่านัน้ 

ยังไม่ได้มีการติดตามไปเพื่อก�ากับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

เท่าที่ควร สอดคล้องกับ วีระวัฒน์ อุทัยรัตน์ (2548,  

หน้า 1) ที่ว่า แผนก�ากับและติดตามโครงการ และแผน

ประเมนิผลการปฏิบติังานตามโครงการ จะเป็นเคร่ืองมอื

ส�าคัญในการช่วยควบคุมการด�าเนินงานตามช่วงเวลา 

ไม่ให้เบ่ียงเบนไปจากแผนด�าเนินการ เป็นผลให้เกิด 

ความแตกต่างน้อยที่สุด ระหว่างผลผลิตที่คาดหวัง  

กับผลผลิตที่เกิดขึ้นจริงของโครงการ โดยจะเห็นได้จาก 

กล้า ทองขาว (2548, หน้า 140) ที่กล่าวว่า การก�ากับ

ผลลพัธ์การด�าเนนิงาน เป็นการก�ากบันโยบาย แผนงาน 

หรอืโครงการ การศกึษาและวเิคราะห์องค์ประกอบภายใน 

กระบวนการบริหารนโยบายและแผนงาน เพื่อแสวงหา

และใช้ข้อมูลข่าวสารส�าหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพ

ของการด�าเนินการให้บังเกิดผลลัพธ์นโยบายและแผน  

ตรงตามเจตนารมณ์ที่ก�าหนดไว้ และยังสอดคล้องกับ

เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ (2534, หน้า 188-189) ที่อธิบาย

ไว้ว่า การติดตามงานเป็นกระบวนการตรวจตรา หรือ

ตรวจสอบดูว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้ 

หรือไม่ การติดตามงานจ�าเป็นต้องมีข้อมูล และการ

รายงานเพื่อช่วยให้ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจว่า งานท่ี 

ก�าลงัปฏบัิติอยู่สอดคล้องกบัความคาดหวงัหรอืไม่ จงึยงั 

ไม่ใช่การก�ากับผลลัพธ์การด�าเนินงานโครงการอย่าง

แท้จริง ซึ่งในทางปฏิบัติส่งผลให้บุคลากรทางการศึกษา

ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผ่านการฝึกอบรม และ

ด�ารงต�าแหน่งผู ้อ�านวยการสถานศึกษาไปแล้วมิได ้

ถูกติดตามสมรรถนะที่ต้องการเท่าที่ควร ซึ่งอาจส่งผล

ให้ไม่สามารถควบคุมประสิทธิภาพของกระบวนการ

ฝ ึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของ 

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานทีเ่ข้ารบัการฝึกอบรมก่อนแต่งตัง้

ให้ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการสถานศึกษาของสถาบัน

พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้

เท่าที่ควร อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้วิจัยศึกษาสมรรถนะ 

บุคลากรทางการศึกษาท่ีเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา

สมรรถนะบุคลากรทางการศึกษา ของสถาบันพัฒนาครู 

คณาจารย์ และบคุลากรทางการศกึษา พบว่า สมรรถนะ

บุคลากรทางการศึกษาท่ี โดยภาพรวมและรายด้าน 

พบว่า มีระดับสมรรถนะท้ังหมดอยู ่ในระดับมาก  

ซึ่งสามารถจัดอันดับของค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  

ใน 3 อันดับแรก คือ ด้านการประสานผลประโยชน์ 

เป็นอันดับท่ี 1 ด้านการมีภาวะผู้น�า เป็นอันดับที่ 2 

และด้านการสื่อสารได้อย่างมีคุณภาพ เป็นอันดับที่ 3 

ท้ังท่ีตามจริงการมีภาวะผู้น�า และการส่ือสารได้อย่าง

มีคุณภาพควรจะมาก่อนการประสานผลประโยชน์  

แต่ในทางปฏิบัติจริง บุคลากรทางการศึกษาของสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐานที่เข้ารับการฝึกอบรมก่อนแต่งตั้งให้

ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการสถานศึกษา มักจะได้ไปเริ่ม 

ต�าแหน่งผู้อ�านวยการสถานศึกษาในโรงเรียนห่างไกล

ขนาดเล็ก ถูกจ�ากัดเรื่องของทรัพยากร และงบประมาณ 

ซึ่งเมื่อเริ่มเข้าไปบริหารสถานศึกษา การประสาน 

ผลประโยชน์จึงเป็นเรื่องส�าคัญที่ต ้องกระท�าก่อน 

เป็นอันดับแรก ถือเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความ 

เป็นจริงของการเข้ารับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง 

ผู ้อ�านวยการสถานศึกษา กับการก�ากับผลลัพธ์การ

ด�าเนินงานโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะ

บคุลากรทางการศกึษา ของสถาบนัพฒันาคร ูคณาจารย์ 

และบคุลากรทางการศกึษา ได้เป็นอย่างด ีสอดคล้องกบั  

ปัทมา เพชรไพรนิทร์ (2547) ได้ให้ความหมาย สมรรถนะ 

หมายถึง ความรู้ความสามารถ พฤติกรรม ทักษะและ

ทัศนคติของบุคคลที่มีผลท�าให้เกิดความสามารถในการ

ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายของงาน ดังนั้นสถาบัน

พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ควร

มุ่งเน้นไปที่ด้านการเรียนรู้และพัฒนาการก�ากับผลลัพธ์

การด�าเนินงานโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะ 

บุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับคุณลักษณะ 

ตามความเป็นจริงของการเริ่มเข้ารับต�าแหน่งในการ 

ปฏิบัติงานในฐานะผู ้อ�านวยการสถานศึกษา และ 
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เปลี่ยนมามุ่งก�ากับผลลัพธ์การด�าเนินงานด้านผู้เข้ารับ

การฝึกอบรมมากขึ้น นอกจากนั้น เม่ือท�าการศึกษา

วิจัยลงลึกไปถึงปัจจัยการก�ากับผลลัพธ์การด�าเนินงาน 

ที่ส่งผลต่อสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษาท่ีเข้ารับ

ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษา  

ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทาง 

การศึกษา จะ พบว่า ปัจจัยการก�ากับผลลัพธ์การ 

ด�าเนนิงาน ด้านการเรยีนรูแ้ละพฒันา ด้านกระบวนการ

ภายใน ด้านผู้เข้ารับการฝึกอบรม และด้านการเงิน 

ส่งผลต่อสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษาที่เข ้ารับ 

ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษา 

ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทาง 

การศกึษา อย่างมีนยัส�าคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01 ซึง่แสดง 

ให้เห็นว่า กระบวนการเรียนรู้และพัฒนา กระบวนการ

ภายใน และตัวผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม เป็นประเดน็ในเรือ่ง 

ของการก�ากบัผลลพัธ์การด�าเนนิงานทีส่่งผลต่อสมรรถนะ 

บคุลากรทางการศกึษา มใิช่เรือ่งของงบประมาณเป็นหลกั  

ดังนั้นเพื่อให้การก�ากับผลลัพธ์การด�าเนินงานโครงการ

ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษา

ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทาง 

การศึกษา เป็นไปอย่างครบถ้วนในทุกด้าน จึงควรมี

กลยุทธ์ในการก�ากับผลลัพธ์การด�าเนินงานโครงการ

ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษา

ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทาง 

การศกึษา น�ามาใช้ 4 ด้าน คือ ด้านการเรยีนรูแ้ละพฒันา 

ด้านกระบวนการภายใน ด้านผู้เข้ารับการฝึกอบรม  

และด้านการเงิน ซึ่งแต่ละด้านมีการก�ากับผลลัพธ์

การด�าเนินงานตามรายการสมรรถนะบุคลากรทาง 

การศึกษา ได้แก่ การมีภาวะผู้น�า การบริหารจัดการใน

สถานศึกษา การสื่อสารได้อย่างมีคุณภาพ การประสาน

ผลประโยชน์ และการน�านวัตกรรมมาใช้ในสถานศึกษา 

ใน 3 ขั้นตอนของกระบวนการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์  

คือ การวางแผนกลยุทธ์ การปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์  

และการควบคุมเชิงกลยุทธ์ เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์ 

หรอืปลกูฝัง ศรทัธา ความกลมเกลยีว ความร่วมมอืร่วมใจ  

ให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป 

ในทิศทางที่ต ้องการ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ 

เป้าหมายของการบริหารจัดการ เกิดความส�าเร็จด้าน

การผลติผู้เรยีนให้มคีณุภาพ ซึง่เมือ่น�ากลยทุธ์การก�ากบั 

ผลลัพธ์การด�าเนินงานโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา

สมรรถนะบุคลากรทางการศึกษา ของสถาบันพัฒนาครู  

คณาจารย์ และบคุลากรทางการศกึษา ไปท�าการประเมนิ

ความเหมาะสม พบว่า ความเหมาะสมของกลยุทธ ์

การก�ากับผลลัพธ์การด�าเนินงานโครงการฝึกอบรม 

เพ่ือพัฒนาสมรรถนะบคุลากรทางการศกึษา โดยภาพรวม 

อยู ่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  

ด้านการบริหารงานบุคคลมาเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมา 

ด้านการบริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหารงาน

วิชาการ และด้านการบริหารงานทั่วไป ซึ่งเป็นเรื่องที ่

เกีย่วข้องกบัผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรมโดยตรง ซึง่ในขณะนัน้  

คือ บุคลากรทางการศึกษาก ่อนการแต ่งตั้ งเป ็น 

ผู ้อ�านวยการสถานศึกษาให้สามารถสื่อสารได้อย่าง 

มีคุณภาพ บริหารจัดการในสถานศึกษา มีภาวะผู้น�า 

และประสานผลประโยชน์ เพือ่ขบัเคลือ่นการปฏบัิตงิาน 

ในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งล้วนแล้วแต่

เป็นการด�าเนินการร่วมกับบุคคลทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็น 

บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และ

เครือข่ายทางการศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

สมร ปาโท (2555) รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น�าของ 

ผู้บริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ พบว่า ระดับ

ความคิดเห็นมากที่สุด โดยมีประเด็นคุณลักษณะทาง

วิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา พฤติกรรมการบริหาร 

ประสิทธิผลของการบริหาร คุณภาพของผู้เรียน การมี 

ส่วนร่วมของชุมชน และจากผลการสัมภาษณ์ผู้บริหาร

สถานศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบภาวะผู ้น�า ได้แก่  

เป็นผู้น�าทางการศึกษา มีความรู้ความสามารถในการ

บริหารสถานศึกษา มีผลงานท่ีแสดงถึงความช�านาญ 

ในการบริหารสถานศึกษา และน�านวัตกรรมและ

เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร และเป็นไปในทิศทาง

เดียวกันกับ สราญ ประมวลชาติ (2544) ที่ พบว่า ปัจจัย

ด้านผู้น�าท่ีพร้อมในการริเริ่ม มีส่วนร่วมและเป็นผู้น�า 

การเปลี่ยนแปลงด้วยตนเอง ปัจจัยด้านการตระหนักถึง 

การน�าระบบสารสนเทศมาใช้ในการประเมินผล ปัจจัย

ด้านวัฒนธรรมองค์การท่ีพร้อมรับส่ิงใหม่ๆ และการ

เปลี่ยนแปลง ปัจจัย ด้านการสื่อสารที่สนับสนุนวิธี 

ดลุยภาพ สูก่ารปฏบิตัใินทกุส่วน ปัจจยัด้านบคุลากรทีม่ี

ศกัยภาพและมคีวามพร้อมในการเปลีย่นแปลงซึง่ปัจจยั

ต่างๆ เหล่านี้มีส่วนสนับสนุนมากกว่าเป็นอุปสรรค 
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ข้อเสนอแนะ

1. สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร

ทางการศึกษา ควรให้ความส�าคัญกับประเด็นของ 

การวเิคราะห์การก�ากบัผลลพัธ์การด�าเนนิงานทีส่่งผลต่อ 

สมรรถนะบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับฝึกอบรมเพ่ือ

พัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษาในลักษณะ 

องค์รวม มีความยืดหยุ่นทั้งสาระการพัฒนาและวิธีการ

เรียนรูใ้ห้มคีวามพร้อมในการด�ารงต�าแหน่งผูอ้�านวยการ 

สถานศกึษา มอีดุมการณ์ วสิยัทศัน์ บคุลกิภาพความเป็น

ผูน้�าทางวชิาการ บรหิารจดัการสถานศกึษาสูค่วามส�าเรจ็ 

2. การมกีลยทุธ์การก�ากบัผลลัพธ์การด�าเนนิงาน 

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทาง 

การศกึษา ของสถาบนัพฒันาคร ูคณาจารย์ และบคุลากร

ทางการศึกษา จะเกิดผลส�าเร็จได้นั้น บุคคลที่มีส่วน

เกี่ยวข้อง และมีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาต้อง

เข้ามีส่วนร่วมผลักดันให้การปฏิบัติงานตามภาระงาน 

ในภาพรวมเกิดสัมฤทธิผลตามที่ก�าหนด

เอกสารอ้างอิง
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บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) การบริหารการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชน  

(2) ประสทิธผิลในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานเอกชน (3) วเิคราะห์ปัจจยัการบรหิารการเปลีย่นแปลงทีส่่งผลต่อประสทิธผิล

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชน (4) พัฒนา และประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารการเปล่ียนแปลง

ท่ีมีประสิทธิผลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชน เป็นการวิจัยแบบผสมเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ผลการวิจัย 

พบว่า (1) การบริหารการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชน อยู่ในระดับมาก ใน 3 อันดับแรก คือ 

ด้านการก�าหนดยุทธศาสตร์ ด้านสภาพแวดล้อม และด้านการก�าหนดเป้าประสงค์ ตามล�าดับ (2) ประสิทธิผล 

ในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชน อยู่ในระดับมาก ใน 3 อันดับแรก คือ ด้านการบริหารงานงบประมาณ 

ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานบุคคล ตามล�าดับ (3) การบริหารการเปล่ียนแปลงด้านการก�าหนด

เป้าประสงค์ ด้านการก�าหนดภารกิจ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านการก�าหนดยุทธศาสตร์ ส่งผลต่อประสิทธิผล 

ในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (4) ได้รูปแบบการบริหาร 

การเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชน โดยในทางปฏิบัติสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชน

ต้องท�าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอกสถานศึกษา (SWOT Analysis) จากนั้นก�าหนดภารกิจ 

การบริหารการเปลี่ยนแปลง ก�าหนดเป้าประสงค์ ก�าหนดยุทธศาสตร์ ก�าหนดนโยบาย การบริหารการเปล่ียนแปลง 

(4) รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเอกชน มีความเหมาะสมอยู่ใน

ระดับมาก ในด้านงานบุคคล ด้านงานงบประมาณ ด้านงานวิชาการ และด้านงานทั่วไป ตามล�าดับ

ค�ำส�ำคัญ: การบริหารการเปลี่ยนแปลง, ประสิทธิผล, สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชน

Abstract

This thesis change management in private basic education institutions and its effectiveness. The 

aim is to analyze the factors that have an impact on effectiveness so that an effective change management 

model can be developed and evaluated. This is a mixed method research, inclusive of both quantitative 

and qualitative approaches. First, the factors that impact the effectiveness were analyzed. Then, a change 

จิระประภา โมจิดะ และ ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์

รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผล
ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเอกชน

The Effective Change Management Model 
in Private Basic Education Institution1
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ควำมน�ำ

การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติ 

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 มคีวามมุง่หมายทีจ่ะจดัการศกึษา 

เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี 

มีความสามารถและอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข 

ซึ่งสอดคล้องกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐานเอกชน ที่เป็นองค์กรทางการศึกษาสังกัดส�านัก

บริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  

ซึ่งด�าเนินงานภายใต้กฎหมายการศึกษาของชาติ และ

นับเป็น ส่วนหนึ่งของระบบการศึกษาไทยมาโดยตลอด 

มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของประเทศมาช้านาน  

มบีทบาทส�าคญัช่วยในการแบ่งเบาภาระความรบัผดิชอบ 

ของภาครัฐตลอดมาอย่างต่อเนื่อง (สวัสดิ์ อุดมโภชน์,  

2541, หน้า 3) จงึมอิาจทีจ่ะปฏเิสธกระแสการเปลีย่นแปลง 

ทางการศึกษาได้ ตรงกันข้ามกลับต้องตระหนักไว้เสมอ

ว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องส�าคัญส�าหรับโรงเรียน 

(วิโรจน์ สารรัตนะ; และ สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์. 2548 

หน้า 31)

จากประเด็นปัญหาดังกล่าว สามารถเห็นปัญหา

ได้อย่างชดัเจนหากพจิารณาการบรหิารการเปลีย่นแปลง

ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชน ซึ่งโดยหลักการแล้ว 

ผูบ้รหิารหรอืหวัหน้าสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานเอกชน จะใช้ 

อ�านาจหน้าที่ในต�าแหน่งโดยอาศัย กฎ ระเบียบ และ

ค�าสั่งและอ�านาจของผู้ครองต�าแหน่ง จัดองค์ประกอบ

ในการบริหารคน เงิน วัสดุอุปกรณ์ การประสานความ 

management model was developed. Finally, the model was evaluated for its effectiveness. Research  

results are as follows: (1) Generally, there is a high level of change management in private basic education 

institutions. (2) The overall effectiveness of the management in private basic education institutions was 

at a high level. (3) The change management in terms of setting policies impacts the effectiveness of the 

management in private basic education institutions at a statistically significant level of 0.01. (4) An effective  

change management model was achieved. (5) Overall, the effective change management model in private 

basic education institutions is rated very appropriate. In particular, personnel work is very effective, followed 

by budget work, academic affairs, and general administration work, respectively. 

Keywords: effective change management, private basic education institution

ร่วมมอืกนั ซึง่อ�านาจหน้าทีข่องผูบ้รหิารเป็นการบรหิาร

การเปลี่ยนแปลงตามการประกาศใช้กฎกระทรวง 

และประกาศส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น 

พ้ืนฐานว่าด้วยการกระจายอ�านาจ และการบริหาร 

การเปล่ียนแปลง (change management) เพื่อให้

ภารกิจหลักของสถานศึกษาทั้ง 4 ด้าน คือ งานวิชาการ  

งานบุคคล งบประมาณ และงานทั่วไป ของสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานเอกชนเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิผล ดังนั้น

ในปัจจุบันสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชนต่างให้ความ 

ส�า คัญและท�าการปรับเป ล่ียนระบบการบริหาร 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชนเพื่อให้เป็นไปตามบริบท

ของการเปลี่ยนแปลงในการจัดการศึกษา แต่ในทาง

ปฏิบัติจริง ผู ้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชน  

ส่วนใหญ่มิได้ใช้การบริหารการเปล่ียนแปลงในการ

จัดการศึกษาอย่างที่ควรจะเป็น ส่งผลกระทบโดยตรง

ต่อการพัฒนางานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เอกชนอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งตลอดเวลา 2 ปีที่ผ่านมา 

ไม่ปรากฏผลการพฒันาผูเ้รยีนทีม่คีวามโดดเด่นจากการ

บรหิารการเปลีย่นแปลงในการจดัการศกึษา จงึก่อให้เกิด

ปัญหาด้านการพฒันาวชิาการให้เป็นท่ียอมรบัโดยทัว่กนั 

และวิธีสอนของครูผู้สอนส่วนใหญ่ไม่เน้นกระบวนการ 

ให้ผู้เรียนได้พัฒนาในด้านการคิด วิเคราะห์ การแสดง

ความคิดเห็น และการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ครู

ยังเป็นผู้มีอ�านาจในชั้นเรียน ผู ้เรียนมีหน้าที่รับและ 

ปรบัตวัให้สอดคล้องกบัเนือ้หาความรูแ้ละวธิกีารของครู  

ครูยังไม่สามารถจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม 

ให้สัมพันธ์เหมาะกับสภาพความเป็นจริง นอกจากนี้  
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ครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชนมีการเปลี่ยนบ่อย 

เนื่องจากครูจะย้ายไปรับราชการหรือเปลี่ยนงาน  

จึงจ�าเป็นต้องรับครูที่สอนไม่ตรงตามวุฒิวิชาเอกหรือ

วิชาที่เปิด ดังนั้นครูผู้สอนจะเน้นการสอนเนื้อหาเป็น

ส่วนใหญ่ ท�าให้นักเรียนเกิดการเบื่อหน่าย ไม่สนใจ

การเรียน (ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา 

เอกชน, 2553, หน้า 29) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ

ท�าการพัฒนารูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มี

ประสิทธิผลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชน เพื่อสร้าง

ให้เกิดรูปแบบการพัฒนาการบริหาร การเปลี่ยนแปลง

ที่มีความเป็นมาตรฐาน และถูกต้องตามหลักวิชาการ  

ให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชนอ่ืนๆ และยังอาจ 

ขยายผลไปสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐอื่นๆ ในการ

พัฒนาการบริหารการเปลี่ยนแปลงในการจัดการศึกษา

ของตนเองเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสูงสุด และ 

มีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น ได้ตามมา

ค�ำถำมน�ำของกำรวิจัย

1. การบริหารการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานเอกชน มีลักษณะเป็นอย่างไร

2. ประสทิธิผลในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานเอกชน 

มีลักษณะเป็นอย่างไร

3. ปัจจัยการบริหารการเปลี่ยนแปลงส่งผล 

อย่างไรต่อประสิทธิผลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชน

4. รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงท่ีมี

ประสิทธิผลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชน มีลักษณะ 

และมีความเหมาะสมอย่างไร

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาการบริหารการเปลี่ยนแปลงใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชน 

2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลในสถานศึกษาขั้น 

พื้นฐานเอกชน 

3 .  เพื่ อ วิ เคราะห ์ป ั จจั ยการบริหารการ

เปลี่ยนแปลงที่ส ่งผลต่อประสิทธิผลในสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐานเอกชน

4. เพื่อพัฒนา และประเมินความเหมาะสม 

ของรูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผล

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชน

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ผูว้จิยัสงัเคราะห์แนวคดิของ Bovee and others 

(1993, p. 209) Thompson and Strickland (1999, pp. 

3-4) Wheelen and Hunger (2000, p. 3) และ Beer 

(2006) ท่ีกล่าวถึงกระบวนการบริหารการเปล่ียนแปลง 

(change management) โดยน�ามาประยุกต์ใช้กับการ

บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชนให้มีประสิทธิผล  

ในงานวชิาการ งานงบประมาณ งานบคุคล และงานท่ัวไป  

เพราะถือเป็นเครื่องมืออีกอย่างหนึ่งในการปฏิรูป 

การศกึษาตามหลกัการบรหิารการเปลีย่นแปลงทีจ่ดัเป็น 

ภาระหน้าทีร่่วมกนัของผูบ้รหิารทกุระดบัในสถานศกึษา 

โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงของสถานศึกษาที่มีบทบาท

ส�าคัญในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ (strategic decision 

making) อันจะส่งผลกระทบต่ออนาคตของสถานศึกษา 

ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ใน 5 ด้าน คือ (1) ด้าน

สภาพแวดล้อม (2) ด้านการก�าหนดภารกิจ (3) ด้านการ

ก�าหนดเป้าประสงค์ (4) ด้านการก�าหนดยุทธศาสตร์  

และ (5) ด้านการก�าหนดนโยบาย ดังนี้

ปัจจัยกำรบริหำร 
กำรเปลี่ยนแปลงในสถำน
ศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเอกชน

1) ด้านสภาพแวดล้อม 
(Environment Scanning)

2) ด้านการก�าหนดภารกิจ 
(Mission)

3) ด้านการก�าหนดเป้าประสงค์ 
(Objectives)

4) ด้านการก�าหนดยุทธศาสตร์ 
(Strategies)

5) ด้านการก�าหนดนโยบาย 
(Policies)

รูปแบบกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผล 
ในสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเอกชน

ประสิทธิผล 
ในกำรบริหำร
สถำนศึกษำขั้น 
พ้ืนฐำนเอกชน

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

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
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เอกสำรที่เกี่ยวข้อง

ด้ำนสภำพแวดล้อม 

สภาพแวดล้อมขององค์การ หมายถงึ แรงผลักดนั 

ต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการองค์การ  

ซึ่งประกอบด้วยสภาพแวดล้อมทั่วไป ไม่เฉพาะเจาะจง 

ได้แก่ การเมอืง กฎข้อบงัคบั นโยบายของรฐับาล แนวโน้ม 

การออกกฎหมายและพระราชบัญญัติต ่างๆ เช่น  

การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลก็มีผลต่อการ

จัดการศึกษา สภาพสังคมวัฒนธรรม เช่น ทัศนะคติ

ทางสังคม ค่านิยม บรรทัดฐาน ความเชื่อ พฤติกรรม  

การเปลีย่นแปลงทางด้านประชากร สิง่แวดล้อมระหว่าง

ประเทศ เศรษฐกจิ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีซึง่ส่ิงเหล่านี้ 

ล้วนเป็นปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อองค์การ แม้จะ 

ไม่สามารถมองเห็นโดยตรงก็ตาม 

ด้ำนกำรก�ำหนดภำรกิจ

การก�าหนดภารกิจ mission เป็นการก�าหนด

จุดประสงค์ที่บอกถึงเหตุผลว่าองค์การถือก�าเนิดขึ้นมา 

เพื่อมีภาระใด อาทิ การให้บริการทางการศึกษา หรือ

การบริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและ

ชุมชนเป็นหลัก ซึ่งสามารถระบุอย่างละเอียดหรืออย่าง

สั้นๆ ก็ได้ ซ่ึงการก�าหนดภารกิจอย่างชัดเจนจะเป็น 

สิ่งที่มีประโยชน์มากแต่ก็ไม่ควรจะเป็นข้อจ�ากัดและ

ผูกมัดตนเอง ซ่ึงในสถานการณ์ที่โลกเปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเร็ว ระบบการบริหารและการจัดการศึกษา

ของไทย จ�าเป็นต้องปรับตัวให้ทัน กับการเปล่ียนแปลง

ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมการเมือง วัฒนธรรม 

และการศึกษา ตลอดจนการแข่งขันกับต่างประเทศ  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องกระบวนการเรียนรู ้ และ

ระบบการบริหารและจัดการศึกษา

ด้ำนกำรก�ำหนดเป้ำประสงค์

เป้าประสงค์ (objectives) คือ ผลลพัธ์ในบัน้ปลาย 

ที่ได้มาจากการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแผนงานที่ได ้

ก�าหนดไว้ ซึ่งจะต้องบอกว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องการจะท�า 

ให้ส�าเรจ็ และเม่ือไรทีต้่องการจะให้แล้วเสรจ็ และควรจะ 

ออกมาในรูปเชิงปริมาณหรือตัวเลขหากเป็นไปได้  

สถานศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก มีเป้าประสงค์ คือ 

การพัฒนาผู ้เรียนและสังคม ภายใต้บทบัญญัติของ 

พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไข 

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มีความมุ ่งหมาย  

เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย 

จิตใจ สติปัญญา ความรู้คู่คุณธรรม มีจริยธรรม และ

วัฒนธรรม ในการด�ารงชีวิต และอยู่ในสังคมได้อย่างมี

ความสุข ซึ่งถือว่าสถานศึกษาเป็นหน่วยงานที่ส�าคัญยิ่ง  

เพราะเป็นหน่วยปฏิบัติการ ผลของการจัดการศึกษา 

จะเกิดขึ้นที่สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็น 

ผู้ท่ีมีบทบาทส�าคัญและมีส่วนรับผิดชอบอย่างใกล้ชิด 

ต่อการศึกษาที่จะให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะ

ความส�าเร็จของการบริหารสถานศึกษาขึ้นอยู ่กับ 

ผู้บริหารเป็นส�าคัญ

ด้ำนกำรก�ำหนดยุทธศำสตร์

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธี

การบรหิารกจิการบ้านเมอืงทีด่ ีพ.ศ. 2546 มาตรา 6-16 

ได้ก�าหนดให้หน่วยงานภาครัฐด�าเนินการบริหารจัดการ

โดยอาศัยการบริหารจัดการ เชิงยุทธศาสตร์ (strategic 

management) โดยใช้แผนยุทธศาสตร์ (strategic plan) 

มาเป็นเครื่องมือส�าคัญ ในการก�าหนดวิธีปฏิบัติงาน 

เชื่อมโยงกับผลงานของหน่วยงานภาครัฐในแผน

ยุทธศาสตร์ระดับหน้าที่กับค�าของบประมาณ เชื่อมโยง

ผลผลิตหลักในแผนยุทธศาสตร์กับเม็ดเงินงบประมาณ 

จะต้องสอดรับกัน เรียกว่า “การวางแผนงบประมาณ

ท่ีมุ่งเน้นผลงาน (performance based budgeting 

--PBB)” เป็นยุทธศาสตร์การบริหารงานท่ีมุ่งผลผลิต

มากกว่า การบริหารงานเพื่อใช้ปัจจัยการบริหาร ได้แก่ 

คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ที่เคยด�าเนินการมาในอดีต การวัด 

ประสิทธิผลเน้นไปที่ความสามารถการบริหารเชิง

ยุทธศาสตร์ตามโครงการ ใช้การจูงใจด้วยระบบการให้

รางวลัพเิศษประจ�าปีหรอืโบนสัแก่ผูม้ผีลงานตามตวัชีว้ดั 

ผลงานหลักที่ได้มีการตกลงไว้ล่วงหน้า การบริหารเน้น

การวดัและประเมนิผลงาน โดยการตดิตามงานตามระบบ 

ตัวชี้วัดผลงานท่ีเรียกว่า “การบริหารงานท่ีมุ ่งเน้น 

ผลสัมฤทธิ์ (results based management--rbm)

ด้ำนกำรก�ำหนดนโยบำย

นโยบาย (policies) เป็นแนวทาง (guideline) 

อย่างกว้างๆ ในการตดัสนิใจ ซึง่เชือ่มต่ออยูร่ะหว่างการ
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ก�าหนดยุทธศาสตร์ (strategies) และการน�ายุทธศาสตร์ 

(strategies) ไปใช้ (implementation) องค์การจะใช้นโยบาย 

เป็นแนวทางที่จะท�าให้เกิดความม่ันใจได้ว่าพนักงาน 

ของตนเมื่อจะตัดสินใจหรือด�าเนินการใดๆ จะต้องอยู่

ภายในกรอบที่ก�าหนดขึ้น ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนให้ภารกิจ

ขององค์การ วตัถปุระสงค์ และกลยทุธ์ต่างๆ ทีก่�าหนดขึน้  

สามารถด�าเนินการไปได้ในทิศทางที่พึงประสงค์ได้

ประสิทธิผล

1. งานด้านวิชาการ เป็นงานหลักของโรงเรียน 

ภารกิจงานคือ พัฒนาหลักสูตรโรงเรียน กระบวนการ

เรียนรู้ วัดผลประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 

วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาสื่อนวัตกรรม

และเทคโนโลยี เพื่อการศึกษา พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ 

นิเทศการศึกษา และแนวทางการศึกษา พัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ส่งเสริมความรู้ด้าน 

วิชาการแก่ชุมชุน ประสานความร่วมมือในการพัฒนา

วิชาการกับโรงเรียนอ่ืน ส่งเสริมและสนับสนุนงาน

วิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์การหน่วยงานและ 

สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา

2. งานด้านงบประมาณ เป็นการบริหารงาน

แบบมุ่งเน้นผลงาน จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 

ของโรงเรียน จัดหารายได้จากบริการเพื่อประโยชน์

ทางการศึกษา ให้เกิดคุณภาพที่ดีขึ้นต่อผู้เรียน ภารกิจ

คือ จัดท�าและเสนอของบประมาณ จัดสรรงบประมาณ 

ตรวจสอบติดตามประเมินผล รายงานผลการใช้เงินและ 

ผลการด�าเนินงาน ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ

การศึกษา บริหารการเงิน บริหารบัญชี บริหารพัสดุ  

และสินทรัพย์

3. งานด้านบคุคล เป็นภารกจิส�าคัญทีมุ่่งส่งเสรมิ

ให้โรงเรียนปฏิบัติเพื่อตอบสนองภารกิจของโรงเรียน 

เกิดความคล่องตัวอิสระภายใต้กฎหมาย ระเบียบ  

ตามหลักธรรมาภิบาล ได้รับการพัฒนา มีความรู ้

ความสามารถ มขีวญัก�าลงัใจ ได้รบัการยกย่องเชดิชเูกยีรติ  

มีความมั่นคงก้าวหน้า ในวิชาชีพ ส่งผลต่อการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นส�าคัญ ภารกิจงาน 

คอื วางแผนอตัราก�าลงัและก�าหนดต�าแหน่ง สรรหา และ

บรรจุแต่งต้ัง เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

วินัย การรักษาวินัยและการลาออก

4. งานด้านการบริหารทั่วไป เป็นงานเกี่ยวกับ

การจัดองค์กร เพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ

และประสทิธผิล มคีณุภาพตามมาตรฐานและเป้าหมาย 

ทีก่�าหนด ประสาน สนบัสนนุส่งเสรมิ อ�านวยความสะดวก  

พัฒนาโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี อย่างเหมาะสม 

ภารกจิงานคอื ด�าเนนิงานธรุการ พฒันาระบบและเครอื

ข่ายข้อมูล สารสนเทศ ประสานและพัฒนาเครือข่าย

การศึกษา จัดระบบการพัฒนาองค์การ งานเทคโนโลยี  

สารสนเทศ ส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ 

บุคลากร ดูแลอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม จัดท�า

ส�ามะโนผูเ้รยีน รบันกัเรยีน ระดมทรพัยากรเพือ่การศกึษา  

ส่งเสริมกิจการนักเรียน ประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 

ส่งเสรมิสนบัสนนุและประสานงานการจดัการศกึษาของ

บุคคล ชุมชน องค์การ หน่วยงาน และสถาบันสังคมอื่น

ท่ีจัดการศึกษา งานประสานกับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ

หน่วยงานอื่น จัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน  

งานบริการสาธารณะและงานที่ไม่ได้ระบุไว้ในงานอื่น

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ขั้นตอนการวิจัย คือ ขั้นตอนการวิจัย มี 3  

ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์ปัจจัยการบริหาร 

การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานเอกชน ขั้นตอนที่ 2 พัฒนารูปแบบการ

บรหิารการเปลีย่นแปลงทีม่ปีระสทิธผิลในสถานศกึษาขัน้ 

พืน้ฐานเอกชน และขัน้ตอนท่ี 3 ประเมนิความเหมาะสม

ของรูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผล 

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชน

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

1. ประชากรที่ใช้ในวิเคราะห์ปัจจัยการบริหาร

การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานเอกชน คือ ผู ้อ�านวยการสถานศึกษาข้ัน 

พื้นฐานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร จ�านวน 745 คน

2. กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในวเิคราะห์ปัจจยั การบรหิาร 

การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานเอกชน คือ ผู ้อ�านวยการสถานศึกษาข้ัน 
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พืน้ฐานเอกชน ในเขตกรงุเทพมหานคร จ�านวน 254 คน  

ซึ่งได้มาจากการก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ 

ตารางส�าเรจ็รปูของ Krejcie and Morgan (1970) จากนัน้ 

ท�าการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย ด้วยวิธีการจับฉลาก

3. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสัมภาษณ์ เชิงลึก 

การบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลในสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชน คือ ผู้อ�านวยการสถานศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยวิธีเลือก

แบบเจาะจง (purposive sampling) กับสถานศึกษาขั้น 

พืน้ฐานเอกชนในเขตกรงุเทพมหานคร ทีผ่่านการประเมนิ 

ของส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ 

การศึกษา (สมศ.) รอบที่ 2 จ�าแนกเป็น ผู้อ�านวยการ

โรงเรยีนประถมศกึษา จ�านวน 10 คน โรงเรยีนประถมศึกษา 

และมัธยมศึกษาในโรงเรียนเดียวกัน จ�านวน 10 คน 

และโรงเรียนมัธยมศึกษา จ�านวน 10 คน

4. ประชากรทีใ่ช้ในการพฒันารปูแบบการบรหิาร 

การเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลในสถานศึกษาขั้น 

พื้นฐานเอกชน คือ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารการศึกษา 

จ�านวน 15 คน 

5. ประชากรทีใ่ช้ในการประเมนิความเหมาะสม 

ของรูปแบบฯ คือ ผู้อ�านวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เอกชนในเขตกรงุเทพมหานคร โดยวธิเีลอืกแบบเจาะจง  

กบัสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานเอกชนในเขตกรงุเทพมหานคร 

ที่ผ่านการประเมินของส�านักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบที่ 2 จ�าแนกเป็น  

ผูอ้�านวยการโรงเรยีนประถมศกึษา จ�านวน 10 คน โรงเรยีน 

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในโรงเรียนเดียวกัน 

จ�านวน 10 คน และโรงเรียนมัธยมศึกษา จ�านวน 10 คน

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

1 .  แบบสอบถามป ัจจั ยการบริหารการ

เปลี่ยนแปลงที่ส ่งผลต่อประสิทธิผลในสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐานเอกชน

2. แบบสัมภาษณ ์ เชิ งลึกการบริหารการ

เปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลในสถานศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน 

เอกชน

3. แนวทางการสนทนากลุ่มรูปแบบการบริหาร

การเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลในสถานศึกษาขั้น 

พื้นฐานเอกชน

4. แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่มีต ่อความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารการ

เปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เอกชน 

ผลกำรวิจัย

การบริหารการเปล่ียนแปลงในสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐานเอกชน โดยภาพรวมอยู ่ ในระดับมาก  

การบริหารการเปลี่ยนแปลงด้านการก�าหนดนโยบาย  

ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาขั้น 

พื้นฐานเอกชน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

ได้รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผล

ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเอกชน โดยในทางปฏิบัติ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเอกชนต้องท�าการวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอกสถานศึกษา  

(SWOT analysis) เมื่อทราบ จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 

โอกาส (O) และอปุสรรค (T) ในการจดัการศกึษา จากนัน้ 

ก�าหนดภารกจิการบรหิารการเปลีย่นแปลง โดยใช้ภาษา 

ทีเ่ข้าใจง่ายและตรงประเดน็ และค�านงึถงึผลกระทบของ

นโยบายทางการศึกษาของชาติ ก�าหนดเป้าประสงค์  

การบริหารการเปลี่ยนแปลง โดยให้บุคลากรจัดท�า

เป้าประสงค์ของการจัดการศึกษา และเป้าประสงค์ของ

การบริหารการเปลี่ยนแปลง ตามนโยบายการศึกษา 

ของชาต ิก�าหนดยทุธศาสตร์ การบรหิารการเปล่ียนแปลง  

โดยจัดท�ายุทธศาสตร์การบริหารการเปล่ียนแปลงที่ 

บ่งบอกถงึหนทางท่ีแต่ละฝ่ายจะต้องท�าเพ่ือประสิทธภิาพ 

สูงสุด จัดท�ายุทธศาสตร์การบริหารการเปล่ียนแปลง

ตามนโยบายทางเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาล 

และจัดท�ายุทธศาสตร์การบริหารการเปล่ียนแปลงที ่

บ่งบอกถึงทิศทางทั่วไปของการศึกษา ก�าหนดนโยบาย  

การบริหารการเปลี่ยนแปลง โดยจัดท�านโยบาย 

การบริหารการเปล่ียนแปลงให้สอดรับกับโครงสร้าง

พื้นฐานของสถานศึกษา เพื่อสร้างความมั่นใจในการ

ปฏิบัติงาน และเพ่ือสนับสนุนเป้าประสงค์ของการ
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จัดการศึกษา รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงท่ีม ี

ประสิทธิผลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชน โดย 

ภาพรวมมคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดับมาก เม่ือพจิารณา

เป็นรายด้าน พบว่า ด้านงานบุคคลมาเป็นอันดับหนึ่ง 

รองลงมาด้านงานงบประมาณ ด้านงานวิชาการ และ 

ด้านงานทั่วไป ตามล�าดับ

กำรอภิปรำยผล

จากผลการวิจัยที่ส�าคัญที่สุดส�าหรับการวิจัยนี้  

ท่ีพบว่า ได้รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มี

ประสทิธผิลในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานเอกชน โดยในทาง 

ปฏิบัติสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเอกชนต้องท�าการ

วเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอกสถานศกึษา  

จากนั้นก�าหนดภารกิจการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและตรงประเด็น และค�านึงถึง

ผลกระทบของนโยบายทางการศึกษาของชาติ ก�าหนด 

เป้าประสงค์ การบรหิารการเปลีย่นแปลง โดยให้บคุลากร

จดัท�าเป้าประสงค์ของการจดัการศึกษา และเป้าประสงค์

ของการบรหิารการเปลีย่นแปลง ตามนโยบายการศกึษา

ของชาต ิก�าหนดยทุธศาสตร์ การบรหิารการเปลีย่นแปลง  

โดยจัดท�ายุทธศาสตร์การบริหารการเปลี่ยนแปลงท่ี 

บ่งบอกถงึหนทางทีแ่ต่ละฝ่ายจะต้องท�าเพือ่ประสทิธภิาพ 

สูงสุด จัดท�ายุทธศาสตร์การบริหารการเปลี่ยนแปลง 

ตามนโยบายทางเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาล  

และจัดท�ายุทธศาสตร์การบริหารการเปลี่ยนแปลงท่ี

บ่งบอกถึงทิศทางทั่วไปของการศึกษา ก�าหนดนโยบาย  

การบริหารการเปลี่ยนแปลง โดยจัดท�านโยบายการ

บริหารการเปลี่ยนแปลงให้สอดรับกับโครงสร้างพื้นฐาน

ของสถานศึกษา เพื่อสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงาน 

และเพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์ของการจัดการศึกษา  

ในงาน 4 ด้าน คอื (1) นโยบายการบรหิารการเปลีย่นแปลง

ด้านงานวิชาการ ควรเป็นไปเพื่อให้เกิดการพัฒนา

หลักสตูร ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ การสนบัสนนุการพัฒนา 

หลักสูตรสถานศึกษา และให้มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ี

เหมาะสมกับสภาพของผู้เรียน (2) นโยบายการบริหาร

การเปลี่ยนแปลงด้านงานงบประมาณ ควรเป็นไปเพ่ือ 

ให้เกิดการวางแผนการเงินอย่างชัดเจน การบริหาร

จัดการงบประมาณให้เป็นไปตามแผนอย่างเป็นระบบ 

และการก�ากบั ตดิตาม และตรวจสอบการให้เป็นไปตาม 

แผน (3) นโยบายการบริหารการเปล่ียนแปลงด้านงาน

บุคคล ควรเป็นไปเพ่ือให้เกิดการฝึกอบรมบุคลากร 

การจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนา

ตนเอง และการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรตามความ

ต้องการของสถานศึกษา (4) นโยบายการบริหารการ

เปลี่ยนแปลงด้านงานทั่วไป ควรเป็นไปเพื่อให้เกิด 

การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการจัดท�า 

แผนปฏิบัติงานประจ�าปี การจัดให้มีการวางแผนการ

ปฏิบัติงานของสถานศึกษา และจัดให้มีการเตรียม 

ความพร้อม เพ่ือสามารถสนับสนุนงานด้านอื่นๆ ของ

สถานศึกษา ซึ่งผลการ วิจัยถือได้ว่าสามารถค้นพบ 

วิถีทางที่ เป ็นแบบแผนเดียวกันในการบริหารการ

เปล่ียนแปลงของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเอกชน ส�าหรับ

การวิจัยนี้ท�าได้เฉพาะในบริบทของสถานศึกษาขั้น 

พื้นฐานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น ทั้งนี้

เนื่องจากข้อจ�ากัดของบริบททางสภาพแวดล้อม สภาพ

ความพร้อม และวัตถุดิบในการจัดการศึกษาที่หมาย 

รวมถึงผู้เรียน วัสดุอุปกรณ์ และงบประมาณ บุคลากร 

และส่ิงปลูกสร้างต่างๆ ตลอดจนแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 

ที่มีความแตกต่างกันออกไปตามสภาพจริงของพื้นที่ 

ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิผลในการจัดการศึกษาของ

สถานศกึษาขัน้พ้ืนฐานเอกชน สอดคล้องกบัผลการศกึษา 

วิจัยของสุรศักดิ์ หนูพยันต์ (2545,) ท่ีศึกษาความพร้อม

ในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของโรงเรียน

ประถมศึกษา ส�านักงานการประถมศึกษาจังหวัด 

กระบี่ พบว่าโรงเรียนทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกกลาง และ

ขนาดเล็ก มีความพร้อมในระดับมาก ในงานวิชาการ 

การจัดท�างบประมาณ การบริหารทั่วไป งานกิจการ 

นกัเรยีน งานอาคารสถานทีง่านทะเบยีนสถติแิละรายงาน  

และงานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ในการ

เปรียบเทียบความพร้อมในด้านวิชาการ ด้านบุคลากร 

ด้านงบประมาณ และด้านการบริหารทั่วไป พบว่า  

โรงเรยีนขนาดใหญ่ และโรงเรยีนขนาดกลาง มคีวามพร้อม 

มากกว่าโรงเรียนขนาดเล็กในทุกด้าน แสดงให้เห็นว่า  

ล�าดับขั้นของการบริหารการเปลี่ยนแปลงตามหลัก 

วชิาการทีป่รากฎอยูใ่นรปูแบบการบรหิารการเปลีย่นแปลง 
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ที่มีประสิทธิผลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชน ครั้ง

นี้ มีความส�าคัญ และความถูกต้องจริง ซึ่งสถานศึกษา 

ขัน้พืน้ฐานเอกชนควรปฏิบติัตามล�าดับขัน้ต่างๆ ต่อไปนี้ 

โดยจัดท�ายุทธศาสตร์การบริหารการเปลี่ยนแปลง และ

ประกาศเป็นนโยบายที่บ่งบอกถึงหนทางที่แต่ละฝ่าย 

จะต้องท�าเพือ่ให้ประสทิธิภาพสงูสดุ สอดคล้องกบัทฤษฎ ี

ทีเ่กีย่วข้องกบัการเปลีย่นแปลงองค์กร ของสมยศ นาวกีาร  

(2548, หน้า 329-333) ที่ว่า กระบวนการบริหารการ

เปลี่ยนแปลงขององค์การ หมายถึง วิธีการท�างาน 

ภายใต้สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีล�าดับขั้นตอน  

โดยอาศัยเครื่องมือหรือวิธีการในการบริหารงาน 

เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการองค์กร ได้แก่ (กีรติ  

ยศยิ่งยง, 2548ข, หน้า 20-21) การเปลี่ยนแปลงความ

มุ่งหมาย มุ่งเน้นการก�าหนดพันธกิจหรือวัตถุประสงค์

ขององค์การให้ชัดเจนยิ่งขึ้น หรือก�าหนดพันธกิจและ

วัตถุประสงค์ขององค์การขึ้นใหม่ การเปลี่ยนแปลง

วัตถุประสงค์ มุ่งเน้นการก�าหนด หรือขยายเป้าหมาย

การปฏบัิติงานทีเ่ฉพาะเจาะจง การเปลีย่นแปลงกลยทุธ์ 

เพื่อท�าความชัดเจนหรือสร้างแผนปฏิบัติงานข้ึนมาใหม่  

การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม มุ่งเน้นการท�าความชัดเจน

ในคุณค่าความเช่ือและค่านิยมที่เป็นแกนหลักของ

องค์การหรือสร้างขึ้นมาใหม่ การเปลี่ยนแปลงบุคคล  

มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงบุคลากรในองค์การให้สามารถ 

ด�าเนนิการได้ท้ังในลกัษณะการคัดเลอืกและการรบัสมคัร  

รวมไปถึงการปรับปรุง พัฒนา การเปลี่ยนแปลง มุ่งเน้น 

การออกแบบงานของบุคลากรแต่ละคนและแต่ละกลุ่ม 

ให้ทันสมัย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง มุ ่งเน้นการ

ออกแบบองค์กร และกลไกการประสานงานให้ทันสมัย 

เพ่ือให้การด�าเนินงานเกิดความยืดหยุ่นและคล่องตัว

มากที่สุด และการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี มุ่งเน้นการ

เปลี่ยนแปลงที่เน้นการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเครื่องมือ 

สิ่งอ�านวยความสะดวกและกลไกการไหลเวียนของงาน 

ให้เกิดความคล่องตัว ซึ่งผู้บริหารระดับสูงควรค�านึงถึง 

แรงกดดันต่างๆ อย่างครอบคลุม และสิ่งที่จะท�าให ้

การเปลีย่นแปลงประสบความส�าเรจ็กค็อื ความต้องการ

การเปลี่ยนแปลงของผู ้บริหารจะมีความส�าคัญและ

เกี่ยวข้อง ได้รับการสนับสนุนของผู้บริหารระดับสูง ซึ่งม ี

ความจ�าเป็นต่อความพยายามของการเปลีย่นแปลงของ

องค์การ โดยผู้บริหารและผู้น�าการเปลี่ยนแปลงท�างาน

ร่วมกัน เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาขององค์การ 

ดังนั้น เพื่อความส�าเร็จในการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

ผู้บริหารต้องยอมให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมด้วย 

ผูบ้รหิารทีท่�าการตดัสนิใจโดยตวัเองในการเปลีย่นแปลง

ท่ีองค์การ อาจกระท�าไปโดยปราศจากข้อมูลท่ีเพียงพอ

หรือถูกต้อง ดังนั้นผู้บริหารและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา  

ควรจะมีส่วนร่วมตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลง

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในกำรน�ำผลกำรวิจัยไปใช้

1. รูปแบบการบริหารการเปล่ียนแปลงที่มี

ประสิทธิผลในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเอกชน ควรมี

การน�าลงสู่การปฏิบัติกับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเอกชน 

ในเขตกรุงเทพมหานครทั้งหมด

2. ควรก�าหนดสมรรถนะในการพัฒนาผู้บริหาร

การสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชน ให้เป็นผู้น�าในการ 

เปลี่ยนแปลงที่ เกี่ยวข ้องรูปแบบการบริหารการ

เปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เอกชน 

3. ควรกล่าวถงึบทบาทของผูบ้รหิารสถานศกึษา 

ขั้นพื้นฐานเอกชน ที่ต้องด�าเนินการตามรูปแบบการ

บริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลในสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานเอกชน 

ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรพัฒนาองค์กรนักเรียนและส่งเสริม 

เครือข่ายผู้ปกครอง ชมรม สมาคมให้มีส่วนร่วมในการ

พัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชน ตามที่ปรากฎ 

ในรูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผล

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชน 

2. ควรส่งเสริมความร่วมมือให้บุคลากรทาง 

การศึกษาได้มีส ่วนร ่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐานเอกชน ตามที่ปรากฎในรูปแบบการบริหาร

การเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลในสถานศึกษาขั้น 

พื้นฐานเอกชน 
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3. ควรมกีารประสานความร่วมมือในการพฒันา

รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผล 

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชน กับสถานศึกษาขั้น 

พ้ืนฐานเอกชนในพื้นที่อ่ืนๆ เพื่อขยายวงของการน�า 

รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลใน 

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานเอกชน ไปใช้ให้ได้อย่างกว้างขวาง

4. ควรมกีารศกึษาเปรยีบเทยีบปัจจยัด้านบรบิท

แวดล้อมของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเอกชนว่าจะส่งผล

ต่อประสิทธผิลในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานเอกชน ในแต่ละ 

พ้ืนท่ีอย่างไร เพ่ือน�าผลการวิจัยไปปรับปรุงและพัฒนา

ให้ได้รปูแบบการบรหิารการเปลีย่นแปลงทีม่ปีระสทิธผิล 

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชนที่ใช้ได้ทั่วประเทศไทย
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บทคัดย่อ

บทความนี้รายงานการศึกษารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษา (2) สร้างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ

บคุลากรทางการศึกษา (3) ประเมนิความเหมาะสมของรปูแบบการพฒันาสมรรถนะบคุลากรทางการศกึษา ประชากร 

คือ บุคลากรทางการศึกษาที่เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดในประเทศไทย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น แบบสัมภาษณ์แนวทางเพื่อการสนทนากลุ่มเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 

ทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อความเหมาะสมของ 

รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลการวิจัยพบว่า (1) สมรรถนะ 

บคุลากรทางการศกึษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (2) รปูแบบการพฒันาสมรรถนะ 

บุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย การมีภาวะผู้น�าในชั้นเรียน การบริหารจัดการ

ในชั้นเรียน การสื่อสารได้อย่างมีคุณภาพ การประสานผลประโยชน์ และการน�านวัตกรรมมาใช้ในการบริหารจัดการ

การก�าหนดเนื้อหาในการพัฒนา (3) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ต่างเห็นสอดคล้องกันเป็นส่วนใหญ่ว่า รูปแบบฯ มีความเหมาะสมในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจริง

ค�ำส�ำคัญ: รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษา, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Abstract

This thesis studies the competency of educational personnel in the local administrative organization. 

The aim is to develop a competency development model of the personnel and to evaluate its appropriateness. 

This is a mixed method research, inclusive of both quantitative and qualitative approaches. The research 

was conducted in three stages. First, the competency of the personnel was studied. Then, a competency 

ชุมสาย บวรศักดิ์เสถียร และ ดิเรก พรสีมา

รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

The Competency Development Model of Education Personnel 
in the Local Administration Organization
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ควำมน�ำ

ครูที่มีหน้าที่ในการพัฒนาคนเพื่อพัฒนาสังคม 

จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความสามารถ 

ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดสร้างสรรค์ 

เนื่องจากครูนั้นนอกจากจะสนับสนุนการเรียนแล้ว  

ยงัต้องมคีวามสามารถกระตุน้หรอืสนบัสนนุการคดิและ

ทกัษะการแก้ปัญหาแก่นกัเรยีนอกีด้วย (Scribner, 1999 

p. 240) ครูนอกจากจะมีหน้าที่พัฒนาคน เพื่อพัฒนา 

สังคมแล้ว ในขณะทีม่กีารจดัการเรยีนการสอนครผููส้อน 

ยังต้องมีการบริหารจัดการในชั้นเรียนควบคู ่ไปด้วย  

เพือ่ให้การเรยีนการสอนบรรลเุป้าหมาย สภาพ แวดล้อม

ภายในชัน้เรยีน หากครผููส้อนไม่สามารถบรหิารจดัการได้  

กจ็ะพบกบัความล้มเหลวในการจดัการภายในห้องเรยีน 

ดังนั้นครูผู้สอนจึงต้องมีความสามารถในเรื่องเหล่านี้

คือความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

โดยเน้นผลที่เกิดแก่ผู ้เรียน มุ่งเน้นให้ผู ้เรียนประสบ 

ผลส�าเรจ็ในการแสวงหาความรูต้ามสภาพความแตกต่าง 

ของบุคคล ในการท�างานของนักเรียนร่วมกันปรึกษา

หารือกัน การตัดสินใจ การปฏิบัติงานร่วมกัน สิ่งหนึ่งท่ี

ครูผู้สอนต้องให้นักเรียนในการปฏิบัติงานก็คือ การเพ่ิม 

พลังอ�านาจให้ผู้เรียน 

นอกจากนัน้แล้วครตู้องสัง่สอน ฝึกฝน สร้างเสรมิ 

ความรู้ ทักษะ และนิสัย ที่ดีแก่ศิษย์อย่างเต็มความ

สามารถ นอกจากความสามารถด้านการสอนของครแูล้ว  

development model was developed. Finally, the model was evaluated for its appropriateness. Research  

results are as follows: (1) Generally the competency of educational personnel in the local administrative 

organization was at a high level in all aspects. (2) A model of competency development for the personnel 

in the local administrative organization in the following five aspects was achieved: possessing leadership 

in the classroom, classroom management, effective communication, benefit integration, and competency  

to use innovation in administration. Included in each aspect of the development model are the content, 

objectives, development procedures, and development evaluation. (3) A total of 30 academic experts 

in basic education of the local administrative organization have mostly agreed that the competency 

development model of personnel is appropriate for its purposes.

Keywords : competency development model education personnel, local administration organization

ยังมีเรื่องท่ีครูผู้สอนต้องสามารถจัดการให้ผู้เรียน เรียน

อย่างมีความสุขในชั้นเรียน เช่น การจัดสภาพห้องเรียน 

ให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดี การจัดมุมความรู ้ในชั้นเรียน  

การจัดกลุ่มการเรียน กลุ่มการฝึกปฏิบัติงาน การสร้าง

ความเชื่อมั่นให้ผู้เรียน ดูแลภายในห้องเรียน การจัดสื่อ 

การสอน การเตรยีมความพร้อมก่อนเข้าห้องสอน การที่ 

ผูเ้รยีนจะประสบผลส�าเรจ็ในด้านการเรยีนรู ้ต้องมปัีจจยั 

อย่างอื่นท่ีครูผู ้สอนต้องมี เช่น การสร้างแรงจูงใจ 

ให้เกิดขึ้นกับนักเรียน เพ่ือเข้ามามีส่วนร่วมในการ

จัดการเรียนการสอนการสอนของครูต้องรู้จักน�าวิธีการ 

และนวตักรรมใหม่ๆ เข้ามาใช้ประกอบการเรยีนการสอน  

การท่ีผู ้เรียนสนใจพัฒนาตนเองโดยการเรียนรู ้จาก

นวัตกรรมและเทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสาร ผู้สอนต้องหา

วิธีการสอนแบบต่างๆ มาใช้ สิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้เรียน

เรียนแล้วเข้าใจยิ่งขึ้นก็คือการสื่อสาร ครูผู ้สอนต้อง

มีความสามารถสื่อสารแล้วท�าให้ผู ้รับข่าวสารเข้าใจ

ตรงกัน การสื่อสารต้องสั้น กะทัดรัด เข้าใจง่าย รัดกุม  

การที่จะช่วยให้ผู้เรียนและครู ผู้สอนได้รับรู้เรื่องราว

ร่วมกัน มีความเข้าใจตรงกัน ครูต้องรู้วิธีการสื่อสาร

ที่ดี นอกจากนั้นครูผู้สอนต้องมีความสามารถในการ

ประสานงาน เพ่ือประสานประโยชน์ระหว่างผู้ปกครอง

กับครู ครูกับครู ครูกับนักเรียน เช่น ครูกับผู้ปกครอง 

ครูต้องคอยแจ้งข่าวสารของวิทยาลัย แจ้งพฤติกรรม 

ความประพฤติของนักเรียนให้ผู ้ปกครองได้รับทราบ 

(ชัด บุญมา, 2551 หน้า 1)
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แต่ในความเป็นจรงิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

ยังไม่มีศักยภาพเพียงพอในการบริหารจัดการศึกษา 

ทั้งทางด้านบุคลากร และด้านงบประมาณ ท�าให้การ

ถ่ายโอนภารกิจมีการหยุดชะงักลงในช่วงระยะเวลา

ที่ผ ่านมา ซึ่งถ้าหากดูจากข้อมูลตัวเลขการจัดสรร 

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็น่า

เป็นห่วง แม้ว่าตัวเลขนีจ้ะเป็นของปี 2547 ของส�านกังาน

คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

(อ้างถึงใน มติชนสุดสัปดาห์ 2-8 พ.ย., 2550) ซึ่งสรุปว่า  

สัดส่วนรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต�าบลแยกตาม

กิจกรรม ร้อยละ 70.8 ใช้เพื่อก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 

ร้อยละ 15.5 ใช้เพื่อการศึกษา ร้อยละ 5.6 เพื่อพัฒนา

อาชีพ ร้อยละ 4.3 ใช้เพื่องานด้านสังคม ร้อยละ 3.7  

ใช้เพื่องานด้านสุขภาพ ตัวเลขอาจจะยังพอดูได้ แต่เมื่อ 

ลงไปรายละเอียดของงบประมาณการศึกษาก็พบว่า  

ร้อยละ 47.6 ใช้เพื่อซื้ออาหารเสริมหรือนม ร้อยละ 

31.4 อาหารกลางวัน ร้อยละ 15.7 ตอบแทนเจ้าหน้าท่ี 

ร้อยละ 4.0 ค่าวัสดุการศึกษา เข้าใจว่าทั้งหมดใช้ส�าหรับ

ศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนที่องค์การบริหารส่วนต�าบลต้อง

ดูแลโดยตรงค�าถามจึงอยู่ที่ว่า แล้วงบประมาณเพื่อ  

“พฒันาคน” จริงๆ อยูต่รงไหน ดงันัน้ผูบ้รหิารการศกึษา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องมีบทบาทและ

หน้าทีท่ีจ่�าเป็นต้องมีความรู ้ความสามารถทางการศกึษา 

อย่างมาก อีกทั้งยังต้องมีความสามารถที่จะน�าทีมครู  

อาจารย์ ทมีงาน และ ผูบ้รหิารสถาบนัการศกึษา ในท้องถิน่ 

ให้มีคุณภาพมากขึ้น ซึ่งเป็นหัวใจที่ส�าคัญในการท่ีจะน�า

ความรู้ความสามารถ ไปใช้ในการบริหารการศึกษาใน

ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมาย

เดียวกันคือ การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร

ทางการศึกษาในแต่ละพื้นที่ ที่มีความแตกต่างกันมาก

ให้มีความเสมอภาค มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

เท ่าเทียมกันโดยทั้งนี้ขึ้นอยู ่กับความพร้อม และ

การตระหนักในความส�าคัญของแต่ละพื้นที่ รวมถึง 

งบประมาณที่จัดสรรทั่วถึง แผนการศึกษาที่แตกต่างกัน

กิจกรรมที่มากเพียงพอจึงจะได้ประสิทธิผลอย่างเต็มท่ี

ในการบริหารการศึกษาท้องถิ่น

ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนให้มี

การควบคุมคุณภาพและเน้นคุณภาพทางการบริหาร

การศึกษาให้มากขึ้น ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะสร้างรูปแบบ

การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็นการน�าเสนอรูปแบบ 

ในการพัฒนาสมรรถนะ/ขีดความสามารถของบุคลากร

ทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับ

ดังกล่าวให้กับประเทศไทย 

ค�ำถำมกำรวิจัย

1. สมรรถนะบคุลากรทางการศกึษาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น มีลักษณะเป็นอย่างไร

2. รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทาง 

การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีลักษณะ

เป็นอย่างไร

3. รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทาง 

การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเหมาะสม 

มีลักษณะเป็นอย่างไร

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

1. เพ่ือศึกษาสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. เพื่อสร ้างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ 

บุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3. เพ่ือประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ 

การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษาขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น

ขอบเขตกำรวิจัย

ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ คือ 

1. ประชากรที่ใช้ในศึกษาสมรรถนะบุคลากร

ทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ 

บคุลากรทางการศกึษาท่ีเป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู้ 

ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์การบริหารส่วน

จังหวัดในประเทศไทย 
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2. ประชากรที่ใช้ในการสร้างรูปแบบการพัฒนา

สมรรถนะบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น ครั้งนี้ คือ ผู ้ทรงคุณวุฒิด้านบริหาร 

การศึกษา จ�านวน 15 คน 

3. ประชากรทีใ่ช้ในการประเมนิความเหมาะสม 

ของรปูแบบการพฒันาสมรรถนะบคุลากรทางการศกึษา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ครัง้นี ้คอื ผูท้รงคณุวฒุิ 

ด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น จ�านวน 30 คน

ขอบเขตด้ำนพื้นที่ศึกษำ

พ้ืนที่ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ สถานศึกษา 

ขัน้พืน้ฐานสงักดัองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัในประเทศไทย

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ในการศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อสร้าง

รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้วิจัยได้บูรณาการ

แนวคิดสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวง 

ศึกษาธิการ (2548 หน้า 6-9) ได้แก่ การมีภาวะผู้น�า 

ในชั้นเรียน การบริหารจัดการในชั้นเรียน การสื่อสาร 

ได้อย่างมคีณุภาพ การประสานผลประโยชน์ และการน�า

นวัตกรรมมาใช้ในการบริหารจัดการ ซึ่งประกอบด้วย 

3 กิจกรรม คือ การฝึกอบรม (Training) การใช้พี่เลี้ยง 

(Coaching) และการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-learning) 

(ชูชัย สมิทธิไกร, 2542 หน้า 27-28; สมชาย หิรัญกิตติ,  

2542หน้า 157; ณรงค์วิทย์ แสนทอง, 2549 หน้า  

41-44) ท�าให้การพัฒนาสมรรถนะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

ดังแสดงใน ภาพ 1

สมรรถนะบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำของ
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น
- การมีภาวะผู้น�าใน

ช้ันเรียน
- การบริหารจัดการ

ในช้ันเรียน
- การส่ือสารได้อย่างมี

คุณภาพ
- การประสาน

ผลประโยชน์
- การน�านวัตกรรม

มาใช้ในการบริหาร
จัดการ

รูปแบบกำรพัฒนำสมรรถนะบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กำรพัฒนำสมรรถนะ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น
1) เนื้อหา
2) วัตถุประสงค์
3) กระบวนการพัฒนา
4) วิธีการพัฒนา
5) การประเมินผลการ

พัฒนา

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง

ด้ำนกำรมีภำวะผู้น�ำ

ภาวะผู้น�าเป็นเสมือนแก้วสารพัดนึกที่สามารถ

เปล่ียนสถานศึกษาท่ีล้มเหลวให้เป็นศูนย์รวมของ

ความเป็นเลิศ ผู้บริหารท่ีมีความสามารถชักจูงครูที่มี 

ความสามารถเป ็นผู ้ เชี่ยวชาญในวิชาชีพของตน  

เป็นกระบวนการที่น�ามาใช้ ท�าให้นักเรียนเป็นผู้ชนะ  

การเป็นผู ้น�าในห้องเรียนก็เพื่อท�าสิ่งที่ส�าคัญอย่าง

แท้จริงให้เป็นผลส�าเร็จ การเป็นผู ้น�าห้องเรียนที่มี

ประสิทธิภาพ ต้องสามารถสอนนักเรียนนักศึกษา 

ให้เติบโตท้ังด้านสติปัญญาและสังคม พระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม  

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ได้ก�าหนดภารกิจอย่างชัดเจนถึง

ความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษาท่ีต้องมุ่งเน้น 

คณุภาพและมาตรฐานดงันัน้เพ่ือความเป็นไทย จึงจ�าเป็น 

ต้องมกีารพฒันาศกัยภาพของคนไทยในสงัคม ให้มคีวาม

เข้าใจในธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง ให้มีความรู้  

ทักษะ ความสามารถ ท่ีจะปรบัตนอยูใ่นสังคมอย่างเป็นสขุ  

การพัฒนาคุณภาพคนจึงเป็นสิ่งส�าคัญที่สุดและปัจจัย
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ที่ส�าคัญที่จะช่วยพัฒนาคนให้เป็นไปตามแนวทางที่

ประเทศชาติต้องการได้ก็คือ การจัดการศึกษาให้คน 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และ 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 เป็นกฎหมาย 

การศกึษาในปัจจบุนัทีก่�าหนดแนวทางการจดัการศกึษา

ไว้อย่างละเอียด ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกัน

คณุภาพการศกึษา มาตรา47 ให้มรีะบบประกนัคณุภาพ

การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ทกุระดบั ประกอบด้วยระบบการประกนัคณุภาพภายใน 

และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ครูต้องเร่ง

ปฏิรูประบบการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียน 

มีความสมบูรณ์ ทั้งร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู้และ

คุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการด�ารงชีวิต  

สามารถอยูร่่วมกบัผูอ้ืน่ได้อย่างมคีวามสขุ ตามแนวทาง

ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ผู้ก�าหนด 

นโยบายวางแผนและรับผิดชอบในชั้นเรียน เพื่อจัดการ

ให้นักเรียนเป็นคนที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ 

เป็นคนดีของสังคม ครูจึงต้องเป็นผู้น�าและเสริมสร้าง

ภาวะผู้น�า ส�าหรับครูที่เป็นศิลปะอย่างหนึ่งท่ีควรรู ้

และปรับปรุง 

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรในชั้นเรียน

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 

และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ตามมาตรา 

30 ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 

ที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถ

วิจัยเพือ่พฒันาการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมกบัผูเ้รยีนในแต่ละ

ระดับการศึกษา และหากสภาพแวดล้อมด้านการเรียน

การสอนเป็นไปในทางที่เหมาะสม ก็จะส่งผลให้ผู้เรียน 

ได้รบัความรู้ และสามารถน�าความรูไ้ปปฏิบตัไิด้ ส่งผลให้ 

ผู้เรียนมี ความส�าเร็จในการเรียน และจะพัฒนาแนวคิด 

และอุดมการณ์ต่างๆ ให้เกิดขึ้นในตนเองได้

ด้ำนกำรสื่อสำรอย่ำงมีคุณภำพ

ในการบรหิารจดัการเรยีนรูใ้นห้องเรยีน ครผููส้อน 

จะมีบทบาทส�าคัญที่จะน�านักเรียนไปสู่การเรียนรู้ได้ 

อย่างมคีณุภาพหรอืไม่ ขึน้อยูก่บัการสือ่สาร การถ่ายทอด 

ความคดิ ความรูส้กึอารมณ์ และความต้องการจากผูส่้งสาร 

ไปยังผู้รับสาร โดยใช้ภาษาถ้อยค�า และภาษาท่าทาง  

เพือ่ให้เกดิความเข้าใจซึง่กนัและกนั นอกจากนี ้การสือ่สาร 

ยังเป็นเครื่องมือในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล

กับบุคคล หรือบุคคลกับกลุ่มบุคคลอีกด้วย การสื่อสาร

เป็นส่ิงจ�าเป็นส�าหรับมนุษย์ในสังคมถ้าขาดการสื่อสาร

ระหว่างบุคคลแล้ว มนุษย์ไม่สามารถอยู่ร่วมกันเป็น 

สังคมได้ การท่ีมนุษย์สร้างความเจริญให้แก่สังคม 

นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้ก็เนื่องมาจากผลของ 

การส่ือสาร ซึ่งท�าให้มนุษย์เกิดความคิดและความรู้มาก

ยิง่ขึน้ การสือ่สารนัน้ช่วยสร้างสมัพนัธภาพความใกล้ชิด  

ความไว้วางใจ การสือ่สารก่อให้เกดิการเรยีนรู ้และความ 

เข้าใจระหว่างกนัและกนั ช่วยให้มนษุย์เรยีนรูด้้วยตนเอง 

และเข้าใจบคุคลอืน่ด้วย ครผููส้อนจงึต้องมคีวามสามารถ

ในการสื่อสารกับผู้เรียน เพื่อให้การเรียนในห้องเรียน 

มีคุณภาพ 

ด้ำนกำรประสำนประโยชน์

การประสานประโยชน ์ เป ็นหน ้าที่ความ 

รับผิดชอบของครู หน้าที่ความรับผิดชอบของครูก็คือ 

ความรับผิดชอบต่อศิษย์ ต่อสถานศึกษา ต่อเพื่อนครู  

ต่อผู้ปกครองของนักเรียนนักศึกษา ซึ่งผู้เป็นครูจะต้อง 

พยายามรักษาหน้าท่ี และความรับผิดชอบเหล่านี ้

ด้วยความส�านึก เต็มใจ เคร่งครัด และมีประสิทธิภาพ

ด้ำนกำรน�ำนวัตกรรมใหม่ๆ มำใช้ในกำร

บริหำรจัดกำร

การพัฒนาคนที่ส�าคัญที่สุด คือ การให้คนมี

การศึกษา เพื่อพัฒนาคนให้ทันกับความต้องการและ

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เนื่องจากการศึกษาเป็น 

กระบวนการที่ช่วยให้คนได้พัฒนาตนเองในด้านต่างๆ 

ปัจจัยส�าคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้แก่ 

กระบวนการเรียนการสอนที่เป็นการพัฒนาการเรียนรู้

ของผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนได้รู้จักการเรียนรู้ รู้วิธีแสวงหา

ความรู้ด้วยตนเอง ในรูปแบบและวิธีการท่ีหลากหลาย 

และรักท่ีจะเรียนรู ้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ซึ่งเป็น 

สิ่งส�าคัญยิ่งต่อสังคมยุคข้อมูลข่าวสารที่มีความรู้ใหม่ 

เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้น รัฐบาลได้ให้ความ

ส�าคัญและเห็นประโยชน์ของเทคโนโลยีทางการศึกษา

โดยได้บญัญตัไิว้ใน หมวดที ่3 แนวนโยบายการศกึษาว่า  
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“ส ่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร ้างนวัตกรรม  

เทคโนโลยทีางการศึกษา และองค์ความรูใ้นศาสตร์ต่างๆ 

ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเนื้อหาสาระ กระบวน 

การเรียนการสอนและต่อการส่งเสริมการเรียนรู ้”  

“ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัย

มาใช้เพือ่ขยายบรกิารทางการศึกษาเพือ่แลกเปลีย่นและ

กระจายความรู้ข้อมูลข่าวสาร ไปสู่ประชาชนและชุมชน 

ได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว” ในหมวดที่ 4 แนวทาง

การจัดการศึกษา ได้บัญญัติไว้ว่า “ส่งเสริมให้มีการผลิต  

และใช้ประโยชน์จากสิ่งพิมพ์และสื่อการเรียนรู้รูปแบบ

ต่างๆ ที่ได้มาตรฐานอย่างกว้างขวาง”

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การวิจัยแบบผสมเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

โดยมีขั้นตอนการวิจัย คือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสมรรถนะ

บุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ขั้นตอนที่ 2 สร้างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

ทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 

ขั้นตอนที่ 3 ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ 

การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

ผลกำรวิจัย

1. มีสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า อยู่ในระดับมาก

ทุกด้าน โดยสมรรถนะด้านการประสานผลประโยชน์  

เป็นอันดับที่ 1 สมรรถนะด้านการบริหารจัดการในชั้น

เรียนเป็นอันดับที่ 2 สมรรถนะด้านการมีภาวะผู้น�า เป็น

อันดับที่ 3 สมรรถนะด้านการน�านวัตกรรมมาใช้ในการ

บริหารจัดการ เป็นอันดับที่ 4 และสมรรถนะด้านการ

สื่อสารได้อย่างมีคุณภาพ เป็นอันดับที่ 5 

2. รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทาง 

การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า 

สมรรถนะที่ 1 ด้านการมีภาวะผู้น�า มีกรอบเนื้อหา คือ 

สร้างแรงจูงใจในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

สมรรถนะที ่2 ด้านการบรหิารจดัการในชัน้เรยีน มกีรอบ 

เนื้อหา คือ สร้างปฏิสัมพันธ์ด้านบวกกับนักเรียน  

สมรรถนะที่ 3 ด้านการสื่อสารได้อย่างมีคุณภาพ  

มีกรอบเนื้อหา คือ สื่อสารให้นักเรียนเข้าใจอย่างชัดเจน

ถึงพฤติกรรมที่คาดหวังหรือที่พึงประสงค์ สมรรถนะที่ 4  

ด้านการประสานผลประโยชน์ มีกรอบเนื้อหา คือ  

การส่ือสารเป้าหมายของการจัดการศกึษา สมรรถนะที ่5  

ด้านการน�านวตักรรมมาใช้ในการบรหิารจดัการ มกีรอบ

เนือ้หา คอื ใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครือ่งมอืผลิตส่ือการสอน  

และ 

3. รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทาง 

การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความ 

เหมาะสมในการพฒันาสมรรถนะบคุลากรทางการศกึษา 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจริง

กำรอภิปรำยผล

รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทาง 

การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งนี้ 

เป็นการพัฒนารูปแบบเพื่อเน้นน�าไปใช้ในการพัฒนา

บุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ซึ่งจากผลการวิจัยในครั้งนี้ มีประเด็นที่น่าสนใจที่จะ

หยิบยกมาอภิปรายผล ดังนี้

สมรรถนะบุคลากรทางการศึกษาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยภาพรวมอยู ่ในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีสมรรถนะบุคลากร

ทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อยู่ใน 

ระดับมากทุกด้าน โดยสมรรถนะด้านการประสาน 

ผลประโยชน์ เป็นอันดับที่ 1 สมรรถนะด้านการบริหาร

จัดการในชั้นเรียนเป็นอันดับที่ 2 สมรรถนะด้านการม ี

ภาวะผูน้�า เป็นอนัดบัที ่3 สมรรถนะด้านการน�านวตักรรม 

มาใช้ในการบรหิารจดัการ เป็นอนัดบัที ่4 และสมรรถนะ

ด้านการสือ่สารได้อย่างมคีณุภาพ เป็นอนัดบัที ่5 ผลการ 

วจิยัสามารถสะท้อนให้เหน็ถงึวฒันธรรมการด�าเนนิงาน

ทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมุ่งเน้น 

ไปทีส่มรรถนะด้านการประสานผลประโยชน์ เป็นอนัดบั

ท่ี 1 เป็นการจัดการศึกษาส�าหรับท้องถิ่นท่ีมุ ่งเน้น 

ความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู ้สอนกับผู ้เรียน ผู ้สอน

กับผู้สอน ผู้สอนกับผู้ปกครอง และผู้สอนกับชุมชน  

ซึ่งหมายรวมถึงการขยายความคิดในการจัดการศึกษา
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เพือ่พฒันาชมุชน และการท�างานร่วมกบัชมุชนร่วมด้วย  

โดยในประเด็นของการประสานผลประโยชน์ นี้ ถือเป็น 

สเน่ห์ของการจัดการศึกษาเพื่อท้องถิ่นขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างแท้จริง เพราะภารกิจหลัก

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป ็นภารกิจที่

ได้รับมาจากพื้นฐานทฤษฎีการกระจายอ�านาจและ

อดุมการณ์ประชาธิปไตย ซึง่มุ่งเปิดโอกาสและสนบัสนนุ

ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการทาง 

การเมืองและกิจกรรมการปกครองตนเองในระดับหนึ่ง 

ซึง่จะเหน็ได้จากลกัษณะส�าคญัของการปกครองท้องถิน่ 

ที่เน้นการมีอ�านาจอิสระในการปกครองตนเองมีการ

เลือกตั้ง มีองค์การหรือสถาบันที่จ�าเป็นในการปกครอง 

ตนเอง และที่ส�าคัญก็คือ ประชาชนในท้องถิ่นจะม ี

ส่วนร่วมในการปกครองตนเองอย่างกว้างขวาง ดังนั้น

เมื่อพิจารณาถึงเรื่องของการจัดการศึกษาของท้องถิ่น  

จึงเป็นเรือ่งของการประสานผลประโยชน์ เพือ่ประโยชน์

สูงสุดของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง 

หากพจิารณาในอีกมมุทีท่�าให้ผลการวจิยั ครัง้นี ้

ออกมาเช่นนี้ น่าจะเป็นเพราะ เมื่อองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิน่ต้องเข้ามาท�าการจดัการศึกษาให้กบัท้องถิน่ 

มักจะมีการวิพากย์วิจารณ์ต่างๆ มากมายถึงศักยภาพ 

ของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าจะมี

ความรู้ ความสามารถเพียงพอที่จะจัดการศึกษาหรือไม่  

และจะเป็นมาตรฐานเดียวกันกับสถานศึกษาสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือไม่ ด้านผลการบริหาร

พบว่ายังขาดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนดังนั้นจึงส่ง

ผลกระทบกับการบริหารการศึกษาท้องถิ่น ส่งผลให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องใช้จุดแข็งของตนเอง

ในการจัดการศึกษา โดยมุ ่งเน้นไปที่การประสาน 

ผลประโยชน์ ระหว่างผูเ้รยีน ผูส้อน ผูป้กครอง และชมุชน 

เป็นหลกั ทีว่่า ครจูะต้องสร้างมนษุย์สมัพนัธ์ทีด่กีบัชมุชน 

กลุ่มบุคคลต่างๆ ที่มีความใกล้ชิดกับครู สถานศึกษา  

และครตู้องเกีย่วข้องด้วยตลอดเวลา ชมุชนจะมส่ีวนร่วม

ในการด�าเนนิงานต่างๆ ของสถานศึกษา ครูผูส้อนจะต้อง 

มีความเสียสละ ไม่ว่าจะในเรื่องของความสามารถ  

การตัง้ใจทุม่เทการปฏิบติังานอย่างจรงิจงั ครตู้องยนืหยดั 

ต่อทุกสภาพปัญหา การท�างานทุกอย่างต้องประสบ

ปัญหา ครตู้องมสีตติัง้มัน่แก้ปัญหาแต่ละจดุ โดยเฉพาะครู 

ต้องรู้จักการท�างานร่วมกับผู้อื่น ร่วมกันท�างานเป็นทีม 

กบัชมุชน มคีวามอดทน ในการประสานกบัชมุชน ครตู้องมี 

ความอดทนอย่างมสีต ิและมเีป้าหมาย ครจูะต้องร่วมมอื 

กับชุมชนเพื่อสร้างผลงานให้ประชาชนในชุมชนได้

พบเหน็เพือ่สถานศกึษาจะได้เป็นทีรู่จ้กัในชมุชนมากขึน้  

ครูต้องมีการขยายความคิดให้กับประชาชนในชุมชน 

เพ่ือพัฒนาชุมชนและการท�างานร่วมกัน ซึ่งจะส่งผลต่อ

สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของชุมชน และครูต้องสร้าง 

ความรกั ความสามคัค ีในหมูผู่ร่้วมงานของชมุชน เมือ่ครู 

และสถานศึกษาเข้าไปร่วมกิจกรรม

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในกำรน�ำผลกำรวิจัยไปใช้

1. ผู ้บริหารควรให้ความส�าคัญกับประเด็น

ของการวิเคราะห์สมรรถนะบุคลากรทางการศึกษา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหลักในการน�าผล 

การวิจัยในครั้งนี้ไปใช้ เพื่อสร้างให้เกิดประสิทธิภาพ 

ในการด�าเนินการทางการศึกษาตามสภาพจริงของ 

สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. บุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่ควรใช้รปูแบบการพฒันาสมรรถนะบคุลากร

ทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีได้จาก

การวิจัยนี้ ไปปรับปรุงส่งเสริมศักยภาพของตนเอง  

เพื่อให้สามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง อันจะท�า 

ให้เกิดการพัฒนาตนเองไปสู่บุคลากรทางการศึกษา

มืออาชีพ สามารถประสานประโยชน์กับผู้เรียน และ

ประชาชนในชุมชน เพื่อให้การจัดการศึกษาของท้องถิ่น 

เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อไป

3. สถานศกึษาสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  

ควรมีการศึกษาสภาพจริงของการจัดการศึกษา และ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการศึกษาตามแบบการกระจาย 

อ�านาจ ก่อนน�ารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

ทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในครั้งนี้

ไปใช้ เพื่อสร้างให้เกิดประสิทธิผลในการจัดการศึกษา 

ได้ต่อไป
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ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรมีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ

ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 

ทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. ควรมกีารศกึษาต่อยอดเพือ่สร้างการยอมรบั

ในวงกว้างว่า รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

ทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในครั้งนี้  

สามารถสร้างให้เกดิประสทิธิผลในการจดัการศกึษาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้หรือไม่

3. ควรเชื่อมโยงเรื่องของรูปแบบการพัฒนา

สมรรถนะบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่ ให้เข้ากบัการประเมนิคณุภาพภายนอกของ 

สถานศึกษาในรอบที่ 3 เพื่อสร้างกรอบในการจัดการ

ศึกษาให้สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

สามารถผ่านการประเมินภายนอกได้ทุกโรงเรียน
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บทคัดย่อ

การวิจยันีเ้ป็นการวจิยัแบบผสมผสาน มวีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษา (1) สมรรถนะความเป็นผูน้�าการเปลีย่นแปลง

ทางวิชาการในปัจจุบัน (2) องค์ประกอบที่เสริมสร้างสมรรถนะความเป็นผู ้น�าการเปล่ียนแปลงทางวิชาการ 

(3) น�าเสนอรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะความเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ และ (4) ตรวจสอบความ

เหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะความเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ 

กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จ�านวน 480 คน และผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 19 คน 

เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

การวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบขั้นตอนและการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ผลการวิจัยพบว่า (1) สมรรถนะ

ความเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการในปัจจุบัน ประกอบด้วย การจัดท�าหลักสูตรและแผนการเรียนรู้ การจัด 

กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การพัฒนาและใช้ส่ือการเรียนรู้ การพัฒนาและส่งเสริม 

งานวชิาการ การวจิยัเพือ่พฒันาคณุภาพการศกึษา และการนเิทศภายในโรงเรยีน (2) องค์ประกอบท่ีเสรมิสร้างสมรรถนะ 

ความเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ ประกอบด้วย การบริหารแบบมีส่วนร่วม ภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลง 

การก�ากบัตดิตามงาน การเสรมิสร้างพลงัอ�านาจ อ�านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ และการบรหิารแบบมุง่ผลสมัฤทธ์ิ  

(3) รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะความเป็นผู้น�าการเปล่ียนแปลงทางวิชาการ มี 2 องค์ประกอบหลัก (4) ผลการ 

ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการ 

น�าไปใช้อยู่ในระดับมาก

ค�ำส�ำคัญ: ผู้น�าการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ, การเสริมสร้างสมรรถนะ, ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

Abstract

This research is a mixed method. The four objectives were: (1) to investigate the recent competency 

for transformative instructional leaders, (2) to study the factors enhancing competency for transformative 

instructional leaders, (3) to propose a competency enhancement model for transformative instructional 

ภัทร แสงเพ็ง และ ดิเรก พรสีมา

รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะความเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลง
ทางวิชาการของครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนมัธยมศึกษา 

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

A Competency Enhancement Model for Transformative Instructional 
Leaders of Academic Heads of Secondary School under the Office 

of Basic Education Commission
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ควำมน�ำ

การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์ สภาพ

สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและเทคโนโลยี ส่งผลให้เกิด

การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและวัฒนธรรม ท�าให้

สังคมในปัจจุบันเป็นสังคมของการบริหาร จึงจ�าเป็น

ที่จะต้องมีการออกแบบการศึกษา ให้สอดคล้องกับ 

บริบททางสังคมที่เปลี่ยนไป (รุ่ง แก้วแดง, 2543) โดย

ผู้บริหาร ซึ่งเป็นผู้น�าองค์การ ต้องพยายามคิดค้นและ

พฒันารปูแบบการบรหิารใหม่ๆ ทีมี่ความแตกต่างไปจาก 

การบริหารแบบเดิมๆ เพื่อพัฒนาองค์การของตนให ้

อยูร่อดและน�าองค์การไปสูเ่ป้าหมาย (ปองสนิ วเิศษศริ,ิ 

2549) ดงันัน้ ในการบรหิารสถานศึกษาให้มีประสทิธภิาพ 

น้ันจ�าเป็นต้องแสวงหาและพัฒนารูปแบบการบริหาร 

ที่เหมาะสมกับสถานศึกษาท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง

ที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งพัฒนาทักษะบุคลากรในสถานศึกษา

ให้เป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลง ให้มีความรู้ความสามารถ 

ในการสอน รวมทั้งสนับสนุนการบริหารเชิงวิชาการ

ปัจจบุนักระทรวงศึกษาธิการก�าลงัเร่งด�าเนินการ 

เรื่องการปฏิรูปการศึกษา ดังนั้นสถานศึกษาต้องท�า

หน้าที่หลักเพื่อเป็นผู้น�าและรองรับการเปลี่ยนแปลง

ต่างๆ ซึ่งผู้ที่มีส่วนส�าคัญ ก็คือ ผู้บริหารสถานศึกษา 

leaders; and (4) to investigate the appropriateness and possibility of the competency enhancement model 

for transformative instructional leaders. This was done through analyzing responses of the questionnaire 

from 480 head teachers and applying 19 experts. Collected data were analyzed applying frequency, 

percentage, mean, standard deviation, stepwise multiple regression analysis and correlation analysis. 

Findings from this study were as follow: (1) The overall competency for transformative instructional leaders  

was rated at high level; curriculum management and learning plan, activities management, learning  

measurement and evaluation, learning media development and implementation, academic support and  

development research for educational quality improvement and supervision in school. (2) Factors enhancing 

competency for transformative instructional leaders were rated at high level: participative management, 

transformational leadership, job monitoring, empowerment, authority & accountability and results-based 

management. (3) A competency enhancement model for transformative instructional leaders consists of  

two major components. (4) The results from examining the appropriateness and possibility of the model 

were both at high level.

Keywords: academic transformative instructional leaders, competency, head teachers.

และครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งเป็นผู้บริหาร

สถานศึกษาระดับรองลงมาที่มีความส�าคัญไม่แพ้กัน  

ดังนั้นครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้จึงมีภาระเพิ่มและ 

ซับซ้อน มากขึ้น ซึ่งครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้

จะต้องเป็นผู้อ�านวยความสะดวกให้แก่ครูและผู้เรียน 

จดัการศกึษาโดยเน้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญัเพือ่พฒันาผูเ้รยีน 

ให้เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข (บรรเจิดอุ่นมณีรัตน์,  

2555)

ปัจจบุนัคณุภาพการจดัการศกึษาของประเทศไทย 

อยู่ในระดับไม่น่าพอใจ เนื่องจากความรู้ ความสามารถ

ของนักเรียนโดยเฉล่ียต�่าลงท้ังด้านกระบวนการคิด 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ และความไม่เท่าเทียมกันในเรื่อง

ของคุณภาพและมาตรฐานของโรงเรียน และยังมีอีก 

หลายเรื่องท่ีต้องเร่งพัฒนาปรับปรุง โดยเฉพาะด้านครู  

ซึ่งยังขาดแคลนครูท่ีมีคุณภาพ มีคุณธรรม ไม่ได้คนเก่ง  

คนดแีละใจรกัมาเป็นคร ูขาดประสทิธภิาพในการบรหิาร

จดัการและยงัไม่มกีารกระจายอ�านาจการบรหิารจดัการ

งานท้ัง 4 ด้าน คือ งานวชิาการ งานบคุคล งานงบประมาณ 

และงานบริหารท่ัวไปสู่สถานศึกษา รวมท้ังยังขาด 

การมีส่วนร่วมในการบริหารงานและจัดการศึกษาจาก

ทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง (สมร ปาโท, 2552) ดังนั้น 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2556 59

ผู้บริหารสถานศึกษาและครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียน

รู้ จึงเป็นผู้มีบทบาทส�าคัญยิ่งต่อความส�าเร็จหรือความ 

ล้มเหลวของสถานศึกษาเพราะเป็นผู้ท�าหน้าที่วินิจฉัย  

สั่งการ ควบคุมและจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการใน

โรงเรียนให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาท่ีวางไว้

อย่างมีคุณภาพ จากสาระส�าคัญดังที่กล่าวมา รูปแบบ

การเสรมิสร้างสมรรถนะ ความเป็นผูน้�าการเปลีย่นแปลง

ทางวชิาการของครหูวัหน้ากลุม่สาระการเรยีนรูโ้รงเรยีน 

มัธยมศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน สามารถน�ามาใช้เป็นแนวทางและเครื่องมือ 

ในการเสรมิสร้างสมรรถนะความเป็นผู้น�าการเปลีย่นแปลง 

ทางวชิาการของครหูวัหน้ากลุม่สาระการเรยีนรูโ้รงเรยีน

มัธยมศึกษาและส่งผลดีต่อระบบการศึกษาของไทย 

ในอนาคตได้

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาสมรรถนะความเป็นผู ้น�าการ

เปลี่ยนแปลงทางวิชาการของครูหัวหน้ากลุ ่มสาระ 

การเรียนรู้โรงเรียนมัธยมศึกษาในปัจจุบัน

2. เพือ่ศึกษาองค์ประกอบทีเ่สรมิสร้างสมรรถนะ 

ความเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการของครู

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนมัธยมศึกษา

3. เพือ่น�าเสนอรปูแบบการเสรมิสร้างสมรรถนะ

ความเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการของครู 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนมัธยมศึกษา

4. เพือ่ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็น

ไปได้ของรปูแบบการเสรมิสร้างสมรรถนะความเป็นผูน้�า

การเปลี่ยนแปลงทางวิชาการของครูหัวหน้ากลุ่มสาระ 

การเรียนรู้โรงเรียนมัธยมศึกษา

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ผู ้วิจัยได้ใช้แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับผู ้น�าการ

เปลีย่นแปลงทางวชิาการของ สมร ปาโท (2552), ชเนตตี  

วัจนะรัตน์ (2553), Marquis, & Huston (2000), Wolf, 

Boland, & Aukerman (1994) และแนวคิด ทฤษฎเีกีย่วกบั 

สมรรถนะของ Eisner (1976), Keeves. (1988) 

องค์ประกอบที่เสริม
สร้ำงสมรรถนะ

ควำมเป็นผู้น�ำกำร
เปลี่ยนแปลงทำง

วิชำกำรของครูหัวหน้ำ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
โรงเรียนมัธยมศึกษำ

1. อ�านาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ

2. การเสริมสร้างพลัง
อ�านาจ 

3. การบริหารแบบมี
ส่วนร่วม 

4. ภาวะผู้น�าการ
เปล่ียนแปลง

5. การบริหารแบบ
มุ่งผลสัมฤทธิ์

6. การก�ากับติดตามงาน

รูปแบบกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะควำมเป็นผู้น�ำกำร
เปลี่ยนแปลงทำงวิชำกำรของครูหัวหน้ำกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้โรงเรียนมัธยมศึกษำ สังกัดส�ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน

สมรรถนะควำมเป็น
ผู้น�ำกำรเปลี่ยนแปลง
ทำงวิชำกำรของครู
หัวหน้ำกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้โรงเรียน

มัธยมศึกษำ
1. การจัดท�าหลักสูตร

และแผนการเรียนรู้ 
2. การพัฒนาและใช้สื่อ

การเรียนรู้ 
3. การพฒันาและส่งเสรมิ

งานวิชาการ
4. การจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ 
5. การนิเทศภายใน

โรงเรียน
6. การวดัและประเมนิผล

การเรียนรู้ 
7. การวิจัยเพื่อพัฒนา

คุณภาพการศึกษา

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การวจัิยครัง้นีเ้ป็นการวจัิยแบบผสมม ี5 ขัน้ตอน  

ดังนี้

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อ

ก�าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย

2. ศึกษาสมรรถนะความเป็นผูน้�าการเปลีย่นแปลง 

ทางวชิาการของครหูวัหน้ากลุม่สาระการเรยีนรูโ้รงเรยีน

มัธยมศึกษาในปัจจุบัน

3. ศึกษาองค์ประกอบท่ีเสริมสร้างสมรรถนะ

ความเป็นผู ้น�าการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการของครู 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนมัธยมศึกษา

4. น�าเสนอรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะ
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ความเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการของครู 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนมัธยมศึกษา

5. ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ 

ของรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะความเป็นผู ้น�า 

การเปลี่ยนแปลงทางวิชาการของครูหัวหน้ากลุ่มสาระ

การเรียนรู้โรงเรียนมัธยมศึกษา 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย

ประชากร ได้แก่ ครหูวัหน้ากลุม่สาระการเรยีนรู ้

โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในเขตภาคกลาง ปีการศึกษา 2555  

จ�านวน 580 โรงเรียน 4,640 คน

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่

1. ครูหัวหน้ากลุ ่มสาระการเรียนรู ้โรงเรียน

มัธยมศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน ในเขตภาคกลาง ปีการศึกษา 2555 จ�านวน 

60 โรงเรยีน 480 คน โดยใช้วธีิการสุม่ แบบหลายขัน้ตอน  

เพื่อให้ข้อมูลในการท�าวิจัย

2. ผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 5 ท่าน เพื่อท�าการ

ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม

3. ผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 19 ท่าน เพื่อท�าการ

ตรวจสอบร่างรูปแบบ และตรวจสอบความเหมาะสม

และความเป็นไปได้ของรูปแบบโดยใช้วิธีการจัดประชุม

สนทนากลุ่ม

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

1. ศกึษาแนวคิด ทฤษฎี หลกัการ ข้อมูลเบือ้งต้น  

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับรูปแบบ, การบริหาร

งานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา, ครูหัวหน้ากลุ่มสาระ 

การเรียนรู้, สมรรถนะและการเสริมสร้างสมรรถนะ, 

ภาวะผู้น�าและผู้น�าการเปลี่ยนแปลง

2. แบบสอบถามของครูหัวหน้ากลุ ่มสาระ 

การเรียนรู้โรงเรียนมัธยมศึกษา มีทั้งหมด 146 ข้อ มีค่า

ความเช่ือมัน่ .9350 ประกอบด้วย 2 ปัจจยั คือสมรรถนะ

ความเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ มี 71 ข้อ 

มีค่าดัชนีความสอดคล้อง .909 และองค์ประกอบที่ 

เสริมสร้างสมรรถนะความเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลง

ทางวิชาการ มี 75 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง .965

3. การจัดประชุมสนทนากลุ่มของผู้ทรงคุณวุฒิ

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้แบ่งวิธีการเก็บรวบรวม

ข้อมูลออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

1. ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎ ีหลกัการ ข้อมลูเบือ้งต้น  

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง โดยเก็บรวบรวมข้อมูล

จากตัวบุคคลและสิ่งพิมพ์ต่างๆ 

2. การตอบแบบสอบถามของครูหัวหน้ากลุ่ม

สาระการเรียนรู้โรงเรียนมัธยมศึกษา ในเรื่องสมรรถนะ

ความเป็นผู ้น�าการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการของครู

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนมัธยมศึกษาและ

องค์ประกอบท่ีเสริมสร้างสมรรถนะความเป็นผู ้น�า 

การเปล่ียนแปลงทางวิชาการของครูหัวหน้ากลุ่มสาระ

การเรียนรู้โรงเรียนมัธยมศึกษา เพื่อให้ข้อมูลในการ

ท�าวิจัย

3. การจัดประชุมสนทนากลุ่มของผู้ทรงคุณวุฒิ 

เพื่อท�าการตรวจสอบร่างรูปแบบและตรวจสอบความ 

เหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ

กำรวิเครำะห์ข้อมูล

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูล

ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

1. การวิเคราะห์เนื้อหา ใช้การสรุปสาระส�าคัญ 

จ�าแนกและเรียบเรียงรายการข้อมูลตามแบบวิเคราะห์ 

เอกสารให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดการวิจัย

2. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามใช้การ

แจกแจงความถี ่ร้อยละ ค่าเฉลีย่ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน  

การวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบขั้นตอนและการวิเคราะห์

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

3. การประชุมสนทนากลุ่ม
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ผลกำรวิจัย

วตัถปุระสงค์ข้อที ่1 ศึกษาสมรรถนะความเป็น

ผู้น�าการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการของครูหัวหน้ากลุ่ม

สาระการเรียนรู้โรงเรียนมัธยมศึกษา พบว่า สมรรถนะ

ความเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการของครู 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด

ส�านกังานณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ในภาพรวม

ทุกด้านอยู่ในระดับมาก เรียงตามล�าดับความส�าคัญ 

ประกอบด้วย (1) การจัดท�าหลักสูตรและแผนการเรียนรู้  

(2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (3) การวัดและประเมินผล 

การเรียนรู ้ (4) การพัฒนาและใช้สื่อการเรียนรู ้ (5)  

การพัฒนาและส่งเสริมงานวิชาการ (6) การวิจัยเพื่อ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา และ (7) การนิเทศภายใน

โรงเรียน 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ศึกษาองค์ประกอบที่

เสริมสร้างสมรรถนะความเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลง

ทางวชิาการของครหูวัหน้ากลุม่สาระการเรยีนรูโ้รงเรยีน

มัธยมศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พบว่า องค์ประกอบที่เสริมสร้าง สมรรถนะ

ความเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการของครู 

หัวหน้ากลุ ่มสาระการเรียนรู ้โรงเรียนมัธยมศึกษา  

ในภาพรวมอยูใ่นระดับมาก เรยีงตาม ล�าดับความส�าคญั 

ประกอบด้วย (1) การก�ากับติดตามงาน (Beta = .517)  

(2) การบรหิารแบบมส่ีวนร่วม (Beta = .241) (3) การบรหิาร 

แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Beta = .219) (4) การเสริมสร้าง

พลังอ�านาจ (Beta = .181) (5) อ�านาจหน้าที่และความ

รับผิดชอบ (Beta = .110) และ (6) ภาวะผู้น�าการ 

เปลี่ยนแปลง (Beta = .099) 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 น�าเสนอรูปแบบการ 

เสริมสร้างสมรรถนะความเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลง 

ทางวิชาการของครหูวัหน้ากลุม่สาระการเรยีนรู ้โรงเรยีน

มัธยมศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน โดยการจัดประชุมสนทนากลุ่ม พบว่าได้

ผลดังนี้ 

1. ด้านสมรรถนะความเป็นผูน้�าการเปลีย่นแปลง 

ทางวชิาการของครหูวัหน้ากลุม่สาระการเรยีนรูโ้รงเรยีน

มธัยมศกึษา ประกอบด้วย (1) ด้านการจดัท�าหลกัสูตรและ 

แผนการเรียนรู้มีวิธีด�าเนินการเสริมสร้าง ดังนี้ ส่งเสริม

ให้ครจูดัท�าแผนการเรยีนรูต้ามเนือ้หาสาระวชิาโดยเน้น 

ผู้เรียนเป็นส�าคัญ ส่งเสริมให้ครูจัดท�าแผนการเรียนรู้ 

ให้สอดคล้องกับโครงสร้างหลักสูตร และส่งเสริมการ

จัดท�าหลักสูตรท้องถิ่นให้เหมาะสมกับผู้เรียน (2) ด้าน

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีวิธีด�าเนินการเสริมสร้าง 

ดังนี้ สนับสนุนให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนและร่วมกิจกรรม

ทางวิชาการตามความถนัดและสนใจ สนับสนุนการจัด

กจิกรรมการเรยีนรูใ้ห้เป็นไป ตามเป้าหมายทางวชิาการ  

และสนบัสนนุการจดักจิกรรมและประสบการณ์การเรยีนรู้ 

ที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ (3) ด้านการวัด 

และการประเมนิผลการเรยีนรู ้มวีธิดี�าเนนิการเสรมิสร้าง  

ดังนี้ สนับสนุนการจัดระบบการวัดและประเมินผล 

การเรียน (การเทียบโอนผลการเรียน งานทะเบียน

นักเรียน การบันทึกผล การรายงานผลและการส่งต่อ  

ข้อมูลนักเรียน) ได้ถูกต้อง ส่งเสริมให้ครูสร้างและ

พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายและ

ได้มาตรฐาน และสนับสนุนแนะน�าให้ครูประเมินผล  

ตามสภาพจริงจากการปฏิบัติและผลงาน (4) ด้านการ

พัฒนาและใช้สื่อการเรียนรู้ มีวิธีด�าเนินการเสริมสร้าง 

ดังนี้ สนับสนุนให้ครูผลิตและใช้ส่ือการเรียนรู้ท่ีท�าจาก

วัสดุท้องถิ่น สนับสนุนการจัดอบรมครูให้มีความรู้และ 

ทกัษะในการใช้สือ่การเรยีนรู ้และสนบัสนนุการเผยแพร่ 

สื่อการเรียนรู้ให้กับสถานศึกษาอื่นและชุมชน (5) ด้าน

การพัฒนาและส่งเสริมงานวิชาการ มีวิธีด�าเนินการ 

เสรมิสร้าง ดงันี ้สนบัสนนุการจดัท�าเอกสารคูม่อืเกีย่วกบั

การพัฒนาและส่งเสริมงานวิชาการของครูและนักเรียน  

สนับสนุนการแนะแนวการศึกษา โดยประสานความ

ร่วมมือกับครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ และส่งเสริมครู

ให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการท�างาน เช่น ศึกษา

ดูงานหรือลาศึกษาต่อ (6) ด้านการวิจัยเพ่ือการพัฒนา 

คณุภาพการศกึษามวีธิดี�าเนนิการเสรมิสร้าง ดงันี ้ส่งเสรมิ 

ให้ครูจัดท�าฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียน 

การสอนและการวิจัย ส่งเสริมครูให้น�าผลการวิจัยใน

ชั้นเรียนไปปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน และ 

สนบัสนนุครใูห้ศกึษาวเิคราะห์ข้อมลูผูเ้รยีนเพือ่ปรบัปรงุ

และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ (7) ด้านการนิเทศภายใน

โรงเรียน มีวิธีด�าเนินการเสริมสร้าง ดังนี้ สนับสนุน 
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การให้ข้อมลูย้อนกลบัทีถ่กูต้องและเป็นประโยชน์กบัครู

ภายหลงัการนเิทศ ส่งเสรมิให้ครจูดักจิกรรมนเิทศภายใน

โดยเน้นให้ครูช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และสนับสนุน 

การปฐมนเิทศทางวชิาการแก่ครบูรรจใุหม่ และครผููส้อน 

ก่อนเปิดภาคเรียนทุกครั้ง 

2. ด้านองค์ประกอบที่เสริมสร้างสมรรถนะ 

ความเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการของครู

หัวหน้ากลุ ่มสาระการเรียนรู ้โรงเรียนมัธยมศึกษา 

ประกอบด้วย (1) ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วมมีวิธ ี

ด�าเนินการเสริมสร้าง ดังนี้ การสนับสนุนให้ครูน�า

ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

การส่งเสริมครูให้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะ เพ่ือ

ปรับปรุงผลการด�าเนินงาน และการส่งเสริมครูให้ม ี

ส่วนร่วมในการนิเทศภายในสถานศึกษา (2) ด้านภาวะ 

ผู้น�าการเปลี่ยนแปลง มีวิธีด�าเนินการเสริมสร้าง ดังนี้  

การเป็นที่เคารพนับถือศรัทธาและเป็นแบบอย่าง

การเป็นผู้น�าทางวิชาการที่ดีของครู การกระตุ้นให้ครู 

ปรับปรุงและพัฒนาวิธีการท�างานเพื่อส่งเสริมงาน

วิชาการ และการท�าให้ครูรู ้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและ 

มคีวามส�าคญัต่อการปฏบิตังิานวชิาการ (3) ด้านการก�ากบั 

ติดตามงาน มีวิธีด�าเนินการเสริมสร้าง ดังนี้ การให้

ข้อมลูย้อนกลบัแก่ครหูลงัการประเมนิผลการปฏิบตังิาน  

การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของครู  

และการน�าผลการติดตามงานวิชาการมาปรับปรุงแก้ไข 

ให้ดขีึน้ (4) ด้านการเสรมิสร้างพลงัอ�านาจ มวีธิดี�าเนนิการ 

เสริมสร้าง ดังนี้ การกระจายอ�านาจความรับผิดชอบ

การปฏิบัติงานวิชาการและให้อ�านาจการตัดสินใจแก่ครู  

การจดัให้มฐีานข้อมูลทางวชิาการแก่ครเูพือ่น�าไปพฒันา

คุณภาพผู้เรียนและการมอบหมายงานวิชาการให้ครู

ปฏิบัติและให้ท�างานอย่างอิสระ (5) ด้านอ�านาจหน้าท่ี

และความรับผิดชอบ มีวิธีด�าเนินการเสริมสร้าง ดังนี้ 

การรายงานผลการปฏิบตังิานวชิาการของโรงเรยีนให้คร ู

ทุกคนทราบ การมีอ�านาจในการพิจารณาความดีความ

ชอบตามผลการปฏบิติังาน และการมีมาตรการเสรมิด้าน

การจัดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนเพิม่ขึน้ (6) ด้านการบรหิารแบบมุง่ผลสมัฤทธิ์  

มีวิธีด�าเนินการเสริมสร้าง ดังนี้ การมีเทคนิคในการ

บรหิารงานวิชาการและกระบวนการท�างานใหม่ๆ มกีาร 

ตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพและรับผิดชอบต่อผลของ 

การกระท�า และการมีส่วนร่วมในการก�าหนดเป้าหมาย

ทางวิชาการของโรงเรียนที่ชัดเจนและวัดได้ แสดง 

ดังภาพ 2 (ท้ายบทความ)

วตัถปุระสงค์ข้อที ่4 ตรวจสอบความเหมาะสม

และความเป็นไปได้ของรปูแบบการเสรมิสร้างสมรรถนะ

ความเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลง ทางวิชาการของครู 

หัวหน้ากลุ ่มสาระการเรียนรู ้ โรงเรียนมัธยมศึกษา  

โดยการจดัประชมุสนทนากลุม่ พบว่า ผลการตรวจสอบ 

ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการ

เสริมสร้างสมรรถนะ ความเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลง

ทางวชิาการของครหูวัหน้ากลุม่สาระการเรยีนรูโ้รงเรยีน 

มัธยมศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมและความ 

เป็นไปได้ในการน�าไปใช้อยู่ในระดับมาก

กำรอภิปรำยผล

ผู้วิจัยค้นพบประเด็นที่ควรน�ามาอภิปราย ดังนี้

1. สมรรถนะความเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลง 

ทางวชิาการของครหูวัหน้ากลุม่สาระการเรยีนรูโ้รงเรยีน

มัธยมศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ การศึกษา

ขั้นพื้นฐาน มี 7 ตัวแปร คือ (1) การจัดท�าหลักสูตร 

และแผนการเรียนรู้ (2) การพัฒนาและใช้ส่ือ การเรียนรู้  

(3) การพัฒนาและส่งเสรมิงานวชิาการ (4) การจัดกจิกรรม 

การเรียนรู้ (5) การนิเทศภายในโรงเรียน (6) การวัดและ 

ประเมนิผลการเรยีนรู ้และ (7) การวจัิยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษา กับองค์ประกอบที่เสริมสร้างสมรรถนะทั้ง 6 

ตัวแปร จากผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

พบว่า องค์ประกอบที่เสริมสร้างสมรรถนะที่มีความ 

สัมพันธ์สอดคล้องกับสมรรถนะความเป็นผู ้น�าการ

เปลี่ยนแปลงทางวิชาการสูงที่สุด คือ ด้านการก�ากับ

ติดตามงาน โดยเมื่อครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

มีการก�ากับติดตามงานให้แก่ครู จะส่งผลให้สมรรถนะ 

ความเป็นผู ้น�าการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ มีค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง ทั้งนี้อาจมีสาเหตุ 

มาจาก การทีค่รหูวัหน้ากลุม่สาระการเรยีนรู ้มคีวามเหน็ว่า 

การก�ากับติดตามงานเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารซึ่งมี 
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หน้าที่ที่ต้องควบคุมคุณภาพและภารกิจของโรงเรียน 

ที่รับผิดชอบและการก�ากับติดตามงานสามารถน�ามาใช้

เพือ่การพฒันางานได้อย่างต่อเนือ่ง โดยมข้ีอสงัเกตจาก 

ตัวชี้วัด พบว่า ข้อค�าถามที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ คร ู

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้มีการจัดระบบการติดตาม

งานวิชาการอย่างต่อเนื่องและชัดเจน มีการให้ข้อมูล

ย้อนกลับแก่ครูหลังการประเมินผลการปฏิบัติงาน และ 

มีการก�าหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์ในการติดตามงานท่ี

ชัดเจน ซึ่งข้อค�าถามนั้นแสดงให้เห็นว่า การก�ากับ

ติดตามงานต้องเป็นกระบวนการที่ชัดเจน เพื่อให้การ

ปฏบิตังิานด้านวชิาการด�าเนนิไปสูเ่ป้าหมายคือ คณุภาพ

การศึกษา และอาจกล่าวได้ว่า การก�ากับติดตามงาน 

เป็นหน้าทีท่างการบรหิารทีส่�าคัญ และจ�าเป็นต้องกระท�า 

เพื่อน�ามาสู่การแก้ไขปรับปรุงให้เกิดผลดี ซึ่งข้อค้นพบ 

ดงักล่าว สอดคล้องกบัแนวคิดของ เนตรพณัณา ยาวริาช  

(2546) ทีไ่ด้กล่าวไว้ว่าการก�ากบัติดตามงาน มี 3 ประเภท  

คอื การก�ากบัตดิตามงานก่อนการด�าเนนิงาน การก�ากบั

ตดิตามงานระหว่างการด�าเนนิงานและการก�ากบัตดิตาม

งานหลังการด�าเนินงานโดยให้ความส�าคัญกับหลักของ

การก�ากับติดตามงาน เช่น เมื่อทราบสาเหตุของปัญหา 

สามารถแก้ไขได้ตรงจดุและควบคุมได้ และสอดคล้องกบั

แนวคิดของส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2541), 

อุทุมพร จามรมาน (2542), สุเทพ บุญเติม (2549) และ  

Bartle (2008) ที่ได้สรุปสาระส�าคัญไว้ว่า กระบวนการ

ก�ากับติดตามงาน ต้องมีการจัดระบบการติดตามงาน 

การควบคุมดูแลการปฏิบัติงานวิชาการให้เป็นไปตาม

แผนที่วางไว้มีเกณฑ์ในการติดตามงานที่ชัดเจน มีการ

ติดตามช่วยเหลือครูในการปฏิบัติงานวิชาการและ 

ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ครูเพื่อน�าผลมาปรับปรุงแก้ไขงาน

ให้ดขีึน้ มกีารสรปุผลการปฏิบตังิาน ผลการเรยีน การจบ 

หลักสูตรและรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ทราบ ซึง่อาจกล่าวได้ว่า แนวคิดทฤษฎีของนกัการศกึษา 

และงานวิจัยเห็นพ้องต้องกัน ว่าการก�ากับติดตามงาน 

เป็นหน้าทีห่ลกัของผูบ้รหิารทกุระดับ ดังนัน้องค์ประกอบ 

ที่เสริมสร้างสมรรถนะความเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลง

ทางวิชาการของครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ด้าน

การก�ากับติดตามงาน จึงมีความสัมพันธ์กันในระดับ 

สูงกว่าด้านอื่นๆ

ส�าหรับองค์ประกอบที่เสริมสร้างสมรรถนะท่ีมี 

ความสัมพันธ์สอดคล้องกับสมรรถนะความเป็นผู้น�า

การเปล่ียนแปลงทางวิชาการต�่าท่ีสุด คือ ด้านภาวะ 

ผู้น�าการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับ 

ต�่ากว่าด้านอื่น ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว เมื่อมีการก�ากับ 

ติดตามงานมาก น่าจะเป็นเหตุผลที่ท�าให้ครูหัวหน้า

กลุ ่มสาระการเรียนรู ้มีสมรรถนะด้านความเป็นผู ้น�า 

การเปลีย่นแปลงทางวชิาการสงูด้วย แต่ในทางตรงกนัข้าม 

กลับพบว่า เมื่อมีการก�ากับติดตามงานและกระตุ ้น 

การท�างานเพ่ิมมากขึ้น กลับท�าให้ครูเกิดความเฉื่อยชา  

ไม่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจาก  

ในการปฏิบัตงิานจริงตามแนวคดิของผู้น�าการเปล่ียนแปลง  

ซึง่แนวคดิดงักล่าวนัน้ได้ให้ความส�าคญักบัผูน้�าเป็นหลกั 

เริ่มต้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเกิดจากความต้องการของ

ผู ้น�าเองไม่ได้เป็นการเริ่มต้นการเปล่ียนแปลงจาก 

ผู้ปฏิบัติคือ ครู ถึงแม้ว่าในแนวคิดจะให้ความส�าคัญ

กับหลักการมีส่วนร่วม แต่ส�าหรับในทางการปฏิบัติแล้ว  

การเปลีย่นแปลงมฐีานแนวคดิมาจากผูน้�าเป็นส่วนใหญ่ 

โดยเป็นความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ

ผู้ร่วมปฏิบัติงานคือ ครู และอาจขาดองค์ประกอบอื่นๆ  

มข้ีอสงัเกตว่า แนวคดิผูน้�าการเปลีย่นแปลงยงัมข้ีอจ�ากัด

เมื่อน�ามาใช้ในทางปฏิบัติ เช่น ความชัดเจนในกรอบ 

มโนทัศน์ บุคลิกภาพของผู้น�าท่ีเชื่อมโยงหรือเป็นปัจจัย

โน้มน้าวให้ครูเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติงานได้ 

และแนวคิดผู้น�าการเปลี่ยนแปลงให้อ�านาจกับผู้บริหาร

มากเกินไป ในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง แต่

ขาดการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง

อย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอน ซึ่งข้อค้นพบดังกล่าว 

สอดคล้องกับแนวคิดของ สมร ปาโท (2552), ชวนพิศ  

เลีย้งประไพพนัธ์ (2554) และ ชเนตต ีวจันะรตัน์ (2553) ทีไ่ด้

กล่าวไว้ว่า ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงเป็นกระบวนการ 

ท่ีผู้น�ามีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานโดยการเปล่ียนสภาพของ 

ผู ้ร ่วมงานให้สูงขึ้นกว่าความพยายามท่ีคาดหวังไว้  

ซึง่อาจกล่าวได้ว่า เป็นข้อจ�ากดัของทฤษฎภีาวะผูน้�าการ

เปลี่ยนแปลง ซึ่งประกอบด้วย (1) ขาดกรอบความคิด 

เชิงมโนทัศน์ท่ีชัดเจน เพราะเป็นทฤษฎีท่ีมีมุมมองกว้าง 

และหลากหลายมิติ ครอบคลุมหลายประเด็น เช่น 

การสร้างวิสัยทัศน์ การจูงใจการสร้างความศรัทธา



EAU
HEritAgE JoUrnAl64 Vol. 3 No. 2 July-December 2013

และไว้วางใจ (2) ผู้น�าการเปลี่ยนแปลงมองผู้น�าในเชิง

คุณลักษณะนิสัยด้านบุคลิกภาพมากกว่าพฤติกรรม  

ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถเรียนรู้หรือสอนได้ จึงท�าให้ผู้น�าการ

เปลี่ยนแปลง คือ บุคคลที่มีคุณสมบัติพิเศษที่สามารถ

เปลี่ยนแปลงผู้อื่นได้ (3) ผู้น�าการเปลี่ยนแปลงวางตน 

เสมือน “ชนชั้นน�า” และขาดความเป็นประชาธิปไตย  

เพราะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงมีบทบาทโดยตรงในการ

สร้างความเปลี่ยนแปลง สร้างวิสัยทัศน์และผลักดันสู่

ทิศทางใหม่ ท�าให้การกระท�าของผู้น�าแยกเป็นอิสระ

จากผู้ตามหรือไม่ก็วางตนอยู่เหนือความต้องการของ

ผู้ตาม และ (4) ผู้น�าการเปลี่ยนแปลงมีพื้นฐานมาจาก 

ข้อมูลเชิงคุณภาพของบุคคลที่ เป ็นผู ้น�าสูงสุดของ

องค์การ แต่มไิด้มาจากผูน้�าแบบอ่ืนๆ ทีอ่ยูน่อกองค์การ 

ดังนั้น ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงจึงมีความสัมพันธ ์

ในระดับต�่ากว่าด้านอื่น

นอกจากนี้ ข ้อจ�ากัดของทฤษฎีภาวะผู ้น�า

การเปลี่ยนแปลงยังสอดคล้องกับแนวคิดของชวนพิศ  

เลี้ยงประไพพันธ์ (2554), Mariner–Tomey (1993), 

Wolf, Boland & Aukerman (1994) และ Marquis & 

Huston (2000) ที่ได้แสดงทัศนะที่มีลักษณะคล้ายกัน 

ไว้ว่า เป็นกระบวนการทีผู่น้�ามอีทิธิพลต่อผูต้ามให้สงูขึน้ 

กว่าความพยายามที่คาดหวังไว้ โดยผู ้น�าต้องเป็น 

แบบอย่างที่ดี ทุ่มเท เสียสละและอุทิศตนให้กับงาน 

ผู ้น�าจะมองในมุมที่กว้างกว่าในความซับซ้อนของ

วัฒนธรรมองค์การ โดยที่เป้าหมายของผู้น�าและผู้ตาม

เป็นเป้าหมายเดียวกัน มีความมั่นคงและสอดคล้อง

กับเป้าหมายของกลุ่ม ซึ่งทัศนะดังที่กล่าวมานั้น ครู

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้อาจละเลยการพิจารณา 

ความซับซ้อนของวัฒนธรรมองค์การ เช่น ทัศนคติ

เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในบทบาทหน้าที่ของครู  

การยอมรบั การเสรมิพลงัอ�านาจในการปฏบิตังิานของคร ู

รวมถึง วัฒนธรรมการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนด้วย  

และอีกประการหนึ่งคือ คุณลักษณะของผู ้น�าการ

เปลี่ยนแปลงอาจเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น�าการ

เปลี่ยนแปลงในประเด็นดังที่กล่าวมานั้น และอาจส่งผล 

ต่อภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการได้ 

2. องค์ประกอบทีเ่สรมิสร้างสมรรถนะความเป็น 

ผู้น�าการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการของครูหัวหน้ากลุ่ม

สาระการเรียนรู้โรงเรียนมัธยมศึกษา มี 6 ตัวแปร คือ 

(1) อ�านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ (2) การเสรมิสร้าง 

พลงัอ�านาจ (3) การบรหิารแบบมส่ีวนร่วม (4) ภาวะผูน้�า

การเปลีย่นแปลง (5) การบรหิาร แบบมุง่ผลสมัฤทธิ ์และ 

(6) การก�ากับติดตามงาน กับสมรรถนะความเป็นผู้น�า 

การเปล่ียนแปลงทางวิชาการท้ัง 7 ตัวแปร จากผลการ 

วเิคราะห์ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ พบว่า องค์ประกอบ

ท่ีเสริมสร้างสมรรถนะท่ีมีความสัมพันธ์สอดคล้อง 

กบัสมรรถนะความเป็นผูน้�าการเปล่ียนแปลงทางวชิาการ

ต�่าสุด คือ ด้านการเสริมสร้างพลังอ�านาจโดยเมื่อครู

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนมัธยมศึกษา มีการ

เสริมสร้างพลังอ�านาจให้แก่ครูจะส่งผลให้สมรรถนะ

ความเป็นผู ้น�าการเปล่ียนแปลง ทางวิชาการ มีค่า 

สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์อยูใ่นระดบัต�า่ ทัง้นีอ้าจมสีาเหตุ

มาจาก ความคิดเห็นของครูผู ้ปฏิบัติงานเมื่อได้รับ 

การเสริมสร้างพลังอ�านาจ อาจเป็นการเพิ่มภาระงานที่

ต่างไปจากงานเดมิท่ีปฏบิตัอิยูห่รอือาจเป็นกระบวนการ 

สร้างภาพลักษณ์ของครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  

โดยไม่ได้มุ่งเน้น ถึงการเสริมสร้างพลังอ�านาจอย่าง

แท้จริง โดยมีข้อสังเกตจากตัวชี้วัด พบว่า ข้อค�าถามที่

มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้

มีการสนับสนุนให้ครูผลิต พัฒนาและใช้สื่อการเรียนรู้

เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไว้วางใจและให้เกียรติคร ู

ในการตดัสินใจจัดกจิกรรมการเรยีนรูต่้างๆ และสนบัสนนุ 

ให้ครพูฒันาตนเองทางวชิาการตามความถนดัและสนใจ  

ซึง่ข้อค�าถามแสดงให้เห็นว่า การเสรมิสร้างพลังอ�านาจน้ัน 

ท�าให้ครูมีภาระงานเพิ่มขึ้น ถึงแม้ว่าจะเป็นการให้ความ

ไว้วางใจและให้เกียรติครูก็ตาม กระนั้นการเสริมสร้าง

พลังอ�านาจถึงแม้ว่าจะมีความหมายในเชิงสร้างสรรค์ 

เป็นการกระจายความรับผิดชอบ และเปิดโอกาสให้ครู 

ได้พัฒนาและปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว แต่ก็เป็น 

การเพิ่มภาระงานให้ครูมากยิ่งขึ้น ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า  

การเสริมสร้างพลังอ�านาจมีปัญหามาจากทัศนคติ 

ส่วนบุคคลของครูด้วย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ  

Blase & Blase (1994) ท่ีได้กล่าวไว้ว่า ปัญหาและอปุสรรค 

ของการเสริมสร้างพลังอ�านาจการท�างานของครูน้ัน 

มีสาเหตุมาจากเรื่องส่วนบุคคล โดยครูท่ีไม่ประสงค์จะ

มีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้านการบริหารให้เหตุผลว่า  
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จะท�าให้เสยีเวลาของงานสอนและเหน็ว่าการเสรมิสร้าง 

พลังอ�านาจการท�างานเป ็นความพยายามปิดบัง 

ภาพลักษณ์ของผู ้บริหารที่ขาดความสามารถในการ

ท�างาน ครูบางคนขาดความพยายามจะท�าให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงพัฒนา ประกอบกับการขาดทรัพยากร 

ที่เหมาะสมเพียงพอและขาดการสนับสนุนจากฝ่าย

บริหาร ซึ่งข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิด 

ของ Klecker & Loadman (1996) ทีไ่ด้กล่าวไว้ว่า ภาระงาน 

ที่เกินก�าลังของครูหรือการที่ครูชอบท�างานตามล�าพัง 

เป็นสิง่ทีม่ผีลกระทบและบัน่ทอนพลงัอ�านาจการท�างาน

ของครู นอกจากปัญหาทัศนคติส่วนบุคคลของครูแล้ว 

การเสริมสร้างพลังอ�านาจที่มาพร้อมกับภารกิจใหม ่

ของโรงเรียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงและ 

พฒันาศกัยภาพของครดู้วยหรอืปัญหาการยอมรบัผลการ 

ด�าเนินงานของครูหากผลการด�าเนินการไม่สอดคล้อง

กับเป้าหมายของโรงเรียนก็เป็นได้ ซึ่งสอดคล้องกับ

แนวคิดของ Mouly, Smith & Sankaran (1999) ที่ได้

กล่าวไว้ว่า อุปสรรคในการเพิ่มพลังอ�านาจการท�างาน

ของบุคลากรในองค์การ เช่น บุคลากรกลัวการรับทักษะ

ใหม่ๆ ที่ท�าให้ตนต้องรับผิดชอบมากขึ้น ซึ่งสอดคล้อง 

กับแนวคิดของ ประศาสน์ ปรีชม (2548) ที่ได้พบปัญหา

และอุปสรรคในการเพิ่มพลังอ�านาจการท�างานของครู  

คือ ผู ้บริหารสถานศึกษาให้ข ้อมูลแก่ครูไม่ชัดเจน  

การมอบหมายหน้าที่โดยไม่มอบอ�านาจ มาตรฐาน 

การท�างานของครูในแต่ละแห่งไม่เท่ากัน การให้ข้อมูล

ย้อนกลบัในทางลบน�าไปสูค่วามขดัแย้ง ขาดการยอมรบั

ของครูและผู้บริหารไม่ยอมรับข้อผิดพลาดของครู และ 

สอดคล้องกับแนวคิดของ สมชาย บุญศิริเภสัช (2545) 

ที่ได้ศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการเพิ่มพลังอ�านาจ

การท�างาน พบว่า บุคลากรขาดการเตรียมความพร้อม

ในด้านต่างๆ ในการท�างาน ขาดการรับรู ้เป้าหมาย 

การท�างาน การเปลี่ยนแปลงพัฒนาไม่ชัดเจนไม่ตรงกัน 

บุคลากรขาดความอดทน ขาดความเพียรส�าหรับ 

การเปลี่ยนแปลงที่ต้องใช้เวลาและความสัมพันธ์ด้าน

อ�านาจทั้งในฝ่ายบริหารและฝ่ายบุคลากรปฏิบัติงาน

ตั้งอยู่บนรากฐานของความกลัวและขาดความไว้วางใจ 

ซึ่งกันและกัน และสอดคล้องกับแนวคิดของ Nsaliwa 

(1996) ที่ได้กล่าวไว้ว่า การกระจายอ�านาจการศึกษา

ต้องมีการมอบอ�านาจการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน 

แก่บุคคลท่ีมีความรับผิดชอบและมีการเพ่ิมอ�านาจ 

ในการจัดการทรัพยากรทางการศึกษา ซึ่งพบปัญหา 

คือ ขาดการเตรียมความพร้อม ทรัพยากรขาดแคลน  

ขาดความร่วมมือจากผู้บริหาร แรงจูงใจไม่เพียงพอและ

ต่อต้านการมอบอ�านาจ

นอกจากนี้  สาเหตุที่ครูหัวหน้ากลุ ่มสาระ 

การเรียนรู ้โรงเรียนมัธยมศึกษามีการเสริมสร้างพลัง

อ�านาจให้แก่คร ูจะส่งผลให้ครมูสีมรรถนะความเป็นผูน้�า 

การเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ มีค ่าสัมประสิทธ์ิ 

สหสัมพันธ์อยู ่ในระดับต�่า อาจเกี่ยวข้อง กับปัจจัย

การเสริมสร้างพลังอ�านาจซึ่งเป็นการส่งเสริมในการ

ปฏิบัติงานร่วมกันและการมีภาระงานท่ีเพ่ิมขึ้น เช่น 

การยอมรับและให้ความไว้วางใจในตัวครูหัวหน้ากลุ่ม 

สาระการเรียนรู้ ซึ่งครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่ได้ 

เป็นผู้บริหารสูงสุดในสถานศึกษา การเป็นครูหัวหน้า

กลุ ่มสาระการเรียนรู ้ก็เป็นครูคนหนึ่งที่มีสถานภาพ 

ใกล้เคียงกัน จึงอาจส่งผลต่อการยอมรับและให้ความ

ไว้วางใจในตัวครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ก็เป็นได้ 

ข้อค้นพบดังกล่าว สอดคล้องกับแนวคิดของ บลาส 

และบลาส (Blase & Blase, 1994 อ้างถึงใน สมชาย  

ศริบิญุเภสชั, 2545) ทีไ่ด้กล่าวไว้ว่า ปัจจยัการเสรมิสร้าง 

พลงัอ�านาจการท�างานของคร ูประกอบด้วยการยอมรบั

และให้ความไว้วางใจในตวัคร ูและสอดคล้องกบัแนวคดิ

ของ Short & Greer (1997) ที่ได้กล่าวว่า สิ่งที่ครู

ต้องการให้ผู้บริหารกระท�าเพื่อเสริมสร้างพลังอ�านาจ 

การท�างานของครู ได้แก่ การท�าให้ครูเข้าใจในกรอบ 

และความหมายของการเสริมสร้างพลังอ�านาจการ

ท�างานและสร้างความไว้วางใจและการสื่อสารท่ีก่อ 

ให้เกดิสมัพนัธภาพทีด่ใีนสถานศกึษา นอกจากนี ้สิง่ทีค่รู 

ประสงค์ให้ผู้บริหารกระท�าเพื่อเสริมสร้างพลังอ�านาจ 

การท�างานของครหูรอืเป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการเสรมิสร้าง 

พลงัอ�านาจการท�างานของครแูละบคุลากรทีส่่งผลท�าให้

สมรรถนะความเป็นผู้น�าการเปล่ียนแปลงทางวิชาการ

ของครูหัวหน้ากลุ่มสาระ การเรียนรู้ มีค่าสัมประสิทธิ์ 

สหสัมพนัธ์ในระดบัต�า่ สอดคล้องกบัแนวคดิของ สมชาย 

ศิริบุญเภสัช (2545) ได้แก่ โครงสร้างวัฒนธรรมและ 

บรรยากาศส่ิงแวดล้อมขององค์การมสีภาพท่ีเอือ้ต่อการ 
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เสริมสร้าง พลังอ�านาจการท�างาน เช่น ความมั่นคง

ปลอดภัยในการท�างานบุคลากร ความสามัคคีเป็น 

อันหนึ่งอันเดียวกัน เป็นต้น

3. จากผลการตรวจสอบรูปแบบการเสริมสร้าง

สมรรถนะความเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ

ของครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนมัธยมศึกษา 

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ผูว้จิยัได้จัดประชมุสนทนากลุม่ เพือ่น�าเสนอผูท้รงคณุวฒุ ิ

ให้การรบัรองรปูแบบพบว่า ความคดิเหน็ของผูท้รงคณุวฒุิ 

ด้านความเหมาะสม และความเป็นไปได้ในภาพรวม 

ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้เพราะผู้วิจัยได้

ออกแบบการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะ

ความเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการของครู

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้

ด�าเนินการตามขั้นตอนการพัฒนารูปแบบ โดยผู้วิจัย

ได้ให้ความส�าคัญกับการพัฒนารูปแบบ ดังที่ Keeves 

(1988) และสมาน อัศวภูมิ (2537) ที่ได้กล่าวไว้ว่า  

การพัฒนารูปแบบเป็นการก�าหนดมโนทัศน์ที่เกี่ยวข้อง

และสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ เพื่อชี้ให้เห็นชัดเจนว่า  

รูปแบบเสนออะไร เสนออย่างไร เพื่อให้ได้อะไร และ

ส่ิงที่ได ้นั้นอธิบายปรากฏการณ์อะไร และน�าไปสู ่ 

ข้อค้นพบอะไรใหม่ๆ การพัฒนารูปแบบอาจมีขั้นตอน

การด�าเนินงานที่แตกต่างกันออกไป ส่วนรายละเอียด

ในแต่ละขั้นตอนมีการด�าเนินงานอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับ

ลกัษณะและกรอบแนวคิดการวจิยั ซึง่เป็นพืน้ฐานในการ 

พฒันารปูแบบนัน้ๆ โดยทัว่ไปเป็นการสร้างหรอืปรับปรงุ

รูปแบบการด�าเนินงานขององค์การ หน่วยงานหรือ 

องค์ประกอบทีส่�าคญัในเรือ่งทีต้่องการศึกษา ซึง่แสดงถงึ 

แนวคิด วัตถุประสงค์ เป้าหมายและวิธีการที่จะน�าไปสู่

การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ด้วยกระบวนการศึกษา

หลกัการ แนวคดิ ทฤษฎี การสงัเคราะห์ การสร้างรปูแบบ  

การศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้หรือ 

การตรวจสอบรปูแบบและการน�าเสนอรปูแบบ และจาก

การน�าเสนอรูปแบบ ผู้ทรงคุณวุฒิทุกคนต่างมีความ 

คิดเห็นสอดคล้องกันว่า รูปแบบที่ผู ้วิจัยพัฒนาขึ้น  

เป็นรูปแบบที่มีความเหมาะสมและความเป็นไปได ้

ในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ

แนวคดิของ Eisner (1976) ทีไ่ด้เสนอแนวคดิการตรวจสอบ 

รปูแบบ โดยผูท้รงคณุวฒุไิว้ว่าเป็นการตรวจสอบรปูแบบ 

ที่ใช้วัตถุบุคคล คือ ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นเครื่องมือในการ

ตรวจสอบ โดยให้ความเชื่อถือว่าผู ้ทรงคุณวุฒินั้น 

เท่ียงธรรมและมีดุลยพินิจท่ีดี ท้ังนี้มาตรฐานและเกณฑ์

พิจารณาต่างๆ นั้นจะเกิดขึ้นจากประสบการณ์และ 

ความช�านาญของผู้ทรงคุณวุฒินั่นเอง ดังนั้น รูปแบบ

การเสรมิสร้างสมรรถนะความเป็นผูน้�าการเปลีย่นแปลง

ทางวชิาการของครหูวัหน้ากลุม่สาระการเรยีนรูโ้รงเรยีน 

มัธยมศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขัน้พืน้ฐานทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้ในครัง้นี ้จงึมคีวามเหมาะสม 

และมีความเป็นไปได้

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในกำรน�ำผลกำรวิจัยไปใช้ 

ระดับนโยบำย (1) กระทรวงศึกษาธิการควรมี

การออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะ

ของผูบ้รหิารสถานศกึษา ครหัูวหน้ากลุม่สาระการเรยีนรู้  

ครูผู ้สอนและบุคลากรทางการศึกษา (2) กระทรวง

ศึกษาธิการ ควรมีการน�าผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทาง

ในการก�าหนดหลักเกณฑ์การเสริมสร้าง สมรรถนะของ

ผู้บริหารสถานศึกษา ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  

ครผููส้อนและบคุลากรทางการศกึษา (3) กระทรวงศกึษา- 

ธิการ ควรมีนโยบายที่ชัดเจนในการบริหารสถานศึกษา

ให้มีรูปแบบในการเสริมสร้าง สมรรถนะความเป็นผู้น�า

การเปลี่ยนแปลงทางวิชาการให้สถานศึกษาบริหารงาน

ด้วยตนเอง มีความคล่องตัวและมีการปรับใช้รูปแบบ 

ให้เหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงได้

ระดับสถำนศึกษำ (1) สถานศึกษาที่ต้องการ

พัฒนาศักยภาพของผู้บริหารสถานศึกษา ครูหัวหน้า

กลุม่สาระการเรยีน ครผููส้อนและบคุลากรทางการศกึษา  

เพื่อให้มีคุณลักษณะภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงทาง

วชิาการ จะต้องมผีูร้บัผดิชอบในการศกึษาแนวคดิ วธิกีาร 

ของรูปแบบให้ชัดเจนและสามารถเชื่อมโยงแนวคิด

ทฤษฎไีปสู่การปฏบิตัไิด้ โดยสถานศกึษามกีารจดัประชมุ  

อบรมและประเมินองค์ความรู ้ก ่อนมอบหมายให ้

ขับเคล่ือนไปสู่การปฏิบัติ (2) สถานศึกษาควรสนับสนุน
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ผู้บริหารสถานศึกษา ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  

ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง 

ทางวิชาการและเกดิความยัง่ยนื (3) ในการน�ารปูแบบไปใช้ 

ในสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีการเตรียม

บคุลากรให้พร้อมด้วยการสร้างความตระหนกัให้เกดิขึน้ 

เพื่อให้เกิดการยอมรับการเปลี่ยนแปลง ทั้งการพัฒนา

บคุลากรให้มศีกัยภาพเพยีงพอในการทีจ่ะน�าสถานศกึษา

ไปสูค่วามส�าเรจ็ เช่น การให้มคีวามรู ้ความสามารถและ

ทักษะที่จ�าเป็น และทันสมัย (4) ในการน�ารูปแบบไปใช ้

ในสถานศกึษา ผูบ้รหิารสถานศึกษา ครหูวัหน้ากลุม่สาระ 

การเรียนรู้ ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาจะต้อง 

ศึกษาคู ่มือการใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะ 

ความเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการของครู

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เข้าใจ

เพื่อให้การด�าเนินงานบริหารสถานศึกษาเป็นไปตาม 

รูปแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ระดับผู้บริหำรสถำนศึกษำ (1) ผู ้บริหาร

สถานศึกษาควรตระหนักว่า ถึงแม้รูปแบบนี้จะช่วยให้  

ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สามารถพัฒนาให้เกิด

ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ แต่จะท�าให้เกิด

ความยั่งยืนตลอดไปนั้น ผู้บริหารสถานศึกษา จะต้อง

ให้ความส�าคัญต่อความก้าวหน้า การเลื่อนวิทยฐานะ  

การโยกย้ายครูเข้ามาใหม่ ซึ่งต้องมีศักยภาพ ความ

สามารถสูง มีภาวะผู้น�าเพื่อให้การบริหารงานมีความ

ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ (2) ผู้บริหารสถานศึกษา

ควรให้ขวัญและก�าลังใจด้วยการให้ความดีความชอบ 

การยกย่อง เชิดชูเกียรติให้กับครูหัวหน้ากลุ ่มสาระ 

การเรียนรู้ที่ประสบผลส�าเร็จ ตลอดจนการสนับสนุน

ปัจจัยด้านทรัพยากรต่างๆ (3) การพัฒนาศักยภาพ

ของผู้บริหารสถานศึกษาให้มีคุณลักษณะภาวะผู ้น�า 

การเปลีย่นแปลงด้านวชิาการตามรปูแบบนี ้สถานศกึษา 

หรือผู้รับผิดชอบต้องวางแผนการปฏิบัติงานให้มีสาระ

ครอบคลุมถึงการจัดท�าแผนที่มีกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ความ

ส�าเรจ็ การน�าไปปฏบิตั ิการก�ากบัตดิตาม การประเมนิผล 

และการรายงานผล โดยมีการสนับสนุนทรัพยากรด้าน

ต่างๆ อย่างเพียงพอ 

2. ข้อเสนอแนะในกำรท�ำวิจัยครั้งต่อไป

2.1 เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษา

รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะความเป็นผู ้น�าการ

เปล่ียนแปลงทางวิชาการของครูหัวหน้ากลุ ่มสาระ 

การเรียนรู้โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�านักงานคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนั้น จึงควรศึกษาวิจัย

เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะ

ความเป็นผู ้น�าการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการของครู 

หัวหน้ากลุ่ม สาระการเรยีนรู้โรงเรียนมัธยมศกึษา สงักดั

นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในบริบท 

ที่แตกต่างกัน เช่น ขนาดของสถานศึกษาที่แตกต่างกัน  

ระดับการศึกษาอื่นหรือสังกัดอื่น เพื่อพัฒนารูปแบบ

ให้สามารถปรับใช้ได้กับสถานศึกษาทั่วไป 

2.2 เนื่องจาก การวิจัยครั้งนี้เป็นการสร้าง

รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะความเป็นผู ้น�าการ

เปลี่ยนแปลงทางวิชาการ ของครูหัวหน้ากลุ ่มสาระ 

การเรียนรู ้ โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน จึงควรน�าไป 

ทดลองใช้และประเมินผลการใช้เพื่อการปรับปรุงและ

พัฒนาให้มีประสิทธิผลมากขึ้น 

2.3 ควรน�ารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะ

ความเป็นผู ้น�าการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการของครู

หัวหน้ากลุ ่มสาระการเรียนรู ้โรงเรียนมัธยมศึกษา  

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ไปทดลองใช ้และเปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่นๆ  

เพือ่ปรบัปรงุและพฒันารปูแบบให้เกดิประสทิธผิลสงูสดุ
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สมรรถนะควำมเป็นผู้น�ำ
กำรเปลี่ยนแปลงทำงวิชำกำร

ของครูหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
โรงเรียนมัธยมศึกษำ ΣY

1.1 ตรวจสอบและประเมินผล
การปฏิบัติงานของครู (X6

9
)

6.1 เป็นท่ีเคารพนับถือศรัทธาและเป็นแบบ 
อย่างการเป็นผู้น�าทางวิชาการที่ดีของครู (X4

2
)

6.2 กระตุ้นให้ครูปรับปรุงและพัฒนาวิธ ี
การท�างานเพือ่ส่งเสรมิงานวชิาการ (X4

19
)

6.3 ท�าให้ครูรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและมี 
ความส�าคัญต่อการปฏิบัติงานวิชาการ (X4

23
)

5.1 มีอ�านาจในการพิจารณาความดี
ความชอบตามผลการปฏิบัติงาน (X1

9
)

5.2 รายงานผลการปฏิบัติงานวิชาการ
ของโรงเรียนให้ครูทุกคนทราบ (X1

6
)

4.3 จัดให้มีฐานข้อมูลทางวิชาการแก่ครู
เพื่อน�าไปพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (X2

8
)

4.2 มอบหมายงานวิชาการให้ครูปฏิบัติ
และให้ท�างานอย่างอิสระ (X2

2
)

4.1 กระจายอ�านาจความรับผิดชอบการปฏิบัติงาน
วิชาการและให้อ�านาจการตัดสินใจแก่ครู (X2

1
)

5.3 มีมาตรการเสริมด้านการจัดกิจกรรมทาง
วิชาการเพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เพิ่มขึ้น (X1
8
)

1. กำรก�ำกับ
ติดตำมงำน (X6)

6. ภำวะผู้น�ำ
กำรเปลี่ยนแปลง (X4)

5. อ�ำนำจหน้ำที่และ
ควำมรับผิดชอบ (X1)

4. กำรเสริมสร้ำง
พลังอ�ำนำจ (X2)

2. กำรบริหำรแบบ
มีส่วนร่วม (X3)

3. กำรบริหำรแบบ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ (X5)

1.2 ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ครูหลัง 
การประเมนิผลการปฏิบติังาน (X6

10
)

1.3 น�าผลการติดตามงานวิชาการ
มาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น (X6

5
)

2.2 ส่งเสริมครูให้มีส่วนร่วมในการ 
นิเทศภายในสถานศึกษา (X3

9
)

2.3 สนับสนุนให้ครูน�าภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (X3

8
)

3.1 มีส่วนร่วมในการก�าหนดเป้าหมายทาง
วิชาการของโรงเรียนที่ชัดเจนและวัดได้ (X5

3
)

3.3 มีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพและ
รับผิดชอบต่อผลของการกระท�า (X5

4
)

3.2 มีเทคนิคในการบริหารงาน
วิชาการและกระบวนการท�างาน

ใหม่ๆ (X5
1
)

2.1 ส่งเสริมครูให้มีส่วนร่วมในการ 
เสนอแนะเพื่อปรับปรุงผลการด�าเนินงาน  

(X3
4
)

ภำพ 2 รปูแบบการเสรมิสร้างสมรรถนะความเป็นผู้น�าการเปล่ียนแปลงทางวชิาการของครหัูวหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู ้

โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2556 69

เอกสารอ้างอิง

ชเนตตี วัจนะรัตน์. (2553). รูปแบบกำรพัฒนำภำวะผู้น�ำกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนวิชำกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

 ขัน้พืน้ฐำน. วทิยานพินธ์ปรญิญามหาบัณฑิต สาขาบรหิารการศกึษาและผูน้�าการเปล่ียนแปลง บณัฑิตวทิยาลยั,  

 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย.

ชวนพิศ เลี้ยงประไพพันธ์. (2554). รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 สงักดัมูลนธิิแห่งสภาครสิตจกัรในประเทศไทย. วำรสำรวชิำกำรมหำวทิยำลยัอสีเทร์ินเอเชยี ฉบบัมนษุยศำสตร์ 

 และสังคมศำสตร์, 1(2), 88-99.

เนตรพัณณา ยาวิราช. (2546). ภำวะผู้น�ำและผู้น�ำเชิงกลยุทธ์. กรุงเทพฯ: เซ็นทรัลเอ็กเพรส.

บรรเจิด อุ่นมณีรัตน์. (2555). รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมพลังอ�านาจการท�างานของครูในสถานศึกษา 

 ระดับประถมศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. วำรสำรวิชำกำรมหำวิทยำลัย 

 อีสเทิร์นเอเชีย ฉบับมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์, 2(1), 78-88.

ประศาสน์ ปรีชม. (2548). กำรสร้ำงเสริมอ�ำนำจให้ครูโดยผู้บริหำรสถำนศึกษำ สังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

 นครปฐม เขต 2. สารนพินธ์ครศุาสตรมหาบณัฑติ สาขาการบรหิารการศกึษา บณัฑติวทิยาลยั, มหาวทิยาลยั 

 ศิลปากร.

ปองสิน วิเศษศิริ. (2549). แนวคิดการบริหารการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน. วำรสำรกำรศึกษำไทย,  

 3(22), 12-16.

รุ่ง แก้วแดง. (2543). กำรปฏิรูปกำรศึกษำไทย พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติในกำรปฏิรูปกำรศึกษำ: แนวคิด 

 และหลักกำรตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542. กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน.

สมชาย บญุศริเิภสชั. (2545). กำรศึกษำกำรเพิม่พลังอ�ำนำจกำรท�ำงำนของครใูนโรงเรยีนมธัยมศกึษำ เขตกำรศกึษำ 8.  

 วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัย 

 ศรีนครินทรวิโรฒ.

สมร ปาโท. (2555). รูปแบบกำรพัฒนำภำวะผู้น�ำของผู้บริหำรสถำนศึกษำสู่ควำมเป็นมืออำชีพ สังกัดส�ำนักงำน 

 คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน. วำรสำรวิชำกำรมหำวิทยำลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศำสตร์และ 

 มนุษยศำสตร์, 2(1), 99-109.

สมาน อศัวภมู.ิ (2537). กำรพฒันำรปูแบบกำรบรหิำรประถมศกึษำ. วทิยานพินธ์ปรญิญาดษุฎบีณัฑติ สาขาการบรหิาร 

 การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. (2541). ระบบกำรก�ำกับติดตำม ประเมินผล นโยบำยและแผน. กรุงเทพฯ:  

 โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.

สเุทพ บญุเตมิ. (2549). กำรพฒันำรปูแบบกำรก�ำกบัตดิตำมสถำนศกึษำขัน้พืน้ฐำน. วทิยานพินธ์ปรญิญาศกึษาศาสตร 

 ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

อุทุมพร จามรมาน. (2542). กำรเตรียมควำมพร้อมของมหำวิทยำลัยของรัฐเพื่อเป็นมหำวิทยำลัยในก�ำกับของรัฐ.  

 กรุงเทพฯ: กองทุนสนับสนุนการวิจัย.



EAU
HEritAgE JoUrnAl70 Vol. 3 No. 2 July-December 2013

Bartle, P. (2008). The nature of monitoring and evaluation: Definition and purpose. Retrieved from http:// 

 www.scn.org/cmp/modules/mon-wht.htm

Blase, J & Balse, J. (1994). Empowering Teachers: What successful Principals. Thousand Oak, Califormia:  

 Corwin Press.

Eisner, E. (1976). Education connoisseiship and criticism: Their form and functions in education evaluation.  

 New York: Holt Rinehart and Winston.

Keeves. P. J. (1988). Educational research, Methodology and measurement: An international handbook. 

 Oxford: Pergamon Press.

Klecker, B. M., & Loadman, W. E. (1996). Dimension of Teacher Empowerment: ldentifying New Roles for  

 Classroom Teacher in Restructuring Schools. Retrieved from http://ehostvgw16.epnet.com

Marquis, B. L., & Huston, C. J. (2000). Leadership roles and management functions in nursing: Theory  

 and application (3rd ed.). Philadelphia: Lippincott.

Marriner-Tomey, A. (1993). Transformational leasership in nursing. St. Louis: Mosby-Year Book.

Mouly, V. S., Smith, A. C. & Sankaran, J. (1999). Perception of empowerment: Insights from two New  

 Zeland organizations In Business Ethics in Theory and Practice: Contributions fron Asia and  

 New Zeland. Dordrecht: Kluwer Academic.

Nsaliwa, C. D. (1996). Decentralization of Education Decisio-Making in Malawi. Dissertation Abstracts  

 International, 57(7), 2781.

Short, P. M. & Greer, J. T. (1997). Leadership in Empowered Schools: Themes from Innovative Efforts. 

 New Jersey: Prentice Hall.

Wolf, B. A., Boland, S., & Aukerman, M. (1994). A transformational model for the Practice of professional  

 nursing, part 1: The model. Journal of Nursing Administration, 24(4), 30-34.



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2556 71

บทคัดย่อ

บทความนีเ้สนอรายงานการศกึษาการ เตรยีมความพร้อมในการพฒันาองค์การสูป่ระชาคมอาเซยีนองค์การ

บริหารส่วนต�าบลในเขตภาคกลางในสามด้าน ได้แก่ การ เตรยีมความพร้อมในการพฒันาองค์การสู่ประชาคมอาเซยีน 

ปัจจัยการบริหารงาน และแนวทางการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาองค์การสู่ประชาคมอาเซียน คณะผู้วิจัย 

ใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลจาก กลุ่มตัวอย่างองค์การบริหารส่วนต�าบล จ�านวน 310 ตัวอย่าง โดยสุ่มจาก

ประชากรประกอบด้วย คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตภาคกลาง จ�านวนทั้งหมด 1,359 อบต. 

ใน 21 จังหวัด ผลการศึกษาพบว่า การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาองค์การสู่ประชาคมอาเซียนขององค์การ 

บริหารส่วนต�าบลในเขตภาคกลางในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลางและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 

ด้านองค์การ, ด้านกระบวนการ, ด้านเทคโนโลยีและด้านกลยุทธ์อยู่ในระดับปานกลางทั้งหมด ปัจจัยการบริหาร

ในการเตรียมความพร้อมฯ พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริหารที่มีความสัมพันธ์กับ

การเตรียมความพร้อมได้แก่ อายุ, การศึกษา, รายได้,และระยะเวลาในการท�างาน ปัจจัยทางการบริหารที่มีความ

ส�าคัญต่อการเตรียมความพร้อมฯเรียงจากปัจจัยท่ีมีอิทธิพลมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการจัดการ,ด้านบุคลากร, ด้าน

งบประมาณ, และด้านเครื่องมืออุปกรณ์ฯ และยังพบว่า ปัจจัยด้านงบประมาณและการจัดการมีอิทธิพลทางอ้อม 

ต่อการเตรียมความพร้อม แนวทางการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 

คือองค์กรควรวางแผนการบริหารงานตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ี เน้นการบูรณาการการท�างานของหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนให้ความรู้ ความเข้าใจ ถึงวัตถุประสงค์ บทบาท หน้าที่ การเพิ่มโครงสร้างหน่วยงานในองค์กร 

ที่ดูแลเกี่ยวกับอาเซียนโดยเฉพาะให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี และควรสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการ

เรียนรู้อย่างต่อเนื่องและควรเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนให้กับคนในชุมชน

ค�ำส�ำคัญ: การเตรียมความพร้อม, องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตภาคกลาง, ประชาคมอาเซียน

ธีร์วิสิฐ มูลงามกูลจ์, พิมลพรรณ เรพเพอร์, กฤษดา อัครพัทธยากุล, 
วิระศักดิ์ ฮาดดา, สุเมธ ทรงวัชราภรณ์ และ วสุเชษฐ์ โสภนเสถียร

การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตภาคกลาง

ASEAN Readiness and Development of Sub–District Administrative
Organizations in the Central Part 
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ควำมน�ำ

ปัจจบุนัความก้าวหน้าของสงัคมโลกปรบัเปล่ียน

อย่างรวดเร็วและมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น กระแส 

การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ต้องเผชิญไม่ว่าจะเป็นบุคคล 

หรอืองค์กร การเปลีย่น แปลงทีเ่กดิข้ึนรวดเร็ว และรนุแรง  

กเ็นือ่งจากปัจจัยทีเ่กดิจากการก้าวกระโดดของเทคโนโลย ี

สารสนเทศ ทีพ่ฒันาอย่างต่อเนือ่ง และความซบัซ้อนของ 

ระบบเศรษฐกจิโครงสร้างพืน้ฐานต่างๆ ซึง่ส่งผลกระทบ 

กบัการด�าเนนิงานทัง้ภายใน และภายนอกองค์การ ท�าให้ 

สงัคมโลกเปลีย่นแปลงไปสู ่สงัคมแห่งความรู ้(knowledge  

society) ซึ่งความรู้ถูกน�ามาเป็นตัวสร้างมูลค่าเพ่ิมของ

องค์การ การพัฒนาความรู้และภูมิปัญญาของแต่ละ

สังคมถูกน�ามาใช้เป็นเครื่องมือส�าคัญในการเสริมสร้าง 

ศกัยภาพและขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 

ท�าให้หลายๆ ประเทศต่างให้ความส�าคญัต่อการพฒันา

คุณภาพการจัดการศึกษา เนื่องจากการจะพัฒนา

ประเทศให้ก้าวหน้าในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง

และวฒันธรรมนัน้ การพฒันาคุณภาพของคนให้เป็นเลิศ 

Abstract

This survey research aims to study the sub-district administrative organizations in the central part 

in 3 aspects: (1) the readiness for organizational development for ASEAN community affiliation; (2) Factors 

in administration towards readiness in organizational development for ASEAN community affiliation; (3) The 

relationship of personal factors and the readiness for organizational development for ASEAN community  

affiliation. The research team used questionnaires to collect data from 310 samples selected randomly 

from the population consisting of 1,359 sub-districts in 21 provinces. The findings reveal the followings: as 

a whole, the readiness in organizational development for ASEAN Community affiliation of the sub-district 

administrative organizations in the central part of Thailand is found to be performed at the middle level.  

When considering different aspects, the results show that the organization, the process, the technology 

and the strategy are also at the middle level. Factors in administration of the readiness are found to be 

at a high level, while factors relating to personnel and management are performed at a high level but 

budgeting and tools and equipment are found at the middle level. The relationships of personal factors  

of administrators with readiness include the followings: age, education, income and length of service. 

Administrative factors affecting readiness are found in order of importance as follows: management,  

budgeting, tools and equipment. 

Keywords: organizational readiness, ASEAN community affiliation, sub-district administration

โดยเฉพาะในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ 

ส่งเสริมให้คนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

สามารถน�าไปใช้ในการพัฒนาประเทศได้อย่างแท้จริง 

(เบญจพร พึงไชย, 2553 หน้า 1) 

ในปี พ.ศ 2558 ซึ่งเป็นปีที่ประเทศในอาเซียน 

10 ประเทศได้แก่ ประเทศไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ 

อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไน ลาว เวียดนาม พม่า และ

กมัพชูา ท่ีมกีารพฒันาความสัมพนัธ์กนัมาอย่างต่อเนือ่ง  

จะเข้าสูร่ะดบัความร่วมมอืทีส่งูขึน้ คอื การเป็น “ประชาคม 

อาเซียน” ประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย 3 เสาหลัก 

คือ (1) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (2) ประชาคม

สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (3) ประชาคมการเมือง

และความมั่นคงอาเซียน (กิตติรัตน์ ณ ระนอง, 2554  

การสมัมนาวชิาการประจ�าปีวนัที ่17 ก.ย.54) การเตรยีม 

ความพร้อมของประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

มีความส�าคัญต่อการก�าหนดทิศทางและแนวทางการ

ด�าเนนิงานของประเทศไทยในอกีหลาย ปีข้างหน้า ดงันัน้  

จึงต้องระดม “พลังความคิด พลังความร่วมมือและการ 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2556 73

บูรณาการ จากทุกภาคส่วน” ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 

และภาคประชาชน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานจากภาครัฐ 

หน่วยงานจากภาคเอกชน สถาบนัการศึกษา กลุม่องค์กร 

เครอืข่ายภาคประชาชน ผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดใหญ่  

ผู้ประกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  

นักวิชาการ และสื่อมวลชน ซึ่งสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ เป็นเวทีและกลไกหนึ่งของสังคม  

ที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนร่วมกับ 

ภาคส่วนต่างๆ ให้ประเทศไทยสามารถเตรยีมความพร้อม 

เข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน ภายในปี 2558 (ก�าธน สนิธวานนท์,  

2554) ความส�าคัญของการรวมตัวกันเป็นประชาคม

อาเซียน ท�าให้หน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐที่มีบทบาท

หน้าที่เกี่ยวข้อง มีการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ 

ประชาคมอาเซียน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและ

วัฒนธรรม และความมั่นคง ทั้งนี้ ก็เพื่อให้เกิดประโยชน์

สงูสดุในทกุๆ ด้าน รวมทัง้การบรรเทาผลกระทบท่ีเกดิขึน้  

อาทิ การด�าเนินกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมความรู้ ความ

ตระหนกั เรือ่ง การเปิดเสรทีางการค้าสนิค้า การค้าบรกิาร  

และการลงทุน การเตรียมความพร้อมในการปรับตัว

รองรับการเปล่ียนแปลงที่จะเกิดขึ้น การใช้ประโยชน์

จากกรอบความตกลงการเปิดเสรีให้เกิดเป็นรูปธรรม 

และเกิดประโยชน์สูงสุด (กิตติรัตน์ ณ ระนอง)

ผลกระทบที่อาจส่งผลต่อภารกิจขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยในการเข้าสู ่ประชาคม

อาเซียนคือปัญหาเรื่องยาเสพติด และปัญหาสังคม 

อาชญากรรม เพิ่มขึ้น และอาจมีผลท�าให้คนไทย  

บางส่วนโยกย้ายไปท�างานในประเทศสมาชิกอาเซียน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ตามชายแดนจะมีการพฒันา 

ด้านอุตสาหกรรมมากขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้เกิดปัญหา

สังคมรุนแรงตามมา หรือมีคนท�าผิดกฎหมายมากขึ้น 

เนือ่งจากไม่รูก้ฎหมาย องค์กรหลายองค์กรและประชาชน 

ยังขาดความรู้ความเข้าใจในแนวคิดประชาคมอาเซียน 

นอกจากนีป้ระเทศไทยเกอืบเป็นประเทศ อันดบัสดุท้าย 

ในการส�ารวจความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัแนวคดิประชาคม 

อาเซียน (สุรเกียรติ์ เสถียรไทย) 

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นองค์กรภาครัฐต้อง

ระดม “พลังความคิด พลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

เพือ่การเตรยีมความพร้อมของประเทศไทยสูป่ระชาคม 

อาเซียน องค์การบริหารส่วนต�าบลเป็นองค์กรหนึ่งที่มี

ความส�าคญัในการบรหิารพฒันาท้องถิน่และเป็นองค์กร

หนึ่งที่ใกล้ชิดกับประชาชน เป็นหน่วยงานที่สามารถ 

ตอบสนองหรือให้บริการประชาชนในท้องถิ่นได้ดี 

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต�าบลมีงบประมาณและ 

มีพนักงานเป็นของตนเอง สามารถบริหารงานได้ด้วย 

ความอิสระและมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักการดูแล

กิจการของตนเองตามระบอบประชาธิปไตย (วิระศักดิ์ 

ฮาดดา, 2553, หน้า 1) การเตรยีมความพร้อมเพือ่พฒันา 

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลสู่ประชาคมอาเซียน  

จึงถือเป็นสิ่งจ�าเป็นและก่อให้เกิดผลดีต่อการพัฒนา

ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาประชาชน 

ในท้องถิ่นได้ทันต่อเหตุการณ์ การเปล่ียนแปลงที่

รวดเร็วของสังคมโลก องค์การบริหารส่วนต�าบลหรือ

ผู้น�าชุมชนท้องถิ่นจึงมีบทบาทส�าคัญที่จะช่วยพัฒนา

ท้องถิ่นเพื่อมาสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในชุมชน 

ซึง่เป็นรากฐานส�าคญัท่ีสุดของประเทศ เพราะประชาชน

ท่ีมีคุณภาพจะสามารถพัฒนาประเทศให้มีความเจริญ  

และสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างภาคภูมิใจโดยไม่ต้อง

พึ่งพาอาศัยประเทศอื่นๆ ด้วยศักยภาพของทรัพยากร

มนุษย์ภายในประเทศชาติเป็นส�าคัญ (ยุวัฒน์ วุฒิเมธี, 

2539, หน้า 6-7) 

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นงานวิจัยนี้จึงสนใจ

ศึกษา แนวทางการเตรียมความพร้อมในการพัฒนา

องค์กรแห่งการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลในเขตภาคกลางเพื่อน�าเสนอเป็น

แนวทางการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาองค์กร

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลสู่ประชาคมอาเซียนในปี  

พ.ศ 2558 ต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

เพื่อศึกษา (1) การ เตรียมความพร้อมในการ 

พัฒนาองค์กรสู่ประชาคมอาเซยีน (2) ปัจจัยการบรหิารงาน 

การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาองค์กรสู่ประชาคม

อาเซียน และ (3) แนวทางการเตรียมความพร้อมในการ 

พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย

เรือ่ง การเตรยีมความพร้อมในการพฒันาองค์กร 

สูป่ระชาคมอาเซยีนขององค์การบรหิารส่วนต�าบลในเขต 

ภาคกลาง มีกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้

แนวคิดที่เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการ

พัฒนาองค์กรสู่ประชาคมอาเซียนขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบลในเขตภาคกลาง ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดโดยน�า

ตวัแปรตาม “การเตรยีมความพร้อมในการจดัการความรู้  

พัฒนาองค์กรใน 4 ด้าน” (วณิฎา แช่มล�าเจียก, 2553) 

ซึ่งประกอบด้วย (1) ด้านองค์กร (2) ด้านกระบวนการ 

(3) ด้านเทคโนโลยี (4) ด้านกลยุทธ์ มาเป็นตัววัดในการ 

พัฒนาองค์กรสู่ประชาคมอาเซียนขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบลในเขตภาคกลางและได้น�าปัจจัยในการ 

บริหารงานตามแนวคิดทฤษฎี 4 M มาเป็นสาเหตุหรือ

ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย (1) ปัจจัยด้าน บุคคลากร 

(man) (2) งบประมาณ (money) (3) เครื่องมือ (machine) 

และ(4) การบริหาร (management)

กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรพัฒนำองค์กร

สู่ประชำคมอำเซียน

ตัวแปรตำมตัวแปรอิสระ

ปัจจัยส่วนบุคคล

1. เพศ

2. อายุ

3. การศึกษา

4. รายได้

5. ระยะเวลาในการท�างาน

ปัจจัยทำงกำรบริหำร

ด้านบุคคลากร

ด้านงบประมาณ

ด้านเครื่องมืออุปกรณ์

ด้านการจัดการ

แนวทำงกำรจัดกำร กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรพัฒนำองค์กรสู่ประชำคมอำเซียน

ขององค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลในเขตภำคกลำง

1. การเตรียมความพร้อม

ในด้านองค์กร

2. การเตรียมความพร้อม

ในด้านกระบวนการ

3. การเตรียมความพร้อม

ในด้านเทคโนโลยี

และโครงสร้างพื้นฐาน

4. การเตรียมความพร้อม

ในด้านกลยุทธ์

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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ควำมส�ำคัญขององค์กำรแห่งกำรเรียนรู้

เป็นที่ยอมรับว่าการวิเคราะห์ความได้เปรียบ 

ในเชิงการแข่งขนัขององค์การในอดีตพจิารณาจากความ

ได้เปรยีบทีส่�าคญัสามด้าน คือ (1) ความสามารถทางด้าน 

การเงินขององค์การ (financial capability) โดยประเมิน

จากประสิทธิภาพทางการเงินที่องค์การมีความสามารถ

ในเชิงการตัดสนิใจ และการพจิารณาจากผลก�าไรทีต่กถงึ 

ผู้ถือหุ้น (2) พิจารณาจาก ความสามารถทางการตลาด 

(marketing capability) ที่องค์การมีความสามารถในการ 

พฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า  

มีความใกล้ชิดกับลูกค้าอยู่ตลอดเวลา และมีสินค้าและ

บริการที่มีประสิทธิภาพที่ส่งต่อถึงลูกค้าได้ตลอดเวลา 

และ (3) พิจารณาจากความสามารถทางเทคโนโลยี 

(technology capability) เป็นความได้เปรียบในแง่ของ 

การมีนวัตกรรมใหม่ๆ การวิจัยและพัฒนา การมี

ผลิตภัณฑ์ใหม่ และปรับปรุงเทคโนโลยีให้ทันสมัย 

อยู่ตลอดเวลา (Ulrich and & Lake, 1991 อ้างถึงใน 

วณิฎา แช่มล�าเจียก, 2553) 

แรงผลักดันที่ท�ำให้องค์กำรจ�ำเป็นต้องเข้ำสู ่

กำรเป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ (บดินทร์ วิจารณ์ 

อ้างถึงในเบญจพร พึงไชย, 2553)

1. โลกาภิวัตน์และเศรษฐกิจโลก โลกาภิวัตน์

ท�าให้เกิดการรวมกันของแรงผลักดันด้านเศรษฐกิจและ

สังคม ท�าให้เกิดการรวมตัวกันของผลประโยชน์และ

พันธกิจ มีการสื่อสารกับคนทั่วทั้งโลกได้อย่างสะดวก

และรวดเร็ว โดยผ่านคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต  

ทกุกจิกรรมจะถกูเชือ่มโยงเข้าหากนั เสรมิแรงกนั ยกระดบั 

ความสามารถในการแข่งขันระดับโลก มากขึ้นกว่า 

การด�าเนินงานระดับประเทศ เนื่องจากแรงกดดัน

เหล่านี้องค์การจึงจ�าเป็นที่จะต้องหาทางที่จะอยู่รอด 

และเติบโตได้

2. เทคโนโลยี ผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีต่อ 

องค์การ การบริหารจัดการและการเรียนรู้นั้น จะมีการ 

น�าไปใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้ ท�าให้ปัจจุบันการเรียนรู ้

ได้กลายเป็นวัตถุประสงค์อันดับแรกของธุรกิจ และ 

กลายเป็นแรงงานรูปแบบใหม่ ปัจจุบันพนักงานจ�าเป็น

ต้องฝึกฝนตนเองด้วยการเรียนรู ้ด้วยตนเอง (self-

directed learning) และการเรียนรู้ในที่ท�างานก็ไม่ใช่ 

การเรียนรู้เป็นกลุ่มตามเวลาท่ีก�าหนดในสถานท่ีเฉพาะ

เจาะจง เทคโนโลยีจะผลักดันให้ผู้ที่รับผิดชอบในการ

พัฒนาบุคลากรต้องสร้างวิธีแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน  

และสร้างการเรียนรู้ที่สนองตอบและยืดหยุ่นมากขึ้น

ตลอดเวลา (บดนิทร์ วจิารณ์ อ้างถงึในเบญจพร พงึไชย,  

2553)

3. การปฏิรูปและการปรับเปลี่ยนในโลกแห่ง

การท�างาน องค์การได้หันมาให้ความสนใจต่อการ

บรหิารความเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้ บางองค์การมกีาร 

เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง มีการใช้กลยุทธ์เชิงพันธมิตร  

มกีารกระจายอ�านาจมากขึน้ เน้นความส�าคญัท่ีทรพัยากร

มนุษย์ มีการจัดการในรูปแบบองค์การเสมือนจริง 

และใช้นวัตกรรมใหม่ๆ มากยิ่งขึ้น

ประชาคมอาเซียน หมายถึง ความร่วมมือกัน 

ในด้านต่างๆ ร่วมกนั ประกอบด้วย ประชาคมเศรษฐกจิ

อาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน และ

ประชาคมความมั่นคงอาเซียนของสมาชิก 10 ประเทศ 

อาเซียน 

แนวทางการจัดการการเตรียมความพร้อม 

ในการพัฒนาองค์กรสู่ประชาคมอาเซียน ขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลหมายถึง วิธีการวางแผนในการ

บริหารจัดการเพิ่มศักยภาพในการจัดการองค์ความรู้

เพื่อท�าให้หน่วยงานปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล 

และประสิทธิภาพตามเป้าหมายใน 4 ด้านขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลเพื่อ ความร่วมมือกันในด้านต่างๆ 

ร่วมกันของสมาชิก 10 ประเทศอาเซียน

วัตถุประสงค์ในกำรก่อตั้งประชำคมอำเซียน 

ประชาคมอาเซียน (สุรเกียรติ์ เสถียรไทย, 

2554) ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เริ่มแรกเพื่อสร้าง

สันติภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันน�ามา

ซึ่งเสถียรภาพทางการเมือง และความเจริญก้าวหน้า 

ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และเมื่อการค้า

ระหว่างประเทศในโลกมแีนวโน้มกดีกนัการค้ารนุแรงขึน้  

ท�าให ้อาเซียนได ้ หันมามุ ่ งเน ้นกระชับและขยาย 

ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างกันมากขึ้น 
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วัตถุประสงค์หลักที่ก�าหนดไว้ในปฏิญญาอาเซียน (The 

ASEAN Declaration) มี 7 ประการ ดังนี้ (1) ส่งเสริม 

ความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ ความก้าวหน้าทางสังคม

และวัฒนธรรม (2) ส่งเสริมการมีเสถียรภาพ สันติภาพ

และความมั่นคงของภูมิภาค (3) ส่งเสริมความร่วมมือ 

ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิชาการ วิทยาศาสตร์ 

และด้านการบริหาร (4) ส่งเสริมความร่วมมือซึ่งกัน 

และกันในการฝึกอบรมและการวิจัย (5) ส่งเสริมความ

ร่วมมือในด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม การค้า  

การคมนาคม การสื่อสาร และปรับปรุงมาตรฐาน 

การด�ารงชวิีต (6) ส่งเสรมิการมหีลกัสตูรการศกึษาเอเชยี

ตะวันออกเฉียงใต้ (7) ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กร 

ระดับภูมิภาคและองค์กรระหว่างประเทศ

ประชำคมอำเซียนกับ 3 เสำหลัก

ความร ่วมมือกันของประชาคมอาเซียน 

ประกอบด้วย 3 หลักใหญ่ๆ

1. ประชำคมกำรเมืองควำมม่ันคงอำเซียน 

(ASEAN Political-Security Community หรือ APSC) 

ความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเมืองเป็นพื้นฐาน 

ส�าคัญในการพัฒนาด้านอื่นๆ ได้แก่

1.1 สร้างประชาคมให้มีค ่านิยมร่วมกัน 

ในเรื่องของการเคารพความหลากหลายของแนวคิด 

และส่งเสริมให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางของนโยบาย 

และกิจกรรมภายใต้เสาการเมืองและความมั่นคง

1.2 ให้อาเซียนสามารถเผชิญกับภัยคุกคาม

ความมั่นคงในรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่และส่งเสริม 

ความมั่นคงของมนุษย์

1.3 ให้อาเซียนมีปฏิสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและ

สร้างสรรค์กับประชาคมโลก โดยอาเซียนมีบทบาท

เป็นผู้น�าในภูมิภาค และจะช่วยส่งเสริมความมั่นคง 

ของภูมิภาค 

2. ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (ASEAN 

Economic Community หรือ AEC) ประเทศสมาชิก

อาเซียนได้เห็นชอบ ให้จัดตั้ง “ประชาคมเศรษฐกิจของ

อาเซียน” ภายในปี 2558 มีจุดประสงค์ที่จะให้ภูมิภาค 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และ

สามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่นๆ ได้ โดย

2.1 มุ่งที่จะจัดตั้งให้อาเซียนเป็นตลาดเดียว 

และเป็นฐานการผลิตร่วมกัน

2.2 มุ่งให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน สินค้า 

การบริการ การลงทุน แรงงานฝีมือระหว่างประเทศ 

สมาชิกโดยเสรี

2.3 ให้ความช่วยเหลอืแก่ประเทศสมาชกิใหม่

ของอาเซียน (กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม หรือ 

CLMV) เพือ่ลดช่องว่างของระดบัการพฒันาของประเทศ

สมาชิกอาเซียน และช่วยให้ประเทศสมาชิกเหล่านี้  

เข้าร่วมในกระบวนการรวมตวัทางเศรษฐกจิของอาเซยีน 

ส่งเสริมให้อาเซียนสามารถรวมตัวเข้ากับประชาคมโลก 

ได้อย่างไม่อยูใ่นภาวะทีเ่สยีเปรยีบ และส่งเสรมิขดีความ 

สามารถในการแข่งขันของอาเซียน

2.4 ส่งเสริมความร่วมมือในนโยบายการเงิน

และเศรษฐกิจมหาภาค การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

และการคมนาคม กรอบความร่วมมือด้านกฎหมาย 

การพัฒนาความร่วมมือด้านการเกษตร พลังงาน  

การท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการ 

ยกระดับการศึกษาและการพัฒนาฝีมือ ประชาคม

เศรษฐกจิของอาเซยีน จะเป็นเครือ่งมอืส�าคญัท่ีช่วยขยาย 

ปรมิาณการค้าและการลงทนุภายในภมูภิาค ลดการพึง่พา 

ตลาดในประเทศที่สาม สร้างอ�านาจการต่อรองและ

ศักยภาพในการแข่งขันของอาเซียนในเวทีเศรษฐกิจโลก 

เพิ่มสวัสดิการและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน 

ของประเทศสมาชิกอาเซียน 

3. ประชำคมสังคมและวัฒนธรรมอำเซียน 

(ASEAN Socio-Cultural Community หรือASCC) 

มีเป้าหมายให้อาเซียนเป็นประชาคมท่ีมีประชาชน 

เป็นศูนย์กลาง สังคมที่เอื้ออาทรและแบ่งปัน ประชากร

อาเซียนมีสภาพความเป็นอยู ่ที่ดีและมีการพัฒนา 

ในทุกด้านเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  

ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน รวมทั้ง

ส่งเสริม อัตลักษณ์ของอาเซียน 
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วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ 2 ขั้นตอน 

เกบ็รวบรวมข้อมูลวจิยัในพืน้ทีอ่งค์การบรหิารส่วนต�าบล 

ในเขตภาคกลาง 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

กลุม่ตวัอย่างองค์การบรหิารส่วนต�าบล จ�านวน 

310 ตัวอย่าง โดยสุม่จากตวัแทนประชากรประกอบด้วย  

คณะผูบ้รหิาร องค์การบรหิารส่วนต�าบลในเขตภาคกลาง 

จ�านวนทั้งหมด 1,359 อบต. ใน 21 จังหวัด 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัเป็นแบบสอบถามและ

แบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ มีลักษณะดังนี้

1. แบบสอบถามความคิดเหน็ มีลกัษณะค�าถาม

ทั้งปลายเปิดและปลายปิด ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ

ส่วนที ่1 เป็นค�าถามเกีย่วกบัข้อมูลส่วนบคุคล

ส่วนที่ 2 เป็น แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัย

ที่มีผลต่อการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาองค์กร 

สู่ประชาคมอาเซียน

ส่วนที ่3 เป็น แบบสอบถามเกีย่วกบั การเตรยีม 

ความพร้อมในการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู ้สู ่

ประชาคมอาเซียนขององค์การบริหารส่วนต�าบล 

2 แบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ 

ทีม่คีวามรูค้วามสามารถในการให้แนวทางในการเตรยีม 

ความพร้อมในการพัฒนาองค์กรให้เป็นองคืการแห่ง

การเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 

ผู ้วิจัยทดสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 

ด้วยวิธี IOC โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน และทดสอบ

ความเชื่อมั่นโดยวิธีของ Cronbach ได้ค่าสัมประสิทธิ

แอลฟาเท่ากับ .941

กำรวิเครำะห์ข้อมูล

การวิจยันีว้เิคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถติ ิเชงิพรรณนา  

บรรยายลกัษณะข้อมูลของกลุม่ตัวอย่าง โดยการแจกแจง 

ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ค่าสูงสุดและค่าต�่าสุด ใช้สถิติ Multiple Classification  

Analysis-- MCA วิเคราะห์ข้อมูลที่มีระดับการวัดเป็น 

Nominal Scale หรือ Ordinal Scaleในการทดสอบความ 

สัมพันธ์ของค่าเฉล่ียของประชากร 2 กลุ่มในงานวิจัยนี้ 

เป็นตัวแปรอิสระได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา รายได้

และระยะเวลาในการท�างานและใช้สถิติ Path Analysis  

วิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุทางตรงและทางอ้อมของ

ตวัแปรอสิระทีส่่งผลต่อตวัแปรตามในงานวจิยันีเ้รยีกว่า  

การเตรยีมความพร้อมในการพฒันาองค์การสูป่ระชาคม

อาเซียนขององค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตภาคกลาง  

การวิจัยครั้งนี้ ก�าหนดค่านัยส�าคัญทางสถิติไว้ที่ระดับ 

0.05

ผลกำรวิจัย

การเตรยีมความพร้อมฯในภาพรวม กลุม่ตวัอย่าง 

เห็นว่า องค์การบริหารส่วนต�าบลมีระดับการเตรียม

ความพร้อมฯในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉลีย่ 

เท ่ากับ 3.17) โดยประเด็นที่ เห็นว ่ามีการเตรียม 

ความพร้อมฯสูงที่สุดคือ การเตรียมความพร้อมฯ 

ด้านกลยทุธ์ (ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.29) รองลงมาคอืการเตรยีม 

ความพร้อมฯด้านกระบวนการ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.23) 

และสุดท้ายค่าเฉล่ียต�่าสุดในการเตรียมความพร้อมฯ

ทั้ง 4 ด้านคือการเตรียมความพร้อมฯด้านองค์กร  

(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.95) 

ปัจจัยการบริหารในภาพรวม กลุ ่มตัวอย่าง 

เห็นว่า องค์การบริหารส่วนต�าบลมีระดับการให้ความ

ส�าคัญการปฏิบัติ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 

เท่ากับ 3.44) โดยประเด็นที่เห็นว่ามีความส�าคัญ 

การปฏบิตัสิงูทีส่ดุคอื ปัจจยัทางด้านการจดัการ (ค่าเฉลีย่ 

เท่ากับ 3.79) รองลงมาคือปัจจัยทางด้านบุคลากร 

(ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.78) และสุดท้ายค่าเฉล่ียต�่าสุดใน

ปัจจัยทั้ง 4 ข้อคือปัจจัยทางด้านงบประมาณ (ค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 2.96)

ปัจจยัส่วนบคุคลทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัการเตรยีม 

ความพร้อมในการพัฒนาองค์กรสู่ประชาคมอาเซียน

ขององค์กรบริหารส่วนต�าบลในเขตภาคกลางที่มีความ

สมัพนัธ์สงูทีส่ดุเรยีงจากมากไปน้อย คอื อายขุองผูบ้รหิาร  
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(.489) รายได้ของผูบ้รหิาร (.270) การศกึษาของผูบ้รหิาร  

(.264) และสุดท้าย คือระยะเวลาในการท�างานของ 

ผู้บริหาร (.177) ทั้ง 4ปัจจัย มีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ.05 ส่วนปัจจัยทางเพศของผู้บริหารพบว่าไม่มี

ความสัมพันธ์อย่างมีมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 

และจากการวเิคราะห์สามารถอธบิายความสมัพนัธ์รวม 

ของปัจจัยทั้ง 4 ปัจจัยต่อการเตรียมความพร้อมในการ

พัฒนาองค์กรสู่ประชาคมอาเซียนขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบลได้ .457 และสามารถท�านายการวิเคราะห์ได้  

ร้อยละ20.9 

ปัจจัยทางการบริหารที่มีอิทธิพลและมีความ

ส�าคัญต่อการเตรียมความพร้อมฯเรียงจากปัจจัยที่มี 

อิทธิพลมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการจัดการ(.394),  

ด้านบุคลากร (.340), ด้านงบประมาณ(.198), และ

ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ฯ (.11) และยังพบว่า ปัจจัยด้าน 

งบประมาณและการจัดการมีอิทธิพลทางอ้อมต่อการ 

เตรียมความพร้อมในการพัฒนาองค์กรสู ่ประชาคม

อาเซียนขององค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตภาคกลาง  

ดังภาพ 2 และตาราง 1

ภำพ 2 ความสัมพันธ์ทางตรงทางอ้อมของปัจจัยท่ีมี

อิทธิพลต่อการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาองค์กร

สู่ประชาคมอาเซียน

ตำรำง 1 

ปัจจัยเชิงสำเหตุทำงตรงทำงอ้อมและอิทธิพลรวมของ 

ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อกำรเตรยีมควำมพร้อมในกำรพฒันำ

องค์กรสู่ประชำคมอำเซียน

ตัวแปรอิสระ
(independent 

variables)

ควำมสัมพันธ์เชิงสำเหตุ

ทางตรง
(direct 
effect)

ทางอ้อม
(indirect 
effect)

รวม
(total 
effect)

ด้านบุคลากร (aa) .34 - .340

ด้านงบประมาณ (bb) .09 .108 .198

ด้านอปุกรณ์เครือ่งมอื 
(cc)

.11 - .11

ด้านการจัดการ (dd) .19 .204 .394

แนวทางการเตรียมความพร้อมในการพัฒนา

องค์กรแห่งการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนในเขตพื้นที่

ภาคกลางมีดังนี้ 

1. แนวทางการเตรยีมความพร้อมในการพฒันา 

องค์กรแห่งการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนด้านองค์กร 

1.1 การบริหารจัดการงาน (1) ให้ความรู้  

ความเข้าใจ ถึงวัตถุประสงค์ บทบาท หน้าที่ การจัดการ 

ในการเข้าสู ่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับบุคลากร  

(2) ควรวางแผนงานการบริหารงานตามความเหมาะสม 

ของพื้นที่ เช่นพื้นที่ติดชายแดน สถานที่ท่องเที่ยวเชิง

ธรรมชาต ิและพืน้ทีท่ีเ่ป็นโบราณสถาน (3) การบรหิารงาน 

ควรเน้นการบูรณาการการท�างานของหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน (4) ควรให้ประชาชนมีส่วนร่วม

ในการบริหารจัดการ

1.2 การจัดการโครงสร้างองค์กร (1) ควรม ี

การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรคและโอกาส 

ของโครงสร้างการท�างาน เพื่อปรับปรุงโครงสร้าง 

การด�าเนินงานให้สอดคล้อง (2) ควรเพิ่มโครงสร้าง

หน่วยงานในองค์กรที่ดูแลเกี่ยวกับอาเซียนโดยเฉพาะ

ให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนท่ี (3) ควรวางระบบ 

การท�างานตามโครงสร้างขององค์กรทีช่ดัเจน ไม่ซบัซ้อน  

(4) ควรปรับเปลี่ยนหมุนเวียนข้าราชการระดับสูงที่มี

ศักยภาพมาบริหารจัดการ (5) ควรสร้างองค์กรให้เป็น

องค์กรแห่งการเรียนรู้
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1.3 การจัดการบุคลากร (1) ควรเพิ่มบุคลากร

ให้เพยีงพอตามโครงสร้างเพือ่ประสทิธิผลในการบรหิาร

จัดการ (2) ควรมีการอบรม สัมมนาให้ความรู้บุคลากร 

ให้มากข้ึนในด้านวัฒนธรรมภาษาอังกฤษ และภาษา

ในประเทศอาเซียน (3) ควรส่งเสริมให้บุคลากรมีความ

เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในสายงานที่รับผิดชอบ

1.4 การจดัการงบประมาณ (1) รฐับาลควรจัดหา 

งบประมาณให้ตรงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลแต่ละแห่งตามยุทธศาสตร์

ของจังหวัดและองค์การบริหารส่วนต�าบลแต่ละแห่ง 

(2) ควรลดค่าใช้จ่ายในส่วนที่ไม่มีความส�าคัญและใช้ 

งบประมาณให้คุ้มค่า (3) จัดสรรงบประมาณตามภารกิจ

และความส�าคัญ

2. แนวทางการเตรยีมความพร้อมในการพฒันา 

องค์กรแห่งการเรยีนรูสู้ป่ระชาคมอาเซยีนด้านกระบวนการ 

เรียนรู้ 

2.1 การจัดการกระบวนการเรียนรู้ (1) ควร 

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนให้กับคนชุมชนในเรื่อง 

ผลกระทบและการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู ่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (2) ควรสนับสนุนให้

ประชาชนได้ใช้ความคิดและมีส่วนร่วมในกระบวนการ

ท�างานของรัฐได้อย่างเต็มที่ (3) ควรส่งเสริมให้มีการ 

จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับภาษา และวัฒนธรรมของ

เพื่อนบ้านในอาเซียน (4) ควรสร้างกระบวนการเรียนรู้ 

ให้เด็กและประชาชน (5) ควรจัดจ้างบุคลาการท้องถิ่น 

ทีม่คีวามรูเ้กีย่วกบัภาษาต่างประเทศสอนเด็ก ประชาชน  

และเยาวชนในชุมชน โดยอาจใช้องค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลเป็นสถานที่เรียน (6) สนับสนุนองค์ความรู้

ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น (7) จัดแหล่งเรียนรู ้

เช่น ห้องสมุด เพื่อให้ความรู้กับประชาชนและบุคลากร 

(8) มีการอบรมความรู้ในเรื่องอาเซียนภายในโรงเรียน 

ทีอ่ยูใ่นพืน้ทีร่บัผดิชอบ (9) จดัให้มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ 

ของหน่วยงานภายในองค์กร เพื่อสร้างความเข็มแข็ง

ในการท�างาน

3. แนวทางการเตรยีมความพร้อมในการพฒันา 

องค์กรแห่งการเรยีนรูสู้ป่ระชาคมอาเซยีนด้านเทคโนโลยี

3.1 การจดัการเทคโนโลย ี(1) ส่งเสรมิ สนบัสนนุ  

ด้านเทคโนโลยี เช่นคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตระบบ  

WIFI CITY ไอทีต่างๆ ให้กับบุคลากรและประชาชน

ทั่วไป (2) ควรให้ความรู้ในการใช้เทคโนโลยีที่ถูกต้อง

และมีระบบป้องกันการน�าเทคโนโลยีมาใช้ในทางที ่

ไม่ถูกต้อง (3) น�าเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงมาใช้ 

ในการพัฒนาการท�างานให้เกิดศักยภาพสูงสุด เช่น  

การบรหิารจดัการชมุชนขนาดใหญ่ ศนูย์ราชการสถานที ่

พักผ่อนหย่อนใจ

4. แนวทางการเตรยีมความพร้อมในการพฒันา

องค์กรแห่งการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนด้านกลยุทธ์

4.1 การบริหารจัดการกลยุทธ์ ด้านบุคลากร  

(1) ควรมกีารสรรหาและคัดเลือกบคุลากรท่ีมคีวามสามารถ 

ที่เหมาะสมในต�าแหน่งของงานต่างๆ (2) ควรสร้าง 

แรงจงูใจให้พนกังาน (3) เพิม่จ�านวนบคุลากรให้เพยีงพอ

กบัความต้องการในองค์การบรหิารส่วนต�าบลแต่ละแห่ง  

(4) สร้างภาวะผู้น�าให้กับบุคลากรในองค์กรเพื่อเป็น

ตัวอย่างในการท�างาน

4.2 การบรหิารจัดการกลยทุธ์ ด้านงบประมาณ  

(1) สนับสนุนด้านงบประมาณและวางแผนการเบิกจ่าย

งบประมาณอย่างรวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส (2) สร้าง

ทุนทรพัยากร ภมูปัิญญากลุ่มอาชพีพืน้ฐานให้เกดิรายได้ 

เพ่ิมช่องทางการตลาด สร้างแบรนด์ของพ้ืนที่หรือ 

OTOP (3) มรีะบบการตรวจสอบการใช้งบประมาณอย่าง 

เป็นรัดกุม

4.3 การบริหารจัดการกลยุทธ์ ด้านเครื่องมือ 

อุปกรณ์ (1) สนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ให้เพียงพอ  

ตรงกับเป้าหมายและความต้องการ (2) ปรับปรุงหรือ

ปรบัเปลีย่นเทคโนโลยใีห้ทนัสมยั (3) เตรยีมความพร้อม 

เครื่องมือที่ได้มาตรฐาน เช่น อุปกรณ์ดูแลรักษาความ

ปลอดภัย อุปกรณ์กู้ชีพ

4.4 การบรหิารจดัการกลยทุธ์ ด้านค่าตอบแทน  

สวัสดิการ การจูงใจ การให้รางวัล (1) จัดเอาระบบ 

การให้ค่าตอบแทนของเอกชนมาใช้ เช่น โบนัส รางวัล 

ต่างๆ เบิกค่าตอบแทน (2) มีการสร้างเกณฑ์ในการ

ประเมินผลการท�างานที่ชัดเจน (3) มีแผนการจัด 

สวัสดิการให้พนักงานที่ชัดเจน เช่น การบรรจุเป็น

ข้าราชการ
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4.5 การบรหิารจดัการกลยทุธ์ ด้านการบรกิาร

และความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ภายนอกองค์กร  

(1) สร้างสัมพันธภาพและบทบาทของท้องถิ่นให้มากขึ้น  

(2) บรูณการ การท�างานทกุภาคส่วนร่วมกนั และปรบัปรงุ 

เปลี่ยนแปลงระบบให้เหมาะสมกับการเข้าสู่อาเซียน  

(3) ประชาสมัพนัธ์ แจ้งข้อมลูข้าวสารให้หน่วยงานภายนอก 

และประชาชนได้รับทราบการท�างาน

กำรอภิปรำยผล

จากผลการศกึษาพบว่าองค์การบรหิารส่วนต�าบล 

มีการเตรยีมความพร้อมทัง้ 4 ด้าน อยูใ่นระดับปานกลาง 

ทัง้หมด ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่า องค์การบรหิารส่วนต�าบล 

เป็นองค์กรที่มีการจัดตั้งต�าแหน่ง บทบาทหน้าที่ในการ 

ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ยึดตามกฎระเบียบตามส่วนกลาง

องค์กรไม่สามารถมีความอิสระในการปรับตัวหรือ

เปลี่ยนแปลงได้ง่าย การปรับตัวหรือ การปรับองค์การ

โดยภาระการผู้บรหิารหรอืผูน้�า อาจผดิกฎ ระเบยีบหรอื

ข้อกฎหมายได้ เลยส่งผลให้ผู้บริหารไม่กล้าที่จะปรับตัว 

หรือท�าอะไรนอกกรอบกฎระเบียบ ในการเตรียม 

ความพร้อมในการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ องค์กร

ต้องปรับตัวต้องมีความยืดหยุ่นในทุกด้านทั้ง 4 ด้าน 

ในการพฒันาการเรียนรูอ้ย่างเป็นระบบ ซึง่ สอดคล้องกบั 

แนวคดิของ Peter Senge (1990) และ วณฎิา แช่มล�าเจยีก  

(2553) ทีไ่ด้กล่าวไว้ว่าองค์การแห่งการเรียนรู ้คือ องค์การ 

ที่ผู ้บริหาร/บุคลากรในองค์การนั้นมุ่งมั่นที่จะเพิ่มขีด

ความสามารถของตน มีการสร้างสรรค์ผลงานที่เป็น

ความปรารถนา เป็นที่ซึ่งมีสิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้น และมีการ 

ขยายขอบเขตของแบบแผนของการคิด เป็นทีซ่ึง่สามารถ

สร้างแรงบนัดาลใจใหม่ๆ ได้อย่างอิสระ เป็นทีซ่ึง่สมาชกิ

ขององค์การมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องถึงวิธีที่จะเรียนรู ้

ร่วมกนัอย่างเป็นระบบมคีวามสามารถจะปรบัตวัเข้ากบั 

สถานการณ์ใหม่ๆ ได้ใช้เครือ่งมือไฮเทคเข้ามาช่วยในการ 

ท�างาน มีกลยุทธ์หรือกลวิธีในการปรับแผนปฏิบัติงาน

ตามปัจจัยต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปได้ โดยไม่ละทิ้ง 

เป้าหมายที่ ต้ังไว ้และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ 

Marquardt & Reynolds (1994) ทีก่ล่าวไว้ว่า ลกัษณะของ

องค์การแห่งการเรียนรู้นั้น จะต้องมีลักษณะโครงสร้าง 

ทีเ่หมาะสม มคีวามคล่องตัวสงู ไม่มีสายการบงัคับบญัชา 

มากเกินไป มีลักษณะเป็นโครงสร้างแบบแบนราบ  

เพื่อเอื้อให้เกิดอิสระในการท�างานมากยิ่งขึ้น รวมท้ัง

ท�าให้เกิดความยืดหยุ ่นในการท�างาน นอกจากนั้น 

องค์การจะต้องมีโครงสร้างแบบองค์รวม เพื่อให้ 

การท�างานมีลักษณะเชื่อมโยงกันทุกฝ่าย

ส่วนระดับการให้ความส�าคัญปัจจัยการเตรียม

ความพร้อมฯพบว่า (1) ด้านบุคลากร จากการศึกษา 

พบว่าองค์การบริหารส่วนต�าบลมีระดับการให้ความ

ส�าคัญการด�าเนินงานด้านบุคลากรในอยู ่ระดับมาก

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าบุคลากรเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความ

ส�าคญัในการปฏบิตังิานในการพฒันาท้องถิน่และพฒันา  

องค์การแห่งการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ปัจจัยด้าน

บุคลากรเป็นตัวแปรท่ีมีความจ�าเป็นในด้านการบริหาร

ซึ่ง นคร มูลงาม (2552) และ พระครูปลัดเก่ง (2555)  

ได้กล่าวว่า บคุลากรเป็นผูม้พีลงัอ�านาจองค์การแห่งการ 

เรียนรู้จะต้องใช้บุคลากรผู้มีพลังอ�านาจมากกว่าปกติ 

บุคลากรจะต้องท�างานร่วมกันในการวิเคราะห์ปัญหา

และหาทางแก้ปัญหาร่วมกัน ผู ้น�าจะต้องตระหนัก

และรับรู้ว่าบุคลากรขององค์การเป็นผู้ท่ีมีความอยากรู้ 

อยากเห็น และผู้มีปะสบการณ์แห่งความพร้อมที่จะ

เข้าไปเรียนรู ้ในองค์การ การจัดการบุคคลเป็นเร่ือง

ที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

ในองค์การ มีความส�าคัญมาก สอดคล้องกับแนวคิด 

การบรหิารจดัการของศาสตราจารย์ ลเูธอร์ กลูคิ (Luther 

Gulick) และศาสตราจารย์ ลินดอล เออร์วิค (Lyndal 

Urwick) (1937) ท่ีได้กล่าวสรุป กระบวนการบริหาร 

ทั้ง 7 ปัจจัยที่มีความส�าคัญที่มีผลต่อความส�าเร็จตาม

เป้าหมาย ปัจจัยหนึ่งในเจ็ดนั้นก็คือ ปัจจัยด้านบุคลากร  

(2) ด้านงบประมาณ จากการศกึษาพบว่าองค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลมีระดับการให้ความส�าคัญด้านงบประมาณ

ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า งบประมาณ

ทีไ่ด้รบัจากการสนบัสนนุจากส่วนกลางหรอืงบประมาณ 

ที่จัดเก็บได้เอง เป็นงบประมาณที่สามารถคาดคะเน

ได้ว่าจะมีรายได้เข้ามาเท่าไรเลยท�าให้มีคะแนนการให้

ความส�าคัญด้านงบประมาณในการเตรียมความพร้อม

ในการพฒันาองค์กรแห่งการเรยีนรู ้ขององค์การบรหิาร 

ส่วนต�าบลอยู่ในระดับปานกลางเท่านั้น งบประมาณ

หรือเงินก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการบริหารจัดการ 
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องค์กรสอดคล้องกับทฤษฎีของ Gulick และ Urwick  

ที่ได้กล่าวสรุป ไว้ว่ากระบวนการบริหารทั้ง 7 ปัจจัย

ที่มีความส�าคัญที่มีผลที่ความส�าเร็จตามเป้าหมาย 

ปัจจัยหนึ่งในเจ็ดนั้นก็คือ ปัจจัยด้านงบประมาณ

และยังสอดคล้องกับแนวคิดของไตรรัตน์ โภคพลากร

ณ์ (2546) และธนชัย ยมจินดา (2542) ที่ได้กล่าวว่า  

งบประมาณ หมายถึง เครื่องมืออย่างหนึ่งของรัฐบาล

หรอืองค์การทีใ่ช้ในการบรหิาร (3) ด้านเครือ่งมืออปุกรณ์

จากการศึกษาพบว่าองค์การบริหารส่วนต�าบลมีระดับ

การให้ความส�าคัญด้านเครื่องมืออุปกรณ์ในระดับ 

ปานกลางทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า เครื่องมือหรืออุปกรณ์

ในการท�างานมีความส�าคัญต่อการบริหารจัดการ

สอดคล้องกับ เบญจพร พึงไชย (2553) ที่ได้กล่าวว่า 

เทคโนโลยีเป็นปัจจัยหนึ่งทีมีผลต่อการบริหารองค์กร 

ปัจจุบันเทคโนโลยี ผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีต่อ

องค์การ และสอดคล้องกับ วณิฎา แช่มล�าเจียก (2553) 

ที่กล่าวว่าเทคโนโลยีซึ่งรวมถึงคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย  

ระบบวิดีโอที่มีการโต้ตอบ และการเรียนรู้ทางไกลเป็น

อปุกรณ์สือ่สารทีต่ดิต่อทัง้ทางเดียวและสองทางระหว่าง

ผู้ให้การศึกษาและผู้เรียน ซึ่งเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 

ดังกล่าวนั้น จะอยู่ภายใต้การควบคุมของบุคลากรด้วย

ปฏิบัติการควบคุมโดยอัตโนมัติที่ใช้ระบบเอกสารแบบ

ออนไลน์ บุคลากรจะสามารถเรียนรู้และสามารถน�า

เทคโนโลยีไปใช้ควบคู่กับการเรียนรู้นั้นจะมีประโยชน์ 

อย่างยิ่งต่อองค์การ ทั้งความสะดวกรวดเร็วสามารถ

ตดิต่อสือ่สาร รวบรวมข้อมูล (4) ด้านการจดัการ จากการ 

ศึกษาพบว่าองค์การบริหารส่วนต�าบลมีระดับการให้

ความส�าคัญด้านการจัดการในระดับมากทั้งนี้อาจเป็น

เพราะว่า การจดัการเป็นกระบวนการทีม่คีวามส�าคญัมาก 

ต่อการบริหาร การที่องค์กรมีปัจจัยในการบริหารพร้อม

ในทุกด้านแต่มีการจัดการท่ีไม่ดีนั่นหมายถึงองค์กรนั้น

ล้มเหลว Fayol (1949 อ้างถึงใน นคร มูลงาม, 2552)  

ได้กล่าวไว้ว่า การบรหิารจดัการเป็นขัน้ตอนหนึง่ทีส่�าคญั  

ท�าให้องค์กรประสบความส�าเร็จ และบรรลุถึงเป้าหมาย  

การบริหารจัดการที่ดีย ่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพ

คุณภาพงานของโครงการด้านต่างๆ ในการด�าเนินงาน 

การพัฒนาท้องถิ่น และสามารถท�าให้องค์กรอยู่รอด 

ปลอดภยัในสถานการณ์ต่างๆ แม้มอุีปสรรคท่ีมผีลกระทบ 

ต่อองค์การ ทุกอย่างจะประสบความส�าเร็จได้ตาม 

เป้าหมายปัจจัยหนึ่งที่ส�าคัญคือการจัดการที่ดี 

ข้อเสนอแนะในกำรวิจัย

1. ควรปรับปรุงเรื่องกระบวนแห่งการเรียนรู้  

ให ้สูงขึ้นจากการวิจัยศึกษาพบว่าองค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลมีกระบวนแห่งการเรียนรู ้ในภาพรวมและ 

ในรายด้านท้ัง 4 ด้าน อยู่ในระดับปานกลางเท่านั้น 

ควรปรับปรุงให้องค์กรมีกระบวนการเรียนรู้ที่สูงขึ้น

2. ควรระมัดระวังปัจจัยภายในองค์กรได้แก่ 

ปัจจัยในด้านการจัดการและปัจจัยด้านบุคลากรเพราะ

จากการศึกษาพบว่า เป็นตัวแปร 2 ล�าดับแรกที่มี

อิทธิพลต่อการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาองค์กร 

สู ่ประชาคมอาเซียนขององค์การบริหารส่วนต�าบล 

ในเขตภาคกลาง

จากการเสนอแนะครั้งนี้คณะผู้วิจัยเสนอแนะ 

ในภาพรวมของ องค์การบรหิารส่วนต�าบลทัว่ไป ถ้าจะน�า 

ไปใช้ควรจะศึกษาและทดลองน�าไปใช้และปรับปรุง

การบริหารจัดการในท้องถิ่น ของแต่ละท้องถิ่นตาม

สถานการณ์ในท้องถิ่นนั้นๆ และควรมีการประยุกต์ใช้

ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงตามกาลสมัย
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเสนอรูปแบบการบูรณาการองค์ความรู้และภูมิปัญญาด้านสุขภาพ

ของชุมชนแห่งการเรียนรู้สวนป่านาบุญ ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ รวบรวมข้อมูลโดยการสังเกต การจดบันทึกภาคสนาม 

และสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตัวอย่าง 15 คน ประกอบ ด้วยผู้น�าชุมชน สมาชิกผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพและผู้ป่วยท่ีมา

เข้าค่ายสุขภาพ วิเคราะห์เนื้อหา สังเคราะห์องค์ประกอบและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้  

ปัญหาอุปสรรคของระบบการดูแลสุขภาพ และเสนอรูปแบบของการบูรณาการองค์ความรู้และภูมิปัญญาด้าน

สุขภาพของชุมชน ผลการศึกษา พบว่าชุมชนมีผู้น�าสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้และระบบการดูแลสุขภาพแบบ 

พ่ึงตนเอง มีองค์ความรู้หลักยา 9 เม็ด ที่บูรณาการศาสตร์สุขภาพเข้ากับพุทธธรรม ซึ่งช่วยลดปัญหาความเจ็บป่วย 

ลงได้อย่างเด่นชดั ชมุชนมีการถ่ายทอดองค์ความรูด้้วยกระบวนการอบรมท่ีเน้นการลงมอืปฏบิตัจิรงิ และมเีป้าเหมาย 

ที่ส�าคัญ คือ การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์สู่การลดละกิเลส เสียสละเกื้อกูลสังคมในรูปจิตอาสา เกิดเครือข่ายแพทย ์

วิถธีรรมขึน้ทัว่ประเทศ การศึกษาครัง้นีค้้นพบว่า ปัจจยัทีม่คีวามเกีย่วข้องกบัการบรูณาการองค์ความรูแ้ละภมูปัิญญา 

ในการดูแลสุขภาพ คือ (1) การพัฒนาคนด้านจิตวิญญาณ (2) ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (3) ผู้น�าที่มีคุณธรรม  

(4) การมีส่วนร่วมของสมาชิกที่มีคุณธรรมจะเกิดพลังการพัฒนา (5) การพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ 

ค�ำส�ำคัญ: การบูรณาการ, องค์ความรู้, ภูมิปัญญา การพึ่งตนเองด้านสุขภาพ, ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

Abstract

This study aims to investigate the integration of health knowledge and wisdom in self-reliant 

community, Suanpa Nabun. The qualitative approach was applied. Data was collected by observations,  

field notes and in-depth interviews of 15 people including community leaders, members involved both as 

health care providers and as patients. Content analysis and synthesis of elements and factors of learning  

process development, including problems of health care systems was use. It also presents the model 

of integration of community health knowledge and wisdom. The findings demonstrate the village leaders 

create a learning community and self-reliant health care system. Here, it was shown that nine principles 

 เพชรตะวัน ธนะรุ่ง, สุรีย์ ธรรมิกกบวร และ จิรวัฒน์ เวชแพศย์

รูปแบบการบูรณาการองค์ความรู้และภูมิปัญญาด้านสุขภาพ
ของชุมชนแห่งการเรียนรู้: กรณีศึกษาชุมชนสวนป่านาบุญ

A Model of Integration of Health Knowledge and Wisdom in Learning 
Community: A Case study of Suanpa Naboon
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ควำมน�ำ

การดูแลสุขภาพในสังคมไทยนับแต่อดีตมานั้น

ตั้งอยู่บนพื้นฐานทางวัฒนธรรมอันประกอบด้วย วิธีคิด  

ความเช่ือ และพฤตกิรรมในการดแูลสขุภาพ เป็นการรกัษา 

แบบองค์รวม โดยมีความเชื่อที่ว่าสุขภาพดีเกิดจาก

ความสมดลุระหว่างกายและจติใจของผูป่้วยและสมัพนัธ์

กับปัจจัยแวดล้อม เช่น ความเชื่อ ศรัทธา และศาสนา  

โดยไม่ได้แยกผู้ป่วยออกจากชุมชนหรือสังคม (อานันท์ 

กาญจนพนัธ์ และฉลาดชาย รมติานนท์, 2533; ทกัษณิา 

ไกรราช, 2549) จนกระทั่งมีการพัฒนาประเทศสู่ความ

ทันสมัยให้เท ่าเทียมกับอารยประเทศตามกระแส

โลกาภิวัฒน์ ส่งผลกระทบต่อวิถีการด�าเนินชีวิตของ 

คนไทย การแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป ็นระบบ

การแพทย์หลักในการบริการด้านสุขภาพ การดูแล

สุขภาพแบบพื้นบ้านถูกมองข้ามความส�าคัญไป การใช ้

ภูมิป ัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพของตนเอง 

ลดน้อยลง ค่านิยมในการดูแลสุขภาพเปลี่ยนจากการ

พึง่พาตนเองไปสูก่ารพึง่พาภายนอก ทัง้จากผูเ้ชีย่วชาญ 

ยา เวชภัณฑ์ รวมถึงเทคโนโลยีจากต่างประเทศที่ม ี

ราคาแพง ผลกระทบส�าคัญคือค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ

ที่สูงมากขึ้นโดยล�าดับ ภาครัฐและประชาชนต้องแบก

ภาระค่าใช้จ่ายมากมายมหาศาล การแสวงหาทางออก 

ทีส่�าคญัคอืการสร้างระบบสขุภาพจากฐานราก ทีเ่รยีกว่า  

“ระบบสุขภาพชุมชน” (สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์, 2554) และ

หันกลับมาพึ่งตนเองด้วยภูมิปัญญาของชุมชน ซึ่งเป็น

ทนุทางสงัคมทีม่อียูแ่ล้ว ผูว้จิยัจงึต้องการศึกษาว่า ระบบ

สุขภาพแบบพึง่ตนเองของชมุชนนัน้ มีการน�าองค์ความรู้ 

of health care integrated with Buddhist morality could clearly relieve illness. Knowledge transmitted by the 

training process in the community focused on practice. The aim of training was to change paradigms to  

resist temptation and to service learning for social responsibility. That led to a Buddhist medical network 

nationwide. The study also revealed that factors corresponding with the integration of knowledge and 

its efficient transfer were (1) spiritual development of people, (2) changes in paradigms, (3) existence 

of moral leaders, (4) participation of moral villagers leading to the development of power. (5) Learning  

network development.

Keywords: integration, knowledge, wisdom, health self-reliant, learning community.

และภูมิปัญญามาบูรณาการใช้อย่างไร จึงจะเกิดการ

เรียนรู้แบบพึ่งตนเองได้

วรรณกรรมและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

1. แนวคิดเรื่องภูมิปัญญา เป็นระบบคุณค่า

ดั้ ง เดิมท่ีสะท ้อนให ้ เ ห็นการด�าเนินชีวิตในสังคม

วัฒนธรรม และมีลักษณะเป็นองค์รวมที่ให้ความส�าคัญ

กับดุลยภาพขององค์ประกอบต่างๆ ภูมิปัญญาด้าน

สขุภาพ ประกอบด้วยการแพทย์พืน้บ้าน แพทย์แผนไทย  

การแพทย์ทางเลือก การใช้ภูมิปัญญาเป็นเครื่องมือ

ในการพัฒนาโดยบูรณาการองค์ความรู้ต่างๆ เข้ากับ

วิถีชีวิตของบุคคล กลุ่มและชุมชน ผ่านกระบวนการ 

บรหิารจดัการทีด่ ีจะน�าพาสงัคมไปยงัจดุหมาย สามารถ

พัฒนาชุมชนให้พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน 

2. แนวคิดการพึ่งตนเอง เป็นความอิสระที่ตั้ง

อยู่บนพลังปัญญาและความสามารถของคนในชุมชน 

ในการพัฒนาและแก้ปัญหาของตนเอง การพึ่งตนเอง 

เกดิจากปัจจยัส�าคญั คอื ผูน้�าทีมุ่ง่มัน่เสยีสละ คนในชมุชน 

มีความสมานฉันท์ มีส่วนร่วมในแก้ไขปัญหาและพัฒนา

ชุมชนให้เกิดความสมดุล โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่แล้ว

เพ่ือลดการพ่ึงพาทรัพยากรจากภายนอก อีกท้ังมีความ

เสียสละเพื่อช่วยผู้อื่นในสังคม (Galtung J, 1980; เสรี 

พงศ์พิศ, 2551; สมณะโพธิรักษ์ ในเรวดี ตันนุกิจ, 2543)  

ซึ่งประเวศ วะสี (2542) ได้ให้แนวคิดว่าการส่งเสริม

ให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ ต้องอาศัย 

เบญจขันธ์ คือ (1) จิตใจมีธรรมะ (2) การผลิตเน้นเพื่อ

กินเองใช้เอง (3) มีชีวิตที่สัมพันธ์กับธรรมชาติอย่าง
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สมดุล (4) พึ่งตนเองทางเศรษฐกิจได้ (5) ชีวิตชุมชน 

ที่มีการช่วยเหลือพึ่งพากัน มีสถาบันครอบครัว วัด และ

วัฒนธรรม เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คน

3. การศึกษาครั้งนี้น�าทฤษฎีบูรณาการ ของเคน 

วิลเบอร์ (Ken Wilber, 2000) เป็นแนวทางศึกษาและ

อธิบายปรากฏการณ์ที่พบในการวิจัย ซึ่งมีแนวคิดว่า 

การบูรณาการ เป็นหลักการพัฒนาตนแบบองค์รวม 

(integral transformation practice) ทั้งด้านร่างกาย 

อารมณ์ จิตใจ และจิตวิญญาณ ศึกษาการเชื่อมโยง 

สิ่งต่างๆ ทั้งองค์ความรู้และภูมิปัญญาทางสุขภาพ และ

พุทธธรรมที่ท�าให้เกิดพลังที่ดีโดยสัมพันธ์กับความรู ้

และทักษะของการพัฒนาพลังภายในตน ผลลัพธ์แห่ง 

บูรณาการ คือ สังคมที่น่าอยู่อย่างเป็นสุข 

4. การคิดเชิงระบบน�ามาใช ้ในการศึกษา 

องค์ประกอบ ช่วยให้เห็นความสัมพันธ์ของระบบต่างๆ 

ในชุมชน (พรพรรณ ภูมิภู, 2554)

5. องค์ความรู ้ส�าคัญที่ได ้จากงานวิจัยเชิง

ประจักษ์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ (1) การมีส่วนร่วมของพลัง

ท้องถิ่น โดยมีผู้น�าเป็นตัวขับเคลื่อน (2) กระบวนการ

เรยีนรูร่้วมกนัเชงิรกุ ควบคูก่บัวธิปีฏบิตั ิ(3) กระบวนการ 

เรียนรู้ร่วมกันบนฐานความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่

เชื่อมโยงกับสุขภาพ (4) การพัฒนาด้านจิตใจ (5) วิถีชีวิต 

ชุมชนมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน (ภมรรัตน์ สุธรรม, 

2546; โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และคณะ, 2547)

วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการบูรณาการ องค์ความรู้และ

ภูมิปัญญาการดูแลสุขภาพของชุมชนสวนป่านาบุญ 

2. เพ่ือเสนอรูปแบบการบูรณาการองค์ความรู ้

และภูมิปัญญาด้านสุขภาพของชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

กรอบแนวคิดกำรวิจัย 

จากการทบทวนวรรณกรรม ผู้วิจัยน�ามาสร้าง

เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพ 1

แนวคิดและทฤษฎีน�ำแนวทำงกำรวิจัย

เสนอรูปแบบการบูรณาการองค์ความรู้และภูมิปัญญาด้าน
สุขภาพของชุมชนแห่งการเรียนรู้

กรอบแนวคิด

แนวคิดทฤษฎี ประกอบด้วย
1. แนวคิดการพึ่งตนเอง
2. แนวคิดเรื่องภูมิปัญญาด้านการดูแลสุขภาพ
3. ทฤษฎีบูรณาการ
4. การคิดเชิงระบบ

แนวคดิทีน่�ำมำเป็นแนวทำงในกำรศกึษำ คอื แนวคดิชมุชน
พึ่งตนเอง (ประเวศ วะสี, 2542)  
1. จิตใจมีธรรมะ ขยันหมั่นเพียร 
2. แบบแผนการผลิตเพื่อกินใช้เอง 
3. มีชีวิตสัมพันธ์เก้ือกูลกับธรรมชาติ 
4. พึ่งตนเองทางเศรษฐกิจได้ด้วยศักยภาพของตน 
5. ชีวิตชุมชนมีการช่วยเหลือพึ่งพากัน

น�าองค์ความรูส้�าคญัทีไ่ด้จากงานวจิยัเชงิประจกัษ์ ทีเ่กีย่วข้อง
กับชุมชนที่ศึกษาวิจัยและงานวิจัยอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง มาเป็น
แนวทางที่จะศึกษา 
1. การมส่ีวนร่วมของพลงัท้องถิน่ โดยมผีูน้�าเป็นตวัขบัเคลือ่น 
2. กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเชิงรุก ควบคู่กับวิธีปฏิบัติ 
3. กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันบนฐานความรู้และภูมิปัญญา
   ท้องถ่ินที่เชื่อมโยงกับ สุขภาพ ช่วยให้สมาชิกเข้าใจปัญหา 
   และวิธีการแก้ปัญหาของชุมชน
4. การพัฒนาด้านจิตใจ
5. วิถีชีวิตชุมชนมีการช่วยเหลือเก้ือกูลกัน 

ภำพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 

รูปแบบการวิจัย เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  

คดัเลือกพืน้ท่ีแบบยดึจุดมุง่หมายของการศกึษาเป็นหลกั  

โดยเลือกตัวอย่างชุมชนท่ีมีบริบทด้านองค์ความรู้และ

ภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพที่หลากหลาย  

(ชาย โพธิสิตา, 2552) มีเกณฑ์ท่ีก�าหนด คือ (1) 

ประสบผลส�าเร็จในการดูแลสุขภาพแบบพ่ึงตนอง

ด้วยศักยภาพของชุมชน (2) มีบริบทด้านองค์ความรู้
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และภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับสุขภาพที่หลากหลาย และ 

(3) มีการบูรณาการองค์ความรู้และภูมิปัญญา เพ่ือ

การเรียนรู ้การดูแลสุขภาพแบบพึ่งตนเอง ซึ่งพื้นท่ี 

ท่ีคดัเลอืก คอื ชมุชนสวนป่านาบญุ ทีส่ามารถพึง่ตนเอง

ด้านอาหาร ด้านสุขภาพ มีศูนย์เรียนรู้ที่ฝึกอบรมวิถี

สุขภาพแบบพึ่งตนแก่ประชาชน มีการน�าหลักการของ

ศาสตร์สมดุลร้อน-เย็น มาบูรณาการเข้ากับการแพทย์

แผนต่างๆ 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ผู้น�าชุมชน สมาชิกผู ้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ  

และผู้ป่วยทีม่าเข้าค่ายสขุภาพ จ�านวน 15 คน โดยเลอืก 

ผู้ที่เป็น Key Informants ดังนี้ 

1. ผูน้�าชมุชน 3 คน ได้แก่ (1) หมอเขยีว ประธาน

ชุมชน (2) แม่ครั่ง มีทรัพย์ มารดาของหมอเขียว เป็นผู้

ริเริ่มก่อต้ังและเป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารของชุมชน  

(3) ผู้อ�านวยการศูนย์เรียนรู้สวนป่านาบุญ 

2. ผูป้ฏบิตังิานทีเ่กีย่วข้อง 6 คน ได้แก่ จติอาสา  

(1) หญงิอาย ุ53 ปี หน้าทีป่ระสานงานอบรม (2) ชาย อายุ  

44 ปี อาชพีเดมิช่างออกแบบก่อสร้าง ดูแลงานออกแบบ

และระบบโครงสร้างชมุชน (3) หญงิ อาย ุ48 ปี เป็นหวัหน้า 

ฐานโรงครัวสุขภาพ (4) หญิง อายุ 35 ปี ฐานแปรรูป

สมุนไพรและกสิกรรม (5) หญิง อายุ 32 ปี หัวหน้าฐาน

งานผลติสือ่ต่างๆ (6) หญงิ อาย ุ60 ปี อาชพีแพทย์ อยูท่ี่ 

ลาสเวกัส ประสานงานเครือข่ายประเทศสหรัฐอเมริกา 

3. ผู้รับบริการจ�านวน 6 คน ได้แก่ (1) ชาย อายุ 

56 ปี ท�าสวนทุเรียนจังหวัดจันทบุรี ป่วยด้วยโรคมะเร็ง

เม็ดเลือดขาว (2) หญิง อายุ 61 ปี ป่วยด้วยมะเร็งตับ 

(3) หญิง อายุ 32 ปี อาชีพครู จังหวัดสุรินทร์ ป่วยด้วย 

มะเรง็ทีเ่ต้านม (4) หญงิ อาย ุ52 ปี พนกังานผูช่้วยเหลอื 

คนไข้ป่วยด้วยไวรสัตบัอเัสบ C (5) ชาย อาย ุ61 ปี ข้าราชการ 

บ�านาญ ป่วยด้วยโรคเก๊าท์และไขมันในเลอืดสงู (6) หญงิ  

อายุ 60 ปี อาชีพท�านา จังหวัดร้อยเอ็ด ป่วยด้วยโรค

เบาหวาน ทั้ง 6 คน มารับการเข้าค่ายเพื่อรักษาสุขภาพ

ในช่วงระหว่าง วันที่ 11-15 และ 18-24 มกราคม 2555 

เครื่องมือกำรวิจัย

ประกอบด้วย แนวค�าถามส�าหรบัการสมัภาษณ์

เชิงลึก การสังเกต และการจดบันทึกในภาคสนาม  

เก็บรวบรวมข้อมูลใช้เวลา 6 เดือน ผู้วิจัยสร้างสัมพันธ์

โดยเข้าพักอาศัยและร่วมกิจกรรมในชุมชนจนมีความ 

คุน้เคย ท�าให้การเกบ็ข้อมลูกลมกลนืกบัวถิชีวีติประจ�าวนั 

ของชุมชน

กำรวิเครำะห์ข้อมูล

ด�าเนินงาน 3 ขั้นตอนซึ่งประยุกต์จาก ชาย  

โพธิสิตา (2552) คือ (1) จัดระเบียบข้อมูล (2) การแสดง

ข้อมูล (3) สร้างข้อสรุป ตีความของผลที่ได้ ตรวจสอบ

ความถูกต้องตรงประเด็นและน่าเชื่อถือ (conclusion, 

interpretation and verification) น�าผลการวิเคราะห์  

มาอธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้น น�าองค์ประกอบที่

ศึกษามาสังเคราะห์และน�าเสนอรูปแบบการบูรณาการ 

องค์ความรู้และภูมิปัญญาด้านสุขภาพของชุมชน

กำรควบคุมคุณภำพของกำรศึกษำ

ใช้แนวทางตามข้อเสนอของ Guba & Lincoln 

(1981) ประกอบด้วย ความน่าเชื่อถือ (credibility) ความ

เหมาะสม (fittingness) ความสามารถในการตรวจสอบ 

(auditability) และการยืนยันข้อมูล (confirmability) 

ส�าหรับจริยธรรมในการวิจัยมีแนวปฏิบัติ 3 ประการ คือ  

(1) การขอความยินยอมจากผู้ให้ข้อมูล (2) การรักษา

ความลบัของแหล่งข้อมลู และ (3) การป้องกนัผลกระทบ 

ท่ีอาจเกิดแก่แหล่งข้อมูลอันเนื่องมาจากการให้ความ

ร่วมมือในการวิจัย (ชาย โพธิสิตา, 2552)

ผลกำรศึกษำ

1. ข้อมลูท่ัวไป ชมุชนสวนป่านาบญุมพ้ืีนท่ี 40 ไร่  

ตั้งอยู ่ในต�าบลดอนตาล อ�าเภอดอนตาล จังหวัด

มุกดาหาร น�าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้  

อาชีพปลูกข้าว พืชผักและแปรรูปสมุนไพร มีสมาชิก

อยู่ประจ�า 30 คน และมีจิตอาสาหมุนเวียนมาช่วยงาน 

ชมุชนมเีป้าหมายส�าคญัคอืเผยแพร่ความรูแ้ก่ประชาชน
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ให้สามารถดูแลสุขภาพแบบพึ่งตนเอง โดยใช้ทรัพยากร

ในท้องถิน่เป็นหลกั จดุเด่นของชมุชน คือการน�าหลักการ 

ของสมดลุร้อน-เยน็มาผสมผสานกบัการแพทย์ทางเลือก

สร้างสมดลุให้ร่างกาย เปิดให้การอบรมการดแูลสขุภาพ 

เมือ่เดอืนมกราคม 2551 จดัค่ายสขุภาพในชมุชนเดอืนละ  

1 ครั้ง มีประชาชนที่แสวงหาทางเลือกเพื่อสุขภาพมา 

เข้าค่ายจากทัว่ประเทศ ในช่วง 5 ปีทีผ่่านมา ให้การอบรม 

แก่ประชาชนมากกว่าหนึ่งหม่ืนคน ซึ่งจัดอบรมให้ฟรี

โดยไม่คดิค่าใช้จ่าย ผูเ้ข้ารบัการอบรมมากขึน้ จากรุน่ละ  

50-100 เป็น 500-600 คน จงึมีการสร้างเครอืข่ายแพทย์ 

วิถีธรรมขึ้นในทุกภาคของประเทศ และในต่างประเทศ 

(ใจเพชร กล้าจน, 2553)

2. องค์ประกอบของระบบสุขภาพชุมชน

2.1 องค์ประกอบด้านโครงสร้างของระบบ

สขุภาพชมุชน สวนป่านาบญุมีเป้าหมายในการแก้ปัญหา 

ความเจบ็ป่วยทีต้่นเหตแุละการพึง่ตนเอง ระบบสขุภาพ 

จึงประกอบด้วยการเชื่อมโยงสุขภาพเข้ากับฐานงาน

ต่างๆ ของชมุชน โดยจดัต้ังศูนย์เรยีนรูเ้พือ่การพึง่ตนเอง 

แพทย์วถิธีรรมตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง สวนป่านาบญุ  

เรียกสั้นๆ ว่า ศูนย์เรียนรู้ฯ สวนป่านาบุญ

2.1.1 ศูนย์เรียนรู ้ฯ สวนป่านาบุญ  

มีภารกิจหลัก คือ ถ่ายทอดความรู ้การดูแลสุขภาพ 

แบบพึ่งตน ประกอบด้วย (1) ฐานการศึกษาอบรม  

(2) ฐานโรงครัวสุขภาพ (3) ฐานแปรรูปสมุนไพร และ 

(4) ฐานงานกสิกรรม

2.1.2 ฐานงานชุมชน มี 6 ฐาน สมาชิก

ในฐานจะช่วยงานฐานอื่นด้วย โดยเฉพาะงานกสิกรรม 

ธรรมชาติ ซึ่งต้องการผลผลิตในปริมาณมาก 

2.1.3 เครอืข่ายแพทย์วถิธีรรม มเีครอืข่าย 

ใหญ่ 2 แห่งและสาขาย่อย 20 แห่ง 

การบริหารชุมชน ท�าในรูปคณะกรรมการ 

มีใจเพชร กล้าจน หรือที่คนทั่วไปเรียกว่า “หมอเขียว” 

เป็นประธานชุมชน มีทีมจิตอาสาที่อยู่ประจ�าชุมชน  

ด�าเนินกิจกรรมด้วยตนเอง ได้รับการสนับสนุนบางส่วน

จากโรงพยาบาลอ�านาจเจริญในด้านประสานงานกับ

หน่วยราชการ การรับสมัครคนเข้าอบรมค่ายสุขภาพ  

การตรวจเลือดก่อนและหลังเข้าค่ายสุขภาพ

ชุมชนสวนป่ำนำบุญ

โรงพยาบาล
อ�านาจเจริญ

เครือข่ายสุขภาพ
บุญนิยม

ศูนย์เรียนรู้
สวนป่านาบุญ

เครือข่าย
แพทย์วิถีธรรม

ฐานงาน

ด้านศึกษาอบรม
โรงครัวสุขภาพ
กสิกรรมธรรมชาติ
แปรรูปสมุนไพร

ร้านค้าชุมชน
สื่อสุขภาพ
การเงินชุมชน
สาธารณูปโภค
ขยะวิทยา
ปุ๋ยชีวภาพ

สวนป่านาบุญ 2
(นครศรธีรรมราช)
สวนป่านาบุญ 3
(ปทุมธานี)
เครือข่ายย่อย 
20 แห่ง

ภำพ 2 โครงสร้างชุมชนสวนป่านาบุญ

2.2 องค์ประกอบด้านระบบการดูแลสุขภาพ 

จากการศกึษา ผูว้จิยัวเิคราะห์ได้ว่าชมุชนสวนป่านาบญุ 

มีองค์ประกอบด้านระบบดูแลสุขภาพ ดังนี้

2.2.1 ระบบการดูแลสุขภาพในชุมชน 

สมาชิกภายในชุมชนดูแลตนเองด้วยหลัก ยา 9 เม็ด 

เพือ่สร้างสมดลุร้อน-เยน็ในร่างกาย บ�าเพญ็งานจิตอาสา  

เมื่อเจ็บป่วย สมาชิกจะดูแลตนเองเบื้องต้นโดยมีเพื่อน

จิตอาสาช่วยเหลือ ถ้าอาการรุนแรงขึ้น ก็จะไปหา 

ผู้เชี่ยวชาญหรือไปโรงพยาบาลเพ่ือรักษาในขั้นสูงต่อไป 

2.2.2 การดูแลสมาชิกท่ีเข้าค่ายสุขภาพ 

ทีมงานจิตอาสาจะอ�านวยความสะดวกและให้การ

อบรมแก่บุคคลภายนอกที่มาเข้าค่ายสุขภาพ เพื่อให้

เรียนรู้กลไกการเกิดและการหายของโรค เทคนิคการ 

รับประทานอาหารตามล�าดับ สมุนไพรปรับสมดุลกลุ่ม

ฤทธิ์ร้อน-เย็น การระบายพิษออกด้วยวิธีการต่างๆ  

ป้องกันและควบคุมโรค เพื่อเป็นหมอดูแลตนเอง

2.2.3 ภาวะการเจ็บป่วยของสมาชิกใน 

ชุมชน ส่วนใหญ่มีการเจ็บป่วยเล็กน้อย สาเหตุมาจาก

การท�างานมากเกินไป พักผ่อนไม่เพียงพอ สุขภาพ 

ทางด้านจิตใจนั้น สมาชิกจิตอาสาท่ีเข้ามาอยู่ในชุมชน 

มกีารพฒันาด้านจติใจให้เกดิการเสียสละมากขึน้ ท�างาน

ด้วยความทุ่มเทที่สร้างประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น 

เป็นอยู่อย่างผาสุก 
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3. ระบบองค์ความรูแ้ละภมูปัิญญาด้านสขุภาพ

ของชุมชน จัดแบ่งกลุ่มได้ 4 เรื่องหลัก คือ

3.1 องค์ความรู้ด้านการดูแลรักษาสุขภาพ  

แบ่งออกดังนี้ (ใจเพชร กล้าจน, 2553)

3.1.1 สาเหตแุห่งความเจบ็ป่วย แบ่งเป็น  

4 สาเหตุหลัก ได้แก่ ร่างกายมีภาวะร้อนเย็นไม่สมดุล 

การท�าบาปสร้างอกุศลกรรม ไม่บ�าเพ็ญกุศล และ 

ความวิตกกังวล 

3.1.2 หลักในการปรับสมดุลเพื่อแก้ไข

ปัญหาสุขภาพ 3 สูตรเพื่อปรับสมดุล ดังนี้ (1) สูตรร้อน 

ใช้แก้อาการเย็นเกินและร้อนหลอก (2) สูตรเย็น ใช้แก้ 

อาการเย็นเกินและเย็นหลอก (3) สูตรร้อนผสมกับ 

สูตรเย็นใช้แก้อาการร้อนและอาการเย็นที่ เกิดขึ้น 

พร้อมกัน มีกลวิธีการดูแลสุขภาพมีหลัก 4 ข้อ ได้แก่  

(1) รกัษาภาวะร้อนเยน็ให้สมดลุ (2) ละบาป (3) บ�าเพญ็บญุ  

(4) เพิ่มพูนใจ ไร้กังวล

3.1.3 เทคนิคการปรับสมดุล 9 ข้อ 

ประกอบด้วย (1) รับประทานสมุนไพรปรับสมดุล  

(2) ท�ากวัซา เป็นการขดูพษิออกจากร่างกาย (3) สวนล้าง

ล�าไส้ ด้วยการล้างพษิออกจากล�าไส้ใหญ่ (4) แช่มือแช่เท้า 

ในน�า้สมนุไพร (5) การพอก ทา หยอด ประคบ อบ อาบ ด้วย 

สมุนไพร (6) ออกก�าลังกายกดจุดลมปราณ โยคะ และ

บริหารกาย (7) รบัประทานอาหารปรบัสมดลุ (8) ใช้ธรรมะ 

ท�าให้ใจเป็นสุข ข้อนี้เป็นข้อที่ส�าคัญที่สุด โดยน�าหลัก

พทุธธรรม ประกอบด้วย อรยิสจั 4 ไตรสกิขา พรหมวหิาร 4  

การปล่อยวาง การลดละอัตตา (9) รู้เพียร รู้พักให้พอดี 

โดยใช้หลักธรรมอิทธิบาท 4 ได้แก่ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ 

วิมังสา การเพียรพอดี พักพอดี จะท�าให้พลังชีวิตเต็ม 

3.2 องค์ความรูด้้านอาหารสขุภาพ จากศกึษา  

ผู้วิจัยพบว่า ประกอบด้วย การเลือกรับประทานอาหาร

ที่ปรับสมดุล การปรุงอาหาร เน้นอาหารฤทธิ์เย็นเพื่อ 

ถอนพิษร้อน ความเข้มข้นของรสชาดไม่เกิน 30 % 

ปรุงผ่านไฟอ่อนถึงปานกลาง ในฤดูกาลที่ต ่างกัน  

การปรงุอาหารกจ็ะแตกต่างกนั มีการรบัประทานอาหาร

ตามล�าดับขั้นตอน 

3.3 องค์ความรู้ด้านการดูแลจิตวิญญาณ 

หลักส�าคัญคือ ไตรสิกขา น�าพุทธธรรมจากพระไตรปิฎก 

ท่ีว่า “จิตวิญญาณเป็นประธานของส่ิงท้ังปวง” ภาวะ

ความเครยีด ความกลวั ความวติกกงัวล ความโลภ โกรธ 

หลง ยึด เอาแต่ใจตนเอง เป็นทุกข์ “ละเหตุแห่งทุกข์  

เป็นสุขในที่ทั้งปวง” (กรมการศาสนา, 2541) ดังนั้น 

การที่ จะมีสุขภาพดี หรือท�าความเจ็บป่วยให้น้อยลง 

จึงต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ คือ ลด ละ เลิก พฤติกรรม  

ท่ีท�าให้ภาวะร้อนเย็นของร่างกายไม่สมดุลและสิ่งที่

ส�าคัญท่ีสุดในกระบวนการเรียนรู้ท่ีจะแก้ปัญหาสุขภาพ 

คือ การแก้ไขพัฒนาจิตวิญญาณ 

3.4 องค์ความรู ้ด ้านกสิกรรมไร้สารพิษ 

ชมุชนมกีารปลกูพชืผกัพืน้บ้านตามฤดกูาลด้วยกสกิรรม

ธรรมชาต ิจัดการบรหิารให้สมาชกิท่ีมาเข้าค่ายมส่ีวนร่วม 

ในการท�ากสิกรรม ท�าให้การอบรมกลายเป็นวิถีชีวิต

ของชุมชน และมีพืชผักหลายชนิดในการบริโภคอุปโภค 

ซื้อบ้างในส่วนที่จ�าเป็น สร้างสุขภาพด้วยการกินอาหาร 

เป็นยา 

4. กระบวนการพัฒนาองค์ความรูแ้ละภมูปัิญญา 

ด้านสุขภาพ

4.1 แหล่งที่มาของความรู้ จากการศึกษา 

พบว่า มีองค์ความรู้หลักยา 9 เม็ด ซึ่งหมอเขียวเป็นผู้

คิดค้นขึ้น โดยศึกษาจาก บรรพบุรุษ พ่อแม่ เครือข่าย

สุขภาพบญุนยิม ต�าราเอกสารต่างๆ จากผูรู้ ้การฟังธรรม 

จากนักบวช ศึกษาพระไตรปิฎก จากสถาบันการศึกษา 

รวมทั้งศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ให้ลึกซึ้งขึ้น ส่วนทีมงาน

จติอาสาส่วนใหญ่ได้เรยีนรูจ้ากหมอเขยีว และเรยีนรูจ้าก 

องค์กรภายนอกมาบ้างรวมทัง้ประสบการณ์ชวีติ เป็นต้น

4.2 กระบวนการเรียนรู้ของสวนป่านาบุญ 

จากข้อมูลเชิงประจักษ์ สามารถวิเคราะห์ได้ข้อสรุปว่า 

4.2.1 หมอเขียว ได้ค้นหาความรู้จาก

แหล่งความรู ้ต ่างๆ น�ามาทดลองลงมือปฏิบัติจริง 

ด้วยการดูแลผู้ป่วย พบว่าได้ผลในการรักษา ทดลอง 

ศึกษาวิธีปรุงอาหารฤทธิ์ร้อนเย็นเพ่ือปรับสมดุล แล้ว

ลงมือปฏิบัติ กระทั่งค้นพบวิธีการปรับสมดุลร้อนเย็น 

น�ามาสร้างองค์ความรู้ไว้เป็นหลักฐาน บูรณาการข้ึน

เป็นเทคนิค 9 ข้อ (ยา 9 เม็ด) 

4.2.2 การเรียนรู้ของจิตอาสา จากการ

สอบถามจิตอาสาส่วนใหญ่ให้ข้อมูลว่า ได้รับถ่ายทอด
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จากหมอเขียว หรือเพื่อนจิตอาสาด้วยกัน จากนั้นจึงน�า

มาถ่ายทอดสู่ประชาชนที่มาเข้าค่ายสุขภาพ 

4.2.3 การเรียนรู้ของผู้มาเข้าค่ายอบรม 

มีการเรียนรู ้หลักยา 9 เม็ด โดยเน้นพุทธธรรมและ 

องค์ความรูท้ีส่�าคญัด้านสขุภาพ สาเหตแุห่งการเจบ็ป่วย 

และวิธีการปฏิบัติตน ด้วยการบรรยาย สาธิต มีการ

แบ่งกลุ่มฝึกการเตรียมอาหารปรับสมดุล ทุกคนจะต้อง 

น�าหลักยา 9 เม็ด มาปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเข้าใจ  

จนสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง มีการเรียนรู้จากสื่อ

ในรูปเอกสาร ซีดี ดีวิดีและที่ส�าคัญคือสื่อบุคคล

4.2.4 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การอบรม 

มกีารขึน้เวทเีล่าประสบการณ์ปัญหาด้านสขุภาพ ประชมุ

กลุ่มย่อยแบ่งตามกลุ่มอาการของโรค เรียนรู้การดูแล 

สขุภาพ เช่น การกวัซา กดจดุลมปราณ โดยมีทมีจติอาสา 

ร่วมประชุมและประสานงานภายในกลุ่ม เมื่อเสร็จสิ้น

การอบรมจะประชุมทีมจิตอาสาจะมีการ “สรุปงาน 

สรุปใจ” แลกเปลี่ยนสรุปปัญหา สาระการอบรมและ 

ประโยชน์ที่ได้รับทั้งต่องานและตนเอง 

4.2.5 การสร้างเครือข่ายการเรียนรู ้ 

หลักสูตรแพทย์วิถีธรรมได้ช่วยคนให้พึ่งตัวเองและ 

แก้ปัญหาสุขภาพได้ผล จึงมีผู้สนใจมาเข้าค่ายสุขภาพ

มากขึ้นโดยล�าดับ คนที่มาเข้าค่ายรวมตัวสร้างเครือข่าย 

ขนาดกลางประมาณ 20 แห่ง ขนาดเล็ก 40 แห่ง  

ท�ากจิกรรมจัดค่ายสขุภาพเป็นระยะๆ มหีลกัสตูร 1- 5 วนั  

และจัดสัมมนาเครือข่ายจิตอาสาแลกเปลี่ยนความรู้

และประสบการณ์ ปีละ 1ครั้ง

4.3 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์

ความรู้และภูมิปัญญาด้านสุขภาพ

4.3.1 การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ 

ความพยามค้นหาทางออกในการพึ่งตนเองด้วยวิถี 

พ้ืนบ้านบูรณาการเข้ากับศาสตร์ต่างๆ ท�าให้หมอเขียว 

ได้พบค�าตอบว่า “หมอที่ดีที่สุด คือตัวคุณเอง” และ

ถ่ายทอดแนวคดินีสู้ป่ระชาชนทีพ่บทางตนั สวนป่านาบญุ 

จึงเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู ้ด้านสุขภาพที่ถ่ายทอด

แนวคดิให้คนท่ีเข้ามาศึกษาอบรมได้ปรบัเปลีย่นกระบวน

ความคิด ความเชื่อสู ่วิถีการพึ่งตนเอง ตามวิถีชีวิต 

แนวเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ที่เข้าค่ายสุขภาพหลายคน 

ได้ปฏิบัติตนตามแนวทางแพทย์วิถีธรรมและสามารถ 

แก้ปัญหาความเจ็บป่วยของตนเองได้ จึงเกดิความเชือ่ถือ 

ศรัทธาในอุดมการณ์ท่ีจะช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ที่ทุกข์

ทรมานจากการเจ็บป่วย หลายคนได้ปรับกระบวนทัศน์ 

และปรับวิถีการด�าเนินชีวิต ปรับสมดุลให้สุขภาพและ

เกิดความผาสุก

4.3.2 การพัฒนาด้านจิตวิญญาณ จาก

แนวคดิทีว่่าการแก้สาเหตกุารเจบ็ป่วยระดบัรากเหง้านัน้ 

จะต้องแก้ไขทีจ่ติวญิญาณ จงึเน้นถ่ายทอดธรรมะควบคู่

กับความรู้ด้านสุขภาพ ผู้มาเข้าค่ายฯ ที่ปรับปรุงตนเอง

ทั้งด้านร่างกายและด้านจิตใจ ส่งผลให้สุขภาพดีขึ้น  

มีการลด ละ เลิก สิ่งท�าลายสุขภาพและอบายมุขต่างๆ 

พัฒนาสู่การเป็นผู้ให้และสานอุดมการณ์แพทย์วิถีธรรม 

ผู้ท่ีพร้อมก็ก้าวเข้ามาเป็นจิตอาสาช่วยเหลือคนให้เกิด 

การพึ่งตนเอง 

4.3.3 ผู้น�าเป็นตัวขับเคลื่อน ผู้น�าที่มี

คุณธรรมและความเสียสละเป็นตัวอย่างที่ส�าคัญโดย

หมอเขียวได้ฝึกฝนปฏิบัติธรรม จนเกิดความผาสุก  

เสียสละทุนทรัพย์ ที่ดินของครอบครัว ทุ่มเทในการ

พัฒนาองค์ความรู้และถ่ายทอดให้กับประชาชนที่ก�าลัง

เดือดร้อนท่ีแสวงหาทางออกให้สุขภาพ ด้วยอุดมการณ์ 

“ศูนย์บาทรักษาทุกโรค” เกิดผลการเปลี่ยนแปลงต่อ 

สุขภาพของผู้มาเข้าค่ายอย่างชัดเจน น�าทีมจิตอาสา

ขับเคลื่อนให้คนเป็นหมอดูแลตนเอง

4.3.4 การเรียนรู ้ควบคู่กับการปฏิบัติ 

หลักสูตร 7 วัน ในการเข้าค่ายอบรมของสวนป่านาบุญ 

ใช้หลักการเรียนรู ้ท้ัง การเรียนรู ้ภาคทฤษฎีแนวทาง

สุขภาพพึ่งตนแบบวิถีพุทธ และลงมือปฏิบัติควบคู่ไป

ด้วยกันทันที ผู้เข้าอบรมได้ทดลองด้วยตัวเอง เกิดการ 

เรยีนรูจ้ากประสบการณ์ตรง สามารถกลบัไปดแูลตนเอง

ต่อได้อย่างถูกต้อง 

4.3.5 การมส่ีวนร่วมของสมาชกิ ท้ังในการ 

วางแผน การก่อตั้งและพัฒนาศูนย์อบรม ท�างานตาม

ฐานงานต่างๆ ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล เช่น  

การออกแบบโครงสร้างอาคาร การผลิตส่ือสุขภาพ  

การจัดระบบการอบรม การท�าอาหารปรบัสมดลุ เป็นต้น  

ท�าให้กิจการของชุมชนมีการพัฒนาก้าวหน้าอย่าง

รวดเร็วโดยล�าดับ
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4.3.6 การปรบัเปลีย่นวถิชีวีติ ให้สอดคล้อง 

กับหลักคุณธรรม การท�างานเสียสละ สร้างความเป็นพี ่

เป็นน้องกัน ท�าให้เกิดจิตวิญญาณที่เป็นเอกภาพ  

การทบทวนสภาวะทางจิตใจ และปรับพฤติกรรมตนให้

เข้าสู่สัมมาทิฐิ เน้นการแก้ไขที่ตนเอง การปรับเปลี่ยน 

วิถีชีวิตแบบเข้มข้น คือการฝึกเข้าค่ายพระไตรปิฎก 

ร่วมกัน 7 วัน ช่วยให้เกิดกระบวนพัฒนาจิตวิญญาณ

ของแต่ละคนให้เข้าใจถึงแก่นแท้ของชีวิต หรือค่าย 

แฟนพันธุ์แท้ท�าให้มีองค์ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพท่ี

ลึกซึ้งขึ้น ด�าเนินชีวิตด้วยจิตอาสา สร้างสรรประโยชน์

แก่สังคม

4.3.7 เทคนคิวธิกีารสอนแบบบรูณาการ 

โดยใช้เทคนิคการสอน บรรยายให้เข้าใจถึงสาเหตุที่มา

ของความเจ็บป่วยและวิธีการดูแลรักษาโดยใช้ตนเอง

เป็นอุปกรณ์ มีหลักฐาน มีตัวอย่างข้อมูลเชิงประจักษ์

ท่ีสามารถชนะความเจ็บป่วยได้ สอนจากสิ่งที่มองเห็น 

ได้ง่าย ขยายไปถงึผลของวบิากกรรม ผลของการบรโิภค

ที่ผิด การมีวิถีชีวิตที่ไม่สอดคล้องกับนาฬิกาชีวิต เช่น 

นอนดกึ การแพทย์แผนตะวนัออกถอืว่ามคีวามสมัพนัธ์ 

กับสุขภาพของมนุษย์อย่างแยกไม่ออก เม่ือผู้รับการ

อบรมมองเหน็โทษภัย กจ็ะปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมตนเอง

5. รูปแบบการบูรณาการองค์ความรู ้และ

ภูมิปัญญาของชุมชนสวนป่านาบุญ 

จากการศึกษาระบบสุขภาพของชุมชนสวนป่า

นาบุญแล้ว ผู้วิจัยพบว่ามีองค์ความรู้หลักยา 9 เม็ด 

ที่เด่นชัดและมีการถ่ายทอดที่ได้ผลดี แต่เมื่อวิเคราะห์

ภาพรวมทั้งระบบแล้วพบว่า ยังมีบางส่วนที่เป็นปัญหา 

ผู้วิจัยจึงเสนอแนะแนวทางการแก้ไขเพื่อให้เกิดความ 

สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ดังนี้

5.1 วิเคราะห์ปัญหาด้านระบบสุขภาพของ 

สวนป่านาบุญและแนวทางแก้ไข 

5.1.1 พืชผักไม่เพียงพอต่อการบริโภค  

มีประชาชนมาเรียนรู้ค่ายสุขภาพมากขึ้น จากรุ่นละ 50 

เป็น 500-600 คน จึงไม่สามารถผลิตพืชผักไร้สารพิษ

ได้เพียงพอตลอดทั้งปี ชุมชนได้ซื้อที่ดินเพิ่ม 2 แปลง 

และขยายเครือข่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม ให้เกิดการ 

ช่วยเหลือตามพื้นที่ภาคต่างๆ ผู้วิจัยเสนอการพัฒนา

องค์ความรู ้ในด้านวิธีการท�ากสิกรรมแบบอายุยืน 

โดยศึกษาและน�ามาบูรณาการปลูกพืชผสมผสาน 

พืชต่างระดับ เช่น 7 หรือ 9 ระดับ ระหว่างพืชอายุสั้น  

อายุกลางจนถึงระดับพืชอายุยืน เพื่อให้มีผลผลิต 

อย่างต่อเนื่องยาวนาน 

5.1.2 ด ้านการพัฒนาภูมิธรรมของ 

จิตอาสา ภารกจิการงานท่ีเข้ามาอย่างรวดเรว็และกว้างขึน้  

การพฒันาจติวญิญาณจติอาสาแต่ละคนยงัไม่สมดลุกบั

ภาระงานทีต้่องแบกรบั บางคนมคีวามเข้าใจองค์ความรู้  

ยา 9 เม็ดท่ีไม่ลึกซึ้ง อาจท�าให้ถ่ายทอดไม่ถูกต้อง 

ซึ่งชุมชนได้แก้ปัญหาโดยใช้หลักอปริหานิยธรรม คือ 

การพร้อมประชุม พร้อมกันเลิก ใช้หลักการ “เตวิชโช” 

(พิจารณาทบทวนถึงข้อดี ข้อบกพร่องของตน) ท�าให้ 

ทีมงานจิตอาสา ลดกิเลสกาม อัตตามานะลงได้ระดับ

หนึ่ง (กาม หมายถึงการติดในรูป รส กลิ่น เสียง อัตตา 

หมายถึงความยึดมั่นในถือดีตัวตน มานะ หมายถึง  

การถอืตวัในความคดิเหน็ ยดึศกัดิศ์รขีองตนเอง บอกสอน

ไม่ได้) ผู้วิจัยเสนอให้ลองสรรหาวิธีการใหม่ที่แตกต่าง 

เพ่ิมขึน้บ้างในการประชมุของชมุชนหรอืสัมมนาเครอืข่าย 

แพทย์วิถีธรรม เช่น ใช้กระบวนการ AIC (Appreciate- 

Influence-Control) หรือ FSC (Future search 

conference) ซึ่งเป็นกระบวนการสร้างความเข้มแข็ง

ให้องค์กรด้วยการค้นเป้าหมายมองหาอนาคตร่วมกัน 

5.1.3 ด้านองค์ความรู้การดูแลสุขภาพ

ของสวนป่านาบุญ พบว่า 1) ขาดการศึกษาวิจัยใน

องค์ประกอบขององค์ความรู้บางส่วน และขาดข้อมูล

ทางวิชาการสนับสนุนอย่างเพียงพอท�าให้นักวิชาการ 

บางท่านขาดความเชื่อมั่นในองค์ความรู้ของสวนป่า 

นาบุญ 2) การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการเจ็บป่วย 

และผลของการเข้าค่ายกิจกรรมสุขภาพของผู้เข้ารับ

การอบรมยังไม่สมบูรณ์ ผู ้วิจัยเสนอให้จัดตั้งศูนย ์

วิชาการสุขภาพชุมชน เพื่อพัฒนาระบบวิชาการ และ

สารสนเทศสุขภาพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการน�าไปใช ้

พัฒนากระบวนการอบรมต่อไป

6. รูปแบบการบูรณาการองค์ความรู ้และ

ภมูปัิญญาของชมุชนสวนป่านาบญุ มอีงค์ประกอบ ดงันี้  

(ภาพที่3)



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2556 91

6.1 ปัจจัยน�าเข้า (Input) ประกอบด้วย 

6.1.1 คน เป ็นแหล่งส�าคัญในการ

ถ่ายทอดภูมิปัญญาคุณธรรม จริยธรรมและวิถีการ

ด�าเนินชีวิต ซึ่งได้แก่ พ่อแม่ บรรพบุรุษ ผู ้รู ้ หรือ 

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทีมจิตอาสา ปราชญ์ชาวบ้าน 

(หมอเขียว) 

6.1.2 องค์กรชุมชน ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้ 

ฐานงาน เป็นแหล่งถ่ายทอดทั้งความรู้และภูมิปัญญา 

ซึ่งการเรียนรู้ส่วนใหญ่จะถ่ายทอดผ่านการอบรมของ 

ศูนย์เรียนรู้และฐานงานในชุมชน 

6.1.3 กิจกรรม การเรียนรู้ผ่านประเพณี

วัฒนธรรมของชมุชนเป็นภูมปัิญญาด้านการด�าเนนิชวีติ

ในสงัคม ส่วนกจิกรรมการอบรม เป็นการถ่ายทอดความรู ้

และภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับสุขภาพและทางจิตวิญญาณ 

6.1.4 องค์ความรู ้และภูมิป ัญญาท่ี

เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ด้าน

พุทธธรรม ด้านสุขภาพ ด้านอาหาร และด้านกสิกรรม

ธรรมชาติ ซึ่งน�ามาบูรณาการใช้ครอบคลุมการดูแล

สุขภาพทั้ง 4 มิติ คือ การรักษา การส่งเสริม การฟื้นฟู  

รวมทั้งการป้องกันโรค 

6.1.5 สือ่ เป็นแหล่งความรูท้ีส่�าคญัในการ

ถ่ายทอดความรูแ้ละภูมปัิญญา ช่วยพฒันากระบวนการ

เรยีนรูไ้ด้อย่างมาก เช่น สือ่โทรทศัน์ วทิยชุมุชน ถ่ายทอด 

ความรูด้้านต่างๆ สวนป่านาบญุผลติ สือ่หนงัสอื เอกสาร 

และซีดี วีซีดีและเว็บไซด ์ ที่มีคุณภาพ ท�าให ้ ส่ือ

เหล่านี้ มีบทบาทส�าคัญในการถ่ายทอดองค์ความรู้ 

ด้านสุขภาพ 

6.1.6 ศนูย์วชิาการสขุภาพชมุชน มผีลงาน 

เชิงประจักษ์จากการปฏิบัติ แต่ขาดระบบวิชาการที่จะ 

ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลสนับสนุน ท�าให้การพัฒนา 

ขาดความสมบรูณ์ จงึจ�าเป็นทีจ่ะต้องจดัให้มีศูนย์วชิาการ 

สุขภาพชุมชนขึ้นซึ่งมีบทบาทหน้าที่ ในการวิเคราะห์

ปัญหา ค้นคว้า พัฒนาองค์ความรู้และภูมิปัญญาที่จะ

พัฒนาระบบสุขภาพของชุมชน แก้ไขด้วยยุทธศาสตร์

ของการมีส่วนร่วมของบุคคลและหน่วยงานทั้งภายใน 

และนอกชุมชน 

6.2 กระบวนการ (Process) การพัฒนา 

องค์ความรู ้และภูมิปัญญาในการดูแลสุขภาพชุมชน  

มีดังนี้ 

6.2.1 กระบวนการเรียนรู้ ที่ส�าคัญ คือ 

1) การเรียนรู ้ด ้วยค�าสอนของ

ศาสนาท่ีช่วยให้เกดิพฒันาด้านจิตใจ การสาธติ ถ่ายทอด

ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต แล้วลงมือปฏิบัติจริง ช่วยให้

เกดิความเข้าใจในองค์ความรูใ้นด้านสขุภาพทีช่ดัเจนขึน้  

มีการจัดเก็บความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สรุป 

บทเรียน การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ โดยร่วมมือกับ

ชุมชน สถาบันสุขภาพ องค์กรภายนอก แลกเปล่ียน

เรียนรู ้และสนับสนุนซึ่งกันและกัน เครือข่ายช่วยให้

เกิดการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ก่อให้เกิดการสร้าง 

องค์ความรู้ใหม่และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

2) การบูรณาการ องค์ประกอบที่

เป็นปัจจยัน�าเข้า อนัได้แก่ คน องค์กร กจิกรรมองค์ความรู้  

ส่ือ ปัญหาของชมุชน เข้ากบักระบวนการเรยีนรูท่ี้บรูณาการ 

ความคิด วิถีชีวิต วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เข้าด้วยกัน 

โดยหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวท่ีจะสร้างผลผลิตและ

ผลลัพธ์ที่มีความครบพร้อม สมบูรณ์

3) การพัฒนาระบบองค์ความรู้

ด้านสุขภาพ โดยศูนย์วิชาการสุขภาพชุมชน ท�าการ

วิเคราะห์ปัญหา พัฒนาองค์ความรู ้และภูมิปัญญา

ท้ังด้านกายภาพและจิตภาพ ศึกษาวิจัย จัดระบบ

สารสนเทศสุขภาพ และระบบติดตามประเมินผล  

เน้นการพฒันาจติวญิญาณด้วยพทุธธรรม เพือ่รวมพลงั 

แห่งความดี พัฒนาทีมงานจิตอาสาให้มีองค์ความรู้  

รวมทั้งชุดองค์ความรู้ทางการดูแลสุขภาพของชุมชนที่

ผ่านการศกึษาวจิยั มข้ีอมลูทางวชิาการสนบัสนนุ จดัเกบ็ 

ไว้อย่างเป็นระบบในคลงัข้อมลูสารสนเทศสขุภาพชมุชน 

จะเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

6.3 ผลผลิต (Output) ท่ีจะเกิดขึ้น คือ  

มีองค์ความรู้ที่สามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพขั้นพื้นฐาน

ของสมาชิก พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของคนมีความ

เหมาะสม ลดปัญหาการเจ็บป่วยท่ีป้องกนัได้ มกีารพฒันา 

จิตวิญญาณ ในระดับที่ละเอียดขึ้น มีสัมพันธ์ที่ดีในการ 

อยู ่ร ่วมกัน ด้วยความประณีต ประหยัด จิตอาสา 
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มีองค์ความรู ้ด้านสุขภาพที่ถูกต้องในการปฏิบัติงาน 

ด้านสุขภาพ มีภูมิธรรมในระดับที่สูงขึ้นในการพัฒนา

ตนเองและการเสียสละเพื่อสังคม 

6.4 ผลลัพธ์ (Outcome) ที่เกิดขึ้น คือ ชุมชน

พึ่งตนเองด้านสุขภาพ ประกอบด้วย สมาชิกมีสุขภาวะ

สมดลุ มเีครอืข่ายการเรยีนรูด้้านสขุภาพ มีการพึง่ตนเอง

ด้วยวิถีความพอเพียง มีความมั่นคงทางอาหาร มีความ

เป็นอยู่ที่ผาสุก มีองค์ความรู ้ด้านสุขภาพที่สมบูรณ์  

มีการวิจัยศึกษาอย่างลึกซึ้ง โดยมีข้อมูลทางวิชาการ

สนับสนุน มีระบบการจัดการสารสนเทศด้านสุขภาพ

การจัดการ ความสมบูรณ์ของระบบต่างๆ ช่วยให้ 

การถ่ายทอดความรู้มีประสิทธิภาพ 

นอกจากนั้นองค์ประกอบของรูปแบบ ยังมี

บริบทที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ระบบสังคม วัฒนธรรม

ท่ีมีความสัมพันธ์แบบพ่ีน้อง เครือญาติ มีการช่วยเหลือ 

เกื้อกูลพึ่งพาอาศัยกันด้วยระบบจิตอาสา มีระบบ

เศรษฐกิจแบบพอเพียงเป็นหลัก 

รปูแบบการบรูณาการองค์ความรูแ้ละภมูปัิญญา

ของชุมชนสวนป่านาบุญ แสดงดังภาพที่ 3

Input Process Output Outcome

ระบบสังคม-วัฒนธรรม เศรษฐกิจพ่ึงตน

คน กระบวนกำรเรียนรู้

บูรณำกำร

ปัจจัยสัมพันธ์
กับกำรพัฒนำ

กระบวนกำรเรียนรู้

พัฒนำองค์ควำมรู้
- การศึกษาวิจัย
- ศึกษาเฉพาะกรณี
- ให้การอบรม
- ศึกษาดูงาน
- จัดระบบสารสนเทศ
- ระบบติดตาม
  ประเมินผล

� การพัฒนาจิตวิญญาณ
� มีองค์ความรู้แก้ปัญหา
   สุขภาพ
� พฤติกรรมการดูแล
   สุขภาพที่เหมาะสม
� แก้ไขปัญหาสุขภาพ

� องค์ความรู้ด้านสุขภาพ
   สมบูรณ์
� สืบทอดและพัฒนา
   ภูมิปัญญาพื้นบ้าน

ลดปัญหาการเจ็บป่วย
ที่ป้องกันได้

พัฒนำจิตวิญญำณ
- อยู่ร่วมกัน
- ลดละตัวตน
- ประณีต ประหยัด 
  ระมัดระวัง

ชุมชนพ่ึงตนเอง
ด้ำนสุขภำพ

- สุขภาวะสมดุล
- เป็นอยู่ผาสุข
- เครือข่ายเรียนรู้
- พึ่งตนบนวิถี
  ความพอเพียง
- ความมั่งคงทางอาหาร

จิตอำสำ
- เข้าใจองค์ความรู้ชัดเจน
- ท�างานเป็นระบบ

องค์กร

กิจกรรม

องค์ควำมรู้

สื่อ

ปัญหำของชุมชน

ศูนย์วิชำกำร
สุขภำพชุมชน

- วิเคราะห์
- หาแนวทาง
  แก้ปัญหา
- พัฒนา

ภำพ 3 รูปแบบการบูรณาการองค์ความรู้และภูมิปัญญาด้านสุขภาพของชุมชนสวนป่านาบุญ
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สรุปและอภิปรำยผล 

จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่ามีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

กบัการพฒันาองค์ความรูแ้ละภูมปัิญญาของชมุชน ดงันี้

1. การปรบัเปลีย่นกระบวนทศัน์ ได้แก่ กระบวน

ความคิด ความเชื่อ และวิถีด�าเนินชีวิต เป็นจุดส�าคัญ 

สมาชิกชุมชน มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิถีการ 

ด�าเนินชีวิต โดยเกิดกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนา

อย่างช้าๆ สอดคล้องกับแนวคิดการเปลี่ยนแปลง

กระบวนทัศน์ของ โทมัส คูน (Kuhn, 1970) และ

กระบวนการพัฒนาทางสังคมของฟริตจ็อบ คาปร้า  

(2544) ซึ่งมองว่าพฤติกรรมและการกระท�าของคน 

ในสังคมขึ้นอยู่กับพื้นฐานของความเชื่อและปรัชญา 

ที่ถ่ายทอดกันมาอย่างเป็นระบบ จนเกิดกระบวนทัศน์ 

ทางสังคม (social paradigm) ที่เกิดจากการรับรู ้  

(percept) การตีความ (interpretation) และการปฏิบัติ 

(practice) ที่ชุมชนหนึ่งมีหรือกระท�าร่วมกัน 

เช่นเดียวกับ โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์และคณะ  

(2547) ศึกษาเรื่องพลวัตการพึ่งตนเองของชุมชนชนบท 

พบว่า กระบวนทัศน์การพัฒนากระแสหลักที่เน้นการ

เจรญิเติบโตทางเศรษฐกจิด้านเดียว ท�าให้ความสามารถ 

การพึ่งตนเองของสังคมลดลง ความเข้มแข็งของชุมชน 

ทีพ่ึง่ตนเองได้สงูมีรากฐานมาจากวธีิคดิทีช่มุชนใช้นยิาม

ชีวิตที่แตกต่างจากวิธีคิดกระแสหลัก เช่น การปฏิบัติตน 

ตามหลักศาสนาที่ให้ความสมบูรณ์ทางจิตวิญญาณ 

ซึ่งการปรับเปลี่ยนกระบวนความคิดและความเชื่อ  

มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

และวิถีชีวิต 

2. ผู้น�าพาขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วมของ

สมาชิก หมอเขียวเป็นผู้น�าที่เป็นตัวอย่างที่ดี น�าพา

ให้เกิดความศรัทธาและเชื่อม่ันในอุดมการณ์บุญนิยม 

เกิดการเรียนรู ้และพัฒนาจิตวิญญาณของสมาชิกให้

ลดละกิเลส เกื้อกูลแก่สังคม จึงมีพลังสร้างสรรค์ร่วมแรง 

ร่วมใจพฒันาชมุชนให้ก้าวหน้าโดยล�าดบั สอดคล้องกบั  

สุจินดา สุขก�าเนิด, อุทัยวรรณ ตรีนุชกร และสุนทร 

มงคลอินทร์ (2544) ที่ศึกษาพบว่า ปัจจัยพื้นฐานที่มีผล 

ต่อการจัดการสุขภาพชุมชนประกอบด้วย (1) คน ซึ่งมี

ความรู้ความสามารถและมีความสัมพันธ์ในเครือข่าย 

และกลุ่ม (2) ทุน ได้แก่ ความสามารถของผู้น�าและ

สมาชกิในการระดมทุนเพือ่การพฒันากจิการขององค์กร 

และ (3) ความสามารถจัดระบบการเรียนรู้ขององค์กร 

สอดคล้องกับ สุภาวดี วงษ์สกุล (2555) ที่ศึกษา

และสร้างรปูแบบการพฒันาผูน้�าการเปลีย่นแปลง พบว่า  

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลงของ 

ผู้บริหารถานศึกษา ได้แก่ ปัจจัยด้านคุณลักษณะของ 

ผู ้บริหาร ป ัจจัยด ้านพฤติกรรม และปัจจัยด ้าน

สถานการณ์ นอกจากนั้น สุปราณี เจียรพงษ์ (2555) 

ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของพยาบาลวิชาชีพในการ

พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดปราจีนบุรี 

พบว่า ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วย  

มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง ส่วนการ

สนับสนุนจากหัวหน้าหอผู้ป่วยมีความสัมพันธ์ทางบวก

ในระดับสูง กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ 

โรงพยาบาล

3. การพฒันาการเรยีนรูด้้านจติวญิญาณมคีวาม 

เกีย่วข้องกบัสขุภาพ ค่ายสขุภาพวถิธีรรมให้ความส�าคญั

กับความรู ้ด้านจิตวิญญาณในการแก้ปัญหาสุขภาพ 

สอดคล้องกับ แพทย์พงษ์ วรพงศ์พิเชษฐ์ (2550)  

ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทางกายและจิต (Mind and 

Body Medicine) มีแนวคิดว่า ทุกคนล้วนแต่เป็นคนป่วย 

เพราะสาเหตุของโรคทางกายหรือโรคทางใจ ซึ่งเกิดจาก 

ความโลภ โกรธ หลง ดั่งพระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ว่า 

ผู้หมดกิเลสแล้วจึงจะพ้นจากโรคทางใจ ในทางปฏิบัติ

การละบาปทางกาย วาจา ต้องละด้วยการรักษาศีล

ให้บริสุทธิ์ การละบาปทางใจต้องอาศัยสมาธิ ปัญญา 

เพราะฉะนั้นบุคคลจะรักษากุศลกรรมบถ 10 ประการ 

ให้บริสุทธิ์ ต้องอาศัย ศีล สมาธิ ปัญญา 

สอดคล้องกับผลการวิจัยของ อุ่นเอื้อ สิงห์ค�า 

(2555) พบว่า กระบวนการสร้างเสริมสุขภาวะองค์รวม 

วิถีพุทธ เป็นรูปแบบใหม่ของการดูแลรักษาและฟื้นฟู

สภาพท่ีเป็นองค์รวม โดยการใช้ธรรมะ คอื หลักอรยิสจั 4  

ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพจะได้เข้าใจสาเหตุของความ

เจ็บป่วยและเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมระดับลึกถึง

จิตวิญญาณ ด้วยเหตุที่จิตวิญญาณก�าหนดพฤติกรรม 

ของมนุษย์ 
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4. การบูรณาการองค์ความรูแ้ละภูมปัิญญาของ

ชมุชน ชมุชนมกีารบรูณาการองค์ความรูพ้ทุธธรรมเข้ากบั 

ศาสตร์การดูแลสุขภาพ ผสานเข้ากับกระบวนความคิด 

วิถีการด�าเนินชีวิต สังคม วัฒนธรรม เชื่อมโยงเข้ากับ

กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการลงมือปฏิบัติจริง ร่วมกับ

การเรยีนรูใ้นด้านอืน่ๆ ท�าให้เกดิสขุภาวะ มีความเป็นอยู ่

อย่างผาสกุ สามารถพึง่ตนบนพืน้ฐานแห่งความพอเพยีง  

ซึง่สามารถอธบิายด้วยทฤษฎีบรูณาการของเคน วลิเบอร์  

(Wilber, 2000) ทีมี่แนวคิดว่าวกิฤติของโลก เกดิจากความ

ไม่รู้หรืออวิชชา (Ignorance) วิธีการแก้ไขคือการพัฒนา

ตนแบบองค์รวม (Integral transformation practice)  

ทัง้ด้านร่างกาย อารมณ์ จติใจ และจติวญิญาณ ของตนเอง  

เชื่อมโยงกับบริบทที่เกี่ยวข้องกับสังคมและวัฒนธรรม 

กบัธรรมชาติ ต้ังแต่ระดบัวตัถไุปจนถงึระดบัจติวญิญาณ 

เชื่อมโยงสิ่งต่างๆ ในโลกให้เกิดพลังที่ดี โดยสัมพันธ์กับ

ความรู้และทักษะของการพัฒนาพลังในตน ซึ่งผลลัพธ์

แห่งบูรณาการ คือ สังคมที่น่าอยู่อย่างเป็นสุข มีชีวิต 

สอดคล้องกับธรรมชาติ 

5. การพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ ช่วยให้เกิด

ความร่วมมือ เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ

การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพของชุมชนมากขึ้น 

ท�าให้มีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และองค์ความรู้  

สอดคล้องกับการศึกษาของ พวงทิพย์ ทัศนเอี่ยม และ

คณะ (2555) ที่พบว่า การพัฒนาเครือข่ายการพยาบาล

ทารกแรกเกิดในโรงพยาบาลเครือข่ายจังหวัดสกลนคร 

และเขตรอยต่อ ท�าให้เพิ่มศักยภาพของโรงพยาบาล 

แม่ข่ายและลกูข่าย ท�าให้ผูป่้วยได้รบับรกิารทีมี่มาตรฐาน 

เดียวกันและป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้

ผลกำรวิจัย

ผลการศกึษาครัง้นี ้ได้ค้นพบ รปูแบบการบรูณา

การองค์ความรู้และภูมิปัญญาด้านสุขภาพของชุมชน

แห่งการเรียนรู้ สวนป่านาบุญ ประกอบด้วย ปัจจัย 

น�าเข้าที่เป็นแหล่งความรู ้ได้แก่ คน องค์กรชุมชน 

กิจกรรม สื่อ รวมทั้งองค์ความรู้และภูมิปัญญาของ

ชุมชน ผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง  

ก่อให้เกิดผลผลิตและผลลัพธ์ของชุมชนเรียนรู้การพึ่ง

ตนเองด้านสขุภาพ ซึง่ข้อค้นพบทีส่�าคญัอกีประการหนึง่ 

คอื ปัจจยัทีม่คีวามเกีย่วข้องกบัการบรูณาการองค์ความรู ้

และภูมิปัญญาในการดูแลสุขภาพของชุมชนแห่งการ

เรียนรู้สวนป่านาบุญ ประกอบด้วย

1) การพฒันาการเรยีนรูท้ีป่ระสบผล ต้องเริม่จาก 

การพัฒนาคนในด้านจิตวิญญาณ 2) การปรับเปลี่ยน

กระบวนทัศน์ ได้แก่ กระบวนความคิด ความเชื่อ และ

ปรับเปล่ียนวิถีด�าเนินชีวิต เป็นจุดส�าคัญ ท่ีท�าให้เกิด

การพัฒนาของชุมชนสู่การเรียนรู ้เพื่อการพึ่งตนเอง 

3) ผู้น�าที่มีคุณธรรม มีบทบาทส�าคัญในการขับเคลื่อน 

การพัฒนาด้วยการมีส่วนร่วมของสมาชิกที่มีคุณธรรม

จะท�าให้เกิดพลังการพัฒนา 4) การเรียนรู้ควบคู่กับ

การลงมือปฏิบัติจริง ท�าให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพ  

5) การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ช่วยให้เกิดการพัฒนา

องค์ความรู้

ข้อเสนอแนะ 

รูปแบบจากงานวิจัยครั้งนี้สามารถไปใช้ได้กับ

ชุมชนทั่วไป แต่ควรศึกษาเงื่อนไขและบริบทต่างๆ  

โดยน�าไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชน 

ซึ่งหากชุมชนใดต้องการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู ้

เพื่อการพึ่งตนเอง โดยการบูรณาการองค์ความรู้และ

ภูมิปัญญา ส่ิงส�าคัญท่ีจะต้องด�าเนินการมีประเด็น 

ส�าคัญ ดังนี้ 1) การสรรหาผู้น�านักพัฒนา โดยเริ่มจาก

การสร้างผู้น�าให้มีคุณธรรม 2) ต้องเน้นการมีส่วนร่วม

ของสมาชกิและเรยีนรูคู้ก่บัการปฏบิตัจิรงิ 3) การพฒันา

จิตอาสาท้ังด้านองค์ความรู้และคุณธรรม 4) การเริ่มต้น 

ท่ีส�าคัญคือการปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์และการ

พัฒนาด้านจิตวิญญาณในระดับตัวบุคคล 5) หากชุมชน 

มลีกัษณะและบรบิททีแ่ตกต่างจากชมุชนสวนป่านาบญุ 

อย่างมาก การน�ารูปแบบไปใช้ควรเริ่มสรรหาแกนน�า  

รวมตัวกันจัดตั้งกลุ ่มสนใจสุขภาพและจัดกิจกรรม 

เพียงกลุ ่มเดียวก่อน เมื่อเกิดผลงานประจักษ์และ 

เกิดการยอมรับแล้วจึงขยายผลต่อไป
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บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงทดลองนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1)พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการเป็นพลเมืองดี ส�าหรับเยาวชน 

และ (2) ตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมการเป็นพลเมืองดี ส�าหรับเยาวชน โดยกลุ่มตัวอย่าง

ที่ใช้ทดลองหลักสูตรฝึกอบรม คือ นักเรียนท่ีก�าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนปราจิณราษฎรอ�ารุง  

อ�าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี แบ่งเป็น นักเรียนที่เป็นกลุ่มทดลองจ�านวน 30 คนและ นักเรียนที่เป็นกลุ่มควบคุม 

จ�านวน 30 คน โดยมีวิธีการด�าเนินการวิจัยดังนี้ ตอนที่ 1 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน เป็นการศึกษา

และวิเคราะห์หลักการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการเป็นพลเมืองดี ส�าหรับเยาวชน โดยเริ่มจากการศึกษาแนวคิด 

ทฤษฎี ผลงาน วิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วน�ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ก�าหนดเป็นกรอบแนวคิด จากนั้นก�าหนดกลุ่ม 

ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ตอนที่ 2 การสร้างหลักสูตรฝึกอบรม ประกอบด้วยหลักการและเหตุผล แนวคิดพื้นฐาน 

ในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม และโครงสร้างต่าง ๆ  ท่ีส�าคัญ ตอนท่ี 3 การตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตร

ฝึกอบรมโดยใช้แบบแผนการทดลองแบบ nonequivalent pretest-posttest control-group design ใช้สถิติ t-test  

แล้วน�าเสนอผลการทดสอบในรูปตาราง ส�าหรับกลุ่มทดลองมีการประเมินผลการฝึกอบรม ตอนที่ 4 การปรับปรุง

หลักสูตรฝึกอบรม หลังจากได้ตรวจสอบประสิทธิภาพแล้ว ได้น�าผลมาปรับปรุงแก้ไข ผลการวิจัยพบว่า หลักสูตรนี้ 

สร้างขึน้เพือ่พฒันาคณุลกัษณะความเป็นพลเมอืงดขีองเยาวชนใน 6 ด้าน คอื ด้านความรบัผดิชอบ ด้านคณุลกัษณะ

ประชาธปิไตย ด้านการมคีณุธรรม ด้านการมวีนิยัในตนเอง ด้านความสามารถในการปรบัตวัและด้านความ เป็นไทย

ค�ำส�ำคัญ: การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม, หลักสูตรฝึกอบรม, ความเป็นพลเมืองดี, เยาวชน

Abstract

This research aimed to 1) Develop the curriculum of good citizen for youth; 2) Evaluate the  

effectiveness of the curriculum of good citizen for youth. According to several research and development 

models, the curriculum was developed through 4 stages as follows : stage 1: surveying fundamental data; 

the researcher collected data from printed materials, related literature. By collected data from the learners, 

social environment, cultural, nature and learners qualification. Stage 2: Constructing a Training Curriculum. 

ชัยนิตย์ พรรณาวร และ รุจิร์ ภู่สาระ

การพัฒนาหลักสูตรการเป็นพลเมืองดี ส�าหรับเยาวชน

The Development of Training Programs For Good Youth Citizens
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ควำมน�ำ

 “โลกาภิวัตน์” เป็นแรงผลักดันสังคมเข้าสู ่

สังคมแห่งการเรียนรู้ กล่าวคือ กระแสการเปลี่ยนแปลง

ทางวิชาการ เทคโนโลยีและวัฒนธรรมก่อให้เกิด

สภาวะการแข่งขันกันอย่างรุนแรงไม่ว่าจะเป็นทางด้าน

เศรษฐกิจ สังคมการเมือง เทคโนโลยี การบริหารและ

วัฒนธรรม การพัฒนาในด้านต่างๆ ขององค์การจึงเป็น 

เร่ืองที่ส�าคัญและมีความจ�าเป็นอย่างมากและหนึ่ง 

ในด้านต่างๆ ทีไ่ด้กล่าวมาแล้ว ต้องมคีวามเกีย่วข้องกบั  

“คน” หรือ “มนุษย์” ดังนั้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

ถือเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความจ�าเป็นมากที่สุด ในการพัฒนา

ประเทศ กล่าวคือ การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

อุตสาหกรรมและอื่นๆ จะด�าเนินไปได้เพียงใดย่อมขึ้น 

อยู ่กับคุณลักษณะต่างๆ ของประชาชนในประเทศ

นั้นๆ เป็นอันดับแรก การเสริมสร้างพลเมืองของชาติให้ 

ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี มีความเข้มแข็งทางสติปัญญา 

มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิตและสร้างความรู้

ใหม่ได้ เพื่อที่จะด�าเนินชีวิต ในยุคโลกาภิวัตน์ได้อย่าง 

ม่ันคง โดยทีย่งัคงรกัษาความเป็นไทยไว้ได้ และสามารถ

ด�ารงชีวิตในสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติและอยู่ร่วมกับ 

เพื่อนมนุษย์อย่างสันติสุข (คณะกรรมการการศึกษา 

แห่งชาติ, 2545, หน้า 5) การเรียนในระดับโรงเรียน

เป็นการเรียนเพื่อการเตรียมความพร้อมที่จะออกสู่ 

a curriculum was created based on the fundamental data including principle and rationale, fundamental 

concepts, objectives and structure. The curriculum contains six training units. Stage 3: Evaluating the  

Effectiveness of the Curriculum; the study applied to nonequivalent pretest-posttest control-group design. 

The thirty of experimental group was trained with the improved curriculum to refine the effectiveness of 

the curriculum in the aspect of content validity relation. From the result of the experiment, the sample 

group can pass the test at the end of sub-unit, more than 80%. Relating with the mentioned as above. 

Stage 4: Revising the Curriculum; In the experimental process, and after the experiment, each learning 

unit was evaluated by the trainees concerning the suitability of the objectives, content, training methods 

and activities, and training media. The study depicted that the curriculum appeared appropriate in all  

aspects. 

Keywords: development of training program, training program, good citizen, youth

สังคมแห่งการเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดีของสังคม 

ประเทศชาติและเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถ

ของสังคม กรมวิชาการ (2545, หน้า 2) ได้ก�าหนดให้

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน 

โดยค�านึงถึงความถนัด ความสนใจ ความต้องการ

และความสนใจของผู้เรียน เพื่อมุ่งพัฒนาคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์เพิ่มเติมจากกิจกรรมในกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ต่างๆ รวมถึงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  

ความมรีะเบยีบวนิยั ความซือ่สตัย์สจุรติ ความรบัผดิชอบ  

การบ�าเพ็ญตนให้เกิดประโยชน์ การอยู่ร่วมกับผู้อื่น 

ในสงัคม การประหยดั รูจ้กัสทิธหิน้าทีข่องตนเอง ซึง่เป็น 

เป้าประสงค์ วัยรุ่นหรือเยาวชนในปัจจุบันต้องปรับปรุง

เพื่อให้เป็นพลเมืองดี จากที่กล่าวมานี้ ผู้วิจัยจึงได้น�า 

แนวคิดทฤษฎีด้านการบริหารการศึกษา และงานวิจัยที่

เกีย่วข้องมาพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมการเป็นพลเมอืงด ี

ส�าหรับเยาวชนและคาดว่า เยาวชนจะมีพฤติกรรมด้าน

การเป็นพลเมืองดีขึ้น

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการเป็นพลเมืองดี  

ส�าหรับเยาวชน

2. ตรวจสอบประสิทธภิาพของหลักสูตรฝึกอบรม 

การเป็นพลเมืองดี ส�าหรับเยาวชน
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย

กำรศึกษำข้อมูล
พื้นฐำน

วิเคราะห์เอกสาร
ศึกษาสภาพปัญหา
ก�าหนดจุดมุ่งหมาย

ของหลักสูตร

กำรออกแบบและ
พัฒนำหลักสูตร

ก�าหนดจุดมุ่งหมาย 
เชิงพฤติกรรมด�าเนินการ
ตามแผน พัฒนหลักสูตร

ประเมินผลการใช้
หลักสูตรฝึกอบรม

ลักษณะควำมเป็น
พลเมืองดี

ความรับผิดชอบ
คุณลักษณะประชาธิปไตย
การมีคุณธรรมการมีวินัย
ในตนเอง ความสามารถ
ในการ ปรับตัว ความ
เป็นไทยความพึงพอใจ
วิเคราะห์เอกสารศึกษา
สภาพปัญหาก�าหนด

จุดมุ่งหมายของหลักสูตร

วิธีกำรฝึกอบรม

การบรรยาย
การอภิปรายกลุ่ม

การแก้ปัญหา
สถานการณ์การระดม
ความคิดเกมสาธิต

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

สมมติฐำนกำรวิจัย 

หลังผ่านการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการเป็น

พลเมอืงดสี�าหรบัเยาวชน ผูเ้ข้ารบัการอบรมมีพฤตกิรรม 

การเป็นพลเมืองดีสูงขึ้นกว่าก่อนเข้ารับการอบรม

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

กลุ ่มตัวอย่างที่ใช้ทดลองหลักสูตรฝึกอบรม  

คือ นักเรียนที่ก�าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน

ปราจิณราษฎรอ�ารุง อ�าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี  

แบ่งเป็นนักเรียนที่เป็นกลุ่มทดลอง จ�านวน 30 คน  

และนักเรียนที่เป็นกลุ่มควบคุม จ�านวน 30 คน

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

- หลักสูตรฝึกอบรมการเป็นพลเมืองดีส�าหรับ

เยาวชน

- คู่มือการสอนหรือการจัดกิจกรรม 

- สื่อการจัดกิจกรรม 

- คู่มือส�าหรับผู้เรียน 

- แบบวัดลักษณะความเป็นพลเมืองดี

- แบบประเมินความพึงพอในในการเข้ารับ

การฝึกอบรม

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

ใช ้สถิติ เบื้องต ้นการหาค ่าเฉลี่ยและส ่วน 

เบีย่งเบนมาตรฐาน การหาค่า IOC การหาค่าประสิทธภิาพ 

ของหลักสูตรการอบรม การทดสอบค่า t-(pair sample 

t-test)

ขั้นตอนกำรวิจัย

มีขั้นตอนการวิจัย 4 ตอน คือ

ตอนที่ 1 กำรศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูล 

พื้นฐำน

เป็นการศึกษาและวิเคราะห์หลักการพัฒนา

หลักสูตรฝึกอบรมการเป็นพลเมืองดี ส�าหรับเยาวชน 

โดยเริ่มจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ผลงาน วิจัย 

ที่เกี่ยวข้อง แล้วน�ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ก�าหนดเป็น 

กรอบแนวคิด จากนั้นก�าหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ 

วิจัย เป็นนักเรียนที่ก�าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

โรงเรียนปราจิณราษฎรอ�ารุง อ�าเภอเมือง จังหวัด

ปราจีนบุรี เป็นนักเรียนกลุ่มทดลอง จ�านวน 30 คน 

นักเรียนกลุ่มควบคุม จ�านวน 30 คน

ตอนที่ 2 กำรสร้ำงหลักสูตรฝึกอบรม

โครงสร้างหลักสูตรฝึกอบรม ประกอบด้วย 

หลักการและเหตุผล แนวคิดพ้ืนฐานใน การพัฒนา

หลักสูตรฝึกอบรม วัตถุประสงค์ของหลักสูตรฝึกอบรม 
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หน่วยการเรยีน กจิกรรม การฝึก อบรม สือ่การฝึกอบรม 

และการวัดและประเมินผล

การประเมินโครงร ่างหลักสูตรฝ ึกอบรม  

ด�าเนินการโดยน�าแบบประเมินโครงร ่างหลักสูตร 

ฝึกอบรมไปให้ผู้เชี่ยวชาญ พิจารณาความเหมาะสม

และสอดคล้องของโครงร่างหลักสูตรฝึกอบรม จากนั้น

น�ามาวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

และค่าดัชนีความสอดคล้องของโครงร่างหลักสูตร 

ฝึกอบรม และน�าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงโครงร่างของ

ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น พร้อมกับน�าข้อมูลมาสร้าง เป็นคู่มือ 

ประกอบการฝึกอบรม

ตอนที่ 3 กำรตรวจสอบประสิทธิภำพของ

หลักสูตรฝึกอบรม

เป็นการน�าหลักสูตรฝึกอบรมไปทดลองใช้กับ

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนที่ก�าลังศึกษา

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปราจิณราษฎรอ�ารุง  

อ�าเภอเมอืง จงัหวดัปราจนีบรุ ีเป็นนกัเรยีนกลุม่ทดลอง 

จ�านวน 30 คน นักเรียนกลุ่มควบคุม จ�านวน 30 คน 

โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบ Nonequivalent Pretest- 

Posttest Control-Group design มีการทดสอบก่อน

และหลังการทดลอง และการทดสอบความแตกต่าง

ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ใช้สถิติ t-test 

แล้วน�าเสนอผลการทดสอบในรูปตาราง ส�าหรับกลุ่ม 

ทดลองมีการประเมินผล การฝึกอบรม

ตอนที่ 4 กำรปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรม

หลังจากได้ตรวจสอบประสิทธิภาพแล้ว ได้น�า

ผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข

ผลกำรวิจัย

1. ผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 

พบว่า หลักสูตรฝึกอบรมการเป็นพลเมืองดีส�าหรับ

เยาวชน ฉบบันีส้ร้างขึน้เพือ่พฒันาคุณลกัษณะความเป็น 

พลเมอืงดขีองเยาวชนใน 6 ด้าน คอื ด้านความรบัผดิชอบ  

ด้านคุณลักษณะประชาธิปไตย ด้านการมีคุณธรรม  

ด้านการมวีนิยัในตนเอง ด้านความสามารถในการปรบัตวั 

และ ด้านความเป็นไทย ได้ตรวจสอบประสิทธิภาพของ

หลักสูตรฝึกอบรมการเป็นพลเมืองดีส�าหรับเยาวชน 

2. ผลการสร้างหลักสูตรฝึกอบรม จุดมุ่งหมาย

เพื่อให้ผู ้เข ้ารับการฝึกอบรมมีความรู ้ ความเข้าใจ

ในความหมายและแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการเป็น

พลเมืองดี เกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าในการ 

ปฏบิตัตินเป็นพลเมอืงด ีมคีวามสามารถในการปฏบิตัติน 

เป็นพลเมอืงดขีองชาตใินด้านต่อไปนี ้ด้านความรบัผดิชอบ  

ด้านคณุลกัษณะประชาธปิไตย ด้านการมคีณุธรรม ด้าน

การมีวินัยในตนเองด้านความสามารถในการปรับตัว  

ด้านความเป็นไทย หลักสูตรฝึกอบรม ประกอบด้วย

หลักการและเหตุผล แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนา

หลักสูตร นอกจากนี้ยังมีเอกสารประกอบการฝึกอบรม 

ส�าหรับวิทยากร และผู้เข้ารับการฝึกอบรมฝึกอบรม 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรฝึกอบรมหน่วยการเรียน 

กิจกรรมการฝึกอบรม สื่อการฝึกอบรม และการวัด

และประเมินผล 

3. ผลการตรวจสอบเอกสารหลักฐานฝึกอบรม 

ของผู ้เชี่ยวชาญ พบว่าโครงสร้างหลักสูตรมีความ 

เหมาะสมในระดบัมากถงึมากท่ีสุด และโครงร่างหลักสตูร

มีความสอดคล้องทุกองค์ประกอบ มีการปรับปรุง 

หลักสูตรฝึกอบรมก่อนน�าไปทดลองใช้มีการปรับ และ

แก้ไขค�าผิด จนได้หลักสูตรฝึกอบรมที่พร้อมจะน�าไป

ทดลองใช้ค่าอยู่ระหว่าง .9-1.0 และสูงกว่าเกณฑ์ที่

ก�าหนดทุกผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน

4. ผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 

พบว่า หลักสูตรฝึกอบรมการเป็นพลเมืองดีส�าหรับ

เยาวชน ฉบบันีส้ร้างขึน้เพือ่พฒันาคณุลักษณะความเป็น 

พลเมอืงดขีองเยาวชนใน 6 ด้าน คอื ด้านความรบัผดิชอบ  

ด้านคุณลักษณะประชาธิปไตย ด้านการมีคุณธรรม  

ด้านการมวีนิยัในตนเอง ด้านความสามารถในการปรบัตวั 

และ ด้านความเป็นไทย ได้ตรวจสอบประสิทธิภาพของ

หลักสูตรฝึกอบรมการเป็นพลเมืองดีส�าหรับเยาวชน 

กำรอภิปรำยผล

1. การศกึษาและวเิคราะห์ข้อมลูพืน้ฐาน สภาพ

สงัคมไทยปัจจบุนั จะพบว่าสงัคมเตม็ไปด้วยปัญหาต่างๆ  

มากมายแสดงให้เห็นว่า อาจเกิดจากการขาดคุณภาพ

ของคนนั้นเอง การวางแผนพัฒนาประเทศจึงมุ่งเน้น 

การพฒันาคนเพือ่น�าไปสูก่ารเป็นพลเมอืงทีด่ขีองสงัคม 
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อันเป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมที่ดี ตามที่สังคมต้องการ  

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปลูกฝังให้เยาวชนไทยเป็นคนดี  

มศีลีธรรม มคีณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดีตามระบอบ

ประชาธปิไตย อันมีพระมหากษตัรย์ิทรงเป็น พระประมขุ  

อันได้แก่ การมีระเบียบวินัย การตรงต่อเวลา มีความ

ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ บ�าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 

ส ่วนรวมและสามารถปรับตัวอยู ่ ในสังคมที่มีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ได้อย่างเหมาะสม การเรียน 

ในระดับโรงเรียนจึงเป็นการเรียนที่เป็นการเตรียม 

ความพร้อมเพือ่ทีจ่ะออกสูส่งัคมแห่งการเป็นทรพัยากร

มนษุย์ทีด่ขีองสงัคมและประเทศชาตแิละเป็นทรพัยากร

บุคคลที่มีความสามารถขององค์การ การที่เยาวชนจะ

ประสบความส�าเร็จในการศึกษาได้นั้น จะต้องอาศัย 

ความตั้งใจ ความรับผิดชอบ และการจูงใจตนเอง  

การฝึกฝนและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง รวมทั้ง 

การแสวงหาวิธีการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมกบัตนเอง เพือ่เพิม่ 

ประสิทธิผลในการเรียนให้สูงขึ้น ความสามารถในการ

พัฒนาตนเองนั้น จึงมีความส�าคัญและความจ�าเป็น

อย่างยิ่งต่อการศึกษา (Oxford, 1990, p. 67)

การเรียนที่จะช่วยให้นักเรียนค้นพบวิธีการ 

ที่จะน�าไปสู่ความเข้าใจด้วยตนเองจึงมีความส�าคัญยิ่ง 

โดยทั่วไป นักเรียนและเยาวชนมักเคยชินกับวัฒนธรรม

ทางการเรียน และการจัดการศึกษาที่ครูเป็นผู ้ป้อน 

ความรู้ให้ โดยไม่มีความกระตือรือร้นที่จะขวนขวาย

หาความรู้ด้วยตนเอง จึงควรจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง

ทัศนคติและพฤติกรรมเหล่านี้ หากไม่สามารถฝึกให้

เยาวชนมีความเป็นตัวของตัวเองและสามารถเรียนรู ้

ด ้วยตนเองแล้ว ย่อมยากที่จะพัฒนาคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ในด้านคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย

และลักษณะใฝ่รู้ (พระไพศาล วิศาโล, 2544)

2. การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมจากแนวคิดท่ีได้ 

จากการศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้องอาจกล่าว

ได้ว่า การสร้างและการพฒันาหลกัสตูรเป็นการวางแผน 

ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู ้  ประกอบด้วย  

จุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมที่ก�าหนด ให้สอดคล้องกับ 

จุดมุง่หมายของหลกัสตูร เนือ้หาวชิาจะต้องสอดคล้องกบั 

จุดมุง่หมายของหลกัสตูร และจดุมุง่หมายเชงิพฤตกิรรม

กิจกรรม และวิธีการอบรมสอดคล้องกับเนื้อหา และ

เลือกรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มน�ามาใช้ 

เป็นแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นการมี 

ส่วนร่วมและการแลกเปล่ียนประสบการณ์การเรียนรู ้

และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิทยากร และผู้เข้ารับ

การอบรมด้วยกัน ส่ือประกอบการอบรมสอดคล้องกับ

เนื้อหา และวิธีการอบรม ผู้วิจัยยกร่างหลักสูตรแล้วน�า

ไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร และ

นักวัดประเมินผลตรวจสอบและท�าการปรับปรุงแก้ไข

ตามข้อเสนอแนะเพื่อให้ได้หลักสูตรที่สมบูรณ์ และ 

มคีวามเป็นไปได้มากทีส่ดุ ซึง่สอดคล้องกบั Tyler (1949) 

ท่ีให้ความส�าคญักบัการจัดประสบการณ์การเรยีนรูใ้ห้กับ 

ผู ้เรียนจะต้องคัดเลือกประสบการณ์การเรียนรู ้ให้

สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาและจุดประสงค์ของหลักสูตร

การเลือกโดยจัดเนื้อหาสาระการเลือกประสบการณ์

การเรียนรู้ที่เหมาะสม และสอดคล้องกับเนื้อหาสาระ  

ที่เลือกมาแล้ว ในการเลือกเนื้อหาและกิจกรรมที่บรรลุ

วตัถปุระสงค์อย่างครอบคลุมสามารถน�าไป สู่จุดมุง่หมาย 

หลายๆ อย่างได้และออกแบบการเรียนการสอน และ

วิธีการประเมินที่มีความเป็นไปได้

ผลจากการน�าหลกัสตูรฝึกอบรม และคูม่อืผูส้อน 

เอกสารประกอบการสอนไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ

พบว่า ค่าเฉลีย่ของความเหมาะสมมมีากจนถงึมากทีส่ดุ 

ในขณะเดียวกัน ความสอดคล้องขององค์ประกอบของ

หลักสูตรในแต่ละด้านเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนด ทั้งนี้

เนื่องจากผู้วิจัยได้ด�าเนินการพัฒนาหลักสูตรอย่างม ี

ระบบตามขั้นตอน ท�าให้ผู้วิจัยทราบ ความต้องการ

ของผู้ฝึกอบรม

นอกจากนัน้ในการหาคณุภาพของแบบทดสอบ 

วดัความรูค้วามสามารถของผูเ้ข้ารบัการอบรมการพฒันา 

หลักสูตรฝึกอบรมการเป็นพลเมืองดี ส�าหรับเยาวชน 

จ�านวน 60 ข้อ มีค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อ ซึ่งท�าการ

ทดสอบด้วย t-test พบว่าเป็นข้อทดสอบที่มีอ�านาจ

จ�าแนกอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ทุกข้อ  

ค่าความเชือ่มัน่ของแบบทดสอบมค่ีา .84 ซึง่นบัว่าอยูใ่น 

ระดบัสูง จึงเชือ่ได้ว่าแบบทดสอบวดัความสามารถในการ 

จัดการกับความขัดแย้งมีคุณภาพทั้งในด้านความ 

เทีย่งตรง และค่าความเชือ่มัน่ของคะแนนอยูใ่นระดบัสงู
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3. การตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตร 

ฝึกอบรม 

ในการตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตร 

ฝึกอบรม ผู ้วิจัยใช้ทดลองกับกลุ ่มเป้าหมายจริงคือ 

นกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที ่3 ในวนัที ่28-30 พฤศจกิายน 

2555 ณ ห้องประชุม โรงเรียนปราจิณราษฎรอ�ารุง  

อ�าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี มีดังนี้

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของแต่ละหน่วย

ระหว่างที่ด�าเนินการฝึกอบรม ผู้วิจัยได้ก�าหนดให้ผู้เข้า 

อบรมปฏิบัติตามใบงาน โดยผู้วิจัยสังเกตพฤติกรรม 

ขณะปฏิบัติงานตามใบงานและประเมินคะแนนตาม 

ใบงานแต่ละใบงาน เมือ่เสรจ็สิน้หน่วยการเรยีนผูว้จิยัได้

ท�าการทดสอบท้ายหน่วย ผลจากการประเมินการผ่าน 

การทดสอบ ท้ายหน่วย ผู้เข้าอบรมสามารถผ่านการ

ทดสอบท้ายหน่วย ผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรมผ่านการทดสอบ

ท้ายหน่วยเกิน ร้อยละ 80 เช่นกัน ทั้งนี้เนื่องจาก 

กิจกรรมการฝึกอบรมที่มีหลากหลาย และให้ผู้เข้ารับ

การฝึกอบรมได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกหน่วย 

การเรียนช่วยกระตุ้นผู้เข้าอบรมให้ตื่นตัว และให้ความ

สนใจ ในกจิกรรมทีแ่ตกต่างจากทีเ่คยได้รบัการฝึกอบรม 

มาก่อนผู้เข้ารบัการฝึกอบรมมีแรงจงูใจภายในทีต้่องการ

พฒันาตนเองให้มคีวามรู ้ความเข้าใจ ในหลกัการต�ารวจ

ชุมชนซึ่งสอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ประจ�าวันอยู่

บ้างแล้ว ท�าให้ผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรมสามารถน�าหลกัการ 

ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปปรับใช้ได้อย่างแท้จริง

ข้อค�าถามจากการทดสอบท้ายหน่วยการเรียน 

และจากการสังเกตการปฏิบัติตามใบกิจกรรม ทุกคน 

ในกลุม่ได้มโีอกาสแลกเปลีย่นประสบการณ์จากกจิกรรม

ต่างๆ นับว่าเป็นการเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ 

จากสถานการณ์จริงที่ปฏิบัติอยู่

จากเหตุผลดังกล่าว สอดคล้องกับ Tyler (1949) 

ทีก่ล่าวถงึการน�าหลกัสตูรไปใช้เป็นการน�าประสบการณ์

การเรียนที่เลือกไว้มาจัดให้แก่ผู ้เรียนโดยผู้สอนควร 

วางแผน และจดัท�าแผนการสอนในรปูแบบต่างๆ ครผููส้อน 

จะต้องเลือกวิธีการสอนและสื่อการเรียนการสอนที่จะ

ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามที่ก�าหนดไว้ 

2. ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนจากแบบทดสอบ

ความรู้ความสามารถของผู้เข้ารับ การอบรมการพัฒนา 

หลักสูตรฝึกอบรมการเป็นพลเมืองดี ส�าหรับเยาวชน 

2.1 ผลการวิจัยพบว่า ก่อนท�าการทดลอง 

กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองมีความรู ้ความสามารถ

ของผู ้เข้ารับการอบรมการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 

การเป็นพลเมอืงด ีส�าหรบัเยาวชน ไม่ต่างกนั และหลังจาก 

การทดลองพบว่ากลุม่ทดลอง และกลุม่ควบคมุมคีวามรู้

ความสามารถของ ผูเ้ข้ารบัการอบรมการพฒันาหลักสตูร 

ฝึกอบรมการเป็นพลเมืองดี ส�าหรับเยาวชนหลังท�าการ

ทดลองมีคะแนนสูงขึ้นอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ  

ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจาก

ก. หลกัสตูรฝึกอบรมทีพ่ฒันาขึน้ ทัง้นีเ้พราะ

หลังจากผู ้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยต่างๆ  

ท่ีเกี่ยวข้องมาพัฒนาปรับปรุงโดยผู ้เชี่ยวชาญให้ได้

หลักสูตรที่สมบูรณ์มาใช้กับกลุ่มควบคุม

ข. หน่วยฝึกอบรมที่ผู ้วิจัยสร้างขึ้น ใช้วิธี

การฝึกอบรมโดยการบรรยายให้ความรู้พื้นฐานก่อนจะ

น�าไปสู่การให้อภิปรายกลุ่ม การให้ศึกษาสถานการณ ์

เป็นรายกรณีและการให้แสดงบทบาทสมมติ วิธีการ 

ดังกล่าวท�าให้ผู ้เข้ารับการอบรมได้เข้ามามีส่วนร่วม 

ในการฝึกอบรม ประกอบกบับรรยากาศในการฝึกอบรม 

มคีวามเป็นกนัเองและกระตุน้ให้ผูเ้ข้ารบัการอบรมแสดง

ความรู้ ความคิดออกมาอย่างเต็มท่ี จึงท�าให้ผลของ

การฝึกอบรมเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายไว้

จากเหตุผลที่สนับสนุนดังกล ่าวข ้างต ้น  

ซึ่งได้ท�าการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือใช้ประโยชน์

หลากหลาย ผลการฝึกอบรมปรากฏว่า หลังฝึกอบรม  

ผู้เข้ารับการอบรมมีพัฒนาการดีขึ้นกว่าก่อนเข้ารับการ

ฝึกอบรม และในกรณทีีม่กีารเปรยีบเทยีบระหว่างกลุม่ที่

รบัการฝึกอบรม และในกรณทีีม่กีารเปรยีบเทยีบระหว่าง

กลุ่มท่ีรับการฝึกอบรมกับกลุ่มท่ีไม่ได้รับการฝึกอบรม  

ผลปรากฏว่ากลุ่มที่เข้ารับการอบรมมีผลดีกว่ากลุ่มที ่

ไม่ได้เข้ารับ การฝึกอบรม นอกจากนั้นการจัดการเรียน

การสอนที่ให้ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาร่วมกันในกลุ่ม 

จะท�าให้สามารถสัมฤทธิ์ผลได้หลายเป้าหมาย และ 
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ร่วมมอืกนัเพิม่พนูความเข้าใจได้อย่างลกึซึง้ ในการเรยีน 

แบบให้แก้ปัญหาที่จัดท�าในการฝึกอบรมครั้งนี้ เป็นการ

ก�าหนดสถานการณ์ให้ ปัญหาทีถ่ามจงึเป็น การตัง้ค�าถาม  

แบบปลายเปิด ซึ่งผู้เรียนเรียนรู้จากการกระท�า ดังนั้น

ค�าตอบที่ได้จึงไม่ใช่ค�าตอบเดียว และค�าตอบมักจะน�า

ไปสู่ค�าถามอีกหลายค�าถาม เนื่องจากความรู้ที่ได้รับ 

จะไม่สมบูรณ์ในตัวเอง แต่จะเป็นกระบวนการท่ีน�าไปสู ่

ความรู้ ที่กว้างขวางมากขึ้น

2.2 จากผลการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม

การเป็นพลเมอืงดี ส�าหรบัเยาวชน พบว่าผลการประเมนิ

การทดลองหลกัสตูรฝึกอบรมการเป็นพลเมอืงด ีส�าหรบั 

เยาวชน ผู้เข้ารับ การอบรมได้แสดงความคิดเห็นใน

ลักษณะเห็นด้วยถึงเห็นด้วยอย่างยิ่งในแต่ละประเด็น

ที่ถาม ซึ่งสามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้

- ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ซึ่งผู้เข้ารับ 

การฝึกอบรมเห็นด้วยอย่างยิ่ง ทั้งนี้อาจเนื่องจากเป็น

หลักสูตรฝึกอบรมการเป็นพลเมืองดี ส�าหรับเยาวชน 

- ด้านสภาพการจัดฝึกอบรมผู้เข้ารับการ 

ฝึกอบรมเหน็ว่ามีความเหมาะสมอย่างยิง่ ทัง้น้ีเนือ่งจาก

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับวิธีการฝึกอบรมที่มีความ 

หลากหลายเหมาะสม ตามจุดประสงค์และเนื้อหา 

ซึ่งจากประสบการณ์ที่ได้รับการฝึกอบรมมักเป็นการ

บรรยาย ด้านเนือ้หาการทีไ่ด้มีโอกาสแสดงความคดิเห็น 

ความรูส้กึ ทีต้่องการจะน�าเสนอมานาน จงึท�าให้ ผูเ้ข้ารบั  

การฝึกอบรมเต็มใจ ตั้งใจและเห็นว่าวิธีการที่ได้น�ามาใช้ 

มีความเหมาะสมอย่างยิ่ง จุดมุ่งหมายของแต่ละหน่วย  

ผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรมเหน็ว่ามคีวามเหมาะสม ในระดบัมาก  

โดยเสนอแนะให้มีการเพิ่มเวลาในการจัดกิจกรรม 

แต่ละหน่วยให้มากขึน้ ทัง้นี ้สบืเนือ่งมาจากวตัถปุระสงค์

ของหลักสูตรซึ่งครอบคลุมจุดมุ่งหมายของแต่ละหน่วย 

อยูแ่ล้ว เมือ่ผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรมเหน็ด้วยกบัวตัถปุระสงค์ 

ของหลักสูตรจึงมีความเห็นสอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย

ของแต่ละหน่วยการเรียนอยู่ด้วย 

ส่วนข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ส่วนใหญ่ต่างแสดง 

ให้เห็นถึงการเห็นด้วยกับการหลักสูตรฝึกอบรมนี้ไปใช้

ในการฝึกอบรมหรือเสริมหลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆ

4. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรฝึกอบรม จาก 

ผลการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม ซึ่งผู ้เข้ารับการ 

ฝึกอบรมได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตร  

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงการเพิ่มจ�านวนเวลา

ของแต่ละหน่วยซึ่งผู้วิจัยเห็นสอดคล้อง และได้น�ามา

ปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมให้เหมาะสมต่อไป

ข้อเสนอแนะในกำรน�ำผลกำรวิจัยไปใช้

1. วทิยากรในการฝึกอบรมควรศึกษารายละเอยีด 

ของหลักสูตรฝึกอบรมตามล�าดับขั้นตอน และควรให้

สิ่งเสริมแรงแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้วย 

2. ควรมีการปรับปรุงองค์ประกอบต่างๆ ของ

หลักสูตรให้เหมาะสมก่อนน�าหลักสูตรนี้ไปใช้ในการ 

ฝึกอบรมกับนักเรียนในโรงเรียนต่างๆ เพ่ือเป็นการ 

เผยแพร่และพัฒนาหลักสูตรต่อไป

ข้อเสนอแนะในกำรท�ำกำรวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลการพัฒนา

ความเป็นพลเมอืงดขีองเยาวชนในกลุม่ทีไ่ด้รบัฝึกอบรม 

และไม่ได้รับการฝึกอบรม

2. ควรมีการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเยาวชน 

ด้านอื่น โดยใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนา
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนารูปแบบตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของการ

พัฒนารูปแบบของภาวะผู้น�าทางวิชาการของครูที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู ้ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน วิธีการวิจัยมี 3 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ วิธีการ เกี่ยวกับ 

ภาวะผู้น�าทางวิชาการของครูที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

น�ามาก�าหนดเป็นร่างของรูปแบบ ขั้นตอนที่ 2 น�าร่างรูปแบบภาวะผู้น�าทางวิชาการให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ โดยใช้ 

หลักการของเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) จ�านวน 2 รอบ ต่อจากนั้นผู้วิจัยน�ามาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติ  

ค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่างคลอไทล์ ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ  

ผลวิจัยพบว่า (1) รูปแบบมีจ�านวน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาหลักสูตร ด้านการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้  

ด้านการพฒันาสือ่นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศกึษา ด้านการพฒันาแหล่งเรยีนรู ้ด้านการนเิทศภายในสถานศกึษา  

และด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ (2) ผลการตรวจสอบความสอดคล้อง และความถูกต้องของรูปแบบจ�านวน 6 ด้าน พบว่า  

มีความสอดคล้อง และความถูกต้องทุกข้อ (3) ผลการตรวจสอบความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของรูปแบบ

พบว่า ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ ทั้งโดยรวม รายด้าน และรายข้ออยู่ในระดับมาก

ค�ำส�ำคัญ: ภาวะผู้น�า, ภาวะผู้น�าทางวิชาการ, เทคโนโลยีสารสนเทศ

Abstract

The purposes of this research were to develop and examine suitability and feasibility of academic  

leadership development which promote learning with Information Technology in Basic Education Institutes.  

The research process was undertaken into 3 steps: (1) examine the concept, theory, principles and 

methodologies for drafting the model, (2) the proposed model was examined by experts using delphi 

technique. The data were analyzed by using statistical technique i.e. median and Interquartile range,  

(3) examine the suitability and feasibility of the model. The findings were as follows: (1) Academic leadership  

สุพจน์ ศรีนุตพงษ์ และ พลสัณห์ โพธ์ิศรีทอง

รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น�าทางวิชาการของครูที่ส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

A Model for Developing Academic Leadership which Promote  
Learning with Information Technology in Basic Education Institutes
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ควำมน�ำ

ปัจจุบันทั่วโลกให้ความส�าคัญกับการลงทุน 

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information 

and Communication Technology--ICT) เพื่อใช้เป็น

เครือ่งมอืในการพฒันาประเทศ ทัง้ด้านเศรษฐกจิ สงัคม 

และการศกึษา จนเกดิความแตกต่างระหว่างประเทศทีม่ ี

ความพร้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

กับประเทศที่ขาดแคลนที่เรียกว่าการแบ่งแยกทาง

ดิจิตอล (digital divide) ในขณะเดียวกันประเทศทั่วโลก 

ต่างมุ่งสร้างสังคมใหม่ให้เป็นสังคมที่ใช้ความรู้เป็นฐาน 

(knowledge-based society) จนเกดิความแตกต่างระหว่าง

สังคมที่สมบูรณ์ด้วยความรู ้กับสังคมที่ด ้อยความรู ้  

ในยุคของการปฏิรูปการศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพ

ของคน เพื่อให้คนไปช่วยพัฒนาประเทศ เทคโนโลย ี

สารสนเทศและการสือ่สาร จงึเป็นเครือ่งมอืทีม่คีณุภาพสูง 

ในการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา เช่น 

ช่วยน�าการศึกษาให้เข้าถึงประชาชน ส่งเสริมการเรียนรู้

ต่อเนือ่งนอกระบบโรงเรยีน และการเรยีนรูต้ามอัธยาศยั 

ช่วยจัดท�าข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการ  

ช่วยเพิ่มความรวดเร็วและแม่นย�าในการจัดท�าข้อมูล 

และการวิเคราะห์ข้อมูล การเก็บรักษา และการเรียกใช ้

ในกจิกรรมต่างๆ ในงานจดัการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิง่ 

การใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยการเรียนการสอน แต่การ

ให้ความสนใจกับการใช้เทคโนโลยีช่วยการเรียนรู้ของ

ผู้เรียนอาจมีการหลงทางได้ หากผู้บริหารสถานศึกษา

for teachers promoting learning with information technology in Basic Education Institutes consisted of 

6 aspects: curriculum development, learning process development, educational media innovation and 

technology development, learning resources development, internal supervision in educational institutes 

and achievement motivation; (2) The result from the examination of the consistency and accuracy of 6 

aspects of the academic leadership for teachers promoting learning with information technology from 

experts as well as component variables found that every aspect and variables were consistent and  

accurate. (3) The result from the examination of the suitability and feasibility of the model academic  

leadership for teachers promoting learning with information technology found that the suitability and 

feasibility for the overall aspect, each individual aspect and its components item were at high level.

Keywords: leadership, academic leadership, information technology

ยึดถือการมีเทคโนโลยีในสถานศึกษาเป็นจุดหมาย 

ปลายทาง แทนท่ีจะยึดถือผลการเรียนรู้เป็นจุดหมาย  

เห็นได้จากการท่ีสถานศกึษาบางแห่งมกีารประชาสัมพนัธ์ 

ถงึความพร้อมทางระบบคอมพวิเตอร์ มีเครือข่ายเชือ่มโยง 

กับอินเทอร์เน็ต เปิดโอกาสให้ผู ้เรียนเรียนรู ้การใช้

เทคโนโลยแีละมโีอกาสใช้ได้เตม็ท่ี แต่ในบางสถานศกึษา 

ผู้เรียนอาจใช้เทคโนโลยีไม่คุ้มค่า ขาดเป้าหมายในการ

เรียนรู ้สาระส�าคัญตามหลักสูตรวิชาต่างๆ และขาด

โอกาสในการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนากระบวนการทาง 

ปัญญาอย่างแท้จริง

ประเทศไทยให้ความส�าคัญกับเทคโนโลยี

สารสนเทศว่าเป็นกลไกส�าคัญในการพัฒนาการศึกษา 

จงึได้ออก พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542  

และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (ส�านักงาน 

คณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต,ิ 2545 หน้า 6-7, 26-27,  

33, 37-38) ดังมีรายละเอียดดังดี ความส�าคัญของ

เทคโนโลยสีารสนเทศต่อการศกึษา การระดมทรพัยากร 

และการลงทุนเพื่อการศึกษา การบริหารและการจัด 

การศึกษาของเอกชนและการจัดการศึกษาท่ีให้สังคม 

มีส่วนร่วม ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การส่ือสาร (ฉบบัท่ี 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556  

(กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารร่วมกับ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552, หน้า 4-2) 

ประเทศไทยเป็นสังคมอุดมปัญญา (Smart Thailand) 

ด้วยไอซีที มีการพัฒนาและใช้ไอซีที อย่างชาญฉลาด 
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สู่แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2545-2559 (ส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545, หน้า 3-4, 11)  

ด้วยแผนยุทธศาสตร์เพื่อปฏิรูปการศึกษาให้สอดคล้อง

กบัความเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและสงัคมทีใ่ห้ความ

ส�าคัญกับการมีส่วนร่วม มุ่งเน้นการระดมสรรพก�าลัง 

จากทุกภาคส่วนของสังคม สร้างความส�าเร็จจากความ

ร่วมมือน�าแผนการศึกษาสู ่การปฏิบัติในทุกระดับ  

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ

การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2550-2554 

การบรหิารการศกึษาเพือ่ใช้ประโยชน์จากไอซทีี 

ในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาได้เต็มศักยภาพ  

มีสมรรถนะตามมาตรฐานสากล เพิ่มประสิทธิภาพ 

การจดัการทางการศกึษา และข้อเสนอการปฏริปูการศึกษา 

ในทศวรรษทีส่อง (พ.ศ. 2552-2561 ทีก่�าหนดเป้าหมาย 

การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและ 

การเรียนรู ้ เพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู ่การเรียนรู ้ 

ตลอดชีวิตส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของ

สังคมในการบริหารและจัดการศึกษา และพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา  

น�านวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการศึกษา

ให้รวดเร็วขึ้น จึงถือเป็นหน้าที่ส�าคัญของโรงเรียนท่ี 

ต้องใช้ไอซทีเีพือ่พฒันาการศึกษา พฒันาคนให้พร้อมรบั 

การเปลีย่นแปลงของสงัคมโลก เปิดโลกแห่งการเรยีนรูท้ี่

ไร้ขดีจ�ากดั เชือ่มโยงเครอืข่ายทัว่โลก เครอืข่ายการเรยีนรู ้

ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้ได้ดียิ่งขึ้นและเข้าถึงได้

โดยตรงไม่ถูกผูกขาดด้วยระบบโรงเรียน ผู้เรียนสามารถ

เรียนรู้ด้วยตนเองโดยไม่มีข้อจ�ากัดเรื่องเวลา สถานที่ 

และกับใคร (anytime, anywhere anyone)

ครูเป็นปัจจัยหลักอย่างหนึ่งในการท่ีจะน�า

นวัตกรรมและเทคโนโลยมีาใช้ เนือ่งจากครตู้องเป็นผูน้�า 

ในการเปลี่ยนแปลง โรงเรียนที่มีครูอายุค่อนข้างสูง

ส่วนมากมักมีปัญหา เพราะครูกลุ่มนี้ไม่ค่อยชอบการ

เปลี่ยนแปลง ดังนั้น ถ้าจะให้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ  

อาจท�าให้ครูบางคนไม่ชอบหรือบางคนอาจจะปฏิเสธ

ไปเลย และหากจะให้ครูเหล่านี้ไปอบรมคอมพิวเตอร์

ครูก็จะไม่ค่อยอยากไปโดยอ้างเหตุผลต่างๆ นานา 

เช่น แก่แล้วสายตาไม่ดี มีภาระด้านครอบครัว ก�าลัง

จะลาออกแล้ว เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ การน�านวัตกรรม 

และเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้าไปใช้ในโรงเรียนที่มีครูอายุ

มากๆ จงึค่อนข้างจะมปัีญหา บางครัง้เทคโนโลยอีาจจะ 

ไปสร้างปัญหาให้แก่ครูแทนที่จะไปแก้ปัญหาและ 

ช่วยพัฒนางาน นวัตกรรมทางด้านสื่อการสอนจึงเป็น

ส่ิงจ�าเป็นอย่างยิ่ง ส่ือท่ีนักเรียนจับต้องได้หรือสามารถ

ท�าด้วยตนเองจะช่วยให้นกัเรยีนมพีฒันาการทีด่ขีึน้ เช่น 

อาจใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือให้นักเรียนเรียนศิลปะโดยการ

หัดวาดรูป หรือให้ออกเสียงในการเรียนภาษาไทยหรือ 

ภาษาต่างประเทศในกรณีที่นักเรียนอ่านหนังสือ 

ออกแล้ว นอกจากนี้นักเรียนยังสามารถค้นหาข้อมูล 

จากอินเทอร์เน็ตเพื่อท�างานส่งครูหรือสามารถใช้

ซอฟท์แวร์บางตัวในการฝึกประสบการณ์เพิ่มจาก 

ชั้นเรียนได้ส�าหรับสถานศึกษาท่ีสอนในระดับมัธยม 

ศึกษา เนื่องจากเด็กวัยนี้ก�าลังอยากรู้อยากเห็นและ

อยากพิสูจน์ความสามารถของตนเอง การน�านวัตกรรม

และเทคโนโลยีเข้ามาใช้จะเป็นการเสริมประสบการณ์ 

ท่ีดียิ่ง อินเทอร์เน็ตท่ีน�ามาใช้ในโรงเรียนจะช่วยให้

นักเรียนค้นหาความรู้เพิ่มเติมทั้งที่เป็นส่วนหนึ่งของ

การเรยีนและสิง่ทีเ่ขาอยากรูเ้องได้ อนิเทอร์เนต็ส่งเสรมิ 

การท�างานเป็นกลุ่ม ระบบ e-Learning จะช่วยให้นกัเรยีน 

ได้เรยีนรูแ้ละเข้าใจในสิง่ทีพ่วกเขายงัไม่เข้าใจขณะทีเ่รยีน 

ในห้องเรียนเพิ่มขึ้น

หัวใจของการปฏิรูปการศึกษาตามเจตนารมณ์

ของพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพทุธศกัราช 2542  

และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 คือ การปฏิรูป 

การเรียนรู้ ซึ่งมีหลักการส�าคัญที่เน้นให้ผู้เรียนทุกคน

เกิดทักษะและมีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

พัฒนาศักยภาพแห่งตนให้ก้าวสู่สังคมแห่งการเรียนรู ้

ได้อย่างสง่างาม การฝึกทกัษะการประยกุต์ใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศในการจดัการเรยีนการสอนให้เกดิประสทิธภิาพ 

ท้ังกระบวนการคิดและความสามารถในการเรียนรู้ที่ 

จ�าเป็นต้องได้รับการฝึกฝน เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส�าหรับ

การเรยีนรูอ้ย่างต่อเนือ่งให้กบัผูเ้รยีน ตัง้แต่ ความสามารถ 

ในการคดิ ความสามารถในการวเิคราะห์ และความสามารถ 

ในการสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ตามมาตรฐาน 

การศกึษาขัน้พืน้ฐานด้านผูเ้รยีน มาตรฐานที ่4 ทีร่ะบุไว้ว่า  

ผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห์ คดิสงัเคราะห์ 

มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และ
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มีวิสัยทัศน์ ทั้งนี้ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในการปฏิรูปการเรียนรู ้จ�าเป็น ต้องสอดคล้องกับ 

ความสนใจ ความถนัด และความแตกต่างของผู้เรียน 

โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  

การฝึกปฏิบัติ การคิดเป็น การท�าเป็น และมีทักษะ 

การเรียนรูอ้ย่างต่อเนือ่งตลอดชวีติ การทีผู่เ้รยีนสามารถ

ใช้ทักษะต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพย่อมส่งผลต่อ

การท�างาน ความสามารถในการด�ารงชีวิต รู้จักด�ารงตน 

อยู่ได้ในทุกสภาวะการณ์ ทั้งนี้การปฏิรูปการเรียนรู ้

ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศจะสนับสนุนความสามารถ

ด้านความคิดของมนุษย์ ซึ่งเป็นผลจากกลไกของสมอง 

ที่เกิดขึ้นอยู ่ตลอดเวลา และเป็นไปตามธรรมชาติ  

ผลของการใช้ความคิดจะแสดงให้เห็นได้ในลักษณะของ

การสรปุเป็นความคิดรวบยอด การจ�าแนกความแตกต่าง  

การจัดกลุ่ม การจัด ระบบ การแปลความหมายข้อมูล  

และการสรุปอ้างอิง การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของ

ข้อมูลนั้น ซึ่งอาจเป็นความจริงที่สัมผัสได้หรือเป็นเพียง 

จินตนาการที่ไม่อาจสัมผัสได้ สมองจึงควรได้รับการ

ฝึกฝนและพัฒนาอย่างต่อเนื่องสม�่าเสมอ

ขณะเดียวกันผู ้มีบทบาทส�าคัญที่ท�าให้การ

ปฏิรูปการเรียนรู้ประสบผลส�าเร็จ คือ ครู โดยเฉพาะ 

ถ้าครูมีภาวะผู้น�าทางวิชาการแล้วการท�างานจะประสบ

ผลส�าเร็จตามเป้าหมาย และที่ส�าคัญภาวะผู้น�าทาง

วชิาการ นบัว่ามคีวามส�าคญัท่ีช่วยสงเสรมิให้นกัเรยีนเกิด

ผลสัมฤทธิ์สูง โดยที่การมีภาวะผู้น�าทางวิชาการของคร ู

จะประกอบด้วย การพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการ

เรียนรู้ การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ

ศึกษา การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การให้การนิเทศภายใน

สถานศึกษา และการมุ่งผลสัมฤทธิ์ Hallinger & Heck, 

1996, p. 41) โดยเฉพาะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ เน้นการยก

ระดับการเรียนรู้ของนักเรียนจะช่วยส่งเสริมให้นักเรียน 

ประสบผลส�าเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายการศึกษา

เป็นอย่างดี 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาภาวะผู้น�าทางวิชาการของครูที ่

ส่งเสรมิการจดัการเรยีนรูด้้วยการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น�าทาง

วิชาการของครูที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้ 

เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. เพ่ือประเมินความเหมาะสม และความ 

เป็นไปได้ของรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น�าทางวิชาการ

ของครูที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้เทคโนโลย ี

สารสนเทศในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ภำวะผู้น�ำทำงวิชำกำรของครูที่ส่งเสริมกำรจัด
กำรเรียนรู้ด้วยกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ

ในสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
ศึกษาแนวคิดของ ลาสเวย์ (Lashway. 2002, p. 25) 

ฟูลแลน (Fullan. 1997, p. 67) ชานซ์ และชานซ์ (Chance. 
& Chance, 2002, p. 78) และ ฮอลลิงเจอร์และ เฮก) 
Hallinger & Heck, 1996, p. 41)

กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
ประกอบด้วย ดังนี้

1. การสร้างความรู้โดยผู้เรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สร้างความรู้

2. การสร้างทกัษะโดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเป็นเครือ่งมอื 
ในการจัดการเรียนรู้

3. การพัฒนาคุณลักษณะการ บูรณาการการจัดการเรียนรู ้
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

4. สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญได้ร่างรูปแบบฯ
5. ก�าหนดเป็นร่างรูปแบบฯ

กำรพัฒนำรูปแบบภำวะผู้น�ำทำงวิชำกำรของครูที่ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในสถำน
ศึกษำขั้นพื้นฐำน แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่

ขั้นตอนที่ 1 กำรสร้ำงรูปแบบภำวะผู้น�ำทำงวิชำกำรของครูที่ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
ในสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 

1. ผู้วิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับภาวะผู้น�าทางวิชาการของครูที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2. สัมภาษณ์เชิงลึก กับผู้บริหาร ครู และนักวิชาการ จ�านวน 10 คนซึ่งได้มาโดยการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
3. ได้ร่างของรูปแบบภาวะผู้น�าทางวิชาการของครูที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน 
ขั้นตอนที่ 2 พัฒนำรูปแบบภำวะผู้น�ำทำงวิชำกำรของครูที่ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ

ในสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
1. ผู้วิจัยน�าร่างรูปแบบ ฯไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน 17 คน ตรวจร่างรูปแบบโดยใช้หลักการของเทคนิคเดลฟาย (Delphi 

Technique) จ�านวน 2 รอบ 
2. ได้รูปแบบภาวะผู้น�าทางวิชาการของครูที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ที่สอดคล้องและถูกต้อง
ขั้นตอนที่ 3 กำรตรวจสอบควำมเหมำะสมและควำมเป็นไปได้ของรูปแบบภำวะผู้น�ำทำงวิชำกำรของครูที่ส่งเสริมกำร

จัดกำรเรียนรู้ด้วยกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
1. ผู้วิจัยน�ารูปแบบฯไปให้ ครูในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ปทุมธานี จ�านวน 274 คน  

ตอบแบบสอบถาม
2. ได้รูปแบบภาวะผู้น�าทางวิชาการของครูที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ที่มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการน�าไปปฏิบัติ

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การวิจัยนี้เป็นการพัฒนารูปแบบภาวะผู ้น�า 

ทางวิชาการของครูที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู ้ด้วย

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

ซึ่งเป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (mixed methods  

research) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัย

เชิงคุณภาพ ข้ันตอนและวิธีศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ตอน  

ดังต่อไปนี้

ตอนท่ี 1 สร้างรปูแบบของภาวะผูน้�าทางวิชาการ 

ของครูที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย  

การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู ้  

สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา แหล่งเรียนรู้  

การนิเทศและการมุ่งผลสัมฤทธิ์

ตอนที่ 2 พัฒนารูปแบบภาวะผู้น�าทางวิชาการ

ของครูที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้เทคโนโลย ี
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สารสนเทศในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีวิธีวิจัยและ 

กระบวนการวิจัย โดยน�าร่างรปูแบบภาวะผูน้�าทางวชิาการ 

ให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ และน�ามาวเิคราะห์ด้วยค่าสถติิ  

ค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์

ตอนที่  3 ตรวจสอบความเหมาะสมและ 

ความเป็นไปได้ของรูปแบบภาวะผู้น�าทางวิชาการของ

ครูที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู ้ด้วยการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ตอนที่ 1 ประกอบด้วย ครู และนักวิชาการ

จ�านวน 10 คน

ตอนที่ 2 ผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 17 ท่านในการ

ตรวจสอบเครื่องมือ

ตอนที่ 3 ประกอบด้วย ครู จ�านวน 274 คน

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

การเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามแบบ

มาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ และน�ามาหาค่าความ

เชื่อมั่น โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าคอนบาค  

(cronbach’s alpha coefficient)

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ตอนที่ 1 และตอนที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ด้วยตนเอง ส่วนตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามแบบ

มาตราส่วนประเมนิค่า 5 ระดบั ผูว้จิยัสร้างตามแนวทาง

ของลิเคิร์ท

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

ความถี ่หาค่าร้อยละ สถติิทีใ่ช้ในการหาคุณภาพ

ของแบบสอบถาม หาค่าความเชือ่มัน่ของแบบสอบถาม 

(reliability) โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า ได้ค่า

ความเชื่อมั่น 98.15

สถิติที่ในการพัฒนารูปแบบภาวะผู ้น�าทาง

วิชาการของครูที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู ้ด้วยการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ค่าคะแนนเฉลี่ย 

และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลกำรวิจัย

จากการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบภาวะผู้น�า

ทางวิชาการของครูท่ีส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยการ 

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ผู้วิจัยสามารถสรุปผลวิจัยได้ ดังนี้

1. รูปแบบภาวะผู ้น�าทางวิชาการของครูที่ 

ส ่งเสริมการจัดการเรียนรู ้ด ้วยการใช ้ เทคโนโลยี

สารสนเทศในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รูปแบบที่มี

องค์ประกอบทั้งหมด 6 ด้าน ดังนี้

1.1 การพฒันาหลกัสตูร ได้แก่ ครรู่วมพฒันา

วิสัยทัศน์ของโรงเรียนโดยเน้นหลักสูตรท่ีให้ผู ้เรียน 

ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศสร้างความรู ้ครสูนบัสนนุพนัธกิจ 

ตามวิสัยทัศน์ เพื่อน�าไปสู ่การมีระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ ครูสร้างเครือข่ายการ

เรียนรู้ทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์การเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

สร้างความรู้ ครูมีส่วนร่วมในการบูรณาการธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล้อมลงในหลักสูตร โดยเน้นการพัฒนา

คุณลักษณะของผู ้เรียนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

ครจูดัล�าดบัความส�าคญัในการจดัการเรยีนรูใ้ห้สอดคล้อง 

กับหลักสูตรที่เน้นการสร้างทักษะด้วยการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ ครูมีการก�ากับและประเมินการน�าหลักสูตร

ไปใช้ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.2 ด้านการพฒันาการจดักระบวนการเรยีนรู้  

ได้แก่ ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ 

โดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเป็นเครือ่งมอืในการจดัการ

เรียนรู้ ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน

และสอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง บูรณาการ

การจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ครูจัด

กระบวนการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ 

และสร้างความรู้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ครูจัด

กระบวนการเรียนรู้ โดยค�านึงถึงความแตกต่างระหว่าง

บคุคลใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ ครจูดักระบวนการเรยีนรู้  

โดยบูรณาการคุณธรรมและจริยธรรมลงในเนื้อหา 

การเรยีนการสอน ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ ครจูดักระบวน 

การเรียนรู้ โดยส่งเสริมสนับสนุนจัดสถานการณ์ให้เอื้อ 

ต่อการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตาม 
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มาตรฐาน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ครูจัดกระบวนการ 

เรียนรู้ โดยเน้นประสบการณ์ให้ผู ้เรียนได้เรียนรู้จาก

ประสบการณ์จริงและสร้างทักษะโดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ ครูจัดกระบวนการเรียนรู้โดยครูจัดกระบวน 

การเรยีนรู ้ผสมผสานสาระความรูต่้างๆ อย่างได้สดัส่วน 

สมดุลกัน และบูรณาการการจัดการเรียนรู ้โดยใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ เน้นการฝึกการปฏิบัติ ให้คิดเป็น 

ท�าเป็น และสร้างทักษะการฝึกปฏิบัติ โดยใช้เทคโนโลย ี

สารสนเทศ 

1.3 ด ้านการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีทางการศึกษา ได้แก่ ครูเลือกและจัดหาสื่อ

การเรียนการสอนและเทคโนโลยี โดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเป็นเครื่องมือในการจัดระบบ ครูเลือกสรร

สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ค�านึงถึง 

องค์ประกอบในการเลือกสื่อ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป็นเครื่องมือ ครูวางแผนการผลิตและพัฒนาสื่อ

นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาร่วมกับนักเรียน 

และพฒันาทกัษะ โดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ ครพูฒันา

สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาตามหลัก

วิชาการและพัฒนาทักษะ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ ครูสามารถใช้สื่อ 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในการสืบค้นหา

ข้อมูลต่างๆ ในการพัฒนาตนเอง โดยใช้วิธีการต่างๆ  

อย่างเหมาะสม และสร้างความรูโ้ดยผูเ้รยีนใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ ครูสามารถประยุกต์สื่อนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  

โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือ 

1.4 ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู ้ ได้แก่  

ครูมีการส�ารวจแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

คณุภาพการศกึษา ทัง้ในสถานศึกษา ชมุชน และท้องถิน่  

เพื่อสร้างความรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจัดระบบ 

ครศูกึษาหลกัสูตร ความต้องการของตนเองและนกัเรยีน 

เพื่อน�ามาก�าหนดเป็นแหล่งเรียนรู ้โดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ ครูร่วมกันก�าหนดยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์  

และเป้าหมายในการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ โดยใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ ครูวางแผนร่วมกันระหว่าง 

ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ เพื่อบูรณาการการใช้แหล่ง 

การเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.5 ด้านการนิเทศภายในสถานศึกษา ได้แก่ 

ครแูลกเปล่ียนความคดิเห็นในการปฏบิตังิานร่วมกันและ

พัฒนาทักษะการท�างาน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ครใูห้ค�าปรกึษาแนะน�า เพือ่พบปะกนัระหว่างผูน้เิทศกบั

ผู้รับการนิเทศ สร้างความรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

ครเูข้าร่วม การอบรม ประชมุ และสมัมนาเพือ่หาความรู้ 

เพิ่มเติมในวิชาชีพ และเพิ่มพูนความรู้อย่างต่อเนื่อง

โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ครูระดมความคิด เพื่อหา

ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาและค้นหาข้อมูลใหม่ๆ  

จากสมาชิกของท่ีประชุม และเพ่ิมพูนความรู ้ใหม่ๆ

โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ครูสาธิตการสอนทั้งใน

หรือนอกสถานศึกษา เพื่อสร้างทักษะการสอนโดยใช ้

เทคโนโลยีสารสนเทศ

1.6 ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ได้แก่ ครูมุ่งเน้น

ผลการปฏบิตังิาน เพือ่ให้โรงเรยีนบรรลุวตัถปุระสงค์และ

เป้าหมาย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือ 

ในการจัดการเรียนรู้ ครูปรับปรุงผลการด�าเนินงานของ

โรงเรยีนให้ทกุคนมส่ีวนร่วม โดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ครูปรับปรุงการท�างาน ใช้วงจรคุณภาพปรับปรุงอย่าง 

ต่อเนือ่ง โดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ ครปูรบัปรงุผลงาน 

เน้นการท�างานให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

โดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศสร้างความรู ้ครมูุง่มัน่พฒันา

ผูเ้รยีนให้เตม็ศกัยภาพ และพฒันาคณุลกัษณะของผูเ้รยีน  

โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ครูใช้ความพยายามอย่าง

เต็มความสามารถที่จะให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ให้มาก

ที่สุด และสร้างทักษะโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้

กำรอภิปรำยผล

1. ภาวะผู ้น�าทางวิชาการของครูที่ส ่งเสริม 

การจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

1.1 ด้านการพัฒนาหลักสูตร ท่ีนับว่าส�าคัญ

ได้แก่ ครูร่วมพัฒนาวิสัยทัศน์ของโรงเรียนโดยเน้น

หลกัสตูรทีใ่ห้ผูเ้รยีนใช้เทคโนโลยสีารสนเทศสร้างความรู้  

ท้ังนี้เพราะเป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้าใจแก่

ผู้เรียนในการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนและ 
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ตอบสนองความต้องการการท้าทาย ช่วยท�าให้ผู้เรียน 

เกิดการเรียนรู้และก�าหนดเป้าหมายในอนาคต ช่วย 

ในการประเมินผลสู่ความเป็นมาตรฐาน ทั้งความรู้ สติ

ปัญญา นิสัย ความคิด คุณธรรม 

1.2 ด้านการพฒันาการจดักระบวนการเรยีนรู้  

เพราะว่า การพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ ท�าให้

ครูสามารถจัดกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู ้  

ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

และเปิดโอกาสให้นกัเรยีนมส่ีวนร่วมในการเรยีนรู ้ท�าให้

ครูช่วยเหลือแนะแนวนักเรียนในด้านต่างๆ รวมท้ัง 

การให้ก�าลังใจ ให้ความรักและความเอาใจใส่ด้วย  

(ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2542, หน้า 53-54)

1.3 ด ้านการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีทางการศึกษา องค์ประกอบของรูปแบบ 

ที่ส�าคัญ ได้แก่ ครูเลือกและจัดหาสื่อการเรียนการสอน

และเทคโนโลย ีโดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเป็นเครือ่งมอื 

ในการจดัระบบ (พมิพนัธ์ เดชะคุปต์, 2544) สือ่นวตักรรม

และเทคโนโลยีทางการศึกษานับว่ามีความส�าคัญ และ

ครูสามารถน�ามาพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์ในการส่งเสริม

การเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลา เรียนรู้ 

จากแหล่งเรียนรู้ทุกแห่งหน

2. ผู้เชีย่วชาญมคีวามคดิเหน็ถงึความเหมาะสม  

ความสอดคล้องของรูปแบบอยู ่ในเกณฑ์เหมาะสม 

ถูกต้องสอดคล้องกันเป็นส่วนใหญ่ แสดงให้เห็นว่า 

รูปแบบภาวะผู้ทางวิชาการของครูทีร่างขึ้นเป็นรูปแบบ

ท่ีมีความส�าคัญต่อวิชาชีพครู สามารถน�าไปประยุกต์

ให้สอดคล้องกับบริบทของความเป็นครูได้เป็นอย่างดี  

ผลวิจัยสอดคล้องกับ เบญจพร แก้วมีศรี (2545)  

ทีส่อดคล้องกบัพฤตกิรรมผูน้�าในแต่ละบทบาทมจี�านวน 

40 ท่าน 

3. ครูมีความคิดเห็นต่อความเหมาะสมและ

ความเป็นไปได้ของรูปแบบภาวะผู้น�าทางวิชาการของ

ครูท่ีส่งเสริมการจัดการเรียนรู ้ด้วยการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมอยู่ใน 

ระดับมาก ที่สอดคล้องกับ (นิรมล ศตวุฒิ และคณะ, 

2546, หน้า 11) และ สมร ปาโท (2555) การพัฒนา

หลักสูตรจึงเป็นเรื่องส�าคัญของครูท่ีมีภาวะผู้น�าทาง 

วิชาการจ�าเป็นต้องใส่ใจเป็นอย่างดี เพราะการพัฒนา

หลักสูตร เป็นหน้าที่ที่ครูจะต้องด�าเนินการร่วมกับ 

ผู้บริหารโรงเรียน

ข้อเสนอแนะส�ำหรับกำรท�ำวิจัยต่อไป

1. ควรศึกษาในเชิงพหุกรณีและสัมภาษณ์เชิง

ลึกกบัผูบ้รหิารโรงเรยีนท่ีมภีาวะผูน้�าทางวชิาการ เพือ่น�า 

ข้อมูลมาปรับปรุงพัฒนาภาวะผู้น�าให้เกิดประสิทธิภาพ

2. ควรศึกษารูปแบบภาวะผู ้น�าทางวิชาการ

ของครูที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้เทคโนโลย ี

สารสนเทศในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในหน่วยงานอืน่ๆ 

3. ควรศึกษารูปแบบภาวะผู้น�าแบบใหม่ๆ เช่น

ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ ภาวะผู้น�าคุณภาพ หรือภาวะผู้น�า 

เชิงบูรณาการ เป็นต้น เพื่อน�ามาปรับปรุงภาวะผู้น�า 

ด้านการศึกษาให้เกิดการพัฒนายิ่งขึ้นต่อไป 
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บทคัดย่อ

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อค้นหากลยุทธ์การตลาดของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนในประเทศไทย 

โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากรที่ศึกษาได้แก่ 

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ที่เป็นสมาชิกสมาคมวิทยาลัย 

เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย จ�านวน 105,793 คน ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายแบบเป็นระบบ  

ได้ตัวอย่าง จ�านวน 420 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม และแบบบันทึก เป็นเครื่องมือเก็บรวบรวม

ข้อมูล สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่สถิติเชิงพรรณนา และสถิติอ้างอิง ซึ่งประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้ ค่าความโด่ง การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน การวิเคราะห์เส้นทาง

อิทธิพล และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ผลการวิจัย พบว่า กลยุทธ์การตลาดของสถานศึกษาอาชีวศึกษา

เอกชนในประเทศไทยประกอบด้วย ปัจจัยทางจิตวิทยา ภาพลักษณ์สถานศึกษา กลยุทธ์การตลาด โดยปัจจัย 

ดังกล่าวจะส่งผลต่อผลส�าเรจ็การประกอบการของสถานศกึษาอาชวีศกึษาเอกชนในประเทศไทยในด้าน ความพงึพอใจ  

และความจงรักภักดีของนักเรียน และพบว่า ภาพลักษณ์สถานศึกษามีอิทธิพลทางตรง และทางอ้อมต่อผลส�าเร็จ 

การประกอบการของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนผ่านกลยุทธ์การตลาดของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน  

ในประเทศไทย และโมเดลที่ค้นพบ มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์

ค�ำส�ำคัญ: กลยุทธ์การตลาด, ปัจจัยทางจิตวิทยา, ภาพลักษณ์สถานศึกษา, ผลส�าเร็จการประกอบการสถานศึกษา 

    อาชีวศึกษาเอกชนในประเทศไทย

Abstract

The purposes of this research were to find out the marketing strategies affecting the achievement 

of private vocational schools in Thailand. The research was a mixed method researches a quantitative 

research and qualitative study. The population was 105,793 of the first year vocational students studying  

in Private Colleges of Technology and Vocational Education of Thailand. The sample obtained by 

systematic sampling of 420 first year vocational students. The research instruments were interviewed 

อัครเดช จ�าเดิม และ สุดาพร สาวม่วง

กลยุทธ์การตลาดของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนในประเทศไทย

The Marketing Strategies of Private Vocational Schools in Thailand



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2556 115

ควำมน�ำ

ทุกวันนี้ประเทศไทยมีโครงสร้างของพลเมือง  

ที่มุ ่งเน้นเรียนระดับชั้นปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัย 

ตามค่านยิมของสงัคม ท�าให้เกดิปัญหา มีจ�านวนไม่น้อย 

ที่ตกงาน เพราะวุฒิการศึกษาไม่ตรงกับความต้องการ

ของตลาดแรงงาน ที่ต้องการสายอาชีวศึกษาเข้าสู่ตลาด 

แรงงาน เพือ่ขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ของการพฒันาชาตไิทย 

และนโยบายยุทธศาสตร์การส่งเสริมการจัดการศึกษา

เอกชน การจัดการศกึษาขัน้พืน้ฐานประเภทอาชวีศกึษา 

โดยเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษาเน้นในระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน และเน้นให้การศึกษาประเภท 

อาชีวศึกษามีสัดส่วนสูงขึ้นจากเดิมร้อยละ 40 เป็น 

ร้อยละ 60 ในปี 2561 โดยเสริมสร้างการมีส่วนร่วม

เพ่ิมสัดส่วนการจัดการศึกษาภาคเอกชนด้านปริมาณ  

และคุณภาพ ให้มากขึ้น รวมถึง การปรับลดบทบาท

การจัดการศึกษาภาครัฐ จากสถิติการจัดการศึกษา

ของเอกชนในปี 2548-2552 แนวโน้มนักเรียนใน 

สถานศกึษาอาชวีศกึษาเอกชนในช่วง 5 ปี เพิม่ขึน้เลก็น้อย  

แต่ค่อนข้างคงที่ทุกระดับ (จิรพรรณ ปุณเกษม, 2555)

การจัดการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา

เอกชนมีวัตถุประสงค ์ เพื่อ ให ้ เกิดผลส� า เร็ จการ 

ประกอบการของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน  

ด้านความพึงพอใจของนักเรียน ความจงรักภักดีของ

นักเรียน และมีจ�านวนนักเรียนเพิ่มขึ้น จากการศึกษา

ทบทวนวรรณกรรม และงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง การบรหิาร

and questionnaire had been tested by validity and reliability. Descriptive statistics and inferential statistics 

such as frequency, means, standard deviation, percentage, skewness and kurtosis, confirmatory factor 

analysis, path analysis and structural equation modeling. The findings found that the factor construct 

of the marketing strategies of private vocational schools in Thailand consisted of psychological, image 

school, marketing strategies which those factors affected to the achievement of private vocational schools 

in Thailand for satisfaction and loyalty of students and found that images have effected both directly  

and indirectly the achievement of private vocational schools in Thailand via marketing strategies and the 

finding model fitted with empirical data.

Keywords: marketing strategies, psychological factors, images of the private vocational schools,  

      achievement of private vocational schools.

จดัการทีส่่งผลส�าเรจ็การประกอบการนัน้ต้องตอบสนอง 

ปัจจยัทางจติวทิยา ในการสร้างทศันคตเิชงิบวก การรบัรู้ 

การจัดการศึกษา และก่อเกิดแรงจูงใจในการเข้าศึกษา

ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน (สนิท หฤหรรษวาสิน

และไพบลูย์ เกยีรตโิกมล, 2551) การศกึษาความสมัพนัธ์ 

ระหว่างกลยทุธ์การตลาดและภาพลักษณ์ของสถานศกึษา 

อาชีวศึกษาเอกชน ของ สมเกียรติ ข�าส�าราญ และคณะ 

(2553) และ Tai, Wang and Huang (2007) ยังพบว่า 

ภาพลักษณ์สถานศึกษา ได้แก่ คุณภาพการสอนของ

อาจารย์ คุณภาพของนักเรียน สิ่งอ�านวยความสะดวก

ในการเรียนการสอน กระบวนการจัดการเรียนการสอน  

สิ่งแวดล้อมของโรงเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา  

ด้านส่วนประสมทางการตลาดการศกึษา ได้แก่ ค่าเล่าเรยีน  

หลักสูตรการศึกษา สถานท่ีศึกษา และการส่งเสริม 

การตลาด (Kotler & Keller, 2009 และ ปิยพร ไวทยกุล,  

2550, หน้า 13-14) 

การจดัการศกึษาด้านอาชวีศกึษาในประเทศไทย 

มีสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ และภาคเอกชน 

ด�าเนินการจัดการเรียนสอนให้กับพลเมือง การขยาย

สถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐขึ้นจ�านวนมาก รัฐบาล

ออกกฎหมายงดเก็บค่าเล่าเรียน หรือให้เรียนฟรี 12 ปี  

และนโยบายการอาชีวศึกษาภาครัฐ “อยากเรียนต้อง

ได้เรียน” ท�าให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน มีผู้เรียน 

น้อยลง และหลายแห่งต้องปิดกิจการลง เนื่องจาก 

ไม่สามารถแข่งขันกับสถานศึกษาภาครัฐได้ การบริหาร
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สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนมีลักษณะเป็นธุรกิจ 

การศึกษา เป็นการลงทุนระยะยาวเพื่อการพัฒนา

ประเทศชาติ โดยหวังผลก�าไรตอบแทน และสามารถ

พัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ให้สูงขึ้น การตอบแทน ผู้ใช้บริการให้เกิดความพึงพอใจ 

และมคีวามจงรกัภกัดต่ีอสถานศกึษาอาชวีศกึษาเอกชน

ส่งผลให้มจี�านวนนกัเรยีนเพิม่ขึน้ หรอืมจี�านวนนกัเรยีน

พอเพียง สามารถด�าเนินกิจการต่อไป ดังนั้นการค้นหา

กลยุทธ์การตลาดของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 

ในประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อ

ผลส�าเร็จการประกอบการของสถานศึกษาอาชีวศึกษา

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

เพื่อค้นหากลยุทธ์การตลาดที่มีผลต่อผลส�าเร็จ

ของการประกอบการสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 

ในประเทศไทย

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

การวจิยัเรือ่ง กลยทุธ์การตลาดของสถานศกึษา

อาชวีศกึษาเอกชนในประเทศไทย ผูว้จิยัได้ศกึษาแนวคดิ  

ด้านปัจจัยทางจิตวิทยา Schiffman & Kanuk (2007) 

ภาพลักษณ์สถานศึกษา สมเกียรติ ข�าส�าราญ และคณะ 

(2553) กลยุทธ์การตลาดกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด 

Kotler & Keller (2009) ผลส�าเร็จการประกอบการ

ด้านความพึงพอใจของ Simpson & Siguaw (2008),  

ด้านความจงรกัภกัดขีอง Schiffman and Kanuk (2007), 

ด้านนกัเรยีนเพิม่ของ Kamaruddin and Baharun (2010) 

และงานวจิยัทีเ่กีย่วข้องอาทเิช่น Tai, Wang and Huang 

(2007), Ivy (2008), สุชาดา อังศุจินดา (2553) ผู้วิจัย 

ได้น�ามาก�าหนดแนวคิดของการวิจัยท่ีมีองค์ประกอบ

ของตัวแปร และสมมุติฐานของการวิจัยได้ ดังภาพ 1

ทัศนคติ

ตัวแปรเหตุ ตัวแปรส่งผ่าน

ตัวแปรผล

หลักสูตรการศึกษา

ค่าเล่าเรียน

สถานที่ศึกษา

ความพึงพอใจ

ความจงรักภักดี

นักเรียนที่เพิ่มข้ึน

การส่งเสริมการตลาด

บริหารลูกค้าสัมพันธ์

ปัจจัยทำงจิตวิทยำ
H1a

H2b

H1b
H1c

H2c

H2a

H2

H1

กลยุทธ์กำรตลำด

ภำพลักษณ์
สถำนศึกษำ

ผลส�ำเร็จกำร
ประกอบกำร

การรับรู้

แรงจูงใจ

คุณภาพอาจารย์

คุณภาพนักเรียน

กระบวนการจัดการ

สิ่งแวดล้อม

ผลสัมฤทธิ์

ส่ิงอ�านวยความสะดวก

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย องค์ประกอบของตัวแปร และสมมุติฐานการวิจัย
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สมมุติฐำนกำรวิจัย

สมมุติฐานการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 2 

สมมุติฐานหลัก และ 6 สมมุติฐานรองดังนี้

สมมุติฐำนกำรวิจัยที่ 1 (H
1
): ปัจจัยทาง

จิตวิทยาของนักเรียน และกลยุทธ์การตลาดมีอิทธิพล 

ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อผลส�าเร็จการประกอบการ 

ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ประกอบด้วย

สมมุติฐานรอง 3 ข้อแยกเป็น H
1a
: ปัจจัยจิตทางวิทยา 

มอีทิธพิลทางตรงต่อกลยทุธ์การตลาด H
1b
: ปัจจยัจติทาง

จิตวิทยามอีทิธิพลทางตรงต่อผลส�าเรจ็การประกอบการ  

H
1c
: ปัจจัยจิตทางจิตวิทยามีอิทธิพลทางอ้อมต่อ 

ผลส�าเร็จการประกอบการผ่านกลยุทธ์การตลาดของ

สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน

สมมุติฐำนกำรวิจัยที่ 2 (H
2
): ภาพลักษณ์

สถานศึกษา และกลยุทธ์การตลาดมีอิทธิพลทั้งทางตรง 

และทางอ้อมต่อผลส�าเร็จการประกอบการของสถาน

ศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ประกอบด้วยสมมุติฐานรอง  

3 ข้อแยกเป็น H
2a
: ภาพลักษณ์สถานศึกษามีอิทธิพล 

ทางตรงต่อกลยุทธ์การตลาด H
2b
: ภาพลักษณ์สถาน

ศึกษามีอิทธิพลทางตรงต่อผลส�าเร็จการประกอบการ 

H
3c
: ภาพลักษณ์สถานศึกษามีอิทธิพลทางอ้อมต่อ 

ผลส�าเร็จการประกอบการผ่านกลยุทธ์การตลาดของ

สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การวิจัยได้มีล�าดับขั้นตอนการด�าเนินการวิจัย

ดังต่อไปนี้

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากรที่ศึกษาครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนระดับ

ประกาศนยีบตัรวชิาชีพ ชัน้ปีที ่1 ปีการศึกษาพทุธศกัราช 

2555 ที่ศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ท่ีเป็น

สมาชิกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 

เอกชนแห่งประเทศไทย (2553) ทั้งหมด 378 แห่ง 

จ�านวนประชากร 105,793 คน และใช้การสุ่มตัวอย่าง 

420 คน อย่างง่ายแบบเป็นระบบ (systematic simple  

random sampling) 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมี 3 

ประเภท ได้แก่ 1) แบบสัมภาษณ์ 2) แบบสอบถาม  

3) แบบบันทึกข้อมูลสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 

วิธีกำรสร้ำงเครื่องมือพร้อมกับกำรตรวจสอบ

คุณภำพเครื่องมือ 

แบบสอบถามได้ผ่านการหาคุณภาพ ด้าน 

ความตรง (validity)โดยผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน 5 ท่าน 

โดยใช้เทคนิค IOC (item objective congruence) และ 

คัดเลือกข้อค�าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC  

มากกว่า 0.60 ทุกข้อ หลังจากนี้ ได้ทดลองใช้แบบ 

สอบถามกับกลุ่มที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง 

จ�านวน 30 คนแล้วน�ามาหาค่าคณุภาพด้านความเช่ือมัน่  

(reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (alpha  

coefficient) ของ Cronbach (1990) โดยมีค่า 0.938  

ซึ่งมากกว่า 0.80 (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2551) 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

แบบสอบถามใช้เก็บรวบรวมข้อมูลกับนักเรียน 

จ�านวน 420 คน จากสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน  

14 แห่ง ด้วยวิธีสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายแบบเป็นระบบ  

หลังจากนั้นมอบแบบสอบถามให้ผู้บริหารสถานศึกษา

ส่งต่อไปยงันกัเรยีนด้วยตนเอง และขอรบัแบบสอบถาม

กลับภายในระยะเวลา 1 เดอืน กรณท่ีีไม่ส่งแบบสอบถาม 

กลับภายในก�าหนดได้โทรศัพท์ติดตาม จนครบจ�านวน 

ส่วนแบบบันทึกใช้ส�าหรับเก็บรวบรวมข้อมูลจ�านวน 

นักเรียนที่เพิ่มขึ้นรายงานประจ�าปีการศึกษาของสถาน 

ศึกษาอาชวีศึกษาเอกชน 14 แห่ง ระยะเวลาในการรวบรวม 

ข้อมูล ระหว่างเดือน สิงหาคม 2555-ตุลาคม 2555

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการส�ารวจตัวแปร

ใช้สถิติเชิงพรรณนา (description statistics analysis) 

และใช้สถิติเชิงอนุมาน(inferential statistics analysis) 

สถติทิีใ่ช้วเิคราะห์ข้อมลูได้แก่สถติเิชงิพรรณนา และสถติิ 

อ้างอิง ซึ่งประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้ ค่าความโด่ง 

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน การวิเคราะห์ 



EAU
HEritAgE JoUrnAl118 Vol. 3 No. 2 July-December 2013

เส ้นทางอิทธิพล และการวิเคราะห์โมเดลสมการ

โครงสร้าง 

ผลกำรวิจัย 

ผลการค้นหา กลยทุธ์การตลาดของสถานศกึษา

อาชีวศึกษาเอกชนในประเทศไทยสรุปผลการค้นหา 

แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้

1. ผลการค้นหากลยุทธ์การตลาดของสถาน

ศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนในประเทศไทย ประกอบด้วย  

4 องค์ประกอบของตัวแปรดังนี ้1.1 ปัจจยัทางจติวทิยามี

ตวัแปรสงัเกตได้เรยีงล�าดบัตามค่าน�า้หนกัองค์ประกอบ

ได้แก่ แรงจูงใจ ทัศนคติ และการรับรู ้ ตามล�าดับ 

1.2 ปัจจัยภาพลักษณ์สถานศึกษา มีตัวแปรสังเกตได้ 

รียงล�าดับตามค่าน�้าหนักองค์ประกอบได้แก่ ผลสัมฤทธิ์

ทางการศึกษาเท่ากันกับสิ่งอ�านวยความสะดวกในการ

เรียนการสอน คุณภาพของอาจารย์ สิ่งแวดล้อมของ

โรงเรยีน คณุภาพนกัเรยีน และกระบวนการจดัการเรยีน 

การสอน ตามล�าดบั 1.3 ปัจจยักลยทุธ์การตลาดมีตวัแปร

สังเกตได้เรียงล�าดับตามค่าน�้าหนักองค์ประกอบได้แก่  

ค่าเล่าเรยีน สถานทีศ่กึษา หลกัสตูรการศกึษา การส่งเสรมิ 

การตลาด และการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ตามล�าดับ 

1.4 ปัจจัยผลส�าเร็จการประกอบการของสถานศึกษา

อาชีวศึกษาเอกชนมีตัวแปรสังเกตได้เรียงล�าดับตาม 

ค่าน�า้หนกัองค์ประกอบได้แก่ ความพงึพอใจของนกัเรยีน  

และความจงรักภักดีของนักเรียน (ดูในภาพ 2)

2. ผลการวเิคราะห์อทิธพิลเชงิสาเหตท้ัุงทางตรง  

และทางอ้อมของปัจจัยทางจิตวิทยาของนักเรียน  

ภาพลกัษณ์สถานศกึษา กลยทุธ์การตลาด ทีม่อีทิธพิลต่อ

ผลส�าเร็จการประกอบการของสถานศึกษาอาชีวศึกษา

เอกชนในประเทศไทย ผลการตรวจสอบสมมตฐิาน พบว่า  

สอดคล้องสมมติฐาน H
1a
 ปัจจัยทางจิตวิทยา มีอิทธิพล

ทางตรงต่อตัวแปรกลยุทธ์การตลาด ไม่สอดคล้อง

สมมติฐาน H
1b
 ปัจจัยทางจิตวิทยามีอิทธิพลทางตรง 

ต่อตัวแปรผลส�าเร็จการประกอบการ และไม่สอดคล้อง

สมมติฐาน H
1c
 ปัจจัยด้านจิตวิทยามีอิทธิพลทางอ้อม 

ต่อผลส�าเรจ็การประกอบการผ่านกลยทุธ์การตลาดของ

สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน สอดคล้องสมมติฐาน  

H
2a
 ภาพลกัษณ์สถานศกึษามอีทิธพิลทางตรงต่อตวัแปร

กลยทุธ์การตลาด สอดคล้องสมมตฐิาน H
2b
 สถานศกึษา

มีอิทธิพลทางตรงต่อตัวแปรผลส�าเร็จการประกอบการ  

และสอดคล้องสมมติฐาน H
2c
 ภาพลักษณ์สถานศึกษา

มีอิทธิพลทางอ้อมต่อผลส�าเร็จการประกอบการผ่าน

กลยุทธ์การตลาดของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน  

และตัวแปรในโมเดลผลส�าเร็จการประกอบการของ 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนมีค่าสัมประสิทธิ์การ

พยากรณ์ (R2) ของสมการโครงสร้าง มีค่าเท่ากับ 0.68 

แสดงว่าตัวแปรในโมเดลซึ่งประกอบด้วยปัจจัยทาง

จิตวิทยา ภาพลักษณ์สถานศึกษา และกลยุทธ์การตลาด

สามารถอธิบายความแปรปรวนในตัวของผลส�าเร็จ 

การประกอบการของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 

ได้ร้อยละ 68 ดังตาราง 1 และ ภาพ 2

ตำรำง 1 

ค่ำสถิติวิเครำะห์อิทธิพล 

ตัวแปรผล ผลส�ำเรจ็กำรประกอบกำรของสถำนศกึษำ (OUTFA) กลยุทธ์กำรตลำด (STAFA)

ตัวแปรสำเหตุ TE IE DE TE IE DE

ปัจจัยทำงจิตวิทยำ (PSYFA) 0.07 0.08 -0.01 0.14 - 0.14

ภำพลักษณ์สถำนศึกษำ (IMGFA) 0.75** 0.46** 0.29* 0.83** - 0.83**

กลยุทธ์กำรตลำด(STAFA) 0.55**  - 0.55** - - -

Chi-Square = 72.78, df = 69, P = 0.35, GFI = 0.98, AGFI = 0.96, RMR = 0.025, RMSEA = 0.011

สมการโครงสร้าง STAFA OUTFA

R2 0.90 0.68

หมำยเหตุ: ** P<.01, * P<.05 TE = อิทธิพลรวม, IE = อิทธิพลทางอ้อม, DE = อิทธิพลทางตรง ตัวเลขจาก ค่า completely  

standardized solution
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3. ผลการค้นหาโมเดลกลยุทธ์การตลาดของ

สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนในประเทศไทย โมเดล

กลยุทธ์การตลาดของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน

ในประเทศไทยที่ค้นพบแสดงได้ดังภาพ 2 พบว่าโมเดล

กลยุทธ์การตลาดของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน

ในประเทศไทยที่ส่งผลต่อผลการประกอบการด้าน  

ความพงึพอใจ ความจงรกัภกัดขีองนกัเรยีน ประกอบด้วย  

2 องค์ประกอบ องค์ประกอบ ที ่1 ได้แก่ ปัจจยัภาพลกัษณ์ 

สถานศึกษา ซึ่งตัวแปรสังเกตได้ประกอบด้วย คุณภาพ

ของอาจารย์ คุณภาพนักเรียน สิ่งอ�านวยความสะดวก

ในการเรียนการสอน กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

สิ่งแวดล้อมของโรงเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา  

องค์ประกอบที่ 2 ปัจจัยกลยุทธ์การตลาดซึ่งตัวแปร

สังเกตได้ประกอบด้วย หลักสูตรการศึกษา ค่าเล่าเรียน  

สถานที่ศึกษา การส่งเสริมการตลาด และการบริหาร

ลูกค้าสัมพันธ์ โดยผลการค้นหายังพบว่าปัจจัยทาง

จิตวิทยาซึ่งตัวแปรสังเกตได้ประกอบด้วย ทัศนคติ  

การรับรู้ และแรงจูงใจ ไม่ได้เป็นตัวแปรที่ส�าคัญที่จะ

ส่งผลต่อผลส�าเร็จการประกอบการของสถานศึกษา 

อาชีวศึกษาเอกชนในประเทศไทย

ผู้วิจัยได้น�าเสนอผลการค้นหาโมเดล กลยุทธ ์

การตลาดของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนใน

ประเทศไทยโดยแสดงค่าน�า้หนกัองค์ประกอบเรยีงล�าดบั

จากมากไปน้อย และค่าอิทธิพลของตัวแปร ดังภาพ 2

ภำพ 2 โมเดลกลยุทธ์การตลาดของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนในประเทศไทย เรียงตามล�าดับความส�าคัญ

ตามค่าน�้าหนักองค์ประกอบตัวเลขจาก ค่า completely standardized solution

กำรอภิปรำยผล

การอภิปรายผลการวจิยันี ้เป็นการอภิปรายตาม

ผลสรุปของการวิจัย โดยสามารถแบ่งเป็นหัวข้อหลักๆ  

ได้ดังต่อไปนี้

1. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของ

โมเดลการวัดของตัวแปรปัจจัยทางจิตวิทยา เรียงค่า 

น�า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐานจากมากไปหาน้อย ได้แก่  

การจูงใจ ทัศนคติ การรับรู ้ของนักเรียน ตามล�าดับ 

สอดคล้องงานวิจัยของ Li (2007) พบว่าแรงจูงใจ และ

ทศันคตมิอีทิธพิลต่อความพงึพอใจ และพฤตกิรรมในการ 

ตั้งใจซื้อ และLbrahim and Najjar (2007)พบว่าทัศนคติ  

มอีทิธพิลทางตรงต่อความพงึพอใจ และทศันคตกิบัความ 
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พึงพอใจมีอิทธิพล ทั้งทางตรง และอ้อมต่อพฤติกรรม 

ความตั้งใจซื้อ ผู ้วิจัยเห็นว่าสถานศึกษาอาชีวศึกษา

เอกชนควรสร้างแรงจูงใน ด้านความมีชื่อเสียง ความ 

น่าเชื่อถือของสถานศึกษา ความรู้ที่ได้รับ การมีสังคม

เพื่อนที่ดี การมีอนาคตที่ดี และการมีงานท�า ให้เกิด

ทศันคตทิางบวกของนกัเรยีนหมายถงึ ระดับความคดิท่ีด ี

ของนักเรียนที่มีต่อภาพรวมของการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาในด้านความเหมาะสมกับตัวนักเรียน  

ด้านความชอบของนักเรียนในภาพรวมของการจัดการ

ศึกษาของสถานศึกษา ด้านความรู ้สึกภายในจิตใจ

ของนักเรียนอันมีผลต่อความพร้อมของร่างกาย และ

จิตใจในการที่จะได้เข้ามารับการศึกษาในสถานศึกษา

อาชวีศกึษาเอกชน ดงันัน้สถานศกึษาต้องสร้างแรงจงูใจ  

และทัศนคติเชิงบวกกับนักเรียนเพื่อให้เกิดพฤติกรรม  

ที่ส่งผลต่อผลส�าเร็จการประกอบการของสถานศึกษา

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของ

โมเดลการวัดของตัวแปรภาพลักษณ์สถานศึกษา เรียง

ค่าน�้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานจากมากไปหาน้อย 

ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเท่ากับสิ่งอ�านวย 

ความสะดวกในการเรียนการสอน คุณภาพของอาจารย์ 

สิ่งแวดล้อมของโรงเรียน คุณภาพนักเรียน กระบวนการ

จดัการเรยีนการสอน ตามล�าดบั สอดคล้องงานวจิยัของ  

Anderson (2010) ปัจจัยหลัก ที่มีผลต่อการตัดสินใจ

เลอืกเรยีนต่อ คอื เพือ่ทีจ่ะมงีานทีด่ขีึน้ เพือ่สร้างรายได้ 

ที่สูงข้ึน เพ่ือที่จะได้รับการอบรมด้านงานเฉพาะทาง 

โดยที่พบตัวแปรที่นักศึกษาใช้ในการตัดสินใจร่วมกันคือ 

ความมีชื่อเสียงด้านวิชาการของสถานศึกษา การเสนอ 

ความช่วยเหลือทางการเงิน นักศึกษาที่ศึกษาจบ 

ได้การงานที่ดี ผู ้วิจัยเห็นว่าสถานศึกษาที่ชื่อเสียง 

ทางวิชาการ และศิษย์เก่าประสบความส�าเร็จในชีวิต 

การได้รับการยอมรับ และไว้วางใจในการจัดกิจกรรม 

ร่วมกับชุมชน สังคมท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ และ

การได้การรับรองคุณภาพการศึกษา จากหน่วยงาน 

ภายนอก หรือได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ จะส่งผลต่อ 

ผลส�าเร็จการประกอบการของสถานศึกษา

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของ

โมเดลการวัดของตัวแปรกลยุทธ์การตลาดของสถาน

ศึกษาเรียงค่าน�้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานจากมาก

ไปหาน้อย ได้แก่ ค่าเล่าเรียน สถานที่ศึกษา หลักสูตร 

การศึกษา การส่งเสริมการตลาด การบริหารลูกค้า

สัมพันธ์ตามล�าดับ สอดคล้องงานวิจัยของ สมเกียรติ 

ข�าส�าราญ และคณะ (2553) กลยุทธ์การตลาดของ

โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนระดับ ปวช. โดยรวมอยู่

ในระดับมากสุด คือ ด้านค่าเล่าเรียน กล่าวเสริม

โดย สุชาดา อังศุจินดา (2553) ด้านค่าเล่าเรียนได้แก่  

การช่วยเหลือนักเรียนด้านการเงิน และ Nellson and 

Chadha (2008) พบว่า กลยุทธ์การตลาดบริการได้แก่ 

ราคา สถานท่ี การส่งเสริมการขาย การมีส่วนร่วม  

ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ และกระบวนการท่ีมีผลต่อ

ความพึงพอใจ และการเพิ่มของก�าไร ผู ้วิจัยเห็นว่า 

ผู้บริหารสถานศึกษาต้องให้ความส�าคัญของค่าใช้จ่าย

ในการเรียนตลอดหลักสูตร ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม

เสริม มีความเหมาะสมคุ้มค่า กับบริการท่ีได้รับจาก

สถานศกึษา และนกัเรยีนสามารถกูย้มืเงนิกองทนุรฐับาล

ช�าระค่าใช้จ่าย ได้วงเงินพอเพียงต่อการเรียนจนจบ 

การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของ

โมเดลการวัดของตัวแปรผลส�าเร็จการประกอบการ

ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนเรียงค่าน�้าหนัก 

องค์ประกอบมาตรฐานจากมากไปหาน้อยได้แก่ ความ

พึงพอใจ ความจงรักภักดี จ�านวนนักเรียนเพิ่มขึ้น 

ตามล�าดับ สอดคล้องงานวิจัยของ Harris & Goode 

(2004) ความพงึพอใจของลกูค้า มคีวามสมัพนัธ์เชงิบวก 

ต่อความตั้งใจซื้อเชิงพฤติกรรม ซึ่งโดยทั่วไปเป็นผลได ้

ท่ีสัมพันธ์กับความจงรักภักดี ผู้วิจัยเห็นว่าสถานศึกษา

อาชวีศกึษาเอกชนควรให้ความส�าคญักบัความพงึพอใจ

ของนกัเรยีน จดับรกิารทางการศกึษาให้นกัเรยีน มคีวาม 

สะดวกสบาย และความชอบใจที่ได้รับการบริการด้าน

ต่างๆ ตลอดเวลาท่ีเรียนอยู่ในสถานศึกษา มีความ

ประทับใจในกิจกรรมต่างๆ มีความอบอุ่นใจ และการม ี

ความสขุในบรรยากาศการเรยีนการสอน ของสถานศกึษา 

อาชีวศึกษาเอกชน น�าไปสู่ความจงรักภักดี นักเรียนที่

จงรกัภกัดจีะมแีนวโน้มทีจ่ะบอกต่อไปยงัคนอืน่ๆ ทีอ่าจ 

กลายเป็นนักเรียนต่อไปในอนาคตอีกด้วยส่ิงนี้ช่วยลด

ต้นทุนในการหานักเรียนใหม่สถานศึกษาหลายแห่ง

ประสบผลส�าเร็จจากการบอกต่อปากต่อปาก ผู้วิจัย
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เห็นว่าถ้าสถานศึกษาสร้างความจงรักภักดีของนักเรียน 

ให้นักเรียนมีความผูกพันกับเพื่อน อาจารย์ บรรยากาศ  

สภาพแวดล้อมในสถานศึกษา นักเรียนจะบอกเล่า 

เรื่องราวประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้รับจากสถานศึกษา

แห่งนี้ในสิ่งที่ดีกับบุคคลอื่นๆ 

2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยทางจิตวิทยาของ

นักเรียน ภาพลักษณ์สถานศึกษา และกลยุทธ์การตลาด

มีอิทธิพลต่อผลส�าเร็จการประกอบการของสถานศึกษา 

อาชีวศึกษาเอกชน

ส่วนปัจจัยจิตทางจิตวิทยาของนักเรียนไม่มี

อิทธิพลต่อผลส�าเร็จการประกอบการของสถานศึกษา

อาชีวศึกษาเอกชน พบว่า ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ  

Li (2007) ทีก่ล่าวว่าปัจจยัทางจติวทิยามผีลให้เกดิความ

พึงพอใจหรือความส�าเร็จขององค์กร และไม่สอดคล้อง

กับแนวคิด Schiffman and Kanuk (2007) ที่กล่าวว่า  

จิตวิทยาด้านทัศนคติของนักเรียน คือ ระดับของสภาพ 

จิตใจและพฤติกรรม ตามการรับรู้ หรือความคิดเห็น 

จะส่งผลให้องค์กรประสบผลส�าเร็จ ซึ่งผู ้วิจัยเห็นว่า 

การประกอบการสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนใน

ประเทศไทยในปัจจุบันได้มุ ่งเน้นกลยุทธ์การตลาด 

เป็นส�าคัญ ไม่ค่อยได้ให้ความส�าคัญกับปัจจัยจิต 

ทางวิทยา ได้แก่ ทัศนคติ การรับรู้ และแรงจูงใจของ

นกัเรยีนกลุม่เป้าหมายอย่างพอเพยีง หรอือาจเป็นเพราะ 

ผู้ตัดสินใจเป็นผู้ปกครอง หรือผู้เกี่ยวข้องทั้งทางตรง

และทางอ้อมแนะน�าเป็นส่วนมากจึงท�าให้ผลปัจจัยทาง

จิตวิทยามีน้อยที่มีผล ต่อผลส�าเร็จการประกอบการ 

ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนก็เป็นได้ 

ส�าหรับภาพลักษณ์สถานศึกษามีอิทธิพลต่อ

กลยุทธ์การตลาดของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน  

พบว่า สอดคล้องกบังานวจิยัของ Tai, Wang and Huang 

(2007) พบว่าภาพลักษณ์สถานศึกษามีความสัมพันธ์

ต่อกลยุทธ์การตลาดของสถานศึกษา ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า

นักเรียนได้ให้ความส�าคัญกับสิ่งอ�านวยความสะดวก

ในการเรียนการสอนสถานศึกษามีเครื่องมือ อุปกรณ์ 

เทคโนโลย ีสือ่การเรยีนการสอน ตามสาขาวชิาทีท่นัสมยั  

และพอเพียง มีบริการระบบอินเตอร์เน็ท ใช้ในการ 

ให้บรกิารงานวชิาการ งานทะเบยีน การสบืค้น การสือ่สาร  

หรือแจ้งข่าวสารถึงนักเรียน และผู้ปกครอง มีห้องเรียน

ที่ติดเครื่องปรับอากาศ มีแสงสว่าง จ�านวนห้อง ขนาด

ห้องเรียน และท่ีนั่งพอเพียง สะดวกสบาย มีบริการ 

ด้านอืน่ๆ เช่น ตรวจสขุภาพ กฬีา ดนตร ีหอพกั รถรบัส่ง  

ตู ้เอทีเอ็ม มีศูนย์ให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับ เงินกองทุน  

การศกึษาต่อ อาชพี เป็นต้น ซึง่สอดคล้องกบัการบรหิาร

การศึกษายุคใหม่โดยใช้ เทคโนโลยี นันทนาการ และ

ความพร้อมของสถานศึกษาในการสร้างภาพลักษณ์ 

ให้ทันสมัยตลอดเวลา ในส่วนของผลสัมฤทธ์ิทาง 

การศึกษาเช่นกัน ผู้วิจัยเห็นว่า การชื่อเสียงทางวิชาการ 

ศิษย์เก่าประสบความส�าเร็จในชีวิต การยอมรับ และ 

ไว้วางใจในการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน สังคมท้องถิ่น 

และหน่วยงานต่างๆ อกีท้ังการรบัรองคณุภาพการศกึษา 

จากหน่วยงานภายนอก หรือได้รางวัลเชิดชูเกียรติ เช่น 

รางวัลพระราชทาน ได้เป็นสถานทดสอบฝีมือแรงงาน 

เป็นต้น ก็เป็นปัจจัยที่ส�าคัญในการส่งเสริมภาพลักษณ์

สถานศึกษาให้แข็งแกร่งขึ้น

ส ่วนภาพลักษณ์สถานศึกษามีอิทธิพลต่อ 

ผลส�าเร็จการประกอบการของสถานศึกษาอาชีวศึกษา

เอกชน พบว่า สอดคล้องกบังานวจิยัของ Faullant, Matzler  

and Fuller (2008) และ Nellson and Chadha (2008) 

ที่ได้ศึกษาสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ การมีส่วนร่วม  

และกระบวนการที่มีผลต่อความพึงพอใจ และการเพิ่ม

ของก�าไรของลูกค้า ส�าหรับค�าแนะน�าของผู ้วิจัยนั้น 

ยังให้ความส�าคัญกับการใช้เทคโนโลยี ท่ีสอดคล้องกับ

การศกึษาให้มากขึน้ กระบวนการทีจ่ดัเนือ้หาสาระ และ

กิจกรรม ให้สอดคล้อง กับความสนใจ และความถนัด

ของนักเรียน อาจารย์มีการเตรียมการสอนล่วงหน้า  

มกีารชีแ้จงหลกัสตูร แผนการสอน มกีารจดัเตรยีม สือ่ และ

อุปกรณ์การสอน และอาจารย์จัดบรรยากาศการเรียนรู้  

เน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน

แทนการฟังบรรยายอาจารย์ฝ่ายเดียว ซึ่งจะท�าให้

นกัเรยีนสามารถเพิม่ทักษะในการเรยีนรูใ้ห้มากขึน้ ผูว้จิยั 

เชื่อว่าการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดีก็ต่อเมื่อผู้เรียนได้ลงมือ

กระท�าด้วยตนเอง (learning by doing) มีพื้นฐานอยู่บน  

2 กระบวนการสร้างด้วยกันสิ่งแรก คือ ผู้เรียนเรียนรู้

ด้วยการสร้างความรูใ้หม่ขึน้ด้วยตนเอง ความรูจ้ะเกดิขึน้ 

จากการแปลความหมายของประสบการณ์ที่ได้รับ  

หากเป ็นประสบการณ์ตรงท่ีผู ้ เรียนเป ็นผู ้กระท�า 
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ด้วยตนเองจะท�าให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย 

สิ่งที่สอง คือ กระบวนการการเรียนรู้จะมีประสิทธิภาพ

มากที่สุด หากกระบวนการนั้นมีความหมายกับผู้เรียน 

คนนั้น ดังนั้นในกระบวนการสอนของอาจารย์จึงควร 

ให้ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรูจ้ากสิง่ทีเ่ขามีอยูแ่ละพฒันา

ต่อยอดไปด้วยตัวของเขาเอง การสอนแบบอาจารย์

เป็นศูนย์กลางควรจะต้องปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับ

เนื้อหาสาระและเน้นที่ตัวผู้เรียนเป็นหลัก การสอนแบบ

ยดัเยยีดความรู ้จะท�าให้ผูเ้รยีนเรยีนรูไ้ด้น้อยกว่าการให้ 

ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง 

ส�าหรับกลยุทธ์การตลาดมีอิทธิพลต่อผลส�าเร็จ

การประกอบการของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน  

พบว่า สอดคล้องกับงานวิจัยของ Maguire associates 

of Concord (2004) และ Fulbright program (2004) 

ผลการวจิยัพบว่าปัจจยัทีมี่อิทธิพลมากทีส่ดุต่อการเลือก 

สถาบนัของนกัศกึษาคือ การช่วยเหลอืทางการเงิน ผูว้จัิย 

เห็นว่านอกเหนือจากนักเรียนสามารถ กู้ยืมเงินกองทุน

รัฐบาลช�าระค่าใช้จ ่าย และการได้วงเงินพอเพียง  

ต่อการเรียนจนจบการศึกษา สิ่งที่จ�าเป็นอีกได้แก่  

ค่าใช้จ่ายในการเรียนตลอดหลักสูตร มีความเหมาะสม 

คุ้มค่ากับบริการที่ได้รับจากสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายต่างๆ

ในการจัดกิจกรรมเสริมเช่น การดูงานทัศนะศึกษา  

งานสังสรรค์ นันทนาการ มีความเหมาะสม คุ้มค่า 

เป็นสิ่งที่จ�าเป็นในการเลือกสถานศึกษา

ข้อเสนอแนะจำกกำรวิจัย

ข้อเสนอของการวจิยัครัง้นีท้ีมี่ต่อการน�าผลวจัิย/

โมเดลกลยุทธ์การตลาดของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

เอกชนในประเทศไทยไปประยุกต์ใช้แสดงได้ดังภาพ 3

- ความพึงพอใจ
- ความจงรักภักดี

- ค่าเล่าเรียน
- สถานที่ศึกษา
- หลักสูตรการศึกษา
- การส่งเสริมการตลาด
- การบริหารลูกค้า
  สัมพันธ์

- ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
- ส่ิงอ�านวยความสะดวก
- คุณภาพอาจารย์
- ส่ิงแวดล้อมของโรงเรียน
- คุณภาพนักเรียน
- กระบวนการจัดการเรียน
  การสอน

ผลส�ำเร็จกำรประกอบกำรของสถำนศึกษำ

กลยุทธ์กำรตลำด
ของสถำนศึกษำ

ภำพลักษณ์
สถำนศึกษำ

ภำพ 3 โมเดลกลยุทธ์การตลาดของสถานศึกษา

อาชีวศึกษาเอกชนในประเทศไทย (อัครเดช จ�าเดิม, 

2555)

ข้อเสนอแนะการน�าโมเดลกลยุทธ์การตลาด 

ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนในประเทศไทย 

ท่ีมีต ่อผู ้บริหารสถานศึกษาจากผลการวิ เคราะห ์

ข้อมูลพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความส�าคัญ  

กับภาพลักษณ์สถานศึกษา ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทาง 

การศึกษาเท่ากับสิ่งอ�านวยความสะดวกในการเรียน

การสอน คุณภาพของอาจารย์ ส่ิงแวดล้อมของโรงเรียน 

คุณภาพนักเรียน กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ในส่วนของ กลยุทธ์การตลาดของสถานศึกษาต้องให้

ความส�าคัญกับ ค่าเล่าเรียน สถานที่ศึกษา หลักสูตร

การศึกษา การส่งเสริมการตลาด การบริหารลูกค้า

สัมพันธ์ จึงจะก่อให้เกิดผลส�าเร็จการประกอบการของ

สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ในด้านความพึงพอใจ 

และความจงรักภักดี
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูบรรณารักษ์โรงเรียนประถมศึกษา สังกัด

กรุงเทพมหานคร ทีมี่ต่อการพฒันาเกณฑ์การประเมนิเวบ็ไซต์ส�าหรบัเดก็ ประชากรท่ีใช้ศกึษาครัง้นีค้อื ครบูรรณารกัษ์ 

โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้งสิ้น 431 คน และกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 203 คน โดยใช้แบบสอบถาม

ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล และแบบวเิคราะห์ในการวเิคราะห์เวบ็ไซต์ส�าหรบัเดก็ ผลการวจิยัสรปุได้ว่า (1) ความคดิเหน็ 

ครูบรรณารักษ์โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร มีต่อการพัฒนาเกณฑ์การประเมินเว็บไซต์ส�าหรับเด็ก

ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านเนื้อหา รองลงมาด้านภาษา ด้านการ

ออกแบบ และด้านผูแ้ต่ง / ผูส้ร้างเวบ็ ตามล�าดับ (2) การเปรยีบเทียบความคดิเห็นครบูรรณารกัษ์โรงเรยีนประถมศกึษา  

สังกัดกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อการพัฒนาเกณฑ์การประเมินเว็บไซต์ส�าหรับเด็ก พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ ระดับ

การศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา และอายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาเกณฑ์การประเมินเว็บไซต์

ส�าหรับเด็กไม่แตกต่างกัน แต่ครูบรรณารักษ์โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ที่มีประสบการณ ์

การท�างานต่างกนัมีความคดิเหน็ต่อการพฒันาเกณฑ์การเมนิเวบ็ไซต์ส�าหรบัเดก็แตกต่างกนั (3) การวเิคราะห์เวบ็ไซต์ 

ส�าหรับเด็ก พบว่า เนื้อหาของเว็บไซต์มีการแบ่งเป็นหมวดหมู่ง่ายต่อการใช้ มีข้อมูลท่ีผู้เขียนหรือผู้จัดท�าแสดง

บนเว็บเพจเชื่อถือได้ ด้านภาษา มีการใช้ค�าที่มีน�้าหนักและมีพลังในการโน้มน้าวให้ผู้อ่านคล้อยตาม ด้านการ

ออกแบบส่วนองค์ประกอบ มีการใช้ภาพเคลื่อนไหว มีไฟล์เสียงและกราฟิกส์ การวางภาพและข้อความมีความ

สมดุลเหมาะสม 

ค�ำส�ำคัญ: การประเมินเว็บไซต์, เว็บไซต์ส�าหรับเด็ก

Abstract

The researcher develops appropriate criteria to be used in the evaluation of websites for  

children. The research population consisted of 431 librarian teachers employed at Prathom Sueksa schools 

under the jurisdiction of the BMA. The sample consisted of 203 librarian teachers. The instruments of 

กิตติศักดิ์ คงพูน และ ประภาส พาวินันท์

การพัฒนาเกณฑ์การประเมินเว็บไซต์ส�าหรับเด็ก

The Development of Evaluation Criteria for Children Websites
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ควำมน�ำ

สารสนเทศมีความส�าคัญต่อการตัดสินใจ 

ของบุคคลในสังคมเป็นอย่างมากท�าให้ผู้คนต้องบริโภค

ข่าวสารอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเป็นผลให้สื่อมีอิทธิพลเพิ่ม 

มากขึ้นซึ่งเปรียบเสมือนเส้นใยที่เชื่อมโยงผู ้คนท่ีอยู ่

บนโลกให้สามารถเช่ือมต่อกัน เนื่องจากการไหลของ

ข้อมูลที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีท�าให้ได้รับข่าวสาร 

ความบันเทิง การสื่อสารภายในเวลาอย่างรวดเร็ว  

(ศิริกาญจน์ ยิ้มประยัติ, 2548, หน้า 35-46) โดยเฉพาะ 

อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อที่มีอิทธิพลต่อมนุษย์เราเป็น 

อย่างมากเนื่องจากเป็นแหล่งความรู้ที่รวบรวมอยู่ในรูป 

ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่มีลักษณะเป็น 

ใยแมงมุมที่มีการเชื่อมต่อถึงกันระหว่างเครือข่าย

หลายๆ เครือข่ายทั่วโลกโดยมีภาษาที่ใช้สื่อสารกัน

ระหว่างคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า โพรโทคอล (protocol)  

ท�าให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ในเวลาอันรวดเร็ว

ได ้รับข ่าวสารที่ทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้น 

ท่ัวทุกมุมโลกโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง เกิดการ

ติดต่อสื่อสารอย่างรวดเร็ว บริการต่างๆ ที่หลากหลาย

ผ่านเวบ็ไซต์ (พนัจันทร์ ธนวฒันเสถยีร และปิยะ นากสงค์,  

2551, หน้า 1)

ในชวีติประจ�าวนัอินเทอร์เนต็ได้เข้ามามีบทบาท

ส�าคัญต่อชีวิตคนเราเป็นอย่างมากหลายๆ ด้าน เช่น  

research were a questionnaire and a form for analyzing the websites for children. Findings found (1) The 

librarian teachers under study exhibited opinions toward the development of criteria for the evaluation 

of websites for children in an overall picture and in each aspect at a high level, with the highest mean 

was toward the contents. (2) The librarian teachers who differed in the demographical characteristics of 

gender, educational level, educational qualifications, field of study, and age failed to show concomitant  

differences in opinions toward the development of criteria for the evaluation of websites for children. 

However, the librarian teachers under study who differed in the demographical characteristic of work 

experience displayed corresponding differences in opinions toward the development of criteria for the 

evaluation of websites for children. (3) It was found that the information presented on the web pages 

was reliable. Using strong and powerful words in as key access points.  In respect to the aspect of the 

design of components, it was found that there were moving pictures graphic and sound files. 

Keywords: web site evaluation, website for children, criteria for website evaluation 

การงาน การบันเทิง การศึกษา เศรษฐกิจ การเมือง 

สังคมและวัฒนธรรม เป็นต้น ดังจะเห็นได้จากการน�า 

อินเทอร์เนต็มาประยกุต์ใช้ประโยชน์ของบคุคล หน่วยงาน 

และองค์กรต่างๆ เพ่ือลดต้นทุน ระยะเวลา ขั้นตอน 

ความรวดเร็ว เป็นต้น เช่น หน่วยงานการศึกษาใช้เป็น

แหล่งสืบค้นข้อมลูต่างๆ เสมอืนเป็นห้องสมดุขนาดใหญ่  

การค้า ธุรกิจและการพาณิชย์ช่วยในการตัดสินใจทาง

ธุรกิจ การซื้อขายสินค้าแบบออนไลน์ ความบันเทิง 

ดหูนงั ฟังเพลง ดรูายการโทรทศัน์ ดาวน์โหลดภาพยนต์  

แบบออนไลน์ได้ การสื่อสารสามารถติดต่อได้อย่าง

รวดเร็วแบบเรียลไทม์ (ทธฤษพงศ์ เฟื่องวุฒิ, 2543, 

หน้า 8-12) 

แต่เนือ่งจากข้อมลูในอนิเทอร์เนต็มจี�านวนมาก

และหลากหลายท้ังท่ีเป็นและไม่เป็นประโยชน์ หากน�า 

ไปใช้ในทางท่ีดีและเหมาะสมแล้วจะเกิดประโยชน์

สูงสุดแต่ถ้าน�าไปใช้โดยขาดการแยกแยะก็จะเกิดโทษได้  

โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเนื่องจากมีวุฒิภาวะยังน้อย

ขาดประสบการณ์และการใช้วิจารณญาณ ซึ่งถ้าเด็ก

ใช้อินเทอร์เน็ตตามล�าพังโดยไม่มีผู้ใหญ่คอยดูแลแล้ว 

อาจตกเป็นเหยื่อของพวกมิจฉาชีพได้ง่าย เพราะความ

หลงเชื่อและการลอกเลียนแบบในส่ิงท่ีผิด (สายสุรางค์ 

โชติพานิช, 2546, หน้า 81-82) ผลส�ารวจของส�านักวิจัย 

เอแบคโพลเมือ่วนัท่ี 15-17 ตลุาคม 2550 พบว่าเยาวชน
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กว่า 60 % ในพื้นที่กรุงเทพฯเคยพบเห็นภาพและสื่อ

ลามกผ่านอนิเทอร์เนต็ซึง่น�าไปสูก่ารมเีพศสมัพนัธ์ และ

กว่าครึ่งเห็นว่าเรื่องสื่อลามกบนอินเทอร์เน็ตเป็นเรื่อง

ธรรมดาทีร่บัได้ เกอืบ 70 % เคยสนทนาออนไลน์กบัคน 

ที่ไม่รู้จัก และบางส่วนจบด้วยการนัดพบในสถานท่ีจริง 

ซึง่เสีย่งต่อการถกูล่อลวงท�าร้ายหรอืชงิทรพัย์ (ภยัในโลก 

ไซเบอร์, 2550)

จากสิ่งที่กล่าวมาจึงท�าให้ผู ้เกี่ยวข้องกับเด็ก 

ทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรต่างๆ มีการตื่นตัวในการ

พัฒนาสื่อที่เหมาะสมกับเด็ก เพื่อที่เด็กจะได้รับข้อมูล

ที่เหมาะสมตรงกับวัย แต่เนื่องจากสื่อส�าหรับเด็ก 

ในปัจจบุนัยงัมีน้อยรวมทัง้เวบ็ไซต์ส�าหรบัเด็ก ซึง่เวบ็ไซต์

ส่วนใหญ่ทีส่ร้างขึน้มาในปัจจบุนัมีความหลากหลายไม่มี

มาตรฐานที่แน่นอน บางเว็บไซต์เนื้อหามีความรุนแรง 

บางเว็บไซต์ลักษณะรูปแบบการเขียนไม่ถูกต้อง การใช้ 

ส�านวนไม่เหมาะสมมคีวามล่อแหลม บางเวบ็ไซต์ลักษณะ 

การเขยีนวกวนสือ่ความหมายไปอีกทัง้ บางเวบ็ไซต์มกีาร 

ออกแบบซบัซ้อนยุง่ยากต่อการใช้ มเีนือ้หาไม่เหมาะสม

กับเด็กซึ่งถ้าเด็กรับสิ่งเหล่านี้เข้าไปแล้วจะท�าให้เข้าใจ 

ในสิง่ทีผิ่ดๆ ซึง่บางสิง่ยงัไม่ถงึเวลาอนัควร ส่งผลต่อการ

เรียนรู้ในอนาคต ดังนั้นหน่วยงานต่างๆ จะต้องดูแล 

เอาใจใส่ข้อมูลข่าวสารที่น�าเสนอและส่งผลกระทบ 

แก่เด็กโดยกระตุ ้นให้มีการสร้างเว็บไซต์ที่ให้ความรู ้

ส�าหรับเด็กโดยเฉพาะมากขึ้น (ปรเมศวร์ มินศิริ, 2554) 

อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ส�าหรับเด็กที่พัฒนาขึ้น

ดังกล่าวยังมีความหลากหลายผู้วิจัยจึงเห็นว่าควรจะ

มีเกณฑ์มาตรฐานส�าหรับจัดท�าและคัดกรองเว็บไซต์

ส�าหรับเด็กเพื่อให้ผู้ปกครอง ครู สามารถน�าไปคัดเลือก 

แนะน�าเวบ็ไซต์ทีเ่หมาะสมให้กบัเด็ก ซึง่จะท�าให้เดก็ได้รบั 

ความรู้ที่เหมาะสมกับวัย ถูกต้องในด้านภาษา เนื้อหา 

การออกแบบและการน�าเสนอ ผู ้วิจัยหวังว่าเกณฑ ์

การประเมินท่ีพัฒนาขึ้นดังกล่าวคงมีประโยชน์ในการ

คัดเลือกและพัฒนาเว็บไซต์ส�าหรับเด็กต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อพัฒนาเกณฑ์ที่เหมาะสมในการประเมิน

เว็บไซต์ส�าหรับเด็ก

2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูบรรณารักษ์

โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อ 

เกณฑ์การประเมินเว็บไซต์ส�าหรับเด็ก

3. เพือ่วเิคราะห์เวบ็ไซต์ส�าหรบัเดก็ ด้านเนือ้หา  

ผู้แต่ง / ผู้สร้างเว็บ ภาษา และการออกแบบ

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ข้อมูลส่วนตัวของ
ครูบรรณารักษ์โรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัด
กรุงเทพมหานคร
1. เพศ 
2. ระดับการศึกษา 
3. คุณวุฒิการศึกษา 
4. สาขาวิชา
5. ประสบการณ์การท�างาน
6. อายุ

เกณฑ์การประเมิน
เว็บไซต์ส�าหรับเด็ก 
1. ด้านเนื้อหา 
2. ด้านผูแ้ต่ง / ผูส้ร้างเวบ็ 
3. ด้านภาษา
4. ด้านการออกแบบ

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตำม

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

สมมติฐำนกำรวิจัย 

ครูบรรณารักษ์โรงเรียนประถมศึกษา สังกัด

กรงุเทพมหานคร ทีม่เีพศ ระดบัการศกึษา วฒุกิารศกึษา 

สาขาวิชา ประสบการณ์การท�างาน และอายุ ต่างกัน 

มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาเกณฑ์การประเมินเว็บไซต์

ส�าหรับเด็กแตกต่างกัน 

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาเกณฑ์การประเมิน

เว็บไซต์ส�าหรับเด็ก เป็นการศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อ

การพัฒนาเกณฑ์การประเมินเว็บไซต์ส�าหรับเด็กของ

ครูบรรณารักษ์โรงเรียนประถม สังกัดกรุงเทพมหานคร 

และการวิเคราะห์เว็บไซต์ส�าหรับเด็กของไทยท่ีผลิต

โดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรอิสระ  

ตามขั้นตอนดังนี้
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ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นีค้อื ครบูรรณารกัษ์

โรงเรยีนประถม สงักดักรงุเทพมหานคร จ�านวน 431 คน  

การก�าหนดขนาดกลุ ่มตัวอย่างของครูบรรณารักษ์

โรงเรียนประถม สังกัดศึกษากรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยใช้

ตารางส�าเร็จรูป Krejcic & Morgan (บุญชม ศรีสะอาด,  

2535, หน้า 39-40) และเทียบบัญญัติไตรยางค์ ที่ระดับ

ความเชือ่มัน่ 95 เปอร์เซน็ต์ ระดับความคลาดเคลือ่น .05  

ได้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 203 คน การสุ่มตัวอย่างใช้วิธี

การสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (stratified random sampling) 

ตามเขตพ้ืนที่ของกรุงเทพมหานครที่ครูบรรณารักษ์

โรงเรียนประถมศึกษาสังกัด 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย

1. แบบสอบถามการพัฒนาเกณฑ์การประเมิน

เว็บไซต์ส�าหรับเด็ก โดยสอบถามความคิดเห็นที่มี

ต่อการพัฒนาเกณฑ์การประเมินเว็บไซต์ส�าหรับเด็ก  

แบ่งเป็น 4 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของ

ผู ้ตอบแบบสอบถามตอนที่ 2 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ

ประสบการณ์การท�างาน / กิจกรรมเกี่ยวกับเด็กของ 

ผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 3 เป็นความคิดเห็นในการ 

พัฒนาเกณฑ์การประเมินเว็บไซต์ส�าหรับเด็กของผู้ตอบ

แบบสอบถาม ประกอบด้วยค�าถาม 4 ด้าน คอื ด้านเน้ือหา  

ด้านผู้แต่ง ด้านภาษา และด้านการออกแบบ ตอนที่ 4  

ข ้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม น�าเสนอ 

ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน หาความตรงของเนื้อหา (validity)  

โดยใช้ IOC และความเช่ือม่ัน (reliability) โดยใช้

สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s 

coefficient alpha) ได้ค่าความเช่ือม่ัน 0.85 น�าแบบ 

สอบถามไปทดลองใช้กบักลุม่ตวัอย่างทดลอง จนพฒันา

ให้เป็นแบบสอบถามที่สมบูรณ์และน�าไปเก็บข้อมูล 

กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป

2. แบบวิเคราะห์เว็บไซต์ส�าหรับเด็ก ซึ่งได้จาก 

ความคิดเห็นของครูบรรณารักษ์โรงเรียนประถมศึกษา 

สังกัดกรุงเทพมหานคร จากแบบสอบถามการพัฒนา

เกณฑ์การประเมินเว็บไซต์ส�าหรับเด็ก มาจัดล�าดับและ 

สรปุเป็นเกณฑ์การวเิคราะห์เวบ็ไซต์ส�าหรบัเด็ก แบ่งเป็น 

2 ตอน คือ ตอนท่ี 1 ข้อมลูท่ัวไปเกีย่วกบัเวบ็ไซต์ส�าหรบัเดก็  

ตอนที ่2 เกณฑ์การวเิคราะห์เวบ็ไซต์ส�าหรบัเดก็ เป็นเกณฑ์ 

โดยแบ่งเป็น 4 ด้าน คือ (1) ด้านเนื้อหา (2) ด้านผู้แต่ง /  

ผู้สร้างเว็บ (3) ด้านภาษา และ (4) ด้านการออกแบบ

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

1. แบบสอบถามการพัฒนาเกณฑ์การประเมิน

เว็บไซต์ส�าหรับเด็ก น�าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นตาม

วัตถุประสงค์ไปเก็บข้อมูลกับครูบรรณารักษ์โรงเรียน 

ประถมศกึษา สงักดักรงุเทพมหานคร ซึง่เป็นกลุม่ตวัอย่าง 

จ�านวนรวมทั้งสิ้น 203 คน โดยการแจกแบบสอบถาม

ให้ผู ้ตอบแบบสอบถามทางไปรษณีย์ แล้วน�าข้อมูล 

ที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ 

2. แบบวิเคราะห์เว็บไซต์ส�าหรับเด็ก มีขั้นตอน

การเกบ็รวบรวมข้อมลูคอื เลือกเวบ็ไซต์ส�าหรบัเดก็ท่ีผลติ 

ในประเทศไทยจากหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน 

และองค์กรอิสระ จ�านวน 120 เว็บไซต์ รวบรวมข้อมูล

โดยการวิเคราะห์เว็บไซต์ดังกล่าว แล้วน�าข้อมูลที่ได้ 

มาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล และ

แบบวเิคราะห์ในการวเิคราะห์เนือ้หา ผูแ้ต่ง / ผูส้ร้างเวบ็  

ภาษา และการออกแบบเว็บไซต์ส�าหรับเด็ก สถิติที่ใช้

ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการทดสอบสมมติฐาน

ใช้การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่ม 

ที่มีอิสระต่อกัน t-test ( independent samples)  

การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว F-test 

(one-way ANOVA) และการทดสอบความแตกต่าง 

ของค่าเฉลีย่รายคูใ่ช้วธิกีาร Least Significant Difference  

(LSD) โดยก�าหนดระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ .05 

ผลกำรวิจัย

ผลการสอบถามความคดิเห็นของครบูรรณารกัษ์

โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานครที่มีต่อ 

เว็บไซต์ส�าหรับเด็ก สรุปได้ดังนี้ 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2556 129

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า  

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ ร้อยละ 88.1 และเพศชายร้อยละ  

11.9 มีอายุ 31-35 ปี ร้อยละ 32.0 รองลงมา 36-40 ปี  

ร้อยละ 21.6 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 77.3 

และระดับปริญญาโท ร้อยละ 22.7 มีวุฒิการศึกษาด้าน

การศึกษา ร้อยละ 94.3 และวุฒิการศึกษาอื่นๆ ร้อยละ  

5.7 ส่วนใหญ่จบสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสาขา

ที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 71.1 และสาขาวิชาอื่นๆ ร้อยละ 

28.9 มีประสบการณ์ท�างาน 6-10 ปี ร้อยละ 36.1  

รองลงมาคือ 1-5 ปี ร้อยละ 27.3

การอบรมเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเด็ก

และการท�างานเกี่ยวกับเด็ก ส่วนใหญ่ได้รับการอบรม

เกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเด็กคือ การผลิตส่ือ

การสอน ร้อยละ 69.6 รองลงมาการใช้งานซอฟแวร์

คอมพวิเตอร์ ร้อยละ 57.2 และการท�าหนงัสอืส�าหรบัเดก็  

ร้อยละ 52.1 ส่วนการท�างานเกีย่วกบัเด็กคือ การสร้างสือ่

การสอนส�าหรบัเด็ก ร้อยละ 69.6 รองลงมาการจดัแสดง 

ผลงานและป้ายนิทรรศการส�าหรับเด็ก ร้อยละ 63.9 

และท�างาน/จัดกิจกรรมเกี่ยวกับเด็ก ร้อยละ 61.9 

ความคดิเหน็ทีม่ต่ีอการพฒันาเกณฑ์การประเมนิ 

เว็บไซต์ส�าหรับเด็ก ในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน พบว่า อยู่ใน

ระดบัมาก ด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูสดุ คอื ด้านเนือ้หา รองลงมา 

ด้านภาษา ด้านการออกแบบ และด้านผูแ้ต่ง/ผูส้ร้างเวบ็  

ตามล�าดับ เมื่อพิจารณารายด้านสรุปผลได้ดังนี้

ด้านเนื้อหา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่ม ี

ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เนื้อหามีความน่าสนใจ รองลงมาคือ 

เนื้อหาส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ตามล�าดับ 

ด ้านผู ้แต ่ง/ผู ้สร ้างเว็บ ในภาพรวมอยู ่ใน 

ระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้แต่งหรือผู้จัดท�า 

เว็บไซต์ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์และกฎหมายอื่นๆ รองลงมา 

คือ ผู ้แต่งหรือผู ้จัดท�าเว็บไซต์ควรต้องระบุลิขสิทธิ์ 

ของงานนั้นๆ ตามล�าดับ 

ด้านภาษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อท่ีมี 

ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การใช้ภาษาสุภาพ รองลงมาคือ 

ภาษาที่ใช้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ และการสะกดค�า

ถูกต้อง ตามล�าดับ 

ด้านการออกแบบ ในภาพรวมท้ัง 7 ส่วนอยู่ใน 

ระดับมาก ส่วนท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ส่วนการเชื่อมโยง 

ต่างๆ (link) รองลงมา คือ ส่วนภาพประกอบ ตามล�าดับ 

ส�าหรับส่วนองค์ประกอบในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ภาพ ข้อความ เนื้อหา ส่วนใด 

ส่วนหนึ่ง ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ และเว็บไซต์มีสีสัน

สวยงามน่าสนใจ และมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง  

รองลงมา คือ ตัวอักษร ภาพ ข้อความ มีความชัดเจน 

ตามล�าดับ ส่วนตัวอักษรในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ชนิดตัวอักษรอ่านง่ายชัดเจน

และสวยงาม รองลงมา คือ ขนาดตัวอักษรของข้อความ

มีความเหมาะสมกับหัวข้อและเนื้อหา ตามล�าดับ  

ส่วนการใช้สีในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉล่ีย

สูงสุด คือ ใช้โทนสีท่ีดึงดูดความสนใจของเด็ก รองลงมา  

คือ สีของพ้ืนหลังมองแล้วเย็นสบายตา ตามล�าดับ  

ส่วนภาพประกอบในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่ม ี

ค ่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ภาพประกอบชัดเจนให้ความ

เพลิดเพลิน สนุกสนาน และภาพประกอบเหมาะสมกับ

วัยของเด็ก (เช่น ภาพการ์ตูน ภาพลายเส้น ภาพถ่าย) 

รองลงมา คอื ภาพประกอบส่ือความหมายสอดคล้องกับ

เนื้อหา และขนาดของภาพท่ีแสดงในหน้าจอเหมาะสม  

ตามล�าดับ ส่วนเสียงในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มี 

ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เสียงมีความสอดคล้องสมจริงเข้ากับ

เนื้อหา รองลงมา คือ การใช้เสียงเหมาะสมไม่รบกวน 

ผูใ้ช้เวบ็ไซต์ ตามล�าดบั ส่วนปุม่กดและไอคอนในภาพรวม 

อยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ปุ่มกดและ

ไอคอนส่ือความหมายชดัเจน มคีวามเป็นสากลตามกลุม่ 

เป้าหมาย รองลงมา คือ ปุ่มกดและไอคอนมีขนาด

เหมาะสม ตามล�าดับ ส่วนการเชื่อมโยงต่างๆ (link)  

ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ  

มลิีงค์กลับไปยงัหน้าโฮมเพจ รองลงมา คอื การเชือ่มโยง 

ระหว่างหัวข้อเรื่องกับเนื้อหามีความถูกต้อง และการ

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องถูกต้อง ตามล�าดับ 

กำรทดสอบสมมติฐำน

ครูบรรณารักษ์โรงเรียนประถมศึกษา สังกัด

กรงุเทพมหานคร ทีม่เีพศ ระดบัการศกึษา วฒุกิารศกึษา  

สาขาวิชา เพศ ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการพัฒนา
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เกณฑ์การประเมินเว็บไซต์ส�าหรับเด็กโดยรวมและ 

รายด้านไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า ครูบรรณารักษ์โรงเรียนประถมศึกษา สังกัด

กรุงเทพมหานครที่มีประสบการณ์การท�างานต่างกัน 

มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาเกณฑ์การประเมินเว็บไซต์

ส�าหรับเด็กด้านการออกแบบแตกต่างกันอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งตรงกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ผลการวิเคราะห์เว็บไซต์ส�าหรับเด็ก สรุปผลได ้

ดังนี้

ข้อมูลทั่วไปของเว็บไซต์ส�าหรับเด็กส่วนใหญ่

เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับการท่องเที่ยว แหล่งการเรียนรู้ 

ร้อยละ 34.2 รองลงมาเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับสังคมและ

วัฒนธรรมและเว็บไซต์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 

8.3 และเว็บไซต์เกี่ยวกับนันทนาการและกีฬา ร้อยละ  

6.7 ตามล�าดับ ส่วนใหญ่เป็นเว็บไซต์ส�าหรับเด็กสังกัด

หน่วยงานภาคเอกชน ร้อยละ 41.7 และสงักดัหน่วยงาน

ภาครัฐและหน่วยงานภาคองค์กรอิสระ ร้อยละ 29.2

การวิเคราะห์เว็บไซต์ส�าหรับเด็กด้านเนื้อหา  

พบว่า มีการแบ่งเนื้อหาเป็นหมวดหมู่ง่ายต่อการใช้ 

มากที่สุด รองลงมาเนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

ของเว็บไซต์ เช่น เพือ่การศกึษาเรือ่งอวกาศและดวงดาว 

เป็นต้น เนื้อหาสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับเด็ก  

ความสัน้ยาวของเนือ้หาเหมาะกบัวยัของเด็ก ตามล�าดบั

ด้านผูแ้ต่ง / ผูส้ร้างเวบ็ พบว่า ข้อมลูหรอืสิง่ต่างๆ  

ที่ผู ้เขียนหรือผู ้จัดท�าแสดงบนเว็บเพจต้องเชื่อถือได้ 

มากที่สุด รองลงมาผู้แต่งหรือผู้จัดท�าเว็บไซต์ไม่ละเมิด

ลิขสิทธิ์และกฎหมายอื่นๆ ตามล�าดับ

ด้านภาษา พบว่า ใช้ค�าที่มีน�้าหนักและมีพลัง

ในการโน้มน้าวให้มีอารมณ์คล้อยตาม และใช้ภาษา

เฉพาะด้านมากที่สุด รองลงมาการเรียงประโยคถูกต้อง 

ตามหลักภาษา ตามล�าดับ

ด้านการออกแบบ ส่วนองค์ประกอบ พบว่า

คณุสมบตัต่ิางๆ ของเวบ็ไซต์ เช่น ภาพเคลือ่นไหว กราฟิกส์ 

ไฟล์เสียง และไม่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงเว็บไซต์ 

การวางภาพและข้อความมีความสมดุลเหมาะสม  

และการจัดวางองค์ประกอบต่างๆ เป็นสากล (เช่น 

จากบนลงล่าง ซ้ายไปขวา) มากที่สุด รองลงมาภาพ 

ข้อความ เนื้อหา ส่วนใดส่วนหนึ่ง ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิ 

และตัวอักษร ภาพ ข้อความ มีความชัดเจน ตามล�าดับ 

ส่วนตัวอักษร พบว่า ชนิดตัวอักษรต้องเป็นมาตรฐาน  

(ไม่ต้องลงตัวอักษรเพิ่มเติม) ชนิดและแบบตัวอักษร

ท่ีใช้มีความกลมกลืนเป็นระบบในทุกหน้าของเว็บไซต์ 

และรูปแบบตัวอักษรมีความแตกต่างกันและแปลกใหม่  

(ตัวเอียง ตัวหนา ตัวขีดเส้นใต้) มากท่ีสุด รองลงมา 

ชนิดตัวอักษรอ่านง่ายชัดเจนและสวยงาม ตามล�าดับ 

ส่วนการใช้สีส่วนใหญ่ พบว่า พ้ืนหลังและภาพประกอบ

ใช้สีที่กลมกลืนกันเหมาะสม ใช้สีสื่อความหมายแทน 

สิ่งต่างๆ และสีของตัวอักษร / ข้อความไม่กลมกลืนกับ 

สีพ้ืนหลัง (background) มากท่ีสุด รองลงมาภาพประกอบ 

มีสีสันหลากหลาย ตามล�าดับ ส่วนภาพประกอบ พบว่า  

ภาพประกอบส่ือความหมายสอดคล้องกบัเนือ้หา ขนาด

ของภาพที่แสดงในหน้าจอเหมาะสม ชนิดและขนาด

ของไฟล์ภาพไม่ใหญ่เกินไป ภาพประกอบช่วยให้เกิด

มโนภาพทีก่ว้างขวาง ภาพพืน้หลงัไม่ฉดูฉาดลายตา และ  

ความเร็วของภาพเคลื่อนไหวเป็นธรรมชาติมากที่สุด 

รองลงมาภาพประกอบเหมาะสมกับวัยของเด็ก (เช่น  

ภาพการ์ตนู ภาพลายเส้น ภาพถ่าย) ตามล�าดบั ส่วนเสยีง  

พบว่า เสียงมีความสอดคล้องสมจริงเข้ากับเนื้อหา และ

เสียงบรรยายและเสียงภาพประกอบแยกออกจากกัน 

อย่างชัดเจน มากท่ีสุด รองลงมาการใช้เสียงเหมาะสม 

ไม่รบกวนผู้ใช้เว็บไซต์ และขนาดและชนิดของไฟล์เสียง 

ไม่ใหญ่เกินไป ตามล�าดับ ส่วนปุ่มกดและไอคอน พบว่า  

ปุม่กดและไอคอนมขีนาดเหมาะสม มากทีส่ดุ รองลงมา 

ต�าแหน่งการจัดวางปุ ่มกด เมนูต่างๆ เป็นรูปแบบ

เดยีวกนั ตามล�าดบั ส่วนการเชือ่มโยงต่างๆ (link) พบว่า  

การเชื่อมโยงระหว่างหัวข้อเรื่องกับเนื้อหามีความ 

ถูกต้อง มากที่สุด รองลงมาการจัดวางลิงค์เป็นระเบียบ 

ตามล�าดับ

กำรอภิปรำยผล

ความคดิเห็นของครบูรรณารกัษ์โรงเรยีนประถม

ศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อเว็บไซต์ส�าหรับเด็ก

น�ามาอภิปรายผล ดังนี้ 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง

มากกว่าเพศชาย มีอายุ 21-53 ปี จบการศึกษาระดับ
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ปริญญาตรี วุฒิการศึกษาด้านการศึกษาสาขาวิชา

บรรณารกัษศาสตร์และสาขาทีเ่กีย่วข้อง มปีระสบการณ์

ท�างาน 1-10 ปี ได้รับการอบรมเกี่ยวกับกิจกรรม 

ที่เกี่ยวข้องกับเด็กมากที่สุดคือ การผลิตสื่อการสอน 

เนื่องมาจากหลักสูตรการศึกษาบังคับเรียนวิชาเกี่ยวกับ 

การสร้างสื่อการสอนและส่วนหนึ่งได้รับการอบรม

การท�าสื่อการเรียนการสอนจากหน่วยงานของตนเอง 

สอดคล้องกับการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์ที่ก�าหนด

ให้เรียนรายวิชาเกี่ยวกับการผลิตสื่อการสอน เช่น  

เทคโนโลยกีารศกึษา การพฒันาหลกัสตูรและสือ่การเรยีน 

การสอน เป็นต้น (มหาวิทยาลัยรามค�าแหง, 2555) และ

งานวิจัยของสรุยิา ปานเพง็ (2546) พบว่า ความต้องการ 

ของครูประถมศึกษาต ้องการพัฒนาสื่อการสอน 

ให้น่าสนใจ การท�างานเกี่ยวกับเด็กส่วนใหญ่มีการ

ท�างานเกี่ยวกับเด็กมากที่สุด คือ การสร้างสื่อการสอน 

ส�าหรบัเดก็ เนือ่งมาจากครบูรรณารกัษ์ส่วนใหญ่มชีัว่โมง 

การสอนตามเกณฑ์ซึ่งจะต้องผลิตสื่อการสอนตาม

เนื้อหาเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา

นั้นๆ มากขึ้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการทดลอง

ของกลุ่มทดลองที่เรียนโดยใช้ชุดการสอนสูงกว่ากลุ่ม

ควบคุมที่เรียนโดยวิธีการสอนตามปกติ

จากผลการวิจัยในส่วนความคิดเห็นที่มีต่อการ

พัฒนาเกณฑ์การประเมินเวบ็ไซต์ส�าหรบัเด็กในภาพรวม

ทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ  

ด้านเนื้อหา สอดคล้องกับ Boklaschuk and Caisse 

(2011) กติต์ิธญัญา บญุยกลุศิโรตม์ (2555) และห้องสมดุ 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ Urbana มหาวิทยาลัย Illinois at 

Chicago (2008) และ วีรยุทธ์ จันทร์มหเสถียร (2552) 

พบว่า ให้ความส�าคัญด้านเนื้อหาของเว็บไซต์เป็น 

ล�าดับแรก เนื่องจากเนื้อหาเป็นส่วนส�าคัญที่ท�าให้เด็ก

ได้ความรู้ที่ถูกต้องและเหมาะสม เป็นสิ่งที่สร้างเสริม

ประสบการณ์การเรียนรู ้ท�าให้เด็กสามารถแยกแยะ 

สิ่งต่างๆ ได้ โดยเนื้อหาส�าหรับเด็กจะต้องเหมาะสม

กับวัย มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ ทันสมัยเป็นปัจจุบัน 

มีความครอบคลุมสามารถเชื่อมโยงไปไปยังแหล่ง 

ความรูท้ีเ่กีย่วข้อง นอกจากนีก้ารน�าเสนอต้องเป็นกลาง 

ไม่ล�าเอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย

ที่ต้องการน�าเสนอ 

ความคิดเห็นต่อการพัฒนาเกณฑ์การประเมิน 

เวบ็ไซต์ส�าหรบัเดก็ด้านเนือ้หาในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เนื้อหามีความน่าสนใจ ชวนให้ 

ตดิตาม สอดคล้องกบังานวจัิยของ จิราวรรณ ป่ีทอง (2544)  

และณรงค์ ทองปาน (2526) พบว่า เนื้อหาส�าหรับเด็ก 

ต้องมีประโยชน์ ถูกต้อง ชัดเจน และน่าติดตาม มีวิธี 

การน�าเสนอท่ีหลากหลาย สนุกสนาน ตื่นเต้นน่าสนใจ  

ให้ความรูเ้พลิดเพลิน มกีารส่งเสรมิจินตนาการสอดแทรก 

คุณธรรมค่านิยมที่เหมาะสมตามวัยและสิ่งแวดล้อม 

ของเดก็ เพราะเดก็จะมคีวามเบือ่ง่ายหากข้อมลูในเวบ็ไซต์ 

เป็นข้อความเพียงอย่างเดียวเด็กจะไม่สนใจ จึงต้อง 

น�าภาพกราฟิก ลูกเล่นต่างๆ มาประกอบในเนื้อหา 

เพื่อให้เด็กเกิดความสนใจใน ซึ่งความสนใจของเด็ก 

จะเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ 

ความคิดเห็นต่อการพัฒนาเกณฑ์การประเมิน

เวบ็ไซต์ส�าหรบัเดก็ด้านภาษาในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การใช้ภาษาสุภาพ สอดคล้อง 

กับงานวิจัยของ สมควร เพียรพิทักษ์ (2545) พบว่า 

ภาษาสุภาพเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากเด็ก

ยังไม่สามารถเลือกใช้ภาษาให้เหมาะสมกับสถานการณ ์

ต่างๆ ภาษาท่ีใช้เพือ่น�าเสนอข้อมลูในเวบ็ไซต์ส�าหรบัเดก็ 

จะต้องเหมาะกับวัย มีความสุภาพ ง่ายๆ อ่านแล้ว

เข้าใจได้ทันที ไม่ใช้ภาษาก�ากวม ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เด็ก 

เกิดการเลียนแบบหรือจดจ�าค�าพูดท่ีไม่สุภาพน�าไปใช้ 

แตกต่างจากงานวจิยัของ ฤทธไิกร ค�าเฮยีง (2549) พบว่า  

ตัวอักษรและภาษาที่ใช้มีความชัดเจนเข้าใจง่าย อยู่ใน 

ระดับมากท่ีสุด ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่าหากตัวอักษร

ที่ประกอบในค�าหรือประโยคขาดไปหรือภาษาท่ีใช ้

ไม่เหมาะสมท�าให้ความหมายผิดเพื้ยนได้

ความคิดเห็นต่อการพัฒนาเกณฑ์การประเมิน

เว็บไซต์ส�าหรับเด็กด ้านการออกแบบในภาพรวม 

ทั้ง 7 ส่วนอยู่ในระดับมาก ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 

ส่วนการเชื่อมโยงต่างๆ (link) สอดคล้องกับงานวิจัย

ของ Osorio (2001) พบว่า การออกแบบเนื้อหาและจุด 

เชื่อมโยงต่างๆ ในโฮมเพจของเว็บไซต์ มีการออกแบบ

ท่ีทันสมัย มีภาพประกอบ มีสีสันสวยงาม จุดเชื่อมโยง 

และเมนูมีความครบถ้วน อีกทั้งมีการออกแบบได้ตรง

กับความต้องการของผู้ใช้บริการ และสอดคล้องกับ 
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งานวิจัยของสมควร เพยีรพทิกัษ์ (2545) พบว่า ส่วนของ 

เทคนิคที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ควรประเมินในเรื่อง

ความถูกต้องในการเชื่อมโยง เพราะว่าการเชื่อมโยง

ไปยังส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์และแหล่งข้อมูลอื่นๆ  

ที่ เกี่ยวข ้องจะท�าให ้เด็กได ้รับความรู ้ เพิ่มมากขึ้น 

นอกเหนือจากข้อมูลที่มีในเว็บไซต์ 

ความคิดเห็นต่อการพัฒนาเกณฑ์การประเมิน

เว็บไซต์ส�าหรับเด็กด้านการออกแบบส่วนองค์ประกอบ

ในภาพรวมอยู ่ในระดับมาก ข้อที่มีค ่าเฉลี่ยสูงสุด 

มีสองข้อ คือ ภาพ ข้อความ เนื้อหา ส่วนใดส่วนหนึ่ง 

ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิ และเว็บไซต์มีสีสันสวยงาม 

น่าสนใจและมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง สอดคล้องกับ  

สมาคมห้องสมุดอเมริกัน (ALA) (2011) กล่าวว่า ข้อมูล

หรอืภาพประกอบต้องได้รบัอนญุาตจากเจ้าของลขิสทิธิ์ 

เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือสิทธิของวัสดุสิ่งต่างๆ 

ท้ังหมดที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ และเว็บไซต์ที่ละเมิด

ลิขสิทธิ์หรือกฎหมายอื่นๆ ไม่ควรเชื่อมโยงหรือแนะน�า  

และการออกแบบเว็บไซต์ควรน่าสนใจและเหมาะสม

กับกลุ ่มเป้าหมาย สอดคล้องกับ ธวัชชัย ศรีสุเทพ 

(2545) กล่าวว่า การออกแบบเว็บไซต์อย่างมีคุณภาพ 

จะเป็นการสร้างจุดเชื่อมต่อระหว่างคนกับเทคโนโลยี

ด้วยการให้ข้อมลู สร้างระบบการใช้งานเพือ่ให้ผูใ้ช้เข้าถงึ 

สิ่งที่ต้องการได้อย่างสะดวก ดังนั้นผู้ออกแบบจะต้อง 

มีความรูแ้ละทกัษะอ่ืนๆ ทีเ่กีย่วข้อง เช่น ความรูท้างด้าน  

information design เพราะว่าเด็กอาจน�าข้อมูลที่ละเมิด

ลิขสิทธิ์จากเว็บไซต์ เช่น ภาพต่างๆ ไปลอกเลียนแบบ  

และเว็บไซต์ที่สวยงามจะเป็นการจูงใจให้เด็กเข้าใช้ 

มากขึ้นและไม่เกิดความน่าเบื่อ

ความคิดเห็นต่อการพัฒนาเกณฑ์การประเมิน

เว็บไซต์ส�าหรับเด็กด้านการออกแบบส่วนตัวอักษร

ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ  

ชนิดตัวอกัษรอ่านง่ายชดัเจนและสวยงาม สอดคล้องกบั

งานวิจัยของ เจนจิรา อนันตกาล (2548) จิตรา วิชาช่าง  

(2545) สมควร เพยีรพทิกัษ์ (2545) และจริาวรรณ ป่ีทอง  

(2544) ที่พบว่า ตัวอักษรที่ผู้ใช้ต้องการและตัวอักษร 

ที่ใช้ต้องอ่านง่าย มีความชัดเจน กลมกลืนกับทุกๆ หน้า  

และใช้ลกัษณะตัวอักษรในจ�านวนทีเ่หมาะสมกบัเนือ้หา 

โดยตัวอักษรหัวเรื่องควรต่างจากเนื้อหา เพราะว่า 

ตัวอักษรท่ีอ่านง่าย ชัดเจนจะท�าให้เข้าใจข้อความ 

เรื่องราวต่างๆ เหล่านั้นได้อย่างถูกต้องตรงประเด็น

และไม่ผิดพลาด

ความคิดเห็นต่อการพัฒนาเกณฑ์การประเมิน

เว็บไซต์ส�าหรับเด็กด้านการออกแบบส่วนการใช้สี 

ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ  

ใช้โทนสทีีด่งึดดูความสนใจของเดก็ สอดคล้องกบังานวิจยั 

ของ จิราวรรณ ปี่ทอง (2544) ที่พบว่า ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต

มีความพึงพอใจในการใช้สีที่มีความน่าสนใจ เพราะว่า 

เด็กจะชอบสีสันท่ีสวยงาม สดใส สีสันหลากหลาย  

หากมกีารออกแบบเวบ็ไซต์ส�าหรบัเดก็ให้สวยงามมสีสีนั 

สดใสก็จะเป็นการจูงใจให้เด็กเข้าใช้เว็บไซต์มากขึ้น

ความคิดเห็นต่อการพัฒนาเกณฑ์การประเมิน

เว็บไซต์ส�าหรับเด็กด้านการออกแบบส่วนภาพประกอบ 

ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูสดุมสีองข้อ  

คอื ภาพประกอบชดัเจนให้ความเพลดิเพลนิ สนกุสนาน 

และภาพประกอบเหมาะสมกับวัยของเด็ก (เช ่น  

ภาพการ์ตูน ภาพลายเส้น ภาพถ่าย) สอดคล้องกับ  

วิภา เพิ่มทรัพย์ และวศิน เพิ่มทรัพย์ (2546) ที่กล่าวว่า 

ภาพประกอบและฟอนต์ที่อ่านง่ายจะช่วยดึงดูดเนื้อหา

ให้น่าสนใจเพิ่มมากยิ่งขึ้น เพราะว่าภาพประกอบจะท�า 

ให้เด็กมีความสนุกกับเรื่องราวท่ีอ่านและมีความเข้าใจ

เพิม่มากขึน้มากกว่าทีอ่่านจากข้อความเพยีงอย่างเดยีว 

และท�าให้เกิดการติดตามเรื่องราวต่อไปซึ่งลักษณะ

ของภาพประกอบจะท�าให้เด็กมีจินตนาการที่แตกต่าง 

กันไป เช่น การ์ตูน

ความคิดเห็นต่อการพัฒนาเกณฑ์การประเมิน 

เวบ็ไซต์ส�าหรบัเดก็ด้านการออกแบบส่วนเสยีงในภาพรวม 

อยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เสียงมีความ

สอดคล้องสมจริงเข้ากับเนื้อหา สอดคล้องกับงานวิจัย

ของ เจนจริา อนนัตกาล (2548) ทีพ่บว่า ด้านเสยีงประกอบ  

ผู้ใช้ต้องการให้เสียงประกอบสอดคล้องเข้ากับเนื้อหา 

เพราะว่าเสียงจะท�าให้เด็กคล้อยตามไปกับเนื้อเรื่อง

เข้าใจเรื่องราวต่างๆ ได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาอ่าน  

เป็นการจูงใจให้เด็กอยากติดตามเรื่องราวต่างๆ ต่อไป

ความคิดเห็นต่อการพัฒนาเกณฑ์การประเมิน

เว็บไซต์ส�าหรับเด็กด้านการออกแบบส่วนปุ่มกดและ
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ไอคอนในภาพรวมอยูใ่นระดับมาก ข้อทีมี่ค่าเฉลีย่สงูสดุ  

คอื ปุ่มกดและไอคอนสือ่ความหมายชดัเจน มีความเป็น 

สากลตามกลุ่มเป้าหมาย สอดคล้องกับงานวิจัยของ

สารภี วินิจสิริ (2549) และสมควร เพียรพิทักษ์ (2545)  

ทีพ่บว่า มปีุม่ (buttons) หรอื สญัรปู (icon) ทีใ่ช้เข้าใจง่าย  

สื่อความหมายได้เพียงพอ มีความเป็นสากลตามกลุ่ม 

เป้าหมาย จดัวางสวยงาม เพราะว่าเป็นสญัลกัษ์ทีเ่ชือ่มโยง 

ไปยังข้อมูลที่อยู่ภายในเว็บไซต์ หากต้องการให้ปุ่มกด

สื่อเกี่ยวกับอะไรก็ควรสร้างให้เหมาะสมกับสิ่งนั้น

ความคิดเห็นต่อการพัฒนาเกณฑ์การประเมิน

เว็บไซต์ส�าหรับเด็กด้านการออกแบบส่วนการเชื่อมโยง

ต่างๆ (link) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉล่ีย

สูงสุด คือ มีลิงค์กลับไปยังหน้าโฮมเพจ สอดคล้องกับ

งานวจิัยของ ณัฐพล ร�าไพ (2548) ที่พบว่า การเชื่อมโยง 

ที่ดีควรมีลักษณะที่อยู่ในรูปแบบที่เป็นมาตรฐานทั่วไป  

ค�าที่ใช้ส�าหรับการเชื่อมโยงจะต้องเข้าใจง่าย มีความ

ชัดเจน และไม่สัน้จนเกนิไป ควรมีจดุเชือ่มโยงกลบัมายงั 

หน้าแรกของเวบ็ไซต์ทีก่�าลงัใช้งาน เพราะว่าหน้าโฮมเพจ

จะเป็นจุดเช่ือมโยงไปยงัข้อมูลอ่ืนๆ ทีอ่ยูภ่ายในเวบ็ไซต์ 

ความคิดเห็นต่อการพัฒนาเกณฑ์การประเมิน

เว็บไซต์ส�าหรับเด็กด้านผู้แต่ง / ผู้สร้างเว็บในภาพรวม 

อยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้แต่งหรือ

ผู ้จัดท�าเว็บไซต์ไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิและกฎหมายอื่น  

ซึง่สอดคล้องกบั สมาคมห้องสมดุอเมรกินั (ALA) (2011) 

ที่กล่าวว่า ผู้แต่งต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์  

เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือสิทธิของวัสดุส่ิงต่างๆ 

ทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ และเว็บไซต์ที่ละเมิด 

ลิขสิทธิ์หรือกฎหมายอื่นๆ ไม่ควรเชื่อมโยงหรือแนะน�า 

เพราะว่าภาพ ข้อความ หรืองานวรรณกรรมต่างๆ  

ที่น�าเสนอในเว็บไซต์ส่วนใหญ่เป็นการรวบรวมข้อมูล

มาจากแหล่งอื่นๆ ซึ่งเว็บไซต์ส�าหรับเด็กจะต้องบอก

ที่มาของข้อมูลและแหล่งข้อมูลหรือการได้รับอนุญาต

จากเจ้าของผลงานเหล่านั้นก่อนเผยแพร่ในเว็บไซต์ 

การเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ทีม่ต่ีอการพฒันา

เกณฑ์การประเมินเว็บไซต์ส�าหรับเด็ก พบว่า ครู

บรรณารกัษ์โรงเรียนประถมศึกษา สงักดักรงุเทพมหานคร 

ที่มีเพศ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา และ

อายุ ต ่างกันมีความคิดเห็นต ่อการพัฒนาเกณฑ์ 

การประเมินเว็บไซต์ส�าหรับเด็กโดยรวมและรายด้าน 

ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประไพพรรณ 

จองศริ ิ(2553) พบว่า เพศ อาย ุอาชพี ระดบัชัน้การศกึษา  

รายได้ ไม่มผีลต่อความพงึพอใจเวบ็ไซต์ส�านกับรกิารทาง

วิชาการและประเมินผลแตกต่างกัน เพราะว่า ต้องการ

ให้เด็กได้รับข้อมูลท่ีเหมาะสมกับวัยและถูกต้อง ซึ่ง 

ไม่สอดคล้องตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ครูบรรณารักษ์โรงเรียนประถมศึกษา สังกัด

กรุงเทพมหานคร ที่มีประสบการณ์การท�างานต่างกัน 

มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาเกณฑ์การประเมินเว็บไซต์

ส�าหรับเด็กโดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็น

รายด้าน พบว่า ครูบรรณารักษ์มีความคิดเห็นด้าน 

การออกแบบเว็บไซต์แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ จ�าเนียร ช่วงโชติ (2532) 

ที่กล่าวว่าบุคคลมีความแตกต่างกันในเรื่องการสัมผัส  

การรับรู ้สิ่งต่างๆ ได้แก่ การได้เห็น ได้ยิน ได้กล่ิน  

ได ้ลิ้มรส ได ้สัมผัส ความสนใจ เจตคติ ค ่านิยม  

ความถนัด เป็นต้น ซึ่งท�าให้มีมุมมองในเรื่องต่างๆ  

ไม่เหมือนกัน ซึ่งไม่สอดคล้องตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

การวิเคราะห์เว็บไซต์ส�าหรับเด็ก เว็บไซต ์

ส�าหรับเด็กส่วนใหญ่เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับการท่องเที่ยว 

แหล่งการเรียนรู ้ สังคมและวัฒนธรรมและเว็บไซต์ 

เกีย่วกบัวทิยาศาสตร์ เวบ็ไซต์สงักดัหน่วยงานภาคเอกชน 

และหน่วยงานภาครัฐ

จากผลการวิเคราะห์เว็บไซต์ส�าหรับเด็กด้าน

เนือ้หา พบว่า มกีารแบ่งเนือ้หาเป็นหมวดหมูง่่ายต่อการ 

ใช้มากทีส่ดุ สอดคล้องกบังานวจิยัของ ฤทธไิกร ค�าเฮยีง  

(2549) ที่พบว่า คุณภาพเว็บไซต์ด้านเนื้อหามีความ

เหมาะสมของล�าดบัเนือ้หาท�าให้ผูใ้ช้งานเข้าใจง่าย อยูใ่น 

ระดับมากที่สุด และนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากร 

ของโรงเรียนวัดอ่างแก้วมีความพึงพอใจด้านเนื้อหา 

ในระดบัมาก คอื ข้อความรวมถงึรายละเอยีดของเนือ้หา 

ง่ายต่อการท�าความเข้าใช้และการจัดหมวดหมู่ของ

เนือ้หา แตกต่างจากงานวจิยัของ จริาวรรณ ป่ีทอง (2544)  

พบว่า ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมีความพึงพอใจด้านเนื้อหา 

ในระดับมากคือ เนื้อหาถูกต้อง และงานวิจัยของ จิตรา 

วิชาช่าง (2545) พบว่า ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตมีความคิดเห็น

ต่อการออกแบบและพัฒนาเว็บเพจด้านเนื้อหามีความ 
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สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ ทัง้นีเ้พราะว่าการจดัหมวดหมู่ 

ของเนื้อหาที่ง ่ายจะท�าให้เด็กสามารถค้นหาข้อมูล

ภายในเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้นไม่เกิดความสับสน ค้นหาได้

อย่างรวดเร็ว และจูงใจในการเข้าใช้ค้นหาข้อมูลใน

ครั้งต่อไปถึงแม้เนื้อหาในเว็บไซต์จะไม่สอดคล้องกับ

วตัถปุระสงค์ในการเสนอแต่ถ้ามกีารสอดแทรกเรือ่งราว 

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจัดเป็นหมวดหมู่เพิ่มเติมจะท�าให้ 

ค้นหาข้อมูลได้ง ่าย เพราะถ้าหาข้อมูลในเว็บไซต ์

หลากหลายแต่ไม่จัดเป็นหมวดหมู่เด็กจะเกิดความเบื่อ

ได้ง่ายเมื่อไม่สามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้

จากผลการวิเคราะห์เว็บไซต์ส�าหรับเด็กด้าน 

ผู้แต่ง / ผู้สร้างเว็บ พบว่า ข้อมูลหรือสิ่งต่างๆ ที่ผู้เขียน

หรือผู้จัดท�าแสดงบนเว็บเพจต้องเชื่อถือได้มากท่ีสุด 

สอดคล้องกับ สมาคมห้องสมุดการแพทย์ (Medical 

Library Association) (2011) และ ALA (2011) กล่าวว่า  

การเสนอความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ควรระบุแหล่ง

ที่มาของข้อมูลอย่างชัดเจน เช่น มาจากผู้เชี่ยวชาญ

หรือองค์กร เพราะว่าข้อมูล ความรู้บางอย่างสามารถ

บิดเบือนข้อเท็จจริงได้และมาจากหลายแหล่ง ซึ่งในการ 

น�าเสนอหรือเผยแพร่บนเว็บไซต์นั้นผู้เขียน/ ผู้สร้างเว็บ

ต้องเลือกข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ โดยเฉพาะ

เว็บไซต์ส�าหรับเด็กการน�าเสนอข้อมูลหรือสิ่งต่างๆ  

ต้องเป็นความจริงที่ถูกต้องเพราะเด็กจะจดจ�าสิ่งต่างๆ 

ที่อยู่ในเว็บไซต์ตามที่ผู้แต่ง / ผู้สร้างเว็บน�าเสนอ

จากผลการวิเคราะห์เว็บไซต์ส�าหรับเด็กด้าน

ภาษา พบว่า ใช้ค�าที่มีน�้าหนักและมีพลังในการโน้มน้าว

ให้มอีารมณ์คล้อยตาม และใช้ภาษาเฉพาะด้านมากทีส่ดุ  

แตกต่างจากงานวิจัยของ ฤทธิไกร ค�าเฮียง (2549)  

พบว่า คุณภาพเว็บไซต์ด้านภาษาที่ใช้มีความชัดเจน

เข้าใจง่าย อยู ่ในระดับมากที่สุด เพราะว่าเว็บไซต์ 

ส�าหรับเด็กภาษาที่ใช้ต้องจูงใจในการอ่านเนื่องจาก

เด็กจะเกิดความเบื่อง่ายหากภาษาที่ใช้สบสนหรือ 

ไม่เพลิดเพลินกับสิ่งนั้นแล้วก็จะละทิ้งสิ่งนั้นไป 

จากผลการวิเคราะห์เว็บไซต์ส�าหรับเด็กด้าน

การออกแบบส่วนองค์ประกอบ พบว่า คุณสมบัติต่างๆ 

ของเว็บไซต์ เช่น ภาพเคลื่อนไหว กราฟิกไฟล์เสียง  

ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงเว็บไซต์ การวางภาพ

และข้อความมีความสมดุลเหมาะสม และการจัดวาง 

องค์ประกอบต่างๆ เป็นสากล (เช่นจากบนลงล่าง  

ซ้ายไปขวา) มากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ  

สรวงสุดา ปานสกุล (2545) พบว่า ด้านมัลติมีเดีย 

ควรหลีกเลี่ยงการใช้กราฟิกที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ 

เพราะว่าองค์ประกอบต่างๆ หากมีมากเกินไปหรือ 

มีการจัดวางไม่เหมาะสมจะเป็นสิ่งขัดขวางการเข้าถึง

ข้อมลูทีอ่ยูใ่นเวบ็ไซต์ท�าให้เดก็ได้รบัข้อมลูทีไ่ม่ครบถ้วน  

เช่น ภาพประกอบซ้อนข้อความ การเปลี่ยนรุ่นของ

ซอฟแวร์ที่ใช้สร้างกราฟิก ภาพกับข้อความการจัดวาง

ไม่ต่อเนื่องกัน

ตวัอกัษร พบว่า ชนดิตวัอกัษรต้องเป็นมาตรฐาน 

(ไม่ต้องลงตัวอักษรเพิ่มเติม) ชนิดและแบบตัวอักษรที่ใช้

มีความกลมกลืนเป็นระบบในทุกหน้าของเว็บไซต์ และ

รูปแบบตัวอักษรมีความแตกต่างกันและแปลกใหม่  

(ตัวเอียง ตัวหนา ตัวขีดเส้นใต้) มากที่สุด สอดคล้องกับ 

งานวจัิยของ สมควร เพียรพิทักษ์ (2545) เจนจิรา อนนัตกาล  

(2548) เจริญศรี แซ่กิ้ม (2551) ฤทธิไกร ค�าเฮียง (2549) 

สารภ ีวนิจิสริ ิ(2549) จริาวรรณ ป่ีทอง (2544) และจติรา 

วิชาช่าง (2545) พบว่า ตัวอักษรที่ใช้เป็นแบบมาตรฐาน 

อ่านง่าย ชัดเจน มีความกลมกลืนในทุกหน้าของ

เว็บไซต์ และใช้ลักษณะตัวอักษรในจ�านวนท่ีเหมาะสม 

กับเนื้อหา โดยตัวอักษรหัวเรื่องควรต่างจากเนื้อหา 

เพราะว่าเมื่อใช้แบบตัวอักษรมาตรฐานแล้วก็สามารถ

เข้าใช้เวบ็ไซต์จากเครือ่งคอมพวิเตอร์เครือ่งอืน่ๆ ได้ทนัท ี

เกิดความกลมกลืนของแต่ละหน้า

การใช้สี พบว่า พื้นหลังและภาพประกอบใช้สี 

ท่ีกลมกลืนกันเหมาะสม ใช้สี ส่ือความหมายแทน 

สิ่งต่างๆ และสีของตัวอักษร/ข้อความไม่กลมกลืนกับ 

สพีืน้หลงั (background) มากทีส่ดุ สอดคล้องกบังานวิจยั

ของ เจริญศรี แซ่กิ้ม (2551) ฤทธิไกร ค�าเฮียง (2549) 

สารภ ีวนิจิสริ ิ(2549) เจนจริา อนนัตกาล (2548) สมควร 

เพียรพิทักษ์ (2545) และจิราวรรณ ปี่ทอง (2544) พบว่า  

ใช้สีที่กลมกลืนสวยงามสบายตา สื่อความหมายได้ตรง

ตามจุดประสงค์ จ�านวนสีของพื้นหลังและตัวอักษร

เหมาะสมกับเนื้อหา โดยพ้ืนหลังเป็นสีขาวไม่มีลวดลาย

ลักษณะพื้นหลังสีอ่อน เพราะว่าเว็บไซต์ส�าหรับเด็ก 

หากใช้สีท่ีมันกลมกลืนกันระหว่างภาพ ข้อความกับ 

พ้ืนหลังจะท�าให้เว็บไซต์มีความสวยงามจูงใจในการเข้า
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ใช้ภาพและข้อความจะไม่กลืนไปกับพื้นหลัง

ภาพประกอบ พบว่า ภาพประกอบสือ่ความหมาย 

สอดคล้องกับเนื้อหา ขนาดของภาพที่แสดงในหน้าจอ

เหมาะสม ชนิดและขนาดของไฟล์ภาพไม่ใหญ่เกินไป  

ภาพประกอบช่วยให้เกิดมโนภาพที่กว้างขวาง ภาพ 

พื้นหลังไม่ฉูดฉาดลายตา และ ความเร็วของภาพ

เคลื่อนไหวเป็นธรรมชาติมากที่สุด สอดคล้องกับงาน

วิจัยของ สมควร เพียรพิทักษ์ (2545) พบว่า การเลือกใช้ 

ชนดิและขนาดของไฟล์ภาพนิง่ ภาพเคลือ่นไหวและภาพ

วีดีทัศน์อย่างเหมาะสม เพื่อความเร็วในการแสดงผล 

ที่หน้าจอ ภาพต้องสื่อความหมายได้มากกว่าตัวอักษร 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ เจนจิรา อนันตกาล (2548) 

สรวงสุดา ปานสกุล (2545) จิตรา วิชาช่าง (2545) พบว่า  

ใช้จ�านวนและประเภทของภาพประกอบตามความ

เหมาะสมของเนื้อหาและควรมีความสัมพันธ์กับเนื้อหา

เท่านั้น เพราะว่าเว็บไซต์ส�าหรับเด็กภาพและเนื้อหา 

จะท�าให้เด็กมีความเข้าใจในเนื้อหาเหล่านั้นมากขึ้น 

ภาพจะเป็นสิ่งดึงดูดความสนใจแทนเนื้อหา

ส่วนเสียง พบว่า เสียงมีความสอดคล้องสมจริง

เข้ากับเนื้อหา และเสียงบรรยายและเสียงภาพประกอบ

แยกออกจากกันอย่างชัดเจนมากที่สุด สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ เจนจิรา อนันตกาล (2548) และสมควร 

เพียรพิทักษ์ (2545) พบว่า มีการใช้เสียงเหมาะสม

ชัดเจนสอดคล้องเข้ากับเนื้อหา ไม่รบกวนผู้ใช้เว็บไซต์  

เพราะจะท�าให้เกิดความสมบูรณ์ในเนื้อหาโดยเฉพาะ

เนื้อเรื่องที่เป็นนิทาน สถานการณ์ต่างๆ 

ปุ่มกดและไอคอน พบว่า ปุ่มกดและไอคอน 

มีขนาดเหมาะสมมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

สมควร เพยีรพทิกัษ์ (2545) พบว่า ปุม่และสญัลกัษณ์รปู  

สื่อความหมายได้เป็นสากล จัดวาง สวยงาม เพราะว่า

เว็บไซต์ส�าหรับเด็กปุ่มกดและไอคอนจะน�าไปสู่ข้อมูล 

ภายในเว็บไซต์ซึ่งหากปุ ่มกดมีขนาดเล็กเกินไปหรือ

กลมกลืนกับกราฟิกท�าให้ไม่สามารถมองเห็นปุ่มกด

หรือไอคอนเหล่านั้น 

การเชื่อมโยงต่างๆ (link) พบว่าการเชื่อมโยง

ระหว่างหัวข้อเรื่องกับเนื้อหามีความถูกต้องมากท่ีสุด 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ เจริญศรี แซ่กิ้ม (2551)  

พบว่า ควรมหัีวข้อเฉพาะหรอืภาพแล้วสามารถเชือ่มโยง 

ถึงรายละเอียดข้อมูล การเชื่อมโยงทั้งภายในและ

ภายนอกเว็บถูกต้อง เพราะว่าเว็บไซต์ส�าหรับเด็กถ้ามี 

การเชื่อมโยงไปยังข้อมูลท่ีถูกต้องจะท�าให้เด็กได้รับ

ความรู้ในสิ่งที่ถูกต้อง

ข้อเสนอแนะเพื่อน�ำไปใช้ประโยชน์

การศกึษาการพฒันาเกณฑ์การประเมนิเวบ็ไซต์

ส�าหรับเด็กครูบรรณารักษ์โรงเรียนประถมศึกษา สังกัด

กรงุเทพมหานคร ต้องการให้เวบ็ไซต์ส�าหรบัเดก็น�าเสนอ 

ในเรื่องต่อไปนี้

1. ด้านเนื้อหา ครูบรรณารักษ์โรงเรียนประถม

ศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ต้องการให้เว็บไซต์ 

ส�าหรับเด็กมีเนื้อหาในลักษณะดังนี้ คือเนื้อหามีความ

ถูกต้องเหมาะสมกับเด็ก มีสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์

แก่เด็ก มีความน่าสนใจ ชวนให้ติดตาม มีความยากง่าย 

เหมาะสมกับเด็กแต่ละวัย มีภาพประกอบ

2. ด้านผู้แต่ง / ผู ้สร้างเว็บ ครูบรรณารักษ์

โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ต้องการ

ให้เวบ็ไซต์ส�าหรบัเดก็ผูแ้ต่ง / ผูส้ร้างเวบ็ค�านงึถงึดงันี ้คอื 

น�าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องแก่เด็ก ข้อมูลต่างๆ ที่ผู้แต่ง /  

ผู ้สร ้างเว็บน�าเสนอบนเว็บไซต์หากเป็นมีลิขสิทธ์ิ 

ต้องได้รับอนุญาติจากเจ้าของผลงาน มีความเชี่ยวชาญ

ในเนื้อหานั้นๆ 

3. ด้านภาษา ครูบรรณารักษ์โรงเรียนประถม

ศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ต้องการให้เว็บไซต์

ส�าหรับเด็กมีภาษาในลักษณะดังนี้ คือ การใช้ภาษาที ่

ถกูต้องเหมาะสมกบัเดก็ โครงสร้างภาษาถกูต้องตามหลกั 

ไวยากรณ์ การสะกดค�าถูกต้อง

4. ด้านการออกแบบ ครูบรรณารักษ์โรงเรียน

ประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ต้องการให้

เว็บไซต์ส�าหรับเด็กมีการออกแบบในลักษณะดังนี้ คือ  

องค์ประกอบต่างๆ ไม่เป็นอปุสรรคในการเข้าใช้เวบ็ไซต์  

เว็บไซต์มีสีสันสวยงาม ดึงดูดให้เข้าใช้ การเชื่อมโยง 

ภายในและภายนอกเว็บไซต์มีความถูกต้อง สีของ

ข้อความไม่กลมกลนืไปกบัสขีองพืน้หลงั มเีสยีงประกอบ
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บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะการบริหารการคลังของเทศบาล ในเขตภาคตะวันออก

เฉียงเหนือตอนล่าง โดยศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการบริหารการคลัง และเสนอรูปแบบการบริหารการคลัง 

ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการคลังท้องถิ่น ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสานระหว่าง 

การวิจัยเชิงคณุภาพและการวจิยัเชงิปรมิาณ ได้มกีารเกบ็รวบรวมข้อมลูเพือ่การวจิยัจากเอกสาร และใช้แบบสอบถาม

เก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายจ�านวน 200 คนโดยสุ่มแบบหลายขั้นตอน การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลหลัก 

ที่เลือกแบบเจาะจง ผลการวิจัยพบว่า (1) โครงสร้างรายได้ของเทศบาลที่ศึกษามีลักษณะพึ่งพารายได้จากรัฐบาล 

เป็นสดัส่วนทีส่งู เทศบาลมีศักยภาพในการจดัหารายได้ต�า่ ท�าให้ความเข้มแขง็ทางด้านรายได้ต�า่ เทศบาลมกีารจดัสรร

รายจ่ายส่วนใหญ่เพื่อรายจ่ายประจ�าและรายจ่ายเพื่อการลงทุน ท�าให้มีรายจ่ายส�าหรับการพัฒนาความเข้มแข็ง 

ของชุมชนในเทศบาลต�่า (2) ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารการคลังของเทศบาลที่ศึกษาประกอบด้วย ปัญหา

เกี่ยวกับบุคลากร ปัญหาด้านโครงสร้างรายได้และโครงสร้างรายจ่าย ปัญหาวิธีปฏิบัติงานคลัง และปัญหาการ 

ตรวจสอบทางการคลัง (3) รูปแบบการบริหารการคลังเทศบาลที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการคลัง 

ท้องถิ่นมีองค์ประกอบส�าคัญ 3 ปัจจัยที่สัมพันธ์เกื้อหนุนกัน คือ กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีประชาชน

ควรมีส่วนร่วมในการบริหาร ระบบการสร้างภูมิคุ้มกัน และระบบกลไกการขับเคลื่อน 

ค�ำส�ำคัญ: การบริหารการคลัง, เทศบาล, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

Abstract

The research aimed to study (1) the characteristic of municipal fiscal management in the lower 

northeast, (2) study the problems and difficulties in municipal fiscal management in the lower northeast, 

and (3) propose for the model of the fiscal management style caused developing efficiency of the local 

fiscal performance. The research methodology was a mix method combining qualitative and quantitative  

method. The data collections were collected documents, questionnaires gathering data from of 200 

people from multistage sampling, depth interviews from interviewers selected by purposive sampling. 

อภิชาติ แสงอัมพร และ จ�านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ 

รูปแบบการบริหารการคลังเทศบาลที่ส่งผลต่อการพัฒนา
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานการคลังท้องถิ่น 

ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

Municipality Finance Administration Model that Affects the 
Development of the Efffiiciency of Local Finance Administration 

in the Lower Northeastern Part of Thailand



EAU
HEritAgE JoUrnAl140 Vol. 3 No. 2 July-December 2013

ควำมน�ำ

การพัฒนาและการสร้างประชาธิปไตยให้

มั่นคงภายในประเทศเป็นเรื่องที่มีความส�าคัญมาก  

โดยหลกัการแล้วถ้าต้องการให้มกีารพฒันาประชาธปิไตย 

อย่างมั่นคงแล้วต้องมีการพัฒนาตั้งแต่ระดับล่าง เมื่อม ี

การพัฒนาประชาธิปไตยในระดับล่างแล้วก็จะท�าให้

มีการพัฒนาประชาธิปไตยในระดับประเทศมีความ

ม่ันคง ซึง่หลกัการนีก้ค็อืการกระจายอ�านาจไปสูท้่องถิน่ 

น่ันเอง การกระจายอ�านาจสู่ท้องถิ่นเป็นยุทธศาสตร์

หนึ่งในการบริหารจัดการบ้านเมืองของรัฐในระบบ

ประชาธิปไตยโดยมุ่งลดบทบาทของรัฐส่วนกลางลง

เหลอืภารกจิหลกัเท่าทีจ่�าเป็นและให้ประชาชนได้มส่ีวน 

ในการบริหารงานชุมชนท้องถิ่นตามเจตนารมณ์ของ

ประชาชนมากขึ้น การกระจายอ�านาจสู่ท้องถิ่นจึงเป็น 

การจัดความสัมพันธ์ทางอ�านาจหน้าที่ใหม่ระหว่าง

ส่วนกลางกับส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพการณ์

บ้านเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปในสภาวะที่สังคมมีกลุ่มที่

หลากหลายมีความต้องการและความคาดหวังจากรัฐ

ที่เพิ่มขึ้นแตกต่างกันและขัดแย้งกันในขณะที่รัฐเอง 

ก็มีขีดความสามารถและทรัพยากรที่จ�ากัดในการ 

ตอบสนองปัญหาความต้องการทีเ่กดิขึน้ในแต่ละท้องถิน่

ได้ทนัต่อเหตกุารณ์และตรงกบัความต้องการของท้องถิน่

รัฐธรรมนูญไทยในส่วนที่เกี่ยวกับการปกครอง

ท้องถิ่น ได้กล่าวถึงสาระส�าคัญของการกระจายอ�านาจ 

การปกครอง โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็น

องค์กรหลักในการจัดบริการสาธารณะและมีส่วนร่วม

The results were found as follows: (1) the characteristics of municipal revenues structure were highly 

depended on government effected the low strengthened. The municipal expenditure structure mainly 

allocated to fixed expenses and investments so that the less budgets for communities development.  

(2) There were many problems of the fiscal management of municipalities including the problem from 

personnel issues, structural issues, income and expense structure, the practice bills, and the monitoring 

of fiscal. (3) The municipal fiscal management model which affected the developing efficiency of the local 

fiscal performance included three related important element; they were the participation of the public, 

Immune system and mechanical propulsion.

Keywords: finance administration, municipality, lower northeastern part of Thailand

ในการตัดสินใจแก้ปัญหาในพื้นที่ มีอิสระในการก�าหนด

นโยบาย การบริหารงานบุคคล และ การบริหารการเงิน

การคลัง เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 

รัฐบาลจึงได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติก�าหนด

แผนและขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2542 พระราชบญัญตัดิงักล่าว 

ท�าให้รฐับาลต้องถ่ายโอนภารกจิจากการบรหิารราชการ

ส่วนกลางและส่วนภมูภิาคจ�านวนมากไปยงัส่วนท้องถ่ิน  

(อดุม ทมุโฆษติ, 2545, หน้า 1) โดยก�าหนดให้มกีารถ่ายโอน 

ภารกิจจ�านวน 245 ภารกิจ (ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์, 2551, 

หน้า 60) ซึ่งรวมอยู่ใน 4 เรื่องส�าคัญคือ ด้านการศึกษา  

ด้านสาธารณสุข ด้านการดูแลสวัสดิการ และด้านการ 

ก�ากับดูแลสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตามเมื่อภารกิจใดได้ 

มีการถ่ายโอนภารกิจกันไปแล้ว ก็หมายความว่าองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีต้นทุนหรือรายจ่ายที่

เพ่ิมขึ้นส�าหรับการจัดท�าภารกิจเหล่านั้น ซึ่งแน่นอนว่า 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จะต้องมรีายได้อย่างเพียงพอ 

ในการจัดท�าภารกิจเหล่านั้นด้วย ไม่ว่าจะมาจากรายได ้

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เอง หรอืจากการจดัสรร

งบประมาณจากส่วนกลาง 

จากลักษณะการเปล่ียนแปลงดังกล่าวได้ก่อ 

ให ้เกิดค�าถามต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว ่า 

มีความพร้อมในการรับมือกับการเปล่ียนแปลงหรือไม่ 

ค�าตอบโดยรวมเป็นไปในลักษณะที่ว่าองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นจะต้องพัฒนาความพร้อมให้เป็นองค์กรที่

มีความเข้มแข็งในการด�าเนินภารกิจต่างๆ ดังกล่าวได้
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ในทางการบริหารถือว่ามีปัจจัยหลายปัจจัยที่

ท�าให้องค์กรมคีวามเข้มแขง็ในการปฏิบติัภารกจิต่างๆ ได้  

และปัจจัยส�าคัญประการหนึ่งคือความสามารถทางการ

บริหารการคลัง ซึ่งมีองค์ประกอบที่ส�าคัญคือ ศักยภาพ

ในการจัดหารายได้ และการจัดสรรรายจ่ายที่เหมาะสม  

ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีศักยภาพในการ

จัดหารายได้ หมายถึงความสามารถในการจัดเก็บภาษี

ท้องถิ่นประเภทต่างๆ การกระตุ้นการน�าทรัพยากร

ท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ การหารายได้ในรูป 

ค่าธรรมเนียมการใช้ประโยชน์ต่างๆ และรวมถึงรายได้ 

ที่ส่วนกลางจัดสรรให้ ซึ่งประกอบด้วย ภาษีแบ่งและ

เงินอุดหนุน ส่วนการจัดสรรรายจ่ายมักเป็นไปเพ่ือ

ก่อให้เกิดการตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น 

เป็นส�าคญั ดงันัน้จะเหน็ได้ว่าการบรหิารการคลงัท้องถิน่

มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับภารกิจต่างๆ ที่องค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด�าเนินการ

โดยทั่วไปการบริหารการคลังในองค์กรท้องถิ่น 

มักเป็นไปเพื่อการสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีอ�านาจการตัดสินใจ ซึ่งจะ

สามารถเป็นเครื่องมือสะท้อนถึงความต้องการของ

ประชาชนในแต่ละท้องถิ่น และก่อให้เกิดการให้บริการ

สาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหากพิจารณา 

การคลังท้องถิ่นในฐานะของการกระจายอ�านาจทาง 

การเมอืงการปกครองสูท้่องถิน่แล้ว จะถอืได้ว่าการบรหิาร 

การคลังท้องถ่ินเป็นกลยุทธ์ที่ส�าคัญเป็นอย่างยิ่งท่ีจะ

เข้าไปเสรมิสร้างความเข้มแขง็ของภาคประชาชน รวมทัง้ 

เป็นเครื่องมือที่ส�าคัญในกระบวนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน ฉะนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจ�าเป็น

จะต้องมีการบริหารงานคลังอย่างถูกต้องและเหมาะสม 

สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

แต่อย่างไรก็ตามมักมีปัญหาที่เกิดขึ้นจากการ

บรหิารงานคลงัท้องถิน่ ซึง่อาจส่งผลให้ผลลพัธ์ท่ีคาดหวงั 

ไม่เป็นไปตามทีต้่องการ ปัญหาทีเ่กดิขึน้สามารถจ�าแนก

แสดงให้เห็นได้ดังนี้ 

ปัญหาประการที่หนึ่ง ปัญหาทางด้านรายได้  

สามารถกล่าวได้ว่าโครงสร้างรายได้ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นไทยยังคงมีการพึ่งพารายได้จากส่วนกลาง

เป็นสดัส่วนทีส่งูในขณะทีม่รีายได้ทีจ่ดัเกบ็เองในสดัส่วน

ที่ต�่า ซึ่งมีสาเหตุหรือปัจจัยหลายประการที่ท�าให้

โครงสร้างรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น

เช่นนัน้ เช่น ความเจรญิและการพฒันาเศรษฐกจิท้องถิน่  

รายได้ของประชากร ความเป็นเมืองหรือชนบท การค้า 

หรอืพาณชิย์ การจ้างงาน ความรบัผดิชอบของประชาชน

ในการเสียภาษีการหารายได้ของท้องถิ่น ฯลฯ (สกนธ์ 

วรัญญูวัฒนา, 2553, หน้า 105) ปัญหาประการที่สอง  

คือ ปัญหาด้านรายจ่าย ผู ้บริหารท้องถิ่นท่ีมาจาก 

นักการเมืองท้องถิ่นมักแข่งขันกันในการให้บริการ

สาธารณะเพื่อสร้างฐานคะแนนนิยมของตนเองกับ

ประชาชน โดยไม่ค�านึงถึงความเหมาะสมจากการ

ประหยดัต่อขนาด (economies of scale) หรอืการมขีนาด 

ของบริการสาธารณะที่เหมาะสมภายในท้องถิ่น โดย

มักจะมีแนวโน้มจัดบริการสาธารณะท้องถิ่นขนาดใหญ่

เกนิความสามารถทางการคลงัของท้องถิน่ ซึง่อาจส่งผล 

ต่อวินัยทางการคลังของท้องถิ่น และส่งผลรายจ่าย 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีท่�าให้เกดิการสญูเสยี 

ทรัพยากรของประเทศจากการไม่มีประสิทธิภาพในการ 

ใช้ทรัพยากรดังกล่าว การตัดสินใจของผู้บริหารท้องถ่ิน  

ในการจัดบริการสาธารณะท้องถิ่นใหญ่เกินไปมักมีแรง

กดดันมาจากหลายประการ (ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์, 2551, 

หน้า 61) ดังนี้ (1) การกดดันจากฝ่ายผลประโยชน์  

ซึ่งอาจเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้ให้การสนับสนุน

การเลือกตั้ง (2) อคติของหน่วยงานท้องถิ่น เนื่องจาก 

การเล็งผลเลิศว่าเมื่อท�าโครงการใหญ่แล้วจะเกิดผลดี

ต่อเศรษฐกิจท้องถิ่น ซึ่งผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นมักไม่เป็นดังที่ 

คาดไว้ (3) การท�างานของหน่วยงานท้องถิน่ภายใต้สภาพ

การผกูขาด (monopolistic atmosphere) ซึง่ถ้าหน่วยงาน 

ตดัสนิใจผดิพลาดในการจดับรกิารสาธารณะ กย็งัสามารถ 

ผลักภาระไปให้ประชาชนได้ในรปูแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น 

การขึ้นภาษีหรือค่าธรรมเนียม ปัญหาประการที่สาม 

เมื่อมีการกระจายอ�านาจแลว้ อ�านาจส่วนใหญย่ังคงอยู่ 

กับส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เช่น อ�านาจในการอนุมัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีขององค์กรปกครองท้องถิน่ 

ยงัคงขึน้อยูก่บัส่วนภมูภิาค หรอื การจดัสรรเงนิอดุหนนุ

ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอ�านาจของ 

ส่วนกลาง (ไพรัช ตระการศิรินนท์, 2548, หน้า 312) 
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ปัญหาประการที่สี่ คือปัญหาบุคลากรขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินทีย่งัมคีวามรู ้ประสบการณ์ รวมทัง้ 

เครื่องมือและการใช้เครื่องมือที่เกี่ยวกับการบริหาร 

การคลงัท้องถิน่ต�า่ โดยเฉพาะอย่างยิง่เมือ่เปรยีบเทยีบกบั 

บุคลากรทางการคลังของส่วนกลาง ในกรณีนี้ท�าให้เป็น

ข้ออ้างได้ว่าในการจดัเกบ็ภาษบีางชนดิควรให้ส่วนกลาง

เป็นผู้จัดเก็บเอง เช่น ภาษีท้องถิ่นที่อยู่บนฐานรายได้

และฐานการบริโภค ปัญหาประการที่ห้า ในการบริหาร 

การคลังท้องถิ่นในยุคปัจจุบันนอกจากมีภารกิจหลัก 

ในการจัดบริการสาธารณะให้มีคุณภาพแล้ว ยังต้อง

เผชิญกับปัญหาใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหา 

สิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นปัญหาขยะมูลฝอย ปัญหา 

การใช้แหล่งน�้า การบุกรุกที่ดินสาธารณะ การขยายตัว

ของชุมชนเมอืง ฯลฯ ปัญหาสิง่แวดล้อมเหล่านีเ้มือ่เกดิขึน้ 

ในเขตพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง

เป็นภาระที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเข้าไป

จัดการเพื่อมิให้ปัญหาลุกลามใหญ่โตจนมิอาจแก้ไขได้  

ซึ่งในการนี้จะส่งผลให้รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต 

จากปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการคลัง

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีก่ล่าวข้างต้น อาจส่งผล 

ตอ่ความล้มเหลวของการบรหิารในภาพรวมขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ซึ่งอาจส่งผลให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในการจัดสรร

สินค้าและบริการสาธารณะตอบสนองความต้องการ

ของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างครบถ้วน ผู้วิจัยเห็นว่า 

ในการรับมือกับปัญหาข้างต้น องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นควรมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหาร 

การคลังจากแบบเดิมที่เน้นการวางแผนและการปฏิบัติ

โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มาสูก่ารสร้างการมส่ีวน 

ในการบริหารการคลังของประชาชนในทุกขั้นตอน  

ซึ่งน่าจะช่วยลดปัญหาทางการคลังและน�ามาสู่ผลลัพธ ์

ที่พึงปรารถนาได้ ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงให้ความ

สนใจกับการศึกษาถึงรูปแบบการบริหารการคลังของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส ่งผลต่อการพัฒนา

ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานการคลังท้องถิ่น 

ค�ำถำมกำรวิจัย

1. เทศบาลมฐีานรายได้เป็นอย่างไร เพยีงพอกบั

รายจ่ายในการจัดท�าบริการสาธารณะ เพื่อตอบสนอง 

ความต้องการของประชาชนในพื้นที่

2. เทศบาลมีลักษณะโครงสร้างของระบบ 

งบประมาณเป็นอย่างไร และการจัดสรรรายจ่ายเหล่านี้

สะท้อนถงึการตอบสนองความต้องการบรกิารสาธารณะ 

ของท้องถิ่นแค่ไหน เพียงไร

3. ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารการคลัง

เทศบาล เป็นอย่างไร

4. ประชาชนและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีในเทศบาลมี

ส่วนร่วมในการบรหิารการคลังของเทศบาลในลักษณะใด  

มากน้อยแค่ไหน 

5. รูปแบบที่เหมาะสมในการบริหารการคลัง

เทศบาลที่ก่อให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพในการ 

ปฏิบัติงานการคลังท้องถิ่น ควรเป็นเช่นไร

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาลักษณะการบริหารการคลังของ

เทศบาล ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

2. เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการบริหาร

การคลังของเทศบาลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนล่าง

3. เพือ่เสนอรปูแบบการบรหิารการคลงัเทศบาล

ที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหาร 

การคลังท้องถิ่น
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย

การบริหารรายได้, การบริหารงบประมาณ, 
ความเข้มแข็งทางการคลัง, การบริหารแผนงาน
โครงการ, การบริหารบุคลากรและการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่

- การบริหารแบบรวมศูนย์
- การยึดถือกฎระเบียบ
- ไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนมส่ีวนร่วมในการบรหิาร
- ไม่ค�านึงถึงผลผลิตและผลลัพธ์
- ขาดความยืดหยุ่น

การมีส่วนร่วมของประชาชน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการ
บริหารการคลังเทศบาล

- การวางแผนพัฒนาและ
  แผนงบประมาณ
- การปฏิบัติงานการคลัง
- การตรวจสอบทางการคลัง

กำรบริหำรกำรคลังเทศบำล

ปัญหำและอุปสรรค
1. ความล่าช้าในการบริหาร
2. ขาดความรับผิดชอบต่อประชาชน
3. บุคลากรมีประสิทธิภาพต�่า
4. ไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชน

รูปแบบเดิม รูปแบบใหม่

แก้ไขปัญหำ
กำรพัฒนำประสิทธิภำพ

ของกำรปฏิบัติงำน
กำรคลังท้องถิ่น

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

จากกรอบแนวคิดการวิจัย ได ้น�าแนวคิด 

การบริหารการคลังท้องถิ่น แนวคิดการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการบริหาร แนวคิดการบริหารงานแบบ 

ธรรมาภิบาล แนวคิดการสร้างประสิทธิภาพในการ

บริหาร มาสร้างกรอบแนวคิดในการศึกษาเพื่อพัฒนา

รูปแบบการบริหารการคลังที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติงานการคลังท้องถิ่น

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การวิจัยครั้ งนี้ เป ็นการวิจัยเชิงผสมผสาน

ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ 

โดยมีขั้นตอนการวิจัย ดังนี้

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

พื้นที่ส�าหรับการวิจัย นี้ศึกษาจากเทศบาล 

ในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้แก่ 

จงัหวดัสุรนิทร์และจงัหวดับรุรีมัย์ โดยคดัเลือกจงัหวดัละ  

2 เทศบาล โดยใช้เกณฑ์ของเทศบาลท่ีได้รับรางวัล 

ในการบริหารจัดการท่ีดีของกรมส่งเสริมการปกครอง

ส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ประจ�าปี 2552 

มาพิจารณาเลือกพื้นที่การศึกษา เพื่อเปรียบเทียบ

ประสิทธิภาพในการบริหารการคลังและสังเคราะห์ 

รูปแบบการบริหารการคลังท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัติงานการคลัง โดยเทศบาลท่ีได้รับรางวัลฯ

เป็นตัวแทนของเทศบาลท่ีมีรูปแบบการบริหารการคลัง

แบบใหม่ท่ีประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารการคลัง 

ได้แก่ เทศบาลต�าบลท่าตูมและเทศบาลต�าบลอิสาณ  
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เทศบาลที่ไม่ได้รับรางวัลฯ เป็นตัวแทนของเทศบาล 

ที่มีรูปแบบการบริหารการคลังแบบเก่า ได้แก่เทศบาล

ต�าบลเมืองแก เทศบาลต�าบลห้วยหิน 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก ในการวิจัยครั้งนี้ได้ก�าหนด 

ผู้ให้ข้อมูลหลักออกเป็น 2 กลุ่ม โดยที่กลุ่มแรก กลุ่มที่ 

ผูว้จัิยจะเกบ็ข้อมลูด้วยวธีิการเชงิปรมิาณ จากผูมี้ส่วนได้ 

ส่วนเสียกับการบริหารการคลังเทศบาล ใช้ตารางของ 

เครซีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan) ในการก�าหนด

ขนาดกลุม่ตวัอย่างและสุม่แบบหลายข้ันตอน (multistage  

sampling) จากประชากรเป้าหมาย 400 คน ได้กลุม่ตวัอย่าง 

ทั้งสิ้น 196 คน แต่เก็บข้อมูลจริง 200 คน ส�าหรับ

กลุ่มที่สอง เป็นผู้ให้ข้อมูลหลักที่ผู ้วิจัยจะเก็บข้อมูล

เชิงคุณภาพด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจ�านวน 

18 ราย โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จากผู้แทน 

ส�านักงานท้องถ่ินจังหวัด ตัวแทนฝ่ายบริหารของ

เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ส่วนการคลัง

ของเทศบาล ประชาชน องค์กรประชาสังคมในพื้นที่

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

เครื่องมือที่ ใช ้ ในการเก็บรวบรวมข ้อมูล 

ประกอบด้วย

1. แบบสอบถาม ผู ้วิจัยสร้างแบบสอบถาม 

จากการทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัเรือ่งทีท่�าวจิยั 

แล้วก�าหนดกรอบเนื้อหาและข้อค�าถามให้สอดคล้อง 

กับกรอบแนวคิดการวิจัย

2. แบบสัมภาษณ์เจาะลึกแบบมีโครงสร้าง  

ผูวิ้จัยได้สร้างขึน้เป็นเครือ่งมือประกอบในการตัง้ค�าถาม

ในการสัมภาษณ์ 

3. การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและแบบไม่มี

ส่วนร่วม

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

เก็บข้อมูลด้วยตนเอง

กำรวิเครำะห์ข้อมูล

1. การวเิคราะห์ข้อมูลเอกสาร ใช้วธีิการวเิคราะห์ 

เนือ้หา (content analysis) โดยการวเิคราะห์และสงัเคราะห์ 

เนื้อหาที่เกี่ยวกับลักษณะการบริหารการคลังเทศบาล

และรูปแบบการบริหารการคลังเทศบาล แล้วน�าเสนอ 

ข้อมูลโดยการพรรณนาความ และอธิบายตีความหมาย 

2. การวเิคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถาม ค�านวณ 

หาค่าทางสถิติ ค่าความถี่ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ และ 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้ค่า t-test เปรียบเทียบ 

ความแตกต่างระหว่างรูปแบบการบริหารการคลัง 

แบบเดิมกับแบบใหม่ ว่ามีผลต่อประสิทธิภาพในการ

บริหารการคลังอย่างไร 

3. ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 

ใช้วิธีการวิเคราะห์แบบอุปนัย (inductive analysis) 

โดยการวิเคราะห์และสรุปข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ 

วิเคราะห์การจ�าแนกและจัดกลุ่มข้อมูล เปรียบเทียบ

ข้อมูล และการวิเคราะห์เชิงทฤษฎี เพื่อสร้างรูปแบบ 

การบริหารการคลังเทศบาลท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัติงานการคลัง

ผลกำรวิจัย

การวจิยัเรือ่ง รปูแบบการบรหิารการคลงัเทศบาล 

ที่ส่งผลต่อการพัฒนาประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 

การคลงัท้องถิน่ในเขตภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนล่าง  

สรุปตามวัตถุประสงค์การวิจัย ได้ดังนี้

1. ลักษณะการบริหารการคลังท้องถิ่นในเขต

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

1.1 โครงสร้างรายได้และความเข้มแข็ง 

ทางด้านรายได้

ในการศึกษาโครงสร้างรายได้และความ 

เข้มแข็งของรายได้ของเทศบาลที่ศึกษาทั้ง 4 แห่งน้ัน 

โดยภาพรวมแล้วเทศบาลมีโครงสร้างรายได้ท่ีพ่ึงพา 

รายได้จากรฐับาลเป็นสัดส่วนท่ีสูงมาก กล่าวคอืมสัีดส่วน 

เฉลี่ยของเงินอุดหนุนเป็นร้อยละ 58.16 สัดส่วนเฉลี่ย

ของภาษีที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นร้อยละ 35.98 เมื่อรวม

รายได้ท้ังสองส่วนนี้แล้วเทศบาลท่ีศึกษามีสัดส่วนเฉลี่ย

ของรายได้ที่พึ่งพาจากรัฐบาลสูงถึงร้อยละ 94.14 ท�าให้ 

มีสัดส่วนของรายได้ที่จัดเก็บได้เองพียงร้อยละ 5.86 

ส�าหรับอัตราการเปลี่ยนแปลงของการจัดสรรรายได้ 

ในแต่ละหมวดในช่วงปีงบประมาณท่ีศึกษา พบว่า 

อัตราการเปลี่ยนแปลงในการจัดสรรรายได้แต่ละหมวด 
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ในแต่ละปีงบประมาณมีการเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก  

โดยเฉลี่ยแล้วมีอัตราการเพิ่มหรือลดไม่เกินร้อยละ 15  

เพราะฉะนั้นโดยภาพรวมทิศทางการจัดสรรรายได้ 

ในแต่ละปีงบประมาณของเทศบาลทีศ่กึษาไม่ค่อยมกีาร 

เปลี่ยนแปลงมากนัก ยังคงมีโครงสร้างที่พึ่งพารายได้

จากส่วนกลางมากดังที่กล่าว 

1.2 โครงสร้างรายจ่ายและความเข้มแข็งใน

ด้านรายจ่าย

จากการศึกษาถึงโครงสร้างรายจ่ายจ�าแนก

ตามแผนงานของเทศบาลทั้ง 4 แห่ง มีลักษณะ ดังนี้ 

ในการจ�าแนกแผนงานรายจ่ายของเทศบาลสามารถ

จัดกลุ่มของแผนงานออกได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ 

แผนงานประจ�า เป็นกลุ่มแผนงานที่เทศบาลด�าเนินการ 

ตามภารกิจการกระจายอ�านาจที่ท�าให้เทศบาลจะต้อง 

มีการจัดสรรรายจ่ายอย่างสม�่าเสมอ ประเภทที่สอง

แผนงานเพื่อการลงทุน เป็นแผนงานที่เทศบาลมีการ

ลงทุนเพื่อพัฒนาทางกายภาพหรือโครงสร้างพื้นฐาน

ของเทศบาล ประเภทที่สามแผนงานเพื่อการพัฒนา 

ศักยภาพชุมชน พบว่า ในแต่ละเทศบาลจะมีการจัดสรร 

รายจ่ายไปในแผนงานประจ�าเป็นสัดส่วนที่สูงท่ีสุด 

จัดสรรรายจ่ายในแผนงานเพื่อการลงทุนรองลงมา 

และจัดสรรรายจ่ายในแผนงานเพื่อการพัฒนาศักยภาพ 

ชุมชนในสัดส่วนที่ต�่าที่สุด โดยสามารถแสดงค่าเฉลี่ย

ของการจัดสรรรายจ่ายในทุกเทศบาลที่ศึกษาตลอด 

ช่วงปีงบประมาณที่ศึกษาได้เป็น แผนงานรายจ่าย

ประจ�ามกีารจดัสรรรายจ่ายเฉลีย่ร้อยละ 64.63 แผนงาน 

เพื่อการลงทุนมีการจัดสรรรายจ่ายเฉลี่ยร้อยละ 21.53 

และแผนงานการพัฒนาศักยภาพชุมชนมีการจัดสรร 

รายจ่ายเฉลี่ยร้อยละ 13.84

1.3 ดุลการเงิน

ในการวิเคราะห์ดุลการเงินของเทศบาลนั้น  

เป็นสิง่ทีช่่วยตอกย�า้ลกัษณะโครงสร้างรายได้และรายจ่าย 

ของเทศบาลที่ศึกษาได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพราะจากผล 

การศึกษาดุลการเงินของเทศบาลทั้ง 4 แห่ง เมื่อไม่ได้

น�าเอาเงินอุดหนุนมารวมในรายได้ของเทศบาลแล้ว 

จะท�าให้ดุลการเงินของเทศบาลมีดุลเป็นลบ ซึ่งเป็นส่ิง

ที่แสดงให้เห็นถึงการที่เทศบาลต้องพึ่งพาเงินอุดหนุน 

จากรัฐบาลมาเป็นรายได้ของเทศบาล เพื่อน�ามาจัดสรร

เป็นรายจ่ายในภารกิจต่างๆ ให้ตอบสนองต่อการ 

บริหารงานของเทศบาล ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความ 

ไม่เข้มแข็งในฐานะทางการคลังของเทศบาลในการ

พึ่งพาตนเอง

2. ลักษณะปัญหาและอุปสรรคในการบริหาร

การคลังเทศบาล

จากการศึกษาข้อมูลการบริหารการคลังของ

เทศบาลทั้ง 4 แห่ง มีปัญหาในการบริหารการคลังที่

หลากหลาย แต่สามารถสรุปรวมได้เป็น 4 ปัญหา คือ 

2.1 ปัญหาทางด้านบุคลากร ปัญหาความ

ไม่สมดุลกันระหว่างจ�านวนบุคลากรกับปริมาณงาน 

ซึ่งท�าให้บุคลากรทางการคลังมีภาระงานมากเกินไป  

นอกจากนี้บุคลากรทางการคลังของเทศบาลยังขาด

ความกระตือรือร้น ขาดความรู ้ความเข้าใจในการ 

ปฏบิตังิาน เพราะมคีวามรูท่ี้ไม่ตรงกบัสายงาน ซึง่มกัเกิด 

จากข้อบกพร่องท่ีมาจากกระบวนการคัดเลือกและ

สรรหา ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต�่าลง 

นอกจากนั้นยังขาดการพัฒนาความรู้และทักษะใหม่ๆ

2.2 ปัญหาทางด้านโครงสร้างรายได้และ

รายจ่าย รายได้ของเทศบาลที่ศึกษามีลักษณะที่พึ่งพา

รายได้จากรัฐบาลเป็นสัดส่วนที่สูงมาก ท�าให้เทศบาล

ขาดความเป็นอิสระทางการคลังในการตัดสินใจที่จะจัด

บริการสาธารณะให้ตอบสนองต่อความต้องการของ 

ชุมชนได้ ทางด้านโครงสร้างรายจ่ายนั้นเทศบาลมีการ

จัดสรรรายจ่ายส่วนใหญ่เพื่อรายจ่ายประจ�า

2.3 ปัญหาวิธีปฏิบัติงานคลัง การปฏิบัติงาน 

การคลังเทศบาลถูกก�ากับโดยระเบียบท่ีก�าหนดมาจาก

ส่วนกลางและถกูควบคมุการบรหิารจากหลายหน่วยงาน  

ท�าให้ระเบยีบการปฏบิตัเิหล่านัน้มลีกัษณะการปฏบัิตงิาน 

เหมือนระบบราชการท่ัวไปท่ีมีความล่าช้า ขาดบุคลากร

ท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติงานการคลังโดยภาพรวม 

ท�าให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานคลังไม่เป็นไปตาม 

เป ้าหมาย ขาดการจัดท�าข ้อมูลทางการคลังท่ีมี

ประสิทธิภาพ ส่งผลให้การปฏิบัติงานคลังของเทศบาล 

มีความล่าช้า มีรายได้ท่ีไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย การให้

บริการท่ีไม่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
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2.4 ปัญหาการตรวจสอบทางการคลัง มีการ 

ขัดแย้งกันระหว่างแนวทางการตรวจสอบระหว่าง 

หน่วยงานต่างๆ ที่ท�าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงาน

คลังเทศบาล ท�าให้การปฏิบัติงานคลังต้องมีภาระงาน 

มากขึ้น ส�าหรับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ตรวจสอบนั้นยังมีในระดับต�่า เนื่องจากการตรวจสอบ 

ที่ เป ็นทางการในการแต่งตั้งประชาชนเข้ามาเป็น 

คณะกรรมการร่วมในการตรวจสอบเรื่องต่างๆ นั้น  

การแต่งต้ังเหล่านั้นมักเป็นคนที่มีความใกล้ชิดกับ 

ผู้บริหารเทศบาล จึงสะท้อนถึงความเป็นตัวแทนของ

ประชาชนต�่า ส�าหรับการตรวจสอบการปฏิบัติงานคลัง

ทีเ่กดิขึน้จากความต้องการประชาชนนัน้กอ็ยูใ่นระดบัต�า่ 

เหมือนกัน 

3. รูปแบบการบริหารการคลังเทศบาลท่ีก่อ

ให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารการคลัง

ท้องถิ่น

3.1 การเปรียบเทียบผลการประเมิน

ประสทิธภิาพการบรหิารการคลงัระหว่างเทศบาลทีไ่ด้รบั 

รางวัลการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งประกอบด้วยเทศบาล

ต�าบลท่าตูมและเทศบาลต�าบลอิสาณ กับเทศบาลที่

ไม่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งประกอบด้วย

เทศบาลต�าบลเมืองแกและเทศบาลต�าบลห้วยหิน  

พบว่า ไม่มีความแตกต่างในประสิทธิภาพของการ

ปฏิบัติงานคลังของเทศบาลที่ได้รับรางวัลและเทศบาล

ที่ไม่ได้รับรางวัล 

3.2 ข้อเสนอของประชาชนในพื้นที่ศึกษา

ส�าหรับรูปแบบการบริหารการคลังของเทศบาลที่ส่งผล 

ต่อการพัฒนาประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานการคลัง 

ท้องถิน่ของเทศบาล ดังนี ้(1)การพฒันาระบบการบรหิาร 

ทรัพยากรมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานการคลัง 

ของเทศบาล ซึ่งการบริหารการคลังของเทศบาลควรมี 

ความพร้อมในด้านบุคลากรทั้งในด้านปริมาณและ 

คณุภาพ (2) การพฒันาระบบการบรหิารให้มปีระสทิธภิาพ 

มากข้ึน เทศบาลควรมีการวางแผนในการปฏิบัติงาน

ให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้วางไว้ และควรจัดให้มี

วัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ�านวยความสะดวกในการท�างาน

ให้มีความพร้อมครบถ้วนและใช้ปฏิบัติงานได้อย่าง 

สม�า่เสมอ เพือ่จะก่อให้เกดิคล่องตวัและมปีระสทิธภิาพ

ในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้เทศบาลควรน�าระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในการปฏบิตังิานให้มากทีส่ดุ  

ควรมีการจัดสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานให้เหมาะสม  

มีการด�าเนินงานอย่างรวดเร็วและสามารถตอบสนอง

ความต้องการของประชาชนได้อย่างครบถ้วนและ 

การประชาสมัพนัธ์ของเทศบาล ควรมคีวามทัว่ถงึ ชดัเจน  

และเข้าใจได้ง่าย (3) การสร้างธรรมาภบิาลในการบรหิาร 

การคลงัท้องถิน่การปฏบิตังิานคลงัควรยดึถอืตามระเบยีบ 

ที่ก�าหนดไว้มีความโปร่งใสในการบริหาร มีการท�างาน

ตามขั้นตอนที่ก�าหนดไว้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ในลักษณะท่ีเข้าใจง่ายและ

ตรงไปตรงมา ประชาชนหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถ

เข้าถึงข้อมูลและสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานคลัง

เทศบาลได้ (4) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

บริหารการคลังของเทศบาลควรมีการกระจายอ�านาจ

ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารมากขึ้น 

ในรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนแบบการประชุม

สภาเมือง ท่ีเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับ

เทศบาลเข้าร่วมเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ต่างๆ แล้วเทศบาลกน็�าเอาข้อเสนอไปปรบัปรงุ ก�าหนด

ทศิทางการด�าเนนิงาน การก�าหนดนโยบายทางการคลงั 

ของเทศบาลแล้วจัดให้มีการแสดงความคิดเห็นอีก

ในรอบต่อๆ ไปและในกระบวนการคัดเลือกตัวแทน

ประชาชนเพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมกับการบริหารการคลัง

ของเทศบาลในรปูแบบต่างๆ นัน้ควรสะท้อนถงึความเป็น 

ตัวแทนของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละเรื่องอย่าง

ชัดเจน

3.3 รูปแบบการบริหารการคลังเทศบาลที ่

ส่งผลต่อการพัฒนาประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 

การคลงัเทศบาล ผูว้จิยัได้วเิคราะห์ข้อมลูและได้น�าเสนอ 

รูปแบบการบริหารการคลังที่มีองค์ประกอบส�าคัญ 3 

ปัจจัยท่ีสัมพันธ์เกือ้หนนุกนั คือ (1) กระบวนการมส่ีวนร่วม 

ของประชาชน ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การวางแผนงาน

ทางการคลัง การปฏิบัติทางการคลัง การตรวจสอบ

ทางการคลังและการร่วมรับผลประโยชน์ (2) ระบบ 

การสร้างภูมิคุ้มกัน ซึ่งประกอบด้วย การสร้างภูมิคุ้มกัน

ด้วยธรรมาภบิาล และ การสร้างภมูคิุม้กนัด้วยการส่งเสรมิ 

บทบาท เช่น การส่งเสริมครอบครัวให้มีความมั่นคง  
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มคีวามอบอุน่ การรกัษาวฒันธรรมอันดีงาม การส่งเสรมิ 

บรรยากาศในชุมชนให้เอื้อต่อการศึกษาและเรียนรู ้

ตลอดชีวิต การส่งเสริมความมั่นคงในการด�ารงชีวิต 

ของคนในชุมชนการส่งเสริมการเตรียมความพร้อม

และยกระดับการพัฒนาคุณภาพให ้ชุมชนและ

เทศบาล มีความสามารถในการจัดบริการสาธารณะ

ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของ

ประชาชนการส่งเสริมศักยภาพของชุมชนและ เทศบาล 

ในการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกการส่งเสริม 

การท�างานร่วมกนัและการส่งเสรมิจติสาธารณะ (3) ระบบ 

กลไกการขบัเคลือ่น ซึง่ประกอบด้วยการขบัเคลือ่นระบบ 

เป็นการพัฒนาระบบการบริหารในระดับมหภาคของ

เทศบาล การขับเคลื่อนองค์กร การพัฒนาองค์กรให้มี

สภาพบรรยากาศทีด่ ีการจดัสถานทีท่�างานให้เหมาะสม

กับภาระงาน หน้าที่ของบุคลากรการประยุกต์ใช้เทคนิค 

การบริหารที่เหมาะสมเพื่อให้การปฏิบัติงานในองค์การ

สามารถด�าเนินไปได้อย่างราบรื่นและสอดคล้องกับ 

การให้บริการแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และการขับเคลื่อน

บุคคลในองค์กรให้ได้รับการพัฒนาไปสู ่การบริหาร

จัดการคลังอย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องมีการพัฒนา

ดังนี้ การพัฒนาทักษะการท�างาน การพัฒนาความรู้  

และการพัฒนาจิตใจของบุคลากร 

กำรอภิปรำยผล

จากการที่โครงสร้างรายได้และความเข้มแข็ง

ของรายได้ของเทศบาลทีศึ่กษาทัง้ 4 แห่งนัน้ มีโครงสร้าง

รายได้ที่พึ่งพารายได้จากรัฐบาลเป็นสัดส่วนที่สูงมาก

สอดคล้องกับแนวคิดของสกนธ์ วรัญญูวัฒนา (2553)  

ที่กล่าวว่ารายรับในส่วนของภาษีที่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน่จัดเกบ็เองนัน้ โดยส่วนใหญ่แล้วมสีดัส่วนไม่เกนิ

ร้อยละสิบของรายรับทั้งหมด และมีแนวโน้มท่ีจะลด 

น้อยลงต�่ากว่าร้อยละสิบ รวมทั้งสอดคล้องกับสถาบัน 

วิจัยและให้ค�าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

(2552) ที่แสดงให้เห็นว่ารายรับที่จัดเก็บโดยรัฐบาล

และเงินอุดหนุนเป็นแหล่งรายรับที่ส�าคัญที่สุดส�าหรับ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ซึง่เหตทุีเ่ป็นดงันัน้สามารถ

อภปิรายออกเป็นประเด็นได้ดังนี ้(1) ประเภทของรายได้ 

ที่เทศบาลจัดเก็บได้เองนั้นถูกก�าหนดโดยกรอบของ

พระราชบัญญัติก�าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย 

อ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  

ซึ่งมีฐานภาษีเล็ก (2) ลักษณะของโครงสร้างรายได้ที ่

กล่าวมาข้างต้นไม่ได้ค�านึงถึงข้อแตกต่างของพื้นที่ 

ระหว่างความเป็นเมอืงกบัชนบท ท�าให้รายได้ท่ีจัดเกบ็เอง 

ของเทศบาลมีความแตกต่างกัน (3) ในการที่เทศบาล 

มีรายได้จากการจัดเก็บเองต�่าและพ่ึงพารายได้จาก

รัฐบาลเป็นสัดส่วนที่สูงนี้ ส่งผลให้ความเป็นอิสระของ

เทศบาลในการบริหารงานต�่าลงไป (4) บุคลากรทาง 

การคลังยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดเก็บรายได้ 

รวมทั้งยังขาดเครื่องมือที่จะช่วยให้การจัดเก็บภาษีหรือ

รายได้อืน่ๆ ได้อย่างมปีระสิทธภิาพ (5) ความรูค้วามเข้าใจ 

ของประชาชนในการเสียภาษีให้แก่เทศบาลก็ส่งผลต่อ

รายได้ของเทศบาล สเุมธ ทรงวชัราภรณ์ (2553) กล่าวว่า  

จิตส�านึกในการเสียภาษีของประชาชนในพ้ืนที่ก็เป็น

ปัจจัยที่ส่งผลต่อรายได้ของเทศบาลด้วย

จากทิศทางการจัดสรรรายจ่ายของเทศบาลที่

ศึกษาเห็นได้ว่าเทศบาลมีการจัดสรรรายจ่ายส่วนใหญ่ 

เพือ่น�าไปใช้เป็นรายจ่ายประจ�าในการบรหิารงานภายใน 

ของเทศบาล และสัดส่วนที่รองลงมาเป็นการใช้จ่าย

เพื่อการลงทุน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในโครงสร้าง 

พื้นฐานและทางกายภาพเป็นส�าคัญ เมื่อรวมรายจ่าย 

ในท้ังสองส่วนนีม้สัีดส่วนของรายจ่ายสูงถงึร้อยละ 86.16  

ของรายจ่ายรวม ส่วนรายจ่ายเพือ่ใช้ในการสร้างศกัยภาพ 

ชุมชนที่เป็นรายจ่ายเพื่อการท�าให้ชุมชนมีความพร้อม

ในการพัฒนาในระยะยาวอย่างยั่งยืน ซึ่งส่วนใหญ่

จะเป็นการพัฒนาคนในชุมชนและสิ่งแวดล้อมอื่นๆ 

เทศบาลมแีนวโน้มในการจัดสรรในทิศทางท่ีน้อยซึง่เฉลีย่ 

เพียงร้อยละ 13.84 เท่านั้น สอดคล้องกับ วีระศักดิ์  

เครอืเทพ (2553) ได้ศกึษาการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 

และการจัดหารายได้ของเทศบาล พบว่า เทศบาล 

กลุ ่มตัวอย่างได้จัดสรรงบประมาณส่วนใหญ่ลงสู ่ 

แผนงานด้านการบริหารและแผนงานงบกลางกว่า

ร้อยละ 41.5 และ 46.2 ตามล�าดับ โดยที่แผนงาน 

สวสัดกิารสงัคมมสีดัส่วนเพยีงร้อยละ 3.32 เท่านัน้ และ

สอดคล้องกับ สกนธ์ วรัญญูวัฒนา และคณะ (2549)  

พบว่า รายจ่ายที่มากที่สุดขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิน่สามารถแยกตามแผนงานได้ออกเป็น 2 ลกัษณะ 
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คอื แผนงานการบรหิารทัว่ไป ซึง่เกีย่วข้องกบังบรายจ่าย 

ประจ�า และแผนงานด้านอุตสาหกรรมและการโยธา  

ซึง่เป็นการพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐานและการก่อสร้าง 

รปูแบบต่างๆ ในพืน้ที ่เมือ่รวมรายจ่ายทัง้สองแผนงานหลกั  

พบว่า พฤติกรรมการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กร

ปกครองท้องถิ่นมีการกระจุกตัวของการใช้จ่ายเพ่ือ

เป็นเงินเดือนและค่าจ้าง ค่าใช้จ่ายภายในขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถ่ิน และการก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน 

ในพื้นที่ 

จากผลการศึกษาข้างต้นเห็นได้ว่าแนวโน้ม

ทิศทางการจัดสรรรายจ่ายของเทศบาลนั้นเป็นการ

จัดสรรรายจ่ายที่มุ่งเน้นการพัฒนาเฉพาะหน้าที่ปรากฏ

ให้เห็นเป็นรูปธรรม ไม่ได้ให้ความส�าคัญกับการพัฒนา 

ศักยภาพของคนและชุมชนเท่าที่ควร ซึ่งอาจเป็น 

เพราะว่ารายจ่ายเพือ่การพฒันาศกัยภาพชมุชนนัน้มไิด้

ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ต้องการได้ในระยะสั้นแต่จะส่งผล 

ต่อชุมชนในระยะยาว ซึ่งไม่สอดคล้องกับเหตุผลทาง 

การเมอืงทีน่กัการเมอืงท้องถิน่มวีาระการด�ารงต�าแหน่ง

ในระยะสั้น ท�าให้นักการเมืองท้องถิ่นเหล่านั้นต้องการ

สร้างผลงานทีป่รากฏเป็นรปูธรรมให้เหน็ได้อย่างรวดเรว็

ที่สุด เพื่อจะส่งผลต่อฐานคะแนนเสียงในการเลือกตั้ง 

ครั้งต่อไป นอกจากนี้เหตุผลทางเศรษฐกิจของพื้นที่ 

ยงัเป็นสาเหตุอกีประการหนึง่ทีท่�าให้การจดัสรรรายจ่าย

ของเทศบาลเป็นไปในทศิทางดงักล่าว ในพืน้ทีท่ีม่คีวาม

ยากจนมกัจะขาดความสะดวกในเรือ่งของสาธารณปูโภค

และโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ และมีความต้องการจาก 

ประชาชนในพื้นที่มาก จึงเป็นเหตุผลความจ�าเป็นที่

เทศบาลต้องจัดท�าภารกิจเหล่านี้ก่อนเป็นล�าดับแรก 

ในการน�าเสนอรูปแบบการบริหารงานคลัง 

เทศบาลทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานคลงันัน้  

พบว่าความส�าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ในการบริหารการคลังเทศบาลเป็นแนวทางส�าคัญที่จะ

ท�าให้การปฏบิตังิานคลงัของเทศบาลมีผลดีขึน้ โดยการม ี

ส่วนร่วมของประชาชนควรมีทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

ซึง่สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กระบวนการ คอื การวางแผน 

ทางการคลัง การปฏิบัติและตรวจสอบทางการคลัง 

แต่ลักษณะการมีส่วนร่วมของประชาชนยังมีข้อจ�ากัด 

เพราะประชาชนยังคงมีข้อจ�ากัดทางเศรษฐกิจ รวมทั้ง 

จิตส�านึกในความเป็นพลเมืองของเทศบาลยังต�่าอยู ่ 

ท�าให้การมีส่วนร่วมของประชาชนจ�ากัดอยู่ในรูปแบบที่

กฎหมายก�าหนดให้ต้องปฏบิตั ิสอดคล้องกบัสถาบนัวจิยั 

และให้ค�าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2552) 

ได้สรุปสภาพปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

บริหารท้องถิ่น คือ ประชาชนมักมีส่วนร่วมแต่เพียง 

ในรูปแบบ ประชาชนยังไม่เข้าใจและขาดรูปแบบการมี 

ส่วนร่วมทีท่�าให้ประชาชนเกดิความเป็นพลเมอืง ปัญหา

จากมาตรการทางกฎหมายที่ไม่เกื้อหนุนต่อการมี 

ส่วนร่วมของภาคประชาชนและปัญหาการมีองค์กร 

ท่ีท�างานส่งเสริมการมีส ่วนร่วมของประชาชนที่มี 

จ�านวนมากแต่ขาดคุณภาพ แต่อย่างไรก็ตามการมี

ส่วนร่วมของประชาชนก็ยังคงมีความส�าคัญส�าหรับ

เทศบาลอยู่มาก เพราะจะช่วยให้เกิดการรับรู้ร่วมกัน

ในการบริหาร การร่วมรับผิดชอบร่วมกันในฐานะท่ีเป็น

เจ้าของพื้นที่ สอดคล้องกับวีระศักดิ์ เครือเทพ (2553) 

ที่ชี้ให้เห็นว่าอย่างน้อยกลไกการมีส่วนร่วมในการจัดท�า 

งบประมาณท่ีเป็นอยู่ก็ช่วยสร้างความสมดุลเชิงอ�านาจ

และการเข้าถึงทรัพยากรระหว่างกลุ่มการเมืองต่างๆ  

ในระดับท้องถิ่นได้ดีพอสมควร

จากการศึกษาข้อมูลในพื้นที่ผู ้วิจัยได้พบว่า 

ในการท่ีเทศบาลจะมกีารปฏบิตังิานคลังท่ีมปีระสิทธภิาพ

นัน้ นอกจากจะมรีะบบการมส่ีวนร่วมของประชาชนแล้ว 

ยงัจะต้องสร้างระบบการสร้างความคุม้กนัและระบบกลไก 

การขับเคล่ือน โดยมีมุมมองว่าในการบริหารงานคลัง

เทศบาลนั้นแม้ดูเหมือนว่าจะเป็นภารกิจท่ีองค์กร

เทศบาลและผู ้บริหารเทศบาลจะต้องผลักดันและ 

ขับเคลื่อนการบริหารงานคลังให้บรรลุเป้าหมายของ

องค์กร แต่การท่ีจะกระท�าเช่นนัน้ให้ได้ผลดใีนการบรหิาร 

การคลังเทศบาลจ�าเป็นต้องมีการสร้างพื้นฐานและ 

ความพร้อมทัง้ขององค์กรเทศบาลและชมุชนไปพร้อมกนั 

ท้ังสองด้าน ในการบริหารองค์กรท้องถิ่นนั้นเป็นท่ีรับรู้ 

กนัโดยทัว่ไปว่า รฐับาลพยายามผลกัดนัให้มกีารน�าหลกั 

ธรรมาภบิาลมาเป็นพืน้ฐานในการบรหิารองค์การซึง่เป็น 

แนวคดิท่ีเป็นท่ียอมรบักนัอย่างกว้างขวางและเป็นสากล  

ฉะนั้นในการบริหารการคลังของเทศบาลก็จะต้องมี

ระบบการสร้างความคุ ้มกันในการบริหารโดยหลัก 

ธรรมาภิบาล แต่การน�าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในแต่ละ
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เทศบาลจะต้องมีการปรบัใช้ให้เหมาะสมกบัสภาพบรบิท

ของแต่ละพืน้ที ่นอกจากเทศบาลจะต้องมีการขบัเคลือ่น

องค์การโดยการสร้างบรรยากาศในการท�างานท่ีเหมาะ 

และส่งผลให้การบริหารงานคลังเป็นไปอย่างราบรื่นก็ 

จะต้องปรับน�าเอาเทคนิคการบริหารมาเป็นวัฒนธรรม

การท�างานที่ตอบสนองต่อการให้บริการประชาชน 

ในการสร้างระบบการบริหารการคลังเทศบาล

ที่มีประสิทธิภาพจะต้องมีการสร้างภูมิคุ ้มกันในการ

บริหารโดยการส่งเสริมบทบาทของประชาชนและผู้ม ี

ส่วนได้ส่วนเสยีให้มีความพร้อมทีจ่ะเกือ้หนนุการบรหิาร

การคลังเทศบาล เช่น การส่งเสริมบรรยากาศในชุมชน  

การเตรียมความพร้อมและยกระดับการพัฒนาคุณภาพ

ชุมชน การส่งเสริมความมีจิตสาธารณะ เป็นต้น  

ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นทุนทางสังคมของชุมชนในเทศบาล 

ที่จะส่งผลต่อคุณภาพของการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการบริหารการคลังเทศบาล สอดคล้องกับสกนธ์ 

วรัญญูวัฒนา และคณะ (2554) ที่ได้ศึกษากระบวนการ 

มีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการบริหารจัดการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่า ปัจจัยส�าคัญในการ

พัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่ประกอบ 

ไปด้วย วฒันธรรมองค์กรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

ที่มีความยืดหยุ่น ความพร้อมของระบบข้อมูลพื้นฐาน 

ในพื้นที่ และทุนทางสังคมหรือความเข้มแข็งของชุมชน

ในสงัคมทีม่คีวามเข้าใจในประเด็นสาธารณต่างๆ ร่วมกนั  

ทัง้ในแง่การตระหนกัถงึปัญหาร่วมและผลประโยชน์ร่วม 

และนอกจากนัน้ยงัสอดคล้องกบัไตรรตัน์ โภคพลากรณ์  

(2549) ทีพ่บว่าความส�าเรจ็ขององค์การบรหิารส่วนต�าบล 

ทีส่ามารถได้รบัรางวลัธรรมาภิบาลจะต้องมีทนุทางสังคม 

อยูใ่นระดบัทีสู่งพอสมควรจงึจะท�าให้เกดิผลลพัธ์สุดท้าย 

คอื ความเต็มใจในความเสยีภาษ ีความพงึพอใจในบรกิาร  

การเก็บภาษีเพิ่มมากขึ้นและการใช้จ่ายอย่างโปร่งใส  

ซึ่งทุนทางสังคมเหล่านี้ช่วยสร้างพลังอ�านาจของชุมชน

และจะช่วยผลกัดนัสร้างสรรค์องค์การบรหิารส่วนต�าบล

ให้มีความเข้มแข็งและชี้ให้เห็นว่าฐานะการคลังของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลจะมีความมั่นคงและยั่งยืน 

ก็ขึ้นอยู ่กับประชาชนในพื้นที่ได้เรียนรู ้ในการจัดการ

ตนเอง ดังนั้นการส่งเสริมบทบาทของประชาชนจึงเป็น 

การเตรียมความพร้อมของประชาชนในพื้นที่เทศบาล

และบริบทท่ีเกี่ยวข้องให้เอื้อต่อการพัฒนาของทุน 

ทางสังคมในเทศบาลท่ีจะช่วยเกื้อหนุนและส่งเสริมให้ 

การปฏิบัติงานการคลังของเทศบาลสามารถด�าเนินงาน

ได้บรรลุเป้าหมาย ที่ต้องการ

ข้อเสนอแนะ

1. จากการศึกษาที่พบว่าเทศบาลมีการพึ่งพา

รายได้จากรัฐบาลเป็นอย่างมาก รัฐบาลควรปรับปรุง

ประเภทของภาษีอากรบางชนิดให้เทศบาลสามารถ 

จัดเก็บได้เอง พร้อมทั้งควรมีการสนับสนุนระบบ 

การจัดเก็บภาษีของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากร การพัฒนา 

บุคลากร อุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น 

2. เทศบาลและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไปควรมี

การหาแนวทางในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนให้มีความเข้มข้นของระดับการมีส่วนร่วม

มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยเฉพาะกระบวนการ 

สร้างให้ประชาชนมีจิตส�านึกในความเป็นพลเมือง

3. ควรมีการให้ความส�าคัญกับการพัฒนาทุน

ทางสังคมของชมุชนในเทศบาลให้มศีกัยภาพท่ีเหมาะสม  

ซึ่งจะเป็นปัจจัยส�าคัญท่ีส่งผลต่อคุณภาพของการมี 

ส่วนร่วมของประชาชนในทางการคลงั และยงัช่วยให้เกิด 

ผลลัพธ์ท่ีดีในเชิงการคลัง เช่น มีความเข้าใจและเต็มใจ

ให้ความร่วมมือในการเสียภาษี ซึ่งท�าให้ความสามารถ 

ทางการคลังของเทศบาลพัฒนามากขึ้น
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ใช้ระเบียบการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาสภาพ

ปัจจุบันของภาวะผู้น�าและการพัฒนาภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลงท่ีพึงประสงค์ของผู้บริหารระดับกลางฯ (2) กลยุทธ์ 

การพัฒนาภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงฯ ประชากรคือโรงเรียนในเครือฯจ�านวน 21 โรง ผู้ให้ข้อมูลได้แก่ ผู้อ�านวยการ  

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ หัวหน้าฝ่าย/แผนก/ระดับ/กลุ่มสาระการเรียนรู้และครู จ�านวน 345 คน เครื่องมือเก็บข้อมูล คือ

แบบสอบถามและแบบประเมินความเป็นไปได้ของร่างกลยุทธ์ฯ สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

และค่าดัชนีล�าดับความส�าคัญของความต้องการจ�าเป็น มีวิธีด�าเนินการวิจัย 9 ขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า (1) สภาพ

ปัจจุบันของภาวะผู้น�าและการพัฒนาภาวะผู้น�าฯท้ังภาพรวมและจ�าแนกตามรายด้านอยู่ในระดับมาก สภาพที ่

พึงประสงค์ของภาวะผู้น�าและการพัฒนาภาวะผู้น�าฯทั้งภาพรวมและจ�าแนกตามรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด 

เช่นเดียวกัน เมื่อน�ามาหาค่าความต้องการจ�าเป็นได้ค่าเฉลี่ย 0.16 พบว่า ความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาภาวะ

ผู้น�าฯ เรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การกระตุ้นทางปัญญา การค�านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล การสร้าง

แรงบันดาลใจและการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (2) กลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร 

ระดับกลางของโรงเรียนในเครือฯ ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ กลยุทธ์กระตุ้นทางปัญญา กลยุทธ์เพิ่มคุณค่า 

ในตัวเอง กลยุทธ์สร้างแรงบันดาลใจและกลยุทธ์พัฒนาผู้น�าท่ีมีอุดมการณ์ และมีกลยุทธ์รอง 16 กลยุทธ์ 32  

วิธีด�าเนินการ

ค�ำส�ำคัญ: ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารระดับกลางโรงเรียนในเครือคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

Abstract

The purpose of this research is (1) to study the current and expected states of leadership and the 

desired development the transformational leadership of Mid-level Administrators under the sisters of Saint 

Paul de Chartres in Thailand, and (2) to develop strategies for developing the transformational leadership 

of mid-level administrators. The research design consists of 21 schools. The data were gathered from 

กมลวรรณ เภกะนันทน์ และ ชญาพิมพ์ อุสาโห

กลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารระดับกลางของโรงเรียน

ในเครือคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย

Strategies for Developing Transformational Leadership 
of Mid-Level Administrators 

under the Sisters of Saint Paul de Chartres in Thailand
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ควำมน�ำ

ปัจจุบันกระแสการเปลี่ยนแปลงในโลกยุค 

โลกาภิวัตน์ (globalization) หรือโลกไร้พรมแดน  

(borderless world) ทีเ่กดิขึน้อย่างรวดเรว็ รนุแรง ต่อเนือ่ง  

และซับซ้อน อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากความก้าวหน้า 

ทางเทคโนโลยใีนแต่ละสาขาวชิา ไม่ว่าจะเป็นวทิยาศาสตร์  

วศิวกรรมศาสตร์ วสัดศุาสตร์คอมพวิเตอร์การสือ่สารและ

โทรคมนาคม โดยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแขนงต่างๆ  

รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงในสังคมที่ส่งผลกระทบโดยตรง

ต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ในหลายด้านด้วยกัน ท�าให้

เราต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  

(ณฏัฐพนัธ์ เขจรนนัทน์, 2551, หน้า 12 – 13) จากสภาพ 

กระแสสงัคมดงักล่าวกอปรกบัภาวะวกิฤตทิางเศรษฐกจิ 

การเมืองการปกครอง และการปฏิรูประบบการบริหาร 

การศึกษาส ่งผลให ้สภาพบริบทภายในประเทศ

เปลี่ยนแปลงไปทั้งในด้านปรัชญาการศึกษา เป้าหมาย  

วัตถุประสงค์ หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน  

การประเมินผลการเรียนการสอน การนิเทศและ 

การพฒันาบคุลากร รปูแบบการจดัการศึกษา การบรหิาร 

จัดการ บุคลากรและครูผู้สอนได้รับผลกระทบและเกิด

การปรับบทบาทของการบริหารการศึกษาที่มีแนวโน้ม

มุ่งประสทิธภิาพและประสทิธิผลเช่นเดยีวกบัการบรหิาร

345 Schools directors, vice directors, sections leaders, department leaders, level leaders and learning 

group leaders. The instruments are questionnaires and the possible assessment of strategy pattern.  

( ) and SD are used in the data analysis and the priority needs index modified. Research methodology 

consists of nine steps. The research result are. (1) Both of the whole conclusion and individual issues 

of current states of transformational leadership of mid-level administrators are in the high level and the 

expected states of strategies for developing the transformational leadership are in the highest level in 

both of the whole conclusion and individual issues. The average’s priority needs index modified is 0.16 

which shows that the significant priority consists of intellectual stimulation, individual consideration,  

inspiration motivation and idealized influence (2) the strategies consists of four main strategies (1) idealized  

influence (2) inspiration motivation (3) intellectual stimulation (4) individual consideration with sixteen sub 

strategies and thirty procedures. 

Keywords: transformational leadership, mid-level administrators, schools of the sisters of Saint Paul de  

      Chartres

ในภาคธุรกิจ จากการบริหารแบบสั่งการเปลี่ยนเป็นการ 

บริหารแบบมีส่วนร่วม เน้นการบริหารท่ีมุ ่งคุณภาพ  

ผูบ้รหิารเป็นผูป้ระสานประโยชน์ เป็นผูแ้ทนของทกุฝ่าย  

เป็นผูน้�า เป็นผูใ้ห้ค�าปรกึษา ให้การสนบัสนนุและอ�านวย

ความสะดวกให้แก่บุคลากรในการปฏิบัติงาน (เพลินใจ  

พฤกษชาติรัตน์, 2549, หน้า 2) การขับเคลื่อนองค์การ

ให้บรรลุเป้าหมาย ปัจจัยที่ส�าคัญที่สุด ก็คือ การมีผู้น�า

ที่ดีและมีคุณภาพ นั่นหมายถึง ผู้น�าผู้นั้นจะต้องมีภาวะ

ผู้น�า ซึ่งภาวะผู้น�า กล่าวโดยสรุป หมายถึง พฤติกรรม 

ของบุคคลที่ท�าหน้าที่สั่งการ ใช้อิทธิพล สร้างความ

สัมพันธ์ระหว่างบุคคล โน้มน้าว แสวงหาความร่วมมือ  

เพ่ือให้บุคคลเหล่านั้นปฏิบัติงานอย่างเต็มใจและบรรล ุ

วัตถุประสงค์ร่วมกัน การบริหารการศึกษาในปัจจุบัน

มีส่วนประกอบที่ส�าคัญหลายอย่างขององค์การที่จะ

ช่วยให้องค์การนั้นอยู่ได้โดยไม่มีปัญหามีความเจริญ

ก้าวหน้าและบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้องค์ประกอบ

ที่ส�าคัญยิ่งส่วนหนึ่งที่จะขาดเสียมิได้ คือบุคคลที่ท�า 

หน้าที่เป็นหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาขององค์การนั้น  

ดงัท่ีสะอาด ราชเฉลิม (2541, หน้า10) กล่าวไว้ว่า ผูบ้รหิาร 

หรือผู ้น�าจะน�าพาองค์การไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว้ได้ 

ขึ้นอยู่กับภาวะผู้น�าของผู้บริหาร อนึ่ง การเปลี่ยนแปลง 

ใดๆ ในสังคมเกิดจากสมาชิกคนใดคนหนึ่งใช้อิทธิพล
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หรืออ�านาจที่มีอยู ่จูงใจให ้สมาชิกคล้อยตามเพื่อ

ปฏิบัติกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน พลังของกลุ่ม 

จะท�างานส�าเร็จได้มากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู ่กับ

ความสามารถของผู้น�ากลุ่มที่จะท�าให้สมาชิกซึ่งเป็น 

ผู ้ตามในขณะนั้นเกิดความศรัทธายอมรับและพร้อม 

ที่จะร่วมปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ให้ส�าเร็จได้ ซึ่งสอดคล้อง

กบัแนวคดิของสมคิด บางโม (2539, หน้า 218) ทีก่ล่าวว่า  

ภาวะผู ้น�าหรือความเป็นผู ้น�าที่มีประสิทธิภาพนั้น 

มีความส�าคัญต่อความส�าเร็จขององค์การในอันที่จะ 

ด�าเนนิงานให้บรรลวุตัถปุระสงค์ทีก่�าหนดไว้เป็นอย่างมาก  

ความล้มเหลวขององค์การต่างๆ ทีเ่ป็นมาสบืเนือ่งมาจาก 

การขาดผู้น�าที่มีประสิทธิภาพแทบทั้งสิ้น ประสิทธิภาพ

ของผู้น�าจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผู้น�าได้ใช้ภาวะผู้น�าซึ่งภาวะ 

ผูน้�ามหีลายแบบแล้วแต่ว่าจะเลอืกใช้แบบใดให้เหมาะสม 

กับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง ในการเลือกแบบภาวะผู้น�า

ควรค�านงึถงึผูใ้ต้บงัคับบญัชาสถานการณ์และบุคลิกภาพ 

ของผู้น�าเอง การบรหิารทีจ่ะน�าองค์การไปสูค่วามส�าเรจ็

ได้นั้นภาวะผู้น�ามีความส�าคัญยิ่งต่อองค์การ ในสถาน

ศึกษาก็เช่นกัน ผู้บริหารในยุคปัจจุบันต้องมีมาตรฐาน

ทางวิชาชีพ มีความเป็นผู้น�าที่เข้มแข็ง เป็นผู้น�าการ

เปลี่ยนแปลงที่สามารถชักน�าหรือสร้างแรงจูงใจให้ 

ผู้ร่วมงานเกิดการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานให้เป็นไป

ตามเป้าหมาย สิ่งที่ส�าคัญในการท�างานคือ ควรเป็นผู้มี

วิสัยทัศน์ มีเป้าหมายทางการศึกษา รู้จักวางแผนและ

ติดตามงาน มีความริเริ่มสร้างสรรค์ บริหารงานโดย 

มุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาการเรียนรู ้ของ 

ผู้เรียนไม่ใช่ประโยชน์ส่วนตน แสวงหาความรู้ให้ทัน

ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ผู้บริหารที่มีคุณลักษณะ 

ส่วนบุคคล เป็นแบบอย่างที่ดีของบุคลากรในสถาน 

ศึกษา คุณลักษณะที่ส�าคัญของผู้บริหารในยุคใหม่นี้

ควรแสดงคุณลักษณะส่วนบุคคลที่แสดงถึงบุคลิกภาพ

ที่ดี มีปฏิภาณไหวพริบดี ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ดี  

มมีนษุยสมัพนัธ์ มีความรบัผดิชอบสงู ใจกว้างพร้อมท่ีจะ 

รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม  

มทีกัษะในการสือ่สาร มคีวามตืน่ตวัอยูเ่สมอ เป็นนกัพฒันา 

และนกับรกิารสังคม ด้วยเหตุนี ้ผูบ้รหิารการศึกษาจ�าเป็น 

ต้องพัฒนา และเสริมสร้างภาวะผู้น�าให้สูงขึ้นเพื่อที่จะ 

สามารถบรหิารจดัการศึกษาและพฒันาองค์กรให้ประสบ

ผลส�าเร็จบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ 

คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร เป็นคณะ

นักบวชหญิงที่อุทิศตนเพื่อให้บริการแก่สังคมในด้าน

การรักษาพยาบาล ด้านสังคมสงเคราะห์ และ ด้าน 

การศึกษาอบรมแก่เยาวชนท่ัวโลก คณะภคินีเซนต์ปอล 

เดอ ชาร์ตรได้เข้ามารับใช้สังคมไทยเป็นระยะเวลากว่า  

1 ศตวรรษ ภายใต้จิตตารมณ์ในการด�าเนนิชวีติตามต�ารบั

คู่ชีวิตของคณะว่า “ซื่อสัตย์ ราบเรียบ การงาน” โดย

ให้บริการทางด้านสังคมสงเคราะห์ การรักษาพยาบาล 

และการศึกษาแก่นักเรียนทั้งในกรุงเทพมหานครและ

ส่วนภูมิภาค ทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ

อาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา ในสถาบันที่เป็นของ

สังฆมณฑล 16 แห่ง และ สถาบันในส่วนที่คณะจัดตั้ง 

ขึ้นเอง 21 แห่ง ทุกภาคทั่วประเทศ และโรงเรียนที่ 

จัดเป็นโรงเรียนสังคมสงเคราะห์อีก 1 แห่ง ถือเป็น 

คณะนักบวชหญิงท่ีท�างานด้านการศึกษาท่ีมีจ�านวน

โรงเรียนมากท่ีสุดในบรรดาคณะนักบวชหญิงของ

ประเทศไทย ส่งผลให้จ�านวนนักเรียนและบุคลากรที ่

ร่วมงานมีจ�านวนมาก ตามสถิติจ�านวนครูและนักเรียน

ในปีการศึกษา 2555 มีจ�านวนนักเรียน 71,525 คน  

และครู 4,040 คน คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร  

จึงให้ความส�าคัญกับพันธกิจด้านการศึกษามากที่สุด 

ด้วยความส�านึกถึงงานอบรมส่ังสอนเพ่ือให้ผู้เรียนรู้จัก 

และเข้าถงึสัจธรรมอนัสูงส่งแห่งความเป็นมนษุย์ ด้วยการ 

ด�าเนินชีวิตอย่างมีระเบียบวินัย สุภาพเรียบง่ายและ

เปี่ยมด้วยเมตตาธรรม มีเจตนารมณ์แน่วแน่ที่จะศึกษา

ศาสตร์และศิลป์แขนงต่างๆ ประกอบหน้าที่การงาน 

ซึง่ตนเองรบัผดิชอบอย่างเตม็ความสามารถ รวมทัง้เรยีนรู ้

ที่จะรักษาสุขภาพพลานามัยของตนเพื่อให้ร่างกาย

และจิตใจอยู่ในสภาวะที่จะประพฤติและปฏิบัติภารกิจ 

ให้ลุล่วงไปด้วยดี (จิตตารมณ์การศึกษาของโรงเรียน

ในเครือภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร, 2534, หน้า 13)  

คณะครูของโรงเรียนในเครือเซนต์ปอลฯ จึงเป็นพลัง

ส�าคญัในการด�าเนนิงานท้ังในด้านการอบรมส่ังสอน และ 

ด้านการบริหารงานภายในโรงเรียนจึงเป็นความจ�าเป็น 

อย่างยิ่งที่จะต้องมีความเป็นเอกภาพในการจัดการ

ศึกษา ภายใต้นโยบายการจัดการศึกษาของคณะ

เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร เพื่อคงความเป็นอัตลักษณ์

ของโรงเรียนท่ีด�าเนินงานภายใต้การบริหารงานของ 

ภคินีเซนต์ปอลเดอ ชาร์ตร ทั่วประเทศไทย



EAU
HEritAgE JoUrnAl154 Vol. 3 No. 2 July-December 2013

อย่างไรกต็าม โรงเรยีนของคณะภคนิเีซนต์ปอล  

เดอ ชาร ์ตร จัดการศึกษาที่ขึ้นตรงต่อส�านักงาน 

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และปฏิบัติงาน

ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 ที่เน้น

ให้โรงเรียนได้จัดการบริหารอย่างมีส่วนร่วม โปร่งใส 

และเป็นนิติบุคคล การบริหารภายในโรงเรียนในเครือ 

คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร จึงมีครูฆราวาส 

ร่วมมีบทบาทในการเป็นคณะกรรมการบริหาร โดย

ก�าหนดให้มผีูบ้รหิาร 2 ระดบัคอื ภคนิเีซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร  

เป็นผู้บริหารระดับสูง ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการ และ

ครฆูราวาสทีท่�างานด้านบรหิาร เป็นผูบ้รหิารระดับกลาง 

ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มบุคคลส�าคัญที่มีอิทธิพลต่อการท�าให้ 

งานเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลงพัฒนา หรือหยุดอยู่กับท่ี  

หรือถอยหลังมีอิทธิพลต่อความส�าเร็จหรือล้มเหลวของ

โรงเรียน นบัได้ว่าเป็นบคุลากรทีท่ีมี่ความส�าคัญเป็นผูร้บั 

และถ่ายทอดนโยบาย ค�าสั่งและความต้องการของ 

ผู้บริหารระดับสูงสู่การปฏิบัติ (สมนึก ทองเอี่ยม, 2550, 

หน้า 5) คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร เคารพและ

ตระหนกัถงึคณุค่าของบคุลากร ได้มกีารพฒันาบคุลากร 

ทั้งในรูปแบบการอบรมร่วมกันทั้ง 22 โรงเรียน และ

จดัการอบรมภายในโรงเรยีนเสมอ จากสถติิการจดัอบรม  

สัมมนาครูโรงเรียนในเครือคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ 

ชาร์ตร ในประเทศไทย ปี พ.ศ.2522 พบว่า มกีารจดัอบรม 

รวมกนัทัง้ 22 โรงเรยีน จ�านวน4 ครัง้ในหวัข้อเทคนคิและ

วิธีสอนคณิตศาสตร์ การประเมินสถานศึกษาตามแบบ  

สมศ. การจัดท�างบประมาณสถานศึกษา และสัมมนา 

การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 ลงสู่การปฏิบัต ิ

ในโรงเรียน จะเห็นได้ว่าการจัดอบรมเป็นเรื่องของการ

พัฒนาความรู้และคุณธรรมของครู ไม่มีการจัดสัมมนา 

หรอือบรมในเรือ่งภาวะผูน้�าในแบบรวมกนัทัง้ 2 โรงเรยีน 

ประกอบกับบริบททางด้านภูมิศาสตร์ของโรงเรียน 

ที่อยู่ห่างไกล และกระจายอยู่ทั่วประเทศ จึงท�าให้เรื่อง 

การพัฒนาภาวะผู้น�าของผู้บริหารระดับกลางเป็นเรื่อง

การพัฒนาภายในโรงเรียน ส่งผลให้เกิดปัญหาในการ

ท�างานของหลายโรงเรียน เม่ือวิเคราะห์สภาพปัญหา  

จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงและจากการศึกษา

เอกสารการประชมุอธกิารและครใูหญ่ ประจ�าปีการศกึษา  

2553 พบว่าปัญหาหนึง่มาจากผูบ้รหิารระดบักลางทีข่าด

ความเป็นผูน้�า ไม่ได้แสดงบทบาทความเป็นผูน้�าท่ีถกูต้อง  

หลายโรงเรียนไม่ได ้ให ้ความส�าคัญกับการพัฒนา 

ผู้บริหารระดับกลางท่ีส่วนใหญ่เข้าสู่ต�าแหน่งโดยระบบ

อาวุโส ไม่มีการสอบแข่งขันเข้าสู่ต�าแหน่ง หรือคัดเลือก

ตามความรู้ความสามารถ ท�าให้เกิดระบบพรรคพวก

และการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนและเฉพาะกลุ่ม

ของตนมากกว่าส่วนรวม จึงท�าให้การท�างานไม่เกิด 

ประสทิธภิาพเท่าทีค่วร ดงันัน้จงึท�าให้ผูบ้รหิารระดบักลาง 

ไม่มีโอกาสพัฒนาความเป็นผู้น�า ขาดวิสัยทัศน์ ท�างาน

ไม่เป็นระบบ ส่งผลให้ปัญหาในการติดต่อส่ือสาร  

การประสานงานระหว่างผูบ้รหิารสงูสดุและครผููร่้วมงาน

ผู้วิจัยเห็นว่าภาวะผู้น�าเป็นเรื่องส�าคัญที่ควร

จัดการอบรมให้กับบุคลากรภายในโรงเรียนโดยเฉพาะ

กลุ่มผู้บริหารระดับกลาง อันเป็นเสมือนพลังขับเคล่ือน

ช่วยให้บุคลากรทุกคนท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ในบรรยากาศของการท�างานกลุ่มท่ีเหมาะสมท้ังนี้

เนื่องจากในการท�างานร่วมกันเป็นกลุ่มนั้นพฤติกรรม

ของคนหนึ่งมักมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของอีกคนหนึ่ง

ไม่มากก็น้อยยิ่งถ้าเป็นผู้บริหารพฤติกรรมของผู้บริหาร 

ก็จะยิ่งมีอิทธิพลต่อผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นได้ทั้งอิทธิพล 

ในแง่บวกและอิทธิพลในแง่ลบ ผู้วิจัยเชื่อว่าภาวะผู้น�า

เป็นเรื่องที่สามารถพัฒนาได้ และเป็นทั้งศาสตร์และ

ศลิป์ในการท�าให้ผูร่้วมงานเชือ่มัน่ในตวัผูน้�าทีต้่องแสดง

ความสามารถและเอาชนะใจผู้ร่วมงาน เป็นแบบอย่าง

ที่ดีเพื่อร่วมกันท�างานอย่างมีประสิทธิภาพ ให้บรรลุ

ตามเป้าหมายของโรงเรียน จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง 

ที่จะมีกลยุทธ์เพื่อช่วยพัฒนาภาวะผู้น�าของผู้บริหาร 

ที่จะแสดงถึงอัตลักษณ์ของผู้บริหารโรงเรียนในเครือ

คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร เป็นแนวทางในการ

ก�าหนดนโยบายด้านการศกึษาเพือ่ให้เกดิความสมบรูณ์ 

ในการพฒันาบคุลากรทกุด้าน อนัจะส่งผลต่อการพฒันา

งานของคณะในการจัดการศึกษาให้เกิดประโยชน์ต่อ

ประเทศชาติสืบไป
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วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงและ

การพัฒนาภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและ 

ที่พึงประสงค์ของผู ้บริหารระดับกลางของโรงเรียน 

ในเครอืคณะภคนิเีซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย 

2. เพื่อพัฒนากลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู ้น�า 

การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารระดับกลางของโรงเรียน 

ในเครอืคณะภคนิเีซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย 

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ผู้วิจัยใช้แนวความคิดในการวิจัย ดังนี้

1. แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง 

ผู้วิจัยได้เลือกแนวคิดภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของ  

Bass & Avolio (1994) เป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนานี้ 

จะกระท�าผ่านพฤตกิรรมเฉพาะ 4 ด้าน หรอื ทีเ่รยีกว่า “4I”  

คอื (1) การมอีทิธพิลอย่างมอีดุมการณ์ (idealized influence)  

(2) การสร้างแรงบันดาลใจ (inspiration motivation) 

(3) การกระตุ้นทางปัญญา (intellectual stimulation) 

(4) การค�านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล(individualized 

consideration)

2. แนวคิดด้านการจดัการศึกษาโรงเรยีนในเครอื

คณะภคนิเีซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย ใช้แนวคดิ 

ตามจิตตารมณ์การศึกษาของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ 

ชาร์ตร ในประเทศไทย ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 

ได้แก่ (1) ปรัชญาการศึกษา (2) วัตถุประสงค์การจัดการ

ศกึษา (3) นโยบายทางการศกึษา (4) สมัฤทธิผลทีมุ่ง่หวงั 

ให้เกิดกับนักเรียน

3. แนวคิดเกีย่วกบัการพฒันากลยทุธ์ ใช้แนวคดิ

เกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์ส�าหรับโรงเรียน ของ Brian 

Fidler (2002) ใน 2 ส่วน คือ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ 

(strategic analysis) และ การเลือกกลยุทธ์(strategic  

choice) 

แผนภาพกรอบแนวคิดการวิจัย

ภำวะผู้น�ำกำรเปลี่ยนแปลง
1. การมีอิทธิพลอย่างมี

อุดมการณ์ 
2. การสร้างแรงบันดาลใจ
3. การกระตุ้นทางปัญญา
4. การค�านึงถึงความเป็น

ปัจเจกบุคคล 
Bass and Avolio (1994)

จิตตำรมณ์กำรศึกษำของ
โรงเรียนในเครือคณะภคินี
เซนต์ปอล เดอ ชำร์ตร
1. ปรัชญาการศึกษา
2. วัตถุประสงค์การจัดการ

ศึกษา
3. นโยบายทางการศึกษา
4. สัมฤทธิผลที่มุ่งหวังให้เกิด

กับนักเรียน 
คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ 
ชาร์ตร (2534)

กำรพัฒนำกลยุทธ์
1. การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์

: SWOT
2. การเลือกกลยุทธ์

Fidler (2002)

กลยุทธ์การพัฒนา
ภาวะผู้น�าการ
เปล่ียนแปลงของ
ผู้บริหารระดับกลาง
ของโรงเรียนในเครือ
คณะภคินีเซนต์ปอล 
เดอ ชาร์ตร 
ในประเทศไทย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 

ผู้วิจัยได้น�าเสนอขั้นตอนการวิจัย 9 ขั้นตอน

ดงันี ้(1) ศกึษาสภาพปัจจบุนัและสภาพทีพ่งึประสงค์ของ

ภาวะผู้น�าฯ และการพัฒนาภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลง

ของผู้บริหารระดับกลางฯ (2) วิเคราะห์ความต้องการ

จ�าเป็นของภาวะผู้น�าฯและการพัฒนาภาวะผู้น�าการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารระดับกลางฯ (3) วิเคราะห์

จุดแข็งหรือจุดอ่อนของภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของ 

ผู้บริหารระดับกลางฯ (4) วิเคราะห์โอกาสหรือภาวะ

คุกคามของการพัฒนาภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของ

ผู้บริหารระดับกลางฯ (5) ร่างกลยุทธ์การพัฒนาภาวะ

ผูน้�าการเปล่ียนแปลงของผูบ้รหิารระดบักลางฯ ฉบบัที ่1  

(6) ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ

ร่างกลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลงของ 
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ผูบ้รหิารระดบักลางฯ ฉบบัที ่1 จากผูท้รงคณุวฒุริายบคุคล  

(7) ปรับปรุงร ่างกลยุทธ ์ตามความเหมาะสมและ 

ความเป็นไปได้จากผู้ทรงคุณวุฒิรายบุคคล (8) ประเมิน

ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างกลยุทธ ์

ฉบับที่ 2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จากการสนทนากลุ่ม (focus 

group) (9) ปรับปรุงและน�าเสนอกลยุทธ์การพัฒนา

ภาวะผู ้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู ้บริหารระดับกลาง

ของโรงเรียนในเครือคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร  

ในประเทศไทย

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

(1) ประชากรที่ศึกษา คือ ผู้บริหารระดับกลาง

ของโรงเรียนในเครือคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร 

ในประเทศไทย จ�านวน 21 โรงเรียน 

(2) ผู้ให้ข้อมูล จ�านวน 345 คน ได้แก่ ประชากร 

คือ ผู้อ�านวยการ 21 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ช่วย 

ผูอ้�านวยการ หวัหน้าฝ่าย หวัหน้าแผนก หวัหน้าระดบัชัน้  

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จ�านวน 274 คน และ ครู  

จ�านวน 50 คนโดยใช้ตารางก�าหนดขนาดตัวอย่างของ 

Taro Yamane ที่ก�าหนดความคลาดเคลื่อนในการสุ่ม 

ตัวอย่างเท่ากับ .05 และค่าความเช่ือม่ันเท่ากับ .95 

โดยการสุ ่มอย่างง่าย (simple random sampling)  

ได้จ�านวน 345 คน

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม

ท่ีผู ้วิจัยสร้างขึ้นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพที่

พึงประสงค์ของภาวะผู ้น�าและการพัฒนาภาวะผู ้น�า

การเปลี่ยนแปลงของผู ้บริหารระดับกลางฯ เป ็น

แบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบและ 

แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยอาศัยเทคนิค

ของลิเคิท (Likert Scale) แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบ

แบบสอบถาม เป็นแบบเลือกตอบ 

ตอนที ่2 แบบสอบถามภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลง 

และการพัฒนาภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

ระดับกลางฯตามสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์  

มีลักษณะเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า จ�านวน 

104 ข้อ

กำรวิเครำะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้

โปรแกรมส�าเร็จรูป (SPSS/PC + (Statistical Package 

for Social Science) โดยค่าสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์คือ 

ค่าความถี่ (f) ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (SD) และค่าดชันคีวามต้องการจ�าเป็น (Priority  

Needs Index modified: PNI_modified) ด�าเนินการ

วิเคราะห์ข้อมูลดังนี้

ตอนที่  1 เกี่ยวกับสถานภาพของผู ้ตอบ

แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่  

และการหาค่าร้อยละ

ตอนท่ี 2 เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพที่

พึงประสงค์ของภาวะผู ้น�าและการพัฒนาภาวะผู ้น�า

การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารระดับกลางฯ มีลักษณะ

เป็นแบบมาตราประมาณค่า 5 ระดับ ประมวลผลและ  

วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

และค่าดัชนีล�าดบัความส�าคัญของความตอ้งการจ�าเป็น 

ผลกำรวิจัย

ผลการวิจัยมีรายละเอียดดังนี้

1. ภาวะผู ้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู ้บริหาร

ระดบักลางของโรงเรยีนในเครอืคณะภคนิเีซนต์ปอลเดอ 

ชาร์ตร ในประเทศไทย พบว่า

1.1 สภาพป ัจจุบันของภาวะผู ้น�าการ

เปล่ียนแปลงของผู ้บริหารระดับกลางฯโดยภาพรวม

อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ใน 

ระดบัมากทกุด้าน โดยด้านทีม่รีะดบัสภาพปัจจบุนัสงูสดุ 

คือ การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ รองลงมา คือ  

การสร้างแรงบันดาลใจ การค�านึงถึงปัจเจกบุคคล  

ส่วนด้านท่ีมรีะดบัสภาพปัจจุบนัน้อยท่ีสุด คอื การกระตุน้ 

ทางปัญญา

1.2 สภาพท่ีพึงประสงค์ของภาวะผู้น�าการ

เปล่ียนแปลงของผู้บริหารระดับกลางฯ โดยภาพรวม
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อยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า

อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้านเช่นกันโดยด้านที่มีระดับ 

สภาพที่พึงประสงค์สูงสุด คือด้านการมีอิทธิพลอย่าง 

มีอุดมการณ์ รองลงมา คือ การค�านึงถึงปัจเจกบุคคล 

ส่วนด้านที่มีระดับสภาพปัจจุบันน้อยที่สุด คือ การสร้าง 

แรงบันดาลใจ และ การกระตุ้นทางปัญญา

1.3 ค่าดัชนีล�าดับความส�าคัญของความ

ต้องการจ�าเป็นของภาวะผู ้น�าการเปลี่ยนแปลงของ 

ผู ้บริหารระดับกลางของโรงเรียนในเครือคณะภคิน ี

เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ในภาพรวม พบว่า ด้านท่ีมี

ความต้องการจ�าเป็นมากที่สุดคือ ด้านการกระตุ้นทาง

ปัญญา รองลงมาคือ การค�านงึถงึความเป็นปัจเจกบคุคล  

การสร้างแรงบนัดาลใจ และด้านทีม่รีะดบัความต้องการ

น้อยที่สุด คือ การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์

2. การพัฒนาภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของ 

ผู ้บริหารระดับกลางของโรงเรียนในเครือคณะภคิน ี

เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย พบว่า

2.1 สภาพปัจจุบันของการพัฒนาภาวะผู้น�า

การเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารระดับกลางฯ โดยภาพรวม

อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ใน 

ระดบัมากทกุด้าน โดยด้านทีมี่ระดับสภาพปัจจบุนัสงูสดุ 

คือ การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ รองลงมา คือ 

การค�านึงถึงปัจเจกบุคคล และการสร้างแรงบันดาลใจ  

ส่วนด้านทีม่รีะดบัสภาพปัจจบุนัน้อยทีส่ดุ คอื การกระตุน้ 

ทางปัญญา

2.2 สภาพที่พึงประสงค์ของการพัฒนาภาวะ

ผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารระดับกลางฯ โดย 

ภาพรวมอยูใ่นระดับมากทีส่ดุ และเม่ือพจิารณารายด้าน  

พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้านเช่นกันโดยด้านท่ีมี 

ระดับสภาพท่ีพึงประสงค์สูงสุด คือด้านการมีอิทธิพล

อย่างมีอุดมการณ์ รองลงมา คือ การค�านึงถึงปัจเจก 

บุคคล ส่วนด้านที่มีระดับสภาพปัจจุบันน้อยที่สุด คือ 

การสร้างแรงบันดาลใจ และ การกระตุ้นทางปัญญา

2.3 ค่าดัชนีล�าดับความส�าคัญของความ

ต้องการจ�าเป็นในการพฒันาภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลง

ของผู้บริหารระดับกลางของโรงเรียนในเครือคณะภคินี

เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ในภาพรวม พบว่า ผู้บริหาร 

ระดบักลางต้องการการพฒันาภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลง 

มากท่ีสุดคือ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา รองลงมามีค่า 

ความต้องการจ�าเป็นเท่ากันทั้ง 3 ด้านคือ การมีอิทธิพล 

อย่างมอีดุมการณ์การสร้างแรงบนัดาลใจ และการค�านงึ

ถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

3. กลยทุธ์การพฒันาภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลง

ของผู้บริหารระดับกลางของโรงเรียนในเครือคณะภคินี

เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย จากการวเิคราะห์

จดุแขง็ จดุอ่อน โอกาสและภาวะคกุคาม ของการพฒันา 

ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงตามจิตตารมณ์การศึกษา

ของโรงเรียนในเครือคณะภคินีเซนต์ปอลเดอชาร์ตร 

และน�ามาวิเคราะห์ตาราง SWOT MATRIX แล้ว  

ผู ้วิจัยได้น�าผลมาร่างกลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู ้น�า 

การเปลีย่นแปลงฯ และส่งให้ผูท้รงคณุวฒุปิระเมนิความ 

เหมาะสมและความเป็นไปได้จากการประเมนิรายบคุคล  

จ�านวน 15 คน และน�ามาปรับปรุงและน�าเสนอร่าง

กลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู ้น�าการเปลี่ยนแปลงของ 

ผู้บริหารระดับกลางฯ ฉบับที่ 2 เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 

จ�านวน 12 คน ตรวจสอบความเหมาะสมและความ 

เป็นไปได้ของกลยุทธ์ และน�ามาปรับปรุงแก้ไข เพื่อ

น�าเสนอกลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง

ของผู้บริหารระดับกลางของโรงเรียนในเครือคณะภคินี

เซนต์ปอลเดอ ชาร์ตร ท่ีมีความเหมาะสมและเป็นไปได้  

ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์หลัก 16 กลยุทธ์รอง และ 32 

วิธีการ โดยก�าหนดกลยุทธ์หลักจากทฤษฎีภาวะผู้น�า 

การเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์รองก�าหนดตามจิตตารมณ์

การศึกษาของคณะฯ และ วิธีด�าเนินการก�าหนดจาก

รายข้อย่อยจากแบบสอบถามและการศกึษาตามแนวคดิ 

และเอกสารที่ได้ศึกษามา ดังนี้

1. กลยุทธ์กระตุ้นทางปัญญาประกอบด้วย 4 

กลยุทธ์รองและ 8 วิธีด�าเนินการ ได้แก่ 

1.1 พัฒนาปรัชญาการศึกษาของโรงเรียน

ในเครือฯที่มุ่งเน้นทักษะทางปัญญา

1.1.1 สัมมนาระดมความคิดผู้บริหาร

ระดับกลางในการพัฒนาปรัชญาการศึกษาของโรงเรียน 

ในเครือฯ ที่มุ่งเน้นทักษะทางปัญญา
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1.1.2 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส�าหรับ 

ผู้บริหารระดับกลางเกี่ยวกับปรัชญาการศึกษาที่มุ่งเน้น

ทักษะทางปัญญา

1.2 ปรับปรุงวัตถุประสงค์การจัดการศึกษา 

ที่มุ่งเน้น

1.2.1 สร้างความรู้ความเข้าใจในการ

พัฒนาผู้บริหารระดับกลางให้มีทักษะการคิด

1.2.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาผู้บริหารระดับกลางอย่างต่อเนื่องทักษะการคิด

1.3 เน้นนโยบายการจัดการเรียนการสอน

ด้านการคิดสร้างสรรค์

1 . 3 . 1  พัฒนาหลั กสู ต รฝ ึ กอบรม 

ผู้บริหารระดับกลางที่เน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ 

1 .3 .2 จัดท� าแผนพัฒนาผู ้บริหาร 

ระดบักลางเป็นรายบคุคล (individual development plan)

1.4 เพิ่มนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ 

เสริมสร้างการคิดของนักเรียน

1 .4 .1  จั ดการฝ ึ กอบรมผู ้ บ ริ หาร 

ระดับกลางเพื่อเสริมสร้างกระบวนการคิด

1 .4 .2  เสริมพลั งอ� านาจผู ้ บริหาร 

ระดับกลางให้มีทักษะการคิดสร้างสรรค์

2. กลยุทธ์เพิ่มคุณค่าในตนเองประกอบด้วย  

4 กลยุทธ์รอง และ 8 วิธีด�าเนินการ ได้แก่ 

2.1 พัฒนาปรัชญาการศึกษาด้านการเพิ่ม

คุณค่าในตนเอง

2.1.1 สนับสนุนผู ้บริหารระดับกลาง 

ให้มีส่วนร่วม ในการพัฒนาปรัชญาการศึกษาด้าน 

การเพิ่มคุณค่าในตนเอง 

2.1.2 ปรับกระบวนทัศน์การท�างาน  

เพื่อเพิ่มคุณค่าของผู้บริหารระดับกลาง

2.2 ก�าหนดนโยบายการเสริมสร้างคุณภาพ 

ชีวิต

2.2.1 จัดท�าแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ส�าหรับผู้บริหารระดับกลาง 

2.2.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

ในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

2.3 ส่งเสริมวัตถุประสงค์การจัดการศึกษา 

ให้รู้จักตนเองและผู้อื่น

2 .3 .1 จัดกิจกรรมอบรมผู ้บริหาร 

ระดับกลางได้รู ้จักตนเองและมีทักษะในการท�างาน

ร่วมกับผู้อื่น

2.3.2 ส ่งเสริมการจัดกิจกรรมค่าย

สัมพันธ์ส�าหรับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

2.4 เร ่งรัดพัฒนาการศึกษาศาสตร์และ 

ศิลป์อย่างลึกซึ้ง

2.4.1. พัฒนาหลักสูตรผู ้ เชี่ยวชาญ 

ทางศาสตร์และศิลป์ส�าหรับผู้บริหารระดับกลาง

2.4.2 สร้างทีมผู้เชี่ยวชาญระดับคณะฯ  

เพ่ือการพัฒนาความรู้ทางศาสตร์และศิลป์อย่างยั่งยืน

3. กลยุทธ์สร้างแรงบันดาลใจ ประกอบด้วย  

4 กลยุทธ์รอง และ 8 วิธีด�าเนินการ ได้แก่

3.1 พัฒนาปรัชญาการศึกษาเพ่ือเสริม 

แรงบันดาลใจ 

3.1.1 พัฒนาระบบการสร ้างขวัญ 

และก�าลังใจของผู ้บริหารระดับกลางให้เหมาะสม 

กับสภาพปัจจุบัน

3 . 1 . 2  ว า ง แผน พัฒนาผู ้ บ ริ ห า ร 

ระดับกลางตามความสามารถเฉพาะและเพิ่มทักษะ 

การสื่อสารเชิงสร้างสรรค์

3.2 ส่งเสริมวัตถุประสงค์การจัดการศึกษา 

เพื่อคุณภาพชีวิต

3.2.1 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนา 

คุณภาพชีวิตในทุกมิติ 

3.2.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะ 

ของผู้บริหารระดับกลาง
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3.3 พัฒนานโยบายการศึกษาเสริมสร้าง

ปัญญาทั้งศาสตร์และศิลป์ 

3.3.1 สนับสนุนการพัฒนาของผู้บริหาร

ระดับกลางสู่ความเป็นครูช�านาญการ หรือผู้เชี่ยวชาญ 

ในแต่ละสาขา

3.3.2 จัดอบรมศึกษาดูงานท้ังในและ

นอกประเทศ เพื่อเพิ่มความรู ้และเปิดโลกทัศน์ให้ 

กว้างขึ้น

3.4 เพิ่มประสิทธิภาพความรู ้ในศาสตร์ 

และศิลป์

3.4.1 สร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ 

และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งในและนอกสังกัด

3.4.2 จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติครู

ผู้มีผลงานดีเด่น ประพฤติดีและเช่ียวชาญทางศาสตร์ 

และศิลป์

4. กลยทุธ์พฒันาผูน้�าทีม่อีดุมการณ์ ประกอบด้วย  

4 กลยุทธ์รอง และ 8 วิธีด�าเนินการได้แก่ 

4.1 ส่งเสริมปรัชญาการศึกษาที่มุ ่งเน้น 

การเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้น�า 

4.1.1 พัฒนาผู้บริหารระดับกลางให้เป็น 

แบบอย่างที่ดีตามแบบพระวรสาร

4.1.2 ก�าหนดแนวทางการบริหารโดย 

บูรณาการคุณค่าพระวรสารลงสู่การปฏิบัติ

4.2 เสริมสร้างวัตถุประสงค์การจัดการศึกษา 

เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

4.2.1 พัฒนาหลักสูตรการสร้างและ 

พัฒนาทักษะชีวิตของผู้บริหารระดับกลาง

4.2.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนา 

ทักษะชีวิตของผู้บริหารระดับกลางอย่างต่อเนื่อง

4.3 ส่งเสริมนโยบายทางการศึกษาด้าน

สุขภาพพลานามัย

4.3.1 จดัสมัมนาเชงิปฏิบติัการด้านภาวะ 

โภชนาการที่เหมาะสมกับวัย 

4.3.2 จดักจิกรรมการออกก�าลงักายและ

ส่งเสริมสุขภาพที่ดีอย่างต่อเนื่อง

4.4 พัฒนาผู้น�าที่เชี่ยวชาญทางด้านศาสตร ์

และศิลป์

4.4.1 สนบัสนนุการศกึษาต่อของผูบ้รหิาร 

ระดับกลาง

4.2.2 จัดนิทรรศการและแสดงผลงาน

ทางวิชาการของผู ้บริหารระดับกลางในระดับคณะ 

และเผยแพร่สู่สาธารณชน

กำรอภิปรำยผล

จากผลการวิจัยพบประเด็นส�าคัญท่ีควรน�ามา

อภิปราย ดังนี้

1. ภาวะผู ้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู ้บริหาร 

ระดับกลางฯ ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง ของผู้บริหาร

ระดบักลาง พบว่า มจุีดแขง็ 2 ด้าน คอื ด้านการมอีทิธพิล 

อย่างมีอุดมการณ์ และด้านการสร้างแรงบันดาลใจ  

ส่วนจดุอ่อนของภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิาร

ระดับกลางฯ พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุดใน 2 ด้าน 

ได้แก่ ด้านการกระตุน้ทางปัญญา และ ด้านการค�านงึถึง 

ความเป็นปัจเจกบุคคล 

จุดแข็ง

พบว่า ภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหาร

ระดับกลางของโรงเรียนในเครือมีจุดแข็งปรากฏชัด  

2 ด้าน คือ

1. ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์  

เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเป็นอันดับแรก แสดงถึง 

ผู ้บริหารระดับกลางได้ตระหนักถึงบทบาทการเป็น 

แบบอย่างทีด่ ีมคีวามประพฤตทิีด่ ีท�าให้ผูร่้วมงานอยาก

จะมแีละอยากจะท�าตาม สอดคล้องกบัทฤษฎภีาวะผูน้�า

การเปล่ียนแปลงของ Bass and Avilo (1994) ท่ีก�าหนด

ให้การมอีทิธพิลอย่างมอีดุมการณ์เป็นคณุสมบตัข้ิอแรก 

ที่ผู้น�าการเปลี่ยนแปลงต้องมี และยังเป็นจุดเน้นของ

การด�าเนินงานในองค์กรทางศาสนา ที่ให้ความส�าคัญ

ของการเป็นคนดมีากกว่าการเป็นคนเก่ง การแบบอย่าง 
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ท่ีดีของผู ้บริหารระดับกลางจะถูกถ ่ายทอดไปยัง 

ผู ้ร ่วมงานและส่งผ่านไปยังนักเรียนที่เขาเหล่านั้น 

สอนด้วย สอดคล้องกับสมณะกระทรวงการศึกษา

คาทอลิกว่าด้วยเรื่องโรงเรียนคาทอลิกข้อ ที่43 กล่าวว่า 

ความส�าเร็จของจุดหมายเฉพาะของโรงเรียนคาทอลิก 

ไม่ได้ขึ้นอยู่กับวิชาหรือวิธีการสอนมากเท่ากับบุคลากร

ที่ท�างานอยู่ในองค์กรนี้ (อัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก,  

2551, หน้า 34)

เมือ่พจิารณาถงึการปฏบิตังิานตามจติตารมณ์ 

การศึกษาของโรงเรียนในเครือฯ พบว่า การปฏิบัติงาน 

ตามปรัชญาการศึกษาเป็นจุดแข็ง เพียงด้านเดียว  

เม่ือเทียบกับภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงในด้านอื่นๆ  

ที่ปรัชญาการศึกษากลายเป็นจุดอ่อน แสดงว่าโรงเรียน

ในเครอืคณะภคนิเีซนต์ปอล เดอ ชาร์ตรก�าหนดปรชัญา

การศึกษาให้เป็นหลักในการปฏิบัติงานโดยค�านึงถึง

ความเป็นมนุษย์ที่สูงส่ง จึงเน้นการพัฒนาตัวบุคคล

มากกว่าด้านอื่น ดังปรากฏในปรัชญาการศึกษาตาม 

จิตตารมณ์การศึกษาของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ 

ชาร์ตร (2534, หน้า 3)

2. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ เป็นด้าน

ที่มีค่าเฉลี่ยสูงอีกด้านหนึ่ง และมีการปฏิบัติตนตาม 

จิตตารมณ์การศึกษาของคณะฯ ที่มีเรื่องวัตถุประสงค์

การจัดการศึกษาเท ่านั้นที่มีค ่าเฉลี่ยสูง แสดงว ่า 

ผู้บริหารระดับกลางมีความสามารถจูงใจให้ผู้ร่วมงาน

สามารถปฏิบัติงานที่รับผิดชอบบรรลุผลได้ อันหมายถึง  

การแสดงออกถงึความมุ่งม่ัน กระตอืรอืร้นในการท�างาน

ให้ส�าเร็จ การมทีกัษะในการสือ่สารเชงิสร้างสรรค์ เพือ่ให้ 

ผูร่้วมงานมจิีตใจทีอ่ยากท�างานและสร้างผลงานทีด่เีพือ่

โรงเรยีน สอดคล้องกบัแนวคิดของ อภิวฒุ ิพมิลแสงสรุยิา  

(2553,หน้า 52) ทีก่ล่าวว่า ลกัษณะของผูน้�าทีดี่ทีส่ามารถ

สร้างแรงจูงใจให้เกิดกับผู ้ร ่วมงานในการท�างานนั้น  

ต้องอาศัยทักษะย่อยอีก 3 ประการ ได้แก่ (1) การสร้าง

อทิธพิลเหนอืคนอ่ืน (influence) อันหมายถงึทกัษะในการ 

พูดจูงใจให้เกิดการคล้อยตาม (2) การใฝ่หาความส�าเร็จ 

(achievement) หมายถึง การมีความมุมานะ พยายาม 

ไม่ยอมแพ้ ไม่เลิกราง่ายๆ แต่จะใฝ่หาไขว่คว้าให้ได้มา

ซึง่ความส�าเรจ็ให้จงได้ (3) การรเิริม่สร้างสรรค์ (initiative) 

หมายถงึ ความสามารถในการคดินอกกรอบ นอกจากนี้ 

นโยบายของโรงเรียนในเครือฯยังมีส่วนในการสร้าง 

แรงบันดาลใจอีกด้วย เช่น นโยบายทางด้านการให ้

เงินเดือน ค่าตอบแทน การให้รางวัลในโอกาสพิเศษ 

รวมทั้ง สวัสดิการด้านต่างๆ ฯลฯ อีกทั้งการสนับสนุน

ให้มีการพัฒนาในตัวบุคลากร เช่น การให้ทุนศึกษาต่อ 

ในระดับปริญญาเอก โทและตรี การสนับสนุนให ้

สับเปลี่ยนหน้าที่การเป็นผู้บริหารระดับกลาง ทั้งหมดนี้ 

ถกูบรรจใุนระเบยีบการบรหิารงานในสถานศกึษา ซึง่เป็น 

นโยบายทีก่�าหนดจากฝ่ายการศกึษา คณะภคนิเีซนต์ปอล  

เดอ ชาร์ตร จึงได้บรรจุลงในคู่มือการบริหารงานของ

ทุกโรงเรียน เพื่อเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน

จุดอ่อน

พบว่า ภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหาร

ระดับกลางของโรงเรียนในเครือฯมีจุดอ่อนปรากฏชัด 

2 ด้าน คือ

1. ด ้านการกระตุ ้นทางปัญญา ในการ 

ปฏิบัติงานตามจิตตารมณ์การศึกษาของคณะฯ พบว่า 

มีค่าเฉล่ียต�่าทุกเรื่อง แสดงว่า ผู ้บริหารระดับกลาง 

ยังไม่สามารถกระตุ ้นให้ผู ้ร ่วมงานคิดแก้ปัญหาด้วย 

วิธีการใหม่ๆ หรือการคิดนอกกรอบได้ ในกระแสโลก 

ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด  

การพฒันาของระบบการศกึษายงัไม่สามารถเปลีย่นแปลง 

ตามให้ทนัเหมอืนความเจรญิทางเทคโนโลยไีด้ ซึง่ปัญหานี้ 

ไม่ได้เกดิเฉพาะโรงเรยีนในเครอืฯ เท่านัน้ หากเป็นปัญหา 

ระดับชาติและระดับโลกท่ีพัฒนาระบบการศึกษาให้

เหมาะสมกับสภาพสังคมและยุคในปัจจุบันเห็นได้จาก

ผลการทดสอบวดัความรูร้ะดบัชาต ิหรอืผลการประเมนิ

ระดบันานาชาต ิเช่น PISA ดงันัน้ ผลการวจัิยครัง้นีจึ้งเป็น 

ข้อท้าทายต่อการจัดการศึกษาในโรงเรียนของคณะ

ภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ที่ควรปรับกระบวนทัศน์

ในการคิดวิเคราะห์ หรือทักษะการพัฒนาคุณภาพของ

ชีวิต เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นองค์กรการศึกษาท่ีพัฒนา

บุคลากรและนักเรียนเพื่อศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับ 

แนวคดิของนกัวชิาการต่างๆ ท่ีเสนอรปูแบบและความคดิ 

ส�าหรับการเรียนรู ้ในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือฟื้นฟูระบบ 

การศึกษาขึ้นใหม่ ที่เน้นการเรียนรู้โดยเน้นกระบวน 

การคิด เช่น การคิดเชิงวิพากษ์ (critical thinking) การคิด 

อย่างเป็นระบบ (systems thinking)
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2. ด้านการค�านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  

ในการปฏิบัติงานตามจิตตารมณ์การศึกษาของคณะฯ 

พบว่ามค่ีาเฉลีย่ต�า่ทกุเรือ่ง แสดงว่า ผูบ้รหิารระดบักลาง 

ยังไม่สามารถท�าให้ผู้ร่วมงานเห็นความส�าคัญของตน

และคิดว่าตนมีคุณค่าในโรงเรียน การมีใจสุภาพ มีความ

อ่อนน้อมถ่อมตน ถือเป็นประเพณีและวัฒนธรรมหนึ่ง 

ในองค์กรของโรงเรียนในเครือฯ ที่อาจเป็นปัจจัยหนึ่งท่ี 

ท�าให้ไม่กล้าแสดงออกถงึพลงัอ�านาจของตน ขณะเดยีวกนั 

ระบบอาวโุสในโรงเรยีนกม็ผีลต่อการพฒันางานส�าหรบั 

ผู้ที่เข้ามาท�างานใหม่ได้ ดังนั้น การจัดระบบพี่เลี้ยง 

ให้มีการสอนงาน ถ่ายทอดวัฒนธรรม ประเพณีของ

โรงเรียน หรือสร้างระบบการท�างานเป็นทีม เพื่อช่วยให้

รู้จักและเห็นศักยภาพของแต่ละคนมากขึ้น สอดคล้อง

กับแนวคิดของ พิชาภพ พันธุ์แพ (2555, หน้า 246)  

ที่กล่าวว่า การท�างานเป็นทีมช่วยพัฒนาการธ�ารง 

รักษาทมีให้เหนยีวแน่นและปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้ การพฒันาทีม 

หรือการรักษาความมีประสิทธิภาพของทีมก็คือ สมาชิก

แต่ละคนพอใจในความเป็นสมาชิกในทีม สามารถ

ท�างานร่วมกันและปรับตัวเองให้เข้ากับสภาพแวดล้อม 

ที่เปลี่ยนไป

2. การพัฒนาภาวะผู ้น�าการเปลี่ยนแปลง

ของผู้บริหารระดับกลางฯ การพัฒนาภาวะผู้น�าการ

เปลี่ยนแปลง ของผู้บริหารระดับกลาง พบว่า มีโอกาส 

ในการพัฒนาทุก ด้านทั้งในภาพรวมและกระจาย 

รายด้าน และพบภาวะคกุคาม 2 เรือ่งในด้านการกระตุน้ 

ทางปัญญา 

โอกาส

พบว่า ผูบ้รหิารระดับกลางของโรงเรยีนในเครอืฯ  

มีโอกาสในการพัฒนาภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงตาม

จิตตารมณ์การศึกษาของคณะฯ เกือบทุกเรื่อง แสดงถึง 

ปัจจัยความพร้อมและความเชือ่มัน่ต่อการจดัการศกึษา

ของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ที่จัดการศึกษาใน

ประเทศไทยมานานกว่า 100ปี อกีทัง้ฝ่ายการศกึษาของ

คณะได้จัดอบรมพัฒนาบุคลากรทั้งการจัดในภาพรวม 

และจัดตามโรงเรียนเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

นงนุช สังขรัตน์ (2552, หน้า 114) ที่กล่าวว่าภาวะผู้น�า 

การเปลีย่นแปลงมีการพฒันาและส่งเสรมิความสามารถ

ของผู้ร่วมงาน โดยการสนับสนุนการศึกษาและอบรม 

เพิม่เตมิ เปิดโอกาสให้ผูร่้วมงานได้รบัข่าวสารอย่างเตม็ที่ 

และใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างศรัทธาในการบริหาร

โรงเรยีนในเครอืเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร กรงุเทพมหานคร  

และปริมณฑล แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ส่ิงส�าคัญอีกประการหนึ่งคือ ความเชื่อมั่น 

ต่อสถาบันนักบวชที่อุทิศชีวิตในการจัดการศึกษาโดย

ค�านึงถึงการสานต่อพันธกิจด้านการศึกษาจากผู้ก่อตั้ง 

คณะนักบวชแต่ละคนอุทิศชีวิตถวายแด่พระเจ้า จึงไม่มี

การบริหารโดยการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือ 

การเล่นพรรคเล่นพวก โรงเรียนจึงจัดการศึกษาไม่ใช่

แต่การให้ความรู ้เท่านั้นแต่เป็นการสอนความจริง 

ในการด�าเนินชีวิตและแนะน�าให้บุคลากรและนักเรียน

ประพฤติดีตามหลักพระวรสาร และตามหลักธรรมทาง

ศาสนาที่แต่ละคนนับถือ สอดคล้องกับพระสมณสาส์น

ว่าด้วยเรื่อง มิติด้านศาสนาของการศึกษาในโรงเรียน 

คาทอลิก (อัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก, 2551, หน้า 

112) ท่ีกล่าวว่า โดยธรรมชาติของโรงเรียนคาทอลิกเอง  

โรงเรียนเป็นผู ้ชี้น�าท้ังชายและหญิงให้ไปสู ่ความดี

สมบูรณ์พร้อม ทั้งจากแง่ของการเป็นมนุษย์ และจากแง่ 

ของการเป็นคริสตชน 

ภาวะคุกคาม

การพัฒนาภาวะผู ้น�าการเปลี่ยนแปลงของ 

ผู ้บริหารระดับกลางพบว่า มีภาวะคุกคามในด้าน 

การกระตุ้นทางปัญญาตามจิตตารมณ์ของคณะภคินี

เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตรในเรื่องปรัชญาการศึกษาและ

สัมฤทธิผลที่มุ่งหวังให้เกิดกับนักเรียน แสดงว่าผู้บริหาร 

ระดับกลางมีภาวะคุกคามในการพัฒนาภาวะผู ้น�า 

การเปลี่ยนแปลงในเรื่องปรัชญาการศึกษา ซึ่งอาจเกิด 

จากความไม่เข้าใจในหลักปรัชญาการศึกษาของคณะ

ภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร เมื่อพิจารณาเนื้อความ

ในปรัชญาการศึกษาซึ่งส่วนใหญ่เป็นนามธรรมและ

เป็นข้อความที่ต้องอาศัยการแปลความเพื่อให้เกิด 

ความเข้าใจท่ีถกูต้อง จงึท�าให้เป็นภาวะคกุคามในการสือ่ 

และแปลความหมายท่ีคลาดเคล่ือน อีกท้ัง ปรัชญา 

การศกึษาของคณะฯ เน้นการประพฤตปิฏบิตัขิองบคุคล

มากกว่าการแสวงหาสิง่ใหม่ๆ หรอืการแก้ปัญหาจงึท�าให้ 

ผู้บริหารระดับกลางและผู้ร่วมงานไม่ได้ให้ความใส่ใจ 

ในการคิดวิเคราะห์ตามหลักของปรัชญาการศึกษา  
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แต่เน้นการประพฤติปฏิบัติที่เห็นเป็นรูปธรรมมากกว่า 

สอดคล้องกบัผลการวจิยัทีพ่บว่าภาวะผูน้�าของผูบ้รหิาร 

ระดับกลางมี จุดแข็งในด ้านการมีอิทธิพลอย่างมี

อุดมการณ์และมีจุดอ่อนในด้านการกระตุ้นทางปัญญา 

ดังนั้น เมื่อผู้บริหารระดับกลางและผู้ร่วมงานขาดความ

เข้าใจหรือการสื่อความหมายที่คลาดเคลื่อน จึงส่งผล 

ไปยังสัมฤทธิผลที่มุ่งหวังให้เกิดกับนักเรียนในด้านการ 

กระตุ้นทางปัญญาด้วยดังนั้น หากผู้บริหารระดับกลาง

และผู้ร่วมงานมคีวามเข้าใจและแปลความหมายได้อย่าง 

ถูกต้องแล้ว นักเรียนของโรงเรียนในเครือคณะภคินี

เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร จะเติบโตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 

ตามปรัชญาการศึกษาของโรงเรียนในเครือฯ

3. กลยทุธ์การพฒันาภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลง

ของผู้บริหารระดับกลางฯ จากการวิจัยในครั้งนี้ พบว่า 

กลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงฯ มี 4 

กลยุทธ์หลัก สรุปได้ดังนี้

3.1 กลยุทธ์กระตุ้นทางปัญญา

เป็นกลยุทธ์ที่ท�าให้ผู ้บริหารระดับกลาง 

มีการกระตุ ้นผู ้ร ่วมงานให้ตระหนักถึงปัญหาต่างๆ  

ที่เกิดขึ้นในโรงเรียน ท�าให้ผู้ร่วมงานต้องการแนวทาง

ใหม่ๆ มาแก้ปัญหาในโรงเรียนเพื่อหาข้อสรุปใหม่ท่ีดี 

กว่าเดิม เพื่อให้เกิดสิ่งใหม่และสร้างสรรค์ โดยผู้บริหาร 

ระดับกลางมีการคิดและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 

กระตุ้นให้ผู้ตามแสดงความคิดและเหตผุลและไม่วจิารณ์

ความคดิของผู้ร่วมงาน แม้ว่าจะแตกต่างไปจากความคดิ 

ของผู้บริหารระดับกลาง โดยจะสร้างความเชื่อมั่นให ้

ผู้ร่วมงานว่าปัญหาทุกอย่างต้องมีวิธีแก้ไข ผู้บริหาร 

จะพิสูจน์ให้เห็นว่าสามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างได้  

จากความร่วมมือร่วมใจในการแก้ปัญหาของผู้ร่วมงาน 

ทุกคน 

3.2 กลยุทธ์เพิ่มคุณค่าในตนเอง

เป็นกลยุทธ์ที่ท�าให้ผู้บริหารมีความสัมพันธ์

เกี่ยวข้องกับบุคคล ในฐานะเป็นผู้ดูแลเอาใจใส่ความ

ต้องการของผู้ร่วมงานเป็นรายบุคคล ท�าให้ผู้ร่วมงาน

รูส้กึมคีณุค่าและมคีวามส�าคัญ มีการปฏิบตัต่ิอผูร่้วมงาน 

โดยการให้โอกาสในการเรยีนรูส้ิง่ใหม่ๆ ยอมรบัในความ 

แตกต่างระหว่างบุคคล มีการมอบหมายงานเพ่ือเป็น

เครื่องมือในการพัฒนา ดูแลผู ้ร ่วมงานว่าต้องการ 

ค�าแนะน�า 

3.3 กลยุทธ์สร้างแรงบันดาลใจ

เป็นกลยุทธ์ที่ท�าให้ผู ้บริหารระดับกลาง

สร้างแรงจูงใจภายในการท�างานให้เกิดความหมาย

และความท้าทายในเรื่องงานกับผู้ร่วมงาน ผู้บริหาร

ระดับกลางจะกระตุ้นจิตวิญญาณของทีม แสดงออกซึ่ง

ความกระตอืรอืร้นในการท�างานโดยการสร้างเจตคตทิีด่ ี

และส่งเสริมทักษะการคิด การสื่อสารเชิงสร้างสรรค์  

มคีวามมุง่มัน่ในการท�างานให้ส�าเรจ็บรรลตุามเป้าหมาย

ที่ก�าหนดไว้ ผู้บริหารระดับกลางจะช่วยให้ผู้ร่วมงาน 

มองข้ามผลประโยชน์ของตน 

3.4 กลยุทธ์พัฒนาผู้มีอุดมการณ์

เป็นกลยุทธ์ที่ท�าให้ผู ้บริหารระดับกลาง

ประพฤติตัวเป็นแบบอย่าง หรือ เป็นรูปแบบส�าหรับ 

ผู้ร่วมงาน ผู้บริหารระดับกลางจะเป็นท่ียกย่อง เคารพ

นับถือ ศรัทธา ไว้วางใจ และท�าให้ผู้ร่วมงานเกิดความ

ภาคภูมิใจเมื่อได้ร่วมงานด้วย และจะพยายามประพฤติ

ปฏิบัติเหมือน หรือ ต้องการเลียนแบบ ส่ิงท่ีส�าคัญ คือ 

การมีวิสัยทัศน์กว้างไกล สอดคล้องกับงานวิจัยของ  

สมนึก ทองเอี่ยม (2552, หน้า 263) ที่กล่าวว่า การม ี

วสิยัทศัน์กว้างไกล ประกอบด้วย (1) ความสามารถในการ 

จูงใจบุคลากรให้ท�างานได้บรรลุวิสัยทัศน์ ภารกิจและ 

เป้าหมายของหน่วยงาน (2) ความสามารถในการผลกัดนั 

ให้บคุลากรท�างานได้ตามวสัิยทัศน์ ภารกจิและเป้าหมาย

ของหน่วยงาน (3) ความสามารถในการก�าหนดวสิยัทศัน์ 

การท�างานของหน่วยงาน และ (4) ความสามารถในการ

ก�าหนดภารกิจและเป้าหมายการท�างานของหน่วยงาน

ที่ตอบสนองวิสัยทัศน์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

นอกจากนี้ยังสามารถถ่ายทอดไปสู่ผู้ร่วมงาน 

ท�าให้มีความสม�่าเสมอทางอารมณ์ สามารถควบคุม 

อารมณ์ได้ในสถานการณ์วิกฤต เป็นแบบอย่างที่ดี  

เป็นท่ีไว้วางใจได้ว่าจะยึดมั่นในส่ิงท่ีถูกต้องชอบธรรม 

เป็นผู้ที่มีศีลธรรมและมีจริยธรรมสูง หลักเลี่ยงการใช้

อ�านาจ เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน แต่จะประพฤติตน
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เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อ่ืนและร่วมรับผิดชอบในทุก

สถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยผู้ร่วมงานจะแสดงให้เห็นถึง 

ความเฉลยีวฉลาด ความตัง้ใจและความเชือ่ม่ันใจตนเอง

ข้อเสนอแนะ

1. คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ควรมี 

นโยบายให้โรงเรียนรักษาเอกลักษณ์และบรรยากาศ 

ความเป็นโรงเรียนคาทอลิกให้เข้มข้นยิ่งขึ้น พัฒนา 

ผู้บริหารระดับกลางให้เป็นผู้น�าที่มีอุดมการณ์แท้จริง 

ตามแบบอย่างของพระเยซูคริสตเจ้า และนักบุญเปาโล 

2. ฝ่ายการศึกษา คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ  

ชาร์ตร ควรวางแผนพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนของ

คณะทางด้านกระบวนการคิด โดยเริ่มจากการพัฒนา 

ผู้บริหารระดับกลางให้มีความรู้และมีทักษะทางด้าน 

การคิดที่เหมาะสมกับการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21  

มากขึ้น เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการท�างาน

และส่งเสริมบุคลากรผู้ร่วมงานให้มีความคิดสร้างสรรค์ 

ในการท�างานและคิดค้นวิธีการแก้ปัญหาใหม่ๆ ได้ 

3. ฝ่ายการศึกษา คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ 

ชาร์ตร ควรมีนโยบายส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

และแสดงความสามารถหรือผลงานทุกรูปแบบของ

บคุลากรครูของโรงเรยีนในเครอืฯ เพือ่ให้เกดิการยอมรบั

ในความสามารถและมองเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน 

4. โรงเรยีนควรเปิดโอกาสให้ผูบ้รหิารระดบักลาง 

ได ้จัดระบบพี่ เลี้ยงหรือผู ้แนะน�าตามสถานการณ์

ท่ีต้องการ เพื่อพัฒนาความสามารถของผู ้บริหาร 

ระดับกลางให้มากขึ้น

5. โรงเรียนควรประชาสัมพันธ์จิตตารมณ์ 

การศึกษาของคณะฯให้บุคลากรได้มีความรู้ความเข้าใจ

ที่ถูกต้อง 

ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป

1. ศึกษารูปแบบการพัฒนาบุคลากรโรงเรียน

ในเครือคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร เพื่อสร้าง 

รูปแบบที่เหมาะสมในการพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสม 

กับการศึกษาในยุคปัจจุบันและเหมาะสมกับบริบท 

ความเป็นโรงเรียนในเครือคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ 

ชาร์ตร 

2. ควรวิจัยเรื่องกลยุทธ์การบริหารงานด้าน 

การศึกษาของคณะภคินี เซนต ์ปอล เดอ ชาร ์ตร  

จากเพ่ือเพ่ิมความเข้มแข็งและประสิทธิภาพในการ

จดัการศกึษาให้เหมาะสมกบัสภาพสงัคมและจติตารมณ์ 

การศึกษาของคณะฯ

กิตติกรรมประกำศ

การวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย จาก  

“ทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์ส�าหรับนิสิต” บัณฑิตวิทยาลัย  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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บทคัดย่อ

การวิจยันีม้วีตัถปุระสงค์ศกึษา (1) การน�านโยบายความเป็นหุน้ส่วนทางการศกึษาไปปฏบิตั ิ(2) องค์ประกอบ 

ความเป็นหุ้นส่วนทางการศึกษา และ (3) พัฒนาตัวแบบความเป็นหุ้นส่วนทางการศึกษา ใช้วิธีวิจัยแบบผสานวิธี 

ทัง้เชงิคณุภาพและเชงิปรมิาณ เครือ่งมอืการวจิยั คอื เอกสาร การสมัภาษณ์เชงิลกึ การวจิยัสนาม และแบบสอบถาม 

กลุ่มตัวอย่าง 268 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ผลการวิจัย พบว่า (1) การบริหาร 

จัดการศึกษาแบบรวมศูนย์อยู่ที่ส่วนกลาง รัฐมิได้สร้างความพร้อมของพ่อแม่ผู้ปกครอง ต้องเริ่มจากการท�าโรงเรียน

ให้มคีณุภาพ (2) ปัจจยัทีม่อิีทธิพลต่อความเป็นหุน้ส่วน คอื ปัจจยัภายใน และปัจจยัภายนอก องค์ประกอบความเป็น 

หุน้ส่วนทางการศกึษาทีส่�าคญัม ี3 ประการคอื ด้านความสัมพันธ์ ด้านการแบ่งปันความรบัผดิชอบ และ ด้านความร่วมมอื 

ร่วมใจ (3) ตัวแบบความเป็นหุ้นส่วน มี 2 ระยะคือความเป็นหุ้นส่วนจ�าเป็น และความเป็นหุ้นส่วนสมบูรณ์แบบ 

เรียกว่าความเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาคประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐ 

ค�ำส�ำคัญ: ตัวแบบ, หุ้นส่วนทางการศึกษา, สังคมไทย

Abstract

The objectives of this research were to study the implementation and factors of educational 

partnership policy and subsequently develop a model for it. The approach of mixed method research 

was applied using qualitative and quantitative methods. The tools used were documentary research,  

in-depth interviews, field research and a questionnaire with 268 respondents. The data were analyzed 

by confirmatory factor analysis. The findings showed that the implementation of educational partnerships  

policy was a centralized education management of bureaucracy lacking in parenting readiness. Two factors,  

internal and external influenced the educational partnerships with the essential factors comprising of 

three key factors namely relationship, responsibility sharing, and collaboration. The developed educational 

ชรินทร์ สีทับทิม, บุญทัน ดอกไธสง และ บุญเรือง ศรีเหรัญ

การพัฒนาตัวแบบความเป็นหุ้นส่วนทางการศึกษาส�าหรับสังคมไทย

The Development of Educational Partnership Model for Thai Society
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ควำมน�ำ

จากกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ส่งผลให้หลายประเทศท่ัวโลก

ต้องเผชิญกับปัญหาที่มีความหลากหลายทั้งด้านสังคม

และระบบเศรษฐกิจซึง่มีอิทธิพลต่อวถิชีวีติเป็นอย่างมาก  

และในปี 2558 จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งส�าคัญคือ 

การรวมประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

เป็นเขตเศรษฐกิจเดียวกันเรียกว่าประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (ASEAN Economic Community--AEC)  

ซึง่ต่างเหน็พ้องต้องกนัว่าการศึกษาเป็นปัจจยัทีส่�าคญัยิง่ 

ในการพัฒนาประเทศ และประเทศไทยเป็นหนึ่งใน

สมาชกิอาเซยีน ได้ตระหนกัถงึบทบาทและภารกจิส�าคญั

ในการเสริมสร้างความร่วมมือกับอาเซียน เพื่อสร้าง 

ความแข็งแกร่งของอาเซียนในเวทีโลก ในส่วนของ

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.)  

ได้เร่งพฒันาเดก็และเยาวชนไทยให้รูจ้กัวฒันธรรม สังคม  

ความเป็นอยู่ของอีก 9 ประเทศ ที่จะสามารถก้าวสู่

ประชาคมอาเซียนอย่างมั่นใจ โดยการด�าเนินโครงการ 

พัฒนาประชาคมสู่อาเซียน “Spirit of ASEAN” 

ปัจจุบันการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 

(พ.ศ. 2552-2561) มีวิสัยทัศน์ให้คนไทยได้เรียนรู ้

ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยเน้นประเด็นหลัก 

สามประการ คือ (1) มาตรฐานคุณภาพการศึกษาและ

การเรียนรู้ของคนไทย (2) เพิ่มโอกาสทางการศึกษา 

การเรียนรู้อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และ (3) ส่งเสริม 

การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหาร

และจัดการศึกษา โดยเพิ่มบทบาทของผู้ที่อยู่ภายนอก

ระบบการศึกษาด้วย (สมัชชาปฏิรูปประเทศไทย, 2555) 

สถานการณ์และปัญหาในการจัดการศึกษา

ของประเทศไทยเดิมอยู ่บนพื้นฐานกระบวนทัศน ์

การจัดการแบบ “รฐัเป็นผูใ้ห้ ประชาชนเป็นผูร้บั รฐัเป็นผูรู้้  

partnership model called People-Private-Public Partnerships or PPPs consisted of two stages namely 

essential partnership and comprehensive partnership. 

Keywords: model, educational partnership, society

ประชาชนเป็นผู้ต้องการความรู้” เป็นการศึกษาที่เน้น

ความรู้ส�าเร็จรูปมากกว่ากระบวนการศึกษาวิเคราะห์ 

การจัดการศึกษาส่วนใหญ่ยังติดอยู ่ในกรอบคิดของ

ระบบโรงเรียน และกฎหมายการศึกษาส่งผลให้ผู้เรียน 

ทกุคนได้รบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานทีม่คีณุภาพไม่น้อยกว่า  

12 ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ดังนั้นแนวทางการจัดการ

ศึกษาที่ให้โรงเรียน ครอบครัว และชุมชนเป็นหุ้นส่วน 

ในการจัดการศึกษา จึงเป็นวิถีทางที่มีความเหมาะสม

และเป็นไปได้มากที่สุดที่จะพัฒนาศักยภาพการเรียนรู ้

ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Epstein, 2005)  

ดงัท่ีประเวศ วะสี (2550) นกัวชิาการอาวโุส กล่าววพิากษ์ว่า  

การศึกษาไทยไม่ควรเอาวิชาเป็นตัวตั้งควรน�าเอาชีวิต

และสงัคมเป็นตวัตัง้ ส่วน เสร ีพงษ์พศิ (2553) ชีใ้ห้เหน็ว่า  

การปฏริปูการศกึษาต้องมพีลงัขบัเคลือ่น 4 พลงั บนฐาน 

ของพลังปัญญาคือ พลังของประชาชน พลังความรู้ 

พลังชุมชน และพลังทางการเมือง นอกจากนี้ส�านักงาน

เลขาธกิารสภาการศกึษา (2553) กล่าวว่า ปัญหาหลกัของ 

สถานศกึษาทกุระดบัทัว่ประเทศ มคีณุภาพแตกต่างกนัมาก  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ  

มีแนวโน้มลดลง ได้คะแนนเฉล่ียต�่ากว่า ร้อยละ 50 

สภาการศึกษาแห่งชาติยังพบว่า (2553) ผู ้ปกครอง 

ส่วนใหญ่มคีวามรูค้วามเข้าใจในหลกัสตูรและมส่ีวนร่วม 

อยูใ่นระดบัปานกลาง วรรณกรรมในต่างประเทศชีใ้ห้เหน็ 

ความส�าคัญในเรื่องของแนวคิดความเป็นหุ้นส่วนทาง 

การศึกษา เช่น เอบสไตน์ (Epstein & Salinas, 2004) 

บัตเตอรีและแอนเดอร์สัน (Buttery & Anderson, 1999) 

และเดวีส์ (Davies, 2000) อนึ่งการศึกษาเรื่องนี้ต้องการ

ส�ารวจว่า ในประเทศไทย แนวทางการพัฒนาความเป็น 

หุ้นส่วนทางการศกึษาของโรงเรยีนทีเ่หมาะสมกบับรบิท

สังคมไทยน่าจะเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหา 

คุณภาพการศึกษาส�าหรับเด็กไทยในวันนี้และอนาคต
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วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาการน�านโยบายความเป็นหุ้นส่วน

ทางการศึกษาไปปฏิบัติ

2. เพื่อศึกษาองค์ประกอบความเป็นหุ้นส่วน

ทางการศึกษา

3. เพื่อพัฒนาตัวแบบความเป็นหุ้นส่วนทาง 

การศึกษาของสังคมไทย

สมมติฐำนกำรวิจัย

โมเดลองค์ประกอบของตัวบ่งชี้ความเป็น 

หุ ้นส่วนทางการศึกษาที่พัฒนาขึ้น 3 องค์ประกอบ 

คอื ความสมัพนัธ์ การแบ่งปันความรบัผดิชอบและความ

ร่วมมือร่วมใจ มีความเหมาะสมดีกับข้อมูลเชิงประจักษ์

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

โรงเรยีนในฝันทีเ่ป็นโรงเรยีนพฒันาสูม่าตรฐาน

สากล สงักดั สพฐ. ปีการศึกษา 2553 ทกุภูมิภาค จ�านวน

รวม 124 โรงเรียน จาก 43 จังหวัด ซึ่งจะเก็บข้อมูลจาก 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนละ 3 คน 

รวมได้รับแบบสอบถามที่สมบูรณ์ รวมทั้งสิ้น 298 คน 

1. การวิจัยเชิงคุณภาพ

เครื่องมือวิจัย ประกอบด้วยการวิจัยเอกสาร 

การสัมภาษณ์เชิงลึก และการวิจัยภาคสนาม จ�านวน 

2 โรงเรียนโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม  

และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม

การพัฒนาเครื่องมือ โดยพิจารณาคุณภาพ

ของเคร่ืองมือด้านความแม่นตรงหรือความเชื่อถือได้ 

ของมาตรวัด ความแม่นตรงของสิ่งค้นพบของการวิจัย 

เชิงคุณภาพ การตรวจสอบเครื่องมือโดยท่ีปรึกษา

วทิยานพินธ์และผูท้รงคณุวฒุ ิจ�านวน 5 ท่านเพือ่ปรบัปรงุ 

และพัฒนาความแม่นตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 

ท�าการทดลองใช้เครือ่งมือ (Try Out) กบัผูใ้ห้ข้อมลูส�าคญั

การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การอุปมานวิเคราะห์

และการตีความเพื่อหาแบบแผน

2. การวิจัยเชิงปริมาณ

เครื่องมือวิจัย

เป็นแบบสอบถาม ซึ่งผู ้วิจัยได้สร้างขึ้นเอง 

จ�านวน 1 ฉบับ 

การพัฒนาเครื่องมือ โดยการศึกษาแนวคิด 

ทฤษฎีและงานวิจัย แล้วก�าหนดนิยามปฏิบัติการ  

เพ่ือสร้างข้อค�าถาม ให้ผูเ้ชีย่วชาญ รวม 5 ท่าน ตรวจสอบ 

ความแม่นตรง โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง

ข้อค�าถามกับ แล้วคัดเลือกข้อค�าถามที่มีค ่า IOC 

ตั้งแต่ .60 เพ่ือน�าไปทดลองใช้ กับโรงเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่ม

ตัวอย่างในการวิจัยนี้ จ�านวน 10 โรงเรียนๆ ละ 3 คน  

รวมทั้งสิ้น 30 คน แล้วน�าไปหาค่าอ�านาจจ�าแนก โดย

คัดเลือกเอาเฉพาะข้อค�าถามที่มีค่าตั้งแต่ .60 ขึ้นไป

แบบสอบถามมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นโดยการ 

หาค่าสมัประสทิธิข์องครอนบาคทีม่ค่ีาตัง้แต่ 0.70 ขึน้ไป  

แล้วปรบัปรงุแก้ไขให้เป็นฉบบัสมบรูณ์เกบ็ข้อมลูโดยการ 

ส่งไปทางไปรษณีย์

กำรวิเครำะห์ข้อมูล

ใช้สถติพิรรณนาและการวเิคราะห์องค์ประกอบ

เชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis--CFA)

ผลกำรวิจัย

1. การน�านโยบายความเป็นหุ้นส่วนทางการ

ศึกษาไปปฏิบัติ พบว ่า ทั้งนโยบาย แผนพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ มีทิศทางที่ชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนมีความ 

ชัดเจนเด่นชัด มีการก�าหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  

แสดงถงึเจตจ�านงของระดบันโยบายของรฐัในการผลกัดนั  

ส่งเสรมิสนบัสนนุให้การจัดการศกึษา การเรยีนรูเ้ป็นเรือ่ง 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายในการเข้ามามีส่วนร่วม

อย่างจริงจัง โดยเสริมบทบาทผู ้อยู ่ภายนอกระบบ 

การศึกษาให้มากยิ่งขึ้น แต่ระดับนโยบายหรือกฎหมาย

ยังมิได้ก ้าวไปถึงการพัฒนาความเป็นหุ ้นส่วนทาง 

การศกึษาอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร และไม่มรีะบบและ 

กลไกทีเ่ป็นรปูธรรมเพือ่รองรบัการน�านโยบายไปปฏบิตัิ 

ควรปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารแบบรวมศูนย์ที่
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กระทรวงศึกษาธิการให้ออกนอกระบบราชการ สร้าง

วัฒนธรรมการเรียนรู ้ในสังคม ต้องแก้ไขปัญหาการ

จัดการศึกษาที่ท�าแบบแยกส่วน ตัดขาดจากท้องถิ่น 

ชุมชนและชีวิตจริง พัฒนาการเป็นโรงเรียนนิติบุคคลให้

ครอบคลุมและเป็นจริง ขาดความต่อเนื่องของนโยบาย 

เพราะเปลีย่นรฐัมนตรบ่ีอยครัง้ สภาพความเป็นหุน้ส่วน 

ทางการศึกษาระดับโรงเรียน ประกอบด้วยปัจจัย

ภายนอกโรงเรียนและปัจจัยภายในโรงเรียน รัฐขาด

การสนับสนุนการเลี้ยงดูบุตรของพ่อแม่ผู ้ปกครอง 

การจัดตั้งแหล่งเรียนรู ้ในชุมชนยังไม่ทั่วถึง โรงเรียน

ท่ีบริหารจัดการตามหลักการและแนวคิดความเป็น 

หุ้นส่วนทางการศึกษาใช้แนวทางความร่วมมือร่วมใจ

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงกับนักเรียนซึ่งเป็นเด็ก

และเยาวชนในเขตที่ชุมชนตั้งอยู่ ให้ความส�าคัญต่อ 

พ่อแม่ผูป้กครองมากทีส่ดุเพราะเกีย่วข้องโดยตรงกบัเดก็  

และเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับชุมชนอย่างแนบแน่น 

2. องค์ประกอบความเป็นหุน้ส่วนทางการศกึษา 

ของสังคมไทย พบว่า โรงเรียนต้องมีสภาพเป็นชุมชน

ทางการศึกษา ต้องเป็นโรงเรียนแบบเครือข่ายทุกระดับ 

สร้างพลงัขบัเคลือ่น 4 พลงัคอื พลงัประชาชน พลงัความรู้  

พลงัชมุชนและพลงัทางการเมอืง หุน้ส่วนอาจมลีกัษณะ

เป็นหุ้นส่วนจ�าเป็นและหุ้นส่วนสนับสนุน มีความรู้สึก 

เป็นเจ้าของโรงเรียน (owner) ความเป็นหุ้นส่วนทาง 

การศึกษาประกอบด้วยปัจจัยเหตุภายในและภายนอก 

ต้องบูรณาการร่วมระหว่างกระทรวงในการดูแลเด็ก  

พ่อแม่ผูป้กครอง ให้มีนกัการศึกษาส�าหรบัพ่อแม่ (parent 

educator) ส่วนการวิจัยเชิงปริมาณ ด้านโมเดลการวัด 

พบว่า ตัวชี้วัดค่าน�้าหนักองค์ประกอบแบบมาตรฐาน 

(standardized factor loading: λ) มค่ีาระหว่าง 1.00 – 1.08  

องค์ประกอบการแบ่งปันความรับผิดชอบ มีค่าระหว่าง 

0.93-1.02 และองค์ประกอบความร่วมมือร่วมใจมีค่า

ระหว่าง 0.99-1.00 โดยมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.05 ทุกค่า (p < .05) ค่าสหสัมพันธ์พหุคูณก�าลังสอง 

หรือสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ของตัวชี้วัดในสาม 

องค์ประกอบตัวแปรแฝงมค่ีา 0.85, 0.95, 0.86 ตามล�าดบั  

ส่วนตัวแปรสงัเกตได้ มค่ีาเป็น 1.00 ทกุตวั ซึง่แสดงให้เห็น 

ว่าตัวชี้วัดทุกตัวมีความแม่นตรงสูงและมีความเชื่อถือ

ได้สูงในการชี้วัดตัวแปรโครงสร้างขององค์ประกอบ 

ทั้งสามด้าน ส่วนตัวแปรโครงสร้างจะเห็นว่ามีน�้าหนัก

องค์ประกอบแบบมาตรฐาน (y) ของสามองค์ประกอบสงู  

คือ 0.82, 0.90, และ 0.90 แสดงว่าองค์ประกอบทั้งสาม

มีความเท่ียงตรงสูงในการเป็นองค์ประกอบความเป็น 

หุ้นส่วนทางการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ 

ดงันี ้(1) องค์ประกอบหลักด้านความสัมพันธ์ (relationship)  

มี 3 องค์ประกอบย่อย คือ ความเป็นสมาชิก ภาวะ

ผู้น�าแบบร่วมมือ และความเป็นชุมชนทางการศึกษา  

(2) องค์ประกอบหลักด้านการแบ่งปันความรับผิดชอบ  

(share responsibility) มี 4 องค์ประกอบย่อยคือ ความ 

ผกูพนั การเป็นพ่อแม่ผูป้กครอง โรงเรยีนทีค่ล้ายครอบครวั  

และความเข้มแข็งของชุมชน (3) องค์ประกอบหลักด้าน

ความร่วมมือร่วมใจ (collaboration) มีองค์ประกอบย่อย

คือ ความเกี่ยวข้อง การมีส่วนร่วม และความเชื่อมโยง 

ข้อมูลเชิงประจักษ์มีความสอดคล้องกลมกลืนกับทฤษฎี 

ตามผลการวเิคราะห์องค์ประกอบเชงิยนืยนัล�าดบัทีส่อง  

ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

3. การพัฒนาตัวแบบความเป็นหุ้นส่วนทาง 

การศกึษาของสังคมไทย แบ่งเป็น (1) ระยะหุ้นส่วนจ�าเป็น  

(essential partnership) คือระยะการเริ่มต้นการพัฒนา

ความเป็นหุ้นส่วนทางการศึกษา โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

โดยตรง ประกอบด้วยโรงเรียน พ่อแม่ผู้ปกครองหรือ

ครอบครัวและชุมชน (2) ระยะหุ้นส่วนสมบูรณ์แบบ  

(comprehensive partnership) โดยทุกภาคส่วนเป็น 

หุ้นส่วนสนบัสนนุ (supporting partnership) ประกอบด้วย 

โรงเรยีน พ่อแม่ผูป้กครองหรอืครอบครวัและชมุชน และ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยอ้อม ซึ่งได้แก่ (1) ภาคประชาชน 

(people partnership) (2) ภาคเอกชน (private partnership)  

และ (3) ภาครัฐ (public partnership) การพัฒนาใน

ระดบันีเ้รยีกว่าความเป็นหุน้ส่วนระหว่างภาคประชาชน  

ภาคเอกชนและภาครัฐ (people- private- public  

partnerships, PPPPs)

กำรอภิปรำยผล

1. การน�านโยบายความเป็นหุ้นส่วนทางการ

ศึกษาไปปฏิบัติโดยกระทรวงศึกษาธิการยังรวมศูนย์

อ�านาจ ขาดความต่อเนื่องของนโยบายเพราะเปลี่ยน

รฐัมนตรบ่ีอยครัง้ ขาดการบรูณาการข้ามกระทรวงในการ 
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ให้ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็ก  

สอดคล้องกับวรเดช จันทรศร (2552) และอณิยา  

นชุส�าเนยีง (2555) ทีว่เิคราะห์ให้เหน็ว่า (1) ฝ่ายการเมอืง  

มบีทบาทมากทีส่ดุในการผลกัดนันโยบายและการน�าไป 

ปฏบัิติ (2) ระบบราชการถอืว่ามคีวามส�าคญั ทัง้ในฐานะ 

ผู้มีส่วนในการก�าหนดนโยบาย และการน�าไปปฏิบัติ  

(3) ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีความเกี่ยวข้อง

หลายระดบัตัง้แต่ผูบ้รหิารระดับสงูในหน่วยงาน ผูบ้รหิาร 

ระดบักลางหรอืผูส้นบัสนนุนโยบายรวมถงึผูป้ฏบิตัริะดบั 

พื้นที่ และ (4) ผู้ได้รับผลจากนโยบาย ได้แก่ผู้รับบริการ 

ผู้ได้รับประโยชน์ สอดคล้องกับแนวคิดของเรืองวิทย์ 

เกษสุวรรณ (2551) ที่กล่าวถึงการเมืองในระบบราชการ

ว่ามีลักษณะเฉพาะคือมีสายบังคับบัญชา (hierarchy)  

แบบอ�านาจนิยม ขาดการตรวจสอบถ่วงดุลและทัดทาน 

และเกดิการทจุรติฉ้อราษฎร์บงัหลวง มีความเป็นวชิาชพี  

(professionalization) และการมีความลับ (secrecy) 

พระพรหมคุณาภรณ์ (2554) กล่าวถึงการเสริมสร้าง

คณุลกัษณะของเด็กไทย คือ เข้าถงึธรรมชาติ ไม่ขาดไมตรี  

มีจิตตั้งมั่นและใช้ปัญญาพาชีวิตถึงจุดหมาย การศึกษา

ต้องเข้าใจความหมายของหลักการ Child-centered 

Education พระธรรมวินัยคือ ธรรม กับ วินัย ธรรมคือ 

เนื้อแท้ตัวจริงของธรรมชาติ วินัยคือระบบจัดตั้งท่ี

พระพุทธเจ้าทรงวางขึ้นเพื่อให้มนุษย์ได้ประโยชน์ 

จากธรรมนั้น การศึกษาก็เช่นกัน ตัวแท้ตัวจริงท่ีเรา

ต้องการคือธรรม ส่วนวิธีการคือวินัยเป็นกฎ กติกา 

ระเบียบแบบแผนและวิถีชีวิตและสูงสุดคือวัฒนธรรม 

เด็กไทยมีป ัญหาการเรียนรู ้และความรับผิดชอบ  

ผูป้กครองขาดความพร้อมตรงกบังานวจิยัของ ฌารญิญา  

ซ้ายมั่น (2553) พบว่า สภาพและปัญหาของผู้ปกครอง

ในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของเด็กอนุบาล คือ 

ผู้ปกครองไม่มีเวลาให้เด็ก และนิคม บุ้งทอง (2546)  

พบว่า บทบาทของผู้น�าชุมชนกับการมีส่วนร่วมสร้าง

ความสมัพนัธ์ระหว่างโรงเรยีนกบัชมุชนโดยรวมอยูร่ะดบั 

ปานกลาง แสดงถงึสภาพสงัคมวฒันธรรมไทยทีม่มีาเดมิ 

ยังไม่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมากนัก 

ส่วนงานวจิยัในต่างประเทศทีเ่กีย่วข้องประกอบ

ด้วยโรงเรียนในฐานะชุมชนการเรียนรู ้ (Epstein &  

Salinas, 2004) ให้แนวคดิส�าคญัว่าโดยทัว่ไปการพฒันา

คุณภาพการเรียนรู้จะมุ่งการท�าชุมชนการเรียนรู้แบบ

มืออาชีพ (professional learning Community) แต่ส่ิงท่ี 

ละเลยไปคือชุมชนการเรียนรู ้ของโรงเรียน (School 

Learning Community--SLC) ซึ่งหมายถึงการที ่

นักการศึกษา ผู้เรียน ผู้ปกครอง และหุ้นส่วนชุมชน 

ท�างานร่วมกนั และเบอร์เกอร์ (Berger, 2004) ชีถ้งึข้อมลู 

จากการวจิยัโดยรวมในสหรฐัฯ พบว่า ตวัท�านายทีด่ทีีส่ดุ 

ต่อสมัฤทธผิลของนกัเรยีน คอื พฤตกิรรมของครอบครวั 

ของเด็กในด้านต่างๆ โดยครอบครัวได้สร้างสภาพ

แวดล้อมที่บ้านที่ช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ และเฟลพ์ส 

(Phelps, 2010) ชี้ว่าความเกี่ยวข้องของครอบครัว

ต่อการเรียนรู ้ของเด็กเป็นตัวท�านายท่ีเข้มแข็งที่สุด 

ต่อพัฒนาการทางสังคม อารมณ์ และทางวิชาการ 

ปัจจัยส�าคญัท่ีมอีทิธพิลต่อความเกีย่วข้องของครอบครวั

คือ ทุนทางสังคมและวัฒนธรรมของผู้ปกครอง ส่วน 

วฟูฟ์แมนน์ (Woffman, 2005) พบว่า บทบาทของครอบครวั 

มคีวามส�าคญัอย่างยิง่ในการก�าหนดผลการอ่านของเดก็

ในอาร์เจนตินาและโคลัมเบีย สอดคล้องกับ วอเตอร์ส 

(Waters, 2006) ยนืยนัว่าโรงเรยีนทีม่ผีลการเรยีนต�า่ท่ีสุด 

ในรัฐโคโลราโด ได้แก้ไขปัญหาโดยการสร้างความ

เกี่ยวข้องของผู้ปกครองโดยให้เป็นผู้มีบทบาทส�าคัญ

ต่อความส�าคัญของเด็ก ท�านองเดียวกันธนาคารโลก 

(World Bank, 2008) ชี้ว่าการมอบอ�านาจให้ผู้ปกครอง

ท�าการปรับปรุงพัฒนาการศึกษาในเม็กซิโก โดยการ

สนับสนุนทางการเงินแก่สมาคมผู้ปกครองและจูงใจ

ให้ผู ้ปกครองมีส่วนร่วมท�าให้คุณภาพการศึกษาดีขึ้น  

ส่วนศรีรัฐ-เบลทฟอร์ด (Siraj-Blatchford, 2010) พบว่า  

คุณภาพของสิ่งแวดล้อมของการเรียนรู้ทีบ่า้นเป็นปจัจยั 

ท่ีมคีวามส�าคญัมากท่ีสุดในการท�านายผลลัพธ์การเรยีนรู ้

ของเด็กโดยการสร้างกฎเกณฑ์ด้วยตนเอง (self-

regulation) 

2. ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการพฒันาความเข้มแขง็ 

ของหุน้ส่วนทางการศกึษาของสงัคมไทย พบว่าโรงเรยีน 

ต้องมีสภาพเป็นชุมชนทางการศึกษา ต้องเป็นโรงเรียน

แบบเครือข่ายทุกระดับ สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ

โรงเรียน (owner) ท่ีเชื่อมโยงกับความสัมพันธ์ใกล้ชิด 

เชงิวฒันธรรม ทนุทางสงัคม สอดคล้องกบัธรีะ รญุเจรญิ 

(2550) เห็นว่าขอบข่ายการด�าเนินงานของเขตพื้นที่
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การศึกษาและสถานศึกษาต้องมีการประสานงานและ 

พัฒนาเครือข่าย บทบาทของครูยุคปฏิรูปการศึกษาว่า

สังคมไทยต้องมีการถกแฉลงถึงบทบาทหน้าที่ของคร ู

ยคุปัจจุบนัให้เหมาะสม เช่นเดยีวกบัเสร ีพงศ์พศิ (2553) 

ทีม่องว่าครใูนฐานะผูน้�าการขบัเคลือ่นการศึกษามวีกิฤต 

อัตลักษณ์ เราต้องท�าให้การศึกษาแก้ปัญหาความทุกข์

ของแผ่นดิน ต้องจัดกระบวนการเรียนรู้และกระบวน-

ทัศน์ใหม่ ส่วนทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (2553) ชี้ว่า 

โครงสร้างองค์การของโรงเรียนควรเป็นองค์การเชิง

วิชาชีพ มีความยืดหยุ่นสูง ต้องไม่มีลักษณะความเป็น

ระบบราชการ เป็นองค์การระบบเปิดและเป็นแบบ 

สิ่งมีชีวิต มุ่งการปรับตัว ไม่แข็งกระด้างเหมือนองค์การ

แบบเครื่องจักร มีโครงสร้างยืดหยุ ่นแบบเครือข่าย 

สอดคล้องกับหลักการของแซนเดอร์ส (Sanders, 2003)  

ชี้ว่าหลักการท�าให้เกิดความเป็นหุ้นส่วนของผู้ปกครอง

คือ การแบ่งปันความรับผิดชอบ ต้องท�าอย่างท่ัวถึง 

ครอบคลุม ต้องให้หน่วยงานและธุรกิจในชุมชนเข้ามา 

มีบทบาทร่วมด้วย ต้องเชื่อมโยงหรือสอดคล้องกับ

หลักสูตรหรือนโยบายการจัดการศึกษา ส่วนบัตเตอรี

และแอ็นเดอร์สัน (Buttery & Anderson, 1999) ชี้ว่า 

ต้องต้อนรบัผู้ปกครองและคนในชมุชนด้วยความอบอุน่ 

จริงใจและเป็นมิตร 

3. การพัฒนาตัวแบบความเป็นหุ้นส่วนทาง 

การศึกษา เริ่มต้ังแต่ระยะหุ้นส่วนจ�าเป็น (essential 

partnership) และพัฒนาไปสู่ระยะหุ้นส่วนสมบูรณ์แบบ  

และความเป็นหุน้ส่วนระหว่างภาคประชาชน ภาคเอกชน 

และภาครฐั สอดคล้องกบังานวจิยัของสามารถ กมขนุทด  

(2548) พบว่า สภาพความเป็นหุน้ส่วนของผูป้กครองและ

ชุมชน อยู่ในระดับปานกลาง บริบทที่เอื้อต่อความเป็น 

หุน้ส่วน ได้แก่ ผู้บรหิารและคร ูมทีศันคตทิีด่ต่ีอการท�างาน 

ร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน มีความตั้งใจและทุ่มเท  

มีผลงานทางวิชาการเป็นที่ยอมรับ ผู้ปกครองให้ความ

ส�าคัญต่อการศึกษาของบุตรหลาน และรีเกิล (Reagle,  

2007) พบว่า การน�ายทุธศาสตร์ตัวแบบโรงเรยีนคุณภาพ

ไปปฏิบัติ ก่อให้เกิดผลทางบวกเกี่ยวพันความเกี่ยวข้อง 

ของผู้ปกครอง ชุมชนต่อโรงเรียน 

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะเชงินโยบาย (1) การก�าหนดนโยบาย 

ทางการศกึษา ต้องกระจายอ�านาจและความรบัผดิชอบ 

ให้ภาคีเครือข่ายอื่นและต้องสัมพันธ์กับการเมืองใน

ระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (participatory  

democracy) การมีความต่อเนื่องและมีระยะเวลาที่

เพียงพอของนักการเมืองในการขับเคลื่อนการศึกษา 

ของชาต ิให้มกีฎหมายหรอืระเบยีบการส่งเสรมิความเป็น 

หุ้นส่วนทางการศึกษาท่ีเอ้ือต่อการปฏิบัติได้จริงส�าหรับ

โรงเรียนท่ัวประเทศ (2) การน�านโยบายไปปฏิบัติ  

รัฐต้องลดบทบาทในการจัดการศึกษาเป็นหลักมาเป็น 

ผู้ดูแลก�ากับนโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษา ส่งเสริม 

ครอบครัวให้มีความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูบุตร

หรือเด็กก่อนวัยเรียน จัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ทุกรูปแบบ 

อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ ให้มีมาตรการก�ากับ

ติดตามการบังคับใช้ของกฎหมาย 

ข้อเสนอแนะเชิงการบริหารจัดการ (1) ต้องคืน

อ�านาจจัดการศึกษาให้ประชาชนโดยแท้จริง (2) ต้องให ้

เงนิอดุหนนุเสรมิเป็นการทดแทนในแบบเงนิก้อน (block 

grant) บนฐานความจ�าเป็น (needs-based) ต่อโรงเรียน 

(3) การส่งเสรมิบทบาทของภาคส่วนอืน่ๆ ในการจดัการ

ศึกษา (4) การแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ให้อ�านาจการบรหิารจัดการโรงเรยีน (5) การบรหิารจัดการ 

ระดับโรงเรียนต้องติดต่อสัมพันธ์กับผู้รับบริการโดยตรง

คอืพ่อแม่ผูป้กครอง ชมุชน และขยายผลไปสู่ภาคส่วนอืน่ 

ในรปูหุน้ส่วนหรอืเครอืข่าย (6) ให้มนีกัการศกึษาส�าหรบั

พ่อแม่ผู้ปกครองโดยตรง (7) ควรมุ่งการพัฒนาเด็กและ 

เยาวชนให้เป็นคนที่มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย

ในตนเอง 

ข้อเสนอแนะส�าหรบัการวจัิยครัง้ต่อไป (1) ควรม ี

การวิจัยในมิติของระเบียบวิธีวิจัยอื่นคือการวิจัยกรณี

ศึกษา (2) ควรมีการวิจัยในมิติเนื้อหาสาระการวิจัย

ประเมินผล (3) ควรมีการศึกษาวิจัยในมิติพื้นที่หรือ 

ประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ขยายผลไปสู่กลุ่มอื่น
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารตลาดส�าหรับ

หลักสูตรบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา (2) เพื่อก�าหนดกลยุทธ์การบริหารการตลาดส�าหรับหลักสูตรบัณฑิต

ศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มตัวอย่าง คือ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของสถาบัน

อุดมศึกษาในสังกัด สกอ. จ�านวน 365 คน มีการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามมาตราส่วน 5 ระดับ ท�าการวิเคราะห์

ข้อมูลด้วยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าดัชนีความต้องการจ�าเป็น (priority 

needs index modified) ผลการวิจัยพบว่า (1) สภาพปัจจุบันของการบริหารตลาดส�าหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  

โดยภาพรวมมีการปฎิบัติอยู่ในระดับปานกลาง ด้านที่มีการปฏิบัติสูงสุด คือ การจัดการส่วนประสมทางการตลาด 

ส่วนสภาพที่พึงประสงค์ฯ โดยภาพรวมมีความต้องการที่จะปฏิบัติในระดับมาก ความต้องการจะปฎิบัติสูงสุด คือ 

การจัดการส่วนประสมทางการตลาดเช่นกัน (2) กลยุทธ์การบริหารการตลาดส�าหรับหลักสูตรฯ มี 4 กลยุทธ์หลัก  

คือ กลยุทธ์การวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดฯ กลยุทธ์การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดฯ กลยุทธ์การจัดการ 

ส่วนประสมทางการตลาดฯ และกลยุทธ์การจัดการความพยายามทางการตลาดฯ

ค�ำส�ำคัญ: กลยุทธ์การบริหารการตลาด, หลักสูตรบัณฑิตศึกษา, การตลาดส�าหรับบัณฑิตศึกษา 

Abstract

The objectives of this study were: (1) to study the current and expected states of marketing  

management for graduate programs of higher education institutes and, (2) to specify the strategy of 

marketing management for graduate programs of higher education institutes. to collect data from 

Questioners. Sampling were 365 of the graduate program presidents. The study showed that: (1) the  

current state of marketing management for graduate programs, according to Kotler, results was performed 

at the middle level as a whole and while considering separately, managing marketing mix functions were 

performed at a high level. With regards to the expected performance of marketing management according 

ธนัสถ์ เกษมไชยานันท์ และ ปิยพงษ์ สุเมตติกุล

กลยุทธ์การบริหารการตลาดส�าหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษา

Marketing Management Strategies for Graduate Programs of Higher 
Education Institutes
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ควำมน�ำ

การศกึษาระดบัอดุมศกึษามคีวามส�าคญัอย่างยิง่ 

ต่อการพัฒนาตนเองและต่อการพัฒนาประเทศชาต ิ

ให้เจริญก้าวหน้า ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี ที่ผ่านมา  

สถาบันอุดมศึกษาได ้ขยายตัวมากขึ้น มีสถาบัน

อุดมศึกษาเปิดด�าเนินการขึ้นใหม่จ�านวนมากทั้งของ 

ภาครฐัและภาคเอกชน ซึง่การขยายตวันี ้นบัว่าเป็นเรือ่งดี 

ที่ส ่งผลให้คนส่วนใหญ่ของสังคมของประเทศได้มี

โอกาสเข้ารับการศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างท่ัวถึง

และทัดเทียมกัน ดังกระแสอุดมศึกษาของโลกที่เรียกว่า  

Massification หรือ Universalisation หมายความถึง  

คนทุกคนในสังคมของประเทศมีสิทธิได้รับการศึกษา

ระดบัอดุมศกึษาโดยเท่าเทยีมกนั เป็นทัง้สทิธิและหน้าที่

ของบุคคลที่จะได้รับ และเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้อง 

จัดให้มี (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2546, หน้า 8) รวมถึง

สถาบันอดุมศกึษาต่างชาตจิ�านวนหนึง่เข้ามาเปิดกิจการ 

ในประเทศไทยเป็นอุดมศึกษาข้ามชาติ เช่น มหาวทิยาลัย

นานาชาติสแตมฟอร์ด และมหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ 

(ประเทศไทย) ตามกระแสโลกาภิวัตน์ และข้อตกลง

ด้านการค้าและบรกิารภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) 

และข้อตกลงแบบทวิภาคีเพื่อจัดตั้งเขตเสรีการค้า (FTA) 

และด้วยความเจริญด้านเทคโนโลยีการศึกษา  

ท�าให้การศึกษาทางไกล (distance learning) จาก 

ต่างประเทศ เริ่มเข้ามาแพร่หลายมากขึ้น และสถาบัน

อุดมศึกษาไทยเองบ้างแห่งก็เปิดการเรียนการสอนแบบ

ทางไกลขึน้ เช่น มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย มหาวทิยาลัย

รังสิต และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ตามกระแส  

Internationlization หรือ Virtulization ไม่มีเรื่องของ

 to Kotler, as a whole, was rated at high level, and while considering separately, all functions were all 

rated at high level. The strategy of marketing management for graduate programs composes of four 

major strategies, fourteen minor strategies and 37 procedures. The major strategies were as follows:  

(1) the strategy of marketing data analysis for graduate programs, (2) the strategy of marketing strategy 

development for graduate programs, (3) the strategy of marketing mix management for graduate programs, 

and (4) the strategy of marketing implementation and controlling for graduate programs.

Keywords: marketing management strategies, marketing in education, marketing strategy

พรมแดนมาเป็นข้อจ�ากัดและท�าได้ การอุดมศึกษาจึง

ไม่จ�าเป็นต้องเรียนที่ประเทศแม่ของสถาบันอุดมศึกษา 

นั้นอีกเท่านั้นแต่สามารถท�าได้ด้วยการเรียนการสอน

แบบ E-learning หรือ Electronic Education (ไพฑูรย์ 

สินลารัตน์, 2546, หน้า 16) 

แม้จะมกีารขยายโอกาสทางการอดุมศกึษามาก

ทัง้ในประเทศและต่างประเทศเป็นทวคีณู แต่กลบัพบว่า 

จ�านวนผู ้ส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมกลับมีจ�านวน 

ไม่เพิ่มมากขึ้น คือ โดยเฉลี่ยมีผู้ส�าเร็จการศึกษาเพียง

ปีละ 3-5 แสนคน จึงก่อให้เกิดสภาวะตลาดอ่ิมตัว 

ดังค�ากล่าวของสมเกียรติ รุ่งเรืองวิริยะ ผู้อ�านวยการ

ส�านักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิต ว่า “วันนี้

ในวงการการศึกษาก�าลังเผชิญกับสภาวะตลาดอิ่มตัว 

ซึ่งหมายความว่าจ�านวนนักเรียนที่ส�าเร็จการศึกษา 

มีจ�านวนเท่าเดิม เพราะอัตราการเกิดนิ่ง” รวมถึง

ประชากรวยัแรงงาน ช่วงอาย ุ15-59 ปี จะมจี�านวนเพ่ิมขึน้ 

ในอัตราที่ลดลง โดยสัดส่วนต่อประชากรทั้งหมดของ 

วัยแรงงาน จะหดตัวจากร้อยละ 67 เหลือร้อยละ 62  

ในปี พ.ศ. 2568 (ส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา, 

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10  

(พ.ศ. 2551-2554, หน้า 1) ส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษา 

ต้องปรับตัวและเปล่ียนแปลงในด้านต่างๆ เพ่ือรับ

สถานการณ์ดังกล่าวประกอบกับกระแสการตลาด 

(ไพฑูรย์ สินลารตัน์, 2546, หน้า 13) ท่ีการศกึษากลายเป็น 

สินค้าที่ขายได้ สามารถท�าก�าไรได้ในเชิงธุรกิจจนก่อ 

ให้เกดิกระแสธรุกจิทีก่ลไกทางการตลาดเข้ามามบีทบาท

มากขึ้นในวงการอุดมศึกษา การศึกษาระดับอุดมศึกษา

ซึ่งแต่เดิมเป็นส่ิงจ�าเป็นท่ีรัฐหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องมีหน้าที ่

จดัให้ประชาชนโดยมไิด้หวงัผลก�าไร กลบัต้องปรบัเปลีย่น 
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เป็นธรุกจิอดุมศึกษา หรอือุตสาหกรรมบรกิารอดุมศกึษา 

(จรัส สุวรรณเวลา, 2545, หน้า 36) เพื่อความอยู่รอด 

ในการบริหารเป็นการด�ารงอยู่ของสถาบันอุดมศึกษา

กลยุทธ์การตลาดจึงเข้ามามีบทบาทส�าคัญต่อ

การบริหารสถาบันอุดมศึกษาในปัจจุบันและในอนาคต

ท่ามกลางกระแสการแข่งขนัของสถาบนัอุดมศึกษามเีพิม่ 

ความรุนแรงมากขึ้น ในขณะที่จ�านวนผู้เข้ารับการศึกษา

ทีม่เีท่าเดมิ การแย่งชงิผูเ้รยีนจงึเกดิขึน้ ดงัจะเหน็ได้จาก 

สถาบันอุดมศึกษาจ�านวนมากได้มีการใช ้กลยุทธ ์ 

การตลาดมาดึงดูดใจผู้เรียนให้ตัดสินใจเลือกเข้าศึกษา

ในสถาบันของตน ไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์ด้านราคา (price) 

ผลิตภัณฑ์ (product) สถานที่ (place) และ การส่งเสริม 

การตลาด (promotion)

การน�ากลยทุธ์การตลาดเข้ามาใช้เป็นส่วนในการ 

บรหิารงานของสถาบนัอดุมศกึษา เพือ่การแข่งขนัในตลาด 

อุดมศึกษาในปัจจุบันและในอนาคต สถาบันอุดม-

ศึกษาที่จะประสบความส�าเร็จได้ภายใต้สภาวะการณ ์

การแข่งขันที่รุนแรงได้ นอกจากจะต้องด�าเนินภารกิจ

และหน้าที่หลักของการอุดมศึกษาแล้ว อันได้แก่  

การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และ

การทะนุบ�ารุงและการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมได้อย่าง 

มปีระสทิธผิลแล้ว ยงัต้องมีการบรหิารจดัการในเชงิธรุกจิ 

มากขึ้นด้วยการบริหารการตลาด ดังองค์การศึกษา 

วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือ 

UNESCO (ส�านกังานปลดัทบวงมหาวทิยาลยั, กองวเิทศ- 

สมัพนัธ์, 2542, หน้า 112 และ 114) ได้กล่าวว่า การจัดการ 

และการบริหารงบประมาณสถาบันอุดมศึกษาในยุค

ศตวรรษที ่21 มหาวทิยาลยัต้องมคีวามยดืหยุน่ เน้นวธิกีาร 

และกระบวนการด�าเนนิงานใหม่ๆ ด�าเนนิงานโดยอาศยั 

ทักษะเชิงประกอบการ (entrepreneurship) มากขึ้น 

มหาวิทยาลัยจ�าเป็นต้องบริหารจัดการงบประมาณ 

เชิงธุรกิจ โดยให้ความสนใจกับกฎระเบียบของตลาด 

และแสวงหาแนวทางใหม่ในการจัดการงบประมาณ  

ซึง่การตลาดนัน้สามารถมบีทบาทส�าคญัในการวางแผน

กลยทุธ์มหาวิทยาลยัต่างๆ โดยการออกแบบหรอืคดิค้น

หลักสูตรที่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาด

เป้าหมาย (target market) ที่ต้องการ และใช้การก�าหนด

ราคา การสื่อสาร และการจัดจ�าหน่ายที่มีประสิทธิผล  

เพ่ือการแจ้งให้ทราบ เพ่ือจูงใจและให้บริการตลาดของ

มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังสามารถสร้าง 

ความสัมพันธ์ในระยะยาวกับนักศึกษาเป้าหมายได้  

เพือ่ให้นกัศกึษาเป้าหมายได้รูจ้กั ผกูพนั และเกดิแรงจงูใจ 

ในการสมัครเข้าเรียน รวมทั้งให้ความส�าคัญกับกลุ่ม

บุคคลต่างๆ รวมถึงกลุ่มผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

ของนักศึกษา เช่น บิดามารดา ญาติพี่น้อง กลุ่มเพื่อน 

อาจารย์ท่ีปรึกษาระดับมัธยมศึกษา ศิษย์เก่า และ 

กลุ่มอื่นๆ ดังนั้น จากค�าแนะน�าของ UNESCO และ

นักวิชาการตลาดหลายท่าน สถาบันอุดมศึกษาควรน�า

แนวคิดการบริหารการตลาดมาใช้ในการบริหารจัดการ 

และการจัดหางบประมาณของสถาบัน

จ�านวนนักศึกษาใหม่ของสถาบันอุดม ศึกษา 

นับเป็นปัจจัยหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงงบประมาณ 

ที่สถาบันอุดมศึกษาจะน�ามาบริหารจัดการ และ 

ด�าเนินการในด้านต่างๆ ของสถาบันให้เป็นไปตาม 

เป้าหมายที่ได ้วางแผนไว้ หากสถาบันอุดมศึกษา 

ไม่สามารถหานักศึกษาใหม่ให้เข้ามาศึกษาในสถาบันได้ 

ในจ�านวนที่ก�าหนดไว ้ อาจก่อให้เกิดปัญหาด้าน 

งบประมาณของสถาบัน อันส่งผลกระทบต่อการ

บริหารงานด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านบุคลากร อัตรา 

การจ้างงาน ด้านสถานที่ การจัดเตรียมห้องเรียน  

สถานท่ีเรียน และอุปกรณ์การเรียนการสอน จนถึง 

ตัวสถาบันเองก็ตาม ซึ่งอาจจะถึงขั้นปิดตัวลง

จากความส�าคัญของการบริหารการตลาด 

ของสถาบันอุดมศึกษาดังกล่าวข้างต้น ท�าให้ผู ้วิจัย 

มคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาวจิยัเพือ่ค้นหากลยทุธ์การบรหิาร 

การตลาดของสถาบันอุดม ศึกษาที่จัดหลักสูตรบัณฑิต

ศึกษา อันน�าไปสู ่การเป็นแนวทางปฏิบัติให้สถาบัน

อุดมศึกษาต่างๆ ได้น�าไปเป็นแนวทางในการวางแผน 

และก�าหนดกลยุทธ์บริหารการตลาดส�าหรับหลักสูตร 

บัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะส่งผลให้

สถาบันอุดมศึกษามีศักยภาพในการแข่งขัน เพิ่มขีด

ความสามารถและความพร ้อมที่จะเผชิญกับการ

เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในทุกสถานการณ์ เพื่อความ

อยู่รอดและเจริญเติบโตอย่างมั่นคงของสถาบัน และ 

เป็นทางเลอืกทีด่ใีห้แก่ผูต้้องการได้รบัการศกึษาในระดบั

บัณฑิตศึกษาต่อไป
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วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เ พ่ือศึกษาสภาพป ัจจุบันและสภาพท่ี 

พึงประสงค์ของการบริหารการตลาดส�าหรับหลักสูตร

บัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา

2. เพื่อพัฒนากลยุทธ์การบริหารการตลาด

ส�าหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา

การศึกษานี้ เป็นการศึกษากลยุทธ์การบริหาร

การตลาดส�าหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของสถาบัน

อดุมศกึษา ผูว้จิยัได้ศกึษา วเิคราะห์ สงัเคราะห์ จากแนวคิด  

ทฤษฎีของนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง แล้วน�ามาสรุปเป็น 

กรอบแนวคิดที่ส�าคัญในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้

1. แนวคิดการบริหารการตลาด การศึกษานี้  

ใช้กระบวนการบรหิารการตลาดของ Philip Kotler (2003) 

ประกอบด้วย กระบวนการทางการบริหารการตลาด  

4 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด  

(2) การพฒันากลยทุธ์การตลาด (3) การวางแผนโปรแกรม 

การตลาด และ (4) การจัดการความพยายามทาง 

การตลาด 

2. แนวคิดส่วนประสมการตลาด การศึกษาวิจัย

ครั้งนี้ ได้ศึกษาถึงส่วนประสมทางการตลาดที่เกี่ยวข้อง

กับธุรกิจบริการซึ่งประกอบด้วย ส่วนประสมการตลาด 

7 Ps ของ Valarie A. Zeithaml (2006) ส่วนประสม 

การตลาด 4 Ps ของ Philip Kotler (2003) ส่วนประสม 

การตลาด 7 Ps ของ Seymour H. Fine (1997) ส่วนประกอบ 

การตลาด 9 Ps ของ Philip Kotler and Karen F. A. Fox  

(1995) ส่วนประสมการตลาด 7 Ps ของ Adrian Payne 

(1993) และ ส่วนประสมการตลาด 8 Ps ของ เสรี  

วงษ์มณฑา (2540)

3. แนวคิดก�าหนดกลยุทธ์ การศึกษาวิจัย

ครั้งนี้ ได้ใช้แนวทางการก�าหนดกลยุทธ์ของ พฤทธิ์  

ศิริบรรณพิทักษ์ (2552) ซึ่งประกอบด้วย การวิเคราะห์

สถานะการณ์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะ

คุกคาม (SWOT Analysis) และ การก�าหนดกลยุทธ์  

ด้วย SWOT Matrix

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ผูว้จิยัได้ศกึษาเรือ่งกลยทุธ์การบรหิารการตลาด

ส�าหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 

ด้วยการด�าเนินการวิจัย ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่  

(1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค์ของการ

บริหารตลาดส�าหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของสถาบัน 

อุดมศึกษา (2) ร่างกลยุทธ์การบริหารการตลาดส�าหรับ

หลักสูตรบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ด้วยการ 

วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม 

(SWOT Analysis) และจัดท�า SWOT Matrix ในการก�าหนด 

ร่างกลยุทธ์บริหารการตลาดส�าหรับหลักสูตรบัณฑิต

ศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ด้วยค่าดัชนีเรียงล�าดับ

ความต้องการจ�าเป็น (PNI) (3) ประเมินและตรวจสอบ 

ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกลยุทธ์การ

บริหารตลาดส�าหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของสถาบัน

อดุมศกึษา ด้วยแบบประเมนิและการประชมุสนทนากลุม่  

(focus group) (4) ปรบัปรงุและน�าเสนอกลยทุธ์การบรหิาร 

การตลาดส�าหรับหลักสูตร

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ในการวจิัยครั้งนี้ ผูว้จิัยไดก้�าหนดประชากรเปน็

หลักสูตรบณัฑติศกึษาระดบัปรญิญาโทและปรญิญาเอก 

ท่ีเปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดส�านักงาน 

คณะกรรมการอดุมศกึษา จ�านวนทัง้สิน้ 4,449 หลกัสตูร 

ภายใต้สถาบันอุดมศึกษา จ�านวน 105 สถาบัน แบ่ง

ออกเป็น 3 กลุม่สาขาวชิา ได้แก่ หลกัสตูรกลุม่สาขาวชิา 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรกลุ่มสาขาวิชา

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและหลกัสตูรกลุม่สาขาวชิา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ส�านักงานคณะกรรมอุดมศึกษา,  

2554) จ�านวนกลุ่มตัวอย่าง 365 ตัวอย่าง จากการ

ค�านวณด้วยสูตร Yamane

เครื่องมือในกำรวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ได้ใช้แบบสอบถามความคิดเห็น

ในการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพอันพึงประสงค ์

ของการบริหารการตลาดส�าหรับ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
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ของสถาบนัอดุมศึกษาแบบมาตราส่วน 5 ระดับ โดยผ่าน 

การตรวจ ความตรงด้วยการค�านวณค่า IOC แล้วน�าไป 

ทดลองใช้ (try out) เพื่อทดสอบความเที่ยงก่อนน�าไป

เก็บข้อมูลจริง

ส�าหรับการประเมินความเหมาะสมและความ

เป็นไปได้ของร่างกลยุทธ์การบริหารการตลาดส�าหรับ

หลักสูตรบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ใช้แบบ

ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปด้วยของร่าง 

กลยุทธ์การบริหารการตลาดส�าหรับหลักสูตรบัณฑิต

ศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา

กำรเก็บข้อมูล

การศกึษาสภาพปัจจบุนัและสภาพอนัพงึประสงค์ 

ของการบริหารการตลาดส�าหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ของสถาบบัอดุมศึกษา ผูต้อบแบบสอบถาม คือ ประธาน

หรอืผูอ้�านวยการหลกัสตูรบณัฑติศึกษาระดับปรญิญาโท 

หรือปริญญาเอกในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดส�านักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษา ด้วยส่งแบบสอบถามทาง

ไปรษณีย์และรับกลับทางไปรษณีย์เช่นกัน จ�านวน 

365 คน และประเมินความเป็นไปได้ของร่างกลยุทธ์ฯ  

ด้วยการจัดสนทนากลุ่ม (focus group) ผู้ทรงคุณวุฒิ 

จ�านวน 15 คน

กำรวิเครำะห์ข้อมูล

ในการศึกษาครั้งนี้ ได้ใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป  

เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าความถี่ (f) ค่าร้อยละ (%)  

ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และค่าดัชนี

เรียงล�าดับความต้องการ จ�าเป็น Priority Needs Index  

modified (PNI modified)

ผลกำรวิจัย

1. การศึกษาสภาพปัจจบุนัของการบรหิารตลาด

ส�าหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 

ตามแนวคิดของ Kotler ภาพรวมมีการปฎิบัติจริง 

อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 

ด้านที่มีการปฎิบัติสูงสุด คือ การจัดการส่วนประสม

ทางการตลาด รองลงมา คือ การพัฒนากลยุทธ์ทาง 

การตลาด และการวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด  

ตามล�าดับ ส�าหรับด้านที่มีการปฎิบัติจริงน้อยสุด คือ 

การจัดการความพยายามทางการตลาด

1. สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารตลาด

ส�าหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 

ภาพรวมมีความต้องการในการปฎิบัติในอนาคตอยู่ใน

ระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่ม ี

ความต้องการปฎิบัติสูงสุด คือ การจัดการส่วนประสม

ทางการตลาด รองลงมา คือ การพัฒนากลยุทธ์ทาง 

การตลาด และการวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด ส่วน

ด้านน้อยสุด คอื การจัดการความพยายามทางการตลาด

2. กลยทุธ์การบรหิารการตลาดส�าหรบัหลกัสตูร

บัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย  

กลยุทธ์หลัก 4 ด้าน ดังนี้ (1) กลยุทธ์หลักการวิเคราะห์

โอกาสทางการตลาดส�าหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของ

สถาบันอุดมศึกษา (2) กลยุทธ์หลักด้านการพัฒนา 

กลยุทธ์ทางการตลาดส�าหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ของสถาบันอุดมศึกษา (3) กลยุทธ์หลักด้านการจัดการ

ส่วนประสมการตลาดส�าหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ของสถาบัน และ 4) กลยุทธ์หลักด้านการจัดการ 

ความพยายามทางการตลาดส�าหรับหลักสูตรบัณฑิต

ศึกษาของสถาบัน

โดยแต่ละกลยทุธ์หลัก ประกอบด้วย กลยทุธ์รอง  

ดังนี้

1) กลยทุธ์หลักการวเิคราะห์โอกาสทางการตลาด 

ส�าหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 

ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์รอง ได้แก่ (1) ส่งเสริม 

การด�าเนินการด้านข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการตลาด 

อย่างเป็นระบบและทันสมัย (2) เร ่งพัฒนาระบบ 

การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดอย่างรอบด้าน  

(3) พัฒนาและส่งเสริมการวิเคราะห์ ติดตามข้อมูล

ข่าวสารจากผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง (4) เร่งรัดพัฒนา

วิเคราะห์คู่แข่งการจัดการศึกษาอย่างเร่งด่วน (5) เร่งรัด 

พัฒนายุทธวิธีในการแบ่งส่วนตลาดอย่างเร่งด่วน

2) กลยุทธ์หลักด้านการพัฒนากลยุทธ์ทาง 

การตลาดส�าหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของสถาบัน
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อดุมศกึษา ประกอบด้วย 3 กลยทุธ์รอง ได้แก่ (1) การวาง 

ต�าแหน่งทางการตลาดของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  

(2) การสร้างความแตกต่างของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

จากคู่แข่ง (3) การพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาใหม่ๆ  

ที่เป็นต้องการของผู้เรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3) กลยุทธ์หลักด้านการจัดการส่วนประสม 

การตลาด ประกอบด้วย 6 กลยทุธ์รอง ได้แก่ (1) ตวัหลกัสตูร  

(2) ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเรียนการสอน 

ของหลักสูตร (3) การจัดการส่งเสริมการตลาดส�าหรับ

หลักสูตรเพื่อกระตุ้นให้เกิดการสมัครเรียน (4) การให้

ความส�าคัญกับผู้เรียนเป้าหมายและผู้ที่มีอิทธิพลต่อ 

ผู้เรียนเป้าหมาย (5) การวิจัยความคิดเห็นและความ 

พึงพอใจของผู้เรียน (6) การมีประธานหรือผู้อ�านวยการ 

หลักสูตรที่มีอ�านาจบารมีในการด�าเนินการจัดการและ

บริหารหลักสูตรให้ประสบความส�าเร็จ 

4) กลยุทธ์หลักด้านการจัดการความพยายาม

ทางการตลาดส�าหรบัหลกัสตูรบณัฑติศกึษาของสถาบนั 

ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์รอง ได้แก่ (1) การจัดตั้ง 

คณะท�างานทางตลาดส�าหรบัหลกัสตูร ด้วยการมอบหมาย 

ให้บคุคล ทมีงาน หรอืจดัตัง้ฝ่ายหรอืแผนกทางตลาดขึน้ 

ในสถาบันอดุมศกึษา (2) พฒันาและส่งเสรมิการตดิตาม

ข้อมูลข่าวสารทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง (3) ส่งเสริม

การท�าวจิยัเกีย่วกบัคุณภาพของการเรียนการสอน ผู้สอน  

และผู้เรยีนอย่างต่อเนือ่ง (4) เร่งพฒันาระบบการวเิคราะห์ 

คู่แข่งขันทางการศึกษาอย่างเร่งด่วน (5) เร่งพัฒนากลไก

การควบคุฒการตลาดอย่างเร่งด่วน

กำรอภิปรำยผล

จากผลการวิจัยพบว่า ด้านที่มีระดับการปฎิบัติ

ในปัจจุบันสูงสุด และมีระดับที่พึงประสงค์สูงสุด คือ 

การจัดการส่วนประสมทางการตลาดส�าหรับหลักสูตร

บัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา แสดงให้เห็นว่า  

สถาบนัอดุมศกึษาส่วนใหญ่ให้ความส�าคญักบัส่วนประสม 

ทางการตลาดทัง้ในปัจจบุนัและในอนาคต ทัง้นีเ้ป็นเหตุ 

มาจากสภาพการแข่งขนัในตลาดการศึกษาระดับบณัฑติ 

ศกึษาทีม่กีารแข่งขนักนัรนุแรงมากขึน้ มสีถาบนัอดุมศกึษา 

เปิดใหม่เพิ่มมากขึ้น จากเดิมจ�านวน 120 แห่ง ในปี 

พ.ศ. 2546 (ส�านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, 2546) 

เพิ่มจ�านวนเป็น 167 แห่ง ในปี พ.ศ. 2551 (ส�านักงาน 

คณะกรรมอุดมศึกษา, 2551) และมีหลักสูตรบัณฑิต

ศึกษาใหม่ๆ ที่เปิดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของ

ผู้เรียนมากยิ่งขึ้น ดังฐานข้อมูลหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

ของส�านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ปี พ.ศ. 2554  

ได้รวบรวมจ�านวนหลักสูตรระดับปริญญาเอกและ

ปริญญาโทท่ีเปิดสอนอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด 

สกอ. มมีากถงึ 4,449 หลกัสตูร ในทกุสาขาวชิาทัว่ประเทศ  

(ส�านกังานคณะกรรมอดุมศกึษา, 2554) รวมถงึหลกัสตูร

บณัฑติศกึษาท่ีเปิดบรกิารผ่านระบบออนไลน์ หรอืระบบ 

อ-ีเลิร์นนิง่ของมหาวทิยาลัยหอการค้าไทย มหาวทิยาลยั

รังสิต และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัน (ประชาชาติธุรกิจ 

ฉบับพิเศษ, 2553, หน้า 10) ซึ่งสถาบันอุดมศึกษา

เห็นควรต้องด�าเนินการด้านการตลาดที่เหมาะสม เพื่อ

จูงใจและดึงดูดให้ผู ้เรียนเป้าหมายเข้ามาสมัครเรียน 

ในหลักสูตรของตนตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้อง

กบัไพฑรูย์ สนิลารตัน์ (2546) ได้กล่าวไว้ว่า สถาบนัอดุม 

ศึกษาต้องปรับตัวและเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ต่อ

สถานการณ์เช่นนีต้ามกระแส Marketization ทีก่ารศกึษา 

กลายเป็นสินค้าท่ีขายได้ สามารถท�าก�าไรได้ในเชิงธุรกิจ 

จนก่อให้เกิดกระแสธุรกิจการตลาดเข้ามามีบทบาท 

มากขึ้นในวงการอุดมศึกษา

ประกอบกบัในอนาคตอนัใกล้ท่ีประเทศ กล่าวถงึ  

การรวบรวมสารสนเทศและการไทยต้องเข้าเป็นส่วนหนึง่ 

ของการเปิดการค้าเสรีภายในข้อตกลง WTO และ AEC  

ซึง่รวมถงึเรือ่งการศกึษาด้วยนัน้ จะส่งผลให้เกดิการแย่งชงิ 

ผู้เรียนจากสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศที่จะเข้ามา

เปิดด�าเนินการในประเทศมากยิ่ง แต่ท้ังนี้ สถาบัน

อดุมศกึษากเ็ลง็เหน็ความส�าคญัในจดุนี ้จงึคาดหวงัทีจ่ะ 

น�าการจัดการส่วนประสมการตลาดมาด�าเนินการเพื่อ

ให้บรรลุเป้าหมาย ดังเห็นได้จากระดับการปฎิบัติที่ 

พึงประสงค์ที่อยู่ในระดับสูงสุด

จากผลการวจัิยพบว่า กลยทุธ์ปฎริปูการวเิคราะห์ 

ข้อมูลทางการตลาด ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์รอง ได้แก่ 

เร่งรดัการด�าเนนิการด้านข้อมลูสารสนเทศเพือ่การตลาด 

อย่างเป็นระบบและทันสมยั เร่งพัฒนาระบบการวเิคราะห์ 
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สภาพแวดล้อมทางการตลาดอย่างรอบด้าน เร่งพัฒนา

ระบบการวิเคราะห์คู่แข่งในตลาดการศึกษาอย่างเร่งด่วน 

และเร่งรัดพัฒนายุทธวิธีการเลือกตลาดเป้าหมายอย่าง

ต่อเนื่อง ซึ่งกลยุทธ์นี้มีความส�าคัญต่อการด�าเนินการ 

บริหารการตลาดเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการวิเคราะห์

ข้อมูลทางการตลาดอย่างรอบด้านจะท�าให้สถาบัน 

มีข ้อมูลทางการตลาดที่ส�าคัญน�ามาประกอบการ 

ตัดสินใจในการวางแผนและก�าหนดแผนการตลาดที่

ส�าคัญที่จะน�าความส�าเร็จมาสู่องค์กร ซึ่งสอดคล้องกับ 

Boyd (1998, p. 16) ได้กล่าวว่า การวิเคราะห์สภาพ

แวดล้อมและการวิเคราะห์คู่แข่งทางการตลาด รวมถึง

การตัดสินใจในการเลือกกลุ่มตลาดและตลาดเป้าหมาย 

เป็นกระบวนการบริหารการตลาดล�าดับต้นๆ ที่จะต้อง

ด�าเนนิการก่อนทีจ่ะมกีารจดัโปรแกรมกลยทุธ์การตลาด 

ในล�าดับถัดไป และยังสอดคล้องกับ Philip Kolter 

การวางแผน ก็จะส ่งผลให้สามารถจัดท�า 

วัดความต้องการตลาดเป็นสิ่งจ�าเป็นที่ต้องด�าเนินการ

เพื่อท�าให้ทราบถึงโอกาสทางการตลาดขององค์กรว่า

จะมีมากน้อยขนาดไหน นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ ส�าราญ บุญเจริญ (2547) ศึกษาเรื่อง  

การพัฒนากลยุทธ์การตลาดส�าหรับสถาบันอุดมศึกษา

เอกชน ที่พบว่า กลยุทธ์การขยายตลาดหรือการเลือก

ตลาดเป้าหมาย เป็นกลยุทธ์ส�าคัญอันหนึ่งที่ท�าให ้

สถาบันอุดมศึกษาบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

กลยุทธ ์การจัดการส ่วนประสมการตลาด 

ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์รอง หรือ ส่วนประสมการตลาด  

6 พี (P) ได้แก่ (1) Product: จัดการให้มีหลักสูตรใหม่

อย่าหลากหลายและมีคุณภาพ (2) Price: จัดการให้ม ี

วิธีการก�าหนดค่าเล่าเรียนที่จูงใจผู ้เรียนเป้าหมาย  

(3) Promotion (Marketing): จัดการให้มียุทธวิธีการ 

ส่งเสรมิการตลาดอย่างครบครนั (4) Purchasers: จดัการ

ท�าระบบส�ารวจความต้องการของผู ้เรียนเป้าหมาย

และผู้เกี่ยวข้อง (5) Probing: จัดการท�าระบบส�ารวจ

ความพึงพอใจของผู้เรียนปัจจุบัน (6) Power network: 

จัดการให้เกิดการใช้อ�านาจบารมีของผู้บริหารอย่าง

สร้างสรรค์ ผลการวิจัยนี้ มี 2 พี (P) คือ P Purchasers 

และ P Probing ที่สอดคล้องกับ The 7Ps model ของ 

Seymour H. Fine (1997) ขณะเดียวกันก็สอดคล้องกับ 

งานวิจัยของ Darryl E. Jones (2002) ศึกษาถึงปัจจัย 

ทีม่อีทิธพิลต่อการเลอืกสถาบนัอดุมศกึษาของนกัศกึษา

อเมริกา-อาฟริกา พบว่า ปัจจัยด้านค�าแนะน�าจากผู้อื่น  

มีผลกับการตัดสินใจสมัครเรียน ดังนั้น หากสถาบัน

อุดมศึกษาได้จัดท�าระบบการส�ารวจความต้องการของ 

ผู้เรียนเป้าหมายและผู้เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ แล้วน�า 

ข้อมูลที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรได้ตรงกับความ

ต้องการของผู ้เรียนเป้าหมายและผู ้ที่ เกี่ยวข้องได้  

อันได้แก่ ผู้ปกครอง ญาติสนิทมิตรสหายของผู้เรียน 

รวมถงึความต้องการของหน่วยงานและองค์กรทางธุรกิจ

ที่มีความต้องการในการใช้บัณฑิต นอกจากนี้ ปัจจัย 

ด้านค่าเล่าเรียนก็ยังเป็นปัจจัยส�าคัญอีกปัจจัยหนึ่ง 

ที่ท�าให้เกิดการเลือกสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น สถาบัน

อุดมศึกษาจึงต้องหันมาด�าเนินการด้านค่าเล่าเรียน 

ที่จูงใจผู้เรียนเป้าหมายได้ และสามารถแข่งขันกับตลาด

การศึกษาได้เช่นกัน

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งนี้

จากผลการวจัิยพบว่า การจัดการความพยายาม

ทางการตลาดส�าหรบัหลกัสตูรบณัฑติศกึษาของสถาบนั

อดุมศกึษาในสภาพปัจจบุนัมกีารปฎบิตัอิยูใ่นระดบัน้อย  

แต่มค่ีาดชันคีวามต้องการจ�าเป็นสูงสุด ดงันัน้ ทางสถาบัน 

อดุมศกึษา หรอืผูท้ีม่อี�านาจหน้าทีใ่นการบรหิารหลกัสูตร

บณัฑติศกึษาควรพจิารณาจัดตัง้หรอืมอบหมายให้บคุคล 

คณะบุคคล ด�าเนินการทางการตลาด หรือจัดตั้งแผนก 

ทางการตลาดเพือ่ทางการตลาดเพือ่ด�าเนนิการ ควบคมุ 

ติดตาม และประเมินผลโดยเร็ว

จากผลการวิจัยพบว่า การจัดการส่วนประสม

ทางการตลาดส�าหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาในสภาพ 

ทีพ่งึประสงค์ทีต้่องการปฎบิตัใินอนาคตอยูใ่นระดบัมาก 

ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษา หรือผู้ที่มีอ�านาจหน้าที่ในการ 

บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาควรจะพิจารณาอย่าง

ระมัดระวังในการใช้ส่วนประสมการตลาดต้านการ 

ส่งเสริมการตลาดและการส่งเสริมการขายไม่ให้มีการใช้

มากจนเกินไป เพราะ อาจจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของ

สถาบนัและท�าให้ความน่าเชือ่ถอืของสถาบนัลดน้อยลง  
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ดังความคดิเหน็ทีต่รงกนัของผูท้รงคณุวฒุใินการประชมุ

ระดมความคิดเห็น (focus group) และที่ส�าคัญคือ  

การศึกษาไม่ใช่ธุรกิจที่แสวงหาผลก�าไรเหมือนการ 

ด�าเนินการทางธุรกิจโดยทั่วไป

ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยคร้ังต่อไป

จากการวิจัยพบว่า สถาบันอุดมศึกษามีความ

ต้องการจ�าเป็นในการจัดต้ังองค์กร คณะบุคคล หรือ

บุคคลให้ด�าเนินการจัดการด้านการตลาดส�าหรับ

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา มีค่า PNI สูงสุด ดังนั้น ควรมี 

การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับลักษณะหรือรูปแบบขององค์กร

ทางการตลาดที่เหมาะสมกับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาและ 

สถาบันอุดมศึกษาในล�าดับถัดไป

จากผลการวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษากลยุทธ์

การบริหารการตลาดส�าหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของ

สถาบันอุดมศึกษาโดยภาพรวม ดังนั้น ควรมีการศึกษา

แยกกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และสถาบัน

อุดมศึกษาของเอกชนว่า มีกลยุทธ์การบริหารตลาดที่ 

แตกต่างกนัอย่างไร เนือ่งจาก สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 

ด�าเนนิงานในรปูแบบของธรุกจิการศกึษา ดงันัน้ สถาบนั

อุดมศึกษาเอกชน น่าจะให้ความส�าคัญกับกลยุทธ ์

การบริหารการตลาดมากกว่าสถาบันอุดมของรัฐ

กิตติกรรมประกำศ

การวจัิยนีไ้ด้รบัทุนอดุหนนุจาก บณัฑติวทิยาลยั 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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บทคัดย่อ

การวจิยันี ้มวีตัถปุระสงค์เพือ่ (1) ศกึษาสภาพปัจจบุนัและสภาพทีพ่งึประสงค์ของการบรหิารสูค่วามเป็นเลศิ 

ของโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับประถมศึกษา (2) เพ่ือพัฒนากลยุทธ์การบริหาร กลุ่มการบริหารสู่ความเป็นเลิศ 

ของโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับประถมศึกษา กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ผู้อ�านวยการโรงเรียน รองผู้อ�านวยการ 

โรงเรยีน คร ูและกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ของโรงเรยีนในโครงการโรงเรยีนมาตรฐานสากล 440 คน จาก 119  

โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามความคิดเห็น มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูล

ด้วยค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าดัชนีความต้องการจ�าเป็น ผลการวิจัยพบว่า  

(1) สภาพปัจจุบันของการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับประถมศึกษาภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก โดยด้านที่อยู่ในระดับมากเป็นล�าดับท่ี 1 คือ ด้านการน�าองค์การ ส่วนสภาพอันพึงประสงค์ฯ ภาพรวม 

อยู่ในระดับมากที่สุด และทุกด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุดเช่นเดียวกัน (2) กลยุทธ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศของ

โรงเรียนมาตรฐานสากลระดับประถมศึกษา ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ กลยุทธ์ผูกใจผู้ปฏิบัติงาน กลยุทธ์ 

ปรับปรุงการบริหารผลการด�าเนินงาน และกลยุทธ์ ปรับปรุงระบบและกระบวนการ

ค�ำส�ำคัญ: กลยุทธ์การบริหาร, การบริหารสู่ความเป็นเลิศ, โรงเรียนประถมศึกษา

Abstract

The purposes of this descriptive research were as follows: (1) To study the current states and 

desirable states of the management strategies toward excellence of the worldclass-standard elementary 

school. and (2) To develop the strategies of the management toward excellence of the worldclass-

standard elementary school. The data were gathered from the questionnaires. Descriptive statistics was 

used in the data analysis and PNImodified technique was used to analyse the demand priority. The focus 

group of experts was used to examine the strategies’ suitability. The research results showed that (1)  

The current state of school management in the worldclass-standard school were performed at the high 

ราตรี ศรีไพรวรรณ และ พฤทธ์ิ ศิริบรรณพิทักษ์

การพัฒนากลยุทธ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศ
ของโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับประถมศึกษา

The Development of Management Strategies Toward Excellence of 
the Worldclass-Standard Elementary School



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2556 183

ควำมน�ำ

การเปลีย่นแปลงทางสงัคม เศรษฐกจิ วทิยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีผลกระทบไปทั่ว 

ทั้งโลก ท้าทายต่อการปรับตัวและเรียนรู้ในระดับบุคคล  

ระดับองค์กร ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับ

นานาชาติ มีการเคลื่อนย้ายเสรีของผู้คน ด้านการเงิน

เศรษฐกิจ การค้าและ บริการส่งผลให้มีการแข่งขัน 

สูงขึ้นในทุก

ในสถานการณ์ของโลกการแข่งขันสูงด ้าน

เศรษฐกจิเช่นนี ้ระบบเศรษฐกจิของทกุประเทศจงึต้องมี

การสร้างเครอืข่ายด้านการค้า กระแสการแข่งขนัมคีวาม

รุนแรงมากขึ้น จึงต้องด�าเนินกิจกรรมในลักษณะของ 

การรวมกลุม่ทางเศรษฐกจิ ดังเช่นการรวมตัวของประเทศ 

ตะวันตกมีการรวมเป็น เขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ 

(North America Free Trade Area --NAFTA) กลุม่ประเทศ 

แถบเอเชีย รวมกันเป็น กลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

ในเอเชีย และแปซิฟิก (Asia Pacific Economic  

Cooperation --APEC) และเขตการค้าเสรีอาเซียน (Asia 

Free Trade Area-- AFTA) เป็นต้น สอดคล้องกบัการก่อตัง้ 

ประชาคมอาเซียนเพื่อรวมกลุ ่มประเทศเพื่อความ 

มีอ�านาจในการต่อรองทางเศรษฐกิจในการก�าหนด 

กติกาโลก ให้ธุรกิจในทุกระดับเปิดการค้าเสรียิ่งขึ้น

จากการประชุมผู้น�าประเทศอาเซียนเมื่อเดือน

มิถุนายน 2548 (กองอาเซียน 3 กรมอาเซียน กระทรวง

การต่างประเทศ, 2548) สรุปว่า ประเทศไทยเข้าร่วมใน 

ประชาคมอาเซียน เมื่อเดือนธันวาคม 2540 วิสัยทัศน์

level as a whole and every criteria category. In desirable situation, every criteria category is the highest.  

The average of the developing strategies of the management toward excellence demand was 0.12 

(PNI = 0.12) as a whole. After considering individually, the indexes which should be developed were 

as follows: Person based (PNI = 0.15), Evaluation, Analysis and knowledge management (PNI = 0.14), 

and procedure management (PNI = 0.13) (2) The strategy of the management toward excellence of the  

worldclass-standard elementary school composes of three strategies: workforce engagement, performance 

management improvement, and work system and process improvement .

Keywords: Worldclass-standared school, management strategy toward excellence, elementary school

อาเซียน 2020 เพ่ือก�าหนดเป้าหมายว่า ภายในปี ค.ศ. 

2020 (พ.ศ. 2563) อาเซียนจะเป็น (กระทรวงการ 

ต่างประเทศ) (1) วงสมานฉันท์แห่งเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ (A Concert of Southeast Asian Nations)  

(2) หุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนาอย่างมีพลวัต (A Partnership  

in Dynamic Development) (3) มุง่ปฏสิมัพนัธ์กบัประเทศ

ภายนอก (An Outward-Looking ASEAN) (4) ชมุชนแห่ง 

สังคมท่ีเอ้ืออาทร (A Community of Caring Societies) 

ส�านักงานสภาการศึกษาได้มีรายงานเรื่อง  

“การวิจัยเปรียบเทียบการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ

ในกลุ่มอาเซยีน” เพือ่ศกึษาความก้าวหน้าของการปฏริปู

การศึกษาของประเทศในกลุ่มอาเซียน ได้ข้อสรุปเป็น

ผลการศึกษาดังนี้ (ส�านักงานสภาการศึกษา, 2549,  

หน้า 115-116)

ประเทศอาเซียนทุกประเทศมีแนวโน ้มที่ 

ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาการศึกษา โดยมีจุดร่วม

ของประเทศสมาชิกอาเซียน ด้านการศึกษาโดยก�าหนด 

เป้าหมายการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาสู่ระดับ

สากล ประเทศไทยก็ควรเร่งการยกระดับความร่วมมือ 

ด้านการศกึษาระหว่างประเทศ สมาชกิอาเซยีนให้สอดรบั 

กับวิสัยทัศน์อาเซียนให้ มากขึ้น 

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2550) กล่าวถึง

ลกัษณะของการจดัการศกึษาในทศวรรษหน้าว่า “การจดั 

การศึกษามีความเป็นสากล” มากขึ้น สภาพโลกาภิวัตน์

ที่มีการเชื่อมโยงในทุกด้านร่วมกันทั่วโลก ส่งผลให้เกิด

การเคล่ือนย้ายองค์ความรู้ กฎกติกา การด�าเนินการ



EAU
HEritAgE JoUrnAl184 Vol. 3 No. 2 July-December 2013

ด้านต่างๆ ผลักดันให้สถาบันการศึกษาไทยต้องพัฒนา 

การ จัดการศึกษาที่มีความเป็นสากลที่เป็นที่ยอมรับ” 

กระทรวงศึกษาธิการได้เตรียมโครงการเพ่ือ

พฒันาคณุภาพการศึกษาขัน้พืน้ฐานให้ได้ตามมาตรฐาน

สากล ก�าหนดให้มี “โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล  

(World-Class Standard School)” ขึน้ โรงเรยีนมาตรฐาน

สากล เป็นโรงเรียนในโครงการที่จัดหลักสูตรการเรียน

การสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (ส�านักงานคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2533, หน้า 1-5) โดยมี 

ความมุ่งหวังไว้ว่า นักเรียนมีศักยภาพ เป็นพลเมืองโลก  

โดย มีโรงเรียนในโครงการทั่วประเทศรวม 500 จะต้อง

มหีลกัสตูรเด่นทีเ่น้นมาตรฐาน ผนวกกบัความเป็นสากล 

ที ่มกีารบรหิารทีเ่ป่ียมด้วยคุณภาพ ผูเ้รยีนจะมีศักยภาพ

เป็นพลโลก (world citizen) มีความยอดเยี่ยมวิชาการ  

สือ่สารอย่างน้อย 2 ภาษา ล�า้หน้าทางความคิด ผลติงาน 

อย่างสร้างสรรค์ 

โรงเรียนระดับประถมศึกษาทั่วประเทศจ�านวน 

119 แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการนี้กระจายอยู่ทั่วทุกจังหวัด 

ส่วนใหญ่เป็นโรงเรยีนขนาดกลางถงึขนาดใหญ่ทีค่่อนข้าง 

มีความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพ แต่ในบริบทที่

แตกต่างกัน การมุ่งพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศนั้นต้องมี

กลยทุธ์ส�าคญัในการบรหิารงานจงึจะสามารถบรรลตุาม 

วัตถุประสงค์นั่นคือคุณภาพระดับ “มาตรฐานสากล”

การบริหารจัดการระบบคุณภาพในระดับ

มาตรฐานโลก มีรางวัลคุณภาพแห่งชาติของสหรัฐ- 

อเมริกา (Malcolm Baldrige National Quality  

Award--MBNQA) ซึ่งเป็นต้นแบบรางวัลคุณภาพ 

แห่งชาติที่ประเทศต่างๆ หลายประเทศทั่วโลกน�าไป

ประยุกต์โดยเรียกชื่อแตกต่างกันไป เช่น Australian  

Business Excellence Award (ABEA) ของประเทศ

ออสเตรเลยี Singapore Quality Award (SQA) ของสงิคโปร์  

ส�าหรบัประเทศไทยนัน้ เรยีกรางวลันีว่้า Thailand Quality  

Award (TQA) โดยมีสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาต ิ

เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการด�าเนินการประเมิน 

รางวัล Thailand Quality Award (TQA) เริ่มใน

แวดวงธุรกิจและพัฒนามาสู่ระบบราชการ ในด้านการ

ศึกษาได้มีการริเริ่มน�าแนวทางดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ 

ในสถาบัน และสถานศึกษาต่างๆ โดยได้ก�าหนดกรอบ

เกณฑ์ด้านการจัดการศึกษาเพื่อผลงานที่เป ็นเลิศ  

(Baldrige Education Criteria for Performance  

Excellence) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 เพื่อช่วยให้มีการ

ท�าความเข้าใจและปรับใช้ในวงการศึกษาเพื่อการ

ปรบัปรงุคณุภาพของโรงเรยีน โดยยดึหลักการด�าเนนิงาน  

เชิงระบบสู ่ความเป ็นเลิศและได ้มาตรฐานสากล 

(ส�านักงาน.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553, 

หน้า 28-43)

ส�าหรับประเทศไทย มีรายงานการวิจัยและ

ผลจากการแข่งขันต่างๆ ชี้ว ่าการศึกษาในปัจจุบัน 

มีคุณภาพการศึกษาตกต�่าไม่ทันโลก ไม่สามารถพัฒนา

คนไทยให้เป็นคนไทยยุคใหม่ (ส�านักงานเลขาธิการ

สภาการศึกษา) วิเคราะห์จากข้อมูลโดยรวมกล่าวถึง

การจดัการศกึษาโดยเฉลีย่ทัว่ทัง้ประเทศยงัมคีณุภาพต�่า  

คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั่วประเทศในบางวิชา 

บางระดับตกต�่าลงจาก 4-5 ปี

แต่เนื่องจากสภาพปัจจุบันปัญหาของคุณภาพ

การจัดการศึกษาของประเทศไทยท่ียังไม่ได้มาตรฐาน

ทัดเทียมนานาชาติ จึงต้องเร่งหาแนวทางในการพัฒนา

สู่ความเป็นเลิศตามแนวนโยบายท่ีก�าหนดไว้ ยังไม่มี 

การศึกษาถึง กลยุทธ์ในการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐาน

สากลสู่ความเป็นเลิศโดยตรง เพราะแม้จะมีงานวิจัย

ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสู่ความเป็นเลิศอยู่บ้าง เช่น  

รืน่จิตต์ ตรนีรุกัษ์ (2545) ศึกษาเรือ่ง การบรหิารสถานศึกษา 

อนบุาลเอกชนเพือ่มุง่สู่ความเป็นเลิศในจงัหวดันครปฐม 

ศุภลักษณ์ เศษธะพานิช(2550) ศึกษาเรื่อง การพัฒนา

ระบบการบรหิารทีมุ่ง่เน้นความเป็นเลศิของสถานศกึษา 

เอกชน ค�าเพชร ภรูปัิญญา (2550) ศกึษาเรือ่ง การน�าเสนอ 

ยุทธสาสตร์การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาไทยสู่การเป็น

มหาวิทยาลัยระดับโลก เฉลิม สุขนันท์ (2549) ศึกษา

เรื่อง การบริหารจัดการโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศแบบ 

ก้าวกระโดดด้วย การเทียบเคียงสมรรถนะ ตามแนว

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ทางการศึกษาของโรงเรียน

บ้านคลองข่อย อ�าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 
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ธนิก คุณเมธีกุล ศึกษาเรื่อง การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพ 

การบริหารการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศของสถานศึกษา

เอกชน (2552) แต่งานวิจัยเหล่านี้ก็ไม่ได้ศึกษาเกี่ยวกับ 

การพัฒนากลยุทธ์สู ่ความเป็นเลิศส�าหรับโรงเรียน

มาตรฐานสากลโดยตรง

จากความส�าคัญของการยกระดับคุณภาพ 

การศกึษาของไทยให้สูค่วามเป็นเลศิ ท�าให้ผูว้จิยัมคีวาม 

สนใจที่จะศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนากลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศ

ส�าหรับโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับประถมศึกษา 

เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล  

(World-Class Standard School) ซึง่จะส่งผลในการพัฒนา 

คุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล เพื่อพัฒนาระบบ

การบริหารองค์กรสู ่ความเป็นเลิศเพื่อการพัฒนา 

คุณภาพการศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

การวิจยัเรือ่ง กลยทุธ์การบรหิารสูค่วามเป็นเลศิ 

ของโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับประถมศึกษานี้  

มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย ดังนี้

1 .  เพื่อศึกษาสภาพป ัจจุบันและสภาพท่ี 

พึงประสงค์ของการบริหาร สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน

มาตรฐานสากลระดับประถมศึกษา

2. เพื่อพัฒนากลยุทธ ์การบริหารสู ่ความ 

เป็นเลศิของโรงเรยีนมาตรฐานสากลระดบัประถมศกึษา

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

การบริหารที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศตาม
แนวคิดของ Education Criteria for 
Performance Excellence Framework 
(2009-2010) 7 หมวด คือ
1. การน�าองค์กร (leadership)
2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic 

Planning)
3. การมุง่เน้นผูเ้รยีน ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี 

(Customer Focus)
4. การวดั การวเิคราะห์ และการจดัการ

ความรู้ (Measurement, Analysis, 
and Knowledge Management)

5. การมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน (Workforce 
Focus) 

6. การจัดการกระบวนการ (Process 
Management)

7. ผลลัพธ์ (Results)

การวางแผนกลยุทธ์ส�าหรับโรงเรียน
ตามแนวคิดของ Fidler,B. 2002 
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
1. การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์

- การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
  ภายนอก
- การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
  ภายใน

2. การเลือกกลยุทธ์
- จุดมุ่งหมายเชิงกลยุทธ์
- แนวทางเชิงกลยุทธ์

แนวคิดโรงเรียนมำตรฐำนสำกล 
- ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (World 
Citizen) เป็นเลิศวิชาการ,ส่ือสารสอง
ภาษา, ล�้าหน้าทางความคิด, ผลิต
งานอย่างสร้างสรรค์, ร่วมรับผิดชอบ
ต่อสังคมโลก

- การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียง
มาตรฐานสากล (World-Class 
Standard )

- บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
(Quality System Management)

กลยุทธ์การ
บริหาร
สู่ความเป็น
เลิศของ
โรงเรียน
มาตรฐาน
สากลระดับ
ประถมศึกษา

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ผูว้จิยัได้ด�าเนนิการวจิยั ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอน  

ดังนี้ (1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพอันพึงประสงค์

ของการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนมาตรฐาน

สากลระดับประถมศึกษา (2) ร่างกลยุทธ์การบริหารสู่

ความเป็นเลศิของโรงเรยีนมาตรฐานสากลระดบัประถม

ศึกษาด้วยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ

ภาวะคกุคาม (SWOT Analysis) และจดัท�า SWOT Matrix 

ในการก�าหนดร่างกลยุทธ์ฯ (3) ประเมินและตรวจสอบ 

ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกลยุทธ์การ

บริหารสู ่ความเป็นเลิศของโรงเรียนมาตรฐานสากล

ระดับประถมศึกษา ด้วยแบบประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ  

(4) การประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) (5) ปรับปรุง

และน�าเสนอกลยุทธ์การบริหารการตลาดส�าหรับ

หลักสูตร

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

การวิจัยครั้งนี้ใช้ประชากรและกลุ ่มตัวอย่าง 

จากโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับ

ประถมศึกษาทั้ง 119 แห่ง โดยเลือกแบบเจาะจงเป็น

โรงเรียนทดลองเครื่องมือ 9 แห่ง ในกรุงเทพมหานคร 

และที่เหลือ 110 โรงเรียนเป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด  

ผูใ้ห้ข้อมลู ได้แก่ ผูอ้�านวยการโรงเรยีน รองผูอ้�านวยการ 

โรงเรียน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจากโรงเรียนในโครงการโรงเรียน

มาตรฐานสากลระดับประถมศึกษา ทั้งหมด 440 คน

เครื่องมือในกำรวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ได้ใช้แบบสอบถามความคิดเห็น

ในการศกึษาสภาพปัจจบุนัและสภาพอันพงึประสงค์ของ

การบริหารการตลาดส�าหรับการบริหารสู่ความเป็นเลิศ 

ของโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับประถมศึกษา แบบ

มาตราส่วน 5 ระดับ โดยผ่านการตรวจ ความตรง 

ด้วยการค�านวณค่า IOC แล้วน�าไปทดลองใช้ (try out) 

เพื่อทดสอบความเที่ยงก่อนน�าไปเก็บข้อมูลจริง

ส�าหรับการประเมินความเหมาะสมและความ

เป็นไปได้ของร่างกลยุทธ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศ  

ใช้แบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

การศกึษาสภาพปัจจบุนัและสภาพอนัพงึประสงค์ 

ของการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนมาตรฐาน

สากลระดับประถมศึกษา ผู ้ตอบแบบสอบถาม คือ  

ผูอ้�านวยการโรงเรยีน รองผูอ้�านวยการโรงเรยีน หวัหน้า

กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ คณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน ด้วยส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์และ

รับกลับทางไปรษณีย์เช ่นกัน และท�าการประเมิน

ความเป็นไปได้ของร่างกลยุทธ์ฯด้วยการประเมินจาก 

ผู ้ทรงคุณวุฒิได้ร่าง กลยุทธ์ฉบับท่ี 1และน�ามาจัด 

สนทนากลุ่ม (Focus group) ผูท้รงคณุวฒุ ิจ�านวน 12 คน

กำรวิเครำะห์ข้อมูล

ผู ้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลจาก ค่าเฉลี่ย ( )  

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และค่าดัชนีความต้องการ

จ�าเป็น (Priority Needs Index modified : PNI modified) 

ผลกำรวิจัย

1. สภาพปัจจบุนัของการบรหิารสูค่วามเป็นเลศิ

ของโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับประถมศึกษาครั้งนี้ 

พบว่า ในภาพรวมของค่าเฉลี่ยของสภาพปัจจุบันของ

การบรหิารสูค่วามเป็นเลศิด้านหลกัสตูรอยูใ่นระดบัมาก

ทีส่ดุ (  = 4.09) เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ 

มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านการน�าองค์กรอยู่ในระดับมาก

ที่สุด (  = 4.17) 

สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารสู ่ความ 

เป็นเลศิของโรงเรยีนมาตรฐานสากลระดบัประถมศกึษา

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (  = 4.61) และเมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีสภาพท่ีพึงประสงค์

ของการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนมาตรฐาน 

สากลระดับประถมศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน 

โดยด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือด้านการน�าองค์การ  

(  = 4.65) และด้านผลลัพธ์ 
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ผลการประเมินความต้องการจ�าเป็น

ด้ำนองค์ประกอบ
หลัก

สภำพที่พึงประสงค์
ค่ำ 
PNI

ล�ำดับ
ควำม

ต้องกำร
จ�ำเป็น

SD แปลผล

1. การน�าองค์การ 4.65 0.64 มากที่สุด 0.11 5

2. การวางแผนเชิง
   กลยุทธ์

4.60 0.65 มากที่สุด 0.12 4

3. การมุ่งเน้น
   ผู้เรียน/ผู้มี
   ส่วนได้ส่วนเสีย 

4.58 0.66 มากที่สุด 0.12 4

4. การวัดผล 
   การวิเคราะห์ 
   และการจัดการ
   ความรู้

4.57 0.65 มากที่สุด 0.14 2

5. การมุ่งเน้น
   ผู้ปฏิบัติงาน

4.61 0.63 มากที่สุด 0.15 1

6. การจัดการ
   กระบวนการ

4.62 0.63 มากที่สุด 0.13 3

7. ผลลัพธ์ 4.65 0.62 มากที่สุด 0.12 4

รวม 4.61 0.61 มำกทีส่ดุ 0.12

จากตารางเมื่อพิจารณาค่าดัชนีการเรียงล�าดับ

ความส�าคัญของความต้องการจ�าเป็นของการบริหาร 

สู ่ความเป็นเลิศของโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับ

ประถมศึกษาโดยภาพรวม พบว่า ค่าดัชนีความต้องการ

จ�าเป็นเท่ากับ 0.12 (PNI = 0.12) เมื่อพิจารณาเป็น

รายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าดัชนีความต้องการจ�าเป็น

สูงสุด คือ ด้านการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน (0.15) ส�าหรับ 

ด้านทีม่ค่ีาดชันคีวามต้องการจ�าเป็นต�า่สดุ คอื ด้านการน�า 

องค์การ (0.11)

2. กลยุทธ์การบริหารสู ่ความเป็นเลิศของ

โรงเรยีนมาตรฐานสากลระดับประถมศึกษาประกอบด้วย 

กลยุทธ์หลัก 3 กลยุทธ์ เรียงล�าดับตามความต้องการ

จ�าเป็น (ค่า PNI) ดังนี้ (1) ผูกใจผู้ปฏิบัติงาน (Workforce  

Engagement) (2) ปรบัปรงุการบรหิารผลการด�าเนนิงาน  

(Performance Management Improvement) (3) ปรบัปรงุ

ระบบและกระบวนการ (Work System and Process  

Improvement)

กลยุทธ์หลักแต่ละกลยุทธ์ มีกลยุทธ์รอง ดังนี้

1. กลยุทธ์ผูกใจผู ้ปฏิบัติงาน (Workforce  

Engagement) ประกอบด้วยกลยทุธ์รอง 5 กลยทุธ์ ได้แก่ 

1.1 กลยุทธ์การจัดท�าแผนพัฒนาเส้นทาง 

ความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Planning)

1.2 พัฒนาระบบพ่ีเล้ียง (Mentoring System)

1.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ 

เสริมสร ้างวัฒนธรรมขององค์การ (Community  

Participation in School Culture)

1.4 พัฒนาสถานศึกษาน่าอยู่และปลอดภัย 

(Safety School)

1.5 สร้างเสรมิขดีความสามารถของบคุลากร  

(Capacity Development)

2. กลยทุธ์ปรบัปรงุการบรหิารผลการด�าเนนิงาน 

(Performance Management Improvement) ประกอบด้วย 

กลยุทธ์รอง 3 กลยุทธ์ ได้แก่ 

2.1 พัฒนาระบบสารเทศผลการด�าเนินงาน 

(Information System Development)

2.2 พัฒนาระบบการวัดผลการด�าเนินงาน 

(Performance Management)

2.3 สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ (Learning 

Network) ทั้งภายในและภายนอกองค์การ

3. กลยทุธ์ปรบัปรงุระบบและกระบวนการ (Work  

System and Process Improvement) ประกอบด้วย

กลยุทธ์รอง 4 กลยุทธ์ ได้แก่

3.1 ออกแบบระบบงาน และกระบวนการ 

ท�างานให้พร้อมต่อภาวะฉกุเฉนิ (Emergency Management)

3.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียมีส่วนในการออกแบบงานและกระบวนการ 

ท�างาน (Stakeholder Participation)

3.3. พัฒนากระบวนการท�างานโดยใช้

เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology and Innovation)

3.4 พัฒนาระบบควบคุมภายใน (Internal 

control System Imprvement)
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กำรอภิปรำยผล

1. สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของ

การบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับประถมศึกษา 

ในภาพรวม

1.1 สภาพปัจจุบันของการบริหารโรงเรียน

มาตรฐานสากลระดับประถมศึกษา จากผลการวิจัย

พบว่า ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น

รายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการน�า 

องค์กร แสดงให้เห็นว่า ในด้านการน�าองค์กรผู้บริหาร

ระดับสูงของโรงเรียนมาตรฐานสากล มีบทบาทในการ

ก�าหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยมและค่านิยมมีแนวโน้มที่จะ 

เป็นทีไ่ด้รบัความนยิมและยอมรบัจากหน่วยงานภายใน

และภายนอก ผลการด�าเนนิการของโรงเรยีนเป็นไปตาม

เป้าหมายของแผน/โครงการ/กิจกรรมในแผนกลยุทธ์  

ในด้านระบบธรรมาภิบาล ผู้บริหารมีการจัดการด้าน 

การเงนิด้วยความโปร่งใส เป็นทีย่อมรบั มีการประเมนิผล 

การด�าเนินการของผู้บริหาร/คณะกรรมการบริหารด้วย 

ตวัช้ีวัดทีชั่ดเจนเพือ่ใช้ผลไปปรบัปรงุระบบการน�าองค์การ  

โรงเรยีนมแีนวโน้มได้รบัการยอมรบัและศรทัธาจากชมุชน 

ที่ส�าคัญของโรงเรียนในด้านการประพฤติปฏิบัติและ

หลักจริยธรรม 

สอดคล้องกับที่ วิจารณ์ พานิช กล่าวว่า การท่ี 

ผู ้น�าระดับสูงเป็นที่ยอมรับในด้านการน�าองค์การ  

จะสามารถน�าองค์การไปสูค่วามเป็นเลศิได้จะต้องมกีาร

พัฒนาคุณภาพในภารกิจหลัก (Primary function) และ

ภารกจิสนบัสนนุ (maintenance function) อย่างต่อเนือ่ง 

มีการพฒันาอย่างรวดเรว็และเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้  

บุคลากรในองค์กรมีความซื่อตรง มีระบบบริหารจัดการ

ที่ดี (อ้างถึงในค�าเพชร ภูริปัญญา. 2550: 261) และ

สอดคล้องกับแนวคิดของวันชัย ธงชัย (2547) ที่สรุปว่า 

ผู ้น�าที่มีภาวะผู้น�าด้านการเปลี่ยนแปลง จะเป็นการ

กระตุ้นให้เกดิความสนใจจากผูร่้วมงานสามารถโน้มน้าว

ให้เกิดการตระหนักรู้ในด้านพันธกิจและวิสัยทัศน์ของ 

องค์การ โดยผู้น�าระดบัสงูจะยกระดบัอดุมการณ์ความเชือ่ 

ของผู ้ร ่วมงาน ตลอดจนการพัฒนาความสามารถ 

ผู้ร่วมงานไปสู่ระดับที่มีศักยภาพสูงขึ้นมีศักยภาพมาก 

สอดคล้องกบั ศภุลกัษณ์ เศษธะพานชิ (2550, หน้า 300)  

ผู้บริหารสูงสุดเป็นผู้มีอิทธิพลสูงสุดในการผลักดันและ 

ขับเคลื่อนสถานศึกษาก้าวสู่ความเป็นเลิศ โดยอาศัย 

การท�างานท่ีเป็นระบบ การผลักดันความคิด วิสัยทัศน์

ไปสู่การปฏิบัติ เช่นเดียวกับผลการวิจัยของโสภาพร  

ทะโพนชัย (2554, หน้า 77) พบว่า ผู้บริหารโรงเรียน

มีการเตรียมการก�าหนดวิสัยทัศน์และค่านิยมของ

โรงเรียน เพื่อรองรับการเข้าสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล

อยู่ในระดับมาก ผู้บริหารให้ความส�าคัญในการประชุม 

ชี้แจงครู คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง

ให้ทราบมากที่สุด

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉล่ีย

สูงท่ีสุดคือโรงเรียน มีวิสัยทัศน์และค่านิยมมีแนวโน้ม

ท่ีจะเป็นท่ีได้รับความนิยมและยอมรับจากหน่วยงาน 

ภายในและภายนอกโรงเรียน แสดงให้เห็นว่าโรงเรียน

มาตรฐานสากลเห็นความส�าคัญของการก�าหนด 

วิสัยทัศน์ เพ่ือให้เห็นภาพของความส�าเร็จของโรงเรียน

ที่ต้องการจะเป็นหรือปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต 

ได้ชัดเจน เพราะวิสัยทัศน์จะเป็นทิศทางน�าไปสู่การ 

เปลี่ยนแปลงองค์การ (Kotter 1996, p. 72) คือ ท�าให้

มองเห็นทิศทางการเปลี่ยนแปลงองค์การได้ชัดเจนว่า

จะมีทิศทางไปอย่างไร กระตุ้นให้บุคลากรปฏิบัติได้ตรง

ตามทิศทางของหน่วยงาน สอดคล้องกับภาพส�าเร็จ

ของสถาบันการศึกษาในประเทศสิงคโปร์ที่ได้รับรางวัล 

คณุภาพแห่งชาตสิงิคโปร์ หรอื SQA -Singapore Quality  

Award คือ ITE (Institute of Technical Education) 

(ฐานเศรษฐกิจ, หน้า 2549) กุญแจส�าคัญก็คือการน�า

องค์การ ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในทุกๆ ด้านในการพัฒนา

องค์การและพร้อมที่จะก้าวเดินไปใน ทิศทางเดียวกัน 

ซึ่งการได้รับรางวัล SQA ของสิงคโปร์ สิ่งที่สะท้อน 

ให้เห็นเด่นชดักค็อื การทีท่กุคนภายในองค์กรมส่ีวนร่วม 

ในการปรับปรุง พัฒนา แก้ไขให้องค์กรที่ตนอยู่ดีขึ้น

อย่างต่อเนื่อง การเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานที่พร้อม

จะก้าวเดินไปในทิศทางเดียวกัน เทคนิคการบริหารงาน 

ภายในองค์กรนัน้ เริม่จากการก�าหนดวสิยัทศัน์ ซึง่จะเป็น 

พันธกิจขององค์กรเพื่อให้กลุ่มผู้บริหารและพนักงาน 

ได้เดนิไปในทิศ ทางเดยีวกนั ภายใต้แนวคดิและนโยบาย

ที่ว่า Total Organization Excellence อันประกอบด้วย 

Integrity, Teamwork, Excellence และ Care รวมถึง 

การจัดท�าแผนระยะยาวอีกด้วย



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2556 189

1.2 ส่วนสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหาร

สู ่ความเป็นเลิศของโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับ

ประถมศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และ 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีสภาพที่พึงประสงค์

ของการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนมาตรฐาน

สากลระดับประถมศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน 

โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านการน�าองค์การ  

ชี้ให้เห็นว่าการบริหารสู่ความเป็นเลิศนั้นปัจจัยส�าคัญ

คือการน�าองค์การ ต้องมีการบริหารจัดการเพื่อชี้น�า

ก�าหนดและสื่อสารวิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ และ

ยุทธศาสตร์ของสถานศึกษาและใช้หลักธรรมาภิบาล 

ในการบริหารจัดการ และตรงกับเจตนารมณ์ของ

กระทรวงศึกษาธิการที่ระบุว่า (กระทรวงศึกษาธิการ, 

2553) คุณลักษณะส�าคัญประการหนึ่ง ที่จะแสดงว่า

โรงเรียนได้พัฒนาสู่มาตรฐานสากล คือ การบริหาร

จัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพซึ่งได้รับการยอมรับ

ว่าเป็นระบบที่จะ พัฒนาองค์กรให้มีผลด�าเนินการ 

ที่เป็นเลิศ 

ดังนั้นส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษา ควรให้ความส�าคัญในการสร้างหรือพัฒนา 

ผู้บริหารสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ด้านการน�าองค์การ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 

การก�าหนดวิสัยทัศน์และค่านิยมโดยการมีส่วนร่วม

ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

สามารถสื่อสารวิสัยทัศน์และค่านิยมให้เป็นที่ยอมรับ

ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้บริหารต้องมีและสร้างภาวะ

ผู้น�าพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้การด�าเนิน

กิจกรรมด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะน�าสู ่ 

ความส�าเร็จตามเป้าหมายของโรงเรียนมาตรฐานสากล 

2. กลยุทธ์การบริหารสู ่ความเป็นเลิศของ

โรงเรียนมาตรฐานสากลระดับประถมศึกษา

ผู้วิจัยข้อเสนอประเด็นในการอภิปรายดังนี้ 

2.1 กลยุทธ์ ผูกใจผู้ปฏิบัติงาน (Workforce 

Engagement) ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์รอง ได้แก่

2.1.1 การจัดท�าแผนพัฒนาเส้นทาง

ความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Planning) 

2.1.2 พัฒนาระบบพี่เลี้ยง (Mentoring 

System) 

2.1.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน 

ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์การ (Community 

Participation in School Culture)

2.1.4 พัฒนาสถานศึกษาน่าอยู ่และ

ปลอดภัย (Safety School) และ

2.1.5 สร้างเสริมขีดความสามารถของ

บุคลากร (Empowerment) 

ซึ่งกลยุทธ์นี้มีความส�าคัญต่อการบริหาร 

สู่ความเป็นเลิศของโรงเรยีนมาตรฐานสากลเป็นอย่างยิง่  

ปัจจัยท่ีส�าคัญประการหนึ่งท่ีท�าให้องค์การเกือบทุก

แห่งได้รับความส�าเร็จนั้น เกิดขึ้นจากผู ้ปฏิบัติงาน 

จะรูสึ้กว่าตนเองได้รบัการยอมรบั และผูบ้รหิารได้เหน็ถงึ

ความส�าคัญ มีบรรยากาศท่ีดีในการท�างาน บรรยากาศ

ที่ดีเหล่านี้ ก็เป็นผลมาจากทัศนคติ และการกระท�า

ของผู้บริหาร สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศุภลักษณ์  

เศษธะพานิช (2550, หน้า 307) ที่พบว่าองค์ประกอบ

ในการพัฒนาระบบบริหารสู่ความเป็นเลิศที่ส�าคัญคือ

องค์ประกอบด้านการมุง่เน้นทรพัยากรบคุคล สอดคล้อง 

กบังานวจิยัของรุง่ชดัดาพร เวหะชาต ิ(อ้างถงึใน ศภุลกัษณ์  

เศษธะพานิช, 2550 ที่ค้นพบว่าการบริหารทรัพยากร

บุคคล ทีมงานคุณภาพ การสนับสนุนให้ท�างานร่วมกัน 

การสร้างขวัญและก�าลังใจให้บุคลากร การสนับสนุน 

ช่องทางการส่ือสาร ความร่วมมอืและการแบ่งปันความรู ้

ระหว่างแผนกและโรงเรยีน จะส่งผลกบัหน่วยงานอย่างม ี

ประสิทธิภาพ

ประเด็นกำรจัดท�ำแผนพัฒนำเส้นทำงควำม

ก้ำวหน้ำในวิชำชีพ (Career Planning) 

เป็นบทบาทและหน้าทีข่องผูบ้รหิารสถานศกึษา

ที่ต้องส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพของ บุคลากร

อย่างต่อเนื่องในการพัฒนา ความรู้เบื้องต้นและความรู ้

เชิงลึกในงานท่ีปฏิบัติสอดคล้องกับสมรรถนะหลัก  

ตามแผนพัฒนารายบุคคล Individual Development 

Plan (IDP) การพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพ

ของผูป้ฏบิตังิาน เป็นอกีเรือ่งหนึง่ในการจงูใจให้บคุลากร 

ในองค์กร เกิดขวัญและก�าลังใจที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับ 

วิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practices) ของโรงเรียน 
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สหรัฐอเมริกาที่ได้รับรางวัล MBNQA Winner ประจ�าปี  

ค.ศ. .2003 (สถาบนัเพิม่ผลผลติแห่งชาติ, 2549, หน้า 95)  

โดย ก�าหนดแนวทางของระบบค่าตอบแทนและยกย่อง

ชมเชย เช่น ครทูีผ่่านเกณฑ์การรบัรองจากคณะกรรมการ

การศกึษาของประเทศให้เป็นCertified Teacher จะได้รบั

โบนสัจ�านวน 2,500เหรยีญต่อปีนาน 10 ปี มีการมอบโล่ 

ประกาศเกยีรตคิณุการสนบัสนนุให้เข้าร่วมโครงการ Blue 

Ribbon School of Excellence ซึ่งผู้ชนะจะได้รับรางวัล 

25,000 เหรียญ และยังสอดคล้องกับการด�าเนินงาน 

ด้านการพฒันาครูของ โรงเรยีน The Pearl River School 

District ประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้รับรางวัล MBNQA 

Winner ประจ�าปี ค.ศ. 2003 (สถาบนัเพิม่ผลผลติแห่งชาต,ิ  

2549, หน้า 97) ซึ่งเห็นความส�าคัญและมีวิธีด�าเนินการ 

ในด้านการผูกใจผู ้ปฏิบัติงานเพื่อให้ครูอาจารย์และ

พนกังานสามารถปฏิบติังานได้อย่างเต็มศักยภาพ ทกุคน 

ต้องท�าแผนพัฒนาตนเอง และสนับสนุนส่งเสริมให ้

ทุกคนสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ประเดน็กำรพฒันำระบบพีเ่ลีย้ง (Mentoring  

System)

โรงเรียนควรมีพี่ เลี้ยงและหัวหน ้างานให ้

ผู้ปฏิบัติงานใหม่ได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์จาก

รุ่นที่มีประสบการณ์สู่รุ่นใหม่ดูแลให้ได้รับการสอนงาน  

กลยุทธ์ วิสัยทัศน์ และวัฒนธรรมขององค์การมีการ

ถ่ายทอดความรูจ้ากผูป้ฏิบติังานทีจ่ะลาออกหรอืเกษยีณ

อายุและส่งเสริม ให้คนรุ ่นใหม่มีการน�าความรู ้และ

ทักษะใหม่มาใช้ในการท�างาน ลยุทธ์การฝึกสอนหรือ 

การให้ค�าปรึกษาไว้ ยังสอดคล้องกับการด�าเนินงาน 

ด้านการพัฒนาครูของโรงเรียน The Pearl River School 

District ประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้รับรางวัล MBNQA 

Winner ประจ�าปี ค.ศ. .2003 ที่มีการจัดระบบพี่เลี้ยง 

การอบรมสัมมนาการให้ความรู้กับครูใหม่ เช่นการจัด 

New Teacher Symposium ส�าหรับ 2 ปีแรกของการ

ท�างาน เป็นต้น

ประเด็นส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของชุมชน 

ในกำรเสรมิสร้ำงวฒันธรรมขององค์กำร (Community  

Participation in School Culture)

การสร ้างความสัมพันธ ์ที่ดีต ่อกันระหว่าง

โรงเรียนกับชุมชนถือเป็นภารกิจส�าคัญของโรงเรียน 

โดยเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ ที่เสนอกลยุทธ์ให้มี

การส่งเสรมิการสร้างเครอืข่ายและแลกเปลีย่นเรยีนรูก้บั

มหาวิทยาลัยในต่างประเทศท่ีมีความช�านาญในสาขา

เดยีวกนั และสอดคล้องกบังานวจิยัของรืน่จติต์ ตรนีรัุกษ์  

(2545) ท่ีระบุว่า การบริหารสถานศึกษาอนุบาลเอกชน

เพื่อมุ่งสู ่ความเป็นเลิศนั้น สถานศึกษาจ�าเป็นต้องมี

การปฏิบัติงานในด้านการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง 

สถานศึกษา บ้าน และชุมชนด้วย 

ประเด็น พัฒนำสถำนศึกษำน่ำอยู ่และ

ปลอดภัย (Safety School)

โรงเรียนต้องมีการด�าเนินการในเรื่องความ

เป็นอยู่ที่ดีพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อสุขภาพอนามัย

ความปลอดภัย จัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน 

ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของอ้อมอารี สุวรรณศรี 

(2553, หน้า 223) ที่ว่าโรงเรียนควรจัดภาพแวดล้อม 

ในการท�างานที่เอื้อต่อการส่งเสริมให้ครูรับรู้ว่าได้รับ 

การยอมรับ มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันมากขึ้น และ

สอดคล้องกับการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practices) 

โรงเรียน The Pearl River School District ประเทศ

สหรัฐอเมริกาที่ได้รับรางวัล MBNQA Winner ประจ�าปี  

ค.ศ. 2003 (สถาบนัเพิม่ผลผลติแห่งชาต.ิ 2549: 105-106)  

ท่ีมีการพัฒนาระบบการจัดการด้านความปลอดภัย 

สุขอนามัย โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ Health & 

Safety Committee ท�างานร่วมกบัผูบ้รหิารของแต่ละตกึ 

ที่เรียกว่า Building Leadership Team ภายใต้การก�ากับ

ดูแลของคณะกรรมการบริหารเขตการศึกษา 

ประเด็น สร้ำงเสริมขีดควำมสำมำรถของ

บุคลำกร (Empowerment)

โรงเรยีนควรมกีารก�าหนดคณุลกัษณะและทกัษะ

ที่จ�าเป็นของครูผู้สอนและบุคลากรที่มีศักยภาพมุ่งเน้น

สมรรถนะหลักการตอบสนอง ต่อความท้าทายเชงิกลยทุธ์  

และความคล่องตัวต่อการเปลี่ยนแปลง สรรหา พัฒนา

และรักษาครูผู ้สอนและบุคลากรไว้กับสถานศึกษา 

ประเมินความต้องการในการพัฒนาขีดความสามารถ 

และศกัยภาพทีจ่�าเป็นของบคุลากร และจดัหาทรพัยากร

ในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้บุคคลเกิดความสามารถ 

ในการพัฒนางาน ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรม  
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และศกึษาต่อในระดบัทีส่งูขึน้เพือ่พฒันาขดีความสามารถ 

ของตนเองให้มากยิ่งขึ้น ตรงกับแนวคิดของเอกชัย  

กี่สุขพันธ์ (2527, หน้า 126-127) ที่กล่าวว่าการพัฒนา

บุคลากรคือการด�าเนินงานเพื่อช่วยพัฒนาความรู ้  

ความสามารถ ความช�านาญของบุคลากรในหน่วยงาน

ให้มสีมรรถภาพในการท�างานทีดี่ขึน้ บคุลากรทีท่�าหน้าที่

ไปนานๆ ควรได้รับการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ เพื่อเพิ่ม

ความสามารถให้มีมากขึ้น

2.2 กลยุทธ์ปรับปรุงการบริหารผลการ

ด�าเนนิงาน (Performance Management Improvement)  

ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์รอง ดังนี้ 

2.2.1 พัฒนาระบบสารเทศผลการ 

ด�าเนินงาน (Information System Development)

2 .2.2 พัฒนาระบบการวัดผลการ 

ด�าเนนิงาน (Performance Management Improvement)

ประเด็นพัฒนำระบบสำรเทศผลกำร 

ด�ำเนินงำน (Information System Development)

สถานศึกษาควรจัดการสารสนเทศของผลการ

ด�าเนินงาน และองค์ความรู ้โดยมีระบบข้อมูลและ  

สารสนเทศที่มีคุณภาพสูงและทันเวลาในการใช้งาน 

ให้มกีารจัดท�าข้อมลูและสารสนเทศทีจ่�าเป็นมคีวามพร้อม 

ใช้งานส�าหรับครูผู้สอน บุคลากรผู้เรียนและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเหมาะสม พัฒนา

ระบบข้อมลูสารสนเทศด้วยฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ท�าให้

ข้อมูล สารสนเทศทันสมัยพร้อมใช้งานสอดคล้องต่อ

ทศิทางการให้บรกิารทางการศึกษาและการเปลีย่นแปลง 

ของเทคโนโลย ีจดัระบบข้อมลูสารสนเทศให้มคีวามพร้อม 

ใช้งานเป็นทีย่อมรบัและสร้างปฏสิมัพนัธ์ระหว่างผูเ้รยีน

ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยี กบัโรงเรยีนมากยิง่ขึน้ให้มีการจดัการ 

ความรู้ที่บรรลุผลของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการน�า

วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศไปใช้ด�าเนินงานและวางแผน

เชิงกลยุทธ์เร่งรัดให้มีการจัดการความรู้ขององค์การ

เพ่ือให้บรรลุผลในการรวบรวมและถ่ายทอดความรู้สู่ 

ครผูู้สอนและบคุลากรและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยี สอดคล้อง

กับรุ่งชัชดาพร เวหะชาติ (2550, หน้า 127) ผู้บริหาร

สถานศึกษามีบทบาทส�าคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริม  

สนับสนุน อ�านวยความสะดวก จัดสรรงบประมาณให้ม ี

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาและ 

น�าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้อย่างเพียงพอ จัดให้มี

แหล่งเรยีนรู ้ระบบสารสนเทศท่ีมปีระสิทธภิาพ เหมาะสม 

เพียงพอ

ประเดน็ พฒันำระบบกำรวัดผลกำรด�ำเนินงำน  

(Performance Management Improvement)

สถานศึกษาจัดให้มีกระบวนการเลือก รวบรวม

การวิเคราะห์และทบทวนผลด�าเนินการ โดยรวมของ

โรงเรียนจัดท�าเป็นสารสนเทศ จัดให้มีการใช้ข้อมูล 

สารสนเทศเชงิเปรยีบเทยีบทีส่�าคญัไปใช้ในการวางแผน

การพัฒนาของสถานศึกษา จัดให้มีการพัฒนาระบบ 

การวดัผลการด�าเนนิการให้ทนัต่อความต้องการแนวโน้ม 

ทางการศกึษา และการเปลีย่นแปลงภายใน และภายนอก 

โรงเรียนให ้มีการเลือกข ้อมูลและสารสนเทศเชิง 

เปรียบเทียบท่ีส�าคัญมาใช้ในการ ตัดสินใจในระดับ

ปฏิบัติการระดับกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิผล สอดคล้อง

กับการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) โรงเรียน The 

Pearl River School District ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ที่ได้รับรางวัล MBNQA Winner ประจ�าปี ค.ศ. 2003 

(สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2549, หน้า 115-116)  

จดัตัง้ระบบ PRSD Data Management มคีณะกรรมการ

เป็นผู้คัดเลือกตัวชี้วัดและข้อมูลที่ต้องการ คณาจารย์  

เจ้าหน้าท่ี เกี่ยวข้องอื่นๆ จะเป็นผู ้รวบรวมข้อมูล 

ให้ จัดเป็นคู่มือมาตรฐานและมีการปรับปรุงทุกปี ระบบ

การวิเคราะห์ข้อมูลของ PRSD แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ 

ระดับเขต ระดับตึก ระดับห้องเรียน และระดับบุคคล

ประเดน็พฒันำเครอืข่ำยกำรเรยีนรู ้(Learning  

Network) ทั้งภำยในและภำยนอกองค์กำร

ให้มีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู ้ท้ังภายใน 

และภายนอกองค์การการจัดระบบและพัฒนาให้แหล่ง

ความรู้ ซึ่งหมายถึง องค์กรสถานประกอบการ บุคคล 

ศูนย์ข่าวสารข้อมูล สถานที่ ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้

สามารถถ่ายโยง เกิดกระบวนการ เรียนรู้ แลกเปลี่ยน

ความรู้ซึ่งกันและกัน ก�าหนดบทบาทของเครือข่ายที่มี 

ให้ชัดเจนว่าเพื่อการประสานงาน (Coordination)  

เพือ่ความร่วมมอื (Cooperation) เพือ่การท�างานร่วมกนั  

(Collaboration) หรือเพ่ือการมีส่วนร่วม (Participation)  

ให ้ผู ้มีส ่วนได ้ส ่วนเสียเข ้ามามีส ่วนในการการวัด  
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การวิเคราะห์ และการจัดการความรู ้และน�าผลมา

พัฒนาเครือข่าย สอดคล้องกับงานวิจัยของประสิทธิ์ 

เขียวศรี (2544) พบว่าผู้บริหารต้องมีทักษะในการสร้าง 

เครอืข่ายการมส่ีวนร่วมขององค์การต่างๆ เช่น ภาคธรุกจิ  

สถาบันการศกึษาอืน่ๆ ในพืน้ที ่เพือ่เป็นการเพิม่โอกาส

ในการน�าทรัพยากรและภูมิปัญญาในแต่ละวิชาชีพ 

มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สอดคล้องกับสอาดจิต เพ็ชรมีศรี  

(อ้างถึงในศาลินา บุญเกื้อ) ได้เสนอแนวคิดว่าความ

ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีข่าวสาร การแข่งขันระหว่าง

องค์การ และความทันสมัยทางวิชาการส่งผลให ้

ทุกองค ์กรมีความจ�าเป ็นต ้องปรับตัวเพื่อรองรับ 

การเปลี่ยนแปลง ความร่วมมือในการท�างานในรูปแบบ 

เครือข่าย (network) ระหว่างองค์กรต่างๆ จึงเป็น

แนวทางอันเป็นกระบวนทัศน์ใหม่ที่มีความส�าคัญ 

มากขึ้น

2.3 กลยุทธ์ปรับปรุงระบบและกระบวนการ 

(work system and process improvement) ประกอบด้วย  

3 กลยุทธ์รอง คือออกแบบระบบงาน และกระบวนการ 

ท�างานให้พร้อมต่อภาวะฉกุเฉนิ (emergency management)

2.3.1 ส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของผูม้ส่ีวนได้ 

ส่วนเสยีมส่ีวนในการออกแบบงานและกระบวนการท�างาน  

(stakeholder participation)

2.3.2 พัฒนากระบวนการท�างานโดยใช้

เทคโนโลยีและนวัตกรรม (technology and innovation)

2.3.3 พฒันาระบบควบคมุภายใน (internal  

control system improvement)

ประเด็นออกแบบระบบงำน และกระบวนกำร

ท�ำงำนให้พร้อมต่อภำวะฉุกเฉิน (Emergency  

Management)

สถานศึกษาต้องมีแผนการรองรับภาวะฉุกเฉิน 

ควรก�าหนดระดับภาวะฉุกเฉิน (Emergency Level)

ให้ทุกฝ่ายเข้าใจตรงกัน แบ่ง ระดับของเหตุฉุกเฉิน 

ให้ชดัเจนว่า เป็น ภาวะฉกุเฉนิทีส่ามารถควบคมุได้ และ

ภาวะฉุกเฉินที่ไม่สามารถควบคุมได้ มีแผนการท�างาน

ให้พร้อมต่อภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉินเช่นภัยธรรมชาติ  

เพลิงไหม้ ภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  

ซึง่อาจท�าให้เกดิการหยดุชะงกั ของการให้บรกิารในระบบ 

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร มแีผนการการฟ้ืนฟ ู

สภาพการเสียหายท่ีเกิดขึ้น สอดคล้องกับท่ีกฤษฎา 

ประเสริฐสุโข (Online) ให ้แนวคิดว่าแผนฉุกเฉิน  

(Emergency Plan) หมายถึงแนวทางหรือวิธีปฏิบัต ิ

ทีก่�าหนดไว้ เพือ่ใช้ในขณะเกดิภาวะฉกุเฉนิขึน้ในองค์กร 

หลักการส�าคัญในการจัดการภาวะฉุกเฉิน (1) ช่วยชีวิต 

(Rescue) (2) ควบคุมเหตุการณ์ (Incident Control)  

(3) จ�ากดัความสญูเสยี (Damage Control) โดยม ีแนวทาง

ในการเตรียมการเพื่อรับภาวะฉุกเฉิน (1) ส�ารวจพื้นที ่

ปฏิบัติงาน และกิจกรรมหลักขององค์กร (2) ก�าหนด 

สถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้ (3) จัดเตรียมแผน

ฉกุเฉนิ และอปุกรณ์ท่ีจ�าเป็น (4) จัดการฝึกอบรม ฝึกซ้อม  

และตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ (5) ปรับปรุง

แก้ไขแผน และอุปกรณ์

ประเดน็ส่งเสรมิกำรมส่ีวนร่วมของผูม้ส่ีวนได้ 

ส่วนเสยีมส่ีวนในกำรออกแบบงำนและ กระบวนกำร

ท�ำงำน (Stakeholder Participation) 

สถานศกึษาควรก�าหนดกระบวนการท�างานหลัก

อย่างชัดเจน สอดคล้องกับกลยุทธ์ พันธกิจส่งผลต่อ 

การเรียนรู้และความส�าเร็จของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้  

ส่วนเสีย จัดระบบงาน หรือวิธีการท�างานที่ประสบผล

ส�าเร็จส่งผลให้ได้รับการ ยอมรับในผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นพัฒนำกระบวนกำรท�ำงำนโดยใช้ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology and  

Innovation)

สถานศึกษาส่งเสริมให้มีการสร้างนวัตกรรม 

ในระบบงานหลัก และงานสนับสนุนในการปฏิบัติงาน

ของโรงเรียน ออกแบบนวัตกรรม เทคโนโลยีและความรู้ 

ขององค์การเพื่อตอบสนอง ท�างานหลักที่มุ่งเน้นผู้เรียน

เป็นส�าคญั ให้มกีารออกแบบงาน นวตักรรม ทีส่นบัสนนุ

กระบวนการหลกัทีมุ่ง่เน้นการเรยีนรูเ้ป็นส�าคญัเพือ่เพิม่ 

ประสิทธิภาพในการท�างาน

ประเดน็พฒันำระบบควบคมุภำยใน (Internal 

control System Improvement)

ด�าเนนิการมกีารระบบการควบคมุภายใน ในการ 

ตรวจสอบผลการด�าเนินงานขององค์การที่จะป้องกัน 

ข้อผิดพลาดและความสูญเสียที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
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ก�าหนดกระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ของงานที่ประเมินความ เสี่ยงและวัตถุประสงค์ของ 

การควบคมุความเสีย่ง วเิคราะห์ความเสีย่งทีย่งัมอียู ่ระบุ 

ระยะเวลาทีพ่บจดุเสีย่ง ด�าเนนิการปรบัปรงุการควบคมุ 

ให้มีผลการด�าเนินงานที่ดีก�าหนดเวลาเสร็จและก�าหนด

ผู ้รับผิดชอบที่ชัดเจนมีการทดสอบและ ปรับปรุง

กระบวนการอยูเ่สมอ สอดคล้องกบั ส�านกังานตรวจเงนิ 

แผ่นดนิ (Online) เสนอแนวคดิของการควบคมุภายในว่า  

เป็นกระบวนการที่รวมไว้หรือเป็นส่วนหนึ่งในการ 

ปฏิบัติงานตามปกติมิใช่ผลสุดท้ายของการกระท�า 

แต่เป็นกระบวนการ (Process) ที่มีการปฏิบัติอย่าง 

ต่อเนือ่ง ซึง่ก�าหนดไว้ในกระบวนการปฏิบติังาน (Built in)  

ประจ�าวันตามปกติ 

ข้อเสนอแนะ

1. ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น 

พื้นฐานควรมีนโยบายให้โรงเรียนมาตรฐานสากล 

มลีกัษณะพเิศษในด้านการคดัเลอืกบคุลากร โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง “ผู้บริหาร” ต้องเป็นผู้ที่มีศักยภาพวิชาการ 

(Academic Potentiality) เป็นฐานรองรับ “ความเป็นเลิศ

ทางวิชาการ” เพื่อมุ่งมั่นสร้างคุณภาพที่เป็นเลิศได้โดย 

อสิระตามศกัยภาพ ความพร้อม และบรบิทของโรงเรยีน 

2. ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

ควรวางแผนการพัฒนาที่ยั่งยืนส�าหรับผู้บริหารโรงเรียน 

มาตรฐานสากลในปัจจบุนั และผูท้ีจ่ะมาบรหิารในอนาคต  

ให้มีความรู้ ความเข้าใจทั้งในด้านการน�าองค์การและ 

การมี ธรรมาภิบาล และก�าหนดตัวช้ีวัดมาตรฐาน 

การปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติตนของผู้บริหาร 

ที่เหนือกว่ามาตรฐานทั่วไป

3. ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

ควรผลกัดนัให้เกดิความร่วมมือเชงิพืน้ทีจ่ากทกุภาคส่วน  

ทั้งในระดับจังหวัด ระดับท้องถิ่น และระดับชุมชน  

ให้เข้ามามส่ีวนร่วมในการขบัเคลือ่นการศึกษา สร้างพืน้ท่ี 

ชุมชนให้เป็นหมูบ้่านแห่งการเรยีนรู ้ทกุสถานประกอบการ  

ทุกอาชีพในชุมชนต้องพร้อมเป็นแหล่งวิทยาการให้กับ

โรงเรียน ครู และนักเรียน

4. โรงเรียนควรวางแผนด้านอัตราก�าลังการ 

ให้ความส�าคัญในการดูแลครูดีเพื่อให้ครูคงอยู่ในอาชีพ 

และได้รับการยอมรับจากสังคม ผู้บริหารควรให้ความ 

ส�าคัญในการสร้างขวัญและก�าลังใจให้กับบุคลากรเพื่อ

รักษาบุคลากรที่มีศักยภาพไว้

5. โรงเรียนควรสนับสนุนให้มีการจัดตั้ง “ศูนย์

แห่งความเป็นเลิศ” (Excellence Center) ส�าหรับการ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ของครู บุคลากรทั้งภายในและ

ภายนอกโรงเรียน ให้ร่วมด�าเนินการกันในลักษณะของ

เครอืข่าย (Learning Network) ให้มาตรฐานสากลในระดบั 

มัธยมศึกษา เนื่องจากในแบบสอบถาม และความเห็น 

จากค�าถามปลายเปิดแล้วก็ตาม ซึ่งหากต้องการ 

รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม

6. โรงเรยีนควรให้ความส�าคญัในการสร้างระบบ

บริหารจัดการและโครงสร้างด้านการจัดการความรู ้  

(Knowledge Managements) ท้ังท่ีอยูภ่ายในระบบราชการ

และท่ีอยู่นอกระบบราชการ ให้มีองค์ประกอบหลัก 

ท่ีมีความส�าคัญในการขับเคล่ือนโรงเรียนมาตรฐาน

สากลสู่ความเป็นเลิศ

ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป

1. การวิจัยในครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงปริมาณ และ

การวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งแม้ว่าจะได้วิเคราะห์ข้อมูลจาก 

หน่วยปฏบิตัเิฉพาะเรือ่งข้อมลูสารสนเทศ (Data Center)

2. ควรมีการวิจัยสภาพปัจจุบันและสภาพ

ท่ีพึงประสงค์ในโรงเรียนมาตรฐานสากลในรุ ่นที่ 2  

ท่ีส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ให้เข้าร่วมโครงการ หรือโรงเรียน

3. ควรวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาผู้บริหาร

โรงเรียนและพัฒนาครูโรงเรียนมาตรฐานสากลแบบ 

เข้มข้น (Intensive) เพราะเป็น

การวิจัยครั้งนี้ศึกษาเฉพาะ โรงเรียนมาตรฐาน

สากลในรุ่นท่ี 1 เท่านั้น และเป็นเพียงส่วนหนึ่งของ

โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลท่ี ซึ่งยังไม่ครอบคลุม

ถึงโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สามารถสนองตอบต่อ 

ระบบการพัฒนาองค์ความรู้ในลักษณะบูรณาการได้
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสานใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณตามด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์ 

(1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารโรงเรียนกวดวิชาตามแนวคิดความรับผิดชอบต่อ

สังคมขององค์กร (2) เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของการบริหารโรงเรียนกวดวิชาเพื่อ

ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม (3) เพื่อพัฒนากลยุทธ์การบริหารโรงเรียนกวดวิชาเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม ประชากรคือโรงเรียนกวดวิชาที่จดทะเบียนจัดตั้งโรงเรียนกวดวิชาไว้กับส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริม

การศึกษาเอกชน (สช.) จ�านวน 1,664 โรงทั่วประเทศ มีกลุ่มตัวอย่างจากวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น จ�านวน 

313 โรง เก็บข้อมูลเชิงปริมาณด้วยแบบสอบถาม วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค�านวณค่าดัชนี 

PNI
Modified

 แล้วน�ามาจัดเรียงความต้องการจ�าเป็น เพ่ือใช้ในการก�าหนดร่างกลยุทธ์การบริหารโรงเรียนกวดวิชาเพื่อ 

ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ SWOT Matrix Analysis และปรับแก้ข้อมูลตามผลที่ได ้

จากการสมัภาษณ์เชงิลกึจากผูท้รงคุณวฒุ ิ15 ท่าน ผลการวจัิยพบว่า (1) โดยภาพรวมโรงเรยีนกวดวชิามกีารบรหิารงาน 

ตามแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับจริยธรรมและมีจุดเด่นเรื่องมนุษยชนด้วยการปฏิบัติท่ีดีต่อบุคลากร

ภายในองค์กร ผู้ใช้บริการ และแบ่งปันความรู้สู่ชุมชน (2)โรงเรียนกวดวิชามีจุดแข็งในเรื่องวิชาการ มีหลักสูตร

ที่ทันสมัย และการให้บริการที่ดี และ (3) กลยุทธ์ท่ีโรงเรียนกวดวิชาควรน�าไปใช้ในการบริหารโรงเรียนกวดวิชา 

เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรมี 4 กลยุทธ์หลัก โดยใช้ชื่อเรียกเป็น SCAN Strategy ได้แก่  

(1) กลยุทธ์ยกระดับมาตรฐานโรงเรียนกวดวิชา (2) กลยุทธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของโรงเรียนกวดวิชา 

(3) กลยทุธ์สนบัสนนุกจิกรรมวชิาการและส่งเสรมิกจิกรรมทางวฒันธรรม และ (4) กลยทุธ์สร้างเครอืข่ายความร่วมมอื 

แบบรอบด้าน 

ค�ำส�ำคัญ: กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนกวดวิชา, ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร, ซีเอสอาร์, โรงเรียนกวดวิชา

เอกอมร เอี่ยมศิริรักษ์, ปิยพงษ์ สุเมตติกุล และ ไพฑูรย์ สินลารัตน์

กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนกวดวิชา
เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม

Management Strategies of Tutorial Schools for the Promotion of 
Corporate Social Responsibility
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ควำมน�ำ

การศึกษาเป็นวิถีแห่งการสร้างและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลให้เป็นผู้ที่มีประสิทธิภาพในสังคมยุค

โลกาภิวัตน์ ในประเทศไทยการได้เข้าศึกษาในสถาบัน

ท่ีมชีือ่เสยีงเป็นค่านยิมทีป่รากฏอยูใ่นสงัคมไทยมานาน 

ผูป้กครองส่วนใหญ่มุง่ส่งเสรมิการเพิม่พนูทกัษะ ความรู้ 

และความสามารถที่จะท�าให้บุตรหลานสอบผ่านการ 

คัดเลือกเข้าศึกษาต่อในทุกระดับ โรงเรียนกวดวิชา 

ได้เข้ามาเติมเต็มความต้องการเหล่านี ้ซึง่สะท้อนให้เหน็ 

ค่านิยมที่ว่าการศึกษาจะแบ่งกลุ ่มคนให้แตกต่างกัน 

ออกไป และสังคมจะให้การยอมรับคนตามฐานะ  

ตามความแตกต่างในด้านเศรษฐกิจของครอบครัวหรือ

สังคมที่สังกัดอยู่ และด้านหน้าที่การงาน หากความ 

แตกต่างเหล่านี้มีสูง ก็จะน�าไปสู่ความพยายามที่จะ

เลื่อนฐานะทางสังคม เช่น เมื่อแบ่งจากฐานะเศรษฐกิจ

ว่ามีระดับใกล้เคียงกันแล้ว ก็อาจจะแบ่งต่อไปว่าระดับ

การศกึษาทีไ่ด้รบัมาจากสถาบนัใด หรอืมหาวทิยาลยัใด  

Abstract

The objectives of the study are (1) to investigate the current situations and the expected situations 

of the tutorial school management by social corporate responsibility concept (2) to analyze the strengths, 

weaknesses, opportunities, and threats of the tutorial school management by social corporate responsibility  

concept and (3) to develop the management strategies of tutorial schools for the promotion of corporate  

social responsibility. The population of this study is the tutorial schools enrolling in Office of the Private  

Education Commission 1,664 in Thailand. The 313 samples were collected by stratified random sampling in 

order to provide the quantitative data from the questionnaires. The quantitative data were analyzed by mean, 

standard deviation, and then process by using PNI
Modified

 index in order to rank the needs identifications.  

Furthermore, the strategy was created by applying the SWOT Matrix analysis and gradually modifying 

the strategy based on the comments derived from in-depth interview of 15 experts. The analysis found 

that (1) overall, tutorial schools were managing based on the ethic level of corporate social responsibility 

concept (2) the strengths of tutorial schools were the academics, updated courses, and good services, 

(3) The management strategies of tutorial schools for the promotion of corporate social responsibility 

were suggested in four major strategies which are (1) the strategy of raising the tutorial-school standard  

(2) the strategy of image and confidence promotion of the tutorial school (3) the strategy of academic 

support and promoting cultural activities strategy and 4) the strategy of creating the collaborative networks. 

Keywords: management strategies of tutorial schools, social corporate responsibility, CSR, tutorial schools

(ไพฑูรย์ สินลารัตน์ อ้างใน ศีล มติธรรม, 2544) ท�าให้

รูปแบบการศึกษาได้มุ่งแข่งขันสอบเข้าศึกษาในโรงเรียน

ชื่อดังไปจนถึงมหาวิทยาลัยปิดของรัฐ ผู ้ที่สอบเข้า 

ศกึษาต่อได้จะได้รบัการยกย่องจากครอบครวั กลุม่เพือ่น  

และสังคมรอบตัว ส่วนการแข่งขันเพื่อเข้าสู่สาขาวิชา

ต่างๆ ที่ได้รับความนิยมจากตลาดแรงงาน ก็เป็นอีก

ปัจจัยหนึ่งที่ได้รับความนิยมรุนแรงไม่แพ้กัน เพราะนั่น

หมายถึงรายได้จากการประกอบอาชีพหลังจากส�าเร็จ 

การศึกษาในสายงานต่างๆ เป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีกระตุ้น

ให้เกิดการแข่งขันสอบเข้าศึกษาต่อในระดับต่างๆ

สภาพท่ีเด็กนักเรียนต้องคร�่าเคร่งกับการศึกษา 

และภาพของการเข้าใช้บริการกวดวิชาจึงเป็นสภาพที่ 

คนกลุ่มหนึ่งในสังคมได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก  

โดยมุง่ความสนใจไปในแง่มมุท่ีว่า การกวดวชิาเป็นปัญหา 

ของระบบการศึกษา ท�าให้เด็กไทยเกิดความเครียด 

เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายให้แก่เด็กและผู้ปกครอง และท�าให้

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับครอบครัวลดน้อยลง ท่าท ี
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ในการควบคุมการขยายตัวของโรงเรียนกวดวิชาจึงเริ่ม 

มขีึน้ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2512 ด�าเนนิเรือ่ยมาถงึ พรบ.การศกึษา 

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แม้จะมีความจริงจังเพื่อหาทางลด

อตัราการเรยีนกวดวชิาของเดก็นกัเรยีนทัง้ระดบัประถม 

และมัธยมศึกษา เช่น การเปลี่ยนแปลงระบบการสอบ

คัดเลือกจากระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาสถาบัน 

อุดมศึกษาในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะกับนักเรียน 

ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มุ่งกวดวิชาเพื่อสอบ

เข้ามหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของประเทศ อย่างไรก็ตาม

สิ่งที่เกิดขึ้นจริงกลับมีแนวโน้มที่สวนกระแสนโยบายท่ีม ี

ต่อโรงเรียนกวดวิชาของภาครัฐอย่างสิ้นเชิง เห็นได้จาก

จ�านวนของโรงเรียนกวดวิชาและจ�านวนนักเรียนท่ีเข้า

ใช้บริการได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในขณะนั้นก็พบ

บทสรุปของความพยายามที่ไม่สัมฤทธิ์ผลในการลด

จ�านวนการกวดวิชา หากแต่ต้นตอที่แท้จริงของปัญหา

ในระบบการศึกษาต่างหากที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ไม่ว่า

จะเป็นความไม่เท่าเทียมกัน และความด้อยคุณภาพ

ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา หรือการเรียน 

การสอนในระบบยงัไม่สามารถท�าให้นกัเรยีนท�าข้อสอบ

ได้มากเท่าที่ควร รวมทั้งแนวทางการวัดและประเมินผล

ที่เน้นให้เด็กท่องจ�าเพื่อสอบมากกว่าการคิดวิเคราะห์ 

และสังเคราะห์อย่างมีเหตุผล 

จากสาเหตุทีว่่าธุรกจิโรงเรยีนกวดวชิาในปัจจบุนั

ยังมีแนวโน้มที่จะขยายตัวอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะม ี

นโยบายในการเปลี่ยนแปลงระบบการสอบคัดเลือก

เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษามาหลากหลายรูปแบบ 

ส�าหรับรูปแบบที่น�าผลการเรียนในชั้นเรียนมารวมกับ

คะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัยเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทาง 

การศกึษาของผูเ้รยีน ด้วยความหวงัทีว่่านกัเรยีนจะไม่ท้ิง 

ความสนใจในห้องเรยีนไปมุง่เรยีนแต่กวดวชิา กไ็ม่ท�าให้ 

ความต้องการเรียนกวดวิชาของเด็กนักเรียนลดลงได้ 

จากสถิติของการขอจัดตั้งโรงเรียนกวดวิชา (สช.) และ

มูลค่าตลาดธุรกิจสถาบันกวดวิชา (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย 

และฝ่ายวิจัยธุรกิจ ธนาคารกรุงไทย อ้างใน ยุทธิพงศ์ 

จิว, 2554: 66) มีตัวเลขเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 

ในช่วงเวลา 10 ปี (พ.ศ. 2544-2554) จาก 1,200 ล้านบาท  

เพิม่ขึน้เป็นประมาณ 8,000 ล้านบาท จงึเป็นตัวบ่งชีไ้ด้ว่า 

โรงเรียนกวดวิชาก�าลังได้รับความนิยมและมีผู ้เรียน 

ใช้บรกิารเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ ตราบใดทีย่งัไม่มีการแก้ไขปัญหา 

ความไม่เท่าเทียมกันของคุณภาพการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาท้ังในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับ

อดุมศกึษา กจ็ะยงัเป็นสาเหตหุลกัทีจ่ะผลกัดนัให้พ่อแม่ 

ผู้ปกครอง ตลอดจนเด็กนักเรียนต้องสอบเข้าแข่งขัน 

ในสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงที่มีความพร้อมในการจัดการ

ศึกษาและสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า ต้นตอของปัญหาเหล่านี้

กจ็ะยงัท�าให้โรงเรยีนกวดวชิายงัเป็นทีต้่องการในแวดวง

การศกึษาไทย จนกว่าจะถงึเวลาทีร่ฐัจะสามารถยกระดบั 

คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ัวประเทศ

ให้ได้มาตรฐานใกล้เคียงกัน

ปัจจุบันมีโรงเรียนกวดวิชาก่อตั้งเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี  

โดยจากข้อมูลในปี พ.ศ. 2549 รายงานว่ามีโรงเรียน

กวดวิชาท่ัวประเทศไทยท่ีจดทะเบียนอย่างถูกต้อง

อยู่ประมาณ 1,000 โรง จากการสืบค้นข้อมูลผ่าน

ระบบออนไลน์ของส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริม 

การศกึษาเอกชน (สช.) ในปี พ.ศ. 2554 พบว่ามโีรงเรยีน

กวดวิชาทั้งสิ้น 1,664 โรง เป็นโรงเรียนกวดวิชาในเขต

กรุงเทพมหานคร 381 โรง และส่วนภูมิภาค 1,262 โรง  

(ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, 

2554 สืบค้นเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2554) จากนั้น

ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาธิการเอกชน 

กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบได้ประกาศข้อมูล 

ล่าสุดของโรงเรียนกวดวิชาในเขตกรุงเทพมหานครไว้

จ�านวน 455 โรง แต่ยังไม่มีการประกาศข้อมูลโรงเรียน

กวดวิชาส่วนภูมิภาคเพ่ิมเติม จึงพอประมาณการได้ว่า 

ในปี พ.ศ. 2556 มีโรงเรียนกวดวิชาทั่วประเทศโดย

ประมาณ 1,717 โรง (ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริม 

การศึกษาธิการเอกชน, 2556 สืบค้นเมื่อวันที่ 25 

มกราคม 2556) โรงเรียนกวดวิชาในประเทศไทยและ

กระแสความเปล่ียนแปลงในการบริหารธุรกิจอย่าง 

มีความรับผิดชอบต่อสังคมนั้น ท�าให้ผู้วิจัยพบว่า ธุรกิจ

โรงเรียนกวดวิชานั้นได้ปรับปรุงมาเป็นล�าดับ และมีการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นระเบียบกระทรวง

ศกึษาธกิารว่าด้วยการก�าหนดมาตรฐานโรงเรยีนเอกชน 

ประเภทกวดวิชา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ที่ก�าหนดขึ้น 

เพื่อเป็นรูปแบบมาตรฐานของการจัดตั้งและด�าเนิน

กจิการโรงเรยีนกวดวชิา ให้มแีนวปฏบิตัอินัเป็นมาตรฐาน 

จากนโยบายของภาครัฐ และจากการพัฒนาปรับปรุง

การให้บริการของผู้ประกอบการโรงเรียนกวดวิชาเพื่อ 
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การแข่งขันทางการตลาดที่เข้มข้นมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น

รูปแบบของวิธีการเรียนการสอน การใช้สื่อการเรียน

การสอนผสมกับเทคโนโลยีการเรียนการสอนที่ทันสมัย  

ดึงดูดใจให้ผู้เรียนติดตามบทเรียนได้ยาวนานมากขึ้น 

(พิชัย สมส่งสวัสดิ์, 2552) เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของ

ธุรกิจโรงเรียนกวดวิชาให้ดีขึ้น และด�าเนินไปสู่การเป็น 

องค์กรที่ดีงาม ประกอบธุรกิจภายใต้คุณธรรมและ

จริยธรรม ตามปรัชญาของการศึกษาที่ไม่มุ่งแสวงหา

ก�าไรส่วนตน แต่เน้นการคืนก�าไรให้แก่สงัคม การรายงาน

ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้จึงมุ่งบรรยายข้อค้นพบเบื้องต้น

ของกลยุทธ์การบริหารธุรกิจโรงเรียนกวดวิชาที่มีความ

รับผิดชอบต่อสังคมให้เดินหน้าไปอย่างเป็นรูปธรรม 

มากยิ่งขึ้นไปสู่เส้นทางที่เหมาะสมแห่งการเป็นองค์กรท่ี 

ด�าเนนิงานด้วยรบัผดิชอบต่อสงัคม อนัน�าไปสูภ่าพลกัษณ์ 

ที่ดีของโรงเรียนกวดวิชา และได้รับการยอมรับที่เพ่ิมขึ้น 

จากสังคม พร้อมที่จะเป็นฟันเฟืองหนึ่งในการผลักดัน 

สงัคมไปสูส่งัคมฐานความรู ้(knowledge-based society)  

ในอนาคต

1. กำรบริหำรโรงเรียนกวดวิชำ

ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ได้ระบุไว้ 

เกณฑ์การแบ่งงานการบริหารจัดการโรงเรียนไว้ 4 ด้าน  

ตามข้อความในหมวดที ่5 ส่วนที ่1 การบรหิารและการจดั 

การศึกษาของภาครัฐ มาตรา 39 ได้ระบุไว้ถึงการจัด 

การศกึษาใน 4 ด้าน ได้แก่ วชิาการ งบประมาณ การบรหิาร 

งานบุคคล และการบริหารทั่วไป ซึ่งมีความสอดคล้อง

กับส่วนที่ 3 มาตรา 43 ที่ก�าหนดให้การบริหารและ 

การจัดการศึกษาของเอกชนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์

เช่นเดียวกับสถานศึกษาของภาครัฐ จึงเป็นที่อนุมาน 

ได้ว่าภาระงานทัง้ 4 ด้าน ตามพระราชบญัญตักิารศกึษา 

แห่งชาติตามหมวดที ่5 การบรหิารและการจดัการศกึษา  

มาตรา 39 ได้แก่ วชิาการ งบประมาณ การบรหิารงานบคุคล  

และการบรหิารทัว่ไป สามารถใช้เป็นแนวทางในการเกบ็

ข้อมูลได้ และจากการค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องผู้วิจัย 

ยังไม่พบเอกสารที่รวบรวมภาระงานด้านการบริหาร

จดัการโรงเรยีนกวดวชิาไว้อย่างชดัเจน แต่อย่างไรกต็าม

พบว่าในเอกสารต่างๆ เหล่านั้น (ส�านักคณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน, 2545; ดวงกมล บุญโฉลก,  

2546; ประภาวัลย์ ชวนไชยะกูล, 2546; ปณิธี มากซุง, 

2547; อดุมเดช ชาแก้ว, 2547; นรศิรา สปุราการ, 2549; 

สุดารัตน์ ศิริเมือง และน�้าฝน กัลญา, 2549; ชวภณ  

ปานมีทรัพย์, 2550; ส�านักคณะกรรมการส่งเสริม 

การศึกษาเอกชน, 2550; นักรบ พิมพ์ขาว, 2551; ลลิตา  

นภารัตน์, 2551; วัฏฏะ, 2552; สุวิมล จีระทรงศรี, 

2552; และเอกชัย กี่สุขพันธ์, 2552) เป็นแหล่งข้อมูล

ที่ผู้วิจัยใช้ศึกษา และพบว่าภาระงานการบริหารจัดการ

โรงเรียนกวดวิชานั้นสอดคล้องตามท่ีพระราชบัญญัต ิ

การศึกษาแห่งชาติได้ระบุไว้ หากยังมีประเด็นที่พบ

ได้เพิ่มเติมเนื่องจากโรงเรียนกวดวิชามีระบบเป็นการ

ศึกษาที่ด�าเนินโดยภาคเอกชนซึ่งต้องมีการแข่งขัน 

เพื่อความอยู่รอดทางธุรกิจ จึงมีงานด้านการสื่อสาร

และส่งเสริมการตลาดที่เป็นปัจจัยส�าคัญ จึงสามารถ

สังเคราะห์เอกสารเหล่านั้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ

ก�าหนดแนวทางเกี่ยวกับภาระงานในการบริหารจัดการ

โรงเรียนกวดวิชาไว้ 7 ด้าน ครอบคลุมงานต่างๆ  

ดังต่อไปนี้

1 ) ด ้านพัฒนาหลักสูตรและการเรียน 

การสอน ประกอบด้วยงานต่างๆ ดังนี้ (1) งานพัฒนา

หลักสูตร (2) งานปรับปรุงหลักสูตร (3) งานประเมินผล

หลักสูตร (4) งานจัดการเรียนการสอน (5) งานสื่อวัสด ุ

อุปกรณ์การเรียนการสอน (6) งานวัดผลประเมินผล 

การเรียนการสอน (7) งานทะเบียนและสถิติ (8) งาน

แนะแนว

2) ด้านอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม 

ประกอบด้วยงานต่างๆ ดังนี้ (1) งานวางแผนอาคาร

สถานท่ี (2) งานซ่อมบ�ารุงรักษาอาคาร (3) งานช่างซ่อม

และท�านบุ�ารงุ (4) งานรกัษาความปลอดภยั (5) งานด้าน 

ความสะอาดและสขุอนามยั (6) งานด้านสภาพแวดล้อม

บริเวณโรงเรียน 

3) ด้านบริหารกิจการนักเรียน งานรับและ 

ลงทะเบียนนักเรียนประกอบด้วยงานต่างๆ ดังนี้  

(1) งานแนะน�าหลักสูตรการเรียนอย่างเป็นระบบและ

เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน (2) งานกิจกรรม

นักเรียน (3) งานบริการและสวัสดิการนักเรียน เช่น  

น�้าดื่ม ทุนการศึกษา เป็นต้น
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4) ด้านการสื่อสารและส่งเสริมการตลาด

ประกอบด้วยงานต่างๆ ดังนี้ (1) งานด้านการส่งเสริม 

กิจกรรมทางการขาย (2) งานด้านการโฆษณาและ

ประชาสัมพันธ์ (3) งานด้านการสื่อสารองค์กรและ 

การบริหารจัดการตราสินค้า

5) ด้านธุรการและบริหารทั่วไป งานเอกสาร

ประกอบด้วยงานต่างๆ ดังนี้ (1) งานจัดซื้อ จัดจ้าง  

(2) งานพัสดุ ครุภัณฑ์ (3) งานต้อนรับและให้ข้อมูล 

เกี่ยวกับหลักสูตรการเรียน (4) งานประกาศข้อมูล

ข่าวสารต่างๆ ของโรงเรียน (5) งานบัญชีและการเงิน

โรงเรียน เช่น การตรวจสอบภายใน งานคลังสินค้า 

และทรัพย์สิน

6) ด้านบรหิารทรพัยากรบคุคลประกอบด้วย 

งานต่างๆ ดังนี้  (1) งานวางแผนอัตราก�าลังคน  

(2) งานสรรหาและคัดเลือกพนักงาน (3) งานเงินเดือน

และสวัสดิการ (4) งานให้รางวัลและความก้าวหน้า  

(5) งานฝึกอบรมและพัฒนา

7) ด้านความสัมพันธ์ชุมชน และสังคม

ภายนอกประกอบด้วยงานต่างๆ ดงันี ้(1) งานบรกิารชมุชน  

เช่น บริการวิชาการแก่หน่วยงานหรือองค์กรภายนอก 

(2) งานด้านการท�านบุ�ารงุศลิปวฒันธรรมของชมุชนและ

ท้องถิน่ (3) งานด้านการอนรุกัษ์ประเพณีประจ�าชาตแิละ 

ท้องถิ่น (4) งานส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น

2. ควำมรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

ป ัจจุบันกระแสความสนใจในเรื่องความ 

รับผิดชอบต่อสังคมขององค ์กรได ้รับความสนใจ 

มากขึน้จากผูบ้รโิภคไม่ว่าจะเป็นเรือ่งของความปลอดภยั

จากสินค้าหรือบริการที่ได้รับการน�าเสนอจากผู้ผลิต

หรือผู้ให้บริการ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแก่ตนเองและ 

สิ่งแวดล้อมในระยะยาว ประเด็นเหล่านี้ได้รับความ

ส�าคัญเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งธุรกิจหลายต่อหลายแห่ง 

ก็ได้หยิบประเด็นเหล่านี้ขึ้นมาสื่อสารให้แก่ผู ้บริโภค 

และสังคมได้รับทราบเพื่อสร้างความสบายใจและสร้าง

ภาพลกัษณ์การยอมรบัจากสงัคม โดยมุง่เน้นการด�าเนนิ 

กิจกรรมที่ส่งผ่านความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น  

เพื่อให้องค์กรได้รับการยอมรับและยืนหยัดได้อย่าง

ยั่งยืน

การเจริญเติบโตของธุรกิจหนึ่งๆ มาจากการ

พัฒนาองค์กรให้มีความ “เก่ง” อยู่ในตัว ในขณะที ่

การพัฒนาองค์กรให้มีความ “ดี” อยู่ในตัว จะก่อให้เกิด 

ความยั่งยืนของธุรกิจนั้นๆ ส�าหรับแนวคิดในเรื่อง 

ความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์กร จะมุง่ไปทีก่ารสร้าง

ให้องค์กรมีความ “ดี” ที่ก่อให้เกิดความยั่งยืนของการ

ด�าเนนิงาน กระแสความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์กร

ในเมืองไทย ได้รับการจุดประกายขึ้นเป็นรูปธรรมอย่าง 

ต่อเนื่อง และได้บรรจุเป็นแนวปฏิบัติท่ีผนวกเข้ากับ

การด�าเนินธุรกิจ นอกเหนือไปจากการด�าเนินความ 

รับผิดชอบต่อสังคมในรูปแบบที่อยู่นอกกระบวนการ 

ทางธรุกจิ เช่น การบรจิาค หรอืการอาสาช่วยเหลอืสังคม

ทัง้ในบรบิททัว่ไปและวกิฤตการณ์ต่างๆ เฉกเช่นทีผ่่านมา  

ทั้งนี้คณะท�างานส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อมของบริษัทที่จดทะเบียน (2551, หน้า 6-7)  

ได้นิยาม CSR (corporate social responsibility) หรือ

เรียกเป็นภาษาไทยว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมของ 

องค์กร หมายถึง การด�าเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการใส่ใจ 

และดูแลรักษาสังคม และสิ่งแวดล้อมภายใต้หลัก

จริยธรรม การก�ากับดูแลกิจการที่ดี และการน�าปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการ เพ่ือน�าไปสู่การด�าเนิน 

ธุรกิจท่ีประสบความส�าเร็จอย่างยั่งยืน ท้ังนี้การปฏิบัติ

ตามนยิาม CSR ทีส่ามารถยกระดบัตนเองไปสูก่ารพัฒนา 

ที่ยั่งยืนได้เป็นผลส�าเร็จ โดยไม่ผิดศีลธรรมจรรยา  

ไม่เบียดเบียนทุกฝ่าย ย่อมสร้างสรรค์ความสุขที่แท้จริง 

ให้กับทั้งตนเอง ธุรกิจ รวมทั้งสังคม วัฒนธรรม และ

สิ่งแวดล้อม 

จากสาเหตุเบื้องต้นผู้บริหารและองค์กรต่างๆ 

ควรพิจารณาทบทวนบทบาทและขอบเขตในการ 

ด�าเนินงานเกี่ยวกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

ในด้านต่างๆ ขององค์กรว่าได้ท�าด้านไปแล้ว และยงัไม่ท�า 

ด้านใด อีกท้ังจะรักษาบทบาทท่ีแสดงออกเหล่านั้น 

ให้คงอยู่ต่อไปได้อย่างไร ยิ่งไปกว่านั้นควรพิจารณา

ให้การแสดงออกความรับผิดชอบเหล่านั้นสามารถ

แสดงออกไปสู่สังคมได้อย่างชัดเจน สิ่งเหล่านี้จะท�าให้

เป้าหมาย นโยบาย ตลอดจนการด�าเนนิงานและกจิกรรม 

มีความสอดประสานเกี่ยวโยงกัน และมุ่งไปสู่พันธกิจ 

ขององค์กรที่คาดหวังไว้ในระดับสูงสุด 
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เนตร์พัณณา ยาวิราช (2548, หน้า 176) ได้จัด

ประเภทการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 

ในด้านต่างๆ ไว้ดังต่อไปนี้

1. ควำมรบัผดิชอบต่อสุขภำพและสวสัดิภำพ

ของบุคคล ผู้ประกอบต้องมีความตระหนักว่าสินค้า

หรือบริการขององค์กรต้องไม่มีกระทบหรือมีอันตราย

ต่อสขุภาพของผูใ้ช้บรกิารทัว่ไป มกีารควบคมุมาตรฐาน 

การผลิตตามที่กฎหมายก�าหนด ซึ่งตัวอย่างทั้งสองนี้

จัดเป็นความรับผิดชอบในระดับความรับผิดชอบต่อ

กฎหมาย เป็นต้น

2. ควำมรับผิดชอบด้ำนคุณภำพและบริกำร 

สินค้าหรือบริการต้องที่มีคุณภาพ มีคุณลักษณะที่เป็น

ไปตามข้อก�าหนดและมาตรฐาน สามารถให้ผู้บริโภค 

มีโอกาสทดลองใช้ มีการรับคืนหรือเปลี่ยนสินค้า 

ในกรณีที่สินค้าไม่ตรงตามมาตรฐานที่ก�าหนดไว้ รวมถึง

การให้บริการหลังการขายและรับประกันคุณภาพตามท่ี 

กล่าวอ้าง ซึ่งจัดเป็นระดับความรับผิดชอบต่อกฎหมาย

และด้านจริยธรรม

3. ควำมรับผิดชอบต่อข้อมูลข่ำวสำร และ

กำรศึกษำ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริหาร และ

รายงานข่าวสารที่จ�าเป็นแก่บุคลากรภายในองค์กรและ

ภายนอกองค์กร การให้ความรู้ในด้านสินค้าหรือบริการ

แก่ผู้บริโภคอย่างถูกต้องและครบถ้วน การสนับสนุน 

ให้เกิดการเรียนรู้และการศึกษาในด้านต่างๆ อันเป็น

ประโยชน์แก่สังคม ซึ่งจัดเป็นระดับความรับผิดชอบ

ด้านจริยธรรม ตัวอย่างเช่น การที่บริษัทจดทะเบียน 

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยข้อมูล 

ขององค์กรต่อสาธารณชนตามระเบยีบทีก่�าหนด จดัเป็น 

ระดับความรับผิดชอบต่อกฎหมาย และในบางกรณีที่

ระเบียบไม่ได้ก�าหนดไว้ชัดเจน การให้ข้อมูลนี้จัดเป็น

ความรบัผิดชอบด้านจรยิธรรม องค์กรอาจเลอืกเปิดเผย 

ข้อมูลที่เห็นว่าส�าคัญ และเป็นประโยชน์หรืออยู่ใน

ความสนใจของประชาชน เป็นต้น

4. ควำมรบัผดิชอบด้ำนสิง่แวดล้อม การไม่ท�า 

ผดิกฎหมายเกีย่วกบัสิง่แวดล้อม การค�านงึถงึผลกระทบ 

ของการด�าเนนิกจิการทีอ่าจมต่ีอสิง่แวดล้อม มดี�าเนนิการ 

ป้องกัน ประเมินผล ติดตามผล ตลอดจนปรับปรุง

แก้ไขเมื่อเกิดความผิดพลาดได้อย่างทันท่วงทีและ 

มีประสิทธิภาพแก่ชุมชนแวดล้อม และแก่สังคมโดยรวม 

เป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นองค์กรที่ปลูกจิตส�านึก 

หรือกระตุ้นให้คนใส่ใจสิ่งแวดล้อมจากการกระท�าของ

องค์กรที่มีต่อชุมชน

5. ควำมรบัผิดชอบด้ำนศำสนำและวัฒนธรรม  

สินค้าและบริการขององค์กรได้รับการออกแบบโดย

ค�านึงถึงบริบททางวัฒนธรรม ค่านิยม ความเชื่อ 

บรรทดัฐาน ตลอดจนศาสนาของสงัคม หากมกีรณทีีเ่สีย่ง 

ต่อการเข้าใจผิดหรือล่อแหลมต่อความเข้าใจของสังคม 

องค์กรจ�าเป็นต้องท�าความเข้าใจ ละเว้น หรือหลีกเลี่ยง

ตามควรแก่กรณี ยิ่งไปกว่านั้นองค์กรควรสนับสนุน 

การท�านุบ�ารุงและเผยแพร่ศาสนาอันเป็นท่ียึดเหนี่ยว

ทางใจ เป็นหลักยึดคุณค่าทางจิตใจให้แก่ผู้คนในสังคม

ด้วย ซึง่จดัเป็นระดบัความรบัผดิชอบด้านจรยิธรรมและ 

การเสียสละด้วยความสมัครใจ

6. ควำมรับผิดชอบด้ำนสิทธิมนุษยชน ได้แก่ 

การค�านึงถึงสิทธิมนุษยชนของคนกลุ่มต่างๆ เช่น 

เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ หรือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  

การมองเห็นว่าบุคคลกลุ่มต่างๆ เหล่านี้ควรมีสิทธิ 

พ้ืนฐาน หรือสิทธิในการได้รับบริการท่ีเท่าเทียมกัน 

ตามความเหมาะสม จัดเป็นระดับความรับผิดชอบ 

ด้านการเสียสละด้วยความสมัครใจ เป็นต้น

กล่าวโดยสรปุ ความรบัผดิชอบต่อสังคม สามารถ

ด�าเนินการได้หลายด้าน องค์กรต่างๆ จะสามารถ 

น�ามาปรับใช้ให้เข้ากับวิถีการด�าเนินงานขององค์กร 

ของตน งานวิจัยชิ้นนี้จึงมุ่งค้นหากลยุทธ์การบริหาร

โรงเรียนกวดวิชาเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม 

ตามบนพื้นฐานของการด�าเนินการในด้าน 6 ด้านที่

กล่าวไว้

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาสภาพป ัจจุบันและสภาพที ่

พงึประสงค์ของการบรหิารโรงเรยีนกวดวชิาตามแนวคดิ

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

2. เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ

ภาวะคุกคามของการบริหารโรงเรียนกวดวิชาเพื่อ 

ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม
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3. เพื่อพัฒนากลยุทธ์การบริหารโรงเรียน 

กวดวิชาเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคม

1. สุขภาพและ
สวัสดิภาพ

2. คุณภาพและ
บริการ

3. ข้อมูลข่าวสาร
และการศึกษา

4. สิ่งแวดล้อม
5. ศาสนาและ

วัฒนธรรม
6. สิทธิมนุษยชน

• PNI 
Index

• SWOT 
Matrix

กลยุทธ์กำรบริหำรโรงเรียนกวดวิชำเพื่อส่งเสริม
ควำมรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

กำรบริหำรโรงเรียน
กวดวิชำ

1. ด้านพัฒนาหลักสูตร
และการเรยีนการสอน

2. ด้านอาคารสถานที่ 
และสิ่งแวดล้อม

3. ด้านบริหารกิจการ
นักเรียน

4. ด้านการสื่อสารและ
ส่งเสริมการตลาด

5. ด้านธุรการและ
บริหารทั่วไป

6. ด้านบรหิารทรพัยากร
บุคคล

7. ด้านความสัมพันธ์
ชุมชนและสังคม
ภายนอก

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

งานวจิยันีเ้ป็นงานวจิยัทีมุ่ง่เน้นการศกึษากลยทุธ์ 

บรหิารโรงเรยีนกวดวชิาเพือ่ส่งเสรมิความรบัผดิชอบต่อ

สงัคมขององค์กร มีประชากรและกลุม่ตัวอย่างดงัต่อไปนี้

ประชำกร คือโรงเรียนกวดวิชาที่ขึ้นทะเบียน

กับส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  

(สช.) จ�านวน 1,664 โรงทั่วประเทศ

กลุม่ตวัอย่ำง คือโรงเรยีนกวดวชิาทีข่ึน้ทะเบยีน

กับส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

(สช.) ใช้วิธีการสุ ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified 

Random Sampling) โดยก�าหนดกลุ่มตัวอย่างในการ

เกบ็ข้อมลูเชงิปรมิาณ (Quantitative Method) จากตาราง

ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan 

(วรรณี แกมเกตุ, 2551, หน้า 287 และ หน้า 294)  

ได้โรงเรียนกวดวิชาที่เป็นกลุ ่มตัวอย่างทั่วประเทศ  

313 โรง อย่างไรกต็ามตวัเลขทีแ่สดงนีเ้ป็นตวัเลขทีผู่ว้จิยั

ได้รวบรวมไว้ในช่วงก่อนท่ีผูว้จิยัจะส่งแบบออกสอบถาม

ออกไปตามโรงเรียนต่างๆ ในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 

2555 จึงมีจ�านวนประชากรโรงเรียนกวดวิชา 1,664 โรง 

ท่ัวประเทศ โดยแสดงการก�าหนดจ�านวนกลุ่มตัวอย่าง

ตามเขต/ภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศไว้ดังตารางต่อไปนี้

ตำรำง 1

แสดงกำรแบ่งกลุ่มตัวอย่ำงในกำรวิจัย

เขต/ภูมิภำค ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง (n)

กรุงเทพมหานคร 402 76

เหนือ 264 50

ตะวันออกเฉียงเหนือ 283 53

กลาง 475 89

ใต้ 240 45

รวม 1,664 313

การเก็บข้อมูลในส่วนนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีเลือกกลุ่ม

ผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจง ได้แก่ ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ 

ผู้เรียน และผู้ปกครอง จ�านวนละ 1 คน ต่อ 1 โรง  

จึงเก็บทั้งสิ้น 5 คนต่อ 1 โรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง

โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อสอบถาม

เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการ

บริหารโรงเรียนกวดวิชาตามแนวคิดความรับผิดชอบ 

ต่อสังคมขององค์กร 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล แบ่งเป็นขั้นตอน ดังนี้

1. การศึกษาวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1  

เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค์ในการ 

บรหิารโรงเรยีนกวดวชิาตามกรอบแนวคดิความรบัผดิชอบ 

ต่อสงัคมขององค์กร ท�าโดยน�าข้อมลูทีไ่ด้จากเกบ็ข้อมลู 

เชิงปริมาณ มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยน�าข้อมูลท่ีได้จาก

การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามที่เป็นมาตร

ประมาณค่า 5 ระดับ มาวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วน 

เบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นรายข้อ นอกจากนี้ได้ค�านวณ 

ค่าดชัน ีPNI
Modified

 เพือ่ระบคุวามต้องการจ�าเป็น (Needs 

Identification) จากสูตร PNI
Modified

 = (I - D)/D) จากนั้น

น�าค่าท่ีได้ในแต่ข้อค�าถามจากแบบสอบถามมาจัดเรียง 

ล�าดับความส�าคัญตามประเด็นความต้องการจ�าเป็น 

2. การศึกษาวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2  
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เพ่ือวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม 

ของการบริหารโรงเรียนกวดวิชาเพื่อส่งเสริมความ 

รับผดิชอบต่อสงัคม โดยใช้จดัล�าดับความต้องการจ�าเป็น

ของประเด็นค�าถามในการบริหารโรงเรียนกวดวิชาเพื่อ

ส่งเสรมิความรบัผดิชอบต่อสงัคมทีไ่ด้จากแบบสอบถาม 

มาจัดกลุ่มในการวิเคราะห์ SWOT Matrix Analysis 

และจัดหมวดหมู่ของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะ

คุกคามที่ได้ใหม่อีกครั้ง โดยอ้างอิงการค�านวณค่าดัชนี  

PNI
Modified

 สูงสุดลบด้วยค่าดัชนี PNI
Modified

 ต�่าสุด และ

หารด้วยจ�านวนช่วงที่ต้องการคือ 3 ระดับ ได้แก่ สูง 

(PNI
Modified

 = 0.23-0.31) ปานกลาง (PNI
Modified

 = 0.14-

0.22) และต�่า (PNI
Modified

 = 0.05-0.13) การพิจารณา

กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNI
Modified

 สูง เป็นจุดอ่อน (Weakness) /  

ภาวะคุกคาม (Threat) ของการบริหารโรงเรียนกวดวิชา

เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม แสดงว่ามีความ

ต้องการจ�าเป็นที่ต้องการการปรับปรุงพัฒนา จึงต้อง 

น�าประเด็นดังกล่าวมาพิจารณาในการน�าเสนอกลยุทธ์

ที่จะขจัด จุดอ่อน (Weakness) หรือลดภาวะคุกคาม 

(Threat) ส�าหรบัทีม่ค่ีากลุม่ทีม่ค่ีาดชัน ีPNI
modified

 ปานกลาง  

และที่มีค่าดัชนี PNImodified ต�่า จะเป็นจุดแข็งของการ

บริหารโรงเรียนกวดวิชาเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบ 

ต่อสงัคม ผลการประเมินโดยใช้การวเิคราะห์แบบ SWOT  

Matrix Analysis แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างสภาพปัจจุบนั 

และสภาพทีพ่งึประสงค์ (สวุมิล ว่องวานชิ , 2550) ซึง่จะใช้ 

เป็นแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์การบริหารโรงเรียน

กวดวิชาเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมต่อ

3. การศึกษาวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 3 เป็น

ขั้นตอนการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ (Qualitative Method) 

จากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ตรวจ  

ประเมิน และเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา

กลยุทธ์

ผลกำรวิจัย

1. ข้อมูลที่ได้จากผลการศึกษาวัตถุประสงค์

การวิจัยข้อที่ 1 เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพ 

ที่พึงประสงค์ของการบริหารโรงเรียนกวดวิชาตาม

แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร พบว่า 

ปัจจุบันโรงเรียนกวดวิชามีการบริหารตามแนวคิด 

ความรบัผดิชอบต่อสังคมในระดบัจรยิธรรมและมจุีดเด่น 

ในด้านสิทธิมนุษยชนด้วยการปฏบัติตามกฎหมายที่ดี 

ต่อบคุลากร และการให้บรกิารแก่ผูเ้รยีนในระดบัทีด่มีาก  

โรงเรียนกวดวิชามีความโดดเด่นในการพัฒนาหลักสูตร

และการเรียนการสอน รวมถึงคุณสมบัติและความ

สามารถของบคุลากรในโรงเรยีนอยูใ่นระดบัมาก แต่ยงัมี 

การปฏิบัติด้านการสร้างเครือข่ายและปฎิสัมพันธ์กับ

ชมุชนภายนอก การจงูใจและส่งเสรมิให้บคุลากรพฒันา 

อยู่ในระดับต�่า 

2. ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน  

โอกาส และภาวะคุกคามของการบริหารโรงเรียน 

กวดวิชาเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม พบว่า

2.1. จดุแขง็ของการบรหิารโรงเรยีนกวดวชิา

เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม คือ มีหลักสูตร 

ทีท่นัสมยั บคุลากรมคีณุสมบตัแิละความสามารถในการ 

ปฎิบัติงานตามท่ีคาดหวัง เช่น มีเทคนิคการสอนที่ดี 

มีความรู้/คุณวุฒิตรงกับวิชาท่ีสอนท�าให้ถ่ายทอดได ้

ตรงประเด็น

2.2. จุดอ่อนของการบรหิารโรงเรยีนกวดวชิา 

เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นประเด็น 

เกี่ยวกับ การจูงใจและส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเอง 

การจัดการด้านการบ�ารุงรักษาอาคารสถานที่ และ 

สภาพแวดล้อม

2.3. โอกาสท่ีจะส่งเสริมการบริหารโรงเรียน

กวดวิชาเพ่ือส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมได้แก่  

การสร้างเครอืข่ายพนัธมติรกบัชมุชนและสงัคมภายนอก

2.4. ภาวะคกุคามทีอ่าจเป็นอปุสรรคต่อการ

บริหารโรงเรียนกวดวิชาเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบ 

ต่อสงัคมเปน็ประเดน็เกีย่วกับการจดัการด้านนวตักรรม

และเทคโนโลยีการเรียนการสอน และการแบ่งปัน 

องค์ความรู ้สู ่ชุมชนภายนอก และการสร้างความ 

น่าเชื่อถือของโรงเรียนกวดวิชา

3. เพื่อพัฒนากลยุทธ์การบริหารโรงเรียน 

กวดวิชาเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้วิจัย 

น�าเสนอกลยทุธ์เบือ้งต้นทีไ่ด้จากการศกึษาวตัถปุระสงค์

ข้อ 1 และ 2 ที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 

จากแบบสอบถามด้วยค�านวณค่าดชัน ีPNI
Modified

 เพือ่ระบุ 
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ความต้องการจ�าเป็น (Needs Identification) น�ามาจดัเรยีง 

หมวดหมู่อีกครั้ง เพื่อร่างเป็นกลยุทธ์และเก็บข้อมูลเชิง

คุณภาพจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 15 ท่าน จนได้ 

ผลการวิจัยกลยุทธ์การบริหารโรงเรียนกวดวิชาเพ่ือ 

ส่งเสรมิความรับผดิชอบต่อสงัคมในชือ่ SCAN Strategy 

โดยให้ S = Standards C = Communications A = 

Activities และ N = Networks ดังรายละเอียดต่อไปนี้

กลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธ์ยกระดับมำตรฐำน

โรงเรยีนกวดวิชำ เป็นกลยทุธ์ทีมุ่่งเน้นการเพิม่ศกัยภาพ

ด้านการจัดการอาคารสถานทีแ่ละสิง่แวดล้อมให้ดยีิง่ขึน้  

พัฒนาบุคลากรในโรงเรียนกวดวิชาให้มีมาตรฐาน  

รวมถงึการพฒันานวตักรรมเพือ่ส่งเสริมการจดัการเรยีนรู ้

ให้แก่ผู้เรียน ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์รอง ดังต่อไปนี้

กลยุทธ ์รองที่  1.1 ยกระดับมาตรฐาน 

ความปลอดภัยการใช้อาคารสถานที่และห้องเรียน  

ด้วยการบ�ารุงรักษาอาคารสถานที่ การจัดระเบียบ

พื้นที่ใช้สอยในโรงเรียนและห้องเรียนให้สะอาดและ

เอื้อต่อการเรียนรู้ มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อรักษา 

ความปลอดภัย มีเจ้าหน้าคอยตรวจตราความเรียบร้อย 

อย่างสม�่าเสมอ 

กลยุทธ ์รองที่  1.2 ยกระดับมาตรฐาน 

การจัดระเบียบการจราจร เพื่อดูแลสวัสดิภาพของผู้ที่ 

มาใช้บริการและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน

ใกล้เคียง ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดจากการด�าเนินงาน 

ของโรงเรียนกวดวิชา

กลยุทธ ์รองที่  1.3 ยกระดับมาตรฐาน

บุคลากร ด้านการบริหารของผู้บริหาร ด้านวิชาการของ

ครูผู้สอน และด้านการบริการของพนักงาน เพ่ือพัฒนา 

ศกัยภาพของผูบ้รหิาร คร ูและเจ้าหน้าทีใ่ห้มปีระสทิธภิาพ 

ยิง่ขึน้เพือ่การให้บรกิารทีด่ทีีส่ดุแก่ผูเ้รยีนและผูป้กครอง

ที่มาติดต่อ

กลยุทธ์รองที่ 1.4 พัฒนานวัตกรรมทาง 

การศึกษาเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นกลยุทธ์ท่ีส่งเสริม

การน�าเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้พัฒนาการเรียน

การสอน การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อ 

ประโยชน์ของผู้เรียน และการเคารพสิทธิทางปัญญา

ของผู้คิดค้นนวัตกรรม รวมถึงการส่งเสริมการเรียนรู้ 

ในศตวรรษที่ 21 โดยภาคีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

(New Commission on the Skills of the American  

Workforce, 2007 อ้างใน Bellanca and Brandt, 2010)

กลยุทธ์ท่ี 2 กลยุทธ์กำรส่งเสริมภำพลักษณ์

และควำมเชื่อมั่นของโรงเรียนกวดวิชำ เป็นกลยุทธ์ท่ี

มุ่งเน้นการน�าส่ิงท่ีโรงเรียนกวดวิชาได้ท�าเพ่ือแสดงออก

ถงึความใส่ใจและรบัผดิชอบต่อสงัคมไปสือ่สารให้บคุคล 

ท่ัวไปได้รับรู ้ เพ่ือสร้างการยอมรับ ภาพลักษณ์ที่ดี  

และเป็นแรงกระตุ้น ผลักดันให้เกิดความสนใจในเรื่อง

ความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์รอง  

ดังต่อไปนี้

กลยทุธ์รองที ่2.1 ชศูกัยภาพของบคุลากรและ 

โรงเรียนกวดวิชาให้เป็นท่ีประจักษ์ เพ่ือให้บุคลากรที่มี 

ศกัยภาพของโรงเรยีนกวดวชิาได้เป็นท่ีรูจั้ก เป็นแบบอย่าง 

ที่ดีแก่สังคมทั้งในแง่วิชาชีพและความประพฤติอันดี

กลยทุธ์รองท่ี 2.3 ประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสรมิ 

ภาพลักษณ์ของโรงเรียนกวดวิชา โดยการใช้ช่องทาง

สื่อต่างๆ น�าเสนอข้อมูล กิจกรรมความรับผิดชอบต่อ

สังคมในเป็นที่รู ้จักในวงกว้าง สร้างการยอมรับและ 

ภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่โรงเรียนกวดวิชา

กลยทุธ์ท่ี 3 กลยทุธ์สนบัสนนุกิจกรรมวิชำกำร 

และส่งเสริมกิจกรรมทำงวัฒนธรรม เป็นกลยุทธ์ที่

มุ่งน�าเสนอการปฏิบัติตามแนวคิดความรับผิดชอบต่อ

สังคมของโรงเรียนกวดวิชา เพื่อก่อให้เกิดการแบ่งปัน 

การเสียสละทรัพยากรที่โรงเรียนกวดวิชามีจากความ 

เสียสละด้วยความสมัครใจ ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรด้าน

แรงงาน ความสามารถ ความรู้ และทักษะของบุคลากร 

หรือเงินสนับสนุนต่างๆ เพื่อมอบโอกาสหรือส่งเสริม

กิจกรรมต่างๆ ที่ดีให้แก่สังคม ซึ่งสอดคล้องกับที่ วีรพล  

รตันภาสกร (2555, หน้า 134) กล่าวว่า นอกจากส่งเสรมิ 

ความรูด้้านวชิาการแล้ว โรงเรยีนกวดวชิาต้องมกีจิกรรม

ทีเ่ป็นการคนืก�าไรให้แก่สงัคมโดยอาจท�าเองหรอืร่วมมอื 

กับผู้เรียน ผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมร่วมกัน ผู้วิจัย

พบว่า กลยุทธ์นี้ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์รอง ดังต่อไปนี้

กลยทุธ์รองท่ี 3.1 สนบัสนนุกจิกรรมวชิาการ

อันเป็นประโยชน์แก่สังคม เป็นการน�าเอาจุดแข็งของ

โรงเรียนกวดวิชาด้านงานวิชาการมาใช้เป็นส่ือกลาง 
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ในสร้างประโยชน์ทางการศึกษาแก่สังคม โดยเริ่มจาก 

ให้บรกิารทางวชิาการในวชิาทีโ่รงเรยีนกวดวชิาเช่ียวชาญ 

การให้ค�าปรึกษาแนะแนวทางการศึกษาและการสอบ

เพือ่ศกึษาในรปูแบบต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัความถนดัของ

โรงเรียนกวดวิชา หรือการบริการให้ผู้ที่สนใจได้มีโอกาส

ทดสอบความรู้ความสามารถของตนเองด้วยข้อสอบที่

โรงเรียนกวดวิชาสร้างไว้เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ 

ในการเรยีนเสรมิเพิม่เตมิ หรอือาจเป็นสนบัสนนุบรกิาร

วชิาการแก่สถานศึกษา และชมุชน เป็นการน�านวตักรรม 

ทางการศึกษาที่โรงเรียนกวดวิชาพัฒนาขึ้นไปใช้พัฒนา 

แบ่งปัน หรือเป็นแบบอย่างให้แก่สถานศึกษาอื่นๆ  

ตามความเหมาะสม รวมถึงการให้บริการทางวิชาการ

แก่สถานศึกษาอื่นๆ 

กลยุทธ์รองที่ 3.2 สนับสนุนวัฒนธรรม 

อันดีงามของชุมชนและประเทศชาติ โรงเรียนกวดวิชา

ควรมส่ีวนช่วยในการปลกูฝังและสบืทอดวฒันธรรมหรอื

ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและประเทศชาติให้แก่ 

บุคลากร ผู้เรียน และประชาชนในท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่ 4 กลยุทธ์สร้ำงเครือข่ำยควำม 

ร่วมมอืแบบรอบด้ำน โดยใช้โรงเรยีนกวดวชิำเป็นฐำน  

เน้นการบริหารเพื่อส่งเสริมด้านความสัมพันธ์ชุมชน 

และสังคมภายนอก การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และ

ข้อมูลระหว่างเครือข่าย การบริหารกิจการนักเรียน และ 

การแลกเปลีย่นองค์ความรูด้้านการบรหิารงานทัว่ไปของ

โรงเรยีนกวดวิชา ประกอบด้วย 3 กลยทุธ์รอง ดังต่อไปนี้

กลยทุธ์รองที ่4.1 สร้างเครอืข่ายความร่วมมอื 

ระหว่างโรงเรียนกวดวิชาด้วยกัน โดยการจัดตั้งสมาคม

ของโรงเรียนกวดวิชาเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่างๆ  

ในการบริหารโรงเรียนกวดวิชา

กลยทุธ์รองที ่4.2 สร้างเครอืข่ายความร่วมมอื 

ระหว่างโรงเรียนกวดวิชากับโรงเรียนในระบบหรือ 

สถานศกึษาอืน่ๆ สนบัสนนุให้บคุลากรได้ออกไปบรกิาร

วิชา หรือบริการแนะแนวความรู้แก่สถานศึกษาอื่นๆ  

ภายนอกโรงเรียนกวดวิชา

กลยทุธ์รองที ่4.3 สร้างเครอืข่ายความร่วมมอื 

ระหว่างโรงเรียนกวดวิชากับผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 

จัดต้ังศูนย์ประสานงานเพื่อให้ความช่วยเหลือ อ�านวย 

ความสะดวกผู ้เรียน ผู ้ปกครอง ชุมชนที่ต ้องการ

สนับสนุนจากโรงเรียนกวดวิชา เสนอแนะ ร้องเรียน 

หรอืตชิมการด�าเนนิงานของโรงเรยีนกวดวชิา เพือ่น�าไป 

พัฒนาและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น

โดยภาพรวมแล้ว SCAN Strategy ที่ผู ้วิจัย 

ได้น�าเสนอไปนัน้ มเีป้าหมายเพือ่การยกระดบัมาตรฐาน

เพื่อสร้างความประทับให้แก่ผู ้ที่อยู ่ภายในโรงเรียน 

กวดวิชาและผู้ที่มาใช้บริการก่อนเป็นล�าดับแรก จากนั้น 

เมื่อโรงเรียนกวดวิชามีความพร้อม ความมั่นใจในการ

ด�าเนินกิจการท่ีดีแล้ว ก็จะน�าไปสู่กลยุทธ์ท่ีจะสร้าง

ภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นโดยใช้กลยุทธ์การส่งเสริม

กิจกรรมเพื่อประโยชน์แก่สังคม รวมถึงการรวมตัวกัน

ของเครือข่ายเพ่ือประสานพลังในการขับเคล่ือนสังคม 

ท่ีมีคุณธรรม มีความรับผิดชอบในหน้าท่ีของตนเอง 

และตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน และสังคม

ท่ีโรงเรยีนกวดวชิาสังกดัอยู ่เป็นการแสดงออกถงึความมี

จรยิธรรม และการเสียสละด้วยความสมคัรเพือ่ประโยชน์

อันดีให้แก่สังคม ซึ่งถือเป็นระดับการแสดงออกของ 

การรับผิดชอบต่อสังคมที่เป็นที่คาดหวังของกลยุทธ์ 

ส่งเสริมการบริหารโรงเรียนกวดวิชา

กำรอภิปรำยผล

การศึกษาวิจัยเรื่องกลยุทธ์การบริหารโรงเรียน

กวดวิชาเพ่ือส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งเน้น

การขับเคลื่อนการด�าเนินงานของโรงเรียนกวดวิชา 

ซึ่งถือว่าเป็นรูปแบบของการศึกษาเอกชนนอกระบบ 

เป็นสถานศึกษาที่ด�าเนินกิจการที่สนับสนุนนโยบาย

ทางการศกึษาของประเทศไทยทีต้่องการปลกูฝังค่านยิม 

ความรกัในการศกึษา การเรยีนรูอ้ย่างต่อเนือ่ง อนัจะน�า 

ไปสู่การสร้างนิสัยท่ีรักการเรียนรู้ตลอดชีวิต (lifelong 

learning) ให้แก่เยาวชนไทยตามวิสัยทัศน์ หลักการ และ 

จุดมุ่งหมายที่ระบุไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 (กระทรวงศกึษาธกิาร, 2551, หน้า 4)  

โดยท่ัวไปโรงเรียนกวดวิชาแล้วย่อมมีความโดดเด่น 

ในด้านวิชาการ ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัด 

การเรยีนการสอนท่ีไม่หยดุนิง่ มนีวตักรรมและเทคโนโลยี

ทางการศึกษาท่ีทันสมัย มีการปรับปรุงข้อมูลการเรียน 

การสอนให้ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของนโยบาย 
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การศึกษาของประเทศ เพราะจุดมุ ่งหมายหลักของ

โรงเรียนกวดวิชา คือ การมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีโอกาส

ปรับปรุงหรือพัฒนาทักษะด้านวิชาการเพื่อส่งเสริม

ประสิทธิภาพการเรียนในช้ันเรียน และเพิ่มโอกาส 

ทางวิชาการในสอบเข้าเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น

แต่อย่างไรกต็ามวสิยัทศัน์ หลกัการ และจุดหมาย 

ของหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551  

กย็งัมคีวามมุง่หมายอ่ืนๆ อีกทีโ่รงเรยีนกวดวชิาสามารถ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายทางการ

ศึกษานี้ ผู้วิจัยจึงเห็นว่าการน�าแนวคิดการบริหารธุรกิจ

เข้ามาผสมผสานกบัการบรหิารสถานศกึษาของโรงเรยีน

กวดวิชาจะสามารถหลอมรวมกันเป็นกลยุทธ์ที่ตอบ

ความต้องการในเรื่องของการเป็นพลเมืองท่ีดีของ

สังคม การมีจิตส�านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ 

ภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะ 

และน�าไปสังคมไปสู ่การอยู ่ร ่วมกันอย่างมีความสุข  

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 4-6) ดังนั้นโรงเรียน 

กวดวิชาจึงเป็นอีกหนึ่งแรงส�าคัญในการเป็นแบบอย่าง 

ที่ดีที่จะช่วยผลักดันค่านิยมอันดีงามเหล่านี้ให ้แก่

เยาวชน ผู้ปกครอง และชุมชนแวดล้อม ไม่เพียงแค่นั้น

การด�าเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ใส่ใจ ดูแล

สังคมแวดล้อม จะเป็นพลังในการส่งเสริมสนับสนุนให้

โรงเรยีนกวดวชิามีภาพลกัษณ์ทีดี่แก่คนในสงัคม สามารถ 

สร้างการยอมรับสนับสนุนได้เพิ่มขึ้น หรือแม้ในภาวะ

วิกฤติต่างๆ หากโรงเรียนกวดวิชามีเครือข่ายที่ดี มีการ 

พฒันาความสัมพนัธ์อนัดแีก่ชมุชนแล้ว โรงเรยีนกวดวชิา 

ย่อมจะได้รับภูมิคุ้มกันท่ีดีในการได้รับความช่วยเหลือ 

สนับสนุนจากชุมชน และสังคมที่โรงเรียนกวดวิชา 

สังกัดอยู่

ข้อเสนอแนะ

แนวทางของกลยทุธ์การบรหิารโรงเรยีนกวดวชิา 

เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมที่น�าเสนอในงาน 

วิจัยหรือเป็นเสมือนแนวปฎิบัติที่จะให้ผู้บริหารโรงเรียน

กวดวิชาใช้พิจารณาประกอบการวางแผนการสื่อสาร

องค์กร และการสร้างตราสินค้า ซึ่งก็คือชื่อเสียงและ 

ภาพลักษณ์ของโรงเรียนกวดวิชา ให้ด�าเนินงานบริหาร

จัดการองค์กร เพ่ือให้เป็นท่ียอมรับของสังคม และ 

พร้อมที่จะขับเคลื่อนตนเองไปสู ่สังคมฐานความรู ้ 

(Knowledge-based Society) เพื่อความยั่งยืนของ 

สังคมไทยต่อไป

กิตติกรรมประกำศ

การวจัิยนีไ้ด้รบัทุนอดุหนนุจาก บณัฑติวทิยาลยั 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณควบคู่กับวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ดังนี้ (1) ศึกษาองค์ประกอบของคุณลักษณะผู้น�าแบบไทยของผู้บริหาร (2) ศึกษาสภาพปัจจุบันของ 

ผูบ้รหิารตามคณุลักษณะผูน้�าแบบไทย (3) ศึกษาคุณลกัษณะผูน้�าแบบไทยทีพ่งึประสงค์ของผูบ้รหิารตามความคาดหวงั 

ของตัวผู้บริหารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง (4) พัฒนากลยุทธ์การพัฒนาคุณลักษณะผู้น�าแบบไทยของผู้บริหาร 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้อ�านวยการโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มสาระ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา และ

ผู้ปกครอง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการ 

หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า (1) องค์ประกอบคุณลักษณะผู้น�าแบบไทยมี  

5 ด้าน คือ ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านทัศนคติ ด้านบุคลิกภาพ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม (2) สภาพปัจจุบันของ 

คุณลักษณะผู้น�าแบบไทยของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากท้ัง 5 ด้าน 

แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความรู้กับด้านทักษะอยู่ระดับปานกลาง (3) คุณลักษณะผู้น�าแบบไทย

ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคาดหวัง พบว่าโดยภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 

คือ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม (4) กลยุทธ์การพัฒนาคุณลักษณะผู้น�าแบบไทย มี 2 กลยุทธ์หลัก 6 กลยุทธ์รอง 

และ 12 วิธีด�าเนินการ โดยมีกลยุทธ์หลัก คือ (1) กลยุทธ์เสริมสร้างทักษะผู้น�าแบบไทยในศตวรรษที่ 21 และ  

(2) กลยุทธ์พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ

ค�ำส�ำคัญ: คุณลักษณะผู้น�าแบบไทย, ผู้บริหารสถานศึกษา, สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

Abstract

This mix method research aimed to (1) analyze the characteristics of Thai leadership style of  

administrators in basic educational institutions, (2) study the current and existing situations of administrators  

based on the Thai leadership characteristics, (3) systematically analyze the desired traits and characteristics  

of administrators and pertinent leaders in basic educational institutions, (4) develop strategies to enhance 

พิมพ์ฐดา วัจนวงศ์ปัญญา, ปองสิน วิเศษศิริ และ ไพฑูรย์ สินลารัตน์ 

กลยุทธ์การพัฒนาคุณลักษณะผู้น�าแบบไทย
ของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

Strategies for the Development of Thai-Style Leaders’ 
Characteristics of Administrators in Basic Education Institution
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ควำมน�ำ

จากการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาการบริหาร 

การศกึษา และการพฒันาองค์กรการศกึษา ท�าให้ทราบว่า 

หน ่วยงานทางการศึกษามีบทบาทในการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์อย่างมาก และสามารถส่งผลกระทบ 

ต่อความส�าเรจ็ในการพฒันาประเทศในทกุๆ ด้าน องค์กร 

หรือหน่วยงานทั้งปวงย่อมจะต้องมีผู ้บริหารสูงสุด 

ท�าหน้าที่รับผิดชอบหน่วยงานนั้น ผู้บริหารสถานศึกษา 

ถอืเป็นทรพัยากรมนษุย์ทีม่บีทบาทส�าคัญยิง่ขององค์กร 

เป็นตัวแปรส�าคัญที่จะส่งผลต่อความส�าเร็จและความ 

ล้มเหลวขององค์กร การทีห่น่วยงานจะสามารถด�าเนนิงาน 

ได้อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลหรอืไม่ ย่อมขึน้อยู ่

กับความรู้ความสามารถ และทักษะของผู้บริหารเป็น 

ส�าคัญ ด้วยเหตุนี้จึงต้องมีการพัฒนาผู้บริหารให้ไป 

ในทิศทางที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

(ประสิทธิ์ เขียวศรี, 2543) โดยเฉพาะช่วงเวลาท่ี

ประเทศไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์ทางสังคม 

เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อมทีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็

qualities and traits as well as characteristics of the leaders, teachers, school administrators and all those 

involved in running and operating basic educational institutions. The population of the study included 

school administrators, subject leaders, chairman of education committee and parents. The tools used 

were questionnaires and interview questions, with statistical tools being percentile, average and standard 

deviation. The study has found the following results: (1) There are five main areas of Thai-style leadership 

characteristics: knowledge area, skills, attitude and mindset, personality, and ethical and morality areas. 

(2) Currently, the Thai-style characteristics of administrators in basic educational institutions touched or 

possessed each of the above characteristics; however, the areas of knowledge and skills sets were only  

at an average level. (3) The desired Thai-style leaders’ characteristics of administrators in basic educational  

institutions are at a high level, while the areas with maximum desired levels are ethical and moral area. 

(4) The strategic roadmap to enhance and develop the Thai-style leaders’ characteristics consists of 

2 main strategies, with 6 sub strategies, and 12 additional methods. The two main strategies are: a 

strategy to build the skills of Thai-style leaders in the 21st century; and a strategy to build and develop  

collaborative networks. 

Keywords: characteristics of Thai style leaders, leadership Thai style, administers in Basic Education  

      Institution

และส่งผลกระทบรุนแรงกว่าหลายช่วงท่ีผ่านมา รวมถึง 

การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ที่เน้นการพัฒนา

แบบบูรณาการเป็นองค์รวมโดยมี “คนเป็นศูนย์กลาง

การพัฒนา” และน�าทุนของประเทศที่มีศักยภาพมาใช้ 

ประโยชน์อย่างบูรณาการและเกื้อกูลกัน พร้อมทั้ง 

เสริมสร้างให้แข็งแกร่งเพื่อเป็นรากฐานการพัฒนา

ประเทศ ได้แก่ ทุนทางวฒันธรรม ทุนสังคม ภมูปัิญญาไทย  

เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยสู่สังคมคุณภาพ โดยม ี

วิสัยทัศน์ที่ก�าหนดไว้ว่า “คนไทยภาคภูมิใจในความ 

เป็นไทย มมีติรไมตรบีนวถิชีวีติแห่งความพอเพยีง ยดึมัน่ 

ในวัฒนธรรม ประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล  

การบรกิารสาธารณะขัน้พืน้ฐานท่ีท่ัวถงึ มคีณุภาพ สงัคม

มีความปลอดภัยและมั่นคง อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดี  

เกื้อกูลและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิต

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงด้านอาหาร 

และพลังงาน อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจท่ีพ่ึงตนเองและ

แข่งขันได้ในเวทีโลก สามารถอยู่ในประชาคมภูมิภาค

และโลกได้อย่างมศีกัดิศ์ร”ี (ส�านกันายกรฐัมนตร,ี 2554) 
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จากวิสัยทัศน์ดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนา 

คนของประเทศไทย ที่ เน ้นการพัฒนาบนพื้นฐาน 

ของบริบทสังคมไทย บนพื้นฐานของวัฒนธรรมและ 

ค่านิยมไทยที่มีอยู ่ แต่การพัฒนาดังกล่าวไม่มีทาง 

เกดิขึน้ได้ หากขาดผูบ้รหิารสถานศึกษาทีมี่ความสามารถ 

ความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพสังคมไทย  

ย่อมส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพของคน เพราะ

ผู้บริหารการศึกษานับว่าเป็นบุคคลที่มีความส�าคัญต่อ

การพฒันาคนและการจดัคุณภาพการศึกษาของประเทศ 

สาเหตุที่ท�าให้การบริหารงานของผู ้บริหาร 

สถานศกึษาไม่ได้ผลเท่าทีค่วรไพฑรูย์ สนิลารตัน์ (2549, 

หน้า 24-25) ระบุว่า เพราะการศึกษาของไทยมีลักษณะ

ตามอย่างต่างประเทศมาตลอด ปรับเปลี่ยนไปตาม

ความเปลี่ยนแปลงของโลกและเน้นสาระที่พัฒนาขึ้น

ในซีกโลกตะวันตกมาตลอด ก่อให้เกิดปัญหาของการ

ศึกษาไทยอย่างชัดเจน คือ การพึ่งพาต่างประเทศ  

ท�าให้การจัดการศึกษาของไทยและการผลิตบุคลากร

ทางการศึกษาของไทยไม่สอดคล้องกับพื้นเพธรรมชาติ

และวัฒนธรรมของไทย ก่อให้เกิดการบริโภคนิยมของ

การศึกษา ท�าให้ระบบการศึกษาไทยเป็นระบบบริโภค

นิยม นอกจากนีต้ลอดระยะเวลาหลายทศวรรษทีผ่่านมา  

องค์ความรู ้ทางด้านภาวะผู ้น�าได้รับการศึกษาและ

พัฒนาขึน้มาค่อนข้างหลากหลาย แม้ว่านกัวชิาการด้าน

การจัดการทั่วไปและการจัดการการศึกษาจะพยายาม

ค้นหาความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้น�าหลากหลายมุมมอง  

ด้วยแนวทางและระเบียบวิธีการศึกษาที่ต่างกัน และ 

นกัวจิยัไทยน�ามาใช้ส�าหรบัเป็นกรอบในการสร้างรปูแบบ 

ของความเป็นผู้น�าภายใต้บริบทของสังคมไทยโดยใช้

กรอบแนวคิดของโลกตะวันตกแทบทั้งสิ้น และทฤษฎี

ส่วนใหญ่ที่พัฒนาขึ้นจะอยู่ภายใต้สภาวะแวดล้อมของ

สังคมตะวันตก ซ่ึงต่างจากสังคมไทย มีอยู่ไม่น้อยที่

ทฤษฎเีกีย่วกบัภาวะผูน้�ามีปัญหาความไม่เป็นสากลของ

ความรู้ ท�าให้เป็นข้อจ�ากัดของการน�าไปใช้ประโยชน์ 

ในทกุสงัคม (กล้า ทองขาว, 2552) และเม่ือน�าผลการวจิยั 

ท่ีได ้ไปใช้ส�าหรับการพัฒนาผู ้บริหารในสังคมไทย 

กลับไม่สะท้อนผลเท่าที่ควร เนื่องจากผลการวิจัยที่ได้ 

เหมาะกบับรบิทของสงัคมตะวนัตกมากกว่า จงึพบปัญหา 

ในการบริหารงาน จากปัญหาดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า  

การบริหารเป็นไปตามแบบอย่างของต่างประเทศ 

มากเกนิไป เป็นผลมาจากคุณลักษณะผูน้�าท่ีมต่ีางประเทศ 

เป็นผูก้�าหนดขึน้ ดงันัน้ประเทศไทยควรหันกลับมาดกูาร

บริหารในบริบทของสังคมไทยและก�าหนดคุณลักษณะ

ผู้น�าแบบไทย เพ่ือให้สอดคล้องกับการท่ีผู้บริหารน�าไป

ปฏิบัติได้ (ปองสิน, 2555) จากสาเหตุดังกล่าวเพื่อให ้

ประเทศไทยพัฒนาอย่างมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับประเทศ

ต่างๆ ได้ และสามารถเป็นประโยชน์กับสังคมไทยและ

คนไทยอย่างแท้จริง จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้อง

พัฒนาคุณลักษณะผู้น�าแบบไทยของผู้บริหารโรงเรียน 

หากผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลที่ด�ารงตนตามวิถี 

ชีวิตไทย การด�าเนินชีวิตดังกล่าวจะเป็นแบบอย่างที่ดี

ส�าหรับเยาวชนไทย เพื่อให้ความเป็นไทยคงอยู่ต่อไป 

ในอนาคต ซึง่จะท�าให้การจดัการศกึษาบรรลวุตัถปุระสงค์ 

และเป้าหมายของรัฐบนพ้ืนฐานทางวัฒนธรรมและ

สังคมของไทยและการพัฒนาคุณลักษณะผู ้บริหาร

โรงเรียนที่เหมาะสมกับบริบทของไทย เพื่อสร้างผู้น�า

รุ่นใหม่ให้เป็นผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพที่มีรูปแบบ 

สอดคล้องกับวิถีไทย

การวิจัยนี้ เน ้นการพัฒนาคุณลักษณะผู ้น�า 

แบบไทยของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เนื่องจาก

การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นระดับท่ีเกี่ยวข้องกับ 

เยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศ เป็นหน่วยงานทางราชการ 

ท่ีมีหน้าท่ีจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นการ

ศึกษาภาคบังคับของประเทศ อันเป็นรากฐานส�าคัญ

ในการสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพให้กับประเทศ 

เพราะทางเดินหรืออนาคตของเยาวชนในวันข้างหน้า 

จะเป็นเช่นไรย่อมขึน้อยูก่บัการศกึษา นอกจากนีโ้รงเรยีน

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

มีจ�านวนมากกว่าโรงเรียนสังกัดอ่ืนๆ หากงานวิจัย 

เรื่องนี้สามารถพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาสถาน

ศึกษาให้มีคุณภาพแล้ว คุณภาพการจัดการศึกษาของ

ประเทศย่อมมีคุณภาพสูงขึ้น และโรงเรียนในสังกัดอื่น 

อาจน�าไปพัฒนาเช่นกัน โดยงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 

เพ่ือพัฒนากลยุทธ์การพัฒนาคุณลักษณะผู้น�าแบบไทย 

ของผู ้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อก�าหนด 

เป้าหมาย ก�าหนดทิศทางกลยุทธ์และก�าหนดกลยุทธ์
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ของการพัฒนาคุณลักษณะผู้น�าแบบไทยของผู้บริหาร 

สถานศึกษา

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบของคุณลักษณะ 

ผู้น�าแบบไทยของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของผู ้บริหารส 

ถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามคุณลักษณะผู้น�าแบบไทย

3. เพื่อศึกษาคุณลักษณะผู ้น�าแบบไทยท่ี 

พึงประสงค ์ของผู ้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ตามความคาดหวังของตัวผู ้บริหารสถานศึกษาและ 

ผู้เกี่ยวข้อง 

4. เพื่อพัฒนากลยุทธ์การพัฒนาคุณลักษณะ

ผู้น�าแบบไทยของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ผูว้จิยัได้ศกึษาแนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องแล้วน�ามา 

สังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้

1. แนวคิดคุณลักษณะผู ้น�าแบบตะวันออก 

ด้วยการศึกษาเอกสารที่มีนักวิชาการต่างๆ ให้ข้อมูลไว้

เกี่ยวกับความหมายของผู้น�า และคุณลักษณะของผู้น�า

ของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเซีย ได้แก่ ประเทศจีน  

ประเทศญี่ปุ่น ประเทศอินเดีย และประเทศสิงคโปร์ 

ประกอบด้วยแนวคิดของฮวง กวางกวัว (2539

2. คุณลักษณะผู้น�าแบบไทย และมาตรฐาน

วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษาโครงสร้างสังคมไทย 

วัฒนธรรมและค่านิยมไทย แนวคิดการพัฒนากลยุทธ์  

ประกอบด้วยแนวคิดของ Certo and Peter (1991)  

ได้น�าแนวคดิมาใช้ส�าหรบัการพฒันากลยทุธ์ การวเิคราะห์ 

สภาพแวดล้อม และการก�าหนดกลยุทธ์

ประเดน็ส�าคัญของแนวคิด ปรากฏในตารางภาพ 

กรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้

คุณลักษณะผู้น�ำ
แบบตะวันออก

ตามแนวคิดของฮวง 
กวางกวัว (2539 
ศึกษาความหมาย
ของผู้น�า และ
คุณลักษณะของผู้น�า
ของประเทศต่างๆ 
ในภูมิภาคเอเซีย 
ได้แก่ ประเทศจีน 
ประเทศญี่ปุ่น 
ประเทศอินเดีย และ
ประเทศสิงคโปร์

กลยุทธ์กำรพัฒนำคุณลักษณะผู้น�ำแบบไทยของ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน

คุณลักษณะ
ผู้น�ำแบบ

ไทย
• คุณลักษณะ
หรือ
คุณสมบัติ
ที่ผู้น�าไทย
ควรมี

• โครงสร้าง
สังคมไทย 
วัฒนธรรม
และค่านิยม
ไทย 

กำรพัฒนำ
กลยุทธ์

ตามแนวคิดของ 
Certo and Peter 
(1991) ได้น�า
แนวคิดมาใช้
ส�าหรบัการพฒันา
กลยุทธ์ 
การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม 
และการก�าหนด
กลยุทธ์

วิธีกำรด�ำเนินกำรวิจัย

งานวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยในรูปแบบการวิจัย

ผสมผสาน (Mixed Methods Research) ระหว่างการวจิยั 

เชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการเก็บข้อมูล 

เชิงปริมาณจากแบบสอบถามความคิดเห็นของผู ้ให้

ข้อมูลท่ีเป็นประชากรและกลุ่มตัวอย่าง และการวิจัย

เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประกอบด้วย

แบบสอบถามการสัมภาษณ์ การวิเคราะห์เอกสาร 

(Content Analysis) และการสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิ 

ด้วยวิธี Focus Interview

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

ประชากร ของการวิจัยนี้ คือ ผู ้อ�านวยการ

โรงเรียนระดับประถมศึกษา จ�านวน 29, 054 คน และ 

ผูอ้�านวยการโรงเรยีนระดบัมธัยมศกึษา จ�านวน 2,361 คน  

โดยเป็นโรงเรียนที่สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งสิ้น 

31,415 คน 

กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น 

(stratified random sampling) เป็นการสุ่มตัวอย่างโดย

แยกประชากรออกเป็นกลุม่ประชากรย่อย หรอืแบ่งเป็น 
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ชั้นภูมิก่อน ซึ่งแบ่งตามเขตตรวจราชการ 19 เขตและ

กรงุเทพมหานคร ส�าหรบัการก�าหนดขนาดกลุม่ตวัอย่าง 

ผูว้จิยัใช้ตารางส�าเรจ็รปูของ Krejcie และ Morgan ในการ 

ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ได้จ�านวนกลุ่มตัวอย่าง 

380 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

ผู ้ วิ จัยได ้สร ้างแบบสอบถามซึ่ ง เป ็นแบบ 

สอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า แบ่งเป็น 2 ตอน  

คือ

1. ข้อมูลพื้นฐาน จ�าแนกตาม ต�าแหน่งปัจจุบัน 

เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการท�างาน  

และขนาดของสถานศึกษา

2. แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับ

ปฏิบัติจริงและระดับที่คาดหวังของคุณลักษณะผู ้น�า

แบบไทยของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แบ่งเป็น  

5 ด้าน คือ (1) ด้านความรู้ จ�านวน 12 ข้อ (2) ด้าน

ทักษะ จ�านวน 11 ข้อ (3) ด้านทัศนคติ จ�านวน 16 ข้อ 

(4) ด้านบุคลิกภาพ จ�านวน 12 ข้อ (5) ด้านคุณธรรม

และจริยธรรม จ�านวน 12 ข้อ เป็นแบบสอบถามแบบ 

มาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) หาค่าความเชือ่มัน่ 

ของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์

แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient )  

โดยถอืเกณฑ์ค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา 0.70 ขึน้ไป จงึยอมรบั 

ว่าแบบสอบถามมีความเที่ยง โดยแบบสอบถามนี้  

มีค่าพิสัยความเที่ยงอยู่ระหว่าง 0.811-0.986 ซึ่งถือว่า

แบบสอบถามที่สร้างขึ้นมีความเหมาะสมและสามารถ 

น�าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

งานวิจัยนี้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการส่ง

แบบสอบถามทางไปรษณีย์และติดตามผลด้วยวิธีการ 

โทรตดิตามผลการตอบกลบัได้แบบสอบถามตอบกลับมา 

ทั้งสิ้น 270 โรง 1,206 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 71.05

ผูใ้ห้ข้อมลู คือ ผูอ้�านวยการสถานศึกษา หวัหน้า

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณะกรรมการสถานศึกษา และ

ผู้ปกครองผู้วิจัยจัดส่งแบบสอบถามไปยังสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามจ�านวน 

380 คน โดยแจกแบบสอบถามให้ผู้ให้ข้อมูลในแต่ละ 

โรงเรยีน คือ ผูอ้�านวยการ 1 ฉบบั หัวหน้ากลุ่มสาระ 2 ฉบบั  

คณะกรรมการสถานศกึษา 1 ฉบบั และผูป้กครอง 1 ฉบบั  

รวมทั้งสิ้นจ�านวน 5 ฉบับ 

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

เมื่อรับแบบสอบถามได้ด�าเนินการวิเคราะห์

ข ้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป  

SPSS ดังนี้

1. วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานจากแบบสอบถาม 

โดยใช้ค่าสถิติพื้นฐานด้วยสถิติเชิงบรรยาย ได้แก่  

ค่าความถี่ ค่าร้อยละ

2. วิเคราะห์ข้อมูลระดับปฏิบัติจริงและระดับ

ที่คาดหวังจากแบบสอบถาม 4 กลุ่ม คือ ผู้อ�านวยการ

สถานศกึษา หวัหน้ากลุม่สาระการเรยีนรู ้คณะกรรมการ 

สถานศึกษา และผู้ปกครอง จาก 1,206 ฉบับ ประมวล

ผลเป็นโรงเรียน จ�านวน 270 โรง โดยใช้ค่าสถิติพื้นฐาน  

ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

กำรก�ำหนดกลยุทธ์และกำรพัฒนำกลยุทธ์

ขั้นตอนของการก�าหนดกลยุทธ์มีล�าดับขั้นดังนี้

1. น�าข้อมูลจากการสอบถามความคิดเห็น

เกี่ยวกับระดับปฏิบัติจริงและระดับความคาดหวังของ

คุณลักษณะผู้น�าแบบไทยของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น 

พ้ืนฐาน มาวิเคราะห์การจัดล�าดับความต้องการจ�าเป็น

ของคุณลักษณะผู้น�าแบบไทยของผู้บริหารสถานศึกษา 

และแบ่งส่วนของการประเมินออกเป็นระดับปฏิบัติจริง 

และระดับที่คาดหวังในแต่ละด้าน เพื่อใช้ในการให้ 

ผูบ้รหิารสถานศกึษาประเมนิตวัเองและผูท้ีเ่กีย่วข้องอกี 

3 กลุ่มประเมินผู้บริหารสถานศึกษาที่ตนเองสังกัดอยู่ 

ในขั้นตอนนี้ ใช้เทคนิคสูตร Modified Priority Need  

Index (PNI
Modified

) สูตรในการค�านวณมีดังนี้

PNI
Modified

  = (I - D)

       D

เมื่อ PNI
Modified

 แทนดัชนีเรียงล�าดับความส�าคัญ 

ของความต้องการจ�าเป็น
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I แทนค่าเฉลี่ยของบทบาทที่คาดหวัง

D แทนค่าเฉลี่ยของบทบาทที่แท้จริง

2. จัดกลุ ่มความต้องการจ�าเป็น และการ

วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภาวะคุกคาม  

ของคุณลักษณะผู้น�าแบบไทยของผู้บริหารสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

3. วิธีการวิเคราะห์เมทริกซ์ (matrix analysis) 

เป็นวิธกีารวิเคราะห์ทีเ่น้นการเสนอผลส่วนทีเ่ป็นจดุแขง็ 

และจุดอ่อนที่ควรได้รับการพัฒนา โดยแบ่งตาราง

ออกเป็น 4 ช่อง แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับที่

คาดหวัง (เกณฑ์ที่ควรจะเป็น) และระดับปฏิบัติจริง 

จุดที่ใช้ในการแบ่งเป็นค่าเฉลี่ยสูงสุด – ค่าเฉลี่ยต�่าสุด 

ประเมินว่าเหมาะสมที่จะเป็นจุดตัด (สุวิมล ว่องวานิช,  

2550, หน้า 279)

4. พิจารณากลุ ่มที่มีค่าดัชนี PNI
Modified

 สูง  

เป็นจุดอ่อน/ภาวะคุกคาม แสดงว่ามีความต้องการ

จ�าเป็นที่ต้องการการพัฒนาคุณลักษณะผู้น�าแบบไทย

ของผู้บรหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน จงึต้องน�าข้อมลูนัน้

มาพจิารณาในการน�าเสนอกลยทุธ์ทีจ่ะขจดั/ลดจดุอ่อน 

หรือภาวะคุกคาม ส�าหรับกลุ่มที่มีค่ากลุ่มที่มีค่าดัชนี  

PNI
Modified

 ปานกลาง และทีมี่ค่าดัชน ีPNI
Modified

 ต�า่ จะเป็น 

จุดแข็ง ผลการประเมินโดยใช้การวิเคราะห์เมทริกซ์ 

แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับปฏิบัติจริงและระดับ 

ที่คาดหวัง (สุวิมล ว่องวานิช, 2550)

5. น�าข้อมูลการวิจัย จากการวิเคราะห์จุดแข็ง 

จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามในรูปแบบ SWOT  

Matrix เพื่อน�ามาก�าหนดเป็นกลยุทธ ์การพัฒนา

คุณลักษณะผู้น�าแบบไทยของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น 

พื้นฐาน (ฉบับร่างกลยุทธ์) และท�าการสัมภาษณ์ 

(In depth Interview) ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ทรงคุณวุฒิ 

จ�านวน 16 ท่าน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านบริหาร 

การศึกษา ด้านนโยบายการศึกษา และด้านผู้บริหาร

สถานศึกษาแบ่งเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาและ 

ระดับมัธยมศึกษา (กลยุทธ์ฉบับสมบูรณ์)

ผลกำรวิจัย

1. ผลกำรศกึษำองค์ประกอบของคณุลกัษณะ

ผู้น�ำแบบไทยของผู้บริหำรสถำนศึกษำ

องค์ประกอบคณุลกัษณะผูน้�าแบบไทยม ี5 ด้าน 

คือ (1) ด้านความรู้ (2) ด้านทักษะ (3) ด้านทัศนคติ  

(4) ด้านบุคลิกภาพ (5) ด้านคุณธรรมและจริยธรรม

2. กำรศึกษำสภำพปัจจุบันของผู ้บริหำร

สถำนศกึษำขัน้พืน้ฐำนตำมคณุลกัษณะผูน้�ำแบบไทย

สภาพปัจจุบันของผู ้บริหารสถานศึกษาขั้น 

พื้นฐาน โดยภาพรวมของแต่ละด้านอยู่ในระดับมาก 

และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความรู ้  

กบัด้านทกัษะอยูร่ะดบัปานกลาง ด้านทีม่รีะดบัสงูสดุ คอื 

ด้านคุณธรรมและจริยธรรม รองลงมาคือ ด้านทัศนคติ 

และด้านบุคลิกภาพ ตามล�าดับ ในขณะท่ีด้านท่ีมีระดับ 

ในปัจจุบันต�่าสุด คือ ด้านความรู้ กับด้านทักษะ 

3. กำรศึกษำคุณลักษณะผู้น�ำแบบไทยของ 

ผู้บริหำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน ตำมควำมคำดหวัง

ของตัวผู้บริหำรสถำนศึกษำและผู้เกี่ยวข้อง

คุณลักษณะผู ้ น� าแบบไทยของผู ้ บริ หาร 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามความคาดหวัง พบว่า 

โดยภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ย

มากที่สุด คือ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม รองลงมา 

คือ ด้านทัศนคติ และด้านบุคลิกภาพ 

จากผลการประเมินความต้องการจ�าเป็นของ

คุณลักษณะผู ้น�าแบบไทยของผู ้บริหารสถานศึกษา 

ขัน้พืน้ฐาน พบว่า ด้านทีม่ค่ีาค่าดชัน ีPNI
Modified

 ของความ

ต้องการจ�าเป็นสูงสุดคือ ด้านความรู้และด้านทักษะ  

รองลงมาคือ ด้านทัศนคติ ด้านบุคลิกภาพ และด้าน

คุณธรรมและจริยธรรม โดยภาพรวมของความต้องการ

จ�าเป็นของคุณลักษณะผู ้น�าแบบไทยของผู ้บริหาร 

สถานศกึษาขัน้พ้ืนฐานท้ัง 5 ด้านท่ีมคีวามต้องการจ�าเป็น 

ในการพัฒนา คือ (1) การมีทักษะในการใช้ภาษาไทย 

และภาษาต่างประเทศ (2) การเรียนรู ้และเท่าทัน 

การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก (3)  

การสามารถผสมผสานความเป็นโลกตะวันออกและ 
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โลกตะวันตกเข้าด้วยกัน (4) การมีความรู้ด้านเทคโนโลยี 

นวัตกรรม เพือ่น�ามาพฒันางานและการศกึษา (5) การมี 

ความรู้ทางด้านวัฒนธรรม รู้ขนบธรรมเนียม ประเพณี 

ค่านิยม ความเช่ือของชุมชน และสังคมไทย (6) การคิด  

วิเคราะห์และคาดการณ์เหตุการณ์ภายหน้าเพื่อน�าไปสู ่

แนวทางการแก้ไขปัญหา (7) การมคีวามรูเ้กีย่วกบัชมุชน 

สภาพแวดล้อมของชุมชน ทรัพยากรในชุมชนปัญหา

ของชุมชน (8) การมีความรู้ในกระบวนการบริหารและ

สามารถน�ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับงานและคนท่ี

ปฏิบัติ (9) การมีความรู้ในประวัติศาสตร์ ความเป็นมา  

ความเป็นเหตุเป็นผลของบคุคลเหตกุารณ์ และสิง่ต่างๆ

มีความเข้าใจรากเหง้าประวัติศาสตร์ของไทย 10) การมี 

ความรู้และความเข้าใจภาวะผู้น�า 

4. กำรพัฒนำกลยุทธ์กำรพัฒนำคุณลักษณะ

ผู้น�ำแบบไทยของผู้บริหำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน

กลยทุธ์การพฒันาคุณลกัษณะผูน้�าแบบไทยของ

ผู้บริหาร มาจากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 

ภาวะคุกคาม จากแบบสอบถาม แล้วน�ามาก�าหนดเป็น

กลยุทธ์เพื่อเสริมจุดแข็ง และเพื่อลดหรือขจัดจุดอ่อน  

โดยมค่ีานยิมของคนไทยและคณุลกัษณะของสงัคมไทย  

ที่ได้จากการศึกษาและสังเคราะห์เอกสาร รวมท้ัง 

การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน 16 ท่าน มาพัฒนา

เป็นแนวทางการสร้างกลยทุธ์การพฒันาคุณลกัษณะผูน้�า

แบบไทยของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีจ�านวน 

2 กลยุทธ์หลัก 6 กลยุทธ์รอง และ 12 วิธีด�าเนินการ  

มีรายละเอียดดังนี้ผลการวิจัยมีรายละเอียดดังนี้

กลยุทธ์หลัก 1 คือ กลยุทธ์เสริมสร้างทักษะ

ผู้น�าแบบไทยในศตวรรษที่ 21 (enhancing Thai-leader 

skills in the 21st century) เป็นกลยุทธ์ที่เน้นการพัฒนา 

ตัวผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษา 

ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์รอง 6 วิธีด�าเนินการ ดังนี้ 

1.1 กลยุทธ์รอง คือ เตรียมความพร้อม

ผู้น�าแบบไทยในศตวรรษที่ 21 (pre-service training 

Thai-leader skills in the 21st century) มีวิธีด�าเนินการ  

คือ (1) การพัฒนาผู้บริหารก่อนเข้ารับต�าแหน่งโดย

ฝึกอบรมกับหน่วยงานที่ช�านาญการ (2) การพัฒนา 

ผู้บริหารระหว่างปฏิบัติหน้าที่ จัดฝึกงานด้วยวิธีการ

ศึกษาจากต้นแบบ (best practice) และจัดท�าแผน

พัฒนารายบุคคลให้เชื่อมโยงกับแนวทางการบริหาร  

คุณลักษณะผู้น�าแบบไทยท่ีก�าหนดไว้ เพื่อมุ่งผลไปสู่

การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาแบบไทย

1.2 กลยทุธ์รอง คอื พฒันาทกัษะผูน้�าแบบไทย 

ในศตวรรษที่ 21 (developing Thai-leader skills in the 

21st century) มีวิธีด�าเนินการ คือ (1) การด�ารงตนเป็น

แบบอย่างที่ดี ปฏิบัติตามหลักกฎหมาย และด�ารงตน 

อยู่ในความถูกต้อง/น้อมน�าพระบรมราโชวาทไปปฏิบัติ

และเผยแพร่ เพ่ือเป็นหลักในการด�าเนินชีวิต (2) ยึดมั่น 

ในขนบธรรมเนยีมประเพณขีองชาต ิและท้องถิน่ ด้วยการ 

เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมต่างๆ กับทาง

ชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

1.3 เสริมสร้างทักษะการบริหารการจัดการ

ความรู้อย่างต่อเนื่อง (enhancing continuous-learning 

management skills) มวีธิกีารด�าเนนิการ คอื (1) สร้างนิสยั 

รักการเรียนรู้ จัดสรรทรัพยากร เพื่อส่งเสริม สนับสนุน

และจงูใจให้ผูบ้รหิารสถานศกึษาและบคุลากรในโรงเรยีน 

พฒันาความรูแ้ละทกัษะ และพฒันาตนเองเป็นแบบอย่าง 

ของการเรียนรู้ / จัดตั้งศูนย์ข่าวสาร ศูนย์การเรียนรู้และ 

พัฒนาวิชาชีพท้องถิ่น เพื่อขยายโอกาสการแลกเปลี่ยน

ความรู้ / ผู้บริหารสถานศึกษาต้องพัฒนาตนเองให้เป็น 

ต้นแบบแห่งการเรยีนรูอ้ย่างต่อเนือ่ง (2) ก�าหนดนโยบาย 

ส�าหรับการอบรมและพัฒนาความรู ้ความสามารถ

เฉพาะด้านของผู้บริหารและบุคลากรทุกฝ่าย โดยเชิญ

บคุลากรทีม่คีวามสามารถเฉพาะด้านนัน้ๆ มาให้ความรู้  

เช่น ด้านภาษา ด้านเทคโนโลยี

กลยุทธ์หลัก 2 คือ กลยุทธ์พัฒนาเครือข่าย

ความร่วมมือ (collaborative network development 

strategy) เป็นกลยุทธ์ท่ีเน้นการสร้างเครือข่ายและมี

ปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่น ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์รอง  

6 วิธีด�าเนินการ ดังนี้ 

2.1 กลยุทธ์รอง คือ เสริมสร้างความพร้อม 

ในการพัฒนาเครอืข่าย (building the readiness in network  

development) มีวิธีการด�าเนินการ คือ (1) พัฒนาให ้

ผูบ้รหิารมคีวามรูเ้รือ่งการสร้างความร่วมมอื จดัหลกัสตูร

และองค์ความรู้ด้านเครือข่ายความร่วมมือ และมีการ 
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ด�าเนนิการพฒันาทัง้หน่วยงานอย่างต่อเนือ่ง ทัง้ในด้าน

บุคลากร ทรัพยากร และวัสดุอุปกรณ์ /พัฒนาบุคลากร

ให้มคีวามรูแ้ละความเข้าใจในการประสานความร่วมมอื  

กลวิธีการท�างานร่วมกับผู้อื่น เทคนิคการส่ือสารกับ

บุคคลรอบด้าน

2.2 กลยทุธ์รอง คอื เสรมิสร้างความเข้มแขง็

ของเครือข่ายภายใน (strengthening internal network) 

มีวิธีการด�าเนินการ คือ (1) สร้างความร่วมมือภายใน 

ระหว่างผู ้บริหารสถานศึกษากับครู (2) สนับสนุน 

การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ด้วยวิธีการกระจาย

ความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได้ให้กับหัวหน้า

ฝ่ายต่างๆ สามารถด�าเนินการบริหารงานและตัดสินใจ 

ได้เองในระดับที่เหมาะสม

2.3 เสริมสร้างความร่วมมือกับเครือข่าย

ภายนอก (external network collaboration) มีวิธีการ

ด�าเนินการ คือ (1) สร้างความร่วมมือภายนอกระหว่าง 

ผูบ้รหิารสถานศกึษา คร ูกรรมการสถานศกึษา ผูป้กครอง 

และชมุชน เพือ่เสรมิสร้างวฒันธรรมการท�างาน (2) สร้าง 

ความร่วมมือแบบเครือข่ายจากผู้น�าชุมชน และสถาบัน 

การศึกษาต่างๆ (3) เชิญผู ้เชี่ยวชาญจากเขตพื้นที่ 

การศึกษา หน่วยงานทางการศึกษา องค์กรที่เกี่ยวข้อง

กับการพัฒนาชุมชน ด�าเนินการบรรยาย อบรม ให้กับ

ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน และชุมชน

จากกลยุทธ์ส�าหรับการพัฒนาคุณลักษณะ

ผู ้น�าแบบไทยของผู ้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ข้างต้น มีรายละเอียดในการน�าเสนอตามตารางดังนี้

กลยุทธ์หลัก กลยุทธ์รอง แนวทำง/วิธีกำร/กิจกรรม

1. กลยุทธ์เสริมสร้ำงทักษะ
ผู้น�ำแบบไทยในศตวรรษ
ที่ 21 (enhancing Thai-
leader skills in the 21st 
century)

1.1 เตรียมความพร้อมผู้น�าแบบไทย
ในศตวรรษที่ 21 (pre-service 
training Thai-leader skills in the 
21st century)

1.1.1 พัฒนาผู้บริหารก่อนเข้ารับต�าแหน่ง
1.1.2 พัฒนาผู้บริหารระหว่างปฏิบัติหน้าที่

1.2 พฒันาทกัษะผูน้�าแบบไทยในศตวรรษ
ที่ 21 (developing Thai-leader skills 
in the 21st century)

1.2.1 การด�าเนินตนเป็นแบบอย่างที่ดี
1.2.2 ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ และ

ท้องถ่ิน

1.3 เสริมสร้างทักษะการบริหาร
การจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง 
(enhancing continuous-learning 
management skills)

1.3.1 สร้างนิสัยรักการเรียนรู้
1.3.2 ก�าหนดนโยบายส�าหรับพัฒนาความรู้ความ

สามารถของผู้บริหารและบุคลากรทุกฝ่าย

2. กลยุทธ์พัฒนำเครือข่ำย
ควำมร่วมมอื (collaborative 
network development 
strategy)

2.1 เสริมสร้างความพร้อมในการพัฒนา
เครือข่าย (building the readiness 
in network development)

2.1.1 พัฒนาให้ผู้บริหารมีความรู้เรื่องการสร้างความ
ร่วมมือ

2.2 เสรมิสร้างความเข้มแขง็ของเครอืข่าย
ภายใน (strengthening internal 
network)

2.2.1 สร้างความร่วมมือภายในระหว่างผู้บริหาร
สถานศึกษากับครู

2.2.2 สนับสนุนการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม

2.3 เสริมสร้างความร่วมมือกับเครือข่าย
ภายนอก (external network 
collaborative)

2.3.1 สร้างความร่วมมือภายนอกระหว่างผู้บริหาร
2.3.2 สร้างความร่วมมือแบบเครือข่ายจากผู้น�้า
2.3.3 เชิญผู้เชี่ยวชาญจากเขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงาน

ทางการศึกษา องค์กรที่เก่ียวข้องกับการพัฒนา
ชุมชน ด�าเนินการบรรยาย อบรมให้กับผู้บริหาร
โรงเรียน ครู นักเรียน และชุมชน
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การอภิปรายผลการวิเคราะห์ระดับปฏิบัติจริง

และระดับความคาดหวังของคุณลักษณะผู้น�าแบบไทย 

ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1. การพัฒนาทางด้านความรู้และด้านทักษะ 

ทีเ่ป็นจุดอ่อนของผลวจิยั สอดคล้องกบัไพฑรูย์ สนิลารตัน์  

(2553, หน้า 24-25) ที่กล่าวว่า การศึกษาของไทย 

มีลักษณะตามอย่างต่างประเทศมาตลอด ท�าให้การ

จดัการศกึษาของไทย และการผลติบคุลากรทางการศกึษา 

ของไทย ไม่สอดคล้องกบัพืน้เพธรรมชาติ และวฒันธรรม 

ของไทยเท่าทีค่วร การอบรมคนบนพืน้ฐานวฒันธรรมไทย  

ไม่ได้รบัการวจิยัเท่าทีค่วร ปัญหาการจดัการศกึษาจงึไม่

สอดคล้องกับชุมชนไทยมากพอ จากข้อมูลในตอนต้น 

สอดคล้องกับค่าความต้องการจ�าเป็นของงานวิจัยชิ้นนี้  

ที่จ�าเป็นต้องพัฒนาคุณลักษณะผู ้น�าแบบไทยของ 

ผู้บริหารสถานศึกษาด้านการผสมผสานความเป็นโลก

ตะวันออกและโลกตะวันตกเข้าด้วยกัน การเรียนรู ้ 

และเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและ 

สงัคมโลก ความเก่ียวกบัชุมชน สภาพแวดล้อมของชมุชน  

ทรัพยากรในชุมชน และปัญหาของชุมชน การมีความรู้ 

ในประวตัศิาสตร์ ความเป็นมา ความเป็นเหตเุป็นผลของ 

บุคคล เหตุการณ์ และสิ่งต่างๆ มีความเข้าใจรากเหง้า

ประวัติศาสตร์ของไทย

2. จากผลการวิจัยระดับปฏิบัติจริงและระดับ

ที่คาดหวังของคุณลักษณะผู้น�าแบบไทยของผู้บริหาร

สถานศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขัน้พืน้ฐาน ด้านความรู ้พบว่า ด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ  

คอื การมคีวามเข้าใจในวชิาชพีคร ูรองลงมา คือ การรูจ้กั 

ตนเอง เพื่อพัฒนาตนเอง จากข้อค้นพบดังกล่าว

สอดคล้องกบัการก�าหนดมาตรฐานจรรยาบรรณวชิาชพี

ของผู้บริหารสถานศึกษา (ธีระ รุณเจริญ, 2550, หน้า  

104-130) ซึ่งเกี่ยวข้องกับด้านการบริหารวิชาการ  

กล่าวคือ ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็นผู้มีความรู้และ

เป็นผู้น�าวิชาการ สามารถใช้ความรู้และประสบการณ์

แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ทนัท่วงท ีมวีสิยัทศัน์ มคีวามคดิ 

รเิริม่สร้างสรรค์ ใฝ่รูใ้ฝ่เรยีนมุ่งมัน่พฒันาตนเองอยูเ่สมอ 

แสวงหาข้อมูลข่าวสาร ดังนั้นคุณลักษณะผู้น�าแบบไทย

ของผู้บริหารสถานศึกษา สิ่งส�าคัญนอกจากการเป็น 

ผู้ท่ีมีความรู้แล้ว ต้องเป็นผู้ท่ีมีความเข้าใจในวิชาชีพ

ครูอย่างแท้จริง เพราะการเป็นผู้บริหารสถานศึกษา 

เป็นวิชาชีพชั้นสูง ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการ

บริหารจัดการไปพร้อมๆ กันอย่างกลมกลืนสอดคล้อง

ตามสถานการณ์และความจ�าเป็น แต่ข้อค้นพบที่ได้ 

จากการวจัิย พบว่า คณุลักษณะผูน้�าแบบไทยของผูบ้รหิาร 

สถานศกึษา จ�าเป็นต้องมคีวามรูค้วามเข้าใจในรากเหง้า

ของความเป็นไทย และประวัติศาสตร์ชาติไทย มีหลัก

ทางศาสนาเป็นหลักพื้นบ้านในการด�ารงชีวิต และต้อง

เคารพในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

3. ข้อค้นพบที่ได้จากผู้บริหารสถานศึกษาและ

กลุ่มผู ้ให้ข้อมูลในภาพรวมของระดับท่ีคาดหวังของ

คุณลักษณะผู ้น�าแบบไทยสอดคล้องกับแนวคิดของ

ท่าน ว.วชิรเมธี (2552) ที่กล่าวว่าผู้บริหารมี 4 แบบ 

โดยคุณลักษณะผู้น�าแบบไทยที่ค้นพบสอดคล้องกับ 

ผู้บริหารแบบนายแพทย์ และผู้บริหารแบบชาวประมง 

คือ ผู้บริหารสถานศึกษาตามคุณลักษณะผู้น�าแบบไทย

ต้องเป็นนักแก้ไขปัญหา เวลามีปัญหาเกิดขึ้น จะหา 

สมมตฐิาน หาสาเหต ุหาวธิกีาร และหาทางแก้ไข รวมทัง้ 

ต้องเป็นผู้ท่ีมีความเชื่อมั่นในตัวเอง กล้าคิด กล้าท�า 

กล้าน�า และกล้ารับผิดชอบ

4. โรงเรียนทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยม 

ศึกษา มีความต้องการจ�าเป็นที่ตรงกัน 2 ประเด็น คือ  

(1) การมทัีกษะในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

(2) การเรยีนรูแ้ละเท่าทนัการเปลีย่นแปลงของสงัคมไทย 

และสังคมโลก ซึ่งผลการวิจัยที่ได้สอดคล้องกับแผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 

2555-2559) ท่ีก�าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู ่

สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ด้วยการ 

ส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์การใช้ภาษาไทยอย่าง 

ถูกต้อง ควบคู่กับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นภาษา 

ต่างประเทศหลัก รวมถึงการบูรณาการการเรียนรู้ให้

หลากหลายท้ังทางด้านวิชาการ ทักษะชีวิต ศิลปะ กีฬา 

ดนตรี วัฒนธรรม ศาสนา ประชาธิปไตย ความเป็นไทย  

และเรื่องอาเซียนศึกษา 

5. การปฏิบัติตนเมื่อท�างานร่วมกับผู้อื่นของ 

ผู้บริหารสถานศึกษา คือ (1) การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

กับผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา 
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(2)ใจกว้าง รับฟังผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นของ

ตนเอง (3) สามารถเป็นได้ทั้งผู้น�าที่ดี และผู้ตามที่ดี  

(4) การยอมรับ ให้ความส�าคัญกับผู้อื่น และรู้จักยกย่อง

ผู้อื่น เมื่อท�าความดี มีค่าความต้องการจ�าเป็นน้อย  

ผลการวิจัยสะท้อนว่า การปฏิบัติตนของผู ้บริหาร

สถานศึกษามีความต้องการจ�าเป็นส�าหรับการพัฒนา

อยู่ในระดับน้อย เพราะเป็นสิ่งที่ผู้บริหารสถานศึกษา

มีคุณลักษณะเหล่านี้อยู ่แล้ว ผลที่ได้สอดคล้องกับ

แนวคิดของรังสรรค์ ประเสริฐศรี (2544, หน้า 12-13) 

กล่าวว่า ผู้น�าที่ดีควรเป็นผู้ที่มีบทบาท แสดงการติดต่อ 

สื่อสารและแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เป็น 

ผู้ใต้บังคับบัญชา และสอดคล้องกับคุณลักษณะผู้น�า

แบบโลกตะวันออกของประเทศจีนตามแนวคิดขงจื๊อ  

(ฮวงกวางกวัว, 2539) ได้กล่าวถึงหลักการของการเป็น

ผู้น�า คือ ผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือ ผู้ที่ท�าตนให้เล็กที่สุด  

ผู้ที่เล็กที่สุด จะกลายเป็นผู้ที่ใหญ่ที่สุด หมายความว่า  

ต้องเป็นผู้ที่ยอมรับฟังผู้อื่น เข้าใจสิ่งที่คนอื่นคิด ไม่เอา 

ความเก่งของตนเองมาข่มลูกน้อง นอกจากนี้ยัง

สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของผู ้บริหาร

สถานศึกษาของวีระวัฒน์ อุทัยรัตน์ (2549, หน้า 80) 

กล่าวว่า บทบาทของผู้บริหารการศึกษาตามแนวปฏิรูป  

จะต้องมบีทบาทในฐานะเป็นผูส้ร้าง และพฒันาวสัิยทัศน์ 

ร่วมขององค์การ (shared-vision establisher) เป็นผูเ้สรมิ 

พลังอ�านาจและแรงจูงใจให้แก่บุคลากรในองค์การ 

(empowerment & motivation leader) รวมทั้งเป็น 

ผู้ประสานสัมพันธ์ภายในองค์การ (coordinator)

6. คุณลักษณะผู้น�าแบบไทยที่ได้จากการวิจัย

เมือ่เปรยีบเทยีบกบัผูน้�าแบบญีปุ่น่ จนีและอินเดยี พบว่า  

มีประเด็นที่ไม่สอดคล้องกัน คือ ผู้น�าแบบญี่ปุ่น จีน 

และอนิเดยีจะเป็นผูมี้ความรูแ้ละทกัษะซึง่ถอืเป็นจดุแขง็  

ในขณะที่ผู้น�าแบบไทยจะมีด้านดังกล่าวเป็นจุดอ่อน 

ที่ต้องได้รับการแก้ไข ซึ่งต้องอาศัยกลยุทธ์การพัฒนา

คุณลักษณะด ้านความรู ้และด ้านทักษะเพิ่มเติม 

อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับคุณลักษณะผู้น�าของ

อินเดีย พบว่า มีประเด็นที่สอดคล้องกันคือมีจุดแข็ง 

ในคุณลักษณะด้านทัศนคติ โดยผู้น�าแบบอินเดียจะมี

ความกล้าหาญ ยึดม่ันในความคิดความเชื่อที่ตนเอง 

เห็นว่าถูกต้องและเป็นธรรม

กำรอภิปรำยผลกำรพัฒนำกลยุทธ ์กำรพัฒนำ

คุณลักษณะผู้น�ำแบบไทยของผู้บริหำรสถำนศึกษำ

ขั้นพื้นฐำน

1. การด�าเนินการในขั้นตอนตรวจสอบร่าง

กลยุทธ์ ผู ้ทรงคุณวุฒิได ้ให ้ข ้อเสนอแนะเก่ียวกับ

คณุลกัษณะผูน้�าแบบไทย ซึง่ผูว้จิยัพบว่ามคีวามโดดเด่น  

มรีายละเอยีดดงันี ้(1) มอีดุมการณ์และวสิยัทศัน์ทางด้าน 

การศึกษา มองกว้างมองไกลไปสู่อนาคต (2) เจนจัด 

วางแผน เพือ่น�าไปสูก่ารปฏบิตั ิ(3) หนกัแน่น กล้าตดัสินใจ  

โดยเฉพาะที่เป็นประโยชน์กับส่วนรวม (4) เป็นตัวของ

ตัวเอง ฉับไว แก้ปัญหา แต่รอบคอบ (5) ต้องพัฒนา

คนที่มาท�างานกับเราและพัฒนางานให้ดีขึ้น โดยระลึก

อยู่เสมอ “ฉันท�างานกับคนเพื่อผลของงาน” (6) บริหาร

เชิงรุก คิดอะไรใหม่ ท�าในสิ่งที่คิดว่าในอนาคตต้องท�า 

และเกดิผลด ี(7) ประยกุต์ภาวะผูน้�า สามารถน�าคนอืน่ได้  

สามารถสร้างเครือข่าย ต้องมีผู ้ตามและพันธมิตร  

ต้องได้รับการยอมรับจากคนอื่น ผู้บริหารสถานศึกษา

ที่ดีต้องเป็นครูของครู เป็นครูของเด็ก และเป็นครูของ

ผู้ปกครอง โดยคุณลักษณะทั้ง 7 ประการนี้พิสูจน์ด้วย

กาลเวลา 

จากข้อมลูทีไ่ด้จากข้อเสนอแนะของผูท้รงคณุวฒิุ 

ท้ัง 7 ข้อนี้ส่วนใหญ่สอดคล้องกับผลการวิจัยที่ผู้วิจัย

ค้นพบ แต่มีข้อที่โดดเด่นและแตกต่างจากข้อค้นพบคือ  

“ต้องพฒันาคนทีม่าท�างานกบัเราและพฒันางานให้ดขีึน้  

โดยระลึกอยู่เสมอ ฉันท�างานกับคนเพื่อผลของงาน”  

ดงันัน้ผูบ้รหิารสถานศกึษาจะต้องมคีณุลกัษณะทีส่�าคญั

คือ เป็นผู้ท่ีเสียสละ ให้ความสนใจเรื่องส่วนรวมและ 

เรือ่งงานมากกว่าเรือ่งส่วนตวั โดยคณุลักษณะในภาพรวม 

ของคุณลักษณะผู้น�าแบบไทยของผู้บริหารสถานศึกษา

เป็นลักษณะผมผสานระหว่างคุณลักษณะแบบไทยกับ

คุณลักษณะแบบต่างประเทศ กล่าวคือ มีรูปแบบของ

ความเป็นไทย และไปกันได้กับสังคมโลก เป็นลักษณะ 

ลูกผสมระหว่างของไทยท่ีเหมาะสมกับประเทศไทยที่ม ี

การเปลี่ยนแปลง

2. กลยุทธ ์เสริมสร ้างทักษะผู ้น�าแบบไทย 

ในศตวรรษที่ 21 (enhancing Thai-leader skill in the 

21 century) สอดคล้องกับผลการวิจัยของเบญจพร 

แก้วมีศรี (2546) ที่ได้น�าเสนอแบบจ�าลองการพัฒนา 
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ภาวะผู้น�าของผู้บริหารโรงเรียนที่บริหาร ซึ่งด้านที่มี

ความจ�าเป็นในการพัฒนาสูงสุด 2 ล�าดับแรก ได้แก่ 

ด้านความรู้และด้านทักษะเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ยังมี

ส่วนทีไ่ม่สอดคล้องกนั กล่าวคอื ผลการวจิยัครัง้นีพ้บว่า  

ด้านทัศนคติเป็นจุดแข็งของผู้น�าแบบไทย ในขณะท่ี 

ผลการวิจัยของเบญจพร แก้วมีศรี (2546) นั้น ได้ระบ ุ

ให้ด้านทัศนคติเป็นส่วนหนึ่งของแบบจ�าลองการพัฒนา

ภาวะผู้น�า ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากคุณลักษณะของกลุ่ม

ตวัอย่างทีใ่ช้ในงานวจิยัมีความแตกต่างกนั โดยเบญจพร 

แก้วมีศรี (2546) ได้ท�าการเก็บข้อมูลผู้บริหารวิทยาลัย 

พยาบาล สังกัดกระทรวงสาธรณสุขซึ่งคุณลักษณะ 

ด้านทัศนคติมีความจ�าเป็นอย่างมากต่อการท�างาน 

ในสายอาชีพนี้

3. กลยุทธ์รอง “พัฒนาทักษะผู้น�าแบบไทย 

ในศตวรรษที่ 21” สอดคล้องกับแนวคิดขงจื๊อของ 

ฮวงกวางกวัว (2539) กล่าวคือ การพิจารณาเรื่อง 

ความยตุธิรรม โดยใช้หลกัการคิด คือ เม่ือเราไม่ชอบอะไร  

รงัเกยีจอะไร อย่าท�ากบัคนอืน่แบบนัน้ วธิกีารคดิดงักล่าว 

น�าไปสู่การเป็นผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบในการเป็น

แบบอย่างที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ พล.อ. เปรม 

ติณสูลานนท์ เรื่องหลักการของภาวะผู ้น�าแบบไทย  

กล่าวว่า ผู้น�าแบบไทยต้องส�านกึอยูเ่สมอว่าเป็นคนไทย

มีหน้าทีต่ามรฐัธรรมนญูก�าหนด และทีร่ฐัธรรมนญูไม่ได้

ก�าหนด ต้องเป็นผู้ที่มีธรรมะอยู่ในใจ มีความยุติธรรม  

มีคุณธรรมและจริยธรรม น้อมน�าพระบรมราโชวาท 

เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการด�ารงชีวิต โดยผู ้น�าต้อง

มีธรรมะอยู ่ในใจนั้นสอดคล้องกับแนวคิดของท่าน  

ว.วชิรเมธี และงานวิจัยของเบญจพร แก้วมีศรี (2546) 

4. กลยุทธ์รอง “เสริมสร้างทักษะการบริหาร 

การจัดการความรู ้อย ่างต ่อเนื่อง” สอดคล้องกับ

คณุลกัษณะผูน้�าแบบจนีกล่าวคือ ผูน้�าต้องเป็นผูท้ีพ่ฒันา 

ตนเองตลอดเวลา พิจารณาอยู่เสมอว่า ท�าอย่างไร 

เราจึงจะมองอะไรแล้วสามารถเห็นและเข้าใจสิ่งนั้นได้

ทะลุปรุโปร่ง ตั้งใจดู ต้ังใจฟัง ป้องกันการตีความผิด 

ตคีวามเข้าข้างตัวเอง ต้องหดัคดิการณ์ไกล และต้องศกึษา 

หาข้อมูลไปพร้อมๆ กัน 

5. กลยุทธ ์พัฒนาเครือข ่ายความร ่วมมือ  

(collaborative network development strategy)  

สอดคล้องกับงานวิจัยของสมศักดิ์ ภู ่วิภาดาวรรธน์ 

(2551) กล่าวคือ การพัฒนาคุณลักษณ์ของบุคคล ต้องมี 

ทกัษะส่วนบคุคลและสงัคม แต่ส่วนทีแ่ตกต่างกบังานวิจยั 

ชิ้นนี้ คือ ผู้น�าจะเกิดการพัฒนาที่ดีได้นั้นต้องมีการจัด 

สภาพแวดล้อมและการร่วมมอืในการท�างานกบับคุคลอืน่ 

เพื่อเป็นแรงจูงใจท่ีท�าให้ผู้น�าเกิดแรงบันดาลใจในการ

เรียนรู้ และการพัฒนาตนเอง

6. สรปุภาพรวมของกลยทุธ์ (1) กลยทุธ์เสรมิสร้าง 

ทักษะผู้น�าแบบไทยในศตวรรษที่ 21 (enhancing Thai-

leader skill in the 21st century) (2) กลยทุธ์พฒันาเครอืข่าย 

ความร่วมมือ (collaborative network development  

strategy) พบว่า แนวทางหรอืกจิกรรมส�าหรบัการพฒันา 

ตามคุณลักษณะผู้น�าแบบไทยของผู้บริหารสถานศึกษา

มีคุณสมบัติไม ่แตกต่างจากมาตรฐานวิชาชีพและ

จรรยาบรรณวิชาชีพของผู ้บริหารสถานศึกษาตามที่

คุรุสภา (2548) ก�าหนดไว้ จากข้อค้นพบและกลยุทธ์

ที่ได้แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการบริหารและกระแสการ

เปลีย่นแปลงของสงัคมและวฒันธรรมไทยเริม่เปลีย่นไป  

คือ การเป็นผู ้น�าแบบไทยจะต้องมีคุณลักษณะท่ีมี

ความเป็นสากลมากขึ้น แต่จุดส�าคัญท่ีแตกต่างจาก

มาตรฐานวิชาชีพ คือ ความเป็นผู้บริหารสถานศึกษา

ตามคุณลักษณะผู้น�าไทยท่ีพบ คือ ต้องรู้จักวัฒนธรรม  

ประวัติศาสตร์ของชาติ และภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่กับ 

ความทันสมัย ความเป็นสากล และวัฒนธรรมของ 

ต่างประเทศด้วย กล่าวคือ นอกจากการพัฒนาตนเอง

ตามสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงแล้ว  

ยงัต้องพฒันาตนเองให้สอดคล้องกบัสภาพและลกัษณะ

ของคนไทย เพือ่รกัษาคณุค่าทางวฒันธรรม และค่านยิม

อันดีท่ีเป็นเอกลักษณ์แบบไทยให้ด�ารงอยู่ โดยกลยุทธ ์

การพัฒนาคุณลักษณะผู ้น�าแบบไทยของผู ้บริหาร 

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานนีไ้ม่ได้เน้นเรือ่งการพฒันาตนเอง 

เท่านัน้ แต่ยงัเน้นการอยูร่่วมกนักบัผูอ้ืน่ เพราะการพฒันา 

ผู ้บริหารสถานศึกษาตามคุณลักษณะผู ้น�าแบบไทย 

จะต้องเป็นคนที่เข้มแข็งเมื่อต้องแข่งขัน และต้องรู้จัก

ประนีประนอมเมื่อต้องร่วมมือ
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ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะจากการวิจัยมี 2 สาระส�าคัญ คือ

ข้อเสนอแนะในการน�าผลไปปฏิบัติ และข้อเสนอแนะ 

ในการวิจัยครั้งต่อไป

1. การจัดหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา

จากผลการวจิยั พบว่า ทัง้ระดบัประถมศกึษา และ

ระดับมัธยมศึกษามีความต้องการจ�าเป็น ใน 4 ประเด็น 

ที่เหมือนกัน คือ 1) การมีทักษะในการใช้ภาษาไทย 

และภาษาต่างประเทศ 2) การเรียนรู ้และเท่าทัน 

การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก 3) การมี 

ความรู้ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อน�ามาพัฒนางาน 

และการศกึษา และ 4) มกีารคดิ วเิคราะห์และคาดการณ์ 

เหตุการณ์ภายหน้าเพื่อน�าไปสู ่แนวทางการแก้ไข

ปัญหา ดังนั้นทางหน่วยงานที่รับผิดชอบในการพัฒนา 

ผู้บรหิารสถานศึกษาควรจดัหลกัสตูรการพฒันาผูบ้รหิาร

สถานศึกษาให้ได้รับการพัฒนาคุณลักษณะผู้น�าในการ

จัดการเรียนรู้ทางด้านการใช้ภาษา การเปลี่ยนแปลง 

สถานการณ์ภายในประเทศและต่างประเทศ ความรู้

เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี และการพัฒนาทักษะการคิด

วิเคราะห์ สามารถเป็นผู้น�าที่เป็นต้นแบบและสามารถ

ลงมือปฏิบัติ และส่งเสริมสนับสนุนให้ผู ้ เกี่ยวข้อง 

ได้ปฏิบัติให้มากขึ้น

2. การพัฒนาตนเองของผู้บริหารสถานศึกษา

จากผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่ส�าคัญส�าหรับ

การพัฒนาคุณลักษณะผู ้น�าแบบไทยของผู ้บริหาร 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน การสนับสนุนเงินในการพัฒนาผู้บริหาร 

สถานศึกษา เพื่อให ้ ได ้ผู ้บริหารสถานศึกษาท่ีมี

คุณลักษณะผู้น�าแบบไทย และควรกระจายให้ให้เกิด

ความเหมาะสมกับขนาดและจ�านวนบุคลากรท่ีมีอยู ่ 

ในโรงเรียน เพราะโรงเรียนที่มีขนาดเล็ก มีบุคลากร

ไม่เพียงพอ ไม่สามารถพัฒนาได้เท่ากับโรงเรียนที่มี

ขนาดใหญ่ 

3. การสร้างแรงจูงใจในการพัฒนา

จากผลการวจิยั พบว่า คุณลกัษณะทีเ่ป็นจุดอ่อน 

ของผูน้�าแบบไทยคอืด้านทกัษะและด้านความรู ้ซึง่สามารถ 

แก้ไขพฒันาได้โดยน�ากลยทุธ์ทีไ่ด้จากผลการวจิยัข้างต้น 

มาประยุกต์ใช้ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการการศึกษา

ขัน้พืน้ฐานควรพจิารณาแนวทางทีจ่ะกระตุน้ให้ผูบ้รหิาร

โรงเรียนเกิดความตื่นตัวในการพัฒนาตนเองควบคู ่

ไปด้วย เพราะโดยปกติแล้วผู้บริหารโรงเรียนจะได้รับ 

การแต่งตั้งจากหน่วยงานของรัฐ และด�ารงต�าแหน่ง

จนกว่าจะมีการปรับโอนย้าย ลาออก หรือเกษียณก่อน

ก�าหนด ท�าให้ผู ้บริหารโรงเรียนไม่มีแรงจูงใจในการ 

พัฒนาตนเอง ดังนั้น จึงควรพิจารณาก�าหนดหรือ

แก้ไขกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการด�ารงต�าแหน่งของผู้บริหาร

โรงเรียนโดยมีก�าหนดระยะเวลา เช่น 4 ปี เป็นต้น  

หลังจากนัน้ให้ทางคณะอาจารย์ และนกัเรยีนในโรงเรยีน 

มีส่วนร่วมในการประเมินผู้บริหารโรงเรียนว่ามีความรู้ 

ความสามารถทีจ่ะบรหิารโรงเรยีนได้อย่างมปีระสทิธภิาพ  

สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนได้หรือไม่ แนวทางนี้จะ

ท�าให้ผูบ้รหิารโรงเรยีนเกดิความตืน่ตวัในการทีจ่ะพฒันา 

ตนเองและน�าความรู ้มาพัฒนาโรงเรียนของตนและ

ชุมชนมากยิ่งขึ้น

4. การเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและ 

น้อมรับค�าติชม

จากผลการวิจัย พบว่า ผู ้บริหารมีจุดแข็ง

ทางด้านทัศนคติ ด้านบุคลิกภาพ ด้านคุณธรรมและ

จริยธรรม ดังนั้น จึงควรน�าจุดแข็งเหล่านี้มาใช้โดย 

เปิดโอกาสให้คณะอาจารย์ นกัเรยีน ผูท่ี้มส่ีวนได้ส่วนเสยี  

หรือผู ้ที่ได้รับผลกระทบจากการด�าเนินกิจกรรมของ

โรงเรียนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงาน

ของผู้บริหาร พร้อมทั้งน้อมรับค�าติชมที่เกิดขึ้น และ

น�าไปปรับปรุงแก้ไขตนเองอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้  

ผลการวิจัยครั้งนี้เป็นการน�าเสนอในภาพรวมเท่านั้น 

การบริหารโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพย่อมมีวิธีการ

ด�าเนินงานท่ีแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมของ

ชุมชนท่ีโรงเรียนตั้งอยู ่ ดังนั้น ส่ิงท่ีสามารถสะท้อน 

จุดอ่อนและข้อบกพร่องของผู ้บริหารได้ดีท่ีสุด คือ  

การรับฟังข้อมูลจากกลุ่มผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

เพื่อให้ผู ้บริหารสามารถท�างานร่วมกับบุคลากรใน

โรงเรียน และชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด



EAU
HEritAgE JoUrnAl220 Vol. 3 No. 2 July-December 2013

ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ในการวิจัยครั้งนี้ ศึกษาเฉพาะประชากร

โรงเรยีนระดบัประถมศกึษาและระดบัมธัยมศกึษาในเชงิ

ภาพรวม ไม่ได้ศึกษาแยกตามขนาดของโรงเรียน แม้ว่า 

ในงานวิจัยจะเกบ็ข้อมลูตามขนาดของโรงเรยีน แต่ไม่ได้ 

ท�าการวิเคราะห์ ซึ่งอาจไม่ครอบคลุมหรือสอดคล้องกับ

ความต้องการของโรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกัน จึงควร 

มีการศึกษาวิจัยในกลุ ่มโรงเรียนที่มีความครอบคลุม 

มากขึ้น เช่น ท�าการศึกษาตามขนาดของสถานศึกษา 

โดยเฉพาะ เพื่อน�าข้อค้นพบที่ได้มาศึกษาเปรียบเทียบ 

เพื่อให้ได้กลยุทธ์การพัฒนาคุณลักษณะผู้น�าแบบไทย

ของผู ้บริหารสถานศึกษาที่เหมาะสมกับขนาดของ 

สถานศึกษา 

2. งานวจัิยครัง้นีศ้กึษาคณุลักษณะผูน้�าแบบไทย  

แต่ไม่ได้ศกึษาลกึลงไปถงึคณุลกัษณะทีก่�าหนดไว้ตรงกับ 

คุณลักษณะของผู ้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล 

ดังนั้นควรมีการศึกษาเชิงลึกกับกลุ ่มตัวอย่างที่เป็น 

ผูบ้รหิารสถานศึกษาท่ีได้รบัรางวลัดเีด่นด้านความเป็นไทย 

โดยเฉพาะเจาะจง เพื่อเปรียบเทียบกับผลการวิจัยที่ได้ 

หากพบข้อแตกต่างสามารถพัฒนาเป็นกลยุทธ์ที่พัฒนา 

คุณลักษณะผู้น�าแบบไทยได้อย่างเหมาะสม แต่ถ้าไม่มี

ความแตกต่างกันจะเป็นการยืนยันข้อค้นพบ ให้มีความ 

น่าเชื่อถือมากขึ้น
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แนะน�าหนังสือ

Book Reviews

When China Rules the World 

ผู้เขียน: Martin Jacques

ส�ำนักพิมพ์: Penquin

636 หน้ำ

อัมพร ศรีเสริมโภค

ในกระแสที่จีนมาแรงและเป็นศูนย์กลางของ

เศรษฐกจิโลก ผูท้ีส่นใจการเมอืงและเศรษฐกจิในกระแส 

โลกาภิวัตน์ต่างหันมาศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับจีนอย่าง

จริงจังในหลากหลายมิติ หนังสือที่น่าสนใจเล่มหนึ่งคือ 

When China Rules the World ซึ่งถ้าแปลเป็นชื่อไทย

อาจจะได้ความว่า เมื่อจีนครองโลก เขียนโดย Martin 

Jacques หนงัสอืเล่มนีเ้ขยีนเกีย่วกบัจนีไว้อย่างละเอยีด 

ในทุกมิติ และได้รับการยอมรับและตอบรับท่ีดีท่ีสุด 

เล่มหนึ่ง โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 ให้ชื่อว่า The End of the Western 

World. มีรายละเอียดท้าวความไปถึงโลกตะวันตก  

ในยุครุ่งเรือง จนแผ่อิทธิพลไปท่ัวโลก ในช่วงระยะเวลา

ประมาณ 500 ปี ประเทศผู้น�าทางเศรษฐกิจซึ่งปัจจุบัน 

จัดอยู่ในอันดับ 3 คือ ญี่ปุ ่น ภายหลังสงครามโลก 

ครั้งท่ี 2 ได้เลียนแบบตะวันตกท้ังในด้านของเทคโนโลยี

และการด�าเนินชีวิต ท�าให้ประสบความส�าเร็จจนก้าวมา 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2556 223

เป็นอภิมหาอ�านาจทางเศรษฐกิจของโลก ในขณะที่จีน

ในช่วงนั้นยังเดินถอยหลังและหาทิศทางของตนเอง 

ในหลายทศวรรษ จนเริ่มจับทิศทางที่เป็นของตัวเองได้  

และก้าวเข้ามาเป็นผู้น�าทางเศรษฐกิจอันดับ 2 ของโลก 

ในปัจจุบัน

ตอนที่ 2 ให้ชื่อว่า The Age of China ได้ให้

ข้อมลูเชิงลกึเริม่ต้นจากการก้าวเข้ามาเป็นมหาเศรษฐกจิ

โลกของจีน จากเอกลักษณ์ที่เป็นตัวของตัวเองในด้าน

ของความเจริญรุ ่งเรืองในอดีตหรือที่เรียกว่าเป็น A 

Civilization-State ซึง่จนีมีความภาคภูมิใจในอดตีของตน 

ทีม่เีอกลกัษณ์เฉพาะตนและเป็นอารยรฐัทีไ่ม่เหมอืนใคร  

โดยมีความเช่ือว่าคนจีนมีเช้ือสายชาติพันธ์มาจาก

เผ่าฮั่นที่แตกต่างจากชนชาติอ่ืน และจีนเน้นสถาบัน

ครอบครัวตลอดจนสืบทอดวัฒนธรรมที่มีอารยธรรม

รุ่งเรืองมากว่าห้าพันปี นอกจากนี้จีนยังยึดถือคุณธรรม

ของขงจื๊อในทางการเมืองการปกครองที่โดดเด่น และ 

เนื่องจากคนจีนจะกระจายอาศัยอยู่ไปทั่วทุกมุมโลก  

ไม่อาศยัปะปนกบัชนชาตอ่ืินภาษาจนีกจ็ะมีการกระจาย 

ใช้ในการสื่อสารไปทั่วโลก ดังนั้นเมื่อจีนก้าวเข้ามาเป็น

มหาอ�านาจทางเศรษฐกิจ แน่นอนภาษาจีนก็จะเป็นที่ 

นยิมมากขึน้ และในอนาคต Martin Jacques กไ็ด้ท�านาย

ไว้ว่า ภายในช่วงเวลา 50 ปี ต่อจากนี้ไป ภาษาจีนก็จะ

เข้ามามีบทบาทมากกว่าหรือเท่ากับภาษาอังกฤษอย่าง

แน่นอนและจีนประสบความส�าเร็จจนผงาดขึ้นมาเป็น

ผูน้�าโลกแทนสหรฐัอเมรกิา ซึง่ผูเ้ชีย่วชาญด้านจนีศกึษา 

ต่างให้ความเห็นพ้องกันว่าภายในอีก 20-30 ปีข้างหน้า 

จีนจะก้าวเข้ามาน�าหน้าประเทศสหรัฐอเมริกา โดยจีน 

จะมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเมือง 

การปกครองใหม่ซึ่งเป็นแบบสังคมทุนนิยมท่ีแตกต่าง

จากประชาธปิไตยแบบทนุนยิมซึง่ได้พสิจูน์ให้เห็นแล้วว่า 

ล้มเหลว เนือ่งจากทนุนยิมในยคุโลกาภิวตัน์ได้ก่อให้เกดิ 

ปัญหามากมายทัง้ในด้านการเมอืง การปกครอง ตลอดจน 

ช่องว่างระหว่างคนมีกับคนยากจน และสร้างความ

ขัดแย้งกระจายไปทั่วทุกมุมโลกในขณะนี้ และเมื่อจีน

ครองโลกอิทธิพลของจีนจะค่อยๆ ท�าให้การเมืองโลก

เปลี่ยนแปลงไปในหลายมิติโดยให้ข้อสรุปที่น่าสนใจไว้

ใน 8 ประเด็น คือ 

1. ด้านนโยบายต่างประเทศของจีน

2. ด้านการจัดระเบียบเศรษฐกิจโลกใหม่

3. ด้านการเป็นมหาอ�านาจ (soft power)  

โดยการลงทนุทางเศรษฐกจิกบัประเทศต่างๆ โดยเฉพาะ

ในประเทศที่ด้อยพัฒนา

4. ด้านความเป็นรัฐชาติจีนท่ีมีเอกลักษณ์ 

เฉพาะตัวแตกต่างไปจากชาติตะวันตก

5. ด้านการเป็นศูนย์กลางรูปแบบเศรษฐกิจ

โลกแนวใหม่ 

6. ด้านรูปแบบใหม่ของทุนนิยมกับการเมือง

7. ด้านความถดถอยในการเป็นมหาอ�านาจ

ของสหรัฐอเมริกา

8. ด้านความเปลี่ยนแปลงแบบใหม่ที่น่าสนใจ

จะเกิดขึ้นตามมา

ตอนที ่3 หลงัจากจนีผงาดขึน้มาเป็นมหาอ�านาจ

ทางเศรษฐกจิโลก จนีจะเริม่ต้นจดัระเบยีบโลกใหม่อย่าง

ค่อยเป็นค่อยไป ถึงแม้ว่าผู้เชี่ยวชาญชาวตะวันตกจะม ี

ข้อคิดเห็นที่แตกต่างกันในเรื่องนี้ โดยฝ่ายหนึ่งมองว่า

ถึงอย่างไรจีนก็ยังไม่สามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้น�าโลกได้  

เนือ่งจากจีนขาดภมูปัิญญาทางด้านเทคโนโลย ีนอกจากนี้ 

จีนยังมีประชากรมากกว่าพันล้านคนก่อให้เกิดช่องว่าง

มากมาย และผู้น�าจีนยังมีปัญาหาคอร์รัปชั่น ตลอดจน 

คนรุ ่นใหม่ยังมีความต้องการ การเปล่ียนแปลงการ

ปกครองให้เป็นประชาธปิไตยแบบตะวนัตก ซึง่ข้อคดิเห็น 

เหล่านี้ ต่างก็ขัดแย้งกับข้อคิดเห็นของ Martin Jacques 

ซึง่ได้พยากรณ์ไว้ว่า การผงาดขึน้มาเป็นมหาอ�านาจโลก 

ของจีนนอกจากจะไม่ด�าเนินตามรอยตะวันตกแล้ว  

ชาตติะวนัตกยงัจะต้องปรบัเปลีย่นตามทศิทางของจนีด้วย  

เนื่องจากประชาธิปไตยแบบตะวันตกท่ีเน้นทุนนิยม

ประสบกบัความล้มเหลวและได้ผูน้�าทีอ่่อนแอไปทัว่โลก  

ท�าให้นายทุนมีอิทธิพลมากกว่าการเมือง ตักตวง 

ผลประโยชน์เฉพาะคนและพวกพ้องอันก่อให้เกิด 

ข้อขัดแย้งต่างๆ ในสังคมมากมาย สถาบันครอบครัว

ล่มสลายสถาบันศาสนาได้อ่อนแอลง ในขณะท่ี Martin 

Jacques ได้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเอกลักษณ์และ 
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ปรัชญา ความเชื่อของจีนที่ยึดมั่นในคุณธรรมของขงจ๊ือ 

ตลอดจนความภาคภูมิใจในความเป็นอารยประเทศที่มี

เอกลักษณ์เป็นของตนเอง จีนจึงมีความภูมิใจในความ

เป็นชาติของตนประกอบกับการที่จีนสามารถคงไว้ซึ่ง

จริยธรรมคุณธรรมตามหลักขงจื๊อทั้งในด้านการเมือง  

การปกครอง และวิถีชีวิตประจ�าวัน ซึ่งยังมีอิทธิพล 

ถึงปัจจุบัน ลักษณะเด่นของจีนจากปรัชญาประจ�าชาติ

ที่ผ่านมา ท�าให้จีนมีความมั่นคงในฐานะที่เป็นรัฐชาติ

อารยะเหนือชาติอื่น ตลอดจนการยึดถือหลักคุณธรรม 

ในการด�ารงชีวิต เป็นสิ่งที่ตะวันตกให้ความสนใจ  

โดยเฉพาะรูปแบบการปกครองของจีนเป็นแบบลองผิด 

ลองถูกจนกลายมาเป็นทุนนิยมแบบคอมมิวนิสต์ ก็น่า 

จะเป็นรูปแบบใหม่ในทางการเมืองที่โลกอาจจะน�ามา

เป็นแบบอย่าง ในยุคที่การเมืองมีการเปลี่ยนแปลงอยู่

ตลอดเวลา และประชาธิปไตยแบบทุนนิยมตะวันตก 

ก�าลังสร้างความระส�่าระสายให้เกิดขึ้นในสังคมซึ่ง 

ไม่อาจจะสร้างความก้าวหน้าให้กับประชาชนได้อย่าง

ทัดเทยีมกนัดงัจะเหน็ได้จากความถดถอยทางเศรษฐกจิ

ของมหาอ�านาจตะวันตกทั้งสหรัฐอเมริกา และ EU  

ซึ่งสร้างความขัดแย้งตลอดจนกระทบความเป็นอยู่ของ

ชนชั้นกลางและระดับล่าง และปัญหาการว่างงานของ

คนรุ่นใหม่ ในขณะที่ทุนนิยมแบบสังคมนิยมของจีน

กลับสามารถสร้างความกินดี อยู่ดี ให้กับประชาชน  

ซึง่มจี�านวนมากกว่าพนัล้านคนประชาชนมีรายได้เพิม่ขึน้  

มีชวีติความเป็นอยูท่ีด่ขีึน้ถงึแม้จะไม่ได้เกดิขึน้กบัทกุคน  

แต่เมือ่เทยีบสดัส่วนกบัชาตติะวนัตก ความเจรญิรุง่เรอืง

ของจีน ถอืเป็นเรือ่งน่าอัศจรรย์และต้องยอมรบับทบาท 

ของผูน้�าจนีทีเ่ป็นผูมี้ความรูค้วามสามารถและมีวสิยัทัศน์ 

กว้างไกลอุทิศตนท�างานเพื่อประเทศชาติอย่างแท้จริง 

Martin Jacques ยงัได้ให้ข้อมูลทีน่่าสนใจเกีย่วกบัผูน้�าจนี 

ยุคใหม่ ที่มีความแตกต่างจากผู้น�าตะวันตก คือระบบ

คอมมิวนิสต์ของจีนจะมีการคัดเลือกสมาชิกพรรค  

หลงัจากนัน้จะมกีารหล่อหลอมให้เกดิอุดมการณ์ ในเรือ่ง 

ความรกัชาติและความเสยีสละเพือ่ส่วนรวมโดยสมาชกิ

พรรคจะท�างานอาสาสมัคร เพื่อให้เข้าใจความทุกยาก

ของประชาชน และน�าประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับปรุง 

เป็นนโยบาย ส่วนผู้น�าระดับสูงขึ้นไปจะได้รับการศึกษา

เป็นอย่างดี และจะได้รับการสนับสนุนจากผู้น�าอาวุโส

ให้เข้ามามีบทบาทในทางการเมือง ดังนั้นจะเห็นได้ว่า  

จีนมีการเตรียมฝึกความเป็นผู้น�าที่มีอุดมการณ์ให้กับ

สมาชิกพรรค ผู้น�าจีนยุคใหม่จึงเป็นผู้ท่ีมีความรู้สูงและ

เข้ามาสร้างความสุขความเจริญให้กับประชาชน ส่วน

ปัญหาคอร์รัปชั่นซึ่งเป็นเร่ืองท่ีถูกกล่าวหามาโดยตลอด  

จีนก็ตระหนักในเรื่องนี้และก�าลังหามาตรการแก้ไข

อย่างจริงจัง การก้าวเข้ามาเป็นมหาอ�านาจของจีนน้ัน 

จีนจะด�าเนินการคู่ขนานกันไปทั้ง Soft Power และ 

Hard Power ใน Hard Power จีนได้ขยายก�าลังทหาร 

และสนับสนุนกองทัพ ทั้ง 3 เหล่า ด้วยการสนับสนุน

งบประมาณมหาศาล ในเรื่อง Soft Power โดยเฉพาะ

ในประเทศที่มีพลังงาน เช่น แอฟริกา จีนได้เข้าไปให้

ความช่วยเหลือในเรื่อง Logistics และเกษตรกรรม  

ในขณะเดียวกันจีนได้เริ่มนโยบายใช้เงินหยวนเป็น

อัตราแลกเปล่ียนแทนเงินดอลลาร์ตลอดจนซื้อกิจการ

ในโลกตะวันตกท่ีมีปัญหาทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก  

ด้วยเหตนุีเ้องมหาอ�านาจตะวนัตกจงึเกดิความหวัน่ไหว

กับการก้าวเข้ามาเป็นมหาอ�านาจของจีน ทั้งในด้าน 

ภมูศิาสตร์การเมอืงและเศรษฐกจิ และพยายามทกุวถิทีาง 

ที่จะขัดขวางโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกา อย่างไร

กต็าม Martin Jacques ได้อธบิายโดยใช้ข้อมลูประกอบไว้ 

อย่างมั่นใจว่าจีนจะแทนท่ีสหรัฐอเมริกา ผงาดขึ้นมา

เป็นเจ้าโลกอย่างแน่นอนในระยะเวลาไม่เกิน 30 ปี 

และขยับขึ้นมาเป็นมหาอ�านาจอันดับ 1 ของโลกแทนที่

สหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม จีนจะสามารถก�าหนดหรือ

จัดระเบียบโลกใหม่ในทางการเมืองได้หรือไม่ ยังคง 

ต้องใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ ถึงแม้ว่านักวิเคราะห ์

ชาวตะวันตกจะยังกังขาในบทบาทของจีน ในฐานะผู้น�า 

อนัเนือ่งมาจากปัญหาภายในต่างๆ เช่น ด้านส่ิงแวดล้อม  

ด้านช่องว่าง ระหว่างคนมีและความยากจน ตลอดจน 

คุณภาพชีวิตต่างๆ โดย Martin Jacques กลับมองว่า 

การท่ีจีนมีความยากจนและความล้าหลังในชนบท  

ท่ีแตกต่างจากเมืองใหญ่ๆ ท่ีมีความก้าวหน้าทัดเทียม

ตะวนัตก ประเดน็นีน่้าจะเป็นข้อได้เปรยีบ คอื จีนอาจจะ 

ถูกจัดเป็นประเทศที่ก�าลังพัฒนาไม่ได้เป็นประเทศที่

พฒันาแล้วอย่างประเทศทางตะวนัตก ทีท่�าให้จนีมคีวาม 

เข้าใจประเทศด้อยพัฒนามากขึ้นและสามารถประสาน

ประโยชน์กบัประเทศเหล่านีไ้ด้มากกว่าประเทศตะวนัตก 
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ที่มุ ่งเอารัดเอาเปรียบประเทศที่ด้อยพัฒนาโดยจีน

จะเป็นพันธมิตรกับประเทศที่ด้อยพัฒนาได้มากกว่า 

ประเทศทางตะวันตก โดยเฉพาะในประเทศแถบ 

แอฟริกาต่างเห็นประโยชน์จากการผูกมิตรกับจีนขึ้น

เรื่อยๆ ไม่ว่าความเห็นของนักวิเคราะห์จะแตกต่างกัน 

อย่างไรก็ตาม Martin Jacques ม่ันใจว่าจีนจะมีการ

ปฏิรูปการเมืองการปกครองภายในและผู้น�าจีนรุ่นใหม่ 

จะสร้างความเจรญิก้าวหน้าให้กบัจนี และน�าพาประเทศ

จีนให้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้น�าโลกอย่างแน่นอนในอนาคต

ดังนั้น When China Rules the World จึงเป็น

หนังสือที่นักวิชาการทุกคนควรอ่านเพื่อเพิ่มพูนความรู ้

ความเข้าใจเก่ียวกับจีนอย่างถูกต้องถึงแม้ว่าหนังสือ

เล ่มนี้จะมีรายละเอียดมากถึง 636 หน้า และมี

เชิงอรรถประกอบอีก 176 หน้า แต่แนวการเขียนของ 

Martin Jacques ท�าให้หนังสือน่าอ่าน ผู้อ่านจะได้รับ 

ความสนุกสนานและเพลิดเพลิน ทั้งจากการสัมภาษณ์

และการค้นคว้าวิจัยเชิงลึก ท�าให้อ่านแล้วเหมือนกับว่า 

ได้เข้าไปนั่งในห้องบรรยาย ที่ผู้บรรยายเปี่ยมไปด้วย

ความรู ้และกระตือรือร้นในการน�าเสนอเรื่องราวที ่

น่าสนใจ จึงขอเชิญชวนให้ท่านผู้สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับ

จีนได้อ่านหนงัสือเล่มนีด้้วยตนเอง ถงึแม้ว่าหนงัสือเล่มนี้ 

จะเขียนมาตั้งแต่ปี 2510 และปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม

เรื่อยมาจนถึงปี 2512 ซึ่งส�านักพิมพ์ Penquin เป็นผู้

จัดพิมพ์จ�าหน่ายเนื้อหาของหนังสือยังประกอบไปด้วย 

ข้อมูลที่ทันสมัย และยังได้รับการจัดอันดับหนังสือ 

ขายดีระดับโลกจนกระทั่งถึงปัจจุบัน
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ธรรมะสร้ำงสุข

ผูเ้ขียน: พระปัญญำนนัทมนุ ี(ส.ณ.สง่ำ สภุโร)

ส�ำนักพิมพ์:บีไบรท์ ในเครือสถำพรบุ๊ค

206 หน้ำ

รำคำ 99 บำท

สุภกัญญา ชวนิชย์

หนงัสอื “ธรรมสร้างสขุ” เป็นหนงัสอืซึง่รวบรวม

พระธรรมเทศนาของท่านเจ้าคุณพระปัญญานันทมุนี  

(ส.ณ. สง่า สุภโร) เจ้าอาวาสวัดปัญญานันทาราม ต�าบล

คลองหก อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ที่ได้

แสดงธรรมในที่ต่างๆ

หนังสือ “ธรรมะสร้างสุข” มีเนื้อหาซึ่งเป็นบท

แสดงธรรมของท่านเจ้าคุณฯรวมสิบเรื่อง ทุกเรื่องมี

ความกระจ่าง ชัดเจนและเข้าใจง่าย ใครทีไ่ด้เคยฟังธรรม 

จากท่านคงเหน็ตรงกนัว่า ท่านสามารถเรยีบเรยีงเนือ้หา

ต่างๆ ได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน มีกรณีศึกษาร่วมสมัย

ประกอบให้เห็นภาพและมีข้อสรุปที่กระชับให้ผู ้ฟัง 

สามารถจดจ�าไปใช้ได้เป็นอย่างดี 

ท่านได้กล่าวว่า เคล็ดลับในกำรด�ำเนินชีวิต 

ได้แก่ข้อธรรมสีป่ระการจ�าง่ายๆ ว่า ชวีติจะมค่ีาถ้าใช้เป็น  

ชวีติจะโดดเด่นเพราะสนัโดษ ชวีติไม่มโีทษเพราะเหน็ถกู 

และชีวิตต้องปลูกฝังความไม่ยึดติด 

เรื่องแรก “ชีวิตจะมีค่ำถ้ำใช้เป็น” ชีวิตของ 

คนเรานัน้ถ้าเป็นเพยีงการเกดิมาแล้ว มกีารเปล่ียนแปลง

ในช่วงท่ีมีชีวิตและแตกสลายไปในท่ีสุด ก็คงไม่แตกต่าง

ไปจากสภาพธรรมชาตอ่ืินๆ รอบๆ ตวั แต่การท่ีเราเกดิมา 

เป็นมนุษย์และอยู่ในบวรพุทธศาสนา เราควรจะต้อง

มีอะไรที่ดีกว่านี้ ก็คือ การพิจารณาว่า ท�าอย่างไรชีวิต

จึงจะมีสาระ ท�าอย่างไรจึงจะใช้ชีวิตนี้ให้มีค่า ซึ่งก็คือ  

การใช้ชีวิตให้เป็น 

การใช้ชีวิตให้เป็น ก็คือการท�าหน้าท่ี คือเครื่อง

ก�ากบัวถิชีวีติ ถ้าเราท�าหน้าท่ีต่างๆ ของตนเองให้ถกูต้อง 

ชีวิตหรือร่างกายของเราก็จะมีคุณค่าต่อตัวเราเองและ

ต่อใครๆ เช่น ใช้ร่างกายนีท้�างานแข่งกบัเวลาเพือ่พฒันา

ตนเองและสังคม แสวงหาสิ่งที่ควรแสวงหา และรักษา

สิง่ทีอ่ตุส่าห์หามานัน้อย่างดอีย่างรูใ้นคณุค่า ซึง่การดแูล

รักษานั้นได้แก่ การเลือกคบหาสมาคมกับคน โดยท่าน

เปรียบกับการเข้าไปเลือกหาสิ่งของในห้างสรรพสินค้า 

ท่ีมอียูม่ากมายหลายชนดิ แต่เราจะเลือกซือ้เฉพาะของที่

เราต้องการ การมมีติรมเีพือ่นกเ็ช่นกนั เราต้องพจิารณา 

เลือกคบผู้ที่เป็นกัลยาณมิตร เพราะกัลยาณมิตรจะช่วย

เสริมสร้างให้เรามีชีวิตท่ีปลอดภัย ผู้ท่ีขยันหมั่นเพียร 

เอาใจใส่ในการรกัษาทรพัย์ มเีพือ่นทีด่แีละรูจ้กัเลีย้งชวีติ 

อย่างเหมาะสมจึงเรียกว่าใช้กายเป็น ใช้ชีวิตเป็น

นอกจากใช้กายเป็นแล้ว ต้องใช้ใจเป็น รักษา

ใจเป็น เพราะจิตใจนั้นเป็นพื้นฐานของชีวิต ชีวิตเรานี้ 

จะเป็นอะไรกเ็ป็นทีใ่จ เช่น ค�าว่า เสยีคน ไม่ได้เสยีทีแ่ขน  

ท่ีขา แต่เป็นการเสียท่ีจิตเสียท่ีใจ เช่น รักคนอื่นมาก 

เกลียดคนอ่ืนมาก มสีภาพจิตท่ีไม่อาจควบคมุได้ เช่นนีเ้อง  

จะเป็นคนที่เสียคน

ตามข้อเท็จจริงแล้ว ร่างกายของคนเราต้อง

เคล่ือนไหวอยูเ่สมอแต่จติใจนัน้ต้องท�าให้สงบ เราจงึควร 

มีคติธรรมประจ�าใจว่า กายเคลื่อนไหว จิตใจต้องสงบ  

การฝ ึกให ้ร ่างกายแข็งแรงกับให ้จิตใจแข็งแรงนั้น 

ตรงข้ามกัน การออกก�าลังกาย การเคลื่อนไหวท�าให้
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ร่างกายแข็งแรง แต่การจะท�าให้จิตใจแข็งแรงนั้น 

ต้องฝึกหัดให้นิ่ง ให้สงบ ซึ่งจิตที่ฝึกหัดดีแล้ว จะมีความ

เข้มแข็ง รู ้เท่าทันอารมณ์ มีสติรู ้เท่า มีปัญญารู้ทัน  

เรียกว่ามีสติ มีปัญญารู้ทันสิ่งที่มากระทบ 

นอกจากเรื่องของกายกับจิตแล้ว ยังมีสิ่งที่เรา

ต้องค�านึงถึงคือ เราอยู่ในโลกคนเดียวไม่ได้ เราต้อง

เกีย่วข้องกบัสงัคม เราจงึต้องใช้กายและจติของเราให้ท�า 

หน้าที่เกี่ยวข้องกับสังคมให้ถูกต้องด้วย พระพุทธองค์

ทรงสอนให้เราวางตนเกี่ยวข้องให้เหมาะสม ถูก ควร 

ไปตามล�าดับต้ังแต่ตัวเราถึงคนที่อยู ่รอบข้าง หรือ  

ที่เรียกว่า ทิศหก ได้แก่ ทิศเบื้องหน้า คือ บิดา มารดา 

ทิศเบื้องหลัง คือ สามี ภรรยา ทิศเบื้องขวา คือ ครู 

อาจารย์ ทิศเบื้องซ้าย คือ มิตรสหาย ทิศเบื้องบน 

คือ พระสงฆ์ และทิศเบื้องล่าง คือ นายจ้าง ลูกจ้าง  

ซึ่งการเกี่ยวข้องกับคนเหล่านั้นก็ด้วยใช้หลักธรรมเป็น

เครื่องก�ากับง่ายๆ 7 ประการ ที่เรียกว่า สัปปุริสธรรม 7 

คือ การรู้จักเหตุ รู้จักผล รู้จักตน รู้จักประมาณ รู้จักกาล  

รู้จักบุคคล และรู้จักชุมชน

สรุปว่า ในข้อธรรมข้อแรก “ชีวิตมีค่าถ้าใช้เป็น” 

คอื ความมค่ีาของชีวตินัน้ เราต้องท�าหน้าทีคื่อการใช้กาย

ของเราให้มีสาระด้วยการท�าหน้าที่ทุกประการท่ีเราเป็น 

อย่างสมบูรณ์ หน้าที่ทางกายต้องขยันหมั่นเพียร ต้อง

เคลื่อนไหวตลอดเวลา หน้าที่ทางจิต ต้องฝึกจิตให้เกิด

ความสงบ และหน้าทีท่างสงัคม ต้องวางตวัให้เหมาะสม 

ตามหลัก สัปปุริสธรรมทั้ง 7 ประการ

ส�าหรับข้อธรรมข้อที่สอง คือ ชีวิตจะโดดเด่น

เพราะสันโดษ... ท่านเจ้าคุณฯ ได้อธิบายไว้ว่า ถ้าเรา

ต้องการความโดดเด่นในชีวิต ธรรมะที่ส�าคัญท่ีสุดท่ีจะ

ต้องเสริมสร้างให้เกิดขึ้นในจิตใจ ก็คือ สันโดษ 

สันโดษเป็นค�าที่มีความหมาย มีคุณค่าอย่างยิ่ง 

หมายถึง ยินดี พอใจ อิ่มใจ สบายใจ หรือพอใจตามมี  

ยนิดตีามได้นัน่เอง ความรูส้กึเหล่านีแ้หละเป็นการวางใจ 

ที่ดี ที่ถูก ที่จะสร้างความโดดเด่นและไม่อึดอัดแก่ตัวเรา 

ท�าให้เพิ่มพูนความมั่นใจต่อสิ่งที่เรามี พอใจในส่ิงท่ีเรา

ได้มาว่าสิ่งที่ได้มาเหล่านั้นเป็นคุณค่าและสาระแก่ชีวิต 

ของเรา และอกีประการกค็อื เรานีม้ชีวีติควรและพอเหมาะ 

อยู่ตรงไหน ควรแก่ฐานะ ควรแก่ภาวะ ควรแก่ลักษณะ

อย่างไร ค�าว่า พอควรนัน้ หมายถงึ พอควรแก่ฐานะของ

ตนเอง ฐานะของพ่อแม่ ลูก ครู ศิษย์เป็นต้น พอควรแก่ 

ก�าลัง เรยีกว่า สมรรถนะ เช่นเป็นผูม้คีวามรู ้ความสามารถ  

ก็ควรประพฤติให้พอควรแก่ก�าลังความสามารถของตน  

และสุดท้าย พอควรแก่ศักดิ์ศรีและท�าดีแต่พองาม  

ซึง่หากเราน�าศกัดิศ์รไีปใช้ถกูทาง กจ็ะมคีวามอิม่ใจสขุใจ  

อยู่ที่ไหนก็โดดเด่น ถ้าเป็นความสุขก็เป็นความสุขที่

ร่มเย็น ถ้าเป็นความโดดเด่นก็ไม่ต้องขอร้องให้ใครเชิดชู  

พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ชัดเจนว่า ความสันโดษหรือ 

ความยินดีพอใจนั้น เป็นทรัพย์อย่างยิ่ง

ข้อธรรมประการต่อมา คอื “ชวีติไม่มโีทษเพราะ

เห็นถูก” ความคิดของเรานั้นสามารถแยกแยะออกได้  

3 ทาง คือ เห็นผิด หรือ มิจฉาทิฐิ เห็นถูกหรือสัมมาทิฐิ  

และ เห็นแจ้ง วัฏจักรชีวิตของเรานั้น ความเห็นถูกหรือ

สัมมาทิฐินี้เองที่มีบทบาทในการก�าหนดพฤติกรรม  

เมือ่เห็นถกู กพู็ดถกู ท�าถกู เล้ียงชวีติถกู มคีวามพยายามถกู  

ระลกึถกูและความตัง้มัน่กถ็กูไปด้วย จงึมกัได้ยนิเสมอว่า  

เมื่อไรมีสัมมาทิฐิ มีปัญญาก็ต้องมีศีลสมาธิด้วย เมื่อไร

มีสมาธิก็ต้องมีปัญญาและมีศีลด้วย นั่นก็คือ อริยมรรค

มีองค์แปดนั่นเอง กล่าวคือ สัมมาทิฐิ (ความเห็นชอบ) 

สัมมาสังกัปปะ (ความคิดชอบ) เป็นปัญญา สัมมาวาจา  

(วาจาชอบ) สมัมากมัมนัตะ (การงานชอบ) สมัมาอาชีวะ  

(การเลี้ยงชีวิตชอบ) เป็นศีล สัมมาวายามะ (ความเพียร

ชอบ) สัมมาสติ (ความระลึกชอบ) สัมมาสมาธิ (ความ

ตั้งมั่นชอบ) เป็นสมาธิ 

กล ่าวง ่ายๆ คือ ความระมัดระวังคือศีล  

ความตั้งใจคือสมาธิ และความไม่ประมาทคือปัญญา

นั่นเอง ยกตัวอย่างชัดๆ เช่น เวลาเราพูด เรามีความ

ระมัดระวังในการพูดนี่ถือว่าเป็นศีล มีความตั้งใจ 

ในการพูดเป็นสมาธิ มีความไม่ประมาทในการพูด 

เป็นปัญญา

แต่ในทางตรงข้าม ถ้าเห็นผิดทุกอย่างท่ีตามมา 

ก็ผิดเป็นเงาตามตัว ตราบใดที่ชีวิตคนเรามีมิจฉาทิฐิ

ครอบง�า พฤตกิรรมท่ีออกมากจ็ะเป็นท่ีรองรบัความทกุข์  

ดังนั้นเราจึงควรหันมาสร้างสัมมาทิฐิเพื่อจะได้เป็นคน

ไม่มีโทษและมีความปลอดภัยในชีวิตทุกๆ ด้าน 
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ประการต่อมาคอื ชวีติต้องปลกูฝังความไม่ยดึตดิ  

ท่านกล่าวว่า หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ พระอาจารย์

ของท่านสอนท่านตั้งแต่บวชพรรษาแรก เป็นการให้สติ  

ให้ความคิด ถอนความยึดมั่นถือมั่นได้อย่างดีคือ  

“วันนี้เธออยู่กับข้า แต่วันหน้าไม่แน่” ท่านสอนให้ถอน 

ความยึดติด ความยึดม่ันถือม่ัน ซึ่งเป็นสิ่งที่สูงสุด 

ในพระพุทธศาสนา เพราะไม่มีอะไรที่เรายึดถือไปแล้ว

เป็นของเราได้ ดังค�ากลอนที่ว่า 

  สิ่งไรไรไม่ใช่ของใครหมด

ไม่ปรำกฏว่ำใครเป็นเจ้ำของ

ถึงเฝ้ำรัก เฝ้ำหวง เฝ้ำห่วงปอง

ก็จ�ำต้องทิ้งไว้ในโลกำ

การยึดติดในโลกธรรมทั้งหลาย คือ เมื่อมีลาภ 

มียศ ได้รับค�าสรรเสริญได้รับความสุขก็อย่ายึดติด ให้รู้

เท่าทันและมองส่ิงเหล่านั้นตามความเป็นจริงพร้อมกับ

ค�าร�าพึงเสมอว่า เมื่อลาภเกิดขึ้นแล้ว มันตั้งอยู่ชั่วคราว 

แล้วก็ดับไป ใจเราก็เป็นปกติสุข แต่ถ้าเราไม่รู้เท่าทัน

เข้าไปยึดถือ ผลร้ายก็จะเกิดกับจิตใจและส่งผลกระทบ 

ต่อสุขภาพทางกาย เราเรียกว่า โรคทางจิตท่ีส่งผล 

ทางกาย เช่น ส่งผลต่อกล้ามเนื้อ ระบบหายใจ ระบบ

การหมนุเวยีนโลหิต ระบบทางเดนิอาหาร ระบบขบัถ่าย  

ระบบสืบพันธุ ์ และระบบประสาท ซึ่งหากเราจะแก ้

จะคลายความยึดถืออย่างธรรมดาก็เริ่มต้นคลายที ่

ความคดิ ซึง่ท่านเจ้าคณุฯ ได้กล่าวไว้เป็นค�าคล้องจองดงันี้  

อย่ามัวเมาศักดิ์ศรี อย่าหลีกหนีความจริง อย่าเป็นคน

ส้ินหวัง ไม่ปลูกฝังโกรธใคร ไม่ลงโทษตัวเอง ไม่เกรงใจ 

การผูกไมตรีก่อน ไม่บั่นทอนก�าลังใจตนเอง และ  

อย่าหวั่นไหวง่าย



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”)





ปิด-ปิดตา	 :	 อย่าสอดส่าย	ให้เกิดเหตุ
	 	 	 บางประเภท	แกล้งท�าบอด	ยอดกุศล
	 	 	 มัวสอดรู้	สอดเห็น	จะเป็นคน
	 	 	 เอาไฟลน	ตนไป	จนไหม้พอง

ปิด-ปิดหู	 :	 อย่าให้แส่	ไปฟังเร่ือง
	 	 	 ท่ีเป็นเคร่ือง	กวนใจ	ให้หม่นหมอง
	 	 	 หรือเร้าใจ	ให้ฟุ้งซ่าน	พาลล�าพอง
	 	 	 ผิดท�านอง	คนฉลาด	อนาถใจ

ปิด-ปิดปาก	 :	 อย่าพูดมาก	เกินจ�าเป็น
	 	 	 จะเป็นคน	ปากเหม็น	เขาคล่ืนไส้
	 	 	 ต้องเกิดเร่ือง	เย่ินเย้อ	เสมอไป
	 	 	 ถ้าหุบปาก	มากไว้	ได้แท่งทองฯ

เปิด-ปิดตา	 :	 ให้รับแสง	แห่งพระธรรม
	 	 	 ย่ิงมืดค�่า	ย่ิงเห็นชัด	ถนัดถน่ี
	 	 	 สมาธิมาก	ย่ิงเห็นชัด	ถนัดดี
	 	 	 น่ีวิธี	เปิดตาใจ	ใช้กันมา

เปิด-ปิดหู	 :	 ให้ยินเสียง	ส�าเนียงธรรม
	 	 	 ท้ังเช้าค�่า	มีก้องไป	ในโลกหล้า
	 	 	 ล้านล้านปี	ฟังให้ชัด	เต็มอัตรา
	 	 	 คือเสียงแห่ง	สุญญตา	ค่าสุดใจฯ

เปิด-ปิดปาก	 :	 สนทนา	พูดจาธรรม
	 	 	 วันยังค�่า	อย่าพูด	เร่ืองเหลวไหล
	 	 	 พูดแต่เร่ือง	ดังทุกข์ได้	โดยสัจจนัย
	 	 	 ไม่เท่าไร	เราท้ังโลก	พ้นโศกแลฯ

“ปิด-ปิด-ปิด”	-	“เปิด-เปิด-เปิด”

ธรรมกวี	ของ	ท่านพุทธทาส	อินทปัญโญ
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(Wisdom Through Global Education)
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