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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

3 ฉบับต่อปี (มกราคม-เมษายน, พฤษภาคม-สิงหาคม และ กันยายน-ธันวาคม)

โดยจัดส่งให้ ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)

ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
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ส�านักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) หน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่างๆ

ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่ตอบรับเป็นสมาชิก

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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บทความใน “วารสาร EAU HERITAGE” เป็นความเห็นของผู้เขียนโดยเฉพาะ กองบรรณาธิการไม่มีส่วนในความคิดเห็นในข้อความเหล่านั้น
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            บรรณาธิการ

บทบรรณำธิกำร



คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

E-mail: kitti@eau.ac.th 

Major Author: Ph. D. Graduate Institute of Political Economy, National 

Cheng-Kung University. 

Attending Physician of Emergency Department of Chiayi Branch, Taichung 

Veterans general Hospital.

Correspondence: Dr., Institute of General Education Center, Far East 

University, No.49, Chung 

Hua Rd., Hsin-Shih. Tainan County 744, Taiwan.

Professor Dr., Graduate Institute of Political Economy, National Cheng-

Kung University. Lecturer.

Institute of General Education Center, Far East University, No.49, Chung 

Hua Rd., Hsin-Shih. Tainan County 744, Taiwan.

หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

E-mail: webmaster@mail.dara.ac.th

หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 

E-mail: cet_moe@yahoo.co.th

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

Kitti Jayangakula

Hong-Ming

Jenq-Daw Lee 

Jenn-Jaw Soong

Hung-Jen kuo

นฤมล สายะบุตร

รองศาสตราจารย์ 

ดร.ประกอบ คุณารักษ์ 

ปรีชา ชื่นชนกพิบูลย์

ธวัช ชลารักษ์

รองศาสตราจารย์ 

ดร. ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ 

อัญชลี มีมุข

ดร. สุดาพร สาวม่วง 

เกรียงศักดิ์ เลาหะวัฒน์

แนะน�ำผู้เขียน



หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 

E-mail education@chaiyo.com. 

หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

E-mail http://tawipan999.9veb.com

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

E-mail www.facebook.com/profile.php?id=100008009797251

หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

E-mail sabotwitlapschool.net

หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

นกัศกึษาหลกัสตูรการศกึษาตลอดชวีติ คณะครศุาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

E-mail: worawut@hotmail.com

หลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Public Administration Curriculum ValayaAlongkorn Rajabhat University  

Under the Royal Partonage Research ValayaAlongkornRajabhat University 

Under the Royal Partonage

E-mail: Pawrin@gmail.com 

แนะน�ำผู้เขียน

Somruedee Srichanya

ชาญวิทย์ ยิกุสังข์

ทวิพันธ์ พัวสรรเสริญ

พวงผกา มะเสนา

รองศาสตราจารย์ 

ประณต นันทิยะกุล

มณีรัตน์ บุญเต็ม

รองศาสตราจารย์ 

ดร.ประชุม รอดประเสริฐ

สุรัศมิ์ รัมมณีย์

ดร.สุวัฒน์ เงินฉ�่า 

วรวุฒิ เจริญศรีพรพงศ์

รองศาสตราจารย์ 

ดร.เกียรติวรรณ อมาตยกุล 

ดร.ชนินทร สุขเจริญ 

Pol.Capt. Pawrin Rattanapian



แนะน�ำผู้เขียน

Sman Ngamsnit (Ph.D.)

พงษ์ศักดิ์ บุญพรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.ช่อเพชร เบ้าเงิน

พรทิพย์ภา ประทุมรัตน์ เคอร์

ศาสตราจารย์ 

ดร.บุญทัน ดอกไธสง

พระจิณณวัตร กิ่งแก้ว

รองศาสตราจารย์ 

ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ 

วิโรจน์ ผลแย้ม

ดร.ศักดา สถาพรวจนา 

ศศิกาญจน์ สกุลปัญญวัฒน์

ศาสตราจารย์ 

ดร.อิมรอน มะลูลีม 

Public Administration Curriculum ValayaAlongkornRajabhat University

หลักสูตรบริหารการศึกษาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์

E-mail: https://sites.google.com/site/dansaischool015/khxmul-bukhlakr

หลักสูตรบริหารการศึกษาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม

ราชูปถัมภ์

E-mail: 3858@hotmail.com

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ 

หลักสูตรการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรม

ราชูปถัมภ์

E-mail : wi9499 @gmail.com

หลักสูตรการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรม

ราชูปถัมภ์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์

E-mail: S_pic@hotmail.com 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์



แนะน�ำผู้เขียน

สืบพงศ์ สุขสม

กล้าศักดิ์ จิตต์สงวน

ดร.ปิยพงษ์ สุเมตติกุล

ศาสตราจารย์กิตติคุณ 

ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์

เยาวเรศ จิตต์ตรง 

ภูรดา ไทยสงวนวรกุล

รองศาสตราจารย์มุกดา ศรียงค์

ดร.รังสิมา หอมเศรษฐี

ดร.รินธรรม ธารมุกตา

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์

E-mail: wtucyber@gmail.com

หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

E-mail: kia_sak_@hotmail.com

หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

E-mail: yao111@windowslive.com

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

E-mail: tour_non9@hotmail.com

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ผู้อ�านวยการส�านักวิจัย มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย



1

10

17

23

32

บทความวิชาการ

 A Critique on Thailand’s Law on Terrorism as a Tool to Combat International Terrorist 

Activities

Kitti Jayangakula

บทความวิจัย

 The Strategy of Rescues and Early Detection in Aging Society Risk to Long-Term 

Care Institution

Hong-Ming Huang, Jenq-Daw Lee, Jenn-Jaw Soong, Hung-Jen kuo

 รูปแบบการจัดการความรู้สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิ

แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

A Knowledge Management Model Towards Learning Organization of the Schools 

under the Foundation of the Church of Christ in Thailand

นฤมล สายะบุตร

 รูปแบบนวัตกรรมการบริหารเพื่อพัฒนางานของศูนย์บริการศึกษานอกโรงเรียนอ�าเภอ

The Administration Innovation Model for Functional Development of District Informal 

Education Service Centers

ปรีชา ชื่นชนกพิบูลย์

 ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามแนวคิดปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงส�าหรับนักศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในภาคตะวันออก

ของประเทศไทย

Education Management Strategies for Developing the Desirable Characteristic of 

Students According to the Concept of Sufficiency Economy Philosophy for Non-Formal 

Informal Education in the Eastern Region of Thailand

ธวัช ชลารักษ์

สำรบัญ



สำรบัญ

 การศกึษาระบบสวสัดกิารสงัคมในประเทศไทย: ศกึษาการบรหิารสวสัดกิารสงัคมของกระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

The Social Welfare System in Thailand: A Study of Social Welfare Administration, 

The Ministry of Social Welfare Development and Human Security

อัญชลี มีมุข

 ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา

Change Agents’ Leadership Influencing Effectiveness of Primary Schools 

เกรียงศักดิ์ เลาหะวัฒน์

 กลยุทธ์การตลาดขององค์กรไม่แสวงผลก�าไรส�าหรับศูนย์ฝึกสมาธิในประเทศสหรัฐอเมริกา

และสหราชอาณาจักร 

The Marketing Strategy a Non-Profit Organization for Meditation Center in the United 

States of America and the United Kingdom

Somruedee Srichanya

 พฤติกรรมการบริหารองค์การนิติบุคคลที่มีคุณภาพของโรงเรียนประถมศึกษา

Administrative Behaviors of a Qualified Juristic Status of Primary School Organization

ชาญวิทย์ ยิกุสังข์

 ความผูกพันต่อองค์การของอาจารย์มหาวิทยาลัยภาครัฐในเขตกรุงเทพมหานคร

Organizational Commitment of Public University Teachers in Bangkok Metropolitan Area 

ทวิพันธ์ พัวสรรเสริญ

 การบริหารจัดการการบริการที่มีคุณภาพในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

The Administration of Hospital Service Quality in the Ministry of Public Health

พวงผกา มะเสนา

 รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยองค์คณะบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาภาคใต้ตอนล่าง 

A Model of Participative Management by Committee Participation in the Basic Education 

Institutions of the Lower Soutern 

มณีรัตน์ บุญเต็ม

42

51

63

72

79

88

102



สำรบัญ

112

125

133

143

150

162

 ยุทธศาสตร์การสร้างความผูกพันต่อวิชาชีพครู ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

The Strategies of Building Teacher Professional Commitment in Basic Education 

Institutions

สุรัศมิ์ รัมมณีย์

 การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดี

ส�าหรับลูกเสือชาวบ้าน

Development of a Non-Formal Education Program for Enhancing the Good Citizenship 

for Civil Boy Scouts

วรวุฒิ เจริญศรีพรพงศ์

 ประสทิธิภาพของนโยบายพาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์ทีอ่อกโดยกระทรวงพาณชิย์ต่อผูป้ระกอบการ 

SMEs ในประเทศไทย

The Effectiveness of e-Commerce Policy Implementation by the Ministry of Commerce

towards SME Entrepreneurs in Thailand

Pol.Capt. PawrinRattanapian

 การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา 

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน

The Development Competencies for Primary School Administrators under the Office 

of the Basic Education Commission

พงษ์ศักดิ์ บุญพรม

 การพัฒนาสมรรถนะภาวะผู้น�าเชิงนวัตกรรมเพื่อการบริหารการผลิตอาหารโอทอป

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

The Development of Innovative Leadership Competencies for the OTOP Foods 

Production Management in the Northeastern of Thailand

พรทิพย์ภา ประทุมรัตน์ เคอร์

 การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนปริยัติธรรมกลุ่มที่ 5 สู่ความเป็นเลิศ

A Management Model of Phrapariyapariyatdham School Group 5 Towards the Excellence. 

พระจิณณวัตร กิ่งแก้ว



สำรบัญ

171

185

193

201

212

220

 การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

A Development of Participation Administration Model of Primary Educational Service Area

วิโรจน์ ผลแย้ม

 การพฒันารปูแบบการจดัสภาพแวดล้อมการศกึษาเพือ่ผลติบณัฑติทีม่คีณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สาขาพยาบาลศาสตร์ (TQF) พ.ศ.2552

The Development of Education Environment Model to produce Graduates having 

Desirable Features According to the National Higher Education Qualifications Framework 

for Nursing Graduates (TQF) 2009

ศศิกาญจน์ สกุลปัญญวัฒน์

 การพัฒนานโยบายสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร

The Environmental Policy Development of Bangkok Metropolitan Administration

สืบพงศ์ สุขสม

 รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ส�าหรับผู้บริหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา

A Model of Strategic Leadership Development for Secondary School Administrators

กล้าศักดิ์ จิตต์สงวน

 กลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้น�าด้านการเรียนการสอนของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา

Strategies for the Development of Instructional Leadership of Scondaru School 

Administrators 1

เยาวเรศ จิตต์ตรง 

 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การปฏิบัติตนตามหลักไตรสิกขาคุณภาพชีวิตในการท�างาน

กับภาวะหมดไฟ กรณีศึกษาเจ้าหน้าที่พลศึกษาในเขตภาคกลาง

The Relationship Between Perception the Mannerist Oneself Under the Main the Three 

Practices (Sila - Samadhi - Panya). Life Quality in Working with Burnout Case Study 

Officials Physical Education in Khet Central Region.

ภูรดา ไทยสงวนวรกุล



สำรบัญ

Book Reviews

 Health Promotion in Nursing

รินธรรม ธารมุกตา

 หัวใจดี ชีวิตดี ฉบับการ์ตูน

รินธรรม ธารมุกตา

230

235



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-เมษายน 2557 1

Abstract

International terrorism threatens human security and international community as a whole for many 

decades. Thailand is one of the most popular countries in Southeast Asia that has experienced terrorism 

in several occasions. Although a number of both legal and administrative measures have been taken by  

the government to combat terrorism for the prevention of violence as well as for the protection of civilians; 

nevertheless, terrorism acts are still being committed to shock the conscience of people not only within 

the country but the world community as well. This article provides some critiques on Thailand’s law on  

terrorism which is promulgated as a prosecutorial tool to combat terrorism. However, law on terrorism 

of Thailand has been criticised on the ambiguity of the provisions in many aspects, in particular, a broad 

definition of terrorism and the exercise of universal jurisdiction over terrorism. Hence, Thailand has to  

take law on terrorism into consideration in the near future.

Keyword: tool, international community, Thailand’s law, terrism

บทคัดย่อ

เป็นเวลากว่าหลายทศวรรษที่การก่อการร้ายระหว่างประเทศคุกคามความมั่นคงในชีวิตของคนและคุกคาม

ความมั่นคงของประชาคมระหว่างประเทศทั้งมวล ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศเป้าหมายท่ีส�าคัญในภูมิภาค 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังจะเห็นได้จากเหตุการณ์ก่อการร้ายที่เกิดขึ้นในหลายครั้ง แม้ว่ามาตรการทั้งด้าน

กฎหมาย และด้านบริหาร ได้ถูกน�ามาใช้เพื่อต่อต้านการก่อการร้าย และคุ้มครองพลเรือนจากการก่อการร้าย  

แต่เหตุการณ์ก่อการร้ายยังคงเกิดขึ้นและยังส่งผลกระทบต่อประชาคมระหว่างประเทศ บทความนี้ได้วิเคราะห์

บทบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการก่อการร้ายของไทยซึ่งได้ถูกบัญญัติขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือในการต่อต้านการ 

ก่อการร้าย ซึ่งในตัวบทบัญญัติเองมีความไม่ชัดเจนในหลายประการ โดยเฉพาะเรื่องค่านิยมของการก่อการร้าย

Kitti Jayangakula

A Critique on Thailand’s Law on Terrorism 
as a Tool to Combat International Terrorist 

Activities
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PROLOGUE

Terrorism has been one of the most 

significant problematic issues around the whole 

globe. It is accepted as international crime against 

the international public order, known as delicta juris  

gentium, (J.Y.Dautricourt, 1973) which threatens 

human calmness and security, injures the universal 

conscience, and harms human dignity. International 

community has been threatened by terrorist acts 

in every region around the world particularly in  

Southeast Asia. Since the late 1980s, Southeast Asia 

has been a target of terrorist operation particularly 

for Iran and Hezbollah. The Meir Amit Intelligence 

and Terrorism Information Center claims Thailand 

as one of the most popular countries in Southeast 

Asia for international terrorism, evidenced as  

Bangkok’s experience regarding terrorist acts  

taking place since the murder of three Saudi  

diplomats during January to February 1988, the 

hijacking of Kuwaiti airliner in April 1988 and a car 

bombing at the Israeli embassy in March 1994. (The 

Meir Amit Intelligence and Terrorism Information  

Center, 2012) Moreover, in the middle of January 

2012, the attack against an Israeli target in Bangkok 

was prevented; on January 12, 2012, Hussein Atris, 

a Shi’ite Hezbollah operator from south Lebanon, 

who was trying to flee the country, was arrested 

at the Suvarnabhumi Airport; and on February 14, 

2012, a bomb exploded in a rented apartment in 

Bangkok near the Israeli embassy. The explosion  

revealed the existence of an Iranian terrorist cell of 

least four operatives. (Congress Research Service,  

2009)

และการใช้อ�านาจรัฐสากลเหนือการก่อการร้ายซึ่งบทบัญญัติกฎหมายดังกล่าวควได้รับการพิจารณาทบทวน 

อีกครั้งในอนาคตอันใกล้นี้

ค�ำส�ำคัญ: เครื่องมือ, การสื่อสารระหว่างประเทศ, กฎหมายเกี่ยวกับการก่อการร้าย

To combat terrorism, international law has 

been shaped by terrorist events; the alarming number 

of incidents regarding seizure or interference with  

civil aviation in the 1960s and 1970s by private 

individuals, proffering either financial or political 

demands. This led to the adoption of three distinct 

international treaties relating to the act of terrorism: 

(i) the 1963 Tokyo Convention on Offences and 

Certain Other Acts Committed on Board Aircraft; 

(ii) the 1970 Hague Convention for the Suppression  

of Unlawful Seizure of Aircraft; and (iii) the 1971 

Montreal Convention for the Suppression of Unlawful 

Acts Against the Safety of Civil Aviation. Till now, 

more than six decades of the attempt of combating, 

the UN and its specialised agencies have created 

and developed fourteen universal legal instrument  

and four amendments regarding the prevention and 

punishment of terrorist acts. 

Focusing on Thailand, in domestic level, 

the country promulgated laws concerning hijacking 

and sabotage of aircraft pursuant international 

obligations and amended the Penal Code to 

criminalise terrorist offences and amended the 

Protection and Suppression of Money Laundry 

Act to apply measures to abolish the monetary 

network of organisations support terrorism. Also, 

Thailand has taken administrative measure to repress  

terrorist activities such as strengthening of aviation 

security, maritime security, security of information 

communication infrastructures and international 

cooperation. (Asia-Pacific Economic Cooperation, 

2006) Even legal and administrative measures have 

been applied to combat terrorism, nevertheless,  
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the fact shows that Thailand has been involved 

terrorist acts not only as a source and destination 

country for terrorism, but also as a transit point  

for terrorists. 

RETHINKING OF GENERIC DEFINITION  

OF TERRORISM

Even the term terrorism is commonly and 

widely used in everyday phrasing, but its definition 

is still ambiguity. In general, the term terrorism is 

used with varying political and criminal meanings, 

but at the same time it remains a designation which 

is elusive and one that has never been defined 

under international law, at least under global level.  

(Ilias Brantekas and Susan Nash, 2003) Many 

occasions since the 1920s, the international 

community has attempted to arrive at a generic 

definition of terrorism for the purpose of the  

prohibition and/or criminalisation. (Saul, 2005) 

Officially, terrorism has been put in the  

international agenda since 1934, when the League 

of Nations took a first major step for combatting 

the outlaw acts of terrorism was discussed during  

drafting a Convention for the Prevention and 

Punishment of Terrorism, which was adopted in  

1937 but never came into force. Nevertheless, 

this convention is the first international attempt at 

codification of terrorism; Article 1(2) of the Convention  

defines terrorism as:

“…[a]cts of terrorism [as] criminal acts directs 

against a State and intended or calculated to create a 

state of terror in the minds of particular person, or groups 

of persons or the general public”

Apart from the definition of the 1937 League 

of Nations Convention, the 1954 Draft Code of  

Offences against the Peace and Security of Mankind 

of the International Law Commission (ILC), terrorism 

was explicitly linked to the concept of aggression.  

The Code defines an offence against the peace 

and security of mankind that:

“[u]ndertaking or encouragement by the authorities 

of a State of terrorist activities in another State, or the  

toleration by the authorities of a State of organized activities 

calculated to carry out terrorist acts in another State.”

In the 21st century, there has been an attempt 

to draft a comprehensive convention on international 

terrorism of the GA’s Ad Hoc Committee. The draft 

Preamble on the convention condemns ‘all acts, 

methods and practices of terrorism as criminal and  

unjustifiable, wherever and by whomever committed’  

and draft Article 2(1) proposes an offences if a person 

‘unlawfully and internationally’ causes: (i) death or 

serious bodily injury to any person; or (ii) serious  

damage to public or private property, including a 

place of public use, a State or government facility, 

a public transportation system, an infrastructure  

facility or the environment; or (iii) damage to property, 

places, facilities, or systems … resulting or likely to  

result in major economic loss. And Article 14 of the 

treaty proposes to exclude the offences from the 

political offence exception to extradition. More than a 

decade of challenging, currently, the comprehensive  

convention is still under the negotiating process.

NORMATIVE MEASURES TO COMBAT  

TERRORIST ACTIVITIES

It is evident that norm of international law 

impose duty to repress terrorism, which every state 

shall fulfill namely: (i) the duty of abstaining from all  

deeds destined to encourage and incite, directly or 

indirectly, terrorist activities against other countries; 

and (ii) the duty of these countries of suppressing 

such activities within their own countries. This norm  

has been reaffirmed directly in the Convention for the 

Prevention and Punishment of Terrorism (Tarn-Tam, 

1973) and a number of conventions concerning the  
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suppression of specific terrorist offences. 

Factually, the repression of terrorism has 

been a matter of legal concern to the international 

community since 1937, with the League of Nations’  

drafting of the Convention for the Prevention and 

Punishment of Terrorism. Subsequently, the UN has 

focused essentially upon individual or small group 

violence directed against civilians, diplomats, civilian  

aircrafts, commercial maritime navigation and 

sea-based platforms and attack involving the use 

of explosives and weapons of mass destruction. 

(Bassiouni, 2008) However, the attempt to draft a 

comprehensive treaty generically defining terrorist  

offences has been continuing through the 21st  

century, in particular, the General Assembly’s Ad Hoc 

Committee. (General Assembly Resolution 54/110 

(1999)) In 2000, there was an effort to circulate a 

revised draft treaty originally submitted to the sixth 

Committee in 1996 by India and, specially, after  

the shock of human conscience of September 

11 atrocity in 2001. The adoption of international 

convention to enhance their international cooperation 

for the repression of certain offences could be  

classified as acts of terrorism. (Gaeta, 2009) As a 

result, after the September 11, it was clear that 

some acts of terrorism can be so egregious and of 

such a magnitude that they can serious jeopardize  

international peace and security. (Gaeta, 2009)

By nature, terrorism is essentially a political  

and social phenomenon, this means that the politic  

goals of the terrorist groups are and may be planned 

worldwide. (Gaeta, 2009) Hence, to combat terrorist 

acts, a number of measures shall be applied not 

only legal measures, but administrative measures 

also an important tool for preventing terrorist  

activities. Regarding legal approach, law is a major 

instrument to repress terrorist activities both by 

defining and criminalising terrorist offences. 

Based on the expectation that terrorist  

activit ies could be seriously troubled by a 

comprehensive worldwide system to counter its 

financing, the UN enacted a Convention for the 

Suppression of the Financing of Terrorism in 1999, 

embedded in the context of its series of conventions 

against specific terrorist activities. Then, apart  

from legal approach to enact laws and regulations 

implementing obligations as such, administrative 

approach shall be promoted. Particularly, national 

policies on fighting the roots of terrorism such as 

reducing the wide support of terrorist groups or 

preventing individual from joining terrorist group  

shall be taken into account. (Quénivet, 2005) 

Aside from domestic mechanism to prosecute 

and punish terrorist acts, in international level, there 

have been the efforts to categorise terrorism within 

the jurisdiction of the International Criminal Court  

(ICC) since the drafting period of the Statute of the 

Court. Even, at the moment, terrorism is not in the 

jurisdiction of the ICC, however, the Draft Rome 

Statute on the Establishment of the International 

Criminal Court included ‘crimes of terrorism’ 

comprising three distinct offences. Resulting from  

the debate during the Rome Statute drafting process, 

terrorism was not included in the 1998 Rome 

Statue as adopted for a variety reasons: its legal 

novelty and lack of prior definition; disagreement  

about national liberation violence; and a fear that 

it would politicize the ICC. (Kittichaisaree, 2001) 

Even the tragedy of September 11 has 

sparked an intensive debate on transnational  

terrorism and the ICC Statute, however, the proposal  

of the Working Group which put forward by the 

Netherlands was excluded from agenda of the First 

Review Conference (2010) because it is not yet  

defined and it would be easy enough to include such 

a list as an interim “definition” to be supplemented 
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should the General Assembly ever complete its work 

on a “general” terrorism convention. (Clark, 2010)

THAILAND’S LAW ON TERRORISM

As abovementioned, Thailand has experienced 

of international terrorist activities for many decades.  

Experience the country faced took Thailand became 

a party to nine of fourteen international conventions 

related to repress acts of terrorism: (1) 1963 Tokyo 

Convention on Offences and Certain Other Acts 

Committed on Board Aircraft; (2)1970 Hague  

Convention for the Suppression of Unlawful Seizure 

of Aircraft; (3) 1971 Montreal Convention for the 

Suppression of Unlawful Acts against the Safety of 

Civil Aviation; (4) 1973 Convention on the Prevention 

and Punishment of Crimes against Internationally  

Protected Person, including Diplomat Agents;  

(5) 1979 International Convention against the Taking 

of Hostage; (6) 1988 Protocol for the Suppression 

of Unlawful Acts of Violence at Airport Serving  

International Civil Aviation; (7) 1991 Convention on 

the Marking of Plastic Explosives for the Purpose 

of Detection; (8) 1997 International Convention for 

the Suppression of Terrorist Bombing; and (9) 1999  

Convention for the Suppression of the Financing of 

Terrorism. To comply with obligations under those 

international instruments, Thailand has been taking 

approaches to implement domestic laws to combat 

terrorism and to apply administrative measures in  

combatting terrorist acts. 

Pursuant to international conventions  

concerning terrorist offences, Thailand enacted a 

number of provisions relating to terrorist acts. The 

explicit legal approach to fight terrorism of Thailand  

was introduced in an implementing law of the Act 

on Certain Offences against Air Navigation, B.E.2519 

(1976) and the Act on Certain Offences against Air 

Navigation (No.2), B.E. 2522 (1979). Thereafter, in  

2003 when the country made changes to the Thai 

Penal Code to include new anti-terrorism provisions 

to comply with the UN Security Council Resolution  

1373. In the same year, Thailand promulgated two 

Royal Decrees concerning counter-terrorism: the 

Royal Decree on the Amendment of Penal Code of 

B.E. 2546 (2003) to criminalise terrorist offences in 

Sections 135/1 to 135/4 of the Code and stipulates 

terrorist offences as universal crimes, which state is  

able to exercise universal jurisdiction over terrorism 

pursuant to Section 7 (1/1) of the Code. The Royal 

Decree on the Amendment of the Protection and 

Suppression of Money Laundry Act of B.E. 2546 

(2003) was promulgated to criminalise terrorism 

as an offence under the Act in Section 3(8), which 

can be applied as measure to abolish the monetary  

network of organisations support terrorism. 

CRITIQUE ON THAILAND’S LAW ON  

TERRORISM

Since 2003, terrorism has been provided as  

a new criminal offence pursuant to the provisions 

of the Penal Code. Section 135/1 of the Code 

provides the definition of terrorist acts and related 

offences are provided in Sections 135/2–135/4. 

Law on terrorism seems as a useful prosecutorial  

tool to combat terrorism for Thailand. These 

provisions are defined to cover all terrorist-related 

acts; however, in reality, these provisions still  

contain some controversial issues, in particular, 

concerning the definition of the offences and the 

exercising of universal jurisdiction, which will be  

discussed as follows:

A. Definition of the Terrorist Offences 

The attempt to define a generic definition of 

terrorism in international community is continuing, 

then apart from specific offences concerning to  
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terrorism as defined in international convention, the 

definition of terrorism is still ambiguity. However, in 

Thailand, the attempt to define terrorist acts appears  

in the Royal Decree on the Amendment of Penal 

Code of B.E. 2546, which defined “terrorist offences” 

in Section 135/1 of the Penal Code as: (i) any act 

of violence or exercise any act to cause a danger 

to life or a body harm or any person’s freedom  

harm seriously; (ii) any act to cause seriously injury 

to transportation-system, communication-system or 

structure base of public interest; and (iii) any act 

to cause damages to any State’s property or any 

person’s property or an envelopment to cause likely  

cause an important economic damages. Additionally, 

it recognises that any act done in a demonstration, 

assembly, protestation, opposition or action taken 

for the purpose of liberty in accordance with the  

Constitution is not offence of terrorism. Apart from 

the definition as such, the Code also criminalises 

other terrorist-related acts, that is, the acts at the 

preparatory state and conspiracy (Section 135/2), 

terrorism sponsors (Section 135/3), and being a  

member of terrorist groups (Section 135/4).

Focusing on the definition of terrorist acts 

in Section 135/1, the definition of the acts of  

terrorism is very broad; it covers acts of violence to 

acts cause economic damages. In the same way, it 

provides a wide range of penalty; it fine from sixty 

thousands Baht to one million Baht, imprisonment 

from three years to twenty years, imprisonment  

for life, and sentence to death. This wide range of 

penalty may cause the wide range of decretory of 

the officials, police, prosecutors and judges, where 

the discretion of those persons may affect rights and 

fundamental freedoms of the accused, in particular,  

the period of time of detention and the refusing of 

provisional release. In addition, the lack of generic 

definition of terrorism and differentiation of penalty 

may cause the effect of the fulfilment of double  

criminality principle through extradition treaty.

Factually, even the provision stipulates that  

a demonstration, assembly, protestation, opposition 

or action taken for the purpose of constitutional 

liberty is not offence of terrorism; but, in practice, 

this makes it very problematic to distinguish an  

offence of terrorism from an act exercised upon 

a person’s liberty, especially, when a defendant 

has been accused for being involved in a political 

conflict, which is an exercise of liberty as regulated 

in the Constitution. (The Truth for Reconciliation  

Commission of Thailand, 2012)

For terrorist-related offence, in particular, 

being a member of terrorist group can be compare 

with the offence of being a member of a secret 

association, so called “Ang-Yee” as provided in 

Section 209 of the Penal Code. The provision  

categorises the offence of being a member of a 

secret association is a preventive legislation, then 

we have to consider and examine back to the 

“preparatory state.” (Nanakorn, 2010) In addition,  

if a member of secret association commits any 

further offences, for instance, offence relating 

to explosion, arson or committing a murder, the  

consequences that such member would have to 

take into account would be receiving the penalty 

that has been regulated for offences relating to 

explosion, arson or committing a murder. Therefore,  

without law on terrorism, general offences, in 

particular, offences of Ang-Yee can be applied to 

prosecute terrorism activities.

B. Terror ist Offences and Universal  

Jurisdiction

Terrorism has been recognised as delicta 

juris gentium, which violates jus cogens and 

fundamental interests of international community.  
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Because terrorist offences injure the “interests of 

the international society as a whole,” therefore,  

they are subject to universal jurisdiction that state, 

under national law of international concern, may 

exercise universal jurisdiction over terrorist offences. 

(Nagle, 2011) According to Section 7(1/1) of the 

Penal Code, terrorist offences are criminalised as  

universal crimes where state can to exercise its 

jurisdiction over terrorist offences according to 

the universality principle, regardless of the place 

where the crimes committed or the nationality of 

the criminals or victims of the offences. In addition,  

in comply with universal principle, state has 

obligations to extradite or punish according to the 

principle of aut dedere aut judicare. In other word,  

state cannot only prosecute terrorists who presence 

in its territory, but it can also extradite the offenders 

to another state which is entitled and intends to 

prosecute those offenders fairly and effectively.  

(M. Cherif Bassiouni and Edward M. Wise, 1995)

According to Amnesty International, some 

125 counties have enacted legislation to exercise 

universal jurisdiction over crimes against humanity,  

war crimes, genocide and other jus cogens 

crimes. (Amnesty International, 2001) Additionally, 

some cases of domestic courts prosecuting 

foreign nationals under universal principle and  

extraterritoriality include Adolf Eichmann in Israel, 

Refik Saric in Denmark, or Nikola Jorgic in Germany. 

(Amnesty International, 2001) However, it must be 

noted that exercise of universal jurisdiction under  

domestic legislation does not impose a duty on a 

State to act against the perpetrators of extraterritorial 

crimes. Such legislation only “authorises, rather than 

obliges States to prosecute and punish offenders”  

under international law. (Nagle, 2011) 

Regarding this, the exercise of universal 

jurisdiction obligates state as permissive approach,  

where state may exercise jurisdiction, more than 

mandatory approach, where state must apply  

universal jurisdiction. As a result, universal jurisdiction 

manifests as a right of state than a duty of state. 

Hence, even Thailand enacts to authorise Thai court  

to exercise of universal jurisdiction over terrorist 

acts, but it not guarantees the proficiency of the 

exercise of such legislation to combat terrorism. 

EPILOGUE: THE FUTURE OF LAW ON  

TERRORISM IN THAILAND

On the one hand, it is evident that law  

on terrorism plays a great role in the conflicts 

in the southernmost provinces of Thailand as a 

prosecutorial tool for security cases; however, a 

large numbers of cases that have undergone a  

trial faced difficulties in the proceeding. This may 

result due to lack of understanding upon the actual 

content of offences relating to terrorism, resulting 

in defendants and all related parties losing trust  

toward the law and the justice system.

On the other hand, a number of terrorist acts 

in Thailand show that the law on terrorism is not an  

efficient prosecutorial tool to combat international 

terrorism. In particular, a broad definition of terrorist 

and a wide range of penalty, and the permissive right 

to exercise universal jurisdiction over international  

terrorism are still controversy. 

In addition, the law on terrorism has been 

challenged by the recommendations of the Truth 

for Reconciliation Commission of Thailand (TRCT), 

which was submitted on May 12, 2012. The TRCT 

submitted its proposal to abolish law on terrorism 

to PM, President of the House of Representatives 

and President of the Senate because the law  

relating to terrorism has not been stipulated on 

the “principle of democracy” and “rule of law”. The  
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Abstract

The cost of long-term care has increased in recent years and will more likely keep continuously  

increasing in the future. It would be valuable to predict the survival probability of an admitted patient 

being discharged to a long-term care institution in order to prevent the hazard risk. In this study, the 

Cox proportional hazard model is applied to estimate the hazard risk to the long-term care institution.  

The individual probability of being transferred to a long-term care institution is then able to assign to 

each patient about they are admitted to a medical facility. As the results, the aged people, the people 

lack of support in social, physical, mental aspects, and disable to care themselves, were found of higher  

probability to be often transferred into the long-term care institution.

Keyword: Long-term care, the elderly, Cox proportional hazard model

Hong-Ming Huang, Jenq-Daw Lee, Jenn-Jaw Soong, Hung-Jen kuo

The Strategy of Rescues and Early Detection in 
Aging Society 

Risk to Long-Term Care Institution

Introduction

According to the U.S. Census 2010, the  

population of those age 65 and older has been 

increased to 20.55%, and almost 70% of them 

are estimated necessarily to have the long-term 

care, as the U.S. Department of Health and Human  

Services reported (US Census Bureau, 2008). U.S. 

Congressional Budget Office also estimates the 

increasing demand for the elderly long-term care, 

because the high birth rate of the baby boomers  

after the World War 2nd, and the life expectancy 

keeps rising year by year. That is, even if the cost of 

long-term care per capita remains unchanged, the 

long-term care cost will rise due to the increase of 

the aging population alone (Mendelson, Schwartz,  

1993) (Thompson, 2013). For better planning, it is 

necessary to know the risk associated with and the 

probability of a patient entering long-term care when 

they are sent or admitted to medical care facilities. 

Several scholars have identified some individuals to 

enter into the nursing home (Guralnik, Simonsick,  



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-เมษายน 2557 11

Ferrucci, 1994) (Gaugler, Krichbaum, Wyman, 2009)  

(Goodwin, Howrey, Zhang, Kuo, 2011). They used 

the logistic regression method to investigate the 

individuals admitted to the nursing home for the 

long-term care. They used the Cox proportional 

hazard model (Jiska, Philip, 2011) to assess the  

possible risk of entering nursing home according to 

the some factors, including age, ethnicity, physical 

and mental function status, etc. (Dagani, Ferrari, 

Boero, et al., 2013) (Marengoni, Nobili, Romano, et  

al., 2013) (Nielsen, Siersma, Waldemar, Waldorff, 

2014). Similarly, in this study, the Cox proportional 

hazard model is applied to find out the probability  

and predict the individuals who are possibly to 

be transferred to the long-term care institution 

finally, after individuals were sent into medical care  

facilities (Cox, Oakes, 1984).

Data

The data used in this analysis is from the  

National Hospital Discharge Survey of 2008. The 

data contains patients discharged from 239 hospitals 

located in the 50 states and the District of Columbia 

of the Unite States excluding Federal, military and  

Veteran Administration hospitals. While individuals 

were sent or admitted to the hospital, they were 

diagnosed at Emergency Department (ER), Out 

Patient Department (OPD), and the Ward with 

the ICD-9-CM code (Stewart, Ware, 1992). After  

treatment, there are several kinds of their discharged 

status, including May Be Discharged (MBD) home, 

leaving against medical advice, transferred to a  

short-term facility, transferred to a long-term care 

institution, and death. The event of leaving hospital, 

we are interested, is the patient transferred to a  

long-term care institution.

There were 165,630 patients admitted into 

different medical facilities. Among them, 68,376  

were males and 97,254 were females. Among the 

males, 6,370 were transferred to a long-term care 

institution before the end of the data collection and  

10,582 females are transferred to a long-term care 

institution before the end of the data collection. 

The ages of patients are from 0 to 90 years old  

with mean age of 49.14. When the patients were 

divided into 6 groups by their ages listed in Table 

1, the patients, transferring to a long-term care  

institution, increases while their age increasing.

Table 1 

The Patients Distribution by Age

Age Number Number of transferring 

to a long-term care institution

0-17 25,318 51 (0.20%)

18-40 35,293 275 (0.78%)

41-65 48,260 2,870 (5.95%)

66-74 19,334 2,808 (14.52%)

75-84 23,353 5,708 (24.44%)

85-90 14,072 5,240 (37.24%)

Model & Methodology

The patients, not to mention actively or 

passively, were sent to the hospital for help. The  

most important factors, that leading to disability to be 

transferred for the long term care, were dependent 

upon 4 factors. The first was the severity of the 

stressful events, and it was the most important. The  

second was the patient himself, with or without the 

support of social, mental, physical aspects, which 

could help the sickness or dysfunction speedy 

recovery. The third was the hospital facility and  

specialized capacity could afford and effectively treat 

the patient. The last was the wealth, which made 

the rich accept better choices of drugs, therapy, 

specialist, environment, etc. If the one who could 

not get enough scores in the above 4 factors, he  
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was considered to have high hazard risk of being 

discharged to the long term care institution. 

Without considering the distribution of 

the days before the onset of the event, the Cox  

proportional hazard model is applied to assess 

the possible risk on the occurrence of the event. 

In our cases, the time is the number of days of 

hospitalization (or the number of days before being  

transferred to a long-term care institution) and the 

event is the of individual discharged to a long-term 

care institution. Individuals who experienced the  

event before or at the end of the data collection are 

called uncensored observations while individuals who 

did not experience the event are called censored 

observations. There were 16,952 uncensored  

individuals and 148,678 censored individuals.

The model was introduced by Cox (1993) 

and the basic idea is that the hazard function (or 

hazard rate) is a function of a baseline hazard function 

multiplying a function of explanatory variables. The 

hazard function in its mathematical form is h(t, x,  

β)=h0(t)exp(xβ) where t is the number of days 

admitted before being transferred to a long-term 

care institution, x is the vector of the explanatory  

variables with the corresponding coefficients 

denoted by β, and h
0
 is the unobserved baseline  

hazard function. The hazard function generates a 

conditional probability, risk, or so-called hazard rate 

that is interpreted as the instantaneous probability 

of the event coming at time t given the individual  

has survival prior to time t. In our case, the hazard 

rate is the probability to be transferred to a long-

term care institution at the (n+1) day, and before 

the transferring, the individual had stayed in the  

hospital for n days.

Results

The explanatory variables included in the models are listed in Table 2.

Table 2 

Explanatory Variables and Test

Category Group Parameter Estimate p-value Hazard Ratio

Sex
Male −0.13420 <0.0001 0.874

Female(reference group)

Age

0 to 17(reference group)

18 to 40 1.07451 <0.0001 2.929

41 to 65 2.45781 <0.0001 11.679

66 to 74 2.99249 <0.0001 19.935

75 to 84 3.39484 <0.0001 29.810

85 to 90 3.72941 <0.0001 41.655

Race

White −0.00923 0.6621 0.991

Black −0.11642 <0.0001 0.890

American Indian −0.32467 0.1223 0.723

Asian −0.51164 <0.0001 0.600

Others (reference group)
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Marital Status

Married −0.41021 <0.0001 0.664

Single 0.11983 0.0005 1.127

Widowed, Divorced, Separated −0.14838 <0.0001 0.862

Not Stated (reference group)

Geographic Region of 
Hospital

Northeast 0.10614 0.0038 1.112

Midwest 0.24957 <0.0001 1.283

South 0.01957 0.5848 1.020

West (reference group)

Bed size of the 
hospital

0-99 0.80871 <0.0001 2.245

100-199 0.56428 <0.0001 1.758

200-299 0.52632 <0.0001 1.693

300-499 0.36026 <0.0001 1.434

500 and over (reference group)

Ownership of Hospital

Proprietary −0.12805 <0.0001 0.880

Government −0.36099 <0.0001 0.697

Nonprofit (reference group)

Principal Expected 
Source 

of Payment

Government 0.52329 <0.0001 1.688

Private 0.05637 0.4797 1.058

Self-pay −0.46964 0.0001 0.625

Others (reference group)

Type of Admission

Emergency or Urgent 0.16236 0.0139 1.18

Elective −0.11696 0.0856 0.890

Newborn −0.48320 0.1153 0.617

Not Available (reference group)

Source of Admission

Physician Referral 0.53292 <0.0001 1.704

Clinical Referral −0.08782 0.5222 0.916

HMO Referral 1.32150 0.0002 3.749

Transfer from Other Institutions 0.64955 <0.0001 1.915

Others (reference group)
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ICD-9-CM 
diagnosis codes

Infectious and Parasitic Diseases −0.20869 <0.0001 0.812

Neoplasms −0.73084 <0.0001 0.482

Endocrine, Nutritional and Metabolic 
Diseases, and Immunity Disorders

0.15867 <0.0001 1.172

Diseases of the Blood and Blood-
Forming Organs

0.05395 0.4333 1.055

Mental Disorders −0.67279 <0.0001 0.510

Diseases of the Nervous System and 
Sense Organs

0.11219 0.0138 1.119

Diseases of the Circulatory System −0.22356 <0.0001 0.800

Diseases of the Respiratory System −0.20418 <0.0001 0.815

Diseases of the Digestive System −0.40806 <.0001 0.665

Diseases of the Genitourinary System 0.14693 <0.0001 1.158

Complications of Pregnancy, Child-
birth, and  the Puerperium

−9.62844 0.7716 0.00007

Diseases of the Skin and Subcutane-
ous Tissue

−0.07212 0.1903 0.930

Diseases of the Musculoskeletal Sys-
tem and Connective Tissue

0.84731 <0.0001 2.333

Congenital Anomalies −0.88014 0.0088 0.415

Certain Conditions Originating in the 
Perinatal Period

−2.54763 0.0117 0.078

Symptoms, Signs, and Ill-Defined 
Conditions

−0.01135 0.9730 0.989

Injury and Poisoning (reference group)

Source: Made by authors

Note: Grouping of International Classification of Diseases (ICD) is based on Lou Ann Schraffenberger (2006).

Discussions

Health, as WHO defined, is a state of  

complete well-being status in physical, mental and 

social aspects, not merely the absence of diseases 

or infirmity. The patients transferred to the long term 

care institution, as the clinical doctor suggesting,  

could not get the enough well-being capacity at 

the social, mental, and physical parts, which were 

able to help them take care of their own daily life  

and keep up their immunity (Michael, Susan, 2012).

From the coefficient estimation, female,  

single, and higher aged individuals were thought 

weaker in social custom, all of them have higher 

hazard rates. In comparison with the single, divorced, 

widowed, or separated, the married people have  

a lower hazard rate because of the family mental 

support. Diseases coded by the ICD-9-CM diagnosis,  

the diseases related to the musculoskeletal system 

and connective tissue, the nervous system and 

sense organs, usually resulted in the physical 

disability. All the above groups have higher hazard  
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rates. Those patients with much more endocrine, 

nutritional, metabolic diseases, immunity disorders, 

poor physical status, were also noted to have higher  

hazard rate as well. 

The rich have more money, the poor become  

poorer. Because the rich had more advantages 

than the poor, there were many benefits in medical 

therapy, such as better drugs, equipment, therapy, 

even hiring specialist doctors. So, the self-pay 

hospital is less hazard rates than the private and  

government. Nonprofit hospitals, as the government 

hospitals, have a higher hazard rate in transferring 

individuals to a long-term care institution. It was the 

same reason. On the other viewpoint, the bigger  

hospital scale, the lower average cost. The smaller 

hospital had relative less profits unless with higher 

bed turn-over rate, or full bed occupied rate. Patients, 

with the same diseases, could be hospitalized for  

more days in bigger hospitals. From the above 

data, 6.60% of the individuals were transferred to 

a long-term care institution from a hospital with  

bed more than 500 comparing to 10.85% for all 

the hospitals combined with less than 500 beds. 

The higher the number of beds in the hospital, the  

less the hazard rate is. 

Individuals, admitted due to emergency,  

were thought to be something sickness seriously. 

The HMO, Institutions, and physician referrals were 

the same professional trepidation concerned. All 

the above admissions have higher hazard rate and  

sometimes higher morbidity and mortality rate as well.

Conclusions

 The survival analysis may be the useful tool  

to find out the peak point of the hazard onset, in 

order to prevent the unlucky tragedy. In this study, 

it has been shown that the elderly i.e. the age  

did have a higher probability of transferring to a 

long-term care institution at any given time. As the 

above observation and study, the patients, which  

acquired not much support in physical, mental, 

and social aspects, shall have high risk of hazard 

rate to become disabled and even cripple. Not only 

physical but also mental, there were many factors, 

including age, admission type of patients, hospital  

scale admitted, diseases of diagnosis, which were 

selected much more in the report, could not only 

remind us to detect the risk and hazard earlier to 

prevent further morbidity and crisis, but also teach 

us to treat patients and their family more humane  

and friendly, that help them speedy recovery.

References

Cox, D. R., & Oakes, D. (1984). Analysis of survival data, 1-203, New York: Chapman and Hall Press.

Dagani, J., Ferrari, C., Boero, M., et al. (2013). A prospective, multidimensional follow-up study of a  

 geriatric hospitalized population: predictors of discharge and well-being, Aging Clin Exp Res,  

 25(6), 691-701.

Gaugler, J. E., Yu, F., Krichbaum, K., & Wyman, J. F. (2009). Predictors of Nursing Home Admission for  

 Persons with Dementia, Medical Care, 47(2), 191-198.



EAU
HERITAGE JOURNAL16 Vol. 4 No. 1 January-April 2014

Goodwin, J. S., Howrey, B., Zhang, D. D., & Kuo, Y. F. (2011). Risk of Continued Institutionalization After  

 Hospitalization in Older Adults, The Journals of Gerontology Series A: Biological Sciences and  

 Medical Sciences, 66A(12), 1321-1327.

Guralnik, J. M., Simonsick, E. M., & Ferrucci, L., et al. (1994). A Short Physical Performance Battery  

 Assessing Lower Extremity Function: Association With Self-Reported Disability and Prediction of  

 Mortality and Nursing Home Admission, Journal of Gerontology, 49 (2), M85-M94.

Jiska, C. M., & Philip, W. W. (2011). Predictors of entry to the nursing home: Does length of follow-up  

 matter? Archives of Gerontology and Geriatrics, 53(3), 309-315.

Marengoni, A., Nobili, A., Romano, V., et al. (2013). Adverse Clinical Events and Mortality During  

 Hospitalization and 3 Months After Discharge in Cognitively Impaired Elderly Patients, The Journals  

 of Gerontology Series A: Biological Sciences and Medical Sciences, 68 (4), 419-425.

Mendelson, D. N., & Schwartz, W. B. (1993). The effects of aging and population growth on health care  

 costs, Health Affairs, 12 (1), 119-125.

Michael, J. B., & Susan, E. L. (2012). Shared Decision Making - The Pinnacle of Patient - Centered Care,  

 New England Journal of Medicine, 366(9), 780-781.

Nielsen, A. B. S., Siersma. V., Waldemar, G., & Waldorff, F. B. (2014). The predictive value of self-rated  

 health in the presence of subjective memory complaints on permanent nursing home placement  

 in elderly primary care patients over 4-year follow-up, Age and Ageing, 43(1), 50-57.

Stewart, A. L., & Ware, J. E. (1992). Measuring Functioning and Well-being: The medical outcomes study  

 approach, 1-455. Duke University Press.

Thompson, F. J. (2013). Health Reform, Polarization, and Public Administration, Public Administration  

 Review, 73(s1), S3-S12.



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-เมษายน 2557 17

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการน�าเสนอรูปแบบการจัดการความรู้สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ในโรงเรียนสังกัด

มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพ่ือ(1) ศึกษาความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (2) น�าเสนอ

รูปแบบการจัดการความรู้ (3) ศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการความรู้สู่ การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  

(4) เพื่อประเมินรูปแบบการจัดการความรู้สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักร

ในประเทศไทย โดยสอบถามผู้บริหาร และครู จ�านวน 341 คน และสัมภาษณ์ ผู้บริหารโรงเรียน จ�านวน 5 คน 

ตรวจสอบความเหมาะสม ทดลองใช้รูปแบบการจัดการความรู้สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จ�านวน 1 โรงเรียน 

และศึกษาผลการทดลองใช้จากการประชุมผู้บริหารและครูที่ทดลองใช้รูปแบบ จ�านวน 30 คน โดยใช้แบบสอบถาม

เพื่อพิจารณาความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ของผู้บริหาร และครู จ�านวน 

30 คน ผลการวิจัย พบว่า (1) ระดับการปฏิบัติในสิ่งที่แสดงถึงลักษณะการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ในโรงเรียน

สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (2) รูปแบบการจัดการความรู้สู่การ

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีองค์ประกอบ จ�านวน 8 องค์ประกอบ ได้แก่ การสร้างความรู้ การจัดการความรู ้

ให้เป็นระบบ การแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้ การถ่ายโอนและน�าความรู้ไปใช้ การค้นหาความรู้ การประมวลและ 

การกลั่นกรองความรู้ การแสวงหาความรู้ การจัดเก็บและสืบค้นความรู้ (3) ผลการทดลองใช้รูปแบบ พบว่า ผู้บริหาร 

โรงเรียน และครูให้ความร่วมมือในการทดลองใช้รูปแบบเป็นอย่างดี ครูได้เรียนรู้แนวทาง วิธีการจัดการความรู้ 

และมีความเข้าใจว่าการด�าเนินงานในด้านการจัดการความรู้มีความสัมพันธ์กลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันกับงานท่ีท�า 

ไม่ได้แยกจากกัน จึงไม่เป็นการเพิ่มภาระงานและ (4) ผลการประเมินรูปแบบการจัดการความรู้สู่การเป็นองค์กร 

แห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

ค�ำส�ำคัญ: การจัดการความรู้, โรงเรียนสังกัดสภาคริสตจักร, องค์กรแห่งการเรียนรู้

นฤมล สายะบุตร และ รองศาสตราจารย์ ดร. ประกอบ คุณารักษ์

รูปแบบการจัดการความรู้สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
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ควำมน�ำ

การจัดการความรู้ (knowledge management)  

เป็นเครื่องมือที่ส�าคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาองค์กร

เป็นวิธีที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหาร 

กับครู ครูกับครู ครูกับนักเรียน และนักเรียนกับนักเรียน 

รวมถงึบคุลากรทกุฝ่ายในโรงเรยีน ทัง้นีก้ารจดัการความรู ้

เป็นกระบวนการปฏิบัติที่กลมกลืนกับเนื้องานประจ�า 

โดยไม่แยกออกจากกันและไม่ได้เป็นการเพิ่มภาระงาน 

แต่เป็นการจัดระบบการท�างานให้มีประสิทธิภาพขึ้น 

และเป็นกระบวนการจัดการความรู้ที่ขึ้นอยู่กับบริบท

ของแต่ละโรงเรียน ไม่มีวิธีการด�าเนินงานที่ตายตัว

แน่นอน แต่มีวิธีการที่เหมาะสมตามบริบทของโรงเรียน 

พิเชษฐ์ บัญญัติ (2548, หน้า 1) ได้กล่าวถึง การจัดการ 

ความรู้แบบบูรณาการว่าการจัดการความรู้เน้นท่ีการ

ปฏิบัติ (practice) เป็นสิ่งส�าคัญ ต้องแนบแน่นอยู่กับ

งานประจ�า โดยมีความส�าคัญอยู่ที่ผู้ปฏิบัติงาน หาใช ่

ผู้รู้หรือนักทฤษฏีไม่ การจัดการความรู้จึงเป็นเครื่องมือ  

Abstract

The main purpose of this research was to propose a “Knowledge Management Model towards 

Learning Organization at the Schools under the Foundation of the Church of Christ in Thailand”. The 

four objectives were to (1) to study the learning organization, (2) to present a model towards the learning 

organization, (3) to study the result of applying a knowledge management model and, (4) to evaluate a 

knowledge management model that had been applied 341. The data were collected from teachers and 

school administrators and the model developed according to the 2nd objective was applied accordingly. 

A total of 30 participants composed of school administrators and teachers attended the meetings and 

summarized the experimental results. The research findings were as follows: (1) the levels of practice 

in learning organization in the schools were at high level; (2) the knowledge management model of the 

schools had 8 factors namely knowledge creation, knowledge organization, knowledge sharing, knowledge  

transfer and utilization, knowledge identification, knowledge codification and refinement, knowledge  

acquisition, knowledge storage and retrieval; (3) the application of the model had created awareness 

among the participants on the management and understanding of the knowledge management performance  

which developed in them positive attitude towards the work resulting to no increase in workload; (4) the 

overall opinion on the evaluation of the model was at high level.

Keyword: learning organization, knowledge management, Schools under the Foundation of the Church  

    of Christ

(mean) ไม่ใช่เป้าหมาย (end) และต้องไม่ยดึตดิกบัรปูแบบ  

แต่ต้องปรับเปล่ียนประยุกต์ไปตามสถานการณ์อย่าง

เหมาะสม กลมกลืน ส�าหรับองค์กรในปัจจุบันท่ีมุ่งหวัง

เป็นองค์กรคุณภาพ เพื่อความอยู่รอดต้องตอบสนอง 

ความต้องการของลกูค้าและประชาชน การทีจ่ะตอบสนอง 

ได้ดีต้องมีการเรียนรู้ลูกค้า และหาวิธีการตอบสนอง

ลกูค้าได้ดกีว่า เรว็กว่าและถกูกว่า นัน่คอืการเป็นองค์กร

แห่งการเรียนรู้ (learning organization) และการจะน�า 

ความรู้ท่ีมีอยู่มาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มท่ีก็ต้องมีการ

จัดการความรูอ้ย่างเหมาะสม จากแนวคดิดงักล่าวจึงเป็น 

แรงผลักดันให้สถานศึกษาท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 

เกดิความตืน่ตวั โดยการน�าการจดัการความรูม้าใช้ปฏบัิต ิ

ควบคู่กับงานประจ�า โดยไม่ยึดติดกับรูปแบบและมีวิธี

การจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ ตอบสนองต่อความ

ต้องการของนักเรียน ผู ้ปกครองและชุมชนได้อย่าง 

รวดเรว็ จงึเรยีกได้ว่าเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู ้(learning 

organization) อนึง่ ในแผนพฒันาคณุภาพการศกึษาของ
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สถานศึกษา มักก�าหนดว่าสถานศึกษาเป็นองค์กรแห่ง

การเรียนรู้ แต่ไม่ได้มีกระบวนการของการด�าเนินงาน 

ให้เกดิความเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู ้เพยีงแต่เขยีนเพือ่

ให้ใจความหรือประเด็นที่ต้องการพัฒนานั้นมีคุณค่าขึ้น  

ดงันัน้ การทีส่ถานศกึษาจะเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรูไ้ด้ 

ย่อมต้องมกีารพฒันาคนในองค์กรให้มวีสิยัทศัน์ร่วมกนั 

และมีนโยบายอย่างชัดเจน องค์กรแห่งการเรียนรู ้  

(learning organization) เป็นองค์กรที่ใช้คนสร้างความ

เป็นเลศิและในขณะเดียวกนั องค์กรกส็ร้างความเป็นเลศิ 

ให้แก่คน โดยการเรียนรู้เป็นกระบวนการเชิงกลยุทธ์ที่

ต่อเนื่อง และบูรณาการเข้ากับการท�างาน และใช้การ

มอบอ�านาจ (empowerment) ให้แก่คนในองค์กร เป็นตวั 

กระตุ้นให้เกิดความร่วมมือและเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม 

ส่งเสริมการสนทนาอย่างเปิดเผย และเชื่อมโยงการ

พึ่งพาระหว่างบุคคล องค์กร และชุมชน ที่องค์กรตั้งอยู่ 

(Watkin and Marsick, 1996 อ้างถึงใน สาโรจน์ แก้ว

อรุณ, 2553) โดยองค์กรแห่งการเรียนรู้จะเป็นองค์กรที่

มีการปฏิรูปอย่างต่อเนื่อง อ�านวยความสะดวก กระตุ้น

และสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้ เน้นกระบวนการ

เรยีนรู ้ให้เกดิขึน้ทกุระดบั ซึง่บคุลากรในองค์กรสามารถ

ขยายขอบเขตความสามารถของตนอย่างต่อเนื่อง เพื่อ

น�าไปสู่จุดมุ่งหมายที่บุคคลระดับต่างๆ ต้องการอย่าง

แท้จริง มีการเรียนรู้ร่วมกันทั้งบทเรียนที่ผิดพลาดและ

ประสบความส�าเร็จ สามารถน�าความรู้มาปรับปรุงและ 

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในองค์กร จนน�าไปสู ่

เป้าหมายที่ก�าหนดไว้ร่วมกัน (บุปผา พวงมาลี, 2542, 

หน้า 6) จากแนวคิดการสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่ง

การเรียนรู้ (learning organization) ดังกล่าวข้างต้น  

เห็นได้ว่า นโยบายขององค์กรในด้านการพัฒนาคน 

เป็นสิ่งส�าคัญอย่างยิ่ง เพราะคนเป็นตัวจักรขับเคลื่อน

การปฏิบัติงานในโรงเรียนให้ประสบผลส�าเร็จ โดยม ี

วสิยัทศัน์และเป้าหมายในการปฏิบติังานร่วมกนั (shared 

vision) ซึ่งแนวคิดดังกล่าว เป็นแนวคิดที่สอดคล้อง

นโยบายของสภาคริสตจักรในประเทศไทยในด้าน 

พันธกิจแห่งการรับใช้ กล่าวคือ บุคลากรในโรงเรียน

สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยมีภาระ

หน้าที่ ที่ต้องกระท�า เพื่อให้โรงเรียนมีการเปล่ียนแปลง 

ในทางที่ดีขึ้นโดยมีการประสานงาน ให้ความร่วมมือกัน  

และมีแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับนโยบายของ

สภาคริสตจักรในประเทศไทย ดังนั้นหากสภาคริสตจักร 

ในประเทศไทย มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะ 

พัฒนาโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห ่งสภาคริสตจักรใน

ประเทศไทย ทุกโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

(learning organization) ต้องมนีโยบาย วสัิยทัศน์ พนัธกจิ  

และเป้าหมาย ในด้านการจัดการความรู้ (knowledge 

management) ให้ระบุเป็นแนวทางการด�าเนินงานใน

แผนปฏบิตังิานของทกุโรงเรยีน เช่นเดยีวกบัความตืน่ตวั 

ด้านการจัดการความรู ้ของสถานศึกษาภาครัฐ และ

องค์กรทางด้านธุรกิจ

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

ในโรงเรยีนสังกดัมลูนธิแิห่งสภาครสิตจักรในประเทศไทย

2. เพื่อน�าเสนอรูปแบบการจัดการความรู้สู่การ

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่ง 

สภาคริสตจักรในประเทศไทย

3. เพือ่ศกึษาผลการทดลองใช้รปูแบบการจัดการ 

ความรู้สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัด

มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

4. เพื่อประเมินรูปแบบการจัดการความรู้สู่การ

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่ง

สภาคริสตจักรในประเทศไทย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ขัน้ตอนที ่1 การก�าหนดกรอบแนวคดิในการวจิยั 

โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยเกี่ยวกับ 

การจัดการความรู้ องค์กรแห่งการเรียนรู ้ และกรณี

ตัวอย่างองค์กรที่มีการจัดการความรู้ จากนั้นก�าหนด

กรอบแนวคิดในการวิจัย

ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาความเป็นองค์กรแห่งการ

เรียนรู ้ โดยศึกษาระดับการปฏิบัติในสิ่งที่แสดงถึง

ลักษณะองค์กรแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารและครู และ 

ศึกษาสภาพปัจจุบัน แนวทางการจัดการความรู้โดยการ

สัมภาษณ์ผู ้บริหารโรงเรียนท่ีมีความเป็นองค์กรแห่ง

การเรียนรู้จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม



EAU
HERITAGE JOURNAL20 Vol. 4 No. 1 January-April 2014

ขั้นตอนที่ 3 สร้างรูปแบบการจัดการความรู้สู่

การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิ

แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย โดยศึกษาเอกสาร

เรื่องรูปแบบ เพื่อก�าหนดส่วนประกอบของรูปแบบ  

จัดท�ารูปแบบฉบับร่าง ตรวจสอบ ประเมินร่างรูปแบบ

โดยผู้เชี่ยวชาญ ปรับปรุงรูปแบบตามค�าแนะน�าของ

ผู้เชี่ยวชาญ และจัดพิมพ์รูปแบบเพื่อน�าไปทดลองใช้

ขั้นตอนที่ 4 การทดลอง และศึกษาผลการใช้ 

รูปแบบการจัดการความรู ้สู ่การเป็นองค์กรแห่งการ

เรียนรู ้ ในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห ่งสภาคริสตจักร 

ในประเทศไทย โดยจัดท�าเครื่องมือ และก�าหนดวิธีการ

ศกึษา คดัเลอืกกลุ่มตวัอย่างในการทดลองใช้ ด�าเนนิการ 

ทดลองใช้รูปแบบ และศึกษาผลการใช้รูปแบบจากการ

ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง

ขั้นตอนที่ 5 ประเมินรูปแบบการจัดการความรู้

สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิ

แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย โดยสร้างเครื่องมือ  

และก�าหนดวิธีการประเมิน และประเมินความถูกต้อง 

ความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์ และความเป็นไปได้  

โดยผู้บริหารและครูในโรงเรียนที่เป็นกลุ ่มทดลองใช้

รูปแบบ

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารและครูในโรงเรียน

สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย จ�านวน 

4,354 คน จ�านวน 25 โรงเรยีน สุม่ตวัอย่าง แบบแบ่งชัน้  

โดยใช้สตูรของ Yamane ซึง่กลุม่ตวัอย่าง ได้แก่ ผูบ้รหิาร 

และครู ในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรใน

ประเทศไทย จ�านวน 354 คน จากโรงเรียน จ�านวน 

13 โรงเรียน

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

ขั้นตอนที่ 1 แบบวิเคราะห์เอกสาร

ขั้นตอนที่ 2 แบบสอบถามระดับการปฏิบัติ

ในสิ่งที่แสดงถึงลักษณะการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

ขั้นตอนที่ 3 แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง และ 

แบบสอบถาม ความเหมาะสมของรูปแบบ

ขั้นตอนที่ 4 แบบบันทึกการประชุม

ขั้นตอนที่ 5 แบบสอบถามเพื่อประเมินรูปแบบ

ผลกำรวิจัย

1. ผลการศกึษาความเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้ 

ในโรงเรยีนสังกดัมลูนธิแิห่งสภาครสิตจักรในประเทศไทย

จากการประเมนิระดบัการปฏบิตัใินส่ิงท่ีแสดงถงึลักษณะ 

การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ในภาพรวมพบว่า อยู่ใน 

ระดบัมาก เมือ่พิจารณารายด้านพบว่าด้านท่ีมกีารปฏบัิติ 

มากท่ีสุด คือ ด้านการมีความคิด ความเข้าใจเชิงระบบ 

รองลงมาคือ ด้านการมีภาวะผู ้น�าการเปลี่ยนแปลง  

ส่วนด้านท่ีมีการปฏิบัติน้อยท่ีสุดคือ ด้านการสร้างและ

ถ่ายโอนความรู้ 

2. การน�าเสนอรูปแบบการจัดการความรู ้สู ่ 

การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิ

แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาข้ึน 

ผู ้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่าเป็นรูปแบบที่มีความ 

เหมาะสมและสามารถน�าไปใช้ได้จริง เป็นรูปแบบ 

การจดัการความรูสู้ก่ารเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู ้ทีเ่ป็น

เอกสารประกอบด้วยข้อความ แผนภาพทีส่อดคล้องกบั

งานวิจัยของสาโรจน์ แก้วอรุณ (2553) ประกอบด้วย  

3 ส่วน คือ (1) ส่วนน�า (2) องค์ประกอบและสาระ

ส�าคญัของรปูแบบ และ (3) หลกัการและแนวทางการน�า 

รูปแบบไปใช้ 

3. รูปแบบที่ผู ้วิจัยพัฒนาขึ้นเป็นรูปแบบที่มี

ประโยชน์สอดคล้องกับนโยบายของสภาคริสตจักร 

ในประเทศไทย สามารถน�าไปใช้ได้เหมาะสมกับบริบท

ของโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนและครูทุกคนให้ความ

ร่วมมือในการทดลองใช้รูปแบบเป็นอย่างดี ครูได้เรียนรู ้

ถึงแนวทาง วิธีการของการจัดการความรู้ ท�าให้เข้าใจ

อย่างถ่องแท้ว่า การด�าเนินงานด้านการจัดการความรู้ 

นัน้เป็นไปอย่างกลมกลนืเป็นเนือ้เดยีวกนักบังานประจ�า

ที่ท�าอยู่ ไม่ได้แยกออกจากกัน และเห็นว่าการจัดการ

ความรู้ ท�าให้ครูมีความจริงใจต่อกันในการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ เกิดสัมพันธภาพที่ดีและเห็นความส�าคัญของ 

การจัดการความรู้
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ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน

มลูนธิแิห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย เม่ือประเมนิจาก 

ระดับการปฏิบัติในสิ่งที่แสดงถึงลักษณะการเป็นองค์กร

แห่งการเรียนรู้ ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก ที่เป็น 

เช่นนี้เพราะสภาคริสตจักรในประเทศไทย มีนโยบาย

ด้านการพฒันาทรพัยากรและการสนบัสนนุ ในส่วนของ 

แนวทางการด�าเนนิงานของโรงเรยีน สถาบนั หน่วยงาน  

และคริสตจักร โดยส่งเสริมให้มีการพัฒนาการบริหาร

จัดการแบบธรรมาภิบาล เน้นการกระจายอ�านาจ 

จึงท�าให้โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรใน

ประเทศไทย มกีารบรหิารจดัการด้วยการกระจายอ�านาจ 

ในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรในโรงเรียน

รูปแบบการจัดการความรู้สู่การเป็นองค์กรแห่ง

การเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักร 

ในประเทศไทยที่ผู ้วิจัยพัฒนาขึ้น เป็นรูปแบบที่มี

ประโยชน์สอดคล้องกับนโยบายของสภาคริสตจักร 

ในประเทศไทย สามารถน�าไปใช้ได้สอดคล้องกับบริบท

ของโรงเรยีน ท�าให้ผูบ้รหิารโรงเรยีนและคร ูทีน่�ารปูแบบ

ไปใช้เกิดความรู้สึกมั่นใจต่อการน�ากระบวนการจัดการ 

ความรูม้าใช้ในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรยีน

และมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่า การจัดการความรู้กับ

งานประจ�าที่ปฏิบัติอยู ่มีความกลมกลืนเป็นเนื้องาน 

เดยีวกนั ไม่แยกออกจากกนั จงึไม่เป็นการเพิม่ภาระงาน 

และเห็นความส�าคัญต่อการจัดการความรู้ในการน�าไป

ปฏิบัติงานให้ประสบผลส�าเร็จและเป็นระบบมากขึ้น

รูปแบบการจัดการความรู้สู่การเป็นองค์กรแห่ง

การเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักร 

ในประเทศไทย มคีวามถกูต้อง เหมาะสม เป็นประโยชน์ 

และมคีวามเป็นไปได้ในระดบัมาก เนือ่งจากองค์ประกอบ 

ด้านการจัดการความรู้ทั้ง 8 ด้าน มีความสัมพันธ์กัน

ในทางกระบวนการ จึงมีความเหมาะสมกับบริบทของ

สถานศึกษา

ข้อเสนอแนะกำรวิจัย

1. ผลการวิจัยพบว่าครูได้เรียนรู ้ถึงแนวทาง  

วธิกีารของการจดัการความรู ้ท�าให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่า  

การด�าเนินงานด้านการจัดการความรู้นั้นเป็นไปอย่าง

กลมกลนืเป็นเนือ้เดยีวกนักบังานทีท่�าอยู ่ไม่ได้แยกออก 

จากกัน จึงไม่เป็นการเพิ่มภาระงานเพียงแต่ต้องมีความ

เข้าใจจริงและเห็นความส�าคัญของการจัดการความรู้  

ดังนั้น ผู ้บริหารโรงเรียนต้องให้การสนับสนุนในการ

ด�าเนินการจัดการความรู้ในสถานศึกษาอย่างแท้จริง 

2. ผลการวจิยัท�าให้ได้รปูแบบการจดัการความรู้ 

สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิ

แห่งสภาครสิตจกัรในประเทศไทย ดงันัน้ผูบ้รหิารโรงเรยีน 

ในสงักดัมลูนธิแิห่งสภาครสิตจกัรในประเทศไทย ควรน�า 

รูปแบบนี้ไปใช้ในด้านการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนา

โรงเรียนสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรมีการศึกษาวิจัยและพัฒนารูปแบบ 

การจัดการความรู ้สู ่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้

ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา สังกัดส�านักงาน 

คณะกรรมการอาชีวะศึกษา

2. ควรมีการศึกษาวิจัยและพัฒนารูปแบบ 

การจัดการความรู ้สู ่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้

ในสถานศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอัธยาศัย สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา

นอกระบบ

3. ควรมีการศึกษาวิจัยและพัฒนารูปแบบ 

การจัดการความรู ้สู ่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้ 

ในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา สังกัดส�านักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา

4. ควรมีการศึกษาวิจัยและพัฒนารูปแบบ 

การจัดการความรู ้สู ่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้ 

ในสถานศึกษา สังกัดหน่วยงานต่างๆ
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บทคัดย่อ

การวิจยันีมุ้ง่ศกึษาสภาพการการบรหิารงานศนูย์บรกิารการศกึษานอกโรงเรยีนโดยพฒันารปูแบบนวตักรรม 

การบริหาร และตรวจสอบรูปแบบนวัตกรรมการบริหารเพ่ือพัฒนางาน ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน

อ�าเภอ ใช้วิธีการศึกษาแบบผสมผสานประกอบด้วย 4 ขั้นตอนคือ ศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ศึกษาสภาพ 

การบริหารงานโดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานจ�านวน 274 อ�าเภอ 5 ภาค พัฒนา

แบบสอบถามใช้ถามความเห็นผู้เชี่ยวชาญ 17 คนโดยวิธีเดลฟาย เพื่อร่างรูปแบบนวัตกรรมการบริหาร และเสนอ

ร่างรูปแบบนวัตกรรมเพื่อตรวจสอบและยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญจ�านวน 10 คนโดยวิธี ประชุมกลุ่ม ผลการวิจัย 

พบว่า (1) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอ�าเภอในปัจจุบันได้น�าเอาบริบทในด้าน 

ต่างๆ ไปใช้ในการบริหารจัดการให้การศึกษา ในระดับมาก (2) รูปแบบนวัตกรรมการบริหารเพื่อพัฒนางาน 

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอ�าเภอ มีองค์ประกอบได้แก่ การบริหารบริบท มีกระบวนการการบริหาร 

ประกอบด้วย การวิเคราะห์กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การวิเคราะห์ชุมชน สังคม วัฒนธรรมที่อยู่ในเขตพื้นท่ี 

รบัผิดชอบ การบรหิารและการสร้างเครอืข่ายในการจดัการศกึษา และการบรูณาการ การบรหิารระบบ มกีระบวนการ 

วางแผน การสรรหาทรัพยากร และงบประมาณให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีการประสานงานให้เกิดกิจกรรม

มีการประเมินผลงานและติดตามผลการปฏิบัติงาน (3) การบริหารบุคคล ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกลยึดหลัก

ธรรมาภิบาล มีการกระจายอ�านาจ ปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ก�าหนดสมรรถนะและวางแผนการพัฒนา 

บุคลากรอย่างต่อเนื่อง ผู้รับบริการมีความมุ่งมั่นในการเรียนและใช้นวัตกรรมอย่างสมบูรณ์และถูกต้อง ผู้เชี่ยวชาญ

เห็นชอบกับรูปแบบนวัตกรรมการบริหารเพื่อพัฒนางานศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอ�าเภอ ว่ามีความ 

เหมาะสมถูกต้อง

ค�ำส�ำคัญ: ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน, การบริหารงาน, การบริหารเพื่อการพัฒนาโรงเรียน

ปรีชา ช่ืนชนกพิบูล และ รองศาสตราจารย์ ดร. ประกอบ คุณารักษ์

รูปแบบนวัตกรรมการบริหารเพ่ือพัฒนางาน
ของศูนย์บริการศึกษานอกโรงเรียนอ�าเภอ

The Administration Innovation Model for Functional Development 
of District Informal Education Service Centers
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ควำมน�ำ

การบริหารและการจัดการศึกษาให้บรรลุตาม

เจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. การศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 และ 

แก้ไขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2545 นัน้มีวธีิการหลายวธีิ ทีผู่บ้รหิาร 

สามารถใช้ความรู้ ความสามารถ เลือกวิธีที่เหมาะสม 

ตามสภาพความรู้ ความสามารถ ความต้องการ และ 

สิง่แวดล้อมมาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ ยิง่การเปลีย่นแปลง

ในด้านเศรษฐกจิ สงัคม และเทคโนโลยอีย่างรวดเรว็ และ 

ตลอดเวลา ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาอย่างไม่สิ้นสุด จ�าเป็น

ต้องอาศัยความรู้ความสามารถของผู้น�าที่มีวิสัยทัศน์  

และมีคุณธรรมในการบริหารองค์กรจึงจะท�าให้องค์กร

ประสบความส�าเร็จตามความมุ่งหมายที่คาดไว้ ในด้าน

การจัดการศึกษายิ่ง มีความจ�าเป็นต้องอาศัยผู้บริหาร 

การศกึษาและผู้บริหารสถานศึกษามอือาชพี จงึจะท�าให้ 

การบรหิารและการจดัการศกึษาประสบความส�าเรจ็และ

เป็นไปตามแนวทางที่พึงประสงค์ (ธีระ รุญเจริญ, 2545, 

หน้า 1) แม้ว่าการศึกษาของไทยจะได้รับการพัฒนา 

และปรบัปรงุแก้ไขมาตลอด แต่ยงัมปัีญหาอปุสรรคในการ 

จัดการศึกษา และการบริหารการศึกษาหลายประการ 

กล่าวคือ คุณภาพการจัดการศึกษายังไม่เป็นที่น่าพอใจ 

ที่ไม่สามารถสู ้ประเทศอื่นในเวทีโลกได้ การบริหาร

การศึกษาและการจัดการศึกษายังรวมศูนย์อ�านาจไว ้

Abstract

This study aims to examine the administration of the service centers for non-formal education outside 

the school districts on areas namely: (1) the present state of the administration, (2) the development of 

an innovative model and, (3) the suitability of the innovative model using the mixed-method measure. The 

results showed that: (1) the administration implementation was at high level on contexts of legal, social,  

cultural, consortium and networking, and integration in managing the provision of education; (2) the  

innovative model consisted of the administration using different contexts and the administration of systems 

including the planning process for the acquisition of resources, educational materials and equipment; and  

budgeting for the target groups, using co-ordination for the provision of educational activities, evaluation, 

monitoring and feedback; (3) the personnel administration including the administrators have the right vision 

using good governance principle, empowering, following the sufficiency economy practices, and developing  

personnel competencies for students to learn attentively and able to use educational innovation correctly.

Keyword: administration for school development, innovation model

ส่วนกลาง กอปรทั้งขาดเอกภาพ ทั้งด้านนโยบาย

และมาตรฐาน การขาดประสิทธิภาพของการประกัน

คณุภาพการศกึษา การขาดการมส่ีวนร่วมของประชาชน  

การขาดการพัฒนานโยบายอย่างต่อเนื่อง และการขาด 

ความเชื่อมโยงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

เอกชน (ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  

2546)

จากผลการนิเทศติดตามผลการด�าเนินงาน 

ของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอ�าเภอ หรือ

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

อ�าเภอในปัจจุบนั ได้พบสภาพปัญหาและอปุสรรคในการ 

บริหารงาน ได้แก่ ในด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พบว่า

นักศึกษาขาดการพบกลุ่ม นักศึกษาขาดสอบปลายภาค 

มีจ�านวนมาก และการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ในการ 

พบกลุ่มยังไม่ได้น�าแผนการเรียนการสอนไปใช้อย่าง

จรงิจงั ในด้านการประสานความร่วมมอืกบัภาคเีครอืข่าย  

พบว่า การร่วมมอืกบัภาคเีครอืข่ายส่วนใหญ่ด�าเนนิการ 

เฉพาะกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน การท�าข้อตกลง 

ความร่วมมอืระดบัพ้ืนท่ีระหว่างสถานศกึษากบัหน่วยงาน 

เครอืข่ายยงัไม่ชดัเจน งบประมาณท่ีสถานศึกษาได้รบัน้อย 

มีระบบระเบียบในการเบิกจ่ายที่ยุ่งยาก ในด้านการจัด
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ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

พบว่า ชุมชนไม่ได้เข ้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา 

แหล่งการเรียนรู้เท่าที่ควร ศูนย์การเรียนชุมชนบางแห่ง 

ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง เพราะขาด 

งบประมาณในการพฒันาแหล่งเรยีนรู ้ในด้านการพฒันา 

หลกัสูตร พบวา่ ยงัไม่มีการวิเคราะห์หลักสตูรแกนกลาง  

และน�ามาพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ในด้านการ

พฒันาสือ่ นวตักรรม และเทคโนโลยเีพือ่การศกึษา พบว่า  

ครูการศึกษานอกโรงเรียนขาดความรู้ และทักษะในการ 

ผลิตสื่อ การใช้สื่อการศึกษาที่ไม่ตรงกับบทเรียนและ

กระบวนการสอน ขาดระบบการเก็บ บ�ารุงรักษาสื่อ

การศึกษา และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ยังมีน้อย ในด้าน 

การวัดผล ประเมินผล การเทียบโอนผลการเรียน  

การเทียบโอนความรู ้และประสบการณ ์ พบว ่า 

คะแนนระหว่างภาคเรียนไม่ได้มาตรฐานเดียวกันของ 

ทุกสถานศึกษา สถานศึกษาหลายแห่งไม่เปิดให้มี

การเทียบโอนผลการเรียน ในด้านการนิเทศภายใน 

สถานศกึษา พบว่า ยงัขาดบคุลากรทีมี่ความรู ้ความเข้าใจ 

เกีย่วกบังานนเิทศ งานประเมนิผล และไม่น�าผลการนเิทศ 

ประเมินผลมาใช้ปรับปรุงพัฒนางาน ในด้านการด�าเนิน

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พบว่า ยังขาด

บุคลากรทีม่คีวามรูค้วามเข้าใจในการด�าเนนิการประกนั

คุณภาพการศึกษา นโยบาย มาตรฐาน และตัวบ่งชี้

ของการศึกษานอกโรงเรียนยังไม่มีข้อสรุปที่แน่นอน 

ในด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา พบว่า  

ผู้บริหารไม่สามารถให้ค�าแนะน�า ปรึกษา ในการด�าเนิน

การวิจัยได้อย่างถูกต้อง ครูการศึกษานอกโรงเรียน 

ยังขาดความรู้ทักษะในการศึกษาวิจัย และยังไม่มีการ

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย  

(กศน., 2550, หน้า 73)

สรุปได้ว ่า การบริหารงานของศูนย์บริการ 

การศึกษานอกโรงเรียนอ�าเภอ หรือชื่อใหม่ คือ ศูนย ์

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

อ�าเภอนัน้ยงัคงมปัีญหา และอุปสรรคในการด�าเนนิงาน 

ที่ส่งผลให้การจัดการองค์กรยังขาดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล โดยเฉพาะในเรื่องของนวัตกรรมที่เกี่ยวกับ

การบริหาร ส�านักบริหารการศึกษานอกโรงเรียนยังขาด 

นวัตกรรมการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนอยู ่  

ซึ่งนวัตกรรม (innovations) หมายถึง สิ่งใหม่ ที่รวมทั้ง 

การปรับปรุงของเดิมมาใช้ใหม่และการคิดค้นหรือ

ประดิษฐ์ส่ิงใหม่ท่ีไม่เคยปรากฏมาก่อน นวัตกรรม

ทางการศึกษาจะครอบคลุมท้ังนวัตกรรมการเรียน 

การสอน อาทิ ส่ือ เทคโนโลยี สารสนเทศ คอมพิวเตอร์ 

เป ็นต ้น  นอกจากนี้ นวั ตกรรมทางการบริหาร  

ยังหมายความรวมถึง อาทิ การวางแผนกลยุทธ ์  

การบริหารการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น ซึ่งหากมีรูปแบบ

นวัตกรรมเพื่อพัฒนางานของศูนย์บริการการศึกษา

นอกโรงเรียนแล้วนั้น อาจจะเป็นอีกกลยุทธ์หนึ่ง 

ในการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการองค์กรนี้ได้เช่นกัน  

จึงเป ็นเหตุให ้ผู ้วิจัย ซึ่งเป ็นผู ้บริหารศูนย์บริการ 

การศึกษานอกโรงเรียนอ�าเภอ ตระหนักถึงความส�าคัญ

ดังกล่าวว่าจึงสนใจที่จะท�าการศึกษารูปแบบนวัตกรรม

การบริหาร เพื่อพัฒนางานศูนย์บริการการศึกษา 

นอกโรงเรียนอ�าเภอ เพื่อได้รูปแบบนวัตกรรมการ 

บริหารงานในการพัฒนางานการศึกษานอกโรงเรียน

อ�าเภอ อีกท้ังเพื่อยังประโยชน์แก่ผู้บริหารการศึกษา

นอกโรงเรียนในการน�าไปเป็นรูปแบบและแนวทาง 

การพัฒนาสถานศึกษาของตนได้ต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารงานของศูนย ์

บริการการศึกษานอกโรงเรียนอ�าเภอ

2. เพือ่พฒันารปูแบบนวตักรรมการบรหิารเพือ่

พัฒนางานศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอ�าเภอ

3. เพ่ือตรวจสอบรูปแบบนวัตกรรมการบริหาร 

เพื่อพัฒนางานศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน

อ�าเภอ

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ในการวิจัยครั้งนี้ ได้ประมวลความคิดเกี่ยวกับ 

รปูแบบนวตักรรม แนวคดิเกีย่วกบัการบรหิารสถานศกึษา  

และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง สามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิด 

การวิจัยได้ดังนี้
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การบริหารศูนย์อ�าเภอ นวัตกรรมการบริหาร - คู่มือบริบท
- คู่มือบริหารระบบ
- คู่มือบริหารบุคคล

รูปแบบนวัตกรรม
การบริหาร

- กฎหมายที่
  เกี่ยวข้อง
- ภาคีเครือข่าย
- ชุมชน

- ผู้บริหาร
- ข้าราชการ
- ครูอาสา
- ครู ศรช.
- รับบริการ

- การวางแผนปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
  (planning)
- การสรรหาทรัพยากรที่เป็นปัจจัยที่
  จ�าเป็นในการบริหารงาน (allocating)
- การให้ก�าลังใจและการบ�ารุงขวัญ 
  (stimulating)
- การประสานงาน (coordinating )
- การติดตามผลการปฏิบัติงาน และ
  การประเมินผลงาน(evaluating)

ประสิทธิผลและประสิทธิภำพ

บริบท บริบทระบบ ระบบบุคคล บุคคล

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ใช้วธิกีารวจิยัแบบผสมผสาน โดยใช้แบบสอบถาม  

และการสนทนากลุ่ม

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

1. ประชากรทีใ่ช้ในการศกึษา ได้แก่ ศนูย์บรกิาร

การศกึษานอกโรงเรยีนอ�าเภอ 887 อ�าเภอ จาก 75 จงัหวดั  

ยกเว้นในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากศูนย์บริการ

การศึกษานอกโรงเรียน ของกรุงเทพ มีความแตกต่าง

กับศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนในส่วนภูมิภาค 

กล่าวคือ มีศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนตั้งอยู่

ในเขตเมืองช้ันใน ชั้นกลาง และชั้นนอก เห็นควรศึกษา 

เป็นกรณพิีเศษ โดยการวจิยัครัง้นี ้ประกอบด้วย ภาคเหนอื  

17 จังหวัด ภาคกลาง 16 จังหวัด ภาคใต้ 14 จังหวัด  

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 19 จงัหวดั และภาคตะวนัออก  

9 จังหวัด รวม 5 ภาค 75 จังหวัด 887 อ�าเภอ

1.1 ประชากรในการศึกษาสภาพศูนย์ 

การศึกษานอกโรงเรียนอ�าเภอ ได้แก่ ศูนย์การศึกษา

นอกโรงเรียนอ�าเภอ ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้อ�านวยการศูนย์ 

การศึกษานอกโรงเรียนอ�าเภอ

1.2 ประชากรในการตรวจสอบรูปแบบ

นวัตกรรมการบริหารผู ้พัฒนางานศูนย์การศึกษา 

นอกโรงเรียนอ�าเภอ ได้แก่ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ก�าหนด

กลุม่ตวัอย่างตามวธิกีารค�านวณโดยใช้ตารางของเครจซี่ 

และมอร์แกน ทีร่ะดบัความเชือ่มัน่ 95 % โดยสุม่อย่างง่าย  

(simple random sampling) จากประชากรผู้บริหาร

สถานศึกษา สังกัดศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน 

โดยจับฉลากชื่อสถานศึกษาเพื่อเป็นกลุ ่มตัวอย่าง 

จนครบตามจ�านวน 274 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

การศึกษาสภาพการบริหารงานของศูนย ์

บริการการศึกษานอกโรงเรียนอ�าเภอใช้แบบสอบถาม  

(questionnaire) 1 ฉบับ ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 สอบถามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ 

อายุ ปัจจุบันปฏิบัติงานในต�าแหน่ง ระดับการศึกษา  

และประสบการณ์ในการบริหารหรือการท�างาน

ตอนที่ 2 สอบถามสภาพการบริหารงานของ 
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ศนูย์บรกิารการศกึษานอกโรงเรยีนอ�าเภอ ประกอบด้วย  

การวางแผนปฏิบัติงานในสถานศึกษา (planning) การ

สรรหาทรัพยากรที่เป็นปัจจัยที่จ�าเป็นในการบริหารงาน 

(allocating) การให้ก�าลงัใจและการบ�ารงุขวญั (stimulating)  

การประสานงาน (coordinating) การติดตามผลการ

ปฏิบัติงานและการประเมินผลงาน (evaluating)

กำรเก็บและรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยด�าเนนิการจดัเกบ็ข้อมลูโดยจะท�าหนงัสอื

ขอความร่วมมือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงผู้อ�านวยการ

ศูนย์การบริการการศึกษานอกโรงเรียนที่เป็นกลุ ่ม

ตัวอย่าง เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

จากแบบสอบถาม โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ถึงผู้บริหาร

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอ�าเภอ จ�านวน 30  

โรงเรียน

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์

ข้อมูล

ขั้นตอนที่ 1 สถิติที่ใช้ในวิเคราะห์เพื่อศึกษา 

สภาพการบริหารงานของศูนย์บริการการศึกษานอก

โรงเรียนอ�าเภอ ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ 

อาย ุปัจจบุนัปฏิบติังานในต�าแหน่ง ระดับการศกึษา และ 

ประสบการณ์ในการบรหิารหรอืการท�างาน ใช้ค่าร้อยละ  

(percent) ตอนที่ 2 วิเคราะห์สภาพการบริหารงานของ

ศูนย์บริการการนอกโรงเรียนอ�าเภอที่ประกอบด้วย  

การวางแผนปฏิบัติงานในสถานศึกษา การสรรหา

ทรพัยากรทีเ่ป็นปัจจยัทีจ่�าเป็นในการบรหิารงาน การให้ 

ก�าลงัใจและการบ�ารงุขวญั การประสานงาน การตดิตาม

ผลการปฏิบัติงานและการประเมินผลงาน ใช้ค่าเฉล่ีย 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และตอนที่ 3 วิเคราะห์  

ความคิดเห็นเกี่ยวกับบริบท การบริหาร และบุคลากร

ของศนูย์บรกิารการศกึษานอกโรงเรยีนอ�าเภอ วเิคราะห์  

โดยการสรุปประเด็นส�าคัญๆ

ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบนวัตกรรม

การบริหารเพื่อพัฒนางานศูนย ์บริการการศึกษา 

นอกโรงเรียนอ�าเภอในขั้นที่ 2 ได้น�าข้อมูลท่ีได้จาก 

ขั้นตอนที่ 1 มาสังเคราะห์และท�าผลการใช้เป็นฐาน 

ตลอดทัง้แนวคดิ ทฤษฎีทีไ่ด้จากการทบทวนวรรณกรรม 

มาสร้างรปูแบบและได้ร่างรปูแบบนวตักรรมการบรหิารฯ  

ผู ้วิจัยใช้เทคนิคเดลฟาย เพื่อประเมินร่างรูปแบบ

นวัตกรรมการบริหารดังกล่าว การวิเคราะห์ข้อมูล 

ท่ีได้จากเทคนิคเดลฟายวิเคราะห์โดยหาค่า มัธยฐาน 

(median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (interquartile 

range) การค�านวณค่าความแตกต่างระหว่าง ควอไทล์

ท่ี 3 กับ ควอไทล์ท่ี 1 ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ของ

ข้อความที่มีค่าน้อยกว่า 1.50 แสดงว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ

มีความคิดเห็นต่อข้อความนั้นๆ ในแต่ละข้อสอดคล้อง 

เป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนั และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ของ

ข้อความท่ีมีค่ามากกว่า 1.50 แสดงว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 

มคีวามคดิเห็นต่อข้อความนัน้ๆ ในแต่ละข้อไม่สอดคล้อง 

เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ขั้นตอนท่ี 3 สถิติท่ีใช้ในการตรวจสอบความ

เหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบนวัตกรรม

การบริหารเพื่อพัฒนางานศูนย์บริการการศึกษานอก

โรงเรียนอ�าเภอ โดยการการทดสอบเพ่ือรับรองรูปแบบ 

นวัตกรรมการบริหารเพ่ือพัฒนางานศูนย ์บริการ 

การศึกษานอกโรงเรียนอ�าเภอ ในด้านความเหมาะสม  

และความเป็นไปได้จากผู้บริหารศูนย์บริการการศึกษา

นอกโรงเรียนอ�าเภอ ครูผู้ปฏิบัติงานในศูนย์การศึกษา  

ในด้านความเป็นประโยชน์ ด้านความเป็นไปได้ ด้าน

ความเหมาะสม ด้านความถูกต้อง และการน�าไปใช้ 

ได้จริงจากนักวิชาการ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร

สถานศึกษา

ผู ้วิจัยได้ใช้เทคนิคการสนทนากลุ ่ม (focus 

group discussion) ส�าหรับผู้บริหารระดับสูงของศูนย์ 

บริการการศึกษานอกโรงเรียนอ�าเภอ เพื่อพิจารณา

ความเหมาะสมในเชิงการบริหารต่อไป

ผลกำรวิจัย

1. ผลการศึกษาสภาพการบริหารงานของศูนย์ 

บริการการศึกษานอกโรงเรียนอ�าเภอ

การบริหารในปัจจุบัน ในภาพรวมการบริหาร

ด้านระบบ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก มีองค์ประกอบ 

การวางแผน (planning) การสรรหาทรพัยากรท่ีเป็นปัจจยั

ที่จ�าเป็นในการบริหารงาน (allocating) การให้ก�าลังใจ 

และการบ�ารุงขวัญ (stimulating) การประสานงาน  
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(coordinating) การประเมินผลงานและการติดตาม 

ผลการปฏิบัติงาน (evaluating)

การศกึษาสภาพการบรหิารงานของศนูย์บรกิาร

การศึกษานอกโรงเรียนอ�าเภอของผู้ปฏิบัติ ด้านบริบท  

ด้านกฎหมาย ชุมชน สังคม วัฒนธรรม ภาคีเครือข่าย  

อยู่ในระดับมาก มีองค์ประกอบ บริบทด้านกฎหมาย 

ชุมชน สงัคม วฒันธรรม ภาคเีครอืข่าย และการบรูณาการ  

ส�าหรับการบริหาร ระบบการบริหาร อยู่ในระดับมาก 

โดยเรียงตามล�าดับดังนี้ การวางแผน (planning) การให้

ก�าลงัใจและการบ�ารงุขวญั (stimulating) การประสานงาน  

(coordinating) การประเมินผลงานและการติดตาม 

ผลการปฏบิติังาน (evaluating) และการสรรหาทรพัยากร

ที่เป็นปัจจัยที่จ�าเป็นในการบริหารงาน (allocating)

ภาพรวมการศึกษาสภาพการบริหารงานของ

ศูนย์บรกิารการศกึษานอกโรงเรยีนอ�าเภอ สรปุภาพรวม 

ด้านบริบท ได้แก่ กฎหมาย ชุมชน สังคม วัฒนธรรม 

ภาคีเครือข่าย ผู ้บริหารและผู ้ปฏิบัติในระดับมาก  

ส่วนด้านบูรณาการอยู่ในระดับปานกลาง

2. ผลการพัฒนารูปแบบนวัตกรรมการบริหาร 

เพือ่พฒันางานศนูย์บริการการศึกษานอกโรงเรยีนอ�าเภอ  

ได้รูปแบบนวัตกรรมการบริหารโดยใช้กระบวนการ 

เทคนิคเดลฟาย 

3. ผลการตรวจสอบร่างรูปแบบนวัตกรรม

การบริหารเพื่อพัฒนางานศูนย ์บริการการศึกษา 

นอกโรงเรียนอ�าเภอด้านนวัตกรรมการบริหารบริบท 

พบว่า ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

และความเป็นประโยชน์ของการบริหารบริบทอยู่ใน 

ระดับมาก 

กำรอภิปรำยผล

สภาพการบรหิารงานของศนูย์บรกิารการศกึษา 

นอกโรงเรียนอ�าเภอ บริบทด้านกฎหมาย ชุมชน สังคม 

วฒันธรรม และภาคเีครอืข่าย มกีารปฏบิตัอิยูใ่นระดับมาก  

สอดคล้องกับงานวิจัยของ อ�านาจ รอดพร้อม (2541)  

ที่ศึกษาเรื่องทักษะการบริหารงานของผู ้บริหารศูนย์

บริการการศึกษานอกโรงเรียนอ�าเภอ พบว่า ทักษะ

การบริหารงานของผู ้บริหารศูนย์บริการการศึกษา 

นอกโรงเรียนอ�าเภอตามความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ 

และครูประจ�ากลุ่ม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและ 

สมควร วงษ์แก้ว (2541) ทีศ่กึษาเรือ่งแนวทางการพฒันา

ศักยภาพของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอ�าเภอ 

ในเขตภาคกลาง เช่นกัน

สภาพการบรหิารระบบของศนูย์บรกิารการศกึษา 

นอกโรงเรียนอ�าเภอ ที่ประกอบด้วย การวางแผน  

(planning) อยูใ่นระดบัมาก เนือ่งจากการบรหิารยคุปัจจุบัน 

เน้นการวางแผนประกอบกบัแนวทางการบรหิารจดัการ

ภาครัฐแนวใหม่เน้นการวางแผนเพ่ือน�าไปสู่การขอ 

งบประมาณประจ�าปี การสรรหาทรัพยากรที่เป็นปัจจัย

ท่ีจ�าเป็นในการบริหารงาน (allocating) อยู่ในระดับมาก  

สอดคล้องกับแนวคิดการบริหารของสมาคมผู้บริหาร 

การศกึษาของสหรฐัอเมรกิา (The American Association  

of School Administrators--AASA) ท่ีประกอบด้วย  

การวางแผนปฏิบัติงานในสถานศึกษา (planning)  

การสรรหาทรัพยากรที่ เป ็นปัจจัยที่จ�าเป ็นในการ 

บรหิารงาน (allocating) การให้ก�าลงัใจและการบ�ารงุขวัญ  

(stimulating) การประสานงาน (coordinating) การ

ติดตามผลการปฏิบัติงานและการประเมินผลงาน 

(evaluating) ซึ่งรูปแบบการบริหารสอดคล้องกับ เฮนรี่ 

ฟาโยล (Hemri Fayol, 1949 กล่าวถงึกระบวนการบรหิาร

ว่ามีองค์ประกอบ ได้แก่ การวางแผน (plan) เป็นการ 

ศึกษาอนาคต และจัดแผนเพื่อการปฏิบัติงาน การจัด

องค์การ (organize) เป็นการด�าเนินงานในเรื่องวัตถุและ

บุคคลที่อยู่ในองค์กร การสั่งการหรือการบังคับบัญชา 

(command) เป็นการท�าให้ผู้ร่วมงานท�างานตามท่ีได้รับ 

มอบหมาย หรือตามบทบาทหน้าที่ การประสานงาน 

(co-ordinate) เป็นการรวมเข้าด้วยกันและการจัดการ

ให้มีความสัมพันธ์ต่อกันในกิจกรรมขององค์การ และ 

การควบคุม (control) เป็นการปฏิบัติตามกฎที่ได้ 

วางไว้ และก�าหนดขึ้นตามท่ีหมู่คณะวางไว้ คล้ายกับ 

เซอจิโอวานนิ (Sergiovanni, 1980, p.2) กล่าวว่า  

การบริหาร เป็นศิลปะในการท�าให้สิ่งต่างๆ ได้รับ 

การกระท�าจนเป็นผลส�าเร็จ กล่าวคือ ผู้บริหารมิใช่

ผู ้ปฏิบัติแต่เป็นผู้ใช้ศิลปะท�าให้ผู ้ปฏิบัติงาน ท�างาน

จนเสร็จตามจุดมุ ่งหมายที่บริหารตัดสินใจเลือกแล้ว  

ทิศทางเดียวกันกับ บาร์นาร์ด (Barnard, 1972, p.8) 
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ที่กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง การท�างานของคณะ

บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปที่ร่วมกันปฏิบัติการให้บรรลุ 

เป้าหมายร่วมกัน

รูปแบบนวัตกรรมการบริหารเพื่อพัฒนางาน

ศนูย์บรกิารการศกึษานอกโรงเรยีนอ�าเภอ ประกอบด้วย 

นวัตกรรมการบรหิารบรบิท ได้แก่ คู่มือการบรหิารบรบิท  

นวตักรรมการบรหิารระบบ ได้แก่ คูม่อืการบรหิารระบบ  

นวัตกรรมด้านการบริหารบุคคล ได้แก่ คู่มือการบริหาร

บุคลากร 

คูม่อืการปฏบิตังิานการบรหิารบรบิท ในการน�า

ผลการวิจัยไปใช้ ประกอบด้วย การวิเคราะห์กฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา วิเคราะห์ประชากรท่ีอยู่ในเขต

พื้นที่รับผิดชอบ การส�ารวจความต้องการของชุมชน 

ในพื้นที่จัดการศึกษาการบริหารเครือข่ายในการจัด 

การศึกษา การสร้างเครือข่ายในการจัดการศึกษา  

การบูรณาการ การจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับ 

บริบทในพื้นที่จัดการศึกษา คู่มือการใช้ระบบในการ

ประเมินผลในการน�าผลการวิจัยไปใช้ ประกอบด้วย  

(1) ด้านการวางแผนปฏิบตังิานในสถานศึกษา (planning)  

องค์ประกอบย่อย การจัดอันดับความส�าคัญของ 

เป้าหมาย เพื่อก�าหนดกิจกรรม และช่วงระยะเวลา 

ที่จะด�าเนินการในการพัฒนาให้เหมาะสม (2) ด้านการ

สรรหาทรัพยากรที่เป็นปัจจัยที่จ�าเป็นในการบริหารงาน  

(allocating) องค์ประกอบย่อย การแสวงหาทรัพยากร

ที่จ�าเป็นส�าหรับการบริหารการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 

มคีวามพร้อมต่อการบรหิาร ก�าหนดแหล่งทรพัยากรท่ีใช้

ในการจดัการศกึษาและ การจดัหาทรพัยากรโดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งการจัดงบประมาณเพื่อด�าเนินการให้ตรงกับ

ความต้องการของแผนงาน (3) ด้านการให้ก�าลังใจและ

การบ�ารุงขวัญ (stimulating) องค์ประกอบย่อย การจัด 

สวัสดิการที่เหมาะสมและมีการลดช่องว่างระหว่าง 

ผู้บริหารกับผู้ใต้บังคับบัญชา โดยมีการพูดคุย (4) ด้าน

การประสานงาน (coordinating) องค์ประกอบย่อย 

การประสานงานในหน่วยงาน เพื่อความส�าเร็จของงาน  

และการสร้างกระบวนการบริหารที่ท�าให้กิจกรรม  

ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

และ (5) ด้านการประเมินผลงานและการติดตามผล 

การปฏิบัติงาน (evaluating) องค์ประกอบย่อย ก�าหนด

แบบฟอร์มให้ผูป้ฏบิตังิานรายงาน และก�าหนดระยะเวลา 

ส�าหรบัรายงานตามขัน้ตอนของการด�าเนนิงานทีส่�าคญั 

คู่มือการปฏิบัติงานการบริหารบุคลากร ในการ 

น�าผลการวิจัยไปใช้ ประกอบด้วย (1) ด้านผู้บริหาร 

ประกอบด้วย การมีวิ สัยทัศน์กว ้างไกล ยึดหลัก 

ธรรมาภิบาล พัฒนาระบบการกระจายอ�านาจก�าหนด 

สมรรถนะและวางแผนการพัฒนาสมรรถนะ (2) ด้าน

ข้าราชการ ครูอาสา และครู ศรช. ประกอบด้วยปฏิบัติ

ราชการตามหลักธรรมาภิบาลและความพอเพียง 

กระบวนการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้

สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพปฏิบัติงาน 

ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  

มีความรู ้ความสามารถเพียงพอท่ีจะปฏิบัติหน้าที ่

ครูอาสาได้เป็นอย่างดี และ (3) ด้านผู ้รับบริการ  

ประกอบด้วย ผู ้รับบริการมีความมุ ่งมั่นที่จะเรียน 

เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของประเด็นท้ังหมดแล้ว 

สอดคล้องกับแนวคิดของคริสเตียนเซ็น (Christiansen,  

2000)ในการสร้างองค์กรแห่งนวัตกรรมองค์กร) ท่ีได้

อธิบายถึงแนวทางการสร้างองค์กรนวัตกรรมไว้ว่าจะ

ต้องประกอบด้วยไปด้วย (1) การวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ 

(vision and strategy) เป็นการก�าหนดแนวทางการพฒันา 

องค์กรกว่าจะพฒันาไปอย่างไรเพือ่ให้องค์กรมศีกัยภาพ

หรือความสามารถในการแข่งขัน (2) การมีระบบการจัด 

ความสามารถ (the competence management system)  

ท�าให้ทราบถึงความสามารถขององค์กร หรือบุคลากร

ภายในองค์การมีอยู่ (3) การก�าหนดเป้าหมาย (goal) 

ในการสร้างนวัตกรรมนั้นมีความสัมพันธ์กับกลยุทธ์ที่

ส่งเสริม (4) โครงสร้างองค์กร (organization structure) 

สามารถท�าให้เกิดความแตกต่างของความสามารถ 

ทางด้านนวัตกรรมของ (5) ระบบการส่ือสารและการ

จดัการข้อมลู (communication system and information 

management) (6) วิธีการตัดสินใจ (decision methods)  

(7) ส่ิงจูงใจ (incentives) เป็นส่ิงหนึ่งท่ีสร้างแรงจูงใจ 

ให้กับนวัตกรรม (innovator) (8) ระบบการจัดการบุคคล  

(personnel management system) และ(9) วิธีการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน (evaluation method) และ

ในนวัตกรรมการบริหารระบบบางส่วนสอดคล้องกับ  

ทิดด์ เบสเซ็นท์ และพลาวิทท์ (Tidd, Bessant & Pavitt, 
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2001) ที่ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของ 

การสร้างองค์การแห่งนวัตกรรม ว่า การมีวิสัยทัศน์

ร่วมผู้น�า และการจะมุ่งไปสู่นวัตกรรม (shared vision, 

leadership and the will to innovate) เมื่อองค์การมีการ 

ก�าหนดวิสัยทัศน์ใหม่ ผู้น�า (leadership) ถือเป็นผู้ที่ม ี

บทบาทส�าคัญในการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากผู้น�าจะต้อง 

สื่อสารและสร้างความชัดเจนในการรับรู ้วิสัยทัศน์  

จุดประสงค์และกาลยุทธ์ใหม่แก่พนักงานในองค์การ 

รวมทั้งต้องกระจายและสนับสนุนให้พนักงานทุกคนมี

ส่วนร่วมในวิสัยทัศน์วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ใหม่ของ

องค์การ ดังนั้นผู้บริหารระดับสูง (top management)  

ขององค์การจะต้องมีความมุ่งมั่นและมีส่วนร่วมในการ 

เปลี่ยนแปลงที่จะน�าไปสู่การสร้างนวัตกรรมในองค์การ 

ถ้าพิจารณาถึงทฤษฏีเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา ซึ่ง  

เฮนรี ่ฟาโยล กล่าวถงึกระบวนการบรหิารว่ามอีงค์ประกอบ  

ได้แก่ การวางแผน (plan) เป็นการศึกษาอนาคต และ

จัดแผนเพื่อการปฏิบัติงาน การจัดองค์การ (organize) 

เป็นการด�าเนนิงานในเรือ่งวตัถแุละบคุคลทีอ่ยูใ่นองค์กร 

การสั่งการหรือการบังคับบัญชา (command) เป็นการ

ท�าให้ผู ้ร ่วมงานท�างานตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ 

ตามบทบาทหน้าที่ การประสานงาน (co-ordinate) 

เป็นการรวมเข้าด้วยกนัและการจดัการให้มีความสมัพนัธ์ 

ต่อกนัในกจิกรรมขององค์การ และการควบคมุ (control) 

เป็นการปฏิบัติตามกฎที่ได้วางไว้ และเป็นไปตามกรอบ 

การบริหารของสมาคมผู้บริหารการศึกษาสหรัฐอเมริกา 

(The America Association of School Administrators 

--AASA) ที่ประกอบไปด้วย planning : การวางแผน

ปฏิบัติงานในสถานศึกษา allocating : การสรรหา

ทรัพยากรที่ เป ็นปัจจัยที่จ�าเป็นในการบริหารงาน  

stimulating : การให้ก�าลังใจและการบ�ารุงขวัญ  

coordinating : การประสานงาน evaluating : การประเมนิ 

ผลงานและการติดตามผลการปฏิบัติงาน กล่าวได้ว่า  

รปูแบบนวัตกรรมการบรหิารเพือ่พฒันางานศนูย์บรกิาร 

การศกึษานอกโรงเรยีนอ�าเภอ เป็นนวตักรรมตามแนวคดิ 

ของ ไชยยศ เรืองสุวรรณ ได้ให้ความหมาย “นวัตกรรม” 

ไว้ว่า หมายถึงวิธีการปฏิบัติใหม่ๆ ที่แปลกไปจากเดิม 

โดยอาจจะได้มาจากการคิดค้นพบวิธีการใหม่ๆ ขึ้นมา 

หรือมีการปรับปรุงของเก่าให้เหมาะสม ทั้งนี้สิ่งนั้นๆ 

ได ้รับการพัฒนาทดลองจนเชื่อถือได ้ว ่า ให ้ผลด ี

ในทางปฏิบัติท�าให้เกิดประสิทธิภาพตามเป้าหมาย 

นอกจากนี้แล ้วรูปแบบนวัตกรรมการบริหารเพื่อ 

พัฒนางานศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอ�าเภอ 

เป็นการน�าทฤษฎีนวัตกรรมในแนวเครือข่ายเทคโนโลยี 

และทฤษฎกีารสร้างองค์ความรูท้างสงัคมศาสตร์เป็นการ

เชื่อมโยงเทคโนโลยีในด้านต่างๆ และจะช่วยส่งเสริมให้ 

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอ�าเภอและ/หรือ

สถาบันในการสร้างสรรค์นวัตกรรมสอดคล้องกับทฤษฎี

นวตักรรมในแนวเครอืข่ายทางสงัคม (the social network  

theory of innovation) โดยอาศยัเครอืข่ายสังคมนวตักรรม 

และการเรียนรู้เป็นกลยุทธ์ที่ส�าคัญในการสร้างสรรค์

นวัตกรรม 

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งนี้

1. ผู้บริหาร/บุคลากรของศูนย์บริการการศึกษา

นอกโรงเรียนอ�าเภอควรพิจารณาประยุกต์รูปแบบ 

นวัตกรรมการบริหารเพ่ือพัฒนางานศูนย ์บริการ 

การศึกษานอกโรงเรียนอ�าเภอ

2. ผู ้บริหารของศูนย์บริการการศึกษานอก

โรงเรียนอ�าเภอควรพิจารณาสร ้างองค์กรให้เป ็น 

องค์กรแห่งนวัตกรรม

3. ผู้บริหาร/บุคลากรของศูนย์บริการการศึกษา

นอกโรงเรียนอ�าเภอควรพิจารณาสนับสนุนในการสร้าง 

สมรรถนะของบุคลากรให ้สอดคล้องกับแนวทาง 

การบริหารนวัตกรรมบุคลากร

4. ผู้บริหาร/บุคลากรของศูนย์บริการการศึกษา 

นอกโรงเรียนอ�าเภอควรพิจารณาสนับสนุนในการ

ประยุกต์ใช้รูปแบบการบริหารนวัตกรรมระบบด้วย

ระบบเทคโนโลยี

5. ผู้บริหาร/บุคลากรของศูนย์บริการการศึกษา

นอกโรงเรียนอ�าเภอควรพิจารณาสนับสนุนในการ 

ประยุกต์ใช้รูปแบบการบริหารระบบให้สอดคล้องกับ

แนวทางของนวัตกรรมการบริหาร

6. ผู้บริหาร/บุคลากรของศูนย์บริการการศึกษา

นอกโรงเรียนอ�าเภอควรพิจารณาสนับสนุนให้บุคลากร 

มีระบบการคิดที่สร้างสรรค์นวัตกรรมการบริหาร
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ข้อเสนอแนะกำรวิจัยคร้ังต่อไป

1. ควรศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้าง

นวัตกรรมด้านสังคม เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศูนย ์

บริการการศึกษานอกโรงเรียนอ�าเภอให้เป็นองค์กร

แห่งนวัตกรรม

2. ควรศึกษาภาวะผู ้น�าของผู ้บริหารและ

สมรรถนะของบุคลากรเกี่ยวกับบทบาท ทักษะและ

พฤติกรรมการบริหารที่ เอื้อต ่อประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน 

อ�าเภอ
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ศึกษายุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามแนวคิดปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และทดลองใช้กับนักศึกษานอกระบบของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านศรีนาวา จ�านวน 40 คน ใช้วิธ ี

การวิจัยแบบผสมผสาน โดยใช้แบบสอบถามและการเสวนากลุม่ย่อย ผลการวจิยัพบว่า ยทุธศาสตร์การจดัการศกึษา 

เพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้ 4 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย (1) การส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติอย่าง

จริงจัง (2) การพัฒนากระบวนการคิดเป็นอย่างต่อเนื่อง (3) การจัดและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย  

และ (4) การพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้ แต่ละยุทธศาสตร์พบว่า การปฏิบัติของนักศึกษาก่อนได้รับความรู้  

ปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง หลังได้รับความรู้ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบก่อนและหลัง 

ได้รับความรู้ พบว่า พฤติกรรมของนักศึกษามีการออมทรัพย์ในรูปแบบต่างๆ ก่อนได้รับความรู้ และมีการปฏิบัติ

อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อได้รับความรู้ ปฏิบัติอยู่ในระดับมากท่ีสุด ผลการทดลองใช้ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา

เพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์พบว่า พฤติกรรมของนักศึกษา กศน. แสดงให้เห็นว่า หลังจากได้รับความรู้ 

แล้วนักศึกษาสามารถน�าความรู้ไปปฏิบัติในชีวิตประจ�าวันได้จริงและสามารถน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง 

ครอบครัวและชุมชนได้อีก

ค�ำส�ำคัญ: ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, ยุทธศาสตร์, การจัดการศึกษานอกระบบ

Abstract

This research study aimed to develop desirable characteristic traits of students in line with the 

Sufficiency Economy Philosophy for non-formal and informal education in the eastern region of Thailand. 

The study was undertaken through a try out on a strategic model for educational development of desirable  

characteristic traits comprising of 4 strategies as follows: (1) promoting skills and abilities of the students 

before providing knowledge, (2) development of continuing process of thinking, (3) promoting varieties 

of learning process and, (4) promoting development of knowledge skills among students. The research 

results provided the basis in analyzing the attitudes of students in non-formal and informal education. It  

ธวัช ชลารักษ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร. ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์

ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส�าหรับนักศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยในภาคตะวันออกของประเทศไทย

Education Management Strategies for Developing the Desirable 
Characteristic of Students According to the concept of Sufficiency 

Economy Philosophy for Non-Formal and Informal Education 
in the Eastern Region of Thailand
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ควำมน�ำ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

เสด็จขึ้นเถลิงถวัลราชสมบัติ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 

พ.ศ. 2489 (คู่มือเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ 60 ปี, 

2552) ขณะทรงมีพระชนมายุ 18 พรรษา นับตั้งแต่

ต้นรัชกาลเป็นต้นมา ทรงแสดง ให้เห็นว่าพระองค์เป็น 

พระมหากษัตริย์ที่ไม่เหมือนกษัตริย์ทั่วไปในยุคใหม่นี้ 

ทรงปลูกข้าวเพาะพันธุ์ข้าว เพาะพันธุ์ปลา และเลี้ยงวัว 

ในบริเวณพระราชวัง โปรดการเสด็จพระราชด�าเนิน

บุกน�้า ลุยโคลนเพื่อส�ารวจพื้นที่การก่อสร้างโครงการ

ชลประทาน ทรงเป็นผู้น�าในการคิดค้นเทคนิคในการ

บ�าบัดน�้าเสียโดยใช้กังหันลม และการท�าฝนเทียม  

โดยการพ่นสารเคมีให้เมฆอ้วนขึ้นจนกลายเป็นเมฆฝน 

พระองค์ทรงใช้เวลาส่วนใหญ่ในการเสด็จพระราชด�าเนนิ

ไปทั่วประเทศ เพื่อเยี่ยมเยียนทุกข์สุขของราษฎร ริเริ่ม

โครงการพัฒนาต่างๆ และติดตามผลอย่างใกล้ชิด  

ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยูห่วัทรงน�าสิง่ทีท่รงเรยีนรูจ้ากโครงการเหล่านี้ 

มาใคร่ครวญอย่างลึกซึ้ง และสรุปเป็นข้อคิดเกี่ยวกับ

หลักคุณธรรมที่จ�าเป็นในด้านต่างๆ ตั้งแต่ช่วงปี 2513 

เป็นต้นมา ทรงมีพระราชด�ารัสและพระบรมราโชวาท 

เกี่ยวกับข้อคิดเหล่านี้ต่อพสกนิกรของพระองค์ในหลาย

โอกาส ระยะแรกๆ ทรงสอดแทรกในพระบรมราโชวาท

ที่พระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ 

ผู้ส�าเรจ็การศกึษาจากมหาวทิยาลยัต่างๆ และระยะต่อมา 

เป็นพระราชด�ารัสที่พระราชทานโดยตรงต่อคณะบุคคล 

ต่างๆ ที่เข ้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ตลอดจน 

ต่อพสกนิกรทั้งประเทศ ผ่านโทรทัศน์ พระราชด�ารัส

ต่างๆ ส่วนหนึง่จะเกีย่วกบัหลกัการทัว่ไปในการด�ารงชวีติ 

เช่น ความส�าคญัของการเรยีนรู ้คณุธรรม ความพากเพยีร  

showed that subsequent to the achievement of knowledge by the students, the resulting skills acquired 

were applied in their daily lives. Moreover, the 22 characteristic traits developed by the sampling group 

were beneficial not only to the students themselves but also to their families and their communities as  

a whole.

Keyword: sufficiency economy, strategy, Thailand

ความอดทน นอกจากนั้นยังทรงให้ข้อสังเกตเก่ียวกับ

การพัฒนาทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ

การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียงเริ่มด�าเนินการคร้ังแรกในแผนพัฒนา 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (2540-2544) 

ท่ียึดเอาคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา การพัฒนา 

เศรษฐกิจท่ีดีนั้นจะต้องให้ผลพวงของการพัฒนา 

ตกอยู่กับคนส่วนใหญ่ของประเทศ ในช่วงการเตรียม

แผนพัฒนาฉบับที่ 8 คือประมาณกลางแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (2535-2539) 

ได้มีการสรุปผลการพัฒนาประเทศในช่วงเวลา 33 ปี  

ทีผ่่านมา สรปุได้ว่า “เศรษฐกจิด ีสงัคมมปัีญหา การพฒันา 

ไม่ยั่งยืน” สาระส�าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 8 มิได้ต่างจากพระราชด�ารัส

เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ที่ได้พระราชทานไว้ในระยะแรกๆ ที่ทรงเน้นว่า

การพัฒนาประเทศต้องท�าตามล�าดับขั้น คือ  

จะต้องท�าให้ทุกคนพอมีพอกินก่อนแล้วจึงจะพัฒนา

ในล�าดับที่สูงขึ้นต่อไป ในปี 2542 เป็นปีที่เริ่มวางแผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (2545-

2549) ได้มกีารด�ารว่ิาจะอญัเชญิพระราชด�ารสัเศรษฐกิจ 

พอเพยีงมาเป็นวสิยัทศัน์ของแผนพฒันาจงึได้มกีารศกึษา 

อย่างเป็นระบบ และได้รับพระราชทานค�าจ�ากัดความ

อย่างเป็นทางการจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่า 

“เศรษฐกจิพอเพยีงเป็นปรชัญาชีถ้งึแนวทางการด�ารงอยู่

และปฏบิตัตินของประชาชนในทกุระดบั ตัง้แต่ครอบครวั 

ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและการ

บรหิารประเทศให้ด�าเนนิไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะ

การพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัตน์  

ความพอเพียง หมายถงึ ความพอประมาณ ความมเีหตผุล  
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รวมถึงความจ�าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 

พอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการ

เปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัย 

ความรอบรู ้ความรอบคอบและระมดัระวงัอย่างยิง่ในการ 

น�าวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนการด�าเนินงาน

ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมพื้นฐานจิตใจ

ของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี

และนักธุรกิจในทุกระดับให้มีจิตส�านึกในคุณธรรม  

ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม 

ด�าเนนิชวิีตอยูด้่วยความอดทน ความเพยีร มสีตปัิญญา

และความรอบคอบเพื่อให้สมดุลพร้อมต่อการรองรับ 

การเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ กว้างขวาง ทัง้ทางด้านวตัถุ  

สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอก

ได้เป็นอย่างดี” (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, [ม.อบ.], 

2550, หน้า 3)

ในส่วนของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชาต ิฉบบัที ่10 (พ.ศ. 2550-2554) ได้น�าหลกัปรชัญา 

ของเศรษฐกจิพอเพยีงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั

มาเป็นหลักยึดในการพัฒนาประเทศเพื่อมุ่งสู่การเป็น 

“สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน” รัฐบาลภายใต้การน�าของ 

นายกรฐัมนตรพีลเอกสรุยทุธ์ จลุานนท์ ได้น้อมน�าปรชัญา 

ของเศรษฐกจิพอเพยีงมาเป็นนโยบายหลกัในการพฒันา 

ประเทศ และกระจายนโยบายด้านเศรษฐกิจพอเพียง 

ให้กระทรวงต่างๆ น�าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม 

ในสังคมชุมชนและท้องถิ่น ในส่วนของกระทรวง 

ศึกษาธิการได ้ก�าหนดเป้าหมายในการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจพอเพียงในระยะ 5 ปี ตามแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (2550-2554)  

แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่

ระยะที่ 1 ปี 2550 ก�าหนดให้สถานศึกษา 

ท่ีสามารถเป็นแบบอย่างในการจัดกระบวนการเรียน

การสอน และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง ไม่ต�่ากว่า จ�านวน 80 แห่ง

ระยะที่ 2 ปี 2551-2552 พัฒนาและขยาย 

เครอืข่ายสถานศกึษาทีเ่ป็นแบบอย่างในการจดักระบวน 

การเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกจังหวัดเป็นจ�านวน 

800 แห่ง

ระยะที่ 3 ปี 2553-2554 พัฒนาให้สถานศึกษา

สามารถน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้จัด

กระบวนการเรียนการสอนและการบริหารที่เหมาะสม 

กบับรบิทของแต่ละสถานศกึษาได้ครบทุกแห่งท่ัวประเทศ  

(กระทรวงศึกษาธิการ,[ศธ.], 2550, หน้า 3)

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่า

สถานภาพของประเทศไทยที่จะพัฒนาไปสู ่ทิศทาง 

การเป็นสงัคมเศรษฐกจิพอเพยีงอยู ่ณ จดุใด ความเข้าใจ

ต่อความหมาย เป้าหมายรูปแบบการบริหารจัดการ

รวมท้ังยุทธศาสตร์ของหน่วยงานแต่ละองค์กร ยังเป็น 

ปัญหาอีกประการหนึ่งโดยเฉพาะประชาชนในเขต 

ภาคตะวันออกซึ่งกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่อยู่ในแรงงาน

ภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ผู้วิจัยจึงประสงค์

ศึกษาเพื่อก�าหนดยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อ 

พฒันาคณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ ตามแนวคดิปรชัญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการด�าเนินชีวิต  

ในการพัฒนาคนในสังคมภาคตะวันออก ให้ไปสู่สังคม

อยู่ดีมีสุข และถือเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยขับเคลื่อน

การด�าเนินงานตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง ให้ส�าเร็จลุล่วงตามแนวคิดดังกล่าวได้

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพ่ือสังเคราะห์คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  

ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส�าหรับ

นักศึกษา การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย

2. เพ่ือก�าหนดยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา 

เพือ่พฒันาคณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ตามแนวคดิปรชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง ส�าหรับนักศึกษาการศึกษา 

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

3. เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้ยุทธศาสตร ์

การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส�าหรับ

นักศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม 

อัธยาศัย
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วิธีกำรด�ำเนินกำรวิจัย

เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากร แบ่งเป็น 3 กลุม่ ประกอบด้วย กลุม่ที ่1  

ใช้ส�าหรับการศึกษาในขั้นตอนที่ 1 ได้แก่ประชากร 

ที่ใช้ส�าหรับหาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามแนวคิด

ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงส�าหรบันกัศึกษาการศกึษา 

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประกอบด้วย 

ผู้อ�านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยอ�าเภอ จ�านวน 73 คน ครูศูนย์การเรียน 

ชมุชน จ�านวน 346 คน และนกัศกึษาการศกึษานอกระบบ 

และการศกึษาตามอัธยาศัยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

วิธีเรียนแบบพบกลุ่ม จ�านวน 41,458 คน 

กลุ่มที่ 2 ใช้ส�าหรับขั้นตอนที่ 2 ในการเสวนา

กลุ่มย่อย ประกอบด้วยครูศูนย์การเรียนชุมชนอ�าเภอ

บ้านค่าย จ�านวน 1 คน และนกัศกึษาการศกึษานอกระบบ 

และการศกึษาตามอัธยาศัยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

จ�านวน 22 คน เพื่อกลั่นเป็นร่างยุทธศาสตร์ส�าหรับ

พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามแนวคิดปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลุ่มที่ 3 ใช้ส�าหรับขั้นตอนที่ 3 ได้แก่ประชากร

ที่ใช้ส�าหรับการทดลองยุทธศาสตร์ฯ ได้แก่ นักศึกษา

การศึกษานอกระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของ

ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านศรีนาวา อ�าเภอเมืองจังหวัด 

นครนายก ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1/2553 

จ�านวน 40 คน

กลุ่มตัวอย่ำง ประกอบด้วย 3 กลุ่ม

กลุม่ท่ี 1 ใช้ในขัน้ตอนที ่1 ส�าหรบัหาคุณลกัษณะ

ที่พึงประสงค์ตามแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียงฯ ใช้ตารางการก�าหนดกลุม่ตวัอย่างของ Krejcie 

and MorGan ได้กลุ่มตัวอย่าง ดังนี้

1. ผู้อ�านวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน 

อ�าเภอ จ�านวน 73 คน

2. ครูศูนย์การเรียนชุมชน จ�านวน 304 คน

3. นักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน 3,079 คน

กลุ่มท่ี 2 ใช้ในขัน้ตอนท่ี 2 ส�าหรบัเสวนากลุม่ย่อย 

เฉพาะ (focus groups) เพื่อกลั่นเป็นร่างยุทธศาสตร์

เพือ่พฒันาคณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ตามแนวคดิปรชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ�านวน 

16 คน ได้แก่ ศูนย์การเรียนชุมชนอ�าเภอบ้านค่าย  

จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ศูนย์เศรษฐกิจ

พอเพียงต้นแบบ

กลุ่มที่ 3 ใช้ในขั้นตอนที่ 3 ส�าหรับการทดลอง

ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะ 

ท่ีพ่ึงประสงค์ตามแนวคดิปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงฯ  

จ�านวน 30 คน โดยวิธีเจาะจง

การด�าเนินการวิจัยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ขั้นตอน

ที่ 1 เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป ความคิดเห็นเกี่ยวกับ คุณลักษณะ 

ท่ีพึงประสงค์ตามแนวคดิปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงฯ 

และวิเคราะห์แบบสอบถามปลายเปิดจ�านวน 3 ข้อ  

ขั้นตอนที่ 2 น�าคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามแนวคิด

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ ท่ีได้จากแบบสอบถาม

ชนิดเลือกตอบท่ีมีระดับความคิดเห็นตั้งแต่ 4.51-5.00 

และแบบสอบถามชนดิปลายเปิดทีม่คีวามสอดคล้องกัน 

ทั้ง 3 กลุ่มไปก�าหนดเป็นประเด็นในการจัดท�ากลุ่มย่อย 

เฉพาะ ( focus groups) เพือ่ก�าหนดเป็นร่างยทุธศาสตร์ฯ 

และน�าร่างยทุธศาสตร์ฯ ไปให้ผูท้รงคณุวฒุใิห้ค�าแนะน�า

และตรวจสอบความถูกต้องตามหลักวิชาการและสร้าง

แบบทดสอบเพือ่วดัพฤตกิรรมของนกัศกึษาตามประเดน็ 

ยทุธศาสตร์ ขัน้ตอนที ่3 การน�ายทุธศาสตร์ฯ ไปทดลอง

ใช้โดยการสร้างแบบประเมินวัดพฤติกรรมของผู้เรียน

ผลกำรวิจัย

1.  ผลจากการสัง เคราะห ์ คุณลักษณะที ่

พึงประสงค์ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ส�าหรับนักศึกษา กศน.พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน

และเมื่อน�ามาพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ากลุ่มตัวอย่าง 

มคีวามเห็นเกีย่วกบัคณุลักษณะท่ีพึงประสงค์ ตามแนวคดิ 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส�าหรับนักศึกษา กศน. 

มากที่สุดมีจ�านวน 21 ข้อ ได้แก่ (1) เป็นตัวอย่างที่ดี 

ในด้านความพอประมาณ (2) มกีารออมทรพัย์ในรปูแบบ 

ต่างๆ (3) ใช้ของที่ผลิตในประเทศไทย (4) ใช้จ่ายอย่าง 
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ประหยดัไม่ฟุม่เฟือย (5) มีความตระหนกัในการประหยดั 

พลังงาน (6) บริโภคในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย  

(7) รู ้จักคิด วิเคราะห์ และใช้เหตุผลในการตัดสินใจ  

(8) มคีวามสามารถในการแสวงหาความรูใ้หม่ๆ (9) มคีวาม 

สามารถในการใช้เหตุผล (10) ควบคุมอารมณ์ได้ดีและ

ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ (11) ยึดมั่นและศรัทธาในศาสนา

ที่ตนเองนับถือ (12) มีนิสัยใฝ่เรียน ใฝ่รู้ (13) มีน�้าใจ 

เป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ (14) มีระเบียบ วินัย เคารพ

กฎหมายบ้านเมอืง (15) ความสามารถในการพึง่ตนเองได้ 

ในทุกกรณี (16) ด�าเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท  

(17) มทีกัษะในการเรยีนรู ้การสือ่สาร (18) มคีวามสามารถ 

ในการประยุกต์ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ (19) มีความ

ขยนั ประหยดั อดทนต่อความเหนือ่ยยาก ความล�าบาก 

(20) ประพฤติปฏิบัติตนเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป 

(21) ศรัทธาและยึดม่ันค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต  

(22) ศรัทธาในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. ผลจากการสังเคราะห์ร ่างยุทธศาสตร ์

การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส�าหรับ 

นักศึกษา กศน.โดยวิธีเสวนากลุ่มย่อย กลุ่มนักศึกษา

ที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน อ.บ้านค่ายจ�านวน 16 คน 

ได้ยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมสนับสนุนให้เกิด 

การปฏบิตัอิย่างจริงจงั การปฏิบติัของนกัศึกษาก่อนได้รบั 

ความรู้ ปฏิบัติอยู่ในระดับ ปานกลาง หลังจากการได้รับ 

ความรู้ นักศึกษาปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เปรียบเทยีบก่อนและหลงัได้รบัความรู ้พบว่า พฤตกิรรม

ของนกัศกึษามกีารออมทรพัย์ในรปูแบบต่างๆ จากก่อน

ได้รับความรู้ ปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือได้รับ 

ความรู้นักศึกษา ปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนากระบวนการคิด 

เป็น การปฏิบัติของนักศึกษาก่อนได้รับความรู้ ปฏิบัต ิ

อยูใ่นระดบัปานกลาง หลงัจากการได้รบัความรู ้นกัศกึษา

ปฏิบัติอยู ่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบ 

ก่อนและหลังได้รับความรู ้ พบว่า พฤติกรรมของ

นักศึกษามีการเสนอความคิดเห็นในห้องเรียน จากก่อน

ได้รับความรู้ ปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือได้รับ 

ความรู้นักศึกษา ปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด

ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การจดัและส่งเสรมิกระบวนการ

เรียนรู้ที่หลากหลาย การปฏิบัติของนักศึกษาก่อนได้รับ

ความรู้ ปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง หลังจากการได้รับ 

ความรู้ นักศึกษาปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เปรยีบเทียบก่อนและหลังได้รบัความรู ้พบว่า พฤตกิรรม

ของนักศึกษามีการจัดท�าโครงงานเกี่ยวกับปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงจากก่อนได้รับความรู้ ปฏิบัติอยู่ใน 

ระดับปานกลาง เมื่อได้รับความรู้นักศึกษา ปฏิบัติอยู่ใน 

ระดับมากที่สุด และนักศึกษามีการศึกษาดูงานด้าน

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ก่อนได้รับความรู้ อยู่ใน 

ระดับปานกลาง เมื่อได้รับความรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทักษะการแสวงหา

ความรู ้ การปฏิบัติของนักศึกษาก่อนได้รับความรู ้ 

ปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง หลังจากการได้รับความรู้  

นกัศึกษาปฏบิตัอิยูใ่นระดบัมาก เมือ่พิจารณาเปรยีบเทียบ 

ก่อนและหลังได้รับความรู ้ พบว่า พฤติกรรมของ

นกัศกึษามกีารสอบถามจากภมูปัิญญา ก่อนได้รบัความรู้  

ปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อได้รับความรู้นักศึกษา  

ปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด

3. จากการทดลองน�ายุทธศาสตร์การจัดการ

ศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามแนวคิด 

ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงฯ 4 ยทุธศาสตร์ ไปทดลอง

ใช้พบว่าพฤติกรรมของนักศึกษา กศน.นักศึกษาท่ีศูนย์

การเรียนรู้ชุมชน อ.บ้านค่าย หลังจากได้รับความรู้แล้ว

มีค่าเฉลี่ยในการปฏิบัติเพิ่มขึ้นทุกรายยุทธศาสตร์ และ 

รายข้อ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า หลังจากได้รับความรู้แล้ว

นักศึกษาสามารถน�าความรู้ไปปฏิบัติในชีวิตประจ�าวัน 

ได้จริง และนอกเหนือจากข้อปฏิบัติทั้ง 22 ข้อที่ผู้วิจัย

สร้างขึน้แล้ว ยงัมปีระเดน็อืน่ๆ ท่ีท�าให้กลุ่มตวัอย่างได้รบั  

จากการน�าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้แล้วท�าให้

เกิดประโยชน์ต่อทั้งตัวกลุ่มตัวอย่างเอง ต่อครอบครัว  

และต่อชุมชน ดังนี้

1) ประโยชน์ต่อตนเอง 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าท�าให้

มีการประหยัดค่าใช้จ่าย ท�าให้มีเงินเก็บเพิ่มมากขึ้น 

รู้จักประเมินตนเอง ท�าให้ครอบครัวมีความสุขเพราะ 

มีรายได้เพิ่มขึ้น
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2) ประโยชน์ต่อครอบครัว 

ท�าให้ครอบครัวมีเงินออมน�าไปฝากธนาคาร

เพิ่มขึ้นมากกว่าการเป็นหนี้สิน รายจ่ายลด ท�าให้

ครอบครัวมีรายได้เพิ่มขึ้น ครอบครัวมีความสุขเพราะ 

มรีายได้เพิม่ขึน้ มีเวลาดูแลบ้านช่วยงานบ้าน ได้มงีานท�า 

เป็นของตนเอง สามารถปลูกพืชผักสวนครัวในครัว 

หลังบ้าน เป็นการลดค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่ง เนื่องจาก

ปัจจุบันพืชผักผลไม้มีราคาแพง ประหยัดค่าน�้า ค่าไฟ 

ช่วยพ่อแม่ประหยดัค่าใช้จ่าย เลีย้งไก่กนิไข่ มีการส่งเสรมิ 

การออมของคนในครอบครวั เช่น ประหยดัขนมของลกูๆ  

ให้ลูกเก็บเงินออมวันละ 10 บาท ปลูกพืชสวนครัว

โดยใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยชีวภาพ และประหยัดพลังงาน

ไฟฟ้า ที่ไม่จ�าเป็น ช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัว  

โดยการช่วยพ่อ แม่ท�างานบ้านดแูลน้องๆ มเีวลาอยูก่บั 

ครอบครัวมากขึ้นท�าให้ครอบครัวอบอุ่น ท�ากับข้าวกิน

ร่วมกัน (พร้อมกัน) ช่วยลดต้นทุนในการจ่ายกับข้าว  

ท�าให้ครอบครัวมีเงินเหลือเก็บไว้ใช้ในยามจ�าเป็น

3) ประโยชน์ต่อชุมชน

ท�าให้ในชมุชนไม่มคีนว่างงาน สามารถน�าความรู้ 

ไปแนะน�าคนในชมุชน อธบิายถงึการท�าเกษตรพอเพยีง 

การประหยัดค่าใช้จ่าย การแก้ปัญหาต่างๆ ของชุมชน

ที่เกี่ยวกับเกษตรกรรม ปลูกผักสวนครัวแจกเพ่ือนบ้าน  

น�าสิ่งที่เราท�าไปแนะน�าคนในชุมชน ชวนพรรคพวก 

ออกก�าลังกาย ท�าให้ชุมชนมีรายได้จากการออม คือ  

การท�าสนิค้า หนึง่ต�าบลหนึง่ผลติภัณฑ์ OTOP ของชมุชน  

และการค้าขาย น�าไปบอกกล่าวต่อชาวบ้านในชุมชน 

มีการบอกกล่าวหรือสอนแนะน�าในวิธีการท�าหรือ 

การปลูกหรือการแปรรูปผลิตภัณฑ์ รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น 

และช่วยกันตัดหญ้าท�าสะอาดในชุมชน สามารถน�าไป

บอกเล่าให้คนในหมู่บ้านได้ลองปฏิบตัติามเพือ่การลดใช้

พลังงาน สามารถเป็นต้นแบบให้ชุมชนได้ และแบ่งปัน  

ความรู้ และทรัพยากรให้แก่คนในชุมชน สามารถน�า

ผักสวนครัวที่เราปลูกกับครอบครัวถ้าเหลือกินน�ามา 

แจกจ่ายคนในชมุชนได้ ช่วยสอดส่องดูแลความเรยีบร้อย

ภายในชุมชน ท�าให้ชุมชนเป็นชุมชนที่น่าอยู ่เพราะ 

มคีวามเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่ อยูก่นัแบบพี ่แบบน้องพึง่พาอาศยั 

ซึ่งกันและกัน

กำรอภิปรำยผล

จากการวิจัยยุทธศาสตร ์การจัดการศึกษา 

เพือ่พฒันาคณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ตามแนวคดิปรชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงฯผู ้วิจัยได้น�ามาเป็นประเด็น 

ในการอภิปรายดังต่อไปนี้

1. ผลจากการวเิคราะห์คณุลักษณะท่ีพงึประสงค์

ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ พบว่า 

กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ของนกัศกึษา กศน.อยูใ่นระดบัมากทุกด้าน ได้แก่  

ด้านความพอประมาณ ความมีเหตุผล ด้านความมีภูมิ 

คุ้มกัน ด้านความรอบรู้และด้านคุณธรรมเมื่อ แยกเป็น

รายข้อ จ�านวน 55 ข้อ และเมื่อพิจารณาคุณลักษณะ 

ท่ีพึงประสงค์ท่ีอยู่ในระดับมากท่ีสุดมีจ�านวน 21 ข้อ

และข้อคดิเหน็เพิม่เตมิเกีย่วกบัคณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ 

จากแบบสอบถามปลายเปิดอีก 1 ข้อ จึงอาจสรุปได้ว่า

กลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม เห็นว่าคุณลักษณะทั้ง 22 ข้อ  

เป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา กศน. 

ตามแนวคดิปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงซึง่ผลการวจิยั 

ดงักล่าวสามารถเทยีบเคยีงได้กบัข้อค้นพบของ สหทัยา  

พลปัถพี (2548, หน้า 4) พบว่า

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามแนวคิดปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง แบ่งเป็น 3 ประการ คือ  

(1) พอประมาณ ได้แก่ พอประมาณกับศักยภาพของตน  

พอประมาณกับสภาพแวดล้อมและไม่โลภเกินไป 

จนเบียดเบียนผู้อื่น (2) มีเหตุผลได้แก่ ไม่ประมาท รู้ถึง 

สาเหตุพิจารณาค้นหาปัจจัยที่เกี่ยวข้องและค�านึงถึง

ผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นจากการกระท�า (3) มีภูมิคุ้มกัน

ในตัวที่ดี ได้แก่ พึ่งตนเองได้ทางเศรษฐกิจ พึ่งตนเอง

ได้ทางสังคม ค�านึงถึงผลระยะยาวมากกว่าระยะสั้น  

รูเ้ท่าทันและพร้อมรบัต่อการเปล่ียนแปลง ซึง่คณุลกัษณะ 

ท้ัง 3 ประการจะเกิดขึ้นได้จากการพัฒนาความรู ้

และคุณธรรมซึ่งเป็นเง่ือนไขหลักของการพัฒนาคน  

นอกจากนี้คุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ค้นพบบางข้อ

ยังสอดคล้องกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของคนไทย 

(ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา [สกศ.], 2552, 

ปกหลัง) จ�านวน 6 ข้อ ได้แก่ (1) มีความรับผิดชอบ  

(2) มีความรู้ รู้จริง รู้ลึก รู้กว้าง (3) มีสติปัญญา รู้จัก

คิดวิเคราะห์ มีเหตุผล (4) อารมณ์ดี มีคุณธรรม  



EAU
HERITAGE JOURNAL38 Vol. 4 No. 1 January-April 2014

ศีลธรรม (5) สังคมดี มีมนุษย์สัมพันธ์ (6) มีความสามัคคี 

และสมานฉันท์

สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะ 

ที่พึ่งประสงค์ในการจบหลักสูตรตามหลักเกณฑ์และ 

วิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียนหลักสูตรการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ในการที่จะพัฒนาผู้เรียน

ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลัก คุณธรรม 

9 ประการ (ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย [กศน.], 2551, หน้า 3)  

จ�านวน 5 ข้อ ได้แก่ (1) สะอาด (2) สุขภาพ (3) ขยัน 

(4) ประหยัด (5) ซื่อสัตย์

สอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการ

ก�าหนดเป้าหมาย และทิศทางการจัดการศึกษาและ

องค์ประกอบอืน่ๆ ทีจ่ะน�าไปสูก่ารพฒันาบคุคลอย่างมี 

ประสิทธิภาพ ซึ่งแบ่งเป็น 4 คุณลักษณะหลัก หรือ หลัก 

4ร.ของไพฑูรย์ สินลารัตน์และคณะ (ไพฑูรย์ สินลารัตน์  

และคณะ, 2550, หน้า 5) จ�านวน 2 ข้อได้แก่ (1) รู้ทัน

รู้น�าโลก (2) เรียนรู้ช�านาญเชี่ยวชาญการปฏิบัติ

นอกจากนี้ยังสอดคล ้องกับคุณลักษณะที่ 

พ่ึงประสงค์ของนักเรียนสังกัดส�านักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน ทีก่�าหนดคุณลกัษณะทีพ่ึง่ประสงค์

ของนักเรียนไว้ 8 ประการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552,  

หน้า 7 ) ทุกข้อได้แก่ (1) รักชาติ ศาสน์ กษัตรย์ (2) 

ซื่อสัตย์ สุจริต (3) มีวินัย (4) ใฝ่เรียนรู้ (5) อยู่อย่าง

พอเพียง (6) มุ่งมั่นการท�างาน (7) รักความเป็นไทย  

และ (8) มีจิตสาธารณะ

แนวทำงกำรใช้ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรศึกษำเพื่อ

พัฒนำคณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ ตำมแนวคิดปรชัญำ

ของเศรษฐกิจพอเพียงส�ำหรับนักศึกษำ กศน.

เพ่ือให้งานวิจัยฉบับนี้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นผู้วิจัย 

ได้เพิ่มเติมแนวทางการน�ายุทธศาสตร์การจัดการศึกษา 

เพือ่พฒันาคณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ตามแนวคิดปรชัญา 

ของเศรษฐกจิ ไปใช้เพือ่ให้หน่วยงาน สถานศกึษาสามารถ 

น�าไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายดังนี้

การน�ายุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามแนวคิดปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ควรใช้รูปแบบการจัดการศึกษา 

แบบมีส่วนร่วม (participatory learning process) 

ประกอบด้วยแนวคิดหรือความเชื่อพื้นฐาน 5 ประการ 

คอื (1) การเรยีนรูต้้องอาศยัประสบการณ์เดมิของผูเ้รยีน  

(2) เป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดการเรียนรู้ใหม่ๆ อย่างต่อเน่ือง 

และท้าทาย (3) เป็นการเรียนรู้ที่เน้นปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 

ผูเ้รยีนกบัผูเ้รยีนและระหว่างผูเ้รยีนกบัผูส้อน (4) เป็นการ 

เรียนรู ้ที่อาศัยการสื่อสารทุกรูปแบบเพื่อน�าไปสู ่การ

เปลี่ยนแปลง (5) เป็นการท�าให้เกิดการขยายตัวของ 

เครือข่ายความรู ้ ท่ีทุกคนมีอยู ่และขยายออกไปให้ 

กว้างขวางยิ่งขึ้น

จุดเน้นของการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมคือการให้

ผู้เรียนมีส่วนร่วมท้ังด้านร่างกายและจิตใจ การได้รับ 

ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับชีวิตจริง ได้รับการฝึกฝน

ทกัษะชวีติต่างๆ การแสวงหาความรูด้้วยตนเอง การคดิ 

การจัดการความรู้ การแสดงออก การสร้างความรู้ใหม ่

และการท�างานร่วมกันตามแนวคิดหรือความเชื่อ 

พืน้ฐาน 5 ประการ ดงัภาพการน�ายทุธศาสตร์การจดัการ

ศึกษาเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์

การเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง

ประสบการณ์
เดิมของผู้เรียน

การศึกษา
แบบมีส่วนร่วม

อาศัย
การส่ือสาร

การขยายตัว
ของเครือข่าย

เน้นปฏสิมัพนัธ์
ของผู้เรียน

กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักศึกษำสำมำรถ

ท�ำได้ 3 ด้ำน ได้แก่

1. ด้านพุทธพิสัย (cognitive) เป็นการเรียนเพื่อ

ทบทวนพฒันา ต่อยอดความรูเ้ดมิ และการให้องค์ความรู้ 

ใหม่ โดยมีองค์ประกอบ ด้านประสบการณ์ ความคิด 

รวบยอด จากประสบการณ์ทีน่กัเรยีนน�าเสนอ การสะท้อน 

ความคิดเห็น การทดลองและการประยุกต์ใช้
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2. ด้านจิตพิสัย (attitude) เป็นการปรับเปลี่ยน

หรอืเสรมิสร้างให้นกัเรยีนมคีวามรกั ความคดิ ความเชือ่ 

ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นการเรียนเพื่อเสริมสร้างเจตนคติท่ีดี 

ต่อการเรียน ต่องานที่ปฏิบัติผู้สอนจึงต้องจัดกิจกรรม

ที่เสริมสร้างและปรับเปลี่ยนความคิด ความเชื่อและ

ความรู้สึกเพื่อให้เกิดความคิดรวบยอดที่ปรับเปล่ียนไป 

และน�าไปทดลองใช้

3. ทักษะพิสัย (skill) เป็นความสามารถท่ีคนเรา

ไม่เคยมีมาก่อนแต่ได้เรียนรู้จากการกระท�าจนช�านาญ 

การสอนทักษะมี 2 ขั้นตอน คือขั้นรู้ข้อเท็จจริงและ 

ขั้นลงมือกระท�า

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สถานศึกษา

ควรจัดการเรียนการสอนตามเนื้อหาสาระที่ก�าหนดไว้ 

ในหลกัสตูร เน้นกระบวนการคิด วเิคราะห์ การปฏบิตัจิรงิ 

โดยมีแนวทางในการจัดกิจกรรมดังนี้

1. การจัดกจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่น้นกระบวนการ

ฝึกทักษะ การคิดวิเคราะห์ การรู้จัดการแก้ปัญหาจาก 

ชีวิตจริงโดยเน้นบทเรียนปลายเปิด

2. การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ นักศึกษา 

กศน.ส่วนมากเป็นผู้ใหญ่ มีประสบการณ์ค่อนข้างสูง  

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จะท�าให้เกิดการเติมเต็มซึ่งกัน

และกัน นอกจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การศึกษาดูงาน 

ถอืเป็นการเรียนรูต้ามอัธยาศัยจากแหล่งเรยีนรูอ้ืน่ๆ อกี  

ซึง่จะท�าให้นกัศกึษาได้ต้นแบบและน�าความรูไ้ปประยกุต์

ในวิถีชีวิตได้

3. การวดัและการประเมนิผล ควรให้ครอบคลมุ

ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่

3.1 ด้านความรู้ (knowledge)

3.2 ด้านทักษะกระบวนการ (process)

3.3 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม

แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กำรวัดผลประเมินผล

การน�ายุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามแนวคิดปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียงส�าหรับนักศึกษา กศน. ตารางผลการ

วิจัยนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งในการขับเคล่ือนตาแนวคิด 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้นักศึกษา กศน.

สามารถน�าหลักปรัชญาไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ 

วิถีชีวิตเพื่อให้เกิดความสมดุล มั่นคง และเกิดความ

ยัง่ยนื ดงันัน้ในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนจ�าเป็น 

อย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการวัดผลประเมินผลเพื่อต้องการ

ทราบว่านกัศกึษาได้ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมไปในเชงิบวก 

มากน้อยแค่ไหน การวัดผลประเมินผลจึงเป็นเครื่องมือ

ในการตรวจสอบ โดยมแีนวทางในการวดัผลประเมนิผล  

ดังนี้

1. การสังเกตของพฤติกรรมของนักศึกษา

2. ประเมินจากการปฏิบัติจริง

3. สังเกตจากการบันทึกต่างๆ เช่น ใบงาน  

สมดุบนัทกึความด ีสมดุบญัชรีายรบั รายจ่าย สมดุบันทึก 

การเข้าร่วมกิจกรรม ฯลฯ

4. ผลการส�ารวจความพงึพอใจของบดิา มารดา

5. พิจารณาจากชิ้นงาน/โครงงาน

6. จากแบบทดสอบท่ีครูสร้างขึ้นโดยเฉพาะ 

ข้อสอบอัตนัย

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย

ควรมีการส่งเสริมให้มีการก�าหนดนโยบายจาก

ระดับกระทรวงให้มีการส่งเสริมความรู้ตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งในระบบโรงเรียน การศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตลอดทั้ง 

การอบรมประชาชนทัว่น�าไปให้สามารถน�าไปประยทุธ์ใช้ 

ในวิถีชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

1. ควรมีการน�าคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์

ดังกล่าวไปจัดท�ายุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับกลุ ่ม

ประชาชนหรือนักเรียนในระบบการศึกษาก็จะช่วยให้มี 

การขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาได้ประโยชน์

กับกลุ่มอื่นๆ อีกทางหนึ่ง
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บทคัดย่อ

บทความน้ี มีวตัถปุระสงค์ เพือ่ศึกษาการบรหิารสวสัดกิารสงัคม และระบบสวสัดกิารสงัคม เกบ็รวบรวมข้อมลู

ทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์เชิงลึก กับกลุ่มตัวอย่าง คือ (1) ผู้บริหาร 

ระดับชาติ (2) ผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง ทั้งในส่วนกลาง และภูมิภาค หน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคม 

และความมั่นคงของมนุษย์จ�านวน 2,658 คน โดยใช้แบบสอบถามเชิงปริมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ�านวน 

2658 ตัวอย่าง พื้นที่ 76 จังหวัด จากนั้นน�ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามลักษณะตัวแปร และใช้สถิติอนุมาน คือ ค่าสถิติ สหสัมพันธ์เพียรสัน ในการทดสอบ

สมมติฐาน ผลการศกึษา พบว่า การบรหิารสวสัดกิารสงัคมของกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์  

การบริหารองค์การ ตามเกณฑ์การบริหารคุณภาพ อยู่ในระดับปานกลาง ต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพ

องค์การ

ค�ำส�ำคัญ: ระบบสวัสดิการสังคม, การบริหาร, กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Abstract

The research title is Social Welfare System in Thailand: A Study of Social Welfare Administration, 

The Ministry of Social Welfare Development and Human Security. The study applied mixed methodology  

consisting of quantitative method by data gathering using a questionnaire and qualitative method through 

in-depth interview. The sample group consisted of 2,658 respondents consisting of executives in the 

middle management level from 76 provinces in Thailand. Statistics were analyzed using percentage, mean, 

standard deviation and Pearson’s Product Moment Correlation. Results showed that: (1) social welfare 

administration of development social ministry and the stability of a human must have the adaptation  

and develop organization latency by inform to give the responsible man have in each the division manage  

in each a side for example finance side and the practice theoretically government sector account of  

(2) Comptroller General’s side practice Departments standardized checking within importance alms and 

อัญชลี มีมุข และ ดร.สุดาพร สาวม่วง

การศึกษาระบบสวัสดิการสังคมในประเทศไทย: 
ศึกษาการบริหารสวัสดิการสังคมของกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์

The Social Welfare System in Thailand: A Study of Social Welfare 
Administration, The Ministry of Social Welfare Development 

and Human Security



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-เมษายน 2557 43

ควำมน�ำ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ

มนุษย์ เป็นกระทรวงที่จัดตั้งตามนโยบายการปฏิรูป

ระบบราชการ ในปี พ.ศ. 2545 และเป็นกระทรวงแรก

ของโลก ความชัดเจนในความหมายจึงเป็นสิ่งส�าคัญ 

ที่จะสร้างความร่วมมือในการผลักดันแนวคิดให้บรรลุ

ผลส�าเร็จได้ ภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์ ได้พัฒนาจากภารกิจของกรม 

ประชาสงเคราะห์ บทบาทของกระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีทั้งปัจจัยสนับสนุน 

ข้อจ�ากัด และปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ ที่มีผลต่อการบริหาร 

จัดการให้เกิดผลต่อภารกิจในการบริการประชาชน 

(กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 

2545) คือ ปัจจัยสนับสนุน: การปฏิรูประบบราชการ 

ได้มีการรวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมและเกิด

เอกภาพในการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

โดยมีการดูแลทั้งทางด้านการสงเคราะห์จัดสวัสดิการ  

การพิทักษ์คุ ้มครองสิทธิของประชาชน การพัฒนา

ศักยภาพของประชาชน กลุ่มต่างๆ เป็นการท�างาน 

ลักษณะเชิงรุก

นอกจากนี้รัฐธรรมนูญและกฎหมายต่างๆ  

work practice originate the effect follow the objective of the organization for protect or decrease damage  

error from dishonesty of each the division takes to check might affect build (wasp) operating achievement 

in the overall image of the ministry (3) practice government service side follows practice government 

service guarantee yearly the budget follow strategy ministry development social issue and the stability of 

(4) side effect humans people has to protect social that is fair effective and last long people has strong-

hold residence may and have equality way chance guaranty target group people can develop the quality 

of life and can rely on oneself the community is vigorous and participate in in (5) social side efficiency 

developments government service part can operate to trail point a temple has in efficiency dimension  

correctly completely completed (6) quality alms side serves emphasize go to at the ability of development 

social ministry and the stability of a human in overall building contentment image to (7) side development 

organization users organization development in every an institute has latency personnel development in 

the competition work.

Keyword: Social Welfare System, management, Social Welfare Administration The Ministry of Social  

     Welfare Development and Human Security

ให ้การคุ ้มครองกลุ ่มเป ้าหมายเพิ่มมากขึ้น เช ่น 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 

มาตรา 80 ก�าหนดให้รัฐต้องคุ้มครองและพัฒนาเด็ก

และเยาวชน ส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและ

ชาย เสริมสร้างและพัฒนาความเป็น ปึกแผ่นของ 

ครอบครัวและความเข้มแข็งของชุมชน พระราชบัญญัติ

คุ้มครองแรงงาน พุทธศักราช 2541 พระราชบัญญัติ

ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พุทธศักราช  

2539 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 

พุทธศักราช 2545 ก�าหนดให้มีกระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อท�าหน้าที่พัฒนา 

สงัคม สร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสงัคม 

การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิต 

สถาบันครอบครัวและชุมชน รวมทั้งอนุสัญญาระหว่าง

ประเทศ เปิดโอกาสให้นานาประเทศได้ร่วมตรวจสอบ 

การท�างานเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของประชาชน 

ให้ได้มาตรฐานและเท่าเทียมกัน

ปัจจุบันการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ 

มนุษย์ ตามอ�านาจหน้าท่ีของพระราชบัญญัติปรับปรุง

กระทรวง ทบวง กรม พุทธศักราช 2545 หมวด 6 และ

ภายใต้เงื่อนไขท่ีเป็นปัจจัยท้ังภายในและภายนอก 
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องค์กร ในบทบาทการบริหารระบบสวัสดิการสังคม 

ในประเทศไทย การศึกษาระบบสวัสดิการสังคมใน

ประเทศไทย: ศึกษาการบริหารสวัสดิการสังคมของ 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

จึงจ�าเป ็นต ้องมีการศึกษาการบริหารองค์กรของ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

ให้มีความโดดเด่นในการบริหารระบบสวัสดิการสังคม

ในประเทศไทยที่มีมาตรฐานไปสู่ประชาชนได้อย่าง 

มีคุณภาพ ตามเกณฑ์การบริหารคุณภาพ ในด้านการ

บริหารองค์การ วัฒนธรรมองค์การ นโยบาย กลยุทธ์ 

และยุทธวิธี โครงสร้างองค์การ กระบวนการ ทรัพยากร

การบริหาร ความสามารถทางการบริหาร พฤติกรรม 

ที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งนี้เพื่อให้ได้บริการสังคม การประกัน

สังคม ความมัน่คงทางสงัคม ทีมี่มาตรฐานไปสูป่ระชาชน 

ได้อย่างมีคุณภาพต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาการบริหารสวัสดิการสังคมในด้าน  

การบรหิารองค์การวฒันธรรมองค์การ นโยบาย กลยทุธ์  

และยุทธวิธี โครงสร้างองค์กร กระบวนการเทคโนโลยี 

ทรัพยากรการบริหาร ความสามารถทางการบริหาร 

พฤติกรรมที่ ไม ่พึงประสงค ์ และเพื่อศึกษาระบบ

สวัสดิการสังคมในด้านบริการสังคม การประกันสังคม  

ความมั่นคงทางสังคม 

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหาร

สวัสดิการสังคม กับระบบสวัสดิการสังคมในด้านบริการ

สังคม น�าผลการศึกษามาปรับปรุง พัฒนาการบริหาร

สวัสดิการสังคมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และม ี

มาตรฐานไปสู่ประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ ตามเกณฑ์

การบริหารคุณภาพต่อไป

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

จากการประมวลแนวคิดทฤษฎี เกี่ ยวกับ

สวัสดิการสังคม แนวคิดเกี่ยวกับบริการสังคม แนวคิด

เก่ียวกับการประกันสังคม แนวคิดเกี่ยวกับความมั่นคง 

ทางสังคม แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารองค์กร 

แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน แนวคิด 

เกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นไทย ระบบมาตรฐานสากล

ประเทศไทย ด้านการจัดการและสัมฤทธิ์ผลของงาน 

ภาครฐั (Thailand International P.S.O.) การบรหิารกจิการ 

บ้านเมืองที่ดี (good governance) แนวคิดการบริหาร

คุณภาพ การบริหารคุณภาพทั้งองค์กร (TQM) เกณฑ์

รางวลัคณุภาพแห่งชาต ิ(TQA) แนวคดิเกีย่วกบัการทจุรติ

ประพฤติมิชอบ แนวคิดการด�าเนินงานของกระทรวง 

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้ศึกษา 

ได ้ก�าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาเรื่อง ระบบ

สวัสดิการสังคมในประเทศไทย: ศึกษาการบริหาร

สวัสดิการสังคมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ 

ความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีตัวแปรที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

การบริหารสวัสดิการสังคม

1. การบริหารองค์กร
2. วัฒนธรรมองค์กร
3. นโยบาย กลยุทธ์ 
   และยุทธวิธี 
4. โครงสร้างองค์กร
5. กระบวนการ
6. ทรัพยากรการบริหาร 
7. ความสามารถทางการ
   บริหาร
8. พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์

ระบบสวัสดิกำรสังคมในประเทศไทย: 
ศึกษำกำรบริหำรสวัสดิกำรสังคมของกระทรวง
กำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์

ระบบสวัสดิการสังคม

1. บริการสังคม
2. การประกันสังคม
3. ความมัน่คงทางสงัคม

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

ตัวแปรอิสระ ได้แก่ (1) การบริหารองค์กร 

ประกอบด้วย การบรหิารราชการ ระดบัชาต ิการบรหิาร 

ราชการส่วนกลาง การบริหารราชการส่วนภูมิภาค  

การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น การบริหารองค์กรภาค

เอกชน การบริหารองค์กรภาคประชาชน (2) วัฒนธรรม

องค์กร ประกอบด้วย การน�าองค์กรโดยผู้น�าระดับสูง 

การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล (3) นโยบาย กลยุทธ์ และ 

ยุทธวิธี ประกอบด้วย แผนพัฒนาชาติ นโยบายรัฐบาล 

พระราชบัญญัติ/ข้อกฎหมาย ปฏิญญา/อนุสัญญา 
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บนัทกึข้อตกลงในประเทศ/ระหว่างประเทศ การวางแผน 

เชิงกลยุทธ์ (4) โครงสร้างองค์กร ประกอบด้วย ลักษณะ

องค์กร ความท้าทายต่อ (5) กระบวนการ ประกอบด้วย  

กระบวนการที่สร้างคุณค่า (6) ทรัพยากรทางการบริหาร 

ประกอบด้วย กระบวนการสนับสนุนและการวางแผน 

การด�าเนินงาน (7) ความสามารถทางการบริหาร 

ประกอบด้วย การวดั การวเิคราะห์ และการจดัการความรู้  

การมุง่เน้นลกูค้าและตลาด ผลลพัธ์/ผลผลติ (8) พฤตกิรรม 

ที่ไม่พึงประสงค์ ประกอบด้วย การปฏิบัติท่ีขัดกับ

กฎหมาย ผลประโยชน์ขัดกัน ผิดวินัย 

ตวัแปรตาม ได้แก่ (1) บรกิารสงัคม ประกอบด้วย  

การศึกษา การสาธารณสุข ที่อยู่อาศัย (2) การประกัน

สังคม ประกอบด้วย การมีงานท�า (3) ความมั่นคงทาง

สงัคม ประกอบด้วย สงเคราะห์ประชาชน การพทิกัษ์สทิธ ิ

และคุ้มครองสวัสดิภาพ คนด้อยโอกาสทางสังคม 

สมมติฐำนกำรวิจัย

ในการศึกษาเรื่อง ระบบสวัสดิการสังคมใน

ประเทศไทย: ศึกษาการบริหารสวัสดิการสังคมของ 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

ตั้งสมมติฐานการวิจัย ดังนี้

สมมติฐำนที่ 1 การบริหารสวัสดิการสังคมของ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

ด้านการบริหารองค์การ วัฒนธรรมองค์การ นโยบาย 

กลยุทธ์ และยุทธวิธี โครงสร้าง องค์การ กระบวนการ 

ทรัพยากรการบริหาร ความสามารถทางการบริหาร 

พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์มีความสัมพันธ์กับบริการ 

สังคม ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างตามรูปแบบ 

การบริหารสวัสดิการสังคม กับบริการสังคมโดยรวม 

มีการบริหารองค์การค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 จากการ

ทดสอบด้วยค่าสถิติ สหสัมพันธ์เพียรสัน (Pearson’s 

Product Moment Correlation) พบว่า การบรหิารองค์การ 

ที่แตกต่างมีความสัมพันธ์กับการบริหารองค์การกับ

บรกิารสงัคมในภาพรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส�าคญั

ทางสถิติที่ระดับ .01 

สมมติฐำนที่ 2 การบริหารสวัสดิการสังคมของ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

ด้านการบริหารองค์การ วัฒนธรรมองค์การ นโยบาย  

กลยุทธ์ และยุทธวิธี โครงสร้าง องค์การ กระบวนการ 

ทรัพยากรการบริหาร ความสามารถทางการบริหาร 

พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์มีความสัมพันธ์กับประกัน

สังคม ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างตามรูปแบบ 

การบริหารสวัสดิการสังคม กับประกันสังคมโดยรวม 

มกีารบรหิารองค์การค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.30 จากวฒันธรรม

องค์การ การทดสอบด้วยค่าสถิติ สหสัมพันธ์เพียรสัน  

(Pearson’s Product Moment Correlation) พบว่าการบรหิาร 

องค์การ ที่แตกต่าง มีความสัมพันธ์กับการบริหาร

องค์การกับบริการสังคมในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

สมมติฐำนที่ 3 การบริหารสวัสดิการสังคมของ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

ด้านการบริหารองค์การวัฒนธรรมองค์การ นโยบาย 

กลยุทธ์ และยุทธวิธี โครงสร้าง องค์การ กระบวนการ  

ทรัพยากรการบริหาร ความสามารถทางการบริหาร 

พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์มีความสัมพันธ์กับความ

มั่นคงทางสังคม

ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างตามรูปแบบ 

การบริหารสวัสดิการสังคม กับความมั่นคงทางสังคม 

โดยรวมมีการบริหารองค์การค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.55 จาก

วัฒนธรรมองค์การ การทดสอบด้วยค่าสถิติ สหสัมพันธ์

เพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation) 

พบว่า การบริหารองค์การ ที่แตกต่าง มีความสัมพันธ์ 

กับการบริหารองค์การกับบริการสังคมในภาพรวม  

ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

การวิจัยก�าหนดพื้นท่ีและประชากรเป้าหมาย

เฉพาะ การเลือกกลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีเจาะจงหน่วยงาน 

ทีเ่กีย่วข้องทกุภาคส่วน แบบหลายขัน้ตอน โดย ก�าหนด

พื้นที่ ที่จะท�าการเก็บข้อมูล ครอบคลุมทั้ง76 จังหวัด 

ที่มีประชากรกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา โดยกระจาย

จ�านวนกลุ่มตัวอย่าง ลงไปในทุกเขตพ้ืนท่ีแบ่งตามกลุ่ม 

ตัวอย่าง ดังนี้คือ กลุ่มตัวอย่างการบริหารองค์กร 
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ในส่วนกลางอันได้แก่ การบริหารราชการระดับชาติ  

การบริหารราชการส่วนกลาง 

การบริหารองค์กรภาคเอกชน และ การบริหาร

องค์กรภาคประชาชน กลุ่มตัวอย่างการบริหารองค์กร 

ในส่วนภมูภิาค อนัได้แก่ การบรหิารราชการส่วนภมูภิาค 

การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น การบริหารองค์กร

ภาคเอกชน และ การบริหารองค์กรภาคประชาชน 

ประชากรได้แก่ ผูบ้รหิารระดับชาติรฐัมนตรว่ีาการประจ�า 

กระทรวง ผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง แกนน�าชุมชน 

แกนน�าอาสาสมคัร โดยใช้เครือ่งมอืทีใ่นการศกึษา 2 ชดุ  

เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ชุดที่ 1  

แบบสอบถามสัมภาษณ์ผู ้บริหารองค ์การ โดยมี 

รายละเอียด ข ้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับลักษณะของ 

ผู ้ตอบแบบสอบถามใช้ข้อค�าถามแบบเลือกรายการ 

(check list) 10 ข้อ ใช้ข้อค�าถามชนดิมาตราส่วนประเมนิค่า  

(rating scale) กับข้อมูลการบริหารระบบสวัสดิการ

สงัคม 171 ข้อ ข้อมลูระบบสวสัดกิารสงัคมทีส่มัพนัธ์กบั 

การบริหารสวัสดิการสังคม 20 ข้อ โดยในการทดสอบ

เครื่องมือเพื่อหาค่า Reliability Analysis-Scale (ALPHA 

ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ของ แบบสอบถามจ�านวน 191  

ข้อค�าถาม พบว่า มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .71 - .92 

และข้อมูลเชิงคุณภาพ ชุดที่ 2 แบบสัมภาษณ์เจาะลึก

ผู้บริหารระดับสูง ได้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง หรือ 

เลขานุการรัฐมนตรี ตลอดจนผู้บริหารระดับสูง ประเด็น

การบริหารระบบสวัสดิการสังคม ซึ่งผลการศึกษา 

เชิงปริมาณ พบว่าการบริหารสวัสดิการสังคมของ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์

การบริหารองค์การ ตามเกณฑ์การบริหารคุณภาพ  

อยู่ในระดับปานกลาง จึงต้องมีการศึกษาเชิงคุณภาพ 

ซึ่งพบว่า ต้องมีการปรับปรุงโดยแจ้งให้ผู ้รับผิดชอบ

ในแต่ละหน่วยได้ด�าเนินการ ในแต่ละด้านทันที ได้แก่ 

ด้านการเงินและการปฏิบัติตามหลักการบัญชีภาครัฐ 

ของกรมบัญชีกลาง ด้านผลการปฏิบัติราชการตาม 

ค�ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ�าปีงบประมาณ  

ตามประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์ ทั้ง 4 มิติ ได้แก่ มิติประสิทธิผล 

มิติประสิทธิภาพ มิติคุณภาพการให้บริการ มิติพัฒนา 

องค์กร

ผลกำรวิจัย

ผลการศึกษาเชิ งปริมาณข ้อมูล เกี่ ยว กับ 

การบริหารสวัสดิการสังคม จากข้อมูลส่วนบุคคล 

เกี่ยวกับ ต�าแหน่ง และลักษณะงานที่ปฏิบัติ กระทรวง 

ส่วนใหญ่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ร้อยละ 65.0 รองลงมากระทรวงมหาดไทย 

ร้อยละ 28.2 ท่ีเหลือ กระทรวงสาธารณสุขร้อยละ  

6.8 กรมหรือส�านักงาน ส่วนใหญ่กรมพัฒนาสังคมและ

สวัสดิการ และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  

ร้อยละ 23.3 และ 22.5 รองลงมา ส�านักงานปลัด

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  

และ ส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

จงัหวดั ร้อยละ 15.3 และ 13.6 ทีเ่หลอืส�านกังานส่งเสรมิ 

สวสัดภิาพและพทิกัษ์เดก็ เยาวชน ผูด้้อยโอกาส คนพกิาร  

และผู้สูงอายุ ส�านักงานเขตกรุงเทพมหานคร สถาบัน 

พัฒนาองค์กรชมุชน (องค์การมหาชน) สถานธนานเุคราะห์  

และ สาธารณสุขต�าบลการเคหะแห่งชาติ น้อยที่สุด

ศูนย์พัฒนาสังคมและสวัสดิการและ ส�านักงานพัฒนา

สังคมและสวัสดิการกรุงเทพฯ สถานสงเคราะห์เด็กและ  

สถานพัฒนาอาชีพคนพิการ องค์การปกครองส่วน

ท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต�าบล องค์การ

บริหารส่วนจังหวัด และเทศบาล หน่วยงานส่วนกลาง 

ได้แก่ส�านักงานเขตกรุงเทพมหานคร องค์การปกครอง

ท้องที่ ได้แก่ ที่ว่าการอ�าเภอ ก�านัน และ ผู้ใหญ่บ้าน  

องค์การภาคเอกชน ได้แก่ ชมรมและ สมาคม ร้อยละ  

4.8, 3.7, 3.6, 3.3, 3.1, 2.6, 0.6, 0.1 ตามล�าดับ  

ในภาพรวมให้ความส�าคัญการบริหารสวัสดิการสังคม 

อยู ่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.70 หากจ�าแนก 

ในแต่ละด้านตามล�าดับ พบว่าด้านการบริหารองค์การ

ในภาพรวมให้ความส�าคัญและใช้เป็นแนวทางในการ

ปฏบิตัอิยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉลีย่ 4.02 โครงสร้างองค์การ 

อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.94 นโยบาย กลยุทธ์  

และยุทธวิธีอยู ่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.90  

ความสามารถทางการบริหารอยู ่ในระดับปานกลาง  

ค่าเฉล่ีย 3.89 ทรพัยากรการบรหิารอยูใ่นระดบัปานกลาง  

ค่าเฉล่ีย 3.79 กระบวนการท่ีสร้างคุณค่าอยู่ในระดับ

ปานกลาง ค่าเฉล่ีย 3.77 ด้านวัฒนธรรมองค์การ อยู่ใน 
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ระดบัปานกลาง ค่าเฉลีย่ 3.73 พฤติกรรมทีไ่ม่พงึประสงค์ 

อยู่ในระดับน้อย ค่าเฉลี่ย 2.61

ข้อมลูเกีย่วกบั ระบบสวสัดิการสงัคม การบรหิาร 

ระบบสวัสดิการสังคม ในภาพรวมการบริหารระบบ

สวสัดกิารสงัคมให้ความส�าคัญและใช้เป็นแนวทางในการ

ปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.96 หากจ�าแนก 

ในแต่ละด ้านตามล�าดับ พบว ่าการบริการสังคม 

ในภาพรวมให้ความส�าคัญและใช้เป็นแนวทางในการ

ปฏิบัติอยู ่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.16 ความมั่นคง 

ทางสังคม อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.87 ประกัน

สังคม อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.85

ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ ข ้อมูลผู ้บริหาร 

ระดบัชาติ และ ผูบ้รหิารระดับกระทรวง พบว่าต้องมกีาร

ปรับปรุง ด้านการเงินและการปฏิบัติตามหลักการบัญชี

ภาครัฐของกรมบัญชีกลาง ด้านผลการปฏิบัติราชการ 

ตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ�าปีงบประมาณ 

ตามประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์ ทั้ง 4 มิติ ได้แก่ มิติประสิทธิผล 

มิติประสิทธิภาพ มิติคุณภาพการให้บริการ มิติพัฒนา

องค์กร ข้อมูลผู้บริหารระดับจังหวัด เสนอใช้วิธีประสาน 

กิจกรรมงานราชการแผ่นดิน การก�าหนดนโยบาย และ

การตรากฎหมาย ด้านสวัสดิการสังคมในประเทศไทย 

ซึ่งก�าหนดโดยหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องให้บรรลุเป้าหมาย

ร่วมกนั การใช้หลกัการบรหิารให้มคีวามโปร่งใส มคีวาม 

เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 

ให้ผลงานที่ออกมาได้ทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

และชุมชนได้รับการปฏิบัติอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน  

การสร้างระบบตาข่ายความปลอดภัยทางสงัคม การสร้าง 

ระบบสวัสดิการสังคมให้มีความมั่นคงและยั่งยืนใน

ระยะยาวอย่างต่อเนื่อง โดยไม่แก้ปัญหาเฉพาะหน้า

เป็นครั้งคราว ข้อมูลผู ้บริหารระดับองค์การบริหาร

ส่วนต�าบล พบว่า ภาระงานด้านการพัฒนาสังคมและ

สวัสดิการเพื่อประชาชนที่ต้องท�า แต่ในทางปฏิบัติจริง

องค์การบรหิารส่วนต�าบลยงัให้ความส�าคญักบังานด้าน 

สวัสดิการสังคม ด้วยข้อจ�ากัดด้านงบประมาณ และ  

รายได้ที่จ�ากัดของหน่วยงานเอง ตลอดจน การขาด

ความรู้ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินอุดหนุน 

ที่มีอยู่ จะมีก็ส่วนน้อยที่มุ่งมั่นและท�างานอย่างเอาจริง 

เอาจังในการแก้ไขปัญหาความเดอืนร้อนให้กบัประชาชน  

จึงเสนอขอให้ส่วนกลางให้การสนับสนุนงบประมาณ

อย่างทัว่ถงึ ข้อมลูผูบ้รหิารองค์การภาคเอกชน และภาค

ประชาชน พบว่าการบริหารสวัสดิการสังคมในส่วนของ

องค์การภาคเอกชนร่วมกับผู้น�าภาคประชาชนในด้าน 

บริการสังคม ประกันสังคม ตลอดจนความมั่นคงทาง

สังคม กระจายยังประชาชนได้อย่างท่ัวถึงและตรง 

กลุ ่มเป้าหมาย โดยมีการประสานงานกับเครือข่าย 

ศูนย ์ประสานงานในทุกจังหวัดทั่วประเทศแต่ก็มี 

ข้อจ�ากดัด้านการจดังบประมาณสนบัสนนุ จงึเสนอขอให้

ส่วนกลางให้การสนบัสนนุงบประมาณอย่างทัว่ถงึต่อไป 

กำรอภิปรำยผล

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการน�าแนวคิดหลักการ

บริหารราชการแผ่นดิน การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

วิธีการบริหารท่ีมุ่งเน้นสัมฤทธิผลขององค์กรเป็นหลัก 

เป็นการเปรียบเทียบผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนจริง

กับเป้าหมายท่ีก�าหนด โดยใช้ระบบการประเมินผลงาน

ที่อาศัยตัวชี้วัดเป็นตัวสะท้อนผลงานให้ออกมาเป็น 

รูปธรรม เพื่อให้มีการปรับปรุงผลการด�าเนินงานของ

องค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความคุ้มค่า  

รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อประชาชนผู้รับบริการ และ 

แนวคิดการบริหารคุณภาพ หลักการบริหารสู่ความ 

เป็นเลิศ ก�าหนดเกณฑ์การบรหิารระบบ 7 หมวด ดงันี ้คอื 

(1) ภาวะผู้น�า (2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (3) การมุ่งเน้น 

ลูกค้าและตลาด (4) สารสนเทศและการวิเคราะห์  

(5) การมุง่เน้นทรพัยากรบคุคล (6) การจดัการกระบวนการ  

(7) ผลลัพธ์ทางธรุกจิผลการศกึษาเชงิปรมิาณและคณุภาพ 

พบว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมต้องมีการปรับปรุง 

ด้านการเงินและการปฏิบัติตามหลักการบัญชีภาครัฐ 

ของกรมบัญชีกลาง ด้านผลการปฏิบัติราชการตาม 

ค�ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ�าปีงบประมาณ  

ตามประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์ ทั้ง 4 มิติ ได้แก่ มิติประสิทธิผล 

มิติประสิทธิภาพ มิติคุณภาพการให้บริการ มิติพัฒนา 

องค์กร รวมถงึการก�าหนดนโยบาย และการตรากฎหมาย 

ด้านสวสัดกิารสังคมในประเทศไทยร่วมกบัทุกหน่วยงาน

ท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนการสนับสนุนงบประมาณอย่าง
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ทั่วถึง และตรงกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้ หน่วยงาน 

ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสวัสดิการสังคม

ต้องด�าเนินการกระจายทรัพยากรทางการบริหารที่มี

อยู่ตามข้อก�าหนดตามกฎหมายระเบียบปฏิบัติที่เป็น

ภารกิจที่องค์การต้องด�าเนินการ กระจายลงสู่พ้ืนท่ี 

อย่างทั่วถึง (ระพีพรรณ ค�าหอม, 2547) ทั้งนี้เพื่อสร้าง

ความเข้มแข็งให้กับชุมชนตามสภาพพื้นที่ ระบบการ

ควบคุมภายในหน่วยงานหลักที่ดูแลด้านการเงินบริหาร

สวสัดกิารสงัคมควรบรูณาการ การควบคุมภายในร่วมกนั  

ตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการที่ส�านักงานคณะ

กรรมการพัฒนาข้าราชการก�าหนด และให้ทุกส่วน

ราชการด�าเนนิการตามมาตรการป้องกนัและปราบปราม 

การทุจริตและประพฤติมิชอบ และการพัฒนาคุณภาพ

การบรหิารจัดการภาครฐั (PMQA) หน่วยงานหลกัทีด่แูล 

ด้านการเงินบริหารสวัสดิการสังคม ควรปฏิบัติตาม 

หลักการบัญชีภาครัฐของกรมบัญชีกลาง และควรมี

การเบิกจ่ายเงินให้ตรงไปตามหมวด การตรวจสอบ

ภายใน ต้องให้ความส�าคัญกับการท�าบัญชี งบค่าใช้จ่าย  

ข้อเสนอแนะเชงินโยบายผูบ้รหิารระดบันโยบาย ควรให้ 

ความส�าคัญกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใน

แต่ละต�าแหน่งให้มีทักษะพร้อมในการปฏิบัติงาน

ใหม่ๆ ในทุกด้านตามหลักการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดี  

โดยเฉพาะด้านการเงินและการบัญชีควรกระจายอย่าง

ทั่วถึงเท่าเทียมและโปร่งใส ควรจัดสรรบุคลากรให้ 

ปฏิบัติงานตรงกับความรู้ความสามารถ กระบวนการ

ตรวจสอบทางด้านการเงิน การบญัช ีต้องมีความเข้มแขง็ 

และชัดเจน ควรมีเครื่องมือในการตรวจสอบการ 

ด�าเนินงานที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับได้ตาม

มาตรฐานการตรวจสอบภายใน ผู ้บริหารระดับสูง 

ควรให้ความส�าคัญกับหน่วยงานที่จัดท�าเรื่องระบบ 

การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลผลการด�าเนินงานด้าน 

การตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก�าหนด 

การพัฒนาศักยภาพหน่วยงาน ให้สามารถ จัดท�า 

ระบบการจัดเก็บข้อมูลที่น่าเชื่อถือและมีหลักฐานท่ี

สอดคล้องกนั ให้สามารถตรวจสอบได้ การตัง้คณะท�างาน  

หรือหน่วยงานในการท�าหน้าที่ สนับสนุนด้านวิชาการ 

ทีเ่ป็นหน่วยงานส่วนกลางด�าเนนิการนเิทศ หรอืถ่ายทอด 

องค์ความรู ้ด้านการตดิตามความก้าวหน้าการประเมนิผล  

การจัดเกบ็ข้อมลูภาคสนาม การวเิคราะห์ข้อมลู ตลอดจน 

การจัดท�ารายงานการน�าเสนอผูบ้รหิาร ผูบ้รหิารระดบัสงู 

ต้องก�ากับติดตามประเมินผลลัพธ์ในการด�าเนินงาน 

ด้วยให้ความส�าคัญกับกระบวนการพัฒนาองค์กร 

ในเรื่องการบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM) และการ

สร้างให้องค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้ (learning  

organization) ตลอดจนมาตรฐานการวัดผล เพื่อการ

ก�าหนดคุณสมบัติบุคลากรในแต่ละต�าแหน่งอย่าง 

เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระงานในหน้าที่ต่อไป

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 

1. หน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ

บรหิารสวสัดกิารสังคมต้องด�าเนนิการกระจายทรพัยากร 

ทางการบริหารที่มีอยู ่ตามข้อก�าหนดตามกฎหมาย

ระเบียบปฏิบัติท่ีเป็นภารกิจท่ีองค์การต้องด�าเนินการ  

กระจายลงสู่พื้นที่อย่างทั่วถึง 

2. หน่วยงานที่ เป ็น องค์การหลักในการ 

ด�าเนินการด้านการบริหารสวัสดิการสังคมจะต้อง 

ด�าเนินการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ ด้านสวัสดิการ

ให้กับองค์การภาครัฐที่เกี่ยวข้อง องค์การภาคเอกชน 

และภาคประชาชน ท้ังนี้เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับ 

ชุมชนตามสภาพพื้นที่ 

3. ระบบการควบคุมภายในหน่วยงานหลักท่ี

ดูแลด้านการเงินบริหารสวัสดิการสังคมควรบูรณาการ  

การควบคมุภายในร่วมกบั การด�าเนนิงานตามค�ารบัรอง

การปฏิบัติราชการที่ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนา

ข้าราชการได้ก�าหนดให้ทุกส่วนราชการด�าเนินการ 

ตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ และการพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ (PMQA) ซึ่งหลักการเดียวกับการบริหาร 

คุณภาพ 

4. หน่วยงานหลักที่ดูแลด้านการเงินบริหาร

สวัสดิการสังคมควรปฏิบัติตามหลักการบัญชีภาครัฐ 

ของกรมบัญชีกลาง และควรมีการเบิกจ่ายเงินให้ตรง

ไปตามหมวด 

5. การด�าเนินงานในเรื่องการเงินและการ 

ตรวจสอบภายใน ต้องให้ความส�าคัญกับการท�าบัญชี 

งบค่าใช้จ่าย 
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6. หน่วยงานหลักที่ดูแลด้านการเงินบริหาร 

สวัสดิการสังคม ปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบ

ภายใน ทุกหน่วยงานควรมีแผนการตรวจสอบภายใน 

รายงานผลการตรวจสอบภายในของผูต้รวจสอบภายใน  

รายงานผลการติดตามและการปรบัปรงุแก้ไขข้อบกพร่อง

ที่ตรวจพบจากรายงาน 

7. การก�าหนดตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของ 

ส่วนราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์ตัวชี้ วัด 

การปฏิบัติงานของส่วนราชการ ควรก�าหนดให้สามารถ

ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางสังคมได้ 

การตั้งค่าเป้าหมายให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและ 

เป็นการท้าทายตามหลักการจัดท�าแผนกลยุทธ์ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 

1. ผู้บริหารระดับนโยบาย ควรให้ความส�าคัญ 

กับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในแต่ละต�าแหน่ง

ให้มีทักษะพร้อมในการปฏิบัติงานใหม่ๆ ในทุกด้าน

ตามหลักการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี โดยเฉพาะ 

ด้านการเงินและการบัญชีควรกระจายอย่างท่ัวถึง 

เท่าเทียมและโปร่งใส 

2. ผู้บริหารระดับนโยบาย ควรจัดสรรบุคลากร 

ให้ปฏิบัติงานตรงกับความรู้ความสามารถ 

3. กระบวนการตรวจสอบทางด้านการเงิน  

การบญัช ีต้องมีความเข้มแขง็และชดัเจน ควรมเีครือ่งมอื 

ในการตรวจสอบการด�าเนินงานที่มีมาตรฐานและ 

เป็นที่ยอมรับได้ 

4. การปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบ

ภายใน ควรมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและมีเกณฑ์

การวัดผล ในเรื่องการจัดระบบข้อมูลการด�าเนินงาน 

ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 

5. ผู ้บริหารระดับสูงควรให้ความส�าคัญกับ

หน่วยงานที่จัดท�าเรื่องระบบการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผลการด�าเนินงานด้านการตรวจสอบภายในให้เป็นไป

ตามมาตรฐานที่ก�าหนด 

6.  การก�าหนดให ้มีการประเมินผลการ 

ด�าเนินงานด้านการตรวจสอบภายในของกระทรวง 

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย 

หน่วยงานภายนอกที่มีความน่าเชื่อถือ 

7. การประเมินระบบการควบคุมภายใน  

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและมีเกณฑ์การวัดผล 

ในเรื่องการจัดระบบข้อมูลการด�าเนินงานตามระบบ

การควบคุมภายใน โดยเน้นด้านการจัดเก็บ รวบรวม  

วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลเชิงประจักษ์ ส�าหรับใช้เป็น

ข้อมูลสารสนเทศในการด�าเนินงาน 

8. การก�าหนดให้หน่วยงานทกุหน่วยมมีาตรฐาน

ในการด�าเนินงานด้านการควบคุมภายใน ในประเด็น 

ต่างๆ เพื่อเป็นเครื่องมือมาตรฐานในการด�าเนินการ

ปฏิบัติงานเพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน ในการจัดท�าแนวทาง 

การแก้ไขปัญหาที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

9. การพัฒนาศักยภาพหน่วยงาน ให้สามารถ 

จดัท�าระบบการจดัเกบ็ข้อมลูทีน่่าเชือ่ถอืและมหีลกัฐาน 

ที่สอดคล้องกันให้สามารถตรวจสอบได้ 

10. การตัง้คณะท�างาน หรอืหน่วยงานในการท�า

หน้าที ่สนบัสนนุด้านวชิาการทีเ่ป็นหน่วยงานส่วนกลาง 

ด�าเนินการนิเทศ หรือถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านการ

ติดตามความก้าวหน้าการประเมินผล การจัดเก็บข้อมูล

ภาคสนาม การวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนการจัดท�า 

รายงานการน�าเสนอผู้บริหาร ในแต่ละต�าแหน่งอย่าง

เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระงานในหน้าที่ต่อไป
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ (1) ศึกษาระดับภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงและประสิทธิผลของโรงเรียน

ประถมศึกษา ระดับบุคคล (2) แสวงหาสมการพยากรณ์ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อประสิทธิผลของ

โรงเรียนประถมศึกษา และ (3) เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างโรงเรียนประถมศึกษาท่ีมีประสิทธิผลสูงกับ 

โรงเรียนประถมศึกษาที่มีประสิทธิผลต�่าด้วยสมการพยากรณ์ โดยเก็บข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างเป็นโรงเรียนประถม

ศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน จ�านวน 33 โรงเรียนตามแผนแบบการวิจัยส่วนท่ีหนึ่ง และเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เป็น 

โรงเรียนประถมศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 15 คือโรงเรียนที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.คือ

โรงเรียนประถมศึกษาที่มีประสิทธิผลสูง กับโรงเรียนประถมศึกษาที่มีประสิทธิผลผลต�่า ประเภทละ ห้าโรงเรียน 

โดยใช้แบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และจ�าแนกเป็นระดับสูง กลางและ ต�่าด้วยวิธีการของ  

จุงเตห์ฟาน ซึ่งผลการวิจัยพบว่าภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลงและประสิทธิผลในทุกกลุ่มมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับสูง  

ขั้นตอนต่อไปวิเคราะห์ด้วยสถิติ Stepwise Multiple Regression ได้สมการพยากรณ์ประสิทธิผลที่เกิดจากภาวะ

ผู้น�าการเปลี่ยนแปลง ระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์การข้อค้นพบท่ีได้จากสมการพยากรณ์คือตัวแปร

ของภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงที่มีอิทธิพลทางบวกต่อประสิทธิผลของโรงเรียนทั้งสามระดับได้แก่ ความเชื่อมั่น 

ในตนเองและตัวแปรที่มีอิทธิพลกับประสิทธิผล ระดับบุคคล และระดับองค์การได้แก่การสร้างวัฒนธรรมองค์การ 

และการแสวงหาโอกาส ตัวแปรที่มีอิทธิพลกับประสิทธิผลในระดับกลุ่มที่ส�าคัญคือการมีวิสัยทัศน์ ตัวแปรของ 

ภาวะผู้น�าการเปลีย่นแปลงทีม่อีทิธิพลในทางลบต่อประสทิธผิลในระดบับคุคลได้แก่ การดแูลเอาใจใส่ และการตดิต่อ 

สื่อสาร จากนั้นน�าสมการพยากรณ์ไปทดสอบข้อมูลโรงเรียนประถมศึกษาท่ีได้สุ่มเป็นกลุ่มตัวอย่างตามแผนแบบ 

การวิจัยส่วนที่สอง ด้วยสถิติ t-test of Independence พบว่าโรงเรียนที่มีประสิทธิผลสูงมีประสิทธิผลสูงกว่า

โรงเรียนที่มีประสิทธิผลต�่าอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่าสมการดังกล่าวใช้พยากรณ์ประสิทธิผล 

ของโรงเรียนได้

ค�ำส�ำคัญ: ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง, ประสิทธิผลของโรงเรียน, ประถมศึกษา, ภาวะผู้น�า

เกรียงศักดิ์ เลาหะวัฒน์ และ รองศาสตราจารย์ ดร. ประกอบ คุณารักษ์

ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผล
ของโรงเรียนประถมศึกษา

Change Agents’ Leadership Influencing Effectiveness of Primary 
Schools
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ควำมน�ำ

การจัดการศึกษาของประเทศไทยตั้งแต่เริ่ม

สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี ในสมัยพระบาท

สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก จาก พ.ศ. 2325 ถึง 

พ.ศ. 2414 เป็นการศึกษา เพื่อชีวิตและสังคม เนื่องจาก

การด�าเนนิงานการศึกษาของประเทศไทยมิได้น�าแนวคดิ 

และปรัชญาการศึกษาจากต่างชาติ แต่ได้น�าปรัชญา

แนวคิดของวัฒนธรรมและสังคมไทยในยุคนั้นมาใช้ 

ในการศกึษา สถานทีใ่ช้ในการศึกษาแก่ประชาชนจะใช้วดั 

เป็นที่สั่งสอนพุทธธรรมและให้ความรู้ ในการอ่านเขียน  

ตลอดจนการอบรมด้านจริยธรรมอันดีงาม จึงเป็น

ลักษณะการศึกษาดังกล่าวแม้ว่าจะเป็นการศึกษาท่ี 

ไม่เป็นระบบ แต่ถ้ามองให้ลึกซึ้งจัดได้ว่าเป็นการศึกษา

เพื่อชีวิตและสังคม

การจัดการศึกษาตั้งแต่ พ.ศ. 2414 เป็นปีที่

เริ่มต้นมีการวางพื้นฐานทางการศึกษาไทยใน รัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว จนถึง 

Abstract

The purposes of this research were to study the levels of change agent, develop equations 

to predict the change agent, and test the differences between the primary schools with high and low  

effectiveness using the equations developed. Data were collected from two sample groups which  

consisted of 33 primary schools receiving the King’s Awards in 13 provincial clusters from all over  

Thailand as reflected in the research Part 1. The other sample group was selected from five primary 

schools each under the categories of high and low effectiveness as reflected in the research Part 2. 

They are from the primary schools in the 15th Official Inspection Zone which had passed the external 

assessment conducted by the Office of National Education Standards and Quality Assessment (Public 

Organization). Data were gathered using a factual questionnaire analyzed by percentage and mean  

standard deviation. The results found that the change agent of leadership and effectiveness by average 

were at a high level. Results of data analysis by Stepwise Multiple Regression found 3 equations to 

predict the effectiveness caused by the change agent, the aspect of the variable influencing the group 

effectiveness and the variables which had negative influences in the level of individual leadership. The 

equations were subsequently tested with the details from the primary schools in the sample group in  

Part 2 using t–test of Independence which showed that the schools with high effectiveness had higher 

change agent of leadership than those of low effectiveness.

Keyword: change agents, leadership, effectiveness of the primary schools, individual leadership

ประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2542 เป็นการจัดการศึกษาที่มีระบบและระเบียบ 

กล่าวคือ มีโรงเรียน มีครูท่ีจะให้ความรู ้แก่นักเรียน 

มีหลักสูตร เป้าหมายการศึกษาได้เปลี่ยนแปลงเป็น

อย่างมาก เนื่องจากได้รับอารยะธรรมตะวันตกเข้ามา 

เพื่อปรับปรุงประเทศ นอกจากนั้นยังเกิดคตินิยม 

การจัดการศึกษา เพื่อฝึกคนเข้ารับราชการจนได้ 

ฝังรากลึกในระบบการศึกษาไทย เนื่องจากต้องการ

พัฒนาสังคมไทยให้ทัดเทียมความทันสมัยเหมือน 

ในประเทศยโุรป จึงเสมอืนเป็นการลอกเลียนรปูแบบของ 

การศึกษาตะวันตก ซึ่งมีปรัชญาชีวิตและสังคมแตกต่าง

ไปจากปรัชญาชีวิตและสังคมไทย ท�าให้การศึกษาของ

ไทยขาดความเป็นเอกลักษณ์ และอุดมคติที่เป็นของ

ตนเอง จึงส่งผลท�าให้การจัดการศึกษาของโรงเรียน 

ไม่ประสบผลส�าเรจ็เท่าทีค่วรจงึเกดิปัญหาต่อประสทิธผิล 

ในโรงเรียนเป็นจ�านวนมาก ท�าได้เกิดแนวความคิดสู่

การปฏิรูปการศึกษาในสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่สอง  
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ได้มีการตื่นตัวพยามเร่งรัดในการพัฒนาประเทศ โดย

กระทรวงศกึษาธกิาร (2526, หน้า 172) ได้รบัความร่วมมอื 

ช่วยเหลือจากคณะกรรมการบริหารวิเทศกิจแห่งสหรัฐ 

อเมริกาหรือองค์การยูซอม (USOM- United States 

Operation Mission)ได้จัดท�าโครงการพัฒนาการศึกษา 

(general education development project) เริ่มโครงการ

ปี พ.ศ. 2500 จากโครงการดังกล่าวเกิดแรงกระตุ้นและ

การเร่งรดัการปฏิรปูการศึกษาคือ เม่ือมีการเปลีย่นแปลง

ทางการเมือง ในวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ที่ท�าให้ 

ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองและเสรีภาพ 

การแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ ส่งผลท�าให้นักการ

ศึกษาและทุกฝ่ายมีความเห็นว่าสังคมไทยจะอยู่รอดได ้

จ�าเป็นต้องปฏิรูปการศึกษา ที่มีปัญหาอยู่รอบด้าน  

ดงันัน้จงึมคีวามจ�าเป็นทีต้่องมีการปรบัปรงุทัง้ระบบและ 

กระบวนการ โดยมกีารปฏริปูการศกึษาเพราะการศกึษา 

จะเป็นหลกัส�าคญัในการแก้ปัญหาทางสงัคมในระยะยาว  

จึงส่งผลให้รัฐบาลในสมัย ฯพณฯ สัญญา ธรรมศักดิ์ 

เป็นนายกรฐัมนตรไีด้แถลงนโยบายเม่ือวนัที ่7 มถินุายน 

พ.ศ. 2517 ว่า “จะเร่งรดัจดัการศกึษาอบรม เพือ่ส่งเสรมิ 

ระบบประชาธิปไตยเน้นในเรื่องการอบรมศีลธรรมและ

วัฒนธรรมและการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพ... 

จะวางรากฐานและแนวทางปฏิบัติ ในการปฏิรูป 

การศึกษา” ต่อมาในสมัยรัฐบาล ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช 

เป็นนายกรัฐมนตรี และได้มี นายก่อ สวัสดิพานิชย์  

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในสมัยนั้น 

ได้มกีารกล่าวถงึการปฏริปูการศกึษาในการแถลงนโยบาย  

เมือ่วันที ่6 มนีาคม พ.ศ. 2518 ว่า “รฐับาลนี ้จะด�าเนนิการ 

ปฏิรูปการศึกษาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพ

ทางเศรษฐกิจ” ท�าให้มี การแต่งตั้งคณะกรรมการวาง

พื้นฐานเพื่อการปฏิรูปการศึกษาและมีการจัดประชุม 

94 ครั้ง จนได้ข้อสรุปเสนอเป็นแนวทางในการปฏิรูป

การศึกษา ซึ่งมีประเด็นที่ส�าคัญที่ได้กล่าวถึงการบริหาร 

การศึกษาและประสิทธิผลการจัดการศึกษา ตลอดจน

การปรบัโครงสร้างของหน่วยงานจดัการศกึษา เริม่ตัง้แต่

ได้ประกาศใช้แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2520 และ 

หลกัสตูรประถมศกึษา 2521 ต่อมาในปี พ.ศ. 2523 ได้ม ี

การเปล่ียนแปลงการจัดการศึกษา โดยโอนอ�านาจการ

บริหารการประถมศึกษาจากสังกัดกระทรวงมหาดไทย

มาสังกัดกระทรงศึกษาธิการ ยกเว้นการประถมศึกษา 

ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล ซึ่งปรากฏผลว่า 

การจัดการศึกษาก็ยังมีความแตกต่างกันมากในด้าน

คุณภาพของการจัดการศึกษาระหว่างโรงเรียนในเมือง

กับโรงเรียนในชนบทและขณะที่โรงเรียนส่วนมากตั้งอยู่

ในชนบท ต่อมาในปีพ.ศ. 2540 ได้มีการเปลี่ยนแปลง

ทางการเมืองที่ส�าคัญ คือ มีการประกาศใช้กฎหมาย 

รฐัธรรมนญู พ.ศ. 2540 ในกฎหมายรฐัธรรมนญู หมวด 5  

แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ มาตรา 81 รัฐต้องจัดให้มี 

กฎหมายเกีย่วกบัการศกึษาแห่งชาต ิจงึเป็นสาเหตทุ�าให้

เกิดกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา คือ พระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ส่งผลให้ประเทศไทยเกิดการ

เปลี่ยนแปลงทางการศึกษาหลายประการ 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

1.เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลง 

และประสิทธผิลของโรงเรยีนประถมศกึษา ท่ีได้รบัรางวลั

พระราชทานระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์การ

2.เพื่อแสวงหาสมการพยากรณ์ภาวะผู ้น�า 

การเปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน

ประถมศกึษา ระดบับคุคล ระดบักลุ่ม และระดบัองค์การ

3.เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างโรงเรียน

ประถมศกึษาทัว่ไปทีม่ปีระสทิธผิลสงูกบัโรงเรยีนประถม

ศึกษาที่มีประสิทธิผลต�่าตามผลการประเมินของ สมศ. 

(รอบสอง) ด้วยสมการพยากรณ์



EAU
HERITAGE JOURNAL54 Vol. 4 No. 1 January-April 2014

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ภำวะผู้น�ำกำรเปล่ียนแปลงมี 
สององค์ประกอบคือ * 
คุณลักษณะผู้น�ำมีหกด้ำนคือ
1. ความเชื่อมั่นในตนเอง
2. การเสริมพลังอ�านาจให้กับผู้ร่วมงาน
3. วิสัยทัศน์ 
4. การสร้างวัฒนธรรมองค์การ
5. ความมั่นคงทางอารมณ์
6. การสร้างแรงบันดาลใจ
พฤติกรรมผู้น�ำ มี ห้ำ ด้ำนคือ
1. การติดต่อสื่อสาร
2. ความไว้วางใจ
3. การดูแลเอาใจใส่
4. การแสวงหาโอกาส
5. การตัดสินใจ

ภำวะผู้น�ำกำรเปล่ียนแปลง ประสิทธิผลของโรงเรียน ***

1. คุณภาพการศึกษาของผู้เรียน
2. การปรับตัวเข้ากับสภาพ
   แวดล้อม
3. การบูรณาการ
4. การคงไว้ซ่ึงระบบค่านิยม 

ระดับภาวะผู้น�าที่ศึกษา **
ภาวะผู้น�าระดับบุคคล
(individual leadership)
ภาวะผู้น�าระดับกลุ่ม
(shared leadership)
ภาวะผู้น�าระดับองค์การ
(organization leadership)

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ข้ันตอนที่ 1 การเตรียมการวิจัย เป็นการศึกษา

สภาพปัจจุบันและปัญหา เอกสารรายงานผลการจดัการ

ศึกษา ต�ารา ข้อมูลการวิจัยของหน่วยงานต่างๆ และ

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับ ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง 

กบัประสทิธผิลของโรงเรยีนประถมศึกษา เพือ่เป็นข้อมลู

พ้ืนฐานในการท�าวิจัย พร้อมทั้งได้รับค�าปรึกษาแนะน�า 

ในการจัดท�าเค้าโครงร่างจากอาจารย์ที่ปรึกษา และ

น�ามาปรับปรุงเพื่อเสนอขออนุมัติหัวข้อและเค้าโครง 

วิทยานิพนธ์

ขั้นตอนที่ 2 การสร้างเครื่องมือ โดยด�าเนินการ

วิเคราะห์องค์ประกอบของตัวแปรต้นและตัวแปรตาม  

แล้วน�ามาจัดท�าแบบสอบถามที่มีลักษณะสี่ตอน คือ 

ตอนที่หนึ่ง แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ตอนที่สอง  

เป็นแบบสอบถามด้านประสิทธิผลของโรงเรียน ตอนท่ี

สาม แบบสอบถาม การใช้ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง 

และตอนที่สี่ เป็นแบบสอบถามปลายเปิด จากนั้น

ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญและ 

ผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวนห้าคน และตรวจสอบความเที่ยง

ด้วยวิธีการหาสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (α) ของครอนบาค  

(Cronbach,s, Alpha Coefficient)

ขั้นตอนที่ 3 การจัดเก็บข้อมูล ผู้วิจัยขอหนังสือ

จากบัณฑิตวิทยาลัยขอความร่วมมือ ในการจัดเก็บ

ข้อมูลในโรงเรียนที่เลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง พร้อมจัดส่ง 

ทางไปรษณีย์และประสานทางโทรศัพท์ให้มีผู้ช่วยเก็บ

ข้อมูลส่งให้ผู้วิจัย เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีเป็นจริงและมีความ 

สมบูรณ์ครบถ้วน

ขัน้ตอนที ่4 การวเิคราะห์ข้อมลู เป็นการวเิคราะห์ 

ข้อมูลตั้งแต่ตัวแปรพื้นฐาน ตลอดจนการวิเคราะห์

ภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลงกับประสิทธิผลของโรงเรียน 

เป็นการตอบค�าถามในการวิจัยข้อท่ีหนึ่ง และข้อท่ีสอง 

หลังจากนั้นน�าผลมาสร้างสมการพยากรณ์ ซึ่งเป็นการ

ตอบค�าถามในการวิจัยข้อที่สาม

ขัน้ตอนที ่5 การทดสอบสมการพยากรณ์ เมือ่ได้ 

สมการพยากรณ์ในขั้นตอนที่สี่แล้วผู้วิจัยจะด�าเนินการ 

น�าสมการพยากรณ์ไปทดสอบแบบวิเคราะห์ผลเชิง

เปรียบเทียบระหว่างโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลสูงกับ

โรงเรียนที่มีประสิทธิผลต�่า เพื่อศึกษาความแตกต่าง 

และเป็นการตอบค�าถามของการวจิยัในข้อท่ีสาม ซึง่เป็น 

ข้อสุดท้ายของงานวิจัย
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ขั้นตอนที่ 6 การสรุปผลและรายงาน เป็น

ข้ันตอนสรุปผลงานวิจัยที่ท�าการศึกษาและจัดท�าเป็น

รายงานการวิจัยห้าบท น�าเสนอต่อคณะกรรมการ

ควบคุมวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบความถูกต้องและน�ามา 

ปรับปรุงแก้ไขในข้อบกพร่องตามที่คณะกรรมการ

ควบคุมวิทยานิพนธ์เสนอแนะพร้อมทั้งจัดพิมพ์และ

ส่งรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

ผลกำรวิจัย

ข ้อค ้นพบจากการศึกษา ภาวะผู ้น�าการ

เปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา 

ครั้งนี้  สามารถตอบค�าถามและวัตถุประสงค์ของ 

การวิจัยได้ดังนี้

1 .  จากการ ศึกษาระ ดับภาวะ ผู ้ น� าการ

เปลี่ยนแปลงและประสิทธิผลของโรงเรียนประถม

ศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานระดับบุคคล ระดับ

กลุ่ม และระดับองค์การ ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น�า

การเปลี่ยนแปลงโดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง โดยภาวะ

ผู ้น�าการเปลี่ยนแปลงระดับบุคคลมีค ่าเฉลี่ยสูงสุด  

(  = 4.41) เมื่อพิจารณาภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง

ตามองค์ประกอบด้านคุณลกัษณะผูน้�า พบว่า ภาวะผูน้�า

ระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์การ มีค่าเฉลี่ย 

อยู่ในระดับสูงในภาพรวม (  = 4.38) 

เมื่อพิจารณาภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงตาม

องค์ประกอบด้านพฤติกรรมผู้น�า พบว่า ภาวะผู้น�า

ระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์การ มีค่าเฉลี่ย

อยู่ในระดับสูงทั้ง และเมื่อพิจารณาองค์ประกอบย่อย 

รายด้านของพฤติกรรมผู้น�าพบว่า การแสวงหาโอกาส 

มีค่าเฉลี่ยสูงสุดทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์การ  

คือ  = 4.49 และ  = 4.27 ตามล�าดับและข้อมูลที่ได ้

จากกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวมีการกระจายตัวน้อย (SD. = 

0.59, SD. = 0.79, ตามล�าดับ) ในด้านความไว้วางใจ 

ของบุคคลมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (  = 4.46) และข้อมูลที่ได้

จากกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวมีการกระจายตัวน้อย (SD. = 

0.58) นอกจากนี ้ด้านการดแูลเอาใจใส่มค่ีาเฉลีย่ต�า่กว่า 

ทกุด้านทีเ่กดิจากภาวะผูน้�าระดับกลุม่และระดับองค์การ 

 = 4.19 และ  = 4.15 ตามล�าดับและข้อมูลที่ได้จาก 

กลุ่มตวัอย่างดงักล่าวมกีารกระจายตวัน้อย (SD. = 0.79,  

SD. = 0.82, ตามล�าดับ) ในท�านองเดียวกันผลการวิจัย 

พบว่าประสิทธิผลของโรงเรียนระดับบุคคล ระดับกลุ่ม

และระดับองค์การ โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง โดย

ของบุคคลมีค่าเฉล่ียด้านประสิทธิผลของโรงเรียนสูงสุด  

(  = 4.15)

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ประสิทธิผล

ของโรงเรียนประถมศึกษาในระดับบุคคลระดับกลุ ่ม

และระดับองค์การส่วนใหญ่ในทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน 

ระดับสูง ยกเว้นด้านการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม 

ที่มีค่าเฉลี่ยต�่ากว่าทุกด้าน คือ  = 3.70,  = 3.71 

และ  = 3.63 ตามล�าดับและข้อมูลที่ได้จากกลุ่ม

ตัวอย่างดังกล่าวมีการกระจายตัวน้อย (SD = 0.57,  

SD = 0.63, SD = 0.61 ตามล�าดับ )

2. จากการศึกษาเพ่ือแสวงหาสมการพยากรณ์

ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อประสิทธิผลของ

โรงเรียนประถมศึกษา ระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และ 

ระดับองค์การ ได้ข้อค้นพบในการวิจัย ดังนี้

สมการพยากรณ์ที่เกิดจากอิทธิพลภาวะผู้น�า

การเปลี่ยนแปลงระดับบุคคลที่มีต่อประสิทธิผลของ

โรงเรยีน ผลการวเิคราะห์ประสิทธผิลของโรงเรยีนประถม

ศึกษาที่เกิดจากอิทธิพล ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง 

ระดับบุคคล พบว่า ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงระดับ

บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน (Ŷ
บุคคล

)  

มากสุด คือ การแสวงหาโอกาส (X
24
) รองลงมาคือ 

การสร้างวัฒนธรรมองค์การ (X
14
) และความเช่ือมั่น 

ในตนเอง (X
11
) ตามล�าดับ นอกจากนี้ยังมีภาวะผู้น�า 

การเปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนใน

ทิศทางตรงกันข้าม คือ การติดต่อส่ือสาร (X
21
) และ

การดูแลเอาใจใส่ (X
23
) ซึ่งได้สมการพยากรณ์ท่ีสามารถ

อธิบาย ภาวะผู ้น�าการเปล่ียนแปลงท่ีมีอิทธิพลต่อ

ประสิทธิผลของโรงเรียน (Ŷ
บุคคล

) ได้ค่า R2 เท่ากับ 0.86  

(ร้อยละ 86.00) และเขียนเป็นสมการพยากรณ์ได้ดังนี้

สมการคะแนนดิบ Ŷ
บุคคล

= 1.05 + 0.32(X
11
) +  

0.49(X
14
) - 0.26(X

21
) - 0.42(X

23
) + 0.61(X

24
) 

สมการคะแนนมาตรฐาน Z Ŷ
บุคคล

 = 0.37(Z
X11

)  

+ 0.64(Z
X14

) – 0.34(Z
X21

) – 0.57(Z
X23

) + 0.81(Z
X24

)
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สมการพยากรณ์ที่เกิดจากอิทธิพลสภาวะผู้น�า

การเปลี่ยนแปลงระดับกลุ ่มที่มีต่อประสิทธิผลของ

โรงเรยีน ผลการวเิคราะห์ประสทิธิผลของโรงเรยีนประถม

ศึกษาระดบักลุม่ พบว่า ภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงระดบั

กลุ ่มที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถม

ศึกษา (Ŷ
กลุ่ม

) สูงสุด คือ ความเชื่อมั่นในตนเอง (X
11
) 

รองลงมาคอื การมวีสิยัทศัน์ (X
13
) ตามล�าดบั นอกจากนี ้

ยังมีภาวะผู ้น�าการเปลี่ยนแปลงระดับกลุ ่มที่มีผลต่อ

ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาในทิศทางตรง

กันข้าม คือ การตัดสินใจ (X
25
) ซึ่งได้สมการพยากรณ์

ที่สามารถอธิบายภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงระดับกลุ่ม 

ท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา 

(Ŷ
กลุ่ม

) ได้ค่า R2 เท่ากับ 0.59 (ร้อยละ 59.00) และ 

เขียนเป็นสมการพยากรณ์ได้ดังนี้

สมการคะแนนดิบ Ŷ
กลุ่ม

 = 2.11 + 0.3(X
11
) + 

0.26(X
13
) - 0.14(X

25
)

สมการคะแนนมาตรฐาน Z Ŷ
กลุ่ม

 = 0.68(Z
X11

) 

+ 0.43(Z
X13

) – 0.27(Z
X25

) 

สมการพยากรณ์ที่เกิดจากอิทธิพลภาวะผู้น�า

การเปลี่ยนแปลงระดับองค์การที่มีต่อประสิทธิผลของ

โรงเรียนประถมศึกษา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิผล

ของโรงเรียนประถมศึกษาระดับองค์การ พบว่า ภาวะ 

ผู ้น�าการเปลี่ยนแปลงระดับองค์การที่มีอิทธิพลต่อ

ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา (Ŷ
องค์การ

) สูงสุด 

คือ ความเชื่อมั่นในตนเอง (X
11
)รองลงมาคือ การสร้าง

วัฒนธรรมองค์การ (X
14
) และการแสวงหาโอกาส (X

24
)  

ตามล�าดับ ซึ่งได้สมการพยากรณ์ที่สามารถอธิบาย

ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงระดับองค์การที่มีอิทธิพล 

ต่อประสทิธผิลของโรงเรยีนประถมศกึษา (Ŷ
องค์การ

) ได้ค่า  

R2 เท่ากับ 0.46 (ร้อยละ 46.00) และ เขียนเป็น สมการ 

พยากรณ์ได้ดังนี้

สมการคะแนนดิบ Ŷ
องค์การ

 = 2.23 + 0.23(X
11
) 

+ 0.13(X
14
) + 0.09(X

24
)

สมการคะแนนมาตรฐาน Z Ŷ
องค์การ

 = 0.40(Z
X11

) 

+ 0.21(Z
X14

) + 0.14(Z
X24

) 

บทสรปุข้อค้นพบทีไ่ด้น�าเสนอดงักล่าวแสดงผล 

ของอิทธิผลจากภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อ 

ประสทิธผิลโรงเรยีน ซึง่สามารถสรปุในข้อค้นพบทีแ่สดง

ความเกีย่วข้องและสมัพนัธ์กนัของตวัแปรต้นทีส่่งผลต่อ 

ประสิทธิผลของโรงเรียน ในระดับบุคคล ระดับกลุ่ม 

และระดับองค์การดังตาราง 

ตำรำง 1.1

อิทธิพลของตัวแปรต้นของภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง

ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนใน ระดับบุคคล  

ระดับกลุ่ม และระดับองค์การ

ตัวแปรต้น
ภำวะผู้น�ำกำร
เปลี่ยนแปลง

ประสิทธิผล
ของ

โรงเรียน
ระดับบุคคล

ประสทิธผิล
ของ

โรงเรียน
ระดับกลุ่ม

ประสิทธิผล
ของโรงเรียน

ระดับ
องค์กำร

ความเช่ือมั่น
ในตนเอง

/ / /

การสร้าง
วัฒนธรรม
องค์การ

/ /

การแสวงหา
โอกาส

/ /

การมีวิสัยทัศน์ /

จากตาราง 1.1 เป็นบทสรุปข้อค้นพบท่ีได้จาก

สมการพยากรณ์ท้ังสามระดับพบว่า ตัวแปรภาวะผู้น�า

การเปลี่ยนแปลงที่มีอิทธิพลทางบวกกับประสิทธิผลทั้ง

สามระดบั คอื ระดบับคุคล ระดบักลุ่ม และระดบัองค์การ 

3. ผลการใช้สมการพยากรณ์กบัโรงเรยีนประถม

ศึกษาที่มีประสิทธิผลสูงและโรงเรียนประถมศึกษาที่มี 

ประสิทธิผลต�่ามีความแตกต่างกันหรือไม่ ผลการ

วเิคราะห์ข้อมลูปรากฏผลคอื โรงเรยีนทีม่ปีระสทิธผิลสงู

มีประสิทธิผลสูงกว่าโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลต�่าอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ในภาพรวมและรายด้าน 

แสดงว่าสมการดังกล่าวใช้พยากรณ์ประสิทธิผลของ

โรงเรียนได้

กำรอภิปรำยผล

1. ภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลงและประสิทธิผล

ของโรงเรียนประถมศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน  

ผลจากการศึกษาพบว่าภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงใน

ระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์การของโรงเรียน 
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ประถมศึกษาที่ได ้รับรางวัลพระราชทานประจ�าป ี

การศึกษา 2551 โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู ่ในระดับสูง  

(  = 4.41,  = 4.25และ  = 4.16 ตามล�าดับ) และ

พบว่า ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงระดับบุคคลมีภาวะ

ผู้น�าการเปลี่ยนแปลงสูงสุด ทั้งนี้น่าจะมาจากภาวะผู้น�า 

ระดับบุคคลซึ่งวัดค่าจากผู้บริหารโรงเรียน ซึ่งแสดงว่า 

ผู้บริหารโรงเรียนได้แสดงภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง 

ในโรเรียนที่เด่นชัด จึงส่งผลของการใช้ภาวะผู้น�าทั้ง 

ทางตรงและทางอ้อมให้โรงเรียนประสบผลส�าเร็จ 

สอดคล้องกบัแนวคดิทีว่่าผูน้�าเป็นองค์ประกอบทีส่�าคญั

ของการบรหิารงานในองค์การทีจ่ะประสบผลส�าเรจ็หรอื

ล้มเหลวในการด�าเนินงานนั้น ปัจจัยส�าคัญที่สุดคือตัว 

ผู้น�า ถ้าองค์การใดได้ผู้น�าที่มีประสิทธิภาพก็จะสามารถ

สั่งการและใช้อิทธิพลต่อผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงาน

ตลอดจนท�ากิจกรรมต่างๆ ในองค์การให้ส�าเร็จลุล่วง 

ได้ด้วยดี (วิเชียร วิทยอุดม, 2549, หน้า 419) และ 

เมื่อพิจารณาผลการวิจัย ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง

ในองค์ประกอบ คุณลักษณะผู้น�า พบว่า ด้านการสร้าง

แรงบันดาลใจมีค่าเฉลี่ยสูงสุดทั้งระดับบุคคล ระดับกลุ่ม  

และระดับองค์การ คือ  = 4.67,  = 4.38 และ  

 = 4.41 ตามล�าดับและข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่าง 

ดังกล่าวมีการกระจายตัวน้อย (SD = 0.48, SD = 0.70,  

SD = 0.74 ตามล�าดับ ) ซึ่งน่าจะเกิดจากการที่ผู้น�า 

มกีารประสานประโยชน์ของโรงเรยีนกบัประโยชน์ของคร ู

ได้ลงตัว มีการปลูกจิตส�านึกให้ทุกคนรู ้สึกว่าตนเอง 

เป็นหุ ้นส่วนของโรงเรียนและส่งเสริมสนับสนุนให้ 

ผู้ร่วมงานได้ไปประชุม อบรม ศึกษาดูงาน และน�าผล 

มาปรบัปรงุพฒันางาน ส่งผลให้โงเรยีนประสบผลส�าเรจ็  

ดังนั้นการส่งเสริมให้ผู้บริหารโรงเรียนให้มีคุณลักษณะ

ดังกล ่าวในด้านนี้  จะส ่งผลให้เกิดภาวะผู ้น�าการ

เปลี่ยนแปลงท่ีอยู่ในระดับสูงเป็นสิ่งส�าคัญอันดับแรก 

ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ วาโร เพ็งสวัสดิ์ (2549, 

หน้า 112) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบ 

ความสมัพนัธ์โครงสร้างเชงิเส้นตรงของประสทิธผิลภาวะ

ผู้น�าของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน 

กพ็บว่า ด้านการสร้างแรงบนัดาลใจ เป็นคุณลกัษณะผูน้�า

ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนที่ส�าคัญ นอกจากนี้ 

เมื่อพิจารณาผลการวิจัยในด้านพฤติกรรมผู ้น�าใน

ประเด็นย่อยรายด้านก็พบว่า ด้านการแสวงหาโอกาส 

มีค่าเฉลี่ยสูงสุดทั้งระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับ

องค์การ ซึ่งน่าจะแสดงได้ว่า การที่ผู้น�ากล้าตัดสินใจ  

การคิดงานใหม่ การแสวงหาแนวทางในการพัฒนา

โรงเรียนและร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในการพัฒนา

โรงเรยีน รวมท้ังการท่ีผูน้�าได้แสดงออกให้ความเอือ้อาทร  

มคีวามเข้าใจ พร้อมให้ค�าปรกึษา มคีวามซือ่สัตย์ มคีวาม 

เป็นธรรมกับครูและให้ความสนใจกับครูเป็นการส่วนตัว

เพื่อสนับสนุนให้มีการพัฒนาตนเอง ได้มีความส�าคัญ

อย่างมากท่ีส่งผลในการพัฒนาโรงเรียนสู่ความส�าเร็จ 

ส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทาน ซึ่งสอดคล้อง

กับแนวคิดของ ธีระ รุญเจริญ (2550, หน้า 143) ที่ได้

น�าเสนอว่าผู้น�าการเปล่ียนแปลงจะต้องคิดหาวิธีใหม ่

ที่ดีกว ่าในการท�างานอยู ่ตลอดเวลา และ สุเทพ  

พงศ์ศรีวัฒน์ (2548, หน้า 514) ได้ให้ข้อคิดสนับสนุนว่า 

ผู้น�าต้องมองเห็นความเปลี่ยนแปลง สามารถก�าหนด

วิสัยทัศน์ และทิศทางให้แก่องค์การ พร้อมทั้งต้อง

แสวงหาโอกาสรวมทั้งหาวิธีออกแบบโครงสร้างใหม่ให้ 

องค์การได้ด�าเนินงานได้อย่างประสบผลส�าเร็จต่อไป

อนึ่งจากการวิจัยยังพบว่าผลของภาวะผู ้น�า 

การเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบของคุณลักษณะผู้น�า

ในด้านความเชื่อมั่นในตนเองมีค่าเฉล่ียต�่ากว่าทุกด้าน

ทั้งระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์การ ดังนั้น

ควรที่จะส่งเสริมให้ผู ้น�าทุกระดับได้มีความตระหนัก 

ในการมีความมุ่งมั่นในการท�างานท่ีรับผิดชอบ มีวิธีการ

บริหารงานของตนเองอย่างมีเหตุผลที่ถูกต้อง และกล้า

พูดแสดงความคิดเห็นให้ผู้อื่นได้รับรู้ซึ่งจะสร้างความ

เข้าใจที่ดีในการท�างาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ  

สิปปนนท์ เกตุทัต (2534, หน้า 3-4) ที่ได้กล่าวว่าผู้น�า

ควรมีลักษณะดังนี้คือ (1) ต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ที่มี 

ความส�าเรจ็พอสมควร ก่อให้เกดิความมัน่ใจ (2) ในระดบั 

พืน้ฐานต้องเป็นคนเก่ง ด ีกล้า อดทน ท�างานเป็นกลุม่ได้  

บริหารจัดการเป็น ตัดสินใจเป็น มีส�านึกรับผิดชอบต่อ

ส่วนรวม และ (3) ในระดบัสงูลกัษณะผูน้�าจะต้องเป็นคน 

ท่ีมีความคิดกว้างไกล มีทิศทาง มีความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ มีความกล้า มีพลัง ก่อให้เกิดศรัทธาดึงดูดใจ

ให้มผีูร่้วมท�างานด้วย ในส่วนภาวะผูน้�าการเปล่ียนแปลง

องค์ประกอบพฤตกิรรมผูน้�าด้านการดแูลเอาใจใส่พบว่า 

มค่ีาเฉลีย่ต�า่สดุทีเ่กดิขึน้จากภาวะผูน้�าของกลุม่และของ 

องค์การ ดังนั้นการส่งเสริมให้การสังสรรค์แลกเปลี่ยน 
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ความคิดเห็น การเยี่ยมเยือนสอบถามความทุกข์สุข  

การร่วมกันจัดสวัสดิการช่วยเหลือครูในการปฏิบัติงาน  

และการส่งเสริมให้ครูมีความก้าวหน้าในวิชาชีพเป็นส่ิง 

ส�าคัญในการสร ้างขวัญก�าลังใจให ้ทุกฝ ่ายในการ 

ปฏิบัติงาน

จากผลการวิจัยในด้านประสิทธิผลของโรงเรียน

ประถมศึกษาที่ได ้รับรางวัลพระราชทานประจ�าป ี

การศึกษา 2551 จ�านวน 33 โรงเรียน ที่ได้ศึกษา 

ใน สี ่ด้าน คอื คณุภาพการศกึษาของผูเ้รยีน การปรบัตวั 

เข้ากับสภาพแวดล้อม การบูรณาการ และการคงไว้ซึ่ง

ระบบค่านยิม พบว่าประสทิธิผลทกุระดับมีค่าเฉลีย่อยูใ่น 

ระดับสูง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าทุกระดับมีมุมมองด้าน

ประสิทธิผลในภาพรวมที่ใกล้เคียงกัน แต่เมื่อพิจารณา

ในแต่ละรายด้านจะพบว่าด้านการปรับตัวเข้ากับสภาพ

แวดล้อมมีค่าเฉลี่ยต�่ากว่าทุกด้าน ซึ่งหมายถึงโรงเรียน

จะต้องได้มีการปรับเปลี่ยน การด�าเนินงานภายใน 

ให้สอดคล้องกบัสิง่แวดล้อมภายนอก ในกรณีนีไ้ด้ท�าการ

ศึกษา สององค์ประกอบ ได้แก่ (1) ความสามารถในการ 

ปรับเปลี่ยนการใช้นวัตกรรม หมายถึงครูในโรงเรียน

สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอน ครูจัดท�าแผนการสอน และใช้นวัตกรรมใหม่ๆ  

รวมทั้งโรงเรียนได้ปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางให้

สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ในประเด็น 

ดงักล่าวนีม้ค่ีาเฉลีย่ต�า่กว่าทกุด้าน อาจจะเกดิผลมาจาก 

การเปลี่ยนแปลงของความเจริญทางด้านเทคโนโลยี

อย่างรวดเร็ว ในทางตรงกันข้ามครูส่วนใหญ่ในปัจจุบัน 

จากข้อมลูพ้ืนฐานการวจิยัพบว่าครมูอีายเุฉลีย่ค่อนข้างสูง 

เป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นน่าจะเป็นสาเหตุของปัญหาในการ 

ปรบัตวัของการเรยีนรูเ้ทคโนโลยใีหม่ๆ และเม่ือพจิารณา 

องค์ประกอบที่ (2) ความเจริญเติบโต หมายถึงโรงเรียน

มีจ�านวนนักเรียนเพิ่มขึ้น พร้อมมีอาคารสถานที่ วัสด ุ

อุปกรณ์เป็นไปตามเกณฑ์ ผู้บริหารและครูมีวิทยฐานะ

เพิม่ขึน้ รวมทัง้โรงเรยีนได้รบัการสนบัสนนุจากภายนอก

เพียงพอต่อการด�าเนินงาน ผลปรากฏว่ามีค่าเฉลี่ยต�่า

กว่าองค์ประกอบด้านอ่ืนๆ ในกรณีจ�านวนนกัเรยีนลดลง 

ในกลุ่มประชากรบางส่วน ซึ่งประเด็นดังกล่าวนี้น่าจะ 

เกิดจากสาเหตุของจ�านวนประชากรในประเทศไทย

มีแนวโน้มของอัตราการเกิดลดลงหรืออยู่ในระดับต�่า 

เนือ่งจากเหตุผลการรณรงค์การคมุก�าเนดิและประชากร 

ส ่วนใหญ่ เ ห็นถึงความส�าคัญของการคุมก�าเนิด  

นอกจากนั้นน่าจะเกิดจากสภาพสังคมและเศรษฐกิจ 

ท่ีมส่ีวนส�าคญัในการท�าให้เกดิการหล่ังไหลของประชากร

จากสังคมชนบทสู่สังคมเมือง และอีกเหตุผลหนึ่งคือ

ผู ้ปกครองนักเรียนนิยมส่งบุตรหลานเข้าไปเรียนใน

โรงเรียนท่ีมีชื่อเสียงในเมืองโดยมีความเชื่อในด้าน 

คุณภาพของการจัดการศึกษาของโรงเรียนเหล่านั้น 

จึงส่งผลให้โรงเรียนในชนบทหรือนอกเมืองมีจ�านวน

นกัเรยีนลดลง ซึง่ผูว้จิยัคาดว่าเมือ่จ�านวนนกัเรยีนลดลง 

ก็จะส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อโรงเรียนดังกล่าวคือ 

จ�านวนครูลดลง งบประมาณลดลง รวมท้ังวัสดุอุปกรณ์ 

กจ็ะได้รบัการสนบัสนนุน้อยลงตามล�าดบั ซึง่อาจจะส่งผล 

ต่อคุณภาพการศึกษาต่อไปได้

2. สมการพยากรณ์ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง

ท่ีมีผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาท่ีได้รับ

รางวัลพระราชทาน ระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับ 

องค์การ มีส่วนเหมือนกันหรือแตกต่างกันหรือไม่ 

จากข้อค�าถามของการวิจัยดังกล่าว ซึ่งผลของ

การวิจัยครั้งนี้พบว่า ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงที่มี

อิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา โดย

สามารถแสวงหาสมการพยากรณ์ได้ทั้ง ระดับบุคคล  

ระดบักลุ่มและระดบัองค์การ ปรากฏผลมส่ีวนเหมอืนกนั 

คืออิทธิพลของตัวแปรต้นในด้านความเชื่อมั่นในตนเอง

มีอิทธิพลท้ังระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์การ 

และก็มีความแตกต่างกันในบางส่วนของตัวแปร ดังนั้น 

ผลการวิจัยครั้งนี้ได้เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย 

ข้อท่ีหนึ่ง คือ ภาวะผู ้น�าการเปล่ียนแปลงสามารถ

พยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาท่ีได้รับ

รางวัลพระราชทานได้ทั้ง ระดับบุคคล ระดับกลุ่มและ 

ระดับองค์การได้ ซึ่งผลการวิจัยสามารถแสวงหาสมการ

พยากรณ์ประสิทธิผล สามสมการพยากรณ์หลักคือ 

ระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์การ นอกจากนั้น 

ยังได้สมการพยากรณ์ในประเด็นย่อยของแต่ระดับที่

สามารถอธิบายภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงที่มีอิทธิพล

ต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา ได้ดังนี้ 

จากข้อค้นพบทีไ่ด้จากสมการพยากรณ์ทีเ่กดิจาก 

อิทธิพลภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง ระดับบุคคลที่มีต่อ

ประสิทธผิลของโรงเรยีนประถมศกึษาพบว่า การแสวงหา 
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โอกาส (creating opportunities) มีอิทธิพลมากท่ีสุด  

รองลงมาคอืการสร้างวฒันธรรมองค์การ (organizational 

culture) และความเชื่อมั่นในตนเอง (self – confidence) 

ดงันัน้การทีจ่ะเสรมิสร้างให้เกดิประสทิธิผลของโรงเรยีน 

จึงน่าจะมีความจ�าเป็นที่ต้องส่งเสริมพัฒนาให้ผู้บริหาร 

โรงเรียนได้เรียนรู้วิธีการใช้ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง

ในเรื่องเหล่านี้คือ การแสวงหาโอกาส (creating  

opportunities) หมายถึง การที่ผู้บริหารกล้าตัดสินใจ 

ในเรื่องต่างๆ ในการบริหารโรงเรียน รวมทั้งการคิด 

งานใหม่ การแสวงหาแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน 

และพร้อมในการแสวงหาความร่วมมอืกบัหน่วยงานอืน่

ในการพัฒนาโรงเรียน รวมทั้งรู้วิธีการสร้างวัฒนธรรม

องค์การ (organizational culture) ซึ่งหมายถึงการที่ 

ผู้บรหิารโรงเรยีนประพฤตตินเป็นแบบอย่างในการสร้าง

แนวทางปฏบิตังิานให้กบัครสูร้างความรบัผดิชอบร่วมกนั 

และส่งเสริมแนวปฏิบัติใหม่ๆ ให้กับครู นอกจากนั้น 

ควรส่งเสริมให้ผู ้บริหารโรงเรียนได้มีความเชื่อมั่น 

ในตนเอง (self – confidence) ซึ่งหมายถึงการมีความ 

มุ ่ งมั่นในการท�างานมีความรับผิดชอบ มีวิธีการ 

บริหารงานของตนเองอ้างมีเหตุผล และกล้าพูดแสดง

ความคิดเห็น นอกจากนั้นสิ่งที่ผู ้บริหารโรงเรียนควร

จะมีความระมัดระวังในเรื่องการดูแลเอาใจใส่ (caring)  

ซึ่งหมายถึง การรู้จักเยี่ยมเยือนสอบถามความทุกข์สุข 

ของครแูละบคุลากรในโรงเรยีน รวมทัง้มีการจดัสวสัดกิาร

ช่วยเหลือครูในการปฏิบัติงานและการส่งเสริมให้ครู 

มีความก้าวหน้าในวิชาชีพและวิทยะฐานะ ซึ่งสิ่งเหล่านี ้

จะต ้องจัดให ้มีความเป ็นธรรมและเสมอภาคกับ 

ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน รวมทั้งประเด็นเรื่องการเพื่อให้ 

สนับสนุนการติดต่อสื่อสารให้เกิดความเข้าใจและ 

ตอบสนองความต้องการของครแูละบคุลากรในโรงเรยีน 

ด้วยการจัดให้มีการส่งข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง  

สะดวก รวดเร็ว รวมทั้งเปิดโอกาสให้เกิดการสื่อสาร

สองทางทั้งผู ้ส่งและผู ้รับ จากประเด็นและเหตุผลท่ี 

น�าเสนอดังกล่าวน่าจะเป็นวิธีการส่งเสริมองค์ความรู ้

ในการพฒันาภาวะผูน้�าระดบับคุลได้อย่างมปีระสิทธภิาพ 

ที่สามารถจะน�าวิธีการดังกล่าวส่งเสริมศักยภาพให้ 

ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาต่อไป 

จากข้อค้นพบทีไ่ด้จากสมการพยากรณ์ทีเ่กดิจาก 

อิทธิพลภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง ระดับกลุ่มที่มีต่อ 

ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาพบว่าภาวะผู้น�า

การเปลี่ยนแปลงระดับกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผล

ของโรงเรยีนประถมศกึษา (Ŷ
กลุม่

) สงูสดุ คอื ความเช่ือมัน่ 

ในตนเอง (X
11
) รองลงมาคือ การมีวิสัยทัศน์ (X

13
)  

ตามล�าดับ นอกจากนี้ยังมีภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง

ระดับกลุ่มที่มีผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถม

ศึกษาในทิศทางตรงกันข้าม คือ การตัดสินใจ (X
25
)  

ซึ่งได้สมการพยากรณ์ท่ีสามารถอธิบายภาวะผู้น�าการ

เปลี่ยนแปลงระดับกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของ

โรงเรียนประถมศึกษา (Ŷ
กลุ่ม

) ได้ค่า R2 เท่ากับ 0.59 

(ร้อยละ 59.00) ดังนั้นการส่งเสริมการใช้ภาวะผู้น�า 

เปลี่ยนแปลงระดับกลุ ่ม ในโรงเรียนประถมศึกษา  

เพื่อสร้างประสิทธิผลของโรงเรียน จากผลการวิจัยที่ 

ได้จากสมการพยากรณ์พบว่า การสร้างความเชื่อมั่น 

ในตนเอง (self – confidence) เป็นคณุลกัษณะของภาวะ 

ผูน้�าการเปล่ียนแปลงระดบักลุ่มท่ีส�าคญัเป็นประการแรก 

ท่ีต้องส่งเสริมพัฒนาโดยให้สมาชิกของกลุ่มมีความ 

มุ่งมั่นในการท�างานที่รับผิดชอบ มีวิธีการบริหารงาน

ของตนเองอย่างมเีหตผุลและกล้าพดูแสดงความคดิเหน็  

และท่ีส�าคัญภาวะผู้น�า การเปล่ียนแปลงระดับกลุ ่ม 

จะต้องมีวิสัยทัศน์ (vision) ซึ่งหมายถึง การท่ีผู ้น�า

ระดับกลุ่มสามารถอธิบายให้ครูและบุลากรในโรงเรียน 

ได้มองเห็นทิศทางการปฏิบัติงานท่ีมีเป้าหมายร่วมกัน  

เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการก�าหนดวิสัยทัศน์ 

ในการบริหารโรงเรียนและท�าความเข้าใจเกี่ยวกับ

นโยบายของโรงเรยีนให้ผูเ้กีย่วข้องรบัทราบ แต่สิง่ทีต้่อง 

ค�านึงในการใช้ภาวะผู้น�าเปล่ียนแปลงระดับกลุ่มคือ

เรื่อง การตัดสินใจ (decision) เพราะการตัดสินใจเป็น

พฤตกิรรมของผูน้�าท่ีส�าคญัท่ีต้องใช้ใน การบรหิารงานจงึ

จ�าเป็นต้องมกีารเรยีนรูแ้ละมเีทคนคิของวธิกีารตดัสนิใจ  

และควรส่งเสรมิให้ครแูละบคุลากรในโรงเรยีนมส่ีวนร่วม 

ในการตัดสินใจ นอกจากนั้นสิ่งที่ส�าคัญที่จะท�าให้การ

ตัดสินใจถูกต้องคือโรงเรียนจะต้องจัดให้มีระบบข้อมูล

สารสนเทศเพื่อใช้เป็นข้อมูลของการตัดสินใจในเรื่อง 

ต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดประสิทธิผลต่อการบริหารงาน 

โรงเรียน

จากข้อค้นพบทีไ่ด้จากสมการพยากรณ์ทีเ่กดิจาก 

อทิธพิลภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงระดบัองค์การทีม่ต่ีอ

ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา ผลการวิเคราะห์ 
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ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาระดับองค์การ  

พบว่า ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงระดับองค์การที่ม ี

อิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา 

(Ŷ
องค์การ

) สงูสดุ คอื ความเชือ่ม่ันในตนเอง (X
11
) รองลงมา 

คือ การสร้างวัฒนธรรมองค์การ (X
14
) และการแสวงหา 

โอกาส (X
24
) ตามล�าดับซึ่งได้สมการพยากรณ์ที่สามารถ 

อธิบายภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงระดับองค์การที่มี 

อิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา 

(Ŷ
องค์การ

)ได้ค่า R2 เท่ากับ 0.46 (ร้อยละ 46.00) ดังนั้น

ส่งเสริมภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงระดับองค์การ ส่ิงท่ี 

ส�าคัญประการแรกต้องส่งเสริมคุณลักษณะผู้น�าในเรื่อง

การสร้างความเช่ือม่ันในตนเอง (self – confidence) 

โดยการสร้างความมุ่งมั่นในการท�างานที่รับผิดชอบให้

เกิดขึ้นกับครูและบุคลากรทั้งโรงเรียน การส่งเสริมให้คร ู

และบุคลากรทุกคนมีวิธีการบริหารงานของตนเอง

อย่างมีเหตุมีผลและกล้าพูดแสดงความคิดเห็นรวมทั้ง

ยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน นอกจากนี้ 

การสร้างวัฒนธรรมองค์การ (organizational culture) 

เป็นคุณลักษณะภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงในระดับ

องค์การที่ส�าคัญ เพราะการที่ผู้น�าเป็นแบบอย่างในการ 

สร ้างแนวทางปฏิบัติงานให้กับครูและบุคลากรใน

โรงเรียนจะเป็นแนวทางการสร้างวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง

ขององค์การซึ่งจะเป็นการสร้างความเป็นเอกภาพ 

ในการท�างานและแนวการปฏิบัติงานร่วมทั้งการสร้าง 

ความรับผิดชอบร่วมกันและส่งเสริมแนวปฏิบัติใหม่ๆ  

ให้กับครู

จากบทสรุปข้อค้นพบในการวิจัยมีประเด็น 

ท่ีน่าสนใจกล่าวคือพบว่า ตัวแปรเกี่ยวกับภาวะผู้น�า 

การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลตัวอิทธิพลประสิทธิผลของ

โรงเรยีนทางบวกทัง้สามระดบัคอืบคุคล ระดบักลุม่ และ 

องค์การได้แก่ ความเชื่อมั่นในตนเอง (Self-confidence) 

นั้นแสดงว่า การสร้างให้ทุกคนมีความมุ่งมั่นในการ

ท�างานทีรั่บผิดชอบ มีวธีิการบรหิารงานของตนเองอย่าง

มีเหตุผลและกล้าพดูแสดงความคดิเหน็เป็นสิง่ส�าคญัยิง่ 

ที่ควรส่งเสริมให้กับการสร้างภาวะผู้น�าเปลี่ยนแปลง 

ในระดับบุคคลระดับกลุ่มและองค์การ เป็นประการแรก  

และยังพบประเด็นที่น่าสนใจคือ พบว่าตัวแปรเกี่ยวกับ 

ภาวะผู้น�าการเปลีย่นแปลงทีส่่งผลต่ออทิธพิลประสิทธผิล 

ของโรงเรยีนทางบวกทัง้สองระดับทีเ่หมือนกนัคือ ระดบั 

บุคคล และระดับองค์การได้แก่ การสร้างวัฒนธรรม

องค์การ (organizational culture) และการแสวงหา

โอกาส ดงันัน้หมายความว่า การทีจ่ะส่งเสรมิประสทิธผิล

ระดบับคุคลและระดบัองค์การ จะต้องค�านงึถงึการสร้าง

วัฒนธรรมองค์การซึ่งหมายถึงการท่ีผู้น�าเป็นแบบอย่าง 

ในการสร้างแนวทางปฏิบัติงานให้ครู รวมทั้งสร้างความ

รบัผดิชอบร่วมกนั และส่งเสรมิแนวปฏบิตัใิหม่ๆ ให้กบัครู  

รวมท้ังเรื่องการแสวงหาโอกาส หมายถึง การกล้า

ตัดสินใจ การคิดงานใหม่การแสวงหาแนวทางในการ

พัฒนาโรงเรียน และการร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนในการ 

พัฒนาโรงเรียน ดังนั้นการจะพัฒนาภาวะผู ้น�าการ

เปลี่ยนแปลงระดับบุคคลและองค์การ ร่วมกันก็ควร

ค�านึงถึงตัวแปรท่ีส่งผลต่ออิทธิพลดังกล่าว นอกจากนี้ 

ยังพบว่า ประสิทธิผลในระดับกลุ่มมีตัวแปรภาวะผู้น�า 

การเปลี่ยนแปลงที่ส ่งผลต่ออิทธิพลของโรงเรียน 

ทางบวกที่ค้นพบก็ คือ วิสัยทัศน์(vision) ซึ่งหมายถึง

การท่ีผูน้�าอธบิายให้ครไูด้มองเห็นทิศทางการปฏบิตังิาน 

ที่มีเป้าหมายร่วมกัน เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วม 

ในการก�าหนดวิสัยทัศน์ในการบริหารโรงเรียน และ

ท�าความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของโรงเรียนให้ผู ้

เกี่ยวข้องรับทราบ นั้นแสดงว่าการสร้างภาวะผู ้น�า 

ในระดับกลุ่ม สิ่งที่ส�าคัญอย่างมากอีกประการหนึ่งคือ 

การมีวิสัยทัศน์เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลอย่างมากในการ

สร้างประสิทธิผลของโรงเรียนในระดับกลุ่มให้ประสบ

ผลส�าเร็จ ในส่วนของประเด็นท่ีค้นพบว่าตัวแปรของ

ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงที่มีอิทธิพลในทางลบกับ 

ประสิทธิผลระดับบุคคล ได้แก่ การดูแลเอาใจใส่และ 

การติดต่อสื่อสาร จึงเป็นประเด็นที่น่าจะให้ความหมาย

ได้ว่าการใช้ภาวะผูน้�าเปล่ียนแปลงในระดบับคุคลจะต้อง

พิจารณาในเรื่องการดูแลเอาใจใส่ (caring) ซึ่งหมายถึง  

การท่ีผูบ้รหิารมกีารเยีย่มเยอืนสอบถามความทุกข์สุขครู  

รวมทั้งเรื่อง การจัดสวัสดิการช่วยเหลือครูในการ 

ปฏิบัติงาน และการส่งเสริมให้ครูมีความก้าวหน้า

ในวิชาชีพและวิทยฐานะรวมทั้งการติดต่อสื่อสาร  

(communication)ซึ่งหมายถึงการสนับสนุนการติดต่อ

สื่อสารให้เกิดความเข้าใจและตอบสนองความต้องการ

ของครู การส่งข้อมูลข่าวสารได้อย่างท่ัวถึง สะดวก  

รวดเร็ว รวมทั้งเปิดโอกาสให้การสื่อสารสองทางทั้งผู้ส่ง

และผู้รับ ฉะนั้นสองประเด็นดังกล่าวที่มีความสัมพันธ ์
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เชิงลบนั้น จ�าเป็นต้องพิจารณาการใช้ภาวะผู้น�าระดับ

บุคคลในประเดน็ทีส่่งผลต่ออิทธิพลดังกล่าว ควรจะต้อง

มีความระมัดระวังรอบคอบและการให้ความเป็นธรรม

หรอืการปฏบัิตติวัของผูบ้รหิารจะต้องทัว่ถงึกบัครทูกุคน 

ด้วยความเสมอภาค รวมทัง้ต้องมีความระมัดระวงัในการ 

ใช้ช่องทางในการสื่อสารและตรวจสอบว่าการส่ือสาร

ของผู้บริหารมีความทั่วถึงและสื่อความหมายได้มีความ

เข้าในทศิทางเดยีวกนักจ็ะท�าให้องค์การประสบผลส�าเรจ็ 

ต่อไปอย่างมีประสิทธิผล 

3. ผลการใช้สมการพยากรณ์กบัโรงเรยีนประถม

ศึกษาที่มีประสิทธิผลสูงและโรงเรียนประถมศึกษาที่มี

ประสิทธิผลต�่ามีความแตกต่างกันหรือไม่

ผลการวิจัยพบว่า โรงเรียนที่มีประสิทธิผลสูง 

มีประสิทธิผลโดยรวม สูงกว่าโรงเรียนที่มีประสิทธิผลต�่า 

อย่างมนียัส�าคญัทางสถติิทีร่ะดับ 0.01 และเม่ือพจิารณา

เป็นรายด้าน พบว่าด้านการคงไว้ซึ่งระบบค่านิยม 

โรงเรียนที่มีประสิทธิผลสูงมีประสิทธิผล สูงกว่าโรงเรียน

ทีม่ปีระสทิธผิลต�า่อย่างมีนยัส�าคัญทางสถติิทีร่ะดบั 0.01  

ส่วนประสิทธิผลของโรงเรียนด้านคุณภาพการศึกษา 

ของผู้เรียน ด้านการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม และ

ด้านการบูรณาการ พบว่า โรงเรียนที่มีประสิทธิผลสูง 

โดยภาพรวม มีประสิทธิผลสูงกว ่า โรงเรียนที่มี

ประสิทธิผลต�่าอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 อนึ่งผลของการวิจัย

ท่ีปรากฏดังกล่าวอาจจะเกิดจากกลุ่มตัวอย่างที่น�ามา

ทดสอบเป็นกลุ่มตัวอย่างท่ีมีความชัดเจนในด้านความ 

แตกต่างท่ีเกดิจากผลของการประเมนิคณุภาพการศกึษา 

ของโรงเรยีนจากส�านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิ

คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เพราะโรงเรียน

ประถมศึกษาที่ไม่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก

ส่วนใหญ่จะมปัีญหาในด้านความพร้อม และผลของการ 

วิจัยพบว่าเกิดจากการแสดงภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลง

ทุกระดับต�่าย่อมส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน  

ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ภารดี อนันต์นาวี 

(2545) ทีไ่ด้ท�าการวจิยัเรือ่ง ปัจจยัทีส่่งผลต่อประสิทธิผล

ของโรงเรยีนประถมศกึษา สงักดัส�านกังานคณะกรรมการ 

การประถมศกึษาแห่งชาต ิพบว่า ตวัแปรทีส่งผลทางบวก 

สูงสุดต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา คือ  

คณุลกัษณะผูน้�าของผูบ้รหิาร และในสามปีต่อมาผลงาน 

วจัิยของ นพินธ์ วรรณเวช (2548) พบว่า ปัจจัยพฤตกิรรม

ผู ้น�าแบบมุ ่งงานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการ

จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในสถาบันราชภัฏ และ

ลักษณะเช่นเดียวกับผลงานวิจัยของ วาโร เพ็งสวัสดิ์  

(2549, หน้า 118 -119) ที่ได้ท�าการวิจัยเรื่อง การพัฒนา 

รูปแบบความสัมพันธ ์โครงสร ้างเชิงเส ้นตรงของ 

ประสทิธผิลภาวะผูน้�าของผูบ้รหิารทีส่่งผลต่อประสิทธิผล 

ของโรงเรียน ที่ได้สรุปว่า โรงเรียนที่มีประสิทธิผลต�่า  

เมือ่พจิารณาค่าอทิธพิลทางตรงพบว่ามลัีกษณะผูน้�าและ

พฤตกิรรมผูน้�าส่งผลทางตรงต่อประสทิธผิลของโรงเรยีน
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Abstract

The objective of this research was to study the marketing strategy of a non-profit organization 

for a meditation center in the United States of America and the United Kingdom. The research employed 

in-depth interviews on executives and instructors of meditation centers as well as focus groups of people 

interested in meditation in order to design the questionnaire. The survey research was conducted on 435  

British and 435 American nationals as well as respondents interested in meditation using quota sampling 

with a self-administrative questionnaire. The data obtained was analyzed by descriptive statistical methods 

and Inferential statistics such as T-test and Path Analysis. The results showed that the target group were  

male aged 20-30 years old. They liked reading and writing and had positive attitudes towards meditation. 

Their objectives were relaxation and inner peace. In comparing two target groups in the U.K. and the 

U.S.A., there had been differences in decision making when choosing centres. In addition, most of the  

hypotheses were retained and some were rejected. The marketing strategy that the target group considered 

important to the meditation centres consisted of a peaceful atmosphere and easy access. It should 

also offer genuine service with professionalism with marketing through word of mouth. Important factors 

considered in choosing the mediation centres were: process of teaching meditation, service offered by  

meditation center, qualifications of personnel, physical evidence and place.

Keyword: meditation center, marketing strategy, non-profit making organization

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ ศึกษากลยุทธ์การตลาดขององค์กรไม่แสวงผลก�าไรส�าหรับศูนย์ฝึกสมาธ ิ

ในประเทศสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร โดยใช้การสัมภาษณ์ผู้บริหารศูนย์ฝึกสมาธิ ผู้สอนสมาธิ และวิจัย

กลุ่มย่อยผู้สนใจฝึกสมาธิที่เป็นชาวสหรัฐอเมริกาและชาวสหราชอาณาจักร เพ่ือน�ามาใช้ในการออกแบบสอบถาม 

ส�ารวจผู้สนใจฝึกสมาธิในประเทศสหรัฐอเมริกาจ�านวน 435 คน และประเทศสหราชอาณาจักร 435 คน รวมเป็น  

Somruedee Srichanya and Dr. Sudaporn Sawmong

The Marketing Strategy of Non-Profit Organization 
for Meditation Center in the United States of 

America and the United Kingdom

กลยุทธ์การตลาดขององค์กรไม่แสวงผลก�าไรส�าหรับศูนย์ฝึกสมาธิ
ในประเทศสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร
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Background and Significance of the 

Study

The impact of globalization has created a 

wave of world-wide competitive advantages thru 

information technology, data, knowledge, facts, 

probably distorted and undistorted (Rigginsed, 

1997, Kothari 1997, Hay and Watson 1999 and  

Esteva 1999) and has increased conflicts and more 

seriousness (Walker, 1993) including problems 

arising from business transaction thru E-commerce 

(Smith, 1995). All these phenomena create human 

misbehavior, immorality and have a constant negative  

impact on economic and social regression. 

People have been searching for new solutions 

and new social values to solve there problems (Vago, 

1980). In the year 2000, UNESCO declared “The 

decade of the culture of Peace (2000-2009)” and  

encouraged all nations to set up activities enhancing 

the promotion of the culture of peace throughout 

870 คนวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติพรรณนา และใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ t-Test และการวิเคราะห์เส้นทาง (Path 

Analysis) เพื่อทดสอบสมมติฐาน ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลและคุณลักษณะของผู้สนใจฝึกสมาธิ ส่วนใหญ่ 

เป็นเพศชาย อายปุระมาณ 20-30 ปี ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีฐานะปานกลางขึน้ไป อาชพีเป็นพนกังานในองค์กร 

ธุรกิจ มีพฤติกรรมในการด�ารงชีวิตที่ชอบอ่านหนังสือ มีบุคลิกเป็นผู้รักอิสระ มีแรงจูงใจในการฝึกสมาธิเพื่อต้องการ

ผ่อนคลาย และความสงบทางจิตใจ และมีประสบการณ์การฝึกสมาธิมาบ้าง ผลการเปรียบเทียบระหว่างผู้สนใจ

ฝึกสมาธิของทั้งสองประเทศมีความแตกต่างกันในเรื่องการให้ความส�าคัญกับกลยุทธ์การตลาดของศูนย์ฝึกสมาธิ  

เช่นเดยีวกนักบัการตดัสนิใจเลอืกศูนย์ฝึกสมาธิ ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า ปัจจยัส่วนบคุคล การให้ความส�าคญั 

กับกลยุทธ์การตลาด และการตัดสินใจเลือกศูนย์ฝึกสมาธิมีความสัมพันธ์กัน ศูนย์ฝึกสมาธิท่ีผู้สนใจฝึกสมาธิมีความ 

ต้องการคือ ศูนย์ฝึกสมาธิที่สงบ ร่มรื่น พร้อมการบริการที่ยิ้มแย้มแจ่มใส โดยมีค่าใช้จ่ายในการฝึกที่คุ้มค่า สามารถ

เดินทางไปที่ศูนย์ได้สะดวก การส่งเสริมการตลาดที่ดีที่สุดคือ การบอกต่อ และต้องการฝึกสมาธิกับผู้สอนสมาธิ 

ท่ีมีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญ โดยมีขั้นตอนวิธีการฝึกสอนสมาธิที่ง่าย และน่าติดตามต้องการศูนย์ฝึก 

สมาธิเพื่อสุขภาพ แทนที่จะเป็นศูนย์ฝึกสมาธิอย่างเดียว ความส�าคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก 

ศูนย์ฝึกสมาธิ คือ ขั้นตอนวิธีการฝึกสอนสมาธิ การบริการของศูนย์ฝึกสมาธิ คุณสมบัติของบุคลากรของศูนย์ 

ฝึกสมาธิ

ค�ำส�ำคัญ: กลยุทธ์การตลาด, องค์กรไม่แสวงผลก�าไร, ศูนย์ฝึกสมาธิ

the world. The campaign focused on solving human 

problems, thru the human mind and spiritual based 

activities, and meditation is now widely accepted  

as one of the solutions to grass roots causes of the 

problems. At present, many religious organizations, 

especially the main religions, have meditation practice 

in different and various forms, to build a stronger 

spirit and bring peacefulness to the society and 

the world, to replace existing conflicts and violence  

(Goleman, 1988). Therefore, more and more leaders, 

businessmen, and professionals have turned to 

practice meditation in their daily lives to bring the 

good life and peacefulness to themselves and the  

society (Aburdene, 2005). Presently, there are 

more than 100 million people around the world 

practicing meditation, In the United States alone,  

it is estimated that more than 10 million Americans 

are practicing meditation, as well as people in many 

countries in Europe (Deurr, 2004). Consequently,  

Meditation Centers are booming, and there are a, 
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variety of forums of meditation methods to serve 

the fast growing demand of people around the 

world, both in the form of business for profit and  

non-profit Organizations. 

Moreover, many works from famous 

academic professionals such as Andreasen et al., 

2005; Anthony & Herzlinger, Bruce, 1995; Cousin, 

1990; Drucker,1989; Hannagan, 1992; Kotler & 

Andreasen, 1991; Sargeant, 1999, 2001a, 2001b;  

Shapiro, 1973; Fox and Kotler, 1980) have called 

for the application of modern marketing strategy, to 

apply in non-profit making Organization to achieve 

greater success. The marketing strategy for non-

profit Organization is called Social Marketing or  

Societal Marketing. 

Many  re l i g i ous  non-p rofi t  mak ing 

Organizations have now developed structures to 

establish funds and foundations and are applying 

successful business strategies, recruiting highly 

skilled, experienced, honest and dedicated personnel 

to work together systematically (Andreasen & Kotler, 

2003). While most Thai meditation teaching centers  

in overseas market still operate in the form of 

traditional Thai temples, typical meditation practice 

and Buddhism centers are spreading rapidly. The  

finding of this research revealed that in general, 

most westerners are looking for meditation practice 

for relaxation and inner peace, rather than any 

involvement with any religious ceremonies &  

practices.

Eventually, the research findings of “the 

Marketing Strategy of non-profit Organization for 

Meditation Center in United States of America and 

United Kingdom” will create a new conceptual model  

for establishing or developing a new Meditation 

Center that ideally responds to the right demands 

of the westerner interested meditation. Fortunately, 

after rigorous studies and research regarding this 

topic, no exact study of such manner has been 

performed before. Therefore the data and findings  

from this research should forms the basic for future  

and more extensive research. The interested 

organization can apply this knowledge to help 

establishing their new see previous corrections non-

profit organizations in overseas market, to expand  

more and meditation practice centers that match 

the right need of the westerners.

Objective of the Research

The objective of the research of “Marketing 

Strategy of Non-profit making Organization for 

Meditation Center in United States of America and 

United Kingdom” was to study 1) The marketing  

strategy of non-profit making organization for 

meditation center 2) Decision making in choosing 

the meditation center of people 3) Demographic 

and Psychological characteristics of the meditation 

interested 4) The relationship between demographic 

and psychological characteristics of the meditation  

and their decision making, in choosing the meditation 

center and the marketing strategy of the center.

Scope of the Research

Since this research aims to study the 

marketing strategy of non-profit making organizations 

for meditation centers in the United States of 

America and United Kingdom, the sampling data 

was collected in California, Oregon and New York 

for the United States, and London and Manchester  

for the United Kingdom. The research was done from 

June 2007,-to October, 2008; the data collection 

was done from February to-June, 2008.
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Assumption of the Research

To achieve the objectives, the researcher 

has adapted assumptions based on the study of the  

relationship between demographic and psychological 

characteristics of the meditation person, the decision 

making in choosing the meditation center and the  

marketing strategy of the meditation center in the 

United States and the United Kingdom.

Theories and Related Literature

After reviewing the related works of literature 

in 4 parts (1) The concept of meditation practice 

form a religious and scientific viewpoint and the  

trend of opening the meditation centers on the 

world market (2) The concept of non-profit making 

organization (3) The theory of Social Marketing 

and the marketing strategy of non-profit making  

organization (4) the related research which was 

composed of a marketing strategy of non-profit 

organization and the research study on meditation.

In accordance with the concept study, 

theory and related literature review, the conceptual 

framework was set up as shown in Figure 1.1

Figure 1.1 The research conceptual framework for marketing strategy of non-profit making organization 

for meditation center in the U.S.A. and U.K.

The Research Methodology

The research is the quantitative survey. 

The data collection was started from the in-dept 

interview and focus on group discussions before 

designing the questionnaire. The defined variables  

are (1) Independent variables which included 

demographical and psychological characteristics 

of the people interested in meditation in the U.S.A. 

and the U.K. (2) Covariates which include the 

marketing strategy of non-profit making organization  
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for meditation center. (3) The Dependent variable 

which included the decision making of the meditation  

interested persons to choose the meditation center 

in the U.S.A. and the U.K.

The sampling group selection and sampling 

collection was arrived at purposive sampling. The 

researcher focused only on those respondents who  

showed a specific interest in meditation practice, 

persons between the age of 20-60 years who lived 

in the U.S.A. and U.K. The research field work 

was conducted in the U.S.A. and U.K., with 435 

respondents each country and the total of 870  

samplings were collected. 

Data Analysis

The descriptive statistics which analyze data 

were based on the demographic, and psychological 

factors of those interested, such as frequency,  

percentage, mean and standard deviation. Inferential 

in meditation statistics for testing hypothesis by path 

analysis, were used in order to find the coefficient  

direct and indirect factors.

Research Conclusion

1. The marketing strategies of the meditation 

center that had a strong appeal for the meditation 

interested persons are listed as follows: The peaceful  

atmosphere and an easily accessible location, the 

hospitality & friendly service, reasonable charges, 

word of mouth from the reference group, the 

highly experienced meditation instructor, case of 

understanding and practice and above all, the  

meditation center with some health facilities & 

activities is more popular than ordinary and traditional 

meditation center.

2. The manufactures in fluency the choice 

of the meditation center of the meditation interested  

persons are as follows: (1) The process of meditation 

teaching (2) The service of the meditation center 

and (3) The qualifications of staff personnel and  

management.

3. In demographic term, the group which 

shown the greatest interest was make, aged 

between 20-30, educate to bachelor degree level  

a white-collar wonder in a middle income group. 

The psychological characteristics and character trust 

show a fondness of reading, being independent, 

having positive attitudes towards meditation, some  

meditation experience, looking for peace and 

relaxation in meditation.

4. Hypothesis testing of the relationship 

of every variable confirmed that mostly there was  

a significant relationship between demographical 

and psychological characteristics of the meditation 

interested persons and the influencing marketing  

strategy and decision making in choosing the 

meditation center.

Discussion

In conclusion, the finding of the research 

and study of the marketing strategy of non-profit 

organization for the meditation center in the U.S.  

and the U.K. is summarized as follows:

Marketing Strategy of Non-profit making  

Organization for Meditation Center

The 7 strategies that Meditation Center 

should adopt are:

1. Product and Service Strategy: The 

Meditation Center should be situated in a peaceful  

environment, a green atmosphere, a meditation 

room that is large enough, not too crowded, ample 

space for convenience, friendly hospitality, providing  

advice before and after meditation practice.



EAU
HERITAGE JOURNAL68 Vol. 4 No. 1 January-April 2014

2. Pricing Strategy: (The cost of the 

meditation class), the practitioners are willing to pay  

the lesson charges, even though the organization 

is non-profit making. But the charges should be 

reasonable and the quality and service offered  

comparable to other meditation centers.

3. Place Strategy: The location of the  

Meditation Center should not be far from the 

residences or workplace place of the meditation 

interested group, easy of access, avoiding long 

travel, with ample parking space and consistant  

with the target group’s way of life.

4. Promotion Strategy: The most effective  

promotion and communication of the meditation 

center by word of mouth from reliable sources and 

reference groups. The center should cooperate  

with build a network of academic or government 

institutions to enhance trustworthiness.

5. Personnel Strategy: The Management  

should focus on the importance of the meditation 

to the instructor or trainer. The target group looks 

to the experience and skill of the trainer, to easily 

understandable to understand processes, and  

simple and interesting methods.

6. Process Strategy: The meditation training 

process should be simple, easy to understand, easy  

to follow, with some advice before practicing and 

consultation after practicing. The class should not 

be overcrowded, and should provide comfortable  

seating such as mat or a chair. 

7. Physical Evidence Strategy: The outlook  

of the meditation center should be trustworthy, fully 

equipped facilities, ample parking space, comfortable 

accommodations, not related with religious ceremony 

and faiths. The ideal center should incorporate 

some health facilities and activities, such as Yoga  

or health foods, etc.

The Decision-Making Process in Choosing  

the Meditation Center

When asked to list their priorities, the 

meditation interested group ranked their 3 main  

preferences upon choosing the meditation center 

respectively, as follows:

1. The Process: The meditation teaching 

process should be simple, well communicated,  

interesting, and easy to follow and practice.

2. The Service: The service and hospitality 

of the staff member and skilled meditation coaching  

advice before and after the meditation.

3. The Teacher & the Management 

Personnel: Highly experienced teacher, reliable,  

good communicators, good personality and good 

management of the center.

The Demographic Characteristics of the 

Meditation Interested Target Group

The findings from this research can segment 

the primary target group of meditation interested 

persons in the U.S. and U.K. as follows: Makes 

predominating over females, aged between 20-

30 years, young adults, at the beginning of their  

career, facing problems and complexity of highly 

competitive business life, looking for self potential 

development, demanding happy and healthy life. 

The other reason is young people at this age are  

energetic, alert in acquiring new knowledge, new 

wisdom, can easily access the world-wide knowledge 

base via the internet and new emerging books,  

magazines, etc. the new trendy generation.
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The Psychological Characteristics of 

the Meditation Interested Target Group

The habit and way of life of the primary 

target group above from the findings confirmed 

that they are: Fond of reading and writing, love 

freedom and being independent, practice sports  

and outdoor life participation, are internet users, 

possessing positive attitudes towards meditation, 

some previous experience and knowledge about 

meditation, appreciating the value of meditation 

for stress relief and relaxation, and realizing that 

meditation is good for health, both physically and  

spiritually. However, although they are satisfied with 

previous meditation experience, to the interesting 

comments are “Still not finding the right meditation 

center”, they are still looking forward for the ideal 

one. Another observation from the finding is that the  

target group in the U.K. is slightly more interested 

in meditation practice than the target group in 

U.S. slightly.

The Relationship Between Demographical  

and Psychological Characteristics of 

the Meditation interested Group and the 

Decision- Making Process in Choosing  

the Meditation Center

Al l  major factors are inter- re lated: 

characteristics of the target group (Demographic  

and Psychological), the decision-making process 

and the marketing strategy presented by the 

Meditation Center. The factors that directly 

influencie the decision making, on demographic 

characteristics are age and income of the target 

group, on psychological characteristics are lifestyle, 

motivation, attitude and personal experience on  

meditation. As well as the 7 marketing strategies of 

the meditation center which reflect a strong impact  

on the decision-making process of the target group. 

All the aforementioned factors are related to each 

other and in the end, play a major role the final 

decision making in choosing the meditation center  

of the target group. 

Recommendation

1. The management and the leader of 

meditation training center should sit back and review  

their attitudes, perceptions, beliefs towards the 

old policies, strategies, structures, systems, staff, 

and styles. The inside-out attitude which does not 

serve the new changing world customer demand, 

today the new outside-in perspective completely  

replaces the old strategy and brings a better and 

more effective and efficient organization.

2. The management and the leader of a 

spiritual organization who would like to expand  

meditation in the western hemisphere should apply 

these research findings as their guide to create an 

ideal meditation center that attracts westerners who 

are interested in meditation practice. The focus  

must be on the right segmentation, targeting and 

positioning strategy on the potential prospects.

3. The Meditation Center management 

should incorporate an appropriate course, training  

process, easy to understand practice which 

harmonizes with the target group’s lifestyle.

4. The key success factors; the meditation 

training process should be simple, easy and 

interesting, with friendly hospitality & service, 

qualifications of instructor & the advisory staff. 

It is essential that the organization should place 

their importance on personnel recruitment, training,  

service-minded attitudes, commitments and 

dedication to continuous human resources  

development programs for staff.
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The Research Application

After analyzing the research findings, even 

though the higher group are young male aged 

20-30 respondents, the secondary target group is  

very close. It is recommended that the selection of 

the male and female target group, the early age of 

30-40 is preferable, due to higher income, more  

matured, more problems and more stress on life. 

According to the model, age and income directly 

effecting the decision-making, rather than education, 

to focus on the middle level management those  

who are a little older with, higher income is more 

attractive for the strategy.

In psychological application of the model, 

the Management of the meditation center should 

adjust the center’s physical attributes to appeal to 

the daily life behavior of the target group, such as 

providing a library for reading books on meditation  

and new age spiritual and health topics. The 

atmospheric design and the introduction of health  

activities to create a relaxing and recreational center 

in which all personal factors and marketing strategy 

are fully related, Will create a strong appreciation  

in choosing & retaining loyalty to the center.

In conclusion, the planning of the marketing 

strategy for the Meditation Center in the future, the 

management not only has to set realistic targets,  

but must also a thorough study of demographic 

and psychological characteristics and applied. And 

after all, the application of the 7 strategies of the 

Meditation Center i.e., Product & Service, Pricing,  

Place, Promotion, Personnel and Process to achieve 

the best results for the organization.

Figure 1.2 Model of marketing strategy for non-profit making organization in the U.S.A. and U.K.
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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรม การบริหารองค์การนิติบุคคลของโรงเรียนประถมศึกษา  

เพื่อน�าไปสู่การก�าหนดกรอบพฤติกรรมการบริหารองค์การนิติบุคคลที่มีคุณภาพของโรงเรียน โดยใช้แผนแบบ 

การวิจัยเชิงพรรณนาในตอนแรก และการวจิยักึง่ทดลองในตอนทีส่อง กลุม่ตวัอย่างส่วนแรกใช้วธิกีารสุม่กลุม่ตวัอย่าง 

อย่างง่ายแบบหลายขัน้ตอนได้ขนาดตวัอย่าง 133 โรงเรยีน ส่วนหลงัเลอืกแบบจบัคู ่ได้กลุม่ตวัอย่างเป็นกลุม่ทดลอง 

3 โรงเรียนและกลุ่มควบคุม 3 โรงเรียน เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือนกรกฎาคม-พฤศจิกายน2552 

คือแบบสอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารองค์การนิติบุคคลของโรงเรียนประถมศึกษา กรรมวิธี 

ที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ คู่มือการพัฒนาพฤติกรรมบริหารองค์การนิติบุคคลที่มีคุณภาพของโรงเรียนประถมศึกษา 

ที่ก�าหนดขึ้นจากผลการวิจัยในตอนแรก ซึ่งได้รับการรับรองจากผู้เชี่ยวชาญว่ามีความเหมาะสมในทุกด้าน สถิติที่ใช้ 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า  

ผู้บริหารมีพฤติกรรม การบริหารองค์การนิติบุคคลทุกด้านอยู่ในระดับสูงและมีการกระจายน้อยและพฤติกรรม

การบริหารองค์การนิติบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนที่มีคุณภาพต�่ามีพฤติกรรม การบริหารแตกต่างกันกับผู้บริหาร

โรงเรียนที่มีคุณภาพสูงในด้านการท�างานเป็นทีม การจัดองค์การ และการมุ่งเน้นความส�าคัญของนักเรียนโดยที่

โรงเรียนที่มีคุณภาพสูงผู้บริหารมีพฤติกรรมด้านการท�างานเป็นทีม การจัดองค์การ และการมุ่งเน้นความส�าคัญ 

ของนักเรียนสูงกว่าโรงเรียนที่มีคุณภาพต�่าที่ α =.05 ผลการทดลองกับโรงเรียนประถมศึกษากลุ่มต�่าด้านนักเรียน 

ที่เกิดจากพฤติกรรมการบริหารองค์การนิติบุคคลก่อนกับหลังการน�า “คู่มือการพัฒนาพฤติกรรมการบริหาองค์การ

นิติบุคคลที่มีคุณภาพ” ที่ก�าหนดขึ้นไปใช้ พบว่า มีความแตกต่างกันที่ α = .05 

ค�ำส�ำคัญ: การบริหาร, โรงเรียนประถมศึกษา

Abstract

This research intended to study the behaviors of juristic status of primary schools organization 

leading to the development of behaviors management framework for the school. A descriptive research 

plan was used in the beginning and a quasi experimental research in the latter. Various independent  

ชาญวิทย์ ยิกุสังข์ และ รองศาสตราจารย์  ดร.ประกอบ คุณารักษ์

พฤติกรรมการบริหารองค์การนิติบุคคลที่มีคุณภาพ
ของโรงเรียนประถมศึกษา

Administrative Behaviors of a Qualified Juristic Status of Primary 
School Organization
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ควำมน�ำ

การศึกษาเป็นเครื่องมือส�าคัญในการพัฒนา

สังคม และประเทศชาติ แต่จากการประเมินผลแผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่เก้า พบว่า  

ผู ้เรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ต�่า กล่าวคือ นักเรียน

สอบ O-NET ได้คะแนนต�่ากว่ามาตรฐานในทุกวิชา 

คุณภาพของผู้ส�าเร็จการศึกษาในระดับต่างๆ ยังต�่า

อย่างน่าเป็นห่วง คุณภาพของผูส้�าเรจ็การศึกษาสามารถ

แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของผู้บริหาร พฤติกรรม 

การบริหาร จากงานวิจัยที่ท�า การศึกษาร้อยละ 70 

กล่าวว่า พฤติกรรมการบริหารมีส่วนส�าคัญในการท�าให้

สถานศึกษาประสบความส�าเร็จ ซึ่งหากคุณภาพทาง 

การศึกษาของนักเรียนต�่าอันเนื่อง มาจากพฤติกรรม 

การบรหิารของผูบ้รหิารนัน้ เราควรรบีแก้ไขอย่างเร่งด่วน  

หากแก้ไขไม่ทนัการณ์จะน�ามาซึง่ปัญหาเศรษฐกจิ สงัคม 

การเมืองทั้งหลายทั้งปวงที่มีผลพวงมาจากการศึกษา

ที่ด้อยคุณภาพ การปฏิรูปการศึกษาที่ผ่านมายังท�าไม่

ประสบผลส�าเร็จ คร ูอาจารย์จ�านวนมากเกดิความท้อแท้  

เมื่อพิจารณาสาระตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติ

การศกึษาแห่งชาติ พทุธศักราช 2542 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเตมิ  

(ฉบับที่สอง) พุทธศักราช 2545 ที่ระบุให้กระทรวง

ศึกษาธิการ ศาสนาและวัฒนธรรม กระจายอ�านาจ 

variables in the corporate behaviors management of school administrators and dependent variables 

in the concept of qualified schools in the part of students. The first part using a multi-stage random  

sampling comprised 133 schools and then selected a match paired 3+3 sample unit to experimental 

and controlled groups. A set of questionnaire was used to collect data during July to November 2009. 

The trial process including the Handbook of administrative behaviors of qualified juristic status of primary 

school organizations, set up from the beginning which has been endorsed by experts, was appropriate 

covering areas. The statistics used included frequency, percentage, means, standard deviation, the 

analysis of t-test. It was found the administrative behaviors in all aspects of the juristic schools was at 

a high level and less dispersion (  = 4.11, SD = 0.36) The difference between behaviors of the high  

and the low qualified was found on the Teamwork, Organization and Emphasizes the Importance of the 

student at α = .05. The experimental results of the Handbook after implementation was significantly  

different where after was greater.

Keyword: organization leading , primary schools

การบรหิารและจัดการศกึษา ท้ังด้านวชิาการ งบประมาณ  

การบรหิารงานบคุคลและการบรหิารท่ัวไปยงัสถานศกึษา 

ในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาโดยตรง แต่โรงเรยีนในประเทศไทย

ส่วนใหญ่นั้นมีท่ีมาและมี การบริหารรูปแบบระบบ

ราชการเคยชินกับการบริหารจากส่วนกลาง หรือรอรับ 

ค�าสั่งและแนวทางจากส่วนกลางเป็นหลัก เมื่อมีการ

ปฏิรูปการบริหารไปในแนวทางที่แตกต่างไปจากเดิม

ค่อนข้างมาก เป็นแบบการดแูลตนเอง รบัผดิชอบตนเอง 

มอีสิระในการบรหิารงานทีเ่ป็นงานหลกัหรอืภารกจิหลกั 

ของโรงเรียนโดยตรง ดังนั้นการศึกษาพฤติกรรม 

การบริหารองค์การนิติบุคคลที่มีคุณภาพของโรงเรียน

ประถมศึกษาจึงน่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งทั้งเชิง

วิชาการและภาคปฏิบัติ เนื่องจากว่าหากโรงเรียน

ประถมศึกษามีคุณภาพที่ดีก็สามารถท�าการต่อยอด 

ทางการศกึษาได้ เพือ่จะได้มกีารศกึษาและท�าความเข้าใจ 

ให้กระจ่าง ให้ชัดเจนและถ่องแท้ถึงที่มาความหมาย 

แนวคิดพื้นฐาน รูปแบบและแนวทางการด�าเนินงาน 

ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคท่ีเกี่ยวข้อง โดยการเรียนรู้ 

ทั้งประสบการณ์ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อ

วิเคราะห์เนื้อหาสาระท่ีเกี่ยวข้องและหาข้อเสนอแนะ 

ตลอดจนแนวทางการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน 

โดยค�านึงถึงความเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย  

จึงท�าให้ผู ้วิจัยสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรม 
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การบริหารองค์การนิติบุคคลที่มีคุณภาพของโรงเรียน

ประถมศึกษา 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริหารองค์การ 

นิติบุคคลของโรงเรียนประถมศึกษา

2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหาร

องค ์การนิติบุคคลของโรงเรียนประถมศึกษาท่ีมี 

คุณภาพสูงกับคุณภาพต�่า

3. เพื่อเสนอกรอบพฤติกรรมการบริหาร 

องค์การนติิบคุคลทีม่คีณุภาพของโรงเรยีนประถมศกึษา

ขอบเขตกำรวิจัย

1. ประเด็นการศึกษาครั้งนี้ มุ่งศึกษาเกี่ยวกับ

พฤติกรรมการบริหารองค์การนิติบุคคลที่มีคุณภาพ 

ของโรงเรียนประถมศึกษา ซึ่งเกี่ยวข้องในประเด็น

ต่างๆ ดังต่อไปนี้ (1) การวางแผน (2) การจัดองค์การ  

(3) การควบคุม (4) การใช้อ�านาจ (5) การท�างานเป็นทีม  

(6)การจูงใจ (7) การตัดสินใจ (8) การมุ่งเน้นความส�าคัญ

ของนักเรียน และ (9) การประเมินผลและรายงานผล

2. คุณภาพของโรงเรียนประถมศึกษา ในการ 

วิจัยนี้  พิจารณาจากเกณฑ์ของส�านักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาในด้านนกัเรยีน 

ประกอบด้วย (1) มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่

พึงประสงค์ (2) มีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิต 

ที่ดี (3) มีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ 

ดนตรี และกีฬา (4) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ 

คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ (5) มีความรู้และทักษะที่

จ�าเป็นตามหลักสูตร (6) มีทักษะในการแสวงหาความรู ้

ด้วยตนเอง รกัการเรยีนรู ้และพฒันาตนเองอย่างต่อเนือ่ง  

(7) มีทักษะในการท�างาน รักการท�างาน สามารถท�างาน

ร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ผู้วิจัยใช้หน่วยประชากรเป็นผู้บริหารและครู

โรงเรียนในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานที่เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2552 จ�านวน 

29,517 โรงเรียน 

กลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนที่หนึ่งใช้

วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน ได้ขนาด 

กลุ่มตัวอย่าง 133 โรงเรียน ส่วนท่ีสองท�าการเลือกแบบ

จับคู่ ได้กลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มทดลอง 3 โรงเรียน และ 

กลุ่มควบคุม 3 โรงเรียน

เครื่องมือในกำรวิจัย

ผู้วิจัยได้ก�าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้

ประกอบด้วยเครือ่งมอื 2 แบบ โดยเครือ่งมอือย่างท่ีหนึง่ 

ใช้เพื่อตอบค�าถามการวิจัยข้อหนึ่งและสอง เครื่องมือ

อย่างท่ีสองใช้เพือ่ตอบค�าถามการวจิยัข้อสาม เครือ่งมอื 

อย่างท่ีหนึ่ง เป็นแบบสอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ

พฤติกรรมการบริหารองค์การนิติบุคคลของโรงเรียน

ประถมศึกษาแบ่งเป ็นสองฉบับคือแบบสอบถาม 

พฤติกรรมการบริหารองค์การนิติบุคคลท่ีมีคุณภาพของ

โรงเรียนประถมศึกษา ส�าหรับผู้บริหาร และส�าหรับครู  

โดยที่ เครื่องมือทั้ งสองฉบับนี้ เป ็นแบบสอบถาม 

คู่ขนานกัน โดยฉบับส�าหรับผู้บริหาร ประกอบด้วย

สองส่วน คือ ส่วนที่หนึ่งถามเกี่ยวกับตัวแปรประกอบ 

มีลักษณะเป็นนามบัญญัติ (nominal scale) และส่วน

ที่สองถามเกี่ยวกับตัวแปรแต่ละตัวในประเด็นต่างๆ  

ทีน่ยิามไว้ มลีกัษณะเป็นมาตรอตัราส่วน (interval scale) 

ห้าระดับ คือ ไม่มี/น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก 

มากที่สุด ในลักษณะของ rubric scale ส�าหรับฉบับครู  

ประกอบด้วยสองส่วนคอื ส่วนทีห่นึง่ถามเกีย่วกบัข้อมลู

ส่วนตัว และส่วนที่สองถามพฤติกรรมของผู ้บริหาร 

เกี่ยวกับตัวแปรแต่ละตัวในประเด็นต่างๆ ที่นิยามไว้ 

เครื่องมืออย่างที่สอง เป็นเครื่องมือส�าหรับ

ประเมินคุณภาพด้านผู ้เรียนของส�านักงานรับรอง 

มาตรฐานการศึกษา

วิธีกำรด�ำเนินงำนวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ เป ็นการศึกษาถึงพฤติกรรม 

การบริหารองค์การนิติบุคคลที่มีคุณภาพของโรงเรียน

ประถมศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรม  
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การบริหารองค์การนิติบุคคลที่มีคุณภาพของโรงเรียน

ประถมศึกษา เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหาร

องค์การนติบิคุคลทีม่คีณุภาพของโรงเรยีนประถมศกึษา

ที่มีคุณภาพสูงกับคุณภาพต�่า และเพื่อเสนอพฤติกรรม  

การบริหารองค์การนิติบุคคลที่มีคุณภาพของโรงเรียน

ประถมศึกษา โดยมีรายละเอียดการด�าเนินงานวิจัย

ในเรื่องหลักๆ สี่ประการคือ วิธีการและขั้นตอนในการ 

ด�าเนินงานวิจัย ระเบียบวิธีการวิจัย การจัดองค์กร

บริหารโครงการ และแผนการด�าเนินงานวิจัย

ขั้นตอนที่ 1 ค้นคว้าทฤษฎีและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหาร

องค์การนติิบุคคล ทีมี่คุณภาพของโรงเรยีนประถมศกึษา  

การบรหิารทีใ่ช้โรงเรยีนเป็นฐาน พระราชบญัญตัริะเบยีบ

บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546 

ว่าด้วยการบรหิารจดัการและการปฏิบตัหิน้าทีข่องสถาน

ศกึษาขัน้พืน้ฐานทีเ่ป็นนติบิคุคล เกณฑ์การประเมนิของ 

ส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการ

ศึกษา โดยท�าการศึกษาจากเอกสาร ต�ารา งานวิจัย 

รวมถึงเอกสารของทางราชการต่างๆ เพื่อน�ามาสร้าง 

กรอบแนวคิดการวิจัย

ขัน้ตอนที ่2 ด�าเนนิการเกีย่วกบัเครือ่งมอืในการ 

วจัิย นัน่คอื การจดัท�าแบบสอบถามพฤตกิรรมการบรหิาร 

องค์การนิติบุคคลของโรงเรียนประถมศึกษาโดยเริ่ม

ตั้งแต่เตรียมการออกแบบวัด พฤติกรรมการบริหาร

องค์การนิติบุคคลส�าหรับผู ้บริหารและครู น�าเสนอ

ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบจ�านวน 5 ท่าน ซึ่งได้ค่าดัชนี 

ความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.80-1.00 น�าแบบ 

สอบถามไปทดลองใช้ ซึ่งผู้ให้ข้อมูลคือ ผู้บริหาร และคร ู

ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 10 โรงเรียน โรงเรียนละ 

4 คน โดยเป็นผู้บริหาร 2 คน และครู 2 คน รวมทั้งสิ้น 

40 คน ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามพฤติกรรม  

การบริหารองค์การนิติบุคคลของโรงเรียนประถมศึกษา 

ส�าหรับบริหาร .970 และส�าหรับครู .941

ขั้นตอนที่ 3 น�าแบบสอบถามไปใช้เก็บข้อมูล

กับผู้บริหารและครูที่เป็นกลุ ่มตัวอย่างจ�านวน 133 

โรงเรียนที่ต้องการศึกษาพฤติกรรมการบริหารองค์การ

นิติบุคคลของโรงเรียนประถมศึกษา และเปรียบเทียบ 

พฤติกรรมการบริหารองค์การนิติบุคคลของโรงเรียน 

ประถมศกึษาทีม่คีณุภาพสงูกบัคณุภาพต�า่ รวบรวมข้อมลู  

วิเคราะห์ผล สรุปผล

ขั้นตอนที่ 4 รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม 

การบริหารองค์การนิติบุคคลที่มีคุณภาพของโรงเรียน

ประถมศึกษาจากขั้นตอนท่ีสามเพื่อน�าเสนอกรอบ

พฤติกรรมการบริหารองค์การนิติบุคคลท่ีมีคุณภาพ

ของโรงเรียนประถมศึกษา แล้วน�าไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 

จ�านวน 5 คน ตรวจสอบ ต่อจากนั้นน�าไปทดลองใช้กับ 

โรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์ผล สรุปผล และ

น�าเสนอข้อมูล 

ผลกำรวิจัย

ข้อค้นพบจากการวิจัยพฤติกรรมการบริหาร

องค์การนติบิคุคลทีม่คีณุภาพของโรงเรยีนประถมศกึษา  

สรุปผลตามวัตถุประสงค์และค�าถามในการวิจัย ได้ดังนี้ 

(1) ผู้บริหารมีพฤติกรรมการบริหารองค์การนิติบุคคล

ในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับสูง โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ย

มากที่สุด คือ ด้านการวางแผน ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ย 

น้อยท่ีสุด คือ ด้านการควบคุม (2) พฤติกรรมการ

บริหารองค์การนิติบุคคลของโรงเรียนประถมศึกษาที่มี 

คุณภาพสูงกับคุณภาพ ต�่าแตกต่างกันหรือไม่ ข้อค้นพบ 

จากงานวิจัยพบว่า พฤติกรรม การบริหารองค์การ

นิติบุคคลของโรงเรียนท่ีมีคุณภาพสูงกับคุณภาพต�่า  

ผู้บริหารมีพฤติกรรมการบริหารองค์การนิติบุคคลของ

โรงเรียนประถมศึกษาแตกต่างกัน ในด้านการท�างาน

เป็นทีม การจัดองค์การ และการมุ่งเน้นความส�าคัญ

ของนักเรียนที่ α=.05 โดยที่โรงเรียนที่มีคุณภาพสูง

ผู้บริหารมีพฤติกรรมด้านการท�างานเป็นทีม การจัด

องค์การ และการมุ ่งเน้นความส�าคัญของนักเรียน 

สงูกว่าโรงเรยีนทีม่คีณุภาพต�า่ม ี(3) คณุภาพของโรงเรยีน

ประถม ศึกษากลุ่มต�่าด้านนักเรียนที่เกิดจากพฤติกรรม

การบริหารองค์การนิติบุคคลของโรงเรียนประถมศึกษา 

ก่อนกับหลังการน�ากรอบพฤติกรรมการบริหารองค์การ

นติบิคุคลทีก่�าหนดขึน้ไปใช้แตกต่างกนัหรอืไม่ ข้อค้นพบ 

จากการวิจัย พบว่า หลังจากน�าคู่มือพฤติกรรมการ

บริหารองค์การนิติบุคคลที่มีคุณภาพของโรงเรียน

ประถมศึกษาไปใช้กับกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมที่มี 

คุณภาพต�่าตามผลการประเมินของส�านักงานรับรอง 
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มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาด้านผู้เรียน 

พบว่า คณุภาพของโรงเรยีนประถมศกึษาตามส�านกังาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาด้าน 

ผูเ้รยีนระหว่างโรงเรยีนทีมี่คุณภาพต�า่ซึง่เป็นกลุม่ทดลอง

และกลุ่มควบคุมแตกต่างกัน α=.05 โดยที่กลุ่มทดลอง 

มีคุณภาพสูงกว่ากลุ่มควบคุม 

กำรอภิปรำยผล

1. ศึกษาพฤติกรรมการบริหารนิติบุคคลของ

โรงเรยีนประถมศกึษา พบว่า ผูบ้รหิารโรงเรยีนมพีฤตกิรรม 

การบริหารองค์การนิติบุคคลในด้านการวางแผน ด้าน

การจัดองค์การ ด้านการควบคุม ด้านการใช้อ�านาจ  

ด้านการท�างานเป็นทีม ด้านการจูงใจ ด้านการตัดสินใจ  

ด้านความมุ่งเน้นความส�าคัญของนักเรียน ด้านการ

ประเมินผลและรายงานผล โดยรวมอยู ่ในระดับสูง

สอดคล้องกับแนวคิดของ Myers and Stonehill (1993,  

p. 32) และยังสอดคล้องกับ จุฑารัตน์ ชัชวาล (2550, 

หน้า 75) และชตุมิณฑน์ ใจงาม (2555) ทีพ่บว่าพฤตกิรรม 

ทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหาร 

โรงเรียนขนาดเล็กอยู่ในระดับมาก 

2. เปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารนิติบุคคล

ของโรงเรียนประถมศึกษา พบว่า พฤติกรรมการบริหาร

องค์การนิติบุคคลของผู ้บริหารโรงเรียนแตกต่างกัน 

ในด้านการท�างานเป็นทีม การจัดการองค์การ และการ

มุ่งเน้นความส�าคัญนักเรียนสอดคล้องกับแนวคิดของ  

สวุชิ พึง่ตน (2544, หน้า 35) กล่าวว่า การบรหิารโรงเรยีน 

มีระบบการบริหารตนเองโดยหลักการกระจายอ�านาจ

หน้าที่ และความรับผิดชอบในการด�าเนินงาน

3. คุณภาพของโรงเรียนประถมศึกษากลุ่มต�่า

ด้านนักเรียนที่เกิดจากพฤติกรรมการบริหารองค์การ

นติบิคุคลทีม่คีณุภาพของโรงเรยีนประถมศึกษา ก่อนและ 

หลังการน�าคู่มือไปใช้ พบว่า ก่อนน�าไปใช้คุณภาพของ

การบริหารองค์การนิติบุคคลของโรงเรียนอยู่ในระดับ

ปานกลาง หลังการน�าไปใช้พบว่ามีคะแนนสูงกว่า 

ก่อนทดลองใช้

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ ควรด�าเนินการดังนี้

1. น�าสาระพฤติกรรมการบริหารองค์การ

นิติบุคคลที่มีคุณภาพของโรงเรียนประถม ศึกษาไป 

ขยายผล โดยก�าหนดนโยบายท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือสนับสนุน

และเอือ้ให้ผูบ้รหิารโรงเรยีนประถมศกึษาทีม่คีณุภาพต�า่ 

สามารถน�าไปสู่การปฏิบัติ

2. ก�าหนดนโยบายและแผนงานการพัฒนา 

ผูบ้รหิาร รวมทัง้จดัให้มกีารพฒันาผูบ้รหิารและบคุลากร 

แกนน�าของโรงเรียนที่คุณภาพต�่าอย่างต่อเนื่อง

3. ก�ากบัตดิตามให้ผูบ้รหิารโรงเรยีนทีม่คีณุภาพ

ต�า่ด�าเนนิการตามบทบาท อ�านาจหน้าที ่การมส่ีวนร่วม  

และการกระจายอ�านาจการจัดการศึกษาทั้งสี่ด้าน

4. สร้างความรู้ความเข้าใจในการน�านโยบาย

การกระจายอ�านาจท้ังส่ีด้าน และหรือทบทวนปรับปรุง

นโยบายดังกล่าว เนื่องจากโรงเรียนท่ีมีคุณภาพต�่า 

ไม่ให้ความส�าคัญรวมทั้งไม่ปฏิบัติตามบทบาทอ�านาจ

หน้าท่ีตามหลักการกระจายอ�านาจ และการมีส่วนร่วม 

ของทุกภาคส่วน

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปฏิบัติงำน

1. ผูบ้รหิารต้องเป็นผูน้�าการเปล่ียนแปลงเพือ่ให้ 

ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามามีบทบาทในการแก้ไขและ

พัฒนาโรงเรียน

2. จัดตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู ้ปกครอง

นักเรียน สมาคมครู ผู ้ปกครองนักเรียน หรือชมรม  

เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมการท�างานเป็นทีม และร่วมกัน 

พัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

3. จัดท�าแผนการกระจายอ�านาจงานทั้งสี่งาน 

ของโรงเรียน ก�าหนดผู้รับผิดชอบและหน้าที่หลักไว้

ชัดเจน โดยผู้รับผิดชอบจัดท�าคู่มือการปฏิบัติงานให้ 

ทกุฝ่ายเข้ามามส่ีวนร่วมในการก�าหนดแผนงานโครงการ

ทั้งสี่งาน
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4. จัดต้ังหน่วยตรวจสอบภายในของโรงเรียน 

ท�าหน้าทีต่รวจสอบการด�าเนนิการตามโครงการแผนงาน 

ทั้งสี่งานโดยให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมแล้วรายงาน 

ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ

5. จัดท�าหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู ้เรียน 

เป็นส�าคัญให้สอดคล้องกับท้องถิ่นโดยให้ทุกฝ่ายเข้ามา

มีส่วนร่วมมีการประเมินการใช้หลักสูตรทุกปีการศึกษา  

เพื่อน�าผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร

6. มีการแบ่งส่วนราชการภายในโรงเรียนที่เน้น

การมีส่วนร่วมเกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานและ 

เป็นทีมงาน

7. มีการก�าหนดสายการบังคับบัญชาท่ีส้ัน  

คล่องตัวโดยให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบที่ก�าหนด

และมีการประกาศให้ทราบอย่างทั่งถึง

8. มีการส่งเสริม สนับสนุนให้มีผู้แทนบุคลากร

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้าร่วมวางแผนพัฒนาการจัด 

การศกึษาของโรงเรยีนให้มคีณุภาพและประกาศยกย่อง

บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาการจัดการศึกษา

9. มีการปรับปรุงและพัฒนาวิธีการปฏิบัติงาน 

ให้กบับคุลากร โดยสร้างวธิคีดิปรบักระบวนทศัน์วฒันธรรม 

การท�างาน การมีจิตสาธารณะ การสร้างทีมงาน และ

ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

10. มกีารส�ารวจและรบัฟังความคดิเหน็กบัผูร้บั

บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก่อนมีการด�าเนินงาน 

หรือตัดสินใจ

ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ

1. จดัให้มผีูร้บัผดิชอบในการให้ความช่วยเหลอื

และสนับสนุนในการให้ความรู ้ ความเข้าใจ รวมท้ัง

พฒันาผูบ้รหิารโรงเรยีนทีม่คีณุภาพต�า่ให้สามารถบรหิาร 

ตามบทบาท อ�านาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ประสาน และร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาและ

หรอืโรงเรยีนในเขตพืน้ทีซ่ึง่มคีวามพร้อมให้มกีารพฒันา 

ผู้บริหารโรงเรียนที่มีคุณภาพต�่าทุกโรงเรียน

3. จัดให้มีโรงเรียนเครือข่ายที่มีคุณภาพสูง 

ร่วมพัฒนาโรงเรียนที่มีคุณภาพต�่า

4. เผยแพร่ข้อมูลสร้างความตระหนักและ 

ความรูค้วามเข้าใจแก่โรงเรยีนทีม่คีณุภาพต�า่กบัผูบ้รหิาร

โรงเรียน คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเพือ่ให้ได้รบัความร่วมมอืและ 

การสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆ ของสังคมในวงกว้าง

5. ร่วมกับผู้บริหารโรงเรียน ครูท่ีเป็นแกนน�า

ของโรงเรียน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น 

พ้ืนฐานและชมรมจัดท�าคู่มือปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นกรอบ

ในการพัฒนาตนเองของโรงเรียนที่มีคุณภาพต�่า

6. ก�ากบัตดิตามให้ผูบ้รหิารโรงเรยีนทีม่คีณุภาพ

ต�่าด�าเนินการตามบทบาท อ�านาจหน้าที่โดยให้ทุกฝ่าย

ทีเ่กีย่วข้องเข้ามาร่วมวางแผน พฒันา ตดิตามตรวจสอบ  

และแก้ไขคุณภาพอย่างจริงจัง

7. ร่วมกันจัดท�าข้อตกลง และคู ่มือในการ 

ด�าเนนิงานร่วมกนักบัผูบ้รหิารโรงเรยีน คณะคร ูผูป้กครอง 

นักเรียน ชุมชน องค์กรท้องถิ่น และคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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บทคัดย่อ

งานวจิยัเชงิปรมิาณนีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ ศกึษาความผกูพนัและปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อความผกูพนัต่อองค์การ

ของอาจารย์ผู้สอนมหาวิทยาลัยภาครัฐในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจาก กลุ่มตัวอย่าง 

ที่สุ่ม จาก 5 มหาวิทยาลัยได้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 

มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จ�านวน 2,000 ชุด และเก็บข้อมูล

เชิงคุณภาพจากผู้บริหารในระดับหัวหน้าสาขา หัวหน้าภาควิชา รองคณบดี หรือคณบดีจากมหาวิทยาลัยที่เป็น 

กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 30 คน ผลการศึกษา พบว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยภาครัฐให้ความส�าคัญกับบรรยากาศเชิง

จริยธรรม ซึ่งมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การมากที่สุด โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันของอายุ 

และรายได้ของอาจารย์กับความผูกพันต่อองค์การพบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กัน แบบผู้น�าเน้นงานกับความผูกพัน 

ต่อองค์การ พบว่าสหสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศเชิงจริยธรรมกับความผูกพันต่อองค์การมีมาก รองลงมา คือ 

ความพึงพอใจในงาน แบบของผู้น�าเน้นงาน และสภาพจิตตามล�าดับมีสหสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ 

ในระดับปานกลางเช่นกัน ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ท้าทายให้ผู้วิจัยได้ศึกษาบรรยากาศเชิงจริยธรรมในฐานะท่ีเป็นตัวแปร

ส�าคัญในการส่งเสริมความผูกพันต่อองค์การในการวิจัยในอนาคตเพื่อเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ในด้านปัจจัย 

ที่ส�าคัญของบรรยากาศเชิงจริยธรรมว่าอะไรคือปัจจัยส�าคัญต่อความผูกพันต่อองค์การ

ค�ำส�ำคัญ: ความผูกพันต่อองค์การ, อาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐ, กรุงเทพมหานคร

Abstract

The purpose of this study was to examine the relationship between teacher age income, 

initiating structure leadership style, facet of job satisfaction, ethical climate, psychological well-being 

and organizational commitment of public teachers in Bangkok Metropolitan area. Six hypothesis were 

used in the quantitative research. The hypothesis consisted of the relationship between teacher age, 

teacher income, the initiating structure leadership styles the facet of job satisfaction, the ethical climate, 

the psychological well-being and organizational commitment. This dissertation use the questionnaires as  

ทวิพันธ์ พัวสรรเสริญ

ความผูกพันต่อองค์การของอาจารย์มหาวิทยาลัยภาครัฐ
ในเขตกรุงเทพมหานคร

Organizational Commitment of Public University Teachers 
in Bangkok Metropolitan Area
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ควำมน�ำ

แนวคิดเกีย่วกบัความผกูพนัต่อองค์การถอืเปน็ 

หวัใจส�าคญัของการวเิคราะห์การจดัการทรพัยากรมนษุย์ 

อย่างแท้จริง ด้วยเหตุผลที่ว ่านโยบายการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์เป็นการเพิ่มระดับความผูกพันเพื่อผล 

ท่ีได้มาในทางบวก อย่างไรกต็ามจากผลการศกึษาความ

ผกูพนัมผีูบ้รหิารน้อยรายทีเ่ข้าใจน้อยมากในความหมาย

ของค�าว่าความผูกพันเมื่อจะน�าไปใช้ในการประเมิน 

ผลงาน และแรงจูงใจกับบุคลากร (Gupta, & Anviti, 

2008) ซึ่งนักวิชาการคนแรกที่มองเห็นความส�าคัญของ

ความผูกพันต่อองค์การหรือจิตส�านึกต่อองค์การ ได้แก่ 

นักวิชาการในยุคพฤติกรรมศาสตร์ที่ชื่อว่าเชสเตอร์ ไอ 

บาร์นาร์ด (Chester I. Barnard) ท่านได้ให้ความหมาย 

follow: (a) personal factors (b) leadership style scales developed by House and Dessler (1974) (c) facet 

of job satisfaction scales developed by Cellucci and Devries (1978) (d) psychological well-being scales 

developed by Ryff (f) ethical climate likert scale by Victor and Cullen and (e) organizational commitment 

scale by Mowday, Steer and Porter. The respondents of this study were the teachers of public university in 

Bangkok Metropolitan area which random from five universities sampling such as Chulalonkorn university, 

Thammasart university, Rajapat Pranakorn university Rajapat Chantrakasem university and Rajmankala 

Pranakorn Technological university that the researcher send 1,784 to respondents; 1,700 were returned 

and completed. The Pearson correlation coefficients of between teacher age, income and organizational 

commitment, there are no relationship with significance at the 0.01 level, initiating structure leadership  

style and organizational commitment were 0.512, facet of job satisfaction and organizational commitment 

were 0.546, ethical climate and organizational commitment were 0.628, psychological well-being and 

organizational commitment were 0.497 that there were positive relationship with significance at the 0.01 

level. In summary, the pearson correlation between ethical climate and organizational commitment is highly 

positive relationship, follow to mediate relationship on facet of job satisfaction, initiating leadership style and 

psychological well-being orderly. In addition to build the qualitative questionnaire to ask for management  

such as head of sub-division, head of department, sub dean and dean that random sampling from thirty 

samples for fulfill in this study. The results on this empirical study founded that many teachers of public 

university mostly rated on ethical climate that highly correlation with organizational commitment. So this is 

the challenging for researchers to study ethical climate as to the key variables to promote organizational 

commitment for future research to serve the body of knowledge of what are the key factors of ethical  

climate contribute to organizational commitment.

Keyword: Organizational commitment

ของค�าว่าองค์การคือ “กลุ่มบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป

มาร่วมกันท�ากิจกรรมเดียวกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

องค์การอย่างมีจิตส�านึก” หากพิจารณาแล้วจะสะท้อน 

ให้เห็นว่าองค์การจะปฏิบัติงานให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี  

และสามารถบรรลุเป้าหมายองค์การนั้นจ�าเป็นต้องมี 

จิตใจ, จิตวญิญาณ หรอืจิตส�านกึ และความเตม็ใจในการ 

ปฏบิตังิาน ซึง่จากนโยบายของรฐับาลทีม่กีารเกษยีณอาย ุ

ของอาจารย์ราชการก่อนก�าหนด และการเปล่ียนแปลง

ระบบมหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยในก�ากับไปสู ่

การเป็นมหาวิทยาลัยออกนอกระบบซึ่งมหาวิทยาลัย 

13 แห่งก�าลงัจดัเตรยีมการไปสูม่หาวทิยาลยัทีอ่อกนอก

ระบบ มหาวิทยาลัยจ�าเป็นต้องมีการวางแผนในการ 

เตรียมการที่จะพัฒนาไปสู่มหาวิทยาลัยชั้นน�า และ

สามารถแข่งขันกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ได้ทั้งในประเทศ 
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และต่างประเทศจงึจ�าเป็นต้องสร้างบคุลากร และสรรหา

คนเก่ง คนดีเข้ามาเป็นอาจารย์ ซึ่งหากอาจารย์ผู้สอน

เป็นผู ้ทีม่คีวามสามารถแต่ขาดแรงจงูใจในการปฏบิตังิาน 

ในสถาบันอุดมศึกษา และมีการลาออกไปซึ่งท�าให้มี 

ผลกระทบต่อการขาดแคลนครูอาจารย์ และเป็นปัญหา 

ที่น่าเป็นห่วงต่อคุณภาพทางการศึกษา ดังนั้นหาก

องค์การมีบุคลากรลาออกมากเท่าใดก็จะสะท้อนถึง

ผลกระทบต่อความผูกพันต่อองค์การได้ และการ 

แก้ปัญหาต่างจากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นไม่สามารถ

แก้ไขได้ในระยะเวลาอันสั้น และการสร้างความผูกพัน

ต่อองค์การต้องเริ่มจากฝ่ายจัดการระดับสูงในการ 

ส่งเสริมและกระท�าเป็นตัวอย่างก็จะช่วยให้บุคลากร

ปฏิบัติตาม นอกจากนี้นักวิชาการที่ชื่อว่า Witkins 

(2004) ระบุว ่าการรักษาบุคลากรและการส่งเสริม 

ความผูกพันต่อองค์การเป็นหน้าที่ที่ส�าคัญของผู ้น�า  

ดังนั้นจึงเป็นเหตุจูงใจในการศึกษาวิจัยความผูกพัน 

ต่อองค์การเพื่อให้ผู ้บริหารสามารถน�าองค์การไปสู่

จุดมุ่งหมายได้ทั้งทางพฤติกรรม จิตใจและทางปัญญา 

(พระธรรมปิฎก, 2540, หน้า 23-24) ในทางตรงกันข้าม  

หากผู ้บริหารขาดคุณธรรมและจริยธรรม ก็จะเป็น

ปัจจัยหนึ่งที่ผลักดันให้สมาชิกในองค์การลาออก 

จากงานได้ (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2543, หน้า 147) 

ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อทกุฝ่ายทีเ่กีย่วข้องไม่ว่าผูบ้รหิาร, 

คณาจารย์ และนักศึกษา รวมทั้งประชาชนผู้ปกครอง 

ที่มารับบริการก็ตาม 

ในการศึกษาครั้งนี้ผู ้วิจัยมุ่งแสวงหาแนวทาง

ในการก�าหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับการพัฒนา

ความผูกพันต่อองค์การของอาจารย์มหาวิทยาลัยเพ่ือ

ส่งเสริมคณุภาพทางการศึกษา โดยเลอืกศึกษาประชากร

ที่เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยในเขต กรุงเทพมหานคร 

ทั้งนี้ด้วยเหตุผลที่เลือกพื้นที่ท�าการศึกษานี้เนื่องจาก

ความเปลีย่นแปลงของมหาวทิยาลยัภาครฐัการออกนอก 

ระบบมักเป็นมหาวิทยาลัยภาครัฐที่มีชื่อเสียงอยู ่ใน

ส่วนกลางโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร งานวิจัย

ครั้งนี้มุ่งเน้นในการต่อยอดองค์ความรู้ และท�าให้เกิด

ความเข้าใจในความผูกพันต่อองค์การในมหาวิทยาลัย

ภาครัฐ สิ่งส�าคัญที่น�ามาใช้กับการศึกษาในปัจจุบันนี้  

มหาวทิยาลยัของไทยอยูภ่ายใต้การเปลีย่นแปลง ซึง่เป็น 

ส่วนหนึ่งของข้อตกลงของธนาคารพัฒนาเอเชีย ที่ว่า 

ในปี 2002 มหาวิทยาลัยทุกแห่งต้องอยู่ในฐานะของ

การเป็นอิสระ (autonomous) ซึ่งหมายความว่ายังคง 

ให้การสนบัสนนุทางการเงนิแก่ประเทศนัน้ๆ กฎระเบยีบ

ทางราชการจะต้องเปลี่ยนแปลงไปสู ่การบรรลุถึง 

ความเป็นอิสระ และเสรีภาพทางวิชาการนอกจากนี้

สิ่งที่ตามมาของกระทรวงศึกษาธิการในสถานการณ์

ปัจจุบันให้ความส�าคัญกับการตรวจสอบสาเหตุที่เป็น

รากฐานท่ีแท้จริงของความผูกพันต่อองค์การในระดับ

คณะ ซึ่งเป็นหัวใจส�าคัญในความส�าเร็จทางการศึกษา

ของไทยเรา ด้วยเหตุผลดังกล่าว สถาบันอุดมศึกษา 

ทั้งเก่าและใหม่ต่างเผชิญกับสิ่งท้าทายทางการบริหาร 

และต่างเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกัน 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพ่ือศึกษาความผกูพันต่อองค์การของอาจารย์ 

ผู้สอนมหาวิทยาลัยภาครัฐในเขตกรุงเทพมหานคร

2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพัน

ต่อองค์การของอาจารย์ผู ้สอนมหาวิทยาลัยภาครัฐ 

ในเขตกรุงเทพมหานคร

ขอบเขตกำรวิจัย

1. ในการวจิยันัน้ผูว้จิยัได้มุง่เน้นศกึษาประชากร 

ที่ เป ็นอาจารย์ ผู ้สอนที่ท�าหน้าที่ในการสอนหรือ 

การบรรยาย ท�าหน้าที่ด ้านวิจัยหรือบริการชุมชน  

ในระดับอุดมศึกษาในลักษณะปฏิบัติงานแบบเต็มเวลา 

2. การวิจัยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป

จนถึง 30 พฤศจิกายน 2552 

3. กลุ่มเป้าหมายและพ้ืนท่ีในการวิจัย โดย

ท�าการเก็บตัวอย่างจากประชากรของมหาวิทยาลัย

ภาครัฐทั้งหมด 5 แห่งได้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

ราชมงคลพระนครมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร และ

มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

สมมติฐำนกำรวิจัย

1. อายุของอาจารย์มีความสัมพันธ์กับความ
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ผูกพันต่อองค์การ

2. รายได้ของอาจารย์มีความสัมพันธ์กับความ 

ผูกพันต่อองค์การ

3. แบบของผู้น�าเน้นงานมีความสัมพันธ์กับ

ความผูกพันต่อองค์การ

4. ความพึงพอใจในงานของอาจารย์มีความ 

สัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ

5. สภาพจิตของอาจารย์มีความสัมพันธ์กับ

ความผูกพันต่อองค์การ 

6. บรรยากาศเชิงจริยธรรมของอาจารย์มีความ

สัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ 

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยใช้ข ้อมูลทุติยภูมิจากการ 

รวบรวมข้อมูลจากต�ารา เอกสารงานวิจัย บทความ

วารสารต่างๆ จากนักวิชาการต่างประเทศ และ 

นักวิชาการไทย ในการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

ได้แก่ตัวแปรอิสระคือแบบของภาวะผู้น�า (leadership 

style) ซึ่งผู้วิจัยเน้นแบบภาวะผู้น�าเน้นงาน (initiating 

structure leadership style), ความพึงพอใจในงาน 

(facet of job satisfaction) บรรยากาศเชิงจริยธรรม  

(ethical climate) และสภาพจิต (psychological well-

being) และตัวแปรตามได้แก่ ความผูกพันต่อองค์การ 

(organizational commitment) 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

เชิงปริมาณ ประชากรของมหาวิทยาลัยภาครัฐ 

ทั้ งหมด 5 แห ่งได ้แก ่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนครมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร และ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม จ�านวน 2,000 คน

เชิงคุณภาพ ผู ้บริหารในระดับหัวหน้าสาขา 

หวัหน้าภาควิชา รองคณบด ีหรอืคณบดจีากมหาวทิยาลยั 

ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 30 คน

การสุ่มตัวอย่างประชากรมหาวิทยาลัยใช้วิธี

การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (simple random sampling) 

ในการคัดเลือกตัวอย่างกลุ่มมหาวิทยาลัย 3 กลุ่มได้แก่ 

มหาวทิยาลยัภาครฐั 2 แห่ง มหาวทิยาลยัราชภฎั 2 แห่ง  

และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีก 1 แห่งรวม

มหาวิทยาลัย 5 มหาวิทยาลัย 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

แบบสอบถาม ใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจาก 

กลุ่มตวัอย่างท่ีสุ่ม จาก 5 มหาวทิยาลัยได้แก่จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฎพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม และ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จ�านวน 

2,000 ชุด

แบบสัมภาษณ์ ใช้สัมภาษณ์ผู้บริหารในระดับ

หัวหน้าสาขา หัวหน้าภาควิชา รองคณบดี หรือคณบด ี

จากมหาวิทยาลัยที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 30 คน

กำรรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยด�าเนินการจัดส่งแบบสอบถามประชากร

อาจารย์ที่ตัวอย่างเป็นจ�านวน 1,784 ฉบับ ด้วยตนเอง

หรือทางไปรษณีย์ให้กับอาจารย์ที่ได้รับเลือกเป็นกลุ่ม

ตัวอย่าง แล้วท�าการนัดหมายเพ่ือรับแบบสอบถามคืน  

หรือน�าส่งทางไปรษณีย์ปรากฏว่าเก็บแบบสอบถามได้ 

1,700 ฉบับ จากมหาวิทยาลัยที่คัดเลือกเป็นตัวอย่าง  

5 มหาวทิยาลยัจากจ�านวนมหาวทิยาลยัทัง้หมด การสุม่ 

ตัวอย่างประชากรมหาวิทยาลัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง

แบบง่าย (simple random sampling) ในการคัดเลือก

ตัวอย่างกลุ่มมหาวิทยาลัย 3 กลุ่มได้แก่ มหาวิทยาลัย 

ภาครัฐ 2 แห่ง มหาวิทยาลัยราชภัฎ 2 แห่ง และ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีก 1 แห่งรวม

มหาวิทยาลัย 5 มหาวิทยาลัยจากจ�านวนมหาวิทยาลัย

ท้ังหมด 20 แห่ง และท�าการสุ่มตัวอย่างประชากร

แบบ multiple stage random sampling เป็นกลุ่มวิชา  

คณะ/สาขาวิชา ภาควิชา และอาจารย์ เพื่อหาตัวแทน

ประชากรที่เชื่อถือได้

กำรวิเครำะห์ข้อมูล

การวเิคราะห์ข้อมลูใช้วธิกีารวเิคราะห์ข้อมลูจาก

การวิจัยเชิงปริมาณจากแบบสอบถามทั้งหมด 6 ตอน

ด้วยกันโดยใช้สถิติทดสอบดังนี้ (1) สถิติเชิงพรรณนา 
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หาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ (percentage) เพื่อ 

อธิบายข้อมูลภูมิหลังของกลุ่มตัวอย่างและหาค่าเฉล่ีย 

(mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)  

เพือ่อธบิายความคิดเหน็เกีย่วกบัแบบรายได้ของอาจารย์  

แบบของผู้น�า สภาพความเป็นอยูท่างจติใจ ความพึงพอใจ 

ในงาน บรรยากาศเชิงจริยธรรม และความผูกพันต่อ 

องค์การ (2) การหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ

กับตัวแปรตามเพื่อทดสอบสมมติฐานที่ผู ้วิจัยตั้งไว้ 

โดยใช้สถติิ Pearson Movement Product (3) การวเิคราะห์ 

ถดถอยพห ุ(Multiple Regression Analysis) เพือ่วเิคราะห์ 

ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของอาจารย ์

ในมหาวทิยาลัย (4) การวเิคราะห์ข้อมูลโดยการสมัภาษณ์ 

ผู้บริหารระดับหัวหน้าภาควิชา รองคณบดี คณบดี จาก 

5 มหาวิทยาลัยโดยสุ่มตัวอย่างผู้บริหาร 30 ตัวอย่าง

เพื่อวิเคราะห์สรุปจากการสัมภาษณ์ การประมวลผล 

ผู้วิจัยน�าข้อมูลที่รวบรวมจากกลุ ่มตัวอย่างอาจารย์ 

ในมหาวิทยาลัยจ�านวน 1,784 คน มาตรวจสอบความ

ครบถ้วนของข้อมูลในแบบสอบถาม แล้วท�าการบันทึก

ข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ และค�านวณหาค่า 

ทางสถิติประมวลผล 

ผลกำรวิจัยและกำรอภิปรำยผล

จากการศึกษาในข้อค้นพบทั่วไป จากประชากร

ทีสุ่ม่ตวัอย่างจากอาจารย์มหาวทิยาลยัตามสดัส่วนทีไ่ด้

ก�าหนดไว้ พบว่าผูต้อบค�าถามเป็นเพศหญิง และเพศชาย 

มีพอๆ กัน ซึ่งมีลักษณะการกระจายข้อมูลทางเพศได้ดี  

อายุโดยเฉลี่ยของอาจารย์อยู ่ในเกณฑ์อายุ 40 ปี 

ซึ่งเท่ากับอยู ่ในวัยการท�างานครึ่งหนึ่งของชีวิตการ

ท�างานที่เป็นข้าราชการพลเรือนมหาวิทยาลัย ในด้าน

สถานภาพสมรสพบว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่

แต่งงานแล้วมากกว่าโสด ส่วนปัญหาการเป็นหม้าย 

และหย่าร้าง หรือแยกกันอยู่มีปัญหาเพียงเล็กน้อย 

เท่านั้น และอาจารย์จากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และ

เทคโนโลยมีจี�านวนมากกว่าสาขาอ่ืนๆ ซึง่แสดงให้เห็นว่า  

บุคลากรในสายวิทยาศาสตร์มีจ�านวนบุคลากรเพิ่มขึ้น 

ทั้งในแง่สาขาวิชาต่างๆ ซึ่งจากการสุ่มตัวอย่างพบว่า 

กลุ ่มวิชาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีมากกว่า

สายสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ รายได้ส่วนใหญ่ 

ของอาจารย์มหาวทิยาลยัโดยเฉลีย่ปานกลางซึง่มฐีานะ

ทางเศรษฐกิจท่ีพอเล้ียงตัวได้ ท้ังนี้เนื่องจากระบบ 

มหาวิทยาลัยยังมีรายได้อื่นๆ เช่น เงินประจ�าต�าแหน่ง 

สวัสดิการ ผลประโยชน์เกื้อกูล สิ่งจูงใจผลงานวิจัย

ต่างๆ รวมทั้งงานบริการสังคม ซึ่งท�าให้สถานภาพ 

ทางรายได้ของอาจารย์มหาวทิยาลยัจดัได้ว่าอยูใ่นเกณฑ์ 

ท่ีดีพอสมควร ท�าให้อาจารย์มีความรู ้สึกท่ีพึงพอใจ 

ในอาชีพพอสมควร และพบว่า ตัวแปรที่ส่งผลต่อความ

ผูกพันต่อองค์การของอาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐ 

ได้ผลการวิจัยดังนี้

แบบของภำวะผู้น�ำ

จากข้อค้นพบในความคิดเห็นของอาจารย์ 

มหาวิทยาลัยภาครัฐต่อแบบของภาวะผู้น�า (leadership  

style) พบว่าจากจ�านวนอาจารย์มหาวิทยาลัยที่ตอบ 

แบบสอบถามท้ังหมด 1,700 คน พบว่าอาจารย์

มหาวิทยาลัยภาครัฐส่วนมากในการยอมรับแบบของ 

ภาวะผูน้�าท้ังแบบเน้นงาน มากกว่าเน้นคน (ร้อยละ 67.6) 

ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ส่วนใหญ่ยอมรับแบบของ

ภาวะผู้น�าไม่ว่าจะเป็นแบบเน้นงาน หรือเน้นคนก็ตาม 

และการยอมรับทั้งแบบผู้น�าทั้งเน้นทั้งสองอย่างพอๆ 

กันได้รับการยอมรับมากที่สุด เมื่อพิจารณาโดยรวม  

พบว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยปรารถนาจะได้แบบผู้น�า 

ท้ังสองแบบพอๆ กันมากท่ีสุดและจากการถามความ 

คิดเห็นของอาจารย์มหาวิทยาลัยว่ายอมรับผู้น�าของ

คณบดีแบบเน้นงานมากกว่าแบบเน้นคน ซึ่งผิดกับ

แนวคดิทฤษฎขีองต่างประเทศทีใ่ห้ความส�าคญัของผูน้�า 

แบบเน้นคน (consideration leadership) มากกว่าเน้นงาน 

ซึ่งอาจเป็นได้ว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยภาครัฐเคยชิน

กับการท�างานตามระบบราชการท่ีต้องปฏิบัติตามค�าสั่ง 

ของผู ้บังคับบัญชา มีสายการบังคับบัญชาลดหลั่น 

ตามล�าดับ และกฎระเบียบข้อบังคับที่แน่นอน และ

เป็นเรื่องท่ีหลีกเล่ียงไม่ค่อยได้ ในเรื่องกฎระเบียบ 

กฎข้อบังคับต่างๆ ที่อาจารย์ต้องปฏิบัติ ท�าให้อาจารย์

มคีวามเคยชนิกบัการปฏบิตังิานทีร่บัค�าสัง่ หรอืเป็นการ

ท�างานแบบเชิงตั้งรับ ส่วนผลความสัมพันธ์ระหว่าง 

แบบของผู้น�าเน้นงานมีความสัมพันธ์กับความผูกพัน 

ต่อองค์การในทางบวกในระดับปานกลาง ซึ่งสะท้อน 

ให้เห็นว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ยอมรับผู้น�า
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แบบเน้นงานว่ามีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อ

องค์การ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Johnston, et 

al., 1990; Luthans et al., 1987; Morris และ Sherman,  

1981 ที่มีทัศนะว่ามีผลงานวิจัยจ�านวนมากระบุว่า 

ผู้น�าแบบเน้นงานช่วยให้บุคลากรได้ปฏิบัติด้วยความ 

รับผิดชอบอย่างสูง และท�าให้เกิดความผูกพันต่อ

องค์การแบบจงรักภักดี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผลวิจัยนี้

เป็นความผูกพันต่อองค์การโดยรวม และ Ramdeja 

(2001) พบว่า ผู ้น�าแบบเน้นงานมีความสัมพันธ์กับ 

ความผูกพันต่อองค์การค่อนข้างต�่า ในขณะที่ผลวิจัยนี ้

มีระดับความผูกพันต่อองค์การในระดับปานกลาง  

ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแบบผู้น�าเน้นงานมีการพัฒนาที่ดีขึ้น 

กว่าเดิมจากผลวิจัยเม่ือหลายปีก่อน แต่ก็ไม่ใช่ปัจจัย

ส�าคัญเมื่อเปรียบเทียบกับตัวแปรอิสระอื่นๆ ที่มีระดับ

ความผูกพันต่อองค์การสูงกว่าเช่นบรรยากาศเชิง

จริยธรรม และความพึงพอใจในงาน ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ 

มหาวทิยาลยัควรตืน่ตวักบัการพฒันาผูน้�าแบบเน้นงาน

ให้ดีขึ้นกว่าเดิม เพราะปัจจัยผู้น�าในทางวิชาการถือว่า

เป็นส่วนส�าคัญต่อความส�าเร็จขององค์การถึงร้อยละ 

80 จึงควรก�าหนดเป็นแผนนโยบายในการพัฒนาผู้น�า 

อย่างต่อเนื่อง 

สภำพจิต

จากข้อค้นพบในความคิดเห็นของอาจารย์

มหาวิทยาลัยภาครัฐต่อสภาพจิต (Psychological 

Well-Being) พบว่า จากจ�านวนอาจารย์มหาวิทยาลัยท่ี 

ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 1,700 คน พบว่า อาจารย์

มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เห็นด้วย, รองลงมาเห็นด้วย 

อย่างยิ่ง ซึ่งแสดงว่าอาจารย์ส่วนมากยอมรับว่ามี 

สภาพจิตที่ดี เช่นการดูแลรับผิดชอบสิ่งต่างๆ ในชีวิต

ประจ�าวัน ความเชื่อม่ันและมองโลกในแง่ดีและด้าน

อื่นๆ ซึ่งจัดว่าอาจารย์ส่วนใหญ่มีสภาพจิต หรือสุขภาพ

จิตที่ดี ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าสภาพจิต หรือสภาพความ

เป็นอยูข่องอาจารย์มหาวทิยาลยัภาครฐัแทบจะมีปัญหา 

น้อยมาก ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างสภาพจิตกับ

ความผูกพันต่อองค์การมีความสมัพนัธ์ทางบวกในระดบั 

ปานกลาง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าหากอาจารย์มีสภาพจิต 

ทีด่กีจ็ะช่วยส่งเสรมิให้มีความผกูพนัต่อองค์การ ผลวจัิยนี ้

สอดคล้องกับ Dorsch et al (1998) ที่พบว่าสภาพจิต

เป็นส่ิงตอบสนองต่อความผูกพันต่อองค์การ ซึ่งผลงาน 

วิจัยส่วนใหญ่ศึกษาในด้านนี้โดยตรงยังน้อยมาก

ควำมพึงพอใจในงำน

จากข้อค้นพบในความคิดเห็นของอาจารย์ 

มหาวิทยาลัยภาครัฐต่อความพึงพอใจในงาน (Job 

Satisfaction) จากตัวอย่างประชากรอาจารย์ 1,700 คน 

พบว่า ความคดิเหน็ของอาจารย์ต่อความพงึพอใจในงาน 

อยูใ่นระดบัความคดิเห็นท่ียอมรบัเป็นส่วนมาก แต่เป็นที ่

น่าสังเกตว่า อาจารย์มีความไม่แน่ใจกับการได้รับการ

สนบัสนนุจากคณบด ีการมโีอกาสในการใช้ความสามารถ,  

การสนกุสนานในการท�างานกับบุคคลอ่ืนๆ การท�างาน

กับคนรับผิดชอบ การจ่ายผลประโยชน์เกื้อกูล และที่ 

ไม่แน่ใจมากท่ีสุดคอืได้แก่การจ่ายค่าตอบแทนเมือ่เทียบ 

กบัความรบัผดิชอบ อาจารย์ผูต้อบแบบสอบถามมคีวาม 

ไม่แน่ใจสูงทีเดียว และข้อการได้รับประโยชน์อย่าง

เอื้อเฟื้อ ความเบื่อหน่ายในการสอน และสิ่งที่อาจารย์

รู ้สึกว่าท�างานส�าเร็จได้เล็กน้อยพบว่ามีค่อนข้างสูง 

ซึง่แสดงให้เหน็ว่าอาจารย์มกีารยอมรบัในความพงึพอใจ 

ในตวังาน และไม่ค่อยยอมรบัในด้านผลตอบแทน โอกาส

ความส�าเร็จ ได้ท�างานที่ท้าทายน่าสนใจ ในด้านความ

สัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานกับความผูกพัน

ต่อองค์การมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง นอกจาก 

จะสอดคล้องดังท่ีกล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังสอดคล้องกับ 

แนวคิดของ Kovack (1977) ท่ีมีทัศนะว่าความพึงพอใจ 

ในงานเป็นองค์ประกอบหนึง่ของความผกูพนัต่อองค์การ 

และเช่นเดียวกับของ Senge (1990) ที่มีทัศนะว่าความ

พึงพอใจในงานเป็นลักษณะหนึ่งของความผูกพันต่อ 

องค์การด้วย 

บรรยำกำศเชิงจริยธรรม

จากข้อค้นพบในความคิดเห็นของอาจารย์

มหาวทิยาลยัภาครฐัต่อบรรยากาศเชงิจรยิธรรม (Ethical  

Climate) พบว่าส่วนใหญ่ให้ความเห็นในลักษณะเห็นด้วย 

มากที่สุดในภาพรวมจากแบบสอบถามทั้งหมด 10 ข้อ  

และเห็นด ้วยอย ่างยิ่ งรองลงมา ดังนั้นอาจารย ์

มหาวิทยาลัยภาครัฐให้ความสนใจในบรรยากาศเชิง

จริยธรรมค่อนข้างสูง เช่นในด้านความคาดหวังจาก 

มหาวิทยาลัยให้ปฏิบัติตามมาตรฐานกฎหมาย และ

มาตรฐานทางวิชาชีพสูงถึงร้อยละ 84.2 รองลงมาเป็น
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ความห่วงใยต่อสวัสดิการของเพื่อนร่วมงานมีสูงถึง 

ร้อยละ 82.1 และเห็นด้วยกับมาตรฐานทางจริยธรรม

ทางวชิาชพีถอืเป็นเรือ่งส�าคัญสงูถงึร้อยละ 81.9 ซึง่แสดง 

ให้เหน็ว่าอาจารย์มหาวทิยาลยัภาครฐัให้ความใส่ใจและ

สนใจต่อสภาพแวดล้อม หรือบรรยากาศเชิงจริยธรรม  

ซึ่งเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมเป็นอย่างยิ่ง

จากผลการศึกษาบรรยากาศเชิงจริยธรรมกับ

ความผูกพันต่อองค์การมีความสัมพันธ์ในทางบวก 

ในระดับสูง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหากมหาวิทยาลัยมีการ

ส่งเสริมบรรยากาศเชิงจริยธรรมก็จะเป็นส่วนส�าคัญ

ในการส่งเสริมความผูกพันต่อองค์การได้เป็นอย่างดี 

เพราะแสดงถึงความน่าเชื่อถือ, ศรัทธา ตลอดจนสภาพ

แวดล้อมภายนอกของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นตัวอย่าง

ที่ดีต่อนักศึกษา และชุมชนที่อยู ่รายล้อม ผลงานท่ี 

สอดคล้องที่มีความส�าคัญคือ นาย Victor และ Cullen 

(1988) มีผลงานมากกว่า 170 เรื่อง ที่ได้รับสมญานาม

ว่าเป็น “บดิาแห่งบรรยากาศเชงิจรยิธรรม” ซึง่เขามองว่า 

บรรยากาศเชิงจริยธรรมคือการรับรู้พฤติกรรมที่ถูกต้อง 

และเป็นกลไกทางจิตวิทยาในในการตัดสินใจแก้ปัญหา 

ประเด็นทางจริยธรรมองค์การ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู ้บริหาร

มหาวิทยาลัยควรกระตุ ้นบรรยากาศเชิงจริยธรรม 

ให้มากขึ้นในการส่งเสริมดูแลเอาใจใส่, การส่งเสริม 

ให้ค�านงึถงึประโยชน์ต่อสงัคม, การปฏิบตัติามกฎหมาย, 

การก�าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อผลดีทางอ้อมทางคุณภาพทางการศึกษา และ

วิชาการภายใต้การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 

ทีเ่กดิขึน้ในการสร้างความเป็นเลศิทางวชิาการ, คณุภาพ 

และมาตรฐานการศึกษา ฯลฯ 

บทสรุป และข้อเสนอแนะ

จากผลการศึกษาวิจัยในเชิงปริมาณเป ็น 

ส่วนใหญ่ และใช้วิจัยจากการสอบถามความคิดเห็น 

ในเชิงคุณภาพ ได้ข้อสรุปว่าแบบของภาวะผู้น�า, ความ

พงึพอใจในงาน, บรรยากาศเชงิจรยิธรรม, และสภาพจติ  

มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การในระดับ 

ปานกลาง และจากผลวจิยัพบว่าบรรยากาศเชงิจรยิธรรม

มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การสูงเมื่อเทียบ

กับตัวแปรอิสระอื่นๆ และจากผลการวิเคราะห์สมการ 

ถดถอยเชงิพหุพบว่าตวัแปรอสิระเช่นแบบของภาวะผูน้�า

เป็นตัวแปรที่มีส่งผลทางตรงต่อตัวแปรความพึงพอใจ 

ในงาน, สภาพจติ, และบรรยากาศเชงิจรยิธรรม, ตวัแปร

ความพึงพอใจในงาน และสภาพจิตส่งผลโดยตรงต่อ

ความผูกพันต่อองค์การ และตัวแปรแบบของภาวะผู้น�า  

(เน้นงาน) เป็นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพัน 

ต่อองค์การด้วย อาจารย์ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความ 

ส�าคัญในลักษณะเห็นด้วยและเห็นด้วยอย่างยิ่งต่อ

ตวัแปรอสิระทกุตวั และตวัแปรตามค่อนข้างสงู ซึง่แสดง

ให้เห็นว่าผลวิจัยของตัวแปรอิสระมีความสอดคล้อง 

ต่อการเป็นสาเหตุในการเสริมสร้างความผูกพันต่อ

องค์การของอาจารย์มหาวิทยาลัยภาครัฐ ส่วนผลการ

วเิคราะห์ในเชงิค�าถามคณุภาพในการถามผูบ้รหิารตัง้แต่ 

หัวหน้าสาขาวิชา, หัวหน้าภาควิชา, รองคณบดี, คณบดี 

พบว่าอาจารย์ที่มีความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยเป็น

ศิษย์เก่า และมาปฏิบัติงานเป็นอาจารย์, และอาจารย์ 

มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงเช่นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มีความผูกพันต่อองค์การค่อนข้างสูง มีความตั้งใจจะ 

พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีชื่อเสียงต่อสังคม ส่วนอาจารย ์

ท่ีมาจากต่างมหาวทิยาลัยท่ีมาปฏบิตังิานในมหาวทิยาลยั  

หรอืมคีวามแตกต่างระหว่างวยัในการท�างานมกัมปัีญหา 

ความผกูพนัต่อองค์การค่อนข้างต�า่ รวมทัง้มหาวทิยาลัย

ที่มีชื่อ เสียงน ้อยกว ่าจะมีความผูกพันน ้อยกว ่า

มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงดีกว่า ดังนั้นเพื่อเป็นการ

ส่งเสริมความผูกพันต่อองค์การจึงสรุปว่าผู ้บริหาร 

มหาวิทยาลัยควรก�าหนดเป็นนโยบายดังนี้

1. นโยบายเชิงจริยธรรม โดยการส่งเสริม

บรรยากาศเชิงจริยธรรมเพื่อกระตุ ้นพฤติกรรมเชิง

จริยธรรมของอาจารย์ ส�าหรับนโยบายเชิงจริยธรรมที่

น�าไปใช้ และเป็นตัวชี้วัดประเมินผลได้แก่ (1) รูปแบบ 

นโยบายเชิงจริยธรรม (2) การจัดการควบคุมดูแล

จริยธรรม (3) การสื่อสารจริยธรรมให้เป็นที่รับรู้และ

เข้าใจเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี ซึ่งเป็นไปตามทัศนะของ  

Clarkson and Deck (1992)

2. นโยบายสร้างความพึงพอใจในงาน เช่น 

ส่งเสริมการจ่ายค่าตอบแทนท่ีหลากหลายและจูงใจ 

มีระบบการจ่ายค่าตอบแทนที่ยุติธรรมต่อสถานภาพ

อาจารย์ท่ีมีต�าแหน่งต่างกัน แต่ได้รับแรงจูงใจที่มี
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โอกาสสูงขึ้น เช่นค่าเขียนบทความ, ส่งเสริมงานวิจัย,  

ให ้โอกาสแสดงฝีมือทางวิชาการในต่างประเทศ,  

การจัดหาทุนการศึกษาในช่วงระยะสั้นๆ, การส่งเสริม

ให้เขียนผลงานทางวิชาการ ฯลฯ 

3. นโยบายในการพัฒนาผู ้น�าแบบเน้นงาน 

เช่นมีแผนการพัฒนาฝึกอบรมผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง 

จากสถาบันการฝึกอบรมผู ้บริหารชั้นน�า, ส่งเสริม 

การเลือ่นวทิยฐานะโดยใช้ระบบการคดัเลอืกแบบระบบ

คุณธรรมเพื่อป้องกันการแต่งตั้งที่เป็นระบบอุปถัมภ์  

ซึ่งจะสังเกตผลวิจัยจะพบว่าอาจารย์มหาวิทยาลัย 

ให้ความสนใจในตัวผู ้น�าหรือผู ้บริหารมหาวิทยาลัย 

ในระดับปานกลางที่จะมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ 

ดังนั้นเพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาผู ้น�าควรใช้ระบบ 

การเลื่อนขั้นเลื่อนต�าแหน่งจากผู้ที่มีความสามารถ และ

มีคุณธรรมจริยธรรมที่เชื่อถือได้ 

4. นโยบายส่งเสริมสุขภาวะที่ดีและสภาพจิต 

ท่ีด ีเช่นการปรบัปรงุสภาพแวดล้อมของมหาวทิยาลยัให้

น่าอยู ่และส่งเสรมิความสขุของอาจารย์ในรปูแบบต่างๆ 

เช่นการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ, การส่งเสริม 

บรรยากาศที่ เป ็นกันเองแทนที่จะเป็นบรรยากาศ 

ในระบบราชการมากเกนิไป, การให้ความอิสระและสร้าง

ความสนิทสนมคุ้นเคยโดยไม่ติดระบบพวกพ้องหรือ 

ไม่ยดึติดตัวบุคคลมากเกนิไป และมุง่ส่งเสรมิสภาวะทาง

จิตใจที่ดีมากกว่าทางด้านวัตถุอย่างเดียว (การส่งเสริม 

คุณค่ามากกว่ามูลค่า) เพราะบางครั้งการส่งเสริมทาง

วัตถุอย่างเดียวท�าให้มนุษย์มีความเห็นแก่ตัว และ 

ไม่เห็นแก่คนอื่นหรือเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เป็นต้น

โดยสรุปการก�าหนดนโยบายดังกล่าวก็เพ่ือ 

ส่งเสรมิความผูกพนัต่อองค์การของอาจารย์มหาวทิยาลัย 

ภาครัฐในเขตกรุงเทพมหานคร ที่เป็นส่วนหนึ่งของการ

ขับเคลื่อนคุณภาพคน, คุณภาพจิตใจตลอดจนคุณภาพ 

ทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยในท้ายที่สุด

ข้อเสนอแนะเพื่องำนวิจัยในอนำคต

ผู ้วิจัยขอเสนอแนวทางการวิจัยเพื่อเป ็น 

ทางเลือกในการวิจัยในอนาคต

1. การต่อยอดเกี่ยวกับการวิเคราะห์เส้นทาง 

(path analysis) ระหว่างตัวแปรอิสระเช่นแบบของผู้น�า,  

ความพงึพอใจในงานบรรยากาศเชงิจรยิธรรม, สภาพจติ  

กับตัวแปรตามได้แก่ความผูกพันต่อองค์การ

2. ควรวจิยัเกีย่วข้องกบับรรยากาศเชงิจรยิธรรม 

(ethical climate) เพื่อดูว่าปัจจัยเชิงจริยธรรมที่มีอิทธิพล 

ต่อความผูกพันต่อองค์การในด้านความผูกพันต่อ

องค์การในด้านความจงรกัภกัด ี(affective commitment)  

ความผูกพันต่อองค์การในด้านการคงอยู่กับองค์การ 

นานๆ (continuance commitment) ความผูกพัน

ต่อองค์การในด้านการทุ ่มเทเสียสละ (normative 

commitment) เพราะว่าจากผลการวิจัยครั้งนี้จะเห็น

ความส�าคัญของบรรยากาศเชิงจริยธรรมที่อาจารย์

มหาวิทยาลัยภาครัฐให้ความส�าคัญในล�าดับสูง โดย 

ประยุกต์ใช้สถิติการวิเคราะห์ปัจจัย (factor analysis)

3. ควรเพ่ิมเตมิในการศกึษาวจัิยโดยเพ่ิมขอบเขต 

เนื้อหางานวิจัยเปรียบเทียบระหว่างความผูกพันต่อ

องค์การภาครัฐและเอกชน ต่อจากผลงานวิจัยนี้ หรือใช้

เปรยีบเทยีบระหว่างบรรยากาศเชงิจรยิธรรมของภาครฐั

และเอกชน ซึ่งในการวิจัยนี้ใช้บรรยากาศเชิงจริยธรรม 

เป็นตัวแปรตาม (dependent variable) กับตัวแปรอื่นๆ 

เช่นความพึงพอใจในงาน, สภาพจิต และตัวแปรอื่นๆ 

4. ควรท�าการวิจัยความผูกพันต่อองค์การ 

ท่ีเน้นรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพมากกว่าเชิงปริมาณ 

เพื่อท�าการเปรียบเทียบผลที่ได้จากการวิจัยเชิงลึก และ

ท�าให้ผู้ให้ข้อมูลมีความสะดวกต่อการให้ค�าสัมภาษณ์ 

เชิงลึกมากกว่าวิธีทางสถิติอย่างเดียว

5. ควรศกึษาเพือ่ทดสอบตวัแปรอืน่ๆ ทีม่คีวาม

สัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การได้แก่ แรงสนับสนุน

จากองค์การ (organizational support), การปฏิบัติการ 

ด้านบรหิารทรพัยากรมนษุย์ (human resource practice),  

ภาวะน�าแบบแลกเปล่ียนกับภาวะผู้น�าแบบปรับเปล่ียน 

(Transactional leadership and transformational  

leadership) ว่ามีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อ

องค์การมากน้อยเพียงใด
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาระดับความคิดเห็นของ 

ผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการในด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากรผู้ให้บริการ  

ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกและด้านคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลภาครัฐ (2) ศึกษาปัจจัยการบริหาร

จัดการองค์กรที่มีผลต่อการบริการที่มีคุณภาพของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และ (3) น�าเสนอรูปแบบ 

การบริหารจัดการการบริการที่มีคุณภาพในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มตัวอย่างผู้มารับบริการ

จ�านวน 5,625 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยาย และการสัมภาษณ์

จากบุคลากรทางการแพทย์กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 18 คน โดยใช้กรอบแนวคิดการบริหารจัดการองค์กร McKinsey  

7-S วิเคราะห์ปัจจัยภายในและวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกขององค์กรโดยใช้ PEST-HEP Model

ผลการศึกษาพบว่า (1) ระดับความคิดเห็นของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของโรงพยาบาลสังกัด

กระทรวงสาธารณสุขให้ความส�าคัญในด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการคิดเป็นร้อยละ 83 ค่าเฉลี่ย 4.15 (2) ปัจจัย 

การบริหารจัดการองค์กรที่มีผลต่อการบริการที่มีคุณภาพของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหาร

ในโรงพยาบาลทุกระดับให้ความส�าคัญในด้านกลยุทธ์องค์กรอันดับแรก (3) รูปแบบการการบริหารจัดการ 

การบริการที่มีคุณภาพในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จากผลการวิจัยสามารถวิเคราะห์กลยุทธ์จาก 

SWOT analysis TOWS Matrix 4 ด้าน จึงน�าไปสู่แผนพัฒนาระบบบริหารสุขภาพ (service plan) ซึ่งสามารถ 

น�าไปใช้ในการบริหารจัดการการบริการที่มีคุณภาพในโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค�ำส�ำคัญ: การบริหารจัดการการบริการ, การบริการที่มีคุณภาพ, โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

Abstract

The purpose of this research are as follows: (1) to study the opinion level of stakeholders for 

process services in providers, facilities and quality of service in public hospitals, (2) to study the factor 

of the management of organization that affect the quality of the government hospital (3) to present the  

พวงผกา มะเสนา และ รองศาสตราจารย์ ประณต นันทิยะกุล

การบริหารจัดการการบริการที่มีคุณภาพในโรงพยาบาล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

The Administration of Hospital Service Quality in the Ministry 
of Public Health 
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ควำมน�ำ

จากข้อมูลของฝ่ายวิจัยธุรกิจ ธนาคารเพ่ือการ

ส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย หรือเอ็กซ์ซิม แบงค์  

ระบวุ่า ปัจจุบนัประเทศไทยมีโรงพยาบาลทีไ่ด้มาตรฐาน 

Joint Commission International: JCI Accreditation ของ 

สหรฐัอเมรกิา จ�านวน 28 แห่ง ถอืว่ามากทีส่ดุในอาเซยีน 

สะท้อนว่าโรงพยาบาลในประเทศไทยมีความโดดเด่น

ด้านมาตรฐานของสถานพยาบาล อีกทั้งแพทย์ไทย  

ยังได้รับการยอมรับด้านความสามารถในระดับสากล 

ขณะที่อัตราค่าบริการยังต�่ากว่าประเทศคู่แข่งอย่าง

สิงคโปร์ ท�าให้ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบที่เกื้อหนุน 

ให้สามารถดึงดูดผู้ป่วยต่างชาติเข้ามาใช้บริการรักษา

พยาบาลได้มากที่สุดในเอเซีย ซึ่งสถิติใน พ.ศ. 2553 

มากถึง 1.74 ล้านคน แต่ธุรกิจการรักษาพยาบาลของ

ประเทศไทยภายใต้ AEC กย็งัต้องเผชญิกบัความท้าทาย 

และต้องเร่งปรับตัว เนื่องจาก

1. ยังมีป ัญหาการขาดแคลนบุคลากรทาง 

การแพทย์ 

2. การแข่งขันในการรักษาพยาบาลมีแนวโน้ม 

รุนแรงขึ้น โดยเฉพาะกับสิงคโปร์และมาเลเซีย (ศูนย์

formation of the service of the government hospital and managing by quantitative and qualitative research, 

the method of quantitative research by sampling 5,625 people such as: the questionnaire and analyze by 

statistic and educational research by interviewing medical professors in 18 government provinces in the  

hospital of province and analyzing the data by using the concept of the administration of organization 

McKinsey 7-S and analyzing the internal factor and external factor by PEST-HEP Model. 

The result of the study are as follows; (1) the level of the patient to the service of the government 

hospital that emphasis on the officer that is 83% the average is 41.5, (2) the factor of the administration 

of organization that affect the quality of the government hospital the executive of the hospital emphasis  

on the strategy of organization, (3) the formation of the administration in the government hospital from 

the result of research analyzing the strategy from SWOT analysis TOWS Matrix 4 factors, developing the 

quality of the officer and developing the information system and evaluation leading to developing health 

plan (service plan) in adapting to the quality managing in every level of hospital of public health in the  

future potentially.

Keyword: Service Administration, Service Quality, Ministry of Public Health

การศึกษาการค้าระหว ่างประเทศ มหาวิทยาลัย 

หอการค้าไทย, 2555) 

แม้กระทรวงสาธารณสุขจะสามารถผลิตแพทย์

สู ่ระบบเพ่ิม แต่ปัญหาขาดแคลนแพทย์และปัญหา 

การเขา้ไมถ่ึงบริการยังคงอยู่ โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล 

และชนบท เมื่อเปรียบเทียบอัตราส่วนแพทย์ในชุมชน

กับแพทย์ท่ัวประเทศ พบว่าอยู่ท่ี 17% แต่กลับต้องดูแล 

ประชากรกลุ่มใหญ่กว่าคร่ึงหนึ่งของประเทศ นั่นเท่ากับ

แพทย์กลุ่มนี้มีภาระหนักมาก หากพิจารณาตัวเลข

ยิ่งชัดเจนว่า ประเทศไทยต้องการกระจายแพทย์ต่อ

ประชากร คือ 1 : 2,000 พบว่าบางจังหวัดในภาคอีสาน

มีอัตรา 1 : 8,000 ส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครอัตรา 

เพยีง 1 : 700-800 เท่านัน้ (กระทรวงสาธารณสขุ, 2555)

สภาพของโรงพยาบาล จะพบปัญหาต่างๆ ทีเ่กิด 

ความด้อยคุณภาพในการบริการ ผู้ใช้บริการเกิดความ

ไม่พึงพอใจซึ่งแต่ละแห่งอาจมีปัจจัยและมุมมองที่ 

แตกต่างกันไปเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้

1. วิกฤติต่อองค์กรซึ่งโดยสรุปมีปัจจัยกดดัน

องค์กร 2 ประการ ได้แก่ ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก 

องค์กร ปัจจัยภายใน ได้แก่ ความร่วมมือในองค์กร 

ความเครียดในการท�างาน ขวัญก�าลังใจ สถานการณ์ 
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การเงิน ภาพลักษณ์ขององค์ก ส่วนปัจจัยภายนอก 

ได้แก่ การแข่งขัน ความต้องการของประชาชนที่เพิ่มขึ้น 

และไม่ได้รับการตอบสนอง การฟ้องร้อง เทคโนโลยี

ทางการแพทย์ที่ก้าวหน้าทันสมัยอย่างรวดเร็วและ

นโยบายของรัฐบาล

2. ความรู้สึกของผู้ให้บริการ ในขณะที่สังคม

คาดหวังให้โรงพยาบาลบริการอย่างมีคุณภาพ ตัวผู้ให ้

บรกิารเองกลบัมคีวามรูส้กึท�านอง “งานหนกั ภาพลกัษณ์ 

ด้อย เงินน้อย คนร่อยหลอ” เดิมท�างานหนักอยู่แล้ว  

ยิง่พฒันาให้คณุภาพด ีกย็ิง่มคีนไข้มาหามากขึน้ เจ้าหน้าท่ี 

ในโรงพยาบาลไม่มคีวามสขุกบังานทีท่�าอยู ่เม่ือมีปัญหา

ก็ไม่สามารถประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ได้

3. ความรู้สึกของผู้บริหาร ผู้บริหารไม่อยากถูก

ผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วยร้องเรียน ฟ้องร้อง

4. ผู้จ่ายเงนิ เช่น ส�านกังานประกนัสงัคม บรษิทั

ประกันสุขภาพต่างมุ่งหวังว่าผู้ป่วยในความคุ้มครอง 

จะได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและสามารถเข้าถึง

บริการได้ง่าย มีความพยายามที่จะจัดท�าแนวทางการ

ดูแลรักษาผู้ป่วย การตรวจสอบเวชระเบียนเพื่อดูความ 

เหมาะสมและผลลัพธ์ของการดูแลรักษา

5. ความเสี่ยงหรือโอกาสที่จะก่อให้เกิดผลเสีย

ต่อผู้ป่วยนั้น มีอยู่ทั้งในตัวระบบและที่ตัวผู้ปฏิบัติงาน 

ความเสี่ยงในระดับตัวระบบ หมายถึง การที่ไม่มีระบบ 

ตรวจสอบที่ดี เพื่อให้ค้นพบปัญหาได้ตั้งแต่เริ่มแรก 

ความเสี่ยงในตัวผู้ปฏิบัติงาน คือ ความประมาทหรือ 

ละเลยต่อแนวทางปฏิบัติที่ได้มีการก�าหนดไว้

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

แมคคินซีย์ (Peter & Watermam, 1982, p.10) 

กรอบแนวคดิ McKinsey 7-S Framework ประกอบด้วย 

ปัจจัย 7 ประการ ในการประเมินประสิทธิภาพของ

องค์กร โดยในระยะต่อมาได้รับการยอมรับและน�าไปใช ้

อย่างกว้างขวางและในปัจจุบันได้มีการน�ามาใช้เป็น

เครื่องมือในการวิเคราะห์องค์กรในส่วนของ SWOT  

ในด้านของปัจจัยภายในว่าองค์กรนั้นๆ มีจุดแข็งและ 

จดุอ่อนในปัจจัยทัง้ 7 อย่างไร แผนภาพข้างล่างนีเ้ป็นแบบ 

จ�าลองของ McKinsey 7-S Framework ซึ่งจะเห็นถึง 

ความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยต่างๆ ดังนี้

ภำพ 1 แบบจ�าลองของ McKinsey 7-S Framework

ที่มำ: Peter and Watermam, 1982, p.10

1. กลยทุธ์องค์กร (strategy) การบรหิารเชงิกลยทุธ์ 

เป็นกระบวนการอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้ผู ้บริหารตอบ

ค�าถามที่ส�าคัญ 

2. โครงสร้างองค์กร (structure) คือ โครงสร้าง

ทีไ่ด้ตัง้ขึน้ตามกระบวนการหรอืหน้าทีข่องงานโดยมกีาร 

รับบุคลากรให้เข้ามาท�างานร่วมกันในฝ่ายต่างๆ เพือ่ให้ 

บรรลุเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ 

3. ระบบการปฏบิตังิาน (system) ในการปฏบิตังิาน 

ตามกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก�าหนดไว้

นอกจากการจัดโครงสร้างที่เหมาะสมและมีกลยุทธ์ 

ที่ดีแล้ว การจัดระบบการท�างานก็มีความส�าคัญยิ่ง 

4. บคุลากร (staff) ทรพัยากรมนษุย์นบัเป็นปัจจยั 

ที่มีความส�าคัญต่อการด�าเนินงานขององค์กร องค์กร

จะประสบความส�าเร็จหรือไม่

5. ทักษะ ความรู้ ความสามารถ (skill) ทักษะ

ในการปฏบิตังิานของทรพัยากรบคุคลในองค์กรสามารถ

แยกทักษะออกเป็น 2 ด้านหลัก คอื ทักษะด้านงานอาชพี 

เป ็นทักษะที่จะท�าให ้บุคลากรสามารถปฎิบัติงาน

ในต�าแหน่งหน้าที่ได้ตามหน้าที่ และลักษณะงานที่ 

รับผิดชอบ

6. รูปแบบการบริหารงาน (style) แบบแผน

พฤติกรรมในการปฏิบั ติ ง านของผู ้ บริหาร เป ็น 

องค์ประกอบที่ส�าคัญอย่างหนึ่งของสภาพแวดล้อม

ภายในองค์กร 

7. ค่านิยมร่วม (shared values) สมาชิกของ



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-เมษายน 2557 91

องค์กรที่ได้กลายเป็นรากฐานของระบบการบริหาร  

วิธีการปฏิบัติของบุคลากรและผู้บริหารภายในองค์กร 

หรืออาจเรียกว่าวัฒนธรรมองค์กร

หลักกำรให้บริกำรที่ดี

Millet (1954, p.357) ได้ชีใ้ห้เหน็ว่าในการบรหิาร

รัฐกิจนั้น สิ่งส�าคัญประการหนึ่ง คือ การปฏิบัติงาน 

ด้วยการบริการที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจ ซึ่งมีลักษณะ

ที่ส�าคัญ 5 ประการ ดังนี้

1. การให้บรกิารอย่างเท่าเทยีมกนั โดยยึดหลักว่า  

คนเราทุกคนเกิดมาเท่าเทียมกัน ความเท่าเทียมนั้น 

หมายถึง ประชาชนทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน ทั้งทาง

กฎหมายและทางการเมือง การให้บริการงานของรัฐ 

ต้องไม่แบ่งแยกเพศ เชื้อชาติ ผิวหรือความยากจน 

ตลอดจนสถานะทางสังคม

2. การให้บริการอย่างรวดเร็วตรงต่อเวลา 

จะไม่มีผลงานทางสาธารณะใดๆ ที่เป็นผลงานท่ีมี 

ประสิทธิภาพ หากไม่ตรงต่อเวลาหรือทันเหตุการณ์ 

3. การให้บริการอย่างเพียงพอ นอกจาก 

ให้บริการอย่างเท่าเทียมกันและให้บริการอย่างรวดเร็ว 

แล้วต้องค�านึงถึงจ�านวนคนที่เหมาะสม จ�านวนคนท่ี

ต้องการในสถานทีท่ีเ่พยีงพอในเวลาทีเ่หมาะสมอกีด้วย

4. การให้บรกิารอย่างต่อเนือ่ง คอื การให้บรกิาร

ตลอดเวลา ต้องพร้อมและเตรียมตัวต่อความสนใจ 

ของสาธารณะชนเสมอ มีการฝึกอบรมอยู่เป็นประจ�า

5. การบริการอย่างก้าวหน้า เป็นการบริการ

ที่มีความเจริญคืบหน้าไปทั้งทางด้านผลงาน คุณภาพ 

และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถเขียนเป็น

แผนผังแนวคิดเกี่ยวกับบริการและการพัฒนาคุณภาพ 

การให้บริการ 4 ด้าน ดังนี้

การบริการ

กลยุทธ์

การบริการ
ผู้รับ

ระบบงาน

ผู้ให้บริการ คุณภาพบริการ

- กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ

- สิ่งอ�านวยความสะดวก

เจ้าหน้าที่ / บุคลากร

ที่ให้บริการ

คุณภาพ

การให้บริการ

ภำพ 2 ความเชื่อมโยงของแนวคิดเกี่ยวกับบริการและการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 4 ด้าน
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สามารถสรปุได้ว่า การให้บรกิารด้านสขุภาพของ 

กระทรวงสาธารณสุขแป็นการด�าเนินการของกระทรวง

สาธารณสุขทั้งในด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน 

การรักษาและฟื ้นฟูแก่ผู ้รับบริการอย่างยอดเยี่ยม  

เป็นเลิศและถูกต้องตรงกับความต้องการของผู ้รับ

บริการมากที่สุด อันน�ามาซึ่งความประทับใจของผู้รับ

บริการ ดังนั้น กระบวนการสร้างการพัฒนาคุณภาพ

การบริการโรงพยาบาลภาครัฐ สามารถแบ่งออกได้เป็น  

4 องค์ประกอบ คือ

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ

2. ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ

3. ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก

4. ด้านคุณภาพการให้บริการ

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของผู ้รับ

บรกิารทีม่ต่ีอการให้บรกิารในด้านกระบวนการ/ขัน้ตอน 

การให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู ้ให้บริการ  

ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก และด้านคุณภาพการให้

บริการของโรงพยาบาลภาครัฐ

2. เพื่อศึกษาปัจจัยการบริหารจัดการองค์กร 

ที่มีผลต่อการบริการที่มีคุณภาพของโรงพยาบาลสังกัด

กระทรวงสาธารณสุข

3. เพื่อน�าเสนอรูปแบบการการบริหารจัดการ

การบริการที่คุณภาพในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง 

สาธารณสุข

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

กำรบริหำรจัดกำรกำรบริกำรที่มีคุณภำพ
ในโรงพยำบำลสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข

ประเภทของสิทธิกำรรักษำพยำบำล

รูปแบบ แผนพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ
SERVICE PLAN

กำรบริหำรจัดกำร
องค์กร (McKinsey 7-S)
1. กลยุทธ์
2. โครงสร้าง
3. ระบบการปฏิบัติงาน
4. บุคลากร
5. ทักษะ
6. รูปแบบการบริหารงาน
7. ค่านิยม

1. คุณภำพกำรบริกำร
- ด้านกระบวนการ/
   ขั้นตอนการให้บริการ
- ด้านเจ้าหน้าที่/
  บุคลากรผู้ให้บริการ
- ด้านส่ิงอ�านวยความ
  สะดวก
- ด้านคุณภาพการให้
  บริการ

2. กำรด�ำเนินงำนตำม
นโยบำยด้ำนสขุภำพของ
กระทรวงสำธำรณสุข

ภำพ 3 กรอบแนวคิดการวิจัย 

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาระหว่างการวิจัย

เชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการศึกษา 

ความคิดเห็นจากการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการ

ส�ารวจ (survey) โดยใช้แบบสอบถาม (questionnaire)  

กับผู ้รับบริการซึ่งเป็นผู ้ใช ้สิทธิหลักประกันสุขภาพ 

ถ้วนหน้า ผู ้ใช้สิทธิหลักประกันสังคมและผู ้ใช้สิทธิ

สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการในกลุ่มตัวอย่างของ

โรงพยาบาลสังกดักระทรวงสาธารณสุขจ�านวน 5,625 คน  

โดยใช้สถิติบรรยาย ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพจะศึกษา

ความคดิเห็นและเกบ็รวมรวมข้อมลูด้วยวธิกีารสัมภาษณ์

แบบมโีครงสร้าง (structured interview) กบัผูบ้รหิารหรอื 

หัวหน้างานในกลุ่มตัวอย่างโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
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สาธารณสุขจ�านวน 18 คน ได้แก่ ผู้บริหารและกลุ่มผู้ให้ 

บริการตรวจรักษาจากโรงพยาบาลในเขตตรวจราชการ 

กระทรวงสาธารณสขุทัง้ 18 เขตตรวจราชการ ประกอบด้วย 

โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน

และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล วิเคราะห์ข้อมูล

โดยใช้กรอบแนวคดิการบรหิารจดัการองค์กร McKinsey 

7-S วเิคราะห์ปัจจยัภายในและวเิคราะห์ปัจจยัภายนอก 

ขององค์กรโดยใช้ PEST-HEP Model นอกจากนี้ 

ได้ท�าการศึกษาจากเอกสาร (documentary research) 

โดยท�าการศึกษาค้นคว้าจากหนังสือ เอกสารวิชาการ 

บทความ วารสาร สิ่งพิมพ์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

เพิ่มเติมร่วมด้วย

ผลกำรวิจัย

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นกลุม่ตวัอย่างผูร้บับรกิาร 

จากโรงพยาบาลในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข 

ทั่วประเทศจ�านวน 5,625 คน โดยมีการกระจายตัวอยู่

ในทั้ง 18 เขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและ

กรุงเทพมหานครในจ�านวนที่ใกล้เคียงกัน โดยเป็นกลุ่ม 

ตัวอย่างผู ้รับบริการจากโรงพยาบาลในสังกัดอ่ืน 

นอกเหนือจากในสังกัดส�านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข

มากที่สุด รองลงมาคือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต�าบล กลุม่ตัวอย่างผูร้บับรกิารส่วนใหญ่เป็นผูร้บับรกิาร 

เพศหญงิ มอีายใุนช่วงระหว่าง 20-40 ปีมากทีส่ดุ ส่วนใหญ่ 

เป็นผู้รับบริการที่สมรสมีครอบครัวแล้ว การศึกษา 

กลุ่มตัวอย่างของผู้รับบริการอยู่ในระดับประถมศึกษา

ปีที่ 6 และระดับปริญญาตรี มีจ�านวนใกล้เคียงกัน  

รองลงมาคือ ระดับ ม.6/ ปวช. ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง 

รองลงมาคอือาชพีเกษตรกร/ประมง ความถีใ่นการมาใช้ 

บริการโรงพยาบาลในรอบ 1 ปีทีผ่่านมา อยูใ่นช่วง 1-3 ครัง้ 

มากที่สุด ส่วนใหญ่มารับบริการตรวจรักษาที่แผนก 

ผู ้ป ่วยนอกและใช้สิทธิการรักษาพยาบาลประเภท 

บัตรทองมากที่สุด

2. ความคิดเห็นของผู ้รับบริการที่มีต่อการ 

ให้บริการในด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 

ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู ้ให้บริการ ด้านสิ่งอ�านวย 

ความสะดวกและด้านคุณภาพการให ้บริการของ 

โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมผู ้รับบริการ 

มีความคิดเห็นต ่อการให ้บริการของโรงพยาบาล 

คิดเป็นร้อยละของคะแนน 80.08 โดยผู ้รับบริการ 

มีความคิดเห็นต่อการให้บริการด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากร

ผู้ให้บริการมากที่สุด และผู้รับบริการมีความคิดเห็น 

ต่อการให้บรกิารด้านกระบวนการ/ขัน้ตอนการให้บรกิาร

น้อยท่ีสุด ต่อการให้บริการสูงเป็นอันดับแรก รองลงมา 

คือผู้รับบริการจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล

และผู้รับบริการจากโรงพยาบาลศูนย์มีความคิดเห็น 

ต่อการให้บริการเป็นอันดับสุดท้าย

3. ความคิดเห็นของผู ้รับบริการท่ีมีต่อการ

ให้บริการตามนโยบายด้านสุขภาพของกระทรวง 

สาธารณสุข

3.1 ความคิดเห็นของผู ้รับบริการที่มีต่อ 

การให้บริการตามนโยบายด้านสุขภาพจ�าแนกตามเขต

ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสขุ ความคดิเห็นในเรือ่ง 

ความส�าคัญด้านนโยบายสุขภาพ 

ผลการศึกษา พบว่า ผู ้รับบริการในเขต

ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขที่ 6 มีความแตกต่าง 

ในร้อยละของคะแนนเฉลี่ยระหว่างการให้ความส�าคัญ

ต่อการด�าเนินงานตามนโยบายด้านสุขภาพน้อยที่สุด 

ส่วนผูร้บับรกิารในเขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสขุ 

ที ่4 มคีวามแตกต่างในร้อยละของคะแนนเฉลีย่ระหว่าง

การให้ความส�าคัญต่อการด�าเนินงานตามนโยบาย 

ด้านสุขภาพมากที่สุด

3.2 ความคิดเห็นของผู ้รับบริการที่มีต่อ 

การให้บริการตามนโยบายด้านสุขภาพจ�าแนกตาม

ประเภทของโรงพยาบาล ความคิดเห็นในเรื่องความ

ส�าคัญด้านนโยบายสุขภาพ 

ผลการศึกษา พบว ่า ผู ้รับบริการของ 

โรงพยาบาลทัว่ไปมคีวามแตกต่างในร้อยละของคะแนน

เฉลี่ยระหว่างการให้ความส�าคัญต่อการด�าเนินงาน 

ตามนโยบายด้านสุขภาพมากที่สุด ส่วนผู้รับบริการของ

โรงพยาบาลศูนย์มีความแตกต่างในร้อยละของคะแนน



EAU
HERITAGE JOURNAL94 Vol. 4 No. 1 January-April 2014

เฉลี่ยระหว่างการให้ความส�าคัญต่อการด�าเนินงาน 

ตามนโยบายด้านสุขภาพน้อยที่สุด

3.3 ความคิดเห็นของผู ้รับบริการที่มีต่อ 

การให้บริการตามนโยบายด้านสุขภาพจ�าแนกตามสิทธิ

การรักษาพยาบาล

3.3.1 ความคดิเหน็ในเรือ่งความส�าคญั

ด้านนโยบายสุขภาพ ผลการศึกษา พบว่า ผู้รับบริการ

สิทธิการรักษาพยาบาลบัตรข้าราชการมีความแตกต่าง 

ในร้อยละของคะแนนเฉลี่ยระหว่างการให้ความส�าคัญ

ต่อการด�าเนินงานตามนโยบายด้านสุขภาพมากท่ีสุด 

ส่วนผูร้บับรกิารสทิธิการรกัษาพยาบาลบตัรประกนัสังคม 

มีความแตกต่างในร้อยละของคะแนนเฉลี่ยระหว่าง

การให้ความส�าคัญต่อการด�าเนินงานตามนโยบาย 

ด้านสุขภาพน้อยที่สุด

3.3.2 ความคิดเห็นของผู ้รับบริการ

ในเร่ืองความเหมาะสมในการด�าเนินงานของกองทุน

ที่ผู้รับบริการใช้สิทธิ ผลการศึกษา พบว่า ผู้รับบริการ 

สิทธกิารรกัษาพยาบาลบตัรทองทีเ่หน็ว่าการด�าเนนิงาน

ของกองทนุทีใ่ช้สทิธิมีความเหมาะสม มีจ�านวนมากท่ีสุด  

และผู ้รับบริการสิทธิการรักษาข้าราชการที่เห็นว่า  

การด�าเนินงานของกองทุนที่ใช้สิทธิมีความเหมาะสม 

มีจ�านวนน้อยที่สุด

4. ความคิดเห็นของผู้บริหารที่มีต่อการบริหาร

จัดการการบริการที่มีคุณภาพในโรงพยาบาลสังกัด 

กระทรวงสาธารณสุข

4.1 ความคิดเห็นของผู้บริหารที่มีต่อการ

บริหารจัดการการบริการที่มีคุณภาพในโรงพยาบาล 

ศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป ดังนี้

ผู้บริหารจะให้ความส�าคัญในด้านกลยุทธ์

องค์กร เนื่องจากเป้าหมายการด�าเนินงานไม่ชัดเจน

และขาดการวางแผนในการสนับสนุนทรัพยากร ด้าน

โครงสร้างองค์กร ไม่มีโครงสร้างฝ่ายรับผิดชอบงาน 

คุณภาพในโรงพยาบาล ด้านระบบการปฏิบตังิาน ระบบ

ท่ีชัดเจนเกินไป จะท�าให้ขาดความคิดสร้างสรรค์และ 

คิดนอกกรอบ ด้านบุคลากร ไม่สามารถพัฒนาบุคลากร

รุ่นใหม่เพื่อทดแทนบุคลากรที่มีคุณภาพรุ่นเก่าได้ทัน 

ตามความต้องการ

4.2 ความคิดเห็นของผู้บริหารที่มีต่อการ

บริหารจัดการการบริการที่มีคุณภาพในโรงพยาบาล 

ชุมชน ดังนี้

4.2.1 ด้านกลยุทธ์องค์กร เนื่องจาก

ขาดผู ้รับผิดชอบแต่ละแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติการ 

ไม่สอดคล้องและครอบคลุมกับกลยุทธ์ ตัวชี้วัดบางตัว

ไม่สามารถประเมินผลได้ขาดการติดตาม/ประเมินผล

แผนปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง และการปฏิบัติตามแผน 

ไม่ครบถ้วน/ไม่ครอบคลุมทุกแผน

4.2.2 ด้านโครงสร้างองค์กร เนื่องจาก

ขอบเขตงานรับผิดชอบไม่ชัดเจน มีการทับซ้อนของ 

การปฏิบัติงาน (ขัดแย้งในหน้าที่) การบริหารจัดการของ

ผู้บริหารล่าช้า โครงสร้างองค์กรเป็นแบบสายการบังคับ

บัญชา ต้องรอการตัดสินใจจากผู้บริหาร (ผอ.) และ 

การตัดสินใจต้องปฏิบัติตามระเบียบราชการ

4.2.3 ด ้านระบบการปฏิบัติ งาน 

เนื่องจากระบบงานบริการขาดการประชาสัมพันธ ์

ขั้นตอนการรับบริการ ล่าช้า/รอนาน กระบวนการลด

ขั้นตอนไม่ชัดเจนและครอบคลุมทุกหน่วยงาน ระบบ

การส่ือสารและประสานงาน การประสานงานระหว่าง 

หน่วยงานไม่เป็นตามขั้นตอนและไม่มีแนวทางเป็น 

ลายลักษณ์อักษรท่ีชัดเจน ระบบการติดตามและ 

ประเมินผลไม่ต่อเนื่อง ไม่มีระบบนิเทศก�ากับติดตาม

ประเมินผลงานที่ชัดเจน ระบบข้อมูลสารสนเทศ

หน่วยงานขาดการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเพื่อน�ามา

ใช้ประโยชน์ การบันทึกในเวชระเบียนยังไม่ถูกต้อง 

และครบถ้วน

4.2.4 ด้านบุคลากร เนื่องจากขาด

การวางแผนการพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคลที่ทั่วถึง  

ระบบการบริหารจัดการบุคลากรไม่ตรงกับงาน ขาด 

การวางแผนด้านอัตราก�าลังและบุคลากรส่วนใหญ ่

มีภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพ

4.2.5 ด้านทักษะ ความรู ้ความสามารถ 

เนื่องจากบุคลากรมุ่งท�างานประจ�ามากกว่าการท�างาน

แบบริเริ่มสร้างสรรค์ บางหน่วยงานขาดบุคลากรที่มี 

ความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน เช่น งานแผนงาน

และงานโภชนาการ การประเมินสมรรถนะบุคลากร 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-เมษายน 2557 95

รายบุคคลไม่ครอบคลุม ขาดการพัฒนาศักยภาพ 

บุคลากรในระดับปฏิบัติ โดยเฉพาะสายงานสนับสนุน

บริการ

4.2.6 ด้านรูปแบบการบริหารงาน 

เนื่องจากขาดทักษะการประสานงานและการสื่อสาร 

ขาดการสร้างสรรค์บรรยากาศขององค์กร ขาดทิศทาง 

ในการท�างานที่ชัดเจน ขาดความกระตือรือร้นในการ

ท�างานคุณภาพ การตัดสินใจไม่เด็ดขาด และผู้บริหาร 

ขาดการควบคุมก�ากับ ตรวจสอบงานที่เป็นรูปธรรม

4.2.7 ด้านค่านิยมร่วม เนื่องจากการ

สื่อสาร/ท�าความเข้าใจไม่ทั่วองค์กรการปฏิบัติของ

บุคลากรตามค่านิยม/วัฒนธรรมองค์กรไม่ครอบคลุม  

และขาดการกระตุ้นจากหัวหน้าอย่างต่อเนื่อง

4.3 ความคิดเห็นของผู้บริหารที่มีต่อการ

บริหารจัดการการบริการที่มีคุณภาพในโรงพยาบาล 

ส่งเสริมสุขภาพต�าบล ดังนี้

4.3.1 ด้านกลยุทธ์องค์กร เนื่องจาก

พืน้ทีใ่ช้สอยไม่คุม้ค่า เจ้าหน้าทีไ่ม่เพยีงพอ วสัดอุปุกรณ์ 

ไม่เพียงพอและไม่มีคุณภาพ เจ้าหน้าที่ขาดทักษะ 

ในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์

4.3.2 ด้านโครงสร้างองค์กร เนื่องจาก

นโยบายมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ท�าให้ผู ้ปฏิบัติงาน 

เกิดความสับสนในการปฏิบัติงาน

4.3.3 ด ้านระบบการปฏิบัติ งาน 

เนื่องจากข้อมูลซ�้าซ้อน มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ข้อมูล

ไม่เชื่อมโยงกัน ฐานข้อมูลไม่ตรงกัน และมีข้อมูล 

แต่ไม่สามารถน�ามาใช้ประโยชน์ได้

4.3.4 ด้านบคุลากร เนือ่งจากเจ้าหน้าท่ี

ปฏิบัติงานไม่ตรงกับทักษะของตนเอง เจ้าหน้าที่น้อย 

แต่ภาระงานมากขึน้ ขาดขวญัก�าลงัใจ ค่าตอบแทนไม่คุม้ 

กับการท�างาน เกิดความเครียดในการท�างาน และ 

ไม่ให้การสนับสนุนในการศึกษาต่อ (เรียนต่อเวชปฏิบัติ

เบิกได้ แต่ถ้าเรียนต่อปริญญาโทและปริญญาเอก 

เบิกไม่ได้)

4.3.5 ด้านทกัษะ ความรู ้ความสามารถ 

เนื่องจากไม่มี พรบ.วิชาชีพ ไม่มีกฎหมายรองรับ 

การท�างาน เสี่ยงต่อการถูกร้องเรียน และลักษณะงาน 

กระท�าต่อชีวิตคน

4.3.6 ด้านรูปแบบการบริหารงาน 

เนือ่งจากบคุลากรท�างานไม่ตรงกบัวชิาชพี เช่น พยาบาล 

วิชาชีพท�าการเงิน

4.3.7 ด้านค่านิยมร่วม เนื่องจาก 

เจ้าหน้าที่ขาดความเกรงใจกัน มีความขัดแย้งกัน 

ในองค์กร ความคิดเห็นไม่ตรงกัน มุ่งแข็งขันกันมากเกิน

ไป เพื่อหวังผลในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบ  

ท�าให้องค์กรหล้าหลังในการพัฒนา

กำรอภิปรำยผล

1. ผลการศึกษา การบริหารจัดการการบริการ

ท่ีมีคุณภาพในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

พบว่า ร้อยละของคะแนนเฉล่ียความความคิดเห็น 

ของผู้รับบริการ มีค่าอยู่ในช่วง 74.57-88.50 ซึ่งมีความ 

แตกต่างกันไม่มากนัก โดยผู้รับบริการมีความคิดเห็น 

ต่อการให้บรกิารด้านสิง่อ�านวยความสะดวก เป็นอนัดบั

รองสดุท้าย และด้านกระบวนการ/ขัน้ตอนการให้บรกิาร

เป็นอันดับสุดท้าย ผลการศึกษานี้ ซึ่งสอดคล้องกับ 

ผลการศึกษาของส�านักงานสถิติแห่งชาติและส�านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร) ที่ได้ท�าการ

ส�ารวจผู้รับบริการเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของ 

ส�านกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจ�าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2554 ผลการศึกษา พบว่า ผู้รับบริการมีความ

คิดเห็นต่อประเด็นสิ่งอ�านวยความสะดวกเป็นอันดับ

รองสุดท้าย และประเด็นกระบวนการ/ขั้นตอนการให้ 

บริการเป็นอันดับสุดท้าย เมื่อเปรียบเทียบค่าคะแนน

เฉลี่ยความคิดเห็นจากผลการศึกษาของส�านักงานสถิติ

แห่งชาติและส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ 

ราชการ (ก.พ.ร) กบัผลการศกึษานีป้รากฏว่า คะแนนเฉลีย่ 

ความคดิเหน็มค่ีาลดลงเลก็น้อยจาก 4.1208 เป็น 4.0038  

หรือคิดเป็นร้อยละของคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นมีค่า

ลดลงเล็กน้อยจาก 82.42 เป็น 80.08 แสดงให้เห็นว่า  

ควรปรับปรุงการให้บริการในด้านกระบวนการ/ขั้นตอน

การให้บริการและด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก

2. ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้รับบริการ 
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ที่มีต่อการให้บริการของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวง

สาธารณสุขในแต่ละด้านของการให้บริการ พบว่า ผู้รับ 

บริการมีความคิดเห็นต่อการให้บริการด้านเจ้าหน้าท่ี/

บุคลากรที่ให้บริการเป็นอันดับแรก ซึ่งสอดคล้องกับ

ผลการศึกษา ดังต่อไปนี้

2.1 ผลการศึกษาของส�านกังานสถติิแห่งชาติ 

และส�านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร)  

ที่ได้ท�าการส�ารวจความคิดเห็นของผู้รับบริการเกี่ยวกับ 

คุณภาพการให้บริการของส�านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสขุประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ผลการศกึษา  

พบว่า ผู้รับบริการมีความคิดเห็นต่อประเด็นเจ้าหน้าที่/

บุคลากร เป็นอันดับแรก

2.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของ

ประชาชนต่อบริการสุขภาพในประเทศสหรัฐอเมริกา 

(New York State Department of Health, 2012)  

ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความ 

พึงพอใจต่อบริการสุขภาพสูงในประเด็นความพึงพอใจ

ต่อแพทย์ประจ�าตัว และการได้รับการบริการจากแพทย์ 

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

3. การบริหารจัดการองค์กรที่ส่งผลต่อการ

บริการที่มีคุณภาพของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง

สาธารณสุข โดยการวิเคราะห์การบริหารการจัดการ

การบริการที่มีคุณภาพในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง 

สาธารณสุข โดยใช้ 7S Model สอบถามความคิดเห็น

ของผู้บริหารในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป  

โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต�าบล ผลการวิเคราะห์ ดังนี้

3.1 ผู ้บริหารในโรงพยาบาลศูนย ์และ 

โรงพยาบาลทั่วไป ให้ความส�าคัญในด้านกลยุทธ์องค์กร

อนัดบัแรก รองลงมาในด้านโครงสร้างองค์กร ด้านระบบ 

การปฏิบัติงานและด้านบุคลากร ส่วนผู ้บริหารใน 

โรงพยาบาลชุมชนให้ความส�าคัญการบริหารจัดการท้ัง  

7 ด้าน แต่จะเน้นด้านกลยุทธ์ขององค์กรส�าคัญเป็น

อันดับแรก ส่วนผู้บริหารในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 

ต�าบลให้ความส�าคญัการบรหิารจดัการทัง้ 7 ด้าน แต่จะเน้น 

ด้านกลยุทธ์ขององค์กรส�าคัญเป็นอันดับแรกเช่นกัน  

ซึ่งตรงกับกรอบแนวคิด McKinsey 7-S Framework  

(Peter & Watermam, 1982) ในการประเมนิประสทิธภิาพ 

ขององค์กร ด้านกลยุทธ์องค์กร (strategy) การบริหาร

เชิงกลยุทธ์เป็นกระบวนการอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้ 

ผู้บริหารตอบค�าถามที่ส�าคัญ อาทิ องค์กรอยู่ที่ไหน 

ในขณะนี้ องค์กรมีเป้าหมายอยู่ที่ไหน พันธกิจของเรา 

คอือะไร พนัธกจิของเราควรจะเป็นอะไรและใครเป็นผูร้บั

บริการของเรา การบริหารเชิงกลยุทธ์จะมีความส�าคัญ 

เป็นอย่างยิ่ง การบริหารเชิงกลยุทธ์จะช่วยให้องค์กร

ก�าหนดและพัฒนาข้อได้เปรียบขึ้นมาได้ เป็นแนวทางท่ี 

บคุคลภายในองค์กรรูว่้าจะใช้ความพยายามไปในทศิทาง

ใดจึงจะประสบความส�าเรจ็ ด้านกลยทุธ์จึงมคีวามส�าคญั

เป็นอันดับแรกส�าหรับการพัฒนาองค์กร

3.2 การวเิคราะห์ปัจจัยภายในด้านการบรหิาร 

จัดการการบริการที่มีคุณภาพในโรงพยาบาลสังกัด

กระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

3.2.1 ด้านผูร้บับรกิารผูบ้รหิารให้ความ 

ส�าคัญเป็นอันดับแรก ซึ่งมีข้อร้องเรียน/เสนอแนะ 

จากผูร้บับรกิารด้านพฤตกิรรมบรกิาร การรกัษาพยาบาล 

การแต่งกายของเจ้าหน้าที่ ความสะอาดของสถานท่ี 

ความล่าช้าของการบรกิาร เจ้าหน้าทีม่น้ีอย แพทย์มเีวลา 

คยุกบัผูป่้วยน้อย ห้องน�า้มน้ีอย/ไม่สะอาด เก้าอีร้อตรวจ

มีน้อย น�้าดื่มมีน้อย สถานจอดรถไม่เพียงพอ ไม่แจ้ง 

ข้อมูลการแก้ไขข้อร้องเรียน ขาดการประชาสัมพันธ์

ด้านโรคภัยไข้เจ็บตามฤดูกาล

3 .2 .2  ด ้ านกระบวนการท� างาน 

มาตรฐานงานบริการไม่ครบถ้วน/ครอบคลุม เช่น 

CPG มาตรฐานงานบรกิารบางเรือ่งยงัไม่ลงสูก่ารปฏบัิติ 

มาตรฐานงานบริการบางเรื่องยังปฏิบัติไม่เป็นแนวทาง

เดียวกัน มาตรฐานด้านกฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ  

ยังไม่มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

3.3.3 ด้านงบประมาณ รายรับใน

งบประมาณ (UC) มีแนวโน้มลดลง รายจ่ายด้าน

สาธารณูปโภคค่อนข้างสูง รายจ่ายหมวดค่าแรง 

เพิ่มขึ้นตามระเบียบและนโยบายของรัฐ

3.4 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก โดยใช้ 

PEST-HEP Model ผู ้บริหารให้ความส�าคัญในด้าน 

นโยบายและด้านสุขภาพ ดังนี้
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3.4.1 ด้านนโยบาย ได้รับงบประมาณ

จัดสรรตามโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

ไม่เพียงพอ นโยบายเร่งด่วนไม่อยู่ในแผนยุทธศาสตร์ 

การปฏริปูระบบราชการ การปฏิรปูกระทรวงสาธารณสขุ 

ได้แก่ โครงสร้าง และ P4P การปฏิรูประบบสุขภาพ 

ความคาดหวังของประชาชนด้านงานบริการมีสูง

3.4.2 ด้านสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ

เสี่ยงต่อการเกิดโรค ผู้ป่วยเรื้อรังมีจ�านวนมาก ปัญหา

สุขภาพประชากรมีความรุนแรงและซับซ้อน เกิดการ

ระบาดของโรคติดต่อ เช่น ไข้เลือดออก ไข้หวัดนก  

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ และอุบัติการณ์เกิดโรคเรื้อรัง 

พบในผู้อายุน้อยลง

จากผลการวิจัยสามารถวิเคราะห์กลยุทธ์จาก 

SWOT analysis TOWS Matrix ได้ดังแผนภาพ 4 และ 

น�าไปสู่แผนพัฒนาระบบบริหารสุขภาพ (service plan)  

ดงัแผนภาพ 5 ซึง่สามารถน�าไปใช้กบัโรงพยาบาลทกุระดบั 

ของกระทรวงสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ

SO Strategies 
1.พัฒนาคุณภาพระบบบริการ
  ครอบคลุม 4 ด้าน ได้แก่
(1) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน

การบริการ
(2) ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร

ผู้ให้บริการ
(3) ด้านสิง่อ�านวยความสะดวก
(4) ด้านคุณภาพการบริการ  

2.พัฒนาระบบการบริหาร
  จัดการองค์กร McKinsey 7-S

WO Strategies
1.ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
  ของทุกภาคีในการจัด
  บริการสุขภาพ
2.พัฒนาระบบสารสนเทศ

ST Strategies
1.พัฒนาการจัดบริการสุขภาพ
  ให้สอดคล้องกับปัญหาใน
  พื้นที่

WT Strategies
1.เสริมสร้างการปรับเปลี่ยน
  พฤติกรรมสุขภาพของ
  บุคลากร
2.บริหารความเส่ียงที่มีผล
  ต่อการจัดบริการสุขภาพ
3.พัฒนาศักยภาพบุคลากร
  ให้มีคุณภาพ
4.พฒันาระบบการนเิทศและ 
  ประเมินผล

ภำพ 4 กลยุทธ์จาก SWOT analysis TOWS Matrix

ภำพ 5 แผนพัฒนาระบบบริหารสุขภาพ (service plan)
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ข้อเสนอแนะ 

จากผลศึกษาวิจัยทั้งหมดตามที่ได้น�าเสนอ 

มาแล้วข้างต้น ผู้วิจัยได้น�ามาก�าหนดเป็นข้อเสนอแนะ

ทั้งในระดับนโยบายและในระดับปฏิบัติการได้ดังนี้

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

1.1 จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่าง

ผู้รับบริการส่วนใหญ่คิดเป็น ร้อยละ 59.64 เห็นด้วย 

กบันโยบายการยบุรวม 3 กองทนุ เนือ่งจากจะท�าให้เกดิ

ความเท่าเทียมเสมอภาคและง่ายในการบริหารจัดการ 

โดยใช้ข้อดขีองแต่ละกองทนุมาผสมผสานกนั โดยเสนอ

ให้กระทรวงสาธารณสขุด�าเนนิการศกึษาในรายละเอยีด 

ของกระบวนการและวธีิการในการน�านโยบายดังกล่าวนี ้

ไปปฏบัิติมาตรฐานการให้บรกิารทางการแพทย์ทีค่วรยดึ 

เป็นหลักปฏิบัติส�าหรับการให้บริการ ในกรณีที่มีการ

ยุบรวม 3 กองทุน ตลอดจนการประชาสัมพันธ์เพื่อ

ชี้แจงท�าความเข้าใจให้กับผู้รับบริการที่ใช้สิทธิการรักษา 

พยาบาลของทั้ง 3 กองทุน

1.2 จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่าง

ผู้รับบริการส่วนใหญ่เมื่อพิจารณาจากเขตตรวจราชการ 

กระทรวงสาธารณสขุและกรงุเทพมหานคร ประเภทของ

โรงพยาบาล และประเภทของสิทธิการรักษาพยาบาล 

ยังมีความแตกต่างกันของผลการศึกษา ส่วนของการ

ให้ความส�าคัญหรือความคาดหวังต่อการด�าเนินงาน 

ตามนโยบายด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขกับ

ผลการศกึษาในส่วนของความคดิเหน็ต่อการด�าเนนิงาน 

ตามนโยบายด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข  

ดงันัน้ จงึเสนอให้กระทรวงสาธารณสขุเร่งจดัท�าแผนงาน 

และก�าหนดมาตรการในการสร้างความเข้าใจในเรื่อง 

สิทธิประโยชน์และบริการต่างๆ ให้แก่ผู ้รับบริการ

ในทุกเขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและ

กรุงเทพมหานคร

ผู้รบับรกิารในทกุประเภทของสทิธิการรกัษา

พยาบาลควบคู่ไปกับการด�าเนินมาตรการต่างๆ ในการ 

ยกระดบัคณุภาพการให้บรกิารของโรงพยาบาลในสงักดั

กระทรวงสาธารณสุข

1.3 จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่าง

ผู้รับบริการส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการให้บริการ 

ของโรงพยาบาลในสั งกัดกระทรวงสาธารณสุข  

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการอยู่ในอันดับ

สุดท้าย และในด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกอยู่ในอันดับ

รองสุดท้าย ดังนั้น จึงเสนอให้ในกระบวนการจัดท�า 

แผนงานและจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรต่างๆ  

เพ่ือใช้ส�าหรบัการด�าเนนิงานตามแผนควรให้ความส�าคญั 

กบัองค์ประกอบในด้านการพฒันากระบวนการ/ขัน้ตอน 

การให้บริการ ด้านส่ิงอ�านวยความสะดวกการให้บริการ 

และด้านการรักษาและฟื้นฟู ทั้งนี้เพื่อยกระดับความ

เชื่อมั่นของผู้รับบริการ

2. ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์

เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขมีตัวชี้วัดก�ากับ

เขตตรวจราชการและโรงพยาบาลทุกระดับ ซึ่งมีท้ัง 

ตัวชี้วัดระดับนโยบายรัฐบาล ระดับระหว่างกระทรวง 

ระดบักระทรวง ระดบัส�านกังานปลดักระทรวงสาะรณสุข  

ระดบักรม และระดบัโรงพยาบาล จากการวเิคราะห์ข้อมลู  

พบว่า มีตัวชี้วัดบางส่วนท่ีไม่มีข้อมูลน�าเข้าส�าหรับใช ้

ในการวเิคราะห์ ประเดน็ท่ีเป็นโอกาสในการปรบัปรงุร่วม 

ของทุกยุทธศาสตร์ทั้งในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 และ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 คอืกระบวนการในการตดิตาม

และรายงานผลการด�าเนินงาน ท้ังระดับเป้าประสงค์  

ผลผลิต กิจกรรมหลัก/โครงการ

ในการด�าเนนิการเพ่ือให้การประเมนิผลตามแผน 

ยทุธศาสตร์เกดิประสทิธผิลกระทรวงสาธารณสขุ จงึควร 

ท�าการพฒันาระบบในการก�ากบั–ตดิตามและรายงานผล 

การด�าเนินงานของยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน ซึ่งเป็นหัวใจ

ส�าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู ่การปฏิบัติ 

การน�ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติท่ีมีประสิทธิผลและ 

มีคุณภาพนั้น ผู้ปฏิบัติงานท้ังในระดับบริหารหน่วยงาน  

รวมทัง้บคุลากรของหน่วยงานทกุหน่วยงานต้องมคีวาม 

เข้าใจในผลและประเดน็ส�าคญัจากการด�าเนนิงานร่วมกัน

ความเข้าใจในประเด็นส�าคัญต่างๆ ในเชิง

ยทุธศาสตร์จะเกดิขึน้ได้ เมือ่องค์กรและหน่วยงานต่างๆ  

มีการน�ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติและน�าสารสนเทศ

ที่ได้จากการด�าเนินงานมาสื่อสารทั้งระดับเป้าประสงค์ 

ผลผลติ กลยทุธ์ แผนงานและกจิกรรมการด�าเนนิงานหลัก 

ภายใต้กระบวนการหรือวงจรการบริหาร 3 วงจร ได้แก่ 
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(1) วงจรการบริหารยุทธศาสตร์ (2) วงจรการบริหาร 

การด�าเนินงาน และ (3) วงจรเรียนรู้เชิงยุทธศาสตร์ 

แนวทางในการด�าเนินการของวงจรทั้ง 3 วงจรข้างต้น 

มีรายละเอียด ดังนี้

ภำพ 6 การบริหารยุทธศาสตร์

2.1 วงจรการบริหารยุทธศาสตร์ เป็นวงจร

ส�าคัญวงจรแรกที่ต้องน�ามาใช้ โดยเฉพาะในขั้นตอน

ของการพฒันา ก�าหนดยทุธศาสตร์และก�าหนดประเดน็ 

ส�าคัญเชิงยุทธศาสตร์โดยค�านึงถึงบริบทหรือสภาพ

แวดล้อมที่เกิดขึ้นและแปลงยุทธศาสตร์เป็นภาพแผนท่ี

ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและการจัดท�าแผนการด�าเนินงาน 

และจัดสรรงบประมาณหรือทรัพยากรเชิงยุทธศาสตร์

2.2 วงจรวงจรการบริหารการด�าเนินงาน 

เป็นวงจรส�าคัญวงจรที่สองที่ต้องน�ามาใช้ในระยะของ

การปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งต้องมีความเกี่ยวโยง 

กับการปฏิบัติตามแผนงานและแผนปฏิบัติการเชิง

ยทุธศาสตร์ ซึง่เม่ือมกีารน�าแผนงานและแผนปฏบิตักิาร 

ไปสู่การปฏิบัติแล้วต้องมีการจัดเก็บเป็นสารสนเทศ

เกีย่วกบัผลการด�าเนนิงานซึง่มกัแสดงผลในรปูแบบของ

ค่าตัวช้ีวัด ซ่ึงบุคลากรทั้งผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร

ระดับกลาง หัวหน้ากลุ่มงานต้องน�ามาใช้ในการประชุม 

ทบทวนผลการด�าเนินงาน เพื่อตัดสินใจปรับเปลี่ยน

การบริหารกระบวนการจัดการองค์กรและหน่วยงาน 

แผนงานรวมท้ังแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ภายใต้

งบประมาณหรือทรัพยากรเชิงยุทธศาสตร์ท่ีมีอยู่ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ เพื่อสร้างแนวร่วมเพื่อให้การน�า

ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในทุกระดับด�าเนินต่อไปได้ 

อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

2.3 วงจรเรียนรู้เชิงยุทธศาสตร์ เป็นวงจร

ส�าคัญวงจรที่สามที่ต ้องน�ามาใช้เมื่อมีการรายงาน 

ผลการด�าเนินงานตามตัวชี้วัดซึ่งอาจมีการก�าหนดไว้

เป็นรายปี รายไตรมาสหรือรายเดือน วงจรการเรียนรู้ 

เป็นวงจรของการตดิตาม รายงานผลการด�าเนนิงานและ

สือ่สารสารสนเทศทีม่คีวามเกีย่วโยงกบัวงจรการบรหิาร 

ยุทธศาสตร์และวงจรการบริหารการด�าเนินงาน โดยที่

ความเกีย่วโยงกบัวงจรการบรหิารการด�าเนนิงานจะเกดิ 

จากการน�าสารสนเทศทีเ่กดิขึน้ซึง่มกัแสดงผลในรูปแบบ 
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ของค่าตัวชี้วัดมาท�าการวิเคราะห์ หาข้อสรุปเกี่ยวกับ

ประเด็นร่วม (cross issue) ประเด็นเร่งด่วน แนวคิดใหม่  

แผนงานที่ได้มีการด�าเนินการไปแล้วเพื่อน�าไปเป็น

ข้อมูลป้อนกลับในการประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์  

ในวงจรการบรหิารยทุธศาสตร์เพือ่ปรบัเปลีย่นยทุธศาสตร์  

ผลผลิต กลยุทธ์ แผนงานรวมทั้งกิจกรรมการด�าเนิน

งานหลักหรือรายการต่างๆ ให้เหมาะสมกับบริบท 

หรือสภาพแวดล้อม

ในขณะเดียวกันต้องมีการทดสอบถึงความ

สัมพันธ์เชิงเหตุ - ผลของแผนที่ยุทธศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น 

ประเด็นร่วม (cross issue) ประเด็นเร่งด่วน แนวคิดใหม่  

แผนงานที่ได้มีการด�าเนินการไปแล้ว ส�าหรับใช้ในการ

ประชุมทดสอบ/ปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ เพื่อก�าหนด

เป็นนโยบายหรือก�าหนดประเด็นเร่งด่วนในอนาคต

ภายใต้บริบทหรือสภาพแวดล้อมที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ทั้งภายในและภายนอกองค์กรเห็นพ้องร่วมกัน ทั้งนี้ 

เพื่อระดมความคิดเห็น สร้างแนวร่วมเพื่อผลักดัน

การน�ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติด�าเนินการอย่างม ี

ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในระดับที่สูงขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง

3. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ

3.1 โรงพยาบาลในสงักดักระทรวงสาธารณสุข 

ส่วนใหญ่ควรเร่งพัฒนาคุณภาพ การให้บริการด้าน

กระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ในเรื่องการลดระยะ

เวลาในการรอรบับรกิารของผูท้ีม่ารบับรกิารและการลด 

ระยะเวลาในการให้บริการลงจากปัจจุบัน

3.2 โรงพยาบาลในสังกดักระทรวงสาธารณสขุ 

ส่วนใหญ่ควรเร่งพัฒนาคุณภาพ การให้บริการด้าน 

เจ้าหน้าที่/บุคลากรที่ให้บริการ ในเรื่องการให้ข้อมูล 

ตอบค�าถามและให้ค�าแนะน�าต่างๆ แก่ผู้ที่มารับบริการ 

และในเรื่องการมีอัธยาศัยดีในการให้บริการ

3.3 โรงพยาบาลในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ 

ส่วนใหญ่ควรเร่งพัฒนาคุณภาพ การให้บริการด้าน 

ส่ิงอ�านวยความสะดวก ในเรือ่งความเพียงพอของสถานที่ 

ส�าหรับให้บริการและในเรื่องการจัดเตรียมสิ่งอ�านวย

ความสะดวกส�าหรับผู้ใช้บริการ เช่น ห้องน�้า เก้าอี้ 

ส�าหรับนั่งรอรับบริการ น�้าดื่ม เป็นต้น

3.4 โรงพยาบาลในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ 

ส่วนใหญ่ควรเร่งพัฒนาคุณภาพ การให้บริการด้าน

คุณภาพการให้บริการ ในเรื่องการให้บริการท่ีมีความ

รวดเรว็และปลอดภยัและในเรือ่งการให้บรกิารท่ีมคีณุค่า 

และคณุประโยชน์เกนิจากความคาดหวงัของผูร้บับรกิาร

3.5 กระทรวงสาธารณสุขควรเผยแพร่และ

ส่งเสริมให้ประชาชนรับรู้นโยบายและสิทธิด้านสุขภาพ 

ต่างๆ
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บทคัดย่อ

การวจิยัเชงิผสมผสานนี ้มีวตัถปุระสงค์ (1) ศกึษาการบรหิารแบบมส่ีวนร่วมโดยองค์คณะบคุคลในสถานศกึษา 

ขัน้พืน้ฐาน (2) ศกึษารปูแบบการบรหิารแบบมส่ีวนร่วมโดยองค์คณะบคุคลในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานทีม่วีธิกีารปฏบิตั ิ

ท่ีเป็นเลศิ (best practice) (3) สงัเคราะห์และพฒันารปูแบบการบรหิาร (4) ประเมนิรปูแบบ การบรหิารแบบมส่ีวนร่วม  

มขีัน้ตอนการวจิยั ดังนี ้ศึกษาความคิดเหน็เกีย่วกบัสภาพการบรหิารแบบมส่ีวนร่วมโดยองค์คณะบคุคลในสถานศกึษา 

ขัน้พ้ืนฐาน ทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ การบรหิารงานวชิาการ การบรหิารงบประมาณ การบรหิารงานบคุคล และการบรหิารงาน 

ทั่วไปซึ่งตอบโดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาภาคใต้ตอนล่างจ�านวน 1,624 คน 

ผลการวิจัย พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีส่วนร่วมในการบริหารงานสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้ง

โดยรวมและทุกรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (best practices) ของโรงเรียนที่ 1 และ

โรงเรียนที่ 2 ผลการศึกษาพบว่าความสอดคล้องของรูปแบบ การบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยองค์คณะบุคคล 

ในสถานศึกษากับขอบข่ายภารกิจการบริหารงานสถานศึกษาตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น 

พืน้ฐานมคีวามสอดคล้องทัง้ 4 ด้าน การสงัเคราะห์และพฒันารปูแบบการบรหิารแบบมส่ีวนร่วมโดยองค์คณะบคุคล 

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า การศึกษาสภาพการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยองค์คณะบุคลโดยรวมอยู่ในระดับ

ปานกลาง การประเมนิรปูแบบการบรหิารแบบมส่ีวนร่วม จากการสนทนากลุม่องิผูท้รงคณุวฒุ ิจ�านวน 15 คน พบว่า 

ผู้ทรงคุณวุฒิมีฉันทามติเป็นเอกฉันท์กับทุกประเด็นของการประเมินรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยองค์คณะ 

บุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ สามารถน�าไปใช้ประโยชน์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์คณะบุคคล 

ในสถานศกึษา มคีวามเหมาสมกบัแนวทางการกระจายอ�านาจท่ีเน้นการมส่ีวนร่วมของผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องในการบรหิาร 

สถานศึกษาและมีความถูกต้องตามหลักวิชาการ

ค�ำส�ำคัญ: รูปแบบการบริหาร, แบบมีส่วนร่วม, สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

มณีรัตน์ บุญเต็ม และ รองศาสตราจารย์ ดร.ประชุม รอดประเสริฐ

รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยองค์คณะบุคคล
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาภาคใต้ตอนล่าง

A Model of Participative Management by Committee Participation 
in the Basic Education Institutions of the Lower Southern 

Education Service Areas
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ควำมน�ำ

หลักการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ 

การศกึษาแห่งชาต ิพทุธศกัราช 2542 และทีแ่ก้ไข เพิม่เตมิ  

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ก�าหนดจุดมุ่งหมายของการ

จัดการศกึษาต้องเป็นไปเพือ่พฒันา คนไทย ให้เป็นมนษุย์ 

ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม 

มีจริยธรรม และวัฒนธรรม ในการด�ารงชีวิต สามารถ

อยู ่ร ่วมกับผู ้อื่นได ้ อย ่างมีความสุข นอกจากนี้ 

ยังก�าหนดให้ การจัดการศึกษา ต้องค�านึงถึงการมี 

ส่วนร่วม ของบุคคล ครอบครัว ชุมชนองค์กรชุมชน  

ตลอดจนการมีส่วนร่วม ในรูปคณะกรรมการในระดับ 

สถานศึกษา การบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยองค์คณะ

บุคคล ตามอ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการสถานศกึษา 

ขั้นพื้นฐานที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 

Abstract

This research is a mixed methodology design integrating quantitative research and qualitative 

research. (1) The research aims to study the of participative management by committee participation in 

Basic Education Institutions (2) to study best practice models of participative (3) to synthesize and develop 

models of participative management and (4) to evaluate model of participative management by committee 

participation in the Basic Education Institutions by the following stages : A survey study about opinions 

of the state of participative management by committee participation in Basic Education Institutions of 

the Lower Southern Education Service Areas in Academic management. Study best practice models of 

participative management. Best Practice Models of two schools. The study of participative management  

by committee participation was at a moderate level and the models of participative management by  

committee participation were advisory governing body, accountable governing body, mediating governing 

body and supportive governing body respectively. To achieve goals of committee participation the following 

steps were taken (1) to prepare persons (2) to develop competency of committee (3) Leadership of  

administrators (4) Learning network in community and (5) to develop information technology system. Delphi 

Technique of 17 experts was used to develop models. The results were: the congruity and feasibility of 

academic, budget, personnel and general management were at a high level. A Connoisseurship Focus 

Group of 15 experts was used to evaluate models of participative management. The consensus was 

reached in utility, feasibility ,propriety and accuracy of the models.

Keyword: model of participative management, basic education institute

กระทรวงศึกษาศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 

2547 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ในการบริหารงาน 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้

1.ด้านวิชาการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา

สาระหลักสูตรสถานศึกษาที่ เกี่ยวกับสภาพปัญหา  

ในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการบรรยากาศ

สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา แหล่งเรียนรู ้  

ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน

3. ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู ้ของ 

สถานศึกษาการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและ

การวิจัย

4. ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาจัดให้ผู้เรียน

ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
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เพื่อการศึกษา

5. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาร่วมมือ 

กับบุคลและองค์กรต่างๆ ส่งเสริมความเข้มแข็งทาง

ชุมชนโดยใช้กระบวนการของการศึกษา

ด้ำนงบประมำณ 

1. พจิารณาและให้การส่งเสรมิ สนบัสนนุเกีย่วกบั 

การบริหารงบประมาณของสถานศึกษาให้มีความ 

คล่องตวั 2. ส่งเสรมิ สนบัสนนุการจดัหารายได้ การจดัหา 

ผลประโยชน์จากทรพัย์สนิของสถานศึกษาและการระดม 

ทรัพยากรของสถานศึกษา

ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล

1. พิจารณาและสนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากร

ได้รับการพัฒนา มีขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีและ 

มีโอกาสก้าวหน้าในวิชาชีพ 

2. พิจารณาศึกษาจ�านวนและอัตราต�าแหน่ง

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ 

สถานศึกษาให้สอดคล้องกับภาระงานของสถานศึกษา 

หรือเป็นไปตามเกณฑ์ที่ อ.ก.ค.ศ. ก�าหนด 

3. พิจารณาและมีส ่วนร่วมในการก�าหนด

กลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และแนวทางในการบริหาร 

งานบุคคลในสถานศึกษา เพื่อเป็นกรอบและทิศทาง 

ในการบรหิารงานบคุคลให้มปีระสทิธิภาพและเป็นธรรม

ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป

1. พิจารณาและให้การส่งเสริม สนับสนุน 

เกี่ยวกับการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

2. พิจารณาและให้การส่งเสริมการบริหารงาน 

กิจการนักเรียน

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

โดยองค์คณะบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

โดยองค์คณะบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นวิธี

การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) 

3. เพือ่สงัเคราะห์และพฒันารปูแบบการบรหิาร

แบบมีส่วนร่วมโดยองค์คณะบุคคล ในสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน

4. เพื่อประเมินรูปแบบการบริหารแบบมีส 

่วนร่วมโดยองค์คณะบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

มีกรอบแนวคิดการวิจัยคือ (1) แนวคิดรูปแบบ 

การบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยองค์คณะบุคคลในสถาน 

ศกึษาขัน้พืน้ฐานจากผลการศกึษาเกีย่วกบัคณะกรรมการ 

การศึกษาต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามแนวคิด

ของ โคแกน และคณะ (Kogan and others ,1984) ได้กล่าว  

ม ี4 รปูแบบ คอื (1) ถ้าให้คณะกรรมการศกึษาเป็นผูด้แูล 

การด�าเนินงานของโรงเรียนเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบาย 

เป้าหมาย และแนวทางท่ีหน่วยเหนอืก�าหนดแล้ว เรยีกว่า  

เป็นรปูแบบของการเป็นผูค้วบคมุ (accountable governing  

body) (2) ถ้าให้คณะกรรมการศึกษาเป็นผู้จัดให้มีการ

ประชุม เพื่อการพิจารณารายงานผลการด�าเนินงาน 

กจิกรรมของโรงเรยีน ให้กบัชมุชนทราบ และการพิจารณา 

ว่าโรงเรียนได้ด�าเนินการตามความคิดท่ีชุมชนให้ไว้หรือ

ไม่ พร้อมกันนั้นก็ช่วยกันดูแลจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

ของบุคลากรในโรงเรียนด้วย เรียกว่า เป็นรูปแบบของ 

การเป็นท่ีปรึกษา (advisory governing body) (3) กรณี

ท่ีคณะกรรมการดังกล่าวเป็นผู้สนับสนุนการด�าเนินงาน 

ของโรงเรียนโดยให้สัมพันธ์กับสถาบันและกลุ่มบุคคล

ต่างๆ ทางการศึกษาในท้องถิ่น แล้วเรียกว่าเป็นรูปแบบ 

ของการเป็นผู้สนับสนุน (supportive governing body)  

(4) ขณะเดยีวกนัถ้ากรรมการศกึษา ท�าหน้าท่ีเป็นตวักลาง 

ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เพื่อดูแลให้ท้องถิ่นได้รับ

ประโยชน์ ด้านการศึกษาจากโรงเรียนไปแล้ว เรียกว่า  

เป็นรูปแบบของการเป็นผู ้ ส่ือประสาน (mediating  

governing body) (Kogan & others, 1984, p. 47)

2. แนวคิดในการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

ตามอ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น 

พืน้ฐานท่ีบญัญตัไิว้ในพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง

ศึกษาศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติระเบียบ
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ข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และ  

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ในการบริหารงานสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน ตามขอบข่ายภารกิจ การบริหารงาน 4 ด้าน 

คือ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้าน การบริหารงาน

งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคล และด้านการ 

บริหารงานทั่วไป 

แนวคิด ทฤษฎีและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัย 

ที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการบริหาร แบบมีส่วนร่วมโดย

องค์คณะบุคคลในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน ผูว้จิยัได้ศกึษา  

ค้นคว้าสาระส�าคัญ เสนอตามล�าดับดังนี้

การกระจายอ�านาจการบริหารการศึกษา  

(1) หลักการและเหตุผลของการกระจายอ�านาจการ 

บรหิารการศกึษา (2) วตัถปุระสงค์ของการกระจายอ�านาจ  

(3) รปูแบบการกระจายอ�านาจ (4)วธีิการกระจายอ�านาจ 

ทางการศึกษา (5) ขั้นตอนในการกระจายอ�านาจ

การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การบริหาร

จัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ภารกิจการบริหาร

จดัการสถานศกึษาขนัพืน้ฐาน การบรหิารแบบมส่ีวนร่วม 

โดยองค์คณะบุคคล ความหมายการบริหารแบบม ี

ส่วนร่วม รปูแบบการมีส่วนร่วม แนวคดิและทฤษฎกีารมี

ส่วนร่วม การบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยองค์คณะบุคคล 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การมีส่วนร่วม 

ตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษา

กับคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน งานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง รูปแบบและการพัฒนารูปแบบ ความหมาย  

การพัฒนารูปแบบ

งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง

พวงแก้ว จุ้งลก (2544, หน้า 52–53) ศึกษา 

การมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนต�าบลในการ

จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดตรัง พบว่า องค์การ 

บริหารส่วนต�าบลในจังหวัดตรัง ต้องการมีส่วนร่วม 

ในด้านต่างๆ ในระดับมาก 

ประจวบ สื่อประสาน (2542, หน้า 81) 

ศึกษาจากการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาของ 

คณะกรรมการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  

ในเขตการศึกษา 1 พบว่าคณะกรรมการโรงเรียนมี 

ส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา เรื่อง การจัดหา  

การจดัสรรทรพัยากรและการประสานงานอยูร่ะดบัมาก  

และการท่ีมีส่วนร่วมในการวางแผนกระตุ้นการท�างาน

และการประเมินอยู ่ในระดับปานกลาง ระดับการมี 

ส่วนร่วมเฉลี่ยโรงเรียนทุกขนาดอยู่ในระดับปานกลาง

สังพร ศรีเมือง (2543, หน้า 75–76) ได้ศึกษา

การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สังกดัส�านกังานการประถมศกึษา 

จังหวัดเชียงใหม่พบว่าคณะกรรมการสถานศึกษา 

ขัน้พ้ืนฐาน มคีวามต้องการมส่ีวนร่วมในการจัดการศกึษา 

อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแยกเป็น รายด้านพบว่า 

คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานต้องการมส่ีวนร่วม 

อยู่ในระดับมาก ในด้านการก�าหนดนโยบายและการ

วางแผนการสนับสนุนทรัพยากร การด�า เนินการ 

และต้องการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลางในด้าน  

การก�ากับ ติดตามและประเมินผล2) คณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในแต่ละองค์ประกอบต้องการ 

มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 

อุทัย บุญประเสริฐ (2542) ได้ศึกษาเรื่อง  

การศึกษาแนวทางการบริหารและการจัดการของ 

สถานศกึษาในรปูแบบการบรหิารโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐาน 

ผลจากการวจิยัพบว่า การบรหิารโรงเรยีนในประเทศไทย  

ขาดการมส่ีวนร่วมของประชาชน ด้วยรปูแบบการบรหิาร

ท่ีรวมศูนย์อ�านาจ ท�าให้เกิดระบบยึดเหนี่ยวในองค์กร

ยากท่ีจะเปิดโอกาสให้ประชาชนกลุ่มต่างๆ ในท้องถ่ิน  

มส่ีวนร่วมคดิร่วมท�าร่วมส่งเสรมิการด�าเนนิงาน ทัง้ในด้าน 

การก�าหนดนโยบายการจดัการศกึษา การก�าหนดหลกัสตูร  

ก�าหนดแบบเรียน และการจัดการเรียนการสอนท�าให้

การจัดการศึกษาไม่สอดคล้องกับสภาพความต้องการ 

ของประชาชน

คราฟท์ คราฟท์ (อ้างถึงใน อุทัย บุญประเสริฐ,  

2542) บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมิซซูรี ได้ศึกษา

ทศันคตขิองชมุชนต่อการศกึษา และระดบัการมส่ีวนร่วม 

ในกจิการของโรงเรยีน เป็นการศกึษาเพือ่เสนอความคดิ 

ที่ว่า การมีส่วนร่วมในกิจการของโรงเรียน จะท�าให้



EAU
HERITAGE JOURNAL106 Vol. 4 No. 1 January-April 2014

ทัศนคติของชุมชนต่อโรงเรียนดีขึ้น จุดมุ ่งหมายคือ 

ต้องการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างระดับการมีส่วนร่วม  

สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนและทัศนคติต่อสถานศึกษา

ของรัฐ ผลการศึกษาพบว่า มีความสัมพันธ์ระหว่าง

ทัศนคติและระบบโรงเรียนในแต่ละสิ่งแวดล้อม แต่ไม่มี

ค่าสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติของชุมชนและสิ่งแวดล้อม 

หรือทัศนคติของชุมชนกับระดับการเข้าร่วมกิจกรรม

ของโรงเรียน

โซร์เบลโล (อ้างถงึใน อทุยั บญุประเสรฐิ, 2542) 

ได้ท�าการวจิยัเรือ่งบทบาทของผูป้กครองนกัเรยีนในด้าน 

ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ในบทบาท 

ที่เป็นจริงและคาดหวังตามทัศนคติของครูประถมศึกษา 

ครูใหญ่ ผู้ปกครองนักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนที่

ไม่ใช่นักเรียนประถมศึกษา ความสัมพันธ์ 5 ด้าน คือ  

ด้านการบริหารทั่วไป ด้านนักเรียน ด้านหลักสูตร  

ด้านอาคารสถานที่ อุปกรณ์อ�านวยความสะดวก และ

ด้านการประชาสัมพันธ์ ทุกกลุ่มเสนอให้ผู้มีส่วนร่วม

ในการก�าหนดจุดหมายของโรงเรียน ส่วนครูใหญ่และ 

คณะครูมีความเห็นว่า ผู้ปกครองไม่ควรเกี่ยวข้องกับ

โรงเรียนในส่วนท่ีผู้ปกครองยังไม่มีความรู้และยังไม่มี

ความมั่นใจ กลุ ่มที่ไม่ใช่ผู ้ปกครองนักเรียนเห็นว่า  

ผู้ปกครองไม่ควรกระตือรือร้นและรับผิดชอบน้อย

ทอย (อ้างถึงใน อุทัย บุญประเสริฐ, 2542) 

บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยโคโรราโด ได้ศึกษาถึง 

การพัฒนาแผนการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนใน

โรงเรียนชนบท ข้อเสนอในการวิจัยนี้ได้เสนอไว้ว่า 

ในการที่วางแผนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ของโรงเรียน 

ในชนบทนั้น ควรจะมีการพัฒนานโยบายและกฎต่างๆ 

ให้มกีารวจัิยปรบัปรงุแก้ไขในส่วนทีบ่กพร่องอยู ่ก�าหนด

จุดมุ่งหมาย เป้าหมายให้ชัดเจน สร้างความสัมพันธ์ 

ทั้งภายในและภายนอก จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ที่ดี  

การท�าให้เกิดความไว้วางใจ ความกระตือรือร้นในการ

ท�างาน และจัดให้มีการประเมินผลการท�างานด้วย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การวิจัยเรื่องนี้ได ้ออกแบบและใช้ระเบียบ 

วิธีวิจัยแบบผสมผสาน โดยมีขั้นตอน 4 ขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพการบริหารแบบ 

มส่ีวนร่วมโดยองค์คณะบคุคลในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

ขั้นตอนที่ 2 การศึกษารูปแบบการบริหารแบบ

มส่ีวนร่วมโดยองค์คณะบคุคลในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

ท่ีเป็นวิธีการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practices)โดยการ 

เลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) เพื่อน�ามาใช้

เป็นกรณีศึกษาในเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

โดยพิจารณาจากสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีสามารถ

บริหารจัดการ แบบมีส่วนร่วมในเชิงประจักษ์โดยได้รับ 

โล่เกียรติยศและประกาศเกียรติคุณด้านการบริหาร 

แบบมส่ีวนร่วมโดยองค์คณะบคุคลจาก สงักดัส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาพังงา และผ่านเกณฑ์การประเมิน 

คณุภาพภายนอก รอบที ่2 จากส�านกังานรบัรองมาตรฐาน 

และประเมนิคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) ในระดบัดี  

ทุกมาตรฐาน จ�านวน 2 โรงเรียน 

ขั้นตอนท่ี 3 การสังเคราะห์และพัฒนารูปแบบ

การบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยองค์คณะบุคคลในสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐาน)

ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินรูปแบบการบริหาร

แบบมีส่วนร่วมโดยองค์คณะบุคคลในสถานศึกษา 

ขัน้พืน้ฐาน เป็นการศกึษาความเป็นไปได้ของการประเมนิ 

รปูแบบการบรหิารแบบมส่ีวนร่วมโดยองค์คณะบคุคลใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสนทนากลุ่มอิงผู้ทรงคุณวุฒิ  

(Connoisseurship focus group discussion) ประยกุต์ใช้ 

จากเกณฑ์การประเมนิทีเ่สนอจากคณะกรรมการพฒันา

เกณฑ์มาตรฐานการประเมินโครงการทางการศึกษา 

(The Joint Committeeon Standards For Educational  

Evaluation) (Madaus, Scriven and Stufflebeam, 

1993:399-402) มี 4 มาตรฐาน คือ 1) มาตรฐานด้าน 

ความเป็นประโยชน์ (Utility Standards) 2) มาตรฐานด้าน 

ความเป็นไปได้ (feasibility standards) 3) มาตรฐานด้าน

ความเหมาะสม (propriety standards) 4) มาตรฐานด้าน 

ความถูกต้องครอบคลุม (accuracy standards)

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

กลุ่มตัวอย่าง ผู้ให้ข้อมูลการวิจัย ประกอบด้วย 

บุคคล 4 กลุ่ม ดังนี้ (1) คณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาภาคใต้ตอนล่าง  
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ในต�าแหน่ง ดงัต่อไปนี ้ผูแ้ทนองค์กรชมุชน ผูแ้ทนองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่าของสถานศึกษา 

ผู ้ทรงคุณวุฒิ ผู ้แทนผู้ปกครองผู้แทนองค์กรศาสนา  

ผู้แทนครู และผู้บริหารสถานศึกษา (กรรมการ และ

เลขานุการ) จ�านวน 1,624 คน ซึ่งได้จากการสุ่มแบบ

หลายขั้นตอน (Multi –stage random sampling)  

(2) ผู้บริหารสถานศึกษาและตัวแทนคณะกรรมการ 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา ที่มีรูปแบบการ

บรหิารแบบมส่ีวนร่วมโดยองค์คณะบคุคลในสถานศกึษา 

ขัน้พืน้ฐานทีเ่ป็นวธีิการปฏิบติัทีเ่ป็นเลศิ (Best Practices)  

ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

เพือ่น�ามาใช้เป็นกรณีศกึษาในเชงิคณุภาพ โดยพจิารณา 

จากสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานทีส่ามารถบรหิารจดัการแบบ 

มส่ีวนร่วมในเชงิประจกัษ์โดยได้รบัโล่รางวลัและประกาศ

เกียรติคุณด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยองค์คณะ

บุคคลและผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก  

รอบที่ 2 จากส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (องค ์กรมหาชน) ในระดับด ี

ทุกมาตรฐาน ในส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา 

จ�านวน 2 โรงเรียน (3) ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นนักวิชาการ

สาขาการบริหารการศึกษา ผู้สอนสถาบันอุดมศึกษา 

หรือผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

จ�านวน 17 คน ซึ่งได้จากการเลือกแบบเจาะจง เพื่อให้ 

ข้อมูลในการวิจัยขั้นตอนการใช้วิธีเดลฟาย (Delphi 

Technique) (4) ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นนักวิชาการหรือ

อาจารย์ผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหารระดับสูง 

ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและผู ้ปฏิบัติงานใน 

ต�าแหน่งคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานจ�านวน 

15 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง เพื่อให้ข้อมูล

การวิจัยในขั้นตอนการสนทนากลุ ่มอิงผู ้ทรงคุณวุฒิ  

(Connoisseurship focus group discussion)

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็น

แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหาร

แบบมีส่วนร่วมโดยองค์คณะบุคคลในสถานศึกษา 

ขัน้พืน้ฐาน แบบประเมนิความเหมาะสมและความเป็นได้ 

ของร่างรูปแบบ 

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์

ข้อมูลเชิงปริมาณประกอบด้วยค่าสถิติพื้นฐาน 

ได้แก่ค่าเฉล่ีย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความถ่ีและ

ค่าร้อยละมธัยฐาน ค่าฐานนยิม ค่าพิสัยระหว่าง ควอไทล์  

และการวิเคราะห์เนื้อหา 

ผลกำรวิจัย

1. สภาพการบริหารแบบมีส ่วนร ่วมโดย 

องค์คณะบุคคลในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามความ

คิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขต

พื้นท่ีการศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ตามขอบข่ายภารกิจ

การบริหารงานสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 4 ด้าน ได้แก่  

1) การบริหารงานวิชาการ 2) การบริหารงบประมาณ 

3) การบริหารงานบุคคลและ 4) การบริหารงานทั่วไป 

อยู่ในระดับปานกลาง

2. การศึกษารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม

โดยองค์คณะบุคคลในสถานศึกษากับขอบข่ายภารกิจ

การบริหารงานสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีรูปแบบ 

การบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยองค์คณะบุคคลที่มีวิธี

การปฏิบัติท่ีเป็นเลิศใน 4 ด้านได้แก่ การบริหารงาน

วิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล

และการบริหารงานทั่วไป พบว่า มีการด�าเนินงาน 

ในลกัษณะการมส่ีวนร่วมทัง้ 4 รปูแบบ คอื รปูแบบท่ีมกีาร 

ควบคุม (accountable governing body) รูปแบบของ

การเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา (advisory governing 

body) รูปแบบของการเป็นผู้สนับสนุน (supportive 

governing body) รูปแบบของการเป็นผู้สื่อประสาน  

(mediating governing body 

3. การสงัเคราะห์และพฒันารปูแบบการบรหิาร

แบบมีส่วนร่วมโดยองค์คณะบุคคลในสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน ผลการศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมโดย 

องค์คณะบุคคลในสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานทั้ง 4 ด้าน 

โดยภาพรวมอยู ่ในระดับปานกลางและการศึกษา 

ความสอดคล้อง ของรปูแบบการบรหิารแบบ มส่ีวนร่วม 

โดยองค์คณะบคุคลทัง้ 4 ด้านของโรงเรยีน โดยส่วนใหญ่ 

ใช้รูปแบบการเป็นคณะที่ปรึกษา รองลงมาตามล�าดับ 



EAU
HERITAGE JOURNAL108 Vol. 4 No. 1 January-April 2014

คือ รูปแบบการเป็นผู้ควบคุม รูปแบบเป็นผู้สื่อประสาน 

และรูปแบบการเป็น 

การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม

โดยองค์คณะบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย 

ผู้เชี่ยวชาญ มีความเห็นส่วนใหญ่อยู่ในลักษณะมีความ

เป็นไปได้ในระดบัมาก ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบั 

ความจ�าเป็นการมีส่วนร่วม ตามขอบข่ายภารกิจของ

สถานศึกษาแต่ละด้าน 3 อันดับแรก ดังนี้ ด้านการ

บรหิารงานวชิาการ ได้แก่ การพจิารณาให้ความเหน็ชอบ 

การก�าหนดมาตรฐานการศึกษาเพิม่เตมิของสถานศกึษา

ที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น การติดตาม

ตรวจสอบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเพ่ือ 

รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก การเสนอแนะ 

ให้สถานศึกษาจัดท�าโครงการพัฒนาชุมชนให้มีความ 

เข้มแข็งทางวิชาการ ด้านการบริหารงานงบประมาณ 

ได้แก่ การเสนอแนะจัดท�าระบบข้อมูลสารสนเทศ 

การรับ-จ่าย การระดมทุนเพื่อพัฒนาสถานศึกษา  

การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ�าปี

และแผนงบงบประมาณของสถานศึกษา การพิจารณา

ให้ความเห็นชอบแผนการใช้จ ่ายงบประมาณของ 

สถานศกึษา ด้านการบรหิารงานบคุคล ได้แก่ การส่งเสรมิ  

สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสถานศึกษา ได้รับการพัฒนาหรือยกย่องชมเชย 

ให้ขวัญก�าลังใจ การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผน 

กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการการบริหารงานบุคคล  

ของสถานศึกษา การเสนอแนะแนวทางแก้ไข ปรับปรุง 

แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการการบริหารงานบุคคลของ

สถานศกึษา ด้านการบรหิารงานทัว่ไป ได้แก่ การพจิารณา 

ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 

การก�าหนดเป้าหมายแผนการปฏิบติังานของสถานศกึษา

ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของส�านักงานเขตพื้นที่ 

การศกึษา การก�าหนดเป้าหมายแผนการปฏบิตังิานของ 

สถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน

4. การประเมนิรปูแบบการบรหิารแบบมส่ีวนร่วม 

โดยองค์คณะบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการ

ประเมนิรปูแบบการบรหิารแบบมส่ีวนร่วมโดยองค์คณะ 

บุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยผู้ทรงคุณวุฒิ โดย 

ฉันทามติและโดยความเห็นส่วนใหญ่ในลักษณะมีความ 

เป็นประโยชน์(utility standards) ความเป็นไปได้ (feasibility  

standards) ความเหมาะสม (propriety standards) 

และความถูกต้องครอบคลุม (accuracy standards) 

ผู ้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นในลักษณะการประเมิน 

ในระดับมาก

กำรอภิปรำยผล

1. สภาพการบรหิารแบบมส่ีวนร่วมโดยองค์คณะ 

บุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผลการวิจัยพบว่า 

คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

ภาคใต้ตอนล่างมส่ีวนร่วมในการบรหิารงานสถานศกึษา

ขั้นพ้ืนฐาน ตามขอบข่ายภารกิจ การบริหารงานสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 ด้าน ได้แก่ (1) การบริหารงาน

วิชาการ (2) การบริหารงบประมาณ (3) การบริหารงาน 

บคุคลและ (4) การบรหิารงานท่ัวไป อยูใ่นระดบัปานกลาง 

ผลการวิจัยสอดคล้องกับผลงานการวิจัยหลายเรื่องที่ชี้

ให้เห็นว่า การท�าหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ยังไม่เป ็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ 

การศึกษาแห่งชาติซึ่งมีเจตนารมณ์ ท่ีจะให้ความส�าคัญ

กับการบริหารในระดับสถานศึกษา จึงก�าหนดให้มีการ 

กระจายอ�านาจ และโดยเฉพาะมาตรา 40 ก�าหนดให้มี 

คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พ้ืนฐานเพ่ือท�าหน้าท่ีก�ากับ

และส่งเสริมกิจการของสถานศึกษา แต่สถานศึกษา 

ไม่เหน็ความส�าคญัของกรรมการสถานศกึษาและไม่เปิด 

โอกาสให้กรรมการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารและ

จัดการศึกษาเท่าท่ีควร ศึกษาจากการมีส่วนร่วมในการ

บรหิารการศกึษาของคณะกรรมการโรงเรยีนขยายโอกาส

ทางการศึกษา พบว่าคณะกรรมการโรงเรียนมีส่วนร่วม 

ในการบริหารการศึกษา เรื่อง การจัดหา การจัดสรร

ทรพัยากรและการประสานงานอยูร่ะดบัมาก และการท่ีม ี

ส่วนร่วมในการวางแผนกระตุ้นการท�างาน และการ

ประเมนิอยูใ่นระดบัปานกลางระดบัการมส่ีวนร่วมเฉลีย่

โรงเรียนทุกขนาดอยู่ในระดับปานกลาง ผลการบริหาร 

งานดังกล่าวสอดคล้องกับ อุทัย บุญประเสริฐ (2542) 

ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาแนวทางการบริหารและการ

จัดการของสถานศึกษาในรูปแบบการบริหารโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐานผลการวิจัยพบว่า การบริหารโรงเรียน

ในประเทศไทย ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน  
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ด้วยรปูแบบการบรหิารทีร่วมศูนย์อ�านาจ ท�าให้เกดิระบบ 

ยึดเหนี่ยวในองค์กรยากที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชน

กลุ่มต่างๆ ในท้องถิ่น มีส่วนร่วมคิดร่วมท�าร่วมส่งเสริม 

การด�าเนนิงาน ทัง้ในด้านการก�าหนดนโยบายการจดัการ 

ศกึษา การก�าหนดหลกัสตูร ก�าหนดแบบเรยีน และการจดั 

การเรียนการสอน ท�าให้การจัดการศึกษาไม่สอดคล้อง

กับสภาพความต้องการของประชาชน อยู่ในระดับมาก 

ส่วนงานบริหารบุคลากร มีส่วนร่วมในระดับ ปานกลาง 

2. รูปแบบการบริหารแบบมีส ่วนร่วมโดย 

องค์คณะบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นวิธีการ

ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (best practice) ผลการวิจัยพบว่า  

ความสอดคล้องของรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม

โดยองค์คณะบุคคลในสถานศึกษากับขอบข่ายภารกิจ

การบรหิารงานสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานตามความคดิเห็น 

ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความ

สอดคล้องโดยการบรหิารงานสถานศึกษาใน 4 ด้านได้แก่  

(1) การบริหารงานวิชาการ (2) การบริหารงบประมาณ 

(3) การบริหารงานบุคคลและ (4) การบริหารงาน มีการ 

ด�าเนนิงานในลกัษณะการมส่ีวนร่วม 4 รปูแบบ สอดคล้อง 

กบังานวจิยัของ ส�านกังานคณะกรรมการการประถมศกึษา 

แห่งชาติ (2547, หน้า 91-95) ได้สังเคราะห์รูปแบบของ 

กระบวนการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา

เพื่อจัดการศึกษาในชุมชน5 รูปแบบ ได้แก่ (1) รูปแบบ

การมส่ีวนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา (2) รปูแบบ 

การมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  

(3) รปูแบบการมีส่วนร่วมในการท�างานกบัองค์กรท้องถิน่  

(4) รูปแบบการมีส่วนร่วมในการต้ังกองทุนการศึกษา 

และ (5) รปูแบบการมส่ีวนร่วมในการสร้างความสมัพนัธ์ 

ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 

3. การสงัเคราะห์และพฒันารปูแบบการบรหิาร 

แบบมีส่วนร่วมโดยองค์คณะบุคคล 

สรปุได้ว่าจากผลการสงัเคราะห์การศึกษาสภาพ

การมีส่วนร่วมโดยองค์คณะบุคคลในสถานศึกษาขั้น 

พืน้ฐานทัง้ 4 ด้าน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลางและ

การศึกษาความสอดคล้องของรูปแบบการบริหารแบบ  

มส่ีวนร่วมโดยองค์คณะบคุคลทัง้ 4 ด้านของโรงเรยีนที ่1  

และโรงเรียน ที่ 2 ทั้ง 4 ด้าน โดยส่วนใหญ่ใช้รูปแบบ

การเป็นคณะที่ปรึกษา รองลงมาตามล�าดับ คือ รูปแบบ 

การเป็นผู้ควบคุม รูปแบบเป็นผู้สื่อประสาน

4. การประเมนิรปูแบบการบรหิารแบบมส่ีวนร่วม 

โดยองค์คณะบุคคลในสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน ผลการ 

ศึกษาพบว่ารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดย 

องค์คณะบคุคลในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานด้าน ความเป็น

ประโยชน์ (utility standards) ความเป็นไปได้ (feasibility  

standards) ความเหมาะสม (propriety standards) 

และความถูกต้องครอบคลุม (accuracy standards)  

มีลักษณะการประเมินในระดับมาก สอดคล้องกับความ

คิดเห็นของ รุ่ง แก้วแดง (2543) ที่ได้สรุปว่า การบริหาร 

แบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน คือการกระจายอ�านาจการ 

บริหารจัดการการศึกษาจากส่วนกลางไปยังโรงเรียน

เพื่อให้การจัดการศึกษาตรงตามความต้องการของ 

ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย

กระทรวงศึกษาธกิาร โดยส�านกังานคณะกรรมการ 

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน ควรน�าสาระของรปูแบบการบรหิาร 

แบบมีส่วนร่วมโดยองค์คณะบุคคลในสถานศึกษา  

ขั้นพ้ืนฐานไปขยายผล โดยก�าหนดนโยบายท่ีเกี่ยวข้อง

เพื่อสนับสนุนและเอื้อให้คณะกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐานไปใช้เป็นกรอบและน�าไปสู่การปฏิบัติ

กระทรวงศึกษาธกิาร โดยส�านกังานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์

และบคุลากรทางการศกึษา ควรมกีารออกแบบหลกัสตูร

การฝึกอบรมพัฒนาองค์คณะบุคคลในสถานศึกษาขั้น 

พื้นฐานในด้านทักษะและความสามารถในการบริหาร

แบบมส่ีวนร่วมท้ัง ด้านการบรหิารงานวชิาการ การบรหิาร 

งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหาร

ทัว่ไป เพือ่ตอบสนองความต้องการตามเจตนารมณ์ของ 

พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาตแิละหลกัการกระจาย 

อ�านาจการบริหารจัดการศึกษา

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ

สถานศึกษา โดยผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะ 

กรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานและเลขานกุารต้องเป็น 

ผู ้น�าในการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้องค์คณะบุคคลใน
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สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถบริหารงานสถานศึกษา 

ตามบทบาท อ�านาจหน้าที่

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยคร้ังต่อไป

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป มีดังนี้

1. ควรมีการวิจัยรูปแบบการจัดตั้ง และกลไก 

การประสาน ส่งเสรมิเครอืข่ายทีเ่หมาะสมเพือ่การบรหิาร 

แบบมีส่วนร่วมขององค์คณะบุคคลในสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย

2. ควรมีการวิจัยนโยบายเกี่ยวกับการก�าหนด

แนวทาง การออกกฎหมายเพื่อส่งเสริมและจูงใจ  

เกื้อหนุนให้องค์คณะบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในการ

บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามแนวทางการปฏิรูป 

และการกระจายอ�านาจอย่างเข้มแข็ง
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาสภาพและปัญหาของความผูกพันต่อ

วิชาชีพครู (2) พัฒนายุทธศาสตร์สร้างความผูกพันต่อวิชาชีพครู (3) ศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสม 

ของยทุธศาสตร์ และ (4) น�าเสนอแนวทางการน�ายทุธศาสตร์ไปสู่การปฏบิตั ิประชากร คอื ครใูนสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  

กลุ่มตัวอย่าง คือครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ�านวน 450 คน ได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เก็บรวบรวม

ข้อมูลจากแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรม LISREL ส�าหรับการวิเคราะห์ ตรวจสอบความสอดคล้อง

ของโมเดล ผลการวจิยัสรปุได้ดงันี ้(1) สภาพและปัญหาของความผกูพนัต่อวชิาชพีคร ูได้แก่ ผูบ้รหิารโรงเรยีนมคีวาม 

สามารถในการบรหิารจดัการโรงเรยีนต�า่และตวัครมูคีวามผกูพนักบัวชิาชพีต�า่ เนือ่งจากขาดแรงจงูใจ ค่าตอบแทนต�า่  

และมีภาวะหนี้สิน (2) ยุทธศาสตร์การสร้างความผูกพันต่อวิชาชีพครู พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง

ประจักษ์ตัวแปรสามารถอธิบายความแปรปรวนของความผูกพันต่อวิชาชีพครูได้ร้อยละ 74 และได้ยุทธศาสตร์ 

4 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานสนับสนุน ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตครู  

ยทุธศาสตร์ของหน่วยงานบงัคบับญัชา และยทุธศาสตร์ทีเ่กีย่วกบัสภาพแวดล้อมในโรงเรยีน (3) ยทุธศาสตร์การสร้าง 

ความผูกพันต่อวิชาชีพครู มีความเป็นไปได้และเหมาะสมทุกยุทธศาสตร์ (4) แนวทางการน�ายุทธศาสตร์ไปสู่ 

การปฏิบัติ ได้แก่ มาตรการพัฒนาครูทั้งระบบ มาตรการส่งเสริมเผยแพร่เกียรติภูมิของครู มาตรการส่งเสริมด้าน

ค่าตอบแทนและมาตรการจัดตั้งหน่วยงานพัฒนาครูให้เป็นมืออาชีพ

ค�ำส�ำคัญ: ความผูกพันต่อวิชาชีพครู, ยุทธศาสตร์, สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

Abstract

This study is to develop the appropriateness of the strategies that build the professional commitment 

of teachers and to suggest strategies to create a professional commitment for effective implementation. 

The population of this research was The Office of Basic Education and the samples consisted of 450 

teachers by multi-stage random sampling. The collected data were analyzed by The LISREL program for 

analysis the consistency check of the model. The research findings were as follows: (1) The problems  

สุรัศม์ิ รัมมณีย์ และ ดร.สุวัฒน์ เงินฉ�่า

ยุทธศาสตร์การสร้างความผูกพันต่อวิชาชีพครู
ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

The Strategies of Building Teacher Professional Commitment 
in Basic Education Institutions
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ควำมน�ำ

ความผูกพันต่อวิชาชีพครูตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ส�านักงานเลขาคุรุสภา,  

2548) ได้ก�าหนดแนวทางด�าเนินงานก�ากับดูแลรักษา

และพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาโดยการก�าหนดให้มี

องค์กรวิชาชีพครู ดังนั้นจึงได้มีพระราชบัญญัติสภาครู 

และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 เป็นกฎหมาย 

เกี่ยวกับวิชาชีพทางการศึกษา ก�าหนดให้วิชาชีพครู 

เป็นวชิาชพีควบคุมซึง่จะเป็นหลกัประกนัและคุม้ครองให้

ผูร้บับรกิารทางการศึกษาได้รบัการศึกษาอย่างมคีณุภาพ 

รวมทัง้จะเป็นการพฒันาและยกระดบัมาตรฐานวชิาชพี

ครูให้สูงขึ้น ความผูกพันเป็นจิตลักษณะที่ส�าคัญที่เป็น

ผลผลิตของกระบวนการใช้ครูที่เกิดกับตัวครูตามหลัก 

การบริหารครู ครูที่ผูกพันกับโรงเรียนกับงานสอน  

กับนักเรียนกับวิชาที่สอนย่อมปฏิบัติงานของตนได้

อย่างมีประสิทธิภาพสูงกว่าครูที่มีความผูกพันน้อยกว่า 

(ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545) 

ความผูกพันต่อองค์การมีความสัมพันธ์กับความผูกพัน

ต่อวิชาชีพ Cohen (2000) ครูผู้สอนต้องมีความผูกพัน 

ต่อวิชาชีพ และต้องทุ่มเทกับการสอนอย่างเต็มท่ี ครูท่ี

มคีวามผูกพนัต่อวชิาชพีจะส่งผลให้มีความกระตอืรอืร้น

ต่อการท�างานได้อย่างเต็มศักยภาพ หากโรงเรียน

สามารถท�าให้ครูมีความผูกพันต่อวิชาชีพได้มากเท่าใด 

กจ็ะท�าให้ครมูคีวามปรารถนาทีจ่ะอยูใ่นวชิาชพีนัน้ต่อไป  

of teachers commitment were as follows: low management of school administrators, lack of motivation, 

low-income and debts. (2)The Development Strategies were the causal relationship models in empirical 

data which shows the fitness between the data and model indices. The variables in the model explain 

the variance of the professional commitment of teachers in basic education is 74 percent. The study  

found four strategies of building teachers professionalism. They are: supporting agencies, commanding 

agencies, producing agencies and school environment. (3)The Strategies of building teacher’s professional 

commitment are possible and appropriate. (4) The strategies would be effectiveness if they are carried 

out with proper action such as all teachers, irrespective of the levels of education, must be developed  

to be professional.

Keyword: teacher professional commitment, profession commitment strategies

และทุ่มเทความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่าง 

เต็มที่มีผลงานที่น่าพอใจ 

ความผกูพนัจงึเป็นส่วนหนึง่ของการเป็นวิชาชีพ 

มีงานวิจัยเกี่ยวกับความผูกพันจ�านวนมากท่ีพบว่า  

ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อวิชาชีพกับการมี

ส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Hoy others,1990; Fjortoft 

Lee, 1994) เป็นเรื่องส�าคัญ นอกจากนี้งานวิจัย พบว่า  

มีตัวแปรจ�านวน 3 กลุ่ม คือ ลักษณะพื้นฐานของบุคคล 

สถานะของการท�างานและความสัมพันธ์ทางสังคมและ

สถาบันมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อวิชาชีพอยู่ใน 

ระดับสูง ดังนั้นจึงสามารถน�ามาเป็นแนวทางของการ 

แก้ปัญหาของครไูด้ คอื ต้องมกีารพฒันาคร ูดงัการศกึษา

ของ พบพร บ�ารุงจิตร (2542) ที่พบว่า การพัฒนาครู

เป็นปัจจยัส�าคญัทีจ่ะน�าไปสูก่ารบรรลเุป้าหมายหลกัของ 

การปฏิรูปการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่ก�าหนดแนวทางการ

ด�าเนินงานก�ากับดูแลรักษาและพัฒนาวิชาชีพไว้แล้ว 

โดยก�าหนดให้วชิาชพีทางการศกึษาเป็นวชิาชพีท่ีควบคมุ

คุณภาพซึ่งเป็นการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพให้สูงขึ้น

อันจะเป็นผลดีต่อตัวครูและท�าให้ผู้รับบริการทางการ 

ศึกษาได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐาน

สูงขึ้น (ส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2544) ผู้วิจัยจึง

สนใจการศึกษาเรื่องยุทธศาสตร์การสร้างความผูกพัน

ต่อวชิาชพีครเูพือ่ให้ได้แนวทางท่ีเหมาะสมและเป็นไปได้ 

ของการพัฒนาครูในสังคมไทย โดยอ้างอิงผลการศึกษา

และการวิจัยมีตัวแปรท่ีส่งผลต่อการสร้างความผูกพัน
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ต่อวิชาชีพครูในต่างประเทศ รวมทั้งผลการศึกษาต่างๆ  

ในประเทศไทยมาก�าหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์ที่สามารถ 

น�าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลต่อไป

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาของความผูกพัน 

ต่อวิชาชีพครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์ที่สร้างความผูกพัน 

ต่อวิชาชีพครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. เพือ่ศกึษาความเป็นไปได้และความเหมาะสม 

ของยุทธศาสตร์การสร้างความผูกพันต่อวิชาชีพคร ู

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้พัฒนาขึ้น

4. เพื่อน�าเสนอแนวทางการน�ายุทธศาสตร์

การสร้างความผูกพันต่อวิชาชีพครูไปสู่การปฏิบัติที่มี 

ประสิทธิผล

กรอบแนวคิดของกำรวิจัย

องค์ประกอบของกำรสร้ำง
ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อวชิำชพีครู
สภำพแวดล้อมในโรงเรียน
- ผู้บริหาร - พ่อ แม่ ผู้ปกครอง
- เพื่อนครู - ชุมชน
- นักเรียน
หน่วยงำนสนับสนุน
- สถาบันทางสังคมที่มีอิทธิพล

ต่อวิชาชีพครู
- ส.ก.ส.ค.
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับ
กำรผลิตครู
- สถาบันที่เกี่ยวข้องกับการ

ผลิตครู
- คุรุสภา
หน่วยงำนบังคับบัญชำ

- ก.ค.ศ.  - สพฐ.  - อ.ก.ค.ศ.

ควำมผูกพันต่อ
วิชำชีพครู
- ลักษณะภายใน

ตัวครู
- ลักษณะที่ครูตอบ

สนองและผูกพัน
ต่อปัจจัย
ภายนอกที่มี
อิทธิพล

ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมผูกพันต่อวิชำชีพครู
ในสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการสร้างยุทธศาสตร์การสร้าง 

ความผูกพันต่อวิชาชีพครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ผู้วิจัยมีการแบ่งขั้นตอนการวิจัยเป็น 4 ขั้นตอน  

ดังนี้

ตอนที่ 1 สภำพและปัญหำของควำมผูกพัน 

ต่อวิชำชีพครู

ผู้วิจัยศึกษาสภาพและปัญหาของ ความผูกพัน

ต่อวิชาชีพครูจากงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องได้น�าข ้อมูล  

มาเป็นฐานในการสร้างแบบสัมภาษณ์บุคลากรจาก

หน่วยงานระดับก�าหนดนโยบายและหน่วยงานระดับ

ปฏิบัติเพื่อให้ได้ทราบว่าหน่วยงานดังกล่าวเห็นปัญหา 

ความผูกพันต่อวิชาชีพครูและได้มีการก�าหนดนโยบาย

และยุทธศาสตร์เพ่ือการสร้างความผูกพันต่อวิชาชีพครู  

อะไรและอย่างไรบ้าง 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากรของการศึกษาได้แก่ บุคลากรจาก

คณะกรรมการเลขาธิการสภาการศึกษา ครุสภา คณะ

อนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา

กลุ่มตัวอย่าง การเลือกกลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้

ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง ได้ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นผู้แทน 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ�านวน 20 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์ในเรื่องต่างๆ  

มีสาระดังนี้

1. ลักษณะของครูที่มีความผูกพันต่อวิชาชีพ

2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อวิชาชีพครู

3. บคุคลและหน่วยงานทีร่บัผดิชอบการส่งเสรมิ 

วิชาชีพครู

กำรวิเครำะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข ้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการ

วเิคราะห์เนือ้หา (content analysis) ท่ีได้จากการสัมภาษณ์ 

มาประกอบ การก�าหนดยทุธศาสตร์การสร้างความผกูพนั 

ต่อวิชาชีพครู
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ตอนที่ 2 กำรพัฒนำยุทธศำสตร์ที่ส่งผลต่อ 

ควำมผูกพันต่อวิชำชีพครูในสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน

ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อ

วิชาชีพครู

1) สังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัย  

ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผลการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิจาก

ตอนที่ 1

2) วิ เคราะห ์จากแบบสอบถามของครูใน 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากร คือครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ปีการศึกษา 2554 

กลุม่ตวัอย่างของการวเิคราะห์ข้อมลู ของ SEM 

ใช้วิธีการประมาณค่าจากพารามิเตอร์ ซึ่งมีท้ังหมด  

55 ค่า และต้องใช้กลุ่มตัวอย่าง 5 -20 คน (Hair,1998 

อ้างถึงในสุภมาศ อังศุโชติ และคณะ, 2551) ดังนั้น

ส�าหรบัการวจิยันี ้ผูว้จิยัใช้กลุม่ตัวอย่าง 270 คน ซึง่ผูว้จัิย 

มีขั้นตอนในการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนดังนี้ 

กลุ่มตัวอย่างเป็นครูในโรงเรียนสังกัดส�านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ�านวน 450 คน  

โดยการสุม่แบบ Satisfied Random Sampling Technique  

มีดังนี้ เลือกโรงเรียนที่มีคะแนน NT และ O-NET อยู่ใน 

ล�าดับที่ 1-20 จ�านวน 15 โรง แบ่งโรงเรียนออกเป็น 

3 ขนาด คือ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก จะได้

จ�านวนกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 450 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

เป็นแบบสอบถาม จ�านวน 140 ข้อ

ตอนที ่3 ควำมเป็นไปได้และควำมเหมำะสม 

ของยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมผูกพันต่อวิชำชีพ 

ของครูในสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน

ศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของ

ยุทธศาสตร์การสร้างความผูกพันต่อวิชาชีพของครู  

โดยการพจิารณาของผูเ้ช่ียวชาญ (focus groups) เพ่ือการ 

ตรวจสอบความถกูต้องสมบรูณ์ เหมาะสม และเป็นไปได้ 

ของยุทธศาสตร์การสร้างความผูกพันของวิชาชีพ

ประชากร บุคลากรที่ท� าหน ้าที่ เกี่ ยว กับ

การส่งเสริมวิชาชีพครูและครูในสถานศึกษา สังกัด 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กลุ ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ได้มาจาก 

การเลือกแบบเจาะจง ได้แก่ ผู้แทนคุรุสภา ส�านักงาน

คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ส�านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส�านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา ครู ผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษา 

ในสถานศกึษาเขตพืน้ท่ีการศกึษา 20 คน โดยด�าเนนิการ  

2 ครั้งๆ ละ 10 คน

เครื่องมือท่ีใช้ เป็นแบบบันทึกข้อมูล และ 

ข้อค�าถามที่เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การสร้างความผูกพัน

ต่อวิชาชีพครู 

การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์เนื้อหา

เพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ และความเหมาะสม 

ของยุทธศาสตร์การสร้างความผูกพันต่อวิชาชีพครู

ตอนท่ี 4 กำรน�ำเสนอแนวทำงกำรน�ำ 

ยุทธศำสตร์ไปสู่กำรปฏิบัติที่มีประสิทธิผล

ด�าเนนิการสรปุข้อเสนอแนะจากแนวคดิ ทฤษฎี

และผลการวิจัยที่ เกี่ยวข้องรวมทั้งข ้อมูลจากแบบ 

สัมภาษณ์ แบบสอบถาม และ การสนทนากลุ่มของ 

ผู้เชี่ยวชาญ

ผลกำรวิจัย

1. ผลจากการศึกษาสภาพ และปัญหาของ

ความผูกพันต่อวิชาชีพครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

พบว่า สภาพและปัญหาของความผูกพันต่อวิชาชีพครู 

มีดังนี้ (1) การบริหารจัดการโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน

มีความสามารถในการบริหารจัดการโรงเรียนต�่า ไม่ให้

ความส�าคญักบัตวัคร ูครมูส่ีวนร่วมในการบรหิารจดัการ 

โรงเรียนน้อย มีการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของครู 

ในการจัดการเรียนการสอนน้อย ไม่ช่วยเหลือดูแล

การปฏิบัติการสอนของครู จัดสวัสดิการและสร้างขวัญ

ก�าลังใจให้ครูน้อยมาก และไม่สร้างสภาพแวดล้อมและ 

บรรยากาศที่เอื้อต่อการท�างาน (2) มีความผูกพันกับ

วชิาชพีต�า่ เนือ่งจากปัจจยัภายนอกได้แก่ ค่าตอบแทนต�า่  
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เมื่อเทียบกับวิชาชีพอื่นๆ ท�าให้ครูต้องอยู่อย่างล�าบาก  

ต้องประหยัด ซึ่งครูจ�านวนมากต้องเป็นหนี้และภาวะ 

หน้ีสิน การปฏิบัติงานที่ท�าให้ครูเกิดความเบื่อหน่าย 

เพราะขาดความอสิระในการปฏบิตังิาน ขาดบรรยากาศ

ในการท�างานไม่เกิดความร่วมมือ ขาดสวัสดิการที่ดี

ส�าหรบัคร ูขาดองค์กรทีดู่แลคร ูขาดกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

กับการพัฒนาวิชาชีพครูที่ต ่อเนื่องและยั่งยืน การ

ขาดแคลนอตัราก�าลงัคร ูปฏบิตักิารสอนโดยจดักจิกรรม

ที่ซ�้าๆ ในรูปแบบเดิม ครูเก่งไม่ได้รับการส่งเสริมให้มี

บทบาทจึงมีแนวโน้มที่จะออกจากวิชาชีพครู ครูสอน 

ไม่ตรงกับความถนัดวิชาเอกที่จบ การปฏิบัติงานของครู 

เป็นงานที่เห็นผลขั้นสุดท้ายได้ยาก ส่วนด้านปัจจัย

ภายในขาดแรงจูงใจ ท�าให้รู้สึกว่าตนเองไร้ความหมาย 

ไม่อยากพฒันาตนเอง เกดิความท้อแท้ ครไูม่มส่ีวนร่วม 

ในการประเมินครูอีกทั้งผลการประเมินไม่ได้น�ามาใช้

มากนกัและยงัส่งผลให้แก่ตวัครใูนด้านลบเสยีอีก ครเูกดิ 

ความรู้สึกไม่ผูกพันกับอาชีพครู ท�าให้รู้สึกว่าอาชีพครู 

ไม่มีความเหมาะสมกับตนเอง ไม่รู ้สึกว่าอาชีพครู 

เป็นส่วนส�าคัญในชีวิตของตนเองและรู้สึกว่าอาชีพครู

เป็นอาชีพที่ไม่มีเกียรติเท่ากับอาชีพอ่ืน เช่น แพทย์ 

(3) อื่นๆ ได้แก่ กฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพครูไม่ชัดเจน  

นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับวิชาชีพครูขาดความชัดเจน

เพียงแต่เขียนไว้ไม่น�าไปปฏิบัติ โครงสร้างและบทบาท

องค์กรวิชาชีพเน้นผลประโยชน์ขององค์กรมากเกินไป 

ไม่มุ่งไปสู่การพัฒนาวิชาชีพครู

2. การพัฒนายุทธศาสตร์สร้างความผูกพันต่อ 

วชิาชพีครใูนสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน สรปุผลการวจิยัได้ว่า 

ยทุธศาสตร์ทีส่ร้างความผกูพนัต่อวชิาชพีคร ูประกอบด้วย  

4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศำสตร์ที่ 1 หน่วยงำนสนับสนุน 

1. ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ 

และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (ส.ก.ส.ค.) 

1.1 ให้การคุ ้มครอง พิทักษ์สิทธิของคร ู

เมื่อได้รับการร้องขอหรือได้ทราบเรื่องว่าครูไม่ได้รับ

ความเป็นธรรม หรือถูกละเมิดสิทธิ

1.2 ให้การยกย่อง เชิดชูเกียรติให้กับครูที่

ท�าประโยชน์แก่วงการศึกษาด้วยวิธีการประเมินผลงาน 

ที่สะท้อนมาจากความเห็นของภาคประชาสังคม

1.3 ให้การช่วยเหลือครูที่ประสบภัยพิบัติ

ต่างๆ ด้วยการเข้าถึงอย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ 

2. สถาบันทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อวิชาชีพครู 

2.1 ก�าหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดให้วิชาชีพ

ครูเป็นการจัดการศึกษาท่ีมุ่งให้ผู้เรียนน�าความรู้ไปใช้ 

ในชีวิตประจ�าวันได้จริง โดยรัฐบาลประกาศเป็นวาระ

แห่งชาติ

2.2 จัดตั้งประชาคม ยกย่องสนับสนุนให้มี

การปรับปรุงโรงเรียน เพ่ือเป็นศูนย์ประสานงาน บริการ 

ด้านวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 

2.3 ให้สถาบันที่จัดหลักสูตรพัฒนาครูเน้น

หลักสูตรท่ีพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครูมากกว่า 

วัดความส�าเร็จในวิชาชีพ

ยุทธศำสตร์ที่ 2 หน่วยงำนบังคับบัญชำ 

1. คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) 

1.1 ก�าหนดนโยบายและวางระเบียบ  

ข้อบังคับให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพครูอย่าง

เป็นระบบ และต่อเนื่อง

1.2 จัดท�าเกณฑ์มาตรฐานตัวชี้วัดและ 

ค่าเป้าหมายความส�าเร็จท่ีครูต้องเข้าร่วมปฏิบัติในการ

สร้างจิตส�านึกความผูกพันต่อวิชาชีพครู

1.3 จัดให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่อพัฒนาการบริหารอัตราก�าลังครูเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงาน 

2. คณะอนกุรรมการข้าราชการครแูละบคุลากร 

ทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) 

2.1 ส ่งเสริมให้มีการจัดท�าหลักเกณฑ์ 

การยกย่อง เชิดชูเกียรติข้าราชการครูที่เป็นแบบอย่าง

ด้านคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู

2.2 ให้ความเห็นชอบการพิจารณาความดี

ความชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ผ่านกระบวนการกลั่นกรองด้วยหลักการความยุติธรรม 

โปร่งใสตรวจสอบได้
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2.3 ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนา 

ศักยภาพของครูที่สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพครู 

ให้ปรากฏต่อสังคม

3. ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  

(สพฐ.) 

3.1 ก�าหนดนโยบายเพื่อผลักดันให ้มี 

พระราชบัญญัติเงินวิทยฐานะและการปรับปรุงสิทธิ- 

ประโยชน์ด้านต่างๆ ให้กับครู

3.2 ส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรม 

ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อวชิาชพีคร ูเพือ่ให้ครสูามารถน�าไปใช้ 

ได้อย่างเหมาะสมและทั่วถึง

3.3. จัดระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

ตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะตามกรอบวิชาชีพครู  

ส�าหรับครูใหม่เป็นระยะเวลาที่เหมาะสมและต่อเนื่อง

ก่อนบรรจุเป็นข้าราชการครู

ยุทธศำสตร์ที่  3 หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

กำรผลิตครู 

1. สถาบันที่เกี่ยวข้องกับการผลิตครู 

1.1 จัดกิจกรรมในหลักสูตรเกี่ยวกับการ 

ปลูกฝังเจตคติที่ดีมีจิตวิญญาณ และเห็นคุณค่าศักดิ์ศรี

แห่งวิชาชีพครูว่าเป็นวิชาชีพชั้นสูง 

1.2 จดัหลกัสตูรการอบรมพฒันาองค์ความรู ้

ให้ครูสามารถน�าไปใช้เปลี่ยนแปลงสถานภาพต�าแหน่ง

ให้สูงขึ้น

1.3 ก�าหนดมาตรฐานด้านคณุลกัษณะเฉพาะ 

ของผู้ที่จะเข้าศึกษาในสาขาวิชาชีพครูให้มีมาตรฐาน

เดียวกันทุกสถาบัน

2. คุรุสภา 

2.1 ก�าหนดหลกัสตูรวชิาชพีครแูละกจิกรรม

การเรียนการสอน ให้ครูมีความรู้และความมั่นใจใน 

วชิาชพีคร ูและใช้เป็นบรรทดัฐานเดยีวกนัในการผลติครู

2.2 ก�าหนดเกณฑ์มาตรฐานเพื่อรับรอง

กระบวนการการสร้างความผูกพันต่อวิชาชีพของคร ู

อย่างเป็นรูปธรรม

2.3 จัดเวทีให ้ครู ได ้ท�างานร ่วมกันได ้

แลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นการพฒันา และจดักจิกรรมการเรยีน 

การสอน และมีน�้าใจ ยกย่องเชิดชูเพื่อนครูท่ีประสบ

ความส�าเร็จหรือมีผลงานเป็นแบบอย่างปฏิบัติที่ดี

ยุทธศำสตร์ที่ 4 ปัจจัยสภำพแวดล้อมใน 

โรงเรียน 

1. ผู้บริหาร 

1.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ

ทกัษะความรูค้วามสามารถและสมรรถนะ เพือ่ยกระดบั 

ผลงานให้สูงขึ้น

1.2 ให้การยกย่องความดีความชอบให้ครู 

เมือ่ท�างานส�าเรจ็และได้รบัการยกย่องชมเชยจากชมุชน

1.3 ร่วมมือกับครู ผู้ปกครอง และชุมชน 

ก�าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจของสถานศึกษา

2. เพื่อนครู 

2.1 ให้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 

ของตนที่เป็นบรรยากาศของวัฒนธรรมแบบเปิดเผย 

2.2 มีอิสระในการตัดสินใจ เลือกวิธีปฏิบัติ 

อย่างหลากหลายภายใต้วัตถุประสงค์เดียวกัน

2.3 ร่วมมอืกนัหาวธิสีอนแบบต่างๆ เพือ่จงูใจ 

นักเรียนให้สนใจที่จะเรียนรู้ เกิดความรู้สึกท้าทายทาง

ปัญญา 

3. นักเรียน 

3.1 มีความประพฤติเหมาะสมกับการ 

เป็นศิษย์ และหลีกเลี่ยงการกระท�าใด อันเป็นการสร้าง

ความเสื่อมเสียต่อตนเอง และเกียรติยศศักดิ์ศรีของครู

3.2 มีความกระตือรือร ้นในการค้นหา 

ความรูด้้วยตนเองโดยมองผ่านกระบวนการเรยีนรเูชงิรกุ 

และการสร้างความหมายจากสิ่งที่เรียน

3.3 ปฏิบัติตนร่วมกิจกรรมโอกาสต่างๆ  

ที่เป็นการเสริมสร้างขวัญก�าลังใจให้ครู

4. พ่อแม่ผู้ปกครอง 

4.1 สนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนได้เกิด

การเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพและสอดคล้องกับความ 

คาดหวังของผู้ปกครอง
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4.2 ร่วมมือกับผู้บริหารและครูบูรณาการ  

การจัดการศึกษาของโรงเรียนเข้ากับเครือข่ายความ

สัมพันธ์ทางสังคม

4.3 จัดต้ังเครือข่ายสร้างความสัมพันธ์

ระหว่างผู้ปกครองเพื่อพิทักษ์ปกป้องและสนับสนุน 

การปฏิบัติหน้าที่ของครู

5. ชุมชน 

5.1 สนับสนุนผู้มีความรู้และประสบการณ ์

ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนให้เป็นอาสาสมัครถ่ายทอด

ความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้บริหาร ครูและนักเรียน

5.2 สนับสนุนให้หน่วยงานและสถาบัน 

ในชุมชนให้การสนับสนุนด้านโอกาสทางการศึกษาแก่

นักเรียน

5.3 จัดตั้งองค์กรชุมชน ประกาศเกียรติคุณ 

ครูที่มีผลงานดีเป็นที่ยอมรับของชุมชน

5.4 ความเป็นไปได้และความเหมาะสม 

ของยุทธศาสตร์การสร้างความผูกพันต่อวิชาชีพครูใน

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ผลการสนทนากลุม่ (focus group) 

ของผู้เชี่ยวชาญที่เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม ส่วนใหญ ่

เห็นด้วยกับยุทธศาสตร์ทุกยุทธศาสตร์ โดยมีข้อสังเกต

เพิ่มเติมว่าหน่วยงานที่มีอิทธิพลต่อการสร้างความ 

ผกูพนัในวชิาชพีคร ูควรน�ายทุธศาสตร์เหล่านัน้ไปก�าหนด 

เป็นนโยบาย มาตรการ แผนงาน รวม 3 หน่วยงาน ได้แก่  

หน่วยงานบังคับบัญชา หน่วยงานสนับสนุน หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตครู ในประเด็นสาระยุทธศาสตร์ 

ส�าคญั ได้แก่ ส่งเสรมิให้มกีารจดัท�าหลกัเกณฑ์ การยกย่อง  

เชิดชูเกียรติข้าราชการครูที่เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม 

และจรรยาบรรณวิชาชีพครูและให้การคุ้มครอง พิทักษ์

สิทธิของครูเมื่อได้รับการร้องขอหรือได้ทราบเรื่องว่า

ครูไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือถูกละเมิดสิทธิ รวมถึง 

ยุทธศาสตร์ที่เร่งด่วนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ

ผลติคร ูก�าหนดหลกัสตูรวชิาชพีครแูละกจิกรรมการเรยีน

การสอนให้ครูมีความรู้ มีความม่ันใจในวิชาชีพ และ 

ใช้เป็นบรรทดัฐานเดียวกนั และยงัพบว่า ความเหมาะสม 

ของยุทธศาสตร์ที่จะน�าไปพัฒนาสภาพแวดล้อมใน

โรงเรียน ได้แก่ ผู้บริหารส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ ทักษะ 

ความรู้ความสามารถและสมรรถนะของคร ูเพือ่ยกระดบั 

ผลงานให้สูงขึ้น ครูมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 

ของตนที่เป็นบรรยากาศของวัฒนธรรมแบบเปิดเผย 

นักเรียนมีความประพฤติเหมาะสมกับการเป็นศิษย์ 

และหลีกเลี่ยงการกระท�าใด อันเป็นการสร้างความ

เสื่อมเสียต่อตนเอง และเกียรติยศศักดิ์ศรีของครู  

ผูป้กครองสนบัสนนุส่งเสรมิให้นกัเรยีนได้เกดิการเรยีนรู้ 

อย่างเต็มศักยภาพและสอดคล้องกับความคาดหวัง

ของผู ้ปกครอง และชุมชนสนับสนุนผู ้มีความรู ้และ

ประสบการณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในชุมชน ให้เป็น

อาสาสมัครถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับ 

ผู้บริหาร ครูและนักเรียน

4. น�าเสนอแนวทางการน�ายทุธศาสตร์การสร้าง

ความผกูพนัต่อวชิาชพีครไูปสูก่ารปฏบิตัทิีม่ปีระสทิธผิล  

สรุปผลการวิจัย จากการสนทนากลุ่ม (focus group) 

เสนอแนะแนวทางการน�ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติที่มี

ประสิทธิผล ได้แก่ มาตรการพัฒนาให้ครูมีความผูกพัน 

ต่อวิชาชีพครูท้ังระบบ มาตรการส่งเสริม เผยแพร่

เกียรติภูมิของครู มาตรการส่งเสริมด้านค่าตอบแทน  

ค่าครองชีพ และมาตรการจัดตั้งหน่วยงานที่ท�าหน้าที่ 

รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการพัฒนาครูให ้ เป ็น 

มืออาชีพ

กำรอภิปรำยผล

จากผลการวจัิยผูว้จัิยขออภปิรายผลเป็นประเดน็  

ดังนี้

1. ผลจากการศกึษาสภาพและปัญหาของความ

ผูกพันต่อวิชาชีพครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า  

สภาพและปัญหาของความผูกพันต่อวิชาชีพครู มีดังนี้  

(1) การบริหารจัดการโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนมีความ

สามารถในการบริหารจัดการโรงเรียนต�่าไม่ให้ความ

ส�าคัญกับตัวครู ครูมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

โรงเรียนน้อย มีการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของครู 

ในการจัดการเรียนการสอนน้อย ไม่ช่วยเหลือดูแล

การปฏิบัติการสอนของครูจัดสวัสดิการและสร้างขวัญ

ก�าลังใจให้ครูน้อยมาก และไม่สร้างสภาพแวดล้อมและ

บรรยากาศที่เอื้อต่อการท�างาน (2) ตัวครู การที่มีความ

ผูกพันกับวิชาชีพต�่า เนื่องจากปัจจัยภายนอก ได้แก่  

ค่าตอบแทนต�่า เมื่อเทียบกับวิชาชีพอื่นๆ ท�าให้ครู 
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ต้องอยู่อย่างล�าบาก ต้องประหยัด ซึ่งครูจ�านวนมาก 

มีภาวะหนี้สิน การปฏิบัติงานที่ท�าให้ครูเกิดความ 

เบื่อหน่าย เพราะขาดความอิสระในการปฏิบัติงาน

ขาดบรรยากาศในการท�างาน ไม่เกิดความร่วมมือ 

ขาดสวัสดิการที่ดีส�าหรับครู ขาดองค์กรที่ดูแลครู  

ขาดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพครูที ่

ต่อเนื่องและยั่งยืน การขาดแคลนอัตราก�าลังครู ปฏิบัติ

การสอนโดยจัดกิจกรรมที่ซ�้าๆ ในรูปแบบเดิม ครูเก่ง 

ไม่ได้รับการส่งเสริมให้มีบทบาทจึงมีแนวโน้มท่ีจะ 

ออกจากวิชาชพีคร ูครสูอนไม่ตรงกบัความถนดั วชิาเอก

ที่จบ การปฏิบัติงานของครูเป็นงานที่เห็นผลขั้นสุดท้าย 

ได้ยาก ส่วนด้านปัจจยัภายในขาดแรงจงูใจ ท�าให้รูส้กึว่า 

ตนเองไร้ความหมาย ไม่อยากพัฒนาตนเอง เกิดความ

ท้อแท้ ครูไม่มีส่วนร่วมในการประเมินครูอีกทั้งผลการ

ประเมินไม่ได้น�ามาใช้มากนัก และยังส่งผลให้แก่ตัวครู

ในด้านลบเสยีอกี ครเูกดิความรูส้กึไม่ผกูพนักบัอาชพีครู  

ท�าให้รู ้สึกว่าอาชีพครูไม่มีความเหมาะสมกับตนเอง  

ไม่รูส้กึว่าอาชพีครเูป็นส่วนส�าคัญในชวีติของตนเอง และ

รู้สึกว่าอาชีพครูเป็นอาชีพที่ไม่มีเกียรติเท่ากับอาชีพอ่ืน 

เช่น แพทย์ (3) อื่นๆ ได้แก่ กฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพคร ู

ไม่ชัดเจน นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับวิชาชีพครูขาด

ความชัดเจนเพียงแต่เขียนไว้ไม่น�าไปปฏิบัติ โครงสร้าง

และบทบาทองค์กรวิชาชีพเน้นผลประโยชน์ขององค์กร 

มากเกนิไปไม่มุง่ไปสูก่ารพฒันาวชิาชพีคร ูสอดคล้องกบั

แนวคดิของข้อมูลของส�านกังานคณะกรรมการการศกึษา 

แห่งชาติ (2539 อ้างถึงใน ดิเรก พรสีมา และคณะ, 

2541) พบว่าผู้บริหารโรงเรียนส่วนใหญ่มีพื้นความรู้

ระดับปริญญาตรี และปฏิบัติราชการเฉลี่ยประมาณ  

20-30 ปี มคีวามรูค้วามสามารถไม่เพยีงพอในการบรหิาร  

ยึดความเห็นของตนเองเป็นใหญ่ ครูมีส่วนร่วมในการ

บริหารโรงเรียนต�่า ไม่ให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วม

ของผู้ปกครองและชุมชน การประชุมครูและผู้ปกครอง

ส่วนใหญ่เป็นไปในลักษณะชี้แจงข้อเท็จจริงมากกว่า 

การแสวงหาแนวทางแก้ปัญหา ครูจึงแทบไม่มีส่วนร่วม

ในการบริหารโรงเรียน ขวัญและก�าลังใจของครูจึงอยู่ใน 

ระดับต�่า และสอดคล้องกับผลการส�ารวจของส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2539) พบว่า ในปี 

พ.ศ. 2539 ครูเพียงร้อยละ 50 ที่สามารถอยู่ได้อย่าง

ประหยัดด้วยเงินเดือนครู นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ  

ผลการส�ารวจของกระทรวงศึกษาธิการ (2539 อ้างถึงใน  

ดิเรก พรสีมา และคณะ, 2541) พบว่า ร้อยละ 95 ของ

ครูไทยเป็นหนี้ และภาวะหนี้สินนี้ส่งผลให้ครูขาดขวัญ

ก�าลังใจในการปฏิบัติงาน และมีผลกระทบต่อการเรียน 

การสอนของตน

2. จากผลการศึกษา พัฒนายุทธศาสตร์ที่สร้าง

ความผูกพันต่อวิชาชีพครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ 

1.ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ

สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (ส.ก.ส.ค.)  

(1) ให้การคุ้มครอง พิทักษ์สิทธิของครูเมื่อได้รับการ

ร้องขอหรือได้ทราบเรื่องว่าครูไม่ได้รับความเป็นธรรม  

หรือถูกละเมิดสิทธิ (2) ให้การยกย่อง เชิดชูเกียรติให้กับ 

ครูที่ท�าประโยชน์แก่วงการศึกษาด้วยวิธีการประเมิน

ผลงานที่สะท้อนมาจากความเห็นของภาคประชาสังคม  

(3) ให้การช่วยเหลือครูที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ ด้วยการ

เข้าถงึอย่างรวดเรว็ ทันต่อเหตกุารณ์ 2. สถาบนัทางสงัคม 

ทีม่อีทิธพิลต่อวชิาชพีคร ู(1) ก�าหนดมาตรฐานและตวัช้ีวดั 

ให้วชิาชพีครเูป็นการจดัการศกึษาทีมุ่ง่ให้ผูเ้รยีนน�าความรู ้

ไปใช้ในชีวิตประจ�าวันได้จริงโดยรัฐบาลประกาศเป็น

วาระแห่งชาติ (2) จัดตั้งประชาคม ยกย่องสนับสนุน

ให้มีการปรับปรุงโรงเรียน เพื่อเป็นศูนย์ประสานงาน 

บริการด้านวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน 

ในชุมชน (3)ให้สถาบันที่จัดหลักสูตรพัฒนาครู เน้น

หลักสูตรท่ีพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครูมากกว่า 

วัดความส�าเร็จในวิชาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน่วยงานบังคับบัญชา ได้แก่  

1. คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทาง 

การศึกษา (ก.ค.ศ.) ท�าหน้าที่ (1) ก�าหนดนโยบายและ 

วางระเบียบ ข้อบังคับให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนา

วิชาชีพครูอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง (2) จัดท�า

เกณฑ์มาตรฐานตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส�าเร็จ 

ทีค่รตู้องเข้าร่วมปฏบิตัใินการสร้างจติส�านกึความผกูพนั

ต่อวิชาชีพครู (3) จัดให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อพัฒนาการบริหารอัตราก�าลังครูเพิ่มประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติงาน 2. คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นท่ีการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.)  
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(1) ส่งเสริมให้มีการจัดท�าหลักเกณฑ์ การยกย่อง  

เชิดชูเกียรติข้าราชการครูที่เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม

และจรรยาบรรณวิชาชีพครู (2) ให้ความเห็นชอบ

การพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง 

ด้วยหลักการความยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้  

(3) ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของครู

ที่สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพครูให้ปรากฏต่อสังคม  

3. ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) 

(1) ก�าหนดนโยบายเพื่อผลกัดนัให้มพีระราชบัญญตัเิงนิ

วิทยฐานะ และการปรับปรุงสิทธิประโยชน์ด้านต่างๆ 

ให้กับครู (2) ส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรม 

ที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพครูเพื่อให้ครูสามารถน�าไปใช ้

ได้อย่างเหมาะสมและทัว่ถงึ (3) จดัระบบประเมินผลการ 

ปฏิบัติงานตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะตามกรอบ

วิชาชีพครู ส�าหรับครูใหม่เป็นระยะเวลาที่เหมาะสม

และต่อเนื่องก่อนบรรจุเป็นข้าราชการครู 

ยทุธศาสตร์ที ่3 หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องการผลิตคร ู

ได้แก่ 1.สถาบันท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตครู ท�าหน้าที่  

(1) จัดกจิกรรมในหลกัสตูรเกีย่วกบัการปลกูฝังเจตคตทิีด่ี 

มีจิตวิญญาณ และเห็นคุณค่าศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพครู

ว่าเป็นวิชาชีพชั้นสูง (2)จัดหลักสูตรการอบรมพัฒนา 

องค์ความรู ้ให้ครสูามารถน�าไปใช้เปลีย่นแปลงสถานภาพ 

ต�าแหน่งให้สูงขึ้น (3) ก�าหนดมาตรฐานด้านคุณลักษณะ 

เฉพาะของผู ้ที่จะเข้าศึกษาในสาขาวิชาชีพครูให้มี

มาตรฐานเดียวกันทุกสถาบัน 2. คุรุสภา (1) ก�าหนด

หลกัสตูรวชิาชพีครแูละกจิกรรมการเรยีนการสอน ให้ครู 

มีความรู ้และความม่ันใจในวิชาชีพครู และใช้เป็น

บรรทัดฐานเดียวกันในการผลิตครู (2) ก�าหนดเกณฑ์

มาตรฐานเพือ่รบัรองกระบวนการการสร้างความผกูพนั

ต่อวิชาชีพของครูอย่างเป็นรูปธรรม (3) จัดเวทีให้คร ู

ได้ท�างานร่วมกันได้แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ในการพัฒนา 

และจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และมีน�้าใจ ยกย่อง

เชิดชูเพื่อนครูที่ประสบความส�าเร็จ หรือมีผลงาน 

เป็นแบบอย่างปฏิบัติที่ดี 

ยทุธศาสตร์ที ่4 ปัจจยัสภาพแวดล้อมในโรงเรยีน 

ได้แก่ 1. ผูบ้รหิาร (1) จดักจิกรรมส่งเสรมิพฒันาศักยภาพ 

ทกัษะความรูค้วามสามารถและสมรรถนะ เพือ่ยกระดบั 

ผลงานให้สูงขึ้น (2) ให้การยกย่องความดีความชอบ

ให้ครูเมื่อท�างานส�าเร็จและได้รับการยกย่องชมเชย 

จากชุมชน (3) ร่วมมือกับครู ผู้ปกครอง และชุมชน

ก�าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจของสถานศึกษา 

2. เพ่ือนครู (1) ให้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น

ของตนที่เป็นบรรยากาศของวัฒนธรรมแบบเปิดเผย  

(2) มอิีสระในการตดัสินใจ เลือกวธิปีฏบิตัอิย่างหลากหลาย 

ภายใต้วัตถุประสงค์เดียวกัน (3)ร่วมมือกันหาวิธีสอน 

แบบต่างๆ เพือ่จงูใจนกัเรยีนให้สนใจทีจ่ะเรยีนรูเ้กดิความ 

รู้สึกท้าทายทางปัญญา 3.นักเรียน (1) มีความประพฤติ

เหมาะสมกับการเป็นศิษย์และหลีกเล่ียงการกระท�าใด 

อนัเป็นการสร้างความเสือ่มเสยีต่อตนเอง และเกยีรตยิศ

ศักดิ์ศรีของครู (2) มีความกระตือรือร้นในการค้นหา 

ความรูด้้วยตนเอง โดยมองผ่านกระบวนการเรยีนรู ้เชงิรกุ  

และการสร้างความหมายจากสิ่งที่เรียน (3) ปฏิบัติตน

ร่วมกิจกรรมโอกาสต่างๆ ที่เป็นการเสริมสร้างขวัญ

ก�าลังใจให้ครู 4.พ่อแม่ผู้ปกครอง (1) สนับสนุนส่งเสริม 

ให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู ้อย่างเต็มศักยภาพและ

สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้ปกครอง (2) ร่วมมือ 

กับผู ้บริหารและครูบูรณาการการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนเข ้ากับเครือข ่ายความสัมพันธ์ทางสังคม  

(3) จดัตัง้เครอืข่ายสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างผูป้กครอง

เพื่อพิทักษ์ปกป้องและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ 

ของคร ู5.ชมุชน (1) สนบัสนนุผูม้คีวามรูแ้ละประสบการณ์  

ภมูปัิญญาท้องถิน่ ในชมุชน ให้เป็นอาสาสมคัรถ่ายทอด

ความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้บริหาร ครูและนักเรียน 

(2) สนับสนุนให้หน่วยงานและสถาบันในชุมชนให้การ

สนบัสนนุด้านโอกาสทางการศกึษาแก่นกัเรยีน (3) จดัตัง้ 

องค์กรชมุชนประกาศเกียรติคุณครูที่มีผลงานดีเป็นท่ี 

ยอมรบัของชมุชน ผลการวจัิยครัง้นีส้อดคล้องกบั แนวคดิ 

ของเกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ (2551) ที่กล่าวว่า วิชาชีพครู 

ถือเป็นวิชาชีพชั้นสูง ต้องผ่านกระบวนการฝึกอบรม  

มีหลักวิชาเฉพาะของตนหรือมีวิทยาการแม่บทแห่ง

อาชพีอนั ได้แก่ วชิาศกึษาศาสตร์ หรอืทีเ่รยีกอกีอย่างหนึง่ 

ว่าวิชาการศึกษา วิชาครู หรือวิชาครุศาสตร์ เป็นต้น 

นอกจากนี้ยังมีกระบวนการกลั่นกรองบุคคลเข้าสู่อาชีพ 

และมีการก�าหนดมาตรฐานของวิชาชีพ ทั้งนี้ต้องได้รับ

การยอมรับจากมวลสมาชิกผ่านสถาบัน หรือสมาคม

วิชาชีพ คือองค์กรวิชาชีพครู ได้แก่คุรุสภา และมนตรี  
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จุฬาวัฒนทล (2543) ที่กล่าวถึงปัญหาที่พบเกี่ยวกับ 

ตัวครวู่า ครมูเีงนิเดอืนต�า่ วชิาชพีครไูม่ได้รบัการยกย่อง 

คุณภาพการสอนต�่าลง ครูต้องท�างานบริหารต่างๆ  

ครูลาออกจ�านวนมาก ครูมีเจตคติที่เป็นลบเกี่ยวกับ

วิชาชีพครู เป็นต้น และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ  

กลุพล พลวนั (2541) ได้วจิยัเกีย่วกบับทบาททางองค์กร

วิชาชีพกับการศึกษา ได้เสนอแนวทางใหม่เพื่อการ

พัฒนาวิชาชีพครูของไทย เพื่อให้การพัฒนาวิชาชีพครู

บังเกิดผลในทางปฏิบัติ โดยให้สถาบันผลิตครูปรับปรุง

หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเป็นระยะ เพื่อให้สามารถสร้างคร ู

ยคุใหม่ทีม่คีณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ครบถ้วน ทัง้ความ

เข้มข้นในเนื้อหาสาระเชิงวิชาการและวิชาชีพรวมทั้ง

สอดคล้องกับ งานวิจัยของ Fjortoft and Lee (1994) 

ที่ได้ทดสอบและพัฒนาแบบจ�าลองความผูกพันวิชาชีพ 

โดยศึกษา อิทธิพลของตัวแปร จ�านวน 3 กลุ่ม คือ  

ลักษณะพื้นฐานของบุคคล ได้แก่ เพศ เชื้อชาติ อายุ 

ผลการเรียนเฉลี่ย ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว 

อาชีพของครอบครัว ส่วนสถานะของการท�างาน ได้แก่  

ไม่ได้ท�างาน ท�างานเกีย่วกบัทีเ่รยีน และท�างานแต่ไม่ตรง 

กบัทีเ่รยีน และความสมัพนัธ์ทางสงัคมและสถาบนั ได้แก่ 

กลุ่มเพื่อน การพัฒนาสถาบัน ความสัมพันธ์กับคณะ  

ความเกีย่วข้องกบัคณะ และความผกูพนักบัสาขาทีเ่รยีน  

และสอดคล้องกบังานวจิยัของ Singh & Billingley (1998 

อ้างถงึใน ลดัดาวลัย์ วมิลภักดี ) พบว่า การสนบัสนนุจาก 

องค์การท�าให้เกดิความผกูพนัต่อวชิาชพีคร ูโดยได้ศกึษา

การสนับสนุนด้านวิชาชีพและผลที่มีต่อความผูกพันต่อ

วิชาชีพครูพบว่า ประสบการณ์การท�างานมีอิทธิพล 

ทางตรงต่อความผูกพันต่อวิชาชีพครูและอิทธิพล 

ทางอ้อม ผ่านการสนับสนุนจากผู ้บริหารและจาก 

เพื่อนครูรวมทั้งสอดคล้องกับงานวิจัยของอรอุมา  

ศรีสว่าง (2544) ที่ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความ

ผูกพันของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเอกชน ผลการวิจัย 

พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล คือ ระดับการศึกษามีความ

สัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติ ส่วนเพศ อายุ สถานภาพสมรส และระยะเวลา 

ในการท�างานไม่พบว่า มีความสัมพันธ์กับความผูกพัน

ต่อองค์กร ส่วนปัจจยัค�า้จนุและปัจจยัจงูใจ พบว่ามคีวาม 

สัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 มีตัวแปร 8 ตัวที่สามารถพยากรณ์ 

ความผูกพันต่อองค์กรได้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 คือ ปัจจัยค�้าจุน 4 ด้าน ได้แก่ ความสัมพันธ์ 

กับผู ้บังคับบัญชา สภาพการท�างาน เงินเดือนและ

สวัสดิการ ความมั่นคงในการท�างาน ปัจจัยจูงใจ 3 ด้าน 

ได้แก่ ความส�าเร็จในการท�างาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

และความเจริญเติบโตในตนเองและอาชีพ

ผลจำกกำรสนทนำกลุ่ม

ความเป็นไปได ้ และความเหมาะสมของ

ยุทธศาสตร์การสร้างความผูกพันต่อวิชาชีพครูใน 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการสนทนากลุ่ม (Focus 

Group) ของผู ้เชี่ยวชาญที่เข้าร่วมการสนทนากลุ ่ม  

ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับยุทธศาสตร์ทุกยุทธศาสตร์ โดยมี

ข้อสังเกตเพิ่มเติมว่าหน่วยงานที่มีอิทธิพลต่อการสร้าง

ความผูกพันในวิชาชีพครู ควรน�ายุทธศาสตร์เหล่านั้น 

ไปก�าหนดเป็นนโยบาย มาตรการ แผนงานรวม 3 หน่วยงาน  

ได้แก่ หน่วยงานบังคับบัญชา หน่วยงานสนับสนุน 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตครู ในประเด็นสาระ

ยทุธศาสตร์ส�าคญัได้แก่ส่งเสรมิให้มกีารจัดท�าหลักเกณฑ์ 

การยกย่อง เชิดชูเกียรติข้าราชการครูที่เป็นแบบอย่าง 

ด้านคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู และให้การ

คุ้มครอง พิทักษ์สิทธิของครูเมื่อได้รับการร้องขอหรือ

ได้ทราบเรื่องว่าครูไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือถูก

ละเมิดสิทธิ รวมถึงยุทธศาสตร์ที่เร่งด่วนให้หน่วยงาน

ท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตครู ก�าหนดหลักสูตรวิชาชีพคร ู

และกิจกรรมการเรียนการสอนให้ครูมีความรู้ มีความ

มั่นใจในวิชาชีพ และใช้เป็นบรรทัดฐานเดียวกัน และ 

ยังพบว่า ความเหมาะสมของยุทธศาสตร์ท่ีจะน�าไป

พฒันาสภาพแวดล้อมในโรงเรยีนได้แก่ ผูบ้รหิารส่งเสรมิ 

พัฒนาศักยภาพ ทักษะความรู ้ความสามารถและ

สมรรถนะของครู เพื่อยกระดับผลงานให้สูงขึ้น ครูมี 

เสรภีาพในการแสดงความคิดเห็นของตนท่ีเป็นบรรยากาศ 

ของวัฒนธรรมแบบเปิดเผย นักเรียนมีความประพฤติ

เหมาะสมกับการเป็นศิษย์ และหลีกเลี่ยงการกระท�าใด  

อนัเป็นการสร้างความเสือ่มเสยีต่อตนเอง และเกยีรตยิศ

ศักดิ์ศรีของครู ผู้ปกครองสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียน

ได้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพและสอดคล้องกับ 

ความคาดหวังของผู้ปกครอง และชุมชนสนับสนุนผู้มี

ความรู้และประสบการณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในชุมชน  
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ให้เป็นอาสาสมัครถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ 

ให้กับผู้บริหาร ครูและนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด 

ของ Mintzberg (1998) เสนอแนวคดิและศกึษายทุธศาสตร์  

10 ส�านัก ซึ่งสรุปเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ (1) กลุ่มเสนอ

หนทางปฏิบัติ แบ่งกลุ่มย่อยศึกษาเรื่องการออกแบบ

การวางแผน และการวางต�าแหน่งทางยุทธศาสตร์  

(2) กลุ่มให้ค�าอธิบายแบ่งกลุ่มย่อย เป็นกลุ่มศึกษา

เร่ืองแนวคิดผู้ประกอบการ กลุ่มศึกษาเรื่องความคิด 

กลุ ่มศึกษาเรื่องการเรียนรู ้ กลุ ่มศึกษาเรื่องอ�านาจ  

กลุม่ศกึษาเรือ่งวฒันธรรม กลุม่ศึกษาเร่ืองสภาพแวดล้อม  

และกลุ่มศึกษาเรื่องโมเดล 

3. การน�าเสนอแนวทางการน�ายุทธศาสตร ์

ไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิผล สรุปผลการวิจัย จากการ

สนทนากลุ่ม (focus group) เสนอแนะแนวทางการน�า

ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิผลได้แก่ ให้มี

มาตรการในการพฒันาให้ครมีูความผกูพนัต่อวชิาชพีครู 

ทั้งระบบ มาตรการส่งเสริม เผยแพร่เกียรติภูมิของครู 

มาตรการส่งเสริมด้านค่าตอบแทน ค่าครองชีพ และ

มาตรการจัดตั้งหน่วยงานที่ท�าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง

เกี่ยวกับการพัฒนาครูให้เป็นมืออาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับ  

Lawrence G. Hrebiniak (2005) กล่าวว่าการน�า

ยุทธศาสตร์ไปสู ่การปฏิบัติให้บรรลุผลนั้นเป็นเรื่อง

ที่มีความส�าคัญและยุ ่งยากซับซ้อนมากกว่าการวาง

ยุทธศาสตร์ ซึ่งจ�าเป็นต้องอาศัยเงื่อนไขหรือปัจจัย 

แห่งความส�าเร็จหลายประการ เช่น การเริ่มต้นด้วยการ

ก�าหนดยุทธศาสตร์ที่ดี การบริหารการเปลี่ยนแปลง  

การออกแบบโครงสร้างองค์การที่เหมาะสม เอื้อต่อการ

ประสานงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การมอบหมาย 

งานทีช่ดัเจนและเกดิภาระรบัผดิชอบ การวางระบบก�ากบั 

ดูแลควบคุมและให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อการปรับตัว  

การสร้างแรงจงูใจทีเ่หมาะสม การปรบัเปลีย่นวฒันธรรม

องค์การ การมอบอ�านาจการตัดสินใจ การมีภาวะผู้น�า

และความมุ่งมั่นจริงจัง รวมถึงการกระตุ้นให้ทุกฝ่าย 

ในองค์การเข้ามามีส่วนร่วมในการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์

ข้อเสนอแนะ

1. ควรด�าเนนิการดงัข้อเสนอจากการสนทนากลุม่ 

ในการสร้างยทุธศาสตรก์ารสร้างความผูกพันต่อวชิาชพี

ของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีดังนี้ 

1.1 ควรมีการสร้างความผูกพันต่อวิชาชีพ

ของครูทั้งระบบโดยไม่แบ่งแยกเป็นระดับประถมศึกษา 

หรือมัธยมศึกษา 

1.2 ครูต้องรักในอาชีพครูเพื่อเป็นตัวแบบ 

1.3 ประชาสัมพนัธ์ความผกูพนัต่อวชิาชพีครู 

อย่างสม�่าเสมอด�าเนินการยกย่องครูที่เป็นแบบอย่าง

ของสงัคมเพือ่ให้ครเูกดิความรูส้กึว่าเป็นอาชพีทีม่เีกยีรติ 

เป็นที่ยอมรับของสังคม 

1.4 ปรับระบบโครงสร้างของเงินเดือน 

ค่าตอบแทนของครูให้เพียงพอต่อการครองชีพในสังคม 

เพ่ือท่ีครูจะได้ไม่ต้องหาอาชีพอ่ืนเป็นอาชีพส�ารอง 

เพราะจะได้ท�าหน้าที่ครูได้อย่างเต็มที่ 

1.5 และจัดให้มหีน่วยงานท่ีท�าหน้าท่ีเกีย่วกบั 

สร้างความผูกพันต่อวิชาชีพครูอย่างชัดเจนรวมถึง 

ท�าหน้าที่สร้างครูมืออาชีพ

2. ส่วนการน�าเอายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติปัจจัย 

ที่น�าไปสู่ผลส�าเร็จของยุทธศาสตร์เมื่อมีการวางแผน

ยุทธศาสตร์แล้วส่ิงต่อไปท่ีต้องค�านึงถึงคือ การน�า

ยุทธศาสตร์หรือแผนดังกล่าวมาปฏิบัติ การน�าเอา 

ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์มาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างจริงจัง 

คงต้องค�านึงถึงประเด็นต่างๆ

2.1 การติดต่อส่ือสารเพื่อให้เข้าใจในการ

เปล่ียนแปลงหน่วยงานต้องสามารถส่ือสารให้เข้าใจ 

ตรงกันให้ได้ ไม่ว่าจะเป็นระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน

หรือระหว่างหน่วยงานกับผู ้มีส ่วนได้เสียภายนอก  

(external stakeholders)

2.2 การเปลี่ยนแปลงในการบริหารการ

ด�าเนินการตามยุทธศาสตร์จ�าต้องมีการเปลี่ยนแปลง

ด้านการบรหิาร แต่การเปลีย่นแปลงดงักล่าวต้องใช้เวลา 

ไม่สามารถเปล่ียนแปลงได้ทันที การเปล่ียนแปลงต้องม ี

การเตรียมการที่ดี สร้างความเข้าใจให้ได้ในหมู ่ผู ้ที่

เกี่ยวข้อง ความไม่เข้าใจ การวางแผนท่ีไม่ดีไม่รอบคอบ 

ท�าให้การเปลี่ยนแปลงส่งผลที่ติดลบได้

2.3 วัฒนธรรมขององค์กร ผู้บริหารจ�าต้อง

มีความเข้าใจในวัฒนธรรมองค์กรของตน วัฒนธรรม 
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ดังกล่าวเป็นได้ทั้งปัจจัยสนับสนุน และปัจจัยขัดขวาง

การเปลี่ยนแปลงในหน่วยงานใหญ่ๆ อาจมีวัฒนธรรม 

ย่อยๆ ปรากฏอยู่วัฒนธรรมย่อยนี้อาจมีส่วนขัดขวาง

การเปลี่ยนแปลงตามยุทธศาสตร์ได้ ดังนั้น ผู้บริหาร 

จ�าต้องรูว่้า วฒันธรรมส่วนไหนขดัขวางส่วนไหนสนบัสนนุ

และแก้ไขให้ตรงจุด วัฒนธรรมส่วนไหนสนับสนุน 

ก็คงต้องพยายามให้วัฒนธรรมดังกล่าวแพร่ขยายออก  

ถ้าส่วนไหนขดัขวางกต้็องหาทางปรบัปรงุและเปลีย่นแปลง 

วัฒนธรรมดังกล่าว การที่ผู้บริหารจะล่วงรู้ว่าวัฒนธรรม

ส่วนไหนเป็นอย่างไรไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายนัก แต่ก็ต้อง

พยายามถ้าต้องการให้การเปลีย่นแปลงตามยทุธศาสตร์ 

เป็นผลส�าเร็จ

2.4 การเปลีย่นแปลงต้องอาศัยทัง้ วสัิยทัศน์ 

ทกัษะ แรงกระตุ้น ทรพัยากร และการวางแผนปฏบิตักิาร 

ที่ดี การเปลี่ยนแปลงที่ปราศจากวิสัยทัศน์ อาจน�ามา

ซึ่งความสับสนวุ่นวาย การเปลี่ยนแปลงที่ขาดทักษะ  

ท�าให้เกิดความว้าวุ่นใจ (Anxiety) การเปลี่ยนแปลงที่

ปราศจากการวางแผนปฏิบัติการที่ดีคือ การเริ่มต้นท่ี

ผิดพลาด ส่วนการเปลี่ยนแปลงที่ปราศจากแรงกระตุ้น  

(incentive) ท�าให้การเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างเชื่องช้า  

และการเปลีย่นแปลงทีไ่ม่มทีรพัยากร จะท�าให้เกดิความ 

คับข้องใจในการน�าเอายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติย่อมมี

ปัญหาอยู่แล้ว และเมื่อน�าเอายุทธศาสตร์การบริหาร

จัดการที่ดีมาปฏิบัติ ช่องว่างระหว่างแผนกับการปฏิบัติ

ย่อมกว้างขึ้น ดังนั้น ผู ้ปฏิบัติจึงต้องมีความเข้าใจ 

ในกลยุทธ์เป็นอย่างดี

ข้อเสนอแนะกำรท�ำวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรท�าการวิจัยเชิงทดลองในรูปแบบของ

การสร้างความผูกพันต่อวิชาชีพ

2. ควรท�าการวจัิยเรือ่งนี ้โดยการเปรยีบเทยีบกนั 

ระหว่างระหว่างครูที่อยู ่ในโรงเรียนเอกชนกับครูใน

โรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานภาครัฐ เพื่อเปรียบเทียบ

ความคล้ายคลึงและความแตกต่างของความผูกพัน 

ต่อวิชาชีพครู 

3. ควรศึกษาการน�ายุทธศาสตร์การสร้างความ

ผูกพันต่อวิชาชีพครู ไปใช้ในรูปแบบการวิจัยเชิงทดลอง  

ในสภาพท่ีเป็นจริงโดยใช้ตัวแปรทางจิตสังคมเพื่อเป็น 

การพัฒนาต่อยอดความผูกพันต่อวิชาชีพ



EAU
HERITAGE JOURNAL124 Vol. 4 No. 1 January-April 2014

ลัดดาวัลย์ วิมลภักดี. (2548). โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการสนับสนุนด้านวิชาชีพท่ีมีอิทธิพลต่อความ 

 ผูกพันต่อวิชาชีพครู. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิจัยการศึกษา  

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา.

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2539). แนวโน้มของการศึกษาเอกชนประเภทสามัญศึกษาในอนาคต.  

 กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว.

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2545). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไข 

 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545. กรุงเทพมหานคร: ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

ส�านักงานคุรุสภา. (2548). มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: ส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา.

ส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา. (2544). เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาและจรรยาบรรณครู. กรุงเทพ ฯ:  

 คุรุสภาลาดพร้าว.

สุภมาศ อังศุโชติ และคณะ. (2551). สถิติวิเคราะห์ส�าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์: เทคนิค 

 การใช้โปรแกรม LISREL. กรุงเทพ ฯ : มิสชั่น มีเดีย.

อรอุมา ศรีสว่าง. (2544). ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเอกชน. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจ 

 มหาบัณฑิต (การบริหารองค์การและการจัดการ), มหาวิทยาลัยศรีปทุม.

Cohen, A. (2000). The relationship between commitment forms and work outcomes: A comparison of  

 three models. Human Relations n.p.

Fjortoft, N. F., & Mary W.L.Lee. (1994). Developing and Testing a Model of Profefessional Commitment.  

 American Journal of Phamaceutical. 58(Winter), 370-378.

Hoy, W. K., Tartar, C. J., & Bliss, J. R. (1990). Educational administration quarterly. Organizational climate,  

 school health, and effectiveness: A comparative analysis. 

Lawrence G. H. (2005). Making strategy work: Leading effective execution and change (2nd ed). New Jersey:  

 Wharton school publishing.

Mintzberg, H. (1998). The role of the CEO. Retrieved from, http://www.di.net/article.php?artical_id=23



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-เมษายน 2557 125

บทคัดย่อ

การวิจัยกึ่งทดลองนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสร้าง 

ความเป็นพลเมืองดีส�าหรับลูกเสือชาวบ้าน (2) ศึกษาผลการทดลองใช้โปรแกรมการศึกษานอกระบบ 

โรงเรียนเพ่ือเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดี ส�าหรับลูกเสือชาวบ้านท่ีพัฒนาขึ้นทางด้านความรู้ ทัศนคติ และ

พฤติกรรม และ (3) ศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริม และปัญหาอุปสรรคที่มีผลต่อโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ 

ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ลูกเสือชาวบ้าน จ�านวน 60 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูล

ด้วยสถิติที ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่ม ผลการวิจัยพบว่า (1) โปรแกรมการศึกษานอกระบบ

โรงเรียนเพื่อเสริมสร้างความพลเมืองดีส�าหรับลูกเสือชาวบ้านท่ีพัฒนาขึ้น แบ่งเป็น 5 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ 

มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เคารพกฎระเบียบของสังคม มีความซื่อสัตย์ ยึดมั่นใน 

อุดมการณ์ มีเกียรติเชื่อถือได้ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นผู้ผลิต และผู้บริโภคท่ีดี ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น 

ที่ดีกว่า อดทนต่อความขัดแย้ง แสดงความเห็นอย่างมีเหตุผล สามารถพ่ึงตนเองได้ มีจิตสาธารณะ เต็มใจช่วยเหลือ 

ผู้อื่นเสมอ กล้าเสนอตนเป็นตัวแทน (2) โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนท่ีพัฒนาขึ้น เสริมสร้างความรู้ 

ทัศนคติ และพฤติกรรมการเป็นพลเมืองดีส�าหรับลูกเสือชาวบ้านให้สูงขึ้น อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

และ (3) ปัจจัยที่ส่งเสริม ได้แก่ ความชัดเจนและครอบคลุมของวัตถุประสงค์ การน�าเนื้อหาไปใช้ได้จริง กิจกรรม

สร้างบันดาลใจในการเป็นพลเมืองดี การจัดบรรยากาศให้เกิดความรู้สึกยอมรับกัน และความน่าสนใจของส่ือ  

ปัญหาอุปสรรค ได้แก่ ความเหมาะสมของเวลา สภาพความพร้อมของผู้เข้าร่วมกิจกรรมความสามารถในการเรียนรู้  

และความแตกต่างของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ค�ำส�ำคัญ: การพัฒนาโปรแกรม, การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดี, ลูกเสือชาวบ้าน

Abstract

The purpose of this research is to: (1) develop a non-formal education program for enhancing 

good citizenship for civil boy scouts; (2) implement a program and study of knowledge, attitude and skills 

related to good citizenship and (3) study the supporting factors and the problems which affect the non-

วรวุฒิ เจริญศรีพรพงศ์, รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติวรรณ อมาตยกุล และ ดร.ชนินทร สุขเจริญ

การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
เพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีส�าหรับลูกเสือชาวบ้าน
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ควำมน�ำ

การฝึกอบรมลกูเสอืชาวบ้านเป็นรปูแบบการจดั 

การศกึษานอกระบบโรงเรยีนรปูแบบหนึง่ท�าให้ประชาชน 

ได้รบัความรูใ้นเรือ่งการแก้ไขปัญหามหีลกัในการด�าเนนิ

ชีวิตอย่างประหยัด เห็นประโยชน์ส่วนรวมส�าคัญกว่า

ประโยชน์ ส่วนตน มีจิตส�านึกรับผิดชอบต่อตนเองและ

สังคม ส่งเสริมและสนับสนุนในเรื่องที่เกิดประโยชน์กับ 

ชุมชนและประเทศชาติเพราะเป็นการฝึกอบรมด้วยการ

ปฏบิตัติน ผูท้ีไ่ม่รูห้นงัสอืจงึสามารถ เข้าร่วมการอบรมได้  

การใช้ระบบหมู ่ของลูกเสือชาวบ้านยังเป็นการฝึก

ประชาธปิไตยขัน้พืน้ฐาน อกีด้วย กจิกรรมลกูเสอืชาวบ้าน 

เป็นศนูย์รวมอดุมการณ์ของมวลชนทีไ่ม่มีการแบ่งชัน้ยศ  

วรรณะ บรรดาศักดิ์ เพศ วัย ฐานะ เชื้อชาติหรือศาสนา 

ทุกคนสามารถเป็นมิตรกันได้ในระบบลูกเสือชาวบ้าน 

วิธีการทางลูกเสือชาวบ้านจะเป็นวิธีการสร้างคนให้เป็น

พลเมืองดี ตามแนวคิดความเป็นพลเมืองดี ในทัศนคต ิ

ของลกูเสอืม ี5 ประการ ได้แก่ (1) มคีวามจงรกัภกัดต่ีอชาต ิ

ศาสนาพระมหากษตัรย์ิ (2) มเีกยีรตเิชือ่ถอืได้ (3) มรีะเบยีบ 

วินัยสามารถบังคับใจตนเองได้ (4) สามารถพึ่งตนเองได้  

(5) เต็มใจและสามารถช่วยเหลือชุมชนและบ�าเพ็ญ

ประโยชน์ต่อผู้อื่นได้ทุกเมื่อ ลูกเสือชาวบ้านท�าให้

ชุมชนเกิดความรักความสามัคคีระหว่างผู ้คนทั้งต่าง

อ�าเภอหรือต่างต�าบล ท�าให้เกิดความเป็นรุ่นพี่รุ่นน้อง 

ระหว่างกัน สร้างความผูกพันและภาคภูมิใจซึ่งต้อง 

ช่วยกันด�าเนินการต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนา

formal education program. The samples in this study consisted of 60 civil boy scouts. Instruments used 

for collecting data were scales. Data was analyzed by using the two-tailed t-test. The research findings 

were as follows: (1) the non-formal education program for enhancing good citizenship was divided into 

5 units: national loyalty, religion and king, law and abiding by social rules , honesty, ideology, trusty, 

magnanimity, good productivity and consumerism, self-sufficiency; (2) the developed program enhanced  

participants’ knowledge, attitude and behavior at the highest level; at the .01 level and (3) the supporting  

factors were clear and coverage objectives, practical contents, inspiring learning activities, learning  

atmosphere and interesting learning media, the problems were lack of time, learners readiness, learning 

ability, and differences among the learners.

Keyword: Non-formal educational program, good citizenship, civil boy scout

ความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 18 ข้อ ดังนี้  

(1) การแสดงความคิดอย่างมีเหตุผล (2) การรับฟัง

ข้อคิดเห็นของผู้อื่น (3) การยอมรับเมื่อผู้อื่นมีเหตุผล

ท่ีดีกว่า (4) การตัดสินใจโดยใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์  

(5) การเคารพระเบยีบของสงัคม (6) การมจีติสาธารณะคอื 

เห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมและรักษาสาธารณสมบัติ  

(7) การประหยดัและอดออมในครอบครวั (8) การซือ่สตัย์ 

สจุรติต่ออาชพีทีท่�า 9) การพฒันางานอาชพีให้ก้าวหน้า 

(10) การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและ

สังคม (11) การสร้างงานและสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์

ใหม่ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมไทยและสังคมโลก 

(12) การเป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคที่ดี มีความซื่อสัตย์ 

ยดึมัน่ในอดุมการณ์ท่ีดต่ีอชาตเิป็นส�าคญั (13) การเคารพ 

กฎหมาย (14) การรบัฟังข้อคดิเห็นของทกุคนโดยอดทน

ต่อความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้น (15) การยอมรับในเหตุผล 

ท่ีดีกว่า (16) การซื่อสัตย์ต่อหน้าท่ีโดยไม่เห็นแก่

ประโยชน์ส่วนตน (17) การกล้าเสนอความคิดเห็นต่อ

ส่วนรวม กล้าเสนอตนเองในการท�าหน้าท่ีสมาชิกสภา 

ผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา (18) การท�างานอย่าง

เต็มความสามารถ

ดังนั้นการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านสามารถ

ท�าให้เกดิการเปล่ียนแปลงทัศนคตแิละพฒันาพฤตกิรรม

สร้างความเป็นพลเมืองดีได้ในระดับหนึ่งและเป็นจุด 

เริม่ต้นทีเ่ป็นรปูธรรม ผูว้จิยัจงึได้พฒันาเนือ้หาความเป็น

พลเมืองดีโดยการสังเคราะห์ขึ้นจากพลเมืองดีตามวิถี 
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ประชาธิปไตยร่วมกับพลเมืองดีในทัศนคติของลูกเสือ 

จะสามารถท�าความเข้าใจได้ง่าย ร่วมกับการใช้ แนวคิด

กลุม่สมัพันธ์แนวคิดนโีอฮิวแมนนสิและแนวทางการเพิม่ 

ศกัยภาพตนเองของแอนโทนี ่รอบบนิส์มาผสมผสานกนั 

เป็นโปรแกรมเพื่อการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองด ี

ส�าหรับลูกเสือชาวบ้านและเพื่อเป ็นต ้นแบบการ 

เสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบ

โรงเรียนเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีส�าหรับ 

ลูกเสือชาวบ้าน

2. เพื่อศึกษาผลการทดลองใช ้โปรแกรม 

การศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างความเป็น

พลเมืองดี ส�าหรับลูกเสือชาวบ้านที่พัฒนาขึ้นทางด้าน 

ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม และ 

3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส ่งเสริม และปัญหา

อุปสรรคที่มีผลต่อโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น 

กรอบแนวคิดกำรวิจัย 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง

ผู ้วิจัยได้ก�าหนดกรอบแนวคิดการวิจัยตามแนวคิด 

เชิงระบบ (Input-Process-Output) ดังนี้

1. ปัจจัยน�ำเข้ำ

ผูว้จิยัได้สงัเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วข้อง 

เพ่ือพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตาม

กรอบแนวคิดการพัฒนาโปรแกรมเชิงพัฒนา Boyle 

(1981) ได้แก่ 

1) แนวคิดกลุ่มสัมพันธ์ 

2) แนวคิดนีโอฮิวแมนนิส

3) แนวคิดแอนโทนี่ ร็อบบินส์

4) แนวคิดลูกเสือชาวบ้าน

5) แนวคิดพลเมืองดี

2. กระบวนกำร 

เป็นขัน้ตอนทีด่�าเนนิการน�าปัจจยัน�าเข้าทัง้หมด

ก�าหนดเป็นโปรแกรม ก�าหนดเป็น 3 ส่วน คือ กรอบ 

การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน 

กิจกรรม และการประเมิน

2.1 กรอบการพัฒนาโปรแกรมการศึกษา

นอกระบบโรงเรียน ผู้วิจัยได้พัฒนาโปรแกรมการศึกษา

นอกระบบโรงเรียนเชิงพัฒนาของ Boyle (1981) 8  

ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนท่ี 1 การก�าหนดพ้ืนฐานส�าหรับ

พัฒนาโปรแกรม ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานการณ์

ของชมุชนและกลุม่ผูร้บับรกิาร ขัน้ตอนที ่3 การพจิารณา

ผลทีพ่งึประสงค์ ขัน้ตอนที4่ การก�าหนดแหล่งทรพัยากร  

และการสนับสนุน ขั้นตอนท่ี 5 การสร้างแผน การสอน  

ขั้นตอนที่ 6 โปรแกรมการปฏิบัติงานขั้นตอนที่ 7  

ความน่าเชื่อถือของการใช้ทรัพยากรและขั้นตอนที่ 8 

การรายงานค่าของโปรแกรม

2.2 กิจกรรม การพัฒนาขั้นตอนการสอน  

ผูว้จิยัพฒันาจดักจิกรรมตามแนวคดิกลุม่สมัพนัธ์แนวคดิ

นีโอฮิวแมนนิสและการเพิ่มพลังศักยภาพตนเองของ 

แอนโทนี่ ร็อบบิ้นส์

2.3 การประเมิน วัดความรู้ ทัศนคติและ

พฤติกรรม

3. ผลลัพธ์ 

ประกอบด้วย โปรแกรมการศึกษานอกระบบ

โรงเรียนเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีส�าหรับ 

ลกูเสอืชาวบ้าน โดยการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ตามหลกั 

การจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ แนวคิดนีโอฮิวแมนนิส

และการเพิ่มศักยภาพตนเองของ แอนโทนี่ รอบบินส์

โดยผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูล เพื่อศึกษาผลลัพธ์ ปัจจัย 

เกี่ยวข้องในการพัฒนาโปรแกรมการจัดกิจกรรมที ่

พัฒนาขึ้นเพื่อน�าไปใช้

สมมติฐำนกำรวิจัย

หลังการเข้าร่วมโปรแกรมการศึกษา นอกระบบ

โรงเรียนเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีส�าหรับ 

ลูกเสือชาวบ้านที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น ผู้เรียนจะมีความรู้ 

ทัศนคติและพฤติกรรมความเป็นพลเมืองดีสูงกว่าก่อน 

เข้าโปรแกรม อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 

ผู ้วิจัยได้ก�าหนดขอบเขตและวิธีด�าเนินการ

วิจัยดังนี้

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

- ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชาวบ้านที ่

ได ้รับการฝ ึกอบรมตามวิ ธีการของลูกเสือกับได ้ 

ปฏิญาณตนว่าจะปฏิบัติตามค�าปฏิญาณและกฎของ 

ลกูเสอื กลุม่ตวัอย่างคอื ลกูเสอืชาวบ้านทีม่คีวามพร้อม

ในการเข้าร่วมตลอดทั้งโปรแกรมการศึกษานอกระบบ 

โรงเรียนเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีจ�านวน  

60 คน และแบ่งลูกเสือชาวบ้านเป็นกลุ่มควบคุมและ  

กลุม่ทดลอง กลุม่ละ 30 คน ด้วยการสุม่ตวัอย่างอย่างง่าย  

โดยวิธีจับฉลากแบ่งกลุ่มและด�าเนินการดังนี้

1. กลุ่มควบคุม

1.1 นัดหมายเพื่อท�าความเข้าใจการ

เข้าร่วมโปรแกรมและจัดปฐมนิเทศแนะน�าโปรแกรม 

1.2 ท�าแบบวัดความรู ้ ทัศนคติและ

พฤติกรรมการเป็นพลเมืองดี

1.3 มอบเอกสารคู่มือพลเมืองดีให้กลับ

ไปเรียนรู้ด้วยตนเอง

1.4 นัดหมายกลับมาท�าแบบวัดความรู้  

ทัศนคติ และพฤติกรรมการเป็นพลเมืองดี

2. กลุ่มทดลอง

2.1 นัดหมายเพื่อท�าความเข้าใจการ 

เข้าร่วมโปแกรมและจัดปฐมนิเทศแนะน�าโปรแกรม

2.2 ท�าแบบวัดความรู ้ ทัศนคติและ 

พฤติกรรมการเป็นพลเมืองดี

2.3 จัดการอบรมในห้องเรียน 

2.4 เรยีนรูด้้วยตนเอง ตามคูม่อื ใบความรู้  

และใบงานที่มอบให้ 

2.5 นัดหมายกลับมาท�าแบบวัดความรู้  

ทัศนคติ และพฤติกรรมการเป็นพลเมืองดี

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

ได้แก่ แบบวดัความรูก้ารเป็นพลเมอืงด ีแบบวดั 

ทัศนคติการเป็นพลเมืองดี แบบวัดพฤติกรรมการเป็น 

พลเมืองดี แบบประเมินผลความพึงพอใจการจัด

โปรแกรมและ แบบสมัภาษณ์เกีย่วกบัปัจจยัส่งเสรมิและ

ปัญหาอุปสรรคท่ีส่งผลต่อการน�าโปรแกรมการศึกษา 

นอกระบบโรงเรียนไปใช้ เครื่องมือทุกฉบับผ่านการ 

ตรวจสอบคุณภาพโดยผู ้เชี่ยวชาญ จ�านวน 4 คน 

และตรวจสอบค่าค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of  

Consistency: IOC) มีผลค่าความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 

.80 - .90 

การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบ

โรงเรียนเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีส�าหรับ

ลูกเสือชาวบ้าน เริ่มจากการสัมภาษณ์และเก็บข้อมูล 

เพ่ือศึกษาความต้องการของลูกเสือชาวบ้านและบุคคล

ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความเป็นพลเมืองดี และ

สงัเคราะห์แนวคดิ/ทฤษฎต่ีางๆ เพือ่พฒันาแผนกจิกรรม 

การเรียนรู้ ดังนี้

1. กิจกรรมยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเน้นศักด์ิศรี

ความเป็นมนุษย์ เพื่อเสริมสร ้างความจงรักภักด ี

ต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เคารพกฎระเบียบ

ของสังคม

2. กิจกรรมยึดกลุ่มเป็นแหล่งความรู ้ เพื่อ

เสริมสร้างความซื่อสัตย์ ยึดมั่นในอุดมการณ์ มีเกียรติ

เชื่อถือได้ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นผู้ผลิตและ 

ผู้บริโภคที่ดี

3. กิจกรรมยึดการค้นพบด้วยตนเองเชื่อมั่น 

ในศักยภาพอันยิ่งใหญ่ภายในตน พัฒนาศักยภาพ 

อันไร้ขีดจ�ากัด เพ่ือเสริมสร้างการยอมรับความคิดเห็น

ของผูอ้ืน่ทีด่กีว่า อดทนต่อความขดัแย้ง แสดงความเหน็ 

อย่างมีเหตุผล

4. กิจกรรมเน้นกระบวนการควบคู ่ ไปกับ 

ผลงานมีความรับผิดชอบต่อการจัดประสบการณ ์

การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความสามารถพึ่งตนเองได้

5. กิจกรรมเน้นการน�าความรู ้ไปใช้ในชีวิต 

ประจ�าวัน เพ่ือเสริมสร้างจิตสาธารณะ เต็มใจช่วยเหลือ

ผู้อื่นเสมอ กล้าเสนอตนเป็นตัวแทน
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สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าสถิติที  

(t-test) เพื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียตาม 

รปูแบบการทดลองแบบ 2 กลุม่ (The Pretest – Posttest  

Control Group Design)

ผลกำรวิจัย

องค์ประกอบของโปรแกรมการศึกษานอกระบบ 

โรงเรียนเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีส�าหรับ 

ลกูเสอืชาวบ้าน ตามกรอบขัน้ตอน การพฒันาโปรแกรม

การศึกษานอกระบบโรงเรียนเชิงพัฒนาของ Boyle 

(1981) และการสังเคราะห์แนวคิดการจัดกิจกรรม 

การเรยีนรูจ้ากแนวคดิกจิกรรมกลุม่สมัพนัธ์ แนวคดินโีอ

ฮวิแมนนสิและแนวคิดการเพิม่พลงัศักยภาพตนเอง ดงันี้

1. วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความเป็น 

พลเมืองดีส�าหรับลูกเสือชาวบ้าน

2. กลุ ่มผู ้ เรียน ได ้แก ่ ลูกเสือชาวบ้านท่ี

สามารถเข้าศึกษาเรียนรู้ด้วยความสมัครใจเน้นผู้เรียน 

เป็นศูนย์กลางและมีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมตาม

โปรแกรม

3. วิทยากรและผู้ช่วยวิทยากรประจ�ากลุ่ม

4. เน้ือหาสาระ ผู้วิจัยได้สังเคราะห์หลักการ

พลเมอืงดตีามวถิปีระชาธิปไตยของกระทรวงศึกษาธกิาร 

และพลเมืองดีตามทัศนคติของลูกเสือชาวบ้าน ได้แก่

4.1 มีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและ 

พระมหากษตัรย์ิเคารพกฎระเบยีบของสงัคมประกอบด้วย 

การเคารพระเบียบของสังคมและการเคารพกฎหมาย 

4.2 มีความซื่อสัตย์ยึดมั่นในอุดมการณ์ 

มีเกียรติเชื่อถือได้ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นผู้ผลิต

และผู้บริโภคทีดี่ประกอบด้วยการซือ่สตัย์สจุรติต่ออาชพี 

ทีท่�าการซือ่สตัย์ต่อหน้าทีโ่ดยไม่เหน็แก่ประโยชน์ส่วนตน 

และการเป็นผู้ผลติและผูบ้รโิภคทีดี่มีความซือ่สตัย์ยดึมัน่ 

ในอุดมการณ์ที่ดีต่อชาติเป็นส�าคัญ 

4.3 ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นที่ดีกว่า

อดทนต่อความขัดแย้งแสดงความเห็นอย่างมีเหตุผล

ประกอบด้วยการแสดงความคิดอย่างมีเหตผุลการรบัฟัง 

ข้อคดิเห็นของผูอ้ืน่การยอมรบัเมือ่ผูอ้ืน่มเีหตผุลทีด่กีว่า

การตัดสินใจโดยใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์การรับฟัง 

ข้อคดิเหน็ของ ทกุคนโดยอดทนต่อความขดัแย้งทีเ่กดิขึน้ 

และการยอมรับในเหตุผลที่ดีกว่า 

4.4 สามารถพึ่งตนเองได้ประกอบด้วย

การประหยัดและอดออมในครอบครัวการพัฒนางาน 

อาชีพให้ก้าวหน้าการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

ต่อตนเองและสังคมการสร้างงานและสร้างสรรค์สิ่ง 

ประดิษฐ์ใหม่ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมไทย

และสังคมโลกและการท�างานอย่างเต็มความสามารถ 

เต็มเวลา 

4.5 มีจิตสาธารณะเต็มใจช่วยเหลือผู้อื่น

เสมอกล้าเสนอตนเป็นตัวแทน ประกอบด้วย การมีจิต

สาธารณะ หมายถึง การเห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวม 

และรกัษาสาธารณสมบตัแิละการกล้าเสนอความคดิเหน็

ต่อส่วนรวม กล้าเสนอตนเองในการท�าหน้าที่สมาชิก 

สภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา

5. กิจกรรมการเรียนรู ้ ผู ้วิจัยได้สังเคราะห์  

จากแนวคดิกจิกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ แนวคดินโีอ ฮวิแมนนสิ 

และแนวคิดการเพิ่มพลังศักยภาพตนเอง

5.1 ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเน้นศักดิ์ศร ี

ความเป็นมนุษย์ 

5.2 ยึดกลุ่มเป็นแหล่งความรู้ 

5.3 ยึดการค้นพบด้วยตนเองเชื่อมั่นใน 

ศักยภาพอันยิ่งใหญ่ภายในตนพัฒนาศักยภาพ อันไร้

ขีดจ�ากัด 

5.4 เน้นกระบวนการควบคู่ไปกับผลงาน 

มีความรับผิดชอบต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

5.5 เน้นการน�าความรูไ้ปใช้ในชวีติประจ�าวนั

6. แหล่งความรูแ้ละสือ่การเรยีนรู ้ประกอบด้วย 

วิทยากร วีดิทัศน์ นิทรรศการอินเตอร์เน็ตเอกสารต�ารา

ศูนย์การเรียนรู้สมาคมและชมรม

7. ความน่าเชื่อถือของการใช้ทรัพยากรโดยมี 

การประเมินก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรม

8. การรายงานค่าของโปรแกรมคือการศึกษา
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ปัจจัยและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องของการน�าโปรแกรมไปใช้  

และปรับปรุงโปรแกรมให้มีความสมบูรณ์และเหมาะสม

กับความต้องการของผู้เรียนอย่างครอบคลุม

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง 

ค่าเฉลี่ยก่อนและหลังกลุ่มทดลองมีผล ดังนี้ 

1. คะแนนเฉลีย่ด้านความรูค้วามเป็นพลเมอืงด ี

ส�าหรับลูกเสือชาวบ้าน ก่อนและหลังการเข้าร่วม 

โปรแกรมในกลุ่มทดลองมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

2. คะแนนเฉลีย่ด้านทศันคติความเป็นพลเมอืงด ี

ส�าหรับลูกเสือชาวบ้าน ก่อนและหลังการเข้าร่วม

โปรแกรมในกลุ่มทดลองมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัย 

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. คะแนนเฉลี่ยด้านพฤติกรรมความ เป็น

พลเมืองดีส�าหรับลูกเสือชาวบ้านก่อนและหลังเข้าร่วม

โปรแกรมในกลุ่มทดลองมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัย 

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3.1 ปัจจัยที่ส่งเสริมโปรแกรมการศึกษา

นอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองด ี

ส�าหรับลูกเสือชาวบ้าน ได้แก่

1) ความชัดเจนและครอบคลุมของ 

วัตถุประสงค์ในการเป็นพลเมืองดีครบถ้วน 

2) การน�าไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ�าวัน

ของเนื้อหาความเป็นพลเมืองดีมีความเหมาะสมกับ

สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในปัจจุบัน เช่น  

สามารถพึ่งตนเองได้ในภาวะที่เศรษฐกิจตกต�่า หรือ 

มีความอดทดต่อความขัดแย้งทางสังคมและการเมือง

ท�าให้สามารถด�ารงชีวิตอยู่ได้ในขณะที่มีความขัดแย้ง

3) กิจกรรมที่น�าไปสู ่แรงบันดาลใจใน

ความเป็นพลเมืองดี เป็นธรรมชาติของบุคคลที่ต้องการ

เป็นพลเมืองดีอยู ่ภายในจิตใจ การกระตุ้นจิตส�านึก 

ส่วนลึกอย่างถูกวิธีสามารถท�าให้เกิดแรงบันดาลใจ 

ในการปรารถนาเป็นพลเมืองดีได้

4) การจัดบรรยากาศให้เกิดความรู้สึก

ยอมรับระหว่างกัน ท�าให้รู้สึกปลอดภัย อบอุ่น มีความ

กล้าแสดงออก และร่วมกิจกรรมอย่างเต็มที่การได้รับ 

การยอมรบัจากสมาชกิของกลุม่ท�าให้บคุคลกล้าเปิดเผย 

ตัวตนไม่เขินอายในการร่วมกิจกรรม

5) ความน ่าสนใจของส่ือประกอบ

โปรแกรม สามารถสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นความสนใจ

ของผู้เรียนให้เกิดขึ้น แรงจูงใจในการเรียนรู้และความ 

สนใจของผู ้เรียนจะส่งผลโดยตรงต่อโปรแกรม เช่น  

การชมวีดิทัศน์ท�าให้ผู ้ เรียนเห็นภาพที่เคลื่อนไหว 

ไปพร้อมกับเสียงเพลงที่สร้างอารมณ์และความรู้สึก

ร่วมได้ดี

ปัญหาอุปสรรคท่ีมีผลต่อโปรแกรมการศึกษา 

นอกระบบโรงเรียนเพ่ือเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดี

ส�าหรับลูกเสือชาวบ้าน

1. ความเหมาะสมในเรื่องเวลาต้องค�านึงถึง

สภาพความพร้อมของผู ้เข้าร่วมกิจกรรมว่ามีความ

สะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรมหรือไม่ หรือเข้าร่วมได้

มากน้อยแค่ไหน เพราะผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่จะค�านึงถึง 

ประโยชน์ท่ีตนได้รบัเป็นส�าคญั และการท�าอาชพีการงาน 

เพื่อหาเล้ียงครับครับจึงมีความส�าคัญมากกว่าการ 

เข้าร่วมโปรแกรม

2. ปัญหาส่วนตัว ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม สภาพ

ความพร้อมทางร่างกาย เช่น โรคประจ�าตัว ปัญหา 

ความเสื่อมของร่างกายความสามารถในการอ่านและ 

รับฟังโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นจากการสังเคราะห์กิจกรรม 

การเรยีนรูต้ามแนวคดิกลุม่สมัพนัธ์ แนวคดินโีอฮวิแมนนสิ  

และการเพ่ิมพลังศักยภาพตนเอง ท�าให้ผู้เรียนต้องร่วม 

กิจกรรมตลอดเวลา การท�าโยคะ การประชุมกลุ่มย่อย  

การน�าเสนอหน้าชัน้เรยีน การแสดงออกถงึพลงัศกัยภาพ 

ภายในตนเอง ต้องอาศัยสภาพความพร้อมของร่างกาย

ทั้งสิ้น 

3. ความแตกต่างกันของกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ในด้านการศึกษา อายุ ต�าแหน่งทางสังคม ท�าให้

โปรแกรมขาดความราบรื่นต่อเนื่อง คนที่เรียนรู้ได้เร็ว 

เกิดความเบื่อหน่าย คนที่เรียนรู้ได้ช้าเกิดความไม่มั่นใจ

ในการร่วมแลกเปลีย่นเรยีนรู ้คนทีอ่ายนุ้อยไม่กล้าเสนอ

ความเห็น คนท่ีอายุมากกว่าสามารถโน้มน้าวให้กลุ่ม 

มีความเห็นไปในทิศทางที่ต้องการได้
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โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพ่ือ 

เสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีส�าหรับลูกเสือชาวบ้าน 

โดยใช้การสังเคราะห์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จาก

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ แนวคิดนีโอ ฮิวแมนนิส และ 

การเพิ่มพลังศักยภาพตนเอง และเนื้อหาความเป็น 

พล เมื อ งดี ที่ สั ง เ ค ราะห ์ จ ากพล เมื อ งดี ต ามวิ ถี

ประชาธิปไตยของกระทรวงศึกษาธิการ กับ ความเป็น

พลเมืองดีในทัศนคติของลูกเสือชาวบ้าน จึงเป็นการ 

ปูพื้นฐานให้ลูกเสือชาวบ้านเกิดสมาธิ สงบน่ิง ตั้งใจ 

ที่จะเรียนรู้มากขึ้น มีความมั่นใจและเชื่อมั่นในตนเอง

ว่ามีศักยภาพที่จะเรียนรู้ ประกอบด้วย 3ยึด 2เน้น  

คอื ยดึผู้เรยีนเป็นศูนย์กลางเน้นศักด์ิศรคีวามเป็นมนษุย์

ยึดกลุ ่มเป็นแหล่งความรู ้ยึดการค้นพบด้วยตนเอง 

เชือ่มัน่ในศกัยภาพอนัยิง่ใหญ่ภายในตน พฒันาศกัยภาพ

อันไร้ขีดจ�ากัดเน้นกระบวนการควบคู่ไปกับผลงาน 

มีความรับผิดชอบต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

เน้นการน�าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ�าวันประกอบด้วย

กิจกรรม โยคะอาสนะการหายใจเต็มปอดสม�่าเสมอ  

ผ่อนคลาย ทัง้ร่างกายและจติใจ รบัประทานอาหารอย่าง 

สมดลุการท�าสมาธิ และการคิดในเชงิบวกส่งผลให้ลูกเสือ 

ชาวบ้านสามารถเรียนรู้การเป็นพลเมืองดี อย่างไม่

เคร่งเครียด และได้ผลทั้งในด้านความรู้ ทัศนคติ และ 

พฤติกรรม 

ทัง้นี ้การพฒันากจิกรรมการเรยีนรูจ้ากกจิกรรม

กลุ่มสัมพันธ์ที่ให้ผู ้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วมในการ

เรียนรู้และค้นพบผลการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง การอาศัย 

สมาชิกภายในกลุ่มเป็นแหล่งเรียนรู้ท�าให้ผู้เรียนจดจ�า

ได้ดีและมีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้

มากกว่าการเรียนรู้ที่ได้รับการบอกเล่าจากผู้อื่น (ทิศนา  

แขมมณี, 2522) ร่วมกับแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส ที่ให้ 

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถปรับคลื่นสมองของตนเอง

ให้ต�่าการฝึกสมาธิ โยคะอาสนะ การบริหารร่างกาย 

การหายใจได้เต็มปอดอย่างสม�่าเสมอการผ่อนคลาย 

ทัง้ร่างกายและจติใจอย่างเต็มที ่รบัประทานอาหารอย่าง

ถูกต้องการคิดในเชิงบวกและการท�าสมาธิ ถ้าสามารถ

ปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอจะท�าให้มนุษย ์

แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ (เกียรติวรรณ อมาตยกุล, 

2537) และแนวคิดการเพิ่มพลังศักยภาพตนเอง ที่ท�าให้

ผู้เข้ารับการอบรมมีความเชื่อมั่นในศักยภาพอันยิ่งใหญ ่

ภายในตนเองกระบวนการของการใช้ภาษาทั้งที่เป็น

ภาษากายและภาษาพูดท่ีส่งผลต่อระบบประสาทใน

สมอง โดยจะกระตุน้ให้เกดิสภาวะจติทีส่ามารถสร้างแรง 

ผลักดันให้มนุษย์เกิดพลังในการลงมือกระท�าในสิ่งที่

ต้องการเปลี่ยนแปลงในชีวิตได้อย่างมุ่งมั่นจนกระท่ัง 

ประสบความส�าเร็จ (Robbins, 1992) เกิดเป็นแรง

บันดาลใจในการพัฒนา และปรับปรุงตนเองให้เป็น

พลเมืองดี ร่วมกับการจัดบรรยากาศให้เกิดความรู้สึก 

ยอมรับระหว่างกันท�าให้มีความกล้าแสดงออกและ

ร่วมกิจกรรมอย่างเต็มที่สอดคล้องกับแนวคิดการจัด

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กล่าวคือ บทบาทของผู้สอนควรมี 

ลักษณะพูดน้อยแต่ให้ผู้เรียนแสดงออกให้มาก บทบาท 

ผู ้เรียนคือร่วมกิจกรรมทุกครั้งแสดงความรู ้สึกและ 

ความคิดอิสระต่อกลุ่มทุกครั้งที่มีโอกาสเพื่อให้สมาชิก

กลุ่มได้เรยีนรูค้วามคดินัน้ ส่วนกจิกรรมการเรยีนการสอน 

ท่ีส�าคัญต้องเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนได้มีส่วนร่วม

สอดคล้องกับแนวคิดการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ท่ีมีประเด็น

ส�าคัญคือ ผู้ใหญ่จะเรียนรู้เมื่อตระหนักว่าการเรียนรู้ 

สามารถตอบสนองความต้องการ และความสนใจของ

ตนเองผู้ใหญ่จะเรียนรู้เมื่อการเรียนรู้นั้นเกิดประโยชน์

ต่อชีวิตจริง แหล่งทรัพยากรการเรียนรู ้ท่ีดีท่ีสุดของ

ผู้ใหญ่คือประสบการณ์ของผู้ใหญ่เอง การร่วมอภิปราย 

ในกลุ่ม (discourse) การทบทวนตนเองและสะท้อน

ออกมาให้สมาชิกในกลุ่มได้รับทราบ (reflection) และ

เกิดการตระหนักรู้ (awareness) ผู้ใหญ่มีความต้องการ 

อย่างแรงกล้าท่ีจะชี้น�าตนเอง ความแตกต่างระหว่าง

บุคคลของผู้ใหญ่เพิ่มมากขึ้นตามอายุ (Knowles, 1981)

ข้อเสนอแนะ

1.ควรมีการพัฒนาโปรแกรมในเรื่องความเป็น

พลเมืองดีในบริบทอ่ืนๆ เช่น เสริมสร้างความเป็น

พลเมอืงดขีองประชาคมอาเซยีนควรมคีณุสมบตัอิย่างไร 

หรือการพลเมืองดีของโลก จะต้องมีคุณสมบัติอย่างไร  

และต้องมีแผนการด�าเนินการอย่างไรให้สามารถบรรลุ

ตามวัตถุประสงค์
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2. ควรติดตามผลวิจัยในเชิงลึก เกี่ยวกับ

โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสร้าง

ความเป็นพลเมืองดีส�าหรับลูกเสือชาวบ้าน ผลการ 

ใช้โปรแกรม นอกจากการทดสอบก่อนและหลังการ

ทดลองแล้ว ควรติดตามต่อเนื่องหลังการทดลอง 3 - 6 

เดือน เพื่อศึกษาผลการคงอยู่ของความเป็นพลเมืองดี 

ส�าหรับลูกเสือชาวบ้าน

3. การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบ 

โรงเรียนเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีส�าหรับ 

ลูกเสือชาวบ้านในบริบทอื่นๆ เช่น สังคมเมือง สังคม

อุตสาหกรรมเพราะอาจจะมีผลการวิจัยท่ีแตกต่าง 

ออกไป

4. ควรมีการพัฒนางานวิจัยเชิงคุณภาพในเรื่อง

ความเป็นพลเมืองดีส�าหรับลูกเสือชาวบ้าน

กิตติกรรมประกำศ

การวจัิยได้รบั “ทุน 90 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั”
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Abstract

The purposes of this research are as follow: to study the effectiveness, factors, strategies and 

plans of e-Commerce policies implementation, and to suggest or improve factors that could influence the  

effectiveness of e-Commerce policies implementation. An Investigation of e-Commerce Policy requires initial 

understanding of Strategies and Policy implementation in specific context. The study found that burdens 

for e-Commerce policy includes a lack of promotion, entrepreneurs’ knowledge, internet transaction 

awareness, and a lack of human resources. Also, there are only two choices for e-Commerce to select 

from either “DBDmart.com” or “Thaitrade.com” which are not compatible with all types of e-Commerce  

entrepreneurs. The factor such as “Friend or Foe” or “Prisoner Dilemma” theories might create some 

fear to entrepreneurs and result in an unsuccessful policy. The study shows that the government should 

use the bottom-up policy making concept along with the vertical policy that focuses only on the flagship 

business that could drive an economy in the future. This paper proposes a model for examining the 

interaction of structural of e-Commerce policies implementation and SMEs in Thailand and integrates the  

theory concepts with related factors.

Keyword: e-commerce, public policy, entrepreneurs, SMEs

บทคัดย่อ

จุดประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้เพื่อศึกษาประสิทธิภาพ ปัจจัย กลยุทธ์ และแผนการน�านโยบายมา

ประยุกต์ใช้ และเพื่อแนะน�าหรือปรับปรุงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของนโยบายซึ่งในการวิจัยนโยบาย

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นั้นจ�าเป็นต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ และการด�าเนินนโยบายอย่างถ่องแท้ การวิจัย 

ครั้งนี้ค้นพบว่าอุปสรรคในของการด�าเนินนโยบายประกอบด้วย การขาดซึ่งการประชาสัมพันธ์ท่ีดี ความรู้ของ 

ผู้ประกอบการ ความกลัวต่อการท�าธุรกรรมในอินเตอร์เน็ตและการขาดบุคลากรที่เชี่ยวชาญ นอกจากนี้นโยบาย

ทางเลือกส�าหรับผู้ประกอบการมีเพียงแค่ 2 ทางเลือกเท่านั้น ซึ่งอาจจะไม่เหมาะสมกับประเภทของธุรกิจพาณิชย ์

Pol.Capt. Pawrin Rattanapian and Sman Ngamsnit

The Effectiveness of e-Commerce Policy 
Implementation by the Ministry of Commerce 

towards SMEs Entrepreneurs in Thailand

ประสิทธิภาพของนโยบายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ต่อผู้ประกอบการ 
SMEs ในประเทศไทย
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Introduction

Since the financial crisis in 1997, Small and 

Medium Enterprises (SMEs) are the main driven 

mechanism of Thailand’s economy. It helped Thailand 

to survive and compete against the competitive 

globalized world. Nowadays, Thai SMEs hold up 

more than 80% of the country’s industrial producers  

and account for 70% of all employment. Furthermore, 

ICT has created some changes to the world 

in terms of economy, commerce, government, 

politics, medications, educations, communications,  

entertainment, etc. Especially, in term of poverty, ICT 

can be used to minimize such problems, enhance 

citizen’s social life. In Thailand, the government 

stated the initiatives in 1992 to set up the National 

IT Committee, or NITC, which is a high-level policy  

body chaired by the Prime Minister. Its mandates 

of this organization are to develop policies and  

plans to promote ICT development and utilization 

in the country. On the basis of e-Commerce, the 

Ministry of Commerce (MC) acts according to the 

ICT master plan 2012- 2016 with an additional issue  

of the use of e-Commerce for OTOP products.

The terms of Public policy are argumentative. 

Many theorists defined public policy differently as 

Lasswell (1951) defined “Public policy” as who 

will receive, when, and how do they receive the 

benefits or losses after the public policy is issued;  

อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ปัจจัยเช่นเรื่อง “เพื่อนรักเพื่อนร้าย” หรือ “ทฤษฎีเกมส์:ทางเลือกของนักโทษ” อาจจะก่อให้เกิด 

ความกลัวต่อผู้ประกอบการ และอาจจะส่งผลต่อความล้มเหลวของนโยบาย การศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงรัฐบาล

ควรจะใช้การออกนโยบายแบบจากระดับล่างสู่ระดับบนหรือแบบผสมผสานบ้าง หรือเป็นนโยบายแนวดิ่งที่เน้น

ธุรกิจที่จะสามารถเป็นตัวชูโรงที่สามารถผลักดันเศรษฐกิจได้ในอนาคต การวิจัยนี้ได้น�าเสนอรูปแบบการน�ามาใช ้

ร่วมกันของโครงสร้างการใช้นโยบายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต่อผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ในประเทศไทย และบูรณาการกรอบแนวคิดนโยบายสาธารณะกับปัจจัยต่าง ๆ

ค�ำส�ำคัญ: พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นโยบายสาธารณะ ผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

Frederich (1963), Daneke and Steiss (1978) 

conceptualized the public as the proposed course  

of action of a person, group or government within 

a given environment providing obstacles and 

opportunities which the policy was proposed to 

utilize and overcome in an effort to reach a goal  

or realize an objective.

The public policies approach can be divided 

into two types include: (i) Descriptive Approach or the  

study on the policy and its process which includes 

the examination of policy content (background, 

causes, and methodology of policy), policy process 

(how the policy is issued? Policy’s steps, and 

stakeholders in each step), Policy determinants 

and policy output (understanding of input factors  

and outcome of the policy), and Policy outcome 

and impact (ii) Prescriptive Approach which were 

influenced by new political sciences techniques 

and tools for the study of policy process includes 

information for policy making (data management  

for further decision making) and policy advocacy 

(data analysis which its results will be used for 

policy assignment). Also type of public policies can 

be categorized as “Vertical policy” which starts of  

broad overarching policy. Decisions are made from 

the top and guide subsequent decisions throughout 

the organization. At the lower level, there might be 

regional or “strategic” policy, which transforms the 

national decision to regional based on the specific  
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context. “Horizontal policy” on the other hand referred 

to an integrated policy that is developed between 

organizations or parts in organization which share  

similar hierarchical positions.

Policy implementation process would be seen 

as all activities that must be undertaken to carry 

out an intention from its conception to realization.  

There are three elements in the implementation of 

a given policy namely (i) a decision to be made 

concerning the organizational structure.(ii) Policy 

goals must be translated into specific rules and 

regulations. (iii) Resources must be allocated and  

rules must be applied to the specific problems 

addressed by the policy.

In the realm of policy implementations, 

Palumbo and Calista (1990) together with Van Meter  

and Van Horn (1975) shared similar ideas about 

the perspectives of the Policy implementation which 

comprise of Top-down and Bottom-up perspectives.  

The Top-down perspective emphasizes on the forma 

steering problems and factors which are easy to 

manipulate and lead to centralization and control. 

Main factors for considered are organization’s  

funds, structures, authority relationships among 

administrative units, regulations and evaluation 

requirements. The process begins with the 

policymaker’s intent and the expectation of  

implementers at each level. The bottom-up 

perspective, on the other hand, starts with the 

problem in the society where it focuses on individuals  

and their behaviors. In this respect, the street-level 

bureaucrats are made central in the political process 

because they have a better understanding of what  

people in the society’s need and they have a direct 

contact with the public. For Policy Evaluation, 

Dunn (1994) set up 6 criteria for policy evaluation, 

including Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Equity, 

Responsiveness, and Appropriateness. The policy  

analysis is one of the processes on policy making. 

Its core is the improvement of policy making 

through “the use of systematic knowledge, structural  

rationality and organized creativity.”

In terms of e-Commerce, Lipoff and Janice 

(1996) defined e-Commerce as ‘a business that is  

conducted electronically by internet, intranets, or 

private networks in combination with some amount 

of human interaction and paper-based processes’  

which consists of the business-to-business (B2B), 

business-to-consumer (B2C) and consumer to 

consumer (C2C). E-Commerce is usually associated 

with buying and selling over the Internet, or 

conducting any transaction involving the transfer  

of ownership or rights to use goods or services 

through a computer-mediated network. Electronic 

Commerce has become the most sought-after 

technology because it allows SME customers to  

conduct a real-time access, remote transactions 

without limitations imposed by time or geography 

and to access more up-to-date and transparent 

information which help them make appropriate  

decisions and fulfilling their requirements (Web 

Australia, 2005). However, the adoption of 

e-Commerce technology for SMEs is not easy 

because entrepreneurs are scared of the lack of  

human resources and of support by the government. 

Therefore, e-Commerce implementation requires the 

provision of information regarding potentials and  

advantages of e-Commerce development, costs, 

procedures necessary for implementation, and  

prospective customers (Araujo and Machodo, 2001).

Research Objectives

The research objectives of this research 

are as follows: to study the effectiveness, factors,  

strategies and plans of e-Commerce policies 

implementation, and to suggest or improve factors  
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that could influence the effectiveness of e-Commerce 

implementation. 

Conceptual Framework 

According to the study by Gibbs, Kraemer, 

and Dedrick (2002), factors that could affect the  

effectiveness of e-Commerce policy implementation 

included national environment (e-Commerce 

entrepreneurs) and national policy (government).  

Therefore the conceptual framework was adopted 

accordingly which started with independent variables 

include e-Commerce Policy, Policy implementation, 

and the cooperation of entrepreneurs which affected 

the dependent variables or the effectiveness of  

e-Commerce implementation as can be seen in 

figure1

E-commerce policy
- Clear objectives
- Continuation
- Implement ability

Implementation
- Appropriate leadership
- Enough Administrative 
  Resources

Cooperation entrepreneurs

Effectiveness of 
commerce 
implementation
- Objectives 
  fulfillment
- Satisfaction of 
  people concern
- Utility for the nation

Figure 1 Conceptual Framework 

Hypothesis

1. Different e-Commerce entrepreneurs who 

registered with the Ministry of Commerce (MC) were 

affected differently from the e-Commerce policy  

implementation by MC

2. Independent variables can be used to 

predict the effectiveness of e-Commerce policies  

that were implemented by MC

Research Method

For the research methods, the researcher  

had used mixed methods research.

Population and Samples

The population in this study is e-Commerce 

entrepreneurs who registered with MC (N=7,500) 

both from beginning expert level. The researcher  

used Yamane’s equation to select the sample size  

which resulted in 377 samples.

Statistical analysis

In this research, t-Test, and F-test of one 

way ANOVA were used in order to examine the 

data from questionnaires with the reliability equal 

to 0.877

Content Validity

Questionnaire was given to five experts in  

order to get the content validity (IOC) which valued 

equal to 1 and were given for the try out session 

with non-subjective to evaluate reliability of the tool  

via Cronbach’s Coefficient Alpha.

Data Collection

The qualitative methods were used to 

collect data via an interview with 3 participants at  

the administrative levels in MC in order to have an 

understanding on the e-Commerce policies and 

strategies. Questionnaires were randomly given to  

e-Commerce entrepreneurs who registered with 

Ministry of Commerce.

Result

Qualitative method: In an area of e-Commerce 

policies that were implemented by MC: 

(1) Thaitrade.com is the website that provides  

online trading between Thai sellers and buyers which 

contain all Thailand trading information online and 
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help facilitate buyers from all over the world with the 

sellers or exporters from Thailand. After the launch 

of the website on 5th July 2011 until 2012, there  

is more than 3,500 candidate entrepreneurs who 

registered on the website, and more than 2,000 

entrepreneurs are chosen by the board of division 

to have a right to be members of website. The 

websites holds more than 7,000 items online and  

more than 100,000 visitors from other countries.

(2) DBDmart.com is the tools for entrepreneurs 

who interest in doing business online to build their  

online stores and it aims to serve the B2C type of 

business. The website itself acts as the market for 

entrepreneurs to meet buyers. The functions of the 

website make it convenient for entrepreneurs to  

start businesses online. Moreover, the department 

of business development supports entrepreneurs 

with new distribution channels to expand their 

markets, deduce costs, and prepare for AEC in  

the next three years.

(3) DBD verified is the free trust mark that is  

issued by the department of business development 

under MC in order to increase the credibility for 

e-Commerce entrepreneurs. However, since May  

2012 until October 2012, less than 70 companies 

are approved to have logos on their websites, 

where there are almost 10,000 websites which  

registered with MC.

Results from in-depth interviews confirmed 

that in MC, Export promotion department is in  

charge of creating values for entrepreneurs to sell 

their goods, products, or services to other countries. 

It acts as the medium between sellers and buyers 

(Thai-foreigners) by setting up a market website 

called “Thaitrade.com”. Business Development  

department, on the other hand, has duties on  

planning researching and analyzing the techniques 

that help improve Thailand e-Commerce, produce 

the credibility to both online entrepreneurs and  

consumers, maintain the e-Commerce standards, 

and search for opportunities for e-Commerce 

businesses. The main reasons why people do not 

want to register with MC are they do not understand 

why they have to register, they are concerned  

about taxation issue and what privileges are by 

registering with MC. For the feedbacks from the 

entrepreneurs, MC had claimed that the feedbacks  

are excellent and more than 80% of Thai online 

entrepreneurs joining workshops are satisfied with 

the classes. However, there are some barriers on 

the e-Commerce policy implementation towards Thai  

online entrepreneurs include the management level 

or the administrative level do not see the importance 

of e-Commerce, along with the lack of staffs who 

are equipped with e-Commerce knowledge, and 

no budget planning. Moreover, with no stability of  

government, it could affect the e-Commerce policy 

in terms of budgeting and infrastructure. Similarly, 

the majority of the respondents agreed that there  

are problems of current e-Commerce policy 

implementation. They include there is insufficient 

public relation and advertisement to customers, 

customers do not trust the security system, and 

they are afraid of the system failure and outdated  

websites.

Quantitative method: the researcher has 

conducted online questionnaires by randomly  

selected respondents from the e-Commerce 

entrepreneurs who are registered MC. The 

questionnaires that were given to the respondents  

comprises of two sections (self-assessment & 

e-Commerce policy evaluation criteria).

Also, the average scores for e-Commerce 

policy evaluation criteria are rated approximately  

at 3 or at moderate level which mean that, with or 

without the implementation of e-Commerce policy 
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by MC, e-Commerce entrepreneurs’ businesses  

remain unchanged. 

After using multiple regressions, it is  

found that variables that have correlation with the 

effectiveness level of e-Commerce policy (Y) with 

the significant level at 0.01 are as follows: Raw  

scores equation: 

Y (Effectiveness 

ofe-Commerce 

policy)

= 3.184 -.186 (Hotels and tourism 

businesses) + .459 (Entrepreneurs 

who have highest effectiveness 

level) +.169 (Entrepreneurs who 

have high effectiveness level)

Standard score equation as followed;

Z (Effectiveness 

level ofe-

Commerce 

policy)

= .267 (scores of h ighest 

effectiveness level Entrepreneurs) 

+.147 (scores of high effectiveness  

level Entrepreneurs) –.097 (scores 

of hotels and tourism businesses)

The study can be concluded in different 

points: variables that have positive correlation  

with the effectiveness level of e-Commerce policy 

include entrepreneurs who have highest and high 

effectiveness level effectiveness level, whereas 

variables which have a negative correlation are  

hotels and tourism businesses.

Discussion

Entrepreneurs are more careful or anxious 

about policies that are implemented by the  

government due to their negative attitude towards 

the government. They are uncertain whether 

the government is “Friend or Foe?” since the 

government still collect taxes from entrepreneurs 

especially e-Commerce entrepreneurs to give their  

business information. The “Friend or Foe” attitude 

by entrepreneurs is related to the classic prisoner’s  

dilemma tale where partnerships are endogenously 

determined, players work together to earn money, 

after. Prisoner’s Dilemma is the Game theory in 

different situations that point out why two people 

might not cooperate even they share the same 

benefits. Axelrod (1984) cited that two players in 

the game can choose to cooperate or defect. The  

rule of this game is the benefits will be given to both 

players once they cooperate, yet more benefits will 

be given to the one that defects rather than the 

one that cooperates and no benefit at all if none  

of them cooperate. Axelrod and Hamilton (1981) 

stated that the prisoner’s dilemma is the biology of 

selfishness and Altruism or evolution of Co-operative 

behavior. Tax policy will have a negative impact in  

different aspects to the SMEs that just start their 

businesses. Moreover, tax policy is supposed 

to affect the efficiency in cooperating through 

incentives or disincentives. Charoenpao (personal 

communication, May 2012) also agreed that one of  

the obstacles that block e-Commerce entrepreneurs 

to register with MC is fear of taxation.

The researcher analyzed the e-Commerce 

policies, strategies, and action plans that were  

implemented by MC. It resulted that in terms of 

strengths, Dbdmart.com is able to serve Thai market 

mainly for B2C type of business. There are also 

variety of products and services. It is free of charge 

and a good start from people who start their online  

businesses. For threats, business owners do not 

have freedom to make their own decisions as the 

site is directed to the governmental sector. Also,  

the high competition by private sectors and a quick 

change in the market could potentially obstruct the 

ways businesses operate. For Strengths of Thaitrade.

com are its main focus on international markets, 

its provision of products and services variety and  

its collaboration with other global sites. In term 
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of the site operation, it provides around the clock  

support for SMEs and OTOP entrepreneurs and its 

contents are constantly updated. However, some 

limitations of the website are English is the only 

language available for visitors and there is no the  

promotional campaign via Google services. DBD 

verified’s strengths are its service in providing Trust 

Mark for online entrepreneurs to increase online 

consumers’ confidence in purchasing products, 

its free-of-charge service and its reliability as it  

is implemented by the governmental sector. For 

weaknesses, the criteria in obtaining Trust Mark 

are strict which leads to the difficulty for amateur 

entrepreneurs to obtain the mark. Also, Trust mark 

has not yet recognized by the majority of Thai  

customers. 

Related Plans and strategies that were 

implemented by MC to e-Commerce are synthesized  

from IT2010 Policy Framework, the 10th national 

economic and social development, ICT Master Plan 

2009-2013, and the ICT Master plan of MC 2008-

2011, which were resulted in action plans by the  

Department of Export Promotions, and Department  

of Business Development as “Thaitrade.com,  

“DBDmart.com”, and “DBD verified”. It can be said 

that an e-Commerce policy that were implemented 

by MC is the horizontal policy where there are many 

stakeholders involve in the policy. However, the type  

of policy which best suit e-Commerce policy in the 

researcher’s point of view should be the vertical 

policy where it should focus on one single type  

of business (e.g. Hotels and tourisms) rather than 

policies to support all types of business since that 

there are some limitations under this policy, namely  

budgets, human resources, and entrepreneurs’ 

competencies. Moreover, the researcher did not 

find any marketing strategy for the e-Commerce 

policies that were implemented by MC, where the  

e-Commerce business by privates sectors use the 

advertising channels such as google.com, yahoo. 

com, and some other search engine websites to 

promote their online businesses. Also, there are still 

some problems that can indicate the departments 

under MC do not have any contingency plans to 

handle with situations to entrepreneurs’ comments  

or problems from action plans, or it can be called 

“Wicked problems”, or the problem where a solution 

of a particular problem cause new problems. These 

problems cannot be solved through “off the shelf  

solutions”, or they are resistant to traditional sectorial 

interventions designed and delivered in a top-down 

fashion by individual government departments. The 

government needs to use a place-sensitive mode of  

policy intervention or the strategies are constructed 

with knowledge of the particular circumstances 

in communities and delivered via collaborations 

across stakeholders (Magnusson, 1996; Andrew,  

2001; Sabel and O’Donnell, 2001). Apart from that, 

SMEs entrepreneurs need to build up their own 

strengths on online stores since the policies that  

were implemented by MC are merely a pilot test, or 

an insufficient resources in two departments under 

MC. Doukidis, Lybereas and Galliers (1996); Matlay 

and Addis (2003) also showed that the decision  

for ICT adoption in SMEs are more likely made by 

the owner which often have little concerns towards 

the importance of ICT strategy and planning within  

their business (Beckett, 2003). 

From the study, it found that MC does not 

have enough budgets and revenues for e-Commerce,  

there is also the limitation of human resources and 

experts for e-Commerce, no integration among 

the organization, directions, monitoring, and  

e-Commerce database is limited as Mr. Banyong 

Limprayoonwong mentioned on the limitation of the 

e-Commerce policies that there are lacks of human 
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resources, government stability, and low budgeting.  

(Limprayoonwong, 2012, personal communication, 

2012). Therefore, e-Commerce entrepreneurs should 

enhance their competencies and capabilities in 

order to draw government’s attentions to support 

and promote e-Commerce which is related to the  

study by Otmazigin (2011) who stated that the 

policy implementations in Japan and Korea are 

not originated by the government’s visions but it  

started from the market demands with the support 

from the entrepreneurs in cultural industry will then 

become the driven mechanisms for their countries’  

economy. 

Different entrepreneurs who join the 

e-Commerce program by MC make differences in  

the effectiveness of e-Commerce policy that were 

implemented by MC, from the research it found 

that, entrepreneurs in the smaller type of business 

agree that the e-Commerce policy in aspects of 

effectiveness, efficiency, and adequacy are effective  

rather than medium size of businesses because the 

smaller business size allow the entrepreneurs to 

use distribution channels or do activities particularly 

through social network to expand their market. 

Department of Innovation, Industry, Science and  

Research, Australia Government (2011) also stated 

that SMEs mainly use social network to collaborate 

with customers as well as to share news about their 

businesses. By adopting new technology with SMEs, 

this allows entrepreneurs to reach global market,  

enhance their competitiveness and competencies.

Recommendations

To recapitulate, the researcher has put  

recommendations for the government according to 

the studies on the effectiveness of e-Commerce 

policies implementation by MC as the government 

needs to consider the bottom-up management 

rather than top-down management which requires  

the participation by the private sectors in order 

to reduce the “Friend or Foe” problems since an  

e-Commerce policy is decided for specific purposes 

and group of citizens. Also, the vertical policy should 

also be used by focusing on the e-Commerce 

business groups that can drive the macro economy  

such as hotels and tourism industries, and unique 

products such as OTOPs. Apart from e-Commerce 

policies, the government should issue some  

other parallel policies, strategies, or action plans 

accordingly such as the funding policies, marketing 

and management policies, and innovation policies  

that are useful to entrepreneurs in reality. Lastly, the 

government should firstly focus on the e-Commerce 

businesses that are considered as the flagship  

industries which acts as the main driven mechanisms 

for Thailand’s economy since Thailand will join an 

AEC is the next few years. The government should 

create some capabilities and competencies to those 

e-Commerce entrepreneurs to compete against  

other countries in the long term.

The synthesis model comprises of four stages 

starting from agenda setting and moving to policy 

formulation stage, then the policy implementation  

and lastly policy evaluation.
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ศึกษา ความต้องการ จ�าเป็น ล�าดับความส�าคัญในการสร้างหลักสูตรฝึกอบรมสมรรถนะ 

การปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

และศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของหลักสูตร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือผู้บริหารโรงเรียน ใน 5 

ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2555 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ�านวน 

150 โรงเรียน เครื่องมือวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม แบบประเมินหลักสูตร แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม โดยการ 

วิเคราะห์ข้อมูล โดยการใช้ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขั้นตอนการเก็บ

รวบรวมข้อมูลแบ่งออกเป็น 7 ขั้นตอน จากนั้นผู้วิจัยจึงท�าการร่างหลักสูตรในการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาระดับ 

ประถมศึกษา โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาสมรรถนะทั้ง 3 ด้านคือ ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ด้านการพัฒนาตนเอง 

และด้านการวิเคราะห์สังเคราะห์หลังจากนั้นผู้วิจัยได้น�าหลักสูตรท่ีได้ไปจัดสนทนากลุ่ม เพื่อประเมินหลักสูตร  

โดยผู้เชี่ยวชาญจ�านวน 12 ท่าน เพื่อน�าผลปรับแก้ไขและพัฒนาร่างหลักสูตรฝึกอบรมสมรรถนะการปฏิบัติงานของ 

ผู้บริหารสถานศึกษา ฉบับที่ 2 จากนั้นน�าร่างฉบับที่ 2 ให้ผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 5 คนประเมินผล ร่างหลักสูตรฝึกอบรม  

พบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทุกองค์ประกอบผู้วิจัยใช้ผลประเมินปรับแก้ไขเป็นหลักสูตรฉบับสมบูรณ์

ค�ำส�ำคัญ: สมรรถนะ, ประถมศึกษา, ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Abstract

The purpose of this research was to study the current situation and needs of school administrators  

competencies in primary schools under the Office of the Basic Education Commission; and to find 

out the appropriateness of the competency training curriculum for primary school administrators. The 

population of this research were school administrators in 5 regions, namely the north, the south, the 

central and the northeastern regions, and Bangkok. The sample randomly consisted of 150 primary school 

administrators under the Office of the Basic Education Commission in 2012. The research instruments  

พงษ์ศักดิ์ บุญพรม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อเพชร เบ้าเงิน

การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา
ระดับประถมศึกษา 

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา ข้ันพ้ืนฐาน

The Development Competencies for Primary School Administrators 
under the Offifif ice of the Basic Education Commission
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ควำมน�ำ

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มีนโยบายพฒันาข้าราชการครแูละผูบ้รหิารสถานศกึษา

และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดในโครงการพัฒนา

ครูและผู้บริหารทั้งระบบ (2553-2555) โดยเฉพาะด้าน 

สมรรถนะด้านการปฏิบัติงานของผู้บริหารที่ประสบผล

ส�าเร็จต้องมีองค์ความรู้ ทักษะและค่านิยมที่ดีเป็นที ่

พึงประสงค์ของบุคคลและองค์การซึ่งเป็นส่วนส�าคัญ

ของการฝึกอบรม และการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับ

ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2548) 

ที่ต้องการพัฒนาข้าราชการพลเรือนไทยหรือภาครัฐ 

มีการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล สอดคล้องกับสถาบันพัฒนาครู 

คณาจารณ์และบุคลากรทางการศึกษา (2549) มีการ

ประเมนิสมรรถนะคร ูผูบ้รหิารและบคุลากรทางการศกึษา 

ให้มีสมรรถนะท่ีสูงขึ้นโดยจัดท�าแผนพัฒนาตนเอง  

(ID-PLAN) และพฒันาความก้าวหน้าในวชิาชพี สอดคล้อง 

แนวคิดของส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา (2546) ต้องการพัฒนาบุคลากร

ทางการศึกษาให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะโดยให้มีการ 

พัฒนาสมรรถนะด้านการปฏิบัติงานของผู ้บริหาร 

สถานศกึษา คอื สมรรถนะหลกั 4 สมรรถนะ ประกอบด้วย  

were: need development questionnaires, curriculum evaluation form, and focus group discussion form. 

The statistics used for analysis were percentage, means and standard deviation. There were 7 steps for 

data collection. The results of the study revealed that there were 3 elements necessary to be developed 

for school administrators, which were: achievement competency, self-development competency, and 

analysis and synthesis competency. As a result, the researcher drafted a competency training curriculum.  

A focus group discussion was conducted by 12 experts. The appropriateness and the possibilities of 

competency training curriculum were discussed. The result indicated that the whole elements of a drafted 

competency training curriculum for primary school administrators were rated at a high level. Thus, the 

researcher used the result of the study of the appropriateness and possibilities to develop the complete  

competency training curriculum.

Keyword: competencies, primary schools, Office of the Basic Education Commission

การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การพัฒนาตนเอง  

และการท�างานเป็นทมี สมรรถนะประจ�าสายงานบรหิาร 

4 สมรรถนะ ประกอบด้วย การวเิคราะห์ สงัเคราะห์และ

การวิจัย การส่ือสารและการจูงใจ การพัฒนาศักยภาพ

บุคคล การมีวิสัยทัศน์ และส�านักงานคุรุสภายังก�าหนด 

มาตรฐานการประกอบวชิาชพีผูบ้รหิารให้มกีารประเมนิ

สมรรถนะด้านการปฏิบัติงานทุกๆ 5 ปี เพื่อคงสภาพ

และการต่อใบประกอบวิชาชีพผู ้บริหารสถานศึกษา  

ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจึงจ�าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมี

การพฒันาสมรรถนะการปฏบิตังิานตลอดเวลา เพือ่ให้มี 

ความเหมาะสมกับสถานการณ์และยุคสมัย โดยการ

พฒันาสมรรถนะการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารสถานศกึษา 

ระดับประถมศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานครั้งนี้ จึงเป็นเรื่องท่ีส�าคัญอย่างยิ่ง  

ส�าหรับการพัฒนาผู้บริหารในปัจจุบัน ซึ่งจะน�าไปสู่การ

พัฒนาการศึกษาไทยที่มีประสิทธิภาพในอนาคตต่อไป

ค�ำถำมกำรวิจัย

ผู้บริหารสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา สังกัด

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานควรได้รับ 

การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานด้านใด ด้วยวิธีการ 

อย่างไร
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วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาความต้องการ จ�าเป็น และล�าดับ

ความส�าคัญของสมรรถนะการปฏิบัติงานของผู้บริหาร 

สถานศึกษา ระดับประถมศึกษา สังกัดส�านักงานคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. เพื่อสร้างหลักสูตรฝึกอบรมสมรรถนะการ

ปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา  

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3. เพือ่ศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ 

ของหลักสูตรฝึกอบรมสมรรถนะ การปฏิบัติงานของ 

ผูบ้รหิารสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา สงักดัส�านกังาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสมรรถนะการ

ปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา 

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฏี

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้ ทฤษฎีสมรรถนะของ 

(McClelland, 1973) ทีใ่ช้การเปรยีบเทยีบ ความแตกต่าง 

ระหว่างกลุ่มของผู้ประสบความส�าเร็จในงานที่ปฏิบัติ

กับกลุ ่มของผู ้ประสบความส�าเร็จน้อยกว่าเพื่อดูว่า 

สองกลุ่มแตกต่างกันในเรื่องใด แนวคิดหลักสูตรของ 

วิชัย วงษ์ใหญ่ (2535) ว่าด้วยเรื่องแนวคิดหลักสูตร 

ฝึกอบรมของฮาแกน (Hagan, 2006) และแนวคิด 

การฝึกอบรมของแพรี่ (Parry, 2006) ดังภาพ

การร่างหลักสูตรอบรมพัฒนา
1. หลักการและเหตุผล
2. วัตถุประสงค์
3. โครงสร้างของหลักสูตรฝึกอบรม

หน่วยการเรียนที่ 1 เรียนรู้เร่ืองสมรรถนะ
หน่วยการเรียนที่ 2 สมรรถนะการปฏิบัติงาน
หน่วยการเรียนที่ 3 สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา สมรรถนะ

มุง่ผลสมัฤทธิ ์สมรรถนะการพฒันาตนเอง สมรรถนะการวเิคราะห์ 
สังเคราะห์แต่ละหน่วยประกอบด้วย

- แนวคิด
- วัตถุประสงค์
- วิธีด�าเนิการ
  เนื้อหาสาระ
- สื่อการฝึกอบรม
- การวัดผลและประเมินผล

4. สื่อการฝึกอบรม
5. การวัดผลและประเมินผล

สมรรถนะกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
การพัฒนาตนเอง
การบริการที่ดี
การบริหารเป็นทีม
การวิเคราะห์และสังเคราะห์ 
การส่ือสารและการจูงใจ
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
การมีวิสัยทัศน์
การมีจริยธรรม
การบริหารการเปล่ียนแปลง
คุณธรรมและจรรยาบรรณ
การสร้างความร่วมมือกับชุมชน

หลักสูตรฉบับสมบูรณ์
ที่มีความเหมาะสม

และเป็นไปได้

ภำพ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย
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วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การวิจัยนี้ แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนคือ 

1. ศึกษาความต้องการ จ�าเป็น และล�าดับ 

ความส�าคัญของสมรรถนะการปฏิบัติงานของผู้บริหาร

สถานศึกษา ระดับประถมศึกษา สังกัดส�านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานโดยใช้แบบสอบถาม 

2. การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมสมรรถนะการ

ปฏิบัติงานของผู้บริหาสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา  

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โดยการทดลองใช้หลักสูตร 

3. ประเมินหลักสูตรฝึกอบรมสมรรถนะการ

ปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา 

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ประเมินผลจากการใช้หลักสูตรและแก้ไขให้สมบูรณ์

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากรทีใ่ช้ในการศกึษาความต้องการจ�าเป็น 

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสมรรถนะการปฏิบัติงาน 

ของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา สังกัด

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็น 

ผู ้บริหารโรงเรียน ใน 5 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ 

ภาคใต้ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ

กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2555 จ�านวน 31,872  

โรงเรียน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร 

โรงเรียนในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2555 จ�านวน 150 โรงเรียน 

และเลือกกลุ่มตัวอย่างตามระดับชั้น (stratified random  

sampling) ผู ้วิจัยก�าหนดขนาดของกลุ ่มตัวอย่าง 

ตามเกณฑ์ของ ฮ๊อค และแมสที่ได้แนะน�าว่าถ้าต้องการ

ให้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีความชัดเจนและแม่นย�า  

ควรก�าหนดให้มีจ�านวนกลุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่า 100 

หน่วย ดังนั้น ผู้วิจัยจึงก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างไว้ 

ไม่ต�่ากว่า 150 โรงเรียน 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

เครื่องมือท่ีใช้ในนการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 

ประเภทคือ

1. แบบสอบถามความต้องการ จ�าเป็น และ

ความต้องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสมรรถนะการ

ปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา  

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. แบบประเมินหลักสูตร 

3. แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

รวบรวมข้อมลูจากแบบสอบถามน�ามาตรวจสอบ 

ความสมบูรณ์ครบถ้วนของแบบสอบถามที่ได้รับคืนมา  

น�าไปวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) และวิเคราะห์

สรุปอุปนัย (analysis induction) 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ 

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความ

เชื่อถือได้ของแบบสอบถาม ใช้ค่า α-Coefficient 

การวิเคราะห์ค่าความสอดคล้องระหว่างค�าถามกับ 

วัตถุประสงค์ ใช้ค่า IOC (Index of Congruence) ส่วน

การวิเคราะห์ข้อมูลหลักสูตรใช้การประเมินผลผ่าน

แบบประมิน

ผลกำรวิจัย

1. ความต้องการจ�าเป็น และล�าดับสมรรถนะ 

มีสมรรถนะที่ส�าคัญ 3 ประการของผู้บริหารที่ควรได้รับ 

การพัฒนาอย่างยิ่ง ได้แก่ สมรรถนะการปฏิบัติงานด้าน

การมุ่งผลสัมฤทธิ์ สมรรถนะการปฏิบัติงานด้านการ

พัฒนาตนเอง และสมรรถนะการปฏิบัติงานด้านการ

วิเคราะห์และสังเคราะห์ ผู้วิจัยจึงท�าการร่างหลักสูตร 

ในการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา 

โดยมุ ่งเน้นไปท่ีการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน 

ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ สมรรถนะการปฏิบัติงานด้าน

การพัฒนาตนเอง และสมรรถนะการปฏิบัติงานด้าน 

การวิเคราะห์และสังเคราะห์ 
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2. สร้างหลักสูตร แล้วจึงน�าหลักสูตรท่ีได้ไปจัด

สนทนากลุ่ม เพื่อประเมินหลักสูตรในวันที่ 23 มิถุนายน 

พ.ศ. 2556 โดยผู้เชี่ยวชาญจ�านวน 12 ท่าน จากนั้น 

น�าผลของการจัดสนทนากลุ่มมาปรับแก้ไขร่างหลักสูตร

และพัฒนา เป็นร ่างหลักสูตรฝึกอบรมสมรรถนะ 

การปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ฉบับที่ 2 

3. ศึกษาความเป็นไปได้ของหลักสูตรโดยน�า

ร่างหลักสูตรฝึกอบรมสมรรถนะการปฏิบัติงานของ 

ผูบ้รหิารสถานศึกษา ฉบบัที ่2 ไปประเมินความเหมาะสม 

และความเป็นไปได้โดยผู ้เชี่ยวชาญ จ�านวน 5 คน  

จากผลการประเมินพบว่า ร่างหลกัสตูรฝึกอบรม มคีวาม 

เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดทุกองค์ประกอบ โดยมี

ค่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก (  = 4.16,  

SD = 0.53) 

กำรอภิปรำยผล

ผูบ้รหิารมีความต้องการในการพฒันาสมรรถนะ

การปฏิบัติงานสถานศึกษา สอดคล้องกับ แบรนโก  

(Branco, 2003) ที่ได้ศึกษาการท�านายศักยภาพของ

สมาชกิในทมี บทบาทของสมรรถนะ ทกัษะทางพทุธพสิยั  

และบุคลิกภาพของสมาชิกในทีม ผลการวิจัยพบว่า  

ทีมงานในองค์กรที่จะประสบความส�าเร็จต้องมีการ

บริหารจัดการโดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน ซึ่งจากการ

วิเคราะห์แบบสอบถาม พบว่ามีสมรรถนะที่ส�าคัญ 3 

ประการทีค่วรได้รบัการพฒันาอย่างยิง่ ได้แก่ สมรรถนะ 

การปฏิบั ติงานด้านการมุ ่งผลสัมฤทธิ์  สมรรถนะ 

การปฏิบัติงานด้านการพัฒนาตนเอง สมรรถนะการ

ปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ ซึ่งท้ัง 3 

สมรรถนะ มีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา 

ของหน่วยงานและนักทฤษฎีหลายท่านดังนี้

สมรรถนะการปฏิบัติงานด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์  

เป็นวธิกีารของผูบ้รหิารทีเ่น้นผลสมัฤทธิ ์นบัเป็นสมรรถนะ 

ที่มีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาสถานศึกษา  

ซึง่สอดคล้องกบั หน่วยงานอืน่ๆ ของภาครฐั เช่น กระทรวง 

มหาดไทย ที่ได้ก�าหนดสมรรถนะด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

ไว้เป็นสมรรถนะหลกัในการส่งเสรมิและพฒันาบคุลากร  

โดยมีการก�าหนดเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในแนวทาง 

การพฒันาสมรรถนะหลักบคุลากร กรมการพฒันาชมุชน  

กระทรวงมหาดไทย การพัฒนาสมรรถนะการบริหาร 

มุง่ผลสัมฤทธิ ์มวีตัถปุระสงค์เพือ่ปรบัปรงุการปฏบิตังิาน 

ของผู ้บริหารสถานศึกษา ท่ีจะช่วยให้การบริหาร 

การปฏบิตังิานอย่างเหมาะสม มทิีศทางในการปฏบัิตงิาน  

มีการบริหารระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็น

ระยะๆ ท�าให้ทราบผลการปฏิบัติงานเมื่อเทียบกับแผน 

หรือเป้าหมายของสถานศึกษา ครูและบุคลากรสามารถ

รายงานความก้าวหน้า ผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหาร 

และท�าให้แก้ปัญหาได้ทันท่วงที หากผลการปฏิบัติงาน 

ไม่น่าพึงพอใจ ผู้บริหารมีโอกาสปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้

ทันที เพราะการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ผู้บริหารจะมี 

เป้าหมายเป็นตวัตัง้ และเป็นหลักในการด�าเนนิงานต่างๆ  

ในสถานศึกษา

สมรรถนะการปฏบิตังิานด้านการพฒันาตนเอง 

เป็นอกีสมรรถนะหนึง่ทีค่วรพฒันา ในผลการวจิยัมคีวาม 

สอดคล้องกบัสมรรถนะประจ�าสายงานทีค่ณะกรรมการ

ครแูละบคุลากรทางการศกึษา (กคศ.) ก�าหนดไว้ในเกณฑ์ 

การประเมนิวทิยฐานะ คอื สมรรถนะในการพฒันาตนเอง  

ซึ่งประกอบด้วย (1) การวิเคราะห์ตนเอง (2) การใช้

ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร (3) การใช้ภาษาองักฤษ ในการ 

แสวงหาความรู้ (4) การติดตามความเคลื่อนไหวทาง

วิชาการและวิชาชีพ (5) การประมวลความรู้และน�า

ความรู้ไปใช้ นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับ Sowell (1996) 

และ จงกลนี ประยูรศุข (2555, หน้า 105-116) ที่ได้ 

กล่าวถึงการพัฒนาตนเอง (self-development) เป็น

สมรรถนะที่บุคคลแสดงความปรารถนาที่จะเรียนรู้และ

พฒันาอย่างต่อเนือ่ง ผูบ้รหิารทีม่สีมรรถนะทางด้านนีส้งู  

จะประเมินทักษะปัจจุบันของตนเองอย่างถูกต้อง 

เช่นเดียวกับประเมินถึงสิ่งที่สถานศึกษาต้องการ และ

สามารถเพิ่มความส�าเร็จในการท�างานได้โดยพื้นฐาน 

ของความเข้าใจในศักยภาพของตนเอง ผู้บริหารที่มี

สมรรถนะด้านการพัฒนาตนเองสูงจะมีการริเริ่มที่จะ 

ระบุถึงทักษะ ความสามารถที่ต้องการส�าหรับต�าแหน่ง

งานในอนาคตและท�าในสิ่งที่น�ามา ซึ่งทักษะนั้น มีการ

ค้นหาโอกาสท่ีจะเพ่ิมการเติบโตและการพัฒนา ซึ่งสิ่งที ่

ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติจนกลายเป็นพฤติกรรมที่ส�าคัญ

คือ การระบุขอบเขตทักษะของตนเองท่ีจะต้องได้รับ 
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การพัฒนาและการค้นหาข้อมูลย้อนกลับทั้งจุดอ่อน 

และจุดแข็งของตนเอง เพื่อปรับใช้ในการบริหารงาน

สถานศึกษาอย่างรอบด้านและเกิดประโยชน์สูงสุด

สมรรถนะการปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์และ

สังเคราะห์ เป็นสมรรถนะที่ส�าคัญยิ่ง ซึ่งผลการวิจัยที่

ออกมามคีวามสอดคล้องกบั ตวับ่งชีข้องคณะกรรมการ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ระบุไว้ในเกณฑ์การ

ประเมินวิทยฐานะของผู้บริหารที่ต้องมีในตัวบ่งชี้ 5.1  

การวเิคราะห์สภาพปัจจบุนัปัญหาความต้องการของงาน 

และเสนอทางเลือก และตัวบ่งชี้ 5.3 ความคิดเชิงระบบ

ในการแก้ปัญหา และสอดคล้องกับ Sowell (1996) ท่ีว่า 

การคดิวิเคราะห์ (analytical thinking) เกีย่วข้องกบัการใช้ 

ตรรกศาสตร์ เหตผุลอย่างมีระบบ เพือ่การท�าความเข้าใจ 

วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา สามารถระบุและประเมิน

สาเหตุที่เป็นไปได้ของปัญหา พัฒนาและบริหารแผน 

เพื่อค้นหาปัญหาที่แท้จริง ผู้บริหารที่มีสมรรถนะด้าน

น้ีสูงมักวิเคราะห์แนวคิด ข้อถกเถียง ปัญหา ออกเป็น

แต่ละส่วน องค์ประกอบ วิเคราะห์ต้นทุน ผลประโยชน์  

ความเสี่ยงและโอกาสในการประสบความส�าเร็จในการ 

ตัดสินใจ

จากการศกึษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ 

ของร่างหลักสูตรฝึกอบรมสมรรถนะการปฏิบัติงานของ

ผู้บริหารสถานศึกษา ฉบับที่ 2 โดยการสนทนากลุ่ม

โดยผู้ทรงคุณวุฒิแล้วน�าผลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขเป็น 

ร่างหลักสูตรฝึกอบรมสมรรถนะการปฏิบัติงานของ 

ผู้บริหารสถานศึกษา ฉบับที่ 2 ซึ่งผลจากการจัดสนทนา

กลุม่นัน้ได้ให้ข้อคดิเหน็ต่างๆ ในการปรบัปรงุและพฒันา 

หลักสูตร โดนเน้นย�้าไปที่ระยะเวลาและเนื้อหาของการ

อบรม อาจเป็นเพราะสมรรถนะทัง้ 3 ด้านทีไ่ด้จากผลของ 

การวจิยั เป็นสมรรถนะทีส่ามารถก่อให้เกดิและอยูค่งทน 

ในตัวบุคคลได้ยาก จึงควรให้ความส�าคัญในเรื่องของ

ระยะเวลาการอบรมเป็นอย่างยิ่ง และจากกระบวนการ

พัฒนาหลักสูตรการอบรมพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร

สถานศกึษาประถมศกึษา โดยประเมนิหลกัสตูรดงักล่าว  

พบว่า มคีวามสอดคล้องกบักระบวนการพฒันาผูบ้รหิาร

ของส�านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน แต่ส่ิง 

ที่ส�าคัญที่สุดคือหลักสูตรการอบรมพัฒนาสมรรถนะ 

ผูบ้รหิารสถานศกึษาประถมศกึษา มคีวามจ�าเป็นอย่างยิง่ 

ที่จะต้องศึกษาข้อมูลพื้นฐาน และบริบทของการบริหาร

สถานศึกษาภูมิภาคต่างๆ ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ เพ่ือให้ 

การพฒันาผูบ้รหิาร มปีระสิทธภิาพ อย่างไรกต็ามการน�า

หลักสูตรการอบรมพฒันาสมรรถนะผูบ้รหิารสถานศกึษา

ประถมศึกษา ไปใช้จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป  

ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆ ด้าน เช่น บริบทของชุมชน 

ปัญหาที่พบของแต่ละโรงเรียน ลักษณะของผู้บริหาร 

แต่สิ่งที่คล้ายกันคือ เป้าหมายของหลักสูตรการอบรม

พัฒนาสมรรถนะผู ้บริหารสถานศึกษาประถมศึกษา  

ถกูสร้างขึน้เพือ่พฒันาผูบ้รหิารสถานศกึษา ให้มสีมรรถนะ 

ทีจ่�าเป็นส�าหรบัการบรหิารสถานศกึษาท่ามกลาง สภาพ

สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

ข้อเสนอแนะในกำรน�ำผลกำรวิจัยไปใช้

1. การพฒันาสมรรถนะ 3 ด้าน ตามหลักสูตรนัน้ 

ควรพัฒนาและติดตามการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเนื่อง 

เนื่องจากเป็นสมรรถนะที่ต้องอาศัยระยะเวลาในการ 

พฒันา ดงันัน้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เช่น เขตพืน้ทีก่ารศกึษา  

ควรก�าหนดเป็นนโยบายหลัก ในการพัฒนาผู้บริหาร 

และมีการประเมินผล ติดตาม อย่างต่อเนื่อง

2. แนวทางการน�าหลักหลักสูตรไปใช้ในการ 

ฝึกอบรม สามารถน�าหลักสูตรการฝึกอบรมไปใช้อบรม

ได้โดย อาจจะยืดหยุ่นเวลาในแต่ละหน่วยให้เหมาะสม

กับความต้องการของผู้บริหารสถานศึกษา โดยค�านึงถึง 

บริบทของการอบรมนั้นๆ เป็นส�าคัญ

3. เพือ่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ เนือ้หาในการอบรม 

อาจจัดด�าเนินการเป็นการอบรมทางไกล ชุดการสอน 

อบรมผ่านทางอนิเทอร์เนต็ หรอืเครอืข่ายทางการศกึษา  

อาจเป็นเครือข ่ายของส�านักงานเขตของโรงเรียน  

เพื่อให้ได้ใช้เวลาในการศึกษาเนื้อหามากขึ้น

4. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบควรก�าหนดนโยบาย

ในการวัดและประเมินผล ควรจัดระดับผู้บริหาร และ

อบรมผู ้บริหารที่สามารถไปเป็นแกนน�าแก่ผู ้บริหาร 

ท่านอื่น เพื่อประหยัดเวลาในการอบรม
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ข้อเสนอแนะในกำรท�ำวิจัยคร้ังต่อไป

1. ควรมีการจัดอบรมกับกลุ่มผู้บริหารกลุ่มอ่ืน  

โดยศึกษาตัวแปรเพิ่มเติม เช ่น ขนาดโรงเรียน 

ประสบการณ์การบริหารฯ เพื่อน�ามาพัฒนาหลักสูตร

ฝึกอบรมตามความเหมาะสมของผู้เข้ารับการอบรม 

ของแต่ละกลุ่มที่มีลักษณะพื้นฐานแตกต่างกัน

2. ควรมกีารวจิยัเชงิทดลองโดยศกึษาเปรยีบเทยีบ 

กลุ ่มควบคุมและกลุ ่มทดลอง เพื่อให้การออกแบบ

หลกัสตูรเป็นไปตามความเหมาะสมและได้พบข้อพสิจูน์ 

ที่ดี เพื่อน�าไปใช้ในการแก้ไขในการฝึกอบรมครั้งต่อไป

3. ควรมกีารวจัิยต่อเนือ่งตดิตามผลในระยะยาว  

(longitudinal study) โดยติดตามผลหลังการส้ินสุด 

การฝึกอบรมเป็นระยะเวลาต่างๆ กัน เพื่อศึกษาความ

คงอยู่ ความตระหนักรู ้ตนเองว่าคงทนในระยะเวลา 

นานเท่าใด และมีการเสริมสร้างเพ่ิมขึ้นหรือไม่ อย่างไร
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บทคัดย่อ

การศึกษานี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาภาวะผู้น�าเชิงนวัตกรรมเพ่ือการบริหาร

การผลิตอาหารโอทอปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2) ศึกษาหลักธรรม ไตรสิกขา และตัวแบบ KSM ที่น�ามา 

บูรณาการกับการพัฒนาสมรรถนะภาวะผู้น�าเชิงนวัตกรรมเพื่อการบริหาร และ (3) น�าเสนอแนวทางการพัฒนา

สมรรถนะภาวะผูน้�าเชงินวตักรรม การวจิยัเชงิปรมิาณใช้กลุม่ตวัอย่างจาก ผูป้ระกอบการและผูบ้รโิภค จ�านวน 400 คน  

สุ่มแบบหลายขั้นตอน เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามและการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลหลักคือ ผู้ประกอบการ 

ที่ได้รับการรับรองคุณภาพระดับ 5 ดาว จ�านวน 18 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์เก็บข้อมูล สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การอุปมานวิเคราะห์และ ตีความ ผลการวิจัย พบว่า (1) ภาวะผู้น�าเชิงนวัตกรรม  

โดยภาพรวมและรายด้านอยูใ่นระดบัสงู ได้แก่ การจ�าหน่าย กลยทุธ์ทางการตลาด วตัถดุบิ การจดัตัง้กลุม่ออมทรพัย์  

การฝึกอบรมเพื่อการผลิตที่มีคุณภาพ (2) หลักธรรม ไตรสิกขา และตัวแบบ KSM สามารถน�ามาบูรณาการ

กับการพัฒนาสมรรถนะภาวะผู้น�าเชิงนวัตกรรมได้พบว่า ด้านหลักธรรมคือการปฏิบัติตนตามศีล การให้ทาน  

ด้านการบริหารอยู่ในระดับสูง โดยที่หลักคุณธรรมและจริยธรรมอยู่ในระดับสูง ด้านไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิและ

ปัญญา อยู่ในระดับสูงและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับสูง และการบูรณาการศีลกับความรู้ สมาธิ

กับทักษะ และปัญญากับการจัดการ หรือ KSM Model อยู่ในระดับสูง (3) แนวทางการพัฒนาสมรรถนะภาวะ 

ผู้น�าเชิงนวัตกรรมคือภาครัฐท้องถิ่นและผู้ประกอบร่วมก�าหนดนโยบายให้เป็นโอทอปชุมชน พัฒนาด้านวัตถุดิบ 

บรรจุภัณฑ์ให้มีมาตรฐาน และส่งเสริมอาหารพื้นเมืองพาแลงให้เป็นที่ยอมรับได้มาตรฐาน เพื่อเตรียมพร้อม 

ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ค�ำส�ำคัญ: ภาวะผู้น�าเชิงนวัตกรรม,การผลิตอาหารโอทอป

Abstract

The objectives of the research were (1) to study the innovative leadership of the OTOP foods 

production management in Northeast Thailand (2) to study the integration of Sikkhattaya to develop  

innovative leadership competencies and (3) to propose guidelines of innovative leadership competencies 

พรทิพย์ภา ประทุมรัตน์ เคอร์ และ ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง 

การพัฒนาสมรรถนะภาวะผู้น�าเชิงนวัตกรรม
เพื่อการบริหารการผลิตอาหารโอทอป

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

The Development of Innovative Leadership 
Competencies for the OTOP Foods Production Management 

in the Northeastern of Thailand
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ควำมน�ำ

ในช่วงระหว่างปี 2540 ประเทศไทยประสบ

ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวทั้งภาคการเกษตร และภาค

อตุสาหกรรมต่างๆ ระบบเศรษฐกจิชะงักงันและฝืดเคอืง 

ทั้งประเทศ ผลกระทบก่อให้เกิดปัญหาคุณภาพชีวิต

ของคนไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ปัญหาความ

ยากจน ปัญหาการว่างงาน ความเสื่อมโทรมทรัพยากร

สิ่งแวดล้อมและความเลื่อมล�้าทางสังคม เศรษฐกิจ 

และการเมือง อีกทั้งยังส่งผลให้ภาครัฐมุ่งส่งเสริมให้

ประชาชนมีอาชีพ รายได้ที่มั่นคงในการด�ารงชีวิตและ

เพื่อก่อให้เกิดการขับเคลื่อนในระบบแรงงาน การผลิต  

และการบริการที่สามารถน�าไปสู ่ความเข้มแข็งของ

ชุมชน สังคม เศรษฐกิจในระดับจุลภาคและมหภาค  

ซึ่งในรัฐบาลของทักษิณ ชินวัตรได้ก�าหนดนโยบายของ 

รฐัหนึง่ต�าบลหนึง่ผลติภัณฑ์หรอืโครงการหนึง่ต�าบลหนึง่

ผลิตภัณฑ์หรือโอทอป เป็นนโยบายส�าคัญของรัฐบาล

ที่ต้องการส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น  

สร้างชมุชนให้เข้มแขง็พึง่ตนเองได้ ให้ประชาชนมส่ีวนร่วม 

ในการสร้างงาน สร้างรายได้ด้วยการน�าทรัพยากร

ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นสินค้าที่มีคุณภาพม ี

using international standards. The methodology used was mixed methodology.The quantitative research 

with 400 respondents comprised of entrepreneurs and consumers of OTOP foods, selected by multistage 

sampling using a questionnaire as a tool. The qualitative research was conducted by in-depth interviews 

with 18 key informants selected by purposive sampling from entrepreneurs .Data were analyzed by using 

mean and standard deviation, analytic induction and interpretation.The research findings were as follows:  

(1) The innovative leadership overall was at a high level including distribution, marketing strategies, and 

raw materials., installed saving group, training for quality of production. (2) The integration of Sikkhattaya  

with KSM Model was able to develop innovative leadership competency. Regarding Dharma the intention  

of Precept and gifting was important. The principles of management, the principles of morality, the ethics,  

the principle of Sikkhattaya in accordance with KSM Model and principles of Sufficiency Economy  

philosophy were at a high level. The best practices integrated Silp and knowledge, Samathi and skill, 

Panya and management. (3) The guidelines for innovative leadership found that public sectors and  

community collaborated strategies, policy, promoted Palang the symbol of Isan foods, standardized  

community products, developed to certified and were enhanced to a high level to enter AEC.

Keyword: innovative leadership, OTOP foods production management

จุดเด่น มีมูลค่าเพิ่มเป็นที่ต้องการของตลาด การคัดสรร 

สุดยอดหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เป ็นแนวคิดของ 

คณะกรรมการอ�านวยการหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 

แห่งชาติ ท่ีต้องการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์

ชุมชนได้มีโอกาสพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานให้สามารถ

ส่งออกได้ในแนวทางการเชื่อมโยงมาตรฐานสินค้าจาก

ระดบัภมูภิาคสู่สากล เพือ่ตอบสนองนโยบายของรฐับาล

ตามโครงการหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ผลความส�าเร็จ 

และนโยบายท่ีมกีารสนบัสนนุอย่างต่อเนือ่ง ท�าให้ชมุชน

มีโครงการหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ทุกพื้นที่ และยัง 

พบว่าในโครงการที่เกิดขึ้นมีทั้งผู ้ประสบความส�าเร็จ 

และผู้ที่ยังไม่ประสบผลตามเกณฑ์ที่ก�าหนด

ส�าหรับผู้ผลิตสินค้าหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

หรอืโอทอป (OTOP) ซึง่เป็นสนิค้าเชงิวฒันธรรม ไม่อาจ 

หลีกเล่ียงผลกระทบท่ีสืบเนื่องจากการเปิดเสรีการ

แข่งขันในยุคกระแสโลกาภิวัตน์ท่ีมีการแข่งขันทางธุรกิจ 

ทีร่นุแรงได้ในปัจจบุนั ประเทศต่างๆ ล้วนหันมาให้ความ

ส�าคัญกับการเพิ่มศักยภาพของชุมชน และใช้จุดแข็ง

ของชุมชนทางด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญา  

เพื่อเชื่อมโยงสู่ภาคการผลิตและบริการ ในการสร้าง
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สัญลักษณ์และขยายโอกาสทางการตลาดให้มากยิ่งขึ้น  

ดงันัน้ ผู้ผลติสนิค้าหนึง่ต�าบลหนึง่ผลติภัณฑ์หรอืโอทอป  

โดยเฉพาะกลุม่สนิค้าทีใ่ช้ในชวีติประจ�าวนั อาจจะได้รบั 

ผลกระทบจากคู ่แข่งและสภาพการแข่งขันในตลาด 

เพิ่มสูงขึ้น อันเนื่องมาจากสินค้าที่มีคุณภาพต�่า ราคา

ต้นทุนต�่า หรือสินค้าที่สามารถใช้ทดแทนกันได้ เข้ามา 

วางจ�าหน่ายในประเทศได้มากขึ้น ท�าให้ผู ้บริโภค

สามารถเลือกบริโภคสินค้าที่หลากหลายและมีอ�านาจ

ในการต่อรองสูง ซึ่งน�าไปสู่การกดดันทางราคา จึงท�าให ้

ผู้ประกอบการต้องปรับตัวรับการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้น

และเกิดต้นทุนในการปรับตัว

ในปัจจุบัน มีผู ้ผลิตสินค ้าหนึ่งต�าบลหนึ่ง

ผลิตภัณฑ์ ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชน 

กระทรวงมหาดไทย จากข้อมลูล่าสดุ ปี 2553 รวมทัง้สิน้  

33,228 ราย และมีสินค้าโอทอป ที่ขึ้นทะเบียนไว้กว่า 

85,173 รายการ ซึ่งการส่งเสริมผู้ประกอบการโอทอป  

และการพัฒนาสินค้า โอทอป จึงไม่เพียงแต่จะเป็นการ

สร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนและสร้างการจ้างงานใน

ชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศเท่านั้น แต่ยังเป็นการรักษา

มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาให้คงอยู่สืบต่อไปด้วย 

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2555 ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ 

ขนาดกลางและขนาดย่อม ได้จัดท�าโครงการยกระดับ 

ผูป้ระกอบการหนึง่ต�าบล หนึง่ผลติภัณฑ์แบบบรูณาการ 

หรือในชื่อเรียกว่า “OTOP PLUS” วัตถุประสงค์ของ

โครงการมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ 

โอทอป โดยใช้เอกลกัษณ์ของท้องถิน่มาสร้างมลูค่าเพิม่

ให้สินค้า และเสริมสร้างโอกาสทางการตลาดทั้งในและ

ต่างประเทศ ซึ่งเป็นการส่งเสริมเพื่อให้เกิดการปรับตัว 

ในการด�าเนินธุรกิจ และขยายโอกาสทางการตลาด 

เข้าสู่กลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ในกระบวนการเรียนรู้ ชุมชนต้องร่วมกันค้นหา

ศกัยภาพของตนเองและตอบค�าถามให้ได้ ด้วยวธีิคดิใหม่ 

แต่พื้นที่ที่จะศึกษานั้นยังไม่มีแนวความคิดใหม่ดังกล่าว 

ด้วยเหตุผลนี้ชุมชนในท้องถิ่นดังกล่าว จึงต้องการความ

ช่วยเหลือจากองค์กรท้องถิ่น สถาบันการศึกษาเพื่อให ้

พวกเขาสามารถค้นพบศักยภาพของตนเอง ให้มีความรู้ 

และทักษะในการจัดการทรัพยากรของตนเองอย่างมี

ประสิทธิภาพและให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่นมากที่สุด  

ให้สามารถพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และองค์ความรู้อื่นๆ  

เช่น สิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต เป็นต้น

การศึกษา การสร้างสมรรถนะนวัตกรรมภาวะ

ผู้น�าเพ่ือการบริหารการผลิตอาหารโอทอป ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งนี้ เป็นการศึกษาผสมผสาน

การบริหารรัฐกิจแนวใหม่ (new public management) 

ที่เป็นกระบวนทัศน์ของรัฐประศาสนศาสตร์มาตั้งแต่ 

ทศวรรษ 1980 มาจนปัจจุบันท่ีน�าแนวคิดทางด้าน 

การตลาด (marketing) และเศรษฐศาสตร์ (economics) 

มาใช้ในการส่งมอบสินค้าและบริการสาธารณะให้กับ

ประชาชน มองว่าประชาชนเป็น ลูกค้า (customer) ที่รัฐ 

ต้องให้ความพึงพอใจ โดยประชาชนมีทางเลือกในการ

ใช้สินค้าและบริการสาธารณะของรัฐ เหมือนกับการไป

เลือกใช้สินค้าและบริการของภาคเอกชน ภาครัฐจึงใช้ 

กลยุทธ์ทางการตลาดและทางธุรกิจในการปฏิบัติหน้าท่ี 

ส่งมอบสนิค้าและบรกิารสาธารณะนอกจากนี ้การศกึษานี ้

ยังอยู ่ บนพื้นฐานความเข้าใจ รัฐประศาสนศาสตร์

สร้างสรรค์ (creative public management--CPM)  

ซึ่งบุญทัน ดอกไธสง (2555) ได้อธิบายไว้ว่า เป็นทิศทาง 

แห่งการปรบัรปูแบบ การก�าหนดนโยบายบรหิารจดัการ 

กระจายรายได ้ ให ้ ท่ัวถึงเป ็นธรรมท่ีมีผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงแบ่งวิถีชีวิตเกษตร ชาวไร่ ชาวนา และ

กรรมกร ให้มากที่สุด เพื่อขจัดความยากจนให้พ้นจาก

เส้นระดับความยากจนให้เร็วท่ีสุด รัฐประศาสนศาสตร์  

เน้นการออกแบบนโยบายท่ีไม่มีการเบียดเบียนคดโกง

ชาติ ยึดมั่นในศีลธรรมและจริยธรรมแห่งพุทธศาสตร์ 

ประชาชนมีความเป็นประชาธิปไตยทั้งกายวาจาใจ  

โดยเข้าใจ และยอมรับเนื้อหาของสิทธิ เสรีภาพสมบูรณ์ 

มีความเป็นธรรมเคารพศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย ์

เท่าเทียมกันและมีระบอบประชาธิปไตยมาจากและ

เป็นของปวงชน ซึ่งบุญทัน ดอกไธสง (2555) ได้เสนอ

หลักการ 10 หลักการ ซึ่งจะตรงประเด็นการศึกษานี้ 

ประกอบด้วย (1). ความคดิสร้างสรรค์ การกระจายรายได้ 

อย่างทั่วถึง (inclusive distribution) (2) พัฒนาสังคม

ให้มีจิตสาธารณะ (3) การบริหารจัดการหรือเรียกว่า 

พุทธิปัญญา (4) รัฐธรรมาภิบาล (5) การบริหารชาติ

ควรมีความเที่ยงธรรม (6) การเน้นการก�าหนด นโยบาย 

สาธารณะ (7) ยดึหลกัประชาธปิไตยสมบรูณ์ซึง่น�ามาจาก  
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CPM (8) พลงัอ�านาจในการต่อรอง และผลประโยชน์ อยูท่ี ่

ประชาชน (9) ประชาชนมีวุฒิภาวะในการเจรจาต่อรอง 

และ (10) ชาวบ้านรากหญ้า มพีลงัใจใฝ่หาประชาธปิไตย 

รากหญ้า และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

รฐัประศาสนศาสตร์สร้างสรรค์ คอื การใช้ CPM  

เป็นยุทธศาสตร์หลัก และใช้เป็นยุทธศาสตร์สร้าง

สมรรถภาพนวัตกรรมทั่วถึงโดยกระบวนการเรียนรู ้

จากจิต สมการในการสร้างสมรรถภาพของมนุษย์  

ทุกรูปทุกนาม (บุญทัน ดอกไธสง, 2555) KSM MODEL 

สมการ E = MC9 + 2

ด้วยความเป็นมา และความส�าคัญดังกล่าว

ข้างต้น ผู้วิจัยเล็งเห็นความส�าคัญของการศึกษาพื้นที่

เป้าหมายจึงด�าเนินการวิจัยเรื่องการสร้างสมรรถนะ 

นวัตกรรมภาวะผู ้น�าในการบริหารการผลิตอาหาร 

โอทอป ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อหาแนวทาง

การพัฒนาศักยภาพการด�าเนินงานเพื่อก้าวสู่ระดับ 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งต�าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ กรณี

ศึกษาผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร อันจะเกิดประโยชน ์

ต่อการด�าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาสมรรถนะภาวะผู้น�าเชิงนวัตกรรม

เพือ่การบรหิารการผลติอาหารโอทอปในภาคตะวนัออก 

เฉียงเหนือ

2. เพื่อศึกษาหลักธรรม ไตรสิกขา และตัวแบบ 

KSM ที่สามารถน�ามาบูรณาการกับการสร้างสมรรถนะ

ภาวะผู้น�าเชิงนวัตกรรมเพื่อการบริหารการผลิตอาหาร 

โอทอปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3. เพื่อน�าเสนอแนวทางการพัฒนาสมรรถนะ

ภาวะผู้น�าเชิงนวัตกรรมเพื่อการบริหารการผลิตอาหาร 

โอทอปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สู่มาตรฐานสากล

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

ผูว้จิยัได้ศกึษาทบทวนเอกสารถงึแนวคดิ ทฤษฎี

และฐานข้อมูลงานวิจัยจากเอกสาร เกี่ยวกับการศึกษา

ผสมผสานการบริหารรัฐกิจแนวใหม่ (New Public  

Management) รฐัประศาสนศาสตร์สร้างสรรค์ (Creative  

Public Management, CPM) ของบญุทัน ดอกไธสง (2555) 

หลักพุทธธรรมคือ ศีล สมาธิและปัญญา ตัวแบบ KSM 

สมรรถนะภาวะผูน้�าเชงินวตักรรมของเอเวอร์เรท โรเจอร์  

(Everette M. Rogers) กล่าวว่า นวัตกรรมคือ ความคิด  

การกระท�า หรือวัตถุใหม่ๆ ซึ่งรับรู้ว่าเป็นสิ่งใหม่ด้วย

ตัวบุคคลแต่ละคนหรือสังคม การพิจารณาว่าส่ิงหนึ่ง

สิ่งใดเป็นนวัตกรรมนั้นขึ้นอยู ่กับการรับรู ้ของแต่ละ 

บุคคลหรือกลุ่มบุคคลว่าเป็นสิ่งใหม่ส�าหรับเขา ดังนั้น

นวตักรรมของบคุคลกลุม่ใดกลุม่หนึง่อาจไม่ใช่นวตักรรม

ของบุคคลกลุ่มอื่นๆ ก็ได้ ขึ้นอยู่กับการรับรู้ของบุคคล

นั้นว่าเป็นสิ่งใหม่ส�าหรับเขาหรือไม่ อีกประการหนึ่ง 

ความใหม่อาจขึ้นอยู ่กับระยะเวลาด้วย สิ่งใหม่ๆ 

ตามความหมายของนวัตกรรมไม่จ�าเป็นจะต้องใหม่

จริงๆ แต่อาจหมายถึงส่ิงใดส่ิงหนึ่งท่ีเป็นความคิดหรือ 

การปฏิบัติที่ เคยท�ากันมาแล้วแต ่ได ้หยุดไประยะ 

เวลาหนึง่ ต่อมาได้มกีารรือ้ฟ้ืนขึน้มาท�ากนัใหม่เนือ่งจาก

เห็นว่าสามารถช่วยแก้ปัญหาในสภาพการณ์ใหม่นั้นได้  

ซึ่งก็นับว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งใหม่ได ้ ดังนั้น นวัตกรรม 

อาจหมายถึงสิ่งใหม่ๆ ดังต่อไปนี้ (1) สิ่งใหม่ที่ไม่เคยมี

ผู้ใดเคยท�ามาก่อน (2) สิ่งใหม่ที่เคยท�ามาแล้วในอดีต 

แต่ได้มีการรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่ และ (3) สิ่งใหม่ที่มีการ

พัฒนามาจากของเก่าที่มีอยู ่เดิม เป็นนวัตกรรมที่มี

การเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป (Incremental)  

หรือเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย

กำรบริหำรกำรผลิต
อำหำรโอทอป

- กลยุทธ์ทางการตลาด
- การประกอบการทาง
  การตลาด
- ประเภทอาหาร
- การผลิตอาหาร
- วัตถุดิบในการผลิต
- แหล่งวัตถุดิบ
- การจ�าหน่าย

สมรรถนะ
ภำวะผู้น�ำนวัตกรรม

เพื่อกำรบริหำรกำรผลิต
อำหำรโอทอป

- หลักการบริหาร
- หลักคุณธรรมและ
  จริยธรรม
- หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
  พอเพียง
- หลักธรรมไตรสิกขาและ 
  ตัวแบบ KSM

กำรพัฒนำสมรรถนะ
ภำวะผูน้�ำเชงินวตักรรม
ส�ำหรับกำรบริหำร
กำรผลิตอำหำรโอทอป 
ในภำคตะวันออก
เฉียงเหนือ

กำรพัฒนำ
สมรรถนะ
ภำวะผู้น�ำเชิง
นวัตกรรม
ส�ำหรับกำร
บริหำรกำรผลิต
อำหำรโอทอป
ในภำคตะวนัออก
เฉียงเหนือของ
ประเทศไทย

 ตัวแปรต้น      ตัวแปรตำม

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การวิจัยเรื่องการพัฒนาสมรรถนะภาวะผู้น�า

เชิงนวัตกรรมส�าหรับการบริหารการผลิตอาหารโอทอป 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเป็นการ

ศึกษาทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เรียกว่าการวิจัย 

แบบผสานวิธี (mixed method research) โดยศึกษา

จากกลุ่มผู้ผลิตอาหารโอทอป ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่าน

การคัดสรรและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ มีจ�านวน  

400 คนในเขตจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดนครราชสีมา 

ประชาชนและกลุ่มตัวอย่าง

ประชำชนและกลุ่มตัวอย่ำง

ผู ้วิจัยเลือกกลุ ่มตัวอย่างเชิงปริมาณด้วยวิธี

การสุ ่มแบบหลายขั้นตอน (multistage sampling)  

โดยการส�ารวจรายชื่อผลิตภัณฑ์อาหารโอทอปทั้งหมด 

ใน 2 จังหวัด ก�าหนดจ�านวนกลุม่ตวัอย่างโดยใช้สตูรของ 

ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ท่ีระดบัความคลาดเคล่ือน  

ร้อยละ 5 จากจ�านวนประชากรจ�านวน 1,600 คน ได้ขนาด 

กลุม่ตวัอย่าง เท่ากบั 320 คน เพือ่เพิม่ความเชือ่มัน่ของ

ข้อมูลจึงเพิ่มเป็น 400 คน และผู้ให้ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ได้แก่ ผู ้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 

กับการพัฒนาสมรรถนะภาวะผู้น�าเชิงนวัตกรรมส�าหรับ

การบริหารการผลิตอาหารโอทอป ในภาคตะวันออก

เฉียงเหนือของประเทศไทย ผู ้ประกอบการจังหวัด

ขอนแก่น ม ี26 อ�าเภอ โดยเลอืกสมัภาษณ์ 9 อ�าเภอ ได้แก่ 

อ�าเภอเมืองขอนแก่น อ�าเภอบ้านฝาง อ�าเภอพระยืน  

อ�าเภอหนองเรือ อ�าเภอชุมแพ อ�าเภอสีชมพู อ�าเภอ

น�า้พอง อ�าเภออบุลรตัน์ อ�าเภอกระนวน อ�าเภอบ้านไผ่  

และกลุ่มผู ้ประกอบการจังหวัดนครราชสีมา มี 32 

อ�าเภอ โดยเลือกสัมภาษณ์ 9 อ�าเภอ ได้แก่ อ�าเภอ

เมืองนครราชสีมา อ�าเภอครบุรี  อ�าเภอเสิงสาง  

อ�าเภอคง อ�าเภอบ้านเหลือ่ม อ�าเภอจกัราช อ�าเภอโชคชยั  

อ�าเภอด่านขุนทด และอ�าเภอโนนไทย โดยสัมภาษณ์

ผู้ประกอบการ อ�าเภอละ 1 ผลิตภัณฑ์ จ�านวน 18 คน  

ทั้งหมดเป็นการเลือกแบบเจาะจง 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย่

แบบบันทึกเอกสาร (document recording 

Forms) เป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาการพัฒนา

สมรรถนะภาวะผู้น�าเชิงนวัตกรรมส�าหรับการบริหาร 

การผลิตอาหารโอทอป ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ของประเทศไทย

แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการพัฒนา

สมรรถนะภาวะผู้น�าเชิงนวัตกรรมส�าหรับการบริหาร 

การผลิตอาหารโอทอป ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ของประเทศไทย และการวิเคราะห์องค์ประกอบการ

สร้างสมรรถนะนวัตกรรมภาวะผู ้น�าในการบริหาร 

การผลิตอาหารโอทอป ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป และ

แบบสอบถามองค์ประกอบการสร้างสมรรถนะนวตักรรม 

ภาวะผู้น�าในการบริหารการผลิตอาหารโอทอป ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
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แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง เป็นเครื่องมือ 

ที่ใช ้ในการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เพื่อศึกษา

แนวทางการพัฒนาสมรรถนะภาวะผู้น�าเชิงนวัตกรรม

ส�าหรับการบริหารการผลิตอาหารโอทอป ในภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

กำรวิเครำะห์ข้อมูล

สถติพ้ืินฐาน ได้แก่ ค่าความถี ่ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย  

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต�่าสุด ค่าสูงสุด) และค่า

สัมประสิทธิ์ของความแปรผัน นอกจากนี้การวิเคราะห์

ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการหาข้อสรุป การตีความ และ

การตรวจสอบความถูกต้องตรงประเด็นของผลการวิจัย  

เป็นกระบวนการหาข้อสรุปและตีความหมายของผล 

โดยใช้เหตุผลตามหลักตรรกะ ด้วยการวิเคราะห์เชิง

เนื้อหา 

ผลกำรวิจัย

ผู้วิจัยได้น�าเสนอผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ 

การวิจัยที่ก�าหนดไว้ ดังนี้

1. ภำวะผู้น�ำเชิงนวัตกรรมเพื่อกำรบริหำร 

กำรผลิตอำหำรโอทอปในสภำพปัจจุบันพบว่า  

พฤติกรรมการบริโภคสินค้าโอทอป ประเภทอาหาร 

ส่วนมากซื้อมาจากแหล่งขายและผลิตภายในจังหวัด

และเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน รวมถึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่มี 

โอกาสพฒันาการตลาดไปสูร่ะดับประเทศ ผูป้ระกอบการ 

ได้ใช้ภาวะผู้น�าเชิงนวัตกรรมในการบริหารการผลิต

อาหารโอทอปให้สนิค้ามีคุณภาพ โดยรวมอยูใ่นระดบัสงู 

และรายด้านกอ็ยูใ่นระดบัสงูเช่นกนั เรยีงล�าดบัจากมาก

ที่สุดไปหาน้อยที่สุด ดังนี้ การจ�าหน่าย กลยุทธ์ทาง 

การตลาด วัตถุดิบในการผลิต ตามล�าดับ 

ภาวะผูน้�าเชงินวตักรรมเพือ่การบรหิารการผลติ

อาหารโอทอปในภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื ด้านการเงนิ 

หรอืเงนิทนุ โดยการระดมเงนิออมของประชาชน โดยการ

จัดต้ังโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน สนับสนุน

เงินทุนแก่กลุ ่มกิจกรรมและชุมชนเพื่อพัฒนาอาชีพ 

หรือการขยายกิจการเชิงธุรกิจ เพิ่มพูนประสิทธิภาพ 

การบริหาร/จัดการ แก้ไขกฎระเบียบข้อบังคับที่เป็น

อุปสรรคต่อการระดมและพัฒนาเงินทุน จัดท�าหนังสือ 

คู่มือแนวทางหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนา

เงนิทุน และจัดตัง้ชมรมกลุ่มออมทรพัย์ทุกระดบัในระดบั 

ครอบครัว ด้านการบริหารจัดการให้มีการฝึกอบรม 

สัมมนา ประชุมให้ความรู ้เกี่ยวกับการประกอบการ 

และการบริหาร ศึกษาดูงาน การบริหารทุน การผลิต 

การตลาด แลกเปล่ียนประสบการณ์เกี่ยวกับกลุ่มอาชีพ

ประเภทเดียวกัน สนับสนุนข้อมูลข่าวสาร และประสาน

ให้เอกชนมีบทบาทพัฒนาผู้ประกอบการ ด้านการผลิต  

ปรับปรุงคุณภาพ พัฒนารูปแบบและบรรจุภัณฑ ์

ตามเทคโนโลยีที่เหมาะสม ด้านการตลาด ท�าการผลิต

ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคท้ังด้านรูปแบบ  

การบรรจุภัณฑ์ คุณภาพ ประโยชน์ ความนิยม ราคา

2. หลักธรรม ไตรสิกขำ และตัวแบบ KSM 

ที่สำมำรถน�ำมำบูรณำกำรกับกำรพัฒนำสมรรถนะ 

ภำวะผู้น�ำเชิงนวัตกรรมเพื่อกำรบริหำรกำรผลิต

อำหำรโอทอป พบว่า กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่มคีวามสขุ 

ทางใจ เข้าวัดฟังธรรมอยู่ในระดับมาก ปฏิบัติตนตาม 

ศีล 5 อยู่ในระดับมากที่สุด การท�าทานอยู่ในระดับน้อย 

มีความศรัทธาสินค้าโอทอปอยู่ในระดับมาก ในด้าน 

หลักการบริหารจัดการท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผู ้น�าเชิง

นวัตกรรม มีค่าเฉลี่ย 4.42 อยู่ในระดับสูง ด้านหลัก

คุณธรรมและจริยธรรม มีค่าเฉล่ีย 4.48 อยู่ในระดับสูง 

ด้านหลักธรรมไตรสิกขาคือศีล สมาธิและปัญญาที่

สอดคล้องกบัหลกัการของตวัแบบ KSM มค่ีาเฉลีย่ 4.48 

อยู่ในระดับสูง รวมถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงม ี

ค่าเฉลี่ย 4.47 อยู่ในระดับสูง เช่นกัน เมื่อพิจารณาองค์

ประกอบของหลักการของตัวแบบ KSM ที่สัมพันธ์กับ

หลกัธรรมไตรสกิขาคอืศลี สมาธแิละปัญญา พบว่ามกีาร 

ยึดถือปฏิบัติตามศีลมากที่สุด โดยมุ่งเน้นเรื่องสัมมา

อาชีวะ ระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ด้านสมาธิ  

มุ่งเน้นเรื่องการเอาใจจดจ่อในงาน การมีสติรู้ตัวและ

ความมัน่ใจในการท�างาน ส่วนด้านปัญญา มุง่เน้นเก่ียวกับ 

ความสุขสงบของจิตใจ การถือปฏิบัติตามหลักอริยสัจ 4  

ของศาสนาพุทธ สรุปได้ว่าหลักธรรม ไตรสิกขา และ

ตัวแบบ KSM สามารถน�ามาบูรณาการกับการพัฒนา 

สมรรถนะภาวะผูน้�าเชงินวตักรรมเพ่ือการบรหิารการผลติ 

อาหารโอทอปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ภายใต้เงื่อนไขของการบูรณาการศีลกับ 

ความรู้ (knowledge) สมาธิกับทักษะ (skill) และปัญญา
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กับการจัดการ (management) หรือ KSM Model

3. แนวทำงกำรพัฒนำสมรรถนะภำวะผู้น�ำ

เชิงนวตักรรมเพือ่กำรบรหิำรกำรผลติอำหำรโอทอป 

ในภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอื สู่มำตรฐำนสำกล พบว่า 

3.1 สมรรถนะภาวะผูน้�าเชงินวตักรรมในการ

ผลติอาหารโอทอปสูม่าตรฐานระดบัสากล ผูป้ระกอบการ 

ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นมีการวางยุทธศาสตร์ 

นโยบาย แผนงาน ผลติภณัฑ์ชมุชนโอทอป ด้านวตัถดุบิ

และการผลิตที่ครอบคลุมทั้งผลิตภัณฑ์ด้านอาหาร  

การพัฒนาด้านบรรจุภัณฑ์ให้มีมาตรฐานทั้งคุณภาพ 

ความสะอาด ความปลอดภัย สู ่ทางการตลาดและ 

การบริการหลังการขาย 

3.2 พฒันาบคุลากรให้สามารถปฏิบตังิานได้ 

อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้น�าในการผลิตอาหารโอทอป 

มีการ ด�าเนินการฝึกอบรมและสัมนาแก่ผู้ปฏิบัติงาน 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในด้าน ต่างๆ โดยน�ามา 

ปรับใช้ในการปฏิบัติงาน และให้บริการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและรวดเร็ว ยุทธศาสตร์ส�าคัญคือการ 

ส่งเสริมสนับสนุนอาหารพื้นเมืองพาแลง ซึ่งเป็นอาหาร

เอกลักษณ์หรืออาหารพื้นเมืองของภาคอีสานให้เป็นท่ี 

ยอมรับของคนทั่วไป ให้อยู่ในกลุ่มโอทอป

3.3 ต้องมีกระบวนถ่ายทอดเทคโนโลยี 

การผลติในการปรบัปรงุบรรจภุณัฑ์หรอืหบีห่อ (Packaging)  

และการสร้างตราสินค้าเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิม

ให้แก่ผลิตภัณฑ์ ขยายหรือจัดหาตลาดให้กว้างขวาง 

3.4 ภาครัฐให้ค�าแนะน�าด้านการบริหาร

จัดการเงินทุนโดยการหาแหล่งกู ้ยืมด้านการเงินท่ีม ี

ดอกเบี้ยต�่า เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กลุ ่มผู ้ผลิต 

ได้มีการพัฒนาในการยกระดับขีดความสามารถในการ

แข่งขัน 

3.5 ด้านการบริหารจัดการอาหารโอทอป 

ต้องเป็นระบบครบวงจร กลุ่มผู้ผลิตสินค้าชุมชนที่ได้

ข้ึนทะเบียนเป็นผู้ประกอบการโอทอป เมื่อขึ้นทะเบียน

เสร็จเรียบร้อยแล้วยังไม่ถือว่าเป็นผู ้ประกอบการ 

โอทอป เพียงแต่ว่าขึ้นทะเบียนไว้ และมีการคัดเลือก 

เป็นการเปิดตัวสินค้าเข้ามาคัดสรร โดยกระบวนการ

ต้องพจิารณาจากสนิค้ามมีาตรฐานหรอืไม่โดยพจิารณา 

จากเอกสารทางราชการคือมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 

(มผช.) หลังจากนั้นเอาคะแนนท่ีได้มาประเมินเป็นดาว  

(ระดับ 1-5 ดาว) และมีการรับรองความปลอดภัยโดย

องค์การอาหารและยา (อย.)

กำรอภิปรำยผล

การวจิยัการสร้างสมรรถนะนวตักรรมภาวะผูน้�า

ในการบริหารการผลิตอาหารโอทอป ในพื้นที่จังหวัด 

ขอนแก่น และจังหวัดนครราชสีมา สามารถอภิปรายผล 

ได้ดังต่อไปนี้

การส�ารวจการสร้างสมรรถนะนวัตกรรมภาวะ

ผู ้น�าในการบริหารการผลิตอาหารโอทอป ค�าว ่า  

“การพัฒนาสมรรถนะภาวะผู้น�าเชิงนวัตกรรมเพ่ือการ 

บริหารการผลิตอาหารโอทอปในภาคตะวันออก 

เฉียงเหนอื” ของจังหวดัขอนแก่น และจังหวดันครราชสมีา  

หมายถึง การสร้างสมรรถนะภาวะผู้น�าเชิงนวัตกรรม

สู่การปฏิบัติเพ่ือบรรลุเป้าหมาย ภายใต้การวิเคราะห์ 

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ค�าว่า “นวัตกรรม” ของ

เมื่อพิจารณาความพร้อมตามขั้นตอนของ

กรอบแนวคิด พบว่า การสร้างสมรรถนะภาวะผู้น�า

เชิงนวัตกรรมในการบริหารการผลิตอาหารโอทอป  

ในพื้นท่ีจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดนครราชสีมา  

ปรากฏทั้ง 3 ขั้นตอนได้แก่ 

1. ขั้นการเตรียมพร้อม ภาวะผู ้น�าคุณภาพ

การผลิต องค์ประกอบของการผลิตอาหารโอทอป 

และสมรรถนะภาวะผู้น�าเชิงนวัตกรรมในการบริหาร 

การผลิตอาหารโอทอป ได้แก่ 1)ในขั้นตอนการเตรียม 

ความพร้อม ประกอบด้วย กลยุทธ์ทางการตลาด  

การประกอบการทางการตลาด ประเภทอาหาร การผลติ

อาหาร วัตถุดิบในการผลิต แหล่งวัตถุดิบ การจ�าหน่าย 

ผลิตภัณฑ์ โอทอป เป็นต้น

2. องค์ประกอบของการผลิตอาหารมีความ

สัมพันธ์ต่อการผลิตภัณฑ์ โอทอป พบว่า หลักการ

บริหารคือผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ โอทอป มีความรู ้

ในงานท่ีท�า มีความสามารถในการบริหารงานและ 

มีความเป็นผู้น�าที่ดี เมื่อต้องท�างานร่วมกับบุคลากร

หลายระดับในภาวะที่แตกต่างกันออกไปตามระยะ 
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การเติบโตของกิจการความเป็นผู้น�าย่อมแตกต่างกัน 

ระยะเริม่ท�าธรุกจิต้องรบับทเป็นผูน้�าทีล่งมือท�าทกุอย่าง 

ด้วยตนเองเป็นผูก้�ากบัดแูลอย่างใกล้ชดิ และเป็นกนัเอง 

และหลักคุณธรรม พบว่า ผู ้ประกอบการผลิตภัณฑ์ 

ได้ปฏิบัติตามข้อตกลงของกลุ่ม โดยยึดหลักคุณธรรม

เป็นหลัก มีความซื่อสัตย์ (loyalty) ต้องมีความซื่อสัตย์

ต่อลูกค้าในด้านคุณภาพสินค้า ซึ่งสอดคล้องกับผลการ

ศกึษาของสมร ปาโท (2555) พบว่า คณุลกัษณะภาวะผูน้�า 

ประกอบด้วยมีความรู้ ความเข้าใจลักษณะภาวะผู้น�า  

มคีวามสามารถในการน�าปัจจยัต่างๆ มาก�าหนดกลยทุธ์ได้  

มีความเป็นประชาธิปไตยในการท�างานร่วมกัน มีความ

คาดหวังและสร้างโอกาสส�าหรับอนาคต มีความคิด 

เชิงปฏิวัติและมีการก�าหนดวิสัยทัศน์ เป็นต้น

3. สมรรถนะผู ้น�านวัตกรรมในการบริหาร 

การผลิตอาหารโอทอปในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และ

จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้

3.1 การใช้หลักไตรสิกขา ศีล สมาธิ ปัญญา 

พบว่า ผู้ประกอบการผลติภัณฑ์มคีวามรูเ้รือ่งการท�างาน 

อย่างไม่เบียดเบียนคน/สัตว์และไม่ปฏิบัติผิดกฎหมาย 

(สมัมากมัมนัตะ) ในภาวะผูน้�าคณุภาพการผลติ โดยทีว่่า 

ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์มีการคุ้มครองผู้บริโภคตาม 

ตวัแบบแนวพทุธ จงึมิใช่การคุ้มครองผูบ้รโิภคโดยภาครฐั  

และมใิช่การคุม้ครองทีต่วัผลติภณัฑ์ตามกฎหมาย แต่เป็น 

การคุม้ครองระดบัชวีติทีท่กุชวีติมหีน้าทีใ่นการดแูลทกุข์ 

และสุขของกันและกัน จึงเป็นเหตุที่ผู ้ประกอบการ 

ผลติภณัฑ์เลอืกน�าหลกัธรรมในพทุธศาสนามาประยกุต์ใช้ 

เพื่อให้ได้วิถีการบริโภคใหม่ที่ทั้งผู ้ผลิตและผู ้บริโภค 

เห็นคุณค่าของการด�ารงชีวิตอยู่ร่วมกัน วิถีชีวิต และวิถี

การบรโิภคจึงมใิช่การต่อสูเ้พือ่แย่งชงิผลประโยชน์กนัอกี 

ต่อไป เป้าหมายของการคุ้มครองควรเปลี่ยนจากการ

มุ่งเน้นแต่ที่ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพเป็นการคุ้มครอง

ชีวิตจิตใจตามหลักพุทธธรรม ส่วนวิธีคิดที่มองทุกอย่าง 

เป็นสินค้าก็ควรปรับเป็นการรับรู้โลกจากการวิเคราะห์ 

“ความทกุข์” ทีเ่กดิขึน้ในวถิชีวีติและวถิบีรโิภค ให้เข้าใจว่า 

วถิกีารบรโิภคมใิช่เรือ่งการแข่งขนัเอารดัเอาเปรยีบ หรอื

การเบียดเบียนซึ่งกันและกัน แต่เป็นการด�ารงชีวิตอยู่

ร่วมกันด้วยความเห็นอกเห็นใจ และความรับผิดชอบ 

ต่อชีวิตซึ่งกันและกัน สอดคล้องกับงานวิจัยและ 

งานวิชาการของ กชปณฏ สุทธ-ปัญญากุล (2541)  

ได้ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติงานกับ 

การปฏบิตัตินตามหลักไตรสิกขา (ศลี, สมาธ ิและปัญญา) 

กบัพฤตกิรรมการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารโรงเรยีนมธัยม 

ศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดชัยภูมิ ผลการวิจัย 

พบว่า การปฏิบัติตนตามหลักไตรสิกขา (ศีล, สมาธิ และ

ปัญญา) ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยภาพรวม 

อยู่ในระดับ “มาก” จัดล�าดับจากมากไปหาน้อยคือ 

การปฏิบัติตนด้านปัญญา การปฏิบัติตนด้านสมาธิ 

และการปฏิบัติตนด้านศีล และพบว่าความสัมพันธ์

ระหว่างการปฏิบัติตนตามหลักไตรสิกขา (ศีล, สมาธิ 

และปัญญา) กับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของผู้บริหาร 

โรงเรียนมัธยมศึกษา มีความสัมพันธ์กันในเชิงบวก 

อยู่ในระดับ “ปานกลาง” โดยไตรสิกขาเป็นทั้งหลักการ

และวถิปีฏบิตัเิพือ่ให้สามารถล่วงพ้นจากอบาย, กามธาตุ  

และ ภพท้ังปวง ไตรสิกขาเป็นแนวทางปฏิบัติในทาง

สายกลาง มีศีลเป็นปฏิปักษ์ต ่อกิเลสที่แสดงออก 

ทางกาย วาจา, สมาธิเป็นปฏิปักษ์ต่อกิเลสที่กลุ้มรุมจิต  

และปัญญาเป็นปฏิปักษ์ต่ออนุสัยกิเลสที่แอบแนบอยู่

ในจิต รวมถึงสุมน อมรวิวัฒน์ (2528) ได้อธิบายถึง

กระบวนการศึกษาที่พัฒนามนุษย์ตามหลักไตรสิกขา  

ไว้ดงันี ้ไตรสกิขา เป็นกระบวนการศกึษาทีพ่ฒันามนษุย์

ทั้งหลาย ทั้งทางกาย วาจา ความคิด จิตใจ อารมณ์และ

สติปัญญา ให้สามารถด�ารงและด�าเนินชีวิตในสังคม 

อย่างมีสันติ มีอิสรภาพ เน้นการปฏิบัติ ฝึกอบรมตน

ด้วยหลักของศีล สมาธิ ปัญญา วิธีการปฏิบัติฝึกหัด

อบรมตนตามหลักของศีล สมาธิ ปัญญานั้น ผู้ศึกษา 

ต้องปฏบิตัติามแนวทางของมรรค มอีงค์แปด ได้แก่ (1) ศลี  

ประกอบด้วยสัมมาวาจามะ - เจรจาชอบ สัมมากมัมนัตะ -  

ท�าการงานชอบ และสัมมาอาชีวะ - การเลี้ยงชีพชอบ  

(2) สมาธ ิประกอบด้วย สัมมาวายามะ - ความเพยีรชอบ  

สัมมาสต ิ-ระลึกชอบ สัมมาสมาธ ิ- ตัง้ใจชอบ (3) ปัญญา  

ประกอบด้วย สมัมาทฏิฐ ิ- เหน็ชอบ และสมัมาสงักปัปะ - 

ด�าริชอบ ส่วนการบูรณาการไตรสิกขากับตัวแบบ KSM  

ของบญุทนั ดอกไสงในงานวจิยันีก้ส็อดคล้องกบัสดุาภรณ์  

อรณุด ี(2551) วจิยัเรือ่งยทุธศาสตร์การพฒันาทนุมนษุย์

สู่ระดับโลกในศตวรรษที่ 21 กรณีศึกษา การพัฒนา

สมรรถนะทุนมนุษย์ตามหลักพุทธญาณวิทยา และ 

รูปแบบการจัดการทักษะความรู้ (รูปแบบ KSM Model)  
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มลีกัษณะการวิจัยประกอบด้วยการวจิยัเชงิคุณภาพและ

เชิงปริมาณ พบว่าผลการวิจัยเชิงเอกสาร การวิจัยเชิง

คุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้เชี่ยวชาญมีความ

คิดเห็นสอดคล้องกันว่า การสร้างทุนสมองมนุษย์หรือ 

สมรรถนะสู ่ระดับโลก ตามหลักพุทธญาณวิทยา  

(หลกัไตรสกิขา) นัน้สามารถพฒันาสูร่ะดบัโลกได้ เพราะ 

การพฒันามนษุย์น้ันต้องเริม่ด้วยการพฒันาจติใจเพราะ

จิตใจเป็นรากฐานที่ส�าคัญที่สุดในการสร้างพฤติกรรม  

เมื่อมนุษย์มีพื้นฐานจิตใจที่แล้วดีจะเก่งได้เองเกิดเป็น 

ทุนสมอง หรือทุนทางปัญญาของมนุษย์ (Human 

Capital) อริยะ-อัจฉริยะ (ดี-เก่ง) เรียกว่า เป็นสมรรถนะ

มนุษย์ หรือ Human Competency สมรรถนะมีอยู่แล้ว 

ในตัวมนษุย์ทกุคนแต่ต้องอาศยัการฝึกฝนตนเอง เรยีนรู้ 

พัฒนาอย่างต่อเนื่องจะท�าให้เป็นผู้ที่มีสมรรถนะระดับ

สูงสุดได้ส่วนรูปแบบ KSM Model เป็นสมรรถนะด้าน

ต่างๆ ของมนุษย์การเกิดสมรรถนะต่างๆ เหล่านี้ได้ 

บคุคลผูน้ัน้จะต้องเป็นผูป้ฏบิตัทิีอ่ยูใ่นศลี สมาธ ิปัญญา 

คุณสมบัติ สมรรถนะมนุษย์โดยเกิดจากการฝึกตน 

ตามหลักพุทธญาณวิทยา (หลักไตรสิกขา)

3.2 การใช ้ เศรษฐกิจพอเพียง พบว ่า 

ผูป้ระกอบการผลติภัณฑ์มีการส่งเสรมิหลกั ธรรมาภบิาล 

ของกองทุนชุมชน ในภาวะผู้น�าคุณภาพการผลิตใน

เศรษฐกจิพอเพยีง โดยสร้างภมู ิคุม้กนัในตวัทีด่พีอสมควร 

เพื่อที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว กว้างขวาง 

ทั้งทางด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม

จากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี โดย อาศัยความรอบรู้  

รอบคอบ และความระมัดระวังในการน�าวิชาการต่างๆ 

มาใช้วางแผนและด�าเนินการทุกขั้นตอน ควบคู่ไปกับ 

การสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติทุกระดับให้ส�านึก

ในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ด�าเนินชีวิตด้วยความ

อดทน ความเพยีร ความมีสติปัญญา และความรอบคอบ  

มีเหตุผล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของฑิฆัมพร ทวีเดช 

และคณะ (2554 พบว่า ลกัษณะการบรหิารจดัการ วสิาหกจิ 

ขนาดกลางและขนาดย่อมมีการน�าหลกัการบรหิารสากล 

มาใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีเหตุผล พอประมาณ 

มีภมูคิุม้กนัทีด่ ีและมคีณุธรรมเป็นสิง่ก�ากบัการตดัสนิใจ 

จึงท�าองค์กรเจริญเติบโตอย่างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ  

สังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงและ 

ก้าวทันต่อโลกาภิวัฒน์ 

จากการศึกษาวิจัยสามารถสังเคราะห์รูปแบบ

การพัฒนาสมรรถนะภาวะผู้น�าเชิงนวัตกรรมเพื่อการ 

บริหารการผลิตอาหารโอทอปในภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ ต่อไปนี้ 

ด้ำนภำวะผู้น�ำ
1) การบริหาร
2) การจัดการ

ด้ำนนวัตกรรม
1) การเติบโต
2) คุณภาพ

ด้ำนหลักธรรม
1) ไตรสิกขา 
2) ตัวแบบ KSM

ผู้ประกอบกำร
ผลิตภัณฑ์ที่ดี

ภำพ 2 ตัวแบบสังเคราะห์จากการวิจัย “การพัฒนา 

สมรรถนะภาวะผู ้น�าเชิงนวัตกรรมเพื่อการบริหาร 

การผลิตอาหารโอทอปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” 

ซึ่งตัวแบบสังเคราะห์จากการวิจัย “การพัฒนา 

สมรรถนะภาวะผู ้น�าเชิงนวัตกรรมเพื่อการบริหาร 

การผลิตอาหารสามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้

1. แนวทางการบริหารการผลิตอาหารโอทอป

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางการสร้างสมรรถนะ 

นวตักรรมภาวะผูน้�าในชมุชน เป็นส่ิงท่ีมคีวามส�าคญัและ

ต้องการความร่วมมือจากหลายภาคส่วนเพื่อผลักดัน 

ให้เกิดการด�าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงม ี

ความจ�าเป็นต้องสร้างสมรรถนะนวัตกรรมภาวะผู้น�า 

กลไก และการจัดการในพื้นที่ โดยการเสริมกลไก

ประสานในระดับพื้นที่ (จังหวัด อ�าเภอหรือต�าบล) 

และสร้างมาตรฐานงาน ตัวชี้วัดการท�างานการบริหาร 

การผลิตอาหารโอทอปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ในชมุชน ท่ีมุง่เน้นให้เกดิแนวทางส�าคญัในการด�าเนนิงาน  

ระบบการผลิตอาหารโอทอปในประเทศไทย โดยมี

ปัจจยัในการผลติภณัฑ์ของผูป้ระกอบการสนิค้า โอทอป  

โดยแบ่งปัจจัยการผลิตออกเป็น 4 ชนดิ คอื ปัจจัยการผลติ  

แรงงาน ทุน และความสามารถในการประกอบการ  
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ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เป็นเครื่องมือที่จะท�าให้ผู้ประกอบการ 

สามารถสร้างสมรรถนะนวัตกรรมภาวะผู ้น�าในการ

บริหารการผลิตอาหารโอทอปในภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ ให้ประสบความส�าเร็จ

2. แนวทางการบรหิารและการจดัการกเ็ป็นบรบิท 

ที่ส�าคัญประการหนึ่งของนักบริหาร คือการจัดการ หรือ 

การบริหารองค์การ ให้สามารถอยู่ได้อย่างมีเสถียรภาพ 

ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง โดยรวบรวมเอา

กลุ ่มกิจกรรมต่างๆ ขององค์การนาไปสู ่การปฏิบัติ

เพื่อความส�าเร็จในเป้าหมาย โดยค�านึงถึงความมี 

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความประหยัด ดังนั้น 

ผูป้ระกอบการผลติภณัฑ์ โอทอป จะประสบความส�าเรจ็ได้ 

ต้องเป็นนับริหารและจัดการที่ดีถึงจะสร้างสมรรถนะ

ภาวะผู้น�าเชิงนวัตกรรมเพื่อการบริหารการผลิตอาหาร 

โอทอปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ประสบความ

ส�าเร็จ

3. กลยทุธ์แนวทางการตลาดของผูป้ระกอบการ

ควรมองว่าผลิตสินค้านี้แล้วผู้บริโภคจะซื้อไปใช้หรือไม่ 

เนื่องจากผู้บริโภคในปัจจุบันเรียนรู้ที่จะเลือก บริโภค 

สินค้าแบบไหน อย่างไร ไม่ใช่ผู้ผลิตผลิตอะไรออกมา

ก็จะขายได้ทุกอย่างเหมือนเมื่อก่อน ยิ่งตอนนี้เป็นยุค

ที่ต้องรัดเข็มขัด ผู้บริโภคก็อาจเลือกเฉพาะสิ่งท่ีจ�าเป็น 

เพื่อแก้ปัญหาความผู้รอดของพวกเขาดังนั้นการวาง

กลยุทธ์ทางการตลาดควรค�านึงถึง ดังนี้ 1. กลุ่มดาวเด่น 

สูส่ากล คณุภาพสงู และผลติได้จ�านวนมากอย่างต่อเนือ่ง  

มีตลาดจ�าหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศ มีก�าลัง

การผลิตที่รองรับการสั่งซื้อได้ในปริมาณมากและมี

ศกัยภาพในการส่งออกตลาดต่างประเทศได้ในระยะยาว  

2. อนรุกัษ์สร้างมีคุณภาพสงู ผลติได้จ�านวนน้อย ขัน้ตอน 

และกระบวนการผลติยากและซบัซ้อน เป็นงานหตัถกรรม 

ประณีตศิลป์ มีเอกลักษณ์ของสินค้าแต่ละชิ้น ใช้ระยะ

เวลาในการผลิต และไม่สามารถผลิตสินค้าที่เหมือนกัน

ในปริมาณ 3.สู่การแข่งขัน คุณภาพระดับพื้นฐานตามท่ี

กฎหมายก�าหนด หรือมาตรฐานอื่นที่รองรับ ผลิตไม่มี

ความซบัซ้อน ผลติจ�านวนมาก มกี�าลงัการผลติเพยีงพอ  

หรือมีก�าลังการผลิตในลักษณะเป็นเครือข่าย มีตลาด

จ�าหน่ายทัง้ภายในและภายนอกชมุชน และสามารถเข้าสู่ 

การแข่งขันในตลาดได้และ4)กลุ่มปรับตัวสู่ การพัฒนา  

มีการผลิตง่ายไม่ซับซ้อน ผลิตได้จ�านวนน้อย หรือ 

หลากหลาย ยังไม่ได้มีการรับรองมาตรฐาน ต้องการ 

ในการพฒันาศกัยภาพในตวัผลติภณัฑ์ กระบวนการผลติ 

และการบริหารจัดการเพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน

4. ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนา โอทอป  

ท่ีผ่านมาควรแก้ไขเพือ่ท่ีจะได้ยกระดบัผลิตภณัฑ์ โอทอป 

ให้ได้มาตรฐานและน�าไปสู่สากลในการแข่งขัน ปัญหา 

และอุปสรรคมีดังนี้ (1) ล้าสมัย ไม่น่าสนใจ (2) ผลิตโดย

ไม่ค�านึงถึงตลาด (3) มีจ�านวนมาก แต่ขาดเอกลักษณ์ 

(4) ไม่สามารถเข้าถึงตลาดและแหล่งทุน (5) ไม่สามารถ 

เข้าถึงบริการภาครัฐ (6) ขาดการรวมกลุ่ม

5. นวัตกรรมภาวะผู้น�ารวมถึงการพัฒนาของ 

ผูป้ระกอบการในการบรหิารการผลติอาหารโอทอป เพือ่

ก้าวเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (Asean Economic 

Community) ในปี 2558 ท่ีจะถงึผูป้ระกอบการควรค�านงึถงึ 

ดังนี้ (1) ความต้องการของผู้บริโภค (2) ต้นทุนของ 

ผู้บริโภค (3) ความสะดวกในการซื้อ และ (4) การสื่อสาร

6. ผู ้ประกอบการมีความสามารถในการ 

บริหารงานและมีความเป็นผู้น�าท่ีดี เมื่อต้องท�างาน 

ร่วมกบับคุลากรหลายระดบัในภาวะท่ีแตกต่างกนัออกไป 

ตามระยะการเติบโตของกิจการความเป็นผู ้น�าย่อม 

แตกต่างกนั ระยะเริม่ท�าธรุกจิต้องรบับทเป็นผูน้�าทีล่งมอื

ท�าทุกอย่างด้วยตนเองเป็นผู้ก�ากับดูแลอย่างใกล้ชิด  

และเป็นกันเอง เมื่อกิจการเติบโตขึ้นการบริหารงาน

เปลีย่นแปลงไปไว้ใจและแบ่งความรบัผดิชอบให้ลกูน้อง 

มากขึ้นจนถึงปล่อยให้ด�าเนินการเอง ส่วนตนเองจะได้

มีเวลาใช้ความคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์ ขยายกิจการหรือ

ลงทุนใหม่กล้าลงทุนจ้างผู้บริหารมืออาชีพมาช่วยงาน  

รู้จักปรับเปลี่ยนแปลงการบริหารสามารถท�าให้ธุรกิจ

ประสบความส�าเร็จได้

7. ต้องมคีวามร่วมมอืและแข่งขนัผูป้ระกอบการ 

ท่ีด�าเนินธุรกิจประเภทเดียวกันจะต้องไม่พยายามท�า

ธรุกจิให้เกดิผูแ้พ้ผูช้นะ แต่ต้องด�าเนนิให้เกดิเพยีงผูช้นะ 

อย่างเดยีว ร่วมมอืกนัพึง่พาอาศยักนัเพือ่ให้ธรุกจิอยูร่อด 

โดยร่วมกันตั้งเป็นสมาคม ชมรมเพื่อช่วยเหลือกัน  

การท�าธุรกิจต้องมีการแข่งขันควรแข่งขันในเรื่องพัฒนา

ผลติภณัฑ์คณุภาพบรกิาร ด้านลดต้นทนุการผลติ เพราะ 

การแข่งขันท�าให้เกิดการพัฒนา
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8. ในส่วนของภาครัฐควรมีการส่งเสริมมุมมอง

ของประชาชนโดยให้มีการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ในด้าน 

มุมมองของผู ้บริโภค ให้หยุดมองว่าสินค้า โอทอป  

เป็นสินค้าของรากหญ้า หรือพื้นบ้านเป็นตลาดล่าง

แล้วจะมีมาตรฐานกระบวนการผลิตที่ไม่ดีพอเพียง 

ไม่ปลอดภัยเท่าที่ควร อาจจะส่งเสริมให้เกิดความนิยม

และรู้คุณค่าของผลิตภัณฑ์สินค้า โอทอป ที่ผลิตขึ้น 

ในประเทศเพื่อเพิ่มปริมาณการบริโภคในประเทศให้

สูงขึ้น โดยการใช้วิธีการโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือ 

จัดนิทรรศการเผยแพร่ให้ความรู ้ในแนวที่ก่อให้เกิด

ความชื่นชมให้มากยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย

1. การก�าหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาอาหาร

โอทอป ให้มีแผนแม่บทในการพัฒนาอาหารโอทอป

โดยให้ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทกุฝ่ายมส่ีวนร่วมอย่างแท้จรงิ  

โดยเฉพาะผู้ประกอบการเพื่อให้สามารถน�าไปสู่การ

พัฒนาบนพื้นฐานของการพึ่งตนเองและมีความยั่งยืน

ของชุมชนและท้องถิ่นเป็นการก�าหนดนโยบายจากล่าง 

ขึ้นบน (bottom up) และก้าวไปสู่การเป็นวิสาหกิจ

ชุมชนอย่างแท้จริง

2. การน�านโยบายไปปฏิบัติ ควรมีการศึกษา

วิจัยประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการด�าเนินโครงการ 

หนึง่ต�าบล หนึง่ผลติภัณฑ์ อย่างจรงิจงัตามหลกัวชิาการ

โดยหน่วยงานอิสระ ระดับชาติและระดับท้องถิ่น 

ต้องร่วมมือในการก�ากับ ติดตาม ประเมินผลการน�า

นโยบายไปปฏิบัติระดับพื้นที่

ข้อเสนอแนะเชิงกำรบริหำรจัดกำร

1. ระบบบริหารจัดการควรมีการเพิ่มทักษะ 

ในกระบวนการผลติและการควบคมุคณุภาพเพือ่พฒันา

สินค้า โอทอป ประเภท อาหารและเครือ่งดืม่ สู่การรบัรอง 

ของคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพิ่มหรือมีการ

พัฒนากระบวนการผลิตสินค้า โอทอป สู่การรับรอง 

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

2. การส่งเสริมบทบาทของภาคส่วนอื่นๆ  

ประกอบด้วยการบูรณาการความร่วมมือในลักษณะ

เครอืข่าย (Network) เพ่ือให้อาหารโอทอปพ่ึงพาตนเองได้  

ยั่งยืน เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน องค์กร 

ทางสงัคม ได้แก่ วดั สถานประกอบการ โรงเรยีน องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องร่วมมือกันอย่างแข็งขัน 

ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรมีการศึกษาวิจัย โดยพิจารณาเทคนิค

วิธีการที่เหมาะสมเพื่อยืนยันค�าตอบของวัตถุประสงค์ 

ของการวิจัยของเรื่องนี้ ซึ่งน่าจะเป็นการวิจัยกรณีศึกษา 

2. ควรมีการศึกษาวิจัยในมิติเนื้อหาสาระหรือ

ทฤษฎนีอกเหนอืจากการวจัิยในครัง้นี ้โดยเฉพาะการวจิยั 

ประเมนิผล เพือ่ยนืยนัความเป็นเหตเุป็นผลตามแนวคดิ

เชิงระบบระดับนโยบายและระดับการน�านโยบายไป 

ปฏิบัติ 

3. ควรมกีารศกึษาวจัิยในมติพิืน้ท่ีหรอืประชากร

กลุม่เป้าหมายทีข่ยายผลไปสูก่ลุม่อืน่ในสภาพของบรบิท 

ที่แตกต่างหรือประชากรกลุ ่มเป้าหมายที่มีบริบท 

ใกล้เคียงกับงานวิจัยครั้งนี้ 
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการบริหาร และพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษาสู่ความเป็นเลิศ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูผู้สอนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก

สามัญศึกษา กลุ่มที่ 5 จ�านวน 181 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถามและการสนทนากลุ่ม สถิติที่ใช ้

ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลมากด้านการบริหารวิชาการ คือ  

สถานศึกษามีการก�าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมายการจัดการงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ (  = 3.38, SD 0.96)  

ปัจจัยด้านการบริหารงานบุคคลที่ส่งผลมาก คือ ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนการด�าเนินการของโครงการ

พัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (  = 3.11, SD = 0.99) ปัจจัยด้านการบริหาร งบประมาณที่ส่งผลมาก คือ  

ความโปร่งใสในทางการเงิน การก�าหนดรายการและโครงสร้างทางการบัญชีเอกสาร หลักฐาน มีระบบควบคุม

การเบิกจ่ายและบริหารจัดการงบประมาณที่มี (  = 3.26, SD = 1.00) และปัจจัยที่ส่งผลมากด้านบริหารงาน

ทั่วไป คือ มีการวัดและประเมินผลการด�าเนินงาน โดยประเมินตามตัวชี้วัด (KPI) และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และ

มีการประเมินสภาพองค์กร หรือการวิเคราะห์องค์กร (SWOT) ศึกษาและประเมินโรงเรียนโดยวิเคราะห์จากจุดแข็ง  

จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของโรงเรียน และพัฒนาคู่มือการพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (  = 3.38, SD = 1.02)

ค�ำส�ำคัญ: การบริหารโรงเรียน, โรงเรียนพระปริยัติธรรม

Abstract

The purpose of this research were to: study the management model of Prapariyatdham school 

towards the Excellence. The samples of this research were 181 teachers in Prapariyatdham school group  

5. The data-collecting instruments was questionnaires and focus group. Statistics were analyzed using 

mean and standard deviation The research findings were summarized as follows: In academic affairs 

administration; to specify vision, task and aim were highest level (  = 3.38, SD = 0.96). For personnel  

พระจิณณวัตร ก่ิงแก้ว และ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์

การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนปริยัติธรรมกลุ่มที่ 5
สู่ความเป็นเลิศ

A Management Model of Phrapariyapariyatdham School 
Group 5 Towards the Excellence
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ควำมน�ำ

การศึกษาของรัฐแนวใหม่ซึ่งเป็นระบบโรงเรียน

ที่ได้ด�าเนินการอย่างเข้มแข็งและแพร่กระจายไปท่ัว

ประเทศอย่างรวดเร็ว แม้จะเป็นยุคเริ่มต้นในการ 

จัดการศึกษาแบบใหม่ก็ได้เน้นหลักความทั่วถึง และ 

มปีระสทิธิภ์าพแล้ว ดังพระราชด�ารสัของพระบาทสมเดจ็ 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ความว่า “ตั้งแต่

ลูกฉันจนถึงลูกไพร่ราษฎรสามัญ จะให้ได้เล่าเรียน 

จนเสมอหน้ากัน” (เสน่ห์ จามริก, 2531) หรือเจ้าพระยา

ธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา) เสนาบดี

กระทรวงธรรมการพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า 

เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้กล่าวเสมอว่า “จะมัวเพียร

ปั้นยักษ์ และเทวดาอยู่เลย จงพยายามยกคนทั้งชาติ 

ให้สูงขึ้นพร้อมกันเถิด” ฉะนั้นเพื่อความทั่วถึงในการ 

จัดการศึกษาของรัฐได้ร่วมมือกับวัดอย่างใกล้ชิด ผู้มี 

บทบาทส�าคญัคอื สมเด็จพระมหาสมณะเจ้ากรมพระยา

วชิรญาณวโรรส เป็นแม่กองในการจัดการศึกษาของ 

หัวเมืองได้มีประกาศว่า “ขอท่านภิกษุทั้งหลาย ช่วยกัน 

เอาภารธุระสั่งสอนกุลบุตรทั้งหลายให้ศรัทธาเล่ือมใส

ในพระรัตนตรัยและมีวิชาความรู้อันเป็นสารประโยชน์” 

และยงัทรงประกาศให้พระสงฆ์ทกุระดบับ�ารงุการศกึษา 

ในวัดด้วย (วุฒิชัย มูลศิลป์, 2534) จะเห็นได้ว่าในยุคนั้น 

การศึกษาของรัฐยังอาศัยวัด อาศัยพระสงฆ์ช ่วย 

ด�าเนินการให้ แต่ก็ยังมีปัญหาด้านปริมาณและคุณภาพ

ดังที่เจ ้าพระยาธรรมศักด์ิมนตรี (สนั่น เทพหัสดิน  

ณ อยธุยา) ได้กล่าวถงึสภาพทัว่ไปของการศึกษาไทยในปี 

พ.ศ. 2462 ได้ว่า “ความบกพร่องแห่งการศึกษาของเรา

ในเวลานีบ้กพร่องมากทีส่ดุทัง้ด้านปรมิาณ และคณุภาพ 

affairs administration; to promote and support from the administrator on any process were highest level 

(  = 3.11, SD = 0.99) . For budget affairs administration; to reveal in financial statement and accounting  

were highest level (  = 3.26, SD = 1.00). For general affairs administration; Evaluation and Assessment 

according to indicator KPI and development continuously were highest level. To develop a development 

of management model in ordinary sector of Prapariyatdham School towards the Excellence handbook  

(  = 3.38, SD = 1.02).

Keyword: school management, prapariyatdham school

เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศใกล้เคียงที่มีลักษณะ 

คล้ายคลึงกัน เช่น ฟิลิปปินส์ และ พม่า ย่อมปรากฏว่า 

ของเราจัดการศึกษาได้น้อย และล้าหลังเขามาก จ�าต้อง 

รบีจัดการศกึษาให้เทียบส่วนพอสมควรกบันานาประเทศ

ที่เจริญ” (วุฒิชัย มูลศิลป์, 2534) ต่อมาจึงได้มีการ

ประกาศใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 2464 

โดยให้การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาเป็นการ

ประถมศึกษาภาคบังคับ บังคับใช้ในกรุงเทพมหานคร 

และปริมณฑล แล้วค่อยขยายออกไปหัวเมืองต่างๆ  

ทั่วราชอาณาจักร

การศกึษาแบบใหม่ของรฐัระบบโรงเรยีนได้กลาย 

เป็นกลไกอันหนึ่งที่ท�าหน้าที่เลือกสรรและรับรองบุคคล 

เพือ่บรรจุเข้าสู่ระดบัชัน้ของต�าแหน่งต่างๆ ทางเศรษฐกจิ  

สงัคมการเมอืง นีเ่ป็นกรอบก�าหนดระบบและกระบวนการ 

จัดการศึกษาไทยมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน ผลก็คือ

ระบบการศกึษาของไทยสมยัใหม่ได้หลดุลอยออกไปจาก 

พ้ืนฐานความเป็นจรงิทางเศรษฐกจิ สังคม และวฒันธรรม 

ของไทยเรา (เสน่ห์ จามริก, 2531) ละทิ้งเป้าหมายเดิม

คือการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนากายและจิตของมนุษย์

มาเป็นการจัดการศึกษาเพื่อทรัพยากรมนุษย์ ถือว่า

มนุษย์เป็นปัจจัยส�าคัญในการผลิตต้องเพิ่มความรู ้

อันเป็นประโยชน์เอื้ออ�านวยในการแข่งขันทางธุรกิจ  

ปลูกฝังคุณค่าท่ีสอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจแบบ

ทุนนิยม ละเลยไม่ได้ฝึกฝนให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะ 

ท่ีพึง่ประสงค์ ส�าคญั 4 ประการ คอื การฟัง (สุ) การคดิ (จ)ิ  

การอภปิรายซกัถาม (ป)ุ และการเขยีน (ลิ) ถอืว่ามน้ีอยมาก  

(อุทัย ดุลยเกษม, 2531) เมื่อรัฐถือว่าการศึกษาเป็น 

เครื่องมือในการพัฒนาประเทศ รัฐจึงถือเป็นหน้าที ่

ในการจัดการศึกษาให้กับประชากรของตนเอง ใช้กลไก 
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เชิงบังคับตราเป็นกฎหมายให้การศึกษาบางระดับ

เป็นการศึกษาภาคบังคับที่ประชากรทุกคนต้องเข้ารับ 

การศึกษา และก�ากับควบคุมดูแลศึกษาทุกระดับตั้งแต่

ระดบัการศกึษาข้ันพืน้ฐานจนถงึระดับอุดมศึกษา นับแต่ 

มีการปฏิรูปการศึกษาสมัยรัชกาลที่ 5 จนถึงปัจจุบัน 

ถือได้ว่ารัฐมีอ�านาจในการจัดการศึกษา แต่เพียงผู้เดียว 

(state monopoly) เป็นการจัดการศึกษาที่มีลักษณะ 

ศูนย์รวม พึง่จะผ่อนคลายลงเมือ่ทศวรรษทีผ่่านมานีเ่อง  

(เสน่ห์ จามรกิ, 2531) และก่อให้เกดิปัญหาตามมาอย่าง 

มากมายทัง้ในระดบัปัจเจกบคุคลและระดบัสงัคม ระบบ

การศกึษาทีแ่ยกตัวออกมาจากศาสนธรรมอย่างเดด็ขาด 

เป็นผลผลิตของโลกยุคใหม่นี้เท่านั้น จุดหมายของ

การศึกษาในสังคมโบราณทุกแห่งจะรวมจุดหมายทาง

ศาสนาเข้าไว้ด้วยทั้งสิ้น เพราะทุกชาติมุ ่งที่จะสร้าง 

พลเมืองที่ดี มีความรู้คู่คุณธรรมเป็นพลเมืองดีพัฒนา

ชาติบ้านเมืองต่อไป

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 

กฎหมายการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของชาติ  

ซึ่งเป็นข้อบังคับให้ทุกส่วนทางการศึกษาบริหาร และ

ด�าเนนิการจดัการศึกษาให้มีประสทิธิภาพ แต่ยงัมีปัญหา 

หลายอย่างทต้ีองแก้ไขปรบัปรงุ โดยเฉพาะด้านคุณธรรม

จริยธรรมที่จะต้องด�าเนินการ และพัฒนาบุคลากร 

เยาวชนไปสู่ปรัชญาการศึกษาที่เน้น ...ดี...เก่ง...มีสุข  

ซึ่งเป็นความต้องการสูงสุดของทุกคน

ในการจัดการศึกษาทางพุทธศาสนาปัจจุบัน  

ได้มีการพัฒนามาจากบาลีหรือพระปริยัติธรรมล้วนๆ 

ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในวัดที่ผสมผสานทั้งสาย

ปรยิติัธรรม และสายสามัญ คือ เรยีนทัง้บาล ีและความรู้ 

สามัญมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ดังเช่นโรงเรียนมัธยม

ทั่วไป ในการจัดการศึกษาแบบโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

สายสามัญนี้เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้ท่ี 

มาเรียนสามารถออกไปประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อได้ 

เพราะผู้ที่มาเรียนมาจากท้องถิ่น ชนบท เป็นส่วนใหญ่ 

และมบีางคนทีม่ลีกัษณะด้อยโอกาส นอกจากการจดัการ

ศึกษาแต่บาลี หรือพระปริยัติธรรมอย่างเดียว บางคน 

เรยีนจบ บางคนเรยีนไม่จบ กไ็ม่สามารถออกไปประกอบ

อาชีพในทางโลกได้ ทางคณะได้เล็งเห็นปัญหา จึงได้

ด�าเนินการโดยร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการจัดหลักสูตร 

การเรียนการสอนสายสามัญระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  

ผนวกเข้ากับโรงเรียนพระปริยัติธรรมเดิม จึงกลายเป็น 

โรงเรียนพระปริยัติธรรมสายสามัญ ผู้จบการเรียนบาลี  

ปรยิตัธิรรม ระดบัเปรยีญและอยูใ่นพุทธศาสนากส็ามารถ 

ด�าเนินชีวิตแบบบรรพชิต บ�ารุงศาสนาต่อไปได้ ส่วนผู้ท่ี 

จบสายสามัญมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก็สามารถจะเรียนต่อ

ระดับอุดมศึกษาได้ทุกประเภท ทุกมหาวิทยาลัยมีศักดิ์

และสิทธิตามหลักสูตรทุกประการ จึงสามารถครองเพศ 

บรรพชิด หรือลาลิขาบทออกมาเป็นสามัญชนได้ตาม

วัตถุประสงค์

อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาอยู ่หลายประการ 

ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารโรงเรียน ปัญหาท่ีเด่นชัดท่ีสุด

คือการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมสายสามัญที ่

จะต้องยึดหลักตามเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ 

ระบุไว้ คือ การบริหารวิชาการ การบริหารงานบุคคล 

การบริหารงบประมาณ และการบริหารทั่วไป ทั้ง 4 

ประการนี้เป็นงานท่ีเพิ่มขึ้นมาโดยผู ้บริหารจะต้อง 

มีวิสัยทัศน์ (v ision) การปฏิบัติ (mission) ไปสู ่

การบรหิารบคุลากรทีม่มีากขึน้ทัง้ฝ่ายบรรพชติ และฝ่าย

คฤหัสถ์ หลักสูตรท่ีจะต้องบูรณาการให้สอดคล้องกัน  

อีกประการหนึ่งคืองบประมาณที่ได ้รับจัดสรรจาก

กระทรวงศึกษาธิการ และจากศรัทธาของประชาชน 

อาจจะไม่เพียงพอกับสถานการณ์ใหม่ท่ีเปล่ียนไป และ

การบรหิารงานทัว่ไปทีม่ข้ีอปีกย่อยมากมาย จ�าเป็นต้อง 

ปรับปรุงบทบาทให้สอดคล้องกับหลักสูตรสามัญศึกษา  

จึงเป็นเรื่องท่ีท้าทายผู ้บริหารคณะท�างานท่ีจะต้อง

มีความรู ้ ความเข้าใจ ทีทักษะ และยอมรับในการ

เปลี่ยนแปลง ซึ่งเมื่อได้ด�าเนินการเต็มรูเต็มกรอบแล้ว  

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ก็จะ 

กลายเป็นเลิศในทุกๆ ด้าน 

ค�ำถำมกำรวิจัย

1. การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียน 

พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

ควรเป็นอย่างไร

2. รูปแบบการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามญัศกึษาสูค่วามเป็นเลศิควรมลีกัษณะอย่างไร
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วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารโรงเรียน 

พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

2. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียน 

พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

เพื่อให้การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียน

พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาสู ่ความเป็นเลิศ  

ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ ผู้วิจัยได้ใช้กรอบแนวคิด

การบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ

ศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 และพ.ศ. 2553 และ 

แนวคิดของพระธรรมโกศาจารย์ซึ่งได้กล่าวไว้ในพุทธวิธี

บริหาร (พระพรหมบัณฑิต, 2549) ในหลักการส�าคัญ

ของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานมาประยุกต์เป็น 

กรอบแนวคดิในการวจิยั ซึง่ประกอบไปด้วย งานบรหิาร

งานวิชาการ งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงาน 

งบประมาณ และงานบริหารงานทั่วไป 

วิธีกำรด�ำเนินกำรวิจัย 

การพัฒนารูปแบบการบริหาร โรง เรี ยน 

พระปริยัติธรรมกลุ ่มที่ 5 สู ่ความเป็นเลิศ ในครั้งนี้  

ผู้วิจัยก�าหนดขั้นตอนการด�าเนินการไว้ 3 ขั้นตอน ได้แก่

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพและปัญหา 

และการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารโรงเรียน 

พระปริยัติธรรมกลุ่มที่ 5 สู่ความเป็นเลิศ 

ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบการบริหาร 

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกลุ่มที่ 5 สู่ความเป็นเลิศ

2.1 ยกร่างรูปแบบการบริหารโรงเรียน 

พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  

ขั้นตอนที่ 3 ประเมินรูปแบบการบริโรงเรียน

พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาสู ่ความเป็นเลิศ 

ตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ครูผู้สอนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ

ศึกษากลุ่มที่ 5 จ�านวน 41 โรงเรียน จ�านวน 332 คน  

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูผู้สอนโรงเรียน

พระปรยิตัธิรรมแผนกสามญัศกึษา กลุม่ที ่5 โดยก�าหนด 

ขนาดกลุ่มตัวอย่างของครูโดยการเปิดตาราง แสดง

จ�านวนประชากรและจ�านวนกลุม่ตวัอย่างของเครซีแ่ละ

มอร์แกน (Krejcie and Morgan) ได้จ�านวนครูที่เป็น 

กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยั จ�านวน 181 คน และประชากร 

ที่ใช้ในการสนทนากลุ่มย่อย คือ ผู้เชี่ยวชาญจ�านวน 

9 ท่าน

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ (1) แบบสอบถาม

เป็นแบบมาตรประเมินค่า (rating scale) 5 ระดับ คือ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น ้อย และน ้อยที่สุด  

โดยจัดเรียงเนื้อหาข้อค�าถามตามล�าดับของปัจจัย 

ท่ีน�ามาศกึษา จ�านวน 60 ข้อ ให้ผูเ้ชีย่วชาญจ�านวน 5 คน  

ตรวจสอบความตรง เชิงเนื้อหา โดยใช้เทคนิคการหาค่า 

ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกับค�านิยาม

ศัพท์เฉพาะได้ 0.80 (2) ร่างรูปแบบการบริหารโรงเรียน

ปริยัติ (3) การสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 5 ท่าน

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง  

สรุปการประชุมกลุ่มย่อย

กำรวิเครำะห์และสถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

1. แบบสอบถาม ใช้การหาค่าเฉลี่ย และส่วน 

เบี่ยงเบนมาตรฐาน

2. การสนทนากลุ่ม ใช้วิธีการวิเคราะห์เอกสาร  

ร่างรูปแบบเสนอแก่ผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 9 ท่าน

ผลกำรวิจัย

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่

เป็นเพศชาย จ�านวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 87.1  

ส่วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี จ�านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ  

44.38 วุฒิการศึกษา ปริญญาโท จ�านวน 64 คน คิดเป็น 
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ร้อยละ 35.95 ประสบการณ์สอน 4-7 ปี จ�านวน 103 คน  

คิดเป็นร้อยละ 57.49 

ผลการศึกษาสภาพโรงเรียนพระปริยัติธรรม

กลุ่มที่ 5 สู่ความเป็นเลิศ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนา

รูปแบบการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมกลุ่มที่ 5  

สู่ความเป็นเลิศ ซึ่งวิเคราะห์ ตามลักษณะงานบริหาร  

4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารวิชาการปัจจัยท่ีส่งผล 

มากที่สุด คือสถานศึกษา มีการก�าหนดวิทัศน์ ภารกิจ  

เป้าหมายการจัดการวชิาการสูค่วามเป็นเลศิ (  = 3.38, 

SD = .96) รองลงมาคือ การจัดกิจกรรมพัฒนาหลักสูตร

ความเป็นเลิศ โดยผนวกคุณธรรม จริยธรรมในเนื้อหา 

สาระของหลกัสตูรให้เข้ากบัผูเ้รยีน (  = 3.18, SD = .98)  

ด้านการบริหารงานบุคคลปัจจัยที่ส่งผลมากที่สุด คือ 

ผูบ้รหิารสถานศกึษาต้องส่งเสรมิสนบัสนนุการด�าเนนิการ 

ของโครงการพัฒนาสถาน ศึกษาสู ่ความเป็นเลิศ  

(  = 3.11, SD = .99) รองลงมาคือ มีกระบวนการ

จดัการศกึษาในพระพทุธศาสนายดึหลกัธรรมค�าสัง่สอน 

ของพระพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัด (  = 2.88, SD = .99) 

ด้านการบริหารงบประมาณ ปัจจัยที่ส่งผลมากที่สุด

คือ มีความโปร่งใสในทางการเงิน การก�าหนดรายการ 

และโครงสร้างทางการบัญชี เอกสาร หลักฐาน มีระบบ

ควบคุมการเบิกจ่ายและบริหารจัดการงบประมาณท่ีมี 

ประสิทธิภาพ (  = 3.26, SD = 1.00) รองลงมาคือ  

มีการจัดสรรงบประมาณได้อย่างครอบคลุมและท่ัวถึง 

ทุกแผนก และทุกสาระการเรียนรู้ (  = 3.12, SD = .68)  

และด้านบริหารงานทั่วไป ปัจจัยที่ส่งผลมากที่สุดคือ  

มกีารวดัและประเมินผลการด�าเนนิงาน โดยประเมนิตาม

ตัวชี้วัด (KPI) และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (  = 3.38,  

SD = 1.02) และมีการประเมินสภาพองค์กร หรือ 

การวิเคราะห์องค์กร (SWOT) ศึกษาและประเมิน

โรงเรียนโดยวิเคราะห์จากจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ 

อุปสรรคของโรงเรียน (  = 3.38, SD = .96) รองลงมา 

คอื มกีารเสรมิสร้างศกัยภาพในโรงเรยีนด้วยการจดัหาสือ่  

นวตักรรม วสัด ุอปุกรณ์เพือ่การบรหิารจดัการ (  = 3.18,  

SD = .98)

จากผลการพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียน

พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาสู ่ความเป็นเลิศ  

ผู ้วิจัยได้ท�าการสรุปผลการสนทนากลุ่มเป็นประเด็น

ต่างๆ ดังนี้ จากผลการสนทนากลุ่มดังกล่าว ผู้วิจัย 

ได้ท�าการปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาบริหารโรงเรียน 

พระปรยิตัธิรรมสู่ความเป็นเลิศ โดยการเพิม่ประวตัคิวาม

เป็นมาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  

ในส่วนน�า และมกีารปรบัปรงุเนือ้หาให้มคีวามชดัเจนขึน้

กำรอภิปรำยผล

ด้านการบริหารวิชาการ สอดคล้องกับ วิสุทธิ์ 

วจิติรพชัราภรณ์ (2542) ได้ศกึษาเรือ่งการพฒันารปูแบบ 

การจัดการศึกษาแบบกระจายอ�านาจสถานศึกษาขั้น 

พื้นฐาน ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2542 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อพัฒนารูปแบบ

การจัดการศึกษาแบบกระจายอ�านาจสถานศึกษาขั้น 

พื้นฐาน ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

พงศ. 2542 โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงพรรณนา โดยวิธี 

การเกบ็รวบรวมข้อมลูด้วยการวเิคราะห์เอกสารสัมภาษณ์ 

และสอบถามผู้บริหารสถานศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูล

ใช้สถิติเชิงบรรยายเพ่ือน�าผลมาเป็นข้อมูลในการสร้าง

รปูแบบและประเมนิความเหมาะสมและความเป็นไปได้ 

ของรูปแบบโดยการสัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิ ผลการวิจัย

พบว่า รูปแบบการจัดการศึกษาแบบกระจายอ�านาจ

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามแนวพระราชบัญญัต ิ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ประกอบด้วย 2  

องค ์ประกอบของรูปแบบและสาระความส�าคัญ 

ของแบบการกระจายอ�านาจ ประกอบด้วยมิติด้าน

หน้าที่การจัดการสถานศึกษา ได้แก่ การบริหารวิชาการ  

การบรหิารงบประมาณ การบรหิารบคุคล และการบรหิาร 

ทั่วไป ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553) กล่าวว่า  

งานวิชาการเป็นงานหลักการบริหารสถานศึกษา ไม่ว่า 

สถานศึกษาจะเป็นประเภทใด มาตรฐานคุณภาพของ 

การศึกษาจะพิจารณาได้จากผลงานด้านวชิาการ เนือ่งจาก 

งานวิชาการเกี่ยวข้องกับหลักสูตร การจัดโปรแกรม 

การศกึษา และการจดัการเรยีนการสอน ซึง่เป็นหวัใจของ 

สถานศึกษา และเกี่ยวข้องกับผู้บริหารสถานศึกษาและ

บคุลทุกระดบัของสถานศกึษา ซึง่อาจะเกีย่วข้องทางตรง 

หรอืทางอ้อมกอ็ยูท่ีล่กัษณะของงานนัน้ พนสั หนันาคนิทร์  

(2524) กล่าวว่า งานวิชาการเป็นหัวใจของโรงเรียน เป็น 

ชวีติจิตใจของ สถาบนั ส่วนงานด้านอ่ืนๆ เป็นองค์ประกอบ 
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ที่จะให้สถาบันด�าเนินไปด้วยความราบรื่นเท่านั้น  

และภิญโญ สาธร (2526) กล่าวว่า ผู้บริหารการศึกษา

ทุกคนควรรับผิดชอบเป็นผู้น�าของครูในด้านวิชาการ

เป็นอันดับแรก เพราะหน้าที่ของโรงเรียนหรือสถาบัน 

การศึกษาทุกแห่ง คือ การให้ความรู้แก่นักเรียนในด้าน

วิชาการ โดยการท�างานร่วมกับครู กระตุ้นเตือนครู 

ให้ค�าแนะน�าครู และประสานงานให้ครูทุกคนท�างาน

ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพในการสอน

นอกจากนีย้งัสอดคล้องกบั ปราโมทย์ ภมูจินัทร์  

(2545) ท�าการวิจัยเรื่อง บทบาทของผู ้บริหารด้าน 

การบริหารงานวิชาการ เพื่อการปฏิรูปการเรียนรู ้  

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูโรงเรียนมัธยม 

ศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดปทุมธานี สรุปผล 

การวิจัยพบว่า ผู้บริหารและครู มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ

บทบาทของผูบ้รหิารด้านการบรหิารงานวชิาการเพือ่การ 

ปฏิรูปการเรียนรู้ โรงเรียนมัธยม ศึกษาสังกัดกรมสามัญ

ศึกษาจังหวัดปทุมธานี ด้านการจัดการเรียนการสอน 

ด้านการวางแผนงานวชิาการ ด้านการนเิทศงานวชิาการ  

ด ้านการวัดผลและประเมินผล ด ้านการบริหาร 

หลักสูตร และด้านการจัดสื่อการเรียนการสอนอยู่ใน

ระดับมากทุกด้านตามล�าดับ ผู้บริหารที่มีประสบการณ์

การบริหารงานต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาท

ของผูบ้รหิารด้านการบรหิารงานวชิาการ เพือ่การปฏริปู 

การเรียนรู ้ โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญ

ศึกษาจังหวัดปทุมธานีไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถติิทีร่ะดบั .05 ยกเว้นด้านการวดัผลและประเมนิผล  

ที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

ทีระดับ .01 และสอดคล้องกับโกศล ศรีทอง (2543)  

ได้ท�าการวิจัย เรื่อง คุณลักษณะของผู้บริหารที่สัมพันธ์ 

กบัคณุภาพการบรหิารงานวชิาการในโรงเรยีนมธัยมศึกษา 

สงักดักรมสามญัศึกษาเขตการศึกษา 5 พบว่าคุณลกัษณะ  

ทางวิชาการของผูบ้รหิารโรงเรยีนภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  

และเมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านการเสรมิสร้าง

บรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียนอยู่ในระดับมาก  

ส่วนด้านการก�าหนดภารกจิของโรงเรยีนและด้านการจดั 

การเรียนการสอนอยู่ในระดับปานกลาง คุณลักษณะ 

การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนในภาพรวมอยู่ใน

ระดับดี และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการ

วางแผนงานวิชาการ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมด้าน 

วิชาการ ด้านการบริหารหลักสูตรและการน�าหลักสูตร 

ไปปฏิบัติ และด้านการวัดผลประเมินผลการเรียนและ 

งานทะเบียนนักเรียนอยู ่ในระดับดีส่วนด้านการจัด 

การเรียนการสอน และด้านการประเมิน ผลการจัดงาน

วิชาการอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนคุณลักษณะทาง

วิชาการของผู้บริหารโรงเรียนกับคุณภาพการบริหาร

งานวิชาการภายในโรงเรียนภาพรวมพบว่ามีความ

สัมพันธ์กันในทางบวกทั้งนี้ยังสอดคล้องกับสมชาย  

ค�าปลวิ (2549) ได้ท�าการวจิยัเรือ่ง การบรหิารงานวชิาการ 

ของผู้บริหารสถานศึกษาตามภาระงานการบริหารงาน

วิชาการ 12 งานได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

การพฒันา กระบวนการเรยีนรู ้การวดัผลประเมนิผลและ 

การเทียบโอนการเรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษา การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ทางการศกึษา การพฒันาแหล่งเรยีนรู ้การนเิทศการศกึษา  

การแนะแนวการศกึษา การพฒันาระบบประกนัคณุภาพ

ภายในสถานศึกษา การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่

ชุมชน การประสาน ความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ 

กับสถานศึกษาอ่ืน การสนับสนุนงานวิชาการแก่

ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัดการ

ศึกษา โดยภาพรวมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร 

งานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก

ด้านการบริหารงานบุคคล พบว่า การให้รางวัล 

ได้สอดคล้องกบัการบรหิารงานบคุคลในพระพทุธศาสนา

มรีะบบการให้รางวลัและการลงโทษ ซึง่เทียบได้กบัการใช้ 

พระเดชพระคุณในสมัยปัจจุบันนั่นคือ ใครท�าดีก็ควร

ได้รับการยกย่อง ใครท�าผิดก็ควรได้รับการลงโทษ 

ดังพระบาลีที่ว่า “นิค.คณ.เห นิค.คหารห ปค.คณ. เห 

ปค.คหารห ข่มคนที่ควรข่ม ยกย่องคนที่ควรยกย่อง” 

(ขุ.ชา.2จ/2542/532) เราจะเข้าใจระบบการให้รางวัล 

และการลงโทษได้ดีจากเรื่องต่อไปนี้ในเกสีสูตร (อง.จ

ตกก.21/111/150)

ด้านการบริหารงบประมาณ ได้สอดคล้องกับ 

ปัจจัยที่ส่งผลมากที่สุดคือ จากรายงานผลการพัฒนา

ระบบราชการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 (ฉบับสรปุ)  

ได้มีเนื้อหาบางส่วนกล่าวถึงการประเมินผลเพื่อความ

เป็นเลิศ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพของสหรัฐอเมริกา  

(Malcolm Baldridge National Quality Award-- MBNQA)  
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ซึ่งนับเป็นหลักการแนวคิดการบริหารจัดการองค์กร

ตามมาตรฐานสากล แนวหนึ่งที่มีประเด็นส�าคัญในการ 

พิจารณาเกณฑ์ความเป็นเลศิ 7 ด้าน ซึง่ในการใช้แนวคดินี้

ต่อการพฒันาระบบราชการ ควรจะได้รบัศกึษาท�าความ

เข้าใจ หากหน่วยงานใดจะใช้การพัฒนาหน่วยงาน 

สู่ความเป็นเลิศ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานด้านการศึกษา 

หน่วยก�าลังรบ หน่วยสนับสนุนการรบ หรืออื่นๆ ซึ่งถ้า 

พจิารณาแล้วอาจเป็นเรือ่งพืน้ๆ ส�าหรบับางคน แต่อาจ 

เป็นเรื่องใหม่ส�าหรับบางคน แต่ผู้เขียนคิดว่าน่าจะเป็น

ประโยชน์ เพือ่อย่างน้อยเรากอ็าจจะรูท้นัในระดับหนึง่ว่า  

มกัคอล์ม ทีเ่ขาพูดกนัคืออะไร เป็นมาอย่างไร มีหลกัการ 

แนวคิดอย่างไร ซึ่งอาจท�าให้บางคนน�าไปใช้หรือ

ศึกษาแล้วเกิดความคิดใหม่ๆ ที่ดีกว่าก็เป็นสิ่งซึ่งบรรลุ 

จุดมุ่งหมายของผู้เขียนแล้ว ซึ่งสอดคล้องกับรายงาน

การติดตามผลการด�าเนินการการกระจายอ�านาจ 

การบริหารและการจัดการศึกษาสู่เขตพื้นที่การศึกษา

และสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2551 ในส่วนด้าน 

งบประมาณ สถานศึกษายังไม่มีอ�านาจในการบริหาร

จัดการอย่างแท้จริง แม้มีกฎหมายเปิดโอกาสให้ 

สถานศึกษาแสวงหารายได้ เพื่อน�ามาใช้จัดการศึกษา 

ได้เอง รวมทัง้ยงัมอี�านาจในการปกครอง ดแูล บ�ารงุรกัษา  

ใช้ และจัดหาผลประโยชน์จากทรพัย์สนิของสถานศกึษา 

แต่สถานศึกษายังคงต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ ค�าสั่ง 

ของส�านักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงการคลัง รวมทั้ง 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ท�าให้ไม่มีความคล่องตัว 

ในการปฏิบัติ (สภาการศึกษา, 2553) นอกจากนี้แนวคิด

ทฤษฎีที่ให้ความส�าคัญกับการบริหารงบประมาณ อาทิ  

Schemer Thorn (1999) ที่กล่าวว่าศูนย์ความรับผิดชอบ 

เป็นหน่วยงานซึง่มภีาระความรบัผดิชอบในงบประมาณ

เพ่ือท�าให้กกิรรมต่างๆ บรรลผุล หรอืเป็นหน่วยหนึง่ของ

องค์กรที่มีอ�านาจตัดสินด้วยตัวเองโดยความรับผิดชอบ 

ของผูบ้รหิาร เพือ่ให้บรรลเุป้าหมายเฉพาะอย่าง เป้าหมาย 

ต่างๆ เป็นเป้าหมายด้านการเงนิ ประกอบด้วยก�าไร รายได้  

ต้นทนุ หรอืการลงทนุ การก�าหนดศนูย์ความรบัผดิชอบนัน้  

ผูบ้รหิารจะมอบหมายความรบัผดิชอบให้ผูบ้รหิารระดบั

กลางและระดับต�่าเพื่อใช้ในการตัดสินใจในระยะส้ัน

และระยะยาว ศูนย์ความรับผิดชอบจะกระจายอ�านาจ 

การตัดสินใจ เพ่ือให้ผู้บริหารมีอ�านาจในการควบคุม

และมีความรับผิดชอบมากขึ้น การกระจายอ�านาจ 

การบรหิารงบประมาณในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน อ�าเภอ 

แก่งกระจาน ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรีเขต 

2 พบว่า การกระจายอ�านาจการบริหารงบประมาณ 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก การเปรียบเทียบการกระจาย 

อ�านาจการบริหารงบประมาณ เมื่อจ�าแนกตามขนาด

สถานศกึษา พบว่า โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญั

ทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  

ด้านการให้อิสระ ด้านการมีส่วนร่วม และด้านการ 

ตรวจ สอบได้ แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 โดยโรงเรียนขนาดใหญ่ มีการกระจายอ�านาจ 

มากกว่าโรงเรียน ขนาดเล็ก ส่วนด้านการจัดโครงสร้าง

ไม่แตกต่างกันเมื่อจ�าแนกตามประเภทของสถานศึกษา  

พบว่าโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิต ิ

ทีร่ะดบั .05 เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน พบว่าแตกต่างกัน 

ทุกด้านอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย

โรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษามกีารกระจายอ�านาจ 

มากกว่าโรงเรยีนประถมศกึษาทุกด้าน และสอดคล้องกบั 

งานวจิยัของ กฤษณะ เลศิวชิานนัท์ และคนอืน่ๆ (2553) 

พบว่า การบรหิารงบประมาณของสถานศกึษาขัน้พ้ืนฐาน 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 ใน 

4 ด้าน คือ ด้านการจัดท�าและเสนอของบประมาณ 

ด้านการจัดสรรงบประมาณ ด้านการตรวจสอบติดตาม 

ประเมนิผล รายงานผลการใช้เงนิ และผลการด�าเนนิงาน  

และด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการ

ศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายด้าน

พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้านตามล�าดับ คือ (1) ด้าน

การจัดสรรงบประมาณ (2) ด้านการจัดท�าและเสนอ 

ของบประมาณ (3) ด้านการตรวจสอบตดิตามประเมนิผล  

รายงานผลการใช้เงินและผลการด�าเนินงาน และ  

(4) ด้านการระดมทรพัยากรและการลงทุนเพือ่การศกึษา

ด้านบรหิารงานท่ัวไป ได้สอดคล้องกบัการศกึษา 

พระปรยิตัธิรรม แผนกสามญัศกึษากระทรวงศกึษาธกิาร

ได้ออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย โรงเรียน

พระปรยิตัธิรรม แผนกสามญัศกึษา พ.ศ. 2514 เมือ่วนัที่  

12 กรกฎาคม 2514 และปรบัปรงุใหม่ เมือ่วนัท่ี 29 กนัยายน 

2535 การศึกษาแบบนี้เป็นการศึกษา แบบประยุกต ์

หรือเป็นการศึกษารูปแบบหนึ่งทางการศึกษาคณะสงฆ์ 

เป็นการศึกษาท่ีรัฐก�าหนดให้มีขั้นตามความคิดของ

คณะสงฆ์โดยมีวัตถุประสงค์ คือ ฝ่ายศาสนจักรก็จะได ้
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ศาสนทายาทที่ดีมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทาง 

พระพทุธศาสนาอย่างแท้จรงิ และสบืต่อพระพทุธศาสนา 

ให้เจริญสถาพรต่อไปและทางฝ่ายบ้านเมือง เมื่อ 

พระภกิษสุามเณรได้ลาสกิขาแล้ว กส็ามารถเข้าศกึษาต่อ 

ในสถานศึกษาของรัฐได ้หรือเข ้ารับราชการสร ้าง 

คุณประโยชน์ให้แก่ตนเองและบ้านเมืองสืบต่อไป 

ปัจจุบันนี ้การศกึษาประเภทนีไ้ด้กระจายอยูต่ามจงัหวดั 

ต่างๆ ทั่วประเทศ (สมศักดิ์ บุญปู่, 2547)

ข้อเสนอแนะ

ผู ้วิจัยมีข ้อเสนอแนะจากการวิจัยในครั้งนี้ 

โดยประกอบด้วยข้อเสนอในการน�าผลการวิจัยไปใช้ 

และเสนอแนะส�าหรับการท�าวิจัยครั้งต่อไป โดยมี 

รายละเอียดดังนี้

ข้อเสนอแนะในกำรน�ำผลกำรวิจัยไปใช้

1. รัฐบาล หรือกระทรวงศึกษาธิการ ควรจัดหา 

ทรัพยากรส�าหรับการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา

ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม โดยด�าเนินนโยบายนี ้

ให้กระจายอย่างเท่าเทียมทั่วประเทศไทย

2. กระทรวงศึกษาธิการ และมหาเถรสมาคม 

ควรร่วมมอืกนัในการบรหิารดแูล โรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม  

โดยร่วมกันวางแนวทางการใช้รูปแบบท่ีสามารถปฏิบัต ิ

ได้จริง ซึ่งอาจเชื่อมโยงถึงโรงเรียนสังกัดอื่นๆ อีกด้วย

3. โรงเรียนพระปริยัติธรรมท่ีน�ารูปแบบไปใช้ 

ควรจัดเตรียมความพร้อมทั้งด้านทรัพยากรบุคคลและ  

ทรัพยากรอื่นๆ ท่ีจ�าเป็น เพื่อให้การด�าเนินงานตาม

รูปแบบเป็นไปได้อย่างราบรื่น

ข้อเสนอแนะส�ำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป

1. ในการวิจัยครั้งนี้ ได้ก�าหนดขอบเขตของ 

การวิจัยในส่วนกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล มี 1 กลุ่ม ได้แก่ 

กลุ่มผู้บริหาร ดังนั้น ในการท�าวิจัยครั้งต่อไป จึงควร 

มกีารศกึษาเชงิลกึโดยเกบ็ข้อมลูจากบคุคลหลายๆ ฝ่าย 

เช่น ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ชุมชน ฯลฯ

2. การวจิยัครัง้นีอ้าจเป็นแนวทางให้มกีารศกึษา 

พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในระดับอื่นๆ ต่อไป
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษา เป็นการวิจัยและพัฒนา โดยใช้วิธีการศึกษาเอกสาร การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา 

น�าผลที่ได้ไปร่างรูปแบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับความคิดเห็น ที่มีต่อร่างรูปแบบ ปรับรูปแบบ ตรวจสอบ

ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบครั้งสุดท้ายโดยผู้อ�านวยการหรือรองผู้อ�านวยการส�านักงานเขต 

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา ประกอบด้วย 4 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 ส่วนน�า หลักการ วัตถุประสงค์และบริบท ส่วนที่ 2 ระบบการ

บริหารแบบมีส่วนร่วมและวิธีการบริหาร วิธีการบริหารแบบมีส่วนร่วม (1) การก�าหนดนโยบายและการวางแผน 

(2) การตัดสินใจ (3) การด�าเนินการ (4) การติดตามและประเมินผล (5) ร่วมรับผิดชอบและรับประโยชน์ ส่วนที่ 3  

การน�ารูปแบบไปใช้ ส่วนที่ 4 ข้อจ�ากัดในการน�ารูปแบบไปใช้ 

ค�ำส�ำคัญ: รูปแบบ, การบริหาร, การมีส่วนร่วม

Abstract

The main purpose of this research was to propose a development of Participation Administration 

Model of Primary Educational Service Area . The research and development is based on documentary  

analyses. An analysis of the content yields relevant data based on which the draft model is constructed. 

Through interviews, the views of experts on the draft model was obtained. Their pertinent comments 

were then availed of for adjustment of the model, which was scrutinized for verification of suitability and  

feasibility at a final collective consultation of Director of education service area office. The results of this 

research were as follows; Part 1: Introduction with emphases on the context and development of the 

concept Part 2: The development of participatory model comprising of (1) planning (2) decision-making 

วิโรจน์ ผลแย้ม และ ดร.ศักดา สถาพรวจนา 

การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ของส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

Development of Participation Administration Model 
of Primary Educational Service Area
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ควำมน�ำ

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เกิดจากการที่

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ 

ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 3 ) 

พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 

กระทรวงศกึษาธกิาร พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิม่เติม (ฉบับท่ี 2)  

พ.ศ.2553 ได้ก�าหนดว่าการบรหิารและการจดัการศกึษา 

ขัน้พืน้ฐานให้ยดึเขตพืน้ทีก่ารศึกษา โดยค�านงึถงึปรมิาณ

สถานศึกษา จ�านวนประชากร วัฒนธรรม และความ

เหมาะสมด้านอืน่ด้วย เว้นแต่การจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

ตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา ให้รัฐมนตรี

โดยค�าแนะน�าของสภาการศึกษาแห่งชาติมีอ�านาจ

ประกาศในราชกจิจานเุบกษาก�าหนดเขตพืน้ทีก่ารศกึษา  

ซึ่งปัจจุบันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได ้

ลงนามประกาศจัดตั้งส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาแล้ว 

จ�านวน 225 เขต แบ่งเป็นส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษา 183 เขต และส�านักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษามัธยมศึกษา 42 เขต

สภำพปัจจุบันและปัญหำของส�ำนักงำนเขตพื้นที่

กำรศึกษำ

1. สภาพปัจจบุนัและปัญหาทัว่ไปของส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษา

1.1 การแบ่งเขตพืน้ทีก่ารศึกษาเป็น 175 เขต  

มีผลท�าให้การติดต่อประสานงานระหว่างสถานศึกษา

และเขตพื้นที่การศึกษาไม่คล่องตัวเท่าที่ควร 

1.2 การบรหิารจดัการของเขตพืน้ทีก่ารศกึษา  

บุคลากรในส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องการความ

ชัดเจนเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ เพื่อที่จะสามารถปฏิบัต ิ

หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.3 การแบ่งบทบาทอ�านาจหน้าที่ระหว่าง

สถานศึกษาและส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษารวมทั้ง 

(3) implementing(4) monitoring and evaluation (5) benefiting Part 3: Direction for application of model  

with emphases on legislation. Part 4: Condition or limitations of the model. 

Keyword: model development participation

ส่วนกลาง ยังขาดความชัดเจน 

1.4 กรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษายังไม่มี

บทบาทมากนัก โดยมีบทบาทเป็นเสมือนที่ปรึกษา

เท่านั้น การตัดสินใจจึงอยู ่ที่ผู ้อ�านวยการเขตพื้นที่ 

การศึกษาซึ่งเป็นเลขานุการ 

1.5 คณะอนุกรรมการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) มีอ�านาจ 

ในการบริหารงานบุคคลอย่างอิสระจากคณะกรรมการ 

เขตพื้นที่การศึกษา 

1.6 การบริหารงานบุคคลยังไม ่อิสระ 

เท่าที่ควร ยังมีปัญหาเรื่องความเป็นธรรมและความ

โปร่งใส รวมทั้งความไม่พอเพียงในด้านบุคลากร  

(วิทยากร เชียงกูล, 2551)

1.7 โครงสร้างการบริหารงานซ�้าซ้อนและ

ไม่ครอบคลุมการบริหารงานของส�านักงานเขตพ้ืนที ่

การศึกษา

1.8 การบริหารงานบุคคลยังขาดแนวทาง 

การด�าเนินงานที่เป็นเอกภาพ (ส�านักติดตามและ 

ประเมินผลการจัดการศึกษา, 2550)

1.9 ปัญหานโยบายรฐับาลขาดความชดัเจน 

ในนโยบายและแนวปฏิบัติท่ีสอดคล้องกับระเบียบ  

กฎเกณฑ์ที่ไม่ชัดเจน การมอบอ�านาจการบริหารงาน

ยังไม่ชัดเจนและขาดแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจน  

จึงส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ

1.10 ปัญหาสถานภาพของผู้น�าองค์กรและ

สถานภาพของบุคลากรในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีเป็น 

ผลกระทบมาจากนโยบายของรฐัในการยบุรวมโครงสร้าง

1.11 ปัญหาองค์ประกอบของ คณะกรรมการ 

เขตพื้นที่การศึกษาและความหลากหลายของคนในเขต 

พื้นที่การศึกษา กรอบงานและภารกิจไม่ชัดเจน ท�าให้ 
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ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่เต็มศักยภาพ (สุทัศน์ 

วรสีห์, 2549)

2. สภาพปัจจุบันปัญหาการมีส่วนร่วมของ 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

2.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์และ

วิธีการกระจายอ�านาจการบริหารและจัดการศึกษา 

ยังไม่มีประกาศใช้ ท�าให้การด�าเนินงานตามบทบาท

อ�านาจหน้าที่ตามกฎหมายของเขตพื้นที่การศึกษาไม่มี 

กรอบและแนวทางการด�าเนินงานที่ชัดเจน

2.2 คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาไม่ม ี

ความมั่นใจในบทบาทและ มีบทบาทน้อย รวมทั้งไม่มี

ส่วนร่วมในการก�าหนดทศิทาง นโยบาย และยทุธศาสตร์ 

ในการบริหารจัดการของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

2.3 ความไม่ชัดเจนเรื่องการมีส่วนร่วม 

ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่นอกเหนือจากการ

จัดการศึกษาของสถานศึกษา

2.4 การกระจายอ�านาจให้เขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

มปัีญหาด้านวชิาการ งบประมาณ บรหิารงานบคุคล และ 

การบริหารทั่วไป (ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 

2549)

ปัจจัยที่สนับสนุนกำรบริหำรกำรมีส่วนร่วมของ

ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

1. กระทรวงศึกษาธิการต้องกระจายอ�านาจ 

การบรหิารการจดัการศึกษาทัง้ด้านวชิาการ งบประมาณ 

การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป ไปยัง 

คณะกรรมการส�านักงาน เขตพื้นที่การศึกษา และสถาน

ศึกษา (พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ, 2542)

2. การกระจายอ�านาจการบรหิารและการจัดการ 

ศึกษาตามทีก่�าหนด เรื่องใดจะก�าหนดให้คณะกรรมการ

เขตพื้นที่การศึกษา ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือ

สถานศึกษาเป็นผู้รับมอบการกระจายอ�านาจ ให้เป็นไป 

ตามที่ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือเลขาธิการ 

คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน แล้วแต่กรณ ีประกาศ 

ก�าหนด (กฎกระทรวงก�าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการ 

กระจายอ�านาจ, 2550)

กล่าวโดยสรุป จากปัญหาการบริหารงานของ

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะเห็นว่า ประเด็นส�าคัญ

ของการขาดการมีส่วนร่วมของบุคลากรในส�านักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา คณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ

การศึกษา คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ความไม่ชัดเจนในการปฏิบัติงาน ผู้วิจัย

จึงน�าแนวคิดการบริหารแบบมีส่วนร่วมการเรียนรู้จาก 

การปฏบิตั ิกรอบแนวคดิเชงิทฤษฎมีาก�าหนดด�าเนนิงาน 

ที่ชัดเจน และผู ้วิจัยมีความสนใจท�าการวิจัย เรื่อง  

“การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา” เพื่อให้ได้ 

รูปแบบ แล้วน�ารูปแบบไปปฏิบัติและบริหารงานเพื่อ

ให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม

วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

ศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบ 

มีส่วนร่วมของส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม

ศึกษา มีรายละเอียดดังนี้

1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาของการ

บริหารแบบมีส่วนร่วมของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษา

2. เพือ่พฒันารปูแบบการบรหิารแบบมส่ีวนร่วม 

ของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

3. เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมและความ

เป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู ้วิจัยได้ศึกษา วิเคราะห์ 

สงัเคราะห์จากเอกสาร ต�ารา และงานวจิยัทีเ่กีย่วข้องจาก

หลักการแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับรูปแบบและการพัฒนา 

รูปแบบ การบริหารแบบมีส่วนร่วมและส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาการประถมศึกษา เพื่อก�าหนดเป็นกรอบ 

แนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ มี 3 แนวคิด ดังนี้

ตอนท่ี 1 แนวคดิเกีย่วกบัรปูแบบและการพฒันา 

รูปแบบ ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้
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1. ความหมายของรูปแบบ เป็นข้อความท่ีเป็น 

รูปแบบที่ใช้ภาษาเป็นสื่อในการบรรยายด้วยภาษา

โครงสร้างทางความคิด องค์ประกอบและความสัมพันธ์

ขององค์ประกอบที่เป็นตัวแทนของความเป็นจริงตาม 

แนวคดิของ อทุมุพร(ทองอไุร) จามรมาน (2541); พนูสขุ  

หิงคานนท์ (2540); Karplan(2001); Willer (1986) 

2. องค์ประกอบของรูปแบบ ตามแนวคิดของ 

Brown and Moberg (1980); สมาน อัศวภูมิ (2537);  

จินตนา ศักดิ์ภู่อร่าม (2545); วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์ 

(2547) ศักดา สถาพรวจนา (2549) ได้แบ่งองค์ประกอบ 

ของรูปแบบเป็น 4 ส่วนดังนี้

ส่วนที่ 1 ส่วนน�า หลักการ วัตถุประสงค์ 

และบริบท

ส่วนที่ 2 ระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม

ประกอบด้วย วิธีการบริหารแบบมีส่วนร่วมและอ�านาจ 

หน้าที่ (autholity)

ส่วนที่ 3 แนวทางการน�าไปใช้ ประกอบด้วย  

การเตรียม การน�าไปใช้ การประเมินผล 

ส่วนที่ 4 ข้อจ�ากัด ประกอบด้วย เงื่อนไข 

ความส�าเร็จ เงื่อนไขที่เป็นอุปสรรค

3. การพัฒนารูปแบบ ตามแนวคิดของ Willer 

(1986) พูลสุข หิงคานนท์ (2540); ดิเรก วรรณเศียร 

(2545); ศักดา สถาพรวจนา (2549) สรุปขั้นตอน 

การพัฒนารูปแบบในการวิจัย ครั้งนี้ได้ 4 ขั้นตอนคือ  

(1) การศกึษาองค์ความรูท้ีเ่กีย่วข้อง (2) การพฒันารปูแบบ  

(3) การตรวจสอบรูปแบบ (4). การปรับปรุงและพัฒนา

รูปแบบให้สมบูรณ์ 

4. การตรวจสอบรูปแบบ แบ่งออกเป็น 2 ตอน 

ดังนี้ ตอนที่ 1. ตรวจสอบรูปแบบ เชิงคุณภาพ (quality)  

โดยวิธกีารสมัภาษณ์แบบมีจดุสนใจเฉพาะ (focus group  

interview) เป็นขั้นตอนตรวจสอบรูปแบบ การบริหาร

แบบมีส่วนร่วม ของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา เป็นวิธีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยม ี

ผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมสนทนากลุ่ม จ�านวน 9 คน 

ตอนที่  2. ตรวจสอบรูปแบบเชิงปริมาณ  

ตามแนวคิดของ สุธิญา จันทร ์เจ ้าฉาย (2553);  

Keeves(1988); Eisner (1976); พลูสขุ หงิคานนท์ (2540); 

รุ ่งนภา จิตรโรจนรักษ์ (2548); ศักดา สถาพรวจนา  

(2549)

1. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

เป็นการศกึษาการบรหิารแบบมส่ีวนร่วมตามแนวคดิของ  

Cohan and Uphoff (1980); United Nations (1981); 

Keith David (1972); Putti (1987); American Public 

(1983); Who/unicef (1978); Hoy and Miskel (1991)  

ได้ขั้นตอนการบริหารแบบมีส่วนร่วมประกอบด้วย 5 

ขั้นตอน ดังนี้ (1) ก�าหนดนโยบายและการวางแผน  

(2) การตัดสินใจ (3) การด�าเนินการ (4) การติดตามและ 

ประเมินผล (5) ร่วมรับผิดชอบและรับประโยชน์

2. แนวคดิเกีย่วกบัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

การประถมศกึษาด้วยการศกึษาสภาพบรบิทตามบทบาท 

หน้าท่ีและอ�านาจหน้าท่ี ประกอบด้วย กลุ่มงานและ

โครงสร้าง ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3. คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ตาม 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (2542, 2545, 

2553) พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกระทรวง

ศึกษาธิการ (2546, 2553) พระราชบัญญัติระเบียบ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(2547, 2551, 

2553)

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการพฒันารปูแบบการบรหิาร

แบบมีส่วนร่วมในส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม

ศึกษา มีขอบเขตการวิจัยโดยมีรายละเอียดดังนี้

ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชำกร

ผู ้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา  

คณะกรรมการเขตพืน้ท่ีการศกึษา คณะกรรมการตดิตาม 

ตรวจสอบ ประเมนิผล และนเิทศการศกึษา และอนกุรรม 

ข้าราชการคร ูและบคุคลากรทางการศกึษาในส�านกังาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จ�านวน 183 เขต

ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผู ้บริหารการศึกษาและ

บคุลากรทางการศกึษาคณะกรรมการเขตพืน้ทีก่ารศกึษา  
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แผ่นภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในกระบวนการวิจัย
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คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ 

การศึกษาของเขตพื้นการศึกษาและคณะอนุกรรมการ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษา จ�านวน 183 เขต จ�านวน 915 คน

ผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบรูปแบบเชิงคุณภาพ 

จ�านวน 9 คน

ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้บริหารการศึกษา ได้แก่ 

ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

หรือรองผู ้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษา จ�านวน 183 คน

กลุ่มตัวอย่ำง

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา จ�านวน 3 เขต ทีเ่ลอืก 

แบบเจาะจง (purposive sampling) โดยมีหลกัเกณฑ์ ดงันี้  

จังหวัดที่มีส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

เขตเดยีว จังหวัดทีมี่ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถม

ศึกษา จ�านวน 2-4 เขต และในจังหวัดที่มีส�านักงานเขต 

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จ�านวน 5-7 เขต

ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผู้บริหารการศึกษา ครูและ

บคุลากรทางการศึกษา คณะกรรมการเขตพืน้ทีก่ารศกึษา  

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมนิผล และนเิทศ

การศกึษาของเขตพืน้ทีก่ารศกึษา และคณะอนกุรรมการ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากส�านักงาน

เขตพืน้ทีก่ารศกึษา 3 เขต จ�านวนเขตละ 5 คน โดยเลอืก 

แบบเจาะจง 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบเชิงคุณภาพ จ�านวน  

9 คน โดยเลือกแบบเจาะจง

ผู ้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาหรือผู้รักษาราชการแทน 

ผู ้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศกึษา จ�านวนเขตละ 1 คน จ�านวน 128 คน ได้มา 

โดยการเปิดตารางของ เครซี่ และมอร์แกน (Krejcie and 

Morgan) ที่ระดับความคลาดเคลื่อน .05 และท�าการสุ่ม

แบบหลายขั้นตอน (multi-stage random sampling) 

เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของกลุ่มประชากร  

โดยมีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างเป็น 3 ขั้นตอน การก�าหนด

ขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ขัน้ตอนที ่1 ก�าหนดส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

ประถมศึกษาเป็น 4 ภาค คือ ภาคกลาง ภาคเหนือ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ 

ขั้นตอนที่ 2 ก�าหนดเป็นจังหวัดที่ส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสังกัด จ�านวน 49 จังหวัด  

โดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (multi-stage random 

sampling)

ภาคกลาง จ�านวน 15 จังหวัด 32 เขต

ภาคเหนือ จ�านวน 13 จังหวัด 32 เขต

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื จ�านวน 7 จงัหวดั 

32 เขต

ภาคใต้ จ�านวน 14 จังหวัด 32 เขต

ขัน้ตอนที ่3 ก�าหนดส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

ประถมศึกษา จ�านวน 128 เขต จาก 49 จังหวัด ที่ได้

มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage random  

sampling) 

ภาคกลาง จ�านวน 32 เขต 

ภาคเหนือ จ�านวน 32 เขต 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ�านวน 32 เขต 

ภาคใต้ จ�านวน 32 เขต 

ผู ้ให้ข ้อมูล ผู ้อ�านวยการส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือผู้รักษาราชการแทน 

ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา  

จ�านวนเขตละ 1 คน จ�านวน 128 เขต 

ผลกำรวิจัย

1. ผลจากการศกึษา ภาพรวมสภาพปัจจบุนัและ

ปัญหา ของการบรหิารงานแบบมส่ีวนร่วมของ ส�านกังาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จ�านวน 3 เขต พบว่า

หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมสภาพปัจจุบัน 

หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมของส�านักงานเขตพื้นท่ี 

การศึกษาประถมศึกษา ที่น�ามาใช้ในการบริหารแบบ 

มส่ีวนร่วม ของส�านกังานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศกึษา 

สรุปได้ดังต่อไปนี้ 1) หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
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ส�านักงานเขตพื้นที่ ยึดหลักการท�างานเป็นทีมเพ่ือให้ 

บรรลุเป้าหมาย 2) ก�าหนดเป้าหมายความส�าเร็จ 

ร่วมกัน 3) ยึดหลักการที่มีความผูกพันต่อกันและต่อ

องค์กร 4) ยดึหลกัการท�างานมคีวามไว้วางใจซึง่กันและกนั  

5) หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมต้องร่วมรับผิดชอบ

ทางตรงและมอี�านาจในการตดัสนิใจ 6) การบรหิารแบบ

มีส่วนร่วมทางอ้อมในลักษณะเป็นตัวแทนและหลักการ 

มีอ�านาจในการตัดสินใจ 7) การมีส่วนร่วมและการสร้าง

ทีมงานโดยสมาชิกของกลุ ่มช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  

8) หลักการ ร่วมรับผิดชอบและร่วมรับผลประโยชน์  

9) มีอิสระในตนเอง ในการท�างานโดยยึดระเบียบ

กฎหมายเป็นแนวปฏิบัติ

ปัญหา หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่น�ามาใช้

ในการบริหารแบบมีส่วนร่วม ของส�านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสรุปได้ดังต่อไปนี้ (1) เกิดการ 

ก้าวก่ายหน้าที่ในการปฏิบัติงาน (2) เกิดกลุ่มอิทธิพล 

ในการท�างาน (3) ผูบ้ริหารขององค์กรไม่ให้ความตระหนกั

ในการบริหารแบบมีส่วนร่วมของส�านักงานเขตพื้นที ่

การศึกษาประถมศึกษา (4) ผู้ร่วมงาน ไม่ยอมรับความ

คิดเห็นซึ่งกันและกัน (5) ผู ้บริหารไม่มีการกระจาย 

อ�านาจอย่างแท้จริงให้กับผู้ที่ได้รับมอบหมาย

2. ผลจากการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบ 

มส่ีวนร่วมของส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษา  

โดยผู้ทรงคณุวฒุจิ�านวน 9 คน พบว่า รปูแบบการบรหิาร

แบบมส่ีวนร่วมของส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม 

ศึกษา ประกอบด้วยส่วนส�าคัญ 4 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 ส่วนน�ำ หลักกำร วัตถุประสงค์ 

และบริบท

1. หลกัการบรหิารแบบมส่ีวนร่วมหลกัการบรหิาร 

แบบมีส่วนร่วมโดยมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ (1) ความ

ผูกพันที่มีต่อกันและความผูกพันต่อองค์กร (2) อ�านาจ

ในการตัดสนิใจ หรอืการมีอิสระในตนเอง (3) การท�างาน 

เป็นทีม (4) ความสัมพันธ์เชิงบวก (5) ข้อตกลงความ

ร่วมมือ (6) ความรับผิดชอบ (7) เป้าหมายความส�าเร็จ  

(8) การยอมรบัความคิดเหน็ของคนอ่ืน (9) ความไว้วางใจ  

(10) การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ผลอันนี้สอดคล้องกับ

ผลงานวิจัยของ ศักดา สถาพรวจนา (2549) ที่พบว่า 

หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีการท�างานเป็นทีม  

มีความรับผิดชอบและมีความสัมพันธ์เชิงบวก 

วัตถุประสงค์การบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยมี

องค์ประกอบดังต่อไปนี้ (1) เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือ 

ของบุคลากรในองค์กรในการท�างานจนบรรลุผลส�าเร็จ 

(2) เพื่อพัฒนาวิธีการท�างานที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้น

ความส�าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ (3) เพื่อให้บรรลุ 

ความส�าเร็จตามเป้าหมายขององค์กรที่ได้ก�าหนดไว้  

ผลอนันีส้อดคล้องกบังานวจัิยของวสุิทธิ ์วจิิตรพัชราภรณ์  

(2547) ท่ีพบว่าการพัฒนารปูแบบการบรหิารจัดการศกึษา 

ประกอบด้วยความน�า แนวคิดหลักการ วัตถุประสงค์ 

และอ�านาจหน้าที่

บริบทขององค์กรโดยมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้  

(1) บุคลากรขององค์กรมีความตระหนักและเห็นคุณค่า

ของการบรหิารแบบมส่ีวนร่วมว่าจะน�ามา ซึง่ความส�าเรจ็ 

และความเจริญก้าวหน้าขององค์กร (2) บุคลากรของ

องค์กร มีภาวะผู้น�าแห่งการเปลี่ยนแปลง (3) สร้าง

วัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการท�างานร่วมกันของ

บุคลากรขององค์กร เช่น การยอมรับความคิดเห็น 

ของกันและกัน ไว้วางใจกัน มีความรับผิดชอบในการ

ด�าเนินงานและผลการด�าเนินงานเป็นต้น (4) บุคลกร

ขององค์กรมีอ�านาจใจการตัดสินใจ หรือการมีอิสระ 

ในตนเอง (5) เป้าหมายความส�าเร็จขององค์กรมาจาก 

บุคลกรร ่วมกันก�าหนดและสัมพันธ์สอดคล้องกับ 

นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดขององค์กร (6) มีวิธี

การท�างานที่หลากหลาย แต่มุ ้งเน้นไปที่การบรรลุ 

ความส�าเร็จของงานและองค์กรเป็นส�าคัญ ผลอันนี้

สอดคล้องกับงานวิจัยของวิเชียร ชิวพิมาย (2538)  

แบบจ�าลองการพัฒนาภาวะผู ้น�าในขั้นเตรียมการ

เป ็นการสร ้างแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับภาวะผู ้น�า  

ประกอบด้วยความหมายและความส�าคญัของภาวะผูน้�า

ส่วนที่ 2 ระบบกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม 

แบ่งออกเป็น 3 มิติ

มิติที่ 1 วิธีกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม  

มี 5 ขั้นตอน

1. การก�าหนดนโยบายและการวางแผน  

โดยมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ (1) การมีส่วนร่วมในการ 
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ศึกษา วิเคราะห ์ข ้อมูลเพื่อก�าหนดนโยบายและ 

การวางแผน การมีส่วนร่วมการบริหารส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (2) การมีส่วนร่วมในการ 

ก�าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน 

แบบมส่ีวนร่วมของส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม

ศกึษา (3) การมส่ีวนร่วมในการวางแผนเพือ่แก้ไขปัญหา 

และพัฒนาในการบริหารงานแบบมีส ่วนร ่วมของ

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา (4) การมีส่วนร่วมก�าหนด

ขั้นตอนและปรับปรุงกิจกรรมเพื่อให้การด�าเนินการ 

บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการบริหารงานของ

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผลอันนี้ 

สอดคล้องกับงานวิจัยของรุ่งนภา จิตรโรจนรักษ์ (2548) 

พบว่ารูปแบบการบริหารของคณะกรรมการการศึกษา 

ขัน้พืน้ฐานส�าหรบัประเทศไทย ประกอบด้วย การวางแผน  

การจัดองค์การ การจัดบุคลากร การอ�านวยการ และ

การควบคุม

2. การตดัสนิใจ โดยมอีงค์ประกอบดงัต่อไปนี้  

(1) การศกึษา/วเิคราะห์ปัญหา ข้อจ�ากดัของการบรหิารงาน 

แบบมส่ีวนร่วมของส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม

ศึกษา (2) การศึกษาข้อมูลและกระบวนการปฏิบัติงาน

ทุกครั้งที่จะตัดสินใจการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของ

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา (3) การเสนอ 

แนวคิดเพื่อประเมินทางเลือกในการจัดกิจกรรมการ

บริหารงานแบบมีส่วนร่วมของส�านักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาประถมศึกษา (4) การตัดสินใจก�าหนดจุดเน้น

ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมของส�านักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา ผลอันนี้สอดคล้องกับงานวิจัย

ของศภุชยั สวุรรณกนษิฐ (2549) พบว่ารปูแบบการบรหิาร 

จัดการแบบซิกซ์ ซิกม่า ในส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประกอบด้วยการตัดสินใจ การเตรียมความพร้อม และ 

การก�าหนดขอบเขตของปัญหา 

3. การด�าเนินการ โดยมีองค์ประกอบ 

ดังต่อไปนี้ (1) การประสานความร่วมมือกัน เกี่ยวข้อง

ในการบรหิารงานแบบมีส่วนร่วมของส�านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษา (2) การแต่งตั้งคณะกรรมการ

เพื่อร ่วมกันก�าหนดแนวทางในการบริหารแบบมี 

ส่วนร่วมของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  

(3 ) การก�าหนดบทบาทหน ้าที่ของบุคลากรของ 

คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการด�าเนินการในการ

บริหารแบบมีส่วนร่วมของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา (4) การด�าเนินการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

ของผู ้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา  

คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการในการบริหาร 

แบบมีส ่วนร ่วมของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษา (5) การด�าเนินการบริหารงานตามแผน

งานตามที่ได้วางแผน/ตัดสินใจไว้ในการบริหารแบบมี 

ส่วนร่วมของส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

6)การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานประโยชน์ของ 

ผู้มีส่วนร่วมได้เสียในองค์กรในการด�าเนินการบริหาร

แบบมส่ีวนร่วมของส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม

ศกึษา ผลอนันีส้อดคล้องกบังานวจัิยของ อภชิยั นชุเนือ่ง  

(2551) พบว่ารูปแบบการมีส่วนร่วมพัฒนาโรงเรียน 

ของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ประกอบด้วย  

การสร้างความร่วมมือกับชุมชน และการเข้าร ่วม 

ด�าเนินงาน

4. การติดตามและประเมินผล โดยมี 

องค์ประกอบดังต่อไปนี้ (1) การก�าหนดวัตถุประสงค์/

ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผลการบริหารแบบ 

มส่ีวนร่วมของส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา  

(2) การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการติดตาม

และประเมินผลการด�าเนินการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

ของส�านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา  

(3) การก�าหนดบุคลากรและผู้รับผิดชอบในการติดตาม

และประเมนิผลการบรหิารแบบมส่ีวนร่วมของส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (4) การท�าความเข้าใจ 

กับผู ้ท�าหน้าที่ติดตามประเมินผลเพื่อให้การติดตาม

ประเมินผลมีประสิทธิภาพในการบริหารงานแบบม ี

ส่วนร่วมของส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา  

(5) การร่วมเสนอความคิดเห็นในการติดตามและ 

ประเมินผลการบริหารงานตามแผนงานโครงการแบบมี

ส่วนร่วมของส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา  

(6) การปรับเปล่ียนกิจกรรมการติดตามและประเมินผล 

ตามแผนงานโครงการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของ 

ส�านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (7) การประสาน 

ความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาการติดตาม

และประเมนิผลการบรหิารแบบมส่ีวนร่วมของส�านกังาน
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เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (8) การประเมิน 

ความส�าเร็จของกิจกรรมที่ใช ้ในการบริหารแบบมี 

ส่วนร่วมของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

(9) การติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของการบรหิาร

ตามแผนงานโครงการแบบมีส่วนร่วมของส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (10) การสรุปผลจาก 

การตดิตามประเมินผลและผลทีไ่ด้รบัจากการบรหิารงาน 

แบบมส่ีวนร่วมของส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม 

ศึกษา ผลอันนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของรัตติกร  

ผรณสุวรรณ (2552) พบว่าระดับการมีส่วนร่วมเพื่อ

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ การก�าหนด

ความส�าคัญของปัญหา การวางแผน การตัดสินใจ  

การด�าเนินงาน และการติดตามและประเมินผล

5. ร่วมรับผิดชอบและรับประโยชน์ โดยม ี

องค์ประกอบดังต่อไปนี ้(1) หน่วยงาน ผูบ้รหิารการศกึษา  

บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการและคณะ

อนุกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดและรับผลประโยชน์จาก

การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของส�านักงานเขตพื้นที ่

การศึกษาประถมศึกษา (2) ผู้บริหารการศึกษา บุคลากร

ทางการศึกษา คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 

ร่วมมือกันพัฒนาหน่วยงานโดยยึดหลักการบริหารงาน 

แบบมส่ีวนร่วมของส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม

ศึกษา (3) การให้ส�านักงานคณะกรรมการและคณะ

อนุกรรมการน�ารูปแบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 

ของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาไปใช ้

การด�าเนินการ (4) ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการ

ศึกษา คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการมีส่วนร่วม

ในการบริหารงานของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษา ผลอันนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของสุธิญา 

จันทร์เจ้าฉาย (2553) รตัตกิร ผรณสวุรรณ (2552) พบว่า  

กิจกรรมการมีส่วนร่วมประกอบด้วยการด�าเนินงาน  

การได้รับประโยชน์ และการใช้ประโยชน์จากข้อมูล

ย้อนกลับ

มิติที่ 2 บุคคลที่มีส่วนร่วม (People)

กลุ่มงานและโครงสร้าง โดยมีองค์ประกอบ 

ดงัต่อไปนี ้(1) ผูอ้�านวยการส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

ประถมศึกษาและรองผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพ้ืนท่ี

การศกึษาประถมศกึษา (2) ครแูละบคุลากรทางการศกึษา  

(3) คณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาคณะกรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

ของพื้นที่การศึกษา คณะอนุกรรมการข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา 

ผู ้บริหารการศึกษา ครูและบุคลากรทาง 

การศึกษา โดยมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 1) มีบทบาท

และปฏิบัติงานตาม ตามที่กฎหมายก�าหนด และคู่มือ

การปฏิบัติงาน งานที่ได้รับมอบหมายโดยยึดหลักการ 

บริหารแบบมีส่วนร่วม

คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ โดยมี 

องค์ประกอบดังต่อไปนี้ (1) มีบทบาทหน้าที่ตามท่ี

กฎหมายก�าหนดโดยยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม  

(2) มีหน้าที่ก�าหนดนโยบายและปฏิบัติตามนโยบาย  

โดยยดึหลกัการบรหิารแบบมส่ีวนร่วม ผลอนันีส้อดคล้อง

กับ (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ

ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และท่ีแก้ไข 

เพ่ิมเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการคร ู

และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข

เพิ่มเติมทุกฉบับ) 

มิติที่ 3 อ�ำนำจหน้ำที่ (Authority) ดังนี้

(1) กลุ่มนโยบายและการวางแผน (2) กลุ่ม

บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (3) กลุ่มนิเทศ ติดตาม

และประเมินผลการจัดการศึกษา (4) กลุ่มอ�านวยการ  

(5) กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน (6) กลุ่มส่งเสริมการ

จัดการศึกษา (7) กลุ่มบรหิารงานบคุคล (8) หน่วยตรวจสอบ 

ภายใน (9) กลุ่มเทคโนโลยีและสารสนเทศ (10) กลุ่ม

วิเทศสัมพันธ์ ผลอันนี้เป็นไปตาม (กฎกระทรวงว่าด้วย 

การแบ่งส่วนราชการ พ.ศ. 2553) 

ส่วนที่ 3 กำรน�ำไปใช้

การเตรียมการ โดยมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้  

(1) ท�าความเข้าใจกับบุคลากรคณะกรรมการและ 

คณะอนุกรรมการในการใช้รูปแบบการบริหารงานแบบ 

มส่ีวนร่วมของส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา 

(2) ก�าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์วิธีการบริหารงาน
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แบบมส่ีวนร่วมของส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม 

ศึกษา (3) จัดท�าคู่มือการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของ

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

การน�าไปใช้ ประกอบด้วยการศึกษาคู ่มือ 

การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา

การประเมินผล ประกอบด้วย การประเมินผล 

การบริหารแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรคณะกรรมการ

และคณะอนุกรรมการของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาโดยก�าหนดวิธีการขั้นตอนการประเมินผล 

อันนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของศักดา สถาพรวจนา 

(2549) พบว่ารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบด้วย ขั้นตอนการ

มีส่วนร่วมและระดับการมีส่วนร่วม คือ การเตรียม 

ความพร้อม การด�าเนนิการตามรปูแบบ การประเมนิผล 

การน�ารูปแบบไปใช้

ส่วนที่ 4 ข้อจ�ำกัด

เงื่อนไขความส�าเร็จ โดยมีองค ์ประกอบ 

ดงัต่อไปนี ้(1) การมส่ีวนร่วมบรหิารของผูบ้รหิารการศกึษา  

ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการและ 

คณะอนุกรรมการในรูปของคณะกรรมการในการ

บริหารงาน (2) ผู ้บริหารขององค์กรให้ความส�าคัญ

กับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของส�านักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาประถมศึกษา

เงื่อนไขท่ีเป็นอุปสรรค โดยมีองค์ประกอบ 

ดังต่อไปนี้ (1) ผู้บริหารขององค์กรไม่ให้ความตระหนัก

ในการบริหาร แบบมีส่วนร่วมของส�านักงานเขตพื้นที ่

การศึกษาประถมศึกษา (2) ไม่ยอมรับความคิดเห็น

ของผู้ร่วมงาน (3) ผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอ�านาจ 

อย่างแท้จริง ผลอันนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของรุ่งนภา  

จิตรโรจนรักษ์ (2548) พบว่า รูปแบบการบริหารของ

คณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานส�าหรับ

ประเทศไทย แนวทางการน�ารูปแบบการไปใช้ของ 

หน่วยงาน ได้แก่ ระดับนโยบายสถานศึกษา และ

กรรมการสถานศึกษา เงื่อนไขหรือข้อจ�ากัดของรูปแบบ

3. การตรวจสอบความเหมาะสมและความ

เป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม  

ของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พบว่า

ด้านความคิดเห็นของผู้อ�านวยการส�านักงาน

เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาหรอืผูร้กัษาราชการแทน 

ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบการบริหาร แบบมี

ส่วนร่วมของส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

พบว่ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบบริหารงานแบบมี

ส่วนร่วมของส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา  

มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย (  = 4.47, 

SD = 0.35) และมีความเป็นไปได้อยู ่ในระดับมาก 

มีค่าเฉลี่ย (  = 4.26, SD = 0.55)



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-เมษายน 2557 181

รูปแบบกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะส�ำหรบักำรน�ำผลกำรวจิยัไปประยกุต์ใช้

1. ใช้เป็นแนวทางให้กับส�านักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา น�าไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับ 

บริบทของหน่วยงาน

2. เพื่อเป็นแนวทางในการก�าหนดนโยบาย 

การบริหารงานในรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

ของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

3. ควรมีการศึกษารายละเอียดของแต่ละ 

องค์ประกอบของรปูแบบการบรหิารงานแบบมส่ีวนร่วม 

ของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพื่อให้ 

การปฏบิตัไิด้งาน และเหมาะสมกบับรบิทของหน่วยงาน 

เพื่อให้การด�าเนินการได้ผลส�าเร็จรวดเร็วขึ้น

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยในครั้งต่อไป

1. ควรน�ารูปแบบของการบริหารงานแบบ 

มส่ีวนร่วมของส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา 
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บทคัดย่อ

การศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการศึกษาท่ีมีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะบัณฑิตที่ 

พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สาขาพยาบาลศาสตร์ (TQF) พ.ศ.2552 จากกลุ่ม

ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ที่ก�าลังศึกษา ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 

จ�านวน 1,290 คน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยการจัดสภาพแวดล้อมการศึกษาที่มีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะบัณฑิต 

ที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สาขาพยาบาลศาสตร์ (TQF) พ.ศ. 2552 ประกอบด้วย  

2 ปัจจัย ได้แก่ปัจจัยด้านลักษณะครอบครัวและปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมสถาบัน ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลมากที่สุด

คือปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอน รองลงมาคือด้านความสัมพันธ์กับกลุ่มเพื่อน คุณลักษณะท่ีพึงประสงค ์

ที่ได้รับอิทธิพลทางตรงมากที่สุดคือด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ผลการตรวจสอบ 

ความสอดคล้องพบว่ารูปแบบความสัมพันธ์ที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (มีค่าไค-สแควร์  

เท่ากับ 186.77 องศาอิสระ=86 ค่ายกก�าลังสองเฉลี่ยของความแตกต่างโดยประมาณ 0.03

ค�ำส�ำคัญ: รูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการศึกษา, คุณลักษณะที่พึงประสงค์

Abstract

The study and development of the education environment that is associated with the graduates  

by the National Qualifications Framework for Higher Education of Nursing (TQF) of 2552. Samples used in 

this study were nursing students to study in year 4, semester 2, academic year 2554.The results showed 

that factors of the environment related to the degree desired by the standards of nursing consists of  

two factors-family factors and environmental factors. The most influential factor is learning and teaching. 

The second is related to a group of friends. Desirable to have the most direct effect is interpersonal 

relationships and responsibilities. Results were consistent with the model developed and consistent with 

ศศิกาญจน์ สกุลปัญญวัฒน์ และ ศาสตราจารย์ ดร.อิมรอน มะลูลีม 

การพัฒนารูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิต
ที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สาขาพยาบาลศาสตร์ (TQF) พ.ศ.2552

The Development of Education Environment Model to produce 
Graduates having Desirable Features According to the National 

Higher Education Qualifications Framework for Nursing Graduates 
(TQF) 2009
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ควำมน�ำ

บัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ เป็นบุคลากร

วิชาชีพที่ต้องปฏิบัติโดยตรงต่อชีวิต บัณฑิตจึงต้องมี 

ความสามารถในการใช้ศาสตร์ทางการพยาบาล และ

ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับหลักวิชาการ รวมทั้งทักษะในการ 

ปฏบิติั ทีส่ามารถให้การดแูล อย่างปลอดภยัแก่ผูใ้ช้บรกิาร  

สามารถให้การพยาบาลแบบองค์รวม โดยค�านึงถึง

คุณภาพชวีติ และคณุค่าของชวีติมนษุย์อย่างเท่าเทยีมกนั  

(การุณย์ ประทุม, 2548) บัณฑิตที่จะออกไปประกอบ

วิชาชีพจะต้องมีคุณลักษณะซึ่งประกอบด้วยความรู ้ 

สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ ทักษะที่เพียงพอในการ

ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ มีทักษะในการติดต่อ 

ส่ือสาร มทีกัษะในการเป็นผูน้�า มีคุณธรรม จรยิธรรมแห่ง

วิชาชีพ รวมทั้งเป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ (ชุติมา 

สุนทรวิภา, 2549) กระทรวง ศึกษาธิการ ด�าเนินการ 

โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงเห็นสมควรให้มี

การก�าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตสาขา 

พยาบาลศาสตร์ โดยก�าหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ.2552 ไว้เป็น

มาตรฐาน จากการศึกษา ทบทวนวรรณกรรมต่างๆ 

พบว่า ได้มีการศึกษาวิจัย และได้สรุปเป็นแนวคิดและ 

ทฤษฎีที่กล่าวถึงปัจจัยการจัดสภาพแวดล้อมการศึกษา

ที่มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาของนักศึกษาสาขา

พยาบาลศาสตร์ท้ังทางด้านความรู้ ทักษะการปฏิบัติ

การพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ ทัศนคติต่อวิชาชีพ  

คุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ผู้วิจัยจึงได้ท�าการ

สังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ 

เกณฑ์มาตรฐานการรับรองสถาบัน ของศูนย์ส่งเสริม

และรบัรองคณุภาพการศึกษาการพยาบาลและผดุงครรภ์  

สภาการพยาบาล และเกณฑ์มาตรฐานระดับปรญิญาตรี

the empirical data. (A chi-square was 186.77 degrees of freedom = 86 are two camps, the average  

difference was approximately 0.03.)

Keyword: model of education environment, nursing student of desirable features

สาขาพยาบาลศาสตร์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

อุดมศึกษาแห่งชาติ น�ามาสร้างรูปแบบความสัมพันธ ์

เชิงเส ้นระหว ่างการจัดสภาพแวดล้อมการศึกษา

กับผลลัพธ์การเรียนรู ้ ท่ีสอดคล้องกับคุณลักษณะที่ 

พึงประสงค์ของนักศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

พ.ศ.2552 และพัฒนารูปแบบการจัดสภาพแวดล้อม 

การศึกษาเหมาะสม เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาล

ศาสตร์ให้มีคุณสมบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

อุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. 2552

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทาง 

การศึกษาที่มีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะบัณฑิตท่ี 

พงึประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษา

แห่งชาติ สาขาพยาบาลศาสตร์ (TQF) พ.ศ.2552 

2. เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์

โครงสร้างเชิงเส้นของรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อม 

การศึกษาท่ีมีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงค์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาต ิสาขาพยาบาลศาสตร์ (TQF) พ.ศ.2552 จากการ 

สังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

3. เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องระหว่าง 

รปูแบบความสมัพนัธ์โครงสร้างเชงิเส้นของการจดัสภาพ

แวดล้อมการศึกษาที่มีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะ

บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

อุดมศึกษาแห่งชาติ สาขาพยาบาลศาสตร์ (TQF) พ.ศ.

2552 ทีไ่ด้จากการสงัเคราะห์แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยั 

ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
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วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากร คือ นักศึกษาที่ก�าลังศึกษาระดับ

ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียน 

ที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ของสถาบันการศึกษาท่ีผ่าน

การรับรองสถาบันจากสภาการพยาบาลตามมาตรา 30 

แห่งพระราชบญัญตัวิชิาชพี การพยาบาลและผดงุครรภ์  

พ.ศ. 2528 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพ 

(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2540

กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาที่ก�าลังศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียน

ที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จ�านวน 13 สถาบัน มีจ�านวน 

นักศึกษาทั้งสิ้นจ�านวน 1,290 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

1. แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ด้านลักษณะ 

นักศึกษาและลักษณะครอบครัว เป็นแบบเติมข้อมูล

2. แบบประเมินด้านลักษณะสถาบันและปัจจัย 

ด้านอาจารย์ผู้สอน

3. แบบประเมินรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อม 

การศึกษา 5 ด้าน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

(rating scale) 5 ระดับ แบ่งออกเป็น 5 ส่วน 

4. แบบประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สาขา 

พยาบาลศาสตร์ (TQF) พ.ศ.2552 ทั้ง 5 ด้านเป็น

แบบทดสอบพฤติกรรมจริยธรรมและแบบมาตราส่วน 

ประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. เกบ็ข้อมูลเกีย่วกบัลกัษณะสถาบนั จากข้อมลู 

ปฐมภูมิ ได้แก่ แบบประเมินตนเองของส�านักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) (SAR)  

ที่สถาบันได้ท�าการตอบไว้แล้ว

2. เก็บข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู ้ด้านความรู ้ 

จากข้อมูลคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร 

ของนักศึกษา

3. เก็บข้อมูลการจัดสภาพแวดล้อมการศึกษา

ของสถาบันท้ัง 5 ด้าน และผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบ 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สาขา

พยาบาลศาสตร์ (TQF) พ.ศ.2552 5 ด้าน ท�าการกระจาย 

ข้อค�าถามและสุม่ตวัอย่างแบบบุค๊เลท็เมทรกิซ์ (booklet 

matrix sampling) แบ่งนักศึกษาออกเป็น 4 กลุ่มเพื่อ 

ตอบแบบสอบถามและแบบประเมิน 4 ชุด

กำรวิเครำะห์ข้อมูล

1. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อให้ทราบ

ลักษณะการแจกแจงของตัวแปรแต่ละตัว โดยใช้สถิติ 

บรรยาย ได้แก่ การแจกแจงความถี่ การหาค่าร้อยละ 

การหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

2. การวิ เคราะห ์ เพื่อทดสอบสมมติฐาน  

การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยการ

วิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  

(Pearson’s Product-Moment Correlation Coefficient) 

ด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูป ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

สภาพแวดล้อมการศึกษา ประกอบด้วยตัวแปรหลัก  

2 กลุ่ม คือ กลุ่มตัวแปรด้านปัจจัยน�าเข้า ได้แก่ ลักษณะ

นักศึกษา ลักษณะครอบครัว ลักษณะสถาบันและปัจจัย

ด้านอาจารย์ผู ้สอน และกลุ่มตัวแปรสภาพแวดล้อม 

ทางการศึกษาของสถาบัน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัด 

การเรยีนการสอน ด้านกจิกรรมนกัศกึษา ด้านการบรกิาร 

นักศึกษา ด้านกายภาพและด้านความสัมพันธ์กับ 

กลุ ่มเพื่อน กับตัวแปรผลลัพธ์การเรียนรู ้ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สาขา

พยาบาลศาสตร์ (TQF) พ.ศ. 2552 ทั้ง 6 ด้าน

3. การตรวจสอบความสอดคล้องระหว่าง 

รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของการจัด

สภาพแวดล้อมการศกึษาทีส่มัพนัธ์กบัผลลพัธ์การเรยีนรู้ 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

สาขาพยาบาลศาสตร์ (TQF) พ.ศ.2552 ที่สังเคราะห์ขึ้น 

กับข ้อมูลเชิงประจักษ์ โดยใช ้โปรแกรมส�าเร็จรูป  

LISREL 8.80 
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ผลกำรวิจัย

ตอนที่ 1 การน�าเสนอผลการศึกษาปัจจัยด้าน 

สภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่มีความสัมพันธ์กับ

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐาน 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สาขาพยาบาลศาสตร์  

(TQF) พ.ศ. 2552 พบว่า ปัจจัยการจัดสภาพแวดล้อม

ทางการศึกษาที่ มีความสัมพันธ ์กับคุณลักษณะที่ 

พึงประสงค์ของนักศึกษา ประกอบด้วยสิ่งแวดล้อมท่ี

มีชีวิต ได้แก่ การจัดสภาพแวดล้อมด้านความสัมพันธ์

ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา เพื่อน สภาพแวดล้อมที่

ไม่มชีวีติ ได้แก่ ด้านการจดัหลกัสตูร ด้านการจดัการเรยีน 

การสอน คะแนนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

งานกจิกรรมนกัศกึษา งานบรกิารหอพกันกัศกึษา งานวจัิย 

นักศึกษา และสภาพทางจิตสังคม ได้แก่ ความคิดเห็น

ของนักศึกษาต่อประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ 

เจตคติต่อวิชาชีพการพยาบาล ความเข้มแข็งในการ 

มองโลก ความคิดอย่างมีวิจารณญานของนักศึกษา

ตอนท่ี 2 การน�าเสนอผลการสร้างและพัฒนา 

รปูแบบความสมัพนัธ์โครงสร้างเชงิเส้นของการจดัสภาพ

แวดล้อมการศึกษาที่มีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะ 

บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

อุดมศึกษาแห่งชาติ สาขาพยาบาลศาสตร์ (TQF) พ.ศ.  

2552 ทีไ่ด้จากการสงัเคราะห์แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยั 

ที่เกี่ยวข้อง 

จากการศึกษาวิจัยเชิงส�ารวจ การสังเคราะห์

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องสามารถสรุปเป็นรูปแบบ 

ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส ้นของการจัดสภาพ

แวดล้อมการศึกษาที่มีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะ

บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

อุดมศึกษาแห่งชาติ สาขาพยาบาลศาสตร์ (TQF) พ.ศ. 

2552 มีรายละเอียดดังนี้

แสดงรูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของการจัดสภาพแวดล้อมการศึกษากับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ

บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สาขาพยาบาลศาสตร์ (TQF) พ.ศ.2552 ที่สังเคราะห์ขึ้น
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ตอนที่ 3 การน�าเสนอผลการตรวจสอบความ

สอดคล้องระหว่างรูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้าง

เชิงเส้นของการจัดสภาพแวดล้อมการศึกษาที่มีความ

สัมพันธ์กับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบ 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สาขา

พยาบาลศาสตร์ (TQF) พ.ศ. 2552 ทีไ่ด้จากการสังเคราะห์ 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเชิง

ประจักษ์ 

ผลกำรทดสอบสมมตฐิำนข้อที ่1 ปัจจยัน�าเข้า  

ได้แก่ ลักษณะนักศึกษา ลักษณะครอบครัว ลักษณะ

สถาบัน และปัจจัยทางด้านอาจารย์ผู ้สอน มีความ

สัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นกับผลลัพธ์การเรียนรู ้ของ

บัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ ตามกรอบมาตรฐาน 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. 2552 

พบว่าปัจจัยน�าเข้า ได้แก่ ลักษณะนักศึกษา ลักษณะ

ครอบครัว และปัจจัยทางด้านอาจารย์ผู้สอน มีความ 

สัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นทางบวกในระดับน้อยกับ

ผลลัพธ์การเรียนรู ้ของบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์  

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

(TQF) พ.ศ. 2552 และปัจจัยลักษณะสถาบัน ไม่มี

ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นกับผลลัพธ์การเรียนรู้

ของบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ ตามกรอบมาตรฐาน 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. 2552  

ที่ระดับนัยส�าคัญ .05 

ผลกำรทดสอบสมมติฐำนข้อที่ 2 ปัจจัย

ด้านการจัดสภาพแวดล้อมของสถาบัน 5 ด้าน ได้แก่  

สภาพแวดล้อมด้านการเรียนการสอน ด้านกิจกรรม

นักศึกษา ด้านการบริการนักศึกษา ด้านกายภาพ และ  

ด้านความสัมพันธ์กับกลุ ่มเพื่อน มีความสัมพันธ์

โครงสร้างเชิงเส้นกับผลลัพธ์การเรียนรู ้ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) สาขา

พยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2552 ผลการวิจัยพบว่าปัจจัย 

การจัดสภาพแวดล้อมการศึกษาของสถาบันมีความ

สัมพันธ์เชิงบวกกับกับผลลัพธ์การเรียนรู้ ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สาขา

พยาบาลศาสตร์ (TQF) พ.ศ.2552 ทั้ง 6 ด้าน ผลลัพธ์ 

การเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ที่มีความ

สัมพันธ์กับการจัดสภาพแวดล้อมทางการศึกษาของ 

สถาบันมากที่สุดคือด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 

ผลการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่าง 

รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของการจัด 

สภาพแวดล้อมการศกึษาทีส่มัพนัธ์กบัผลลพัธ์การเรยีนรู้ 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

สาขาพยาบาลศาสตร์ (TQF) พ.ศ.2552 ที่สังเคราะห์ขึ้น

กบัข้อมลูเชงิประจกัษ์ โดยใช้โปรแกรมส�าเรจ็รปู LISREL 

รุน่ 8.80 พบว่ารปูแบบทีพ่ฒันาขึน้มคีวามสอดคล้องกบั 

ข้อมูลเชิงประจักษ์ (มีค่าไค-สแควร์ เท่ากับ186.77, 

องศาอิสระ= 86, ระดับนัยส�าคัญ (P value) = 0.00,  

ค่าดชันคีวามสอดคล้อง เท่ากบั 0.030 ดชันรีากก�าลงัสอง 

เฉลี่ยของเศษ (RMR) = 0.040 ดัชนีวัดระดับความ

กลมกลืน (GFI) = 0.98 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 

ที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) = 0.97

กำรอภิปรำยผล

ปัจจัยด้านลักษณะครอบครัว ผลการวิจัยพบว่า 

การศกึษาของมารดามคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัผลลพัธ์

การเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ อาชีพมารดา มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  

การสือ่สารและการใช้เทคนคิสารสนเทศทางบวก รายได้ 

เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือนความสัมพันธ์ทางบวกกับ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ ทักษะทางปัญญา ซึ่งสอดคล้องกับ 

ผลการศกึษาของแอสตนิ (Astin, 1993) ท่ีค้นพบว่าค่านยิม  

ทัศนคติ ความเข้าใจในตนเองและฐานะทางเศรษฐกิจ

สังคมของกลุ ่มเพ่ือนมีอิทธิพลต่อพัฒนาการของ 

นักศึกษามากกว่าความสามารถ ศาสนาและความเชื่อ

การจัดสภาพแวดล้อมการศึกษาด้านการเรียน

การสอน ผลการวจัิยพบว่าการจัดสภาพแวดล้อมสถาบัน 

ด้านการเรียนการสอนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะ 

การปฏบิตั ิด้านทกัษะการวเิคราะห์เชงิตวัเลข การสือ่สาร 

และการใช้เทคนิคสารสนเทศ ซึ่งสอดคล้องกับผลการ

ศึกษาของแอสติน (Astin, 1993) แอสตินพบว่าลักษณะ
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และพฤติกรรมของอาจารย์ มอิีทธิพลต่อพฒันาการของ 

นักศึกษา ผลลัพธ์ที่เกิดจากอิทธิพลของอาจารย์ได้แก่ 

คะแนนเฉลี่ย ระดับความตั้งใจ การจบด้วยคะแนน 

เกียรตินิยม การศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น และความ 

พึงพอใจในอาชีพ เช่นเดียวกับ สุวพร ตั้งสมวรพงษ์ 

(2545) กล่าวว่าการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน 

พฤติกรรมการสอนของอาจารย์ รวมทั้งการใช้สื่อต่างๆ 

ในการสอน รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน  

และการสร้างบรรยากาศทางวิชาการ หากที่กล่าวมา

เป็นไปในทางที่เหมาะสมก็จะส่งผลให้ผู ้เรียนได้รับ

ความรู้ และสามารถน�าความรู้ไปปฏิบัติได้ ส่งผลให้ 

นักศกึษามคีวามส�าเรจ็ในการเรยีน และได้รบัการพฒันา

ทกัษะแนวคดิ และอุดมการณ์ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ในตนเองได้  

และสุชาดา สุธรรมรักษ์ (2545) ได้กล่าวไว้ว่าการจัด 

การเรยีนการสอน การสร้างบรรยากาศการเรยีนการสอน 

ที่ดีย ่อมมีส่วนส�าคัญต่อการพัฒนาการเรียนรู ้ของ

นักศึกษาได้ ผู ้สอนที่ดีนอกจากมีความรู ้ดีแล้วการ 

ตระหนักถึงความส�าคัญของบรรยากาศการเรียน 

การสอน และพยายามส่งเสริมให้การเรียนการสอน

ในช้ันเรียนด�าเนินไปอย่างสร้างสรรค์นับเป็นปัจจัย 

อีกประการหนึ่งที่จะช่วยให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู ้ 

สมตามความมุ่งหมายของการจัดการเรียนการสอน

การจัดสภาพแวดล้อมด้านกิจกรรมนักศึกษา  

ผลการวิจัยพบว่าการจัดสภาพแวดล้อมด้านกิจกรรม

นักศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลลัพธ์การเรียน

ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

ด้านทกัษะทางปัญญา ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชงิตวัเลข  

การสือ่สารและการใช้เทคนคิสารสนเทศ ด้านทกัษะการ

ปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สุวพร ตั้งสมวรพงษ์  

(2542) ได้กล่าวว่าหากสถาบนัอุดมศึกษาต้องการพฒันา

นักศึกษาให้มีความสมบูรณ์ตามปรัชญา ปณิธาน และ

วัตถุประสงค์ของสถาบัน จะต้องพัฒนางานกิจการ

นักศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของ 

นักศึกษาทั้งเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม เพื่อช่วยให้

นักศึกษามีความพร้อมด้านการเล่าเรียน สามารถแก้ไข 

ปัญหา และป้องกนัปัญหาทีอ่าจจะเกดิขึน้กบันกัศึกษาได้

การจัดสภาพแวดล้อมการศึกษาด้านการบรกิาร 

นักศึกษา พบว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลลัพธ ์

การเรยีนรูข้องนกัศกึษาสาขาพยาบาลศาสตร์ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม ศึกษาแห่งชาติ (TQF)  

ทั้ง 6 ด้านซึ่งสอดคล้องกับกิตติพร พินิชการ (2548)  

ได้กล่าวว่าสภาพแวดล้อมด้านจัดบริการนักศึกษาเป็น

งานที่ส�าคัญที่จะช่วยส่งเสริมประสบการณ์ให้นักศึกษา

นอกเหนอืไปจากการจัดการเรยีนการสอน การจัดบรกิาร 

ที่เอื้ออ�านวยส่งผลต่อการศึกษาเล่าเรียนของนักศึกษา 

ได้แก่ การจัดบริการวิชาการ บริการด้านสุขภาพ บริการ 

ให้ค�าปรกึษา แนะแนว บรกิารทนุการศกึษา บรกิารห้องสมดุ  

บริการห้องแล็บคอมพิวเตอร์ บริการห้องปฏิบัติการ 

โดยค�านึงถึงความต้องการที่แท้จริงของนักศึกษา มิใช่

เพยีงแต่ให้นกัศกึษาเกดิความพงึพอใจเท่านัน้ ยงัคงต้อง 

มุ่งท่ีจะเอ้ืออ�านวยความสะดวกและให้นักศึกษาเกิด

การเรียนรู้มากที่สุด

การจัดสภาพแวดล้อมการศึกษาด้านกายภาพ  

ผลการวิจัยพบว่าการจัดสภาพแวดล้อมสถาบันด้าน

กายภาพมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลลัพธ์การเรียนรู้

ของนักศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ ด้านความสัมพันธ ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะทาง

ปัญญา ด้านทักษะการปฏิบัติ ด้านทักษะการวิเคราะห ์

เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคนิคสารสนเทศ 

ด้านทัศนคติต่อวิชาชีพ และด้านความรู้ ซึ่งสอดคล้อง

กับแนวคิด วิจิตรพร หล่อสุวรรณ (2544) กล่าวถึง 

สภาพแวดล้อมทางสถานท่ีว่ามีผลต่อการรับรู ้ และ

พัฒนาการด้านต่างๆของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย  

ถ้านักศึกษาเห็นว่าสภาพแวดล้อมดี เหมาะสมก็จะก่อ

ให้เกดิความพงึพอใจต่อสถาบนั โดยจะมคีวามพยายาม

และตัง้ใจศกึษาหาความรูแ้ละประสบการณ์ต่างๆ อยูใ่น 

สถาบันต่อไปจนส�าเร็จการศึกษา ชีเกอร์ (Seager, 

1961) กล่าวว่าสภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานทีจ่งึเป็น 

ส่ิงส�าคัญท่ีมีผลต่อการรับรู ้และพัฒนาในด้านต่างๆ  

ของนกัศกึษาโดยเฉพาะในด้านวชิาการจะช่วยเสรมิสร้าง

ทัศนคติ และพฤติกรรมขอผู้เรียนเพราะประสบการณ์ 

ในห้องเรยีนเป็นองค์ประกอบในการก�าหนดการรบัรูข้อง

ผู้เรียน และหากสภาพแวดล้อมเหมาะสมจะท�าให้นิสิต 

พึงพอใจและตั้งใจศึกษาหาความรู้ รวมท้ังประสบการณ์

ต่างๆ จนกระท่ังส�าเร็จการศึกษาการจัดสภาพแวดล้อม 

การศึกษาด้านความสัมพันธ์กับกลุ่มเพื่อน ผลการวิจัย 
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พบว่าการจัดสภาพแวดล้อมสถาบันด้านความสัมพันธ ์

กับกลุ ่มเพื่อน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลลัพธ์ 

การเรยีนรูข้องนกัศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ ตามกรอบ 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ทั้ง 

6 ด้าน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของแอสติน (Astin, 

1993) ได้กล่าวถึงสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการพัฒนา

นักศึกษาได้แก่กลุ ่มเพื่อนซึ่งเป็นปัจจัยที่ส�าคัญและ 

มีอิทธิพลต่อนักศึกษา เช่น ฐานะทางเศรษฐกิจสังคม 

นิสัยส่วนตัว ความสามารถทางการเรียน การเข้ากลุ่ม

เพื่อการปรับตัวเข้ากับเพื่อน ลักษณะของเพื่อน จะมีผล 

ต่อบุคลิกลักษณะของนักศึกษา เช่นเดียวกับ สุวพร  

ต้ังสมวรพงษ์ (2545) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบด้าน

การจัดสภาพแวดล้อมของสถาบันที่เป็นปัจจัยในการ

พัฒนานักศึกษาด้านสังคมกลุ่มเพื่อนไว้ว่ากลุ่มเพื่อน 

มีอิทธิพลต่อความเป็นอยู ่และพัฒนาการทางสังคม 

การเลือกคบเพื่อน เทคนิคการปรับตัว ความสัมพันธ์

ระหว่างรุ ่นพี่-รุ ่นน้อง การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา 

และความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพราะนักศึกษา 

ในวัยนี้เป็นวัยที่ต้องการสังคม ต้องการมีเพื่อน และ

ต้องการความสัมพันธ์กับเพื่อนมากกว่าครอบครัว  

ดังนั้นด้านสังคมจะมีบทบาทต่อ ทัศนคติ สติปัญญา 

ความรู ้ความสามารถ และบุคลิกภาพของนักศึกษา  

ซึ่งมีความส�าคัญต่อการพัฒนานักศึกษามาก

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

1.1 การน�าผลการวจิยัรปูแบบความสมัพนัธ์ 

เชงิเส้นการจดัสภาพแวดล้อมการศึกษาทีมี่ความสัมพนัธ์

กับผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

อุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 

2552 ที่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ไปปรับใช้

กับสถาบัน เพื่อให้สถาบันสามารถผลิตบัณฑิตสาขา

พยาบาลศาสตร์ที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามกรอบ 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ.

2552 

1.2 การน�ารูปแบบความสัมพันธ์เชิงเส้น 

การจัดสภาพแวดล้อมการศึกษาที่มีความสัมพันธ์กับ

ผลลัพธ์การเรียนรู ้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

อุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.

2552 ที่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ไปปรับใช้ 

สถาบันควรพิจารณาความเหมาะสมและสอดคล้อง 

ตามวิสัยทัศน์ เป้าหมายและอัตตาลักษณ์ของสถาบัน 

เป็นหลัก และปรับให้เหมาะสมกับทรัพยากรที่มีอยู ่ 

เพื่อให้บรรลุตามเป้าประสงค์ที่สถาบันตั้งไว้

1.3 ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถน�าไปใช้เป็น

ข้อมูลพื้นฐานเพื่อพัฒนาโปรแกรม ส�าหรับใช้พัฒนา 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของบณัฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ 

ต่อไป

1.4 ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถน�าไปเป็น

พื้นฐานความรู ้ทางวิชาการในการสร้างรูปแบบเพื่อ

พฒันาการจัดสภาพแวดล้อมในมติอิืน่ๆ หรอืใช้ประกอบ

การอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู ้

ของนักศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ ให้มีคุณลักษณะ

ท่ีพึงประสงค์กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

แห่งชาติ (TQF) ต่อไป 

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป

จากการท�าวิ จัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบ

การจัดสภาพแวดล้อมการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มี

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สาขาพยาบาลศาสตร์ (TQF) 

พ.ศ.2552 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป 

ดังนี้

2.1 ในการท�าวจิยัครัง้ต่อไป ควรมกีารศกึษา 

วิจัยถึงพัฒนาการ การเปลี่ยนแปลง และผลลัพธ ์

การเรียนรู้ของนักศึกษานะการติดตามศึกษาระยะยาว  

(longitudinal study) เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงประจักษ ์

ที่ชัดเจน และตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด

2.2 ในการท�าวจิยัครัง้ต่อไป ควรน�าการศกึษา 

เชงิคณุภาพ (qualitative study) เช่นการสมัภาษณ์นกัศกึษา  

มาช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือให้ได้รายละเอียด 

และข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ละเอียดและชัดเจนยิ่งขึ้น

2.3 งานวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาปัจจัยที่มี

อทิธพิลต่อผลลพัธ์การเรยีนรูด้้านความรูโ้ดยเฉพาะเพือ่ 

น�ามาปรับใช้ในการผลิตนักศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์

ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐาน 
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ให้มีการท�าวิจัยครั้งต่อไปโดยศึกษาประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และด้านความ

สัมพนัธ์กบักลุ่มเพือ่น น�ามาสร้างและพฒันาเป็นรปูแบบ 

ความสัมพันธ์ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีส่งผลต่อ

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สาขาพยาบาลศาสตร์ (TQF) 

พ.ศ.2552 ต่อไป
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสานวิจัยเชิงคุณภาพเป็นหลักและยืนยันผลของการวิจัยด้วยการวิจัยเชิง

ปริมาณ วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาว่า (1) ตัวแบบใดมีความเหมาะสมในกระบวนการนโยบายเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

ของกรุงเทพมหานครให้ดียิ่งขึ้น (2) ปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อการน�านโยบายสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร 

ไปปฏบัิติให้บรรลเุป้าหมาย และ (3) ปัจจยัทีเ่ป็นปัญหาและมผีลกระทบต่อสิง่แวดล้อมของกรงุเทพมหานคร การเกบ็ 

รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับนโยบาย

สิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร จ�านวน 17 คน และใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลจากขนาดกลุ่มตัวอย่าง  

จ�านวน 560 คนโดยการสุ่มอย่างง่ายจากประชากรในกรุงเทพมหานครตามสูตรของ ทาโร ยามาเน ใช้หลักเหตุผล

เชิงตรรกะ ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติเชิงพรรณนาประกอบด้วย 

ค่าร้อยละ ค่าความถี่ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า (1) ตัวแบบด้านการจัดการ เหมาะสม 

ที่จะใช้อธิบายกระบวนการนโยบายสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร (2) ปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้การพัฒนาสิ่งแวดล้อม

ของกรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน คือการบริหารงานของกรุงเทพมหานครเอง อ�านาจในการ

บริหารและการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ และ (3) สิ่งแวดล้อมของ

กรุงเทพมหานครเสื่อมโทรมลงเกิดจากปัญหาปัจจัยพื้นฐานของเมืองท่ีจะต้องได้การสนับสนุนจากรัฐบาลกลาง  

และปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชน

ค�ำส�ำคัญ: ยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม, ตัวแบบการพัฒนาสิ่งแวดล้อม, กรุงเทพมหานคร 

Abstract

The purpose of this research was to find (1) a suitable model to use for better environmental  

policy formulation and implementation process of Bangkok Metropolitan Administration (2) factors that 

were capable of bringing the achievement of environmental policy implementation, and (3) factors that can 

create negative impact to the environment of Bangkok Metropolitan area. The main methodology of this 

research was qualitative research and used quantitative research to confirm the reliability of the result.  

สืบพงศ์ สุขสม และ ศาสตราจารย์ ดร.อิมรอน มะลูลีม 

การพัฒนานโยบายสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร

The Environmental Policy Development of Bangkok Metropolitan 
Administration
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ควำมน�ำ

การที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีท ่ามกลางภาวะ

เศรษฐกิจที่ตกต�่า สภาพสังคมที่อ่อนแอและปัญหาด้าน 

สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมนั้น นับเป็นการท้าทายต่อการ

ด�ารงชีพมนุษย์ในทศวรรษนี้เป็นอย่างยิ่ง การพัฒนา

เศรษฐกจิและสงัคมจะต้องมกีารปรบัเปลีย่นวถิทีางให้มี 

ความเหมาะสมไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม เป็นประเด็นที่

จะต้องท�าให้เกิดเป็นความจริงในทางปฏิบัติมากยิ่งขึ้น  

เพื่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในการ

ด�าเนนิชวิีต ความเสือ่มโทรมของทรพัยากร ดนิ น�า้ และ

อากาศ เป็นปัญหาส�าคัญของโลก แนวทางเพื่ออนุรักษ์ 

ทรัพยากร ป่าไม้ และความหลากหลายชนิดพันธุ ์

ของสิ่งมีชีวิต การแก้ปัญหาความยากจน การบริโภค

ที่ฟุ่มเฟือย สุขภาพอนามัย การจัดการกับการศึกษา  

การแก้ปัญหาของเมอืงใหญ่ และของเกษตรกร จะมคีวาม

เกี่ยวพันต่อบทบาทของทุกๆ กลุ่มในสังคม ทั้งรัฐบาล  

นักธุรกิจ สหภาพแรงงาน สตรี เด็กและเยาวชน ภายใต้ 

แผนปฏบิตักิาร 21 (agenda 21) เพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนื

เป็นหนทางที่จะเอาชนะทั้งในเรื่องของความยากจน 

และการท�าลายสิ่งแวดล้อมลงได้ การวัดผลการพัฒนา

เศรษฐกิจ ระบบบัญชี ที่วัดค่าความมั่งคั่งของประเทศ 

ต้องน�าเอาคณุค่าเตม็จ�านวน (full cost) จากการเสือ่มโทรม 

ของสิ่งแวดล้อมมาคิดค�านวณด้วย ใช้หลักผู้ที่ท�าให้เกิด 

มลพิษ (polluters) ควรจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการ 

แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น รัฐบาลควรลดหรือยกเลิกให้เงิน

อุดหนุนโครงการ ที่ไม่สอดคล้องกับการพัฒนาอย่าง 

This research gathered all the information from in-depth interviews with 17 experts in environmental policy 

of Bangkok Metropolitan Administration and also from 560 questionnaires of the concerned people. The 

result of this research was that (1) The Management Model is a suitable model to use for developing 

environmental policy formulation and implementation process of Bangkok Metropolitan Administration.  

(2) The administration of Bangkok Metropolitan Administration, power of administration and legal control, 

community’s development and sustainability are factors that help develop the environment of Bangkok 

Metropolitan for better living and as a sustainable city. (3) The deterioration of the environment of Bangkok  

Metropolitan is caused by the problem of basic infrastructure of the city and people’s participation.

Keyword: environmental strategy, the model of environmental development, bangkok metropolitan.

ยั่งยืน (http://www.bangchak.co.th/th/pdf/principal- 

001.pdf) 

กรุ ง เทพมหานครได ้ก� าหนดยุทธศาสตร ์ 

การพัฒนาเมืองไว้เพ่ือให้เป็นมหานครแห่งส่ิงแวดล้อม 

มุ่งตอบสนองมิติด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ท้ังในวิสัยทัศน์

ที่ยั่งยืน เท่าเทียม โปร่งใส (Green) และวิสัยทัศน์ด้าน 

ความสวยงาม ปลอดภัย น่าอยู่ เข้มแข็ง มีความสุข 

(Good Life) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมของ

กรุงเทพมหานคร ยึดแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7  

ถึงฉบับที่ 11 ซึ่งนับเป็นจุดแข็ง ที่สามารถตอบสนอง

คณุภาพชวีติทีด่ไีด้ แต่กย็งัมจีดุอ่อนทัง้ในระดบันโยบาย

และในระดับปฏิบัติการซึ่ง เริ่มจากยังไม่มีการผลักดัน 

งานด้านส่ิงแวดล้อมอย่างเป็นรปูธรรม ระหว่างหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องจึงท�าให้ขาดพลังขับเคลื่อนเท่าที่ควรจะเป็น 

(lack of synergy) การด�าเนินงานส่วนใหญ่จึงเป็นการ

ตอบสนองต่อภารกิจของแต่ละหน่วยงาน (function- 

based) เป็นหลัก ส่งผลให้การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ส่วนใหญ่เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ (แผนบริหาร 

ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2552-2555, 2551, 

หน้า 19) 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาการเชิง 

นโยบายสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร
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2. เพื่อศึกษาว่าปัจจัยใดบ้างที่มีความสัมพันธ ์

กับการน�านโยบายสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร 

ไปปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย

3. เพือ่ศึกษาปัญหาทีมี่ผลกระทบต่อการพฒันา 

สิ่งแวดล้อมล้อมกรุงเทพมหานคร

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ปัจจัยด้านการบริหาร
กรุงเทพมหานคร

ปัจจัยพื้นฐานของการเป็น
ชุมชนเมือง

รัฐธรรมนูญและกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

การมีส่วนร่วมของประชาชน

กำรพัฒนำ

นโยบำย

ส่ิงแวดล้อมของ

กรุงเทพมหำนคร

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การด�าเนินการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  

(qualitative research) เป็นหลกั เกบ็ข้อมลูจากประชากร 

โดยการสมัภาษณ์เชงิลกึผูเ้ชีย่วชาญ และผูม้ปีระสบการณ์ 

ในระดบันโยบายของกรงุเทพมหานครใช้แบบสมัภาษณ์

เป็นเครื่องมือ 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

มีผู้ให้สัมภาษณ์ จ�านวน 17 คน ประกอบด้วย  

ผู ้ว ่าราชการกรุงเทพมหานคร นักการเมือง ปลัด

กรงุเทพมหานคร นกัวชิาการ ผูป้ระกอบการ ผูน้�าชมุชน

ใช้หลักเหตุผลเชิงตรรกะ ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง 

คุณภาพ และ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ

เก็บข้อมูลจากประชากรในพื้นที่วิจัย ในเขต บางกะปิ 

บึงกุม่ หนองจอก ของกรงุเทพมหานคร จ�านวน 560 คน  

โดยการสุม่อย่างง่ายจากประชาชนชาวกรงุเทพมหานคร 

ตามสูตรของ ทาโรยามาเน่

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาประกอบ

ด้วยค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ในการวจิยัเชงิปรมิาณ (quantitative research) เพือ่ยนืยนั 

ผลการวิจัย ซึ่งเป็นการวิจัยแบบผสมผสานเชิงคุณภาพ

ผลกำรวิจัยเชิงคุณภำพ: 

ผลการวิจัยการพัฒนานโยบายสิ่งแวดล้อม

ของกรุงเทพมหานคร โดยใช้กระบวนการนโยบาย 

ตามทฤษฎีการก�าหนดนโยบาย ได้พิจารณาถึงความ

เหมาะสม ความเป็นไปได้ของนโยบายสิ่งแวดล้อมของ 

กรุงเทพมหานคร ศึกษากรณี ปัญหาสิ่งแวดล้อม 3 ด้าน 

คอืขยะ น�า้เสีย และควนัพษิ โดยใช้กรอบแนวคดิการวจิยั 

ในการพิจารณาไปตามตวัแปร ผลการวเิคราะห์ชดุตวัแปร 

พบว่า ผลการวิจัยในเชิงปริมาณและผลการวิจัยเชิง

คณุภาพเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั และเพือ่ใช้ผลการวจิยั 

ตอบวัตถุประสงค์การวิจัยในแต่ละหัวข้อตามล�าดับ

ดังต่อไปนี้

1. การศกึษากระบวนการพัฒนาการเชงินโยบาย

สิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร พิจารณาจากปัจจัย 

ที่มีบทบาทส�าคัญ ประกอบด้วย

1) ป ัจจัยด ้านยุทธศาสตร ์การพัฒนา

เพ่ือก ้าวไปสู ่ความเป ็นเมืองท่ีน ่าอยู ่อย ่างยั่งยืน

ของกรุงเทพมหานคร ตามแผนยุทธศาสตร ์ของ 

กรุงเทพมหานครเพื่อพัฒนาเมืองให้เจริญรุดหน้า 

ต่อไปเป็นอย่างราบรื่น รวดเร็ว และยังคงมีพลังจาก

ทุกภาคส่วนเป็นแรงขับเคลื่อนที่ส�าคัญจะต้องเร ่ง 

ผลักดันให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการกรุงเทพมหานครซึ่งประกอบด้วยสาระส�าคัญ 

3 ประการได้แก่ (1) เป็นเมืองท่ีมีความเป็นอิสระ 

ในการบริหารจัดการจากการได้รับการกระจายอ�านาจ

จากรัฐบาลกลาง ทั้งในส่วนของงาน งบประมาณ และ 

อัตราก�าลัง ซึ่งจะท�าให้มีความคล่องตัวในการวางแผน

และการบริหารจัดการสามารถจัดบริการสาธารณะ  

โดยเฉพาะด้านการจราจร การระบายน�า้ การจดัการขยะ  

และสาธารณูปโภคส�าคัญๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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(2) เป็นเมืองที่มีการท�างานร่วมกันอย่างบูรณาการ  

จากการกระจายอ�านาจให้กบัส�านกังานเขตทีม่อียู ่50 เขต  

ใน 6 กลุม่ ซึง่ครอบคลมุพืน้ทีใ่นโซนกรงุเทพกลาง เหนอื 

ใต้ ตะวันออก และกรุงธนเหนือและใต้ เพื่อตอบสนอง

ความต้องการของพีน้่องประชาชนให้รวดเรว็ขึน้ รวมทัง้ 

จะรวมตวักบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เพือ่เปิดมตใิหม่ 

ทางเศรษฐกิจร่วมกัน (3) เป็น เมืองแห่งการมีส่วนร่วม

จากทุกภาคส่วนของสังคมกรุงเทพมหานคร โดยการ

เปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน กลุ่มนักวิชาการ 

นักการเมือง ผู ้ประกอบการและสื่อมวลชนเพื่อหา 

ข้อสรุปที่เหมาะสมในการตราพระราชบัญญัติฉบับนี้ 

นอกจากนี้แล้ว กรุงเทพมหานครก�าลังด�าเนินการจัดท�า 

แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2553-

2573) (จุลสาร กทม., 2555, หน้า 23)

2) การก�าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสม กลยุทธ์

ในการพัฒนานโยบายสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร 

จะต้องพิจารณาถึงตัวแปรที่มีอิทธิพลและส่งผลให้เกิด 

การเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพ- 

มหานครปัจจัยที่มีผลต่อทิศทางการเปลี่ยนสิ่งแวดล้อม

ของกรุงเทพมหานคร ในทิศทางที่ดีขึ้น ย่อมมีความ

สัมพันธ์ต่อตัวแบบยุทธศาตร์ด้านสิ่งแวดล้อมของ

กรุงเทพมหานคร ผู ้วิจัยใช้ตัวแบบด้านการจัดการ 

มาอธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปรตามยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาเมอืง ซึง่ ตวัแบบด้านการจดัการ (Management  

Model) มีความเหมาะสมโดยที่ตัวแบบนี้ให้ความสนใจ

สมรรถนะขององค์การเป็นส�าคัญ เชื่อว่าความส�าเร็จ 

ของการน�านโยบายไปปฏิบัติย่อมขึ้นอยู่กับองค์การท่ี 

รบัผิดชอบ นอกจากนี ้วรเดช จนัทรศร (2552, หน้า 133)  

ได้ให้ความเห็นว่าขีดความสามารถที่จะน�านโยบาย

ไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับความคาดหวังเพียงใดหรือ

โครงการจะประสบความส�าเร็จได้จ�าเป็นที่จะต้องอาศัย 

โครงสร้างขององค์การที่เหมาะสม บุคลากรที่อยู่ใน 

องค์การจะต้องมกีารวางแผนเตรยีมการหรอืมคีวามพร้อม 

เป็นอย่างดีทั้งทางด้านวัสดุอุปกรณ์ สถานที่ เครื่องมือ

เครื่องใช้และงบประมาณ ตัวแบบนี้จึงมีความเหมาะสม 

ที่จะใช้ศึกษาเพื่อเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค  

ของการปฏบิตักิารตามแผนทีเ่กดิขึน้ เช่น การขาดเงนิทนุ  

การขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ความล่าช้า 

ในการแสวงหาบคุลากร ความล่าช้าในการจดัตัง้ระบบงาน 

ฝ่ายอ�านวยการต่างๆ ได้ 

2. การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการน�า

นโยบายส่ิงแวดล้อมของกรุงเทพมหานครไปปฏิบัติ  

ความส�าเรจ็ของการน�านโยบายไปปฏบิตัจิะประกอบด้วย 

ปัจจัยต่อไปนี้

1) มิติของการจัดโครงสร้างขององค์การ 

กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รูปแบบพิเศษท่ีมีผู ้ว ่าราชการกรุงเทพมหานครเป็น 

ผู ้บริหารสูงสุดซึ่งมาจากการเลือกตั้งจากประชาชน

โดยตรง การจดัโครงสร้างการบรหิารงานทีม่ผีูว่้าราชการ 

เป็นผูบ้รหิารสูงสุดของฝ่ายบรหิาร มรีองผูว่้าราชการ 4 คน  

มสีมาชกิสภากรงุเทพมหานคร 61 คน โดยมปีระธานสภา 

กรุงเทพมหานคร ท�าหน้าท่ีฝ่ายนิติบัญญัติ ส�าหรับฝ่าย

ข้าราชการประจ�ามีปลัดกรุงเทพมหานครเป็นหัวหน้า

ท�าหน้าท่ีน�านโยบายไปปฏิบัติ มีการแบ่งหน่วยงาน 

ในระดับส�านัก 16 ส�านัก ท�างานด้านสนับสนุนและ

วชิาการ หน่วยระดบัปฏบิตักิารระดบัเขต จ�านวน 50 เขต  

ท�าหน้าที่บริการประชาชน จากการให้สัมภาษณ์ของ 

ผู ้เชียวชาญและผู ้มีประสบการณ์พบว่า โครงสร้าง 

การบรหิารของกรงุเทพมหานครโดยรวมมคีวามเหมาะสม 

สอดคล้องกันดีกับการน�านโยบายส่ิงแวดล้อมไปปฏิบัติ 

บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจนโยบายส่ิงแวดล้อมอยู่ใน 

เกณฑ์ด ีงานด้านการบรกิารประชาชนโดยทัว่ไป มปัีญหา 

ความล่าช้า และไม่ทั่วถึงเนื่องจาก ขาดอ�านาจในการ

บริหารจัดการด้านสาธารณูปโภค และงานบริการอ่ืนๆ 

อกีหลายด้านทีผ่่านมากรงุเทพมหานครมบีทบาทหน้าที่

เพยีงผูป้ระสานงานกบัหน่วยงานทีร่บัผดิชอบอกีขัน้ตอน 

หนึ่งเท่านั้น เช่นเรื่องไฟฟ้า น�้าประปา โทรศัพท์ ถนน

สายหลัก และต�ารวจเป็นหน่วยงานที่อยู ่นอกเหนือ 

การก�ากับดูแลของกรุงเทพมหานคร 

2) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและ 

การบังคับใช้ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 เป็นกฎหมายที่ก�าหนดให้ 

กรุงเทพมหานคร มีอ�านาจหน้าที่ด�าเนินกิจการในเขต

กรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย

ของประชาชน การรักษาความสะอาดและความเป็น 

ระเบยีบเรยีบร้อยของบ้านเมอืง การผงัเมอืง การจดัให้มี 
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และบ�ารงุรกัษาทางบก ทางน�า้และทางระบายน�า้ การดแูล 

รักษาที่สาธารณะ การควบคุมอาคาร การพัฒนาและ 

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การสาธารณสุข ฯลฯ ซึ่งการบริหาร 

จัดการมลูฝอยเป็นส่วนหนึง่ของภารกจิทีก่รงุเทพมหานคร 

จะต้องด�าเนินการตามกฎหมายและยังมีกฎหมายอ่ืนๆ  

ที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายที่ก�าหนดภาพรวมการจัดการ

ของเสียของประเทศได้แก่ พระราชบัญญัติส่งเสริม

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 

กฎหมายฉบบัน้ีเป็นกฎหมายพืน้ฐานทีใ่ช้ในการคุม้ครอง 

สิ่งแวดล้อมในภาพรวม โดยมีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

กับองค์กรที่ก�ากับดูแลการจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่ งแวดล ้อมในระดับนโยบายของประเทศ  

การก�าหนดหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย การจัดตั้ง 

กองทุนสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

แต่เนื่องจากโครงสร้างกฎหมายสิ่งแวดล้อมของไทย  

มีแนวคิดในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมแบบแยกส่วน 

โดยมุ่งเน้นการออกกฎหมายเฉพาะเรื่อง มีเอกเทศ 

แบบเบ็ดเสร็จ เช่นพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 

2535 พระราชบัญญ�ติรักษาความสะอาดและความเป็น 

ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 (คู่มือ

กฎหมาย, 2551 หน้า 3) ในการบงัคบัใช้ กฎหมายทกุฉบบั

ได้มีการก�าหนดโทษความผิดไว้ชัดเจน แต่ถ้าขาดการ 

ยอมรับและมีการปล่อยปละละเลยก็ไม่ประโยชน์อะไร

3) การสร้างชุมชนเข้มแข็งโดยการมีส่วน

ร่วมของประชาชน การสนับสนุนชุมชนตามระเบียบ 

ว่าด้วยการจัดตั้งชุมชนตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

ประมาณ 2,000 ชุมชน ได้รับการจดทะเบียนกับ 

กรุงเทพมหานครตามข้อบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งชุมชน

มงีบประมาณสนบัสนนุ แต่ยงัมจี�านวนชมุชนอกีไม่น้อย 

ที่เข ้าไม่ถึงบริการดังกล่าวนี้ การที่มีชุมชนท่ีไม่ได้ 

จดทะเบียนจัดตั้งตามระเบียบว ่าด ้วยชุมชนตาม 

ข้อบัญญัตินี้ ย่อมบ่งชี้ว่าประชาชนในชุมชนยังขาด

ความรู ้ความเข ้าใจในการรวมตัวเพื่อท�ากิจกรรม 

อันเป็นประโยชน์ต่อชุมชน หรือมีส่วนร่วมจัดตั้งกลุ่ม 

เพื่อช่วยเหลือกันเอง แต่มีลักษณะต่างคนต่างอยู ่ 

ขาดผู้น�าในการรวมตัวเพื่อดูแล และรับผิดชอบด้าน

สิ่งแวดล้อมของตนเอง ได้แต่อาศัยการบริการจาก 

ส�านักงานเขตพื้นที่ ลักษณะเช่นนี้จะท�าให้พื้นที่ดังกล่าว 

ขาดการเอาใจใส่ดูแลจากประชาชนซึ่งเป็นคนในพื้นที่ 

โดยตรง พืน้ทีท่ัว่ไปของกรงุเทพมหานคร ส่วนใหญ่จะอยู่

ในตรอก ซอยลึกเข้าไปจากถนนสายหลัก จึงเป็นภาระ 

หน้าที่ของกรุงเทพมหานครที่จะต้องคอยดูแลปัญหา 

ส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นโดยใช้งบประมาณเงินภาษี แต่หาก

มีเกณฑ์การก�าหนดความรับผิดชอบที่ชัดเจนว่าผู ้ใด 

ก่อมลพิษต้องเป็นผู้จ่าย (Polluter Pays Principle:PPP) 

ก็จะประหยัดเงินภาษีลงได้ 

3. การศึกษาว่ามีปัจจัยใดบ้างที่มีผลกระทบ 

ในทางลบต่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมล้อมของกรุงเทพ- 

มหานคร ปัจจยัทีส่่งผลกระทบในด้านลบต่อสิง่แวดล้อม

ของกรุงเทพมหานครที่ส�าคัญประกอบด้วย

1) ปัญหามูลฐานและการสร้างชุมชนเมือง 

กรงุเทพมหานครมปัีญหาเกีย่วข้องหลายด้าน ด�ารงศกัดิ์  

จันโททัย (2547, หน้า 265) ให้ความเห็นว่า ในขณะที ่

กรุงเทพมหานครก�าลังเผชิญกับปัญหาวิกฤตของเมือง 

อนัเนือ่งมาจากการขยายตวัอย่างรวดเรว็สิง่ทีเ่กดิขึน้คอื 

ปัญหาการขยายตัวของชุมชนแออัดท่ีเกิดขึ้นมาหลาย 

ทศวรรษและนับวันจะหนาแน่นและขยายขอบเขตออก 

ไปเรื่อยๆ ซึ่งปัญหาท่ีตามมาคือ ปัญหาความแออัด  

อาชญากรรม ยาเสพติด และปัญหาสังคม ครอบครัว  

การขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากชุมชนแออัด คือ เมื่อต้องการ 

ได้รบับรกิารจากรฐัโดยเฉพาะการสาธารณปูโภค ไม่ได้รบั 

การตอบสนองประกอบกับการบุกรุกที่ทั้งของรัฐและ 

เอกชนจนน�าไปสู่การขับไล่รื้อเผาที่อยู่อาศัย กรุงเทพ- 

มหานครในฐานะหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบโดยตรง

ได้เร่งรัดด�าเนินการแก้ไขมาโดยตลอด แต่เนื่องจาก 

มีข ้อจ�ากัดในการด�าเนินการหลายด้านท้ังในด้าน 

งบประมาณ อัตราก�าลัง กฎหมาย และปัญหาเกี่ยวข้อง

กับส่วนราชการอื่น การแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 

จึงไม่อาจด�าเนนิการได้แต่โดยล�าพัง โดยกรงุเทพมหานคร 

ฝ่ายเดียวได้ แนวทางการแก้ไขที่ส�าคัญประการหนึ่ง 

ได้แก่ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยให้ 

ประชาชนเข้ามามีบทบาทร่วมในการพัฒนาให้มากขึ้น 

2) ปัญหาการมส่ีวนร่วมของภาคประชาสังคม  

หลกัการพืน้ฐานของการพฒันาเมอืง การมส่ีวนร่วมของ

ประชาชนเป็นสิ่งส�าคัญ วิธีการที่ท�าให้กรุงเทพมหานคร

เป็นเมืองท่ีอยู ่เย็นเป็นสุขนั้น ด�ารงศักดิ์ จันโททัย  
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(2547,หน้า 267-268)ให้แนวคิดและ มีข้อสรุปว่า  

1) ปัญหาของกรุงเทพมหานครในปัจจุบันนี้ ทับถม 

ซับซ้อน ยากที่จะแก้ไข ทั้งปัญหาเฉพาะหน้าและ 

ระยะยาวโดยบุคคลหรือองค์กรใดองค์กรค์หนึ่งแม้ว่า

จะมีความตั้งใจเต็มที่เพียงใดก็ตาม 2) ปัญหาของ 

กรุงเทพมหานครนครหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องระดม

การมีส่วนร่วมของประชาชนเข้าร่วมรับผิดชอบใน 

ทุกขั้นตอน รวมตัวกันเป็นกลุ่มกิจกรรมสร้างสรรค์งาน 

ต่างๆ 3) ประชาคมเมืองคือกลุ ่มคนที่มีความรู ้สึก 

รักชุมชนและห่วงใยในอนาคตของส่วนรวมได้แสดงตน 

ออกมารวมกลุ่มพบปะกันเป็นประจ�าเพื่อปรึกษาหารือ  

และท�ากิจกรรมเพื่อให้พลังที่รวมกันด�าเนินงานอย่าง

มีระบบและต่อเนื่อง 4) การเข้ามีส่วนร่วมในงาน 

สร้างสรรค์กรุงเทพมหานครไม่ใช่เรื่องการเสียสละหรือ 

การขอร้องหากแต่เป็นเรื่องของทุกคนที่มีจิตใจในความ

รับผิดชอบร่วมกัน 5) ขณะนี้เป็นที่ยืนยันได้ว่าในทุกเขต 

ชุมชนริมถนน ตรอก ซอกซอยและแหล่งแออัดต่างๆ 

มีบุคคล องค์กรสาธารณประโยชน์ต่างๆ เข้าร่วมท�า

กิจกรรมสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาทั้งด้านคุณภาพ 

ชีวิตและสิ่งแวดล้อมกระจัดกระจายกันอยู่จ�านวนหนึ่ง 

ผลกำรวิจัยเชิงปริมำณ: 

ตัวแปรที่ส่งผลต่อการสร้างตัวแบบเพื่อการ 

พัฒนาสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร

ตำรำง 1 

ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความ

คิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการสร้างตัวแบบเพื่อการ

พัฒนาสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร จ�าแนกตาม

รายด้าน แสดงระดับความคิดเห็นของประชาชน

ชุดตัวแปรเพื่อสร้ำงตัวแบบ

กำรพัฒนำสิ่งแวดล้อมฯ
x SD แปลผล

ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 3.73 .627 มาก

ด้านปัจจัยพื้นฐานของการเป็น

ชุมชนเมือง

4.03 .614 มาก

ด้านปัญหาสิ่งแวดล้อม 3 ด้านขยะ 

น�้าเสีย และควันพิษ

4.32 .680 มากที่สุด

ภาพรวมทั้ง 3 ด้าน 4.03 .525 มาก

จากตาราง 1 แสดงระดับความคิดเห็นของ

ประชาชนที่มีต ่อการสร้างตัวแบบเพื่อการพัฒนา 

สิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก (  = 4.03, SD = .525) เมื่อพิจารณาเป็น

รายด้าน พบว่า ด้านปัญหาสิ่งแวดล้อม 3 ด้านขยะ 

น�้าเสีย และควันพิษ (  = 4.32, SD = .680) สูงที่สุด  

รองลงมาได้แก่ ด้านปัจจัยพื้นฐานของการเป็นชุมชน

เมือง (  = 4.03, SD = .614) และด้านการมีส่วนร่วม 

ของประชาชน (  = 3.73, SD = .627)

กำรอภิปรำยผล

การท่ีกรุงเทพมหานครได้ก�าหนดยุทธศาสตร ์

เพื่อพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นมามีจุดมุ ่งหมายที่จะ

เป็นมหานครแห่งส่ิงแวดล้อม เป็นยุทธศาสตร์ท่ีมุ ่ง 

ตอบสนองวิสัยทัศน์แห่งการเป็นเมืองที่มีการพัฒนา

อย่างยั่งยืน (Green) ในการเป็นเมืองแห่งสิ่งแวดล้อม 

และวสัิยทัศน์แห่งการเป็นเมอืงน่าอยู ่(Good Life) ในการ 

เป็นเมอืงสวยงาม มชีวีติชวีา และสะดวก ทีม่กีารพฒันา

โครงสร้างพื้นฐานของความเป็นอยู่ท่ีดีของประชาชน

ให้บริการพื้นฐานต่างๆ ท่ีได้มาตรฐานและเหมาะสม 

กับระดับรายได้ของกลุ่มแต่ละกลุ่มบุคคล โดยมีการ 

กระจายบริการพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม จึง

เป็นยุทธศาสตร์ท่ีส�าคัญและเหมาะสมในการพัฒนา

ชุมชนขนาดใหญ่ ซึ่งสอดคล้องกับทัศนะของ สมชาย  

ภคภาคววิฒัน์ (2545, หน้า 2) ได้อธบิายว่า หลักการบรหิาร 

เชิงยุทธศาสตร์ เป็นการน�ากระบวนการเชิงยุทธศาสตร์

มาด�าเนนิการให้ประสบผลส�าเรจ็ ประกอบด้วย 3 ขัน้ตอน  

คือการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ การก�าหนดทางเลือก

เชิงยุทธศาสตร์และการน�าแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัต ิ

ให้บรรลุผลส�าเร็จ 

ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาสิ่งแวดล้อมของ

กรุงเทพมหานครให้ประสบผลส�าเร็จตามเป้าหมายนั้น 

มีป ัจจัยส�าคัญท่ีมีอิทธิพลต่อการด�าเนินนโยบาย 

ประกอบด้วย ความเป็นองค์กรที่มีศักยภาพในการ

บริหารจัดการเมืองในด้านต่าง เช่น (1) การบริหาร

จัดการงานตามสายการบังคับบัญชาที่ เหมาะสม  

ด้านบคุลากร ทรพัยากร และการประสานงาน (2) ปัญหา

ด้านส่ิงแวดล้อมและการจัดการปัญหา เนื่องจากปัญหา 
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สิง่แวดล้อม เช่น ขยะ น�า้เสยี ควนัพษิในอากาศเกดิขึน้มา 

ตามกิจกรรมของมนุษย์ที่ด�าเนินไปในชีวิตประจ�าวัน

เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่สามารถบริหารจัดการได้ 

(3) ความต้องการทางสังคมในการบริโภคทรัพยากร  

(4) แผนยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

และสญัญาประชาคม (5) การมส่ีวนร่วมของภาคประชา

สงัคม องค์ประกอบทัง้หมดนีห้ากน�ามาบรูณาการในการ 

บริหารให้เกิดความสมดุลและสอดคล้องกันจะสามารถ

แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานครได้

ตัวแบบการพัฒนานโยบายนโยบายสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร

กระบวนการด�าเนินนโยบายสิ่งแวดล้อม

ใน มิติของ.-

1. โครงสร้างองค์การ

2.  การบริหารงาน

3.  บุคลากรและประชากร

4.  การประสานงาน

5.  ทรัพยากร&งบประมาณ

6.  การติดตาม&ประเมินผล

รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

สิ่งแวดล้อม

ปัจจัยพื้นฐานของการเป็นชุมชนเมือง

1. ประชากร 

   ประชากรดั้งเดิม-ประชากรแฝง

   ช่ัวคราว ก่ึงถาวร

2. ขนาดพื้นที่

3. ปัญหามูลฐาน

การมีส่วนร่วมของประชาชน

ปัญหาส่ิงแวดล้อม 3 ด้าน

ขยะ น�้าเสีย และควันพิษ

การพัฒนานโยบายส่ิงแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากตัวแบบเพือ่พฒันาสิง่แวดล้อม

ของกรุงเทพมหานครที่บังเกิดผลจากการวิจัยครั้งนี ้

จึงเห็นสมควรด�าเนินการแก้ไขปัญหาดังต่อไปนี้

1. สร้างเสริมบทบาทให้ภาคประชาสังคมเป็น

องค์กรกลางท�าหน้าทีภ่าคประชาชนสร้างการมส่ีวนร่วม 

ของประชาชน ให้ชมุชนเข้มแขง็และพึง่ตนเองได้ ลดการ 

พึง่พาจากภาครฐั และระบบอุปถมัภ์ทีแ่ฝงเข้ามาจากฝ่าย

การเมือง จนท�าให้ชุมชนขาดการเรียนรู้ และคิดหาทาง 

แก้ปัญหาด้วยตัวเอง

2. ปรับปรุงข้อบัญญัติทางกฎหมายว่าด้วย 

อ�านาจการบรหิารจดัการของกรงุเทพมหานครให้สามารถ 

ด�าเนินการให้บริการประชาชนได้เต็มที่ลดข้อจ�ากัด

ต่างๆ ลง

3. ปรับปรุง และพัฒนาเส้นทางสัญจรทางน�้า 

ในเขตกรงุเทพมหานคร เพือ่เพิม่ทางเลอืกในการเดินทาง

ให้กบัประชาชน และเป็นช่องทางในการพฒันา ค ูคลอง 

สายหลักในกรุงเทพมหานครให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยายมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค ์

ของภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ส�าหรับผู้บริหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ตามกรอบแนวคิดของ DuBrin (1998)  

(2) พัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ส�าหรับผู้บริหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ตามกรอบแนวคิดของ  

Anderson (2001) วิธีด�าเนินการวิจัย ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนคือ(1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์

ของภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ (2) ร่างรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ (3) ตรวจสอบ ประเมินความเหมาะสม

และความเป็นไปได้ของรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ (4) ปรับปรุงและน�าเสนอรูปแบบการพัฒนาภาวะ

ผู้น�าเชิงกลยุทธ์ส�าหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัจจุบันของภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของ 

ผู้บริหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับ ส่วนสภาพที่พึงประสงค์ของภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของ 

ผู้บริหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ผลการประเมินความต้องการความจ�าเป็น

ของการพัฒนาภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ส�าหรับผู้บริหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา พบว่ามีค่าดัชนีความต้องการ

จ�าเป็นเรียงตามล�าดับดังนี้ (1) การคิดเชิงปฏิวัติ (2) การรับรู้ ความเข้าใจ การคิดรวบยอดและการคิดอย่างมีกลยุทธ์  

(3) การคาดการณ์และการก�าหนดอนาคต (4) การก�าหนดวิสัยทัศน์ (5) การสร้างสรรค์กลยุทธ์ด้วยจินตนาการ

ที่หลากหลาย ซึ่งรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ส�าหรับผู้บริหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา คือรูปแบบ 

การเปลี่ยนแปลงจิตส�านึกและสร้างกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลง ลักษณะของรูปแบบ มีลักษณะเด่นที่เน้นการพัฒนา

ความต้องการจ�าเป็น 2 ด้าน คือ การเปลี่ยนแปลงจิตส�านึกและการสร้างกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลง และรูปแบบ 

มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ของการน�าไปใช้อยู่ในระดับมากที่สุด

ค�ำส�ำคัญ: การพัฒนาภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์, ผู้น�าเชิงกลยุทธ์, ผู้บริหารโรงเรียน

Abstract

The purpose of this research were as follows: (1) to study the current and expected states of 

the strategic leadership performance of the secondary school administrators idea frame of Dubrin(1998) 

and, (2) to develop a model to improve the strategic leadership performance of the secondary school 

กล้าศักดิ์ จิตต์สงวนดร.ปิยพงษ์ สุเมตติกุล และ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์

รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์
ส�าหรับผู้บริหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา

A Model of Strategic Leadership Development 
for Secondary School Administrators
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ควำมน�ำ

การบริหารองค์การทุกประเภทไม่ว่าจะเป็น 

องค์การของรัฐหรือเอกชน เป้าหมายส�าคัญอยู ่ที่

ประสทิธผิลของงาน ความมัน่คง และความเจรญิก้าวหน้า 

ขององค์การ ในขณะเดียวกันต้องรักษาก�าลังคนและ

บรรยากาศของการท�างานที่ดีไว้ด้วย ปัจจัยที่มีอิทธิพล

ต่อประสิทธิผลองค์การมากปัจจัยหนึ่ง คือ ผู้บริหาร

องค์การ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีบทบาทและความส�าคัญต่อ

การด�าเนนิการในฐานะทีเ่ป็นผูค้วบคมุบงัคบับญัชาและ 

รเิริม่กจิกรรมต่างๆ ขององค์การให้เป็นไปตามเป้าหมาย  

เป็นบุคคลที่ผูกพันกลุ่มเข้าด้วยกันกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับ

บัญชาได้แสดงความสามารถสูงสุดเพื่อสร้างผลงาน 

ให้เต็มที่ และเป็นผู้รับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานต่างๆ 

จนประสบความส�าเรจ็ด้วยดี อาจกล่าวได้ว่าความส�าเรจ็ 

ของการบริหารงานเป็นผลมาจากความร่วมมือระหว่าง 

บคุลากรในองค์การภายใต้การน�าของผูบ้รหิารในองค์การ 

นั้นๆ ผู้บริหารจะท�าหน้าที่บริหารงานต่างๆ ในองค์การ

ให้ด�าเนินไปด้วยความพร้อมเพรียงและมีประสิทธิภาพ  

ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วเรียบร้อย ประหยัดก�าลังคน 

ก�าลังทรัพย์ และบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ ปัจจุบัน 

การเปลี่ยนแปลงแนวคิดในการบริหารงานองค์การ

จากรูปแบบเดิมๆ ไปสู่การบริหารยุคใหม่ ภายใต้การ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในศตวรรษที่ 21 มีการใช้ 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่จึงต้องอยู ่ภายใต ้

การบรหิารโดยผูบ้รหิารมอือาชพี (professional manager)  

ด้วยกระแสการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็เช่นนี ้นบัตัง้แต่ 

ช่วงทศวรรษ 1980 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ได้ส่ง 

ผลกระทบอย่างยิ่งต่อองค์การ ผู ้น�าระดับสูงจ�าเป็น 

ต้องปรับเปล่ียนทิศทาง วิธีการคิด และการบริหาร

แบบใหม่ที่สอดคล้อง ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ท�าให้มี

การน�าเอาเรื่องของกระบวนการบริหารงานโดยเฉพาะ 

การน�ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ เช่น การจัดโครงสร้างองค์การ 

วัฒนธรรมองค ์การ เทคโนโลยีบุคคล ตลอดจน 

การควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์เข ้าสารสนเทศ  

การบริหารทรัพยากรมาบูรณาการร่วมกันเป็นรูปแบบ

การบริหารเชิงกลยุทธ์ (strategic management) โดย 

ผู ้บริหารระดับสูงขององค์การซึ่งเป็นระดับกลยุทธ์  

administrators idea frame of Anderson(2001). Research methodology consists of four phases namely; 

(1) studying the current and expected states of strategic leadership performance, (2) drafting a model  

of strategic leadership development, (3) validating the appropriateness and the possibility of a model 

of strategic leadership development, (4) improving and presenting a model of strategic leadership 

development for secondary school administrators. Data showed that (1) The current state of strategic 

leadership performance of secondary school administrators was performed at a high level as a whole 

and while considering separately, all functions were also performed at a high level (1) strategy creation 

with various imaginations (2) speculation &future determination and vision determination (3) revolutionary 

thinking (4) strategy creation with various imaginations. The evaluation of need for strategic leadership 

performance of secondary school administrators found that the priority need index is as respectively follow;  

(1) revolutionary thinking (2) recognition, comprehension, concept and strategic thinking (3) speculation 

&future determination (4) vision determination (5) strategy creation with various imaginations. A model of 

strategic leadership development for secondary school administrators is conscious process design and 

strategic change building. The distinctive feature of the model is the focus of 2 priority need development: 

conscious process change and strategy of change building and the model is valid and the possibility of  

implementation is at the highest level.

Keyword: strategic leadership development, leadership, leadership performance
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เป็นบุคคลที่ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อการ 

บริหารเชิงกลยุทธ์ขององค์การในทุกขั้นตอน

ในองค์การทางการศึกษากเ็ช่นเดียวกนั ผูบ้รหิาร

โรงเรียนเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีอ�านาจหน้าท่ีและ 

ความรับผิดชอบในภารกิจด้านการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนนั้นๆ ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องด�าเนินการและ

จัดการศกึษาให้บรรลเุป้าหมายท�าให้โรงเรยีนด�ารงคงอยู่ 

และเจริญก้าวหน้า จากการด�าเนินนโยบายการจัดการ

ศึกษาทั้งในระดับประเทศ กระทรวง ส�านักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาทั้งระดับมัธยมศึกษาและระดับประถมศึกษา 

ล้วนต่างก็มีความมุ่งมั่นและคาดหวังที่จะจัดการศึกษา 

ให้กับนักเรียน ให้มีคุณภาพ ด�าเนินนโยบายให้ชัดเจน

เป็นรปูธรรม แต่ในระดบัปฏิบตัจิรงิๆ แล้วคอื “โรงเรยีน” 

ที่นับว่าเป็นองค์การที่ส�าคัญในการน�านโยบายไปสู่การ 

ปฏบิติัเพือ่ให้บรรลวุตัถปุระสงค์หรอืเป้าหมายทีก่�าหนด

ไว้อย่างเป็นรูปธรรม ผู้บริหารโรงเรียน จึงเป็นกลไก 

ที่ส�าคัญที่สุดเพราะเป็นผู้น�าเอานโยบาย และโครงการ

ต่างๆ ไปปฏบัิต ิถ้าการด�าเนนิตามนโยบายเป็นไปด้วยดี 

ย่อมส่งผลต่อคณะคร ูนกัเรยีน และผูป้กครอง ตลอดจน 

ชุมชนโดยรอบที่ตั้งโรงเรียน ซึ่งผู ้บริหารโรงเรียน 

จะประสบความส�าเร็จหรือล้มเหลวในการบริหาร 

เพียงใดนั้น ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องมีพฤติกรรมบริหาร 

อย่างเหมาะสม ต้องเป็นผูน้�าในการ บรหิารจดัการให้เกดิ 

ความสอดคล้องเหมาะสมกบัสถานการณ์อยูต่ลอดเวลา  

(วันเพ็ญ เจริญแพทย์, 2545, หน้า 2) ซึ่งสอดคล้องกับ 

มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินภายนอกของ 

การศกึษาขัน้พืน้ฐานในมาตรฐานด้านปัจจยั มาตรฐานที่ 

20 ระบุว่า ผู้บรหิารต้องมีภาวะผูน้�า และมีความสามารถ 

ในการบริหารจัดการ ระบุเป็นตัวบ่งชี้ไว้คือ (1) ผู้บริหาร 

มวีสิยัทศัน์ในการจดัการศึกษาให้ทนักบัการเปลีย่นแปลง 

(2) ผู้บริหารมีความเป็นผู้น�า มีมนุษยสัมพันธ์และเป็นท่ี 

ยอมรบัของผูเ้กีย่วข้อง (3) ผูบ้รหิารมคีวามเป็นประชาธปิไตย  

(สมเดช สีแดง, 2546, หน้า 417) ซึ่งสอดคล้องกับ

ผลการวิจัยที่พบว่า ภาวะผู ้น�ามีความสัมพันธ์กับ

ประสิทธิผลของงาน ดังนั้น ภาวะผู้น�าของผู้บริหาร

โรงเรียนจึงเป็นกุญแจส�าคัญของความมีประสิทธิภาพ  

และประสิทธิผลของโรงเรียน รวมถึงผลการปฏิบัติงาน

ของบุคคลในโรงเรียน ความพึงพอใจในการท�างาน และ 

ความผูกพันต่อโรงเรียน (สถาบันพัฒนาผู ้บริหาร 

การศกึษา, 2548, หน้า 1) ผูบ้รหิารโรงเรยีนในยคุปัจจบุนั 

จึงต้องมีรูปแบบของความเป็นผู้น�าที่เปลี่ยนแปลงไป

และมีภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ (Strategic Leadership)  

ซึ่งเป็นรูปแบบของผู้น�าชนิดที่น�าความเจริญก้าวหน้า 

มาสู่องค์การ ผู ้น�าขององค์การหลายแห่งท่ีประสบ 

ความส�าเร็จล้วนแต่มีความเป็นผู้น�าเชิงกลยุทธ์ทั้งสิ้น 

ความเป็นผู้น�าเชิงกลยุทธ์เริ่มจากการมีคุณสมบัติส�าคัญ

คือ เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ (Vision) กว้างไกลและน�าวิสัยทัศน ์

มาสู ่การปฏิบัติได ้อย่างเป็นผลส�าเร็จตามขั้นตอน  

(เนตร์พณัณา ยาวริาช, 2549, หน้า 44) ผูบ้รหิารโรงเรยีน 

จึงจ�าเป็นต้องมีภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ ท่ีต้องปรับเปลี่ยน

ทิศทาง วิธีการคิดและการบริหารแบบใหม่ท่ีสอดคล้อง 

ทนัต่อการเปลีย่นแปลง มคีวามพยายามในการวางแผน

กลยุทธ์อย่างสมบูรณ์ท่ีครอบคลุมภารกิจและขอบข่าย

ทั้งหมดของสถานศึกษา ท�าให้มีการน�าเอาเรื่องของ 

กระบวนการบริหารงานโดยเฉพาะการน�ากลยุทธ ์

ไปปฏิบัติ เช่น การจัดโครงสร้างโรงเรียน วัฒนธรรมของ 

โรงเรยีน เทคโนโลยสีารสนเทศ ทรพัยากรบคุคล ตลอดจน 

การควบคมุ และการประเมนิผลกลยทุธ์เข้ามาบรูณาการ

ร่วมกัน เป็นรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ (strategic 

management) 

ส�าหรับโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาในระดับมัธยม 

ศึกษาซึ่งจัดการศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษาตั้งแต่ระดับ 

มัธยมศึกษาตอนต้นจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

นักเรียนเป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อ มีการเปลี่ยนแปลงทั้ง 

ทางด้านร่างกายและอารมณ์ท่ีรวดเรว็ มคีวามหลากหลาย 

ซบัซ้อนในตวัเอง นกัเรยีนในระดบันีจ้งึสมควรต้องได้รบั 

การดูแล เอาใจใส่และติดตามพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง 

ตลอดเวลา เพื่อให้เป็นผู ้ที่มีความพร้อมสมบูรณ์  

มคีณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ เป็นคนด ีคนเก่ง และด�ารงตน 

อยูใ่นสังคมอย่างมคีวามสุข ตรงตามเจตนารมณ์แห่งการ

ปฏริปูการศกึษา และมคีวามรู ้ความสามารถในการทีจ่ะ

เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป ผู้บริหารโรงเรียน 

มัธยมศึกษา จึงสมควรต้องมีภาวะผู ้น�าเชิงกลยุทธ์  

เพื่อก�าหนดทิศทางของสถานศึกษาผ่านทางวิสัยทัศน์

และกลยุทธ์ ต้องมีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม

ภายในและสภาพแวดล้อมภาย นอกของโรงเรียน 

พิจารณาถึงความอยู่รอดของโรงเรียนต่อไปในอนาคต

ท่ามกลางกระแสของการเปลี่ยนแปลง เพื่อบริหารและ 
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พัฒนาโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

ภาวะผูน้�าเชงิกลยทุธ์เป็นสิง่ทีส่ามารถสร้างและพฒันาได้  

และหากได้มีการพัฒนาภาวะผู ้น�าเชิงกลยุทธ์ของ 

ผู้บริหารอย่างเป็นระบบ โดยการศึกษา ลักษณะภาวะ

ผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 

ในสภาพปัจจุบันและที่พึงประสงค์เพื่อน�ามาก�าหนด  

และน�าเสนอรปูแบบการพฒันาภาวะผูน้�าเชิงกลยทุธ์ของ 

ผูบ้รหิารโรงเรยีนระดับมัธยมศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว 

ผูบ้รหิารโรงเรยีนกจ็ะสามารถน�าองค์การให้มัน่คง อยูร่อด 

และน�าไปสู ่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้ในที่สุด ผู ้วิจัยจึงมี

ความสนใจทีจ่ะศกึษาภาวะผูน้�าเชงิกลยทุธ์ของผูบ้รหิาร 

โรงเรยีนระดบัมธัยมศกึษา เพือ่น�าเสนอรปูแบบการพฒันา 

ภาวะผู ้น�าเชิงกลยุทธ์ส�าหรับผู ้บริหารโรงเรียนระดับ

มัธยมศึกษา สามารถน�าไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการ 

บริหารโรงเรียนต่อไป 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เ พ่ือศึกษาสภาพป ัจจุบันและสภาพท่ี 

พึงประสงค์ของภาวะผู ้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู ้บริหาร

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา

2. เพ่ือพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผู ้น�า 

เชิงกลยุทธ์ส�าหรับผู้บริหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษารูปแบบการพัฒนา

ภาวะผู ้น�าเชิงกลยุทธ์ส�าหรับผู ้บริหารโรงเรียนระดับ 

มัธยมศึกษา ผู ้วิจัยได้ศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎีของ

หน่วยงานและนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง น�ามาสรุปเป็น 

กรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 

1. กรอบแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์  

การวิจัยครั้งนี้ใช้แนวคิด ภาวะผู ้น�าเชิงกลยุทธ์ของ  

DuBrin (1998: 335) ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ 

(1) การรับรู้ ความเข้าใจ การคิดรวบยอดและการคิด 

อย่างมีกลยุทธ์ (high-level cognitive) (2) การสร้างสรรค์

กลยทุธ์ด้วยจนิตนาการทีห่ลากหลาย (gathering multiple  

inputs to formulate strategy) (3) การคาดการณ์ 

และการก�าหนดอนาคต (anticipating and creating a  

future) (4) การคิดเชิงปฏิวัติ (revolutionary thinking)  

(5) การก�าหนดวิสัยทัศน์ (creating a vision) 

2. กรอบแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนา

ภาวะผู้น�า การวิจัยครั้งนี้ใช้แนวคิดรูปแบบการพัฒนา

ภาวะผูน้�าของ Anderson (2001) ประกอบด้วย 5 รปูแบบ  

คือ (1) การฝึกอบรมแบบบุกทะลวง (breakthrough 

training) (2) การศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง (change 

education) (3) การสร้างกลยุทธ์การเปล่ียนแปลง  

(building change strategy) (4) การเปลี่ยนแปลง

จติส�านกึ (conscious process design) (5) การสนบัสนนุ 

การเปลี่ยนแปลงจิตส�านึก (conscious process  

facilitation) 

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 

ผูว้จิยัได้น�าเสนอขัน้ตอนการวจิยัดงันี ้(1) ศกึษา

สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของภาวะผู้น�า 

เชิงกลยุทธ์ส�าหรับผู้บริหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามความ 

คิดเห็นจ�านวน 115 ข้อ ด�าเนินการตรวจสอบคุณภาพ

ของเครือ่งมอืโดยการหาค่า IOC เกบ็รวบรวมข้อมลูจาก 

ผู ้อ�านวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจ�านวน  

42 เขต ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ผูอ้�านวยการโรงเรยีน รองผูอ้�านวย การโรงเรยีน โรงเรยีน

ละ 1 คน และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน

ระดบัมธัยมศกึษาโรงเรยีนละ 1 คนจ�านวน 340 โรงเรยีน  

วิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (SD) และหาค่าดัชนีความต้องการจ�าเป็น  

(Priority Needs Index: PNI) น�าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์

ผลการศึกษาน�าเสนอในรูปตารางและอธิบายประกอบ

ความเรยีง (2) ร่างรปูแบบการพฒันาภาวะผูน้�าเชงิกลยทุธ์ 

ส�าหรับผู ้บริหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยน�า

แนวคิด และหลักการในการพัฒนารูปแบบมาก�าหนด

โครงสร้าง องค์ประกอบในการด�าเนินการของรูปแบบ  

(3) ตรวจสอบความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของ

รูปแบบโดยการสอบถามความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ  

และการประชุมสนทนากลุ่ม (focus group) (4) ปรับปรุง

และน�าเสนอรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ ์

ส�าหรับผู้บริหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
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ผลกำรวิจัย

1. การศึกษาสภาพป ัจจุบันและสภาพที่ 

พึงประสงค์ของการพัฒนาภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ส�าหรับ 

ผู้บริหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 

สภาพปัจจุบันของภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของ 

ผู้บริหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ในภาพ รวมอยู่ใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าทุกด้านอยู่ใน 

ระดับมากเช่นเดียวกัน ด้านที่มีระดับสภาพปัจจุบัน

สูงสุดคือ การสร้างสรรค์กลยุทธ์ด้วยจินตนาการท่ี 

หลากหลาย รองลงมาคือ การก�าหนดวิสัยทัศน์ และ

การรับรู้ ความเข้าใจ การคิดรวบยอดและการคิดอย่าง

มีกลยุทธ์ ตามล�าดับ ส่วนด้านที่มีระดับสภาพปัจจุบัน 

ต�่าสุดคือ การคิดเชิงปฏิวัติ 

สภาพที่พึงประสงค์ของภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ ์

ของผู ้บริหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในภาพรวม 

อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ เมือ่พจิารณารายด้าน พบว่าทุกด้าน 

อยู ่ในระดับมากที่สุดเช่นเดียวกัน ด้านที่มีสภาพท่ี 

พงึประสงค์สงูสดุคอื การรบัรู ้ความเข้าใจ การคดิรวบยอด 

และการคิดอย่างมีกลยุทธ์ รองลงมาคือ การคาดการณ์

และการก�าหนดอนาคต และการก�าหนดวิสัยทัศน์  

ซึง่มค่ีาเฉลีย่เท่ากนั ส่วนด้านทีม่รีะดบัสภาพทีพ่งึประสงค์ 

ต�่าสุดคือการสร้างสรรค์กลยุทธ์ด ้วยจินตนาการที ่

หลากหลาย

การประเมินความต้องการจ�าเป็นของภาวะผูน้�า 

เชิงกลยุทธ์ของผู ้บริหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 

ในภาพรวม พบว่า ด้านที่มีค่าดัชนีความต้องการจ�าเป็น

สูงสุด ได้แก่ การคิดเชิงปฏิวัติ รองลงมาคือ การรับรู้ 

ความเข้าใจ การคิดรวบยอดและการคิดอย่างมีกลยุทธ์  

และการคาดการณ์และการก�าหนดอนาคต ตามล�าดับ 

ส่วนด้านที่มีค่าดัชนีความต้องการจ�าเป็นต�่าสุดคือ  

การสร้างสรรค์กลยุทธ์ด้วยจินตนาการที่หลากหลาย

2. รูปแบบการพัฒนาภาวะผู ้น�าเชิงกลยุทธ์ 

ส�าหรับผู้บริหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา รายละเอียด

ของรูปแบบมีองค์ประกอบส�าคัญ 5 ส่วน คือ (1) ชื่อ 

รูปแบบ (2) หลักการ แนวคิดพื้นฐานและความเป็นมา

ของรูปแบบ (3) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ (4) ลักษณะ

ของรูปแบบ (5) วิธีการพัฒนาภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ 

ตามแนวทางของรูปแบบ มีรายละเอียดดังนี้

1. ชื่อรูปแบบ “การเปลี่ยนแปลงจิตส�านึกและ

สร้างกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลง” (Conscious Process  

and Building Change Strategy Model: CP&CS M0del)

2. หลักการ แนวคิดพื้นฐานและความเป็นมา

ของรูปแบบ

2.1 หลักการแนวคิดพื้นฐานของรูปแบบ 

2.1.1 หลักการเชิงทฤษฎีของรูปแบบ 

การพัฒนาภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ 

การพฒันาภาวะผูน้�าเชงิกลยทุธ์มคีวาม

เชื่อว่าบุคคลสามารถพัฒนาความสามารถเป็นผู้น�าได้  

โดยมีสมมุติฐานว่าบุคคลสามารถเรียนรู้ เติบโตและ

เปลี่ยนแปลงได้ ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ เป็นกระบวนการ 

ใช้อิทธิพลของผู้บริหารโรงเรียนเพื่อโน้มน้าวให้ผู ้อื่น

ท�างานให้บรรลวุตัถปุระสงค์ทีไ่ด้ร่วมกนัก�าหนดไว้ ท�าให้ 

เกดิการตระหนกัรูใ้นภารกจิและเข้าใจวสิยัทศัน์ของกลุม่  

เพื่อจูงใจให ้ผู ้ร ่วมงานเกิดพลังร ่วมในการพัฒนา 

ปรับเปลี่ยนโรงเรียนให้ดีขึ้นและผลักดันให้การบริหาร

เชงิกลยทุธ์ประสบความส�าเรจ็ ในการวจิยัครัง้นี ้ใช้ภาวะ 

ผูน้�าเชงิกลยทุธ์ตามแนวคดิของ Dubrin (1998) ประกอบ

ด้วย 5 องค์ประกอบ คอื (1) การรบัรู ้ความเข้าใจ การคดิ 

รวบยอดและการคิดอย่างมีกลยุทธ์ (2) การสร้างสรรค์

กลยทุธ์ด้วยจนิตนาการทีห่ลากหลาย (3) การคาดการณ์ 

และการก�าหนดอนาคต (4) การคิดเชิงปฏิวัติ และ  

(5) การก�าหนดวิสัยทัศน์ 

การพัฒนาภาวะผู ้น� า เชิ งกลยุทธ ์  

การด�าเนินการเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ บริหาร

โรงเรียนมัธยมศึกษา เกิดการเรียนรู ้ปรับเปลี่ยน 

กระบวนทัศน์ทางการบริหาร ด้วยเทคนิควิธีการต่างๆ 

จนกระทั่งสามารถพัฒนาภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ในทุกๆ  

องค์ประกอบได้อย่างสมบรูณ์แบบ ส�าหรบัการวจิยัครัง้นี้  

ได้ก�าหนดใช้รปูแบบการพฒันาภาวะผูน้�าของ Anderson 

(2001) มี 5 รูปแบบ คือ (1) การฝึกอบรมแบบบุกทะลวง  

(2) การศกึษาเพือ่การเปลีย่น แปลง (3) การสร้างกลยทุธ์

การเปลี่ยนแปลง (4) การเปลี่ยนแปลงจิตส�านึกและ  

(5) การสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงจิตส�านึก 
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2.1.2 ความต้องการจ�าเป็นของการ

พัฒนาภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์

จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่างได้แก่ 

ผู้อ�านวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จ�านวน 

42 คน ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ผู้อ�านวยการโรงเรียน รองผู้ อ�านวยการโรงเรียน และ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จ�านวน 340 โรงเรียนๆ ละ  

4 คน รวม 1,360 คน น�าความคิดเห็นมาค�านวณหาค่า 

ความต้องการจ�าเป็น (Priority Needs Index modified:  

PNI modified) ของสภาพปัจจบุนัและสภาพทีพ่งึประสงค์ 

ของการพัฒนาภาวะผู ้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู ้บริหาร

โรงเรียนมัธยมศึกษา ซึ่งปรากฏว่า รูปแบบการพัฒนา

ภาวะผู ้น�าเชิงกลยุทธ์ ที่มีค ่าPNI สูงกว่าค่าเฉลี่ย 

ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงจิตส�านึกและการสร้างกลยุทธ์ 

การเปลี่ยนแปลง ตามล�าดับ 

2.2 ความเป็นมาของรูปแบบ

จากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานและความต้องการจ�าเป็นของภาวะผู้น�าเชิง 

กลยุทธ ์ของผู ้บริหารโรงเรียนระดับมัธยม ศึกษา  

ตามแนวคิดของ Dubrin และการพัฒนาภาวะผู้น�าของ

ตามแนวคิดของ Anderson ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

พบว่ารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น�า ที่มีค่า PNI สูงกว่า

ค่าเฉลี่ย ล�าดับท่ี 1 ได้แก่ รูปแบบการเปลี่ยนแปลง

จิตส�านึกสามารถใช้พัฒนาภาวะผู ้น�าเชิงกลยุทธ์ได ้

จ�านวน 4 ด้าน ได้แก่ (1) การรับรู้ ความเข้าใจ การคิด

รวบยอดและการคิดอย่างมีกลยุทธ์ (2) การคาดการณ ์

และการก�าหนดอนาคต (3) การก�าหนดวิสัยทัศน์ และ  

(4) การสร้างสรรค์กลยุทธ์ด้วยจินตนาการที่หลากหลาย 

ล�าดับที่ 2 รูปแบบการสร้างกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลง 

สามารถใช้พัฒนาภาวะผูน้�าเชงิกลยทุธ์ ได้จ�านวน 2 ด้าน  

ได้แก่ (1) การรบัรู ้ความเข้าใจ การคิดรวบยอดและการคดิ 

อย่างมีกลยุทธ์ (2) การสร้างสรรค์กลยุทธ์ด้วยจินตนา 

การที่หลากหลาย 

3. วัตถุประสงค์ของรูปแบบ

3.1 เพื่อเปลี่ยนแปลงจิตส�านึกด้านภาวะ 

ผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา

3.2 เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการ 

สร้างกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงของผู ้บริหารโรงเรียน

ระดับมัธยมศึกษา

4. ลักษณะของรูปแบบ

รปูแบบการพฒันาภาวะผูน้�าเชงิกลยทุธ์ส�าหรบั 

ผู้บริหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษามีลักษณะเด่นท่ีเน้น

การพัฒนาความต้องการจ�าเป็น 2 ด้าน คือ

4.1 การเปลี่ยนแปลงจิตส�านึก คือตระหนัก

ในทุกมิติของกระบวนการทั้งภายในและภายนอก  

ในระดบับคุคล ระดบักลุม่ ตลอดจนความสมัพนัธ์ในระบบ 

โดยรวมและส่ิงแวดล้อม อาจเรียกได้ว่าเป็นการมอง

ความเป็นจริงในลักษณะกระบวนการพหุมิติ เชื่อมโยง 

ระหว่างส่วนย่อยและองค์รวมอย่างต่อเนือ่งในระยะยาว 

4.2 การสร้างกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลง 

เป็นการพัฒนากลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงแบบเร่งด่วน 

รวมท้ังวธิกีารเลือกองค์ประกอบของการแปรรปูองค์การ 

ด้านบุคลากรและสิ่งอื่นๆ ในองค์การโดยใช้วิธีการเชิง

กระบวนการ

5. วิธีการพัฒนาภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ส�าหรับ 

ผู ้บริหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ตามแนวทาง 

ของรูปแบบ มีดังนี้

5 .1 การพัฒนาภาวะผู ้น�าเชิงกลยุทธ ์  

โดยการเปล่ียนแปลงการจิตส�านึก วิธีการพัฒนาภาวะ

ผู้น�าแบบนี้จะเน้นความพยายามในการเปลี่ยนแปลง 

จากทีมผู ้น�าการเปล่ียนแปลงและท่ีปรึกษา โดยใช้

กระบวนการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วยวิธีการหรือ 

เทคนิคการพัฒนาภาวะผู้น�าของ Anderson (2001)  

ท่ีก�าหนดไว้ 9 ขัน้ตอน ประกอบด้วย (1) การเตรยีมการน�า 

การเปลี่ยนแปลง (2) การสร้างวิสัยทัศน์, พันธสัญญา 

และขีดความ สามารถขององค์กร (3) การประเมิน

สถานการณ์เพ่ือก�าหนดความต้องการในการออกแบบ  

(4) ออกแบบสภาพทีพ่งึประสงค์ (5) วเิคราะห์ผลกระทบ  

(6) วางแผนและจัดองค์การส�าหรับการปฏิบัติการ  

(7) ปฏิบัติการการเปลี่ยนแปลง (8) เฉลิมฉลองและ 

รวมตัวกันสภาพใหม่ (9) เรียนรู้และแก้ไข 
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5.2 การพฒันาภาวะผูน้�าเชงิกลยทุธ์โดยการ 

สร้างกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลง

การสร้างกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลง เน้น

การพัฒนากลยุทธ์เปลี่ยนแปลงแบบเร่งด่วนโดยใช้ 

กระบวนการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วยวิธีการหรือ

เทคนิคการพัฒนาภาวะผู้น�า ดังนี้

5.2.1 การใช้กรณีการเปลี่ยนแปลง  

ซึ่งประกอบด้วย(1) ผู ้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง 

(2) ผลลัพธ ์การเปลี่ยนแปลงเบื้องต ้นที่ต ้องการ  

(3) แหล่งพลังของการเปลี่ยนแปลง (4) รูปแบบ 

ของการเปลี่ยนแปลง (5) ขอบเขตการเปลี่ยนแปลง  

(6) เป้าหมายของการเปลี่ยนแปลง (7) ระดับของ

ความเร่งด่วน 

5.2.2 การใช้องค์ประกอบของกลยุทธ์

การเปลีย่นแปลง ประกอบด้วย (1) วธิกีารรวบ รวมความคิด 

ริเริ่มในการเปลี่ยนแปลงให้มีเอก ภาพ (2) การก�าหนด

จุดยืนของการเปลี่ยน แปลง (3) การปฏิบัติการท่ีชัดเจน  

(4) วิธีการเชิงกลยุทธ์ (5) ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วม

เพื่อสร้างพันธะผูก พันที่เข้มแข็ง (6) โครงสร้างพื้นฐาน 

ที่เปลี่ยนแปลง (7) ก�าหนดการเปลี่ยนแปลงแต่ละระยะ  

(8) ระยะเวลาที่เหมาะสม 

การสร้างกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลง เป็นการ

พัฒนากลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงแบบเร่งด่วน รวมทั้ง 

วิธีการเลือกองค์ประกอบของการแปรรูปองค์การ

ด้านบุคลากรและสิ่งอื่นๆ ในองค์การโดยใช้วิธีการ 

เชิงกระบวนการ สามารถน�ามาใช้ในการพัฒนาภาวะ

ผู้น�าเชิงกลยุทธ์ส�าหรับผู้ บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  

ได้จ�านวน 2 ด้าน ได้แก่ (1) การรับรู้ ความเข้าใจ การคิด

รวบยอดและการคิดอย่างมีกลยุทธ์ (2) การสร้างสรรค์ 

กลยุทธ์ด้วยจินตนาการที่หลากหลาย เป็นการพัฒนา

ความสามารถในการปรึกษาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง 

กว้างขวางและใช้กระบวนการก�าหนดกลยุทธ์ที่เป็น 

ประชาธิปไตยมากขึ้นรูปแบบเสนอเป็นแผนภาพ ดังนี้

กำรอภิปรำยผล

การศึกษาวิจัยรูปแบบการพัฒนาภาวะผู ้น�า

เชิงกลยุทธ์ส�าหรับผู ้บริหารโรงเรียนมัธยม ศึกษา  

มีประเด็นส�าคัญที่น�ามาอภิปรายผลดังนี้

1. สภาพปัจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค์ของ 

ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา

จากผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ ์

ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ด้านที่มีระดับการ

ปฏบิตัใินปัจจบุนัสงูสดุ ได้แก่ การสร้างสรรค์กลยทุธ์ด้วย 

จินตนาการที่หลากหลาย โดยข้อที่มีระดับการปฏิบัต ิ

ในปัจจุบันสูงสุด คือ การมีอิสระในการบริหารงาน 

แสดงให้เห็นว่า ในระบบของการบริหารงานโรงเรียน 

มัธยมศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนเป็นกลไกลส�าคัญท�าให้

การด�าเนนิงานของโรงเรยีนมปีระสทิธภิาพและสามารถ

พัฒนาคุณภาพนักเรียนได้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ

เป้าหมาย เพราะผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้มีอ�านาจและ 
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หน้าที่ในการก�าหนดนโยบาย และตัดสินใจ ภายใต้

เงื่อนไขของปัจจัยทางการบริหาร ซึ่งประกอบด้วย  

คน เงิน วัสดุ และการบริหารจัดการ ผู้บริหารโรงเรียน 

จงึสมควรทีจ่ะมกีารท�างานทีเ่ป็นอสิระ สามารถคาดการณ์ 

และก�าหนดอนาคตได้ ในทางปฏิบัติผู้บริหารโรงเรียน 

มีการปรึกษาหารือกับคณะท�างานและบรรดาผู ้ ท่ี

เกี่ยวข้องหลายๆ ฝ่าย ซึ่งเป็นลักษณะของความเป็น

ประชาธิปไตยในการท�างานร่วมกันเพื่อเก็บรวบรวม

ข้อมลูต่างๆ (DuBrin, 1998) นอกจากนีแ้ล้วในการบรหิาร 

โรงเรียนมัธยมศึกษา ซึ่งเป็นการจัดระบบการศึกษา

ระดับกลางที่อยู่ระหว่างระดับประถมศึกษากับระดับ 

อดุมศกึษา มจุีดมุง่หมายส�าคญัที ่มุง่ส่งเสรมิและพฒันา

ความรู ้ความสามารถของนกัเรยีนเพือ่เตรยีมความพร้อม 

เข้าสู่ระดับอุดมศึกษา เป็นการศึกษาส�าหรับเด็กวัยรุ่น 

ซึง่ก�าลงัจะเตรยีมตวัเป็นผูใ้หญ่ทีม่คีวามส�าคญัต่อสงัคม  

การจัดการศึกษาจึงต้องค�านึงถึงความแตกต่างระหว่าง

บคุคล ตรงตามความต้องการ ความถนดัและความสนใจ

ของนักเรียน ตามนโยบายส�านักงานคณะกรรมการ 

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน ได้ระบบุทบาทหน้าทีข่องผูบ้รหิาร 

โรงเรียนมัธยมศึกษา ต้องเป็นผู ้ก�าหนดนโยบาย  

แนวปฏิบัติในโรงเรียน ก�าหนดผู้รับผิดชอบในภาระงาน

ต่างๆ ตามโครงสร้างการบริหาร มีการจัดท�าแผนงาน 

โครงการ รวมถึงการด�าเนินการตามนโยบายให้เกิด

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีระบบการนิเทศติดตาม

และประเมินผลงานที่มีคุณภาพ จึงจ�าเป็นอย่างยิ่ง 

ท่ีผู ้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ต้องมีอิสระในการ 

บริหารงานเป็นประเด็นหลัก

นอกจากนี้ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู ้น�าเชิง 

กลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ด้านที่ม ี

ระดับการปฏิบัติที่พึงประสงค์สูงสุด ได้แก่ การรับรู ้  

ความเข้าใจ การคิดรวบยอดและการคิดอย่างมีกลยุทธ์ 

โดยข้อที่มีระดับการปฏิบัติที่พึงประสงค์สูงสุด คือ  

ความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ แสดงให้เห็นว่า  

ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ต้องเป็นบุคคลที่ต้องมี

แบบแผนการคิด (thinking pattern) ที่ชัดเจนเพื่อให้ 

การบรหิารโรงเรยีน ประสบผล ส�าเรจ็และบรรลเุป้าหมาย  

ซึ่งในปัจจุบันกระ ทรวงศึกษาธิการได้มีการกระจาย 

อ�านาจให้โรงเรียนในสังกัด โดยก�าหนดโครงสร้างการ

บริหารออกเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย การบริหาร

วิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล  

และการบรหิารทัว่ไป โดยผูบ้รหิารโรงเรยีน ต้องเป็นผูท่ี้ม ี

ความรู้ ความ สามารถและเข้าใจงานต่างๆ เป็นอย่างดี  

สามารถก�าหนดเทคนิค วิธีการที่เป็นกลยุทธ์ เพื่อให้ 

การปฏิบัติงานทั้ง 4 ด้านประสบความส�าเร็จ ควบคุม

ดูแลการปฏิบัติตามนโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ  

ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรในโรง เรียนได้ปฏิบัติหน้าที่

อย่างเตม็ศกัยภาพ และมกีารจดัท�ามาตรฐานการศกึษา  

ตามกรอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท่ีก�าหนด

ไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 

แก้เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545จากงานวิจัยของ 

ภารดี อนันต์นาวี (2545) ได้ศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อ 

ประสิทธิผลของโรงเรียนพบว่าผลการวิเคราะห์ความ

สัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นตัวแปร ท่ีส่งผลทางบวกสูงสุด 

ต่อประสิทธิผลของโรงเรียน คือ สถานการณ์โรงเรียน  

รองลงมาคอืคณุลกัษณะผูน้�าของผูบ้รหิารและบรรยากาศ 

ของโรงเรยีน ตามล�าดบั จงึนบัว่าผูบ้รหิารโรงเรยีนระดบั

มัธยมศึกษาเป็นผู้น�าที่มีความส�าคัญ อันจะส่งผลให้ 

การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน  

ผู ้บริหารโรงเรียนจึงต้องมีการคิดเชิงกลยุทธ์ท่ีต้อง

อาศัยความสามารถในการเข้าใจในระดับสูง (high-level 

cognitive) เช่น ความสามารถในการคิดเชิงมโนภาพ  

(conceptually) ในการซึมซับและรับรู ้แนวโน้มของ 

ส่ิงต่างๆ จ�านวนมากได้อย่างมเีหตผุล และมคีวามสามารถ 

ในการสรุปข้อมูลต่างๆ เพื่อน�าไปก�าหนดเป็นแผน

ปฏิบัติการตลอดจนสามารถประมวลข้อมูลต่างๆ ได้  

ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จึงต้องเป็นบุคคล 

ท่ีมคีวามสามารถในด้านความคดิ ความเข้าใจ (Cognitive  

Abilities) และเรื่องของการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

(creative problem solving) เพื่อช่วยก�าหนดทิศทาง 

ของโรงเรียนที่จะด�าเนินไปในอนาคต (DuBrin, 1998, 

335)

จากผลการประเมินความต้องการจ�าเป็นของ 

ภาวะผู ้น�าเชิงกลยุทธ ์ของผู ้บริหารโรงเรียนระดับ

มัธยมศึกษาพบว่า ด้านที่มีค่าดัชนีความต้องการจ�าเป็น

ในการพัฒนาการปฏิบัติงานสูงสุด ได้แก่ ทักษะการคิด 

เชิงปฏิวัติ โดยพบว่า การมีแผนให้เกิดการเปล่ียนแปลง
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แบบถึงรากถึงโคนอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจาก

ทกัษะการคดิเชงิปฏิวติั (Revolutionary Thinking) เป็นการ 

ใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบ  

ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับค�าว่า การสร้างอนาคตใหม่ 

(Re-Inventing the Future) กลยทุธ์ใดกต็ามหากไม่สามารถ 

ท้าทายสถานการณ์หรอืสภาพทีเ่ป็นอยูไ่ด้ กไ็ม่อาจเรยีก

สิ่งนี้ว่ากลยุทธ์ หลายองค์การที่ไม่ประสบความส�าเร็จ 

เพราะกลยุทธ์ไม่ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงได้  

แนวความคิดเชิงปฏิวัติจึงเป็นเรื่องของการจัดแนว 

ความคิดใหม่ ซึ่งสามารถท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

อย่างมากมายที่เป็นประ โยชน์ต่อองค์การ (DuBrin, 

1998: 335) แต่ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  

พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่เติม (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 

39 และระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  

พ.ศ. 2546 มาตรา 44 ได้ก�าหนดให้กระทรวง ศึกษาธกิาร 

และส�านักงานคณะกรรมการการ ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กระจายอ�านาจการบริหารไปยังเขตพื้นที่การศึกษา

และโรงเรียน ดังนั้นภารกิจของโรงเรียน จึงขึ้นอยู่กับ

หน่วยงานต้นสังกัดจะมอบหมายหรือมอบอ�านาจให้ 

ปฏบิตับิทบาทของผูบ้รหิารโรงเรยีนจงึต้องสอดคล้องกบั 

หน้าทีท่ีไ่ด้รบัมอบหมาย กล่าวคือ เป็นผูบ้งัคับบญัชาท่ีม ี

บทบาทตามวิถีทางราชการ ส่งผลให้ผู้ บริหารโรงเรียน

มีกรอบในการปฏิบัติภารงานจากหน่วยงานต้นสังกัด  

การใช้ความคดิสร้าง สรรค์เพือ่การเปลีย่นแปลงทัง้ระบบ 

หรือการสร้างแผนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบถึงราก

ถึงโคนจึงอาจมีข้อจ�ากัดและยังไม่ชัดเจนมากนัก

2. รูปแบบการพัฒนาภาวะผู ้น�าเชิงกลยุทธ์  

ส�าหรับผู้บริหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา

รปูแบบการพฒันาภาวะผูน้�าเชงิกลยทุธ์ส�าหรบั

ผู ้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาผลการ วิจัย พบว่า  

วิธีการพัฒนาภาวะผู้น�าด้านการเปลี่ยนแปลงจิตส�านึก  

(conscious process design) และการสร้างกลยุทธ์ 

การเปลีย่นแปลง (building change strategy) เป็นวธิกีาร 

พัฒนาภาวะผู้น�าที่เหมาะสม น�ามาก�าหนดชื่อรูปแบบ

เฉพาะว่า “การเปลี่ยนแปลงจิตส�านึกและสร้างกลยุทธ์ 

การเปลี่ยนแปลง” (Conscious Process and Building  

Change Strategy Model: CP& CS Model) โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อเปลี่ยนแปลงจิตส�านึกด้านภาวะผู้น�า

เชิงกลยุทธ์คือตระหนักในทุกมิติของกระบวนการทั้ง 

ภายในและภายนอกในระดบับคุคล ระดบักลุม่ ตลอดจน 

ความสมัพนัธ์ในระบบโดยรวมและสิง่แวดล้อม อาจเรยีก

ได้ว่าเป็นการมองความเป็นจริงในกระบวนการพหุมิติ 

เชื่อมโยงระหว่างส่วนย่อยและองค์รวมอย่างต่อเนื่อง 

ในระยะยาว และเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการ

สร้างกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลง จะมุ่งเน้นการพัฒนา 

กลยทุธ์การเปลีย่นแปลงแบบเร่งด่วน รวมทัง้วธิกีารเลอืก 

องค์ประกอบของการแปรรูปองค์การด้านบุคลากรและ

สิ่งอื่นๆ ในองค์การโดยใช้วิธีการเชิงกระบวนการ

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

1.1 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียน

มัธยมศึกษาและหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ควรมีการ 

ก�าหนดนโยบายและแนวทางการฝึกอบรมและพัฒนา 

ภาวะผูน้�าเชงิกลยทุธ์ด้านการคดิเชงิปฏวิตัใิห้กบัผูบ้รหิาร 

โรงเรียนมัธยมศึกษา ด้วยวิธีการที่ เหมาะสมและ 

หลากหลาย เนื่องจากผลการวิจัยพบว่า สภาพปัจจุบัน 

ของภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยม 

ศึกษา ด้านที่มีระดับสภาพปัจจุบันต�่าสุดคือ การคิดเชิง

ปฏิวัติ โดยการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาภาวะผู้น�า 

เชงิกลยทุธ์ของผูบ้รหิารโรงเรยีนมธัยมศกึษาด้านการคดิ 

เชิงปฏิวัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ทั้งนี้อาจน�ารูปแบบ

การพฒันาภาวะผูน้�าเชงิกลยทุธ์ส�าหรบัผูบ้รหิารโรงเรยีน 

มัธยมศึกษาได้จากการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา 

ฝึกอบรมผู ้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในระหว่าง 

ปฏิบัติงานและหากผู้เข้ารับการพัฒนาผ่านเกณฑ์การ

ประเมินผล ก็ควรมีการให้ใบประกาศนียบัตรรับรองผล 

หรือมีการรับรองผลซึ่งสามารถน�าไปใช้เป็นส่วนหนึ่ง

ในการประเมินวิทย ฐานะได้ เพื่อสร้างขวัญ ก�าลังใจ

และแรงจูงใจให้กับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ผ่าน 

การพัฒนา มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการที่จะน�าความรู้ไป

ประยุกต์ใช้พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียน 

มัธยมศึกษาให้เกิดประสิทธิยิ่งขึ้น

1.2 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน และ/หรือส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
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มัธยมศึกษาควรร่วมมือกับสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์  

และบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ควรม ี

การฝึกอบรมและพัฒนาภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ส�าหรับ 

ผูบ้รหิารโรงเรยีนมัธยมศึกษาในด้านการรบัรู ้ความเข้าใจ  

การคิดรวบยอดและการคิดอย่างมีกลยุทธ์ ตามผลการ 

วจิยัทีพ่บว่า สภาพทีพ่งึประสงค์ของภาวะผูน้�าเชิงกลยทุธ์ 

ของผู ้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ด้านที่มีสภาพท่ี 

พึงประสงค์สูงสุดคือ การรับรู ้ ความเข้าใจ การคิด

รวบยอดและการคิดอย่างมีกลยุทธ์ ทั้งนี้อาจน�าผล 

การวิจัยเกี่ยวกับทักษะด้านการรับรู้ ความเข้าใจ การคิด 

รวบยอดและการคิดอย่างมีกลยทุธ์ของผูบ้รหิารโรงเรยีน

มัธยมศึกษา ซึ่งประกอบด้วย มีมโนทัศน์การคิดที่ 

เหนือกว่าผู้อื่น มีความสามารถในการกลั่นกรองข้อมูล

อย่างหลากหลายเพือ่การบรหิารองค์การ มคีวามสามารถ 

ในการประมวลแนวโน้มและรู้จักใช้สารสนเทศให้เป็น

ประโยชน์ มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ 

มีการตัดสินใจโดยค�านึงถึงความยั่งยืนในอนาคตของ 

องค์การ มคีวามสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  

มีจิตนาการ มาก�าหนดเป็นคุณสมบัติพื้นฐานในการ

คัดเลือกเข้าสู่ต�าแหน่งว่ามีความพร้อมและเหมาะสม

เพียงใด หรือใช้วิธีการพัฒนาภาวะผู ้น�าเชิงกลยุทธ์ 

ตามแนวทางของรูปแบบจากผลการวิจัยนี้ได้เช่นกัน

1.3 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐานและ/หรือ ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาควรร่วมมือกับสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์  

และบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ควรม ี

การจัดฝึกอบเชิงปฏิบัติการให้กับผู ้บริหารโรงเรียน

มัธยมศกึษา เนือ่งจากผลการวจิยัพบว่า ผลการประเมนิ

ความต้องการจ�าเป็นของภาวะผู ้น�าเชิงกลยุทธ์ของ 

ผู ้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ด้านที่มีค่าดัชนีความ

ต้องการจ�าเป็นในการพฒันาสงูสดุ ได้แก่ การคดิเชงิปฏวิตัิ  

และน�ามาก�าหนดเป็นคุณสมบัติพื้นฐานในการคัดเลือก

บคุคลเข้าสูต่�าแหน่งสายงายบรหิารว่ามีความพร้อมและ

เหมาะสมเพียงใด เนื่องจากในการบริหารงานองค์การ 

ปัจจุบัน เป็นยุคของการแข่งขันท่ามกลางกระแส 

การเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้าน ผู้บริหารโรงเรียนมัธยม 

ศึกษา จึงไม่สามารถที่จะใช้รูปแบบการบริหารแบบเดิม 

คิดแบบเดิม และปฏิบัติแบบเดิมได้อีกต่อไป การคิดเชิง

ปฏวิตัหิรอืการคดินอกกรอบ จงึควรเป็นคุณลกัษณะหนึง่ 

ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ในยุคสมัยปัจจุบัน

1.4 รปูแบบการพฒันาภาวะผูน้�าเชงิกลยุทธ์ 

ส�าหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา เป็นรูปแบบที่ม ี

ความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ในเชิงเนื้อหา 

หลกัการแต่ยงัไม่มกีารน�าไปพฒันาจรงิ ดงันัน้หากมกีาร 

น�ารูปแบบนี้ไปใช้จริง จึงควรมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

ในการบริหารจัดการฝึกอบรมโดยตรง เพื่อท�าหน้าที่

ในการหาความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนา การสร้าง 

หลักสูตรการพฒันา การบรหิารโครงการพฒันา กจิกรรม 

การเรยีนรูแ้ละการประเมนิผล การพฒันาทีส่อดคล้องกบั 

ผู้ใหญ่ที่มีคุณวุฒิ วัยวุฒิ สถานภาพทางสังคม บทบาท

ภาวะหน้าที่ในฐานะผู้น�าหรือผู้บริหารองค์การซึ่งท�า

หน้าท่ีสนับสนุน หรือบริหาร ปกครองบังคับบัญชา

บุคลากรในสังกัดจ�านวนมาก การบริหารจัดการอาจใช้ 

กระบวนการวิจัยและพัฒนา เพื่อเพิ่มประสิทธิผล

ในกระบวนการพัฒนาฝึกอบรมให้เป ็นไปอย่างม ี

ประสิทธิภาพและส่งผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบ

การพัฒนาทักษะการคิดเชิงปฏิวัติของผู้บริหารโรงเรียน 

มธัยมศกึษา จากผลการวจัิยท่ีพบว่า ภาวะผูน้�าเชงิกลยทุธ์ 

ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ด้านการคิดเชิงปฏิวัติ 

มีค่าดัชนีความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาสูงสุด  

เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการ 

ให้กับผู้บริหารโรงเรียนต่อไป

2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

เกีย่วกบัการพฒันาการรบัรู ้ความเข้าใจ การคดิรวบยอด  

และการคิดอย่างมีกลยุทธ์ ส�าหรับผู้บริหารโรงเรียน

มธัยมศกึษา จากผลการวจัิยท่ีพบว่า ภาวะผูน้�าเชงิกลยทุธ์ 

ของผู ้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ด ้านการรับรู ้  

ความเข้าใจ การคิดรวบยอดและการคิดอย่างมีกลยุทธ์  

มีค่าดัชนีความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาสูงสุดเป็น

ล�าดับท่ีสอง เพ่ือใช้ประโยชน์ในการบริหารการศึกษา  

เพือ่แก้ปัญหาและพฒันาองค์การได้อย่างมปีระสิทธภิาพ 

มากยิ่งขึ้น

2.3 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกลยุทธ์

การคาดการณ์และการก�าหนดอนาคต จากผลการวิจัย 
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะ 

คุกคาม และพัฒนากลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้น�าด้านการเรียนการสอนของผู้บริหาร โรงเรียนมัธยมศึกษา ประชากร 

คือ โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม. กระทรวงศึกษาธิการ สุ่มกลุ่มผู้ให้ข้อมูล จ�านวน 342 โรงเรียน เครื่องมือ  

คือ แบบสอบถาม แบบประเมินและตรวจสอบร่างกลยุทธ์ฯ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า PNImodified และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า สภาพปัจจุบันของภาวะ

ผู้น�าด้านการเรียนการสอนของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 

ส่วนสภาพที่พึงประสงค์ของภาวะผู้น�าโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก

ทุกด้าน เรียงตามล�าดับ คือ ใส่ใจการเรียนรู้ของนักเรียน การให้ค�าปรึกษาและแก้ปัญหาของนักเรียน มีค่าเฉลี่ย 

มากที่สุด มีการสื่อสารเพื่อการสนับสนุนจากผู้ปกครองและชุมชน และ มีการใส่ใจในการบริหาร หลักสูตรและ  

การเรียนการสอน ความต้องการในการพัฒนาภาวะผู้น�าฯ ในภาพรวมมีค่าดัชนีความต้องการ PNImodified=10.63 

และกลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้น�าฯ ควรมี 6 กลยุทธ์หลัก

ค�ำส�ำคัญ: กลยุทธ์, การพัฒนา, ภาวะผู้น�าด้านการเรียนการสอน

Abstract

This research has the objective to study the state of instructional leadership, its desirable state, 

strength, weakness, and menaces. It also has a goal to develop strategies for the development of  

instructional leadership of secondary school administrators. People have high school education within 

secondary education, Ministry of Education. The random informant group had three hundred forty two 

schools. Research tools, such as questionnaire, model to evaluate and check early strategies were used. 

Analyzing the data with statistics, frequency, and percentage, average, standard deviation, and content 

analysis was used. Research result is that the state of instructional leadership in secondary school  

เยาวเรศ จิตต์ตรง ศ.ดร.พฤทธ์ิ ศิริบรรณพิทักษ์ และ เอกชัย ก่ีสุขพันธ์ 

กลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้น�าด้านการเรียนการสอน
ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา

Strategies for the Development of Instructional Leadership 
of Scondaru School Administrators



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-เมษายน 2557 213

ควำมน�ำ

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

ภาวะผู้น�าของผู้บริหารโรงเรียนจึงเป็นสิ่งที่จะ

บอกได้ว่า การบริหารงานต่างๆ ของโรงเรียนมีความ

ส�าเรจ็มากน้อยเพยีงใด ผูบ้รหิารทีม่คีวามสามารถ จะต้อง 

เป็นผู้มีภาวะผู้น�าที่สร้างความสัมพันธ์ ประสานความ

ร่วมมือร่วมใจของผู้ร่วมงาน สร้างกลยุทธ์ในการท�างาน 

ซึ่งอาจมีปัจจัยต่างๆหลายด้านประกอบกัน แต่วิธีการ

บริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนก็เป็นปัจจัยส�าคัญที่ม ี

ผลกระทบต่อการรับรู้ของผู้ใต้บังคับบัญชาได้และท�าให้

เกดิปัญหาการบรหิารจดัการ ซึง่สาเหตุทีท่�าให้การบรหิาร 

จัดการมีประสิทธิผลต�่า ดังที่ ดิเรก พรสีมา (2542, หน้า 

13-14) กล่าวว่าผู้บริหารโรงเรียนมีความรู้และความ

สามารถในการบรหิารต�า่ ผูบ้รหิารโรงเรยีนไม่สนใจในการ 

พัฒนาตนเอง ขาดระบบการตรวจสอบและประเมินผล  

ผู้บริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล ผู้ปกครอง ชุมชน และ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนต�่า  

ขาดทรัพยากรเพื่อการบริหารโรงเรียน หลักสูตรการ

พัฒนาฝึกอบรมผู ้บริหารโรงเรียนไม่มีความเข้มข้น

เพยีงพอทีจ่ะท�าให้ผูบ้รหิารกลายเป็นผู้บรหิารมืออาชพี 

นอกจากนั้นยังพบปัญหาด้านงบประมาณไม่เพียงพอ  

ปัญหาด้านพฤติกรรมการใช้ภาวะผู ้น�าของผู ้บริหาร  

และผู้บริหารขาดคุณภาพ 

จากที่ได้กล่าวไปแล้ว ผู้บริหารสถานศึกษาจึงมี

ความจ�าเป็นในการน�ากลยุทธ์มาใช้ในการพัฒนาภาวะ 

administrators has an overall high average. Again, desirable state of leadership overall is at a high level 

when considering ways to stay at high levels all way. that respectively, attend learning of a student, a 

guidance and solve the problem of the student has highest averages to have communication for the 

supporting from a guardian and a community attend in the administration and the course and instruction. 

The requirement about the development of leadership in the overall is requirement index, PNI modified =  

10.63 and strategies for the development of instructional leadership should to have two pillar strategy 

such as first, communication to number one and second, reinforce the strength for achieving the aim 

and to have six sub strategies

Keyword: strategies, development, instructional leadership

ผูน้�าการเรยีนการสอนในโรงเรยีนมธัยมศกึษา เพือ่ให้ได้ 

ข้อความจริงอันเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารการศึกษา  

และน�าไปประกอบการพัฒนาโรงเรียน ตลอดจน 

การพัฒนาตนเองให้เป็นผู้บริหารท่ีมีคุณภาพ ซึ่งเป็น 

การศึกษาในระดับที่มีความส�าคัญเร่งด่วนและอยู ่

ในช่วงการปรับเปล่ียนไปสู่อนาคตท่ีพึงประสงค์ ซึ่งเป็น 

การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผลิตนักเรียนเพื่อจะได้น�าความรู ้

ความสามารถไปพัฒนาได้อย่างดีในอนาคต ดังนั้น 

จึงมุง่เน้นการศกึษาเกีย่วกบักลยทุธ์การพฒันาภาวะผูน้�า

ด้านการเรยีนการสอนของผูบ้รหิารโรงเรยีนมธัยมศกึษา 

ซึ่งจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อให้สอดคล้องกับ 

ความต้องการของสังคม ประเทศไทยในอนาคต

กลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู ้น�าด้านการเรียน 

การสอนของผู้บิหารโรงเรียนมัธยมศึกษา เป็นแนวทาง

ในการพฒันาองค์การหรอืชมุชนให้เป็นแหล่งการเรยีนรู้ 

ท่ีบุคลากรทุกระดับขององค์การหรือคนในชุมชนได้มี

โอกาสพัฒนาศักยภาพของตนให้มีความเป็นเลิศทั้ง

ความรู ้ทกัษะ มเีจตคตทิีด่ใีนการท�างาน เพือ่น�าองค์การ 

หรือชุมชนไปสู่เป้าหมาย โดยเชื่อว่าทุกคนในแต่ละ

หน่วยงาน หรือชุมชนสามารถจะเรียนรู ้แลกเปล่ียน

ประสบการณ์ ร่วมกันปัญหา เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม  

ซึ่งช่วยให้การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละระดับ

ของบคุลากร เนือ่งจากทกุคนมส่ีวนร่วมก�าหนดวสิยัทศัน์  

เป้าหมายขององค์การ เพือ่เป็นแนวทางในการด�าเนินงาน  

ดังนั้นสมาชิกขององค์การจึงต้องแสวงหาความรู้ด้วย 
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ตนเอง ด้วยการปฏิบัติจริง ฝึกอบรม เรียนรู้ผ่านสื่อ

ที่หลากหลาย เพื่อสามารถเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและ

พัฒนาศักยภาพของตนให้มีคุณภาพ เพื่อมีส่วนร่วม 

ในการน�าพาองค์การไปสู่เป้าหมายสูงสุด สิ่งที่จะก่อ 

ให้เกดิการเปลีย่นแปลง และความส�าเรจ็ ดังกล่าวข้างต้น  

ขึ้นอยู่กับภาวะความเป็นผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษา

เป็นส�าคัญ

ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย

1. หน่วยงานนโยบาย คือ สพฐ. และ สพม. 

สามารถน�ากลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้น�าด้านการเรียน 

การสอนของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่พัฒนาขึ้น

จาการวิจัย ไปใช้ในการก�าหนดนโยบาย และกลยุทธ์ 

ในการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีภาวะผู้น�าด้าน

การเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง

2. หน่วยงานปฏิบัติ คือ สถานศึกษาสามารถ

น�ากลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้น�าด้านการเรียนการสอน 

ของผู้บรหิารโรงเรยีนมธัยมศึกษาทีพ่ฒันาขึน้จาการวจิยั 

ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารสถานศึกษา

3. หน่วยงานวชิาการ คอื มหาวทิยาลยัสามารถ

น�ารายงานการวิจัยเรื่องนี้ไปใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ 

เพื่อพัฒนาระเบียบวิธีวิจัย และการวิจัยต่อยอดเพื่อ

สร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารการศึกษาในอนาคต

แนวคิดและทฤษฎีและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ผู ้วิจัยได ้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ

ยุทธศาสตร์และการพัฒนากลยุทธ์, แนวคิดทฤษฎ ี

เกี่ยวกับกลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้น�า, แนวคิดทฤษฎี

เกี่ยวกับภาวะผู ้น�าด้านการเรียนการสอน, แนวคิด

และทฤษฎีเกี่ยวกับผู้บริหารสถานศึกษาและงานวิจัย 

ที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้น�า

ในการศกึษานี ้ภาวะผูน้�าด้านการเรยีนการสอน  

หมายถึง ภาวะผู้น�าตามแนวคิดของ Patterson (1977) 

Edmonds (1979,1982) (Features of Leadership 

Unique to Education) Jane Clark Lindle (2006)  

Camburn และคณะ (2003) Greenfield (1990 

Hallinger et al. (1983) Jackson, Logdson, Taylor. 

(1983) Patterson (1977) Daresh and Liu(1985)  

และ Greenfield (1990) ประกอบด้วย 6 ประการ คือ  

(1) มีภาพอนาคตและวิสัยทัศน์ (2) ใส่ใจในการบริหาร

หลักสูตรและการเรียนการสอน (3) ใสใจการเรียนรู้ของ 

นักเรียน การให้ค�าปรึกษาและแก้ปัญหาของนักเรียน 

(4) มีการสื่อสารเพื่อการสนับสนุนจากผู้ปกครองและ 

ชมุชน (5) เสรมิสร้างบรรยากาศเชงิบวกและความคาดหวงั 

เพื่อความส�าเร็จในโรงเรียน (6) ใส่ใจในความก้าวหน้า

ของครูและบุคลากร ส่วนกลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้น�า 

หมายถึง แนวทางเชิงรุกที่จะน�าไปสู่ความส�าเร็จในการ 

พัฒนาภาวะผู้น�าท่ีพึงประสงค์ในอนาคต ภายใต้สภาวะ

แวดล้อมท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา และโรงเรียน

มัธยมศึกษา หมายถึง โรงเรียนที่เปิดสอนในระดับชั้น

มธัยมศกึษาตอนต้นและระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย  

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

คณุสมบตัขิองผูน้�าสามารถพฒันาและเรยีนรู้ได้  

จอหน์ซี. แม็กซ์เวลล์ (2547) กล่าวว่า คุณสมบัติผู้น�า

มี 21 ประการได้แก่ (1) คุณธรรมให้แกร่งดั่งหินผา  

(2) เสน่ห์ ความประทบัใจแรกพบอาจประสบความส�าเรจ็  

(3) ทุ่มเทเป็นส่ิงท่ีแยกนักปฏิบัติออกจากนักฝัน (4) สื่อ 

ความเข้าใจ หากปราศจากส่ิงนี้จะต้องเดินทางโดย

ล�าพัง (5) ประสิทธิภาพ หากมีส่ิงนี้ใครๆ ก็จะมาหาคุณ  

(6) กล้าหาญ มเีพยีงคนเดยีวทีก่ล้าหาญกเ็ทยีบเท่าเสยีง

ข้างมาก (7) วิจารณญาณ เป็นส่ิงท่ีให้ความกระจ่าง 

แก่ปัญหาอันมืดมน (8) โฟกัส ยิ่งมีความคมชัดก็ยิ่ง

แม่นย�า (9) มีน�้าใจ เปรียบเหมือนเทียนที่จะไม่สูญเปล่า 

เพราะจดุไฟให้เทยีนอืน่ (10) รเิริม่ หากไม่มสีิง่นีก้ไ็ม่ต้อง 

ไปไหน (11) ฟังอย่างตั้งใจ ให้ฟังเพ่ือให้เข้าถึงจิตใจคน 

(12) มใีจรกั ใช้ชวีติด้วยใจรกั (13) ทศันคตทิีด่ ีหากเชือ่ว่า 

ท�าได้ก็สามารถท�าได้ (14) รู้จักแก้ปัญหา อย่าให้ปัญหา

เป็นปัญหา (15) มนุษยสัมพันธ์ ถ้าเข้ากันได้ก็ไปกันได้  

(16) รบัผดิชอบ หากไม่แบกภาระกไ็ม่เป็นผูน้�า (17) มคีวาม 

มั่นคง (18) มีวินัยในตนเอง ต้องส�านึกตัวเองให้ได้ก่อน  

(19) เป็นผู้รับใช้ ถ้าอยากน�าหน้าจงให้ผู ้อื่นมาก่อน 

(20) ใฝ่รู้ การคงไว้ซึ่งการน�าจะต้องคงไว้ซึ่งการเรียนรู้  

21) มีวิสัยทัศน์ 
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วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

1. เพื่อศึกษาภาวะผู้น�าด้านการเรียนการสอน

ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในปัจจุบันและภาวะ 

ผู้น�าที่พึงประสงค์

2. เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและ

ภาวะคุกคามของภาวะผู้น�าด้านการเรียนการสอนของ 

ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา

3. เพือ่พฒันากลยทุธ์การพฒันาภาวะผูน้�าด้าน 

การเรียนการสอนของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา

กรอบแนวคิดกำรวิจัย 

ภำพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การศึกษาเรื่องกลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู ้น�า

ด้านการเรยีนการสอนของผูบ้รหิารโรงเรยีนมธัยมศกึษา 

ใช้ระเบียบวธิวีจิยัแบบผสมผสาน ทัง้เชงิปรมิาณและเชงิ

คณุภาพ เป็นการวจิยัเพือ่ศกึษาภาวะผูน้�าด้านการเรยีน

การสอนของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาปัจจุบันและ

สภาพที่พึงประสงค์ การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการวิจัย 

เพื่อพัฒนากลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้น�าด้านการเรียน

การสอนของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากร คือ โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด

ส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ส�านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวง

ศึกษาธิการ จ�านวน 2,361 โรงเรียน 

กลุ ่มตัวอย่าง คือ ผู ้อ�านวยการโรงเรียน 

มธัยมศกึษา จ�านวน 342 โรงเรยีน คอื โรงเรยีนทีไ่ด้มา 

โดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (stratified sampling) 
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ตามภูมิภาคได้ 4 กลุ ่ม คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง  

ภาคตะวันออก และภาคใต้ ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

โดยใช้สูตรของ ยามาเน่ (yamana, 1967) ก�าหนดให ้

ความคลาดเคลื่อนในการสุ่มตัวอย่างเท่ากับ .05 ได้  

ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้อ�านวยการโรงเรียน รองผู้อ�านวยการ 

กลุม่บรหิารวิชาการ หวัหน้ากลุม่สาระการเรยีนรู ้และคร ู

โรงเรียนมัธยมศึกษา กลุ่มละ 342 คน

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม 

ประกอบด้วย 3 ตอน คือ 

ตอนที่  1  ถามสภาพทั่ ว ไปของผู ้ ตอบ

แบบสอบถาม 

ตอนที่  2 ถามสภาพปัจจุบันและสภาพที ่

พึงประสงค์ของภาวะผู้น�าด้านการเรียนการสอนของ 

ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา

ตอนที่  3  เป ็นแบบสอบถามปลายเป ิด  

ถามความคิดเห็นเพิ่มเติมของผู ้ตอบแบบสอบถาม 

เกีย่วกบัภาวะผูน้�าด้านการเรยีนการสอนทีผู่อ้�านวยการ 

ท�าได้ดีแล้วในปัจจุบัน และภาวะผู้น�าด้านการเรียนการ

สอนทีผู้่อ�านวยการควรจะท�าให้ดียิง่ขึน้ในอนาคต ผูว้จิยั 

เก็บรวบรวมข้อมูลโดยไปรษณีย์ถึงผู ้บริหารโรงเรียน 

ที่เป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูลพร้อมแนบซองจ่าหน้าซองและ

ติดแสตมป์เพื่อส่งกลับทางไปรษณีย์

กำรวิเครำะห์ข้อมูล

1. ข้อมูลจากแบบสอบถามส่วนที่เป็นค�าถาม

ภูมิหลัง ของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ด้วยสถิติ 

พรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ

2. ข ้อมูลที่แสดงภาวะผู ้น�าด ้านการเรียน 

การสอนในสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค ์

เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า วิเคราะห์

ด้วยการหาค่าเฉลี่ย (mean)

การแปลผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก 

การเกบ็รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามมีความหมาย 

ดังนี้

1. การแปรผลของค่าเฉลี่ยที่ค�านวณได้ในส่วน

สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ เป็นการแปรผล 

เชงิเปรยีบเทียบระหว่างภาวะผูน้�าด้านการเรยีนการสอน 

นั้นๆ ต่อคุณลักษณะทั้งหมดดังนี้

ค่าเฉลี่ยของภาวะผู้น�าด้านการเรียนการสอน 

ท่ีน้อยกว่าค่าเฉล่ียของภาวะผู ้น�าการเรียนการสอน

โดยรวมท้ังหมด หมายถึงการมีภาวะผู้น�าด้านการเรียน 

การสอนน้อย

ค่าเฉลี่ยของภาวะผู้น�าด้านการเรียนการสอน

ท่ีมากกว่าค่าเฉล่ียของภาวะผู ้น�าการเรียนการสอน 

โดยรวมท้ังหมด หมายถึงการมีภาวะผู้น�าด้านการเรียน

การสอนมาก ผู้วิจัยค�านวณข้อมูลโดยการค�านวณหา 

ค่าเฉลี่ย 

2. การแปรผลการวเิคราะห์ค่า PNI เพือ่จัดล�าดบั 

ความส�าคัญของความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนา

ภาวะผู้น�าด้านการเรียนการสอนของผู้บริหารโรงเรียน

ผลกำรวิจัย

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู ้ตอบ

แบบสอบถาม พบว่า ผู้น�าส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ�านวน  

176 คน คิดเป็นร้อยละ 51.50 มีอายุ มากกว่า 45 ปี 

จ�านวน 351 คน คิดเป็นร้อยละ 92.10 มีการศึกษา 

ระดบั สูงกว่าปรญิญาตร ีจ�านวน 225 คน คดิเป็นร้อยละ  

65.80 สถานภาพในโรงเรียนเป็นรองผู ้อ�านวยการ 

กลุ่มบริหารวิชาการ จ�านวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 

49.70 มีจ�านวนปีของการด�ารงต�าแหน่งมากกว่า 10 ปี  

จ�านวน 242 คน คิดเป็นร้อยละ 70.80 และโรงเรียน

สังกัด สพม. แบ่งตามภูมิภาคส่วนใหญ่ อยู่ภาคกลาง  

จ�านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 38.02

2. ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและสภาพ 

ท่ีพึงประสงค์ของภาวะผู้น�าด้านการเรียนการสอนของ

ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 

การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและ

สภาพทีพ่งึประสงค์ของภาวะผูน้�าด้านการเรยีนการสอน 

ของผูอ้�านวยการโรงเรยีนมธัยมศกึษา โดยการวเิคราะห์

ค่าเฉล่ีย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ�าแนกเป็น 

รายด้าน รายข้อ ทุกภาคโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
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3. ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 

และภาวะคุกคามของผู้น�าด้านการเรียนการสอนของ 

ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาพบว่า

3.1. มีภาพอนาคตและวิสัยทัศน์ จุดอ่อน  

ได้แก่ (1) ยึดเอาวิสัยทัศน์นั้นเป็นแนวทางในการบริหาร

จัดการเพื่อพัฒนาโรงเรียน (12.23%) (2) มีภาพอนาคต 

และวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการเรียนการสอนที่ต ้องการ 

ด�าเนินการให้ส�าเร็จในสภาพที่ดีกว ่าและพึงพอใจ

มากกว่า (10.29%) จดุแขง็ ได้แก่ (1) มีการก�าหนดพนัธกจิ 

เพื่อท�าให้บรรลุเป้าประสงค์ (6.39%) (2) มีการก�าหนด

มาตรฐานและเป้าประสงค์ของโรงเรียน (4.24%)

3.2. ใส่ใจในการบรหิารหลกัสตูรและการเรยีน 

การสอน จุดอ่อน ได้แก่ (1) มีการก�าหนดเป้าประสงค์

ของหลักสูตรการเรียนการสอนที่มุ ่งเน้นผู ้เรียนเป็น

ส�าคัญ (17.91%) (2) มีการจัดประชุมสัมมนาบุคลากร

เกี่ยวกับหลักสูตร (11.56%) จุดแข็ง ได้แก่ (1) มีการ

ตดัสนิใจและประสานงานเรือ่งเกีย่วกบัหลกัสตูร (7.25%)  

(2) มีการเน้นการสอนทักษะพื้นฐาน (5.60%)

3.3. ใส่ใจการเรียนรู้ของนักเรียน การให ้

ค�าปรึกษาและแก้ปัญหาของนักเรียน จุดอ่อน ได้แก่  

มีการตัดสินใจและอ�านวยความสะดวกเรื่องเกี่ยวกับ 

การเรียนการสอน (8.27%) จุดแข็ง ได้แก่ 1) มีการ 

ให้ความส�าคัญกับการเรียนรู ้ของนักเรียน (5.44%)  

3) มีการให้ค�าปรึกษาและแก้ปัญหาการเรียนรู ้ของ

นักเรียน (4.49%)

3.4. มีการสื่อสารเพื่อการสนับสนุนจาก 

ผู้ปกครองและชุมชน (PNI
modified

 เฉลี่ย 17.33%) จุดอ่อน  

ได้แก่ มีการจัดผู ้ เชื่อมโยงในการประสานงานกับ 

ผู้ปกครองและชุมชนเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 

(29.61%) จุดแข็ง ได้แก่ มีการจัดประชุมผู้ปกครอง 

และชุมชนเพื่อหารือเกี่ยวกับการสนับสนุนการเรียน

การสอน (5.05%)

3.5. เสริมสร้างบรรยากาศเชิงบวกและ 

ความคาดหวังเพื่อความส�าเร็จในการเรียนการสอน 

(PNI
modified

 เฉลี่ย 12.69%) จุดอ่อน ได้แก่ มีการสร้าง 

บรรยากาศเชิงบวกและความคาดหวังเพื่อความส�าเร็จ

ด้านการเรียนรู้ (16.57%) จุดแข็ง ได้แก่ มีการกระตุ้น 

และสนับสนุนครูให้มีการบริหารจัดการห้องเรียนเพื่อ

ส่งเสริมการเรียนรู้ (8.80%)

3.6. ใส่ใจความก้าวหน้าของครแูละบคุลากร 

ทางการศึกษา (PNI
modified

 เฉลี่ย 10.88%) จุดอ่อน ได้แก่  

1) การใส่ใจในความก้าวหน้าของครูเกี่ยวกับการเรียน 

การสอน (17.70%) 2) มีการพัฒนาบุคลากรทางการ

ศึกษาให้มีขีดความสามารถในการสนับสนุนการท�างาน 

ของครู (16.80%) จุดแข็ง ได้แก่ มีการส่งเสริมความ

เข้าใจของบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติของ

4. ผลการพัฒนากลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้น�า 

ด้านการเรียนการสอน ได้ 6 กลยุทธ์หลักดังนี้

กลยุทธ์หลักที่ 1 กลยุทธ์สื่อสารเพื่อการ 

สนับสนุนจากผู ้ปกครองและชุมชน ประกอบด้วย 

กลยุทธ์ประสานงานเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน  

และกลยุทธ์ประชุมผู ้ปกครองและชุมชนเพื่อหารือ 

เกี่ยวกับการสนับสนุนการเรียนการสอน 

กลยุทธ ์หลักที่  2 กลยุทธ ์ เสริมสร ้าง

บรรยากาศเชงิบวกด้านการเรยีนการสอน ประกอบด้วย 

กลยุทธ์สร้างบรรยากาศเชิงบวกและความคาดหวัง

เพ่ือความส�าเร็จด้านการเรียนรู ้ และกลยุทธ์กระตุ้น 

และสนับสนุนครูให้มีการบริหารจัดการห้องเรียนเพื่อ

ส่งเสริมการเรียนรู้ 

กลยุทธ์หลักท่ี 3 กลยุทธ์ใส่ใจความก้าวหน้า

ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย  

(1) กลยุทธ์ใส่ใจความก้าวหน้าของครูเกี่ยวกับการเรียน

การสอน (2) กลยุทธ์พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มี 

ขีดความสามารถในการสนับสนุนการท�างานของครู  

(3) กลยทุธ์ส่งเสรมิความเข้าใจของบคุลากรทางการศกึษา 

เกี่ยวกับธรรมชาติของนักเรียน (4) กลยุทธ์ส่งเสริม 

ความก้าวหน้าของครู และ (5) กลยุทธ์เปิดกว้างทาง

ความคิด 

กลยุทธ์หลักท่ี 4 กลยุทธ์ใส่ใจการบริหาร

หลักสูตรและการเรยีนการสอน ประกอบด้วย (1) กลยทุธ์

ก�าหนดเป้าประสงค์ของหลักสูตรการเรียนการสอนที่ 

มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ (2) กลยุทธ์จัดประชุมสัมมนา

บุคลากรเกี่ยวกับหลักสูตร (3) กลยุทธ์การตัดสินใจและ
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ประสานงานเรื่องเกี่ยวกับหลักสูตร และ (4) กลยุทธ์ 

เน้นการสอนทักษะพื้นฐาน 

กลยุทธ์หลักที่ 5 กลยุทธ์การมีภาพอนาคต

และวิสัยทัศน์ร่วม ประกอบด้วย (1) กลยุทธ์ยึดวิสัย

ทัศน์เพื่อพัฒนาโรงเรียน (2) กลยุทธ์การมีภาพอนาคต

และวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการเรียนการสอนที่ต ้องการ  

(3) กลยุทธ์ก�าหนดพันธกิจเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ และ  

(4) กลยุทธ์ก�าหนดมาตรฐานและเป้าประสงค์ของ

โรงเรียน 

กลยุทธ์หลักที่ 6 กลยุทธ์ใส่ใจการเรียนรู้ของ

นักเรียน ประกอบด้วย (1) กลยุทธ์การตัดสินใจและ

อ�านวยความสะดวกเรื่องเกี่ยวกับการเรียนการสอน  

(2) กลยทุธ์ให้ความส�าคัญกบัการเรยีนรูข้องนกัเรยีน และ 

(3) กลยุทธ์ให้ค�าปรึกษาและแก้ปัญหาการเรียนรู้ของ 

นักเรียน 

กำรอภิปรำยผล

ผลการวิจัยเรื่องกลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้น�า 

ด้านการเรยีนการสอนของผูบ้รหิารโรงเรยีนมธัยมศกึษา 

มีประเด็นการอภิปรายผล ดังนี้

ผลการศึกษาสภาพป ัจจุบันและสภาพที ่

พึงประสงค์ของภาวะผู้น�าด้านการเรียนการสอนของ 

ผูบ้รหิารโรงเรยีนมัธยมศึกษา ใน 6 ด้าน โดยการวเิคราะห์ 

ค่าเฉลีย่ ค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน จ�าแนกเป็น รายด้าน  

รายข้อ และโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก แสดงว่า 

การพัฒนาภาวะผู ้น�า เป็นปัจจัยที่ส�าคัญในการน�า

องค์การไปสู่ความส�าเร็จ บุคลากรในสถานศึกษาไม่ว่า 

จะเป็นระดับผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา ครูและบุคลากร 

ในสถานศึกษาก็สามารถสร้างภาวะผู้น�าให้เกิดขึ้นได ้

ในสถานศึกษาเพื่อให้เกิดการบริหารงานในสถานศึกษา

ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและในการพัฒนาภาวะ 

ผู้น�านั้น สามารถท�าได้หลายวิธี เช่น การเรียนรู้จาก 

การท�างาน การเรียนรู ้จากคนอ่ืน การเรียนรู ้จาก

ความผิดพลาด การเรียนรู้จากการฝึกอบรม เป็นต้น  

ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษา ควรที่จะมีการพัฒนาภาวะผู้น�า

อย่างต่อเนื่อง จะได้น�าเอาความรู้และประสบการณ์ 

ท่ีได ้รับมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาของตนเอง 

ให้ก้าวหน้าและมีประสิทธิผลต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับ

แนวคิดของ (บีเชเนอร์, ลินเน. พิคเก็ต, อโนลา. 2550)  

ผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพ มีลักษณะ ดังนี้ (1) จะต้อง

เป็นผู้ที่มีพลังมุ่งมั่น มีทฤษฎีหรือหลักการเป็นเข็มทิศ  

จดุเน้นส�าคญัอยูท่ีม่ ี“ภาวะผูน้�าด้านการสอน” เป็นอาวธุ 

ส�าหรับการพัฒนาผลผลิตและสร้างสภาพแวดล้อม 

ในการปฏิบัติงานให้เป็นท่ีพึงพอใจและเป็นแรงจูงใจ 

แก่คณะคร ูในการสอนให้เตม็ศกัยภาพ ตลอดจนส่งเสรมิ 

ความก้าวหน้าด้านการเรียนรู้ของนักเรียน (2) จะต้องมี  

“วิสัยทัศน์” เป็นกรอบในการก�าหนดเป้าหมายและ

วัตถุประสงค์และสามารถประเมินได้ว่า โรงเรียนได้ท�า 

หน้าที่ได ้ผลมากน้อยเพียงใด และกิจกรรมต่างๆ  

ท่ีจัดขึ้นนั้นมุ่งไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอนหรือไม ่

เพียงใด (3) จะท�าหน้าท่ีสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน

สร้างบรรยากาศทางวิชาการ มีความคาดหวังสูง 

ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนเอื้ออาทรต่อเยาวชน และสร้าง 

วัฒนธรรมองค์การท่ีเข้มแข็ง และดร.วิรุณ ตั้งเจริญ

ได้กล่าวว่า “ภาวะผู ้น�าในสถานศึกษา” ได้กล่าวถึง

ประสบการณ์ของตนโดยมีความเชื่อว่าคุณลักษณะ 

ท่ีดขีองผูบ้รหิารควรจะต้องประกอบด้วย (1) การเป็นผูน้�า 

ทางวิชาการ (academic leadership) คือเป็นผู้สร้าง

องค์ความรู้ใหม่ เป็นผู้สร้างสรรค์วิชาการมากกว่าเป็น 

ผูบ้รโิภควชิาการ มคีวามส�านกึในวชิาการ เน้นการค้นคว้า 

วิจัยเพื่อสร้างความรู้ แล้วน�าความรู้ที่เกิดขึ้นไปสอน  

ไปบรกิารวชิาการแก่สังคม ต้องเป็นผูน้�าและต้องปกครอง 

ดูแลนักวิชาการ เป็นต้น (2) วิสัยทัศน์และศักยภาพ  

(vision and patentiality) คอืจะต้องมวีสิยัทศัน์ทีก่ว้างไกล  

ทัง้ต่อเป้าหมายขององค์กร วชิาการ การบรหิารวชิาการ  

และการบริหารองค์กร พร้อมกันนั้นก็ต้องมีศักยภาพสูง 

ในการบริหารท่ีจะพัฒนาองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย 

สูงสุดได้ (3) จิตส�านึกสาธารณะ (public mind) คือ 

การเสียสละเพื่อคนอื่น มีสัมพันธภาพกับบุคลากรใน

องค์กรและบุคคลในชุมชนด้วย (4) จิตส�านึกจริยธรรม 

(ethic mind) คือการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เปิดเผย  

โปร่งใส บริสุทธิ์ยุติธรรม กล้าตัดสินใจเพื่อรักษาความ 

ดงีาม ความถกูต้อง ความยตุธิรรมขององค์กรและบคุคล  

บรหิารด้วยเหตผุลและความชอบธรรม (5) การมแีนวคดิ

ในการบริหาร (administration concept) คือมีแนวคิด 

ในการบรหิารทีเ่ด่นชดัในการพฒันาองค์กร ต้องมคีวาม
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คมชดัในการพฒันาระบบ พฒันาวชิาการ พฒันาวชิาชพี  

พฒันาบคุคล พฒันากระบวนการเรยีนรู ้และพฒันาศกัดิศ์ร ี

ขององค์กร และ (6) การท�างานเป็นกลุม่ (team working)  

คอืมคีวามสามารถในการเป็นผูน้�าและการยอมรบันบัถอื  

การท�างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ การร่วมกัน

ปฏิบัติงานปฏิบัติกิจกรรมเป็นกลุ่ม เป็นต้น

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

ผู ้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแต ่ละแห ่ง 

ควรพิจารณาถึงความแตกต่างระหว่าง กลยุทธ์และ 

แนวด�าเนินการพัฒนากลยุทธ์ การพัฒนาภาวะผู้น�า

ด้านการเรยีนการสอนของผูบ้รหิารโรงเรยีนมธัยมศกึษา  

ที่ได้จากการวิจัยนี้

1. กลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้น�าด้านการเรียน

การสอนของผูบ้รหิารโรงเรยีนมธัยมศกึษามคีวามส�าคญั

ต่อการตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ในการบริหารสถานศึกษา 

โดยเฉพาะอย่างยิง่ผูบ้รหิารโรงเรยีนมธัยมศกึษา ซึง่เป็น 

ตวัจกัรส�าคญัในการก�าหนดทศิทาง การวางเป้าหมายของ 

สถานศึกษาเพื่อพัฒนาผู ้เรียนและพัฒนาการศึกษา 

ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อไป

2. กลยุทธ์หลักท้ัง 6 ด้านตลอดจนกลยุทธ์รอง 

ท่ีเป็นผลการวิจัยภาวะผู้น�าด้านการเรียนการสอนนี้ 

ผูบ้รหิารสถานศกึษา ผูบ้รหิารการศกึษา และผูส้นใจทัว่ไป 

สามารถน�าไปปรับใช้ในการบริหารหน่วยงานของตนได้

โดยประยทุธ์เข้ากบัหลกัการปฏบิตัขิองทฤษฎกีารบรหิาร  

เช่น TQM, 4 Ms หรือ วงจร PDCA เป็นต้น
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1)ศึกษาระดับการรับรู้การปฏิบัติตนตามหลักไตรสิกขา คุณภาพชีวิต 

ในการท�างาน และภาวะหมดไฟในการท�างานของเจ้าหน้าที่พลศึกษาในเขตภาคกลาง (2) ศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่างการรับรู้การปฏิบัติตนตามหลักไตรสิกขา,คุณภาพชีวิตในการท�างานกับภาวะหมดไฟในการท�างานของ 

เจ้าหน้าที่พลศึกษาในเขตภาคกลาง (3)ศึกษาอ�านาจพยากรณ์ภาวะหมดไฟในการท�างานจากการรับรู้การปฏิบัติตน 

ตามหลักไตรสิกขาและคุณภาพชีวิตในการท�างานของเจ้าหน้าที่พลศึกษาในเขตภาคกลาง กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  

เจ้าหน้าที่พลศึกษา จ�านวน 150 คน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ (1) การรับรู้การปฏิบัติตนตามหลักไตรสิกขา คุณภาพ

ชีวิตในการท�างานมีความสัมพันธ์ทางลบกับภาวะหมดไฟในการท�างานของเจ้าหน้าที่พลศึกษา (2) คุณภาพชีวิต 

ในการท�างานเป็นตัวแปรที่สามารถท�านายภาวะหมดไฟในการท�างานของเจ้าหน้าที่พลศึกษา

ค�ำส�ำคัญ: ภาวะหมดไฟ, ไตรสิกขา, คุณภาพชีวิตในการท�างาน

Abstract

In this paper the researcher investigates : (1) The level of awareness to behave according to 

Three practices; the quality of work life and burnout of officials of Physical Education in Khet central  

(2) To investigate the relationship between Three practices; the quality of work life and burnout of officials 

of Physical Education in central Khet. (3) To examine the predictive power of work environment and the  

recognition by the Three practices and quality of life in the officials of Physical Education in central Khet. 

The sample consisted of 150 Physical Education staff. Findings are as follows: (1) People are perceived 

to behave according to the three given practices. The quality of work life has a negative relationship with 

the recognition of the officials of Physical Education in central Khet (2) Quality of work life is a variable  

that can predict the performance of officials of Physical Education.

Keyword: burnout, three practices (sila-samadhi-panya), quality of work life 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงภูรดา ไทยสงวนวรกุล, รองศาสตราจารย์มุกดา ศรียงค์ และ ดร.รังสิมา หอมเศรษฐี

ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การปฏิบัติตนตามหลักไตรสิกขา
คุณภาพชีวิตในการท�างานกับภาวะหมดไฟ

กรณีศึกษาเจ้าหน้าที่พลศึกษาในเขตภาคกลาง

The Relationship Between Perception the Mannerist Oneself 
Under the Main the Three Practices (Sila-Samadhi-Panya). 
Life Quality in Working with Burnout Case Study Offif icials 

of Physical Education in Khet Central Region.
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ควำมน�ำ

ภาวะหมดไฟในการท�างาน (burnout) เป็นที่

ยอมรับในทีมสุขภาพและวงการอื่นๆ Shubin (1978, p. 

24) เช่ือว่า ภาวะหมดไฟในการท�างานจะพบได้ในบุคล 

ทีม่อีาชีพเกีย่วข้องกบัคนได้แก่ คร ูนกัจติวทิยา นกัสังคม 

สงเคราะห์ นกักฎหมาย แพทย์และพยาบาล โดยเฉพาะ

งานที่ต้องปฏิสัมพันธ์กับบุคคล มีการประสานงาน 

กับกลุ่มมวลชนเพื่อการท�างานให้บรรลุจุดมุ่งหมายของ

องค์การ งานทีต้่องแก้ปัญหาต่างๆ ทีอ่าจเกดิจากระบบ 

การบริหารงานขององค์การและอารมณ์ของบุคคล 

ผู ้ร่วมงาน การคาดหวังเรื่องสวัสดิการ ความมั่นคง 

ในต�าแหน่งหน้าที่ และงานที่ต้องเผชิญกับภาวะเครียด

เรื้อรังอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเมื่อบุคคลเกิดภาวะหมดไฟ 

ในการท�างานย่อมส่งผลให้เกิดความไม่พอใจในการ

ท�างาน (job dissatisfaction) มีความผูกพันต่อองค์การ  

(organization commitment) ในระดับต�่า ขาดงานบ่อย  

ปริมาณงานและคุณภาพงานต�่า การลาออกจากงาน 

ท�าให้เกิดต้นทุนในด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น เช่น การรับ

สมัครงาน การเสียเวลาในการสรรหาและคัดเลือก 

การฝึกอบรม เป็นต้น 

ภาวะหมดไฟในการท�างาน เป็นอาการทาง

จิตวิทยาของบคุคลทีต่อบสนองต่อความเครยีดทีเ่กดิขึน้ 

จากการท�างานซึง่ตอบสนองความต้องการทีห่ลากหลาย

และภาระงานล้นมือก่อให้เกิดอาการทางกายและจิตใจ 

ภาวะหมดไฟสามารถส่งผ่านหรือติดต่อจากอีกคนหนึ่ง 

ไปสู ่อีกคนหนึ่งได ้ส�าหรับลักษณะงานในต�าแหน่ง 

เจ้าหน้าที่พลศึกษาเป็นงานที่ต้องปฏิสัมพันธ์กับบุคคล 

มีการประสานงานกับกลุ ่มมวลชนเพื่อการท�างาน 

ให้บรรลุจุดมุ่งหมายขององค์การ งานที่ต้องแก้ปัญหา

ต่างๆ ที่อาจเกิดจากระบบการบริหารงานขององค์การ

และอารมณ์ของบุคคลผู้ร่วมงาน การป้องกันและแก้ไข 

ภาวะหมดไฟในการท�างาน จึงเป็นเรื่องส�าคัญอย่างยิ่ง

ส�าหรับองค์การ วิธีการที่น่าสนใจประการหนึ่ง ก็คือ 

การน�าหลักค�าสอนท่ีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

มาเผยแพร่ ใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินชีวิต เพื่อให้

บุคคลในสังคมยึดถือปฏิบัติเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างมี

ความสุขเกิดความสามัคคีของหมู่คณะ ซึ่งได้แก่ หลัก

ไตรสิกขา ซึ่งถ้าใครปฏิบัติตามก็จะน�าไปสู่คุณภาพชีวิต 

ทีด่ต่ีอไป พทุธทาสภกิข ุ(2542) ได้อธบิายเรือ่ง ไตรสกิขา

ว่า “ศีล” เป็นการปฏิบัติเพื่อความสงบเรียบร้อย 

ปราศจากโทษขั้นต้น ทางกาย วาจา ของตนที่เกี่ยวกับ

สังคมและส่วนรวม “สมาธิ” เป็นการบังคับจิตใจของ 

ตัวเองไว้ให้อยู่ในสภาพท่ีจะท�าประโยชน์ให้มากที่สุด 

“ปัญญา” หมายถงึการฝึกฝนอบรมท�าให้เกดิความเข้าใจ

ให้เห็นแจ้งในส่ิงท้ังหลายตามท่ีเป็นจริงโดยสมบูรณ์ 

ภาวะหมดไฟในการท�างานสามารถเกดิขึน้ได้ตลอดเวลา 

แต่สามารถแก้ไขได้ท่ีตวับคุคลโดยวธิกีารท่ีแตกต่างกันไป 

แต่ถ้าคุณภาพชีวิตในการท�างาน (quality of work life)  

ขององค์การไม่ดที�าให้พนกังานเกดิภาวะหมดไฟกระทบ

ต่อองค์การโดยภาพรวมองค์การเท่านั้นท่ีจะต้องแก้ไข

ปัญหาดังกล่าว Werther and Davis (1993) (อ้างถึง  

ในจ�าเนียร จวงตระกูล, 2552) อธิบายว่า คุณภาพชีวิต 

ในการท�างานหมายถึง “การมีการบังคับบัญชา สภาพ

การท�างาน ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ดี และมีงาน 

ท่ีน่าสนใจ มีความท้าทายและ เป็นงานท่ีมีรางวัล

ตอบแทน” (Werther & Davis 1993, p. 532)

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้

การปฏิบัติตนตามหลักไตรสิกขา คุณภาพชีวิตในการ

ท�างานกับภาวะหมดไฟของเจ้าหน้าที่พลศึกษา

2. เพื่อศึกษาอ�านาจการพยากรณ์ภาวะหมดไฟ 

ในการท�างานจากการรับรู ้การปฏิบัติตนตามหลัก

ไตรสิกขา และคุณภาพชีวิตในการท�างานของเจ้าหน้าที่ 

พลศึกษา
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย

กำรรับรู้กำร ปฏิบัติตน ตำมหลักไตรสิกขำ 3 ข้อ
1. การปฏิบัติตนเร่ืองศีล 
2. การปฏิบัติตนเร่ืองสมาธิ 
3. การปฏิบัติตนเร่ืองปัญญา 

คุณภำพชีวิตในกำรท�ำงำน 8 ด้ำน (ตำมแนวคิดของWalton)
1. ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม 
2. ด้านสภาพการท�างานที่มีความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ
3 . ด้านโอกาสในการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคคล 
4. ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน
5. ด้านการบูรณการทางสังคม 
6. ด้านธรรมนูญการท�างานในองค์การ
7. ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว 
8. ด้านลักษณะงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับสังคม 

ภำวะหมดไฟในกำรท�ำงำน (ตำมแนวคิด
ของMaslach)
1. ด้านความอ่อนล้าทางอารมณ์ 
2. ด้านการลดค่าความเป็นบุคคลของผู้อื่น
3. ด้านความรู้สึกไม่ประสบความส�าเร็จ
   ในการปฏิบัติงาน 
4. การเรียนรู้ร่วมกันเป็น
5. การคิดและเข้าใจเชิงระบบ

ภำพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

สมมติฐำนกำรวิจัย

1. การรับรู ้การปฏิบัติตนตามหลักไตรสิกขา  

คุณภาพชีวิตในการท�างานมีความสัมพันธ์ทางลบ 

กับภาวะหมดไฟในการท�างานของเจ้าหน้าที่พลศึกษา

ในเขตภาคกลาง

2. การรับรู ้การปฏิบัติตนตามหลักไตรสิกขา 

และคุณภาพชีวิตในการท�างานมีความสัมพันธ์ร่วมกัน

ในการท�านายภาวะหมดไฟในการท�างานได้อย่างน้อย 

1 ตัวแปรของเจ้าหน้าที่พลศึกษาในเขตภาคกลาง 

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

การวิจัยนี้ศึกษาเจ้าหน้าที่พลศึกษาในเขต 

ภาคกลางจ�านวน 150 คน ค�านวณขนาดของกลุ ่ม

ตัวอย่างจากจ�านวนประชากรทั้งหมด 234 คน โดยใช้

หลักการค�านวณของ Yamane (1973, p. 725) 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม 

จ�านวน 4 ส่วน ได้แก่

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของเจ้าหน้าท่ีพลศึกษา 

ประกอบด้วย เพศ อาย ุสถานะ ระดบัการศกึษา อายงุาน

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามการปฏิบัติตนตามหลัก 

ไตรสิกขา ใช้แบบสอบถามที่ปรับปรุงและพัฒนาจาก

งานวิจัยของ กชปณฎ สุทธปัญญากุล (2541) ชนิด 

เลอืกตอบ ได้แบ่งองค์ประกอบออกเป็น 3 องค์ประกอบ  

ศีล สมาธิ ปัญญา มี 4 ตัวเลือก จ�านวน 26 ข้อ เป็นแบบ 

สอบถามมาตรประมาณค่า 4 ระดับ

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการวัดคุณภาพ 

ชีวิตในการท�างาน ผู ้วิจัยได้ดัดแปลงแบบสอบถาม

คุณภาพชี วิ ต ในการท� า งานจากข ้อค� าถามของ  

สายสัมพันธ์ จ�าปาทอง (2554) ซึ่งสร้างตามแนวคิด 

ของ Walton (1974) โดยแบ่งองค์ประกอบออกเป็น 

8 องค์ประกอบ ดังนี้ ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอ 

และยุติธรรมมีจ�านวน ด้านสภาพการท�างานที่มีความ

ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ด้านโอกาสในการพัฒนา 

ความรู้ความสามารถของบุคคล ด้านความก้าวหน้า

และความมั่นคงในงาน ด้านการบูรณาการทางสังคม  

ด้านธรรมนูญการท�างานในองค์การ ด้านความสมดุล

ระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว ด้านลักษณะงานท่ีมีส่วน 

เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับสังคม จ�านวน 32 ข้อ เป็นแบบ 

สอบถามมาตรประมาณค่า 5 ระดับ
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ส่วนที่ 4 แบบสอบถามวัดภาวะหมดไฟในการ 

ท�างาน ผู้วิจัยปรับปรุงและพัฒนามาจากงานวิจัยของ 

เสาวรส อรุณคง (2550) ตามแนวคิดของ Maslach and 

Jackson (1986 ) โดยแบ่งองค์ประกอบบออกเป็น 3  

องค์ประกอบ ดังนี้ ด้านความอ่อนล้าทางอารมณ์  

ด้านการลดค่าความเป็นบุคคลของผู้อื่น ด้านการลดค่า

ความส�าเรจ็ของตนเอง จ�านวน 23 ข้อ เป็นแบบสอบถาม 

มาตรประมาณค่า 5 ระดับ

แบบสอบถามได้มีการตรวจสอบหาค่าความ

เชื่อมั่น (reliability) โดยน�าไปทดสอบก่อนใช้งานจริง 

(try out) กับกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 30 คน จากนั้นผู้วิจัย 

จงึน�าข้อค�าถามมาหาค่าความเช่ือม่ัน (reliability) ด้วยการ 

วัดความคงที่ภายใน (internal consistency) โดยใช้

ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s 

α-Coefficient) และค่าความสัมพันธ์ระหว่างข้อกับ

คะแนนรวมของข้ออ่ืนๆ (Corrected Item Total 

Correlation--CITC) เลือกเฉพาะข้อที่มีค่าความสัมพันธ์ 

ระหว่างข้อกับคะแนนรวมของข้ออื่นๆ (CITC) คือ 

จะต้องมีค่าตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป ได้ค่าความเชื่อมั่นของ

แบบสอบถาม ดังนี้ แบบวัดการปฏิบัติตนตามหลัก 

ไตรสิกขา มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .715

แบบสอบถามเพื่อใช้วัดคุณภาพชีวิตในการ 

ท�างาน มีค ่าความเชื่อ ม่ันทั้ งฉบับเท ่ากับ .812 

แบบสอบถามเพือ่ใช้วดัภาวะหมดไฟในการท�างาน มค่ีา 

ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .812

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู ้วิจัยเป็นผู ้ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  

โดยด�าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

1. ผูว้จิยัด�าเนนิการส่งแบบสอบถามด้วยตวัเอง 

ให้กับเจ้าหน้าที่พลศึกษาในเขตภาคกลาง ซึ่งเป็นกลุ่ม 

เป้าหมายที่ผู ้วิจัยจะท�าการศึกษา โดยใช้ระยะเวลา 

4 สัปดาห์ ตั้ งแต ่ เริ่มส ่งแบบสอบถามจนถึงเก็บ

แบบสอบถาม

2. น�าแบบสอบถามที่ได้มาตรวจสอบความ

สมบูรณ์ของข้อมูล และน�ามาให้คะแนนตามเกณฑ์ 

ที่ก�าหนด

3. น�าแบบสอบถามมาตรวจสอบให้คะแนน 

ตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ แล้วน�าคะแนนที่ได้ไปวิเคราะห์

ข้อมูลทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป

ทางสถิติที่สามารถสร้างแฟ้มข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย

ผู ้วิจัยท�าการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดโดยใช้ 

โปรแกรมส�าเร็จรูปในวิเคราะห์ ดังนี้

1. สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ (percentage)  

ค่าเฉลี่ย (mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard 

deviation) ใช้วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

2. การวเิคราะห์สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์เพยีร์สนั  

(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)  

ส�าหรับหาค่าความสัมพันธ์ของตัวแปร 2 ตัวที่เป็นอิสระ 

ต่อกัน ซึ่งใช้หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวใดๆ  

ที่อยู่ในมาตรการวัดระดับ Interval Scale หรือ Ratio 

Scale

3. การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (multiple  

regressions) เป็นการวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ระหว่าง

ตัวแปร 2 ตัวขึ้นไป โดยที่ตัวแปรหนึ่ง คือ ตัวแปรตาม 

และตัวแปรอื่นๆ เป็นตัวแปรอิสระซึ่งมีมากกว่า 1 ตัว  

เพื่อดูความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม 

และหาสมการพยากรณ์ท่ีดท่ีีสุด โดยการวเิคราะห์ตวัแปร

ด้วยการเพิ่มตัวแปรเป็นขั้นๆ (stepwise)

กำรวิเครำะห์ข้อมูล

โดยผู้วิจัยได้แบ่งการน�าเสนอผลการวิจัยเป็น 

2 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่  

ค่าร้อยละในการวิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคล

ของกลุ่มตัวอย่าง

ส่วนที่ 2 การทดสอบสมมติฐาน

สมมติฐานท่ี 1 การรับรู้การปฏิบัติตนตามหลัก 

ไตรสิกขามีความสัมพันธ์ทางลบกับภาวะหมดไฟ

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยส่วนบุคคลด้าน เพศ อายุ  

ระดบัการศกึษา สถานภาพ และอายกุารท�างาน มผีลต่อ 

การรับรู้การปฏิบัติตนตามหลักไตรสิกขาแตกต่างกัน
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สมมติฐานที่ 3 คุณภาพชีวิตในการท�างาน 

มีความสัมพันธ์ทางลบกับภาวะหมดไฟการท�างาน

สมมติฐานที่ 4 การรับรู้การปฏิบัติตนตามหลัก

ไตรสกิขาและคณุภาพชวีติในการท�างานมคีวามสมัพนัธ์ 

ร ่วมกันในการท�านายภาวะหมดไฟในการท�างาน 

อย่างน้อย 1 ตัวแปร

ผลกำรวิจัย

ผลการวิจัยมีรายละเอียดดังนี้

1. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลคุณลกัษณะส่วนบคุคล 

ของกลุม่ตัวอย่าง จ�าแนกตามเพศ ปรากฏว่า กลุม่ตวัอย่าง 

เป็นเพศชายมจี�านวน 98 คน (ร้อยละ 65.30) และเพศหญงิ 

มีจ�านวน 52 คน (ร้อยละ 34.70 และ จ�าแนกตามอายุ  

ปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุ 26-35 ปี มีจ�านวน 

74 คน (ร้อยละ 49.30)เป็นช่วงอายุที่มีจ�านวนมากท่ีสุด  

รองลงมาคอื ช่วงอาย ุ36-45 ปี มีจ�านวน 48 คน (ร้อยละ  

32.00) ช่วงอาย ุ22-25 ปี มจี�านวน 16 คน (ร้อยละ 10.70)  

ช่วงอายุ 46 ปีขึ้นไป มีจ�านวน 12 คน (ร้อยละ 8.00) 

จ�าแนกตามระดับการศึกษาปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่าง 

การศึกษาระดับปริญญาตรีมีจ�านวนมากที่สุด คือ  

มีจ�านวน 140 คน (ร้อยละ 93.30) และปริญญาโท 

มีจ�านวนน้อยที่สุด มีจ�านวน 10 คน (ร้อยละ 6.70) 

จ�าแนกตามสถานภาพ ปรากฏว่า กลุ ่มตัวอย่างท่ีมี

สถานภาพโสดมีจ�านวนมากที่สุด คือ มีจ�านวน 84 คน  

(ร้อยละ 56.00) รองลงมาสถานภาพแต่งงาน มีจ�านวน 

63 คน (ร้อยละ 42.00) สถานภาพหม้ายมีจ�านวน 2 คน  

(ร้อยละ 1.30) และสถานภาพแยกกนัอยู ่มจี�านวน 1 คน  

(ร้อยละ 0.70) จ�าแนกตามอายงุาน ปรากฏว่า กลุม่ตวัอย่าง 

ทีม่อีายงุานต้ังแต่ 7 ปีขึน้ไป มจี�านวนมากทีส่ดุ คอื จ�านวน  

84 คน (ร้อยละ 56.00) รองลงมาอายุงานตั้งแต่ 1-3 ปี 

มีจ�านวน 36 คน (ร้อยละ 24.00) และอายุงานตั้งแต่  

4-6 ปี มีจ�านวน 30 คน (ร้อยละ 20.00)

2. การทดสอบสมมติฐาน

สมมติฐานที่ 1 การรับรู ้การปฏิบัติตนตาม

หลักไตรสิกขามีความสัมพันธ์ทางลบกับภาวะหมดไฟ 

ในการท�างาน

ตำรำง 1

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างการ

รับรู้การปฏิบัติตนตามหลักไตรสิกขากับภาวะหมดไฟ 

ในการท�างาน

ตัวแปร ภำวะหมดไฟในกำรท�ำงำน

ควำม

อ่อนล้ำ

ทำง

อำรมณ์

กำรลดค่ำ

ควำมเป็น

บุคคลของ

ผู้อื่น

กำรลดค่ำ

ควำม

ส�ำเร็จ

ของตนเอง

โดยรวม

การปฎบิตัิ

ตนฯ

-.345 -.246 -.088 -.289

1. ศีล -.244 -.144 .081 -.147

2.สมาธิ -.285 -.236 -.186 -.288

3. ปัญญา -.295 -.233 -.204 -.298

p < .01

จากตาราง 1 เป็นการวิเคราะห์เพื่อทดสอบค่า 

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างการรับรู้

การปฏิบัติตนตามหลักไตรสิกขากับภาวะหมดไฟในการ

ท�างาน พบว่า การรับรู้การปฏิบัติตนตามหลักไตรสิกขา 

มีความสัมพันธ์ทางลบ และเป็นความสัมพันธ์ในระดับ

ปานกลางกับภาวะหมดไฟใน

การท�างานอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ -.289  

(r =-.289) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความสัมพันธ์

ระหว่างด้านศลีมคีวามสัมพนัธ์ทางลบในระดบัปานกลาง

กบัภาวะหมดไฟในการท�างานด้านการลดค่าความส�าเรจ็ 

ของตนเอง. 081 มากที่สุด (r
xy
 = .081) รองลงมาคือ

ด้านการลดค่าความเป็นบุคคลของผู้อื่น (r
xy
 = -.144)  

และมคีวามสมัพนัธ์ทางลบในระดบัค่อนข้างต�า่กบัภาวะ

หมดไฟในการท�างานด้านความอ่อนล้าทางอารมณ์ 

น้อยทีส่ดุ (r
xy
 = -.244) อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั  

.01 ดงันัน้ผลการวจัิยจึงยอมรบัสมมตฐิานท่ี 1สมมตฐิาน

ที่ 2 ปัจจัยส่วนบุคคลด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

สถานภาพ และอายุการท�างาน มีผลต่อการรับรู ้ 

การปฏิบัติตนตามหลักไตรสิกขาแตกต่างกัน

ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และค่าสถิติ 

ที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานด้วย t-Test ของการ
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เปรียบเทียบการปฏิบัติตนตามหลักไตรสิกขา จ�าแนก 

ตามสถานภาพทางเพศ

การวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบการปฏิบัติตน

ตามหลักไตรสิกขาจ�าแนกตามเพศ โดยภาพรวม และ

รายข้อ พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .05 ไม่ยอมรับสมมติฐานที่ 2 ค่าเฉลี่ย 

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติที่ใช้ในการ

ทดสอบสมมติฐานด้วย t-Test ของการเปรียบเทียบ 

การปฏิบัติตนตามหลักไตรสิกขา จ�าแนกตามระดับ 

การศกึษาการวเิคราะห์ข้อมลูเปรยีบเทยีบการปฏบิตัติน 

ตามหลักไตรสิกขาจ�าแนกตามระดับการศึกษา โดย 

ภาพรวมและรายข้อด้านศีลพบว่า มีความแตกต่าง

กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ ระดับ 

การศึกษาปริญญาโทมีการปฏิบัติตนตามหลักไตรสิกขา

โดยภาพรวมและรายข้อด้านศีลมากกว่าระดับการศกึษา 

ปริญญาตรี ส�าหรับรายข้อด้านสมาธิ และปัญญาพบว่า  

ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ  

.05 ไม่ยอมรับสมมติฐานที่ 2

จากผลของการเปรียบเทียบการปฏิบัติตนตาม 

หลักไตรสิกขาระหว่างกลุ่มอายุต่างๆ ด้วยการวิเคราะห์

ทางเดียว (Anova) และวิเคราะห์ความแตกต่างเป็น 

รายคู่ด้วย Scheffe ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบ 

การปฏิบัติตนด้านศีล พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมี 

นยัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดับ .05 แต่ผลการวเิคราะห์ข้อมลู

เปรียบเทียบการปฏิบัติตนฯ ด้านสมาธิ ด้านปัญญา 

พบว่า กลุ่มอายุต่างๆ มีการปฏิบัติตนฯ โดยภาพรวม 

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

มีจ�านวน 1 คู่ ได้แก่ กลุ่มอายุ 36-45 ปี มีการปฏิบัติฯ

ด้านสมาธิ ด้านปัญญามากกว่า กลุ่มอายุ 26-35 ปี  

และ พบว่า กลุ่มสถานะอายุการท�างาน กลุ่มสถานภาพ

โสด, แต่งงาน, หม้าย, แยกกันอยู่มีการปฏิบัติตนฯ  

ด้านปัญญาไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิต ิ

ที่ระดับ .05 ไม่ยอมรับสมมติฐานที่ 2

สมมติฐานที่ 3 คุณภาพชีวิตในการท�างาน 

มีความสัมพันธ์ทางลบกับภาวะหมดไฟในการท�างาน

ตำรำง 2

ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์แบบเพยีร์สนัระหว่างคณุภาพ

ชีวิตในการท�างานกับภาวะหมดไฟในการท�างาน

ตัวแปร ภำวะหมดไฟในกำรท�ำงำน

ควำม

อ่อนล้ำ

ทำง

อำรมณ์

กำรลด

ค่ำควำม

เป็น

บุคคล

ของผู้อื่น

กำรลด

ค่ำควำม

ส�ำเร็จ

ของ

ตนเอง

โดย

รวม

คุณภาพชีวิตในการ

ท�างาน

.421 -.370 -.344 -.457

1. ด้านค่าตอบแทน

ที่เพียงพอและ

ยุติธรรม

-.410 -.394 -.530 -.521

2. ด้านสภาพการ

ท�างานที่มีความ

ปลอดภัย

-.410 -.394 -.530 -.521

3. ด้านโอกาสในการ

พัฒนาความรู้

.543 .561 1.00 .803

4. ด้านความก้าวหน้า

และความมั่นคง

.248 .102 .244 .241

5. ด้านการบูรณการ

ทางสังคม

-.395 -.442 -.389 -.485

6. ด้านธรรมนูญ

การท�างาน

-.393 -.273 -.181 -.354

7. ด้านความสมดุล

ระหว่างงานกับ

ชีวิตส่วนตัว

-.526 -.418 -.530 -.588

8. ด้านลักษณะงาน

ที่มีความเก่ียวข้อง

และสัมพันธ์กับ

สังคม

-.374 -.312 -.430 -.441

p < .01

จากตาราง 2 เป็นการวิเคราะห์เพื่อทดสอบ 

ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์แบบเพยีร์สนัระหว่างคณุภาพ

ชีวิตในการท�างานกับภาวะหมดไฟในการท�างาน พบว่า  

คุณภาพชีวิตในการท�างานมีความสัมพันธ์ทางลบ และ

เป็นความสัมพันธ์ในระดับปานกลางกับภาวะหมดไฟ 

ในการท�างานอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
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โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ -.457 (r =-.457)  

ดังนั้นผลการวิจัยจึงยอมรับสมมติฐานที่ 2

สมมติฐานที่ 4 การรับรู้การปฏิบัติตนตามหลัก 

ไตรสกิขาและคณุภาพชวีติในการท�างานมคีวามสมัพนัธ์ 

ร่วมกันท�านายภาวะหมดไฟในการท�างานได้อย่างน้อย 

1 ตัวแปร

ตำรำง 3 

จากการทดสอบสมมติฐานที่ 1 สมมติฐานที่ 2 และ

สมมติฐานที่ 3 ผู้วิจัยได้น�าตัวแปรต้น คือ การรับรู้

การปฏิบัติตนตามหลักไตรสิกขา คุณภาพชีวิตในการ

ท�างาน มาท�าการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้น

ตอน (stepwise multiple regression analysis) เพื่อ

สร้างสมการท�านายภาวะหมดไฟในการท�างานรูปแบบ

สมการท�านายภาวะหมดไฟในการท�างาน

ตัวแปรพยำกรณ์ b SE b β t Sig.

ค่าคงที่ 4.003 .272 14.691 .000

คุณภาพชีวิตในการ

ท�างาน

-.512 .082 -.456 -6.237 .000

R = .456, SE est = .42159, R2 = .208, Adj R2=.203, 

F = 38.901, a = 4.003

p<.05

จากตาราง 3 แสดงว่าคุณภาพชวีติในการท�างาน

สามารถท�านายภาวะหมดไฟในการท�างานอย่างมี 

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่ตัวแปรคุณภาพ

ชีวติในการท�างานได้ร้อยละ 20.30 มคีวามคลาดเคลือ่น

มาตรฐานของการท�านาย (S.E.est) .42159 โดยมีค่า

คงที่เท่ากับ 4.003 และสามารถเขียนสมการท�านาย 

ในรูปคะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐานได้ ดังนี้

สมการท�านายในรูปคะแนนดิบ

Y = 4.003 -.512X

สมการในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน

Z
r
 =-.456

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตาราง 4 และ

ตาราง 5 สรุปได้ว่าตัวแปรอิสระ 1 ตัวแปร คือ ด้าน

คุณภาพชวิีตในการท�างานสามารถท�านายภาวะหมดไฟ 

ในการท�างานได้ ดงันัน้จงึยอมรบัสมมตฐิานที ่4 ทีก่�าหนด 

ไว้ว่า การปฏิบัติตนตามหลักไตรสิกขาและคุณภาพ 

ชีวิตในการท�างานสามารถร่วมกันท�านายได้อย่างน้อย 

1 ตัวแปร

กำรอภิปรำย

จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์

ระหว่างการปฏิบัติตนตามหลักไตรสิกขา คุณภาพชีวิต 

ในการท�างาน กบัภาวะหมดไฟในการท�างาน ซึง่สามารถ 

อภิปรายผลได้ ดังนี้ สมมติฐานที่ 1 จากผลการทดสอบ

สมมติฐานที่ 1 สรุปได้ว่า การปฏิบัติตนตามหลัก

ไตรสิกขามีความสัมพันธ์ทางลบกับภาวะหมดไฟในการ 

ท�างานอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งผลการ

วิจัยพบว่า การรับรู้การปฏิบัติตนตามหลักไตรสิกขา 

มีความสัมพันธ์ทางลบ และเป็นความสัมพันธ์ในระดับ

ปานกลางกับภาวะหมดไฟในการท�างาน เมื่อพิจารณา

รายด้าน พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างด้านศีลมีความ 

สมัพนัธ์ทางลบในระดบัปานกลางกบัภาวะหมดไฟในการ

ท�างานด้านการลดค่าความส�าเร็จของตนเองมากที่สุด 

รองลงมาคือด้านการลดค่าความเป็นบุคคลของผู้อื่น  

และมคีวามสมัพนัธ์ทางลบในระดบัค่อนข้างต�า่กบัภาวะ

หมดไฟในการท�างาน ด้านความอ่อนล้าทางอารมณ์ 

น้อยที่สุด ดังนั้นผลการวิจัยจึงยอมรับสมมติฐานที่ 1 

สมมติฐานที่ 2 จากผลการทดสอบสมมติฐาน

ท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบการปฏิบัติตน

ตามหลักไตรสิกขาจ�าแนกตามเพศ สถานภาพ อายุ 

การท�างาน โดยภาพรวม และรายข้อ พบว่า ไม่มีความ

แตกต่างกันซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระทัช- -ชกร  

อุชุโก (2555) ที่พบว่า โดยภาพรวมการปฏิบัติตน

ตามหลักไตรสิกขาของผู ้น�าครัวเรือนบ้านหนองอ้อ  

อยู ่ในระดับมาก การปฏิบัติตนตามหลักไตรสิกขา 

ไม่แตกต่างกันในเรื่องของเพศ อายุ การศึกษา จากการ 

วิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบการปฏิบัติตนตามหลัก

ไตรสกิขาจ�าแนกระดบัการศกึษา พบว่า ระดบัการศกึษา 

ปริญญาโทมีการปฏิบัติตนตามหลักไตรสิกขาโดย 

ภาพรวม และด้านศีล มากกว่า ระดับการศึกษา 

ปรญิญาตร ีและจ�าแนกตามอาย ุพบว่า กลุม่อาย ุ36 -45 ปี  

มีการปฏิบัติตนตามหลักไตรสิกขาด้านสมาธิ ปัญญา

มากกว่ากลุ่มอายุ 26-35 ปี สอดคล้องกับงานวิจัย 
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ของ กชปณฎ สทุธปัญญากลุ (2541) ทีพ่บว่า การปฏบิตัติน 

ตามหลกัไตรสกิขา (ศีล, สมาธิ และปัญญา) ของผูบ้รหิาร  

โดยภาพรวม อยู่ในระดับ มาก โดยเฉพาะการปฏิบัติตน 

ด้านปัญญา และการปฏิบตัตินด้านสมาธิ ส่วนการปฏบิตัติน 

ด้านศลี อยูใ่นระดบั ปานกลาง และงานวจิยั ของ บรุญัชยั  

จงกลนี (2529) ที่พบว่า การปฏิบัติตนด้านศีลอยู่ใน 

ระดับดี ส่วนการปฏิบัติตนด้านสมาธิ และด้านปัญญา 

อยูใ่นระดบั ปานกลาง แสดงให้เหน็ว่า ผูบ้รหิาร มคีวามรู้ 

ความเข้าใจในการปฏิบัติตนด้านปัญญา ผลการวิจัย 

พบว่า ผู้บริหารมีความรู้ในด้านหลักการ หรือทฤษฏี

มากกว่า การลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังในปัจจุบัน 

การปฏิบัติตนด้านไตรสิกขาสามารถปฏิบัติได้ทุกคน 

โดยไม่มีข้อก�าหนดด้าน เพศ อายุ การศึกษา แต่อยู่ที่ 

ตัวบุคคลที่จะให้ความสนใจที่จะน�ามาปฏิบัติและ

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวันมากน้อยพียงใด 

สมมติฐานที่ 3 จากผลการทดสอบสมมติฐาน

ที่ 3 สรุปได้ว่า คุณภาพชีวิตในการท�างานมีความ 

สัมพันธ์ทางลบกับภาวะหมดไฟในการท�างานอย่างมี 

นยัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ซึง่จากการพจิารณาผลการ 

วิเคราะห์ระดบัคุณภาพชวีติในการท�างาน โดยรวมอยูใ่น 

ระดับปานกลาง และพบว่าคุณภาพชีวิตในการท�างาน 

ทั้ง 8 องค์ประกอบ โดยด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอ

ยุติธรรม ด้านสภาพการท�างานที่มีความปลอดภัย  

ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว ด้าน 

ลักษณะงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับสังคม  

พบว่าอยูใ่นระดับสงู ด้านความก้าวหน้าและความมัน่คง 

ด้านบรูณการทางสงัคม ด้านธรรมนญูการท�างาน พบว่า 

อยู่ในระดับปานกลาง และด้านโอกาสในการพัฒนา

ความรู้ พบว่าอยู่ในระดับต�่า จะเห็นได้ว่าคุณภาพชีวิต 

ในการท�างานโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางลบกับภาวะ

หมดไฟกล่าวคือ เจ้าหน้าที่พลศึกษาที่มีคุณภาพชีวิต 

ในการท�างานสูง ภาวะหมดไฟในการท�างานจะต�า่ เพราะ

คุณภาพชีวิตในการท�างานหมายถึง ความรู ้สึกทาง

จิตวิทยาของบุคคลต่อสุขภาวะ (well-beings) การมี 

สุขภาพที่ดีและรู้สึกว่าชีวิตเป็นสุข (whole happiness)  

ซึ่งเป ็นผลมาจากการท�างานว ่าจะสามารถสนอง 

ความต้องการทั้งด้านร่างกายและจิตใจ อันจะก่อให้เกิด 

ผลดีกับตนเองและท�าให้งานบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมี

ประสทิธภิาพท�าให้การด�าเนนิชวีติมคีวามสขุ สอดคล้อง 

กับงานวิจัยของรตนพร จันทน์เทศ คุณภาพชีวิตในการ 

ท�างานที่มีความผูกพันธ์ต่อองค์กร และงานวิจัยของ  

เรอือากาศเอกหญงิ อรภชัชา เดชจติกร (2544) ได้ศกึษา 

ปัจจยัคดัสรรทีส่มัพนัธ์กบัความเหนือ่ยหน่ายและคณุภาพ 

ชีวิตในการท�างานตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพใน

โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม ผลการวิจัย พบว่า 

พยาบาลวิชาชีพที่มีอายุต่างกันจะมีการรับรู้คุณภาพ

ชีวิตที่ไม่ต่างกัน พยาบาลที่มีสถานภาพสมรสคู่จะรับรู้ 

การมีคุณภาพชีวิตสูงกว่าและเกิดความเหนื่อยหน่าย

ได้น้อยกว่าพยาบาลที่มีสถานภาพโสด 

สมมติฐานที่ 4 จากผลการทดสอบสมมติฐาน

ที่ 4 สรุปได้ว่าคุณภาพชีวิตในการท�างาน เป็นตัวแปรที่ 

สามารถท�านายภาวะหมดไฟในการท�างานของเจ้าหน้าที่

พลศึกษา ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตในการท�างาน

มีความสัมพันธ์ทางลบกับภาวะหมดไฟในการท�างาน  

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สายสัมพันธ์ จ�าปาทอง 

ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตในการท�างานมีความ 

สัมพนัธ์ทางลบกบัภาวะหมดไฟในการท�างาน โดยพบว่า  

คะแนนภาวะหมดไฟในการท�างานของเจ ้าหน้าท่ี

พลศึกษาโดยรวม อยู่ในระดับต�่า โดยคะแนนรายด้าน

ต่างๆ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง แต่ด้านโอกาส 

ในการพัฒนาความรู้ อยู่ในระดับต�่า แสดงให้เห็นว่า 

เจ้าหน้าที่พลศึกษามีภาวะหมดไฟในการท�างานน้อย  

แต่ยังมีความต้องการด้านโอกาสในการพัฒนาความรู ้

เพื่อให้คุณภาพชีวิตในการท�างานดีขึ้น ซึ่งสอดคล้อง

กับงานวิจัยของสมหวัง พิธิยานุวัฒน์และคณะ (2540)  

ได้ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตในการท�างานของข้าราชการ

พลเรือน 

ข้อเสนอแนะ

1. ผลการวิจัยพบว่าเจ้าหน้าที่พลศึกษามีการ 

ปฏิบัติตนตามหลักไตรสิกขาโดยรวมอยู ่ ในระดับ 

ปานกลาง คุณภาพชีวิตในการท�างาน โดยรวมอยู่ใน 

ระดบัปานกลาง ภาวะหมดไฟในการท�างานอยูใ่นระดบัต�า่  

ผู้วิจัยมองว่าการสนับสนุนปฏิบัติตนตามหลักไตรสิกขา 

ตามหลักพทุธศาสนา หากทุกคนเริม่ปฏบิตัเิพยีงเลก็น้อย 
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กจ็ะมผีลซ่อนเร้นอยูใ่นจติใต้ส�านกึโดยไม่รูต้วั อันจะเป็น 

การพฒันาตนเองให้เกดิการปฏบิตัทิีถ่กูต้องเป็นประโยชน์ 

แก่ตนเอง และสงัคมต่อไป จงึควรมกีารส่งเสรมิในองค์การ 

น�าไปใช้อย่างจริงจังในชีวิตประจ�าวัน และเพื่อให้เกิด

การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องส�าหรับพุทธศาสนิกชน

2. ผลการวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการ

ท�างาน พบว่า ด้านโอกาสในการพัฒนาความรู้ อยู่ใน 

ระดับต�่า แสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่พลศึกษามีภาวะ

หมดไฟในการท�างานน้อย แต่ยังมีความต้องการด้าน

โอกาสในการพัฒนาความรู้เพื่อให้คุณภาพชีวิตในการ 

ท�างานดีขึ้น 

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งต่อไป

1. ในการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาตัวแปร 

อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ

องค์การเพิ่มเติม เพื่อจะได้เพิ่มประสิทธิภาพในการ 

ท�านายภาวะหมดไฟในการท�างาน ของเจ้าหน้าที่

พลศกึษาในเขตภาคกลาง เช่น การรบัรูค้วามสามารถของ 

ตนเอง ความสามรถในการเผชญิและฟันฝ่าอปุสรรคงาน  

เป็นต้น

2. จากการวจิยัพบว่าคณุภาพชวีติในการท�างาน 

มีผลกับภาวะหมดไฟในการท�างาน 1 ตัวแปร ผู้วิจัย

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีผู ้น�าเรื่องนี้ไปท�าการศึกษา 

การวิจัยเชิงทดลองในด้านการปฏิบัติตนตามหลัก

ไตรสิกขา เพื่อให้ผลการวิจัยมีความชัดเจนมากขึ้น
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ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ ท้ังคู่เป็นอาจารย์ภาควิชา 

การพยาบาล มหาวิทยาลัยเท็กซัสแพนอเมริกัน (The 

University of Texas-Pan American, Edinburg, Texas) 

สาระส�าคัญของหนังสือเป็นพ้ืนฐานของการส่งเสริม 

สขุภาพ เพือ่เตรยีมความพร้อมของพยาบาลให้สามารถ

เผชญิและจดัการกบัสถานการณ์ทีท้่าทายในการส่งเสรมิ 

สุขภาพ มีกรณีศึกษาที่จะช่วยให้พยาบาลเรียนรู้การ

สังเคราะห์ใช้ความรู ้ในสถานการณ์จริง นอกจากนี ้

ยังพัฒนาพยาบาลให้มีความพร ้อมส�าหรับความ

หลากหลายทางวัฒนธรรมในการดูแลสุขภาพ และมี

ประสิทธิภาพส�าหรับการใช้หลักการส่งเสริมสุขภาพ 

ในวิถีชีวิตที่หลากหลายเหล่านั้น

โครงสร้ำงเนื้อหำ

เนือ้หาของหนงัสือแบ่งเป็น 5 ตอน ประกอบด้วย  

กรอบแนวคดิและทฤษฎ ีปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการส่งเสรมิ 

สุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพตลอดช่วงชีวิต ยุทธศาสตร์

การส่งเสริมสุขภาพ และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ 

ส่งเสริมสุขภาพ แต่ละตอนมีสาระส�าคัญดังนี้

ตอนที่ 1 กรอบแนวคิดและทฤษฎี มี 4 บท

บทแรกเป็นการท�าความเข้าใจแนวคิดการ 

ส่งเสรมิสขุภาพ กล่าวถงึ การป้องกนัการเจบ็ป่วย ปัจจยั 
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ทีม่อีทิธพิลในสงัคมปัจจบุนัของสหรฐัอเมรกิา ผลกระทบ 

ด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและการเมืองในสภาพ

ปัจจุบัน รวมทั้งผลกระทบจากการก่อการร้าย ที่มีต่อ

การส่งเสริมสุขภาพ บทที่ 2 แนวคิดการพยาบาลและ

การส่งเสรมิสขุภาพ กล่าวถงึ การศึกษาทางการพยาบาล 

ซึง่มคีวามสมัพนัธ์ต่อการส่งเสรมิสขุภาพ การบรูณาการ

การส่งเสริมสุขภาพในการปฏิบัติงานทางการพยาบาล 

บทที่ 3 ทฤษฎีการส่งเสริมสุขภาพ กล่าวถึง ทฤษฎี 

ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ ความส�าคัญของการ

รบัผิดชอบตนเองในการส่งเสรมิสขุภาพ และการพฒันา 

แผนการส่งเสริมสุขภาพ บทที่ 4 บทบาทของพยาบาล

ในการส่งเสริมสุขภาพ

ตอนที่ 2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการส่งเสริม 

สุขภาพ แบ่งออกเป็น 4 บทเช่นกัน

บทที ่5 การสือ่สาร กล่าวถงึ รปูแบบการสือ่สาร 

ซึ่งรวมถึงประเภทของการสื่อสาร เทคนิคและอุปสรรค 

ของการสื่อสาร ความเชื่อมโยงของการรักษาพยาบาล

กับการส่งเสริมสุขภาพ อิทธิพลของเทคโนโลยีต่อการ

สื่อสาร หลักการและกลยุทธ์การเรียนการสอน บทท่ี 

6 ข้อพิจารณาด้านวัฒนธรรม เน้นความส�าคัญของ

คณุลกัษณะด้านวฒันธรรมในการส่งเสรมิสขุภาพในกลุม่ 

วัฒนธรรมที่หลากหลาย การประเมินด้านวัฒนธรรม

ของตนเองและผูอ่ื้น โอกาสส�าหรบัการคดิวเิคราะห์และ 

การวเิคราะห์ตนเอง บทที ่7 ปัจจยัด้านสิง่แวดล้อม กล่าวถงึ 

ความเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อ

สุขภาพ การวิเคราะห์ประเด็นสิ่งแวดล้อมระดับโลก  

การเตรยีมตวัรบัความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ การประเมนิ

สิง่แวดล้อมของบ้านและทีท่�างาน บทที ่8 ความสมัพนัธ์

ระหว่างจิตใจ-ร่างกาย-จิตวิญญาณ กล่าวถึงภูมิคุ้มกัน 

วิทยาของจิตประสาท (psychoneuroimmunology) 

ศาสตร์ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างหน้าที่ด้านจิตใจ  

ประสาท ฮอร์โมน และภูมิคุ้มกันวิทยา ซึ่งเกี่ยวข้องกับ

สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี 

ตอนที่ 3 การส่งเสริมสุขภาพตลอดช่วงชีวิต 

แบ่งออกเป็น 6 บท ตามวัยต่างๆ ได้แก่ การส่งเสริม 

สุขภาพมารดา ทารก และเด็กวัยเตาะแตะ การส่งเสริม 

สุขภาพเด็ก เยาวชน ผู้ใหญ่วัยกลางคน ผู้สูงอายุ และ

ช่วงสุดท้ายของชีวิต

ตอนที่ 4 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ  

แบ่งออกเป็น 5 บท ประกอบด้วยเรื่องโภชนาการที่

เหมาะสม ความเหมาะสมทางกาย (physical fitness) 

การควบคมุน�า้หนกั การงดเว้นบหุรี ่สรุา และสารเสพตดิ  

และการดูแลสุขภาพองค์รวม

ตอนที่ 5 ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม 

สุขภาพ แบ่งออกเป็น 3 บท ประกอบด้วยเรื่องวิชาชีพ

ด้านสขุภาพ เศรษฐกจิและคณุภาพ จรยิธรรม-กฎหมาย 

และการเมือง

ลักษณะเด่นด้ำนเนื้อหำ

Health Promotion in Nursing รวบรวมสาระ

ส�าคัญพื้นฐานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและการ

พยาบาล รวมทั้งพัฒนาการของการส่งเสริมสุขภาพ 

ตั้งแต่สมัย 3,000 ปีก่อนคริสตกาล จนถึงยุคปัจจุบัน 

และแนวโน้มในอนาคต มีการสรุปแนวคิดทฤษฎีด้าน

การพยาบาลจากทฤษฎีสิ่งแวดล้อมของการพยาบาล

ของฟลอเรนซ์ ไนติงเกล (Florence Nightingale’s  

environmental theory of nursing) ค.ศ.1860 ทฤษฎี

ความเป็นมนุษย์องค์รวมของมาร์ธา โรเจอร์ (Martha 

Roger’s science of unitary human beings theory) ค.ศ.

1990 จนถึงรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์  

(Pender’s health promotion models) เมื่อปี ค.ศ.2011  

สาระส�าคัญเหล่านี้ท�าให้เข้าใจและตระหนักถึงความ

ส�าคัญของการพยาบาลซึ่งพัฒนาตามสถานการณ์

ของสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หนังสือเล่มนี้จึงม ี

เนื้อหาเกี่ยวกับปัจจัยด้านการสื่อสาร วัฒนธรรม และ

สิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผลกระทบต่อการส่งเสริมสุขภาพ

ประเดน็หนึง่ท่ีแสดงถงึบทบาทของการพยาบาล

สมัยใหม่คือการใช้การส่ือสารในการส่งเสริมสุขภาพ  

บทที ่5 ให้ความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบัการสือ่สาร การเข้ารหสั  

ช่องทางการส่ือสาร การถอดรหัส ประเภทของการ

ส่ือสาร การส่ือสารด้วยภาษา และการส่ือสารด้วยท่าทาง  

คุณลักษณะของพยาบาลและเทคนิคเพื่อส่งเสริมการ

สื่อสาร และการใช้การสื่อสารเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ 

ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารในการพยาบาลของ 

บทที่ 5 มีประโยชน์มากต่อการพัฒนาตนเองของ

พยาบาลให้สามารถใช้การส่ือสารสนับสนุนบทบาท 
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ในการบรกิารและช่วยเหลอืผูป่้วยและประชาชนทัว่ไปให้

พ้นจากภาวะความเจบ็ป่วยหรอืความอ่อนแอทัง้ร่างกาย 

และจิตใจ แม้พยาบาลจะมคีวามรูค้วามสามารถในวชิาชพี 

การพยาบาลมากน้อยอย่างไรก็ตาม การที่พยาบาล 

มีทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ก็จะเพิ่มคุณค่า 

สูงยิ่งในการปฏิบัติหน้าที่

ความทันสมัยของหนังสือเล่มนี้ยังเห็นได้จาก

บทที่ 6 ที่กล่าวถึงข้อพิจารณาด้านวัฒนธรรมในการ

ปฏิบัติงานของพยาบาล โดยให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ 

วฒันธรรม เริม่ด้วยความหมายของวฒันธรรม กลุม่บุคคล 

เฉพาะ เช่น กลุ่มเชื้อชาติ กลุ่มศาสนา เป็นต้น พิธีกรรม

เกี่ยวกับการดูแลชีวิต การมีสุขภาพดีและความเจ็บป่วย

ในระบบวัฒนธรรม ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

ความฉลาดด้านวัฒนธรรมในสงัคมพหวุฒันธรรม ความ 

ฉลาดด้านวัฒนธรรม (cultural competence) ร่วมกับ

ความฉลาดด้านการสือ่สาร จะท�าให้การส่งเสรมิสขุภาพ 

เชิงบวกท�าได้ง่ายขึ้นมาก

อีกบทหนึ่งที่ เหมาะสมมากส�าหรับยุคสมัย

ปัจจุบัน คือบทที่ 7 ซึ่งกล่าวถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม 

ทีม่ผีลต่อสขุภาพ การตอบสนองของร่างกายต่ออิทธพิล

ของสิ่งแวดล้อมและมลภาวะ มลภาวะทางอากาศ น�้า  

ดิน และเสียง การจัดการกับคุณภาพอากาศที่ปนเปื้อน

สารพิษ นอกจากนี้ยังกล่าวถึงฮวงจุ ้ยตามความเชื่อ 

ของจีนด้วย พิบัติภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว พายุ 

พิบัติภัยจากเทคโนโลยี จากการก่อการร้าย

ด้วยความหลากหลายของเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อ 

สขุภาพดงักล่าวนัน้ รวมทัง้เหตปัุจจยัด้านสงัคม เศรษฐกจิ  

การเมือง ซึ่งกล่าวไว้ในบทที่ 21-22 ท�าให้การพยาบาล

และการส่งเสริมสุขภาพยุคใหม่ให้ความส�าคัญมากขึ้น 

ต่อการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม หนังสือเล่มนี้กล่าวถึง 

เรื่องนี้ในบทที่ 19 บทนี้อธิบายความหมายของการ

ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม พัฒนาการของการพยาบาล

แบบองค์รวม ความสัมพันธ์ระหว่างพยาบาลกับผู้ป่วย  

การส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม เนื้อหาส่วนหนึ่งของ

การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมคือพลังความคิดและ 

ความรูส้กึ การหายใจ จนิตนาการ การท�าสมาธิ การสวดมนต์  

การใช้แสง สี เสียง ดนตรี และยังมีวิธีอื่นๆ อีกหลายวิธี  

ล้วนเป็นวิธีที่น่าสนใจและแตกต่างจากวิธีการรักษา 

แผนปัจจุบันในโรงพยาบาล

แม้ว่าบางส่วนของหนังสือเล่มนี้จะกล่าวถึง

บริบทของประเทศสหรัฐอเมริกา ทว่าเป็นเพียงการ 

ยกตัวอย่างที่สามารถเทียบเคียงได้ในบริบทของแต่ละ

สังคม เช่น การยกตัวอย่างกลุ่มเชื้อชาติและศาสนา 

ในสหรฐัอเมรกิา กส็ามารถเทียบเคยีงได้กบักลุ่มเชือ้ชาต ิ

และศาสนาในประเทศไทย ส่วนหลักการหรือทฤษฎี

ของแต่ละบทแต่ละตอน เป็นหลักการที่ปฏิบัติได้ในทุก

สังคม หนังสือเล่มนี้จึงมีประโยชน์มากส�าหรับพยาบาล

และบคุลากรด้านสาธารณสขุทีท่�าหน้าทีส่่งเสรมิสขุภาพ

ประชาชน แม้แต่ผู้ท่ีไม่ใช่บุคลากรด้านสาธารณสุขก็จะ 

ได้รับประโยชน์ในการใช้ความรู้จากหนังสือเล่มนี้เป็น

แนวทางในการดแูลสุขภาพตนเอง เนือ่งจากหนงัสือเล่มนี้ 

เขียนขึ้นเป็นความรู้พื้นฐานส�าหรับนักเรียนพยาบาล  

จึงอ่านเข้าใจง่าย ทุกบทจะเริม่ต้นจากค�าศพัท์ส�าคญั (key 

terms) และวัตถุประสงค์ ต่อด้วยการอธิบายให้ผู้อ่าน 

เข้าใจความหมายพืน้ฐานของส่ิงท่ีจะกล่าวถงึในแต่ละบท  

ท้ายบทจะมีสรุปสาระส�าคัญ (summary) แนวคิดหลัก 

(key concepts) และการทบทวน (chapter review) 

ประกอบด้วย กิจกรรมเสนอแนะส�าหรับการเรียนรู้ และ

มแีบบทดสอบความรูค้วามเข้าใจในเนือ้หาของแต่ละบท 

ความโดดเด่นของหนังสือเล่มนี้มีทั้งส่วนเสริม

ต่างๆ เพ่ือช่วยความเข้าใจของผู้อ่านดังกล่าวแล้ว และ 

ยงัมรีปูแบบการพมิพ์ทีเ่น้นสาระส�าคญัให้ชดัเจนขึน้ด้วย 

ลักษณะเด่นด้ำนรูปแบบกำรพิมพ์

ตลอดท้ังเล่มมีช่องทางการส่ือสารหลายรูป

แบบที่ช่วยให้ผู้อ่านเข้าเนื้อหาที่ต้องการเน้นหรือสรุป

ให้เข้าใจง่าย ประกอบด้วยช่องทางต่างๆ คือ

1. NURSING ALERT เป็นการส่ือสารถึง

พยาบาลโดยตรง เนือ้หามหีลายลักษณะ เช่น การอธบิาย 

ข้อความ การเตือนให้ระมัดระวังในการปฏิบัติงาน  

การแนะน�าการปฏบิตังิาน เป็นต้น ในบทที ่17 การควบคมุ 

น�้าหนัก NURSING ALERT ประการหนึ่งคือ บทบาท

ของพยาบาลในการเปลี่ยนพฤติกรรมและการควบคุม 

น�้าหนักของผู้ป่วย
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2. ASK YOURSELF เป็นการสื่อสารกับผู้อ่าน 

โดยต้ังค�าถามเพือ่ทบทวนตนเอง เช่น ในบทที ่1 การท�า 

ความเข้าใจแนวคิดการส่งเสริมสุขภาพ มีค�าถามว่า  

คุณเข้าใจค�าว่า การส่งเสริมสุขภาพ มีความหมาย

อย่างไร และการเมือง ปรัชญา วัฒนธรรม และสังคม  

มีผลต่อมุมมองด้านการส่งเสริมสุขภาพของคุณอย่างไร

3. SPOTLIGHT ON เป็นการเน้นหรือชี้ให้เห็น 

ความส�าคญั ในบทที ่20 วชิาชพีด้านสขุภาพ SPOTLIGHT  

ON ประการหนึ่ง คือ การดูแลสุขภาพตนเองของ

พยาบาล

4. BOX มีลักษณะเหมือนบันทึกย่อ ขนาด

ของแต่ละกล่องจึงแตกต่างกันมากตามปริมาณเนื้อหา 

ในกล่อง เช่น บทที่ 10 การดูแลสุขภาพเด็ก มี BOX 

10-3 บันทึกวิธีการช่วยเด็กก่อนวัยเรียนให้เข้านอน

5. GLOBAL HIGHLIGHTS IN HEALTH  

PROMOTION เป็นบนัทึกเหตกุารณ์ท่ีเกีย่วข้องกบัเนือ้หา

ในแต่ละบท ท่ีเกิดขึ้นในนานาประเทศ เช่น ในบทที่  

18 การงดเว้นบุหรี่ สุรา และสารเสพติด GLOBAL 

HIGHLIGHTS IN HEALTH PROMOTION มีเนื้อหา 

เกี่ยวกับการใช้ยาเสพติดในประเทศต่างๆ ทั่วโลก 



EAU
HERITAGE JOURNAL234 Vol. 4 No. 1 January-April 2014

6. THEORY LINK เป็นการสรุปสาระส�าคัญ

ของทฤษฎีที่ เกี่ยวข ้องกับประเด็นที่ก�าลังกล่าวถึง 

ในแต่ละบท เช่น THEORY LINK ของบทที่ 11 การดูแล 

สุขภาพวัยรุ ่น มีเนื้อหาเกี่ยวกับรูปแบบการส่งเสริม 

สุขภาพของเพนเดอร์และอิทธิพลของความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลต่อวัยรุ่น (Pender’s Health Promotion  

Model and Interpersonal Influences in Adolescence)

7. RESEARCH NOTE เป็นการรายงานผลการ

วิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ก�าลังกล่าวถึงในแต่ละบท  

เช่น RESEARCH NOTE ของบทที่ 13 การดูแลสุขภาพ

ผู ้สูงอายุ เป็นการรายงานการวิจัยเรื่องการปฏิบัติ 

ไม่เหมาะสมต่อผู้สูงอายุ

ช่องทางการสื่อสารทั้งเจ็ดช่องทางนี้ให้ข้อมูล

ข่าวสารที่ส�าคัญทั้งสิ้น เป็นประโยชน์ทั้งในเชิงวิชาการ 

และเชิงปฏิบัติ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลที่แสดงเป็นตาราง 

แผนภูมิ ภาพประกอบ ท�าให้ Health Promotion in 

Nursing มีความสมบูรณ์ทั้งด้านเนื้อหาและวิธีการ 

น�าเสนอ เหมาะส�าหรับใช้ประกอบการเรียนการสอน

วิชาการพยาบาล รวมทั้งการเพิ่มประสบการณ์และ

แนวทางการปฏิบัติงานพยาบาล ซึ่งมีการปรับเปลี่ยน 

ไปตามความเปลี่ยนแปลงของสังคม
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หัวใจดี ชีวิตดี ฉบับกำร์ตูน

แปลจำก 

Wang Zhen Yu เขียน

Dream Studio ภำพประกอบ

กมล กฤปำนันท์ แปล

พลเรือตรี นำยแพทย์สุรเสน ตวงวรนันท์ 

บรรณำธิกำร

2554. ส�ำนักพิมพ์อินสปำยร์. 264 หน้ำ. 

ภำพประกอบสี่สี.

รินธรรม ธารมุกตา

นายแพทย์หวงัเจนิอ้ี ผูส้ร้างสรรค์งานเขยีนชิน้นี้  

เป็นผู้อ�านวยการแผนกอายรุกรรมโรคหวัใจ โรงพยาบาล

เกิงซิน เขียนถึงอันตรายของโรคหลอดเลือดหัวใจว่า 

เรามักพบว่าผู ้ป่วยที่ส่งเข้ามามีอาการหนัก  

ทั้งที่ก ่อนหน้านี้ไม่มีสัญญาณบ่งชี้ว ่าจะเกิดอาการ  

เมื่อภาวะหัวใจล้มเหลวประชิดตัวอย่างรวดเร็ว แม้จะมี 

เครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยก็อาจรับมือไม่ทัน ในฐานะที ่

เป็นแพทย์ประจ�าห้องฉุกเฉินผูป่้วยโรคหลอดเลอืดหัวใจ  

เราต้องแข่งกับเวลา ต้องแย่งชิงชีวิตผู้ป่วยเหมือนอยู่ใน 

ภาวะสงคราม 

ในฐานะแพทย์ นายแพทย์หวังเจินอ้ีย่อมทราบ

ดีว่าความเครียดเป็นอันตรายประการหนึ่งต่อสุขภาพ  

และมีส่วนเป็นสาเหตุของโรคหัวใจด้วย คุณหมอหวัง

จึงน�าเสนอข้อมูลการดูแลสุขภาพในรูปแบบของการ์ตูน  

เนื้อหาบางตอนมาจากข่าว เนื้อหาบางตอนเป็น

สถานการณ์จ�าลองน�าเสนอในลักษณะของบทสนทนา 

นอกจากนี้สาระส�าคัญบางส่วนจะเสนอเป็นตาราง  

อีกท้ังยังใช้ส�านวน สุภาษิต ท่ีคุ้นเคยกันอยู ่แล้วมา

ประกอบการอธิบาย ท�าให้เข้าใจและเห็นคล้อยตาม

ง่ายขึ้น เช่น

- เช่นเดียวกับการสร้างกรุงโรม ไม่สามารถ 

สร้างเสร็จได้ภายในวันเดียว เมื่อเราไม่ออกก�าลังกาย

อย่างเหมาะสม สารอาหารที่ให้พลังงานก็จะกลายเป็น 

ไขมันส่วนเกิน สะสมในร่างกาย (หน้า 51)

- สภุาษติโบราณกล่าวไว้ว่า “เมือ่พระอาทติย์ขึน้  

จงตื่นมาท�างาน เมื่อพระอาทิตย ์ตกดิน จงหยุด 

พักผ่อน” . . . ผู้คนจ�านวนมากฝืนกฎนาฬิกาแห่งชีวิต 

. . .ท�าให้ร่างกายเสียสมดุล (หน้า 59) 

- ชาวจีนมักพูดว่า “เข็มขัดยาวขึ้น อายุสั้นลง”  

เป็นการเปรียบเปรยที่ไม่ผิดจากความจริง (หน้า 113)

แม้จะเป็นหนังสือแปลจากภาษาจีน แต่ข้อมูล

สถิติในเนื้อหากลับเป็นข้อมูลของประเทศไทย ท�าให ้

ผู้อ่านได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น 10 อันดับสาเหตุ 

การเสียชีวิตของประชากรไทย พ.ศ.2552 (หน้า 65) 

นิยามความอ้วนส�าหรับประชากรไทย (หน้า 113) 

ปริมาณไขมันที่ควรได้รับประจ�าวันส�าหรับคนไทย  

(หน้า 214)

เนื้อหาของหนังสือเน้นโรคร้าย 3 โรค คือ โรค

หลอดเลือดหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน 

และภาวะอ้วนหรือผอมเกินไป โดยมีข้อปฏิบัติส�าคัญ 

เพื่อป้องกันโรคเหล่านั้นคือท�าให้ร ่างกายแข็งแรง  

ซึ่งทุกคนเคยเรียนมาแล้วตั้งแต่เริ่มเรียนเขียนอ่าน  

นานจนอาจจะลืมไปแล้ว หนังสือเล่มนี้จะเตือนผู้อ่าน

ให้ปฏิบัติตนให้ดีอย่างที่เคยเรียนมานานแล้ว เนื้อหา 

แบ่งเป็น 5 ตอน คือ
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ตอนที่ 1 นิสัยการบริโภคไม่ถูกหลัก บ่อเกิด

โรคร้าย

ชีใ้ห้เหน็ความส�าคัญและทีม่าของปัญหาสุขภาพ

ที่ท�าให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง  

โรคเบาหวาน และภาวะอ้วนหรือผอมเกินไป 

ตอนที่ 2 คุณอยู่ในกลุ ่มอาการผิดปกติทาง 

เมแทบอลิกหรือไม่

เป็นการปูพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพ

ร่างกาย โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ระดับ 

คอเลสเตอรอลสูง และภาวะอ้วน 

ตอนที่ 3 สุขภาพดีเริ่มจากดูแลหัวใจ

ว่าด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจ ต้นเหตุของโรค

อัมพฤกษ์อัมพาตและโรคหัวใจ และภาวะหยุดหายใจ 

ขณะหลับ

ตอนที่ 4 มีอุปนิสัยการใช้ชีวิตที่ดี สุขภาพ 

ย่อมแข็งแรงกว่าใคร

เป็นข้อแนะน�าส�าหรบัการสร้างสขุภาพทีแ่ขง็แรง  

ประกอบด้วย อุปนิสัยการบริโภคที่ดี อุปนิสัยการลด

น�้าหนักและการออกก�าลังกายที่ดี อุปนิสัยด้านกิจวัตร 

ประจ�าวันที่ดี

ตอนที ่5 ทกัษะพืน้ฐานการช่วยชวีติยามฉกุเฉนิ

เป็นข้อปฏิบัติส�าหรับการช่วยชีวิตชีวิตผู้ป่วย 

ที่ต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน 

ศาสตราจารย์เจยีงฝเูถยีน อายรุแพทย์โรคหวัใจ 

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยไต้หวัน และนายกสมาคม 

โรคหัวใจแห่งไต้หวนัเขยีนค�านยิมส�าหรบัหนงัสือเล่มนีไ้ว้

ตอนหนึ่งว่า “นพ.หวังเจินอี้ได้ใช้เวลาว่างเขียนหนังสือ 

ที่แฝงด้วยหลักวิชาการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต

ประจ�าวนั โดยไม่จ�าเป็นต้องเอ่ยถงึหลกัวชิาการทีซ่บัซ้อน  

แต่เน้นให้ความรู้ที่สอดคล้องกับหลักคิดของชาวกรุง 

ในยคุปัจจบุนั” ส่วนศาสตราจารย์ นายแพทย์เจงิชนุเตีย่น  

ผู้อ�านวยการแผนกอายุรกรรมโรคหัวใจ โรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยไต้หวัน เขียนค�านิยมไว้ตอนหนึ่งว่า

หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้ในรูปแบบของการ์ตูน 

ทีน่่ารกั เนือ้หาครอบคลมุการป้องกนัโรค “3 สงู” (ความดนั 

โลหิตสูง น�้าตาลในเลือดสูง ไขมันในเลือดสูง) และกลุ่ม

อาการผดิปกตทิางเมแทบอลกิ (โรคอ้วน ความดนัโลหติสงู  

ระดับไขมันสูง ระดับน�้าตาลสูง) ผมชื่นชอบมาก แม้จะ

เป็นหลักวิชาการท่ีซับซ้อนแต่สามารถอธิบายให้ผู้อ่าน 

เข้าใจได้ถ่องแท้ แม้แต่คนรุ่นใหม่และผู้ที่ไม่ได้อยู่ใน

วงการแพทย์ก็เข้าใจได้



ชื่อ______________________________________นามสกุล___________________________________________

บุคคลภำยใน

o นักศึกษา  o อาจารย์ o นักวิจัย

บุคคลทั่วไป

o นักศึกษา  o อาจารย์ o นักวิจัย o หน่วยงาน_____________________________________

เลขบัตรประจ�ำตัวประชำชน_____________________________________

ที่อยู่ในกำรจัดส่งวำรสำร

เลขที่________หมู่ที่_______ตรอก/ซอย________________________ถนน______________________________

แขวง/ต�าบล_________________________เขต/อ�าเภอ______________________จังหวัด___________________

รหัสไปรษณีย์_________โทรศัพท์______________________อีเมล์_____________________________________

กลุ่มสำขำวิชำที่ต้องกำร

o มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประเภทกำรสมัคร

ฉบับมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

o 1 ปี 3 ฉบับ เป็นเงิน 800 บาท  o 5 ปี 15 ฉบับ เป็นเงิน 3,500 บาท

o 2 ปี 6 ฉบับ เป็นเงิน 1,500 บาท

ท่ำนต้องกำรตีพิมพ์บทควำมในวำรสำรหรือไม่

o ต้องการตีพิมพ์ o ไม่ต้องการตีพิมพ์

ท่ำนต้องกำรตีพิมพ์บทควำมในวำรสำรเป็นภำษำไทย-ภำษำอังกฤษ

o บทความภาษาไทย จ�านวนเงิน 3,000 บาท o บทความภาษาอังกฤษ จ�านวนเงิน 5,000 บาท

 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”)
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