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นโยบายการจัดพิมพ์
	 วารสาร	EAU	Heritage	เป็นวารสารราย	4	เดอืน	มหาวทิยาลยั 

อีสเทิร์นเอเชียจัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู ้ในสาขาวิชาต่าง	 ๆ	 

ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์	เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา

ค้นคว้าและเปิดโอกาสให้นักศึกษา	 นักวิจัย	 คณาจารย์	 ตลอดจน 

นักวิชาการทั่วไป	 ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้มีโอกาส 

เผยแพร่ผลงานให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณชน	และได้แลกเปลี่ยนความรู้ 

ในวิทยาการด้านต่าง	ๆ

บทความที่เสนอเพื่อตีพิมพ์
	 บทความที่เสนอเพื่อพิจารณาต้องเป็นบทความวิชาการหรือ 

บทความวิจัยทั้งภาษาไทย	 ภาษาอังกฤษ	 หรือภาษาต่างประเทศอื่น	 

เรื่องที่จะได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านกระบวนการพิจารณากลั่นกรองโดย 

ผู ้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องก่อนลงตีพิมพ์	 และต้องเป็น 

บทความที่ยังไม่เคยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรืออยู ่ระหว่างการ 

พิจารณาในวารสารอื่น	ๆ	(การละเมิดลิขสิทธิ์ถือเป็นความรับผิดชอบ 

ของผู้ส่งบทความโดยตรง)

การเตรียมต้นฉบับ
	 ต้นฉบบัทีเ่สนอเพ่ือพิจารณาลงตพิีมพ์	ต้องมีรูปแบบดงัต่อไปนี้ 

1.	พิมพ์ด้วยกระดาษ	A4	ความยาวไม่เกิน	15	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�าหนดความยาวของบทคัดย่อไม่เกิน	15	 บรรทัด	พร้อมท้ัง 

	 	 ก�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.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

ส�านักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) หน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่างๆ

ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่ตอบรับเป็นสมาชิก

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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บทความใน “วารสาร EAU HERITAGE” เป็นความเห็นของผู้เขียนโดยเฉพาะ กองบรรณาธิการไม่มีส่วนในความคิดเห็นในข้อความเหล่านั้น
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กองบรรณาธิการมีความยินดีอย่างยิ่ง ที่จะเรียนให้ท่านผู้อ่านและผู้เขียนทราบว่า EAU Heritage วารสาร

วิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ด�าเนินการครบสามปีแล้วและได้รับ 

การพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาคุณภาพวารสารของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ให้เป็นวารสาร

ในกลุ่มที่ 2 

อีกประการหนึ่งที่ขอเรียนให้ทราบคือ กองบรรณาธิการได้เพิ่มความถี่ในการจัดพิมพ์วารสารเพิ่มขึ้นโดยม ี

ก�าหนดออกเผยแพร่ ระหว่างระยะเวลาดังนี้ ฉบับท่ี 1 ก�าหนดออกระหว่างเดือน มกราคม-เมษายน ฉบับที่ 2 

ก�าหนดออกระหว่างเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม และฉบับที่ 3 ก�าหนดออกระหว่างเดือนกันยายน-ธันวาคม 

วารสารฉบบันีมี้บทความวจิยัทีเ่ราได้รับเกยีรตจิาก Distingushed Professor Jenn-Jaw Soong จากมหาวทิยาลยั  

National University Cheng Kung, Tainan in Taiwan พร้อมผู้ร่วมเขียนซึ่งเป็นนักวิชาการจากมหาวิทยาลัย 

ในเวียดนามได้กรุณามอบบทความวิจัยมาเผยแพร่ผ่านวารสารวิชาการของเรา นอกจากนั้นยังมีบทความน่าสนใจ 

เขยีนวพิากษ์กฎหมายเกีย่วกบัการก่อความไม่สงบ และบทความวจิยัอืน่ ๆ  ทีใ่ห้ความรูอ้นัเป็นประโยชน์ทางวชิาการอกี

รวมแล้วในฉบับนี้เป็นจ�านวน 28 บทความ ซึ่งเรื่องส่วนใหญ่มีเนื้อหาครอบคลุมความรู้ด้านการบริหารและการจัดการ 

การศึกษา การพัฒนาภาวะผู้น�า และบทความวิจัยของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ อีกจ�านวน 8 บทความ 

ประกอบไปด้วย มหาวทิยาลยัรงัสติ 3 บทความ มหาวทิยาลยัเซนต์จอร์น 1 บทความ มหาวทิยาลยัศรปีทมุ 2 บทความ  

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 1 บทความ และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย์อลงกรณ์อีก 1 บทความ ซึ่งบทความทุกบทความ 

มคีวามเชือ่มโยงกบัการสร้างสรรค์องค์ความรูท้ีส่ามารถน�าไปใช้ในการพฒันาการเรยีนการสอน และพฒันาการศกึษา 

ของประเทศได้ 

กองบรรณาธิการวารสารขอขอบพระคุณผู้เขียนและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ท่ีช่วยให้การจัดพิมพ์

วารสารเล่มนีส้�าเรจ็ได้ด้วยด ีและขอเชญิชวนให้ท่านทีส่นใจร่วมส่งบทความทางวชิาการ บทความวจิยั หรอืบทวจิารณ์ 

หนังสือ มาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชียฉบับต่อไป

            บรรณาธิการ

บทบรรณำธิกำร
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Abstract

This paper methodologically builds a theoretical framework based on eclecticism to study Japan’s 

roles and strategies towards its peripheral role in Southeast Asia. This paper argues that mainstream  

international relation theories, namely, realism, liberalism, constructivism, all attach themselves too rigidly 

to their basic assumptions. It leads to the fact that each theory, when stringently utilizing its analytical 

tools, fails to explain the deep roots of the current changes in international political economy in general, 

and Japan’s Southeast Asian policies in particular. The study of powers, interests, and norms, taken  

separately, cannot provide a full picture of the authentic dynamics and actual goals of Japan’s specific 

policies towards the region. 

This paper provides an alternative solution to the present academic and policy debate by 

introducing an eclectic view. Being less fundamentalist in nature, this eclectic approach is a compromising  

and complementary combination of the three main theories. It would help view Japan’s Southeast Asian 

policies from different angles and at different layers simultaneously. However, this paper also argues 

that Japan’s Southeast Asian policies take Japanese nationalism, in terms of comprehensive national 

capability, as its guiding values. This nationalism is not the same as the past nationalism of Japanese  

militarism. Actually, it eclectically moderates itself in response to changes and challenges in Japanese 

domestic and international- regional eco-politics to protect and expand its core national interests.

Keywords: Japan; Southeast Asia, International Relations theories, comprehensive, national capability,  

      eclectic, fundamental. 

Jenn-Jaw Soong, Nghia Khac & W. K. Yung.

Eclecticism: Japan’s Strategies towards 
Southeast Asia?

A Theoretical Perspective of a Soft Hegemon
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Introduction: An Alternative View of 

Eclecticism

The relation between Japan and Southeast 

Asian countries, Japan’s role and position in the  

region as well as its perceptions and policies towards 

the regional countries have been discussed to a 

great extent in the literature. However, this paper 

argues that these issues have not been, so far, 

treated properly. This paper aims to fill the academic  

inadequacies by suggesting an alternative view. 

There are basical ly two mainstream 

approaches in depicting Japan and its policies  

towards Southeast Asian countries. On the one 

hand, liberals and constructivists believe strongly 

that the Post War period, especially after the Cold 

War, has seen a lot of changes politically and 

economically. According to them, the bi-polar 

world led by the US and the Soviet Union is now 

replaced by one led by only one superpower, that  

is, the US. This mono-polar world leaves room for 

more multilateralism, institutionalism to become 

overwhelming at regional levels (Keohane, & Martin, 

1995). They believe that institutionalized cooperation 

and mechanisms such as ideas sharing and cultural 

exchanges can help bind people and nations  

together. Furthermore, this system of cooperative and 

mutual interests would function as an international 

“invisible hand” to solve conflicts of all kinds, and 

thus help to maintain political and economic stability 

(as this is the common goal that all nations pursue)

(Desch, 1998). In the case of Japan, this liberal and 

constructivist approach tends to view this country  

as a benign power whose national identity and 

image refers to pacifism, cooperation of mutual 

interests and equality. According to liberals and 

constructivists, Japan is a peaceful power whose 

development would cause no threats, but actually 

would bring economic and political stability to all  

regional countries (Acharya, 1998).

On the other hand, neo-Realists (including 

traditional Realists) maintain a much more pessimistic  

view of Japan and its policies towards the small 

countries in Southeast Asia. Realists believe that 

Liberalism and its product, that is, neo-liberal 

institutionalism, which are led by self interest 

calculation, cannot help to guarantee economic 

and political stability and development. The reason 

is that all states in the process of self interest 

maximization would give absolute priority and primacy  

to their own interest and state sovereignty, not the 

institution and its rules (Feaver, at al., 2000). For 

Realists, Constructivism and its theory of ideas 

sharing and cultural exchange would bring no merits 

to the world’s political economy. For them, talks, 

negotiations and international norms would have 

no weight, especially when they are not backed 

up by actual power, especially military power. For 

Realists, this world is still basically an anarchical 

world, possessing Realist values and elements such  

as self help and state sovereignty. To them, states 

create wars and wars create states which lead 

to power balancing, and these elements are still 

proving themselves to be true to Realists (Legro, 

& Moravcsik, 1999). In the Realists’ view, Japan is 

eternally a hegemonic, even imperial power, whose 

own interests are maintained at the expense of  

others’(Fruehstueck, 2000). Pacifism and economic 

cooperation are just excuses to hide and disguise a 

nationalist and aggressive Japan whose economic 

interests are far from satisfied, and whose political 

ambition is never limited domestically or to a small 

region. They even believe that sooner rather than  

later, a militarist Japan equipped with nuclear 

weapons will emerge. (Tamatomo, 2004)

This paper argues that both of the above 

approaches represented by Realism, Liberalism and  
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Constructivism are not quite adequate to depict the 

nature of Japan’s national identity, image, dynamics 

and roots of its foreign policies. Methodologically, 

scholars usually attach themselves to their favored 

paradigm - Realism, Liberalism or Constructivism, 

and use each unique theory or paradigm as their 

analytical tool (Sil, 2000). This induces them to  

see only a limited aspect of reality of international 

relations, say, powers (Realism), interests (Liberalism), 

ideology and norms (Constructivism). When focusing 

on power, Realists ignore the fact that institutions 

do exist and function. When proclaiming the mutual 

interests brought about through inter-dependence, 

Liberals neglect the fact that conflicts and even wars  

still hurt and even kill people. When emphasizing the 

strength of ideas sharing and mutual understanding, 

Constructivists fail to explain why the poor countries, 

while seemingly having their voice heard, still have to  

suffer inequality and the bullying actions conducted 

by super powers. (Stiglitz, & Charlton, 2006) 

This paper suggests that we should take 

an eclectic-fundamental view to make a flexible 

and integrative combination of the three mentioned  

paradigms, in the light of compromise and 

complementariness, (Katzenstein, & Okawara, 2002) 

while the core of fundamental values is not ignored. 

The fact is, in modern history, due to domestic and 

international changes in economics and politics,  

nations are no longer viewed by their national images, 

positions in limited and separated notions of either 

powers or interests, or norms/identity. Rather, they 

consider national comprehensive ability as the actual 

power and thus their image which determines their 

national positions on the international arena. On  

the one hand, this elective view sees Japan as not 

being as aggressive as Realists do. On the other 

hand, it refuses to accept a benign image of a 

pacifist Japan who brings only peace and economic  

development to the region. This view leads to the 

eclectic conceptualization of the “soft hegemon” 

whose nationalist values fundamentally call for 

national interests to be protected, promoted, and 

expanded. However, this nationalist view is different 

from that of the pre-war Japan in the sense that it 

seeks regional and international collective support  

(rather than stubbornly, aggressively pursuing its 

own interests without noticing others’ interests) as 

a means of interest maximization and transaction 

cost reduction. (Rosecrance, 2001) Methodologically, 

this eclectic - fundamental perspective helps 

us see the roots of the two sides of the same 

coin - Japanese strategy in Southeast Asia - the  

phenomenal on-ground policy performances and 

the actual, fundamental dynamics, respectively. 

This paper strongly asserts that instead of having 

fundamental values (in Japanese foreign strategy) 

blurring and fading, eclecticism necessarily and  

sufficiently helps fundamentalism to be viewed in 

a fuller and a more comparative way.

This paper also avoids the weakness and 

shortages made by the above mentioned restrictive 

approaches. Much of the literature, especially the 

materialist approach of neo-Realism and neo-

Liberalism, methodologically following Empiricism  

and Positivism, focuses its research on seeable facts 

and figures when analyzing policy implementation. 

(Katzenstein, & Okawara, 2001) This leads to their 

failure to see the real roots and dynamics of Japan’s 

policy making. Realists tend to restrict themselves 

to their conservative assumptions of self help, zero  

sum games, balancing, and the like. Constructivists 

and Liberals tend to firmly assert that cooperation 

and interdependence can themselves solve all 

conflicts. Realists and Liberals/Constructivists tend 

to focus mainly on political-security or economic-

social issues separately, with priority given to states’  
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sovereignty and market mechanisms, respectively. 

(Duffield; Farrell; Price & Desch, 1999) This paper 

postulates that national position can be and should 

be strengthened comprehensively, and viewing a 

nation’s fundamental position would be incomplete 

or even distorted if it is done in separate area of  

politics or economics, respectively. This paper would 

rather provide a comprehensive and normative 

insight of the studied issues. It aims to analyze 

and explain Japan’s foreign policies at different 

layers, say, values, intentions, policy interpretation 

and policy implementation. It views Japanese 

policy making process from at least three angles: 

consequentialism starting from dynamics to focus  

on goals, functionalism focusing on process and 

effectiveness, and structuralism focusing on a 

combined matrix of instrumental policies of politics 

and economics. 

This paper argues that introducing the 

concept of “soft hegemon” can help reveal the 

real nature of Japan and its actual, fundamental  

ambitions. It helps us see clearly a kind of 

Japanese, seemingly paradoxical, “bipolarism” in 

which the guiding, underlying rationale is Japan’s 

comprehensive national interests of “moderate” 

nationalism, hegemony. Easily seen are such  

paradoxes: softness - hegemon, flexible policy 

making - rigid national interest, pacifism - nationalism, 

cooperate to influence and exploit, engage to  

contain, join to guide and control, share and support 

to tie down. This model also hopes to be capable 

of proving the paper’s contention and assertion of 

Japan. That is, Japan should be perceived as a ‘soft 

hegemon’ of comprehensive, fundamentally rigid 

strategies, but at the same time with operationally  

flexible development/foreign policies. The spirit 

of nationalism and Realism which works as the 

underlying/latent value goes smoothly with Japan’s  

declared policies of Liberalism/Constructivism 

which seemingly build an image of a benign and  

peaceful power.

A Restricted View of Japan’s Roles and 

Policies 

As briefly mentioned in the above introductory 

section, most scholars agree that Japan and the 

Southeast Asian region have played important roles  

in each other’s strategies due to their corresponding 

geopolitical features, especially in the modern history 

of rapid economic, political changes. However, there 

is much disagreement among them concerning 

Japanese rationales, actual dynamics, perceptions, 

intentions and thus the real merits and long term  

benefits which Japan and its foreign policies would 

bring to Southeast Asian nations. 

Liberals take the optimistic view of free 

trade, economic cooperation and positive roles 

of institutions in maintaining a stable world order  

favoring eco-politico development. Liberal theoretical 

assumptions centered on democratic values, free 

trade, economic cooperation-integration supported 

by technological advancement, institutionalized 

mechanisms all together help to bind nations 

and their interests together for mutual benefits. 

(Keohane & Martin, 1995) They believe that these  

liberal merits would by themselves invisibly solve 

all kinds of eco-politico conflicts among nations. 

The market’s invisible hand principle proves itself 

true not only domestically, but also internationally. 

Institutionalized cooperation is just a natural 

development of Liberal ideas to further efficiency and  

reduced transaction costs. Furthermore, they are 

the unique solutions to serve the ever demanding 

self interest maximization, as through free market 

mechanisms, all participants can benefit due to 

their relative advantages being utilized to the full. 

Pareto efficiency guarantees at least an absolute  
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gain for all trading nations. Neo-liberal institutionalism 

asserts that higher efficiency achieved through 

cooperative mechanisms gives eco-politico even  

moral legitimacy to institutions and their common 

rules which are believed to go beyond state 

sovereignty. This belief plays as the basic argument 

supporting the idea that multilateral institutions 

help to reduce nationalist aggression and further  

consolidate regional, international stability. 

Keeping these strong assumptions in mind, 

liberals when analyzing Japan’s foreign policies and 

its role in Southeast Asian region highly appreciate 

this country. According to them, Japan is a symbol 

of peace and economic development, an inevitable  

element to the region’s development and stability. 

Japan’s world-wide declared Yoshida, Fukuda 

doctrines and its Pacifist Constitution are bright 

examples of a benign Japan whose goal is to develop 

its own economy with adequate attention paid to 

other nations’ interests. Specific evidence usually 

mentions that Japan has no projecting power, a 

limited military budget, provides huge ODA, large 

FDI, generous government and private loans, and 

huge trade flows (Araki, Mitsuya, 2007). Japan’s  

more assertive and active role in regional institutions 

like APEC, ASEAN, ARF, ASEAN+3, and its proposal 

for a FTA with ASEAN is perceived by liberals to 

be of positive value to small nations in the region. 

These factors help not only cool down the region’s 

wariness and eliminate the fear of the former 

cruel Japan, but also develop regional countries’ 

economies. In turn, each nation’s economy being  

stabilized helps to strengthen its social and political 

stability, leading to the whole region’s prosperity 

and integrity simultaneously. (Mathur, 2007)

Constructivists support a similar stance as 

liberals, and strongly support all forms of cooperation 

that can stimulate the socializing process of ideas  

and norms among nations. Constructivists assume 

that the world’s eco-politico order is and should 

be maintained not only by coercive military power 

(as Realists also assume) but also not by material, 

economic strength as Liberals like to think of.  

Categorizing themselves as Idealists, Constructivists 

assert that ideas, ideologies, ideational cultural 

values and norms, which are globally socialized and 

shared, play vital roles in forming and influencing 

nations’ identities, perceptions, preferences and 

interest (Desch, 1998). Those factors of course, in 

turn, determine the nations’ policies and behaviors 

concerning economic, political, diplomacy issues.  

This contention leads to the need to increase the 

ideas sharing process (idea socialization process) 

to aim at furthering mutual understanding among 

nations and creating a necessary condition for 

positive, constructive values to prevail regionally  

and internationally. They also believe that positive 

global values and norms such as freedom, 

democracy, humanity, transparency, human rights 

and the like, can be spread world-wide through 

international, formal and informal, governmental 

and non-governmental forums and institutions (the 

UN, WHO, at global level and EU, ASEAN, ARF 

at regional level). These values and norms, once  

socialized to become national ones, can help to 

change a nation’s perceptions and behaviors on the 

international arena (Hopf, 1998). Another important 

argument by Constructivists is that nations, big and 

small, are equal in idea generating and sharing, and 

that small nations can also practice their influence 

over the big powers through the process of ideas 

sharing and norms establishment. This contention 

is completely opposite to the power influenced  

thinking of Realists, who believe that truth belongs 

to the powerful, the winner. 

In the case of Japan, Constructivists 

believe that it is a Pacifist nation with a powerful  
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economy, an international and regional norm 

initiator who has an influential role in establishing  

and promoting norms of freedom, democracy, 

cooperation, human rights, human security, and 

military transparence (Fukushima, 1999). Japan is 

perceived to have successfully socialized itself with 

these norms domestically in the post war period, 

before attempting to make them widely accepted 

in the region and internationally through its active 

role in international forums, through private as well  

as formal political visits and talks conducted by 

Japanese leaders, and its programs of education 

and cultural exchanges with countries in the region. 

Furthermore, Japan is believed to be an enthusiastic 

supporter of the ASEAN sprit of consensus which 

puts emphasis on ideas sharing and consultation. 

Japan is also perceived to be a good listener to 

ASEAN members and also their idea conveyer to  

the G8 (Singh, 2002).

In contrast to the stances of the Liberals 

and Constructivists, Realists have a much more 

pessimistic view of the world’s political economy 

and international relations. Theoretically, classical 

Realists, basing themselves on rationalism and 

human ontology, take a very pessimistic view 

of human nature as the basis to explaining and  

predicting inter-states relations (Mearsheimer, 1996). 

Later, neo-Realists turned their research to power 

structures to develop the so called structural Realism. 

The later pays less attention to intentions, but much 

more to the visible power capability of states as a 

sign for power balancing. However different, both 

believe that states interact with each other in an 

anarchical world where the sovereignty of the state 

is the first priority. In this anarchical world, there 

are no permanent friends or enemies. That leads 

to their emphasis on the need to be self reliant. 

Extremist Realists are famous with their belief that  

wars create states and states create wars. Later in 

its academic development, Realism developed more 

concepts such as balancing, band wagoning, buck 

passing, containment and the like, to better explain 

changes in world politics (Jervis, 1999). It is very 

interesting that while we see a close relationship 

between Realism and Mercantilism, both protest 

against the idea of free trade. For them, free trade  

can ultimately lead to the economic development 

and military expansion of other states which might 

become their enemies in the future. 

In the case of Japan, Realists believe that 

sooner or later, Japan will become a normal nation 

with full self security. Some extremist Realists even 

warn us of the situation in which Japan could  

equip itself with nuclear weapons and then return 

to a pre-war militarist mindset. Others argue that 

Japan is a new imperialist power who uses its 

economic strength to exploit regional countries. 

Realists also believe that the real dynamics inducing 

Japan to engage in some regional, multilateral  

institutions are those of a Realist nature to contain 

and balance its rivals. Realists cite a great deal of 

evidence that points to a rising Japanese nationalism 

among both Japanese elites and the public to show 

that Japanese militarism is planting its seeds inside  

Japanese politics and society to prepare for a future 

return to militarism (Togo, 2010).

A Methodological Crisis 

This paper argues that none of the above 

three approaches properly explains the actual  

nature of Japanese foreign, security, economic and 

diplomatic policies towards Southeast Asia. 

Liberals fail to explain the fact that economic 

cooperation and even economic integration and 

institutionalized rules cannot force participating  

nations to strictly follow laws. Free riding is still a 

common phenomenon in world eco-politico practice. 
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Mutual interests achieved as a result of free trade 

and cooperation still remain an open ended question 

when trading conflicts happen everywhere, not  

only between developing nations and developed 

ones, but also among rich nations (Mearsheimer, 

1994). Liberals also fail to answer the question of 

increasing rich-poor gaps in Africa and South Asia, 

which lead to domestic and regional economic and 

political instability. The minimum promise provided 

by Liberals that all participants can achieve at least 

absolute gains, seems to be wrong if sustainable,  

long run development process takes into account 

environmental, social and cultural factors. The fact 

that all nations are more concerned with relative 

gains refers to competition and conflicts, rather than 

simply cooperation itself. Institutional rules that are 

in fact decided by great powers show that small  

nations have no chance to enjoy equality, but just 

have to accept a pre-fixed status quo.

It is still a hanging question whether free 

trade, economic cooperation and institutions can 

work as effective means for mutual interests, and  

whether states would have to follow laws set 

by international institutions as a way of interest 

maximization. The reason is that Liberalism is 

built on the assumption of self interest pursuit, 

and it is the self interests of individual states that  

are underlying and guiding their behaviors, not 

institutionalized rules. It is widely observed that 

once an individual state has to make a choice 

between a common rule set by institutions and its 

own interests, especially its sovereignty, then the  

later would be given the highest primacy. At the same 

time, some argue that international institutions are 

just a play ground where game theory influences all 

players, and no rule can effectively force members  

to adopt cooperative behaviors or to avoid free 

riding actions. 

The case of Japan shows that Japan 

takes part in regional eco-politico organizations  

with its national primacy being given first priority. 

Regional or international institutions in which Japan 

participates are perceived to be utilized to mainly 

further its national interests. Japan’s ODA is never an 

unconditional and benign assistance. More economic 

cooperation between Japan and the region might 

be a means for Japan to tie subordinate nations 

down to deeper dependence on Japan’s financial,  

technological absolute advantages (Hatch, & 

Yamamura, 1998). And as Japan overtly declares, 

its economic assistance and cooperation aim to 

serve not just economics itself. An economically, 

politically stable Southeast Asia, a guaranteed 

source of resources and markets, and a regional 

eco-politico system in favor of its comprehensive  

interests, are all implicit factors that influence 

Japanese policies towards the region. When these 

goals are not met, a substantial change in Japan’s 

regional eco-politico strategies might be expected. 

Constructivist theories of idea sharing and 

socialization are not free from criticism. International 

forums and institutions, organizations promoting  

mutual consultation like the case of ARF or even 

ASEAN, are sometimes considered “talking shop” 

and of having no real effects (Eaton & Richard, 2006). 

The reason is that great powers would depend on 

their actual power to make their decision, and are 

never influenced or forced into expected actions by 

others. It is only a utopian ideal for small and weak  

nations to believe that they can use linguistic means 

to persuade great powers to listen to them. Many 

examples are available such as the WTO rounds, 

that prove poor countries can keep voicing their 

demands, and that great powers keep listening, 

but no changes have been made even after round 

upon round of negotiation. Constructivist “talking  
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shops” empirically fail to solve some regional 

conflicts and crises (East Timor dependence 

movement in 1999, ASEAN financial crisis 1997-

1998). In the case of Japan, even its most positive,  

constructive behavior to launch educational, human 

resources development, cultural exchanging program 

cannot fully persuade people of an impartial and 

constructivist Japan. The hidden rationale might be 

that these programs are used by Japan to shed  

its knowledge influence on subordinate peoples. 

(Bank of Japan, 2005)

On the other hand, in contrast to most 

Liberalist and Constructivist ideas, Realists hold 

a pessimistic view of human nature (traditional  

Realists) and of world politics (neo-Realists). They 

are not quite right, either, when they stubbornly 

attach themselves to mainstream assumptions of 

a world of anarchy where states play the absolute 

roles, where the concepts of self help and power 

balancing dominate state leaders’ minds, where 

coercive powers and wars are perceived to be the 

only means to maintain world order (Martin, 1999) .  

Realists are wrong when they assert that the bi-

polar system can best assure stable power balance 

and then a world of order. We can easily see that 

during the Cold War time with the bi-polar system 

maintained by the US and the Soviet Union, while 

it could bring peace to Europe, it did also cause 

various other regional wars in Asia and Africa. Big 

powers, due to their perception of a self suicidal  

death caused by a dare-to-launch nuclear war, 

avoid direct confrontation; thus, transfer their power 

competition to regional wars where small nations 

suffer the deadly costs (Ruggie, 1995). On the 

whole, no world order has ever been maintained, 

even in the most perfect structure of power as 

expected by Realists. Power leads to (self) anti-

power in the sense that the emergence of nuclear 

power (as a result of the unprecedented armament  

race) makes big nations aware of the limited use 

of force (nuclear weapons). Otherwise a complete 

end to all would bring about an absolute equality 

(the literal ending of history). 

In the case of Japan, specific Realists 

emphasize that there is no pacifist and liberal  

Japan, but an imperialist, nationalist one. They 

argue that Japan is trying to guise its greedy, 

aggressive ambition to return to a pre-war militarist 

nation. Japan’s ultimate goal is assumed to greedily 

further Japanese interests from taking any possible 

advantages from subordinate nations including the 

Southeast Asian ones. We can see that Realists, 

in making such depictions and predictions about  

Japan, are not aware of definite changes in global 

politics and economics. Especially, the development 

of technology and the process of globalization 

connect nations’ interests to a certain extent. In 

the security field, Realists ignore the fact that the 

costs of wars (conventional ones only) are too high 

in the context of Japan’s national comprehensive 

interests. No Japanese leader, even of extreme  

nationalism and Realism, would not take into their 

considerations some sort of efficiency account. 

(Mathur, 2007)

This reality is also reflected into Realist 

theory itself in term of the changes in Realist 

thoughts when it is seen the birth of the so called  

“generalist” Realism which seems to be “softer” 

than the traditional, specific Realism. Generalist 

Realism develops its perceptions on Japan’s role 

and position in the world and regional politics 

basing itself much on more mediating notions of 

band wagoning, buck passing. In their analyses of 

Japanese security policies, they take into accounts 

some cost-benefit calculation which is thought to 

be of Liberalism feature. This branch of Realism to 

some extent realizes and accepts the reality that  
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Japan deliberately utilizes economic cooperation, 

interdependence to further its state and national 

interests. It simply puts forward the logic that if 

cooperation can reduce the cost caused by wars  

and armament to achieve the same national ability, 

then why not take it. (Rosecrance, 2001)

Eclecticism-Fundamentalism Balance 

as Solution

It has been seen in the above analyses that 

that none of the three mainstream approaches in 

International Relations (working alone) can sufficiently 

describe and explain the modern world eco-politico 

situation in general, and Japanese eco-politico 

strategy pertaining to Southeast Asia in particular.  

Methodologically, each of them clings itself on 

too conservative assumptions as unchanged, 

unchallengeable principles. Realists prisoned their 

minds in Hobbesian dismal belief of human nature, of 

the absolute roles of states, leading to their refusal 

of liberal and constructivist concepts (Katzenstein, 

& Okawara, 2002). Liberals keep unchanged belief 

in human rationality and freedom to pursue an ideal  

world in which men are equally free, rationally capable 

to guarantee equal, mutual-interest cooperation. Their 

naivety and over-belief leads them to (deliberately) 

ignore that inequality, conflicts and even wars are 

still pervasive. They seem to make the mistake of 

naming “dependence” as “inter-dependence” when 

praying for North-South, First World – Third World  

cooperation. Constructivists are to some extent too 

idealistic, and put too much weight on the role of 

human intellectual development which may have 

brought humanity in to the post-material world. It 

is clear that Realism, Liberalism, Constructivism 

are persuading people to accept an incomplete 

picture of world politics or even distorting the nature 

of men and the world by describing one specific  

aspect of it (powers, interests, ideas, respectively) 

and parsimoniously generalize it into a normative 

and comprehensive nature. (Sil, 2001) 

We argue that in the modern eco-politico 

world of various changes (especially after the WWII  

and the Cold War), there have been changes and 

development in both eco-politico policy making and 

the academic arenas. Security, in the traditional 

sense of Realism, is now replaced by the concept 

of comprehensive security which takes national 

comprehensive capability rather than military power  

as indicators of national security, as expressions 

of national positions on the international arena, 

and also means of international influences (Akaha, 

1991). Nations now no longer view their fundamental  

national images, positions in a limited and separated 

notion of either powers or interests, or norms/

identity, exclusively. 

Methodologically, in order to at least avoid 

weakness and shortages of restrictive approaches, 

this paper suggests that we should take an  

eclectic view to make a flexible combination of 

the three mentioned paradigms. However, it is 

not a mechanical combination. This new eclectic 

approach puts much emphasis on compromise and 

complementariness (Sil, 2000). And most importantly, 

as clearly seen in the paper, eclecticism is taken 

instrumentally, and indispensably to show the latent  

but fundamental aspects, elements in Japanese 

foreign strategy. Thus, a so-called eclecticism-

fundamentalism balance is considered to be the 

suggested solution for the so far methodological 

crisis in the IR literature. 

Our view of an eclecticism-fundamentalism 

balance is deliberately developed to sufficiently 

analyze and explain the comprehensiveness in 

Japan’s eco-politico, security, diplomacy policies, 

which view Japan’s national interests in not a single  
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notion of either power or economic interest or 

ideational image. Secondly, this view aims to utilize 

its “generalist Realism” function to make clear the 

rigid and unchanging nature of Japanese Realism 

(which is not narrowly perceived as mercantilism 

or GNP nationalism) whose ultimate goal is always  

Japan’s primacy over other nations. Thirdly, this 

eclectic-fundamentalism balance approach would 

take advantage of its liberal-constructivist function 

to help judge the “soft”, positive and flexibility 

characteristics in Japan’s policies. Fourthly, this 

approach allows us to have an effective analytical  

tool to judge different layers of Japan’s policy 

building and implementing. They are ideology, values, 

national image, intentions; policy interpretation; and 

policy implementation. The above four purposes 

facilitate the fifth purpose, that is, it also helps 

build a theoretical framework which analyzes and  

explains Japanese policy making process in at least 

three angles. They are consequentialism focusing 

on dynamics and goals; functionalism focusing 

on process and effectiveness; and Structuralism 

focusing on a matrix of combined instrumental  

policies of politics and economics, domestically 

and internationally. 

Further, this view allows us to have a multi-

vision look into Japan’s strategic policies. It helps 

to scrutinize the issues materially when we take 

its Liberalism and Realism functions to assess the  

nation’s capability. At the same time, it supports 

us to ideally analyze the nation’s intentions. 

These two analytical directions together make the 

necessary and sufficient conditions to understand 

more deeply the actual dynamics, not just the  

outward phenomena of policy implementation, of 

Japan. This eclectic-fundamentalism balance view 

focuses on both analyzing the “how to” aspect of 

Japanese policy making, implementing, and on the 

“why” aspect, at the same time. This view’s strong  

emphasis on simultaneousness and multi-faceted 

research aims to overcome the current weakness 

in the literature which focuses on either national 

capability or intention, separately. 

On one hand, this view sees Japan as 

being not so aggressive, greedy or even cruel as  

Realists tend to criticize. On the other hand, it 

refuses to accept a benign image of a pacifist and 

liberal Japan who brings only peace, stability and 

economic development to the region (as liberals 

and constructivists prefer to pray). That is why  

our view inevitably leads to the conceptualization 

and perception of Japan as a “soft hegemon.” 

(Mathur, 2001)

While the term ‘hegemon’ is so widely known 

in international relation, we prefer to use the term 

‘soft hegemon’ with deliberately emphasis more  

on its “softness” to further distinguish its linguistic 

difference with ‘empire’. We argue that in real-politik 

thinking, ‘hegemon’ or even ‘soft hegemon’ and 

‘empire’ share the same Realist and nationalist 

nature. As modern world politics has seen some 

changes “in”, but not yet “of” the current political 

economy system, the distinction between ‘empire’ 

and ‘hegemon’ refers mainly to ‘how to’ aspect  

rather than ‘why’ aspect of the power’s international 

behaviors (Watson, 1992). However, we can see 

that ‘empire’ is a nation which can impose “direct 

administration of different communities from an 

imperial centre.” (Bacevich, 2002) Meanwhile, a 

“hegemon” is a nation which has perennial master-

intention and ability of some power or authority in 

a system “to shape the rules and arrangements for 

political and economic relations among nations” in  

favor of its primacy. It is the power which can “lay 

down the laws” about external relations between 

states, while leaving them domestically independent. 

(Wallerstein, 1974)
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The above hegemonic goal, according to 

Wallerstein, has been manifested in three primary 

forms. Firstly, by mythologizing, indoctrinating, 

educating and decentralizing some actual authority, 

the hegemon may convince other nations that the  

perpetuation of the world or regional system 

under its suzerainty is in others’ collective and 

mutual interests. Secondly, by concentrating a 

certain military strength to project its supremacy 

in necessity, the hegemon seeks to build a world 

or regional system sufficiently cowed to ensure 

that the application of that military force rarely  

needs to be executed. Thirdly, also as Goldstein 

notes, (Goldstein & David, 1991) the hegemon 

maintains its material position by ensuring that 

the system is economically characterized by the 

unequal geographic division of labor between the 

core (secondary producer of manufactured goods  

of high capital and technological contents), and the 

periphery (the primary producer of raw materials 

or/and low value-added products of high labor 

content). On the other hand, it is also necessary to 

distinguish “hegemon” in traditional concepts with 

“soft hegemon”. The slight difference between a  

normally “hard” hegemon and the newly preferred 

“soft hegemon” lies in the sense that a ‘hard’ 

hegemon prefers to practice bullying military threats 

and/or chauvinistic political arrogance, stubbornness 

(like the US before and now, the chauvinistic 

and stubborn China before and still now in some  

issues). While the “soft” one prefers to achieve 

its hegemonic goals in a less aggressive way, by 

gaining collective supports from its subordinate 

nation). (Akaha, 1991)

Empirical reasons leading to the termination 

of Japan as a “soft hegemon” come from historical 

legacy of the WWII. After the War, the defeated 

Japan had to adopt a peaceful constitution which 

does not allow it to possess its own projecting  

powers, but has to depend on the US in the case 

its security is threatened by a third party. Article 9 of 

this constitution also does not allow Japan to send 

its military force overseas. These facts lead some 

scholars to believe that Japan is undertaking role 

of a “joint hegemon”, a “cooperative hegemon”, or  

a “supporting hegemon”, “a secondary hegemon”, 

who follows the absolute leadership of US hegemon 

(Leifer, 1996). However, the above terms still fail 

to explain both the “how to” and “why” aspects 

of Japanese policies. In these terminations, Japan 

seems to be just a passive, situational, band 

wagoning, opportunistic power. This attitude may  

underestimate Japan’s activeness and dynamics 

in building its own national image and identity, 

in deciding its own unique way to further and 

consolidate its interest) (Mathur, 2007). From 

a different angle, this paper partly argues that  

historical legacy and the world political situations 

are consciously understood and deliberately utilized 

by the Japanese.

The paper’s eclectic-fundamental balanced 

view, firstly, allows us to see the very fundamental  

and thus rigidly unchanged goal of Japanese 

hegemony, which is expressed in its three sub-

categories, is obviously of Realist and nationalist 

nature. Secondly, this view also shows that this 

hegemonic goal is achieved in a very flexible manner 

which contains the utilization of all: Constructivist (1), 

Realist (2), Liberal (3) instruments, together. Thirdly,  

the view allows us to see the comprehensiveness 

of the hegemon’s security philosophy. The Realist, 

hegemonic nature of the hegemon lies directly in 

its very goal, the “why” aspect. The “softness” 

characteristic of the hegemon lies in the “how to” 

aspect, the comprehensive, all-around instruments 

utilized to achieve the ultimate goal. Both aspects, 
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being studied simultaneously, help to understand the 

actual nature of the Japanese hegemon, dynamics  

and behaviors of its policies. 

It should also be noted here that there is a 

difference between the notion of “soft hegemon” and 

“soft power”. The former emphasizes the softness  

of the “how to” aspect of the hegemon to hide 

away its “hard” Realist, nationalist ambition. That 

helps to explain the fact that the “soft hegemon” 

can even soften its hard power of military force. 

For example, Japan, while it speaks of a peaceful  

and benign mission to its military actions in Iraq, 

can conceal its goal of military, political and security 

support to the US’s invasion to Iraq. The latter 

directly refers to the softness traits of the power 

itself. For example, soft powers are usually used to  

term the civil society, media, NGOs, entrepreneurial 

entities, and the like. (Goodhan, 2005)

Basic Values and Principles of “Soft-
Hegemonic” Nature (1)

Shared Interests in Form of 
Input Resources (2)

Structure for utilization of 
resources (3)

Actual strategic goals 
(4)

Figure 1: Japanese “soft hegemon” and its policy making process – A vertical view of Japanese foreign 

policies

Basing on our theoretical framework, we 

build the following model which can operationally 

describe figuratively how and why the Japanese  

“soft hegemon” makes and implements its overall 

policies concerning Southeast Asia, along the history 

of its relations with the region. 

The first element in the model - “basic values 

and principles of “soft hegemonic” nature” - shows  

a combination between the very fundamental, 

hard, rigid, underlying values of Realist, nationalist 

goals, and the eclectic, pragmatic, soft, flexible 

manifestations of goal achieving measures and 

instruments. These basic values and principles  

determine and influence the Japanese perceptions 

of the lower elements in the model. (Veigh, 2005)

The second element - “shared interests in 

forms of input resources” into the policy making  

process – contains the perceived interests that 

are thought to be of mutuality for both Japan and 

Southeast Asian nations (Singh, 2002). They are 

in fact taken advantage of by Japan and in fact 

not by Japan alone, but also by Southeast Asia 

to further their own self interests. Therefore, they  

are perceived to pull Japan (and Southeast Asian 

together) into relations of various forms. Under the 

influence of the “soft hegemonic” values, Japan 

takes a comprehensive view of what should possibly 

be considered to be able to bring about benefits 

to the country (Akaha, 1991). These interests are 

geopolitical relations; resource suppliers; close  

economic, trade relations, investment, financial 

aids; important sea-lane; strategic geo-political 

position; shared values of freedom, democracy, 

anti-communism; partnership at regional forum/

institutions. Regional and international changes are  
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also input resources to be considered by Japanese 

policy makers. 

The third element - “structure for utilization 

of resources” - can best reflect the softness, 

flexibility nature of the Japanese hegemonic image.  

They are a creative and changeable combination 

of instrumental policies ranging from economic, 

social-cultural relations to political, security ones. 

These combined policies are implemented to 

efficiently utilize all the perceived resources (2) to 

realize expected goals (3). As these relations in 

fact involve participation from not only Japan but 

also Southeast Asia, then it is better to design a  

matrix which can structurally help show a systemic 

relations and dynamics of policy changes between 

Japan and Southeast Asian nations. 

Japanese Policy 
Flexibility Horizontally 

Viewed

JAPAN

Politics-Security Eco-Socio

ASEAN

Politics-
Security

I II

Eco-Socio III IV

Figure 2: Japanese policy flexibility horizontally 

viewed 

Japan’s policies towards Southeast Asia 

that move around the four areas named I, II, III,  

IV, reflect the pragmatic flexibility of the hegemon 

in responding to both domestic and regional, 

international changes to assure the fundamental  

primacy of its strategic position. 

The fourth element in the model - “actual 

strategic goals” - helps to realize the actual goals,  

dynamics of various officially declared policy 

principles. Through this kind of analyses, we would 

see that Japan’s policies seemingly have a two-

faced nature, the declared one bearing a liberal and 

constructivist color and the hidden one carrying a  

hegemonic, Realist, nationalist content (Khamchoo, 

1991). Easily seen are such paradoxes: softness - 

hegemony, flexible policy making - rigid, fundamental 

national interest, pacifism - nationalism, cooperate  

to influence and exploit, engage to contain, join to 

guide and control, share to tie down. (Rix, 1991)

In short, this model is expected to be 

capable of further clarifying the paper’s theoretical  

legitimacy which contends and asserts that Japan 

should be perceived as a ‘soft hegemon’ that has 

constantly comprehensive, fundamentally nationalist, 

hegemonic goals. At the same time, it conducts 

operationally flexible eco-politico policies. The spirit  

of nationalism and Realism which works as the 

latent, underlying values goes on well with Japan’s 

declared policies of Liberalism, Constructivism. This 

smooth combination deliberately gives Japan an  

image of a benign and helpful power. (Araki, 2007)

Conc l u s i on :  Ec l e c t i c i sm  as  a 

Comprehensive Model 

This paper concludes that the mainstream 

international relation literature fails to depict and  

explain the nature and dynamics underlying Japanese 

Southeast Asian policies since 1967, or even since 

WWII. The reason is that much of the literature 

conservatively clings to restrictive approaches 

of Realism, Liberalism or Constructivism to build  

their assumptions and analyses. This leads to 

an incomplete understanding of Japan’s actual 

strategies in the region. 

We assert that only an eclectic-fundamental 

balance vision which takes a compromising,  

complementary combination of the three main 

paradigms can help us understand not only the 

actual on-ground policies of the Japanese but also 
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the underlying value which has been guiding their  

policy making and implementation in recent history. 

This view helps us build a theoretical framework 

and an operational model. They start from analyses 

of Japan’s guiding values, to scrutiny of resources  

taken, to study of specific policies, in order to help 

come to a conclusion of the authentic goals of 

policies the Japanese are pursuing. 

While the mainstream literature tends to 

conclude that Japanese policies are mainly a result  

of Japanese responses to both domestic and 

external changes in regional, international arenas, 

which considers Japan as a nation that passively 

responds to strategic changes made by other 

great powers: the US, China, etc (Togo, 2010). 

This paper asserts that internal factors of cultural 

values, national identity and comprehensive, basic 

interests, and the like, hold a great importance.  

Such contentions have been emphasized by our 

introduction of the first element in the model: “basic 

values and principles of “soft-hegemonic” nature”, 

which contends that Japan is active even at the 

very deep root of intentions.

This view goes on to declare that Japanese 

nationalism, which has been expressed in its new 

form of the so called Japanese “soft hegemony”,  

is the philosophy that directs Japanese minds 

and actions. This philosophy was initiated by 

Prime Minister Yoshida, also known as Japan’s 

“GNP nationalism”, which was later developed 

by Prime Minister Fukuda in his Fukuda doctrine. 

It helps to make a very flexible, tactical, omni- 

directional combination which aims at maximizing 

Japanese fundamental national interests in form of 

comprehensive capability expansion. It also aims at 

re-gaining the image of a divine nation of Japan, to  

get the world’s respect, while avoiding heavy costs 

of conducting high-key politics of aggressiveness. 

With this “soft hegemonic” value, Japan 

conducts phenomenally liberal, constructivist policies 

of economics, politics, security, and the like, to not  

only gain collective support of the region, but also 

get the regional nations to be deeply dependent 

on Japan, in favor of Japanese primacy (Facts and 

Details, 2011). This “soft hegemonic” approach 

had worked well historically in the Cold War time 

together with the West to contain Communism  

expansion and still works effectively when Japan 

has to deal with an aggressively rising China who 

has increasingly expressed its leadership ambition in 

not only the Southeast Asian region but also directly 

in East Asia with direct sea and island disputes 

Japan. This approach would be expected to be  

effective nowadays when the US has returned to 

the region, bringing along great geo-political and 

strategic changes (Togo, 2010). 

It seems, to some extent, Southeast 

Asian nations are willing to put themselves under 

a moderate Japanese influence. Of course, this  

willingness never comes from their perceptions of a 

“benign” Japan. Instead, it is based on a Realistic 

approach that by co-operating with Japan, the co-

operation would compensate their chronic shortage 

of capital and technology. At the same time, this  

Realistic approach would also use Japan to help 

them balance against China and to some extent the 

US. The enduring hegemonic dominance by the US  

and the threat of a new hegemonic power coming 

from China, are all very real in Southeast Asia. 

Sufficient notes should also be taken here 

that, in the particular field of international relations  

and IR, the debate over the nature of international 

relations between Realism on one side and Liberalism 

and Constructivism on the other side seems to last 

forever. This debate and its contesters derive their 

arguments in much deeper philosophical roots of  



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2557 15

human’s normative and comprehensive nature, 

for example, Machiavelli and Hobbes on one end, 

Rousseau and Locke, on the others end. However, 

this paper does not take either side rigidly. Instead, 

this paper takes the Hegelian dialectical approach 

to view human nature as an organic and integrated  

entity of both the bad and the good, where the 

negative individualistic self calling for individual 

interests fighting with the divine in-it-self need for 

community and social cooperation, where also the 

individualistic self and the altruist self would later,  

along with human and historical development, 

find a more harmonious common voice (see also 

Fukuyama, 1999).

Built on such assumption, this paper argues 

that the eclectic-fundamental view of international 

relations in general and Japan-SEA relations in  

particular does not only separately put and deal 

mechanically with the two opposite sides of the 

nature of the relations, in contrast, it aims to 

declare that this view helps to see clearly the two 

un-detachable, inter-integrated elements within 

any foreign strategic policies of Japan towards the 

region. And along with changes and development in 

the world and regional political economy structures, 

these eclectic - fundamental, shared interests - self  

interests, cooperation - domination relations, etc, 

although cannot change their contradiction nature 

overnight, would still make a gradual move towards 

the more positive values. Once again, all the above 

mentioned theories and assumptions of human  

nature and international relations if independently 

and separately taken would only provide a distorted 

picture of reality.

Although, for around 100 years, social 

sciences have been methodologically “dominated” 

by behavioralism and phenomenalism, which take 

into account seeable, touchable, measurable factors,  

this paper still believes in Smithian moral philosophy 

and Webberian approach that lay emphases on 

values, intentions, motivations, which can serve as 

the necessary and sufficient conditions in studying 

and understanding human actions, individually and 

collectively. That explains why this paper sets a 

theoretical framework to analyze and explain the  

so-call “vertical comprehensiveness” of Japanese 

security policy. This framework deals with different 

layers of the Japanese security policy ranging from 

analyses of values, intentions, motivations to actual, 

on-the-ground policy performances, all of which  

being gathered to expectedly form a fuller picture 

of Japanese security policies. 

Further more, this “vertical comprehensiveness” 

framework goes hand in hand with the so-called 

“horizontal comprehensiveness” of Japanese security  

policy, which covers a wide range of economic, 

political, diplomacy, cultural, security, military, social 

issues, national capability and image building. This 

covering not only implicitly but rather tacitly deals 

face to face with the conception of nationalism,  

putting into detailed scrutiny not only normative but 

also comprehensive issues of this concept. 

As mentioned earlier, the debate of human 

nature which is expressed individually, through 

individual actions as well as collectively through  

community and social choices and behaviors cannot 

be solved so far. However, our dialectical, Hegelian 

contentions of human nature and their collective 

social relations, as well as our normative and 

comprehensive concept of nationalism (individually  

taken in domestic situation and collectively taken in 

international arena, respectively) take advantage of 

exactly this frame of vertical and horizontal angles 

to put more logical and persuasive weights to each  

of arguments, hopefully creating a higher level of 

academic legitimacy and justification. 
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บทคัดย่อ

ผู้รับสารหรือผู้อ่านของสื่อออนไลน์ มีลักษณะนิสัยต่างจากการรับสารจากสื่อประเภทอื่นๆ เนื่องจาก 

ผู้อ่านสื่อออนไลน์จะเป็นผู้แสวงหา และเข้ามาค้นคว้าข้อมูลเอง การอ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์ออนไลน์นั้นก็เพื่อ

เข้าไปอ่านข้อมูลที่ผู้อ่านต้องการ และผู้อ่านเองก็สามารถเลือกรับข่าวสารได้จากเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ออนไลน์

ที่หลากหลาย ผู้สื่อข่าวหรือผู้เขียนนั้นจึงไม่สามารถเขียนตามที่ตนต้องการเพียงอย่างเดียวได้ การเขียนข่าวเพื่อ 

รายงานข่าวบนหนังสือพิมพ์ออนไลน์นั้นจึงควรมีรูปแบบในการเขียนเพื่อให้ผู้อ่านทราบได้ในทันทีว่า เป็นเรื่อง 

“เกี่ยวกับอะไร” “น่าสนใจอย่างไร” และ “ตรงกับความต้องการหรือไม่” จึงจะสามารถดึงดูดใจให้ผู้อ่านกดเข้ามา

เพื่อที่จะอ่านต่อได้

ค�ำส�ำคัญ: สื่อออนไลน์, หนังสือพิมพ์ออนไลน์, รูปแบบการเขียนข่าว

Abstract

Receivers or readers of online media have special characteristics because they are explorers by 

searching for information by themselves. Online newspaper reading is the best way to look at popular 

news information which may be selected from many online newspaper through websites. News reporters 

and writers cannot publish any pieces of news by their requirement. For reporting on online newspaper, 

reporters and writers should have writing format for recommendation to readers that describes “What is  

news about?” “Why is this news interesting?” and “Is this news in accord with readers want?”. This is 

the main reason for attracting receivers to click “Continue reading”

Keywords: online media, online newspaper, news writing format

ทักษยา วัชรสารทรัพย์

กลยุทธ์การเขียนข่าวเพื่อรายงานข่าวบนหนังสือพิมพ์ออนไลน์

Strategies for Writing News for Online Newspaper
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ควำมน�ำ

โลกในยุคโลกาภิวัตน์เป็นยุคที่มนุษย์ส่วนใหญ่

หันมาบริโภค ‘ข่าว’ มากพอๆ กับการบริโภค ‘ข้าว’ 

เพื่อความอยู่รอด (บุษดี พนมภู, 2556) หนังสือพิมพ์

จึงเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีคู่แข่งอยู่มากพอสมควร เนื่องจาก 

ประชาชนทัว่ไปยงับรโิภคข้อมูลข่าวสารผ่านทางสือ่ เช่น  

หนังสือพิมพ์เป็นหลัก ดังจะเห็นได้จากตามร้านอาหาร 

ร้านกาแฟ หรอืร้านค้าบรกิารทัว่ไป ทีต้่องมีหนงัสอืพมิพ์

ติดร้านอยู่เป็นประจ�า โดยจุดเด่นที่ใช้ในการแข่งขัน 

ในตลาดหนังสือพิมพ์นั้นก็มีอยู่สองประการคือ ความ

แตกต่างทางด้านเนื้อหา และความแตกต่างด้านรูปเล่ม  

แต่เมื่อยอดขายของหนังสือพิมพ์ลดลงอย่างต่อเนื่อง

บวกกบัความก้าวหน้าทางเทคโนโลยแีละความต้องการ

ที่จะเสพข่าวสารของผู้คนอย่างท่วมท้นจึงท�าให้สื่อที่ 

น�าเสนอข่าวเป็นหลัก อย่างหนังสือพิมพ์ต้องผันตัวเอง 

จากหน้ากระดาษไปเป็นหน้าจอเพื่อความอยู ่รอด 

ทางธุรกิจในยุคที่การสื่อสารไม่ได้ถูกจ�ากัดอยู ่เพียง 

หน้ากระดาษ A2 หรือแท็บลอยด์เท่านั้น แต่กลับถูกย่อ

ให้เลก็ลง จนเหลอืเพยีงแค่ประมาณ 5-7 นิว้ บนหน้าจอ 

สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตที่เปรียบเสมือนอวัยวะส่วนที่ 

33 ของมนุษย์ทุกวันนี้ก็ว่าได้ หนังสือพิมพ์ที่แปรสภาพ

ไปเป็นหนังสือพิมพ์ออนไลน์เป็นทางเลือกหนึ่งในการ 

ช่วยให้ประชาชนรับรู ้ข่าวสารได้ทันท่วงที อีกทั้งยัง 

ถือเป็นการประหยัดเงิน เวลา เพื่อที่จะใช้รับข่าวสาร

เร่ืองใดเรือ่งหนึง่ หนงัสอืพมิพ์ออนไลน์ก�าลงัได้รบัความ

นิยมจากผู้อ่านมากขึ้นเรื่อยๆ นอกจากความประหยัด 

ที่กล ่าวมาข้างต ้นแล้วหนังสือพิมพ์ออนไลน์ยังมี 

ช่องทางเพื่อให้ผู้อ่านตอบกลับไปยังผู้เขียนได้ (two-

ways communication) และยังมีลิงค์ไปยังข้อมูลเก่า 

หรือที่มาของข่าวนั้นๆ นอกจากนี้ยังใส่ภาพ หรือภาพ

เคลื่อนไหว พร้อมเสียงได้อีกด้วย แม้มีความสามารถท่ี 

หลากหลายหนงัสอืพมิพ์ออนไลน์ยงัมข้ีอจ�ากดัหลายด้าน  

เช่น เรือ่งความแคบของหน้าจอความสามารถในการทน

ต่อแสงสว่างของหน้าจอคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน  

จากข้อจ�ากัดที่กล่าวมาทางข้างต้นนี้การเขียนข่าวเพ่ือ

รายงานข่าวบน หนังสือพิมพ์ออนไลน์นั้น อาจจะต้อง

มีการปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมโดยยังตั้งอยู่

บนพื้นฐานภายใต้กรอบแนวคิดเรื่อง 5W 1H (สุทิติ  

ขัตติยะ, 2552) เช่นเดิมเพียงแต่มีการเขียนให้เหมาะ

กับพื้นที่และผู้อ่านให้มากยิ่งขึ้นนั่นเอง

ที่มำและควำมหมำยของ หนังสือพิมพ์

ออนไลน์ 

กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์ กล่าวไว้ในบทความ

เรือ่ง การสร้างความเชือ่ถอืและการยอมรบัสือ่ออนไลน์ 

(กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์, 2554) ว่า เป็นรูปแบบหนึ่งของ

สื่อออนไลน์ที่ใช้ช่องทางการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต 

สามารถน�าเสนอเนื้อหาสาระต่างๆ ได้เช่นเดียวกับ

หนังสือพิมพ์แบบดั้งเดิมซึ่งใช้การพิมพ์บนกระดาษ 

นอกจากนั้นยังสามารถน�าเสนอข้อมูลข่าวสารได้ 

ทั้งภาพเคลื่อนไหวและเสียงหรือในรูปมัลติมี เดีย  

รวมทัง้การเชือ่มโยงข้อมลูไปสูแ่หล่งข้อมลูอืน่ได้อกีด้วย  

กฤษมันต์ ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า มีสื่อออนไลน์แบบอื่นๆ 

เช่น วารสารออนไลน์ หนังสือออนไลน์ วีดิทัศน์

ออนไลน์ วิทยุออนไลน์ และโทรทัศน์ออนไลน์ เป็นต้น  

การท่ีหนังสือพิมพ์ออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทส�าคัญ

ในประเทศไทยนั้นเกิดขึ้นเนื่องจากกระแสความนิยม

จากต่างประเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งสามารถ

เชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ได้ท้ังข้อความ ภาพนิ่ง ภาพ

เคลื่อนไหวพร้อมเสียง นอกจากนี้ยังช่วยลดข้อด้อย 

ของสื่อหนังสือพิมพ์ด้านการเข้าถึงข้อมูล ลดต้นทุน 

ในการผลิต และการขนส่ง ผนวกกบัวกิฤตการณ์ต้มย�ากุง้ 

ในปี 2540 ที่ส่งให้เศรษฐกิจตกต�่า ท�าให้หนังสือพิมพ์

หลายๆ ฉบบัต้องปิดตวัลง ในส่วนของหนงัสอืพมิพ์ทีย่งั

คงอยู่จึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เพื่อลดต้นทุน

ในการผลิตลงโดยการรเิริม่หนงัสือพมิพ์ผ่านส่ือออนไลน์  

หนังสือพิมพ์ฉบับแรกท่ีได้เพ่ิมรูปแบบออนไลน์ขึ้นก็คือ  

หนงัสอืพมิพ์บางกอกโพสต์ (องิทสั ฉนัทตลุย์และธนวรรณ  

ท้วมยิ้ม, 2540)

ลักษณะของหนังสือพิมพ์ออนไลน์

จากงานวิจัยเรื่อง “แนวนโยบายการจัดวาระ

ข่าวสารและการก�าหนดรูปแบบเนื้อหาในการเสนอข่าว

ของหนังสือพิมพ์ ออนไลน์กับการใช้ ความต้องการ

และความพึงพอใจของผู้อ่าน” (ศุภนิตย์ วงศ์ทางสวัสดิ์,  
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2549) พบว่า ลักษณะการน�าเสนอเนื้อหาข่าวจาก 

สื่อสิ่งพิมพ์ของหนังสือพิมพ์ออนไลน์ในทุกวันนี้ มี 2 

รูปแบบ คือ

1. ใช้เนื้อหาข่าวเดิมจากสื่อสิ่งพิมพ์ขึ้นบนสื่อ 

ออนไลน์

2. มีการเรียบเรียงข่าวใหม่บางส่วน ด้วยการ

ปรบัเปลีย่น เพิม่ หรอืตดั ค�า/ประโยค หรอื ตดัเนือ้หาข่าว 

ทิ้งทั้งย่อหน้า

ในส่วนการล�าดับความส�าคัญของข่าวจากสื่อ 

สิง่พมิพ์ พบว่า ข่าวน�าของวนัจากสือ่สิง่พมิพ์ บรรณาธกิาร 

ส่วนออนไลน์มักให้การจัดล�าดับความส�าคัญเหมือนกับ 

ที่หนังสือพิมพ์จัดเรียงมาแล้ว แต่ส�าหรับข่าวล�าดับ

รองๆ ลงไปอาจจะมีการสลับกันหรือไม่ได้น�ามาเสนอ

ในสื่อออนไลน์ ข้อมูลข้างต้นจะพบว่า หนังสือพิมพ์

ออนไลน์ส่วนใหญ่นั้น จะน�าเสนอข่าวเรื่องเดียวกับ

ที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ แต่เป็นการน�าเสนอข่าวย่อ 

โดยสรุปมีความยาวไม่เกิน 2 หน้าจอ หรือประมาณ  

2 ย่อหน้าเท่านั้น และส่วนใหญ่แล้วจะมีการขึ้นบน

เวบ็ไซต์ ในเวลาประมาณ 10.00 น. นอกจากการรายงาน

ข่าวสรุปสถานการณ์โดยย่อแล้ว ส�าหรับหนังสือพิมพ์

ออนไลน์นั้นจะมีการรายงานข่าวใหม่บนเว็บไซต์ หรือ

เป็นเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้อย่างกะทนัหนัได้อย่างทนัท่วงที  

ก่อนจะตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ให้รอบถัดไป (อุบลรัตน์ 

ศิริยุวศักดิ์, 2550) ปัจจุบันนี้นักข่าวที่ออกไปปฏิบัติ

หน้าที่นั้นยังสามารถรายงานเหตุการณ์เป็นข้อความ

สั้นๆ เพื่อบอกกล่าวเหตุการณ์เป็นระยะๆ ได้อีกด้วย

แนวทำงกำรเขียนข่ำวเพื่อรำยงำนข่ำวบน

หนังสือพิมพ์ออนไลน์

จากการส�ารวจจะพบว่า คนอ่านหนังสือพิมพ์

ออนไลน์ส่วนใหญ่จะใช้ การกวาดสายตา เพื่อหาสิ่งที ่

ต้องการ ในลักษณะของ F-Shape (Jakob Nielsen, 

2549)

ภำพ 1 แสดงบริเวณของหน้าเว็บไซต์ที่มีคนดูมากที่สุด  

ภาพจาก www. useit.com

จากภาพข้างต้น F-shape แสดงลกัษณะการอ่าน  

โดยพื้นที่เข้มเป็นบริเวณที่คนดูมาก ใช้เวลาในการอ่าน

ตรงนั้น แสดงให้เห็นว่า ลักษณะการอ่านของคนอ่าน

บนเว็บไซต์จะมีการใช้เวลาอ่านบริเวณด้านบนสุดของ

ข้อความ ซึง่เป็นส่วนของหัวข้อเรือ่ง (headline) และส่วน 

น�าเรื่อง (lead) โดยจะอ่านไปทางแนวนอนและต่อมา 

บรรทัดล่าง แต่ไม่มกีารกวาดสายตาไปยงัท้ายๆ ประโยค  

จนถึงประมาณกลางหน้า ความสนใจ ในการอ่าน 

จะค่อยๆ หายไป ลักษณะการอ่านนี้มีรูปแบบคล้ายกับ 

ตัว F การอ่านลักษณะนี้สะท้อนให้เห็นว่า ผู้อ่านใช้

การกวาดสายตาหาสิ่งที่สนใจ โดยไม่อ่านทุกประโยค

ในบทความ หัวข้อเรื่อง (headline) เป็นสิ่งส�าคัญ 

เพ่ือดึงดูดใจผู ้อ่านว่าตรงกับส่ิงท่ีต้องการหาหรือไม่  

สองย่อหน้าแรกก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ส�าคัญ จึงควร 

ให้ข้อมูลที่ดีและเน้นใจความหลักของเรื่อง หัวข้อย่อย 

(subhead) ข้อความ Bullet Point เป็นอีกสิ่งหนึ่งซึ่งมี

ส่วนช่วยในการค้นหาเรื่องท่ีผู้อ่านต้องการ ส่ิงส�าคัญ 

ท่ีควรค�านึงถึงในการเขียนหนังสือพิมพ์ออนไลน์ก็คือ  

การเขียนข ้อความหรือเนื้อหาท่ีสามารถดึงดูดใจ 

ผู้อ่านได้ และมีลักษณะการเขียนที่เอื้ออ�านวยต่อการ 

กวาดสายตาเพื่อหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว มีการแบ่ง

ย่อหน้าอย่างชัดเจน ควรตัดบรรทัดให้พอดีไม่ควร 

เขียนติดกันยาวจนเกินไป

เนื่องจากลักษณะของหนังสือพิมพ์ออนไลน์ 

ทางข้างต้นท�าให้เกิดข้อจ�ากัดขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม 

การเขียนข่าวเพื่อการรายงานข่าวนั้นยังคงยึดถือ 

หลักการ 5W 1H นั้นก็คือ Who What When Where 

Why How (ใคร ท�าอะไร ที่ไหน เมื่อใด อย่างไร) เหมือน 

หนังสือพิมพ์ทั่วไป แต่ในหนังสือพิมพ์ออนไลน์จะเน้น

วิธีการเขียนแบบ ปิรามิดหัวกลับ เพื่อเน้นสาระส�าคัญ
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ของเรือ่งไว้ทีส่่วนบนนัน่กคื็อ หวัข้อเรือ่ง (Headline) และ 

ส่วนน�าเรื่อง (Lead) (สุทิติ ขัตติยะ, 2552) ด้วยเหตุที่ 

การอ่านงานเขยีนใดๆ กต็ามทีเ่ผยแพร่ทางอนิเตอร์เนต็นัน้  

ผูอ่้านจะมไิด้มเีวลาอ่านนานๆ ข้อความใดๆ กต็ามจงึควร 

มีความสั้น กระชับ เข้าใจง่าย และชวนให้ผู้อ่านติดตาม 

(อมรพรรณ ซุ้มโชคชัยกุล, 2557) ซึ่งมีหลักการเขียน 

โดยสังเขป ดังต่อไปนี้ ใช้สื่อประเภทรูปภาพ ภาพ

เคลื่อนไหว เพื่อดึงดูดใจผู ้อ่านให้มาสนใจ รูปภาพ

ประกอบที่ดีนั้นเป็นส่วนส�าคัญอย่างยิ่งที่จะชูประเด็น

ของเนื้อหาข่าวให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ยิ่งถ้าข่าว 

นั้นๆ มีบทสัมภาษณ์เพิ่มเติมให้ใส่ลงไปได้เลยเพราะ

หนังสือพิมพ์ออนไลน์ได้เปิดโอกาสให้ผู้เขียนได้เสริม

ลงไปได้เพื่อสร้างความเข้าใจและอารมณ์ร่วมมากยิ่งขึ้น  

มีการเชื่อมโยงเนื้อหาจากเรื่องหนึ่งไปสู ่เรื่องหนึ่งได้  

ข่าวโดยทั่ว ๆ  ไปตามหน้าหนังสือพิมพ์แบบดั่งเดิมนั้น

จะเป็นการน�าเสนอข่าวแบบวันต่อวันเท่านั้น แต่การ 

น�าเสนอข่าวบนหนังสือพิมพ์ออนไลน์ผู้อ่านจะสามารถ

สืบค้นข้อมูลหรือที่มาของข่าวนั้นๆ ได้ ผู้เขียนจึงต้องมี

การเขียนเชื่อมโยงโดยเขียนข้อความหรือหัวข้อที่ผู้อ่าน 

สามารถกดลิงค์เข้าไปเพื่ออ่านย้อนหลังได้อย่างรวดเร็ว 

ควรใช้ภาษาทีส่ัน้ เข้าใจง่าย จากข้อมูลทีผ่่านมาจะพบว่า  

ข้อความทีป่รากฏอยูบ่นหนงัสอืพมิพ์ออนไลน์นัน้ไม่ควร 

มีความยาวเกนิ 2 หน้า ดงันัน้ภาษาหรอืข้อความทีเ่ขยีน

อยู่บนหน้าหนังสือพิมพ์แบบด่ังเดิมที่มีความยาวมาก

เกินไป หรือมีภาษาที่เยิ่นเย่อจึงควรตัดทอนลงเพื่อให้

พอดีกับหน้าเว็บไซต์ และควรหลีกเลี่ยงศัพท์เทคนิคที่

เข้าใจยากเพราะผู้อ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์นั้นไม่ได้

ใช้เวลาอ่านนานมากนัก มีสารบัญเนื้อหาอยู่ทุกหน้า 

ของจอภาพเพื่อสะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูล เนื่องจาก

การอ่านอาจมกีารย้อนกลบัไปกลบัมา เพือ่ช่วยให้ผูอ่้าน 

สะดวกในการเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการสืบค้นได้ทันที  

ควรเขยีนให้มลีกัษณะ ‘Grab & Go’ คอือยากรูอ้ะไรกห็า 

ได้เลย โดยใช้วธิกีารเน้นตวัอกัษรให้หนาขึน้ ซึง่ข้อความ

ท่ีเน้นนั้นอาจเป็นชื่อ ต�าแหน่งของบุคคลที่อยู่ในข่าว 

หรืออาจเป็นชื่อเรื่อง ชื่อสถานที่ ผู ้อ่านจะสามารถ 

เห็นได้ในทันทีว่าข่าวนั้นเป็นเรื่องอะไร และเกี่ยวกับใคร  

นอกจากนี้ยังมีการแบ่งย่อหน้าและใช้หัวข ้อย่อย 

ในการเขียน ข้อความท่ีเขียนนั้นก็ไม่ควรท่ีมีความกว้าง

มากเกินไป

จริยธรรมในกำรน�ำเสนอข ่ำวส�ำหรับ

หนังสือพิมพ์ออนไลน์

หนงัสอืพมิพ์ออนไลน์ นบัว่าเป็นเครือ่งมอืส�าคญั 

ของผู้สื่อข่าวในสังคมยุคดิจิทัล ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์

ได้หลายอย่างทัง้ ใช้ในการสบืค้นฐานข้อมลูเก่า หรอืการ

แสวงหาข้อมูลใหม่ๆ เพื่อใช้ในการต่อยอดน�าเสนอข่าว  

ในปัจจุบันนี้สื่อใหม่อย่างหนังสือพิมพ์ออนไลน์ก็ได้ 

เข้ามามีบทบาทมากพอๆ กับส่ือกระแสหลัก ท้ังจุดเด่น

เรือ่งพืน้ที ่เวลา ไร้พรมแดน และเรือ่งเกีย่วกบัการเป็นพืน้ท่ี 

สาธารณะ (อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์, 2550) เนื่องจาก

หนังสือพิมพ์ออนไลน์ เปิดโอกาสให้ผู ้อ่านสามารถ 

กดแชร์เพื่อส่งต่อข่าวสารไปยังผู้อื่น และสามารถแสดง

ความคิดเห็นได้อย่างเสรี ส่งผลให้เกิดความวิตกกังวล

เกีย่วกบัเรือ่งผลกระทบเชงิจรยิธรรมในการน�าเสนอข่าว 

ในหนังสือพิมพ์ออนไลน์

จากความสดใหม่ ความรวดเร็วเพื่อการแข่งขัน

กนัน�าเสนอข่าวก่อนคูแ่ข่ง สิง่หนึง่ทีค่วรตระหนกัถงึกค็อื  

ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล (สภาการ

หนังสือพิมพ์แห่งชาติ, 2553) เพราะการน�าเสนอข่าวใน

สือ่สงัคมออนไลน์ทีแ่พร่กระจายไปในทนัท ีผูส้ือ่ข่าวเอง 

จะต้องใช้วจิารณญาณก่อนว่า ข้อมลูเบือ้งต้นทีร่บัทราบ 

มานั้นเป็นข้อมูลจริง หรือข่าวลือ เนื่องจากผู้สื่อข่าวเอง

จะต้องพึงระวังเพื่อมิให้เกิดการเผยแพร่ข่าวลือ หรือ

ข้อมลูทีผ่ดิๆ ออกไป นอกจากนีอ้กีสิง่หนึง่ทีค่วรค�านงึถงึ 

กค็อื ควรระมดัระวงัในการเขยีนข่าว ควรแยกแยะให้ออก 

ว่าข้อมูลท่ีน�ามาใช้ประกอบการเขียนเป็นข้อมูลจริง 

หรือเป็นความคิดเห็นจากผู้อ่านที่แสดงความคิดเห็น

กับประเด็นต่างๆ ผ่านทางสื่อออนไลน์ ผู้สื่อจึงข่าว

ควรระมัดระวังในการน�าเสนอข่าวเพราะผู้เขียนไม่อาจ

ทราบว่ากลุ่มผู้อ่านเป็นใคร และจะเกิดอะไรขึ้นหลังจาก 

การรายงานข่าวอออกไป
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บทสรุป

หากลองสังเกตพฤติกรรมของผู ้คนเกี่ยวกับ 

การใช้งานสื่อออนไลน์ในปัจจุบันนี้ จะพบว่า มีแนวโน้ม 

ในการรบัรูข่้าวสารผ่านทางอนิเทอร์เนต็มากขึน้ โดยเฉพาะ 

อย่างยิง่ หนงัสอืพมิพ์ออนไลน์ซึง่เข้ามามีบทบาทกบัชวีติ 

ประจ�าวันของมนุษย์ส่วนใหญ่เป็นอย่างมาก เนื่องจาก

รูปแบบที่ทันสมัยและสร้างความสะดวกสบายในการ 

พกพาได้มากกว่าหนงัสอืพมิพ์แบบแผ่นกระดาษ แต่ด้วย 

ข้อจ�ากัดต่างๆ ของหนังสือพิมพ์ออนไลน์จึงท�าให้

รูปแบบการเขียนมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เข้ากับหน้า

เวบ็ไซต์ ไม่ใช่เพยีงการเปลีย่นแปลงเรือ่งรปูแบบการเขยีน 

เท่านั้น แต่มีการเพิ่มเกี่ยวกับการเขียนเพื่อเชื่อมโยง

ไปถึงข้อมูลอ่ืนๆ หรือแม้กระท่ังการเขียนเพ่ือท�าให้

สามารถค้นหาข้อมูลต่างๆ ได้ง่าย การเขียนข่าวเพื่อ

รายงานข่าวในหนังสือพิมพ์ออนไลน์จึงมีหลักการ 

บางอย่างซึ่งเป็นลักษณะการเขียนเฉพาะตัว 

แต ่สิ่ งหนึ่ งที่ผู ้สื่อข ่าวควรระมัดระวังเป ็น 

อย่างมากกบัสือ่ออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิง่หนงัสอืพมิพ์ 

ออนไลน์ ก็คือ เรื่องความถูกต้องแม่นย�า เนื่องจาก 

ในปัจจุบันการส่งต่อข้อมูลเป็นไปได้โดยง่าย หากมีการ 

ส่งต่อข้อมูลท่ีผิดพลาดอาจก่อให้เกิดความตื่นตระหนก

อันใหญ่หลวง ในฐานะส่ือมวลชนจึงควรรับผิดชอบ

ต่อสังคม
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บทคัดย่อ

บทความนี้น�าเสนอความหมายของต้นทุนและความส�าคัญของการบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์ที่มีผลโดย

ต่อก�าไรที่ยั่งยืนขององค์กร เนื่องจากการบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์สามารถสะท้อนแนวคิดในการบริหารจัดการ 

ท่ีมีคุณภาพของผู้บริหารองค์กร หรืออาจกล่าวได้ว่าหากองค์กรมีการบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์ที่ดีย่อมส่งผลให้

เกิดก�าไรต่อเนื่องแก่องค์กร เนื้อหาส�าคัญในบทความนี้ คือ ความหมายของต้นทุน ความสัมพันธ์ระหว่างรายได ้

และค่าใช้จ่าย และแนวคิดในการบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์

ค�ำส�ำคัญ: การบริหาร, กลยุทธ์, ต้นทุน, ก�าไรที่ยั่งยืน

Abstract

This article presents the meaning of cost and the importance of strategic cost management that  

has affected the sustainability profit of organizations. The strategic cost management reflects the 

management ability of director of the organization. More over, the effect of good strategic management  

will yield the sustainablc profit to the organization. This paper focuses on the meaning of cost, revenue 

and related expense recognition and the concept of strategic cost management.

Keywords: management, strategy, cost, sustainability profit

ศิรประภา ศรีวิโรจน์

การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์เพ่ือก�าไรที่ยั่งยืน

Strategic Cost Management for Sustainability Profit
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ควำมน�ำ

เรือ่งของปากท้อง เรือ่งของวถิชีวีติ คงหลกีเลีย่ง 

ไม่ได้ว่าเป็นกระจกสะท้อนสภาพเศรษฐกิจและสังคม

และในทางกลับกันสภาพเศรษฐกิจและสังคมก็เป็น 

กระจกสะท้อนความเป็นอยู่หรือความอยู่ดีกินดีของ

คนในสังคม ดังนั้นไม่ว่าจะประกอบอาชีพใด ๆ  ก็ตาม 

ทกุ ๆ  อาชีพย่อมมีความเกีย่วพนัเป็นโครงข่ายเศรษฐกจิ

ตัง้แต่ระดบัชมุชนจนถงึระดับโลก ประกอบกบัในปัจจบุนั

สภาวะทางเศรษฐกิจยังคงมีรูปแบบของการแข่งขันกัน 

ที่สูง และหากการแข่งขันนั้นมีความชัดเจนว่าคุณก�าลัง 

แข่งขันกับใคร เพื่ออะไร เป้าหมายคืออะไร ยิ่งจะท�าให้ 

แนวโน้มการแข่งขันสูงเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ระบบการสื่อสารในปัจจุบันสามารถขยาย

ขอบข่ายการรับรู้ได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว ท�าให้

คุณสามารถทราบความเคลื่อนไหวต่าง ๆ  ของคู่ค้าและ 

คู ่แข่งขัน และคู ่ค้าและคู ่แข่งขันก็สามารถรับทราบ

ข้อมูลความเคลื่อนไหวของคุณเช่นเดียวกันท�าให้ในยุค

เศรษฐกิจแบบสังคมโซเชียลเน็ตเวิร์กที่ใคร ๆ  ก็สามารถ

เข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็วจึงอาจไม่เป็น 

ข้อได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์กรที่จะพาองค์กร

ไปสู่การบรรลุเป้าหมายอีกต่อไป

องค์กรที่ประสบความส�าเร็จและมีผลการ

ด�าเนินงานที่บรรลุเป ้าหมายขององค์กรจึงต ้องมี

กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่ดี ตั้งแต่ขั้นตอน 

การวางแผน (strategic formulation) ขั้นการน�าแผนไป

ปฏิบัติ (implementation) และขั้นตอนในการติดตาม

และประเมินผล (evaluation & control) โดยผู้บริหาร

ขององค์กรต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีการ 

มองภาพรวมของสภาวะแวดล้อมภายในและภายนอก

ในลักษณะ Forward lookingและ Backward looking 

ได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ผู้บริหารควรเป็นผู้ท่ีสามารถ

เลือกใช้เทคนิคการด�าเนินงานที่เหมาะสมกับองค์กร 

สามารถจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและ 

ประสิทธิพผลสูงสุด สามารถสร้างมูลค่าให้แก่องค์กร

ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ ซึ่งเป็นข้อ 

ได้เปรยีบทางการแข่งขนั และเม่ือองค์กรบรรลเุป้าหมาย 

ตามทีก่�าหนดไว้ในแผนงาน จะถอืว่าการบรรลเุป้าหมาย

นั้นเป็นความส�าเร็จร่วมกันทั้งองค์กร

เป้าหมายขององค์กรในบทความนีผู้เ้ขยีนจะเน้น 

ไปในส่วนขององค์กรท่ีมุ ่งหวังผลก�าไร โดยสามารถ

แบ่งประเภทของการประกอบธุรกิจได้ 3 ประเภท คือ  

(1) ธุรกิจการค้า (trading business) (2) ธุรกิจผลิต 

(manufacturing business) และ (3) ธรุกจิบรกิาร (service 

business) และในการประกอบธุรกิจในแต่ละประเภท

ยังสามารถด�าเนินการในรูปแบบต่าง ๆ โดยสามารถ 

แบ่งได้เป็น (1) กิจการเจ้าของเพียงคนเดียว (sole  

proprietorship) (2) ห้างหุ้นส่วน (partnership) (3) บริษัท

จ�ากัด (corporation) (4) ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

(small and medium business) (5) ธรุกจิบรกิาร (service) 

(6) ธุรกิจเหมืองแร่ (mining)

เป้าหมายหลักขององค์กรที่มุ่งหวังผลก�าไร คือ 

“ก�าไร (profit)” นั่นเอง ดังนั้นการบริหารองค์กรให้ได้รับ 

ก�าไรตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ ย่อมเป็นสิ่งที่ ท้าทาย 

ผู้บริหารองค์กรในยุคเศรษฐกิจปัจจุบันท่ีจะต้องเลือก

ใช้เครื่องมือหรือเทคนิคการบริหารงานเพื่อช่วยให้ 

การบรหิารงานองค์กรเป็นไปในทศิทางทีต้่องการอย่างไร

ก็ดีเครื่องมือและหรือเทคนิคการบริหารงานต่าง ๆ  

ทีผู่บ้รหิารขององค์กรเลอืกใช้ ต้องผ่านการตดัสนิใจอย่าง

รอบคอบถงึผลกระทบท่ีจะเกดิต่อองค์กร ซึง่การตดัสนิใจ 

เลือกใช้เครื่องมือและหรือเทคนิคต่าง ๆ ในการ 

บริหารงานต้องเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยผู้บริหาร 

ต้องค�านงึปัจจยัแวดล้อมต่าง ๆ  ทัง้ภายในและภายนอก 

โดยเฉพาะปัจจัยท่ีผู้บริหารควรต้องค�านึงถึงอย่างมาก

และต้องให้ความส�าคัญอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาคือ

ปัจจยัด้าน “ต้นทุน (costs)” เพราะเมือ่องค์กรได้ตดัสนิใจ 

ใด ๆ  ในการบรหิารงานไม่ว่าฝ่ายไหน แผนกใด เรือ่งอะไร 

ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานขององค์กรย่อมถือว่า

เป็นการลงทุน และแน่นอนสิ่งที่ต้องการจากการลงทุน

คือผลตอบแทนในรูปแบบของ “ก�าไร (profit)” ท่ีคาดว่า 

จะเป็นไปตามเป้าหมายภายในระยะเวลาที่ก�าหนด

ควำมหมำยของกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์

การให้ความหมายของค�าว่าการบริหารหรือ

อาจเรียกว่าการจัดการนั้นมีผู้ให้ความหมายไว้มากมาย 

ทั้งนี้ ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2545, หน้า 18-19) 

ได้รวบรวม ความหมายของ ค�าว่า “การบริหารจัดการ”  
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และ “การจัดการ” ไว ้ เช ่น ค�าว ่า “การบริหาร”  

(administration) ใช้ในการบริหารระดับสูงโดยเน้นที่

การก�าหนดนโยบายที่ส�าคัญและการก�าหนดแผนของ

ผู้บริหารระดับสูง เป็นค�านิยมใช้ในการบริหารรัฐกิจ  

(public administration) หรือใช้ในหน่วยงานราชการ

และค�าว่า “ผู้บริหาร” (administrator) หมาถึงผู้บริหาร 

ท่ีท�างานอยูใ่นองค์กรของรฐั หรอืองค์กรทีไ่ม่มุง่ผลก�าไร 

(Schermerhorn, 1999, p. G-2)

การบริหารจัดการ (management) หมายถึง

ชุดของหน้าที่ต่าง ๆ (a set of functions) ที่ก�าหนด

ทศิทางในการใช้ทรพัยากรทัง้หลายอย่างมีประสทิธภิาพ 

และประสิทธิผลเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายขององค์กร 

การใช้ทรพัยากรอย่างมีประสทิธิภาพ (efficient) หมายถงึ  

การใช้ทรัพยากรได้อย่างเฉลียวฉลาดและคุ้มค่า (cost-

effective) การใช้ทรพัยากรอย่างมปีระสทิธิผล (effective) 

นัน้หมายถงึการตัดสนิใจได้อย่างถกูต้อง (right decision)  

และมีการปฏิบัติการส�าเร็จตามแผนที่ก�าหนดไว้ดังนั้น 

ผลส�าเร็จของการบริหารจัดการจึงจ�าเป็นต้องมีท้ัง

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลควบคู่ ส่วนความหมาย

ของกลยุทธ์ (strategy) หมายถึง วิถีทางหรือข้อก�าหนด

หรอืแนวการด�าเนนิงานทีอ่งค์กรต้องถอืปฏิบติัเพือ่ท�าให้ 

บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�าหนด ภายใต้ข ้อจ�ากัดของ 

สภาพแวดล้อมภายนอก และขีดความสามารถของ

องค์กร 

ดังนั้นการบริหารเชิงกลยุทธ์ หรือการจัดการ

เชิงกลยุทธ์ จึงหมายถึง การบริหารจัดการองค์กร

ให้สามารถด�าเนินการได้ตามกลยุทธ์ที่ก�าหนดไว้ใน 

แผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของ

องค์กรภายในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล

ควำมหมำยของต้นทุน ค่ำใช้จ่ำย ขำดทุน 

การระบุความหมายของค�าว่าต้นทุนให้มีความ

ชดัเจนและถกูต้องทีส่ดุนัน้อาจเป็นไปได้ในหลายทศิทาง  

ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งานหรือผู้บริหารท่ีเป็น 

ผู้ตัดสินใจ เพราะรายการชนิดเดียวกันบางคน บางกลุ่ม  

บางองค์กรมองเป็นต้นทุนซึ่งในขณะที่คนอื่น กลุ่มอื่น 

หรอืองค์กรอืน่อาจไม่ได้มองเช่นนัน้ อย่างไรกด็ผีูบ้รหิาร

ควรมคีวามเข้าใจความหมายโดยทัว่ไปของค�าว่า ต้นทนุ 

(cost) ทั้งนี้มีสถาบันที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ ได้ให ้

ความหมายของต้นทุน อาทิ สมาคมการบัญชีแห่ง

อเมริกา (American Accounting Association- - AAA) 

เป็นสมาคมที่ก่อตั้งขึ้นโดยคณาจารย์ทางการบัญชีจาก 

มหาวิทยาลัยต่าง ๆ  ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเริ่ม 

ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1916 (พ.ศ. 2459) ซึ่งสมาคมการบัญชี 

แห่งอเมริกา ได้ให้ความหมายของต้นทุนไว้ว่า .“ต้นทุน

คือการวัดค่าเงินหรืออาจจะใช้วัดค่าเพื่อให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ที่เจาะจง” (Cost is a foregoing measured 

in monetary terms, incurred or potentially to be  

incurred to achieve a specific objective)

สถาบันผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งอเมริกา 

(American Institute of Certified Public Accountants-- 

AICPA) ได้ให้ความหมายว่า ต้นทุนคือ ค่าใช้จ่ายในการ 

แลกเปลี่ยนเพื่อช�าระผลประโยชน์ (Cost is defined is 

as an exchange price a foregoing, a sacrifice made 

to secure benefit)

สถาบันทางบัญชีเพื่อการจัดการ (Institute of 

Management Accounting--IMA) มีความรับผิดชอบ 

โดยตรงต่อการพฒันาการบญัชต้ีนทนุและบญัชเีพือ่การ

จัดการ ได้ให้ความหมายของต้นทุนว่า “ต้นทุนคือมูลค่า

เงนิสดหรอืรายการเทียบเท่าเงนิสดท่ีจ�าเป็นในการบรรลุ

วัตถุประสงค์ เช่นการซื้อสินค้าและบริการที่เป็นไปตาม 

สัญญาการผลิตและการกระจายสินค้า” (The cash or 

cash equivalent value required to attain an objective 

such as acquiring the goods and services used, 

complying with a contract, performing a function, 

or producing and distributing a product) ทั้งนี้ IMA  

ได้ถกูก่อตัง้ในปี ค.ศ. 1972 (พ.ศ. 2515) โดยคณะท�างาน 

ที่มีชื่อว่า “NAA Research Studies”ที่มาจากสมาคม 

นักบัญชีนานาชาติ  (Nat ional Associat ion of  

Accountants) หรือ “NAA”โดย “NAA”ได้ก่อตั้งในปี 

ค.ศ.1919 (พ.ศ. 2462) ซึ่งในระยะแรกของสมาคมนี้ 

ได้ใช้ชือ่ว่า “สมาคมนกับญัชต้ีนทนุนานาชาต”ิ (National 

Association of Cost Accountants) มีบทบาทในการ

พัฒนาข้อมูลทางบัญชีต้นทุนและบัญชีเพ่ือการจัดการ 

หรือบัญชีบริหาร
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จากการให้ความหมายของค�าว่าต้นทุนข้างต้น

สามารถน�ามาพิจารณาความหมายของต้นทุนในการ 

ประกอบธุรกิจได้ดังนี้

1. ต้นทุน หมายถึง สินทรัพย์หรือทรัพยากร

ที่กิจการต้องสูญเสียไป และหรือหนี้สินที่กิจการได้มา  

โดยสามารถวัดมูลค ่าความสูญเสียสินทรัพย์หรือ

ทรพัยากรหรอืหนีส้นิในทีไ่ด้มาในของรปูของจ�านวนเงนิ 

ได้อย่างน่าเชือ่ถอื ซึง่การสญูเสยีสนิทรพัย์หรอืทรพัยากร

และหรือการได้มาของหนี้สินดังกล่าวนั้นเพ่ือให้ได ้

สิ่งตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ กลับมาสู่กิจการ เช่น 

ได้รับสินค้า ได้รับสินทรัพย์ ได้รับบริการ และกิจการ

สามารถได้ประโยชน์จากสิง่ตอบแทนนัน้ ๆ  ได้ในอนาคต  

เช่น หากกิจการต้องจัดหาสินค้า (สินทรัพย์) เข้ามา 

ในกิจการ กิจการอาจช�าระค่าสินค้าดังกล่าวด้วยเงินสด 

(สินทรัพย์) หรืออาจช�าระค่าสินค้าด้วยตั๋วเงิน (หนี้สิน)  

ซึ่งการช�าระด้วยตั๋วเงินดังกล่าวกิจการจะเป็นภาระ

ผูกพันในอนาคตที่ต้องจ่ายช�าระดอกเบี้ย และไถ่ถอน

ตั๋วเงิน ส่วนสินค้าที่จัดหามาได้นั้นกิจการสามารถน�า 

ไปขาย (ได้ประโยชน์) เพื่อให้เกิดรายได้เข้ามาในกิจการ 

2. ต้นทนุ หมายถงึ โอกาสทีก่จิการต้องสญูเสียไป 

และสามารถวดัมลูค่าความสญูเสยีในรปูของจ�านวนเงนิ 

ได้อย่างน่าเชื่อถือ ซึ่งการสูญเสียโอกาสดังกล่าวนั้น

เพื่อให้ได้สิ่งตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ  กลับมาสู่กิจการ

และกิจการสามารถได้ประโยชน์จากสิ่งตอบแทนนั้น ๆ   

ได้ในอนาคต

3. จากความหมายในข้อ 2 มักจะเกิดจากการที่ 

องค์กรต้องตัดสินใจเลือกหรือไม่เลือกทางเลือกแม้ว่า

ทุก ๆ ทางเลือกที่ต้องตัดสินใจจะให้สิ่งตอบแทนหรือ

ผลประโยชน์ในทุก ๆ  ทางเลือกก็ตาม และเมื่อกิจการ

ไม่เลือกทางเลือกใด ๆ ก็ตามจะถือว่า “เสียโอกาส 

ในทางเลือกนั้น ๆ” เรียกกันว่า “ต้นทุนค่าเสียโอกาส 

(opportunity cost)” คือมูลค่าของผลตอบแทนจาก

กจิกรรมหนึง่ ๆ  ทีส่ญูเสยีโอกาสไปเนือ่งจากได้ตดัสนิใจ 

เลือกท�ากิจกรรมอื่นแทน เนื่องจากผู้บริหารองค์กรไม่ 

สามารถเลือกทุก ๆ ทางเลือกพร้อมกันได้แม้ว่าจะมี

ความต้องการในทุก ๆ ทางเลือก เพราะผู้บริหารต้อง

ตัดสินใจอย่างละเอียดรอบคอบในการเลือกทางเลือก

ภายใต้การใช้ทรพัยากรทีมี่จ�ากดัให้เกดิประสทิธภิาพและ 

ประสทิธผิลสงูสดุขององค์กร อย่างไรกต็าม การค�านวณ 

หาต้นทุนค ่าเสียโอกาสให ้มีความถูกต ้องตรงกับ 

ความเป็นจริงนั้นส่วนใหญ่ท�าได้ยาก เพราะเป็นการ

ค�านวณจากการคาดคะเนหรือความเป็นไปได้ของ

เหตุการณ์ท่ีไม่ได้เกิดขึ้นจริง ณ เวลานั้น แต่อาจเกิดขึ้น 

ในอนาคต

เมื่อกล่าวถึงความหมายของต้นทุน อาจมี 

หลายท่านเกดิความสงสยัว่า ต้นทนุ กบั ค่าใช้จ่าย มคีวาม 

เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร สภาวิชาชีพบัญชีฯ  

ได้ให้ความหมายของค�าว่า ค่าใช้จ่าย (expense) หมายถึง  

การลดลงของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ ในรอบระยะเวลา

บญัชใีนรปูกระแสออกหรอืการลดค่าของสนิทรพัย์ หรอื

การเพิม่ขึน้ของหนีสิ้น อนัส่งผลให้ส่วนของเจ้าของลดลง  

ท้ังนี้ไม่รวมถึงการแบ่งปันให้กับผู้มีส่วนร่วมในส่วนของ

เจ้าของ และแม่บทการบัญชี (ฉบับปรับปรุง 2552) 

กล่าวต่อว่า ค่าใช้จ่ายรวมถึง ผลขาดทุนและค่าใช้จ่าย 

ที่ เกิดจากการด�าเนินกิจกรรมตามปกติของกิจการ 

ส่วนค�าว่า ผลขาดทุน (loss) ซึ่งได้มีการให้ความหมาย 

ไว้ว่า ผลขาดทนุ หมายถงึ รายการทีเ่ป็นไปตามค�านยิาม 

ของค่าใช้จ่ายและอาจเกิดจากกิจกรรมตามปกติของ

กิจการหรือไม่ก็ได้ ผลขาดทุนแสดงถึงการลดลงของ

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ จึงมีลักษณะไม่ต่างไปจาก 

ค่าใช้จ่าย ดังนั้น แม่บทการบัญชีไม่ถือว่าผลขาดทุน

เป็นองค์ประกอบแยกต่างหากจากค่าใช้จ่าย ผลขาดทุน 

ในองค ์กรท่ี ท้ัง ท่ีเกิดจากการบริหารกิจกรรมการ 

ด�าเนินงานปกติ และรวมถึงผลขาดทุนหรือความ 

เสียหายที่เกิดจากภัยพิบัติ อย่างไรก็ดีในการบริหาร

องค์กรซึง่ต้องค�านงึถงึทรพัยากรทีไ่ด้ลงทนุไป ท�าให้ค�าว่า 

“ค่าใช้จ่าย (expense)” หมายถึง ต้นทนุทีถู่กใช้ประโยชน์

ไปบางส่วนหรือทั้งหมดในระยะเวลาที่ก�าหนดไว ้

ส่วนค�าว่า “ผลขาดทนุ (loss)”จะหมายถงึส่วนของต้นทนุ 

ทีห่มดสิน้ไป โดยไม่ได้ให้ผลประโยชน์แก่องค์กรอกีต่อไป  

ผู ้เขียนขอยกตัวอย่างง่ายๆ เพื่อการเปรียบเทียบ 

ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ค่าใช้จ่าย และผลขาดทุน 

ดังนี้ หากกิจการได้ซื้อสินค้า (สินทรัพย์) มาขายจ�านวน  

120 ชิ้น โดยซื้อมาราคาชิ้น ละ 2 บาท แสดงว่ากิจการ

มีต้นทุนค่าซื้อสินค้า 240 บาท ต่อมากิจการได้ขาย

สินค้า (สินทรัพย์) ที่ซื้อมา โดยขายเป็นเงินสดจ�านวน 
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40 ชิ้น ขายในราคาชิ้นละ 5 บาท เป็นเงิน 200 บาท 

ถือเป็นรายได้ และถือว่ากิจการได้ใช้ประโยชน์ในต้นทุน

ค่าซื้อสินค้าจ�านวน 40 ชิ้น ๆ ต้นทุนชิ้นละ 2 บาท  

เป็นเงิน 80 บาท นั่นคือต้นทุนค่าซื้อสินค้า 80 บาทนั้น

ได้สิ้นสุดความเป็นต้นทุน (expired cost) และได้กลาย 

เป็นค่าใช้จ่ายแทนซึง่ในทางบญัชเีรยีกค่าใช้จ่ายลกัษณะ

น้ีว่า ต้นทุนขาย (cost of goods sold) 4 ประโยชน์

เชิงเศรษฐกิจหมายถึง ประโยชน์ที่ได้รับจากการด�าเนิน

กจิกรรมทางธรุกจิ อันเกีย่วกบัการผลติและการจ�าหน่าย  

การจ�าหน่ายจ่ายแจก การให้บริการ และการบริโภค

ใช้สอยสิ่งต่าง ๆ  ซึ่งกล่าวได้ว่าต้นทุนขายเป็นค่าใช้จ่าย

ที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับรายได้ สามารถค�านวณ

ก�าไรในเบื้องต้นส�าหรับการขายสินค้าจ�านวน 40 ชิ้น  

โดยน�ารายได้จ�านวน 200 บาท หักออกด้วยต้นทุนขาย 

80 บาท ท�าให้มีก�าไรในเบื้องต้น 120 บาท และภาย

หลังการขายครั้งแรกไปแล้ว 40 ชิ้น กิจการยังมีสินค้า 

ท่ีเหลือและรอท่ีจะขายในครัง้ต่อไปอกี 80 ชิน้ มลูค่ารวม  

160 บาท ต่อมาหากสินค้าที่เหลือไว้รอการขายเกิดการ

ช�ารดุเสียหายจนไม่สามารถน�าออกขายได้จ�านวน 40 ชิน้  

ในทางบัญชีถือว่าเป็นผลขาดทุน

ภำพ 1 แสดงความสัมพันธ์ของต้นทุน ค่าใช้จ่าย รายได้

จะเหน็ได้ว่าไม่ว่ากจิการจะขายได้ตามราคาขาย 

ที่ก�าหนด หรือจะเก็บสินค้าไว้รอการขายในครั้งต่อไป  

หรอืเกดิผลขาดทนุจากสนิค้าช�ารดุเสยีหาย จนไม่สามารถ 

ขายได้หรอือาจขายได้แต่ขายได้ต�า่กว่าทีก่�าหนด เกดิขึน้ 

ภายหลังจากที่กิจการได้ลงทุนไปแล้วตั้งแต่ซื้อสินค้า 

เข้ามาจ�าหน่ายจ�านวน 120 ชิ้นราคาชิ้นละ 2 บาท  

ซึ่งในความเป็นจริงอาจมีต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการ

ด�าเนินงานกิจกรรมตามปกติขององค์กร ซึ่งค่าใช้จ่าย 

ดงักล่าวเป็นตามทีก่�าหนดไว้ในแม่บทการบญัช ี(ดวงมณี 

โกมารทัต, 2553) เช่น ค่าสาธารณูปโภค เงินเดือน  

ค่าพาหนะ ค่ารับรองลูกค้า ค่าซ่อมแซมส�านักงาน  

ค่าเสือ่มราคาสนิทรพัย์ถาวร (อาคาร เครือ่งใช้ส�านกังาน 

เครื่องจักร ฯลฯ) ค่าเบี้ยประกันภัยดอกเบี้ยจ่าย ภาษี

มูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้นิติบุคคล ค่าใช้จ่ายลักษณะนี้ 

มักจะเกิดขึ้นเป็นปกติในทุกๆ งวดบัญชี และต้องน�า 

มารวมค�านวนเป็นค่าใช้จ่ายด�าเนินงาน เพื่อน�าไป

ค�านวณหาก�าไรสทุธขิองกจิการโดยน�าค่าใช้จ่ายดงักล่าว

หักออกจากก�าไรขั้นต้น แล้วหากเกิดผลขาดทุน (loss) 

แก่องค์กร นั่นแสดงว่านอกจากองค์กรจะไม่ได้รับก�าไร

ที่ตามเป้าหมายที่ก�าหนดหรือวางแผนไว้ องค์กรจะมี 

ผลการด�าเนินงานต�่ากว่าจุดคุ้มทุน (breakeven point) 

คือ จุดที่องค์กรไม่เกิดก�าไรและไม่ขาดทุนหรือก�าไร

ขาดทุนเท่ากับศูนย์หรือก�าไรเท่ากับต้นทุนพอดี ซึ่ง 

ในเบื้องต้นจะเป็นภาพสะท้อนให้เห็นประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลการบริหารงานของผู้บริหารองค์กร 
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ภำพ 2 แสดงความสัมพันธ์ของต้นทุน ค่าใช้จ่าย รายได้ และผลลัพธ์การด�าเนินงาน

อย่างไรก็ดีต้นทุนค่าสินค้าหรือบริการท่ีองค์กร

ได้จัดหาน�ามาจ�าหน่ายหรือให้บริการ หรือแม้กระทั่ง

องค์กรทีผ่ลติสนิค้าเพือ่จ�าหน่าย จะมีต้นทนุอ่ืนทีเ่กดิขึน้ 

ในองค์กร ซึ่งองค์กรจะรวบรวมจ�านวนต้นทุนท้ังหมดท่ี

เกิดขึ้น และสามารถแบ่งประเภทต้นทุนในองค์กรตาม

วัตถุประสงค์ของผู้ใช้ข้อมูลด้านต้นทุน เช่น หากจ�าแนก 

ประเภทต้นทุนตามพฤติกรรมของต้นทุนจะสามารถ

จ�าแนกได้ 3 กลุ่มคือ ต้นทนุคงที ่(fixed costs) เป็นต้นทุน 

ที่มีจ�านวนรวมคงที่หรือไม่เปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาที ่

พจิารณา แม้ว่าปรมิาณกจิกรรมจะเปลีย่นแปลงไปกต็าม  

ถัดมาคือต้นทุนผันแปร (variable costs) เป็นต้นทุน

ที่มีจ�านวนรวมเปลี่ยนแปลงอย่างสัมพันธ์กับปริมาณ

กิจกรรมที่เปลี่ยนแปลง และสุดท้ายคือต้นทุนผสม 

(mixed costs) ซึ่งมีลักษณะพฤติกรรมทั้งคงที่และ

ผันแปร แต่หากจ�าแนกประเภทต้นทุนตามช่วงเวลา 

จะสามารถจ�าแนกได้ 3 กลุ่มเช่นกันกล่าวคือ ต้นทุน 

ในอดีต (historical costs) หรือต้นทุนจริง (actual cost) 

เป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงในอดีต ซึ่งมีเอกสารหลักฐาน 

ที่แสดงได้อย่างชัดเจน ต่อมาคือต้นทุนทดแทนหรือ

ต้นทุนเปลี่ยนแทน (replacement cost) เป็นต้นทุน

หรือราคาในช่วงเวลาปัจจุบันที่องค์กรต้องจ่ายหรือต้อง 

สญูเสยีไปเพือ่จดัหาสนิทรพัย์อ่ืนมาทดแทนหรอืเปลีย่น 

แทนสนิทรพัย์เดมิทีม่อียู ่โดยสนิทรพัย์ทีม่าทดแทนหรอื

เปลีย่นแทนต้องมลีกัษณะคล้ายคลงึกนักบัสนิทรพัย์เดมิ

ที่ต้องการเปลี่ยน และต้นทุนในอนาคต (future cost)

เป็นต้นทุนท่ีเกดิจากการคาดการณ์หรอืการประมาณการ 

ว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตจากการตัดสินใจของผู้บริหาร

องค์กร ซึ่งต้นทุนที่การคาดการณ์หรือประมาณการ 

ดงักล่าวจะด�าเนนิการโดยการประมาณต้นทุนไว้ล่วงหน้า 

ด้วยเทคนิค วิธีการต่าง ๆ เป็นข้อมูลประกอบการ

ประมาณการเพื่อให้ต้นทุนที่ประมาณการนั้นสมเหตุ

สมผล และใกล้เคียงกับต้นทนุที่จะเกิดขึ้นจริงในอนาคต

ให้มากที่สุด เช่น ประมาณการโดยใช้เทคนิคทางสถิติ 

ประมาณการจากแนวโน้มในอดีต การประมาณการ 

ดังกล่าวถือเป็นการก�าหนดแผนงานด้านงบประมาณ 

รายจ่ายที่เกี่ยวข้องทั่วทั้งองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

เมื่อมีการด�าเนินงานจริง แล้วน�าผลการด�าเนินงานจริง

มาเปรียบเทียบกับแผนงานด้านงบประมาณรายจ่าย  

ย่อมจะเกิดผลต่าง (variance) ระหว่างแผนงานกับการ

ด�าเนินงานจริง ซึ่งผลต่าง (variance) ดังกล่าวนี้จะเป็น

ตัวชี้วัดหนึ่งท่ีสะท้อนถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ของฝ่ายบริหารขององค์กรได้เป็นอย่างดี บางองค์กร 

น�าไปเป็นตวัชีว้ดัหนึง่ในการประเมนิผลงานของผูบ้รหิาร

องค์กร ซึ่งผลการด�าเนินงานจริงในด้านรายจ่ายหรือ 
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ต้นทุนจะสัมพันธ์กันโดยตรงต่อตัวเลขก�าไรขององค์กร  

อันเป็นเป้าหมายหลักขององค์กร

ควำมหมำยของก�ำไรที่ยั่งยืน 

ก�าไรที่ยั่งยืน (sustainability profit) หมายถึง

ผลการด�าเนินงานขององค์กรในรูปของตัวเลข (จ�านวน

เงิน) ที่เป็นค่าบวก ซึ่งเกิดจากการน�ารายได้ทั้งหมดของ 

องค์กรหักด้วยต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายทั้งหมดขององค์กร

ในแต่ละรอบระยะเวลา โดยผลการด�าเนินงานดังกล่าว

ขององค์กรมีความสม�่าเสมอและต่อเนื่อง (ศิลปพร  

ศรีจ่ันเพชร, 2555)

เนื้อหำกำรบริหำรต้นทุนเชิงกลยุทธ์

ดังจะเห็นได้จากความหมายของต้นทุนและ 

ค่าใช้จ่าย มคีวามเกีย่วข้องสมัพนัธ์โดยตรงและโดยอ้อม

ต่อก�าไรขององค์กร ผูบ้รหิารองค์กรจะสามารถรบัรูไ้ด้ว่า  

“ต้นทนุ” หรอื “ค่าใช้จ่าย” ขององค์กรมมีากน้อยเพยีงใด 

และส่งผลต่อตัวเลขก�าไรขององค์กรอย่างไร และหาก

น�าตัวเลขก�าไรที่เกิดขึ้นจริงมาเปรียบเทียบกับก�าไร 

เป้าหมายที่ก�าหนดไว้ตามแผนงาน ผ่านการจัดท�า

รายงานในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ คือไม่ได้ก�าหนด

รปูแบบตายตัวและไม่ต้องน�าส่งโดยหน่วยงานภายนอก

รูปแบบที่ไม่เป็นทางการนี้จะมีไว้ใช้ภายในองค์กรนั้น ๆ   

อาจเรียกได้ว่าเป็น“รายงานเพื่อการบริหาร” หรือ  

“งบบริหาร” ซึ่งถือเป็นการรายงานตัวเลขต่าง ๆ ของ

หน่วยงานขององค์กร เช่น ส�านักงานใหญ่ ส�านักงาน

สาขา ฝ่าย แผนก ส่วนงาน สายการผลิตซึ่งลักษณะ 

การรายงานมากน้อยอย่างไรขึ้นอยู่กับโครงสร้างของ

องค์กร และการรายงานดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยน

รูปแบบของรายงาน การแสดงข้อมูลในรายงานได้ 

ตามความเหมาะสม โดยมีจุดเน้นว่ารายงานนั้นเป็น

ข้อมลูมไีว้เพือ่การตดัสนิใจของผูบ้รหิาร เพือ่การบรหิาร

งานที่รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย�า และเกิดประโยชน์สูงสุด 

ต่อองค์กร

เมื่อผู ้บริหารเห็นรายงานที่มีตัวเลขมากมาย

แสดงไว้ แต่จะมีอยู่ไม่กี่รายการที่ผู ้บริหารต้องกวาด

สายตามองหรือถามเป็นค�าถามแรก ๆ เช่น รายการ 

ก�าไร รายการรายได้หรือรายรับ และรายการต้นทุน 

เมื่อถึงรายการต่าง ๆ ที่อยู่ในส่วนของต้นทุน ก็จะ

ขยายขอบเขตการพิจารณารายการเกี่ยวกับต้นทุนทีละ 

รายการหรือทีละกลุ่มรายการหรือพยายามจับจ้องไปที ่

แผนกท่ีท�าให้รายการต้นทุนสูง และส่ิงส�าคัญมาก ๆ  

ในองค์กรธุรกิจภาคเอกชนที่มีการแข่งขันสูง ปัจจัย

ภายนอกที่หลากหลายองค์กรเหล่านั้นมักจะให้ความ

สนใจเรื่องของต้นทุน ที่มีความต้องการให้ต้นทุนใน

กิจการลดลง ต�่าลง เพ่ือให้ช่วงก�าไรสูงขึ้น โดยเฉพาะใน

สถาการณ์ที่รายได้หรือรายรับไม่ปรับเปลี่ยนไปจากเดิม 

มากนัก หรือหากจะเปรียบกับภาคครัวเรือนหรือภาค

ประชาชนโดยท่ัวไปท่ีมฐีานะทางเศรษฐกจิของครอบครวั

ในระดับชนชั้นล่างถึงชั้นกลาง เรียกการลดต้นทุนว่า 

“การรัดเข็มขัด” นั่นเอง ทว่า “การรัดเข็มขัด” ในภาค 

องค์กรธุรกิจ จะเกิดขึ้นในลักษณที่เรียกว่า “การบริหาร

ต้นทุนเชิงกลยุทธ์ (strategic cost management)” แม้ 

ในความเป็นจรงินกับรหิารหรอืนกัธรุกจิทีใ่ห้ความส�าคญั

กบัการบรหิารต้นทุนอย่างมาก เพราะต้องบรหิารจดัการ

ต้นทุนหลาย ๆ ประเภทที่เกิดขึ้นในองค์กรมากบ้าง 

น้อยบ้างขึ้นอยู่กับหลาย ๆ ปัจจัยขององค์กร แต่จะมี

ต้นทุนประเภทหนึง่ท่ีเกดิขึน้ในทุก ๆ  การด�าเนนิกจิกรรม

ขององค์กร และเป็นต้นทุนท่ีนักบริหารหรือนักธุรกิจ

ไม่อาจประเมินเป็นมูลค่าหรือจ�านวนเงินได้โดยตรง  

ต้นทุนนั้นคือ “เวลา” ที่องค์กรต้องสูญเสียไปหรือ 

หมดเปลอืงไปกบัการประกอบกจิกรรมด�าเนนิงานต่าง ๆ   

ท่ีไม่สร้างมูลค่าหรือไม่เพ่ิมมูลค่าให้แก่องค์กร หรือ 

การสร้างมูลค่าหรือการเพิ่มมูลค่านั้นไม่คุ้มกับต้นทุน

ที่ต้องสูญเสียไปดังนั้นองค์กรภาคธุรกิจทั้งหลายได้มี

การน�ากระบวนบรหิารงานหรอืเทคนคิการบรหิารจดัการ

ในลักษณะต่าง ๆ มาใช้ในทุกส่วนงานขององค์กรเพื่อ 

ให้เกดิประโยชน์สงูสดุแก่องค์กร เพือ่ให้องค์กรใช้เมด็เงนิ 

หรือต้นทุนต�่าสุด และสามารถบริหารจัดการในทุก 

ส่วนงานได้ในช่วงเวลาท่ีน้อยท่ีสุด เช่น การปรับปรุง

พัฒนาสายการผลิตที่ได ้ผลการผลิตที่ดีทั้งปริมาณ  

คณุภาพ และประหยดัต้นทนุ (ดนชุา คณุพนชิกจิ, 2555)

กระบวนการบริหารงานหรือการใช้เทคนิคหรือ

เครื่องมือต่าง ๆ เข้ามาบริหารงานตั้งแต่กระบวนการ

วางแผน ด�าเนินงาน ประเมินผล การปรับปรุงหรือ 
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การพัฒนากระบวนการด�าเนินงานขององค์กรมีอยู ่ 

หลากหลายวิธีการ ซึ่งกลุ่มผู้บริหารงานขององค์กรภาค

ธุรกิจต่าง ๆ ได้น�ามาใช้มากบ้างน้อยบ้างขึ้นอยู่กับ 

ปัจจัยของแต่ละองค์กรที่จะประยุกต์ให้เหมาะสมกับ

องค์กร อาทิ การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน (SWOT 

analysis) การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (value chain 

analysis) การบริหารฐานกิจกรรม (Activity Based  

Management--ABM) การจัดการลูกค ้าสัมพันธ ์ 

(Customer Relationship Management--CRM) การจดัการ 

ผู้จัดส่งสัมพันธ์ (supplier relationship management) 

การผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just-In-Time Production 

Systems--JIT) ระบบการวัดผลดุลยภาพ (Balanced 

Scorecard--BSC) การบัญชีลีน (Lean Accounting) 

ทั้งนี้ไม่ว่าจะเลือกใช้เครื่องมือใดก็ตาม องค์กรย่อมต้อง

ตระหนกัถงึผลลพัธ์สดุท้ายขององค์กรนัน้คอืการบรหิาร

ให้ได้มาซึ่งก�าไร นั่นเป็นภาพสะท้อนให้เห็นถึงสภาวะ 

ความอยู่รอดขององค์กรภาคธุรกิจ และหากองค์กร

สามารถบรหิารให้ได้ก�าไรตามเป้าหมายได้อย่างต่อเนือ่ง 

นัน่กย่็อมเป็นภาพสะท้อนให้เหน็ถงึสภาวะความอยูร่อด 

ขององค์กรธุรกิจอย่างยั่งยืน เปรียบเสมือนว่าเกิดก�าไร

อย่างยั่งยืนในองค์กร ท�าอย่างไรภายใต้เครื่องมือการ

บรหิารจัดการทีมี่มากมายหลากหลายเทคนคิ เมือ่โยงใย 

ที่มาของก�าไรในองค์กรภาคธุรกิจ ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น 

จะเห็นว ่าสิ่งที่ท�าให ้ก�าไรเกิดการเปลี่ยนแปลงไป

ลักษณะใด ลักษณะหนึ่งในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เช่น 

เปลีย่นแปลงในทางบวกเรยีกว่าผลก�าไร หากเป็นทางลบ 

คือก�าไรติดลบหรือเรียกว่าผลขาดทุน หากไม่มีผลการ

ก�าไรหรือผลขาดทุนเรียกว่าเสมอตัวหรือก�าไรเป็นศูนย์

หรือเท่ากับจุดคุ ้มทุน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของก�าไร 

ในสองประการหลงัเป็นสิง่ทีอ่งค์กรไม่ต้องการให้เกดิขึน้ 

อย่างแน่นอน 

ในปัจจุบันองค ์กรภาคธุรกิจทั้งหลายจึงมี

พยายามให้องค์กรของตนเกิดผลก�าไรอย่างสม�่าเสมอ

และก�าไรนั้นต้องมีความต่อเนื่องในทุกช่วงเวลาที่ 

ประเมินผลการด�าเนิน แม้ว่ากลยุทธ์ที่สร้างความ 

ได้เปรียบในการแข่งขันอาจเลือกด�าเนินการในลักษณะ

อื่น ๆ เช่น การสร้างความแตกต่าง (differentiation)  

ในผลติภณัฑ์หรอืบรกิาร การวจิยัเพือ่ให้ได้นวตักรรมใหม่  

การร่วมมือกับภาคส่วนอื่นเพื่อสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ 

อย่างไรก็ดีการใช้กลยุทธ์ใด ๆ ย่อมต้องตามมาด้วย

จ�านวนค่าใช้จ่ายหรอืต้นทุนในการผลักดนักจิกรรมต่าง ๆ   

ตามกลยุทธ์ และเมื่อมีการประเมินผลการด�าเนินงาน

ขององค์กรอาจพบว่าองค์กรประสบความส�าเร็จในการ 

ใช้กลยทุธ์แต่จ�านวนก�าไรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย องค์กร

จึงควรให้ความส�าคัญทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

ของกิจกรรมต่าง ๆ  ที่เป็นแรงขับเคลื่อนการด�าเนินงาน 

ทุกภาคส่วนขององค์กร 

เชงิปรมิาณในทีน่ีห้มายถงึองค์กรต้องพจิาณาว่า 

1. กจิกรรมใดท่ีไม่ส�าคญั มมีากเกนิความจ�าเป็น

ให้ลดทอนหรือยุบรวมหรือยกเลิกไปเพื่อตัดต้นทุน 

หรือลดต้นทุนที่ไม่จ�าเป็น

2. กิจกรรมใดท่ีส�าคัญ มีความจ�าเป็นและ

ไม่สามารถลดทอนหรือยุบรวมหรือยกเลิกได้นั้นให้

พิจารณาว่ามีกระบวนการใดบ้างที่สามารถลดต้นทุน 

ของกจิกรรมนัน้ ๆ  ได้ เช่นการหาวสัดทุดแทน การเปลีย่น 

ผู้จัดส่งสินค้า การเปลี่ยนช่องทางจ�าหน่าย 

3. กิจกรรมใดท่ีส�าคัญ มีความจ�าเป็นและ 

ไม่สามารถลดทอนหรือยุบรวมหรือยกเลิกได้นั้นและ

เมื่อพิจารณาแล้วพบว่าไม่สามารถลดต้นทุนในกิจกรรม 

นั้น ๆ ได้ องค์กรควรเลือกวิธีการควบคุมต้นทุน

ส่วนในเชิงคุณภาพหมายถึงการพิจาณาในเชิง 

ปริมาณดังกล่าวจะต้องไม่มีผลกระทบทางลบหรือ 

มีผลกระทบทางลบน้อยที่สุดต่อคุณภาพของกิจกรรม

ต่าง ๆ เพื่อให้ปลายทางของสินค้าหรือบริการยังคง

คณุภาพพร้อมตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้รโิภค 

ดังนั้นองค์กรที่ให้ความส�าคัญในการบริหารจัดการ 

เพื่อให้องค์กรมีก�าไรท่ียั่งยืน สามารถเลือกใช้กลยุทธ์

ความเป็นองค์กรผูน้�าด้านต้นทุนต�า่ (low cost leadership)  

โดยกลยุทธ์นี้เน้นให้องค์กรธุรกิจต้องพยายามบริหาร

ต้นทุนในการผลิตสินค้าหรือบริการ รวมถึงการบริหาร

จัดการภายในองค์การให้มีต้นทุนที่ต�่ากว่าคู่แข่งขันและ

ให้มีต้นทุนท่ีต�่าท่ีสุด ซึ่งการท่ีต้นทุนต�่าลงมากเท่าใด  

กจ็ะหมายถงึก�าไรทีเ่พิม่มากขึน้เท่านัน้ ซึง่การใช้กลยทุธ์

การเป็นผู้น�าในด้านต้นทุนต�่าถือเป็นการสร้างความ 

ได้เปรียบในการแข่งขัน แต่ประการส�าคัญคือองค์กร
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ต้องไม่ละเลยเรื่องคุณภาพของสินค้าและบริการ 

ตามที่กล่าวไว้ในช่วงต้นของบทความแล้วว่า 

องค์กรที่ประสบความส�าเร็จและมีผลการด�าเนินงาน 

ท่ีบรรลเุป้าหมายขององค์กรจงึต้องมีกระบวนการจดัการ

เชิงกลยุทธ์ที่ดี ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน (strategic 

formulation) ข้ันการน�าแผนไปปฏิบัติ(implementation) 

และขัน้ตอนในการตดิตามและประเมนิผล (evaluation& 

control)ซึ่งองค์กรสามารถน�าการจัดการเชิงกลยุทธ์มา

ประยุกต์กับการด�าเนินการด้านต้นทุนขององค์กรได้

เพ่ือให้องค์กรประสบความส�าเร็จและบรรลุก�าไรตาม 

เป้าหมายขององค์กรอย่างยัง่ยนืดังนัน้ การบรหิารต้นทุน

เชิงกลยุทธ์ (strategic cost management) หมายถึง  

ด�าเนินงานตามขั้นตอนการวางแผนงานด้านต้นทุน  

ข้ันตอนการน�าแผนไปปฏิบติั (implementation) ตลอดจน 

ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล (evaluation & 

control) ของการด�าเนินงานด้านต้นทุน

การวางแผน (strategic cost management)  

โดยทัว่ไปแผนงานขององค์กร เช่น แผนกลยทุธ์ แผนธรุกจิ  

แผนปฏิบัติการ แผนพัฒนาบุคลากร แผนวิจัยและ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งพื้นฐานของการวางแผนงานเช่น 

การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน การประเมินอุตสาหกรรม 

การประเมินคู่แข่ง การประเมินลูกค้า การวิเคราะห ์

แนวโน้มต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิงาน ล้วนแล้วแต่ 

มีผลกระทบต่อต้นทุนของกิจการทั้งสิ้น ดังนั้นแผนงาน

ต่าง ๆ ต้องมีงบประมาณก�ากับไว้เสมอเพื่อสามารถ

เป็นเครื่องมือในการเปรียบเทียบระหว่างแผนงานกับ 

ผลการด�าเนินงานตามแผนงาน 

การน�าแผนไปปฏิบัติจะต้องมีความชัดเจน 

ไม่ซ�้าซ้อนเพื่อลดกิจกรรมที่ไม่จ�าเป็นหรือซ�้าซ้อน และ

พจิารณามอบหมายงานโดยยดึประโยชน์สงูสดุในการใช้ 

ทรัพยากรขององค์กร ซึ่งมีการด�าเนินงานในภาคปฏิบัติ

เป็นส่วนส�าคัญที่กระทบต่อต้นทุนขององค์กร ดังนั้น

องค์กรควรตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ของการด�าเนินงานเป็นระยะเพ่ือให้เกิดความมั่นใจ 

ในการปฏิบัติตามแผนงานและสามารถแก้ไขเหตุการณ์

หรือป้องกันเหตุการณ์ท่ีอาจส่งผลต่อความเสียหาย 

ขององค์กร 

การตดิตามและประเมนิผล (evaluation & control)  

โดยท่ัวไปประกอบด้วย (1) การก�าหนดว่าจะวดัผลในเร่ือง 

อะไรบ้าง เช่น การตั้งค่าดัชนีชี้วัดความส�าเร็จ (Key  

Performance Indicator--KPI) (2) ก�าหนดวธิกีารวดัผลให้

เป็นมาตรฐาน (3) ด�าเนนิการวดัผล และ (4) เปรยีบเทียบ 

ค่าที่วัดได้กับมาตรฐาน การแก้ไขข้อผิดพลาด

ส่ิงท่ีส�าคัญท่ีสุดคือองค ์กรต ้องน�าผลการ

ประเมนิมาปรบัปรงุพฒันาแผนงาน ทัง้นีก้ารด�าเนนิงาน 

ต่าง ๆ ต้องสอดคล้องสนับสนุนทิศทางขององค์กร

โดยเฉพาะอย่างยิ่งขั้นตอนในการวางแผนงานเพราะ

การวางแผนงานเป็นการวางแนวทางการท�างาน 

เพ่ือแสดงให้เห็นว่าเราจะต้องท�าอย่างไรบ้างในอนาคต

ซึ่งต ้องเป็นแนวทางท่ีสะท้อนทิศทางในอนาคตที่

องค์กรต้องการจะเป็น ดังนั้นหากองค์กรต้องการความ

เจริญก้าวหน้า ต้องการผลตอบแทน และท้ายที่สุด

คือองค์กรต้องการก�าไรให้ได้ตามเป้าหมายในขณะที่

การแข่งขันมีความรุนแรงในทุกด้าน อาทิ เทคโนโลยี 

ข ้อมูลข่าวสาร การวิจัยพัฒนา บุคลากร องค์กร 

ต้องกลับมาทบทวนศกัยภาพขององค์กรท่ีจะท�าให้บรรลุ

ผลส�าเร็จและได้ก�าไรตามเป้าหมาย โดยไม่จ�าเป็นต้อง

ลงทุนมากมายมหาศาลเพ่ือก้าวให้ทันหรือให้ไกลกว่า

แต่กลับมีผลขาดทุนและไม่ประสบผลส�าเร็จซึ่งส่งผล 

กระทบทั้งบุคลากรและองค์กร แต่ควรให้ความใส่ใจต่อ

ต้นทุนที่ลงทุนไปทุกเม็ดเงินว่าคุ้มค่าหรือไม่ หรือควร

ลดต้นทุนใด ๆ บ้างเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าโดยไม่ลืม 

คุณภาพของสินค้าและบริการ 
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ภำพ 3 ความเชี่อมโยงของการจัดการเชิงกลยุทธ์

สรุป

หากองค์กรมีความประสงค์ในการตั้งเป้าหมาย

ก�าไรขององค์กร ที่ไม่เน้นการท�าก�าไรสูงสุด แต่เน้น 

การท�าก�าไรอย่างยั่งยืน แนวทางการบริหารต้นทุน

เชิงกลยุทธ์เพื่อก�าไรที่ยั่งยืน จึงเป็นสิ่งที่องค์กรต้อง 

ให้ความส�าคัญอย่างจริงจัง โดยสามารถเลือกใช้กลยุทธ์

การเป็นผู้น�าในด้านต้นทุนต�่า (low cost leadership)

และเมื่อองค์กรตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ดังกล่าวควรต้อง

ด�าเนินการอย่างสมดุลระหว่างการลดต้นทุน (cost  

reduction) กับการควบคุมต้นทุน (cost control) ทั้งนี้ 

ขึน้อยูก่บักจิกรรมต่าง ๆ  ท่ีเป็นแรงผลักให้การด�าเนนิงาน 

ทัง้องค์บรรลเุป้าหมาย นัน่คอืหากองค์กรมุง่มัน่ลดต้นทุน 

และควบคุมต้นทุนจนละเลยต่อทิศทางขององค์กร 

ย่อมไม่ส่งผลต่อความส�าเร็จหรือการบรรลุเป้าหมาย

องค์กร กล่าวง่าย ๆ  คอื การรดัเขม็ขดัให้องค์กรอย่างพอดี  

ไม่แน่นเกินไปและไม่หลวมเกินไป องค์กรอยู่ได้หายใจ

สะดวก เลอืดไหลเวยีนด ีอวยัวะต่าง ๆ  กท็�างานได้ตามปกติ  

สุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสม มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาสมรรถนะและวิธีการพัฒนาสมรรถนะ

ของผู้บริหารสถานศึกษาที่จ�าเป็นต้องมีและพัฒนาเพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนในสถานศึกษา  

(2) สร้างรปูแบบการพฒันาสมรรถนะของผูบ้รหิารสถานศกึษา และ (3) ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ 

ในการน�าไปใช้ของรปูแบบการพฒันาสมรรถนะของผูบ้รหิารสถานศกึษา การวจิยัเชงิคณุภาพใช้การสนทนากลุม่ย่อย  

ผู้ให้ข้อมูลหลักได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษาในภาคตะวันออก เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ 

การวิเคราะห์เนื้อหา การวิจัยเชิงปริมาณใช้การวิจัยเชิงส�ารวจ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครูผู้สอน ในสถานศึกษา สังกัด

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา ในภาคตะวนัออก จ�านวน 377 คน ซึง่ได้จากการสุม่แบบสดัส่วน เกบ็รวบรวม 

ข้อมลูโดยใช้แบบสอบถามและวเิคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถติพิืน้ฐาน ผลการวจิยัพบว่า สมรรถนะของผูบ้รหิารสถานศกึษา 

ที่จ�าเป็นต้องมีและพัฒนา ได้แก่ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การท�างานเป็นทีม การสร้างสรรค์ผลงาน การสร้างขวัญและ

ก�าลังใจ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และการมีวิสัยทัศน์ รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา 

ประกอบด้วย ปรัชญาของการพัฒนา หลักการของการพัฒนา วัตถุประสงค์ของการพัฒนา สมรรถนะท่ีต้องพัฒนา  

และกิจกรรมการพัฒนา รูปแบบมีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก

ค�ำส�ำคัญ: รูปแบบการพัฒนา, สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา, การจัดการความรู้, แรงจูงใจ

Abstract

The purposes of this research were as follows : (1) to study competencies of school administrators 

that need to be developed to increase teachers’ pedagogy in schools by knowledge management (2) to 

formulate a model on mpetencies development for the school administrators, and (3) to verify the suitability 

and feasibility of the model on competencies development the school administrators. The qualitative  

research and focus groups were used to collect data. The main contributors were shool administrators, 

who have outstanding had performance evaluations from the educational area offices of elementary  

สุรพล น้อยแสง

รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาด้วยการจัดการ
ความรู้ เพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน

ในสถานศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

A Model on Competencies Development the School Administrator by 
Knowledge Management for Increasing Teacher’s Motives 

in Basic Education School
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ควำมน�ำ

สถานการณ์โลกในปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลง

อย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและ 

สิ่งแวดล้อม ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลง 

ที่รวดเร็วนี้พบว่ามีข ้อมูลข ่าวสารเกิดขึ้นมากมาย 

ในแต่ละวันจนเกดิเป็นสงัคมแห่งการเรยีนรู ้(knowledge  

society) การพัฒนาไปสู ่สังคมที่มีฐานแห่งความรู ้  

จึงต้องปรับระบบการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

และโอกาสในการเรียนรู้ พัฒนาคนเพื่อปรับปรุงทักษะ

และความสามารถอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับสภาพ 

การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ก็ส่งผลกระทบต่อ

องค์การ วิธีคิดและกระบวนการท�างานของบุคลากร

ในองค์การ ตลอดจนแรงขับที่มุ่งการแข่งขันและความ

เป็นเลิศโดยมีความรู้เป็นฐาน ท�าให้การจัดการความรู้  

(knowledge management) กลายเป็นส่วนหน่ึงท่ีส�าคัญ 

ของกลยุทธ์ด้านความรู ้ในหลายองค์การ (พรธิดา 

วิเชียรปัญญา, 2547, หน้า 11–17) การจัดการความรู้

จึงเป็นกระบวนการที่เป็นระบบในการแสวงหาความรู้ 

การสร้างความรู้หรือนวัตกรรมและการจัดเก็บความรู ้

อย่างเหมาะสม เพื่อสามารถน�ามาประยุกต์ใช้ในการ

ปฏิบัติงานอันจะก่อให้เกิดการถ่ายโอนความรู ้เพื่อ 

ให้เกิดการแพร่กระจายความรู้ทั่วทั้งองค์การและเพิ่ม 

ประสิทธิภาพ ในการท�างานของบุคลากร 

สถานศึกษานับเป ็นองค ์การหนึ่ ง ท่ี ได ้รับ 

ผลกระทบจากภาวการณ์ดังกล ่าวข ้างต ้น ท่ีต ้อง 

and secondary education in the East of Thailand. The collection data was used to process knowledge 

management and analyze its content. The quantitative research was survey research. The samples were 

377 teachers from the educational area offices of elementary education in the East that were selected by 

stratified random sampling. The collection data used was questionnaire and analyzed by basic statistics.  

The results show that the competencies of school administrators were achievement motivation, teamwork, 

creativity, morale building, personnel development and vision. The model on competencies development  

consisted of the development philosophy, principles of development, purpose of development, competencies 

to be developed and developmental activities. The model demonstrated suitability and feasibility at high 

level.

Keywords: developement patterns, competencies, knowledge management, motivation

ปรบัเปล่ียนระบบการท�างาน แต่ปัจจยัส�าคญัท่ีก่อให้เกดิ

การเปลีย่นแปลงและพฒันาสถานศกึษาอย่างมคีณุภาพ 

มากที่สุดก็คือ ภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งมี

บทบาทส�าคัญในการก�าหนดและเพิ่มขีดความสามารถ

และศกัยภาพของบคุคลากร มบีทบาทต่อการปฏบิตังิาน 

ของครผููส้อนในสถานศกึษา ดงัทีส่วสัดิ ์โพธวิฒัน์ (2547, 

หน้า 183-185) ศกึษาพบว่าการใช้ภาวะผูน้�าและการจงูใจ 

ของผูบ้รหิารสถานศกึษา ส่งผลโดยตรงต่อการยดึผูเ้รยีน 

เป็นส�าคัญและผลการเรียนรู้ พฤติกรรมการเรียนรู้ และ

ความพึงพอใจในงาน และสุวัฒน์ วิวัฒนานนท์ (2548, 

หน้า 222-223) ศึกษาพบว่าความเป็นผู้น�าทางวิชาการ

พฤติกรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู ้บริหาร

สถานศึกษา มีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมเชิงบวก 

ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณธรรมจริยธรรมของ

นักเรียน และความพึงพอใจในงานของครู นั่นแสดง 

ให้เห็นว่าคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาส�าคัญยิ่งต่อ

ความส�าเร็จในการบริหารงาน จึงต้องมีคุณลักษณะและ

คุณภาพท่ีพึงประสงค์ตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับมาตรฐาน

วิชาชีพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีความ

สามารถหรอืสมรรถนะ (competency) เพือ่ให้การบรหิาร

สถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ คุณภาพและบทบาท

ของผู้บริหาร มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับคุณภาพ 

ของสถานศึกษา รวมทั้งมีผลสะท้อนต่อผลงานและ

วิธีปฏิบัติงานของสถานศึกษาแต่ละแห่งเป็นอันมาก 

ความส�าเร็จของการบริหารจึงขึ้นอยู่กับสมรรถนะของ 

ผู ้บริหารสถานศึกษาที่จะสร้างแรงจูงใจให้ผู ้ร่วมงาน 
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เต็มใจที่จะปฏิบัติงานได้เพียงใด เพราะแรงจูงใจ 

เป็นปัจจัยที่จะท�าให้บุคคลประสบความส�าเร็จในการ

ด�าเนินชีวิต การงานและการเรียนรู ้ สมรรถนะของ

ผู ้บริหารสถานศึกษาย่อมเป็นดัชนีบ่งชี้ความส�าเร็จ

ของการบริหารงาน ดังที่ อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ (2555, 

หน้า 38) ศึกษาพบว่า การน�าสมรรถนะไปใช้ในระบบ

การบริหารงานและพัฒนาบุคลากรอย่างจริงจังและ 

ต่อเนื่องเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เกิดการปรับปรุง

และพัฒนาการท�างานของบุคลากรในองค์การดังนั้น 

การพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นสิ่ง

ส�าคัญและจ�าเป็นเพื่อน�าไปสู ่ผลลัพธ์ที่คาดหวังคือ 

ความสามารถ ทกัษะและความรูจ้�าเป็นต้องมีและพฒันา

เพือ่ปฏบิติังานให้เกดิประสทิธิภาพ อันส่งผลต่อการเพิม่

แรงจูงใจในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน การพัฒนา

สมรรถนะจึงต้องมีรูปแบบการพัฒนาที่เกิดจากหลัก 

ทางวชิาการหรอืศาสตร์และยนืยนัได้ถงึความเหมาะสม

และความเป็นไปได้ในการน�าไปใช้ ซึ่งจะส่งผลคุณภาพ

และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทั้งต่อสถานศึกษา

และผู ้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ผู ้วิจัยจึงสนใจศึกษา

สมรรถนะและวิธีการพัฒนาสมรรถนะของผู ้บริหาร 

สถานศึกษาที่จ�าเป็นต้องมีและพัฒนาเพื่อเพิ่มแรงจูงใจ

ของครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาว่าม ี

องค์ประกอบทีส่�าคญัอะไรบ้างและมกีารพฒันาอย่างไร 

รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา

ควรเป็นอย่างไร และรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของ 

ผูบ้รหิารสถานศกึษามคีวามเหมาะสมและความเป็นไปได้ 

ในการปฏิบัติหรือไม่เพียงใด

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาสมรรถนะและวิธีการพัฒนา

สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาที่จ�าเป็นต้องมีและ

พัฒนาเพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจในการจัดการเรียนรู ้ของคร ู

ผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. เพื่อสร ้างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ 

ของผูบ้รหิารสถานศกึษาด้วยการจดัการความรูเ้พือ่เพิม่

แรงจงูใจในการจดัการเรยีนรูข้องครผููส้อนในสถานศกึษา  

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมและความ

เป ็นไปได ้ของการน�าไปสู ่การปฏิบัติของรูปแบบ 

การพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาด้วยการ

จัดการความรู้เพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจในการจัดการเรียนรู้ของ

ครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย

แนวคิดและทฤษฎี
เกี่ยวกับสมรรถนะ

(competency)

กำรจัดกำรควำมรู้
(knowledge 

management)
- สมรรถนะที่จ�าเป็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษา

- วธิพีฒันาสมรรถนะของ
ผู้บริหารสถานศึกษา

รูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะของผู้บริหาร
สถานศึกษาด้วยการ
จัดการวามรู้เพื่อเพิ่ม
แรงจูงใจในการจัดการ
เรียนรู้ของครูผู้สอน 
ในสถานศึกษา สังกัด
ส�านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การด�าเนินการวิจัย เรื่อง รูปแบบการพัฒนา 

สมรรถนะของผู ้บริหารสถานศึกษาด้วยการจัดการ 

ความรู ้เพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจในการจัดการเรียนรู ้ของครู 

ผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีขั้นตอนการด�าเนินการ ดังนี้

1. ศึกษาสมรรถนะและวิธีการพัฒนาสมรรถนะ

ของผู ้บริหารสถานศึกษาที่จ�าเป็นต้องมีและพัฒนา  

เพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนใน

สถานศกึษา โดยด�าเนนิกจิกรรมสนทนากลุม่ย่อย (focus 

group) แล้วให้ผูใ้ห้ข้อมลูหลักซึง่เป็นผูบ้รหิารสถานศกึษา  

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาและมัธยม 

ศกึษา ในภาคตะวนัออก ท่ีมผีลงานดเีด่น จ�านวน 15 คน  

ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจงใช้กระบวนการจัดการ

ความรู ้(knowledge management) ด้วยเทคนคิเรือ่งเล่า 

เร้าพลัง (springboard story) เพ่ือสกัดขุมความรู้ในเรื่อง

สมรรถนะและวธิพีฒันา รวบรวมข้อมลูพืน้ฐานทีจ่�าเป็น 
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เพื่อน�ามาก�าหนดเป็นโครงร่างสมรรถนะและวิธีพัฒนา

สมรรถนะ ผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการ 

จัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนในสถานศึกษา แล้วน�าข้อมูล

ที่ได้มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเข้าเป็นหมวดหมู่ 

แจกแจงตามสมรรถนะโดยยึดหลักการ ทฤษฎี รวมทั้ง 

เพิ่มสมรรถนะที่ควรเพิ่มเติม โดยใช้แบบบันทึกรายการ

และการวิเคราะห์เนื้อ (content analysis)

2. สร ้างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของ 

ผู ้บริหารสถานศึกษาด้วยการจัดการความรู ้เพ่ือเพ่ิม 

แรงจงูใจในการจดัการเรยีนรูข้องครผููส้อนในสถานศกึษา  

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

มี 2 ขั้นตอน ดังนี้

2.1 ด�าเนนิกจิกรรมสนทนากลุม่ย่อย (focus 

group) แล้วให้ผูใ้ห้ข้อมูลหลกัซึง่เป็นผูบ้รหิารสถานศกึษา  

สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว 

เขต 1 ที่มีผลงานดีเด่น จ�านวน 15 คน ซึ่งได้มาโดยการ

สุ่มแบบเจาะจง ประชุมสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

เพื่อร ่างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของผู ้บริหาร

สถานศึกษาเพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการจัดการเรียนรู้ของ

ครูผู้สอนในสถานศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบ

บันทึกรายการ (checklist) ซึ่งมีข้อความประกอบด้วย  

ปรัชญาของการพัฒนา หลักการของการพัฒนา 

วัตถุประสงค์ของการพัฒนา สมรรถนะที่ต้องพัฒนา 

ตัวบ่งชี้สมรรถนะ และกิจกรรมการพัฒนา วิเคราะห์ 

ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อ (content analysis)

2.2 น�าร่างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ 

ผู้บริหารสถานศึกษา ให้ผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 5 คน ได้แก่ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการศึกษา 2 คน ด้าน 

การพัฒนาสมรรถนะ 1 คน ด้านการจัดการเรียนรู้ 1 คน 

และด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 1 คน ตรวจสอบ

ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของรูปแบบการพัฒนา

สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้ 

เครือ่งมอืแบบบนัทกึรายการ (checklist) ซึง่ประกอบด้วย  

องค์ประกอบของรปูแบบ ปรชัญาของการพฒันา หลกัการ 

ของการพัฒนา วัตถุประสงค์ของการพัฒนา สมรรถนะ

ที่ต้องพัฒนา ตัวบ่งชี้สมรรถนะ และกิจกรรมการพัฒนา  

แล้วปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 

เพื่อให้ได้รูปแบบที่สมบูรณ์ 

3. ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ 

ของการน�าไปสู ่การปฏิบัติของรูปแบบการพัฒนา

สมรรถนะของผู ้บริหารสถานศึกษาด้วยการจัดการ 

ความรู ้เพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจในการจัดการเรียนรู ้ของครู

ผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งใช้การวิจัยเชิงปริมาณมีวิธี 

ด�าเนินการ ดังนี้

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากร ได้แก่ ครูผู้สอนสังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตภาคตะวันออก 8 

จงัหวดั ได้แก่ สระแก้ว ปราจนีบรุ ีนครนายก ฉะเชงิเทรา 

ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ปีการศึกษา 2555  

จ�านวน 20,653 คน

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอนสังกัดส�านักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาในเขตภาคตะวันออก 

8 จังหวัด ได้แก่ สระแก้ว ปราจีนบุรี นครนายก ชลบุรี 

ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี และตราด ปีการศึกษา 

2555 จ�านวน 377 คน ที่ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชั้น  

(stratified random sampling) และก�าหนดขนาดกลุ่ม

ตัวอย่างจากตารางสุ่มของ เครจซีและมอร์แกน

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

การสร้างเครื่องมือการวิจัย เป็นแบบสอบถาม

มี 3 ตอน ดังนี้

เครื่องมือท่ีใช้ได้แก่แบบสอบถาม ที่ผู ้วิจัย 

ได้สร้างขึ้นด้วยเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและ 

ความเป็นไปได้ของการน�าไปสู่การปฏิบัติของรูปแบบ

การพัฒนาสมรรถนะผู ้บริหารสถานศึกษาด้วยการ

จัดการความรู้เพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจในการจัดการเรียนรู้ของ

ครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามคุณลักษณะทั่วไป

ของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูล 

ส่วนบุคคล เป็นแบบบันทึกรายการ (checklist) จ�านวน  

4 ข้อ ประกอบด้วย เพศ อาย ุวฒุกิารศกึษา อายรุาชการ 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามความเหมาะสมของ

รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะผู ้บริหารสถานศึกษา 
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ด้วยการจัดการความรู้เพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการจัดการ

เรยีนรูข้องครผููส้อนในสถานศึกษา ประกอบด้วย ปรชัญา

ของการพัฒนา หลักการของพัฒนา วัตถุประสงค์ 

ของการพฒันา สมรรถนะทีต้่องพฒันา ตัวบ่งชีส้มรรถนะ 

และกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะ เป็นแบบสอบถาม

แบบใช้มาตราส่วนประมาณค่าจ�านวน 69 ข้อ มีค่า 

สัมประสิทธิ์แอลฟา เท่ากับ .98 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามพฤติกรรมของครูผู้สอน

ทีม่ต่ีอสมรรถนะของผูบ้รหิารสถานศึกษาด้วยการจัดการ 

ความรู ้เพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการจัดการเรียนรู ้ของครู 

ผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน เป็นแบบสอบถามแบบใช้มาตราส่วน 

ประมาณค่า ประกอบด้วย สมรรถนะของผู ้บริหาร 

สถานศึกษา ด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ด้านการท�างาน 

เป็นทีม ด้านการสร้างสรรค์ผลงาน ด้านการสร้างขวัญ

และก�าลงัใจ ด้านการพฒันาศกัยภาพบคุลากร และด้าน

การมวีสิยัทศัน์ เพือ่เพิม่แรงจงูใจในการจดัการเรยีนรูข้อง

ครูผู้สอนในสถานศึกษา ในด้าน ความต้องการท�างาน 

ให้ส�าเรจ็ (need for achievement - n Ach) ความต้องการ

ผูกพันกับผู้อื่น (need for affiliation - n Aff) และความ

ต้องการมีอ�านาจ (need for power - n Pow) จ�านวน  

30 ข้อ มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ .95 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยด�าเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดย

น�าเสนอรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของผู ้บริหาร

สถานศึกษาด้วยการจัดการความรู ้เพื่อเพิ่มแรงจูงใจ 

ในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัด

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เสนอ 

ครูผู ้สอนที่เป็นกลุ ่มตัวอย่าง แล้วให้ครูผู ้สอบตอบ

แบบสอบถามการศึกษาวิจัย 

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

ผู ้วิจัยด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวม 

ได้จากแบบสอบถามการวิจัย โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่  

ค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percent) ค่าเฉลี่ย 

เลขคณติ(arithmetic mean) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

(standard deviation) คิดค�านวณด้วยโปรแกรม

คอมพวิเตอร์ส�าเรจ็รปู แล้วน�าเสนอในรปูตารางประกอบ 

ค�าบรรยาย

ผลกำรวิจัย

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

1. ผลการศึกษาสมรรถนะและวิธีการพัฒนา

สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีจ�าเป็นต้องมีและ

พัฒนา เพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการจัดการเรียนรู้ของคร ู

ผู้สอนในสถานศึกษา พบว่า มี 6 สมรรถนะ ดังนี้ 

1.1 การมุ ่งผลสัมฤทธิ์ มีวิธีพัฒนา เช่น  

การศึกษาจากเอกสาร/องค์ความรู ้ การแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ การสอนงาน และการเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน  

เป็นต้น

1.2 การท�างานเป็นทีม มีวิธีพัฒนา เช่น 

การศึกษาจากเอกสาร/องค์ความรู ้ การฝึกอบรม  

การทัศนศึกษา/ศึกษาดูงาน และการเรียนรู ้จากการ

ปฏิบัติงาน เป็นต้น

1.3 การสร้างสรรค์ผลงาน มีวิธีพัฒนา  

เช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการเรียนรู้จากการ

ปฏิบัติงานด้วยการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ เป็นต้น

1.4 การสร้างขวัญและก�าลังใจ มีวิธีพัฒนา 

เช่น การศึกษาจากเอกสาร/องค์ความรู้ การประชุม 

เชิงปฏิบัติการ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ และการเรียนรู้

จากการปฏิบัติงาน เป็นต้น

1.5 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร มีวิธี

พัฒนา เช่น การบรรยาย/เสวนา/เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้  

การฝึกอบรม การแลกเปล่ียนเรียนรู้ การทัศนศึกษา/

ศึกษาดูงาน การสอนงาน และการแสวงหาความรู ้

ด้วยตนเอง เป็นต้น

1.6 การมีวิ สัยทัศน์ มีวิธี พัฒนา เช ่น  

การศึกษาจากเอกสาร/องค์ความรู ้ การฝึกอบรม  

การทัศนศึกษา/ศึกษาดูงาน แลกเปล่ียนความรู้ และ

การเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน เป็นต้น

2. การสร้างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของ

ผู้บริหารสถานศึกษาปรากฏผล ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
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3. ผลการตรวจสอบความเหมาะสมและ

ความเป็นไปได้ของการน�าไปสู่การปฏิบัติของรูปแบบ 

การพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาด้วยการ

จัดการความรู้เพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการจัดการเรียนรู้ของ

ครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปรากฏดังนี้

3.1 ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบการพัฒนา

สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา มีความเหมาะสมที่จะ

น�าไปใช้เพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการจัดการเรียนรู้ของครู 

ผู้สอนในสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

4.38 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.45 

3.2 ผลการศึกษาพบว่าสมรรถนะผู้บริหาร

สถานศึกษาทั้ง 6 สมรรถนะ ได้แก่ สมรรถนะด้านการ 

มุ่งผลสมัฤทธิ ์ด้านการท�างานเป็นทมี ด้านการสร้างสรรค์

ผลงาน ด้านการสร้างขวัญและก�าลังใจ ด้านการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากร และด้านการมวีสิยัทศัน์ เพิม่แรงจงูใจ 

ในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนในสถานศึกษา อยู่ใน 

ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 มีค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 0.53 เพิม่แรงจงูใจในการจดัการเรยีนรู ้

ของครูผู้สอนในสถานศึกษา ด้านความต้องการท�างาน 

ให้ส�าเร็จ (need for achievement) อยู่ในระดับมาก  

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เท่ากับ 0.54 เพิ่มแรงจูงใจในการจัดการเรียนรู ้ของ

ครูผู้สอนในสถานศึกษา ด้านความต้องการผูกพันกับ 

ผู้อื่น (need for affiliation) อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.23 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 

0.56 เพ่ิมแรงจูงใจในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนใน 

สถานศึกษา ด้านความต้องการมีอ�านาจ (need for 

power) อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 มีค่า

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.75

กำรอภิปรำยผล

1. ผลการศึกษาพบว่า สมรรถนะผู ้บริหาร 

สถานศึกษาเพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการจัดการเรียนรู้ของ

ครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน มี 6 สมรรถนะ ได้แก่ สมรรถนะ 

ด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ด้านการท�างานเป็นทีม ด้าน

การสร้างสรรค์ผลงาน ด้านการสร้างขวัญและก�าลังใจ  

ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และด้านการมี 

วิสัยทัศน์ สอดคล้องกับสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา 

ตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา 

(ส�านกังานเลขาธกิารครุสุภา, 2554, หน้า 108-112) และ

สมรรถนะด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานความรู้  

ความสามารถและสมรรถนะที่จ�าเป็นส�าหรับต�าแหน่ง

ข้าราชการพลเรอืนสามญั (ก.พ.) (ส�านกังานคณะกรรมการ 

ข้าราชการพลเรอืน (ก.พ.), 2548, หน้า 42-43) อาจเนือ่ง 

มาจากกระบวนการจัดการความรู้ท�าให้สามารถค้นหา

ความรู ้ สร้างและแสวงหาความรู ้ใหม่ การจัดการ 

ความรู ้ให้เป็นระบบ การประมวลผลและกลั่นกรอง 

ความรู้ การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ และเพื่อให้มี

การน�าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การ 

เป็นไปตามกรอบแนวคิดทฤษฎีของการวิจัย 

2. รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหาร

สถานศึกษาด้วยการจัดการความรู ้เพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจ 

ในการจัดการเรียนรู ้ของครูผู ้สอนในสถานศึกษา  

สอดคล้องกับแนวคิดของ คีฟ (Keeves, 1988, pp.  

386-387) ท่ีกล่าวว่ารูปแบบจะต้องน�าไปสู่การท�านาย  

(prediction) ผลที่ตามมาที่สามารถพิสูจน์ทดสอบได้ 

กล่าวคือรูปแบบพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา

ที่ได้จากการวิจัยเป็นกระบวนการพัฒนาสมรรถนะ 

ผูบ้รหิารสถานศกึษาเพือ่น�าไปสูก่ารท�านาย (prediction)  

ได้ว่าผลท่ีตามมาท่ีสามารถพิสูจน์ทดสอบได้ คือท�าให ้

ผูบ้รหิารสถานศกึษามสีมรรถนะเพือ่เพิม่แรงจงูใจในการ 

จัดการเรียนรู้ของครูผู ้สอนในสถานศึกษา จึงเห็นว่า

รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้

จากการวิจัยถูกต้องและความสมบูรณ์ตามหลักวิชา

หรือศาสตร์ของรูปแบบ 

3. โครงสร้างของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ

ของผูบ้รหิารสถานศกึษาด้วยการจดัการความรูเ้พือ่เพิม่ 

แรงจงูใจในการจดัการเรยีนรูข้องครผููส้อนในสถานศกึษา  

สอดคล้องกับแนวคิดของ คีฟ (Keeves, 1988, pp. 

386-387) ท่ีกล่าวว่าโครงสร้างของรูปแบบจะต้อง

ประกอบด้วยความสัมพนัธ์เชงิสาเหต ุสามารถใช้อธบิาย 

ปรากฏการณ์เรื่องนั้นได้ กล่าวคือรูปแบบการพัฒนา

สมรรถนะผูบ้รหิารสถานศกึษาทีไ่ด้จากการวจิยัสามารถ

ระบุปัจจัยน�าเข้า กระบวนการ และผลผลิต ที่มีความ
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สัมพันธ์เชิงสาเหตุซึ่งกันและกันได้ เช่น สมรรถนะ 

ที่ต้องพัฒนา เป็นปัจจัยน�าเข้าสู่กระบวนการพัฒนา

เพื่อให้เกิดผลผลิตคือผู ้บริหารมีสมรรถนะเพ่ือเพ่ิม 

แรงจูงใจครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 

และสมรรถนะนี้ก็จะเป็นปัจจัยน�าเข้าสู ่กระบวนการ

พัฒนาอีก หมุนเวียนไปอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง 

ไม่สิน้สดุ จึงเหน็ว่ารปูแบบการพฒันาสมรรถนะผูบ้รหิาร

สถานศึกษาที่ได้จากการวิจัยถูกต้องและความสมบูรณ์ 

ตามหลักวิชาหรือศาสตร์ของรูปแบบ

4. รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหาร

สถานศึกษาด้วยการจัดการความรู ้เพื่อเพิ่มแรงจูงใจ 

ในการจัดการเรียนรู ้ของครูผู ้สอนในสถานศึกษา 

สอดคล้องกับแนวคิดของ คีฟ (Keeves, 1988, pp. 

386-387) ที่กล่าวว่ารูปแบบจะต้องสามารถช่วยสร้าง

จนิตนาการ ความคิดรวบยอด และความสมัพนัธ์ รวมทัง้ 

ช่วยขยายขอบเขตของการสืบเสาะความรู้ กล่าวคือ  

รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาท่ี

ได้จากการวิจัยช่วยสร้างจินตนาการ ความคิดรวบยอด  

และความสัมพันธ์ และขยายขอบเขตของการสืบเสาะ

ความรู้ได้ว่าย่อมท�าให้เกิดผลคือเพิ่มแรงจูงใจครูผู้สอน

ในการจัดการเรียนรู ้ในสถานศึกษาท�าให้การจัดการ

เรียนรู้บรรลุผลตามเป้าหมายของหลักสูตร จึงเห็นว่า

รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาท่ีได้

จากการวิจัยถูกต้องและความสมบูรณ์ตามหลักวิชา 

หรือศาสตร์ของรูปแบบ

5. ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรปูแบบ 

การพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาด้วยการ

จัดการความรู้เพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการจัดการเรียนรู้ของ 

ครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พบว่ารปูแบบการพฒันาสมรรถนะ

ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเหมาะสมที่จะน�าไปใช ้

เพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการจัดการเรียนรู ้ของครูผู ้สอน 

ในสถานศึกษา อยู ่ในระดับมาก จึงเห็นว่ารูปแบบ 

การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้จากการ

วิจัยนั้นถูกต้องตามหลักวิชาหรือศาสตร์ของรูปแบบ 

ทีเ่กดิผลสูก่ารปฏิบตัจิรงิ ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของคฟี 

(Keeves, 1988, pp. 386-387) ที่กล่าวว่าองค์ประกอบ

ที่ส�าคัญควรประกอบด้วยการท�านาย (prediction) ผลท่ี 

ตามมาที่สามารถพิสูจน์ทดสอบได้กล่าวคือสามารถ 

น�าไปสร้างเครื่องหมายเพื่อไปพิสูจน์ทดสอบได้ ความ

สัมพันธ์เชิงสาเหตุ สามารถใช้อธิบายปรากฏการณ ์

เรื่องนั้นได้ และสามารถช่วยสร้างจินตนาการ ความคิด

รวบยอด และความสัมพันธ์ รวมทั้งช่วยขยายขอบเขต 

ของการสืบเสาะความรู้ 

6. ความเป็นไปได้ของการน�าไปสูก่ารปฏบิตัขิอง

รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา

ด้วยการจัดการความรู้เพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจในการ จัดการ

เรียนรู้ของครูผู ้สอนในสถานศึกษา พบว่าสมรรถนะ 

ผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 6 สมรรถนะ ได้แก่ สมรรถนะ

ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ด้านการท�างานเป็นทีม ด้าน

การสร้างสรรค์ผลงาน ด้านการสร้างขวัญและก�าลังใจ  

ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และด้านการมี 

วิสัยทัศน์ เพ่ิมแรงจูงใจในการจัดการเรียนรู ้ของคร ู

ผู้สอนในสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ

ทฤษฎี Three Needs Theory ของ MaClelland (1961, 

p. 159) ท่ีกล่าวว่าความต้องการของคนท่ีส�าคัญมี  

3 ประการ ได้แก่ ความต้องการท�างานให้ส�าเร็จ (need 

for achievement) ความต้องการผูกพัน (need for  

affiliation) และความตอ้งการมอี�านาจ (need for power) 

นั่นคือ สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาท�าให้ครูผู้สอน 

มีความต้องการท�างานให้ส�าเร็จ มีความต้องการผูกพัน

กบัผูอ้ืน่ และมคีวามต้องการมอี�านาจ เพือ่ให้การจดัการ

เรียนรู้ส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

7. สมรรถนะผู ้บริหารสถานศึกษาทั้ ง  6 

สมรรถนะ เพ่ิมแรงจูงใจในการจัดการเรียนรู ้ของคร ู

ผู ้สอนในสถานศึกษา ด้านความต้องการท�างานให้

ส�าเร็จ (need for achievement) อยู ่ในระดับมาก  

จึงเห็นว่าสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีได้จาก

การวิจัยมีความส�าคัญและจ�าเป็นเนื่องจากสอดคล้อง

กับผลการวิจัยของ McClelland (1961, p. 159) ที่พบว่า  

ผู้ท่ีประสบความส�าเร็จส่วนตัวมีความปรารถนาที่จะท�า

สิง่ต่างๆ ให้ดขีึน้ บคุคลทีม่คีวามต้องการความส�าเรจ็สงู  

จะมคีวามปรารถนาอย่างรนุแรงทีจ่ะประสบความส�าเรจ็

และกลัวความล้มเหลว ต้องการการแข่งขันและก�าหนด

เป้าหมายที่ยากกับตัวเอง ชอบเสี่ยงแต่ไม่ชอบพนัน  

ชอบการวเิคราะห์และประเมนิปัญหา มคีวามรบัผดิชอบ  
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มีความปรารถนาทีจ่ะท�างานให้ดกีว่าบคุคลอืน่ แสวงหา

แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุด ดังนั้นหากครูมีความ

ต้องการท�างานให้ส�าเร็จย่อมที่จะเลือกท�างานท่ีมี

ลักษณะท้าทายให้บังเกิดผลดี มุ ่งมั่นจัดการเรียนรู ้ 

ให้ส�าเร็จตามเป้าหมายได้

8. สมรรถนะผู ้บริหารสถานศึกษาท้ัง 6 

สมรรถนะ เพิ่มแรงจูงใจในการจัดการเรียนรู ้ของคร ู

ผู ้สอนในสถานศึกษา ด้านความต้องการผูกพันกับ 

ผู้อื่น (need for affiliation) อยู่ในระดับมาก จึงเห็นว่า 

สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้จากการวิจัย 

มีความส�าคัญและจ�าเป็นเนื่องจากสอดคล้องกับผลการ

วิจัยของ McClelland (1961, p. 159) ที่พบว่า บุคคลท่ีมี 

ความต้องการในข้อนี้สูงจะพอใจกับการเป็นที่รัก และมี

แนวโน้มจะเลี่ยงการต่อต้านโดยกลุ่มสมาชิกของสังคม 

เขาจะรักษาความสัมพันธ์อันดีในสังคม พอใจในการ 

ให้ความร่วมมือ มากกว่าการแย่งชิง พยายามสร้าง

และรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น สร้างความเข้าใจ

อันดีจากสังคมที่เขาเป็นสมาชิก ดังนั้น หากครูมีความ

ต้องการผูกพันกับผู้อื่นย่อมมีความต้องการการยอมรับ

จากผู้เรียน สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อผู ้เรียน เพื่อให้ 

การจัดการเรียนรู้ส�าเร็จตามเป้าหมายได้ 

9. สมรรถนะผู ้บริหารสถานศึกษาท้ัง 6 

สมรรถนะ เพิ่มแรงจูงใจในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้

สอนในสถานศึกษา ด้านความต้องการมีอ�านาจ (need 

for power) อยู่ในระดับมาก จึงเห็นว่า สมรรถนะของ 

ผู ้บริหารสถานศึกษาที่ได้จากการวิจัยมีความส�าคัญ

และจ�าเป็นเนื่องจากสอดคล้องกับผลการวิจัยของ  

McClelland (1961, p. 159) ท่ีพบว่า บุคคลมีความ

ต้องการอ�านาจสูงจะมีความเกี่ยวข้องกับอิทธิพลและ

การควบคุม บุคคลเช่นนี้ต้องการเป็นผู้น�า ต้องการ

ท�างานให้เหนือผู้อ่ืน ชอบสอน ชอบแข่งขัน ดังนั้น 

หากครูมีความต้องการมีอ�านาจย่อมมีความต้องการ 

ทีจ่ะมอี�านาจเหนอืผูเ้รยีน ให้ความส�าคญัแก่การแสวงหา

วิถีทางหรือการใช้อ�านาจบังคับบัญชากับผู้เรียน เพ่ือให้ 

การจัดการเรียนรู้ส�าเร็จตามเป้าหมายได้

ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป

1. การวิจัยครั้งนี้มีข้อจ�ากัดด้านงบประมาณ 

ระยะเวลา จงึไม่สามารถน�ารปูแบบการพฒันาสมรรถนะ

ของผูบ้รหิารสถานศกึษาด้วยการจดัการความรูเ้พือ่เพิม่

แรงจงูใจในการจดัการเรยีนรูข้องครผููส้อนในสถานศกึษา 

ผู้บริหารสถานศึกษา ไปปฏิบัติได้ หากหน่วยงานใด 

น�าไปปฏิบัติ จึงควรศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา

รูปแบบให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

2. การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาในหน่วยงาน 

การศึกษาของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด

ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวง

ศกึษาธกิาร จึงควรศกึษาวจัิยในหน่วยงานการศกึษาอืน่ๆ  

หรือเปลี่ยนกลุ่มตัวอย่าง เปลี่ยนพื้นที่ เพื่อเปรียบเทียบ

ผลการวิจัยที่ได้กับการวิจัยในครั้งนี้
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บทคัดย่อ

การวิจัยน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2) การบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส�านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (3) วิเคราะห์ปัจจัยภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลง

ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ (4) สร้างรูปแบบการพัฒนา

ภาวะผู ้น�าเชิงกลยุทธ์ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู ้บริหารสถานศึกษาสังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตกรุงเทพมหานคร ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้อ�านวยการสถานศึกษาสังกัดส�านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตกรุงเทพมหานคร จ�านวน 436 โรงเรียน รวม 436 คน โดยมีเครื่องมือที่ใช้  

ได้แก่ แบบสอบถามปัจจัยภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลง แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 

รูปแบบการพัฒนาภาวะผู ้น�าเชิงกลยุทธ์ในการบริหารการเปล่ียนแปลงของผู ้บริหารสถานศึกษา แนวทาง 

การสนทนากลุ ่มรูปแบบการพัฒนาภาวะผู ้น�าเชิงกลยุทธ์ในการบริหารการเปลี่ยนแปลง และแบบสอบถาม 

ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ในการบริหาร

การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ผลการวิจัยพบว่า (1) ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์อยู่ใน 

ระดับมาก (2) ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารการเปล่ียนแปลงอยู่ในระดับมากท่ีสุด (3) ปัจจัยภาวะผู้น�าเชิง 

กลยุทธ์การเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ และด้านการมีความเชื่อว่าสถานศึกษาเป็นสถานท่ีส�าหรับการเรียนรู้ เท่านั้น ท่ีส่งผล 

ต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ทุกด้าน และ (4) ได้รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์

ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ดังนี้ (1) การก�าหนดเนื้อหา (2) การก�าหนดวัตถุประสงค์  

(3) การก�าหนดกระบวนการพัฒนา และ (4) การประเมินผล

ค�ำส�ำคัญ: ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์, การบริหารการเปลี่ยนแปลง, การพัฒนา

Abstract

This study aims to analyze the change management of administrators, to analyze the factor 

of the strategic leadership that impacts their management style, and to develop a model of strategic  
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ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา
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ควำมน�ำ

โลกยุคปัจจุบันได้พัฒนาเข้าสู ่ยุคของสังคม

เศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-Based Economy 

Society) จากการเปลีย่นแปลงดังกล่าวท�าให้ประเทศไทย 

ซึ่งอยู่ในเวทีโลก จ�าเป็นต้องปรับยุทธศาสตร์ในการ

พัฒนาประเทศให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศ 

ในทุกๆ ด้านบนเวทีโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ องค์กร

ทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรทางธุรกิจหรือองค์กร

ทางด้านการศึกษา ซึ่งล้วนแล้วแต่ต้องมีการพัฒนา

และปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อพัฒนาคนในองค์กรให้เป็น

บุคคลแห่งการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา มีปัญญา มีความรู้  

และมีภาวะผู้น�าในการบริหารการเปลี่ยนแปลง (วิเชียร 

ชิวพิมาย, 2550, หน้า 5) จากประเด็นของการพัฒนา

คนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู ้ตลอดเวลาข้างต้น  

พบว่า รากฐานของการด�าเนินการดังกล่าวน้ัน อยู่ท่ี 

การจัดการการศึกษา ซึ่งตามประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 81 ก�าหนด 

ให้รัฐจัดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ 

ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปล่ียนแปลง

เศรษฐกิจและสังคม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พ.ศ. 2550 มาตรา 80 (3) “พฒันาคุณภาพและมาตรฐาน

การจัดการศึกษาทุกระดับ และทุกรูปแบบให้สอดคล้อง

กับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดให้ม ี

แผนการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษา

leadership development. This is a mixed method study, inclusive of both quantitative and qualitative 

approaches. First, the factors that impact effectiveness were analyzed. Then, a strategic leadership  

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

results are as follows: (1) The overall strategic leadership of the administrators in basic education 

institutions in Bangkok was at a high level. (2) The overall change management by the administrators in  

basic education institutions in Bangkok was at the highest level. (3) are to factor style having vision and 

believing that schools are for learning, affect change management of administrators in basic education 

institutions in Bangkok in every aspect. (4) A model was achieved for strategic leadership development  

in change management by administrators in basic education institutions in Bangkok consisted of  

(1) Content, (2) Objectives, (3) The development procedures, (4) The evaluation of the development

Keywords: Strategic Leadership, Change Management, Development

ของชาติ จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษาให้ก้าวหน้าทันการเปล่ียนแปลงโลก...”  

เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ รัฐบาลได้ตรา

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข

เพิ่มเติม ฉบับที่2 พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็นกฎหมายด้าน

การศึกษาแห่งชาติ ได้ด�าเนินการมาถึงปี พ.ศ. 2551  

ปัญหาทีส่�าคญัปัญหาหนึ่งคอื ปัญหาการขาดภาวะผูน้�า

เชิงกลยุทธ์ท่ีตระหนักถึงรากเหง้า และเห็นความส�าคัญ 

ของปัญหาในการปฏิรูปการศึกษามองปัญหาเรื่อง 

การศึกษาในสังคมแบบเป็น ระบบองค์รวม และรู้จัก 

จัดล�าดับความส�าคัญ ความเร่งด่วนของปัญหาเพื่อ

ให้เป็นไปตามสาระส�าคัญของการปฏิรูปการศึกษา

ในทศวรรษท่ีสอง ตามเกณฑ์มาตรฐาน หรือเกณฑ์

คุณภาพของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเทียบกับเป้าหมาย

ท่ีก�าหนดไว้ เพราะการใช้ภาวะผู ้น�าเชิงกลยุทธ์ของ 

ผู ้บริหารสถานศึกษา ตามสาระส�าคัญการปฏิรูป 

การศึกษาในทศวรรษท่ีสองนั้น เป็นการพัฒนาคุณภาพ

การบริหารการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 

ขัน้พืน้ฐานสมยัใหม่ ทีช่ปูระเดน็ของเรือ่งของการบรหิาร

การเปล่ียนแปลงเป็นส�าคัญ ท้ังในเรื่องของการพัฒนา

คุณภาพคนไทยยุคใหม่ การพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ 

และการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู ้

ยุคใหม่ (ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553,  

หน้า 1) 
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ดังนั้น ผู ้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเพื่อสร ้าง

รูปแบบการพัฒนาภาวะผู ้น� า เชิ งกลยุทธ ์ ในการ 

บริหารเปลี่ยนแปลงของผู ้บริหารสถานศึกษาสังกัด

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขต

กรงุเทพมหานคร ทีมี่รายละเอียดชัดเจนและเป็นรปูธรรม 

ในทางปฏิบัติมากขึ้น เพื่อสร้างเป็นรูปแบบที่สมบูรณ์

และเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจบุนัส�าหรบัการบรหิาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามสาระส�าคัญการปฏิรูป 

การศึกษาในทศวรรษที่สอง ที่ต ้องค�านึงถึงการใช้

ภาวะผู้น�าการบริหารการเปลี่ยนแปลงในการบริหาร 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นส�าคัญ

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร 

สถานศึกษาสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาการบริหารเปลี่ยนแปลงของ 

ผู ้บริหารสถานศึกษาสังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ 

ที่ส่งผลต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

สถานศึกษาสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน ในเขตกรุงเทพมหานคร

4. เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาภาวะผู ้น�า 

เชิงกลยุทธ์ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

สถานศึกษาสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ผู้วิจัยได้บูรณาการแนวคิดผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของ 

Méndez-Morse (1992) Kotter and Cohen (2002, pp. 

1-3) Shelton and Darling (2001) Whitlock (2003)  

ซึง่ประกอบด้วย (1) การเป็นผูม้วีสิยัทศัน์ (having vision) 

(2) การมีความเชื่อว่าสถานศึกษาเป็นสถานที่ส�าหรับ 

การเรียนรู้ (believing that the schools are for learning) 

(3) การให้คุณค่าและความส�าคัญต่อทรัพยากรมนุษย์  

(valuing human resources) (4) การเป็นนักส่ือสาร

และนักฟัง (communicators and listeners) (5) การมี

พฤตกิรรมเชงิรกุ (proactive) และ (6) การเป็นผูท้ีก่ล้าเส่ียง  

(risk-takers) ในการบริหารเปล่ียนแปลงของผู้บริหาร

สถานศึกษาสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน ในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 4 งาน ได้แก่  

(1) ด้านงานวชิาการ (2) ด้านงานงบประมาณ (3) ด้านงาน

บุคคล และ (4) ด้านงานท่ัวไป (ส�านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2550, หน้า 1)

ปัจจัยภาวะผู้น�า
เชิงกลยุทธ์

1. การเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ 
2. การมีความเชื่อว่าสถาน

ศึกษาเป็นสถานที่
ส�าหรับการเรียนรู้ 

3. การให้คุณค่าและความ
ส�าคัญต่อทรัพยากร
มนุษย์ 

4. การเป็นนักส่ือสารและ
นักฟัง 

5. การมีพฤติกรรมเชิงรุก 
6. การเป็นผู้ที่กล้าเส่ียง

รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ในการบริหาร
เปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตกรุงเทพมหานคร

การบริหารเปล่ียนแปลง
1. การบริหารการ

เปล่ียนแปลงด้านงาน
วิชาการ 

2. การบริหารการ
เปล่ียนแปลงด้านงาน
งบประมาณ  

3. การบริหารการ
เปล่ียนแปลงด้านงาน
บุคคล 

4. การบริหารการ
เปล่ียนแปลงด้านงาน
ทั่วไป

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การวิจัยแบบผสมเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

(mixed method research) โดยมีขั้นตอนการวิจัย คือ 

ขัน้ตอนที ่1 วเิคราะห์ปัจจยัภาวะผูน้�าเชงิกลยทุธ์ทีส่่งผล

ต่อการบรหิารการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษา 

สังกดัส�านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ในเขต 

กรุงเทพมหานครขั้นตอนที่ 2 สร้างรูปแบบการพัฒนา

ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ในการบริหารการเปล่ียนแปลง

ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตกรุงเทพมหานคร ขั้นตอน 

ที่ 3 ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนา
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ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ในการบริหารการเปลี่ยนแปลง

ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตกรุงเทพมหานคร

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากรที่ใช้ คือ ผู้อ�านวยการสถานศึกษา

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ในเขตกรุงเทพมหานคร จ�านวน 436 โรงเรียน รวม 

436 คน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ ผู้อ�านวยการสถานศึกษา

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ในเขตกรุงเทพมหานคร จ�านวน 205 คน ซึ่งได้มาจาก 

การก�าหนดขนาดของกลุม่ตัวอย่าง โดยใช้ตารางส�าเรจ็รปู 

ของ Krejcie & Morgan (1970) จากนัน้ท�าการสุม่ตวัอย่าง 

แบบง่าย (simple random sampling) ด้วยวิธีการ 

จับฉลาก

กลุ ่มตัวอย ่างที่ ใช ้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก 

รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ในการบริหาร

การเปลี่ยนแปลงของผู ้บริหารสถานศึกษาสังกัด

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขต

กรุงเทพมหานคร คือ ผู้อ�านวยการสถานศึกษาสังกัด

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขต 

กรุงเทพมหานคร จ�านวน 30 คน โดยวิธีเลือกแบบ

เจาะจง (purposive sampling) กับสถานศึกษาสังกัด

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขต

กรุงเทพมหานคร ที่ผ่านการประเมินของส�านักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  

รอบที่ 2 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

แบบสอบถาม ได้ค่าความเชือ่ม่ันเท่ากบั 0.8918  

และแบบสัมภาษณ์เชิงรูปแบบ

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

เก็บข้อมูลด้วยตนเอง

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

เชิงปริมาณ ใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย (mean) และ 

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และ

ท�านายตัวแปรตามที่ได้รับอิทธิพลมาจากตัวแปรต้น 

ตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไปด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุ 

(multiple regression analysis)

เชิงคุณภาพ ใช้น�าเสนอในรูปของความเรียง

ผลกำรวิจัย

ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

การบริหารการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม อยู ่ในระดับ 

มากทีส่ดุ มเีพยีงปัจจยัภาวะผูน้�าเชงิกลยทุธ์ด้านการเป็น 

ผู้มีวิสัยทัศน์ และด้านการมีความเชื่อว่าสถานศึกษา

เป็นสถานที่ส�าหรับการเรียนรู้ เท่านั้น ที่ส่งผลต่อการ

บริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขต

กรุงเทพมหานคร ทุกด้านและได้รูปแบบการพัฒนา 

ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ในการบริหารการเปล่ียนแปลง

ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนี้  

(1) การก�าหนดเนื้อหา ได้แก่ การพัฒนาวิสัยทัศน์

เชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร และการพัฒนาความเชื่อของ

ผู้บริหารท่ีแสดงให้เห็นว่าสถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้

ที่ส�าคัญของชุมชน (2) การก�าหนดวัตถุประสงค์ ได้แก่  

ความสามารถในการส่ือสารวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์กับ

บุคลากรของโรงเรียนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ 

วิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารที่แสดงความสามารถ 

ตัดสินใจในวิธีการปฏิบัติ งานของโรงเรียนเพื่อบรรลุ 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ วิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ของผู ้บริหาร

สามารถจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติจนบรรลุเป้าหมาย 

ตามแผนที่ก�าหนดไว้วิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร

ท่ีแสดงให้เห็นว่าโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู ้ ท่ีส�าคัญ  

(3) การก�าหนดกระบวนการพัฒนา ได้แก่ การเรียนรู้

ด้วยตนเอง และความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์เชิง 

กลยุทธ์กับองค์ความรู้ที่ใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร (4) 

การประเมินผลการพัฒนา ได้แก่ มีความเชื่อมโยง
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ระหว่างวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์กับองค์ความรู้ที่ใช้ในการ 

บริหารสถานศึกษา

กำรอภิปรำยผล

เมื่อวิเคราะห์ผลการวิจัยภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์

ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีได้

ในครั้งนี้ ในประเด็นที่ว่า ด้านการมีพฤติกรรมเชิงรุก 

เป็นอันดับที่ 1 ด้านการให้คุณค่าและความส�าคัญต่อ 

ทรัพยากรมนุษย์ เป็นอันดับที่ 2 ด้านการมีความเชื่อว่า 

สถานศึกษาเป็นสถานที่ส�าหรับการเรียนรู้ เป็นอันดับ 

ท่ี 3 ทีผ่ลการวจัิยเป็นเช่นนีอ้าจเนือ่งมาจากการใช้ภาวะ

ผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความเป็น 

อัตลักษณ์ หรือเป็นภาวะผู ้น�าที่แสดงออกมาทาง

บคุลกิภาพ ภายใต้แนวความเชือ่แบบเก่าทีว่่า การใช้ภาวะ

ผู้น�าในเชิงรุกจะสามารถจูงใจบุคลากรทางการศึกษา 

ให้เกิดทีมงานในการจัดการศึกษาภายใต้กรอบของ 

ความเชื่อว่าสถานศึกษาเป็นสถานที่ส�าหรับการเรียนรู้ 

ซึง่ถ้าพจิารณาประเดน็ทีว่่านีใ้ห้ดจีะพบว่า เป็นเรือ่งของ

ผูต้าม หรอืเป็นเรือ่งทีบ่คุลากรทางการศกึษาต้องปฏบิตัิ

แทบทั้งสิ้น เพราะในปัจจุบันมีผู ้บริหารสถานศึกษา

จ�านวนไม่น้อยที่แยกแยะไม่ออกระหว่างบทบาทหน้าที ่

ของตนเองในฐานะผู้น�ากับบทบาทหน้าที่ของตนเอง

ในการปฏิบัติงาน ท�าให้ผู ้บริหารสถานศึกษาบางคน 

ต้องลงมาจับงานแทบทุกเรื่อง ในขณะที่ผู ้บริหาร 

สถานศึกษาบางคนเป็นผู้วางนโยบายและคอยก�ากับ

ตดิตามผลงาน ซึง่สอดคล้องกบัค�ากล่าวของนกัวชิาการ

อย่างสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ (2544, หน้า 77) ที่ว่า ภาวะ

ผู้น�าครอบคลุมในมิติที่กว้างขวางและหลากหลายกว่า 

เรื่องความกล้าและการตัดสินใจ การเป็นผู้น�าต้องมี

ความสามารถในการน�า ผลักดันและสั่งการให้กิจกรรม

ทกุอย่างด�าเนนิไปตามเป้าหมาย และครรลองทีต้่องการ 

ซึง่ประกอบด้วยความกล้า ความสามารถในการโน้มน้าว 

จูงใจ และจังหวะเวลาในการตัดสินใจ และรังสรรค์ 

ประเสรฐิศร ี(2544, หน้า 31) ทีว่่าภาวะผูน้�า (leadership)  

หมายถงึ พฤติกรรมส่วนตวัของบคุคลคนหนึง่ทีจ่ะชกัน�า

กิจกรรมของกลุ่มให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน (shared 

goal) ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลระหว่างผู ้น�า  

(leaders) และผู ้ตาม (followers) ซึ่งท�าให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลง เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกัน (shared 

purposes) ส่งผลให้มาตรฐานการจัดการศึกษาของไทย 

ในมิติของการบริหารจัดการอาจไม่ส่งผลที่ดีนักต่อ 

การจัดการศึกษา (ส�านักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.). 2552) 

แต่อย่างไรก็ตาม เราไม่อาจปฏิเสธความจริง 

ท่ีว่า ภาวะผูน้�าเชงิกลยทุธ์ในการบรหิารการเปล่ียนแปลง

ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส�านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นเรื่องของวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ 

เป็นหลัก ซึ่งมีผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ท่ีพบว่า มีเพียง 

ปัจจัยภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ด้านการเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ 

(having vision) และด้านการมีความเชื่อว่าสถานศึกษา 

เป็นสถานท่ีส�าหรับการเรียนรู ้ (believing that the 

schools are for learning) เท ่านั้น ที่ส ่งผลต่อ 

การบริหารการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

ในเขตกรุงเทพมหานคร ทุกด้าน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า

ประเด็นของเรื่องวิสัยทัศน์ ต้องเป็นเรื่องของวิสัยทัศน ์

ที่ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาภายใต ้ความเชื่อท่ีว ่า 

สถานศึกษาเป็นสถานที่ส�าหรับการเรียนรู้ โดยเรื่องของ

วิสัยทัศน์ถือเป็นเรื่องส�าคัญส�าหรับผู้บริหารในองค์กร

ทุกองค์กร โดยเฉพาะในองค์กรทางการศึกษาอย่าง

สถานศึกษา เป็นต้น แต่ประเด็นส�าคัญอยู่ท่ีท�าอย่างไร

ผู้บริหารสถานศึกษาทุกคนในเขตกรุงเทพมหานครจะมี

วิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ในการจัดการศึกษาไปในทิศทาง 

เดียวกัน เพ่ือให้การจัดการศึกษาบรรลุตามเป้าประสงค์

ของการปฏริปูการศกึษาทีต่ัง้ไว้ แสดงว่า ต้องเริม่ทีค่วามม ี

อุดมการณ์ในเรื่องของการจัดการศึกษาก่อน ซึ่งการมี

อทิธพิลอย่างมอีดุมการณ์ (idealized influence) คอื ผูน้�า 

จะต้องมีวิสัยทัศน์และสามารถถ่ายทอดไปยังผู ้ตาม  

มคีวามสม�า่เสมอมากกว่าการใช้อารมณ์ สามารถควบคมุ

อารมณ์ได้ในสถานการณ์วิกฤต เป็นผู้ท่ีไว้ใจได้ว่าจะท�า 

ในสิ่งที่ถูกต้อง จะเป็นผู้มี ศีลธรรมและจริยธรรมสูง  

หลีกเลี่ยงที่จะใช้อ�านาจเพื่อผลประโยชน์ส ่วนตน  

แต่จะประพฤติตนเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู ้อื่นและ 

เพื่อประโยชน์ของกลุ่ม ผู้น�าจะแสดงให้เห็นถึงความ

เฉลยีวฉลาด ความมสีมรรถภาพ ความตัง้ใจ การเชือ่มัน่ 
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ในตนเอง ความแน่วแน่ในอุดมการณ์ ความเชื่อและ 

ค่านิยมของเขา ผู้น�าจะเสริมความภาคภูมิใจ ความ

จงรกัภกัดแีละความมัน่ใจของผูต้าม ท�าให้ผูต้ามมคีวาม

เป็นพวกเดียวกันกับผู้น�า โดยอาศัยวิสัยทัศน์และการมี 

จุดประสงค์ร่วมกัน ผู ้น�าแสดงความมั่นใจช่วยสร้าง 

ความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อการบรรลุเป้าหมายที่

ต้องการ ผู้ตามจะเลยีนแบบผูน้�าและพฤตกิรรมของผูน้�า

จากการสร้างความม่ันใจในตนเอง ประสิทธิภาพและ 

ความเคารพในตนเอง (Bass & Avolio, 1994, pp. 3-4) 

ข้อเสนอแนะ

1. สถานศึกษาสังกัดส�านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตกรุงเทพมหานคร ควรน�า

รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ในการบริหาร 

การเปลี่ยนแปลงไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม เพื่อน�า 

ไปสู่มาตรฐานการจัดการศึกษาของประเทศ

2. ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน

ทุกแห่งในประเทศไทย สามารถน�ารูปแบบการพัฒนา

ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ในการบริหารการเปล่ียนแปลง  

โดยเฉพาะในประเด็นของการพัฒนาวิสัยทัศน์เชิง 

กลยุทธ์ของผู ้บริหาร และการพัฒนาความเช่ือของ 

ผู้บริหารท่ีแสดงให้เห็นว่าสถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้

ที่ส�าคัญของชุมชน ไปใช้ในการพัฒนาได้ต่อไป

3. สถานศึกษาอื่นๆ ในสังกัดส�านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถน�า 

รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ในการบริหาร

การเปลี่ยนแปลงไปปฏิบัติ แต่ควรด�าเนินการวิเคราะห์

ความต้องการในการพัฒนา โดยเฉพาะปัจจัยทางการ

บริหารที่ส�าคัญ 4 ด้าน ได้แก่ คน (Man) เงินงบประมาณ 

(Money) วัสดุ อุปกรณ์ (Material) และการบริหารจัดการ 

ที่มีประสิทธิภาพ (Management)
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพ และปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลทางตรง และอิทธิพลทางอ้อม  

ต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ตามสภาพที่เป็นจริง ตามสภาพที่คาดหวัง เพื่อเสนอแนวทางการเป็นองค์การ 

แห่งการเรียนรู ้ของสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา กลุ่มตวัอย่าง คอื โรงเรยีน 

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในภาคกลาง จ�านวน 443 โรงเรียน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ  

ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าท ีวเิคราะห์องค์ประกอบเชงิยนืยนั การวเิคราะห์อทิธพิล ผลการวจิยั 

พบว่า ผู้บริหารและครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และ

สภาพการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ตามสภาพท่ีคาดหวัง ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ส่วนสภาพท่ีเป็นจริง

อยู่ในระดับมาก, ผู้บริหารและครูมีความคิดเห็น ต่อสภาพที่เป็นจริงและ สภาพที่คาดหวัง ของการเป็นองค์การ

แห่งการเรียนรู้ แตกต่างกัน, ปัจจัยเชิงสาเหตุมีความสอดคล้องระหว่างโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ท้ัง 10 ปัจจัย 

ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลทางตรง ตามสภาพที่เป็นจริง มี 1 ปัจจัยคือ ปัจจัยด้านการจัดการความรู้ ปัจจัย 

เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลทางตรง ตามสภาพที่คาดหวัง มี 6 ปัจจัยคือ ปัจจัยด้านความสามารถของบุคคลและทีมงาน  

ปัจจัยด้านเทคโนโลยีการเรียนรู ้ ปัจจัยด้านเป้าหมาย และข้อมูลย้อนกลับ ปัจจัยด้านการจูงใจ ปัจจัยด้าน 

การจัดการความรู้ และ ปัจจัยด้านบริหาร

ค�ำส�ำคัญ: องค์กรแห่งการเรียนรู้, ปัจจัย, สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

Abstract

The purposes of this study were to analyze the conditions and casual factors directly and indirectly 

influencing the learning organizations in actual and expected situations; and to present guidelines for 

learning organizations for basic education in primary schools under Education Service Areas. The samples 

used in this research were 443 schools selected by multiple random sampling. From each school, the  

กัญญาภัค เฮงใจบุญ

การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

An Analysis of Casual Factors Influencing Learning Organization 
of Basic Education Institutions 

under the Office of Primary Education Service Areas
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ควำมน�ำ

องค์การแห่งการเรยีนรูเ้ป็น การพฒันาองค์การ

รปูแบบหนึง่ทีต้่องการให้องค์การก้าวไปสูค่วามส�าเรจ็ได้ 

ไม่ว่าจะเป็นองค์การของภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ 

และธุรกิจเอกชน สามารถจะประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบ 

การพัฒนาองค์การรูปแบบอ่ืนๆ เพราะมีลักษณะ

เป็นการพัฒนาองค์การให้เพียบพร้อมไปด้วยความคิด 

รเิริม่สร้างสรรค์ และให้บรรลผุลส�าเรจ็ในระบบการบรหิาร 

เชิงคุณภาพ รวมจากปัญหา และสถานการณ์ของ

ประเทศไทย การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัต ิ

การศึกษาแห่งชาติ การจัดการศึกษาของโรงเรียน 

ขั้นพื้นฐานมีความพยายามมุ่งสร้างคุณภาพ และ

ประสิทธิภาพขององค์การโดยรวม ซึ่งต้องอาศัยบุคคล 

ทีมงาน และทุกฝ่าย ทั้งภายในและภายนอกองค์การ 

น�าเอาองค์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์มาปฏิบัติ

ให้เกิดการถ่ายโอนการเรียนรู้ และมีการแลกเปลี่ยน

องค์ความรู้ของกันและกัน

ดังนั้น การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู ้ของ

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานสามารถส่งเสรมิให้องค์การมกีาร

เปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการ 

instruments for data collection were interviews and questionnaires. The statistics for data analysis were 

frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, confirmatory factory analysis. Path research 

findings were as follows : concerning with the overview of administrators and teachers on the opinions 

about casual factors influencing the condition of learning organizations of primary schools under Education 

Service Areas in the actual and expected situation condition, the expected factors were in the highest 

level and the real condition was in high level. The opinions of the administrators and teachers comparing  

the actual and expected situation learning organizations were significant. The analysis of factors of 

consistency between the model and 10 empirical factors. An analysis of casual factors Influencing 

direct, indirect and total effects on learning organization of basic education Institutions under the Office 

of Primary Education Service Areas the actual 1 direct effects : knowledge management. An analysis 

of casual factors influencing direct, indirect effects on learning organization and learning organization of 

basic education institutions under the Office of Primary Education Service Areas the expected situation  

has 6 direct effects: personnel, ability, team work, learning technology, target and feedback, motivation 

and knowledge management.

Keywords: learning organization, factors, basic education institute

เพ่ิมประสิทธิภาพขององค์การให้ดียิ่งขึ้น สอดคล้องกับ

ทศิทางในการพฒันาสงัคมไทย และสงัคมโลกในอนาคต

ประเทศไทยรับแนวคิดเรื่อง องค์การแห่งการ

เรียนรู้มาปรับใช้ในภาคธุรกิจและภาคเอกชนเป็นอันดับ 

แรกๆ เห็นได้จากการท่ีองค์การเอกชนและภาครัฐ 

น�าแนวคิดนี้มาพัฒนาองค์การให้มีระบบการท�างาน 

ที่มีประสิทธิภาพได้แก่ บริษัทเครือซีเมนต์ไทย ธนาคาร

ไทยพาณิชย์และในภาคราชการได้น�าแนวคิดมาปฏิรูป

ระบบราชการ ให้เป็นระบบการท�างานท่ีมีประสิทธิภาพ 

(มาลี ธรรมศิริ (2543) ปรัชญา เวสารัชช์ (2539, หน้า 

40–41) กล่าวถึง ระบบราชการที่พึงประสงค์ว่าต้องมี 

ลักษณะอย่างน้อย 5 ประการคือ เป็นระบบมีวิสัยทัศน์

เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ยืดหยุ่นและปรับตัวได้เน้น

ผลจากการท�างาน และมีลักษณะเสริมแรงบุคลากร

นอกจากนี้ยังกล่าวถึงระบบราชการที่เป็นองค์การ 

แห่งการเรียนรู้ไว้ว่า ระบบราชการมิใช่เป็นเพียงกลไก 

ทีร่บัรูร้บัทราบข้อมลู สถานการณ์ และสภาพปัญหาอย่าง

ต่อเนื่อง สามารถน�าข้อมูลใหม่มาวิเคราะห์ สังเคราะห์  

เพือ่ประยกุต์ใช้ในการปฏบิตังิานของตนเองได้ ต้องเป็น 

องค์การพลวัตทันสมัย
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และมีความพร้อมในการแก้ปัญหาอยู ่เสมอ 

องค์การที่จะมีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ได้  

จะต้องเข้าใจถึงสภาพปัญหาอย่างแท้จริงอยู่ตลอดเวลา 

สามารถรวบรวมวเิคราะห์กลัน่กรอง และมีความสามารถ

ในการตัดสินใจสูงและจากแรงผลักดันที่ท�าให้เกิด 

การปฏริปูการศึกษาในทกุระดับ ก่อให้เกดิแนวคดิรวมถงึ 

การเปลี่ยนแปลงวิธีการคิดของผู ้บริหารระดับสูง  

ซึ่งมีบทบาทต่อองค์การในฐานะเป็นผู้ผลักดันให้เกิด

การเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาองค์การดังท่ี สุเทพ  

พงศ์ศรีวัฒน์ (2545) กล่าวว่า หัวใจของการปฏิรูป 

การศึกษา คือการปฏิรูปการเรียนรู ้ของผู ้เรียนและ 

ครผูู้สอนเป็นส�าคญั และกลไกทีส่�าคญัมากประการหนึง่

จะช่วยให้การปฏิรูปการเรียนรู้ประสบผลส�าเร็จได้ก็คือ

ต้องมกีารปรบัเปลีย่นกระบวนทศัน์ในการบรหิารจดัการ

ศึกษาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ สร้างบรรยากาศ

การเรยีนรูแ้ละวฒันธรรมการเรยีนรูใ้ห้มกีารแลกเปลีย่น

เรยีนรูแ้ละประสบการณ์ระหว่างกนั การสร้างองค์ความรู ้

ใหม่ๆ และนวัตกรรมที่เหมาะสมสอดคล้องกับการจัด 

การเรียนการสอนสมัยใหม่ เป็นพลังในการขับเคลื่อน

การปฏิรูปการการเรียนรู ้ ให ้ประสบผลส�าเร็จตาม

เจตนารมณ์ของ การปฏิรูปการศึกษา สาเหตุที่ท�าให้ 

การปฏิรูปการศึกษาไม่ประสบผลส�าเร็จเท่าที่ควร 

เนื่องมาจากสถานศึกษายังไม่พัฒนาตนเองให้เป็น

องค์การแห่งการเรียนรู ้ ซึ่งการพัฒนาสถานศึกษา 

ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ควรเริ่มต้นที่ สถานศึกษา

ต้องมีกระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  

ในการพัฒนาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาสภาพการเป็นองค์การแห่งการ

เรียนรู้ ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตามสภาพที่เป็นจริง และ  

ตามสภาพที่คาดหวัง

2. เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยเชิงสาเหตุ

ที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู ้ของ 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาประถมศึกษา ตามสภาพที่เป็นจริง และ  

ตามสภาพที่คาดหวัง

3. เพื่อศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพล 

ทางตรง อิทธิพลทางอ้อม ต่อการเป็นองค์การแห่ง

การเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตามสภาพที่เป็นจริง  

และ ตามสภาพที่คาดหวัง

4. เพื่อเสนอแนวทางการเป็นองค์การแห่งการ

เรียนรู้ ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงานเขต 

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาเป็นสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาในภาคกลาง จ�านวน 4,821 โรงเรียน

กลุ่มตัวอย่าง คือ สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในภาคกลาง 

จ�านวน 443 โรงเรียน ได้จากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน  

(multi stages random sampling)

เนื่องจากผู ้วิจัยใช้โรงเรียนเป็นหน่วยในการ

วิเคราะห์ เพื่อให้การก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัย 

จึงหาขนาดกลุ่มตัวอย่างในแต่ละชั้นภูมิโดยใช้การ

สุ่มแบบสัดส่วน (proportionate stratified random 

sampling) โดยใช้สัดส่วน 4 : 1 จึงได้กลุ่มตัวอย่าง 

ท่ีจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาจ�านวน 347 โรงเรียน 

และโรงเรียนที่จัดการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา  

ถงึระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น (ขยายโอกาสทางการศกึษา)  

จ�านวน 96 โรงเรียน รวมขนาดกลุ่มตัวอย่างท้ังสิ้น 443 

โรงเรียน และก�าหนดให้ผู้ให้ข้อมูลในแต่ละโรงเรียนคือ

ผู้บริหารสถานศึกษา 1 คน และครู 2 คน รวม 3 คน  

รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 1,329 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

1. แบบสัมภาษณ์เชงิลึกผูท้รงคณุวฒุท่ีิเกีย่วข้อง

และแบบสนทนากลุม่ผูท้รงคณุวฒุขิัน้ตอนนี ้ผูว้จิยัเลอืก

ผู้ทรงคุณวุฒิแบบเจาะจง จากสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  



EAU HEritAgE JoUrnAl
Social Science and Humanity56 Vol. 4 No. 2 May-August 2014

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  

ในภาคกลางจ�านวน 5 ท่าน รวมผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม

จ�านวน 7 ท่าน

2. แบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามความคดิเหน็ 

ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ประกอบด้วย 3 ตอนคือ

ตอนที ่1 สอบถามสภาพทัว่ไปของกลุม่ตวัอย่าง 

ตอนที่ 2 สอบถามสภาพของปัจจัยเชิงสาเหต ุ

ที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู ้ของ 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาประถมศึกษา เป็นแบบมาตรวัด 5 ระดับ

จ�านวน 11 ปัจจยั มีค่าความเช่ือม่ันทัง้ฉบบัเท่ากบั .9334

ตอนที ่3 สอบถามการเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู ้

ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาเป็นแบบมาตรวัด 5 ระดับ

จ�านวน 5 ด้าน มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .9533

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

1. ผลการศึกษาสภาพการเป็นองค์การแห่ง 

การเรียนรู้ ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตามสภาพที่เป็นจริง 

และ ตามสภาพทีค่าดหวงั ใช้สถติิความถี ่ร้อยละ ค่าเฉล่ีย  

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

2. ผลการเปรียบเทียบระหว่างสภาพที่เป็นจริง

กับสภาพที่คาดหวังของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อ

การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ตามสภาพที่เป็นจริง 

กับสภาพที่คาดหวังขององค ์การแห ่งการเรียนรู ้ 

ใช้การทดสอบค่า t (t-test แบบ dependent)

3. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยเชิง

สาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

และสภาพการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ตามสภาพ

ที่เป็นจริงและตามสภาพที่คาดหวังของสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษา โดยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 

(confirmatory factory analysis)

4. ผลการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพล 

ทางตรงและอิทธิพลทางอ้อม ต่อการเป็นองค์การ

แห่งการเรียนรู้ ตามสภาพที่เป็นจริงและตามสภาพที่ 

คาดหวัง ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา โดยการวิเคราะห์ 

อิทธิพล (path analysis)

ผลกำรวิจัย

ตอนที่ 1 ผลการศึกษาสภาพการเป็นองค์การ

แห่งการเรียนรู ้ ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตามสภาพ 

ที่เป็นจริง และ ตามสภาพที่คาดหวัง

1.1 สภาพการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา ตามสภาพท่ีเป็นจริง และ 

ตามสภาพที่คาดหวัง ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

และครูพบว่า สภาพท่ีคาดหวัง ในภาพรวม อยู่ในระดับ 

มากที่สุด ส่วนในสภาพที่เป็นจริงอยู่ในระดับมาก

1.2 สภาพการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาประถมศึกษา ตามสภาพท่ีเป็นจริง และ  

ตามสภาพทีค่าดหวงั ตามผูบ้รหิารและครมูคีวามคดิเหน็ 

ต่อสภาพที่เป็นจริงและ สภาพที่คาดหวัง แตกต่างกัน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผู้บริหารและ

ครูมีความคิดเห็นต่อสภาพที่คาดหวังมากกว่าสภาพ

ที่เป็นจริง

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัย

เชงิสาเหตทุีม่อีทิธพิลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้ 

ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา ตามสภาพท่ีเป็นจริง และ  

ตามสภาพที่คาดหวัง พบว่า ปัจจัยเชิงสาเหตุ ด้าน 

วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และยทุธศาสตร์ ด้านโครงสร้างองค์การ 

ที่เหมาะสม ด้านเทคโนโลยีการเรียนรู้ ด้านการบริหาร 

ด้านการจัดการความรู้ ด้านความสามารถของบุคคล

และทีมงาน ด้านภาวะผู ้น�าแห่งการเปลี่ยนแปลง  

ด้านบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์การ ด้านการจูงใจ  

และ ด้านเป้าหมายและข้อมูลย้อนกลับ มีความ

สอดคล้องระหว่างโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ทั้ง 10  

ปัจจัย
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มี

อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม ต่อการเป็นองค์การ 

แห่งการเรียนรู ้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตามสภาพ

ที่เป็นจริง และ ตามสภาพที่คาดหวัง 

3.1 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลทางตรง 

อิทธิพลทางอ้อม อิทธิพลรวมต่อการเป็นองค์การแห่ง

การเรียนรู้ ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตามสภาพที่เป็นจริง  

โดยเรยีงล�าดบัค่าสมัประสทิธ์ิจากอิทธิพลจากมากไปหา 

น้อยมีดังนี้ (1) อิทธิพลทางตรงมี 1 ปัจจัยคือ ปัจจัย

ด้านการจัดการความรู้ (2) อิทธิพลทางอ้อมมี 6 ปัจจัย

คือ ปัจจัยด้านความสามารถของบุคคลและทีมงาน 

ปัจจัยด้านบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์การ ปัจจัย

ด้านภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยด้านการบริหาร 

ปัจจัยด้านโครงสร้างองค์การที่เหมาะสม และ ปัจจัย

ด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ (3) อิทธิพล 

รวมมี 7 ปัจจัย คือปัจจัยด้านการจัดการความรู้ ปัจจัย

ด้านความสามารถของบุคคลและทีมงาน ปัจจัยด้าน

บรรยากาศ และวัฒนธรรมองค์การ ปัจจัยด้านภาวะ

ผู้น�าการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยด้านการบริหาร ปัจจัย

ด้านโครงสร้างองค์การที่เหมาะสม และ ปัจจัยด้าน 

วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ ส่วนปัจจัยด้านการ

จูงใจ และปัจจัยด้านเป้าหมายและข้อมูลย้อนกลับ  

ไม่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ทั้งอิทธิพล

ทางตรงและทางอ้อม

3.2 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลทางตรง 

อิทธิพลทางอ้อม อิทธิพลรวมต่อการเป็นองค์การแห่ง

การเรียนรู้ ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตามสภาพที่คาดหวัง 

โดยเรยีงล�าดบัค่าสมัประสทิธ์ิจากอิทธิพลจากมากไปหา 

น้อยมีดังนี้ (1) อิทธิพลทางตรงมี 6 ปัจจัย คือ ปัจจัย

ด้านความสามารถของบุคคลและทีมงาน ปัจจัยด้าน

เทคโนโลยีการเรียนรู้ ปัจจัยด้านเป้าหมายและข้อมูล

ย้อนกลับ ปัจจัยด้านการจูงใจ ปัจจัยด้านการจัดการ

ความรู้ และ ปัจจัยด้านบริหาร (2) อิทธิพลทางอ้อม  

มี 6 ปัจจัยคือ ปัจจัยด้านบรรยากาศและวัฒนธรรมของ

องค์การ ปัจจัยด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์  

ปัจจัยด้านภาวะผู ้น�าการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยด้าน

โครงสร้างที่เหมาะสม ปัจจัยด้านการจูงใจ และ ปัจจัย

ด้านเทคโนโลยีการเรียนรู้ (3) อิทธิพลรวม มี 10 ปัจจัย

คือ ปัจจัยด้านบรรยากาศและวัฒนธรรมขององค์การ 

ปัจจัยด้านความสามารถของบุคคลและทีมงาน ปัจจัย 

ด้านเป้าหมายและข้อมูลย้อนกลับ ปัจจัยด้านวิสัยทัศน์  

พันธกิจและยุทธศาสตร์ ปัจจัยด้านการจัดการความรู้  

ปัจจัยด้านการจูงใจ ปัจจัยด้านภาวะผูน้�าการเปล่ียนแปลง  

ปัจจัยด้านเทคโนโลยีการเรียนรู้ ปัจจัยด้านการบริหาร

และโครงสร้างองค์การที่เหมาะสม 

กำรอภิปรำยผล

ตอนที่ 1 ผลการศึกษาสภาพการเป็นองค์การ

แห่งการเรียนรู ้ ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตามสภาพ 

ที่เป็นจริง และ ตามสภาพที่คาดหวัง

จากผลการวจิยัพบว่าความคดิเหน็ของผูบ้รหิาร

และครู เกี่ยวกับปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการ

เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ตามสภาพที่เป็นจริงในภาพรวมอยู่ในระดับมาก สภาพ

ท่ีคาดหวงัอยูใ่นภาพรวมในระดบัมากท่ีสุด ท้ังนีอ้าจเป็น 

เพราะความคาดหวงัอาจเป็นความตัง้ใจโดยไม่ตัง้อยูบ่น

ฐานข้อมูลที่แท้จริง ไม่มีข้อมูลเป็นเพียงเขาอยากจะได้  

อีกทั้ งบริบททางการศึกษาไทยในระยะที่ผ ่านมา 

ในปัจจุบันก�าลังมุ่งเน้นการปฏิรูปการศึกษา และการ

ยึดถือหลักการพัฒนาระบบ หรือแบบองค์รวม (holistic)  

ดังนั้น ไม่ใช่แค่ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการเป็น

องค์การแห่งการเรียนรู ้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ที่ผู้วิจัยน�ามาศึกษา 10 ปัจจัยเท่านั้น ที่เป็นปัจจัยเชิง

สาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแต่ยังมีปัจจัยเชิงสาเหตุอื่น 

และปัจจยัอืน่ๆ ทีม่อีทิธพิลต่อการเป็นองค์การแห่งการ

เรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงเป็นไปได้ท่ีปัจจัย 

อืน่ๆ เหล่านัน้ได้ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู ้

ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาอยู่ในระดับมากขึ้น จึงส่งผล 

ให้สถานศึกษามีการปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับการ

เปล่ียนแปลง และพัฒนาตัวเองให้เป็นองค์การแห่งการ 
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เรยีนรูเ้ช่นกนั ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ สกุนั เทยีนทอง  

(2549, หน้า 1) ที่กล่าวว่าโลกในยุคปัจจุบันเป็นยุค 

โลกาภิวัตน์ที่มีความเจริญ ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ และมกีารเปลีย่นแปลงในด้าน ต่างๆ เกดิขึน้

อย่างรวดเรว็ โลกยคุใหม่นัน้การแข่งขนัขึน้อยูก่บัความรู ้

และความสามารถของคนในชาติ โดยเฉพาะเศรษฐกิจ 

ทีใ่ช้ความรูเ้ป็นฐาน (knowledge-based economy) ดงันัน้ 

จึงจ�าเป็นที่แต่ละประเทศต้องเรียนรู้เพื่อที่จะปรับตัว

ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา และ

เตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับความท้าทายจากกระแสโลก  

และพจน์ สะเพยีรชยั (2546, หน้า 41) ทีเ่สนอแนวคดิว่า  

การบริหารสถานศึกษา เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ ผู้บริหาร

จะต้องบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นส่วนส่งเสริม

กระบวนการเรียนรู้ จะต้องบริหารสถานศึกษาให้เป็น 

องค์การแห่งการเรียนรู้ เป็นต้น

ผลการวิจัยความคิดเห็นของผู้บริหารและครู 

เกีย่วกบัการเป็นองค์การแห่งการเรยีนรูข้องสถานศกึษา

ขั้นพื้นฐาน พบว่าตามสภาพที่เป็นจริงอยู่ในภาพรวม 

ระดับมาก สภาพที่คาดหวังในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

ที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะความคาดหวังอาจเป็นความ

ตั้งใจโดยไม่ต้ังอยู่บนฐานข้อมูลที่แท้จริง ไม่มีข้อมูล

เป็นเพียงเขาอยากจะได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  

วโิรจน์ สารรตันะ และอญัชล ีสารรตันะ (2545) ได้ศกึษา

ปัจจัยการบริหารกับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�านักงานการประถม

ศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 9 พบว่า โรงเรียนประถม 

ศึกษา สังกัดส�านักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ  

เขตการศึกษา 9 มีความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

อยู ่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมคิด 

สร้อยน�้า (2547) ได้ศึกษาการพัฒนาตัวแบบองค์การ

แห่งการเรียนรู ้โรงเรียนมัธยมศึกษา พบว่า ระดับ

ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้โรงเรียนมัธยมศึกษา  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ลือชัย จันทร์โป๊ (2546)  

ได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

ของโรงเรียนอาชีวศึกษา คาทอลิกประเทศไทยพบว่า 

ความเป็นองค์การแห่งการเรยีนรูข้องโรงเรยีนอาชีวศกึษา  

คาทอลิกประเทศไทยในภาพรวมตามความคิดเห็นของ

ผู้บริหารและครูอยู่ในระดับมาก 

ผลการเปรยีบเทียบสภาพท่ีคาดหวงัและสภาพที่ 

เป็นจรงิของปัจจยัเชงิสาเหตแุละ สภาพการเป็นองค์การ

แห่งการเรียนรู้ แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ .50 ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะมนุษย์เรามีความ 

ต้องการและมีความคาดหวังในส่ิงท่ีดีกว่าเสมอ แต่จาก

การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้มีความแตกต่างกันตรงที่ว่า 

ความคาดหวังเกี่ยวกับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู ้

ของสถานศึกษาแตกต่างกัน คือ บางหัวข้อมีความ 

คาดหวังสูงและบางหัวข ้อมีความคาดหวังต�่ากว ่า 

สภาพความเป็นจริงมาก แสดงว่าความคิดเห็นหรือ 

การปฏิบัติของครูในสถานศึกษานั้นย ่อมมีสาเหตุ  

มีเหตุผลหรือมีข ้อจ�ากัดบางประการที่ท�าให้ครูใน 

สถานศึกษาต้องเลือกความต้องการหรือความคาดหวัง

ท่ีแตกต่างกันในแต่ละหัวข้อ ท้ังนี้อาจเป็นผลจากการ

ปฏิรูปการศึกษาอย่างต่อเนื่องในระยะเวลา 9 ปี ส่งผล 

ให้ผู้บริหารและครูผู้สอนได้รับการพัฒนาสู่ความเป็น 

มอือาชพี ซึง่สอดคล้องกบั Senge (1990, pp. 139-269)  

ท่ีกล่าวถงึการพัฒนาองค์การแห่งการเรยีนรู ้จะครอบคลมุ 

ตั้งแต่ตัวบุคคลไปจนถึงตัวองค์การ ต้องมีเป้าหมาย

และมีระบบงาน ในการพัฒนาผู้น�าและสมาชิกทุกคน 

ในองค์การ โดยมีการส่งเสริมและยกระดับการเรียนรู้ 

ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้พ้ืนฐานวินัย 5 

ประการ (five disciplines) ท่ีทุกคนต้องศรัทธา และ

ร่วมกันถือปฏิบัติประกอบด้วย (1) การรอบรู้แห่งตน 

(personal mastery) (2) การมีแบบแผนความคิด (mental 

models) 3) การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (shared vision)  

(4) การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (team learning) และ  

(5) การคิดเชิงระบบ (systems thinking) และสอดคล้อง

กับ Marquardt , (2002, p. 23) ได้กล่าวถึงองค์การที่จะ 

พัฒนาไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ จะต้องประกอบด้วย 

ระบบย่อยๆ ท่ีส�าคญั 5 ระบบ คอื 1 การเรยีนรู ้(learning)  

ในระบบย่อยนี้แสดงให้เห็นว่าบุคคลในองค์การจะต้อง

มีทักษะการคิดเป็นระบบ มีรูปแบบวิธีคิด มีความมุ่งมั่น 

สูค่วามเป็นเลศิ มกีารเรยีนรูท้ัง้ในระดบับคุคลและองค์การ  

2 องค์การ ซึง่มุง่เน้นการกล่าวถงึการปรบัเปลีย่นองค์การ

มีองค์ประกอบส�าคัญ 5 ประการคือ การมีวิสัยทัศน์ 

องค์การ มีวัฒนธรรมองค์การท่ีสร้างสรรค์ มีกลยุทธ ์

ในการวางแผนการด�าเนนิงาน และโครงสร้างท่ีไม่ซบัซ้อน  

3 บุคคล ทุกระดับพร้อมท่ีจะเรียนรู้ท�าให้เกิดภาวะผู้น�า 
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การเปลี่ยนแปลง 4 ความรู้ เน้น ให้เกิดขึ้นในองค์การ 

โดยจัดในรูปแบบการผสมผสาน การรวบรวมความรู้ 

การจัดระบบข้อมูล มีการแลกเปลี่ยนความรู้และการ

ถ่ายโอนความรู้ มีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องและ 

เป็นกระบวนการ 5 เทคโนโลยี ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม

ประสทิธภิาพการท�างาน โดยสรปุแนวทางในการผลักดนั 

องค์การไปสู ่ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู ้ของ 

สถานศึกษา จะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบใหญ่ๆ 

3 อย่าง คือ (1) ตัวผู ้บริหารที่มีความสามารถและ 

มีความพร้อมที่จะน�าองค์การไปสู่การเป็นองค์การแห่ง

การเรยีนรู ้(2) การมีส่วนร่วมของบคุลากรทกุระดบัภายใน

องค์การ และ (3) ลักษณะสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการ 

เรียนรู้ และบรรยากาศที่ดีภายในองค์การ

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัย

เชงิสาเหตุทีม่อีทิธิพลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้ 

ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษา ตามสภาพที่เป็นจริง และ  

ตามสภาพที่คาดหวัง ในปัจจัยด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

และยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างองค์การที่เหมาะสม  

ด้านเทคโนโลยกีารเรยีนรู ้ด้านการบรหิาร ด้านการจัดการ 

ความรู้ ด้านความสามารถของบุคคลและทีมงาน ด้าน

ภาวะผู้น�าแห่งการเปลี่ยนแปลง ด้านบรรยากาศและ

วัฒนธรรมองค์การ ด้านการจูงใจ และ ด้านเป้าหมาย

และข้อมูลย้อนกลับ ที่ผู ้วิจัยได้สร้างเครื่องมือที่ใช้ 

ในการวิจัยข้ึน พบว่า มี ความสอดคล้องระหว่างโมเดล

กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ทั้ง 10 ปัจจัยทั้งนี้เมื่อพิจารณา 

เกณฑ์ที่ นงลักษณ์ วิรัชชัย (2542, หน้า 53-57) ได้เสนอ 

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาความสอดคล้องระหว่าง

โมเดลกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ ดังนี ้ค่าไคว์-สแควร์ ต้องไม่มี 

นัยส�าคัญทางสถิติ และ ควรมีค่าต�่า เข้าใกล้ ศูนย์ ดัชนี

วัดระดับความกลมกลืน (GFI) ควรมีค่าเข้าใกล้ 1.00 

(.97 ขึ้นไป) ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว  

(AGFI) ควรมีค่าเข้าใกล้ 1.00 ค่าความคลาดเคลื่อน 

ในรูปคะแนนมาตรฐาน (standardized residual)  

ควรมีค่าไม่เกิน 2 .00 และ คิวพล็อต (Q-Plot) กราฟที่ได้ 

ต้องมีความชันมากกว่าเส้นทแยงมุม นอกจากนี้ เสรี 

ชัดแช้ม และ สุชาดา กรเพชร (2546 หน้า 11) เสนอ

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาความสอดคล้องระหว่าง

โมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ในดัชนีรากของค่าเฉลี่ย 

ก�าลังสองของส่วนที่เหลือ (RMR) ควรมีค่าเข้าใกล้ 0 

ต�่ากว่า .08 ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า

พารามิเตอร์ (RMSEA) ควรจะมีค่าอยู่ระหว่าง 0 และ 

1 ถ้าค่า RMSEA ต�่ากว่า .05 เมื่อพิจารณาสถิติที่ได้ 

จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ของผู้วิจัยนั้น

พบว่า ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาความสอดคล้องระหว่าง

โมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนด 

แสดงให้เห็นว่าโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบของ 

ผูว้จิยัมคีวามสอดคล้องกบัข้อมลูเชงิประจกัษ์ นัน่หมายถงึ  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ที่สร้างขึ้นทุกตัวชี้วัด ในปัจจัย

เชิงสาเหตุด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ด้าน

โครงสร้างองค์การทีเ่หมาะสม ด้านเทคโนโลยกีารเรยีนรู้  

ด้านการบรหิาร ด้านการจดัการความรู ้ด้านความสามารถ 

ของบคุคลและทมีงาน ด้านภาวะผูน้�าแห่งการเปลีย่นแปลง  

ด้านบรรยากาศและวฒันธรรมองค์การ ด้านการจูงใจ และ  

ด้านเป้าหมายและข้อมูลย้อนกลับ สามารถวัดได้ตรง

ตามทฤษฎ ีและมคีวามเท่ียงตรงตามโครงสร้างในระดบัดี  

ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะผูว้จิยั ได้คดักรองในการสร้างตวัชีว้ดั 

ให้สอดคล้องกับนิยามปฏิบัติการมากเป็นพิเศษ และ

กระบวนการสร้างเครื่องมือที่ใช ้ในการวิจัย ได้ให้ 

ความส�าคัญกับ การทดลองใช้ทุกครั้งได้มีการปรับปรุง

ข้อค�าถามและตัวเลือกให้ชัดเจน ภาษาที่ใช้เหมาะสม

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มี

อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม ต่อการเป็นองค์การ

แห่งการเรียนรู ้ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตามสภาพ

ที่เป็นจริง และ ตามสภาพที่คาดหวัง

จากผลการวเิคราะห์ปัจจัยเชงิสาเหตท่ีุมอีทิธพิล 

ทางตรง อิทธิพลทางอ้อมต่อการเป็นองค์การแห่งการ

เรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงานเขต

พืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา ตามสภาพท่ีเป็นจรงิ พบว่า 

ปัจจัยด้านการจัดการความรู ้มีอิทธิพลทางตรงต่อ 

ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้น 

พืน้ฐาน สังกดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา 

โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลสูงท่ีสุด มีค่าสัมประสิทธิ์

อิทธิพลรวมเท่ากับ .76 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 

มาร์ควอร์ดท์ (Marquardt, 1996) ในเรื่องการจัดการ

ความรู ้องค์การจะต้องมกีารจดัการกบัความรูใ้นองค์การ  
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เริ่มตั้งแต่ การจัดหาความรู้ โดยให้มีลักษณะของการ 

ผสมผสาน ทั้งจากแหล่งความรู ้ที่มีอยู ่ภายในและ

ภายนอกแล้วน�ามาปรับให้เกดิ การสร้างสรรค์ ให้สามารถ 

ใช้ได้กับองค์การ เม่ือได้ความรู้ที่ต้องการแล้ว ต้องม ี

การเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ ต่อจากนั้น 

จึงน�ามาให้การถ่ายทอดและน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์

กับองค์การต่อไปซึ่งสอดคล้องกับ ซีเลปและซีติน  

(Celep & Cetin, 2005, p. 104) กล่าวว่าการจัดการ

ความรูเ้ป็นกระบวนการรวบรวม การจดัเกบ็ การเผยแพร่  

และการประยุกต์ใช้ความรู้ ทั้งความรู้ที่เป็นลายลักษณ์

อักษร และความรู้ที่แฝงอยู่ในตัวบุคคลเพื่อยกระดับ

การเรียนรู้และผลการปฏิบัติงานในองค์การโดยผ่าน

ความช�านาญการและสร้างสรรค์งานของบุคลากรที่อยู่

ในองค์การ จุดมุ่งหมายหลักของการจัดการความรู้ คือ  

การเข้าใจถงึการปฏบิตังิานทางด้านปัญญาขององค์การ 

เข ้าใจว ่าการจัดการความรู ้ เป ็นแหล่งที่มีค ่าท่ีสุด 

ท้ังนี้ เพื่อสร้างองค์การแห่งการเรียนรู ้ รัชต์วรรณ  

กาญจนปัญญาคม (2553, หน้า 2-3) กล่าวถงึการจดัการ 

ความรู้ในสถานศึกษาว่าถ้าเราพิจารณาดู เราจะพบว่า

ปัญหาในสถานศกึษามีลกัษณะคล้ายคลงึกนัหลายอย่าง 

กล่าวคือข้าราชการที่มีคุณค่าทั้งหลายเมื่อเกษียณอาย ุ

หรอืลาออกจากสถานศึกษาไป กน็�าความรูท้ีส่ัง่สมตดิตวั

ไปด้วย สถานศึกษาจะมีวิธีการใดที่จะถนอมรักษาไว้ 

ซึ่งองค์ความรู ้เหล่านี้และใช้เป็นฐานในการต่อยอด

ความรู้ให้องค์การเก่งขึ้นเข้มแข็งขึ้น 

จากผลการวเิคราะห์ปัจจยัเชงิสาเหตุทีมี่อิทธพิล

ทางตรง อิทธิพลทางอ้อมต่อการเป็นองค์การแห่งการ

เรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงานเขต

พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษา ตามสภาพทีค่าดหวงั พบว่า  

ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงมากที่สุด คือปัจจัยด้าน 

ความสามารถของบคุคลและทมีงาน รองลงมาคือปัจจยั

ด้านเทคโนโลยกีารเรยีนรู ้ปัจจยัด้านเป้าหมายและข้อมลู

ย้อนกลับ ปัจจัยด้านการจูงใจ ปัจจัยด้านการจัดการ 

ความรู้ และ ปัจจัยด้านการบริหาร ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็น

เพราะว่าเนื่องจากในปัจจุบันสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มีการ

ตื่นตัวกับการปฏิรูปการศึกษา มีระบบประกันคุณภาพ  

มีการประเมินจากองค์การภายนอก ดังนั้นครูและ

บุคลากรในสถานศึกษาจะต้องตระหนักและเข้าใจ 

บทบาทหน้าที่ของตนเอง สามารถระบุปัญหาอย่าง

เป็นระบบ มีเหตุผล สามารถแสวงหาวิธีการแก้ปัญหา  

เรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอนอยู่

ตลอดเวลา และมคีวามกระตอืรอืร้นในการพฒันาตนเอง 

หรือทีมให้มีศักยภาพทันต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

สอดคล้องกบัแนวคดิของมาร์ควอร์ท (Marquardt, 2002, 

p. 33 –34) กล่าวว่าองค์การแห่งการเรียนรู้ ประกอบ

ไปด้วย การเรียนรู้ องค์การ คน ความรู้ และเทคโนโลยี

โดยเฉพาะคน มีความส�าคัญต่อองค์การแห่งการเรียนรู ้

ก็เพราะว่า คนมีศักยภาพและความสามารถท่ีจะเรียนรู้ 

คนเป็นผู ้เชี่ยวชาญในการจัดการกับข้อมูลข่าวสาร 

ให้กลายเป็นความรู ้ ท่ีมีคุณค่าท้ังต่อตนเองและต่อ

องค์การ โดยใช้เทคโนโลยีเอการเรียนรู ้การบริหาร  

การบริการ การเรียนการสอนและ การวิจัยได้อย่าง

เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ยังให ้

ความส�าคัญต่อเป้าหมายและข้อมูลย้อนกลับการ 

ปฏบิตังิาน เพราะสถานศกึษาได้ค�านงึถงึการบรหิารงาน

ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย การพัฒนาจนบรรลุผลตาม 

เป้าหมายระดับสูงสุด มีการพิจารณาทบทวนความ

เหมาะสมของเป้าหมายเป็นระยะๆ มกีารประชาสัมพนัธ์

ผลการด�าเนินงานตามเป้าหมายให้ผู ้เกี่ยวข้องทราบ 

เป็นระยะ รวมทั้งการน�าข้อมูลย้อนกลับไปใช้แก้ไข

ปรับปรุงงานด้านบริหาร ด้านวิชาการ ด้านบุคลากร

และด้านงบประมาณ ตลอดจนให้แรงจูงใจในการ 

ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญที่จะท�าให้ครูและบุคลากร

ในโรงเรียนรับผิดชอบ ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ

และมีความสุข โดยสร้างความไว้วางใจ การให้เกียรติ

และการยอมรับซึ่งกันและกันส่งเสริมวิทยฐานะความ

ก้าวหน้าของครู ให้โอกาสครูและบุคลากรได้พัฒนา

ตนเองจัดสิ่งอ�านวยความสะดวกและสภาพแวดล้อม  

มอบหมายงานให้ปฏิบัติด้วยความเป็นอิสระ มีความ 

รบัผดิชอบตนเอง ส่งเสรมิให้ครมูคีวามคดิรเิริม่สร้างสรรค์  

ให้มีการก�าหนดเป้าหมายท่ีชัดเจนรวมท้ังกล่าวยกย่อง 

ชมเชยหรือประกาศเกียรติคุณ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด

ของวิโรจน์ สารรัตนะและอัญชลี สารรัตนะ (2545, หน้า 

23–32) ท่ีกล่าวสนับสนุนว่า การจูงใจเชิงสร้างสรรค์

เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  
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โรงเรียนที่เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ต้องมีการจูงใจ

ให้คนทุ่มเทแรงกายและแรงใจอย่างเต็มความสามารถ  

เพื่อให้บรรลุผลส�าเร็จตามเป้าหมายขององค์การที่ตั้ง 

ข้อเสนอแนะกำรวิจัย

1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย

1.1 ควรเร่งพัฒนาระดับความเป็นองค์การ

แห่งการเรยีนรูใ้นสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส�านกังาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โดยให้ความส�าคัญกับ

ปัจจัยด้านการจัดการความรู้

1.2 ควรมุง่เน้นปัจจยัทีม่อีทิธิพลต่อการเป็น

องค์การแห่งการเรียนรู้ ในปัจจัยที่สามารถพยากรณ์

ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้น 

พืน้ฐาน สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษา 

ได้ดีที่สุด คือ ปัจจัยด้านเป้าหมายและข้อมูลย้อนกลับ 

ด้านความสามารถของบุคคลและทีมงาน ด้านการจูงใจ  

ด้านบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์การ และด้าน 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ 

1.3 ควรให้ความส�าคญักบัปัจจยัทีม่อีทิธพิล

ทางตรง ตามล�าดับดังนี้ ปัจจัยด้านความสามารถของ 

บุคคลและทีมงาน ปัจจัยด้านเทคโนโลยีการเรียนรู ้ 

ปัจจัยด้านเป้าหมายและข้อมูลย้อนกลับ ปัจจัยด้าน 

การจงูใจ และ ปัจจยัด้านการจดัการความรู ้ขณะเดยีวกนั

ควรควบคุมหรือหลีกเลี่ยง การพัฒนาปัจจัยด้านการ

บริหารที่ผลการวิจัยพบว่ามีอิทธิพลทางตรงที่เป็นลบ

2. ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัย

2.1 ควรท�าการวิจัยเปรียบเทียบปัจจัย 

เชงิสาเหตทุีม่อีทิธพิลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้ 

ของส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา กับ

ส�านักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เพื่อให้ทราบถึงปัจจัย

เชงิสาเหตทุีม่อีทิธพิลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้ 

ท่ีมีความเหมือนและความต่างกัน และเพ่ือหาแนวทาง 

ในการพัฒนาการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ได้อย่าง

ถูกต้องเหมาะสม

2.2 ควรท�าวิจัยเพ่ือพัฒนาปัจจัยเชิงสาเหตุ

ที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู ้จาก 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลน้อยของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษา เช่นปัจจัยด้านโครงสร้างองค์การท่ี 

เหมาะสม ด้านเทคโนโลยีการเรียนรู้ ด้านการบริหาร

และด้านการจูงใจ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีความส�าคัญเชิง

ทฤษฎี แต่ข้อค้นพบพบว่าความส�าคัญลดลง ควรจะน�า 

ปัจจัยดังกล่าวมาสร้างเป็นปัจจัยเชิงสาเหตุ แล้วท�าการ

วเิคราะห์เตม็รปู วเิคราะห์โดยสร้างน�า้หนกัองค์ประกอบ

ที่ถูกต้อง เพื่อน�าผลการวิจัยไปปรับใช้ให้สถานศึกษา 

เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

2.3 ควรศึกษาถึงสภาพปัญหาหรืออุปสรรค

ในการพัฒนาสถาบันการศึกษาระดับต่างๆ ให้เป็น

องค์การแห่งการเรียนรู ้ เพื่อจะได้เป็นข้อมูลในการ 

พัฒนาให้สถาบันการศึกษาเป็นองค์การแห่งการเรียนรู ้

ที่มีประสิทธิภาพ

2.4 ควรท�าวิจัยโดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 

ในการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการเป็น

องค์การแห่งการเรียนรู้ ในโรงเรียนที่ดีเด่น หรือโรงเรียน 

ที่ประสบผลส�าเร็จในด้านต่างๆ เพื่อจะได้น�าไปปรับใช ้

กับโรงเรียนอื่นๆ
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู ้ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา 

ทั่วประเทศในปัจจุบัน (2) เพื่อศึกษาการพัฒนาวัฒนธรรมองค์การของวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั่วประเทศในปัจจุบัน  

(3) เพือ่น�าเสนอรปูแบบการพฒันาวฒันธรรมองค์การทีเ่น้นความเป็นองค์การแห่งการเรยีนรูข้องวทิยาลยัอาชวีศกึษา 

(4) เพือ่ศกึษาผลการตรวจสอบความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความสอดคล้อง และความเป็นประโยชน์ของรปูแบบ 

การพัฒนาวัฒนธรรมองค์การที่เน้นความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา ผลการวิจัยรูปแบบ

การพัฒนาวัฒนธรรมองค์การที่เน้นความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา ประชากรท่ีใช้ในการ

วิจัยได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาจ�านวน 375 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบสอบถาม 

การประชุมสนทนากลุ่ม สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ วิธีพหุกรณีศึกษา ผลการวิจัย 

พบว่า (1) ระดบัปฏิบติัการในสิง่ทีแ่สดงถงึลกัษณะความเป็นองค์การแห่งการเรยีนรูข้องวทิยาลัยอาชวีศกึษา ในภาพรวม 

อยู่ในระดับ ปานกลาง (2) ระดับปฏิบัติการในส่ิงท่ีแสดงถึงลักษณะการพัฒนาวัฒนธรรมองค์การของมหาวิทยาลัย

อาชีวศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3) รูปแบบการพัฒนาวัฒนธรรมองค์การที่เน้นความเป็นองค์กร 

แห่งการเรียนรู้ ประกอบด้วย บทน�า ขั้นกระบวนการ และปัจจัยสนับสนุน (4) ผลการประเมินรูปแบบพบว่า โดยรวม 

อยู่ในระดับมาก 

ค�ำส�ำคัญ: วัฒนธรรมองค์กร, องค์กรแห่งการเรียนรู้, วิทยาลัยอาชีวศึกษา

Abstract

The purposes of this research were as follows: (1) to study learning organization of all vocational 

schools in Thailand (2) to study the development of vocational schools’ culture (3) to present learning 

organization development model of vocational school (4) to study the possibility of learning organization 

development model. The population of this research is 375 persons who are educational institute executives, 

teachers and educational staff. Research instruments are questionnaire and group discussion. Research  

จันทรา ส่งศรี

รูปแบบการพัฒนาวัฒนธรรมองค์การ
ที่เน้นความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา

The Cultural Organization Development Model Focusing on Learning 
Organization Status of Vocational Education Colleges
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ควำมน�ำ

ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน

ที่เป็นโลกยุคโลกาภิวัตน์ (globalization) ท�าให้มีความ

เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว สภาพสังคมปัจจุบัน

เป็นสังคมที่เทคโนโลยีสารสนเทศ มีอิทธิพลต่อชีวิต 

ประจ�าวันและการท�างาน โลกมีการเชื่อมโยงเป็น 

เครือข่าย ข้อมูลข่าวสารกระจายไปทุกหนทุกแห่ง ท�าให้

การติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดการ

แข่งขนัมากขึน้กว่าเดิม และเป็นการแข่งขนัด้วยการสร้าง

นวัตกรรม (innovation) ซึ่งต้องอาศัยฐานความเข้มแข็ง 

ของทรัพยากรทางปัญญา ในยุคนี้ เครื่องมือที่ใช้ในการ

ขับเคลื่อนความเจริญก้าวหน้าทางสังคมและเศรษฐกิจ

ของโลกคอื ปัญญาและความรู ้กล่าวคือปัจจยัส�าคัญของ 

การบรหิารงานในศตวรรษที ่21 คือ ความรูค้วามสามารถ 

ขององค์การ ดงันัน้องค์การจงึต้องมีการเรยีนรู ้(learning) 

ซึง่ John Browne ผูบ้รหิารของ BP Amoco (Schermerhorn,  

2002) ให้ความหมายของการเรียนรู้ในส่วนขององค์การ

ว่าการเรียนรู้นั้นเป็นหัวใจของความสามารถของบริษัท

ในอันที่จะต้องปรับตัวตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม 

ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเรียนรู้ให้รวดเร็วกว่า

คู่แข่ง และประยุกต์ใช้ความรู้นั้นอย่างทั่วถึงทั้งองค์การ  

และสิง่หนึง่ทีส่�าคญัในการสร้างการเรยีนรูข้ององค์การได้  

คือ วัฒนธรรมองค์การ (organizational culture) ทั้งนี้ 

เพราะว่าวัฒนธรรมองค์การนั้นมีผลต่อการสร้างการ

เรียนรูข้ององค์การ จากแนวคดิของ Davenport นยิมกบั 

ความเช่ือของคนในองค์การนั้นมีพลังอ�านาจที่มีผลต่อ

ความรูใ้นองค์การ ทัง้นีเ้พราะองค์การประกอบไปด้วยคน 

ซึ่งคิดและแสดงพฤติกรรมออกมาตามอิทธิพลและ

ความเชื่อของตนเอง 

statistics used were average, standard deviation and multiple case study. The result was (1) the overview 

of learning organization level of vocational schools is in middle score (2) the level of organizational  

development is in middle score (3) learning organization development model is compose of introduction, 

process and supporting factors (4) overall evaluation is in high level.

Keywords: Learning organization, Factors, Basic education institute

วฒันธรรม (culture) มคีวามส�าคญัต่อการพฒันา 

ประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง กล่าวคือ  

วัฒนธรรมแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ ศักด์ิศรี  

ความสามคัค ีและ ความมัน่คงในหมูค่ณะ (วรีะ บ�ารงุรกัษ์,  

2538) โดยปัจจุบันเป็นที่ยอมรับแล้วว่าการพัฒนา

ประเทศจะต้องค�านึงถึงวัฒนธรรมซึ่งเป็นการพัฒนา

จากฐานราก ท้ังรัฐบาลและองค์การระดับโลก เช่น 

ยูเนสโก ก็ก�าหนดให้การด�าเนิน งานด้านวัฒนธรรม

เป็นนโยบายส�าคัญในการพัฒนาประเทศ ดังที่อดีต

เลขาธิการองค์การยูเนสโก เคยกล่าวไว้ว่า นักพัฒนา 

จากทุกประเทศมองเห็นแล้วว่า วัฒนธรรมเป็นหัวใจ

ส�าคัญ ดังนั้นจึงจ�าเป็นต้องก�าหนดแนวทางการพัฒนา

ใหม่เน้นบทบาทความส�าคัญของวัฒนธรรม (นิคม  

มูสิกะคามะ, 2538) 

ความส�าคัญของวัฒนธรรมข ้างต ้นท�าให ้

นักวิชาการด ้านองค ์การและนักพัฒนาองค ์การ 

เริ่มให้ความสนใจต่อวัฒนธรรม เนื่องจากองค์การ 

มีลักษณะเป็นหน่วยทางสังคมที่อยู่ในสภาพ แวดล้อม

ที่ไม่แน่นอน (Reed, 194) วัฒนธรรมองค์การท�าหน้าที่

ส�าคญัคอื รวบรวมสมาชกิให้เป็นปึกแผ่น รูว้ธิกีารในการ

เกี่ยวข้องและติดต่อระหว่างกันจนเกิดความรู้สึกผูกพัน 

ร่วมกนั สร้างเอกลกัษณ์ขององค์การเพือ่ความภาคภมิูใจ

และแสดงออกถึงความเป็นกลุ่มเดียวกัน และช่วยให้

องค์การปรบัตวัได้ทนักบัสถานการณ์ของสภาพแวดล้อม

ภายนอกท่ีองค์การตัง้อยู ่(วรนารถ แสงมณ,ี 2544) ท�าให้ 

วัฒนธรรมองค์การเป็นปัญหาท้าทายที่ส�าคัญยิ่งในการ

ปรับองค์การรวมทั้งการออกแบบองค์การ การบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนากลยทุธ์ทางการบริหาร

เพราะกระบวนต่างๆ เหล่านี้ล้วนแล้วแต่ฝังแน่นอยู่กับ

วัฒนธรรมองค์การ วัฒนธรรมองค์การมีอิทธิพลต่อ 
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การบรหิารปฏสิมัพนัธ์ระหว่างบคุคล ซึง่แสดงออกในรปู 

ของค่านยิม และความเช่ือร่วมกนั คนทีม่าจากวฒันธรรม

ต่างกันมีความคาดหวังในผลลัพธ์ของงานต่างกันอีกท้ัง

ค่านิยมยังสะท้อนการตัดสินใจเกี่ยวกับผลลัพธ์ของงาน  

และแนวทางการปฏิบัติในการท�างาน 

ตามที่ พ ร ะ ร าชบัญญั ติ ก า รอาชี วศึ กษา 

พุทธศักราช 2551 มาตรา 6 ได้ก�าหนดไว้ว่าการจัดการ 

อาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพต้องเป็นการ

จัดการศึกษาในด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาชาติ

เพื่อผลิตและพัฒนาก�าลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ 

ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นการ 

ยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของตลาดแรงงาน โดยน�าความรู้ในทาง 

ทฤษฏีอันเป็นสากลและภูมิปัญญาไทยมาพัฒนาผู้รับ

การศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในทางปฏิบัติ และ 

มีสมรรถนะจนสามารถน�าไปประกอบอาชีพในลักษณะ

ผู ้ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพอิสระได ้ (ส�านักงาน 

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2551) การจัดการ

อาชีวศึกษามีความส�าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการผลิตและ 

พัฒนาก�าลังคนด้านวิชาชีพ เป็นการจัดการศึกษา 

ที่แตกต่างจากการศึกษาทั่วไป เป็นการศึกษาเพื่อ 

การท�างานและประกอบอาชีพ ในการจัดการศึกษา 

จึงต้องจัดเพือ่พฒันาทกัษะวชิาชพี รวมทัง้สร้างอปุนสิยั

ที่ดีและจ�าเป็นในการท�างาน ความสามารถ ความเข้าใจ 

และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ (ปรียาพร วงศ์อนุตโรจน์, 

2542) การจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาในปัจจุบัน 

จึงเน้นหลกัสตูรทีม่คีวามยดืหยุน่ ปรบัเปลีย่นตามความ

ต้องการของสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดแรงงาน 

ซึ่งการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศไปสู  ่

การพึง่ตนเองทางเทคโนโลยไีด้นัน้จะต้องมีกระบวนการ

สร้างเทคโนโลยีอย่างครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ 

การวิจัยและพัฒนา การสร้างต้นแบบ การถ่ายทอด

และดัดแปลงเทคโนโลยีสู ่กระบวนการผลิต ทั้งใน

ภาคอุตสาหกรรมและการบริการ สถานศึกษาจึงต้อง 

ปรับเปลี่ยนทิศทางการผลิตก�าลังคนด้านอาชีวศึกษา

และเทคโนโลยี ให้สามารถผลิตก�าลังคนที่มีคุณภาพ 

เพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ  

และตลาด แรงงาน การพัฒนาอาชีวศึกษาของประเทศ

จ�าเป็นต้องมีการปฏิรูปท้ังระบบ ท้ังด้านวิชาการและ 

วชิาชพี ความเชือ่มโยงของระบบการผลิตและการพฒันา 

ก�าลังคน การพัฒนาคุณภาพด้านการเรียนการสอน 

โดยเน้นการสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ 

ภาคธุรกิจเอกชน และการสร้างเครือข่าย ระหว่าง

สถาบันในพื้นท่ีใกล้เคียง (บรรเลง ศรนิล, 2548)  

ซึ่งสถาบันการศึกษาสังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 

การอาชวีศกึษา ประกอบด้วย วทิยาลยัเทคนคิ วทิยาลยั

อาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัย

การอาชีพ วิทยาลัยสารพัดช่าง วิทยาลัยพณิชยการ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการต่อเรือ วิทยาลัย

ศิลปหัตกรรม วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว  

กาญจนาภิเษก วิทยาลัยช่างทองหลวง วิทยาลัย

เทคโนโลยีและการจัดการ วิทยาลัยประมง วิทยาลัย

อาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ศูนย์ฝึกอบรม

วิศวกรรมเกษตร รวมทั้งหมด 415 วิทยาลัย

วิทยาลัยอาชีวศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของสถาบัน

การศกึษาสงักดัส�านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา 

เป ็นองค ์การหนึ่งในการผลิตเละพัฒนาก�าลังคน

อาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับ

แผนการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม ส่งผลต่อการเพิม่ขดี

ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศตามเจตนารมณ์ 

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2550 พระราช บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 

2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2553 และ

นโยบายด้านการจัดการศึกษาของรัฐบาลท่ีได้แถลง

ต่อรัฐสภาต่างมีอุดมการณ์ และหลักการจัดการศึกษา  

เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และ

เพื่อให้คนไทยทั้งปวงได้รับโอกาสเท่าเทียมกันทาง 

การศกึษาพฒันาคนได้อย่างต่อเนือ่งตลอดชวีติ อนัเป็น

เงื่อนไขไปสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ที่พึงประสงค์ 

เพื่อเป็นไปตามอุดมการณ์ และหลักการจัดการศึกษา 

ดังกล่าว ทั้งนี้ยังสอดคล้องกับส�านักงานเลขาธิการสภา 

การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการที่ได้ก�าหนดมาตรฐาน

การศึกษาชาติไว้ 3 มาตรฐาน คือมาตรฐานที่ 1  
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คณุลกัษณะของคนไทยทีพ่งึประสงค์ทัง้ในฐานะพลเมอืง

และพลโลก มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา 

มาตรฐานที่ 3 แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้/

สังคมแห่งความรู้ ด้วยการสร้างวิถีการเรียนรู้และแหล่ง 

การเรียนรู ้ให้เข้มแข็ง และในมาตรฐานนี้ได้ก�าหนด

ตัวบ่งชี้ไว้ 3 ประการ คือ (1) การบริการวิชาการและ

สร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนให้เป็น

สังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้ (2) การศึกษา 

วิจัย สร้างเสริม สนับสนุนแหล่งการเรียนรู้ และกลไก 

การเรยีนรู ้(3) การสร้างและการจดัการความรูใ้นทกุระดบั  

ทกุมติขิองสงัคม (ส�านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษาไทย,  

2548) นอกจากนี้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์

และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พุทธศักราช 

2546 ได้ระบุไว้ในมาตรา 11 ว่า “ส่วนราชการที่มีหน้าที่ 

พัฒนาความรู ้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็น

องค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม�่าเสมอ โดยต้องรับรู้

ข่าวสาร และสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ 

เพื่อน�ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่าง 

ถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้ง

ต้องส่งเสรมิและพฒันาความรู ้ความสามารถ สร้างวสิยั

ทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด 

ให้เป็นบุคคลที่มีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรู้ร่วมกัน 

ให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ ์

ตามพระราชกฤษฎกีานี”้ (ส�านกังานคณะกรรมการพฒันา 

ระบบข้าราชการ, 2547) และในคู่มือการด�าเนินการ

ตามพระราชกฤษฎีกา ได้กล่าวถึงส่วนราชการว่าต้องมี 

การพัฒนาความรู้ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่ง

การเรียนรู ้อย่างสม�่าเสมอ โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้  

(1) ต้องสร้างระบบให้สามารถสร้างความรู้ข่าวสารได้

อย่างกว้างขวาง (2) ต้องสามารถประมวลผลความรู้ 

ในด้านต่างๆ เพ่ือน�ามาประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัริาชการ

ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสม กับสถานการณ์

ท่ีมีการเปลี่ยนแปลง (3) ต้องมีการส่งเสริม และพัฒนา 

ความรู้ ความสามารถสร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยน

ทัศนคติของข้าราชการ เพื่อให้ข้าราชการทุกคนเป็น 

ผูม้คีวามรู ้ความสามารถในวชิาการสมยัใหม่ตลอดเวลา 

มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพ

สูงสุดและมีคุณธรรม และ (4) ต้องมีการสร้างความมี

ส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ซึ่งกันและกัน เพื่อการน�ามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติ

ราชการร ่วมกันให ้ เกิดประสิทธิภาพ (ส�านักงาน 

คณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ, 2547) 

จากผลการวิจัยพบว ่า ป ัจจุบันวิทยาลัย

อาชีวศึกษาจัดการเรียนการสอนตอบสนองตาม

นโยบายต่างๆ ยังพบปัญหาในการบริหารจัดการ 

ด้านบุคลากร ความสามารถถ่ายทอดองค์ความรู ้ 

ท้ังระดับของปัจเจกบุคคล กลุ่ม และระดับองค์การ 

ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู ้ได ้น ้อย เนื่องจาก

วัฒนธรรมองค์การทางด้านคน ท่ีเชื่อมั่นต่อการก�าหนด

โครงสร้างองค์การ การจัดอาคารสถานท่ี เทคโนโลยี

สารสนเทศ และสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน

แบบเดิมๆ ซึ่งส ่งผลต่อระบบความคิด ความเชื่อ  

ซึ่งหมายความว่าองค์การนั้นมีวัฒนธรรมองค์การ 

ตามประเภท และองค์ประกอบของวัฒนธรรมท่ีถูก

น�ามาใช้ในองค์การนั้นๆ อย่างเข้มแข็งจนปรับเปลี่ยน

ได้ยาก เพ่ือให้การพัฒนาวัฒนธรรมองค์การท่ีเน้น

ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู ้เกิดขึ้นในวิทยาลัย 

อาชีวศึกษา ผู้วิจัยจึงได้ท�าการศึกษาสภาพปัญหาเพื่อ

วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา และหาแนวทางในการ

แก้ไขปัญหา ดังนี้

ปัญหาการจัดการเรยีนการสอนด้านอาชวีศกึษา 

(มาตรฐานที่ 3) และ นวัตกรรมการสร้างองค์ความรู้

ของครูและผู้เรียน (มาตรฐานที่ 4) ส่งผลให้คุณภาพ 

และมาตรฐานการศึกษาของอาชีวศึกษายังไม่เป็นที่น่า

พอใจ และจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 

ของ สมศ.มีข ้อสังเกตว่า ความสามารถถ่ายทอด 

องค์ความรู้ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล และ

ขององค์การเพื่อให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้มีน้อย 

(สกศ. พ.ศ. 2548) ซึ่งมีสาเหตุมาจาก ครู และบุคลากร

ทางการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาขาดวัฒนธรรม 

ในการสร ้างองค ์ความรู ้  และไม ่มีกระบวนการ 

การถ่ายทอดความรู้ที่ฝังลึกทั้งในระดับปัจเจกบุคคล 

กลุ่มบุคคล และขององค์การทั้งภายในและภายนอกที่

จ�าเป็นและต้องน�ามาใช้ในกระบวน การเรียนการสอน 

และการสร้างให้เป ็นองค์การแห่งการเรียนรู ้ตาม 

เป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษา 
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จากสภาพปัญหา และสาเหตขุองปัญหา ดงักล่าว  

พบว่า ครู และบุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่

ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาไม่ได้ถ่ายทอดองค์ความรู ้ 

ในทั้งระดับปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคลและระดับองค์การ

เพ่ือให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้แลกเปลี่ยนถ่ายโอน 

องค์ความรู้ของผู้สอน ยังไม่เป็นที่ยอมรับของบุคลากร

ภายในองค์การไม่มีการจัดเวทีหรือสถานที่ในการ 

น�าเสนอผลงานที่ประสบความส�าเร็จในการน�ามา 

แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ รวมทั้งการถ่ายโอนองค์ความรู ้ 

ยังขาดกระบวนการการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ฝังลึก 

ในตัวบุคลากรที่เป ็นระบบ ทั้งงานด้านหัตถกรรม 

ศิลปกรรม พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม หรือ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่ยอมรับของบุคลากรท้ัง

ภายในและภายนอกองค์การ ซึ่งครูและบุคลากรทาง 

การศึกษา น�าองค์ความรู ้ที่ เกิดจากการถ่ายโอน 

แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ของ บุคลากรภายในองค ์การ 

มาสร้างนวัตกรรมน�ามาใช้ในกระบวนการเรยีนการสอน

มจี�านวนน้อย ไม่สามารถท�าเป็นแหล่งเรยีนรูข้องผูเ้รยีน

ได้อย่างชดัเจน และยงัขาดทศิทางในการสร้างองค์ความรู้  

ดงันัน้จงึต้องศกึษาเพือ่ทราบความส�าคัญของวฒันธรรม

องค์การกบัความเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู ้เพือ่ก�าหนด 

รูปแบบการพัฒนาวัฒน ธรรมองค์การที่เน้นความเป็น

องค์การแห่งการเรียนรู้ได้ตรงกับลักษณะของวิทยาลัย

อาชีวศึกษาซึ่งจะท�าให้เกิดการพัฒนาได้ถูกทิศทางและ 

มีประสิทธิภาพมากขึ้น

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. สภาพความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาท่ัวประเทศในปัจจุบันเป็นอย่างไร

2. สภาพการพัฒนาวัฒนธรรมองค์การของ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาทั่วประเทศในปัจจุบัน

3. รูปแบบการพัฒนาวัฒนธรรมองค์การท่ี

เน้นความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู ้ของวิทยาลัย

อาชีวศึกษา

4. ตรวจสอบความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

ความสอดคล้อง และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบ

การพัฒนาวัฒนธรรมองค์การที่เน้นความเป็นองค์การ 

แห่งการเรียนรู้ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

การสร้างรูปแบบการพัฒนาวัฒนธรรมองค์การ

ท่ีเน้นความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้ของวิทยาลัย

อาชีวศึกษา วิเคราะห์ผลตรวจสอบความเหมาะสม 

ความเป็นไปได้ ความสอดคล้องและความเป็นประโยชน์ 

ของรปูแบบการพัฒนาวฒันธรรมองค์การท่ีเน้นความเป็น 

องค์กรแห่งการเรยีนรู ้ซึง่สามารถแสดงเป็นกรอบแนวคดิ

การวิจัยดังภาพ 1
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ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การวิจยัครัง้นีม้ขีัน้ตอนการวจิยั 3 ขัน้ตอน ดงันี้

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบันความเป็น

องค์การแห่งการเรียนรู ้ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา 

ทั่วประเทศ และสภาพปัจจุบันการพัฒนาวัฒนธรรม

องค์การของวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั่วประเทศ และ 

จัดท�าร่างรูปแบบการพัฒนาวัฒนธรรมองค์การที่เน้น 

ความเป ็นองค ์การแห ่งการเรียนรู ้ ของวิทยาลัย

อาชีวศึกษา 

ขั้นตอนที่  2 น�าเสนอรูปแบบการพัฒนา

วัฒนธรรมองค์การที่เน้นความเป็นองค์การแห่งการ

เรียนรู้ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา 

ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบความเหมาะสม 

ความเป็นไปได้ ความสอดคล้อง และความเป็นประโยชน์ 

ของรปูแบบการพฒันาวฒันธรรมองค์การทีเ่น้นความเป็น 

องค์การแห่งการเรียนรู้ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาโดยใช้

เกณฑ์ของ Guskey

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษา จ�านวน 72 คน

ครูผู้สอนจ�านวน 267 คน และบุคลากรทางการศึกษา 

จ�านวน 36 คน รวมทัง้หมด 375 คน โดยเลอืกตวัอย่างมา 

แบบเจาะจง

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ

ปัจจุบันความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของวิทยาลัย 

อาชีวศึกษาทั่วประเทศ และสภาพปัจจุบันการพัฒนา

วัฒนธรรมองค์การของวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั่วประเทศ 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

1. วิธีวิจัยเอกสารโดยการวิเคราะห์เนื้อหา 

(content analysis) เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฏี องค์การ

แห่งการเรียนรู้ ของนักวิชาการต่างๆ

2. วิธีวิจัยเชิงส�ารวจวิทยาลัยอาชีวศึกษา ศึกษา

สภาพปัจจุบันความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู ้ของ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาทั่วประเทศ ใช้แบบสอบเป็นแบบ 

มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 

3. วิธีพหุกรณีศึกษา (multi-cases study) 

โดยศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา ที่มีผลการประเมิน

คุณภาพภายนอกรอบสาม ผ่านเกณฑ์ ระดับดีมาก 

ของส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ 

การศึกษา (องค์การมหาชน) จ�านวน 3 แห่ง

4. ประชุมปฏิบัติการเชิงวิชาการของวิทยาลัย

อาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ผู้วิจัยและผู้เกี่ยวข้องประชุม

ปฏิบัติการเชิงวิชาการเพื่อพิจารณาข้อมูลและเตรียม

ข้อมูลเพื่อจัดท�าร ่างรูปแบบการพัฒนาวัฒนธรรม 

องค์การท่ีเน้นความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู ้ของ

วิทยาลัยอาชีวศึกษา

ผลกำรวิจัย

1. สภาพความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ

วิทยาลัยอาชีวศึกษา

ในการศึกษาสภาพความเป็นองค์การแห่งการ

เรียนรู้ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา ตามทัศนะของผู้บริหาร 

ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือทราบถึงระดับ 

ความเป็นองค์การแห่งการเรยีนรูท้ีส่�าคญั 10 ด้าน ได้แก่ 

(1) ด้านความเป็นเลศิส่วนบคุคล (2) ด้านรปูแบบความคดิ  

และมุมมองที่เปิดกว้าง (3) ด้านมีวิสัยทัศน์ร่วม (4) ด้าน 

การเรยีนรูเ้ป็นทมี (5) ด้านการคดิเชงิระบบ (6) ด้านพลวตั

การเรียนรู้ (7) ด้านการปรับเปลี่ยนองค์การ (8) ด้าน 

การมอบอ�านาจ (9) ด้านการบริหารจัดการความรู้ (10) 

ด้านการปรับใช้เทคโนโลยี ผลการศึกษา พบว่า ระดับ

ปฏิบัติการในสิ่งที่แสดงถึงลักษณะความเป็นองค์การ 

แห่งการเรียนรู้ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา ในภาพรวม

อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เนื่องจาก ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาส่วนใหญ่เป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความ

สามารถ และทักษะพิเศษเฉพาะตนและเฉพาะด้าน  

การมอบหมายหน ้า ท่ีให ้กับครูและบุคลากรทาง 

การศึกษาจึงค�านึงถึงความสามารถส่วนบุคคล รวมถึง 

การให้การสนับสนุน ในด้านการพัฒนาบุคลากร ก็เน้น

พัฒนาตามความถนัดส่วนบุคคลมากกว่าการพัฒนา 

เป็นทีม จากภาระงานที่ได้รับมอบหมายท�าให้บุคลากร

ไม่เห็นความส�าคัญของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพราะ 
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ไม่เหน็ความเกีย่วข้องและความส�าคญัขององค์ความรูท้ี่

แต่ละบคุคลมแีละ ไม่เหน็ความจ�าเป็นในการแลกเปลีย่น

องค์ความรู้ของตนกับบุคคลอื่น จึงท�าให้ไม่สามารถ 

เปิดมุมมองในการพัฒนาองค์ความรู ้และนวัตกรรม

ใหม่ๆ อีกทั้งสถานศึกษามีภาระงานตามนโยบายของ

ส�านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษาในการให้บรกิาร  

การช่วยเหลือสังคมและอื่นๆ มากมาย จึงมิได้ให้ความ

ส�าคัญกับการสร้างบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ท�าให้องค์ความรู้ต่างๆ ยังคงอยู่ที่ตัวบุคคลมากกว่า

องค์การ อีกทั้งการบริหารจัดการการศึกษาปัจจุบัน 

มรีะบบประกนัคณุภาพทีก่�าหนดการประเมินตามตวัชีว้ดั  

ซึ่งท�าให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีภาระงานเพิ่ม

มากขึ้น แม้จะมีการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรแต่ขาดการให้คุณค่ากับความคิดสร้างสรรค์ 

ท�าให้บุคลากรขาดความกระตือรือร้นที่จะสร้างสรรค์  

และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 

2. รูปแบบการพัฒนาวัฒนธรรมองค์การที่เน้น 

ความเป็นองค์การแห่งการเรยีนรูข้องวทิยาลยัอาชวีศกึษา 

ท่ีผู ้วิจัยท�าการศึกษาและพัฒนาข้ึน มีกระบวนการ

พัฒนาวัฒนธรรมองค์การที่เน้นความเป็นองค์การแห่ง

การเรียนรู้เรียกย่อว่า “JANTRA Model” ประกอบด้วย 

6 ขั้น ด�าเนินการดังนี้

2.1 การมุ่งสู ่ความเป็นเลิศ (journey to 

excellence) ซึ่งในการบริหารองค์การมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

หรือความเก่งนั้น จะมุ่งสู ่ความเป็นเลิศ 3 ด้านคือ  

(1) ความเป็นเลศิในด้านวชิาการ (academic excellence)  

(2) ความเป็นเลศิในวชิาชพีอย่างมืออาชพี (professional  

excellence) (3) ความเป็นเลิศในวิถีการด�าเนินชีวิต 

(life excellence)

2.2 ก�าหนดภาระรบัผดิชอบต่อสงัคมร่วมกนั  

(accountability) การที่องค์การมีการสร้างวิสัยทัศน์แห่ง

การเรียนรู้มุ่งสู่ความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน เริ่ม

ตัง้แต่ความรบัผดิชอบต่อหน้าทีแ่ห่งตน ความรบัผดิชอบ 

ต่อสังคมภายในองค์การ รวมไปถึงความรับผิดชอบต่อ

สังคมภายนอก ทั้งนี้เกิดจากผู้บริหาร ครู และบุคลากร 

ทางการศกึษามคีวามปรารถนาร่วมกนัในการแลกเปลีย่น 

เรียนรู ้การก�าหนดภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานและ

การด�าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ของทุกคน 

ในองค์การ จนเกิดเป็นความเชื่อและค่านิยมร่วมกัน

เป็นไปในทิศทางหรือกรอบแนวทางประพฤติปฏิบัติ 

ที่มุ ่งไปสู ่จุดมุ ่งหมายเดียวกันในการก�าหนดภาระ 

รับผิดชอบต่อสังคมอย่างชัดเจน 

2.3 สร้างเครอืข่ายร่วมกนั (network) การสร้าง 

เครือข่ายการเรียนรู้ขับเคลื่อนเป็นชุมชุนแห่งการเรียนรู ้

ร่วมกนั ในการสร้างเครอืข่ายการเรยีนรูผู้บ้รหิาร คร ูและ 

บุคลากรทางการศึกษาร่วมกันหาเพื่อนร่วมทาง ท�างาน

เป็นเครือข่าย ไม่ท�างานองค์การเดียวโดดๆ ในการ 

ขบัเคล่ือนองค์การเป็นชมุชนแห่งการเรยีนรู ้ซึง่ท�าให้เกดิ 

การกระตุ้นเสริมพลังทั้ง 3 ด้าน คือ (1) ด้านวิชาการ  

(2) ด้านวชิา ชพีอย่างมอือาชพี (3) ด้านวถิกีารด�าเนนิชวีติ 

อย่างมีความสุข 

2.4 การท�างานเป็นทีมร่วมกัน (teamwork) 

การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้การแบ่งปันข้อมลูข่าวสาร เป็นสิง่ 

ทีจ่�าเป็นเพือ่ลดความผดิพลาด ตระหนกัถงึความร่วมมือ 

เพื่อเสริมสติปัญญาขององค์การ ในการเป็นองค์การ

แห่งการเรียนรู้ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา

การปฏิบัติงานต้องอาศัยข้อมูลข่าวสารที่จ�าเป็นมา 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อเสริมศักยภาพของ

การปฏิบัติงานเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทั้ง 3 ด้าน คือ  

ด้านวชิาการ ด้านวชิาชพีอย่างมอือาชพี และด้านวถิกีาร

ด�าเนินชีวิตอย่างมีความสุข ดังนั้น การท�างานเป็นทีม 

ร่วมกันจึงเป็นพลังส�าคัญในการขับเคล่ือนองค์การให้ม ี

ประสิทธิภาพ 

2.5 การยอมรับ (recognition) หมายถึง  

การสร้างการยกย่อง เชดิชเูกยีตร่ิวมกนัในการปฏบิตังิาน 

สิง่ส�าคญัทีบ่คุลากรต้องการ คอืการยอมรบัจากทกุระดบั 

ในองค์การ ดงันัน้การท�าให้เกดิรางวลัทีส่�าคญัทีส่ดุ กค็อื  

ความภาคภูมิใจในความมีคุณค่าในตนเอง ความสุข 

จากการได้รับการยอมรับ การเป็นสมาชิกที่มีคุณค่า 

ขององค์การ การท่ีผู ้คนในหน่วยงานมีความรักใคร่

ปรองดองกัน ดังนั้น รางวัลไม่จ�าเป็นต้องเป็นเงิน หรือ

การเลื่อนยศ เลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือนเสมอไป รางวัล

แก่ผลงานต้องให้แก่ทีมงานท่ีร่วมกันสร้างผลส�าเร็จนั้น  

ลดการให้รางวัลผลงานส่วนบุคคลลง เพ่ือเป็นสัญญาณ

สร้างวัฒนธรรมการท�างานเป็นทีม ในทางตรงกันข้าม 

ควรหลีกเล่ียงการลงโทษความล้มเหลวท่ีเกิดจาก 
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การริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การ 

แต่ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้จากความล้มเหลว และให้

รางวัลการเรียนรู้จากความล้มเหลวนั้น เพื่อป้องกัน 

การท�าผิดซ�้าซึ่งอาจก่อผลเสียหายร้ายแรงได้ 

2.6 การปรับตัวเพื่อการเปลี่ยนแปลง 

(adaption to change) การมีมุมมองที่เปิดกว้างมองเห็น 

ความเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต สามารถปรบัตวั 

ให้ทันกับสถานการณ์ต่างๆ เพื่อรองรับการพัฒนาการ

มุ่งสู่ความเป็นเลิศทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้าน

วิชาชีพอย่างมืออาชีพ และด้านวิถีการด�าเนินชีวิต 

อย่างมีความสุข 

การพัฒนาวัฒนธรรมองค์การที่เน้นความเป็น 

องค์การแห่งการเรียนรู ้ของวิทยาลัยอาชีวศึกษานั้น  

ต้องก�าหนดวัตถปุระสงค์เพือ่เป็นแนวทางในการก�าหนด

ความต้องการของสถานศึกษาที่จะพัฒนาหรือแก้ไข

คุณภาพการศึกษา โดยอาศัยการพัฒนาวัฒนาธรรม

องคก์ารที่เน้นความเปน็องค์การแห่งการเรยีนรู้ ก�าหนด

ให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ฝังลึกให้กับบุคลากรด้วย 

เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ อบรมให้ความรู้ 

จนเกิดการเรียนรู้และน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ สามารถ

แก้ไขปัญหาและพฒันาคณุภาพชวีติให้ดขีึน้ โดยก�าหนด

กลุ่มเป้าหมายที่ร่วมพัฒนาองค์การ ได้แก่ ผู้บริหาร  

ครูผู ้สอน และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งต้องได้รับ

การเรียนรู้ร่วมกันเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เกิด

ประโยชน์สามารถน�าไปใช้ได้ในชีวิตประจ�าวันเพ่ือ 

ส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ 

เปิดโอกาสให้กับบุคคลภายนอกที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 

เป็นการสร้างเครือข่ายร่วมกัน และส่งเสริมการท�างาน

เป็นทีม สร้างการเสริมแรงโดยยกย่อง เชิดชูเกียรติ  

สือ่สาร สร้างความเข้าใจ และความเป็นส่วนหนึง่ของการ

พฒันาวฒันธรรมองค์การให้เป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้  

และสร้างภาวะผู ้น�าให้เกิดขึ้นกับบุคลากรทุกระดับ  

มุ่งเน้นให้บุคลากรและสถานศึกษามุ่งสู่ความเป็นเลิศ

ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพอย่างมืออาชีพ 

และด้านวิถีการด�าเนินชีวิตอย่างมีความสุข 

กำรอภิปรำยผล

1. สภาพความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้

ตามทัศนะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา

ประกอบด้วย ระดับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

ที่ส�าคัญ 10 ด้าน ซึ่งตามแนวคิดของ Peter M. Senge 

(2006) ด้านมุง่มัน่สูค่วามเป็นเลศิของวนิยั 5 ประการว่า  

บุคลากรจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีความ

กระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ และมีทักษะในการ

แสวงหาความรู้ อีกทั้งสภาวะสังคม และวัฒนธรรม 

ท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วท�าให้สัมพันธภาพ ทัศนคติ

ของผู ้ เรียนและสังคมท่ีมีต ่อครู และบุคลากรทาง 

การศึกษาเปลี่ยนตามไปด้วย ความเคารพ เชื่อมั่น 

ศรัทธาที่มีต ่อครูลดลง ท�าให้ครูมีความภาคภูมิใจ 

ในอาชีพของตนลดลง ส่งผลให้ครูและบุคลากรทาง 

การศึกษารู้สึกว่าตนไม่ประสบความส�าเร็จในชีวิต

2. สภาพปัจจุบนัเกีย่วกบัระดบัปฏบิตักิารในสิง่ที ่

แสดงถึงลักษณะของการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรของ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

ซึ่งสอดคล้องกับบทความทางวิชาการของพรรัตน์  

รัตนศิริวงศ์ (2533) ที่กล่าวว่า ฐานของพลังความรู ้

ที่จะเป็นพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์เพื่อสู่การปฏิบัติ 

โดยมีความเป็นเลิศหรือเก่งจริงใน 3 ประการ คือ  

(1) ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยอาศัยฐานความรู้

ที่มาจากความรู้ ความสามารถของบุคลากร ในองค์การ 

พัฒนาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้โดยผู้บริหารหรือ

ผู้น�าท�าหน้าที่เชื่อมโยงเพื่อการถ่ายโอนทางสติปัญญา  

(2) ความเป็นเลศิในวชิาชพีอย่างมอือาชพี โดยทกุหน้าที่ 

จะต้องมีความเป็นมืออาชีพตั้งแต่ผู้น�า คือต้องเก่งคิด 

เก่งคน และเก่งงาน บคุลากรกต้็องเรยีนรูแ้ละรบัผดิชอบ 

งานอย่างมืออาชีพ (3) ความเป็นเลิศในวิถีการด�าเนิน

ชีวิต โดยให้ความส�าคัญในการท�าความเข้าใจวิถีและ

การด�าเนินชีวิตของบุคลากร ส่งเสริมให้บุคลากรด�าเนิน

ชีวิตได้อย่างมีความสุข
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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการบริหารหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีตอบสนองก�าลังคนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพัฒนารูปแบบการบริหารหลักสูตร และเพื่อประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ

การบริหารหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ตอบสนองก�าลังคนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงประเภทวิชาศิลปกรรม  

ประชากร คือ ผู้อ�านวยการสถานศึกษาสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ�านวน 415 สถานศึกษา 

สุ่มได้กลุ่มตัวอย่าง รวมจ�านวน 200 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ สถิต ิ

ที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ ใช้เทคนิค 

การสังเคราะห์ข้อมูล จากนั้นน�าเสนอ ในรูปของความเรียง ผลการวิจัยพบว่า (1) การบริหารหลักสูตรฐานสมรรถนะ

ท่ีตอบสนองก�าลังคนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงประเภทวิชาศิลปกรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

(2) รูปแบบการบริหารหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ตอบสนองก�าลังคนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงประเภทวิชา

ศิลปกรรม มีองค์ประกอบ 8 ด้าน ได้แก่ การก�าหนดวัตถุประสงค์ การก�าหนดเนื้อหา การก�าหนดสภาพแวดล้อม 

ทางการเรียน การก�าหนดบทบาทผู้สอน การก�าหนดบทบาทผู้เรียน การเลือกสื่อการสอน ขั้นตอนการสอน  

การประเมินผลการสอน (3) รูปแบบการบริหารหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีตอบสนองก�าลังคนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูงประเภทวิชาศิลปกรรม มีความเหมาะสมที่จะน�าไปบริหารหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษา

ค�ำส�ำคัญ: การบริหารหลักสูตร, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง, ศิลปกรรม, การตอบสนองก�าลังคน

Abstract

The objectives of this research are as follows: to study the management of competency-based 

curriculum management pertinent to manpower needs for higher certificate, to develop the model of 

competency-based curriculum management pertinent to manpower needs on higher certificate of fine arts 

in vocational education institutions under the office of vocational education commission, and to evaluate 

the appropriateness of the model of competency-based curriculum management pertinent to manpower  

พัทยา จันโทกุล

รูปแบบการบริหารหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ตอบสนองก�าลังคน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงประเภทวิชาศิลปกรรม

ของสถานศึกษาสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

The Model of Competency-based Curriculum Management Pertaining to 
Higher Certificate of Fine Arts in Vocational Education Institutions Under 

the Office of Vocational Education Commission
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ควำมน�ำ

เนื้อความในพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา 

พ.ศ. 2551 เน้นความส�าคัญของการจัดการอาชีวศึกษา 

และการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อให้เกิดความสอดคล้อง

กับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห ่งชาติ

และแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยได้ก�าหนดแนวทาง 

ในการจัดการศึกษาไว้ 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ  

การศึกษานอกระบบ และการศึกษาระบบทวิภาคี 

ซึ่งก�าหนดนโยบายในการยกระดับทักษะฝีมือและ

เตรียมความพร้อมแก่กลุ ่มเป้าหมายให้มีสมรรถนะ 

ที่ได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับการปรับโครงสร้าง

ทางด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและการผลิตสินค้าและ

บริการที่มีการแข่งขันทั้งด้านคุณภาพ ปริมาณ และ 

ระยะเวลาในการผลิต โดยพัฒนาระบบการจัดการ

อาชีวศึกษาตามแรงขับผู้ใช้ “Demand Driven” ภายใต ้

ความร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ

สถาบันและสถานประกอบการ (ส�านักมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษาและวิชาชีพ, 2551, หน้า 3) ส�านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงเปิดโอกาสให้สถาบัน 

การอาชีวศึกษา และสถาบันศึกษาสามารถพัฒนา

needs of higher certificate of fine arts in vocational education institutions under the office of vocational 

education commission. The tools used were questionnaire and interview. The results are as follows: (1) 

The management of competency-based curriculum management pertinent to manpower needs on higher 

certificate of fine art in vocational education institutions under the office of vocational education commission 

is rated high on the whole. (2) The model of competency-based curriculum management pertinent to  

manpower needs on higher certificate of fine art in vocational education institutions under the office of 

vocational education commission is comprised eight areas: objectives, content, learning environment, 

teachers’ roles, learners’ roles, educational media, teaching stages, and teaching evaluation. (3) The model 

of competency-based curriculum management in pertinent to manpower needs on higher certificate of 

fine art in vocational education institutions under the office of vocational education commission found  

to be appropriate for application to the management of competency-based curriculum management in 

pertinent to manpower needs on higher certificate of fine art in vocational education institutions under 

the office of vocational education commission.

Keywords: competency-based curriculum management, higher certificate, fine art vocational education,  

      manpower needs 

หลักสูตรได ้เอง โดยยึดกรอบมาตรฐานหลักสูตร

อาชีวศึกษาท่ีก�าหนด และเพ่ือให้สอดคล้องกับการ

จัดการอาชีวศึกษาในรูปแบบอาศัยแรงขับจากผู ้ใช้ 

โดยหลักสูตรท่ีพัฒนาต้องเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

“Competency Based Curriculum” ซึ่งน�าสมรรถนะที่

ผู้ประกอบอาชีพในงานอาชีพหรือจากองค์กรวิชาชีพ  

(มาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐานสมรรถนะ) มาเป็น

องค์ประกอบในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้ผู ้ส�าเร็จ

การศึกษามีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามมาตรฐาน

วชิาการและมาตรฐานวชิาชพี ทีต่รงกบัสมรรถนะอาชพี  

และสามารถประกอบอาชีพได ้ (ส�านักมาตรฐาน 

การอาชวีศกึษาและวชิาชพี, 2551 หน้า 6) โดยหลกัสตูร

ประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู พ.ศ. 2546 ได้ถกูพฒันาขึน้ 

ให้สอดคล้องกบัพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 

2542 และความเจรญิก้าวหน้าทางเทคโนโลย ีเศรษฐกจิ  

สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม เพื่อผลิตและพัฒนา

แรงงานระดับผู้ช�านาญการที่มีความรู้ ความช�านาญ 

ประสบการณ์ในสาขาอาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม วินัย  

เจตคติ บุคลิกภาพ ความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถ 

ในการจัดการ การตดัสินใจ การแก้ปัญหา การพฒันางาน

และพัฒนาตนเองให้ตรงตามความต้องการของตลาด



EAU HEritAgE JoUrnAl
Social Science and Humanity76 Vol. 4 No. 2 May-August 2014

แรงงาน สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคม ทั้งใน

ระดับชุมชน ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ โดยเปิดโอกาสให ้

ผู้เรียนได้เรียนตามความถนัด ความสนใจ ศักยภาพ

และโอกาสของตน สามารถถ่ายโอนผลการเรียน  

เทียบความรู ้และประสบการณ์จากแหล่งวิทยาการ 

สถานประกอบการและสถานประกอบอาชีพอิสระ 

เปิดโอกาสให้สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น ทั้งภาครัฐ 

และเอกชนมีส่วนร่วมพัฒนาหลักสูตรและจัดการศึกษา 

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่สถาน

ประกอบการ 

แต ่ป ัจจุบันพบป ัญหาว ่า ครูอาชีวศึกษา 

บางส่วนนัน้ยงัขาดความรู ้และสมรรถนะของผูป้ระกอบ

วิชาชีพครูในบางข้อก�าหนดขีดความสามารถในการน�า

เทคโนโลยสีมยัใหม่มาพฒันา หรอืจดัการเรยีนการสอน 

ให ้มีประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้น ทั้ งนี้ เป ็นเพราะการ

เปลี่ยนแปลง และความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

ในวงการอตุสาหกรรมไทยในปัจจบุนัเป็นไปอย่างรวดเรว็  

จนส่งผลให้ครูอาชีวศึกษาไม่สามารถพัฒนาความรู้ใหม่ 

ให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงในด้านของเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม และสอดคล้องกับโครงสร้างของแรงงาน

ซึ่งเป็นตัวชี้ หรือก�าหนดคุณสมบัติของผลิตผลทาง 

การศึกษา ผู้วิจัยเห็นว่าการจะขับเคลื่อนหลักสูตรที่เน้น

ฐานสมรรถนะในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  

ประเภทวิชาศิลปกรรมให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดด้าน 

ผู้เรียนได้นั้น จ�าเป็นต้องมีกระบวนการบริหารหลักสูตร

ที่ดี ผู้วิจัยจึงท�าการศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการบริหาร

หลักสูตรฐานสมรรถนะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูงประเภทวิชาศิลปกรรมของสถานศึกษาสังกัด 

ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่สามารถ 

น�าไปสู่การพัฒนามาตรฐานการศึกษาด้านอาชีวศึกษา

ตามจุดมุ่งหมายของการปฏิรูปการศึกษาสู่การพัฒนา

ประเทศชาติต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพือ่ศกึษาการบรหิารหลกัสตูรฐานสมรรถนะ

ทีต่อบสนองก�าลงัคนระดับประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สูง 

ประเภทวิชาศิลปกรรมของสถานศึกษาสังกัดส�านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

2. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารหลักสูตร 

ฐานสมรรถนะทีต่อบสนองก�าลงัคนระดบัประกาศนยีบตัร 

วิชาชีพชั้นสูงประเภทวิชาศิลปกรรมของสถานศึกษา

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

3. เพ่ือประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ 

การบรหิารหลกัสตูรฐานสมรรถนะทีต่อบสนองก�าลงัคน 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงประเภทวิชา

ศลิปกรรมของสถานศกึษาสงักดัส�านกังานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

การพัฒนารูปแบบการบริหารหลักสูตรฐาน

สมรรถนะท่ีตอบสนองก�าลังคนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูงประเภทวิชาศิลปกรรมของสถานศึกษา

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งเป็น 

การบริหารหลักสูตรที่ตัวหลักสูตรได้รับการพัฒนา 

ขึน้มาแล้ว ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึมุง่ศกึษาเฉพาะขัน้ตอนส�าคญั

ในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงประเภทวิชาศิลปกรรม 

ของสถานศึกษาสังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา ซึ่งก�าหนดสมรรถนะของการจัดการ 

เรียนรู ้ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะไว้ 4 ด้าน คือ  

การจัดท�าแผนการเรียนรู ้ การออกแบบการเรียนรู ้  

การใช้ พัฒนา และการสร้างสื่อ และการจัดกิจกรรม

ส่งเสริมการเรียนรู้ (ส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2548 

หน้า 7-8) เพ่ือการตอบสนองก�าลังคนของสถานศึกษา 

อาชี วศึ กษาตามหลักสูตรฐานสมรรถนะระ ดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงประเภทวิชาศิลปกรรม

ของสถานศึกษาสังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 

การอาชวีศกึษาใน 3 ด้าน คอื (1) ด้านความรู ้(knowledge)  

(2) ด้านทักษะ (skill) และ (3) ด้านเจตคติต่อวิชาชีพ 

(attitude) ซึ่งสอดคล้องกับกรอบงานคุณภาพการ-

อาชวีศกึษาแห่งชาต ิ(National Vocational Qualifications  

--NVQ ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของส�านักงาน 

คณะกรรมการการอาชวีศกึษา และมาตรฐานการประเมิน 

คณุภาพภายนอกด้านอาชวีศกึษา รอบที ่2 (พ.ศ. 2549-

2553) ของส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
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ส่วนในการพัฒนารูปแบบนั้น จะใช้ขั้นตอน  

ในการพัฒนารูปแบบการเรียนของ (Banathy, 1968, 

p. 27) รูปแบบของสถาบันพัฒนาการสอน (Wittich 

& Shuller, 1973), (Kemp, 1985, p. 26) รูปแบบ 

การพฒันาระบบการสอนของบคุลากรประจ�าการ (Dick;  

& Carrey, 1989, p. 5) (Kibler, 1974, pp. 52-53) 

(Gerlach & Ely, 1971, p. 32) เพื่อก�าหนดเป็น 

ขั้นตอนหลักที่ส�าคัญของการพัฒนารูปแบบการบริหาร

หลักสูตรฐานสมรรถนะที่ตอบสนองก�าลังคนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงประเภทวิชาศิลปกรรม 

ของสถานศึกษาสังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา ใน 8 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การก�าหนด

วัตถุประสงค์ (2) การ ก�าหนดเนื้อหา (3) การก�าหนด

สภาพแวดล้อมทางการเรียน (4) การก�าหนดบทบาท 

ผู้สอน (5) การก�าหนดบทบาทผู้เรียน (6) การเลือก

สื่อการสอน (7) ขั้นตอนการสอน (8) การประเมินผล 

การสอน ดังนี้

รูปแบบกำรบริหำรหลักสูตรฐำนสมรรถนะที่ตอบสนองก�ำลังคน
1. ด้านการก�าหนดวัตถุประสงค์ 
2. ด้านการก�าหนดเนื้อหา 
3. ด้านการก�าหนดสภาพแวดล้อมทางการเรียน 
4. ด้านการก�าหนดบทบาทผู้สอน 
5. ด้านการก�าหนดบทบาทผู้เรียน 
6. ด้านการเลือกสื่อการสอน 
7. ด้านขั้นตอนการสอน 
8. ด้านการประเมินผลการสอน

กำรตอบสนองก�ำลังคน ของสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ
ตำมหลักสูตรฐำนสมรรถนะ

1. ด้านความรู้ (knowledge) 
2. ด้านทักษะ (skill) 
3. ด้านเจตคติ ต่อวิชาชีพ (attitude)

กำรบริหำรหลักสูตรฐำนสมรรถนะที่ตอบสนอง
ก�ำลังคนระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง
ประเภทวิชำศิลปกรรมของสถำนศึกษำสังกัด

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
1. ด้านการจัดท�าแผนการเรียนรู้
2. ด้านการออกแบบการเรียนรู้
3. ด้านการใช้การพัฒนาและการสร้างส่ือ
4. ด้านการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากรที่ ใช ้ ในการให ้ข ้อมูลส�าคัญของ 

การวิจัยคือ ผู้อ�านวยการสถานศึกษาสังกัดส�านักงาน

คณะกรรมการการอาชวีศกึษา จ�านวน 415 สถานศกึษา  

สถานศกึษาละ 1 คน รวมจ�านวน 415 คน สุม่กลุม่ตวัอย่าง 

อย่างง่ายได้ 200 คน ตามตารางของ Kreycie and 

Mogan

1. ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาการบริหารหลักสูตรฐาน

สมรรถนะท่ีตอบสนองก�าลังคนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูงประเภทวิชาศิลปกรรมของสถานศึกษา 

สังกดัส�านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา มกีจิกรรม

การวิจัยดังนี้

1.1 ส�ารวจการบรหิารหลกัสตูรฐานสมรรถนะ 

ระดบัท่ีตอบสนองก�าลังคนประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู

ประเภทวิชาศิลปกรรมของสถานศึกษาสังกัดส�านักงาน 

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1.2 สัมภาษณ์ผู ้อ�านวยการสถานศึกษา

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เกี่ยวกับ 

การบรหิารหลกัสตูรฐานสมรรถนะทีต่อบสนองก�าลงัคน 
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ระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงูประเภทวชิาศลิปกรรม 

ของสถานศึกษาสังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา

1.3 สัมภาษณ์ผู ้ประกอบการที่รับผู ้เรียน 

ของสถานศกึษาอาชวีศึกษาตามหลกัสตูร ฐานสมรรถนะ 

ระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงูประเภทวชิาศลิปกรรม  

เข้าท�างาน เกี่ยวกับการตอบสนองก�าลังคนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงประเภทวิชาศิลปกรรม

ของสถานศึกษาสังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา

2. ขั้นตอนที่ 2 พัฒนา และประเมินความ 

เหมาะสมของรปูแบบการบรหิารหลกัสตูรฐานสมรรถนะ

ทีต่อบสนองก�าลงัคนระดับประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สูง

ประเภทวิชาศิลปกรรมของสถานศึกษาสังกัดส�านักงาน 

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีกิจกรรมการวิจัย ดังนี้

2.1 ประชุมสนทนากลุ่ม เพื่อพัฒนารูปแบบ 

การบรหิารหลกัสตูรฐานสมรรถนะทีต่อบสนองก�าลงัคน 

ระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงูประเภทวชิาศลิปกรรม 

ของสถานศึกษาสังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา

2.2 ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ

การบรหิารหลกัสตูรฐานสมรรถนะทีต่อบสนองก�าลงัคน 

ระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงูประเภทวชิาศลิปกรรม 

ของสถานศึกษาสังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และการประชุม

สนทนากลุ่ม

ผลกำรวิจัย

1. การบรหิารหลกัสตูรฐานสมรรถนะทีต่อบสนอง 

ก�าลงัคนระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงูประเภทวชิา 

ศิลปกรรมของสถานศกึษา สงักดัส�านกังานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

2. รูปแบบการบริหารหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

ท่ีตอบสนองก�าลังคนระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู

ประเภทวิชาศิลปกรรมของสถานศึกษา สังกัดส�านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีองค์ประกอบ 8 ด้าน 

ได้แก่ (1) การก�าหนดวัตถุประสงค์ (2) การก�าหนด

เนื้อหา (3) การก�าหนดสภาพแวดล้อมทางการเรียน  

(4) การก�าหนดบทบาทผู้สอน (5) การก�าหนดบทบาท

ผู้เรียน (6) การเลือกสื่อการสอน (7) ขั้นตอนการสอน  

(8) การประเมินผลการสอน 

3. รูปแบบการบริหารหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

ท่ีตอบสนองก�าลังคนระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู

ประเภทวิชาศิลปกรรมของสถานศึกษา สังกัดส�านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีความเหมาะสมท่ีจะ 

น�าไปบริหารหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษา

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กำรอภิปรำยผล

จากผลการวจัิยท่ีพบว่า การบรหิารหลักสูตรฐาน

สมรรถนะท่ีตอบสนองก�าลังคนระดับประกาศนียบัตร 

วิชาชีพชั้นสูงประเภทวิชาศิลปกรรมของสถานศึกษา 

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า  

การบรหิารหลกัสตูรฐานสมรรถนะทีต่อบสนองก�าลงัคน 

ระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สูงประเภทวชิาศิลปกรรม 

ของสถานศึกษาสังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา เป็นเรื่องท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติการสอน  

เริม่ตัง้แต่ การจดัท�าแผนการเรยีนรูท้ีต่อบสนองก�าลงัคน  

การออกแบบการเรียนรู้ท่ีตอบสนองก�าลังคน การใช้

การพัฒนาและการสร้างสื่อที่ตอบสนองก�าลังคน และ

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่ตอบสนองก�าลังคน 

แสดงให้เห็นว่า แม้ว่าจากการวจิยัครัง้นีจ้ะพบระดบัของ 

การบรหิารหลกัสตูรฐานสมรรถนะทีต่อบสนองก�าลงัคน 

ระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สูงประเภทวชิาศิลปกรรม 

ของสถานศึกษาสังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 

การอาชวีศกึษา อยูใ่นระดบัมาก แต่กม็ไิด้หมายความว่า 

จะสามารถจัดการศึกษาได้โดยไม่ประสบปัญหา โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและ 

สังคมในปัจจุบัน ดังเช่นในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทย
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ต้องเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท�าให้ 

เกิดการเลื่อนไหลของแรงงานทั่วทั้งอาเซียน ส่งผลให้ 

ผู้ประกอบการในประเทศจ�านวนมากต้องปรับตัวเพื่อ

สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน แน่นอนผลกระทบ

ที่ตามมาจะเป็นเรื่องของการตอบสนองก�าลังคนระดับ

อาชีวศึกษา แสดงให้เห็นว่าสถาบันอาชีวศึกษาต้องม ี

การปรบัตัวเพือ่รองรบัเรือ่งดังกล่าวเช่นกนั ดังนัน้วธิกีาร 

ที่เรียกว่าการบริหารจัดการแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์ ซึ่งมี 

การจัดกระท�ากับขั้นตอนการบริหารหลักสูตรที่น�าเอา 

ประสิทธิผล เป็นตัวต้ัง ส�าหรับการวิจัยครั้งนี้ คือ  

การตอบสนองก�าลังคนของสถานศึกษาอาชีวศึกษา  

ใน 3 ด้าน คอื (1) ด้านความรู ้(knowledge) (2) ด้านทกัษะ  

(skill) และ (3) ด้านเจตคติต่อวิชาชีพ (attitude) มาใช้

ในการออกแบบการบริหารหลักสูตรฐานสมรรถนะที่

ตอบสนองก�าลังคน เพื่อเตรียมความพร้อมของสถาบัน

การศึกษา ถือเป็นวิธีที่ได้รับการยอมรับกันในระยะหลัง  

เพราะเป็นวธิทีีท่�าให้เกดิประสทิธิผลในการบรหิารจัดการ

หลกัสตูรได้ตรงตามสภาพจรงิและตรงตามความต้องการ

ของผู้สอน และผู้เรียน สามารถตอบสนองก�าลังคน 

ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่จะส�าเร็จการศึกษาเพื่อ

เข้าสู ่ตลาดแรงงาน สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ 

การอาชีวศึกษา ที่ว่า การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึก

อบรมวิชาชีพต้องเป็นการจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพท่ี

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

และแผนการศึกษาแห่งชาติ เพื่อผลิตและพัฒนา

ก�าลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และ

ระดับเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นการยกระดับการศึกษา

วิชาชีพให้สูงขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ

ของตลาดแรงงาน สอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์ 

ผู ้ประกอบการที่รับแรงงานอาชีวศึกษาเข้าท�างาน 

ในครั้งนี้ ที่แสดงให้เห็นว่า การตอบสนองก�าลังคน 

ของสถานศกึษาอาชวีศกึษาตามหลกัสตูรฐานสมรรถนะ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงประเภทวิชา

ศลิปกรรมของสถานศึกษาสงักดัส�านกังานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา ครอบคลุม 3 ประเด็น ใหญ่ๆ คือ  

ด้านความรู้ (knowledge) ด้านทักษะ (skill) และด้าน

เจตคติต่อวิชาชีพ (attitude) ดังนั้นผู ้บริหารต้องใช้ 

หลักสูตรเป็นตัวก�าหนดนโยบายทิศทาง ตลอดท้ัง 

แนวปฏิบัติงานด้านวิชาการ และต้องสามารถบริหาร

หลักสูตรให้เข้ากับสภาพแวดล้อม เช่น บุคลากร อาคาร

สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียน รวมทั้งให้สอดคล้อง

กับความต้องการของผู ้ เรียนและตลาดแรงงานได้ 

อย่างดีด้วย การท�าความเข้าใจกับหลักสูตรอย่างชัดเจน

จึงเป็นสิ่งจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารพึงกระท�า แต่การ

จะทราบถึงบริบทของสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการใช ้

หลกัสตูร รวมถงึทราบผลกระทบทีเ่กดิจากการใช้หลกัสูตร

ได้นั้น ต้องน�าหลักสูตรไปทดลองใช้และลองท�าการ

นิเทศก�ากับและประเมินผลหลักสูตรก่อน เพื่อให้ได ้

ข้อสนเทศที่เป็นประโยชน์สูงสุดมาใช้ในการวางแผน

และเตรียมการน�าหลักสูตรไปใช้ ทั้งนี้เพื่อให้สถาบัน

การศึกษาสามารถเตรียมความพร้อมของสถาบัน  

การศึกษาในการบริหารและการใช้หลักสูตร ถือเป็น

แนวคิดอันชาญฉลาดของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด

ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการวาง

แนวทางการบริหารหลักสูตรฐานสมรรถนะระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงประเภทวิชาศิลปกรรม

ของสถานศึกษาสังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา ท่ีไม่เหมือนกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ 

ซึ่งในประเด็นของความแตกต่างนี้อาจเนื่องมาจาก 

สถานศึกษาสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา เป ็นสถาบันท่ีผลิตบุคลากรทางสาย

วิชาชีพโดยเฉพาะ ที่มีข้อก�าหนดของพระราชบัญญัติ

การอาชีวศึกษา ร่วมด้วย จึงท�าให้การจัดการศึกษา 

ของสถานศึกษาสังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษามีความจ�าเป็นต้องมุ่งเน้นในเรื่องของ

ความรู้ ทักษะ และเจตคติต่อวิชาชีพไปพร้อมกัน

นอกจากนั้น ผลการวิจัยยังพบว่า รูปแบบ 

การบรหิารหลกัสตูรฐานสมรรถนะทีต่อบสนองก�าลงัคน 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงประเภทวิชา

ศลิปกรรมของสถานศกึษาสงักดัส�านกังานคณะกรรมการ 

การอาชวีศึกษา มอีงค์ประกอบ 8 ด้าน ได้แก่ (1) การก�าหนด 

วัตถุประสงค์ (2) การก�าหนดเนื้อหา (3) การก�าหนด 

สภาพแวดล้อมทางการเรยีน (4) การก�าหนดบทบาทผูส้อน  

(5) การก�าหนดบทบาทผู้เรียน (6) การเลือกสื่อการสอน  

(7) ขัน้ตอนการสอน (8) การประเมนิผลการสอน ประเมนิผล 

หลักสูตร ผลการวิจัยแสดงให้เห็นถึงจุดเด่นที่การ

ออกแบบกิจกรรมทั้ง 8 ประเด็น ที่ครอบคลุมในเรื่อง 
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ของการออกแบบการจัดการศึกษาใน 8 ขั้นตอน  

เพือ่การตอบสนองก�าลงัคนของสถานศกึษาอาชวีศกึษา

ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูงประเภทวิชาศิลปกรรมของสถานศึกษา

สงักดัส�านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา ใน 3 ด้าน  

คือ 1) ด้านความรู้ (knowledge) 2) ด้านทักษะ (skill) 

และ 3) ด้านเจตคติต่อวิชาชีพ (attitude) ท�าให้รูปแบบฯ 

ที่ได้ไม่หลุดประเด็นในเรื่องของสมรรถนะผู้เรียนท่ีเป็น 

การตอบสนองก�าลังคนของสถานศึกษาอาชีวศึกษา

ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูงประเภทวิชาศิลปกรรมของสถานศึกษา 

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งน่าจะ 

ท�าให้การบริหารหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ตอบสนอง

ก�าลงัคนระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงูประเภทวชิา

ศลิปกรรมของสถานศึกษาสงักดัส�านกังานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา สามารถด�าเนินการได้อย่างมีคุณภาพ  

สอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของประกอบ ศรีตระกูล 

(2550) ที่ท�าการศึกษาสภาพและความต้องการพัฒนา

สมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ ของครูอาชีวศึกษา

จังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและ

ความต้องการพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้  

ของครูอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี  ประกอบด ้วย  

ด้านการจัดท�าแผนการเรียนรู ้  ด ้านการออกแบบ 

การเรียนรู้ ด้านการใช้ พัฒนาและสร้างสื่อ และด้าน 

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และศึกษาสภาพและ

ความต้องการพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้

ของครูอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี จ�าแนกตามแผนกวิชา  

ผลวิจัยพบว่า สภาพสมรรถนะด้านการจดัการเรยีนรูข้อง

ครูอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี ในภาพรวมพบว่า อยู่ใน

ระดบัปานกลาง เมือ่พจิารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้าน 

อยู่ในระดับปานกลาง เรียงตามล�าดับดังนี้ ด้านการ

ออกแบบการเรียนรู ้ ด้านการจัดท�าแผนการเรียนรู ้ 

ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และด้านการใช้  

พัฒนาและสร้างสื่อ ความต้องการพัฒนาสมรรถนะ

ด้านการจัดการเรียนรู้ของครูอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี

ในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น

รายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก เรียงตามล�าดับ 

ดังนี้ ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ด้านการใช้  

พัฒนาและสร้างสื่อด้านการออกแบบการเรียนรู้ และ

ด้านการจัดท�าแผนการเรียนรู ้การบริหารหลักสูตร

ฐานสมรรถนะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ประเภทวิชาศิลปกรรมของสถานศึกษาสังกัดส�านักงาน 

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ข้อเสนอแนะ

1. สถานศึกษาสังกัดส�านักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา ควรน�ารูปแบบการบริหารหลักสูตร 

ฐานสมรรถนะทีต่อบสนองก�าลงัคนระดบัประกาศนยีบตัร 

วิชาชีพชั้นสูงประเภทวิชาศิลปกรรมของสถานศึกษา

สังกัดส� านักงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษา  

ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม เพื่อน�าไปสู่การตอบสนอง

ความต้องการของตลาดแรงงานทีต่รงกบัการตอบสนอง

ก�าลังคนของสถานศึกษาอาชีวศึกษาตามหลักสูตรฐาน

สมรรถนะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงประเภท 

วิชาศิลปกรรมของสถานศึกษาสั งกัดส� านักงาน 

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

2. สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆ ควรเทียบเคียง

ผลการวิจัยครั้งนี้ ไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนารูปแบบ 

การจัดการศึกษาที่ตอบสนองก�าลังคนให้สามารถน�า

ผู้ประกอบการในตลาดแรงงานมาร่วมท�าการก�าหนด 

สมรรถนะผู้เรียนให้ได้ตรงตามความต้องการต่อไป
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บทคัดย่อ

การวจิยัน้ี มีวตัถปุระสงค์เพือ่ สร้างรปูแบบภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงทีม่ปีระสทิธผิลของผูบ้รหิารสถานศกึษา 

ขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา  

ครู กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้น�าชุมชน จ�านวน 1,560 คน จากสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก 

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จ�านวน 390 โรงเรียน ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน 

เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสังเคราะห์เอกสาร แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า แบบสัมภาษณ์แบบ 

มีโครงสร้าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห ์

การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก ที่ได้พัฒนาขึ้นมีองค์ประกอบหลักภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 

ขัน้พืน้ฐาน เป็นปัจจยัน�าเข้า ประกอบด้วย การสร้างแรงบนัดาลใจ การมอีทิธพิลเชงิอดุมการณ์ การค�านงึถงึความเป็น 

เอกัตถะบุคคล การกระตุ้นทางปัญญาและ การเป็นผู้น�าทางวิชาการ ประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก เป็นกระบวนการ ประกอบด้วย การบริหารจัดการ หลักสูตรและการเรียนการสอน และการใช้ 

ทรัพยากรการศึกษา และผลผลิต ประกอบด้วย คุณภาพผู้เรียนและการสนองตอบความต้องการของชุมชน  

ซึ่งผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า รูปแบบมีความถูกต้อง เหมาะสม มีความเป็นไปได้ในการน�าไปปฏิบัติ 

มีประสิทธิผลและมีประโยชน์ต่อผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก

ค�ำส�ำคัญ: รูปแบบ, ภาวะผู้น�า, ผู้บริหารสถานศึกษา

Abstract

The purpose of this research was: to create a model of effective change leadership for 

administrators of small-sized schools under the office of the basic education commission. The samples 

were administrators, teachers, school committees and the community leaders of 1,560 persons, drawn 

from 390 small-sized school, through the multi-stage random sampling technique. The instruments used  

วาทิต มีสนุ่น

รูปแบบภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผล
ของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานขนาดเล็ก 

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

A Model of Effective Leadership 
for Administrators of the Small-size School under the Office 

of the Basic Education Commission
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ควำมน�ำ

นบัต้ังแต่มีประกาศใช้พระราชบญัญตักิารศกึษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายการศึกษา

ฉบับแรกของประเทศและใช้เป็นแม่บทในการปฏิรูป 

การศกึษา เพือ่มุ่งให้มีการพฒันาทรพัยากรมนษุย์ให้เป็น 

มนุษย์ที่สมบูรณ์ อันจะช่วยให้การพัฒนาประเทศ 

เป็นไปอย่างยั่งยืน คนไทยต่างหวังให้การปฏิรูป 

การศกึษาประสบผลส�าเรจ็โดยเรว็ แต่จากผลการประเมนิ 

การปฏริปูการศกึษาทีผ่่านมา พบว่า ยงัมอีกีหลายเรือ่งทีม่ ี

ปัญหาที่ต้องเร่งพัฒนาปรับปรุงและต่อยอด โดยเฉพาะ 

ด้านคุณภาพผู ้เรียน ครู อาจารย์และบุคลากรทาง 

การศึกษาและประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ 

ดังนั้น จึงมีความจ�าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้มี

คณุภาพและประสทิธิภาพ เพือ่ให้ปัญหาต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ 

บรรเทาและหมดไปในที่สุด ซึ่งผู ้ที่จะผลักดันให้เกิด 

การเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพคือ ผู้บริหาร

สถานศกึษา เนือ่งจากผูบ้รหิารสถานศกึษาเป็นบคุลากร

หลักที่ส�าคัญของสถานศึกษา มีฐานะเสมือน “แม่ทัพ”  

ที่จะก�าหนดทิศทาง ตัดสินใจ สั่งการ แก้ไขปัญหา น�าพา

คณะครแูละบรหิารจดัการงานทกุระบบของสถานศกึษา 

นอกจากนั้นยังเป็นผู้ประสานการท�างานและจัดการ 

กับทุกระบบงานและระบบคน รวมทั้งบริหารโอกาสให้

สถานศกึษาพฒันาไปในช่องทางทีมี่ความเสีย่งน้อยทีส่ดุ  

โดยก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  

for data collection were the synthesis of the documents, questionnaires, structured interview and data 

from the focus group discussion. The statistical devices used for data analysis were percentage, mean, 

standard deviation and multiple regression analysis. The findings revealed as follows: A model of effective 

change leadership for administrators of the small-sized school under the office of the basic education 

commission was developed. This consisted of inspirational motivation, idealized influence, individualized 

consideration, intellectual stimulation and academic leadership which were considered as the input. The 

effectiveness of administration of the small-sized school considered in the process were management,  

curriculum and teaching and the using of education resources. The output was quality of learners and 

responses of community needs. The specialists agree that the model was correct, appropriate and possible  

to be practiced as well as efficacious and beneficial to the administrators of the small-sized school.

Keywords: model, leadership, leadership for administrators, small-sized school

(ธงชัย สันติวงษ์, 2547, หน้า 11-13) ฉะนั้น ผู้บริหาร

สถานศกึษาทีม่ปีระสทิธผิลจงึต้องแสวงหารปูแบบภาวะ

ผู้น�าท่ีเหมาะสมท่ามกลางความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น  

เพื่อให้การบริหารสถานศึกษามีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล โดยเฉพาะปัจจุบันสถานศึกษาหลายแห่ง 

มีจ�านวนนักเรียนลดลง กลายสภาพเป็นสถานศึกษา

ขนาดเล็ก ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐานขนาดเล็กเหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่สามารถบริหาร

จดัการและจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสทิธภิาพ  

เนื่องจากมีข้อจ�ากัดหลายประการ เช่น ครูไม่ครบชั้น 

ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์

ท่ีทันสมัย งบประมาณไม่เพียงพอส�าหรับค่าใช้จ่าย

สาธารณปูโภค สิง่เหล่านีส่้งผลให้นกัเรยีนในสถานศกึษา 

ขนาดเล็กขาดโอกาสที่จะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ 

เป ็นผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

ค่อนข้างต�่า ฉะนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ขนาดเล็ก จ�าเป็นต้องมีภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงที่มี

ประสทิธผิล จงึจะจดัการกบัปัญหาเหล่านัน้ให้หมดไปได้ 

ดังนั้น รูปแบบภาวะผู ้น�าการเปล่ียนแปลง

ท่ีมีประสิทธิผลของผู ้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ขนาดเล็ก สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน จึงเป็นรูปแบบหนึ่งที่จะช่วยให้การบริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกัดส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเกิดประสิทธิภาพ  

ประสิทธิผลและแก้ปัญหาดังกล่าวได้
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วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสภาพภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง

ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกัด 

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการบริหาร 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกัดส�านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. เพื่อศึกษาองค์ประกอบของภาวะผู ้น�า

การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของผู้บริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกัดส�านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4. เพื่อสร้างรูปแบบภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง

ท่ีมีประสิทธิผลของผู ้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ขนาดเล็ก สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมและเป็นไปได้

5. เพือ่ประเมนิรปูแบบภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลง 

ท่ีมีประสิทธิผลของผู ้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ขนาดเล็ก สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

กรอบแนวคิดกำรวิจัย 

กรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ ผู ้วิจัยได้ใช้

แนวคิดทฤษฎีภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของแบสและ

ริกกิโอ (Bass & Riggio, 2006) พฤติกรรมภาวะผู้น�า

ทางวิชาการของ ฮอลลิงเจอร์และเมอร์ฟี (Hallinger 

& Murphy, 1987) และประสิทธิผลของสถานศึกษา 

ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นฐานในการ

ก�าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้

สภำพภำวะผู้น�ำ
กำรเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำนขนำดเล็ก

ประสิทธิผลของ
กำรบริหำรสถำนศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำนขนำดเล็ก

แนวคิด ทฤษฎีและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภำวะผู้น�ำ
กำรเปลี่ยนแปลงของผู้บริหำรสถำนศึกษำและ

ประสิทธิผลของกำรบริหำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
ขนำดเล็ก

องค์ประกอบภำวะผู้น�ำกำรเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผล
ของผู้บริหำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนขนำดเล็ก

รูปแบบภำวะผู้น�ำกำรเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผล
ของผู้บริหำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนขนำดเล็ก

ภำพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 

มีขั้นตอนการด�าเนินการวิจัย 5 ขั้นตอนคือ

ขั้นตอนที่  1 การศึกษาสภาพภาวะผู ้น�า 

การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ขนาดเล็ก สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 

ขั้นตอนที่  2 การศึกษาประสิทธิผลของ 

การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกัด

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้น�า

การเปล่ียนแปลงท่ีมปีระสิทธผิลของผูบ้รหิารสถานศกึษา 

ขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ขั้นตอนท่ี 4 การสร ้างรูปแบบภาวะผู ้น�า 

การเปล่ียนแปลงท่ีมปีระสิทธผิลของผูบ้รหิารสถานศกึษา

ขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ขั้นตอนที่ 5 การประเมินรูปแบบภาวะผู้น�า 

การเปลีย่นแปลงทีมี่ประสทิธิผลของผูบ้รหิารสถานศกึษา

ขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้น

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากร 

กลุม่ที ่1 ได้แก่ ผูบ้รหิารสถานศกึษา คร ูกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้น�าชุมชนของสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกัดส�านักงานคณะกรรม  

การการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา 

ได้แก่ ผูบ้รหิารการศึกษา ผูบ้รหิารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

ขนาดเล็กและนักวิชาการทางการศึกษา

กลุ่มตัวอย่าง 

1. กลุ ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาภาวะผู้น�า 

การเปลี่ ยนแปลงของผู ้บริหารสถานศึกษาและ

ประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ขนาดเล็ก ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู กรรมการ 

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานและผูน้�าชมุชน จ�านวน 1,560 คน  

จากสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก จ�านวน 390 แห่ง 

ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน

2. ผู ้ทรงคุณวุฒิ เพื่อการตรวจสอบรูปแบบ 

จ�านวน 19 คน และประเมินรูปแบบ จ�านวน 26 คน 

ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

1. แบบวิเคราะห์ สังเคราะห์เอกสาร

2. แบบสอบถามระดับการรับรู้เกี่ยวกับภาวะ

ผู ้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู ้บริหารสถานศึกษาขั้น 

พื้นฐานขนาดเล็ก มี 3 ตอน จ�านวน 86 ข้อ มีค่าความ

เชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .9895

3. แบบสอบถามระดับการรับรู ้ เกี่ยวกับ

ประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มี 3 ตอน จ�านวน 104 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ

เท่ากับ .9888

4. แบบสอบถามเพื่อประเมินรูปแบบภาวะ

ผู ้น�าการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลของผู ้บริหาร 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก จ�านวน 20 ข้อ มีค่า

ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .9658

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

1. ข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  

ผู ้วิจัยได้ศึกษาและเก็บรวบรวมโดยใช้แบบวิเคราะห์

เอกสาร แล้วน�ามาสังเคราะห์เพื่อก�าหนดกรอบแนวคิด 

องค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อยของภาวะผู้น�า 

การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ขนาดเล็ก

2. ข้อมูลจากแบบสอบถาม ผู ้วิจัยได้แจก

แบบสอบถามและเก็บแบบสอบถามท้ังด้วยตนเอง

และทางไปรษณีย์ ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล  

แล้วน�าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ต่อไป

สถิติที่ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

1. การศึกษาสภาพภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง

ของผู้บริหารสถานศึกษา การศึกษาประสิทธิผลของ 

การบริหารสถานศึกษาและการประเมินรูปแบบโดย 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ใช้สถิติค่าเฉลี่ย (mean) ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (standard devation)

2. การวิ เคราะห์องค ์ประกอบภาวะผู ้น� า 

การเปล่ียนแปลงท่ีมปีระสิทธผิลของผูบ้รหิารสถานศกึษา 

ขัน้พืน้ฐานขนาดเลก็ ใช้การวเิคราะห์การถดถอยพหคุณู 

(multiple regression analysis)

3. การตรวจสอบความสมบูรณ์ ถูกต้องของ

รูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ใช้ค่าร้อยละ (percentage)

ผลกำรวิจัย 

1. สภาพภาวะผู ้น�าการเปลี่ยนแปลงของ 

ผู ้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกัด

ส� านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้ นฐาน  

ผลจากการศึกษา พบว่า ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาตามองค์ประกอบหลัก พบว่า  
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ทุกองค์ประกอบมีค่าเฉลี่ยอยู ่ในระดับมาก โดยมี 

ด้านการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ เป็นล�าดับแรก รอง

ลงมาคือด้านการค�านึงถึงความเป็นเอกัตถะบุคคล การ

สร้างแรงบันดาลใจ การเป็นผู้น�าทางวิชาการและการก

ระตุ้นทางปัญญาตามล�าดับ

2. ประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษา 

ขัน้พืน้ฐานขนาดเลก็ ประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลกั 

5 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการ ด้านหลักสูตรและ 

การเรียนการสอน ด้านการใช้ทรัพยากรการศึกษา  

ด้านคุณภาพผู ้เรียนและด้านการสนองตอบความ

ต้องการของชุมชน

3. องค์ประกอบภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง

ท่ีมีประสิทธิผลของผู ้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ขนาดเล็ก ประกอบไปด้วย องค์ประกอบหลัก 5 ด้าน  

คือ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการมีอิทธิพล 

เชงิอดุมการณ์ ด้านการค�านงึถงึความเป็นเอกตัถะบคุคล  

ด้านการกระตุ ้นทางปัญญาและด้านการเป็นผู ้น�า 

ทางวิชาการ

4. รูปแบบภาวะผู ้น�าการเปลี่ยนแปลงที่มี 

ประสิทธิผลของผู ้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ขนาดเล็ก สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน เป็นรูปแบบที่ได้รับการพัฒนาตามแนวทาง

ของวิธีการระบบ (system approach) คือ ปัจจัยน�าเข้า  

(input) ได้แก่องค์ประกอบหลักของภาวะผู ้น�าการ

เปลี่ยนแปลงของผู ้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ขนาดเลก็ทกุองค์ประกอบ กระบวนการ (process) ได้แก่ 

การบริหารจัดการ หลักสูตรและการเรียนการสอน และ

การใช้ทรัพยากรการศึกษา และผลลัพธ์ (output) ได้แก่  

คุณภาพผู้เรียนและการสนองตอบความต้องการของ

ชุมชน โดยผู ้บริหารจะต้องมีการพัฒนาความรู ้และ

ทักษะที่จ�าเป็นต่อการมีภาวะผู ้น�าการเปลี่ยนแปลง 

ที่มีประสิทธิผลอย่างสม�่าเสมอ

5. จากการประเมินรูปแบบด ้วยการจัด 

สนทนากลุ่ม (focus group) แล้วตอบแบบสอบถามของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า รูปแบบภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง

ท่ีมีประสิทธิผลของผู ้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ขนาดเล็ก สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน มีความเหมาะสมกับบริบทของผู้บริหาร 

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขนาดเล็ก มีความเป็นไปได้ 

ที่ผู ้บริหารสถานศึกษาจะน�าไปใช้เป็นแนวทางเพ่ือ

พฒันาภาวะผูน้�า มปีระสทิธผิลภายใต้เงือ่นไขทีผู่บ้รหิาร

สถานศึกษาต้องพัฒนาความรู้และทักษะท่ีจ�าเป็นต่อ

การมีภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลและ 

มีประโยชน์โดยตรงต่อผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ขนาดเล็ก สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน

กำรอภิปรำยผล

1. สภาพภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิาร 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกัดส�านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

จากผลการวจิยัพบว่า ภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลง 

ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขนาดเล็กตามการ

รบัรู ้ในภาพรวมระดบัการรบัรูม้ค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก  

เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

เช่นกัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของสมพร จ�าปานิล 

(2549) กิ่งกาญ จิตต์กะวาน (2550) สมศักดิ์ วิไลแก้ว  

(2552) สุพรรณ ก้อนค�า (2552) ท่ีพบว่า ภาวะผู้น�า 

การเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวม

และรายด้านอยู่ในระดับมาก นั่นแสดงว่า กลุ่มตัวอย่าง 

มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารสถานศกึษา

2. ประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก

ต่างๆ ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ด้านหลักสูตรและ 

การเรียนการสอน ด้านการใช้ทรัพยากรการศึกษา  

ด้านคุณภาพผู้เรียน และ ด้านการสนองตอบความ

ต้องการของชุมชน ใกล้เคียงกับชวนพิศ เล้ียงประไพ 

(2553) ฐิติพัชร์ ดิษรัก (2552) ที่ได้เสนอประสิทธิผล 

ของการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ครอบคลุม

งานบริหาร 4 งาน คือ งานวิชาการ งานงบประมาณ 

งานบุคคล และงานบริหารท่ัวไป โดยเน้นไปท่ีคุณภาพ

กระบวนการบริหาร คุณภาพนักเรียนและคุณภาพ 

การให้บริการ และสอดคล้องกับส�านักทดสอบทาง 
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การศึกษา (2554) ที่ได้กล่าวถึงมาตรฐานการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน โดยแบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่ มาตรฐาน

ด้านคุณภาพนักเรียน มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา  

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มาตรฐาน

ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษาและมาตรฐานด้าน

มาตรการส่งเสรมิ นอกจากนัน้ยงัสอดคล้องกบัส�านกังาน

รบัรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา (2555) 

ที่ก�าหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 

สาม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอีกด้วย ซึ่งผลจากการ

ศกึษาระดบัการรบัรูข้องกลุม่ตวัอย่างทีม่ต่ีอประสทิธผิล

ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกัด 

ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในภาพรวม 

และรายด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ

ผลการวิจัยของพันธุ์เทพ ใจค�า (2546) ชุมพล เปี่ยมศรี  

(2547) เตือนใจ สบืทมิ (2547) และวนดิา พพิฒัน์วฒันะกลุ  

(2551) ที่พบว่า ประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษา

ของผู้ริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก 

3. องค์ประกอบของภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลง

ที่มีประสิทธิผลของผู ้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ขนาดเล็ก สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน คือ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการ 

มีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ ด้านการค�านึงถึงความเป็น 

เอกัตถะบุคคล ด้านการกระตุ้นทางปัญญาและด้าน 

การเป็นผู้น�าทางวชิาการ ซึง่ใกล้เคยีงกบั แบส (Bass,1985)  

กิลล์ (Gill, 2006) ยูคล์ (Yukl, 2002) แกบเบิร์ท 

(Charles, Gabbert, 2005) กล้า ทองขาว (2552) และ

รัตติกรณ์ จงวิศาล (2554) ที่กล่าวถึงทฤษฎีภาวะผู้น�า

การเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปแบบภาวะผู้น�าเต็มรูปแบบ  

(model of the full rang of leadership) ซึ่งประกอบ

ด้วย 4 องค์ประกอบพฤติกรรม หรือที่เรียกว่า “4I’s” 

และใกล้เคียงกับสุภาวดี วงษ์สกุล (2554, หน้า 309)  

ทีพ่บว่า ปัจจัยภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงทีมี่อทิธพิลต่อ

ประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้าน

พฤติกรรมคอื การเป็นผูน้�าทางวชิาการ การสร้างวสัิยทัศน์  

การกระตุ้นทางปัญญาและการสร้างแรงบันดาลใจ 

4. การพัฒนาความรู้และทักษะที่จ�าเป็นต่อ 

การมีภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผล โดย

ความรู ้ที่ผู ้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก 

จ�าเป็นต้องมีเป็นพื้นฐาน ได้แก่ ความรู้ทั่วไป ความรู ้

ทางการศึกษาและความรู ้ทางการบริหารการศึกษา 

ส่วนทักษะท่ีจ�าเป็นส�าหรับผู้บริหาร เช่น ทักษะการคิด 

การสื่อสาร การวางแผน การสั่งงาน การปรับปรุงงาน 

ตลอดจนทักษะในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น ความรู ้

และทักษะเหล่านี้ จะเป็นส่ิงท่ีช่วยให้การมีภาวะผู้น�า 

การเปล่ียนแปลงท่ีมปีระสิทธผิลของผูบ้รหิารสถานศกึษา

ขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

ซึง่สอดคล้องกบัสมร ปาโท (2552) ทีไ่ด้ศกึษาและพบว่า  

คณุลกัษณะของผูบ้รหิารมอือาชพี จะต้องมทีกัษะในการ 

บริหาร มีความรอบรู้ และมีการพัฒนาความรู้อยู่เสมอ 

ดงันัน้ จะเห็นได้ว่า การท่ีจะมภีาวะผูน้�าการเปล่ียนแปลง

ที่มีประสิทธิผลจะต้องมีการพัฒนาความรู้และทักษะ 

ที่เกี่ยวกับการบริหารงาน บริหารคนอยู่เสมอเช่นกัน

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งนี้

1. จากข้อค้นพบในการวิเคราะห์ระดับการรับรู้ 

ของผู้อ�านวยการโรงเรียน ครู กรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐานและผู ้น�าชุมชนที่มีต ่อภาวะผู ้น�าการ

เปล่ียนแปลงของผู ้บริหารสถานศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน 

ขนาดเล็ก ในองค์ประกอบย่อยต่างๆ พบว่า 

1.1. ด้านการตระหนักถึงปัญหาและวิธีการ

แก้ไข มีค่าเฉล่ียต�่าสุด รองลงมา ด้านการคิดสร้างสรรค ์

และการสร้างวสิยัทศัน์ ตามล�าดบั ซึง่ทัง้ 3 องค์ประกอบ

ย่อยเป็นองค์ประกอบท่ีเกีย่วข้องกบัการคดิของผูบ้รหิาร

สถานศึกษา ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ขนาดเล็ก จึงควรพัฒนาทักษะการคิดของตนเองให้ม ี

อย่างเพียงพอ เพื่อให้ได้รับการยอมรับจากผู้เกี่ยวข้อง 

1.2 ด้านการเป็นแบบอย่างที่ดี มีค่าเฉลี่ย

สูงสุด ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก  

จึงควรด�ารงตนให้ได้ชือ่ว่าเป็นคนด ีมศีีลธรรม จรรยาบรรณ  

พัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถ เฉลียวฉลาด

เป็นแบบอย่างที่ดีได้

2. ประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก พบว่า องค์ประกอบย่อยทุก 
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องค์ประกอบมีความส�าคัญในการบริหารสถานศึกษา  

ผู ้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก จึงควร

ตระหนกัและให้ความส�าคัญทกุองค์ประกอบ โดยเฉพาะ 

ด้านงบประมาณที่มีค่าเฉลี่ยของระดับการรับรู้สูงสุด 

ฉะนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็กจึงควร 

ใช้งบประมาณทกุประเภทอย่างเหมาะสม คุ้มค่า มคีวาม 

โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรศึกษาว่ามีองค์ประกอบภาวะผู้น�าการ

เปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศึกษา 

ขัน้พืน้ฐานขนาดเล็กใดบ้าง ทีน่อกจากส่งผลโดยตรงแล้ว  

ยังส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษา 

โดยอ้อม หรือทั้งโดยตรงและโดยอ้อม

2. ควรน�าองค์ประกอบหลกัประสทิธผิลของการ

บรหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานขนาดเล็ก สังกดัส�านกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปท�าการศึกษาว่า  

องค์ประกอบหลักด้านการบริหารจัดการ ด้านหลักสูตร

และการเรียนการสอน และด้านการใช้ทรัพยากร 

การศึกษา จะส่งผลต่อองค์ประกอบหลักด้านคุณภาพ

ผู ้เรียนและการสนองตอบความต้องการของชุมชน 

มากน้อยเพียงใด
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ศึกษาการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ที่เน้นพลวัตการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเน้น 

การสร้างรูปแบบและตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การเป็นองค์การ

แห่งการเรียนรู้ที่เน้นพลวัตการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยแบบผสมเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ประชากรคือ ผู้บริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตภาคใต้ตอนบน จ�านวน 1,975 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรทาโร่ยามาเน่ได้  

333 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่มย่อย สถิติที่ใช้ 

ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแบบประเมินความเป็นไปได้ ผลการวิจัยพบว่า 

สภาพปัจจุบันของการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ที่เน้นพลวัตการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับ 

ปานกลาง ได้รูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ที่เน้นพลวัตการเรียนรู ้

ที่เรียกว่า RUNGRADIT MODEL ที่ประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ เป้าหมายของการพัฒนา โครงสร้าง

องค์การ สภาพแวดล้อม และภาวะผู้น�าเมื่อน�ารูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การเป็นองค์การ 

แห่งการเรียนรู้ที่เน้นพลวัตการเรียนรู้มาทดลองใช้ พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมา

ค�ำส�ำคัญ: รูปแบบ, การพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, องค์การแห่งการเรียนรู้

Abstract

This study is to develop a model for transforming basic education institutes into learning organizations 

focused on learning dynamics, and to examine the appropriateness of the model. Using a mixed method 

research, the population of basic education executives in upper southern area were 1,975 persons. Using  

sampling group by Taro Yamane’s solution for 333 persons, research tools are questionnaires, interviews 

and group discussions. Statistic analysis are mean, standard deviation, possibility evaluation. The study 

results are as follows: The current conditions as learning organizations on the whole rated at moderate 

level. A model for developing the basic education institutions towards learning organization focusing on  

รุ่งรดิศ ชามะสนธิ์ 

รูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสู่การเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ที่เน้นพลวัตการเรียนรู้

A Model for Developing Basic Education Institutions Towards 
Learning Organization Focusing on Learning Dynamics
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ควำมน�ำ

การเปลีย่นแปลงเกดิขึน้ในสงัคมโลกยคุปัจจบุนั 

ท่ามกลางกระแสการเปลีย่นแปลงดงักล่าว สิง่ทีป่ระเทศ

ต้องการคือ ทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ ความสามารถ  

เพราะสิ่งที่ก่อให้เกิดความได้เปรียบและเสียเปรียบ 

ในการแข่งขัน คือ การที่บุคลากรในชาติมีความรู ้

ความสามารถ และสามารถนาความรู้ความสามารถนั้น 

มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพ ความรู้จึงเป็น

ปัจจยัทีส่ร้างความได้เปรยีบทางการแข่งขนั (competitive  

factor) และเป็นปัจจัยที่จะก�าหนดความอยู่รอดของ

ปัจเจกบุคคล องค์กร และประเทศในยุคโลกาภิวัตน์ 

(วิจารณ์ พานิช, 2547, หน้า 1) เพราะการเปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเร็วทางโครงสร้างการเมือง ระบบเศรษฐกิจ 

สังคม ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสาร และ 

ค่านยิมวฒันธรรม ร่วมกบักระแสโลกาภิวตัน์ทีก่่อให้ เกดิ 

โลกไร้พรมแดน จึงจ�าเป็นต้องเปลี่ยนแนวคิดและวิธี

การวางแผนขององค์การใหม่ วิธีการหนึ่งที่องค์การ

สามารถน�ามาวางแผนพฒันา คอื การจดัท�าแผนพฒันา

ทั้งในด้านการพัฒนาองค์การ พัฒนางาน และพัฒนา 

ศักยภาพของบุคลากรภายในองค์การ

แต่ในสถานการณ์จริงส�าหรับส่วนราชการ

ประเภทสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในปัจจบุนัพบว่า ผลการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาของ สมศ. รอบที่ 1 (พ.ศ. 

2545-2549) พบว่า มีสถานศึกษาที่ไม่ได้มาตรฐาน  

พิจารณาจ�าแนกตามกลุ่มบุคลากรผู้ถูกประเมิน พบว่า  

ด้านผูเ้รยีน ไม่ได้มาตรฐานด้านความสามารถในการคดิ 

อย่างเป็นระบบ ความรูแ้ละทกัษะทีจ่�าเป็นตามหลกัสตูร 

ทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ 

learning dynamics, named the RUNGRADIT MODEL, was developed. The model consists of four elements: 

development goals, organizational structure, environment and leadership. The model developed was 

found to be appropriate on the whole at a high level. When considering the various aspects in terms of 

appropriateness, the top three aspects were that the model makes teachers and administrators ‘learning  

people’, that the model meets the policies of the Ministry of Education, and that the model is consistent 

with the educational institutes, respectively

Keywords: model, basic education institutions, learning organization 

และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ง และทักษะในการท�างาน  

รกัการท�างานสามารถท�างานร่วมกบัผูอ้ืน่ได้ และมเีจตคติ

ที่ดีต่ออาชีพสุจริต ด้านผู้บริหาร ไม่ได้มาตรฐานด้าน

การบริหารวิชาการโดยเฉพาะ การมีหลักสูตรที่เหมาะ 

กับผู้เรียนและท้องถิ่น ส่ือการเรียนการสอนท่ีเอื้อต่อ 

การเรียนรู้ และการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน 

ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ ด้านครู ไม่ได้มาตรฐาน ด้าน

จ�านวนครูไม่เพียงพอ ความสามารถของครูในการจัด 

การเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะ 

การสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญั โดยภาพรวม สถานศกึษา  

ร้อยละ 55 ไม่ได้มาตรฐาน และร้อยละ 45 ได้มาตรฐาน 

และในจ�านวนสถานศกึษาท่ีไม่ได้มาตรฐานเกอืบทัง้หมด 

เป็นสถานศกึษาสังกดัส�านกังานคณะกรรมการการศกึษา 

ขัน้พืน้ฐานของรฐั และผลการประเมนิคณุภาพภายนอก

รอบ 2 (พ.ศ.2549-2552) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

(สพฐ.) ผลการประเมนิสถานศกึษาในระดบัประถมศกึษา 

ถึงระดับมัธยมศึกษา จ�านวน 22,456 แห่ง รับรอง 

17,592 แห่ง ไม่รับรอง 4,564 แห่ง ส่งผลให้เกิดปัญหา 

และอุปสรรคมากมายในการก ้าวสู ่องค ์การแห ่ง 

การเรียนรู ้  แต ่ก็ถือเป ็นเรื่องที่จ�าเป ็นและส�าคัญ 

อย่างมากในการจัดการให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานก้าวสู่

ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว

ได้อย่างเป็นรูปธรรมเช่นกัน

ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษา จ�าเป็นอย่างยิ่ง

ท่ีจะต้องบริหารสถานศึกษาให้เป็นองค์การแห่งการ

เรียนรู้ (learning organization) ที่เน้นพลวัตการเรียนรู้ 

(learning dynamics) ซึ่งเป็นรูปแบบการบริหารโรงเรียน 
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ท่ีได้รับความสนใจในวงการบริหารโรงเรียนอย่างมาก

ในปัจจุบัน เพราะเป็นรูปแบบที่น่าจะสอดคล้องกับ

แนวทางการบริหารตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง

ชาติ พุทธศักราช 2542 มากที่สุด (ธีระ รุญเจริญ, 2546, 

หน้า 56) และสามารถแก้ปัญหาสถานศึกษาจากการ

ประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 2 (พ.ศ.2549-2552) 

ได้ในทุกมาตรฐานและทุกตัวชี้วัด

ดังนั้นการที่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานประเภท

โรงเรียนประถมศึกษาในเขตภาคใต้ตอนบน 7 จังหวัด 

ของประเทศไทย ได้แก่ ชมุพร พงังา กระบี ่นครศรธีรรมราช  

สุราษฎร์ธานี ระนองและภูเก็ต จะก้าวสู ่ความเป็น

องค์การแห่งการเรียนรู้ที่เน้นพลวัตการเรียนรู้ได้ จ�าเป็น

ต้องมีรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสู ่

การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ที่เน้นพลวัตการเรียนรู้  

เพ่ือให้สามารถสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ในโรงเรียน 

ส ่งผลให ้ผู ้ เรียน และบุคลากรทางการศึกษาของ 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานประเภทโรงเรียนประถมศึกษา

ในเขตภาคใต้ตอนบน 7 จังหวัดของประเทศไทย ได้แก่ 

ชุมพร พงังา กระบี ่นครศรธีรรมราช สรุาษฎร์ธาน ีระนอง 

และภเูกต็ ได้รบัการพฒันาอย่างเตม็ตามศักยภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและความเป็นไปได้ 

ของการเป็นองค์การแห่งการเรยีนรูท้ีเ่น้นพลวตัการเรยีนรู ้

ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2. เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษา 

ขัน้พืน้ฐานสูก่ารเป็นองค์การแห่งการเรยีนรูท้ีเ่น้นพลวตั

การเรียนรู้

3. เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ

การพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การเป็นองค์การ 

แห่งการเรียนรู้ที่เน้นพลวัตการเรียนรู้

การพัฒนาสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สู่การเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ 
ที่เน้นพลวัตการเรียนรู้

1. การสร้างความรอบรู้
แห่งตน 

2. การสร้างรูปแบบ
ความคิด 

3. การสร้างวสิยัทศัน์ร่วม 
4. การเรียนรู้ร่วมกัน 
5. การคิดเชิงระบบ

รูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ที่เน้นพลวัตการเรียนรู้

องค์ประกอบการพัฒนา
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประเภทโรงเรียน
ประถมศึกษา สู่การเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้
ที่เน้นพลวัตการเรียนรู้

1. เป้าหมายการพัฒนา
2. โครงสร้างองค์การ
3. สภาพแวดล้อม
4. ภาวะผู้น�า

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

กรอบแนวคิดกำรวิจัย 

การสร้างรูปแบบการพัฒนาของ Brown and 

Moberg (1980, pp. 16-17) และBush (1996, p. 

19) ที่กล่าวถึงองค์ประกอบของรูปแบบตามแนวคิด  

เชงิระบบองค์การทางการศกึษา 4 ด้าน คอื 1) เป้าหมาย  

2) โครงสร้างองค์การ 3) สภาพ แวดล้อม และ 4) ภาวะ

ผู้น�าท้ังนี้ เพ่ือให้การวิจัยดังกล่าวบรรลุตามจุดประสงค์

ของการวจิยั ผูว้จิยัได้ท�าการศกึษาจากการศกึษาแนวคดิ 

ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการแนวคิด 

หลักการจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องต่างๆ  

ประมวลเป็นองค์ประกอบทีส่�าคญัของรปูแบบการพฒันา 

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานสูก่ารเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้

ที่เน้นพลวัตการเรียนรู้ ส�าหรับเป็นกรอบแนวคิดในการ

วิจัย โดยใช้แนวคิดการพัฒนาองค์การให้เป็นองค์กร 

แห่งการเรยีนรูท้ีเ่น้นพลวตัการเรยีนรูต้ามวนิยั 5 ประการ 

ของ Senge (2006, p. 46) คือ (1) การสร้างความรอบรู้

แห่งตน (personal mastery) (2) การสร้างรปูแบบความคดิ  

(mental models) (3) การสร้างวิสัยทัศน์ร่วม (shared 

vision) (4) การเรียนรู้ร่วมกัน (team learning) และ  

(5) การคดิเชงิระบบ (system thinking) ตามความเชือ่ทีว่่า  

การเป็นองค์การแห่งการเรยีนรูท้ีเ่น้นพลวตัการเรยีนรูน้ัน้  

ต้องเริม่จากการพฒันาตวับคุคลให้มคีวามรอบรูแ้ห่งตน  

(personal mastery)
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วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การวิจัยแบบผสมเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

(Mixed Method Research) โดยมีขั้นตอนการวิจัย คือ 

ขั้นตอนการวิจัย มี 3 ขั้นตอน

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากรคือ ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในเขตภาคใต้ตอนบน จ�านวน 1,975 คน เลือกกลุ่ม 

ตัวอย่างโดยใช้สูตรทาโร่ยามาเน่ได้ 333 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ตอน จ�านวน 15 ข้อ  

แบบสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่มย่อย 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

เกบ็ข้อมูลด้วยตนเอง โดยการแจกแบบสอบถาม 

สัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา และเก็บข้อมูลจากการ 

สนทนากลุ่มย่อย 

สถิติที่ใช้ในกำรวเครำะห์ข้อมูล 

ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน และแบบประเมนิ 

ความเป็นไปได้

ผลกำรวิจัย

1. สภาพปัจจุบันของการเป็นองค์การแห่งการ

เรยีนรูท้ีเ่น้นพลวตัการเรยีนรูข้องสถานศึกษา ขัน้พืน้ฐาน 

ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณา

เป็นรายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง  

มีเพียงด้านการสร้างรูปแบบความคิดเท่านั้นที่อยู่ใน

ระดบัมาก รองลงมาด้านการเรยีนรูร่้วมกนั ด้านการสร้าง 

วิสัยทัศน์ร่วม ด้านการคิดเชิงระบบ และด้านการสร้าง

ความรอบรู้แห่งตน ตามล�าดับ แต่ความเป็นไปได้ของ

การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ที่เน้นพลวัตการเรียนรู้ 

ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีระดับความเป็น 

ไปได้อยูใ่นระดบัมากทกุด้าน โดยด้านการสร้างความรอบรู ้

แห่งตนมาเป็นอันดับแรก รองลงมาด้านการสร้างรปูแบบ 

ความคิด ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วม ด้านการเรียนรู้ 

ร่วมกนั และด้านการคดิเชงิระบบ ตามล�าดบั และมเีพยีง 

ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมเท่านั้น ที่มีความสัมพันธ์

ของสภาพปัจจุบันและความเป็นไปได้ของการเป็น

องค์การแห่งการเรียนรู ้ที่เน้นพลวัตการเรียนรู ้ของ 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2. ได้รูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

สู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ที่เน้นพลวัตการเรียนรู้ 

ท่ีเรียกว่า RUNGRADIT MODEL ท่ีประกอบไปด้วย

องค์ประกอบ 4 ด้าน คือ เป้าหมายของการพัฒนา  

โครงสร้างองค์การ สภาพแวดล้อม และภาวะผู้น�า

3. รูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ที่เน้นพลวัตการเรียนรู้  

มีความเหมาะสมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีระดับความเหมาะสม  

เรยีงตามล�าดบัจากมากไปหาน้อยใน 3 อนัดบัแรก ได้แก่ 

รูปแบบฯ ท�าให้ครู ผู้บริหารเป็นบุคลแห่งการเรียนรู้  

รองลงมารูปแบบฯ ตอบสนองต่อนโยบายการของ

กระทรวง ศึกษาธิการ และรูปแบบฯ สอดคล้องกับ 

นโยบายสถานศึกษา ตามล�าดับ

กำรอภิปรำยผล

จากผลการวิจัยที่พบว่า สภาพปัจจุบันของ

การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ท่ีเน้นพลวัตการเรียนรู้ 

ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวมอยู่ในระดับ 

ปานกลาง และเมือ่พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่ 

อยู่ในระดับปานกลาง มีเพียงด้านการสร้างรูปแบบ

ความคิดเท่านั้นท่ีอยู่ในระดับมาก รองลงมาด้านการ

เรียนรู้ร่วมกัน ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วม ด้านการคิด 

เชงิระบบ และด้านการสร้างความรอบรูแ้ห่งตน ตามล�าดบั  

สอดคล้องกับ Grader (2003) ที่วิจัยเรื่อง การน�า

องค์การแห่งการเรยีนรูม้าปฏบิตัใินโรงเรยีน : กรณศีกึษา 

โรงเรียนขนาดกลาง กรณีศึกษาต้องการท�าความเข้าใจ

ในประเด็นที่ว ่า จะน�าองค์กรแห่งการเรียนรู ้มาใช้ 

ในโรงเรยีนได้อย่างไร และยงัสอดคล้องกบัผลการศกึษา

วิจัยของพร้อมภักดิ์ กัลยาศิลปิน (2544, หน้า 133-140) 

ที่ศึกษาตัวแปรที่ส่งผลต่อหลักการแต่ละหลักการของ 

องค์การแห่งการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Senge ได้แก่ 

หลักการที่ 1 การสร้างความรอบรู้แห่งตน (Personal  
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Mastery) โดยบคุลากรทีส่ามารถสร้างความรอบรูแ้ห่งตน 

ได้ดีจะมีศักยภาพในการปฏิบัติงานสูงมาก ปฏิบัติงาน

อย่างเต็มความสามารถ ใช้ประสบการณ์ในการพัฒนา

ความรู้ ความสามารถและทักษะของตนเอง รวมทั้ง

ตระหนักและเห็นภาพอนาคตที่ต้องการ ตัวแปรท่ีมี

ความสัมพันธ์ทางบวกกับการสร้างความรอบรู้แห่งตน  

คือ การให้รางวัล การศึกษาที่สูงกว่าปริญญาตรี การมี

อิสระในการเลือกวิธีท�างาน 

อย่างไรก็ตามยังมีประเด็นของความเป ็น

องค์การแห่งการเรียนรู้ที่เน้นพลวัตการเรียนรู้ที่ตรงกัน  

หรือสมัพนัธ์กนัระหว่างสภาพปฏิบตัจิรงิ กบัสภาพทีค่วร

จะเป็น คือ การสร้างวิสัยทัศน์ร่วม ซึ่งอาจขยายความ 

ได้ว่าเป็นวัสัยทัศน์ร่วมของผู ้บริหาร และบุคลากร

ทางการศึกษา กับสถานศึกษา โดยในทางปฏิบัติจริงนั้น  

มักจะน�าวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาเป็นตัวตั้ง และ 

ผู ้บริหารเองจะท�าการก�าหนดและถ่ายทอดกลยุทธ์

ผ่านทางนโยบายให้บุคลากรที่เป็นผู ้ใต้บังคับบัญชา 

รับไปปฏิบั ติ ซึ่ งขัดแย ้งกับผลการศึกษาวิจัยของ 

เสาวรส บุญนาค (2543, หน้า 145-150) ทีศ่กึษาวจิยั เรือ่ง 

ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์กรกับความเป็น 

องค์การแห่งการเรยีนรูข้องฝ่ายพยาบาลตามการรบัรูข้อง 

ฝ่ายพยาบาลวิชาชพี โรงพยาบาลของรฐั กรงุเทพมหานคร  

เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย ผลการศึกษาวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

(1) ค่าเฉลี่ยความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของฝ่าย

พยาบาลโรงพยาบาลของรัฐกรุงเทพมหานครอยู ่ใน

ระดบัสงู (2) ค่าสหสมัพนัธ์บรรยากาศองค์กรโดยรวมกบั 

ความเป็นองค์การ แห่งการเรียนรู้ของฝ่ายการพยาบาล 

โรงพยาบาลของรัฐ กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�าคัญยิ่ง 

ทางสถติทิีร่ะดบั .05 (3) ตัวแปรทีร่่วมพยากรณ์ความเป็น 

องค์กรแห่งการเรยีนรูข้องฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาล

ของรัฐ กรุงเทพมหานคร ได้แก่ การท�างานเป็นทีม  

การสนบัสนนุใน การปฏบิตังิาน ความรบัผดิชอบในงาน 

การเปิดโอกาส ให้เรียนรู้โดยการทดลอง และมาตรฐาน

การปฏิบัติงาน ซึ่งร่วมพยากรณ์ ความเป็นองค์การแห่ง 

การเรียนรู้ได้ ร้อยละ 42 ซึ่งความแตกต่างในประเด็น

น้ีเองท�าให้เกิดช่องว่างที่ขาดหายไปของกระบวนการ

สร้างวิสัยทัศน์ร ่วมกัน ส่งผลให้ในบางภารกิจของ 

สถานศึกษาปฏิบัติแล้วได้ผลการด�าเนินงานเป็นที่น่า

พอใจ ในขนาดที่บางภารกิจปฏิบัติแล้วไม่มีผลงาน หรือ 

ถ้าจะมองกันในภาพกว้างของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ระดบัประถมศกึษาในเขตภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย  

จะพบว่าคงเป็นการยากที่จะมีมาตรฐานในการจัด 

การศึกษาเหมือนกันได้ เพราะในระดับบุคคลเองก็ยังมี

วิสัยทัศน์ในการท�างานที่แตกต่างกัน นอกจากนั้นยังมี

ผลกระทบจากปัจจัยอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น ภาวะผู้น�าที่

อาจแตกต่างกันของผู้บริหารแต่ละคน การใช้การจูงใจ 

บุคลากรที่แตกต่างกัน และที่ส�าคัญทรัพยากรมนุษย ์

ทีเ่ป็นบคุลากรทางการศกึษาทีแ่ต่ละสถานศกึษาประเภท

โรงเรียนประถมศึกษาในเขตภาคใต้ตอนบนมีก็ยัง 

แตกต่างกนัในเชงิของแรงจงูใจ และความรู ้ความสามารถ 

ในการจัดการศึกษาอีกด้วย

ข้อเสนอแนะ

1. รูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ที่เน้นพลวัตการเรียนรู้

ควรมีการน�าลงสู่การปฏิบัติกับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ประเภทโรงเรียนประถมศึกษาในเขตภาคใต้ตอนบน 7 

จังหวัดของประเทศไทย ทั้งหมด

2. ควรก�าหนดแนวทางการพัฒนาผู ้บริหาร

สถานศึกษาเพ่ือรองรับการใช ้รูปแบบการพัฒนา 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

ที่เน้นพลวัตการเรียนรู้ 

3. ควรกล่าวถงึบทบาทของผูบ้รหิารสถานศกึษา

ขัน้พืน้ฐาน และบคุลากรทางการศกึษา ทีต้่องด�าเนนิการ 

ตามรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็น

องค์การแห่งการเรียนรู้ที่เน้นพลวัตการเรียนรู้

4. ควรส่งเสริมความร่วมมือให้บุคลากรทาง 

การศึกษาได้มีส ่วนร ่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐานให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ที่เน้นพลวัต 

การเรยีนรูต้ามท่ีปรากฎในรปูแบบการพัฒนาสถานศกึษา 

ขั้นพื้นฐานให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ที่เน้นพลวัต

การเรียนรู้

5. ควรมกีารประสานความร่วมมอืในการพฒันา

รปูแบบการพฒันาสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานให้เป็นองค์การ 

แห่งการเรียนรู้ที่เน้นพลวัตการเรียนรู้ กับสถานศึกษา
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ขั้นพื้นฐานประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่ เพื่อ

ขยายวงของการน�ารูปแบบการพัฒนาสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐานให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ที่เน้นพลวัต

การเรียนรู้ ไปใช้ให้ได้อย่างกว้างขวาง
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บทคัดย่อ

บทความนี้รายงานการศึกษา ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่มีประสิทธิภาพ

ของศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ ในด้านสภาพ 

การบริหารจัดการ ของศูนย์ ส่งเสริมฯ ด้าน ปัจจัยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของการด�าเนินงานเผยแผ่

และสืบทอดพระพุทธศาสนา และการน�าเสนอยุทธศาสตร์การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ในการเผยแผ่

พระพุทธศาสนา ของศูนย์ส่งเสริม ฯ โดยศึกษาด้วยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก 

ผู้มีส่วนบริหารและด�าเนินการศูนย์ส่งเสริมเป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก 5 รูป และผู้ช่วยท้ังบรรพชิตและบุคคลอีก 10 รูป/คน 

และ เสริมด้วยการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและ

การสัมภาษณ์เชิงลึกด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษา พบว่าศูนย์ส่งเสริม ฯ ใช้หลักยุทธศาสตร์ตามกรอบ  

7-S ของ McKinsey ในการบริหารด�าเนินการกิจกรรมการเผยแผ่และสืบทอดพระพุทธศาสนา ทั้งนี้ผู้วิจัยได้น�าเสนอ 

ยทุธศาสตร์ส�าคญั 2 ประการในการบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพเพือ่การเผยแผ่พระพทุธศาสนาของศนูย์ส่งเสรมิ ฯ  

ดังนี้ (1) สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ ได้แก่ การมีส่วนสนับสนุนจากรัฐด้านการงบประมาณ การผลักดันให้

องค์การมสีภาพทีถ่กูต้องตามกฎหมาย การมส่ีวนร่วมของประชาชนในด้านเงนิบรจิาค ด้านการสนบัสนนุ โดยเข้ารบั 

การอบรมในหลักสูตรตามเหมาะสม และการร่วมเป็นจิตอาสาช่วยงาน (2) สภาพแวดล้อมภายในองค์การ ได้แก่

กระบวนการบริหารจัดการตามกรอบ แนวคิด 7-S ของ McKinsey การจัดการความรู้ ทางพระพุทธศาสนา ผู้บริหาร

มี วิสัยทัศน์กว้างไกล มีพรสวรรค์ในการเป็นผู้น�า มีความคิดสร้างสรรค์ แรงจูงใจ มีการเสียสละและอุทิศตน มีสื่อ

และช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อการเผยแผ่และการสืบทอดพระพุทธศาสนาอย่างกว้างขวาง ทุกรูปแบบ

ค�ำส�ำคัญ: ยุทธศาสตร์, การบริหารจัดการ, การเผยแผ่พระพุทธศาสนา, ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ

Abstract

This article reports on the “Strategy for Efficient Administration of the Center for Promotion of 

Moral, Ethics, and Security for the Kingdom, Buddhism and the King in order to Disseminate Buddhism.” 

Applying McKinsey’s 7-S framework to the five Centers, it examines three aspects: the condition of the  

พระครูปลัดเก่ง กัลยาณกิตติคุณ และ รศ. ดร.พิมลพรรณ ประเสริฐวงษ์ เรพเพอร์

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ที่มีประสิทธิภาพของศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ
ความมั่นคง แห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์

Strategy for Efficient Administration of the Center for Promotion of 
Moral, Ethics, and Security for the Kingdom, Buddhism and the King 

in order to Disseminate Buddhism
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ควำมน�ำ

สภาพสงัคมไทยในปัจจบุนัมีปัญหาทัง้ด้านสังคม  

เศรษฐกิจ การเมือง อันมีผลมาจากการเปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเรว็ของสงัคมโลกในด้านเทคโนโลยกีารสือ่สาร  

และการด�าเนินชีวิตของผู ้คนท�าให้วิถีชีวิตเปล่ียนไป 

องค์กรต่างๆ ในสังคมต่างปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลง

ทั้งทางโครงสร้างองค์กรและวัฒนธรรม แต่สถาบัน

พระพุทธศาสนาซึ่งมีความมั่นคงในเรื่องการสืบทอด 

จารีตประเพณีการปฏิบัติปรับตัวได ้ช ้าและได ้รับ 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทั้งนี้ สถาบัน

พระพุทธศาสนาซึ่งหมายถึงคณะสงฆ์และวัด ถูกมองว่า 

มีจุดอ่อนและข้อจ�ากัดในการพัฒนาองค์การและ 

การบริหารจัดการกล่าวคือ 

1. พระสงฆ์ที่มีคุณภาพตามหลักพระธรรมวินัย

มีจ�านวนไม่มาก แม้ว่าการศึกษาของสงฆ์ที่ยกระดับ 

ถึงอุดมศึกษาและกฎหมายรองรับการจัดการศึกษาของ

คณะสงฆ์ในเรื่องการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก็ยังไม่สามารถ

กระจายพระสงฆ์ที่มีคุณภาพตามหลักพระธรรมวินัย 

ไปสู่วัดต่างๆ ในประเทศได้ทั่วถึง

2. การขาดแคลนศาสนทายาทที่จะสืบต่อ

พระพุทธศาสนา เพราะชาวพุทธมิได้ให้ความส�าคัญ

administration of the project, the factors affecting the efficiency of the administration for promotion and 

propagation of Buddhism, and the proposal for the efficient strategies for promotion of Buddhism. In-depth 

interviews were conducted. Key informants were 5 chairpersons from each Center, including 10 Buddhist 

monks. Data analysis has been done using triangulation, research observations and related literature 

reviews, and through interviews using content analysis. The research proposes two major strategies for  

the efficiency of the administration of the centers: (1) External, including gaining financial support from the 

government as well as establishment of official legal status, and the participation of people in supporting the 

centers both financially and by attending the training practices. (2) Internal, including following McKinsey’s 

7-S framework, and following knowledge management practices concerning knowledge of Buddhism.  

Developing leadership that has vision, charisma, creative thinking, motivation, sacrifice, and dedication 

and having media to communicate and disseminate Buddhist knowledge in all formats.

Keywords: strategy, administration, dissemination of Buddhism, Center for Promotion of Moral, Ethics, 

and Security for the Kingdom, Buddhism and the King

ในการบวชเรียนและชาวพุทธเองก็ยังขาดความรู ้

ความเข้าใจในหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือมีทั้ง 

ในส่วนที่มีศรัทธาไม่ถูกต้อง ยึดถือสิ่งที่มิใช่สาระธรรม

และอีกส่วนหนึ่งคือ การย่อหย่อนศรัทธา

3. ในส่วนของฆราวาส พบว่าเป็นพุทธตาม

ทะเบยีนบ้าน ไม่สนใจศกึษาหรอืปฏบิตัทิ�าให้ไม่มคีวามรู้ 

ในศาสนาท่ีตนนับถือ ปฏิบัติผิดเพ้ียนเพราะขาดความ

เข้าใจในหลักพระพุทธศาสนาเป็นส่วนมาก นอกจากนี้  

ยังขาดความรู ้สึกร่วมรับผิดชอบต่อพระพุทธศาสนา 

สภาพที่เกิดคือ เข้าวัดน้อย ศรัทธาย่อหย่อนไม่เข้าใจ

ในหลักค�าสอน

เนื่องจากเหตุการณ์ไม่สงบต่างๆ ที่เกิดขึ้น

ในประเทศไทย ในช่วงที่ผ ่านมา ทางวัดสระเกศ 

ราชวรมหาวิหาร โดยด�าริของเจ ้าประคุณสมเด็จ 

พระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) ประธาน 

คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มีความห่วงใย

เรื่องความมั่นคงของสถาบันชาติ พระศาสนาและ 

พระมหากษัตริย์ จึงจัดให้มีโครงการส่งเสริมความ

มั่นคงของสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ 

ในปี พ.ศ. 2551
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ทัง้นีศ้นูย์ส่งเสรมิ ฯ ดงักล่าวได้ด�าเนนิการมาแล้ว  

5 ปี และยงัไม่มผู้ีใดศกึษาสภาพการณ์ ของการด�าเนนิงาน 

ว่ามลีกัษณะเป็นอย่างไร มีการบรหิารจดัการทีเ่ป็นระบบ

และมปีระสทิธภิาพหรอืไม่ ผูว้จิยัในฐานะเป็นพระในวดั

สระเกศซึ่งเป็นที่ต้ังส�านักงานกลางที่ปฏิบัติหน้าท่ีเป็น 

ศูนย์กลางของศูนย์ส่งเสริมฯ จึงต้องการศึกษาเรื่องนี้ 

เพื่อจะได้ทราบสภาพการด�าเนินงานที่เกิดข้ึนจริง  

หากพบว่ามีปัญหาหรือมีวิธีการใดที่ด�าเนินการไปแล้ว

มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจักได้น�าเสนอให้ทาง

ผู้ด�าเนินการได้ทราบเพื่อใช้เป็นแนวคิดหรือยุทธศาสตร์ 

ให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงการด�าเนินงานต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการของ 

ศูนย์ส่งเสริมฯ 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยการบริหารจัดการท่ีมี

ประสทิธภิาพของการด�าเนนิงานเผยแผ่พระพทุธศาสนา 

ของศูนย์ส่งเสริมฯ

3. เพื่อน�าเสนอยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ

ท่ีมีประสิทธิภาพ ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ 

ศูนย์ส่งเสริม ฯ

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

จาก การวิเคราะห์และการสงัเคราะห์ยทุธศาสตร์ 

การบริหารจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาท่ีมี

ประสิทธิภาพของศูนย์ส่งเสริมฯจากเอกสารและความรู ้

จากทฤษฏีและแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

กำรบริหำรจัดกำร
หลักกำร 7s

กลยุทธ์ (strategy) 
โครงสร้าง (structure)
ระบบ system)
รูปแบบวิธีปฏิบัติ (style)
บุคลากร (staff)
ทักษะ (skill)
ค่านยิมร่วม (Shared value)

แนวคิดทฤษฎีการบริหารจัดการและแนวคิดการเผยแผ่
พุทธศาสนา

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ที่มีประสิทธิภาพ ของศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา 
พระมหากษัตริย์

กำรด�ำเนินงำน
เผยแผ่

พุทธศำสนำ
การเผยแผ่หลักธรรม 

การสืบทอด
พระพุทธศาสนา

การจัดการความรู้ทาง
พุทธศาสนา

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

ยุทธศาสตร ์การบริหารจัดการการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาที่มีประสิทธิภาพ หมายถึง การก�าหนด 

แผนปฏิบัติเ พ่ือก�าหนดขั้นตอนการบริหารจัดการ

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีประสิทธิภาพตาม

วัตถุประสงค์ของศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ 

ความมัน่คงแห่งสถาบนัชาต ิพระศาสนา พระมหากษตัรย์ิ 

ประกอบด้วย การเผยแผ่คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อ

การสบืทอดพระพทุธศาสนา และการจดัการองค์ความรู้ 

ทางพระพุทธศาสนา

ป ัจจัยการบริหารจัดการงานการเผยแผ ่

พระพุทธศาสนา หมายถึง องค์ประกอบในการบริหาร

องค์การตามกรอบแนวคิด 7-S ของ McKinsey ได้แก่  

กลยทุธ์ (strategy) โครงสร้าง (structure) ระบบ (system) 

รูปแบบวิธีปฏิบัติ (style) บุคลากร (staff) ทักษะ(skill)  

และค่านิยม (shared value)

ศูนย์ส ่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความ 

มั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ 

หมายถงึ ศนูย์ทีเ่จ้าประคณุสมเดจ็พระพฒุาจารย์ (เกีย่ว  

อปุเสณมหาเถร) เป็นผูจ้ดัตัง้ ซึง่กระจายอยูต่ามภมูภิาค

ต่างๆ ของประเทศไทย ครอบคลุมศนูย์ส่งเสรมิคณุธรรม 
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จริยธรรมและความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา  

พระมหากษัตริย์ รวม 5 ศูนย์ทั่วประเทศ

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การวิจัยนี้ เป ็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช ้วิธ ี

เก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูล 3 ประเภท ได้แก่ (1) เอกสาร

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2) การสัมภาษณ์ เชิงลึก  

(in-depth-interview) จากผูเ้กีย่วข้องกบัการบรหิารจดัการ 

และหรือเป็นผู ้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู ้ด�าเนินงาน  

ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความม่ันคงแห่ง

สถาบนัชาติ พระศาสนา พระมหากษตัรย์ิ (3) การสงัเกต 

โดยผู ้วิจัย มีรายละเอียดดังที่ได้น�าเสนอในขั้นตอน 

การวิจัย ดังต่อไปนี้

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

การศกึษานีผู้ใ้ห้ข้อมูลหลกัเป็นบรรพชติ จ�านวน 

5 รูป เป็นผู้ท�าหน้าที่และเลขานุการในคณะกรรมการ

ของโครงการ ฯ ในส�านักงานกลาง 1 รูป และประธาน

คณะท�างานศูนย์ส่งเสริม ฯ ภาค กลาง 1 รูป ประธาน

คณะท�างานศูนย์ส่งเสริม ฯ ภาคใต้ 1 รูป และรอง 

เจ้าอาวาส ท�าหน้าที่เลขานุการส�านักงาน ศูนย์ส่งเสริม

ภาคเหนือ 1 รูป รวมเป็นผู้ให้สัมภาษณ์ หลัก 5 รูป  

ส่วนบรรพชิตและฆารวาสที่เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสและ/

หรอืผูด้�าเนนิการเป็นผูใ้ห้รายละเอียดเพิม่เติมอกีศนูย์ละ 

สองท่านรวมเป็น 10 รูป/คน

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

เครื่องมือหลักที่ใช้ในการวิจัยนี้ ประกอบด้วย

แบบสมัภาษณ์กึง่โครงสร้าง (semi-structured interview)  

ประกอบด้วยข้อค�าถามหลัก ตามแนวคิดของการ 

บริหารงานองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ตามกรอบ 7-S 

และข้อค�าถามปลายเปิดเกี่ยวกับลักษณะภาวะผู้น�า

ของผู้บริหารระดับสูงของศูนย์ส่งเสริม นอกจากนี้ยังมี  

แบบบันทึกการสังเกต ด้วย

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

1. การสมัภาษณ์เชงิลกึ ผูว้จิยัขอความอนเุคราะห์ 

เก็บข้อมูลจากศูนย์ส่งเสริม ฯ แต่ละแห่ง แล้วก�าหนดวัน 

นัดหมายและเดินทางไปสัมภาษณ์ด้วยตนเอง 

2. การสังเกต (observation) ผู้วิจัยได้ใช้เทคนิค

การสังเกตแบบไม่มีและมีส่วนร่วม ในวันที่ไปท�าการ

สัมภาษณ์ ส�าหรับศูนย์ในส่วนกลางที่วัดสระเกษ 

ราชวรมหาวิหารผู ้วิจัยใช้เวลาสังเกตอย่างใกล้ชิด 

โดยเฉพาะเมือ่ทางวดัมกีารเตรยีมงานเพดือ่ท�ากจิกรรม 

การส่งเสรมิและเผยแผ่พระพทุธศาสนารวมทัง้การสังเกต 

จากกิจกรรมที่เผยแผ่ออนไลน์ด้วย

3. การยืนยัน ข้อมูลการสัมภาษณ์ (data  

confirmation) ผูว้จิยัได้น�าส่งข้อความการสมัภาษณ์ ทีไ่ด้ 

จัดกลุ ่มและวิเคราะห์แล้ว ให้กับผู ้ให้การสัมภาษณ์ 

ยืนยันความถูกต้องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

กำรวิเครำะห์ข้อมูล

1. น�าข้อมูลท่ีได้จากเอกสาร ข้อมูลภาคสนาม 

และข้อมูลที่บันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์มาถอดความ 

ด้วยวธิกีารสรปุสาระส�าคญัตามประเดน็หวัข้อทีก่�าหนด

ไว้ในขอบเขตด้านเนื้อหา ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 

กระบวนการที่ด�าเนินไปพร้อมๆ กับการเก็บข้อมูล 

ภาคสนามโดยใช้การสังเกตและการสัมภาษณ์แบบ 

เจาะลึกและการบันทึกข้อมูลอย่างละเอียดในทุกแง่มุม 

เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาทุกๆ ด้าน

2. หลังจากนั้นจึงน�าข้อมูลท่ีได้มาประมวล 

รวบรวมเป็นหมวดหมู่น�ามาจัดระบบระเบียบเชื่อมโยง 

ความสัมพนัธ์ระหว่างแนวคดิ มาตรวจสอบความถกูต้อง 

และเก็บข้อมูลเสริมให้มีเนื้อหาสมบูรณ์

3. น�าข้อมูลท่ีได้ตรวจสอบและข้อมูลเสริมแล้ว

ทั้งหมด มาศึกษาวิเคราะห์ตามขอบเขตด้านเนื้อหา 

ที่ก�าหนดเพื่อน�าไปสู่การแปลความหมาย 

ผลกำรวิจัย

ผลการศกึษาเรือ่ง ยทุธศาสตร์การบรหิารจดัการ

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่มีประสิทธิภาพของศูนย์

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความมั่นคงแห่งสถาบัน 

ชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์สรุปตามวัตถุประสงค์ 

ของการวิจัย ดังนี้

1. การมวีสิยัทศัน์ทีก่ว้างไกล และมวีตัถปุระสงค์

และเป้าหมายที่ชัดเจน มีพระผู ้ใหญ่ระดับสูงเป็นผู ้
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ปฏิบัติงานท�าหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ซึ่งมี วิสัยทัศน ์

อนักว้างไกล เป็นผู้ก่อต้ังโครงการและให้มีการด�าเนนิงาน  

น้ันเป็นนิมิตรหมายอันดียิ่ง นอกจากนี้ยังมีพระผู้ใหญ่

เป็นประธานศนูย์ส่งเสรมิ จงึเป็นปัจจยัส�าคัญทีจ่ะช่วยให้ 

การด�าเนินงานเป็นที่ยอมรับและได้รับความร่วมมือ 

ในการด�าเนินการให้ประสบผลส�าเร็จได้อย่างดี 

2. คณะผู ้ด�าเนินงานและจิตอาสาเป็นผู ้มี 

แรงจูงใจสงู มคีวามคดิสร้างสรรค์ และมคีวามรกั ศรทัธา

ต่อการท�าสิ่งดีๆ แบ่งบันให้ผู้อื่น จึงท�างานด้วยความ 

เสยีสละ และอดทน ทัง้ด้าน เวลา ทนุทรพัย์ และแรงงาน 

จนกระทั่งมีผลงานคุณภาพดี น�าเสนอต่อสาธารณะ 

ได้อย่างสวยงามและมีคุณภาพ 

3. พระวทิยากรได้รบัการอบรมและฝึกฝนมาเป็น

อย่างดแีละมกีารเรยีนรู ้แบ่งปันวทิยาการและวทิยายทุธ์ 

อย่างต่อเนือ่ง จึงท�าให้สามารถให้การอบรมได้ดเีหมาะกบั 

ผู้เข้ารับการอบรมในแต่ละครั้ง 

4. แรง ศรัทธาจากประชาชนสนับสนุนด้วยการ 

บริจาคทรัพย์และแรงงาน เป็นการช่วยด้านค่าใช้จ่าย

ที่เกิดจากการอบรมกิจกรรมหรือการจัดให้มีการปฏิบัติ 

ภาวนาที่ต้องอาศัยวัดเป็นที่ด�าเนินการหลายวัน 

5. คณะพระผูด้�าเนนิงานส่วนใหญ่และจติอาสา 

มคีวามสามารถใช้เทคโนโลย ีคอมพวิเตอร์ได้ด ีจงึสามารถ 

ช่วยในกระบวนการจดัการความรู ้ในการสร้าง การจดัเกบ็  

การน�าเสนอ และการเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ ทุกรูปแบบ

ได้เป็นอย่างดี 

6. ผู้บรหิารโครงการและศูนย์ส่งเสรมิฯ มีความรู ้

ความสามารถใน การใช้เทคนคิการบรหิารแบบ 7-S ของ  

McKinsey และ การจัดการความรู้ทางพระพุทธศาสนา

ขององค์การ

กำรอภิปรำยผล

ปัจจัยทีน่�ามาซึง่การบรหิารจดัการ ศูนย์ส่งเสรมิ 

คุณธรรมจริยธรรมและความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ  

พระศาสนา พระมหากษัตริย์ ที่พบดังกล่าวข้างต้น

ท�าให้ได้ข้อสรุปท่ีผู้วิจัยน�ามาเป็นข้อเสนอ ว่าแนวคิด 

ท่ีเป็นยทุธศาสตร์การบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพนัน้  

ควรมีองค์ประกอบดังนี้

1. สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ มผีลต่อการ

บริหารจัดการองค์การท่ีมีประสิทธิภาพ แม้ว่าจะเป็น 

องค์การทางศาสนา ซึ่งในงานวิจัยนี้ คือ ศูนย์ส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรมและความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ 

พระศาสนา พระมหากษัตริย์ ปัจจัยความส�าเร็จอย่าง

มีประสิทธิภาพ ได้แก่ (1) การมีส่วนสนับสนุนจากรัฐ 

โดยเฉพาะการงบประมาณ ซึ่งองค์การทีเกี่ยวข้องเช่น 

ส�านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาตคิวรด�าเนนิงานให้ได้ 

งบประมาณมาในจ�านวนเพียงพอที่ศูนย ์สามารถ 

ปฏิบัติงานการเผยแผ่และการสืบทอดพระพุทธศาสนา

ได้อย่างสะดวกและเหมาะสมกับจ�านวนผู ้ต้องการ 

ได้รับการอบรม (2) ศูนย์ส่งเสริม ฯ และส�านักงาน

พระพทุธศาสนาแห่งชาตคิวรด�าเนนิงานเพือ่การผลกัดัน 

ให้องค์การมีสภาพที่ถูกต้องตามกฏหมาย (3) การมี

ส่วนร่วมของประชาชนในด้านเงินบริจาค และที่ส�าคัญ

คือมีประชาชนให้การสนับสนุนการเผยแผ่และสืบทอด 

พระพุทธศาสนาโดยเข ้ารับการอบรมในหลักสูตร 

ตามความเหมาะสมกับวัยหรือระดับการศึกษา หรือ

อาชีพ และการร่วมเป็นจิตอาสาช่วยงานในด้านต่างๆ 

ทั้งนี้หากได้รับการสนับสนุนจากสื่อสารมวลชนในการ

เผยแพร่ข่าวสารของศูนย์ส่งเสริม ฯ ทั้งที่อยู่ส่วนกลาง

และในภูมิภาค ทั้งที่เป็นช่องทางปกติและช่องทาง 

ที่เป ็นสื่อวิทยุและโทรทัศน์ของรัฐอย่างสม�่าเสมอ 

จะท�าให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างกว้าขวางมากขึ้น

2. แม้ว่าการบริหารจัดการศูนย์ส่งเสริมเป็นไป 

อย่างมปีระสทิธภิาพ เมือ่เทยีบกบัเป้าหมายขององค์การ

ที่ตั้งไว้ แต่จากผลการวิจัยพบว่า ทางศูนย์ส่งเสริม ฯ  

ให้สัมภาษณ์ว่า ประสบปัญหาบางประการและที่ส�าคัญ 

คอื เรือ่ง (1) งบประมาณทีศ่ย์ูในภมูภิาคได้รบัไม่เพยีงพอ 

และบางปีได้รับล่าช้ามาก (2) พระภิกษุที่รับผิดชอบ 

มีภาระหน้าท่ีหลายด้านท้ังการปกครองและการศึกษา 

ท�าให้การท�างานส่งเสริมเป็นภาระเพิ่มและไม่สามารถ

ขยายการอบรมให้มีความถี่มากขึ้นตามความต้องการ

ของประชาชนได้ (3) ในศูนย์ท้องถิ่นโดยเฉพาะที่เป็น

เครือข่ายในภูมิภาคและท่ีขอเข้าร่วมโครงการเข้ามา

หลายแห่งยังขาดความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

ทีจ่ะสร้างบทเรยีน กจิกรรม หรอืการจดัการความรูท้ีเ่ป็น 

หลักธรรมทางพุทธศาสนา จึงต้องอาศัยการรับฟังหรือ

ชมผ่านวิทยุและโทรทัศน์ท้องถิ่น นอกจากนี้มีปัญหา 
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การสือ่สารโดยการเขยีน พระส่วนใหญ่สือ่สารทางการพดู 

ได้ดี แต่มีน้อยรายที่จะสามารถเขียนเผยแพร่ข้อความรู้

ที่เป็นหลักธรรมในรูปของหนังสือได้ (4) วิทยากรอาสา

มีจ�านวนไม่เพียงพอ โดยเฉพาะในช่วงที่สถานศึกษา

หลายแห่งต้องการให้จัดการอบรมตรงกัน คือ ในช่วง

ภาคเรียนที่ 1 (5) การขาดพระวิทยากรที่มีความรู้ที่มี 

จ�านวนเพียงพอ (6) การขาดทักษะในการเขียนหนังสือ

ของพระวทิยากร (7) ปัญหาทีมี่ความส�าคัญยิง่คอื ยงัไม่มี 

การเรียกประชุมร่วมระหว่างส�านักงานกลางและศูนย์ 

ในภมูภิาค (8) ศนูย์ ส่งเสรมิ ฯ ไม่มสีถานภาพทางกฎหมาย 

ที่ชัดเจน อาจมีปัญหาในภายภาคหน้าได้

การด�าเนินงานของศูนย์ตามหลักการบริหาร 

ควรนับได้ว่ามีประสิทธิภาพ เพราะ ตามเป้าหมายท่ี

เขียนไว้ในเอกสารเพื่อด�าเนินการ ระบุว่าในปีหนึ่งๆ  

จะท�าการอบรมประชาชนให้ได้เป็นจ�านวน 100,000 คน  

และจากตวัเลขสถติใินรายงานประจ�าปีพบว่า แต่ละศนูย์ 

มจี�านวนผูเ้ข้ารับการอบรมดังนี ้ศูนย์ส่งเสรมิฯ ภาคเหนอื  

30,000 คน (ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2549) 

ศูนย์ส่งเสริมฯ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม 100,000 

คน (ส�านักงานวัดหลวงพ่อสดฯ, 2554, หน้า 2), ศูนย์

ส่งเสริมฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 100,000 คน 

(มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2554,  

หน้า 7), ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคใต้ 100,000 คน ผู้วิจัย 

ขออภปิรายว่าการล่าช้าของการงบประมาณอาจมาจาก

ปัญหา การมีเจ้าหน้าที่ธุรการที่ส�านักงานเพียงคนเดียว 

และการที่พระผู้ใหญ่ที่เป็นประธานศูนย์เป็นที่เคารพ 

เลือ่มใสของประชาชนมาก ท�าให้มีประชาชนจ�านวนมาก 

ในพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละศูนย์ มีความ จ�านงค ์

ขอเข้ารับการอบรม จนทางศูนย์เห็นว่าน่าจะสนอง

ความต้องการได้ หากมีวิทยากรมากกว่าที่เป็นอยู่ใน

ปัจจบุนั และอาจเป็นปัญหาสบืเนือ่งมาจากปัจจุบนัมผีูท่ี้ 

สนใจบวชเรียนเป็นพระเพียงเพื่อเป็นไปตามประเพณี

มากกว่าทีจ่ะสนใจศกึษาหาความรูท้างปรยิตัแิละปฏบิตัิ

จนมคีวามเข้าใจในพระพทุธศาสนาอย่างลกึซึง้ซึง่ต้องใช้

เวลานานหลายปี (พระมหาธนวัฒน์, 2554; พระพรหม

คุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต, 2550) ส�าหรับเรื่องความรู้ 

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการ

จัดการความรู้เพื่อน�าเผยแพร่ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตนั้น 

ในส่วนส�านักงานกลางและศูนย์ในภูมิภาคมิได้ประสบ

ปัญหาเพราะมีบุคลากรท่ีเป็นจิตอาสาช่วยงานด้านนี้  

(ข้อมูลจากการสัมภาษณ์พระวิจิตรธรรมาภรณ์--เทอด 

ญาณวชิโร) และที่เป็นปัญหานั้นคือทางวัดจากจังหวัด

ในเครือข่าย ซึ่งอยู่ห่างไกลอาจยังไม่มีอุปกรณ์ติดตั้ง

อินเทอร์เน็ต และไม่มีพนักงานท่ีจะพัฒนาเนื้อหาหรือ 

ค�าสอน ท้ังนี้จะต้องมีการแก้ใขให้การอบรมในการใช้

เทคโนโลยีต่อไป (ข้อมูลจากการสัมภาษณ์) ส�าหรับ

ปัญหาท่ีพระขาดทักษะในการเขียนนั้นเป็นเรื่องที่พบ

อยู่แล้ว เพราะพระส่วนใหญ่สามารถเข้าอบรมฝึกเป็น 

พระนักเทศน์ แต่ยังขาดการอบรมให้เป็นพระนักเขียน 

และที่น่ายินดีคือ ปัญหานี้จะเริ่มได้รับการแก้ไขเพราะ 

ทางส�านักงานกลางที่วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร 

เริ่มด�าเนินการจัดการอบรมพระนักเขียนแล้วในป ี

ที่ผ่านมาและคงมีการด�าเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไป 

(ข้อมูลจากการสัมภาษณ์พระวิจิตรธรรมาภรณ์) (เทอด 

ญาณวชิโร) ส่วนปัญหาท่ีศูนย์ ส่งเสริม ฯ ไม่มีการเรียก 

ประชุมใหญ่ เพ่ือให้โอกาสทุกศูนย์ด�าเนินการได้พบปะ

หารือกันอย่างเป็นทางการ และการที่ศูนย์ ส่งเสริมฯ 

ไม่มีสถานภาพทางกฎหมายที่ชัดเจน อาจมีปัญหา 

ในภายภาคหน้าได้นัน้ ผูว้จัิยจะได้น�าเสนอเป็นข้อแนะน�า 

ให้ทางศนูย์ ได้มกีารหารอืกบัส�านกังานพระพทุธศาสนา

แห่งชาติต่อไป 

สรุป

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ผู้วิจัยน�าเสนอ 

มีรายละเอียดดังนี้

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

นั้น ควรมีองค์ประกอบ 2 ประการ ประกอบด้วยเหตุ

ปัจจัยที่เกิดจาก สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ และ  

สภาพแวดล้อมภายในองค์การ มรีายละเอยีด ดงัต่อไปนี้

1. สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ มผีลต่อการ

บริหารจัดการองค์การท่ีมีประสิทธิภาพ แม้ว่าจะเป็น 

องค์การทางศาสนา ซึ่งในงานวิจัยนี้ คือศูนย์ส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรมและความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ  

พระศาสนา พระมหากษตัรย์ิ ปัจจยัความส�าเรจ็ทีส่�าคญั 

ที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกได้แก่ 
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1.1 การมีส่วนสนับสนุนจากรัฐ โดยเฉพาะ

การงบประมาณ 

1.2 การผลกัดนัให้องค์การมสีภาพทีถ่กูต้อง 

ตามกฏหมาย 

1.3 การมีส่วนร่วมของประชาชนในด้าน 

การเงนิทีไ่ด้รบัจากการบรจิาค และทีส่�าคญัคอืมปีระชาชน 

ให้การสนบัสนนุการเผยแผ่และสบืทอดพระพทุธศาสนา

โดยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรตามเหมาะสม และ 

การร่วมเป็นจิตอาสาช่วยงานในด้านต่างๆ 

2. สภาพแวดล้อมภายในองค์การ มีผลต่อการ

บริหารจัดการองค์การที่มีประสิทธิภาพ แม้ว่าจะเป็น

องค์การทางศาสนา ซึ่งในงานวิจัยนี้ คือ ศูนย์ส่งเสริม 

คุณธรรมจริยธรรมและความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ  

พระศาสนา พระมหากษตัรย์ิ ปัจจยัความส�าเรจ็ ทีเ่กดิจาก 

สภาพแวดล้อมภายในองค์การที่ส�าคัญ ได้แก่ 

2.1 กระบวนการบริหารจัดการตามกรอบ 

แนวคิด 7-S ของ McKinsey 

2.2 การจัดการความรู้ ทางพระพุทธศาสนา  

ที่มีกระบวนการประกอบด ้วยการจัดหาความรู ้  

การจัดสร้างความรู้ การจัดเก็บความรู้ การถ่ายทอด 

เผยแพร่ความรู้ และการน�าความรู้มาใช้ประโยชน์ 

2.3 ผู ้บริหารมีคุณลักษณะประกอบด้วย  

การมีวิสัยทัศน์อันกว้างไกล มีพรสวรรค์ในการเป็นผู้น�า 

มคีวามคดิสร้างสรรค์ แรงจงูใจ การเสยีสละและอทุศิตน 

2.4 มีสื่อเพื่อการเผยแผ่และการสืบทอด 

พระพทุธศาสนาอย่างกว้างขวางทกุรปูแบบ ทัง้สือ่สิง่พมิพ์ 

ในรูปของบทความและหนังสือ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

และสื่อในอินเทอร์เน็ต

2.5 มีช่องทางการสื่อสารเพื่อการเผยแผ่

และการสืบทอดพระพุทธศาสนาอย่างกว้างขวาง  

ทุกรูปแบบ ทั้งช่องทางที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อมวลชน  

สื่อที่ใช ้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และอินเทอร์เน็ต  

เพือ่ให้เหน็แนวคดิในการบรหิารจดัการทีไ่ด้จากการวจิยั

อย่างชัดเจน ผู้วิจัยขอน�าเสนอด้วยภาพ ดังนี้
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย

การวิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่มีประสิทธิภาพของศูนย์

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความมั่นคงแห่งสถาบัน 

ชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์” ได้ผลการวิจัย 

ที่สามารถน�าไปเป็นข้อเสนอแนะได้ดังนี้

1. จากผลการวิจัยที่พบว ่า ศูนย ์ส ่งเสริม 

ในภูมิภาคต่างกล่าวว่ามีงบประมาณ ด�าเนินการ 

ไม่เพยีงพอนัน้ ผูว้จิยัขอเสนอว่า ทางเลขานกุารโครงการ

ส่งเสริม ฯ ควรน�าปัญหานี้เสนอต่อมหาเถรสมาคม  

เพื่อขอพิจารณาเงินสนับสนุนอย ่างเป ็นทางการ 

จากรัฐบาล ผ่านส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

2. การที่ศูนย์ ส่งเสริม ฯ เกิดขึ้นโดยด�าร ิ

และประกาศจดัตัง้โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระพฒุาจารย์  

(เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) และยังไม่มีสถานภาพทาง

กฎหมายที่ชัดเจน อาจมีปัญหาในภายภาคหน้าได้นั้น 

ผู ้วิจัยเห็นว ่า ทางเลขานุการโครงการส่งเสริม ฯ  

ควรน�าปัญหานี้เสนอต่อมหาเถรสมาคมและส�านักงาน 

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ และรัฐบาล เพื่อด�าเนินการ

ต่อไป

3. ส�าหรบัปัญหาทีพ่ระภิกษทุีร่บัผดิชอบมภีาระ

หน้าที่หลายด้านทั้งการปกครองและการศึกษา ท�าให้

การท�างานส่งเสริมเป็นภาระเพิ่มและไม่สามารถขยาย

การอบรมให้มีความถี่มากขึ้นตามความต้องการของ

ประชาชนได้ได้นั้นผู้วิจัย ขอเสนอว่าทางศูนย์ อาจต้อง 

รณรงค์ให้มีประชาชนเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา

มากขึ้น และอาจชักชวนให้ผู้ที่เกษียณราชการเพศชาย

ในท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถให้มาเป็นจิตอาสา

แล้วให้การอบรมเรื่องพระพุทธศาสนาในประเด็นท่ี 

เกี่ยวข ้องและท�าหน้าที่ เป ็นผู ้ช ่วยเมื่อมีกิจกรรม 

การฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรม

4. เพ่ือแก้ใขปัญหาเรื่องอุปกรณ์และการใช้

เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต เพ่ือการจัดการความรู ้หรือ 

เผยแพร่ภาพของกิจกรรมและการประชาสัมพันธ์

โครงการต่างๆ ตลอดทั้งการเผยแพร่ข้อความรู้ทาง 

พทุธศาสนา ในศนูย์ท้องถิน่ทีเ่ป็นเครอืข่ายในภมูภิาคนัน้ 

ควรขอความร ่วมมือจากมหาวิทยาลัยในภูมิภาค 

โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยท่ีมีการเรียนการสอน 

สาขาวิชาเทคโนโลยี โดยอาจมีการมอบหมายให้เป็น

โครงงาน หรือเป็นบริการวิชาการจากมหาวิทยาลัยได้

5. เนื่องจากการด�าเนินการศูนย์ส่งเสริมฯ ครบ  

5 ปีแล้ว ทางส�านกังานกลางท่ีวดัสระเกศราชวรมหาวหิาร

น่าจะได้เป็นเจ้าภาพจัดให้มีการประชุมแลกเปลี่ยน 

ความรู้ในการบริหารจัดการศูนย์ส่งเสริม ฯ จากทุก

ภูมิภาค 

ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยต่อไป

เนื่องจากมีวัดในหลายจังหวัดได้ขอเข้าร่วม

โครงการศนูย์ส่งเสรมิคณุธรรมจรยิธรรมและความมัน่คง 

แห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์เพิ่มอีก 

เป็นจ�านวนมาก แต่ละวัดมีเครือข่ายขยายออกไปตาม 

อ�าเภอและต�าบลหลายแห่ง ผูส้นใจท�าวจิยัต่อไปควรขยาย 

ขอบเขตการศึกษาให้ครอบคลุมวัดที่อยู่ในโครงการ ฯ  

มากขึ้น และหากมีการใช้การวิจัยเชิงปริมาณศึกษา 

เพิ่มเติมหรือควบคู่กันไปเป็นการวิจัยแบบผสมผสาน 

จะท�าให้ได้ข้อมูลท่ีกว้างขวางขึ้นและสามารถได้รูปแบบ

เพ่ือเสนอเป็นแนวทางในการบริหารจัดการการเผยแผ่

เพ่ือสืบทอดพระพุทธศาสนาได้อย่างกว้างขวางและ 

มีประสิทธิภาพเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระดับเทคโนโลยีบัณฑิตโดยความร่วมมือ 

ระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษากับสถานประกอบการเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตตามมาตรฐานอาชีวศึกษา 

โดยการศึกษาการด�าเนินงานขององค์ประกอบการจัดการศึกษาทวิภาคีจาก กลุ่มตัวอย่าง 140 คน จาก 3 วิทยาลัย

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านสหกิจศึกษา จากผู้บริหารสูงสุด

ส�านักสหกิจศึกษาจาก 3 มหาวิทยาลัย ที่ด�าเนินงานด้านสหกิจศึกษา สังเคราะห์รูปแบบจากปัจจัยและกลยุทธ์

การด�าเนินงานที่เป็นผลส�าเร็จ และโดยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้วยเทคนิคเดลฟายจากผู้เชี่ยวชาญ 17 คน  

ในรอบที่ 1 เพื่อหาองค์ประกอบแต่ละปัจจัยของรูปแบบ ก�าหนดรูปแบบ และตรวจสอบความเป็นไปได้ของรูปแบบ  

โดยใช้กลุม่ตวัอย่างทีเ่ป็นบคุลากร ของวทิยาลยัสงักดั สถาบนัการอาชวีศกึษาภาคกลาง 3 จ�านวน 101 คน ผลการวจิยั 

พบว่า รูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระดับเทคโนโลยีบัณฑิตโดยความร่วมมือระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษา 

กับสถานประกอบการเพื่อพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตตามมาตรฐานอาชีวศึกษา ประกอบด้วย (1) ด้านบริหาร

จัดการหน่วยงาน ความร่วมมือ (2) ด้านกระบวนการความร่วมมือและการพัฒนาหลักสูตร (3) ด้านรูปแบบและ

กระบวนการเรียน การนิเทศติดตาม (4) ด้านบริหารจัดการทรัพยากร (5) ด้านกระบวนการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน 

และผู้สอน (6) ด้านความส�าเร็จและการประเมินผลสัมฤทธิ์ ซึ่งแต่ละด้านมีโอกาสในการน�ารูปแบบไปใช้ปฏิบัติจริง 

อยู่ในระดับมาก 

ค�ำส�ำคัญ: รูปแบบการจัดการอาชีวศึกษา, เทคโนโลยีบัณฑิต, สถานประกอบการ, คุณลักษณะ

Abstract

This research aims; to develop collaborative vocational management model for bachelor of 

technology level between vocational institute and workplace; to develop competency of graduates by 

national vocational standard. The questionnaire was applied to 140 sample group, selected from 3 

vocational colleges and interviewed 3 experts selected from directors of cooperative education project  

ทิฐินันท์ ทุมมา

รูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระดับเทคโนโลยีบัณฑิต
โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษากับสถานประกอบการ

เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตตามมาตรฐานอาชีวศึกษา

The Collaborative Vocational Management Model for Bachelor of Technology 
Level Between Vocational Institutes and the Workplace to Develop 

Competency of Graduates by according to National Vocational Standard
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ควำมน�ำ

ตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2542 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ. ศ. 2545 เหน็ได้ว่า 

เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาได้ให้ความ

ส�าคัญกับการเปิดโอกาสให้สถาบัน องค์กรและบุคคล

ต่างๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และ 

ในปัจจุบันส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

ได้มกีารด�าเนนิงานตามกรอบ พระราชบญัญตักิารศกึษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2 (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2545 และกรอบการปฏริปู 

การศึกษา รอบที่ 1 ซึ่งเป็นไปตามแนวทางข้อเสนอแนะ 

ในการจัดการอาชีวศึกษาและยุทธศาสตร์การปฏิรูป 

การศึกษาในทศวรรษที่สอง ด้านการพัฒนาอาชีวศึกษา 

ทีม่คีวามต้องการเพิม่การศกึษาระบบทวภิาคแีละสหกจิ

ศึกษาและการฝึกงานให้มากขึ้น โดยมีสัดส่วนผู้เรียน

ระบบทวิภาค ี(dual vocational training) และสหกจิศกึษา  

(cooperative education) เป็นร้อยละ 30 ของผู้เรียน

อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (ส�านักงานเลขาธิการสภา

การศึกษา, 2554, หน้า 6) ซึ่งในปัจจุบันการด�าเนินการ

จัดการศึกษาระบบทวิภาคี (dual vocational training) 

ของ วิทยาลัยสังกัดคณะกรรมการการอาชีวะศึกษานั้น  

มีการจัดการทั้งในระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. ทั้งใน  

วทิยาลยัเทคนคิ วทิยาลยัการอาชีพ วทิยาลยัอาชีวศกึษา 

และมีการจัดต้ังวิทยาลัยเฉพาะทางขึ้นเพื่อการศึกษา 

ระบบทวิภาคีโดยเฉพาะ ขณะที่สถาบันในระดับ

from 3 universities. It synthesized the basic factor of the collaborative vocational management of dual  

vocational training and the best practice of cooperative education. The results were synthesized with 17 

Delphi techniques for 3 cycles to determine what type of collaborative vocational management model 

for bachelor of technology level between vocational institute and workplace to develop competency 

of graduates by national vocational standard. Evaluation of model used empirical data collected form 

the opinions of 101 population from central vocational institute area 3. The results has shown that the  

collaborative model between vocational institute and workplace comprises of the following: (1) collaborative 

organization management (2) collaborative process and curriculum development (3) process of learning 

model and monitoring system (4) materials management (5) process for competency development of 

student and teacher. The achievement were at the high level.

Keywords: Collaborative Vocational Management Model, Bachelor of Technology, Workplace, Competency

อุดมศึกษาได้มีการจัดการศึกษาในลักษะคล้ายกัน  

ในชื่อโครงการสหกิจศึกษา (cooperate education)  

ซึ่ งจะเห็นได ้ว ่าการด�าเนินการจัดการศึกษาของ 

ทั้งสองฝ่ายดังที่กล่าวนั้นมีส่วนที่สอดคล้องกับข้อเสนอ 

การปฏิรูปการศึกษา ในทศวรรษที่ 2 พ.ศ. 2552-2561 

ของส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ด้านนโยบาย

และยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 

ด้านการพัฒนาอาชีวศึกษา ท่ีก�าหนดไว้ว่า “ระบบ

การผลิตและพัฒนาก�าลังคน ของประเทศต้องมีความ 

สอดคล้องกับความต้องการและมีประสิทธิภาพในการ

เสรมิสร้างการพฒันาประเทศอย่างยัง่ยนื สามารถแข่งขนั 

กับนานาประเทศ โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน” 

สกศ. (2554, หน้า 5) มีการก�าหนดเป้าหมายในปี พ.ศ. 

2561 ไว้ 5 ข้อ ดงันี ้(1) มกีรอบมาตรฐานคณุวฒิุแห่งชาติ  

มกีารพฒันาระบบการผลติและพฒันาก�าลงัคนตามกรอบ 

มาตรฐานคุณวุฒิ (2) การจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 

ในการรับรองสมรรถนะความรู ้ความสามารถในการ

ปฏบิตังิานตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุวิชิาชพี (3) ขยาย

การศึกษาระบบทวิภาคี สหกิจศึกษา และการฝึกงาน

ให้มากขึ้น โดยมีสัดส่วนผู้เรียนในระบบทวิภาคี และ

สหกิจศึกษา เป็นร้อยละ 30 ของผู้เรียนอาชีวศึกษา 

(4) สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น โดยมีสัดส่วน 

ผู้เรียนอาชีวศึกษา : สามัญศึกษาในระดับมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย เป็น 60: 40 (5) ก�าลังแรงงานที่มีการศึกษา 

ระดบัมธัยมขึน้ไป เพิม่ขึน้เป็นร้อยละ 65 และมสีมรรถนะ 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2557 107

ตามวิชาชีพตามมาตรฐาน จากการศึกษา รายงาน 

การวิจัย “การศึกษาความต้องการก�าลังคนเพื่อวางแผน

การผลิตและพัฒนาก�าลังคนของประเทศ” สกศ. (2553) 

ในด้านของความต้องการก�าลังคน (demand side) และ

มิติของการผลิตก�าลังคน (supply side) พบว่า การผลิต 

ก�าลงัคนส่วนใหญ่ไม่ได้อิงตามความต้องการของประเทศ  

(demand driven) สถาบนัหรอืสถานศกึษาต่างๆ เลอืกผลติ 

ก�าลงัคนไปตามความสามารถทางทรัพยากรของตนเอง  

(supply driven) ท�าให้เกิดปัญหาคนว่างงาน ไปพร้อมๆ 

กบัปัญหาการขาดแคลนก�าลงัคน ผูท้ีเ่รยีนจบสายอาชพี 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประมาณ 75 % 

จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี เนื่องจากต้องการ

เรียนต่อ เพื่อให้เงินเดือนสูงขึ้นและมีเพียง 25% ที่เข้า

ตลาดแรงงาน จึงท�าให้เกิดสภาพขาดแคลนแรงงาน 

ในระดับกลางรุนแรง ในการผลิตก�าลังคนในระดับพ้ืนท่ี  

พบว่าผูจ้บการศึกษาในระดับ ปวช. ปวส. และอดุมศกึษา 

(ป.ตรี/โท) มีจ�านวนมากเกินกว่าความต้องการในพื้นที่  

จึงเกิดความไม่สอดคล้องในการผลิต ส่วนที่ผลิตเกิน

ความจ�าเป็นต้องไปหางานนอกพื้นที่มีเพียงบางจังหวัด

เท่านั้นที่มีการผลิตในสาขาวิชาชีพที่เป็นท่ีต้องการ 

(อุปทาน) มากกว่าจ�านวนที่ผลิตได้ (อุปสงค์) ปัญหา

ความไม่สอดคล้องในเชิงปริมาณพบว่า สถานศึกษา

ด้านอาชีวศึกษาผลิตก�าลังคนไม่ตรงกับสาขาที่ต้องการ  

ส่วนปัญหาความไม่สอดคล้องเชิงคุณภาพพบว่า ผู้จบ

ด้านอาชีวศึกษาขาดความสามารถด้านสมรรถนะหลัก  

(core competency) และสมรรถนะด้านสายงาน  

(functional competency) และยังพบว่า ทุกกลุ่มแรงงาน

ยังมีช่องว่าง (GAP) ระหว่างระดับความสามารถด้าน

ต่างๆ ที่มีอยู่กับความคาดหวัง ของสถานประกอบการ  

โดยเฉพาะความสามารถในด้านคอมพิวเตอร์ ภาษา 

ต่างประเทศ และทกัษะในการวเิคราะห์แก้ปัญหา อกีทัง้ 

ภาพลักษณ์การใช้ความรุนแรงในการทะเลาะวิวาท

ของนักเรียนอาชีวะศึกษาบางกลุ่ม ส่งผลต่อทัศนคติ

และการยอมรับของผู้ปกครองและสังคม สกศ. (2544, 

หน้า 7-11) ประกอบกับส�านักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษาได้ยกร่าง พรบ.สถาบันการอาชีวศึกษา  

พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2551 ให้สถานศึกษา 

สามารถ รวมกนัเป็นสถาบนัได้ ตามมาตรา 15 ท่ีสามารถ

จัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพต้องเป็นการ

จัดการศึกษาในด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา

เศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิโดยสามารถจัดการศกึษาได้  

3 รปูแบบ ตามมาตรา 8 คอื การศกึษาในระบบ การศกึษา 

นอกระบบ และการศึกษาระบบทวิภาคี ให้จัดตาม

หลักสูตร มาตรา 9 คือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู ปรญิญาตรสีายเทคโนโลยี

หรอืสายปฏบิตักิาร ซึง่อาจก�าหนดหลกัสตูรทีจ่ดัขึน้เพือ่ 

ความรู้ หรือทักษะในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ 

ซึ่งจัดขึ้นเป็นโครงการหรือส�าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

การจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี 

หรือสายปฏิบัติการ ภายใต้สถาบันการอาชีวศึกษา 

ให้เกิดสมรรถนะฝีมือระดับเทคโนโลยี ดังท่ีสถาน

ประกอบการต้องการและผูเ้รยีนสามารถน�าเป็นพืน้ฐาน 

ในการท�างานกับสถานประกอบการอื่นนอกเหนือจาก 

สถานประกอบการที่เคยเข้าร่วมโครงการให้เป็นที่

ยอมรบัในสถานประกอบการแห่งใหม่และช่วยลดปัญหา 

จากรายงานผลการวิจัย “ศึกษาความต้องการ

ก�าลังคนเพื่อวางแผนผลิตและพัฒนาก�าลังคนของ

ประเทศ” และในการจัดการศึกษาในระดับเทคโนโลยี

บัณฑิตนั้น การคาดหวังต่อคุณสมบัติหรือสมรรถนะ 

ด้านต่างๆ ของผู้ส�าเร็จการศึกษา นั้นย่อมมีมากขึ้นกว่า

ระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพี และระดบัประกาศนยีบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ดังนั้นจึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องท�าการ

ศึกษาการด�าเนินการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ของ

วทิยาลยัสงักดั ส�านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา  

และการจัดการสหกิจศึกษา ของระดับมหาวิทยาลัย  

ท่ีผ่านมา เพื่อน�าผลมาสังเคราะห์ ออกแบบรูปแบบ

การจัดการอาชีวศึกษาระดับเทคโนโลยีบัณฑิตโดย

ความร ่วมมือระหว ่างสถาบันการอาชีวศึกษากับ

สถานประกอบการเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

ตามมาตรฐานอาชีวศึกษา

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ทัศนา แสวงศักดิ์ (2542, หน้า 53) ได้ให้ 

ความเห็นว่า การอาชีวศึกษาจะเกี่ยวข้องกับการศึกษา 

และฝึกอบรมในด้านอาชีพในระดับต่างๆ เพื่อให้ไป

ประกอบอาชพีหรอืไปท�างานตามทีต้่องการได้ เป้าหมาย 
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ส�าคัญอยู่ที่การมีงานท�า มีรายได้ ดังนั้นในกระบวนการ

บริหารจัดการจะเน้นเรื่องการฝึกปฏิบัติจริงเพื่อให้

สามารถท�างานได้ทันทีเมื่อส�าเร็จการศึกษา

ธีรวุฒิ บุญยโสภณ (2542, หน้า 3) กล่าวว่า 

การอาชีวศึกษา หมายถึง การจัดการศึกษาเพื่อเตรียม

ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพส�าหรับอาชีพหนึ่งหรือ 

กลุ่มอาชีพ โดยจัดเป็นกระบวนการศึกษาที่มุ่งพัฒนา

และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลในด้านทักษะ

หรือความช�านาญ (phychomotor domain) ด้านความรู้ 

ความเข้าใจ (cognitive domain) และด้านเจตคติ (affective  

domain) เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพที่ตนเลือกเรียน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ศิริ จันบ�ารุง (2549, หน้า 13) กล่าวว่า  

การอาชีวศึกษา หมายถึง การศึกษาวิชาชีพท่ีเน้น 

ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ 

โดยเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถทั้งภาคทฤษฎี  

และภาคปฏบิตั ิผสมผสานกนัอย่างเหมาะสม การประกอบ 

กิจการเองหรือเข้าท�างานในสถานประกอบการในสาขา

วิชาชีพต่างๆ ท้ังทางด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม 

การบริการ พณิชยกรรมที่ได้ศึกษาหรือได้ปฏิบัติมา

V. Good (อ้างถงึใน วรีะยทุธ สุดสมบรูณ์, 1973, 

p.645) กรมอาชีวศึกษา หมายถึง การจัดการศึกษาที่ 

ต�่ากว่าอุดมศึกษา เพื่อเตรียมให้ผู้เรียนมีอาชีพโดยมี

การศึกษาและฝึกฝนในด้านช่างอุตสาหกรรม

จากความหมายของการอาชีวศึกษาดังกล่าว

ข้างต้น สรุปได้ว่า การศึกษาด้านอาชีวศึกษาหมายถึง 

การศึกษาวิชาชีพท่ีมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ 

มีทักษะ ความช�านาญ เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ โดยเน้น 

ให้ผู ้เรียนมีความรู ้ความสามารถ ทั้งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติผสมผสานกันอย่างเหมาะสม โดยจะต้อง

สอดคล้องกบัความต้องการของตลาดแรงงาน และความ

สามารถประกอบอาชพีได้ ในลกัษณะทีเ่ป็นการประกอบ 

กิจการของตนเองหรือท�างานในสถานประกอบการ

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพ่ือศึกษาสภาพ อิทธิพลและผลการจัดการ

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของส�านักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา

2. เพื่อศึกษาสภาพและผลการจัดการศึกษา

โครงการสหกิจศึกษาของส�านักงานอุดมศึกษา

3. เพื่อสร้างรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษา

ระดบัเทคโนโลยบีณัฑติโดยความร่วมมือระหว่างสถาบนั 

การอาชีวศึกษากับสถานประกอบการเพื่อพัฒนา

คุณลักษณะของบัณฑิตตามมาตรฐานอาชีวศึกษา

4. เพ่ือตรวจสอบรปูแบบการจดัการอาชวีศกึษา

ระดบัเทคโนโลยบีณัฑติโดยความร่วมมือระหว่างสถาบนั 

การอาชีวศึกษากับสถานประกอบการเพื่อพัฒนา

คุณลักษณะของบัณฑิตตามมาตรฐานอาชีวศึกษา

สมมติฐำนกำรวิจัย

1. สภาพการด�าเนนิงานและทศันคตด้ิานอทิธพิล 

ความส�าเรจ็ของปัจจยัการด�าเนนิงานอาชวีศึกษาทวภิาคี

มีความสัมพันธ์ต่อความส�าเร็จการจัดการอาชีวศึกษา

ระบบทวิภาคีในระดับมาก

2. สภาพและกลยุทธ์ การด�าเนินงานของปัจจัย 

การด�าเนินงานสหกิจศึกษา มีความสัมพันธ์ต่อความ

ส�าเร็จการจัดการสหกิจศึกษาในระดับมาก

3. รปูแบบการจดัการอาชวีศกึษาระดบัเทคโนโลย-ี 

บณัฑติโดยความร่วมมือระหว่างสถาบนัการอาชวีศกึษา

กบัสถานประกอบการเพือ่พฒันาคุณลกัษณะของบณัฑิต 

ตามมาตรฐานอาชีวศึกษาประกอบด้วยปัจจัย 6 ด้าน  

ด้านบรหิารจัดการหน่วยงาน ความร่วมมือ ด้านกระบวนการ 

ความร่วมมือและการพัฒนาหลักสูตร ด้านรูปแบบและ

กระบวนการเรียน การนิเทศติดตาม ด้านบริหารจัดการ 

ทรัพยากร ด้านกระบวนการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน

และผู้สอน ด้านความส�าเร็จและการประเมินผลสัมฤทธิ์ 

4. รปูแบบการจดัการอาชวีศกึษาระดบัเทคโนโลย-ี 

บณัฑติโดยความร่วมมือระหว่างสถาบนัการอาชวีศกึษา

กบัสถานประกอบการเพือ่พฒันาคุณลกัษณะของบณัฑิต 

ตามมาตรฐานอาชวีศึกษามคีวามเป็นไปได้ในระดบัมาก

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ตอนที1่ ศกึษาสภาพ อทิธพิล และผลการจดัการ

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของส�านักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา โดย ศึกษาเอกสาร กฎหมาย ระเบียบ  

ประกาศ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ศึกษาระดับการ

ปฏิบัติงานของป ัจจัยในกระบวนการด�าเนินงาน 

การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในขั้นตอนต่างๆ และ

สอบถามความคิดเห็นของปัจจัยนั้นต่อความส�าเร็จ 

ในการด�าเนินการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากร ผู้บริหาร ครู วิทยาลัยที่จัการศึกษา

อาชีวศึกษาทวิภาคีเต็มระบบ สังกัคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา

กลุม่ตวัอย่าง ผูบ้รหิาร คร ูของ วทิยาลยัเทคนคิ 

บูรพาปราจีน วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย วิทยาลัย

อุตสาหกรรมยานยนต์พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีการ

เลือกประชากรทั้งหมด จ�านวน 140 คน

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

แบบสอบถามระดับการปฏิบัติงานของปัจจัย

ในกระบวนการด�าเนินงานการจัดอาชีวศึกษาระบบ

ทวิภาคีและความคิดเห็นของปัจจัยนั้นต่อความส�าเร็จ 

ในการด�าเนินการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6 ปัจจัย 

จ�านวน 60 ข้อ ประกอบด้วย ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 แบบสอบระดับ 

การปฏิบัติงานของปัจจัยในกระบวนการด�าเนินงาน 

การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและความคิดเห็นของ 

ปัจจัยนัน้ต่อความส�าเรจ็ในการด�าเนนิการจัดอาชวีศกึษา

ระบบทวิภาคี เป็นแบบถามประมาณค่า 5 ระดับ มีค่า

ความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.9344

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผูว้จิยัน�าแบบสมัภาษณ์ไปสมัภาษณ์ด้วยตนเอง

เพื่อให้ได้รายละเอียดที่ชัดเจน การวิเคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ได้น�ามาวิเคราะห์เนื้อหา  

(content analysis) ท่ีได้เพ่ือหาองค์ประกอบของปัจจัย

ต่างๆ 5 ด้าน ได้จ�านวน 26 ข้อ 
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ตอนที่ 3 สร้างรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษา

ระดับเทคโนโลยีบัณฑิตโดยความร่วมมือระหว่าง 

สถาบนัการอาชวีศึกษากบัสถานประกอบการเพือ่พฒันา 

คุณลักษณะของบัณฑิตตามมาตรฐานอาชีวศึกษา โดย

อาศยัเทคนคิเดลฟาย (Delphi Technique) โดยผูเ้ชีย่วชาญ  

17 ท่าน จากสถานศึกษา สถานประกอบการและ 

ผูเ้ช่ียวชาญจากส�านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา 

ด�าเนนิวธิกีารตามเทคนคิเดลฟายจ�านวน 3 รอบ รอบท่ี 1  

เพื่อสอบถามองค์ประกอบของปัจจัยรูปแบบ จ�านวน 6 

ปัจจัย ทีไ่ด้จากการสงัเคราะห์เชงิโครงสร้างจาก ตอนท่ี 1  

และตอนที่ 2 รอบที่ 2 และ 3 สอบถามความคิดเห็น

ต่อองค์ประกอบของปัจจัยทั้ง 6 ปัจจัย จ�านวน 60 

องค์ประกอบ 

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

ใช้สถิติค่าเฉลี่ย (mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

(standard deviation) ค่าความสัมพันธ์ (correlation)

ตอนที่ 2 ศึกษาสภาพและผลการจัดการศึกษา

โครงการสหกิจศึกษาของส�านักงานอุดมศึกษา โดยการ

สัมภาษณ์ความคิดเห็นเชิงลึก (In-depth Interview) 

จากผู ้ทรงคุณวุฒิและผู ้ที่ปฏิบัติงานจริง ในการจัด 

สหกิจศึกษา 

ผลกำรวิจัย

1. ผลการศกึษาสภาพ อทิธพิลและผลการจัดการ 

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของส�านักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

จากการวิจัยพบว ่าองค ์ประกอบจากการ

จัดการศึกษา อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของส�านักงาน 

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยจากการสังเคราะห์

ปัจจัยจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และจากการด�าเนินการ

เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ได้แก่ ด้านโครงสร้าง

หน่วยงาน ด้านความร่วมมือและการพัฒนาหลักสูตร  

ด้านกระบวนการเรียนและการนิเทศติดตาม ด้านการ

บริหารจัดการทรัพยากร ด้านการมอบหมายหน้าที่และ

การพัฒนาสมรรถนะ ด้านความส�าเร็จตามนโยบาย  

โดยมีสภาพการด�าเนินงานในภาพรวมทุกองค์ประกอบ

ในระดับมาก และปัจจัยเหล่านั้นมีอิทธิผลต่อความ 

ส�าเร็จในระดับมากเช่นกัน

2. ผลการศึกษาสภาพและผลการจัดการศึกษา 

โครงการสหกิจศึกษาของส�านักงานอุดมศึกษา

จาการวิจัยพบว่าองค์ประกอบจากการจัดการ

ศึกษาสหกิจศึกษา โดยการศึกษาจากเอกสารงานวิจัย 

ท่ีเกี่ยวข้องและการสัมภาษณ์ผู ้เชี่ยวชาญด้านสหกิจ

ศกึษามกีารด�าเนนิงานการจัดการสหกจิศกึษา ในท้ังหมด 

5 ด้าน คือ การด�าเนินงานด้านมาตรฐานและหลักสูตร

สหกิจศึกษา การด�าเนินงานด้านบริหารจัดการสหกิจ

ศึกษา การด�าเนินงานตามกระบวนการสหกิจศึกษา  

การสร้างหุ้นส่วนสหกิจศึกษา การประเมินผล การวัด 

ผลสัมฤทธิ์ และการวิจัยสถาบันในงานสหกิจศึกษา 

จากการสัมภาษณ์พบว่าการด�าเนินการสหกิจศึกษา  

ยงัประสบปัญหาเรือ่งนโยบายการด�าเนินการของแต่ละ

มหาวทิยาลยัที ่ไม่สามารถด�าเนนิการได้ มข้ีอตดิขดั เช่น 

เรือ่งระเบยีบการด�าเนนิการงบประมาณ การด�าเนนิการ

ด้านการพฒันาหลกัสตูรทีม่ข้ีอจ�ากดั และการด�าเนนิการ 

ด้านมาตรฐานของหลักสูตรท่ีมีความยืดหยุ ่นน้อย 

ในการพัฒนาเป็นรูปแบบสหกิจศึกษา หากสถาบัน 

การอาชวีศกึษา จะมกีารน�าไปปรบัใช้ ควรมกีารจัดตัง้ศนูย์

การด�าเนินงานเพื่อเป็นศูนย์รวมในการบริหาร ก�าหนด  

และพัฒนารูปแบบ กระบวนการที่เกี่ยวข้อง จะเกิด

ความคล่องตัวและเป็นไปในทิศทางเดียวกันท้ังสถาบัน  

ควรพฒันารปูแบบการด�าเนนิงานกระบวนการเรยีนแบบ

บูรณาการ (work integrated learning) ที่เป็นรูปแบบ 

อืน่ๆ มาผสมผสานท่ีเหมาะสม และพฒันาความร่วมมอื 

หรือให้เกิดเป็นหุ่นส่วนการศึกษา (partnership) ที่มี

การร่วมมือด�าเนินการร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและ 

สถานประกอบการ และสมาคมหรอืองค์กรวชิาชพี ควรมี 

การก�าหนดมาตรฐานการจัดการศึกษาโดยให้มีองค์กร

ด้านวิชาชีพเข้ามามีส่วนร่วมในการก�าหนดสมรรถนะ 

(competency) และการทดสอบมาตรฐานเพือ่ชดเชยกบั

การบูรณาการหลักสูตรหรือรายวิชาท่ีไม่ได้มีการรับรอง 

ใบประกอบวชิาชพีจากสมาคมวชิาชพีต่างๆ เหมอืนกบั 

นักศึกษาในระบบของมหาวิทยาลัย 

3. ผลการสร้างรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษา

ระดบัเทคโนโลยบีณัฑติโดยความร่วมมอืระหว่างสถาบนั

การอาชีวศึกษากับสถานประกอบการเพื่อพัฒนา 
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คุณลักษณะของบัณฑิตตามมาตรฐานอาชีวศึกษา  

มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษา

ระดบัเทคโนโลยบีณัฑติโดยความร่วมมือระหว่างสถาบนั

การอาชีวศึกษากับสถานประกอบการเพื่อพัฒนา

คณุลกัษณะของบณัฑติตามมาตรฐานอาชีวศึกษา โดยใช้ 

เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) ตามองค์ประกอบ 

6 ด้าน ความคดิเหน็ของกลุม่ผูเ้ชีย่วชาญรอบที ่3 ทีม่ต่ีอ 

องค์ประกอบของรปูแบบ ด้านการบรหิารจดัการหน่วยงาน 

ความร่วมมือ ด้านกระบวนการความร่วมมือและการ

พัฒนาหลักสูตร ด้านรูปแบบและกระบวนการเรียน 

การติดตามนิเทศ ด้านบริหารจัดการทรัพยากร ด้าน

กระบวนการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนและผู้สอน ด้าน

ความส�าเรจ็และการประเมินผลสมัฤทธ์ิ ทกุองค์ประกอบ 

มีความเหมาะสมอยู ่ในระดับมาก และมีความเห็น

สอดคล้องกัน พิจารณาจากค่ามัธยฐาน (Mdn.) ของ

ทุกปัจจัยมีค่ามากกว่า 3.50 และมีค่าพิสัยระหว่าง 

ควอไทล์ (I.R.) ไม่เกิน 1.50 

4. ผลการตรวจสอบรูปแบบการจัดการ

อาชีวศึกษาระดับเทคโนโลยีบัณฑิตโดยความร่วมมือ

ระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษากับสถานประกอบการ 

เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตตามมาตรฐาน

อาชีวศึกษา มีผลการตรวจสอบ ระดับความเป็นไปได ้

ของรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระดับเทคโนโลยี

บณัฑติโดยความร่วมมือระหว่างสถาบนัการอาชวีศกึษา

กบัสถานประกอบการเพือ่พฒันาคุณลกัษณะของบณัฑิต

ตามมาตรฐานอาชีวศึกษา ตามองค์ประกอบ 6 ด้าน  

ของงานวิจัยมีความเป็นไปได้ของรูปแบบการจัดการ

อาชีวศึกษาระดับเทคโนโลยีบัณฑิตโดยความร่วมมือ

ระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษากับสถานประกอบการ 

เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตตามมาตรฐาน

อาชีวศึกษา ด้านด้านบริหารหน่วยงานความร่วมมือ 

ด้านกระบวนการความร่วมมือและการพัฒนาหลักสูตร 

ด้านรูปแบบและกระบวนการเรียน ด้านการติดตาม

นิเทศ ด้านบริหารจัดการทรัพยากร ด้านกระบวนการ 

พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนและผู้สอน ด้านความส�าเร็จ

และประเมินผลสัมฤทธิ์ มีความเป็นไปได้ในระดับมาก

ทุกด้าน

กำรอภิปรำยผล

จากสรปุผลการสร้างรปูแบบการจดัอาชวีศกึษา

ระดับเทคโนโลยีบัณฑิต โดยความร่วมมือกับสถาน

ประกอบการ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะผู้ส�าเร็จการศึกษา 

ตามมาตรฐานอาชีวศึกษา ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผล

ได้ดังนี้

1. ด้านบริหารหน่วยงานความร่วมมือ พบว่า

สถานศึกษาและสถานประกอบการควร มีการก�าหนด

ให้มหีน่วยงานรบัผดิชอบด้านความร่วมมอืจดัการศกึษา 

ในแต่ละหน่วยงานของตน ท่ีอาจมีการพัฒนาจาก 

หน่วยงานเดมิตามโครงสร้างในสถานศกึษาของ ส�านักงาน 

คณะกรรมการการอาชวีศกึษา คอื งานอาชวีศกึษาระบบ

ทวิภาคีท่ีมีอยู่เดิมแล้ว โดยจัดให้พื้นท่ีหรือส�านักงาน

ปฏิบัติงานความร่วมมือ อย่างเป็นสัดส่วนท่ีชัดเจน  

มีกรอบโครงสร้าง อัตราต�าแหน่งผู้ท�าหน้าท่ีรับผิดชอบ 

รวมท้ัง ก�าหนดบทบาทหน้าท่ีผู้รับผิดชอบด้านความ 

ร่วมมือที่ชัดเจนจากผู้มีอ�านาจ ที่สอดคล้องกับ ศิริ  

จันบ�ารุง (2549) ที่กล่าวว่า บทบาทและหน้าที่ของ 

ผู ้บริหารสถานศึกษาในการบริหารความร่วมมือกับ

สถานประกอบการ จะต้องประกอบด้วย การวางแผน 

การจัดองค์การ การน�าและควบคุม และ สอดคล้องกับ 

ประทุม วิเชียรัตน์ (2547) ท่ีกล่าวว่า ควรให้มีหน่วยงาน

กลาง เป็นผู้ก�าหนดนโยบายทิศทางการผลิต กลยุทธ ์

ในแต่ละระดับ คือ ตั้งแต่ระดับสถาบันการศึกษา และ

ระดบัความร่วมมอืกบัสถานประกอบการหรอืองค์กรอืน่  

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู ้เรียนพัฒนาศักยภาพเต็มความ

สามารถและเรียนได้ถึงปริญญาตรีในสายปฏิบัติการ 

ท้ังนี้หน่วยงานจะต้องมีการจัดท�าแผนปฏิบัติงาน  

ก�าหนดผู้ก�ากับติดตามการด�าเนินงานของหน่วยงาน 

ในสถานศึกษาและวางระบบขั้นตอนการให้บริการแก่ 

ผู้เกี่ยวข้องเช่น นักศึกษา สถานประกอบการ อาจารย์

ผู้สอน ผู้นิเทศ อาจจะต้องมีการประชาสัมพันธ์ขั้นตอน 

โดยใช้ส่ือสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน มีการประเมินการ

ปฏิบัติงานเพื่อน�าผลมาพัฒนาทั้งบุคลากรและระบบ 

โครงสร้างและการบริหารอย่างต่อเนื่อง

2. ด้านกระบวนการความร่วมมือและพัฒนา

หลักสูตร พบว่า สถานศึกษา สถานประกอบการ และ

สมาคมหรือองค์กรวิชาชีพควร คัดเลือกและแต่งตั้ง 
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คณะกรรมการ เพื่อก�าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์  

เป้าหมาย ลักษณะรูปแบบ และขั้นตอนความร่วมมือ 

โดยจากการวิจัยในครั้งนี้พบว่ารูปแบบความร่วมมือ  

ของการจัดการศึกษา เพื่อให ้ได ้ผลที่ เป ็นตัวชี้วัด 

ความส�าเร็จเชิงคุณภาพ คือ การพัฒนาความร่วมมือ

จากฝ่ายต่างในรูปแบบต่างๆ ให้เป็นหุ่นส่วนการจัดการ

ศึกษา (partnership) หุ่นส่วนการจัดการศึกษาจะต้อง 

มีความรับผิดชอบ การจัดการศึกษา ตั้งแต่กระบวนการ

ต่างๆ ของปัจจัยการจัดการศึกษาจนกระทั่งผลผลิตทั้ง 

เอาท์พุท (out put) และเอาท์คัม (out come) ที่เกิดจาก 

การจัดการศึกษาร่วมกันร่วมกัน โดยให้มีการลงนาม

บันทึกความเข้าในระหว่างกัน และด�าเนินการจัดคู่มือ

และปฏิทินการด�าเนินการด้านต่างๆ ก�าหนดมาตรฐาน

สมรรถนะพืน้ฐานของแต่ละฝ่าย เพือ่เป็นแนวทางในการ 

ด�าเนินการพัฒนาหลักสูตรซึ่งสอดคล้องกับ นวพร  

ถิน่ไทยงาม (2543) กล่าวว่า การร่วมมอืระหว่างสถานศกึษา 

กับสถานประกอบการในการจัดฝ ึกทักษะวิชาชีพ 

ในรายวิชาการปฏิบัติงานในหลักสูตรปริญญา จ�าเป็น

ต้องมีผู ้แทนจากสถานศึกษาและสถานประกอบการ

เข้ามามีส่วนร่วมในการยกร่าง หลักสูตรและพัฒนา

ทักษะวิชาชีพร่วมกันผู้ประกอบการในระดับผู้บริหาร 

หรือผู้เชี่ยวชาญ ควรได้รับเชิญจากสถาบันเพื่อ ร่วมกัน

วิเคราะห์และก�าหนดรายวิชาในการจัดแผนการเรียน 

จัดล�าดับเนื้อหาในรายวิชาที่จัดลงทะเบียนลงใน

แผนการฝึกอาชพีท่ีหลากหลายเหมาะสมกบัแต่ละสถาน 

ประกอบการ โดยมกีารอนมุตัหิลกัสตูรและการตรวจสอบ 

การประเมินจากกรรมการสภาสถาบัน

3. ด้านรปูแบบและกระบวนการสอน การตดิตาม 

นเิทศ พบว่า สถานศึกษา สถานประกอบการ และสมาคม 

หรือองค์กรวิชาชีพควร ควรมีการปฐมนิเทศ สร้างความ 

เข้าใจ กับผู้เรียน ครูฝึก ผู้ควบคุมการฝึก และครูนิเทศ 

เกี่ยวกับกระบวนการ การฝึกอาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนและ

ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจกระบวนการทั้งหมดและมองเห็น

แนวทางการด�าเนินกิจกรรมของแต่ละบุคคลในบทบาท

ของตนซึง่สอดคล้องกบั พทัยา จนัโทกลุ (2555) ทีก่ล่าวว่า 

องค์ประกอบของการบริหารหลักสูตรฐานสมรรถนะ  

ต้องมีการก�าหนดบทบาทผู้สอน และบทบาทผู้เรียน 

เปรียบเป็นการแนะแนวตั้งแต่ต้นทาง หากมีนักศึกษาที่ 

ไม่เข้าใจในระบบการจดัการศกึษา สามารถทีจ่ะปรบัเปลีย่น 

ความตั้งใจในสาขานั้นๆ หรือ อาจจะมีการปรับเปลี่ยน

ความคิดทัศนคติกับระบบการศึกษาแบบความร่วมมือ  

เพ่ือแก้ปัญหาผูเ้รยีนออกกลางคนั หรอืปัญหาการว่างงาน  

หรือการท�างานที่ไม่ตรงตามสาขาวิชาที่เรียนหลังจบ 

การศึกษา ควรจัดระบบการนิเทศติดตามและการ

ประเมินผลจัดท�าคู่มือการฝึกอาชีพ คู่มือการควบคุม 

การฝึกอาชีพ และมีคู่มือการนิเทศติดตามท่ีมีความ

สัมพันธ์กนั ของแต่ละสถาบนักบัแต่ละสถานประกอบการ  

โดยสมัพนัธ์กบัแผนการฝึกอาชพีและปฏทินิ การควบคมุ

การฝึกอาชีพของครูฝึก และการนิเทศติดตามครูนิเทศ 

ควรมีระบบสารสนเทศหรือระบบรายงานการฝึกอาชีพ 

รายงานการนเิทศตดิตาม เพือ่ตดิตามความก้าวหน้าและ

ส่งเสริมการเรียนรู้ ควรมีการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้  

ทั้งในสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการ โดยใช้ 

หลักการ PBL (Problem Base Learning), PjBL,(Project 

Base Learning),Constructivism, System thinking หรือ

รูปแบบอื่นๆ สอดคล้องกับปัจจัยความส�าเร็จของการ 

บริหารจัดการ Wil ส�าหรับอุดมศึกษาไทย ส�านักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา, 2553, หน้า 176) และใช้

กระบวนการวดัผล ประเมนิผลสมรรถนะ แต่ละประเภท 

ในระหว่างหลักสูตรและปลายหลักสูตร รวมทั้งทดสอบ 

มาตรฐานด้านคุณวุฒิ มาตรวิชาชีพ และมาตรฐาน 

การปฏบิตังิาน โดยสถานศกึษา สถานประกอบการ และ

สมาคมหรือองค์กรวิชาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับส�านักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา (2553) ท่ีว่า การจัดการเรียน

การสอนแบบบูรณาการกับการท�างานนั้น จ�าเป็นต้องมี

สมรรถนะมาตรฐาน ทีเ่กีย่วข้อง ได้แก่ มาตรฐานคณุวฒุิ  

มาตรฐานระดับการปฏิบัติงานและ มาตรฐานอาชีพ 

4. ด้านบรหิารจัดการทรพัยากร พบว่าสถานศึกษา  

สถานประกอบการและสมาคมวิชาชีพหรือองค์กร

วิชาชีพ ควรร่วมกันศึกษาระเบียบปฏิบัติของแต่ละฝ่าย

และออกกฎระเบียบ ข้อบังคับ และน�ามาวางแผนและ 

ค�านวณต้นทุนการผลิตบัณฑิตของการจัดการเรียน 

การสอนในรูปแบบความร่วมมือ โดยมีส่วนร่วมใน 

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดการศึกษา เพื่อร่วมวางแผน 

รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายแต่ละฝ่าย สอดคล้องกับ นวพร  

ถิน่ไทงาม (2543) ท่ีกล่าวว่า การร่วมมอืระหว่างสถานศึกษา 

กบัสถานประกอบการ ในการฝึกทักษะวชิาชพีในรายวชิา

ปฏิบัติงานนั้น จ�าเป็นต้องจ�าแนกความรับผิดชอบ 
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ค่าใช้จ่าย ระหว่างการฝึกอาชพีของทัง้สองฝ่าย และควร 

สนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์อย่างเพียงพอตามความ

เหมาะสม ในการฝึกทกัษะ ให้อาจารย์ได้ฝึกใช้เครือ่งมอื 

เครือ่งจักรในสถานประกอบการก่อน และสอดคล้องกบั

ผลวิจัยของ สริกิาญน์ ปรชีาหาญ (2546) ด้านการจดัสรร

งบประมาณในการด�าเนนิการ จดัตัง้กองทนุวจิยั ร่วมกนั 

ศึกษา และใช้ สิทธิ ผลประโยชน์ เช่น กลไกภาครัฐ 

มาตรการการคลัง (ภาษี) กฎระเบียบ BOI และรางวัล

อื่นๆ (CSR Award) รวมทั้งแลกเปลี่ยนบุคลากร จัดท�า 

รายงานผลการบริหารจัดการ บุคลากร ทรัพยากร และ

น�ามาพัฒนาร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

5. ด้านกระบวนการพฒันาสมรรถนะผูเ้รยีนและ

ผูส้อนพบว่า สถานศึกษา สถานประกอบการและสมาคม

วิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพ ควรมีกระบวนการคัดเลือก 

ผู ้เรียนเข้าสู ่ระบบการศึกษาที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ 

โดยก�าหนดคณุสมบติัหรอืองค์ประกอบทีเ่กีย่วข้อง มกีาร 

ให้ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการจัดการศึกษาและข้อมูล

สถานประกอบการเพื่อประกอบการตัดสินใจในการ

เลือกเรียน โดยจัดให้มีกระบวนการเตรียมความพร้อม 

มกีระบวนการส่งเสรมิการการฝึกทกัษะแก้ปัญหาในโลก 

อาชีพตามระเบียบของสถานประกอบการและสังคม 

ความรู ้พื้นฐานด้านการปฏิบัติงานสอดคล้องกับ  

วิวรรธน์กร สวัสดี (2556) และสอดคล้องกับ อรทัย 

จันทรสถาพร (2535) กล่าวว่า รูปแบบการฝึกงานของ

นักเรียนระหว่างวิทยาลัยกับสถานประกอบการต้องจัด 

ให้มกีารปฐมนเิทศและฝึกปฏิบตังิานภายในสถานศกึษา 

ก่อนออกฝึกงาน และสอดคล้องกับการด�าเนินงาน

สหกิจศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและ

มหาวิทยาลัยอื่นที่ด�าเนินงานตามคู่มือสหกิจศึกษาของ

สมาคมสหกิจศึกษาไทย ที่จัดให้มีการลงทะเบียนเรียน 

และผ่านในวชิาเตรยีมสหกจิศกึษาก่อนออกปฏบิตังิานจรงิ  

ควรการประเมินและพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 

ในแต่ละฝ่าย ก่อนสิ้นสุดการฝึกอาชีพ มีการคัดเลือก 

ผูท้�าหน้าที ่ครฝึูก และครนูเิทศ ประชมุชีแ้จง บทบาทหน้าท่ี 

ของผู้ปฏิบัติงานความร่วมมือในระหว่างการฝึกอาชีพ 

และพัฒนาหรือให้ความรู้ แก่ครูฝึก ครูนิเทศ ที่จ�าเป็น

ตามรปูแบบความร่วมมอืสอดคล้องกบั (Hardy & Sophie,  

1995, p. 15) พบว่า ประสทิธภิาพทีจ่ะได้รบัจากการฝึกงาน 

เป็นที่ยอมรับและเช่ือถือ ควรให้บุคลากรในแต่ละ 

หน่วยงาน ได้รับเทคนิคความรู ้และมีประสบการณ์ 

ในการท�างานเพื่อช่วยให้การศึกษาระบบนี้ประสบ 

ความส�าเร็จ รวมทั้งจัดให้มีการสัมมนาแลกเปลี่ยน 

ความรู้ ความคิดเห็นและให้มีรายงานผล หรือรายงาน

การวิจัย ของครูฝึก ครูนิเทศ อย่างต่อเนื่อง

6. ด้านความส�าเร็จและประเมินผลสัมฤทธิ์  

พบว่า สถานศึกษา สถานประกอบการและสมาคม

วิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพ ควรวิเคราะห์ความพร้อม 

ความต้องการ กลุม่เป้าหมายความเป็นได้ในการร่วมมอื 

ในการจัดการศึกษาและการฝึกอาชีพ สอดคล้องกับ  

ธีรวุช ชมใจ (2554) พบว่า รูปแบบความร่วมมือการจัด

อาชีวศึกษาระบบไตรภาคี ด้านโครงสร้างและบริหาร

จัดการต้องมีการจัดท�าแผนผลิตก�าลังคนอาชีวศึกษา

ในสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการแรงงานของ 

สถานประกอบการในท้องถิ่น โดยน�าผลการวิเคราะห์ 

สู่การวางแผน ก�าหนดเป้าหมาย จัดท�าแผนยุทธศาสตร์ 

จัดล�าดับความส�าคัญ ก�าหนดนโยบาย แสวงหา

ทรัพยากรท่ีจ�าเป็นและจัดให้มีระบบบันทึกติดตาม  

ตรวจสอบความก้าวหน้า ผูฝึ้กอาชพีในการพฒันาตนเอง

ครบทุกด้าน คล้ายกับ การพัฒนารูปแบบความร่วมมือ 

ทางวิชาการด้านการเรียนการสอนระหว่างสถาบัน

อุดมศึกษาของรัฐ อมรรัตน์ ภิญโญอนันตพงษ์ (2546, 

หน้า 121) ที่มีการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อส่งเสริม

ความร่วมมอืทางวชิาการด้านการเรยีนการสอน ควรจดั 

ให้มีกระบวนการ ยกย่อง ชมเชย ผลส�าเร็จของการ

ปฏิบัติงานท่ีนักศึกษาฝึกอาชีพ อย่างเหมาะสม และ

ควรมีการร่วมกันวิเคราะห์ ความส�าเร็จของจุดคุ้มทุน

ด้านทรัพยากร งบประมาณ บุคลากร เวลา อุปกรณ์ 

มีการติดตามและช่วยเหลือ การมีงานท�าของผู้ที่ส�าเร็จ 

การศึกษา มีการประเมินรูปแบบและผลสัมฤทธิ์ของ

กระบวนการความร่วมมือในด้านต่างๆ อย่างสมบูรณ์

ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรมกีารวจิยัเพือ่พฒันาคูม่อืการด�าเนินงาน 

ตามรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระดับเทคโนโลยี

บณัฑติโดยความร่วมมอืระหว่างสถาบนัการอาชวีศกึษา

กบัสถานประกอบการเพ่ือพัฒนาคณุลักษณะของบณัฑติ 

ตามมาตรฐานอาชีวศึกษา 



EAU HEritAgE JoUrnAl
Social Science and Humanity114 Vol. 4 No. 2 May-August 2014

เอกสารอ้างอิง

ทัศนา แสวงศกัดิ.์ (2542). กลยทุธ์สูค่วามส�าเรจ็ในการบรหิารอาชวีศกึษา. กรงุเทพฯ: มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.

ธีรวุธ ชมใจ. (2554). การพัฒนารูปแบบความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคี. ปริญญานิพนธ์  

 การศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต (บริหารการศึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

ธีรวุฒิ บุญยโสภณ. (2542). การบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษาเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม. นนทบุรี: เทคโนโลยี 

 พระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

นวพร ถิน่ไพรงาม. (2543). รปูแบบความร่วมมอืระหว่างสถานศกึษากบัสถานประกอบการในการจดัฝึกทกัษะวชิาชีพ 

 ในรายวิชาปฏิบัติตามหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาอาหารและโภชนาการพัฒนาผลิตภัณฑ์. วิทยานิพนธ ์

 ครุศาสตร, อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (บริหารอาชีวและเทคนิคศึกษา), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

 พระนครเหนือ. เอกสารอัดส�าเนา

ประทุม วิเชียรรันต์. (2547). ประสิทธิผลการปฏิรูปการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 

 การอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน),  

 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

วิวรรธน์กร สวัสดี. (2556). กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาเพื่อผลิตแรงงานสาขาช่างอุตสาหกรรม 

 ที่ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, 3(2).

ศิริ จันบ�ารุง. (2549). การศึกษาบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารงานความร่วมมือกับสถาน 

 ประกอบการ (ทวิภาคี) อาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. ปริญญานิพนธ์  

 การศึกษามหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนคริรทรวิโรฒ.

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2544). แนวทางการปฏิรูปการศึกษา. กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ.

ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2553). รายงานผลการศึกษาความต้องการก�าลังคนเพื่อวางแผนการผลิต 

 และพัฒนาก�าลังคนของประเทศ. กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค.

ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2553). การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการเรียนการสอนที่บูรณาการ 

 การเรียนรู้กับการท�างานในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย. กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค.

ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2554). นโยบายและยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองด้าน 

 การพัฒนาอาชีวศึกษา. กรุงเทพฯ: วี ที ซี คอมมิวนิเคชั่น.

สิริกาญจน์ ปรีชาหาญ. (2546). ศึกษาความร่วมมือของสถานศึกษากับสถานประกอบการในการจัดอาชีวศึกษา 

 ระบบทวิภาคี ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1.  

 ปริญญานิพนธ์ การศึกษามหาบัณฑิต (ธุรกิจศึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

2. ควรมีการวิจัยเพื่อจัดหาแนวทางการพัฒนา 

องค์ประกอบด้านต่างๆ ของรูปแบบการจัดการ

อาชีวศึกษาระดับเทคโนโลยีบัณฑิตโดยความร่วมมือ

ระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษากับสถานประกอบการ 

เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตตามมาตรฐาน

อาชีวศึกษา 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2557 115

อรทัย จันทรสถาพร. (2553). ศึกษารูปแบบการฝึกงานของนักเรียน ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ โดยความร่วมมือ 

 ระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับสถานประกอบการ. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร ์

 อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (บริหารอาชีวศึกษา), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

อมรรัตน์ ภิญโญอนันตพงษ์. (2546). การพัฒนารูปแบบความร่วมมือทางวิชาการด้านการเรียนการสอนระหว่าง 

 สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ. ปริญญานิพนธ์การศึกษาดุษฏีบัณฑิต (การอุดมศึกษา), มหาวิทยาลัย 

 ศรีนครินทรวิโรฒ.



EAU HEritAgE JoUrnAl
Social Science and Humanity116 Vol. 4 No. 2 May-August 2014

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้น�าเสนอรูปแบบการบริหารงานบุคคล ตามหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษา การด�าเนินการวิจัย 

มี 3 ขั้นตอน คือ (1) วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ประกอบของการบริหารงานบุคคลและหลักธรรมาภิบาลของ

สถานศึกษา (2) สร้างรูปแบบการบริหารงานบุคคล ตามหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษา ผู้ให้ข้อมูลหลักคือ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 11 คน เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม และ (3) ประเมินรูปแบบ

การบริหารงานบุคคล ตามหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างผู้บริหารสถานศึกษา จ�านวน 186 คน  

เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการประเมินรปูแบบ ได้แก่ แบบสอบถาม และสถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า (1) รูปแบบการบริหารงานบุคคล ตามหลักธรรมาภิบาลมีองค์ประกอบ

ที่เป็นภารกิจและขอบข่าย 5 งาน ประกอบด้วย การวางแผนอัตราก�าลังและก�าหนดต�าแหน่ง ประกอบด้วย ใช้หลัก 

ธรรมาภิบาล 3 หลักคือ หลักนิติธรรม 6 หลัก หลักการมีส่วนร่วม 3 หลักและหลักความคุ้มค่า 2 หลัก (2) การสรรหา 

และบรรจุแต่งตั้ง ใช้หลักธรรมาภิบาลได้ 4 หลักคือ หลักนิติธรรม จ�านวน 7 หลัก หลักคุณธรรม 3 หลัก หลักการม ี

ส่วนร่วม 2 หลักและหลักความโปร่งใส 3 หลัก (3) การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการใช้หลัก 

ธรรมาภิบาลทั้ง 6 หลักคือ หลักนิติธรรม 5 หลัก หลักคุณธรรม 4 หลัก หลักความโปร่งใส 2 หลัก หลักการมีส่วนร่วม  

3 หลัก หลักความรับผิดชอบ 4 หลักและหลักความคุ้มค่า 1 หลัก (4) วินัยและการรักษาวินัย ใช้หลักธรรมาภิบาลได้  

3 หลักคือ หลักนิติธรรม 3 หลัก หลักคุณธรรม 5 หลัก และหลักความรับผิดชอบ 2 หลัก (5) การออกจากราชการ 

ใช้หลักธรรมาภิบาลได้ 2 หลักคือ หลักนิติธรรม 4 หลักและหลักคุณธรรม 2 หลักและรูปแบบที่สร้างขึ้นมีระดับ 

ความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากขึ้นไปทุกรายการ

ค�ำส�ำคญั: การบรหิารงานบคุคล, หลกัธรรมาภิบาล, สถานศกึษา, เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพระนครศรอียธุยา  

   เขต 1 และเขต 2

Abstract

This research aims to present personnel administration model according to the good governance 

of schools. There were 3 stages in this research: (1) analyzing and synthesizing personnel administration  

เพทาย บุญประคอง

รูปแบบการบริหารงานบุคคล ตามหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษา
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

เขต 1 และเขต 2

Personnel Administration Models According to the Good Governance of 
Schools Under  Phranakhon Si Ayutthaya Primary Educational Service 

Area Office 1 And 2
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ควำมน�ำ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 กระทรวง

ศึกษาธิการจึงได้ออกกฎกระทรวง ก�าหนดหลักเกณฑ์

และวิธีการกระจายอ�านาจการบริหารและการจัดการ

ศึกษา พ.ศ.2550 พร้อมทั้งอาศัยอ�านาจตามความ 

ในข้อ 3 และข้อ 5 แห่งกฎกระทรวง ก�าหนดหลักเกณฑ์

และวิธีการกระจายอ�านาจการบริหารและการจัดการ

ศึกษา พ.ศ. 2550 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขัน้พืน้ฐานได้ประกาศเรือ่งการกระจายอ�านาจการบรหิาร 

และการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 และ 

ในข้อ 4 ให้ผู้อ�านวยการสถานศกึษามอี�านาจการบรหิาร

และการจัดการศึกษาออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ 

ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานงานบุคคล และ 

ด้านการบริหารทั่วไป

ในด้านทรพัยากรบคุคล ถอืเป็นหวัใจส�าคญัของ 

models according to the good governance of schools; and (2) creating the personnel administration models 

according to the good governance of schools. This sample group consisted of 11 experts for the second 

stage. The research instrument was a group and (3) evaluating the models. The sample group was 186 

school administrators for the third stage. The research evaluation form was a rating scale questionnaire.  

The data was analyzed using percentage, mean and standard deviation. The results revealed that:  

(1) The personnel administration model covered 5 types of work as follows: Positioning and workforce planning 

were under 4 good governances principles which included 4 items of the Rule of Law; 1 item of morality, 

3 items of participation, and 2 items of cost-effectiveness; (2) Recruitment and appointment were under 

good governances including rule of law, morality, and accountability. (3) Building work efficiency covered 

6 good governances which included the rule of law, morality, participation, accountability, responsibility  

and cost-effectiveness. (4) Discipline and maintaining discipline were under 3 good governances included 

the rule of law, morality and responsibility. (5) Resignation from being a government official was under 

good governances including the rule of law and morality. The evaluation result was in a high level for 

appropriateness and possibility. 

Keywords: personnel administration, good governance, school, Phranakhon Si Ayutthaya primary  

      educational service area office 1 and 2

การพัฒนา เราต้องสร้างระบบคุณธรรมวางรากฐาน 

ให้มีความเป็นธรรมทุกๆ ด้าน การบริหารงานบุคคล

จึงมีความส�าคัญท่ีสุดในการท�าให้เกิดการเปล่ียนแปลง  

(chance agent) (ชัชฤทธิ์ ปนารักษ์, 2547, หน้า 7) “คน” 

เป็นหนึ่งปัจจัยทางการบริหารท่ีส�าคัญและยอมรับกัน

ทัว่ไป เรยีกย่อว่า “4Ms” อนัประกอบด้วย บคุลากร (man) 

เงิน (money) วัสดุอุปกรณ์ (materrials) และการจัดการ  

(management) จะพบว่าคนเป็นทรัพยากรท่ีส�าคัญ

ท่ีสุดในการบริหาร เพราะหากขาดก�าลังคน ก็จะไม่มีตัว 

ขบัเคล่ือนปัจจัยอืน่ๆ นัน่เอง ดงันัน้แต่ละองค์กรจึงหนัมา 

ให้ความส�าคัญในการบริหารคนหรือการบริหารงาน

บคุคล และส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

ถือว่าในด้านการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา  

เป็นภารกิจส�าคัญท่ีมุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถ

ปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา  

เพ่ือด�าเนินการด้านการบริหารงานบุคคลให้เกิดความ

คล่องตัว อิสระภายใต้กฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตาม

หลักธรรมาภิบาล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศกึษาๆ ได้รบัการพฒันา มคีวามรูค้วามสามารถ มขีวญั 

ก�าลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคง 
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และก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนา 

คุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นส�าคัญ (ส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2546, หน้า 51) 

ในแผนปฏิบัติราชการส�านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2556 ได้ก�าหนด

เป้าหมายด้านประสทิธิภาพในการบรหิารและการจัดการ 

และกลยุทธ์ที่ 5 คือ สร้างความเข้มแข็งและส่งเสริม

การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารและการ

จัดการศึกษาเพ่ือรองรับการกระจายอ�านาจอย่างมี

ประสทิธภิาพตามหลกัธรรมาภิบาลในส�านกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาและสถานศึกษา (ส�านักงานคณะกรรมการ 

การศกึษาข้ันพ้ืนฐาน, 2556, หน้า 25) ดงันัน้ ในการบรหิาร 

และจัดการในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นองค์กรธุรกิจ องค์กร

การศึกษาหรือองค์กรทางสังคมต่างๆ จ�าเป็นต้อง 

ด�าเนินการตามหลักการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งเรียกโดย

ทั่วไปว่า “ธรรมาภิบาล” ( Good Governance) ซึ่งเป็น

แนวทางส�าคัญในการบริหารและจัดการที่ได้รับการ

กล่าวถึงมากในปัจจุบัน เป็นการบริหารและจัดการที่

สอดคล้องกับแนวโน้มสภาพปัญหา และความต้องการ 

ในยคุโลกาภวิตัน์ สามารถอยูร่่วมกนัอย่างเป็นสขุ มคีวาม 

รู้รักสามัคคี และร่วมกันเป็นพลังก่อให้เกิดการพัฒนา

อย่างยัง่ยนืและเป็นส่วนเสรมิสร้างความเข้มแขง็ น�าไปสู่

ประสทิธภิาพและประสทิธิผลขององค์กรหรอืหน่วยงาน  

จึงเป็นการบริหารและจัดการที่สร้างประโยชน์และ 

เป็นธรรมต่อทกุฝ่ายทีเ่กีย่วข้อง ตลอดจนเป็นหลกัประกนั 

ความส�าเร็จและน�าไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองทั้งมวล (ธีระ  

รุญเจริญ, 2550, หน้า 196)

“ธรรมาภิบาล” จึงเป็นแนวทางการบริหารที่

ก�าหนดไว้ในกฎหมายและระเบียบแบบแผนในหลาย

ระดับ ต้ังแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 

2550 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารหลักเกณฑ์

และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

แนวทางการบริหารโรงเรียนในฐานะที่เป็นนิติบุคคล 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง

ศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ซึ่งก่อให้เกิดอ�านาจหน้าที่

ตามกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชนหลายอย่าง  

จึงท�าให้โรงเรียนต้องรับผิดชอบสูงขึ้น และกฎกระทรวง

ก�าหนดหลกัเกณฑ์และวธีิการกระจายอ�านาจการบรหิาร 

และจัดการศกึษา พ.ศ. 2550 ซึง่เป็นแนวทางการกระจาย 

อ�านาจการบรหิารและการจัดการศกึษาให้คณะกรรมการ

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

การบริหารและจัดการสถานศึกษา สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี- 

อยุธยา เขต 1 ในด้านงานบริหารบุคคล ตามหลัก 

ธรรมาภิบาลในปัจจุบันพบว่า มีปัญหาเกิดจากความ 

ผิดพลาดไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ราชการ หรือเกิด

ความเสยีหายต่อราชการ สถานศกึษา คณุภาพการศกึษา  

และตัวบุคคล ท�าให้มีเรื่องราวร้องเรียน ฟ้องร้อง  

ขอความเป็นธรรม และเป็นคดีท่ีต้องสืบสวนสอบสวน

เป็นจ�านวนมาก สร้างความขดัแย้งในสถานศกึษา ท�าให้

การปฏิบัติงานไม่ประสบความส�าเร็จตามเป้าหมาย 

บรรยากาศในสถานศึกษาเสียหายไป ส่งผลกระทบ

ต่อคุณภาพการศึกษา (ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศกึษาพระนครศรอียธุยา เขต 1, 2555, หน้า 1-2,  

13-18) และในส่วนการบริหารและจัดการสถานศึกษา  

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ในด้านงานบริหารบุคคล 

ตามหลักธรรมาภิบาล ในปัจจุบันพบว่า มีปัญหา 

การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สถานศึกษา 

ไม่บริหารและจัดการศึกษาสถานศึกษาให้เป็นไปตาม

หลักธรรมาภิบาล จึงท�าให้เกิดการร้องเรียนและกระทบ

กับการปฏิบัติงานของครู ครูและบุคลากรทางการศึกษา  

เสียขวญัและก�าลังใจ ส่งผลกระทบกบัคณุภาพการศกึษา  

(ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี- 

อยุธยา เขต 2, 2555, หน้า 1-3, 5-6) 

ดังนั้น จากกฎหมาย ในระดับต่างๆ ตลอดจน 

โยบาย แนวทางการด�าเนินการ ในการบริหารและ

การจัดการสถานศึกษา รวมทั้งปัญหา อุปสรรคในการ

บริหารและการจัดการของสถานศึกษา สังกัดส�านักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  

เขต 1และ เขต 2 ซึง่ปัจจบุนั ผูว้จิยัเป็นผูบ้รหิารสถานศกึษา 

ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่การศึกษานี้อยู่ด้วย จึงต้องการ

ศกึษา รปูแบบการบรหิารงานบคุคลตามหลักธรรมาภบิาล 

ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ

เขต 2 ท�าให้น�าไปสู่การปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม 
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ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาและส่งผลต่อคุณภาพ

และประสิทธิภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นส�าคัญ

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ประกอบ 

ของการบริหารงานบุคคล และหลักธรรมาภิบาลของ

สถานศึกษา

2. เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารงานบุคคล  

ตามหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษา สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  

เขต 1 และเขต 2 

3. เพื่อประเมินรูปแบบการบริหารงานบุคคล

ตามหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษา สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  

เขต 1 และเขต 2 

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ค�าว่า ธรรมาภิบาล มีนักวิชาการหน่วยงาน

ต่างๆ ได้ให้ความหมายไว้หลากหลาย พอสรุปได้ดังนี้

ชัยอนันต์ สมุทวณิช (2541, หน้า 8) ได้อธิบาย 

ค�าว่า Good governance ไว้ว่า “เป็นการปกครองที่ด ี

โดยรัฐ ซึ่งรัฐมีระบบและการใช้กฎหมายท่ีมีความ

ยุติธรรม มีความรับผิดชอบ เปิดโอกาสให้ประชาชน

มีส่วนร่วม มีความโปร่งใส และมีความคงเส้นคงวา  

สามารถตรวจสอบได้”

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ (2542, หน้า 18) ได้ให้ 

ความหมายของธรรมาภิบาลหรือ Good governance 

ในความหมายแบบสากลนี้ มีความหมายรวมถึง “ระบบ 

โครงสร้าง และกระบวนการต่างๆ ที่วางกฎเกณฑ์ 

ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม

ของประเทศ เพื่อที่ภาคต่างๆ ของสังคมจะพัฒนาและ

อยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติสุข”

วรภทัร โตธนะเกษม (2542, หน้า 12) อธบิายว่า  

Good governance หมายถึง “การก�ากับดูแล ที่ดี”  

หรือหมายถึง “การใช้สิทธ์ิของความเป็นเจ้าของที่จะ

ปกป้องดูแลผลประโยชน์ของตนเอง โดยผ่านกลไก 

ที่เกี่ยวข้องในการบริหาร” โดยหัวใจส�าคัญของ Good 

governance คือ ความโปร่งใส (Transparency)  

ความยุติธรรม (Fairness) และความรับผิดชอบในผล

ของการตัดสินใจ (Accountability)

เกษม วัฒนชัย (2546, หน้า 23) กล่าวว่า  

“ธรรมาภิบาล” เป็นค�าที่แปลมาจากภาษาอังกฤษว่า 

Good governance ซึ่ง Good แปลว่า “ดี” Governance 

แปลว่า “การก�ากบัท่ีด ีการดแูลอย่างด”ี ธรรมาภบิาลหรอื 

Good governance จึงเป็นหลักคิดส�าหรับการบริหาร 

จดัการทีด่ ีเพือ่ประกนัว่าในองค์กรจะไม่มกีารฉ้อราษฎร์ 

บังหลวง ไม่ด ้อยประสิทธิภาพ ธรรมาภิบาลของ 

สถานศึกษาจะช่วยประกันเรื่องนี้ได้ เพราะที่ผ่านมา

การศึกษาของเรามีการโกงกินกันเหลือเกินในทุกระดับ 

และไม่มีประสิทธิภาพด้วย

สถาบันวิถีทรรศน์ (2546, หน้า 42) ได้ให้ความ

หมายของค�าว่า ธรรมาภิบาล (Good governance)  

หมายถึง ระบบในการบรหิารและการจดัการท่ีดมีากกว่า

จะหมายถึง การสร้างรัฐท่ีดีงามอย่างท่ีเข้าใจกัน จาก

ความหมายของธรรมาภิบาลตามความคิดเห็นของ

นักการศึกษาดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่า ธรรมาภิบาล 

หมายถึง ระบบการบริหารจัดการที่ดีเพื่อน�าองค์การ 

ไปสูเ่ป้าหมายความส�าเรจ็อย่างแท้จรงิและเกดิประโยชน์

สูงสุด

เมธา สุวรรณสาร (2544, หน้า 32) กล่าวว่า 

Good governance หรอืเรยีกว่า บรรษทัภบิาล นัน้คอื วถีิ

แห่งการน�าองค์กรสูค่วามรุง่เรอืงมัน่คงยัง่ยนื ซึง่กล่าวถงึ 

ปรัชญา คุณธรรม และจริยธรรมแห่งองค์กร หลัก 

ธรรมาภิบาลอันเป็นปัจจัยส�าคัญของการสร้างคุณค่า

เพิ่มและพลังแห่งความเจริญเติบโตรุ ่งเรือง เพื่อให้

องค์กรบรรลุวตัถปุระสงค์หลักได้ภายใต้การเปล่ียนแปลง

ที่รวดเร็วในด้านต่างๆ ของประเทศและของโลกธุรกิจ

ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการควบคุมและ 

การจัดการกบัความเส่ียง และการตรวจสอบภายในโดยใช้ 

ฐานความเสี่ยงเป็นหลัก ประโยชน์ของการก�ากับดูแล

กิจการที่ดีกับองค์กร เพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์

หลักในเรื่องการบริหารและการจัดการความเสี่ยงที่ด ี

ในองค์กร โดยปรชัญาคณุธรรมเป็นแกนน�าในการท�างาน

ที่ดี ซึ่งจะช่วยให้องค์กรก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง
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และยั่งยืน ซึ่งเป็นแนวทางที่ส�าคัญยิ่งของการบริหาร

องค์กรต่างๆ ยุคปัจจุบันทั่วโลก

จากความหมายดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว ่า  

ธรรมาภบิาล หมายถงึ การปกครองการบรหิาร การจดัการ  

การควบคมุดแูลกจิการต่างๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม 

นอกจากนี ้ยงัหมายถงึการบรหิารจดัการทีด่ ีซึง่สามารถ

น�าไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน ธรรมที่ใช ้ในการ 

บริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ 

หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น  

แต่รวมถงึศลีธรรม คุณธรรม จรยิธรรม และความถกูต้อง  

ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติ

ปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ การปราศจาก

การแทรกแซงจากองค์การภายนอก เป็นต้น

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

กรอบแนวคิดการท�าวิจัยในครั้งนี้ ผู ้วิจัยได้

ก�าหนดกรอบแนวคิดไว้ ดังนี้

1 .  การบริหารงานบุคคล (Pe rsonne l 

management) ที่เป็นการบริหารสถานศึกษาด้านหนึ่ง

ใน 4 ด้าน ของการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็น 

นิติบุคคล สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาพระนครศรอียธุยา เขต 1 และเขต 2 ประกอบด้วย 

ภารกิจ 5 องค์ประกอบ ดังนี้

1.1 การวางแผนอัตราก�าลังและก�าหนด

ต�าแหน่ง

1.2 การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

1.3 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติราชการ 

1.4 วินัยและการรักษาวินัย 

1.5 การออกจากราชการ

2. หลักธรรมาภิบาล (Good governance)  

ใช้หลักว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี  

ตามระเบียบส�านกันายกรฐัมนตรว่ีาด้วยการสร้างระบบ

บริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 ซึ่งม ี

องค์ประกอบส�าคัญ 6 หลัก ดังนี้

2.1 หลักนิติธรรม 

2.2 หลักคุณธรรม 

2.3 หลักความโปร่งใส 

2.4 หลักการมีส่วนร่วม 

2.5 หลักความรับผิดชอบ 

2.6 หลักความคุ้มค่า 

จากกรอบแนวคิดการวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการ

บรหิารงานบคุคล ตามหลักธรรมาภบิาลของสถานศกึษา

ดังกล่าว ผู้วิจัยสังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิดการวิจัย  

ดังภาพประกอบ 1

ภำรกิจกำรบริหำร
งำนบุคคล

1. การวางแผนอัตราก�าลัง
2. การสรรหาและบรรจุ

แต่งตั้ง
3. การเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ

4. วินัยและการรักษาวินัย
5. การออกจากราชการ

รูปแบบการบริหารงานบุคคล ตามหลักธรรมาภิบาลของ
สถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2
1. องค์ประกอบการบริหารบุคคล 5 องค์ประกอบ
2. แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล 6 หลัก

การประเมินรูปแบบการบริหารงานบุคคล ตามหลัก
ธรรมาภิบาลของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
และเขต 2

1. ความเหมาะสม
2. ความเป็นไปได้

หลักธรรมำภิบำล
6 หลัก

1. หลักนิติธรรม
2. หลักคุณธรรม 
3. หลักความโปร่งใส
4. หลักการมีส่วนร่วม
5. หลักความรับผิดชอบ 
6. หลักความคุ้มค่า 

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การวิจัยนี้แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ

1. การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ประกอบ

ของการบริหารงานบุคคล และหลักธรรมาภิบาลของ



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2557 121

สถานศึกษา แหล่งข้อมูล ได้แก่ เอกสาร ต�ารา และ 

ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการการบริหารงาน 

บุคคลตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

2. สร้างรูปแบบการบริหารงานบุคคล ตามหลัก 

ธรรมาภิบาลของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ

เขต 2

3. ประเมนิรปูแบบการบรหิารงานบคุคล ตามหลกั 

ธรรมาภิบาลของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ

เขต 2 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

ประชากรได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการบริหาร

การศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มตัวอย่าง 

เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 11 คน ที่ผู้วิจัยคัดเลือกโดย

ไม่ใช้ความน่าจะเป็นด้วยวิธีแบบเจาะจงเพื่อวิพากษ์  

ในด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความสมบรูณ์ 

ถกูต้องทัว่ไป ของรปูแบบการบรหิารงานบคุคลตามหลกั 

ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ

เขต 2

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

แบบบันทึกผลการสนทนากลุ่ม

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

1. ขอหนังสือเชิญจากส�านักงานคณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เพื่อเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการ 

สนทนากลุ่ม

2. จัดสนทนากลุม่โดยผูท้รงคณุวฒุ ิเพือ่สอบถาม 

ด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความสมบูรณ์

ถกูต้องทัว่ไป ของรปูแบบการบรหิารงานบคุคลตามหลกั 

ธรรมาภิบาลของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ

เขต 2 โดยด�าเนนิการสนทนากลุม่ใช้ระยะเวลาประมาณ 

2 ชั่วโมง

3. สรุปการสนทนากลุ ่มลงในแบบบันทึก 

การสนทนากลุ่ม

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

1. การวิเคราะห์ค�านวณสถิติภาคบรรยายของ

ข้อมลูต่างๆ เกีย่วกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม  

ใช้การแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ

2. ระดับความเหมาะสมและความเป็นไปได้

ของรปูแบบการบรหิารงานบคุคล ตามหลกัธรรมาภบิาล 

ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ

เขต 2 ใช้การตรวจให้คะแนนและหาค่าเฉลี่ย ( ) และ

ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของแต่ละรายการ 

และแปลผลเป็น 5 ระดับ (Edward, 1984 : 46) และ

การทดสอบเพ่ืออ้างอิงทางสถิติเกี่ยวกับค่าเฉลี่ย  

โดยใช้ t-test 

ผลกำรวิจัย

การวิจัยในครั้งนี้ ได้ด�าเนินการวิจัย เป็น 3  

ขั้นตอน ซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

1. การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ประกอบ

ของการบริหารงานบุคคล และหลักธรรมาภิบาลของ

สถานศึกษา สรุปผล ดังนี้ 

ด้านการบริหารงานบุคคล ได้ศึกษาเอกสาร 

ในด้านหลักการ แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง

และระเบียบ ค�าส่ัง กฎหมายแนวทางปฏิบัติของการ

บริหารงานบุคคลในสถานศึกษา โดยเฉพาะการบริหาร 

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีเป็นนิติบุคคล กระทรวง

ศกึษาธกิาร และแนวทางการกระจายอ�านาจการบรหิาร

และจัดการศึกษาให้คณะกรรมการส�านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาและสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง ก�าหนด 

หลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ�านาจการบริหารและ 

การจดัการศกึษา พ.ศ. 2550 ของส�านกังานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็น

กฎหมายที่สถานศึกษาต้องปฏิบัติอยู ่ในปัจจุบันนี้ 

และวิเคราะห์และสังเคราะห์การบริหารงานบุคคลใน

สถานศึกษาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ได้เป็น 5 งานคอื (1) การวางแผนอัตราก�าลงัและก�าหนด

ต�าแหน่ง (2) การสรรหาและบรรจแุต่งตัง้ (3) การเสรมิสร้าง 

ประสทิธภิาพในการปฏิบติัราชการ (4)วนิยัและการรกัษา 

วินัยและ (5) การออกจากราชการ

ด้านหลักธรรมาภิบาล ได้ศึกษาเอกสารในด้าน 

หลักการ แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและ

ระเบียบ กฎหมายของหลักธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา  

มีนักวิชาการศึกษา หน่วยงาน องค์กรและสถาบัน 

ได้ก�าหนด จ�านวนหลกัไว้แตกต่างกนั มากมายเพือ่ความ 

เหมาะสมของหน่วยงานหรือองค์กรนั้นๆ แต่ในส่วน

ที่เหมาะสมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น ได้แก่ คือ 

ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารกิจการ

บ้านเมอืงและสงัคมทีดี่ พ.ศ. 2542 และพระราชกฤษฎกีา 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี 

พ.ศ. 2546 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ จัดท�าเป็นคู่มือ

การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เป็นนิติบุคคล  

ให้สถานศึกษาปฏิบัติ และใช้กันในสถาบัน องค์กร

อย่างแพร่หลาย ซึ่งมี 6 หลัก คือ (1) หลักนิติธรรม (2)  

หลกัคณุธรรม (3) หลกัความโปร่งใส (4) หลกัการมส่ีวนร่วม  

(5) หลักความรับผิดชอบ และ (6) หลักความคุ้มค่า

2. การสร้างรูปแบบการบริหารงานบุคคล  

ตามหลกัธรรมาภบิาลของสถานศึกษา ในสงักดัส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  

เขต 1 และเขต 2 จากการสนทนากลุ่ม โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

จ�านวน 11 ท่าน ซึ่งได้อภิปรายอย่างกว้างขวางและ 

ทุกท่านเห็นด้วย ในองค์ประกอบของการบริหารบุคคล

ในสถานศึกษา 5 งาน และรายการปฏิบัติตามหลัก 

ธรรมาภบิาล จ�านวน 6 หลกั แต่ได้ปรบัรายละเอียด ดงันี้ 

ประกอบด้วย (1) การวางแผนอัตราก�าลังและก�าหนด

ต�าแหน่ง ใช้หลักธรรมาภิบาล 3 หลัก คือ หลักนิติธรรม 

6 รายการหลักการมีส่วนร่วม 3 รายการและหลักความ

คุ้มค่า 2 รายการ (2) การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  

ใช้หลักธรรมาภิบาล 4 หลักคือหลักนิติธรรม 7 รายการ 

หลักคุณธรรม 3 รายการ หลักการมีส่วนร่วม 2 รายการ

และหลักความโปร่งใส 3 รายการ (3) การเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ใช้หลักธรรมาภิบาล  

6 หลัก คือหลักนิติธรรม 5 รายการหลักคุณธรรม 

4 รายการหลักการมีส่วนร่วม 3 รายการหลักความ 

โปร่งใส 2 รายการ หลักความรับผิดชอบ 4 รายการและ

หลักความคุ้มค่า 1 รายการ 4) วินัยและการรักษาวินัย 

ใช้หลักธรรมาภิบาล 3 หลัก คือหลักนิติธรรม 3 รายการ 

หลักคณุธรรม 5 รายการหลักความรบัผดิชอบ 2 รายการ 

และ 5) การออกจากราชการใช้หลกัธรรมาภบิาล 2 หลกั  

คอืหลักนติธิรรม 4 รายการหลักคณุธรรมธรรม 2 รายการ  

รวมทั้งสิ้น 61 รายการ ซึ่งมีจ�านวนรายการเพิ่มขึ้น 10 

รายการ

3. รูปแบบการบริหารงานบุคคลตามหลัก 

ธรรมาภิบาลของสถานศึกษา ในสังกัดส�านักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  

เขต 1 และเขต 2 ได้ใช้แบบสอบถาม สอบถามผู้บริหาร 

สถานศึกษา ในสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 

จ�านวน 186 คน ในด้านความเหมาะสมและความเป็น

ไปได้ พบว่า รูปแบบการบริหารงานบุคคลตามหลัก 

ธรรมาภิบาลของสถานศึกษา ในสังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  

และเขต 2 มีความเมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ใน

ระดับมากขึ้นไปทุกรายการ

กำรอภิปรำยผล

รูปแบบการบริหารงานบุคคล ตามหลัก 

ธรรมาภิบาลของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  

และเขต 2 ที่สร้างขึ้น ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ  

และรายการปฏิบัติ จ�านวน 61 รายการ ดังนี้

1. การวางแผนอตัราก�าลังและก�าหนดต�าแหน่ง 

ประกอบด้วย รายการปฏิบัติ จ�านวน 11 รายการ 

จ�าแนกตามหลักธรรมาภิบาลได้ จ�านวน 3 หลักคือ  

หลักนิติธรรม จ�านวน 6 รายการ หลักการมีส่วนร่วม

จ�านวน 3 รายการและหลักความคุม้ค่า จ�านวน 2 รายการ  

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.1 หลักนิติธรรม คือ (1) จัดท�าข้อมูล

สารสนเทศครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือการ

จัดท�าแผนอัตราก�าลัง (2) ค�านวณอัตราก�าลังครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.ก�าหนด  
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(3) วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศครูและบุคลากรทาง 

การศึกษากับอัตราก�าลัง ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.ก�าหนด  

(4) จัดท�าแผนอัตราก�าลังข้าราชการครูและบุคลากรการ

ศึกษาตามหลักเกณฑ์ ก.ค.ศ.โดยความเห็นชอบของ 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (5) น�าแผน

อัตราก�าลังมาก�าหนดต�าแหน่งหรือปรับปรุงต�าแหน่ง

ข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษาตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. 

ก�าหนด (6) เสนอแผนอัตราก�าลังต่อส�านักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาและองค์กรอื่น

1.2 หลักการมีส่วนร่วม คือ (1) วิเคราะห์

ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการก�าลังคนกับ

ภารกิจของสถานศึกษา โดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม (2) 

น�าแผนอัตราก�าลังข ้าราชการครูและบุคลากรการ

ศึกษาขอความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน (3) จัดท�าภาระงานส�าหรับข้าราชการครู

และบุคลากรการศึกษา โดยให้ทีมบริหารมีส่วนร่วม

1.3 หลักความคุ้มค่าคือ (1) จัดท�าภาระงาน 

ส�าหรบัข้าราชการครแูละบคุลากรการศกึษาให้เกดิความ 

คุม้ค่า เหมาะสมและประโยชน์สงูสดุ แก่คณุภาพการศกึษา 

ของผู้เรียนเป็นส�าคัญ (2) ติดตามและประเมินผลการใช้ 

อัตราก�าลัง อย่างคุ้มค่า เหมาะสมและเกิดประโยชน์

สูงสุด

2. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ประกอบด้วย 

รายการปฏิบัติ จ�านวน 15 รายการ จ�าแนกตามหลัก 

ธรรมาภบิาลได้ จ�านวน 4 หลกัคอื หลกันติธิรรม จ�านวน 

7 รายการ หลักคุณธรรม จ�านวน 3 รายการ หลักการ

มีส่วนร่วม จ�านวน 2 รายการและหลักความโปร่งใส  

จ�านวน 3 รายการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1 หลักนิติธรรม คือ (1) เสนอความ

ต้องการข้าราชการครูตามวิชาเอกและความสามารถ 

ต่อส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา (2) สรรหาโดยสอบ 

แข่งขัน สอบคัดเลือกและคัดเลือกข้าราชการครูและ 

บุคลากรการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ 

มอบอ�านาจ (3) แจ้งภาระงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 

มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพและหลักเกณฑ์

การประเมินการปฏิบัติงานแก่ครูผู้ช่วย (4) ด�าเนินการ

ทดลองปฏิบัติหน้าที่หรือการเตรียมความพร้อมและ 

พัฒนาอย่างเข้มแก่ ครูผู้ช่วยเป็นเวลา 2 ปี (5) ติดตาม 

และประเมินผลการปฏิบัติงาน ครูผู้ช่วยทุก 3 เดือน

และรายงานต่อส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา (6) บรรจุ

แต่งตั้ง โอน และย้ายข้าราชครูและบุคลากรการศึกษา 

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการก.ค.ศ.ก�าหนด (7) แต่งตั้ง

การรักษาราชการแทนและรักษาการในต�าแหน่งตาม

ระเบียบราชการ

2.2 หลักคุณธรรม คือ (1) สรรหาโดยสอบ

แข่งขัน สอบคัดเลือกและคัดเลือกข้าราชการครูและ 

บุคลากรการศึกษาด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม 

(2) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของครูผู้ช่วย 

ด้วยความเป็นธรรม (3) บรรจุแต่งตั้ง โอนและย้าย 

ข้าราชครูและบุคลากรการศึกษาด้วยความเสมอภาค

และเป็นธรรม

2.3 หลักการมีส่วนร่วม คือ (1) แต่งตั้ง 

คณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและ

พัฒนาอย่างเข้มแก่ครูผู ้ช่วย (2) ขอความเห็นกรณี

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาการย้ายเข้า

และย้ายออกต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.4 หลักความโปร่งใสสอดคล้องกับ วินัย 

ปานแดง (2553, หน้า 66) คือ (1) สรรหาโดยสอบ

แข่งขัน สอบคัดเลือกและคัดเลือกข้าราชการครูและ

บุคลากรการศึกษาความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

(2) บรรจุแต่งตั้ง โอนและย้ายข้าราชครูและบุคลากร 

การศกึษาด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 3) ประกาศ

ผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่าง

เข้มแก่ครูผู้ช่วยทราบโดยเปิดเผย

3.การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

ราชการ ประกอบด้วย รายการปฏบิตั ิจ�านวน 19 รายการ  

และใช้หลักธรรมาภิบาลทั้ง 6 หลักคือ หลักนิติธรรม 

จ�านวน 5 รายการ หลักคุณธรรม จ�านวน 4 รายการ 

หลักความโปร่งใส จ�านวน 2 ราการหลักการมีส่วนร่วม 

จ�านวน 3 รายการ หลักความรับผิดชอบ จ�านวน 4 

รายการและหลักความคุ้มค่า จ�านวน 1 รายการ โดยม ี

รายละเอียดดังนี้

3.1 หลักนิติธรรม คือ (1) การแจ้งภาระงาน  

มาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวชิาชพีและจรรยาบรรณ  

ตามมาตรฐานก�าหนด (2) พิจารณาการเล่ือนขัน้เงนิเดอืน 
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ข้าราชครูและบุคลากรการศึกษาตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการที่ก.ค.ศ.ก�าหนด (3) การลาทุกประเภท เป็นไป 

ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด (4) เสนอขอ

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามหลักเกณฑ์

และวิธีการที่กฎหมายก�าหนด (5) ตรวจสอบคุณสมบัติ 

รวบรวมค�าขอและผลงานทีเ่กดิจากการปฏิบติัหน้าท่ีของ 

ข้าราชการครูให้มีและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ 

และวิธีการที่ก.ค.ศ.ก�าหนด

3.2 หลักคุณธรรม คือ (1) ส่งเสริม ยกย่อง  

เชิดชูเกียรติแก่ข้าราชครูและบุคลากรการศึกษาท่ีม ี

ผลการปฏิบัติดีเด่น (2) พัฒนาให้ข้าราชครูและบุคลากร

การศกึษาปฏบิติัตามมาตรฐานวชิาชพีและจรรยาบรรณ

วิชาชีพ (3) พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชครูและ

บุคลากรการศึกษาด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม  

(4) ส่งเสรมิให้ข้าราชการครแูละบคุลากรการศึกษามแีละ

เลือ่นวิทยฐานะ โดยประเมินผลงานด้วยความเป็นธรรม

3.3 หลักความโปร่งใส คือ (1) ประกาศ 

หลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชคร ู

และบุคลากรการศึกษาให้ทราบโดยทั่วกัน (2) แจ้งผล

การประเมนิประสทิธิภาพและประสทิธิผลการปฏิบตังิาน 

โดยเปิดเผยทุกครั้ง

3.4 หลักการมีส่วนร่วม คือ (1) ให้ครูและ

บุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมก�าหนดหลักสูตร 

การพัฒนาโดยให้สอดคล้องกับความต้องการจ�าเป็น 

ในการพัฒนาตนเอง (2)ให้ครแูละบคุลากรทางการศกึษา

ร่วมกันก�าหนดมาตรฐานและดัชนีชี้วัดการปฏิบัติงาน

ของข้าราชครูและบุคลากรการศึกษาอย่างชัดเจน (3) 

แต่งตัง้คณะกรรมการร่วมพจิารณาการเลือ่นขัน้เงินเดอืน 

ข้าราชครูและบุคลากรการศึกษา

3.5 หลักความรับผิดชอบ คือ (1) ปฐมนิเทศ

ผู้ได้รับการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชครูและ

บุคลากรการศึกษา เพื่อให้ตระหนักในสิทธิ หน้าที่และ

ความรับผิดชอบ (2) ส่งเสริมให้ข้าราชครูและบุคลากร 

การศึกษาตระหนักในสิทธิและหน้าที่ ส�านึกในความ 

รับผิดชอบ บทบาทหน้าที่ของตนและใส่ใจในสาธารณะ 

(3) ส่งเสริมให้ข้าราชครูและบุคลากรการศึกษาเคารพ 

ในความคดิเหน็ทีแ่ตกต่าง ยอมรบัร่วมกนัได้และกล้ารบั 

ผลการกระท�าของตน (4) ส่งเสริมการเพิ่มพูนความรู้ 

ทักษะ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

วิชาชีพที่เหมาะสม

3.6 หลักความคุ้มค่า คือ (1) สนับสนุน 

การศึกษาต่อ ฝึกอบรม ศึกษาดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัย

เพ่ือใช้บุคลากรท่ีมีอยู่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์

สูงสุด

4.วนิยัและการรกัษาวนิยั ประกอบด้วย รายการ

ปฏบิตั ิจ�านวน 10 รายการ จ�าแนกตามหลกัธรรมาภบิาล 

ได้ 3 หลักคือ หลักนิติธรรม จ�านวน 3 รายการ หลัก

คุณธรรม จ�านวน 5 รายการ และหลักความรับผิดชอบ  

จ�านวน 2 รายการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

4.1 หลักนิติธรรม คือ (1) ให้มีการให้ความรู ้

เรื่องวินัยและการรักษาวินัยข้าราชครูและบุคลากร 

การศึกษา (2) ชี้แจงให้ข้าราชครูและบุคลากรการศึกษา 

ทราบถึงวิธีการด�าเนินการทางวินัย การลงโทษ  

การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ (3) ด�าเนินการทางวินัย 

กรณีข้าราชครูและบุคลากรการศึกษากระท�าผิดวินัย 

โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก.ค.ศ.ก�าหนด

4.2 หลักคุณธรรม คือ (1) เสริมสร้างและ

พัฒนาเจตคติ จิตสมนึกและพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับ

บญัชา (2) ผูบ้รหิารสถานศกึษาปฏบิตัตินเป็นแบบอย่าง 

ท่ีดต่ีอผูใ้ต้บงัคบับญัชา (3) ด�าเนนิการสอบสวนข้อเท็จจรงิ 

หรือสอบสวนทางวินัยข้าราชครูและบุคลากรการศึกษา

โดยเป็นธรรม (4) ให้มีการอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ ตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก.ค.ศ.ก�าหนด กรณีถูกลงโทษ

ทางวินัย (5) ส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมของ 

ข้าราชครูและบุคลากรการศึกษา

4.3 หลักความรับผิดชอบ คือ(1) ส่งเสริม 

ให้ข้าราชครูและบุคลากรการศึกษามีส�านึกในความ 

รับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตน (2) ฝึกอบรม สร้างขวัญ

ก�าลังใจและการจูงใจเพื่อป้องกันการกระท�าผิดวินัย

5. การออกจากราชการ ประกอบด้วย รายการ

ปฏบิตั ิ6 รายการ จ�าแนกตามหลักธรรมาภบิาลได้ 2 หลกั 

คือ หลักนิติธรรม จ�านวน 4 รายการและหลักคุณธรรม 

จ�านวน 2 รายการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

5.1 หลกันติธิรรม คอื (1) อนญุาต ยบัยัง้หรอื

สั่งให้ข้าราชการครูลาออกจากราชการตามหลักเกณฑ ์
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และวธิกีารทีก่.ค.ศ.ก�าหนด (2) ด�าเนนิการตามหลักเกณฑ์ 

การให้ออกจากราชการกรณีไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติ

ราชการหรอืขาดคุณสมบติั (3) ด�าเนนิการตามหลักเกณฑ์ 

การให้ออกจากราชการ กรณีเจ็บป่วยนาน หย่อน 

ความสามารถไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้ หรอืได้รบัโทษ 

จ�าคุก (4) ด�าเนินการตามหลักเกณฑ์การให้ออกจาก

ราชการไว้ก่อนหรือสั่งพักราชการกรณีกระท�าผิดวินัย

5.2 หลักคุณธรรม คือ แต่งตั้งณะกรรมการ

สืบสวนข้อเท็จจริงหรือกรรมการสืบสวนทางวินัย กรณี

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท�าผิดวินัย  

พิจารณาลงโทษ อย่างเป็นธรรมไม่ล�าเอียงโดยยึดความ

ถูกต้องเป็นหลัก

ข้อเสนอแนะ

1. ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 ควรที่จะน�า 

ผลการวจัิย เรือ่งรปูแบบการบรหิารงานบคุคล ตามหลกั

ธรรมาภิบาลของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ 

เขต 2 นี้ ไปก�าหนดเป็นนโยบาย กลยุทธ์และจุดเน้น 

ในการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของ 

สถานศกึษาโดยน�าองค์ประกอบขอการบรหิารงานบคุคล 

5 องค์ประกอบ และหลกัธรรมาภบิาล 6 หลกั ตามรายการ 

ปฏิบัติ 61 รายการ รวมทั้งการให้มีการพัฒนาผู้บริหาร

สถานศึกษา เพื่อให้การด�าเนินการด้านการบริหารงาน

บุคคลในสถานศึกษา เกิดความอิสระ รวดเร็ว คล่องตัว  

ภายใต้กฎหมาย ระเบียบเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

และเป็นไปตามความต้องการและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

2. สถานศึกษาในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ 

เขต 2 ควรน�าผลการวิจัย เรื่องรูปแบบการบริหารงาน

บุคคล ตามหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษา สังกัด 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี- 

อยุธยา เขต 1 และเขต 2 ไปก�าหนดไว้ในรายละเอียด

ในแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ�าปี

ของสถานศึกษาโดยมีรายละเอียดการปฏิบัติของงาน

บริหารบุคคลที่มีองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ และ 

หลกัธรรมาภบิาล 6 หลกั ตามรายการปฏบิตั ิ61 รายการ

ข้อเสนอแนะในกำรท�ำกำรวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรมีการท�าวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหาร 

งานบุคคล ตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โดย

ทดลองใช้และประเมินผลการใช้ในสถานศึกษาจริง

2. ควรมีการท�าวิจัยในรูปแบบการบริหาร 

งานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา รูปแบบ 

อ่ืนๆ อีก เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารงานบุคคล 

ตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาท่ีหลากหลาย 

เพิ่มขึ้นตามบริบทของสถานศึกษา
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารทรัพยากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

ของรัฐของวัตถุประสงค์สามด้านคือ ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการบริหารเพื่อการธ�ารงรักษาบุคลากร ปัจจัย

ด้านการสร้างบรรยากาศในองค์กร และน�าเสนอรูปแบบการบริหารเพื่อการธ�ารงรักษาบุคลากรทางการแพทย์ 

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรทางการแพทย ์

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ 4 แห่ง จ�านวน 364 คน จากประชากร 3,788 คน และได้สัมภาษณ์ผู้บริหารและ

หัวหน้างานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐแบบเฉพาะเจาะจง จ�านวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 

แบบสอบถาม สถิติเชิงพรรณาบรรยายลักษณะข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ

ใช้สถิติเชิงอนุมาน ในการวิเคราะห์เส้นทาง โดยได้เลือกใช้เทคนิคการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ จากผลการศึกษา

พบว่า ปัจจัยด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปัจจัยด้านการสร้างบรรยากาศในองค์กรมีอิทธิพลทางตรงต่อการ

บริหารเพื่อการธ�ารงรักษาบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ และรูปแบบการบริหารเพื่อการ 

ธ�ารงรักษาบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐได้สร้างขึ้นตามล�าดับความสัมพันธ์ รูปแบบนี้  

เรียกว่า “ROMP Model” (R คือ Retaining; O คือ Organization Atmosphere; M คือ Human Resource 

Management; และ P คือ Personnel หรือ Medical Personnel) หัวใจส�าคัญของ ROMP Model เป็น Model  

ทีส่ามารถน�าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัเิพือ่ให้การบรหิารเพือ่การธ�ารงรกัษาบคุลากรทางการแพทย์โรงพยาบาล 

มหาวิทยาลัยของรัฐประสบผลส�าเร็จและสามารถน�าไปใช้ต่อยอดองค์ความรู้ในเชิงวิชาการในอนาคตได้

ค�ำส�ำคัญ: การบริหารเพื่อการธ�ารงรักษา, บุคลากรทางการแพทย์, โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ

Abstract

This study aimed to exam the human resource management influence on government owned 

university hospitals in three areas: the factor influencing the retention of human resource; the factors of 

organization atmosphere influencing human resource management in the retention of medical personnel 

in government owned university hospitals; and to present a model of human resource management  

เกษทิพย์ ปลื้มวงษ์

การบริหารเพื่อการธ�ารงรักษาบุคลากรทางการแพทย์
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ

Human Resource Management for the Retaining of Medical Personnel
in Government Owned University Hospitals
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ควำมน�ำ

ในศตวรรษที่ 21 ทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นทุน

ส�าคัญขององค์กรในการสร้างความได้เปรียบในการ

ด�าเนินงาน ดงันั้นการบริหารจัดการทนุมนษุยใ์นองค์กร 

จึงเป็นการบริหารจัดการเพื่อสร้างคุณภาพและผลการ

ปฏบัิตงิานของบคุลากร (รัชฎา อสสินธิสกลุ, 2550) ดงันัน้ 

หากองค์กรใดสามารถพัฒนาและธ�ารงไว้ซึ่งบุคลากร

ที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณสมบัติตามที่องค์กร

ต้องการองค์กรนั้นย่อมมีโอกาสและศักยภาพ ในการที่

จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

(เจษฎา นกน้อย, 2552) จากงานวิจัยเรื่อง “ปัญหา 

สมองไหลของบุคลากรสุขภาพจากภาครัฐไปสู ่ภาค 

เอกชน” ของ กฤษดา แสวงดี (2554) ซึง่เป็นการวเิคราะห์

การสูญเสียก�าลังคนสายวิชาชีพเฉพาะ ซึ่งเป็นสาขา

ขาดแคลนหลกัขององค์กร จากผลการศกึษา พบว่า ภาครฐั 

ไม่สามารถรักษาบุคลากรเหล่านี้ไว้ได้ สาเหตุที่เป็น

ปัจจัยส�าคัญ คือ การไม่ได้บรรจุเป็นข้าราชการพลเรือน 

ตัง้แต่ปี 2548 ท�าให้ผูท้ีไ่ม่ได้รบัการบรรจหุาทางเลอืกใหม่ 

เพือ่ความมัน่คงในอาชพี นอกจากนีย้งัพบว่าโรงพยาบาล 

มหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศไทยก็ประสบปัญหา

วิกฤตการณ์เช ่นเดียวกันจากสถิติการลาออกของ

for the retention of medical. The study consisted of 364 randomly selected samples from the population 

of 3,788 medical personnel working in four government university hospitals and they were given a  

questionnaire. A second group consisted of 20 administrators and department heads who were use 

as key informants for in-depth interview. The result of the study were as follow: The human resource 

management influenced the retention of medical personnel in government owned university hospitals, The 

organizational atmosphere factors influencing the retention of medical personnel in government owned  

university hospitals. The model of human resource management for the retention of medical personnel in 

government owned university hospitals is named “ROMP model” (R=retaining, O=organizational atmosphere, 

M=human resource management, P=personnel or medical personnel). The importance of the ROMP 

model is O=organization atmosphere and M=human resource management. This proposed model can  

be used as a guideline to successfully retain medical personnel in government university hospitals and 

can be used as a body of knowledge for academic use in the future.

Keywords: human resource management, personnel retraining, medical personnel., government owned  

      university hospitals.

บคุลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลมหาวทิยาลยัของรฐั 

ในประเทศไทย พบว่าอตัราการลาออกเพิม่สงูขึน้เรือ่ยๆ 

จากการวเิคราะห์ในภาพรวมพบว่าอตัราการลาออกของ

บุคลากรต�าแหน่งแพทย์ ใน พ.ศ. 2553 ปีละ 14.99 % 

พ.ศ. 2554 ปีละ 17.98 % และ พ.ศ. 2555 ปีละ 16.27 %  

บุคลากรต�าแหน่งพยาบาล ใน พ.ศ. 2553 ปีละ 8.46 %  

พ.ศ. 2554 ปีละ 11.18 % และ พ.ศ. 2555 ปีละ 11.94 %  

และต�าแหน่งบคุลากรสนบัสนนุการแพทย์ ได้แก่ เภสชักร 

นักกายภาพบ�าบัด นักเทคนิคการแพทย์ ใน พ.ศ. 2553 

ปีละ 4.70 % พ.ศ. 2554 ปีละ 7.12 % และ พ.ศ. 2555 

ปีละ 12.24 % โดยสาเหตุที่ส่งผลให้อัตราการลาออก 

เพิ่มสูงขึ้นนั้นเกิดจากความไม่มั่นคงในอาชีพและความ 

ก้าวหน้าในอาชพี คดิเป็น 67.12 % ส่วนค่าตอบแทนและ

สวัสดิการ คิดเป็น 53.02 % (สุพัตรา ค�าไพเราะ, 2555)  

ดังนั้นเพื่อให้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐสามารถ

แก้ไขปัญหาการลาออกของบุคลากรทางการแพทย์ 

ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องให้ลดลงได้มากที่สุด ผู้วิจัย

จึงเห็นว่าการวิจัยเรื่องการบริหารเพื่อการธ�ารงรักษา

บคุลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลมหาวทิยาลยัของรฐั 

จะสามารถช่วยแก้ปัญหาในเรื่องดังกล่าวให้ทุเลาลงได้  

รวมท้ังสามารถดึงดูดบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
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จากภายนอกเข้ามาร่วมงานกับองค์กรได้ ซึ่งจะเป็น

แนวทางน�าไปสู่การแก้ปัญหาการลาออกของบุคลากร

ทางการแพทย ์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ 

ในอนาคตได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการบริหารทรัพยากร 

มนุษย์ที่มีอิทธิพลต่อการบริหารเพื่อการธ�ารงรักษา

บคุลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลมหาวทิยาลยัของรฐั

2. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการสร้างบรรยากาศ

ในองค์กรที่มีอิทธิพลต่อการบริหารเพื่อการธ�ารงรักษา 

บคุลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลมหาวทิยาลยัของรฐั

3. เพือ่น�าเสนอรปูแบบการบรหิารเพือ่การธ�ารง

รักษาบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย 

ของรัฐ 

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

จากแนวคิด ทฤษฎี นักวิชาการ เอกสารที่

เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ สังเคราะห์ 

และเอาจุดเด ่นจากแนวคิด ทฤษฎีมาผสมผสาน 

เพื่อสร้างเป็นกรอบแนวคิดใหม่ ดังภาพ 1

    ตัวแปรอิสระ        ตัวแปรตำม

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

ทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นทุนส�าคัญขององค์กร 

ในการสร้างความได้เปรียบในการด�าเนินงาน มีนักคิด

หลายท่านเรียกบุคลากรแนวคิดนี้ว่าทุนมุนษย์ (human  

capital) การบริหารจัดการทุนมนุษย์ในองค์กร จึงเป็น 

การบรหิารจัดการเพือ่สร้างคณุภาพและผลการปฏบิตังิาน 

ของบุคลากร นับตั้งแต่การก�าหนดและสรรหาบุคลากร

ที่มีความสามารถดีที่สุด การรักษาบุคลากรการพัฒนา

และจูงใจให้บุคลากรแสดงศักยภาพสูงสุดของตนเองได้  

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีได้รับความสนใจจาก

นักวิชาการและนักปฏิบัติด้านทรัพยากรมนุษย์ คือ  

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มุ ่งเน้นความผูกพันสูง 

เนื่องจากการบริหารทรัพยากรมนุษย์รูปแบบนี้จะก่อ 

ให้เกดิความผกูพนัในงานสงู ความส�าคญัของความผกูพนั 

ต่อองค์กรเป็นปัจจัยที่สามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้ ทั้งนี้
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เนือ่งจากหากบคุลากรในองค์กรมีความผกูพนัต่อองค์กร

จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรอย่างมาก จากทฤษฎี

ทางพฤติกรรมศาสตร์มีความเชื่อว่าพนักงานที่มีความ

ผูกพันต่อองค์กรสูงจะมีแรงจูงใจในการท�างานมากกว่า

พนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์กรต�่า นอกจากนี ้

ความผูกพันต่อองค์กรยังมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานและส่งผลทางอ้อมต่อขวัญ

และก�าลงัใจ ซึง่จะช่วยให้องค์กรบรรลเุป้าหมายได้ง่ายขึน้  

ดังนี้ (1) อัตราการขาดงานต�่า (2) อัตราการลาออกหรือ

เปลี่ยนงานลดลง (3) การปฏิบัติงานมีความเต็มใจท่ีจะ

ทุ่มเทในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น (4) การบรรลุเป้าหมาย

ขององค์กรเพราะเหน็ว่างานคือหนทางทีต่นเองสามารถ 

จะท�าประโยชน์ให้กับองค์กรเพื่อบรรลุเป้าหมายได้

ส�าเร็จ ซึ่งองค์ประกอบของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

แบบมุ่งเน้นความผูกพันสูงนี้ สามารถแบ่งได้เป็น 7 

องค์ประกอบ ดังนี้ (Pfeffer, 1998) (1) ความมั่นคง 

ในการจ้างงาน (2) การจ้างงานและคัดเลือกแบบคัดสรร 

(3) การฝึกอบรม การเรียนรู้และการพัฒนา (4) การม ี

ส่วนร่วมของพนักงาน การแบ่งปันข้อมูลและรับฟัง

ความเห็นพนักงาน (5) การท�างานเป็นทีม (6) การปรับ

ค่าตอบแทน ตามผลการปฏิบัติงาน จากการที่ได้ศึกษา

ค้นคว้าจะเห็นได้ว่าการที่องค์กรทราบถึงความคาดหวัง 

และความต้องการของบุคลากรก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะ

ธ�ารงรกัษาบคุลากรในองค์กรไว้ได้ องค์กรจ�าเป็นจะต้อง

บริหารจัดการเพ่ือตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐาน 

ของบุคลากรทางการแพทย์ให้ได้เม่ือบุคลากรทาง 

การแพทย์ได้รับ การตอบสนองความพึงพอใจที่สมดุล

แล้วบุคลากรก็จะสามารถท�างานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์

ของงานและน�ามาซึ่งความจงรักภักดีและความผูกพัน 

ต่อองค์กรตามมา 

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การวิจัยนี้เป็นการศึกษาการวิจัยเชิงปริมาณ 

(quantitative research) ทั้งนี้ได้มีการวิจัยเชิงคุณภาพ  

(qualitative research) ประกอบร่วมด้วย เพื่อน�าผลการ

วิจัยที่ได้มาสนับสนุนผลการวิจัยเชิงปริมาณ 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ บุคลากรทาง 

การแพทย์ ผู ้บริหารและหัวหน้างานโรงพยาบาล

มหาวทิยาลัยของรฐั โดยผูว้จัิยก�าหนดขนาดกลุ่ม ตวัอย่าง

ของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย 

ของรัฐ จ�านวน 364 คน (จาก 3,788 คน) ตามหลัก 

Yamane (1967, p.886) ส่วนผู้บริหารและหัวหน้างาน

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ จ�านวน 20 คน ซึ่งเป็น 

ผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์สูงด้าน

การบริหารในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช ้ในการวิ จัยเชิงปริมาณ คือ 

แบบสอบถาม ประกอบด้วย 5 ตอน คือ ตอนที่ 1 

ข้อมูลประเภทกลุ่มบุคลากร จ�านวน 1 ข้อ ตอนที่ 2 

ค�าถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

จ�านวน 27 ข้อ ตอนที่ 3 ค�าถามเกี่ยวกับการสร้าง 

บรรยากาศในองค์กร จ�านวน 27 ข้อ ตอนที่ 4 ค�าถาม

เกี่ยวกับการบริหารเพื่อการธ�ารงรักษาบุคลากรทาง 

การแพทย์โรงพยาบาลมหาวทิยาลัยของรฐั จ�านวน 15 ข้อ  

ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จ�านวน 1 ข้อ ส่วน

การวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 

ประกอบด้วย ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 

จ�านวน 1 ข้อ ตอนที่ 2 ค�าถามที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ การสร้างบรรยากาศในองค์กรและ 

การบริหาร เพื่อการธ�ารงรักษาบุคลากรทางการแพทย์

โรงพยาบาล จ�านวน 9 ข้อ 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

น�าแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นตรวจสอบความ 

ถูกต้อง วัดค่าความเที่ยงตรงตามเนื้อหามีค่ามากกว่า 

0.80 ทุกข้อ หรอืค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.96 และผลการทดสอบ 

ค่าความเชื่อมั่น (Cronbach’s Alpha) เท่ากับ 0.978 

น�าแบบสัมภาษณ์ตรวจสอบความเที่ยงตรง  

โดยให้ผู ้เชี่ยวชาญด้านรัฐประศาสนศาสตร์และด้าน

บริหารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐพิจารณา 
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ข้อค�าถามแล้วน�าไปทดลองสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่าง

เพื่อหาค่าความเชื่อถือให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ยืนยันค�าตอบ 

ด้วยตัวเอง

ผู้วิจัยได้ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วง

เดือนกรกฎาคม ถึง ตุลาคม พ.ศ. 2555 ในการวิจัย

เชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามไปยังบุคลากร

ทางการแพทย์โรงพยาบาลมหาวทิยาลยัของรฐัท้ัง 4 แห่ง  

จาก 12 แห่ง ซึ่งเป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ 

ที่ให้โอกาสในการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย ประกอบด้วย 

ศนูย์การแพทย์สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรม- 

ราชกุมารี โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยนเรศวร โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ที่เป็น 

กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 364 คน กรอกค�าตอบและรับคืน 

หรือส่งคืนทางไปรษณีย์ และได้รับตอบกลับมาจ�านวน 

364 ตัวอย่าง คิดเป็น 100 % ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ  

ผู ้ วิ จัยเป ็นผู ้สัมภาษณ์ผู ้บริหารและหัวหน ้างาน 

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐแบบเจาะจงเพื่อให้ได้

ข้อมูลที่ครบถ้วนโดยละเอียด จ�านวน 20 คน 

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

การวิจัยนี้ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้

สถติิเชงิพรรณาบรรยายลกัษณะข้อมลูของกลุม่ตวัอย่าง 

โดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติ

เชิงอนุมาน ในการวิเคราะห์เส้นทาง (path analysis)  

โดยได้เลือกใช้เทคนิคการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุแบบ

ขัน้ตอน (stepwise regression analysis) เป็นการวเิคราะห์ 

อิทธิพลระหว่างตัวแปรอิสระหลายตัวกับตัวแปรตาม  

1 ตัว เพ่ือหาค่าสมัประสทิธ์ิถดถอยปรบัมาตรฐาน (beta) 

ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหาร 

เพื่อการธ�ารงรักษาบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาล

มหาวทิยาลยัของรฐั ส่วนการวเิคราะห์ข้อมูลเชงิคณุภาพ 

ผู ้ วิจัยได้สรุปค่าความถี่ ค ่าร ้อยละและได้จ�าแนก 

จัดหมวดหมู่ เช่ือมโยงข้อมูล วิเคราะห์ส่วนประกอบ

และสรุปผลสนับสนุนข้อมูลเชิงปริมาณ

ผลกำรวิจัย

จากผลการศึกษาผู ้วิจัยสามารถสรุปได้เป็น  

4 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยของรัฐมีระดับความคิดเห็นต่อการบริหาร

เพื่อการธ�ารงรักษาบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยของรัฐโดยภาพรวม อยู ่ในระดับมาก  

(ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.70) โดยการบรหิารเพือ่การธ�ารงรกัษา 

บุคลากทการแพทย์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ 

ด้านความเป็นเลิศด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน อยู่ในระดับ

มากท่ีสุด รองลงมาตามล�าดบั ได้แก่ ความจงรกัภกัดแีละ 

ความผูกพันต่อองค์กร ส่วนด้านท่ีมีระดับความคิดเห็น

น้อยทีส่ดุ คอื ความผาสกุและคณุภาพชวีติในการท�างาน

ตอนที่ 2 บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยของรัฐมีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยด้าน

การบรหิารทรพัยากรมนษุย์โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก  

(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49)

ตอนที่ 3 บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยของรัฐมีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัย 

ด้านการสร้างบรรยากาศในองค์กรโดยภาพรวม อยู่ใน

ระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63)

ตอนท่ี 4 จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 

(1) ปัจจยัด้านการบรหิารทรพัยากรมนษุย์ ประกอบด้วย  

สุขภาพและความปลอดภัย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ระบบการ

ประเมนิผลการปฏบิตังิาน ค่าตอบแทนและ ผลประโยชน์ 

เกื้อกูล การฝึกอบรมการเรียนรู้และ การพัฒนา และ

การมอบหมายงาน มีอิทธิพลทางตรงต่อการบริหาร

เพื่อการธ�ารงรักษาบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาล 

มหาวิทยาลัยของรัฐ ดังภาพ 2
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ภำพ 2 ปัจจยัด้านการบรหิารทรพัยากรมนษุย์ทีม่อีทิธพิล

ทางตรงต่อการบริหารเพื่อการธ�ารงรักษาบุคลากรทาง 

การแพทย์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ

(2) ปัจจัยด้านการสร้างบรรยากาศในองค์กร 

ประกอบด้วย การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ การลดความ

แตกต่างระหว่างชนชั้น ผู ้น�าองค์กร การให้ก�าลังใจ 

และการมีส่วนร่วมของพนักงานและการท�างานเป็นทีม 

มีอิทธิพลทางตรงต่อการบริหารเพื่อการธ�ารงรักษา

บคุลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลมหาวทิยาลยัของรฐั  

ดังภาพ 3

ภำพ 3 ปัจจัยด้านการสร้างบรรยากาศในองค์กรท่ี

มีอิทธิพลทางตรงต่อการบริหารเพ่ือการธ�ารงรักษา

บคุลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลมหาวทิยาลยัของรฐั

จากผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจาก

แบบสอบถามด้วยวธิกีารทางสถติ ิและจากการสัมภาษณ์

ผู ้บริหารและหัวหน้างานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย 

ของรัฐ ท�าให้ผู ้วิจัยได้องค์ความรู้ใหม่จากการศึกษา 

คือ รูปแบบการบริหารเพ่ือการธ�ารงรักษาบุคลากรทาง 

การแพทย์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ (Retaining 

of Medical Personnel Model หรือ ROMP Model) 

R คือ retaining

O* คือ organization atmosphere 

M* คือ human resource management 

P คือ personnel or medical personnel

ซึ่งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐสามารถ

น�าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้การบริหาร 

เพื่อการธ�ารงรักษาบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยของรัฐประสบผลส�าเร็จและสามารถ 

น�าไปใช้ต่อยอดองค์ความรู้ในเชิงวิชาการได้ในอนาคต 

ดังภาพ 4
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ภำพ 4 ROMP Model

องค์ประกอบหลักของ ROMP Model ประกอบ

ไปด้วย 

R คือ retaining ประกอบด้วย ความเป็นเลิศ

ด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน (excellence) ความผาสุกและ

คุณภาพชีวิตของบุคลากร (well-being and quality  

of work life) และความจงรักภักดีและความผูกพันต่อ

องค์กร (loyalty and engagement)

หัวใจส�าคัญของ ROMP Model* ประกอบด้วย 

O: organization atmosphere และ M: human resource  

management ซึ่ งสามารถสรุปแนวทางปฏิบัติ ท่ี 

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ สามารถน�าไปใช้ได้ 

ดังนี้ 

O คือ organization atmosphere ประกอบด้วย 

การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ (creative communication) 

การลดความแตกต่างระหว่างชนชั้น (reducing the  

differences between the classes) ผูน้�าองค์กร (leaders) 

การให้ก�าลงัใจและการชืน่ชมพนกังาน (encouragement  

and appreciation) ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน  

(relationships) การมส่ีวนร่วมของพนกังานและการท�างาน 

เป็นทีม (participation and teamwork)

M คือ human resource management  

ประกอบด้วย สุขภาพและความปลอดภัย (health and 

safety) กฎ ระเบียบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการ

บริหารงานบุคคล (regulations) ระบบการประเมินผล 

การปฏิบัติงาน (performance appraisal) ค่าตอบแทน

และผลประโยชน์เกื้อกูล (compensation and benefits) 

การฝึกอบรม การเรียนรู ้และการพัฒนา (training 

learning and development ) และการมอบหมายงาน  

(delegation)

P คือ personnel or medical personnel 

บุคลากรหรือบุคลากรทางการแพทย์ คือ หัวใจส�าคัญ

ขององค์กร ซึ่งเป็นกลไกหลักส�าคัญในการขับเคลื่อน 

พันธกิจขององค์กรให้ประสบความส�าเร็จ

กำรอภิปรำยผล

จากผลการวิจัย เรื่อง การบริหารเพื่อการธ�ารง

รักษาบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

ของรัฐ มีประเด็นที่น�ามาอภิปรายผล แบ่งออกเป็น  

3 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 ระดับการบริหารเพื่อการธ�ารงรักษา

บคุลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลมหาวทิยาลยัของรฐั 

พบว่า การบริหารเพ่ือการธ�ารงรักษาบุคลากรทาง 

การแพทย์โรงพยาบาลมหาวทิยาลยัของรฐัโดยภาพรวม  

อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.70) คิดเป็น ร้อยละ 74  

เมื่อพิจารณาในประเด็นที่องค์กรจ�าเป็นต้องบริหาร

เพื่อการธ�ารงรักษาบุคลากรทางการแพทย์แล้วพบว่า 

ความเป็นเลิศด้านผลสัมฤทธิ์ของงานอยู่ในระดับมาก 

(ค่าเฉล่ีย 3.79) คิดเป็นร้อยละ 75.8 ซึ่งเป็นส่ิงท่ีองค์กร 

ต้องการจากบุคลากรทางการแพทย์เนื่องจากการที่

องค์กรสรรหาและคัดเลือกบุคลากรท่ีมีความรู้ ความ

สามารถหรอืมคีวามเชีย่วชาญเข้ามาท�างานกเ็พือ่มุง่เน้น

ผลสัมฤทธิ์ของงานในระดับหน่วยงานและระดับองค์กร

ซึ่งถือว่าเป็นพันธกิจหลักขององค์กร รองลงมา คือ  

ความผาสกุและคณุภาพชวีติของบคุลากร อยูใ่นระดับมาก  

(ค่าเฉล่ีย 3.67) คิดเป็นร้อยละ 73.4 และล�าดับ สุดท้าย 

คือ ความจงรักภักดีและความผูกพันต่อองค์กร อยู่ใน

ระดบัมาก (ค่าเฉลีย่ 3.62) คดิเป็นร้อยละ 72.4 ซึง่ในส่วน 

ของความผาสกุและคณุภาพชวีติของบคุลากรและความ

จงรักภักดีและความผูกพันต่อองค์กร เป็นหน้าที่หลักที่

องค์กรจะต้องให้ความส�าคญัและจะต้องใส่ใจต่อการวาง

กลยุทธ์ต่างๆ ในการบริหารจัดการเพื่อตอบสนองต่อ

ความต้องการขั้นพื้นฐานของบุคลากรทางการแพทย์ 
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ให้ได้ เมื่อบุคลากรทางการแพทย์ได้รับการตอบสนอง

ความพึงพอใจที่สมดุลแล้วบุคลากรก็จะสามารถท�างาน

ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานและ เกิดควาจงรักภักดีและ 

ความผูกพันต่อองค์กรตามมาซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด

ของ Carrell and Others (1992, p. 27) ที่ได้กล่าวไว้ว่า  

การที่องค์กรพยายามที่จะให้ความต้องการส่วนบุคคล

ของพนักงานได้รับการตอบสนองในการท�างานและ

ปรับปรุงคุณภาพชีวิต ในการท�างานของพนักงาน 

สร้างความสบายใจ สร้างสภาพแวดล้อมการท�างานที่

ปลอดภยั สร้างความสขุในทีท่�างานอันจะท�าให้พนกังาน

มีความสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ กระปรี้กระเปร่า  

และมีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลไปสู ่

การมแีรงจงูใจ ในการท�างานมากขึน้และช่วยเพิม่ผลผลิต

ได้มากขึน้ด้วย ซึง่จะก่อให้เกดิความจงรกัภักดแีละความ

ผูกพันต่อองค์กรตามมาและสอดคล้องกับแนวคิดของ 

Davis and Newstrom (1989, p. 22) ที่ได้กล่าวไว้ว่า 

ความผูกพันต่อองค์กรเป็นตัวที่ชี้วัดความเต็มใจในการ

ท�างานกับองค์กรต่อไปในอนาคตของบุคลากร สะท้อน 

ให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในพันธกิจหรือเป้าหมายของ

องค์กรรวมถึงความพยายามที่จะท�าให้งานบรรลุ 

จุดมุ ่งหมาย ซึ่งจะเป ็นวัฏจักรความสัมพันธ ์ของ 

การบริหารเพื่อการธ�ารงรักษาบุคลากรทางการแพทย์

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ ดังภาพ 5

ภำพ 5 วัฏจักรความสัมพันธ์ของการบริหารเพื่อธ�ารง

รักษาบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย 

ของรัฐ

ตอนที่ 2 ระดับการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ที่มีอิทธิพลต่อการบริหารเพื่อการธ�ารงรักษาบุคลากร

ทางการแพทย ์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ  

จากผลการวิจัยพบว่าระดับการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ที่มีอิทธิพลต่อการบริหารเพื่อการธ�ารงรักษาบุคลากร

ทางการแพทย์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ มีระดับ 

ทีส่่งผลเชงิบวกต่อการบรหิารเพือ่การธ�ารงรกัษาบคุลากร 

ทางการแพทย ์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ 

ในภาพรวมได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 63.2 (R Square = .632) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงตามล�าดับ พบว่า

1. ด้านสุขภาพและความปลอดภัย มีอิทธิพล

ทางตรงต่อการบริหารเพื่อการธ�ารงรักษาบุคลากร

ทางการแพทย์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐสูงที่สุด 

เป็นอันดับหนึ่ง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าองค์กรจะต้องมีความ

ห่วงใย ใส่ใจ ในสุขภาพบุคลากรทุกระดับ ควรมีการจัด 

โปรแกรมด้านการตรวจสุขภาพบุคลากรอย่างน้อยปีละ  

1 ครั้ง ควรส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างเสริมสุขภาพและ

มีระบบการป้องกันภัยต่างๆ เพื่อให้บุคลากรมีความ

ปลอดภยัในระหว่างปฎบิตังิานรวมถงึควรมกีารปรบัปรงุ 

สถานท่ีท�างานให้มคีวามปลอดภยัสูงตามหลักมาตรฐาน

สากล ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดและงานวิจัย Yasuhiko 

(1993, p. 151) Berger & Berger (2004) และ Hansen  

(2007) กล่าวโดยสรปุได้ว่า การท่ีองค์กรเตรยีมความพร้อม 

เพื่อป้องกันให้บุคลากรในองค์กรมีความปลอดภัย

จากสาเหตุ ท่ี เกี่ยวข ้องกับการปฏิบัติงานและจัด 

สภาพแวดล้อมด้านการท�างานท่ีปลอดภัย เพ่ือให้ 

ผูป้ฎบิตังิานมสีขุภาพด ีมคีวามสขุใจ พอใจในการท�างาน 

ก็จะช่วยให้องค์กรได้รับประโยชน์จากบุคลากรอย่าง

เต็มที่ในระยะยาวซึ่งเป็นการสะท้อนถึงความห่วงใย

ในสวัสดิภาพของผู้ปฏิบัติงานในองค์กร 

2. ด้านกฎ ระเบยีบ ข้อบงัคบัมหาวทิยาลัยว่าด้วย 

การบริหารงานบุคคล มีอิทธิพลทางตรงต่อการบริหาร

เพื่อการธ�ารงรักษาบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยของรัฐเป็นอันดับสอง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า 

องค์กรจะต้องเปิดโอกาสให้บคุลากรได้มส่ีวนร่วมในการ 

เสนอความคดิเห็นหรอืมส่ีวนร่วมในการออกกฎ ระเบยีบ 

ข้อบังคับต่างๆ เพื่อให้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ 

เป็นแนวทางปฏิบัติท่ีมีความเหมาะสมและตรงกับ 
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บริบทต�าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งจะส่งผลให ้

ผู้ปฏิบัติมีความเต็มใจในการปฏิบัติตามและจะมีส่วน

ช่วยให้การบรหิารจดัการด้านทรพัยากรมนษุย์ในองค์กร 

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด

และงานวิจัยของ Walton (1973) กล่าวโดยสรุปได้ว่า  

การก�าหนดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับควรเปิดโอกาส

ให้พนักงานได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเพ่ือให ้

การก�าหนดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับมีความเหมาะสม

ตรงกับบริบทของพนักงานและสามารถน�าไปใช้ได้จริง

3. ด้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

ที่ เป ็นธรรม มีอิทธิพลทางตรงต่อการบริหารเพ่ือ 

การธ�ารงรักษาบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยของรัฐเป็นอันดับสาม ซึ่งแสดงให้เห็นว่า

องค์กรจะต้องสร้างระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ที่สามารถประเมินผลได้จริงมีประสิทธิภาพ ปราศจาก

อคติและมีความเป็นธรรมสูง ผลการพิจารณาความด ี

ความชอบจะต้องเป็นไปตามผลการปฏิบัติที่ท�าได้จริง 

และการสร้างระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีดี 

จะช่วยให้ผลการปฏิบัติงานมีความสอดคล้องกับ 

ผลประเมินที่ได้รับยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดและ

งานวิจัยของ Mclarney (1991, p. 6) และ Arthur (2001) 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า องค์กรควรให้ความส�าคัญต่อ 

การวางระบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีความ 

เป็นรูปธรรมและน่าเชื่อถือต่อการน�าไปใช้ได้จริงทั้ง 

ในด้านการพัฒนาบุคลากรในองค์กรหรือน�าไปใช้

ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช่น การใช้

ตัวชี้วัดเป็นตัวก�าหนด การประเมินผลการปฏิบัติงาน

4. ด้านค่าตอบแทนและผลประโยชน์เกื้อกูล 

มีอิทธิพลทางตรงต่อการบริหารเพื่อการธ�ารงรักษา

บคุลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลมหาวทิยาลยัของรฐั

เป็นอันดับสี่ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าองค์กรจ่ายค่าตอบแทน 

ให้มีความเหมาะสมกับต�าแหน่งและองค์กรควรจะ

ท�าการส�ารวจค่าตอบแทนและผลประโยชน์เกื้อกูล 

กับ องค์กรที่มีลักษณะเดียวกันกับองค์กรอื่นเพื่อจะได้

ปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลง

ไปให้มีความทัดเทียมหรือสูงกว่าองค์กรอื่นในระดับ

เดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดและงานวิจัยของ 

Mclarney (1991, p.6) Yasuhiko (1993, p. 151) Dibble  

(1999) Arthur (2001) Berger & Berger (2004) และ 

Hansen (2007) กล่าวโดยสรปุได้ว่า หากองค์กรสามารถ

จ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้บุคลากร 

ในองค์กรได้อย่างเหมาะสม มีความเท่าเทียม ยุติธรรม 

และได้รับการยอมรับจากพนักงานในองค์กรแล้วก็จะ

ช่วยให้องค์กรสามารถสร้างความพึงพอใจ จูงใจ และ

รักษาคนเก่งให้อยู่กับองค์กรได้

5. ด้านการฝึกอบรม การเรียนรู้และการพัฒนา 

มีอิทธิพลทางตรงต่อการบริหารเพ่ือการธ�ารงรักษา

บคุลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลมหาวทิยาลยัของรฐั

เป็นอันดับห้า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าองค์กรจะต้องมีระบบ

การเรียนรู้และพัฒนาในหลายรูปแบบเพื่อให้บุคลากร 

สามารถเกดิการเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองได้ เช่น การวาง 

ระบบ IT ให้สามารถเข้าถงึข้อมลูทีส่ามารถเพิม่พนูความรู้ 

หรือทักษะได้ง่าย รวมถึงมีการจัดรูปแบบการพัฒนา

ที่ไม่เป็นทางการ เช่น การจัดการความรู้เพื่อส่งเสริม

และพัฒนาให้การท�างานร ่วมกันของบุคลากรทั้ง

ภายในหน่วยงานและคร่อมสายงานมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้องค์กรควรให้

ความส�าคัญต่อการสนับสนุนทุนและเวลาเพื่ออ�านวย 

ความสะดวกให้บุคลากรได้มีโอกาสพัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนือ่งรวมถงึสนบัสนนุให้บคุลากรได้มโีอกาสได้ศกึษา

ต่อในระดับท่ีสูงขึ้นเพ่ือความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดและงานวิจัยของ Yasuhiko 

(1993, p. 151) Dibble (1999) Arthur (2001) Berger 

& Berger (2004) และ Hansen (2007) กล่าวโดยสรุป

ได้ว่าการฝึกอบรม การเรียนรู้และการพัฒนาถือเป็น

องค์ประกอบที่ส�าคัญของการสร้างความได้เปรียบ 

ให้แก่กระบวนการในองค์กร ซึ่งส่งผลต่อการเพิ่มขึ้น 

ของขีดความสามารถของผลสัมฤทธิ์ของงานและถือว่า

เป็นองค์ประกอบส�าคญัของการบรหิารทรพัยากรมนษุย์

ที่มุ่งเน้นความผูกพันสูง 

6. ด้านการมอบหมายงาน มีอิทธิพลทางตรง

ต่อการบรหิารเพือ่การธ�ารงรกัษาบคุลากรทางการแพทย์ 

โรงพยาบาลมหาวทิยาลยัของรฐัเป็นอนัดบัหก ซึง่แสดง

ให้เหน็ว่าองค์กรควรจะให้ความส�าคญัต่อการมอบหมาย 

งานให้แก่บุคลากรโดยพิจารณาจากต�าแหน่ง ความรู้ 

ความสามารถ และความถนัดของแต่ละบุคคลเป็นหลัก  
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นอกจากนี้ควรจะมอบหมายงานที่ท ้าทายความรู ้  

ความสามารถเพื่อให้บุคคลากรในองค์กรได้เกิดการ

พัฒนาการท�างานในระดับที่สูงขึ้นและงานที่มอบหมาย

จะต้อง มปีรมิาณทีเ่หมาะสมและไม่กระทบเวลาส่วนตวั 

ของบุคลากรมากจนเกินไป ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด

และงานวิจัยของ Mclarney (1991, p. 6) Yasuhiko 

(1993, p. 151) Dibble (1999) Arthur (2001) Berger & 

Berger (2004) และ Hansen (2007) กล่าวโดยสรุปได้ว่า  

การที่องค์กรมอบหมายงานที่เหมาะสมกับต�าแหน่ง 

ความรู ้ความสามารถในปรมิาณทีเ่หมาะสมกจ็ะส่งผลให้ 

บคุลากรมคีวามสมดุลระหว่างชวีติส่วนตัวกบัการท�างาน

ได้อย่างลงตัว นอกจากนี้องค์กรควรให้ความส�าคัญต่อ

การมอบหมายงานที่มีความท้าทายความสามารถของ

บคุลากรกจ็ะมส่ีวนช่วยให้บคุลากรเกดิการพฒันาตนเอง 

และพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นได้ 

ตอนที่ 3 ระดับการสร้างบรรยากาศในองค์กร 

ท่ีมีอิทธิพลต่อการบริหารเพื่อการธ�ารงรักษาบุคลากร

ทางการแพทย์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ จาก

ผลการวิจัยพบว่าระดับการสร้างบรรยากาศในองค์กร

ท่ีมีอิทธิพลต่อการบริหารเพื่อการธ�ารงรักษาบุคลากร

ทางการแพทย์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ มีระดับ 

ที่ส ่งผลเชิงบวกต่อการบริหารเพื่อ การธ�ารงรักษา

บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของ

รัฐในภาพรวมได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 73.2 (R Square .732)  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงตามล�าดับ พบว่า

1. การสือ่สารอย่างสร้างสรรค์ มีอิทธิพลทางตรง

ต่อการบรหิารเพือ่การธ�ารงรกัษาบคุลากรทางการแพทย์ 

โรงพยาบาลมหาวทิยาลยัของรฐัสงูทีส่ดุ เป็นอันดับหนึง่  

ซึ่งแสดงให้เห็นว่าองค์กรควรให้ความส�าคัญกับการ

สื่อสารเพราะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสามารถสร้าง

พลังให้เกิดการมีส่วนร่วมในระดับองค์กรได้ นอกจากนี ้

องค์กรควรจัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อกระตุ้นให้

เกิดการร่วมแรงร่วมใจของคนในองค์กรและผู้บริหาร

ควรให้ความส�าคัญต่อการสื่อสารเชิงขอความร่วมมือ

มากกว่าเชิงบังคับ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดและงานวิจัย

ของ Glanz (2002) กล่าวโดยสรุป ได้ว่า การสื่อสาร 

อย่างสร้างสรรค์เป็นแนวทางในการรกัษาบคุลากรไว้กบั 

องค์กรได้

2 .  การลดความแตกต ่างระหว ่างชนช้ัน  

มีอิทธิพลทางตรงต่อการบริหารเพ่ือการธ�ารงรักษา

บคุลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลมหาวทิยาลยัของรฐั 

เป็นอันดับสอง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าองค์กรควรก�าหนด

หลักเกณฑ์หรือข้อปฏิบัติต่างๆ ให้ถือปฏิบัติอย่าง

เสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ และควรให้ความส�าคัญกับ

ทุกต�าแหน่งอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด

และงานวิจัยของ กฤษณา ศักดิ์ศรี (2534, หน้า 219) 

Maccoby (1975, p.9) Delamotte and Takezawa 

(1984) และ Pfeffer (1998) กล่าวโดยสรุปได้ว่า การลด 

ความแตกต่างระหว่างชนชั้นเป็นการท�าลายก�าแพง 

ที่สร้างขึ้นระหว่างพนักงานกลุ ่มต่างๆ เพื่อน�าไปสู่ 

การมเีพยีงสถานภาพเดยีวในองค์กรซึง่จะช่วยสนบัสนนุ

การท�างานเป็นทีมและสร้างความคล่องตวัในการท�างาน

3. ผู้น�าองค์กร มีอิทธิพลทางตรงต่อการบริหาร

เพื่อการธ�ารงรักษาบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยของรัฐเป็นอันดับสาม ซึ่งแสดงให้เห็นว่า 

ผู้น�าองค์กรจะต้องเป็นผู้ที่มีความเป็นผู้น�าและมีทักษะ 

ในการบริหารงานสูงจะต้องยึดหลักธรรมาภิบาลและ 

การบรหิารแบบมส่ีวนร่วมเป็นหลกัในการท�างาน จะต้อง

เป็นผูน้�าการเปลีย่นแปลงและสามารถแก้ไขสถานการณ์ 

ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ในเวลาที่เหมาะสมซึ่งสอดคล้องกับ

แนวคิดและงานวิจัยของ Mclarney (1991, p. 6) Dibble 

(1999) และ Hansen (2007) กล่าวโดยสรุปได้ว่า การท่ี

องค์กรมีผู้น�าองค์กรที่ดี มีความรู้ความสามารถในการ

บรหิารจดัการ มคีวามเป็นธรรมในการปกครองบคุลากร 

ในองค์กรก็จะเป็นแนวทางในการรักษาบุคลากรไว้กับ

องค์กรได้ 

4. การให้ก�าลังใจและการชื่นชมพนักงาน  

มีอิทธิพลทางตรงต่อการบริหารเพ่ือการธ�ารงรักษา

บคุลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลมหาวทิยาลยัของรฐั 

เป็นอันดับสี่ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า องค์กรจะต้องสร้าง

วัฒนธรรมการให้ก�าลังใจและการชื่นชมพนักงานอย่าง

ต่อเนือ่งเพือ่ให้บคุลากรเกดิความภาคภมูใิจและเป็นการ

สร้างขวัญและก�าลังใจให้กับบุคลากร นอกจากนี้องค์กร 

จะต้องจัดเวทีแห่งความภาคภูมิใจเพื่อเชิดชูเกียรต ิ

ให้แก่บุคลากรท่ีสร้างคุณงามความดีหรือเป็นบุคคลที่ 

ดีเด่นหรือบุคคลตัวอย่างให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม  
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ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดและงานวิจัยของ Dibble (1999) 

และ Glanz (2002) กล่าวโดยสรุปได้ว่า การให้ก�าลังใจ 

และการชื่นชมพนักงานเป็นแนวทางในการรักษา

บุคลากรไว้กับองค์กรได้ 

5. ความสมัพนัธ์ระหว่างเพือ่นร่วมงาน มอีทิธพิล 

ทางตรงต่อการบริหารเพื่อการธ�ารงรักษาบุคลากรทาง 

การแพทย์โรงพยาบาลมหาวทิยาลยัของรฐัเป็นอนัดบัห้า 

คือ องค์กรควรจัดกิจกรรม เช่น กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ 

กิจกรรมพัฒนาทีม ฯลฯ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความรัก

ความสามัคคีและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อน

ร่วมงานทั้งในหน่วยงานเดียวกันหรือคร่อมสายงาน 

เพื่อให้การท�างานเป็นไปด้วยความราบรื่น ซึ่งจะช่วย

ให้เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้ค�าปรึกษากัน  

เป็นก�าลังใจกันและอยู่เคียงข้างกันซึ่งจะท�าให้บุคลากร

รักกันและให้ความร่วมมือในการท�างานให้กับองค์กร

มากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดและงานวิจัยของ 

Mclarney (1991, p. 6) Yasuhiko (1993, p. 151) และ  

Dibble (1999) กล่าวโดยสรุปได้ว่า การที่องค์กรส่งเสริม 

และสนับสนุนให้มีกิจกรรมเพื่อสร้างความรักความ

สามัคคีจะส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน

ดีขึ้นได้ และช่วยให้การประสานงานและการท�างาน 

ร่วมกันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเป็นแนวทางในการ

รักษาบุคลากรไว้กับองค์กร

6. การมีส่วนร่วมของพนักงานและการท�างาน

เป็นทีม มีอิทธิพลทางตรงต่อการบริหารเพื่อการธ�ารง

รักษาบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

ของรัฐเป็นอันดับหก คือ องค์กรควรสร้างวัฒนธรรม 

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย 

โดยการส ่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่มุ ่ ง เน ้น 

การท�างานเป็นทมีสงูและเปิดโอกาสให้บคุลากรทกุระดบั

ได้มส่ีวนร่วมในการด�าเนนิงานในกจิกรรมส�าคัญในระดบั

องค์กรโดยการเปิดโอกาสให้บคุลากรได้ ร่วมคดิ ร่วมแสดง 

ความคิดเห็นทั้งทางตรงและทางอ้อมในประเด็นต่างๆ 

ร่วมวางแผนร่วมด�าเนินการ ร่วมแก้ไขปัญหาและร่วม

รับผิดชอบเพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงการเสียสละและ

การเป็นเจ้าขององค์กรซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดและ

งานวิจัยของ Walton (1973) Maccomey (1975, p. 

9) Delamotte and Takezawa (1984) Pfeffer (1998)  

กล่าวโดยสรุปได้ว่า การที่องค์กรเน้นการบริหารแบบ 

มส่ีวนร่วมและการท�างานเป็นทมีในองค์กรย่อมจะส่งผล

ให้บุคลากรในองค์กรมีความรักและผูกพันต่อองค์กรสูง 

ข้อเสนอแนะ

จากการวิจัยพบว่าผู ้บริหารและหัวหน้างาน 

และกลุ่มตัวอย่างบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาล 

มหาวิทยาลัยของรัฐได้เสนอแนะ ดังนี้

1. การแก้ปัญหาการลาออกของพนักงาน

มหาวทิยาลยัทีด่ทีีส่ดุ คอื การเปลีย่นระบบจากพนกังาน 

มหาวทิยาลยัเป็นข้าราชการกจ็ะช่วยให้ปัญหาการลาออก 

ลดลงได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤษดา แสวงดี 

(2554, หน้า 6) สรุปได้ว่า การแก้ปัญหาที่ดีที่สุดเพื่อลด 

อตัราการลาออกคอืการเร่งบรรจบุคุลากรสขุภาพให้เป็น 

ข้าราชการ 

2. ควรยกเลกิระบบการต่อสญัญาจ้าง เนือ่งจาก

สัญญาจ้างในปัจจุบันส่งผลให้บุคลากรทางการแพทย์

รู้สึกถึงความไม่มั่นคงหากยกเลิกการต่อสัญญาจ้างได้ 

ก็จะเป็นขวัญและก�าลังใจที่จะท�าให้องค์กรสามารถ 

ธ�ารงรักษาบุคลากรไว้ได้

3. การสรรหาและคัดเลือกคนเข้าท�างานโดย 

พิจารณาจากความตั้งใจและมีทัศนคติท่ีดีต่อองค์กร 

รวมถึงการเลือกบรรจุคนในพ้ืนท่ีเข้าท�างานหรือให้ทุน

ศึกษาต่อกับคนในพื้นที่หรือบุตรหลานของบุคลากร 

จนส�าเรจ็การศกึษา เมือ่ส�าเรจ็การศกึษาแล้วบคุคลเหล่านี้ 

จะได้กลับมาปฏิบัติงาน ณ ต้นสังกัด

4. การสร้างสายความก้าวหน้าในอาชีพให้เป็น

รูปธรรม เนื่องจากระบบบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัย 

ยังไม่มีสายความก้าวหน้าท่ีชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้

บุคลากรที่เก่ง มีความสามารถสูงมีโอกาสสมองไหล

หรือเคลื่อนย้ายแรงงานไปอยู่ที่อื่นที่ดีกว่าได้

5. องค์กรควรให้ความส�าคัญต่อการเพิ่มคุณค่า

ให้กับบุคลากรโดยส่งเสริม สนับสนุนทุนและเวลาให้แก่ 

บุคลากรได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มที่ 

6. องค์กรควรสร ้างบรรยากาศในองค์กร 

โดยเฉพาะบรรยากาศทีก่่อให้เกดิความรกั ความสามคัคี  



EAU HEritAgE JoUrnAl
Social Science and Humanity138 Vol. 4 No. 2 May-August 2014

เอกสารอ้างอิง

กฤษดา แสวงดี. (2554). ปัญหาสมองไหลของบุคลากรสุขภาพจากภาครัฐไปสู่ภาคเอกชน. Medtech Today. ค้นจาก  

 http://www.medtechtoday.org/index.php?option=com_ content&task=view&id=1290&Itemid=42 

เจษฎา นกน้อย. (2552). แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ร่วมสมัย. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

รัชฎา อสิสนธิสกุล. (2550, กุมภาพันธ์ 12). แนวคิดด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่. ประชาชาติธุรกิจ,  

 หน้า 9.

สพัุตรา ค�าไพเราะ. (2555). I-5 การมุ่งเน้นทรพัยากรบคุคล. เอกสารรายงานการประเมนิตนเอง (SA2011). นครนายก:  

 งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี.

Arthur, D. (2001). The Employee recruitment and retention handboo. New York: American Management  

 Asociation.

Berger, A. L. & Berger, R. D. (2004). The talent management handbook: Creating organizational excellence  

 by identifying, developing, and promoting your best people. New York: McGraw-Hill.

Carrell, M. R., Kuzmits, F. E. & Elbert, N. F. (1992). Personnel / human resource management. New York:  

 Macmillan.

Davis, K. & Newstrom, J. W. (1989). Human behavior at work: Organizational behavior (8th ed.). New York:  

 McGraw-Hill.

Delamotte, Y. & Takezawa, S. (1984). Quality of work life in international perspective. Genave: International  

 Labour Office.

Dibble, S. (1999). Keeping Your Valuable Employees: Retention strategies for your organization’s most  

 important resource. New York: John Wiley & Sons.

Glanz, A. B. (2002). Handle with CARE: Motivating and retaining employee. New York: McGraw-Hill.

Hansen, F. (2007). Currents in compensation and benefits. Compensation & Benefits Review, 39(May/ 

 June), 5-27.

ความผูกพนัและความภาคภูมิใจในองค์กรอย่างต่อเนือ่ง

เพื่อเป็นแรงจูงใจและกระตุ้นให้เกิดพลังอันยิ่งใหญ่ท่ีจะ
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ความรู้ที่ได้ไปประกอบเป็นอาชีพเสริมเพื่อหารายได้  

ในเวลาว่างซึ่งเป็นวิธีหนึ่งท่ีมีส ่วนในการพัฒนาให้

บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาสภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนประถมศึกษา 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 (2) เปรียบเทียบสภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียน 

เป็นฐานของโรงเรยีนประถมศกึษา จ�าแนกตามสถานภาพ และขนาดของโรงเรยีน กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการศกึษาคร้ังนี้  

ได้แก่ ผู้บรหิารโรงเรยีนและครผููส้อน ในปีการศึกษา 2555 จ�านวน 351 คน เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัเป็นแบบสอบถาม

เกี่ยวกับการบริหารตามหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนประถมศึกษา มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 

.95 วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์

ความแปรปรวนทางเดียวและทดสอบรายคู่ด้วยเชฟเฟ่ ผลการวิจัย พบว่า (1) ผู้บริหารใช้หลักการบริหารโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐานอยู่ในระดับมาก เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านการตรวจสอบและถ่วงดุล  

ด้านการกระจายอ�านาจ ด้านการบริหารตนเอง ด้านการคืนอ�านาจการศึกษาให้ประชาชน ด้านการมีส่วนร่วม  

(2) เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยใช้หลักการบริหารโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน จ�าแนกตามสถานภาพ ประสบการณ ์

ในการท�างาน ระดับการศึกษา และขนาดของโรงเรียน พบว่า ผู้ที่มีต�าแหน่งหน้าที่ ประสบการณ์ ระดับการศึกษา

และปฏิบัติงานในโรงเรียนที่ขนาดแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ค�ำส�ำคัญ: หลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน, โรงเรียนประถมศึกษา, การบริหาร 

Abstract

The purposes of this study were: (1) to study the status of school-based management of primary 

schools in the Office of Pathumthani Education Service Area II, and (2) to compare the status of school–

based management of primary schools in the Office of Pathumthani Education Service Area 2 as classified 

by respondents status and school size. The sample size was 351 school administrators and teachers in  

the academic year 2012. The instrument used was the questionnaire. The content validity and the reliability  

พิมพ์อร เสรีพัฒนานนท์ 

การบริหารตามหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ของโรงเรียนประถมศึกษา 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

The School–Based Management of Primary Schools 
in the Office of Pathum Thani Education Service Area 2
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ควำมน�ำ

การปฏิรูปการศึกษาของประเทศ มีเป้าหมาย

เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย 

จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม และ

วัฒนธรรมในการด�ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น

ได้อย่างมีความสุข การที่จะท�าให้เกิดผลส�าเร็จตาม 

เป้าหมายดังกล่าวนั้นขึ้นอยู ่กับคุณภาพ และความ

สามารถในการจดัการศึกษาทีจ่ะท�าให้การศึกษาเป็นการ

ศึกษาตลอดชีวิตของประชาชน การให้สังคมมีส่วนร่วม

ในการจัดการศึกษาและพัฒนาสาระกระบวนการเรียนรู้ 

อย่างต่อเนือ่ง ดงันัน้การจดัการศกึษาจงึต้องเป็นไปเพือ่

คนทัง้มวลอย่างหลากหลายและสอดคล้องกบักลุม่ต่างๆ 

และคนทั้งมวลในสังคมต้องมีหน้าที่ความรับผิดชอบ 

ต่อการศึกษา (ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

แห่งชาติ, 2546, หน้า1) กระบวนการบริหารของแต่ละ

สถานศึกษามีการกระจายอ�านาจบริหารการจัดการไปสู่ 

สถานศกึษาโดยตรงและให้สถานศึกษาหรอืโรงเรยีนดแูล

รับผิดชอบการบริหารจัดการในโรงเรียนด้วยตนเองและ

ปฏิบัติตามแนวทางการบริหารสถานศึกษาตลอดจน 

สนับสนุน นโยบายของชาติในการจัดการศึกษาซึ่งการ

บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานจะเกิดประโยชน์ในการ

พัฒนาด้านบุคลากรด้านการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย  

เพ่ือการบริหารของโรงเรียนทั้งคณะครู นักเรียน  

ผูป้กครอง และจัดการศึกษานัน้ให้เป็นไปเพื่อประชาชน

ทัง้มวล ทกุเพศ ทกุวยั และทกุสถานะสงัคม ซึง่การบรหิาร 

จะต้องยดึหลกัการส�าคญัของการบรหิาร โดยใช้โรงเรยีน

was .95. The data were analyzed this percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way ANOVA, 

and Scheffe’s test. The results of study were: (1) The schools–based management of primary schools 

in the Office of Pathum Thani Education Service Area II was overall rated at “high” level. Considering 

each aspect of the schools–based management, it was rated at a “high” level with a descending order 

as follows: balancing of power aspect, decentralizing aspect, self-administration aspect, returning power  

to people aspect, and participatory administration aspect. (2) Comparing by status of the respondents 

and school size, it was found that samples with different positions, work experiences, education level, 

and school size manifested a statistically significant difference at the .05 level.

Keywords: school-based management, primary school, management

เป็นฐานในการท่ีจะท�าให้โรงเรียนหรือสถานศึกษา

ประสบความส�าเรจ็ซึง่ได้แก่ การบรหิารงานแบบกระจาย

อ�านาจ การบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม การบริหาร

ตนเอง การคืนอ�านาจ การจัดการศึกษาให้ประชาชน

ตลอดจนหลักการตรวจสอบและถ่วงดุลทางการศึกษา

เพื่อให้จัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

คุณภาพที่มาตรฐานสากลทุกระดับการศึกษาก�าหนด  

ซึ่ง ท้ังหมดเป็นการมีส ่วนร ่วมในการตัดสินใจโดย 

คณะบุคคล และคณะครูจะต้องมีบทบาทส�าคัญในการ

ร่วมบริหารในกิจกรรมของโรงเรียน ซึ่งกิจกรรมทั้งมวล

โรงเรียนเป็นผู้ก�าหนดการให้การศึกษา และการจัดการ

ต้องสอดคล้องกับสภาพและความต้องการของโรงเรียน 

แต่ปัญหาในการบริหารของทางโรงเรียนก็ยังมีข้อแก้ไข

อีกมาก เช่น ปัญหาการจัดการพัฒนาผู ้เรียนให้ได้

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมีความเป็นไทย  

โดยเน้นการปฏิรูประบบเรียนรู้ท่ียึดผู้เรียนเป็นส�าคัญ  

การปรับการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เสริมสร้างความเข้มแข็งและความทันสมัย เน้นการ 

กระจายอ�านาจการมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่ายให้แก่

โรงเรยีน เนือ่งจากคณะครแูละผูป้กครองบางส่วนยงัขาด

ความเข้าใจในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน จึงมี

ความจ�าเป็นต้องปรับแนวทางการบริหารที่เหมาะสม 

สอดคล้องและการให้ความรู้อย่างหลากหลาย เพื่อเป็น

กลไกในการบริหารจัดการท่ีดีต่อไป (พนม พงษ์ไพบูลย์,  

2546, หน้า 118) จากข้อมลูดงักล่าว การกระจายอ�านาจ 

ทางการบริหารการจัดการศึกษาได้มอบให้ท้องถิ่นและ
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สถานศึกษามีอ�านาจมากขึ้น ท�าให้การพัฒนาระบบ 

การบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมีประสิทธิภาพ

และการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของส�านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาและสถานศึกษา ท�าให้มีเอกภาพ ก่อให้เกิด 

ความตื่นตัวในการพัฒนาคน ด้านผลผลิตและการ 

ให้บริการสถานศึกษาและบุคลากรมีผลงานดีเด่นได้รับ 

การยอมรับสังคม สามารถเป็นเครือข่ายการพัฒนาได้  

การให้บริการของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาท่ีมี

ลักษณะกว้างและมีระยะทางไกลการประสานงาน

ล่าช้า เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน ส�าหรับการ

ประชาสมัพนัธ์ของสือ่สารมวลชน มีการน�าเสนอผลงาน 

ด้านการศึกษาน้อย ไม่สอดคล้องกับเวลาและกลุ่ม

เป้าหมาย บุคลากรปฏิบัติงานไม่ตรงกับความรู้ความ

สามารถและไม่ครบตามกรอบอัตราก�าลัง จากการ

ด�าเนินงานการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ 

สถานศกึษา จะต้องปฏิบตัติามแนวนโยบายการกระจาย 

อ�านาจทางการศกึษาดังกล่าว อาจจะประสบความส�าเรจ็ 

หรืออุปสรรคปัญหาในด้านหลักการกระจายอ�านาจ  

หลักมีส่วนร่วม หลักการคืนอ�านาจจัดการศึกษาให้

ประชาชน และหลักการบริหารตนเอง รวมทั้งพยายาม 

ในการแก้ไข (วาสนา สายทอง, 2552, หน้า 2) ด้วยเหตนุี ้

ผูว้จิยัในฐานะทีเ่ป็นข้าราชการครแูละมีส่วนร่วมเกีย่วกบั

การบริหารงานกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน จึงมีความ

สนใจทีต้่องการจะศกึษาการบรหิารตามหลกัการบรหิาร

โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เพื่อน�าผลการวิจัยไปใช้เป็น

แนวทางในการบรหิารและการจดัการศึกษาของโรงเรยีน 

ประถมศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถม

ศึกษาปทุมธานี เขต 2 เพื่อเป็นสารสนเทศส�าหรับ 

การวางแผน ปรับปรุง ควบคุม ก�ากับติดตาม สนับสนุน

การด�าเนนิบรหิารโรงเรยีน ให้บรรลตุามเจตนารมณ์ของ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และเพื่อประโยชน์

สูงสุดอันจะเกิดแก่ผู้เรียนต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียน

เป็นฐานของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�านักงานเขต 

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

2. เพ่ือเปรียบเทียบสภาพการบริหารโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนประถมศึกษา จ�าแนก 

ตามสถานสภาพและขนาดโรงเรียน

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

1. สถานภาพ
1.1 ต�าแหน่งหน้าที่
1.2 ประสบการณ์

ในการท�างาน
1.3 ระดับการศึกษา

2. ขนาดของโรงเรียน
2.1 เล็ก
2.2 กลาง
2.3 ใหญ่

ศกึษาตามแนวคดิหลกัการ
การบรหิารโดยใช้โรงเรยีน
เป็นฐาน ประกอบด้วย
1. การกระจายอ�านาจ
2. การมีส่วนร่วม
3. การคืนอ�านาจการ

ศึกษาให้ประชาชน
4. การบริหารตนเอง
5. การตรวจสอบและ

ถ่วงดุล

      ตัวแปรต้น             ตัวแปรตำม

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

สมมติฐำนกำรวิจัย

1. ผู ้บริหารสถานศึกษาและครูมีความเห็น 

เกี่ยวกับสภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

แตกต่างกัน

2. ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครทูีม่ปีระสบการณ์

แตกต่างกัน มีความเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหาร 

โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานแตกต่างกัน

3. ผู ้บริหารสถานศึกษาและครู ท่ีมีระดับ 

การศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ 

การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานแตกต่างกัน

4. ผู ้บริหารสถานศึกษาและครูปฏิบัติงาน 

ในโรงเรียนขนาดแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ

สภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานแตกต่างกัน

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ผู้วิจัยก�าหนดวิธีด�าเนินการวิจัยไว้ 3 ขั้นตอน 

ดังนี้ 

1. ศึกษาวิเคราะห์การบริหารตามหลักการ
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บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานโดยใช้การวิเคราะห์ 

เอกสาร 

2. ร่างรูปแบบการบริหารตามหลักการบริหาร

โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

3. ตรวจสอบรูปแบบการบริหารตามหลักการ

บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนประถม

ศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 2 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากรที่ศึกษา ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 

ผู้บริหารและครูผู ้สอนโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  

เขต 2 ในปีการศึกษา 2555 จ�านวน 67 โรงเรยีน ผูบ้รหิาร 

จ�านวน 91 คน และครูผู้สอนจ�านวน 1,009 คน

กลุม่ตวัอย่าง เลอืกมาจากประชากรเป็นผูบ้รหิาร 

และครผููส้อน โดยใช้สตูรการค�านวณหาขนาดทีเ่หมาะสม 

ของกลุ่มตัวอย่างของ (Krejcie & Morgan) ที่ระดับ

ความคลาดเคลื่อน .05 โดยน�าประชากรทั้งหมดมาสุ่ม 

โดยใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้น (stratified random sampling) 

ตามขนาดโรงเรียน ได้กลุ ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

เป็นผู้บริหาร 73 คน และครูผู ้สอน 278 คน รวม

ประชากรทั้งหมด 351 คน

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคล

ของผู้บริหารและครูผู ้สอน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที ่

การศกึษาประถมศกึษาปทมุธาน ีเขต 2 จ�าแนกตามเพศ  

ระดับการศึกษาและประสบการณ์ในการท�างาน

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามที่ใช้การประเมิน  

5 ระดบั ตามแนวความคิดหลกัการบรหิารโดยใช้โรงเรยีน

เป็นฐาน การกระจายอ�านาจ การมีส่วนร่วม การคืน

อ�านาจให้ประชาชน การบริหารตน การตรวจสอบและ 

ถ่วงดุลรวม 44 ข้อ

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

1. ขอหนังสือรับรองจากบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียถึงผู้อ�านวยการโรงเรียน 

ในส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  

เขต 2 เพือ่ขอความอนเุคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม

2. ผู ้วิจัยแจกแบบสอบถามด้วยตนเองท่ี

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 

เขต 2 ผู ้บริหารสถานศึกษารับแบบสอบถามตาม

กลุ ่มตัวอย่าง ซึ่งมีผู ้บริหารและครูผู ้สอน ผู ้บริหาร 

ส่งแบบสอบถามกลืนกลับมาที่ส�านักงานเขตพื้นที ่

การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 และผู้วิจัย 

รับเอกสารมาคืนมาด้วยตนเอง

3. น�าแบบสอบถามลงรหัสข ้อมูลรายข ้อ 

แล้วน�าไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

1. สถิติพื้นฐาน

1.1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คิดเป็นค่าร้อยละ 

1.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร 

ตามหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใช้ค่าเฉลี่ย 

และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2. สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน

2.1 ทดสอบความแตกต่างจากคะแนน 

กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดยใช้การทดสอบค่าที (t - test)

2.2 ทดสอบความแตกต่างจากคะแนน 

กลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม ใช้การวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) 

ขนาดเปรียบเทียบรายคู่ ถ้าพบว่าแตกต่างอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติจึงท�าการทดสอบด้วยวิธีการของเชฟเฟ่  

(Scheffe’s Method)

ผลกำรวิจัย

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 46.20 มีอายุระหว่าง 

51-60 ปี ร้อยละ 71.50 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี  

ร้อยละ 79.20 เป็นครผููส้อน ร้อยละ 63.80 เป็นโรงเรยีน

ขนาดใหญ่ (โรงเรียนท่ีมีจ�านวนนักเรียนตั้งแต่ 301 คน  
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ขึ้นไป) ร้อยละ 54.10 มีประสบการณ์ท�างาน 21 ปีขึ้นไป 

2. ระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัสภาพการบรหิาร

โดยใช้โรงเรยีนเป็นฐานของโรงเรยีนประถมศกึษา สงักดั

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  

เขต 2 กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในระดับมาก

เปรียบเทียบการบริหารตามหลักการบริหาร

โดยใช้โรงเรยีนเป็นฐานของโรงเรยีนประถมศกึษา สงักดั

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  

เขต 2 โดยจ�าแนกตามโดยตามรายละเอียดดังนี้

1. ด้านต�าแหน่งหน้าที่ พบว่าความแตกต่าง

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่ต�าแหน่ง 

ผูบ้รหิารสถานศกึษามีการบรหิารโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐาน 

สูงกว่าครูผู้สอน

2. ด้านระดับการศึกษา พบว่าความแตกต่าง

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่ระดับ 

การศึกษาปริญญาโทมีการบริหารโดยใช้โรงเรียน 

เป็นฐานสงูกว่าปริญญาตร ีเปรยีบเทยีบรายคู่โดยวธิกีาร 

ของ Scheffe พบว่า

1. ด้านประสบการณ์ในการท�างาน พบว่า

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

โดยผู้มีประสบการณ์ในการท�างานมากกว่า 21 ปีมีการ

บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานสูงกว่า เมื่อพิจารณา

รายด้านพบว่า

1.1 ด้านการกระจายอ�านาจและด้านการมี

ส่วนร่วม พบว่า ผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 5 ปี และ 

ผู้มีประสบการณ์มากกว่า 21 ปี มีความคิดเห็นเก่ียวกับ 

การกระจายอ�านาจและการมีส่วนร่วม ที่แตกต่างกัน 

โดยผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่า 21 ปี มีการบริหาร 

โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานสูงกว่า

1.2 ด้านการบริหารตน ผู้ที่มีประสบการณ์

น้อยกว่า 5 ปี กับผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่า 21 ปี  

มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารตนที่แตกต่างกัน  

โดยผู้ทีม่ปีระสบการณ์มากกว่า 21 ปี มีการบรหิารโดยใช้ 

โรงเรียนเป็นฐานสูงกว่า

2. ด้านขนาดของโรงเรียน พบความแตกต่าง

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 05 โรงเรียนขนาดเล็ก 

มีการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานสูงกว่า

2.1 ด้านการมีส่วนร่วม พบว่า โรงเรียน 

ขนาดกลางกับโรงเรียนขนาดใหญ่มีการบริหารโดยใช ้

โรงเรียนเป็นฐานแตกต่างกัน โดยที่โรงเรียนขนาดใหญ่

มีการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานสูงกว่าทุกขนาด

โรงเรียน

2.2 ด ้านการคืนอ�านาจการศึกษาให ้ 

ประชาชนพบว่า โรงเรยีนขนาดเล็กกบัโรงเรยีนขนาดกลาง 

มกีารบรหิารโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐานทีแ่ตกต่างกนั โดยที่

โรงเรียนขนาดเล็กมีการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

สูงกว่าโรงเรียนขนาดกลาง

2.3 ด้านบริหารตนเอง พบว่าโรงเรียน

ขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดกลาง มีการบริหารโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐานที่แตกต่างกัน โดยที่โรงเรียนขนาดเล็ก 

มีการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานสูงกว่า โรงเรียน

ขนาดกลาง

กำรอภิปรำยผล

จากผลการศกึษาการบรหิารตามหลักการบรหิาร 

โดยใช้โรงเรยีนเป็นฐานของโรงเรยีนประถมศกึษา สงักดั

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  

เขต 2 ซึ่งอภิปรายผลดังนี้

1. จากการศกึษาสภาพการบรหิารโดยใช้โรงเรยีน 

เป็นฐานของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�านักงานเขต

พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาปทมุธาน ีเขต 2 ในภาพรวม 

อยู่ในระดับมาก 

1.1 ด้านการตรวจสอบถ่วงดุล มีค่าเฉล่ีย

สูงสุด เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษามีการก�าหนดแผน

ปฏิบัติการ งานงบประมาณและโครงการต่างๆ มีการ 

แต่งตัง้คณะกรรมการเพือ่ตรวจสอบดแูลด้านงบประมาณ 

ของโรงเรียน โดยเน้นให้คณะกรรมการผู ้ตรวจสอบ

ความโปร่งใสในการท�างานได้ตลอดเวลา ซึ่งผลการวิจัย

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดาวเรือง กินาวงศ์ (2553) 

ศกึษาด้านการตรวจสอบถ่วงดลุ พบว่า โรงเรยีนได้มกีาร

ก�าหนดวิธีการด�าเนินอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห ์

ผลการด�าเนนิงานตามแผนงาน/โครงการ มคีณะกรรมการ  

ตรวจสอบดูแลด้านงบประมาณ แต่งตั้งคณะกรรมการ 
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ติดตามประเมินผล มีระบบการใช้งานงบประมาณที่

โปร่งใสตรวจสอบได้ ศกึษาดงูานเพือ่พฒันาความรู ้และ

ทักษะการปฏิบัติงาน จัดท�าสรุปรายงานประจ�าปีเสนอ

ต่อหน่วยงานต้นสังกัด และประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน 

และในด้านอื่นๆมีคะแนนใกล้เคียงกัน ด้านการบริหาร

ตามหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ต้องมี 

องค์ประกอบทีเ่หมือนกนั เพือ่ให้งานทกุอย่างบรรลุตาม

เป้าหมาย ผูบ้รหิาร ครผููส้อน และบคุลากรทางการศกึษา

มีส่วนร่วมในการก�าหนดแผนงานปฏิบัติการโครงการ 

หลักสูตรสถานศึกษา ทั้งนี้สถานศึกษาสามารถบริหาร

ตนเองในการวางแผนในการท�างาน ผู้ปกครอง ชุมชน 

และนกัเรยีนมส่ีวนร่วมในการก�าหนด วสิยัทศัน์ พนัธกจิ  

เป้าประสงค์และแผนกลยุทธ์ ชุมชนมีส่วนร่วมในการ 

ระดมทรัพยากรเพื่อการจัดและพัฒนาการศึกษา 

ในโรงเรียนให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น

2. จากการเปรียบเทียบสภาพการบริหารตาม

หลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียน

ประถมศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 

2.1 ด้านต�าแหน่งหน้าที ่พบความแตกต่างกนั  

โดยต�าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาสามารถบริหารโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐานได้สูงกว่าครูผู้สอน เนื่องจากผู้บริหาร

มกีารศกึษาในระดบัมหาบณัฑติ มคีวามรูค้วามสามารถ

ในการบริหารโรงเรียน เพราะมีการศึกษา ค้นคว้า 

หาความรู้ หลักการและ ทฤษฏีในด้านการบริหารงาน 

ด้านต่างๆ มีการอบรมสัมมนาโดยปฏิบัติงานตาม

มาตรฐาน และนโยบายของส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

และกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

อ้อย ทองภ ู(2552) ศกึษาความพร้อมในการบรหิารโดยใช้ 

โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนประถมศึกษาในอ�าเภอ

วังน�้าเย็น สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว

เขต 1 ระหว่างผู้บริหารและครูผู้สอน มีความพร้อม 

ในการบรหิารโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐานโดยรวมแตกต่างกนั

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็น

รายด้าน พบว่าทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ด้านการบริหารวิชาการ 

การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และ 

การบริหารทั่วไป แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ทีร่ะดบั .05 โดยผูบ้รหิารมคีวามคดิเหน็ว่ามคีวามพร้อม 

ในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานมากกว่าครูผู้สอน

2.2 ด้านระดับการศึกษา พบว่า ผู้ส�าเร็จ 

การศึกษาปริญญาโท สามารถบริหารงานการบริหาร 

โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานได้สูงกว่าปริญญาตรี เนื่องจาก 

มีการศึกษาหาความรู้ เพิ่มพูนปัญญา มีการแสวงหา

ความรู ้ในหลายๆ และด้านเทคโนโลยี พร้อมทั้งมี

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

สมยศ ปั๋นแก้ว (2549) ได้ท�าการศึกษาการบริหาร

โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาล�าปาง เขต 2 พบว่า  

วุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า การด�าเนินการ 

ตามแผนปฏิบัติการ มีการปฏิบัติมากกว่าด้านอื่นๆ  

รองลงมาคือการรายงานประจ�าปี รายงานประเมิน

ตนเอง การก�าหนดกลยุทธ์ วางแผนพัฒนาและแผน

ปฏบิตักิารตามล�าดบั การวเิคราะห์ศกัยภาพของโรงเรยีน  

อยู่ในระดับน้อยกว่าด้านอื่นๆ

2.3 ผลจากการเปรียบเทียบรายคู่ พบว่า 

โรงเรียนขนาดกลางกับขนาดใหญ่ มีการบริหารโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐานแตกต่างกัน โดยที่โรงเรียนขนาดใหญ่

มีการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานสูงกว่า เนื่องจาก

โรงเรียนขนาดใหญ่มีความพร้อมในด้านวิชาการ  

ด้านงบประมาณ ด้านบคุลากร และด้านบรหิารงานทัว่ไป 

มีส่ือการเรียนการสอนท่ีหลากหลายและเทคโนโลย ี

ท่ีทันสมยั ผูบ้รหิารมคีวามสามารถในการวางแผนพฒันา

โรงเรียน เพ่ือพัฒนาองค์กรไปสู่เป้าหมาย สร้างองค์กร

แห่งการเรียนรู้ มีการวางแผน จัดท�าโครงการต่างๆ  

ที่น่าสนใจ อยู่ตลอดเวลา มีความรู้ ความเข้าใจในการ

บริหารจัดการสถานศึกษา มีคุณสมบัติพ้ืนฐานของ 

ผู ้บริหารใช ้ศาสตร ์และศิลป์ในการบริหารจัดการ  

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธงชัย เนื่องสิทธะ (2546) 

ท�าการศึกษาทักษะการบริหารของผู ้บริหารโรงเรียน

ประถมศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษา อ�าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ตามขนาด

โรงเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ .05 โดย

ผู ้บริหารโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็กใช้ทักษะ

การบริหารมากกว่าผู้บริหารโรงเรียนขนาดใหญ่ และ

ผู ้บริหารโรงเรียนขนาดกลางใช้ทักษะในการบริหาร 
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มากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก

2.4 ด้านประสบการณ์ในการท�างาน พบว่า  

โดยผู้ที่มีประสบการณ์ในการท�างานมากกว่า 21 ปี  

มีการ บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานสูงกว่า เนื่องจาก

มีประสบการณ์ ความสามารถในการท�างาน มีความคิด 

สร้างสรรค์มุ ่งพัฒนางานด้านการเรียนการสอนและ

ด้านการบริหารงานต่างๆ พร้อมทั้งมีความรับผิดชอบ

ในงานที่ได้รับมอบหมาย มีการติดต่อประสานงานกับ

บุคคลภายนอกสถานศึกษาได้ดี สอดคล้องกับงานวิจัย 

ของ อาชว์ บตุรวงศ์ (2550) ได้ท�าการวจิยัการบรหิารโดยใช้ 

โรงเรียนเป็นฐาน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

หนองคาย เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ผู ้บริหารที่มี

ประสบการณ์การบริหารต�่ากว่า 10 ปี มีการด�าเนินงาน

บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ทั้งโดยรวมและรายด้าน

อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนผู้บริหารที่มีประสบการณ์

การบริหารต้ังแต่ 10 ปีขึ้นไป มีการด�าเนินงานบริหาร 

โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานทั้งโดยรวมและรายด้านอยู่ใน

ระดับมาก

ข้อเสนอแนะ

ผลจากการวิจัย พบว่า การบริหารตามหลักการ 

โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนประถมศึกษา 

สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาประถม

ศึกษาปทุมธานี เขต 2 ทุกด้านในระดับมาก ซึ่งพบว่า  

มีข้อเสนอแนะได้ที่จากผลการวิจัยดังนี้

1. ผู้บริหารและครูควรเปิดโอกาสให้นักเรียน 

มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่างๆ ผู้ปกครอง

ควรมส่ีวนร่วมสนบัสนนุการศกึษาและเสนอแนะแนวทาง 

แก้ไขปัญหา พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น 

พืน้ฐานควรมส่ีวนร่วมในการบรหิารงานด้านงบประมาณ

และสรรหาบุคลากรเข้ามาปฏิบัติงานในโรงเรียน

2. ผู ้บริหารควรร ่วมมือกับคณะกรรมการ 

สถานศึกษาเพื่อระดมทรัพยากรในท้องถิ่นมาจัดการ

ศึกษา

3. ผูบ้รหิารควรจะระดมทรพัยากรทางการศกึษา

จากชุมชนหรือท้องถิ่น เช่น คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ  

เพื่อน�ามาพัฒนาโรงเรียน 

4. ผู้บริหารควรมอบอ�านาจการด้านวิชาการ 

การเงนิบคุลากร และบรหิารท่ัวไปได้ท�างานอย่างมอีสิระ  

ควรมีความคล่องตัวในการตัดสินใจส่ังการ ไม่ว่าจะเป็น

ในด้านวิชาการ งบประมาณ บุคคล และการบริหาร

ทั่วไป พร้อมทั้งครู ผู ้ปกครอง ชุมชน และนักเรียน

ควรจะมีบทบาทในการตัดสินใจ ในการบริหารจัดการ 

เพิ่มมากยิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการการศึกษาขององค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลบึงทองหลาง อ�าเภอล�าลูกกา จังหวัดปทุมธานี ศึกษาปัจจัยที่ท�าให้การด�าเนินงานส่งเสริมการจัด 

การศึกษาประสบความส�าเร็จ และแนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถในการส่งเสริมการศึกษาขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลบึงทองหลาง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ ร่วมกับการจัดเวทีประชุมสัมมนากลุ่มใหญ่

กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ผลการศึกษาพบว่าสภาพปัญหาของการด�าเนินงานส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา 

ในพื้นที่ต�าบลบึงทองหลาง ยังคงแยกส่วนตามหน่วยงาน ไม่มีการบูรณาการเข้าด้วยกัน ส่วนปัจจัยส�าคัญที่ท�าให ้

การพฒันาการศกึษาประสบความส�าเรจ็คือการส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมจากทกุหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง และการจะพฒันา 

ขีดความสามารถในการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต�าบลบึงทองหลาง ทางองค์การบริหารส่วนต�าบล

บึงทองหลาง จะต้องเป็นตัวขับเคลื่อนในการพัฒนาการจัดการศึกษา บนพื้นฐานของความร่วมมือของท้องถิ่น 

ในทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาต�าบลบึงทองหลาง อ�าเภอล�าลูกกา จังหวัดปทุมธานี ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้

สืบไป

ค�ำส�ำคัญ: การพัฒนา, การศึกษา, องค์การบริหารส่วนต�าบลบึงทองหลาง

Abstract

This research aims to study the current status of educational management of schools under 

Buengthonglang sub-district administrative organization, Lamlukka, Pathum Thani, to study success factors  

of promoting educational development, and to develop the competency to promote education in the 

Buengthonglang sub-district administrative organization. It used interview of and group seminar to collect 

data. The results of this research show that the problem of educational promotion in Buengthonglang 

sub-district area is administered separated departments and is not integrated. Success factors of  

วิจิตร วิชัยสาร, กรีฑา ไขแสง และ สุภาภรณ์ งามวัน 

การพัฒนาขีดความสามารถในการส่งเสริมการศึกษา
โดยมีท้องถิ่นเป็นฐาน ขององค์การบริหารส่วนต�าบลบึงทองหลาง 

อ�าเภอล�าลูกกา จังหวัดปทุมธานี

The Competency Development for promotion of local Education Based 
on Locality in Buengthonglang Sub-District Administrative Organization, 

Lamlukka, Pathum Thani
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ควำมน�ำ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2542 ได้ก�าหนดให้การกระจายอ�านาจสู่ท้องถิ่นเป็น

ยุทธศาสตร์หนึ่งในการบริหารประเทศที่มุ่งลดบทบาท

ของรัฐในส่วนกลางลงเพื่อให้ประชาชนและท้องถิ่น 

เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของชุมชนตามความ

ต้องการของประชาชนมากขึ้น กล่าวได้ว่าการกระจาย

อ�านาจสูท้่องถิน่เป็นการกระจายภาระหน้าทีส่�าคญัจาก

ส่วนกลางให้แก่ท้องถิ่นสามประการ (พระราชบัญญัติ 

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542) ได้แก่ 

การกระจายหน้าที่ คือ การมอบหมายหน้าที่

ที่ด�าเนินการเพื่อผลประโยชน์โดยตรงกับท้องถิ่น ไปให้ 

ท้องถิ่นรับผิดชอบด�าเนินการเอง

การกระจายอ�านาจการตัดสินใจ คือ การมอบ

อ�านาจในการตัดสินใจด�าเนินการตามหน้าที่ที่ท้องถิ่น

จะต้องด�าเนินการรับผิดชอบเอง ให้ท้องถิ่นมีอ�านาจ 

สมบูรณ์ ต้ังแต่การก�าหนดนโยบายจนถึงขันการปฏิบัติ

ตามนโยบาย

การกระจายทรพัยากรการบรหิาร คอื การถ่ายโอน 

บคุลากร งบประมาณ เทคโนโลย ีทีเ่หมาะสมให้กบัท้องถิน่  

เพือ่ทีท้่องถิน่จะได้มีทรพัยากรการบรหิารอย่างเพยีงพอ 

และเหมาะสมต่อการด�าเนินงานในกิจการของท้องถิ่น

การกระจายความรบัผดิชอบต่อหน้าที ่เป็นการ

กระจายความรับผิดชอบต่อภารกิจหน้าที่ที่รัฐให้แก ่

ผู้บรหิารท้องถ่ิน และประชาชนร่วมกนัรบัผดิชอบแทนที่ 

จะเป็นความรับผิดชอบต่อภารกิจหน้าที่ของรัฐแต่เพียง 

ผู้เดียว (โกวิท พวงงาม, 2540) “การจัดการศึกษาของ 

ประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน” การกระจาย 

อ�านาจทางการศกึษาจงึเป็นหนทางทีน่อกจากจะเป็นการ 

ส่งเสรมิให้เกดิการตอบสนองดังกล่าวได้อย่างสอดคล้อง

และเหมาะสมแล้ว การมีส่วนร่วมของประชาชนใน 

educational development is to promote cooperation among concerned departments, especially all local 

sections, for developing learning society in Buengthonglang sub-district.

Keywords: development, education, Buengthonglang sub-district, administrative organization

ท้องถิ่นยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพ่ึงตนเองของ

ประชาชนและการพัฒนาท่ียั่งยืน การท่ีประชาชน 

ในท้องถิ่นได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

โดยตรงนั้น นอกจากจะก่อให้เกิดประโยชน์และคุณค่า

ดังกล่าวมาแล้ว ยังก่อให้เกิดการพัฒนาด้านคุณภาพ

การศึกษาอีกด้วย ดังนั้นการให้ประชาชนมีอ�านาจ 

ในการตดัสินใจอย่างเตม็ท่ีจึงเป็นส่ิงท่ีรฐับาลควรส่งเสรมิ 

เป็นอย่างยิ่ง การกระจายอ�านาจทางการศึกษาเป็นการ

เสริมสร้างความสามารถให้กับท้องถิ่น ซึ่งหมายถึง  

การให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสามารถในการ

ก�าหนดชีวิตความเป็นอยู่และจุดมุ่งหมายปลายทาง

แห่งชีวิตของตนและชุมชนของตนเอง อันจะน�าไปสู ่

การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

ในประเทศไทยมีแนวคิดในการพัฒนาการจัด 

การศกึษาด้วยการกระจายความรบัผดิชอบสู่ท้องถิน่ และ 

อาศัยความร่วมมือร่วมใจกันของชุมชนในการพัฒนา 

การศกึษามานานแล้วดงัแนวคดิการจดัการศกึษาทีเ่รยีก

โดยย่อว่า “บวร” (กล้า ทองขาว, 2556) จากความร่วมมอื 

และพึง่พากนัระหว่างบ้าน วดั โรงเรยีน หากแต่เมือ่สงัคม 

มกีารเปลีย่นแปลงไปตามยคุสมยั องค์ประกอบของสังคม 

มีความซับซ้อนมากขึ้น การจัดการศึกษาให้สอดคล้อง

กับการพัฒนาประเทศเพ่ือสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคม

ฐานความรู้ (knowledge-based society) ทันต่อการ

เปลีย่นแปลงของสงัคมไทย ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

และสังคมโลก การศึกษาจึงเป็นกลไกหลักของการ 

ขับเคลื่อนสังคม บนความเข้มแข็งจากฐานราก นั่นคือ

การท่ีท้องถิ่นต้องมีบทบาทในการพัฒนาการศึกษาของ 

ท้องถิ่น ในลักษณะของการพัฒนาแบบองค์รวม มิใช่

การมองแบบแยกส่วน ด้วยการรอคอยหรือขอความ

ช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ หากแต่เป็นการร่วมกัน

พัฒนาโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก�าหนดเป้าหมาย

และยุทธศาสตร์การด�าเนินงานที่เรียกว่าการศึกษาฐาน 
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ชมุชน ซึง่ท้องถิน่ทัง้ภาครฐัและภาคชมุชนเป็นผูก้�าหนด

ทิศทางการพัฒนา

นักการศึกษาสมัยใหม่เชื่อว่าการจัดการศึกษา 

ท่ีสถานศกึษาและท้องถิน่มส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจด้าน

การให้การศกึษาแก่เยาวชนและประชาชน โดยส่วนกลาง

ท�าหน้าที่ก�ากับดูแลมาตรฐานการศึกษาเป็นรูปแบบที่ม ี

ประสิทธิภาพ มีคุณภาพและเหมาะสมสอดคล้องกับ

ความต้องการของท้องถิ่น ทิศทางการพัฒนาการศึกษา

ของประเทศไทยตามกฎหมายต่างๆ และตามนโยบาย

ปฏริปูการศกึษาในปัจจบุนัจงึได้ด�าเนนิตามแนวความคดิ

ดังกล่าว (กล้า ทองขาว, 2556) ดังนั้นชุมชนและองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนภาคเอกชนและ 

ทุกภาคส่วนจึงสมควรได้รับการสนับสนุนให้เข้ามา 

มีบทบาทในการจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษา

และเรียนรู ้  โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง

พิจารณาทิศทางการดูแลส่งเสริมและพัฒนาเยาวชน 

และประชาชนในท้องถิ่นอย่างรอบด้านมากขึ้นและเกิด

ประสิทธิผลสูงสุด (แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวง 

ศึกษาธิการ ฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ. 2555 – 2559)

องค ์การบริหารส ่วนต�าบลบึงทองหลาง 

อ.ล�าลูกกา จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นองค์การปกครองส่วน 

ท้องถิ่นที่มีอ�านาจหน้าที่ในการส่งเสริมการศึกษาของ

ท้องถิน่ จึงด�าเนนิการศึกษาเพือ่พฒันาขดีความสามารถ

ในการส่งเสริมการศึกษาในท้องถิ่นโดยการพัฒนา 

รูปแบบการจัดการศึกษาที่องค์กรท้องถิ่นทุกภาคส่วน 

ประชาชน และส่วนราชการในพื้นที่ มีส่วนร่วมในการ

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อให้การ

จดัการศกึษาต�าบลบงึทองหลาง อ.ล�าลกูกา จ.ปทมุธานี  

ท้ังในและนอกระบบโรงเรยีน เป็นการศกึษาเพือ่ส่งเสรมิ 

คุณภาพชวีติและอาชพีของประชาขน ตลอดจนการศกึษา 

ตลอดชีวิต มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล 

ในการพัฒนาต�าบลบงึทองหลาง อ.ล�าลกูกา จ.ปทมุธานี 

ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ สังคมภูมิปัญญา สังคม

ฐานความรู้ บนรากฐานทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์

ของชุมชน โดยสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้ตรง

ตามความต้องการของท้องถิ่น เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 

เพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาเยาวชน และคุณภาพ

การศึกษาของชาติสืบไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันของการบริหาร

จดัการคณุภาพการศกึษาขององค์การบรหิารส่วนต�าบล 

บึงทองหลาง จ.ปทุมธานี 

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลท�าให้การด�าเนินงาน

ประสบความส�าเร็จ ขององค์การบริหารส่วนต�าบล 

บึงทองหลาง จ.ปทุมธานี

3. เพื่อก�าหนดแนวทางในการพัฒนาขีด 

ความสามารถการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลบึงทองหลาง จ.ปทุมธานี

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

วรากรณ์ สามโกเศศ และคณะ (2553) ได้เสนอ 

หลกัการการจดัการศกึษาทีม่ชีมุชนเป็นฐานซึง่มลีกัษณะ 

6 ประการดังนี้

1. การจัดการศึกษาฐานชุมชน เป็นระบบ 

การศกึษาทางเลอืกของภาคประชาชน ทีใ่ห้ความส�าคญั

กบัการสร้างความเข้มแขง็ทีฐ่านราก ทีจ่�าเป็นต้องเข้ามา 

มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทั้งระบบ โดยให้ความ

ส�าคัญกับครอบครัว ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น องค์การ

ศาสนา ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ

ส่วนราชการ มีส่วนร่วมและสนับสนุนส่งเสริมการจัด 

การศึกษา 

2. การจัดการศึกษาฐานชุมชน เป็นการศึกษา 

ท่ีเชื่อว่า ทุกคนมีศักยภาพท่ีจะเรียนรู้ได้ บนหลักการ

การศกึษาเพือ่มวลชนและมวลชนเพือ่การศกึษา ช่วยกนั

ท�าให้การศึกษาเป็นกลไกปลูกฝัง และพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ที่บูรณาการเข้ากับวิถีชีวิต วัฒนธรรม รากเหง้า  

ประวัติศาสตร์ ชุมชน ท้องถิ่นและประเทศชาติ

3. การจัดการศึกษาฐานชุมชน เป็นการศึกษา

ที่เอา “ชีวิตเป็นตัวตั้ง” แทนการเอา “วิชาเป็นตัวตั้ง” 

ตามแบบแผนเดิม โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนได้รับทั้ง

ความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมจริยธรรม รูปแบบ 

การศึกษา เป็นการศึกษาระบบเปิด ท่ีบูรณาการทั้ง 

การศกึษาในระบบ นอกระบบ และการศกึษาตามอธัยาศัย  

ที่ทุกคนมีสิทธิ 
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4. เพื่อที่จะให้ความเห็น หรือเข้าไปมีส่วนร่วม

ในการจัดการศึกษา เป็นการศึกษาที่ฟังเสียงประชาชน

การจัดการศึกษาฐานชุมชน เป็นการศึกษาที่สามารถ

รองรับผู้จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ไม่ประสงค์เข้ารับ 

การศึกษาในระบบ แต่สามารถศึกษาต่อด้วยการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยได้รับ 

การสนับสนุนจากรัฐและการยอมรับจากสังคม ผู้จบ 

การศึกษาสามารถเลือกรับการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

และการอาชวีศึกษา หรอืเลอืกทีจ่ะมีอาชีพอิสระ มสีถาน 

ประกอบการ และหากต้องการกลับเข้าสู ่การศึกษา 

ในระบบ ก็สามารถเทียบความรู้และประสบการณ์ โดย

องค์กรเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ที่สามารถ

เชื่อมโยงกันได้อย่างเป็นองค์รวม

5. การจัดการศึกษาฐานชุมชน เป็นการเพิ่ม

ความส�าคัญของเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ชุมชนท้องถิ่น สถาบันศาสนาและสถาบันสังคมอื่นๆ  

โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว ต้องหันมาให้ความส�าคัญ

กับเยาวชนและบุตรหลาน โดยร่วมกันปลูกฝังคุณธรรม 

จริยธรรม มารยาท ประเพณีและวัฒนธรรมภายใน 

ครอบครัวและชุมชน โดยรัฐและองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น ให้ความส�าคัญกับการเสริมสร้างครอบครัว

เข้มแข็ง เป็นฐานรากของสังคม

6. การจัดการศึกษาฐานชุมชน เป็นการจัดการ

ศึกษาที่เน้นการเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติ กระบวน

ชุมชนคือ หัวใจของการพัฒนา แผนการพัฒนาของ

ชุมชนเป็นแผนอย่างบูรณาการคือ เศรษฐกิจ จิตใจ 

สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ การศึกษาและ 

ประชาธิปไตย เพราะเชื่อว่า การเรียนรู้ร่วมกันในการ

ปฏิบัติ จะน�าไปสู่ชีวิตและการอยู่ร่วมกันที่ดี เป็นการ

เรยีนรูท้ีส่�าคญัทีส่ดุ ไม่ใช่การท่องวชิา การเรยีนรูร่้วมกนั 

ในการปฏิบัติท�าให้ชีวิต เศรษฐกิจและสังคมพัฒนา

อย่างบูรณาการ 

ธีรพงษ ์ แก ้วหาวงษ ์ (2548) อธิบายถึง

กระบวนการเสรมิสร้างชมุชน โดยยดึหลกัการมส่ีวนร่วม 

ของประชาชน ดังนี้

1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา

เป็นสทิธมินษุยชนดังนัน้กาด�าเนนิงานการพฒันาจงึควร 

ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

2. การมีส่วนร่วมของประชาชนช่วยให้เกิดการ

พัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมท�าให้ประชาชน

มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีเหตุผล 4 ประการ ได้แก่

2.1 การมีส่วนร่วมในการก�าหนดปัจจัย

ความจ�าเป็นระดับพื้นฐาน ช่วยให้ประชาชนสามารถ 

เสนอสิ่งที่ตนเองต้องการต่อผู้มีหน้าที่จัดท�านโยบาย 

2.2 การมีส่วนร่วมของประชาชน ช่วยให้

สามารถระดมทรัพยากร ภายในชุมชน ท้องถิ่น เช่น 

ความรู ้ และบุคลากร และแม้แต่ที่ดินและทุนที่ใช้ 

ในโครงการการเพื่อการพัฒนา

2.3 การมส่ีวนร่วมของประชาชนช่วยให้เกดิ

การกระจายรายได้ และการมีสุขภาพที่ดี

2.4 การมีส่วนร่วมของประชาชนช่วยสนอง

ความตองการทางจิตวิทยาของประชาชน จากการที่ม ี

โอกาสในการตัดสินใจในสิ่งที่มีผลกระทบถึงชีวิตของ

ตนเอง

อรพรรณ พรสีมา (2546) อธิบายแนวคิดการมี 

ส่วนร่วมของชุมชน เป็นแนวคิดที่ส่งเสริมการบริหาร

การศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของไทย (Thai-Style 

School-Based Management หรือ Thai SBM) ซึ่งเป็น 

รูปแบบการบริหารโรงเรียนตามแนวทางที่บัญญัติใน

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่มี

การกระจายอ�านาจบริหารจัดการ ท้ังด้านวิชาการ  

งบประมาณ การบรหิารงานบคุคล และการ บรหิารทัว่ไป 

ไปยงัสถานศกึษา เป็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาคณุภาพ

การศึกษาโดยความร่วมมือของชุมชน ในการถ่ายโอน

อ�านาจการตัดสินใจในการบริหาร และจัดการศึกษา 

ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับงบประมาณ บุคคล วิชาการ และ

งานบริหารท่ัวไป ไปยังสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วม

ของภาคประชาชน และชมุชน ในรปูแบบของการท�างาน 

เป็นทีม โดยการมส่ีวนร่วมจึงเป็นกญุแจส�าคญั อย่างหนึง่ 

ที่จะท�าให้การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ประสบ 

ความส�าเร็จ

กรอบแนวคิดกำรวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คณะผู ้วิจัยศึกษา 

ภายใต้ขอบเขต ดังนี้
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1. หน่วยในการวิเคราะห์ (unit of analysis)  

ได้แก่ องค์การบรหิารส่วนต�าบลบงึทองหลาง อ.ล�าลกูกา 

จ.ปทุมธานี 

2. ประชากรเป้าหมายที่ศึกษา ได้แก่ องค์การ

บริหารส่วนต�าบลบึงทองหลาง อ.ล�าลูกกา จ.ปทุมธานี

3. ระยะเวลาในการวิจัย เดือนธันวาคม 2556 -  

เดือนพฤษภาคม 2557 สถานที่ด�าเนินวิจัย การวิจัย

ครั้งนี้เป็นการศึกษาการบริหารจัดการศึกษาในพ้ืนท่ี

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลบึงทองหลาง อ�าเภอ

ล�าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การวิจัยแบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ส่วนได้แก่

1. การวิจัยเชิงคุณภาพ ท�าโดยการสัมภาษณ์

2. การวิจัยเชิงปริมาณ ท�าโดยการออกแบบ

สอบถาม

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

การศกึษาวจิยัครัง้นีม้ผีูใ้ห้ข้อมลูหลกั ได้แก่ นายก

องค์การบริหารส่วนต�าบลบึงทองหลาง และบุคลากร 

ท่ีเกีย่วข้อง ส่วนราชการในท้องทีต่�าบลบงึทองหลาง ได้แก่ 

โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล กศน.ต�าบล พฒันากร

ต�าบล เกษตรต�าบล วัดและองค์การทางศาสนา สถานี

ต�ารวจ ตัวแทนผู้ปกครอง ตัวแทนสถานประกอบการ  

และตัวแทนชุมชน รวมจ�านวนประชากรที่ใช้ในการ

ศึกษาทั้งสิ้น 150 คน

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยแบบ 

ผสมผสาน ได้ท�าการเกบ็ข้อมลูโดยวธิกีารสมัภาษณ์เชงิลกึ  

(Indepth Interview) โดยวิธีการสัมภาษณ์สนทนากลุ่ม  

และการศึกษาวิจัยแบบเชิงประมาณซึ่งข้อมูลได้มาจาก

การเก็บแบบสอบถาม ซึ่งมีผู้ให้ข้อมูลดังต่อไปนี้ นายก

องค์การบริหารส่วนต�าบลบึงทองหลาง 1 คน รองนายก

องค์การบริหารส่วนต�าบลบึงทองหลางจ�านวน 2 คน 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบล 1 คน รองปลัดองค์การ

บรหิารส่วนต�าบล 1 คน ผูอ้�านวยการกองการศึกษา 1 คน  

ผู ้อ�านวยการสถานศึกษาในเขตพื้นที่องค์การบริหาร

ส่วนต�าบลบึงทองหลาง 6 คน สมาชิกสภาองค์การ 

บริหารส่วนต�าบล 10 คน ผู้อ�านวยการโรงพยาบาล 

ส่งเสริมสุขภาพต�าบล 1 คน หัวหน้า กศน.ต�าบล 1 คน  

พัฒนากรต�าบล 1 คน เกษตรต�าบล 1 คน ผู้แทน

องค์กรศาสนาวัด 10 รูปคน ตัวแทนผู้ปกครอง 55 คน 

และผู้น�าชุมชนและตัวแทนชุมชน 54 คน ผู้แทนสถาน

ประกอบการ 5 คน รวมจ�านวนประชาการที่ใช้ในการ

ศึกษาทั้งสิ้น 150 คน

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

แบบสัมภาษณ์ แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้ข้อมูล

ตอนที่ 2 รายการสัมภาษณ์ด้านสภาพปัจจุบัน

และปัญหาของการจดัการศกึษาในพืน้ทีอ่งค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลบงึทองหลาง ความคดิเห็นและความต้องการ 

และปัจจัยท่ีท�าให ้การจัดการศึกษาในพ้ืนท่ีต�าบล

บึงทองหลาง มีประสิทธิภาพและได้รับความร่วมมือ 

จากประชาชน และแนวทางในการพัฒนาพัฒนา 

ขดีความสามารถในการบรหิารจดัการศกึษาขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลบึงทองหลาง

การหาความเที่ยงตรงด้านเนื้อหา (content 

validity) ของแบบสอบถาม โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน 

ตามเกณฑ์ค่าดัชนีความสอดคล้อง หรือ IOC (Index of 

Congruence) พบว่า แบบสอบถามมีความเหมาะสม

และสอดคล้องกันโดยมีค่า IOC เท่ากับ 0.80 และน�ามา 

หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยน�าไปทดลองใช้  

(try out) กับผู้ปกครอง ครู และผู้บริหารท่ีไม่ใช่กลุ่ม

ตัวอย่างและมีบริบทคล้ายคลึงกัน จ�านวน 50 คน 

แล้วน�าข้อมูลที่ได้มาหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ  

(reliability) โดยวิธีการหาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น 

ด้วยสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient Alpha) ของ

ครอนบาค มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.97

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะผูว้จิยัได้ด�าเนนิการเกบ็รวบรวมข้อมลูและ

ท�าการสัมภาษณ์ ตามกระบวนการท�างาน ดังนี้

1 .  ประสานงานกับปลัดองค ์การบริหาร 

ส่วนต�าบล และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�าบลเพื่อ

ขอความร่วมมือในการรวบรวมข้อมูล
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2. นัดเวลาสถานที่ที่จะสัมภาษณ์ล่วงหน้าโดย

ได้มอบแบบสัมภาษณ์และข้อค�าถามในการสัมภาษณ์ 

ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ศึกษามาก่อนล่วงหน้า 

3. ด�าเนินการสัมภาษณ์โดยคณะผู ้วิจัยที่ 

ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต�าบลบึงทองหลาง 

พร้อมทัง้เกบ็รวบรวมข้อมูลเพิม่เติมในประเด็นทีต้่องการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

4. หลังจากที่คณะผู ้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล 

โดยการพบปะผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว คณะผู้วิจัยได้ท�าการ 

วิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ในเบื้องต้น

5. คณะผู้วิจัยร่วมกับองค์การบริหารส่วนต�าบล

บึงทองหลางท�าหนังสือเรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการ 

ในพื้นที่ต�าบลบึงทองหลางแห่งละ 2 คน ได้แก่ โรงเรียน

ระดับพื้นฐาน ศูนย ์พัฒนาเด็กเล็ก กศน. ต�าบล  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล เกษตรต�าบล พัฒนา

ชุมชน สถานีต�ารวจ เป ็นต้น ตัวแทนผู ้ปกครอง  

สถานศึกษาละ 2 คน รวม 12 คน ตัวแทนก�านันผู้ใหญ่

บ้านในฐานะตัวแทนประชาชนจ�านวน 6 คน ตัวแทน

สถานประกอบการ 5 แห่ง ผูแ้ทนเจ้าอาวาสจ�านวน 2 รปู  

และตัวแทนองค์กรชมุชนและกลุม่แม่บ้าน จ�านวน 5 คน  

ร่วมประชุมสัมมนาเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาของ

การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาในพื้นท่ีต�าบล

บงึทองหลาง ปัจจยัทีท่�าให้การส่งเสรมิการจดัการศกึษา 

ในต�าบลบึงทองหลางประสบความส�าเร็จ และแนวทาง

ในการพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการ

คุณภาพการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต�าบล

บงึทองหลาง อ.ล�าลกูกา จ.ปทมุธาน ีโดยใช้ระยะเวลา 1 วนั  

ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต�าบลบึงทองหลาง 

เพื่อเปิดโอกาสให้หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับ

การจัดการศึกษา ตัวแทนองค์กรชุมชน ผู้ปกครอง ได้ม ี

โอกาสแลกเปลีย่นเรยีนรูป้ระสบการณ์และความคดิเหน็

ระหว่างกันและกัน ซึ่งมีทั้งกลุ่มที่จัดการศึกษา ได้แก่ 

สถานศึกษา และภาคประชาสังคมที่คาดหวังต่อการ

จดัการศกึษาของสถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานภาครฐั 

และเอกชนทีม่ภีารกจิเกีย่วข้องกบัการจดัการศกึษาและ

กลุ่มที่มีศักยภาพในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการ

ศึกษา จากการจัดประชุมสัมมนาดังกล่าวท�าให้คณะ 

ผู้วิจัยได้ข้อมูลงานวิจัยครั้งนี้เพิ่มเติมขึ้น

6. เมือ่คณะผูว้จิยัได้รบัข้อมลูอย่างละเอยีดลุม่ลกึ 

เพียงพอจากการจัดประชุมสัมมนาแล้ว คณะผู้วิจัยได้

ท�าการวิเคราะห์และสรุปข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยท่ีท�าให้ 

การส่งเสรมิการจัดการศกึษาในต�าบลบงึทองหลางประสบ 

ความส�าเรจ็ และแนวทางในการพฒันาขดีความสามารถ

ในการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลบึงทองหลาง อ.ล�าลูกกา จ.ปทุมธานี 

เพ่ือน�ามาสู่การพิจารณาในท่ีประชมุ ในครัง้ท่ี 3 ท่ีองค์การ 

บรหิารส่วนต�าบลบงึทองหลาง เป็นระยะเวลา 1 วนั เพือ่ 

การสรุปผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เน้นหนักไปในเรื่อง 

การเสาะแสวงหาค�าตอบในวตัถปุระสงค์หลกัของการวจิยั 

ในครั้งนี้แนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถในการ

ส่งเสรมิการศกึษา จากผลการประชมุในครัง้นีท้�าให้คณะ

ท�างานได้ข้อสรปุท่ีซึง่ได้น�ามาสร้างรปูแบบในการพฒันา

ขีดความสามารถในการส่งเสริมการศึกษาโดยมีท้องถ่ิน 

เป็นฐานขององค์การบริหารส่วนต�าบลบึงทองหลาง 

อ.ล�าลูกกา จ.ปทุมธานี

ผลกำรวิจัย

1. ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อท่ี 1  

สภาพปัญหาของการด�าเนินงานส่งเสริมและพัฒนา 

การศึกษาในพื้นที่ต�าบลบึงทองหลาง ยังคงเป็นการ

จัดการศึกษาแบบแยกส่วนตามหน่วยงานแต่ละสังกัด 

แต่ละกระทรวง ท่ียังไม่มีการบูรณาการภารกิจด้าน

การจัดการศึกษาเข้าด้วยกันทั้งๆ ที่แต่ละหน่วยงาน 

มีกลุ ่มเป้าหมายเดียวกันคือ “เยาวชนและประชาน 

ในพื้นที่” ขณะที่การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุน

และพัฒนาการศึกษาจากภาคประชาชนและองค์กร

ชุมชน ท้องถิ่นยังคงเป็นไปอย่างจ�ากัด ท�าให้การจัดการ

ศึกษาเป็นการศึกษาท่ีเป็นไปตามนโยบายส่วนกลางที ่

ยังไม่ยึดโยงกับชุมชนและท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง

2. ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อท่ี 2  

ปัจจยัส�าคญัทีท่�าให้การพฒันาการศกึษาคอืการส่งเสรมิ

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาโดยความร่วมมือ

จากทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องร่วมกับภาคประชาสังคม 

ในการพัฒนาการจัดการศึกษาที่บูรณาการด�าเนินงาน

ที่มุ่งเป้าหมายส�าคัญคือเยาวชนและประชาชน 
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3. ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 3  

แนวทางในการพฒันาการจดัการศึกษาโดยความร่วมมอื 

ของท้องถิ่นจึงเป็นการพัฒนาขีดความสามารถของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลบึงทองหลาง เพื่อพัฒนา 

ขีดความสามารถในการส่งเสริมการศึกษาในพื้นที ่

โดยการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่ส่วนราชการ 

องค์กรท้องถิ่นและประชาชน มีส่วนร่วมในการส่งเสริม 

และสนับสนุน เพื่อให้การจัดการศึกษาทั้งในและ

นอกระบบ เป็นการศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต

และอาชีพของประชาชน เป็นการศึกษาตลอดชีวิต  

มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลในการพัฒนา

ต�าบลบึงทองหลาง อ�าเภอล�าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ สังคมภูมิปัญญา สังคม 

ฐานความรู้ บนรากฐานทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์

ของชุมชน โดยสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้ตรง

ตามความต้องการของท้องถิ่น เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

เพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาเยาวชน และคุณภาพ 

การศึกษาของชาติสืบไป

กำรอภิปรำยผล

จากผลการศึกษาที่พบว่า ปัจจุบันการจัดการ

ศึกษาของ ต�าบลบึงทองหลาง อ�าเภอล�าลูกกา จังหวัด

ปทุมธานี ยังคงขาดการประสาน และบูรณการจาก

ส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสอดคล้องกับ อณิยา  

นชุส�าเนยีง (2555, หน้า110-116) ซึง่พบว่า (1) การวางแผน  

ส่งผลต่อ การกระตุ้น การประสานงาน และ การสร้าง 

ประสบการณ์เฉพาะของผูเ้รยีน (2) การจดัสรรทรพัยากร 

ส่งผลต่อ การกระตุ้น (3) การประสานงาน ส่งผลต่อ 

การประเมินผล และ (4) การประเมินผล ส่งผลต่อการ

เชื่อมโยงการเรียนรู ้ มีผลต่อการพัฒนารูปแบบการ

บริหารจัดการงานวิชาการและการเรียนการสอน และ 

สอดคล้องกบั กฤษณา สว่างแสง (2555, หน้า 128-140) 

พบว่า (1) สภาพปัจจบุนัของการบรหิารงานกลุม่นโยบาย

และแผน ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส�านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวมและ 

รายด้านอยูใ่นระดบัมาก ด้านประสทิธผิล มแีบบอย่างทีด่ี 

ในการเลอืกบคุลากรทีมี่ความถนดัในการบรหิารนโยบาย

และแผน ขั้นตอนการบริหารจัดการเป็นระบบ มีการใช ้

เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงสร้างการบริหารงาน 

ในกลุม่อย่างชดัเจน จดัท�าพรรณนางานพฒันาบคุลากร

อย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่อง จัดท�าแผนชัดเจน มีการ

จัดประชุมบุคลากรเป็นประจ�า ริเริ่มสร้างสรรค์วิธีการ

ปฏิบัติงาน มีการแบ่งหน้าที่ให้บุคลากรรับผิดชอบ 

สถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ี มุ ่งเน้นการประสานงานกับ 

สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง (3) ระบบการ

บริหารงานกลุ่มนโยบายและแผน ตามแนวทางการ

บริหารจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ มีหลายองค์ประกอบ

รวมกัน ท�างานเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ระบบที่พัฒนาขึ้น 

มคีวามชดัเจน ครอบคลมุ ง่ายและสะดวกในการน�าไปใช้  

ต่างจากเดิมที่เป็นการบริหารงานที่ไม่มีระบบชัดเจน  

(4) ผลการตรวจสอบระบบโดยการสัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิ

และการสอบถามผู้อ�านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

ต่างมีความเห็นว่าระบบการบริหารงานกลุ่มนโยบาย

และแผน ตามแนวทางการบริหารจัดการท่ีมุ ่งเน้น 

ผลสัมฤทธิ์ ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส�านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเหมาะสม

และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของผู ้เรียน สอดคล้องกับความเป็นจริง 

ทุกภาคส่วนล้วนมีวัตถุประสงค์ไม่แตกต่างกัน คือ 

เพื่อจัดการศึกษาและพัฒนาการศึกษาให้แก่ชุมชน

บึงทองหลางนั่นเอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงเห็นได้ว่า เมื่อ

แต่ละภาคส่วนด�าเนินงานในลักษณะท่ีเป็นเอกเทศ 

กล่าวคอื ตราบใดทีแ่ต่ละองค์กร แต่ละหน่วยงาน แต่ละ 

สถานศึกษา ฯลฯ ด�าเนินงานโดยขาดการบูรณาการ 

เข้าด้วยกนั ผลลัพธ์ท่ีได้อาจจะไม่ใช่ส่ิงท่ีสามารถน�ามาใช้ 

ส่งเสริมศักยภาพของชุมชนได้อย่างแท้จริง ผลลัพธ์ 

ที่เกิดขึ้นจะขาดความต่อเนื่อง เป็นได้เพียงผลลัพธ์

ที่ปรากฏ ณ ช่วงเวลาใด เวลาหนึ่ง ขาดการส่งเสริม 

หรือขยายผลให้เกิดประโยชน์ต่อไป ในทางตรงกันข้าม 

หากการพัฒนาการศึกษาได้บูรณาการทุกภาคส่วน

ที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันแล้ว ย่อมจะท�าให้การพัฒนา 

การศึกษานั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของความต้องการของ

ชมุชนโดยแท้จรงิ เกดิประโยชน์ทีช่มุชนสามารถน�ากลบั

มาใช้ เพื่อส่งเสริมศักยภาพของชุมชนต่อไป
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ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิ จั ยครั้ งนี้ พบว ่ าพื้ นที่ ต� าบล

บึงทองหลางมีความเป็นชุมชนที่เข้มแข็งโดยเฉพาะ

ผู้น�าชุมชนและหัวหน้าส่วนราชการที่มีความสนิทสนม

และใกล้ชิดกับประชาชน ซึ่งเป็นโอกาสในการพัฒนา 

การจัดการศึกษาของชุมชน โดยองค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลบงึทองหลางมีศักยภาพ และขดีความสามารถ

ในการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อ

ให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือของส่วนราชการ องค์กร 

ชุมชน และประชาชนในลักษณะภาคีเครือข ่ายที ่

บูรณาการงานด้านการจัดการศึกษา และการส่งเสริม 

การศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ ของหน่วยงานต่างๆ  

เข้าด้วยกัน โดยคณะกรรมการเครือข่ายที่ประกอบด้วย 

ตัวแทนส่วนราชการ องค์การชุมชน ผู้ปกครองและ

ตัวแทนประชาชนมีส ่วนร ่วมก�าหนดทิศทางการ

ด�าเนินงานเพื่อให้การด�าเนินงานจัดการศึกษาและ

การสนับสนุนพัฒนามีประสิทธิภาพและตรงกับความ

ต้องการของชมุชน ซึง่เหน็ได้จากการประชมุเชงิวชิาการ

ที่คณะผู้วิจัยร่วมกับองค์การบริหารส่วนต�าบลเรียนเชิญ

หัวหน้าส่วนราชการในท้องที่ซึ่งมีภาระหน้าที่เกี่ยวกับ 

การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ได้แก่ โรงเรียน 

ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา กศน.ต�าบล 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล 

เกษตรต�าบล พฒันาการต�าบล ผูแ้ทนครพูระภกิษ ุสถานี

ต�ารวจ และภาคประชาชน ได้แก่ สถานประกอบการ 

ตวัแทนผูป้กครอง ก�านนัและผูใ้หญ่บ้านในฐานะตวัแทน

ชุมชน เป็นต้น ร่วมการประชุมเพื่อหารือแนวทาง 

การพฒันาการจดัการศกึษาในท้องทีต่�าบลบงึทองหลาง 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมความคิดเห็น เกี่ยวกับสภาพ

ปัจจุบัน ความต้องการและความคิดเห็น ทั้งในภาพรวม 

และการเสวนากลุ ่มย่อย จากการประชุมผู ้เข้าร่วม 

ทุกภาคส่วนเห็นตรงกันว่าการจัดการศึกษาที่บูรณาการ

ความร่วมมือจากทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ียึดโยงกับ 

ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นหรือมีท้องถิ่น 

เป็นตัวตั้ง เป็นแนวทางที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบท

ของต�าบลบงึทองหลางจะเป็นการด�าเนนิงานเพือ่พฒันา

คุณภาพการศึกษาในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพและตรง

ตามความต้องการของชุมชนให้ชุมชนเป็นฐานของ 

การพัฒนาเพ่ือให้ท้องถิ่นเป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้

ตลอดชีวิตต่อไป
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บทคัดย่อ

การวจัิยเชงิส�ารวจนี ้มีวตัถปุระสงค์ (1) เพือ่ศกึษาภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษาวทิยาลยั 

เทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และผู้บริหารศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ตามความคิดเห็นครูผู้สอน และบุคลากรทาง 

การศึกษา (2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นระดับภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลง ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และผู้บริหารศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ 20 แห่ง ท่ัวประเทศ (3) เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะ

เกีย่วกบัการพัฒนาภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงของวทิยาลัยเทคโนโลยปัีญญาภวิฒัน์ และศนูย์การเรยีนปัญญาภวิฒัน์  

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และศูนย์

การเรียนปัญญาภิวัฒน์ จ�านวน 272 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วน

ประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ คะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ

ทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติ t-test และ F-test ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ (1) ระดับภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของ

ผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และผู้บริหารศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ตามความคิดเห็น 

ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด (2) เปรียบเทียบความคิดเห็น 

ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และผู้บริหารศูนย์การเรียน 

ปัญญาภิวัฒน์ จ�าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานที่ปฏิบัติงาน ประสบการณ์ในการท�างาน และสถานภาพ

การท�างาน โดยภาพรวมไม่พบความแตกต่าง (3) ข้อเสนอแนะภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์

ค�ำส�ำคัญ: ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง, ผู้บริหาร, วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

Abstract

The purpose of this research were as follows: (1) to study the state of transformational leadership of  

the college administrators and heads of the college campuses as perceived by lecturers and educational 

personnel, (2) to compare the level of transformational leadership of college administrators and campus 

เอกชัย บุตรวิชา 

ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

Transformational Leadership of School Administrators 
Under Panyapiwat Technilogical College
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ควำมน�ำ

ท่ามกลางกระแสโลกาภิวตัน์สงัคมมีการแก่งแย่ง

แข่งขนักนัในทกุๆ ด้าน ส่งผลกระทบต่อการบรหิารจดัการ 

ศกึษาของประเทศไทย เกดิการเปลีย่นแปลงทางโครงสร้าง 

ในรูปแบบใหม่ทุกองค์กรทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและ

เอกชน มีการเปลี่ยนแปลงระบบการท�างานโดยเฉพาะ

หน่วยงานทางการศึกษา มีการวางนโยบายเพื่อให้เกิด 

การเปลี่ยนแปลงและจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับ 

พระราชบัญญัติการอาชวีศกึษา ทีว่่า มาตรา 6 การจดัการ 

อาชีวศกึษาและการฝึกอบรมวชิาชพีต้องเป็นการจดัการ 

ศกึษาในด้านวชิาชพีทีส่อดคล้องกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิ 

และสงัคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ เพือ่ผลติ 

และพัฒนาก�าลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือระดับ

เทคนิคและระดับเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นการยกระดับ

การศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของตลาดแรงงาน โดยน�าความรู้ในทางทฤษฎี 

อนัเป็นสากลและภมิูปัญญาไทยมาพฒันาผูร้บัการศกึษา

ให้มคีวามรูค้วามสามารถในทางปฏบิตั ิและมสีมรรถนะ

จนสามารถน�าไปประกอบอาชีพในลักษณะผู ้ปฏิบัติ

หรือประกอบอาชีพโดยอิสระได้ วิทยาลัยเทคโนโลยี

ปัญญาภิวัฒน์ เป็นสถาบันอีกทางเลือกหนึ่งให้กับผู้ที ่

heads, and (3) to propose suggestions regarding the development of transformational leadership in the 

college to the chief executive officer of the college. 272 college administrators and campus Heads were 

sampled for this study. The 5-point scale questionnaire was used. The percentage, standard deviation, 

t-test, and the F-test were used in the analysis of data. Findings of the study were as follows; (1)The 

over-all transformational leadership level of the college administrator and the campus Heads was at  

the “highest” level. (2) There was no significant difference in transformational leadership level of college 

administrator and campus heads according to sex, educational level, attachment, work experience, and 

position. (3) Suggestions to the chief executive officer of the college were (1) the college administrator 

and the campus heads should act as the role model for their subordinates, (2) the college administrator  

and the campus heads should inspire their subordinates to act and challenge what suborning believed in, 

(3) the college administrator and the campus heads should stimulate their subordinates to look for a new 

and better solutions to survive the problems they are facing, and (4) the college administrator and the 

campus heads should is this a finding or common sense be considerate in dealing with their subordinates.

Keywords: transformational leadership, administrator, Panyapiwat Technilogical College

สนใจจะเข้ามาศึกษา จัดตั้งจาก บริษัท ศึกษาภิวัฒน์ 

จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด  

(มหาชน) ด้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิด

ด�าเนินการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) ได้รับการรับรองวิทยฐานะเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 

2550 และเปิดด�าเนินการสอนในระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์เป็น 

สถาบันเอกชนเฉพาะทางที่เน้นการศึกษา และวิจัย 

ทางด้านธุรกิจค้าปลีกเพ่ือสร้างบุคลากรท่ีมีคุณภาพ 

ในเชิงวิชาการ และสามารถปฏิบัติงานได้จริง เป็นหนึ่ง

ในองค์การของสงัคมไทยทีผู่ว้จิยัปฏบิตังิานอยู ่ซึง่ผูว้จิยั

เล็งเห็นกระบวนการบริหารงานค่อนข้างมีความยุ่งยาก

และซบัซ้อนในการท�างาน เป็นสาเหตใุห้การบรหิารงาน 

ไม่มปีระสทิธภิาพและขาดความถกูต้อง เนือ่งจากปัญหา

หลายประการ อย่างเช่น ความสามารถในการท�างาน 

ที่ไม่ตรงการสายงานที่รับผิดชอบ ความเอาใจใส่ต่องาน

ที่ได้รับมอบหมาย ประเด็นส�าคัญคือ การบริหารงาน

ของผู้บริหารงานในวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 

ซึ่งเน้นงานในด้านธุรกิจค้าปลีกเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจาก

องค์กรท�าธุรกิจด้านค้าปลีก คือ ร้าน 7 - ELEVEN ซึ่งมี 

สาขาอยูท่ัว่ประเทศ มากกว่า 7,000 สาขา และเป้าหมาย 
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ขององค์กรต้องการให้มีสาขาร้านถึง 10,000 สาขา  

ทั่วประเทศ จึงได้เน้นและให้ความส�าคัญกับการขยาย

สาขาร้านเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 

เป็นสาเหตุท�าให้ขาดประสิทธิภาพด้านการบริหารงาน

ด้านการศึกษา ซึ่งมีความยุ่งยากและซับซ้อนในการ

ท�างาน ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความ ส�าคัญ ของภาวะผู้น�า

การเปลี่ยนแปลงของผู ้บริหารสถานศึกษาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และผู้บริหารศูนย์การเรียน

ปัญญาภิวัฒน์ ซึ่งเป็นสถานบันที่ผู้วิจัยปฏิบัติงานอยู่ 

เพ่ือสะท้อนการบริหารจัดการและน�าไปปรับปรุงการ

บริหารงาน ในส่วนที่ต้องพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลง  

ให้สามารถพฒันาการบรหิารงาน จนเกดิการเปลีย่นแปลง 

ในองค์กรทุกแห่ง ในยุคปฏิรูปการศึกษาและปฏิรูป 

การเรียนรู ้ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม 

เศรษฐกิจ และการเมืองต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของ 

ผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 

และผู้บริหารศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ตามความ 

คิดเห็นของครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา

2. เพือ่เปรียบเทยีบความคิดเหน็ระดับภาวะผูน้�า

การเปลี่ยนแปลงระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และผู้บริหารศูนย์การเรียน

ปัญญาภิวัฒน์ 20 แห่ง ทั่วประเทศ

3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนา

ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ปัญญาภิวัฒน์ และศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ปัจจัยส่วนบุคคลของ 
ครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ

1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. สถานที่ปฏิบัติงาน
5. ประสบการณ์ท�างาน
6. สถานภาพการท�างาน

ภำวะผู้น�ำกำร
เปลี่ยนแปลงของ

ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
1. การมีอิทธิพลอย่างมี

อุดมการณ์
2. การสร้างแรงบนัดาลใจ
3. การกระตุน้ทางปัญญา
4. การค�านึงถึงความเป็น

ปัจเจกบุคคล

ตัวแปรต้น ตัวแปรตำม

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

สมมติฐำนกำรวิจัย

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีเพศต่าง

กัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง 

ในสถานศึกษา แตกต่างกัน

2. ครแูละบคุลากรทางการศกึษาทีม่อีายตุ่างกนั  

มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู ้น�าการเปล่ียนแปลง 

ในสถานศึกษา แตกต่างกัน

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีระดับ 

การศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น�า 

การเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษา แตกต่างกัน

4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงาน

ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และศูนย์การเรียน 

ปัญญาภิวัฒน์ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู ้น�า 

การเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษา แตกต่างกัน

5. ครแูละบคุลากรทางการศึกษาท่ีมปีระสบการณ์ 

ในการท�างานต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น�า

การเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษา แตกต่างกัน

6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีสถานภาพ 

ต่างกนั มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลง 

ในสถานศึกษา แตกต่างกัน



EAU HEritAgE JoUrnAl
Social Science and Humanity160 Vol. 4 No. 2 May-August 2014

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ในการวิจัยเชิงส�ารวจครั้งนี้ ศึกษาภาวะผู้น�า

การเปลี่ยนแปลง ของผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาลัย

เทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และผู้บริหารศูนย์การเรียน

ปัญญาภิวัฒน์ตามความคิดเห็นของครูผู ้สอน และ 

บุคลากรทางการศึกษา รวม 4 ด้าน คือ การมีอิทธิพล

อย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจการกระตุ้น 

ทางปัญญา และการค�านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากรทีใ่ช้ในการศกึษา คอื ครผููส้อน 82 คน  

บคุลากรทางการศกึษาวทิยาลยั 90 คน บคุลากรทางการ

ศึกษาศูนย์การเรียน 100 คน

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ครูผู้สอน  

68 คน บคุลากรทางการศกึษาวทิยาลยั 74 คน บคุลากร

ทางการศกึษาศนูย์การเรยีน 100 คน รวมทัง้สิน้ 242 คน

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม  

1 ฉบบั แบ่งออกเป็น 3 ตอน ตอนที ่1 เป็นข้อมลูส่วนบคุคล 

ของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา สถานที่ปฏิบัติงาน ประสบการณ์ท�างาน และ

สถานภาพการท�างาน ตอนที่ 2 ค�าถามเกี่ยวกับภาวะ

ผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์และผู้บริหารศูนย์การเรียน

ปัญญาภิวัฒน์ ตามแนวคิดของ Bass & Avolio โดย

จ�าแนกแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ (1) การมี 

อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (2) การสร้างแรงบันดาลใจ 

(3) การกระตุ้นทางปัญญา (4) การค�านึงถึงความเป็น

ปัจเจกบุคคล เป็นแบบเลอืกตอบโดยมลีกัษณะเป็นแบบ 

ทดสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  

ตามแนวคิดของลิเคิรทสเกล มีจ�านวนทั้งสิ้น 40 ข้อ

การหาค่าความเชื่อมั่น (rel iabi l i ty) ของ

แบบสอบถามทั้งฉบับ โดยหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา 

(Alpha coefficient) ตามวิธีของคอรนบัค (Cronbach 

อ้างถึงในเสนอ ภิรมจิตรผ่อง, 2542, หน้า 22-25)  

ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ .82 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

1. ผู ้ วิ จัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียเพื่อขอความอนุเคราะห์

จากผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญา 

ภิวัฒน์ และศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์เพื่อขอความ

อนุเคราะห์เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง

2. น�าแบบสอบถามพร้อมหนังสือไปแจกยัง

ผู ้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรวิทยาลัย

เทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์และศูนย์การเรียนปัญญา 

ภิวัฒน์และขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม

พร้อมท้ังชี้แจงรายละเอียดแล้วส่งคืนในเวลา 2 สัปดาห์

3. น�าแบบสอบถามลงรหัสข ้อมูลรายข ้อ  

แล้วน�าไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

1. หาค่าความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบ 

สอบถามทั้งฉบับโดยใช้สัมประสิทธิ์อัลฟา (Coefficient) 

ของครอนบัค (Cronbach) 

2. สถติทิีใ่ช้ในการบรรยายลกัษณะของประชากร

2.1 ค่าร้อยละ (percentage) 

2.2 ค่าเฉลี่ย (mean) 

2.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) 

3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานใช้สถิติ 

t-test F-test (One-way ANOVA) ในกรณีพบความ 

แตกต่างของค่าเฉล่ียจะท�าการทดสอบเป็นรายคู่โดยวิธี

ของ เชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) (บุญชม ศรีสะอาด, 

2543, หน้า 248 – 252)

3.1 ทดสอบความแตกต่างจากคะแนน 

กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดยใช้สถิติ t-test

3.2 ทดสอบความแตกต่างจากคะแนน 

กลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม โดยใช้สถิติ F-test

4. แบบสอบถามข้อคิดเห็น ใช้การวิเคราะห ์

เชิงเนื้อหาของผู้ตอบแบบสอบถามค�าถามปลายเปิด 

ระบุเป็นความถี่
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ผลกำรวิจัย

1. ภาวะผู ้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู ้บริหาร

สถานศกึษา วิทยาลยัเทคโนโลยปัีญญาภิวฒัน์ และศนูย์

การเรียนปัญญาภิวัฒน์ โดยรวมและรายด้าน พบว่า  

ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และศูนย์การเรียน

ปัญญาภิวัฒน์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  =  

4.71) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ระดับภาวะผู้น�า 

การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ระดับ

มากที่สุดทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่  

ด้านการกระตุ้นทางปัญญา (  = 4.79) รองลงมา ได้แก่ 

การค�านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (  = 4.73) และ 

การสร้างแรงบันดาลใจ (  = 4.69) และด้านที่มีค่าเฉล่ีย

ต�า่สดุ ได้แก่ การมอีทิธิพลอย่างมอุีดมการณ์ (  = 4.64)

2. เปรียบเทียบภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของ

ผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 

และศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ โดยจ�าแนกตามเพศ  

อายุ ระดับการศึกษา สถานที่ปฏิบัติงาน ประสบการณ์

ในการท�างาน และสถานภาพการท�างาน โดยรวมและ

รายด้านทั้ง 4 ด้านดังนี้

2.1 เปรยีบเทยีบภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลง

ของผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญา 

ภวัิฒน์และศนูย์การเรยีนปัญญาภิวฒัน์ จ�าแนกตามเพศ 

พบว่า ไม่พบความแตกต่างในภาพรวมและรายด้าน

2.2 เปรยีบเทยีบภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลง

ของผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญา 

ภวัิฒน์และศนูย์การเรยีนปัญญาภิวฒัน์ จ�าแนกตามอายุ 

พบว่า ไม่พบความแตกต่างในภาพรวมและรายด้าน

2.3 เปรยีบเทยีบภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลง

ของผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญา

ภิวัฒน์และศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ จ�าแนกตาม

ระดับการศึกษา พบว่า ไม่พบความแตกต่างในภาพรวม 

และรายด้าน

2.4 เปรยีบเทยีบภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลง

ของผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญา 

ภิวัฒน์และศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ จ�าแนกตาม

สถานทีป่ฏบิติังาน พบว่า ไม่พบความแตกต่างในภาพรวม 

และรายด้าน

2.5 เปรยีบเทยีบภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลง

ของผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญา

ภิวัฒน์และศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ จ�าแนกตาม

ประสบการณ์ในการท�างาน พบว่า ไม่พบความแตกต่าง 

ในภาพรวมและรายด้าน

2.6 เปรยีบเทยีบภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลง

ของผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญา

ภิวัฒน์และศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ จ�าแนกตาม

สถานภาพการท�างาน พบว่า ไม่พบความแตกต่าง 

ในภาพรวม เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า การสร้าง

แรงบันดาลใจ การกระตุ้นทางปัญญาและการค�านึงถึง 

ความเป็นปัจเจกบุคคล ไม่พบความแตกต่าง ส่วนด้าน

การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์มีความแตกต่างที่ระดับ

นัยส�าคัญทางสถิติที่ .05

3. ข้อเสนอแนะภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงของ 

ผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 

และศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ซึ่งสามารถสรุปใน

แต่ละด้านได้ดังนี้

3.1 การมอีทิธพิลอย่างมอีดุมการณ์ผูบ้รหิาร

สถานศึกษา ต้องมีพฤติกรรมที่แสดงออกในประเด็น

ต่างๆ ดังนี้ ต้องประพฤติตัวเป็นแบบอย่างที่ดี หรือ

เป็นโมเดลส�าหรับผู ้ใต้บังคับบัญชาจะเป็นท่ียกย่อง

เคารพนับถือศรัทธาไว้วางใจการสร้างวิสัยทัศน์ในการ 

ท�างาน โดยทกุครัง้ในการก�าหนดวสิยัทศัน์ในการท�างาน 

ผูบ้รหิารต้องให้ผูใ้ต้บงัคบับญัชาเข้ามามส่ีวนร่วมในการ 

ก�าหนดวิสัยทัศน์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะส่งผลให้บุคลากรเกิด

การยอมรับ ศรัทธา ไว้วางใจจนเกิดความภูมิใจที่ได้ 

ร่วมงานกนั ผูบ้รหิารรุน่ใหม่มคีวามคดิสร้างสรรค์ มกีารน�า 

เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในสถานศึกษา ท�าให้สามารถ

ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงยุคโลกาภิวัฒน์

3.2 การสร้างแรงบันดาลใจผู้บริหารสถาน

ศกึษาแสดงออกยกย่อง ชมเชย ให้ก�าลงัใจ หรอืให้รางวลั  

เมื่อมีผลงานที่เกิดกับสถานศึกษา เพื่อให้มีก�าลังใจ

ปฏิบัติงานต่อไป ไม่ควรว่ากล่าวติเตือนต่อหน้าคนอื่น

หรือในที่ประชุม เมื่อมีความผิด ควรตักเตือนเป็นการ 

ส่วนตัวถ้ามีความผิด
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3.3 การกระตุ้นทางสติปัญญาผู ้บริหาร 

สถานศึกษาควรส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสเรียนต่อ 

สูงขึ้น เห็นความส�าคัญในการน�าเทคโนโลยีมาใช้ใน 

การเรียนการสอน ควรมีห้องสื่อ ห้องโสตทัศนศึกษา  

ให้ครแูละนกัเรยีนนกัศกึษาได้ใช้ มีการส่งเสรมิให้ค้นคว้า

วจิยั สร้างสรรค์นวตักรรมใหม่ๆ ทางการศึกษา สนบัสนนุ 

ให้ครูได้ไปทัศนศึกษาดูงาน อบรมอย่างต่อเนื่อง โดย

จัดสรรงบประมาณให้อย่างเพียงพอเพื่อน�าความรู้ที ่

ได้รับมาพัฒนางานและประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียน

การสอน

3.4 การค�านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

ผู ้บริหารสถานศึกษาควรศึกษาถึงความ สามารถที่ 

โดดเด่น ความถนดั แล้วมอบหมายงานให้ตรงกบัความรู ้

ความสามารถผู้ปฏิบัติ ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน ผู ้บริหารควรศึกษา 

วเิคราะห์ ควรวางตวัเป็นกลางไม่เอนเอยีงฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ 

ท่ีมีผลประโยชน์ส่วนตัว ควรดูแลเอาใจใส่ผู ้ร่วมงาน 

ทุกคนอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างความสามัคคี และมีความ

เป็นกันเองมากขึ้น

กำรอภิปรำยผล

จากผลการวิเคราะห์ข ้อมูลภาวะผู ้น�าการ

เปลี่ยนแปลงของผู ้บริหารสถานศึกษาวิทยาลัย

เทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และศูนย์การเรียนปัญญา

ภิวัฒน์ ผู้วิจัยได้น�าประเด็นที่ส�าคัญมาอภิปรายดังนี้

เมือ่พจิารณาตามสมมติฐานของการวจิยั ไม่เป็น 

ไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ตอนต้นว่า ครูผู ้สอน และ

บุคลากรทางการศึกษาที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

สถานที่ปฏิบัติงาน ประสบการณ์ในการท�างาน และ 

สถานภาพการท�างาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะ

ผู ้น�าการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษา แตกต่างกัน  

ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการวิจัยในครั้งนี้ พบว่า ครูผู้สอน  

และบุคลากรทางการศึกษาที่มี เพศ อายุ ระดับ 

การศกึษา สถานท่ีปฏิบติังาน ประสบการณ์ในการท�างาน 

และ สถานภาพการท�างาน มีความคดิเหน็เกีย่วกบัภาวะ 

ผู้น�าการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน

ระดับภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

สถานศกึษาวทิยาลยัเทคโนโลยปัีญญาภวิฒัน์ และศนูย์

การเรยีนปัญญาภวิฒัน์โดยรวมและรายด้าน พบว่าภาวะ

ผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาลัย 

เทคโนโลยปัีญญาภวิฒัน์และศนูย์การเรยีนปัญญาภวิฒัน์  

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (4.71)

เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าระดับภาวะผู้น�า

การเปลี่ยนแปลงของผู ้บริหารสถานศึกษาอยู ่ระดับ 

มากท่ีสุดทุกด้าน โดยด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดได้แก่  

ด้านการกระตุน้ทางปัญญา (  = 4.79) ซึง่จากผลการวิจยั 

แสดงให้เห็นว่าผู ้บริหารสถานศึกษาให้ความส�าคัญ 

ในด้านของการกระตุ้นทางปัญญามาเป็นอันดับหนึ่ง 

และนอกจากนี้ยังพบว่าผู้บริหารสถานศึกษาได้มีการ 

กระตุ้นให้ผู้ร่วม งาน มองหาวิธีการ แนวทางใหม่ในการ

ท�างาน ตลอดจนหลีกเลี่ยงการกล่าวถึงความล้มเหลว

ของผู้ร่วมงาน ซึ่งสอดคล้องกับ Bass (1985 อ้างถึงใน 

สุภาวดี จิตติรัตนกุล) ได้กล่าวไว้ว่า พฤติกรรมของผู้น�า 

การเปลีย่นแปลงทีแ่สดงออกด้วยการกระตุน้ให้เกดิรเิริม่

สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ โดยกระตุ้นให้ผู ้ใต้บังคับบัญชา 

ใช้ความคิดและจินตนาการ เพื่อปรับปรุงการท�างานที่ 

ท�าอยูเ่ป็นประจ�า ส่งเสรมิให้ผูต้ามแสวงหาทางออกและ

วธิกีารแก้ปัญหาต่างๆ ด้วยตนเอง นอกจากนีผ้ลการวจิยั 

แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารสถาน ศึกษา ให้ความส�าคัญ

กับการค�านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (  = 4.73) 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งแสดงให้เห็นถึงผู้บริหารสถานศึกษา 

ยอมรับในความแตกต่างในความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน

และในด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (  = 4.69) 

พบว่า เป็นประเด็นรองท่ีผู้บริหารสถาน ศึกษาให้ความ

สนใจ ซึ่งจากผลงานการวิจัยพบว่า ผู ้บริหารไม่ให ้

ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นวิธีการ

ท�างาน ตลอดจนการสร้างเจตคติท่ีดีต่อผู ้ร ่วมงาน 

และด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (  = 4.64)  

ผู้ใต้บังคับบัญชาจะเป็นที่ยกย่องเคารพนับถือศรัทธา

ไว้วางใจการสร้างวิสัยทัศน์ในการท�างาน ภาวะผู้น�า

การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับ

มากที่สุดทุกข้อ และอยู่เป็นล�าดับที่ 2 โดยค่าเฉลี่ย 

เรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรกคือ ผู้บริหาร

สถานศึกษายอมรับในความแตกต่างในความคิดเห็น

ของผู้ร่วมงานผู้บริหารสถานศึกษาแสดงความชื่นชม 
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ในความสามารถของผู้ร่วมงานแต่ละบุคคล ผู้บริหาร

สถานศึกษาใส่ใจดูแลความต้องการของผู้ร่วมงานแต่ละ

บุคคลและ ผู ้บริหารสถานศึกษาให้ความส�าคัญต่อ 

ความสามารถและศกัยภาพของผูร่้วมงาน ซึง่สอดคล้อง

กับแนวคิดของ Yukl (1994: 352) คือการค�านึงถึงความ

แตกต่างระหว่างบุคคล ไม่ใช่เพียงการยอมรับความ

ต้องการของผู้ตามเท่านั้น แต่ยังช่วยปลุกเร้า กระตุ้น 

สนับสนุน และยกระดับความต้องการเหล่านั้นให้สูงขึ้น  

ผู้น�ายังมีความพยายามที่จะพัฒนาประสบการณ์ของ 

ผู้ตามให้ไปไกลกว่าเดิม เช่นการมอบหมายงานทีท้่าทาย

ให้เพิม่ความรบัผดิชอบทีม่ากขึน้ สร้างความม่ันใจในสิง่ที ่

ผู้ตามจะท�านอกเหนือจากที่คาด หวัง เพื่อให้ผู้ตาม 

มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาตนเองตามศักยภาพ

เมือ่เปรยีบเทยีบภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงของ

ผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 

และศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ จ�าแนกตามเพศ อายุ 

ระดบัการศกึษา สถานทีป่ฏบิตังิาน ประสบการณ์ในการ 

ท�างาน และสถานภาพการท�างาน พบว่าไม่พบความ

แตกต่างในภาพรวมและรายด้าน จากผลการวิจัย 

แสดงให้เห็นว่าเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานที่

ปฏิบัติงาน ประสบการณ์ในการท�างาน และสถานภาพ

การท�างาน ไม่ใช่ปัจจัยส�าคัญที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น�า 

การเปลี่ยนแปลง ซึ่งผู ้น�าที่มีประสิทธิผลนั้นจะต้อง 

เป็นทั้งผู้เช่ียวชาญด้านมนุษยสัมพันธ์ และผู้เชี่ยวชาญ

ในเรือ่งงาน ความมีประสทิธิผลของผูน้�านัน้จะต้องอาศยั

การปฏิบัติที่ดีงามต่อบุคลากร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย 

ของ ชรัตน์ จีนขาวข�า (2547) ได้ศึกษาภาวะผู ้น�า

การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารศึกษาตามการรับรู้ของ

ข้าราชการครูสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาชลบุรี

เขต 3 พบว่าภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

ศกึษาตามการรบัรูข้องข้าราชการครสูงักดัส�านกังานเขต 

พื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต 3 โดยรวมและรายด้านอยู่ใน

ระดับมากเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 

ด้านการกระตุน้การใช้ปัญญาด้านการสร้างแรงบนัดาลใจ 

ด้านการสร้างบารมีและด้านการค�านึงถึงความแตกต่าง

ของแต่ละบคุคลเป็นล�าดับสดุ ท้ายการเปรยีบเทยีบภาวะ 

ผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารศึกษาตามการรับรู้

ของข้าราชการครูสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ชลบุรีเขต 3 โดยรวมจ�าแนกตามเพศแตกต่างกัน 

อย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติและจ�าแนกตามประเภท

ของสถานศึกษาด้านการค�านึงถึงความแตกต่างของ

แต่ละบุคคลด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญาด้านการสร้าง 

แรงบันดาลใจแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ ทางสถิติ 

ส่วนด้านการสร้างบารมีแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญ

ทางสถิติ และสอด คล้อง กับงานวิจัยของ บุญมี ก่อบุญ  

(2548) ได้ท�าการศึกษาภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลงของ

ผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาการโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สกลนครเขต 3 ผลการวิจัยพบว่าภาวะผู ้น�าการ

เปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารโรงเรยีนทีส่่งผลต่อประสทิธิผล

การบรหิารงานวชิาการโรงเรยีนสังกดัส�านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษาสกลนครเขต 3 อยู่ในระดับมากเมื่อจ�าแนก 

ตามสถานภาพและประสบการณ์ในการท�างานต่างกัน 

มีความคิดเห็นต่อภาวะผู ้น�าการเปลี่ยนแปลงของ 

ผู้บริหารโรงเรียนไม่แตกต่างกันประสิทธิผลการบริหาร

งานวิชาการโรงเรียนตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง

ท่ีมีสถานภาพและประสบการณ์ในการท�างานโดยรวม 

ไม่แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมกีารศกึษาวจิยัแบบการวจิยัและพฒันา 

เพือ่การพฒันาหลกัสตูรภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงของ

ผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 

และศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ โดยควรมีการท�าวิจัย

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงกับ

คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาภาครัฐบาล 

และเอกชน

2. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์

ระหว่างภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลงกับประสิทธิผลการ

บริหารของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อประโยชน์ในการ 

วางแผนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่มีปัจจัย

มาจากภาวะผู้น�าของผู้บริหาร
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อน�าเสนอรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

สถานศึกษาในโครงการเด็กดีวีสตาร์ ในงานวิจัยนี้ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ โรงเรียนในสังกัดส�านักงาน 

คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนเด็กดีวีสตาร์ จ�านวน 14,485 โรงเรียน กลุ่มตัวอย่าง 

จ�านวน 302 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ผู้อ�านวยการโรงเรียนรองผู้อ�านวยการโรงเรียน และครู จ�านวน 396 คน 

ใช้วิธีการวิจัยเชิงพรรณา เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ ส่วนการเก็บข้อมูล 

เชิงคุณภาพใช้วิธีการสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย  

พบว่า (1) คุณลักษณะภาวะผู้น�าทางจริยธรรมตามทศพิธราชธรรม ประกอบด้วย ทาน ศีล ปริจจาคะ อาชชวะ 

มัททวะ ตปะ อักโกธะ อวิหิงสา ขันติ อวิโรธนะ (2) ภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลงทางจริยธรรม การมีอิทธิผล 

อย่างมีอุดมการณ์ทางจริยธรรม การสร้างแรงบันดาลใจทางจริยธรรม การกระตุ้นทางปัญญาให้เกิดกิจกรรมทาง

จริยธรรม การสร้างหลักทศพิธราชธรรมในสถานศึกษา (3) หลักการและแนวคิดเชิงเนื้อหาสาระ (4) การด�าเนินการ 

พัฒนาภาวะผู้น�าทางจริยธรรมให้กับผู้บริหารสถานศึกษา องค์ประกอบย่อย คือ แนววิธีการพัฒนาด้วยการ

บรรยาย แนววิธีการฝึกปฎิบัติ (5) วิธีการด�าเนินการ องค์ประกอบย่อย กิจกรรมการด�าเนินการพัฒนา เครื่องมือ

ที่ใช้ในการพัฒนา ผู้ด�าเนินการพัฒนา ส่วนในด้านความเป็นประโยชน์ ด้านความเหมาะสม ด้านความเป็นไปได้ 

ด้านความถูกต้องของรูปแบบพบว่าด้านความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  

ด้านความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด

ค�ำส�ำคัญ: ผู้น�าการเปลี่ยนแปลง, จริยธรรม, ผู้บริหารสถานศึกษา

Abstract

The purposes of this study of school leaders under the “V-star” good child school project, were: (1) 

to study problems and ethical characteristics (2) to study the leadership development process, (3) to propose 

the ethical leadership model for school administrators under the “V-star” good child school project, and (4) to 

ศิรปภัสร์ กีรติวัฒนทัศน์ 

รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงทางจริยธรรม
ของผู้บริหารสถานศึกษาในโครงการโรงเรียนเด็กดีวีสตาร์

An Ethical Change Leadership Development Model of School 
Administrators under the V-Star Good Child’s School Project
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ควำมน�ำ

ในบริบทของสถานศึกษาซึ่ งเป ็นองค ์การ 

ท�าหน้าที่ให้บริการที่ผูกพันกับเรื่องของการสอนและ 

การเรยีนรูเ้ป็นหลกั และเป้าหมายสดุท้าย (ultimate goal) 

ของสถานศึกษาก็คือ การเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยเหตุ 

ดังกล่าว ผู้บริหารสถานศึกษาจึงได้รับความสนใจและ

ความคาดหวังจากสังคมอยู่ในระดับสูง (Hoy & Miskel, 

2001) และปัจจัยหนึ่งที่ส่งเสริมให้องค์การประสบความ

ส�าเร็จได้นั้นขึ้นอยู่กับ จริยธรรม (ethics) ซึ่งประกอบ

ไปด้วยคุณงามความดี พฤติกรรมทางจริยธรรมรวมถึง 

คุณสมบัติที่ดีงามของผู้บริหาร สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่อง

ยืนยันที่ท�าให้คณะครูและผู้ปกครองและชุมชนมั่นใจ 

การบรหิารงานว่า ผูน้�าองค์การทางการศึกษาจะสามารถ

พาองค์การสู่จุดหมาย พันธะผูกพันตามความคาดหวัง 

ของเขาได้ ดังนั้น การมีคุณธรรมจริยธรรมจึงเป็น

คุณสมบัติขั้นพื้นฐานที่ขาดไม่ได้ของผู้บริหารทางการ

ศกึษา และถอืเป็นหวัใจของการเป็นผูน้�า ผูน้�ามีคุณธรรม 

จรยิธรรมจะท�าให้สมาชกิในองค์การหรอืคนในประเทศนัน้ 

อยูก่นัอย่างมคีวามสขุ แต่ถ้าบคุคลได้รบัการแต่งตัง้ให้เป็น 

assess the effectiveness of the developed model. The sample size of the study were 816 school administrators  

and teachers sampled from the 302 schools of the 14,485 population schools participated in the “V-star” 

good child school project. Findings of the study were as follows: The ethical leadership model consisted of 5  

elements, namely, characteristics of ethical leadership, the ethical transformational leadership, principles 

and management theories, development strategies of school administrators and implementation plans. 

The characteristics of ethical leader included giving character, self sacrifice, integrity kindness and 

gentleness, non-indulgence, non-anger, non-oppression, tolerance and conformity to the law. The ethical 

transformational leadership included (1) idealized leader, (2) inspirational leader, (3) stimulating leader, 

and (4) considerate leader. The principles and management theories included new public management  

principles and theories. The ethical leader development strategies included lectures and problem-

based learning. The implementation plan included (1) development activities, (2) development tools, and 

responsible personnel. The assessment of the model showed that the utility and the feasibility of the  

model were rated at the “highest” level whereas the appropriateness and the validity of the model were 

rated at the “high” level.

Keywords: change leadership, ethic, school administrators

ผูน้�าไม่มคีณุธรรมจรยิธรรมคนทัง้หมดกจ็ะท�าตามอย่าง 

ท�าให้ประเทศชาติหรือองค์การก็จะเดือดร้อน (Bennis, 

2000) ด้วยความส�าคญัของหลักพทุธศาสนามาใช้ในการ 

บรหิารจดัการ และความส�าคญัของผูบ้รหิารสถานศกึษา

ดังที่กล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง โดยมี

ความประสงค์ในการน�าเสนอการพัฒนารูปแบบภาวะ

ผู้น�าทางจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาในโครงการ 

โรงเรียนเด็กดีวีสตาร์ ท้ังนี้เพ่ือก่อให้เกิดความสุขและ 

ผลสมัฤทธิส์งูสดุต่อผูเ้รยีน ครอูาจารย์ และผูท้ีเ่กีย่วข้อง 

รวมทั้งประเทศชาติ

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อน�าเสนอ 

รูปแบบการพัฒนาภาวะผู ้น�าการเปลี่ยนแปลงของ

ผู ้บริหารสถานศึกษาในโครงการเด็กดีวีสตาร์ โดยมี

วัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหา และคุณลักษณะ

ภาวะผู ้น�าทางจริยธรรมของผู ้บริหารสถานศึกษา 

ในโครงการโรงเรียนเด็กดีวีสตาร์
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2. เพ่ือศึกษาการพฒันาภาวะผูน้�าทางจรยิธรรม 

ของผูบ้รหิารสถานศึกษาในโครงการโรงเรยีนเด็กดวีสีตาร์

3. เพื่อน�าเสนอรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น�า 

การเปลีย่นแปลงทางจรยิธรรมของผูบ้ริหารสถานศกึษา

ในโครงการโรงเรียนเด็กดีวีสตาร์

4. เพือ่ศกึษาผลการประเมนิรปูแบบการพฒันา

ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงทางจริยธรรมของผู้บริหาร 

สถานศึกษาในโครงการโรงเรียนเด็กดีวีสตาร์

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดของนักวิชาการ 

ทั้งในและต่างประเทศ สรุปได้ว่า ในการสร้างรูปแบบ

ภาวะผู ้น�าทางจริยธรรมของผู ้บริหารสถานศึกษา 

ในโครงการโรงเรยีนเดก็ดวีสีตาร์ ควรจะได้ศกึษาแนวคดิ

หรือองค์ความรู้ในประเด็นที่ส�าคัญและเกี่ยวข้องเพื่อ 

จะได้น�าไปเป็นองค์ประกอบของรูปแบบ ดังต่อไปนี้

1 .  ก รอบแนวคิ ดคุณลั กษณะของผู ้ น� า 

ทางจริยธรรม โดยหลักทศพิธราชธรรม โดยวิเคราะห์

แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับหลักทศพิธราชธรรม ของท่าน

พุทธทาสภิกขุ (2549); พระธรรมปิฎก (2545)

2. กรอบแนวคิดภาวะผู้น�า 

2.1 ภาวะผู้น�าได้ศึกษาแนวคิดของ Bass 

& Avolio (1990) 

2.2 การศึกษาพฤติกรรมผู ้น�า ได้ศึกษา

แนวคิด ของ Lowa State Leadership Studies Ohio 

State Leadership Studies และ Michigan Leadership  

Studies Yukl (1989) 

2.3 คุณลักษณะภาวะผู้น�า วิเคราะห์จาก

แนวคดิของนกัวชิาการ คอื Carrel, Kuzmits and Elbert,  

Bernardin (1992)

3. กรอบแนวคิดโรงเรียนเด็กดีวีสตาร์ ได้ศึกษา 

แนวคิดของ วัดพระธรรมกาย (2555)

4. กรอบแนวคิดเกีย่วกบัรปูแบบและการพฒันา 

รูปแบบ ได้ศึกษาแนวคิดของ Eisner, Seriven and 

Stufflebeam, Keeves มาเป็นกรอบแนวคิดในการ

วิเคราะห์กระบวนการพัฒนารูปแบบ ประกอบด้วย  

(1) หลักการพื้นฐานของรูปแบบ (2) องค์ประกอบของ

รูปแบบ (3) กระบวนการพัฒนารูปแบบ

ผู ้วิจัยสรุปความสัมพันธ์ของกรอบแนวคิด 

ในการวิจัยข้างต้น กับการพัฒนารูปแบบภาวะผู้น�าทาง

จรยิธรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษาโครงการโรงเรยีนเดก็ดี 

วีสตาร์ ได้ดังภาพต่อไปนี้ 

ภำวะผู้น�ำ
• ภาวะผู้น�า
• คุณลักษณะผู้น�า
• พฤติกรรมผู้น�า

โครงกำรโรงเรียน
เด็กดีวีสตำร์

รูปแบบและ
กำรพัฒนำรูปแบบ

• หลักการพื้นฐานของ
รูปแบบ

• องค์ประกอบของ
รูปแบบ

ผู้น�ำทำงจริยธรรมโดย
หลักทศพิธรำชธรรม

• ทาน
• ศีล
• ปริจจาคะ
• อาชชวะ
• มัททวะ
• ตปะ
• อักโกธะ
• อวิหิงสา
• ขันติ
• อวิโรธนะ

รูปแบบกำรพัฒนำ
ภำวะผู้น�ำกำร

เปลี่ยนแปลงทำง
จริยธรรมของ

ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
ในโครงกำรโรงเรียน

เด็กดีวีสตำร์
• การมีอิทธิพลอย่างมี

อุดมการณ์ทาง
จริยธรรม

• การสร้างแรงบันดาลใจ
ทางจริยธรรม

• การกระตุ้นทางปัญญา
ให้เกิดกิจกรรมทาง
จริยธรรม

• การสร้างหลัก
ทศพิธราชธรรม 
ในสถานศึกษา

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การวิจัยนี้ ใช้วิธีการวิจัยเชิงพรรณา ได้มีการ

ก�าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยศึกษาเอกสาร 

แนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอ 

การพัฒนารูปแบบภาวะผู้น�าทางจริยธรรมของผู้บริหาร 
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สถานศึกษาในโครงการเด็กดีวีสตาร์ ทั้งในและต่าง

ประเทศ โดยมีขั้นตอน ดังนี้

ขัน้ตอนท่ี 1 การก�าหนดกรอบแนวคิดในการวจิยั  

โดยการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ี

เกี่ยวข้องกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา คุณธรรม

จริยธรรม ภาวะผู้น�าทางจริยธรรมและกระบวนการ 

พัฒนาภาวะผู้น�าเพื่อมาก�าหนดกรอบแนวคิดในการ

ศึกษาเพื่อพัฒนา

ขัน้ตอนที ่2 ศกึษาสภาพปัจจบุนัของคณุลกัษณะ

ภาวะผู ้น�าทางจริยธรรมของผู ้บริหารสถานศึกษา  

ในโครงการเด็กดีวีสตาร์ เป็นการส่งแบบสอบถามไปยัง 

แหล ่งข ้อมูลที่ เป ็นกลุ ่มตัวอย ่างของสถานศึกษา 

ในโครงการเด็กดีวีสตาร์

ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาการพัฒนาคุณลักษณะ

ภาวะผู ้น�าทางจริยธรรมของผู ้บริหารสถานศึกษา 

ในโครงการเด็กดีวีสตาร์ โดยการสัมภาษณ์ผู ้มีส่วน

เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

ขั้นตอนที่ 4 การสร ้างรูปแบบการพัฒนา

ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงทางจริยธรรมของผู้บริหาร 

สถานศึกษาในโครงการเด็กดีวีสตาร์

ขั้นตอนที่ 5 การประเมินรูปแบบการพัฒนา

ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงทางจริยธรรมของผู้บริหาร 

สถานศึกษาในโครงการเด็กดีวีสตาร์ จากผู้ทรงคุณวุฒิ

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา มีการก�าหนดกลุ่ม

ประชากร เพื่อก�าหนดสัดส่วนของผู้ให้ข้อมูล มีความ

ครอบคลุม คือ กลุ่มที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่  

ผู้อ�านวยการและรองผู้อ�านวยการ ส่วนกลุ่มตัวอย่าง 

ไดแ้ก่ ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในโครงการโรงเรียน

เด็กดีวีสตาร์ สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ข้ันพื้นฐาน โดยค�านวณขนาดตัวอย่างจากสูตร Taro 

Yamane จ�านวน 396 คน

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

เครื่องมือที่ ใช ้ เป ็นแบบสัมภาษณ์แบบกึ่ ง

โครงสร้างและแบบสอบถามซึง่แบบสมัภาษณ์ตรวจสอบ 

คุณภาพ โดยน�าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์

เพือ่ตรวจสอบความถกูต้อง เพือ่ปรบัปรงุแก้ไข น�าเสนอ 

ผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิง

เนือ้หา และแก้ไขปรบัปรงุให้สมบรูณ์ ส่วนแบบสอบถาม

แบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนท่ี 1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูล

พ้ืนฐาน และตอนท่ี 2 สอบถามเกีย่วกบัระดบัท่ีปฏบิตัจิรงิ 

และระดับความคาดหวังเกี่ยวกับพฤติกรรมท่ีแสดง

คุณลักษณะทางจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา และ

สัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา จ�านวน 30 คน โดยการ 

เลือกแบบเจอะจง

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ขัน้ตอนที ่1 ผูว้จิยัด�าเนนิการเกบ็รวบรวมข้อมลู 

จากเอกสารวิชาการและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องด้วยตนเอง

ขั้นตอนที่ 2 สัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา

ขั้นตอนที่ 3 เก็บโดยใช้แบบสอบถาม

ขั้นตอนท่ี 4 โดยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง 

เพื่อประเมินผลรูปแบบ

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

ขั้นตอนที่ 1 ใช้วิธีการวิเคราะห์เอกสาร

ขั้นตอนที่ 2 สังเคราะห์ตามความคิดเห็นของ

ผู้บริหาร และสร้างเครื่องมือเป็นแบบสอบถามความ

คิดเห็น ส�าหรับขั้นตอนท่ี 3 ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นตอน 

ที่ 5 ใช้วิธีการสังเคราะห์จากร่างรูปแบบที่น�าเสนอแก ่

ผูเ้ชีย่วชาญ ใช้สถติค่ิาเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน

ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ

ผลกำรวิจัย

1. สภาพปัญหา และคุณลักษณะ ภาวะผู้น�า

ทางจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาในโครงการเด็กดี

วีสตาร์มีลักษณะดังนี้ ผลการวิจัย พบว่า สภาพปัญหา 

สภาพโครงการโรงเรยีนเดก็ดวีสีตาร์ปัจจุบนัเป็นโครงการ

ท่ีมุ ่งหวังจะสร้างผู ้น�าเยาวชนต้นแบบทางจริยธรรม  

หรอื ดาวแห่งความด ีโดยผ่านบทฝึกในกจิวตัรประจ�าวนั 

อย่างต่อเนื่องจนเป็นนิสัย ควบคู่กับการท�ากิจกรรม 

สร้างสรรค์สังคม 
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2. วิธีการของโรงเรียนในโครงการเด็กดีวีสตาร์

เป็นการเรยีนรูเ้พือ่การพฒันาศกัยภาพเยาวชน โดยความ 

ร่วมมือของสถาบันหลักในสังคมไทย คือ วัด บ้าน และ

โรงเรียน ซึ่งจะช่วยปลูกฝังรากลึกทางศีลธรรม และ

คณุธรรมเข้าสูจ่ติใจของผูน้�าเยาวชนต้นแบบอย่างยัง่ยนื 

และสามารถถ่ายทอดศีลธรรม คุณธรรม ความด ีแนวทาง 

การด�าเนินชีวิตที่ถูกต้อง สู่เพื่อนเยาวชน คนรอบข้าง 

สังคมไทย

3. วิธีการด�าเนินการ โดยสถาบันการศึกษา 

หน่วยงานทางการศึกษา โรงเรยีน สมัครเข้าร่วมโครงการ 

3.1 โรงเรียน/สถาบันการศึกษา ที่เข้าร่วม

โครงการจะมีการปฐมนิเทศ และได้รับชุดสื่อการเรียนรู้ 

คู่มือและสมุดบันทึกความดีผู้น�าเยาวชนต้นแบบ

3.2 ร ่วมสัมนนา อบรม ปฎิบัติธรรม  

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีผู้บริหาร ครูและนักเรียนอย่าง

ต่อเนือ่ง เพือ่สร้างความรู ้ความเข้าใจทีช่ดัเจน ตลอดจน  

มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

3.3 ประเมินมาตรฐานศีลธรรม ทั้งในระดับ

บุคคล โรงเรียน จังหวัดและภูมิภาค

4. หลักสูตรการฝึกอบรม มุ ่งส ่งเสริมการ

ด�าเนินงานด้านศีลธรรมและคุณธรรม ให้ผสมกลมกลืน

กับภารกิจของโรงเรียน ตามนโยบายของกระทรวง

ศึกษาธิการ ด้วยการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยม ี

นักเรียนเป็นศูนย์กลาง ผ่านกิจกรรมดังนี้

4.1 กิจวัตรประจ�าวัน จากคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ 8 ประการ ของกระทรวงศึกษาธิการ 

สามารถสรุปย่อเป็นคุณธรรมส�าคัญของโครงการ 3 

ประการ คือ วินัย เคารพ อดทน โดยฝึกแบบง่ายๆ  

ในกจิวัตรประจ�าวนัของผูน้�าเยาวชนต้นแบบ และปฎบิตัิ

ต่อเนื่องจนเป็นนิสัย เป็นผู้มีศีลธรรม และคุณธรรม

ประจ�าใจ ต้องได้รับความร่วมมือจาก 3 สถาบันหลักคือ 

วัด บ้าน และโรงเรียน โดยครู ผู้ปกครองและพระภิกษุ  

มีหน้าที่ช่วยดูแล เป็นก�าลังใจ 

4.2 กจิกรรมสร้างสรรค์สงัคม เป็นการเรยีนรู้ 

ผ่านกจิกรรม โดยเรยีนรูจ้ากกจิกรรมได้คัดเลอืกกจิกรรม

ในวิถีชีวิต ขนบธรรม หรือประเพณีท้องถิ่น ที่มีความ 

โดดเด่นมาเพือ่พฒันาผูเ้รยีนให้มนีสิยัใผ่รู ้ใผ่ด ีฝึกการคดิ 

อย่างถกูต้อง การท�างานเป็นทมี และช่วยเหลอืเกือ้กูลกัน

5. การเรียนรู้ของโครงการโรงเรียนเด็กดีวีสตาร์ 

ใช้หลัก กิจวัตร 10 ประการ คือ ไม่นอนตื่นสาย 2 

แต่งกายสุภาพ สมาทานศีล ออมทรัพย์ ท�าบุญท�าทาน 

กราบเท้าพ่อแม่ก่อนนอน ไหว้ญาติผู้ใหญ่ ครูอาจารย์ 

เขยีนความดขีองคณุคร ูเพือ่น และคนรอบข้าง สวดมนต์ 

ไหว้พระก่อนนอน ช่วยเหลือท�างานบ้าน อ่านหนังสือ

เรียนหรือหนังสือที่มีประโยชน์ นั่งสมาธิ และการเรียนรู้ 

ผ่านสือ่สร้างสรรค์สือ่นวตักรรมสขีาว หลายรปูแบบ เช่น  

ละคร การ์ตูน และอื่นๆ

6. ปัจจุบันมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการมากกว่า 

10,000 แห่งทั่วประเทศ

6.1 สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียน

เด็กดีวีสตาร์ ในระยะแรกเข้าร่วมโครงการบางแห่ง

ไม่ค่อยเข้าใจรูปแบบและวิธีการด�าเนินงานโครงการ 

โรงเรียนเด็กดีวีสตาร์ พบว่า สถานศึกษาท่ีเข้าร่วม

โครงการมากกว่า 1 ปี ไม่พบเรื่องการด�าเนินงาน และ

สถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการมีความเห็นตรงกันว่า 

โครงการโรงเรียนเด็กดีวีสตาร์เป็นโครงการที่ดี

6.2 สถานศึกษาบางแห่งท่ีเข้าร่วมโครงการ

โรงเรยีนเดก็ดวีสีตาร์ ไม่ปฏบิตัติามรปูแบบของโครงการ 

ท�าให้ยังไม่เห็นภาพชัดเจน เช่น การจัดสภาพการเรียนรู ้

ภายในโรงเรียน เพราะสภาพการเรียนรู้แต่ละท้องถ่ิน

ไม่เหมือนกัน

6.3 บุคลากร ผู้บริหาร และครู ยังไม่ค่อย

ให้การสนับสนุน กิจกรรมต่างๆ ของโครงการโรงเรียน

เด็กดีวีสตาร์ และบุคลากรทางการศึกษา บางท่าน 

ขาดความรู้ ในการที่จะร่วมถ่ายทอดนิสัยที่ดี ศีลธรรม 

คุณธรรม จริยธรรม สู่ผู้เรียนอย่างจริงจัง ซึ่งมีผลต่อ

ความส�าเร็จของโครงการ 

6.4 งบประมาณและทรัพยากร ขาดการ

สนับสนุนทางด้านการเงินในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์

สังคม อาทิเช่น กิจกรรมวัดคู่พัฒนาศีลธรรม กิจกรรม

รักษาความสะอาดเพื่อสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเสริมสร้าง 

คุณลักษณะและทักษะความเป็นผู้น�า รวมถึงขาดการ

สนับสนุนทรัพยากรด้านต่างๆ ในการด�าเนินการ
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6.5 ขาดการมีส่วนร่วม ของผู ้ปกครอง  

ในการดูแลนักเรียน ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อกระท�า

กิจวัตรประจ�าวันที่บ้าน อาทิ เช่น การไม่นอนตื่นสาย 

การเก็บที่นอนทันทีหลังตื่นนอน การกราบไหว้พ่อแม ่

และญาติ ผู้ใหญ่ การช่วยเหลือท�างานบ้าน เป็นต้น 

และผู ้ปกครองขาดการร่วมลงบันทึกในสมุดบันทึก 

ความดีเยาวชน

6.6 ขาดการศึกษา จากชุดสื่อการเรียนรู้ 

คู่มือ และการปฎิบัติกิจวัตรประจ�าวันอย่างต่อเนื่อง  

ท�าให้ปฎิบัติไม่ครบถ้วนโครงการ

6.7 ขาดการประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครอง

ของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการและชุมชน เพื่อขอความ 

ร่วมมือให้ช่วยกัน พัฒนาพฤติกรรมเชิงคุณธรรมและ

จริยธรรมของนักเรียนอีกทางหนึ่ง

6.8 โรงเรียน/สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

โรงเรียนเด็กดีวีสตาร์ ขาดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ

ด�าเนนิงาน ในเรือ่ง ของการบรหิารงาน การจดัการเรยีน 

การสอน ให้เหมาะสมกับโครงการ

6.9 โรงเรียน/สถานศึกษาบางแห่งมีชั่วโมง

เรยีนและกจิกรรมการเรยีนการสอนมาก ส่งผลให้กจิกรรม 

การเรียนรู้ของโครงการ ไม่ได้ท�าบ่อย

6.10 ผู ้บริหารสถานศึกษาบางแห่งไม่ได้

ให้การสนับสนุนโครงการโรงเรียนเด็กดีวีสตาร์เท่าที่ควร

6.11 โครงการโรงเรียนเด็กดีวีสตาร์ขาด

โรงเรียนต้นแบบในการด�าเนินงาน สถานศึกษาบางแห่ง 

นักเรียนไม่ค่อยเข้าร่วมกิจกรรม และไม่ได้รับความ 

ร่วมมอื เนือ่งจากการเดินทางไปท�ากจิกรรมบางกจิกรรม

ใช้เวลานาน ส่งผลให้นักเรียนกลับบ้านดึก

6.12 โครงการโรงเรียนเด็กดีวีสตาร์ขาดการ 

สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

คุณลักษณะภาวะผู ้น�าทางจริยธรรมของผู ้บริหาร 

สถานศึกษาในโครงการโรงเรียนเด็กดีวีสตาร์ ผลการ

วิจัย พบว่า (1) หลักทศพิธราชธรรม อันเป็นหลักธรรม 

ตามแนวพุธศาสนาที่เป็นคุณลักษณะภาวะผู ้น�าทาง

จริยธรรมตามแนวพุธศาสนาของผู้บริหารสถานศึกษา 

ในโครงการโรงเรียนเด็กดีวีสตาร์ ท่ีส่งเสริมให้เกิดผล

สัมฤทธิ์ในการบริหารหน่วยงานหรือองค์การ และ

ผลลัพธ์ด้านผู้เรียนเป็นที่สุด (2) หลักการการพัฒนา 

ภาวะผู้น�า ใช้พัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างให้ผู้บริหาร

สถานศึกษามีภาวะผู้น�าทางจริยธรรมการเปล่ียนแปลง 

(3) คุณลักษณะด้านคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารที่

เหมาะสมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การและผู้ที่ม ี

ส่วนเกีย่วข้องต่างๆ โดยยดึหลกัทศพธิราชธรรม อนัเป็น 

หลักธรรมในพระพุทธศาสนาส�าหรับพระราชาและ 

ผู้ปกครองบ้านเมือง ท่ีได้น้อมน�ามาเป็นกรอบหลักที่ 

ผู ้บริหารสถานศึกษาควรประพฤติปฏิบัติ เพื่อการ 

ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ ความเจริญ

ของสังคมและความผาสุกของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทศพิธ- 

ราชธรรมประกอบด้วยหลักธรรม 10 ข้อ ดังนี้ ทาน ศีล 

ปริจจาคะ อาชชวะ มัททวะ ตปะ อักโกธะ อวิหิงสา 

ขันติ และอวโรธนะ 

2. ผลการศึกษาการพัฒนาภาวะผู ้น�าทาง

จริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาในโครงการโรงเรียน

เดก็ดวีสีตาร์ ดงันี ้คณุลักษณะด้านคณุธรรมของผูบ้รหิาร 

ที่เหมาะสมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การและผู้ที่มี

ส่วนเกีย่วข้องต่างๆ โดยยดึหลกัทศพธิราชธรรม อนัเป็น 

หลกัธรรมในพทุธศาสนาส�าหรบัพระราชาและผูป้กครอง

บ้านเมือง ที่ได้น้อมน�ามาเป็นกรอบหลักที่ผู ้บริหาร

สถานศึกษาควรประพฤติปฏิบัติ เพื่อการปฏิบัติงาน

ให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ ความเจริญของสังคม 

และความผาสุกของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทศพิธราชธรรม

ประกอบด้วยหลักธรรม 10 

การประเมินรูปแบบการพัฒนารูปแบบภาวะ

ผู้น�าทางจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาในโครงการ

โรงเรียนเด็กดีวีสตาร์ โดยใช้เทคนิคการสนทนากลุ่ม  

ผลการประเมิน พบว่า มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ 

และมีประโยชน์ในการพัฒนาภาวะผู้น�าทางจริยธรรม

และเป็นประโยชน์ในโครงการโรงเรียนเด็กดีวีสตาร์  

อยู่ในระดับมากที่สุด มีองค์ประกอบ คือ รู้จักพูด รู้จัก

อดทน รู้จักอธิบาย รู้จักชักน�าในทางท่ีดีงาม ซึ่งล้วน

ก่อให้เกิดความน่ารัก ความน่าเคารพ ความน่าพอใจ
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กำรอภิปรำยผล

รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง

ทางจริยธรรมของผู ้บริหารสถานศึกษาในโครงการ

โรงเรียนเด็กดีวีสตาร์ (1) รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น�า 

การเปลีย่นแปลงทางจรยิธรรมของผูบ้ริหารสถานศกึษา 

ในโครงการโรงเรียนเด็กดีวีสตาร์ ดังกล่าวเป็นแนวทาง

การพัฒนาภาวะผู้น�าทางจริยธรรมของผู้บริหารสถาน-

ศึกษาที่มีเนื้อหาหลากหลาย ไม่เพียงครอบคลุมเนื้อหา

เฉพาะด้านแนวคิดหรือองค์ความรู ้ด ้านคุณธรรม

จริยธรรม แต่รวมถึงศาสตร์การบริหารจัดการสมัยใหม่ 

การบริหารจัดการด้านการเงิน ฯลฯ ซึ่งสอดคล้องกับ 

ผลการศึกษารูปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพในการ 

พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมของ นลินี ทวีสิน  

(2549) ที่เสนอถึงความจ�าเป็นของการบูรณาการ 

ศาสตร์ต่างๆ เข้ามาพัฒนาการสอนคุณธรรมจริยธรรม 

เนือ่งด้วยการพฒันารปูแบบการสอนคณุธรรมจรยิธรรม

ที่มีประสิทธิภาพ มีความซับซ้อนต้องใช้ข้อมูลและ

องค์ความรู้หลากหลายแขนงมาประกอบร่วมกัน และ

สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Orlich (1989) ท่ีกล่าวว่า 

การพัฒนาต้องมีรูปแบบที่หลากหลาย และสอดคล้อง 

กับทฤษฎีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (adult Learning) คือ

ต้องมีกิจกรรมแบบมีส่วนร่วม ต้องมีการประยุกต์ใช้

ความรู ้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบอยู่  

ทีต่อบสนองต่อสภาพปัญหา โดยกจิกรรมเหล่านัน้ควรม ี

ความยืดหยุ่น สามารถน�าประสบการณ์มาใช้ได้และ 

ไม่เสียเวลามากเกินไป (2) รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น�า

การเปลีย่นแปลงทางจรยิธรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษา

ในโครงการโรงเรียนเด็กดีวีสตาร์ นี้มีการเสนอวิธีการ

พัฒนาท่ีต้องให้ผู้บริหารมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

แบ่งปันประสบการณ์ระหว่างกัน เป็นการเรียนรู้ซึ่งกัน 

และกันจากการแบ่งปันประสบการณ์ในระหว่างการท�า

กิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมการระดมสมอง กิจกรรม

แบ่งปันประสบการณ์ การเรียนรู้จากกรณีศึกษาที่ใช้ 

ได้ผลดีในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่องค์กรด้าน 

การพฒันาผูน้�า เช่น Landmark Education ซึง่สอดคล้อง

กบัแนวคดิของ McCauley and Others (1998) ทีก่ล่าวว่า  

รปูแบบการพฒันาภาวะผูน้�าในด้านกระบวนการพฒันา  

มีองค ์ประกอบส�าคัญคือ ความหลากหลายของ

ประสบการณ์ในการพัฒนาและความสามารถในการ

เรยีนรูม้คีวามสมัพนัธ์ซึง่กนัและกนั ประสบการณ์ในการ 

พัฒนาจะช่วยให้บุคคลขยายการเรียนรู้เพิ่มเติมขึ้น และ 

ในท�านองเดยีวกนัเมือ่มกีารขยายการเรยีนรู ้ประสบการณ์ 

ในการพัฒนาก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆ การเรียนรู ้ซึ่งกัน

และกันนี้ยังสอดคล้องกับ Adair (อ้างถึงใน เสริมศักดิ์ 

วิศาลาภรณ์, 2536) ที่กล่าวว่าการพัฒนาการเป็นผู้น�า 

จะต้องก่อให้เกดิปฏสิมัพนัธ์ขององค์ประกอบ 2 ประการ  

คอื หลักการหรอืทฤษฎแีละประสบการณ์หรอืการปฏบัิติ  

ซึ่งประสบการณ์ในกาเป็นผู้น�านั้นจะต้องเรียนรู ้จาก 

ประสบการณ์ของผูอ้ืน่แล้วจงึถ่ายโยงมาเป็นประสบการณ์ 

ของตนเอง
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บทคัดย่อ

การวจิยันีมี้วตัถปุระสงค์ เพือ่ศึกษาสภาพ, พฒันาและประเมนิรปูแบบการบรหิารแบบมุง่ผลสมัฤทธิท์ีส่่งเสรมิ 

คุณภาพด้านวิชาการ ประชากรที่ใช้เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

จ�านวน 3,418 แห่ง สุ่มโดยใช้สูตรทาโร่ยามาเน่ได้กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 345 แห่ง จ�าแนกเป็น ผู้บริหาร 345 คน  

และครูวิชาการ 345 คน รวมทั้งหมด 690 คน เครื่องมือท่ีใช้ ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์และแบบประเมิน 

สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการพรรณนาวิเคราะห์ ผลการวิจัย  

พบว่า (1) สภาพปัจจุบันของการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ฯ โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (2) รูปแบบ 

การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิฯ เริ่มโดยมีคณะกรรมการวิชาการร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ ความเป็นไปได้ 

เลือกแนวทางที่ดีที่สุด และจัดท�าแผนการส่งเสริมคุณภาพงานด้านวิชาการ แล้วด�าเนินการส่งเสริมคุณภาพงาน

ด้านวิชาการตามองค์ประกอบของการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 7 องค์ประกอบ ทุกขั้นตอนเน้นให้เกิดคุณภาพ

ตามแนวทางการบริหารงานคุณภาพ 4 ขั้นตอน โดยอาศัย การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส 

คุ้มค่า เพื่อส่งเสริมให้งานวิชาการมีคุณภาพตามมาตรฐานงานด้านวิชาการ ประหยัด มีประสิทธิภาพ และเกิด

ประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม และ (3) ผลการประเมินรูปแบบ โดยรวมและรายด้านทุกด้านมีความเหมาะสม  

ความสอดคล้อง ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมากที่สุด

ค�ำส�ำคัญ: การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์, การส่งเสริมคุณภาพงานด้านวิชาการ

Abstract

The purposes of the research were to study, develop and evaluate the result-based management 

model. The population were 3,418 schools. The samples were 345 schools divided into administrators,  

and 345 academic teachers. The instruments used to collect data were a questionnaire, interview form 

and evaluation form. The statistics used to analyze data were frequency, percentage, means, standard 

deviation and descriptive analysis. The research results revealed that: (1) The present situation of result-

สุภาพ ชาญนรา

รูปแบบการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่ส่งเสริมคุณภาพงาน
ด้านวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส�านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พ้ืนฐานในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนบน

A Result–Based Management Model for Promotion of Academic Quality 
of Small–Sized Primary Schools under The Office of Basic Education 

Commission in The Upper Northeastern Region
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ควำมน�ำ

“งานวิชาการ” เป็นหัวใจของโรงเรียนเพราะ

โรงเรียนถือว ่าเป ็นสถาบันทางวิชาการโดยตรง  

การพิจารณาว่าโรงเรียนใดจะมีมาตรฐานหรือคุณภาพ

เด่นด้อยเพียงใดนั้น ค่านิยมโดยทั่วไปมักจะถือเอา 

ผลงานทางวิชาการเป็นตัวชี้บอกถึงความส�าเร็จหรือ 

ความล้มเหลวของผลผลิต ดังนั้นงานวิชาการจึงนับ 

ได้ว่าเป็นงานที่ส�าคัญที่สุด (ส�านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2546, หน้า 11) 

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

(สพฐ.) กระทรวงศกึษาธกิาร มภีารกจิหลกัคอืจดัการศกึษา 

ขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

การเรียนรู้ของหลักสูตร ปัจจุบัน สพฐ.มีสถานศึกษาใน

สงักดั 32,879 แห่ง สถานศกึษาดงักล่าวนีเ้ป็นสถานศกึษา 

ที่มีนักเรียนต�่ากว่า 120 คนลงมา 10,877 แห่ง และ 

ในจ�านวนนี้เป็นสถานศึกษาที่มีขนาดเล็กมาก กล่าวคือ 

มนีกัเรยีนต�า่กว่า 60 คนลงมา ถงึ 1,766 แห่งในทัศนะของ  

สพฐ. สถานศึกษาขนาดเล็กเหล่านี้ส่วนใหญ่มีปัญหา

ส�าคัญ 2 ประการคือ 1) นักเรียนมีคุณภาพค่อนข้างต�่า  

เมือ่เปรยีบเทยีบกบัสถานศึกษาขนาดอ่ืนๆ ทัง้นีอ้าจเป็น 

เพราะโรงเรียนขาดความพร้อมทางด้าน ปัจจัย เช่น  

มีครูไม่ครบช้ันเรียน ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน

และวัสดุอุปกรณ์ โดยเฉพาะสื่อและเทคโนโลยีท่ีมี

ราคาแพง ทั้งนี้เนื่องจากเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ

ส่วนใหญ่ใช้จ�านวนนักเรียนเป็นเกณฑ์ในการจัดสรร  

2) สถานศึกษาขนาดเล็กส่วนใหญ่ขาดประสิทธิภาพ 

based management were at the high levels. (2) The result-based management model beginning from 

academic committee participation to analyzing the problematic situation and possible needs, is the  

best choice to manage the programs for promotion of academic quality and practical activities as seven 

components of result-based management. The management emphasized the four stages of quality 

management. All stages of management of academic framework were for promotion of standard academic 

quality with economization and concrete effectiveness. And 3) The result of evaluation of result-based  

management model of overall aspects and individual aspect were at the highest level with suitability, 

cohesion, possibility and usefulness.

Keywords: result-based management, promotion of academic quality

ในการบริหารจัดการ กล่าวคือมีการลงทุนค่อนข้างสูง  

เมื่อเปรียบเทียบกับสถานศึกษาขนาดท่ีใหญ่กว ่า 

(ประกอบ คุปรัตน์, 2555)ผลการทดสอบทางการศึกษา

แห่งชาติขั้นพื้นฐาน วิชาภาษาไทย ประจ�าปีการศึกษา 

2553 โดยเรียงตามล�าดับจังหวัดทั่วประเทศ 76 จังหวัด 

ได้เปิดเผยสู่สาธารณะ ซึ่งนักเรียนในภาคตะวันออก 

เฉยีงเหนอืได้คะแนนภาษาไทยสูงสุดคอื จังหวดัอดุรธานี 

ซึง่ได้ล�าดบัที ่46 จงัหวดัทีไ่ด้คะแนนภาษาไทยต�า่สดุ คอื

จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งได้ล�าดับท่ี 73 คะแนนกึ่งกลางของ

ทั้งภาคคือ จังหวัดเลย ซึ่งอยู่ล�าดับที่ 62 หลังจากนั้น 

กระทรวงศกึษาธกิารได้ใช้งบประมาณอย่างน้อยกว่า 300 

ล้านบาทในการอบรมครูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

แต่ผลการทดสอบวิชาภาษาไทยในปีการศึกษา 2554 

จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้คะแนนสูงสุด

ยังคงเป็นจังหวัดอุดรธานี ซึ่งได้ล�าดับที่ 43 ขยับขึ้นมา

เพียงสามอันดับเท่านั้น จังหวัดท่ีมีคะแนนภาษาไทย 

ต�่าสุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ยังคงเป็นจังหวัด

กาฬสนิธุเ์ช่นเคย ซึง่จะเหน็ว่าไม่มคีวามเปลีย่นแปลงใดๆ 

เลย และยังคงอยู่ในล�าดับท่ี 73 จุดกึ่งกลางของคะแนน 

ภาษาไทยทัง้ภาคคอืจงัหวดัมหาสารคาม อยูล่�าดบัที ่61 

แสดงให้เห็นว่าการศึกษาในภาคตะวันออก เฉียงเหนือ 

มีระบบการศึกษาที่ต�่าที่สุด (จอห์น แดรพเปอร์, 2555)

ในรอบหลายปีท่ีผ่านมาการบริหารงานของ 

ภาครัฐได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นการบริหารแบบมุ ่งผล

สัมฤทธิ์ ท่ีเน้นไปยังผลลัพธ์ (outcomes) ของงาน 

ภายใต้การให้ความส�าคัญท่ีการก�าหนดพันธกิจและ

วัตถุประสงค์ของโครงการ/งาน เป้าหมายท่ีชัดเจน  
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การก�าหนดผลผลติและผลลพัธ์ทีต้่องการของทกุโครงการ 

ในองค์การให้สอดคล้องเป็นไปในทางเดยีวกบัภารกจิและ 

วตัถปุระสงค์ขององค์การ มีการก�าหนดตวับ่งชีว้ดัผลการ 

ท�างานหลกั (key performance indicators) ไว้อย่างชดัเจน  

เป็นที่เข้าใจของทุกคนในองค์การ การวัดความก้าวหน้า

ของการปฏิบัติงานโดยใช้ตัวบ่งชี้ การยืดหยุ่นทางการ

บริหารและสนับสนุนทรัพยากรแก่ผู้บริหารระดับล่าง

อย่างเหมาะสม การประเมินผลการปฏิบัติงานและ 

การให้ค่าตอบแทนตามผลงาน ตลอดจนถงึการปรับปรงุ

พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น 

เพื่อให้สามารถสนองตอบต่อปัญหาและความต้องการ

ของประชาชนในฐานะผู้รับบริการจากองค์การของรัฐ

ได้เป็นอย่างดี โดยเหตุผลส�าคัญประการหนึ่งท่ีท�าให ้

การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ได้รับความนิยมน�ามาใช้ 

เป็นเครื่องมือเพื่อการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ  

ในปัจจุบันนอกเหนือไปจากเครื่องมืออ่ืนคือการท่ี

องค์การต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงปัจจัยแวดล้อม

ภายนอกอย่างรุนแรงจนไม่สามารถท�างานอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้ โดยเฉพาะหากการ

ปฏิบัติงานมุ่งหรือยึดติดอยู่กับระเบียบกฎเกณฑ์และ

วิธีการแบบเดิมๆ การบริหารงานภาครัฐที่ก้าวหน้า 

จึงต้องการความยืดหยุ่นพอสมควรในอันที่จะท�าให้

องค์การสามารถปรับตัวได้ตลอดเวลาตามสถานการณ์  

พร้อมกับการให้อ�านาจผู ้รับผิดชอบที่จะตัดสินใจ 

ด�าเนนิการในภาระหน้าทีร่บัผดิชอบได้โดยอสิระเทคนคิ

วิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่นี้ให้ความส�าคัญต่อ

ทรพัยากรหรอืปัจจัยน�าเข้า (input) และอาศัยกฎระเบยีบ 

เป็นเครือ่งมอืในการด�าเนนิงานเพือ่ให้เกดิความถกูต้อง  

สุจริตและเป็นธรรม เน้นวัตถุประสงค์และสัมฤทธิ์ผล

ของการด�าเนินงาน ทั้งในแง่ของผลผลิต(output) และ

ผลลัพธ์ (outcome) และความคุ้มค่าของเงิน รวมทั้งการ

พัฒนาคุณภาพและสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชน 

ผู้รับบริการ (วีระยุทธ์ ชาตะกาญจน์, 2547) กระทรวง 

ศึกษาธิการก็ได้น�าแนวคิดการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

(Results Based Management) มาประยุกต์ใช้ในการ

บรหิารจัดการศกึษาตามยทุธศาสตร์ใหม่ของการพฒันา

ระบบราชการในการบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงาน

และสถานศกึษาโดยมีการก�าหนดวตัถปุระสงค์เป้าหมาย 

และมิติตัวชี้วัดให้สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ระบบราชการไทยเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 

คือการพัฒนาเยาวชนของชาติให้มีคุณภาพมาตรฐาน 

ตามจุดมุ่งหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2542 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2548, หน้า 29) 

จากการศกึษาสภาพปัจจบุันพบปัญหาเกีย่วกบั 

งานด้านวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กและการน�า

แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ท่ีภาครัฐ 

น�ามาประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาเห็นว่ายังไม่เห็นเป็น 

รูปธรรมที่ชัดเจน ยังเป็นเพียงตัวอักษรในแผนกลยุทธ์

หรอืแผนปฏบิตักิารท่ีถกูคดัลอกกนัเรือ่ยมาส่วนใหญ่ไม่มี

การน�าไปปฏิบัติอย่างจริงจังเพื่อให้เห็นผลเป็นรูปธรรม 

แต่อย่างใด โดยเฉพาะในโรงเรียนขนาดเล็กที่มีข้อจ�ากัด

แต่อย่างใด โดยเฉพาะในโรงเรียนขนาดเล็กที่มีข้อจ�ากัด

ท้ังในเรื่องบุคลากรและงบประมาณ โอกาสท่ีจะน�าเอา

ระบบการบรหิารแบบมุง่ผลสมัฤทธิม์าปรบัใช้ ในทกุระดบั 

เพือ่ส่งเสรมิประสทิธภิาพและประสทิธผิลการปฏบิตังิาน 

ตามภารกิจก็คงเป็นไปได้ยากยิ่งขึ้น 

ดังนั้นจึงสนใจที่จะน�าแนวคิดการบริหารแบบ

มุ่งผลสัมฤทธิ์มาประยุกต์ใช้ในการวิจัยเรื่อง “รูปแบบ

การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่ส่งเสริมคุณภาพงาน 

ด้านวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัด

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน” ให้มีประสิทธิภาพ 

ต่อการพัฒนาผู้เรียนต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันของการบริหาร

แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ท่ีส่งเสริมคุณภาพงานด้านวิชาการ 

ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคตะวันออก

เฉียงเหนือตอนบน

2. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมุ่งผล-

สัมฤทธิ์ท่ีส่งเสริมคุณภาพงานด้านวิชาการของโรงเรียน

ประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน

3. เพ่ือประเมินรูปแบบการบริหารแบบมุ่งผล-
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สัมฤทธิ์ที่ส่งเสริมคุณภาพงานด้านวิชาการของโรงเรียน

ประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ในการวิจัยครั้งนี้ได้ทบทวนวรรณกรรมซึ่งเป็น 

ทีม่าของแนวคิด หลกัการ ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเกีย่วข้อง

ได้แก่ (1) แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารแบบ มุ่งผลสัมฤทธิ์ 

(2) แนวคดิเกีย่วกบัการส่งเสรมิคุณภาพงานด้านวชิาการ 

ในโรงเรียน 

1. กำรบริหำรแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (results - 

based management)

ความหมายของการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

(results- based management) จากการศึกษาแนวคิด 

ของนกัวิชาการหลายท่าน ได้แก่ Canadian International 

Development Agency-- CIDA (1999), ทศพร ศริสัิมพนัธ์ 

(2543, หน้า 146), ทิพาวดี เมฆสวรรค์ (2543, หน้า 3),  

สภุาภรณ์ คงคานนท์ (2555) และ วรีะยทุธ ชาตะกาญจน์  

(2547) สามารถสรุป ความหมาย ได้ว่า หมายถึง วิธีการ 

ปรับปรุงการบริหารงานในด้านต่างๆ ขององค์กรท่ีเน้น 

การวางแผน การก�าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และ 

กลยุทธ ์การด�าเนินงาน ที่มุ ่ งให ้ เกิดผลลัพธ ์หรือ

ประสิทธิผล (effectiveness) โปร่งใสและสามารถ 

ตรวจสอบได้ (accountability) โดยอาศัยการมีส่วนร่วม

ระหว่างผู้บริหาร สมาชิกขององค์การ และผู้ที่มีส่วนได้

ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ (stakeholders) ที่เกี่ยวข้องกับการ

ปฏิบัติงานขององค์การ เข้ามามีส่วนร่วมในการก�าหนด 

ตัวบ่งชี้ วัดผลการด�าเนินงาน (Key Performance  

Indicators -- KPIs) รวมทั้งการก�าหนดเป้าหมาย 

(targets) และวัตถุประสงค์ (objectives) ไว้ล่วงหน้า  

มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางบริหาร การก�ากับติดตาม

กระบวนการด�าเนนิงาน เพือ่การบรรลผุลตามเป้าหมาย 

ที่ก�าหนดไว้ และการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อ

สาธารณะ โดยใช ้ระบบการประเมินผลลัพธ ์หรือ 

ผลสมัฤทธิข์องการด�าเนนิงานโดยใช้ตวัชีว้ดัทัง้ในแง่ของ

ปัจจยัน�าเข้า กระบวนการ ผลผลติ และผลลพัธ์ ซึง่จะต้อง 

มกีารก�าหนดตวัชีว้ดัผลการด�าเนนิงาน ผูบ้รหิารในแต่ละ 

ระดับขององค์การต้องยอมรับและค�านึงถึงผลงาน 

รวมท้ังต้องให้ความส�าคญักบัจัดวางระบบการตรวจสอบ 

ผลงานและการให้รางวัลตอบแทนผลงาน 

ความส�าคัญของการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

จากการศึกษาแนวคิดของ นิชาภา พินิจมนตรี (2554),  

สุพจน์ บุญวิเศษ (2549, หน้า 2-3) สรุปได้ว่าการบริหาร

แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ เป็นแนวทางการบริหารที่มีความ

ส�าคัญมาก เพราะปัจจุบันรัฐบาลได้น�าเอาแนวทาง 

การบริหารแบบนี้มาใช้เป็นเครื่องมือการบริหารภาครัฐ

แนวใหม่ (New Public Management) โดยบัญญัติเป็น

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับ 

ท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3(1) ให้ทุกหน่วยงานทางราชการ 

ถือปฏิบัติ จะเห็นว่ากรอบแนวคิดเรื่อง การบริหารมุ่ง

ผลสัมฤทธิ์ ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานที่มี ความประหยัด 

ประสิทธภิาพ ประสิทธผิล นีเ้ป็นส่วนหนึง่ของการกิจการ 

บ้านเมอืงและสงัคมทีด่ ี(หลกัธรรมาภบิาล) นอกจากนัน้ 

ยังเกี่ยวข้องกับทุกกระบวนการของการบริหารคุณภาพ

ของเดมมิง่ (Deming, 1986) (PDCA) และยงัเป็นส่วนหนึง่ 

ของการบริหารเชิงกลยุทธ์ด้วย

องค์ประกอบของการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

จากการศกึษางานเขยีนของ Louisette Bizier และ Bruno  

Lefèvre เรื่อง “INF.12: Result-Based Management 

Framework and Roadmap” ซึ่งน�าเสนอต่อ World 

Heritage Centre, UNESCO (2006) ตลอดทั้งแนวคิด 

ของ สุพจน์ บุญวิเศษ (2549, หน้า 6), ทศพร ศิริสัมพันธ์ 

(2543, หน้า 148-150) และ สุพจน์ ทรายแก้ว (2543, 

หน้า 137-138) ได้ข้อสรปุถงึองค์ประกอบของการบรหิาร 

แบบมุง่ผลสัมฤทธิท่ี์ส�าคญั 8 ประการ คอื (1) การก�าหนด

วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การ (objectives  

and goals determination) (2) การก�าหนดตัวช้ีวัด 

การบรรลเุป้าหมายและผลการปฏบิตังิาน (performance  

indication and key result area determination) (3)  

การจดัท�าข้อตกลงเพือ่ให้รบัรูถ้งึเป้าหมาย (performance  

agreement) (4) การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

(information technology system) (5) การปรับปรุงงาน

อย่างต่อเนือ่ง (continuous improvement) (6) การให้รางวลั 

และการยกย่อง (reward and recognition) (7) การวัด

และการประเมินผลงาน (performance measurement  
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and evaluation) และ (8) การจัดวางกลไกการตรวจสอบ  

(accountability mechanism)

กระบวนการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ จากการ 

ศกึษาแนวคดิของ (Richard S. Williams ,1998, pp. 25-27  

และทศพร ศิริสัมพันธ์, 2543, หน้า 151-152) สรุปได้

ว่ากระบวนการบริหารแบบ มุ่งผลสัมฤทธิ์ประกอบด้วย 

ขั้นตอนที่ส�าคัญๆ สี่ขั้นตอน ดังนี้ (1) การวางแผน

กลยุทธ์ขององค์การ (2) การก�าหนดรายละเอียดของ 

ตัวบ่งชี้วัดผลด�าเนินงาน (3) การวัดและการตรวจสอบ

ผลการด�าเนินงาน และ (4) การให้รางวัลตอบแทน

2. แนวคิดเกี่ยวกับกำรส่งเสริมคุณภำพงำน

ด้ำนวิชำกำรในโรงเรียน

ความหมายของงานวชิาการในโรงเรยีน จากการ 

ศกึษาแนวคดิของ พวงรตัน์ วเิวกกานนท์, (2538, หน้า 2)  

ปรยีาพรวงศ์อนตุรโรจน์ (2541, หน้า 2) กมล ภู่ประเสรฐิ 

(2544, หน้า 6) (เพ็ญศรี จันทร์พาหิรกิจ, 2546, หน้า 8)  

สรุปได้ว่า การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหาร

กิจกรรมทุกชนิดในโรงเรียน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัด

ประสบการณ์ การปรบัปรงุและพฒันากจิกรรมการเรยีน 

การสอน ให้ผู้เรียนบรรลุจุดหมายของหลักสูตรอย่าง

มีประสิทธิภาพ

ความส�าคญัของงานวชิาการในโรงเรยีนจากการ 

ศึกษาแนวคิดของพนัส หันนาคินทร์ (2524, หน้า 

235) ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2535, หน้า 15) อุทัย  

บุญประเสริฐ (2540, หน้า 25) (Smith, 1961) และ จรัส  

อติวิทยาภรณ์ (2544) สรุปได้ว่า งานวิชาการถือว่า

เป็นหัวใจของการบริหารการศึกษา เพราะจุดมุ่งหมาย 

ของสถานศึกษาก็คือ การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ  

ซึง่ขึน้อยูก่บังานวิชาการทัง้สิน้ งานวชิาการเป็นกจิกรรม

การจัดการเกี่ยวกับงานด้านหลักสูตร การน�าหลักสูตร 

ไปใช้ แบบเรียน งานการเรียนการสอน งานสื่อการเรียน 

การสอน งานวัดผลและประเมินผลงานห้องสมุด  

งานนเิทศการศกึษา งานวางแผนการศกึษา และงานประชมุ 

อบรมทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุจุดหมาย 

ของการศกึษาทีก่�าหนดไว้อย่างมีประสทิธิภาพสงู จะเหน็ 

ได้ว่างานวิชาการนับเป็นงานที่ส�าคัญของโรงเรียน เป็น

หน้าที่หลักของโรงเรียน ถือเป็นหัวใจของการบริหาร

โรงเรียน โรงเรียนจะดีหรือไม่ขึ้นอยู ่กับงานวิชาการ 

ของโรงเรียน ที่จะสร้างนักเรียนให้มีคุณภาพ มีความรู้ 

มีจริยธรรม และคุณสมบัติตามที่ต้องการ เพื่อน�าไปใช ้

ในการด�ารงชีวิตในสังคมต่อไปได้เป็นอย่างดี

กระบวนการบริหารจัดการงานวิชาการให้มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลควรประกอบไปด้วย 6 

ขั้นตอนได้แก่ (1) ขั้นตอนการวางแผน (planning) (2) 

ขั้นการจัดองค์การ (organizing) (3) ขั้นจัดด�าเนินการ 

(processing) (4) ขั้นนิเทศภายใน (supervising) (5)  

ขั้นการประเมินผล (evaluation) (6) การปรับปรุงและ

พัฒนา

ขอบข่ายงานวิชาการ ประกอบด้วย การบริหาร

หลักสูตร การน�าหลักสูตรไปใช้ การพัฒนาหลักสูตร 

กระบวนการเรียนการสอน สื่อการเรียนรู้ การนิเทศ  

ก�ากบัตดิตาม การวดัผลประเมนิผล การพฒันาบคุลากร

ทางการศกึษา การวจิยัและพฒันา ข้อมลูและสารสนเทศ

ทางวิชาการ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมงานวิชาการ 

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า งานวิชาการเป็นงานที่มีขอบข่าย 

ครอบคลุมหลายด้าน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ส่งเสริม 

ให้เกิดประสิทธิภาพแก่ผู้เรียนทุกด้านเช่นงานการจัด

หลักสูตร งานการจัดกจิกรรมการเรยีนการสอน งานการใช้ 

วิธีการสอน และการใช้สื่อการเรียนการสอน งานการ

วัดผลการเรียนการสอน และการนิเทศการสอน

หลกัการบรหิารงานวชิาการ สรปุได้ว่า หลกัการ 

บริหารงานวิชาการเป็นแนวคิดเพ่ือปฏิบัติไปสู่ความ

ส�าเร็จในการบริหารงานวิชาการจ�าเป็นต้องมีหลักการ

ท่ีส�าคัญๆ ได้แก่ หลักการพัฒนาคุณภาพ (Quality 

Management) โดยอาศัยกระบวนการประกันคุณภาพ 

การศึกษา ได้แก่ การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ

คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ หลักการมีส่วนร่วม  

(Participation) การมีส่วนร่วมต้องเริ่มจาก การร่วมคิด 

ร่วมท�า และร่วมประเมินผล หลักการ 3 องค์ประกอบ 

(3-E
s
) ได้แก่ (1) หลักประสิทธิภาพ (efficiency) (2) หลัก 

ประสิทธผิล (effectiveness) (3) หลักประหยดั (economy) 

หลักความเป็นวิชาการ (Academic)หมายถึง ลักษณะท่ี

ครอบคลมุเนือ้หาสาระของวชิาการ ได้แก่ หลกัการพฒันา 

หลักสูตร หลักการเรียนรู้ หลักการสอน หลักการวัดผล

ประเมินผล หลักการนิเทศการศึกษาและหลักการวิจัย 

เป็นต้น หลักการต่างๆ เหล่านี้เป็นองค์ประกอบส�าคัญ  
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ก่อให ้เกิดลักษณะความเป็นวิชาการที่ต ้องอาศัย 

องค ์ความรู ้ เพื่อท�าให ้ เกิดการเปลี่ยนแปลงและ

สร้างสรรค์ การบริหารงานวิชาการนั้นถ้าจะให้บังเกิด

ผลดีต้องยึดหลักการบริหาร โดยเป็นไปตามขั้นตอน 

คือ การวางแผนเกี่ยวกับงานวิชาการซึ่งเป็นการจัดท�า

แผนปฏิบัติงานวิชาการ การจัดด�าเนินงานเกี่ยวกับการ

จัดการเรียนรู้ เพื่อให้การสอนด�าเนินไปด้วยดี ได้แก่  

การจัดท�าตารางสอนให้เป็นก�าหนดสาระการเรียนรู ้ 

เวลา ผูส้อน ผูเ้รยีน แต่ละสาระการเรยีนรูก้ารจดัชัน้เรยีน 

การจัดครผูู้สอนเข้าสอน จดัแบบเรยีน ปรบัปรงุการเรยีน

การสอน และการจัดบริหารเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้  

ได้แก่ การจัดสื่อการเรียนรู้ จัดห้องสมุด การนิเทศ 

การเรยีนรู ้การวดัผลประเมินผล ต้องค�านงึถงึการพฒันา

สู่ความเป็นเลิศ ท�าให้ดีที่สุดน�าไปสู่คุณภาพท่ีคาดหวัง 

ค�านงึถงึวตัถปุระสงค์และเป้าหมายของการศึกษา โดยให้ 

บุคลากรทุกฝ่ายได้รับผิดชอบร่วมกันท�าให้ผลผลิต 

มีคุณภาพ ค�านึงถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลและความ

ประหยดั การด�าเนนิงานทางวชิาการโดยอาศยัหลกัการ 

ดังกล่าวย่อมจะสามารถบรรลุความส�าเร็จคือความ 

เป็นเลิศทางวิชาการ (academic excellence) 

ทฤษฎีทางการบริหารงานวิชาการ การบริหาร

งานวชิาการจ�าเป็นต้องน�าศาสตร์และศิลป์ มาประยกุต์ใช้ 

ให้เหมาะสมกบัธรรมชาติขององค์การ ผูบ้รหิารต้องสร้าง 

ทกัษะในการบรหิาร เพือ่พฒันาองค์การให้มปีระสทิธภิาพ 

สูงสุด โดยอาศัยทฤษฎีทางการบริหารต่างๆ ได้แก่  

การบริหารเชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific Management) 

ตามแนวคิดของ เทเลอร์ (Frederick W. Taylor) ทฤษฎี

การบรหิารเชงิการจดัการ (Administrative Management) 

ตามแนวคิดของ Henri Fayol ซึ่ง Gulick and Urwick  

(1937) ได้สรุปเป็นแนวความคิดทางการบริหารโดยใช้ 

ค�าย่อว่า “POSDCoRB” ได้แก่ การวางแผน การจัด

องค์การ การจัดบุคลากร การสั่งการ การประสานงาน 

การรายงาน และการจัดสรรงบประมาณ โดยก�าหนด 

ให้เป็นหน้าที่ที่ผู ้บริหารต้องปฏิบัติ และยังมี ทฤษฎี

การบริหารเชิงมนุษยสัมพันธ์ (human relations) ตาม

แนวคิดของ Elton Mayo ที่ให้ความส�าคัญกับความรู้สึก

ทีม่ต่ีอกนั เน้นองค์ประกอบทางด้านสงัคมและจติวทิยา  

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผลผลิต และส่งเสริมความม ี

ชีวิตที่ดี สรุปปัจจัยที่ส�าคัญและเป็นองค์ประกอบต่อ

ประสิทธิภาพขององค์การ 

เทคนคิการบรหิารงานวชิาการ ได้แก่ (1) เทคนคิ

การวิเคราะห์ SWOT (2) เทคนิคระบบคุณภาพ ซึ่งได้แก่ 

เทคนิค Q.C. เทคนิค TQM.เทคนิค MBQ. เทคนิค  

ISO.และ (3) การประเมินความต้องการจ�าเป็น (need 

assessment)

มาตรฐานงานวชิาการ หมายถงึสิง่ทีถ่อืเป็นหลกั 

ส�าหรับเทียบก�าหนดด้านงานวิชาการ เป็นเอกสารที่

จัดท�าขึ้นจากการเห็นพ้องต้องกันอันเป็นท่ียอมรับกัน

ทั่วไป โดยได้วางกฎระเบียบแนวทางปฏิบัติ หรือผลที่

เกิดขึ้นของกิจกรรมนั้นๆ เพื่อให้เป็นหลักเกณฑ์ใช้กัน

ท่ัวไปจนเป็นปกติวิสัยมุ่งให้บรรลุถึงความส�าเร็จสูงสุด 

ของงานวิชาการตามข้อก�าหนด 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา ตามประกาศ

ใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ 

ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ที่ปรับปรุงใหม่ 

ท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณภาพงานด้านวิชาการ 

ได้แก่ มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที ่

อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มาตรฐาน

ท่ี 8 ผู ้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มาตรฐานที่ 10  

สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และ

กจิกรรมพฒันา คณุภาพผูเ้รยีนอย่างรอบด้าน มาตรฐาน 

ท่ี 11 สถานศกึษามกีารจัดสภาพแวดล้อมและการบรกิาร

ที่ส่งเสริมให้ผู ้เรียน พัฒนาเต็มศักยภาพ มาตรฐาน 

ท่ี 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ 

สถานศกึษาตามทีก่�าหนดในกฎกระทรวง และมาตรฐาน

ที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน  

ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

แนวทางการพัฒนางานด้านวิชาการโรงเรียน 

จากการศึกษาผลการวิจัยเกี่ยวกับปัญหาและแนวทาง

การพัฒนาการบริหารงานวิชาการ พบว่ามีแนวทาง 

การบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ดงันี ้(1) ด้านหลกัสตูรและการน�าหลกัสตูรไปใช้ ผูบ้รหิาร 

และครูควรมีการแนะน�าให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ

เกีย่วกบัหลกัสตูรและการใช้หลกัสตูร ควรมกีารจดัเตรยีม/ 

จัดหาเอกสารประกอบหลักสูตร เช่น วิสัยทัศน์ ปรัชญา 

คตพิจน์ จดุอ่อน จดุแขง็ของนกัเรยีน หลกัสตูรแกนกลาง 
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ไว้เพียงพอต่อความต้องการของครู เพื่อส่งเสริมให้

ครูในโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ตรงกับ 

จุดมุ่งหมายของหลักสูตร ควรมีการก�าหนดนโยบาย

และแผนงานวิชาการของโรงเรียนไว้ตลอดปีการศึกษา 

(2) ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน ครูฝ่าย

วชิาการควรมกีารจัดครเูข้าสอนตามกลุม่สาระการเรยีนรู้  

โดยค�านงึถงึความรู ้ความสามารถและความถนดัของครู 

เป็นส�าคัญ ควรมีการจัดให้มี การปรึกษาหารือและ

ประชุมร่วมกันในการวางแผน การจัดการเรียนการสอน 

และควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน 

เป็นส�าคญั (3) ด้านการวจิยัเพือ่พฒันาคุณภาพการศกึษา  

ควรเชิญวิทยากรมาอบรมให้ความรู ้เรื่องการวิจัยใน 

ชั้นเรียนแก่ครู ควรสนับสนุนให้ครูท�าวิจัยในชั้นเรียน 

เพือ่ประโยชน์ในการเรยีนการสอนและควรสนบัสนนุให้

ครนู�าผลการวิจัยในชัน้เรยีนมาใช้ในการพฒันาการเรยีน 

การสอน (4) ด้านการพัฒนาสื่อและส่งเสริมให้มีแหล่ง

เรียนรู ้ควรให้ครแูละนกัเรยีนใช้สือ่เทคโนโลย ีนวตักรรม

ทางการศึกษาในการเรียนการสอน ควรให้โรงเรียน

วางแผนจัดหา/จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้แก่ครูในการ 

ท�าสือ่การเรยีนการสอนอย่างเหมาะสมกบัความต้องการ 

และควรจัดบรรยากาศในห้องสมุดให้จูงใจนักเรียน 

เข้าใช้บรกิาร (5) ด้านวดัผลและประเมนิผล ผูบ้รหิารและ

ครูควรจัดให้มีเครื่องมือใช้ในการวัดผลและประเมินผล 

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้/ทุกชั้น ควรจัดให้มีการอบรม

หรือประชุมปฏิบัติการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การวัดผล ประเมินผล ควรมีการจัดท�าคลังข้อสอบ

และควรให้มีการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง  

(6) ด้านการนเิทศการศกึษา ผูบ้รหิารควรก�าหนดบทบาท 

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้นิเทศและผู้รับการ

นิเทศไว้อย่างชัดเจน ถูกต้อง ควรจัดให้มีการสร้าง 

เครือ่งมอืนเิทศส�าหรบัใช้ในการนเิทศภายในเพือ่ปรบัปรงุ 

การเรียนการสอนของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง และควร

ให้มีการก�าหนด เป้าหมายและแผนการนิเทศภายใน

โรงเรยีนอย่างชดัเจนและถกูต้อง (7) ด้านส่งเสรมิวชิาการ 

แก่ครูและ ชุมชนผู้บริหารควรจัดการเปิดโอกาสให้ครู 

ได้รบัการพฒันาอย่างต่อเนือ่ง โดยการเข้ารบัการอบรม  

ประชมุ สมัมนาทางวชิาการ ควรจดังบประมาณสนบัสนนุ 

แก่บคุลากรท่ีเข้ารบัการอบรมทางวชิาการอย่างเพยีงพอ  

และควรจัดให้มีการประชุมอบรมทางวิชาการอยู่เสมอ  

(8) ผู้บริหารควรพัฒนาการบริหารงานวิชาการโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐานในทุกด้านการพัฒนางานวิชาการ 

โรงเรียนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

กรอบแนวคิดของกำรวิจัย

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

งานวิจัยครั้งนี้ เป ็นการวิจัยแบบผสมผสาน 

(mixed methodology research) ระหว่างการวิจัย

เชิงปริมาณ (quantitative research) และการวิจัยเชิง

คณุภาพ (qualitative research) เพือ่ตอบค�าถาม การวจิยั 

ทัง้สามประการ ได้แก่ สภาพการบรหิารแบบมุง่ผลสมัฤทธิ์ 

ทีส่่งเสรมิคณุภาพด้านวชิาการของโรงเรยีนประถมศกึษา

ขนาดเล็กในปัจจุบันเป็นอย่างไร รูปแบบการบริหาร

แบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิที่ส่งเสริมคุณภาพด้านวิชาการของ

โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ที่พัฒนาขึ้นมีลักษณะ

เป็นอย่างไร และการประเมินผลการใช้รูปแบบได้ผล 

เป็นอย่างไร 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากร ได้แก่ โรงเรยีนประถมศึกษาขนาดเลก็  

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืตอนบน จ�านวน 3.418 แห่ง 

กลุ ่มตัวอย่าง ได้แก่ โรงเรียนประถมศึกษา

ขนาดเล็ก สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขัน้พืน้ฐาน ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืตอนบน จ�านวน 

345 แห่ง เป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) ก�าหนด

ขนาดโดยใช้ตารางประมาณการของเครซีและมอร์แกน 

(Krejcie and Morgan, 1970) มีกลุ่มผู้ให้ข้อมูล แห่งละ  

2 คน รวมทัง้หมด 690 คน จ�าแนกเป็น ผูบ้รหิารโรงเรยีน 

345 คน และครูวิชาการ 345 คน ใช้เทคนิควิธีการ 

เลือกกลุ ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ ่มแบบแบ่งประเภท 

(stratified random sampling) ตามสัดส่วนประชากร

ในแต่ละจังหวัด

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการ

บริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่ส่งเสริมคุณภาพงานด้าน

วิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัด

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน” ได้แก่ 

1. แบบสอบถาม 

2. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง

3. แบบประเมินรูปแบบการบริหารแบบมุ่งผล

สัมฤทธิ์ท่ีส่งเสริมคุณภาพงานด้านวิชาการของโรงเรียน

ประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ผูว้จิยัได้ด�าเนนิการเกบ็รวบรวมข้อมลูเพือ่น�าไป 

พัฒนารูปแบบ จาก 4 ส่วนคือ 

1. เก็บข้อมูลจากการใช้แบบสอบถามความ 

คิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูวิชาการในโรงเรียน

ประถมศกึษาขนาดเลก็ ได้แบบสอบถามทีร่บัคนืมา 343 

โรงเรียน จ�านวน 686 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 99.42 จึงได้ 

น�าแบบสอบถามที่เหลือไปส�ารวจความคิดเห็นจาก

โรงเรียนขนาดเล็กอ่ืนท่ีเป็นกลุ่มประชากรเพ่ิมอีก 2 

โรงเรียน ท�าให้ได้แบบ สอบถามที่รับคืนมาท้ังหมด 

345 โรงเรียน จ�านวน 690 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 

2. เกบ็ข้อมลูจากการสมัภาษณ์แบบมโีครงสร้าง 

(structured interview) จากผู้เชี่ยวชาญจ�านวน 12 คน  

โดยผูว้จิยัได้เข้าสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญด้วยตนเองตามวนั

เวลาที่ก�าหนดจนครบทุกคนโดยเป็นผู้บันทึกข้อคิดเห็น

ที่ได้จากการสัมภาษณ์ตามข้อคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  

พร้อมสังเกตและบันทึกพฤติกรรมขณะสัมภาษณ ์

ด้วยตนเอง 

3. เก็บข้อมูลจากผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม (focus 

group discussion) จ�านวน 13 คน เพื่อพิจารณาหา

ฉันทามติของรูปแบบฯ ได้ฉันทามติของรูปแบบ และได้

แบบประเมินผลการใช้รูปแบบ ครบทั้ง 13 ฉบับ คิดเป็น 

แบบประเมินร้อยละ 100 

4. เก็บข้อมูลจากการประเมินรูปแบบ หลังจาก 

น�ารูปแบบไปทดลองใช้ (try-out) ในโรงเรียนทั้ง 4 

โรงเรยีน เสรจ็ส้ินแล้วด�าเนนิการประเมนิรปูแบบต่อเนือ่ง  

และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองได้แบบประเมินผล

การใช้รูปแบบ ครบทั้ง 13 ฉบับ คิดเป็นแบบประเมิน

ร้อยละ 100 
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สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข ้อมูลที่ได ้จากแบบสอบถาม  

เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ฯ โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป  

มีการวิเคราะห์ข้อมลูและสถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู

ที่เป็นสถิติเชิงบรรยาย (descriptive statistic) ได้แก่  

ค่าความถี่ (frequency) และ ค่าร้อยละ (percentage) 

ค่าเฉลีย่ (mean) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (standard 

deviation) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (content 

analysis) ตามประเด็นค�าถามและสรุปผลโดยการสร้าง 

ข้อสรปุแบบอปุนยั (inductive) สถติทิีใ่ช้ใน การวเิคราะห์

ข้อมลูโดยใช้วิธพีรรณนาวเิคราะห์ (descriptive analysis)

ผลกำรวิจัย

1 สภาพปัจจุบันของการบริหารแบบมุ ่งผล

สัมฤทธิ์ที่ส่งเสริมคุณภาพด้านวิชาการของโรงเรียน

ประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตอนบน จากการสอบถามผู ้บริหารโรงเรียนและครู

วิชาการ จาก 345 โรงเรียน จ�านวน 690 คน ส่วนใหญ่

เป็นผู้ที่มีอายุ 41-50 ปีมีการศึกษาในระดับปริญญาโท  

และเป็นผู้ทีม่ปีระสบการณ์การท�างาน อยูร่ะหว่าง 6-10 ปี  

ซึ่งมีความคิดเห็นโดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  

เมื่อพิจารณารายด้านเรียงอันดับจากค่าเฉลี่ยจากสูง 

ไปหาต�่า 3 อันดับแรก คือการวางแผนงานวิชาการ  

รองลงมาคอืด้านการประสานความร่วมมือในการพฒันา

วิชาการกับสถานศึกษาอื่นๆ และด้านการพัฒนาระบบ

การประกนัคณุภาพในสถานศกึษา ตามล�าดบั เมือ่จ�าแนก 

เป็นรายด้านตามล�าดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าที่สุด

เรียงจากมากไปหาน้อย 3 ล�าดับ คือ คือการพัฒนา 

กระบวนการเรียนรู้ รองลงมาคือ การวิจัยเพื่อพัฒนา

คุณภาพศึกษา และการวัดและประเมินผลและเทียบ

โอนผลการเรียน

2. รูปแบบการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ที ่

ส่งเสริมคุณภาพงานด้านวิชาการของโรงเรียนประถม

ศกึษาขนาดเลก็ สงักดัส�านกังานคณะกรรมการการศกึษา

ขั้นพื้นฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเป็น

รูปแบบของการด�าเนินงานตามองค์ประกอบส�าคัญ 7  

องค์ประกอบ ของการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ เพื่อ 

ส่งเสริมคุณภาพงานด้านวิชาการของโรงเรียนประถม

ศกึษาขนาดเล็กในขอบข่ายงานวชิาการ 8 ด้าน โดยอาศยั 

การมีส่วนร่วมในและ ความรับผิดชอบของผู้บริหาร

ครูวิชาการและครูผู ้สอนในโรงเรียน มีความโปร่งใส 

ตรวจสอบได้ ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและด�าเนินงาน

ตามขั้นตอนการบริหารงานคุณภาพ 4 ขั้นตอนโดย

เริ่มจากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแก่คณะครูทุกคน 

ในโรงเรียนเพ่ือร่วมสร้างความตระหนักถึงความส�าคัญ

และความจ�าเป็นในการการส่งเสริมคุณภาพงานด้าน

วชิาการ แล้วผูว้จิยัน�าเสนอรปูแบบต่อทีป่ระชมุ และแจ้ง 

ให้ทราบถึงแนวทาง และเป้าหมายของการด�าเนินการ 

ใช้รูปแบบฯ ให้ที่ประชุมรับทราบร่วมกัน แล้วใช้

แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน 

การบรหิารแบบมุง่ผลสมัฤทธิท์ีส่่งเสรมิคณุภาพงานด้าน

วิชาการในโรงเรียนก่อนด�าเนินการทดลองใช้รูปแบบ 

จากนัน้กร่็วมกนัแต่งตัง้คณะกรรมการวชิาการ ท�าหน้าที่ 

ด�าเนินการ ก�ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  

เก็บรวบรวมข้อมูลและรายงานผลการส่งเสริมคุณภาพ

งานด้านวิชาการ ภายใต้สภาวะที่มีความคล่องตัวและ

มีอ�านาจในการตัดสินใจด้วยจิตส�านึกความรับผิดชอบ 

ต่องานท่ีได้รบัมอบหมาย มกีารร่วมตดัสินใจ ประสานงาน  

แก้ปัญหา และคณะกรรมการวิชาการทุกคนร่วมกัน

วิเคราะห์ สภาพปัญหาและความต้องการท่ีจะส่งเสริม

ให้เกิดคุณภาพงานด้านวิชาการ รวมท้ังวิเคราะห์ความ

เป็นไปได้ร่วมกันหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุด จากนั้นร่วมกัน

จัดแผนงานโครงการส่งเสริมคุณภาพงานด้านวิชาการ 

ด้านต่างๆ มีการจัดกิจกรรมที่น�าไปสู่การปฏิบัติการ

วางแผนจุดเด่นหรือจุดแข็ง หาจุดอ่อนหรือสิ่งที่ต้อง

ปรับปรุง พัฒนาการวิเคราะห์โอกาสและการจัดการ

เชิงรุก รวมท้ังส่ิงท่ียังเป็นอุปสรรคต่างๆ และร่วมกัน 

ด�าเนินการส่งเสริมคุณภาพงานด้านวิชาการตาม 

องค์ประกอบส�าคัญ 7 องค์ประกอบ ของการบริหาร 

แบบมุ ่งผลสัมฤทธิ์ เพื่อส่งเสริมคุณภาพงานด้าน

วิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในขอบข่าย

งานวิชาการ 8 ด้าน โดยอาศัยการมีส่วนร่วมในและ 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารครูวิชาการและครูผู้สอน 

ในโรงเรียน มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ ใช้ทรัพยากร

อย่างคุ้มค่าและด�าเนินงานตามขั้นตอนการบริหารงาน 

คุณภาพ ดังนี้
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2.1 การส่งเสรมิคณุภาพด้านการวางแผนงาน 

วชิาการ โดยรวบรวมข้อมูลและจดัท�าระเบยีบแนวปฏบิตัิ 

เกีย่วกบังานวชิาการ และการวางแผนพฒันางานวชิาการ  

หรือการวางแผนกลยุทธ์ เกี่ยวกับการก�าหนดตัวชี้วัด 

การบรรลเุป้าหมายและผลการด�าเนนิงาน จดัท�าข้อตกลง 

เพื่อให้รับรู ้ถึงเป้าหมายของงานร่วมกัน การจัดให้ม ี

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการด�าเนินงาน 

การก�าหนดแนวทางการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง

การก�าหนดแนวทางการวัดและการประเมินผลงาน 

และการก�าหนดแนวทางการให้รางวัลและการยกย่อง

ชมเชยตามผลงาน แล้วรวบรวมผลการด�าเนินงาน  

น�าเสนอต่อทีป่ระชมุและจดัพมิพ์เป็นแนวทางการปฏบิตัิ

การส่งเสริมคุณภาพงานด้านการวางแผนงานวิชาการ 

ของโรงเรยีนขนาดเลก็ ซึง่ในการด�าเนนิงานนัน้ต้อง มกีาร 

วางแผน การด�าเนนิงาน การตรวจสอบ และการทบทวน

ผลการด�าเนินงาน 

2.2 การส่งเสรมิคณุภาพงานด้านการพฒันา

หลักสูตรสถานศึกษา โดยด�าเนินการตามแผนงาน

โครงการเกี่ยวกับ เอกสารหลักสูตร ข้อมูลสารสนเทศ 

เกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการของสังคม 

ชุมชนและท้องถิ่น โครงสร้างหลักสูตรและสาระต่างๆ  

การบูรณาการ การน�าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียน

การสอน การบริหารจัดการการใช้หลักสูตรให้เหมาะสม  

การนิเทศการใช้หลักสูตรการติดตามและประเมินผล

การใช้หลักสูตร

2.3 การส่งเสรมิคณุภาพงานด้านการพฒันา

กระบวนการเรียนรู ้โดยด�าเนนิการตามแผนงานโครงการ

เกี่ยวกับการส่งเสริมให้ครูจัดท�าแผนการจัดการเรียนรู้  

ตามสาระและหน่วยการเรยีนรูโ้ดยเน้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญั  

การส่งเสริมให้ครูจัดกระบวน การเรียนรู้ โดยจัดเนื้อหา

สาระและกจิกรรมให้สอดคล้องกบัความสนใจ ความถนดั

ของผู้เรียน ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการเผชิญ

สถานการณ์ ประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อป้องกันและแก้ไข 

ปัญหา การเรยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิและการปฏบิตัจิรงิ  

การส่งเสรมิให้รกัการอ่าน และใฝ่อย่างต่อเนือ่ง การผสม- 

ผสานความรูต่้างๆ ให้สมดุลกนั ปลกูฝังคุณธรรมค่านยิม 

ที่ดีงาม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่สอดคล้องกับ

เนื้อหาสาระการเรียนรู้ และการน�าภูมิปัญญาท้องถิ่น 

หรือเครือข่าย ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่นมามีส่วนร่วม 

ในการจดัการเรยีนการสอน ความเหมาะสม การจดัให้ม ี

การนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูในกลุ่มสาระต่างๆ  

โดยเน้นการนเิทศทีร่่วมมอืช่วยเหลอืกนัแบบกลัยาณมติร  

ส่งเสรมิให้มกีารพฒันาคร ูเพือ่พฒันากระบวนการเรยีนรู้ 

ตามความเหมาะสม

2.4 การส่งเสริมคุณภาพงานด้านการวัดผล

และประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนโดยการ

ด�าเนินการตามแผนงานโครงการเกี่ยวกับการก�าหนด

ระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล 

ของสถานศึกษา การส่งเสริมให้ครูจัดท�าแผนการวัดผล 

และเมินผลแต่ละวิชา ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 

การศึกษา สาระการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ แผนการ

จดัการเรยีนรู ้และการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้การส่งเสรมิ 

ให้ครดู�าเนนิการวดัผล และประเมนิผล การเรยีนการสอน  

โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริงจากกระบวนการ

ปฏิบัติและผลงาน การเทียบโอนความรู ้ทักษะ

ประสบการณ์ และผลการเรียนจากสถานศึกษาอื่นๆ  

ตามแนวทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการก�าหนด และการ

พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ได้มาตรฐาน

2.5 การส่งเสริมคุณภาพงานด้านการวิจัย 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพศึกษา โดยการด�าเนนิการตามแผนงาน 

โครงการเกี่ยวกับการศึกษาวิจัย การบริหารการจัดการ

และการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในภาพรวมของ

สถานศึกษา การส่งเสริมให้ครูศึกษาวิเคราะห์วิจัยเพื่อ

พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มการเรียนรู้ และ

การประสานความร่วมมือในการศึกษาวิเคราะห์วิจัย  

ตลอดจนการเผยแพร่ผลงาน

2.6 การส่งเสรมิคณุภาพงานด้านการพฒันา

ส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาโดยการ

ด�าเนินการตามแผนงานโครงการเกี่ยวกับการศึกษา 

วเิคราะห์ ความจ�าเป็นในการใช้สือ่ ฯ เพือ่การจดัการเรยีน 

การสอนและการบริหารงานวิชาการ การส่งเสริมให้ครู

ผลิตและพัฒนา จัดหาสื่อฯ เพื่อใช้ในการจัดการเรียน

การสอน และพัฒนางานด้านวิชาการ การประสาน

ความร่วมมือในการผลิต จัดหา พัฒนาและการใช้สื่อฯ 

เพือ่การจดัการเรยีนการสอนและการพฒันาวชิาการกบั
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สถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและ 

สถาบันอื่น และการประเมินผลการพัฒนาการใช้ส่ือ ฯ

2.7 การส่งเสรมิคณุภาพงานด้านการพฒันา

ระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษาโดยการ 

ด�าเนินการตามแผนงานโครงการเกี่ยวกับการจัดระบบ 

โครงสร้างองค์กรให้รองรับการจัดระบบการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา การก�าหนดเกณฑ์การ

ประเมนิ เป้าหมายความส�าเร็จของสถานศึกษามาตรฐาน 

การศกึษาและตัวชีว้ดัของกระทรวง เป้าหมายความส�าเรจ็ 

ของเขตพื้นที่การศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน

ของ สมศ. การวางแผนการพัฒนาคุณภาพศึกษา 

ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้บรรลุผลตาม 

เป้าหมายความส�าเรจ็ของสถานศกึษา และการด�าเนินการ 

พัฒนางานตามแผนและตดิตาม ตรวจสอบและประเมนิ

คุณภาพภายในเพื่อปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

2.8 การส ่งเสริมคุณภาพงานด้านการ

ประสานความร ่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ 

สถานศึกษาอื่นๆ โดยการด�าเนินการตามแผนงาน

โครงการเกี่ยวกับการจัดระบบการนิเทศงานวิชาการ 

และการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา การด�าเนิน  

การนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนในรูปแบบ

หลากหลายและเหมาะสมกบัสถานศกึษา การประเมนิผล 

การจัดการจัดระบบ และกระบวนการนเิทศทางการศกึษา 

ในสถานศึกษา การติดตาม ประสานงานกับเขตพื้นที่

การศึกษา เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศงาน

วิชาการและการเรียนการสอน

ในการด�าเนินงานในแต่ละด้านจะต้องมีการ

ควบคุม เฝ้าระวังตรวจติดตาม วัดผลและประเมินผล 

การปฏิบัติงาน เปรียบเทียบกับค่าชี้วัดความส�าเร็จของ

เป้าหมาย ตามตัวบ่งชี้ที่ก�าหนดไว้ อย่างเป็นระบบ  

ต่อเนือ่งสม�า่เสมอ มกีารวดัผลประเมนิผลการด�าเนนิงาน 

ท้ังระยะก่อนด�าเนินการระยะระหว่างด�าเนินการและ

ระยะหลังด�าเนินการ เพ่ือแสดงความก้าวหน้าและ

สัมฤทธิ์ผลของการด�าเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมาย

ที่ต้องการหรือไม่ อย่างไร มีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง เที่ยงตรงและเชื่อถือได้ 

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการท�าการวัดผลและ

ตรวจสอบผลการด�าเนินงานและรายงานผล โดยยึด

หลักการการมีส่วนร่วม มีความโปร่งใส คุ้มค่า และ 

มีความรับผิดชอบตรวจสอบได้ 

นอกจากนั้นหลังจากมีการด�าเนินการส่งเสริม

งานวิชาการในทุกด้าน ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขผลการ

ปฏิบัติงานโดยเรียนรู้จากข้อบกพร่องแล้วน�ามาแก้ไป

ปรับปรุงให้ดีขึ้นและหาทางป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นซ�้าอีก 

ถ้าผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามจุดประสงค์ของงาน 

ก็ต้องมีการให้รางวัลตอบแทนผลงาน หรือเป็นการ

จูงใจผู้ปฏิบัติงานให้เข้าร่วมกิจกรรม และจูงใจให้เกิด

การปรับปรุงงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว ้

โดยมีการปรับการให้รางวัลตอบแทนผลงานตามความ 

เหมาะสม มีแนวทางและวิธีการที่ชัดเจน มีการ

ประชาสมัพนัธ์ให้ทกุคนในโรงเรยีนรบัทราบร่วมกนั และ

ประกาศเป็นนโยบายของโรงเรียนอย่างเป็นลายลักษณ์ 

อักษร มีการน�าไปปฏิบัติโดยอาศัยการมีส่วนร่วมอย่าง

เป็นรูปธรรมท่ัวถึงไม่ล�าเอียง โปร่งใส และตรวจสอบได ้

เพื่อให้งานวิชาการมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการ 

ประหยัดมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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ภำพ 2 รูปแบบการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่ส่งเสริมคุณภาพด้านวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก 

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ผลการประเมินรูปแบบการบริหารแบบมุ่งผล

สัมฤทธิ์ที่ส่งเสริมคุณภาพงานด้านวิชาการของโรงเรียน

ประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตอนบน พบว่า การประเมินรูปแบบฯ ตามขั้นตอนการ

ด�าเนินงาน เกี่ยวกับความเหมาะสม ความสอดคล้อง 

ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ ผลการประเมนิ

รูปแบบฯ เมื่อพิจารณาภาพรวมและรายด้านทั้งหมด  

พบว่า รูปแบบมีความเหมาะสม ความสอดคล้อง  

ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับ

มากที่สุด

กำรอภิปรำยผล

1. สภาพปัจจุบันของการบริหารแบบมุ่งผล

สัมฤทธิ์ที่ส่งเสริมคุณภาพงานด้านวิชาการของโรงเรียน 

ประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตอนบน โดยรวมโดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 

ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากงานวิชาการเป็นงานหลัก หรือ

เป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาตามพระราชบัญญัต ิ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบบัที2่) พ.ศ. 2545 มุง่ให้กระจายอ�านาจในการบรกิาร

จัดการไปให้สถานศึกษาให้มากท่ีสุด ด้วยเจตนารมณ ์

ที่จะให้สถานศึกษาด�าเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัว  

รวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถาน-

ศึกษา ชุมชน ท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วน 

ได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็นปัจจัยท่ีส�าคัญท�าให้ผู้บริหาร 

ทุกโรงเรียนให้ความส�าคัญกับการวางแผนงานวิชาการ 

ในโรงเรยีน เพ่ือรองรบักบัเจตนารมณ์ของพระราชบัญญตัิ 

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่2) พ.ศ. 2545โดยเฉพาะในด้านการวางแผนงาน 
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ทางวิชาการโรงเรียนส่วนมากจะมุ่งด�าเนินการวาง 

แผนงานวิชาการให้เสรจ็เรยีบร้อย และมกีารรายงานผล 

ไปยังส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามก�าหนด โดยมี

คณะท�างานด�าเนินการจัดท�าแผนพัฒนางานวิชาการ

โรงเรียนภายใต้สภาวะที่มีความคล่องตัวและมีอ�านาจ

ในการตัดสินใจด้วยจิตส�านึกความรับผิดชอบต่องาน

ที่ได้รับมอบหมาย มีการร่วมตัดสินใจ ประสานงาน  

แก้ปัญหา มีความโปร่งใสใช้ทรัพยากรอย่างคุ ้มค่า  

มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ในการด�าเนินการ

ในโรงเรียนทุกโรงเรียนจะต้องมีการจัดประชุมและ 

ท�าข้อตกลงเพือ่รบัรูร่้วมกนัถงึวตัถปุระสงค์และเป้าหมาย 

การวางแผนงานวชิาการ ตัวช้ีวดั การบรรลเุป้าหมายและ

ผลการปฏิบัติการวางแผนงานวิชาการ การมอบหมาย 

หน้าที่รับผิดชอบภาระงานตามความเหมาะสมและ

กระจายอ�านาจอย่างทัว่ถงึ และโรงเรยีนมีการจดัประชมุ

คณะครู เพื่อก�าหนดวัตถุประสงค์และ เป้าหมายการ

วางแผนงานวิชาการให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจ  

และเป้าประสงค์ของโรงเรียน นอกจากนั้นยังมีการ

ประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถาน-

ศึกษาอื่นๆ ในลักษณะของการรวมศูนย์เป็นเครือข่าย

เพื่อร่วมมือกันกับโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายเดียวกัน 

ในการพัฒนางานวิชาการ และให้ความส�าคัญในด้าน

การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่อง

ธรรมดาที่ผู ้บริหารยุคใหม่ที่ต้องมีความสามารถที่จะ

ประสานการมีส่วนร่วมของครู ผู้ปกครอง กรรมการ 

สถานศึกษา ชุมชนและผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ความสามารถ

ในการระดมและใช้ทรัพยากรเพื่อการบริหารอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจัดให้มีระบบการประกัน 

คุณภาพเพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐาน

การศกึษาชาต ิซึง่สอดคล้องกบัผลงานวจิยัของ พงษ์ศกัดิ์  

สุขพิทักษ์, ทองใบ สุดชารี, และบุญชม ศรีสะอาด 

(2555, หน้า 174-175) ที่ได้ศึกษาสภาพและปัญหา

การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอบุลราชธานี  

เขต 3 พบว่า ที่เป็นปัญหามากที่สุดคือ ขาดแคลนครู 

และบุคลากรทางการศึกษาท�าให้สูญเสียศักยภาพ 

ในการสร้างคณุภาพงานวชิาการรองลงมาคือขาดทีมงาน 

วิชาการที่เข้มแข็ง ท�าให้ระดับผลการปฏิบัติงานไม่บรรลุ 

วัตถุประสงค์และผู ้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

น�ากิจกรรมคุณภาพเข้ามาใช้ในสถานศึกษามีเพียงพอ 

นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของช่อรัตร์ดา 

เกสทอง (2550) ที่ศึกษาปัญหาและน�าเสนอแนวทาง 

การบรหิารงานวชิาการโรงเรยีนขนาดเล็ก สงักัดงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาอุทัยธานี ผลการวิจัย พบว่า การบริหาร

งานวิชาการ ด้านที่มีปัญหามากที่สุด คือ ปัญหาด้าน 

การวัดและประเมินผล

2. รปูแบบการบรหิารแบบมุง่ผลสมัฤทธิ ์ทีส่่งเสรมิ 

คณุภาพด้านวชิาการของโรงเรยีนประถม ศกึษาขนาดเลก็  

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

ได้รับฉันทามติ รูปแบบฯ จากผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม 

โดยรวมและรายด้าน อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุและรปูแบบฯ 

ได้รับการรับรองจากผู้เชี่ยวชาญ อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ 

อาจเนือ่งมาจาก แนวทางในการพฒันารปูแบบฯ เป็นไป 

ตามกระบวนการของการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์นี ้

มอีงค์ประกอบในแง่ของขัน้ตอนของการน�าไปด�าเนนิการ 

ครบทุกขั้นตอน จึงช่วยในการจัดท�าฐานข้อมูลให้มี

ประสทิธภิาพขึน้ มกีารปรบัปรงุงานอย่างต่อเนือ่ง มกีาร 

วัดและประเมินผลงานเพื่อน�าไปปรับปรุงและพัฒนา 

มกีารจัดวางกลไกการตรวจสอบ ซึง่การด�าเนนิการแบบนี ้

มุ่งเน้นไปถึงการบริหารทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างประหยัด

ทัง้ด้านทรพัยากรในการด�าเนนิงานด้วยต้นทนุทีต่�า่ทีส่ดุ

เท่าที่จะเป็นไปได้ ตั้งแต่จ�านวนบุคลากร วัสดุอุปกรณ์

เครื่องมือ การบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

เป็นการเปรียบเทียบระหว่างปัจจัยน�าเข้า กับผลผลิต  

ได้แก่ การสร้างผลผลิตในระดับที่สูงกว่าปัจจัยน�าเข้าได้  

ผลงานท่ีบรรลุเป้าหมายขององค์การ คอื การเปรยีบเทียบ 

ระหว่างวตัถปุระสงค์กบัผลลพัธ์ ตามทีต่ัง้ไว้ ซึง่สอดคล้อง

กับแนวคิดของ มังกร หริรักษ์, วิทยา จันทร์ศิลา,  

สมบตั ินพรกั, ส�าราญ มแีจ้ง, (2555, หน้า 89- 90) ได้ท�าวจิยั 

เรือ่งรปูแบบการบรหิารแบบมุง่ผลสมัฤทธิใ์นสถานศกึษา  

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยมี

วตัถปุระสงค์เฉพาะ เพือ่สร้างรปูแบบการบรหิารแบบมุง่

ผลสมัฤทธิ ์ในสถานศกึษา สงักดัส�านกังานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบที่สร้างขึ้น 

ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลัก ผู ้ทรงคุณวุฒิ 

มีความเห็นว่ารูปแบบมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  

นอกจากนั้นยังสอดคล้องผลการวิจัยของมณีรัตน์  

บุญเต็ม (2554) ได้วิจัยเรื่องการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์:  
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แนวคดิและเครือ่งมอืในการพฒันาคณุภาพสถานศกึษา 

เพ่ือสรปุองค์ความรูจ้ากการอบรมตาม “โครงการพฒันา

เทคนิคการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิแนวใหม่” ซึ่งได้

น�าเสนอแผนภาพแสดงการวางแผนกลยุทธ์เพื่อบรรลุ 

ผลสัมฤทธิ์ขององค์กรและขั้นตอนการด�าเนินงาน 

ตามกระบวนการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ดังนี้ 1) การวิเคราะห์

วิสยัทศัน์และพนัธกจิ โดยเปรยีบเทยีบกบัเป้าหมายของ

กรอบการด�าเนนิงาน 2) การก�าหนดปัจจยัหลกัแห่งความ 

ส�าเรจ็ 3) การก�าหนดตวัชีว้ดัผลการด�าเนนิงาน 4) การตัง้ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด ที่ก�าหนดตามระเบียบข้อบังคับ

ตามระดับผลการปฏิบัติงานในปัจจุบันมีเป้าหมาย 

เฉพาะเจาะจง สามารถวดัผลได้ได้รับการเหน็ชอบร่วมกนั  

สามารถบรรลุผลส�าเร็จได้ โดยมีเวลาการท�างานที ่

เหมาะสม 5) การก�าหนดแหล่งข้อมลูทีส่ามารถรวบรวมได้  

6) การรวบรวมข้อมูล 7) การบันทึกและอนุมัติข้อมูล

เป็นระบบเป็นปัจจุบัน ถูกต้อง เชื่อถือได้ มีการรับรอง

ข้อมูลและอนุมัติโดยผู้มีอ�านาจ 8) การวิเคราะห์ผล

เป็นการเปรียบเทียบผลจริงกับเป้าหมายที่ก�าหนด  

หาสาเหตุ เสนอทางเลือกเพื่อใช้ในการพัฒนา และ  

9) การรายงานผล 

3. ผลการประเมินรูปแบบการบริหารแบบมุ่ง 

ผลสัมฤทธิ์ที่ส ่งเสริมคุณภาพงานด้านวิชาการของ

โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส�านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคตะวันออก

เฉียงเหนือตอนบน พบว่า รูปแบบฯ มีความเหมาะสม  

ความสอดคล้อง ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์  

โดยรวมและรายด้านอยูใ่นระดับมากทีส่ดุ ทัง้นีอ้าจเนือ่ง

มาจากเมื่อพิจารณาตามขั้นตอนการด�าเนินงาน ทั้งนี้

อาจเป็นเพราะว่า ทุกขั้นตอนของการด�าเนินงานมีการ

ควบคุม เฝ้าระวัง ตรวจติดตาม วัดผลการประเมินผล 

การปฏิบัติงานโดยอาศัยการมีส่วนร่วม มีความโปร่งใส 

สามารถตรวจสอบได้และมีความรับผิดชอบ มีความ

ประหยัด คุ้มค่าทั้งในด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุ

และเทคโนโลยี และใช้เวลาน้อย งานมีประสิทธิภาพ 

มีประสิทธิผล มีการตรวจสอบวัดผลประเมินผลการ 

ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และสม�่าเสมอ 

ครบถ้วน ถูกต้อง เที่ยงตรงและเชื่อถือได้ และถ้า 

ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามจุดประสงค์ของงานตามที่

ได้ตกลงกันไว้ ก็ต้องมีส่วนในการได้รับรางวัลตอบแทน 

ผลการด�าเนนิงานตาม ระดบัของผลงาน อย่างเหมาะสม  

มีแนวทางและวิธีการที่ชัดเจน มีการประชาสัมพันธ์ให้

ทุกคนในโรงเรียนรับทราบร่วมกัน และมีการประกาศ

เป็นนโยบายของโรงเรียนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

มีการน�าไปปฏิบัติโดยอาศัยการมีส่วนร่วม อย่างเป็น 

รูปธรรมทั่วถึงไม่ล�าเอียง โปร่งใส และตรวจสอบได้  

จึงส่งผลให้ทุกฝ่ายเกิดความพึงพอใจท�าให้ผลการ

ประเมินรูปแบบฯ ทั้งในภาพรวมและรายด้านทั้งหมด 

มีความเหมาะสม ความสอดคล้อง ความเป็นไปได้ และ

ความเป็นประโยชน์ อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ สอดคล้องกบั 

ผลการวิจัยของแววสิริ วิวัจนสิรินทร์ (2553) ท่ีได้พัฒนา 

รูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมที่ใช้

โรงเรยีนเป็นฐานในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานสงักดักรงุเทพฯ  

ในการวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบ 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ และ

ความสอดคล้องของรปูแบบ ผลของการตรวจสอบพบว่า  

รูปแบบมีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็น

ประโยชน์และความสอดคล้องอยู่ในระดับดีมาก

ข้อเสนอแนะกำรวิจัย

ในการวิจัยครั้งนี้มีผู้วิจัยมีเจตนาเพียงต้องการ

ให้มกีารทบทวน ตรวจสอบหรอืปรบัรือ้งานด้านวชิาการ

ตามแนวทางการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อกระตุ้น 

หรือให้เกิดความตระหนักในหน้าที่ต่อการพัฒนางาน

วิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของคณะครูทุกคน 

ในโรงเรยีนโดยอาศยัการมส่ีวนร่วมและความรบัผดิชอบ 

ของผูบ้รหิาร ครวูชิาการและครผููส้อนในโรงเรยีน มคีวาม 

โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

เพ่ือส่งเสริมงานด้านวิชาการมีคุณภาพตามมาตรฐาน

งานวชิาการ ประหยดั มปีระสทิธภิาพ และมปีระสทิธผิล 

ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการหาประสิทธิภาพ 

ของรปูแบบเพือ่แสดงให้เหน็ถงึประสทิธภิาพของรปูแบบ

อย่างเป็นรปูธรรมชดัเจนและมคีวามน่าเชือ่ถอืมากยิง่ขึน้
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บทคัดย่อ

บทความนีเ้ป็นการวจิยัผสมผสานทัง้เชิงคุณภาพและปรมิาณ มวีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาการใช้หลักธรรมาภบิาล 

และประสิทธิผลของคณะกรรมการบริหารรัฐวิสาหกิจในอุตสาหกรรมการบินพลเรือนโดยศึกษาหน่วยงาน คือ 

บริษัทการบินไทย จ�ากัด (มหาชน), บริษัทท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน), บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย 

จ�ากัดและสถาบันการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย โดยสัมภาษณ์เชิงลึก กรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูง 

ทั้งอดีตและปัจจุบันจ�านวน 16 คน แล้ววิเคราะห์เนื้อหาของทั้ง 4 องค์การ และเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจาก

พนักงาน 323 คน และใช้สถิติพรรณนา ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ (1) บริษัทการบินไทยฯ น�าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ 

ในการบรหิารงาน พบว่าใช้หลกันติธิรรมสงูสดุ รองลงมาคอืหลกัความโปร่งใส และระดบัต�า่สดุ คอืหลกัการมส่ีวนร่วม  

(2) บรษิทัท่าอากาศยานไทยฯ น�าหลกัธรรมาภิบาลมาใช้ในการบรหิาร ภายใน พบว่าระดบัความคดิเหน็โดยเฉลีย่รวม 

สูงสุดคือ หลักนิติธรรม รองลงมาเป็นหลักความรับผิดชอบ และระดับต�่าสุด คือหลักความคุ้มค่า (3) บริษัทวิทยุ

การบินฯ และสถาบันการบินฯ น�าหลักธรรมาภิบาลมาใช้บริหารเช่นกัน และพบว่าใช้หลักนิติธรรมในระดับสูงสุด 

รองลงมาเป็นหลักคุณธรรม และระดับต�่าสุด คือหลักการมีส่วนร่วม

ค�ำส�ำคัญ: ธรรมาภิบาล, คณะกรรมการบริหาร, อุตสาหกรรมการบินพลเรือน

Abstract

The purpose of this paper is to examine “Good Governance and Effectiveness of the Boards of 

Directors for State Enterprise Organizations in the Civil Aviation Industry.” The paper focuses on four  

organizations: (1) Thai Airways International (Public) Company Limited, (2) Airport of Thailand (Public) 

Company Limited, (3) Aeronautical Radio of Thailand Company Limited and (4) Civil Aviation Training 

Center in Thailand. By in-depth interviews of former and current board directors, presidents and highest 

administrators, and by giving questionnaires to 400 staff members of four organizations, 323 responses 

were returned to the researcher. It was found that the success of the boards of directors was dependent  

เรืออากาศโทประพนธ์ จิตตะปุตตะ

ธรรมาภิบาลและประสิทธิผลของคณะกรรมการบริหารรัฐวิสาหกิจ
ในอุตสาหกรรมการบินพลเรือน

Good Governance and Effectiveness of the Boards of Directors for State 
Enterprise Organizations in the Civil Aviation Industry
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ควำมน�ำ

การวิจัยนี้ มุ ่งศึกษาการใช้หลักธรรมาภิบาล

หรือการบริหารจัดการที่ดี (good governance) ในการ

บรหิารควบคมุดูแล และใฟ้ค�าปรกึษาของคณะกรรมการ 

บริหารของรัฐวิสาหกิจในอุตสาหกรรมการบินพลเรือน

ของประเทศไทย โดยเฉพาะบริษัทการบินไทยฯ บริษัท 

ท่าอากาศยานไทยฯ บริษัทวิทยุการบินฯ และสถาบัน

การบนิพลเรือนโดยใช้คุณธรรม จรยิธรรม หลกักฎเกณฑ์  

หรอืกฎหมายทีถ่กูต้อง และเหมาะสมกบักาลเวลา อกีท้ัง 

ให้โอกาสพนกังานหรอืบคุคลทีเ่กีย่วข้องทัง้ทีเ่ป็นบคุลากร 

ของตนเอง ผู้โดยสาร ผู้มีส่วนร่วม (stakeholders) มามี

ส่วนร่วม (participation) มีความโปร่งใส (transparency) 

พร้อมรับผิดในการตรวจสอบ (accountability) และใช้

ทรัพยากรในองค์การอย่างคุ้มค่า (value for mony/ 

worth-while)และคุ้มทุนหรือไม่อย่างไร 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

เพือ่วจิยัระดับการใช้ หลกัธรรมาภิบาล หรอืการ

บริหารจัดการที่ดี และประสิทธิผลของคณะกรรมการ

บริหารองค์การรัฐวิสาหกิจการบินทั้ง 4 องค์การ  

ในอตุสาหกรรมการบนิพลเรอืน คอื บรษิทัการบนิไทยฯ 

บริษัทท่าอากาศยานไทยฯ บริษัทวิทยุการบินฯ และ 

สถาบันการบินพลเรือน

on the objectives and goals of good governance and effectiveness. These objectives can be observed  

through six principles; rule of law, ethics, transparency, accountability (or) responsibility value for money 

and participation. Regarding (1) Thai International Airways (Public) Company Limited, it focused primarily 

on rule of law, accountability and participation. (2) Airport of Thailand Company Limited focused on rule 

of law, accountability and the last being value for money / worth-while. (3) Aeronautical Radio of Thailand  

Company Limited, and (4) Civil Aviation Training Center focused primarily on the rule of law, ethics and 

participation.

Keywords: good governance, public administration, board of directors and civil aviation industry.

กรอบแนวคิดกำรวิจัย 

ผู ้เขียนบทความนี้คาดว่าจากการสัมภาษณ์

เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิท้ัง 16 คนสรุปผลในการวิจัยและ

อภิปรายผล ผู้วิจัยเองมีธงอยู่ในใจแล้วก็ตาม แต่ด้วย

หลักการต้องค้นหากระบวนทัศน์ (paradigm) หรือ 

การบริหารจัดการที่ดีในแนวทางใหม่ๆ โดยมีหลักการ 

ทั้ง 6 องค์ประกอบ หรือมากกว่านั้น แต่ก็ต้องศึกษา 

และวิ จัยออกมาด้วยจากการค ้นคว ้าวรรณกรรม  

(literatures) ต�าราทั้งเป็นของนักวิชาการผู้มีชื่อเสียง 

ท้ังเป็นคนไทยและชาวต่างประเทศ รวมท้ังเอกสาร

อ้างอิงจากนักวิชาการ และดุษฎีนิพนธ์ เช่นของ วรรณา  

อัศวเดชายุทธ์ วิจัยเรื่องการบริหารงานเทศบาลนครสู่

ความเป็นเลศิ (2548) เพือ่ศกึษาเปรยีบเทยีบเป็นแนวทาง 

ในการท�ากรอบในการวิจัย งานของ ถวิลดี บุรีกุล และ

ติน ปรัชญพฤทธิ์ พร้อมคณะ (2549) ดุษฎีนิพนธ์เรื่อง

การใช้หลักธรรมาภิบาลในสถาบันการศึกษาเอกชนของ 

ศรีพัชรา สิทธิก�าจรแก้วพิจิตร (2552) คู่มือประมวล

บรรษัทภิบาลและจริยธรรม บริษัทการบินไทย จ�ากัด  

มหาชน (2553) ทศพิธราชธรรม (พระธรรมโกษาจารย์ 

พุทธทาสภิกขุ, 2546, หน้า 15-18) พระราชกฤษฎีกา

จัดตั้งสถาบันการบินพลเรือน (2535) พระราชกฤษฎีกา

ว่าด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี (2546) รายงาน

ประจ�าปีบรษิทัการบนิไทย ฯ บรษิทัท่าอากาศยานไทย ฯ  

บรษิทัวทิยกุารบนิ ฯ และสถาบนัการบนิพลเรอืน รวมท้ัง 

เอกสารอื่นๆ อีก เป็นต้น
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ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

สมมติฐำนกำรวิจัย

1. องค์การมีหลักธรรมาภิบาล หรือการบริหาร

จัดการที่ดี ท�าให้มีประโยชน์ที่ท�าให้มีผลก�าไรหรือ 

มีชื่อเสียง ได้รับรางวัลระดับโลกในการบริการและการ

จัดการที่ดีหรือไม่อย่างไร

2. องคก์ารบกพร่องในการใช้หลัก ธรรมาภิบาล 

หรอืการบรหิารจัดการทีไ่ม่ดี และการบรหิารงานไม่จงูใจ 

ให้พนักงานมามีส่วนร่วม ท�าให้มีผลลัพธ์ออกมาได้รับ

การขาดทุน จริงหรือไม่อย่างไร

3. องค์การท่ีมหีลักธรรมาภบิาล หรอืการบรหิาร 

จัดการท่ีดี แต่อาจได้รับการขาดทุนอันเนื่องมาจากมี

พระราชกฤษฎกีาของทางรฐับาลทีม่ต่ีอองค์การ แต่ต้อง 

ปฏบิตังิานเป็นไปตามหลกัมาตรฐานสากล ดงัเช่น บรษิทั 

วิทยุการบินฯ และสถาบันการบินพลเรือน จริงหรือไม ่

อย่างไร
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วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ศึกษาในเนื้อหาความเป็นผู้บริหารจัดการที่ด ี

มีหลักธรรมาภิบาลทั้งมีประสิทธิผล มีการบริหารงาน 

ควบคุมดูแลอย่างดีที่สุด โดยใช้รูปแบบวิจัยเชิงคุณภาพ  

หรือในการสัมภาษณ์เชิงลึก ในเชิงตีความ หรือสังคม- 

ศาสตร์ (interpretative social science / ISS) ใช้

สังคมศาสตร์เชิงวิพากษ์ (critical social science / CSS)  

และในเชิงพรรณนาทางสถิติและใช้ค่าระดับน�้าหนัก

แบบ Likert’s Scale ส�าหรับข้อมูลที่ได้ทั้งมาจากการ

สัมภาษณ์คณะกรรมการบริหาร (board of directors) 

และผู้บริหารระดับสูงทั้งในอดีตและปัจจุบันของท้ัง 4 

องค์การและพนักงานทั้ง 4 องค์การเช่นกัน ขั้นตอน 

การวิจัย

1. วิเคราะห์เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี

2. สัมภาษณ์กรรมการบริหารและผู ้บริหาร 

ระดบัสงูทัง้อดตีและปัจจบุนัจ�านวน 16 คน จากองค์การ

การบินทั้ง 4 องค์การที่ท�าการวิจัย

3. ท�าแบบสอบถามไปยังกลุ่มพนักงานทั้ง 4 

องค์การๆ ละ 100 ชุด รวม 400 ชุด และตอบกลับมา 

รวม 323 คน คิดเป็นร้อยละ 80.75

4. น�าข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมตามขั้นตอน

ในเชงิคณุภาพ และในเชงิพรรณนาทางสถติมิาวเิคราะห์

และสังเคราะห์เพื่อหาบริบทของแนวทางการใช้หลัก

ธรรมาภิบาลในองค์การทั้ง 4 องค์การบริหารการบิน

อย่างเหมาะสมที่สุด ซึ่งมีผลในการบริหารจัดการท่ีด ี

ในองค์การ ท�าให้ผลตกสู่ระบบการบริหารจัดการให้

องค์การและประเทศเป็นไปในทางที่ดีและก้าวหน้า 

ทางเศรษฐกจิต่อไป พร้อมทัง้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้  

โดยไม่มีการทุจริตและผลประโยชน์ตกกับพวกพ้องของ

ตนเองและนักการเมืองที่มีอิทธิพลที่มีต่อองค์การนั้นๆ

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากรและกลุ ่มตัวอย่างที่ท�าการศึกษา

วิจัย ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มบุคคลที่เป็น

กรรมการบริหารและพนักงานระดับสูงทั้งอดีตและ

ปัจจุบันขององค์การรัฐวิสาหกิจการบินทั้ง 4 องค์การ 

คือ บริษัทการบินไทยฯ บริษัทท่าอากาศยานไทยฯ  

บรษิทัวทิยกุารบนิฯ และสถาบนัการบนิพลเรอืน จ�านวน

องค์การละ 4 คน รวมเป็น 16 คนด้วยกัน รวมท้ัง 

การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากพนักงานทั้ง 4 

องค์การ จ�านวนแห่งละ 100 คน รวมทั้งหมดประมาณ 

400 คนได้ข้อมูลกลับคืน 323 คน คิดเป็น 80.75%

เครื่องมือวิจัยและกำรเก็บรวบรวมข้อมูล

เครื่องมือ ท่ี ใช ้ ในการเก็บรวบรวมข ้อมูล 

ประกอบด้วย

1. เป็นการสมัภาษณ์เชงิลกึ (in-depth interview) 

จากผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน 16 คน และท�าการตีความทาง

สังคมศาสตร์ มีจ�านวน 8 ข้อ เกี่ยวกับการบริหารจัดการ

ท่ีดี หรือใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ มีปัญหาอุปสรรคใด  

มีการวางแผนพัฒนาองค์การในการจัดบริหารงานให้ดี

อย่างไร มีหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดการบริการ

ให้แก่ลกูค้า พนกังานและนกัศกึษาอย่างใด และมวีธิกีาร 

รับฟังความคิดเห็นและดูแลเรื่องสิทธิของผู ้มีส่วนได้

ส่วนเสียอย่างไร มีการท�าให้เกิดความสุจริตโปร่งใส

อย่างไร มีข้อเสนอแนะต่อการน�าเอาองค์ประกอบของ

หลักธรรมาภิบาลมาใช้บริหารงานขององค์การอย่างไร  

รวมทัง้ข้อเสนอแนะในการใช้ ธรรมาภบิาลในองค์การนัน้ 

อย่างไร

2. แบบสอบถามพนักงานทั้ง 4 องค์การ  

เป็นข้อมลูทัว่ไป 6 ข้อ สอบถามการน�าหลกัธรรมาภบิาล 

มาใช้ในองค์การจ�านวน 17 ข้อ สอบถามเกี่ยวกับปัจจัย

ที่มีผลต่อความส�าเร็จในการน�าหลักการบริหารกิจการ

บ้านเมืองท่ีดีมาใช้ในการบริหารงานในองค์การ จ�านวน 

33 ข้อ และสอบถามปัญหา อุปสรรค ข้อจ�ากัดและ 

ข้อเสนอแนะในการน�าหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง

ที่ดีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการก�ากับการบริหาร

องค์การอย่างใดอีกจ�านวน 2 ข้อย่อย 

3. การหาค่าความเชือ่มัน่จากค�าสมัภาษณ์เชงิลกึ 

ของกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูงทั้งอดีตและ

ปัจจบุนั รวมท้ังการเกบ็รวบรวมข้อมลูจากพนกังานทัง้ 4  

องค์การดังกล่าวโดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลทาง

เจตคติตามเทคนิคของลิเคิร์ท (Likert’s technique) 

หรือแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ

ของลิเคิร์ทสเกล สถิติท่ีใช้ คือค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบน 
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มาตรฐาน ซึง่มเีกณฑ์ก�าหนดไว้ 2 แบบ คอืเกณฑ์การให้ 

คะแนน และเกณฑ์การประเมนิ ซึง่มกีารแบ่งระดบัคะแนน 

ความพึงพอใจเป็น 5 ระดับโดยเริ่มจาก มากท่ีสุด  

มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด เป็นระดับตัวเลข 

5, 4, 3, 2 และ 1 ตามล�าดับ

ผลกำรวิจัย

1. บริษัทการบินไทย จ�ากัด (มหาชน) สมควร

ปรับแนวทางการบริหารให้ทันสมัยและทันเหตุการณ์ 

เพราะหลักธรรมาภิบาลทั้ง 6 ประการ ถ้าบริษัทฯ  

ไม่ปรับปรุงละน�ามาใช้ให้ง่ายขึ้น จะก่อให้เกิดความ 

ยุ่งยากในการปฏิบัติ เพราะคนส่วนมากจะเกียจคร้าน

ต่อการที่จะต้องที่ต้องท�าอะไร สิ่งใดที่มากเกินไป และ

ไม่มแีรงจูงใจในการเพิม่ศกัยภาพ ความรู ้และเปลีย่นจติ 

ฝังใจระบบ เดิมๆ ให้ได้ ควรมีการท�าความเข้าใจกับ

พนักงาน และขอความร่วมมือจะประสบความส�าเร็จ 

ส่วนการคัดเลือกบุคคลขึ้นไปเป็นผู้บังคับบัญชา หรือ 

ผู้บริหารระดับสูงขึ้นไป ต้องมีภาวะผู้น�าและศักยภาพ 

ท่ีมคีวามสามารถ มจีติส�านกึทีด่งีาม และรูจ้กัหน้าทีข่อง

ตัวเอง และต้องแก้ที่ระเบียบข้อก�าหนดต้ังแต่เริ่มแรก  

คงต้องเริ่มจากพนักงานที่รับใหม่ พนักงานเก่า (แก่)  

แก้ยาก เพราะท�าตัวตามสบายจนเป็นความเคยชิน  

การเปิดใจกว้าง ยอมรับความเป็นจริงตามหลักการ 

ธรรมาภิบาล (good governance) กรรมการบริหารที่ด ี

ต้องพฒันาทางจติใจของผูบ้รหิารก่อนเข้ามา รบัต�าแหน่ง  

ต้องท�าเพื่อชาติ สังคมส่วนรวม หรือองค์การ ไม่ใช ่

เพื่อตนเอง ในจิตส�านึกของทุกๆ คน มีความหวังว่า 

ท�าอะไรแล้วต้องหวังรวย หรือก้าวหน้า หรือก้าวหน้า

และต้องเป็นผู้บริหาร เป็นความคิดง่ายๆ ง่ายๆ แบบ 

คนไทยแท้ๆ การยดึติดอยูก่บัวตัถทุางสงัคม วตัถเุงนิทอง  

ไม่มีผลประโยชน์จะท�าไปเพื่ออะไร ให้ผู้บริหาร ละอาย

แก่ใจที่จะท�าผิด ที่จะเห็นแต่ประโยชน์ส่วนตนหรือ 

เหน็แก่ตวั จงละอายใจบ้างทีป่ระเทศไทยถกูเยกว่า “ชาติ

ก�าลังพัฒนา” นั่นก็คือ “ชาติด้อยพัฒนา” ที่ล้าหลังผู้ที่

จะเป็นบริหารควรต้องพิจารณาให้ถ่องแท้ ต้องสร้าง

จิตส�านึกและปฏิบัติอย่างจริงจัง ต้องมีกฎเกณฑ์อย่าง 

เคร่งครัดแบบบริษัทเอกชน จึงจะก�ากับพนักงานได้  

ผู้บริหารต้องกล้ารับฟังจากพนักงาน ส่วนล่าง และ 

น�าเสียงสะท้อนไปพินิจพิจารณา และให้พนักงาน 

มีส่วนร่วม พร้อมน�าไปปรับปรุงแก้ไขอย่างเสมอภาค 

การปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับเวลาและสภาพการณ์ที ่

เกิดขึ้นต้องรู้จักใช้ค�าว่า “ถูกต้องกับถูกใจ” ผู้บริหารที่ดี

ต้องรู้และเข้าใจกับค�าสองค�านี้ มีความโปร่งใสสะอาด 

บรสิทุธิ ์ตรวจสอบได้ ทัง้มคีวามยตุธิรรม เกรงกลวัต่อบาป  

ท�าทุกอย่างด้วยความเป็นธรรมจริงๆ เสมอภาค เสนอ

ข่าวสารตรงไปตรงมา ยกย่องคนด ีลงโทษคนชัว่ ให้ข้อมลู 

ความเป็นจริงแก่พนักงาน เพื่อท่ีจะได้ทราบว่าบริษัท 

มสีถานะเป็นอย่างไร และทุกคนต้องยอมรบั เพ่ือจะน�าพา 

องค์กรไปถึงจุดหมายที่ตั้งไว้ เป็นไปไม่ได้ที่จะบริหาร

ด้วยธรรมาภิบาล เพราะตัวผู้บริหารและพนักงานต่างมี 

ความคิดไม่ตรงกัน มองกันคนละมุม ผู้บริหารระดับบน  

บริหารงานตามทฤษฎี และแรงกดดันจากรัฐบาล  

ส่วนพนักงานระดับล่างมองเรื่องปากท้อง ความเป็นอยู่ 

เป็นหลักธรรมาภิบาล กับค่าตอบแทนของพนักงาน

ระดบัลา่งเป็นส้นขนานเสมอ ถ้าจะมกีารแก้ไขในองค์กร 

การปรับปรุงการบริหารภายในเป็นส่ิงท่ีควรท�า แต่ควร

เริ่มที่ผู้บริหาร ถ้ายึดหลักธรรมาภิบาลทั้ง 6 ประการ  

ปัญหาที่จะแก้ไขในองค์กรต้องใช้เวลา แต่เริ่มในส่วนท่ี 

คิดว่าจะกระทบต่อพนักงานน้อยที่สุด ถ้าจะมีการ

เปลีย่นแปลงอะไรทีม่ผีลกระทบมาก จะต้องให้พนกังาน

มีความมั่นใจว่ามีผลบวก แต่ถ้าการแก้ไของค์กรที่มี 

ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชามากหลายคน ท�าให้ขั้นตอน

ล่าช้าสิ้นเปลืองงบประมาณ สมควรต้องมีการแก้ไข  

ผู้บังคับบัญชาส่วนใหญ่ไม่เน้นเรื่องตัวผลงานที่แท้จริง 

แต่เน้นภาพพจน์ทางเอกสาร ตวัอย่างของคนเปรยีบเทยีบ 

การได้รางวลั (พจิารณาเงนิเดอืน ต�าแหน่ง) ระหว่างนาย ก.  

กับนาย ข. นาย ก.ท�างานดีมีผลงานมาก แต่เสียในเรื่อง  

ลา ป่วย สายมาก ส่วนนาย ข. ผลงานน้อยแต่ ลา สาย  

ป่วย ขาดงานน้อย ผู้บังคับบัญชาให้เครดิตนาย ข. 

มากกว่า เป็นต้น ส่วนมากผู้บริหารให้ความส�าคัญกับ

หน่วยงานที่ประหยัด OT/Overtime (เงินพิเศษท�างาน

นอกเวลา) มากกว่าท่ีหน่วยงานจะสร้างผลงานและ 

ลดก�าลังคน ซึ่งความคิดเห็นเหล่านี้เป็นส่วนที่พนักงาน

ที่เป็นพนักงานที่เป็นประชากรตัวอย่างของการวิจัย 

ได้ให้ข้อคดิเหน็ออกมา จงึต้องสมควรรบัฟังเป็นอย่างยิง่

2. บริษัทท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) 
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ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 4 คน ได้ให้ข้อมูลดังนี้คือ สมควร 

ให้ความเป็นธรรมในด้านการประเมินการปฏิบัติงาน

ของพนักงาน ถ้าได้น�าหลักทั้ง 6 ประการมาใช้ได้จริง 

อาจจะท�าให้เกิดประโยชน์สูงสุดในองค์กร และปลูกฝัง

จิตใจของพนักงานให้รักองค์กร ปรับปรุงประสิทธิภาพ

การท�างานของพนักงาน โดยการจัดการอบรมต่างๆ  

จูงใจให้พนักงานให้ท�าตามหลัก 6 ประการ ให้รางวัล

แก่พนักงานที่สามารถปฏิบัติตามได้ พนักงานสามารถ

ตรวจสอบการท�างานของคณะบรหิารได้ ท�าให้พนกังาน

ได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะการบริหารงานภายใน 

องค์กร รวมทั้งได ้ร ่วมแก้ไขปัญหาภายในองค์กร 

ท�าความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงาน พนักงานและผู้บริหาร

ในหลักการทุกข้ออย่างถ่องแท้ เพื่อให้มีการพัฒนา

ที่แท้จริง มีการบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรม ถ้าหากมี

การน�ามาใช้จริงๆ ควรปฏิบัติให้จริงจัง หากปฏิบัติแล้ว 

มีนอกมีใน หรือลักลอบทุจริต จะไม่ได้ประโยชน์อันใด  

ถ้าใช้ทั้ง 6 ประการได้ครบ จะไม่มีอะไรต้องปรับปรุง 

เพราะพนักงานและผู้เกี่ยวข้องจะได้รับประโยชน์มาก

ที่สุดอย่างแน่นอน การกระจายอ�านาจไปสู่ระดับล่าง 

เพื่อความมีเสรีภาพในการตัดสินใจมากขึ้น เมื่อได ้

รับทราบความต้องการจากการตอบแบบสอบถามแล้ว

อยากให้แก้ไขในส่วนที่มีความบกพร่อง เพื่อให้เกิด 

ความส�าเร็จแก่องค์กร กรรมการบริหารหรือคณะ 

ผู้บริหารควรมุ่งศึกษาและน�าหลักธรรมาภิบาลเข้ามาใช้ 

ในการบริหารงาน เพื่อให้องค์กรสามารถพัฒนาและ

เติบโตไปอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป รวมทั้งสามารถ

บริหารจัดการองค์กร ได้อย่างดีจนสามารถน�าองค์กร 

สู่มาตรฐานสากลได้ ส่วนส�าคัญประการหนึ่ง คือควรจัด 

ให้มีการฝึกอบรมพนักงานให้รู้เรื่องในหลักธรรมาภิบาล  

เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ปลูกจิตส�านึกให้

พนักงานรักองค์กรอย่างจริงจัง จากนั้นการน�าหลัก 6  

ประการมาบริหารง่ายขึ้น การน�าหลักการธรรมาภิบาล  

หรือการบริหารจัดการที่ดีมาใช ้ ควรปฏิบัติให ้ได ้ 

ตามนั้นๆ จริง มิใช่เพียงอวดอ้างว่าใช้หลักนี้ในการ

บริหาร แต่ภายในองค์กรกลับมิได้ท�าเช่นนั้น พนักงาน

น่าจะมีสิทธิ์สามารถคัดเลือกคณะกรรมการบริหารได้  

เพือ่ให้เป็นคณะกรรมการบรหิารทีมี่ความรูค้วามสามารถ 

ตรงกับองค์กรนั้นๆ คณะกรรมการบริหารจะต้อง

ทราบถึงปัญหา หรือวิกฤตการณ์ที่ร้ายแรงขององค์กร  

จากพนักงานผู้ปฏิบัติงานงานด้วยตนเอง ไม่ใช่ทราบ

จากรายงาน หรือการประชุมเท่านั้น พนักงานระดับ 

ปฏิบัติการสามารถเข้าถึงคณะกรรมการบริหารได้ง่าย 

น่าจะเป็นการดี และควรปรับปรุงเรื่องการถูกแทรกแซง

จากฝ่ายการเมือง และผู้บริหารต้องมีอายุไม่เกิน 45 ปี 

ในการเข้ารับต�าแหน่งทางการบริหารครั้งแรก ผู้บริหาร 

ที่สูงอายุ (แก่) ไม่ค่อยมีแรงจูงใจในการท�างานเท่าไร 

เพราะอีกไม่กี่ปีต้องเกษียณกันไปหมดกันแล้ว จึงต้อง

ใช้ผู้บริหารรุ่นใหม่ ไฟแรงถึงจะดี ต้องเพิ่มระบบการ

ตรวจสอบภายในและภายนอกให้เข้มข้น และสามารถ 

ใช้งานได้จริง ถ้าทุกคนมีส่วนร่วมในหลักธรรมาภิบาล 

6 ประการ ย่อมต้องมีประโยชน์สูงสุด แต่ถ้าขาดข้อใด

ข้อหนึ่งย่อมไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควรจะพึงได้

3. บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ากัด  

ผู้บริหารระดับสูงในปัจจุบันรวมท้ังกรรมการผู้อ�านวย-

การใหญ่ให้ข้อมูลดังต่อไปนี้ คือทางบริษัทฯสมควรให้มี

หลกัคณุธรรมในการบรหิารงาน และควรมคีวามโปร่งใส

ในการบริหารงาน ให้พนักงานมีส่วนร่วมในทุกๆ เรื่อง  

ถ้าจะให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องได้ประโยชน์มากกว่า 

โดยผู้บริหารจะต้อง (1) จริงจังและจริงใจในการน�า 

Good Governance ไปสู่การปฏิบัติ (2) ท�าความเข้าใจ

กับพนักงาน เพ่ือให้เกิดความมั่นใจในผู ้บริหาร (3)  

ท้ังสองฝ่ายต้องเห็นพ้องต้องกันใน Good Governance 

(4) มีการประเมินผลในการน�านโยบายดังกล่าวไปสู่

การปฏิบัติ 

ดังนั้นต้องเริ่มต้นจากการเปล่ียนค่านิยมและ

ทัศนะคติของพนักงานในเรื่องการเล่นพรรคเล่นพวก 

และผลประโยชน์ทบัซ้อนก่อน และให้ยอมรบัว่าการเล่น 

พรรคเล่นพวกเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องจริงๆ จะน�าไปสู่การ

ทุจริตและความขัดแย้งในองค์กร อีกทั้งปลูกจิตส�านึก

ความมีวินัย ความรับผิดชอบแบบมีวิสัยทัศน์ในการ

ใช้อ�านาจในการบริหารให้กับพนักงานและผู ้บริหาร 

ทุกระดบัชัน้ สร้างวฒันธรรมองค์กรท่ีถกูต้อง ให้การอบรม 

ทัง้พนกังานระดบับนและล่าง ให้เข้าใจหลกัธรรมาภิบาล

ดังกล่าวอย่างถ่องแท้ แล้ว จึงน�ามา ใช้ประโยชน์ได้จริง 

และน�าเอาหลกัธรรมค�าสอนของพระพทุธเจ้ามารวมอยู ่

ในจติใจให้ได้ ผูน้�าจกัต้องเป็นแบบอย่างมนีโยบายชดัเจน  

พร้อมที่จะปฏิบัติได้ เริ่มท�าอย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่มี 
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การสานต่ออย่างจริงจัง นอกจากจะน�าหลักการบริหาร

อย่างธรรมาภิบาล (good governance) มาใช้กับการ

บริหารงานองค์กรแล้ว จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไข 

เพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด อาจจะต้องน�าหลักการ

จดัการภาครฐัแนวใหม่มาปรบัใช้ด้วย เช่นการท�าองค์กร

ให้เล็กลง แต่มีภารกิจและพันธะกิจที่แน่นอน แม่นย�า  

มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าด้วย สิ่งส�าคัญและมีความ

จ�าเป็นอย่างยิ่งควรมีการปลูกฝังเรื่องนี้ตั้งแต่เด็กจะเป็น

สิ่งดีที่สุด โดยใส่ไว้ในวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม  

ที่ต้องจัดให้มีวิชานี้ในการเรียนการสอนตั้งแต่เด็กๆ 

หรือในชั้นประถมต้นจนถึงระดับอุดมศึกษา เป็นต้น

4. สถาบนัการบนิพลเรอืน อดีตกรรมการบรหิาร 

และผู้บริหารระดับสูงได้ให้ข้อมูลที่น่าสนใจดังนี้ คือ 

สถาบนัการบนิฯ สมควรแก้ไขในเรือ่งความโปร่งใส หากม ี

ข้อนี้จะท�าให้ผู ้ปฏิบัติงานมีขวัญและก�าลังใจในการ

ท�างานมากขึ้น รวมถึงในเรื่องนิติธรรมความเท่าเทียม

กันด้วย แก้ไขความเสมอภาคให้เท่าเทียมกันเช่นกัน 

ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างหรือพนักงานประจ�า บริหารงาน 

ให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกเรื่อง ควรปรับปรุง 

ผู ้มีอ�านาจสูงสุดในองค์กรให้มีคุณสมบัติมุ ่งมั่นตั้งใจ 

ใช้หลักธรรมาภิบาล 6 ประการ ดังกล่าวในการบริหาร

องค์กร ปรับปรุงแก้ไข สร้างระบบการท�างานที่มี

ประสทิธภิาพทัง้ด้านบรหิารและวชิาการ สร้างวฒันธรรม

องค์กรใหม่ให้เกิดกับพนักงานทุกคนในเรื่องหลักความ-

พร้อมที่จะรับผิด (accountability) และความรับผิดชอบ 

(responsibility) และมีนิสัยรักองค์กร รวมทั้งความ 

รบัผิดชอบต่อส่วนรวม สรรหาผูบ้รหิารทีมี่ความสามารถ

และมีอุดมการณ์ ปรับเปลี่ยนลักษณะโครงสร้างองค์กร

ให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ ก�าหนดกฎระเบียบ

ที่เคร่งครัดและ พนักงานมีโอกาสในความก้าวหน้า 

ในหน้าที่การงาน กระจายภาระงานอย่างถูกต้อง 

เหมาะสม การแก้ไขจะต้องมาจากรฐับาล ทีต้่องคัดเลือก 

บุคคลที่มีความเหมาะสมกับหน่วยงานนั้นๆ ไม่ใช ่

คัดเลือกโดย ต�าแหน่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้น 

เพราะในแต่ละหน่วยงานที่ก�ากับดูแล มีบุคคลที่ม ี

ความสามารถแตกต่างกนั ควรปรบัปรงุในทกุๆ ประการ 

เนื่องจากในปัจจุบันสังคมส่วนใหญ่ขาดความโปร่งใส 

ในการคัดสรรผู ้น�า พนักงานไม่ว่าจะเป็นพนักงาน 

ในระดบัใด นอกจากนีส้งัคมไทย คนไทยยงัขาดระเบยีบ

วนิยั ขาดความตัง้ใจในการท�าส่ิงต่างๆ ไม่มคีวามเสียสละ  

แต่ท�าทุกอย่างเพื่อวัตถุประสงค์ หรือผลประโยชน์ของ

กลุ่มเท่านั้น ควรสร้างขวัญและก�าลังใจในการท�างาน 

ที่เป็นรูปธรรม ควรสร้างความสามัคคีให้เกิดในองค์กร 

มีความยุติธรรมกับพนักงานและลูกจ้างอย่างเสมอภาค 

ปลกูจติส�านกึรกัและเคารพองค์กร กรรมการบรหิารและ

ผู้บริหารองค์กร ต้องได้รับการคัดสรรอย่างเป็นระบบ 

โดยใช้หลักธรรมาภิบาลมาตั้งแต่ต้น การคัดสรรไม่ใช้

หลักธรรมาภิบาลท้ัง 6 ประการก่อนแล้ว เมื่อได้บุคคล 

เข้ามาสู่องค์กร จะใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร

องค์กรคงท�าได้ยาก หลักความรบัผดิชอบ ให้มกีารก�าหนด 

วาระการด�ารงต�าแหน่งที่ชัดเจน และให้คณะกรรมการ

ท่ีสรรหาเข้ามาเป็นบุคคลท่ีมีความรู ้ ความสามารถ 

ที่แท้จริง ใส่ใจในภาระหน้าที่ หลักการมีส่วนร่วม ควรมี

การนัดพบระหว่างคณะกรรมการบริหารและพนักงาน 

เพ่ือรับฟังแลกเปล่ียนความเห็นอันน�าไปสู่การก�าหนด

นโยบาย หลักความคุ้มค่าควรมีการพิจารณาไตร่ตรอง

ให้ละเอียดในการอนุมัติงบประมาณ เพื่อลงทุนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาให้มากขึ้น ลดการใช้งบประมาณ 

ในกจิการท่ีไม่จ�าเป็น เช่น การปรบัปรงุภมูทัิศน์ เพราะว่า 

วาระเร่งด่วนในด้านการศึกษาเป็นเรื่องส�าคัญ และเป็น

ภารกิจหลักของสถาบันการบินพลเรือน ในหลักการ 

มีส่วนร่วมนั้นมีการประชุมรับทราบข้อเสนอแนะต่างๆ 

จากพนักงานโดยเสมอภาค ชี้แจงให้เกิดความโปร่งใส 

พนักงานและผู้เกี่ยวข้องจะได้รับผลประโยชน์มากที่สุด  

หากผูบ้รหิาร หรอืผูก้�ากบัดแูลองค์กร ยดึหลักธรรมาภบิาล  

6 ประการ มาใช้อย่างจรงิจัง เปล่ียนทัศนคต ิมองอนาคต 

ของสถาบันการบินฯ เปิดวิสัยทัศน์ ศึกษาข้อมูล 

เปรยีบเทียบกบัหน่วยงานหรอืองค์การอืน่ๆ เพือ่พฒันา

ให้องค์การก้าวหน้าเติบโตและเข้มแข็งได้ตลอดไป 

ในระยะยาว โดยให้มคีวามรูเ้กีย่วกบั Good Governance 

ท่ีถูกต้องท้ังพนักงานและคณะกรรมการบริหาร สร้าง

ระเบียบกฎเกณฑ์ที่สอดคล้องกับหลัก ธรรมาภิบาล  

สร ้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ให ้พนักงานและคณะ 

กรรมการฯ ได้ตระหนักและให้ความส�าคัญ และเล็งเห็น

ประโยชน์ของ Good Governance และมีบทลงโทษที่

ชดัเจนเมือ่ปฏบิตัขิดัต่อหลักการของ Good Governance  
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อีกทั้งควรจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรมของคนใน 

องคก์รก่อน เพราะจะได้รูจ้กัความสามคัค ีความถกูต้อง 

ของงาน และจะได้ร่วมมือกันพัฒนาองค์การให้ประสบ

ผลส�าเร็จได้ คณะกรรมการสถาบันการบินพลเรือน  

ควรสรรหาบุคลากรในระดับผู ้บริหาร เข้ามาบริหาร

องค์กรทีม่คีณุภาพมีหลกัธรรมาภิบาลทีดี่ ผูบ้รหิารต้องมี 

ความโปร่งใส และไม่เลอืกปฏิบติั อย่างเช่นการเล่นพรรค 

เล่นพวกของตนเอง ท�างานอย่างมีศักดิ์ศรี มีศีลธรรม 

มีคุณธรรม ปรับตัวได้ทัน มีจิตใจเป็นประชาธิปไตย 

ท�างานเป็นระบบ บริหารงบประมาณด้วยความโปร่งใส 

เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซยีน (Asean Economic Community--AEC) ควรมกีาร 

ปรับปรุงอย่างเร่งด่วน ปรับปรุงเรื่องความคิด ค่านิยม 

และวัฒนธรรมองค์กร โดยควรเริ่มจากระดับผู้บริหาร

เป็นล�าดับแรก ปรับปรุงแก้ไขในส่วนของผู้บริหารก่อน 

คอืต้องท�าให้ผูบ้รหิารซึง่เป็นผูข้บัเคลือ่นธรรมาภบิาลนัน้  

เป็นผู้บริหารที่ซื่อสัตย์ โปร่งใสฯ มิฉะนั้นเราจะได้แต ่

ผู ้บริหารในระบบธรรมาภิบาลแต่เป ็นผู ้บริหารที่

ธรรมชาติขัดกับหลักธรรมาภิบาลทั้งสิ้น ควรจะให้ 

ผู้บริหารน�ามาปฏิบัติก่อน เพื่อเป็นตัวอย่างให้พนักงาน

และผู ้ที่ เกี่ยวข้อง ด�าเนินการตามหรือปฏิบัติตาม  

ปรับเปลี่ยนค่านิยมในการท�างานแบบเดิมๆ สร้างเสริม 

บุคลากรในองค์กร ให้มีส�านึกที่ดีในการน�าหลักธรรมา- 

ภิบาลมาใช้ ในเม่ือองค์กรด�าเนินการได้แล้ว จะต้อง 

น�าหลักการนี้มาใช้อย่างเคร่งครัด องค์กรจะประสบ 

ความส�าเร็จตามภารกิจต่างๆ ตามที่ก�าหนดไว้ มีการ

ยอมรับความคิดเห็นของพนักงานในองค์กร สร้าง

จิตส�านึกที่ดีงามในการปฏิบัติงาน และเป็นกลาง  

ไม่ช ่วยเหลือพวกพ้องของตนเอง หรือบุคคลท่ีให้ 

ผลประโยชน์แก่ตน ขึ้นอยู ่กับผู ้บริหารองค์กรนั้นๆ  

ว่าจะมีจิตที่ประสงค์น�าหลักธรรมาภิบาล 6 ประการ 

มาใช้ในชีวิตประจ�าวันได้มากน้อยเพียงใด ปรับปรุง 

ด้านกรอบอัตราก�าลังบุคลากรให้มีความเหมาะสมกว่า 

ทีเ่ป็นอยูใ่นปัจจบุนั ซึง่อัตราส่วนของผูบ้รหิารและธรุการ  

กบัส่วนผู้ปฏบัิตกิารเรยีนการสอน แทบจะเป็นอตัราส่วน 

เท่าๆ กนั ในความหมายนีน่้าจะเพิม่อตัราของครอูาจารย์ 

ผู ้สอนและผู ้ช ่วยในการสอนน่าจะมีอัตรามากกว่า 

ทางด้านบริหารและธุรการ เป็นต้น

สรุปผลการวิจัยจากการสัมภาษณ์ในเชิงลึก 

ทั้ง 16 คน กรรมการบริหารและผู้บริหาร ระดับสูง

ทั้งอดีตและปัจจุบัน รวมทั้งพนักงานตัวแทนในทั้ง 4  

องค์การ ได้ตคีวามและให้ความคดิเหน็ว่าทกุๆ องค์การ

ต้องการให้พนักงานควรมีส่วนได้ร่วมการท�ากิจกรรม 

และแสดงความคิดเห็นในการท�างาน เพราะว่าคะแนน

ที่ออกมา ในโอกาสการมีส่วนร่วมน้อยมากท่ีสุดใน 

ทุกองค์การ แต่คณะกรรมการบริหารและองค์การทั้ง 4  

หน่วยงานใช้หลักนติธิรรม (rule of law) มากท่ีสุด รองลงมา 

เป็นทางด้านคุณธรรม (ethics) ซึ่งจะมีความเหมือนและ 

แตกต่างกันกันอยู่บ้าง ซึ่งบริษัทวิทยุการบินฯ และ

สถาบันการบินพลเรือน พนักงานให้ความคิดเห็น 

เป็นอันดับสองขององค์การที่คณะกรรมการฯ มีความ

ใส่ใจ ส่วนอันดับสองของบริษัทการบินไทยฯ คือหลัก

ความโปร่งใส (transparency) และอันดับสองของ

บริษัทท่าอากาศยานไทยฯ คือ หลักความรับผิดชอบ  

(accountability/responsibility) ล�าดบัสดุท้ายทีเ่หมือนกัน 

ท้ัง 3 องค์การของบรษิทัการบนิไทยฯ บรษิทัวทิยกุารบนิฯ  

และสถาบันการบินพลเรือน คือหลักการให้มีส่วนร่วม 

แต่อันดับสุดท้ายของบริษัทท่าอากาศยานไทยฯ คือ

หลักความคุ้มค่า (value for money / worth-while) หรือ

การใช้ทรัพยากรที่อยู่ในองค์การได้อย่างประหยัดและ 

คุ้มค่าที่สุด เป็นต้น

กำรอภิปรำยผล

ดังนั้นจากการประมวลผลของการศึกษาวิจัย  

ซึง่องค์การรฐัวสิาหกจิในอตุสาหกรรมการบนิพลเรอืนนัน้  

ควรค�านงึถงึและรบัเป็นภาระทีจ่ะต้องท�าเป็นแผนน�าไป 

ปฏบิตั ิ(action plan) ตามหลกัการตาม พระราชกฤษฎกีา

ว่าด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี (2546) กล่าวคือ 

ท้ัง 4 องค์การ คือบรษิทัการบนิไทยฯ บรษิทัท่าอากาศยาน 

ไทยฯ บริษัทวิทยุการบินฯ และสถาบันการบินพลเรือน 

โดยเฉพาะคณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูง

ท้ังหมดควรต้องค�านึงถึง ความรับผิดชอบพร้อมรับผิด 

(accountability) และพร้อมรับผิดชอบ(responsibility)  

โดยให้ความรูเ้รือ่ง ธรรมาภบิาลแก่พนกังาน หรอืหลกัการ 

บรหิารจดัการทีด่ ี(good governance) แก่พนกังานให้เข้าใจ 

ถึงการก�ากับดูแลท่ีดีของคณะกรรมการบริหารในเรื่อง
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ธรรมาภิบาล พร้อมทั้งมีภาระหน้าที่ในภาระหน้าที่ใน 

ภารกจิปฏบัิติหน้าทีใ่ห้มีผลสมัฤทธ์ิ (ทพิาวดี เมฆสวรรค์, 

2543) ทีเ่ป็นมาตรฐานสากล (globalized standardization)  

มกีารเปิดโอกาสให้ผูเ้กีย่วข้องได้เข้าพบผูบ้รหิารเพือ่แจ้ง 

ความต้องการ หรือหารือในข้อขัดแย้งทั้งหลายที่เป็น

อุปสรรคต่อความเจริญก้าวหน้าขององค์การ อีกทั้ง 

เน้นเรือ่งความโปร่งใส (transparency) เพือ่การตรวจสอบ 

และป้องกันการทุจริต หรือคอรัปชั่น (corruption) โดย 

ให้มีคณะกรรมการตรวจสอบภายใน (internal auditors)  

โดยท�าตามกฎเกณฑ์ และมีระเบียบปฏิบัติ (rule of law)  

และใช้หลักคุณธรรม (ethics) รวมทั้งลดขั้นตอนทางการ

บรหิารจดัการ มเีวลาก�าหนดให้แน่ชดัต่อผูม้ส่ีวนได้ส่วน

เสยี และเป็นไปตามการบรหิารยคุใหม่โดยใช้เทคโนโลยี

ข้อมูลข่าวสาร (information and communication 

technology) ผ่านทางระบบเครือข่าย (online internet 

network) เป็นต้น

กรรมการบริหาร (board of directors) ทีไ่ด้รบัการ

แต่งต้ังเพือ่เข้าไปเป็นทีป่รกึษา และควบคมุดูแลองค์การ

รัฐวิสาหกิจฯ ต้องได้รับการอบรมในหลักธรรมาภิบาล  

หรอืหลกัการบรหิารจดัการทีด่ ีและมคีวามมุง่มัน่ในการ

เข้ามาช่วยการก�ากับดูแลองค์การและเป็นที่ปรึกษาแก่

ผู้บริหารระดับสูงขององค์การนั้นๆ เพื่อให้องค์การมุ่งสู่ 

ความเป็นเลิศในงานอุตสาหกรรมการบินพลเรือน 

ของประเทศไทย และได้มาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับ

ของนานาชาติ มิได้มุ่งหวังเพื่อประโยชน์ส่วนตนเอง

อย่างเดียว แต่ต้องได้รับค่าตอบแทนที่มีค่าสูงพอ 

ต่อการด�ารงชีพ และมีเกียรติในสังคม ในประเทศ และ

นานาชาติอีกด้วย ส่วนคณะกรรมการบริหาร และ 

ผู้บริหารระดับสูงทั้งอดีตและปัจจุบัน ได้ให้ข้อคิดเห็น 

ในเชงิประจักษ์ และด้วยประสบการณ์ในการบรหิารงาน 

ทีแ่ตกต่างกนั ทัง้สภาพแวดล้อม ทัง้ภายในและภายนอก 

ที่แตกต่างกันในด้านธุรกรรมที่ไม่เหมือนกัน จึงต้อง

จ�าแนกออกเป็น 4 ส่วน ซึ่งเป็นไปตามสภาพของแต่ละ 

องค์การ ไม่ว ่าจะเป็นบริษัทการบินไทยฯ บริษัท 

ท่าอากาศยานไทยฯ บริษัทวิทยุการบินฯ และสถาบัน

การบินพลเรอืน ซึง่ได้กล่าวมาตัง้แต่ต้น ดังนัน้ กรรมการ

บรหิาร (board of directors) จงึต้องเข้าใจสภาพแวดล้อม 

และวัฒนธรรมของแต่ละองค์การเป็นอย่างดี แต่มีส่ิงท่ี 

เหมือนกันขององค์การ คือเป็นองค์การรัฐวิสาหกิจ 

(state enterprise organizations) ทีอ่ยูภ่ายใต้การควบคมุ

ดูแลของกระทรวงคมนาคม (ministry of transportation)  

ซึ่งยังคงมีระบบการบริหารคล้ายคลึงกับระบบราชการ 

แต่อาจมีความอิสระในการบริหาร และมีความคล่องตัว 

กว่าการอยู่ในระบบราชการ และต้องมีความมุ่งหวัง 

ในการด�าเนนิงานให้ได้ผลงานท่ีมผีลก�าไรสูงสุด อย่างเช่น  

2 บรษิทัแรก คอืบรษิทัการบนิไทยฯ และบรษิทัท่าอากาศ- 

ยานไทยฯ เป็นต้น ส่วนสององค์การหลงันัน้ ด�าเนนิงาน

ตามพระราชกฤษฎีกาท่ีประกาศออกมาอย่างชัดเจนว่า

ไม่หวังผลก�าไร แต่ต้องด�าเนินการให้ได้ถึงวัตถุประสงค์ 

ทีม่คีวามมาตรฐาน และส่งเสรมิความปลอดภยัเป็นทีต่ัง้  

และเป็นไปตามหลักสากล

ข้อเสนอแนะ

1. รัฐบาลต้องถือเอาหลักการธรรมาภิบาล 

หรือหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี เป็นนโยบาย

หลักขององค์การในทุกหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นส่วนของ 

ราชการ และรัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน ที่เป็น

หน่วยงานที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของรัฐบาล 

2. กรรมการบริหาร และ ตัวผู้บริหารระดับสูง

ขององค์การทั้ง 4 องค์การที่ท�าการวิจัยอยู่นี้ ควรต้อง

ค�านงึถงึหลักการบรหิารองค์การในแนวใหม่ (new public 

management /administration) (Gernard, Gruening, 

2001, pp. 1-16) and (Hood, Christopher, 1990) ในหลกั 

การบริหารทรัพยากรบุคคล ในแนวให้ทันเหตุการณ์ 

ของวิวัฒนาการที่เปลี่ยนไปของโลก หรือ โลกาภิวัตน์  

(globalized human resources) หลักการใช้ข้อมูล

ข่าวสารและการสื่อสารผ่านทางเทคโนโลยีใหม่ๆ 

(new information and communication technology) 

และหลักการที่ให้องค์การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  

(learningorganizations) 

3. น�าหลักการในข้อที่ 2 มาใช้เพิ่มเติมในความ

เข้มแข็ง ให้การบริหารงานอย่างมีประสิทธิผล และมี 

ประสิทธิภาพอย่างยิ่ง และท�าให้องค์การรัฐวิสาหกิจ 

การบินพลเรือน มีแต่ความเจริญก้าวหน้า และไม่ล้ม-

ละลาย แต่จะมผีลลพัธ์ทีอ่อกมาทางผลประโยชน์ในการ
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มีก�าไรสูงสุด และมีชื่อเสียง มีความปลอดภัย และเพิ่ม 

การบริการอย่างดีเยี่ยม ให้กับลูกค้า ผู้โดยสาร และ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้รับผลประโยชน์อย่างยุติธรรม  

ซึ่งยังต้องสร้างจิตใจของพนักงานในทุกองค์การรักใน

องค์การของตนอย่างแท้จริง 

4. คณะกรรมการรฐัวสิาหกจิทกุคน ต้องเปลีย่น

ความคิดในการที่จะเข้ามารับ หรือหาผลประโยชน์ใน

องค์การที่ตนเข้ามารับผิดชอบ หรือจะมาเป็นเจ้านาย

ของฝ่ายบริหาร และพนักงานทั้งหมดในองค์การ แต่

ต้องมาด้วยใจรักในหน้าท่ีของผู้ให้ค�าปรึกษา และดูแล 

องค์การที่ตนเองรับผิดชอบ มีหลักธรรมาภิบาล และ

ต้องเป ็นกันเองกับผู ้บริหารและพนักงานท้ังหมด  

ซึง่ต้องให้พนกังานทกุคน หรอืส่วนมากเข้ามามส่ีวนร่วม 

(Participation) ในกิจกรรมต่างๆ ในองค์การ
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของภาวะผู ้น�าการเปลี่ยนแปลง 

ผ่านตัวแปรเกีย่วกบังานทีส่่งผลต่อผลการปฏิบตังิานของครโูรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม แผนกสามญัศกึษา กลุม่ตวัอย่าง 

เป็นครูประจ�าในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจ�านวน 590 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบวัด 

ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง แบบวัดความพึงพอใจในงาน แบบวัดการรับรู้การให้พลังอ�านาจ แบบวัดความผูกพันกับ

องค์กร แบบวัดผลการปฏิบัติงาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยาย การวิเคราะห์ขนาดอิทธิพล และการวิเคราะห์ 

องค์ประกอบเชิงยืนยัน ผลการวิจัย พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ( 2 = 154.655; 

df = 128; p = .054; GFI = .972; AGFI = .962; RMR = 0.048) ตัวแปรในโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุอธิบาย

ความแปรปรวนในผลการปฏิบัติงานได้ร้อยละ 82.1 และภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลทางตรงที่เป็นบวก 

ต่อตัวแปร 3 ตัวแปร คือ ความพึงพอใจในงาน ความผูกพันกับองค์กร และผลการปฏิบัติงานของครูโดยมีขนาด

อิทธิพลเท่ากับ .750, .002 และ .001 ตามล�าดับ ในขณะที่ความพึงพอใจในงานมีอิทธิพลทางตรงที่เป็นบวกต่อ

ตัวแปร 3 ตัวแปร คือ การรับรู้การให้พลังอ�านาจ ความผูกพันกับองค์กร และผลการปฏิบัติงานของครูมีขนาด

อิทธิพลเท่ากับ .687, .192 และ .021 ตามล�าดับ และการรับรู้การให้พลังอ�านาจมีอิทธิพลทางตรงที่เป็นบวกต่อ

ตัวแปร 2 ตัวแปร คือ ความผูกพันกับองค์กร และผลการปฏิบัติงานของครูมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ .527 และ .619  

ตามล�าดับ นอกจากนี้ความผูกพันกับองค์กรมีอิทธิพลทางตรงที่เป็นบวกต่อผลการปฏิบัติงานของครูเท่ากับ .301

ค�ำส�ำคัญ: ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง, การรับรู้การให้พลังอ�านาจ, ความผูกพันกับองค์กร, ผลการปฎิบัติงาน 

Abstract

The purposes of this research were to study effects of transformational leadership via job measures 

on job performance of General Bariyattidhamma School teachers. The research sample consisted of 

590 teachers. The research instruments were transformation leadership scale, job satisfaction scale, 

empowerment perception scale, organization commitment scale and job performance scale. Descriptive  

พระพาสกร อินทร์เทพ 

อิทธิพลของภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงผ่านตัวแปร
เกี่ยวกับงานที่มีต่อผลการปฎิบัติงานของครู

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในประเทศไทย

Effect of Transformational Leadership 
on Job Performance Via Job Measure of 

Bariyattidhamma School Teachers in Thailand1
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ควำมน�ำ

หลงัจากทีม่กีารปฎริปูการศกึษาในประเทศไทย

ตั้งแต่ พ. ศ. 2542 ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่

ของวงการศึกษาไทย บรรดานักวิชาการต่างมีความเห็น 

ตรงกันว่าภาวะผู้น�าที่เหมาะสมส�าหรับผู้บริหารสถาน

ศึกษาในยุคของการปฏิรูปการศึกษา คือ ภาวะผู้น�า 

การเปลีย่นแปลง (ประยทุธ ชสูอน, 2547) การทีผู่บ้รหิาร

สถานศึกษาใช้ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงท่ามกลาง 

การเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์โลกย่อมท�าให้ผู ้ตาม 

สมาชกิ หรอืบคุลากรทางการศกึษาในสถานศกึษามคีวาม 

พงึพอใจในการท�างาน (Chang and Lee, 2007 ; Nielsen, 

Yarker, Randall and Munir, 2009) มีความผูกพันกับ

องค์กรและมผีลการปฏบิตังิานทีด่ขีึน้ (Panagopoulos and 

Dimitriadis, 2009) การที่บุคลากรทางการศึกษามีความ 

พึงพอใจในงานมากขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่ดี เพราะจะส่งผลให้

บุคลากรทางการศึกษามีความรู้สึกที่ดีกับองค์กร ท�าให้

บุคลากรมีการรับรู้ว่าองค์กรมีการให้พลังอ�านาจในการ 

ท�างานกบัตนเองมากขึน้ (Steinke, 2008) มคีวามผกูพนั 

กับองค์กร หรือสถานศึกษามากขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่ดี (Lee, 

Nam, Park and Lee, 2006 ; Mukherjee and Malhotra,  

2006 ; Wang, 2007 ; Yang, 2009) เพราะการทีบ่คุลากร 

ทางการศึกษามีความผูกพันกับสถานศึกษามากขึ้น 

บคุลากรกจ็ะมคีวามตัง้ใจทีจ่ะท�าให้สถานศึกษามผีลงาน 

ทีด่ขีึน้ (Lee, Tan and Javalgi, 2010) การทีส่ถานศกึษาจะ

มีผลงานที่ดีได้นั้น ต้องเกิดจากการที่บุคลากรแต่ละคน 

มีผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ดีก่อน จึงจะส่งผลให้

statistics, path analysis, and confirmatory factor analysis were employed to analyze data. The research 

findings indicated that the model was fit to the empirical data ( 2 = 154.655; df = 128; p = .054; GFI =  

.972; AGFI = .962; RMR = 0.048). The variables in the causal model could explain 82.1 percents of 

variance for job performance. Transformational Leadership had positive direct effect on job satisfaction 

(.750), organizational commitment (.002) and job performance (.001). Job satisfaction had positive direct 

effect on perception of empowerment (.687), organizational commitment (.192) and job performance  

(.021). Perception of empowerment had positive direct effect on organizational commitment (.527) and 

job performance (.619). Organizational commitment had positive direct effect on job performance (.301).

Keywords: transformational leadership, empowerment, organizational commitment, job performance 

สถานศึกษามีผลงานที่ดีได้

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

เป็นการศึกษาหนึ่งในส่ีประเภทของการศึกษาของ 

พระสงฆ์ขัน้ปรยิตั ิ(สาโรจน์ กาลศริศิลิป์, 2543, หน้า 24)  

ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้พระภิกษุสามเณรได้มีโอกาสศึกษา 

วชิาสามญัศกึษาตามหลกัสตูรกระทรวงศกึษาธกิาร ซึง่มี 

รายวิชาที่พระภิกษุสามเณรสามารถเรียนได้ไม่ผิดต่อ 

พระธรรมวนิยั (กติต ิธรีศานต์, 2539, หน้า 14) จากผลการ 

ประเมินคุณภาพมาตรฐานคุณภาพภายนอกรอบสอง 

พบว่า มีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

ท่ีไม่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานเป็นจ�านวนมาก 

ถึงเกือบร้อยละ 50 เมื่อพิจารณาค่าเฉล่ียตามราย

มาตรฐาน พบว่า มาตรฐานที่มีค่าเฉลี่ยของผลการ

ประเมินอยู่ในระดับต�่าสุด คือ มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียน 

มีความรู้และทักษะที่จ�าเป็นตามหลักสูตร ล�าดับต่อมา 

คอื มาตรฐานที ่9 ครมูคีวามสามารถในการจดัการเรยีน 

การสอนอย่างมปีระสทิธภิาพและเน้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญั 

และมาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด

วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิด

สร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ (รสนา วิทยา,  

2552, หน้า 28) 

การที่จะท�าให้มาตรฐานที่ 4 และ 5 มีผลการ

ประเมินท่ีดีขึ้นได้นั้นล้วนเกิดจากผลงานของครูทั้ง

ส้ิน เพราะครูเป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนของผู้เรียนทุกระดับชั้น (ส�านักงานเลขาธิการ

สภาการศึกษา, 2553, หน้า 106) จะเห็นได้ว่า โรงเรียน 
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พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาประสบปัญหา 

เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของครูเป็นอย่างมากซึ่งไม่ได้ 

ต่างจากปัญหาในภาพรวมของประเทศที่กล่าวว่า 

อุปสรรคของการปฏิรูปการศึกษา คือ ครู (ส�านักงาน 

เลขาธิการสภาการศึกษา, 2553, หน้า 60)

จากทีก่ล่าวมาแล้วข้างต้นผูว้จิยัซึง่มสีถานะเป็น

พระสงฆ์และเป็นผู้ที่ด�ารงต�าแหน่งเป็นผู้อ�านวยการ 

โรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม แผนกสามัญศึกษาจงึสนใจทีจ่ะ 

ศกึษาอทิธพิลของภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงผ่านตวัแปร

เกี่ยวกับงาน (ตัวแปรความพึงพอใจในงาน ตัวแปร 

การรับรู้การให้พลังอ�านาจ และตัวแปรความผูกพันกับ

องค์กร) ที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน 

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาซึ่งผลการวิจัย 

จะท�าให้ได้ข้อมูลที่สามารถน�ามาประกอบการก�าหนด

แนวทางในการบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษาให้มีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

เพ่ือศึกษาอิทธพิลของภาวะผูน้�าการเปล่ียนแปลง 

ผ่านตัวแปรเกี่ยวกับงานที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงาน

ของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

กรอบแนวคิดกำรวิจัย 

จากการตรวจสอบเอกสารและงานวิ จัยที่

เกี่ยวข้องกับผลการปฏิบัติงาน ผู ้วิจัยน�ามาก�าหนด

เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยที่แสดงถึงความสัมพันธ์

เชิงสาเหตุของตัวแปรตามภาพที่ 1 ซึ่งอธิบายได้ว่า 

การรับรู ้ของครูต่อภาวะผู ้น�าการเปลี่ยนแปลงของ 

ผู้บริหารมีอิทธิพลทางตรงต่อผลการปฏิบัติงานของครู  

และมีอิทธิพลทางอ้อมต่อผลการปฏิบัติงานของครู 

โดยส่งผ่านตัวแปรความผูกพันกับองค์กร ตัวแปร 

ความพงึพอใจในงาน และตวัแปรการรบัรูใ้ห้พลงัอ�านาจ

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

สมมติฐำนกำรวิจัย

ผู ้วิจัยสามารถก�าหนดสมมติฐานการวิจัยได้

ดังนี้ ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลทางตรงที่

เป็นบวกต่อตัวแปร 3 ตัวแปร คือ ความพึงพอใจในงาน  

ความผูกพันกับองค์กร และผลการปฏิบัติงานของครู 

ในขณะที่ความพึงพอใจในงานมีอิทธิพลทางตรงที่ 

เป็นบวกต่อตัวแปร 3 ตัวแปร คือ การรับรู้การให้พลัง

อ�านาจ ความผูกพันกับองค์กรและผลการปฏิบัติงาน

ของครู โดยท่ีการรับรู ้การให้พลังอ�านาจมีอิทธิพล 

ทางตรงที่เป็นบวกต่อตัวแปร 2 ตัวแปร คือ ความผูกพัน

กับองค์กรและผลการปฏิบัติงานของครู นอกจากนี้ 

ความผูกพันกับองค์กรมีอิทธิพลทางตรงท่ีเป็นบวกต่อ

ผลการปฏิบัติงานของครูด้วย 
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วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูประจ�า

ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาของ

ประเทศไทย จ�านวน 399 โรงเรยีน จ�านวน 2,824 รปู/คน  

การเลือกกลุ ่มตัวอย่างใช้วิธีการเลือกกลุ ่มตัวอย่าง 

แบบหลายข้ันตอน (multistage random sampling)  

ขั้นตอนแรก เป็นการก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างให้ม ี

จ�านวน 11 เท่าของจ�านวนพารามิเตอร์ที่ต้องการ

ประมาณค่า ซึง่ได้ขนาดกลุม่ตวัอย่างอย่างน้อย 550 รปู/

คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 20 ของประชากร ขั้นตอนที่สอง  

สุม่กลุม่โรงเรยีนมาร้อยละ 40 ของกลุม่โรงเรยีน ได้ 6 กลุม่ 

โรงเรยีน คอื กลุม่โรงเรยีนที ่3, 4, 5, 8, 9 และ12 ขัน้ตอน 

ที่สาม สุ่มโรงเรียนมาร้อยละ 50 ของแต่ละกลุ่ม ผลการ

สุม่ตัวอย่างโรงเรยีน ได้โรงเรยีนทัง้หมด 88 โรงเรยีน และ

กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลในแต่ละโรงเรียนคือ ครูประจ�า

ในโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม แผนกสามัญศึกษาทกุรปู/คน 

ในโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 590 รูป/คน

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

แบบสอบถาม มีจ�านวนข้อค�าถาม 79 ข้อ

กำรเก็บและรวบรวมข้อมูล

ผู ้ วิ จั ยด� า เนินการรวบรวมข ้อมูล โดยใช ้

แบบสอบถามซึ่งประกอบด้วย แบบวัดภาวะผู ้น�า 

การเปลี่ยนแปลง แบบวัดความพึงพอใจในงาน แบบวัด 

การรับรู ้การให้พลังอ�านาจ แบบวัดความผูกพันกับ

องค์กร แบบวัดผลการปฏิบัติงาน การส่งแบบสอบถาม

และรับคืนมี 2 วิธี คือ 1) ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามและ 

รับคนืด้วยตนเอง และ 2) ผูว้จิยัส่งแบบสอบถามและรบัคืน 

ทางไปรษณีย์ ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา 590 ฉบับ  

คิดเป็นอัตราการตอบกลับร้อยละ 100 ผลการวิเคราะห์

องค์ประกอบเชงิยนืยนัของตวัแปร 5 ตวัแปร คอื ตวัแปร

ภาวะผู้น�าการเปลีย่นแปลง ตวัแปรความพงึพอใจในงาน  

ตวัแปรการรบัรูก้ารให้พลงัอ�านาจ ตัวแปรความผกูพนักบั

องค์กร และ ตัวแปรผลการปฏบิตังิานพบว่า ตวัแปรแฝง 

ทัง้ 5 ตัวมคีวามตรงเชงิโครงสร้าง (Construct Validity) และ 

สามารถวดัได้ด้วยตวัแปรสงัเกตได้ในแต่ละโมเดลได้จรงิ

กำรวิเครำะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลส�าหรับการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ 

วิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือให้ทราบ 

ลักษณะการแจกแจงของกลุ่มตัวอย่างด้วยสถิติบรรยาย

โดยใช้โปรแกรมส�าเรจ็รปูทางสถติ ิการวเิคราะห์เพือ่ตอบ

วัตถุประสงค์ ได้แก่ วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  

โดยการวเิคราะห์ Correlation Matrix การวเิคราะห์ขนาด

อทิธพิลและวเิคราะห์เพือ่ตรวจสอบความตรงของโมเดล 

ความสมัพนัธ์เชงิสาเหตดุ้วยโปรแกรมส�าเรจ็รปู LISREL 

ผลกำรวิจัย

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

สังเกตได้เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

สังเกตได้ 16 ตัวที่เป็นตัวแปรอิสระกับตัวแปรสังเกตได้ 

2 ตัวที่เป็นตัวแปรตาม แสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ 

ระหว่างตัวแปรการรับรู้การให้พลังอ�านาจ (EMP) กับ 

ตัวแปรตามผลการปฏิบัติงาน (PER) สูงสุด ขนาดความ

สัมพันธ์อยู่ในช่วงพิสัยเท่ากับ .682 ถึง .550 รองลงไป  

คือ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรความพึงพอใจในงาน 

(SAT) กับตัวแปรตามผลการปฏิบัติงาน ขนาดความ

สัมพันธ์อยู่ในช่วงพิสัยเท่ากับ .214 ถึง .621และความ

สัมพันธ์ระหว่างความผูกพันกับองค์การ (COM) กับ 

ตัวแปรตามผลการปฏิบัติงาน ขนาดความสัมพันธ์ 

อยู่ในช่วงพิสัยเท่ากับ .248 ถึง .581 และความสัมพันธ์

ระหว่าง ตัวแปรภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง (TRA) กับ

ตัวแปรตามผลการปฏิบัติงาน โดยมีขนาดความสัมพันธ์ 

อยู่ในช่วงพิสัยเท่ากับ .365 ถึง .433 

ผลการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

สังเกตได้ที่เป็นตัวแปรตามรวม 2 ตัว พบว่า ตัวแปร 

สังเกตได้ 2 ตัวของตัวแปรผลการปฏิบัติงานมีความ

สัมพันธ์กันสูงเท่ากับ .786 ดังปรากฎผลตามตารางท่ี 1

ผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลความ

สัมพันธ์เชิงสาเหตุของผลการปฏิบัติงานประกอบด้วย

ตัวแปรภายนอก คือ ตัวแปรภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลง

ตัวแปรส่งผ่าน คือ ความพึงพอใจในงาน การรับรู้การให้ 

พลังอ�านาจ และความผูกพันต่อองค์กร ตัวแปรตาม คือ 

ผลการปฎบิตังิาน ผลการตรวจสอบความตรงของโมเดล 
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ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของผลการปฏิบัติงาน พบว่า  

ค่าไคสแควร์ มค่ีาเท่ากบั 154.655 ทีอ่งศาอสิระ 128 ระดบั 

นัยส�าคญั .054 ค่าดชันวีดัระดบัความกลมกลนื (GFI) มค่ีา 

เท่ากบั .972 ค่าดชันวีดัระดบัความกลมกลนืทีป่รบัแก้แล้ว  

(AGFI) มค่ีา .962 และค่าดชันรีากของค่าเฉลีย่ก�าลงัสอง 

ของส่วนเหลือ (RMR) มีค่าเท่ากับ 0.048 แสดงว่า 

โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของผลการปฏิบัติงาน  

มีความสอดคล้องกลมกลนืกบัข้อมูลเชงิประจกัษ์ ตวัแปร

ในโมเดลความสมัพนัธ์เชงิสาเหตุอธิบายความแปรปรวน

ในตวัแปรผลการปฏิบติังาน ได้ร้อยละ 82.1 ดังปรากฏผล 

ตามตาราง 2

เมื่อพิจารณาอิทธิพลของตัวแปรแฝงที่เป็น

สาเหตขุองตวัแปรผลการปฏบิตังิานสรปุได้ว่า 1) ภาวะผูน้�า 

การเปลีย่นแปลงมอีทิธพิลทางตรงทีเ่ป็นบวกต่อตวัแปร 

3 ตัวแปร คือ ความพึงพอใจในงาน ความผูกพันกับ

องค์กร และผลการปฏิบตังิานของครโูดยมีขนาดอิทธพิล

เท่ากบั .750, .002 และ .001 ตามล�าดบั ตวัแปรการรบัรู ้

การให้พลังอ�านาจมีอิทธิพลรวมสูงสุดต่อ ตัวแปร 

ผลการปฏบัิติงานขนาดเท่ากบั .778 รองลงมา คอื ตวัแปร 

ความพึงพอใจในงานและ ตัวแปรภาวะผู ้น�าการ

เปลี่ยนแปลง ขนาดอิทธิพลรวมเท่ากับ .613 และ .461 

ตามล�าดับ และ ตัวแปรความพึงพอใจในงานมีอิทธิพล

ทางอ้อมต่อตวัแปรผลการปฏิบติังานสงูสดุ ขนาดเท่ากบั  

.592 รองลงมา คือ ตัวแปรผู้น�าการเปลี่ยนแปลงและ

ตัวแปรการรับรู ้การให้พลังอ�านาจมีขนาดอิทธิพล 

ทางอ้อมเท่ากับ .460 และ .159 ตามล�าดับ และ 2) 

ตัวแปรความผูกพันกับองค์กรเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพล

ทางตรงต่อตัวแปรผลการปฏิบตังิานโดยมขีนาดอิทธพิล 

เท่ากับ .301 ดังปรากฏผลตามภาพ 2 และตาราง 2

ภำพ 2 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของอิทธิพลของ

ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงผ่านความพึงพอใจในงาน  

การรับรู้ การให้พลังอ�านาจ และความผูกพันต่อองค์กร

ที่มีต่อผลการปฎิบัติงาน

ตัวแปรแฝงการรับรู้การให้พลังอ�านาจ ความ 

พึงพอใจในงาน และภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลงตาม 

การประเมนิของผูต้ามมอีทิธพิลทัง้ทางตรงและทางอ้อม

ในเชิงบวกต่อผลการปฏิบัติงานของครู ส�าหรับตัวแปร

ความผกูพนักบัองค์กรมอีทิธพิลทางตรงในเชงิบวกเพยีง

อย่างเดียวต่อผลการปฏิบัติงานของครู แสดงว่า ถ้าครู

โรงเรียนพระปริยัติธรรมมีการรับรู้การให้พลังอ�านาจสูง  

มคีวามพงึพอใจในงานสงู ประเมนิว่าผูบ้รหิารมภีาวะผูน้�า 

การเปลี่ยนแปลงสูงและมีความผูกพันกับองค์กรสูง 

จะท�าให้ผลการปฏบิตังิานอยูใ่นระดบัสงูด้วย นอกจากนัน้ 

ยังพบว่า ถ้าผู้บริหารมีภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลงตาม

การประเมินของครูอยู่ในระดับสูง จะท�าให้ครูมีความ 

พึงพอใจในงานสูง และมีความผูกพันกับองค์กรสูง และ

ถ้าครูมีความพึงพอใจในงานสูงจะท�าให้ครูมีการรับรู้

การให้พลังอ�านาจสูง และมีความผูกพันกับองค์กรสูง 

ซึ่งส่งผลให้ผลการปฏิบัติงานของครูอยู่ในระดับสูงด้วย 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2557 205

ตำรำง 1

ค่าเมทริกซ์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ที่ใช้ในการวิจัย 

หมายเหตุ : * * p<.01

ตำรำง 2

ผลการวิเคราะห์ความตรงของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของผลการปฎิบัติงาน

หมายเหตุ: ** p < .01, TE = ผลอิทธิพลรวม (Total Effect), IE = อิทธิพลทางอ้อม (Indirect Effect),  

          DE = อิทธิพลทางตรง (Direct Effect), ตัวเลขในวงเล็บ = ค่า Standard Error 
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กำรอภิปรำยผล

จากการด�าเนินการวิจัยเรื่องอิทธิพลของภาวะ

ผู้น�าการเปลี่ยนแปลงผ่านตัวแปรเกี่ยวกับงานที่มีต่อ 

ผลการปฏบิตังิานของครโูรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม แผนก

สามัญศึกษา ผู้วิจัยสรุปประเด็นการอภิปรายรวม 6 

ประเด็น ดังนี้

1. จากผลการวิจัย พบว่า ตัวแปรในโมเดล

ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของผลการปฏิบัติงานอธิบาย

ความแปรปรวนในได้ร้อยละ 82.1 แสดงว่าโมเดล 

ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของผลการปฏิบัติงานที่ผู้วิจัย

สร้างขึ้นสามารถอธิบายความแปรปรวนในตัวแปรได้

ค่อนข้างสงูเมือ่เทยีบกบัเกณฑ์การวจิยัทางสงัคมศาสตร์

โดยทั่วไป (ร้อยละ 60) แต่มีตัวแปรอ่ืนๆ ที่สามารถ

อธิบายความแปรปรวนของตัวแปร ผลการปฏิบัติงาน

ได้อีกโดยที่ผู้วิจัยไม่ได้ศึกษาในครั้งนี้ เช่น ภาวะผู้น�า

แบบแบ่งปันตามงานวิจัยของ Balthazard et.al (2004)  

ความเครียดในการท�างานตามงานวิจัยของ Ouyang 

(2009) ความคลมุเครอืในบทบาทตามงานวจิยัของ Anton  

(2009, pp. 187-194) และการรับรู้ความสามารถของ

ตนเองตามงานวิจัยของ Wang and Netemeyer (2002, 

pp. 217-228)

2. ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงเป็นตัวแปรที่มี

อิทธิพลทางอ้อมต่อผลการปฏิบัติงานมากกว่าอิทธิพล

ทางตรง แสดงว่าในการที่จะเพิ่มผลการปฏิบัติงาน 

ของครูนั้น ผู้บริหารควรที่จะท�าให้ครูมี ความพึงพอใจ

ในงานมากขึ้น มีการรับรู ้การให้พลังอ�านาจมากขึ้น 

หรือมีความผูกพันกับองค์กรเพิ่มขึ้นก็จะท�าให้ครูมีผล

การปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้นได้

3. ตัวแปรภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพล

ทางตรงเชิงบวกต่อตัวแปร 3 ตัวแปร คือ 1) ตัวแปร

ความพึงพอใจในงานซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของน�าชยั  

ศุภฤกษ์ชัยสกุล (2550) Chang and Lee (2007, pp. 

156-185) และ Nielsen, Yarker, Randall and Munir 

(2009, pp. 1236-1244) 2) ตัวแปรความผูกพันกับ

องค์กรซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ Panagopoulos and 

Dimitriadis (2009, pp. 1008-1031) และ 3) ตัวแปร

ผลการปฏิบัติงานซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Piccolo  

and Colquitt (2006, pp. 327-340) Gadot (2007, 

pp. 661-683) และ Panagopoulos and Dimitriadis 

(2009, pp. 1008-1031) แสดงว่า ถ้าผู้บริหารมีภาวะ

ผู ้น�าการเปลี่ยนแปลงสูงจะท�าให้ครูมีความพึงพอใจ 

ในงานสูง มีความผูกพันกับองค์กรสูง และมีผลการ

ปฏิบัติงานที่สูงขึ้นด้วย

4. ตวัแปรความพงึพอใจในงานมอีทิธพิลทางตรง 

เชงิบวกต่อตวัแปร 3 ตวัแปร คอื (1) ตวัแปรการรบัรูก้ารให้ 

พลงัอ�านาจซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ Steinke (2008,  

pp. 188-209) (2) ตัวแปรความผูกพันกับองค์กรซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของมณฑนา มานะประสพสุข  

(2546) สนุย์ี เวชพราหมณ์ (2546) กาญจนา ทรรพนนัทน์  

(2547) น�าชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล (2550) Lee, Nam, Park 

and Lee (2006, pp. 251-264) Chen, Kirkman, Kanfer 

and Allen (2007, pp. 331-346) และ Yang (2009) และ 

(3) ตวัแปรผลการปฏบิตังิานซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ 

Leach-Lopez, Stammerjohan and McNair (2008, pp. 

49-64) แสดงว่า ถ้าครูมีความพึงพอใจในงานแล้วจะท�า 

ให้ครูมีการรับรู้การให้พลังอ�านาจสูง มีความผูกพันกับ

องค์กรสูง และมีผลการปฏิบัติงานที่สูงขึ้นด้วย

5. ตัวแปรการรับรู้การให้พลังอ�านาจมีอิทธิพล

ทางตรงเชิงบวกต่อตัวแปร 3 ตัวแปร คือ (1) ตัวแปร

ความผกูพนักบัองค์กรซึง่สอดคล้องกบังานวจัิยของ Lee, 

Nam, Park and Lee (2006, pp. 251-264) Kahalehs 

and Pharm (2007, pp. 199-222) และ Kou, Ho, Lin  

and Lai (2010, pp. 24-42) และ (2) ตัวแปรผลการ

ปฏบิตังิานซึง่สอดคล้องกบังานวจัิยของ Chen, Kirkman, 

Kanfer and Allen (2007, pp. 331-346) แสดงว่า ถ้าครู 

มกีารรบัรูก้ารให้พลงัอ�านาจสงู จะท�าให้ครมูคีวามผกูพนั 

กับองค์กรสูง และมีผลการปฏิบัติงานที่สูงขึ้นด้วย

6. ตัวแปรความผูกพันกับองค์กรมีอิทธิพล 

ทางตรงเชิงบวกต ่อตัวแปรผลการปฏิบัติ งานซึ่ ง

สอดคล้องกบังานวจิยัของ Lee, Tan and Javalgi (2010, 

pp. 129-150) แสดงว่า ถ้าครมูคีวามผกูพนักบัองค์กรสงู 

จะส่งผลให้ครูมีผลการปฏิบัติงานอยู่ที่สูงขึ้นด้วย
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ข้อเสนอแนะ

1. จากผลการศึกษาที่เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์

แสดงให้เห็นว่าภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

เป็นสิ่งที่ส�าคัญมากในการบริหารสถานศึกษา ดังนั้น 

ส�านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดัควรส่งเสรมิให้ผูบ้รหิาร

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาใช้ภาวะ

ผู้น�าการเปลี่ยนแปลงในการบริหารงาน เพื่อส่งผลให้ครู 

ที่สอนใน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

มีผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นโดยผู้บริหารควรเอาใจใส่ต่อ

การท�างานของครู และมีการพัฒนาครูไปพร้อมๆ กัน

จึงสามารถส่งผลต่อการเพิ่มผลการปฏิบัติงานของครูได้ 

2. ผู ้บริหารควรที่จะด�าเนินนโยบายในการ

บรหิารงานทีท่�าให้ครมีูความพงึพอใจในงานมากขึน้ โดย

ผู้บริหารควรให้เวลาในการแนะน�าและสอนงานให้แก่ 

ครูเพ่ือช่วยพัฒนาจุดเด่นของครูแต่ละคนบนพื้นฐาน

ว่าครูแต่ละคนมีความสามารถแตกต่างกัน เนื่องจาก

ความพึงพอใจในงานเป็นปัจจัยที่ส�าคัญที่จะท�าให้ครู

มีการรับรู ้การให้พลังอ�านาจมากขึ้น ซึ่งจะท�าให้คร ู

มคีวามผกูพนักบัองค์กรมากขึน้ และส่งผลให้ครมูผีลการ 

ปฏิบัติงานที่สูงขึ้นด้วย

3. จากผลการวิจัยท่ีพบว่า การรับรู้การให้พลัง

อ�านาจมอีทิธพิลทางตรงทีเ่ป็นบวกต่อตวัแปร 2 ตวัแปร 

คือ ความผูกพันกับองค์กรและผลการปฏิบัติงานของครู  

ดงันัน้ในการบรหิารโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม แผนกสามญั 

ศึกษานั้น ผู้บริหารควรที่จะมีการส่งเสริมการให้พลัง

อ�านาจแก่ครูที่สอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก

สามัญศึกษาให้มากขึ้น เช่น ให้โอกาสครูเลือกวิธีปฏิบัติ

ในการท�างานได้ รวมทั้งสามารถวางแผนการท�างาน

ของตนเอง เนื่องจากลักษณะงานของครูเป็นงานท่ีมี

ความยืดหยุ่นสูง และต้องการอิสระในการท�างานมาก

พอสมควร เช่น เวลาครูสอนหนังสือต้องใช้วิธีการสอน 

หลากหลายรปูแบบ เพือ่ให้ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรู ้โดยไม่ม ี

ความเบื่อหน่าย ซึ่งผู ้เรียนแต่ละคนก็จะเรียนรู ้ได้ดี 

กับวิธีสอนที่แตกต่างกัน
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บทคัดย่อ

การวจิยัน้ีมีวตัถปุระสงค์เพือ่ประเมินผลการฝึกประสบการณ์วชิาชพีของนกัศกึษา สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธรุกจิ 

ณ สถานประกอบการของนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ อาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

ประชากรผู้ประเมินนักศึกษาคือ ผู้บริหารสถานประกอบการทั้งหมด จ�านวน 116 คน ผลการวิจัยพบว่า (1) ผู้บริหาร 

ประเมินผลนักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษามีคุณภาพ ด้านบุคลิกภาพ ด้านมนุษย์สัมพันธ์และ 

ด้านวชิาการ (2) สถานประกอบการทีม่ขีนาดใหญ่ประเมนิด้านความมมีนษุย์สมัพนัธ์ของนกัศกึษาทีฝึ่กประสบการณ์

วิชาชีพมีคุณภาพดีมากกว่าสถานประกอบการขนาดเล็ก ส่วนด้านวิชาการ สถานประกอบการที่มีขนาดต่างๆ กัน 

มีความเห็นไม่ต่างกัน (3) ผู้บริหารในสถานประกอบการเอกชน มีระดับคะแนนคุณภาพของนักศึกษามากกว่า 

ผู้บริหารที่ท�างานในสถานประกอบการของรัฐบาลและของรัฐวิสาหกิจ (4) ผู้บริหารในสถานประกอบการรัฐบาล 

มีค่าเฉลี่ยระดับการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษามากกว่าผู ้บริหารท่ีท�างานในสถาน 

ประกอบการของรัฐวิสาหกิจ (5) ผู้บริหารที่มีต�าแหน่งเป็นนายจ้างมีค่าเฉลี่ยระดับการประเมินที่มากกว่าผู้ประเมิน

ที่มีต�าแหน่งเป็นหัวหน้าหน่วยงาน

ค�ำส�ำคัญ: การประเมินผล, การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ, นักศึกษา

Abstract

This study aims to assess students’ professional experiences the business computer diploma  

program in private vocational schools in Phranakhon Si Ayuttaya city. Questionaires were used to collect 

data from 116 established administrators. Results showed: (1) quality of students are good in the three areas 

of human relations, professional experience and knowledge. (2) The larger established administrators rated  

human relations of students higher than other two areas.

Keywords: training assessment, evaluation, student experience

วัลภา อิ่มส�าราญ

การประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

The Evaluation of Students’ Experience Training in Professional Diploma
Curriculum of Private vocational School’ s Business Computer Program 

in Phranakhon Si Ayuttaya Province
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ควำมน�ำ

ปัจจุบันแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางด้าน

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศมีความเปลี่ยนแปลง

และขยายตัวอย่างรวดเร็วซึ่งน�าไปสู่การใช้เทคโนโลยี

มากขึน้ ทัง้ในด้านอตุสาหกรรมและด้านบรกิาร จงึท�าให้ 

ตลาดแรงงานมีความต้องการแรงงานระดับพื้นฐาน ที่มี 

ทักษะวิชาชีพในอัตราที่สูงขึ้น เพื่อเป็นการตอบสนอง

ความต้องการของอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ  

การจัดการอาชวีศึกษาของประเทศ จงึมุ่งเน้นการจดัการ

ศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

แรงงาน และประกอบอาชีพอาชีพอิสระได้อย่างแท้จริง

ส�านกังานบรหิารคณะกรรมการส่งเสรมิการศึกษาเอกชน  

กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ การจัด 

การศกึษาโรงเรียนอาชวีศกึษาเอกชนซึง่มุง่ผลติก�าลงัคน 

ในระดับช่างกึ่งฝีมือและช่างเทคนิค เพื่อให้สอดคล้อง

กับความต้องการของตลาดแรงงาน และแนวนโยบาย 

ของรัฐบาลที่เน้นในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

ทัง้ในด้านปรมิาณและคุณภาพ มีคุณธรรมและ จรยิธรรม

ที่พึงประสงค์กับความต้องการของตลาดแรงงานท้ัง

ในสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระ 

และเพื่อให้ก้าวทันต่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสร้าง

โอกาสการเรียนรู้คู่คุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง 

ทีข่บัเคลือ่นด้วยการเชือ่มโยงบทบาทครอบครวั สถาบนั

ศาสนาและถาบันการศึกษา เสริมสร้างบริการสุขภาพ

อย่างสมดุลระหว่างการส่งเสริม การป้องกัน การรักษา  

และการฟ้ืนฟสูมรรถภาพ และสร้างความปลอดภยัในชวีติ 

และทรัพย์สินซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา 

แห่งชาตฉิบบัท่ี 10 (พ.ศ.2550-2554) จงึต้องมีการเตรยีม 

ความพร้อมของคนและระบบให้สามารถปรบัตวัพร้อมรบั 

การเปลี่ยนแปลงในอนาคต และแสวงหาประโยชน์

อย่างรู้เท่าทัน ยุคโลกาภิวัตน์ และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับ 

ทกุภาคส่วนตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงท่ีมุง่

ปรับปรุงพัฒนาการอาชีวศึกษาด้านนโยบายการศึกษา  

แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545 

-2549) ข้อที่ 2 ปฎิรูประบบการเรียนการสอน โดยให ้

การจัดการเรียนการสอนต้องมีการปรับเปลี่ยนให้ทัน

กับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสมัยใหม่และให้ 

ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ดังนั้น

จึงจ�าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกับสถานประกอบการ 

เพือ่ช่วยส่งเสรมิและสนบัสนนุการเรยีนการสอนในด้าน 

ต่างๆ เช่น การจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การจัด

ตลาดนัดแรงงาน การฝึกอบรม การสัมมนา การศึกษา 

ดงูาน การจดันทิรรศการ เป็นต้น เพือ่ให้นกัเรยีนได้เรยีนรู ้

ประสบการณ์จรงิในการฝึกปฏบิตังิานกบัเครือ่งจกัรและ

อุปกรณ์ต่างๆ ที่ทันสมัย การจัดการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ เป็นแนวทางหนึ่งของความร่วมมือระหว่าง

สถานศึกษาและสถานประกอบการ โดยมีจุดมุ่งหมาย

หลักท่ีให้นักเรียนได้รับประสบการณ์และเกิดทักษะ 

ในวิชาชีพซึ่งได้เรียนรู้ทฤษฎีและ ฝึกปฎิบัติเบื้องต้น  

ในสถานศึกษาแล้วแล้วให้เกิดทักษะการปฏิบัติงานจริง 

ในสถานประกอบการ ซึ่งแนวคิดทางการพัฒนาความ

ร่วมมือด้านการจัดการฝึกปฏิบัติงาน โดยส�านักวิจัย

การศึกษาธนาคารกสิกรไทย (2551, หน้า 20) ได้เสนอ 

ดังนี้ (1) รัฐต้องใช้มาตรการภาษีเพื่อสร้างแรงจูงใจให ้

องค์กรธรุกจิเอกชน สถานประกอบการ จดัการฝึกอบรม

ผู้ใช้แรงงาน เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะฝีมือแรงงาน

ของตนรวมท้ังให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาอาชีพ  

(2) ให้การพฒันาฝีมอืแรงงานระดบัสงูบางด้าน โดยเฉพาะ 

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รัฐต้องสนับสนุนให้

ภาคเอกชนเข้าร่วมลงทุน จัดการผลิตและพัฒนาฝีมือ

แรงงาน โดยจัดมาตรการส่งเสริมการลงทุนเป็นพิเศษ 

(3) การพฒันาหลกัสตูรการศกึษาอาชพีสถานศกึษาต้อง 

ร่วมกบัภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิง่สถานประกอบการ 

ในท้องถิน่อย่างใกล้ชดิ เพือ่ให้นกัเรยีนได้มโีอกาสฝึกงาน 

กบัของจรงิและมโีอกาสฝึกงานกบัของจรงิ และมโีอกาส

หางานท�าให้ท้องถิ่นได้มากขึ้น (4) สถานประกอบการ

ต้องให้ความส�าคัญและอนุญาตให้พนักงาน ท่ีมีความรู้ 

ความสามารถและทักษะฝีมือในระดับสูง ได้ออกไป

ช่วยสอนในสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาอาชีพโดยเพิ่ม 

ค่าตอบแทนตามความเหมาะสม ส่วนสถานศึกษาเอง 

จะต้องได้งบประมาณหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพิ่ม

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ครูฝึกอาชีพ (5) สถาน

ประกอบการ และชมุชนต้องร่วมกบัสถานศกึษาตดิตาม 

ประเมนิคณุภาพของแรงงานอย่างสม�า่เสมอและต่อเนือ่ง  

เพ่ือปรบัปรงุแก้ไขการจัดการศกึษาอาชพีของสถานศกึษา 

ให้สอดคล้องต่อความต้องการของผู้ประกอบการและ 

ตลาดแรงงานการจัดการฝึกงานมีความส�าคัญยิ่งต่อ 
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การพัฒนาความรู้ทักษะและประสบการณ์ของนักเรียน 

กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ก�าหนดให้การฝึกงานเป็น

วิชาหนึ่งในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงโดยก�าหนดจ�านวน 4 

หน่วยกิจที่นักเรียนทุกสาขาวิชาชีพ ที่จะจบ การศึกษา 

ต้องการผ่านฝึกงานในสถานประกอบการจ�านวน 320 

ชัว่โมง วรพรรณ น้อยสวุรรณ (2549, หน้า 13) ได้ก�าหนด 

จุดหมายของหลักสูตรการฝึกงาน ดังนี้ (1) เพ่ือให ้

การศึกษาและการฝึกอบรมที่จ�าเป็น แก่การประกอบ

อาชีพโดยตรงและเปิดโอกาสให้เลือกเรียนได้ตามถนัด 

ความสนใจและความต้องการของตลาดแรงงานอย่าง

กว้างขวางโดยให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและ

สังคม (2) เพื่อให้การฝึกงานฝีมือที่ใช้เทคโนโลยีที่ปฏิบัติ

จนเกิดทักษะคุณธรรมและสติปัญญาสามารถจัดการ 

เชิงธุรกิจเชิงอุตสาหกรรม และเชิงเทคโนโลยีที่น�าไป

ประกอบอาชีพได้จริง (3) เพื่อให้การอาชีวศึกษาครบ

วงจร โดยฝึกให้มีทักษะในวิชาชีพจนสามารถผลิตได้

จ�าหน่ายจัดการได้ตามความหลากหลายของอาชีพ 

ตามเนื้อหาวิชาตามเวลาฝึกตามวุฒิภาวะ และตาม

ท้องถิ่นที่แตกต่างกัน (4) เพื่อให้การศึกษาและฝึกอบรม 

ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สามารถสร้างอาชีพเข้าสู่

อาชีพ รกัษาอาชีพและพฒันาอาชพีให้ก้าวหน้าอยูเ่สมอ  

(5) เพื่อให้สามารถสร้างทักษะสร้างคุณธรรมสร้าง 

สตปัิญญาจากแหล่งวทิยาการสถานประกอบการอาชพี

อิสระ และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองได้เพื่อให้รู้ส�านึก 

ในการป้องกนัอบุตัภิยั ในการท�างาน รกังาน รกัหน่วยงาน 

สามารถท�างานในหมู่คณะได้ดี โดยมีความเคารพในสิทธิ 

และหน้าที่ของตนเองและของผู ้อื่น (6) เพื่อให้มี

บุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ มีคุณธรรม จริยธรรม  

มีสุขภาพและอนามัยสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ  

(7) เพื่อให้มีความเข้าใจในปัญหาเศรษฐกิจ สังคม 

การเมอืงของประเทศและของโลกปัจจบุนั มีความส�านกึ

ในความเป็นไทย ด�ารงไว้เพือ่ความม่ันคงของชาติศาสนา 

พระมหากษตัรย์ิและ การปกครองระบอบประชาธปิไตย  

ผู้วิจัยต้องการที่จะศึกษาเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพของนักเรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดย

ศึกษาผลการฝึกประสบการวิชาชีพ ของนักเรียนที่ผ่าน

การฝึกงานสถานประกอบการ ระหว่างปีการศกึษา 2554-

2555 ของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ตามหลักสูตร 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ฉบับ

ปรับปรุง 2546) และเพื่อน�าผลการศึกษามาปรับปรุง 

แก้ไขให้มี ประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

เพือ่ประเมนิผลการฝึกประสบการณ์วชิาชพีของ

นกัศกึษา สาขาคอมพวิเตอร์ธรุกจิ ณ สถานประกอบการ  

ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ของโรงเรียน

อาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

เพื่อให้ผลการศึกษาครั้งนี้ มีความเที่ยงตรง  

ผูว้จิยัจงึได้ก�าหนดกรอบแนวความคดิตามคูม่อื แนวทาง

การด�าเนินการจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 ของกรม 

อาชีวศึกษา (2546, หน้า 2) ดังแสดงในภาพประกอบ 1

1. ประเภทของสถาน
ประกอบการ
- ภาครัฐบาล
- ภาคเอกชน
- ภาครัฐวิสาหกิจ

2. ขนาดสถานประกอบ
การ
- ขนาดเล็ก
- ขนาดใหญ่

ผลกำรฝึก
ประสบกำรณ์วิชำชีพ

1. ด้านวิชาการ
2. ด้านบุคลิกภาพ
3. ด้านมนุษย์สัมพันธ์

ตัวแปรต้น ตัวแปรตำม

ภำพ 1 กรอบความคิดของการวิจัย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารสถาน

ประกอบการทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชน 

ในจงัหวดัพระนครศรอียธุยา จ�านวน 116 แห่ง กลุม่ตวัอย่าง 

ท่ีใช้ในการวิจัย คือผู ้บริหารของสถานประกอบการ 

ในช่วงเวลาที่ศึกษาจ�านวน 116 คน 
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เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่แบบสอบถาม

การประเมินผลการปฏิบัติงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ของนักศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอนเพื่อใช้ในการ 

สอบถามผู้บริหารสถานประกอบการดังรายละเอียด

ต่อไปนี้ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จ�านวน 5 ข้อ ตอนที่ 2 ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

การฝึกประสบการณ์วชิาชพีสาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธรุกจิ 

เป็นแบบมาตรวัด 5 ระดับ จ�านวน 32 ข้อ 

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป 

SPSS for window ในการค�านวณค่าสถิติพ้ืนฐาน 

ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ส�าหรับสถิติการทดสอบสมมุติฐานใช้ค่าสถิติ  

t-test (Independent) และ f-test (One Way ANOVA) 

ผลกำรวิจัย

1. การประเมินโดยสถานประกอบการที่มีต่อ

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 

จังหวัดพระนครศรอียธุยา จ�าแนกเป็น 3 ด้านโดยภาพรวม 

และรายด้านอยู ่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็น 

รายด้าน พบว่าผูบ้รหิารเหน็ว่านกัศกึษาทีฝึ่กประสบการณ์ 

วชิาชพีมคีณุภาพอยูใ่นระดับมากทกุด้าน เรยีงล�าดบัตาม 

ค่าเฉลี่ยคือ ด้านบุคลิกภาพ ด้านมนุษย์สัมพันธ์ และ

ด้านวิชาการ

2. สถานประกอบการที่มีขนาดใหญ่ประเมิน

ด้านมนุษย์สัมพันธ์ของนักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์

วิชาชีพมีคุณภาพดีกว่าสถานประกอบการขนาดเล็ก 

ส่วนด้านบคุลกิภาพและด้านวชิาการ สถานประกอบการ 

ที่มีขนาดต่างกันมีความเห็นไม่ต่างกัน

3. ผู ้ประเมินที่ท�างานในสถานประกอบการ

ของเอกชนมีค่าเฉลี่ยระดับการประเมินผลการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษามากกว่าผู้ประเมินที่ 

ท�างานในสถานประกอบของรฐับาลและของรฐัวสิาหกจิ

ทุกด้าน 

4. ผู ้ประเมินท่ีท�างานในสถานประกอบการ 

รฐับาลมค่ีาเฉล่ียระดบัการประเมนิผลการฝึกประสบการณ์ 

วชิาชพีของนกัศกึษามากกว่าผูป้ระเมนิท่ีท�างานในสถาน

ประกอบการของรัฐวิสาหกิจ

5. ผูป้ระเมนิทีม่ตี�าแหน่งเป็นนายจ้างมค่ีาเฉลีย่

ระดับการประเมินท่ีมากกว่าผู ้ประเมินท่ีมีต�าแหน่ง 

เป็นหัวหน้าหน่วยงาน

กำรอภิปรำยผล

1. ด้านวิชาการ พบว่าสถานประกอบการ

ประเมินคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะ

ความสามารถของนักศึกษาในการปฏิบัติงานให้เกิด 

ผลส�าเร็จตามเป้าหมาย สามารถใช้อุปกรณ์ส�านักงาน 

ได้อย่างคุ้มค่า และสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้ 

เป็นเพราะว่าโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา มีการจัดการเรียนการสอนตาม

หลักสูตรท่ีก�าหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะโรงเรียน 

ไทยอโยธยาบริหารธุรกิจมีการเพิ่มชั่วโมงและวิชา 

ภาคปฏิบัติ จัดการสอบภาคปฏิบัติควบคู่กับการสอบ

ข้อเขียนควบคู่กัน จึงท�าให้นักศึกษาสามารถฝึกทักษะ

การปฏิบัติจริงได้มากขึ้น โดยเฉพาะทักษะการใช้

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส�านักงาน ซึ่งสอดคล้องกับ

ผลงานวิจัยของสุรพล จูห้อง (2548, หน้า 170) ความ

พงึพอใจของผูค้วบคมุการฝึกงานทีม่ต่ีอนกัศกึษาฝึกงาน  

อยู่ในระดับสูงด้านความมุ่งมั่นในการท�างานให้ส�าเร็จ

และความสามารถทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับหน้าที ่

การงาน จากผลการวจัิยค้นพบว่าความสามารถในการใช้ 

ภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสมนั้นมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 

ในระดับมาก ทั้งนี้อาจสืบเนื่องจากนักศึกษาขาดความ

สนใจในการเรยีนวชิาสามญั เช่น ภาษาไทย ภาษาองักฤษ  

เพราะนักศึกษาเข้าใจว่าการเลือกเรียนสายอาชีพ 

ไม่จ�าเป็นต้องสนใจวิชาสามัญ ทั้งๆ ที่มีก�าหนดไว ้

ในหลกัสตูรสายอาชพีของกรมอาชวีศกึษา เป็นผลท�าให้

นักศึกษาไม่สนใจโดยเฉพาะภาษาอังกฤษเท่าที่ควร  

จึงสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ (2545-2559)  

ได้กล่าวถงึ สภาพปัญหาของสงัคมไทยในส่วนทีเ่กีย่วข้อง 

กับการศึกษาว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กระดับ

ต�่ากว่าอุดมศึกษาไม่อยู่ในระดับท่ีน่าพอใจ ไม่ว่าจะเป็น 
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วิชาววิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และ

คอมพิวเตอร์ แม้ในการศึกษาอาชีวศึกษากับยังพบว่า 

ผู ้ส�าเร็จการศึกษาจ�านวนมากด้อยคุณภาพและไม่ม ี

มาตรฐานดีพอที่จะท�างานในสถานประกอบการ 

2. ด้านบุคลิกภาพ พบว่าสถานประกอบการ

ประเมินคุณภาพของนักศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

มีบคุลกิภาพอยูใ่นระดบัมากทกุข้อ โดยเฉพาะการแต่งกาย 

ท่ีสภุาพ สะอาด ถูกกาลเทศะ มคีวามตรงต่อเวลาในการ

ปฏบิตังิาน และพดูจาไพเราะ อ่อนน้อมถ่อมตน เป็นเพราะ 

โรงเรยีนอาชวีศกึษาเอกชนมีการจดัการจดัการปฐมนเิทศ 

นกัศกึษาก่อนออกไปฝึกประสบการณ์วชิาชีพ โดยเฉพาะ

โรงเรียนไทยอโยธยาบริหารธุรกิจซึ่งมีการจัดการเตรียม

ความพร้อมสู่สถานประกอบการโดยครูจะให้ค�าแนะน�า 

วางแผนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักศึกษา  

มีการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพให้แก่นักศึกษา และ

เมือ่นกัศกึษาออกไปฝึกประสบการณ์จรงิแล้วครจูะนเิทศ 

ตดิตามผลอย่างต่อเนือ่ง ซึง่สอดคล้องกบักรมอาชวีศกึษา  

(จันทรา ยินดียม, 2539, หน้า 27) ได้ก�าหนดหน้าท่ีและ

ความรับผิดชอบของสถานศึกษาในการจัดการฝึกงาน

ให้กับนักศึกษาดังนี้ (1) สถานศึกษาต้องให้ค�าปรึกษา

นักเรียน-นักศึกษา และผู้ปกครองที่มีปัญหาในด้าน

ต่างๆ ตลอดจนท�าหน้าที่ประสานงานกับฝ่ายในการ 

แก้ปัญหาของนักเรียน-นักศึกษาเกี่ยวกับการฝึกงาน  

(2) ให้ค�าปรึกษา แนะน�า วางแผนการฝึกงานให้แก่

นักเรียน-นักศึกษา (3) ติดต่อประสานงานกับสถาน-

ประกอบการ เพื่อการฝึกงานและจัดหางานให้แก่

นักเรยีน –นกัศกึษา (4) จดักจิกรรมเพือ่พฒันาบคุลกิภาพ  

(5) ติดตามผล (6) ประเมินผลงาน (7) วิจัยสาเหตุของ

ปัญหาที่เกิดจากการฝึกงานและหาแนวทางแก้ไข

3. ด้านมนุษย์สัมพันธ์พบว่าสถานประกอบการ 

ประเมินคุณภาพนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

ในการฝึกประสบการณ์วชิาชพีว่าอยูใ่นระดบัมากทกุข้อ  

โดยเฉพาะการมีน�้าใจช่วยเหลืองานที่นอกเหนือจาก

หน้าที ่ปฏบิตัติามกฎระเบยีบของหน่วยงานอย่างเข้มงวด  

ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานกับทุกฝ่ายเป็นอย่างดี  

มีความเป็นกัลยาณมิตรต่อเพื่อนร่วมงาน มีทัศนคติ

ที่ดีและสามารถสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสมจันทร์  

ปัญญาทิพย์(2549, หน้า 76) จากผลการวิจัยพบว่า  

นักศึกษามีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต ่อผู ้ร ่วมงานและผู ้ที่

เกี่ยวข้อง อยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับสุรพล  

จูห้อง (2548, หน้า 170) จากงานวจัิยพบว่า ความพึงพอใจ 

ระดับสูงได้แก่ การท�างานร่วมกับผู้อื่น ความมีมนุษย์

สัมพันธ์ และการปรับตัวเข้ากับสภาวการณ์ ผลการวิจัย 

พบวา่สถานประกอบการประเมินผลการปฏิบตัิงานของ

นักศึกษาฝึกงาน ด้านมนุษย์สัมพันธ์ อยู่ในระดับมาก 

ทุกข้อ อาจสืบเนื่องมาจาก สภาพบรรยากาศภายใน

ของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนดี โดยเฉพาะโรงเรียน 

ไทยอโยธยาบริหารธุรกิจระหว่างผู ้บริหารครูและ

นกัเรยีน-นกัศกึษาอยูร่่วมกนัแบบครอบครวั โดยผูบ้รหิาร  

ครูทุกคนมีเวรพบกับนักเรียน-นักศึกษาหน้าเสาธง  

ทกุวนัเพือ่สร้างความสมัพนัธ์กบันกัศกึษาทกุคน เพือ่ให้ 

ได้มาซึ่งความรักใคร่นับถือความร่วมมือ นอกจากนี้

โรงเรียนยังได้กิจกรรมสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมงซึ่งก�าหนดไว ้

ในตารางสอนประจ�าห้องเรยีนทุกห้อง ทุกสาขา โดยแบ่ง 

เป็นชมรมต่างๆ ตามความถนดัของนกัศกึษาจัดกจิกรรม

ภายในตามเทศกาลประจ�าปีการศึกษา กิจกรรมเหล่านี้  

จึงเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา ให้มีโอกาสรู ้จักกัน  

ใช้ชีวิตกลุ่มร่วมกัน ท�าให้เกิดการมีมนุษย์สัมพันธ์ 

ต่อกันเพิ่มมากขึ้น

ข้อเสนอแนะกำรวิจัย

จากผลการวจิยัพบว่าสถานประกอบการรฐับาล

เอกชนและรฐัวสิาหกจิมคีวรเพิม่ความสามารถในการใช้

ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาที่จะออกฝึกประสบการณ์ 

วิชาชีพเพื่อให ้สอดคล ้องกับความต ้องการของ 

สถานประกอบการและอาเชียน
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บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ลักษณะวัฒนธรรมล้านนาท่ีสามารถส่ือสารและน�ามาเป็น

ส่วนประกอบธุรกิจของโรงแรมในภาคเหนือ (2) จุดสนใจของวัฒนธรรมล้านนาที่เป็ส่วนประกอบเชิงอัตลักษณ์ 

ล้านนาของโรงแรมในภาคเหนือ และ (3) แนวทางการสื่อสารวัฒนธรรมด้วยอัตลักษณ์แบบล้านนา ในการพัฒนา

ธุรกิจโรงแรมในภาคเหนือ โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นหลัก ด�าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ 

จ�านวน 38 คน และการสนทนากลุ่มผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ จ�านวน 14 คน และใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ ตรวจสอบ

ผลการสังเคราะห์การสื่อสารวัฒนธรรมด้วยอัตลักษณ์แบบล้านนาในการพัฒนาธุรกิจโรงแรมในภาคเหนือ จ�านวน 

160 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .90 สถิติที่ใช้ในการ 

วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา พบว่า ลักษณะวัฒนธรรมล้านนาที่

สามารถสื่อสารและน�ามาเป็นส่วนประกอบธุรกิจของโรงแรมในภาคเหนือ มี 2 แบบ คือ (1) วัฒนธรรมล้านนาแบบ

ด้ังเดิม และ (2) วัฒนธรรมล้านนาแบบประยุกต์ จุดสนใจของวัฒนธรรมล้านนาที่เป็นส่วนประกอบเชิงอัตลักษณ์

ล้านนาของโรงแรมในภาคเหนือ มีหลายประการ ได้แก่ ภาษาล้านนา ที่มีทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน ประเพณี  

การแต่งกาย อาหาร กิริยามารยาทและความอ่อนน้อม ศิลปกรรม และสถาปัตยกรรม

ค�ำส�ำคัญ: การสื่อสารวัฒนธรรม, อัตลักษณ์ล้านนา, การพัฒนาธุรกิจโรงแรม

Abstract

This study through using qualitative and quantitative research methodologies, aimed to examine 

Lanna culture and its focal points which could be transferred and used as elements in Northern 

Thailand’s hotel business as well as proposing how to promote cultural communication through Lanna 

identity in Northern Thailand’s hotel business development. In-depth interviews were conducted with 38 

samples and group discussions were later conducted with 14 specialists. The samples of 160 Lanna 

styled hotel committees or designated representatives were asked to rate opinions toward the result  

เสกสรร เลิศรังษี

การสื่อสารวัฒนธรรมด้วยอัตลักษณ์ล้านนา
กับการพัฒนาธุรกิจโรงแรมในภาคเหนือ

The Use of Lanna Cultural Identity to Explore Cultural Communication 
in Hotel Business Development in Northern Thailand
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ควำมน�ำ

การท่องเที่ยวไทยเป็นอุตสาหกรรมที่ท�ารายได ้

ให้ประเทศไทยจ�านวนมาก โดยในปี พ.ศ. 2553 

ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องถึง 585,691.80  

ล้านบาท นับเป็นรายได้จ�านวนมากเป็นล�าดับต้นๆ  

เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ด้านอ่ืนๆ ของประเทศ 

สะท้อนให้เห็นว่าการท่องเที่ยวก่อให้เกิดประโยชน์ 

ทางเศรษฐกิจผลกระทบด้านบวกที่ส�าคัญ คือ รายได้

จากเงินตราต่างประเทศเพื่อส่งเสริมรายได้ของรัฐ และ

การสร้างงานและการสร้างโอกาสทางธุรกิจรายได้จาก

เงนิตราต่างประเทศ รายจ่ายในการท่องเทีย่วการน�าเข้า 

และส่งออกสนิค้าและบรกิารทีเ่กีย่วข้องกบัการท่องเท่ียว 

ก่อให้เกิดรายได้ในระบบเศรษฐกิจของประเทศเจ้าภาพ

และสามารถกระตุ้นการลงทุนส่งผลให้เกิดการเติบโต

ทางการเงินในระบบเศรษฐกิจต่างๆ เช่นในภาคเหนือ

ของประเทศไทย เป็นแหล่งท่องเที่ยวของไทยท่ีได้รับ 

ความนยิมมากทีส่ดุแห่งหนึง่ เนือ่งจากพืน้ทีท่างภาคเหนอื 

ของประเทศที่อุดมไปด้วยทรัพยากรที่เหมาะสมแก่การ

ท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณ์หรือ

วัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ในแบบล้านนา 

การสือ่สารวฒันธรรม เป็นการถ่ายทอดจากคน

รุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งโดยการเก็บความรู้ไว้หลายๆ  

รปูแบบ องค์ความรูท้ีเ่กีย่วเนือ่งและมคีวามส�าคญัจงึถกู

ส่งต่อวัฒนธรรมให้ด�ารงอยู่ได้ยืนนานได้ค่านิยมเหล่านี้

จะถูกส่งต่อจากคนรุ่นหนึ่งไปยังรุ่นอ่ืนวิธีที่วัฒนธรรม 

ถ่ายทอดอยู่ในรูปแบบต่างๆ ของกระบวนการขัดเกลา

obtained from the in- depth interview by using a questionnaire with a reliability of .90. The statistics used 

in the quantitative method were mean and standard deviation. The findings revealed that there were two 

types of Lanna culture that could be used as elements in Northern Thailand’s hotel business; traditional 

Lanna culture and applied Lanna culture. There were a number of focal points of Lanna culture which 

could be identified as components of Northern Thailand’s hotels such as Lanna language (both spoken  

and written), traditions, clothing, food, etiquette and humble characteristics fine arts and architecture. All 

of these composed of living and inert components with internal personal and external natural qualities, 

and full of diversity.

Keywords: cultural communication, lanna cultural identity, hotel business development

ทางสังคมเช่น สุภาษิต จารีต ประเพณี ศาสนา ศิลปะ 

การถ่ายทอดเกดิขึน้โดยพ่อแม่เพือ่นส่ือมวลชน โรงเรยีน  

วดัเป็นต้นโดยองค์ประกอบต่างๆ ทีส่�าคญัของวฒันธรรม 

จะถูกรับรู้ร่วมกันในแต่ละรุ่นการถ่ายทอดวัฒนธรรม

ล้านนานจึงเป็นการสนับสนุนความคิดท่ีว่าวัฒนธรรม

และการสื่อสารเกี่ยวข้องกันการสื่อสารท�าให้วัฒนธรรม 

มคีวามต่อเนือ่งจนกลายเป็นอตัลกัษณ์ (จามจรุ ีผดงุชีวติ,  

2550) เช่นเดยีวกนักบัพืน้ทีใ่นจงัหวดัภาคเหนอืตอนบน

ของประเทศไทยรวมไปถึงดินแดนบางส่วนของประเทศ

พม่า จนี ลาวเคยเป็นทีต่ัง้ของชนกลุม่หนึง่ทีม่กีารปกครอง 

เป็นแคว้นอิสระในชื่อที่เรียกกันว่า “อาณาจักรล้านนา”  

กลุ ่มบ้านเมืองกลุ ่มนี้มีความสัมพันธ์กันทั้งในทาง 

การเมือง เชื้อชาติ ศาสนาประเพณี และศิลปวัฒนธรรม 

มีเมืองเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการปกครองและมีความ

เจริญรุ่งเรืองมากในช่วงพุทธศตวรรษที่ 20-21 จะเห็น 

ได้ว่าประวตัศิาสตร์อนัยาวนานของล้านนาได้หล่อหลอม 

ให้ผู้คนในดินแดนแห่งนี้มีแบบแผนทางศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณีต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นของตนเองมีความ 

แตกต่างไปจากผู้คนในดินแดนอื่นจนมาเป็นอัตลักษณ์

แบบล้านนา ดังนั้นการน�าวัฒนธรรมแบบล้านนาซึ่ง

มีอัตลักษณ์เป็นของตนเองมาเป็นจุดขายของการ 

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จะเป็นประโยชน์ในการสร้าง

รายได้ให้กับประเทศอย่างมหาศาล (ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว, 

2553)

อัตลักษณ์ของวัฒนธรรมแบบล้านนา มีภาษา

และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท่ีเป็นปึกแผ่น พรมแดน
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ในอดีตกินพื้นที่ประเทศพม่าบางส่วน ลาว จีนตอนใต้  

และจังหวัดในภาคเหนือของประเทศไทยกลายมาเป็น 

ส่วนหนึ่งของประเทศไทยราว100 ปีที่ผ่านมา แต่ยังคง 

รักษา สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีและอัตลักษณ์

วัฒนธรรมล้านนาอย่างต่อเนื่อง จริงจังจวบถึงปัจจุบัน 

โดยใช ้การสื่อสารเป ็นเครื่องมือในการถ ่ายทอด

วัฒนธรรม ท�าให้วัฒนธรรมล้านนาเกิดขึ้นและด�ารงอยู่ 

จนเป็นอัตลักษณ์เฉพาะแบบวัฒนธรรมล้านนา ซึ่ง

อัตลักษณ์แบบวัฒนธรรมล้านนานี้ สามารถวิเคราะห์

ลักษณะเฉพาะได้อย่างชัดเจนตั้งแต่ระดับอุดมคติจนถึง 

ระดับปรากฏการณ์วัฒนธรรมทางสายตา เราสามารถ

ค้นหาเนื้อหาและสไตล์ของอัตลักษณ์ล้านนาได้ผ่าน

รสนิยมการใช้สีการใช้วัสดุและภาพลักษณ์ต่างๆ ในการ

ประยุกต์อัตลักษณ์เชิงสุนทรีย์แบบล้านนาให้สอดคล้อง

กับประโยชน์ใช ้สอยในอุตสาหกรรมโรงแรมและ 

การท่องเที่ยวแต่สะท้อนอัตลักษณ์ร่วมของท้องถิ่น 

โดยพยายามปรับทิศทางการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ 

ให้ท�าหน้าทีเ่ป็นศนูย์กลางธุรกจิรกัษาพยาบาลการท�าฟัน  

และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมส�าหรับนักท่องเที่ยว

ชาวต่างประเทศ

ผลการวจัิยความต้องการใช้บรกิารการท่องเทีย่ว 

ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่จัดท�าโดยสมาคมธุรกิจ 

ท่องเทีย่วจังหวัดเชยีงใหม่ร่วมกบัมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

(สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่, 2550) ระบุว่า 

นักท่องเที่ยวต่างชาติมีความสนใจท่องเที่ยวจังหวัด

เชียงใหม่ใน 3 เรื่องหลักคือ วัฒนธรรม (culture) วิถีชีวิต  

(lifestyle) และ ธรรมชาติ (nature) ที่บ่งบอกถึงเรื่องราว

และความเป็นเชียงใหม่อย่างแท้จริง ซึ่งการท่องเที่ยว

ทางวัฒนธรรมเน้นการพัฒนาภูมิปัญญาไม่ท�าลาย 

สภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมโดยเป็นการเรียนรู ้

วัฒนธรรมและประเพณีอื่นๆ เพื่อให้เกิดมุมมองใหม่ๆ  

ไม่ว่าการชมสถานที่ที่มีคุณค่าในศิลปกรรมล้านนา  

ในแบบพุทธศิลป์ ในวัดที่มีมากมายในจังหวัดเชียงใหม่ 

ทั้งในเขตเมืองและชนบท หรือเป็นวัฒนธรรมในการ 

ใช้ชีวิตของคนเมือง ที่นักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสนใจ

เป็นอย่างมาก โดยปัจจัยที่สนับสนุนการท่องเท่ียว 

นอกจากวัฒนธรรมในการใช ้ชีวิตของคนเมืองที ่

นักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสนใจ คือ อัตลักษณ์ของ

เมืองๆ นั้น เช่น สถาปัตยกรรม และองค์ประกอบอื่นๆ  

ทีส่ะท้อนถงึวฒันธรรมพืน้เมอืง ทีถ่กูน�าไปประยกุต์หรอื

ผสมผสานกับการท่องเที่ยวและที่พัก เช่น โรงแรม นั้น 

มคีวามส�าคญัท่ีท�าให้รปูแบบการท่องเท่ียวเชงิวฒันธรรม

มีความสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น ดังนั้น ภายใต้ปัจจัยเชิงบวก 

ของอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมล้านนา ผู ้วิจัยจึงเห็น 

ความส�าคัญและจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการวิจัย

เรื่องการน�าศิลปวัฒนธรรมล้านนามาประยุกต์ใช้กับ

ธุรกิจโรงแรมการท่องเท่ียวในเขตภาคเหนือ ให้โรงแรม

ได้น�ารูปแบบที่เป็นอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมล้านนา  

โดยการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม 

ล้านนา นักท่องเที่ยวและผู ้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จาก

ทุกภาคส่วน ได้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  

ผูป้ระกอบการการท่องเทีย่ว ผูป้ระกอบการโรงแรม และ

ผูท้ีเ่กีย่วข้องในศลิปวฒันธรรมล้านนา เพือ่ค้นหาจดุเด่น 

ของวัฒนธรรมล้านนาที่ควรน�ามาเป็นส่วนประกอบ 

เชิงอัตลักษณ์ล้านนาของโรงแรมในภาคเหนือที่ประสบ

ผลส�าเร็จซึ่งผลการวิจัยนี้จะสามารถน�าไปเป็นองค์- 

ความรู ้เรื่องของการประยุกต์ใช้วัฒนธรรมล้านนา 

ให้เป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นต่อภาคธุรกิจโรงแรมเพื่อการ 

ท่องเที่ยวไทย อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพ่ือศึกษาลักษณะวัฒนธรรมล้านนาที่

สามารถสื่อสารและน�ามาเป็นส่วนประกอบธุรกิจ 

ของโรงแรมในภาคเหนือ

2. เพื่อศึกษาจุดสนใจของวัฒนธรรมล้านนา 

ที่เป็นส่วนประกอบเชิงอัตลักษณ์ล้านนาของโรงแรม

ในภาคเหนือ

3. เพื่อน�าเสนอการสื่อสารวัฒนธรรมด้วย 

อัตลักษณ์แบบล้านนาในการพัฒนาธุรกิจโรงแรม 

ในภาคเหนือ
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย

อัตลักษณ์
วัฒนธรรมล้ำนนำ

1. ภาษาล้านนา
- ภาษาพูด
- ภาษาเขียน

2. ประเพณี
3. การแต่งกาย
4. อาหาร
5. กริยามารยาทและ

ความอ่อนน้อม
6. ศิลปกรรม
7. สถาปัตยกรรม

กำรพัฒนำธุรกิจโรงแรมในภำคเหนือ
โดยกำรสื่อสำรวัฒนธรรมด้วยอัตลักษณ์ล้ำนนำ

กำรส่ือสำรวัฒนธรรม
ของโรงแรม
ในภำคเหนือ

1. วิสัยทัศน์ทาง
วัฒนธรรมของธุรกิจ
โรงแรม

2. การสร้างและออกแบบ
อัตลักษณ์วัฒนธรรม
ของโรงแรม

3. การประยุกต์ใช้และ
การสร้างคุณค่า
อัตลักษณ์วัฒนธรรม

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีกำรด�ำเนินกำรวิจัย

การวิจัยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative 

research) เป็นหลกั และผลทีไ่ด้จากการวจิยัเชงิคณุภาพ

จะใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) เพื่อ 

ตรวจสอบผลการสร้างอัตลักษณ์ของโรงแรมในแบบ

วัฒนธรรมล้านนาที่ได้จากการวิจัยเชิงคุณภาพ

การวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการสัมภาษณ์บุคคล

ที่เป็นผู้ให้ข้อมูลส�าคัญในเชิงลึก (in-depth interview) 

ซึ่งผู ้วิจัยได้ลงพื้นที่ท�าการสัมภาษณ์ เพื่อเก็บข้อมูล 

เกี่ยวกับวัฒนธรรมล้านนาในเขตภาคเหนือและจังหวัด 

เชียงใหม่ และการสร้างอัตลักษณ์ของโรงแรมแบบ

วฒันธรรมลา้นนา แล้วน�ามาตรวจสอบด้วยการสนทนา

กลุม่ (focus group) การวจิยัเชงิปรมิาณ ใช้แบบสอบถาม 

(questionnaire) เป็นเครื่องมือเก็บข้อมูล เพื่อตรวจสอบ 

การสังเคราะห์ในส่วนที่เกิดขึ้นจากการวิจัยเชิงคุณภาพ

การก�าหนดกลุม่ผูใ้ห้การสมัภาษณ์ข้อมลูส�าคญั

ในการสนทนากลุ่ม (Focus Group) มี 6 กลุ่ม คือ  

(1) ผู้เชีย่วชาญด้านวฒันธรรมล้านนา (2) ผูป้ระกอบการ 

โรงแรมแบบล้านนา (3) ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสาร  

(4) นักวิชาการด้านวัฒนธรรม (5) นักวิชาการด้านธุรกิจ

โรงแรม และ (6) นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบด้านวัฒนธรรม

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยเชิง

ปริมาณ ผู ้ให้ข้อมูลส�าคัญในเชิงลึก ประกอบด้วย 

4 กลุ ่ม คือ (1) ผู ้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมล้านนา  

ได้แก่ นักวัฒนธรรมล้านนา นักวิชาการ และผู้บริหาร

องค์การที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมล้านนา จ�านวน 6 คน  

(2) ผูเ้ชีย่วชาญในการสร้างโรงแรมแบบวฒันธรรมล้านนา  

ได้แก่ นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน ผู้เชี่ยวชาญทาง 

การตลาด การประชาสมัพนัธ์ และผูป้ระกอบการโรงแรม 

(3) ผู้ประกอบการหรือผู้บริหารโรงแรม (4) นักท่องเท่ียว

ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ที่เดินทางมาเที่ยวใน

พื้นที่ภาคเหนือของไทย คณะกรรมการบริหารโรงแรม

แบบล้านนาในภาคเหนอืหรอืตวัแทนทีไ่ด้รบัมอบหมาย  

จ�านวน 22 แห่ง จ�านวน 266 คน น�ามาค�านวณหา

จ�านวนกลุ่มตัวอย่างด้วยสูตรทาโร่ ยามาเน่ ที่มีความ

คาดเคล่ือนไม่เกินร้อยละ5 ได้จ�านวนกลุ่มตัวอย่าง 

คณะกรรมการบริหารโรงแรมแบบล้านนาในภาคเหนือ

หรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย จ�านวน 160 คน

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

เครื่องมือการวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นแบบการ

สัมภาษณ์และแบบสนทนากลุ่ม ท่ีผ่านการตรวจคณุภาพ

ด้วยความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา และการตรวจสอบข้อมูล

โดยใช้วิธีการตรวจสอบสาม แล้วน�ามาวิเคราะห์ข้อมูล 

เชิงเนื้อหา (content analysis) โดยการจัดหมวดหมู่ของ

ข้อมูลที่ได้และสังเคราะห์เชื่อมโยงในเชิงเหตุและผล  

ตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ ระหว่างความหมาย

ของข้อมลูและความรูท้างทฤษฎขีองผูว้จัิย ด้านเครือ่งมอื 

การวจัิยเชงิปรมิาณ คอื แบบสอบถาม ท่ีผ่านการทดสอบ 

ความเท่ียงตรงเชงิเนือ้หา ได้ค่า IOC = 1.00 จ�านวน 10 ข้อ 

และความน่าเชือ่ถอื (Reliability) ได้ค่า alpha ในภาพรวม 

ทุกด้าน = .9079 แล้วน�ามาวเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้ วธิกีาร 

หาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 

ผลกำรวิจัย

การสื่อสารวัฒนธรรมด้วยอัตลักษณ์ล้านนา

กับการพัฒนาธุรกิจโรงแรมในภาคเหนือ มีผลการวิจัย 
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ตามวัตถุประสงค์ดังนี้

1. ลักษณะวัฒนธรรมล้านนา ที่สามารถส่ือสาร 

และน�ามาเป็นส่วนประกอบธรุกจิของโรงแรมในภาคเหนอื 

มี 2 แบบ คือ (1) วัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม และ 

(2) วัฒนธรรมล้านนาแบบประยกุต์ กล่าวคอื วฒันธรรม

ล้านนาแบบดั้งเดิม มีลักษณะที่เป็นอัตลักษณ์ถ่ายทอด 

กันมายาวนานจากในอดีตโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง

หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงก็ยังคงรูปแบบเดิมไว้มาก 

วัฒนธรรมล้านนาเดิมๆ นั้นมีความหลากหลาย ทั้งที่

เป็นวัตถุ เช่น สถาปัตยกรรมต่างๆ และวิถีชีวิต เช่น  

สถาปัตยกรรมล้านนาแบบดั้งเดิมหรือในอดีตอย่าง

แท้จริง เทศกาลดั้งเดิมที่เป็นงานวัฒนธรรมของท้องถิ่น  

ขนบธรรมเนยีมประเพณีทีดี่งามทีส่บืทอดกนัมายาวนาน  

ภาษาล้านนาแบบด้ังเดิมทั้งที่เป็นภาษาพูดและภาษา

เขียน มีคุณค่าควรสืบสานให้กับคนรุ ่นหลัง ส ่วน

วัฒนธรรมล้านนาแบบประยุกต์ มีลักษณะเป็นพลวัต 

(dynamic) องค์ประกอบของวฒันธรรมล้านนามีทัง้ทีเ่ป็น 

สถาปัตยกรรมและวิถีชีวิตของคนพื้นเมืองเหมือนกับ

วัฒนธรรมล้านนาแบบด้ังเดิม แต่มีการประยุกต์ใช้ใน

รุ่นต่อๆ มา เช่นการน�าศิลปะฟ้อนร�าของชาวเขามา

ประยุกต์ การน�าอุตสาหกรรมครัวเรือนมาออกแบบ 

ผสมผสานกับรูปแบบตะวันตกและญี่ปุ ่น การน�า

วฒันธรรมการแต่งกายของจนีมาประยกุต์ใช้ และการน�า 

เครื่องมือที่ใช้ประกอบกับงานศพ มาประยุกต์ใช้กับงาน

มงคล และการตกแต่งอาคารสถานที่ ทั้งนี้การประยุกต์

ทางวัฒนธรรมล้านนา ทั้งนี้ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของ 

ความเหมาะสม ไม่ขดัต่อหลกัศาสนา หรอืกระทบกระท่ัง

จิตใจประชาชน และควรมีการศึกษาอย่างถูกต้องก่อน

ที่จะน�ามาประยุกต์ใช้

2. จุดสนใจของวัฒนธรรมล้านนา ที่เป็นส่วน

ประกอบเชิงอัตลักษณ์ล้านนาของโรงแรมในภาคเหนือ 

โดยลักษณะวัฒนธรรมล้านนาที่เหมาะสมกับการน�า

มาเป็นจุดขายหรือจุดสนใจให้กับลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ 

ของธุรกิจโรงแรมในภาคเหนือ และเป็นส่วนประกอบ

เชิงอัตลักษณ์ของโรงแรมในแบบวัฒนธรรมล้านนา  

มีหลายประการ ได้แก่ ภาษาล้านนา ที่มีทั้งภาษาพูด 

และภาษาเขียน ประเพณี การแต่งกาย อาหาร 

กิริยามารยาทและความอ่อนน้อม ศิลปกรรม และ 

สถาปัตยกรรม ท่ีสามารถสร้างความประทับใจให้กบัแขก 

ผู ้มาเยือนได้ เพราะองค์ประกอบเชิงอัตลักษณ์ของ

วฒันธรรมล้านนา เป็นองค์ประกอบท่ีมชีวีติและไม่มชีวีติ  

ทัง้ภายนอกและภายในทีม่คีวามเป็นล้านนาและมคีวาม

หลากหลาย เช่น สถาปัตยกรรมล้านนามลีกัษณะเฉพาะ

โดดเด่นเป็นอัตลักษณ์ท่ีสืบทอดมายาวนาน มีคุณค่า

ในการน�าสถาปัตยกรรมล้านนามาเป็นองค์ประกอบ 

อัตลักษณ์โรงแรมแบบล้านนาจึงมีความจ�าเป็นล�าดับ

ต้นๆ นอกจากนี้ความแตกต่างด้านรูปลักษณ์ของ

วัฒนธรรมล้านนาเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอที่จะ

เป็นจุดขายหรือจุดสนใจให้กับลูกค้าหรือผู ้ใช้บริการ

ของธุรกิจโรงแรมในภาคเหนือ การสร้างความอบอุ่น

ความประทับใจให้กับแขกที่มาเยือนมีความส�าคัญ

เช่นเดียวกัน นั่นคือบุคลิกภาพของคนล้านนาแท้ๆ  

ที่สืบทอดกันมายาวนาน

การแต่งกายชดุพืน้เมอืงแบบล้านนา และการใช้

ภาษาพ้ืนเมืองส�าหรับพนักงานโรงแรมมากล่าวทักทาย

หรือสวัสดี เป็นการน�าเสนอเพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรม 

ท้องถิน่รปูแบบหนึง่ ทีผู่ใ้ห้ข้อมลูส�าคญัเหน็ว่าควรน�ามาใช้  

เพราะนอกจากจะใช้เป็นจุดสนใจส�าหรับผู้มาเยือนแล้ว 

ยังเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมด้วย ดังน้ัน 

โรงแรมแบบล้านนาจึงควรน�าภาษาพื้นเมืองมาเป็น 

องค์ประกอบ นอกจากนีว้ถิชีวีติแบบดัง้เดมิ เช่น อาหาร

พืน้เมอืง และการรบัประทานอาหารแบบขนัโตก มคีวาม 

ส�าคัญ ควรน�ามาเป็นส่วนประกอบของโรงแรมเพ่ือเป็น 

จุดสนใจ นอกจากนี้การน�าศิลปกรรมมาตกแต่งอาคาร

สถานที่ของโรงแรม คือจุดขายอีกอย่างหนึ่งที่ควรน�ามา

เป็นองค์ประกอบอัตลักษณ์โรงแรมแบบล้านนา เช่น 

ภาพวาดตามฝาผนัง งานแกะสลักไม้ ตุ๊กตา ท่ีน�ามา 

เป็นภาพวาดฝาผนังภายในโรงแรมและตกแต่งด้วย 

ตุ ๊กตาไม้แกะสลักรอบๆ ภายนอกโรงแรม ท่ีสร้าง

บรรยากาศในความรู้สึกของวัฒนธรรมล้านนาด้วยการ 

ตกแต่งของอาคารพื้นท่ีให้มีส่ิงท่ีบ่งบอกความเป็น

เอกลักษณ์ของล้านนา

3. การสื่อสารวัฒนธรรมด้วยอัตลักษณ์แบบ 

ล้านนา ในการพัฒนาธุรกิจโรงแรมในภาคเหนือมี 3 

ขั้นตอน คือ (1) ลักษณะวัฒนธรรมล้านนาที่สามารถ

สื่อสารและน�ามาเป็นส่วนประกอบธุรกิจของโรงแรม 
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ในภาคเหนือ (2) จุดสนใจของวัฒนธรรมล้านนา ท่ีเป็น 

ส่วนประกอบเชิงอัตลักษณ์ล ้านนาของโรงแรมใน 

ภาคเหนือและ (3) การสื่อสารวัฒนธรรมด้วยอัตลักษณ์

แบบล้านนา ในการพัฒนาธุรกิจโรงแรมในภาคเหนือ 

สามารถน�ามาสร้างวิสัยทัศน์ทางวัฒนธรรมของธุรกิจ 

โรงแรม ได้ดังนี้

วิสัยทัศน์ “มีอัตลักษณ์ที่ชัดเจน โดดเด่นด้าน

วัฒนธรรม เป็นผู้น�าโรงแรมแบบล้านนา ธ�ารงคุณค่า 

และรักษาวัฒนธรรมล้านนา”

เป้าประสงค์ “เป็นผู้น�าโรงแรมที่มีอัตลักษณ์

แบบวัฒนธรรมล้านนา”

พันธกิจ (1) สร้างและออกแบบอัตลักษณ์

วัฒนธรรมของโรงแรมแบบล้านนาให้มีความชัดเจน 

โดดเด่นเป็นที่ยอมรับในธุรกิจโรงแรม และนักท่องเที่ยว  

(2) สืบสานอัตลักษณ์วัฒนธรรมล้านนาผ่านกิจกรรม

ของโรงแรม ในรปูแบบของกจิกรรมทีม่ชีวีติและไม่มชีวีติ  

(3) ประยุกต์ใช้วัฒนธรรมล้านนาเป็นรูปลักษณ์ของ

โรงแรมแบบล้านนาที่เหมาะสม และมีความเป็นล้านนา 

ที่มีความหลากหลาย (4) สร ้างคุณค่าอัตลักษณ์

วัฒนธรรมล้านนาผ่านการสื่อสารวัฒนธรรม

กลยทุธ์ (1) สร้างอตัลกัษณ์วฒันธรรมของโรงแรม 

แบบล้านนา (2) สบืสานวฒันธรรมล้านนา (3) ประยกุต์ใช้ 

วัฒนธรรมล้านนาอย่างเหมาะสม (4) สื่อสารเพ่ือสร้าง

คุณค่าอัตลักษณ์วัฒนธรรมล้านนา

กจิกรรมโครงการ ได้แก่ การส�ารวจท�าเลและท่ีตัง้  

การออกแบบอาคาร การตกแต่งอาคารและสถานที่ 

การบริการ อาหาร สันทนาการและความรู้เกี่ยวกับ

วัฒนธรรมล้านนา การจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับ

วัฒนธรรมล้านนา การน�าประเพณีส�าคัญมาให้ลูกค้า 

ได้ร่วมกิจกรรม การแสดงและสอนท�าอาหารพื้นเมือง

ให้ลูกค้า การแสดงและสอนการท�าหัตถกรรมพื้นบ้าน

ให้ลูกค้า การเป็นเจ้าภาพและเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรม 

ที่ เกี่ยวข ้องกับวัฒนธรรมล้านนา และพิพิธภัณฑ์

วัฒนธรรมล้านนาแบบมีชีวิต

4. การสร้างและออกแบบอัตลักษณ์วัฒนธรรม

ของโรงแรม โดยการน�าจุดขายหรือจุดสนใจให้กับลูกค้า

หรือผู ้ใช้บริการของธุรกิจโรงแรม ที่ควรน�ามาเป็น 

ส่วนประกอบเชงิอตัลกัษณ์ของโรงแรมในแบบวฒันธรรม

ล้านนามีหลายประการ ได้แก่ ภาษาล้านนา ที่มีทั้ง

ภาษาพูดและภาษาเขียน ประเพณี การแต่งกาย อาหาร 

กิริยามารยาทและความอ่อนน้อม ศิลปกรรม และ 

สถาปัตยกรรม ท่ีสามารถสร้างความประทับใจให้กบัแขก 

ผู้มาเยือนได้มาเป็นส่วนประกอบในส่วนต่างๆ มี 6 

ประการ ดังนี้

1) การส�ารวจท�าเลและที่ตั้ง ท�าเลที่ตั้งของ

โรงแรมท่ีจะออกแบบโดยการน�าอัตลักษณ์วัฒนธรรม

ล้านนามาเป็นจุดสนใจมคีวามส�าคญั และสามารถสือ่สาร 

วัฒนธรรมด้วยอัตลักษณ์แบบล้านนาของโรงแรมได้ 

โดยที่ตั้งของโรงแรมนั้นควรอยู ่ในบริเวณหรือพื้นที่

ใกล้เคียงที่อยู่ข้างๆ ควรมีลักษณะที่ส่งเสริมอัตลักษณ์ 

วัฒนธรรมล้านนาท่ีโรงแรมสร้างขึ้นมาได้ เช่น หมู่บ้าน

ล้านนาดั้งเดิมที่มีสถาปัตยกรรมแบบล้านนา หมู่บ้าน

หัตถกรรมพืน้เมอืง ศนูย์วฒันธรรม โบราณสถาน อาคาร 

ราชการ ลักษณะอาคารทรงไทยประยุกต์ เป็นต้น

2) การออกแบบอาคาร โรงแรมท่ีจะออกแบบ 

โดยการน�าอัตลักษณ์วัฒนธรรมล้านนามาใช้ต ้อง

ออกแบบรูปลักษณ์ให้มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบ 

ล้านนา เช่น หลังคาจ่ัว หรอื เรอืนล้านนา มส่ีวนประกอบ 

ทีเ่ป็นเครือ่งหมายทางสญัลกัษณ์ อาทเิช่น กาแล ทีย่อดจัว่ 

เรอืนกาแล ซึง่สถาปัตยกรรมทีม่ลีกัษณะอาคารทรงไทย

ประยกุต์ นยิมน�าเอาลกัษณะสญัลกัษณ์ เช่น การตดิกาแล 

ตรงยอดจั่วเป็นส่วนเพิ่มตกแต่งอาคาร

3) การตกแต่งอาคารและสถานท่ี การตกแต่ง

อาคารและสถานที่โรงแรมที่จะออกแบบโดยการน�า 

อัตลักษณ์วัฒนธรรมล้านนามาใช้ แบ่งเป็น 2 ประเภท 

คือ การตกแต่งภายใน และการตกแต่งภายนอก 

ภายใน คอื การตกแต่งภายในอาคารโรงแรม 

ท่ีจะออกแบบโดยการน�าอัตลักษณ์วัฒนธรรมล้านนา 

ศิลปกรรมล้านนามาตกแต่ง เช่น ภาพวาด พระพุทธรูป 

พิมพ์ ไม้แกะสลัก รูปปั ้นและเครื่องประดับที่แสดง 

ให้เห็นความเจริญในด้านช่างของวัฒนธรรม นอกจากนี้ 

การน�าภาษาล้านนา เช่น อกัษรธรรมล้านนามาเขยีนป้าย 

ต่างๆ เช่น ป้ายต้อนรับ ป้ายชื่อห้องพัก ห้องอาหาร  

ห้องประชุมต่างๆ เป็นต้น ท้ังนี้ควรมีการแปลภาษา 

ที่สื่อให้ผู้มาใช้บริการให้เข้าใจด้วย
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ภายนอก คือ การตกแต่งภายนอกอาคาร

โรงแรมที่จะออกแบบโดยการน�าอัตลักษณ์วัฒนธรรม 

ล้านนา นอกจากจะใช้รปูแบบสถาปัตยกรรมแบบล้านนา 

เช่น หลงัคาจ่ัว และกาแลมาใช้แล้ว การตกแต่งภายนอก

อาคารโรงแรมยังสามารถท�าได้อีก เช่น การปลูกต้นไม้

หรือดอกไม้พื้นเมือง การสร้างเรือนขนาดเล็กไว้ในสวน  

เช่น เรือนขนมปังขิง เรือนเฝ้าทุ่ง (กระต๊อบเฝ้าทุ่ง) ท่ีใช้ 

วัสดุก่อสร้างเป็นวัสดุพื้นถิ่น ได้แก่ ไม้ไผ่ ใบไม้ แฝก 

การจัดให้มีอุปกรณ์ท�ากสิกรรม เครื่องใช้ไม้สอยของ 

คนล้านนาในอดีต และใช้เป็นพื้นที่อเนกประสงค์ทั้ง

รับแขก นั่งเล่น รับประทานอาหาร เป็นต้น นอกจากนี้ 

การน�าภาษาล้านนา เช่น อักษรธรรมล้านนามาเขยีนป้าย 

ต่างๆ ภายนอกเช่น ป้ายชื่อโรงแรม ป้ายชื่ออาคาร 

ป้ายบอกทาง เป็นต้น ทั้งนี้ควรมีการแปลภาษาที่สื่อ

ให้ผู้มาใช้บริการให้เข้าใจด้วย

4) การบริการ การบริการที่ประทับใจ คือ

สิ่งที่ส�าคัญที่สุดของโรงแรม ที่นักท่องเที่ยวจะน�าไป

สื่อสารแบบปากต่อปาก ดังนั้นในการสร้างอัตลักษณ์ 

โรงแรมในแบบวัฒนธรรมล ้านนา นอกจากจะมี 

องค ์ประกอบของวัฒนธรรมล ้านนา ทั้ งที่ เป ็น

สถาปัตยกรรมและวิถีชีวิตของคนพื้นเมืองแล้ว ยังมี

องค์ประกอบของโรงแรมในแบบวัฒนธรรมล้านนา

ที่ส�าคัญอีกประการหนึ่ง คือ การบริการที่ผสมผสาน

วัฒนธรรมล้านนาและบุคลิกภาพของชาวล้านนาเอาไว้ 

ด้วยกัน เช่น การพูดภาษาล้านนา หรือค�าเมืองมาให้

พนกังานกล่าวต้อนรบัและสวสัดผีูม้าใช้บรกิาร ผสมผสาน 

กับการแต่งกายพื้นเมือง และความอ่อนน้อมถ่อมตน 

ท่ีเป็นอตัลกัษณ์ของชาวล้านนา นอกจากนีก้ารน�าภาษา

ล้านนา เช่น อกัษรล้านนามาใช้ในการบรกิาร เช่น ป้ายชือ่ 

พนักงาน เมนูอาหาร เป็นต้น 

5) อาหาร ธรรมเนยีมเกีย่วกบัการรบัประทาน 

อาหารเป็นอัตลักษณ์ของชาวล้านนาที่มีมายาวนาน 

รวมถึงลักษณะเฉพาะของอาหารที่รับประทาน เช่น 

ข้าวนึ่ง และกับข้าว รวมถึงอุปกรณ์ในการรับประทาน

อาหาร คือ ขันโตก หรือ สะโตก ที่กลายเป็นประเพณี  

“ขันโตก” ที่ควรแก่การอนุรักษ์สืบไป

6) สนัทนาการและความรูเ้กีย่วกบัวฒันธรรม

ล้านนา ความรูเ้กีย่วกบัวฒันธรรมล้านนาเป็นอัตลกัษณ์ 

สามารถสือ่สารผ่านทางสนัทนาการให้กบัลกูค้าได้ ได้แก่  

การแสดงศิลปะต่างๆ เช่น การแสดงดนตรีพื้นเมือง 

การแสดงการฟ้อนเล็บ และฟ้อนเทียน การแสดงกลอง

สะบัดชัย เป็นต้น 

5. การประยุกต์ใช้ สืบสานวัฒนธรรม และ 

การสร้างคุณค่า การก�าหนดรูปลักษณ์และการน�าเสนอ

เรื่องราวที่โดดเด่นและแตกต่าง จะสามารถสื่อสาร

วัฒนธรรมด้วยอัตลักษณ์แบบล้านนาของโรงแรมได้ 

โดยโรงแรมต้องมีกิจกรรมที่สามารถสื่อสารวัฒนธรรม 

ล้านนาไปยังลูกค้าหรือผู้มาใช้บริการได้ ดังนี้

1) การจัดแสดงนทิรรศการเกีย่วกบัวฒันธรรม 

ล้านนา โดยการจัดให้เป็นมุมหนึ่งหรือส่วนหนึ่งของ

โรงแรม หรืออาจจัดให้เป็นห้องแสดงนิทรรศการ

2) การน�าประเพณีส�าคัญมาให้ลูกค้าได้ร่วม 

กจิกรรม เช่น ประเพณสีงกรานต์ ประเพณปีีใหม่ ประเพณ ี

สรงน�้าพระพุทธรูป ประเพณีสู่ขวัญบายศรี เป็นต้น

3) การแสดงและสอนท�าอาหารพื้นเมือง

ให้ลูกค้า

4) การแสดงและสอนการท�าหัตถกรรม 

พื้นบ้านให้ลูกค้า เช่น แกะสลักไม้ เป็นต้น

5) การเป็นเจ้าภาพและเป็นผู ้สนับสนุน

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมล้านนา

การสื่อสารการประยุกต์ใช้ สืบสานวัฒนธรรม 

และการสร้างคณุค่าอตัลักษณ์วฒันธรรมล้านนาสามารถ 

ท�าได้หลายรูปแบบ เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ ที ่

ทุกคนสามารถเข้าถงึได้ง่ายและรวดเรว็ นอกจากจะท�าให้ 

ลูกค้าได้ข้อมูลของโรงแรมแล้ว ยังท�าให้ลูกค้าคาดหวัง

ได้ว่าเขาจะได้อะไรบ้างเมื่อมาพักโรงแรม จะท�าให้เขา

ประทับใจได้อย่างไร การะสร้างความประทับใจให้กับ

ลกูค้าได้เป็นอย่างด ีการสือ่สารผ่านเทคโนโลยสีมยัใหม่ 

มคีวามส�าคญัเป็นอย่างยิง่ นอกจากจะเป็นการน�าเสนอ

ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ท่ีเรามีอยู่ในปัจจุบันแล้ว 

เป้าหมายในอนาคตท่ีจะด�าเนินก็สามารถส่ือสารกับ 

คนทั่วไปได้เช่นเดียวกัน

6. การตรวจสอบผลการสังเคราะห์ด้วยการ

สนทนากลุ่ม
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1) การตรวจสอบผลการสังเคราะห์ด้วยการ

สนทนากลุ่ม การสนทนากลุ่มเพื่อตรวจสอบวิสัยทัศน์ 

ในการพัฒนาธุรกิจโรงแรมในภาคเหนือด้วยอัตลักษณ์

แบบล้านนา ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มทุกท่านเห็นด้วย 

กบัวิสยัทศัน์ เป้าประสงค์ พนัธกจิ กลยทุธ์ ในการพฒันา

ธรุกจิโรงแรมในภาคเหนอืด้วยอัตลกัษณ์ทีผู่ว้จิยัน�าเสนอ 

และมข้ีอเสนอแนะเพิม่เตมิคอืควรมพีนัธกจิและกลยทุธ์

อีก 1 ข้อ เพื่อให้วิสัยทัศน์ “การธ�ารงคุณค่าและรักษา 

วฒันธรรมล้านนา” ให้เป็นจรงิได้ คอื การสือ่สารเพือ่สร้าง 

คุณค่าอัตลักษณ์วัฒนธรรมล้านนา และมีข้อเสนอแนะ

เพิ่มเติมควรเพิ่มเติมวิธีการด�าเนินกลยุทธ์เพิ่มเติม คือ 

ควรจัดให้มีพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมล้านนาแบบมีชีวิต  

เพื่อให้พันธกิจและกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้างคุณค่า

อตัลกัษณ์วฒันธรรมล้านนาทีเ่พิม่ขึน้มาสามารถน�าไปสู่ 

การปฏบัิติได้ และถ่ายทอดวฒันธรรมล้านนาในแบบ 4 มติิ  

คอื สามารถรบัรูผ่้านประสาทสมัผสัทัง้ 5 คือ รปู รส กลิน่  

เสียง และการสัมผัสได้ 

การตรวจสอบแนวทางการประยุกต์ใช ้ 

สืบสานวัฒนธรรม และการสร้างคุณค่าอัตลักษณ์

วัฒนธรรม ในประเด็นนี้ผู้สนทนากลุ่มทุกท่านเห็นด้วย 

กับแนวทางการประยุกต์ใช้ สืบสานวัฒนธรรม และ

การสร้างคุณค่าอัตลักษณ์วัฒนธรรมที่ผู ้วิจัยน�าเสนอ 

โดยมีความเห็นในประเด็นต่างๆ โดยไม่มีข้อเสนอแนะ 

เพิ่มเติมอื่นๆ 

2) การยืนยันผลการสังเคราะห์การสื่อสาร 

วฒันธรรมด้วยอัตลกัษณ์ล้านนาของโรงแรมในภาคเหนอื  

ด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการแจกแบบสอบถาม

คณะกรรมการบริหารโรงแรมแบบล้านนาในภาคเหนือ

จ�านวน 160 คน พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิสัยทัศน์  

เป้าประสงค์ พนัธกจิ กลยทุธ์ ในการพฒันาธุรกจิโรงแรม

ในภาคเหนอืด้วยอัตลกัษณ์แบบล้านนาในระดับเห็นด้วย

มากที่สุดทุกประเด็น เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า  

เห็นด้วยมากที่สุดอันดับที่ 1 คือ พันธกิจที่ 2 สืบสาน

อัตลักษณ์วัฒนธรรมล้านนาผ่านรูปลักษณ์และกิจกรรม 

ของโรงแรม ในรปูแบบของกจิกรรมทีม่ชีวีติและไม่มชีวีติ  

(  = 4.53, SD= .91) 

ความคิดเหน็เกีย่วกบัการสร้างและออกแบบ 

อัตลักษณ์วัฒนธรรมของโรงแรมแบบล้านนา ในระดับ 

เหน็ด้วยมากทีส่ดุทกุ ความคดิเหน็เกีย่วกบัการประยกุต์ใช้  

สืบสานวัฒนธรรม และการสร้างคุณค่าอัตลักษณ์

วัฒนธรรม ในระดับเห็นด้วยมากที่สุดทุกประเด็น 

กำรอภิปรำยผล

การวิจัยเรื่อง การสื่อสารวัฒนธรรมด้วย 

อัตลักษณ์ล ้านนากับการพัฒนาธุรกิจโรงแรมใน 

ภาคเหนอื จากผลการศกึษาค้นคว้า มปีระเดน็ทีน่่าสนใจ 

ที่น�ามาอภิปรายผล ดังนี้

1. ลักษณะวัฒนธรรมล้านนาที่สามารถส่ือสาร 

และน�ามาเป ็นส ่วนประกอบธุรกิจของโรงแรมใน 

ภาคเหนือ มี 2 แบบ คือ (1) วัฒนธรรมล้านนาแบบ

ดั้งเดิม และ (2) วัฒนธรรมล้านนาแบบประยุกต์ ซึ่งมี

การเปลี่ยนแปลงตามเวลา สอดคล้องกับ Stuart Hall  

(1990) ได้กล่าวถงึแนวความคดิเกีย่วกบัประเดน็เรือ่งของ 

อัตลักษณ์การปฏิบัติการทางวัฒนธรรม เป็นเรื่องที่ 

ไม่คงที่ มีการเปลี่ยนแปลงตามรูปแบบ รวมถึงมีความ 

ขดัแย้ง อกีนยัหนึง่หมายถงึ อตัลกัษณ์มทีัง้เรือ่งทีเ่หมอืน

และเรื่องที่แตกต่างกันด้วยเช่นกัน ดังนั้นอัตลักษณ์ทาง

วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมา โดยมีกระบวนการ

ทางสังคมในการสร้างและสืบทอดผ่านการสื่อสาร  

น�าองค์ความรู ้ทางวัฒนธรรมของสังคมผ่านรุ ่นสู ่รุ ่น 

ต่อเนือ่งกนัเป็นเวลายาวนาน จนกลายเป็นอตัลกัษณ์ทาง

วัฒนธรรมของสังคม เช่นเดียวกันกับวัฒนธรรมล้านนา  

มกีารถ่ายทอดกนัยาวนานกว่า 700 ปี วฒันธรรมล้านนา 

เป็นลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมของคนและชุมชน 

ซึ่งสืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ ซึ่งแม้จะมีระยะเวลา

ผ่านมายาวนานแล้วกต็าม ยงัสามารถคงรกัษาอตัลกัษณ์ 

ทางวัฒนธรรมแบบล้านนาได้โดยไม่ถูกครอบง�าจาก

กระแสวัฒนธรรมภายนอกอื่น จนไม่สามารถรักษา 

อตัลักษณ์ทางวฒันธรรมเหมอืนกบัหลายๆ สังคมในโลก  

และสอดคล้องกับ จามจุรี ผดุงชีวิต (2550) วัฒนธรรม 

เป็นสิ่งที่ถ่ายทอดจากคนรุ ่นหนึ่งไปสู ่คนอีกรุ ่นหนึ่ง

มนุษย์เก็บความรู ้ไว ้หลายๆ รูปแบบ องค์ความรู ้ 

ทีเ่กีย่วเนือ่งและมคีวามสลกัส�าคญัจงึถกูส่งต่อวฒันธรรม

จึงด�ารงอยู่และยืนนาน วัฒนธรรมล้านนาคือตัวอย่าง

วัฒนธรรมหนึ่งที่สะท้องถึงการถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่ง

ไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งอย่างมั่นคงจนกลายเป็นอัตลักษณ์ 
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ทางวัฒนธรรมในปัจจุบัน

การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและการคงอยู่

หรือดั้งเดิมของวัฒนธรรมล้านนานั้น สอดคล้องกับ

การศึกษาเจือจันทร์ วงศ์พลกานันท์ (2549) ได้วิจัย

เรื่องกระบวนการสร้างอัตลักษณ์ของสตรีชายแดน 

กลุม่ชาตพินัธุม์อญและปฏิสมัพนัธ์กบักลุม่พม่าและไทย :  

กรณีศึกษาชุมชนมอญในจังหวัดกาญจนบุรี พบว่าผู้ที่

สามารถธ�ารงอัตลักษณ์ความเป็นมอญเอาไว้ได้อย่าง 

สมบูรณ์ได้แก่สตรีมอญที่อพยพจากพม่าเข ้ามาสู ่

ประเทศไทยเมื่อ 50 ปีก่อน ที่เรียกว่ารุ่นย่ายายถือเป็น 

เสาหลกัของชุมชนในการธ�ารงอัตลกัษณ์ความเป็นมอญ  

แต่เป็นลกัษณะของอัตลกัษณ์ทีต่ายตวัหยดุนิง่ไม่มคีวาม

ยืดหยุ่น โดยอัตลักษณ์ที่แสดงออกอย่างเข้มข้น ได้แก่  

ทรงผม การแต่งกาย การใช้ภาษามอญ การปฏิบัติกิจ 

ทางศาสนา และการปฏบิตัติามวฒันธรรมและประเพณี

มอญในชีวิตประจ�าวันอย่างเคร่งครัดในขณะเดียวกัน 

ก็พยายามสืบทอดอัตลักษณ์ความเป็นมอญสู่ลูกหลาน 

ด้วยการใช้ตัวเองเป็นสื่อบุคคลท�าให้เห็นเป็นตัวอย่าง 

อบรมสัง่สอนลกูหลานผ่านเรือ่งเล่าต่างๆ และสอดคล้อง 

กับงานของ Charles F. Keyes (1979) ที่ศึกษาเรื่อง 

Ethnic Identity and Adaptation of Karen in Thailand 

ที่ศึกษาถึงสภาพของสังคมและวัฒนธรรมในชุมชน

กะเหรี่ยงพลัดถิ่นตั้งแต่ช่วงปลายศตวรรษที่ 18 บริเวณ 

ชายแดนไทย-พม่าในการด�ารงชวีติและการธ�ารงอตัลกัษณ์ 

ทางชาติพนัธุอ์ย่างเข้มข้นโดยไม่ขึน้ต่อรฐัชาตแิละมกีาร 

ติดต่อกันเองของกะเหรี่ยงสองกลุ ่มที่ไม่ปรากฏเส้น

แบ่งเขตแดน แต่ในระยะเวลาต่อมาเม่ือเส้นเขตแดน

ถูกก�าหนดขึ้นภายใต้ความกดดันด้านเศรษฐกิจและ

การเมอืง จึงได้ส่งผลต่อการปรบัตวัทางชาตพินัธ์ุกบักลุ่ม 

ที่อยู่อาศัยดั้งเดิมในพื้นที่กับกลุ่มภายนอก โดยพบว่า 

อตัลกัษณ์จะถกูผลติออกมาในบรบิทพืน้ทีต่่างๆ ในขณะ 

เดยีวกนักจ็ะมกีารยอมรบัอัตลกัษณ์ใหม่เข้าไปผสมผสาน  

(assimilation) จนเป็นอัตลักษณ์ใหม่ของชาติพันธุ์และ 

ต้องต่อสู้ต่อรองกับการใช้อ�านาจครอบง�า (hegemony)  

อตัลกัษณ์ใหม่จากกลุม่ทีม่อัีตลกัษณ์ดัง้เดมิอย่างเข้มข้น  

และในขณะเดียวกันอัตลักษณ์ก็จะถูกสร ้างขึ้นมา 

ในลกัษณะใหม่ทีย่งัคงองค์ประกอบของอัตลกัษณ์เดมิไว้

บางส่วนหรือทั้งหมด เช่นเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลง

ของวัฒนธรรมล้านนาที่แม้ว ่าจะมีการประยุกต์ใช ้

วฒันธรรมท่ีหลากหลายเรือ่ยมา แต่กย็งัคงองค์ประกอบ 

ของอตัลกัษณ์เดมิไว้ เช่น การน�าตงุมาเป็นเครือ่งประดบั  

การสร้างบ้านหรืออาคารแบบใหม่แต่ประดับด้วยจั่ว

กาแล เป็นต้น

2. จุดสนใจของวัฒนธรรมล้านนา ท่ีเป็น 

ส่วนประกอบเชิงอัตลักษณ์ล ้านนาของโรงแรมใน 

ภาคเหนอื มคีวามหลากหลายทางวฒันธรรม สอดคล้อง

กบัสนทิ สมคัรการ (2530) กล่าวไว้ว่าวฒันธรรมของไทย

ในภาคเหนือเป็นอาณาเขตวัฒนธรรม (culture area)  

ท่ีมี ลักษณะพิเศษหลายประการ ซึ่งแตกต่างจาก

วัฒนธรรมของไทยในภาคอื่นๆ ความพิเศษวัฒนธรรม 

มสีาเหตมุาจากปัจจยัหลายประการ ได้แก่ ปัจจยัทางด้าน 

ธรรมชาติ ปัจจัยทางด้านเชื้อชาติและปริมาณของ

ประชากรและปัจจัยทางด้านความสัมพันธ์ทางสังคม 

ลักษณะของวัฒนธรรมดั้งเดิม สถานการณ์ทางด้าน

การเมอืงการปกครอง ตลอดจนการอพยพของประชากร 

ได้ช ่วยกันเสริมสร้างลักษณะพิเศษของวัฒนธรรม 

ภาคเหนือขึ้น จนเป็นวัฒนธรรมที่มีลักษณะที่เด่นของ

ตนเองหลายประการควรแก่การศึกษาเพื่อประโยชน์ 

ในการเพิม่พนูความรูใ้นกระบวนวชิาการทางวฒันธรรม

ของมนุษยชาติ และในขณะเดียวกันก็จะเป็นประโยชน์

ต่อนักบริหาร นักการค้า ธุรกิจหรือแม้แต่นักท่องเที่ยว 

สอดคล้องกับการวิจัยของอภิสิทธิ์ ชวนไชยสิทธิ์ (2550) 

ศึกษาเรื่องการออกแบบภาพส�าเร็จรูปแนววัฒนธรรม 

ล้านนา พบว่า รปูแบบของภาพส�าเรจ็รปูแนววฒันธรรม

ล้านนาและออกแบบภาพส�าเร็จรูปแนววัฒนธรรม 

ล้านนาส�าหรบัน�ามาใช้ประกอบกบัการผลติสือ่ทางด้าน 

วัฒนธรรมล้านนา คือ ชุมชนและชาติพันธุ ์ที่มีชุด 

เครื่องแต่งกายแบบล้านนา ชุดประเพณีพื้นบ้านล้านนา  

ชุด ศิลปะดนตรี  และการแสดง พ้ืนบ ้านล ้านนา  

ชุดศิลปกรรมล้านนา ชุดการละเล่นพื้นบ้านล้านนา 

และชุดหัตถกรรมล้านนา 

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมท่ีเป็นการ

สะท้อนความหลากหลายของวัฒนธรรมล้านนาได้ 

เป็นอย่างดี ได้แก่ ภาษาล้านนา ที่มีทั้งภาษาพูดและ

ภาษาเขยีน ประเพณ ีการแต่งกาย อาหาร กริยิามารยาท

และความอ่อนน้อม ศิลปกรรม และสถาปัตยกรรม  

ท่ีสามารถสร้างความประทับใจให้กับแขกผู้มาเยือนได้  
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เพราะองค์ประกอบเชงิอตัลกัษณ์ของวฒันธรรมล้านนา  

เป็นองค์ประกอบที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ทั้งภายนอกและ

ภายในที่มีความเป็นล้านนาและมีความหลากหลาย

3. การสื่อสารวัฒนธรรมด้วยอัตลักษณ์แบบ

ล้านนา ในการพัฒนาธุรกิจโรงแรมในภาคเหนือ มี 3  

ขัน้ตอน คอื (1) วสิยัทศัน์ทางวฒันธรรมของธุรกจิโรงแรม 

(2) การสร้างและออกแบบอัตลักษณ์วัฒนธรรมของ

โรงแรม และ (3) การประยุกต์ใช้ สืบสานวัฒนธรรม และ 

การสร้างคุณค่าอัตลักษณ์วัฒนธรรม ดังนั้น การสื่อสาร

วฒันธรรมด้วยอัตลกัษณ์แบบล้านนาในการพฒันาธรุกจิ

โรงแรมจ�าเป็นต้องถ่ายทอดโดยใช้สัญลักษณ์ผ่านภาษา 

เพราะภาษาท�าให้คนเราสื่อสารกันอันเป็นพื้นฐานของ

การปฏิสัมพันธ์ในสังคมได้เช่นค�าพูดการเขียนหรือ 

การกระท�าในฐานะสัญลักษณ์สื่อความหมาย (จามจุรี 

ผดุงชีวิต, 2550) ส่วนทางการตลาดนั้น การสื่อสาร 

มส่ีวนส�าคญัยิง่ ตามทีช่ื่นสมุล บนุนาค (2551) ได้กล่าวถงึ 

การสื่อสารทางการตลาดไว้ว่าในทัศนะการสื่อสารทาง 

การตลาดแบบดั้งเดิมมองว่า เป็นเครื่องมือที่จะสื่อสาร

กับลูกค้า และผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องโดยมีจุดเริ่มต้นท่ี

ผู้ส่งสาร (sender) ออกแบบข่าวสาร (message) แล้ว

ส่งสารผ่านช่องทางหรือสื่อ (media) โดยมีวัตถุประสงค์

เพ่ือให้เกิดทัศนคติ ความรู้สึกและพฤติกรรมการซื้อท่ีดี  

และนักการตลาดใช้การติดต่อสื่อสารทางการตลาดเพื่อ

สร้างยอดขายและก�าไร 

การสื่อสารวัฒนธรรมโดยการประยุกต ์ใช ้ 

สามารถสบืสานวฒันธรรมและการสร้างคุณค่าอตัลักษณ์ 

วัฒนธรรมได้สอดคล้องกับการศึกษาของ นงนภัส 

ศรีสงคราม (2547) ที่ศึกษาเรื่อง การสื่อสารวัฒนธรรม

ด้านอัตลักษณ์และสัญญะวิทยาของชาวไทยโซ่งใน 

หมูบ้่านดอนเตาอิฐ จงัหวดักาญจนบรุ ีพบว่า การสือ่สาร 

มีบทบาทด้านอัตลักษณ์ต่อชาวไทยโซ่งอย่างมาก  

ในฐานะเป็น “เครื่องมือ” ด้านการรักษาวัฒนธรรมและ

สืบทอดมรดกและช่วยรักษาอัตลักษณ์ในคนรุ่นต่อไป

รวมถึงช่วยถ่ายทอดเรื่องราวให้คนในสังคมภายนอก

ได้รับรู ้ด้วยซึ่งการสื่อสารเพื่อการสืบทอดวัฒนธรรม 

จากบรรพบุรุษสู่ลูกหลานของชาวไทยโซ่งนั้น ท�าโดย

การสอนให้รู้แบบตัวต่อตัว ปากต่อปาก และปฏิบัติให้ดู 

เพื่อให้เกิดการซึมซับวัฒนธรรมด้วยตัวเอง ส่วนด้าน 

การตลาดนั้น สอดคล้องกับการศึกษาของ ณัฐพล  

จิตประไพ (2551) ได้ท�าการศกึษาเรือ่ง กลยทุธ์การสือ่สาร 

อัตลักษณ์ของสินค้าด้วยเครื่องมือการเป็นผู้สนับสนุน

ทางการตลาด ผลการศกึษา พบว่า การสือ่สารอตัลกัษณ์

ของสินค้ามีเครื่องมือท่ีส�าคัญเพื่อใช้ในการสื่อสาร 

ตัวอย่างเช่น การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การขาย

โดยบคุคล การประชาสมัพนัธ์ การตลาดทางตรง การจดั 

เหตุการณ์พิเศษ การเป็นผู้สนับสนุน เป็นต้น ซึ่งมีการ

พัฒนาและส่งสารที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์ของสินค้า ทั้งนี้

ส่ิงต่างๆ ท่ีส่ือออกไปไม่ว่าจะเป็นตัวสินค้า บริการ  

ร้านค้า กจิกรรมและบคุคล ถงึแม้ว่าจะมคีวามแตกต่างกนั  

แต่โดยองค์รวมแล้วส่ิงต่างๆ ดังกล่าวนั้นก็คือ เรื่องของ 

อตัลกัษณ์ของสนิค้านัน่เอง การเป็นผูส้นบัสนนุมกีจิกรรม 

การส่ือสารนั้น นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับการวิจัยเรื่อง

รูปแบบการใช้วัฒนธรรมล้านนาในการโฆษณา พบว่า

สัญลักษณ์วัฒนธรรมล้านนาที่ปรากฏในงานโฆษณา 

มีดังนี้คือ ใช้ตัวอักษรท่ีมีรูปแบบคล้ายกับตัวอักษร 

ล้านนาโบราณ การใช้ภาษาล้านนาในข้อความพาดหัว  

ชื่อสินค้า และข้อความโฆษณาการใช้ภาพประเพณี 

การแต่งกายการแสดงพ้ืนบ้าน ใช ้ภาพจิตรกรรม 

ประติมากรรมสถาปัตยกรรม และเครื่องใช้ต ่างๆ  

ท่ีเกี่ยวข ้องกับวัฒนธรรมล้านนาสินค้าท่ีโฆษณา 

โดยการใช้สัญลักษณ์วัฒนธรรมล้านนามีทั้งหมด 30  

อตัลกัษณ์ของสนิค้า สนิค้าประเภทร้านอาหารมคีวามถี่

มากที่สุด

ข้อเสนอแนะ

ข ้อ เสนอแนะในการน� า ไปใช ้ประโยชน ์  

ผู ้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและผู ้ ท่ีเกี่ยวข ้องควร 

ด�าเนนิการเมือ่ต้องการทีจ่ะสร้างโรงแรมแบบวฒันธรรม

ล้านนา ตามหลักของการจัดการส่ือสารมีการจัดการ  

2 ประการ คือ การจัดการความรู้ และ การจัดการ 

การสื่อสาร ดังนั้นควรแบ่งงานออกเป็น 3 ประเภท คือ 

(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างเคร่งครัด (2) การเข้าถึง 

องค์ความรู ้ของวัฒนธรรมล้านนา (3) การสื่อสาร

วัฒนธรรมล้านนา มีรายละเอียดดังนี้

1. เงื่อนไขการน�าไปใช้ ผู้ประกอบการโรงแรม

ท่ีจะสร้างโรงแรมแบบวัฒนธรรมล้านนา จ�าเป็นต้อง 
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ปฏบิตัติามเงือ่นไขอย่างเคร่งครดั 3 ประการ คือ (1) เข้าใจ 

วฒันธรรมล้านนา (2) ปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญ และ (3) สือ่สาร 

ถ่ายทอดอย่างถูกต้องและรู้จริง

2. การเข้าถึงองค์ความรู้ของวัฒนธรรมล้านนา  

การสร้างโรงแรมแบบวัฒนธรรมล้านนา เพื่อไม่ให้เกิด

ความเสียหายต่อวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า ควรมีการ

จัดการองค์ความรู ้ โดยการศึกษาองค์ความรู ้อย่าง

ถ่องแท้จึงควรน�าไปใช้ และควรได้รับการสนับสนุนจาก 

ทุกภาคส่วน ดังนี้

1) เข้าใจ ผู ้ประกอบการธุรกิจโรงแรมที่

ต้องการทีจ่ะสร้างโรงแรมแบบวฒันธรรมล้านนา จ�าเป็น

ต้องท�าความเข้าใจกับวัฒนธรรมล้านนาก่อนที่จะน�ามา 

เป็นองค์ประกอบของโรงแรม โดยการท�าความเข้าใจ

วัฒนธรรมล้านนานั้น สามารถท�าได้โดยศึกษาเอกสาร

ประวตัศิาสตร์ของล้านนา สอบถามหาข้อมูลจากปราชญ์

ผู้รู้ ทั้งที่เป็นนักวิชาการ ผู้ที่สนใจในวัฒนธรรมล้านนา  

และคนรุ่นเก่าที่ยังอยู่ ซึ่งมีประสบการณ์และได้รับการ

ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมล้านนา โดยเฉพาะ 

วฒันธรรมทีส่บืทอดมายาวนานจนเป็นอัตลกัษณ์ล้านนา

2) องค์ประกอบที่ถูกต้อง การสร้างโรงแรม

แบบวัฒนธรรมล้านนาต้องน�าความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมมาเป็นองค์ประกอบของโรงแรม โดยความ

หลากหลายนั้นมีทั้งวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม และ 

วัฒนธรรมล้านนาแบบประยุกต์ วัฒนธรรมล้านนา 

ในปัจจุบันจะเป็นวัฒนธรรมล้านนาแบบประยุกต์ 

มากกว่าวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม เนื่องจาก

วัฒนธรรมล้านนามีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงมาตลอด  

มีทั้งที่คงเดิมมาตั้งแต่ในอดีต และมีการประยุกต์เรื่อยๆ 

จนถึงปัจจุบัน

3) ศกึษาผลกระทบ การน�าวฒันธรรมล้านนา 

มาสร้างโรงแรม ในการน�ารปูแบบวฒันธรรมต่างๆ มาใช้  

หากไม่มคีวามแน่ใจหรอืไม่เข้าใจ ควรมีการศึกษาเพ่ิมเตมิ  

และมีที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรม โดยเฉพาะ

การน�าวัฒนธรรมล้านนามาสร้างโรงแรม ในการน�า 

รปูแบบวัฒนธรรมทีส่่งผลกระทบต่อจติใจของประชาชน 

เช่น การน�าสัญลักษณ์ทางศาสนา ความเชื่อ และ

ประเพณีท้องถิ่นที่เคารพนับถือมาเป็นส่วนประกอบ

ของโรงแรม ควรมีการศึกษาผลกระทบหรือมีการส�ารวจ 

ความคิดเห็นผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนด�าเนินการ

4) ได้รบัการสนบัสนนุ การสร้างโรงแรมแบบ

วัฒนธรรมล้านนาให้บรรลุเป้าหมายการอนุรักษ์จ�าเป็น

ต้องมีหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องมาสนับสนุน  

ให้ค�าปรึกษา และอ�านวยความสะดวกให้โรงแรม จึงจะ 

สามารถด�าเนินการให้บรรลุเป้าหมายได้ โดยเฉพาะ

การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กระทรวง

วัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวง 

พาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และอื่นๆ 

5) การน�าวัฒนธรรมล้านนาไปใช้ในเชิง

สร้างสรรค์ การน�าวัฒนธรรมล้านนามาสร้างโรงแรม 

นอกจากจะต้องเริม่ต้นจากความเข้าใจทีถ่่องแท้จากการ

เข้าถึงองค์ความรู้แล้ว การส่ือสารวิสัยทัศน์ของโรงแรม

ผ่านสื่อต่างๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมายและผู้ที่เกี่ยวข้อง  

นั้นมีความส�าคัญเช่นเดียวกัน โดยการสื่อสารผ่านกลุ่ม

เป้าหมายและผู้ท่ีเกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 กลุ่ม คือ บุคคล

ทั่วไป ลูกค้าหรือผู้มาใช้บริการ และพนักงานโรงแรม 

3. การส่ือสารวฒันธรรมล้านนา การสร้างโรงแรม 

แบบวัฒนธรรมล้านนา นอกจากจะมีองค์ประกอบทาง

สถาปัตยกรรมและการตกแต่งแล้ว การสือ่สารวฒันธรรม

ล้านนาผ่านกลุ่มเป้าหมายและผู้ที่เกี่ยวข้อง 3 กลุ่ม 

คือ (1) บุคคลทั่วไป (2) ลูกค้าหรือผู้มาใช้บริการ และ  

(3) พนกังานโรงแรม คอืส่วนส�าคญัในการสบืสารอนรุกัษ์

วฒันธรรมให้คงอยูอ่ย่างถกูต้อง ดงันัน้การจดัการสือ่สาร

โรงแรมแบบวัฒนธรรมล้านนา จึงควรด�าเนินการดังนี้

1) การส่ือสารภายใน คือ การน�าอัตลักษณ ์

ทางวัฒนธรรมล้านนามาเป็นองค์ประกอบของโรงแรม

อย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อสื่อสารไปยังผู้ที่พบเห็น 

ได้เห็นถึงลักษณะและองค์ประกอบของวัฒนธรรม 

ล้านนาที่ถูกต้อง

2) การส่ือสารภายนอก การสร้างโรงแรม

แบบวัฒนธรรมล้านนา ส่ิงท่ีผู้ประกอบการต้องให้ความ

ส�าคญัอกีประการ คอื การบรกิาร การบรกิารท่ีประทับใจ  

คือส่ิงท่ีส�าคัญท่ีสุดของโรงแรม ท่ีนักท่องเท่ียวจะน�าไป

สือ่สารกบับคุคลภายนอกแบบปากต่อปาก ดงันัน้ในการ 

สร ้างอัตลักษณ์โรงแรมในแบบวัฒนธรรมล้านนา  
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นอกจากจะมีองค์ประกอบของวัฒนธรรมล้านนา ทั้งที ่

เป็นสถาปัตยกรรมและวิถีชีวิตของคนพื้นเมืองแล้ว  

ยังมีองค์ประกอบของโรงแรมในแบบวัฒนธรรมล้านนา

ที่ส�าคัญอีกประการหนึ่ง คือ การบริการที่ผสมผสาน

วัฒนธรรมล้านนาและบุคลิกภาพของชาวล้านนาเอาไว้ 

ด้วยกัน เช่น การพูดภาษาล้านนา หรือค�าเมืองมาให้

พนกังานกล่าวต้อนรบัและสวสัดผีูม้าใช้บรกิาร ผสมผสาน 

กับการแต่งกายพื้นเมือง และความอ่อนน้อมถ่อมตน 

ทีเ่ป็นอตัลกัษณ์ของชาวล้านนา นอกจากนีก้ารน�าภาษา

ล้านนา เช่น อักษรธรรมล้านนามาใช้ในการบริการ เช่น 

ป้ายช่ือพนกังาน เมนอูาหาร เป็นต้น ทัง้นีค้วรมกีารแปล 

ภาษาที่สื่อให้ผู้มาใช้บริการให้เข้าใจด้วย

3) สือ่และกจิกรรมการสือ่สาร ให้ผูท้ีพ่บเห็น

หรือใช้บริการโรงแรมต้องมีกิจกรรมหรือวิธีการท่ีท�าให้

เห็นและเข้าใจถึงคุณค่าของวัฒนธรรมล้านนาอย่าง

แท้จรงิ ผ่านสือ่ต่างๆ เช่น การแจกเอกสาร การจดันทัิศการ  

การจัดมุมความรู้ การแนะน�าโดยวิทยากร เป็นต้น

4) การสื่อสารวิสัยทัศน์ การสร้างโรงแรม

แบบวัฒนธรรมล้านนาเพื่อให้ผู ้มาใช้บริการเห็นถึง

คณุค่าของวฒันธรรม ผูป้ระกอบการจ�าเป็นต้องก�าหนด

วิสัยทัศน์ให้ชัดเจน ให้เห็นภาพในอนาคตที่บอกอย่าง 

เป็นนัยหรือชัดเจนว่า จะต้องมุ่งม่ันที่จะสร้างโรงแรม

แบบวัฒนธรรมล้านนาอย่างไร โดยมีทิศทางท่ีชัดเจน

ในการสร้างเป็นสิ่งส�าคัญ เมื่อมีคนไม่เห็นด้วยหรือ

สับสน กังขาว่าการสร้างโรงแรมแบบวัฒนธรรมล้านนา 

นั้นท�าได้อย่างไร วิสัยทัศน์ที่สนับสนุนด้วยกลยุทธ์ที่ดี

จะสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้

การสื่อสารทิศทางขององค์การให้ชัดเจน  

ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมที่ต้องการที่จะสร้างโรงแรม

แบบวัฒนธรรมล้านนา ควรก�าหนดกลยุทธ์ให้ชัดเจน 

และสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น พนักงาน ให้เข้าใจ

และอยู่ในใจของทุกคน โดยใช้เทคนิคการจัดการส่ือสาร

เชิงยุทธ์ โดยผู้บริหารระดับสูงคือผู้ประกอบการโรงแรม  

ต้องก�าหนดหรือด�าเนินการในรูปของนโยบาย ทั้งนี้

เพื่อให้บรรลุพันธกิจ (Mission) ขององค์กร ซึ่งจะท�าให้

การตัดสินใจเก่ียวกับการสร้างโรงแรมแบบวัฒนธรรม

ล้านนา จะต้องด�าเนินการสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น 

พนกังาน ไปพร้อมๆ กบัทศิทีก่�าลงัมุ่งไป หรอืการจดัการ 

ภาพลักษณ์ขององค์กรให้ไปในทิศทางที่ต้องการได้โดย

สอดคล้องกับความสามารถและทรัพยากรที่มี 

5) การสือ่สารทีม่ชีวีติและไม่มชีวีติ นอกจาก

จะค�านงึองค์ประกอบทีห่ลากหลายแล้ว ความเหมาะสม 

แล้ว ผู้ประกอบการควรค�านึงถึงการสื่อสารทั้งแบบที่ 

มีชีวิตและไม่มีชีวิตด้วย โดยองค์ประกอบท่ีหลากหลาย

ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ที่สามารถน�ามาเป็นจุดสนใจ 

ผู้มาใช้บริการ ได้แก่ ภาษาล้านนา ท้ังภาษาพูดและ

ภาษาเขียน ประเพณีการแต่งกายอาหาร กิริยามารยาท 

และความอ่อนน้อม ศิลปกรรม และสถาปัตยกรรม

6) การสือ่สารเพือ่ถ่ายทอดความรู ้การสือ่สาร 

วัฒนธรรมล้านนาต่อผู้พบเห็นหรือมาใช้บริการเป็นสิ่ง 

ส�าคญั ดงันัน้ผูป้ระกอบการต้องมกีารอธบิายความหมาย 

หรือสาระส�าคัญของวัฒนธรรมผ่านสื่อต่างๆ ทั้งที่เป็น

บคุคล เอกสาร และเทคโนโลย ีซึง่การสือ่สารทีด่มีคีวาม

หลากหลาย และสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ง่าย  

ไปยังลูกค้าหรือผู้ใช้บริการได้รับรู้เข้าใจ และเห็นคุณค่า 

อตัลักษณ์วฒันธรรมล้านนา โดยใช้เครือ่งมอืท่ีจะสือ่สาร

วัฒนธรรมล้านนากับลูกค้า และผู้มาเยือนต้องเป็น 

กระบวนการและอย่างอย่างต่อเนื่องโดยมีจุดเริ่มต้นท่ี

ผู้ส่งสาร (sender) ออกแบบข่าวสาร (message) แล้ว

ส่งสารผ่านช่องทางหรือสื่อ (media) 

จุด เริ่ มต ้น ท่ีผู ้ ส ่ งสาร เ พ่ือการ ส่ือสาร

วัฒนธรรมล้านนาต่อผู้มาใช้บริการสามารถท�าได้ง่าย

ที่สุด คือให้พนักงานโรงแรมที่ท�าหน้าที่เป็นผู้ที่สื่อสาร 

(sender) ถ่ายทอดความรู ้ให้กับผู ้ใช้บริการที่สนใจ 

ได้รับรู้และเข้าใจ โดยวิธีการส�าคัญ คือ ต้องให้พนักงาน

มีความรู้ เข้าใจอย่างถ่องแท้ และมีความเต็มใจท่ีจะ

ถ่ายทอดความรู้ท่ีมีอยู่ให้กับผู้ท่ีสนใจ ด้วยการอบรม 

พนักงานถึงองค์ความรู้และวิธีการถ่ายทอดอย่างถูกวิธี 

ด้านออกแบบข่าวสาร (message) เพื่อการ

ส่ือสารการประยุกต์ใช้ สืบสานวัฒนธรรม และการสร้าง

คุณค่าอัตลักษณ์วัฒนธรรมล้านนาสามารถท�าได้หลาย

รูปแบบ เช่น การสื่อสารทั้งแบบมีชีวิตและไม่มีชีวิต  

จะท�าให้เข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรม  

ดังนั้น หากผู้ประกอบการมีงบประมาณมากพอ ควรจะ

จดัให้มพีพิธิภณัฑ์วฒันธรรมล้านนาแบบมชีวีติ เป็นการ
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รวบรวมกิจกรรมทางวัฒนธรรมในอดีตที่สืบทอดกันมา 

ยาวนานจนกลายมาเป็นอัตลักษณ์ของชาวล้านนา 

ในปัจจุบัน มาน�าเสนอในรูปแบบพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรม

ล้านนาแบบมีชีวิต กล่าวคือ พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรม 

ล้านนาแบบมีชีวิตนี้เป็นแหล่งข้อมูลที่สามารถถ่ายทอด

วัฒนธรรมล้านนาในแบบ 4 มิติ และสามารถรับรู้ผ่าน

ประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ รูป รส กลิ่น เสียง และการ 

สัมผัสได้
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บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงคุณภาพนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยต่างๆ ท่ีมีผลต่อการแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบ 

ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย รวมทั้งท�าการเปรียบเทียบสิ่งที่ต้องการของแต่ละปัจจัยกับ

ความเป็นจริงหรือสภาพที่เป็นจริง โดยสืบค้นข้อมูลจากเอกสาร ความคิดเห็นของผู้บริหารในหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

และการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ที่เป็นการเลือกตามความประสงค์ด้วยตัวผู้วิจัยเอง จากกลุ่มของ

ข้าราชการทหาร ต�ารวจ พลเรือน และกลุ่มของนักวิชาการ นักการเมืองท้องถิ่น ผู้น�าศาสนา และประชาชนทั่วไป

ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที ่

ดังกล่าวของหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย วัฒนธรรมองค์การ โครงสร้าง และกระบวนการ สภาพที่

เป็นจริงมีความเหมาะสมใกล้เคียงกับสิ่งที่ต้องการ ส�าหรับทรัพยากร และสมรรถนะ ก็มีความเหมาะสมเช่นเดียวกัน 

จะมีส่วนน้อยที่บุคลากรประพฤติตนนอกวินัย และต้องเพิ่มการใช้บุคคลของท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ต่อการแก้ไข

ปัญหาให้มากยิง่ขึน้ แต่สิง่ทีส่�าคญักค็อื ปัจจยันโยบาย ยทุธศาสตร์/ยทุธวธิ ีสภาพทีเ่ป็นจรงิยงัไม่สอดคล้องใกล้เคยีง 

กับสิ่งที่ต้องการมากเท่าที่ควร กล่าวคือ มีการก�าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์/ยุทธวิธีที่ดีแล้ว แต่การน�าไปสู่การปฏิบัติ 

ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ และการปฏิบัติจริงบางอย่างก็ขัดแย้งกับนโยบายหรือยุทธศาสตร์ที่ก�าหนด ฝ่ายการเมือง

และหน่วยเกี่ยวข้องต่างๆ ยังไม่ได้ให้ความส�าคัญกับการขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์/ยุทธวิธี อย่างเต็มที่ อีกทั้ง 

ไม่ได้มีการประเมินผลนโยบาย ยุทธศาสตร์/ยุทธวิธี อย่างเป็นรูปธรรม

ค�ำส�ำคัญ: ปัจจัย, การก่อความไม่สงบ, สามจังหวัดชายแดนภาคใต้, ปัญหาความไม่สงบ

Abstract

The objectives of this qualitative dissertation are to determine the factors impinging upon the 

resolution to the insurgency problem in three southernmost provinces of Thailand, and to compare variables 

associated each with factor. The data were gathered from documentaries, administrators’of involved units 

idea and in-depth interviews with key informants by purposive selection. The key informants were selected  

นาวาอากาศเอก เสนาะ พรรณพิกุล

ปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบ
ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย

Factors Impinging upon the Resolution of the Insurgency Problems 
in Three Southernmost Provinces of Thailand
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ควำมน�ำ

ในปัจจุบันองค์การที่ไม่ใช่รัฐ (non state) หรือ

กลุ่มชนต่างๆ ที่เกิดความขัดแย้งกัน ได้มีการพัฒนา

ยุทธวิธีในการต่อสู้เป็นรูปแบบของสงครามอสมมาตร 

(asymmetrical warfare) และวิธีการต่อสู้อย่างหนึ่งที่ใช ้

กค็อื การก่อการร้าย (Terrorism) ซึง่เป็นการใช้ความรนุแรง 

ก่อให้เกิดความหวาดกลัว ใช้วิธีการแบบนอกกฎ กติกา 

หรือกฎหมายเข้าปฏิบัติการ มุ่งท�าร้ายและท�าลายฝ่าย 

ตรงข้ามที่มีความขัดแย้งกับกลุ่มของตน ในช่วง 2-3 

ทศวรรษที่ผ่านมาวิธีการก่อการร้าย ได้กลายเป็นสิ่งที่ 

มนุษยชาติได้รู้จักกันอย่างแพร่หลายมากขึ้นโดยเฉพาะ

กรณีการขับเครื่องบินพาณิชย์พุ ่งชนตึกเวิร ์ลเทรด

เซนเตอร์ ที่นครนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อ

วันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2544 ถือเป็นโศกนาฏกรรม

ครั้งยิ่งใหญ่ของประชาชนผู้บริสุทธิ์ เหตุการณ์ของการ 

ก่อการร้ายเมือ่เกดิขึน้ทีใ่ด กไ็ด้บัน่ทอนก�าลงั สร้างความ 

ระส�่าระสายให้กับฝ่ายที่ถูกก่อการ ก่อให้เกิดความ

เสียหายร้ายแรงต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน

ผู้บริสุทธิ์ เป็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่ (non-traditional 

threat) ต่อมวลมนษุยชาต ิวธีิการก่อการร้ายได้ถกูน�ามา 

ใช้กันมากขึ้นเรื่อยๆ เม่ือเกิดความขัดแย้ง เนื่องจาก 

เป็นการปฏิบัติการที่ลงทุนน้อย แต่มีประสิทธิภาพสูง

from groups of solders, police officers, civil officials and group of scholars, local politicians, imams and 

general people in three southernmost provinces. It was found from this study that factors impinging upon 

the resolution to the insurgency problems for the principal units responsible for the matters consisted of, 

organizational culture, structure, and process/ technology. The resources and capabilities were found to 

be likewise, appropriate to what was expected because there were only a small number of personnel 

to have gone astray and provided that more local dwellers were brought into the frame work resolving  

the problems. There existed one more important thing: the policy, strategy/tactic the real situation was 

still not compatible with what is required. To put it another way, there existed good policy, strategy and 

tactics but their implementation were not complete and in sufficient. Worse yet, there were some measures 

of implementation which were incompatible with the stated policy or strategy. Politicians and units  

involved did not give enough importance to fully effectively drive the announced policies, strategies, 

tacties, implementation.

Keywords: factors, insurgency, three southernmost provinces, insurgency resolution

ในการใช้เป็นอ�านาจต่อรอง เพื่อให้มีการสนองตอบต่อ

ข้อเรียกร้องต่างๆ ของกลุ่มหรือองค์การได้เป็นอย่างดี  

ท้ังนี้การปฏิบัติการก่อการร้าย ได้ถูกน�ามาใช้เป็นอาวุธ

อย่างหนึ่งของการก่อความไม่สงบ (insurgency) อยู่ใน 

ปัจจุบันนี้

การก่อความไม่สงบ คอื การกระท�าการท่ีต่อต้าน 

รัฐบาล เพ่ือให้เกิดการเปล่ียนแปลงนโยบาย บุคคลที่มี

อ�านาจหน้าที่ หรือโครงสร้างการบริหารที่มีอยู่ของรัฐ  

โดยใช้ก�าลังมวลชนท่ีมีอาวุธหรือไม่มีอาวุธ การก่อ 

ความไม่สงบจะมคีวามแตกต่างกบัการก่อการร้าย ตรงที่

การก่อความไม่สงบเป็นการปฏบิตักิารเคล่ือนไหว เพ่ือให้ 

บรรลุวตัถปุระสงค์ทางการเมอืง (สุรชาต ิบ�ารงุสุข, 2547, 

หน้า 21) ทีผู่ก่้อการได้ด�าเนนิการอยูภ่ายในประเทศของ

ตนเอง และการก่อความไม่สงบเป็นวิธีการอย่างหนึ่ง  

ที่กลุ ่มชนซึ่งเกิดความขัดแย้งใช้ปฏิบัติการเพื่อให้รัฐ

สนองตอบต่อข้อเรยีกร้องของกลุ่มตน การปฏบิตักิารก่อ

ความไม่สงบดังกล่าวนี้ ได้เกิดขึ้นมานานแล้ว และได้ม ี

การพัฒนาวิธีการรูปแบบในการกระท�าการมาอย่าง

ต่อเนื่อง เช่น การก่อความไม่สงบโดยมุ่งเน้นมวลชน 

(mass-oriented insurgency) การก่อความไม่สงบแบบ

ดั้งเดิม (traditional insurgency) การต่อต้านโดยไม่ใช้ 

ความรนุแรง (non-violent resistance) การก่อการจลาจล 
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และการปฏิวัติ (riot / revolution) และการก่อการร้าย 

(terrorism) เป็นต้น ดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติที่จะเห็น

เหตุการณ์ก่อการร้าย หรือการใช้ความรุนแรง อันได้แก่  

การวางเพลิง การลอบวางระเบิด และการลอบสังหาร

ประชาชนผู้บริสุทธ์ิ ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของการก่อ

ความไม่สงบ ตามทีไ่ด้ปรากฏอยูใ่นทกุวนันี ้อย่างไรกต็าม  

“ธรรมชาติของการก่อความไม่สงบ ยังคงเป็นการจัดตั้ง

มวลชน เพื่อปฏิบัติการเคลื่อนไหวให้บรรลุวัตถุประสงค์

ในทางการเมอืง” (สรุชาต ิบ�ารงุสขุ, 2551, หน้า 347) ดงันัน้ 

การเอาชนะการก่อความไม่สงบ (Counterinsurgency) 

เซอร์ โรเบร์ิต ธอมป์สนั (Sir Robert Thompson) นกัวชิาการ 

ขององักฤษ ทีมี่ประสบการณ์ในการต่อต้านการก่อความ

ไม่สงบที่ประเทศมาเลเซีย ได้ให้แนวคิดไว้ว่า การก่อ

ความไม่สงบเป็นภัยคุกคามรปูแบบใหม่ (non- traditional 

threat) ซึ่งเป็นรูปแบบของสงครามการเมือง จึงต้องใช้

ยทุธศาสตร์การต่อสูใ้นทางการเมือง มากกว่าในทางการ

ทหาร อีกทั้งเมื่อมองในมุมกลับ อาจไม่ใช่การมองกลุ่ม 

ก่อการในด้านลบแต่เพียงด้านเดียว ในทางกลับกัน  

ถ้ากลุ่มก่อการด�าเนินการประสบผลส�าเร็จ เช่น การก่อ 

ความไม่สงบเพื่อแบ่งแยกดินแดนในติมอร์ตะวันออก 

ออกจากการปกครองของประเทศอินโดนีเซียในปี พ.ศ. 

2542 จนสามารถแยกตัวเป็นอิสระ และได้รับเอกราช

อย่างเต็มตัวเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 ผู้ก่อ 

ความไม่สงบได้กลายเป็นผู ้มีเกียรติยศในการก่อตั้ง

ประเทศ หรอืโดยนยัแล้ว ยงัคงต้องมองผูก่้อความไม่สงบ 

ว่าเป็นมนุษย์ เป็นประชาชน เป็นพลเมืองของรัฐ ท่ีอาจ 

มีความคิดเห็น และมีวัตถุประสงค์ในทางการเมืองที่

แตกต่างกัน

ส�าหรับประเทศไทยได้ประสบกับเหตุการณ์

ของการก่อความไม่สงบ ในลักษณะของการก่อการร้าย  

หรอืการใช้ความรนุแรง ซึง่นกัวชิาการ และนกัการทหาร 

หลายท่าน ได้วเิคราะห์ไปในทศิทางเดยีวกนัว่า มสีาเหตุ 

มาจากประวัติศาสตร์ ศาสนา ขนบประเพณี อัตลักษณ์  

ความอคติ และความ อยุติธรรม ขึ้นในพื้นที่สามจังหวัด 

ชายแดนภาคใต้ คือ จงัหวดัปัตตาน ียะลา และนราธวิาส  

ซึ่งโดยอัตลักษณ์แล้ว ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนา 

อิสลาม ใช้ภาษายาวีเป็นภาษาประจ�าถิ่น มีวัฒนธรรม 

ประเพณเีป็นของตนเอง ประกอบกบัในทางประวตัศิาสตร์ 

พื้นที่ดังกล่าว แต่เดิมเคยเป็นอาณาจักรที่เจริญรุ่งเรือง 

แต่ต่อมากลายเป็นหัวเมืองประเทศราชของสยาม  

โดยมเีจ้าเมอืงเชือ้สายมาลายเูป็นเจ้าผูป้กครอง จงึได้เคย 

พยายามก่อกบฎเพื่อแยกตัวเองเป็นอิสระหลายครั้ง  

แต่ไม่ประสบผลส�าเรจ็ จงึมกีลุ่มคนบางกลุ่ม ซึง่ได้รบัการ

ถ่ายทอดอุดมการณ์ และแนวความคิดในการแบ่งแยก

ดินแดน เพ่ือท�าการปกครองตนเอง เช่น กลุ่มแนวร่วม

ปฏิวัติแห่งชาติมลายู (The Barisan Revolusi Nsaional  

--BRN) องค์การปลดปล่อยรัฐปัตตานีหรือองค์การ 

สหปัตตานีเสรี (Persatuan pembebasan Patani 

Bersatu--PPPB หรือ Patani United Liberation 

Organization/PULO) และกลุม่แนวร่วมเพือ่เอกราชปัตตานี  

(The United Front for the Independence of Pattani/ 

BERSATU) เป็นต้น รวมทั้งยังมีกลุ่มผู้มีอิทธิพลหรือ

แสวงหาผลประโยชน์ต่างๆ เช่น การค้ายาเสพตดิ การค้า 

น�้ามันหรือสินค้าเถื่อนผิดกฎหมาย ได้ใช้เงื่อนไขจาก

สถานการณ์ของความแตกต่างทางด้านประวัติศาสตร์ 

เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม ความอคติ และความ 

ไม่เป็นธรรมในพืน้ที ่พยายามปฏบิตักิารก่อการร้าย หรอื

การใช้ความรุนแรงในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  

เพื่อแสดงการต่อต้านอ�านาจรัฐ มาอย่างต่อเนื่อง 

เป็นระยะๆ ยดืเยือ้ยาวนาน ซึง่การปฏบิตักิารก่อการร้าย 

ดังกล่าว ก็เพื่อท�าให้ประชาชนเป้าหมายเกิดความ

หวาดกลัว แล้วแสวงหาผลประโยชน์ตามวัตถุ ประสงค์

ที่กลุ่มต้องการ 

เหตุการณ์ก่อความไม่สงบในรูปแบบของการ

ก่อการร้าย หรือการใช้ความรุนแรงนี้ ได้เริ่มทวีความ

รุนแรงมากยิ่งขึ้น นับตั้งแต่เหตุการณ์ปล้นปืนที่กองพัน

พัฒนาท่ี 4 ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ต�าบล

ปิเหล็ง อ�าเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 4  

มกราคม พ.ศ.2547 ท่ีเปรียบ เสมือนเป็นเชิงสัญลักษณ์

ของการเปิดศักราชแห่งการใช้ความรุนแรง ซึ่งต่อมา 

ได้เกิดเหตุการณ์การก่อการร้าย ทั้งหนักและเบาขึ้นมา 

อย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆ มีท้ังการฆ่าผู้บริสุทธิ์ ฆ่าพระ  

การเผาโรงเรียน การวางระเบิด และการโจมตีต่อหน่วย

ทหารหรอืต�ารวจ เป็นต้น จนถงึปัจจุบนั (เดอืนกรกฎาคม  

พ.ศ.2554) ได้เกิดเหตุการณ์การก่อการร้าย หรือการใช ้

ความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ ไม่น้อยกว่า 11,007 ครั้ง  
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มผู้ีเสยีชีวิตไม่น้อยกว่า 4,816 คน บาดเจบ็และทพุพลภาพ 

อีกไม่น้อยกว่า 7,921 คน (ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์

ภาคใต้, www.deepsouthwatch.org, 1 กนัยายน 2554) 

ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าว ได้ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัย 

ในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนผู้บริสุทธิ์ และสร้าง

ความหวาดกลัวให้เกิดขึ้นในหมู่ของประชาชน และ

สังคมเป็นอย่างมาก 

เมื่อเหตุการณ์การก่อความไม่สงบในรูปแบบ

ของการก่อการร้าย ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้  

ได้เกิดบ่อยครั้งขึ้นเรื่อยๆ รัฐบาลที่บริหารประเทศในปี 

พ.ศ. 2547 จึงจ�าเป็นต้องยอมรับถึงความเป็นจริงของ

สถานการณ์ ว่าปัญหาการเกดิความรนุแรงในพืน้ที ่ไม่ใช่ 

เร่ืองของโจรผู้ร้ายธรรมดาทัว่ไป หรอืโจรกระจอก อกีทัง้ 

ได้มีปฏิกิริยาของนักวิชาการ อดีตนายทหารท่ีเคย 

ปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคใต้ สื่อมวลชน และประชาชน

ท่ัวไป ได้แสดงออกให้เหน็ถงึความต้องการ ให้มีการแก้ไข 

ปัญหาความไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้น อย่างเป็นรูปธรรม 

รฐับาลจงึต้องให้ความส�าคัญกบัการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  

อยูใ่นล�าดบัต้นๆ โดยได้มกีารก�าหนดนโยบายให้บรูณาการ 

การปฏบิตังิานของทกุองค์การภาครฐั ในการป้องกนัและ 

ต่อต้านการก่อความไม่สงบ พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

ด้วยความเข้าใจและเข้าถงึประชาชน ปฏิบตังิานในเชงิรกุ  

และเสรมิสร้างสนัตสิขุให้เกดิขึน้อย่างยัง่ยนื โดยได้มกีาร 

จดัตัง้กองอ�านวยการเสรมิสร้างสนัตสิขุจงัหวดัชายแดน 

ภาคใต้ (กอ.สสส.จชต.) ขึ้นมา เพื่อบริหารงานแบบ 

บูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมกันแก้ไขปัญหา 

ในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้ ทัง้นีร้ฐับาลในสมัยต่อมา 

ก็ได้มีการก�าหนดนโยบายการสร้างความปรองดอง  

และความสามัคคีของ คนในชาติโดยไม่สร้างความ

แตกแยกในพื้นที่ (http:// www. southpeace.go.th, 

20 มกราคม 2553) ใช้มาตรการทางการเมืองและ

แนวทางสันติวิธี ในการแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบ 

ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งให้น้อมน�า 

ยุทธศาสตร์พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้า- 

อยู่หัวที่ว่าเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา มาใช้ให้เป็นประโยชน์

ในการแก้ไขสถานการณ์ อีกทั้งได้ปรับปรุงโครงสร้าง 

การบริหารใหม่ โดยแปรสภาพ กอ.สสส.จชต. เป็นกอง- 

อ�านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า 

(กอ.รมน.ภาค 4 สน.) และเป็นหน่วยงานหลักในการ

แก้ไขปัญหาดังกล่าว รวมท้ังให้รื้อฟื้น ศอ.บต. ซึ่งถูกยุบ

ไปเมื่อปี พ.ศ.2545 กลับขึ้นมาใหม่ เพื่อช่วยด�าเนินการ 

แก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัด

ชายแดนภาคใต้จนถงึปัจจบุนั ทัง้นีก้องอ�านวยการรกัษา 

ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ได้ร่วมกับ

ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง จัดท�ายุทธศาสตร์ และกลยุทธ์

ต่างๆ ที่สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้ส่วน

ราชการต่างๆ ทีร่่วมกนัแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบ 

ในพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ยึดถือเป็น

แนวทางในการปฏบิตังิาน ให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 

และเกิดประสิทธิผล โดยได้มีการจัดท�าเป็นยุทธศาสตร์ 

4 ปี ไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 และมีการปรับปรุงพัฒนา

เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีประเด็นยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญ 

2 ประการ คือ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง และ

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การ

แก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบ หรือการก่อการร้าย 

ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประสบผลส�าเร็จ

ในการด�าเนินการ และสมารถน�าสันติสุขกลับคืนมาสู่

พื้นที่ดังกล่าวให้ได้โดยเร็ว 

อย่างไรก็ตามทุกภาคส่วนคงต้องยอมรับต่อ

สภาพความเป็นจรงิในปัจจบุนัว่า กลุม่ผูก่้อความไม่สงบ  

ยงัคงมกีารปฏบิตักิารใช้ความรนุแรงในรปูแบบต่างๆ อยู่

เป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง ไม่มีทีท่าว่าจะเกิดความสงบ 

และสันติสุขขึ้นในพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ภายในระยะเวลาอันใกล้นี้ ทุกฝ่ายคงต้องยอมรับว่า

ปัญหาการก่อความไม่สงบในพืน้ทีด่งักล่าว มคีวามส�าคญั 

อย่างมาก และกลายเป็นปัญหาใหญ่ ซึ่งภาครัฐจะต้อง

ด�าเนินการแก้ไขปัญหาด้วยทรัพยากร วิธีการบริหาร 

และการจัดการที่เหมาะสม ไม่เช่นนั้นการแก้ไขปัญหา

ดังกล่าวคงจะไม่ประสบผลส�าเร็จ ในเมื่อเหตุการณ์การ

ก่อความไม่สงบในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  

ยังคงด�ารงอยู่ แสดงให้เห็นว่าการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

ยงัไม่เกดิประสทิธผิลอย่างแท้จรงิ เรือ่งทีเ่กีย่วกบัปัญหา 

การก่อความไม่สงบในรูปแบบของการก่อการร้าย 

ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงยังคงมีความ

น่าสนใจในการศึกษา เพ่ือก่อให้เกิดองค์ความรู้อย่าง

หลากหลายในเรื่องดังกล่าวนี้
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ในปัจจุบันเรื่องของการก่อความไม่สงบ หรือ

การก่อการร้ายในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มี 

นักวิชาการหลายท่านให้ความสนใจและท�าการศึกษา 

ไว้บ้างแล้ว อาทิเช่น รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชาติ 

บ�ารงุสขุ (2553) ได้ท�าการศึกษาวจิยั โครงการความมัน่คง 

ศึกษา (security studies project) เพื่อสร้างองค์ความรู้ 

ด้านความมั่นคงให้กับรัฐและสังคม ไว้ใช้เป็นเครื่องมือ 

ในการต่อสูก้บัความท้าทายใหม่ ทีเ่กดิขึน้ในบรบิทต่างๆ  

โดยได้เผยแพร่ผลงานทางวชิาการ เกีย่วกบัการก่อความ

ไม่สงบในจังหวดัชายแดนภาคใต้ของไทย ในเรือ่งประวตัิ

ความเป็นมาของอาณาจกัรปัตตาน ีกลุม่แบ่งแยกดนิแดน 

ต่างๆ ยุทธศาสตร์และยุทธวิธีของกลุ่มดังกล่าว และ 

การต่อต้านการก่อความไม่สงบตามแนวคิดของ เซอร์  

โรเบร์ิต ธอมป์สัน เป็นต้น ศาสตราจารย์ ดร.ดันแคน แมค็  

คาร์โก (Cargo, 2007) ได้ศึกษาไว้ในเรื่อง Rethinking 

Thailand’s Southern Violence เป็นการศึกษาวิจัย

สถานการณ์การก่อความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ ทัง้ในเชงินโยบายและการปฏิบตั ิโดยได้

สรุปเหตุการณ์ความขัดแย้งในพื้นที่ดังกล่าวว่า มีปัญหา 

ความขัดแย้งของชาวไทยเชื้อสายมาเลย์มุสลิมกับ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐ มาอย่างยาวนานแล้ว และเริ่มรับรู้กัน 

อย่างกว้างขวาง ในสมยัรฐับาล พลเอก เปรม ตณิสูลานนท์  

(ปี พ.ศ.2523-2531) แต่การด�าเนินนโยบายด้านความ

มั่นคงของรัฐบาลขณะนั้น มีความเข้มแข็ง เหตุการณ์

ความรนุแรงต่างๆ จงึถกูจดัการให้อยูใ่นระดับทีเ่หมาะสม  

ในสมัยรัฐบาล พันต�ารวจโท ทักษิณ ชินวัตร ได้ท�าการ

ปรบัเปลีย่นโครงสร้างด้านความม่ันคงในจงัหวดัชายแดน

ภาคใต้ ปรากฎว่ามวลชนของชาวไทยเช้ือสายมาเลย์

มุสลิมกลับเพิ่มจ�านวน และมีความเข้มแข็งมากขึ้น  

โดยได้กระท�าการต่อต้านอ�านาจรฐัอย่างต่อเนือ่ง รฐับาล 

ได้แก้ไขปัญหาด้วยวิธีการปราบปรามที่เข้มข้น รุนแรง 

กับกลุ่มดังกล่าว แต่ไม่ประสบผลส�าเร็จ ทั้งนี้รัฐบาล

ในสมัยต่อมาที่มี พลเอก สุรยุทธ จุลานนท์ เป็นนายก

รัฐมนตรี ได้พยายามใช้นโยบายที่ลดความรุนแรงของ

การปราบปรามลง แต่ทว่าเหตุการณ์ความรุนแรงก็ยัง 

คงมีอยู ่อย่างต่อเนื่องตลอดเรื่อยมา เสมือนกับว่า

สถานการณ์ได้ก้าวข้าม จุดกลับคืนสู ่ความสงบไป 

เรยีบร้อยแล้ว ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วนัชัย วฒันศพัท์  

(2551) ได้ศกึษากระบวนการสู่ทางออกในปัญหาภาคใต้ 

และสรุปไว้ว่า ปัญหาภาคใต้เป็นประเด็นที่ผสมผสาน

ของชาติพันธุ์ของพี่น้องชาวมลายูปาตานี ที่ประสงค์

จะรักษาอัตลักษณ์ ทั้งภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ที่ผูกพันมาแต่ดั้งเดิม ความคิดแบ่งแยกดินแดนนั้น 

ยงัมอียู ่แต่ไม่น่าจะเป็นแนวคดิของคนส่วนใหญ่ การสาน 

เสวนาหาทางออก หรือประชาเสวนากับประชาชน 

ในท้องถิ่น โดยการฟังอย่างเข้าใจ เอาใจเขามาใส่ใจเรา 

สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ให้โอกาส

คนในท้องถิ่นดูแลชีวิตและทรัพย์สินของเขาเองมากขึ้น  

เปิดโอกาสให้ภาคประชาสงัคม ได้มบีทบาทในการสร้าง 

สันตภิาพ และส่ิงท่ีส�าคญักค็อื จะต้องสร้างความไว้วางใจ  

ฟื ้นความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้น โดยท�าความจริงต่างๆ  

ให้ปรากฏ ใช้ความกรณุาน�า จดัการให้เกดิความยตุธิรรม

ทั้งทางกฏหมาย และยุติธรรมทางสังคม ซึ่งสันติภาพ 

จะไม่เกิดขึ้นเลย ถ้าสันติภาพนั้นไม่ได้ยืนอยู่บนความ

ยุติธรรม 

อย่างไรก็ตามในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ จะท�าการ 

ศึกษาเกี่ยวกับการก่อความไม่สงบ หรือการก่อการร้าย

ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย  

ในมุมมองที่แตกต่างออกไป โดยจะเป็นการ ศึกษา

และรวบรวมความรู้เกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการแก้ไข

ปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่ดังกล่าว ในเชิง 

การบรหิารภาครฐัทัว่ไป (general public administration)  

ตามแนวทาง Post Modernism บนพื้นฐานของ (Dr. 

James David Thompson) ซึ่งเขียนไว้ในหนังสือ  

Organization in Action (Thompson, 1967) ที่อ้างใน

ผลงานของศาสตราจารย์ ดร.ติน ปรัชญพฤทธิ์ ในการ

วเิคราะห์พฤตกิรรมการแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบ 

ดังกล่าว ในบริบทขององค์การและสภาพแวดล้อม (ติน 

ปรชัญพฤทธิ,์ 2551, หน้า 3) ซึง่มปัีจจัยส�าคญั ท่ีจะท�าการ

ศกึษา จ�านวน 6 ปัจจยั ประกอบด้วย วฒันธรรมองค์การ 

(Culture) นโยบาย ยทุธศาสตร์/ยทุธวธิ ี(Policy, Strategy/ 

Tactics) โครงสร้าง (Structure) กระบวนการ (Process/ 

Technology) ทรัพยากร (Resource) และสมรรถนะ 

(Capabilities) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทางด้านวิชาการ  

การบริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน�าไป

พิจารณาใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
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วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการแก้ไข

ปัญหา การก่อความไม่สงบในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดน

ภาคใต้ของประเทศไทย และสิ่งที่ควรจะเป็นหรือสิ่งที่ 

ต้องการของปัจจัยต่างๆ เหล่านั้น

2. เพ่ือเปรียบเทียบสิ่งที่ควรจะเป็นหรือสิ่งที่

ต้องการของปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการแก้ไขปัญหา 

การก่อความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ของประเทศไทย กับความเป็นจริงหรือสภาพที่เป็นจริง 

(Real or Reality)

กรอบแนวคิดกำรวิจัย 

1. ศึกษาปัจจัย ซึ่งได้ต้ังสมมติฐานว่า ได้แก่

วัฒนธรรมองค์การ นโยบาย ยุทธศาสตร์/ยุทธวิธี 

โครงสร้าง กระบวนการ ทรพัยากร และสมรรถนะ ในการ 

วิเคราะห์สิ่งที่ควรจะเป็น หรือสิ่งที่ต้องการของแต่ละ

ปัจจัย โดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎีของนักวิชาการที่ได้รับ 

การยอมรบั และความคดิเหน็ของผูเ้กีย่วข้องตามบรบิท

ที่แท้จริงขององค์การในขณะนั้นประกอบด้วย 

2. ใช้วิธีการประเมินแบบด้ังเดิม ด้วยการ

เปรียบเทียบสิ่งที่ต้องการของแต่ละปัจจัยกับความ 

เป็นจรงิหรอืสภาพทีเ่ป็นจรงิ เพือ่ให้ได้ทราบความเหมอืน 

หรือความแตกต่างกัน ซึ่งสามารถน�ามาวิเคราะห์ในเชิง 

อุดมคติ หรือคลาสสิกได้ว่า ถ้าสภาพความเป็นจริง 

อยู่ในเกณฑ์ที่ดี มีความเหมาะสม หรือใกล้เคียงกับ 

สิ่งที่ต้องการแล้ว พฤติกรรมการแก้ไขปัญหาการก่อ

ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็จะ

เป็นไปในทิศทางที่ดี ที่พึงประสงค์ 

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

การรวบรวมความคิดเห็นของผู ้บริหารใน 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการก่อความ

ไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ผู้ช่วย 

เสนาธกิารทหารบกฝ่ายยทุธการ ประธานคณะกรรมาธกิาร 

ความมั่นคงแห่งรัฐ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด 

นราธวิาส และรองศาสตราจารย์ ดร.สรุชาต ิบ�ารงุสขุ เป็นต้น  

รวมทัง้การสมัภาษณ์เชงิลกึ กบักลุม่ผูใ้ห้ข้อมลูหลกั (key 

informants) โดยได้คัดเลือกจากกลุ่มของผู้ปฏิบัติงาน 

ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการแก้ไขปัญหา 

การก่อความไม่สงบในพื้นที่ ซึ่งประกอบด้วยข้าราชการ

ทหาร ต�ารวจ พลเรอืน และกลุ่มของนกัการเมอืงท้องถิน่  

นักวิชาการ ผู้น�าศาสนา และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ 

สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งการคัดเลือกผู ้ ให ้ 

ข้อมูลหลัก เป็นการเลือกตามความประสงค์ (purposive  

selection) ด้วยตวัผูว้จัิยเอง โดยค�านงึถงึความเป็นตวัแทน 

ของกลุ่ม เป็นผู้มีประสบการณ์ มีความรู้ หรือมีข้อมูล

เป็นทีย่อมรบัในหน่วยงาน หรอืในชมุชน ทัง้นีเ้พือ่ให้เกิด 

องค์ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การก่อความไม่สงบ

ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามวัตถุประสงค์

ที่ได้ก�าหนดไว้

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 

โดยสืบค้นข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัย วิทยานิพนธ์ 

รายงานของหน่วยงานราชการ และบทความทีเ่กีย่วข้อง 

จากแหล่ง ข้อมูล ได้แก่ ห้องสมุด ส�านักงานสภา 

ความมั่นคงแห่งชาติ ส�านักงานข่าวกรองแห่งชาติ  

ศูนย์รักษาความปลอดภัย กอ.รมน. กอ.รมน.ภาค 4 

สน. ศอ.บต. และระบบ Internet เป็นต้น 

ส�าหรบัการเกบ็รวบรวมข้อมลูปฐมภมู ิ(primary  

data) รวบรวมโดยการเข้าร่วมรบัฟังการประชมุ การเสวนา  

จ�านวน 9 กลุ่ม ได้แก่ การอภิปรายทางวิชาการ “6 ปี 

กบัการแก้ปัญหาสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้” “3 จงัหวดั

ภาคใต้กบัแนวคดิเรือ่งการแบ่งแยกดนิแดน” การสัมมนา

วิชาการของศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ เป็นต้น 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

การสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู ้ให้ข้อมูลหลัก  

(Key Informants) จ�านวน 30 คน ประกอบด้วยข้าราชการ 

ทหาร จ�านวน 8 คน ต�ารวจ จ�านวน 3 คน พลเรอืน จ�านวน 

3 คน นักการเมืองท้องถิ่น นักวิชาการ ผู้น�าศาสนา  

จ�านวน 8 คน และประชาชนทั่วไปในพื้นที่สามจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ จ�านวน 8 คน อาทเิช่น รองผูบ้ญัชาการ

ต�ารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เสนาธิการกองพล 
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ทหารราบที่ 15 และอดีตผู้ก่อการร้ายกลุ่มพูโล (Pulo) 

เก่า เป็นต้น ท�าการสมัภาษณ์ด้วยตวัผูว้จิยัเอง ใช้วธิกีาร

สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ และท�าการบันทึกข้อมูล

การสัมภาษณ์ในประเด็นส�าคัญต่างๆ ไว้โดยละเอียด 

ส่วนการเกบ็รวบรวมข้อมูลทตุยิภูมิ (Secondary  

Data) โดยท�าการสืบค้นเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ  

จากแหล่งข้อมูล ด้วยตัวผู้วิจัยเองเป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้

ในบางส่วนจะเป็นการขอให้เจ ้าหน้าที่ผู ้ เกี่ยวข้อง  

ช่วยท�าการสืบค้นข้อมูลและจัดส่งมาให้ 

กำรวิเครำะห์และสถิติที่ใช้ในกำรวิจัย

ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลแบบการวิเคราะห์

เชิงเนื้อหา (Content Analysis) และวิเคราะห์เชิงตีความ

ตัวบท (Interpretive Textual Analysis) โดยใช้ข้อมูลท่ีได้ 

เก็บรวบรวมมาประกอบกันในการวิเคราะห์ข้อมูล  

เพื่อให้ได้ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งเอาไว้

ผลกำรวิจัย

เมื่อได้ท�าการศึกษาปัจจัยต่างๆ ท่ีมีผลต่อ 

การแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย จ�านวน 6 ปัจจัย  

ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว เพื่อจะน�ามาวิเคราะห์พฤติกรรม 

การแก้ไขปัญหา ในบรบิทขององค์การและสภาพแวดล้อม  

ได้ผลการศึกษาโดยสรุปดังนี้

1. วัฒนธรรมองค์กำร 

วัฒนธรรมองค์การของหน่วยงานหลักในการ

แก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ ต้องการวัฒนธรรมองค์การที่มีการ 

ถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม ทั้งในลักษณะของการรวบ

อ�านาจไว้ที่ผู้บริหารสูงสุด ที่การตัดสินใจในเรื่องต่างๆ 

สามารถกระท�าได้อย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ และ

การยึดถอืกฎหมาย ค�าสัง่ กฎ ระเบยีบ และความถกูต้อง  

รวมทัง้การใช้ ผูช้�านาญงาน การประสานงาน และความ

สมัครสมานสามัคคี ปรึกษาหารือร่วมกันแก้ไขปัญหา 

ซึ่งสภาพความเป็นจริงของหน่วยงานหลักในปัจจุบัน 

การตัดสินใจอยู ่ที่ผู ้บริหารสูงสุดและอยู่ที่ศูนย์กลาง  

มีระเบียบปฏิบัติประจ�า (รปป./รปจ.) ส�าหรับการ 

ปฏิบัติงานท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร มีการตั้งคณะท�างาน

ท่ีมีการใช้ผู้ช�านาญงานร่วมกันแก้ไขปัญหา รวมทั้งมี

การประชุมปรึกษาหารือเพื่อร่วมกันด�าเนินการในเรื่อง

ต่างๆ เป็นประจ�า ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบสิ่งที่ต้องการ 

กับความเป็นจริงหรือสภาพท่ีเป็นจริงแล้ว สรุปได้ว่า  

มีความสอดคล้องใกล้เคียงกัน

2. นโยบำย ยุทธศำสตร์/ ยุทธวิธี 

นโยบาย (policy) การแก้ไขปัญหาการก่อความ

ไม่สงบในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ สิง่ทีต้่องการ 

คอื ต้องยดึถอืแนวคดิการเมอืงน�าการทหาร ไม่ใช่การใช้ 

มาตรการทางทหารในรูปของการค้นหาและท�าลาย 

(search and destroy) หรอืจบักมุและปราบปรามด้วยการ 

ใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างสุดขั้ว จะต้องใช้หลัก

สนัตวิธิใีนการแก้ปัญหา ด้วยการเอาชนะทีค่วามคดิและ 

จิตใจของประชาชน (heart and mind) และต้องค�านึงถึง 

หลักสิทธิมนุษยชน รวมท้ังต้องจัดการให้เกิดความ

ยุติธรรมทั้งทางกฎหมาย และยุติธรรมทางสังคมด้วย 

ซึ่งนอกจากการก�าหนดนโยบายไว้อย่างชัดเจนแล้ว  

ยังต้องมีการน�านโยบายไปสู่การปฏิบัติ (policy imple-

mentation) อย่างเป็นเป็นรูปธรรม และต้องมีการ

ประเมนิผลนโยบาย (policy evaluation) เพือ่ให้ทราบผล 

ว่าการน�านโยบายไปสู่การปฏิบัติ เป็นไปตามเป้าหมาย 

หรือวัตถุประสงค์หรือไม่ด้วย 

เมื่อเปรียบเทียบส่ิงท่ีต้องการของนโยบาย  

กบัความเป็นจรงิหรอืสภาพท่ีเป็นจรงิ พบว่า การก�าหนด

นโยบาย มีการก�าหนดได้ดีและมีความสอดคล้องกับสิ่ง

ท่ีต้องการ ส่วนการน�านโยบายไปสู่การปฏิบัติ เมื่อดู 

ในช่วงอดีตสมัยรัฐบาล พันต�ารวจโท ทักษิณ ชินวัตร 

เห็นได้ชัดเจนว่ามีบางเรื่อง ท่ีมีทิศทางท่ีตรงกันข้ามกับ 

นโยบายเกิดขึ้น เช่น การท่ีต�ารวจใช้วิธีการอุ้มผู้ต้อง

สงสัย หรือการหายตัวไปของทนายสมชาย นีละไพจิตร 

ประธานชมรมนักกฎหมายมุสลิม ที่รับท�าคดีเก่ียวกับ

ความมัน่คงในสามจงัหวดัชายแดนใต้ การเกดิเหตกุารณ์ 

รุนแรงที่มัสยิดกรือเซะ ต�าบลตันหยงลูโละ อ�าเภอเมือง  

จงัหวดัปัตตาน ีทีท่�าให้มผีูเ้สยีชวีติ 32 คน และเหตุการณ์

ที่สถานีต�ารวจภูธร อ�าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส  

ทีท่�าให้มผีูเ้สยีชวีติรวมกนัถงึ 85 คน และถกูจบักมุมากถึง  

1,300 คน เป็นต้น สิ่งต่างๆ เหล่านี้แสดงให้เห็นความ
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เป็นจริงของการปฏิบัติตามนโยบายในอดีตว่า ไม่เป็น

ไปตามสิ่งที่ควรจะเป็น เป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 

และไม่ได้ท�าให้เหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ลดลง 

แต่อย่างใด เมื่อมาถึงในช่วงปัจจุบันสมัยรัฐบาล 

นายอภิสิทธ์ เวชชาชีวะ การน�านโยบายไปสู่การปฏิบัติ

มีความสอดคล้องกับตัวนโยบายมากยิ่งขึ้น การใช้วิธี

การปราบปรามอย่างรุนแรงที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 

มีน้อยลง แต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีหลายสิ่งที่ยังไม่เป็น 

ไปตามสิง่ทีต้่องการ กล่าวคอื บทบาทของฝ่ายการเมอืง

ที่มีส่วนส�าคัญในการน�านโยบายไปสู่การปฏิบัติ ไม่ได้

ท�าหน้าที่อย่างเต็มที่ การที่ท้องถิ่นถูกตัดขาด ผู ้น�า

ชุมชน ผู้น�าศาสนา ซึ่งถือว่าเป็นผู้น�าทางจิตวิญญาณ 

ที่มีบทบาทส�าคัญต่อวิถีการปฏิบัติตน และสามารถ

สร้างความเข้าใจร่วมกันของคนในสังคมแห่งน้ี ไม่มี

ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหามากเท่าที่ควร อีกทั้งยังมี

การทุจริต รีดไถของเจ้าหน้าที่รัฐบางฝ่าย บางคน และ 

เจ้าหน้าที่บางคนไม่ซื้อใจชาวบ้าน ท�าให้ชาวบ้านไม่ให้ 

ความร่วมมือกับรัฐ และไปให้การสนับสนุนกับกลุ่ม 

ผู้ก่อการ เป็นต้น ทั้งนี้การน�านโยบายไปสู่การปฏิบัต ิ

ในภาพรวมเป็นไปในลักษณะที่บางเรื่องบางประเด็น 

ได้มีการน�าไปสู่การปฏิบัติ บางประเด็นยังไม่ได้น�าไปสู่

การปฏบิติัอย่างเป็นรปูธรรม บางประเด็นกมี็การน�าไปสู่ 

การปฏิบัติบ ้างเพียงบางส่วน และการปฏิบัติจริง 

บางอย่างก็ไม่ได้เป็นไปตามที่นโยบายได้ก�าหนดไว้

อกีทัง้ในส่วนของการประเมนิผลนโยบาย (policy  

evaluation) ที่เป็นรูปธรรมของภาครัฐ ที่มีการแสดงต่อ 

สาธารณะ หรือที่มีเป็นเอกสารจะหาดูได้ยาก ซึ่งถ้าไม่มี 

การประเมินผลก็ไม่สามารถรับทราบได้ว่านโยบายได้

ถูกน�าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ และ

แสดงถึงการไม่เอาใจใส่หรือจริงจังกับนโยบายที่ได้

ก�าหนดไว้ ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบสิ่งที่ต้องการ ของ

นโยบายการแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่

สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ กบัความเป็นจรงิหรอืสภาพ

ท่ีเป็นจรงิแล้ว สามารถสรปุได้ว่า ความเป็นจรงิของเรือ่ง 

นโยบายยงัไม่ดเีพยีงพอ ยงัไม่สอดคล้องกบัสิง่ทีต้่องการ

มากเท่าที่ควร

ส�าหรับยุทธศาสตร์/ยุทธวิธี สิ่งที่ต้องการ ก็คือ 

ยทุธศาสตร์จะต้องมวีตัถปุระสงค์ทีช่ดัเจน แสดงให้เหน็ถงึ 

ความมุ่งมั่นที่จะด�ารงประเทศไว้ให้เป็นอิสระ เอกราช 

และเอกภาพ ต้องด�าเนนิการตามกฎหมาย และแบ่งมอบ

หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบให้กบัหน่วยงานต่างๆ อย่าง

ชัดเจน บูรณาการในการปฏิบัติ และให้ความ ส�าคัญ

ต่อการบ่อนท�าลายทางการเมือง มากกว่าการเอาชนะ 

ต่อตัวผู้ก่อความรุนแรง ด้วยการแยกผู้ก่อความไม่สงบ

ไม่ให้ตดิต่อกบัประชาชน หรอืแยกปลาออกจากน�า้ให้ได้ 

อีกท้ังต้องรู้จักพ้ืนท่ี รู้จักคน ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม 

ศาสนา หมู่บ้าน หรือแม้แต่ถนน ท�าความคุ้นเคยกับ

ประชาชน ผูน้�าชมุชน หรอืเรยีกอย่างรวมๆ ว่าเป็นความรู้ 

ทางวัฒนธรรม (cultural knowledge) รวมทั้งการสร้าง

สันติภาพด้วยการเปล่ียนทัศนคติ พฤติกรรมรุนแรง  

ด้วยการใช้ความสมานฉันท์ และการก้าวข้ามความ

ขัดแย้ง (transcend) ไปให้ได้ ทั้งนี้จะต้องไม่บังคับใช้ 

กฎหมายอย่างสดุขัว้ โดยให้ความสมดลุกบัความแตกต่าง 

ทางวฒันธรรมด้วย และเช่นเดยีวกบันโยบาย เมือ่ก�าหนด 

ยุทธศาสตร์ไว้อย่างชัดเจนแล้ว ต้องน�ายุทธศาสตร ์

ไปปฏบิตั ิ(Strategy Implementation) อย่างเป็นรปูธรรม 

และมีการประเมินผลยุทธศาสตร์ (Strategy Evaluation) 

เพ่ือด�าเนินการแก้ไขหรือปรับปรุง และท�าให้ทราบ 

ผลส�าเรจ็แท้จรงิทีเ่กดิขึน้ด้วย อกีทัง้จะต้องมกีารก�าหนด

ยุทธวิธี (Tactics) หรือวิธีปฏิบัติที่จะต้องจัดกิจกรรม  

วิธีการ มาตรการ แผนงาน หรืองานโครงการ ท่ีจะท�าให้ 

ยุทธศาสตร์ท่ีจัดท�าไว้ เป็นจริงขึ้นมาอย่างเป็นรูปธรรม

อีกด้วย

เมื่อเปรียบเทียบส่ิงท่ีต้องการของยุทธศาสตร์/

ยทุธวธิ ีกบัความเป็นจรงิหรอืสภาพทีเ่ป็นจรงิแล้ว พบว่า  

เพิ่งจะมีการก�าหนดยุทธศาสตร์ การแก้ไขปัญหา 

ความไม่สงบในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ท่ีเป็น

รูปธรรมจริงๆ เมื่อปี พ.ศ.2550 แต่หน่วยงานหลักที ่

รับผิดชอบ ก็ได้ก�าหนดยุทธศาสตร์/ยุทธวิธีได้ดี มีความ

สอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการตามที่ได้กล่าวข้างต้น รวมทั้ง 

ได้มีการปรับปรุงยุทธศาสตร์ให้มีความครอบคลุม 

เหมาะสมกับสถานการณ์มากขึ้นด้วย อีกท้ังการน�า

ยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ ได้มีการก�าหนดแนวคิด แผนงาน 

โครงการ มาตรการ และกิจกรรมต่างๆ เพื่อมารองรับ 

การปฏิบัติ ที่จะท�าให้ยุทธศาสตร์ประสบผลส�าเร็จไว้ 

มากพอสมควร โดยท่ีบางแผนงาน โครงการ และมาตรการ  
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ก็มีการด�าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม เช่น โครงการ 

เยาวชนท�าดีมีอาชีพ โครงการญาลันนันบารู มาตรการ

เน้นย�้าเจ้าหน้าที่เคารพในหลักกฎหมาย และไม่ให้ม ี

การละเมิดสิทธิมนุษยชน และมาตรการบูรณาการ

ใช้ก�าลังทหาร ต�ารวจ ฝ่ายปกครอง ก�าลังประชาชน

และเครือข่ายภาคประชาชน ในการดูแลพื้นที่ เป็นต้น  

อย่างไรก็ตามบางโครงการก็มีการด�าเนินการเพียง 

บางส่วน แต่บางโครงการก็ยังไม่มีการด�าเนินการอย่าง

เป็นรูปธรรม

ถงึแม้ว่าจะมีการก�าหนดยทุธศาสตร์ในการแก้ไข

ปัญหา การก่อความไม่สงบในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดน

ภาคใต้ ที่ค่อนข้างดี และมีการน�ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ 

ด้วยการก�าหนดแนวคิด แผนงาน โครงการ มาตรการ  

และกิจกรรมต่างๆ อยู่พอสมควรตามที่ได้กล่าวข้างต้น 

แต่ความเป็นจริงหรือสภาพที่เป็นจริง ในการปฏิบัต ิ

บางส่วนกย็งัไม่สอดคล้องกบัสิง่ทีต้่องการ เช่น ก�าลงัพล 

ในระดบั นายทหารชัน้ประทวน หรอืทหารพรานบางคน  

ไม่เข้าใจในยทุธศาสตร์ทีก่�าหนดไว้ ไม่ค่อยให้ความสนใจ

กับเรื่องการสร้างสมานฉันท์ ใช้ค�าพูดหรือการปฏิบัติ

ที่ไม่เหมาะสมสร้างความคับแค้นใจให้กับคนมุสลิม 

ในพื้นที่ การด�าเนินการบางมาตรการหรือบางโครงการ

ไม่เหมาะสม ไม่ได้ด�าเนินการอย่างจริงจังเต็มท่ี และ

ไม่มีการประเมินผลโครงการ เช่น การตั้งจุดตรวจ ตั้งอยู่ 

ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม ไม่สามารถสกัดการเคลื่อนไหว

ของฝ่ายก่อความไม่สงบได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ห่วง

ความปลอดภัยของตัวเอง การให้ความช่วยเหลือ 

การประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่ ไม่ตรงกับ

ความต้องการของประชาชน เจ้าหน้าที่รัฐมีการทุจริต

การซือ้สตัว์เลีย้ง ซือ้อุปกรณ์ในการจดัท�าโครงการต่างๆ 

ที่ท�าให้มาไม่ถึงประชาชน เป็นต้น อีกทั้งส่วนราชการ

ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ขาดการบูรณาการ งบประมาณและ 

การปฏบัิติตามยทุธศาสตร์อย่างจรงิจงั ท�าให้การด�าเนนิ 

โครงการหรือกิจกรรม มุ่งหวังผลลัพธ์ไปคนละอย่าง  

ผลส�าเร็จในภาพรวมจึงไม่เกิดขึ้น และที่ส�าคัญก็คือ 

ปัญหาแทรกซ้อนทีมี่กลุม่ผลประโยชน์ 2 กลุม่ใหญ่ๆ คอื  

กลุ่มยาเสพติด และน�้ามันเถื่อน จ่ายเงินให้เจ้าหน้าที ่

ที่ทุจริต เพื่อความสะดวกในการด�าเนินการ ซึ่งถ้าเสีย 

ผลประโยชน์จากการถกูจบักมุหรอืถกูรดีไถจะสนบัสนนุ 

ให้เกดิเหตกุารณ์รนุแรงขึน้ในพืน้ทีท่นัท ีโดยมวีตัถปุระสงค์ 

แอบแฝงที่จะแก้แค้น หรือเก็บเจ้าหน้าที่ที่รีดไถดังกล่าว 

นี้ด้วย 

อีกทั้งยังมีนักการเมืองทั้งในระดับท้องถิ่น 

ไปจนถึงระดับชาติบางคน สนับสนุนการก่อเหตุรุนแรง  

เพ่ือโยนความผดิให้กบัฝ่ายตรงข้าม โดยหวงัผลประโยชน์ 

ในด้านต่างๆ รวมท้ังคะแนนเสียงของตนเอง เจ้าหน้าที่

รัฐบางคนยังมีการทุจริตรับสินบนต่างๆ และหากินกับ 

การก่อความไม่สงบ เช่น ทุจริตจากการจัดหาวัสดุ 

อุปกรณ์ต่างๆ มีการเรียกรับค่าหัวคิว จากงานก่อสร้าง 

ปรบัปรงุ ซ่อมแซมส่ิงท่ีถกูเผา ถกูระเบดิ จงึท�าให้การเกดิ 

เหตุการณ์รุนแรงไม่ยุติ เป็นต้น อีกท้ังผู้ก่อความไม่สงบ 

ตัวจริงๆ มักไม่ค่อยอยู่ในพื้นที่ การจับกุมตัวผู้ก่อการ

จรงิๆ กระท�าได้ยาก ผูท้ีเ่คลือ่นไหวอยูใ่นพืน้ทีส่่วนใหญ่ 

เป็นพวกแนวร่วม ที่มีผลประโยชน์แอบแฝง บางคน 

มาเป็นทหารพราน ผูน้�าชมุชน ผูแ้ทนท้องถิน่ ไม่สามารถ 

แยกแยะระหว่างผู้ก่อความไม่สงบกับชาวบ้านปกติได้  

ท�าให้การที่จะแยกผู ้ก่อความไม่สงบไม่ให้ติดต่อกับ

ประชาชน หรือแยกปลาออกจากน�้ากระท�าได้ยาก 

และพวกแนวร่วมต่างๆ เหล่านี้ จะมีการแจ้งข่าวการ

เคล่ือนไหวของเจ้าหน้าท่ีรัฐระหว่างกัน การตรวจค้น 

จับกุมผู้ต้องสงสัยต่างๆ จึงมักล้มเหลวอยู่เสมอ และ 

ท่ีส�าคัญอีกอย่างก็คือ การประเมินผลยุทธศาสตร์ที่เป็น 

รปูธรรม ของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องต่างๆ ทีม่กีารแสดงต่อ 

สาธารณะ หรือท่ีมีเป็นเอกสารหาดูได้ยาก หรือเป็น

ความลับท่ีไม่มีการเปิดเผย ซึ่งไม่สอดคล้องกับการ

บริหารในยุคโลกาภิวัตน์ ท่ีประชาชนควรจะต้องทราบ

ผลการด�าเนนิการดงักล่าว และมส่ีวนร่วมหรอืมส่ีวนช่วย 

ผลักดัน การด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ให้ประสบ

ความส�าเร็จด้วย เมื่อเปรียบเทียบสิ่งที่ต้องการของ

ยุทธศาสตร์/ยุทธวิธี กับความเป็นจริงหรือสภาพที ่

เป็นจริงแล้ว ยังไม่ดีเพียงพอหรือยังไม่สอดคล้องกับ

สิ่งที่ต้องการมากเท่าที่ควร

ดงันัน้เมือ่เปรยีบเทยีบสิง่ทีต้่องการ ของนโยบาย  

ยุทธศาสตร์/ ยุทธวิธี ในการแก้ไขปัญหาการก่อความ

ไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ กับความ

เป็นจริงหรือสภาพที่เป็นจริงในภาพรวม สามารถสรุป

ได้ว่า ยังไม่มีความสอดคล้องใกล้เคียงกันมากเท่าที่ควร
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3. โครงสร้ำง

โครงสร้าง ของหน่วยงานหลกัในการแก้ไขปัญหา 

การก ่อความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน 

ภาคใต้ ซึ่งมีลักษณะการปฏิบัติงานที่เป็นการปฏิบัติการ  

(operation) ควรเป็นโครงสร้างแบบ Mechanistic 

Structure ที่มีความเป็นทางการ (formalization) สูง  

มลี�าดบัชัน้การบงัคบับญัชาทีช่ดัเจน มีการก�าหนดหน้าที่

แบบตายตัว มีการควบคุมแบบรวมอ�านาจ รวมทั้ง 

ต้องมีความเด็ดขาด ความรวดเร็วในการตัดสินใจ และ

ความรวดเรว็ในการสัง่การในการปฏบิตัต่ิางๆ ตลอดจน 

ต้องมีความเด็ดขาดในการบัญชาการและควบคุม  

(command and control ) ทั้งนี้จะต ้องมีการจัด 

หน่วยงานย่อยภายในจ�านวนที่มากพอ และต้องมี

การจัดแบ่งหน้าท่ีออกเป็นหลายด้านที่แตกต่างกันไป  

ท้ังการปฏบิติัการด้านการทหาร การปฏบิตักิารจติวทิยา

มวลชน การพัฒนาพื้นที่ และการส่งก�าลังบ�ารุง เป็นต้น 

ส�าหรับความเป็นจริงหรือสภาพที่เป ็นจริง 

โครงสร้างองค์การโดยภาพรวม มีลักษณะ Mechanistic 

Structure มีการจัดอัตราในแบบกรม กอง แผนก ฝ่าย 

และแบบกองพล กรม กองพัน กองร้อย หมวด หมู่  

ตามภารกิจที่ปฏิบัติ มีการก�าหนดหน้าที่ที่ตายตัว  

มีความเป็นทางการสูงมาก มีระบบการบัญชาการและ

ควบคุม (command and control) ที่ชัดเจน มีการจัด

หน่วยงานย่อยภายในหลายหน่วยงาน และจัดแบ่ง

หน้าที่ที่แตกต่างกันไป จึงสรุปได้ว่า สภาพที่เป็นจริง

ของโครงสร้างองค์การ มีความเหมาะสมกับการแก้ไข 

ปัญหาสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้น และมีความ

สอดคล้องใกล้เคียงกับสิ่งที่ต้องการตามที่กล่าวข้างต้น 

4. กระบวนกำร 

กระบวนการ ของหน่วยงานหลักในการแก้ไข

ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

สิ่งที่ต้องการ ควรมีเทคโนโลยีแบบหลายระบบรวมกัน

หรอืแบบเข้มข้น (intensive technology) โดยทีห่น่วยงาน 

ต้องด�าเนินการในหลายๆ ด้านไปพร้อมๆ กัน เช่น 

การเตรยีมความพร้อม การป้องกนัรกัษาความปลอดภยั  

การปราบปราม การปฏิบตักิารจติวทิยาหรอืงานมวลชน  

และงานด้านการพัฒนา เป็นต้น ซึ่งจะต้องด�าเนินการ 

ในลกัษณะนีจ้นกว่าจะเกดิความสงบและสนัตสิขุ (Output)  

ขึ้นในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจะต้องมี

ทรพัยากรทีจ่ะใช้ในการปฏบิตักิารต่างๆ ได้แก่ ก�าลงัพล  

ยุทธภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องจักร งบประมาณ และ

เทคโนโลยี ให้เลือกใช้ได้อย่างเพียงพอ และเหมาะสม 

กบัสถานการณ์ท่ีเกดิขึน้ ม ีFeed back และข้อมลูข่าวสาร 

เพื่อปรับปรุงการใช้ทรัพยากร และการปฏิบัติการ 

ได้อย่างเหมาะสม อีกท้ังจะต้องมีการท�างานท่ีประสาน

สอดคล้องกนั (Orchestration) ของหน่วยงานย่อยต่างๆ  

เปรยีบเหมอืนกบัการบรรเลงเพลงของวงดนตร ีOrchestra  

ให้ไพเราะด้วย ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบสิ่งที่ต้องการของ

กระบวนการของหน่วยงานหลักในการแก้ไขปัญหา 

ความไม ่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต ้  

กับสภาพท่ีเป็นจริง พบว่า มีกระบวนการเป็นแบบ  

Intensive Technology ที่มีการท�างานหลายๆ งาน 

พร้อมกนัหรอืในเวลาท่ีใกล้เคยีงกนั มทีรพัยากรเพยีงพอ 

และหน่วยงานย่อยมกีารท�างานท่ีประสานสอดคล้องกนั 

เป็นอย่างดี สิ่งที่ควรจะเป็นหรือสิ่งที่ต้องการ กับความ

เป็นจริง จึงมีความสอดคล้องใกล้เคียงกัน 

5. ทรัพยำกร 

ทรพัยากร ของหน่วยงานหลกัในการแก้ไขปัญหา 

ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ สิ่งที่

ควรจะเป็นหรือสิ่งที่ต้องการ ในภาพรวมของทรัพยากร

ทั้ง Man, Money, Material และ Machine จะต้องมีทั้ง 

ในเชงิของปรมิาณ คอื จ�านวนทีเ่พยีงพอ ไม่มากหรอืน้อย 

จนเกินไป และในเชิงคุณภาพก็ต้องมีคุณภาพที่ดี ไม่มี

สภาพเก่าจนเกนิไปหรอืช�ารดุ และสามารถใช้งานได้อย่าง 

เหมาะสมกบัการปฏบิตัภิารกจิ อาทเิช่น ทรพัยากร Man 

หรอืบคุลากร ต้องมวีนิยั ร่างกายแขง็แรง ท่าทางเป็นมติร  

จติรใจกล้าหาญ รูจ้กัให้อภยั ใช้ความดใีนลกัษณะห่วงใย

มากกว่าข่มขู่ มีความช�านาญพื้นที่ และรู้จักประชาชน 

หรือ Material และ Machine จะต้องมียานพาหนะที่มี

เครื่องยนต์ดี มีน�้ามัน มีปืนที่ยิงได้ไม่ติดขัด มีกระสุน 

เพียงพอ มีเสื้อเกราะที่เหมาะกับสถานการณ์ หรือมี

เฮลิคอปเตอร์ไว้ส่งกลับตอนบาดเจ็บหรือตาย เป็นต้น 

ในส่วนของ Management โดยภาพรวมต้องดี ใช้ระบบ

คุณธรรมหรือธรรมาภิบาล และใช้วิธีการบริหารหรือ 

การจัดการเชงิ กลยทุธ์ (strategic management) ผูบ้รหิาร 

ต้องมีความรู้ มีประสบการณ์ และมีคุณลักษณะของ 
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การเป็นผู้น�าสูง บุคลากรในองค์การมี Morale ท่ีดี และ

รู้จักการใช้ห้วงเวลา (Time) หรือบริหารเวลาได้อย่าง

เหมาะสมกับสถานการณ์ 

เมื่อเปรียบเทียบสิ่งที่ต้องการของทรัพยากร 

ของหน่วยงานหลักในการแก้ไขปัญหาการก่อความ 

ไม่สงบในพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ กับสภาพ 

ที่เป็นจริงแล้ว พบว่า บุคลากรมีเพียงพอ และเหมาะสม 

ทั้งในเชิงปริมาณ และในเชิงคุณภาพ จะมีส่วนน้อยมาก 

ที่บุคลากรประพฤติตนนอกวินัย เช่น มีเรื่องชู้สาว มีการ 

เมาสุรา หรือมีการใช้ต�าแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ

แสวงหาประโยชน์ส่วนตน ในส่วนของยุทธภัณฑ์ วัสดุ 

อุปกรณ์ เครื่องใช้ส�านักงาน มีจ�านวนที่เพียงพอและมี

คณุภาพทีเ่หมาะสม มีบ้างเป็นส่วนน้อยทีถ่กูตัง้ข้อสงสยั 

ในเรื่องประสิทธิภาพในการใช้งาน เช่น เครื่องตรวจจับ

วัตถุระเบิด จีที 200 (GT 200) เป็นต้น การบริหารและ

การจัดการดี เพียงแต่มีการย้ายผู้บริหารระดับกลาง

และระดับสูงบางต�าแหน่งบ่อยเกินไป ท�าให้การด�าเนิน

นโยบายไม่ค่อยต่อเนื่อง ส�าหรับงบประมาณ ขวัญและ

ก�าลงัใจบคุลากร และการจดัการเรือ่งของเวลาต้องถอืว่า 

อยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยภาพรวมของทรัพยากรแล้ว ต้อง

ถือว่าดี มีความเพียงพอ และมีคุณภาพที่เหมาะสม 

สภาพที่เป็นจริงมีความสอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการ 

6. สมรรถนะ 

ส�าหรับสมรรถนะ ที่ควรจะเป็นหรือที่ต้องการ 

ของหน่วยงานหลักในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบ 

ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็ต้องด�าเนินการ

เสริมสร้างสมรรถนะที่สอดคล้องกับรัฐบาล โดย The  

Extractive Capability จะต้องสกัดทรัพยากรของ

สังคมออกมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการ 

แย่งชิงทรัพยากรต่างๆ จากรัฐบาลมาไว้ใช้งานได้อย่าง

เหมาะสม The Regulative Capability จะต้องก�าหนด

กฎเกณฑ์ และบังคับใช้กฎเกณฑ์ เพื่อควบคุมพฤติกรรม

ของบคุลากร ให้ได้อย่างมีประสทิธิภาพ The Distributive 

Capability จะต้องจัดสรรหรือกระจายทรัพยากรต่างๆ  

ที่ได้รับมา ให้กับหน่วยย่อยภายในหรือบุคลากร อย่าง

ทั่วถึงและยุติธรรม The Symbolic Capability จะต้อง

สามารถใช้สญัลกัษณ์ให้เป็นประโยชน์ ในการปฏบิตังิาน 

ร่วมกันอย่างร่วมแรงร่วมใจ และ The Responsive  

Capability จะต้องสร้างผลผลิตที่สนองตอบความ

ต้องการของบุคลากรภายในองค์การและประชาชน 

อย่างทันเวลา และตรงต่อประเด็นของปัญหา 

เมื่อเปรียบเทียบส่ิงท่ีต้องการของสมรรถนะ 

ขององค์การหรือหน่วยงานหลักในการแก้ไขปัญหา

การก่อความไม่สงบในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  

กับความเป็นจริงหรือสภาพท่ีเป็นจริงแล้ว สรุปได้ว่า  

มีการเสริมสร้างสมรรถนะท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับ 

สิ่งที่ต้องการ จะมีสิ่งที่ยังไม่ดีเพียงเล็กน้อยก็คือ เรื่อง 

การใช้ทรพัยากรบคุคลในท้องถิน่ ให้มส่ีวนร่วมเสรมิสร้าง 

ขดีความสามารถในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพืน้ท่ี

สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สูงสุด 

กำรอภิปรำยผล 

จะเห็นว่าเมื่อสรุปผลการเปรียบเทียบส่ิงที่ควร

จะเป็นหรอืทีต้่องการ ของปัจจยัต่างๆ ทีม่ผีลต่อการแก้ไข 

ปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ กับความเป็นจริงหรือสภาพท่ีเป็นจริงแล้ว สิ่งที่ 

ต้องการของปัจจัยต่างๆ จ�านวน 5 ปัจจัย กล่าวคือ 

วัฒนธรรมองค์การ โครงสร้าง กระบวนการ ทรัพยากร 

และสมรรถนะ สภาพท่ีเป็นจรงิมคีวามเหมาะสมใกล้เคยีง 

กับสิ่งที่ต้องการ ส่วนอีก 1 ปัจจัยส�าคัญ คือ นโยบาย 

ยทุธศาสตร์/ยทุธวธิ ีสภาพทีเ่ป็นจรงิยงัไม่สอดคล้องใกล้

เคียงกับส่ิงท่ีต้องการมากเท่าท่ีควร ดังนั้นเมื่อวิเคราะห์

โดยภาพรวมของหน่วยงานหลักในการแก้ไขปัญหา 

การก่อความไม่สงบในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  

ในช่วงปัจจุบันนี้ถือว่า มีพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา 

ดังกล่าวอยู ่ในเกณฑ์ท่ีดี ท้ังนี้ถ ้าปรับปรุงในปัจจัย 

นโยบาย ยทุธศาสตร์/ยทุธวธิ ีให้ใกล้เคยีงกบัสิง่ทีต้่องการ  

ก็จะดียิ่งขึ้น และน่าจะส่งผลให้การแก้ไขปัญหาการก่อ 

ความไม่สงบในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ มคีวาม

ส�าเร็จมากขึ้น ซึ่งก็สอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้

เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่ ที่บอกว่าสถานการณ์

การก่อความไม่สงบมแีนวโน้มทีด่ขีึน้ ประชาชนให้ความ

ร่วมมอืกบัภาครฐัมากขึน้ การศกึษาทีไ่ด้ด�าเนนิการมานี้  

คงจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อย เป็นที่ทราบกันดี 

อยู่แล้วว่า ผลลัพธ์สุดท้ายท่ีต้องการคือ การยุติเหตุร้าย 
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รายวัน ประชาชนมีจิตส�านึกในการเป็นพลเมืองของ

ประเทศ และร่วมกันรักษาแผ่นดินให้เป็นหนึ่งเดียว 

บนความหลากหลายวัฒนธรรม และวิถีชีวิตท้องถิ่น  

(พหุสังคม) สามารถสถาปนาอ�านาจรัฐได้เข ้มแข็ง 

เป็นธรรม เป็นที่ยอมรับเชื่อถือศรัทธาของทุกหมู่เหล่า 

ก่อให้เกิดความสงบและสันติสุขขึ้นในพื้นที่สามจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ อย่างยั่งยืนตลอดไป

ข้อเสนอแนะกำรวิจัย 

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย

1.1 การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่

สามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ต้องใช้การเมืองน�าการทหาร 

อย่างเป็นรูปธรรม ใช้หลักสันติวิธี และฝ่ายการเมือง

ต้องเป็นผู้น�าในการขับเคลื่อนนโยบาย และยุทธศาสตร์ 

ที่ได้ก�าหนดไว้ ให้ไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังและเป็น

รูปธรรมด้วย

1.2 ท�าการเสริมสร้างสมรรถนะ ด้วยการ

เปิดพื้นที่ และใช้ประโยชน์จากท้องถิ่น ชุมชน และ

ประชาชนในพื้นที่ให้มากขึ้น โดยเฉพาะผู้น�าชุมชน ผู้น�า 

ศาสนา ผู้แทนของท้องถิ่น

2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ

2.1 การด�าเนินการตามมาตรการ โครงการ 

และกจิกรรมต่างๆ ต้องมคีวามเหมาะสม ตรงตามความ

ต้องการของประชาชน และเกิดประโยชน์ต่อการแก้ไข 

ปัญหาความไม่สงบในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

อย่างแท้จริง 

2.2 ต้องด�าเนินกลยุทธ์/ยุทธวิธี ให้สามารถ

แยกแยะระหว่างผูก่้อความไม่สงบ กบัชาวบ้านปกตใิห้ได้  

หรือต้องแยกปลาออกจากน�้าให้ได้ ซึ่งวิธีการหนึ่งก็คือ 

การเอาชนะใจประชาชน

3. ข้อเสนอแนะเชิงวิชำกำร 

3.1 การศึกษาลักษณะของชุมชน วิธีการ 

กระบวนการความร่วมมือที่ดีของชุมชนอ�าเภอแม่ลาน 

จังหวัดปัตตานี ซึ่งประชาชนในพื้นที่ทั้งชาวพุทธและ 

มุสลิม อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

3.2 การศกึษาเพือ่หาทางออกหรอืทางเลอืก

ใหม่ๆ (New Alternative) ในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบ 

ในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ เพือ่เป็นองค์ความรู้  

และเป็นทางเลือกให้กับรัฐและสังคม
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์การแห่ง

การเรียนรู้ของโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร และ เพื่อพัฒนารูปแบบองค์การแห่งการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม

ส�าหรับสถานศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคือ สถานศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร 

จ�านวน 741 โรงเรียน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ โรงเรียนเอกชนสายสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานคร 

คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยการสุ่มอย่างง่ายก�าหนดกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 400 โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

ได้แก่แบบสอบถาม มีวิธีวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์โมเดลลิสเรล ผลการวิจัยสรุปว่า 

สถานศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร มีระดับปัจจัยต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในในระดับมาก รูปแบบ

ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นได้สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การ ปัจจัยด้าน

โครงสร้างการบริหารงาน ปัจจัยด้านการท�างานเป็นทีม ด้านการจัดการองค์ความรู้ ต่างมีความสัมพันธ์ทางตรง 

กับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร ส่วนปัจจัยที่ไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อ

การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร แต่มีอิทธิพลทางอ้อมโดยผ่านปัจจัยอ่ืนๆ 

ได้แก่ ด้านแผนพัฒนาสถานศึกษา ด้านกระบวนการจัดการ ด้านภาวะผู้น�าทางวิชาการ ส่วนปัจจัยด้านแรงจูงใจ  

ไม่มีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร

ค�ำส�ำคัญ: องค์การแห่งการเรียนรู้, การบริหารการศึกษา, การพัฒนาองค์กร, สถานศึกษาเอกชน

Abstract

The purpose of this research is to study the factors that influence the realization of learning  

Organization theory, and to develop the appropriate model for private schools in the Bangkok metropolitan 

area. The sample is 741 private general schools in Bangkok of which 400 schools were chosen by the 

method of simple random sampling. The instrument is questionnaire and data analyze was descriptive 

statistic and Lisrel. The results of the research are as follows: Private schools in Bangkok metropolis  

อตินุช สุขสด

การพัฒนารูปแบบองค์การแห่งการเรียนรู้ที่เหมาะสม 
ส�าหรับสถานศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร

A  Development of an Appropriate Learning Organization Model 
for Private Schools in Bangkok Metropolis
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ควำมน�ำ

สภาพของสถานการณ์ปัจจุบันในสังคมไทย 

ชี้ให้เห็นประเด็นปัญหาวิกฤตอันน่าเป็นห่วงจากการ

พัฒนาที่ขาดความสมดุล โดยมุ่งสร้างความเจริญทาง

เศรษฐกิจอย่างรวดเร็วแต่ประการเดียว ท�าให้บุคคล

และสังคมรวมทั้งโครงสร้างและกลไกทางบริหารและ

การจัดการต่างๆ ปรับตัวตามไม่ทัน และจากสภาพ 

การศึกษาไทยในปัจจุบัน ท่ามกลางภาวะวิกฤตทาง

เศรษฐกิจ ความผันผวนทางการเมืองความผุกร่อนทาง

วัฒนธรรมและศีลธรรม เสียงเรียกร้องให้มีการปรับปรุง

คุณภาพของการศึกษาก็ยิ่งดังก้องขึ้นตามล�าดับ และ 

เร่งรบีให้เกดิการปฏริปูโดยพลนั รฐัได้ทุม่เทงบประมาณ 

เพือ่จัดการศกึษาเพือ่ประชาชนอย่างทัว่ถงึและมคีณุภาพ 

อย่างทั่วถึง ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ชุมชน ได้แสดง

ความมุ่งมั่นในการปรับปรุงกระบวนการศึกษาทุกด้าน 

ให้สามารถสนองตอบต่อความต้องการของชีวิตและ

สังคมเพื่อก้าวทันต่อความก้าวไกลของสังคมโลก แต่

สภาพปัจจุบันการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน

ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่พึงประสงค์

ดงันัน้รปูแบบของสถานศกึษาสามารถตอบสนอง 

ต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้ง 

ในปัจจุบันและอนาคต คือ สถานศึกษาหรือโรงเรียน

ต้องเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (learning organization)  

ที่เชื่อว่าการท�างานในโลกยุคปัจจุบันจะเต็มไปด้วย

การแข่งขันด้านการเรียนรู้ เพื่อให้มีความรู้เพิ่มมากขึ้น  

certainly have the potential to become effective learning organizations. Their linear structural relationship 

conforms to the empirical data and casual relationship, showing that culture, organization structure, 

teamwork, and knowledge management all directly varies with the ability to become a learning organization.  

Organization Structure is the factor that directly vary the most, then teamwork, culture, with knowledge 

management being the least variable. Some factors, though do not directly varies, indirectly influence the 

institution via other factors. Action plan influences through culture, process, teamwork, and motivation. 

Process influences through organization structure, and knowledge management. Leadership influences  

through motivation, process, organization structure, and culture. Motivation neither directly nor indirectly 

influences the institution in becoming a learning organization in Bangkok metropolis.

Keywords: learning organization, education administration, organization development, private schools

องค์การใดท่ีสามารถเรียนรู้ เพ่ือให้มีความรู้เพ่ิมมากขึ้น  

องค์การใดที่สามารถเรียนรู ้ได้อย่างรวดเร็วจะเป็น

องค์การแห่งการเรียนรู ้ คือแนวทางในการพัฒนา

ประสิทธิภาพของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั่นเอง 

(Senge, 1990) โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนควรเป็น

องค์การแห่งการเรียนรู้มากกว่าองค์การประเภทใดๆ

โรงเรียนควรมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (paradigm)  

เพื่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Hoy & Miskel, 

2001) 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

1 .  เพื่ อศึกษาป ัจจัยที่ มีอิทธิพลต ่อการ

เป็นองค์การแห่งการเรียนรู ้ของโรงเรียนเอกชนใน

กรุงเทพมหานคร

2. เพ่ือพัฒนารูปแบบองค์การแห่งการเรียนรู้ที่

เหมาะสมส�าหรบัสถานศกึษาเอกชนในกรงุเทพมหานคร

กรอบแนวคิดกำรวิจัย 

ผู ้วิจัยได้น�าแนวคิด ทฤษฎี จากนักวิชาการ

หลายท่านเพื่อน�ามาประกอบเป็นกรอบแนวคิดในการ

วิจัย กล่าวโดยสรุปย่อ ดังนี้

องค์ประกอบที่ 1 ภาวะผู ้น�าของผู ้บริหาร

โรงเรยีน Woolfolk and Kolter (2003) กล่าวว่าภาวะผูน้�า 

ในสถานศึกษา มีบทบาทท่ีส�าคัญคือเป็นผู้ท่ีสามารถ
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ให้ค�าแนะน�าแก่ครูในเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ 

และมกีารนเิทศการสอนอย่างสม�า่เสมอ ให้ความส�าคญั

กับความเป็นเลิศด้านวิชาการ พร้อมให้ค�าแนะน�าแก่ครู 

อย่างต่อเนื่อง มุ่งสร้างกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนเกิดการ

พัฒนาและประสบผลส�าเร็จ

องค์ประกอบที่ 2 แผนพัฒนาสถานศึกษา 

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวง

ศึกษาธิการ (2542) ได้ให้ความหมายว่า แผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา (แผนระยะกลาง 

3 – 5 ปี) ที่ก�าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  

หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546

องค ์ประกอบที่  3  วัฒนธรรมองค ์การ  

(Organization Culture) Newstrom and Davis 

(1993:471) ให้ความหมายว่า วัฒนธรรมองค์การเป็น 

กลุ ่มคติฐาน ความเชื่อและค่านิยมร่วมของสมาชิก 

ในองค์การ และน�าวิถีปฏิบัติของกลุ่มบุคคลเฉพาะกลุ่ม

ซึ่งแตกต่างจากกลุ่มอื่น

องค์ประกอบที่ 4 โครงสร้างการบริหารงาน 

Mintzberg (1976) กล่าวว่า โครงสร้างองค์การเป็นผลรวม 

ท้ังหมดของวิธีการแบ่งงาน และความร่วมมือกัน 

ระหว่างหน่วยงานเพื่อให้การด�าเนินงานบรรลุผล

องค์ประกอบที่ 5 การจัดการองค์ความรู ้  

กัมปนาท ศรีเชื้อ (2542) กล่าวว่าความหมายของ 

องค์ความรู้ องค์ความรู้ เป็นความรู้ท่ีเกิดขึ้นต่อเรื่องใด

เรื่องหนึ่ง โดยความรู้ท่ีเกิดขึ้นนั้นผู้รับสามารถน�าไปใช้

ในลักษณะต่างๆ ได้

องค์ประกอบที่ 6 การท�างานเป็นทีม Senge 

(1990) หมายถงึ เป็นการเน้นการท�างานเป็นทีมโดยทุกคน 

ในทมีงานจะต้องมวีจิารณญาณร่วมกนัอยูต่ลอดเวลาว่า 

เราก�าลังท�างานอะไรและจะท�าให้ดีขึ้นได้อย่างไรจึงจะ

มีส่วนช่วยเพ่ิมพูนคุณค่าแก่ลูกค้าและสร้างพัฒนาการ 

แก่องค์การ

องค์ประกอบที่ 7 กระบวนการจัดการ Bovee.

et.al (1993, p. 5) ได้กล่าวว่า การบรหิารจดัการหมายถึง  

กระบวนการเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายขององค์การโดย

การวางแผน (planning) การจัดองค์การ (organizing)  

การชกัน�า (leading) และการควบคมุ (controlling) สภาพ

แวดล้อมทางกายภาพ การเงินทรัพยากรข้อมูลของ

องค์การอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

องค์ประกอบที่ 8 การจูงใจในการปฏิบัติงาน 

Hoy and Miskel (1991, p. 137) ได้ให้ความหมายว่า  

การจูงใจเป็นแรงผลัก (forcer) แรงขับ (drives) ความ

ต้องการ (need) ความเครยีด (tension states) หรอืกลไก 

ต่างๆ (mechanism) ทีท่�าให้เกดิการกระด้วยความเตม็ใจ  

และการกระท�ากิจกรรมนั้นต่อไปในทิศทางท่ีไปสู่ความ

ส�าเร็จตามเป้าหมายของบุคคล
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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สมมติฐำนกำรวิจัย 

จากการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบองค์การ

แห่งการเรียนรู้ที่เหมาะสมส�าหรับสถานศึกษาเอกชน

ในกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้ก�าหนดสมมติฐานมาจาก 

กรอบแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ดังปรากฏในส่วนของ

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

สมมติฐานที่  1 : ป ัจจัยด ้านแผนพัฒนา 

สถานศึกษามีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อการเป็น 

องค์การแห่งการเรียนรู ้ของสถานศึกษาเอกชนใน

กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 2 : ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การ

มีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อการเป็นองค์การแห่ง

การเรียนรู้ของสถานศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร

สมมติฐานที่ 3 : ปัจจัยด้านโครงสร้างการ

บริหารงานมีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อการเป็น 

องค์การแห่งการเรียนรู ้ของสถานศึกษาเอกชนใน

กรุงเทพมหานคร

สมมตฐิานที ่4 : ปัจจยัด้านการจดัการองค์ความรู้  

มีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อการเป็นองค์การแห่ง

การเรียนรู้ของสถานศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร

สมมติฐานท่ี 5 : ปัจจัยด้านกระบวนการจัดการ 

มีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อการเป็นองค์การแห่ง 

การเรียนรู้ของสถานศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร

สมมติฐานที่ 6 : ปัจจัยด้านภาวะผู ้น�าของ 

ผูบ้รหิารโรงเรยีน มอีทิธพิลทางตรงและทางอ้อมต่อการ 

เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาเอกชนใน

กรุงเทพมหานคร

สมมติฐานท่ี 7 : ปัจจัยด้านการท�างานเป็นทีม 

มีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อการเป็นองค์การแห่ง 

การเรียนรู้ของสถานศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร

สมมติฐานที่ 8 : ปัจจัยด้านการจูงใจในการ

ปฏิบัติงาน มีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อการเป็น 

องค์การแห่งการเรียนรู ้ของสถานศึกษาเอกชนใน

กรุงเทพมหานคร
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วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ภำพ 2 ขั้นตอนวิธีด�าเนินการวิจัย
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ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ โรงเรียนเอกชน 

สายสามญัศกึษาในกรงุเทพมหานครจ�านวน 741 โรงเรยีน  

ในปีการศึกษา2555 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 

โรงเรียนเอกชนสายสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานคร

คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยการสุ่มอย่างง่าย (Simple 

random sampling) ก�าหนดกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 400 

โรงเรียน เนื่องจาก Boomsma (1983, อ้างใน นงลักษณ์ 

วิรัชชัย) ได้เสนอไว้ว่าขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม 

ส�าหรับการวิจัยที่ใช้โมเดลลิสเรล ควรเป็น 400 ดังนั้น 

ในการวิจัยครัง้นี ้จงึใช้กลุม่ตวัอย่างจ�านวน 400 โรงเรยีน

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

ขอน�าเสนอลักษณะของเครื่องมือ และการ

ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้

ลกัษณะของเครือ่งมอื เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 

เป็นแบบสอบถามที่ผู ้วิจัยสร้างขึ้น โดยอาศัยกรอบ

แนวคดิ ทฤษฎ ีงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง และเครือ่งมอืทีม่ผีูว้จัิย 

มาก่อนโดยค�านึงถึงความสอดคล้องกับนิยามศัพท์ 

แบบสอบถามมีจ�านวน 2 ชุด คือ ชุดที่ 1 สอบถาม 

ผูอ้�านวยการโรงเรยีน โรงเรยีนละ 1 ชดุ ชดุที ่2 สอบถาม

ครู โรงเรียนละ 3 ชุด 

กำรสร้ำงเครื่องมือและกำรตรวจสอบคุณภำพ

เครื่องมือ

ผู้วิจัยได้ด�าเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการ

วิจัยโดยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัย และ

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็น

องค์การแห่งการเรียนรู้ เพื่อน�าแบบสอบถาม ตอนท่ี 2  

เพ่ือให้เป็นไปตามหลักวิชาการที่ถูกต้องและการได้

แบบสอบถามที่มีคุณภาพ มีความตรงทั้งในเชิงเนื้อหา 

(content validity) และมีความเชื่อมั่น (reliability) ดังนี้

การตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา  

ใช้เทคนิค IOC (item objective congruence) หรือดัชนี

ความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามและวัตถุประสงค์  

โดยใช้ผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน 9 ท่าน ตรวจสอบความ 

เทีย่งตรงของเนือ้หาเกีย่วกบัข้อค�าถามการเป็นองค์การ

แห่งการเรยีนรู ้เป็นข้อค�าถามทีต่รงกบัสิง่ทีต้่องการวจิยั  

มีความถูกต้องและครอบคลุมเนื้อหาเชิงทฤษฎีที่ได ้

ศึกษาวิเคราะห์และได้ก�าหนดไว้เป็นนิยามศัพท์หรือไม่ 

การทดสอบความเชื่อมั่น (reliability) ผู้วิจัยน�า

แบบสอบถามท่ีผ่านการหาความเท่ียงตรงเชงิเนือ้หาแล้ว 

ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งก�าหนด

เป็นผูบ้รหิารสถานศกึษาเอกชนในจงัหวดัสมทุรปราการ 

จ�านวน 50 คน เพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ แล้ว

หาค่าความเชื่อมั่น โดยค�านวณหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา 

ของครอนบัค ( Cronbach’s alpha coefficient ) 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้คอมพิวเตอร์

ช่วยในการกระท�าข้อมูลโดยโปรแกรม SPSS for  

Windows version 16.0 และ Lisrel เพื่อหาค่าสถิติ

ต่างๆ ดังนี้ 

สถิติเชิงพรรณนา เป็นสถิติที่ใช้ในการสรุปหรือ

บรรยายคุณลักษณะของส่ิงท่ีเราสนใจ ซึ่งค่าสถิติที่ได้

จากกลุ่มตัวอย่างไม่สามารถน�าไปอ้างอิงถึงประชากร 

ท่ีเราศึกษาอยู่ได้ ค่าสถิติท่ีใช้ได้แก่ การแจกแจงความถี่ 

(frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) 

และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

ในการวเิคราะห์สภาพท่ัวไป และสภาพปัจจยัท่ีมอีทิธพิล 

ต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ เป็นต้น

สถิติเชิงอนุมาน (inferential statistics) เป็นสถิติ 

ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเพื่ออ้างอิง

ไปยังประชากรที่ศึกษา โดยการทดสอบความสัมพันธ์

เชิงโครงสร้างขององค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อการเป็น 

องค์การแห่งการเรียนรู ้ของสถานศึกษาเอกชนใน

กรุงเทพมหานคร โดยการวิเคราะห์โมเดลลิสเรล (Lisrel 

Model) เพ่ือตรวจสอบโมเดลสมมติฐานท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น  

(Model Evaluation) เป็นการประเมินผลความถูกต้อง

ของโมเดล โดยประเมิน 2 ส่วนคือ (1) ประเมินความ

กลมกลืนของโมเดลแบบข้อมูลเชิงประจักษ์ในภาพรวม  

(overall model fit measure) (2) ประเมินความ

กลมกลืนของผลลัพธ์ในส่วนประกอบท่ีส�าคญัของโมเดล  

(component fit measure) (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2537 

หน้า 53-55)
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ผลกำรวิจัย

ผลการศึกษา เรื่อง การพัฒนารูปแบบองค์การ

แห่งการเรียนรู้ที่เหมาะสม ส�าหรับสถานศึกษาเอกชน 

ในกรุงเทพมหานคร พบว่า

1. สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 86.8 มีอายุเฉลี่ย  

43.37 ปี ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเฉลี่ย 17.25 ปี 

ส่วนใหญ่ท�างานในต�าแหน่งงานครผููส้อน คิดเป็นร้อยละ 

62.1 รองลงมาต�าแหน่งรองผู้อ�านวยการ ร้อยละ 13.6 

และโดยส่วนใหญ่จบการศกึษาระดบัปรญิญาโท คดิเป็น 

ร้อยละ 61.8 ลักษณะที่พบน้อยที่สุดคือ ต�าแหน่งงาน 

ผูอ้�านวยการ และผูร้บัใบอนญุาต จ�านวนร้อยละ 4.8 และ  

6.6 ตามล�าดับ และจบการศึกษาในระดับปริญญาเอก  

มเีพยีงร้อยละ 2.3 และระดบัต�า่กว่าปรญิญาตร ีร้อยละ 8.5  

ตามล�าดับ ในส่วนของสถานภาพทั่วไปของสถานศึกษา

เอกชนในกรุงเทพมหานครพบว่า โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 

51.9 มขีนาดเลก็โดยมจี�านวนนกัเรยีนน้อยกว่า 300 คน  

มักเปิดสอนในระดับอนุบาล และประถมศึกษาโดย 

ส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 86.8 และ 64.9 ตามล�าดับ ลักษณะ

ที่พบน้อยคือ โรงเรียนขนาดใหญ่ ซึ่งมีจ�านวนนักเรียน

มากกว่า 1,001 คน ขึ้นไป จ�านวนร้อยละ 18.4 และ

เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมปลาย  

จ�านวนร้อยละ 24.4 และ 8.3 ตามล�าดับ

2. ระดับปฏิบัติต่อการเป็นองค์การแห่งการ

เรียนรู ้ของ สถานศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  =4.09) โดยทุกปัจจัย

ที่มีระดับปฏิบัติต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู ้ 

ระดับมาก ได้แก่ ปัจจัยด้านภาวะผู้น�าของผู้บริหาร

โรงเรียน (  =4.29) ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การ  

(  =4.23) ปัจจยัด้านแผนพฒันาสถานศกึษา (  =4.13) 

ปัจจัยด้านการจูงใจในการปฏิบัติงาน (  =4.12) ปัจจัย

ด้านโครงสร้างการบรหิารงาน (  =4.10) ปัจจยัด้านการ

ท�างานเป็นทมี (  =3.96) ปัจจยัด้านกระบวนการจดัการ 

(  =3.95) ปัจจัยด้านการจัดการองค์ความรู้ (  =3.92)  

ตามล�าดับ และสถานศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร

มีการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก (  = 

4.06) ด้วยเช่นกัน 

ภำพ 3 รูปแบบที่ได้จากการวิเคราะห์
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จากภาพ 3 พบว่า รปูแบบองค์การแห่งการเรยีนรู ้

ส�าหรับสถานศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานครท่ีได้

สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เนื่องจาก ความ

กลมกลืนของโมเดลในภาพรวม พบว่า การทดสอบ

ไคว์-สแควร์ (Chi-square) มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 (P≥ 0.05) ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ เมื่อ

พิจารณาดัชนีกลุ่มที่ก�าหนดไว้ที่ระดับ มากกว่าหรือ 

เท่ากบั 0.90 พบว่า ดัชนทีกุตวัได้แก่ GFI. (ดัชนทีีบ่่งบอก 

ถึงความกลมกลืนของข้อมูลเชิงประจักษ์กับโมเดลที่

ก�าหนดขึ้น), AGFI (ดัชนีที่บ่งบอกถึงความกลมกลืนของ

ข้อมูลเชิงประจักษ์กับโมเดลที่ก�าหนดขึ้น), NFI (ดัชนีที ่

บ่งบอกถึงความกลมกลืนของข้อมูลเชิงประจักษ์กับ

โมเดลทีก่�าหนดขึน้), IFI (ดัชนทีีบ่่งบอกถงึความกลมกลนื

ของข้อมลูเชิงประจกัษ์กบัโมเดลทีก่�าหนดขึน้), CFI (ดชันี

วัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ) ผ่านเกณฑ์ ส่วน

ดชันทีีก่�าหนดไว้ทีร่ะดับน้อยกว่า 0.05 พบว่า ดัชน ีRMR  

(ดชันทีีว่ดัค่าเฉลีย่ส่วนทีเ่หลอืจากการเปรยีบเทยีบขนาด 

ของความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วมระหว่าง 

ตัวแปรของประชากร) และ RMSEA (ดัชนีรากของ 

ค่าเฉลี่ยก�าลังสองของส่วนที่เหลือของการประมาณค่า)  

ผ่านเกณฑ์ทีก่�าหนดไว้เช่นเดยีวกนั จงึสรปุได้ว่า รปูแบบ 

องค์การแห่งการเรียนรู ้ส�าหรับสถานศึกษาเอกชน 

ในกรุงเทพมหานครที่ได้มีความกลมกลืนกับข้อมูล 

เชิงประจักษ์ 

กำรอภิปรำยผล

การอภิปรายผลการวิจัยการพัฒนารูปแบบ

องค์การแห่งการเรียนรู้ที่เหมาะสมส�าหรับสถานศึกษา

เอกชนในกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 2 

ประเด็น คือ ประเด็นแรกระดับปัจจัยการเป็นองค์การ 

แห่งการเรยีนรู ้ประเด็นทีส่องคือความสมัพนัธ์โครงสร้าง

เชิงเส้นของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์การแห่ง

การเรียนรู้ของสถานศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร

1. ระดับปัจจัยการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

ของสถานศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร

จากผลการวิจัยพบว่าสถานศึกษาเอกชนใน

กรุงเทพมหานคร มีระดับปัจจัยต่อการเป็นองค์การ

แห่งการเรียนรู้ในในระดับมาก เนื่องจากสถานศึกษา 

เอกชนต้องมีการปรับปรุง พัฒนา อยู่เสมอ มีการน�า

นวตักรรมใหม่ๆ ท้ังด้านการบรหิารและการเรยีนการสอน  

มาใช้ในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนของนกัเรยีนให้เป็นทีย่อมรบัของผูป้กครอง 

สอดคล้องกับผลการวิจัยของจ�าเริญ จิตรหลัง (2549) 

ซึ่งได้ศึกษาระดับปัจจัยการจัดการความรู ้และระดับ

ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู ้ ซึ่งพบว่าโรงเรียน 

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ในจังหวัดภาคใต้มีระดับปัจจัยการจัดการความรู้และ 

มีความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่ 

ในระดับมาก และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วิโรจน์ 

สารรตันะ และ อญัชลี สารรตันะ (2545) ซึง่ได้ศกึษาปัจจยั

ทางการบริหารจ�านวน 10 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็น 

องค ์การแห่งการเรียนรู ้ ในโรงเรียนประถมศึกษา 

เขตการศกึษา 9 ซึง่พบว่าการพัฒนาปัจจัยทางการบรหิาร  

และการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู ้อยู ่ในระดับมาก

เช่นกัน 

2. ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัย 

ที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู ้ของ 

สถานศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร

จากผลการวิจัยพบว่า รูปแบบความสัมพันธ์

โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเป็น

องค์การแห่งการเรียนรู ้ของสถานศึกษาเอกชนใน 

กรุงเทพมหานครได้สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์

ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผล พบว่า ปัจจัย

ด้านวัฒนธรรมองค์การ ปัจจัยด้านโครงสร้างการ

บริหารงาน ปัจจัยด้านการท�างานเป็นทีม ด้านการ

จัดการองค์ความรู ้ ต่างมีความสัมพันธ์ทางตรงกับ 

การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาเอกชน

ในกรุงเทพมหานคร โดยมีความสัมพันธ์เรียงจากมาก 

ไปน้อยได้แก่ ปัจจัยด้านโครงสร้างการบริหารงาน 

ปัจจัยด้านการท�างานเป็นทีม และปัจจัยด้านวัฒนธรรม

องค์การ ด้านการจัดการองค์ความรู้ ส่วนปัจจัยที่ไม่มี

อิทธิพลทางตรงต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู ้

ในสถานศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร แต่มีอิทธิพล

ทางอ้อมโดยผ่านปัจจัยอื่นๆ ได้แก่ ด้านแผนพัฒนา

สถานศกึษา มอีทิธพิลทางอ้อมผ่านปัจจัยด้านวฒันธรรม

องค์การ ปัจจัยด้านกระบวนการจัดการ ปัจจัยด้าน 
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การท�างานเป็นทีม และปัจจัยด้านแรงจูงใจ ด้าน

กระบวนการจัดการ มีอิทธิพลทางอ้อมผ่านปัจจัยด้าน

โครงสร้างการบริหารงาน และปัจจัยด้านการจัดการ

ความรู้ ด้านภาวะผู้น�าทางวิชาการ มีอิทธิพลทางอ้อม 

ผ่านปัจจัยด้านการจูงใจ ปัจจัยด้านกระบวนการจัดการ 

ปัจจัยด้านโครงสร้างการบริหารงานและปัจจัยด้าน

วฒันธรรมองค์การ ส่วนปัจจยัด้านแรงจงูใจไม่มอีทิธพิล 

ทางตรงและทางอ้อมต่อการเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู ้

ในสถานศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร ตามล�าดับ

ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 ปัจจัยด้านโครงสร้างการบริหารงาน  

มีอิทธิพลทางตรงต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

ของสถานศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร เนื่องจาก 

โครงสร้างการบรหิารงานเป็นภารกจิหลกัของสถานศกึษา 

ในการจัดสรรล�าดับงาน หน้าที่ของบุคลากร เพื่อความ

ชดัเจนในการปฏิบติัหน้าที ่โดยการก�าหนดสายการบงัคบั 

บญัชา ขอบเขตของภาระหน้าที ่การประสานงาน เพือ่เกดิ 

ปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร เพื่อการปฏิบัติหน้าท่ี

ให้บรรลุเป้าหมาย สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชูเกียรติ 

บญุกะนนัท์ (2550) ทีพ่บว่า โครงสร้างองค์การเป็นหน้าที ่

ของผู้บรหิารต้องออกแบบโครงสร้างองค์กรให้ชดัเจนว่า 

 ใครท�าหน้าที่อะไร ใครรับผิดชอบอะไร เพื่อให้ทราบ 

ขัน้ตอนหรอืวงจรในการปฏิบติังาน ระบบการด�าเนนิงาน 

การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน กระบวนการ

ตัดสินใจ การเลื่อนไหลการปฏิบัติงาน ขอบเขตการ

ท�างาน และการติดต่อประสานงาน และสอดคล้องกับ 

จ�าเริญ จิตรหลัง (2549) ที่กล่าวว่าโครงสร้างองค์การ  

หมายถึง แบบลักษณะวิธีการปฏิบัติงานในองค์การ 

ซึง่ถกูก�าหนดขึน้ในองค์การ เพือ่งานประสบความส�าเรจ็ 

การจัดโครงสร้างองค์การในโรงเรียนจะเป็นลักษณะวิธี

การปฏิบัติในโรงเรียนที่เกิดจากพฤติกรรมการบริหาร

ของผู้บริหารใช้หลักการของระบบราชการมาก�าหนด

วิธีการในการปฏิบัติในโรงเรียน ความมากน้อยของ 

การน�าหลกัระบบราชการไปใช้ในการบรหิารงานนัน้ จะมี

ความแตกต่างกนั ท�าให้เกดิรปูแบบการบรหิารแบบต่างๆ  

ขึ้นในองค์การ และ มาร์ควอด (Marquadt, 1996)  

ได้ก�าหนดว่าโครงสร้างองค์การต้องมีความยืดหยุ่น 

คล่องตัว มีลักษณะแนวราบ มีการกระจายอ�านาจการ

ปฏิบัติงาน มีเสรีภาพ ควรยกเลิกระบบราชการที่ยึด 

รูปแบบระเบียบกฏเกณฑ์ที่เข้มงวดเกินไป แต่ควร

เอื้ออ�านาจและให้โอกาสเพื่อการแสดงความสามารถ 

ของสมาชิก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศรีเรือน  

ลิขิตเดชาโรจน์ (2550) ที่พบว่า สถานศึกษาเอกชน

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีโครงสร้างการบริหารที่เน้น 

การมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง และข้อค้นพบ

เชิงคุณภาพยังชี้ให้เห็นเพิ่มเติมอีกว่า สถานศึกษา 

มีโครงสร ้างที่ เน ้นการกระจายอ�านาจและมีการ 

เสริมสร้างพลังอ�านาจ (empowerment) โดยมอบหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบและก�าหนดบทบาทหน้าที่ให้กับ

บุคลากรอย่างชัดเจน อีกท้ังยังมีการส่งเสริมให้มีการ

บริหารจัดการตนเองซึ่งท�าให้บุคลากรมีอิสระในการ 

ตัดสินใจและมีความสะดวกในการติดต่อส่ือสารและ

ด�าเนินงาน เช่นเดียวกับข้อเสนอแนะของ วีระวัฒน์ 

ปันนิตามัย (2544) ที่ว่าเทคโนโลยีเป็นปัจจัยส�าคัญ

ขององค์การแห่งการเรียนรู ้เนื่องจากได้ประยุกต์ใช้ 

ในการปฏิบัติงานและการเรียนรู้อย่างท่ัวถึง เพื่อให้มี

การเกบ็ ประมวลผลและถ่ายทอดข้อมลูได้อย่างรวดเรว็ 

และถูกต้อง 

2.2 ปัจจัยด้านการท�างานเป็นทีม มีอิทธิพล

ทางตรงต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู ้ของ 

สถานศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร เนื่องจาก 

ในสภาพการปฏิบัติงานในโรงเรียนตามปกติจะมีการ 

แบ่งกลุ ่มเพื่อรับผิดชอบงานที่ได ้รับมอบหมายซึ่ง

บุคลากร 1 คน อาจมีหน้าท่ีรับผิดชอบในหลายกลุ่ม 

ทีมงาน เช่น ฝ่ายต่างๆ ตามโครงสร้างการบริหารงาน 

ภาระงานสอนตามกลุม่สาระ โครงการต่างๆ ทีร่บัผดิชอบ  

ดังนั้นผู้บริหารและครูจึงเห็นความส�าคัญในการท�างาน

เป็นทมี เพือ่ให้การด�าเนนิงานภายในโรงเรยีนเป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

ของงาน อีกทั้งระบบการก�ากับ ติดตาม ตรวจสอบ 

ทั้งภายในโรงเรียน และภายนอกโรงเรียน ดังปรากฏ

ในพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.2542 ว่าด้วยระบบ

การประกันคุณภาพการศึกษา สอดคล้องกับ จารุณี 

ตันติเวชวุฒิกุล (2549) ที่กล่าวว่า การเรียนรู้ร่วมกัน 

เป็นทีมเป็นส่ิงท่ีส�าคัญ โดยทุกคนในทีมงานจะต้องมี

วิจารณญาณร่วมกันอยู่ตลอดเวลาว่าเราก�าลังท�างาน
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อะไร และจะท�าให้ดีขึ้นได้อย่างไรจึงจะมีส่วนช่วยเพิ่ม

คุณค่าแก่ลูกค้าและสร้างพัฒนาการแก่องค์กรให้เกิด 

ความต้องการของกลุ่มคนในองค์กรที่จะเรียนรู้ร่วมกัน 

แลกเปลีย่นประสบการณ์ซึง่กนัและกนั ช่วยเหลอืเกือ้กลู 

สามัคคีเป็นน�้าหนึ่งใจเดียว ขยันคิด ขยันเรียนรู้ และ

ขยันท�างานอย่างต่อเนื่องภายใต้ปรัชญาที่ว่าทุกคน

เป็นครู ครูทุกคนเป็นห้องเรียน เรียนไม่เหมือนเรียน 

สอบไม่เหมือนสอบ 

2.3 ปัจจยัด้านวฒันธรรมองค์การ มอีทิธพิล

ทางตรงต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู ้ของ 

สถานศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร เนื่องจาก

บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมรวมถึงความสัมพันธ์อันดี

ระหว่างบุคลากรกับบุคลากรเอง และระหว่างบุคลากร

กบัผูบ้รหิาร การจดัวสัดุ สือ่ อุปกรณ์ต่างๆ เพือ่สนบัสนนุ 

ให้องค์การเกิดบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ สอดคล้อง

กับแนวคิดของ สมคิด สร้อยน�้า (2547) พบว่าปัจจัย

บรรยากาศและวัฒนธรรมของโรงเรียนมีอิทธิพลรวม

มากเป็นอันดับแรก แสดงให้เห็นว่าปัจจัยบรรยากาศ

และวัฒนธรรมมคีวามส�าคญัทีส่ดุทีก่่อให้เกดิการพฒันา

ความเป็นองค์การแห่งการเรยีนรูใ้นโรงเรยีนมัธยมศกึษา 

ภาคตะวันออดเฉียงเหนือ เนื่องจากสภาพปัจจุบัน 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้เน้น 

การกระจายอ�านาจเชิงบริหารมาสู่สถานศึกษา โดย 

มุ่งหวงัทีจ่ะให้ผูป้ฏิบติัระดับล่างมีอิสระ สามารถตัดสนิใจ 

เร่ืองต่างๆ ได้ และสอดคล้องกับแนวคิดของชาคริต 

ศกึษากจิ (2550) ทีก่ล่าวว่า การสร้างวฒันธรรมองค์การ

ด้านองค์การแห่งการเรียนรู้นั้นมีการก�าหนดค่านิยม

องค์การที่ให้บุคลากรเห็นความส�าคัญของการเรียนรู้  

สร้างให้บคุลากรเกดิความส�านกึรกัองค์การ ค้นหาจุดเด่น 

และสร้างให้เป็นต้นแบบ ปลูกฝังการท�างานเป็นทีมและ

แบ่งหน้าที่กันสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ เผยแพร่และ

แลกเปลีย่นความรูเ้ป็นประจ�าจนเป็นวฒันธรรมองค์การ 

2.4 ปัจจัยด ้านการจัดการองค์ความรู ้  

มีอิทธิพลทางตรงต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

ของสถานศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร เนื่องจาก

กระแสจากสังคมโลกที่ให้ความส�าคัญกับสังคมที่ใช้

ความรู้เป็นฐาน (Knowledge-based society) ในสังคม 

ฐานความรู้นี้ผู้บริหารต้องให้ความส�าคัญกับการจัดการ

ความรู ้โดยเฉพาะอย่างยิง่ความรูท่ี้อยูใ่นตวัผูป้ฏบิตังิาน  

กล่าวคือเมื่อปฏิบัติงานเป็นประจ�าจะเกิดการสั่งสม

ประสบการณ์และเกดิเป็นองค์ความรูใ้นตวัผูน้ัน้ หากเกิด 

กรณีที่ผู ้ปฏิบัติงานลาออกท�าให้หน่วยงานต้องสร้าง

บุคลากรขึ้นใหม่ต่อไป และเมื่อกระแสสู่สังคมไทย 

จึงได้มีการพัฒนาส่วนราชการไทยไปสู่องค์การแห่งการ

เรียนรู้และการจัดการความรู้ ดังจะเห็นได้จากพระราช-

กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 หมวด 3 มาตรา11 ใจความ 

ตอนหนึ่งว่า “ส่วนราชการมีหน้าท่ีพัฒนาความรู้ในส่วน 

ราชการ เพือ่ให้มลัีกษณะเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรูอ้ย่าง

สม�่าเสมอ” สอดคล้องกับทัศนะของ โนนากะ (Nonaka,  

1995) ท่ีกล่าวว่า บริษัทส่วนใหญ่ไม่คาดมาก่อน

ว่าพนักงานของตนจะมีทุนปัญญามากถึงเพียงน้ัน  

ซึ่งเรียกว่าเป็น “ความรู้โดยนัย” แหล่งที่มาของความรู้

โดยนัยคือ ความช�านาญ ความทรงจ�า ความเชื่อ และ

สมมติฐานต่างๆ ของบุคคล ซึ่งล้วนแต่มีค่าต่อองค์กร 

เป็นอย่างยิ่ง ความรู้เช่นนี้ยากที่จะอธิบายหรือสื่อสาร

ออกมาได้ แต่สามารถที่จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่าง

ใหญ่หลวงต่อองค์การได้ รวมถึงผลการวิเคราะห์ 

องค์ประกอบเชิงยืนยันของ สุรพงศ์ เอื้อศิริพรฤทธ์ิ 

(2547) กล่าวว่า การแสวงหาความรูซ้ึง่ควรใช้หลากหลาย 

วิธี เพราะในสภาพปัจจุบันเทคโนโลยีมีความเจริญ

ก้าวหน้ายิ่งขึ้น การแสวงหาความรู้เป็นไปอย่างสะดวก 

สถานศึกษาจึงควรแสวงหาความรู ้โดยใช้วิธีการที ่

หลากหลาย ส่วนการรวบรวมและพัฒนาความรู้ใหม่

อย่างต่อเนื่องนั้นสถานศึกษาควรด�าเนินกิจกรรม

การรวบรวมความรู ้ และมีการพัฒนาความรู ้ โดย

กระบวนการต่างๆ ควรเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เพื่อ

ประโยชน์สูงสุดต่อองค์การ

2.5 ปัจจัยด้านแผนพัฒนาสถานศึกษา  

จากผลการวจิยัพบว่า ปัจจยัด้านแผนพฒันาสถานศกึษา

ไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

ของสถานศกึษาเอกชนในกรงุเทพมหานคร แต่มอีทิธพิล

ต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ทางอ้อมโดยผ่าน

ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การ ปัจจัยด้านกระบวนการ 

จัดการปัจจัยด้านการท�างานเป็นทีม และปัจจัยด้าน 

แรงจงูใจ เนือ่งจาก ในแผนพฒันาสถานศกึษาประกอบด้วย  
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา โครงการ และกิจกรรมต่างๆ  

อันส่งผลถึงการบรรลุถึงเป้าหมายที่สถานศึกษาตั้งไว้ 

ดังค�ากล่าวของ มาร์ควอดและเรย์โนลด์ (Marquardt  

& Reynolds, 1994) ที่กล่าวว่า องค์การแห่งการเรียนรู้ 

จะต้องมีวิสัยทัศน์ที่เป็นฉันทามติขององค์การ และ

สนับสนุนสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งรวมถึงพันธกิจ  

เพื่อเป็นแรงผลักดันให้การปฏิบัติงานมุ่งสู ่เป้าหมาย

อย่างมีเจตจ�านง การก�าหนดวิสัยทัศน์ จะผูกพัน 

บนพืน้ฐานของค่านยิม ความคดิ ความเชือ่ทีค่ล้ายคลึงกนั  

ส่งผลให้มีการท�างานร่วมกัน 

2.6 ปัจจัยด้านกระบวนการจัดการ ไม่มี

อิทธิพลทางตรงต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

ของสถานศกึษาเอกชนในกรงุเทพมหานครแต่มอีทิธพิล

ต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ทางอ้อมโดยผ่าน

ปัจจัยด้านโครงสร้างการบริหารงานและการจัดการ 

ความรู้ เนื่องจาก สถานศึกษาเอกชนเป็นองค์กรหนึ่ง

ที่นอกจากให้การศึกษากับผู ้เรียนแล้ว การบริการ 

ผู้ปกครองและชุมชนยังเป็นงานที่สถานศึกษาเอกชนให้

ความส�าคญัเป็นอย่างยิง่ ซึง่ต้องอาศัยปัจจยัหลายอย่าง 

ในการด�าเนินการด้านกระบวนการจัดการ อีกทั้งตาม 

พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 มาตรา 31  

กล่าวถงึอ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบรหิารโรงเรยีน

มีหน้าที่ให้ค�าแนะน�าการบริหารและจัดการโรงเรียน

ในระบบด้านบุคลากร แผนงาน งบประมาณ วิชาการ 

กิจกรรมนักเรียน อาคารสถานที่ และความสัมพันธ์

กับชุมชน รวมถึงการก�ากับดูแลให้มีระบบการประกัน

คุณภาพภายในโรงเรียนในระบบ และติดตามตรวจสอบ  

ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู ้อ�านวยการด ้วย 

สอดคล้องกบังานวจิยัของสมคดิ สร้อยน�า้ (2547) ท่ีพบว่า  

ปัจจยัการปฏบิตัด้ิานการบรหิารจดัการ มอีทิธพิลทางตรง 

ต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนมัธยม 

ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากในปัจจุบัน

การด�าเนินงานด้านการจัดการในโรงเรียนมัธยมศึกษา

ส่วนใหญ่ เป็นหน้าที่ของผู้บริหาร ส่วนครูจะด�าเนินการ

จัดการเรียนการสอนเป็นหน้าที่หลัก ผู้บริหารจึงต้อง 

จัดระบบงานต่างๆ ไม่ว่าเป็นงานด้านบคุลากร ด้านธรุการ  

รวมทัง้การจดัหาทรพัยากรต่างๆ มาสนบัสนนุการศกึษา  

สอดคล้องกับแนวคิดของ เบนเนท และ โอเบรียน 

(Bennett & O’Brien, 1994) กล่าวว่า การจัดการภายใน 

องค์การ ผูบ้รหิารซึง่เป็นผูส้นบัสนนุ และนเิทศการท�างาน 

ในแต่ละวัน ซึ่งตามหลักการควรดูแลให้สอดคล้องกับ

แนวคดิของการเรยีนรู ้รวมถงึควรมกีารแนะน�า สนับสนนุ

ให้บุคลากรมีการพัฒนา รวมท้ังร่วมกันสรรหาวิธีการ 

แนวทางใหม่ๆ เพื่อพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่อง 

2.7 ปัจจัยด้านภาวะผู้น�าทางวิชาการ ไม่มี

อิทธิพลทางตรงต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ

สถานศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานครแต่มีอิทธิพล 

ทางอ้อมต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้โดยผ่าน

ปัจจัยด้านการจูงใจในการปฏิบัติงาน ปัจจัยด้าน

กระบวนการจัดการ ปัจจัยด้านโครงสร้าง และปัจจัย

ด้านวัฒนธรรมองค์การ สาเหตุเนื่องจากภาวะผู้น�า 

ทางวิชาการต ้องอาศัยป ัจจัยอื่นร ่วมด ้วยเพื่อให ้ 

การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ภาวะผู้น�า

ทางวิชาการเป็นเพียงบทบาทเพียงส่วนหนึ่งในการ

บริหารงานเท่านั้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมคิด 

สร้อยน�้า (2547) พบว่า ปัจจัยภาวะผู้น�าทางวิชาการ

มีอิทธิพลทางอ้อมต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู ้

ในโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

ผ่านปัจจัยการพัฒนาครูและทีมงาน และงานวิจัยของ  

เคเซอร์ (Kaiser, 2000) ท่ีพบว่าภาวะผู้น�ามีอิทธิพล 

ทางอ้อมส่งผ่านการจูงใจ วัฒนธรรม พันธกิจและ

ยทุธศาสตร์รวมทัง้โครงสร้างองค์การ เนือ่งจากในองค์กร 

ทุกแห่งผูท่ี้มบีทบาทส�าคญัท่ีสุดคอืผูน้�า ซึง่เป็นผูท่ี้ก�าหนด 

นโยบาย พันธกิจ เป้าหมาย ภาระงาน ขององค์กรนั้น 

และเป็นผู ้ก�าหนดทิศทางก้าวเดินขององค์กรนั้นๆ 

ส�าหรับในสถานศึกษาซึ่งมีภารกิจหลักคือการจัดการ

ศึกษาให้กับผู้เรียน ดังนั้นผู้น�าในสถานศึกษาจึงควรมี

ความรู้ ความสามารถในด้านวิชาการซึ่งถือเป็นหัวใจ

หลักในการจัดการศึกษา สอดคล้องกับแนวคิดของ  

วีระวัฒน์ ปันนิตามัย (2544) ที่กล่าวว่าผู้น�ามีส่วนคิด 

ส่วนริเริ่มผลักดัน มีส่วนสร้างวัฒนธรรมเรียนรู ้ของ

องค์การ ปรับเปลี่ยนความเชื่อและเจตคติของพนักงาน 

ในองค์การ และวิสัยทัศน์ของผู้น�ามีส่วนอย่างมากท่ีจะ

ท�าให้การบริหารโครงการ การบริหารองค์ความรู้ของ

องค์การบรรลุผล และแนวคิดของ เดชน์ เทียมรัตน์  

และ กานต์สดุา มาฆะศริานนท์ (2544) กล่าวว่า องค์กรใดๆ  

ท่ีจะประสบผลส�าเรจ็ในการพัฒนาองค์การแห่งการเรยีนรู้  

ควรมีการพัฒนาภาวะผู้น�า มี 4 บทบาทท�าส�าคัญและ
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จ�าเป็นคอื 1) เป็นผูอ้อกแบบ ก�าหนดวสิยัทศัน์ พร้อมทัง้ 

เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารให้เป็นสมัยใหม่  

ที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงคุณภาพ 

ในการบรกิารให้ลกูค้า 2) ผูส้อน สอนงาน ทกัษะ จรยิธรรม 

และองค์ความรู ้3) ผูช่้วยเหลอื คอยสนบัสนนุเอ้ืออ�านวย 

ให้งานทกุอย่างเดนิไปตามแนวทางทีถ่กูต้อง 4) ผูเ้รยีนรู้  

ในโลกแห่งองค์การแห่งการเรียนรู ้จ�าเป็นต้องมีการ 

เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต สอดคล้องกับแนวคิด

ของ มาร์ควอด (Marquardt, 1996) กล่าวว่า บทบาทของ 

ผู้น�าสมัยใหม่ที่เอื้ออ�านวยต่อการเรียนรู้คือ เป็นผู้สอน  

เป็นโค้ช และพี่เลี้ยง เพื่อการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน 

ประสานงานที่หลากหลาย ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 

กล้าเสี่ยงและมีแรงบันดาลใจในการเรียนรู ้และการ

ปฏิบัติงาน

2.8 ปัจจัยด้านการจูงใจในการปฏิบัติงาน 

ไม่มอีทิธพิลทางตรงต่อความเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู ้

ของสถานศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร แต่จาก 

ผลการวิจัยพบว่าหากสถานศึกษาเอกชนในกรุงเทพ-

มหานครเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้แล้วจะท�าให้เกิด 

แรงจูงใจเพิ่มขึ้นด้วย เนื่องจากการจูงใจเป็นปัจจัยหนึ่ง

ที่จะเสริมแรงให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้ปฏิบัติงานบรรลุ

ตามวัตถุประสงค์ด้วยความเต็มใจ ดังนั้นสถานศึกษา 

ควรให้ความส�าคัญกับการสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากร

ก่อนการพัฒนาสถานศึกษาไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้

ด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของลือชัย จันทร์โป๊ (2546) 

ที่พบว่าการจูงใจมีอิทธิพลต่อการเป็นองค์การแห่งการ

เรียนรู้ของโรงเรียนอาชีวศึกษาคาทอลิคในประเทศไทย  

เนื่องจากการบริหารจัดการเป็นเรื่องที่ต้องให้ความ

ส�าคัญแก่บุคลากรทุกหน่วย เพื่อการปฏิบัติงานได้เต็ม

ศักยภาพ และบรรลุเป้าหมายของโรงเรียน ผู้บริหาร 

ต้องให้ความส�าคัญต่อการจูงใจภายในและภายนอก

ให้สมดุลกัน สอดคล้องกับความคิดเห็นของ สุวพักตร์ 

เวศม์วิบูลย์ (2551) ที่พบว่าควรมีการสร้างแรงจูงใจ

ให้กับผู้ที่สร้างสรรค์นวัตกรรม และผู้ที่ท�างานเป็นทีม

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพิจารณาให้รางวัลแก่ผู้ท่ี 

สร้างสรรค์งานนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสถาบัน 

และการก�าหนดเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบที่

สอดคล้องกับภาระงานของบุคลากรและพิจารณาจาก

ผลงานเป็นหลัก เบลสและเคอร์บี้ (Blasé&Kirby 2000) 

ได้เสนอแนวคิดในการจูงใจว่ายุทธวิธีและแนวปฏิบัติ

ของครูใหญ่ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของครูมีดังนี้  

การกล่าวชมเชย แสดงความชืน่ชมผลงานคร ูการสือ่สาร

ให้ครูและนักเรียนรู้ถึงความคาดหวังที่ผู้บริหารต้องการ

ให้ครแูละนกัเรยีนปฏบิตั ิให้ครมูส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจ 

ของโรงเรยีน ให้ครมูเีสรภีาพในการทดลองใช้วธิกีารสอน 

ใหม่ๆ สนับสนุนส่งเสริมครูโดยการจัดหาส่ือและวัสดุ

อปุกรณ์การเรยีนการสอน เข้ารบัการอบรมเพิม่เตมิ และ

ช่วยเหลอืครดู้านระเบยีบวนิยัของนกัเรยีน แนะน�าให้คร ู

หาทางเลือกใหม่ๆ ในการสอน การใช้สื่อ และช่วยแก้

ปัญหาระเบียบวินัยของนักเรียน ใช้อ�านาจหน้าที่จาก

ต�าแหน่งหน้าที่อย่างเหมาะสม ท�าตัวเป็นแบบอย่างท่ีดี 

ตลอดเวลา 

ข้อเสนอแนะ

ผลจากการวจิยัเรือ่ง การพฒันารปูแบบองค์การ

แห่งการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมส�าหรับสถานศึกษาเอกชน 

ในกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้

ข้อเสนอแนะในกำรน�ำผลกำรวิจัยไปใช้

1. ส�าหรับส�านักบริหารงานคณะกรรมการ 

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1.1 ควรใช้ผลการวิจัยเป็นข้อมูลในการ 

ส ่งเสริม สนับสนุน โรงเรียนเอกชน โดยเฉพาะ 

การวางแผนการพัฒนาคุณภาพ เพ่ือให้มีความรู ้  

ความเข้าใจในการส่งเสรมิองค์การแห่งการเรยีนรู ้เพือ่ให้ 

สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับ ศรัทธาของผู้รับบริการมาก

ยิ่งขึ้น

1.2 กระตุ้นให้สมาคม องค์กรทางการศึกษา

เป็นองค์กรท่ีดูแลและพัฒนาและมอบหมายในการ 

เผยแพร่งานวิจัยนี้เพื่อกระตุ้นให้มีการปฏิบัติตามความ

เหมาะสมของแต่ละโรงเรียน

2. ส�าหรับโรงเรียนเอกชน

2.1 ส่งเสริมบุคลากรในโรงเรียน ให้เห็น

ความส�าคัญขององค์การแห่งการเรียนรู้ และควรศึกษา 

วเิคราะห์ปัจจยัต่างๆ ทีม่อีทิธพิลในการส่งเสรมิการเป็น
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องค์การแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียน และให้ตระหนักถึง 

องค์ประกอบเหล่านั้น

2.2 ส่งเสริมปัจจัยที่ส�าคัญในการสร้าง 

องค์การแห่งการเรยีนรู ้โดยเฉพาะด้านการท�างานเป็นทมี  

การจูงใจในการปฏิบัติงาน การจัดการความรู้ ด้วยการ

พัฒนารูปแบบนั้นๆ เพื่อให้บรรลุสิ่งที่เป็นปัจจัยส�าหรับ

การพัฒนาเหล่านั้น

2.3 วเิคราะห์รปูแบบองค์การแห่งการเรยีนรู้  

ตามผลการวิจัยนี้ว่ามีองค์ประกอบใด ที่โรงเรียนยังไม่มี  

หรือมีแล้วแต่ยังไม่เด่นชัด เพื่อให้ได้องค์ประกอบที่

สมบูรณ์ตามรูปแบบนี้ เพื่อหามาตรการและแนวการ

ด�าเนินงานที่เหมาะสม เพื่อสร้างเสริมองค์ประกอบ 

เหล่านัน้ ควบคู่กบัการด�ารง รกัษาองค์ประกอบทีโ่ดดเด่น 

อยู่แล้ว

ข้อเสนอแนะส�ำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรท�าการศึกษาปัจจัยต่างๆ ท่ีสนับสนุน 

ต่อการเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู ้นอกเหนอืจากปัจจยั

ที่ผู้วิจัยได้น�าเสนอในการวิจัยครั้งนี้

2. ควรท�าการศึกษารูปแบบองค์การแห่งการ

เรียนรู้ โดยอาศัยรูปแบบที่ผู ้วิจัยพัฒนาขึ้น ไปใช้กับ

กลุ่มตัวอย่างอื่นๆ ภูมิภาคอื่น หรือกลุ ่มตัวอย่าง 

ต่างระดับกัน เช่น การศึกษานอกระบบ สถาบัน

อาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษา

3. ควรท�าการวจิยัถงึสภาพปญัหาหรอือปุสรรค  

(ปัจจัย) ในการพัฒนาสถานศึกษาไปสู่การเป็นองค์การ

แห่งการเรียนรู้
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาสมรรถนะหลักที่จ�าเป็นส�าหรับนักวิชาชีพสารสนเทศของห้องสมุด

สถาบนัอดุมศกึษา พ.ศ. 2555–2559 (2) สร้างชดุฝึกอบรม และ (3) ประเมนิชดุฝึกอบรมอเิลก็ทรอนกิส์ส�าหรบัพฒันา 

สมรรถนะหลักที่จ�าเป็นส�าหรับนักวิชาชีพสารสนเทศของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นนักวิชาชีพ

สารสนเทศระดับปฏิบัติการของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาจ�านวน 30 คน ข้อมูลได้มาโดยใช้เทคนิคเดลฟายจาก

การสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 21 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้หาค่ามัธยฐานที่มีค่าตั้งแต่ 3.50 

และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ไม่เกิน 1.50 ของแต่ละสมรรถนะ เพื่อสร้างชุดฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์ในรูปของ 

ซีดี ส�าหรับพัฒนาเฉพาะสมรรถนะหลักที่จ�าเป็นส�าหรับนักวิชาชีพสารสนเทศระดับปฏิบัติการของห้องสมุด

สถาบันอุดมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า (1) สมรรถนะหลักที่จ�าเป็นส�าหรับนักวิชาชีพสารสนเทศของห้องสมุดสถาบัน

อุดมศึกษามี 4 ด้าน 14 องค์ประกอบ คือ การพัฒนาตนเพื่อให้มีทักษะด้านความรู้ การพัฒนาอาชีพเพื่อให้มีทักษะ

ด้านหน้าที่การงาน การบริหารผลการปฏิบัติงานเพื่อให้มีทักษะการบริหารตนเอง และการพัฒนาองค์กรเพื่อให้ 

มีทักษะด้านการบริหารงาน (2) ชุดฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์มีรูปลักษณะเป็นส่ืออิเล็กทรอนิกส์แบบซีดีท่ีผู้เข้ารับ 

การฝึกอบรมสามารถน�าไปใช้ฝึกปฏิบัติเพื่อเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยมีเนื้อหาครอบคลุมสมรรถนะหลักท่ีจ�าเป็น 

ทั้ง 4 ด้าน14 องค์ประกอบ (3) ผลการประเมินหลังการทดลองใช้ส่ือชุดการฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์ พบว่านักวิชาชีพ 

สารสนเทศระดับปฏิบัติการของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษามีสมรรถนะหลักที่จ�าเป็นสูงกว่าก่อนการทดลองใช้

ด้วยชุดฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้งในภาพรวมและรายด้านทุกด้านทุก

องค์ประกอบ 

ค�ำส�ำคัญ: สมรรถนะ, นักวิชาชีพสารสนเทศ, ชุดฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์, ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 

Abstract

The aims of this research were to elicit the significance of essential competencies for information 

professionals in academic libraries from 2012-2016 and to develop and evaluate electronic training programs  

เพชราภรณ์ จันทรสูตร์

การพัฒนาสมรรถนะหลักที่จ�าเป็นส�าหรับนักวิชาชีพสารสนเทศ
ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาด้วยชุดฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์

Development of Essential Core Competencies for Information 
Professionals in Academic Library Using Electronic Training Program
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ควำมน�ำ

องค์กรทุกภาคส่วนตระหนักดีว่า “ทรัพยากร

บุคคล” เป็นปัจจัยส�าคัญของการขับเคลื่อนองค์กร  

ซึ่งจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 

11 พ.ศ. 2555-2559 ก�าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์

การพฒันาประเทศ ประเด็นการพฒันาคนและสังคมไทย 

สู ่สังคมคุณภาพ ด้วยการพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต ในช่วงศตวรรษที่ 21 นี้ เป็นช่วงเวลา 

ของการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมและการปฏิรูป 

ในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นองค์กรประเภทใดหรือระดับใด 

จะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง จากผล

ที่เกิดจากความก้าวหน้าทางนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี 

สารสนเทศ กระแสโลกแห่งข้อมูลข่าวสาร ภาวะการ

แข่งขนัทีไ่ร้พรมแดน ภาวะวกิฤตทางเศรษฐกจิ ซึง่จ�าเป็น 

อย่างยิ่งที่บุคคลต้องใช้ความรู้ ทักษะ และการเรียนรู ้

อย่างต่อเนื่อง ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนมีผลให้

แต่ละทรัพยากรบุคคลขององค์กรต้องมีการปรับตัวเพ่ือ 

พร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลง อีกทั้งเป็นที่ยอมรับว่า 

ในทศวรรษปัจจุบนันีไ้ม่มีอาชีพใดทีจ่ะมีการเปลีย่นแปลง

องค์กรอย่างรุนแรงมากไปกว่าวิชาชีพสารสนเทศ  

for fostering essential competency development for information professionals in academic libraries. The 

research proceeded with 21 experts according to the Delphi technique. The purposive samples consisted 

of 30 practitioners selected from various information professionals in academic libraries. Analysis of the 

data evaluated resulted in a median score of 3.50 and inter-quartile range not exceeding 1.50 of each  

competency considering for constructing of pedagogical electronic training program in compact disc 

(CD) feature. The results of this study revealed that (1) the essential core competencies for information 

professionals in academic libraries comprised 4 categories and 14 components. Those categories  

were as individual development for knowledge skills, career development for tasks skills, performance 

management for self-management skills and organizational development for institution management. (2) 

The electronic training program on CD feature encouraged self-training without regular instruction with 

the contents covered those 4 categories and 14 components and displayed excellent interactively on a 

computer screen. (3) The results of the post-trial evaluation of electronic training program indicated that 

the information professionals in academic libraries under the study developed the competencies at a  

higher level when they employed the CD than before the trial at the statistically significant level of 0.01.

Keywords: competencies, information professionals, electronic training program

(Newman, Porter & Yang, 2001) ซึ่งนักวิชาการ

หลายท่านได้ยืนยันว่ากระบวนทัศน์ของแหล่งบริการ

สารสนเทศในวันนี้ได ้เปล่ียนแปลงจากการค้นหา 

รวบรวม จัดเก็บและปกป้องดูแลทรัพยากรสารสนเทศ 

ไปสู่การเลือก ประเมิน จัดการ เผยแพร่และแจกจ่าย 

สารสนเทศออกไปให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ด้วย 

วิธีการต่างๆ (Lettis, 2000) จึงท�าให้นักวิชาชีพ

สารสนเทศต้องมกีารปรบัตวัเองตามความเปลีย่นแปลง

ในบริบทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการปฏิบัติงาน

ขององค์กรที่ได้เปลี่ยนบทบาท และหน้าที่ของห้องสมุด 

หรือองค์กรสารสนเทศ บทบาทใหม่นี้จ�าเป็นต้องอาศัย

ทักษะสมรรถนะใหม่ๆ ของนักวิชาชีพสารสนเทศ 

ผู้ปฏิบัติงานอยู่ในห้องสมุดท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง

ของสิ่งแวดล้อมอย่างรวดเร็ว (Rehman, 2006)

ห้องสมดุถอืว่าเป็นหวัใจของสถาบนัอดุมศกึษา

เนื่องจากเป็นแหล่งรวบรวม จัดเก็บ บ�ารุงรักษา และ

ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศแก่ผู้รับบริการ ได้แก่ 

อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา บุคลากรของ 

สถาบนัอดุมศกึษาและชมุชน (Oakleaf, 2010) เป็นแหล่ง 

ทรพัยากรสารสนเทศซึง่เป็นศนูย์การเรยีนรูส้�าคญัในการ 
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ศึกษาค้นคว้า การวิจัยและหน้าที่อื่นเพื่อสนับสนุน

กิจกรรมการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย แต่ความ 

ทนัสมยัของเทคโนโลยสีารสนเทศ ลกัษณะทางกายภาพ

สิ่งแวดล้อมของแหล่งสารสนเทศด้วยอิทธิพลทางสังคม 

การเมอืง เศรษฐกจิ การพฒันาของเทคโนโลยสีารสนเทศ

และเทคโนโลยีการสื่อสารที่เข้ามามีบทบาทในสังคม  

ได้ท�าให้กิจกรรมของห้องสมุดมีการเปลี่ยนแปลงมาก

ที่สุด รวมทั้งการบริหารงาน การจัดการ การบริการ 

บทบาทนักวิชาชีพสารสนเทศและพฤติกรรมของผู้ใช ้

เปลี่ยนไป ความเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมด้าน

เทคโนโลยีใหม่ๆ นี้มีผลกระทบต่อห้องสมุดสถาบัน

อดุมศกึษาและอาชพีสารสนเทศทัว่โลก ทีบ่ดันีห้้องสมดุ 

สถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่ได้ปรับเปลี่ยนจากการ

จัดการทรัพยากรสารสนเทศในรูปของสื่อสิ่งพิมพ์ไปอยู ่

ในรูปของสื่อดิจิทัล อีกทั้งมีผลกระทบต่อนักวิชาชีพ 

สารสนเทศของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้อง

เรียนรู ้ปรบัเปลีย่นสมรรถนะ ต้องท�างานเชงิรกุมากกว่า 

เชงิรบั (Khoo, 2006) และพฒันาบทบาทของตนให้เข้ากบั 

สิง่แวดล้อมใหม่ เข้าใจต่องานบรกิารและการปฏบิตังิาน 

กิจกรรมต่างๆ ให้ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสารท่ี

มีผลกระทบต่อนักวิชาชีพสารสนเทศของห้องสมุด

สถาบันอุดมศึกษาอย ่างหลีกเลี่ยงไม ่ได ้  เพื่อให ้

นักวิชาชีพสารสนเทศของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

ได้พัฒนาศักยภาพตลอดชีวิต ให้มีการเรียนรู ้อย่าง

ต่อเนื่อง มีทักษะการท�างานและการด�าเนินชีวิตเพื่อ

เป็นภูมิคุ้มกันส�าคัญในการด�ารงชีวิตและปรับตัวให้ทัน

กับการเปลี่ยนแปลงของสังคม สอดคล้องกับแนวคิด

การพัฒนาแบบบูรณาการที่มี “คนเป็นศูนย์กลางการ

พัฒนา” ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผน 

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.

2555-2559) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการ

เรียนรู้ นักวิชาชีพสารสนเทศและห้องสมุดสมัยใหม ่

จึงต้องปรับเปลี่ยนบทบาท มีส่วนร่วมช่วยขับเคลื่อน 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ 

และมีส่วนส�าคัญในการพัฒนาคนสู่การเรียนรู้ มีการ 

เชื่อมโยงแหล่งเรียนรู ้ แหล่งทรัพยากรสารสนเทศ 

ห้องสมุดในทุกระดับทุกประเภท เพื่อตอบสนองความ

ต้องการให้แก่ผู ้ใช้บริการ และเป็นกลไกหลักในการ

เสริมสร้างสังคมไทยก้าวสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ตลอดชีวิต 

การศึกษาการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จ�าเป็น

ส�าหรับนักวิชาชีพสารสนเทศของห้องสมุดสถาบัน-

อุดมศึกษาจึงควรได้รับการศึกษาอย่างจริงจัง และ

สามารถน�ามาใช้ได้ในทางปฏิบัติในปัจจุบันอย่างเป็น

รูปธรรม เพื่อเป็นกรอบในด้านการพัฒนานักวิชาชีพ

สารสนเทศให้มคีวามสามารถสนองต่อการเปลีย่นแปลง 

ของสังคมในยคุสังคมฐานความรู ้(Marcum, 2003) อกีทัง้ 

เพื่อรองรับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

จึงท�าให้ผู ้วิจัยสนใจที่จะศึกษาวิจัยเรื่องนี้ โดยให้ 

ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็น 

ผูส้อน/ผูบ้รหิารหลกัสตูรในสาขาวชิาบรรณารกัษศาสตร์

และสารนิเทศศาสตร์ หรือ บรรณารักษศาสตร์ หรือ 

สารสนเทศศึกษา หรือ สารนิเทศศาสตร์ ผู้บริหารและ 

นักวิชาชีพสารสนเทศระดับผู ้ เชี่ยวชาญและระดับ

ช�านาญการพิเศษผู ้ปฏิบัติงานในห้องสมุดสถาบัน

อุดมศึกษา ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางรูปแบบการ

พฒันาสมรรถนะหลกัทีจ่�าเป็นของนกัวชิาชพีสารสนเทศ

ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในยุคสังคมฐานความรู้

อย่างเป็นรปูธรรม เพือ่น�าไปสู่การปฏบิตังิานท่ีมคีณุภาพ

อย่างมืออาชีพ เป็นแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะ

หลักที่จ�าเป็นของนักวิชาชีพสารสนเทศของห้องสมุด

สถาบันอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ส่งผลให ้

นักวิชาชีพสารสนเทศของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

มีศักยภาพ พร้อมรองรับการพัฒนาการให้บริการ

สารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ และกิจกรรมงาน

ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาท่ามกลางความก้าวหน้า

ของเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสาร 

รวมทั้งสภาวการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิด 

ประสิทธิผลของงาน สามารถตอบสนองนโยบายการ

พัฒนามิติใหม่ทางด้านสังคม วัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ของประเทศ ให้นักวิชาชีพสารสนเทศของห้องสมุด

สถาบนัอดุมศกึษามคีณุภาพและศกัยภาพทีท่ดัเทยีมกนั  

เป็นปัจจัยส�าคัญในการพัฒนาบุคลากรในองค์กร

สารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษาสู่ความเป็นสากล 
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วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสมรรถนะหลักที่จ�าเป็นส�าหรับ

นักวิชาชีพสารสนเทศของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา  

พ.ศ.2555-2559

2. เพื่อสร้างชุดฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับ

พัฒนาสมรรถนะหลักที่จ�าเป ็นส�าหรับนักวิชาชีพ

สารสนเทศของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

3. เพื่อประเมินชุดฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์ 

ส�าหรบัพฒันาสมรรถนะหลกัทีจ่�าเป็นส�าหรบันกัวชิาชพี

สารสนเทศของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 

การวิจัยนี้มีลักษณะเป็นการวิจัยและพัฒนา 

(research & development) มีวิธีด�าเนินการก�าหนดเป็น  

3 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขัน้ตอนที ่1 ศกึษาสมรรถนะหลกัทีจ่�าเป็นส�าหรบั

นักวิชาชีพสารสนเทศระดับปฏิบัติการของห้องสมุด 

สถาบันอุดมศึกษา โดยใช้เทคนิคเดลฟาย (Skulmoski, 

Hartman, & Krahn, 2007)

ขั้นตอนท่ี 2 สร้างส่ือชุดการฝึกอบรมแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับพัฒนาเฉพาะสมรรถนะหลักที ่

จ�าเป็นส�าหรับนักวิชาชีพสารสนเทศระดับปฏิบัติการ

ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

ขั้นตอนที่ 3 ประเมินสื่อชุดการฝึกอบรมแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับพัฒนาเฉพาะสมรรถนะหลักที่

จ�าเป็นส�าหรับนักวิชาชีพสารสนเทศระดับปฏิบัติการ

ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาโดยการทดลองแบบวัด 

ก่อนและหลังทดลอง (one group pretest-posttest 

design) (Saiyod, 2000) และวัดความคงทนในการ

เรียนรู้ (retention)
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ชุดฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อการพัฒนาสมรรถนะที่จ�าเป็น

ส�าหรับนักวิชาชีพสารสนเทศ
ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

Asynchronous training
- Computer-Assisted Instruction: (CAI )
- Computer-Based Training: (CBT)

ชุดฝึกอบรม 
อิเล็กทรอนิกส์

สภาพปัญหาและความต้องการ
การพัฒนาสมรรถนะของนักวิชาชีพสารสนเทศ

ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

ศึกษาสมรรถนะหลักที่จ�าเป็นส�าหรับ
นักวิชาชีพสารสนเทศของห้องสมุดสถาบัน

อุดมศึกษาจากการศึกษาด้วยเทคนิคเดลฟาย

จัดท�าร่างชุดฝึกอบรมแบบอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จ�าเป็นส�าหรับนักวิชาชีพสารสนเทศของห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษา โดยใช้กรอบแนวคิดการออกแบบรูปแบบการสอนแบบ ADDIE model 

และ ทฤษฎีการสร้างชุดฝึกอบรมแบบอิเล็กทรอนิกส์ ของ Robert Gagné และ Robert Lindstrom

ประเมินการฝึกอบรมด้วยชุดฝึกอบรม
แบบอิเล็กทรอนิกส์โดยการทดลอง
แบบวัดก่อนและหลังทดลองและ 

วัดค่าความคงทน

การใช้ชุดฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
* การพัฒนาตนเอง
* การพัฒนาอาชีพ
* การบริหารผลการปฏิบัติงาน
* การพัฒนาองค์กร

* การศึกษาด้วยตนเอง (Self-learning )
* การฝึกอบรมด้วยตนเอง (Self-training )

คู่มือประกอบการใช้
ชุดฝึกอบรม อิเล็กทรอนิกส์

คุณภำพผู้ฝึกอบรม
EXCELLENT PEOPLE

สมรรถนะ
นักวิชำชีพสำรสนเทศ

รูปแบบสื่อ

พัฒนำช่องทำงกำรสื่อสำร
(interactive communication)

พัฒนาเนื้อหา พัฒนาส่ือ/เครื่องมือ
พัฒนำรูปแบบ

ชุดฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

ขั้นตอนที่ 1 ผู้วิจัยได้ด�าเนินการรวบรวมข้อมูล

โดยมีเครื่องมือที่ใช้คือ การสัมภาษณ์เชิงลึกและแบบ

สัมภาษณ์ปลายเปิด โดยใช้เทคนิคเดลฟาย 3 รอบ คือ

รอบที่ 1 เป็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 

จ�านวน 21 ท่าน แล้วน�ามาวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อจัดกลุ่ม

เป็นรายด้านและรายข้อ เพือ่สร้างแบบสอบถามรอบท่ี 2  

เป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้นจากการวิเคราะห์เน้ือหา 

(content analysis) ของค�าตอบของผู้เชี่ยวชาญในรอบ

ที่ 1 เป็นแบบสอบถามมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 

ให้ผู้เช่ียวชาญให้คะแนนน�้าหนักของระดับสมรรถนะ 

ท่ีจ�าเป็นส�าหรับนักวิชาชีพสารสนเทศของห้องสมุด

สถาบันอุดมศึกษาในยุคสังคมฐานความรู้ โดยก�าหนด 

ความหมายตามระดับคะแนน ดังนี้

ระดับคะแนน  ความหมาย

1   จ�าเป็นน้อยที่สุด

2  จ�าเป็นน้อย

3   จ�าเป็นปานกลาง

4   จ�าเป็นมาก

5   จ�าเป็นมากที่สุด
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จากข้อมูลที่รวบรวมได้จากรอบที่ 2 ผู ้วิจัย

น�าค�าตอบที่ได้จากผู้เช่ียวชาญในรอบที่ 2 มาท�าการ

วิเคราะห์ข้อมูลโดยหามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่าง 

ควอไทล์ของแต่ละสมรรถนะเพื่อจัดเป็นแบบสอบถาม

รอบที่ 3 และในรอบที่ 3 นี้ผู้วิจัยได้น�าค�าตอบมาท�าการ

วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่าง

ควอไทล์ ของแต่ละข้อค�าตอบที่วิเคราะห์ได้จากค�าตอบ 

ของผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่าน รวมทั้งค�าตอบเดิมในรอบ

ที่ 2 ของผู้เชี่ยวชาญท่านนั้น เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญทราบ

ความเหมือนและความต่างระหว่างค�าตอบของตนเอง

กับค�าตอบของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ส�าหรับการน�ามาใช้

ประกอบการพิจารณาส�าหรับการยืนยันในค�าตอบเดิม

ของตน พร้อมทั้งแสดงเหตุผลประกอบด้วย โดยให้ 

ความหมายของระดับคะแนนเฉลี่ยค่ามัธยฐาน และค่า

พิสัยระหว่างควอไทล์ ดังนี้

ค่ามัธยฐาน ความหมาย

1.00-1.49  สมรรถนะที่จ�าเป็นน้อยที่สุด

1.50-2.49  สมรรถนะที่จ�าเป็นน้อย

2.50-3.49  สมรรถนะที่จ�าเป็นปานกลาง

3.50-4.49  สมรรถนะที่จ�าเป็นมาก

4.50-5.00  สมรรถนะที่จ�าเป็นมากที่สุด

ค่าพิสัยควอไทล์ ความหมาย

ไม่เกิน 1.50 ความเห็นมีความสอดคล้องกัน

เกิน 1.50 ความเห็นไม่มีความสอดคล้องกัน

ในรอบที ่3 นี ้ผูว้จิยัได้เอาค�าตอบจากผูเ้ชีย่วชาญ 

ที่มีระดับความจ�าเป็นมากและมากที่สุด คือค่ามัธยฐาน 

3.50 ขึ้นไป และที่ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกัน  

คือค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ไม่เกิน 1.50 (Babbie, 

2013) มาสรุปเป็นสมรรถนะที่จ�าเป็นส�าหรับนักวิชาชีพ

สารสนเทศระดับปฏิบัติการของห้องสมุดสถาบัน 

อุดมศึกษา เพื่อก�าหนดโครงสร้างชุดการฝึกอบรม

เพื่อพัฒนาสมรรถนะหลักที่จ�าเป็นส�าหรับนักวิชาชีพ

สารสนเทศระดับปฏิบัติการของห้องสมุดสถาบัน

อุดมศึกษาอย่างเป็นระบบต่อไป

ขั้นตอนที่ 2 ผู ้วิจัยได้สร้างชุดการฝึกอบรม

อิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับพัฒนาเฉพาะสมรรถนะหลักที่

จ�าเป็นส�าหรับนักวิชาชีพสารสนเทศระดับปฏิบัติการ

ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับข้อมูล 

พื้นฐานซึ่งได้จากการศึกษาตามขั้นตอนที่ 1 โดยแบ่ง

การด�าเนินงานออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ การสร้าง 

ชุดฝึกอบรมแบบอิเล็กทรอนิกส์ และการประเมินชุดฝึก

อบรมแบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อนน�าไปทดลองใช้

การสร้างชุดฝึกอบรมแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

1. ออกแบบโครงสร ้างชุดฝ ึกอบรมแบบ

อิเล็กทรอนิกส์

2. ก�าหนดส่วนประกอบของชุดฝ ึกอบรม  

หลักการและเหตุผลความจ�าเป็นของการฝึกอบรม  

จุดมุง่หมาย และ ก�าหนดหน่วยการฝึกอบรมโดยพิจารณา 

ให้สอดคล้องกบัจุดมุง่หมายของการอบรม ความเหมาะสม 

ของเนือ้หากบัผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงัและข้อเสนอแนะ

ของผู้เชี่ยวชาญ

3. ออกแบบสื่อประกอบการอบรมก�าหนดให้

สอดคล้องกบัเนือ้หาวชิา มขีัน้ตอนการสร้างชดุฝึกอบรม 

อิเล็กทรอนิกส์ด้วยแนวคิดทฤษฎีการสร้างชุดฝึกอบรม

แบบอิเล็กทรอนิกส์ของ Robert Gagné (Gagné, 2012)  

และ Robert Lindstrom (Lindstrom, 1994) ดังนี้

1. แยกหน่วยย่อยการฝึกอบรม 

2. ก�าหนดรายละเอียดเนื้อหา 

3. ออกแบบจอภาพ ก�าหนดสัดส่วนการ- 

น�าเสนอ

4. ก�าหนดรูปแบบของชุดฝึกอบรมอิเล็ก- 

ทรอนิกส์ให้มีลักษณะเป็นส่ืออิเล็กทรอนิกส์แบบซีดี 

(CD) ที่คาดหวังให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถน�าไปใช้ 

ฝึกปฏบิตัเิพือ่เรยีนรูไ้ด้ด้วยตนเอง มรีปูแบบและโครงร่าง 

บทเรยีนท่ีน�าเสนอเนือ้หาต่างๆ ให้ครอบคลุมเนือ้หาของ

การฝึกอบรม โดยประยุกต์ใช้ขั้นตอนการสร้างรูปแบบ 

การออกแบบชุดฝึกอบรมแบบ ADDIE Model ของ 

Roderick Sims (Sims, 1997) 

5. สร้าง script และ story board ของชุด

ฝึกอบรม มีการน�าเสนอเนื้อหาท่ีเป็นข้อความ ภาพนิ่ง  

เสียงและภาพเคลื่อนไหว ให้ครอบคลุมความรู ้ของ

สมรรถนะหลักท่ีจ�าเป็นส�าหรบันกัวชิาวชิาชพีสารสนเทศ 

ระดับปฏิบัติการของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
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6. เลือก software ที่น�ามาใช้ในการพัฒนา 

ได้แก่ Adobe flash, Web programming การสร้างเว็บ

ด้วยโปรแกรมภาษา และโปรแกรมส�าเร็จรูป คือ Adobe 

Photo Shop CS5 และ Adobe Illustrator CS5 โปรแกรม 

การผลิต Adobe Flash CS5 รวมทั้งใช้โปรแกรม 

การตัดต่อเสียง Adobe Sound-booth CS5 ใช้ในการ

สร้างภาพกราฟิกและมัลติมีเดียที่สามารถตอบสนอง 

ต่อผู้ใช้ (interactive)

7. น�าชุดฝึกอบรมให้ผู้เชี่ยวชาญประเมิน

ด้านเนื้อหา และการออกแบบ

8. น� าชุดฝ ึกอบรมที่ แก ้ ไขแล ้วไปหา

ประสิทธิภาพโดยน�าไปทดลองกับผู ้เรียนรายบุคคล  

ผู้เรียนกลุ่มย่อย และผู้เรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง

9 .  พัฒนา ชุดฝ ึ กอบรมต ้นแบบเป ็น  

prototype

10. บันทึกข้อมูลลงแผ่น CD พร้อมท้ัง 

จดัท�าคูม่อืการใช้ พร้อมน�าไปใช้ในกจิกรรมการฝึกอบรม

การประเมนิชดุฝึกอบรมแบบอเิลก็ทรอนกิส์

ก่อนน�าไปทดลองใช้

1. การประเมินส่วนประกอบของชุดฝึกอบรม 

ได้แก่ การประเมนิความเหมาะสมของส่วนประกอบของ 

ชดุฝึกอบรม โดยผูเ้ชีย่วชาญด้านการพฒันาชดุฝึกอบรม 

ส�าหรบันกัวชิาชพีสารสนเทศ 1 ท่าน ด้านการพฒันาชดุ 

ฝึกอบรมทัว่ไป 2 ท่าน และด้านการวดัและการประเมนิผล  

2 ท่าน รวมจ�านวน 5 ท่าน

2. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินได้แก่แบบ- 

ประเมินความเหมาะสมของส่วนประกอบของชุด

ฝึกอบรมแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นแบบสอบถามแบบ 

มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ดังนี้

เหมาะสมมากที่สุด ให้ 5 คะแนน

เหมาะสมมาก   ให้ 4 คะแนน

เหมาะสมปานกลาง  ให้ 3 คะแนน

เหมาะสมน้อย   ให้ 2 คะแนน

เหมาะสมน้อยที่สุด  ให้ 1 คะแนน

ส่วนประกอบทีท่�าการประเมิน คือ ความจ�าเป็น 

จุดมุ่งหมายของการอบรม เนื้อหาวิชา กิจกรรมและ 

วิธีการอบรม สื่อประกอบการอบรม การวัดและการ

ประเมินผล จากนั้นจะหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐานและเปรียบเทียบกับเกณฑ์ ดังนี้

เหมาะสมมากที่สุด    ช่วงคะแนน 4.50-5.00

เหมาะสมมาก       ช่วงคะแนน 3.50-4.49

เหมาะสมปานกลาง   ช่วงคะแนน 2.50-3.49

เหมาะสมน้อย        ช่วงคะแนน 1.50-2.49

เหมาะสมน้อยที่สุด    ช่วงคะแนน 1.00-1.49

การก�าหนดค่าเฉลีย่ของคะแนนความเหมาะสม  

คือ ถ้าค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมีค่าตั้งแต่ 

3.50 ขึ้นไป ถือว่าโครงร่างชุดฝึกอบรมมีคุณภาพ 

เหมาะสมในเบื้องต้น 

ขั้นตอนที่  3  ประเมินชุดฝ ึกอบรมแบบ

อิเล็กทรอนิกส์โดยการทดลอง

ขั้นตอนนี้เป็นการทดลองใช้ชุดฝึกอบรมแบบ

อเิลก็ทรอนกิส์กบักลุม่ตวัอย่าง คอื นกัวชิาชพีสารสนเทศ

ระดบัปฏบิตักิารของห้องสมดุสถาบนัอดุมศกึษา จ�านวน 

30 คน ท่ีได้จากการสุ ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  

(purposive sampling) คือเฉพาะนักวิชาชีพสารสนเทศ

ระดับปฏิบัติการของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาที ่

สมัครใจเข้าร่วมในการฝึกอบรมสมรรถนะหลักท่ีจ�าเป็น

ส�าหรับนักวิชาชีพสารสนเทศระดับปฏิบัติการของ 

ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาด้วยชุดฝึกอบรมอิเล็ก- 

ทรอนิกส์ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ของการทดลอง เพื่อประเมิน

ชุดฝึกอบรมแบบอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับพัฒนาเฉพาะ

สมรรถนะหลักที่จ�าเป็นส�าหรับนักวิชาชีพสารสนเทศ 

ระดับปฏิบัติการของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

2. รูปแบบการทดลอง ใช้รูปแบบการทดลอง

แบบกลุ่มเดียววัดก่อนและหลังทดลอง (one sample  

pretest-posttest design) และวดัความคงทนในการเรยีนรู้  

(retention) รูปแบบการทดลอง = S
EX
 O

1
 X O

2
 O

3
 

เมื่อ S
EX
 หมายถึง การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง

ที่ใช้ในการทดลอง
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O
1
 หมายถึง สมรรถนะหลักที่จ�าเป็นส�าหรับ

นักวิชาชีพสารสนเทศระดับปฏิบัติการของห้องสมุด 

สถาบันอุดมศึกษาก่อนการทดลอง โดยหัวหน้างาน

ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ประเมิน

X หมายถึง ชุดฝึกอบรมสมรรถนะหลักที่จ�าเป็น

ส�าหรับนักวิชาชีพสารสนเทศระดับปฏิบัติการของ 

ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

O
2
 หมายถึง สมรรถนะหลักที่จ�าเป็นส�าหรับ 

นักวิชาชีพสารสนเทศระดับปฏิบัติการของห้องสมุด

สถาบนัอดุมศกึษาหลงัการทดลองสิน้สดุ โดยหวัหน้างาน 

ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ประเมิน

O
3
 หมายถึง สมรรถนะหลักที่จ�าเป็นส�าหรับ 

นักวิชาชีพสารสนเทศระดับปฏิบัติการของห้องสมุด

สถาบันอุดมศึกษาหลังการวัด O2 ผ่านไป 12 สัปดาห์ 

โดยหัวหน้างานซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของกลุ่มตัวอย่าง 

เป็นผู้ประเมิน

ก่อนท�าการทดลองใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์กับ

กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยก�าหนดให้มีการทดสอบก่อนการ

ฝึกอบรม (Pre-test) ประเมินระดับสมรรถนะที่จ�าเป็น 

ส�าหรับนักวิชาชีพสารสนเทศระดับปฏิบัติการของ 

ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาด้วยชุดฝึกอบรมอิเล็ก- 

ทรอนกิส์ก่อนการทดลอง (O
1
) โดยให้หวัหน้างานซึง่เป็น 

ผู้บังคับบัญชาของกลุ่มตัวอย่าง ได้ท�าการประเมินกลุ่ม

ตัวอย่างในด้านของระดับสมรรถนะที่จ�าเป็นส�าหรับ

นักวิชาชีพสารสนเทศระดับปฏิบัติการของห้องสมุด 

สถาบันอุดมศึกษาก่อนการทดลองใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์

ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

จากนั้นเริ่มการทดลองใช้สื่อชุดฝึกอบรม (X) 

โดยผู้วิจัยได้น�าสื่อชุดฝึกอบรมในรูปแบบซีดีที่ปรับปรุง

แล้วตามค�าแนะน�าของผู้เชี่ยวชาญไปท�าการทดลองกับ 

กลุม่ตัวอย่างซึง่เป็นนกัวชิาชพีสารสนเทศระดบัปฏบิตักิาร 

ของห้องสมดุสถาบนัอดุมศกึษาจ�านวน 30 คนให้ฝึกอบรม 

ปฏิบัติเรียนรู้ด้วยตนเองในช่วงเวลาใด และฝึกอบรม ณ  

ที่ใดก็ได้ โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการทดลองคือสื่อซีด ี

ชุดฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์และเอกสารประกอบการ 

ฝึกอบรม มรีายละเอยีดของเนือ้หาการฝึกอบรมทีผู่ว้จิยั 

สร้างขึ้น ซึ่งผ่านการประเมินโครงร่างชุดฝึกอบรมจาก

ผู้เชี่ยวชาญแล้ว พร้อมท้ังมีคู่มือการใช้ชุดฝึกอบรม 

อิเล็กทรอนิกส์ 

หลังท�าการทดลองให้กลุ่มตัวอย่างฝึกอบรม

ปฏิบัติการเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยสื่อชุดฝึกอบรมแล้ว 

ผู้วิจัยขอให้หัวหน้างานซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของกลุ่ม

ตัวอย่างซึ่งเป็นกลุ่มทดลองการใช้ด้วยชุดฝึกอบรม 

อิเล็กทรอนิกส์ประเมินระดับสมรรถนะท่ีจ�าเป็นส�าหรับ

นักวิชาชีพสารสนเทศระดับปฏิบัติการของห้องสมุด

สถาบันอุดมศึกษาด้วยชุดฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส ์

หลงัการฝึกอบรม (Post-test) อกีครัง้ (O
2
) (ครัง้ที ่2) ด้วย

แบบประเมินฉบับเดิมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น แล้วเปรียบเทียบ 

กับการประเมินระดับการพัฒนาระดับสมรรถนะที่

จ�าเป็นส�าหรบันกัวชิาชพีสารสนเทศระดบัปฏบิตักิารของ 

ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาด้วยชุดฝึกอบรมอิเล็ก- 

ทรอนิกส์ก่อนการทดลอง (O
1
) ด้วย t test แบบไม่เป็น

อิสระ (dependent) 

จากนั้นประเมินความคงทนในการเรียนรู ้  

(retention) หลงัจากประเมนิผลหลงัการทดลองฝึกอบรม 

(O
2
) เสรจ็ส้ินแล้ว 12 สัปดาห์ ซึง่ผูว้จิยัได้ขอความร่วมมอื 

จากหัวหน้างานซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของกลุ่มตัวอย่าง

ประเมินระดับสมรรถนะที่จ�าเป็นส�าหรับนักวิชาชีพ

สารสนเทศระดับปฏิบัติการของห้องสมุดสถาบันอุดม- 

ศึกษาด้วยชุดฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์อีกครั้ง (O
3
)  

(ครั้งที่ 3) โดยใช้ t test แบบไม่เป็นอิสระ (dependent)

การสร้างแบบประเมิน การพัฒนาสมรรถนะ- 

หลกัทีจ่�าเป็นส�าหรบันกัวชิาชพีสารสนเทศระดบัปฏบิตั-ิ 

การของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาใช้ประเมินภายหลัง

เสร็จสิ้นการฝึกอบรมทันทีและภายหลังเสร็จสิ้นการฝึก

อบรมเป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ 

1. ศึกษาสมรรถนะหลักที่จ�า เป ็นส�าหรับ 

นักวิชาชีพสารสนเทศระดับปฏิบัติการของห้องสมุด

สถาบันอุดมศึกษา ที่ได้จากกระบวนการวิจัยในขั้นตอน

ที่ 1 ของการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน

2. สร้างแบบประเมินสมรรถนะหลักท่ีจ�าเป็น

ส�าหรับนักวิชาชีพสารสนเทศระดับปฏิบัติการของ 

ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา เป็นแบบประเมินค่า 5 

ระดับให้ครอบคลุมสมรรถนะที่ได้จากเทคนิคเดลฟาย
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ในขั้นตอนที่ 1 ก�าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาระดับ 

สมรรถนะที่จ�าเป็นส�าหรับนักวิชาชีพสารสนเทศของ

ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาตามจริง ดังนี้

2.1 น�าแบบประเมินที่สร ้างขึ้น ไปให ้ 

ผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนาชุดฝึกอบรมทั่วไป ด้านการ

พัฒนาชุดฝึกอบรมในสาขาวิชาทางบรรณารักษศาสตร์ 

ด้านการวัดและประเมินผล จ�านวน 5 ท่าน ตรวจสอบ 

ความเทีย่งตรงเชงิเนือ้หา โดยหาค่าดัชนคีวามสอดคล้อง

ของข้อค�าถามกบัค�านยิาม (Item-Objective Congruence  

Index: IOC) โดยผูเ้ชีย่วชาญจะต้องประเมนิด้วยคะแนน 

3 ระดับ คือ

 1 = สอดคล้อง

 0 = ไม่แน่ใจ

-1 = ไม่สอดคล้อง

สูตรที่ใช้ค�านวณ IOC = ∑ R/n

R = ผลคณูของคะแนนกบัจ�านวนผูเ้ชีย่วชาญ 

ในแต่ละระดับความสอดคล้อง

n = จ�านวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด

การแปลความหมายค่าดัชนคีวามสอดคล้อง

ของข้อค�าถามกับค�านิยามคือ ค่า IOC มีค่าระหว่าง -1 

ถึง 1 ข้อค�าถามที่ดีควรมีค่า IOC ใกล้ 1 ส่วนข้อที่มีค่า  

IOC ต�่ากว่า 0.5 ควรมีการปรับปรุงแก้ไข (Tirakanun, 

2008)

2.2 ประเมินคุณภาพของแบบประเมิน

การพัฒนาสมรรถนะหลักที่จ�าเป็นส�าหรับนักวิชาชีพ

สารสนเทศระดับปฏิบัติการของห้องสมุดสถาบันอุดม- 

ศึกษาด้วยชุดฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีข้อค�าถาม 

95 ข้อ โดยหาค่าอ�านาจจ�าแนกข้อค�าถามรายข้อแบบ 

Index of item total correlation ที่ค่าต้ังแต่ + .30  

ขึ้นไปถือว่าเป็นข้อค�าถามที่ดี คือมีค่า IOC ใกล้ 1 และ

หาค่าความเช่ือมั่นด้วยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 

(α-coefficient) ตามวิธีของ Cronbach โดยใช้โปรแกรม

ส�าเร็จรูป SPSS วิเคราะห์ข้อค�าถาม การหาค่าความ

เชื่อมั่นของแบบประเมินทั้งฉบับ ได้ค่าความเชื่อมั่น 

โดยภาพรวมของสมรรถนะหลกัทกุด้าน = 0.997 ซึง่จ�าแนก 

คุณภาพของแบบประเมินแต่ละสมรรถนะหลักได้ดังนี้

- สมรรถนะด้านการพัฒนาตน (individual 

development) เพื่อให้มีทักษะด้านความรู้ มีข้อค�าถาม  

26 ข้อ มีค่า IOC มีค่าระหว่าง 0.6667 ถึง 1 ค่าอ�านาจ

จ�าแนกอยูร่ะหว่าง 0.633 ถงึ 0.867 และค่าความเชือ่มัน่  

= 0.979

- สมรรถนะด้านการพฒันาอาชพี (functional  

development) เพื่อให้มีทักษะด้านหน้าที่การงาน  

มีข้อค�าถาม 33 ข้อ มีค่า IOC มีค่าระหว่าง 0.6667 ถึง 

1 ค่าอ�านาจจ�าแนกอยู่ระหว่าง 0.583 ถึง 0.867 และ

ค่าความเชื่อมั่น = 0.994

- สมรรถนะด้านการบรหิารผลการปฏบิตังิาน  

(performance management) เพือ่ให้มทีกัษะการบรหิาร

ตนเองมีข้อค�าถาม 16 ข้อ มีค่า IOC มีค่าระหว่าง  

0.6667 ถึง 1 ค่าอ�านาจจ�าแนกอยู่ระหว่าง 0.657 ถึง 

0.867 และ ค่าความเชื่อมั่น = 0.981

- สมรรถนะด้านการพัฒนาองค์กร เพื่อให้

มีทักษะการบริหารงาน (organization development)  

มีข้อค�าถาม 20 ข้อ มีค่า IOC มีค่าระหว่าง 0.6667 ถึง 

1 ค่าอ�านาจจ�าแนกอยู่ระหว่าง 0.573 ถึง 0.864 และ 

ค่าความเชื่อมั่น = 0.988

ผู้วิจัยก�าหนดเกณฑ์ในการตัดสินประสิทธิภาพ

ของชุดฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยการเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธิ์ของการฝึกอบรม เปรียบเทียบสมรรถนะที่ 

จ�าเป็นส�าหรับนักวิชาชีพสารสนเทศระดับปฏิบัติการ

ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาด้านสถิติ t test แบบ

ไม่เป็นอิสระ (dependent) ระหว่างคะแนนค่าเฉล่ียก่อน 

การฝึกอบรมและหลงัการฝึกอบรมของกลุม่ทดลองดงันี้ 

1. สมรรถนะท่ีจ�าเป ็นส�าหรับนักวิชาชีพ

สารสนเทศระดับปฏิบัติการของห้องสมุดสถาบัน 

อดุมศกึษาหลงัการฝึกอบรมสงูกว่าก่อนการอบรมอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

2. สมรรถนะท่ีจ�าเป ็นส�าหรับนักวิชาชีพ 

สารสนเทศระดับปฏิบัติการของห้องสมุดสถาบัน

อดุมศกึษา หลงัการฝึกอบรมสิน้สดุกบัหลงัการฝึกอบรม  

12 สัปดาห์ อย่างน้อยจะต้องไม่แตกต่างกันอย่างมี 

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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ผลกำรวิจัย

จากผลวิเคราะห์ข้อมูลสามารถสรุปผลได้ดังนี้

ตอนที ่1 ผลกำรศกึษำสมรรถนะหลกัทีจ่�ำเป็น

ส�ำหรับนักวิชำชีพสำรสนเทศระดับปฏิบัติกำรของ 

ห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ

1. จากผลการศกึษาความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ 

จ�านวน 21 ท่าน โดยใช้เทคนิคเดลฟาย 3 รอบผู้วิจัยน�า

ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่ามัธยฐาน และพิสัยระหว่าง 

ควอไทล์ ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับสมรรถนะหลักท่ีจ�าเป็น

ส�าหรับนักวิชาชีพสารสนเทศระดับปฏิบัติการของ 

ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 4 ด้าน คือ 1) ด้านการ

พัฒนาตนเพื่อให้มีทักษะด้านความรู้ 2) ด้านการพัฒนา 

อาชีพเพื่อให้มีทักษะด้านหน้าที่การงาน 3) ด้านการ 

บรหิารผลการปฏบิตังิานเพือ่ให้มทีกัษะการบรหิารตนเอง  

และ 4) ด้านการพัฒนาองค์กรเพื่อให้มีทักษะการ

บริหารงาน

2. ผู ้วิจัยได้เลือกสมรรถนะที่มีระดับความ

จ�าเป็นมากทีส่ดุ คอืค่ามธัยฐาน (Mdn) 5.00 และมคีวาม 

สอดคล้องกัน คือค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (IQR) ตั้งแต่ 

0-1 เพ่ือน�าไปเป็นข้อมูลในการสร้างชุดฝึกอบรม

อิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

1) ด้านการพัฒนาตนเพื่อให้มีทักษะด้าน

ความรู้ มี 4 องค์ประกอบได้แก่ (1) มีความรู้พื้นฐานของ

บรรณารักษศาสตร์ (2) การรู้สารสนเทศ (3) การเข้าใจ  

พฤติกรรมผู้ใช้ และ (4) การสืบค้นสารสนเทศ 

2) ด้านการพฒันาอาชพีเพือ่ให้มทีกัษะด้าน

หน้าที่การงาน มี 4 องค์ประกอบได้แก่ (1) การมีจิตใจ 

บริการและการบริการที่ดี (2) การบริหารจัดการ

สารสนเทศ (3) การมีความรู้แหล่งทรัพยากรสารสนเทศ 

และ (4) ความเข้าใจในงานและการท�างานร่วมกับผู้อ่ืน

3) ด้านการบริหารผลการปฏิบัติงาน เพ่ือให ้

มีทักษะการบริหารตนเอง มี 3 องค์ประกอบได้แก่  

(1) การมีทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์ ความสามารถ 

ในการเชือ่มโยง (2) ใฝ่รูเ้รยีนรูต้ลอดชวีติ และ (3) การมุง่ 

ผลสัมฤทธิ์ 

4) ด้านการพัฒนาองค์กรเพื่อให้มีทักษะ

ด้านการบริหารงาน มี 3 องค์ประกอบได้แก่ (1) มีภาวะ 

ผู้น�า กล้าตัดสินใจ กล้าท�า กล้าเปล่ียนแปลง (2) มีหลัก 

การคิดเชิงระบบ มองภาพแบบองค์รวม และ (3)  

การท�างานเป็นทีม

ตอนที่ 2 ผลกำรสร้ำงชุดฝึกอบรมอิเล็ก- 

ทรอนิกส์

1. ในการออกแบบชุดฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์  

ผู้วิจัยได้ใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป Adobe Photo Shop CS5 

และ Adobe Illustrator CS5 โปรแกรมการผลิต Adobe 

Flash CS5 รวมทั้งใช้โปรแกรมการตัดต่อเสียง Adobe 

Sound-booth CS5 ใช้ในการสร้าง ภาพกราฟิก เสียง 

และภาพเคลื่อนไหว และสามารถในการตอบสนองต่อ

ผู้ใช้ (interactive) ได้เป็นอย่างดี 

2. จัดกลุ ่มหน่วยการฝึกอบรมแบ่งเป็น 4  

กลุ่มใหญ่ 14 หน่วยของการเรยีนรู ้แต่ละหน่วยการเรยีนรู ้

มีค�าบรรยายเนื้อหา กิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ และการ

เชื่อมโยงสู่ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องจากแหล่งสารสนเทศอื่น 

ซึ่งเป็นการเรียนรู้โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบซีดี

ท่ีผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถน�าไปใช้ฝึกปฏิบัติเพื่อ 

เรียนรู้ได้ด้วยตนเองได้โดยไม่จ�ากัดเวลาและสถานที่

ของการเรียนรู้

3. รูปแบบของชุดฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์ท่ี 

ผู ้วิจัยสร้างขึ้นนั้นมีลักษณะเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

แบบซดีทีีผู่เ้ข้ารบัการฝึกอบรมสามารถน�าไปใช้ฝึกปฏิบัติ 

เพ่ือเรียนรู ้ได้ด้วยตนเอง โดยมีโครงร่างบทเรียนที ่

น�าเสนอเนื้อหาต่างๆ ระบุในบทบรรยายครอบคลุม

เนื้อหาตาม script และ story board ซึ่งน�าเสนอเนื้อหา

ที่เป็นข้อความ ภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลื่อนไหว  

โดยสรุปเป็นเรื่องที่ครอบคลุมความรู ้ของสมรรถนะ

ต่างๆ ที่จ�าเป็นส�าหรับนักวิชาวิชาชีพสารสนเทศระดับ

ปฏิบัติการของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 4 ด้าน 

14 องค์ประกอบ

4. การวัดและประเมินผลชุดฝึกอบรมอิเล็ก- 

ทรอนิกส์เพ่ือพัฒนาสมรรถนะหลักท่ีจ�าเป็นส�าหรับ 

นักวิชาชีพสารสนเทศระดับปฏิบัติการของห้องสมุด

สถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ แบบประเมินความเหมาะสม

ของส่วนประกอบของชุดฝึกอบรมแบบอิเล็กทรอนิกส์  
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ซึ่งแบ่งเป็น 4 ด้านคือ 1) ด้านเนื้อหาและการน�าเสนอ 

2) ด้านภาพและการใช้ภาษา 3) ด้านการออกแบบ

จอภาพ และ 4) ด้านการจัดการในบทเรียน

5. ก�าหนดเกณฑ์การยอมรับคุณภาพของชุด

ฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์มีค่าเฉลี่ยของความเหมาะสม 

คือ ถ้าค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมีค่าตั้งแต่  

3.50 ขึ้นไปในแต่ละด้าน ถือว่าโครงร่างชุดฝึกอบรม 

มีคุณภาพเหมาะสม สามารถน�าไปทดลองใช้เป็น 

เครื่องมือชุดฝึกอบรมได้

6. ผลการประเมินความเหมาะสมของแต่ละ

องค์ประกอบในโครงร่างชุดฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์

ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญโดยรวมทุกด้านอยู่ใน

เกณฑ์ เหมาะสมมากที่สุด (X = 4.60) มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 

4.48-4.80 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานต้ังแต่ 0.31- 

0.58 แสดงว่าทุกองค์ประกอบของโครงร่างชุดฝึกอบรม

อิเล็กทรอนิกส์มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด

ตอนที่  3 ผลกำรประเมินชุดฝ ึกอบรม

อิเล็กทรอนิกส์โดยกำรทดลอง

1. ผลการประเมินสมรรถนะที่จ�าเป็นส�าหรับ

นักวิชาชีพสารสนเทศระดับปฏิบัติการของห้องสมุด

สถาบันอุดมศึกษา ระหว่างก่อนการฝึกอบรมกับหลัง 

การฝึกอบรม พบว่าสมรรถนะหลักที่จ�าเป็นส�าหรับ 

นักวิชาชีพสารสนเทศระดับปฏิบัติการของห้องสมุด

สถาบันอุดมศึกษาทั้ง 4 ด้าน คือ (1) ด้านการพัฒนาตน 

เพื่อให้มีทักษะด้านความรู้ (2) ด้านการพัฒนาอาชีพ 

เพื่อให้มีทักษะด้านหน้าที่การงาน (3) ด้านการบริหาร

ผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้มีทักษะการบริหารตนเอง 

และ (4) ด้านการพัฒนาองค์กร เพื่อให้มีทักษะด้าน

การบริหารงาน หลังการฝึกอบรมโดยใช้ชุดฝึกอบรม 

อเิลก็ทรอนกิส์ ทีผู่ว้จิยัสร้างขึน้สงูกว่าก่อนการฝึกอบรม

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ . 01

2. ผลการทดสอบความคงทนในการเรียนรู้ของ

สมรรถนะหลักที่จ�าเป็นส�าหรับนักวิชาชีพสารสนเทศ

ระดับปฏิบัติการของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พบว่า  

นักวิชาชีพสารสนเทศระดับปฏิบัติการของห้องสมุด

สถาบันอุดมศึกษามีสมรรถนะหลักที่จ�าเป็นหลังสิ้นสุด

การฝึกอบรมด้วยการใช้ด้วยชุดฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์  

12 สัปดาห์ สูงกว่าหลังสิ้นสุดการทดลองใช้ด้วยชุด

ฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์ 12 สัปดาห์อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 นั่นคือชุดฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์

ท�าให ้การพัฒนาสมรรถนะหลักที่จ�าเป ็นส�าหรับ 

นักวิชาชีพสารสนเทศระดับปฏิบัติการของห้องสมุด

สถาบันอุดมศึกษามีการเรียนรู้จากการฝึกอบรมด้วย

ชุดฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังมีความคงทน 

สรุปผลกำรทดลองใช้ชุดฝึกอบรมอิเล็ก- 

ทรอนิกส์

ผลการทดลองใช้ชุดฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์

เพื่อการพัฒนาสมรรถนะที่จ�าเป็นส�าหรับนักวิชาชีพ

สารสนเทศระดับปฏิบัติการของห้องสมุดสถาบันอุดม- 

ศึกษา พบว่าชุดฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์มีประสิทธิภาพ

ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนดคือ

1. ผู ้ เข ้ารับการฝึกอบรมด้วยชุดฝึกอบรม

อิเล็กทรอนิกส์มีความรู้เกี่ยวกับสมรรถนะหลักท่ีจ�าเป็น

ส�าหรับนักวิชาชีพสารสนเทศระดับปฏิบัติการของ 

ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา หลังการฝึกอบรมสูงกว่า

ก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01

2. ผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรมมสีมรรถนะหลักท่ีจ�าเป็น 

ส�าหรับนักวิชาชีพสารสนเทศระดับปฏิบัติการของ 

ห้องสมดุสถาบนัอดุมศกึษา หลงัการฝึกอบรมสงูกว่าก่อน 

เข้ารับการอบรมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

กำรอภิปรำยผล

1. ผลของกำรวิจัยด้ำนสมรรถนะหลักที่

จ�ำเป็นส�ำหรับนักวิชำชีพสำรสนเทศของห้องสมุด 

สถำบันอุดมศึกษำ

จากผลการวิจัยในครั้งนี้พบว่าสังคมปัจจุบัน 

อยู่ท่ามกลางปริมาณสารสนเทศที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อย่าง

รวดเร็ว อีกทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยี

การสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดยั้ง ห้องสมุด

สถาบันอุดมศึกษาต้องเผชิญกับนวัตกรรมเทคโนโลยี

สารสนเทศ สื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบต่างๆ ส่งผลให้

ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาได้รับการปรับเปล่ียนจาก

ยุคส่ือส่ิงพิมพ์ไปสู่ยุคดิจิทัล การเปล่ียนแปลงอย่าง 
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รวดเร็วได้สร้างบทบาทใหม่ให้แก่นักวิชาชีพสารสนเทศ

ในด้านของการให้บริการ การปฏิบัติงาน และกิจกรรม

ต่างๆ ดังนั้นเพื่อให้การก้าวสู่ความส�าเร็จในการเป็น

นักวิชาชีพสารสนเทศมืออาชีพของห้องสมุดสถาบัน

อดุมศกึษา นกัวชิาชพีสารสนเทศระดับปฏิบติัการจะต้อง 

มีสมรรถนะหลักที่จ�าเป็น 4 ด้าน 14 องค์ประกอบหรือ

สมรรถนะย่อย มีฐานความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่

จ�าเป็นภายในบุคคลคือ 

1) ด้านการพัฒนาตน เพื่อให้เป็นบุคคลที่มี

ความรู้ มี 4 องค์ประกอบได้แก่ (1) มีความรู้พื้นฐาน

ของบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ (2) การรู้ 

สารสนเทศ (3) การเข้าใจพฤตกิรรมผูใ้ช้ และ (4) การสืบค้น 

สารสนเทศ 

ผลการวิจัยด้านการพัฒนาตนนี้สอดคล้องกับ

แนวคดิของ Ulrich & Eichinger (1998) ทีก่ล่าวว่าการเป็น 

มืออาชีพคือการที่บุคคลปฏิบัติงานจะต้องความรู ้  

มีทักษะ มีประสบการณ์สูง และสามารถปฏิบัติงาน 

ในสาขาวิชาหรืองานใดงานหนึ่งได้เป็นอย่างดี มีการ

พัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู ้อย่างต่อเนื่องและ 

เป็นระบบจนเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับ

แนวคิดของ Boyatzis (2008) ที่สนับสนุนความสามารถ

ในงานหรอืเป็นคุณลกัษณะทีอ่ยูภ่ายในบคุคล ซึง่ก�าหนด

พฤติกรรมของบุคคลเพื่อให้บรรลุถึงความต้องการ 

ของงาน ภายใต้ปัจจัยสภาพแวดล้อมขององค์กร และ

ท�าให้บุคคลมุ่งมั่นไปสู ่ผลลัพธ์ที่ต้องการน�าไปสู ่การ

ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ เนื่องจากบุคคลนั้น 

มีความรู ้และทักษะในวิชาชีพ และสอดคล้องกับ 

ความเห็นของ Wipawin (2009) ที่เห็นว่านักวิชาชีพ

สารสนเทศสมัยใหม่นอกจากมีความสามารถด้านการรู้

สารสนเทศแล้ว จะต้องมีความสามารถด้านการจัดการ

องค์กรสารสนเทศ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ  

การจัดการบริการสารสนเทศ และการประยุกต์ใช้ 

เครื่องมือสารสนเทศและเทคโนโลยี และสอดคล้อง

กับความคิดของ Mazumdar (2007) ที่ว่านักวิชาชีพ

สารสนเทศในยุคใหม่ควรมีทักษะที่ส�าคัญใน 2 ด้าน คือ 

ด้านความรู ้ความสามารถในการท�างานด้านสารสนเทศ 

และงานด้านเฉพาะของบรรณารักษ์เชิงประจักษ์ ได้แก่  

การรู้สารสนเทศ การจัดการสารสนเทศและการจัดการ

ความรู้ ด้านเทคนิคและบริการในงานห้องสมุด และ

ด้านการจัดการเรื่องต่างๆ ขององค์กรสารสนเทศ  

รวมท้ังด้านทักษะส่วนตวั การปรบัเปล่ียน เพิม่พนูความรู ้

ด้วยการฝึกปฏิบัติให้เกิดทักษะใหม่และมีความช�านาญ

ในการปฏบิตังิานในยคุเทคโนโลยสีารสนเทศ สอดคล้อง

กบัความคดิเห็นของ Koina (2003) กล่าวว่า บรรณารกัษ์

นอกจากมีความสามารถในการเข้าถึงและประเมิน 

สารสนเทศ ทราบวิธีใช้เครื่องมือค้นหาสารสนเทศ

อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังต้องทราบวิธีฝึกฝน และให้ 

ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้ใช้บริการ มีทักษะปรับตัว 

การให้บริการผู้ใช้ และสอดคล้องกับข้อคิดของ Fourie 

(2004) ท่ีเห็นว่าบทบาทท่ีส�าคัญหรือเป็นหัวใจของ 

นักวิชาชีพสารสนเทศ คือการจัดเก็บและสืบค ้น

สารสนเทศ ให้ตอบสนองต่อความต้องการสารสนเทศ

ของผู้ใช้ที่มีมากขึ้นในแต่ละวัน

2) ด้านการพัฒนาอาชีพเพื่อให้มีทักษะด้าน

หน้าท่ีการงาน มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) การมีจิตใจ 

บริการและการบริการท่ีดี (2) การบริหารจัดการ

สารสนเทศ (3) การมีความรู้แหล่งทรัพยากรสารสนเทศ  

และ (4) ความเข้าใจในงานและการท�างานร่วมกับผู้อื่น

ผลการวิจัยด ้ านการพัฒนาอาชีพพบว ่า 

นักวิชาชีพสารสนเทศมีความตระหนักดีว่าในสังคมโลก

ไร้พรมแดนมีปริมาณการท�างานกว้างมาก การท�างาน

จึงต้องการผู้ท่ีมีความสามารถความเข้าใจในการท�างาน 

มากกว่าผู้ที่มีความรู้อย่างเดียว นักวิชาชีพสารสนเทศ

ยุคดิจิทัลจะต้องมีความเข้าใจในงานที่ปฏิบัติ บทบาท

ขององค์กรและบทบาทหน้าที่ของตนเอง ต้องเข้าใจ

จิตใจของการเป็นผู้ให้บริการแบบใหม่ มีความเต็มใจ

และมีความกระตือรือร้นต่อการให้บริการด้วยไมตรีจิต 

ที่ดี เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้ด้วยการบริการอย่าง

รวดเร็ว ท�าให้สามารถเพิ่มปริมาณและคุณภาพของงาน

สอดคล้องกับความคิดของ Fourie (2004) ที่ว่าบทบาท

ของบรรณารักษ์ท่ีควรจะเป็น และทักษะท่ีควรจะมี คือ

การให้บริการด้วยรูปแบบบริการใหม่ จากเดิมเป็นการ 

บริการเพียง Just-in-case สืบค้นเรื่องท่ีต้องการเป็น

เรือ่งๆ แล้วปรบัเปลีย่นเป็น Just-in-time คอืค้นให้ทนัเวลา  

และต่อมาพัฒนาการบริการเป็น Just-for-you ค้นเรื่อง

ตามความต้องการเพื่อสนองตอบต่อความคาดหวัง 
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ของผูใ้ช้รายบคุคลให้มากทีส่ดุ สอดคล้องกบัความคดิเหน็ 

ของ Barton (2006) กล่าวถึงบทบาทบรรณารักษ์ในยุค 

ดิจิทัลว่า ต้องมีทักษะ มีความรอบรู ้ในการจัดการ

สารสนเทศ รวมทั้งฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ

ของห้องสมุด รวมทั้งสอดคล้องกับแนวคิดของ Abels, 

Jones, Latham, Magnoni & Marshall (2003) ที่เห็นว่า 

ในศตวรรษที่ 21 นักวิชาชีพสารสนเทศจ�าเป็นต้องมี

ความรู้ ทักษะ ความสามารถในวิชาชีพ 2 ประการคือ 

(1) ความสามารถในวิชาชีพเกี่ยวข้องกับผู้ปฏิบัติงาน

ต้องมีความรู้ในแหล่งทรัพยากรสารสนเทศ การเข้าถึง 

ทรัพยากรสารสนเทศ เทคโนโลยีและการจัดการ

สารสนเทศ (2) ความสามารถในการใช้ความรู้เหล่านี้

เป็นพื้นฐานเพื่อจัดให้มีบริการสารสนเทศที่มีคุณภาพ

สงูสดุ รวมทัง้สอดคล้องกบัความเหน็ของ Trinka (2004)  

ที่พบว่า ในการท�างานของนักวิชาชีพสารสนเทศที่ต้อง

ท�างานร่วมกับผู้อ่ืนนั้น บุคคลจะต้องมีความสามารถ 

ในการติดต่อสื่อสาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็น 

นักสื่อสารที่ดี มีหลักการพูด และมีทักษะในการฟัง  

และสอดคล้องกับแนวคิด Schultz (2004) ที่กล่าวว่า

ผู ้ปฏิบัติงานควรมีสมรรถนะหลายอย่างโดยเฉพาะ

สมรรถนะการส่งเสริมการพัฒนาตนเอง มีความเข้าใจ 

ในงานทีป่ฏบัิติ รวมทัง้ขัน้ตอน วธิกีารท�างานอย่างถ่องแท้  

มีความช�านาญ และสามารถประยุกต์ใช้ ความรู้และ

ทกัษะต่างๆ ในการปฏบิตังิานให้เกดิผลส�าเรจ็ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ มีความรู้ในระบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

และพยายามท�าความเข้าใจในขัน้ตอนการท�างานใหม่ๆ  

เข้าใจกระบวนการ ระบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ี 

รับผิดชอบ และประยุกต์ใช้ความรู ้ที่มีในการท�างาน 

ให้ส�าเร็จได้ด้วยตนเอง มีความรู้ ความช�านาญในงานท่ี

รับผิดชอบเป็นอย่าง ดี สามารถน�าความรู้ประสบการณ์

มาพัฒนา และปรับปรุงการท�างานได้ สามารถถ่ายทอด

ความรู้และประสบการณ์ที่มีให้กับเพื่อนร่วมงานได้

3) ด้านการบริหารผลการปฏิบัติงาน เพื่อให ้

มีทักษะการบริหารตนเอง มี 3 องค์ประกอบได้แก่  

(1) การมีทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์ ความสามารถ 

ในการเชือ่มโยง (2) ใฝ่รูเ้รยีนรูต้ลอดชวีติ และ (3) การมุง่ 

ผลสัมฤทธิ์ 

ผลการวิจัยพบว่าการบริหารผลการปฏิบัติงาน 

ส�าหรับนักวิชาชีพสารสนเทศระดับปฏิบัติการของ 

ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา เป็นกระบวนการท�างาน

ท่ีมองไปข้างหน้ามุ่งเน้นท่ีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ให้เป็นผู ้มีความรู ้รอบ มีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์  

มคีวามสามารถและทกัษะในการปฏบิตังิานจนมผีลการ 

ปฏิบัติงานในอนาคตบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้อย่างมี

ประสทิธภิาพ และมุง่สูค่วามส�าเรจ็ขององค์กรสอดคล้อง

กับแนวคิดของ Chaowarit (2011) ที่มีความเห็นว่า 

ส่ิงส�าคัญท่ีจะช่วยให้เป้าหมายของห้องสมุดสัมฤทธ์ิผล 

คือการมีบุคลากรของห้องสมุด นักวิชาชีพสารสนเทศ

ที่มีศักยภาพ มีความรู้ มีทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์ 

สามารถปรบัตวัยอมรบัการเปลีย่นแปลง โดยการก้าวไป 

ข้างหน้าและวางบทบาทตนเองอย่างเหมาะสมกับ

บทบาทในฐานะผู้จัดการความรู้ สอดคล้องกับแนวคิด

ของ Abels, Jones, Latham, Magnoni & Marshall 

(2003) ที่กล่าวว่านักวิชาชีพสารสนเทศทุกคนควรมี 

ความคิดเชิงวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์และมีนวัตกรรม 

ค้นหาโอกาสใหม่หรือคิดสร้างสรรค์ส่ิงใหม่เพ่ือการ

พัฒนาตน พัฒนาอาชีพ และ พัฒนาองค์กรตลอดเวลา  

รวมทัง้สอดคล้องกบัแนวคดิของ Young (1998) ทีก่�าหนด 

บทบาทของนักวิชาชีพสารสนเทศว่าเป็นผู้ขับเคลื่อน 

กระบวนทศัน์การปฏบิตังิานของห้องสมดุ เป็นผูป้ฏบิตังิาน 

ในทกุส่วนทกุขัน้ตอนตามแบบแผนและวธิกีารตามทีไ่ด้ม ี

การปฏิบัติสืบต่อกันมา ดังนั้นนักวิชาชีพสารสนเทศ 

จงึต้องเป็นผูม้คีวามสนใจ ใคร่เรยีนรู ้สร้างคณุค่าผลการ 

ปฏิบัติงานแก่ตน มุ ่งมั่นท่ีจะศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อ 

แก้ปัญหา หรือเพื่อพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้า และ

สอดคล้องกบัการศกึษาของ Ulrich (2005a) พบว่า การสร้าง 

ความน่าเชื่อถือส่วนบุคคล (personal credibility เป็น

สมรรถนะที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานขององค์กร  

ในการมุ่งสู่ผลส�าเร็จ (achieving result) การท�างานแบบ

มอือาชพี จะต้องมกีารก�าหนดแนวทางทีมุ่ง่สูค่วามส�าเรจ็ 

ตามเป้าหมายขององค์กรในงานทีไ่ด้รบัมอบหมายอย่าง

เป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีบูรณภาพหรือความเป็น 

อันหนึ่งอันเดียวกัน (integrity) เป็นพื้นฐาน

4) ด้านการพัฒนาองค์กร เพื่อให้มีทักษะด้าน

การบริหารงาน มี 3 องค์ประกอบได้แก่ (1) การมีภาวะ

ผู้น�า กล้าตัดสินใจ กล้าท�า กล้าเปล่ียนแปลง (2) มีหลัก 
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การคิดเชิงระบบ มองภาพแบบองค์รวม และ (3)  

การท�างานเป็นทีม

ผลการวิจัยด ้านการพัฒนาองค ์กรพบว ่า 

นักวิชาชีพสารสนเทศมีความเข้าใจดีว่าการพัฒนา

องค์กรเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนในองค์กร ทุกคน

ต้องร่วมกันพัฒนาองค์กร มีภาวะความเป็นผู้น�าองค์กร 

เพราะการมีภาวะผู ้น�าไม่ใช่สิ่งที่จะมีอยู ่ในคนที่เป็น

หัวหน้าขององค์กรเพียงคนเดียวเท่านั้น แต่สามารถ 

มีอยู่ในผู้ปฏิบัติงานทุกคน เพราะความเป็นผู้น�าเป็นสิ่ง 

ที่เกิดขึ้นในตัวบุคคล มีความส�าคัญต่อการท�างานเป็น

อย่างมาก ส่วนความเป็นผูน้�าทีมี่ประโยชน์ต่อการท�างาน  

อยู่ที่บุคคลนั้นจะต้องต้ังใจเรียนรู้ ทุ่มเท และพัฒนา 

เนื่องจากภาวะผู้น�า กล้าตัดสินใจนั้นสามารถเพิ่มพูน

ขึ้นได้ในตัวของคนๆ นั้น หัวใจของการเป็นผู้น�าคือ 

ต้องสร้างความน่าเชื่อถือและเป็นตัวแบบที่ดี ซึ่ง

สอดคล้องกับแนวคิดของ Air War College (2004)  

และ Bennis (2004) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะของ

ผู้น�าในยุคของการเปลี่ยนแปลง พบว่า ผู้ปฏิบัติงาน 

ทุกคนในองค์กรจะต้องมีภาวะผู ้น�าด้านต่างๆ คือ  

มีความสามารถส่วนบุคคล เป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลง  

มคีวามสามารถในการคดิค้น สร้างความรูใ้หม่ๆ กล้าเสีย่ง  

กล้าลองสิ่งใหม่ กล้าตัดสินใจ สามารถชี้น�าผู้อื่น มีการ 

สร้างทีมงาน รับรู้ และเข้าถึงในความแตกต่าง มีการมุ่ง

ผลลพัธ์สามารถก่อให้เกดิผลส�าเรจ็ และมคีวามสามารถ 

ในการท�างานร่วมกันกับผู้อื่น สร้างความร่วมมือ สร้าง

ความเหน็พ้องร่วมกนั และสร้างเครอืข่ายทางสังคม และ

สอดคล้องกับการศึกษาของ Vazquez (2009) ที่กล่าวว่า 

ผู้ปฏิบัติงานต้องกล้าคิด รู้จักคิด คิดเป็น ปฏิบัติเป็น  

การมีความสามารถทางเชาวน์ปัญญาไม่ใช่ตัวชี้วัดที่ดี 

ของผลการปฏิบัติงานและความส�าเร็จโดยรวม แต่

สะท้อนให้เห็นว่า “ผู้ที่ท�างานเก่ง” ไม่ได้หมายถึง “ผู้ที่ 

เรียนเก่ง” แต่ผู้ที่ประสบผลส�าเร็จในการท�างาน (job  

performance) ต้องเป็นผู ้ที่มีความสามารถในการ

ประยุกต์ใช้หลักการคิดเชิงระบบ มองภาพงานแบบ

องค์รวม มีหลักวิชาการในตัวเอง และมีหลักการปฏิบัติ

ที่น�ามาบูรณาการก่อให้เกิดประโยชน์ในงานที่ตนท�า  

การท�างานเป็นทีมเป ็นสิ่งจ�าเป ็นส�าหรับการเพ่ิม

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารงาน  

และมีบทบาทส�าคัญที่น�าไปสู ่ความส�าเร็จของงาน 

ท่ีต้องอาศัยความร่วมมือของกลุ่มสมาชิกเป็นอย่างดี  

นักวิชาชีพสารสนเทศมีความเข้าใจดีว่าองค์กรประกอบ

ไปด้วยบุคลากรที่มีความหลากหลาย มีความรู้ ความ

เชีย่วชาญและประสบการณ์ทีแ่ตกต่างกนัไปตามลกัษณะ

ของงานส่วนส�าคัญต่อผลส�าเร็จในการบริหารงาน 

ขององค์กร ปัจจัยท่ีส�าคญัท่ีส่งผลให้การบรหิารงานบรรลุ

ผลส�าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

คือการประสานงานหรือการท�างานเป็นทีม สอดคล้อง 

กับการศึกษาของ Air War College (2004) พบว่า

ผู ้ปฏิบัติงานยุคของการเปล่ียนแปลงจะต้องมีความ

สามารถในการท�างานร่วมกันกับผู ้อ่ืน มีการท�างาน

เป็นทีม ประกอบด้วยการสร้างความร่วมมือ การสร้าง 

เครือข่ายทางสังคม

2. ผลกำรประเมนิชุดฝึกอบรมอเิลก็ทรอนกิส์ 

ผลการวจิยัในครัง้นีพ้บว่านกัวชิาชพีสารสนเทศ

ระดับปฏิบัติการของห้องสมุดสถาบัน-อุดมศึกษา  

มีคะแนนเฉลี่ยของการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จ�าเป็น

ส�าหรับนักวิชาชีพสารสนเทศระดับปฏิบัติการของ 

ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาหลังสิ้นสุดการฝึกอบรม 

โดยใช้ชุดฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์สูงกว่าก่อนการ 

ฝึกอบรมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ . 01 นั่นคือ 

ผู้เข้ารับการอบรมมีสมรรถนะทั้ง 4 ด้านเพิ่มขึ้น ทั้งนี้

เนื่องจากผู้วิจัยได้น�าผลการศึกษาและผลการวิเคราะห์

ข้อมูลจากการศึกษาการพัฒนาสมรรถนะหลักท่ีจ�าเป็น

ส�าหรับนักวิชาชีพสารสนเทศระดับปฏิบัติการของ 

ห้องสมดุสถาบนัอดุมศกึษาจากขัน้ตอนที ่1 และขัน้ตอน 

ที่ 2 มาใช้เป็นแนวทางการจัดท�าโครงร่างชุดฝึกอบรม

อิเล็กทรอนิกส์ ผลการตรวจคุณภาพของโครงร่าง

การฝึกอบรมด้วยชุดฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์ ผลการ

ประเมินปรากฏว่ามีความเหมาะสมในระดับมากถึง

มากที่สุด และมีความสอดคล้องกันทุกองค์ประกอบ 

ส�าหรับกระบวนการในการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็น

รูปแบบของเนื้อหาสาระท่ีสร้างเป็นบทเรียนส�าเร็จรูป  

เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบซีดีที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

สามารถน�าไปใช้ฝึกปฏิบัติเพ่ือการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 

(self-learning) หรือ การฝึกอบรมด้วยตนเอง (self - 

training) อยูใ่นรปูแบบคอมพวิเตอร์ช่วยสอน (computer- 

assisted instruction) หรอืคอมพวิเตอร์ช่วยการฝึกอบรม  
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(computer-based training) เพื่อให้ผู้เรียนเลือกได้ว่า

อยากจะศึกษาเรื่องใด ในเวลาใดก็ได้ตามอัธยาศัย 

(asynchronous) เป็นลักษณะการเรียนรู ้ด้วยตนเอง 

และเป็นการรับรู้การใช้คอมพิวเตอร์ของผู้เรียนส�าหรับ

ผูใ้หญ่ (adult learners) ซึง่มีบทบาทส�าคัญต่อการก�าหนด 

ลักษณะการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนส�าหรับ

ผูใ้หญ่ ส่งผลให้ระดบัเป้าหมายของการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 

ผู้ใหญ่สูงขึ้น 

3. สรุปผลกำรประเมินชุดฝึกอบรมอิเล็ก- 

ทรอนิกส์ โดยกำรทดลองใช้

การประเมินผลการฝึกอบรมจะท�าการประเมิน

หลงัผ่านการอบรมไปแล้ว 12 สปัดาห์เพือ่ประเมินระดบั

ความสามารถการพฒันาสมรรถนะหลกัทีจ่�าเป็นส�าหรบั 

นักวิชาชีพสารสนเทศระดับปฏิบัติการของห้องสมุด

สถาบันอุดมศึกษาหลังสิ้นสุดการทดลองใช้สื่อชุด 

การฝึกอบรมแบบอิเล็กทรอนิกส์ ยังคงมีการเรียนรู้ที่ม ี

ความคงทนอยู่หลังการทดลอง แสดงว่าผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรมมีสมรรถนะหลักที่จ�าเป็นส�าหรับนักวิชาชีพ

สารสนเทศระดับปฏิบัติการของห้องสมุดสถาบัน

อดุมศกึษาหลงัการฝึกอบรมสงูกว่าก่อนเข้ารบัการอบรม 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นการ

ประเมินผลโดยผู้บังคับบัญชาของผู้เข้ารับการฝึกอบรม  

เป็นเพราะว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมเล็งเห็นถึงความ

ส�าคัญและความจ�าเป็นในการเพิ่มพูนการเรียนรู้ จึงมี

ความตั้งใจมุ่งมั่นที่สมัครใจเข้าร่วมการทดลองการฝึก

อบรม และคาดหวังว่าจะน�าไปใช้กับการปฏิบัติงาน 

ได้ทันที 

ในขณะเข้ารับการฝึกอบรมโดยใช้สื่อชุดการฝึก 

อบรมแบบอเิลก็ทรอนกิส์นี ้ผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรมได้มกีาร 

บรูณาการเนือ้หาความรู ้สอดแทรกความคดิ ปรบัทศันคติ  

และเพิ่มพูนการเรียนรู้ แสดงว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

มีความตั้งใจน�าความรู้ ความคิด ทักษะ ทัศนคติ และ

การเรียนรู้ที่ได้รับการเรียนรู้ผ่านสื่อชุดการฝึกอบรม

แบบอิเล็กทรอนิกส์ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

ในงานที่รับผิดชอบในองค์กร รวมทั้งเกิดการเปล่ียน- 

แปลงพฤติกรรมการท�างานในลักษณะเชิงบวก เข้าใจ

และปฏิบัติงานบริการมีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นผล

สืบเนื่องมาจากการผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีผลสัมฤทธิ์ 

การเรยีนรูท้ีเ่พิม่ขึน้ มกีารเรยีนรูด้้วยตนเองอย่างต่อเนือ่ง  

การฝึกปฏิบัติและการวินิจฉัยด้วยตนเอง สนใจใฝ่เรียน 

ใฝ่รู้อย่างแท้จริง ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้น�าเอาความรู้  

ทกัษะ ลกัษณะนสิยั และแรงจงูใจทีไ่ด้บรูณาการไว้ในสือ่ 

ชุดการฝึกอบรมแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้รับจากการ 

ฝึกอบรมกลับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานของตนเอง 

ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสมรรถนะไปในทิศทาง

ที่ดีมากขึ้นกว่าสมรรถนะที่พบก่อนการฝึกอบรม ดังนั้น  

ผลของการทดลองใช้ส่ือชุดฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์

เพื่อพัฒนาสมรรถนะหลักที่จ�าเป็นส�าหรับนักวิชาชีพ

สารสนเทศระดับปฏิบัติการของห้องสมุดสถาบันอุดม- 

ศึกษา แสดงให้เห็นว่าสื่อชุดฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส ์

ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเพื่อพัฒนาสมรรถนะที่จ�าเป็นส�าหรับ 

นักวิชาชีพสารสนเทศระดับปฏิบัติการของห้องสมุด

สถาบันอุดมศึกษามีประสิทธิภาพ เนื่องจากผู้เข้ารับ

การฝึกอบรมทุกคนได้มีการประเมินสมรรถนะก่อนและ 

หลังการฝึกอบรม พบว่า หลังการฝึกอบรมคะแนน

สมรรถนะทุกๆ ด้าน สูงกว่าอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .01 

ข้อเสนอแนะ

1. ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ควรตระหนักว่า

ไม่ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการส่ือสาร 

จะก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้งเพียงใด ห้องสมุดยังคงเป็น

หัวใจของสถาบันอุดมศึกษา เป็นศูนย์สรรพวิทยาการ 

เพื่อการเรียนรู ้ที่มีบทบาทส�าคัญต่อการสนับสนุน  

ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เป็นภาระกิจส�าคัญสูงสุด

ของสถาบนัอดุมศกึษา จากความเปลีย่นแปลงของสงัคม 

แห่งการเรียนรู ้ ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี

สารสนเทศ ท�าให้กระบวนทัศน์ของแหล่งทรัพยากร

สารสนเทศในวนันีไ้ด้ปรบัเปล่ียนจากการค้นหา รวบรวม 

จัดเก็บและปกป้องข้อมูล ไปสู่การจัดหา การคัดเลือก 

การวิเคราะห์สังเคราะห์ การประเมิน การจัดการ  

การสืบค้น การเผยแพร่ และการแลกเปลี่ยนสารสนเทศ

อย่างมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ นักวิชาชีพสารสนเทศ

ระดบัปฏบิตักิารควรได้รบัการส่งเสรมิการพฒันาความรู้ 

ใหม่ๆ จึงต้องมีความรู ้เชิงธุรกิจ การบริการเชิงรุก 

การตลาด การประชาสัมพันธ์ การส่ือสาร ความรู ้ 
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ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การลงทุนด้านนวัตกรรม 

เพือ่การเติบโตและการขยายงานอย่างสร้างสรรค์รวมทัง้ 

การเพิ่มมูลค่าให้แก่สารสนเทศด้วยการกลั่นกรอง 

สังเคราะห์ รวบรวม และใช้สารสนเทศในแง่ต่างๆ 

จึงท�าให้สมรรถนะของนักวิชาชีพสารสนเทศต้อง 

เปลีย่นไป โดยเฉพาะอย่างยิง่บทบาทใหม่ของนกัวชิาชพี 

สารสนเทศซึ่ งอยู ่ ในต�าแหน ่งที่ต ้องมีการจัดการ

สารสนเทศ ทรัพยากร-สารสนเทศ และการจัดการ

ความรู้ที่มีอยู่อย่างท่วมท้น

2. การฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเรียนรู ้

จากสื่อชุดฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์สมัครใจเรียนรู้ด้วย

ตนเอง โดยได้รบัการรบัรู ้การสนบัสนนุ และความร่วมมอื 

ในการประเมินผลจากผู ้บังคับบัญชาที่ผู ้เข ้ารับการ

ฝึกอบรมสังกัด จึงเป็นการเหมาะสมที่ไม่จ�าเป็นต้อง 

ก�าหนดจ�านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้วยชุดฝึกอบรม

อิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละครั้ง ท�าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ทุกคนได้เรียนรู้ตามความต้องการเรียนรู้ตามอัธยาศัย 

และให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเลือกที่จะเรียนรู้ 

บทเรียนด้านใด หรือองค์ประกอบใดก่อนก็ได้ตาม

ความสนใจ ความต้องการ โอกาส ความพร้อม และ

ศักยภาพในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล และผู้เข้ารับ

การฝึกอบรมควรจะได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่าง

ต่อเนื่องจากหน่วยงานต้นสังกัด ดังนั้น ในการก�าหนด 

ระยะเวลาการฝึกอบรม ผู ้วิจัยควรพิจารณากลุ ่ม 

เป้าหมาย ความรู้ ประสบการณ์เดิมหรือทักษะของกลุ่ม

เป้าหมาย เนื้อหาหลักสูตรการเรียนรู้ และกิจกรรมวิธี

การฝึกอบรมประกอบเพือ่ให้หลกัสตูรการเรยีนรูก้ระชบั  

โดยไม่กระทบต่อประสิทธิภาพการอบรม การน�า

หลักสูตรไปใช้อาจปรับระยะเวลาในการอบรมเพื่อให้

สามารถบูรณาการกจิกรรมเรยีนรูจ้ากแหล่งความรูอ้ืน่ที่

เชือ่มโยงประกอบการฝึกอบรมได้มากยิง่ขึน้ ซึง่จะส่งผล 

ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ มีโลกทัศน์ 

ที่กว้าง และมีศักยภาพมากขึ้น 

3. ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาควรให้การ

สนับสนุนติดตามการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จ�าเป็น

ของส�าหรับนักวิชาชีพสารสนเทศระดับปฏิบัติการของ 

ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรมด้วย 

ชุดฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ให้มีศักยภาพและ

คุณภาพในการปฏิบัติงานห้องสมุดสูงขึ้น โดยใส่ใจใน

รายละเอียดและพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากร

กลุ ่มนี้ รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ  

เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการร่วมพัฒนารูปแบบการ

เรยีนรูด้้วยตนเองด้วยสือ่ทีท่นัสมยัไปกบัองค์กร ได้ศกึษา 

เรียนรู ้งานด้วยแนวทางการปฏิบัติงานท่ีดีท่ีสุดของ

องค์กรอื่น รวมถึงสนับสนุนการศึกษาดูงานภายนอก

องค์กร หรอื จากชมุชนแห่งการเรยีนรูม้าร่วมแลกเปลีย่น  

แบ่งปัน เรียนรู้ในเรื่องนั้นๆ ร่วมกัน อันส่งผลให้ความรู ้

นั้นๆ ถูกยกระดับขึ้นเรื่อยๆ ผ่านการปฏิบัติ ประยุกต์ 

และปรับใช้ตามแต่สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่

หลากหลาย อันท�าให้งานบรรลุผลดีขึ้นเรื่อยๆ ส่งเสริม 

สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 

สนับสนุนสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองแก่บุคลากรเพื่อให ้

เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ มีศักยภาพเป็นเลิศ (excellent 

people) เพราะได้มีโอกาสการพัฒนาตน พัฒนาอาชีพ  

พัฒนาการบริหารผลการปฏิบัติงานของตน เพ่ือน�าไปสู่ 

การพัฒนาห้องสมุดให้เป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศ 

(excellent organization) 

4. สถาบันการศึกษาที่ เป ิดสอนหลักสูตร 

สาขาวชิาทางบรรณารกัษศาสตร์ หรอื บรรณารกัษศาสตร์

และสารนิเทศศาสตร์ หรือบรรณารักษศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศกึษา หรอื สารนเิทศศาสตร์  

หรือ สารนิเทศศึกษา ควรพิจารณาในการปรับหลักสูตร

การเรยีนการสอนเพือ่พฒันาผูเ้รยีนให้มสีมรรถนะหลกัที่

จ�าเป็นของส�าหรบันกัวชิาชพีสารสนเทศระดบัปฏบิตักิาร 

ของห้องสมดุสถาบนัอดุมศกึษา คอืมสีมรรถนะทัง้ 4 ด้าน  

และ 14 องค์ประกอบดังกล่าวแล้ว เพื่อน�าไปพัฒนา

ให้เป็นส่วนส�าคัญ เพ่ือเป็นแนวทางในการผลิตบัณฑิต

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และ

สารนิเทศศาสตร์ สารสนเทศศึกษา สารนิเทศศาสตร์ 

หรือ สารนิเทศศึกษา สอดคล้องกับความต้องการของ 

ตลาดงาน หรอืพฒันานกัวชิาชพีสารสนเทศของห้องสมดุ 

สถาบนัอดุมศกึษาให้เป็นทรพัยากรมนษุย์ทีม่พีฤตกิรรม

การปฏิบัติงาน ด ้วยมีสมรรถนะที่จ�าเป ็นทั้งด ้าน

สมรรถนะหลัก สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่

ปฏิบัติและสมรรถนะทางการบริหาร อย่างมีศักยภาพ  

มีคุณภาพและประสิทธิผลต่อองค์กรต่อไป 
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บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงผสมผสานนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ (1) ประเมินความต้องการจ�าเป็น และวิธีการแก้ปัญหา อุปสรรค

ในการบริหารงบประมาณ (2) ศึกษาองค์ประกอบเชิงยืนยันของปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับทิศทางการก�าหนด และ  

(3) เสนอแนะแนวทางพัฒนายุทธศาสตร์ใหม่ในการตระเตรียมน�้า เพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตรไทย

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมกลุ่มตัวอย่าง 750 คน จากผู้บริหาร

องค์การส่วนต�าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบล ผู้น�าท้องท่ีในองค์การบริหารส่วนต�าบล ประชาชน ครู/ 

บุคลากรทางการศึกษา/ผู้บริหารโรงเรียน และพระภิกษุสงฆ์ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต�าบลขนาดใหญ่ ขนาดกลาง  

และขนาดเลก็ ตัวแทนเขตภาคกลาง วเิคราะห์ข้อมลูทีไ่ด้จากโปรแกรม LISREL โมเดลสอดคล้องกบัข้อมลูเชงิประจกัษ์  

โดยแสดงค่า 2 ค่า คือ ค่าไคสแควร์ และค่ารากท่ีสองของค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนก�าลังสองการประมาณ  

ค่า RMSEA และการวจิยัเชงิคณุภาพด้วยการสมัภาษณ์ กลุม่แบบเจาะจง กลุม่ตวัอย่างเป็นคร ูบคุลากรทางการศกึษา  

ผู้บริหารโรงเรียน ผู้น�าท้องที่ในเขตพื้นที่ประจ�าองค์การบริหารส่วนต�าบล พระภิกษุสงฆ์ และโต๊ะอิหม่าม จ�านวน 

55 ท่าน สรุปผล และตีความจากข้อค้นพบและน�าไปใช้ในการเสนอแนะเชิงนโยบาย ผลการวิจัยพบว่า (1) ปรัชญา

ของเศรษฐกจิพอเพยีง มคีวามสมัพนัธ์เชงิโครงสร้างกบังบประมาณขององค์การบรหิารส่วนต�าบลตามความต้องการ

ของประชาชนในการให้มีน�้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร ส่งผลทางตรงกับสภาพเศรษฐกิจ และส่งผล 

ทางอ้อมต่อสภาพสังคมกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต�าบล โดยค่าสถิติจากโมเดลการวิจัย Chi-square 

= 66.70, df = 70, p-value = 0.58961, RMSEA = 0.000 (2) ไม่มียุทธศาสตร์การบริหารงบประมาณองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีน�้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตรตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ค�ำส�ำคัญ: ยุทธศาสตร์การบริหารงบประมาณ, ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, การปกครองส่วนท้องถิ่น

Abstract

The purposes of this research were: (1) to examine the necessity of doing need assessments for 

the solution of problems and obstacles in the budgeting management strategy of the local administrative  

นิติศาสตร์ นิติศาสตร์โยธิน, อิมรอน มะลูลีม, วัลลภ รัฐฉัตรานนท์ และ ชาญชัย จิตรเหล่าอาพร 

ยุทธศาสตร์การบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้านการจัดการน�้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

The Budgeting Management Strategy of Local Administrative 
Organizations on Water  Management for Consumption and Agriculture 

Based on Sufficiency Economy Philosophy
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ควำมน�ำ

การพัฒนาท ้องถิ่นให ้ เจริญก ้าวหน ้านั้น  

อาจกล่าวได้ว่า “เงินงบประมาณ” เป็นปัจจัยที่ส�าคัญ 

เพราะหากว่าท้องถิ่นมีรายได้น้อยกว่าการพัฒนา 

ย่อมไม่ก้าวหน้า ดังนั้นท้องถิ่นจะต้องพยายามพัฒนา 

การจัดหาและจัดเก็บรายได้ให้มากยิ่งขึ้น เพ่ือเป็น

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆ ที่มีอยู่

มากมาย มิใช่จะรอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจาก

ฝ่ายรัฐบาลฝ่ายเดียว เนื่องจากสภาพปัจจุบันท้องถิ่น

แต่ละแห่งมงีบประมาณของตัวเองแทบจะไม่พอรายจ่าย  

และมักจะเป็นการใช้จ่ายเกี่ยวกับรายจ่ายประจ�า เช่น 

เงนิเดอืน ค่าจ้างประจ�า ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และวสัดุ  

ฯลฯ มากกว่ารายจ่ายเพื่อการลงทุนที่เป็นสิ่งก่อสร้าง

หรอืทีด่นิ จึงมคีวามส�าคญัอย่างยิง่ส�าหรบัคณะผูบ้รหิาร 

organizations for water consumption (2) to analyze the confirmatory factor analysis (CFA) of the major 

factors that are correlated with the direction and the budgeting management strategy and (3) to propose 

developed strategies for the local government to prepare water consumption and agriculture in accordance 

with the sufficiency economy philosophy This strategy uses q-methodology based on mixed methods 

with a qualitative and a quantitative. The samples of this methods comprised of 750 samples. Data  

were analyzed by LISREL Program: the developed structure model were congruent with empirical data 

as criterion as follows : Chi-square and RMSEA Root mean square error of approximation. Data on 

the qualitative research by the in-depth interview purposive groups, the sample groups were teachers, 

educational personnel commissions and, school administrators, local leaders of Sub-district Administrative 

Organizations, Baddish monks and Imams the amount number of in-depth groups were 55 people. When 

the data analyzed the conclud the discovered knowledge to apply and suggest for the local administrative  

organizations for water consumption and agricultural policy. The result of the research showed that (1) 

the sufficiency economy philosophy factors were, correlated with the budget management of Sub-district 

Administrative Organizations through the peoples needs for water consumption and agriculture which 

affected to the economic status directly and indirectly affected the social status and the budgets of 

Sub-district Administrative Organizations, considering the statistic in the structure equation model in this 

research it showed that Chi-square = 66.70, df = 66.70, p-value = 0.58961, RMSEA = 0.000. (2) It was  

concluded that there was no budgeting management strategy of the local administrative organizations 

for water consumption and agriculture in accordance with the Sufficiency Economy Philosophy.

Keywords: budgeting management strategy, economy philosophy, local administrative

และพนักงาน เจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นที่จะต้องท�าความ

เข้าใจ เพื่อให้บริหารงบประมาณอยู่ในขอบเขตของ 

กฎหมายและอ�านาจหน้าที่ตลอดจนเป็นไปอย่าง

ประหยัดมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดเป็นไป 

ตามนโยบายของรัฐบาล เพราะหากการบริหาร 

งบประมาณไม่เป็นไปตามระเบียบ หรือมีการทุจริต 

เกิดขึ้นแล้ว ย่อมจะส่งผลเสียหายต่อท้องถิ่นและ

ประชาชนโดยรวม และจะมีผลกระทบโดยตรงต่อ 

ผู้บริหารตลอดจนเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นด้วย (สิทธิรัตน์ 

ขนัธสิทิธิ ์อ้างถงึใน สทิธเิดช ศรสีวุรรณด,ี 2545, หน้า 1)

เนือ่งจากผูว้จิยัมตี�าแหน่งเป็นปลดัสงักดัองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอ�าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว  

ได้พบเห็นปัญหา การขาดแคลนน�้าอุปโภค บริโภคและ 

การเกษตรที่รัฐได้จัดสรรให้แก่องค์กรบริหารส่วนต�าบล
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ที่ผ่านมามีมากพอสมควรแต่การบริหารงบประมาณ 

องค์การบรหิารส่วนต�าบล ภายหลงัจากได้รบังบประมาณ 

เหล่านี้แล้ว แต่ในพื้นที่มีน�้าไม่เพียงพอในการอุปโภค 

บริโภค และการเกษตรตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  

จึงได้สนใจที่จะศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการ

วางแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการงบประมาณของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลด้านการจัดการน�้าเพื่อการ

อุปโภค บริโภค และการเกษตร ตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพยีงโดยท�าการประเมนิความต้องการจ�าเป็นในการ 

แสดงผลการประเมินให้เห็นความพยายามขององค์กร

ในการปฏิบัติงาน ผลที่เกิดขึ้นทันที และผลผลิตของ

องค์กร ความต้องการจ�าเป็นนี้จะระบุ ให้ทราบว่ามี

ปัจจัยป้อน กระบวนการ ผลผลิตหรือผลิตผลอะไรบ้าง

ที่ไม่เป็นไปตามที่พึงประสงค์ ในขณะที่ประเมินความ

ต้องการจ�าเป็นภายนอกจะบอกให้ทราบถึงผลลัพธ์ท่ี  

ยงัไม่บรรลตุามทีต้่องการ (สวุมิล ว่องวานชิ, 2548, หน้า 

67) ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�าบลขนาดใหญ่  

ขนาดกลาง และขนาดเล็ก สมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนต�าบล ประชาชนในพืน้ทีท่ีไ่ด้รบัผลจากงบประมาณ

ขององค์การบรหิารส่วนต�าบล ผูน้�าท้องทีแ่ละประชาชน

ในเขตพื้นที่การวิจัยโดยใช้ยุทธศาสตร์ ต่างๆ ที่ผู้วิจัย

สร้างเป็นกรอบแนวคิดได้แก่ ยุทธศาสตร์การสร้าง

ความเข้มแข็งของสังคมและเศรษฐกิจให้เป็นรากฐาน 

ท่ีมัน่คงของประเทศ ยทุธศาสตร์การพฒันางบประมาณ

และประชาชนในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนต�าบล 

ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก เชื่อมโยงทิศทาง

ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 

11 พ.ศ. 2555-2559 ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ในพืน้ทีก่ารวจิยัโดยสุม่ตวัอย่างจากจงัหวดัในภาคกลาง  

ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาค

ตะวันออกของประเทศไทย ภาคละ 1 จังหวัด จังหวัด

ละ 3 แห่ง แยกเป็นองค์การบรหิารส่วนต�าบลขนาดใหญ่ 

จ�านวน 1 แห่ง ขนาดกลาง จ�านวน 1 แห่ง และขนาดเลก็  

จ�านวน 1 แห่ง รวมทั้งหมด จ�านวน 15 องค์การบริหาร

ส่วนต�าบลน�าผลการประเมินความต้องการจ�าเป็นโดยใช้ 

การวิเคราะห์สถติิเชงิเส้น Linear Structure Relationship  

แล้วสรุปผลด้วยการสัมภาษณ์กลุ่ม การสนทนาบุคคล 

เพื่อยืนยันผลลัพธ์ในการท�าวิจัยครั้งนี้ โดยการเผยแพร่ 

ยุทธศาสตร์ทีส่่งผลต่อการบรหิารงบประมาณขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิน่ด้านการจดัการน�า้ เพือ่การอปุโภค 

บริโภค และการเกษตร ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

เป็นเอกสารประชาสัมพันธ์ในรูปเล่ม เพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สามารถแก้ไขปัญหา

ในท้องถิ่น เรื่อง “น�้า” ให้ตรงกับความต้องการของ

ประชาชนอย่างแท้จริง ตลอดจนน้อมน�าปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของประเทศ

สืบต่อไป 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพ่ือศึกษาความต้องการจ�าเป็น และวิธีการ

แก้ปัญหา อปุสรรคในการบรหิารงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ให้มนี�า้เพือ่การอปุโภค บรโิภค และ 

การเกษตร ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเชิงประจักษ์ 

2. เพ่ือศึกษาองค์ประกอบเชิงยืนยันของปัจจัย

ท่ีมีความสัมพันธ์กับทิศทางการก�าหนดและการก�าหนด 

ยทุธศาสตร์ในการตระเตรยีมน�้า เพือ่การอปุโภค บรโิภค 

และการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3. เพือ่เสนอแนะแนวทางพฒันายทุธศาสตร์ใหม่ 

ในการตระเตรียมน�้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และ

การเกษตรไทย ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สมมติฐำนกำรวิจัย

1. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีอิทธิพล

ต่อการก�าหนดยุทธศาสตร์การบริหารงบประมาณของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดการน�้า เพ่ือการ

อุปโภค บริโภคและการเกษตร

2. วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของปัจจัย

ท่ีมีความสัมพันธ์กับทิศทางด้านงบประมาณ ประชาชน 

น�้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร สภาพ 

เศรษฐกิจและสภาพของสังคมต่างมีความสัมพันธ์เชิง

โครงสร้างกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ไม่มยีทุธศาสตร์

การบริหารงบประมาณด้านการจัดการน�้าเพื่อการ 

อุปโภค บริโภคและการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง
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วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 

เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ผู ้วิจัยสุ ่มกลุ ่มประชากรในประเทศไทยแบบ

เจาะจงของแต่ละภาคที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศ

พม่า ลาว กมัพชูา และมาเลเซยี จากจงัหวดัในภาคกลาง 

ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก  

และภาคใต้ คอื ผูบ้รหิารองค์การส่วนต�าบล สมาชกิสภา

องค์การบริหารส่วนต�าบล ผู้น�าท้องที่ในพื้นที่องค์การ

บรหิารส่วนต�าบล ประชาชน คร/ูบคุลากรทางการศกึษา/

ผู้บริหารโรงเรียน และพระภิกษุสงฆ์ในพื้นที่องค์การ

บรหิาร ส่วนต�าบลขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเลก็  

ตัวแทนเขตภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดราชบุรี จ�านวน 150 

คน ตัวแทนภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จ�านวน 

150 คน ตัวแทนภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื ได้แก่ จงัหวดั

อุบลราชธานี จ�านวน 150 คน ตัวแทนภาคตะวันออก 

ได้แก่ จังหวัดสระแก้ว จ�านวน 150 คน ตัวแทนภาคใต้ 

ได้แก่ จังหวัดสงขลา จ�านวน 150 คน รวมประชากร 

ทั้งสิ้น 750 คน วิธีการสุ่มตัวอย่างและการก�าหนดกลุ่ม

ตวัอย่าง ใช้การสุม่ตัวอย่างแบบโควตา (สภุมาศ องัสุโชต,ิ  

2552)

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

ผู ้ วิ จัยใช ้ เครื่องมือเป ็นแบบสอบถามเพื่อ

สอบถามกลุ่มตัวอย่างซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลหลักที่ผู้วิจัย

สร้างค�าถามมาจากการทบทวนวรรณกรรมจากงานวจิยั

ภายในประเทศและต่างประเทศซึง่ผูว้จิยั (1) พฒันาชดุควิ  

ตามวิธีวิทยาคิว (Q Methodology) ท�าการคัดเลือก 

ข้อความจากเนื้อหาสาระในทุกมิติ จ�าแนกเป็นแบบ- 

สอบถาม จ�านวน 3 ชุด (2) แบบสัมภาษณ์อย่างมี

โครงสร้าง ใช้สัมภาษณ์ ครู หรือบุคลากรทางการศึกษา 

ผู้บริหารโรงเรียน ผู้น�าท้องที่ในเขตพื้นที่และพนักงาน

ส่วนต�าบลประจ�าองค์การบริหารส่วนต�าบล พระภิกษุ- 

สงฆ์และโต๊ะอิหม่าม เป็นการสัมภาษณ์กลุ่ม และ (3) 

แบบสังเกตอย่างมีส่วนร่วมในการสนทนากลุ่ม Focus 

Group (David Morgan, 1988) ของผู้เชี่ยวชาญหรือ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยใช้แผนที่น�้าประกอบ

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ 

ได้แก่ (1) แบบสอบถามชุดข้อความค�าถาม (Q-set)  

(2) แบบสังเกตอย่างมีส่วนร่วมในการสนทนากลุ่ม และ 

(3) แผนที่น�้าในการประเมินผลการเก็บรวบรวมข้อมูล

ในพื้นที่การวิจัย

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยท�าการสัมภาษณ์กลุ่ม โดยการสัมภาษณ์

เจาะลกึ และการสนทนากลุม่ด้วยตนเองจงึได้ท�าหนงัสอื 

นัดวัน เวลา สถานท่ี ให้กลุ่มตัวอย่างทราบล่วงหน้า

ก่อนถึงก�าหนด 30 วัน

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

ผู้วิจัยด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม

ส�าเร็จรูป โดยวิเคราะห์ลักษณะการแจกแจงของตัวแปร 

ตลอดจนวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง 

กับตัวแปรสังเกตได้โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปความ

สอดคล้องของตัวแบบสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

และการวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพลของตัวแปรในตัวแบบ  

เพื่อหาค่าสถิติต่างๆ ดังนี้ สถิติเชิงพรรณนา (1) การ

แจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ (2) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 

(Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation)สถิติอ้างอิง ผู้วิจัยใช้วิธีการทางสถิติในการ 

วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระทุกตัว 

กับตัวแปรตาม และความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ 

ด้วยกนัท่ีส่งผลกระทบตามมา โดยใช้เทคนคิวธิกีาร ต่างๆ  

ดังนี้ (1) การวิเคราะห์องค์ประกอบ (2) การวิเคราะห์ค่า

สัมประสิทธิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (3) การวิเคราะห์

ถดถอยพหุเชงิชัน้ การวเิคราะห์ความสอดคล้องกลมกลนื 

ของตัวแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น

ผลกำรวิจัย

จากการศกึษายทุธศาสตร์การบรหิารงบประมาณ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการจัดการน�้า

เพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร ตามปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง ปรากฏผลการวิจัยดังนี้

1. สรุปข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1  

เพื่อประเมินความต้องการจ�าเป็น และวิธีการแก้ปัญหา  
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อุปสรรค ในการบริหารงบประมาณองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 

ในท้องถิ่นไทย พบว่า ปัจจัยด้านงบประมาณ ปัจจัย

ด้านประชาชน ปัจจยัด้านน�า้ ปัจจยัสภาพทางเศรษฐกจิ 

และปัจจัยด้านสภาพสังคม มีความสัมพันธ์ต่อกันโดยที่ 

งบประมาณ ส่งผลถงึประชาชน น�า้ และสภาพเศรษฐกจิ 

แต่ไม่ส่งผลต่อสภาพของสังคม และ งบประมาณ  

มีความสัมพันธ์กับสภาพทางสังคม โดยไม่มีความ

สมัพันธ์กบัความต้องการของประชาชน น�า้และแหล่งน�า้ 

และสภาพเศรษฐกจิของชมุชน สิง่ก่อสร้างในการจดัสรร

แหล่งน�้าเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วสร้างประโยชน์ต่อ 

ชุมชนในด้านต่างๆ เชิงลบไม่เหมาะสมกับวิถีวางแผน

การด�าเนินงานในโครงการจัดหาและได้รับการจัดสรร 

ส่วนความต้องการจ�าเป็นด้านผลลัพธ์ องค์การบริหาร

ส่วนต�าบลในเขตพื้นที่จังหวัดราชบุรี เชียงราย สระแก้ว 

สงขลา และอุบลราชธานีประสบปัญหาเรื่องการ

ขาดแคลนน�้าหรือภัยแล้งผู ้วิจัยพบว่าไม่มีการสร้าง 

ความพร้อมในการตระเตรยีมน�า้เพือ่การอุปโภค บรโิภค 

และการเกษตรไว้ใช้ในฤดูแล้ง เมื่อขาดแคลนน�้าจะแก้

ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการจัดหาน�้ามาใช้ในการอุปโภค 

และบรโิภคเท่าทีจ่�าเป็นเท่านัน้ องค์การบรหิารส่วนต�าบล  

ยงัไม่ได้ด�าเนนิการบรหิารจดัการงบประมาณ ส่วนความ

ต้องการจ�าเป็นด้านการแก้ปัญหาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่ ประกอบด้วย (1) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รบั 

ในการจัดสรรงบประมาณ เรื่องน�้า (2) อนุรักษ์และฟื้นฟู 

ทรพัยากรธรรมชาตทิัง้ป่าไม้ ดนิ และน�า้ทีม่คีวามส�าคญั

ต่อความเป็นอยู่ของชุมชน 3) ประชาชนมีส่วนร่วม 

ในการประเมินผลการการใช้และพัฒนาน�้า แหล่งน�้า

อย่างยัง่ยนืเพือ่การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�า้ ปัญหา

น�้าขาดคุณภาพ ปัญหามลพิษของน�้าเสียจากสิ่งโสโครก

หรอืโรงงานอตุสาหกรรม ปัญหาน�า้ท่วมในปัจจบุนั และ

อนาคต ซึ่งเป็นความต้องการจ�าเป็นทั้งระดับบุคคล  

ระดับกลุ่มคน และระดับองค์กร 

2. สรุปข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์ข้อท่ี 2  

เพ่ือศึกษาองค์ประกอบเชิงยืนยันของปัจจัยที่มีความ

สัมพันธ์กับทิศทางการก�าหนดและกาารปฏิบัติตาม

ยุทธศาสตร์ในการตระเตรียมน�้าเพื่อการอุปโภค บริโภค 

และการเกษตรไทยตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง พบว่า  

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ด้านงบประมาณ พบว่าทิศทาง

การก�าหนดและปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ในการท�าน�้า 

งบประมาณไปว่าจ้างผูร้บัเหมาก่อสร้างแหล่งน�า้ มคีวาม 

ล้มเหลว เสยีเวลา ขาดการควบคมุคณุภาพของสิง่ก่อสร้าง 

ในการพัฒนาแหล่งน�้า และไม่เหมาะสมกับงบประมาณ

ทีไ่ด้รบัเพือ่เสรจ็ตามโครงการ บางท้องทีไ่ม่มนี�า้เพยีงพอ

ต่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตรตลอดปี เป็นการ

สิน้เปลอืงงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิน่ 

และมีสภาพใช้การได้อย่างต่อเนื่องในปัจจุบันและใน

อนาคต ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ด้านประชาชน พบว่า

ทิศทางการก�าหนดและปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ในการ

ที่ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหาร

งบประมาณน�้า แหล่งน�้า การจัดหาน�้าช่วยเหลือพื้นที่

เพาะปลูกในท้องท่ีขาดแคลนกับความโปร่งใสในการจัด

งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ และการปล่อยน�้าทิ้ง 

โดยไม่ผ่านการบ�าบัดน�้าเสีย ท�าให้แหล่งน�้าเสื่อมโทรม 

ส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม ตลอดจนประชาชนมคีวาม

ต้องการมีส่วนร่วมในการประเมินผลการใช้งบประมาณ 

พัฒนาน�้า และแหล่งน�้าอย่างยั่งยืน องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นทุกหน่วยงานให้ความรู้ในการปฏิบัติงาน

กับประชาชนอย่างน้อย 7 วัน ก่อนด�าเนินการ และ 

ประชาชนควรมีความรู้ และเทคนิคการใช้เครื่องมือ 

ตรวจหาแหล่งน�้าเพื่อเป็นการตระเตรียมน�้า เพื่อการ

อปุโภค บรโิภค และการเกษตรไทยตามปรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพยีง ปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธ์ด้านน�า้เพือ่การอปุโภค 

บริโภค และการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พบว่าทิศทางการก�าหนด และปฏิบัติตามยุทธศาสตร์

ในการแก้ วิกฤตน�้า ชุมชนต้องการ แก้ปัญหาน�้าท่วม 

การแก้ปัญหาการขาดแคลนน�า้ การแก้ปัญหาคณุภาพน�า้  

และการแก้ปัญหามลพิษของน�้าเสียจากสิ่งโสโครก หรือ

โรงงานอตุสาหกรรม ประชาชนในท้องทีต้่องการเข้ามามี

ส่วนร่วมในการจดัท�างบประมาณตัง้แต่แรกให้ช่วยกนัคดิ  

และองค์การบริหารส่วนต�าบล ส่งเสริมให้เกษตรเพิ่ม

ผลผลิต เพื่อเพิ่มรายได้และแก้ปัญหาความยากจนให้

ประชาชนในท้องท่ีมีน�้าเพ่ือเกษตรทฤษฎีใหม่ ด้วยการ

สร้างเครือข่ายในความพอเพียง วิถีปฏิบัติอย่างแท้จริง  

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจของ

องค์การบริหารส่วนต�าบล พบว่า ทิศทางการก�าหนด 

และปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ จากการที่ประชาชนเคย 
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เข้ารบัการอบรมเกีย่วกบัปรชัญาพระราชทาน “เศรษฐกจิ

พอเพียง” มาแล้วเป็นนามธรรมส่งผลในเชิงลบกับการ 

มีจิตอาสาในการร ่วมพัฒนาชุมชน การอนุรักษ ์

ทรพัยากรน�า้ การควบคุมแหล่งน�า้ให้เอ้ืออ�านวยให้ได้น�า้ 

เพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค และการเกษตรตลอดปี  

มีการใช้น�้าอย่างสิ้นเปลืองโดยไม่กักเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้ง 

น�า้ต้องผ่านการฆ่าเชือ้โรค หรอืต้องผ่านวถิกีารปรบัปรงุ

คุณภาพไม่เข้าใจในบทบาทน�้าที่มีต่อภาคเกษตรอย่าง

มีนัยส�าคัญต่อระบบเศรษฐกิจโดยเฉพาะน�้ามีผลต่อ

การผลิตอาหาร และรากฐานของการสร้างรายได้ของ 

ประชาชนในท้องที่ โดยการเสริมสร้างคนให้มีความรู้

เรื่อง น�้าผิวดิน เช่น ห้วย หนอง คลอง บึง แม่น�้า และ

น�า้ใต้ดนิ คอื น�า้บาดาล ปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธ์เกีย่วกบั 

สภาพสงัคมขององค์การบรหิารส่วนต�าบล พบว่า ทิศทาง 

การก�าหนด และการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ของสภาพ

สังคม สมาชิกของชุมชน คือ บ้าน วัด โรงเรียน และ 

หน่วยงานราชการอื่นๆ มีบทบาทในการจัดสรร 

งบประมาณและเป็นผู ้ได ้รับผลประโยชน์แฝงทาง 

การเมืองท้องถิ่นมีการจัดสรรงบประมาณตามหลักการ 

ของประชาชนแต่ต้องค�านึงถึงฐานเสียงทางการเมือง  

การท�าประชาคมในระดับหมู่บ้าน และต�าบลเพื่อ

สอบถามความต้องการของประชาชนก่อนอนุญาต 

ให้ใช้งบประมาณมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งในการจัดสรร

งบประมาณน�้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และเกษตร 

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. สรุปข ้อค ้นพบตามวัตถุประสงค์ข ้อ 3  

เพื่อเสนอแนะแนวทางพัฒนายุทธศาสตร์ใหม่ ในการ 

เตรียมน�้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตรไทย

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยทุธศาสตร์ เพือ่ให้บรรลผุลในด้านการจดัการน�า้ 

เกีย่วกบัการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�า้อุปโภค บรโิภค 

และการเกษตรของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน อย่าง

เป็นรูปธรรมและมีความมีความเชื่อมโยงกับนโยบาย

รัฐบาลเร่งด่วน ข้อที่ 4 นโยบายการส่งเสริมการบริหาร

จัดการบ้านเมืองที่ดี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม 

แห่งชาติ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2555-2559 จึงได้ก�าหนด

ยุทธศาสตร์หลัก 4 ด้าน ได้แก่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการจัดการน�้าอย่าง 

มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การบริหารจัดการแก้ไขปัญหา

ด้านน�้าเพื่ออุปโภคบริโภค และการเกษตรอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบูรณาการจัดการด้านน�้า

โดยทุกภาคส่วนในสังคม ทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน และ

ประชาชนมส่ีวนร่วมในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�า้ 

ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างจิตส�านึกในการแก้ไข

ปัญหาการขาดแคลนน�้าอย่างมีส่วนร่วม

ประเด็นยุทธศำสตร ์ที่  1  การบริหาร 

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้าน 

การจัดการน�้าอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้ำประสงค์ (Goal)

1. การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 

งบประมาณให ้ เพียงพอต ่อการแก ้ไขป ัญหาการ

ขาดแคลนน�้าอุปโภค บริโภค และการเกษตรให้แก่

ประชาชน

2. การจัดสรรงบประมาณในด้านการจัดการน�้า

ให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 

เป็นไปตามความเป็นจริง และสามารถแก้ไขปัญหา 

การขาดแคลนน�้าอย่างเป็นรูปธรรม

3. การจัดสรรงบประมาณในการแก้ไขปัญหา

การขาดแคลนน�้าอย่างเป็นธรรม

ตัวชี้วัด (Indicator)

ร้อยละงบประมาณแต่ละปีงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดสรรเป็นสัดส่วน

สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่างเป็น

รูปธรรม และเป็นธรรม เพื่อน�าไปบริหารจัดการด้านน�้า 

เพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน 

เป้าหมายร้อยละ 1

กลยุทธ์ (tactics)

1. ก�าหนดการบรหิารจดัการด้านน�า้เพือ่อปุโภค 

บริโภค และการเกษตรไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ท้องถิ่น 5 ปี และแผนพัฒนาท้องถิ่น
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2. การจัดสรรงบประมาณต้องตราไว้ในข้อ

บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�างบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละปีงบประมาณ 

ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปีงบประมาณ

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการ

แก้ไขปัญหาด้านน�้าเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร 

อย่างยั่งยืน

เป้ำประสงค์ (Goal)

1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีน�้าเพื่ออุปโภค 

บริโภค อย่างเพียงพอในช่วงฤดูแล้ง

2. เพ่ือให้ประชานในพื้นที่มีน�้าเพื่อใช้ในการ

เพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรอย่างเพียงพอในช่วง 

ที่ฝนทิ้งช่วง หรือในช่วงฤดูแล้ง

ตัวชี้วัด (Indicator)

1. ร้อยละครวัเรอืน หมู่บ้าน/ชุมชน ไม่ขาดแคลน

น�้าเพื่ออุปโภค บริโภค/เป้าหมายร้อยละ 100

2. ร้อยละการจัดหาแหล่งน�้าผิวดิน ใต้ผิวดิน  

เช่น บ่อบาดาล ประปา ภาชนะเกบ็น�า้ ฝายกัน้น�า้ ท�านบ 

สระน�า้ ขดุลอกคลอง และภาชนะจดัเกบ็น�า้ เพือ่อปุโภค  

บรโิภค และการเกษตรเพิม่เติมขึน้ใหม่ตามความต้องการ

ของประชาชน /เป้าหมายร้อยละ 60

3. ร้อยละการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน�้าเก็บ

ที่มีอยู ่ให้สามารถใช้ได้เพื่อเป็นแหล่งน�้าเพื่ออุปโภค 

บริโภค และการเกษตร เช่น บ่อบาดาล ประปา ขุดลอก 

สระน�้า ท�านบ ฝายกั้นน�้า ขุดลอกหน้าฝาย ขุดลอก

คลอง/เป้าหมายร้อยละ 80

กลยุทธ์ (tactics)

1. ก�าหนดครวัเรอืน หมูบ้่าน/ชมุชนทีข่าดแคลนน�า้ 

เพือ่อปุโภค บรโิภค และการเกษตรไว้ในแผนยทุธศาสตร์

การพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น

2. การจดัสรรงบประมาณโดยตราเป็นข้อบญัญตั ิ

งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละปีงบประมาณติดต่อกัน 

ไม่น้อยกว่า 5 ปี ในการจดัหาแหล่งน�า้เพิม่เตมิ และพฒันา 

แหล่งน�้าเดิมที่มีอยู่ให้สามารถใช้การได้และเพียงพอ

ต่อความต้องการของประชาชน

ประเดน็ยทุธศำสตร์ที ่3 การบรูณาการจดัการ

ด้านน�้ากับทุกส่วนในสังคม ทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน 

และประชาชน มีส่วนร่วมในการแก้ไขในปัญหาการ 

ขาดแคลนน�้าอย่างเป็นรูปธรรม

เป้ำประสงค์ (Goal)

1. บูรณาการกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการ

แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�้าในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

2. ประชาชนต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ด้านน�้า และรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหาร 

จัดการด้านน�้าทุกด้าน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง

3. ประชาชนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการ

แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนน�้าอุปโภค อุปโภค  

และการเกษตร ทุกขั้นตอน

ตัวชี้วัด (Indicator)

1. ร้อยละของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการ

บริหารวัดการด้านน�้าเข ้ามามีส ่วนร่วม/เป้าหมาย 

ร้อยละ 100

2. ร ้อยละของประชาชนจะต้องมีความรู  ้

ความเข้าใจด้านน�้าตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/

เป้าหมายร้อยละ 100

3. ร้อยละของประชาชนเข้ามามส่ีวนร่วมในการ

แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนน�้าอุปโภค บริโภค  

และการเกษตร/เป้าหมายร้อยละ 80

กลยุทธ์ (tactics)

1. องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ่นจะต ้อง

ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา

การขาดแคลนน�้า ทั้งในด้านงบประมาณ บุคลากรที่มี

ความรูค้วามสามารถเกีย่วกบัด้านการจดัการน�า้ เพือ่หา 

แนวทางการแก้ไขการชาดแคลนแหล่งน�้าอย่างเป็น

รูปธรรม

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องเป็น 

หน่วยงานหลักในการปฏิบัติการบริหารจัดการในการ

แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�้า โดยน�าหลักปรัชญา 
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เศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักปฏิบัติให้เกิดเป็นแบบ 

รูปธรรม และยั่งยืน

3. สร้างความเข้าใจหลัก นโยบายการแก้ไข

ปัญหาการขาดแคลนน�้าให้ประชาชนได้ทราบโดย

น้อมน�าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านน�้ามาใช้ 

ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 การสร้างจิตส�านึก 

ในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�้าอย่างมีส่วนร่วม 

เป้ำหมำย (Goal)

1. ผู ้บริหารท ้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 

ข้าราชการ พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จะต้องศึกษาและมีจิตส�านึกร่วมกันในการแก้ไขปัญหา 

การขาดแคลนน�า้ โดยน้อมน�าเอาหลกัปรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพยีง มาใช้ในการบรหิารจดัการด้านน�า้อย่างต่อเนือ่ง 

และเป็นรูปธรรม

2. ประชาชนตะต้องมีจิตส�านึกรับผิดชอบ  

รู้คุณค่าของน�้า และใช้น�้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ

รู ้คุณค่าและร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นแหล่งก�าเนิดต้นน�้าล�าธาร

3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น และประชาชน ทุกส่วนจะต้องสร้างองค์ความรู ้

ร่วมกันในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�้า เพื่อให้เกิด 

การบรหิารด้านการจดัการน�า้เป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพ  

ทัง้ด้านจดัสรรงบประมาณ การพฒันาแหล่งน�า้ ตลอดท้ัง 

การแบ่งปันน�้าที่มีอยู่อย่างเป็นธรรม

ตัวชี้วัด (Indicator)

1. ร้อยละของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา 

ท้องถิ่นต้องมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการ 

ด้านน�้า และมีความรู้ความเข้าใจ หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง/เป้าหมายร้อยละ 100

2. ร ้อยละของประชาชนรู ้จักรับผิดชอบ  

รู้คุณค่าน�้า มีจิตส�านึกในการรักษาทรัพยากรด้านน�้า  

และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ี

เป็นต้นน�้าล�าธาร/เป้าหมายร้อยละ 100

3. ร้อยละของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนร่วมกันบริหาร 

จัดการในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�้าให้เกิด 

ความเป็นธรรม/เป้าหมายร้อยละ 80

กลยุทธ์ (tactics)

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีการ

พัฒนาด้านบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เช่น การฝึกอบรม  

แล้วน�ามาปฏิบัติอย่างจริงจัง และมีประสิทธิภาพ

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเป็น

หน่วยงานหลักในการรณรงค์ ให้ความรู้แก่ประชาชน 

ให้ทราบถงึคณุค่าของน�า้ โดยเน้นหลกัปรชัญาเศรษฐกิจ

พอเพียงเป็นหลักในการปฏิบัติ

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จะต้องประสาน-

งาน สร้างความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ

ประชาชนร่วมกันในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�้า 

ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง 

4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องประเมิน

ผลการปฏบิตัขิององค์กรตามยทุธศาสตร์ เพือ่น�ามาแก้ไข 

ในประเด็นท่ียังไม่เหมาะสมมาก�าหนดเป็นยุทธศาสตร์

แก้ไขปัญหาต่อไป

กำรอภิปรำยผล

ผลการวิเคราะห์โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยัน

ภาพรวมยุทธศาสตร์การบริหารงบประมาณองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิน่ด้านการจดัการน�า้ เพือ่การอปุโภค 

บรโิภค และการเกษตรตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  

ดงัรายละเอยีดต่อไปนี ้ผลการวเิคราะห์องค์ประกอบเชงิ

ยืนยันความตรงเชิงโครงสร้างของภาพรวมการบริหาร 

งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า โมเดล

การวิจัยสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับ ดีมาก  

โดยพิจารณาจาก ค่าไคสแควร์ (X2 = 66.70, p = 0.589,  

df = 70) นัน่คอื ระดบันยัส�าคญัสูงกว่า 0.05 จงึไม่ปฏเิสธ 

สมมติฐานหลักที่ว่าโมเดลการวิจัยมีความสอดคล้อง

กับข้อมูลเชิงประจักษ์และค่ารากท่ีสองของค่าเฉลี่ย

ความคลาดเคลื่อนก�าลังสอง (RMSEA) เท่ากับ 0.000 

น้อยกว่า 0.05 และค่าไคสแควร์สัมพัทธ์ (X2/df) เท่ากับ  

0.952 หากค่าไคสแควร์สัมพัทธ์มีค่าน้อยกว่า 5 แล้ว 

แสดงว่า โมเดลสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
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ผลการวิ เคราะห ์องค ์ประกอบเชิงยืนยัน 

ความตรงเชิงโครงสร้างของภาพรวมของการบริหาร

งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับ 

พิมพ์ชนก บุตรเสือ (2555) ที่พบว่า โมเดลการวิจัยกับ 

ข้อมูลเชิงประจักษ์มีความสอดคล้องกัน อย่างไม่มี 

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.58961 (P > 0.05) และค่า

ดัชนีวัดความกลมกลืน RMSEA ของตัวแบบที่สร้างขึ้น  

เมตริกซ์ความแปรปรวนร่วมของประชากรกับข้อมูล

เชิงประจักษ์ทางสถิติที่ระดับ 0.000 แสดงว่า โมเดล

ท่ีทดสอบกับข้อมูลเชิงประจักษ์มีความกลมกลืนดีมาก

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของ

โมเดลการวิจัยแบบจ�าลองโครงสร้างความสัมพันธ์

ระหว่างตัวแปรแฝงกับตัวแปรสังเกตได้ของกรอบแนว- 

ความคิดของการวิจัยปรากฏดังนี้

กรอบแนวความคดิที ่1 ความส�าคญัของน�า้เพือ่

การอุปโภค บริโภค และการเกษตรไทย ตามปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียงมีความสัมพันธ์เชิงลบกับความ

ต้องการจ�าเป็นของประชาชนต่อความต้องการพัฒนา

แหล่งน�า้เพือ่แก้ปัญหาการขาดแคลนน�า้ อยูท่ีร่ะดบั -1.40  

เพ่ือแก้ปัญหาน�า้ท่วมอยูท่ีร่ะดับ -0.16 เพือ่แก้ปัญหาน�า้ 

ขาดคณุภาพอยูท่ีร่ะดบั -1.48 และความต้องการพฒันา

แหล่งน�้า เพื่อแก้ปัญหามลพิษของน�้าจากสิ่งโสโครก 

หรือโรงงานอุตสาหกรรม อยู่ที่ระดับ -0.88

กรอบแนวคดิที ่2 ผลการประเมนิความต้องการ

จ�าเป็นภายในสภาพของสังคมตามแนวคิดเศรษฐกิจ 

พอเพียงส่งผลในเชิงบวกกับภาวะผู้น�าและประชาชน 

ผู้บริโภคน�้า อยู่ที่ระดับ 0.48 

กรอบแนวความคิดที่ 3 ปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียงมีความสัมพันธ์กับสภาพเศรษฐกิจตามแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียงส่งผลในเชิงบวกต่อทรัพยากรน�้า 

อยู่ที่ระดับ 1.45, 0.92 และ 0.11 ตามล�าดับ

กรอบแนวความคิดที ่4 งบประมาณตามแนวคดิ

เศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรปกครองท้องถิ่น มีความ

สัมพันธ์เชิงบวกกับความส�าคัญของน�้าเพื่อการอุปโภค  

บริโภค และเกษตรไทย ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อยู่ที่ระดับ 0.67 และ 0.22 

กรอบแนวความคดิที ่5 ความส�าคญัของน�า้เพือ่ 

การอปุโภค บรโิภค และการเกษตร มคีวามสัมพันธ์เชงิลบ 

กบัการบรหิารงบประมาณตามแนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง 

ส่งผลเชิงลบต่อบทบาทของประชาชนตามแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียงให้มีส่วนร่วมในการประเมินผลการ

ใช้น�้าและพัฒนาน�้าอย่างต่อเนื่อง อยู่ที่ระดับ -0.98 

กรอบแนวคิดท่ี 6 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

มีความสัมพันธ์กับความส�าคัญของน�้า เพ่ือการอุปโภค  

และบริโภคในเชิงลบ ส่งผลต่อการวางแผนการบริหาร

งบประมาณตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น อยู่ที่ระดับ -0.94

กรอบแนวความคิดท่ี 7 ปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง มีความสัมพันธ์กับความส�าคัญของน�้าเพื่อ

การอุปโภค บริโภคและการเกษตรในเชิงบวก ส่งผลต่อ

บทบาทของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรอบแนวความคิดท่ี 8 องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ก�าหนดยุทธศาสตร์การบริหารงบประมาณให้มี

น�้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร ตามปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง

ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

ในทุกๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความรู ้  

ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพยีง ในการปฏบิตัติน และปฏบิตัหิน้าทีใ่ห้สอดคล้อง

กับหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นรูปธรรม โดยการสร้าง

การยอมรบัในสังคมต่อบคุคลในชมุชน ภาคธรุกจิ ภาครฐั  

และภาคอื่นๆ ท่ีประพฤติกรรมตนเป็นแบบอย่างที่ดี 

ในการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง

2. ควรมกีารวจัิยเพ่ือวเิคราะห์ปัจจัยองค์ประกอบ  

หรืออิทธิพลแฝงท่ีส่งพลต่อปัญหา และอุปสรรคในการ

บรหิารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ไทย  

ให้มีน�้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตรตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. ประเทศต่างๆ ให้การยกย่องพระบาทสมเดจ็- 

พระเจ้าอยูห่วัของเราทรงเป็น King of the King องค์การ

สหประชาชาตไิด้ทูลเกล้าถวายรางวลั “ความส�าเรจ็สูงสดุ 

ด้านการพัฒนามนุษย์” และ กราบบังคมทูลว่า ปรัชญา 
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เศรษฐกิจพอเพียงไม ่ได ้เป ็นประโยชน์เฉพาะกับ

ประเทศไทย และ เป็นประโยชน์กับทุกประเทศที่

ต้องการสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน นอกจากนี้  

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจ�าประเทศไทย 

ได้จัดรายงานการพัฒนาคนของประเทศไทย ปี 2550 

เรือ่ง “เศรษฐกจิพอเพยีงกบัการพฒันาคน” และเผยแพร่ 

ไปทั่วโลก ซึ่งเป็นแนวทางการวิจัยทางพฤติกรรมของ

มนุษย์โลกได้อย่างมากมายต่อไป
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บทคัดย่อ

การศกึษาครัง้นีใ้ช้ระเบยีบวธีิวจิยัเชงิคุณภาพโดยการวเิคราะห์ข้อมลูจากพระธรรมวนิยัประกอบกบัข้อเทจ็จรงิ  

ผลการศกึษาพบว่า การอวดอตุรมินสุสธรรมของพระสงฆ์ เป็นการปฏบิตัทิีไ่ม่เหมาะสมในทางพทุธศาสนา เนือ่งจาก

เป็นข้อห้ามใหญ่ท่ีมีบทลงโทษสูงสุดตามพระธรรมวินัย คือ การอาบัติปาราชิกต้องขาดจากความเป็นพระสงฆ ์

ไม่สามารถกลับมาบวชได้อีก แต่ในปัจจุบันมีพระสงฆ์บางรูปละเมิดพระธรรมวินัยโดยไม่เกรงกลัวความผิดเพราะ

ความผิดดังกล่าวมีเพียงบทลงโทษตามพระธรรมวินัยเท่านั้น แต่ไม่มีบทลงโทษทางอาญาตามกฎหมายบ้านเมือง 

ดังนั้น เพื่อเป็นการปกป้องคุ้มครองพุทธศาสนาให้เป็นที่เคารพศรัทธา จึงควรศึกษาวิจัยเพื่อจัดหามาตรการ

ทางกฎหมายฝ่ายบ้านเมือง เข้ามามีบทบาทหรือควบคุมพระสงฆ์ที่ปฏิบัติตัวไม่เหมาะสมให้มีความผิดทางอาญา  

และมีบทลงโทษทางกฎหมายต่อไป

ค�ำส�ำคัญ: อวดอตุรมินสุสธรรม, อาบตัปิาราชกิ, พระสงฆ์, มาตรการทางกฎหมาย, ความผดิทางอาญา, พทุธศาสนา

Abstract

This study employs quantitative method to analyze the fact of DhammaVinaya. The result of this 

study found that the act of super human Buddhist monks is an inappropriate act in Buddhism, which 

breaches of supreme prohibition according to Buddhist discipline (DhammaVinaya). The misconduct  

of super human causes that monk to be absent from monkhood (Parajika) and he is unable to be re-

ordained as a Buddhist monk. These days, however, some monks breach such discipline because of it 

lacks of criminal liability

Then, to protect Buddhism, legal measures should shall be employed to play an important role 

to control the inappropriate conduct of Buddhist monks which would criminalise and punish the act of  

super human act of the Buddhist monks

Keywords: the act of super human, parajika, monks, legal measure, criminal liability, buddhism

ว่าท่ี ร.ต.ธนวิศิษฎ์ มหพฤทธ์ิไพศาล

การก�าหนดความรับผิดทางอาญาของพระสงฆ์ที่อาบัติปาราชิก
กรณีอวดอุตตริมนุสสธรรม

Determining the Criminal Liability for the Monks who Offense Unnatural 
Feat Case
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ควำมน�ำ

พระสงฆ์เป็นบุคคลในทางศาสนาและอยู่ใน

ฐานะอันควรเคารพสักการะ ย่อมประพฤติตนอยู่ใน

พระธรรมวินัยและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ฆราวาสท้ังปวง  

จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน มีพระสงฆ์บางรูป

มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการประพฤติชู้สาว

กับบุคคลอื่น จนน�าไปสู ่การเสื่อมศรัทธาและเกิด

ความหมองมัวในพุทธศาสนา พระวินัย คือ กฎหมาย

ที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติขึ้นเพื่อป้องกันการละเมิด

และการกระท�าผิดในครั้งต่อไปของพระภิกษุภายใต้

พุทธศาสนา จะเห็นได้ว่าพระบรมศาสดา พระองค์ทรง 

บัญญัติพระวินัยในกรณีที่พระภิกษุรูปนั้นๆ กระท�าผิด

ที่เป็นสาเหตุให้พระพุทธศาสนาของพระองค์มัวหมอง 

ท�าให้พุทธศาสนิกชนขาดศรัทธาที่จะท�านุบ�ารุง และ

ขาดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาของพระองค์  

จึงทรงบญัญัตข้ิอห้ามไว้เพือ่ป้องปรามพระภิกษรุปูอืน่ที่

จะละเมดิและกระท�าผดิในอนาคตเช่นนัน้อีก ในตอนแรก 

ที่ยังมีพระภิกษุน้อยอยู่ การปกครองหมู่สงฆ์ยังไม่มี

ความยุ่งยากเท่าใดนัก เพราะสาวกทั้งปวงได้ประพฤติ

ตามปฏิปทาของพระศาสดา และเข้าใจพระศาสนาได้

อย่างทั่วถึง แต่เมื่อสังคมมีการพัฒนาในแง่ของวัตถุ

มากขึ้น พระภิกษุสงฆ์มีมากขึ้นโดยล�าดับและกระจาย

กันอยู่ ไม่ได้อยู่รวมกันเป็นหมู่เดียวกัน จึงท�าให้ปัญหา

การสร้างความศรัทธาของพระสงฆ์บางรูปเพื่อหวังลาภ

สักการะแก่บุคคลในสังคม บทลงโทษในอดีตที่ผ่านมา 

นับตั้ งแต ่สมัยพุทธกาลที่พระบรมศาสดาสัมมา- 

สมัพทุธเจ้าได้บญัญตัใินพระวนิยัว่า ภกิษรุปูใดอวดอตุริ 

มนุษยธรรม ถือว่าภิกษุรูปนั้นต้องอาบัติปาราชิกและ

ขาดจากความเป็นพระภิกษไุม่สามารถกลบัมาบวชได้อกี  

ส่วนการก�าหนดโทษฝ่ายบ้านเมืองตั้งแต่สมัยโบราณ

ฝ่ายอาณาจักรได้วางบทลงโทษทางอาญา แก่พระภิกษุ

ทีป่ระพฤติตน ดงัปรากฏในกฎพระสงฆ์ ซึง่เป็นส่วนหนึง่ 

ของกฎหมายตราสามดวง โดยกฎหมายในอดีตมกีารตรา 

บทบัญญัติเพื่อวางแผนการลงโทษบุคคลที่ท�าให ้

พระพุทธศาสนาเศร้าหมองและเป็นที่หาประโยชน์

ทางด้านวัตถุหรือทรัพย์สินเงินทอง ซึ่งในกฎหมาย 

ตราสามดวง (three seale code) ซึ่งสืบทอดมาจนถึง

สมัยปฏิรูปกฎหมายและการศาลในสมัยการปฏิรูป 

กฎหมายในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

รัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้มีการตรากฎหมาย

ต่างๆ ขึ้น โดยใช้ร่างกฎหมายจากแนวคิดประเทศ

ตะวันตก จึงท�าให้บทบาทของกฎหมายตราสามดวง 

(three seale code) จ�าต้องยุติบทบาทไป (คฑารัตน์ 

เฮงตระกูล, 2552) แต่พระสงฆ์ก็ยังต้องปฏิบัติตามศีล 

และพระปาฏิโมกข์ แต่ในปัจจุบันมีปัญหาที่พบก็คือ 

การปฏบิตัติวัท่ีไม่เหมาะมของพระสงฆ์บางรปู ปฏบิตัติวั 

ไม่ค�านึงถึงข้อห้ามตามพระธรรมวินัยคือการอวดอุตริ

มนุสสธรรมเพื่อให้ได้มาซึ่งชื่อเสียงและลาภสักการะ  

อันเป็นช่องทางท�าไปสู ่การได้มาซึ่งทรัพย์และวัตถ ุ

ทางโลก จนท�าให้พทุธศาสนกิชนทางส่วนบางกลุม่ไม่ให้ 

ความสนใจหลักธรรมค�าสอนของพระบรมศาสดา 

แต่ไปให้ความสนใจในอิทธิปาฏิหารณ์หรือเกิดความ

งมงายขึ้นในสังคม การอวดอุตริมนุษยธรรมนั้นถือเป็น 

ความผิดร้ายแรง โดยต้องอาบัติปาราชิก ขาดจากความ

เป็นพระ ซึ่งการอาบัติปาราชิก เรียกว่า ครุอาบัติ คือ

อาบตัหินกั ทีจ่ะต้องขาดจากความเป็นพระทีไ่ม่สามารถ

กลับมาบวชได้อีก (ในพุทธศนาการต้องโทษอาบัติ

ปาราชิก มี 4 ประการคือ (1) เสพเมถุน (2) ลักทรัพย์ 

มมีลูค่าตัง้แต่ 5 มาสก (มาตราเงนิในครัง้โบราณ 5 มาสก  

เป็น 1 บาท) ขึ้นไป (3) ฆ่ามนุษย์ และ(4) อวดอุตตริ 

มนุสสธรรม) ซึ่งเดิมการอวดอุตริมนุษยธรรม ถือเป็น

ความผิดตามกฎหมายบ้านเมืองดังจะเห็นได้จากกฎ

ของพระสงฆ์ ที่เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายตราสามดวง 

กล่าวคือ กฎพระสงฆ์ข้อท่ี 5 ซึ่งมีบทบัญญัติให้เป็น 

ความผิดตามกฎหมายบ้านเมือง ซึ่งพระสงฆ์ที่กระท�า

ความผดินอกจากไม่สามารถกลบัมาบวชได้อกียงัจะต้อง 

ถูกลงโทษตามกฎหมายถึงชีวิตอีกด้วย 

ภายหลงัเมือ่มกีารแก้ไขกฎหมายลกัษณะอาญา  

เพ่ือให ้สอดคล ้องตามยุคสมัยตามแบบตะวันตก 

ประเทศไทยก็ไม่ได ้ก�าหนดบทบัญญัติกรณีที่ภิกษุ 

อวดอุตตริมนุสสธรรมแล้วต้องอาบัติปาราชิกเป็น 

ความผิดทางอาญา จึงเป็นผลให้พระภิกษุที่ขาดจาก 

การเป็นพระสงฆ์แล้วสามารถด�ารงชีวิตในสังคมอย่าง

ปกติสุข โดยไม่ต้องรับต่อผิดกฎหมายบ้านเมืองใดๆ  

ท้ังท่ีบุคคลดังกล่าวเป็นผู ้ท�าลายศีลธรรมและจารีต

ประเพณีอันดีงามของสังคมไทยประกอบกับเป็นการ 
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สร้างความงมงายให้กับประชาชนโดยทั่วไป และ

พฤติกรรมเหล่านี้ยังท�าให้ผู้ประพฤติผิดพระธรรมวินัย

ไม่เกรงกลวัเพราะขาดมาตรการการลงโทษโดยกฎหมาย

บ้านเมือง ดังนั้น จึงมีความจ�าเป็นที่ต้องศึกษาวิจัย 

เพื่อหาแนวทางการก�าหนดความรับผิดของพระสงค์ที่

ประพฤติผิดในกรณีอวดอุตตริมนุสสธรรม และเพื่อเป็น 

กลไกป้องกันและลงโทษผู้ที่ประพฤติมิชอบ อันน�ามา

ซึ่งความมัวหมองของพุทธศาสนาและความศรัทธาของ 

พุทธศาสนิกชนในปัจจุบัน

บทความเรื่องนี้จึงเขียนขึ้นเพื่อวัตถุประสงค ์

ในการเสนอแนวความคิดในการก�าหนดความรับผิด

ทางอาญาทีม่ต่ีอพระสงฆ์ทีอ่าบตัปิาราชกิกรณกีารอวด 

อตุตรมินสุธรรม โดยเสนอประเด็นการศึกตามล�าดบัดงันี้

1. ความเป็นมาของอาบตัปิาราชกิกรณีการอวด 

อุตตริมนุสสธรรมตามพระธรรมวินัย

2. กฎหมายตราสามดวงทีเ่กีย่วข้องกบัการอวด 

อุตตริมนุสสธรรมตามพระธรรมวินัย

3. บทบัญญัติทางกฎหมายปกครองคณะสงฆ์ 

พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535 ที่เกี่ยวข้องกับ 

การลงโทษปาราชิกกรณีการอวดอุตตริมนุสสธรรม

ตามพระธรรมวินัย

4. วิเคราะห์และหาแนวทางการก�าหนดความ

รับผิดทางอาญาของพระสงฆ์ที่อาบัติปาราชิกกรณี 

การอวดอุตตริมนุสสธรรมตามพระธรรมวินัย

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพือ่ศกึษาความเป็นมาของการอาบตัปิาราชกิ 

กรณีการอวดอุตตริมนุสสธรรมตามพระธรรมวินัย

2. เพือ่ศกึษากฎหมาย ระเบยีบ ข้อบงัคบัเก่ียวกบั 

การกระท�าความผิดของพระสงฆ์ภายใต้บทบัญญัติสงฆ์  

พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535 ที่เกี่ยวข้องกับ

การลงโทษปาราชิกกรณีการอวดอุตตริมนุสสธรรม

ตามพระธรรมวินัย

3. เพือ่แก้ไขกฎหมายในการก�าหนดความรบัผดิ 

ทางอาญาต่อพระสงฆ์ทีป่ระพฤตผิดิกรณกีารอวดอตุตริ 

มนุสสธรรมตามพระธรรมวินัย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การศึกษานี้ ได้ใช้ระบบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  

โดยเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร (documentary 

data) ทั้งที่เป็นเอกสารปฐมภูมิ (primary data) ได้แก่ 

พระไตรปิฎกในส่วนของพระวนิยั ในหมวดของมหาวภิงั,  

ภิกษุณีวิภัง (ข้อห้ามหลักใหญ่) กฎหมายต่างๆ ได้แก่ 

กฎหมายตราสามดวง ประมวลกฎหมายอาญาของ

ประเทศไทย ตลอดจนระเบยีบของมหาเถรสมาคม และ 

ส่วนที่เป็นเอกสารทุติยภูมิ (secondary data) เอกสาร

งานวจัิย เช่น การศกึษาพฒันาการความรบัผดิทางอาญา 

ของพระสงฆ์ที่อาบัติปราชิกกรณีเสพเมถุน โดย ว่าที่ 

ร.ต.ธนวศิษิฎ์ มหพฤทธิไ์พศาล และบทความทีเ่กีย่วข้อง 

เช่น การก�าหนดความรับผิดทางอาญาของพระสงฆ์

ท่ีอาบัติปราชิกกรณีเสพเมถุน โดย ร.ต.อ. คฑารัตน์  

เฮงตระกูล ตลอดจนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดีที่เกิดขึ้น

ในกรณีการอวดอุตตริมนุสสธรรม โดยผู้เขียนจะน�ามา 

วิ เคราะห ์โดยใช ้วิธีการเชิงพรรณนาประกอบกับ 

ข้อเทจ็จรงิทีเ่กดิขึน้ในสงัคมไทยกรณทีีพ่ระสงฆ์อวดอ้าง 

ว่าตนเองคือผู้วิเศษอันน�ามาซึ่งลาภสักการะและทาง

น�าไปสู ่ความเสื่อมของพุทธศาสนาด้านอื่นๆ โดยชี้ 

ให้เห็นว่าส่ิงเหล่านี้คือความผิดท่ียังไม่มีบทบัญญัติทาง

กฎหมาย ภายใต้พระธรรมวนิยัและพระราชบญัญตัสิงฆ์  

พ.ศ. 2505 แต่ความผิดดังกล่าวไม่ได้บัญญัติเป็น 

ความผิดและโทษเอาไว้ จึงเป็นท่ีมาของการกระท�า 

ความผดิเพิม่ขึน้หากไม่มกีารบญัญตักิฎหมายบ้านเมอืง

ออกมาบังคับใช้ ดังนั้นการศึกษานี้จึงน�าไปสู่การหา

แนวทางในการก�าหนดโทษต่อพระสงฆ์ท่ีกระท�าความผดิ 

ดังกล่าวต่อไป

ผลกำรวิจัย

ความเป็นมาของอาบัติปาราชิกกรณีการอวด 

อุตตริมนุสสธรรมตามพระธรรมวินัย ค�าว่า พระวินัย

หรอืพทุธบญัญตั ิหมายถงึ ข้อทีพ่ระพทุธเจ้าทรงบญัญตัิ

เกีย่วกบัระเบยีบปฏบิตั ิขนบธรรมเนยีมประเพณ ีวถิชีวีติ  
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และวธิดี�าเนนิกิจการต่างๆ ของพระภิกษสุงฆ์และภกิษณุี 

(กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, 2533) กล่าวคือ พระวินัย 

ก็คือ ประมวลพุทธบัญญัติที่เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติ

ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตที่ได้ด�าเนินกิจการ

ต่างๆ ของพระสงฆ์และพระภิกษุณีสงฆ์ พระธรรมวินัย 

ทีพ่ระพทุธเจ้าทรงบญัญติันีส้ามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน  

คือ (1) อทิพรหมจริยกาสิกขา และ (2) อภิสมาจาริกา-

สิกขากล่าวคือ

1. อทิพรหมจริยกาสิกขา คือ หลักการอบรม

ในฝ่ายบทบัญญัติและข้อปฏิบัติอันเป็นเบื้องต้นแห่ง

พรหมจรรย์ ทีพ่ระพทุธเจ้าทรงบญัญตัไิว้เป็นพทุธอาณา  

เพื่อป้องกันการประพฤติเสียหายและการระวางโทษ

แก่ภิกษุผู้ล่วงละเมิด โดยปรับอาบัติหนักบ้าง เบาบ้าง

โดยพระสงฆ์สวดทุกกึ่งเดือน เรียกว่า พระปาติโมกข์ 

2. อภิสมาจารกิาสกิขา คือ หลกัการศึกษาอบรม 

ในฝ่ายขนบธรรมเนยีมเกีย่วกบัมรรยาทและความเป็นอยู่ 

ทีด่งีามส�าหรบัการชักน�าความประพฤติความเป็นอยูข่อง

พระสงฆ์ให้ดีงาม มีคุณค่าน่าเลื่อมใสศรัทธายิ่งขึ้นไป  

ซึง่อทพิรหมจรยิกาสกิขาและอภิสมาจารกิาสกิขา ทัง้สอง 

รวมกันเรียกกว่า “พระวินัย” 

ส่วนค�าว่า อาบัติ ก็คือ โทษที่เกิดจากการ

ล ่วงละเมิดสิกขาบทหรือข ้อห ้ามแห่งภิกษุ เรียก

การละเมิดสิกขาบทหรือข้อห้ามนั้นว่า ต้องอาบัติ 

(ราชบัณฑิตยสถาน, 2525) โดยค�าว่า อาบัติ มาจาก

ภาษาบาลีว่า อาปตติ หมายถึง “การท�าผิดทางวินัย 

ของพระสงฆ์” พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติวินัยแก่

พระภิกษุสงฆ์ไว้เป็นสิกขาบท 150 ข้อ ให้พระภิกษุ

ปฏิบัติเพื่อควบคุมความประพฤติของภิกษุทั้งทางกาย 

วาจา และใจ เพื่อการปฏิบัติธรรม ขจัดอาสวะกิเลส

ตามที่พระพุทธเจ้าเทศนาไว้ หากภิกษุละเมิดวินัยท่ี 

พระพทุธเจ้าทรงบญัญตัไิว้กเ็รยีกว่า อาบตั ิหรอืต้องอาบตัิ  

การท�าผิดทางวินัยหรืออาบัติของพระภิกษุสงฆ์ โดย 

ผู้เขียนจะขออธิบายและจ�าแนกและอธิบายความตาม

หมวดหมู่การอาบัติของพระภิกษุสงฆ์ จากโทษหนัก 

ไปเบาดังนี้ (อธิราช มณีภาค, 2546)

1. อาบัติปาราชิก หรืออาบัติบทหนักสุด  

เป็นความผิดท่ีละเมิดข้อห้ามจ�านวน 4 ข้อ คือ เสพเมถนุ  

ถือเอาของท่ีเจ้าของเขาไม่ได้ให้หรือลักขโมยนั่นเอง 

การฆ่ามนุษย์ให้ตาย หรืออวดอุตริมนุสธรรม ภิกษุ 

ผู้กระท�าผิด เรียกว่า “ต้องอาบัติปาราชิก” โทษที่ได้รับ 

เป็นโทษหนัก คือ การขาดจากความเป็นภิกษุและ 

ไม่สามารถกลับมาบวชได้อีก 

2. อาบัติสังฆาทิเสส หมายถึง ความผิดในการ 

กระท�าอย่างใดอย่างหนึ่งในจ�านวน 13 ข้อ เช่น มีความ

ก�าหนัดอยู่แล้วจับต้องกายหญิง มีความก�าหนดอยู่แล้ว

พูดเกี้ยวหญิง เป็นสื่อชักให้ชายหญิงเป็นสามีภรรยากัน 

ท�าลายสงฆ์ให้แตกกัน เป็นต้น ภิกษุผู้กระท�าผิดเรียกว่า  

ต้องสังฆาทิเสส เป็นโทษระดับกลาง ต้องรับโทษ  

“อยู่กรรมทรมานตน” จึงจะพ้นอาบัติ การอยู่กรรม

ทรมานตน คือ การอยู่ในท่ีสงบในช่วงเวลาหนึ่ง ส�ารวม

กายใจ ใคร่ครวญพจิารณาโทษของตนแล้วตัง้ใจไม่กระท�า 

ความผิดเช่นนั้นอีก 

3. อาบตัถิลัุจจัย แปลว่า ความล่วงละเมดิทีห่ยาบ  

เป็นความผิดรองลงมาจากอาบัติสังฆาทิเสส เช่นภิกษุ

ชักสื่อให้ชายหญิงเป็นผัวเมียกัน แต่อาบัติประเภทนี ้

ไม่ได้ก�าหนดไว้ในพระปาติโมกข์

4. อาบัติปาจิตตีย์ หรือเรียกว่า การท�าจิต

ให้ตกไป เพราะจิตที่ตกไปย่อมพลาดจากอริยมรรค  

กล่าวคือ เป็นโทษเบา เรียกชื่อความผิดนั้น คือ ผิดขั้น

นิสัคคิยปาจิตตีย์ ก็เรียกว่าต้องอาบัตินิสัคคิยปาจิตตีย์ 

อาบัติขั้นต�่าลงไปเป็นโทษเบา คือ ปาฏิเทสนียะ  

มีจ�านวน 4 ข้อ การปฏิบัติผิดเสขิยวัตรข้อใดข้อหนึ่ง 

ใน 75 ข้อ จัดเป็นโทษเบา ผู้ที่ท�าผิดโทษเบาจะต้อง

แสดงความผิดของตนต่อคณะสงฆ์

5. อาบัติปาฏิเทสนียะ แปลว่า พึงแสดงคืน  

เป็นอาบตัท่ีิภกิษลุ่วงละเมดิพงึแสดงคนื เช่น ภกิษรุบัของ 

ขบเคี้ยวของฉันจากมือภิกษุณีที่ไม่ใช่ญาติเอามาฉัน 

เป็นต้น

6. อาบตัทิกุกฎ แปลว่า ท�าไม่ด ีท�าชัว่ ชือ่อาบัตเิบา 

อย่างหนึง่เป็นความผดิรองลงมาจากอาบตัปิาฏเิทสนยีะ  

เป็นความผิดทางกายกรรมคือความประพฤติส่วนกาย

ไม่เรียบร้อย เป็นที่ติเตียนของผู้อื่น เช่น ภิกษุสวมเสื้อ 

สวมหมวก
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7. อาบัติทุพภาสิต ทุพภาสิต แปลว่า พูดไม่ดี  

กล่าวชั่ว ท�าชั่ว ท�าเสียหาย ชื่ออาบัติที่เกี่ยวกับค�าพูด 

เป็นความผิดทางวจีกรรม เช่น การกล่าวเสียดสีด้วย

ชาติก�าเนิด การปฏิบัติตนเพื่อแก้อาบัตินั้นมีต่างๆ 

กันไป สุดแท้แต่ความหนักเบาของศีลที่อาบัติ มีตั้งแต่

วิธีการประกาศความผิดของตนต่อภิกษุอื่น การอยู ่ 

ในบริเวณจ�ากัด เฉพาะเพื่อส�านึกผิด ยกจนถึงการขาด

จากความเป็นภกิษ ุเช่น ภิกษทุีต้่องอาบติัปาราชกิจะต้อง 

สึกออกไปใช้ชีวิตเป็นฆราวาส ไม่สามารถด�ารงเพศ 

เป็นภกิษตุ่อไปอกีได้ ค�าว่า ปาราชิก สนันษิฐานว่าแปลว่า  

“ผู ้แพ้” อาจหมายถึง “ผู ้แพ้แก่วิถีชีวิตการเป็นภิกษุ

ในพระพุทธศาสนา” ปาราชิกเป็นอาบัติขั้นที่ร้ายแรง 

ที่สุด ภิกษุไม่ว่ารูปใด ถ้าหากอาบัติถึงขั้นปาราชิกแล้ว 

จะสิน้สภาพการเป็นภิกษทุนัท ีแม้ว่าจะยงัครองผ้าเหลอืง 

หรือปฏิบัติตนอย่างภิกษุอื่นๆ อยู่ก็ตาม ภิกษุที่รู้ตนเอง

ว่าอาบัติปาราชิกแล้วสามารถลาสิกขาไปใช้ชีวิตอยู ่

อย่างฆราวาสทั่วไปได้ แต่หากยังคงดื้อครองผ้าเหลือง

หลอกให้ผู ้คนกราบไหว้อยู่อีก ก็จะยิ่งเป็นบาปหนา 

ที่พอกพูนขึ้นเรื่อยๆ

ประเภทของความผิดที่อาบัติปาราชิก (อธิราช 

มณีภาค, 2546) ในพุทธศาสนาอาบัติปาราชิกมี 4 

ประการ ได้แก่ การเสพเมถนุ การลกัทรพัย์ การฆ่ามนษุย์  

และการอวดอัตริมนุสธรรม โดยผู้เขียนจะขออธิบาย

รายละเอียดดังต่อไปนี้

อาบัติปาราชิก ประเภทที่ 1 การเสพเมถุน คือ 

การร่วมประกอบกิจกรรมทางเพศ ไม่ว่าจะกระท�ากับ 

ผู้หญิงหรือผู้ชาย หรือกระท�ากับสัตว์ก็ตาม ปาราชิกข้อ

การเสพเมถุน บางทีก็เรียกกันว่า ปฐมปาราชิก แปลว่า  

“ปาราชิกข้อแรก”

อาบัติปาราชิก ประเภทที่ 2 การลักทรัพย์  

คือ การน�าทรัพย์ของผู้อื่นไปเป็นของตนโดยเจตนา  

ในเมอืงไทยก�าหนดว่า การลกัทรพัย์มีมูลค่าต้ังแต่ 1 บาท 

ขึ้นไปเป็นการผิดหรือเป็นอาบัติขั้นปาราชิก การเจตนา

แอบอ้างความคิดหรือผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตน 

หรือการเบียดบังเอาเงินในกองทุนที่มีผู ้ศรัทธาถวาย

เป็นทานเพื่อใช้ในกิจของสงฆ์ หรือกิจของศาสนามาใช้ 

ส่วนตัว ก็ถือว่าเป็นอาบัติปาราชิกเช่นกัน 

อาบัติปาราชิก ประเภทที่ 3 การฆ่ามนุษย์ คือ 

การเจตนาท�าให้มนุษย์ถึงแก่ความตาย ไม่ว่าจะด้วยวิธี

ใดๆ ไม่ว่าจะลงมือฆ่าเองหรือใช้ให้คนอื่นฆ่าให้ก็ตาม  

ถือเป็นความผิดปาราชิกข้อที่ 3 ทั้งสิ้น 

อาบัติปาราชิก ประเภทที่ 4 การอวดอุตตริ-

มนุสสธรรม คือ การพูดอวดผู้อื่นว่าตนได้บรรลุธรรมะ

ระดับสูง เช่น บรรลุโสดาบัน บรรลุอรหันต์ เป็นต้น  

ไม่ว่าตนจะได้บรรลุธรรมตามที่ตนได้อวดอ้างไปจริง

หรือไม่ก็ตาม ในบทความนี้ผู้เขียนจะขอกล่าวเฉพาะ

การต้องอาบัติปาราชิก ประเภทที่ 4 การอวดอุตริ- 

มนุสธรรม โดยค�าว่า อุตตริมนุสสธรรม (/อุดตะหริ- 

มะนุดสะท�า/) หรือ อุตริมนุษยธรรม (/อุดตะหริมะนุด- 

สะยะท�า/) แปลว่า ธรรมอนัยวดยิง่ของมนษุย์ หรอื ธรรม

ของมนุษย์ผู้ยวดยิ่ง ได้แก่ คุณวิเศษซึ่งมนุษย์ธรรมดา

ไม่สามารถมีหรือเป็นได้ มิใช่วิสัยของมนุษย์ท่ัวไป  

แต่เป็นวิสัยของผู้บรรลุธรรมขั้นสูงแล้ว ดังนั้น การอวด

อุตริมนุสธรรม ก็ย่อมหมายถึง การที่ภิกษุแสดงตนหรือ

พูดให้ผู้อ่ืนเข้าใจว่าตนได้ฌานขั้นสูง ตนได้บรรลุวิโมกข์ 

ได้สมาธ ิสมารถเข้าสมาบตัไิด้ หรอืส�าเรจ็มรรคส�าเรจ็ผล 

อย่างนั้นอย่างนี้ เรียกว่า อวดอุตตริมนุสสธรรม นั่นเอง

ในสมยัพทุธกาลได้ปรากฎหลกัฐานการทีพ่ระสงฆ์ละเมดิ

พระธรรมวินัยเกี่ยวกับการอาบัติปาราชิกกรณีอวด 

อุตตริมนุสสธรรม ทั้งนี้ผู้เขียนขออ้างอิงที่ปรากฎตาม 

พระไตรปิฎก เล่มที่ 1 พระวินัยปิฎก เล่มที่ 1 มหาวิภังค์  

ภาค 1 ดังต่อไปนี้ “ทรงบัญญัติปฐมบัญญัติ 

[231] ครั้นพระผู ้มีพระภาคทรงติเตียนภิกษ ุ

พวกฝั่งแม่น�้าวัคคุมุทา โดยอเนกปริยายแล้ว ตรัสโทษ

แห่งความเป็นคนเลีย้งยาก ความเป็นคนบ�ารงุยาก ความ

เป็นคนมักมาก ความเป็นคนไม่สันโดษ ความคลุกคลี  

ความเกียจคร้าน ตรัสคุณแห่งความเป็นคนเล้ียงง่าย 

ความเป็นคนบ�ารุงง่าย ความมักน้อย ความสันโดษ 

ความขัดเกลา ความก�าจัด อาการที่น่าเลื่อมใสการไม่

สะสม การปรารภความเพียร โดยอเนกปรยิาย ทรงกระท�า 

ธรรมีกถาที่สมควรแก่เรื่องนั้นที่เหมาะสมแก่เรื่องน้ัน 

แก่ภิกษุทั้งหลาย แล้วรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจัก

บญัญตัสิิกขาบทแก่ภกิษท้ัุงหลาย อาศยัอ�านาจประโยชน์  

10 ประการ คือ เพ่ือความรับว่าดีแห่งสงฆ์ 1 เพ่ือความ
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ส�าราญแห่งสงฆ์ 1 เพื่อข่มบุคคลผู้เก้อยาก 1 เพื่ออยู่

ส�าราญแห่งภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รัก 1 เพื่อป้องกันอาสวะ 

อันจะบังเกิดในปัจจุบัน 1 เพื่อก�าจัดอาสวะอันจัก

บังเกิดในอนาคต 1 เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยัง

ไม่เลื่อมใส 1 เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใส 

แล้ว 1 เพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรม 1 เพื่อถือตาม 

พระวินัย 1

ดกูรภิกษทุัง้หลาย กแ็ลพวกเธอพงึยกสิกขาบทนี้ 

ขึ้นแสดงอย่างนี้ ว่าดังนี้:-พระปฐมบัญญัติ

อนึ่ง ภิกษุใด ไม่รู ้เฉพาะ กล่าวอวดอุตตริ- 

มนุสสธรรม อันเป็นความรู้ ความเห็น อย่างประเสริฐ 

อย่างสามารถ น้อมเข้ามาในตนว่า ข้าพเจ้ารู้อย่างนี้

ข้าพเจ้าเห็นอย่างนี้ ครั้นสมัยอื่นแต่นั้น อันผู้ใดผู้หนึ่ง 

ถือเอาตามก็ตาม ไม่ถือเอาตามก็ตาม เป็นอันต้อง 

อาบัติแล้ว มุ่งความหมดจด จะพึงกล่าวอย่างนี้ว่า แน่ะ

ท่าน ข้าพเจ้าไม่รู้อย่างนั้น ได้กล่าวว่ารู้ ไม่เห็นอย่างนั้น  

ได้กล่าวว่าเหน็ ได้พดูพล่อยๆ เป็นเทจ็เปล่าๆ แม้ภกิษนุี้  

ก็เป็นปาราชิก หาสังวาสมิได้

สิกขาบทนี้  ย ่อมเป ็นอันพระผู ้มีพระภาค 

ทรงบัญญัติแล้วแก่ภิกษุทั้งหลายด้วยประการฉะนี้ ฯ

เรื่องภิกษุพวกฝั่งแม่น�้าวัคคุมุทา จบเรื่องภิกษุส�าคัญ

ว่าได้บรรลุ 

[232] กโ็ดยสมยันัน้แล ภกิษเุป็นอนัมาก ส�าคญั

มรรคผลอันตนยังมิได้เห็นว่าได้เห็นส�าคัญมรรคผล 

อันตนยังมิได้ถึงว่าได้ถึง ส�าคัญมรรคผลอันตนยังมิได้

บรรลุว่าได้บรรลุ ส�าคัญ มรรคผลอันตนยังมิได้ท�าให้

แจ้งว่าได้ท�าให้แจ้ง จึงอวดอ้างมรรคผลตามที่ส�าคัญว่า

ได้บรรลุ ครั้นต่อมา จิตของพวกเธอน้อมไปเพื่อความ

ก�าหนัดก็มี น้อมไปเพื่อความขัดเคืองก็มี น้อมไปเพื่อ 

ความหลงก็มี จึงมีความรังเกียจว่า สิกขาบทอันพระผู้มี

พระภาคทรงบัญญัติไว้แล้ว แต่พวกเราส�าคัญมรรคผล

ที่ตนยังมิได้เห็นว่าได้เห็น ส�าคัญมรรคผลที่ตนยังมิได้ 

ถึงว่าได้ถึง ส�าคัญมรรคผลที่ตนยังมิได้บรรลุว่าได้บรรลุ 

ส�าคัญมรรคผลที่ตนยังมิได้ท�าให้แจ้งว่าได้ท�าให้แจ้ง  

จึงอวดอ้างมรรคผลตามที่ส�าคัญว่าได้บรรลุ พวกเรา

ต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ แล้วแจ้งเรื่องนั้น

แก่ท่านพระอานนท์ๆ กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู ้มี 

พระภาค พระผูมี้พระภาคตรสัว่า มีอยูเ่หมือนกนัอานนท์  

ข้อที่ภิกษุทั้งหลายส�าคัญมรรคผลที่ตนยังมิได้เห็นว่า

ได้เห็น ส�าคัญมรรคผลที่ตนยังมิได้ถึงว่าได้ถึง ส�าคัญ

มรรคผลทีต่นยงัมไิด้บรรลวุ่าได้บรรล ุส�าคญัมรรคผลทีต่น 

ยังมิได้ท�าให้แจ้งว่าได้ท�าให้แจ้ง จึงอวดอ้างมรรคผล

ตามที่ส�าคัญว่าได้บรรลุ แต่ข้อนั้นนั่นแล เป็อัพโพหาริก

ล�าดบันัน้ พระผูม้พีระภาคทรงกระท�าธรรมกีถา  

ในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น 

แล้วรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล

พวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ ว่าดังนี้:- 

พระอนุบัญญัติ

อนึ่ง ภิกษุใด ไม่รู้เฉพาะ กล่าวอวดอุตตริมนุส- 

สธรรม อันเป็นความรู้ความเห็น อย่างประเสริฐ อย่าง

สามารถ น้อมเข้ามาในตนว่า ข้าพเจ้ารู้อย่างนี้ ข้าพเจ้า

เห็นอย่างนี้ ครั้นสมัยอื่นแต่นั้น อันผู้ใดผู้หนึ่ง ถือเอา

ตามก็ตาม ไม่ถือเอาตามก็ตาม เป็นอันต้องอาบัติแล้ว 

มุง่ความหมดจด จะพงึกล่าวอย่างนีว่้าแน่ะท่าน ข้าพเจ้า 

ไม่รู้อย่างนั้น ได้กล่าวว่ารู้ ไม่เห็นอย่างนั้น ได้กล่าว 

ว่าเห็น ได้พูดพล่อยๆ เป็นเท็จเปล่าๆ เว้นไว้แต่ส�าคัญ

ว่าได้บรรลุ แม้ภิกษุนี้ ก็เป็นปาราชิกหาสังวาสมิได้

จากข้อความข้างต้น จะเห็นได้ว่า การบัญญัติ

พระวินัยนั้นเกิดแต่เหตุอันจะน�าไปสู่ความเสื่อมเสีย 

ในทางพทุธศาสนา ดงันัน้ การบญัญตัพิระวนิยัย่อมเป็น 

เจตนารมณ์ของพระศาสดา ท่ีท่านทรงเห็นว่า เมื่อ 

บ้านเมอืงเจรญิไปทางด้านวตัถ ุข้อปฏบิตัท่ีิดงีามท้ังหลาย  

หากพระสงฆ์สาวกทั้งหลายละเลย ความเสื่อมศรัทธา

ก็ย่อมเกิดกับพระพุทธศาสนา พระธรรมวินัยจึงเป็น 

กฎเกณฑ์หรือกฎระเบียบที่พระสงฆ์พึงจะต้องปฏิบัติ 

เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองนั่นเอง

กฎหมำยตรำสำมดวงที่เกี่ยวข้องกับกำรอวดอุตตริ- 

มนุสสธรรมตำมพระธรรมวินัย

ค�าว่า “กฎหมาย” ก่อน พจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายของ

กฎหมายว่า “กฎที่สถาบันหรือผู้มีอ�านาจสูงสุดในรัฐ 

ตราขึน้ หรอืท่ีเกดิขึน้จากจารตีประเพณอีนัเป็นท่ียอมรบั 

นับถือ เพ่ือใช้ในการบริหารประเทศ เพ่ือใช้บังคับบุคคล 

ให้ปฏบิตัติาม หรอืเพือ่ก�าหนดระเบยีบแห่งความสัมพนัธ์ 

ระหว่างบคุคล หรอืระหว่างบคุคลกบัรฐั” ดงันัน้ทีม่าของ 
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ตัวบทกฎหมายต่างๆ ที่ใช้กันมานานกว่า 400 ปี 

ในสังคมไทย และได้น�ามาประมวลไว้ในกฎหมาย 

ตราสามดวง จึงสะท้อนความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ 

ทั้งทางด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม 

และวัฒนธรรมของไทย

โดย “กฎหมาย” ในสมัยก่อน ไม่ได้หมายถึง 

ตัวบทกฎหมายดังที่เข้าใจกันในปัจจุบัน แต่หมายถึง

การจดบันทึกไว้เป็นหลักฐาน หรือท�าหนังสือไว้เป็น

หลักฐาน ส่วนค�าที่หมายถึงตัวบทกฎหมาย จะใช้ว่า  

“พระไอยการ พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา  

พระราชก�าหนด และกฎ” ดงัจะเหน็ได้จากตวับทกฎหมาย 

ลักษณะต่างๆ ที่ประมวลไว้ในกฎหมายตราสามดวง  

โดยเฉพาะบทบัญญัติที่กล่าวถึงกฎพระสงฆ์ ซึ่งถือเป็น

ส่วนหนึ่งของกฎหมายตราสามดวง ที่มีรายละเอียดที่

เกีย่วกบัความผดิของพระสงฆ์ในสมัยโบราณ คือ กฎของ 

พระสงฆ์ รวม 10 ข้อใหญ่ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการวางหลัก

ปฏบิตั ิข้อพงึปฏบิติั ข้อห้าม การสอดส่องดูแล การก�ากบั

ตรวจสอบ เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายประพฤติตน

ได้สมกับสมณเพศตามพระธรรมวินัย และมีบทลงโทษ

พระสงฆ์ทีก่ระท�าผดิ หรอืประพฤตไิม่สมควรออกนอกลู่ 

นอกทางไว้มากมายหลายกรณี เช่น การเสพเมถุนกับ

สีกา พูดจา หรือท�ากิริยาเกี้ยวพาราสีสีกา เสพสุรา  

เล่นการพนัน อวดอุตริเป็นผู้วิเศษ

ความผิดเกี่ยวกับการอวดอุตตริมนุสสธรรม

ของพระสงฆ์นอกจากจะเป็นความผิดร้ายแรงตาม 

พระธรรมวินัยแล ้วยังมีการบัญญัติความผิดไว ้ใน

กฎหมายบ้านเมืองอีกด้วย กล่าวคือ ในสมัยพระบาท- 

สมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช ได้โปรดเกล้า ฯ  

ให้ตรากฎหมายคณะสงฆ์ที่เรียกว่า กฎพระสงฆ์ ขึ้นใน

ระหว่าง ปี พ.ศ. 2325 - 2344 รวม 10 ฉบบั ดงัทีป่รากฎอยู่ 

ในกฎหมายตราสามดวง แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ นับเป็น 

กฎหมายคณะสงฆ์ชุดแรก ที่ปรากฎหลักฐานอยู ่ถึง

ปัจจุบัน ซึ่งมีใจความตามกฎของพระสงฆ์ข้อที่ 5 ดังนี้ 

“สมเด็จพระบรมนารถบพิตร ฯ..... มีพระราช- 

โองการ ฯ สั่งว่า 

ไอ้มาต้องเมถุนปาราชิกแล้ว มิได้กลัวบาป

ละอายแก่บาป ปฏิญาณตัวว่าเป็นภิกษุ เข้ากระท�า

สังฆกรรมด้วยพระสงฆ์ เป็นอุปัชฌาย์บวชนาค ปลอม 

เข้าผูกโบสถ์แลรับกฐิน..... ไอ้ชูต้องอทินนาทาน- 

ปาราชิก..... แล้วปกปิดโทษไว้ ปฎิญาณตัวว่าเป็นภิกษุ

สมณะนั่งหัตถบาทบวชนาค เข้าผูกอุโบสถท�าสังฆกรรม 

ด้วยสงฆ์ ให้พระศาสนาเศร้าหมอง แลไอ้แก้วต้อง

อทินนาทานปาราชิก..... แลเอามลทินไปโทษป้ายท่าน 

ผู ้มีศีลบริสุทธิ์ พระสงฆ์ว ่ากล่าวแล้วฉะนี้ หวังจะ

ให้ทายกท้ังปวงท่ีศรัทธากระท�ากุศลไว้ สอดแคล้ว 

กินแหนงท่านผู ้มีศีลบริสุทธิ์ จะให้ผลของทายกน้ัน 

น้อยไป มิควรหนักหนา 

แต่นี้สืบไปเมื่อหน้า ถ้าภิกษุองค์ใดต้องจตุ-

ปาราชิกท้ังส่ี แด่อันใดอันหนึ่งปาราชิกแล้ว ให้มาบอก 

แก่สงฆ์ จงแจ้งแด่ในอุโบสถเดียวนั้น อย่าให้ปกปิดโทษ

จตุปาราชิกไว้ ปฎิญาณตัวเป็นสงฆ์สมณะ เข้ากระท�า

สังฆกรรม อุปสมบทกรรมด้วยคณะสงฆ์ให้เป็นมณทิล 

ในสังฆกรรมท้ังปวง..... ให้ศาสนาเศร้าหมอง ถ้ามีผู้

โจทนาว่ากล่าวพิจารณาเป็นสัจ จะเอาตัวเป็นโทษถึง

สิ้นชีวิต แล้วให้ริบราชบาท ขับเฆี่ยนตีโบยญาติโยม 

จงหนัก อย่าให้เป็นเยี่ยงอย่างสืบไป 

กฎให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ เดือนแปด ขึ้นสิบห้าค�่า  

จุลศกัราชพนัร้อยยีสิ่บห้า (พ.ศ. 2326) ปีเถาะ เบญจศก ”

จากข้อบทของกฎพระสงฆ์ข้อที่ 5 ซึ่งเป็น 

ส่วนหนึ่งของกฎหมายตราสามดวง ในสมัยก่อนถือว่า

การต้องอาบัติอปาราชิกของพระสงฆ์นั้น เจตนารมณ์

ของกฎหมายคือ ไม่เพียงแต่พระภิกษุสงฆ์เท่าน้ัน  

ยังรวมไปถึงญาติโยม ที่อยู่ในฐานกระท�าความผิดด้วย 

จากหลกัการดงักล่าวท�าให้ผูเ้ขยีนสรปุได้ว่า การปฏบิติัตวั 

ของพระสงฆ์ในสมัยก่อนนั้นนอกจากจะปฏิบัติตัวอย่าง

เคร่งครัดตามพระธรรมวินัยแล้ว ยังจะต้องเคร่งครัด 

ตามบทบญัยตัขิองกฎหมายฝ่ายบ้านเมอืงด้วย กล่าวคอื  

การกระท�าผิดของพระสงฆ์ท่ีอาบัติปาราชิกไม่ว่าจะ

ท�าผิดในมูลเหตุใดก็ตามที่เป็นการต้องอาบัติปาราชิก

ทั้ง 4 ประเภท เพียงแค่ผิดในเหตุใดเหตุหนึ่ง อาทิเช่น  

การเสพเมถุนธรรม การลักทรัพย์ผู้อื่น การฆ่ามนุษย์ 

และการอวดอุตตริมนุสสธรรม ซึ่งหนึ่งในจ�านวนนี้ 

พระสงฆ์ดังกล่าวนอกจากจะเป็นอาบัติปาราชิก คือ

ขาดจากความเป็นพระสงฆ์ ไม่สามารถกับมาบวชได้

อีกเลยตลอดชีวิต พระสงฆ์รูปนั้นยังมีความผิดและ

ได้รับโทษตามกฎหมายบ้านเมือง คือกฎพระสงฆ์ 
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ข้อที่ 5 ซึ่งมีโทษถึงการประหารชีวิต ดังนั้น จึงอาจกล่าว

ได้ว่า ในสมัยก่อนเห็นว่าการที่จะให้พรสงฆ์ปฏิบัติตน

ตามพระธรรมวินัยโดยไม่มีกฎหมายบ้านเมืองเข้ามา 

เป็นมาตรการอีกชั้นหนึ่งนั้น อาจท�าให้พุทธศาสนา 

มัวหมองและเสื่อมศรัทธามากยิ่งขึ้น จึงจ�าเป็นท่ีจะต้อง

มีกฎหมายบ้านเมืองเข้ามาควบคุมนั่นเอง

บทบญัญตัทิำงกฎหมำยปกครองคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 

และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535 ที่เกี่ยวข้องกับ

กำรลงโทษปำรำชิกกรณีกำรอวดอุตตริมนุสสธรรม 

ตำมพระธรรมวินัย

พระราชบัญญัติพระสงฆ์ พ.ศ. 2505 และฉบับ

แก้ไขเพิม่เติม พ.ศ. 2535 ถอืเป็นเครือ่งมอืทางกฎหมาย

หลกัของการปกครองพระสงฆ์ในประเทศไทย โดยเฉพาะ

บทบัญญัติที่มีการก�าหนดวิธีการลงโทษต่อพระสงฆ์ 

ที่ละเมิดพระธรรมวินัย ดังจะเห็นได้จากบทบัญญัต ิ

ในหมวดที่ 4 เรื่อง นิคหกรรมและการสละสมณเพศ  

กล่าวคอื พระสงฆ์ทีก่ระท�าความผดิและจะต้องถูกลงโทษ 

ก็ต่อเมื่อได้กระท�าผิดตามพระธรรมวินัยและโทษท่ีจะ

ลงแก่พระสงฆ์นั้นก็จักต้องเป็นโทษที่ก�าหนดไว้ตาม 

พระธรรมวนิยัเท่านัน้ ซึง่ผูเ้ขยีนต้ังข้อสงัเกตุว่าการลงโทษ 

พระสงฆ์ ตามพระราชบญัญตัสิงฆ์ พ.ศ. 2505 กม็หีลกัการ 

เช่นเดียวกับกฎหมายอาญาคือ การกระท�านั้นจะต้อง

ถกูบญัญติัว่าเป็นความผดิและจะต้องก�าหนดโทษเอาไว้ 

ที่จะลงแก่ผู ้กระความผิดเท่านั้น โดยเนื้อหาของ 

พระราชบัญญัติสงฆ์ พ.ศ. 2505 ก�าหนดให้มหาเถร- 

สมาคมมีอ�านาจตรากฎมหาเถรสมาคมก�าหนด 

หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ เพื่อให้การลงนิคหกรรม 

(นิคหกรรม คือ วิธีการลงโทษพระภิกษุตามพระธรรม

วินัย) เป็นไปโดยถูกต้องและเป็นธรรม และให้ถือว่า

เป็นการชอบด้วยกฎหมายที่มหาเถรสมาคมจะก�าหนด 

ในกฎมหาเถรสมาคมให้มหาเถรสมาคมหรือพระภิกษุ 

ผู ้ปกครองสงฆ์ต�าแหน่งใดเป ็นผู ้มีอ�านาจลงโทษ 

พระสงฆ์นั้น

ส�าหรับบทลงโทษที่ เกี่ยวกับการอวดอุตริ- 

มนุสธรรมภายใต้พระราชบัญญัติสงฆ์ พ.ศ. 2505 ไม่มี

ก�าหนดไว้เป็นการเฉพาะ เนือ่งจากกฎหมายก�าหนดเพียง 

การให้อ�านาจมหาเถรสมาคมในการออกกฎระเบียบ 

ต่างๆ เพื่อลงโทษพระสงฆ์ที่ละเมิดพระธรรมวินัย  

(มาตรา 25) ซึ่งเป็นวิธีการลงโทษภายในของคณะสงฆ์ 

และไม่มีความผิดทางกฎหมายบ้านเมืองแต่อย่างใด

ส่วนความผิดที่เกี่ยวกับการอวดอุตตริมนุส- 

สธรรม หรือการต้องอาบัติปาราชิกในกรณีอื่นๆ ตาม

ประมวลกฎหมายอาญาของไทยก็มิได้ก�าหนดฐาน 

ความผดินีเ้อาไว้เป็นการเฉพาะ ซึง่ตามประมวลกฎหมาย 

อาญา มาตรา 206-208 มีการก�าหนดฐานความเอาไว้ 

เพียงฐานความผิดเกี่ยวกับการกระท�าที่ เป ็นการ 

เหยียดหยามพุทธศาสนาและก่อให้เกิดความวุ่นวาย

ในการประกอบศาสนพิธีต่างๆ ตลอดจนการแต่งกาย

เลียนแบบพระสงฆ์ แต่ฐานความผิดเกี่ยวกับการอวด

อุตตริมนุสสธรรมหรือเหตุแห่งปาราชิกอื่นๆ จะไม่ถูก 

ก�าหนดเป็นฐานความผิดเอาไว้เลย และในทางปฏิบัติ

จะมีเพียงวิธีการลงโทษโดยคณะสงฆ์ โดยอาศัยกฎ

ระเบียบแห่งมหาเถรสมาคม และมีการฟ้องเป็นคดี

ตามประมวลกฎมายอาญาในเรื่องของการห้ามกลับ 

มาบวชใหม่ในบางคดีเท่านั้น เช่น ค�าพิพากษาศาลฎีกา

ที่ 4499/2539 คณะสงฆ์ชั้นต้นมีค�าวินิจฉัยว่า จ�าเลย

กระท�าผิดล่วงละเมิดพระธรรมวินัย ให้จ�าเลยสึกจาก 

การเป็นพระภกิษ ุจ�าเลยได้ยืน่อทุธรณ์คดัค้านค�าวนิจิฉยั

ดงักล่าวต่อคณะสงฆ์ และกลบัมาแต่งกายเป็นพระภกิษุ

อีก เพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนเป็นพระภิกษุ จ�าเลย 

มีความผิดตามมาตรา 208 

ค�าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1798/ 2542 พ.ร.บ. 

คณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 มาตรา 29 การสละสมณเพศ

เพราะถูกจับในข้อหาคดีอาญาแยกได้เป็น 3 กรณี คือ  

(1) เมื่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการไม่เห็น

สมควรให้ปล่อยชั่วคราวและเจ้าอาวาสไม่ยอมรับตัวไว้

ควบคมุ พนกังานสอบสวนด�าเนนิการให้สละสมณเพศได้  

(2) พนกังานสอบสวนหรอืพนกังานอยัการเหน็ว่าไม่ควร 

ปล่อยชั่วคราวและไม่ควรมอบตัวให้เจ้าอาวาสรับตัวไป 

ควบคมุ กด็�าเนนิการให้สละสมณเพศได้ และ (3) พระภกิษ ุ

รูปนั้นไม่ได้สังกัดอยู่ในวัดใดวัดหนึ่งหรือเป็นพระจรจัด  

กด็�าเนนิการให้สละสมณเพศได้ กรณขีองจ�าเลยปรากฎว่า 

ร้อยต�ารวจโท ส. น�าจ�าเลยไปพบพระ ท. เจ้าอาวาสวัด 

และมีต�าแหน่งเป็นเจ้าคณะและพระภิกษุผู ้ใหญ่อีก 

หลายรูปเพื่อท�าการสอบสวนจ�าเลยแล้ว ไม่ได้ความชัด

ว่าจ�าเลยจ�าพรรษาและสังกัดวัดใด จ�าเลยได้ยินยอมสึก 
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จากการเป็นพระภิกษุโดยท�าการเปลื้องจีวรออกแล้ว 

แต่งกายด้วยชุดขาว จึงถือได้ว่าจ�าเลยได้สละสมณเพศ

แล้วในขณะนั้น ตาม พ.ร.บ.คณะสงฆ์ฯ มาตรา 29  

การที่จ�าเลยอ้างว่ายอมเปลื้องจีวรออกเพื่อต่อสู้คดี  

ไม่เป็นเหตุให้จ�าเลยซึ่งได้สละสมณเพศแล้วกลับมาเป็น

พระภิกษุใหม่อีก ดังนั้น เมื่อภายหลังจ�าเลยกลับมา

แต่งกายเป็นพระภิกษุเพื่อให้บุคคลอ่ืนเชื่อว่าตนเป็น 

พระภิกษุ การกระท�าจึงเป็นความผิดตามมาตรา 208 

จะเห็นได้ว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับ 

การลงโทษพระสงฆ์ที่อาบัติปาราชิกกรณีการอวดอุตริ-

มนุสธรรมในกฎหมายหลักคือ พระราชบัญญัติสงฆ์ 

พ.ศ. 2505 ประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายอ่ืนๆ  

ก็ไม่มีบทบัญญัติที่ก�าหนดเอาไว้เป็นการเฉพาะและ

ไม่มีการฟ้องร้องเป็นคดีความ ดังนั้น จึงเป็นเหตุผลที่

ผู ้เขียนจะต้องน�าเสนอเพื่อให้ไปพิจารณาบทบัญญัติ

แห่งกฎหมายโบราณ คือกฎหมายตราสามดวง ซึ่งเป็น

กฎหมายที่มีเจตนารมณ์ที่จะปกป้องพระพุทธศาสนา 

โดยมีการก�าหนดเป็นฐานความผิดและโทษเอาไว้ และ

เป็นเจตนาที่แท้จริง ซึ่งผู้บัญญัติกฎหมายได้เล็งเห็นว่า 

หากสภาพสังคมเปลี่ยนไป ปัจจัยที่จะก่อให้เกิดการ

ปฏิบัติตัวไม่เหมาะสมในทางพุทธศาสนาก็มีมากขึ้น  

ป ัญหาการละเมิดพระธรรมวินัยก็ย ่อเกิดขึ้นมาก 

เช่นเดยีวกนั ผลกค็อื พระพทุธศาสนากอ็าจจะถกูต�าหนิ 

ติเตียนจากคนในสังคมจนน�าไปสู่ความเสื่อมศรัทธา

ในที่สุด

วิเครำะห์และหำแนวทำงกำรก�ำหนดควำมรับผิด 

ทำงอำญำของพระสงฆ ์ที่อำบัติปำรำชิกกรณี 

อวดอุตตริมนุสสธรรมตำมพระธรรมวินัย

จากเหตุผลทีท่ีไ่ด้กล่าวมาข้างต้น การอวดอตุร-ิ 

มนุสธรรมนั้นถือเป็นข้อห้ามที่องค์พระศาสดาสัมมา- 

สัมพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติเอาไว้ ทั้งนี้ก็เพื่อให้รักษาไว้

ซึ่งพระธรรมวินัยและความดีงามในพระพุทธศาสนา  

ดังนั้นการการกล่าวหรือการแสดงที่ท�าให้เป็นประจักษ์ 

ว่าอวดคุณวิเศษในตัวเอง ก็ย่อมตกเป็นอาบัติปาราชิก 

ดังนั้นผู ้เขียนเห็นว่าการที่พระพุทธองค์ถือเอาสาระ

ส�าคัญแห่งเหตุการณ์อวดอุตตริมนุสสธรรมเป็นบทปรับ 

อาบติัปาราชิก กย่็อมทรงเหน็ว่า เหตแุห่งอาบตันิี ้หากไม่มี 

การก�าหนดเป็นพระธรรมวนิยัเอาไว้เป็นบทหนกั ปัญหา 

การละเมิดพระธรรมวินัยโดยเฉพาะเรื่องการอวด 

อตุตรมินสุสธรรม ย่อมมขีึน้และและจะท�าให้พทุธศาสนา

ของพระอง์เสื่อมเสียอย่างแน่นอน

ส�าหรับประเทศไทยหรือสยามประเทศในอดีต 

ถอืว่ามคีวามผกูพนักบัวถิกีารด�ารงชวีภิายใต้พทุธศาสนา

มาอย่างช้านาน ซึ่งในอดีตการปกป้องพุทธศาสนาจะ

เคร่งครัดและทุกคนในสังคมนอกจากความศรัทธาใน

พุทธศาสนาและความเชื่อเรื่องผลบุญผลกกรรมแล้ว  

การปฏบตัติามกฎหมายบ้านเมอืงทีม่ข้ีอบญัญตัอินัเป็น 

การลงโทษพระสงฆ์หรือฆารวาสละเมิดพระธรรมวินัย

เป็นส�าคัญ ท้ังนี้ผู้ปกครองบ้านเมืองในอดีตย่อมมองว่า 

เมื่อปัจจัยทางด้านสังคมมีมากขึ้น ปัญหาการละเมิด 

พระธรรมวนิยัทีเ่ป็นข้อห้ามใหญ่ส�าคญัๆ กย่็อมมมีากขึน้ 

การบญัญตักิฎหมายของบ้านเมอืงออกมาบงัคบัใช้กน่็า

จะเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะท�าให้พระพุทธศาสนา 

ไม่มวัหมองและเสือ่มศรทัธา ตลอดจนการรกัษาคณุงาม 

ความดภีายใต้พระพุทธศาสนาไปให้ยาวนาน ดงัท่ีปรากฏ 

ในกฎของพระสงฆ์ข้อที่ 5 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมาย

ตราสามดวง โดยผูเ้ขยีนเหน็ว่า การส่งเสรมิให้คนในสงัคม 

ประกอบคณุงามความด ีโดยเฉพาะพระสงฆ์บางรปูท่ีเหน็

แก่ลาภสักการะหรือวัตถุต่างๆ สามรถน�ามาตอบสนอง 

ความต้องการจนลืมไปแล้วว่าการบวชเข้ามาภายใต้

พระพุทธศาสนานั้นก็เพ่ือเผยแผ่หลักธรรมค�าสอนของ

พระศาสดาไปสู่ผู้คนให้มีความรู้ความเข้าใจถึงแก่นแท ้

ของพระพุทธศาสนา

ดังนั้น เรื่องของศีลธรรม และคุณงามความดี

ท้ังหลาย จริงอยู่การท�าผิดศีลธรรม ก็เป็นการละเมิด

พระธรรมวินัยของพระสงฆ์ ก็ย่อมมีบทลงโทษตาม

หลักเกณฑ์ของพระธรรมวินัย แต่การลงโทษหรือ 

การปรับอาบัตินั้นไม่ได้ท�าให้บ้านเมืองเกิดความสงบ 

หรือเกิดความดีงามทางด้านศีลธรรมเลย ดังนั้น  

การบัญญัติกฎหมายบ้านเมืองเข้ามาเป็นมาตรการ

บังคับ ในทางกฎหมายเรียกว่า “สภาพบังคับทาง

กฎหมาย” ซึ่งบทบัญญัติของกฎหมายตราสามดวง 

จึงเป็นเครื่องมือท่ีท�าให้ผู้ท่ีท�าให้พุทธศาสนามัวหมอง

ท่ีไม่เคยเกรงกลัวต่อบาป แต่ต้องเกรงกลัวบทลงโทษ

ตามบัญญัติของกฎหมายบ้านเมืองแทน ซึ่งแน่นอนว่า  

บทบัญญัติแห่งกฎหมายบ้านเมืองย่อมไม่กระทบต่อ 
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พระสงฆ์ทีป่ฏบิตัดีิปฏิบตัชิอบตามพระธรรมวนิยัอยูแ่ล้ว 

แต่บทบัญญัติดังกล่าวจะไปกระทบกับพระสงฆ์บางรูป 

ที่ไม่เคารพพระธรรมวินัย มีการประพฤติหรือแสดง 

การอวดอุตริอยู่เป็นเนืองๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์

ส่วนตัว ผู้เขยีนจงึมทีศันะสนบัสนนุการบญัญตักิฎหมาย

บ้านเมอืงให้มสีภาพบงัคับเรือ่งศลีธรรมเช่นเดียวกบัการ

ตรากฎหมายตราสามดวงในส่วนที่เกี่ยวกับพระสงฆ์  

จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะเป็นการปกป้อง

พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองควบคู่ไปกับสังคมไทย

ส�าหรับประเทศไทยในยุคปัจจุบัน ความผิด

ฐานการละเมิดพระธรรมวินัยนั้นไม่ได้ก�าหนดเอาไว้ใน

กฎหมายบ้านเมืองแล้ว นั่นหมายความว่าสภาพบังคับ 

โดยตรงในเรื่องของความผิดการอวดอุตตริมนุสสธรรม

นั้นไม่ได้มีบัญญัติเอาไว้โดยตรง กล่าวคือ ปัจจุบัน 

กฎหมายอนัเป็นเครื่องมือทางกฎหมายหลกัทีท่�าหนา้ที่

ปกป้องคุ ้มครองพระพุทธศาสนานั้น คือ พระราช- 

บัญญัติสงฆ์ พ.ศ. 2505 โดยกฎหมายฉบับดังกล่าวเป็น 

การก�าหนดเพียงการใช้อ�านาจทางปกครองคณะสงฆ ์

เท่านั้น ส่วนการลงโทษพระสงฆ์ที่ละเมิดพระธรรมวินัย

ก็เป็นเพียงการก�าหนดหลักการเอาไว้หลวมๆ เพื่อให้

อ�านาจของคณะสงฆ์ในการใช้อ�านาจทางปกครอง แต่ก็ 

หามีหลักเกณฑ์การลงโทษทางอาญาต่อพระสงฆ์  

ส่วนกฎหมายอาญา ซึ่งถือเป็นกฎหมายหลักเกี่ยวกับ

การกระท�าความผิดทางอาญาและการรับโทษ ซึ่งใน

ประมวลกฎหมายอาญานั้นได้ก�าหนดความผิดเกี่ยวกับ 

ศาสนานั้นเป็นเพียงการก�าหนดฐานความผิดเกี่ยวกับ

การดูหมิ่นศาสนาหรือการแต่งกายเลียนแบบพระสงฆ์ 

ซึง่ก�าหนดไว้ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 206-208 

ดังนั้น หากมีการละเมิดพระธรรมวินัยหรือการกล่าว 

อวดอุตตริมนุสสธรรม ซึ่งถือเป็นความผิดหนัก ก็ไม่มี

กฎหมายใดในบ้านเมืองให้อ�านาจในการลงโทษกับ 

พระสงฆ์ที่ไม่เกรงกลังบาปหรือมีเจตนาให้พุทธศาสนา

มวัหมองเหล่านัน้ได้รบัโทได้เลย ดังนัน้ หากประเทศไทย

ต้องการปกป้องพุทธศาสนา จะต้องท�าให้เกิดสภาพ

บงัคบัโดยการตรากฎหมายหรอืการก�าหนดฐานความผดิ 

เพิม่เตมิเข้าไปในกฎหมายหลกั อาทเิช่น พระราชบญัญตั ิ

สงฆ์ พ.ศ. 2505 หรือประมวลกฎหมายอาญา เป็นต้น 

มิฉะนั้นปัญหาการน�าพุทธศาสนามาเป็นเครื่องมือ

ในการหาประโยชน์ย่อมเกิดขึ้นและมีมากขึ้นเรื่อยๆ 

อย่างแน่นอน

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

สถาบันสงฆ์ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้าง 

องค ์ประกอบพระพุทธศาสนาที่ชาวพุทธทุกคน 

ให้ความเคารพเล่ือมใสศรัทธา แต่ยังมีพระสงฆ์บางรูป 

ท่ีประพฤติตนไม่เหมาะสม เป็นท่ีต�าหนิติเตียนแก่

ประชาชนทั่วไปท�าให้พุทธศาสนามัวหมอง ด้วยเหตุนี้ 

พระพทุธเจ้าจงึได้ทรงบญัญตัสิกิขาบทเพือ่เป็นพระธรรม- 

วนิยัในการควบคมุความประพฤตขิองพระสงฆ์ให้บรสิทุธิ ์

และเป็นที่น่าเคารพศรัทธาของผู้คนทั่วไป

พระธรรมวินัยได้บรรจุสิกขาบทเกี่ยวกับการ

ต้องอาบัติปาราชิกทั้งหมดเป็น 4 เหตุแห่งการอาบัติ 

คือ การเสพเมถุน การลักทรัพย์ การฆ่ามนุษย์ และ

การอวดอัตริมนุสธรรม โดย 1 ใน 4 เหตุแห่งการอาบัติ 

ปาราชิกท่ีพบบ่อยท่ีสุดในประเทศไทย ก็คือการอวด 

อัตริมนุสธรรม โดยการกระท�าดังกล่าวก่อให้เกิดความ

เสียหายแก่พุทธศาสนาและท�าให้คนในสังคมเส่ือม

ศรัทธา โดยพระสงฆ์ท่ีละเมิดพระธรรมวินัยถึงแม้จะ 

ได้รบัการลงโทษตามข้อบญัญตัติามพระธรรมวนิยักต็าม 

แต่ผู้เขียนเห็นว่าในฐานะที่เป็นผู้ละเมิดหลักเกณฑ์และ

ก่อให้เกิดความเส่ือมเสียให้แก่พุทธศาสนา พระสงฆ์ 

ที่ละเมิดควรได้รับโทษตามกฎหมายบ้านเมือง ซึ่งใน

สมยัโบราณมกีารก�าหนดฐานความผดิเอาไว้ในกฎหมาย

ฝ่ายบ้านเมือง คือ กฎพระสงฆ์ ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของ 

กฎหมายตราสามดวง และท�าให้การละเมดิพระธรรมวนิยั 

ในสมยันัน้เกดิขึน้ได้น้อยมาก เนือ่งจากพระสงฆ์เกรงกลวั 

ความผิดตามกฎหมายบ้านเมือง ภายหลังมีการแก้ไข

กฎหมายบ้านเมอืงและมกีารยกเลกิกฎพระสงฆ์ดงักล่าว

ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ท�าให้พระสงฆ์บางรูปในปัจจุบันท่ี 

ตัง้ใจจะละเมดิพระธรรมวนิยัในข้ออาบตัหินกัไม่เกรงกลวั 

ความผดิเพราะไม่มกีฎหมายฉบบัใดก�าหนดเป็นความผดิ 

เอาไว้เหมอืนในอดตี ประกอบกบัเครือ่งมอืทางกฎหมาย

ท่ีมอียูใ่นปัจจุบนั ท้ังพระราชบญัญตัสิงฆ์ พ.ศ. 2505 และ 

ประมวลกฎหมายอาญา ยงัไม่มกีารบญัญตัฐิานความผดิ 

เกีย่วกบัการอวดอตุรมินสุธรรมเอาไว้ เมือ่ไม่มเีครือ่งมอื

ทางกฎหมายมาเป็นมาตรการเพ่ือป้องกันมิให้พระสงฆ์ 
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ท่ีละเมิดสิกขาบทดังกล่าวก็ย ่อมท�าให้การกระท�า 

ความผิดฐานนี้มีมากขึ้น

ดังนั้น จากเหตุผลที่กล่าวมาทั้งหมดเพื่อเป็น 

การปกป้องพระพุทธศาสนา ผู้เขียนขอเสนอแนะว่า 

จะต้องบัญญัติกฎหมายลงโทษพระสงฆ์บางรูปที่ฝ่าฝืน

พระธรรมวินยัคอืการอวดอุตตรมินสุสธรรม อันเป็นฐาน

ความผดิหนกั คอืการอาบติัปาราชิกตามพระธรรมวนิยัไว้

ในกฎหมายหลกั คอื ฐานความผดิทีม่ลีกัษณะโทษจ�าคกุ 

หรือโทษปรับที่สูงขึ้นหรือลดลงตามพฤติกรรมแห่ง

กรณีไว้ในลักษณะ 4 เรื่องความผิดเกี่ยวกับศาสนาของ

ประมวลกฎหมายอาญา เพื่อเป็นการลงโทษผู้กระท�า

ความผดิอนัจะเป็นการปกป้องคุม้ครองพระพทุธศาสนา 

ให้เป็นที่เคารพและศรัทธาของประชาชนสืบต่อไป
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แนะน�าหนังสือ

Book Reviews

ควำมดีที่คุณท�ำได้

ผู้เขียน: อรสม สุทธิสำคร

ส�ำนักพิมพ์: สำรคดี

125 หน้ำ

รินธรรม ธารมุกตา

“ความดี” ที่มีคนท�าแล้ว และอรสม สุทธิสาคร  

เล่าไว้ในหนังสือเล่มนี้มี 10 เรื่อง คือ

1. คลินิก 5 บาท ที่พึ่งของคนยาก

2. มือที่สร้างเสงสว่างในโลกมืด

3. ดวงแก้วกับรอยยิ้มในโลกใบใหม่ของหนู

4. ฉือจี้ อาสาสมัครคุณธรรมสายไต้หวัน

5. ผู้คลายทุกข์ใจคนไข้ที่พระนั่งเกล้าฯ

6. “คุณย่า” ของเด็กป่วยโรคตา และกิจกรรม 

เล่านิทานเด็กที่โรงพยาบาลเด็ก

7. กลุม่ผูป่้วยมะเรง็ อาสาสมคัรเพือ่นช่วยเพือ่น

8. อาสาข้างเตียงคนไข้

9. ศลิปะบ�าบดั เดก็ป่วยเรือ้รงัและระยะสดุท้าย

10. สานฝันก่อนวันสุดท้ายของเด็กน้อย

ทั้งหมดเป็นเรื่องเล่าถึง “คนดี” ที่มั่นคงใน

ความดี บางคนใช้เวลาชีวิตนานเป็นสิบๆ ปี ช่วยเหลือ

ผู้ประสบทุกข์จากความเจ็บไข้ได้ป่วย เป็นการสร้าง 

บุญกุศลที่ใครได้รับรู้ ก็ต้องอิ่มใจไปด้วยจนพรรณนา

อาการจิตเช่นนั้นไม่ได้ ดังจะยกตัวอย่างบางตอนจาก 

หนังสือเล่มนี้ดังนี้
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ผมไม่คิดว่าหมอต้องรวย เพราะถ้าหมอรวย 

คนไข้ก็ต้องจน เนื่องจากเขาต้องเอาเงินมาให้เรา 

เยอะๆ . . . ที่เราคิดว่าเราล�าบากแล้ว แต่เขาล�าบาก

กว่าเรามาก แล้วเราจะไปสร้างความร�่ารวยจากความ

ยากจนของคนอื่นได้อย่างไร ผมต้องขอบคุณพระเจ้าที่

อดุมการณ์เราไม่เคยเปลีย่น จากการท�างานมา ผมพบว่า 

เงินซื้อความสุขไม่ได้ บางทีผมไม่รู้จะหาเงินไปท�าไม 

ได้เห็นคนอื่นเขามีความสุขจากสิ่งที่เราท�า แค่นี้ก็พอ  

(นายแพทย์วีรพันธ์ ธนาประทุม หน้า 24-25)

ผมว่าทุกคนต้องการความสุขเหมือนกัน บาง

คนได้เงินมากมีความสุข ได้ลาภยศมีสุข แต่พอตาม

มาด้วยเสื่อมลาภ เสื่อมยศ มันก็ทุกข์ ถ้าเราท�าความ

ดี ท�าสิ่งที่เป็นกุศล ไม่ต้องวิ่งหาความสบายมากหรอก 

เราออกหน่วยแพทย์ทุกครั้ง ถามว่าสุขกายไหม บางที

นอนกับพื้นโรงพยาบาล เราท�าไปท�าไม ไม่สุขกาย แต่

เราท�าเพราะสขุใจทีเ่หน็ผูอ้ืน่มคีวามสขุ (นาวาเอกพเิศษ 

ดร.นายแพทย์ปิโยรส ปรียานนท์ หน้า 42)

งานอาสาสมคัรไม่ใช่เรือ่งยาก จติอาสาสามารถ

เกิดได้ทุกที่ ลองเป็นผู้ให้ดูบ้าง แล้วจะรู ้สึกว่าเรามี 

ความสุข อย่างที่เก่งมีความสุขขณะนี้ แต่อาสาสมัคร 

ก็ต้องระวังอย่าไปให้เด็กเขาตั้งความหวังกับเราทั้งหมด 

ไม่ใช ่บอกเขาว่าเราให้เขาได้ทุกอย่าง มันจะไม่ดี 

ส�าหรับเขา เราต้องหัดให้เขายืนอยู่ได้ด้วยตนเองด้วย  

จะได้เป็นความสุขที่ยั่งยืนมากกว่าความสุขชั่วครั้ง

ชั่วคราว (ทิพวรรณา ยศสุนทร หน้า 75)

พยาบาลจะคดัเดก็ให้เรารบัผดิชอบดแูลหนึง่คน  

เขาให้ชื่อเด็กมา และบอกให้เราทราบว่าเด็กป่วย 

เป็นอะไร ผมก็เข้าไปทักทาย เราเองชอบวาดรูปอยู่แล้ว 

เดก็ทีผ่มรบัผดิชอบดแูลเป็นเดก็ผูช้าย . . . เวลาชวนเดก็ 

วาดรูป เตียงรอบๆ จะหันมามองว่าเราท�าอะไรกัน  

ผมกจ็ะเริม่ไปคยุกบัเดก็คนอืน่ๆ แต่เราจะไม่คยุเรือ่งโรค 

หรือรูปลักษณ์ของเขา และจะไม่ให้สัญญาต่างๆ หรือ

ให้ความหวังเขาที่เราท�าไม่ได้ (กิติพงศ์ ประภาวิวัฒน  

หน้า 108-109)

ทุกคนมีโอกาสท่ีจะเสียสละความสุขส่วนตัว 

เพ่ือช่วยเหลือผู้อ่ืนมากบ้างน้อยบ้าง ตามก�าลังศรัทธา

ของแต่ละคน การสงเคราะห์บางอย่างต้องอาศัยวิชา 

ความรู้เฉพาะทาง เช่น แพทย์-พยาบาล แต่ก็มีความ

ช่วยเหลืออีกหลายลักษณะที่อาศัยเพียงแค่ความพร้อม 

ที่จะรับฟังความทุกข์ของคนอื่น เช่น งานอาสาข้างเตียง 

ซึ่งมีหลักง่ายๆ “เพียงขอให้เขาได้ไปฟัง อยู่เป็นเพื่อน 

ให้ก�าลังใจข้างเตียงผู้ป่วย เราไม่อยากให้อาสาสมัคร

รู้สึกว่าเป็นผู้ให้ แต่ให้เรารู้สึกว่าเป็นผู้ฟัง ให้คนป่วย 

ระบายความในใจ บางคนป่วยหนัก พูดกับเราไม่ได้  

แค่นั่งอยู่ข้างเตียง เป็นเพื่อนให้เขาอุ่นใจก็พอแล้ว” (95) 

ยังมีงานอาสาสมัครอีกมากมายในโรงพยาบาล

ต่างๆ สถานสงเคราะห์ หรือองค์กรอาสาสมัคร

เอกชน หากไม่สะดวกท่ีจะเดินทางออกจากบ้านไปไกล  

จะสร้างสรรค์งานอาสาสมัครขึ้นเองใกล้ๆ บ้านก็ได้  

ถ้ายังคิดไม่ออก ลองอ่านหนังสือเล่มนี้ดู
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ที่แห่งนี้รักษำด้วยควำมสุข

ผู้เขียน: อรสม สุทธิสำคร

ส�ำนักพิมพ์: สำรคดี

284 หน้ำ

รินธรรม ธารมุกตา

เมือ่เอ่ยถงึโรงพยาบาล แต่ละคนจะเกดิภาพพจน์ 

และความรู ้สึกแตกต่างกันตามประสบการณ์ท่ีได้รับ  

ใครท�าบุญมาดี ได้พบแพทย์-พยาบาลมีจิตใจเมตตาสูง 

แม้จะเหนือ่ยยากจากภาระงานประจ�า กย็งัปฏิสนัถารกบั

คนไข้อย่างอ่อนโยน ก็ดูเหมือนอาการเจ็บป่วยจะหาย

ไปแล้วครึ่งหน่ึง ใครที่อาจจะไม่ค่อยช่วยเหลือคนอื่น 

เท่าไรนัก หากได้พบแพทย์-พยาบาลก�าลังเครียดกับ

ปัญหาต่างๆ จากคนไข้บ้าง จากการบริหารงานใน 

โรงพยาบาลบ้าง และไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ 

ท�าให้บริการผู ้ป่วยไม่ดีนัก ผู ้ป่วยก็อาจจะเจ็บหนัก

ขึ้นจากการอาการป่วยที่เผชิญอยู่แล้ว ปัญหาเหล่านี้  

หน่วยงานและบุคลากรทางการแพทย์ก็ตระหนักถึง

อยู่เช่นกัน หลายๆ โรงพยาบาลจึงพัฒนางานบริการ 

ให้เป็นการ “รักษาด้วยความสุข” ดังเช่นโรงพยาบาล 

ที่แนะน�าในหนังสือเล่มนี้จ�านวน 9 แห่ง คือ

1. โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก

2. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

3. โรงพยาบาลแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

4. โรงพยาบาลบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 

5. โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี

6. โรงพยาบาลเทพา จังหวัดสงขลา

7. โรงพยาบาลเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

8. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ด่านซ้าย  

จังหวัดเลย

9. โรงพยาบาลอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

เริม่ต้นด้วยความสขุของบคุลากร เช่นค�าบอกเล่า 

ถึงโรงพยาบาลอุ้มผาง ของเทวฤทธิ์ ประเพชร บัณฑิต

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร์ ซึง่เลอืก 

มาท�างานที่นี่ด้วยหวังจะได้ท�างานในสถานที่ที่ยืนยันว่า 

อุดมคติยังมีอยู่จริงในสังคมไทย 

จุดหนึง่ท่ีผมชอบ ผอ. รกัและท่ึง คอืเรือ่งซือ่สตัย์ 

หมอไม่เคยโกงกิน หมอจะเอาผลประโยชน์ของคนไข้ 

เป็นตวัตัง้ ปกตเิรือ่งการจดัซือ้ยาเป็นเรือ่งหนึง่ทีเ่ป็นทาง

หากินได้ แต่ที่นี่รับประกันได้ในเรื่องความโปร่งใส . . . 

อีกข้อหนึ่งท่ี ผอ.ให้โอกาสกับคนในโรงพยาบาลคือ 

เรื่องการสร้างคน พัฒนาคน แกไม่เคยหวงเงิน เรื่อง

การพัฒนาคน ช่วยคนจบแล้ว เขาจะไปท�างานที่ไหน  

แกไม่สนใจ นอกจากให้โอกาสคนแล้ว ผอ.ยังให้อภัย

คนด้วย แกเป็นคนชอบสอน แต่สอนแบบพี่สอนน้อง 

กระตุ้นให้คนไปคิดเอง . . . (หน้า 32-33)

เมื่อบุคลากรมีความสุข งานของโรงพยาบาล 

ก็ก้าวหน้า เช่นเดียวกับท่ีโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ที่เติบโต

ขึ้นมาจากความทุ่มเทของนายแพทย์วิทิต อรรถเวชกุล

ช่วงมาท�างานท่ีบ้านแพ้วใหม่ๆ ผมมักจะนอน

ที่โอพีดี ไม่ค่อยได้นอนบ้าน ผมบอกพยาบาลทุกคนว่า 

ชาวบ้านมาทกุรายให้เรยีกผม คนไข้ต้องได้เจอหมอใหญ่  

วันหนึ่งมีคนไข้แค่ 10 กว่าคน ผมจึงมีเวลาพูดคุย

กับคนไข้ได้นาน . . .ใครไม่ได้รับความสะดวกยังไง 
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เคาะประตูบ้านได้ ผมเริ่มผ่าตัด ท�าคลอดที่นี่ คนไข้ 

ก็เริ่มมา เงินบริจาค อะไรต่ออะไรเริ่มหลั่งไหลมา  

มันเป็นหลักอยู่ว่า ถ้าเราทุ่มเทให้กับส่วนรวม จะม ี

คนเห็น มีคนรู้ เรายิ่งให้ ยิ่งได้รับ . . . (หน้า49-50)

เช่นเดียวกับที่โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี ท่ีเน้น 

ความส�าคัญของบุคลากรสาธารณสุขในการบริการ

ประชาชน ซึ่ งนายแพทย์ธงชัย ตรีวิบูลย ์วณิชย ์  

ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลให้เป็นโรงพยาบาลคุณธรรม 

เล่าว่า

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของเราได้รับการบ่มเพาะ

มาว่า ให้ช่วยเหลือผู้ป่วย อย่าลืมตัวว่าเราเป็นหมอหรือ 

พยาบาล ถ้าเราลืมตัวเมื่อไร เราจะดุคนไข้ เราจะละเลย

ต่อหน้าที่ จึงต้องพยายามมีสติตลอดเวลา คุณธรรม 

ไม่ได้หมายความว่าวันนี้เราต้องไปวัด ไปสวดมนต์  

การสวดมนต์เป็นเพียงการเตือนสติเราเท่าน้ันเอง  

การที่เราท�าอะไรดีๆ นั่นแหละคือคุณธรรม เราต้อง

ปลูกสร้างศรัทธาให้เจ้าหน้าที่มีจิตส�านึกของการรัก

องค์กร เพราะการรักองค์กรก็หมายถึงรักประชาชนด้วย  

(หน้า 126-127)

ความรักที่บุคลากรสาธารณสุขมีต่อประชาชน 

นอกจากจะแสดงให้เห็นได้จากการบริการผู ้ป่วยที่ 

โรงพยาบาลแล้ว ยังมีงานเชิงรุกเข้าไปบริการประชาชน 

ในพืน้ที ่ซึง่นายแพทย์สวุฒัน์ วริยิพงษ์สกุจิ ผูอ้�านวยการ 

โรงพยาบาลเทพา เห็นว่าเป็นงานที่มีเสน่ห์

ผมว่างานเชงิรกุมเีสน่ห์ เพราะได้เข้าถงึชาวบ้าน 

จรงิๆ ถ้าเรานัง่อยูแ่ต่ในโรงพยาบาละราจะไม่รูอ้ะไรมาก  

เพราะฉะนั้นน้องๆ แต่ละคน ผมจะให้เขามีพ้ืนท่ีในการ

ท�างานกับชาวบ้าน แต่เราเริ่มต้นจากจุดง่ายๆ ก่อน  

เป็นจุดที่ท�าให้เขารู้สกึว่าไม่ไกลตัว เริ่มต้นจากคนไข้ 

จากญาติ แล้วค่อยลงไปชุมชน ลงไปที่อนามัย ผมคิดว่า 

ตราบใดท่ีเราท�างาน แล้วเรายังมีความสุข มีเพ่ือน 

ร่วมงานที่ดี แล้วชาวบ้านยังร่วมไม้ร่วมมือกับเราดี ผมก็

ยงัอยากอยูท่�างานทีน่ี ่ไม่คดิจะย้ายไปทีไ่หน (หน้า 173)

การสร้างเพื่อนร่วมงานที่มีอยู ่แล้วให้เป็น

เพ่ือนร่วมงานท่ีดี และสร้างความร่วมมือจากชาวบ้าน 

เป็นภารกิจที่อาจไม่มีสอนในหลักสูตรแพทยศาสตร-

บัณฑิต แต่คุณหมอและบุคลากรสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง 

จ�านวนมากเรียนรู้จากการท�างานตามพระราชปณิธาน

ของสมเด็จพระบรมราชชนกที่ว่า “ขอให้ถือประโยชน์

ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อมนุษย์เป็นกิจ 

ที่หนึ่ง” ด้วยการท�าโรงพยาบาลให้เป็น “ที่แห่งนี้รักษา

ด้วยความสุข” ใครที่ได้อ่านเรื่องราวในหนังสือเล่มนี ้

ก็จะมีความสุขไปด้วยแน่นอน



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 ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ส�ำหรับเจ้ำหน้ำที่
หมายเลขสมาชิก_____________________________หมายเลขใบเสร็จ________________________________________________

ตั้งแต่ฉบับที่____________________________________ลงช่ือผู้รับสมัคร______________________________________________

ส่งที่ กองบรรณำธิกำรวำรสำรวิชำกำร

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

200 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ต�าบลรังสิต อ�าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

(วงเล็บมุมซองด้านขวา “สมาชิกวารสาร EAU”)
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