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บทคัดย่อ

	 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 พัฒนาตัวบ่งชี้การ	

จัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ	 2)	 ทดสอบความ

สอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้

การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจากการพัฒนาขึ้น

กับข้อมูลเชิงประจักษ์	 การดำาเนินการวิจัยแบ่งเป็น	 2	 ระยะ	

ประกอบด้วย	 ระยะแรก	 คือ	 การพัฒนาตัวบ่งชี้การจัดการ

ความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ	โดยการวิเคราะห์เอกสารเชิง

ทฤษฎ	ีจดัทำากรอบแนวคดิตวับง่ชี	้รา่งตวับง่ชี	้ตรวจสอบความ

ตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ	ระยะที่สองคือ	การทดสอบตัว

บ่งชี้การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ	 กลุ่มตัวอย่าง

เป็นคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ	 จำานวน	 364	 คน	 ได้มา

โดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน	 เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยเป็น

แบบสอบถามมาตราส่วนประเมินค่า	 5	 ระดับ	 มีค่าความ

เที่ยงทั้งฉบับเท่ากับ	 .9866	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรม

คอมพิวเตอร์สำาเร็จรูป	 ผลการวิจัยพบว่า	 1)	 ตัวบ่งชี้การ

จัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏตามหลักการ	 แนวคิด	

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	 มีจำานวน	 64	 ตัว	 ประกอบด้วย	 ตัวบ่งชี้

กระบวนการจัดการความรู้	จำานวน	27	ตัว	ตัวบ่งชี้การจัดการ

กับเทคโนโลยีสารสนเทศ	 จำานวน	 11	 ตัว	 ตัวบ่งชี้การจัดการ

กับวัฒนธรรม	 จำานวน	 15	 ตัว	 และตัวบ่งชี้การจัดการกับคน	

จำานวน	 11	 ตัว	 และ	 2)	 ผลการทดสอบความสอดคล้องของ

โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้การจัดการความรู้

ของมหาวทิยาลยัราชภฏั	ปรากฏวา่	มคีวามสอดคลอ้งกบัขอ้มลู

เชงิประจกัษ์	ตามเกณฑด์งันี้	χ2
=	1522.08,	df	=	1548	,	χ2

/df	

=	0.98,	P	=	0.07,	GFI	=	0.93,	AGFI	=	0.90	และ	RMSEA	=	

0.03	ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้	

Abstract

	 This	 research	 was	 to	 develop	 Knowledge	

Management	 Indicators	 for	 Rajabhat	Universities,	 and	

to	examine	the	goodness-of-fit	of	the	structural	model	

of	confirmatory	factor	analysis	with	the	empirical	data.	

Phase	I	was	the	development	of	Knowledge	Management	

Indicators	 for	 Rajabhat	 Universities	 by	 theoretical		

document	 analysis	 by	 creating	 conceptual	 framework,	

drafting	 indicators,	 and	verifying	 the	 context	 validity.	

Phase	II	was	the	examination	of	the	goodness-of-fit	of	

the	structural	model.	The	sample	size	of	364	Rajabhat	

Universities	lecturers	was	derived	by	multi-stage	random	

sampling.	Data	collection	tool	was	a	five-level	rating	scale	

questionnaire	with	a	 reliability	of	0.9866	and	validity	

ranging	from	0.89	to	1.00.	Collected	data	were	analyzed	

for	 CFA	 by	 software	 statistic	 package.	 The	 research		

findings	 were:	 Sixty-four	 knowledge	 management	

indicators	were	obtained,	in	which	twenty-seven	were	

related	 to	 knowledge	management	 process,	 eleven	 to	

information	technology	management,	fifteen	to	cultural	

management	 and	 eleven	 to	 human	management.	 The	

goodness-of-fit	 of	 structural	 equation	 model	 showed	

its	 consistency	with	 the	 empirical	 data	 (Chi-square	 =	

1522.08,	degree	of	 freedom	(df)	=	1548,	χ2
/df	=	0.98,	

P	=	0.07,	goodness-of-fit	 index	(GFI)	=	0.93,	adjusted-

goodness-of-fit	 index	 (AGFI)	 =	 0.90,	 and	 root	 mean	

square	error	of	approximation	(RMSEA)	=	0.03).	Statistical	

analysis	results	thus	confirmed	the	research	hypotheses.

Key words : knowledge	management,	Indicators,	Rajabhat

University
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ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา

	 ในยุคปัจจุบันซึ่งเป็นยุคเศรษฐกิจฐานความรู้	(know	

ledge-based	economy)	เปน็การอาศยัความรูเ้ปน็ตวัขบัเคลื่อน

หลักในการสร้างความเติบโต	 และความมั่นคงขององค์การ	

การที่องค์การจะสร้างและรักษาความได้เปรียบในการแข่งขัน

ได้นั้น	 ขึ้นอยู่กับความสามารถขององค์การในการทำาให้วงจร

การเรียนรู้หมุนได้รวดเร็วและต่อเนื่อง	 ความรู้ที่แพร่กระจาย

ออกไปอย่างกว้างขวางทำาให้ โลกเชื่อมโยงถึงกันและกัน	

มกีารเขา้ถงึความรู้ โดยไมม่ขีอ้จำากดัในเรื่องเวลา	สถานที	่พืน้ที	่

จนในทีส่ดุสงัคมกจ็ะเปลีย่นเปน็สงัคมแหง่ความรู	้(knowledge	

society)	ซึง่หมายถงึสงัคมทีม่คีวามรูเ้ปน็ปจัจยัสำาคญัในการบง่ชี	้

ความสำาเร็จในทุกด้าน	 องค์การทุกองค์การจะต้องสะสมทุน

การผลิตรูปแบบใหม่ที่เรียกกันว่า	ทุนทางปัญญา	(intellectual	

capital)	ซึ่งเป็นทุนการผลิตที่สำาคัญที่สุดในยุคระบบเศรษฐกิจ

ฐานความรู	้ทีเ่ปน็แนวคดิใหมเ่กีย่วกบัการพฒันาประเทศอยา่ง

ยั่งยืน	(พรธิดา	วิเชียรปัญญา,	2547)	ความรู้เป็นสินทรัพย์ที่มี

ค่าที่สุดขององค์การ	 ความรู้เป็นสินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะ	

โดดเด่นกว่าสินทรัพย์อื่น	ๆ	คือเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีขีดจำากัดยิ่ง

ใชย้ิง่เพิม่	ยิง่ใชม้ากขึน้เทา่ไรยิง่มคีณุคา่เพิม่มากขึน้เทา่นัน้	หรอื

อกีนยัหนึง่	ยิง่องคก์ารมคีวามรูม้ากเทา่ใด	กย็ิง่สามารถเรยีนรู้

ในสิง่ใหม	่ๆ 	ไดม้ากขึน้เทา่นัน้	เมื่อเรยีนรู้ไดม้ากขึน้กส็รา้งความ

รู้ ใหม่ได้มากขึ้น	 เมื่อนำาความรู้เก่ามาบูรณาการกับความรู้ ใหม่

ก็จะก่อให้เกิดความรู้ ใหม่	 ๆ	 ขึ้นอีก	 และสามารถนำาความรู้ไป

ใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น	จึงกลายเป็นวงจรที่เพิ่มพูนได้ในตัวเอง

อย่างไม่สิ้นสุด	ที่เรียกว่า	“วงจรการเรียนรู้”	ในขณะที่มนุษย์มี

คณุสมบตัทิีส่ำาคญัอยา่งหนึง่	คอื	ความพรอ้มตอ่การปรบัเปลีย่น

และการตอบสนองเพื่อความอยู่รอด	 โดยมนุษย์มีการเรียนรู้

และพัฒนาอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว	 ซึ่งก็ส่งผลทั้งด้านบวก

และด้านลบให้กับสังคมมนุษย์	 ทำาให้เกิดการแข่งขันกันเพื่อชิง

ความไดเ้ปรยีบโดยใช	้“ความรู”้	ทีเ่หนอืกวา่เปน็ฐานพลงัในการ

แขง่ขนั	ทำาใหเ้กดิสิง่ประดษิฐ์	นวตักรรม	และเทคโนโลยีใหม่	ๆ 	

เข้ามาอย่างต่อเนื่อง	ดังนั้นมนุษย์ในปัจจุบัน	จึงต้องเรียนรู้ ให้

เป็น	 เรียนรู้ ให้ทัน	 และคนในสังคมก็ไม่สามารถที่จะทำางานได้

ตามลำาพงัอกีตอ่ไป	องคก์ารชัน้นำาจงึเหน็ความสำาคญัและความ

จำาเป็นของ	“การจัดการความรู้”	(knowledge	management)	

ซึง่เปน็สิง่ทีส่ำาคญัตอ่ความอยูร่อดและความเจรญิขององคก์าร	

(บดินทร์	วิจารณ์,	2547)

	 หลกัการในการจดัการความรู	้ตอ้งมคีวามสอดคลอ้ง

กับระบบที่มีอยู่เดิม	 (compatibility)	 เน้นการแก้ไขปัญหาได้

จริง	(problem	orientation)	โดยจะต้องไม่อยู่ในรูปของทฤษฎี	

แต่อยู่บนพื้นฐานของการนำาไปปฏิบัติการได้จริง	 สามารถนำา

ไปใช้ได้จริง	 การจัดการความรู้จะต้องมีการนำาไปใช้ได้อย่าง

ครอบคลมุทัว่ทกุระบบขององคก์าร	(comprehensibility)	เนน้

การปฏิบัติจริง	 (action	 orientation)	 ผลการวิเคราะห์ระบบ

การจัดการความรู้ขององค์การ	จะต้องทำาให้ผู้บริหารสามารถ

ประเมินผลของเครื่องมือต่าง	ๆ 	ที่ใช้ ในการจัดการความรู้ของ

องค์การ	ซึ่งจะนำาไปสู่งานพัฒนา	และแก้ไขระบบในเชิงปฏิบัติ

การได้จริง	 และการมีเครื่องมือที่เหมาะสม	 (appropriate		

instrument)	ในการที่จะแก้ไขปญัหา	และพฒันางานตา่ง	ๆ 	ใน

เชิงรูปธรรมได้ต้องอาศัยเครื่องมือวัดที่ได้รับการทดลองและ

พิสูจน์ว่ามีคุณภาพสูงน่าเชื่อถือได้	 การจัดการความรู้	 มีความ	

สำาคัญอย่างยิ่งต่อเสถียรภาพของประเทศไทย	 ทั้งทางด้าน

เศรษฐกิจ	และสังคม	และจะต้องบูรณาการการจัดการความรู	้

เข้ากับกิจกรรมคุณภาพและเชิงการพัฒนาทุกชนิดอย่าง	

เหมาะสม	รวมทัง้บรูณาการเขา้กบักจิกรรมเชงิสรา้งสรรค	์(สถาบนั	

สง่เสรมิการจดัการความรูเ้พื่อสงัคม,	2548)	สำาหรบัประเทศไทย	

โดยเฉพาะองค์การภาคราชการ	 ได้เริ่มนำาการจัดการความรู้

มาเป็นเครื่องมือทางการบริหาร	 เมื่อมีการประกาศใช้	 พระ

ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้าน

เมืองที่ดี	 พ.ศ.	 2546	 ซึ่งเนื้อหาของพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้	

ได้วางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารความรู้ของส่วนราชการ

ใน	มาตรา	 11	 โดยมีข้อความว่า	 “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนา

ความรู้ ในส่วนราชการ	 เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการ

เรียนรู้ ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง	 รวดเร็ว	 ข้อมูล

ข่าวสารและสามารถประมวลความรู้ ในด้านต่าง	 ๆ	 เพื่อนำามา

ประยุกต์ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง	 รวดเร็ว	 และ

เหมาะสมกับสถานการณ์	 รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนา

ความรู้ความสามารถสร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติ

ของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและ

มีการเรียนรู้ร่วมกัน	 ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ

ของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิด

ผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกานี้”	 และคู่มือการดำาเนินการ

ตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวของสำานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ	(ก.พ.ร.)	ในหมวด	3:	แนวทางการพัฒนา

ส่วนราชการให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้	 โดยกำาหนดแผน

ปฏิบัติ	 ไว้ว่า	 หน่วยราชการจะต้องสร้างระบบให้สามารถ

รับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง	 มีการประมวลผลความรู้	

ในด้านต่าง	 ๆ	 เพื่อประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติราชการได้อย่าง

ถูกต้องรวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป		

ส่งเสริมและพัฒนาความรู้	ความสามารถ	สร้างวิสัยทัศน์และ
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ปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการ	 เพื่อให้เป็นผู้มีความรู้ ใน

วิชาการสมัยใหม่	 และปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพและมี

คุณธรรม	 สร้างความมีส่วนร่วมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้

ซึง่กนัและกนั	เพื่อพฒันางานใหเ้กดิประสทิธภิาพ	(สถาบนัเพิม่

ผลผลิตแห่งชาติ,	2548)

	 ในทางการศึกษาให้ความสำาคัญกับความรู้ที่มีอยู่ใน

ตวัคนนัน้	แผนการศกึษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2545-2559	(สำานกังาน

คณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาต,ิ	2545)	มกีรอบแนวคดิสำาคญั	

คือ	1)	ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	2)	ยึดคนเป็นศูนย์กลางการ

พัฒนา	3)	บูรณาการแบบองค์รวม	4)	พัฒนาชีวิตให้เป็นมนุษย์

ที่สมบูรณ์	 และ	 5)	 พัฒนาสังคมให้เข้มแข็งและมีดุลยภาพ	

โดยการดำาเนินงานจะต้องนำาไปสู่การพัฒนาคนอย่างรอบด้าน	

และสมดุล	 เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการเรียนรู้	

พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้	เพื่อสร้างความรู้	ความคิด	ความ

ประพฤติ	 และคุณธรรมของตน	 จะเห็นได้ว่าแผนการศึกษา

แหง่ชาตฉิบบัปจัจบุนัเนน้ไปทีก่ารพฒันาคนใหเ้ปน็ศนูยก์ลางใน

การพัฒนาโดยเน้นไปที่การสร้างความรู้	และการพัฒนาสังคม

ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้	 ทั้งนี้เพราะการศึกษาเป็นปัจจัย

สำาคัญในการพัฒนาประเทศไปสู่ระบบเศรษฐกิจสังคมความรู้	

ระดบัการศกึษาของประชากร	และความสามารถในการเรยีนรู้	

ของประชากร	 เป็นข้อได้เปรียบในการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สงัคมของประเทศ	เพราะจะชว่ยพฒันาขดีความสามารถในการ

แข่งขันและสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงใหม่	 ๆ	 ได้เป็น

อยา่งด	ียิง่ประชากรมคีวามสามารถในการบรหิารจดัการความรู	้

ของตนเองไดม้ากเพยีงใด	กจ็ะชว่ยสรา้งสรรค์ในการนำาความรู	้

มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้น	

		 มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ	จำานวน	40	แห่ง	มีประวัติความเป็นมา

จากการเป็นโรงเรียนฝึกหัดคร	ู เปลี่ยนมาเป็นวิทยาลัยครูตาม	

พระราชบญัญตัวิทิยาลยัคร	ู(ฉบบัที	่2)	พ.ศ.	2527	ตอ่มาเปลีย่น

สถานภาพมาเป็นสถาบันราชภัฏตามพระราชบัญญัติสถาบัน

ราชภัฏ	 พ.ศ.	 2538	 และเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ	จากการตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ	พ.ศ.	

2547	 ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลาย	 ๆ	 ด้าน	 โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการปรับเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็น

นติบิคุคล	มอีสิระ	และความคลอ่งตวัในการบรหิารมากขึน้	รวม

ทั้งภารกิจที่มีหลากหลายมากขึ้น	 พัฒนาการของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทสำาคัญของสถาบันอุดมศึกษา

โดยเฉพาะการให้ โอกาสแก่ผู้เรียนในท้องถิ่น	 ชุมชนได้เข้ามา

ศกึษาเรยีนรู้เพื่อยกฐานะทางสงัคมใหแ้กบ่คุคลเพิม่ขึน้	ซึง่เปน็	

การช่วยลดภาระทางสังคมให้กับรัฐบาล	 อย่างไรก็ตามการ

ดำาเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏในการจัดการศึกษาระดับ

อุดมศึกษา	 มีเป้าหมายของการให้บริการทางการศึกษาแก่

ประชาชนโดยทัว่ไป	ไมเ่นน้วา่มหาวทิยาลยัราชภฏัจะตอ้งจดัการ

ศึกษาในสาขาวิชาใดและปริมาณเท่าใดในแต่ละปีการศึกษา

อยา่งชดัเจน	และเนื่องจากนโยบายรฐัมกีารเปลีย่นแปลงอยา่ง

รวดเร็วและมหาวิทยาลัยราชภัฏได้รับผลกระทบในด้านของ

ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น	 แต่งบประมาณที่ได้รับมีจำากัด	 จึงทำาให้

มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏมา

โดยตลอด	 ดังนั้น	 มหาวิทยาลัยราชภัฎจึงมีความจำาเป็นอย่าง

ยิง่ทีจ่ะตอ้งใชก้ระบวนการบรหิารจดัการบนพืน้ฐานการจดัการ

ความรู้และการพึ่งตนเองเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้

	 อย่างไรก็ดี	 ปัญหาของสังคมหรือขององค์การใน

ปจัจบุนัไมไ่ดอ้ยูท่ีว่า่จะหาความรูก้นัอยา่งไร	แตอ่ยูว่า่จะจดัการ

ความรู้กันอย่างไรในสภาวะที่มีข้อมูลสารสนเทศกันอย่างล้น

เหลือนี้	และให้เข้าใจว่าความรู้	เป็นอะไรที่มากกว่าคำาว่าข้อมูล	

และมากกวา่คำาวา่สารสนเทศ	ดงันัน้	สิง่ทีท่า้ทายในการจดัการ

ความรู้ก็คือคำาถามที่ว่า	 จะมีกระบวนการจัดการความรู้กัน

อย่างไร	 จะเลือกได้อย่างไรว่าความรู้ไหนสำาคัญหรือไม่สำาคัญ	

และจะใช้ความรู้สำาคัญนั้นอย่างไร	 ริเริ่มสร้างสรรค์อย่างไร	

เป็นต้น	 กล่าวอีกนัยหนึ่ง	 การจัดการความรู้คือความพยายาม

ที่จะเรียนรู้เพื่อให้รู้ ในสิ่งที่เรารู้	 (learning	 to	 know	 what	

we	 know)	 และเรียนรู้ ในสิ่งที่เราไม่รู้แต่ควรรู้	 (learning	 to	

know	what	do	not	know	but	should	know)	และที่สำาคัญ

คอื	ความรูม้ไิดห้ยดุนิง่	แตจ่ะมกีารเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา		

สิ่งที่เป็นจุดแข็งในวันนี้อาจเป็นจุดอ่อนในอีกไม่กี่วันในข้างหน้า	

ดังนั้น	 การจัดการความรู้ที่สำาคัญนั้นนอกจากจะกระตุ้นให้

มีการใช้	 แล้วก็คือการสร้างความรู้ ใหม่	 เป็นความรู้ ใหม่เชิง

สร้างสรรค์	 (creative	 knowledge)	 สำาหรับความสำาเร็จใน

อนาคต	Mac	 Donald	 (1999	 อ้างถึงใน	 วิโรจน์	 สารรัตนะ,	

2549)

	 ดว้ยเหตผุลดงักลา่วขา้งตน้	ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะพฒันา

ตวับง่ชีก้ารจดัการความรู้ ในมหาวทิยาลยัราชภฎั	โดยใชเ้ทคนคิ

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน	 (confirmatory	 factor	

analysis:	 CFA)	 ในการยืนยันองค์ประกอบที่ ได้ภายใต้การ

วิเคราะห์และสังเคราะห์ทฤษฎีการจัดการความรู้ของนักการ

ศึกษาหลาย	 ๆ	 ท่านมาสนับสนุนการกำาหนดเงื่อนไขในการ	

วเิคราะหค์า่นำา้หนกัองคป์ระกอบ	และการตรวจสอบความตรง

ของโมเดลทีช่ดัเจน	เพื่อนำาผลการวจิยัมาใชเ้ปน็แนวทางในการ

วางแผนและส่งเสริมการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ ใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏต่อไป
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วัตถุประสงค์การวิจัย

	 1)	 เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้การจัดการความรู้ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

	 2)	 เพื่อทดสอบความสอดคล้องของโมเดลความ	

สัมพันธ์ เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ 	 การจัดการความรู้ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจากการพัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์

กรอบแนวคิดในการวิจัย

	 จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	

ดังกล่าวข้างต้น	 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดของ

นักการศึกษา	 นักวิชาการ	 และงานวิจัย	 สรุปเป็นโมเดลความ

สัมพันธ์โครงสร้างตัวบ่งชี้การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ	ประกอบด้วย	1)	องค์ประกอบหลักด้านกระบวนการ

จัดการความรู้	(knowledge	management	process)	ประกอบ

ด้วย	 6	 องค์ประกอบย่อย	 ได้แก่	 การกำาหนดความรู้	 การ

แสวงหาความรู้	 การสร้างความรู้	 การแลกเปลี่ยนความรู้	

การจัดเก็บความรู้	 และการนำาความรู้ไปใช้	 2)	 องค์ประกอบ

หลักด้านการจัดการกับเทคโนโลยีสารสนเทศ	 (technology)	

ประกอบด้วย	 3	 องค์ประกอบย่อย	 ได้แก่	 เทคโนโลยีในการ

สื่อสาร	เทคโนโลยีสนับสนุนการทำางานร่วมกัน	และเทคโนโลยี	

ในการจัดเก็บความรู้	 3)	 องค์ประกอบหลักด้านการจัดการ

กับวัฒนธรรม	 (culture)	 ประกอบด้วย	 3	 องค์ประกอบย่อย	

ได้แก่	 การสร้างวัฒนธรรมองค์การที่มีลักษณะเกื้อหนุน	 การ

ขจัดวัฒนธรรมองค์การที่เป็นอุปสรรค	 และการเปลี่ยนแปลง

วัฒนธรรม	 และ4)	 องค์ประกอบหลักด้านการจัดการกับคน	

(people)	ประกอบด้วย	3	องค์ประกอบย่อยได้แก่	การสร้าง

ทมีงาน	การพฒันาบคุลากร	และการจดักจิกรรมเรยีนรูร้ว่มกนั	

วิธีดำาเนินการวิจัย

	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ	 ประชากรที่

ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่	 คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ	

ทัว่ประเทศ	ในปกีารศกึษา	2553	จำานวน	11,083	คน	และขนาด

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัย	จำานวน	364	คน	ที่ได้มาจากการ

เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน	 (multi–

stage	random	sampling)

	 เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัย	

สรา้งขึน้จากตวัแบบเชงิทฤษฎเีพื่อสอบถามความคดิเหน็เกีย่วกบั	

ความเหมาะสมของตัวบ่งชี้	 มีข้อคำาถามรวมทั้งสิ้น	 จำานวน	

64	ข้อ	แบ่งออกเป็น	2	ตอน	ตอนที่	1	สถานภาพของผู้ตอบ

แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ	 (check	

list)	 ได้แก่	 เพศ	 อายุ	 ตำาแหน่งทางวิชาการ	 ระดับการศึกษา	

และประสบการณ์ในการทำางาน	ตอนที่	2	แบบสอบถามความ

เหมาะสมของตัวบ่งชี้การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ	เป็นแบบมาตราส่วนประเมิน	(rating	scale)	5	ระดับ	

โดยแบบสอบถามทั้งฉบับมีค่าความเที่ยงเท่ากับ	.9866

	 การเก็บรวบรวมข้อมูล	 ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามทาง

ไปรษณีย์	 จำานวน	 364	 ฉบับ	 และขอความอนุเคราะห์ให้ตอบ

กลับภายใน	4	สัปดาห์	เมื่อผู้ตอบแบบสอบถามตอบเรียบร้อย

แล้ว	 ให้ส่งแบบสอบถามมายังผู้วิจัยโดยตรงตามที่อยู่ที่แจ้ง

ไปพร้อมกับแบบสอบถามซึ่งได้รับแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์

จำานวน	364	ฉบับ	

	 การวิเคราะห์ข้อมูล	 ใช้ โปรแกรมสำาเร็จรูปทางสถิติ	

เพื่อวเิคราะหค์า่สถติบิรรยาย	ไดแ้ก	่คา่เฉลีย่	(mean)	สว่นเบีย่ง

เบนมาตรฐาน	(standard	deviation)	เพื่อนำาคา่เฉลีย่ไปเปรยีบ

เทียบกับเกณฑ์ในการประเมิน	 ความเที่ยงตรงของตัวบ่งชี้	

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน	 สำาหรับการพิจารณา

ความเหมาะสมในการนำาไปวิเคราะห์องค์ประกอบ	 ส่วนการ

วเิคราะหข์อ้มลูเพื่อทดสอบความสอดคลอ้งของโมเดลการวจิยั

กับข้อมูลเชิงประจักษ์	 การสร้างสเกลองค์ประกอบย่อยด้วย	

วธิกีารวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัอนัดบัแรก	(confirmatory	

factor	 analysis)	 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับ

สอง	 (second-order	 confirmatory	 factor	 analysis)	 และ

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสาม	 (third-order	

confirmatory	factor	analysis)	

สรุปผลการวิจัย

	 ผลการวิจัยครั้งนี้	สรุปได้ดังนี้

	 1.	 ค่าเฉลี่ยความเหมาะสมของตัวบ่งชี้การจัดการ

ความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจากแบบสอบถามจำานวน	 64	

ข้อ	มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสม	 3.51	ถึง	 4.01	ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ย

ความเหมาะสมที่อยู่ในระดับมากทุกข้อ	 นั่นคือกลุ่มตัวอย่างมี

ความเห็นสอดคล้องกัน	 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมสูงสุด	

คือ	ส่งเสริมให้บุคลากรไปเป็นวิทยากร	ที่ปรึกษา	หรือเป็นผู้ ให้

ความรูก้บัหนว่ยงานตา่ง	ๆ 	ทัง้ภายในองคก์ารและนอกองคก์าร	

(x=	 4.01,	 SD	 =	 0.85)	 ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสม
ตำ่าสุด	คือ	ให้สมาชิกร่วมกันพัฒนาปทัสถาน	(norms)	ที่เห็นว่า

จะมีผลในทางบวกต่อองค์การ	(x=	3.51,	SD	=	0.93)
	 2.	 ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของโมเดล

ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้การจัดการความรู้ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ	พบว่า	ค่าไค–สแควร์	(Chi-Square)	มีค่า
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เท่ากับ	1522.08	ที่ชั้นแห่งความเป็นอิสระ	(degrees	of	free-

dom)	 1548	 มีค่าความน่าจะเป็นเข้าใกล้	 1	 (p=0.68)	 นั่นคือ	

ค่าไคสแควร์	 ไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติ	 ค่าดัชนีวัดระดับความ

กลมกลืน	 (GFI)	 รวมทั้งค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่

ปรับแก้แล้ว	 (AGFI)	มีค่าเท่ากับ	0.93	และ	0.90	ตามลำาดับ		

สว่นดชันรีากกำาลงัสองเฉลีย่ของคา่ความแตกตา่งโดยประมาณ	

(RMSEA)	 มีค่าเท่ากับ	 0.00	 และดัชนีรากของค่าเฉลี่ยกำาลัง

สองของเศษเหลือ	 (RMR)	 มีค่าเท่ากับ	 0.03	 แสดงว่ายอม

รับสมมุติฐานหลักที่ว่า	 โมเดลการวิจัยสอดคล้องกลมกลืนกับ

ข้อมูลเชิงประจักษ์	 และจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง

ยืนยันอันดับสาม	ตัวบ่งชี้มีค่าอยู่ระหว่าง	0.93	ถึง	0.98	และ

มีนัยสำาคัญทางสถิติ	 ที่ระดับ	 .01	 โดยตัวบ่งชี้ที่มีค่านำ้าหนัก

องค์ประกอบสูงสุด	คือ	การจัดการกับวัฒนธรรม	(CT)	มีค่า

นำ้าหนักองค์ประกอบ	0.98	สามารถทำานายได้ร้อยละ	97	รอง

ลงมาได้แก่ตัวบ่งชี้การจัดการกับคน	 (PP)	 มีค่านำ้าหนักองค์

ประกอบ	 0.94	 สามารถทำานายได้ร้อยละ	 99	 และตัวบ่งชี้ที่ม	ี

นำ้าหนักองค์ประกอบตำ่าสุด	 คือ	 กระบวนการจัดการความรู้	

(KP)	 และการจัดการกับเทคโนโลยีสารสนเทศ	 (IT)	 มีค่านำ้า

หนักองค์ประกอบ	0.93	สามารถทำานายได้ร้อยละ	87	ผลการ

วิเคราะห์ดังตารางที่	1

ตารางที่ 1 ผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัอนัดบัสองและอนัดบัสาม	เพื่อพฒันาตวับง่ชีก้ารจดัการความรูข้องมหาวทิยาลยั

	 	 ราชภัฏ

องค์ประกอบ

นำ้าหนักองค์ประกอบ

b(SE)

สัมประสิทธิ์

การพยากรณ์

(R
2
)

การวิเคราะห์องค์ประกอบอันดับสอง

1.	กระบวนการจัดการความรู้	(KP)

	1.1	การจัดเก็บความรู้	(KK) 0.96** 0.91

	1.2	การสร้างความรู้	(KC) 0.95** 0.90

	1.3	การแลกเปลี่ยนความรู้	(KS) 0.94** 0.89

	1.4	การนำาความรู้ไปใช้	(KU) 0.94** 0.89

	1.5	การแสวงหาความรู้	(KA) 0.93** 0.89

	1.6	การกำาหนดความรู้	(KI) 0.86** 0.74

2.	การจัดการกับเทคโนโลยีสารสนเทศ	(IT)

	2.1	เทคโนโลยีในการจัดเก็บความรู้	(IS) 0.97** 0.93

	2.2	เทคโนโลยีสนับสนุนการทำางานร่วมกัน	(IC) 0.92** 0.84

	2.3	เทคโนโลยีในการสื่อสาร	(ID) 0.84** 0.71

3.	การจัดการกับวัฒนธรรม	(CT)

	3.1	การสร้างวัฒนธรรมองค์การที่มีลักษณะเกื้อหนุน	(CC) 0.99** 0.97

	3.2	การขจัดวัฒนธรรมองค์การที่เป็นอุปสรรค	(CO) 0.94** 0.88

	3.3	การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม	(CH) 0.91** 0.82

4.	การจัดการกับคน	(PP)

	4.1	การสร้างทีมงาน	(PT) 0.98** 0.96

	4.2	การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน	(PA) 0.76** 0.58
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	4.3	การพัฒนาบุคลากร	(PD) 0.72** 0.52

การวิเคราะห์องค์ประกอบอันดับสาม

1.	การจัดการกับวัฒนธรรม	(CT) 0.98** 0.97

2.	การจัดการกับคน	(PP) 0.94** 0.89

3.	กระบวนการจัดการความรู้	(KP) 0.93** 0.87

4.	การจัดการกับเทคโนโลยีสารสนเทศ	(IT) 0.93** 0.87

Chi-Square	=	1522.08,	df=1548	,	p	=	0.68,	GFI	=	.93	,	AGFI	=	.90,	RMSEA	=	.00,	RMR	=	.03	

	**p	<	0.01

	 	 ผลการวิเคราะห์ดังกล่าวข้างต้น	แสดงให้เห็นว่า	 โมเดลการวิจัยที่ประกอบด้วยตัวบ่งชี้	64	ตัวบ่งชี้	องค์ประกอบ

ย่อย	 15	 องค์ประกอบ	 และองค์ประกอบหลัก	 4	 องค์ประกอบ	 องค์ประกอบทั้งหมดนี้มีความตรงเชิงโครงสร้างในการวัดการ

จัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ	โดยมีค่าสถิติดังแสดงในภาพที่	1

ภาพที่ 1 ผลการวเิคราะห์โมเดลความสมัพันธ์โครงสร้างตัวบง่ชีก้ารจดัการความรู้ของมหาวทิยาลยัราชภัฏที่ได้จากการวเิคราะห์

	 องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสาม

 

 

 

ภาพที่ 1   ผลการวิเคราะหโมเดลความสัมพันธโครงสรางตัวบงช้ีการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏท่ีไดจากการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสาม 
 

.82 

.90 

.87 
.79 

.92 

.78 

.90 

.76 

.89 
.80 

.85 

.86 

.90 
.86 

.90 

.82 

.83 
.80 

.90 

.83 

.83 

.75 

.81 .87 

.83 

.73 

.86 

.77 .88 

.85 

.87 

.88 

.79 

.84 
.81 

.92 

.84 

.84 
.80 

.83 

.84 

.84 

.87 .86 

.81 

.81 .81 

.85 .86 

.85 
.68 

.77 

.86 
.84 

.78 
.79 

.70 

.80 

.81 

.65 

.84 

.81 
.81 

.66 

.99 

.76 

.72 

.98 

.91 

.94 

.97 

.92 

.84 

.94 

.96 

.94 

.95 

.94 

.98 

.93 

.93 

.86 

.93 

KI2 

KI3 

KI4 

KA1 

KA2 

KA3 

KC1 

KC2 

KC3 

KC4 

KC5 

KS1 

KC6 

KS2 

KS3 

KS4 

KK1 

KK2 

KK3 

KK4 

KK5 

KK6 

KU1 

KU2 

KU3 

KU4 

ID1 

ID2 

ID3 

ID4 

ID5 

IC1 

IC2 

IC3 

IS1 

IS2 

IS3 

CC1 

CC2 

CC3 

CC4 

CC5 

CC6 

CO1 

CO2 

CO3 

CO4 

CH1 

CH2 

CH3 

CH4 

CH5 

PT1 

PT2 

PT3 

PT4 

PD1 

PD2 

PD3 

PA1 

PA2 

PA3 

PA4 

KI1 

KI 

KA 

KC 

KS 

KK 

KU 

ID 

IC 

IS 

CC 

CO 

CH 

PT 

PA 

PD 

KP 

IT 

CT 

PP 

KMRU 



วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Journal of Educational Administration, kku
7

อภิปรายผลการวิจัย

	 1.	 ผลการวิเคราะห์โมเดลตัวบ่งชี้การจัดการความรู้

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ	 พบว่าโมเดลตัวบ่งชี้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น	

มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์	 และมีนัยสำาคัญทาง

สถิติทุกตัวบ่งชี้	 แสดงให้เห็นว่า	องค์ประกอบหลักการจัดการ

ความรูข้องมหาวทิยาลยัราชภฏัทัง้สีอ่งคป์ระกอบหลกั	คอื	องค์

ประกอบดา้นกระบวนการจดัการความรู	้องคป์ระกอบดา้นการ

จัดการกับเทคโนโลยีสารสนเทศ	องค์ประกอบด้านการจัดการ

กับวัฒนธรรม	 และองค์ประกอบด้านการจัดการกับคน	 เป็น

องค์ประกอบที่สำาคัญของการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ	 ทั้งนี้	 อาจเนื่องมาจากเหตุผลสำาคัญสองประการ	

ประการแรก	 การพัฒนาตัวบ่งชี้ ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยใช้	

วธิกีารนยิามเชงิประจกัษ	์(empirical	definition)	กลา่วคอื	เปน็	

นยิามทีม่ลีกัษณะใกลเ้คยีงกบันยิามเชงิทฤษฎ	ีทีผู่ว้จิยัไดก้ำาหนด

ว่าตัวบ่งชี้ประกอบด้วยตัวแปรย่อยอะไร	 และกำาหนดรูปแบบ

วิธีการรวมตัวแปรให้ได้ตัวบ่งชี้โดยมีทฤษฎีเอกสารวิชาการ	

หรืองานวิจัยเป็นพื้นฐาน	 และอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง

ประจักษ์	จึงทำาให้สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์	สอดคล้อง

กบัแนวคดิของ	นงลกัษณ	์วริชัชยั	(2545)	ที่ไดส้รปุแนวคดิของ	

Blank	(1992);	Johnstone	(1981);	Burstein,	Oakes	&	Guiton	

(1992);	Bottani	&	Salberg	(1994)	เกี่ยวกับการนิยามตัวบ่ง

ชี้การศึกษาสามวิธี	 โดยวิธีที่สาม	การพัฒนาตัวบ่งชี้การศึกษา

โดยใชน้ยิามเชงิประจกัษ	์(empirical	definition)	เปน็นยิามทีม่ี

ลกัษณะใกลเ้คยีงกบันยิามเชงิทฤษฎ	ีเพราะเปน็นยิามทีน่กัวจิยั

กำาหนดว่าตัวบ่งชี้ประกอบด้วยตัวแปรย่อยอะไร	 และกำาหนด	

รปูแบบวธิกีารรวมตวัแปรให้ไดต้วับง่ชี้โดยมทีฤษฎเีอกสารวชิาการ	

หรืองานวิจัยเป็นพื้นฐาน	 แต่การกำาหนดนำ้าหนักของตัวแปร

แต่ละตัวที่จะนำามารวมกันในการพัฒนาตัวบ่งชี้การศึกษานั้น

มิได้อาศัยแนวคิดทฤษฎีโดยตรง	แต่อาศัยการวิเคราะห์ข้อมูล

เชิงประจักษ์	 การนิยามแบบนี้มีความเหมาะสม	 และเป็นที่

นิยมใช้กันอยู่มาจนถึงทุกวันนี้	 ในจำานวนวิธีการกำาหนดนิยาม

ตัวบ่งชี้การศึกษาทั้ง	3	วิธีที่กล่าวข้างต้นนั้น	วิธีการนิยามเชิง

ประจักษ์	เป็นวิธีที่นิยมใช้กันมากที่สุด	และประการที่สอง	การ

ตรวจสอบคุณภาพของตัวบ่งชี้อาศัยกรอบแนวคิดทางทฤษฎี

กับความเห็นของผู้เชี่ยวชาญเป็นหลักจึงทำาให้ โมเดลที่พัฒนา

ขึ้นสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์	 ซึ่งสอดคล้องกับ	 วิโรจน์	

สารรตันะ	(2554)	ที่ใหท้ศันะเกีย่วกบัการพฒันาตวับง่ชีว้า่	การ

ตรวจสอบคุณภาพของตัวบ่งชี้ภายใต้กรอบแนวคิดทางทฤษฎี	

ถือว่ามีความสำาคัญมาก	เพราะหากการพัฒนาตัวบ่งชี้	 เริ่มต้น	

จากกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีที่ขาดคุณภาพแล้ว	 ไม่ว่าจะใช้

เทคนิควิธีการทางสถิติดีอย่างไร	ผลที่ได้จากการพัฒนาก็ย่อม

ด้อยคุณภาพไปด้วย	ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับผลการ

ศกึษาของ	อนงค	์สระบวั	(2552)	ทีศ่กึษารปูแบบความสมัพนัธ์

เชงิสาเหตขุองตวัชีว้ดัการจดัการความรูข้องสถาบนัอดุมศกึษา	

พบว่า	 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวชี้วัดการจัดการ

ความรู้ของสถาบันอุดมศึกษา	 ประกอบด้วย	 5	 องค์ประกอบ	

ได้แก่	 กระบวนการจัดการความรู้	 การเรียนรู้	 สมรรถนะ	

เทคโนโลยี	และโครงสร้างองค์การ	โดยองค์ประกอบดังกล่าว

มีความสัมพันธ์กัน	มีความเหมาะสมเป็นไปได้	และสามารถนำา

ไปใช้ประโยชน์ได้ โดยสอดคล้องกับกรอบแนวคิดทฤษฎีของ

การวจิยัทีต่ัง้ไว	้ดงันัน้	องคป์ระกอบหลกัของการจดัการความรู้

ของมหาวทิยาลยัราชภฏัทัง้	4	องคป์ระกอบ	จงึเปน็ตวับง่ชีร้วม

ของการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏได้เป็นอย่างดี

	 2.	 ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของโมเดล

ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้การจัดการความรู้ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ	พบว่า	ค่าไค–สแควร์	(Chi-Square)	มีค่า

เท่ากับ	1522.08	ที่ชั้นแห่งความเป็นอิสระ	(degrees	of	free-

dom)	1548	มีค่าความน่าจะเป็นเข้าใกล้	1	(p	=	0.68)	นั่นคือ	

ค่าไค–สแควร์	 ไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติ	 ค่าดัชนีวัดระดับความ

กลมกลืน	 (GFI)	รวมทั้งค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับ

แก้แล้ว	(AGFI)	มีค่าเท่ากับ	0.93	และ	0.90	ตามลำาดับ	ส่วน

ดัชนีรากกำาลังสองเฉลี่ยของค่าความแตกต่างโดยประมาณ	

(RMSEA)	 มีค่าเท่ากับ	 0.00	 และดัชนีรากของค่าเฉลี่ยกำาลัง

สองของเศษเหลือ	 (RMR)	 มีค่าเท่ากับ	 0.03	 แสดงว่ายอม

รับสมมุติฐานหลักที่ว่า	 โมเดลการวิจัยสอดคล้องกลมกลืนกับ

ข้อมูลเชิงประจักษ์	 และจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง

ยืนยันอันดับสาม	ตัวบ่งชี้มีค่าอยู่ระหว่าง	0.93	ถึง	0.98	และมี

นัยสำาคัญทางสถิติ	ที่ระดับ	 .01	โดยตัวบ่งชี้ที่มีค่านำ้าหนักองค์

ประกอบสงูสดุ	คอื	การจดัการกบัวฒันธรรม	(CT)	มคีา่นำา้หนกั

องค์ประกอบ	 0.98	 สามารถทำานายได้ร้อยละ	 97	 รองลงมา

ไดแ้ก	่ตวับง่ชีก้ารจดัการกบัคน	(PP)	มคีา่นำา้หนกัองคป์ระกอบ	

0.94	สามารถทำานายไดร้อ้ยละ	99	และ	ตวับง่ชีท้ีม่นีำา้หนกัองค์

ประกอบตำ่าสุด	คือ	กระบวนการจัดการความรู้	(KP)	และการ

จดัการกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ	(IT)	มคีา่นำา้หนกัองคป์ระกอบ	

0.93	สามารถทำานายได้ร้อยละ	87

	 ผลการวิเคราะห์ดังกล่าวข้างต้น	 แสดงให้เห็นว่า	

โมเดลการวิจัยที่ประกอบด้วยตัวบ่งชี้	 64	 ตัวบ่งชี้	 และองค์

ประกอบหลกั	4	องคป์ระกอบ	ไดแ้ก	่กระบวนการจดัการความรู	้

การจัดการกับเทคโนโลยีสารสนเทศ	การจัดการกับวัฒนธรรม	

และการจัดการกับคน	 องค์ประกอบทั้งหมดนี้มีความตรงเชิง
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โครงสรา้งในการวดัการจดัการความรูข้องมหาวทิยาลยัราชภฏั	

เนื่องจากเป็นองค์ประกอบที่มีความตรงเชิงโครงสร้างสูง	

โดยองค์ประกอบด้านการจัดการกับวัฒนธรรม	 (0.98)	 และ

ด้านการจัดการกับคน	 (0.94)	 เป็นองค์ประกอบที่มีค่านำ้าหนัก

องค์ประกอบมาก	 แสดงว่าตัวบ่งชี้การจัดการความรู้ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเกิดจากองค์ประกอบด้านการจัดการกับ

วัฒนธรรม	 และด้านการจัดการกับคนเป็นอันดับแรก	 ทั้งนี้

เนื่องจาก	 วัฒนธรรมองค์การเป็นปัจจัยด้านองค์การที่ช่วยให้

บุคลากรเกิดแรงจูงใจและพร้อมทุ่มเทแรงกายและแรงใจใน

การทำางานให้แก่องค์การ	เพราะวัฒนธรรมองค์การเป็นเกณฑ์

ในการสร้างกฎข้อบังคับทำาให้บุคลากรมีความศรัทธา	เกิดแรง

จูงใจให้ปรับลักษณะเฉพาะของตนเองให้มีบทบาทและมีค่า

นิยมที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์การ	โดยเฉพาะวัฒนธรรม

องค์การเชิงสร้างสรรค์ซึ่งเป็นลักษณะที่สำาคัญในการพัฒนา

งานบุคลากรและองค์การ	 เป็นสิ่งที่ทำาให้บุคลากรสามารถ	

ปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ	 สามารถตอบสนองต่อความต้องการ

ของผู้รับบริการได้	 ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าวัฒนธรรมองค์การมี

ส่วนช่วยให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมาย	 พันธกิจ	 และ

วิสัยทัศน์ที่กำาหนดไว้ได้	 สอดคล้องกับแนวคิดของ	 วิโรจน์	

สารรัตนะ	 (2553)	 ที่ให้ทัศนะว่า	 การจัดการกับวัฒนธรรมมี

จุดมุ่งหมายให้มีการสร้างวัฒนธรรมองค์การที่มีลักษณะเกื้อ

หนุนให้การจัดการความรู้ทั้งที่เป็น	explicit	knowledge	และ	

tacit	 knowledge	 เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล	 ขณะเดียวกันก็

ลดหรือขจัดวัฒนธรรมองค์การที่เป็นปัญหาหรืออุปสรรคต่อ

การจัดการความรู้ลง	 โดยส่งเสริมวัฒนธรรมแบบก้าวหน้า	

(adhocracy	 culture)	 ซึ่งประกอบด้วยค่านิยมหลักที่มุ่งเน้น

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	ความกล้าเสี่ยง	ความเปลี่ยนแปลง	

และความเติบโตก้าวหน้า	 นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิด

ของ	Gordon	 (1999);	 Griffin	&	Moorhead	 (2007)	 และ	

Davenport	&	Prusak	(1999)	ที่ให้แนวคิดไว้สอดคล้องกันว่า	

ลักษณะวัฒนธรรมองค์การจะส่งผลให้องค์การประสบความ

สำาเร็จ	 โดยวัฒนธรรมองค์การเป็นแนวคิดและความเชื่อ	

พื้นฐานขององค์การที่จะนำาองค์การไปสู่ความสำาเร็จ	และเป็น

ตัวกำาหนดว่าการดำาเนินงานจะต้องทำาอะไรเพื่อให้เกิดความ

สำาเร็จ	หากมีวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการจัดการความรู้ก็จะนำาไปสู่	

ความสำาเร็จของการบริหารจัดการจัดการความรู้ได้มากที่สุด

นั่นเอง

	 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบด้านการจัดการกับคนพบ

ว่ามีความสำาคัญเป็นอันดับแรกเช่นกัน	 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการ

จัดการกับคนเป็นองค์ประกอบที่มีความสำาคัญที่สุดต่อการ

จัดการความรู้	 ทั้งนี้	 เนื่องจากการจัดการความรู้ขององค์กร

ทั้งหมดต้องอาศัยคนหรือบุคลากรที่มีความรู้	 โดยมีคนเป็น	

ผู้จัดการระบบและกระบวนการ	 สร้างความรู้ขององค์การ	

ไม่ว่าจะเป็นการสร้างวัฒนธรรมการแบ่งปันความรู้	 การจัด

เก็บความรู้	 และการแพร่กระจายความรู้	 ซึ่งผลสำาเร็จของ

การจัดการความรู้มีองค์ประกอบที่สำาคัญ	 3	 องค์ประกอบ	

คือ	 คน	 (people)	 กระบวนการ	 (process)	 และเทคโนโลยี	

(technology)	 โดยเฉพาะองค์ประกอบของคนที่ทำาให้เกิดการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากร	 ที่จะต้องมีการพัฒนา

บุคลากรในองค์การ	 มีการสร้างทีมงานให้เข้มแข็ง	 เพื่อนำามา

ซึ่งองค์ความรู้ต่างๆ	ในองค์การ	(Collison	&	Parcell,	2004)	

สอดคล้องกับ	Franklin	(2007)	ที่ได้กล่าวถึงความสำาเร็จของ

การจัดการความรู้ไว้ว่า	 เกิดจากการผสมผสานการทำางาน

ระหวา่งองคป์ระกอบของการจดัการความรู	้ซึง่ประกอบไปดว้ย	

คน	กระบวนการ	และเทคโนโลย	ีโดยคน	(people)	เปน็กลยทุธ์

หลักที่องค์การใช้เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันมุ่งที่

ความสามารถของคนในองคก์ร	ทีจ่ะสรา้งนวตักรรมและความ

คล่องตัวที่จะปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ตามสภาวการณ์	 การพัฒนา

คนในองค์การจึงมีความสำาคัญอันดับแรก	 การแสวงหา	 การ

สร้าง	 การจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและทำาให้ความรู้ที่

ต้องการ	นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ	วิโรจน์	สาร

รัตนะ	 (2553)	 ที่ให้ทัศนะเกี่ยวกับการจัดการกับคนว่ามีจุด	

มุง่หมายใหม้กีารนำาความรูซ้อ่นตวัหรอืความรูส้ว่นบคุคล	(tacit/	

personal	 knowledge)	 ที่มีอยู่มาใช้	 (use)	 ให้เป็นประโยชน์	

และสร้างสรรค์	 (create)	ความรู้ ใหม่	 จากกระบวนการแปลง	

tacit	knowledge	ให้เป็น	tacit	knowledge	และกระบวนการ

แปลง	tacit	knowledge	ให้เป็น	explicit	knowledge	ซึ่งอาจ

นำาเอากระบวนการเชิงมนุษย์หรือเชิงสังคมมาใช้	 เช่น	การจัด

กิจกรรมการเล่าเรื่อง	 (storytelling)	 การจัดกิจกรรมสนทนา

เรียนรู้	 (learning	 conversation)	 การจัดกิจกรรมเสวนาพาที	

(dialogue)	การจัดกิจกรรมสะท้อนกลับ	 (reflection)	การจัด

ให้มีกลุ่มเรียนรู้	 (learning	 sets)	 การจัดให้มีกลุ่มเรียนรู้ด้วย

การกระทำา	 (action	 learning)	 การจัดให้มีชุมชนความรู้หรือ

เรียนรู้	(knowledge/learning	community)	การจัดให้มีภาวะ

ผู้นำาเครือข่ายหรือเครือข่ายความรู้	 (network	 leaderships/	

knowledge	networks)	และการจดักลุม่บรหิารตนเองเพื่อการ

เรียนรู้	(learning	self	managed	group)	เป็นต้น

	 สรปุไดว้า่	การจดัการความรูข้องมหาวทิยาลยัราชภฏั

เกิดจากองค์ประกอบด้านการจัดการกับวัฒนธรรม	โดยมีองค์

ประกอบย่อยที่สำาคัญ	 คือ	 การสร้างวัฒนธรรมองค์การที่มี
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ลักษณะเกื้อหนุน	และด้านการจัดการกับคน	ที่มีองค์ประกอบ

ยอ่ยทีส่ำาคญัคอื	การสรา้งทมีงาน	ดงันัน้	การจดัการความรูข้อง

มหาวิทยาลัยราชภัฏให้ประสบผลสำาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ	

ควรให้ความสำาคัญกับการจัดการกับวัฒนธรรมขององค์การ

โดยการสร้างวัฒนธรรมองค์การที่มีลักษณะเกื้อหนุนการ

จัดการความรู้ ให้มากยิ่งขึ้น	 และให้ความสำาคัญกับการจัดการ

กับคนโดยการสร้างทีมงานให้เข้มแข็ง	

	 สำาหรับตัวบ่งชี้การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ	ทั้ง	4	องค์ประกอบหลัก	15	องค์ประกอบย่อย	และ	

64	 ตัวบ่งชี้	 ที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้	 ผู้วิจัยนำามาอภิปรายใน

แต่ละองค์ประกอบ	ดังนี้

	 2.1	 องค์ประกอบด้านการจัดการกับวัฒนธรรม

	 	 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับ

สามของตัวบ่งชี้การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ	

ด้านการจัดการกับวัฒนธรรม	 พบว่า	 เป็นองค์ประกอบที่มีค่า

นำ้าหนัก	 เป็นอันดับที่หนึ่ง	 และมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง

ประจักษ์	 โดยมีองค์ประกอบย่อยด้านการสร้างวัฒนธรรม

องคก์ารทีม่ลีกัษณะเกือ้หนนุ	มคีา่นำา้หนกัองคป์ระกอบมากทีส่ดุ	

(0.98)	 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบดังกล่าวมีความสำาคัญ

ต่อการการจัดการกับวัฒนธรรมมากที่สุด	 ทั้งนี้	 เนื่องมาจาก

การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมที่เกื้อหนุนในการจัดการ

ความรู	้เชน่	การมวีฒันธรรมองคก์ารทีเ่นน้การสื่อสารแนวราบ	

เน้นความเป็นเพื่อนร่วมงานมากกว่าความเคารพเชื่อฟัง

การส่งเสริมความคิดนอกกรอบ	(lateral	thinking)	ความคิด

ริเริ่มสร้างสรรค์	(creative	thinking)	และการใช้สามัญสำานึก

ในการทำางาน	 วัฒนธรรมการใช้ข้อมูล	 หลักฐานและเหตุผล

มากกว่าการใช้อำานาจ	 ความรู้สึกและอารมณ์	 การส่งเสริมให้

บุคลากรในองค์การเดียวกันหรือต่างหน่วยงาน	 ได้มีโอกาส

ในการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้ที่ฝังลึกในคน	 จะช่วย

ส่งเสริมและอำานวยความสะดวกให้การจัดการความรู้เป็น

ไปอย่างสร้างสรรค์	 และมีประสิทธิภาพ	 นอกจากนี้	 ในยุค

ปัจจุบันเป็นยุคแห่งสังคมการเรียนรู้	 การเปลี่ยนแปลงในโลก

เกิดขึ้นตลอดเวลาและรวดเร็ว	 เทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่าง

ไม่มีขีดจำากัด	ความรู้ ใหม่	ๆ	ถูกพัฒนาเพิ่มขึ้นและนำากลับไปใช้

ใหม่	การที่องค์การหรือสถาบันอุดมศึกษาจะสามารถดำารงอยู่

ได้นั้นต้องมีการปรับเปลี่ยนหลายประการ	 เช่น	 กระบวนทัศน์	

วิสัยทัศน์	 ยุทธศาสตร์	 โครงสร้างองค์การ	 และวัฒนธรรม	

ในด้านวัฒนธรรมนั้น	 ผู้นำาองค์การหรือสถาบันจะต้องรู้และ

เข้าใจวัฒนธรรมองค์การอย่างลึกซึ้ง	 ทั้งนี้เพราะวัฒนธรรม

องคก์ารเปรยีบเสมอืนภเูขานำา้แขง็ในสว่นทีจ่มอยู่ใตน้ำา้	ถา้หาก	

ไม่สนใจก็มองไม่เห็น	 อาจจะก่อให้เกิดวิกฤตการณ์หรือผล	

เสยีหายใหแ้กอ่งคก์ารหรอืสถาบนัได	้ในทางกลบักนัถา้ผูน้ำารูจ้กั

วิธีสร้างและปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์การหรือสถาบัน	 ก็จะ

มีผลทำาให้องค์การหรือสถาบันประสบความสำาเร็จและเจริญ

งอกงามวัฒนธรรมองค์การ	 เป็นตัวกำาหนดความประพฤติ

และพฤติกรรมในการทำางานของบุคคลในองค์การ	วัฒนธรรม

ที่เอื้อและสร้างสรรค์ขององค์การ	จะช่วยหล่อหลอมให้บุคคล

ในองคก์าร	มคีวามภาคภมูใิจ	มคีวามฮกึเหมิ	กลา้คดิกลา้ทำา	รกั

และผกูพนัในองคก์าร	เกดิจติสำานกึแหง่การรว่มคดิรว่มทำาเพื่อ

ความกา้วหนา้ของตนเอง	กลุม่	และองคก์ารในทีส่ดุ	สอดคลอ้ง

กับแนวคิดของ	วิโรจน์	สารรัตนะ	(2549)	ที่ให้ทัศนะเกี่ยวกับ

วัฒนธรรมที่เกื้อหนุนว่า	 วัฒนธรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้	 มีจุด

มุ่งหมายให้มีการสร้างวัฒนธรรมองค์การที่มีลักษณะเกื้อหนุน

ให้การจัดการความรู้ทั้งที่เป็น	explicit	knowledge	และ	tacit	

knowledge	เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล	ขณะเดียวกันก็ลดหรือ

ขจดัวฒันธรรมองคก์ารทีเ่ปน็ปญัหาหรอือปุสรรคตอ่การจดัการ

ความรู้ลง	 ส่งเสริมความคิดนอกกรอบ	 (lateral	 thinking)	

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	 (creative	 thinking)	 และการใช้

สามัญสำานึกในการทำางาน	 วัฒนธรรมการใช้ข้อมูล	 หลักฐาน

และเหตุผลมากกว่าการใช้อำานาจ	ความรู้สึกและอารมณ์	การ

ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การเดียวกันหรือต่างหน่วยงาน	 ได้

มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้ที่ฝังลึกในคน	

จะช่วยส่งเสริมและอำานวยความสะดวกให้การจัดการความรู้

เป็นไปอย่างสร้างสรรค์มีประสิทธิภาพ	และกำาหนดให้มีการให้

รางวัลเพื่อเพิ่มแรงจูงใจด้วย

	 2.2		องค์ประกอบด้านการจัดการกับคน

	 	 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับ

สามของตัวบ่งชี้การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ	

ด้านการจัดการกับคน	 พบว่า	 เป็นองค์ประกอบที่มีค่านำ้าหนัก	

เป็นอันดับที่สอง	และมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์	

โดยมอีงคป์ระกอบยอ่ยดา้นการสรา้งทมีงาน	(PT)	มคีา่นำา้หนกั

องค์ประกอบมากที่สุด	(0.98)	ซึ่งแสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบ

ดงักลา่วมคีวามสำาคญัตอ่การจดัการกบัคนมากทีส่ดุ	ทัง้นี	้อาจ

เนื่องมาจากการสร้างทีมงานเป็นกระบวนการของการพัฒนา

กลุม่บคุคลทีท่ำางานดว้ยกนั	โดยทมีเปน็กลุม่บคุคลทีต่อ้งสมัพนัธ์

กนัเพื่อปฏบิตังิานใหบ้รรลวุตัถปุระสงคร์ว่มกนั	(Woodcock	&	

Francis,	1994)	ดังนั้น	การสร้างทีมงานจึงมีความสำาคัญและ

จำาเปน็ในการจดัการกบัคน	การสรา้งทมีงานวา่เปน็กจิกรรมที่ได้

วางแผนไวล้ว่งหนา้เพื่อรวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลูการทำางาน

ของกลุ่มบุคคล	 โดยริเริ่มให้มีการเปลี่ยนแปลงอันจะนำาไปสู่
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การพัฒนาทีมงานและเพิ่มประสิทธิผลในการทำางานของกลุ่ม	

จุดเน้นของการสร้างทีมงาน	 อยู่ที่การให้กลุ่มบุคคลทำางาน	

ร่วมกัน	 เพื่อใช้วิธีการแก้ปัญหาและปรับปรุงประสิทธิภาพใน

การทำางาน	สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ	Liebowitze	&	Beckman	

(1998)	 ที่ให้ทัศนะว่า	 การกำาหนดระบบการจัดการความรู้ที่มี

ประสทิธผิล	เนน้การใหม้อีำานาจ	ความเปน็ทมี	ความเปน็เจา้ของ

กระบวนการจัดการความรู้	 พยายามทำาให้กลุ่มสามารถเรียนรู้	

วิธีการวินิจฉัยปัญหา	 ปรับปรุงความสัมพันธ์ในการทำางานให้	

ดขีึน้	ความรว่มมอืรว่มใจประสานงานกนัในการทำางานใหส้ำาเรจ็

ตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน	 กล่าวคือ	 มีการ

ประสานความร่วมมือในหลายวิธีการ	 ด้วยท่าทีที่สร้างสรรค์	

ร่วมมือกันในเชิงบวก	 โดยสมาชิกในทีมต้องแบ่งปันหน้าที่และ	

ความรับผิดชอบในการทำาหน้าที่ในกลุ่ม	 และมีการจัดการ	

ตนเอง	 เน้นไปที่การสื่อสาร	 การตัดสินใจ	 และการประสาน

ความร่วมมือก่อให้เกิดการจัดการตนเองในกระบวนการทีม	

(Farida	Hasanali,	2002)	นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิด

ของ	Collison	&	Parcell	(2004)	ที่ให้ทัศนะเกี่ยวกับมโนทัศน์

ในการสร้างทีมงานว่า	 เป็นการเพิ่มการเน้นในการช่วยเหลือ	

ทีมงานให้บรรลุผลการทำางานให้สำาเร็จในการทำางานแบบเป็น

ทีม	 ต้องอาศัยกระบวนการทางสังคมและกระบวนการของ

งานต่างก็มีความสำาคัญต่อความสำาเร็จของทีมงาน	 โดยมีการ

ประสานความร่วมมือในหลายวิธีการ	 ด้วยท่าทีที่สร้างสรรค์	

ร่วมมือกันในเชิงบวก	 โดยสมาชิกในทีมต้องแบ่งปันหน้าที่และ

ความรับผิดชอบในการทำาหน้าที่ในกลุ่ม	ตลอดจนมีการสื่อสาร

ที่ดีเกี่ยวกับการก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมในทีมที่สมาชิกในทีม

ทุกคนรู้สึกอิสระที่จะพูดและฟัง	 รวมถึงการตัดสินใจ	 จะทำาได้

ดีที่สุดโดยทีมเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่กระจ่างชัดในการทำางาน	

	 2.3		องค์ประกอบด้านกระบวนการจัดการความรู้		

	 	 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับ	

ที่สามของตัวบ่งชี้รวมการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย	

ราชภฏั	ดา้นกระบวนการจดัการความรู	้พบวา่	เปน็องคป์ระกอบ	

ทีม่คีา่นำา้หนกั	เปน็อนัดบัทีส่าม	และมคีวามสอดคลอ้งกบัขอ้มลู

เชิงประจักษ์	โดยมีองค์ประกอบย่อยการจัดเก็บความรู้	 (KK)	

มีค่านำ้าหนักองค์ประกอบมากที่สุด	(0.96)	แสดงให้เห็นว่าองค์

ประกอบดังกล่าวมีความสำาคัญต่อกระบวนการจัดการความรู้	

มากที่สุด	 ทั้งนี้	 อาจเนื่องมาจากการจัดเก็บความรู้ก็จะเห็น

ว่ามีความสำาคัญเป็นอันดับแรก	 เพราะการจัดเก็บความรู้เป็น	

กระบวนการที่จะต้องทำาควบคู่ไปกับการสร้างความรู้ โดยผ่าน

กระบวนการกลัน่กรองและเกดิการยอมรบัแลว้นำาไปจดัเกบ็ให้

เป็นระบบโดยนำาเทคโนโลยีมาใช้ ในการจัดเก็บเพื่อให้สามารถ

นำาความรู้ไปใช้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ	สอดคล้อง

กับแนวคิดของนักการศึกษาหลายท่าน	 เช่น	 วิจารณ์	 พานิช	

(2547)	และพรธิดา	วิเชียรปัญญา	(2547)	ที่ให้ทัศนะเกี่ยวกับ	

ความสำาคัญในการจัดเก็บความรู้ไว้ว่า	 เมื่อเวลาผ่านไปจะ	

เห็นว่าความรู้บางอย่างเป็นสิ่งล้าสมัย	 บางอย่างเป็นสิ่งที่ ไม่

เหมาะสมกับบริบทหรือสภาพแวดล้อมสำาหรับเรา	 จึงจำาเป็น

ต้องมีการกลั่นกรอง	เพื่อให้นำาความรู้ที่เหมาะสมมาใช้	ความรู้	

ที่ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและเกิดการยอมรับ	 จะถูกนำา	

ออกไปเผยแพรใ่นทางปฏบิตัอิยา่งกวา้งขวางในหลายระดบัของ

องค์กร	ในระยะนี้เรียกว่า	การบูรณาการความรู้	(knowledge	

integration)	ความรูเ้หลา่นีอ้าจจะอยู่ในสมองของคน	(knowl-

edge	agent	หรือ	subjective	form)	หรือถูกถอดถอนออกมา

ให้อยู่ในรูปแบบของสื่อประเภทต่าง	 ๆ	 (knowledge	 artifact	

หรือ	objective	form)	โดยอาศัยช่องทางที่องค์กรจัดเตรียมไว้	

และในที่สุดความรู้ที่มีอยู่จะแพร่กระจายและไหลเวียนทั่ว

องคก์ารอยา่งสมดลุ	ซึง่ตอ้งการผูม้คีวามสามารถในการตคีวาม

และประยุกต์ใช้ความรู้ ในการสร้างนวัตกรรม	 ตลอดจนผล

สะท้อนกลับ	 การวิจัยและการทดลอง	 การจัดเก็บเกี่ยวข้อง

กับด้านเทคนิค	เช่น	การบันทึกเป็นฐานข้อมูล	(database)	หรือ

การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน	 รวมทั้งเกี่ยวข้องกับ

กระบวนการทางมนุษย์ด้วย	เช่น	การสร้างและการจดจำาของ

ปัจเจกบุคคล	 เป็นต้น	 ซึ่งส่วนมากจะได้จากความรู้ที่ฝังลึกใน

คน	 (McKeen	&	 Smith,	 2003)โดยที่องค์การจะต้องจัดการ

ใหค้วามรูเ้ปน็เสมอืนหนึง่สนิทรพัย	์หรอืทนุปญัญาขององคก์าร	

(Collison	&	Parcell,	2004)	ในฐานะทีค่วามรูเ้ปน็สนิทรพัยข์อง

องค์การ	 เช่นเดียวกับที่องค์การให้ความสำาคัญต่อการแสดง

งบดุล	(Davenport;	Long	&	Beers,	1998)	นอกจากนี้	การ

มีหน่วยงานจัดการความรู้	 เพื่อเป็นสื่อกลางในการนำาหรือการ

ระบุความรู้ที่สถาบันกำาหนดว่าเป็นสิ่งสำาคัญที่จะต้องจัดเก็บไว้

เป็นองค์ความรู้หลัก	(Davenport	&	Prusak,	1999)	โดยต้อง

มีหน่วยงานหรือบุคคลที่รับผิดชอบการจัดเก็บความรู้หลักของ

สถาบนั	การมเีครอืขา่ยการจดัเกบ็ทีส่ะดวก	และปลอดภยั	เพื่อ

ใหง้า่ยตอ่การสบืคน้และสะดวก	รวดเรว็ตอ่การนำาความรู้ไปใช้

ใหม่ในครัง้ตอ่	ๆ ไป	(Macintoch,	1999;	และบญุสง่	หาญพานชิ,	

2547)	รวมทัง้	การพจิารณาถงึวธิกีารทีจ่ะเกบ็รกัษา	และนำามา

ใช้ใหเ้กดิประโยชน์ไดอ้ยา่งทนัเวลาและตรงตามความตอ้งการ	

โดยสถาบันต้องถือว่าความรู้เป็นเสมือนสินทรัพย์ที่สำาคัญของ

สถาบัน	 (Collison	&	 Parcell,	 2004)	 และการนำาเทคโนโลยี

มาใช้ในการจัดเก็บความรู้	 เป็นการมีเทคโนโลยีที่เพียงพอและ

มีประสิทธิภาพ	 ที่ช่วยในการจัดเก็บความรู้ได้มาก	 สะดวก	

รวดเร็ว	และมีประสิทธิภาพ	(Cumming	&	Worley,	2001)
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	 2.4		องค์ประกอบด้านการจัดการกับเทคโนโลยี

สารสนเทศ

	 	 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับ

สามของตัวบ่งชี้การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ	

ด้านการจัดการกับเทคโนโลยีสารสนเทศ	 พบว่า	 เป็นองค์

ประกอบทีม่คีา่นำา้หนกั	เปน็อนัดบัทีส่าม	และมคีวามสอดคลอ้ง

กับข้อมูลเชิงประจักษ์	 โดยมีองค์ประกอบย่อยด้านเทคโนโลยี

ในการจัดเก็บความรู้	 (IS)	 มีค่านำ้าหนักองค์ประกอบมาก

ที่สุด	 (0.97)	 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบดังกล่าวมีความ

สำาคัญต่อการจัดการกับเทคโนโลยีสารสนเทศมากที่สุด	 ทั้งนี้	

อาจเนื่องมาจาก	 การใช้เทคโนโลยีจัดเก็บความรู้นั้นจะทำาให้

สามารถเก็บได้มาก	 เก็บได้อย่างหลากหลายรูปแบบ	 และเป็น

ระบบ	ตลอดจนชว่ยใหบ้คุลากรสามารถนำาความรูม้าใช้ไดอ้ยา่ง

สะดวกรวดเรว็	สอดคลอ้งกบัแนวคดิของนกัวชิาการหลายทา่น	

เช่น	Cumming	&	Worley,	(2001);	Little;	Quintas	&	Ray	

(2002);	และวิจารณ์	พานิช	(2547)	ที่ให้ทัศนะไว้สอดคล้องกัน

ว่า	การนำาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดเก็บความรู้	ทำาให้สามารถ

เก็บความรู้ได้มาก	สะดวก	รวดเร็ว	และมีประสิทธิภาพ	อาทิ	

เครอืขา่ยภายในสถานศกึษา	(intranet)	หนา้แรกของเครอืขา่ย	

(home	 page)	 และช่องของข่ายงาน	 (web	 portal)	 ของ	

แตล่ะบคุคลและสถานศกึษา	และระบบพาณชิยอ์เิลก็ทรอนกิส	์

(e-commerce)	 เป็นต้น	 โดยอาจมีผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์	

สังเคราะห์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสถาบันเพื่อมาจัดเก็บไว้	

และตรงตามความต้องการเมื่อจะนำาความรู้นั้นมาใช้	สามารถ

พิจารณาความแตกต่างของกลุ่มคน	 ในการใช้ความรู้	 โดย

สมาชกิทกุคนมโีอกาสในการสบืเสาะ	คน้หา	และรวบรวมความรู	้

ที่กระจัดกระจาย	 หรือแฝงอยู่ตามที่ต่าง	 ๆ	 ทั้งในและนอก

องค์การ	มีการช่วยเหลือ	 ให้การสนับสนุนและยอมรับ	 ซึ่งกัน

และกัน	จะช่วยให้การแสวงหาความรู้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว

และเกิดผลดี	 สอดคล้องกับ	Walsham	 (2001)	 ที่กล่าวไว้ว่า	

เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งจะ

นำาไปสู่การปรับตัวสู่รูปแบบองค์การใหม่ที่เรียกว่าองค์กรแห่ง

การเรียนรู้	 (learning	 organization)	 โดยอาศัยเทคโนโลยี

การจัดเก็บ	 (storage	 technology)	 เพื่อนำาความรู้ที่ได้จัดเก็บ

ไว้อย่างมีระบบ	 และสามารถนำามาให้บริการหรือเผยแพร่ได้

อยา่งรวดเรว็	นัน่เอง	และ	Bollinger	&	Smith	(2001)	ทีก่ลา่ว

ว่า	 เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้กระบวนการจัดการความรู้	

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น	 ช่วยในการจัดเก็บความรู้	

การกระจายความรู้	การบริการ	และถ่ายทอดความรู้สามารถ

ดำาเนินการได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ	 องค์กรต่างๆ	 จึงไม่

สามารถหลีกเลี่ยงในการนำาเทคโนโลยีมาใช้ในองค์กร	อย่างไร

กต็ามเทคโนโลยไีม่ใชส่ิง่ทีร่บัประกนัความสำาเรจ็ของการจดัการ

ความรู	้เพราะเทคโนโลยเีปน็เพยีงเครื่องมอื	ดงันัน้	เทคโนโลยี

จึงมีความสำาคัญต่อการพัฒนาองค์กรเป็นอย่างยิ่ง	 จะนำาเอา

เทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ ในการพัฒนาองค์กรได้อย่างไร		

ดังนั้น	 หากองค์กรมีระบบการจัดเก็บความรู้ไว้เพียงพอโดย

ทุกฝ่ายร่วมมือกันก็ย่อมจะส่งผลให้การนำาความรู้ที่มีอยู่มา

ใช้ ในการพัฒนาองค์การร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 โดย

เทคโนโลยีการจัดเก็บ	(storage	technology)	เป็นเสมือนคลัง

ความรู	้เชน่	data	warehouse	โดยบคุลากรทกุฝา่ยไดม้สีว่นรว่ม

ในการสร้างและจัดเก็บข้อมูลเพื่อนำาไปเผยแพร่หรือให้บริการ	

แก่สมาชิกหรือผู้สนใจได้อย่างสะดวกและรวดเร็วนั่นเอง

ข้อเสนอแนะ

	 1.  ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้

	 	 1.1	ข้อเสนอแนะสำาหรับผู้บริหารสถาบัน

	 	 	 1)		 ด้านการจัดการกับวัฒนธรรม	 พบว่า	

เป็นองค์ประกอบที่มีค่านำ้าหนักเป็นอันดับแรก	 โดยมีองค์

ประกอบย่อยด้านการสร้างวัฒนธรรมองค์การที่มีลักษณะ	

เกือ้หนนุ	มคีา่นำา้หนกัองคป์ระกอบมากทีส่ดุ	ซึง่แสดงใหเ้หน็วา่องค	์

ประกอบดังกล่าวมีความสำาคัญต่อการจัดการกับวัฒนธรรม

มากที่สุด	 ดังนั้น	 ผู้บริหารต้องส่งเสริมและให้การสนับสนุน

การแลกเปลีย่นเรยีนรูซ้ึง่เปน็ขัน้ตอนทีส่ำาคญัของกระบวนการ

จัดการความรู้ ให้เป็นวัฒนธรรมการทำางานขององค์การ	 และ

ส่งเสริมบุคลากรที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	ความกล้าเสี่ยง	

ความเปลีย่นแปลง	และความเตบิโตกา้วหนา้ของบคุลากร	การ

ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การเดียวกันหรือต่างหน่วยงาน	 ได้

มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้ที่ฝังลึกในคน	

จะช่วยส่งเสริมและอำานวยความสะดวกให้การจัดการความรู้

เป็นไปอย่างสร้างสรรค์	 มีประสิทธิภาพ	 และกำาหนดให้มีการ

ให้รางวัลเพื่อเพิ่มแรงจูงใจด้วย

	 	 	 2)	 ด้านการจัดการกับคน	 พบว่า	 เป็น

องค์ประกอบที่มีค่านำ้าหนักเป็นอันดับสอง	โดยมีองค์ประกอบ

ย่อยด้านการสร้างทีมงาน	 มีค่านำ้าหนักองค์ประกอบมากที่สุด	

ซึ่งแสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบดังกล่าวมีความสำาคัญต่อการ

จัดการกับคนมากที่สุด	 โดยการสร้างวัฒนธรรมการสื่อสารที่

ดีเกี่ยวกับการก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมในทีมที่สมาชิกในทีมทุก

คนรู้สึกอิสระที่จะพูดและฟัง	 มีการประสานความร่วมมือใน

หลายวิธีการ	ด้วยท่าทีที่สร้างสรรค์	ร่วมมือกันในเชิงบวก	โดย

สมาชิกในทีมต้องแบ่งปันหน้าที่และความรับผิดชอบในการทำา
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หน้าที่ในกลุ่ม	 เพื่อที่จะให้บุคลากรได้เรียนรู้ว่าจะทำาอย่างไรจึง

จะสามารถทำางานให้บรรลุเป้าหมายของทั้งตนเอง	 ของกลุ่ม	

หรือขององค์กรในขณะเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพ

	 	 	 3)	 ดา้นกระบวนการจดัการความรู	้พบวา่	

เป็นองค์ประกอบที่มีค่านำ้าหนักเป็นอันดับสาม	 โดยมีองค์

ประกอบย่อยด้านการสร้างความรู้และการจัดเก็บความรู้มีค่า

นำ้าหนักองค์ประกอบมากที่สุด	 แสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบ

ดังกล่าวมีความสำาคัญต่อกระบวนการจัดการความรู้มากที่สุด	

การสร้างความรู้เป็นการทำาให้เกิดความรู้ขึ้นใหม่	 ควรเป็น

ความรู้ ใหม่ที่องค์การยังไม่เคยมี	 และอาจได้มาจากความรู้ที่

ฝังลึกในคน	(tacit	knowledge)	โดยอาจใช้วิธีการระดมความ

คิด	 หรือด้วยวิธีการที่หลากหลายที่ให้ได้ความรู้ที่ฝังลึกในคน	

(tacit	 knowledge)	 ออกมาให้มากที่สุด	 ซึ่งการสร้างความรู้

นัน้	องคก์รสามารถดำาเนนิการในการเสาะแสวงหาความรู้ใหก้บั

องคก์รไดจ้ากทัง้แหลง่ภายในและภายนอกมกีารทำา	CoP	หรอื

สัมมนาพูดคุย	 หรือดูงาน	 หรือหาที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ

ดา้น	มาสมัมนาพดูคยุเพื่อใหเ้กดิการแลกเปลีย่นความรู้	ความรู	้

ที่ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและเกิดการยอมรับแล้วนำาไป

จัดเก็บให้เป็นระบบโดยนำาเทคโนโลยีมาใช้ ในการจัดเก็บ	 โดย

มีสถานที่จัดเก็บความรู้ที่เหมาะสม	 ง่ายต่อการค้นคืนความรู้

และการเข้าถึงความรู้ที่ผู้ ใช้ต้องการ	เพื่อให้สามารถนำาความรู้

ไปใช้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ	

	 	 	 4)		 ดา้นการจดัการกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ

พบว่า	 เป็นองค์ประกอบที่มีค่านำ้าหนักเป็นอันดับสาม	 โดยมี	

องคป์ระกอบยอ่ยดา้นเทคโนโลยีในการจดัเกบ็ความรู	้(storage	

technology)	 มีค่านำ้าหนักองค์ประกอบมากที่สุด	 ซึ่งแสดงให้	

เห็นว่าองค์ประกอบดังกล่าวมีความสำาคัญต่อการจัดการกับ

เทคโนโลยสีารสนเทศมากทีส่ดุ	ในการใชเ้ทคโนโลยจีดัเกบ็ความรู้

ต่าง	 ๆ	 ขององค์การที่สามารถครอบคลุมกระบวนการต่าง	

ๆ	 ในการจัดการความรู้	 เช่น	มีระบบฐานข้อมูลบุคลากร	การ

เรียนการสอน	 คู่มือการปฏิบัติงาน	 เป็นต้น	 และมีระบบการ

สื่อสารที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพที่ช่วยในการสร้าง	 ค้นหา		

แลกเปลีย่นจดัเกบ็ความรู้ไดง้า่ยและทนัเวลา	เปน็เสมอืนคลงัความรู้

เช่น	 data	 warehouse	 โดยบุคลากรทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมใน

การสร้างและจัดเก็บข้อมูลเพื่อนำาไปเผยแพร่หรือให้บริการแก่

สมาชิกหรือผู้สนใจได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

	 	 1.2		ข้อเสนอแนะสำาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

	 	 	 1)		 สง่เสรมิใหบ้คุลากรในแตล่ะหนว่ยงาน

เปน็ผู้ใฝเ่รยีนรูอ้ยา่งตอ่เนื่อง	มกีารสรา้งสิง่อำานวยความสะดวก	

ตลอดจนบรรยากาศที่มีลักษณะสนับสนุนการเรียนรู้	 มีการจัด

ทำางบประมาณเพื่อพัฒนาบุคลากรอย่างเพียงพอ	 มีการจัด

เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการค้นคว้าหาความรู้ ใหม่	ๆ	เพื่อพัฒนา

ให้หน่วยงานเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

	 	 	 2)	 กำาหนดวิธีการหรือกิจกรรมในการ

สร้างความรู้ ในองค์การด้วยการดำาเนินการสร้างทีมข้ามสาย

งาน	จัดกิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม	สร้างชุมชนแห่ง

การเรยีนรู	้สรา้งระบบพีเ่ลีย้ง	ใหม้กีารสบัเปลีย่นงาน	และการ

จัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้เป็นระยะ	ๆ		

	 2. ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป 

	 	 2.1		ควรมีการศึกษาวัฒนธรรมองค์การใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่ง	 เพื่อเปรียบเทียบและสร้าง

รปูแบบวฒันธรรมองคก์ารของสถาบนัการศกึษาทีเ่หมาะสมกบั

สภาพการณ์ที่กำาลังพัฒนา

	 	 2.2		ควรมีการศึกษารูปแบบเครือข่ายการ

จัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละมหาวิทยาลัยราชภัฏ	

ซึ่งเป็นการศึกษาหารูปแบบที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ

ปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

	 	 2.3	 ควรมีการวิจัยเชิงประเมินและติดตามผล

การนำาตวับง่ชีก้ารจดัการความรูข้องมหาวทิยาลยัราชภฏั	ไปใช	้

ในการพัฒนาในบริบทต่าง	ๆ	ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
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การพัฒนาตัวบ่งชี้การกระจายอำานาจการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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in Basic Education Schools
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บทคัดย่อ

	 การวิจัยนี้วัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 พัฒนาตัวบ่งชี้การ	

กระจายอำานาจการบรหิารงานวชิาการในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	

2)	 เพื่อทดสอบความสอดคล้องของโมเดลการวิเคราะห์องค์

ประกอบเชิงยืนยันของตัวบ่งชี้การกระจายอำานาจการบริหาร

งานวิชาการที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์	 การดำาเนินการ

วิจัยแบ่งเป็น	2	ระยะ	ประกอบด้วย	ระยะแรก	คือ	การพัฒนา

ตัวบ่งชี้การกระจายอำานาจการบริหารงานวิชาการในสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐาน	 โดยการวิเคราะห์เอกสารเชิงทฤษฎี	 จัดทำา

กรอบแนวคิดตัวบ่งชี้	 ร่างตัวบ่งชี้	 ตรวจสอบความตรงเชิง

เนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ	 ระยะที่สองคือ	 การทดสอบตัวบ่งชี้		

การกระจายอำานาจการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา	

ขัน้พืน้ฐาน	กลุม่ตวัอยา่งเปน็ผูบ้ริหารโรงเรยีนของสถานศกึษา	

ประเภทที่	 1	 จำานวน	 400	 คน	 ได้มาโดยการสุ่มแบบหลาย	

ขัน้ตอน	เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยัเปน็แบบสอบถามมาตราสว่น

ประเมินค่า	 5	 ระดับ	 มีค่าความเที่ยงทั้งฉบับเท่ากับ	 .9877	

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาเร็จรูป		

ผลการวิจัยพบว่า	 1)	 ตัวบ่งชี้การกระจายอำานาจการบริหาร

งานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่พัฒนาจากทฤษฎีและ

งานวิจัยมีจำานวน	86	ตัวบ่งชี้	ประกอบด้วย	ตัวบ่งชี้การบริหาร

แบบมสีว่นรว่ม	จำานวน	22	ตวั	ตวับง่ชีก้ารบรหิารจดัการตนเอง	

จำานวน	 22	 ตัว	 ตัวบ่งชี้การพัฒนาบุคลากร	 จำานวน	 21	 ตัว	

และตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ	จำานวน	21	ตัว	และ	2)	โมเดล

ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้การกระจายอำานาจการ	

บรหิารงานวชิาการในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานทีพ่ฒันาขึน้มคีวาม

สอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ	์ตามเกณฑด์งันี	้χ2
=	1246.23,	

df	=	848	,	χ2
/df	=	1.40,	P	=	0.68,	GFI	=	0.95,	AGFI	=	0.93	

และ	RMSEA	=	0.01	ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้		

Abstract

	 This	 research	 was	 to	 develop	 Academic		

Administration	 Decentralization	 Indicators	 in	 Basic	

Education	Schools	and	 to	examine	 the	goodness-of-fit	

of	the	structural	model	of	confirmatory	factor	analysis	

with	the	empirical	data.	Phase	I	was	the	development	

of	Academic	Administration	Decentralization	Indicators	

in	 Basic	 Education	 Schools	 by	 theoretical	 document	

analysis	 by	 creating	 conceptual	 framework,	 drafting		

indicators	and	verifying	the	context	validity.	Phase	II	was	

the	examination	of	the	goodness-of-fit	of	the	structural	

model.	 The	 sample	 size	 of	 400	 Basic	 Education	

school	 principals	was	 derived	 by	multi-stage	 random		

sampling.	Data	collection	tool	was	a	five-level	rating	scale		

questionnaire	with	a	reliability	of	.9877.	Collected	data	

were	 analyzed	 for	 CFA	 by	 computer	 programs.	 The		

research	 findings	 were:	 1)	 Eighty-six	 Academic		

Administration	Decentralization	indicators	were	obtained,	

in	 which	 twenty-two	 were	 related	 to	 participation		

management,	twenty-two	to	self	-	management,	twenty	

–	 one	 to	 personnel	 development,	 and	 twenty-one	

to	 quality	 assurance,	 and	 2)	 The	 goodness-of-fit	 of		

structural	equation	model	showed	its	consistency	with	

*ดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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the	 empirical	 data	 (Chi-square	 =	 1246.23,	 degree	 of		

freedom	(df)	=	848,	χ2
/df	=	1.40,	P	=	0.68,	goodness-of-

fit	 index	 (GFI)	 =	 0.95,	 adjusted-goodness-of-fit	 index	

(AGFI)	=	0.93	and	root	mean	square	error	of	approxi-

mation	(RMSEA)	=	0.01).	Statistical	analysis	results	thus	

confirmed	the	research	hypotheses.

Key words: Decentralization	of	Academic	administration,	

Indicators,	Basic	Education	Schools

ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา

	 ในสถานการณ์โลกปจัจบุนั	มกีารเปลีย่นแปลงเกดิขึน้	

อย่างรวดเร็ว	 และมีการแข่งขันกันค่อนข้างสูงในทุก	 ๆ	 ด้าน		

กระแสแห่งการกระจายอำานาจทั้งด้านการปกครอง	 การ

บริหารและการจัดการต่าง	 ๆ	 ได้นำาไปสู่การผลักดันให้เกิด

การเปลี่ยนแปลงขึ้นในองค์กรระดับต่าง	 ๆ	 รวมถึงองค์กร

ทางด้านการศึกษา	 ซึ่งได้มีความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลง

การบริหารและการจัดการศึกษาจากการรวมอำานาจเข้าสู่	

ส่วนกลาง	เป็นการกระจายอำานาจไปสู่หน่วยปฏิบัติ	ดังจะเห็น

ไดจ้ากแผนการศกึษาแหง่ชาติ	แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม	

แห่งชาติ	 ที่ ได้กำาหนดนโยบายการกระจายอำานาจการจัดการ

ศึกษาไว้ชัดเจน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 รัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	2540	กำาหนดใหม้กีฎหมายเกีย่วกบั

การศกึษาแหง่ชาติ	(มาตรา	81)	เพื่อเปน็กฎหมายแมบ่ทในการ

บริหารและการจัดการศึกษา	และเป็นที่มาของการประกาศใช้

พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาติ	เมื่อวนัที	่19	สงิหาคม	2542	

(สำานกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาต,ิ	2545)	กำาหนดให้

มีการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ	คือ	การปฏิรูปการเรียนรู้	การ

ปฏิรูประบบการบริหารและการจัดการ	การปฏิรูปครู	อาจารย์

และบุคลากรทางการศึกษา	และการปฏิรูปทรัพยากรและการ

ลงทุนทางการศึกษา	 ซึ่งนับได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้ง	

ยิ่งใหญ่ในการจัดการศึกษาของไทย	

	 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2542	 ซึ่ง

แก้ไขเพิ่มเติมโดย	 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	

2545	 ถือเป็นยุทธศาสตร์สำาคัญของการปฏิรูปการศึกษาของ

ประเทศ	 ดังจะเห็นได้จากสาระในหมวด	 1	 ความมุ่งหมาย

และหลักการ	 มาตรา	 9	 เรื่อง	 การจัดระบบโครงสร้างและ

กระบวนการจัดการศึกษา	ให้ยึดหลักสำาคัญ	6	ประการ	ได้แก่	

1)	 การ	 มีเอกภาพด้านนโยบายและมีความหลากหลายในการ

ปฏิบัติ	 2)	 การกระจายอำานาจไปสู่ท้องถิ่นและสถานศึกษา		

3)	 การกำาหนดมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ

การศึกษา	4)	การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู	คณาจารย์	และ

บุคลากรทางการศึกษา	 5)	 การระดมทรัพยากรมาใช้ ในการ

จัดการศึกษา	 และ	 6)	 การมีส่วนร่วมของบุคคล	 ครอบครัว	

ชุมชนและสังคม	 หลักการดังกล่าวมีผลสืบเนื่อง	 ครอบคลุม

หมวดต่าง	 ๆ	 ทุกหมวด	 โดยเฉพาะในหมวดที่	 5	 การบริหาร

และการจัดการศึกษา	 ที่เป็นการปฏิรูประบบและโครงสร้าง

การบรหิารและการจดัการศกึษาใหม่	ให้เกิดความเปน็เอกภาพ

และมคีณุภาพ	ในการบรหิารและการจดัการศกึษาไดก้ำาหนดให้

กระจายอำานาจการบริหารและการจัดการทั้งในด้านวิชาการ	

งบประมาณ	 การบริหารงานบุคคล	 และการบริหารทั่วไป		

ไปยังคณะกรรมการและสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา	 และ

สถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง	 (มาตรา	 39)	 ซึ่ง

สอดคลอ้งกบัความคดิเหน็ของผูบ้รหิารการศกึษาในสว่นกลาง	

ที่ส่วนใหญ่มีความประสงค์จะกระจายอำานาจทางการบริหาร

การศึกษาไปสู่ภูมิภาค	 จนกระทั่งถึงระดับปฏิบัติมากที่สุด		

ทั้งในการบริหารงานบุคคล	 การเงินการคลัง	 การพัสดุ	 และ

งานวิชาการ	(ประยูร	ศรีประสาธน์,	2543)	จากเหตุผลในการ	

กระจายอำานาจทางการศึกษาดังที่กล่าวแล้ว	จะเห็นได้ว่า	การ	

กระจายอำานาจทางการศึกษาเป็นแนวทางการบริหารและการ

จัดการศึกษาที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ	 ที่ต้องการให้มีการ	

กระจายอำานาจการตัดสินใจไปยังหน่วยปฏิบัติ	และเปิดโอกาส

ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุก	 ๆ	 ด้าน	 รวมทั้งด้านการ

ศกึษา	โดยกำาหนดใหม้กีฎหมาย	และประกาศใชพ้ระราชบญัญตัิ

การศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2542	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	2)		

พ.ศ.	 2545	 และจากการวิเคราะห์	 พบว่า	 พระราชบัญญัติ

การศึกษาฯ	 ดังกล่าว	 มีเจตนารมณ์ในการจัดการศึกษาที่ยึด	

ผูเ้รยีนเปน็สำาคญั	และจดัการเรยีนการสอนใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒันา

ตนเองอย่างเต็มความสามารถและตามศักยภาพ	 ทั้งนี้	 โดย

มุ่งหวังจะนำาไปสู่การพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง

ร่างกาย	จิตใจ	สติปัญญา	ความรู้	และคุณธรรม	มีจริยธรรม

และวัฒนธรรมในการดำารงชีวิต	 สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้

อยา่งมคีวามสขุ	เพื่อใหก้ารจดัการศกึษาตามแนวทางปฏริปูการ

ศึกษาดังกล่าว	บรรลุเป้าหมายอย่างมีพลังและมีประสิทธิภาพ	

จำาเป็นต้องยึดเงื่อนไขและหลักการสำาคัญของการปฏิรูปการ

ศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ	ได้แก่	1)	การยึดโรงเรียนเป็น

ศูนย์กลางในการตัดสินใจ	 2)	 การมีส่วนร่วม	 3)	 การกระจาย	

อำานาจ	และ	4)	ความรับผิดชอบตรวจสอบได้	ทั้งนี้	ได้กำาหนด

แนวทางในการบริหารและการจัดการศึกษาอันจะนำาไปสู่การ

ปฏิรูประบบบริหารจัดการจากเดิมที่เน้นการรวมอำานาจไว้ที่

ส่วนกลางไปสู่การกระจายอำานาจ	โดยเฉพาะมาตรา	39	แห่ง
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พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฯ	 ได้กำาหนดสาระสำาคัญ		

ให้กระทรวงศึกษาธิการกระจายอำานาจการบริหารและการ

จัดการศึกษา	 ทั้งด้านวิชาการ	 งบประมาณ	 การบริหารงาน

บคุคล	และการบรหิารทัว่ไป	ไปยงัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

และสถานศกึษาโดยตรง	และเพื่อใหก้ารปฏริปูระบบบรหิารและ

การจดัการศกึษาบรรลผุลตามเจตนารมณข์องพระราชบญัญตัิ

การศึกษาแห่งชาติฯ	 และนโยบายการจัดการศึกษาที่เน้นการ	

กระจายอำานาจไปสูเ่ขตพืน้ทีก่ารศกึษา	สถานศกึษา	และทอ้งถิน่	

รัฐบาลได้แถลงนโยบายการศึกษาต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	

เมื่อวันที่	 3	 พฤศจิกายน	 2549	 ซึ่งหนึ่งในนโยบายสำาคัญนั้น	

คือ	 การจัดการศึกษาจะเน้นการกระจายอำานาจไปสู่เขตพื้นที่

การศึกษา	 สถานศึกษา	 และท้องถิ่น	 ถ้าสามารถขับเคลื่อน

ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 จะนำาไปสู่การพัฒนา

คณุภาพการศกึษาตามเจตนารมณแ์หง่นโยบายดงักลา่ว	(วจิติร		

ศรีสอ้าน,	 2549)	 ส่งผลให้มีประกาศสำานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน	เรื่อง	การกระจายอำานาจการบริหารและ

การจดัการ	ของเลขาธกิารคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	

พ.ศ.	2550	กำาหนดใหส้ถานศกึษาเขา้รว่มโครงการการกระจาย	

อำานาจและการสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัสำานกังานเขตพืน้ทีก่าร

ศึกษาและสถานศึกษา	

	 การนำาหลกัการและแนวทางการกระจายอำานาจของ

บริหารและการจัดการศึกษาไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาทั้ง

ด้านวิชาการ	 งบประมาณ	การบริหารบุคคล	 และการบริหาร

งานทัว่ไป	ผูว้จิยัเหน็วา่	การบรหิารดา้นวชิาการถอืไดว้า่เปน็งาน	

หลกัและสำาคญัทีส่ดุ	เนื่องจากมคีวามเกีย่วขอ้งโดยตรงกบัการ	

ดำาเนินงานปฏิรูปการเรียนรู้ของผู้เรียน	 ซึ่งถือได้ว่าเป็นหัวใจ

ของการปฏริปูการศกึษา	ผูบ้รหิารและครเูปน็ผูม้บีทบาทสำาคญั

ในการกระจายอำานาจการบริหารงานวิชาการ	 และมีหน้าที่ใน

โรงเรียนแตกต่างกันในการจัดการศึกษาเมื่อมีการกระจาย	

อำานาจในโรงเรยีน	กลา่วคอื	บทบาทของผูบ้รหิารโรงเรยีน	เปน็	

ผูม้หีนา้ทีเ่ปน็ผูน้ำาการพฒันาไปสูเ่ปา้หมาย	เปน็ผูก้ระตุน้	ชกันำา

การใช้กำาลังคน	 เป็นผู้พัฒนาทรัพยากร	 และเป็นผู้พัฒนา	

เป้าหมายใหม่ของโรงเรียน	 โดยมีความร่วมมือและเกี่ยวข้อง

กบัฝา่ยตา่ง	ๆ 	และแสวงหาทรพัยากรเพื่อพฒันาโรงเรยีน	สว่น

บทบาทของครูนั้น	ครูมีบทบาทที่สำาคัญคือ	เป็นผู้ร่วมงาน	เป็น

ผูร้ว่มตดัสนิใจ	เปน็นกัพฒันา	และนกัปฏบิตั	ิครจูะมสีว่นรว่มใน

การวางแผน	และการตัดสินใจในเรื่องต่าง	ๆ 	เพื่อให้การสอนมี

ประสทิธภิาพ	และรว่มพฒันาโรงเรยีนอยา่งกระตอืรอืรน้	(อทุยั	

บุญประเสริฐ,	 2543)	 ซึ่งสอดคล้องกับ	คาลเวลล์	 และสปิงซ์	

(วิโรจน์	สารรัตนะ,	2542	;	อ้างอิงจาก	Caldwell	and	Spink,	

1990	The	Self	–	Managing	School)	ที่กล่าวว่า	ผู้บริหารต้อง

มีความเป็นผู้นำาทางการศึกษา	 ครูมีบทบาทในการบริหารต่อ

ภารกจิทีส่ำาคญั	มโีอกาส	มสีว่นรว่มในกระบวนการตดัสนิใจตาม

ความชำานาญของแต่ละคน	ผู้บริหารสถานศึกษา	ถือได้ว่าเป็น

ผูท้ีม่บีทบาทสำาคญัยิง่ในการปฏริปูการศกึษาระดบัสถานศกึษา	

งานวิจัยหลายชิ้นได้ระบุตรงกันว่า	 ผู้บริหารที่ให้ความเอาใจ

ใส่ต่องานวิชาการ	 ทุ่มเทให้กับงานพัฒนาการเรียนการสอน		

มีคุณธรรมและมีภาวะผู้นำา	 เป็นปัจจัยสำาคัญที่ส่งผลต่อความ

สำาเร็จขององค์กร(บุญมี	เณรยอด,	2546)	ดังนั้น	การกระจาย	

อำานาจการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน	 จึงเป็นความคาด

หวงัของผูบ้รหิารและครทูีจ่ะชว่ยสง่เสรมิ	สนบัสนนุการปฏบิตัิ

งานวิชาการให้มีประสิทธิภาพ	 โดยกระจายอำานาจให้บุคลากร

ทุกฝ่าย	 มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา	 และตัดสินใจในการ

บริหารงาน	ซึ่งจะทำาให้ผู้บริหาร	ครู	และนักเรียน	มีความคาด

หวังในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ในระดับสูง	 ดังนั้น	 ผู้

บริหารสถานศึกษาจะต้องวางแผนและดำาเนินการ	 เพื่อให้มี

การนำาแนวทางการกระจายอำานาจด้านวิชาการไปสู่การปฏิบัติ

อย่างเป็นรูปธรรม	 จากผลการวิจัยเชิงเจาะลึกและเชิงสำารวจ

ของ	ธีระ	รุญเจริญ	(2545)	เพื่อประมวลสภาพและปัญหาการ

จัดการศึกษาและการบริหาร	เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาราย

ละเอียดของนโยบายการดำาเนินการเพื่อรองรับการกระจาย	

อำานาจการบริหารและการจัดการศึกษา	ตามมาตรา	39	แห่ง

พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาตฯิ	พบวา่	โรงเรยีนมศีกัยภาพ

ในการรองรบัการกระจายอำานาจคอ่นขา้งมาก	แตศ่กัยภาพดา้น

การบรหิารวชิาการซึง่เปน็ดา้นทีม่คีวามสำาคญัทีส่ดุอยู่ในระดบั

สุดท้าย	 ภายหลังจากการประกาศกระทรวงศึกษาธิการ	 เมื่อ	

วันที่	 17	 พฤษภาคม	 2550	 ที่ให้สถานศึกษาประเภทที่	 1	 ได้

รับการกระจายอำานาจ	 และเมื่อได้ดำาเนินการไปแล้วในช่วง

ระยะเวลาหนึ่งนั้น	จำาเป็นต้องมีการติดตามผลการดำาเนินงาน		

ซึ่งตัวบ่งชี้หรือตัวชี้วัดนับว่าเป็นสิ่งสำาคัญจะเป็นเครื่องมือใน	

การตดิตามหรอืเพื่อประเมนิวา่สถานศกึษาดำาเนนิการไปในทศิทาง

ที่ถูกต้องและบรรลุผลสำาเร็จหรือไม่เพียงใด	 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมี

ความสนใจทีจ่ะสรา้งตวับง่ชีค้ณุลกัษณะทีจ่ะบง่บอกระดบัของ

ความสำาเร็จของการดำาเนินงานกระจายอำานาจด้านวิชาการ

ที่เป็นมาตรฐาน	 มีคุณภาพเชื่อถือได้	 มีความครอบคลุมในมิติ

ต่าง	 ๆ	 และได้รับการยอมรับ	 สามารถนำาไปใช้ได้ตรงตาม

สถานการณ์	 เหมาะสมสำาหรับการนำาไปพัฒนาเป็นเกณฑ์ใน

การประเมนิระดบัความสำาเรจ็ของการดำาเนนิงานการกระจาย

อำานาจด้านวิชาการในสถานศึกษาได้ต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 1.		 เพื่อพฒันาตวับง่ชีก้ารกระจายอำานาจการบรหิาร

งานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 2.		 เพื่อทดสอบความสอดคล้องของโมเดลการ

วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวบ่งชี้การกระจาย	

อำานาจการบรหิารงานวชิาการในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานจากการ

พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์

สมมติฐานการวิจัย

	 โมเดลความสมัพนัธเ์ชงิโครงสรา้งตวับง่ชีก้ารกระจาย

อำานาจการบรหิารงานวชิาการในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	ทีส่รา้ง	

และพัฒนาขึ้นจากหลักการ	 แนวคิด	 และทฤษฎี	 มีความ

สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์

ขอบเขตการวิจัย

	 1.	 ประชากรและกลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี	้

ไดแ้ก	่ผูบ้รหิารสถานศกึษา	ของสถานศกึษาประเภทที่	1	สงักดั

สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ยกเว้นโรงเรียน

ที่จัดการศึกษาพิเศษและโรงเรียนเอกชนซึ่งเข้าร่วมโครงการ

พัฒนาผู้นำาการเปลี่ยนแปลงประจำาปีการศึกษา	 2550	 (ข้อมูล	

ณ	วันที่	1	สิงหาคม	2550)	จำานวน	569	แห่ง	และขนาดกลุ่ม

ตัวอย่าง	จำานวน	400	คน

	 2.		 องคป์ระกอบของการกระจายอำานาจการบรหิาร

งานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 และองค์ประกอบย่อย

ของแต่ละองค์ประกอบที่เป็นผลจากการศึกษาทฤษฎีและงาน

วิจัย	 และกำาหนดเป็นกรอบแนวคิดเพื่อการวิจัย	 (conceptual	

framework)	ในครั้งนี้	มีดังนี้

	 	 2.1	 องค์ประกอบการบริหารแบบมีส่วนร่วม	

ประกอบด้วย	 การติดต่อสื่อสารหลายทาง	 การมีส่วนร่วมใน

การตัดสินใจ	การเสริมสร้างสัมพันธภาพ	และการสร้างระบบ

กลุ่มงาน

				 	 2.2	 องค์ประกอบการบริหารจัดการตนเอง	

ประกอบดว้ย	การให้โอกาสแสดงศกัยภาพการปฏบิตังิาน	การ

ใหอ้สิระในการบรหิารจดัการ	การใหอ้ำานาจในการตดัสนิใจ	และ	

การสร้างความรู้และทัศนะแบบผู้นำา

	 	 2.3	 การพัฒนาบุคลากร	 ประกอบด้วย	 การ

พัฒนาทักษะงานวิชาการ	 การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการ	

การพัฒนาวิชาชีพ	และการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

	 	 2.4	 การประกันคุณภาพ	 ประกอบด้วย	 การ

กำาหนดมาตรฐานและแนวปฏิบัติ	 การตรวจสอบการดำาเนิน

งาน	การประเมนิการดำาเนนิงาน	และ	การพฒันาและปรบัปรงุ

คุณภาพ

วิธีดำาเนินการวิจัย

	 การวจิยันีเ้ปน็การวจิยัเชงิบรรยาย	(Descriptive	Re-

search)	 เพื่อสร้างโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างการกระจาย	

อำานาจการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 โดย

ยึดหลักทฤษฎีและผลการวิจัย	 และนำาโมเดลไปตรวจสอบว่ามี	

ความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่	 ประชากรที่ใช้

ในการวิจัยครั้งนี้	 คือ	ผู้บริหารโรงเรียน	 ในปีการศึกษา	 2554	

ซึ่งดำารงตำาแหน่งในสถานศึกษาประเภทที่	 1	 ตามประกาศ

ของกระทรวงศึกษาธิการ	เมื่อวันที่	1	สิงหาคม	2550	ยกเว้น

โรงเรียนที่จัดการศึกษาพิเศษและโรงเรียนเอกชน	 รวมทั้งสิ้น	

569	 คน	 ใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างตามค่าพารามิเตอร์	 20	 ต่อ	

1	 ได้จำานวน	 400	 คน	 ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน	

(multi	 –	 stage	 random	 sampling)	 เครื่องมือที่ใช้ ในการ	

วิจัยเป็นแบบสอบถามมาตรวัดประเมินค่า	 5	 ระดับ	 มีค่า

สัมประสิทธิ์แอลฟา	 (alpha	 coefficient)	 โดยใช้วิธีของ	

ครอนบาค	(Cronbach)	เท่ากับ	0.9877

	 วเิคราะหข์อ้มลูโดยใช้โปรแกรมคอมพวิเตอรส์ำาเรจ็รปู

เพื่อหาคา่สถติติา่งๆ	ดงันี	้1)	การวเิคราะหค์วามตรงเชงิเนือ้หา	

(content	 validity)	 ของแบบสอบถามโดยหาดัชนีความ

สอดคล้องระหว่างข้อคำาถามกับนิยามเชิงปฏิบัติการ	 (item-

objective	congruence:	 IOC)	และการวิเคราะห์ความเชื่อถือ

ได้	 (reliability)	 ของแบบสอบถามเป็นรายตัวแปรแฝง	 และ

โดยรวม	 โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา	 (alpha	 coefficient)	

โดยใช้วิธีของครอนบาค	 (Cronbach)	 2)	 การวิเคราะห์ข้อมูล

เบื้องต้น	 โดยใช้ค่าความถี่และค่าร้อยละ	 และการวิเคราะห์

สถิติพื้นฐานของตัวแปร	โดยวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน	 และค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย	 3)	 การวิเคราะห์

ข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัย	 กรณีเพื่อคัดสรรตัวบ่งชี้	

กำาหนดไว้ ในโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้าง	 วิเคราะห์หาค่า

เฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และค่าสัมประสิทธิการกระจาย	

กรณีการตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลความสัมพันธ์

โครงสร้างการกระจายอำานาจการบริหารงานวิชาการในสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐานที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์	 วิเคราะห์

ประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธีไลค์ลิฮูดสูงสุด	 และใช้ค่า		

ไค-สแควร์	ดัชนี	GF	ดัชนี	AGFI	และ	RMSEA
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สรุปผลการวิจัย

	 1.		 ตัวบ่งชี้การกระจายอำานาจการบริหารงาน

วิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกตัว	 มีค่าเฉลี่ยและ	

คา่สมัประสทิธิก์ารกระจายเพื่อคดัสรรไว้ในโมเดลความสมัพนัธ์

เชิงโครงสร้างตามเกณฑ์ที่กำาหนดไว้	 คือ	 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ

หรือสูงกว่า	 3.00	 และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายเท่ากับหรือ	

ตำ่ากว่า	20%

	 2)		 โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้การ	

กระจายอำานาจการบรหิารงานวชิาการในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	

ที่พัฒนาขึ้น	 สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์	 โดยมี	 ค่าไค–	

สแควร	์(Chi-Square)	เทา่กบั	1246.23	ทีช่ัน้แหง่ความเปน็อสิระ	

(degree	 of	 freedom)	 848	 มีค่าความน่าจะเป็นเข้าใกล้	 1	

(p	 =	 0.68)	 นั่นคือ	 ค่าไค–สแควร์	 ไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติ		

ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน	(GFI)	รวมทั้งค่าดัชนีวัดระดับ

ความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว	 (AGFI)	 มีค่าเท่ากับ	 0.53	 และ	

0.93	 ตามลำาดับ	 ส่วนดัชนีรากกำาลังสองเฉลี่ยของค่าความ	

แตกตา่งโดยประมาณ	(RMSEA)	มคีา่เทา่กบั	0.01	และดชันรีาก	

ของค่าเฉลี่ยกำาลังสองของเศษเหลือ	(RMR)	มีค่าเท่ากับ	0.02	

	 3)		 องค์ประกอบหลักมีค่านำ้าหนักองค์ประกอบสูง

กวา่	เกณฑ	์0.70	ทกุองคป์ระกอบ	องคป์ระกอบยอ่ยและตวับง่ชี	้

มีค่านำ้าหนักองค์ประกอบสูงกว่าเกณฑ์	0.30	ทุกองค์ประกอบ

และตัวบ่งชี้	ดังตารางที่	1

ตารางที่ 1	 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองและสาม	 เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้การกระจายอำานาจการบริหารงาน

	 	 วิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	

องค์ประกอบ

นำ้าหนัก

องค์ประกอบ

b(SE)

สัมประสิทธิ์

การพยากรณ์

(R
2
)

การวิเคราะห์องค์ประกอบอันดับสอง

1.	การบริหารแบบมีส่วนร่วม	(P)

		1.1	การติดต่อสื่อสารหลายทาง	(PC) 0.65** 0.43

		1.2	การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ	(PD) 0.80** 0.65

		1.3	การเสริมสร้างสัมพันธภาพ	(PR) 0.94** 0.88

		1.4	การสร้างระบบกลุ่มงาน	(PG) 0.97** 0.94

2.	การบริหารจัดการตนเอง	(S)

		2.1	การให้โอกาสแสดงศักยภาพการปฏิบัติงาน	(SO) 0.86** 0.75

		2.2	การให้อิสระในการบริหารจัดการ	(SA) 0.95** 0.90

		2.3	การให้อำานาจในการตัดสินใจ	(SP) 0.81** 0.65

		2.4	การสร้างความรู้และทัศนะแบบผู้นำา	(SL) 0.81** 0.66

3.	การพัฒนาบุคลากร	(D)

		3.1	การพัฒนาทักษะงานวิชาการ	(DA) 0.86** 0.75

		3.2	การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการ	(DM) 0.92** 0.84

		3.3	การพัฒนาวิชาชีพ	(DP) 0.83** 0.70

		3.4	การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	(DE) 0.78** 0.64

4.	การประกันคุณภาพ	(Q)

		4.1	การกำาหนดมาตรฐานและแนวปฏิบัติ	(QS) 0.83** 0.70

		4.2	การตรวจสอบการดำาเนินงาน	(QC) 0.94** 0.89

		4.3	การประเมินการดำาเนินงาน	(QE) 0.92** 0.85

		4.4	การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ	(QD) 0.88** 0.78
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การวิเคราะห์องค์ประกอบอันดับสาม

		1.	การบริหารแบบมีส่วนร่วม	(P) 0.94** 0.86

		2.	การบริหารจัดการตนเอง	(S) 0.95** 0.85

		3.	การพัฒนาบุคลากร	(D) 0.98** 0.97

		4.	การประกันคุณภาพ	(Q) 0.94** 0.89

Chi-Square	=	1246.23,	df=848	,	p	=	0.68,	GFI	=	.95	,	AGFI	=	.92,	RMSEA	=	.01,	RMR	=	.02	

	**p	<	0.01

	

	 ผลการวิเคราะห์ดังกล่าวข้างต้น	แสดงให้เห็นว่า	 โมเดลการวิจัยที่ประกอบด้วยตัวบ่งชี้	 86	ตัวบ่งชี้	 องค์ประกอบย่อย	

16	องค์ประกอบ	และองค์ประกอบหลัก	4	องค์ประกอบ	ซึ่งองค์ประกอบทั้งหมดนี้มีความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างในการวัดการ	

กระจายอำานาจการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	โดยมีค่าสถิติดังแสดงในภาพที่	1

 

Chi-Square = 1246.23,  df=848 ,  p = 0.68,  GFI = .95 ,  AGFI = .92,  RMSEA = .01, RMR = 
.02  

 **p  <  0.01 

  

ผลการวิเคราะหดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นวา โมเดลการวิจัยท่ีประกอบดวยตัวบงช้ี  86 ตัวบงช้ี 
องคประกอบยอย 16 องคประกอบ และองคประกอบหลัก 4 องคประกอบ ซึ่งองคประกอบท้ังหมดนี้มีความ
เท่ียงตรงเชิงโครงสรางในการวัดการกระจายอํานาจการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี
คาสถิติดังแสดงในภาพท่ี 1 

 

 

 

          ภาพที่ 1 ผลการวิเคราะหโมเดลความสัมพันธโครงสรางตัวบงช้ีการกระจายอํานาจการ
บริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีไดจากการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสาม 

 

 

ภาพที่ 1  ผลการวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างตัวบ่งชี้การกระจายอำานาจการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา

	 ขั้นพื้นฐานที่ได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสาม
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อภิปรายผลการวิจัย

	 ผลการวจิยัเพื่อพฒันาตวับง่ชีก้ารกระจายอำานาจการ	

บรหิารงานวชิาการในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานครัง้นีม้ขีอ้คน้พบที่

ควรนำามาอภิปรายผล	ดังนี้		

	 1.	 ผลการวิเคราะห์โมเดลตัวบ่งชี้การกระจาย	

อำานาจการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพบว่า

โมเดลตัวบ่งชี้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น	 มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง

ประจักษ์	 และมีนัยสำาคัญทางสถิติทุกตัวบ่งชี้	 แสดงให้เห็นว่า	

องค์ประกอบหลักการจัดการกระจายอำานาจการบริหารงาน

วิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งสี่องค์ประกอบหลัก	 คือ	

องค์ประกอบด้านการบริหารงานวิชาการ	 การบริหารจัดการ

ตนเอง	 การพัฒนาตนเองและการประกันคุณภาพ	 เป็นองค์

ประกอบที่สำาคัญของการกระจายอำานาจการบริหารงาน

วชิาการในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	ทัง้นี	้อาจเนื่องมาจากเหตผุล

สำาคัญสองประการ	 ประการแรก	 การพัฒนาตัวบ่งชี้ในการ

ศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยใช้วิธีการนิยามเชิงประจักษ์	 (empirical	

definition)	กล่าวคือ	เป็นนิยามที่มีลักษณะใกล้เคียงกับนิยาม

เชงิทฤษฎ	ีทีผู่ว้จิยัไดก้ำาหนดวา่ตวับง่ชีป้ระกอบดว้ยตวัแปรยอ่ย

อะไร	 และกำาหนดรูปแบบวิธีการรวมตัวแปรให้ได้ตัวบ่งชี้โดย

มีทฤษฎีเอกสารวิชาการ	 หรืองานวิจัยเป็นพื้นฐาน	 และอาศัย

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์	 จึงทำาให้สอดคล้องกับข้อมูล

เชิงประจักษ์	 สอดคล้องกับแนวคิดของ	 นงลักษณ์	 วิรัชชัย	

(2545)	ที่ไดส้รปุแนวคดิของ	Blank	(1992)	Johnstone	(1981)	

Burstein,	Oakes	and	Guiton	(1992)	Bottani	and	Salberg	

(1994)	 เกี่ยวกับการนิยามตัวบ่งชี้การศึกษาสามวิธี	 โดยวิธี

ที่สาม	 การพัฒนาตัวบ่งชี้การศึกษาโดยใช้นิยามเชิงประจักษ์	

(empirical	definition)	เปน็นยิามทีม่ลีกัษณะใกลเ้คยีงกบันยิาม

เชงิทฤษฎ	ีเพราะเปน็นยิามทีน่กัวจิยักำาหนดวา่ตวับง่ชีป้ระกอบ

ด้วยตัวแปรย่อยอะไร	 และกำาหนดรูปแบบวิธีการรวมตัวแปร

ให้ได้ตัวบ่งชี้โดยมีทฤษฎีเอกสารวิชาการ	 หรืองานวิจัยเป็น	

พืน้ฐาน	แตก่ารกำาหนดนำา้หนกัของตวัแปรแตล่ะตวัทีจ่ะนำามารวม	

กันในการพัฒนาตัวบ่งชี้การศึกษานั้นมิได้อาศัยแนวคิดทฤษฎี

โดยตรง	แต่อาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์	 การนิยาม

แบบนีม้คีวามเหมาะสม	และเปน็ทีน่ยิมใชก้นัอยูม่าจนถงึทกุวนันี	้

ในจำานวนวธิกีารกำาหนดนยิามตวับง่ชีก้ารศกึษาทัง้	3	วธิทีีก่ลา่ว

ข้างต้นนั้น	 วิธีการนิยามเชิงประจักษ์	 เป็นวิธีที่นิยมใช้กันมาก

ที่สุด	 และประการที่สอง	 การตรวจสอบคุณภาพของตัวบ่งชี้

อาศยักรอบแนวคดิทางทฤษฎกีบัความเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญเปน็

หลกัจงึทำาให้โมเดลทีพ่ฒันาขึน้สอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ	์

ซึ่งสอดคล้องกับ	 วิโรจน์	 สารรัตนะ	 (2554)	 ที่ให้ทัศนะเกี่ยว

กับการพัฒนาตัวบ่งชี้ว่า	 การตรวจสอบคุณภาพของตัวบ่งชี้	

ภายใตก้รอบแนวคดิทางทฤษฎ	ีถอืวา่มคีวามสำาคญัมาก	เพราะ

หากการพัฒนาตัวบ่งชี้	 เริ่มต้นจากกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีที่

ขาดคุณภาพแล้ว	 ไม่ว่าจะใช้เทคนิควิธีการทางสถิติดีอย่างไร	

ผลที่ได้จากการพัฒนาก็ย่อมด้อยคุณภาพไปด้วย	 ดังนั้น	 องค์

ประกอบหลักของการกระจายอำานาจการบริหารงานวิชาการ

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 4	 องค์ประกอบ	 จึงเป็นตัวบ่งชี้รวม

ของการกระจายอำานาจการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานได้เป็นอย่างดี

	 2.		 ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของโมเดล

ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้การกระจายอำานาจการ	

บรหิารงานวชิาการในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานพบวา่	คา่ไค–สแควร	์

(Chi-Square)	มีค่าเท่ากับ	1246.23	ที่ชั้นแห่งความเป็นอิสระ	

(degrees	 of	 freedom)	 848	 มีค่าความน่าจะเป็นเข้าใกล้	 1	

(p	 =	 0.68)	 นั่นคือ	 ค่าไค–สแควร์	 ไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติ		

ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน	(GFI)	รวมทั้งค่าดัชนีวัดระดับ

ความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว	 (AGFI)	 มีค่าเท่ากับ	 0.95	 และ	

0.93	 ตามลำาดับ	 ส่วนดัชนีรากกำาลังสองเฉลี่ยของค่าความ	

แตกตา่งโดยประมาณ	(RMSEA)	มคีา่เทา่กบั	0.01	และดชันรีาก

ของค่าเฉลี่ยกำาลังสองของเศษเหลือ	(RMR)	มีค่าเท่ากับ	0.02	

แสดงว่ายอมรับสมมุติฐานหลักที่ว่า	โมเดลการวิจัยสอดคล้อง

กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์	 และจากการวิเคราะห์องค์

ประกอบเชิงยืนยันอันดับสาม	 ตัวบ่งชี้มีค่าอยู่ระหว่าง	 0.94	

ถึง	 0.98	และมีนัยสำาคัญทางสถิติ	 ที่ระดับ	 .01	 โดยตัวบ่งชี้ที่

มีค่านำ้าหนักองค์ประกอบสูงสุด	คือ	การพัฒนาบุคลากร	มีค่า	

นำ้าหนักองค์ประกอบ	0.98	สามารถทำานายได้ร้อยละ	97	รอง

ลงมาไดแ้กต่วับง่ชีก้ารบรหิารตนเอง		มคีา่นำา้หนกัองคป์ระกอบ	

0.95	 สามารถทำานายได้ร้อยละ	 85	 และตัวบ่งชี้ที่มีนำ้าหนัก	

องคป์ระกอบตำา่สดุ	คอื	การบรหิารแบบสว่นรว่ม	และการประกนั	

คุณภาพ	 มีค่านำ้าหนักองค์ประกอบ	 0.94	 สามารถทำานายได้

ร้อยละ	86

	 ผลการวิเคราะห์ดังกล่าวข้างต้น	 แสดงให้เห็นว่า	

โมเดลการวิจัยที่ประกอบด้วยตัวบ่งชี้	 86	 ตัวบ่งชี้	 และองค์

ประกอบหลัก	 4	 องค์ประกอบ	 ได้แก่	 ด้านการบริหารงาน

วิชาการ	 การบริหารจัดการตนเอง	 การพัฒนาตนเองและ

การประกันคุณภาพ	 องค์ประกอบทั้งหมดนี้มีความตรงเชิง

โครงสร้างในการกระจายอำานาจการบริหารงานวิชาการใน

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานเนื่องจากเปน็องคป์ระกอบทีม่คีวามตรง

เชิงโครงสร้างสูง	 โดยองค์ประกอบด้านการพัฒนาบุคลากร	

(0.98)	 และด้านการบริหารจัดการตนเอง	 (0.95)	 เป็นองค์
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ประกอบที่มีค่านำ้าหนักองค์ประกอบมาก	 แสดงว่าตัวบ่งชี้การ	

กระจายอำานาจการบรหิารงานวชิาการในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	

เกิดจากการพัฒนาบุคลากรเป็นอันดับแรก	 ทั้งนี้เนื่องจาก	

การพัฒนาครูเป็นหัวใจสำาคัญในการบริหารการศึกษา	 งานทุก	

งานของสถานศึกษาจะดำาเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	

และได้ผลสำาเร็จตามเป้าหมายหรือไม่	 เพียงใดขึ้นอยู่กับความ	

สามารถและความร่วมมือของครู	 ถ้าครูขาดความรู้ความ	

สามารถ	ขาดขวญักำาลงัใจในการปฏบิตังิาน	ไมผ่กูพนักบัหนว่ยงาน

ของตนเองและขาดความรับผิดชอบ	 ขาดความสามัคคี		

โดยไม่ใหค้วามรว่มมอืในกจิกรรมตา่ง	ๆ 	ทีส่ถานศกึษาไดว้างไว้	

ก็จะประสบความล้มเหลว	(วีระ	ประเสริฐศิลป์,	2546)	ในการ	

กระจายอำานาจการบรหิารงานวชิาการในสถานศกึษากเ็ชน่เดยีวกนั	

หากครูมีความพร้อมที่จะรับความเปลี่ยนแปลง	 มีศักยภาพ

พรอ้มทีจ่ะปรบัตวัใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการปฏริปูการศกึษา	

ที่มีการปฏิรูปด้านระบบการบริหารจัดการก็จะทำาให้สถาน

ศึกษาเกิดการพัฒนา	 เนื่องจากบุคลากรมีศักยภาพ	 มีความรู้	

และทักษะ	สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	เป็น

ทีย่อมรบัเชื่อถอืจากบคุคลทัว่ไป	และมคีวามกา้วหนา้ในวชิาชพี	

มีทักษะในการบริหารจัดการด้วยตนเอง	

	 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบด้านการบริหารจัดการ

ตนเอง	พบว่ามีความสำาคัญในระดับต้นเช่นกัน	ซึ่งแสดงให้เห็น

ว่าการบริหารจัดการตนเองเป็นองค์ประกอบที่มีความสำาคัญ

ที่สุดต่อจากการพัฒนาบุคลากร	 ทั้งนี้	 เนื่องจาก	 การบริหาร

จัดการในรูปแบบของการกระจายอำานาจ	 เน้นการตัดสินใจใน

ระดับหน่วยปฏิบัติ	 เช่น	 โรงเรียน	ฝ่าย	หน่วย	งาน	กลุ่มงาน	

ฯลฯ	โดยมอีำานาจตดัสนิใจมากขึน้ในการบรหิารจดัการ	โรงเรยีน	

ฝ่าย	หรืองานต่าง	ๆ	สามารถกำาหนดทิศทางการจัดการศึกษา

ให้สอดคล้องกับความคาดหวังของมวลสมาชิกได้มากยิ่งขึ้น		

(ถวิล	 มาตรเลี่ยม,	 2545)	 อย่างไรก็ตาม	 มิได้หมายความ

ว่า	 ผลสำาเร็จที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นเพราะการนำารูปแบบการ	

กระจายอำานาจมาใชเ้พยีงอยา่งเดยีว	แตต่อ้งไดร้บัการสนบัสนนุ

ดว้ยการปรบัเปลีย่นปจัจยัอื่น	ๆ 	ในองคก์ารใหส้อดคลอ้งไปดว้ย	

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูบ้รหิาร	คร	ูและผูเ้กีย่วขอ้งจะตอ้งยอมรบั

ในระบบใหม่	 ความรู้และทักษะใหม่	 ตลอดจนปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมการปฏิบัติงาน	 จากที่เคยเป็นผู้ปฏิบัติตามคำาสั่ง

และตามแนวทางที่ผู้บังคับบัญชากำาหนดให้	ครูจะต้องปรับตัว

และปรับพฤติกรรมการปฏิบัติงาน	 ให้พร้อมที่จะเป็นผู้นำากลุ่ม	

กล้าที่จะเสนอความคิด	 และแนวทางการปฏิบัติงานใหม่	 ๆ		

เพื่อพฒันางานของตนเองและของกลุม่ใหบ้รรลเุปา้หมายทีว่าง

ไว้	ดังนั้น	การบริหารจัดการตนเองทั้งของโรงเรียน	ฝ่าย	หรือ

กลุ่มงานต่าง	 ๆ	 จึงเป็นองค์ประกอบที่สำาคัญในการกระจาย	

อำานาจการบริหารงานในสถานศึกษา	 และเป็นองค์ประกอบที่

สำาคัญสืบเนื่องจากการพัฒนาบุคลากร

	 สรุปได้ว่า	 การการกระจายอำานาจการบริหารงาน

วิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเกิดจากองค์ประกอบด้าน

การพัฒนาบุคลากร	โดยมีองค์ประกอบย่อยที่สำาคัญ	คือ	การ

พัฒนาทักษะงานวิชาการ	 การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการ	

การพัฒนาวิชาชีพ	และการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้			

	 สำาหรับตัวบ่งชี้การกระจายอำานาจการบริหารงาน

วิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้ง	 4	 องค์ประกอบหลัก	 4	

องค์ประกอบย่อย	และ	86	ตัวบ่งชี้	ที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้	

ผู้วิจัยนำามาอภิปรายในแต่ละองค์ประกอบ	ดังนี้

	 3.		 องค์ประกอบด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม		

	 	 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับ

ที่สามของตัวบ่งชี้การกระจายอำานาจการบริหารงานวิชาการ

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 พบว่า	 เป็นองค์ประกอบที่มีค่า	

นำ้าหนัก	 เป็นอันดับที่สาม	 และมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง

ประจักษ์	โดยมีองค์ประกอบการย่อยการสร้างระบบกลุ่มงาน	

มีค่านำ้าหนักองค์ประกอบมากที่สุด	 (0.97)	 แสดงให้เห็นว่า

องค์ประกอบดังกล่าวมีความสำาคัญต่อการบริหารแบบมี	

สว่นรว่มมากทีส่ดุ	ทัง้นี	้อาจเนื่องมาจาก	การสรา้งระบบกลุม่งาน		

ซึ่งหมายถึง	 การรวมตัวกันของบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตาม

ที่ ได้รับมอบหมายนั้น	 เป็นวิธีการหรือกระบวนการที่เอื้อต่อ

การมีส่วนร่วมของบุคลากรในโรงเรียนมากที่สุด	 และชัดเจน

ที่สุด	 เพราะหัวหน้าหรือผู้นำากลุ่มต้องใช้เทคนิคการบริหาร

คนในกลุ่มให้ทำางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยใช้ความ

มีมนุษยสัมพันธ์โน้มน้าว	 จูงใจให้สมาชิกปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อ

ผลสำาเร็จของงานตามวัตถุประสงค	์ หัวใจของการทำางานเป็น

ทีมหรือกลุ่มงานจึงอยู่ที่ความเข้าใจ	ในธรรมชาติของคน	และ	

ลักษณะของงาน	 กลุ่ม	 สอดคล้องกับ	 เทคนิคการบริหารทีม

งานของ	 ประกอบ	 กุลเกลี้ยง	 และ	 ประสิทธิพร	 ลิ้มบริบูรณ์	

(2545)	 เช่น	 ให้สมาชิกในกลุ่มหรือทีมได้มีส่วนร่วม	 เพื่อให้

เข้าใจในงานที่ต้องปฏิบัติอย่างถูกต้องตรงกัน	 มีความเป็น

อันหนึ่งอันเดียวกัน	 และรู้สึกภูมิใจในความเป็นส่วนหนึ่งของ

กันและกัน	 มีแผนงานล่วงหน้า	 ก่อนลงมือปฏิบัติงานควรให้

สมาชิกของทีมได้มีส่วนวางแผนร่วมกัน	 เพื่อความชัดเจนใน

เรื่องวตัถปุระสงค	์กำาหนดการ	ระยะเวลา	วธิกีาร	และขัน้ตอน	

ของการปฏิบัติ	 ตลอดจนแนวโน้มของปัญหาและวิธีแก้ไข	

ล่วงหน้า	 เข้าใจเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของหน่วยงานว่า

เปน็อยา่งไร	เพื่อสมาชกิจะไดรู้ว้า่จะตอ้งชว่ยกนัอยา่งไร	เพื่อให	้



วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Journal of Educational Administration, kku
23

เปา้หมายขององคก์รสมัฤทธิผ์ล	มกีารตดิตอ่สื่อสารทีด่รีะหวา่ง	

สมาชกิ	เพื่อใหก้ารตดิตอ่กบัภายนอกเปน็ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ	

แบ่งงานให้แต่ละคนรับผิดชอบอย่างชัดเจน	 เพื่องานจะได้

ไม่ซำ้าซ้อนและไม่สับสนในการลงมือปฏิบัติภารกิจที่ ได้รับ

มอบหมาย	 ให้สมาชิกร่วมตัดสินใจ	 แลกเปลี่ยนความคิดเห็น	

เพื่อช่วยกันหาทางแก้ปัญหาและวิธีทำางานใหม่	 ๆ	 และเพื่อ

สร้างความผูกพันและความรับผิดชอบร่วมกัน	 เปิดโอกาสให้

สมาชิกที่มีคุณสมบัติและความสนใจตรงกันได้ทำางานในกลุ่ม

เดียวกันเพื่อเป็นการสร้างพลังและการเกื้อกูลกันภายในกลุ่ม	

พัฒนาความขัดแย้งเชิงบวก	 (positive	 conflict)	 ขึ้นในกลุ่ม

สมาชิก	 เพื่อนำาไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าในการปฏิบัติงาน	

โดยไม่เกิดการทำาลายกัน	 ส่งเสริมให้กลุ่มทำางานร่วมกับกลุ่ม

อื่นได้	 สร้างความสามัคคีกับคนที่อยู่นอกกลุ่มเพื่อให้เกิดการ

ประสานการทำางานที่ดีกับกลุ่มปฏิบัติงานอื่น	 ๆ	 จะเห็นได้ว่า	

การสร้างระบบกลุ่มงานให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา	 เป็นแนวทาง

สำาคัญที่จะทำาให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำาเนินงานวิชาการ

ของโรงเรยีนอยา่งเปน็รปูธรรม	อยา่งไรกต็าม	จากสรปุผลการ

ดำาเนนิงานของโรงเรยีนที่ใชร้ปูแบบการบรหิารโดยใช้โรงเรยีน

เป็นฐาน	 (School-Based	Management)	 พบว่า	 ความสำาเร็จ

ของการดำาเนนิงานไมว่า่โรงเรยีนจะใชก้ารบรหิารในรปูแบบใด

ก็ตาม	ต้องเริ่มต้นที่ตัวผู้บริหารทั้งสิ้น	เริ่มจากการที่ผู้บริหารมี

ความตระหนกั	มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัรปูแบบการบรหิาร

โดยใช้โรงเรยีนเปน็ฐาน	โดยเฉพาะอยา่งยิง่การกระจายอำานาจ

ให้กับผู้ร่วมงาน	มอบหมายงานให้ผู้ ใต้บังคับบัญชาให้มากที่สุด

เท่าที่จะทำาได้	และการเปิดโอกาสให้มีการทำางานเป็นกลุ่มหรือ

เปน็ทมี	นัน่คอื	การเนน้การมสีว่นรว่มของผู้ ใตบ้งัคบับญัชาและ

ชุมชน	 ให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผนการ

ปฏบิตังิาน	และในการประเมนิและตรวจสอบผลการปฏบิตังิาน

	 4.		 องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการตนเอง

	 	 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับ

สามของตัวบ่งชี้การกระจายอำานาจการบริหารงานวิชาการ

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการบริหารจัดการตนเอง	 พบว่า	

เป็นองค์ประกอบที่มีค่านำ้าหนัก	 เป็นอันดับที่สอง	 และมีความ

สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์	 โดยมีองค์ประกอบย่อยการ

ให้อิสระในการบริหารจัดการ	 มีนำ้าหนักองค์ประกอบมากที่สุด	

(0.95)	ทัง้นี	้อาจเนื่องมาจาก	การใหอ้สิระในการบรหิารจดัการ	

ทำาใหผู้ป้ฏบิตัหิรอืกลุม่งานมอีสิระในการบรหิารจดัการ	สามารถ

คิดเอง	ทำาเองและแก้ปัญหาได้เองอย่างเป็นระบบ	(เสาวนิตย	์

ชัยมุสิก,	 2544)	 ซึ่งจะต้องดำาเนินการตั้งแต่	 การกำาหนด

มาตรฐานและตัวชี้วัดคุณภาพเอง	 สำารวจสภาพตนเองเพื่อ

ทราบจุดเด่นและจุดที่จะต้องพิจารณาเข้าสู่มาตรฐาน	 กำาหนด

เป้าหมายการดำาเนินงานและเป้าหมายความสำาเร็จ	 กำาหนด

วิธีการดำาเนินงานอย่างเป็นระบบโดยใช้วงจรคุณภาพเดมมิ่ง	

(P–D–C-A)	กำาหนดหลกัเกณฑ์ในการทำางานของบคุลากรของ

โรงเรียนให้เป็นทิศทางเดียวกัน	 เช่น	 การจัดทำามาตรฐานการ

ปฏบิตังิานในโรงเรยีน	3	ระดบั	คอื	ระดบัโรงเรยีน	ระดบัฝา่ย/

หมวด/งาน	 และระดับบุคคล	 และกำาหนดวิธีการประเมินผล

การดำาเนินงาน/ปฏิบัติงานของตนเอง	เป็นต้น	ทั้งนี้	โรงเรียน

จะต้องให้การสนับสนุนการบริหารที่ให้เกิดความคล่องตัว		

ลดกฎระเบียบที่ไม่จำาเป็นลง	และเสริมสมรรถนะของผู้ปฏิบัติ	

และสร้างศักยภาพให้แก่กลไกทุกด้าน	 ทั้งด้านบุคลากร	 การ

บรหิารจดัการ	การปรบัแกแ้ละการแก้ไขระเบยีบและขอ้ปฏบิตั	ิ

พัฒนาระบบการกำากับติดตามและการรายงานผล	 ให้มีระบบ

การบรหิารจดัการทีด่	ีมรีะบบการทำางานทีท่นัสมยั	เนน้รปูแบบ

การทำางานที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม	 มุ่งการปฏิบัติที่

เกิดผลดีเลิศ	 (best	 practice)	 เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาให้

เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษา	 ให้บุคลากรทุกคนเข้า

มามีส่วนร่วมในการจัดระบบของโรงเรียน	 ให้มีการบริหารใน

รูปองค์คณะบุคคลโดยยึดหลักว่า	 องค์กรที่มีระบบที่ดีจะต้อง

เปน็องคก์รทีม่กีารจดักระบวนการบรหิารทีม่สีมดลุระหวา่งการ

ควบคุม	(control)	การให้อิสระ	(autonomy)	และการให้ความ

ร่วมมือ	(co-operation)	ในกลไกและกระบวนการดำาเนินงานที่

ยืดหยุ่น	คล่องตัว	เอื้อต่อการปฏิบัติงานได้ง่าย	ขณะเดียวกัน

ก็รักษามาตรฐานและพิทักษ์ประโยชน์สูงสุดของราชการ		

และต้องเป็นระบบที่เน้นความโปร่งใส	 สามารถตรวจสอบได้	

รวมทั้งเป็นระบบที่ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันและกัน	

	 	 อย่างไรก็ตาม	 ในการบริหารที่เน้นการพัฒนา

กลุ่มบริหารตนเอง	 ผู้บริหารหรือหน่วยงานต้นสังกัด	 ควรมี

การส่งเสริมให้คณะครูแสดงบทบาทเป็นผู้ริเริ่ม	 สนับสนุน	

เสนอจุดหมายการทำางาน	 ให้ข้อเสนอแนะวิธีการทำางาน	

และข้อคิดเพื่อแก้ปัญหา	 การส่งเสริมให้ครูแสดงบทบาท

เป็นผู้เสาะหาข้อมูลมาแสดงทัศนะ	 และให้ข้อเสนอแนะกับ

ปัญหาหรืองานที่ทำา	 การส่งเสริมให้คณะครูแสดงบทบาท

เป็นผู้ประสานงาน	วิเคราะห์สังเคราะห์ความเห็นต่าง	ๆ	 เพื่อ

ผูกมัดให้การทำางานเป็นไปด้วยดี	 ส่งเสริมให้คณะครูแสดง

บทบาทเป็นผู้ชี้นำา	 สรุปผล	 และตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับทิศทาง

การทำางาน	 ส่งเสริมให้คณะครูแสดงบทบาทเป็นผู้ ให้พลัง

กระตุ้นให้กลุ่มเพิ่มระดับและคุณภาพการทำางานให้สูงขึ้น	

(วิโรจน์	 สารรัตนะ,2548)	 จากสรุปผลการดำาเนินงานของ

โรงเรียนที่ใช้รูปแบบการบริหารโรงเรียนเป็นฐาน	 (School-
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Based	Management)	ของ	บุญมี	เณรยอด	พบว่า	โรงเรียน

มีระดับการกระจายอำานาจที่แตกต่างกัน	 บางโรงเรียนมีการ	

กระจายอำานาจมาก	 บางโรงเรียนมีการกระจายอำานาจน้อย		

ในทางปฏิบัติย่อมเป็นการยากหรือเป็นไปไม่ได้ที่จะหาผู้บริหาร

ที่รวบอำานาจหรือกระจายอำานาจอย่างสมบูรณ์แบบ	แม้ว่าการ	

กระจายอำานาจจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร	

จัดการได้	 เพราะทำาให้ขั้นตอนการบริหารสั้นลง	 และใช้เวลา

ในการตัดสินใจแต่ละเรื่องสั้นลง	 แต่การกระจายอำานาจอาจ

ทำาให้เกิดผลในเชิงลบ	 หากผู้ได้รับอำานาจใช้อำานาจในทางที่ไม่

เหมาะสม	และเปน็ไปเพื่อผลประโยชนข์องตนเองและพวกพอ้ง		

จึงควรมีการกระจายอำานาจให้กลุ่มบุคคล	 หรืองค์คณะบุคคล

แทนการกระจายอำานาจให้บุคคลเพียงคนเดียว	 ซึ่งพฤติกรรม	

ดังกล่าวจะส่งผลต่อการให้อิสระในการบริหารจัดการของ

บุคคลหรือกลุ่มงาน	 ซึ่งเป็นองค์ประกอบย่อยที่สำาคัญในการ

บรหิารจดัการตนเองใหบ้รรลเุปา้หมายตามมาตรฐานทีก่ำาหนด

	 5.		 องค์ประกอบด้านการพัฒนาบุคลากร

	 	 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับ

สามของตัวบ่งชี้การกระจายอำานาจการบริหารงานวิชาการใน

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	ดา้นการพฒันาบคุลากร	พบวา่	เปน็องค์

ประกอบทีม่คีา่นำา้หนกั	เปน็อนัดบัทีห่นึง่	และมคีวามสอดคลอ้ง

กับข้อมูลเชิงประจักษ์	องค์ประกอบย่อยด้านการพัฒนาทักษะ

การบริหารจัดการมีค่าหนักองค์ประกอบมากที่สุด	 (0.92)	 ซึ่ง

แสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบดังกล่าวมีความสำาคัญต่อการ

พัฒนาบุคลากรมากที่สุด	 ทั้งนี้	 เนื่องมาจากในการบริหารงาน

ในสถานศึกษาเพื่อให้เกิดการกระจายอำานาจอย่างแท้จริงและ

เปน็รปูธรรม	บคุลากรของสถานศกึษาควรไดร้บัการพฒันาเพื่อ	

ให้เกิดทักษะการบริหารจัดการเพื่อนำาไปใช้ ในการบริหารงาน

ในกลุ่มงานของตนเอง	โดยไม่ต้องรอการกำากับ	ติดตาม	และ

การนเิทศจากหนว่ยงานตน้สงักดัหรอืจากสว่นกลาง	โดยเฉพาะ	

อยา่งยิง่ในระบบการบรหิารจดัการตามหลกัการกระจายอำานาจ	

ในรูปแบบของการใช้โรงเรียนเป็นฐาน	 (SBM)	 นั้น	 โรงเรียน

ควรมียุทธศาสตร์ ในการจัดการด้วยการกระตุ้นให้ครูมี	

สว่นรว่มในการพฒันา	มสีว่นรว่มในการตดัสนิใจ	ในขณะเดยีวกนั	

ครยูงัตอ้งมบีทบาทเปน็ผูป้ฏบิตัดิว้ย	ซึง่ในการปฏบิตังิานรว่มกบั

บุคลากรอื่น	มีการรับผิดชอบร่วมกัน	และร่วมกันตัดสินใจที่จะ

สง่เสรมิกจิกรรมการสอนใหม้ปีระสทิธภิาพ	และรว่มกนัพฒันา

โรงเรียนด้วยความมุ่งมั่นจริงจัง	 ด้วยการวางแผนร่วมกันทั้ง

ระบบโรงเรยีน	นัน่คอื	มสีว่นรว่มในกระบวนการบรหิารจดัการ	

และการจดัโปรแกรมการศกึษา	มสีว่นรว่มในความรบัผดิชอบที่

ตรวจสอบได้	(accountability)	ตลอดจนมีพันธะสัญญาผูกพัน	

(commitment)	 (Maloy,	 1988)	 ดังนั้นทักษะในการบริหาร

จัดการจึงเป็นสิ่งจำาเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารจะต้องพัฒนาให้

เกิดขึ้นกับครูในโรงเรียน	 นอกจากนั้น	 การบริหารจัดการ

ในรูปแบบของการกระจายอำานาจ	 มีจุดเน้นที่การตัดสินใจ	

ในระดับหน่วยปฏิบัติ	เช่น	โรงเรียน	ฝ่าย	หน่วย	งาน	กลุ่มงาน	

ฯลฯ	โดยมอีำานาจตดัสนิใจมากขึน้ในการบรหิารจดัการ	โรงเรยีน	

ฝ่าย	หรืองานต่าง	ๆ	สามารถกำาหนดทิศทางการจัดการศึกษา

ให้สอดคล้องกับความคาดหวังของมวลสมาชิกได้มากยิ่งขึ้น	

(ถวิล	 มาตรเลี่ยม,	 2545)	 ซึ่งมิได้หมายความว่า	 ผลสำาเร็จที่

คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นเพราะการนำารูปแบบการกระจายอำานาจ	

มาใช้เพียงอย่างเดียว	แต่ต้องได้รับการสนับสนุนด้วยการปรับ

เปลี่ยนปัจจัยอื่น	ๆ	ในองค์การให้สอดคล้องไปด้วย	โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งผู้บริหาร	 ครู	 และผู้เกี่ยวข้องจะต้องยอมรับในระบบ

ใหม	่ความรูแ้ละทกัษะใหม	่ตลอดจนปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการ

ปฏบิตังิาน	จากทีเ่คยเปน็ผูป้ฏบิตัติามคำาสัง่และตามแนวทางที่

ผูบ้งัคบับญัชากำาหนดให้	ครจูะตอ้งปรบัตวัและปรบัพฤตกิรรม

การปฏิบัติงาน	ให้พร้อมที่จะเป็นผู้นำากลุ่ม	กล้าที่จะเสนอความ

คิด	 และแนวทางการปฏิบัติงานใหม่	 ๆ	 เพื่อพัฒนางานของ

ตนเองและของกลุม่ใหบ้รรลเุปา้หมายทีว่างไว	้จากผลสรปุการ

ดำาเนินงานของโรงเรียนที่ใช้รูปแบบการบริหารโรงเรียนเป็น

ฐาน	(School-Based	Management)	ซึง่	บญุม	ีเณรยอด	(2546)	

พบว่า	 ผู้บริหารอาจพัฒนาให้บุคลากรแต่ละคนเป็นบุคลากร

มืออาชีพ	 มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และตัดสินใจ

แตล่ะเรื่องจนไดม้าตรฐานเดยีวกนั	กจ็ะสามารถลดเวลาหวัหนา้

ฝ่ายในการตรวจสอบงานของสมาชิกในฝ่ายได้	 เมื่อบุคลากร

ในสายงานเดียวกันมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์	

เทา่เทยีมกนั	หรอืใกลเ้คยีงกนั	การจดัหมวดหมูง่านกจ็ะเปลีย่น

จากรปูแบบฝา่ยไปเปน็กลุม่งานได	้ดงันัน้	การพฒันาทกัษะดา้น

การบรหิารจดัการใหก้บับคุลากรทกุระดบั	จงึเปน็องคป์ระกอบ

ย่อยที่สำาคัญในการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาที่ใช้หลักการ

บริหารจัดการตามแนวทางการกระจายอำานาจ

	 6.		 องค์ประกอบด้านประกันคุณภาพ

	 	 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับ

สามของตัวบ่งชี้การกระจายอำานาจการบริหารงานวิชาการใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ด้านการประกันคุณภาพ	 พบว่า	 เป็น

องค์ประกอบที่มีค่านำ้าหนักเป็นอันดับที่สามเช่นเดียวกับ	 องค์

ประกอบดา้นการบรหิารแบบมสีว่นรว่ม	และมคีวามสอดคลอ้ง

กับข้อมูลเชิงประจักษ์	 โดยมีองค์ประกอบย่อยด้านการตรวจ

สอบการดำาเนินงาน	มีค่านำ้าหนักองค์ประกอบมากที่สุด	(0.94)	

ซึ่งแสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบดังกล่าวมีความสำาคัญต่อการ
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ประกนัคณุภาพมากทีส่ดุ	ทัง้นี	้อาจเนื่องมาจาก	ในการกระจาย	

อำานาจการบริหารจัดการไปที่สถานศึกษา	 สิ่งที่ต้องดำาเนิน

การควบคู่ไปด้วย	 คือ	 การตรวจสอบผลการดำาเนินงาน	 โดย

วัดในเชิงสัมฤทธิ์เพื่อให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพการศึกษา		

(เสาวนติย	์ชยัมสุกิ,	2544)	ผูร้บัผดิชอบการดำาเนนิงาน	สามารถ

ตอบคำาถาม	ใหค้ำาอธบิายถงึพฤตกิรรม	การกระทำาของตนหรอื

หน่วยงานได้	(Brown	(1990)	และยังรวมถึงความรับผิดชอบ	

ในผลงานการปฏิบัติหน้าที่ ให้บรรลุเป้าหมายที่กำาหนดไว้		

รวมทั้งการตอบสนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ	

(สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน,	 2545)	 ผู้มีส่วน	

ได้ส่วนเสียกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน	 เกิดความมั่นใจ	

ในการปฏบิตังิานของโรงเรยีน	ดงันัน้	การตรวจสอบการดำาเนนิงาน	

จึงเป็นสิ่งสำาคัญในการดำาเนินงานของโรงเรียน	 และเป็น	

ระบบที่มีความจำาเป็นภายใต้การบริหารแบบกระจายอำานาจ	

ในการตรวจสอบการดำาเนินงานวิชาการนั้น	 จะสามารถตรวจ

สอบได้ว่า	 บุคคลหรือกลุ่มงานที่รับผิดชอบงานตามบทบาท

หน้าที่ที่กำาหนด	 ได้ปฏิบัติตามและเป็นไปตามมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานหรือไม่	 มากน้อยเพียงใดซึ่งหมายถึง	 การติดตาม

การดำาเนินงานให้เป็นไปตามจุดหมายของพันธกิจ	 แผนงาน	

โครงการ	วตัถปุระสงค	์และมาตรฐานการดำาเนนิงานทีก่ำาหนด	

การตรวจสอบการดำาเนินงานในที่นี้	 รวมถึงการกำากับติดตาม

เพื่อใหเ้กดิความเชื่อมัน่วา่มคีวามกา้วหนา้	และบรรลเุปา้หมาย	

และวัตถุประสงค์	 โรงเรียนควรสร้างระบบการนิเทศ	 เพื่อให้	

คำาแนะนำาระหว่างการปฏิบัติงาน	 และสร้างระบบรวบรวม

ข้อมูลสารสนเทศเพื่อรับทราบความก้าวหน้า	 หรืออุปสรรค

ที่เกิดขึ้น	 ซึ่งในการศึกษาวิจัยครั้งนี้	 ผู้วิจัยมีจุดประสงค์ที่จะ

แยกการตรวจสอบการดำาเนนิงานออกจากการประเมนิ	ซึง่ตา่ง

จากวงจรคุณภาพ	(P-D-C-A)	ทัง้นี้เนื่องจาก	ต้องการเนน้การ

ติดตามการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่องโดยกลุ่มผู้ปฏิบัติงานเอง		

นอกจากนัน้	ยงัเปน็การอำานวยการ	การประสานงาน	และการแก้

ปญัหาในระหวา่งการดำาเนนิงานเพื่อใหเ้กดิประโยชนต์อ่ผูเ้รยีน	

และผู้รับบริการอย่างทันการณ์	 และผู้ปฏิบัติสามารถแสดง

ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้	ซึ่งเป็นลักษณะสำาคัญของการ

บริหารงานตามรูปแบบของการกระจายอำานาจในหน่วยงาน	

ข้อเสนอแนะ

	 จากผลการศกึษาดงักลา่ว	มขีอ้เสนอแนะจากผลการ

วจิยัเพื่อใหผู้บ้รหิารสถานศกึษาและหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งนำาไป

ใช้ในการบรหิารงานวชิาการ	และขอ้เสนอแนะสำาหรบัการวจิยั

ครั้งต่อไป	ดังต่อไปนี้	

	 1.   ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้

	 	 1.1  ข้อเสนอแนะสำาหรับผู้บริหารสถานศึกษา

	 	 	 1)		 ดา้นการจดัพฒันาบคุลากร	พบวา่	เปน็

องคป์ระกอบทีม่คีา่นำา้หนกั	เปน็อนัดบัแรก	โดยมอีงคป์ระกอบ

ย่อยด้านการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการ	 มีค่านำ้าหนักองค์

ประกอบมากที่สุด	 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบดังกล่าวมี	

ความสำาคัญมากที่สุด	 ดังนั้น	 ผู้บริหารสถานศึกษา	 จึงควร	

สง่เสรมิและใหก้ารสนบัสนนุการพฒันาทกัษะการบรหิารจดัการ	

ให้เกิดกับบุคลากรทุกกลุ่มทุกระดับ	 โดยการพัฒนาครูให้มี

ความสามารถและทักษะในการตัดสินใจ	สามารถให้คำาปรึกษา

หรือชี้แนะการดำาเนินงานแก่ผู้อื่น	มีภาวะผู้นำา	พร้อมที่จะแก้ไข

ปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานได้	

	 	 	 2)		 ด้านการบริหารจัดการตนเอง	 พบว่า	

เป็นองค์ประกอบที่มีค่านำ้าหนัก	 เป็นอันดับสอง	 โดยมีองค์

ประกอบยอ่ยดา้นการใหอ้สิระในการบรหิารจดัการ	มคีา่นำา้หนกั	

องค์ประกอบมากที่สุด	 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบ	

ดังกล่าวมีความสำาคัญต่อการจัดการกับคนมากที่สุด	 ผู้บริหาร

สถานศึกษาจึงควรกระจายอำานาจการบริหารงาน	 โดยการ

ให้อิสระแก่กลุ่มหรือฝ่ายบริหารงาน	 กลุ่มงาน	 ในการบริหาร

จดัการดว้ยตนเอง	เริม่ตน้จากการกำาหนดมาตรฐานการดำาเนนิ

งาน	การบริหารงาน/โครงการต่าง	ๆ	การควบคุมการดำาเนิน

งานตามแผน	การบรหิารทรพัยากรและสิง่อำานวยความสะดวก	

สามารถลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความคล่องตัว

หรือทันต่อเหตุการณ์

	 	 	 3)		 ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม	พบว่า	

เป็นองค์ประกอบที่มีค่านำ้าหนัก	 เป็นอันดับสาม	 โดยมี	

องค์ประกอบย่อย	 การสร้างระบบกลุ่มงาน	 มีค่านำ้าหนักองค์

ประกอบมากที่สุด	 แสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบดังกล่าวมี

ความสำาคัญต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมมากที่สุด	 ผู้บริหาร

สถานศึกษา	 จึงควรมอบหมายงานให้ผู้ปฏิบัติรับผิดชอบเป็น	

กลุ่มอย่างเป็นระบบ	 โดยการกระจายอำานาจการตัดสินใจใน

การวางแผน	 การดำาเนินงาน	 การมอบหมายงานภายในกลุ่ม		

การตดิตามตรวจสอบการทำางาน	และการแกป้ญัหาหรอืพฒันา

งานโดยใช้กระบวนการบริหารภายในกลุ่มของตนเอง	

	 	 	 4)		 ด้านการประกันคุณภาพ	 พบว่า	 เป็น

องค์ประกอบที่มีค่านำ้าหนัก	เป็นอันดับสามโดยมีองค์ประกอบ

ย่อยด้านการตรวจสอบการดำาเนินงาน	 มีค่านำ้าหนักองค์

ประกอบมากที่สุด	 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบดังกล่าวมี

ความสำาคัญต่อการประกันคุณภาพมากที่สุด	 ผู้บริหารสถาน

ศึกษาจึงควรกำาหนดโครงสร้างและวางแผนการติดตามตรวจ
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สอบการดำาเนนิงานตามมาตรฐานการปฏบิตังิานอยา่งตอ่เนื่อง	

โดยมีการจัดระบบอำานวยการ	 การประสานงาน	 และการนำา

ข้อมูลป้อนกลับหรือผลการดำาเนินงานไปใช้ ในการพัฒนางาน

ต่อไป

	 1.2  ข้อเสนอแนะสำาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

	 	 1)		 สง่เสรมิใหม้กีารกระจายอำานาจการบรหิาร

งานให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน	โดยเริ่มต้นจากการพัฒนาบุคลากร	

การกระจายอำานาจให้ผู้ปฏิบัติมีการบริหารจัดการตนเอง		

การบริหารแบบมีส่วนร่วม	 และการประกันคุณภาพเพื่อสร้าง

ความมั่นใจในผลการปฏิบัติงานที่เกิดจากการกระจายอำานาจ

ในหน่วยงาน

	 	 2)		 สง่เสรมิบคุลากรในหนว่ยงานใหเ้กดิความรู	้

ความเข้าใจในแนวทางการกระจายอำานาจการบริหารงาน		

มทีกัษะในการบรหิารจดัการ	ทกัษะในการบรหิารกลุม่งาน	และ

พรอ้มทีจ่ะเปน็ผูน้ำาการเปลีย่นแปลงเพื่อการพฒันาในหนว่ยงาน	

 2  ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป 

	 	 2.1	ควรมีการศึกษาบริบทของสถานศึกษา	เพื่อ

เปรียบเทียบและสร้างรูปแบบการกระจายอำานาจการบริหาร

งานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 	 2.2	 ควรมีการศึกษาและพัฒนาตัวบ่งชี้สำาหรับ

การกระจายอำานาจการบริหารงานด้านอื่น	 ได้แก่	 งานบริหาร

ทั่วไป	 งานบริหารงบประมาณ	และงานบริหารบุคคลในสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 	 2.3	 ควรมีการวิจัยเชิงประเมินและติดตามผล

การนำาตัวบ่งชี้การกระจายอำานาจการบริหารงานวิชาการใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปใช้ในการพัฒนาในบริบทต่าง	 ๆ	 ของ

สถานศึกษา		
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บทคัดย่อ

	 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 พัฒนาตัวบ่งชี้การ

บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนที่มีประสิทธิผล	2)	ทดสอบ

ความสอดคลอ้งของโมเดลความสมัพนัธเ์ชงิโครงสรา้งตวับง่ชี	้

การบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนที่มีประสิทธิผลจากการ

พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์	 การดำาเนินการวิจัยแบ่งเป็น	

2	 ระยะ	 ประกอบด้วย	 ระยะแรก	 คือ	 การพัฒนาตัวบ่งชี้	

การบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนที่มีประสิทธิผล	 โดย

การวิเคราะห์เอกสารเชิงทฤษฎี	 จัดทำากรอบแนวคิดตัวบ่งชี้		

ร่างตัวบ่งชี้	 ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ	

ระยะที่สองคือ	 การทดสอบตัวบ่งชี้การบริหารโรงเรียน

อาชวีศกึษาเอกชน	กลุม่ตวัอยา่งเปน็ผูบ้รหิารสถาบนัอาชวีศกึษา	

เอกชนจำานวน	 410	 คน	 ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน	

เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยัเปน็แบบสอบถามมาตราสว่นประเมนิ

ค่า	 5	 ระดับ	 มีค่าความเที่ยงทั้งฉบับเท่ากับ	 .982	 วิเคราะห์

ขอ้มลูโดยใช้โปรแกรมคอมพวิเตอรส์ำาเรจ็รปู	ผลการวจิยัพบวา่		

1)	ตวับง่ชีก้ารบรหิารโรงเรยีนอาชวีศกึษาเอกชนทีม่ปีระสทิธผิล

ตามหลักการ	 แนวคิด	 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	 มีจำานวน	 62	 ตัว	

ประกอบด้วย	ตัวบ่งชี้ด้านการจัดการ	จำานวน	17	ตัว	ตัวบ่งชี้

ด้านการเรียนรู้	 จำานวน	10	ตัว	ตัวบ่งชี้ด้านการสนับสนุนการ

เรียนรู้	 จำานวน	 13	 ตัว	 ตัวบ่งชี้ด้านกิจการนักศึกษา	 จำานวน	

12	ตัว	และตัวบ่งชี้ด้านผู้สำาเร็จการศึกษา	จำานวน	10	ตัว	และ	

2)	 ผลการทดสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์

เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้การบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน	

ปรากฏว่า	มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์	ตามเกณฑ์

ดังนี้	χ2
=	13.19,	df	=	39,	χ2

/df	=	0.34,	P	=	0.99,	GFI	=	

1.00,	 AGFI	 =	 0.99	 และ	 RMSEA	 =	 0.00	 ซึ่งเป็นไปตาม

สมมติฐานที่ตั้งไว้	

Abstract

	 This	research	was	to	develop	the	Administration	

Indicators	for	Effectiveness	of	Private	Vocational	School	

and	to	examine	the	goodness-of-fit	of	the	structural	model		

of	confirmatory	factor	analysis	with	the	empirical	data.	

Phase	 I	was	 to	develop	 the	Administration	 Indicators	

for	Effectiveness	of	Private	Vocational	School	by	theoretical	

document	 analysis	 by	 creating	 conceptual	 framework,	

drafting	 indicators,	 and	verifying	 the	 context	 validity.	

Phase	II	was	the	examination	of	the	goodness-of-fit	of	

the	 structural	model.	 The	 sample	 size	 of	 410	 Private	

Vocational	School	Directors	was	derived	by	multi-stage	

random	sampling.	Data	collection	tool	was	a	five-level	

rating	scale	questionnaire	with	a	reliability	of	0.982	and	

validity	ranging	from	0.89	to	1.00.	Collected	data	were	

analyzed	 for	 CFA	 by	 software	 statistic	 package.	 The	

research	 findings	 were:	 1)	 Sixty-two	 Administration		

indicators	 for	 Effectiveness	 of	 Private	 Vocational	

School	were	obtained,	in	which	seventeen	were	related	

to	 management,	 ten	 to	 learning,	 thirteen	 to	 learning		

support	 ,	 twelve	 to	 student	 affair	 and	 ten	 to	 the		

graduates,	 and	 2)	 The	 goodness-of-fit	 of	 structural		

equation	model	showed	its	consistency	with	the	empirical	

data	(Chi-square	=	13.19,	degree	of	freedom	(df)	=	39,	

χ2
/df	=	0.34,	P	=		0.99,	goodness-of-fit	index	(GFI)	=	1.00,	

adjusted-goodness-of-fit	index	(AGFI)	=	0.99,	and	root	

mean	square	error	of	approximation	(RMSEA)	=	0.00).	

Statistical	analysis	 results	 thus	confirmed	 the	research	

hypotheses.

Key words:	 Administration	 Indicators,	 Effectiveness	

Private	Vocational	School

* ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

** อาจารย์ประจำาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

*** อาจารย์พิเศษ ประจำาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น



วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Journal of Educational Administration, kku
29

ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา

	 โลกของการทำางานในศตวรรษที	่21	เปน็โลกของการ

เปลี่ยนแปลงและมีการแข่งขันที่สูงฉะนั้นจึงเป็นงานที่ท้าทาย

ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย	 ได้แก่สถาบันการศึกษาและ	

ฝา่ยนายจา้งสถานประกอบการ	องคก์ร	รวมทัง้หนว่ยงานของรฐั	

และภาคเอกชน	ตา่งจะตอ้งมารว่มกนัทำางานในบทบาทหนา้ทีท่ี่

เหมาะสมเพื่อพัฒนาทรัพยากรหรือกำาลังแรงงานให้มีคุณภาพ	

มีสรรถนะการทำางานที่โดดเด่นสามารถทำางานได้	 ดังนั้นการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นผู้ที่มีคุณภาพ	 มีความรู้	 มีทักษะ

ต้องกระทำาเป็นวงจรคือครอบครัว	 สถานศึกษา	 โดยมีปัจจัย

ที่ผลักดันให้ประสบความสำาเร็จในอาชีพความสำาเร็จในอาชีพ	

คือความมุ่งมั่นตั้งใจของบุคคลนั้นๆ	(เพ็ชรี	รูปะวิเชตร์,	2549)

	 การจดัการศกึษาจดัไดว้า่เปน็ภารกจิทีส่ำาคญัประการ

หนึ่งที่รัฐมีหน้าที่ต้องจัดทำาเพื่อตอบสนองความต้องการของ

ประชาชน	 ทั้งนี้เพื่อให้ประชากรของประเทศเป็นผู้ที่มีความรู้

ความสามารถที่เพียงพอในการประกอบอาชีพสร้างรายได้ที่ด	ี

สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชากรของประเทศ

นอกจากนี้การที่ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศมีการศึกษา	

ที่ดียิ่งเป็นแรงผลักดันที่สำาคัญต่อการพัฒนาประเทศให้	

มีความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจได้ตามเป้าหมายของการ

พัฒนาได้อีกด้วยทั้งนี้เพราะคนถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีความ

สำาคัญต่อการพัฒนาประเทศนั่นเอง

	 ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น	 จึงทำาให้รัฐบาลของ

ทุกประเทศต้องให้ความสำาคัญต่อการพัฒนาคน	 สร้างคนให้มี

ศักยภาพ	 ความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับความต้องการ

ของประเทศ	 ดังจะเห็นได้จากประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งหลาย

จะให้ความสำาคัญอย่างมากต่อการลงทุนทางด้านการศึกษา

และการพฒันาทรพัยากรบคุคลในประเทศ	ในการจดัการศกึษา

ให้กับคนในชาตินั้น	 แม้จะเป็นภารกิจของรัฐก็ตามแต่รัฐบาล

ของประเทศต่างๆ	 จะเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมใน

การจัดการศึกษาทุกระดับ	ไม่ว่าจะเป็นระดับการจัดการศึกษา	

ขัน้พืน้ฐานทีเ่รยีกวา่ภาคบงัคบัหรอืการจดัการศกึษาระดบักลาง	

ได้แก่	 ระดับ	 อาชีวศึกษา	 ระดับอนุปริญญา	 หรือการจัดการ

ศึกษาระดับอุดมศึกษาก็ตาม	 สำาหรับประเทศไทยการจัดการ

ศกึษาในอดตีทกุระดบั	รฐัจะเปน็ผูจ้ดัทำาเปน็สว่นใหญจ่นกระทัง่

หลังจากที่รัฐบาลได้เริ่มมีการวางระบบพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติขึ้นมาใช้เป็นแนวทางการพัฒนาประเทศ	 และ

มีการเล็งเห็นถึงความจำาเป็นที่รัฐต้องจัดบริการทางด้านการ

ศึกษาให้กับประชาชนให้ทั่วถึงมากขึ้น	 รัฐจึงเปิดโอกาสให้

เอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการจัดบริการทางด้านการศึกษา	 เพื่อ

ให้สามารถจัดบริการการศึกษาตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น

	 การศึกษาเอกชน	เป็นบริการสาธารณะทางด้านการ

ศึกษา	 ที่เอกชนหรือคณะบุคคลเป็นผู้จัดขึ้น	 โดยใช้ทรัพยากร

หลักทั้งบุคคล	 ทุนทรัพย์และวัสดุอุปกรณ์ของภาคเอกชนซึ่ง

จัดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาเพื่อเป็นทางเลือก

ให้ประชาชนสามารถเลือกใช้บริการได้ตามความต้องการ	

โดยรัฐเปิดโอกาสและให้การสนับสนุนภาคเอกชนให้เข้ามา

ทำาหน้าที่ในการจัดการศึกษาได้	 แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ในขอบเขตที่

รัฐกำาหนด	 ได้กำาหนดให้รัฐสนับสนุนด้านวิชาการ	 ทรัพยากร	

การอำานวยความสะดวกในการดำาเนินงาน	 และการรับรอง

มาตรฐาน	 ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานการศึกษา		

หน่วยงานอื่นๆ	 ของรัฐและองค์กรเอกชน	 ประสานความ	

ร่วมมือกันอย่างเป็นระบบในการดำาเนินงาน	 รวมทั้งให้ภาค

เอกชนและชุมชนเพิ่มบทบาทในการจัดการศึกษา	 โดยเฉพาะ

การศึกษาที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะกลุ่มอีกด้วย	

(สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,	2540)

	 การจดัการศกึษาเอกชนในปจัจบุนั	แมว้า่รฐัจะสง่เสรมิ	

และสนับสนุนการดำาเนินกิจการของโรงเรียนเอกชนดังกล่าว	

แต่การดำาเนินการยังประสบปัญหาหลายประการ	 สำานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาเอกชน	 ได้สรุปปัญหาที่สำาคัญของ

การศึกษาเอกชนไว้ดังนี้(สำานักงานคณะกรรมการการศึกษา

แห่งชาติ,	 2540)	 คือ	 (1)	 การบริหารของสถานศึกษาเอกชน

ส่วนใหญ่ยังไม่เป็นระบบที่เอื้อต่อการนำาองค์กรไปสู่ความเป็น

เลิศได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 (2)	 มาตรฐานคุณภาพการศึกษา	

สถานศกึษาเอกชนมคีวามหลากหลายและมจีำานวนมากคณุภาพ

ไม่เท่าเทียมกัน	 ส่วนหนึ่งยังอยู่ในระดับที่ ไม่น่าพอใจหรือเป็น

ที่นิยมของประชาชน	 (3)	 ผู้บริหารยังมีความรู้ความสามารถ

ในการบริหารไม่เพียงพอและไม่เน้นการศึกษาอย่างจริงจัง		

(4)	ครูมีคุณวุฒิตำ่า	ขาดสมรรถภาพในการถ่ายทอด	ขาดขวัญ	

กำาลงัใจและไมเ่นน้การพฒันาการศกึษาอยา่งจรงิจงั	(5)	โรงเรยีน	

เอกชนไมส่ามารถสรรหาครไูดต้ามตอ้งการ	(6)	ความประพฤติ

ของนักเรียนขาดความเป็นระเบียบวินัยคุณธรรม	 จริยธรรม	

และคุณสมบัติที่พึงประสงค์	 (7)	 การสนับสนุนสถานศึกษา

เอกชนจากรัฐยังไม่ทั่วถึง	 และไม่เพียงพอกับความต้องการ	

(8)	 สถานศึกษาเอกชนยังไม่เป็นที่ศรัทธาของผู้ปกครอง	 และ

ประชาชนเท่าที่ควร

	 การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ	 จึง

อาจมีวิธีการจัดการได้ ในหลายรูปแบบ	 ได้แก่	 การศึกษาใน

ระบบ	 เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่เน้นการศึกษาในสถาน
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ศึกษาอาชีวะศึกษาหรือสถาบันเป็นหลัก	 โดยมีการกำาหนด	

จุดมุ่งหมาย	วิธีการศึกษา	หลักสูตรระยะเวลาการวัดและการ

ประเมินผลที่เป็นเงื่อนไขของการสำาเร็จการศึกษาที่แน่นอน		

การศึกษานอกระบบเป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่มีความ

ยืดหยุ่นในการกำาหนดจุดมุ่งหมาย	 รูปแบบ	 วิธีการศึกษา		

ระยะเวลา	 การวัดและการประเมินผลที่เป็นเงื่อนไขของการ

สำาเร็จการศึกษา	 โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความ	

เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ	

ของบุคคลแต่ละกลุ่ม	การศึกษาระบบทวิภาคี	เป็นการจัดการ

ศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลงระหว่างสถานศึกษาอาชีวะ

ศึกษา	หรือสถาบันการกับสถานประกอบการ	รัฐวิสาหกิจ	หรือ

หน่วยงานของรัฐในเรื่องการจัดหลักสูตร	 การเรียนการสอน	

การวัดและประเมินผล	 โดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถาน

ศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน	 และเรียนภาคปฏิบัติในสถาน

ประกอบการ	 รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐจากรูปแบบ

การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาจะเห็นได้ว่า	 เป้าหมายที่สำาคัญ

ของการผลิตคนของสถาบันอาชีวะ	 คือ	 การผลิตบุคลากรที่ม	ี

ความรูค้วามสามารถ	ทัง้ทางทฤษฎแีละปฏบิตัทิีส่ามารถเขา้ไป

ทำางานในสถานประกอบการต่าง	ๆ	ได้อย่างพอเพียง

	 ดังนั้นสถาบันอาชีวศึกษาจึงต้องมีการปรับตัวทั้ง

ในด้านการบริหารงานทั่วไป	 และการบริหารหลักสูตร	 เพื่อให้

สามารถจัดหลักสูตรการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการ

ของตลาดแรงงานเพื่อให้เด็กที่จบการศึกษาสามารถมีงานทำา	

และมีคุณภาพเป็นที่พึงพอใจของสถานประกอบการที่เป็น	

ผู้จ้างเด็กเข้าไปทำางาน	 เพื่อจะได้สามารถเป็นปัจจัยดึงดูดให้	

เดก็รุน่หลงัสนใจทีจ่ะเขา้มาศกึษาในโรงเรยีนของตน	ซึง่แนน่อน

ที่สุดว่า	การลงทุนในการจัดการเรียนการสอนย่อมต้องเกิดขึ้น	

ไม่ว่าจะเป็นด้านอาคาร	 สถานที่	 อุปกรณ์การเรียนการสอน	

ทั้งในภาคทฤษฎี	ภาคปฏิบัติ	ด้านบุคลากรโดยเฉพาะครูผู้สอน	

ซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถสูง	 ทั้งนี้เพื่อให้โรงเรียน

สามารถดึงดูดลูกค้าได้มากขึ้น	 และสามารถผ่านเกณฑ์การ

ประเมินคุณภาพการศึกษา	 ซึ่งถือเป็นมาตรฐานในการจัดการ

ศึกษาที่รัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการได้กำาหนดขึ้นมาใช้กับ

การจัดการศึกษาทุกระดับ

	 ปัญหาของการจัดการศึกษาของสถาบันอาชีวศึกษา

เอกชน	 คือ	 สถานการณ์การแข่งขันทางธุรกิจของสถาบัน

อาชีวศึกษาเอกชนในปัจจุบัน	 เนื่องจากสถาบันอาชีวศึกษา

เอกชนและรัฐบาลเปิดเพิ่มมากขึ้น	 และจากผลกระทบภาวะ

วิกฤตทางเศรษฐกิจ	 อันส่งผลต่อการตัดสินใจของนักเรียน

นกัศกึษาในการเลอืกศกึษาตอ่ในสถานศกึษานัน้ๆ	ทำาใหน้กัเรยีน

นกัศกึษาเลอืกศกึษาตอ่	มจีำานวนลดนอ้ยลง	(ปญัญา	บญุเลศิลำา้,	

2547)

	 จำานวนนักเรียนนักศึกษาที่ลดน้อยลง	 ไม่ว่าจะเป็น

ทัศนคติของนักเรียน	 ผู้ปกครอง	 และความไม่น่าสนใจในการ

เรียนการสอน	 ทำาให้สถาบันอาชีวศึกษาเอกชนหลายแห่งต้อง

ปิดตัวลงและประเทศยังจะต้องขาดกำาลังแรงงานที่สำาคัญที่

มีส่วนสำาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ	 เนื่องจากการเรียน

สายอาชีพจะมุ่งเน้นสร้างทักษะ	 ความชำานาญ	 ประสานความ

เป็นสากล	 ฝึกฝนคนให้เป็นนักธุรกิจและเชี่ยวชาญงานด้าน

อาชีพต่างๆ	โดยเฉพาะประเทศไทย	ที่ต้องการกำาลังคนเหล่านี	้

เพื่อพฒันาประเทศ	ปญัหาดงักลา่วนีจ้งึเปน็ปญัหาทีส่ำาคญัมาก	

และควรรีบแก้ไข	หรือรู้ถึงปัจจัยปัญหาให้เร็วที่สุด	เพื่อทำาการ

แก้ไข	จัดการและบูรณาการให้การเรียนสายอาชีพ	เป็นที่สนใจ	

และเปลีย่นมมุมองใหม่ใหก้บัผูป้กครอง	และตวันกัเรยีนอกีดว้ย	

(ละเอียด	ศรีหาเหง่า,	2549)

	 จากความเป็นมาและความสำาคัญ	 ดังกล่าว	 ผู้วิจัย

จึงสนใจที่จะศึกษาการพัฒนาตัวบ่งชี้การบริหารโรงเรียน

อาชวีศึกษาเอกชนที่มีประสทิธผิล	เพื่อก่อให้เกิดแนวคิดในการ

บรหิารโรงเรยีนทีม่ปีระสทิธภิาพของสถาบนัอาชวีศกึษาเอกชน	

และสามารถนำาไปใช้ ในการพัฒนาสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน	

ตลอดจนเสรมิสรา้งศกัยภาพในการบรหิารโรงเรยีน	ซึง่จะสง่ผล	

ต่อความอยู่รอดและสามารถแข่งขันได้ ในสภาพการณ์ยุค

ปัจจุบันต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

	 1.		 เพื่อพฒันาตวับง่ชีก้ารบรหิารโรงเรยีนอาชวีศกึษา

เอกชนที่มีประสิทธิผล		

	 2.		 เพื่อทดสอบความสอดคลอ้งของโมเดลวเิคราะห์

องคป์ระกอบเชงิยนืยนัตวับง่ชีก้ารบรหิารโรงเรยีนอาชวีศกึษา

เอกชนที่มีประสิทธิผล	 กับข้อมูลเชิงประจักษ์	 โดยใช้เกณฑ์		

1)	 ค่าไคสแควร์	 (chi	 square)	 มีค่าตำ่าหรือไม่มีนัยสำาคัญทาง

สถติมิคีวามนา่จะเปน็หรอืคา่	p	-	value	สงูกวา่	0.05	2)	คา่ดชัน	ี

ความกลมกลืนหรือค่า	 GFI	 (goodness	 of	 fit	 index)	 และ

ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้วหรือค่า	 AGFI	

(adjust	goodness	of	fit	index)	มีค่าตั้งแต่	0.90	–	1.00	และ	

3)	ค่า	RMSEA	มีค่าตำ่ากว่า	0.05

สมมติฐานการวิจัย

	 โมเดลความสัมพันธ์ โครงสร้างตัวบ่งชี้ตัวบ่งชี้

การบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนที่มีประสิทธิผลที่ 	
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ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้นจากผลการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยมีความ

สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ที่กำาหนด

ขอบเขตการวิจัย

	 1.	 ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยั	คอื	โรงเรยีนอาชวีศกึษา	

เอกชน	สงักดัสำานกังานคณะกรรมการการศกึษาเอกชน	ปกีาร

ศึกษา	2553	จำานวน	418	โรงเรียน

	 2.	 ตวัแปรทีใ่ช้ในการวจิยั	ประกอบดว้ย	องคป์ระกอบ

ของการบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนที่มีประสิทธิผล	

และองค์ประกอบย่อยของแต่ละองค์ประกอบของการบริหาร

โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนที่มีประสิทธิผล	 ที่เป็นผลจากการ

ศกึษาทฤษฎแีละงานวจิยั	และกำาหนดเปน็กรอบแนวคดิเพื่อการ

วิจัย	(conceptual	framework)	ในครั้งนี้	มีดังนี้

	 	 2.1	 องคป์ระกอบดา้นการจดัการ	ประกอบดว้ย	

ปรัชญาและเป้าหมายของโรงเรียน	 ผู้นำาเป็นผู้บริหารระดับ	

มอือาชพี	ครผููส้อนมคีวามรูค้วามสามารถเหมาะสมกบัอาชพีครู	

และมีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย

	 	 2.2	 องคป์ระกอบดา้นการเรยีนรู	้ประกอบดว้ย	

ศึกษาและพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย	 จัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนเป็นไปตามหลักสูตร	 และดำาเนินการวัดผลและ

ประเมินผลการเรียนรู้	

	 	 2.3	 องค์ประกอบด้านการสนับสนุนการเรียนรู้	

ประกอบด้วย	 จัดอาคารเรียนและสภาพแวดล้อมเหมาะสม

กับการใช้งาน	จัดสื่อ	วัสดุ	อุปกรณ์	ที่มีคุณภาพและเพียงพอ		

จดัระบบการเงนิทีก่อ่ประโยชนต์อ่การพฒันาคณุภาพการเรยีน

การสอน	และจดัระบบขอ้มลูเครอืขา่ยการเรยีนรู้ ใหเ้อือ้ตอ่การ

เรียนการสอน	

	 	 2.4	 องคป์ระกอบดา้นกจิการนกัศกึษา	ประกอบ

ด้วย	 จัดบริการและสวัสดิการต่างๆเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ

ของผู้เรียน	 ดำาเนินการปกครองนักเรียนเป็นระบบ	 และจัด

กิจกรรมมุ่งเน้นส่งเสริมคุณธรรม	 จริยธรรม	และคุณสมบัติที่

พึงประสงค์

	 	 2.5	 องค์ประกอบด้านผู้สำ า เร็จการศึกษา

ประกอบด้วย	 ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในชั้นสุดท้ายและมีความ

กา้วหนา้ทางการเรยีนรูอ้ยู่ในระดบัสงู	ผูเ้รยีนมเีจตคตทิีด่ี	และ

มีคุณสมบัติที่พึงประสงค	์ และผู้เรียนประสบความสำาเร็จหลัง

จบการศึกษา

วิธีดำาเนินการวิจัย

	 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย	 (descriptive	

research)	เพื่อสร้างโมเดลความสมัพันธ์โครงสร้างการบริหาร

โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนที่มีประสิทธิผล	 โดยยึดหลักทฤษฎี

และผลการวจิยั	และนำาโมเดลไปตรวจสอบวา่มคีวามกลมกลนื

กับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่	 ประชากรที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้	

คอื	โรงเรยีนอาชวีศกึษาเอกชน	สงักดัสำานกังานคณะกรรมการ

การศึกษาเอกชน	 ปีการศึกษา	 2553	 จำานวน	 418	 โรงเรียน		

ใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของยามาเน่	 (Yamane,	 1967	

อ้างถึงใน	สุชาติ	ประสิทธ์รัฐสินธ์,	2546)	ได้จำานวน	410	คน	

ไดม้าโดยวธิกีารสุม่แบบหลายขัน้ตอน	(multi	–	stage	random	

sampling)	 เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน

ประเมินค่า	 5	 ระดับ	 มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา	 (alpha	 coef-

ficient)	โดยใช้วิธีของครอนบาค	(Cronbach)	เท่ากับ	0.982

	 วเิคราะหข์อ้มลูโดยใช้โปรแกรมคอมพวิเตอรส์ำาเรจ็รปู

เพื่อหาค่าสถิติต่าง	 ๆ	 ดังนี้	 1)	 การวิเคราะห์ความตรงเชิง

เนือ้หา	(content	validity)	ของแบบสอบถามโดยหาดชันคีวาม

สอดคล้องระหว่างข้อคำาถามกับนิยามเชิงปฏิบัติการ	 (item-

objective	congruence:	 IOC)	และการวิเคราะห์ความเชื่อถือ

ได	้(reliability)	ของแบบสอบถามเปน็รายตวัแปรแฝงและโดย

รวมโดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา	(alpha	coefficient)	โดยใช้

วธิขีองครอนบาค	(Cronbach)		2)	การวเิคราะหข์อ้มลูเบือ้งตน้	

โดยใช้ค่าความถี่และค่าร้อยละ	และการวิเคราะห์สถิติพื้นฐาน

ของตัวแปร	 โดยวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย	 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

และค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย	 3)	 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ

ตอบวัตถุประสงค์การวิจัย	 กรณีเพื่อคัดสรรตัวบ่งชี้กำาหนด

ไว้ ในโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้าง	 วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย		

คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน	และคา่สมัประสทิธิก์ารกระจาย	กรณกีาร

ตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้าง

การบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนที่มีประสิทธิผลที่พัฒนา

ขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์	 วิเคราะห์ประมาณค่าพารามิเตอร์

ด้วยวิธีไลค์ลิฮูดสูงสุด	 และใช้ค่าไค-สแควร์	 ดัชนี	 GFI	 ดัชนี	

AGFI	และ	RMSEA

สรุปผลการวิจัย

	 1.		 ค่าเฉลี่ยความเหมาะสมของตัวบ่งชี้การบริหาร

โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนจากแบบสอบถามจำานวน	62	ข้อ	มี

ค่าเฉลี่ยความเหมาะสม	 3.72	 ถึง	 4.38	 และมีค่าสัมประสิทธิ์

การกระจายอยู่ระหว่าง	15.15	–	19.75	แสดงให้เห็นว่า	องค์

ประกอบย่อยทุกองค์ประกอบ	 และตัวบ่งชี้ทุกตัว	 มีค่าเฉลี่ย
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และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายผ่านเกณฑ์ค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือ

มากกว่า	 3.00	 และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายเท่ากับหรือ	

ตำ่ากว่า	 20	 เพื่อคัดสรรกำาหนดไว้ ในโมเดลความสัมพันธ์

โครงสร้าง	นั่นคือกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นสอดคล้องกัน

	 2.		 ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของโมเดล

ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้การบริหารโรงเรียน

อาชีวศึกษาเอกชน	พบว่า	 ค่าไค–สแควร์	 (Chi-Square)	 มีค่า

เทา่กบั	13.19	ทีช่ัน้แหง่ความเปน็อสิระ	(degrees	of	freedom)	

39	มีค่าความน่าจะเป็นเข้าใกล้	 1	 (p	=	0.99)	นั่นคือ	ค่าไค–	

สแควร	์ไมม่นียัสำาคญัทางสถติ	ิคา่ดชันวีดัระดบัความกลมกลนื	

(GFI)	 รวมทั้งค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว	

(AGFI)	มีค่าเท่ากับ	1.00	และ	0.99	ตามลำาดับ	ส่วนดัชนีราก

กำาลังสองเฉลี่ยของค่าความแตกต่างโดยประมาณ	(RMSEA)	

มีค่าเท่ากับ	 0.00	 และดัชนีรากของค่าเฉลี่ยกำาลังสองของ	

เศษเหลอื	(RMR)	มคีา่เทา่กบั	0.01	แสดงวา่ยอมรบัสมมตุฐิาน

หลักที่ว่า	 โมเดลการวิจัยสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง

ประจักษ์	 ผลการวิเคราะห์ดังกล่าวข้างต้น	 แสดงให้เห็นว่า	

โมเดลการวิจัยที่ประกอบด้วยตัวบ่งชี้	 62	 ตัวบ่งชี้	 และองค์

ประกอบหลัก	5	องค์ประกอบ	ได้แก่	การจัดการ	การเรียนรู้	

การสนับสนุนการเรียนรู้	 กิจการนักศึกษา	 และผู้สำาเร็จการ

ศึกษา	 องค์ประกอบทั้งหมดนี้มีความตรงเชิงโครงสร้างใน

การวัดการบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนที่มีประสิทธิผล		

ผลการวิเคราะห์	ดังภาพ

อภิปรายผลการวิจัย

	 ผลการวิจัยเพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้การบริหารโรงเรียน

อาชีวศึกษาเอกชนที่มีประสิทธิผล	 ครั้งนี้มีข้อค้นพบที่ควรนำา

มาอภิปรายผล	ดังนี้		

	 1.	 ผลการวิเคราะห์ โมเดลตัวบ่งชี้การบริหาร

โรงเรยีนอาชวีศกึษาเอกชนทีม่ปีระสทิธผิลพบวา่โมเดลตวับง่ชี้

ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้	มคีวามสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ	์และมี

นยัสำาคญัทางสถติทิกุตวับง่ชี	้แสดงใหเ้หน็วา่	องคป์ระกอบการ

บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนที่มีประสิทธิผลทั้งห้าองค์

ประกอบหลัก	คือ	องค์ประกอบด้านการจัดการ	องค์ประกอบ

ด้านการเรียนรู้	 องค์ประกอบด้านการสนับสนุนการเรียนรู้	

องค์ประกอบด้านกิจการนักศึกษา	 และองค์ประกอบด้าน	
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ผู้สำาเร็จการศึกษา	 เป็นองค์ประกอบที่สำาคัญของการบริหาร

โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนที่มีประสิทธิผล	ทั้งนี้	 อาจเนื่องมา

จากเหตผุลสำาคญัสองประการ	ประการแรก	การพฒันาตวับง่ชี้

ในการศกึษาครัง้นีผู้ว้จิยัใชว้ธิกีารนยิามเชงิประจกัษ	์(empirical	

definition)	กล่าวคือ	เป็นนิยามที่มีลักษณะใกล้เคียงกับนิยาม

เชงิทฤษฎ	ีทีผู่ว้จิยัไดก้ำาหนดวา่ตวับง่ชีป้ระกอบดว้ยตวัแปรยอ่ย

อะไร	 และกำาหนดรูปแบบวิธีการรวมตัวแปรให้ได้ตัวบ่งชี้โดย

มีทฤษฎีเอกสารวิชาการ	 หรืองานวิจัยเป็นพื้นฐาน	 และอาศัย

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์	 จึงทำาให้สอดคล้องกับข้อมูล

เชิงประจักษ์	 สอดคล้องกับแนวคิดของ	 นงลักษณ์	 วิรัชชัย	

(2545)	ที่ไดส้รปุแนวคดิของ	Blank	(1992)	Johnstone	(1981)	

Burstein,	Oakes	and	Guiton	(1992)	Bottani	and	Salberg	

(1994)	 เกี่ยวกับการนิยามตัวบ่งชี้การศึกษาสามวิธี	 โดยวิธี

ที่สาม	 การพัฒนาตัวบ่งชี้การศึกษาโดยใช้นิยามเชิงประจักษ์	

(empirical	definition)	เปน็นยิามทีม่ลีกัษณะใกลเ้คยีงกบันยิาม

เชงิทฤษฎ	ีเพราะเปน็นยิามทีน่กัวจิยักำาหนดวา่ตวับง่ชีป้ระกอบ

ด้วยตัวแปรย่อยอะไร	 และกำาหนดรูปแบบวิธีการรวมตัวแปร

ให้ได้ตัวบ่งชี้โดยมีทฤษฎีเอกสารวิชาการ	 หรืองานวิจัยเป็น	

พื้นฐาน	 แต่การกำาหนดนำ้าหนักของตัวแปรแต่ละตัวที่จะนำามา

รวมกันในการพัฒนาตัวบ่งชี้การศึกษานั้นมิได้อาศัยแนวคิด

ทฤษฎีโดยตรง	 แต่อาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์	

การนิยามแบบนี้มีความเหมาะสม	 และเป็นที่นิยมใช้กันอยู่มา

จนถึงทุกวันนี้	 ในจำานวนวิธีการกำาหนดนิยามตัวบ่งชี้การศึกษา

ทั้ง	3	วิธีที่กล่าวข้างต้นนั้น	วิธีการนิยามเชิงประจักษ์	เป็นวิธีที่

นยิมใชก้นัมากทีส่ดุ	และประการทีส่อง	การตรวจสอบคณุภาพ

ของตัวบ่งชี้อาศัยกรอบแนวคิดทางทฤษฎีกับความเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญเป็นหลักจึงทำาให้ โมเดลที่พัฒนาขึ้นสอดคล้องกับ

ข้อมูลเชิงประจักษ์	ซึ่งสอดคล้องกับ	วิโรจน์	สารรัตนะ	(2554)	

ที่ใหท้ศันะเกีย่วกบัการพฒันาตวับง่ชีว้า่	การตรวจสอบคณุภาพ

ของตวับง่ชีภ้ายใตก้รอบแนวคดิทางทฤษฎ	ีถอืวา่มคีวามสำาคญั

มาก	เพราะหากการพฒันาตวับง่ชี	้เริม่ตน้จากกรอบแนวคดิเชงิ

ทฤษฎีที่ขาดคุณภาพแล้ว	 ไม่ว่าจะใช้เทคนิควิธีการทางสถิติดี

อย่างไร	ผลที่ได้จากการพัฒนาก็ย่อมด้อยคุณภาพไปด้วย	

	 2.		 ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของโมเดล

ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้การบริหารโรงเรียน

อาชีวศึกษาเอกชนที่มีประสิทธิผล	พบว่า	ค่าไค–สแควร์	(Chi-

Square)	มคีา่เทา่กบั	13.19	ทีช่ัน้แห่งความเปน็อสิระ	(degrees	

of	freedom)	39	มคีา่ความนา่จะเปน็เขา้ใกล	้1	(p	=	0.99)	นัน่คอื	

ค่าไค–สแควร์	 ไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติ	 ค่าดัชนีวัดระดับความ

กลมกลืน	 (GFI)	 รวมทั้งค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่

ปรับแก้แล้ว	 (AGFI)	มีค่าเท่ากับ	1.00	และ	0.99	ตามลำาดับ		

สว่นดชันรีากกำาลงัสองเฉลีย่ของคา่ความแตกตา่งโดยประมาณ	

(RMSEA)	 มีค่าเท่ากับ	 0.00	 แสดงว่ายอมรับสมมุติฐานหลัก	

ที่ว่า	 โมเดลการวิจัยสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์	

และจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง		

ตวับง่ชีม้คีา่อยูร่ะหวา่ง	0.75	ถงึ	0.83	และมนียัสำาคญัทางสถติิ	

ที่ระดับ	 .01	 โดยตัวบ่งชี้ที่มีค่านำ้าหนักองค์ประกอบสูงสุด	คือ	

องคป์ระกอบดา้นการเรียนรู้	(LEA)	มีค่านำา้หนกัองคป์ระกอบ	

0.83	รองลงมาไดแ้กต่วับง่ชีด้า้นการสนบัสนนุการเรยีนรู	้(SUP)	

มีค่านำ้าหนักองค์ประกอบ	 0.82	 ตัวบ่งชี้ด้านกิจการนักศึกษา	

(STU)	 มีค่านำ้าหนักองค์ประกอบ	 0.81	 ตัวบ่งชี้ด้านผู้สำาเร็จ

การศึกษา	(GRA)	มีค่านำ้าหนักองค์ประกอบ	0.80	และตัวบ่งชี้	

ที่มีนำ้าหนักองค์ประกอบตำ่าสุด	ตัวบ่งชี้ด้านการจัดการ(ADM)	

มีค่านำ้าหนักองค์ประกอบ	0.75

	 ผลการวิเคราะห์ดังกล่าวข้างต้น	 แสดงให้เห็นว่า	

โมเดลการวิจัยที่ประกอบด้วยตัวบ่งชี้	 62	 ตัวบ่งชี้	 และองค์

ประกอบหลัก	5	องค์ประกอบ	ได้แก่	การจัดการ	การเรียนรู้	

การสนับสนุนการเรียนรู้	 กิจการนักศึกษา	 และผู้สำาเร็จการ

ศึกษา	 องค์ประกอบทั้งหมดนี้มีความตรงเชิงโครงสร้างใน

การวัดการบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนที่มีประสิทธิผล	

เนื่องจากเปน็องคป์ระกอบทีม่คีวามตรงเชงิโครงสรา้งสงู	โดย

องคป์ระกอบดา้นการเรยีนรู	้(0.83)	และดา้นการสนบัสนนุการ

เรียนรู้	 (0.82)	 เป็นองค์ประกอบที่มีค่านำ้าหนักองค์ประกอบ

มาก	 แสดงว่าตัวบ่งชี้การบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนที่

มีประสิทธิผล	 เกิดจากองค์ประกอบด้านการเรียนรู้	 และด้าน

การสนับสนุนการเรียนรู้	เป็นอันดับแรก	ทั้งนี้	เนื่องจาก	ความ

คาดหวังจากผู้ปกครองและผู้เรียนที่เข้ามาศึกษาในสถาบัน

อาชีวศึกษาเอกชน	มักจะมุ่งเน้นให้ได้ความรู้จากหลักสูตรและ

วัสดุ	อุปกรณ์	นวัตกรรมต่างๆ	ที่มีความทันสมัย	เนื่องจากการ

จัดการศึกษาเอกชนจะต้องเน้นในด้านการลงทุนทางด้านการ

จัดการศึกษาเพื่อดึงดูดผู้เรียนสนใจเข้ามาศึกษาเล่าเรียน	และ

การใช้วัสดุอุปกรณ์	หรือสื่อที่มีคุณภาพนั้นก็จะส่งผลให้ผู้เรียน

เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพตามมา	 ประกอบการจักการ

เรียนรู้ตามหลักสูตรที่มีความทันสมัย	 ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ของโลก	ซึ่งสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน	(2539)	

ไดก้ำาหนดเกณฑม์าตรฐานคณุภาพของสถานศกึษาวา่	หลกัสตูร

การการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรต้องมีความยืดหยุ่น	

ทันสมัย	 และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม	 ท้องถิ่น	

และผู้เรียน	 นั่นคือต้องมีการวิเคราะห์หลักสูตรและวางแผน

การสอนให้สอดคล้องกับสภาพของชุมชนโรงเรียนและผู้เรียน
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เตรียมการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตร	และประเมินผลการ

ใชห้ลกัสตูร	และนำาผลการประเมนิไปใช	้สว่นในการจดักจิกรรม

การเรยีนการสอนตอ้งเปน็ไปตามหลกัสตูรอยา่งมปีระสทิธภิาพ	

มีการวิเคราะห์สภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม		

ใช้เทคนิคการสอนอย่างหลากหลาย	 โดยเน้นผู้เรียนเป็น

ศนูยก์ลาง	ใชเ้ครื่องมอื	อปุกรณ	์สื่อ	เทคโนโลยอียา่งเหมาะลม	

เพียงพอ	 และปลอดภัย	 และมีการนิเทศการสอนอย่างเป็น

ระบบและต่อเนื่อง	 นอกจากนี้การวัดผลและประเมินผลการ

เรียนรู้ของผู้เรียนถูกต้องตามระเบียบและหรือหลักการวัดผล

ประเมินผล	 มีเอกสารหลักฐานการวัดผลและประเมินผลที่	

ถูกต้อง	 ครบถ้วน	 และเป็นปัจจุบัน	 และมีการประเมินผลใน

สภาพจริงของผู้เรียน	 เพื่อให้เห็นความก้าวหน้า/พัฒนาการ

ของผู้เรียน	พร้อมทั้งมีการวัดผลประเมินผลเป็นระยะ	ๆ	และ

นำาผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา/ปรับปรุง	 การ

เรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง

	 ในส่วนของการสนับสนุนการเรียนรู	้ สำานักงานคณะ

กรรมการการศึกษาเอกชน	 (2541)	 ได้กล่าวถึงทรัพยากรเพื่อ

การเรียนการสอนว่า	 หมายถึง	 มวลทรัพยากรที่นำามาใช้ ใน

การจัดการเรียนการสอนได้แก่	อาคารสถานที่	สภาพแวดล้อม		

สื่อการเรียนการสอน	 นวัตกรรม	 วัสดุ	 อุปกรณ์	 และการเงิน

ของโรงเรียน	 รวมทั้งระบบข้อมูลและเครือข่ายการเรียนรู้

ระหวา่งโรงเรยีนกบัองคก์รภายนอก	สำานกังานคณะกรรมการ

การศึกษาเอกชน	 (2541)	 ได้กำาหนดเกณฑ์เกี่ยวกับการจัด	

อาคารเรยีน	อาคารประกอบ	หอ้งเรยีน	หอ้งประกอบ/สถานที	่

ฝึกปฏิบัติ	 และสภาพแวดล้อมเหมาะสมกับสภาพการใช้งาน	

โดยจะต้องมีความมั่นคง	 แข็งแรง	 ปลอดภัย	 และมีการดูแล

บำารุงรักษาอย่างเหมาะสม	 มีห้องสมุด/มุมหนังสือ/ศูนย์

วิชาการ	 พร้อมเอกสาร	 และตำาราเหมาะสม	 และเอึ้อต่อการ

เรยีนรู	้มอีปุกรณแ์ละสิง่อำานวยความสะดวกเพยีงพอ	เหมาะสม	

และมกีารจดับรรยากาศ	และสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ตอ่การเรยีน

การสอนและให้เป็นแหล่งการเรียนรู้	ส่วนเกณฑ์สำาหรับการจัด

สื่อ	วัสดุ	อุปกรณ์	และนวัตกรรม	คือ	จะต้องมีคุณภาพ	และ

เพียงพอต่อการเรียนการสอน	นั่นคือ	มีระบบการจัดหา	และ

บำารุงรักษาที่มีประสิทธิภาพ	มีการบริการ	และส่งเสริมการใช้

อย่างทั่วถึงและเป็นระบบ	 จัดระบบการเงินที่ก่อประโยชน์ต่อ

การพฒันาคณุภาพการเรยีนการสอน	ซึง่ตอ้งอาศยัการวางแผน

การใชเ้งนิทีมุ่ง่เนน้การพฒันาคณุภาพการเรยีนการสอน	มกีาร

ใช้เงินตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ	และมีการตรวจสอบและ

รายงานด้านการเงินอย่างเป็นระบบ	 ในด้านของการจัดระบบ

ขอ้มลูเครอืขา่ยการเรยีนรูข้องโรงเรยีนใหเ้อือ้ตอ่การเรยีนการ

สอนนั้นทางโรงเรียนจะต้องจัดทำาและพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อ

ใช้ในการวางแผนและพัฒนาการเรียนรู้	 มีการให้บริการข้อมูล

และสารสนเทศอยา่งทัว่ถงึและทนัตอ่ความตอ้งการ	และสรา้ง

ความสมัพนัธ	์และไดร้บัความรว่มมอืจากองคก์รภายนอก	เชน่	

บ้าน	สมาคม	สถานประกอบการ	หน่วยงานของรัฐ	เป็นต้น

	 สำาหรบัตวับง่ชีก้ารบรหิารโรงเรยีนอาชวีศกึษาเอกชน	

ทัง้	5	องคป์ระกอบหลกั	17	องคป์ระกอบยอ่ย	และ	62	ตวับง่ชี	้

ที่ ได้จากการวิจัยในครั้งนี้	 ผู้วิจัยนำามาอภิปรายในแต่ละองค์

ประกอบ	ดังนี้

	 3.		 องค์ประกอบด้านการจัดการ		

	 ผลการวเิคราะห	์พบวา่	เปน็องคป์ระกอบทีม่คีา่นำา้หนกั	

เป็นอันดับที่ห้า	 และมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์	

โดยมีองค์ประกอบย่อยด้านครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถ

เหมาะสมกบัอาชพีคร	ู(TA)	มคีา่นำา้หนกัองคป์ระกอบมากทีส่ดุ	

(1.12)	 แสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบดังกล่าวมีความสำาคัญต่อ

การบริหารจัดการมากที่สุด	 ทั้งนี้	 อาจเนื่องมาจาก	 ครูผู้สอน

เป็นผู้ที่มีความใกล้ชิดกับผู้เรียนมากที่สุด	 ซึ่งการที่ครูผู้สอนมี

ความบกพร่องในด้านความรู้ความสามารถที่จำาเป็นก็จะก่อให้

เกดิผลเสยีแกผู่เ้รยีน	และทางโรงเรยีนอยา่งมาก	ซึง่สอดคลอ้ง

กับ	 สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน	 (2542)	 ซึ่งได้

กำาหนดเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาในด้าน

บคุลากร	ดงันี	้คอืครผููส้อนทกุคนมคีวามรู้	ความสามารถ	และ

คุณธรรมเหมาะสมกับอาชีพครูประกอบด้วยตัวบ่งชี้	 1)	 มีวุฒ	ิ

ความรู้	 ความสามารถ	 สอดคล้องและเพียงพอกับสาขาวิชา

ที่สอน	 2)	 ปฏิบัติตนสอดคล้องกับจรรยาบรรณวิชาชีพครู	

3)	มีความมุ่งมั่นต่อการพัฒนาตนเองสู่เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ

ครู	 และยังสอดคล้องกับ	 สนั่น	 แก้วนุช	 (2549)	 ที่ ได้ศึกษา

ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารโรงเรียน	 พบว่า	 การที่จะ

บริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิผลต้องประกอบด้วย		

ผู้บริหารต้องส่งเสริมครูให้มีความรู้ความสามารถ	 โดยการ

จัดอบรม	 สัมมนา	 ส่งเสริมนวัตกรรมใหม่ๆ	 มาใช้ ในการสอน		

ครูและผู้บริหารต้องเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา		

ซึ่งเป็นการให้ความสำาคัญกับการพัฒนาครูให้มีความเหมาะสม

กับอาชีพหรือวิชาชีพครู

	 4.		 องค์ประกอบด้านการเรียนรู้

	 ผลการวเิคราะห	์พบวา่	เปน็องคป์ระกอบทีม่คีา่นำา้หนกั	

เป็นอันดับที่หนึ่ง	และมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์	

โดยทั้งสามองค์ประกอบย่อยมีค่านำ้าหนักองค์ประกอบเท่ากัน	

(1.00)	ทั้งด้านการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย	

(CA)	ดา้นการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนเปน็ไปตามหลกัสตูร	
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(AC)	และ	ดา้นการดำาเนนิการวดัผลและประเมนิผลการเรยีนรู้	

(AS)	 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบทั้งสามองค์ประกอบมี

ความสำาคัญต่อการเรียนรู้ทั้งสิ้น	 ทั้งนี้	 อาจเนื่องมาจากความ

เปลี่ยนแปลงของกระแสโลก	 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด

เวลา	 และนับวันจะรวดเร็วยิ่งขึ้น	 การปรับปรุงหลักสูตรให้

มีความทันสมัยจึงมีความจำาเป็นต่อการจัดการเรียนรู้	 ซึ่ง

สอดคลอ้งกบัสำานกังานคณะกรรมการการศกึษาเอกชน	(2539)	

ไดก้ำาหนดเกณฑม์าตรฐานคณุภาพของสถานศกึษาวา่	หลกัสตูร

การการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรต้องมีความยืดหยุ่น	

ทันสมัย	 และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม	 ท้องถิ่น	

และผู้เรียน	 นั่นคือต้องมีการวิเคราะห์หลักสูตรและวางแผน

การสอนให้สอดคล้องกับสภาพของชุมชนโรงเรียนและผู้เรียน

เตรียมการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตร	และประเมินผลการ

ใชห้ลกัสตูร	และนำาผลการประเมนิไปใช	้สว่นในการจดักจิกรรม

การเรยีนการสอนตอ้งเปน็ไปตามหลกัสตูรอยา่งมปีระสทิธภิาพ	

มีการวิเคราะห์สภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม	

ใช้เทคนิคการสอนอย่างหลากหลาย	 โดยเน้นผู้เรียนเป็น

ศนูยก์ลาง	ใชเ้ครื่องมอื	อปุกรณ	์สื่อ	เทคโนโลยอียา่งเหมาะสม	

เพยีงพอ	และปลอดภยั	และมกีารนเิทศการสอนอยา่งเปน็ระบบ	

และต่อเนื่อง	 ประกอบกับการจัดกิจกรรมที่มีความสอดคล้อง

และการประเมนิผลการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรกเ็ปน็องคป์ระกอบ

สำาคัญที่ขาดไม่ได้	 หากต้องการให้เกิดการเรียนรู้จากการ

ใช้หลักสูตรอย่างแท้จริง	 และยังสอดคล้องกับ	 Oliva	 and		

Aspinwall	(1966),	Halton,	(1994),	Caldwell	and	Spinks	

(1990)	และปราโมทย	์รนิทราช	(2541)	ซึง่ตา่งกใ็หท้ศันะเกีย่วกบั	

ดา้นการเรยีนรูแ้ละการใชห้ลกัสตูรไปในทศิทางเดยีวกนัไมว่า่จะ

เป็นการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร	การนำาหลักสูตรไปใช้	และ

การวัดผลประเมินผลการใช้หลักสูตร

	 5.		 องค์ประกอบด้านการสนับสนุนการเรียนรู้

	 ผลการวิเคราะห์	 พบว่า	 เป็นองค์ประกอบที่มีค่า	

นำ้าหนัก	 เป็นอันดับที่สอง	 และมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง

ประจักษ์	 โดยมีองค์ประกอบย่อยด้านจัดระบบการเงินที่ก่อ

ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน	(MS)	มีค่า

นำ้าหนักองค์ประกอบมากที่สุด	 (1.02)	 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าองค์

ประกอบดังกล่าวมีความสำาคัญต่อการสนับสนุนการเรียนรู้		

มากทีส่ดุ	ทัง้นี	้เนื่องมาจาก	การจดัการศกึษาทางสายอาชพีนัน้	

จะต้องมีการฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานจริง	

จงึจำาเปน็จะตอ้งมวีสัด	ุอปุกรณ	์ทีม่คีวามพรอ้มในการฝกึทกัษะ

ดงักลา่ว	และปฏเิสธไมไ่ดท้ีจ่ะตอ้งมกีารบรหิารจดัการทางดา้น

งบประมาณในการจัดซื้อ	จัดหาอย่างเป็นระบบ	โดยสำานักงาน

คณะกรรมการการศกึษาเอกชน	(2541)	ไดพ้ดูถงึทรพัยากรเพื่อ

การเรียนการสอนว่า	หมายถึง	มวลทรัพยากรที่นำามาใช้ในการ

จัดการเรียนการสอนได้แก่	อาคารสถานที่	สภาพแวดล้อม	สื่อ

การเรียนการสอน	นวัตกรรม	วัสดุ	อุปกรณ์	และการเงินของ

โรงเรียน	รวมทั้งระบบข้อมูลและเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่าง

โรงเรียนกับองค์กรภายนอก	 ซึ่งสำานักงานคณะกรรมการการ

ศึกษาเอกชน	 (2541)	 ได้กำาหนดเกณฑ์สำาหรับการจัดสื่อ	 วัสดุ	

อุปกรณ์	 และนวัตกรรม	 คือ	 จะต้องมีคุณภาพ	 และเพียงพอ

ตอ่การเรยีนการสอน	นัน่คอื	มรีะบบการจดัหา	และบำารงุรกัษา

ที่มีประสิทธิภาพ	มีการบริการ	และส่งเสริมการใช้อย่างทั่วถึง

และเป็นระบบ	 จัดระบบการเงินที่ก่อประโยชน์ต่อการพัฒนา

คณุภาพการเรยีนการสอน	ซึง่ตอ้งอาศยัการวางแผนการใชเ้งนิ

ทีมุ่ง่เนน้การพฒันาคณุภาพการเรยีนการสอน	มกีารใชเ้งนิตาม

แผนอยา่งมปีระสทิธภิาพ	และมกีารตรวจสอบและรายงานดา้น

การเงินอย่างเป็นระบบ

	 6.		 องค์ประกอบด้านกิจการนักศึกษา

	 ผลการวเิคราะห	์พบวา่	เปน็องคป์ระกอบทีม่คีา่นำา้หนกั	

เป็นอันดับที่สาม	 และมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์	

โดยมีองค์ประกอบย่อยด้านจัดบริการและสวัสดิการต่างๆ	

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน	 (WS)	 มีค่านำ้าหนักองค์

ประกอบมากที่สุด	 (1.00)	 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบ	

ดังกล่าวมีความสำาคัญต่อกิจการนักศึกษามากที่สุด	 ทั้งนี้	

อาจเนื่องมาจากการ	 ความคาดหวังของผู้ปกครองหรือตัว	

ผู้เรียนเอง	 ที่ต้องการได้รับบริการและสวัสดิการต่างๆ	 จาก

ทางโรงเรียน	 ซึ่งโรงเรียนเอกชนมักจะมีภาพลักษณ์ในเรื่อง

ของความพร้อม	 การลงทุนในการให้การบริการ	 ให้การดูแล		

การอบรมสั่งสอน	 เพื่อให้สามารถพัฒนาตนทั้งในด้านความรู้	

สติปัญญา	และคุณธรรม	จริยธรรม	การดำารงตนอยู่ในสังคม	

ซึ่งงานกิจการนักเรียน	 /	 นักศึกษา	หมายถึง	 งานที่สนับสนุน

การจดัการศกึษาใหม้ปีระสทิธภิาพ	เพื่อเปน็แนวทางการพฒันา

คุณภาพการศึกษา	(สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน	

2539)	ซึง่กรมอาชวีศกึษา	(2536)	ไดก้ำาหนดหนา้ทีข่องผูบ้รหิาร

สถานศึกษาเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียนไว้ว่า	ต้องควบคุมดูแล

ภารกิจงานแนะแนวอาชีพ	การจัดหางาน	งานสวัสดิการรักษา

พยาบาล	งานปกครอง	และงานกจิการพเิศษ	ดงันัน้งานกจิการ

นักเรียนนักศึกษาจึงเป็นงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียน

การสอนในชั้นเรียน	แต่เป็นการจัดบริการและการจัดกิจกรรม

ทีส่ง่เสรมิ	สนบัสนนุการจดัการเรยีนการสอนใหม้ปีระสทธภิาพ

การรกัษาพยาบาล	งานดแูลรกัษาความปลอดภยั	งานแนะแนว	

การจัดให้ทุนการศึกษา	 ตลอดจนการบริการและสวัสดิการที่
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โรงเรยีนจดัให	้สำานกังานคณะกรรมการการศกึษาเอกชน(2541)	

ไดก้ำาหนดเกณฑ์	การจดับรกิารและสวสัดกิารตา่ง	ๆ 	แกผู่เ้รยีน	

เพึ่อส่งเสริมพัฒนาการทั้งร่างกายและจิตใจให้เหมาะสม	

กบัวยั	ประกอบดว้ยตว้บง่ชี	้คอื	การจดั/บรกิารโภชนาการและ

ลุขาภิบาลที่ถูกสุขลักษณะและเพียงพอ	 มีการจัดสันทนาการ

และบริการตรวจสุขภาพอย่างทั่วถึง	 มีการจัดระบบการรักษา

ความปลอดภัย	 เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนและชุมชน	

มีการจัดสวัสดิการ/ความช่วยเหลือที่เอื้ออำานวยให้นักเรียน

ที่มีความจำาเป็นได้มีโอกาสได้เรียนอย่างเต็มที่	 และมีการจัด

บริหารแนะแนวทุกด้านอย่างทั่วถึงและเป็นระบบ	 ส่วนเกณฑ์	

ในการดำาเนินงานปกครองนักเรียนเป็นระบบ	 ประกอบการ

กำาหนดกฎระเบียบ	 แนวปฏิบัติสำาหรับนักเรียนอย่างชัดเจน	

และมีผู้รับผิดชอบโดยตรง	 การดูแล/ติดตามความประพฤติ

นักเรียนอย่างใกล้ชิดและต่อเนึ่อง	และการใช้ข้อมูลด้านความ

ประพฤติของนักเรียนมาพัฒนางานปกครอง	 นอกจากนี้ยังมี

เกณฑ์ในการจัดกิจกรรมนักเรียนที่มุ่งเน้นส่งเสริมด้านทักษะ	

คุณธรรม	 จริยธรรม	 และคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่าง	

หลากหลาย	 สอดคล้องกับความสนใจและเหมาะสมกับวัย	

ประกอบด้วยการเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม

ตามความสมัครใจ	 และมีการติดตามและประเมินผลการ	

จัดกิจกรรมนักเรียนอย่างต่อเนื่อง

	 7.		 องค์ประกอบด้านผู้สำาเร็จการศึกษา

	 ผลการวเิคราะห	์พบวา่	เปน็องคป์ระกอบทีม่คีา่นำา้หนกั	

เป็นอันดับที่สี่	 และมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์		

โดยมอีงคป์ระกอบยอ่ยดา้นผลสมัฤทธิข์องผูเ้รยีนในชัน้สดุทา้ย

และมีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้อยู่ ในระดับสูง	 (AG)		

มีค่านำ้าหนักองค์ประกอบมากที่สุด	 (1.00)	 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า

องคป์ระกอบดงักลา่วมคีวามสำาคญัตอ่ผูจ้บการศกึษามากทีส่ดุ	

ทั้งนี้	 อาจเนื่องมาจากการผลสัมฤทธิของผู้เรียน	 ถือว่าเป็น	

ผลการดำาเนินงานของโรงเรียนในส่วนที่เกี่ยวกับตัวผู้เรียน

และเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน	 ดังนั้น	

เพื่อพฒันาคณุภาพของผูเ้รยีน	และบคุลากรในโรงเรยีนใหเ้ปน็	

ที่ยอมรับของชุมชน	 ผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน

ควรพัฒนาประสิทธิผลชองโรงเรียนในประเด็นที่เกี่ยวกับ		

การติดตามผลผู้เรียนที่จบการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา	

การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านการพัฒนาตน	 พัฒนา

อาชีพ	 และพัฒนาสังคม	 รวมทั้งให้มีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนเป็นรายบุคคล	 โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์

มาตรฐาน	 จัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร	

พัฒนาระบบการประสานงานภายในโรงเรียน	 สนับสนุนให้

นกัเรยีน	บคุลากรไดม้โีอกาส	แสดงผลงาน	ตลอดจนจดักจิกรรม	

ยกย่องผู้เรียน	 และบุคลากรที่ ได้รับเกียรติบัตร	 รางวัล		

จากองคก์รภายนอก	สำานกังานคณะกรรมการการศกึษาเอกชน	

(2541)	 ได้กำาหนดเกณฑ์คุณภาพผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนไว้ว่า	

ในชั้นสุดท้ายของผู้เรียนที่จบหลักสูตร	ควรอยู่ในระดับสูง	คือ	

ร้อยละ	 50	 ของผู้จบหลักสูตรแต่ละระดับ	 ได้คะแนนเฉลี่ย	

ไม่ตำ่ากว่า	 2.5	 และเกณฑ์ความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ของ	

ผู้เรียนเต็มตามศักยภาพของตน	 ซึ่งประกอบด้วยตัวบ่งซี้	 คือ	

ผู้เรียนแต่ละคนมีความสามารถทางการเรียนที่แสดงออกโดย

เฉลีย่สงูขึน้	เปน็ไปตามเกณฑท์ี่โรงเรยีนกำาหนด	และมผีลงานที่

แสดงความกา้วหนา้ของผูเ้รยีนแตล่ะคน/กลุม่	นอกจากนีย้งัได้

กำาหนดเกณฑผ์ูเ้รยีนมเีจตคตทิีด่ตีอ่การเรยีน	และมคีณุลกัษณะ

ทีพ่งึประสงคต์ามทีก่ำาหนดไว้ในหลกัสตูร	ประกอบดว้ยตวับง่ชี้	

คือ	 มีความสนใจ	 มุ่งมั่น	 อุตสาหะ	 และกระตือรือร้นต่อการ

เรียน	 และพัฒนาผลการเรียนของตน	 สามารถแสวงหาและ

พฒันาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง	ผูเ้รยีนมทีกัษะพืน้ฐานในการทำางาน		

มทีกัษะและจรรยาบรรณในสาขาวชิาชพีทีเ่รยีน	มคีวามประพฤต	ิ

วินัย	 สุภาพ	 อ่อนน้อม	 เห็นความสำาคัญของการรักษาสภาพ

แวดล้อม	 มีสัมพันธภาพที่ดีต่อเพื่อน	 ครู	 และบุคลากรอื่นใน

โรงเรียน	และมีความรบัผดิชอบ	และปฏบิตัิหนา้ที่ได้เหมาะสม	

กับวัย

ข้อเสนอแนะ

	 จากผลการวิจัย	มีข้อเสนอแนะหลัก	2	ประการ	คือ	

ขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัการนำาผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน	์ขอ้เสนอ

แนะเกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่ควรศึกษาวิจัยต่อไปในอนาคต	

ดังต่อไปนี้

	 (1)		ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการนำาผลการวิจัยไปใช้

ประโยชน์	 โดยภาพรวมควรส่งเสริมให้นำาโมเดลที่พัฒนาขึ้น

ไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนาการบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษา

เอกชนที่มีประสิทธิผลได้	 ทั้งในระดับองค์ประกอบหลัก	 องค์

ประกอบย่อย	 และระดับตัวบ่งชี้	 เนื่องจากผลการวิจัยพบ

ว่า	 โมเดลที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์	

อย่างไรก็ตาม	ในการนำาโมเดลไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนานั้น	

ควรคำานึงถึงค่านำ้าหนักขององค์ประกอบหลัก	 องค์ประกอบ

ย่อย	และตัวบ่งชี้	 ที่ผลการวิจัยพบว่า	 มีค่านำ้าหนักจากมากไป

หาน้อยดังนี้	

	 	 1)		 องคป์ระกอบหลกั	คอื	ดา้นการเรยีนรู	้ดา้น

การสนบัสนนุการเรยีนรู	้ดา้นกจิการนกัศกึษา	ดา้นผูส้ำาเรจ็การ

ศึกษา	และด้านการจัดการ
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	 	 2)		 องค์ประกอบย่อยการเรียนรู้	 พบว่า	 คือ

องค์ประกอบด้านการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรให้มีความ	

ทันสมัย	 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปตาม

หลักสูตร	 และด้านการดำาเนินการวัดผลและประเมินผลการ

เรียนรู้	ทั้งสามองค์ประกอบมีค่านำ้าหนักเท่ากัน	

	 	 3)		 องคป์ระกอบยอ่ยการสนบัสนนุการเรยีนรู	้

คือ	จัดระบบการเงินที่ก่อประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการ

เรยีนการสอน	จดัอาคารเรยีนและสภาพแวดลอ้มเหมาะสมกบั

การใชง้าน	จดัสื่อ	วสัด	ุอปุกรณ์	ทีม่คีณุภาพและเพยีงพอ	และ

จดัระบบขอ้มลูเครอืขา่ยการเรยีนรู้ ใหเ้อือ้ตอ่การเรยีนการสอน

	 	 4)		 องค์ประกอบย่อยกิจการนักศึกษา	 คือ		

จดับรกิารและสวสัดกิารตา่งๆเพื่อสง่เสรมิพฒันาการของผูเ้รยีน	

ดำาเนินการปกครองนักเรียนเป็นระบบ	และจัดกิจกรรมมุ่งเน้น

ส่งเสริมคุณธรรม	จริยธรรม	และคุณสมบัติที่พึงประสงค์

	 	 5)		 องค์ประกอบย่อยผู้จบการศึกษา	 คือ		

ผลสมัฤทธิข์องผูเ้รยีนในชัน้สดุทา้ยและมคีวามกา้วหนา้ทางการ

เรียนรู้อยู่ในระดับสูง	 ผู้เรียนประสบความสำาเร็จหลังจบการ

ศึกษา	ผู้เรียนมีเจตคติที่ดี	และมีคุณสมบัติที่พึงประสงค์	

	 	 6)		 องค์ประกอบย่อยการบริหารจัดการ	 คือ		

ครผููส้อนมคีวามรูค้วามสามารถเหมาะสมกบัอาชพีครู	ผูน้ำาเปน็

ผู้บริหารระดับมืออาชีพ	 ปรัชญาและเป้าหมายของโรงเรียน	

และมีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย

	 	 7)		 ตัวบ่งชี้ที่มีนำ้าหนักองค์ประกอบในลำาดับ

แรกของแต่ละองค์ประกอบย่อย	 มีดังนี้	 มีการเตรียมการ

สอนให้สอดคล้องกับหลักสูตร	 มีการนิเทศการสอนอย่างเป็น

ระบบและตอ่เนื่อง	มกีารประเมนิผลตามสภาพจรงิของผูเ้รยีน		

มีการตรวจสอบและรายงานการใช้เงินอย่างเป็นระบบ	มีห้อง

สมดุ	ศนูยว์ชิาการ	เอกสาร	ตำารา	มกีารประเมนิระดบัความพงึ

พอใจของผู้ ใช้	 มีการจัดทำาและพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการ

วางแผนและพัฒนา	มีการจัดบริการตรวจสุขภาพให้แก่ผู้เรียน	

มกีารใชข้อ้มลูดา้นความประพฤตมิาพฒันางานปกครอง	มกีาร

ติดตาม	 ประเมินผลการจัดกิจกรรม	 ผู้เรียนมีความสามารถ

ทางการเรียนที่แสดงออกโดยเฉลี่ยสูงขึ้นตามเกณฑ์ที่สถาบัน

กำาหนด	ระดับความพึงพอใจของผู้ประกอบการ	/	หน่วยงาน

ที่ผู้จบการศึกษาออกไปทำางาน	ผู้เรียนมีความสามารถเป็นผู้นำา

และเปน็ผูต้ามทีด่ไีด	้มคีวามมุง่มัน่ตอ่การพฒันาตนเอง	ปฏบิตัิ

ตนเปน็แบบอยา่งทีด่ี	มแีนวดำาเนนิการหรอืแผนทีเ่กดิจากการมี

ส่วนร่วม	และมีโครงสร้างการบริหารชัดเจน

	 (2)		ขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัประเดน็ปญัหาทีค่วรศกึษา

วิจัยต่อไปในอนาคต	 เพื่อประโยชน์ทางวิชาการและทางการ

บริหารที่ให้ได้องค์ความรู้และข้อยืนยันที่กว้างขวางชัดเจน	

ยิ่งขึ้น	ผู้วิจัยจึงเสนอแนะดังนี้

	 	 1)		 ควรทำาการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี 	

ส่วนร่วม	 (participatory	 action	 research)	 โดยอาจนำาเอา

ผลการวิจัยนี้เป็นแนวทาง	 เช่น	 การพัฒนาในตัวบ่งชี้ที่พบว่า		

มีค่าเฉลี่ยมาก	 รวมถึงการพัฒนาองค์ประกอบที่มีค่านำ้าหนัก

องค์ประกอบมาก

	 	 2)	 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการสร้างแบบวัด

และประเมินตัวบ่งชี้การบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนที่

มีประสิทธิผล	ทั้ง	 62	ตัวบ่งชี้	 เพื่อให้ได้เครื่องมือการวัดการ

บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนที่มีประสิทธิผลและเพื่อให้

ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการบริหารโรงเรียน

อาชีวศึกษาเอกชนต่อไป

	 	 3)		 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาตัวบ่งชี้

การบรหิารโรงเรยีนทีม่ปีระสทิธผิลในสงักดัอื่น	เพื่อให้ไดต้วับง่

ชี้การบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผลที่เหมาะสมกับบริบทนั้นๆ
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บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะ

ผู้นำาสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 โดยมี

วัตถุประสงค์ย่อยดังนี้	 1)	 ศึกษาระดับความเหมาะสมของ	

ตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำาสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น	

พืน้ฐาน	เพื่อคดัสรรกำาหนดไว้ในโมเดลความสมัพนัธ์โครงสรา้ง

ตามเกณฑ์ที่กำาหนดคือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 หรือสูงกว่า	 3.00	

และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายเท่ากับหรือตำ่ากว่า	 20%		

2)	ทดสอบความสอดคลอ้งของโมเดลทีพ่ฒันาขึน้กบัขอ้มลูเชงิ

ประจักษ์ตามเกณฑ์ที่กำาหนด	 3)	 ตรวจสอบค่าความเที่ยงตรง

เชงิโครงสรา้งหรอืคา่นำา้หนกัองคป์ระกอบตามเกณฑท์ีก่ำาหนด	

เก็บข้อมูล	 โดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า		

5	ระดับ	มีค่าความสอดคล้อง	(IOC)	ตั้งแต่	0.57	-	1.00	และ

มีค่าความเชื่อมั่น	 0.98	 จากกลุ่มตัวอย่างผู้บริหารสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน	 จำานวน	 340	 คนที่ ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบหลาย

ขั้นตอน	วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพรรณนา	และสถิติอ้างอิงโดย	

ใช้ โปรแกรมสำาเร็จรูปทางสถิติและโปรแกรมลิสเรล	 ผลการ

วิจัย	 พบว่า	 1)	 ตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำาสถานศึกษาที่พัฒนาจาก	

หลกัการ	แนวคดิ	ทฤษฎแีละงานวจิยัทกุตวับง่ชี	้มคีวามเหมาะสม	

เพื่อคัดสรรไว้ ในโมเดลสมการโครงสร้างตามเกณฑ์ที่กำาหนด

ไว้คือ	มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า	3.00	และค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย	

ตำ่ากว่า	20%		2)	โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะ

ผู้นำาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับ

ข้อมูลเชิงประจักษ์	โดยมีค่าไคสแควร์	เท่ากับ	57.32	ค่าองศา

อิสระ	(df)	เท่ากับ	49	ค่านัยสำาคัญทางสถิติ	(P-value)	เท่ากับ	

0.194	ค่าดัชนีความสอดคล้อง	(GF)	เท่ากับ	0.97	ค่าดัชนีวัด

ระดบัความสอดคลอ้งทีป่รบัแกแ้ลว้	(AGFI)	เทา่กบั	0.95	และ

คา่ความคลาดเคลื่อนในการประมาณคา่พารามเิตอร	์(RMSEA)	

เท่ากับ	0.022	และ	3)	องค์ประกอบหลักมีค่าความเที่ยงตรง

เชิงโครงสร้างหรือค่านำ้าหนักองค์ประกอบสูงกว่าเกณฑ์	 0.70	

ทกุองคป์ระกอบ	องคป์ระกอบยอ่ยและตวับง่ชีม้คีา่ความเทีย่ง

ตรงเชิงโครงสร้างหรือค่านำ้าหนักองค์ประกอบสูงกว่าเกณฑ์	

0.30	ทุกองค์ประกอบและทุกตัวบ่งชี้

Abstract

	 This	 research	 aimed	 to	 develop	 the	 school		

leadership	indicators	in	Basic	Education	Administrators.	

The	 objectives	 of	 this	 study	 were:	 1)	 to	 study	 the		

appropriate	indicators	of	Basic	Education	Administrators’

leadership,	2)	to	test	the	congruence	of	developed	model	

and	 empirical	 data	 as	 specified	 criterion,	 and	 3)	 to		

investigate	the	construct	validity	or	factor	loading	based	

on	specified	criterion.	Data	were	collected	by	using	the	

5	Level	Rating	Scale	with	reliability	coefficient	0.98	from	

340	samples	of	Basic	School	Administrators	selected	by	

Multi-Stage	 Sampling.	 Data	 were	 analyzed	 by	 using	

descriptive	statistic	and	inferential	statistic	by	statistical	

program	 and	 LISREL	 Program.	 The	 research	 findings	

were	as	follows:	1)	Every	indicator	of	school	leadership	

was	appropriate	for	being	selected	in	causal	model	as	

specified	 criterion:	 the	average	value	was	equal	 to	or	

more	than	3.00,	and	distribution	coefficient	was	equal	

to	or	lower	than	20%,	2)	the	developed	causal	model	

of	Basic	Education	Administrators	was	congruent	with	

empirical	data	including	Chi-square	(	χ2
	)	=	57.32,	and	

Degree	of	Freedom	(df)	=	49,	P-value	=	0.194,	GFI	=	
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0.97,	AGFI	=	0.95,	and	RMSEA	=	0.022,	and	3)	he	major	

factor	of	construct	validity	or	factor	loading	was	higher	

than	 criterion	 0.70	 in	 every	 factor.	 The	minor	 factors	

and	indicators	had	construct	validity	or	factor	loading	

at	higher	level	than	the	criterion	as	0.30	in	every	factor	

and	indicator.	

Key words:	School	Leadership	Indicators,	Principals	in	

Basic	Education	Schools

ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา

	 ภาวะผู้นำาเป็นศิลปะ	 เป็นความสามารถของบุคคลที่

จะจูงใจหรือใช้อิทธิพลต่อบุคคลอื่นในสภาพการณ์ต่างๆ	 เพื่อ

ปฏิบัติการและอำานวยการ	 โดยใช้กระบวนการสื่อความหมาย

ให้ผู้อื่นร่วมมือร่วมใจกับตนในการดำาเนินการ	 จนกระทั่งบรรลุ

ผลสำาเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำาหนดไว้	 ภาวะ

ผู้นำาที่ดีไม่ได้ติดตัวมาตั้งแต่กำาเนิด	 หากแต่ได้รับการปรุงแต่ง

โดยผ่านกระบวนการศึกษาอบรมและประสบการณ์อย่าง	

ตอ่เนื่อง	การศกึษาอบรมจงึทำาใหเ้กดิภาวะผูน้ำาพืน้ฐานขึน้ในตวั	

บุคคล	ส่วนสิง่แวดลอ้มสามารถทำาให้ภาวะผู้นำาพื้นฐานนัน้แปร

เปลี่ยนไปได้อีกไม่ว่าจะในทางดีขึ้นหรือเลวลง	 ภาวะผู้นำาเป็น

สิ่งที่เรียนรู้ได้	พัฒนาขึ้นมาได้	ผู้บริหารสถานศึกษาจำาเป็นต้อง

ใช้ภาวะผู้นำาในการบริหารจัดการองค์การเพื่อประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของผู้ ใต้บังคับบัญชาและ

องค์การ	(สำานักงานเลขาธิการคุรุสภา,	2549)	ผู้บริหารสถาน

ศึกษาต้องกล้าตัดสินใจและมีความรู้ความสามารถ	 และเป็น	

ผูท้ีท่ำาให้ผูค้นในองคก์ารตระหนกัถงึสิง่ทีจ่ะตอ้งกระทำารว่มกนั	

เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจและความมุง่มัน่ทีจ่ะทำางานใหก้บัองคก์าร	

(Drath	 &	 Palus,	 1994)	 ภาวะผู้นำา	 เป็นความสามารถของ

บุคคลที่มีกลไกที่ทำาให้มีผู้คล้อยตาม	 ด้วยทิศทางที่ถูกกำาหนด

ในไว้องค์การ	(Katz	&	Kahn,	1978)	บุคคลที่มีภาวะผู้นำาจะมี

ความมุ่งมั่นที่จะทำางานให้องค์การและผลักดันให้หน่วยงานสู่

ความสำาเร็จ	(Drath	&	Palus,	1994;	Jacobs	&	Jaques,	1990)	

นอกจากนี้	 Ricketts	 (2003)	 ยังกล่าวถึงภาวะผู้นำาเป็นความ

สามารถที่ขับเคลื่อนหรือมีอิทธิพลต่อผู้อื่น	ให้มุ่งสู่ความสำาเร็จ

สูเ่ปา้หมายของตนและเปา้หมายของกลุม่ไดซ้ึง่เปน็ลกัษณะทีม่ี

พฤตกิรรมทีเ่รยีนรู้ไดแ้ละพฒันาได	้การจดัการศกึษาในไทย	จงึ

มีความมุ่งมั่นที่จะทำาให้เป้าหมายของการพัฒนาคุณลักษณะที่

พึงประสงค์ของผู้เรียนสู่ความสำาเร็จ	ซึ่งประการสำาคัญในการ

ทีจ่ะผลกัดนัใหว้ตัถปุระสงคด์งักลา่วสำาเรจ็	คอืบคุคลทีเ่ปน็ผูน้ำา

ในสถานศึกษา	ซึ่งหมายถึง	ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหาร

การศกึษาตอ้งเปน็บคุคลทีม่ภีาวะผูน้ำา	Hersey	and	Blanchard	

(1988)	ชี้ใหเ้หน็วา่	การบรหิารจดัเปน็รปูแบบหนึง่ของภาวะผูน้ำา

ซึ่งมีลักษณะพิเศษ	ผู้นำาที่ดีและมีประสิทธิภาพ	จึงจำาเป็นอย่าง

ยิ่งสำาหรับองค์การ	 ไม่ว่าจะเป็นองค์การธุรกิจหรือองค์การ

ทางการศึกษา	 ทุกหน่วยงานจึงพยายามค้นหารูปแบบและ	

ตวัชีว้ดัของผูน้ำาทีม่ทีกัษะ	ความสามารถสงู	การบรหิารงานดา้น

การศึกษาต้องการนักบริหารที่มีภาวะผู้นำาทางการบริหารสูง	

(Caldwell,	2000)	ซึง่ในยคุใหมน่ีภ้าพลกัษณข์องผูบ้รหิารสถาน

ศกึษาเปลีย่นแปลงไป	ผูบ้รหิารโรงเรยีนจะตอ้งมคีวามเปน็ผูน้ำา

ทางวชิาการทีเ่ขม้แขง็	(strong	instructional	leadership)	เปน็

ผู้จัดการที่เป็นผู้ประสานชุมชนที่ดี	 เป็นผู้อำานวยความสะดวก	

(facilitator)	 ที่เชี่ยวชาญ	 เป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล	 มอง

อนาคตของสถานศึกษา	 ไม่ใช่ผู้บริหารที่มุ่งแต่งานธุรการหรือ

งานก่อสร้าง	 แต่จะต้องมุ่งเป็นการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ		

(รุ่ง	แก้วแดง,	2541)	และผู้บริหารที่ดี	ซึ่งทิพาวดี	เมฆสวรรค์	

(2545)	 แสดงทัศนะว่าการเป็นผู้บริหารที่ดีในยุคโลกาภิวัตน์

นี้ ไม่ใช่ของง่าย	 เนื่องจากมีแรงกดดันและความเปลี่ยนแปลง

ต่างๆ	 มากมายที่แตกต่างไปจากการบริหารในยุคก่อนหน้านี้	

รวมทั้งข้อมูลข่าวสารที่มากขึ้น	 นอกจากนี้	 สำานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา	 (สมศ.)	 ได้กำาหนด	

มาตรฐาน	 ตัวบ่งชี้เพื่อประเมินคุณภาพภายนอกระดับการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน	 มาตรฐานด้านผู้บริหาร	 มาตรฐานที่	 10	

ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นำาสามารถบริหารจัดการได้

อยา่งมปีระสทิธภิาพ	(สำานกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิ

คุณภาพการศึกษา,	 2549)	 ดังนั้น	 ภาวะผู้นำาสถานศึกษาจึงมี

ความสำาคัญต่อผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเช่นเดียวกับ	

ผูบ้รหิารสถานศกึษาระดบัอื่น	ๆ 	เมื่อมกีารกลา่วถงึความสำาเรจ็	

และความก้าวหน้าของสถานศึกษาแต่ละแห่ง	 ผู้บริหารสถาน

ศึกษาเป็นบุคคลที่สำาคัญ	 ที่จะชี้วัดความสำาเร็จและความ	

ล้มเหลวขององค์การ	

	 สภาพการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	

ในปัจจุบันพบปัญหาสถานศึกษาส่วนใหญ่มีผลการประเมิน

มาตรฐานการศกึษาภายนอก	อยูใ่นระดบัพอใช	้และสถานศกึษา

บางสว่นไมผ่า่นการประเมนิรอบสองซึง่เปน็ปญัหาทีค่วรหว่งใย

และหาแนวทางแก้ไขปญัหา	ซึง่ผลการประเมนิดา้นผูบ้รหิารใน

มาตรฐานที	่10	ผูบ้รหิารมภีาวะผูน้ำาและมคีวามสามารถในการ

บริหารจัดการ	ทั้งสองรอบพบว่า	ผลการประเมินส่วนใหญ่ยัง

อยู่ในระดับพอใช้	และมีข้อเสนอแนะทั้ง	4	ตัวบ่งชี้	ให้ผู้บริหาร

มีคุณธรรม	จริยธรรม	มีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการทำางาน	

มีความคิดริเริ่มและมีวิสัยทัศน์	 มีความสามารถในการบริหาร
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วิชาการและเป็นผู้นำาทางวิชาการ	มีการบริหารที่มีประสิทธิผล

และผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจในการบริหาร	 นอกจากนี้ผู้บริหาร

ต้องสร้างองค์ความรู้มีภาวะผู้นำาที่เป็นบุคคลที่มีบุคลิกภาพ

และมีความสามารถที่แสดงถึงสมรรถนะและเชาว์ปัญญา		

ซึง่นอกจากนีย้งัเนน้การสรา้งภาวะผูน้ำาทีจ่ะสามารถนำาองคก์าร

ให้สามารถจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ ได้มาตรฐานและมี

ประสิทธิภาพ	 (กระทรวงศึกษาธิการ,	 2552)	 ผู้วิจัยจึงสนใจ

ที่จะศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้นำาสถานศึกษา	 ซึ่งเกิดคำาถามว่า		

ตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำาสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น	

พื้นฐาน	 สังกัด	 สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน		

มีอะไรบ้างและเป็นอย่างไร	 สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์

หรือไม่	 เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาในสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐาน	 เพื่อพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาและ

คุณภาพของผู้เรียนต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

	 เพื่อทดสอบความสอดคลอ้งของโมเดลความสมัพนัธ์

เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำาสถานศึกษาที่พัฒนาขึ้นจาก

ทฤษฎีและงานวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์	 โดยมีวัตถุประสงค์

ย่อย	คือ

	 	 1.	 เพื่อศกึษาระดบัความเหมาะสมของตวับง่ชี	้

ภาวะผู้นำาสถานศึกษาที่พัฒนาขึ้น	 เพื่อคัดสรรกำาหนดไว้ใน

โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างโดยใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ยเท่ากับ

หรือมากกว่า	3.00	และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายเท่ากับหรือ

ตำ่ากว่า	20%	

	 	 2.	 เพื่อทดสอบโมเดลในระดบัตวับง่ชีข้องแตล่ะ

องค์ประกอบย่อยที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วยการ

วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน	 และทดสอบโมเดลในระดับ

องค์ประกอบย่อยของแต่ละองค์ประกอบหลัก	 และโมเดล

ในระดับองค์ประกอบหลักของภาวะผู้นำาสถานศึกษาที่พัฒนา

ขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง

ยืนยันอันดับที่สอง	

	 	 3.	 เพื่อวิเคราะห์ตรวจสอบค่าความเที่ยงตรง

เชิงโครงสร้างหรือค่านำ้าหนักองค์ประกอบ	 (factor	 loading)	

ตามเกณฑ์ดังนี้คือ	 1)	 เท่ากับหรือมากกว่า	 0.7	 สำาหรับองค์

ประกอบหลัก	และ	2)	เท่ากับหรือมากกว่า	0.30	สำาหรับองค์

ประกอบย่อยและตัวบ่งชี้	

สมมติฐานการวิจัย

	 โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำา

สถานศึกษาที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้นจากผลการศึกษาทฤษฎีและ

งานวิจัยมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์	 ตามเกณฑ์ที่

กำาหนด

ขอบเขตการวิจัย

	 จากการศึกษาบริบท	 แนวคิด	 ทฤษฎี	 วรรณกรรม

และงานวิจัยต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ	

ผู้วิจัยได้บูรณาการและสังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิดในการได้	

องค์ประกอบภาวะผู้นำาสถานศึกษา	 (school	 leadership)	 มี		

4	องค์ประกอบหลักและมี	13	องค์ประกอบย่อย	ดังนี้	คือ	

	 	 1.	 มีความสามารถในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น	

(interpersonal	interaction)	ประกอบด้วย	1)	มีการสื่อสารที่

มปีระสทิธผิล	(effective	communication)	2)	มคีวามเอาใจใส่	

เอื้ออาทร	(empathy)	3)	มีการสร้างความไว้วางใจ	(building	

trust)	4)	มีความสามารถในการจูงใจ	(motivation)

	 	 2.	 มีสมรรถนะสูง	 (high	 competency)	

ประกอบด้วย	1)	มีปฏิภาณไหวพริบ	(intelligence)	2)	มีทักษะ

ความรู้ทางเทคนิค	(technical	knowledge	skill)	3)	มีทักษะ

ทางความคิด	(thinking	skill)

	 	 3.	 มีบุคลิกภาพดี	 (good	 personality)	

ประกอบด้วย	1)	มีความเชื่อมั่นในตนเอง	(self	-	confident)	

2)	 มีความสามารถในการเข้าสังคม	 (sociability)	 3)	 มีเสน่ห์	

(charisma)

	 	 4.	 มีความรอบรู้แห่งตน	 (mastery	 of	 self)	

ประกอบด้วย	 1)	 มีความฉลาดทางอารมณ์	 (emotional		

intelligence)	2)	มีสุขภาพจิตดี	(psychological	health)	3)	มี

ความใฝ่รู้	(personal	mastery)

วิธีดำาเนินการวิจัย

	 การพฒันาตวับง่ชีภ้าวะผูน้ำาสถานศกึษาของผูบ้รหิาร	

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา	สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	นี	้

เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย	 (descriptive	 research)	 โดยมี

ประชากรที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้	 คือ	 ผู้บริหารสถานศึกษาขั้น	

พืน้ฐาน	สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา	สำานกังาน	

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ปีการศึกษา	2553	กำาหนด

ขนาดกลุม่ตวัอยา่งโดยใชก้ฎอตัราสว่นระหวา่งจำานวนตวัอยา่ง

กับจำานวนพารามิเตอร์	20	:	1	ตามตามแนวคิด	Gold	(1980	

อ้างถึงใน	นงลักษณ์	วิรัชชัย,	2545)	และสอดคล้องกับทัศนะ

ของ	 Bollan	 (1980	 อ้างถึงใน	 นงลักษณ์	 วิรัชชัย,	 2545)	

เสนอแนะว่าขนาดกลุ่มตัวอย่างควรมีการพิจารณาควบคู่กับ

จำานวนพารามิเตอร์อิสระที่ต้องการประมาณค่าการวิจัยครั้งนี	้
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มีจำานวนพารามิเตอร์	 17	 พารามิเตอร์	 จึงได้ขนาดของกลุ่ม

ตัวอย่าง	 จำานวน	 340	 คน	 ผู้วิจัยจะต้องสร้างโมเดลความ

สัมพันธ์โครงสร้าง	 (structural	 relationship	model)	 ขึ้นมา

ก่อนโดยมีทฤษฎีและงานวิจัยสนับสนุนอย่างหนักแน่นเข้มแข็ง	

แล้วใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่รวบรวมจากกลุ่มตัวอย่าง	 ของ

ประชากรที่ศึกษามาทดสอบโมเดลนั้นว่ามีความสอดคล้อง

หรือกลมกลืนกันหรือไม่	 เป็นการวิจัยที่ยึดถือแนวคิดทฤษฎี	

ปฏิฐานนิยมหรือประจักษ์นิยม	 (positivism/	 empiricism)	

และเป็นการวิจัยที่ใช้วิธีวิทยาศาสตร์	 (scientific	 approach)	

ซึ่งจะมีความน่าเชื่อถือในผลการวิจัยได้ดีกว่าการใช้ดุลยพินิจ

หรือความเห็นของผู้วิจัยหรือของผู้เชี่ยวชาญ	 (วิโรจน์	 สาร

รัตนะ,	2553)	ผู้วิจัยดำาเนินการ	2	ขั้นตอน	คือ	1)	การพัฒนา

ตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำา	 สถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน	 สังกัด	 สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน		

2)		การทดสอบ	ยืนยันตัวบ่งชี้	เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้	

มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า	

	 การวิจัยครั้ งนี้ 	 ผู้ วิ จัยวิ เคราะห์ข้อมูลโดยใช้ 	

คอมพิวเตอร์ ในการจัดกระทำากับข้อมูลด้วยโปรแกรม	

คอมพวิเตอรส์ำาเรจ็รปู	เพื่อหาคา่สถติติา่งๆ	ดงันี	้1)	การวเิคราะห	์

ข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง	การวิเคราะห์ในขั้นนี้เป็นการ

วิเคราะห์เพื่อให้ทราบลักษณะภูมิหลังของกลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	

เพศ	 อายุ	 วุฒิการศึกษาและประสบการณ์ในการทำางาน	 โดย

ใช้ค่าความถี่และค่าร้อยละ	 2)	 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ

ความเหมาะสมของตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน		

โดยวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย	 ค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย	 โดยใช้

เกณฑ์ในการคัดเลือกตัวบ่งชี้เพื่อกำาหนดในโมเดลที่จะนำาไป

ทดสอบดังนี้	 คือ	 ค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า	 3.00	 และค่า

สัมประสิทธิ์การกระจายเท่ากับหรือน้อยกว่า	 20%	 (สุทธิธัช	

คนกาญจน์,	 2547)	 3)	 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน		

(confirmatory	 factor	 analysis)	 โดยการทดสอบความ

สอดคล้องกลมกลืนของโมเดลโครงสร้างองค์ประกอบและ	

กำาหนดนำ้าหนักตัวแปรย่อยที่ใช้ ในการสร้างตัวบ่งชี้กับข้อมูล

เชิงประจักษ์	 ซึ่งได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม	

เพื่อหานำ้าหนักตัวแปรย่อยที่ใช้ ในการสร้างตัวบ่งชี้	 และทำา

การตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลการวิจัย

ที่เป็นโมเดลเชิงทฤษฎีที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นด้วยการวิเคราะห์

องค์ประกอบเชิงยืนยัน	 และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง	

ยืนยันอันดับที่สองกับข้อมูลเชิงประจักษ์	 4)	 การตรวจสอบ	

ความกลมกลืนของโมเดลการวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์		

ผู้วิจัยใช้ค่าสถิติที่จะตรวจสอบ	 ดังนี้	 4.1)	 ค่าไคสแควร์	 (chi-	

square	statistics)	เป็นค่าสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานทางสถิติ

ว่าฟังก์ชั่นความกลมกลืนมีค่าเป็นศูนย์	 ถ้าค่าไคสแควร์มีค่า

ตำ่ามาก	 หรือยิ่งเข้าใกล้ศูนย์มากเท่าไรแสดงว่าข้อมูลโมเดล

ลิสเรลมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์	 (นงลักษณ์	

วิรัชชัย,	 2545)	 4.2)ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน	 (goodness-

of-fit	 index:	 GFI)	 ซึ่งเป็นอัตราส่วนของผลต่างระหว่าง	

ฟังก์ชั่นความกลมกลืนจากโมเดลก่อน	 และหลังปรับโมเดล

กับฟังก์ชั่น	ความกลมกลืนก่อนปรับโมเดล	ค่า	GFI	หากมีค่า

ตั้งแต่	 0.90-1.00	 แสดงว่าโมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูล

เชิงประจักษ์	 (นงลักษณ์	 วิรัชชัย,	 2545)	 4.3)	 ดัชนีวัดความ

กลมกลนืทีป่รบัแลว้	(adjusted	goodness-of-fit	index:	AGFI)	

ซึ่งนำา	 GFI	 มาปรับแก้	 โดยคำานึงถึงขนาดของอิสระ	 (df)		

ซึง่รวมทัง้จำานวนตวัแปรและขนาดกลุม่ตวัอยา่ง	หากคา่	AGFI	

มคีา่ตัง้แต	่0.90-1.00	แสดงวา่โมเดลมคีวามกลมกลนืกบัขอ้มลู

เชงิประจกัษ	์(นงลกัษณ	์วริชัชยั,	2548)	4.4)คา่ความคลาดเคลื่อน	

ในการประมาณค่าพารามิเตอร์	 (root	 mean	 square	 error	

of	 approximation:	 RMSEA)	 เป็นค่าที่บ่งบอกถึงความ	

ไม่กลมกลืนของโมเดลที่สร้างขึ้นกับเมทริกซ์ความแปรปรวน

รว่มของประชากร	ซึง่	คา่	RMSEA	ตำา่กวา่	0.05	แสดงวา่	โมเดล

มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์	 (นงลักษณ์	 วิรัชชัย,	

2548)	 5.5)	 นำาผลการวิเคราะห์ตรวจสอบความสอดคล้อง

กลมกลืนของโมเดลมาคัดเลือกตัวบ่งชี้ที่แสดงว่ามีค่าความ

เที่ยงตรงเชิงโครงสร้างหรือค่า	 factor	 loading	 ตามเกณฑ์

ดงันี	้1)	เทา่กบัหรอืมากกวา่	0.7	สำาหรบัองคป์ระกอบหลกั	และ

องค์ประกอบย่อย	(Farrell	&	Rudd,	2011)	และ	2)	เท่ากับ

หรือมากกว่า	 0.30	 สำาหรับตัวบ่งชี้	 (Tacq,	 1997	 อ้างถึงใน		

วิลาวัลย์	มาคุ้ม,	2549)	

สรุปผลการวิจัย

	 ผู้วิจัยสรุปผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็น		

3	ส่วนดังนี้	โดยแบ่งตามลำาดับดังนี้

	 1.	 ค่าเฉลี่ย	 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและและค่า

สัมประสิทธิ์การกระจาย	 แสดงความเหมาะสมของตัวบ่งชี้

ภาวะผู้นำาสถานศึกษา	 เปรียบเทียบกับเกณฑ์ค่าเฉลี่ยเท่ากับ

หรือมากกว่า	 3.00	 และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายเท่ากับ

หรือตำ่ากว่า	20%	เพื่อคัดสรรกำาหนดไว้ในโมเดลความสัมพันธ์

โครงสร้าง	ผลการวิจัยพบว่า	

	 	 1.1	 ตัวบ่งชี้ทุกตัวของทุกองค์ประกอบย่อย	

ขององค์ประกอบหลักมีความสามารถในการปฏิสัมพันธ์กับ	

ผู้อื่น	 พบว่า	 มีค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์การกระจายผ่าน
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เกณฑท์ีก่ำาหนดไว	้สว่นทีม่คีา่เฉลีย่ตำา่ทีส่ดุคอืตวับง่ชีท้ี	่6	มคีวาม

สามารถใชเ้ครื่องมอืในการตดิตอ่สื่อสารไดอ้ยา่งถกูตอ้งหลาย

ชนิด	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.22	และมีค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย	

มากที่สุดมีค่าสัมประสิทธิ์การกระจายเท่ากับ	15.51	

	 	 1.2	 ตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบย่อยขององค์

ประกอบหลัก	 มีสมรรถนะสูง	 แสดงให้เห็นว่า	 ตัวบ่งชี้ทุกตัว		

มคีา่เฉลีย่และคา่สมัประสทิธิก์ารกระจายผา่นเกณฑท์ีก่ำาหนดไว	้

ตัวบ่งชี้ที่	33	มีการฝึกหัดคิดวิเคราะห์	แยกแยะเรื่องราวต่างๆ	

จนเคยชิน	 มีค่าเฉลี่ยตำ่าสุด	 คือเท่ากับ	 4.15	 และตัวบ่งชี้	

มีค่าสัมประสิทธิ์การกระจายมากที่สุดมีค่าสัมประสิทธิ์การ	

กระจายเท่ากับ	15.88	

	 	 1.3	 ตวับง่ชีข้องทกุองคป์ระกอบยอ่ย	ขององค์

ประกอบหลัก	มีบุคลิกภาพดี	 พบว่า	ตัวบ่งชี้ทุกตัว	 มีค่าเฉลี่ย

และคา่สมัประสทิธิก์ารกระจายผา่นเกณฑท์ีก่ำาหนดไว	้ตวับง่ชีท้ี	่	

51	 มีความสามารถในการบริหารความขัดแย้ง	 และตัวบ่งชี้ที่	

59	 ผู้ตามพยายามเอาแบบอย่างหรือลอกเลียนแบบผู้นำา		

มคีา่เฉลีย่ตำา่สดุคอืมคีา่เฉลีย่เทา่กบั	4.29	และมคีา่สมัประสทิธิ์

การกระจายมากทีส่ดุมคีา่สมัประสทิธิก์ารกระจายเทา่กบั	15.62	

	 	 1.4	 ตวับง่ชีท้กุตวัของทกุองคป์ระกอบยอ่ยของ

องค์ประกอบหลัก	มีความรอบรู้แห่งตน	พบว่า	มีค่าเฉลี่ยและ	

ค่าสัมประสิทธิ์การกระจายผ่านเกณฑ์ผ่านเกณฑ์ที่กำาหนดไว้		

ตวับง่ชีท้ี	่66	รบัฟงัขอ้วจิารณเ์กีย่วกบัตนเองได	้ไมเ่กดิอารมณต์า่ง	ๆ 	

รบกวนตนเอง	มีค่าเฉลี่ยตำ่าสุดคือ	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.33	และ

มีค่าสัมประสิทธิ์การกระจายมากที่สุดมีค่าสัมประสิทธิ์การ	

กระจายเท่ากับ	14.52	

	 2.	 การทดสอบความสอดคล้องของโมเดลความ

สมัพนัธ์โครงสรา้งตวับง่ชีภ้าวะผูน้ำาสถานศกึษาทีพ่ฒันาขึน้จาก

ทฤษฎีและงานวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์	 โดยมีการทดสอบ

ตามลำาดับดังนี้	คือ	1)	การทดสอบโมเดลในระดับตัวบ่งชี้ของ

แต่ละองค์ประกอบย่อยที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วย

การวิเคราะห์องค์ประกอบ	เชิงยืนยัน	และ	2)	ทดสอบโมเดล

ในระดับองค์ประกอบย่อยของแต่ละองค์ประกอบหลัก	 และ	

3)	 การทดสอบโมเดลในระดับองค์ประกอบหลักของภาวะ

ผู้นำาสถานศึกษาที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วยการ

วเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัอนัดบัทีส่อง	เนื่องจากเปน็การ

วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สาม	 ไม่สามารถใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ในครั้งเดียวได้	 จากข้อจำากัด

ของโปรแกรมในการวิเคราะห์ซึ่งยอมให้การวิเคราะห์องค์

ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองเท่านั้น	 ผู้วิจัยจึงได้แยกการ

วิเคราะห์และนำาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น	 2	ตอน	

คือ	 ตอนที่	 1	 เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน	 และ

ตอนที	่2	เปน็การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัอนัดบัทีส่อง		

ซึ่งผลการวิเคราะห์ที่ ได้จะใกล้เคียงกับการวิเคราะห์องค์

ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สาม	จึงสรุปผลตามลำาดับ	ดังนี้

	 	 2.1	 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเพื่อ

สรา้งสเกลองคป์ระกอบ	ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่ง

ตวับง่ชีท้ัง้	75	ตวับง่ชี	้เพื่อพจิารณาความเหมาะสมของเมทรกิซ์

สหสมัพนัธท์ีจ่ะนำาไปใช้ในการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบวา่มคีวาม

เหมาะสมหรือไม่	 ผลการวิเคราะห์	 พบว่า	 ค่าสัมประสิทธิ์สห

สัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งชี้	ทั้ง	75	ตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์

ประกอบย่อย	มีความสัมพันธ์กันเชิงบวกอย่างมีนัยสำาคัญทาง

สถิติที่ระดับ	 .01	 (p<.01)	 ทุกค่า	 และผลการวิเคราะห์องค์

ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของแต่ละองค์ประกอบย่อยทั้ง	

4	โมเดล	พบว่าโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง

ประจักษ์ดีมาก	 และค่านำ้าหนักของตัวบ่งชี้ทั้ง	 75	 ตัวบ่งชี้ใน

แต่ละองค์ประกอบย่อย	 มีค่าเป็นบวก	 ซึ่งเกินเกณฑ์ที่กำาหนด	

คือ	0.30	และมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	ทุกค่า

	 	 2.2	 การวิเคราะห์เพื่อทดสอบความสอดคล้อง

ของโมเดลโครงสร้างภาวะผู้นำาสถานศึกษากับข้อมูลเชิง

ประจักษ์	 โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง

จากตัวบ่งชี้ใหม่	 13	 ตัวบ่งชี้	 ซึ่งได้จากสเกลองค์ประกอบที่

สรา้งขึน้	และองคป์ระกอบหลกั	4	องคป์ระกอบ	ไดแ้ก	่มคีวาม

สามารถในการปฏสิมัพนัธก์บัผูอ้ื่น	มสีมรรถนะสงู	มบีคุลกิภาพด	ี

และมีความรอบรู้แห่งตน	มาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน

อันดับสอง	เพียงครั้งเดียว	ก่อนทำาการวิเคราะห์องค์ประกอบ	

ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบย่อยทั้ง	 13	 องค์

ประกอบ	 พบว่า	 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน

ขององค์ประกอบย่อย	 ทั้ง	 13	 องค์ประกอบย่อยมีความ

สัมพันธ์กันเชิงบวกอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01		

(p<	 .01)	ทุกค่า	 และผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน

อันดับสองของตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำาสถานศึกษา	 พบว่าโมเดล

มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดีมาก		

และค่านำ้าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้ทั้ง	 4	 องค์ประกอบ

หลักมีค่าเป็นบวก	และมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	ทุกค่า	

เรียงลำาดับจากค่านำ้าหนักองค์ประกอบมากไปหาน้อย	 คือ		

มสีมรรถนะสงู	มบีคุลกิภาพด	ีมคีวามสามารถในการปฏสิมัพนัธ์

กับผู้อื่น	และมีความรอบรู้แห่งตนตามลำาดับ	

	 	 2.3	 การตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืน

ของโมเดลมาคัดเลือกตัวบ่งชี้ที่แสดงว่ามีค่า	 ความเที่ยงตรง

เชิงโครงสร้างหรือค่านำ้าหนักองค์ประกอบ	(factor	Loading)	
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ตามเกณฑ์ดังนี้	 1)	 เท่ากับหรือมากกว่า	 0.7	 สำาหรับองค์

ประกอบหลัก	(Farrell	&	Rudd,	2011)	และ	2)	เท่ากับหรือ

มากกว่า	 0.30	 สำาหรับองค์ประกอบย่อยและตัวบ่งชี้	 (Tacq,	

1997	อ้างถึงใน	วิลาวัลย์	มาคุ้ม,	 2549)	ผลการวิจัยสามารถ

สรุปได้ว่าค่านำ้าหนักองค์ประกอบ	(factor	loading)	ขององค์

ประกอบหลักทั้ง	4	องค์ประกอบหลักมีค่าเป็นบวก	0.94-0.99	

และมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	ทุกค่า	เรียงลำาดับจากค่า

นำ้าหนักองค์ประกอบมากไปหาน้อย	 คือ	 มีสมรรถนะสูง	 มีค่า	

นำ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ	 0.99	มีบุคลิกภาพดี	 มีค่านำ้าหนัก

องค์ประกอบเท่ากับ	 0.97	 มีความสามารถในการปฏิสัมพันธ์

กับผู้อื่น	 มีค่านำ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ	 0.96	 และมีความ

รอบรูแ้หง่ตน	มคีา่นำา้หนกัองคป์ระกอบเทา่กบั	0.94	คา่นำา้หนกั	

องค์ประกอบ	 (factor	 Loading)	 ขององค์ประกอบย่อยทั้ง		

4	 องค์ประกอบย่อยมีค่าเป็นบวก	 และมีนัยสำาคัญทางสถิติที่

ระดับ	 .01	 ทุกค่า	 โดยแยกแต่ละองค์ประกอบย่อย	 สามารถ

สรุปได้	 ดังนี้	 พบว่านำ้าหนักองค์ประกอบ	 ของตัวบ่งชี้ทั้ง		

4	องค์ประกอบหลักมีค่าเป็นบวก	มีค่าตั้งแต่	0.94-0.99	และมี

นยัสำาคญัทางสถติ	ิทีร่ะดบั	.01	ทกุคา่	เรยีงลำาดบัจากคา่นำา้หนกั	

องค์ประกอบมากไปหาน้อย	 คือ	 มีสมรรถนะสูง	 (HC)	 มีค่า	

นำ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ	 0.99	 มีบุคลิกภาพดี	 (GP)	 มีค่า	

นำ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ	 0.97	 มีความสามารถในการ

ปฏสิมัพนัธก์บัผูอ้ื่น	(IPI)	มคีา่นำา้หนกัองคป์ระกอบเทา่กบั	0.96	

และมีความรอบรู้แห่งตน	 (MS)	 มีค่านำ้าหนักองค์ประกอบ

เท่ากับ	 0.94	 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำาสถานศึกษา	

เกิดจากองค์ประกอบ	 มีสมรรถนะสูง	 (HC)	 มีบุคลิกภาพดี	

(GP)	 มีความสามารถในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น	 (IPI)	 และมี

ความรอบรู้แห่งตน	(MS)	ตามลำาดับ	

	 	 2.4	 ค่านำ้าหนักองค์ประกอบ	(factor	loading)	

ขององค์ประกอบย่อยทั้ง	 4	 องค์ประกอบย่อยมีค่าเป็นบวก	

และมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 ทุกค่า	 โดยแยกแต่ละ

องค์ประกอบย่อย	สามารถสรุปได้	ดังนี้	1)	องค์ประกอบย่อย

มีความสามารถในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น	 (IPI)	 นำ้าหนักองค์

ประกอบมีค่าเป็นบวก	 มีค่าตั้งแต่	 0.36-0.38	 และมีนัยสำาคัญ

ทางสถิติที่ระดับ	 .01	 ทุกค่า	 เรียงลำาดับจากค่านำ้าหนักองค์

ประกอบมากไปหาน้อย	คือ	มีการสร้างความไว้วางใจ	 (IPIB)		

มีค่านำ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ	 0.38	 มีความสามารถในการ

จูงใจ	 (IPIM)	 มีค่านำ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ	 0.37	 มีการ

สื่อสารทีม่ปีระสทิธผิล	(IPIC)	และมคีวามใจใสเ่อือ้อาทร	(IPIE)	

มคีา่นำา้หนกัองคป์ระกอบเทา่กบั	0.36	เทา่กนั	2)	องคป์ระกอบ

ย่อยมีสมรรถนะสูง	 นำ้าหนักองค์ประกอบมีค่าเป็นบวก	 มีค่า

ตั้งแต่	 0.41-0.43	และมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	ทุกค่า	

เรียงลำาดับจากค่านำ้าหนักองค์ประกอบมากไปหาน้อย	 คือ		

มทีกัษะทางความคดิ	(thinking	skill)	มคีา่นำา้หนกัองคป์ระกอบ

เท่ากับ	 0.43	 มีปฏิภาณไหวพริบ	 (intelligence)	 และมีทักษะ

ความรู้เชิงเทคนิค	 (technical	 knowledge)	 มีค่านำ้าหนักองค์

ประกอบเทา่กบั	0.41เทา่กนั	3)	องคป์ระกอบยอ่ยมบีคุลกิภาพด	ี

(GP)	นำ้าหนักองค์ประกอบมีค่าเป็นบวก	มีค่าตั้งแต่	0.41-0.42	

และมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 ทุกค่า	 เรียงลำาดับจาก

ค่านำ้าหนักองค์ประกอบมากไปหาน้อย	 คือมีความเชื่อมั่นใน

ตนเอง	(self-confident)	และมีเสน่ห์	(charisma)	มีค่านำ้าหนัก

องค์ประกอบเท่ากับ	0.42	 เท่ากัน	และมีความสามารถในการ

เข้าสังคม	(sociability)	มีค่านำ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ	0.41	

และ	4)	องค์ประกอบย่อยมีความรอบรู้แห่งตน	(mastery	of	

Self)	นำ้าหนักองค์ประกอบมีค่าเป็นบวก	มีค่าตั้งแต่	0.42-0.43	

และมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	ทุกค่า	เรียงลำาดับจากค่า

นำ้าหนักองค์ประกอบมากไปหาน้อย	คือ	มีความใฝ่รู้	(personal	

mastery)	มีค่านำ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ	0.43	มีความฉลาด

ทางอารมณ์	 (emotional	 intelligence)	 และมีสุขภาพจิตดี		

(psychological	health)	มคีา่นำา้หนกัองคป์ระกอบเทา่กบั	0.42	

เท่ากัน	ค่านำ้าหนักองค์ประกอบ	(factor	loading)	ของตัวบ่งชี้

ของภาวะผู้นำาสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ทั้ง	 75	 ตัวบ่งชี้มีค่าเป็นบวก	 มีค่าตั้งแต่	 0.36-0.43	 และมีนัย	

สำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	ทุกค่า	จากผลการวิเคราะห์ที่กล่าว	

ขา้งตน้	แสดงใหเ้หน็วา่	โมเดลสมการโครงสรา้งภาวะผูน้ำาสถาน	

ศึกษา	ของผู้บริหารสถานศึกษา	สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ	

ศกึษาประถมศกึษา	สำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน

	 ประกอบด้วย	 4	 องค์ประกอบหลัก	 13	 องค์ประกอบย่อย		

และ	75	ตวับง่ชี	้สามารถใชว้ดัภาวะผูน้ำาสถานศกึษา	ไดอ้ยา่งม	ี

ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง	

	 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับ

สองของตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำาสถานศึกษา	 พบว่าโมเดลมีความ

สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดีมาก	พิจารณาจาก

ค่าไค-สแควร์	(χ2
)	เท่ากับ	57.32	ค่าองศาอิสระ	(df)	เท่ากับ	

49	 ค่านัยสำาคัญทางสถิติ	 (P-value)	 เท่ากับ	 0.19396	 นั่น

หมายถึง	 ค่าไค-สแควร์ไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติและค่าดัชนีวัด

ระดับความสอดคล้อง	(GFI)	เท่ากับ	0.97	มีค่าดัชนีวัดระดับ

ความสอดคล้องที่ปรับแก้แล้ว	 (AGFI)	 เท่ากับ	 0.95	 และ	

คา่ความคลาดเคลื่อนในการประมาณคา่พารามเิตอร	์(RMSEA)	

เทา่กบั	0.022	สามารถสรา้งโมเดลตวับง่ชีภ้าวะผูน้ำาสถานศกึษา

ได้ดังภาพที่	1
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อภิปรายผลลการวิจัย

	 การอภปิรายผลการวจิยัในครัง้นี	้ผูว้จิยัไดแ้บง่เนือ้หา	

ในการอภิปรายออกเป็น	 3	 ส่วน	 ได้แก่	 1)	 ความเหมาะสม

ของตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำาสถานศึกษา	 เพื่อคัดสรรกำาหนดไว้ใน

โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างโดยใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ยเท่ากับ

หรือมากกว่า	3.00	และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายเท่ากับหรือ	

ตำ่ากว่า	20%	2)	การทดสอบโมเดลในระดับ	ตัวบ่งชี้ของแต่ละ

องค์ประกอบย่อยที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วยการ

วิเคราะห์	องค์ประกอบเชิงยืนยัน	และทดสอบโมเดลในระดับ

องค์ประกอบย่อยของแต่ละองค์ประกอบหลัก	 และโมเดลใน

ระดับองค์ประกอบหลักของภาวะผู้นำาสถานศึกษาที่พัฒนาขึ้น

กบัขอ้มลู	เชงิประจกัษด์ว้ยการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนั

อันดับที่สอง	และ	3)	การตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืน

ของโมเดลมาคัดเลือกตัวบ่งชี้ที่แสดงว่ามีค่าความเที่ยงตรง

เชิงโครงสร้างหรือค่านำ้าหนักองค์ประกอบ	 (factor	 loading)	

ตามเกณฑ์	 ซึ่งในแต่ละส่วนมีประเด็นสำาคัญที่นำามาอภิปราย

ผลการวิจัย	ดังนี้

	 1.	 ความเหมาะสมของตวับง่ชีภ้าวะผูน้ำาสถานศกึษา	

เพื่อคัดสรรกำาหนดไว้ในโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างก่อนจะ

ทำาการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันต่อไป	 โดยใช้เกณฑ์ค่า

เฉลีย่เทา่กบัหรอืมากกวา่	3.00	และคา่สมัประสทิธิ	์การกระจาย	

เท่ากับหรือตำ่ากว่า	 20%	 ซึ่งผลการวิจัยพบว่า	 ค่าเฉลี่ยและ	

ค่าสัมประสิทธิ์การกระจายของตัวบ่งชี้ทุกตัวบ่งชี	้ ผ่านเกณฑ์

ที่กำาหนดไว้ดังกล่าว	 ทั้งนี้	 เหตุผลประการหนึ่ง	 อาจเนื่องมา

จาก	 ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร	 งานวิจัย	 และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

อย่างเป็นระบบแล้วทำาการสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและ

แนวคิดที่เกี่ยวข้องตามทัศนะของนักวิชาการหลายท่านทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ	เพื่อให้ได้กรอบแนวคิดที่ชัดเจนและ

เหมาะสม	 และได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ	 จึงทำาให้	

ผลการวิจัยดังกล่าวผ่านเกณฑ์ที่กำาหนด	

	 เมื่อพิจารณาแต่ละองค์ประกอบหลัก	 มีประเด็น

สำาคัญที่นำามาอภิปรายผลการวิจัย	 ตามลำาดับคือ	 ตัวบ่งชี้ของ

แต่ละองค์ประกอบย่อยขององค์ประกอบมีความสามารถใน

 

ระดับ .01 ทุกคา  เรียงลําดับจากคาน้ําหนักองคประกอบมากไปหานอย คือ มีความใฝรู  (personal 
mastery) มีคาน้ําหนักองคประกอบเทากับ 0.43 มีความฉลาดทางอารมณ (emotional intelligence) และมี
สุขภาพจิตดี (psychological health) มีคาน้ําหนักองคประกอบเทากับ 0.42 เทากัน  คาน้ําหนัก
องคประกอบ (factor loading) ของตัวบงช้ีของภาวะผูนําสถานศึกษาของผูบริหารสถานศกึษาขั้นพื้นฐานท้ัง 
75 ตัวบงช้ีมีคาเปนบวก มีคาตั้งแต  0.36-0.43  และมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ทุกคา  จากผลการ
วิเคราะหท่ีกลาวขางตน  แสดงใหเห็นวา โมเดลสมการโครงสรางภาวะผูนําสถานศึกษา ของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 
ประกอบดวย 4 องคประกอบหลัก 13 องคประกอบยอย และ 75 ตัวบงช้ี สามารถใชวัดภาวะผูนําสถานศึกษา 
ไดอยางมีความเท่ียงตรงเชิงโครงสราง  

ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของตัวบงช้ีภาวะผูนําสถานศึกษา พบวาโมเดลมี
ความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษดีมาก พิจารณาจากคาไค-สแควร ( 2 ) เทากับ 57.32 คา
องศาอิสระ (df) เทากับ 49 คานัยสําคัญทางสถิต ิ (P-value) เทากับ  0.19396  นั่นหมายถึง คาไค-สแควร
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติและคาดัชนีวัดระดับความสอดคลอง (GFI) เทากับ 0.97 มีคาดัชนีวัดระดับความ
สอดคลองท่ีปรับแกแลว (AGFI) เทากับ 0.95 และคาความคลาดเคลื่อนในการประมาณคาพารามิเตอร 
(RMSEA) เทากับ 0.022  สามารถสรางโมเดลตัวบงช้ีภาวะผูนําสถานศึกษาไดดังภาพท่ี 1 

 

 

ภาพที่ 1   โมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของตัวบงช้ีภาวะผูนําสถานศึกษา 

อภิปรายผลลการวิจัย 

การอภิปรายผลการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดแบงเนื้อหาในการอภิปรายออกเปน 3 สวน ไดแก 1) 
ความเหมาะสมของตัวบงช้ีภาวะผูนําสถานศึกษา เพื่อคัดสรรกําหนดไวในโมเดลความสัมพันธโครงสรางโดย
ใชเกณฑคาเฉลี่ยเทากับหรือมากกวา 3.00 และคาสัมประสิทธิ์การกระจายเทากับหรือต่ํากวา 20%  2)  การ
ทดสอบโมเดลในระดับ ตัวบงช้ีของแตละองคประกอบยอยท่ีพัฒนาขึ้นกับขอมูลเชิงประจักษดวยการ
วิเคราะห องคประกอบเชิงยืนยัน และทดสอบโมเดลในระดับองคประกอบยอยของแตละองคประกอบหลัก 
และโมเดลในระดับองคประกอบหลักของภาวะผูนําสถานศึกษาท่ีพัฒนาขึ้นกับขอมูล เชิงประจักษดวยการ
วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับท่ีสอง  และ3) การตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลมา

ภาพที่ 1	 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำาสถานศึกษา
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การปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น	ที่พบว่ามีค่าเฉลี่ย	และค่าสัมประสิทธิ์

การกระจายผ่านเกณฑ์ที่กำาหนดไว้	จากผลการวิจัยพบว่า	ทั้งนี้

อาจเนื่องมาจากพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา	 พ.ศ.	 2548	 และสำานักงานคณะกรรมการการ

ศกึษาขัน้พืน้ฐานไดม้กีารกำาหนดนโยบายทีช่ดัเจนและสนบัสนนุ

ให้ผู้บริหารมีสมรรถนะหลัก	และสมรรถนะรองหรือสมรรถนะ

ประจำาสายงานที่ชัดเจน	 คือ	 ให้ผู้บริหารมีการสื่อสารที่มี

ประสิทธิผล	 หมั่นตรวจตราดูแลการจัดการในสถานศึกษา	 ให้

ขวญักำาลงัใจ	สรา้งแรงจงูใจในการทำางาน	อกีทัง้เมื่อสำานกังาน

เขตพื้นที่มีการประเมินผลและติดตาม	และพัฒนาผู้บริหารอยู่

เสมอ	 (สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,	 2553)	

และยังสอดคลอ้งกับแนวคดิของ	Holland	and	Baird	(1965)		

ได้ ให้ทัศนะเกี่ยวกับความสามารถปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นว่าการ

เอาใจใส่	 (empathy)	 เอาใจเขาไปใส่ใจเรา	และสอดคล้องกับ	

Peters	and	Watermann	(1993)	ที่ไดส้รปุในหนงัสอืภาวะผูน้ำา	

สถานศึกษาว่า	มีใจกว้างในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น	ผนวกกับ	

ความเชื่อมั่นตนเอง	 ซึ่งลดความหวาดกลัวและสงสัยของ	

ผู้ไม่คุ้นเคย	เอาใจใส่ผู้อื่น	มีใจอ่อนโยน	มีใจดีและปรับตัวง่าย	

และสอดคล้องกับแนวคิดของ	 Sperry	 (2002)	 ได้ให้ทัศนะที่

เกี่ยวกับทักษะหรือความสามารถของความสัมพันธ์หรือการ

มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น	 ว่า	 มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร	

(communication)	มีความสามารถในการจูงใจ	 (motivation)	

และสอดคล้องกับแนวคิดของ	Spitzberg	(2002)	ได้ให้ทัศนะ

เกีย่วกบัความสามารถปฏสิมัพนัธก์บัผูอ้ื่นใน	การศกึษาวจิยัเรื่อง	

issue	 in	 the	development	of	a	 theory	of	 interpersonal	

competence	 in	 the	 intercultural	 context	 ซึ่งได้ ให้ทัศนะ

ว่า	การจะมีความสามารถในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล	จะ

ประกอบดว้ย	ความสามารถในการตดิตอ่สื่อสาร	ความสามารถ

ในการพูด	 (speech)	 และสัมพันธ์กับแนวคิดของ	 Marlay	

(2003)	ศึกษาการปฏิบัติภาวะผู้นำาเพื่อปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น	คือ	

การทำาให้ผู้อื่นสามารถปฏิบัติได้	 การให้กำาลังใจ	 และการให้

แบบอย่างในทางปฏิบัติ	 ทั้ง	 3	 ประการนี้	 ซึ่งเป็นพื้นฐานของ

ความสำาเร็จ	และสอดคล้องกับแนวคิดของ	Smith	and	Piele	

(2006)	 ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับองค์ประกอบภาวะผู้นำาในหนังสือ	

school	leadership	ว่ามีปฏิสัมพันธ์ที่ดี	

	 นอกจากนี้	ผลการวิจัย	ยังพบว่า	องค์ประกอบย่อย

มีความสามารถในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น	 (IPI)	 นำ้าหนักองค์

ประกอบมีค่าเป็นบวก	 มีค่าตั้งแต่	 0.36-0.38	 และมีนัยสำาคัญ

ทางสถิติที่ระดับ	 .05	 ทุกค่า	 เรียงลำาดับจากค่านำ้าหนักองค์

ประกอบมากไปหาน้อย	คือ	มีการสร้างความไว้วางใจ	 (IPIB)	

มีค่านำ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ	 0.38	 มีความสามารถในการ

จูงใจ	 (IPIM)	 มีค่านำ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ	 0.37	 มีการ

สื่อสารทีม่ปีระสทิธผิล	(IPIC)	และมคีวามใจใสเ่อือ้อาทร	(IPIE)	

มคีา่นำา้หนกัองคป์ระกอบเทา่กบั	0.36	เทา่กนั	ซึง่สอดคลอ้งกบั

ผลการศึกษา	 Blumberg	 (1989)	 ให้นิยามการสร้างความไว้

วางใจ	หมายถงึ	ความสมัพนัธเ์บือ้งตน้ระหวา่งบคุคลตอ่บคุคล

สภาวะอารมณค์วามรูส้กึของบคุคลหรอืของกลุม่บคุคลใดกลุม่

บุคคลหนึ่ง	 ที่มีความเชื่อมั่นต่ออีกบุคคลหรือกลุ่มบุคคลว่าจะ

ดำาเนินการ	ปฏิบัติ	หรือแสดงออกในทิศทางที่ตนเองคาดหวัง		

ไมท่ำาความเสื่อมเสยีหรอืเสยีหายใหเ้กดิขึน้	เพราะความไวว้างใจ	

จะนำาไปสูเ่รื่องอื่นๆ	ทีจ่ะตามมาความไวว้างใจไมส่ามารถซือ้หา	

ความไว้วางใจไม่สามารถร้องขอได้	 ความไว้วางใจไม่สามารถ

บังคับได้	 แต่ความไว้วางใจจะต้องเกิดจากการถูกสร้างขึ้นมา

เพื่อให้ได้รับการยอมรับ	 ซึ่งการเกิดความไว้วางใจ	 ซึ่งมีองค์

ประกอบดังนี้	คือ	การมีค่าควรแก่การไว้วางใจ	(trustworthi-

ness)	การทีค่นคนหนึง่จะไดร้บัการยอมรบั	หรอืไวเ้นือ้เชื่อใจได	้

จะต้องเกิดจากตัวของเขาได้แสดงออกให้ผู้อื่นเห็นหรือไม่ว่า	

เขามีคุณค่า	มีคุณสมบัติพอที่จะให้ความไว้วางใจ	ซึ่งจะต้องใช้

เวลา	และสถานการณ์ที่เหมาะสม	หากเป็นต้นไม้เปรียบได้กับ

รากที่เป็นการหยั่งลึกเป็นฐานรากของการเกิดความไว้วางใจ	

การเกิดความไว้วางใจระหว่างบุคคล	(mutual	trust)		เมื่อคน

คนหนึ่งได้ทำาให้ผู้อื่นเห็นว่า	 เขามีคุณค่า	 มีคุณสมบัติพอที่จะ

ให้ความไว้วางใจ	 ก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่า	 การเกิดความไว้วางใจ

ระหว่างบุคคล	 เป็นความไว้วางใจที่เป็นรากฐานให้กับความไว้

วางใจที่จะแผ่ขยายออกไป	 การเกิดความไว้วางใจระหว่างกัน	

(inter-trust)		ความไว้วางใจกันระหว่างบุคคล	2	คน	จะสร้าง

บรรยากาศของความเชื่อมั่น	 และไว้วางใจที่แผ่วงกว้างจาก

ออกไป	 จากความไว้วางใจระหว่างคน	 2	 คนเป็น	 ความไว้

วางใจกลุม่คนในหนว่ยงาน	และเปน็ความไวว้างใจทัว่ทัง้องคก์ร	

องคก์รทีม่บีรรยากาศของความเชื่อมัน่และไวว้างใจระหวา่งกนั		

จะเป็นองค์กรที่มีพลังและความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลง		

และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นได้	 และสอดคล้องกับ	 Bass	

(1989)	ให้แนวคิด	การสร้างความไว้วางใจว่า	สำาหรับผู้บริหาร	

ความไวว้างใจจะเกดิขึน้ไดจ้าก	มคีวามรูค้วามสามารถอยา่งลกึซึง้

และเชี่ยวชาญในงานบริหารทรัพยากรบุคคล	 และรู้กว้างใน

เรื่องอื่นๆ	 เมื่อสามารถสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้นได้แล้ว		

สิง่ทีเ่ปน็ความสามารถเชงิสมรรถนะทีส่ำาคญัถดัไปสำาหรบัภาวะ

ผู้นำาของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ก็คือ	 เป็นเรื่องของความ

สัมพันธ์ที่ขยายวงกว้างกว่าระดับบุคคลต่อบุคคล	คือ	การสื่อ

ข้อความที่มีประสิทธิภาพ			
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	 2.	 การทดสอบโมเดลในระดับตัวบ่งชี้ของแต่ละ

องค์ประกอบย่อยที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วยการ

วิเคราะห์	องค์ประกอบเชิงยืนยัน	และทดสอบโมเดลในระดับ

องค์ประกอบย่อยของแต่ละองค์ประกอบหลัก	 และโมเดลใน

ระดับองค์ประกอบหลักของภาวะผู้นำาสถานศึกษาที่พัฒนาขึ้น

กบัขอ้มลูเชงิประจกัษด์ว้ยการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ	เชงิยนืยนั

อนัดบัทีส่อง	ซึง่ผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัอนัดบั

หนึ่งของแต่ละองค์ประกอบย่อยทั้ง	 4	 โมเดล	 พบว่า	 โมเดล

มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดีมาก	 และ

ค่านำ้าหนักของตัวบ่งชี้ทั้ง	 75	 ตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบ

ย่อย	มีค่าเป็นบวก	ซึ่งเกินเกณฑ์ที่กำาหนด	คือ	0.30	และมีนัย

สำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 ทุกค่า	 และผลจากการวิเคราะห์

องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำาสถาน

ศึกษา	 พบว่า	 โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง

ประจักษ์ดีมาก	ค่านำ้าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้ทั้ง	4	องค์

ประกอบหลักมีค่าเป็นบวก	 และมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	

.01	 ทุกค่า	 ทั้งนี้เนื่องมาจาก	 ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร	 งานวิจัย	

และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบแล้วทำาการสังเคราะห์

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและแนวคิดที่เกี่ยวข้องตามทัศนะของ	

นักวิชาการหลายท่าน	เพื่อให้ได้กรอบแนวคิดที่ชัดเจนและ

เหมาะสม	 ซึ่งก่อนดำาเนินการทดสอบผู้วิจัยได้ดำาเนินการหา

คุณภาพเครื่องมือโดยการหาความตรงเชิงเนื้อหาที่ผ่านการ	

ตรวจสอบจากผูเ้ชีย่วชาญ	และหาคา่ความเชื่อถอืได(้Reliability)	

โดยการหาคา่สมัประสทิธิแ์อลฟา	(alpha	coefficient)	โดยใชว้ธิี

ของครอนบาค	(Cronbach)	ทัง้นี้ในการพฒันาตวับง่ชีภ้าวะผูน้ำา

สถานศึกษา	ผู้วิจัยได้ดำาเนินการตามกระบวนการสร้างตัวบ่งชี้	

ตามที่	นงลักษณ์	วิรัชชัย	(2545)	เสนอไว้คือ	การนิยามตัวบ่งชี้		

การรวบรวมข้อมูล	 การสร้างตัวบ่งชี้	 การตรวจสอบคุณภาพ

ของตัวบ่งชี้	 และการวิเคราะห์ตามบริบทที่ต้องการศึกษา		

จงึทำาใหต้วับง่ชีท้กุตวัผา่นกระบวนการทัง้หมดมคีวามเหมาะสม	

สามารถนำาไปใช้ต่อไป	 และเมื่อเรียงลำาดับจากค่านำ้าหนักองค์

ประกอบมากไปหาน้อย	 คือ	 มีสมรรถนะสูง	 มีบุคลิกภาพดี		

มีความสามารถในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและมีความรอบรู้

แห่งตน	จึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำาให้โมเดลที่พัฒนาขึ้นมีความ

สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์	 และนอกจากนี้ภาวะผู้นำา

สถานศึกษาเป็นคุณลักษณะที่ผู้บริหารควรให้ความสำาคัญโดย

เฉพาะการมสีมรรถนะสงูเพื่อใหส้ามารถนำาไปบรหิารไดอ้ยา่งมี

ประสทิธภิาพสอดคลอ้งกบั	Guthrie	and	Schuermann	(2010)	

ได้ใหท้ศันะเกีย่วกบัภาวะผูน้ำาสถานศกึษาวา่ควร	พฒันาพนัธกจิ

และเป้าหมายของสถานศึกษา	ควรใช้ความรู้และทักษะในการ

บริหารงานและประสานงานและเชื่อมความสัมพันธ์กับผู้อื่น	

ใช้สมรรถนะเป็นฐาน	วางแผน	และใช้นโยบายและบุคลิกภาพ

ส่วนตัว	 ให้เกิดผลงานและสอดคล้องกับ	 Ramsey	 (2006)		

ได้ให้ทัศนะขององค์ประกอบภาวะผู้นำาสถานศึกษาว่า	จะต้อง	

มีพลังและกระตุ้นให้คนในองค์การแสดงความสามารถออก

มา	 มีวิสัยทัศน์และความฝันที่เป็นไปได้	 นำาองค์การให้มีความ

เกีย่วขอ้งกบัคนอื่นเพื่อสรา้งสรรคอ์งคก์ารในอนาคต	เปน็แบบ

อยา่งในการสรา้งสรรคง์าน	ทำางานหนกัมากกวา่คนอื่นและเตม็

ไปด้วยความสนุก

	 3.	 คา่ความเทีย่งตรงเชงิโครงสรา้งหรอืคา่นำา้หนกั	

ขององคป์ระกอบหลกั	พบวา่	ทกุองคป์ระกอบหลกัมคีา่นำา้หนกั	

สงูกวา่	0.7	ทกุองคป์ระกอบ	โดยมคีา่นำา้หนกัขององคป์ระกอบ	

เรยีงตามลำาดบัจากมากหานอ้ยดงันี	้มสีมรรถนะสงู	มบีคุลกิภาพด	ี

มีความสามารถในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น	 และมีความรอบรู้

แห่งตน	 ทั้งนี้อาจเนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษา	 ตระหนักใน

ความสำาคัญของภาวะผู้นำาที่จะทำาให้ตนเองมีสมรรถนะสูง		

ดงัจะเหน็ไดจ้ากองคป์ระกอบยอ่ยมทีกัษะทางความคดิ	มคีวามรู	้

เชิงเทคนิคและมีปฏิภาณไหวพริบผ่านเกณฑ์ที่กำาหนดไว้

เช่นเดียวกันซึ่งพยายามศึกษาเรียนรู้พันธกิจในการบริหาร

สถานศึกษา	 ใช้ทักษะทางความคิดเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

สอดคล้องกับแนวคิดของ	 Leithwood	 et	 al.	 (2003)	 ได้ ให้	

ทัศนะขององค์ประกอบภาวะผู้นำาสถานศึกษาต้องศึกษา

ธรรมชาตขิองผูเ้รยีน	เนน้คณุภาพของการสอน	สามารถใช	้ICT	

และพัฒนาศักยภาพหรือความสามารถของตนเอง	สอดคล้อง

กบั	Wong	and	Nicotera	(2007)	ได้ใหท้ศันะเกีย่วกบัภาวะผูน้ำา

สถานศึกษาว่ามีองค์ประกอบสำาคัญคือ	 มีการกำาหนดพันธกิจ	

ของสถานศึกษา	 มีการจัดการกับโปรแกรมการเรียนการสอน	

สนับสนุนบรรยากาศ	การเรียนรู้เชิงบวก	มีทักษะทางความคิด

ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกับ	 Cooper	 (2007)	 ที่ได้ ให้ทัศนะ

เกี่ยวภาวะผู้นำาสถานศึกษาว่า	 ต้องคำานึงถึงการสอนและการ

เรียนรู้	พัฒนาและจัดการกับบุคลากร	สอดคล้องกับ	Fenwick	

(2008)	 ได้ ให้ทัศนะเกี่ยวกับองค์ประกอบภาวะผู้นำาสถาน

ศึกษาว่าประกอบด้วย	1)	มีการใส่ใจศึกษางานวิชาการ	เรียนรู้	

ทักษะ	 ประสบการณ์	 สร้างสรรค์	 ประดิษฐ์	 คิดค้น	 ค่าความ

เที่ยงตรงเชิงโครงสร้างหรือค่านำ้าหนักขององค์ประกอบย่อย

ในองค์ประกอบหลักมีความสามารถในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น		

ผลการวจิยัพบวา่	ทกุองคป์ระกอบยอ่ยมคีา่นำา้หนกัสงูกวา่	0.30		

ทุกองค์ประกอบ	 โดยมีค่านำ้าหนักขององค์ประกอบเรียงตาม

ลำาดับจากมากหาน้อยดังนี้	 มีการสร้างความไว้วางใจ	 มีการ

สื่อสารที่มีประสิทธิผล	 และมีความเอาใจใส่เอื้ออาทร	 ทั้งนี้
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อาจเนื่องจาก	ผู้บริหารที่มีภาวะผู้นำาสถานศึกษา	จะต้องมีการ	

สร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาตนเองเพราะ	เป็น

ส่วนสำาคัญที่จะทำาให้บุคคลที่ร่วมงานเกิดความสัมพันธ์ที่ดี	

สอดคล้องกับแนวคิดของ	 Stephen	 (2005)	 ที่ศึกษาวิจัยและ

ผลการศึกษาพบว่า	 ผู้บริหารควรมีการสร้างความสัมพันธ์เชิง

บวกและมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล	 อย่างไรก็ตามผู้บริหาร

ที่มีภาวะผู้นำาต้องมีความใจใส่เอื้ออาทรต่อผู้ตามเพื่อให้ผู้ตาม	

ร่วมมือสร้างผลงานให้มีคุณภาพดังที่	 Glanz	 (2003)	 ได้ ให้

ทัศนะเกี่ยวกับการมีความเอาใจใส่เอื้ออาทรเป็นการดูเอาใจใส่	

และรักบุคคลอื่น	 ซาบซึ้งและเคารพคนทั่วไปอย่างจริงใจ	 มี

ความรู้สึกเร็วในการดูแลผู้อื่น	และสอดคล้องกับ	Grout	and	

Fisher	 (2007)	 ได้ ให้ทัศนะเกี่ยวกับการมีความเอาใจใส่	

เอื้ออาทรว่า	ต้องมีการยึดบุคคลอื่นด้วยหัวใจและสมอง	และ

สร้างค่านิยมให้เกิดความผูกพันกับบุคคลอื่น	 มีความฉลาดรู้	

ทางอารมณ์และสอดคล้องกับ	Shankman	and	Allen	(2008)	

ได้ใหท้ศันะเกีย่วกบัการมคีวามเอาใจใสเ่อือ้อาทรวา่	เปน็ความ

สามารถทีจ่ะเขา้ใจความรูส้กึของตนอื่น	และเขา้ใจบคุคลอื่นวา่	

เขารู้สึกอย่างไร	 และตระหนักและสร้างความสำานึกกับตัวเอง

และคนอื่น	 ให้มีความสัมพันธ์กัน	 นอกจากนี้ผู้บริหารต้องให้

ความสำาคัญกับการสื่อสารที่มีประสิทธิผล	 จึงเห็นว่าทุกองค์

ประกอบผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้	 สอดคล้องกับ	 Ronald	 (2001)		

ที่ ได้เขียนลงในหนังสือว่า	 12	 ประการของการสื่อสารที่มี

ประสิทธิผลสำาหรับผู้บริหารใช้ ในการบริหารงานในองค์การ	

ผู้บริหารจะต้องสร้างและพัฒนารายบุคคล	 และในฐานะเป็น	

มืออาชีพ	ผ่านกระบวนการสื่อสารมีการจัดลำาดับทุกๆ	การฟัง	

จากการสื่อสาร	 ผู้บริหารต้องจดจำาว่าเนื้อหาการสื่อสาร	 เพื่อ

พฒันาการยอมรบัเพื่อพฒันาสมรรถนะของเขาเอง	สอดคลอ้ง

กับ	Guffey	(2001)	ที่กล่าวถึงหนังสือของเขาคือ	“การฟังที่ดี	

Good	listening”	วา่มนัหมายถงึ	การรกัษาเจตคตเิชงิบวกทีจ่ะ

เปดิทศันะ	ความคดิใหมใ่ช	้เวลาในการสื่อสารเพิม่ขึน้	แตส่ว่นใหญ	่

มักไม่เป็นเช่นนั้น	 ซึ่งส่วนใหญ่การสื่อสารที่มีประสิทธิผลมัก

จะเป็นไปเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดความร่วมมือในการทำางาน

สอดคล้องกับ	Loundon	and	Bitta	(1988)	จากความหมายนี้

จะเหน็ไดว้า่	แรงจงูใจจะเกีย่วขอ้งกบัองคป์ระกอบทีส่ำาคญั	เพื่อ

สร้างแรงขับเคลื่อนที่อยู่ภายในของบุคคลที่กระตุ้นให้บุคคล

มีการกระทำา	ดังที่	 Schiffman	and	Kanuk	(1991)	ชี้ให้เห็น

ประโยชนซ์ึง่ใหท้ศันะวา่	การจงูใจ	เปน็ภาวะภายใน	ของบคุคล

ที่ถูกกระตุ้นให้กระทำาพฤติกรรมอย่างมีทิศทางและต่อเนื่อง	

(Woolfolk,	1995)	ซึ่งการจูงใจเป็นภาวะในการเพิ่มพฤติกรรม	

การกระทำาหรือกิจกรรมของบุคคล	 โดยบุคคลจงใจ	 กระทำา

พฤติกรรม	นั้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ	

ข้อเสนอแนะ

	 จากผลการวิจัยดังกล่าว	 มีข้อเสนอแนะหลัก	 2	

ประการ	 คือ	 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการนำาผลการวิจัยไปใช้

ประโยชนแ์ละขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัประเดน็ปญัหาทีค่วรศกึษา

วิจัยต่อไปในอนาคตดังต่อไปนี้

	 1.	 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการนำาผลการวิจัยไปใช้

ประโยชน์	 โดยภาพรวมควรส่งเสริมให้นำาโมเดลที่พัฒนาขึ้น

ไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำาสถานศึกษาได้	 ทั้งใน

ระดับองค์ประกอบหลัก	องค์ประกอบย่อย	และระดับตัวบ่งชี้	

เนื่องจากผลการวจิยัพบวา่	โมเดลทีพ่ฒันาขึน้มคีวามสอดคลอ้ง

กับข้อมูลเชิงประจักษ์	 โดยการนำาโมเดลไปใช้เป็นแนวทางการ

พัฒนานั้น	 ควรคำานึงถึงความสำาคัญขององค์ประกอบหลัก		

องคป์ระกอบยอ่ย	และตวับง่ชี	้ทีผ่ลการวจิยัพบวา่	มคีา่นำา้หนกั

องค์ประกอบจากมากไปหาน้อยดังนี้

	 	 1.1	 ควรส่งเสริมและพัฒนาองค์ประกอบหลัก	

มสีมรรถนะสงู	มบีคุลกิภาพด	ีมคีวามสามารถในการปฏสิมัพนัธ์

กับผู้อื่น	และมีความรอบรู้แห่งตน	ตามลำาดับ

	 	 1.2	 องค์ประกอบหลัก	 มีความสามารถในการ

ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นควรให้ความสำาคัญกับองค์ประกอบย่อย	 มี

การสรา้งความไวว้างใจ	มคีวามสามารถในการจงูใจ	การสื่อสาร

ที่มีประสิทธิผล	และมีความเอาใจใส่เอื้ออาทร	ตามลำาดับ

	 	 1.3	 องค์ประกอบหลักมีสมรรถนะสูง	 ควรให้	

ความสำาคัญกับองค์ประกอบย่อยมีทักษะทางความคิด	 มี

ปฏิภาณไหวพริบ	และมีทักษะความรู้เชิงเทคนิค	ตามลำาดับ

	 	 1.4	 องค์ประกอบหลักมีบุคลิกภาพดี	 ควรให้	

ความสำาคญักบัองคป์ระกอบยอ่ยมคีวามเชื่อมัน่ในตนเอง	มเีสนห่	์

และมีความสามารถในการเข้าสังคม	ตามลำาดับ

	 	 1.5	 องคป์ระกอบหลกัมคีวามรอบรูแ้หง่ตน	ควร

ให้ความสำาคัญกับองค์ประกอบย่อยมีความใฝ่รู	้ มีความฉลาด

ทางอารมณ์	และมีสุขภาพจิตดี	ตามลำาดับ

	 	 1.6	 องคป์ระกอบยอ่ย	มกีารสื่อสารทีม่ปีระสทิธผิล

ควรให้ความสำาคัญกับตัวบ่งชี้มีการใช้วาจาหรือการกระทำาที่

ส่งผลดีต่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและกล้าพูด	 โดย

ใช้วาจาที่ดีมีหลักการ	 เพราะมีค่านำ้าหนักองค์ประกอบสูงกว่า

ตัวบ่งชี้อื่น

	 	 1.7	 องคป์ระกอบยอ่ยมคีวามเอาใจใสเ่อือ้อาทร

ควรให้ความสำาคัญตัวบ่งชี้	 มีความรอบคอบ	 ฉลาดรู้อารมณ์

ตนเองซึ่งไม่กระทบบุคคลอื่น	เพราะมีค่านำ้าหนักองค์ประกอบ

สูงกว่าตัวบ่งชี้อื่น			
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	 	 1.8	 องคป์ระกอบยอ่ยมกีารสรา้งความไวว้างใจ	

ควรให้ความสำาคัญตัวบ่งชี้ให้ความมั่นใจ	 ไว้วางใจ	 เชื่อมั่นใน	

ตัวบุคคล	เพราะมีค่านำ้าหนักองค์ประกอบสูงกว่าตัวบ่งชี้อื่น

	 	 1.9	 องค์ประกอบย่อยมีความสามารถในการ

จงูใจ	ควรให้ความสำาคัญตัวบง่ชีม้ีความสามารถในการพูดหรือ

กระทำาให้บุคคลอื่นเห็นคล้อยตาม	 และมีความสามารถในการ

เสริมแรง	 ได้รับการยอมรับจากบุคคลอื่น	 เพราะมีค่านำ้าหนัก

องค์ประกอบสูงกว่าตัวบ่งชี้อื่น

	 	 1.10	องคป์ระกอบยอ่ยมปีฏภิาณไหวพรบิควรให้

ความสำาคัญตัวบ่งชี้มีความสามารถวินิจฉัยสิ่งต่างๆได้ถูกต้อง	

รวดเร็ว	มีเชาว์ปัญญา	เพราะมีค่านำ้าหนักองค์ประกอบสูงกว่า

ตัวบ่งชี้อื่น

	 	 1.11	องคป์ระกอบยอ่ย	มทีกัษะความรูเ้ชงิเทคนคิ	

ควรให้ความสำาคัญตัวบ่งชี้มีประสบการณ์การสอน	 สามารถ

นเิทศครไูดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ	เพราะมคีา่นำา้หนกัองคป์ระกอบ	

สูงกว่าตัวบ่งชี้อื่น

	 	 1.12	องคป์ระกอบยอ่ยมทีกัษะทางความคดิ	ควร

ใหค้วามสำาคญัตวับง่ชีค้ดิไกล	พยายามแสวงหาวธิแีก้ไขพฒันา

ปรับปรุงงานอยู่เสมอ	 เพราะมีค่านำ้าหนักองค์ประกอบสูงกว่า

ตัวบ่งชี้อื่น

	 	 1.13	องค์ประกอบย่อยมีความเชื่อมั่นในตนเอง	

ควรให้ความสำาคัญตัวบ่งชี้สร้างจิตใจให้เข้มแข็ง	 กล้าหาญ	

เพราะมีค่านำ้าหนักองค์ประกอบสูงกว่าตัวบ่งชี้อื่น

	 	 1.14	องค์ประกอบย่อยมีความสามารถในการ

เข้าสังคม	 ควรให้ความสำาคัญตัวบ่งชี้มีความสามารถในการ

บริหารความขัดแย้ง	 และมีความสามารถในการสร้างทีมงาน

และความร่วมมือ	 เพราะมีค่านำ้าหนักองค์ประกอบสูงกว่า	

ตัวบ่งชี้อื่น

	 	 1.15	องค์ประกอบย่อยมีเสน่ห์	 ควรให้ความ

สำาคญัตวับง่ชีม้กีริยิาวาจาถกูตอ้งเหมาะสม	เพราะมคีา่นำา้หนกั

องค์ประกอบสูงกว่าตัวบ่งชี้อื่น

	 	 1.16	องคป์ระกอบยอ่ยมคีวามฉลาดทางอารมณ	์

ควรให้ความสำาคัญตัวบ่งชี้รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น	 เพราะมี	

ค่านำ้าหนักองค์ประกอบสูงกว่าตัวบ่งชี้อื่น

	 	 1.17	องค์ประกอบย่อยมีสุขภาพจิตดี	 ควรให้

ความสำาคัญตัวบ่งชี้สามารถระงับความโกรธ	ควบคุมความผิด

หวงัได้	มสีต	ิเพราะมคีา่นำา้หนกัองคป์ระกอบสงูกวา่ตวับง่ชีอ้ื่น

	 	 1.18	องคป์ระกอบยอ่ยมคีวามใฝรู่	้ควรใหค้วาม

สำาคญัตวับง่ชีช้อบศกึษาคน้ควา้	ไตรต่รอง	คดิใครค่รวญ	อยา่ง

เป็นระบบ	เพราะมีค่านำ้าหนักองค์ประกอบสูงกว่าตัวบ่งชี้อื่น

	 2.	 ข้อเสนอแนะสำาหรับการนำาไปใช้

	 	 2.1	 ควรทำาการศกึษาวจิยัและพฒันา	(Research	

and	Development)	โดยใช้โมเดลที่ได้รับการทดสอบจากงาน

วิจัยนี้เป็นแนวทาง	 เพื่อให้ได้ โปรแกรมในการฝึกอบรมพัฒนา	

ผูบ้ริหาร	ให้มีภาวะผู้นำา	อนัจะส่งผลถึงการพัฒนาคุณภาพการ

ศึกษาต่อไป

	 	 2.2	 ควรมกีารวจิยัเกีย่วกบัการสรา้งแบบวดัและ	

ประเมนิตวับง่ชีภ้าวะผูน้ำาสถานศกึษา	ทัง้	75	ตวับง่ชี	้เพื่อให้ได	้

เครื่องมือการวัดภาวะผู้นำาสถานศึกษาและเพื่อให้ ใช้เป็น

เครื่องมอืในการพฒันาตนเองและพฒันาเพิม่ประสทิธภิาพของ

สถานศึกษาต่อไป

	 	 2.3	 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาตัวบ่งชี้

ภาวะผู้นำาสถานศึกษาในสังกัดอื่น	เพื่อให้ได้ตัวบ่งชี้	ภาวะผู้นำา

ในสถานศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทนั้นๆ

	 	 2.4	 ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับภาวะ

ผู้นำาสถานศึกษา	 ที่เป็นพฤติกรรมการแสดงออกของผู้บริหาร

สถานศึกษา	 เพื่อให้การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพมีประโยชน์ใน

การนำาภาวะผู้นำาสถานศึกษาไปใช้มากขึ้น

	 	 2.5	 ควรทำาการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี 	

ส่วนร่วม	 (Participatory	 Action	 Research)	 โดยอาจนำาเอา

ผลการวิจัยนี้เป็นแนวทางในการพัฒนาตัวบ่งชี้ที่พบว่า	 มีค่า

เฉลี่ยมาก	 รวมถึงการพัฒนาองค์ประกอบที่มีค่านำ้าหนักองค์

ประกอบมากไปใช้
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บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะ

ผู้นำาของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้	

1)	ศึกษาความเหมาะสมของตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำาของครูที่พัฒนา

ขึน้ตามหลกัการ	แนวคดิ	ทฤษฎแีละงานวจิยัเพื่อคดัสรรกำาหนด

ไว้ ในโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำาของ

ครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์ที่กำาหนด	 2)	 ทดสอบ

ความสอดคล้องของโมเดลที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์

ตามเกณฑ์ที่กำาหนด	3)	ตรวจสอบค่านำ้าหนักองค์ประกอบตาม

เกณฑ์ที่กำาหนด	 เก็บข้อมูลโดยใช้แบบมาตรวัดประเมินค่า	 5	

ระดับ	ที่มีค่าความเชื่อถือ	0.967	จากกลุ่มตัวอย่างครูในสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐานจำานวน	 642	 คน	 ที่ ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบ

หลายขั้นตอน	 วิเคราะห์ข้อมูลเป็นสถิติพรรณนา	 และสถิติ

อ้างอิงโดยโปรแกรมสำาเร็จรูปทางสถิติและโปรแกรมลิสเรล	

ผลการวิจัย	พบว่า	 1)	ตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำาของครูที่พฒนาขึ้น	มี

คา่เฉลีย่และคา่สมัประสทิธิก์ารกระจายเพื่อคดัสรรไว้ในโมเดล

ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำาของครูในสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมตามเกณฑ์ที่กำาหนดไว้	 คือ	 มีค่า

เฉลี่ยเท่ากับหรือสูงกว่า	3.00	และค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย

เท่ากับหรือตำ่ากว่า	20%	2)	โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง

ตัวบ่งชี้ภาวะผูน้ำาของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่พัฒนาขึ้นมี

ความสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ	์โดยมคีา่ไค-สแควร	์(χ2
)	

เท่ากับ	34.59	ค่าองศาอิสระ	(df)	เท่ากับ	31	ค่านัยสำาคัญทาง

สถติ	ิ(P-value)	เทา่กบั	0.300	คา่ดชันวีดัระดบัความสอดคลอ้ง	

(GFI)	เท่ากับ	0.99		ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องที่ปรับแก้

แล้ว	 (AGFI)	 เท่ากับ	 0.98	 และค่าความคลาดเคลื่อนในการ

ประมาณคา่พารามเิตอร	์(RMSEA)	เทา่กบั	0.013	และ	3)	องค์

ประกอบหลักมีค่านำ้าหนักองค์ประกอบสูงกว่าเกณฑ์	0.70	ทุก

องค์ประกอบ	 องค์ประกอบย่อยและตัวบ่งชี้มีค่านำ้าหนักองค์

ประกอบสูงกว่าเกณฑ์	0.30	ทุกองค์ประกอบและทุกตัวบ่งชี้

Abstract

	 The	objectives	of	this	research	to	develop	the	

teacher	leadership	indicators	in	Basic	School	s	were	as	

follows:	 1)	 to	 study	 the	 appropriateness	 of	 indicators	

of	 teacher	 leadership	 selected	 in	 structural	 model	 of	

teacher	 leadership	 indicators	 as	 specified	 criterion,		

2)	to	test	the	congruence	of	developed	model	and	empirical	

data	 as	 specified	 criterion,	 and	 3)	 to	 investigate	 the	

construct	validity	or	factor	loading	as	specified	criterion.	

Data	were	collected	by	using	the	5	Level	Rating	Scale	

with	 reliability	 coefficient	 0.967	 from	 642	 teacher	

samples	 in	 basic	 schools	 selected	 by	 Multi-stage		

Sampling.	 Data	 were	 analyzed	 by	 using	 descriptive		

statistic	and	inferential	statistic	by	statistical	program	and	

LISREL	Program.	The	research	findings	were	as	follows:	

1)	The	average	value	and	distribution	coefficient	selected	

in	the	structural	model	of	teacher’s	leadership	indicators	

appropriate	with	specified	criterion	were	equal	to	and	

more	than	3.00,	and	distribution	coefficient	was	equal	to	

and	lower	than	20%,	2)	he	developed	causal	model	of	

teacher	leadership	indicators	in	basic	schools	consisted	of	

congruence	with	empirical	data,	the	Chi-square	=	34.59,	

and	Degree	of	Freedom	(df)	=	31,	P-value	=	0.300,	GFI	

=	0.99,	AGFI	=	0.98,	and	RMSEA	=	0.013,	and	3)	very	

major	factor	had	factor	loading	higher	than	0.70.	Every	

minor	factor	and	indicator	had	factor	loading	at	higher	

level	than	the	criterion	as	0.30.	

keywords:	 development	 of	 indicator,	 basic	 education	

school,	teacher	leadership	
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ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา

	 การพฒันาครมูคีวามจำาเปน็อยา่งยิง่ในโลกยคุปจัจบุนั

ที่กระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	

เทคโนโลยี	 และข้อมูลข่าวสารไหลบ่าข้ามพรมแดนมาถึงกัน

อย่างรวดเร็ว	 ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวย่อมส่งผลต่อระบบ

และคุณภาพการศึกษาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได	้ ท่ามกลางสภาวะ

เช่นนี้	 จึงเป็นสิ่งท้าทายอย่างยิ่งสำาหรับครู	 ในการพัฒนา

คุณภาพนักเรียน	 ครูจึงจำาเป็นต้องพัฒนาตนเองให้สอดคล้อง

กับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว	 เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานหรือ

ดำาเนินกิจกรรมในวิชาชีพครูได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตาม

ความต้องการของหน่วยงานการศึกษา	 ตั้งแต่โรงเรียน	 เขต

พืน้ทีก่ารศกึษา	และกระทรวงศกึษาธกิาร	(สำานกังานเลขาธกิาร

สภาการศึกษา,	2551)	ทั้งนี้	จากแผนการศึกษาแห่งชาติ	ฉบับ

ปัจจุบันที่ใช้มาตั้งแต่ปี	 2545-2559	 รวมทั้งสิ้น	 15	ปี	 มีความ

จำาเปน็ทีจ่ะตอ้งมกีารปรบัปรงุ	เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัรฐัธรรมนญู	

พ.ศ.2550	พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.2542	และที่

แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.2545	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	10	(พ.ศ.2550-2554)	และให้สอดคล้อง

กับการปฏิรูปการศึกษารอบสอง	 รวมทั้งนโยบายรัฐบาลจึงได้

กำาหนดให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ	ฉบับปรับปรุง	(พ.ศ.2552-

2559)	 ขึ้นตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ	 และให้หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาในช่วงระยะ

เวลาดังกล่าวต่อไป	 (สำานักงานรัฐมนตรี,	 2553)	 โดยปรัชญา

หลักๆ	 ของแผนการศึกษาแห่งชาติยังคงยึดหลักเศรษฐกิจ	

พอเพยีง	หรือกรอบของการบรูณาการร่วมกันในเรื่องของการ

ศึกษา	 ศิลปวัฒนธรรม	 และเรื่องอื่นๆ	 โดยมีเจตนารมณ์เพื่อ

มุ่งพัฒนาชีวิตให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย	จิตใจ	สติ

ปัญญา	 ความรู้และคุณธรรม	 มีจริยธรรม	 และวัฒนธรรมใน

การดำารงชีวิต	สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข	และ

พัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีความเข้มแข็งและมีดุลยภาพ

ใน	 3	 ด้าน	 คือ	 เป็นสังคมคุณภาพ	 สังคมแห่งภูมิปัญญาและ

การเรียนรู้	 และสังคมสมานฉันท์และเอื้ออาทรต่อกัน	 และได้

กำาหนดวัตถุประสงค์ของแผนที่สำาคัญ	3	ประการ	คือ	1)	เพื่อ

พัฒนาคนอย่างรอบด้านและสมดุลเพื่อเป็นฐานหลักของการ

พฒันา	2)	เพื่อสรา้งสงัคมไทยใหเ้ปน็สงัคมคณุธรรม	ภมูปิญัญา

และการเรียนรู้	 3)	 เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคมเพื่อ

เป็นฐานในการพัฒนาคน	และสร้างสังคมคุณธรรม	ภูมิปัญญา	

และการเรียนรู้	 โดยในด้านการผลิตและพัฒนาครู	 คณาจารย์	

และบุคลากรทางการศึกษา	 จะมุ่งเน้นการพัฒนาให้มีคุณภาพ	

มาตรฐาน	มีคุณธรรม	และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

	 อยา่งไรกต็าม	ปรากฏการณท์ีเ่กดิขึน้โดยทัว่ไป	จะพบวา่	

ปัญหาเรื่องคุณภาพของครู	จำาเป็นต้องได้รับการแก้ไขโดยเร็ว	

เนื่องจากสง่ผลกระทบถงึนกัเรยีนโดยตรง	ปญัหาของครผููส้อน

นับเป็นประเด็นเร่งด่วนที่อยู่ในขั้นวิกฤติซึ่งภาครัฐและทุกภาค

ส่วนต้องประสานพลังในการแก้ไขและต้องดำาเนินการอย่าง

จริงจัง	 รอบคอบ	และต่อเนื่อง	ทั้งนี้	 ยุทธศาสตร์	 มาตรการ		

และแนวทางในการแก้ไขปญัหาทัง้หมดตอ้งพจิารณาในลกัษณะ

องค์รวมตั้งแต่สถานภาพครู	 	 ทิศทางการผลิตครูในอนาคต		

รวมถึงการประกันคุณภาพของครูเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่า	

ครูจะมีศักยภาพอย่างพียงพอในการขับเคลื่อนนโยบายการ

ปฏริปูการศกึษาไปสูเ่ยาวชนของชาตติามเปา้หมายของรฐับาล

ได้อย่างแท้จริง	(เลขา	ปิยะอัจริยะ,	2550)	

	 ครจูงึเปน็บคุคลทีม่คีวามสำาคญัอยา่งมาก	ในการใหก้าร

ศึกษาเรียนรู้	 ทั้งในด้านวิชาการ	 และประสบการณ์	 ตลอดจน	

เป็นผู้มีความเสียสละ	 ดูแลเอาใจใส่	 สั่งสอนอบรมให้เด็กได้

พบกับแสงสว่างแห่งปัญญา	 อันเป็นหนทางแห่งการประกอบ	

อาชีพเลี้ยงดูตนเอง	รวมทั้งนำาพาสังคมประเทศชาติ	ก้าวไปสู่

ความเจริญรุ่งเรือง	(ประชิด	สกุณะพัฒน์	และอุดม	เชยกีวงศ์,	

2549)	 ครูผู้สอนจึงจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ	 และเรียนรู้

เทคนคิวธิกีารทีจ่ะพฒันาการสอนใหผู้เ้รยีนมโีอกาสทีจ่ะเรยีนรู้	

อย่างเต็มศักยภาพ	 ทั้งนี้	 ต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี	

มีปัญญา	มีความสุข	และมีความเป็นไทย	(ไกศิษฏ์	เปลรินทร์,	

2552)	การจดัการเรยีนรูต้อ้งเนน้การจดัประสบการณ์ใหผู้เ้รยีน

ได้เรียนรู้จากประสบการณ์	 การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม	 โดย

ครูมีหน้าที่เอื้ออำานวยในการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้		

ส่งเสริม	 สนับสนุน	 ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม	 สร้างองค์ความรู้

ได้ด้วยตนเอง	ครูจึงถือเป็นปัจจัยที่สำาคัญที่สุดของการจัดการ

ศกึษาทีม่คีณุภาพ	(เอยีน	สมธิ	และอนงค	์วเิศษสวุรรณ,์	2550)		

ด้วยเหตุผลและความสำาคัญดังกล่าว	 การพัฒนาภาวะผู้นำา

ของครใูนสถานศกึษาสงักดัสำานกังานคณะกรรมการการศกึษา	

ขัน้พืน้ฐาน	กระทรวงศกึษาธกิาร	จงึมคีวามสำาคญัอยา่งมากในอนั	

ทีจ่ะชว่ยเสรมิสรา้งใหค้รมูภีาวะผูน้ำาของคร	ูซึง่จะยงัประโยชน์

ตอ่การพฒันาคณุภาพการศกึษาในยคุปจัจบุนัและสอดคลอ้งกบั

แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.2545	-	2559	และแผนการ

ศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง	(พ.ศ.2552	-	2559)	ดังนั้นผู้วิจัย

จึงสนใจที่จะศึกษาการพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำาของครูในสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐาน	 (a	 development	 of	 teacher	 leadership	

indicators	for	basic	education	school)	ซึง่เปน็การศกึษาคน้ควา้

จากทฤษฎีไปสู่การสร้างโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง	

ที่ผู้วิจัยสามารถตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความ

สัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและงาน

วิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์
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วัตถุประสงค์การวิจัย

	 1.	 เพื่อศึกษาความเหมาะสมของตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำา

ของครูที่พัฒนาจากหลักการ	แนวคิด	ทฤษฎีและงานวิจัย	เพื่อ

คัดสรรกำาหนดไว้ ในโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างโดยใช้

เกณฑค์า่เฉลีย่เทา่กบัหรอืมากกวา่	3.00	และคา่สมัประสทิธิก์าร	

กระจายเท่ากับหรือตำ่ากว่า	20%	

	 2.	 เพื่อทดสอบความสอดคล้องของโมเดลความ

สมัพันธเ์ชงิโครงสร้างตวับง่ชีภ้าวะผูน้ำาของครทูี่พัฒนาขึน้จาก

ทฤษฎแีละงานวจิยักบัขอ้มลูเชงิประจกัษ	์โดยใชเ้กณฑ	์1)	คา่ไค	

-สแควร์	 (chi	 square)	 มีค่าตำ่าหรือไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติมี

ความนา่จะเปน็หรอืคา่	p	-	value	สงูกวา่	0.05		2)	คา่ดชันคีวาม

กลมกลืนหรือค่า	GFI	(goodness	of	fit	index)	และค่าดัชนี

วัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้วหรือค่า	 AGFI	 (adjust	

goodness	of	fit	index)	มีค่าตั้งแต่	0.90	–	1.00	และ	3)	ค่า	

RMSEA	มีค่าตำ่ากว่า	0.05	

	 3.	 เพื่อตรวจสอบค่านำ้าหนักองค์ประกอบ	 (factor	

loading)	ในโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตามเกณฑ์ดังนี้	

1)	 เท่ากับหรือมากกว่า	 0.7	 สำาหรับองค์ประกอบหลัก	 และ	

2)	 เท่ากับหรือมากกว่า	 0.30	 สำาหรับองค์ประกอบย่อยและ

ตัวบ่งชี้

สมมติฐานการวิจัย

	 โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำา

ของครทูีพ่ฒันาขึน้จากผลการศกึษาทฤษฎแีละงานวจิยัมคีวาม

สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ที่กำาหนด

ขอบเขตการวิจัย

	 1.	 ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย	คือ	ครูผู้สอนในสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐาน	 สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษา	

ขั้นพื้นฐาน	ปีการศึกษา	2553	

	 2.	 ตัวแปรที่ ใช้ ในการวิจัย	 ประกอบด้วย	 องค์

ประกอบของภาวะผู้นำาของครู	 และองค์ประกอบย่อยของ

แต่ละองค์ประกอบของภาวะผู้นำาของครูที่เป็นผลจากการ

ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัย	 และกำาหนดเป็นกรอบแนวคิดเพื่อ

การวิจัย	(conceptual	framework)	ในครั้งนี้	มีดังนี้

	 	 2.1	 องคป์ระกอบมกีารพฒันาตนเองและเพื่อน

ครู	 ประกอบด้วย	 1)	 มีวิสัยทัศน์พัฒนาตนเอง	 2)	 เชื่อมั่นใน

ตนเองว่าพัฒนาได้	และ	3)	เป็นครูผู้นำาพัฒนาเพื่อนครู

	 	 2.2	 องค์ประกอบเป็นแบบอย่างทางการสอน	

ประกอบดว้ย	1)	ใชว้ธิสีอนทีห่ลากหลาย	2)	สง่เสรมิการเรยีนรู	้

ด้วยตนเอง	และ	3)	ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้	

	 	 2.3	 องค์ประกอบมีส่วนร่วมในการพัฒนา	

ประกอบด้วย	 1)	 มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาร่วมกัน	 2)	 มีการ

ทำางานเป็นทีม	และ	3)	มีเครือข่ายการปฏิบัติงานร่วมกัน	

	 	 2.4	 องค์ประกอบเป็นผู้นำาการเปลี่ยนแปลง	

ประกอบด้วย	1)	เป็นผู้นำา	2)	เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้	และ	

3)	เป็นผู้ได้รับการยอมรับ	

วิธีดำาเนินการวิจัย

	 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย	 (Descriptive		

Research)	 เพื่อสร้างโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างภาวะ

ผู้นำาของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยยึดหลักทฤษฎีและ

ผลการวิจัย	 และนำาโมเดลไปตรวจสอบว่ามีความกลมกลืน

กับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่	 ประชากรที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้	

คือ	 ครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 สังกัดสำานักงาน	

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ปีการศึกษา	2553	จำานวน	

419,132	 คน	 ใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างตามค่าพารามิเตอร์	 20	

ต่อ	 1	 ได้จำานวน	 780	 คน	 ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบหลาย	

ขั้นตอน	(multi	–	stage	random	sampling)	เครื่องมือที่ใช้

ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตรวัดประเมินค่า	5	ระดับ	

มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา	 (alpha	 coefficient)	 โดยใช้วิธีของ	

ครอนบาค	(Cronbach)	เท่ากับ	0.967		วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาเร็จรูป	 เพื่อหาค่าสถิติต่าง	 ๆ	 ดังนี้		

1)	การวิเคราะห์ความตรงเชิงเนื้อหา	(content	validity)	ของ

แบบสอบถามโดยหาดชันคีวามสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คำาถามกบั

นยิามเชงิปฏบิตักิาร	(item-objective	congruence:	IOC)		และ

การวิเคราะห์ความเชื่อถือได้	 (reliability)	 ของแบบสอบถาม

เป็นรายตัวแปรแฝงและโดยรวมโดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา	

(alpha	 coefficient)	 โดยใช้วิธีของครอนบาค	 (Cronbach)		

2)	การวเิคราะหข์อ้มลูเบือ้งตน้	โดยใชค้า่ความถีแ่ละคา่รอ้ยละ	

และการวิเคราะห์สถิติพื้นฐานของตัวแปร	 โดยวิเคราะห์หาค่า

เฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย	

3)	 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัย	 กรณี

เพื่อคัดสรรตัวบ่งชี้กำาหนดไว้ในโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้าง	

วเิคราะหห์าคา่เฉลีย่	คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน	และคา่สมัประสทิธิ์

การกระจาย	 กรณีการตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดล

ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างภาวะผู้นำาของครูในสถานศึกษา	

ขัน้พืน้ฐานทีพ่ฒันาขึน้กบัขอ้มลูเชงิประจกัษ	์	วเิคราะหป์ระมาณ

ค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธีไลค์ลิฮูดสูงสุด	 และใช้ค่าไค-สแควร์		

ดัชนี	GFI	ดัชนี	AGFI	และ	RMSEA
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สรุปผลการวิจัย

	 1.	 ตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำาของครูที่พัฒนาจากทฤษฎี

และงานวิจัยทุกตัว	 มีค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย

เพื่อคัดสรรไว้ ในโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตามเกณฑ์

ที่กำาหนดไว้	 คือ	 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือสูงกว่า	 3.00	 และค่า

สัมประสิทธิ์การกระจายเท่ากับหรือตำ่ากว่า	20%

	 2.	 โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้

ภาวะผู้นำาของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่พัฒนาขึ้นมีความ

สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์	 โดยมีค่าไค-สแควร์	 (χ2
)	

เท่ากับ	34.16	ค่าองศาอิสระ	(df)	เท่ากับ	31	ค่านัยสำาคัญทาง

สถติ	ิ(P-value)	เทา่กบั	0.318	คา่ดชันวีดัระดบัความสอดคลอ้ง	

(GFI)	เท่ากับ	0.99		ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องที่ปรับแก้

แล้ว	 (AGFI)	 เท่ากับ	 0.98	 และค่าความคลาดเคลื่อนในการ

ประมาณค่าพารามิเตอร์	(RMSEA)	เท่ากับ	0.013

	 3.	 องค์ประกอบหลักมีค่านำ้าหนักองค์ประกอบสูง

กวา่เกณฑ	์0.70	ทกุองคป์ระกอบ	องคป์ระกอบยอ่ยและตวับง่ชี	้

มีค่านำ้าหนักองค์ประกอบสูงกว่าเกณฑ์	0.30	ทุกองค์ประกอบ

และทุกตัวบ่งชี้	ดังภาพ

อภิปรายผลการวิจัย

	 การอภปิรายผลการวจิยัในครัง้นี	้ผูว้จิยัไดแ้บง่เนือ้หา

ในการอภิปรายออกเป็น	 3	 ส่วน	 ซึ่งในแต่ละส่วนมีประเด็น

สำาคัญที่นำามาอภิปรายผลการวิจัย	ดังนี้

	 1.	 ความเหมาะสมของตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำาของครูที่

พัฒนาจากหลักการ	แนวคิด	ทฤษฎี	และงานวิจัย	เพื่อคัดสรร

กำาหนดไว้ ในโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างก่อนจะทำาการ

วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันต่อไป	 โดยใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ย

เท่ากับหรือมากกว่า	 3.00	 และค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย

เท่ากับหรือตำ่ากว่า	 20%	 ซึ่งผลการวิจัยพบว่า	 ค่าเฉลี่ยและ	

ค่าสัมประสิทธิ์การกระจายทั้งในระดับตัวบ่งชี้ทุกตัวบ่งชี้		

ผ่านเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ดังกล่าว	 ทั้งนี้	 เหตุผลประการหนึ่ง	

อาจเนื่องมาจาก	 ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร	 งานวิจัย	 และทฤษฎี

ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบแล้วทำาการสังเคราะห์งานวิจัยที่

เกี่ยวข้องและแนวคิดที่เกี่ยวข้องตามทัศนะของนักวิชาการ

หลายทา่นเพื่อให้ไดก้รอบแนวคดิทีช่ดัเจนและเหมาะสม	และได้

รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ	จึงทำาให้ผลการวิจัยดังกล่าว

ผ่านเกณฑ์ที่กำาหนด	
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	 2.	 การทดสอบโมเดลในระดับตัวบ่งชี้ของแต่ละ

องค์ประกอบย่อยที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วยการ

วิเคราะห์	องค์ประกอบเชิงยืนยัน	และทดสอบโมเดลในระดับ

องค์ประกอบย่อยของแต่ละองค์ประกอบหลัก	 และโมเดลใน

ระดับองค์ประกอบหลักของภาวะผู้นำาของครูที่พัฒนาขึ้นกับ

ข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน

อนัดบัทีส่อง	ซึง่ผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัอนัดบั

หนึ่งของแต่ละองค์ประกอบย่อยทั้ง	4	โมเดล	พบว่า	โมเดลมี

ความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดีมาก	และค่า

นำ้าหนักของตัวบ่งชี้ทั้ง	 68	 ตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบย่อย	

มีค่าเป็นบวก	ซึ่งเกินเกณฑ์ที่กำาหนด	คือ	0.30	และมีนัยสำาคัญ

ทางสถิติที่ระดับ	 .01	 ทุกค่า	 และผลจากการวิเคราะห์องค์

ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำาของครูใน

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	พบวา่	โมเดลมคีวามสอดคลอ้งกลมกลนื

กับข้อมูลเชิงประจักษ์ดีมาก	 	 ค่านำ้าหนักองค์ประกอบของตัว

บ่งชี้ทั้ง	 4	 องค์ประกอบหลักมีค่าเป็นบวก	 และมีนัยสำาคัญ

ทางสถิติที่ระดับ	 .01	 ทุกค่า	 ทั้งนี้เนื่องมาจาก	 ผู้วิจัยได้ศึกษา

เอกสาร	 งานวิจัย	 และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบแล้ว

ทำาการสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง

ตามทัศนะของนักวิชาการหลายท่านเพื่อให้ได้กรอบแนวคิด

ที่ชัดเจนและเหมาะสม	 ซึ่งก่อนดำาเนินการทดสอบผู้วิจัยได้

ดำาเนนิการหาคณุภาพเครื่องมอืโดยการหาความตรงเชงิเนือ้หา

ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ	และหาค่าความเชื่อถือได	้

(reliability)โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา(alpha	 coeffi-

cient)โดยใช้วิธีของครอนบาค	(Cronbach)	ทั้งนี้ในการพัฒนา

ตวับง่ชีภ้าวะผูน้ำาของครใูนสถานศกึษาผูว้จิยัไดด้ำาเนนิการตาม

กระบวนการสร้างตัวบ่งชี้	 ตามที่นงลักษณ์	 วิรัชชัย	 (2542)	

เสนอไว้	6	ขั้นตอน	ดังนี้	1)	การกำาหนดวัตถุประสงค์ของการ

พัฒนาตัวบ่งชี้	 2)	 การนิยามตัวบ่งชี้	 3)	 การรวบรวมข้อมูล		

4)	การสรา้งตวับง่ชี	้5)	การตรวจสอบคณุภาพของตวับง่ชี	้และ	

6)	 การวิเคราะห์ตามบริบทที่ต้องการศึกษา	 จึงทำาให้ตัวบ่งชี้

ทุกตัวผ่านกระบวนการทั้งหมดมีความเหมาะสมสามารถนำาไป

ใช้ต่อไป	 และเมื่อเรียงลำาดับจากค่านำ้าหนักองค์ประกอบมาก

ไปหาน้อย	 คือ	 มีส่วนร่วมในการพัฒนา	 (PAR)	 เป็นผู้นำาการ

เปลี่ยนแปลง	(LEA)	มีการพัฒนาตนเองและเพื่อนครู	(DEL)	

และเป็นแบบอย่างทางการสอน	 (MOD)	 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า	

ตวับง่ชีภ้าวะผูน้ำาของครใูนสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	เกดิจากองค์

ประกอบ	 มีส่วนร่วมในการพัฒนา	 เป็นผู้นำาการเปลี่ยนแปลง	

มีการพัฒนาตนเองและเพื่อนครู	 และเป็นแบบอย่างทางการ

สอน	 ตามลำาดับ	 ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับผลการ

ศึกษาของ	Fullan	(1994);	Pellicer	and	Anderson	(1995);		

Acker-Hocevar	 and	 Touchton	 (1999);	 Sherrill	 (1999);	

Leithwood	and	Duke	(1999);	Snell	and	Swanson	(2000);	

Childs-Bowen	and	Scrivner	(2000);	Neuman	and	Simmons		

(2000);	Katzenmeyer	and	Moller	(2001);	Crowther	et	al.	

(2002);	Suranna	and	Moss	(2002);	York-Barr	and	Duke	

(2004);	 Richardson	 Ackerman	 and	 Sarah	 Mackenzie	

(2006)	 และสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	

(2553)	 ที่ต่างก็ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับภาวะผู้นำาของครูว่าครูควร

มีความมุ่งมั่นและการพัฒนาตนไปสู่ครูมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง

ภายใต้บรรยากาศของการเรียนรู้ร่วมกันของครู		ส่งเสริมการ

เรียนรู้ของผู้เรียนและส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษา	 อีกทั้งกระทรวงศึกษาธิการได้มีการพัฒนา

ครใูนองคป์ระกอบการเปน็ผูน้ำาการเปลีย่นแปลงอยา่งตอ่เนื่อง	

อนัเปน็ผลมาจากนโยบายการปฏริปูการศกึษา	จงึเปน็อกีสาเหตุ

หนึ่งที่ทำาให้ โมเดลที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง

ประจักษ์	

	 3.	 การตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของ

โมเดลมาคัดเลือกตัวบ่งชี้ที่แสดงว่ามีค่านำ้าหนักองค์ประกอบ	

(factor	loading)	ตามเกณฑ์ดังนี้	1)	เท่ากับหรือมากกว่า	0.7	

สำาหรับองค์ประกอบหลัก	 และ	 2)	 เท่ากับหรือมากกว่า	 0.30	

สำาหรับองค์ประกอบย่อยและตัวบ่งชี้		ซึ่งจากผลการวิจัยมีข้อ

ค้นพบที่จะนำามาอภิปรายผลดังนี้	ค่านำ้าหนักขององค์ประกอบ

หลัก	พบว่า	ทุกองค์ประกอบหลักมีค่านำ้าหนักสูงกว่า	 0.7	ทุก

องคป์ระกอบ	โดยมคีา่นำา้หนกัขององคป์ระกอบเรยีงตามลำาดบั

จากมากหาน้อยดังนี้	 องค์ประกอบเป็นผู้นำาการเปลี่ยนแปลง	

(0.96)	 มีส่วนร่วมในการพัฒนา	 (0.94)	 	 มีการพัฒนาตนเอง

และเพื่อนครู	 (0.92)	 และเป็นแบบอย่างทางการสอน	 (0.92)	

ทั้งนี้อาจเนื่องจากสถานศึกษายึดหลักการบริหารงานแบบ

มีส่วนร่วม	 การบริหารมุ่งการกระจายอำานาจในการจัดการ

ศึกษา	 โดยครูมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และกำาหนดวิสัยทัศน์

ของโรงเรยีน	พฒันาวสิยัทศันข์องตนใหส้อดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์

ของโรงเรยีนภายใตจ้ดุมุง่หมายเดยีวกนั	อกีทัง้สำานกังานคณะ

กรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานไดจ้ดัทำาหลกัสตูรพฒันาผูน้ำาการ

เปลีย่นแปลงเพื่อรองรบัการกระจายอำานาจสำาหรบัคร	ูรวมถงึมี

การสง่เสรมิ	สนบัสนนุ	ให้โอกาสครไูดม้กีารพฒันาตนเองอยา่ง

ต่อเนื่องและสร้างเครือข่ายในการทำางาน	ส่งเสริมการทำางาน

เป็นทีม	นอกจากนั้น	ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ	Leithwood	

and	Duke	(1999)	ที่ให้ความสำาคัญกับเป็นผู้นำาการมีส่วนร่วม	

และยังสอดคล้องกับ	Hart	(1995);	Lieberman	and	Miller	
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(1999);	Barth	(2001)	ได้กล่าวถึงภาวะผู้นำาของครูนำาไปสู่การ

มสีว่นรว่มพฒันากจิกรรมตา่งๆ	โดยเฉพาะดา้นการจดัการเรยีน

การสอน	โดยอาศยัรูปแบบการพฒันาครูทีเ่นน้การแลกเปลีย่น

ความรูแ้ละประสบการณต์อ่กนั	และชว่ยเสรมิสรา้งบรรยากาศ

ของการทำางานร่วมกัน	 เพื่อไปสู่ความเชี่ยวชาญและความเป็น

เลศิ	และยงัสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ	ภราดาวศิษิฐ	์ศรวีชิยั

รัตน์	(2553)	ที่ศึกษาสาเหตุที่ทำาให้ระบบการศึกษาโลกประสบ

ความสำาเร็จ	คือ	การหาคนที่เหมาะสมมาเป็นครู	คุณภาพของ

คร	ูคอืหวัใจของระบบการศกึษาทีม่คีณุภาพ	ถา้ครไูมม่คีณุภาพ

การศึกษาก็ไม่มีคุณภาพ	 การพัฒนาครูเหล่านี้ให้เป็นผู้สอนที่

มีประสิทธิภาพ	 สิ่งที่เกิดขึ้นในห้องเรียน	 นั้นเป็นสิ่งที่สำาคัญ		

ครูต้องมีการฝึกฝนให้เป็นผู้สอนที่มีประสิทธิภาพ	 สิ่งแวดล้อม

ที่เอื้อต่อการทุ่มเทให้นักเรียน	 และการสร้างระบบการศึกษา	

ที่มั่นใจได้ว่าสามารถให้การสอนที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แก่

เด็กทุกคน	 เด็กในห้องเรียนอาจมีทั้งเด็กเก่งและไม่เก่ง		

เด็กทุกคนต้องมีโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพดีที่สุดอย่าง

เท่าเทียมกัน	

ข้อเสนอแนะ

	 จากผลการวิจัยดังกล่าว	 มีข้อเสนอแนะหลัก	 2	

ประการ	 คือ	 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการนำาผลการวิจัยไปใช้

ประโยชน	์ขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัประเดน็ปญัหาทีค่วรศกึษาวจิยั

ต่อไปในอนาคตดังต่อไปนี้

	 1.	 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการนำาผลการวิจัยไปใช้

ประโยชน์	 โดยภาพรวมควรส่งเสริมให้นำาโมเดลที่พัฒนาขึ้นไป

ใช้เป็นแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำาของครูในสถานศึกษาขั้น	

พื้นฐานได้	 ทั้งในระดับองค์ประกอบหลัก	 องค์ประกอบย่อย	

และระดบัตวับง่ชี	้เนื่องจากผลการวจิยัพบวา่	โมเดลทีพ่ฒันาขึน้	

มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์	 อย่างไรก็ตาม	

ในการนำาโมเดลไปใชเ้ปน็แนวทางการพฒันานัน้	ควรคำานงึถงึคา่

นำ้าหนักขององค์ประกอบหลัก	องค์ประกอบย่อย	และตัวบ่งชี	้

ที่ผลการวิจัยพบว่า	มีค่านำ้าหนักจากมากไปหาน้อยดังนี้

	 	 1.1	 องค์ประกอบหลัก	 คือ	 การเป็นผู้นำาการ

เปลี่ยนแปลง	มีส่วนร่วมในการพัฒนา	มีการพัฒนาตนเองและ

เพื่อนครู	และเป็นแบบอย่างทางการสอน	

	 	 1.2	 องค์ประกอบย่อยของการเป็นผู้นำาการ

เปลี่ยนแปลง	 คือ	 การเป็นผู้ได้รับการยอมรับ	 เป็นผู้นำา	 และ

เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้	

	 	 1.3	 องค์ประกอบย่อยของมีส่วนร่วมในการ

พฒันา	คอื	มกีารทำางานเปน็ทมี	มวีสิยัทศัน์ในการพฒันารว่มกนั	

และมีเครือข่ายการปฏิบัติงานร่วมกัน

	 	 1.4	 องค์ประกอบย่อยของการพัฒนาตนเอง

และเพื่อนครู	คือ	เป็นครูผู้นำาพัฒนาเพื่อนครู	เชื่อมั่นในตนเอง

ว่าพัฒนาได้	และมีวิสัยทัศน์พัฒนาตนเอง	

	 	 1.5	 องค์ประกอบย่อยของการเป็นแบบอย่าง

ทางการสอน	คือ	 ใช้วิธีสอนที่หลากหลาย	ส่งเสริมการเรียนรู้

ด้วยตนเอง	และส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้	

	 	 1.6	 ตัวบ่งชี้ที่มีนำ้าหนักองค์ประกอบในลำาดับ

แรกของแต่ละองค์ประกอบย่อย	มีดังนี้	การใช้ความสามารถ

ของตนเองอย่างเต็มที่ ให้งานสำาเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้		

การมเีปา้หมายทีช่ดัเจนในการปฏบิตังิานและมุง่มัน่วา่จะปฏบิตัิ

งานได้บรรลุผล	 การเป็นพี่เลี้ยงหรือที่ปรึกษาให้เพื่อนครูใน

การพัฒนาวิชาชีพ	 การส่งเสริมผู้เรียนให้แสวงหาความรู้จาก

สื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง		

การศกึษาผูเ้รยีนเปน็รายบคุคลและสง่เสรมิผูเ้รยีนใหร้บัผดิชอบ	

ในการเรียนอย่างต่อเนื่อง	 การเสริมสร้างบรรยากาศแห่ง	

ความสมัพนัธอ์นัดรีะหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รยีนและผูเ้รยีนกบัผูเ้รยีน

และใหค้วามสำาคญักบัความแตกตา่งระหวา่งบคุคลของผูเ้รยีน	

การมีส่วนในการวิเคราะห์และกำาหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียน	

การรว่มรบัผดิชอบในการตดัสนิใจและผลการทำางานรว่มกนักบั

คณะคร	ูตดิตอ่สื่อสารกบัสมาชกิในเครอืขา่ยอยา่งตอ่เนื่องและ

แลกเปลีย่นขอ้มลูขา่วสาร	ขอ้คดิเหน็ตา่งๆ	กบัสมาชกิเครอืขา่ย

เพื่อเพิม่พนูความรูส้มำา่เสมอ	การเปน็บคุคลทีเ่พื่อนรว่มงานมกั

จะขอใหเ้ปน็ตวัแทนในการนำาเสนองานอยูเ่สมอ	การสรา้งสรรค์

นวตักรรมเพื่อใหง้านบรรลเุปา้หมายอยา่งตอ่เนื่อง	และการได้

รับคำาชมเชยจากผู้บริหารเมื่อปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย	

	 2.	 ขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัประเดน็ปญัหาทีค่วรศกึษา

วิจัยต่อไปในอนาคต	 เพื่อประโยชน์ทางวิชาการและทางการ

บริหารที่ให้ได้องค์ความรู้และข้อยืนยันที่กว้างขวางชัดเจน	

ยิ่งขึ้น	มีดังนี้

	 	 2.1	 ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับภาวะ

ผูน้ำาของครใูนสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	เนื่องจากการวจิยัในครัง้นี	้

ผูว้จิยัสนใจเฉพาะตวัแปรทีเ่ปน็พฤตกิรรมการแสดงออกของครู

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	ในเรื่องของภาวะผู้นำาของครู	ดังนั้น	

หากมีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจะมีประโยชน์ในการอธิบาย

ภาวะผู้นำาของครูได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

	 	 2.2	 ควรทำาการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน

ร่วม	(participatory	action	research)	โดยอาจนำาเอาผลการ

วจิยันีเ้ปน็แนวทาง	เชน่	การพฒันาในตวับง่ชีท้ีพ่บวา่	มคีา่เฉลีย่

มาก	รวมถงึการพฒันาองคป์ระกอบทีม่คีา่นำา้หนกัองคป์ระกอบ

มาก
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	 	 2.3	 ควรทำาการศกึษาวจิยัและพฒันา	(research	

and	 development)โดยใช้โมเดลที่ได้รับการทดสอบจากงาน

วิจัยนี้เป็นแนวทาง	 เพื่อให้ได้ โปรแกรมในการฝึกอบรมพัฒนา

ครูให้มีภาวะผู้นำาของครู	 อันจะส่งผลถึงคุณภาพการศึกษา	

ต่อไป

	 	 2.4	 ควรมกีารวจิยัเกีย่วกบัการสรา้งแบบวดัและ	

ประเมินตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำาของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน		

ทั้ง	 68	 ตัวบ่งชี้	 เพื่อให้ได้เครื่องมือการวัดภาวะผู้นำาของครู

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและเพื่อให้ครูใช้เป็นเครื่องมือในการ

พฒันาตนเองและพฒันาผูเ้รยีนตอ่ไปควรมกีารวจิยัเกีย่วกบัการ

พัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำาของครูในสังกัดอื่น	 เพื่อให้ได้ตัวบ่งชี้	

ภาวะผู้นำาของครูที่เหมาะสมกับบริบทนั้นๆ
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โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้นำาเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

A Structural Equation Model of Visionary Leadership for Basic School Administrators
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บทคัดย่อ

	 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเ์พื่อศกึษาระดบัพฤตกิรรม

การแสดงออกภาวะผู้นำาเชิงวิสัยทัศน์และปัจจัยที่มีอิทธิพล

ต่อภาวะผู้นำาเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	

และเปรยีบเทยีบจำาแนกตามเพศ	อาย	ุประสบการณเ์ปน็ผูบ้รหิาร	

และระดับสถานศึกษา	 และเพื่อตรวจสอบความกลมกลืนของ

โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้นำาเชิงวิสัยทัศน์ที่พัฒนาขึ้นกับ

ข้อมูลเชิงประจักษ์	จากกลุ่มตัวอย่างจำานวน	958	คน	ที่ได้มา	

โดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน	 เก็บข้อมูลโดยใช้แบบมาตร

วัดประเมินค่า	5	ระดับ	ที่มีค่าความเชื่อถือได้ตั้งแต่	0.977	ถึง	

0.989	 วิเคราะห์ข้อมูลเป็นสถิติพรรณนา	และสถิติอ้างอิงโดย

โปรแกรมสำาเร็จรูปทางสถิติและโปรแกรมลิสเรล	 ผลการวิจัย	

พบว่า	 1)	 ระดับภาวะผู้นำาเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐานโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก	 และ

จากการเปรียบเทียบ	 พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัย

สำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	 	 ระหว่างผู้บริหารกลุ่มที่มีอายุ	

41-50	ปี	กับกลุ่มที่มีอายุตำ่ากว่า	31	ปีและกลุ่มอายุ	31-	40	ป	ี

และระหว่างกลุ่มที่มีอายุ	 51-60	 ปี	 กับกลุ่มที่มีอายุตำ่ากว่า	

31	 ปี	 และกลุ่มอายุ	 31-	 40	 ปี	 และระหว่างผู้บริหารกลุ่ม

ที่อยู่ระดับประถมศึกษากับกลุ่มที่อยู่ระดับมัธยมศึกษา		

2)	 ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำาเชิงวิสัยทัศน์อยู่ในระดับ

มากทุกปัจจัยและจากการเปรียบเทียบ	 พบว่ามีความแตกต่าง

กันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	 ดังนี้	 1)	 ปัจจัย

ความคิดสร้างสรรค์และปัจจัยบรรยากาศองค์การจำาแนก

ตามเพศ	 2)	 ปัจจัยความฉลาดทางอารมณ์	 ปัจจัยความคิด

สร้างสรรค์	 ปัจจัยการสื่อสารและปัจจัยบรรยากาศองค์การ	

จำาแนกตามอายุ	 3)	 ปัจจัยความฉลาดทางอารมณ์	 และ

ปัจจัยการสื่อสาร	 จำาแนกตามประสบการณ์	 และ	 4)	 ปัจจัย

ความคิดสร้างสรรค์	 ปัจจัยการสื่อสารและปัจจัยบรรยากาศ

องค์การ	 จำาแนกตามระดับสถานศึกษา	 และ	 3)	 โมเดล	

สมการโครงสร้างภาวะผู้นำาเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกลมกลืน

กับข้อมูลเชิงประจักษ์	 โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงต่อภาวะ

ผู้นำาเชิงวิสัยทัศน์ตามลำาดับค่าสัมประสิทธิ์จากมากไปหาน้อย	

คือ	 ปัจจัยบรรยากาศองค์การ	 ปัจจัยการสื่อสาร	 ปัจจัยความ

ฉลาดทางอารมณ	์และปจัจยัความคดิสรา้งสรรค	์สว่นปจัจยัทีม่ี

อทิธพิลทางออ้มม	ี1	ปจัจยั	คอื	ปจัจยัความฉลาดทางอารมณท์ี่

สง่ผา่นปจัจยับรรยากาศองคก์าร	กบัปจัจยัความคดิสรา้งสรรค	์

สำาหรับอิทธิพลรวมมีค่าสัมประสิทธิ์จากมากไปหาน้อย	 คือ	

ปจัจยับรรยากาศองคก์าร	ปจัจยัความฉลาดทางอารมณ	์ปจัจยั

การสื่อสาร	และปัจจัยความคิดสร้างสรรค์	

Abstract

	 The	objective	of	this	research	were	to	study	the	

level	of	the	visionary	leadership	behaviors	and	the	causal	

factors	 influences	 the	 basic	 administrators’	 visionary	

leadership	 and	 to	 compare	 the	 leadership	 of	 them			

categorized	by	sex,	age,	administrative	experience		and	level	

of	school,	and	to	investigate	the	goodness	of	fit	on	structural	

equation	 model	 of	 visionary	 leadership	 developed	

by	 the	 researcher	with	 empirical	 data.	Nine	 hundred	

fifty-	eight	Education	Administrators	were	selected	by	

Multi-state	Sampling.	The	instrument	used	in	this	study	

included	the	Rating	Scale	of		Visionary	Leadership	with	
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Causal	Factors,	including	reliability	coefficient	between	

0.977-0.989.	 The	 statistic	 used	 for	 data	 analysis	 was	

Descriptive	 Statistic	 and	 Inferential	 Statistic	 analyzing	

by	SPSS	Statistics	17.0	BASE	for	Windows	and	Linear	

Structural	Relationship:	LISREL	Programs.	The	research	

results	were:	1)	The	mean	of	visionary	 leadership	 for		

basic	school	administrators	was	at	the	high	level	as	a	

whole	and	the	comparison	found	that	there	was	signifi-

cantly	difference	at	0.05	level	between	the	administrator	

group	who	were	41-50	years	old	and	 the	 lower	 than	

31	years	group	and	31-	40	years	group;	and	between	

51	 –	 60	 years	 group	 with	 the	 lower	 than	 31	 years	

group	 and	 the	 31-40	 years	 group	 and	 between	 the	

primary	administrators	with	the	secondary	administrators	

group,	2)	the	mean	of	the	causal	factors	influences	the	

visionary	leadership	was	at	the	high	level	every	factors	

and	the	comparison	found	that	there	was	significantly	

difference	at	0.05	level,	as	follows	:	1)	the	creativity	and	

the	organization	climate	factors,	classified	by	sex	2)	the	

emotional	intelligence	factor,	the	creativity	factor	 ,	the	

communication	 and	 the	 organization	 climate	 factors,	

classified	by	age,	3)	the	emotional	intelligence	and	the	

communication	 factor,	 classified	by	 experience	 and	4)	

the	creativity,	the	communication	and	the	organization	

climate	factors,	classified	by	the	school	level,	and	3)	as	

for	the	structural	equation	model	of	visionary	leadership

for	 basic	 school	 administrators,	 developed	 by	 the		

researcher,	included	goodness	of	fit	with	empirical	data.	

Factors	had	direct	influence	on	visionary	leadership	with	

the	 influence	 coefficients	 ranging	 from	 large	 to	 small		

respectively	 as	 organization	 climate,	 communication,		

emotional	intelligence,	and	creativity,	indirect	influence	that	

is	emotional	intelligence	influence	through	organization	

climate	 and	 creativity,	 and	 total	 influence	 that	 are		

organization	climate,	emotional	intelligence,	communication,	

and	creativity.	

keywords:	structural	equation,	basic	school	administra-

tors,	visionary	leadership

ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา

	 กระแสโลกาภิวัตน์ผลักดันให้ทุกประเทศต้องมีการ

เปลี่ยนแปลงวิธีการคิดที่สร้างสรรค์และพัฒนายุทธศาสตร์

หลกัๆ	ของประเทศเพื่อสรา้งความเขม้แขง็ใหเ้ศรษฐกจิสามารถ	

เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง	 โดยการกำาหนดยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์โลกที่ชัดเจนในเวทีระดับโลก	 และองค์การต้องปรับ

เปลีย่นการพฒันาตวัเอง	ไปสูก่ารเปน็องคก์ารทีข่บัเคลื่อนดว้ย

ความก้าวหนา้ของเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่อย่างต่อเนื่อง		

พรอ้มกบัการปรบัเปลีย่นยทุธศาสตร	์และวฒันธรรมการทำางาน

จากบริบทของสังคมภายในประเทศ	 เป็นบริบทของสังคมโลก	

จึงจะสามารถก้าวขึ้นจากการเป็นเพียงองค์การผู้ส่งออกไปสู่

องคก์ารขา้มชาต	ิ(พเิชษฐ	์วงศเ์กยีรติข์จร,2553)	การทีจ่ะทำาให้

ประเทศก้าวหน้า	รวดเร็ว	และดีมากน้อยเพียงใด	ย่อมขึ้นอยู่

กับปัจจัยที่สำาคัญหลายประการ	 แต่ในบรรดาปัจจัยที่สำาคัญ

เหลา่นัน้เปน็ทีย่อมรบักนัทัว่ไปวา่	ปจัจยัทีเ่ปน็คน	(people)	เปน็

ปัจจัยที่มีความสำาคัญยิ่ง	ถึงกับมีคำากล่าวที่ว่า	ถ้าชุมชนใดหรือ

ประเทศใดไม่สามารถพัฒนาปัจจัยที่เป็นคนได้	ก็จะไม่สามารถ

พัฒนาอย่างอื่นได้มากนัก	 ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ	 สังคม

หรือการเมือง	และเป็นที่ยอมรับกันว่า	เครื่องมือสำาคัญที่จะใช้

พฒันา	“คน”	ใหม้คีณุคา่ตอ่มติกิารพฒันาในดา้นตา่ง	ๆ 	นัน่กค็อื	

“การศึกษา”(วิโรจน์	สารรัตนะ,	2553)	และการศึกษาควรเป็น

ไปในทศิทางทีม่คีณุคา่ตอ่ตวัผูเ้รยีนตอ่สงัคมในทางสรา้งสรรค์

มากยิง่ขึน้	และเปน็ประโยชนต์อ่การพฒันาประเทศใหด้ำารงอยู่

ในภาวะสังคมโลกที่แข่งขันอย่างรุนแรงเช่นในปัจจุบัน	 เราจึง

ควรเปลี่ยนกระแสการศึกษาใหม่	 ให้เป็นไปในทิศทางที่ก่อให้

เกิดผลในทางปฏิบัติก่อให้เกิดรูปธรรมในการศึกษา	 ก่อให้เกิด

ผลผลติขึน้ในวงการศกึษา	แลว้ใหผ้ลผลตินัน้เปน็ผลผลติในทาง

สร้างสรรค์	(creative)		(ไพฑูรย์		สินลารัตน์	,2553)

	 ปัจจุบันผู้นำาองค์การยุคใหม่ต้องเผชิญกับปัญหาที่

หลากหลาย	 ภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา	

เป็นความจำาเป็นอย่างยิ่งที่ผู้นำาจะต้องมีภาวะผู้นำาเพื่อนำาพา

องค์การไปสู่เป้าหมายขององค์การภายใต้สถานการณ์ที่

เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา	 ผู้นำาต้องมุ่งเน้นการปรับภาวะ

ผู้นำาให้เอื้อต่อการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่เกิดขึ้นจากผู้ ใต้

บงัคบับญัชาและเปดิโอกาสใหม้อีสิระในการทำางานมากขึน้	ซึง่

จติวญิญาณทีผู่น้ำายคุใหมต่อ้งมคีอื	การมวีสิยัทศัน	์(visionary)	

การมีความรักให้ลูกน้อง	 (passionate)	 การมีความคิดริเริ่ม

สรา้งสรรค	์(creativity)	การมคีวามยดืหยุน่	(flexible)	มคีวาม

สามารถในการจงูใจ	(inspiring)	มกีารใชน้วตักรรม	(innovation)		

มีความกล้า	 (courageous)	 มีจินตนาการสูง	 (imaginative)		
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ชื่นชมการทดลอง	(experimental)		มีความเป็นอิสระ	(inde-

pendent)	 (ภารดี	อนันต์นาวี,2551)	 	 เช่นเดียวกับการบริหาร

และการจัดการศึกษาจะบรรลุตามเป้าหมายของการศึกษา	

ย่อมต้องอาศัยความเป็นมืออาชีพของผู้บริหาร	นั่นคือ	จะต้อง

เปน็ผูม้วีสิยัทศันก์วา้งไกล	มคีวามรู	้ความสามารถและคณุธรรม	

จรยิธรรมเปน็ทีย่อมรบั	กอปรทัง้มคีวามฉลาดทัง้ทางสตปิญัญา	

ทางอารมณ	์และความฉลาดทางคณุธรรม	จงึจะนำาไปสูค่วามมี

สัมฤทธิ์ผลทางการศึกษา	(ธีระ	รุญเจริญ	,2545)

	 แนวคิดภาวะผู้นำาเชิงวิสัยทัศน์	 (visionary	 leader-

ship)	ได้ถูกพัฒนาจากแนวคิดของภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลง		

ซึ่ง	 ณัฐวุฒิ	 เตมียสุวรรณ	 (2550)	 กล่าวไว้ว่า	 ภาวะผู้นำาการ	

เปลีย่นแปลง(transformational	leadership)	จะกวา้งครอบคลมุ	

แนวคิดของภาวะผู้นำาเชิงบารมี	 (charismatic	 leadership)	

ภาวะผู้นำาเชิงวิสัยทัศน์	(visionary	leadership)	รวมทั้งภาวะ

ผูน้ำาเชงิวฒันธรรม	(cultural	leadership)	จากทศันะนกัวชิาการ	

หลายๆ	 ท่านต่างก็มีแนวคิดที่สอดคล้องกันนั่นคือ	 ผู้นำาจะ

ตระหนักถึงการสร้างวิสัยทัศน์ที่แหลมคม	 เป็นวิสัยทัศน์ที่

อธบิายใหเ้หน็วา่องคก์ารในอนาคตมลีกัษณะมกีารเจรญิเตบิโต

ลักษณะใด	 และมีสภาพที่ดีขึ้นจากปัจจุบันอย่างไร	 องค์การที่

ประสบความสำาเร็จทุกองค์การล้วนมีผู้นำาที่มีวิสัยทัศน์	 ดังเช่น	

ไพฑูรย์	สินลารัตน์	 (2553)	 ได้อธิบาย	ภาวะผู้นำาเชิงวิสัยทัศน์	

เป็นความสามารถของผู้นำาในการรู้จักและเข้าใจสภาพการณ์

ขององค์การเป็นอย่างดี	 สามารถกำาหนดบทบาทและทิศทาง

ขององคก์ารไดอ้ยา่งชดัเจน	รวมถงึขายความคดิใหค้นยอมรบั

และปรบัเปลีย่นใหค้นอื่นชว่ยทำา	ใหก้ำาลงัใจกบัทกุคนและบนัทกึ

งานไวแ้ละเผยแพรอ่ยา่งกวา้งขวาง		สำานกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน	 (2553)	 ได้อธิบายความหมายภาวะผู้นำา

เชิงวิสัยทัศน์	(visionary	leadership)	หมายถึง	ความสามารถ

ของผู้นำาในการสร้างและสื่อสารภารกิจหลักขององค์การที่มา

จากแรงบนัดาลใจ	วสิยัทศัน์	ระบบคา่นยิมได้	ดงันัน้พฤตกิรรม

ที่สำาคัญของผู้บริหารสถานศึกษาที่จะแสดงพฤติกรรมคือ

สามารถอธิบายวิสัยทัศน์และภารกิจหลักขององค์การต่อ	

คนอื่น	 ๆ	 ทั้งภายในและภายนอกองค์การได้ทำาให้แน่ใจว่า	

แผนกลยุทธ์ขององค์การและการปฏิบัติงานสอดคล้องกันกับ

วสิยัทศันแ์ละภารกจิหลกั	ซึง่สอดคลอ้งกบัสำานกับรหิารงานการ

มัธยมศึกษาตอนปลาย	 (2553)	 ได้อธิบายความหมายภาวะ	

ผู้นำาเชิงวิสัยทัศน์	 หมายถึง	 ความสามารถของผู้บริหารสถาน

ศึกษาในการกำาหนดทิศทาง	วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา	โดยมุ่ง

เน้นคุณภาพผู้เรียนและมีการสื่อสารทิศทาง	 วิสัยทัศน์สู่การ

ปฏิบัติและสร้างแรงจูงใจกระตุ้นบุคลากรให้มีส่วนร่วมในการ

ทำาให้สถานศึกษาประสบผลสำาเร็จ	

	 จากแนวคิดของนักวิชาการดังที่กล่าวข้างต้น	 จะ

เห็นได้ว่า	 ภาวะผู้นำาเชิงวิสัยทัศน์	 ผู้นำาต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์		

(having	 vision)	 วิสัยทัศน์เป็นสิ่งจำาเป็นที่ผู้นำาจะขาดมิได้		

เพราะเปน็พลงัทีส่รา้งความหมาย	(meaning)และวตัถปุระสงค	์

(purpose)	ของการทำางานในองคก์าร	ดงันัน้	ภาวะผูน้ำาเชงิวสิยัทศัน์

ผู้นำาต้องมีวิสัยทัศน์ใช้เป็นฐานของการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ

ทั้งหลาย	ซึ่ง	Manasse	 (1986)	 ได้ให้ทัศนะว่า	ถ้าต้องการให้

องค์การมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	 ผู้นำาจำาเป็นต้องมี

ความสามารถในการตดัสนิใจในเรื่องทีเ่กีย่วกบัสภาพทีค่วรเปน็

ในอนาคตขององค์การ		โดยเริ่มต้นจากการมีวิสัยทัศน์ส่วนตัว	

(personal	vision)	ของผูน้ำากอ่น	แลว้จงึหลอ่หลอมใหก้ลายเปน็

วสิยัทศันร์ว่ม	(shared	vision)	กบัผูร้ว่มงานทัง้หลาย	จากนัน้จงึ

ชว่ยกันสื่อสารวสิยัทัศน์ร่วมดังกลา่ว	พร้อมทั้งมอบอำานาจการ

ตดัสนิใจ	(empower)แกผู่ท้ีต่อ้งปฏบิตัใิหเ้ปน็จรงิตามวสิยัทศัน์

นั้น	และจากแนวคิดภาวะผู้นำาเชิงวิสัยทัศน์ของ	

	 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น	 ภาวะผู้นำาเชิงวิสัยทัศน์

ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 สังกัดสำานักงานคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงมีความความสำาคัญ	 เพื่อ	

เสรมิสรา้งความเปน็ผูน้ำาเชงิวสิยัทศันข์องผูบ้รหิารสถานศกึษา

ขัน้พืน้ฐานและยงัจะเปน็ประโยชนต์อ่การวางแผนพฒันาภาวะ

ผูน้ำาเชงิวสิยัทศันข์องผูบ้รหิารสถานศกึษาในยคุทีต่อ้งเผชญิกบั

แรงผลกัดนัทีเ่ปลีย่นแปลงตลอดเวลา	และเพื่อใหส้อดคลอ้งกบั

แผนการศกึษาแหง่ชาต(ิพ.ศ.	2545-2559)	ดงันัน้ผูว้จิยัจงึสนใจ

ที่จะศึกษาโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้นำาเชิงวิสัยทัศน์ของ	

ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(a	structural	equation	model	

of	 visionary	 leadership	 for	 basic	 school	 administra-

tors)	 เป็นการศึกษาค้นคว้าทฤษฎีไปสู่การสร้างโมเดลที่แสดง

โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร	 ซึ่งผู้วิจัยสามารถ

ตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของโมเดลที่สร้างขึ้นตาม

ทฤษฎีได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์	 แล้วทดสอบ

ความกลมกลืนของโมเดล	(model	goodness	of	fit	test)	ซึ่ง

การดำาเนนิการวจิยัลกัษณะนี	้เรยีกวา่	โมเดลสมการโครงสร้าง	

(structural	equation	model:	SEM)	ซึ่งมีความเหมาะสมกับ

การวิจัยยุคสังคมความรู้	 ซึ่งเป็นยุคที่มีความสับสน	 (chaotic)	

มคีวามซบัซ้อน	(complex)	มลีกัษณะคำาถามการวจิยัทีเ่กีย่วกบั	

ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุมีความซับซ้อนและลึกซึ้ง	 (วิโรจน์		

สารรัตนะ,2553)	
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วัตถุประสงค์การวิจัย

	 1.	 เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการแสดงออกภาวะ

ผู้นำาเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 และ

เปรียบเทียบจำาแนกตามเพศ	 อายุ	 ประสบการณ์เป็นผู้บริหาร

และระดับสถานศึกษาที่เปิดสอน

	 2.	 เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการแสดงออกของ	

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นำาเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 และเปรียบเทียบจำาแนกตามเพศ	 อายุ	

ประสบการณ์เป็นผู้บริหาร	และระดับสถานศึกษาที่เปิดสอน

		 3.	 เพื่อตรวจสอบความกลมกลนืของโมเดลสมการ

โครงสร้างภาวะผู้นำาเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา	

ขั้นพื้นฐานที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์

สมมติฐานการวิจัย

	 จากผลการศกึษาวรรณกรรมและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง	

ตลอดจนปรากฏการณ์ในปัจจุบันที่ ได้แสดงให้เห็นถึงความ

สัมพันธ์และเส้นทางอิทธิพลทั้งภายในปัจจัยเชิงสาเหตุ	 และ

ปัจจัยเชิงสาเหตุกับภาวะผู้นำาเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถาน

ศกึษาขัน้พืน้ฐาน	ดงันัน้ผูว้จิยัจงึกำาหนดสมมตฐิานทางการวจิยั

เพื่อคาดคะเนคำาตอบไว้	ดังนี้

	 1.	 ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีพฤติกรรมการ

แสดงออกภาวะผู้นำาเชิงวิสัยทัศน์อยู่ในระดับปานกลางขึ้นไป	

และผูบ้รหิารทีม่เีพศ	อาย	ุประสบการณเ์ปน็ผูบ้รหิาร	และระดบั

สถานศึกษาที่เปิดสอนแตกต่างกัน	 มีการแสดงออกภาวะผู้นำา

เชิงวิสัยทัศน์ต่างกัน

	 2.	 ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีพฤติกรรมการ

แสดงออกในปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นำาเชิงวิสัยทัศน์อยู่ใน

ระดบัปานกลางขึน้ไป	และผูบ้รหิารทีม่เีพศ	อายุ	ประสบการณ์

เป็นผู้บริหาร	 และระดับสถานศึกษาที่เปิดสอนแตกต่างกัน	 มี

การแสดงออกในปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นำาเชิงวิสัยทัศน์

ต่างกัน	

	 3.		 โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้นำาเชิงวิสัยทัศน์

ของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานทีพ่ฒันาขึน้มคีวามกลมกลนื

กับข้อมูลเชิงประจักษ์

ขอบเขตการวิจัย

	 1.		 ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย	 คือ	 ผู้บริหารสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาที่เปิดสอนในระดับประถม

ศึกษาและมัธยมศึกษาในสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 2.	 ตัวแปรที่ใช้ ในการวิจัย	 ประกอบด้วย	 ตัวแปร

แฝงภายใน	 ได้แก่	 ภาวะผู้นำาเชิงวิสัยทัศน์	 การสื่อสาร	 ความ

คิดสร้างสรรค์	บรรยากาศองค์การ		และตัวแปรแฝงภายนอก	

คือ	ความฉลาดทางอารมณ์	

วิธีดำาเนินการวิจัย

	 การวจิยัครัง้นี้ใชว้ธิวีทิยาการวจิยัเชงิปรมิาณ	(quan-

titative	research)	โดยศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ	(causal	

relationship)	เพื่อตรวจสอบโมเดลสมการโครงสรา้งภาวะผูน้ำา

เชิงวิสัยทัศน์	โดยยึดหลักทฤษฎีและผลการวิจัย	และนำาโมเดล

ไปตรวจสอบว่ามีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่		

การสร้างโมเดลสมการโครงสร้างให้สอดคล้องกับองค์ความรู้	

ที่มีอยู่เดิมทั้งด้านทฤษฎีผลการวิจัยเชิงประจักษ์	 ประชากร

และกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ ในการวิจัย	 ได้แก่	 ผู้บริหารสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษา	

ขั้นพื้นฐาน	 ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา	 ปีการศึกษา	

2553	จำานวน	31,770	คน	ใช้อัตราส่วนระหว่างหน่วยตัวอย่าง

และจำานวนพารามิเตอร์หรือตัวแปรเป็น	20	ต่อ	1	หน่วยขึ้นไป	

ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจำานวน	 1,080	 คน	 ได้มาโดยวิธีการสุ่ม	

แบบหลายขัน้ตอน	(multi	–	stage	random	sampling)	เครื่องมอื	

ที่ใช้ ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตรวัดประเมินค่า		

(rating	scale)	มคีา่ความเชื่อถอืไดข้องแบบสอบถามเรื่องภาวะ

ผู้นำาเชิงวิสัยทัศน์เท่ากับ	 0.98	 การสื่อสารเท่ากับ	 0.97	ความ

คิดสร้างสรรค์เท่ากับ	 0.97	 บรรยากาศองค์การเท่ากับ	 0.98		

และความฉลาดทางอารมณเ์ทา่กบั	0.98	นำาแบบสอบถาม	เกบ็

ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างได้รับคืนจำานวน	 958	 ฉบับ	 นำาข้อมูล

ไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน	 (confirmatory	 factor		

analysis)	 เพื่อตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดตัวแปร

แฝง	 พบว่า	 โมเดลการวัดทุกตัวแปรมีความสอดคล้อง

กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์และมีค่านำ้าหนักองค์ประกอบ		

อยู่ระหว่าง	 0.31	 ถึง	 0.47	 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ โปรแกรม

สำาเร็จรูปทางสถิติ	SPSS	และ	LISREL

สรุปผลการวิจัย

	 1.	 ระดบัภาวะผูน้ำาเชงิวสิยัทศันข์องผูบ้รหิารสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐานโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก	 และ

จากการเปรยีบเทยีบพบวา่มคีวามแตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำาคญั

ทางสถิติที่ระดับ	0.05	ระหว่างผู้บริหารกลุ่มที่มีอายุ	41-50	ปี	

กับกลุ่มที่มีอายุตำ่ากว่า	 31	 ปีและกลุ่มอายุ	 31-	 40	 ปี	 และ

ระหว่างกลุ่มที่มีอายุ	 51-60	 ปี	 กับกลุ่มที่มีอายุตำ่ากว่า	 31	 ปี	
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และกลุ่มอายุ	31-	40	ปี	และระหว่างผู้บริหารกลุ่มที่อยู่ระดับ

ประถมศึกษากับกลุ่มที่อยู่ระดับมัธยมศึกษา	 นอกนั้นไม่พบ

ความแตกต่าง

	 2.	 ระดบัปจัจยัทีม่อีทิธพิลตอ่ภาวะผูน้ำาเชงิวสิยัทศัน	์

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกปัจจัย	 และจากการเปรียบเทียบ	

พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	

0.05	ดังนี้	1)	ปัจจัยความคิดสร้างสรรค์และปัจจัยบรรยากาศ

องค์การจำาแนกตามเพศ	 2)	 ปัจจัยความฉลาดทางอารมณ์	

ปัจจัยความคิดสร้างสรรค์	 ปัจจัยการสื่อสารและปัจจัย

บรรยากาศองค์การ	 จำาแนกตามอายุ	 3)	 ปัจจัยความฉลาด

ทางอารมณ์	 และปัจจัยการสื่อสาร	 จำาแนกตามประสบการณ	์

และ	4)	ปจัจยัความคดิสรา้งสรรค	์ปจัจยัการสื่อสารและปจัจยั

บรรยากาศองค์การ	จำาแนกตามระดับสถานศึกษา	นอกนั้นไม่

พบความแตกต่าง	

	 3.	 โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้นำาเชิงวิสัยทัศน์

ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีความ

สอดคลอ้งกลมกลนืกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์	(x=	99.90,	df	=	86,	
GFI	=	0.990,	AGFI	=	0.970,	CFI	=	1.000,	SRMR	=	0.015,	

RMSEA	=	0.013,	CN	=	1142.02)	โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลทาง

ตรงต่อภาวะผู้นำาเชิงวิสัยทัศน์ตามลำาดับค่าสัมประสิทธิ์จาก

มากไปหาน้อย	 คือ	 ปัจจัยบรรยากาศองค์การ	 (0.87)	 ปัจจัย

การสื่อสาร	(0.15)		ปจัจยัความฉลาดทางอารมณ์	(-0.04)	และ

ปัจจัยความคิดสร้างสรรค์	(-0.14)		ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลทาง

อ้อมมี	 1	 ปัจจัย	 คือ	 ปัจจัยความฉลาดทางอารมณ์ที่ส่งผ่าน

ปจัจยับรรยากาศองคก์าร	(0.70)	กบัปจัจยัความคดิสรา้งสรรค	์	

(-0.11)	สำาหรับอิทธิพลรวมมีค่าสัมประสิทธิ์จากมากไปหาน้อย	

คือ	ปัจจัยบรรยากาศองค์การ	 (0.87)	 	ปัจจัยความฉลาดทาง

อารมณ์	(0.55)		ปัจจัยการสื่อสาร	(0.15)		และปัจจัยความคิด

สร้างสรรค์	(-0.14)
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การอภิปรายผลการวิจัย

	 ผลการวิจัยในครั้งนี้	 ผู้วิจัยได้แบ่งเนื้อหาในการ

อภปิรายออกเปน็	3	สว่น	ไดแ้ก	่1)	ระดบัภาวะผูน้ำาเชงิวสิยัทศัน	์

และเปรียบเทียบระดับภาวะผู้นำาเชิงวิสัยทัศน์	 จำาแนกตาม	

เพศ	 อายุ	 ประสบการณ์เป็นผู้บริหารและระดับสถานศึกษาที่	

เปิดสอน		2)	ระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นำาเชิงวิสัยทัศน	์

และเปรยีบเทยีบระดบัปจัจยัมอีทิธพิลตอ่ภาวะผูน้ำาเชงิวสิยัทศัน์

จำาแนกตามเพศ	 อายุ	 ประสบการณ์เป็นผู้บริหารและระดับ

สถานศึกษาที่เปิดสอน	และ3)	การตรวจสอบความสอดคล้อง

กลมกลืนของโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้นำาเชิงวิสัยทัศน์

ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	ซึ่งในแต่ละส่วนมีประเด็น

สำาคัญที่นำามาอภิปรายผลการวิจัย	ดังนี้

	 1.	 ระดบัภาวะผูน้ำาเชงิวสิยัทศันข์องผูบ้รหิารสถาน

ศกึษาขัน้พืน้ฐานโดยภาพรวมมคีา่เฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก	ทัง้นีอ้าจ

เนื่องมาจากรฐับาลไดม้นีโยบายปฏริปูการศกึษาอยา่งตอ่เนื่อง	

และจากการวิเคราะห์นโยบายของสำานักงานคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	(2553)	ที่ได้เล็งเห็นความสำาคัญในการ

ส่งเสริมสมรรถนะการมีภาวะผู้นำาของผู้บริหารสถานศึกษาอัน

จะส่งผลต่อการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล	 ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของมารศรี		

สุธานิธิ(2540);	 จิตรลดา	 บุญพ่วงสัมฤทธิ์	 (2545);	 สุวรรณ	

นรพักตร์(2545)	และจิติมา	วรรณศรี(2550)	ได้ศึกษาเกี่ยวกับ

วิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา	 พบว่า	 ระดับวิสัยทัศน์ของ

ผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน	และจากการ

เปรียบเทียบ	 พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทาง

สถิติที่ระดับ	0.05		ระหว่างผู้บริหารกลุ่มที่มีอายุ	41-50	ปี	กับ

กลุ่มที่มีอายุตำ่ากว่า	31	ปีและกลุ่มอายุ	31-	40	ปี	และระหว่าง

กลุม่ทีม่อีาย	ุ51-60	ป	ีกบักลุม่ทีม่อีายตุำา่กวา่	31	ป	ีและกลุม่อาย	ุ

31-	 40	 ปี	 และระหว่างผู้บริหารกลุ่มที่อยู่ระดับประถมศึกษา

กับกลุ่มที่อยู่ระดับมัธยมศึกษา	 นอกนั้นไม่พบความแตกต่าง	

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	 ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ	

วาโร	 เพ็งสวัสดิ์	 (2549)	 ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบความ

สัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นตรงของประสิทธิผลภาวะผู้นำาที่ส่ง

ผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน	 พบว่า	 ผู้บริหารที่มีอายุมากขึ้นจะ

มีความสุขุม	 รอบคอบในการคิดและตัดสินใจที่จะทำาให้เกิด	

ผลสำาเรจ็	ทัง้นีอ้าจเนื่องจากบคุคลจะสัง่สมความรู	้ประสบการณ	์

มีการปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตลอดเวลา	 ดังเช่นการศึกษา

ของ	Maslach	(1982)		พบว่า	ผู้ที่มีอายุมากจะมีประสบการณ์

กับบุคคลหลายประเภท	 ทำาให้มีทักษะในการประสานงานกับ

บุคคลประเภทต่าง	 ๆ	 ทำาให้เกิดการเรียนรู้และแสวงหาวิธี

ปฏิบัติอย่างหลากหลาย	และจากปรากฏการณ์จริง	บริบทเชิง

ประจักษ์ของสถานศึกษาในประเทศไทยการจัดการศึกษาของ	

ผูบ้รหิารสถานศกึษาระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษามคีวาม

แตกตา่งทัง้ในเรื่องบรรยากาศองคก์ารและวฒันธรรมองคก์าร	

สถานศกึษาระดบัประถมศกึษามเีปน็จำานวนมาก	กระจายอยูท่ัว่

ทุกพื้นที่ทำาให้การจัดสรรงบประมาณในส่วนการอบรมพัฒนา	

ผูบ้รหิารสถานศกึษาไมท่ัว่ถงึรวมถงึงบประมาณทีเ่กีย่วขอ้งกบั

เทคโนโลยสีารสนเทศซึง่เปน็สิง่จำาเปน็ในการพฒันาการบรหิาร

จดัการภายในสถานศกึษา	ทัง้นีย้อ่มสง่ผลโดยตรงตอ่การพฒันา

ทรพัยากรมนษุย	์โดยเฉพาะการบม่เพาะภาวะผูน้ำาเชงิวสิยัทศัน์

ให้เกิดกับผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดับอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	

ดังเช่นผลการวิจัยของจิตติมา	วรรณศรี	 (2550)	ที่ชี้ให้เห็นว่า	

ปจัจยับรรยากาศองคก์าร		ปจัจยัวฒันธรรมองคก์าร	และปจัจยั

ชวีสงัคม	สง่ผลตอ่วสิยัทศันข์องผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน

	 2.	 ระดบัปจัจยัทีม่อีทิธพิลตอ่ภาวะผูน้ำาเชงิวสิยัทศัน์

มคีา่เฉลีย่อยู่ในระดบัมากทกุปจัจยั	ทัง้นีเ้นื่องมาจาก	สำานกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เล็งเห็นความสำาคัญ

และเร่งขับเคลื่อนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

และมุ่งสู่มาตรฐานสากล	 	 จึงได้กำาหนดนโยบายในการพัฒนา

ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง		อีกทั้งยังมีการ

กำาหนดสมรรถนะของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานและแตล่ะ

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นำาเชิงวิสัยทัศน์ยังเป็นคุณลักษณะ

พื้นฐานที่สำาคัญของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะต้องมี

ความฉลาดทางอารมณ์	ความคิดสร้างสรรค์	การสื่อสารและ

การสร้างบรรยากาศภายในสถานศึกษา	 ที่จะส่งผลต่อการ

บริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	

และยงัสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของเพญ็พร	ทองคำาสกุ	(2553)	

ที่ไดศ้กึษาตวัแบบสมการโครงสรา้งภาวะผูน้ำาการเปลีย่นแปลง

ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 พบว่า	 ระดับความฉลาด

ทางอารมณ์อยู่ในระดับมาก	 เมื่อพิจารณาตามตัวแปรสังเกต	

การตระหนักรู้อารมณ์ตนเอง	การควบคุมอารมณ์ตนเอง	การ

สรา้งแรงบนัดาลใจใหต้นเอง	การเขา้ใจอารมณผ์ูอ้ื่น	การสรา้ง

สัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น	 และทักษะทางสังคมอยู่ในระดับมาก

ทุกตัวแปร	 และจากการเปรียบเทียบ	 พบว่ามีความแตกต่าง

กันอย่างมีนัยสำาคญัทางสถิตทิี่ระดับ	0.05	ดังนี้	1)	ปจัจยัความ

คิดสร้างสรรค์และปัจจัยบรรยากาศองค์การจำาแนกตามเพศ	

2)	 ปัจจัยความฉลาดทางอารมณ์	 ปัจจัยความคิดสร้างสรรค์	

ปัจจัยการสื่อสารและปัจจัยบรรยากาศองค์การ	 จำาแนกตาม

อายุ			3)	ปัจจัยความฉลาดทางอารมณ์	และปัจจัยการสื่อสาร	

จำาแนกตามประสบการณ์	 และ	4)	ปัจจัยความคิดสร้างสรรค์	
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ปัจจัยการสื่อสารและปัจจัยบรรยากาศองค์การ	 จำาแนกตาม

ระดับสถานศึกษา	 นอกนั้นไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัย

สำาคัญทางสถิติ	ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก	ความคิดสร้างสรรค์นั้น

สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน	 แต่ก็ขึ้นอยู่กับความรู้พื้นฐานของ

แตล่ะคน(individual’s	knowledge)	จนิตนาการ(imagination)

และการพิจารณา(judgment)	 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ	

เกรียงศักดิ์	 เจริญวงศ์ศักดิ์	 (2547)	 ที่ระบุว่า	 ทุกคนสามารถ

ฝึกฝนให้มีความคิดริเริ่ม	 โดยไม่ขึ้นอยู่กับว่าคนนั้นมีพรสวรรค์

และไมถ่กูจำากดัดว้ย	เพศ	นัน่ยอ่มแสดงวา่ความคดิสรา้งสรรค์

ของเพศชายกับเพศหญิงไม่แตกต่างกัน	 แต่อย่างไรก็ตามเมื่อ

พิจารณาตัวแปรสังเกตความละเอียดลออในการคิด	 พบว่า	

เพศหญิงมีความสามารถสูงกว่าเพศชาย	 (Guilford,1959)ซึ่ง

สอดคล้องกับผลการวิจัยของจิติมา	 วรรณศรี	 (2550)	 ที่ระบุ

ว่า	ประสบการณ์ในตำาแหน่งหน้าที่ย่อมส่งผลให้ผู้บริหารสถาน

ศกึษาสามารถบรหิารจดัการศกึษาไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้	

และการมปีระสบการณท์างการบรหิารทีม่ากขึน้	ยอ่มสง่ผลตอ่

การสะสมความรูท้ีก่วา้งขวาง	ลกึซึง้	ในแนวคดิ	ทฤษฎแีละหลกั

การบริหาร	 มีความรอบรู้จากประสบการณ์ตรงที่หลากหลาย	

และยงัสอดรบักบัแนวคดิของปรญิญา		ตนัสกลุ	(2543)	ทีช่ีช้ดั

ว่าประสบการณ์จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการจัดการข้อมูล	

ประสบการณ์จากอดีตจะช่วยให้แนวคิด	 พิจารณาเรื่องราว	

ตา่ง	ๆ 	ไดช้ดัเจน	สามารถวเิคราะหข์อ้มลูและสงัเคราะหข์อ้มลู

สู่การตัดสินใจที่ถูกต้องแม่นยำา	 ประสบการณ์ในอดีตจะเป็น

ข้อมูลสำาคัญที่ช่วยให้เกิดมุมมอง	 สู่การวิเคราะห์สถานการณ์

และสามารถสังเคราะห์คำาตอบออกมาได้อย่างแยบยล

	 3.	 โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้นำาเชิงวิสัยทัศน์

ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีความ

สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์	(	=	99.90,	df	=	86,	

GFI	=	0.990,	AGFI	=	0.970,	CFI	=	1.000,	SRMR	=	0.015,	

RMSEA	=	0.013,	CN	=	1142.02)	โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลทาง

ตรงต่อภาวะผู้นำาเชิงวิสัยทัศน์ตามลำาดับค่าสัมประสิทธิ์จาก

มากไปหาน้อย	 คือ	 ปัจจัยบรรยากาศองค์การ	 (0.87)	 ปัจจัย

การสื่อสาร	(0.15)		ปจัจยัความฉลาดทางอารมณ์	(-0.04)	และ

ปัจจัยความคิดสร้างสรรค์	(-0.14)		ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลทาง

อ้อมมี	 1	 ปัจจัย	 คือ	 ปัจจัยความฉลาดทางอารมณ์ที่ส่งผ่าน

ปจัจยับรรยากาศองคก์าร	(0.70)	กบัปจัจยัความคดิสรา้งสรรค	์	

(-0.11)	สำาหรับอิทธิพลรวมมีค่าสัมประสิทธิ์จากมากไปหาน้อย	

คือ	 ปัจจัยบรรยากาศองค์การ	 (0.87)	 ปัจจัยความฉลาดทาง

อารมณ์	 (0.55)	ปัจจัยการสื่อสาร	 (0.15)	 และปัจจัยความคิด

สร้างสรรค์	 (-0.14)	 จากข้อค้นพบดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า	 ปัจจัย

บรรยากาศองค์การมีอิทธิพลทางตรงที่สำาคัญที่สุดต่อภาวะ

ผูน้ำาเชงิวสิยัทศัน	์	ในขณะทีป่จัจยัความคดิสรา้งสรรคม์อีทิธพิล

ทางตรงน้อยที่สุดต่อภาวะผู้นำาเชิงวิสัยทัศน์	 สอดคล้องกับ	

ผลการวจิยัของ	Manning	&	Robertson	(2002);	Groves	(2005);	

Thomas	 (2005);	 Jing	&	Avery	 (2008)	 ได้ศึกษาปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อภาวะผู้นำาเชิงวิสัยทัศน์พบว่าบรรยากาศองค์การ

ส่งผลต่อภาวะผู้นำาเชิงวิสัยทัศน์	 เช่นเดียวกับผลการวิจัยของ

จิติมา	 วรรณศรี	 (2550)	 ที่ได้พัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิง

สาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา	

ขั้นพื้นฐาน	 พบว่า	 บรรยากาศองค์การมีอิทธิพลทางตรงต่อ	

วิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 เมื่อพิจารณา	

อิทธิพลทางอ้อมจะเห็นว่า	 มีปัจจัยความฉลาดทางอารมณ์ที่ม	ี

อิทธิพลทางอ้อมต่อภาวะผู้นำาเชิงวิสัยทัศน์	 โดยส่งผ่านปัจจัย	

บรรยากาศองคก์ารและปจัจยัความคดิสรา้งสรรค	์	มคีา่สมัประสทิธิ

อิทธิพลเท่ากับ	0.70	และ	-0.11	ตามลำาดับ	ซึ่งแสดงให้เห็นว่า

ปัจจัยความฉลาดทางอารมณ์มีอิทธิพลทางอ้อมสูงเมื่อส่งผ่าน

บรรยากาศองค์การและความคิดสร้างสรรค์	 สอดคล้องกับ

ผลการวิจัยของ	Thomas	(2005)	ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา	 พฤติกรรม

ภาวะผู้นำาของผู้บริหารสถานศึกษา	 และบรรยากาศภายใน

โรงเรยีน	ในรฐัโอไฮโอ	ประเทศสหรฐัอเมรกิา	ผลการวจิยัพบวา่	

โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างภาวะผู้นำาเชิงวิสัยทัศน์ของ

ผู้บริหารสถานศึกษา	 ปัจจัยความฉลาดทางอารมณ์ส่งผ่าน	

บรรยากาศโรงเรียนไปยังปัจจัยภาวะผู้นำาเชิงวิสัยทัศน์ของ

ผู้บริหารสถานศึกษา	 สอดคล้องกับแนวคิดของ	 Willium	

(1994)	 ที่ได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์ของ

ผู้นำาว่า	 เป็นกุญแจสำาคัญของการสร้างสรรค์บรรยากาศการ

ทำางานภายในองค์การซึ่งช่วยส่งเสริมและสนับสนุนผู้ปฏิบัติ

งานให้พวกเขาสามารถปฏิบัติงานให้เกิดผลดีที่สุด	 เกิดความ

กระตือรือร้น	 และยังได้ทำาการศึกษาผู้บริหารระดับสูงของ

บริษัทประกันในอังกฤษโดยการเปรียบเทียบกลุ่มผู้นำาที่มี	

หลกัฐานทีแ่สดงออกถงึการมคีวามฉลาดทางอารมณท์ีส่งูนัน้จะ	

ส่งผลให้การประกอบการและผลกำาไรของบริษัทเพิ่มขึ้น	 และ

ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ของผู้นำากับ

ผลการปฏิบัติงานจะนำามาซึ่งการไกล่เกลี่ยปัญหา	 โดยการ

สร้างสรรค์บรรยากาศการทำางานของผู้นำา	 จากการศึกษา	

ผู้บริหารในบริษัทประกันจากตัวอย่างนี้เป็นสิ่งที่ชี้ ให้เห็นถึง	

ความสมัพนัธร์ะหวา่งความสามารถทางความฉลาดทางอารมณ์

ของผู้นำากับบรรยากาศการทำางานภายในองค์การ	 และจาก	

ผลการศกึษาของ	Hay	&	McBer	(2000)	ไดท้ำาการวเิคราะหข์อ้มลู	
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ของผู้บริหารจำานวน	3,781	คน	เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง

การสำารวจบรรยากาศในการทำางานพบวา่	50	–	70	%	ตามการ

รับรู้ของผู้ปฏิบัติงานยอมรับว่า	บรรยากาศของการทำางานนั้น

เกีย่วพนักบัลกัษณะของความฉลาดทางอารมณข์องผูน้ำา	ความ

ฉลาดทางอารมณม์สีว่นผลกัดนัใหเ้กดิบรรยากาศองคก์ารทีส่ง่

ผลให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น	 รวมทั้งความสำาเร็จของทีมและองค์การ

และของบคุคล	คนทีม่คีวามฉลาดทางอารมณส์งูจะเพิม่โอกาส

และความสามารถในการใช้พลังของความฉลาดทางอารมณ์

เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ของการทำางานอย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

ข้อเสนอแนะ

	 จากผลการวิจัยดังกล่าว	 มีข้อเสนอแนะหลัก		

2	 ประการ	 คือ	 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการนำาผลการวิจัยไปใช้

ประโยชน	์ขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัประเดน็ปญัหาทีค่วรศกึษาวจิยั

ต่อไปในอนาคตดังต่อไปนี้

	 1.		 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการนำาผลการวิจัยไปใช้

ประโยชน์ในการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 	 1.1	 ควรมกีารสง่เสรมิและสนบัสนนุการพฒันา

ผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับการสร้างผลงานที่เกิดจากความ

คิดริเริ่มและเป็นผลงานที่แปลกใหม่	การใช้เทคนคิวธิีการจงูใจ

บุคลากรโดยใช้ทักษะการสื่อสาร	 รูปแบบการสื่อสารและช่อง

ทางการสื่อสาร	 เพื่อให้บุคลากรเห็นความสำาคัญของวิสัยทัศน์	

การควบคุมอารมณ์ตนเอง	และการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น	

เนื่องจากผลการวิเคราะห์สถิติพื้นฐานในประเด็นดังกล่าวมีค่า

เฉลีย่อยู่ในระดบัตำา่สดุเมื่อเปรยีบเทยีบกบัประเดน็อื่นในแตล่ะ

ปัจจัยที่นำามาศึกษา

	 	 1.2	 ควรมนีโยบายสง่เสรมิสนบัสนนุใหผู้บ้รหิาร

สถานศึกษาได้มีการพัฒนาตนในเรื่องความคิดสร้างสรรค์มาก

ยิ่งขึ้น		เนื่องจากผลการวิจัย	พบว่า	ระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

ภาวะผูน้ำาเชงิวสิยัทศันแ์ละระดบัภาวะผูน้ำาเชงิวสิยัทศัน์ในภาพ

รวมอยู่ในระดับมาก	 แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัยจะเห็นว่า

ปัจจัยความคิดสร้างสรรค์มีค่าเฉลี่ยตำ่ากว่าทุกปัจจัย	

	 	 1.3	 ควรมีการกำาหนดนโยบายเพื่อการพัฒนา	

ผู้บริหารสถานศึกษา	 โดยคำานึงถึงระดับสถานศึกษาที่เปิด

สอนด้วย	 เนื่องจากผลการวิจัย	 พบว่า	 ค่าเฉลี่ยระดับปัจจัยที่

มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นำาเชิงวิสัยทัศน์และระดับภาวะผู้นำาเชิง	

วิสัยทัศน์	 เมื่อจำาแนกตามระดับสถานศึกษาที่เปิดสอน	 พบว่า

แตกต่างกัน	 	 ซึ่งค่าเฉลี่ยของปัจจัยระดับประถมศึกษามีค่า

เฉลี่ยน้อยกว่าระดับมัธยมศึกษาทุกปัจจัย	

	 	 1.4	 ควรมีการสนับสนุนเร่งส่งเสริมให้ผู้บริหาร	

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเสริมสร้างบรรยากาศองค์การใน

การทำางานให้แก่ครูในระดับบุคคล	 ทีมงาน	 และองค์การ			

เนื่องจากหากผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานสามารถนำาแนวคดิ

บรรยากาศองค์การในการทำางานไปใช้จริงในสถานศึกษา			

สร้างความไว้วางใจและทำาให้ผู้อื่นเชื่อถือได้		สามารถตัดสินใจ

ได้เมื่อถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจ	รักการเรียนรู้แสวงหาสิ่งใหม่มา	

สรา้งกระบวนการปรบัปรงุหรอืพฒันางานทีต่นเองรบัผดิชอบได้	

	 	 1.5	 ควรมีการนำาตัวแปรที่สำาคัญและมีอิทธิพล

ทางตรงต่อภาวะเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา	

ขั้นพื้นฐาน	 คือ	 บรรยากาศองค์การ	 การสื่อสาร	 และความ

ฉลาดทางอารมณ์ตามลำาดับ	 ไปใช้เป็นแนวทางและข้อมูล	

พืน้ฐานเพื่อประยกุต์ใช้ในการบรหิารสถานศกึษา	โดยสนบัสนนุ

ให้ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะ

ภาวะเชิงวิสัยทัศน์ภายในตนเองให้อยู่ในระดับที่สูงยิ่งขึ้น	

	 	 1.6	 ควรมีนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนให้

ผู้บริหารสถานศึกษาได้มีการพัฒนาตนในเรื่องการสื่อสารมาก

ยิ่งขึ้น	 เนื่องจากผลการวิจัย	 พบว่า	 การสื่อสารมีอิทธิพลทาง

ตรงตอ่ภาวะผูน้ำาเชงิวสิยัทศันผ์ูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานใน

ลำาดบัรองลงมาซึง่หากผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	แสดงให้

เห็นว่าการสื่อสารด้วยวิธีการต่าง	ๆ	ทั้งการพูด	การเขียนหรือ

การแสดงออกทางกิริยาท่าทาง	เป็นการเผยแพร่หรือประกาศ

ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจและยอมรับร่วมกัน	อันจะนำา

ไปสูค่วามรว่มมอืรว่มใจ	มุง่ไปสูท่ศิทางแหง่ความสำาเรจ็รว่มกนั			

จงึถอืไดว้า่การสื่อสารเปน็กระบวนการทีจ่ะแปลงวสิยัทศัน์ไปสู่

การปฏิบัติให้บรรลุผลสำาเร็จตามเป้าหมาย

	 	 1.7	 ควรมีนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนให้

ผู้บริหารสถานศึกษาได้มีการพัฒนาตนในเรื่องความฉลาดทาง

อารมณม์ากยิง่ขึน้		เนื่องจากผลการวจิยั	พบวา่ความฉลาดทาง

อารมณ์มีอิทธิพลทางตรงต่อภาวะผู้นำาเชิงวิสัยทัศน์ผู้บริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในลำาดับต่อมา	 ซึ่งหากผู้บริหารสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐาน	 แสดงให้เห็นว่า	 จุดเริ่มต้นที่ตัวของผู้บริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเองที่จะนำาองค์กรประสบผลสำาเร็จนั้น

ต้องมีความฉลาดทางอารมณ์		เพราะความฉลาดทางอารมณ์

เป็นคุณลักษณะที่จำาเป็นสำาหรับผู้บริหาร	

	 	 1.8	 ควรกำาหนดระบบการคดิในการพฒันาความ

คดิสรา้งสรรค์โดยมกีารเชื่อมโยงกบัปจัจยัอื่นทีม่คีวามสมัพนัธ์

กันและส่งผลไปยังภาวะผูน้ำาเชิงวสิัยทัศน	์	เมื่อพิจารณาปัจจัย

ความคิดสร้างสรรค์แม้จะส่งผลทางตรงต่อภาวะผู้นำาเชิง	

วิสัยทัศน์ตำ่า	แต่ตามแนวคิดของภาวะผู้นำาเชิงวิสัยทัศน์นั้นการ
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สร้างวิสัยทัศน์ของผู้บริหารต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ใน

การสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับสถานศึกษา	

	 	 1.9	 ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานควรได้รับ

การส่งเสริมพัฒนาภาวะผู้นำาการเชิงวิสัยทัศน์ในองค์ประกอบ

การการสร้างวิสัยทัศน์	 การเผยแพร่วิสัยทัศน์	 การปฏิบัติตาม

วสิยัทศัน	์และการเปน็แบบอยา่งทีด่ีใหอ้ยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ	โดย

ผู้บริหารควรนำาไปปฏิบัติใช้หรือให้ความสำาคัญกับการพัฒนา	

คร	ูบคุลากรเพื่อเพิม่ศกัยภาพ	การสรา้งขวญัและกำาลงัใจ	ควร

ต้องเริ่มต้นด้วยการสร้างวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและจูงใจก่อนเป็น

อนัดบัแรก	เพราะนัน่คอื	การกำาหนดทศิทาง	เปน็การวางเปา้หมาย	

สำาหรับอนาคต	 และมีการสร้างบารมีศรัทธาให้เกิดแก่ครู	

ในสถานศึกษา	 เพราะแม้ว่าวิสัยทัศน์ที่สร้างขึ้นมานั้นจะดึงดูด

และชวนให้ตื่นตาตื่นใจสักเพียงใดก็ตาม	 แต่หากครูไม่ยอมรับ

นับถือหรือศรัทธาในตัวผู้บริหารแล้ว	วิสัยทัศน์ที่วางไว้นั้นก็มัก

จะไร้ความหมาย	

	 	 1.10	สำาหรับการนำาโมเดลไปใช้ควรปรับให้

เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา	 เนื่องจากมี

ความแตกต่างกันระหว่างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นำาเชิง

วิสัยทัศน์และภาวะผู้นำาเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา	

ขัน้พืน้ฐานระหวา่งผูบ้รหิารสถานศกึษาระดบัประถมศกึษาและ

ระดับมัธยมศึกษา	

	 2	 ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยครั้งต่อไป	 เพื่อ

ประโยชน์ทางวิชาการและทางการบริหารที่ให้ได้องค์ความรู้

และขอ้ยนืยนัทีก่วา้งขวางชดัเจนยิง่ขึน้	ผูว้จิยัจงึเสนอแนะดงันี้

	 	 2.1	 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพล

ต่อภาวะผู้นำาเชิงวิสัยทัศน์และภาวะผู้นำาเชิงวิสัยทัศน์ของ	

ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษาหรือระดับ	

มธัยมศกึษา	เนื่องจากผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบความแตกตา่ง

ของระดบัปจัจยัทีม่อีทิธพิลตอ่ภาวะผูน้ำาเชงิวสิยัทศันแ์ละภาวะ

ผู้นำาเชิงวิสัยทัศน์มีความแตกต่างกัน

	 	 2.2	 ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับภาวะ

ผูน้ำาเชงิวสิยัทศันข์องผูบ้รหิารสถานศกึษา	เนื่องจากการวจิยัใน

ครัง้นี	้	ผูว้จิยัสนใจเฉพาะตวัแปรทีเ่ปน็พฤตกิรรมการแสดงออก

ของผู้บริหารสถานศึกษาในเรื่องของภาวะผู้นำาเชิงวิสัยทัศน์	

ดังนั้น	 หากมีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจะมีประโยชน์ในการ

อธิบายภาวะผู้นำาเชิงวิสัยทัศน์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

	 	 2.3	 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับอิทธิพลของตัวแปร

อื่น	 ๆ	 ที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำาเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถาบัน

ศึกษาขั้นพื้นฐาน	 นอกเหนือจากกรอบแนวคิดและตัวแปรที่ใช้

ในงานวจิยันี	้ทัง้นีเ้นื่องจากยงัมตีวัแปรจำานวนมากที่ไดจ้ากการ

ศึกษาที่ยังไม่ได้นำามาศึกษา

	 	 2.4	 ควรมกีารวจิยัเกีย่วกบัปจัจยัทีม่อีทิธพิลตอ่

ภาวะผูน้ำาเชงิวสิยัทศันข์องผูบ้รหิารหนว่ยงานอื่นที่ไม่ใชส่ถาบนั

ทางการศึกษา	 โดยอาจปรับเปลี่ยนตัวแปรปัจจัยเชิงสาเหตุให้

เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงานนั้น	ๆ

	 	 2.5	 ควรมกีารทำาวจิยัเปรยีบเทยีบโมเดลสมการ

โครงสรา้งภาวะผูน้ำาเชงิวสิยัทศันข์องผูบ้รหิารสถานศกึษาของ

รัฐและเอกชน	เพื่อจะได้ทราบถึงปัจจัยในการพัฒนาภาวะผู้นำา

เชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความเหมือนและ

ความแตกตา่ง	อนัจะเปน็แนวทางในการพฒันาไดอ้ยา่งถกูตอ้ง	

เหมาะสมต่อไป

	 	 2.6	 ควรทำาการวจิยัเพื่อพฒันาปจัจยัทีม่อีทิธพิล

ต่อภาวะผู้นำาเชิงวิสัยทัศน์	ในกลุ่มตัวอย่างอื่นๆ	เช่น	ครู	หรือ

กลุ่มตัวอย่างต่างระดับการศึกษา	 ได้แก่	 สถาบันอาชีวศึกษา	

หรืออุดมศึกษา	เป็นต้น

	 	 2.7	 ควรทำาการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี 	

ส่วนร่วม	(participatory	action	research)	โดยอาจนำาเอาผล

การวิจัยนี้เป็นแนวทาง	เช่น	การพัฒนาในปัจจัยที่พบว่า	ส่งผล

ต่อภาวะผู้นำาเชิงวิสัยทัศน์อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	 หรือการ

พฒันาปจัจยัทีส่ง่ผลทางตรง	ทางออ้ม	และโดยรวมในระดบัสงู

	 	 2.8	 ควรทำาการศึกษาวิจัยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

ภาวะผู้นำาเชิงวิสัยทัศน์ในแนวทางที่แตกต่างกัน	 เช่น	 ศึกษาที่

เป็นตัวแปรสังเกตทั้งหมด

	 	 2.9	 ควรมีการศึกษาโมเดลสมการโครงสร้าง

ภาวะผู้นำาเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน

ลักษณะวิเคราะห์พหุกลุ่ม	ซึ่งน่าจะชี้ให้เห็นความแตกต่างหรือ

ลักษณะเฉพาะตามบริบทต่างๆ	ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น	
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บทคัดย่อ

	 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้นำา	

เชิงเทคโนโลยี	 ระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นำาเชิง

เทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 และเปรียบ

เทียบจำาแนก	ตามเพศ	 อายุ	 ประสบการณ์เป็นผู้บริหาร	 และ

ขนาดสถานศึกษา	 ตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของ

โมเดลสมการโครงสรา้งภาวะผูน้ำาเชงิเทคโนโลยทีีพ่ฒันาขึน้กบั

ข้อมูลเชิงประจักษ์	 และศึกษาขนาดอิทธิพลทางตรง	 อิทธิพล

ทางอ้อม	 และอิทธิพลรวมของปัจจัยที่นำามาศึกษาต่อภาวะ

ผู้นำาเชิงเทคโนโลยี	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัยคือผู้บริหาร

สถานศึกษา	 จำานวน	 520	 คน	 ได้มาจากการสุ่มแบบหลาย	

ขัน้ตอน	เครื่องมอืทีใ่ช้ในการวจิยัเปน็แบบสอบถาม	การวเิคราะห	์

ขอ้มลูใช้โปรแกรมสำาเรจ็รปู	และโปรแกรม	LISREL	8.72	ผลการ	

วิจัยพบว่า	1)	ระดับภาวะผู้นำาเชิงเทคโนโลยี	และระดับปัจจัย

ที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นำาเชิงเทคโนโลยีมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก	และเมื่อพิจารณาในแต่ละปัจจัย	พบว่า	ส่วนใหญ่มี

คา่เฉลีย่อยู่ในระดบัมาก	มเีพยีงปจัจยัสมรรถนะทางเทคโนโลยี

ที่อยู่ในระดับปานกลาง	เมื่อเปรียบเทียบจำาแนกตามเพศ	และ

อายุ	 พบว่า	 ทุกปัจจัยไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	

จำาแนกตามประสบการณ์เป็นผู้บริหาร	 พบว่า	 ปัจจัยด้านการ	

บูรณาการเทคโนโลยีระหว่างกลุ่มประสบการณ์เป็นผู้บริหาร	

1	–	9	ป	ีและ	กลุม่ประสบการณเ์ปน็ผูบ้รหิาร	19	–	40	ป	ีแตกตา่ง	

กันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.01	 จำาแนกตามขนาด

สถานศึกษา	พบว่า	ทุกกลุ่มขนาดสถานศึกษาแตกต่างกันอย่าง

มนียัสำาคญัทางสถติทิกุปจัจยั	2)	โมเดลสมการโครงสรา้งภาวะ

ผู้นำาเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่พัฒนา

ขึ้นมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์	 รูปแบบ

สุดท้ายมีค่าสถิติดังนี้	χ2
=59.14,	 df=69,	 P-value=0.79558,	

RMSEA=0.000,	 CN=819.4895,	 RMSEA=0.000,GFI	 =	

0.9850,	 AGFI=0.9704	 และ	 3)	 ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรง	

อิทธิพลทางอ้อม	 และอิทธิพลรวมต่อภาวะผู้นำาเชิงเทคโนโลยี	

โดยเรียงลำาดับค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลจากมากไปหาน้อย	ดังนี้		

(1)	อทิธพิลทางตรง	ม	ี4	ปจัจยั	คอื	ปจัจยัการพฒันาวชิาชพีดา้น

เทคโนโลยี	ปจัจยัวสิัยทัศนท์างเทคโนโลยี	ปจัจยัการบรูณาการ	

เทคโนโลย	ีและปจัจยัสมรรถนะทางเทคโนโลย	ี(2)	อทิธพิลทาง

อ้อมมี	 2	 ปัจจัย	 คือ	 ปัจจัยสมรรถนะทางเทคโนโลยีที่ส่งผ่าน

ปัจจัยการพัฒนาวิชาชีพด้านเทคโนโลยีและปัจจัยการบูรณา

การเทคโนโลยี	 และปัจจัยการพัฒนาวิชาชีพด้านเทคโนโลยีที่

ส่งผ่านปัจจัยการบูรณาการเทคโนโลยี	และ	(3)	อิทธิพลรวมมี	

4	ปัจจัย	คือ	ปัจจัยวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี	ปัจจัยการพัฒนา

วิชาชีพด้านเทคโนโลยี	 ปัจจัยการบูรณาการเทคโนโลยี	 และ

ปัจจัยสมรรถนะทางเทคโนโลยี

Abstract

	 The	objectives	of	this	research	were	to	(1)	study	

and	 compare	 the	 level	 of	 technology	 leadership	 and	

factors	affecting	 technology	 leadership	of	basic	 school	

administrator	 classified	 by	 sex,	 age,	 administrative		

experience,	and	school	size;	(2)	examine	the	goodness-of-fit	

of	the	structural	equation	model	of	technology	leadership	

of	 basic	 school	 administrator	 which	 developed	 by	 a	

researcher	with	 the	 empirical	data;	 and	 (3)	 study	 the	

*ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

**ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

***รองศาสตราจารย์ ประจำาหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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direct,	 indirect,	 and	 total	 influence	 of	 the	 structural	

equation	model	of	technology	leadership	of	basic	school	

administrator.	 The	 sample	 size	 of	 520	 schools	 under	

the	Office	of	the	Basic	Education	Commission	derived	

by	multi-stage	random	sampling	method.	The	research	

instrument	was	a	5-rating	scale	questionnaire.	The	data	

collected	were	analyzed	by	packed	program	and	LISREL	

8.72	 program.	 The	 research	 results	 were	 summarized	

as	follows:	1)	The	mean	of	technology	leadership	and	

factors	 affecting	 technology	 leadership,	 as	whole,	was	

at	 a	 high	 level.	 Considering	 each	 factor	 in	 detail,	 it	

was	found	that	most	factors	were	at	a	high	level	while	

only	a	competence	factor	was	at	a	medium	level.	When		

classified	into	sex	and	age,	it	was	found	that	all	factors	were	

statistically	insignificantly	different.	When	classified	into	

administrative	experience,	it	was	found	that	technology		

integration	factor	between	1-9	and	19-40	administrative	

experience	was	statistically	significantly	different	at	.01.	

When	classified	into	school	size,	it	was	found	that	all	

school	size	was	statistically	significantly	different	at	.01	

in	all	factors,	2)	the	goodness-of-fit	test	of	the	structural	

equation	model	 of	 information	 technology	 leadership	

of	 basic	 school	 administrator	 showed	 that	 the	model	

was	 consistent	 with	 the	 empirical	 data	 as	χ2
=59.14,	

df=69,	 P-value=0.79558,	 RMSEA=0.000,	 CN=819.4895,	

RMSEA=0.000,GFI	=	0.9850,	AGFI=0.9704,	and	3)	Factors	

affecting	 to	 direct,	 indirect,	 and	 total	 influence	 on		

technology	 leadership	 with	 the	 influence	 coefficients	

ranged	 from	 large	 to	 small	 as	 (1)	 direct	 influence	 in	

four	 factors;	 technology	 professional	 development,		

technology	vision,	technology	integration,	and	technology	

competence,	 (2)	 indirect	 influence	 in	 two	 factors;		

technology	competence	through	technology	professional	

development	and	technology	integration	and	technology	

professional	development	through	technology	integration,	

and	(3)	total	influence	in	four	factors;	technology	vision,	

technology	 professional	 development,	 technology		

integration,	and	technology	competence,	respectively.

Key words:	 technology	 leadership,	 basic	 school	 admi

nistrator

ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา

	 ผู้นำาทางการศึกษาต้องยึดมั่นในกรอบมาตรฐานของ

สงัคม	สามารถเปน็แบบอยา่งทีด่ี	สรา้งคา่นยิมพืน้ฐานทางการ

ศึกษาและความผาสุกแก่นักเรียน	 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ

ซื่อสัตย์	 ยึดมั่นในหลักคุณธรรม	 มีความน่าเชื่อถือ	 สนับสนุน

และปกปอ้งสทิธแิหง่ความเปน็มนษุย์	ปฏบิตัติามกฎหมายของ

ประเทศชาติ	 หลีกเลี่ยงการใช้ตำาแหน่งหน้าที่ในการแสวงหา

ประโยชน์ส่วนตน	 รักษามาตรฐานวิชาชีพโดยการวิจัยและ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง	ยอมรับในพฤติกรรม	ความสามารถและ

ความรับผิดชอบของทุกคน	 มีหน้าที่ให้บริการคนอื่นยิ่งกว่า

ตนเอง	และมภีาวะผูน้ำาเชงิเทคโนโลย	ี(American	Association	

of	 School	 Administrators:	 AASA,	 2007)	 ปัจจุบันกระแส

การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมได้เปลี่ยนแปลงไปมาก	

นานาประเทศตา่งมุง่เนน้การพฒันาประเทศไปสูเ่ศรษฐกจิและ

สงัคมแหง่ภมูปิญัญาและการเรยีนรู	้แตก่ารทีจ่ะพฒันาประเทศ

ไปสู่สังคมดังกล่าวได้ต้องมีการนำาเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือ

เพื่อนำาไปสู่การผลิต	การเข้าถึง	การแพร่กระจายความรู้ ให้แก่

เด็ก	 เยาวชน	 และประชาชนได้เรียนรู้อย่างถูกต้องเหมาะสม	

(กระทรวงศึกษาธิการ,	 2550)	 ความรวดเร็วของการพัฒนา

ทางเทคโนโลยีส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนการใช้เวลาว่างและ

พฤติกรรมในการทำางาน	 มีการพึ่งพาเทคโนโลยีมากขึ้นและมี

ความเชื่อวา่ภาวะผูน้ำาเชงิเทคโนโลยมีบีทบาทสำาคญัตอ่กจิกรรม

ต่างๆ	ในอนาคต	(Tee,	2007)	เทคโนโลยีเป็นหัวใจของสังคม

สมัยใหม่เพราะสามารถแก้ปัญหาความท้าทายทางสังคมที่

กำาลังเผชิญอยู่ได	้ อย่างไรก็ตาม	 จากการทบทวนวรรณกรรม

เกี่ยวกับภาวะผู้นำาทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	ปรากฏคำา

ทีเ่กีย่วขอ้งหลายคำา	เชน่	ภาวะผูน้ำาเชงิเทคโนโลย	ีภาวะผูน้ำาเชงิ

อเิลก็ทรอนกิส	์technology	leadership,	electronic	leadership,	

ICT	leadership	ซึ่งผู้วิจัยจะใช้คำาว่า	ภาวะผู้นำาเชิงเทคโนโลยี	

ในการวิจัยครั้งนี้

	 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2542	แก้ไข

เพิ่มเติม	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2545	และแก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	3)	

พ.ศ.	2553	หมวด	9	เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา	มาตรา	63-69	

ซึ่งกล่าวถึงการนำาเทคโนโลยีมาสนับสนุนในการจัดการเรียน

การสอน	 ตั้งแต่การจัดสรรคลื่นความถี่	 การสนับสนุน	 การ

ผลิต	 การพัฒนาบุคลากร	สิทธิในการพัฒนาขีดความสามารถ

ทางเทคโนโลยี	 การส่งเสริมการวิจัยในการพัฒนาเทคโนโลยี	

การระดมทนุเพื่อจดัตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา	

ตลอดจนการจัดตั้งหน่วยงานกลางทางเทคโนโลยีเพื่อการ

ศึกษา	ประเด็นเหล่านี้	ล้วนบ่งชี้ให้เห็นถึงความสำาคัญของการ
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บรหิารจดัการเทคโนโลยเีพื่อการศกึษา	ซึง่ผูบ้รหิารสถานศกึษา

จำาเป็นต้องตระหนักและยึดถือเป็นภารกิจสำาคัญ	 เนื่องจาก

ไม่สามารถหลีกเลี่ยงกระแสอิทธิพลของเทคโนโลยีดังกล่าว	

ตลอดจนการสรา้งภาวะผูน้ำาเชงิเทคโนโลยีใหเ้กดิขึน้เพื่อการนำา

ที่มีประสิทธิผล	ประกอบกับวิสัยทัศน์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

ที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำาหนดไว้ ในแผนแม่บทเทคโนโลยี

เพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ	 พ.ศ.	 2550	 –	 2554	

ไว้ว่า	 “ผู้เรียน	 ผู้สอน	 บุคลากรทางการศึกษา	 และประชาชน	

ใช้เทคโนโลยีในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาได้เต็มตาม

ศักยภาพ	 อย่างมีจริยธรรม	 มีสมรรถนะทางเทคโนโลยีตาม

มาตรฐานสากล”	 วิสัยทัศน์ดังกล่าวมุ่งเน้นการเรียนรู้ ในระบบ	

นอกระบบ	และตามอัธยาศัย	เป็นการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยี

เป็นฐาน	 (ICT-based	 learning)	 ที่ ได้มาตรฐาน	 มีคุณภาพ

และประสิทธิภาพ	รวมทั้งการบริหารจัดการและการให้บริการ

ทางการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาให้

เป็นการบริหารจัดการที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน

	 อย่างไรก็ตาม	 แม้ว่าเทคโนโลยีจะมีบทบาทมากขึ้น	

แต่ผลการวิจัยกลับพบว่า	ผู้บริหารการศึกษามีองค์ความรู้ทาง

เทคโนโลยีอยู่ในระดับตำ่า	 (Maddux,	 2002)	 และไม่สามารถ

นำาองค์ความรู้ดังกล่าวไปใช้สร้างประสิทธิผลการนำาได้อย่าง

เต็มที่	 หรืออาจกล่าวได้ว่า	 ในขณะที่ความเพียงพอและความ

สามารถของเทคโนโลยีได้ถูกนำาไปใช้ตอบสนองความต้องการ

ของสถานศึกษาเพิ่มมากขึ้น	 แต่ความต้องการใช้เทคโนโลยี

ในการบริหารงานของผู้บริหารก็ยังมีน้อย	 (McLeod,	 Logan,	

&	 Allen,	 2002)	 แม้ว่ารัฐบาลจะมีการลงทุนด้านเทคโนโลยี	

เช่น	 อินเทอร์เน็ต	 มีการพัฒนาในระดับอุดมศึกษาและ

มัธยมศึกษาบางส่วน	 แต่ระดับประถมศึกษายังพัฒนาน้อย

และมีผลต่อการปฏิรูปการเรียนรู้น้อย	 แม้ว่าอินเทอร์เน็ต

ตามร้านบริการของเอกชนจะมีอย่างแพร่หลาย	 แต่ก็ใช้เพื่อ

การเล่นเกมมากกว่าเพื่อการเรียนรู้	 ปัญหาคือ	 คนไทยสนใจ

และใช้เวลาเพื่อการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมน้อย	 เช่น	 อ่าน

หนังสือน้อย	 นิยมดูโทรทัศน์รายการบันเทิงมากกว่ารายการ

ข่าวและสารคดี	 ดังนั้น	 ถึงแม้เยาวชนจะมีอินเทอร์เน็ตใช้แต่

ผู้ ใช้ก็ ไม่ได้สนใจเพื่อการเรียนรู้	 การสำารวจผู้ ใช้อินเทอร์เน็ต

จำาแนกตามกจิกรรมตา่งๆ	กลุม่เดก็วยั	6-14	ป	ีใชค้อมพวิเตอร์

สำาหรับเล่นเกม	 ร้อยละ	 54	 ในขณะที่ใช้เพื่อการค้นคว้าหา	

ความรู้เพียงร้อยละ	 34	 ส่วนการเข้าถึงบริการสารสนเทศ

พื้นฐาน	 มีการขยายการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชน	 ทำาให้

สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและระดับอาชีวศึกษาสามารถ

เชื่อมโยงสู่ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ทั่วถึง	 ส่วนระดับ

ประถมศึกษาสามารถเข้าสู่ระบบเครือข่ายประมาณร้อยละ	

69	ของสถานศึกษาทั้งหมด	สัดส่วนคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ในครัว

เรือน	5.7	เครื่อง	ต่อ	100	ครัวเรือน	ในปี	พ.ศ.	2545	เพิ่มขึ้น

เป็น	 11.7	 เครื่อง	ต่อ	 100	ครัวเรือน	 ในปี	 พ.ศ.	 2547	และ

สัดส่วนครัวเรือนที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต	 เพิ่มจาก	 3.0	 เครื่อง	

ต่อ	100	ครัวเรือน	ในปี	พ.ศ.	2545	เป็น	5.7	เครื่อง	ต่อ	100	

ครัวเรือน	 ในปี	 พ.ศ.	 2547	 ตามลำาดับ	 แต่ก็ยังเป็นสัดส่วนที่

ตำ่ากว่า	สิงคโปร์	ฮ่องกง	เกาหลีใต้	จีน	ฯลฯ	(สำานักงานคณะ

กรรมการการศึกษาแห่งชาติ,	2545)

	 ผลการดำาเนินงานปฏิรูปการศึกษาในประเด็นของ

การนำาเทคโนโลยีไปสู่การปฏิบัติในระดับสถานศึกษา	 พบว่า	

แม้ว่าการพัฒนาระบบเครือข่ายการศึกษามีความก้าวหน้าปาน

กลาง	และมกีารขยายและเชื่อมตอ่ระบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์นต็

ให้แก่โรงเรียนในสังกัดต่างๆ	 แล้ว	 แต่สถานศึกษายังดำาเนิน

การได้ตำ่ากว่าเป้าหมายที่กำาหนดไว้	 ซึ่งผลการประเมินนี้บ่งชี้	

ถึงปัญหาการขาดภาวะผู้นำาของผู้บริหารสถานศึกษาใน	

การบูรณาการแผนเทคโนโลยีไปสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจน	 ซึ่ง

ลักษณะปัญหาดังกล่าวสอดคล้องกับรายงานการวิเคราะห์

ยุทธศาสตร์และปัจจัยสำาคัญในการใช้เทคโนโลยีที่ส่งผลสำาเร็จ

ตอ่การเรยีนการสอนในโรงเรยีนของประเทศออสเตรเลยีทีพ่บ

วา่	อปุสรรคสำาคญัประการหนึง่ในการนำาไปสูค่วามสำาเรจ็ในการ

ใชเ้ทคโนโลยขีองโรงเรยีน	ไดแ้ก	่การขาดวสิยัทศันข์องผูบ้รหิาร

การศึกษาและการขาดภาวะผู้นำาของผู้บริหารโรงเรียนซึ่งเป็น

ทัง้ผู้ ใชเ้ทคโนโลย	ีผูจ้ดัสรรทรพัยากรตา่งๆ	ผูน้ำาของประชาชน	

และผู้นำาการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา	

	 จากสภาพปัญหาดังกล่าว	 จึงมีความพยายามที่จะ

พัฒนาแบบภาวะผู้นำาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทาง

เทคโนโลยีมากขึ้น	 ดังการศึกษาของ	 นิคม	 นาคอ้าย	 (2549);	

ชวลิต	 เกิดทิพย์	ผ่องศรี	 วาณิชย์ศุภวงศ์	 ชุมศักดิ์	 อินทร์รักษ์	

และวสันต์	อติศัพท์	(2552);	ISTE	(2009);	ไชยวัฒน์	พุทธานุ	

(2550);	Senge	(1999);	NETS	(2009);	APEC:	Hong	Kong	

(2005);	Redish,	&	Bessette	(2005);	Bruke	(2003)	ทีพ่ยายาม

ค้นหาว่าอะไรคือพฤติกรรมผู้นำาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่	

แตกต่างออกไปและนำาไปสู่ความสำาเร็จ	 ซึ่งนำาไปสู่การค้นหา

คำาตอบภายใตก้รอบมาตรฐานระดบัชาตทิางเทคโนโลยสีำาหรบั

ผู้บริหารที่พัฒนาขึ้นภายใต้ความร่วมมือของสมาคมวิชาชีพ

ทางการศึกษา	 และสมาคมเทคโนโลยีทางการศึกษาแห่งชาติ	

ขอ้คน้พบดงักลา่วมคีวามสำาคญัตอ่ประสทิธผิลการใชป้ระโยชน์

จากเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน	 แต่ภาวะผู้นำาของ

ผู้บริหารยิ่งมีความจำาเป็นมากกว่า	 การศึกษาภาวะผู้นำาเชิง
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เทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นกลุ่มที่มี

จำานวนมากที่สุดจึงเป็นสิ่งที่สามารถนำามาใช้เป็นข้อมูลอธิบาย

ภาวะผู้นำาเชิงเทคโนโลยีในภาพรวมได้เป็นอย่างดี	

	 จากปัญหาและความจำาเป็นของภาวะผู้นำาเชิง

เทคโนโลยี	 ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะทำาการศึกษาว่าผู้บริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีการแสดงออกถึงระดับภาวะผู้นำา

เชิงเทคโนโลยีและระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นำาเชิง

เทคโนโลยีอยู่ในระดับใด	 เมื่อเปรียบเทียบจำาแนกตาม	 เพศ	

อายุ	ประสบการณ์เป็นผู้บริหาร	และขนาดสถานศึกษามีความ

แตกต่างกันหรือไม่	 โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้นำาเชิง

เทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่พัฒนาขึ้นมี

ความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่	 ปัจจัย

ที่นำามาศึกษามีนำ้าหนักของอิทธิพลทางตรง	 อิทธิพลทางอ้อม	

และอทิธพิลรวมตอ่ภาวะผูน้ำาเชงิเทคโนโลยขีองผูบ้รหิารสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐานเพียงใด	 ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา	

ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารจัดการเทคโนโลยี

เพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

			 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาโมเดลสมการ

โครงสร้างภาวะผู้นำาเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษา	

ขั้นพื้นฐาน	โดยมีวัตถุประสงค์	ดังนี้

	 1.		 เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้นำาเชิงเทคโนโลยี	ระดับ

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นำาเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	และเปรียบเทียบจำาแนก	ตามเพศ	อายุ	

ประสบการณ์เป็นผู้บริหาร	และขนาดสถานศึกษา

	 2.		 เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของ

โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้นำาเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์

	 3.		 เพื่อศึกษาขนาดอิทธิพลทางตรง	 อิทธิพลทาง

อ้อม	และอิทธิพลรวมของปัจจัยที่นำามาศึกษาต่อภาวะผู้นำาเชิง

เทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

วิธีดำาเนินการวิจัย

	 การวจิยัครัง้นี้ใชว้ธิวีทิยาการวจิยัเชงิปรมิาณ	(quan-

titative	 research)	มุ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเหตุ

และตัวแปรผล	(cause-effect	relationship)	 เพื่อสร้างโมเดล

สมการโครงสรา้งภาวะผูน้ำาเชงิเทคโนโลยีใหส้อดคลอ้งกบัองค์

ความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและผลการวิจัยเชิงประจักษ์	 เนื่องจาก

เป็นการศึกษาโมเดลสมการโครงสร้างซึ่งเป็นโมเดลที่อธิบาย

ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแบบเส้นตรงระหว่างตัวแปรที่เป็น

สาเหตุหรือเรียกว่า	ตัวแปรแฝงภายนอก	(exogenous	 latent	

variable)	ตวัแปรแฝงคัน่กลาง	(intervening	latent	variable)	

หรือ	ตัวแปรแฝงส่งผ่าน	 (mediating	 latent	variable)	และ

ตัวแปรแฝงภายใน	(endogenous	latent	variable)	แต่ด้วยข้อ

กำาหนดของโปรแกรมลสิเรลไดก้ำาหนดให	้ตวัแปรคัน่กลางและ

ตวัแปรภายในรวมเรยีกวา่	ตวัแปรภายใน	และการศกึษาตวัแปร

ที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี	้ผูว้จิยัไดว้เิคราะหแ์ละสงัเคราะหเ์อกสาร

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	 โดยจัดกลุ่มตัวแปรแฝงที่ใช้ ในการ

ศึกษา	คือ	ตัวแปรแฝงภายใน	ประกอบด้วย	1)	ภาวะผู้นำาเชิง

เทคโนโลยี	2)	สมรรถนะทางเทคโนโลยี	3)	การพัฒนาวิชาชีพ

ด้านเทคโนโลยี	และ	4)	การบูรณาการเทคโนโลยี	ตัวแปรแฝง

ภายนอก	ได้แก่	วิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี	

	 ภาวะผู้นำาเชิงเทคโนโลยี	 วัดได้จากองค์ประกอบที่

เป็นตัวแปรสังเกตได้	 4	 ตัวแปร	 คือ	 1)	 มีการใช้เทคโนโลยี

ในการเรียนการสอน	 2)	 มีการใช้เทคโนโลยีในการบริหารงาน		

3)	 มีการใช้เทคโนโลยีในการวัดผลและการประเมินผล	 และ		

4)	 มีจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี	 วิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี	

วัดได้จากองค์ประกอบที่เป็นตัวแปรสังเกตได้	 3	 ตัวแปร	 คือ	

1)	 มีการสร้างวิสัยทัศน์	 2)	 มีการเผยแพร่วิสัยทัศน์	 และ		

3)	มีการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์	 สมรรถนะทางเทคโนโลยี	 วัดได้

จากองค์ประกอบที่เป็นตัวแปรสังเกตได้	 3	ตัวแปร	คือ	1)	มี

ความรู้ทางเทคโนโลยี	 2)	 มีทักษะทางเทคโนโลยี	 และ	 3)	 มี

ทัศนคติต่อเทคโนโลยี	การพัฒนาวิชาชีพด้านเทคโนโลยี	วัดได้

จากองคป์ระกอบทีเ่ปน็ตวัแปรสงัเกตได	้3	ตวัแปร	คอื	1)	มกีาร

จัดหลักสูตรเทคโนโลยี	2)	มีการเรียนการสอนเทคโนโลยี	และ	

3)	มกีารประเมนิผลการเรยีนการสอนเทคโนโลย	ีการบรูณาการ	

เทคโนโลยี	 วัดได้จากองค์ประกอบที่เป็นตัวแปรสังเกตได้		

3	ตัวแปร	คือ	1)	มีความเชื่อในเทคโนโลยี	2)	มีการสนับสนุน

เทคโนโลยี	และ3)	มีความพร้อมด้านเทคโนโลยี	

	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาครั้งนี้	

คือ	 ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่โรงเรียนเปิดการสอนใน	

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา	 ในสังกัดสำานักงาน	

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ปีการศึกษา	2553	จำานวน	

520	 คน	 จำาแนกเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก	 จำานวน	 304	 คน	

โรงเรียนขนาดกลาง	จำานวน	139	คน	และโรงเรียนขนาดใหญ่	

จำานวน	 77	 คน	 กลุ่มตัวอย่างดังกล่าวข้างต้นได้มาโดยใช้วิธี

การสุ่มแบบหลายขั้นตอน	(multi-state	random	sampling)	

	 เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามวัด

ภาวะผู้นำาเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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สำาหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้ตอบ	 ซึ่งแบ่งออก

เป็น	3	ตอน	ได้แก่	ตอนที่	1	ข้อมูลทั่วไป	ซึ่งเป็นคำาถามแบบ

เลอืกตอบ	ตอนที	่2	ภาวะผูน้ำาเชงิเทคโนโลยี	ซึง่เปน็แบบมาตร

ประมาณคา่	5	ระดบั	ไดแ้ก	่มากทีส่ดุ	มาก	ปานกลาง	นอ้ย	และ

นอ้ยทีส่ดุ	ตอนที	่3	ปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่ภาวะผูน้ำาเชงิเทคโนโลย	ีซึง่

เป็นแบบมาตรประมาณค่า	5	ระดับ	ได้แก่	มากที่สุด	มาก	ปาน

กลาง	น้อย	และน้อยที่สุด	มีช่วงพิสัยของค่าความเที่ยงตั้งแต่	

0.801	 –	 0.995	 และผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน	

พบว่า	 ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมีความตรงเชิงโครงสร้าง	

โดยค่า	Chi-square	ของตัวแบบการวัดมีช่วงพิสัยตั้งแต่	0.27	

–	6.85	(ที่	df	1	ถึง	5)

	 การวเิคราะหข์อ้มลูใชส้ถติภิาคบรรยายเพื่อหาคา่การ	

แจกแจงความถี่	คา่รอ้ยละ	ในการวเิคราะหข์อ้มลูเบือ้งตน้ของ

กลุม่ตวัอยา่ง	ขอ้มลูเกีย่วกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม

และการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย	 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน		

ค่าพิสัย	 ค่าตำ่าสุด	 ค่าสูงสุด	 ค่าความเบ้	 และค่าความโด่ง		

ใชว้เิคราะหร์ะดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัภาวะผูน้ำาเชงิเทคโนโลย	ี

และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะ

ผู้นำาเชิงเทคโนโลยีที่นำามาศึกษา	 ส่วนสถิติภาคอ้างอิงใช้ ใน

การวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์องค์

ประกอบเชิงยืนยัน	 การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย

ระหว่างประชากรสองกลุ่ม	 คือ	 เพศชาย	 และเพศหญิง	 โดย

ใช้สถิติทดสอบที	 ประชากรสามกลุ่ม	 คือ	 อายุ	 25	 –	 48	 ปี	

อายุ	 49	 –	 54	ปี	 และ	อายุ	 55	 –	 60	ปี	 ประสบการณ์เป็น	

ผู้บริหาร	1	–	 	 9	ปี	ประสบการณ์เป็นผู้บริหาร	10	–	18	ปี	

และประสบการณ์เป็นผู้บริหาร	 19	 –	 40	 ปี	 โรงเรียนขนาด

เล็ก	 โรงเรียนขนาดกลาง	 และโรงเรียนขนาดใหญ่	 โดยใช้

สถิติทดสอบเอฟ	 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ	

เพยีรส์นั	การวเิคราะหก์ารถดถอยพหคุณู	และการวเิคราะหเ์สน้

ทางอิทธิพล	โดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป	(SPSS	for	Windows)	

และโปรแกรม	LISREL	8.52	ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

	 การศกึษาระดบัภาวะผูน้ำาเชงิเทคโนโลย	ีระดบัปจัจยั

ที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นำาเชิงเทคโนโลยี	และเปรียบเทียบระดับ

ภาวะผู้นำาเชิงเทคโนโลยี	 ระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นำา

เชงิเทคโนโลย	ีจำาแนกตามเพศ	อาย	ุประสบการณเ์ปน็ผูบ้รหิาร	

และขนาดสถานศึกษา	 พบว่า	 ระดับภาวะผู้นำาเชิงเทคโนโลยี	

และระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นำาเชิงเทคโนโลยีมีค่า

เฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก	 เมื่อพิจารณารายละเอียดใน

แต่ละปัจจัย	พบว่า	ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก	มีเพียง

ปัจจัยสมรรถนะทางเทคโนโลยีที่อยู่ในระดับปานกลาง	 โดย

ปัจจัยภาวะผู้นำาเชิงเทคโนโลยีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด	ในขณะที่ปัจจัย

สมรรถนะทางเทคโนโลยีมีค่าเฉลี่ยตำ่าสุด	 สอดคล้องกับการ

ศึกษาของ	Maddux	(2002)	พบว่า	ผู้บริหารการศึกษามีองค์

ความรู้ทางเทคโนโลยีอยู่ในระดับตำ่า	 และไม่สามารถนำาองค์

ความรู้ดังกล่าวไปใช้สร้างประสิทธิผลการนำาได้อย่างเต็มที่	

หรืออาจกล่าวได้ว่า	ในขณะที่ความเพียงพอและความสามารถ

ของเทคโนโลยไีดถ้กูนำาไปใชต้อบสนองความตอ้งการของสถาน

ศึกษาเพิ่มมากขึ้น	แต่ความต้องการใช้เทคโนโลยีในการบริหาร

งานของผูบ้รหิารกย็งัมนีอ้ย	(McLeod,	Logan,	&	Allen,	2002)	

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระดับภาวะผู้นำาเชิงเทคโนโลยี	 และ

ระดบัปจัจยัทีม่อีทิธพิลตอ่ภาวะผูน้ำาเชงิเทคโนโลยขีองผูบ้รหิาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำาแนกตามเพศ	พบว่า	ค่าเฉลี่ยโดยรวม

ของทั้งเพศชายและเพศหญิงอยู่ในระดับมาก	 ซึ่งไม่แตกต่าง

กันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการศึกษา

ในปัจจุบันเปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนมีความเสมอภาคในการ

เข้ารับการศึกษา	 โดยไม่คำานึงถึงความแตกต่างด้านเพศ	 เมื่อ

พจิารณาเปรยีบเทยีบระดบัภาวะผูน้ำาเชงิเทคโนโลย	ีและระดบั

ปจัจยัทีม่อีทิธพิลตอ่ภาวะผูน้ำาเชงิเทคโนโลยขีองผูบ้รหิารสถาน

ศกึษาขัน้พืน้ฐานจำาแนกตามอาย	ุพบวา่	ทกุกลุม่อายไุมแ่ตกตา่ง	

กันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติทุกปัจจัย	 ที่ เป็นเช่นนี้อาจ	

เนื่องมาจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พุทธศักราช	

2542	แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	2)	พุทธศักราช	2545	(ฉบับที่	3)	

พุทธศักราช	 2553	 กำาหนดไว้ว่า	 การจัดการศึกษาให้ยึดหลัก

เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำาหรับประชาชน	ให้สังคมมีส่วนร่วม

ในการจัดการศึกษา	 และการพัฒนาสาระและกระบวนการ

เรียนรู้ ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง	 กระบวนการเรียนรู้เพื่อความ

เจริญงอกงามของบุคคลและสังคม	 โดยการถ่ายทอดความรู้	

การฝึก	การอบรม	การสืบสานทางวัฒนธรรม	การสร้างสรรค์

จรรโลงความกา้วหนา้ทางวชิาการ	การสรา้งองคค์วามรูอ้นัเกดิ

จากการจดัสภาพแวดลอ้ม	สงัคม	การเรยีนรูแ้ละปจัจยัเกือ้หนนุ

ใหบ้คุคลเรยีนรูอ้ยา่งตอ่เนื่องตลอดชวีติ	จงึมสีว่นทำาใหผ้ลการ

เปรียบเทียบระดับภาวะผู้นำาเชิงเทคโนโลยี	 และระดับปัจจัยที่

มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นำาเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานที่มีอายุต่างกัน	 ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัย

สำาคัญทางสถิติ	

	 เมื่อพจิารณาเปรยีบเทยีบระดบัภาวะผูน้ำาเชงิเทคโนโลยี

และระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นำาเชิงเทคโนโลยีของ	

ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำาแนกตามประสบการณ์เป็น	

ผู้บริหาร	 พบว่า	 ปัจจัยด้านการบูรณาการเทคโนโลยีระหว่าง

กลุม่ประสบการณเ์ปน็ผูบ้รหิาร	1	–	9	ป	ีและ	กลุม่ประสบการณ์

เปน็ผูบ้รหิาร	19	–	40	ป	ีแตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติิ

ที่ระดับ	 0.01	 โดยผู้ที่มีประสบการณ์เป็นผู้บริหาร	 1	 –	 9	 ปี		

มคีา่เฉลีย่สงูกวา่ผูท้ีม่ปีระสบการณเ์ปน็ผูบ้รหิาร	19	–	40	ป	ีสว่น

ภาวะผู้นำาเชิงเทคโนโลยี	ปัจจัยวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี	ปัจจัย

สมรรถนะทางเทคโนโลยี	 และปัจจัยการพัฒนาวิชาชีพด้าน

เทคโนโลยีไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	 ที่เป็นเช่น

นี้อาจเนื่องมาจากผู้ที่มีประสบการณ์เป็นผู้บริหาร	19	–	40	ปี	

ยังอยู่ในยุคที่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยียังไม่แพร่หลายมาก

นัก	 ในขณะที่ผู้ที่มีประสบการณ์เป็นผู้บริหาร	 1	 –	 9	 ปี	 เป็น	

ผู้บริหารยุคใหม่ที่ ได้รับการเตรียมความพร้อมในการใช้

เทคโนโลยีสำาหรับการบริหารงาน	 ดังจะเห็นได้จากหลักสูตร

การฝึกอบรมผู้บริหารในปัจจุบันล้วนมีการบรรจุเนื้อหาส่วน

หนึ่งเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในการบริหารงาน	 นักการศึกษา

ได้มองเห็นพัฒนาการในการบูรณาการเทคโนโลยีสู่การจัดการ

ศึกษาที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว	 เกือบทุกห้องเรียนในสถาน

ศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกามีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต	

มีเว็บไซต์ทางการศึกษาเพิ่มขึ้นเป็นจำานวนมาก	 (Kleiner,	 &	

Lewis,	2003)	

	 เมื่อพจิารณาเปรยีบเทยีบระดบัภาวะผูน้ำาเชงิเทคโนโลยี

และระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นำาเชิงเทคโนโลยีของ

ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำาแนกตามขนาดสถานศึกษา	

พบว่า	 ทุกกลุ่มขนาดสถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ

ทางสถิติทุกปัจจัย	 ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากสถานศึกษาที่มี

ขนาดต่างกันย่อมมีโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีแตกต่าง

กนั	กลา่วคอื	ถา้เปน็สถานศกึษาขนาดใหญจ่ะมคีวามพรอ้มดา้น

โครงสรา้งพืน้ฐานทางเทคโนโลยมีากกวา่สถานศกึษาขนาดเลก็	

สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ	 (2545)	 รายงาน

สภาพและผลการดำาเนินงานปฏิรูปการศึกษาในประเด็นของ

การนำาเทคโนโลยีไปสู่การปฏิบัติในระดับสถานศึกษา	 พบว่า	

แม้ว่าการพัฒนาระบบเครือข่ายการศึกษามีความก้าวหน้าปาน
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กลาง	และมกีารขยายและเชื่อมตอ่ระบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์นต็

ให้แก่โรงเรียนในสังกัดต่างๆ	แล้ว	แต่สถานศึกษาขนาดเล็กยัง

ดำาเนินการได้ตำ่ากว่าเป้าหมายที่กำาหนดไว้	ซึ่งผลการประเมินนี้

บง่ชีถ้งึปญัหาการขาดภาวะผูน้ำาของผูบ้รหิารสถานศกึษาขนาด

เลก็ในการบรูณาการแผนเทคโนโลยไีปสูก่ารปฏบิตัอิยา่งชดัเจน	

	 2.		 การตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืน

ของโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้นำาเชิงเทคโนโลยีของ	

ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิง

ประจกัษ	์พบวา่	มคีวามเหมาะสมและถกูตอ้งของโมเดลสมการ

โครงสร้างภาวะผู้นำาเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษา	

ขั้นพื้นฐานที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์	 โดยมีโมเดล

เหมือนกับโมเดลเชิงสมมติฐานที่เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย		

ดังต่อไปนี้

	 ปัจจัยวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี	 พบว่า	 มีอิทธิพลทาง	

ตรงต่อภาวะผู้นำาเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษา	

ขึ้นพื้นฐาน	 และมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านการพัฒนาวิชาชีพด้าน

เทคโนโลยี	 และการบูรณาการเทคโนโลยีอย่างมีนัยสำาคัญ

ทางสถิติที่ระดับ	0.01	และสมรรถนะทางเทคโนโลยีอย่างไม่มี

นัยสำาคัญทางสถิติ	 เมื่อพิจารณาค่านำ้าหนักองค์ประกอบของ

ตวัแปรสงัเกตจะเหน็วา่มนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั	0.01	ทกุตวั	

ตวัแปรทีม่คีา่นำา้หนกัองคป์ระกอบมากทีส่ดุ	คอื	มกีารเผยแพร่	

วิสัยทัศน	์รองลงมา	คือ	มีการสร้างวิสัยทัศน์	และมีการปฏิบัติ

ตามวิสัยทัศน์		ซึ่งมีค่านำ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ	0.32,	0.26	

และ	 0.19	 ตามลำาดับ	 สอดคล้องกับการศึกษาของ	 Mirra	

(2004);	Ho	 (2006);	 Ertmer,	 Bai,	Dong,	Khalil,	 Park,	&	

Wang	(2010);	Change	(2002);	Seay	(2004);	Scott	(2005);	

Persaud	 (2006);	 Miller	 (2008);	 Keller	 (1995);	 Reinke	

(1997);	 Bridges	 (2003)	 ที่ให้ทัศนะไว้สอดคล้องกัน	 คือ		

วิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยีเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นำาเชิง

เทคโนโลยี	ทั้งนี้เนื่องจากการสร้างวิสัยทัศน์เป็นการสร้างภาพ

ในอนาคตขององค์การซึ่งเป็นการสะท้อนความคิดเชิงรุก	โดย

อาศัยข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ	

	 ปัจจัยสมรรถนะทางเทคโนโลยี	 พบว่า	 มีอิทธิพล

ทางตรงต่อภาวะผู้นำาเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษา	

ขึน้พืน้ฐาน	(0.01)	และมอีทิธพิลทางออ้มผา่นการพฒันาวชิาชพี	

ด้านเทคโนโลยี	 (0.03)	 และการบูรณาการเทคโนโลยี	 (0.06)	

อย่างไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติ	 เมื่อพิจารณาค่านำ้าหนักองค์

ประกอบของตัวแปรสังเกตจะเห็นว่ามีนัยสำาคัญทางสถิติที่

ระดับ	0.01	และ	0.05	ตัวแปรที่มีค่านำ้าหนักองค์ประกอบมาก

ที่สุด	คือ	มีทัศนคติต่อเทคโนโลยี	รองลงมา	คือ	มีทักษะทาง

เทคโนโลยี	 และมีความรู้ทางเทคโนโลยี	 ซึ่งมีค่านำ้าหนักองค์

ประกอบเท่ากับ	0.35,	0.30	และ	0.01	ตามลำาดับ	แสดงให้เห็น

ว่า	ปัจจัยสมรรถนะทางเทคโนโลยีมีอิทธิพลทางตรงน้อย	และ

มีผลทางอ้อมผ่านการพัฒนาวิชาชีพด้านเทคโนโลยีและการ	

บูรณาการเทคโนโลยีน้อยเช่นเดียวกัน	 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า	

องคป์ระกอบสมรรถนะทางเทคโนโลยซีึง่ประกอบดว้ยมคีวามรู	้

ทางเทคโนโลยี	 มีทักษะทางเทคโนโลยี	 และมีทัศนคติต่อ

เทคโนโลยี	 ซึ่งเป็นความสามารถในการจดจำาและการระลึก

ได้ของความรู้ทางเทคโนโลยี	 เป็นข้อมูลที่อยู่ในตัวคน	 เป็น

สารสนเทศที่นำาไปสู่การปฏิบัติ	 เปลี่ยนแปลงได้โดยการศึกษา

เลา่เรียน	การค้นคว้า	หรือประสบการณ์	รวมทัง้ความสามารถ

เชิงปฏิบัติและทักษะ	 แสดงออกถึงความชำานาญในการใช้

เทคโนโลยีได้อย่างคล่องแคล่ว	และมีแนวความคิด	ความเชื่อ	

ความรู้สึก	 และความโน้มเอียงในการแสดงพฤติกรรมที่มีต่อ

เทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในปัจจุบันอยู่ใน

ระดับตำ่า	 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ	Maddux	 (2002)	

พบว่า	 ผู้บริหารการศึกษามีองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีอยู่ใน	

ระดับตำ่า	ประกอบกับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานส่วนใหญ่

มอีายรุะหวา่ง	49	–	54	ป	ีซึง่เปน็วยัใกลเ้กษยีณ	และไมม่คีวาม

กระตือรือร้นในการเรียนรู้เทคโนโลยี

	 ปัจจัยการพัฒนาวิชาชีพด้านเทคโนโลยี	 พบว่า	 มี

อทิธพิลทางตรงตอ่ภาวะผูน้ำาเชงิเทคโนโลยขีองผูบ้รหิารสถาน

ศกึษาขึน้พืน้ฐานมากทีส่ดุ	(0.54)	และมอีทิธพิลทางออ้มผา่นการ	

บูรณาการเทคโนโลยี	(0.37)	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	

0.01	 เมื่อพิจารณาค่านำ้าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกต

จะเหน็วา่มนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั	0.01	ทกุตวั	ตวัแปรทีม่คีา่

นำ้าหนักองค์ประกอบมากที่สุด	คือ	มีการประเมินผลการเรียน

การสอนเทคโนโลย	ีรองลงมา	คอื	มกีารจดัหลกัสตูรเทคโนโลย	ี

และมกีารเรยีนการสอนเทคโนโลย	ีซึง่มคีา่นำา้หนกัองคป์ระกอบ

เท่ากับ	0.21,	0.16	และ	0.15	ตามลำาดับ	โดยมีค่าสัมประสิทธิ์

การพยากรณ	์(R2)	อยูร่ะหวา่ง	0.79	–	0.85	สอดคลอ้งกบัการ

ศึกษาของ	Adkin	(2001);	Rogers	(2000);	Scanga	(2004);	

Sorensen	(2007);	Fulton,	Yoon,	&	Lee	(2005);	Ringstaff,	

Kelley,	&	Shulla	(2002)	และ	ฉลอง	บุญญานันท์	(2547)	ที่

พบวา่	ปจัจยัการพฒันาวชิาชพีดา้นเทคโนโลยมีอีทิธพิลตอ่ภาวะ

ผูน้ำาเชงิเทคโนโลย	ีทีเ่ปน็เชน่นีอ้าจเนื่องมาจากปจัจบุนั	นโยบาย

สำาคัญประการหนึ่งของกระทรวงศึกษาธิการคือการเน้นความ

สำาคัญของครูในการเขียนแผนการสอน	 การผลิตและพัฒนา

สื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี
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	 ปัจจัยการบูรณาการเทคโนโลยี	พบว่า	มีอิทธิพลทาง	

ตรงต่อภาวะผู้นำาเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษา	

ขัน้พืน้ฐานอยา่งไมม่นียัสำาคญัทางสถติ	ิเมื่อพจิารณาคา่นำา้หนกั

องคป์ระกอบของตวัแปรสงัเกตจะเหน็วา่มนียัสำาคญัทางสถติทิี่

ระดับ	0.01	ทุกตัว	ตัวแปรที่มีค่านำ้าหนักองค์ประกอบมากที่สุด	

คือ	มีการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี	รองลงมาคือ	มีความเชื่อ

ในเทคโนโลยี	และ	มีความพร้อมในเทคโนโลยี	ซึ่งมีค่านำ้าหนัก

องค์ประกอบเท่ากับ	1.00,	0.80	และ	0.78	ตามลำาดับ	แสดง

ใหเ้หน็วา่ปจัจยัการบรูณาการเทคโนโลยมีอีทิธพิลทางตรงนอ้ย	

ทัง้นีอ้าจเปน็เพราะวา่การบรูณาการเทคโนโลยจีะมปีระสทิธผิล

หรือไม่เพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยีและ

สมรรถนะทางเทคโนโลยเีปน็ปจัจยัสำาคญั	ถา้ขาดปจัจยัใดปจัจยั

หนึ่งย่อมทำาให้การบูรณาการเทคโนโลยีไม่สัมฤทธิ์ผล	และจาก

การศึกษาของ	 Reinke	 (1997)	 ศึกษาการพัฒนาและความมี

เหตุผลของการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีของครูใหญ่โดย

การออกแบบโรงเรียนใหม่ด้วยเทคโนโลยี	 ผลการวิจัยพบว่า	

การบูรณาการเทคโนโลยีขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์	 สมรรถนะของ	

ผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งส่งผลต่อภาวะผู้นำาเชิงเทคโนโลยี

	 3.	 ผลการศึกษาอิทธิพลทางตรง	 อิทธิพลทาง

อ้อม	 และอิทธิพลรวมของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นำาเชิง

เทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 มีประเด็นที่นำา

มาอภิปราย	ดังนี้

	 อิทธิพลทางตรง	พบว่า	มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลทาง

ตรง	4	ตวัแปร	เรยีงลำาดบัจากคา่มากไปหานอ้ย	คอื	ปจัจยัการ

พัฒนาวิชาชีพด้านเทคโนโลยี	 ปัจจัยวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี	

ปัจจัยการบูรณาการเทคโนโลยี	 และปัจจัยสมรรถนะทาง

เทคโนโลยี	ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ	0.54,	0.44,	0.10	

และ	0.01	ตามลำาดับ	จากข้อค้นพบดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า	ปัจจัย

การพัฒนาวิชาชีพด้านเทคโนโลยีมีอิทธิพลทางตรงที่สำาคัญ

ที่สุดต่อภาวะผู้นำาเชิงเทคโนโลยี	 ในขณะที่ปัจจัยสมรรถนะ

ทางเทคโนโลยีมีอิทธิพลทางตรงน้อยที่สุดต่อภาวะผู้นำาเชิง

เทคโนโลยี

	 อิทธิพลทางอ้อม	 พบว่า	 มี	 2	 ปัจจัยที่มีอิทธิพลทาง

อ้อมต่อภาวะผู้นำาเชิงเทคโนโลยี	 คือ	 ปัจจัยสมรรถนะทาง

เทคโนโลยทีีส่ง่ผา่นปจัจยัการพฒันาวชิาชพีดา้นเทคโนโลยแีละ

ปจัจยัการบรูณาการเทคโนโลย	ีมคีา่สมัประสทิธิอ์ทิธพิลเทา่กบั	

0.03	และ	0.06	ตามลำาดับ	ซึ่งแสดงให้เห็นว่าปัจจัยสมรรถนะ

ทางเทคโนโลยมีอีทิธพิลทางออ้มตำา่เมื่อสง่ผา่นปจัจยัการพฒันา

วชิาชพีดา้นเทคโนโลยแีละปจัจยัการบรูณาการเทคโนโลยี	สว่น

ปัจจัยการพัฒนาวิชาชีพด้านเทคโนโลยีที่ส่งผ่านปัจจัยการ	

บรูณาการเทคโนโลย	ีจะเหน็วา่มคีา่สมัประสทิธิอ์ทิธพิลเทา่กบั	0.37	

ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า	ปัจจัยการพัฒนาวิชาชีพด้านเทคโนโลยี

มีอิทธิพลทางอ้อมสูงต่อภาวะผู้นำาเชิงเทคโนโลยีโดยส่งผ่าน

ปัจจัยการบูรณาการเทคโนโลยี	 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ	

Sorensen	(2007)	พบว่า	การพัฒนาวิชาชีพครูด้านเทคโนโลยี

ช่วยให้ครูประสบความสำาเร็จในการบูรณาการเทคโนโลยีใน

การปรับปรุงการเรียนการสอนซึ่งส่งผลโดยตรงต่อภาวะผู้นำา

เชิงเทคโนโลยี

	 อิทธิพลรวม	 พบว่า	 ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลรวมของ

ตัวแปรสาเหตุมีอิทธิพลต่อภาวะผู้นำาเชิงเทคโนโลยีอย่างมีนัย

สำาคัญทางสถิติ	 2	 ตัวแปร	 และอย่างไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติ		

2	 ตัวแปร	 โดยเรียงลำาดับจากค่ามากไปหาน้อย	 คือ	 ปัจจัย	

วสิยัทศันท์างเทคโนโลย	ีปจัจยัการพฒันาวชิาชพีดา้นเทคโนโลย	ี

ปัจจัยการบูรณาการเทคโนโลยี	 และปัจจัยสมรรถนะทาง

เทคโนโลยี	ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ	0.83,	0.57,	0.10	

และ	 0.02	 ตามลำาดับ	 ซึ่งได้ข้อสรุปว่า	 ปัจจัยวิสัยทัศน์ทาง

เทคโนโลยีเป็นสาเหตุที่สำาคัญที่สุดที่ทำาให้เกิดภาวะผู้นำาเชิง

เทคโนโลยี	 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ	 Lawrence	 (1999)	

พบว่า	 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นำาเชิงเทคโนโลยี	 ประกอบ

ด้วย	1)	การสร้างวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี	2)	การสนับสนุนให้

บุคลากรมีการใช้เทคโนโลยี	และ	3)	การพัฒนาด้านเทคโนโลยี

ข้อเสนอแนะ  

	 1.		 ผลการวิเคราะห์ระดับภาวะผู้นำาเชิงเทคโนโลยี	

ระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นำาเชิงเทคโนโลยี	 พบว่า	

ระดับภาวะผู้นำาเชิงเทคโนโลยี	 และระดับปัจจัยที่มีอิทธิพล

ต่อภาวะผู้นำาเชิงเทคโนโลยีมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก	

เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละปัจจัย	 พบว่า	 ส่วนใหญ่มีค่า

เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก	มีเพียงปัจจัยสมรรถนะทางเทคโนโลยีที่

อยู่ในระดับปานกลาง	 โดยปัจจัยภาวะผู้นำาเชิงเทคโนโลยีมีค่า

เฉลี่ยสูงสุด	ในขณะที่ปัจจัยสมรรถนะทางเทคโนโลยีมีค่าเฉลี่ย	

ตำา่สดุ	ดงันัน้	สำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานควร

มีนโยบายในการพัฒนาสมรรถนะทางเทคโนโลยีของผู้บริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 2.		 ผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผู้ นำ า เชิ ง

เทคโนโลยี	 และระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นำาเชิง

เทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำาแนกตาม

ประสบการณ์เป็นผู้บริหาร	 พบว่า	 ปัจจัยด้านการบูรณาการ

เทคโนโลยีระหว่างกลุ่มประสบการณ์เป็นผู้บริหาร	 1	 –	 9	 ปี	

และ	กลุ่มประสบการณ์เป็นผู้บริหาร	19	–	40	ปี	แตกต่างกัน
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อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	0.01	โดยผู้ที่มีประสบการณ์

เป็นผู้บริหาร	 1	 –	 9	 ปี	 มีค่าเฉลี่ยการบูรณาการเทคโนโลยี

สูงกว่าผู้มีประสบการณ์เป็นผู้บริหาร	 19	 –	 40	 ปี	 ดังนั้น		

ผู้บริหารการศึกษาควรพัฒนา	ส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษา

ที่มีประสบการณ์เป็นผู้บริหารมาเป็นเวลานานและอยู่ในวัย

ใกล้เกษียณอายุราชการเข้ารับการอบรม	 สัมมนาในรูปแบบที่	

เหมาะสม	 เช่น	 multi-touch	 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่สามารถรับ	

input	ได้หลายจุดพร้อมๆ	กัน	เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้	ความ

เข้าใจ	และมีความสะดวกในการบูรณาการเทคโนโลยี

	 3.		 เนื่องจากผลการวจิยั	พบวา่	ปจัจยัสาเหตสุำาคญั

ทางตรงที่ทำาให้ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีภาวะผู้นำาเชิง

เทคโนโลยี	 คือ	 การพัฒนาวิชาชีพด้านเทคโนโลยี	 รองลงไป	

คือ	วิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี	ดังนั้น	ผู้บริหารการศึกษาจึงควร

ส่งเสริม	พัฒนา	ผลักดันให้มีหลักสูตรเทคโนโลยี	การเรียนการ

สอนเทคโนโลยี	 การประเมินผลการเรียนการสอนเทคโนโลยี	

การสร้างวิสัยทัศน์	การเผยแพร่วิสัยทัศน์	และการปฏิบัติตาม

วิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี

	 4.		 เมื่อพิจารณาปัจจัยสมรรถนะทางเทคโนโลยีแม้

จะสง่ผลทางตรงตอ่ภาวะผูน้ำาเชงิเทคโนโลยตีำา่	แตก่ส็ง่ผลทาง

อ้อมผ่านการพัฒนาวิชาชีพด้านเทคโนโลยีและการบูรณาการ

เทคโนโลยทีีส่งูกวา่	ดงันัน้	การพฒันาสมรรถนะทางเทคโนโลยี

ที่จะนำาไปสู่การพัฒนาภาวะผู้นำาเชิงเทคโนโลยีจะต้องเน้นการ

พัฒนาให้มีอิทธิพลผ่านปัจจัยการพัฒนาวิชาชีพด้านเทคโนโลยี

และการบูรณาการเทคโนโลยีโดยไม่คาดหวังว่าจะส่งผลต่อ

ภาวะผู้นำาเชิงเทคโนโลยีโดยตรง

	 5.	 เนื่องจากค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์	 สำาหรับ

สมการโครงสรา้งของโมเดล	แสดงวา่	ตวัแปรแฝงภายนอกซึง่

เป็นตัวแปรสาเหตุ	 สามารถอธิบายความแปรปรวนในตัวแปร

สมรรถนะทางเทคโนโลยี	 การพัฒนาวิชาชีพด้านเทคโนโลยี		

การบรูณาการเทคโนโลย	ีและภาวะผูน้ำาเชงิเทคโนโลย	ีจงึยนืยนั

ได้ถึงความตรงของตัวแปรที่นำามาศึกษา	 จึงให้มีความมั่นใจใน

การพัฒนาปัจจัยวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยีเป็นปัจจัยแรก	 และ

ให้ตระหนักว่าปัจจัยนี้มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นำาเชิงเทคโนโลยีใน

ทางออ้ม	ดงันัน้	ควรพฒันาใหผ้า่นปจัจยัอื่น	โดยเฉพาะปจัจยัที่

นำามาศกึษา	ไดแ้ก่	สมรรถนะทางเทคโนโลยี	การพฒันาวชิาชพี

ด้านเทคโนโลยี	และการบูรณาการเทคโนโลยี

	 6.		 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับอิทธิพลของตัวแปรอื่นๆ	

นอกเหนือจากกรอบแนวคิดและตัวแปรที่ใช้ ในงานวิจัยนี้	ทั้งนี้

เนื่องจากมีตัวแปรจำานวนมากที่ได้จากการศึกษาวิเคราะห์ที่ยัง

ไมไ่ดน้ำามาศกึษา	เชน่	การวางแผนการใชเ้ทคโนโลย	ีการทำางาน

และการเรียนรู้ร่วมกัน	 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ	 วินัยใน

การใชง้านเทคโนโลย	ีและความเขา้ใจผลกระทบของเทคโนโลย	ี

เป็นต้น
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โมเดลสมการโครงสร้างของปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย

A Structural Equation Model of Factors Affecting University Excellence
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บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้	 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและตรวจ

สอบความสอดคล้องโมเดลสมการโครงสร้างของปัจจัยที่

ส่งผลต่อความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย	 โดยกลุ่มตัวอย่าง

คือคณาจารย์ที่สังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศไทย	 24	

สถาบัน	 จำานวน	 660	 คน	 ซึ่งได้มาด้วยวิธีการสุ่มแบบหลาย	

ขัน้ตอน	เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยัเปน็แบบมาตรวดัประเมนิคา่ที	่

มีความเชื่อถือได้	 0.97	 โดยการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ โปรแกรม

สำาเร็จรูปทางสถิติและโปรแกรมลิสเรล	 ผลการวิจัยพบว่า		

1)	โมเดลสมการโครงสร้างของปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นเลิศ

ของมหาวทิยาลยั	ทีพ่ฒันาตามสมมตุฐิานมคีวามสอดคลอ้งกบั

ขอ้มลูเชงิประจกัษ	์ตามเกณฑ	์ดงันี	้χ2
	=45.88,		p-value=0.08,	

df=34,		χ2
	/df	=1.35,	RMSEA=0.02,	CN=736.96,	CFI=0.90,	

GFI=0.99,	 AGFI=0.97,	 SRMR=0.01	 2)	 ความเป็นเลิศของ

มหาวิทยาลัยมีองค์ประกอบสำาคัญ	ได้แก่	คุณภาพผลงานวิจัย	

ความรับผิดชอบต่อสังคม	 และคุณภาพบัณฑิต	 โดยปัจจัยที่

ส่งผลต่อความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย	 ได้แก่	 เสรีภาพทาง

วชิาการ	ระบบการบรหิาร	ทรพัยากรบคุคล	และทรพัยากรการ

เงิน	และ	3)	อิทธิพลทางตรง	อิทธิพลทางอ้อม	และอิทธิพล

รวมของปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย	 ซึ่ง

เรียงลำาดับตามค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลจากมากไปหาน้อย	ดังนี้	

(1)	อิทธิพลทางตรงคือ	เสรีภาพทางวิชาการ	ทรัพยากรบุคคล	

และระบบการบริหาร	 มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ	 0.98,	

0.61,	0.43	ตามลำาดบั	(2)	อทิธพิลทางออ้มคอื	ทรพัยากรบคุคล	

ทรัพยากรการเงิน	 และระบบการบริหาร	 มีค่าสัมประสิทธิ์

อิทธิพลเท่ากับ	0.84,	0.54,	0.52	ตามลำาดับ	และ	(3)	อิทธิพล

รวมคือ	 เสรีภาพทางวิชาการ	 ทรัพยากรการเงิน	 ทรัพยากร

บุคคล	 และระบบการบริหาร	 มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ	

0.98,	0.54,	0.23,	0.08	ตามลำาดับ	

Abstract

	 The	objectives	of	this	research	were	to	develop	

and	examine	the	goodness	of	fit	of	the	structural	equation	

model	 of	 factors	 affecting	 university	 excellence.	 The	

samples	 were	 660	 faculty	 members	 from	 24	 public		

universities	in	Thailand,	who	were	selected	by	multi-stage		

sampling.	 The	 research	 instrument	 was	 rating	 scale	

questionnaire	with	a	reliability	coefficient	of	0.97.	Data	

were	analyzed	by	SPSS	program	and	LISREL	program.	

The	research	results	were	summarized	as	follows:	1)	A	

structural	equation	model	of	factors	affecting	university	

excellence	which	was	developed	based	on	assumptions	

had	 index	 of	 the	 goodness	 of	 fit	 with	 the	 empirical	

data	 as	χ2
	 =45.88,	 p-value=0.08,	 df=34,	χ2

	 /df=1.35,	

RMSEA=0.02,	CN=736.96,	CFI=0.90,	GFI=0.99,	AGFI=0.97	

SRMR=0.01,	2)	the	dimensions	of	university	excellence	

were	research	quality,	social	responsibility,	and	graduate	

quality,	 and	 the	 factors	 affecting	university	 excellence	

consisted	 of	 academic	 freedom,	 governance,	 human	

resources,	and	financial	resources,	and	3)	direct	effects,	

indirect	effects	and	total	effects	were	factors	contributing	

to	university	excellence	which	were	ranked	into	order	by	

path	coefficient	with	descending	effects	as	the	following:	

(1)	direct	effects	consisted	of	academic	freedom,	human	

resources,	and	governance	with	the	path	coefficient	of	

0.98,	0.61,	0.43,	respectively;	(2)	indirect	effects	consisted	

of	human	resources,	financial	resources,	and	governance	

with	the	path	coefficient	of	0.84,	0.54,	0.52,	respectively;	

and	 (3)	 total	 effects	 consisted	 of	 academic	 freedom,		
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financial	 resources,	 human	 resources,	 and	 governance	

with	 the	 path	 coefficient	 of	 0.98,	 0.54,	 0.23,	 0.08,	

respectively.

Key words: factors	 affecting	 university	 excellence,	 a	

structural	equation	model

ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา

	 สภาพแวดล้อมของสังคมโลกในปัจจุบัน	เป็นยุคของ	

ระบบสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้	และแนวโน้มของการพัฒนา	

การอุดมศึกษาของโลกในช่วงศตวรรษที่	21	ซึ่งเป็นระบบการ

ศึกษาแบบไร้พรมแดนที่มีการเชื่อมโยงกันตั้งแต่ระดับโลก

(global)	ระดับภูมิภาค	(regional)	ระดับประเทศ	(national)	

และระดับท้องถิ่น	 (local)	 โดยในปี	 พ.ศ.	 2558	 การเป็น

ประชาคมอาเซียน	 (ASEAN	 community)	 จะมีผลทำาให้เกิด

ระบบการศกึษาแบบเสรีในภมูภิาคนี้	ซึง่จะนำาไปสูค่วามรว่มมอื	

และการแข่งขันการอุดมศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน	 และ

ย่อมส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงบริบทมหาวทิยาลัยของ

ประเทศไทยอยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด	้(สำานกังานคณะกรรมการการ

อดุมศกึษา,	2552)	เนื่องจากระบบการศกึษาในมหาวทิยาลยัเปน็

ปจัจยัพืน้ฐานสำาคญัของการสรา้งเสรมิศกัยภาพความสามารถ

ของการพฒันาเศรษฐกจิ	สงัคม	และวฒันธรรมใหม้คีวามเจรญิ

เติบโตได้อย่างมีคุณภาพ	(สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,	2551)	

	 มหาวทิยาลยั	มบีทบาทหนา้ทีส่ำาคญัคอืการเปน็ศนูยร์วม

ของวิชาความรู้ชั้นสูง	 การเป็นแหล่งการศึกษาค้นคว้า	

วิทยาการใหม่	 ๆ	 และการเป็นศูนย์การให้คำาปรึกษาการแก้ไข

ป้องกันปัญหาของสังคม	 โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า

เจ้าอยู่หัวได้ทรงจัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นและทรงโปรดเกล้าให้

สมเดจ็พระมหติลาธเิบศรอดลุยเดชวกิรมพระบรมราชนก	ทรง

ดแูลกรมมหาวทิยาลยัของกระทรวงธรรมการ	ซึง่ทรงวางหนา้ที่

พื้นฐานแก่มหาวิทยาลัยไว้	4	ด้าน	ได้แก่	(1)	การเสาะหาวิชชา	

หรือเปิดโอกาสให้กุลบุตรได้เรียนทำาการเสาะหาวิชชา	 เลี้ยงดู

ทำานุบำารุงนักปราชญ์ผู้สามารถเสาะหาวิชชา	 และใช้ผลนั้นมา

สอนกุลบุตรได้	 และการเป็นสมองต้นความคิดของชาติ	 และ

เป็นสถานเลี้ยงคนดีของชาติ	 (2)	 ผลของการเสาะแสวงหา

วชิชานี	้ตอ้งเอามาวางเปน็แบบแผนสำาหรบัความประพฤตขิอง

ชาต	ิทัง้ทางธรรมะและวทิยาศาสตร	์เปน็หลกัตวัอยา่งการเปน็	

เครื่องวัด	 เป็นที่เก็บรวบรวมและจำาหน่ายเผยแพร่ความคิด

ของชาติเราเอง	และช่วยทำาการติดต่อกับคณะที่มีหน้าที่คล้าย

กันกับของนานาชาติ	(3)	มหาวิทยาลัยมีกิจสอนกุลบุตร	ศิลปะ	

วิทยาศาสตร์	 เพื่อทำาให้ผู้มาเรียนมีความรู้กว้างขวาง	 เห็นเหตุ

ใกล้ไกล	 และใช้ความคิดที่ ได้บังเกิดขึ้นด้วยการเรียนเป็นผล

ประโยชน์แก่คณะ	 และ	 (4)	 มหาวิทยาลัยมีกิจสอบไล่กุลบุตร	

เพื่อวัดความรู้ความสามารถและรับรองเป็นพยานโดยการให้

ปรญิญาแกผู่ท้ีส่มควร	(สำานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา,	

2552)	

	 จากสภาพปจัจบุนัของการพฒันาระบบการอดุมศกึษา

ของประเทศไทยได้ขยายตัว	 และเปลี่ยนแปลงบริบทไปมาก	

เกิดการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพลดลงก่อให้เกิดวิกฤติ

เศรษฐกิจ	 และขยายตัวไปเป็นวิกฤติทางสังคม	 ซึ่งแสดงให้

เหน็ถงึสภาพความออ่นแอของระบบอดุมศกึษาไทย	อนัเปน็ผล

เนื่องมาจากการขยายขนาดและการเพิ่มจำานวนมหาวิทยาลัย

มากขึ้น	 ที่นำาไปสู่ความหลากหลายและข้อจำากัดในการจัดการ

ทรัพยากรสนับสนุนที่เพียงพอ	 ทำาให้การอุดมศึกษาไทยเริ่ม

เติบโตอย่างไร้ทิศทาง	 ไร้ขอบเขต	 และมีความอ่อนด้อยใน

ด้านคุณภาพมาตรฐาน	 ระบบอุดมศึกษาเริ่มเปลี่ยนแปลงไป

จากการอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคม	ไปเป็นการอุดมศึกษา

เชิงพาณิชย์ที่มุ่งแสวงหากำาไรเป็นสำาคัญ	(กฤษณพงศ์	กีรติกร,	

2552)	การอดุมศกึษาของไทยไมส่ามารถพฒันาไดด้อียา่งทีค่วร

จะเปน็	เกดิวกิฤตดิา้นคณุภาพการอดุมศกึษาอยา่งรนุแรง	เปน็

วกิฤตคิวามเสมอภาคในโอกาสตามศกัยภาพ	และนำาไปสูว่กิฤติ

การสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ	ระบบการ

อุดมศึกษากลายเป็นเพียงหน่วยเศรษฐกิจที่ผลิตสินค้าและ

บริการมากกว่าเป็นการศึกษาที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม	

(จรัส	สุวรรณเวลา,	2551)	

	 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับ

อดุมศึกษา	เป็นเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง

ชาต	ิพ.ศ.	2542	โดยสง่เสรมิใหม้หาวทิยาลยัพฒันาคณุภาพตาม

เกณฑม์าตรฐานที่ไดร้บัการยอมรบัในระดบันานาชาติ	และการ

สร้างเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำาหรับใช้พัฒนามหาวิทยาลัย

ให้มีความเป็นเลิศ	 ด้วยการแข่งขันกับตนเองด้วยการเปรียบ

เทียบการบริหารจัดการและการดำาเนินงานระหว่างหน่วยงาน

ภายในและภายนอก	 เพื่อให้ได้วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดไปประยุกต์ใช้

กบัหนว่ยงานได	้รวมทัง้กระตุน้ใหเ้กดิทศันคตทิีด่ตีอ่การเรยีนรู้	

และการแบ่งปันข้อมูลระหว่างมหาวิทยาลัย	 โดยกำาหนด	

เปา้หมายการดำาเนนิการไว	้3	ดา้น	ไดแ้ก	่(1)	พฒันาเกณฑค์ณุภาพ

การศึกษาในบริบทของไทย	(2)	พัฒนาผู้ตรวจประเมินผลตาม

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำาเนินการที่เป็นเลิศ	 และ		

(3)	พฒันาคณุภาพสถาบนัอดุมศกึษาของไทยใหส้ามารถพฒันา

ไปสู่ความเป็นเลิศ	 (สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา,	

2552)	
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	 ดังนั้น	 จึงเป็นความท้าทายของการพัฒนาระบบ

มหาวทิยาลยั	เพื่อเอาชนะสภาพปญัหาวกิฤตคิวามดอ้ยคณุภาพ

ที่เกิดขึ้น	 และนำาไปสู่การพัฒนาความมีคุณภาพที่เป็นเลิศตาม

ที่คาดหวัง	 คือการทำาให้ผลผลิตของการจัดการศึกษาให้เป็น

ที่พึงพอใจของประชาชนและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา

ประเทศ	 ที่นำาไปสู่การบรรลุเป้าหมายสูงสุดเชิงอุดมคติของ

มหาวทิยาลยัคอื	ความเปน็เลศิทางวชิาการทีส่ามารถตอบสนอง

ความต้องการของสังคมได้อย่างมีสมดุล	 (วิจิตร	 ศรีสอ้าน,		

2552)	 โดยอยู่บนพื้นฐานการดำาเนินการที่มีคุณภาพเป็น

เอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละสถาบัน	 มีความสอดคล้องกับการ

เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของสังคมโลกในยุคโลกาภิวัตน์	 ซึ่งจะ

ต้องยึดมั่นในหลักการสำาคัญคือความอิสระในการบริหาร	การ

จดัการ	การดำาเนนิการ	การปกครองตนเอง	หรอืการกำากบัดแูล

องคก์รทีเ่ปน็อสิระคลอ่งตวั	และความมเีสรภีาพทางวชิาการใน

การศึกษาค้นคว้าและเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยี	ที่มีความ

รับผิดชอบต่อสังคม	ซึ่งจะนำาไปสู่การบรรลุเป้าหมายสูงสุดคือ

ความเปน็เลศิของมหาวทิยาลยั	(Anninos,	2007;	Salmi,	2009;	

Starling,	2005;	วิจิตร	ศรีสอ้าน,	2552)

	 กล่าวโดยสรุป	 จากเป้าหมายสำาคัญคือการพัฒนา

คุณภาพของมหาวิทยาลัย	 สภาพปัญหาวิกฤติคุณภาพของ

ระบบอุดมศึกษา	 และแนวโน้มการแข่งขันเสรีการศึกษาใน

อนาคตดังกล่าวข้างต้น	 ซึ่งทำาให้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนา

และตรวจสอบโมเดลสมการโครงสร้างของปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศไทย	 ด้วยวิธี

การสังเคราะห์โมเดลการวิจัยเชิงสมมุติฐานและนำาไปตรวจ

สอบความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์	 ซึ่งผู้วิจัยเชื่อว่า

ประโยชน์ที่ได้รับจากการพัฒนาโมเดลสมการโครงสร้างครั้งนี	้

จะสามารถนำาไปใช้เป็นโมเดลต้นแบบหรือใช้เป็นแนวทางการ

ดำาเนินการสำาหรับการพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยไปสู่ความ

เป็นเลิศ	 และสามารถใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศประกอบการ

กำาหนดนโยบายและวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยได้อย่าง	

เหมาะสมตามบริบทได้	 ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ไข

ปญัหาวกิฤตคิณุภาพการศกึษา	และกอ่ใหเ้กดิผลประโยชนแ์ละ

ความคุ้มค่าต่อการลงทุนผลิตทรัพยากรมนุษย์ของประเทศใน	

ระยะยาว	

วัตถุประสงค์การวิจัย

	 1.	 เพื่อตรวจสอบความสอดคลอ้งของโมเดลสมการ

โครงสรา้งของปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่ความเปน็เลศิของมหาวทิยาลยั	

ที่พัฒนาขึ้นจากแนวคิดทฤษฎีกับข้อมูลเชิงประจักษ์	

	 2.	 เพื่อศึกษาองค์ประกอบความเป็นเลิศของ

มหาวทิยาลยั	และองคป์ระกอบของปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่ความเปน็

เลิศของมหาวิทยาลัย	

	 3.	 เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง	 อิทธิพลทาง

อ้อม	 และอิทธิพลรวมของปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นเลิศของ

มหาวิทยาลัย

วิธีดำาเนินการวิจัย 

	 การวจิยัครัง้นี	้เปน็การศกึษาความสมัพนัธเ์ชงิสาเหต	ุ

(causal	 relationship)	 โดยประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่

ใช้ ในการวิจัยคือ	 คณาจารย์ที่สังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐใน

ประเทศไทย	 24	 สถาบัน	 โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัย	

จำานวน	660	คน	ได้มาด้วยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน	

	 ตัวแปรที่ใช้ ในการวิจัย	 ประกอบด้วยตัวแปรแฝง	

5	ตัวแปร	และตัวแปรสังเกต	12	ตัวแปร	ได้แก่	 (1)	ตัวแปร

แฝงความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย	 วัดด้วยตัวแปรสังเกต	 3	

ตัวแปรคือ	คุณภาพบัณฑิต	คุณภาพผลงานวิจัย	และความรับ

ผิดชอบต่อสังคม	(2)	ตัวแปรแฝงเสรีภาพทางวิชาการ	วัดด้วย

ตัวแปรสังเกต	3	ตัวแปรคือ	การวิจัย	การเรียนการสอน	และ

การบริการวิชาการ	(3)	ตัวแปรแฝงระบบการบริหาร	วัดด้วย

ตัวแปรสังเกต	 2	 ตัวแปรคือ	 โครงสร้างการบริหารและภาวะ

ผู้นำาของผู้บริหาร	 (4)	 ตัวแปรแฝงทรัพยากรบุคคล	 วัดด้วย

ตัวแปรสังเกต	2	ตัวแปร	คือการบริหารบุคคลและวัฒนธรรม

การทำางาน	(5)	ตัวแปรแฝงทรัพยากรการเงิน	วัดด้วยตัวแปร

สังเกต	 2	 ตัวแปรคือ	 การจัดการงบประมาณ	 และการจัดหา

รายได้		

	 เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามจำานวน	

72	 ข้อ	 ประกอบด้วยส่วนที่	 1	 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูล

สถานภาพทัว่ไปมขีอ้คำาถามจำานวน	5	ขอ้	สว่นที	่2	แบบสอบถาม

เกี่ยวกับความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเป็นมาตรวัดแบบ

ประเมินค่า	 5	 ระดับ	 มีข้อคำาถามจำานวน	 17	 ข้อ	 และส่วนที่	

3	 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นเลิศของ

มหาวทิยาลยัเปน็มาตรวดัแบบประเมนิคา่	5	ระดบั	มขีอ้คำาถาม

จำานวน	50	ข้อ	ซี่งมีค่าความเชื่อถือได้เท่ากับ	0.97

	 การวเิคราะหข์อ้มลูคณุลกัษณะของกลุม่ตวัอยา่งและ

ตวัแปร	ใชก้ารวเิคราะหส์ถติพิรรณนา	ไดแ้ก	่คา่ความถี	่คา่รอ้ยละ	

ค่าเฉลี่ย	 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 ค่าความเบ้	 และค่าความ

โด่ง	 และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์โดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป	

SPSS	for	Windows	สำาหรับการวิเคราะห์สถิติอนุมาน	ได้แก่	

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน	และการวิเคราะห์โมเดล

สมการโครงสร้าง	โดยใช้โปรแกรม	LISREL	
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สรุปผลการวิจัย 

	 1.		 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล

การวิจัย	 พบว่าโมเดลสมการโครงสร้างของปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ความเปน็เลศิของมหาวทิยาลยัมคีวามสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิ

ประจกัษ	์โดยพจิารณาจากคา่สถติทิดสอบทีผ่า่นหลกัเกณฑก์าร

พจิารณา	ไดแ้ก	่มคีา่ไค-สแควร(์χ2
)	เทา่กบั	45.88	มคีา่ระดบันยั

สำาคัญทางสถิติ(p-value)	เท่ากับ	0.08	มีสัดส่วนค่าไค-สแควร์	

กับองศาอิสระ(χ2
/df)	เท่ากับ	1.35	ซึ่งแสดงว่าค่าไค-สแควร์

ไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติ	 นอกจากนั้นยังมีค่ารากของค่าเฉลี่ย

ความคลาดเคลื่อนกำาลังสองของการประมาณค่า(RMSEA)	

เท่ากับ	 0.02	 มีค่าขนาดตัวอย่างวิกฤต(CN)	 เท่ากับ	 736.96	

มีค่าดัชนีความสอดคล้องที่ปรับความซับซ้อน	 (PGFI)	 เท่ากับ	

0.43	มคีา่ดชันคีวามสอดคลอ้งเปรยีบเทยีบ	(CFI)	เทา่กบั	1.00	

มีค่าดัชนีความสอดคล้อง	(GFI)	เท่ากับ	0.99	มีค่าดัชนีความ

สอดคล้องที่ปรับแล้ว	(AGFI)	เท่ากับ	0.97	และมีค่ารากของ

ค่าเฉลี่ยกำาลังสองของความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน	 (SRMR)	

เท่ากับ	0.01	ตามลำาดับ

	 2.		 ผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบความเปน็เลศิของ

มหาวทิยาลยั	และองคป์ระกอบของปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่ความเปน็

เลิศของมหาวิทยาลัย	 พบว่ามีค่าสูงและมีนัยสำาคัญทางสถิติที่

ระดับ	0.05	ดังนี้

	 	 2.1	 องค์ประกอบของความเป็นเลิศของ

มหาวทิยาลยั	ซึง่วดัดว้ยตวัแปรสงัเกต	3	ตวัแปร	พบวา่คณุภาพ

ผลงานวจิยัมคีา่นำา้หนกัองคป์ระกอบมากทีส่ดุเทา่กบั	0.83	รอง

ลงมาคือความรับผิดชอบต่อสังคมมีค่านำ้าหนักองค์ประกอบ

เท่ากับ	 0.64	 และคุณภาพบัณฑิตมีค่านำ้าหนักองค์ประกอบ

เท่ากับ	0.46	

	 	 2.2		องค์ประกอบของปัจจัยเสรีภาพทาง

วิชาการ	ซึ่งวัดด้วยตัวแปรสังเกต	3	ตัวแปร	พบว่าการวิจัยมี

คา่นำา้หนกัองคป์ระกอบมากทีส่ดุเทา่กบั	0.74	รองลงมาคอืการ

เรยีนการสอนมคีา่นำา้หนกัองคป์ระกอบเทา่กบั	0.66	ม	ีและการ

บริการวิชาการมีค่านำ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ	0.61	

	 	 2.3		องค์ประกอบของปัจจัยระบบการบริหาร	

ซึ่งวัดด้วยตัวแปรสังเกต	 2	 ตัวแปร	 พบว่าภาวะผู้นำาของ	

ผู้บริหารมีค่านำ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ	0.81	และโครงสร้าง

การบริหารมีค่านำ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ	0.78	

	 	 2.4		องค์ประกอบของปัจจัยทรัพยากรบุคคล	

ซึง่วดัดว้ยตวัแปรสงัเกต	2	ตวัแปร	พบวา่วฒันธรรมการทำางาน

มีค่านำ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ	 0.77	 และบริหารบุคคลมีค่า	

นำ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ	0.73	

	 	 2.5	 องค์ประกอบของปัจจัยทรัพยากรการเงิน	

ซึง่วัดด้วยตัวแปรสังเกต	2	ตัวแปร	พบว่าการจัดหารายได้มีค่า

นำ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ	0.69	และการจัดการงบประมาณ

มีค่านำ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ	0.63	

	 3.	 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง	 อิทธิพลทาง

อ้อม	 และอิทธิพลรวมของปัจจัยที่ส่งต่อความเป็นเลิศของ

มหาวิทยาลัยอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05	ดังนี้	

	 	 3.1	 อิทธิพลทางตรงที่ส่งผลต่อความเป็นเลิศ

ของมหาวิทยาลัย	 มาจาก	 3	 ปัจจัยได้แก่	 ปัจจัยเสรีภาพทาง

วิชาการมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ	0.98	ปัจจัยทรัพยากร

บุคคลมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ	 0.61	 และปัจจัยระบบ

การบริหารมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ	0.43	ตามลำาดับ

	 	 3.2	 อิทธิพลทางอ้อมที่ส่งผลต่อความเป็นเลิศ

ของมหาวิทยาลัย	 มาจาก	 3	 ปัจจัยได้แก่	 ทรัพยากรบุคคลมี

ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ	 0.84	 ทรัพยากรการเงินมีค่า

สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ	 0.54	 และระบบการบริหารมีค่า

สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ	0.52	ตามลำาดับ

	 	 3.3	 อิทธิพลรวมที่ส่งผลต่อความเป็นเลิศของ

มหาวิทยาลัย	 มาจาก	 4	 ปัจจัยได้แก่	 เสรีภาพทางวิชาการ

มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ	 0.98	 ทรัพยากรการเงินมี

ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ	 0.54	 ทรัพยากรบุคคลมีค่า

สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ	 0.23	 และระบบการบริหารมี

ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ	 0.08	 ตามลำาดับ	 ดังแสดงใน	

ภาพที่	1
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อภิปรายผลการวิจัย 

	 1.	 อภปิรายผลการตรวจสอบความสอดคลอ้งของ

โมเดลสมการโครงสร้างของปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นเลิศ

ของมหาวทิยาลยั	ทีพ่ฒันาขึน้ตามสมมตุฐิานมคีวามสอดคลอ้ง

กับข้อมูลเชิงประจักษ์	 โดยมีค่าสถิติผ่านเกณฑ์ทดสอบได้แก่		

มีค่าไค-สแควร์ที่ใช้ทดสอบสมมติฐานทางสถิติว่าฟังก์ชั่นความ

สอดคล้องมีค่าเข้าใกล้ศูนย์หรือไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติ	 หรือมี

คา่ระดบันยัสำาคญัทางสถติทิีจ่ะปฏเิสธสมมตุฐิานมากกวา่	0.00	

และมสีดัสว่นคา่ไค-สแควรก์บัคา่องศาอสิระมคีา่นอ้ยกวา่	2.00	

โดยมคีา่รากของคา่เฉลีย่ความคลาดเคลื่อนกำาลงัสองของการ

ประมาณค่าที่บ่งบอกความไม่สอดคล้องของโมเดลที่สร้างขึ้น

กับเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมของประชากร	 มีค่าน้อยกว่า	

0.05	 และค่าดัชนีวัดความสอดคล้องเปรียบเทียบโมเดลเชิง

สมมุติฐานมีค่ามากกว่า	0.90	โดยค่าดัชนีวัดความสอดคล้องที่

เปน็อตัราสว่นของผลตา่งระหวา่งฟงักช์ัน่ความสอดคลอ้งจาก

โมเดลมีค่ามากว่า	 0.90	 ค่าดัชนีวัดความสอดคล้องที่ปรับแก้

แลว้ดว้ยขนาดขององศาอสิระมคีา่มากวา่	0.90	คา่ดชันวีดัความ

สอดคล้องที่ปรับความซับซ้อนซึ่งเป็นปริมาณความแปรปรวน

และความแปรปรวนร่วมที่อธิบายได้ด้วยโมเดลที่ปรับแก้ด้วย

ความซับซ้อนของโมเดลมีค่าตำ่ากว่า	 0.50	 มีค่าขนาดตัวอย่าง

วิกฤติซึ่งเป็นดัชนีที่แสดงขนาดของตัวอย่างที่จะยอมรับดัชนี

ความสอดคล้องของโมเดลมีค่ามากกว่า	 200	 และมีค่าราก

ของค่าเฉลี่ยกำาลังสองของความคลาดเคลื่อนมาตรฐานซึ่งบ่ง

บอกความคลาดเคลื่อนของโมเดลมีค่าน้อยกว่า	0.05	แสดงว่า

โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์	(Schumacker,	

&	Lomax,	2010;	นงลักษณ์	วิรัชชัย,	2542)

	 2.		 อภปิรายผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบความเปน็

เลิศของมหาวิทยาลัย	 และองค์ประกอบของปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย	ดังนี้

	 	 2.1	 ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย	 มีองค์

ประกอบสำาคัญคือคุณภาพผลงานวิจัย	 ซึ่งวัดได้จากผลงาน

วิจัยที่มีคุณภาพในระดับนานาชาติ	 และนำาไปประยุกต์ใช้ ใน

ชุมชนประเทศและสังคม	มีตัวบ่งชี้สำาคัญได้แก่	ผลงานตีพิมพ์

ในระดบัชาตหิรอืนานาชาต	ิซึง่ไดร้บัการอา้งองิ	มผีลกระทบสงู	

มีประโยชน์ต่อชุมชนหรือสังคม	 และได้รับจดทรัพย์สินทาง

ปัญญา/สิทธิบัตรที่ ได้รับสิทธิ์แล้ว	 (THE-QS,	 2010;	 Salmi,	

2009)	 โดยพบว่าความรับผิดชอบต่อสังคมมีความสำาคัญใน

ลำาดับรองลงมา	 มีตัวบ่งชี้สำาคัญได้แก่	 ผลงานบริการวิชาการ

ภาพที่ 1 โมเดลสมการโครงสร้างของปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย
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ที่เป็นต้นแบบของสังคม	 ผลงานบริการวิชาการที่ชี้แนะแก้ไข

ปัญหาประเทศ	 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น	

เป็นแหล่งความรู้ศิลปวัฒนธรรม	 และภูมิปัญญาของประเทศ	

และความพอใจของผู้ ใช้บริการทางวิชาการ	 (Salmi,	 2009;	

จรัส	สุวรรณเวลา,	2551;	วิจิตร	ศรีสอ้าน,	2552)	และคุณภาพ

บัณฑิต	 มีตัวบ่งชี้สำาคัญได้แก่	 การได้งานทำาหรือประกอบ

อาชีพอิสระภายในหนึ่งปี	 การสำาเร็จการศึกษาตามกำาหนด

เวลาของหลักสูตร	การใช้ภาษาต่างประเทศ	การใช้เทคโนโลยี

ในการทำางาน	 การมีผลงานวิชาการเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ	

และผู้ ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจ	 มีความพึงพอใจต่อผลการ	

ปฏิบัติงานของบัณฑิต	 (Salmi,	 2009;	 THE-QS,	 2010;	 จรัส	

สุวรรณเวลา,	2551)

	 	 2.2	 ปจัจยัเสรภีาพทางวชิาการ	มอีงคป์ระกอบ

สำาคญัคอืการวจิยั	ซึง่วดัไดจ้ากการวจิยัทีช่ว่ยพฒันาการทำางาน

และการแก้ไขปัญหาของสังคม	 มีตัวบ่งชี้สำาคัญได้แก่	 การ	

บรูณาการกลุม่วจิยัหรอืศนูยว์จิยักบัหลกัสตูรบณัฑติศกึษา	การ

มเีงนิทนุวจิยัใหค้ณาจารยห์รอืบณัฑติ	การเชื่อมโยงการวจิยักบั

ภาคเศรษฐกิจและสังคม	 การการวิจัยที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิต

สภาพปัญหาในชุมชน	 และการคุ้มครองสิทธิ์ของการวิจัยหรือ

ทรพัยส์นิทางปญัญา	(จรสั	สวุรรณเวลา,	2551;	วจิารณ์	พานชิ,	

2546;	ปรัชญา	เวสารัชช์,	2546)	โดยพบว่าการเรียนการสอน

มีความสำาคัญในลำาดับรองลงมา	มีตัวบ่งชี้สำาคัญได้แก่	การจัด

หลกัสตูรสาขาวชิาทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการของสงัคม	การ

รับนักศึกษาตามสัดส่วนที่เหมาะสม	 การแลกเปลี่ยนนักศึกษา

หรืออาจารย์ชาวต่างประเทศ	การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เนน้

ใชก้ารวจิยัเปน็ฐาน	การจดักจิกรรมการเรยีนรูส้ภาพจรงิจากวถิี

ชวีติและวฒันธรรมทอ้งถิน่	และการบรกิารแหลง่เรยีนรูต้ลอด

เวลา	(NIST,	2009;	จรัส	สุวรรณเวลา,	2551)	และการบริการ

วิชาการ	 มีตัวบ่งชี้สำาคัญได้แก	่ การบริการวิชาการที่เชื่อมโยง

กับการสอนและการวิจัย	 การให้คำาปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์/

เศรษฐกิจ/สังคม/การศึกษาของประเทศ	 การบริการชี้แนะ

แก้ไขปญัหาขอ้ขดัแยง้ของชมุชน	การทำานบุำารงุเผยแพร	่ศลิปะ	

วฒันธรรม	การกฬีา	หรอืภมูปิญัญาทอ้งถิน่	(จรสั	สวุรรณเวลา,	

2551;	วิจารณ์	พานิช,	2546)

	 	 2.3	 ปัจจัยระบบการบริหาร	 มีองค์ประกอบ

สำาคัญคือภาวะผู้นำาของผู้บริหาร	 ในการชี้นำาให้สถาบันมีความ

ยั่งยืน	มีตัวบ่งชี้สำาคัญได้แก่	ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ที่

ชัดเจน	ซื่อสัตย์	โปร่งใส	เข้มแข็งมั่นคง	กล้าคิด	กล้านำา	และ

กล้าตัดสินใจ	 มีความสามารถในการบริหารการเปลี่ยนแปลง	

และยึดถือผลประโยชน์องค์กรมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน	

(Estermann,	&	Nokkala,	2009;	Salmi,	2009)	นอกจากนั้น	

ยังพบว่าโครงสร้างการบริหารมีความสำาคัญรองลงมา	 มีตัวชี้

วดัสำาคญัไดแ้ก	่การวางนโยบายการกำากบัดแูลองคก์รที่โปรง่ใส

และรบัผดิชอบตอ่สงัคม	การจดัทำาแผนงาน	งบประมาณ	อตัรา

กำาลังแบบมีส่วนร่วม	 การจัดโครงสร้างการบริหารและระบบ

งานที่เหมาะ	 การมีกลไกเข้าสู่ตำาแหน่งของผู้บริหารที่มีความ

โปรง่ใสและเปน็ธรรม	การกระจายอำานาจการตดัสนิใจ	และการ

มสีว่นรว่มขององคก์รประชาคมภายใน/ภายนอกมหาวทิยาลยั	

(NIST,	2009;	จรัส	สุวรรณเวลา,	2551)	

	 	 2.4	 ปัจจัยทรัพยากรบุคคล	 มีองค์ประกอบ

สำาคัญคือวัฒนธรรมการทำางาน	 ที่ทำาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ร่วมกัน

ระหว่างการบรรลุเป้าหมายองค์กรและเป้าหมายส่วนบุคคล	

มีตัวบ่งชี้สำาคัญได้แก่	 การมุ่งเน้นวัฒนธรรมความสำาเร็จและ	

รบัผดิชอบรว่มกนั	การสง่เสรมิวฒันธรรมการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง	

การถ่ายโอนความรู้การทำางานจากผู้เกษียณอายุ	การสอนงาน

จากผู้มีประสบการณ์	 การสื่อสารทำางานร่วมกับผู้อื่น	 การจัด

สภาพแวดลอ้มใหป้ลอดภยัและมสีขุภาวะทีด่ี	และการมเีครื่อง

มือ	อุปกรณ์	เทคโนโลยีที่ทันสมัย	(EFQM,	2010;	NIST,	2009;	

วิจิตร	 ศรีสอ้าน,	 2552)	 นอกจากนั้นพบว่าการบริหารบุคคล		

มคีวามสำาคญัรองลงมา	มตีวัชีว้ดัสำาคญัไดแ้ก	่การกำาหนดกรอบ

อตัรากำาลงัทีเ่หมาะสมกบัภารกจิ	การคดัเลอืกสรรหาบคุลากร

ใหม่ที่โปร่งใสและเป็นธรรม	การบรรจุอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญา

เอก	การบรหิารผลงานคา่ตอบแทนและจดัสวสัดกิารตามระบบ

คุณธรรม	 การกระตุ้นบุคลากรให้ผลิตผลงานวิชาการ	 และ

การพัฒนาภาวะผู้นำาและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำาแหน่งการ

บริหาร	(COE,	2010;	EFQM,	2010;	NIST,	2009)	

	 	 2.5	 ปัจจัยทรัพยากรการเงิน	 มีองค์ประกอบ

สำาคัญคือการจัดหารายได้	 จากผลประโยชน์การดำาเนิน

กิจกรรมของมหาวิทยาลัย	มีตัวชี้วัดสำาคัญได้แก่	การจัดหาผล

ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา	 ที่ดินอาคารสถานที่	 การ

จัดตั้งกองทุนเงินสะสมคงยอดเงินต้น	การรับเงินอุดหนุนการ

วจิยัจากแหลง่เงนิทนุภายนอก	การไดร้บัสนบัสนนุงบประมาณ

จากรฐับาล	และการจดัเกบ็คา่ธรรมเนยีมการศกึษาทีเ่หมาะสม	

(Salmi,	2009;	จรัส	สุวรรณเวลา,	2551)	นอกจากนั้น	ยังพบว่า	

การจดัการงบประมาณ	มคีวามสำาคญัรองลงมา	มตีวับง่ชีส้ำาคญั

ได้แก่	การจัดทำาแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่โปร่งใส	การ

พัฒนาระบบบัญชีงบประมาณให้มีประสิทธิภาพตรวจสอบได้	

การจัดทำารายงานการเงินที่สะท้อนต้นทุนผลผลิต	การควบคุม

เงินที่รัดกุมโปร่งใสตามระเบียบกฎเกณฑ์	 การจัดระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศการเงนิการคลงัทีม่ปีระสทิธภิาพ	(Ester-

mann	&	Nokkala,	2009;	จรัส	สุวรรณเวลา,	2551)
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	 3.		 อภิปรายผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง	

อิทธิพลทางอ้อม	 และอิทธิพลรวมของปัจจัยที่ส่งผลต่อความ

เป็นเลิศของมหาวิทยาลัย	ดังนี้

	 	 3.1	 อิทธิพลทางตรงของปัจจัยที่ส่งผลต่อ	

ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย	 มาจากปัจจัยเสรีภาพทาง

วิชาการมากที่สุด	 แสดงว่าความมีเสรีภาพทางวิชาการเป็น

ปัจจัยสำาคัญลำาดับแรกของการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความ

เป็นเลิศ	 สอดคล้องกับทัศนะของ	 จรัส	 สุวรรณเวลา	 (2551)	

กล่าวว่าการบริหารมหาวิทยาลัยให้บรรลุผลสำาเร็จเกิดจาก

ความมีเสรีภาพทางวิชาการ	 ภายใต้ระบบการประกันคุณภาพ	

และการมพีนัธะรบัผดิชอบตอ่สงัคม	และตามทศันะของ	วจิติร	

ศรสีอา้น	(2552)	กลา่ววา่เปา้หมายเชงิอดุมคตขิองมหาวทิยาลยั

คอื	ความเปน็เลศิทางวชิาการตอ้งควบคูไ่ปกบัความสมัพนัธท์าง

วิชาการที่ตอบสนองความต้องการของสังคมอย่างมีดุลยภาพ	

โดยเป็นผลที่มาจากอิสรภาพของประชาคมวิชาการในการ

จดัการศกึษา	การคน้ควา้วจิยั	และการแสวงหาความรู้ไดอ้ยา่ง

มีอสิระ	สอดคล้องกับงานวจิยัของ	Estermann	and	Nokkala	

(2009)	พบวา่ปจัจยัทีน่ำาไปสูค่วามเปน็เลศิของมหาวทิยาลยั	คอื

เสรีภาพทางวิชาการของมหาวิทยาลัยในการดำาเนินกิจกรรม

วิชาการ	 การจัดการหลักสูตร	 การประกันคุณภาพการศึกษา	

โดยมีอิสระอย่างสมบูรณ์ในการทำางานทางวิชาการที่เป็น

ประโยชน์ต่อสังคม	ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานของการสร้างผลผลิต

ที่มีคุณภาพของประเทศ	 (Salmi1,	 2009)	 นอกจากนั้นพบว่า

ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย	 ได้รับอิทธิพลทางตรงมาจาก

ปัจจัยทรัพยากรบุคคลในลำาดับรองลงมา	 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า

มหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ	 ควรให้ความสำาคัญกับการ

พัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง	 ซึ่งสอดคล้องกับโมเดล

ของ	 NIST	 (2009)	 ที่แสดงความสัมพันธ์ของเกณฑ์คุณภาพ

การศกึษาเพื่อการดำาเนนิการทีเ่ปน็เลศิ	โดยการมุง่เนน้บคุลากร

ผู้ปฏิบัติงานมีอิทธิพลโดยตรงกับผลลัพธ์ขององค์กร	 แสดง

ว่าองค์กรที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศต้องให้ความสำาคัญกับการ

สร้างความผูกพันที่ดีของบุคลากรทุกระดับ	 โดยผลลัพธ์ของ

มหาวิทยาลัยมาจากความสามารถพิเศษของบุคลากรที่มีความ

เชี่ยวชาญศาสตร์ระดับสูงที่ปฏิบัติงานประจำาในมหาวิทยาลัย	

(จรัส	สุวรรณเวลา,	2551)		

	 	 3.2		อทิธพิลทางออ้มของปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่ความ

เป็นเลิศของมหาวิทยาลัย	 มาจากปัจจัยทรัพยากรบุคคลมาก

ที่สุด	แสดงว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยทางอ้อมที่สำาคัญ	ซึ่ง

สอดคลอ้งกบัโมเดลความเปน็เลศิของ	EFQM	(2010)	ซึง่แสดง

เส้นทางอิทธิพลทางอ้อมของปัจจัยทรัพยากรบุคคลที่ส่งผล

ผ่านปัจจัยกระบวนการ	 และนำาไปสู่ผลลัพธ์ความเป็นเลิศของ

องค์กร	และสอดคล้องกับโมเดลของ	NIST	 (2009)	ที่แสดง

ความสัมพันธ์ของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำาเนินการ

ที่เป็นเลิศ	 โดยการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงานมีอิทธิพลทางอ้อมต่อ

ผลลัพธ์ขององค์กรผ่านปัจจัยการจัดการกระบวนการ	 ซึ่งการ

พัฒนาองค์กรจะมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคค	 และการ

บริหารงานบุคคลต้องเป็นใช้หลักระบบคุณธรรม	 เพื่อดึงดูด

บคุคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถสงูในระดบันานาชาตใิหม้าปฏบิตัิ

งานในมหาวทิยาลยั	(จรสั	สวุรรณเวลา,	2551)	นอกจากนัน้	ยงั

พบว่าความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย	 ได้รับอิทธิพลทางอ้อม

มาจากปัจจัยทรัพยากรการเงินในลำาดับรองลงมา	 ซึ่งแสดง

ให้เห็นว่าทรัพยากรการเงินมีความสำาคัญในลำาดับถัดมา	 ซึ่ง

สอดคล้องกับโมเดลความเป็นเลิศของ	 EFQM	 (2010)	 และ

ผลงานวิจัยของ	 Salmi1	 (2009)	 ซึ่งกล่าวถึงทรัพยากรการ

เงินที่อุดมสมบูรณ์เป็นปัจจัยสำาคัญของ	 มหาวิทยาลัยชั้นนำา	

โดยมหาวิทยาลัยจะมีเงินกองทุนสะสมที่จะใช้ ในการพัฒนา

มหาวิทยาลัยได้อย่างเป็นอิสระ	 และมีแหล่งเงินทุนจากหลาย

แหล่ง	เช่น	เงินงบประมาณ	เงินอุดหนุนการวิจัย	ผลตอบแทน

ทีเ่ปน็เงนิกองทนุ	เงนิบรจิาค	และคา่ธรรมเนยีมการศกึษา	จาก

รายงานผลการวิจัยของ	 Estermann	 and	 Nokkala	 (2009)	

กล่าวถึงการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยอิสระในประเทศ

ยุโรป	โดยศึกษาปัจจัยที่นำาไปสู่ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย		

พบว่ามีปัจจัยพื้นฐานด้านทรัพยากรการเงินที่เป็นอิสระ	ในการ

แสวงหาและการจัดสรรเงินทุน	 การเก็บค่าธรรมเนียมการ

ศกึษา	เงนิกองทนุสะสม	และเงนิจากแหลง่อื่น	การเปน็เจา้ของ

ที่ดิน	 อาคารสถานที่	 และเครื่องมือต่าง	 และตามทัศนะของ	

จรัส	สุวรรณเวลา	(2551)	กล่าวว่าการบริหารมหาวิทยาลัยให้

บรรลุผลความเป็นเลิศ	จะต้องมีทรัพยากรการเงินจำานวนมาก

เพียงพอกับการรักษาคุณภาพมาตรฐานทางวิชาการไว้ได้	โดย

รัฐบาลต้องจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อเป็นการลงทุนใน

สมองและปัญญาของประเทศ	 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อรัฐและ

สังคมในระยะยาว	 โดยเทียนฉาย	 กีระนันทน์	 (2538)	 กล่าว

วา่การเงนิของสถาบนัอดุมศกึษาที่มเีสถยีรภาพมั่นคงพอเพยีง

กบัการดำาเนนิภารกจิ	ซึง่เปน็ปจัจยัสำาคญัในการพฒันาคณุภาพ

ของมหาวิทยาลัย	 โดยการจัดสรรการเงินของมหาวิทยาลัย

ควรจะอยู่บนฐานของข้อมูลจริงและเหมาะสม	 มีเหตุผล	 ตรง	

เปา้หมาย	ยตุธิรรม	และโปรง่ใส	จงึจะสามารถแกป้ญัหาวกิฤติ

คุณภาพการศึกษาได้	(จรัส	สุวรรณเวลา,	2551)	

	 	 3.3	 อทิธพิลรวมของปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่ความเปน็

เลิศของมหาวิทยาลัย	มาจาก	4	ปัจจัย	โดยได้รับอิทธิพลจาก
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ปัจจัยทรัพยากรบุคคลมากที่สุด	 รองลงมาคือปัจจัยทรัพยากร

การเงิน	 ปัจจัยทรัพยากรบุคคล	 และปัจจัยระบบการบริหาร	

ตามลำาดับ	 ดังนั้นการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นเลิศ	

จึงควรมีกระบวนการดำาเนินการเกี่ยวกับปัจจัยดังกล่าวอย่าง

เป็นระบบ	 ซึ่งแนวคิดตามทฤษฎีระบบสรุปว่า	 มหาวิทยาลัย

เป็นองค์กรที่เป็นระบบแบบเปิด	 ที่มีกลไกการทำางานภายใน

ทำาหน้าที่ปฏิสัมพันธ์กันตามวัตถุประสงค์	และมีโครงสร้างเชิง

ระบบที่ชัดเจน	ได้แก่	(1)	ปัจจัยนำาเข้า	ซึ่งเป็นปัจจัยทรัพยากร

สนบัสนนุการผลติที่สำาคญัคอื	ทรัพยากรบคุคล	และทรัพยากร

การเงนิ	(2)	กระบวนการเปลีย่นแปลง	ซึง่เปน็กลวธิกีารดำาเนนิ

การภายในที่เหมาะสม	 คือ	 ระบบการบริหารที่เป็นอิสระมี

ความโปร่งใสตรวจสอบได้	 และความมีเสรีภาพทางวิชาการ

ของประชาคมที่มีพันธะรับผิดชอบต่อสังคม	 (3)	 ผลผลิต	 ซึ่ง

เป็นผลงานหรือผลลัพธ์ที่เกิดจากกระบวนการผลิต	คือบัณฑิต		

ผลงานวจิยั	และความรบัผดิชอบตอ่สงัคม	(4)	ขอ้มลูปอ้นกลบั	

ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัย	

และ	 (5)	 สภาพแวดล้อม	 ซึ่งเป็นองค์ประกอบภายนอกที่มี	

ผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย	 เช่น	 สภาพสังคม	 เศรษฐกิจ	

การเมอืง	และเทคโนโลยี	เปน็ตน้	(EFQM,	2010;	NIST,	2009;	

Salmi1,	2009;	Starling,	2005;	จรสั	สวุรรณเวลา,	2551;	วจิติร	

ศรีสอ้าน,	2552)	

ข้อเสนอแนะ 

	 1.		 ข้อเสนอแนะการนำาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

	 	 1.1	 เนื่องจากผลการวิจัยพบว่า	 ความเป็นเลิศ

ของมหาวิทยาลัยได้รับอิทธิพลรวมจาก	 4	 ปัจจัย	 โดยเรียง

ตามลำาดับได้แก่	 เสรีภาพทางวิชาการ	 ทรัพยากรการเงิน	

ทรัพยากรบุคคล	และระบบการบริหาร	ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึง

ควรมีกระบวนการ	แนวทาง	หรือกลไกการดำาเนินการเกี่ยวกับ

ปัจจัยสาเหตุดังกล่าวอย่างเป็นระบบแบบองค์รวม	โดยพัฒนา

มหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพที่เป็นเลิศ	 จะต้องมีการดำาเนินการ

พัฒนาปัจจัยสาเหตุทุกปัจจัยให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละ

มหาวิทยาลัยไปพร้อมกันอย่างต่อเนื่อง

	 	 1.2	 เนื่องจากผลการวิจัยพบว่า	 ความเป็นเลิศ

ของมหาวิทยาลัยได้รับอิทธิพลทางตรงจาก	 3	 ปัจจัย	 โดยได้

รับอิทธิพลทางตรงมากที่สุดมาจากปัจจัยเสรีภาพทางวิชาการ	

รองลงมาคอืปจัจยัทรพัยากรบคุคล	และปจัจยัระบบการบรหิาร	

ตามลำาดับ	 ดังนั้น	 ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัย

ของรัฐพิจารณากำาหนดแนวทางนโยบายและแผนการพัฒนา

องคก์ร	โดยจดัลำาดบัความสำาคญัของการดำาเนนิการตามปจัจยั

ที่มีอทิธพิลอยู่ในระดับมากที่สดุก่อน	โดยเฉพาะอยา่งยิง่ปจัจยั

เสรภีาพทางวชิาการและทรพัยากรบคุคล	ซึง่ควรมรีายละเอยีด

ของการดำาเนินการที่สะท้อนถึงตัวบ่งชี้ของการดำาเนินการที่ดี

	 2.		 ข้อเสนอแนะประเด็นที่ควรศึกษาวิจัยต่อไปใน

อนาคต	

	 	 2.1		ควรมีการวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับโมเดล

สมการโครงสร้างของปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นเลิศของ

มหาวิทยาลัย	ในลักษณะการวิเคราะห์กลุ่มพหุเพื่อศึกษาความ

ไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลการวัด	โดยอาจใช้กลุ่มตัวอย่างที่เป็น

สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน	หรอืกลุม่ตวัอยา่งตา่งระดบัการศกึษา	

เช่น	สถาบันอาชีวศึกษา	โรงเรียน	เป็นต้น	โดยอาจปรับเปลี่ยน

ตวัแปรใหเ้หมาะสมกบับรบิท	ปรชัญา	และสภาพแวดลอ้มของ

การดำาเนินการที่แตกต่างไปจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ	

	 	 2.2		ควรมีการวิจัยประเมินผลเชิงลึกเกี่ยวกับ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย	 เนื่องจาก

การวจิยัในครัง้นีมุ้ง่เนน้การศกึษาตวัแปรเชงิทศันคตทิีเ่กดิจาก

การรับรู้ของบุคคลถึงการดำาเนินการเพื่อความเป็นเลิศของ

มหาวทิยาลยั	ซึง่หากมกีารเกบ็ขอ้มลูขอ้เทจ็จรงิของการดำาเนนิ

การจะมปีระโยชน์ในการอธบิายความเปน็เลศิของมหาวทิยาลยั

ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

	 	 2.3		ควรทำาการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี 	

สว่นรว่ม	(participatory	action	research)	การวจิยัและพฒันา	

(research	 and	 development)	 หรือการวิจัยทฤษฎีฐานราก	

(grounded	 theory)	 เพื่อสร้างตัวแบบจากผลการวิจัยเชิง

คณุภาพ	โดยอาจนำาเอาผลของการวจิยัครัง้นี้ ไปใชเ้ปน็แนวทาง

ดำาเนินการ	เช่น	การพัฒนาปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรง	อิทธิพล

ทางอ้อม	และอิทธิพลรวมที่อยู่ในระดับสูง	เป็นต้น	
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บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์	 1)	 เพื่อศึกษาสภาพ

ที่เคยเป็นมา	 สภาพปัจจุบัน	 สภาพปัญหา	 สภาพที่คาดหวัง	

และแนวทางการพัฒนางานของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศกึษาอดุรธาน	ีเขต	4	เพื่อการปฏบิตัแิละปรากฏการณ์

ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติที่มีการใช้การจัดการความรู้	 และใช้

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม	 และ	 2)	 เพื่อ

ศึกษาสภาพการเปลี่ยนแปลงในภาระงาน	8	กลุ่ม	และผลการ

เรียนรู้ทัง้ในระดบัตวับคุคล	กลุม่บคุคลและสำานกังานเขตพืน้ที่

การศึกษา	 จากการนำาการจัดการความรู้	 และระเบียบวิธีการ

วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมไปพัฒนางานของสำานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี	เขต	4	ใช้ระเบียบวิธี

วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม	 ผู้ร่วมวิจัย	 คือ	 บุคลากรใน

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี	 เขต	 4	 ที่

สมัครใจเข้าร่วมการวิจัย	จำานวน	83	คน	เครื่องมือที่ใช้ ในการ

วจิยั	คอื	แบบสงัเกต	แบบสมัภาษณเ์ชงิลกึ	แบบสอบถาม	แบบ

บันทึกการสนทนากลุ่ม	แบบตรวจสอบ	แบบบันทึกการทบทวน

หลังการปฏิบัติ	 แบบติดตามประเมินผลและแบบสรุปผลการ

ประเมนิ	ผลการวจิยั	พบวา่สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม

ศึกษาอุดรธานี	 เขต	 4	 มีปัญหาสำาคัญ	 คือ	 ผลการทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน	 (O-NET)	 ในชั้นประถม

ศึกษาปีที่	6	และชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	มีค่าเฉลี่ยตำ่าและผลการ

ประเมินการดำาเนินการขับเคลื่อนนโยบายตามกลยุทธ์ประจำา

ปีงบประมาณ2553	 อยู่ในระดับพอใช้	 ทีมผู้วิจัยจึงได้ดำาเนิน

การใน	11	แผนการจัดการความรู้	 เพื่อพัฒนางานทั้ง	8	กลุ่ม	

ซึง่จากผลการดำาเนนิการทำาใหผ้ลการดำาเนนิการการขบัเคลื่อน

นโยบายตามกลยุทธ์ประจำาปีงบประมาณ	2554	(รอบ	6	เดือน

แรก)	มาตรฐานสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอยู่ในระดับดีมาก	

และผลการทดสอบการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐานชั้นประถม

ศึกษาปีที่	 6	 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 มีค่าคะแนนแฉลี่ยสูง

กว่าค่าคะแนนเฉลี่ยของประเทศร้อยละ	 6.3,4.45	 ตามลำาดับ	

นอกจากนัน้ยงัพบวา่ผูว้จิยัและผูร้ว่มวจิยัของสำานกังานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี	เขต	4	เกิดการเปลี่ยนแปลง

ตามที่คาดหวัง	การเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดหวัง	การเรียนรู้จาก

การปฏิบัติจริงหลายประการทั้งด้านความรู้และประสบการณ	์

และเกิดองค์ความรู้จากการปฏิบัติ	คือ	1)	รูปแบบการจัดการ

ความรู้	2)	การยึดถือหลักการปฏิบัติ	4	ประการ	3)องค์ความ

รู้เกี่ยวกับการปฏิบัติจริงตามแผนการจัดการความรู้	 4)	คำานึง

ถึง	10	หลักการ	10	จรรยาบรรณและ	10	บทบาทของผู้วิจัยใน

การวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสีว่นรว่มเปน็พืน้ฐาน	และ	5)	การม	ี

ขั้นตอนย่อยในการดำาเนินการแต่ละขั้น	 ทำาให้เกิดนวัตกรรมที่

เรียกว่า	 "กรอบการปฏิบัติการจัดการความรู้เพื่อพัฒนางาน

สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอดุรธาน	ีเขต	4:	องค์

ความรู้ที่ได้จากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม"

Abstract

	 The	objectives	of	this	research	were:	1)	to	study	

the	past	situation,	current	situation,	problem	situation,	

expected	situation,	guideline	in	developing	the	task	of	

the	Office	of	Udontani	Primary	Educational	Service	Area	

4,	practicing	with	knowledge	management	 as	well	 as	

Participatory	 Action	 Research,	 and	 2)	 to	 study	 the	

* ดุษฎีบัณฑิต สาชาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

** อาจารย์ประจำาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

*** อาจารย์พิเศษ ประจำาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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changing	 situation	 in	 8	 groups	 of	 task	 and	 learning	

performance	in	both	of	individual,	group,	and	the	Office	

of	 Educational	 Service	 Area	 by	 using	 the	 knowledge	

management	as	well	as	Participatory	Action	Research	and	

to	develop	the	task	of	the	Office	of	Udontani	Primary	

Educational	Service	Area	4	by	using	Participatory	Action	

Research.	 The	 research	participants	 included	 83	 staffs	

in	the	Office	of	Udontani	Primary	Educational	Service	

Area	4	who	volunteered	to	participate	in	the	study.	The		

instruments	using	 in	 this	study	were	 the	Observation	

Form,	 the	 In-depth	 Interview,	 the	 Questionnaire,	 the	

Focus	 Group	 Discussion,	 the	 Checklist,	 the	 Revision	

Record	after	the	practice,	the	Follow-up	and	Evaluation	

Form,	and	the	Evaluative	Findings	Conclusions.	It	was	

found	that	the	Office	of	Udontani	Primary	Educational	

Service	 Area	 4	 had	 major	 problems	 as:	 the	 average	

values	 of	 O-NET	 in	 Pratom	 Suksa	 6	 and	Matayom		

Suksa	3	were	low.	In	addition,	the	evaluative	findings	of	

implementation	for	running	policy	according	to	strategy	

of	2010	annual	budget	were	in	“Moderate”	level.	So,	the	

researcher	implemented	in	11	knowledge	management	

plans	for	developing	8	groups	of	task.	The	findings	of	

implementation	 according	 to	 strategy	 of	 2011	 annual	

budget	(the	first	round	of	6	months),	 the	standard	of	

the	 Office	 of	 Educational	 Service	 Area,	 was	 in“Very	

Good”	level.	According	to	the	O-NET	in	Pratom	Suksa	

6	and	Matayom	Suksa	3,	the	average	values	were	higher	

than	 the	 average	 value	 of	 country	 by	 6.3,	 and	 4.45	

respectively.	 	Furthermore,	 it	was	also	 found	that	 the	

researcher	and	co-researchers	of	the	Office	of	Udontani	

Primary	Educational	Service	Area	4	had	 the	expected	

changes,	unexpected	changes,	learning	from	real	practice	

in	many	aspects	 including:	 the	knowledge	 as	well	 as	

experience,	and	body	of	knowledge	from	real	practice	

as:	1)	the	knowledge	management	model,	2)	the	focus	

on	4	practice	principles,	3)	the	body	of	knowledge	in	

real	practice	according	to	the	knowledge	management	

plans,	4)	the	consideration	of	10	rationales,	10	codes	of	

ethics,	and	10	roles	of	researcher	in	Participatory	Action	

Research-based,	and		5)	the	small	steps	of	implementation	

in	each	step	led	to	the	innovation	called	the	framework	

of	knowledge	management	practice	for	development	of	

the	Office	of	Udontani	Primary	Educational	Service	Area	

4:	 this	was	called	body	of	knowledge	obtaining	 from	

Participatory	Action	Research.

Keywords:	knowledge	management,	task	development,	

Udonthani	Primary	Educational	Service	Area	4

ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา

	 ในศตวรรษที่	 21	 ประเทศไทยรวมทั้งประเทศอื่น	 ๆ		

ทั่วโลก	 ได้เริ่มเข้าสู่กระแสใหม่ของการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่า	

สังคมความรู้	(Knowledge	Society)	และระบบเศรษฐกิจฐาน	

ความรู้	 (Knowledge-Based	 Economy)	 ที่ใช้ที่ความรู้และ	

นวัตกรรม	(innovation)	เป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาและการ	

ผลติมากกวา่ทนุและแรงงาน	การพฒันาความรูแ้ละเทคโนโลยี	

ใหมจ่ำาเปน็ตอ้งใชก้ารวจิยัและพฒันา	เพื่อเสรมิสรา้งความเขม้แขง็

ให้กับตน	 ความรู้ของประเทศในช่วงสหัสวรรษใหม่	 จะเห็น	

ไดว้า่	หลายหนว่ยงานไมว่า่จะเปน็หนว่ยงานของรฐับาลและของ

เอกชนตา่งกห็นัมาเตรยีม	องคก์ารของตนใหม้คีวามพรอ้ม	เพื่อ

ทีจ่ะสามารถเขา้สูก่ารแขง่ขนัทีจ่ะเกดิขึน้ในศกัราชใหม่	ไดอ้ยา่ง

มีประสิทธิภาพ	 การเตรียมความพร้อมของหน่วยงานเหล่านั้น	

ต่างมุ่งเน้นให้มีการปรับเปลี่ยนองค์การ	 โดยหวังผลในการ

เพิ่มประสิทธิภาพที่จะเกิดขึ้นกับองค์การในทุก	 ๆ	ด้าน	ดังนั้น	

องค์การต่าง	 ๆ	 จำาเป็นต้องปรับตัวไปสู่การเป็นองค์กรแห่ง

การเรียนรู้	การสร้างวัตกรรมและองค์ความรู้ ใหม่	โดยใช้การ

จดัการความรู้ในองคก์ารเพื่อการพฒันาทีย่ัง่ยนืตอ่ไป	(ชชัวาลย	์	

วงษ์ประเสริฐ,	2548)

	 เห็นได้ว่าความรู้ เป็นสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดของ

องค์การความรู้	 เป็นสินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะโดดเด่นกว่า

สินทรัพย์อื่น	 ๆ	 คือ	 เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีขีดจำากัดยิ่งใช้ยิ่งเพิ่ม		

ยิง่ใชม้ากเทา่ไรกย็ิง่มคีณุคา่เพิม่มากขึน้เทา่นัน้	หรอือกีนยัหนึง่		

ยิ่งองค์การมีความรู้มากเท่าไรก็ยิ่งสามารถเรียนรู้ ใหม่	 ก็จะ

ก่อให้เกิดความรู้ ใหม่ๆขึ้นอีก	 และสามารถนำาความรู้	 ไปใช้

ประโยชน์ได้มากขึ้น	 จึงกลายเป็นวงจรที่เพิ่มพูนได้ ในตัวเอง

อยา่งไมม่สีิน้สดุทีเ่รยีกวา่	“วงจรเรยีนรู”้	นัน่เอง		การทีอ่งคก์าร

จะสร้างและรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันได้นั้น	 ขึ้นกับ

ความสามารถขององคก์าร	ในการทำาใหว้งจรการเรยีนรูท้ีก่ลา่ว

ขา้งตน้	ไดร้วดเรว็และตอ่เนื่อง	ซึง่จะเกดิขึน้ไดก้ต็อ่เมื่อองคก์ร

มีกระบวนการที่เป็นระบบในการค้นหา	สร้าง	รวบรวม	จัดเก็บ

เผยแพร่	 ถ่ายทอด	 แบ่งปัน	 และใช้ความรู้กระบวนการที่ว่านี	้
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คือ	 การจัดการความรู้	 (Knowledge	Management	 :	 KM)	

นั่นเอง	 (Davenport,1998	อ้างถึงใน	บุญดี	 บุญญากิจ,2548)	

อย่างไรก็ตามโลกในยุคปัจจุบัน	 เป็นยุคของการเปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเร็วในด้านต่าง	ๆ	เช่น	ความรู้	เทคโนโลยี	การตลาด	

และความต้องการของลูกค้า	 และคู่ค้า	 เป็นต้น	 ดังนั้นการใช้

วิธีการจัดความรู้แบบธรรมชาติอย่างเดียวอาจก้าวตามโลก

ไม่ทัน	 จึงจำาเป็นต้องมีกระบวนการที่เป็นระบบ	 เพื่อช่วยให้

องค์การสามารถทำาให้บุคลากรได้ ใช้ความรู้ที่ต้องการได้ทัน

เวลาทีต่อ้งการ	เพื่อเพิม่ผลผลติและศกัยภาพในการแขง่ขนัของ

องคก์าร	การจดัการความรูส้ามารถพฒันาขดีความสามารถใน

การแข่งขันขององค์การได้ ในระดับหนึ่งหากองค์การมีความ

มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ	 จำาเป็นต้องมีความเป็นเลิศในหลายด้าน

ที่เป็นการบริหารแบบบูรณาการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน	 การ

จัดการความรู้	 จะประสบความสำาเร็จได้นั้นจำาเป็น	 ต้องเข้าใจ

การจัดการเปลี่ยนแปลง	 (Change	 Management)	 เพราะ

ปจัจยัของความสำาเรจ็อยูท่ีก่ารถา่ยโอน	การแลกเปลีย่นความรู	้

กันระหว่างบุคคลหรือกลุ่มคนที่มีความรู้และความเต็มใจ	 การ

เปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อศักยภาพและขีดความสามารถในการ

แข่งขันขององค์การ	 จำาเป็นต้องมีการจัดการอย่างเป็นระบบ	

และต้องการความร่วมมือร่วมใจจากทุก	 ๆ	 ฝ่าย	 (บดินทร์	

วิจารณ์,2547)

	 การจดัการความรู้เปน็การบรูณาการความรู้		เพื่อนำา

มาใช้แก้ปัญหาและพัฒนางาน	 เพื่อให้ทุกคนสามารถเติมเต็ม

ความรู้ ในการปฏบิตังิานได	้แตส่ิง่ทีท่า้ทายในการจดัการความรู้

กค็อื	คำาถามทีว่า่จะมกีระบวนการจดัการความรูอ้ยา่งไร	หนว่ย

ราชการถือได้ว่าเป็นองค์การที่ให้บริการสาธารณะ	 ต้องมีการ

ปรับตัวและสร้างฐานความรู้	 มิเช่นนั้นจะไม่สามารถแข่งขันได้	

เพื่อให้มีแรงขับเคลื่อนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 รัฐบาล

จึงมีแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู้	และการสร้างองค์การ

แห่งการเรียนรู้	 จึงได้กำาหนดไว้ ในมาตรา	 11	 แห่งพระราช

กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง

ที่ดี	พ.ศ.	2540	 ไว้ดังนี้	 “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ ใน

สว่นราชการ	เพื่อใหม้ลีกัษณะเปน็องคก์ารแหง่การเรยีนรูอ้ยา่ง

สมำา่เสมอ	โดยตอ้งรบัรูข้อ้มลูขา่วสารและสามารถประมวลผล

ความรู้	ในด้านต่าง	ๆ	เพื่อนำาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการ

ได้อย่างถูกต้อง	 รวดเร็ว	 และเหมาะสมต่อสถานการณ์	 รวม

ทัง้ตอ้งสง่เสรมิและพฒันาความรูค้วามสามารถสรา้งวสิยัทศัน์	

และปรบัเปลีย่นทศันคตขิองขา้ราชการในสงักดัใหเ้ปน็บคุลากร

ทีม่ปีระสทิธภิาพและมกีารเรยีนรูร้ว่มกนั	ทัง้นีเ้พื่อประโยชน์ใน

การปฏบิตัริาชการของสว่นราชการใหส้อดคลอ้งกบัการบรหิาร

ราชการใหเ้กดิผลสมัฤทธิ	์(สถาบนัเพิม่ผลผลติแหง่ชาต,ิ	ม.ป.ป.)	

ซึ่งจากการศึกษาวิจัยของ	สุรัตน์	ดวงชาทุม	(2550)	ได้ข้อสรุป

ลักษณะขององค์การแห่งการเรียนรู้	ทั้งในระดับบุคคล	ระดับ

กลุม่	และระดบัองคก์ารดงันีค้อื	ระดบับคุคล	1)	ใฝเ่รยีนรูแ้ละ

พฒันาตนเองอยา่งตอ่เนื่อง	2)	ตระหนกัในการแสวงหาความรู	้	

3)	 ทันต่อการเปลี่ยนแปลง	 4)	 มีความรับผิดชอบและมีความ

คดิสรา้งสรรค์	5)	มสีว่นรว่ม	6)	ใชเ้ทคโนโลยชีว่ยในการปฏบิตัิ

งาน	7)	คิดและทำาอย่างเป็นระบบ	8)สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีและ

เอื้อต่อการปฏิบัติงาน	

	 ระดบักลุม่	1)	ทกุคนมโีอกาสในการเรยีนรูแ้ละเรยีนรู้

รว่มกนั	2)	มกีารแขง่ขนัหรอืสิง่จงูใจในการปฏบิตังิาน	3)	มกีาร

ยอมรบัในความสามารถและความแตกตา่งระหวา่งบคุคล	4)	มี

การแลกเปลี่ยนความรู้ถ่ายโอนระหว่างกัน	5.)	มีความสามัคคี

และทำางานเปน็ทมี	เปน็เครอืขา่ย	6)มอีงคค์วามรู้ ใหม	่ๆ 	ระดบั

องค์การ	1)	มีวัฒนาธรรมเกิดขึ้นในองค์การ	2)	ใช้การเรียนรู้

เป็นยุทธศาสตร์ในการทำางาน	3)	ให้ความสำาคัญกับการพัฒนา

สมาชิก	 4)	 เน้นคุณภาพ	 มีตัวชี้วัดและมีระบบตรวจสอบการ

ทำางาน	 5)	 มีระบบการจัดเก็บและนำาเสนอข้อมูลสารสนเทศ	

6)	 บรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้	 7)	 มีการกระจายอำานาจ	

สำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานได้ใหค้วามสำาคญั

ในการจัดการความรู้	 โดยเห็นว่าในยุคสมัยปัจจุบัน	 หากจะ

พฒันาอะไร	คงตอ้งอาศยัระบบจดัการความรู	้ทัง้นีเ้พราะองค์

ความรู้ที่เกิดขึ้นในโลกมีมากมายหลากหลาย	ทั้งประสบการณ์

โดยตรง	และสิง่ทีเ่ปน็วทิยาการใหม	่ๆ 	นัน้เกดิขึน้	นอกจากนี้ใน

ระบบบรหิารจดัการกห็มดยคุการรวมศนูย	์ซึง่มกีารกำาหนดทกุ

อยา่งเปน็รปูแบบตามตวัจากสว่นกลาง	เปดิโอกาสไมว่า่จะเปน็

โรงเรียน	สำานักงานเขตพื้นที่	หรือองค์การใด	ๆ	ให้มีโอกาสใน

การที่จะคิดวิธีที่หลากหลาย	 เพื่อไปสู่เป้าหมายที่ตกลงร่วมกัน	

เพราะฉะนั้นก็จำาเป็นที่พวกเราที่มีหน้าที่ที่จะต้องคิดวิธีการที่

หลากหลาย	 จะต้องแสวงหาทางเลือกใหม่	 ๆ	 ซึ่งทางเลือกนี้

ส่วนหนึ่งก็อาจจะได้มาจากประสบการณ์เดิมของเรา	 แต่มีสิ่ง

ที่มีคุณค่ามากมายที่เราอาจจะเรียนรู้จากประสบการณ์ของ

คนอื่น	หรือองค์ความรู้ของคนอื่น	 โดยที่เราไม่ต้องมาลองผิด

ลองถูกเอง	 ระบบการจัดการความรู้ที่ดีจะเป็นกลไกที่จะช่วย

ให้เราเรียนรู้จากประสบการณ์ที่หลากหลายนี้	(สำานักงานคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,2550)	 จากแนวคิดดังกล่าว	

สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ได้นำาระบบการ

จัดการความรู้	 ซึ่งเป็นระบบการจัดการที่สามารถกำาหนดขึ้น	

และนำาไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม	โดยในปีงบประมาณ	2548	

ได้จัดตั้งโครงการนำาร่องการจัดการความรู้	 โดยจัดตั้งศูนย์
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จดัการความรู	้(Knowledge	Management	Center	:	KMC)	ใน	

8	สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา	ซึ่งศูนย์จัดการความรู้ดังกล่าว

เปน็ศนูยจ์ดัการความรูเ้สมอืนจรงิในรปูแบบเวป็ไซคด์ว้ยเหตผุล

ทีม่ขีอ้ไดเ้ปรยีบดา้นความเรว็	ความประหยดัในการแลกเปลีย่น

ความรู้	ต่อมาในปีงบประมาณ	2549	ได้กำาหนดให้ทุกเขตพื้นที่

การศึกษาต้องมีศูนย์	 การจัดการความรู้ตามที่สำานักงานคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำาหนด	 5	 กระบวนการทำางาน	

ดังนี้	 1.	 กำาหนดโครงสร้างการจัดการความรู้และความรับ

ผิดชอบ	2.	 การจัดทำาแผนการจัดการความรู้	 3.	 แนวทางการ

ดำาเนินการจัดการความรู้	 4.	 สร้างบรรยากาศของการแลก

เปลี่ยนเรียนรู้	5.	ใช้ความรู้การดำาเนินการจัดการความรู้	ของ

สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในปีงบประมาณ	

2548	–	2549	นัน้	ประสบความสำาเรจ็ในดา้นการจดัการความรู	้

ผ่านเว็ปไซค์แมงมุม	 ซึ่งเป็นพื้นที่เสมือนที่ต้องอาศัยปัจจัย

สนบัสนนุทางดา้นอปุกรณค์อมพวิเตอร	์และอนิเตอรเ์นต็	ขณะ

เดียวกันในช่วงเวลาดังกล่าวได้มีโครงการ	 “วิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การทางการศึกษา

ด้วยการจัดการความรู้”	 หรือโครงการ	 Ed-KM	 ซึ่งเกิดจาก

ความร่วมมือของ	 3	 ฝ่าย	 คือ	 สำานักงานเลขาธิการสภาการ

ศึกษา	 สำานักงานกองทุนและสนับสนุนการวิจัยและสถาบัน	

ส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคมได้ส่งเสริมสนับสนุนและ

เพิม่โอกาสให	้17	สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาและ	78	สถานศกึษา		

ในโครงการนำาการจัดการความรู้	 มาเป็นเครื่องมือคุณภาพ

งานในภาระหน้าที่ของตน	โดยใช้โมเดล	“ปลาทู”	ของสถาบัน

ส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม	 เป็นแนวทางเบื้องต้นใน

การให้แกนนำาเอากระบวนการจัดการความรู้ลงสู่การปฏิบัติ

นำาเอาเรื่องเล่าเร้าพลัง	 (Storytelling)	 มาใช้ ในการจัดเวที

แลกเปลี่ยนเรียนรู้	 และสกัดความรู้ที่ ได้จัดเก็บในคลังความรู้	

ผลการดำาเนินการในระยะเวลา	1	ปี	พบว่า	สำานักงานเขตพื้นที่

การศกึษาและสถานศกึษาในโครงการสามารถจดัการความรู้ ใน

องค์การของตนแลกเปลี่ยนเรียนรู	้ และพัฒนาต่อยอดความรู	้

ได้ในระดับหนึ่ง

	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษอุดรธานี	

เขต	 4	 เป็นองค์การทางการศึกษาที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา	 37	

แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2542	 และที่

แก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 2)	พ.ศ.	 2545	 (ฉบับที่	 3	 )พ.ศ.	 2553	

โดยกำาหนดให้การบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ยึด

เขตพื้นที่การศึกษา	 โดยคำานึงถึงปริมาณสถานศึกษา	 จำานวน

ประชากร	วัฒนธรรมและความเหมาะสมด้านอื่นด้วย	มาตรา	

38	 กำาหนดให้กระทรวงศึกษาธิการกระจายอำานาจการบริหาร	

และการจัดการศึกษา	ทั้งด้านวิชาการ	งบประมาณการบริหาร

งานบุคคลและการบริหารงานทั่วไปยังคณะกรรมการและ

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา	 ซึ่งสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

อดุรธาน	ีเขต	4	ไดร้ว่มกนักำาหนดวสิยัทศัน์ในการจดัการศกึษา	

คอื	“สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาอดุรธาน	ีเขต	4	เปน็องคก์าร

ที่ส่งเสริม	 และสนับสนุนประชากรวัยเรียนให้ได้รับการศึกษา	

ขัน้พืน้ฐาน	ทีม่คีณุภาพอยา่งทัว่ถงึ	เปน็คนด	ีคนเกง่	มศีกัยภาพ

ในการเรียนรู้สู่ระดับสากล	 เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อ	

ประกอบอาชพีและดำารงชวีติอยู่ในสงัคมอยา่งมคีวามสขุ”	และ

ไดร้ว่มกำาหนดพนัธกจิ	เพื่อสอดรบักบัวสิยัทศัน	์ดงันี	้1)	สง่เสรมิ	

สนับสนุน	และพัฒนาให้สถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้

แก่ประชากรในวัยเรียนอย่างเสมอภาคและทั่วถึง	2)	ประสาน

ความร่วมมือทุกภาพส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน		

3)	 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

โดยใช้ระบบเครือข่ายโรงเรียน	 4)	 ส่งเสริมและพัฒนาการ

จัดการกระบวน	 การเรียนรู้ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการ

ศึกษาชาติ	 5)	 พัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนเต็มตาม

ศักยภาพมุ่งสู่มาตรฐานสากล	 (สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

อุดรธานี	เขต	4,	2547)

	 จากการติดตามและประเมินผลการประชุมพัฒนา

ยุทธศาสตร์การจัดและส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 พบว่า

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษายังมีความต้องการที่จะเสริม

สร้างความเข้มแข็งในการดำาเนินงานของสำานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาในด้านต่าง	 ๆ	 เช่น	 การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการ

ทำางาน	 	 การบริหารคนที่มีวัฒนธรรมต่างกัน	 ความชำานาญ

การเฉพาะของบุคลากรที่จะทำางานในกลุ่มต่าง	ๆ	ความคล่อง

ตัว	รวดเร็ว	มีคุณภาพ	ประสิทธิภาพในการบริหาร	(สำานักงาน

คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน,2547)	 สำาหรับสำานักงานเขต

พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอดุรธาน	ีเขต	4	ซึง่จากการตดิตาม

และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ของสำานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 พบว่าสำานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาอุดรธานี	 เขต	 4	 มีผลการดำาเนินงานขับเคลื่อน

นโยบายตามกลยุทธ์ประจำาปีงบประมาณ	2552	 ระยะที่	 1	 มี

ค่าคะแนนเฉลี่ย	 1.66	 อยู่ในระดับพอใช้	 โดยได้ค่าคะแนน	

เฉลี่ยตำ่ากว่าเป้าหมาย	 (1.00	 –	 1.75)	 และได้ให้ข้อเสนอแนะ

ได้ดังนี้	 1)ควรส่งเสริม	 สนับสนุนการอ่าน	 เขียนของนักเรียน	

และส่งเสริมสนับสนุน	 ให้สถานศึกษานำาผล	NT/O–NET	มา

ศึกษาวิเคราะห์หาจุดอ่อน	 จุดแข็ง	 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์

ของนักเรียนโดยเฉพาะนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน		

2)	 สนับสนุนให้ โรงเรียนจัดทำาแผนพัฒนาการศึกษาประจำาปี
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เพื่อกำาหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ชัดเจน	 3)	 สนับสนุนให้ครู

พัฒนาตนเอง	จัดทำาแผน	พัฒนาคุณภาพระดับห้องเรียน	เน้น

การแก้ปัญหาผู้เรียนเป็นรายบุคคล	 4)	 ควรให้ความสำาคัญกับ

การนิเทศ	กำากับ	ติดตาม	ช่วยเหลือ	ให้คำาแนะนำาแก่ครูในการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน	 5)	 ควรให้ความสำาคัญกับการพัฒนาระบบ

กำากับ	 ติดตาม	 ประเมินผล	 และรายงานการปฏิบัติงานของ

สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา	ใหม้ขีอ้มลูทีค่รบถว้นสมบรูณเ์พื่อ

ประโยชน์ของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเอง	 และจากการ

ประเมนิคณุภาพการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	ปกีารศกึษา	2552	ปรากฏ

ว่า	 ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่	3,6	และชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3,6	มีค่าคะแนน

เฉลี่ยตำ่ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ	 (สำานักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาอุดรธานี	เขต	4,2553)

	 จากสภาพการณ์ดังกล่าว	 จึงจำาเป็นที่สำานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาต้องมีการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง	เพื่อที่จะ

สามารถผลกัดนัใหอ้งคก์ารสามารถอยูร่อดได	้โดยใหม้ลีกัษณะ

เปน็องคก์ารแหง่การเรยีนรูอ้ยา่งสมำา่เสมอโดยตอ้งรบัรูข้อ้มลู

ข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ ในด้านต่าง	ๆ	 เพื่อนำา

มาประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว	

และเหมาะสมต่อสถานการณ์	 รวมถึงต้องส่งเสริมและพัฒนา

ความรู้ความสามารถสร้างวิสัยทัศน์	 และปรับเปลี่ยนทัศนคติ

ของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมี

การเรียนรู้ร่วมกันเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย	 ความ

สำาเร็จตามพันธกิจของสำานักงานเขตพื้นที่การที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุดรธานีเขต	4	ต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

	 1.		 เพื่อศึกษาสภาพที่เคยเป็นมา	 สภาพปัจจุบัน	

สภาพปัญหา	 สภาพที่คาดหวัง	 และแนวทางการพัฒนางาน

ของสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาอดุรธานเีขต	4	เพื่อการปฏบิตั	ิ

และปรากฏการณท์ีเ่กดิขึน้จากการปฏบิตัิ	ทีม่กีารใชก้ารจดัการ

ความรู้	และใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม	

	 2.		 เพื่อศกึษาสภาพการเปลีย่นแปลง	ในภาระงาน	8	

กลุ่ม	และผลการเรียนรู้ทั้งในระดับตัวบุคคล	กลุ่มบุคคล	และ

สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา	จากการนำาการจดัการความรู	้และ

ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมไปพัฒนางาน

ของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี	เขต	4

กรอบแนวคิดในการวิจัย

	 จากการศึกษากรอบแนวคิดการจัดการความรู้	 และ

กรอบแนวคดิการวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสีว่นรว่ม	จงึไดก้รอบ

แนวคิดเบื้องต้นในการวิจัย	ดังแสดงในภาพที่	1

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

จากการศึกษากรอบแนวคิดการจัดการความรู และกรอบแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวน
รวม  จึงไดกรอบแนวคิดเบ้ืองตนในการวิจัย ดังแสดงในภาพท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

ผูรวมวิจัย เปนบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ประกอบดวย
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ผูอํานวยการกลุม
ทุกกลุม และเจาหนาท่ีสมัครใจเขารวมการวิจัย รวม  83 ราย  การดําเนินการวิจัยมี  10  ขั้นตอน 
ประกอบดวย วงจร PAOR (planning, acting, observing, and reflecting) 2  วงจรใหญใน  ระหวางเดือน
พฤศจิกายน 2553 ถึง มิถุนายน 2554 รวมระยะเวลา 8 เดือนในแตละขั้นตอนจะใชวงจร PAOR  เปน
แนวทางปฏิบัติในทุกขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนท่ี 1 การเตรียมการ (preparation)ขั้นตอนท่ี 2 การวางแผน 
(planning)  ขั้นตอนท่ี 3 การปฏิบัติ (acting)ขั้นตอนท่ี 4 การสังเกตผล (observing)  ขั้นตอนท่ี 5 การ
สะทอนผล (reflecting) ขั้นตอนท่ี 6 การวางแผนใหม (re-planning)  ขั้นตอนท่ี 7 การปฏิบัติการใหม (re-
acting)  ขั้นตอนท่ี 8 การสังเกตใหม (re-observing)  ขั้นตอนท่ี 9 การสะทอนผลใหม (re-reflecting)  
ขั้นตอนท่ี 10 การสรุปผล (conclusion) 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยตามกรอบแนวคิดของ Mills (2000) ซึ่ง
จําแนกเปน 3 กลุมดังนี้ 1. แบบสังเกต (observation form) ท้ังแบบมีสวนรวมหรือไมมีสวนรวม2.
แบบสอบถาม(questionnaire) แบบสัมภาษณกลุม (focus group interview) 3. แบบตรวจสอบหรือบันทึก 
(examining / records) เชน แบบตรวจสอบเอกสาร (archival document) เครื่องบันทึกเสียง และ
บันทึกภาพ (audiotapes and videotapes) บันทึกภาคสนาม (field note) แบบติดตามประเมินผลและแบบ
สรุปผลการประเมินเปนตน 

การวิเคราะหขอมูล ขอมูลเชิงคุณภาพท่ีไดจากการสังเกต การสัมภาษณ และบันทึกการสนทนา ใช
วิธีการตีความสรางขอสรุปโดยใชหลักตรรกวิทยาเชิงอุปนัย (Induction) ตามรูปแบบ ความหมาย 
ความสัมพันธ และผลกระทบของปรากฏการณตางๆ ท่ีเกิดขึ้น รวมถึงการวิเคราะหโดยใชประสบการณของ
ผูวิจัยและผูรวมวิจัยดวย ขอมูลเชิงปริมาณท่ีไดจากแบบสอบถาม และแบบประเมิน จะวิเคราะหขอมูลโดยใช

 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี  เพื่อการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี เพื่อการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
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วิธีดำาเนินการวิจัย

	 ผู้ร่วมวิจัย	 เป็นบุคลากรในสำานักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี	 เขต	 4	 ประกอบด้วยผู้อำานวย

การสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา	 รองผู้อำานวยการสำานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา	 ผู้อำานวยการกลุ่มทุกกลุ่ม	 และเจ้าหน้าที่

สมัครใจเข้าร่วมการวิจัย	 รวม	 83	 ราย	 การดำาเนินการวิจัยมี	

10	ขั้นตอน	ประกอบด้วย	วงจร	PAOR	 (planning,	 acting,	

observing,	 and	 reflecting)	 2	 วงจรใหญ่ใน	 ระหว่างเดือน

พฤศจิกายน	2553	ถึง	มิถุนายน	2554	รวมระยะเวลา	8	เดือน

ในแตล่ะขัน้ตอนจะใชว้งจร	PAOR	เปน็แนวทางปฏบิตัใินทกุขัน้

ตอน	ดังนี้	ขั้นตอนที่	1	การเตรียมการ	(preparation)ขั้นตอน

ที่	2	การวางแผน	(planning)	ขั้นตอนที่	3	การปฏิบัติ	(acting)	

ขั้นตอนที่	 4	 การสังเกตผล	 (observing)	 ขั้นตอนที่	 5	 การ

สะท้อนผล	 (reflecting)	 ขั้นตอนที่	 6	 การวางแผนใหม่		

(re-planning)	 ขั้นตอนที่	 7	 การปฏิบัติการใหม่	 (re-acting)	

ขั้นตอนที่	8	การสังเกตใหม่	(re-observing)	ขั้นตอนที่	9	การ

สะท้อนผลใหม่	 (re-reflecting)	 ขั้นตอนที่	 10	 การสรุปผล	

(conclusion)

	 ในการวจิยัครัง้นี	้ผูว้จิยัไดก้ำาหนดเครื่องมอืที่ใช้ในการ

วจิยัตามกรอบแนวคดิของ	Mills	(2000)	ซึง่จำาแนกเปน็	3	กลุม่

ดงันี	้1.	แบบสงัเกต	(observation	form)	ทัง้แบบมสีว่นรว่มหรอื

ไม่มีส่วนร่วม2.แบบสอบถาม(questionnaire)	 แบบสัมภาษณ์

กลุ่ม	(focus	group	interview)	3.	แบบตรวจสอบหรือบันทึก	

(examining	/	records)	เชน่	แบบตรวจสอบเอกสาร	(archival	

document)	 เครื่องบันทึกเสียง	และบันทึกภาพ	 (audiotapes	

and	videotapes)	บันทึกภาคสนาม	(field	note)	แบบติดตาม

ประเมินผลและแบบสรุปผลการประเมินเป็นต้น

	 การวิเคราะห์ข้อมูล	 ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ ได้จาก

การสังเกต	 การสัมภาษณ์	 และบันทึกการสนทนา	 ใช้วิธี

การตีความสร้างข้อสรุปโดยใช้หลักตรรกวิทยาเชิงอุปนัย		

(Induction)	 ตามรูปแบบ	 ความหมาย	 ความสัมพันธ์	 และ	

ผลกระทบของปรากฏการณต์า่งๆ	ทีเ่กดิขึน้	รวมถงึการวเิคราะห์

โดยใช้ประสบการณ์ของผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยด้วย	 ข้อมูลเชิง

ปริมาณที่ได้จากแบบสอบถาม	และแบบประเมิน	จะวิเคราะห์

ข้อมูลโดยใช้สถิติภาพบรรยาย	 (Descriptive	 Statistics)	 เช่น	

การหาค่าความถี่	 ค่าเฉลี่ย	 ค่าร้อยละ	 ตามลักษณะของกลุ่ม	

ผู้ ให้ข้อมูล	และตัวแปรที่ศึกษา

สรุปผลการวิจัย

	 1.	 สภาพที่เคยเป็นมา	สภาพปัจจุบัน	สภาพปัญหา	

สภาพที่คาดหวัง

	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี	

เขต	 4	 เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่บริหารจัดการศึกษาขั้น	

พืน้ฐานภายใตก้ารกำากบัดแูลของสำานกังานคณะกรรมการการ

ศึกษาธิการ	 พ.ศ.	 2546	 เริ่มดำาเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อ	

วันที่	7	กรกฎาคม	2546	บุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในสำานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา	 โดยมีบุคลากรที่มาปฏิบัติหน้าที่	 ครั้งแรก

จำานวน	 51	 คน	 และลูกจ้างประจำา	 6	 คน	 สภาพปัจจุบันมี	

เจา้หนา้ทีป่ฏบิตังิานทัง้หมดจำานวน	75	คน	และลกูจา้งชัว่คราว

จำานวน	19	คน	แบ่งเป็นกลุ่มงานต่างๆ	ได้แก่	กลุ่มอำานวยการ	

กลุ่มนโยบายและแผน	 กลุ่มบริหารงานบุคคล	 กลุ่มบริหาร

งานการเงินและสินทรัพย์	 กลุ่มนิเทศ	 ติดตามและประเมิน

ผล	 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา	 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษา

เอกชนและหนว่ยตรวจสอบภายใน	สภาพปญัหา	ซึง่ผลจากการ

ดำาเนินของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี	

เขต	 4	ปรากฏว่าผลคะแนนการดำาเนินงานขับเคลื่อนนโยบาย

ตามกลยุทธ์ประจำาปีงบประมาณ	 2552	 ในรอบ	 6	 เดือนแรก	

(ตุลาคม	2552	-	มีนาคาม	2553)	ได้ผลค่าคะแนนการดำาเนิน

งาน	1.66	อยู่ในระดบัพอใช	้และอยู่ในลำาดบัที	่180	จากทัง้หมด	

185	เขตพืน้ทีก่ารศกึษา	จากผลการแขง่ขนัทกัษะทางวชิาการใน

งานศลิปหตัถกรรมภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืครัง้ที	่59	ป	ี2552	

ได้	34	เหรียญทอง		29		เหรียญเงิน	13	เหรียญทองแดง	รวม	

76	 เหรียญ	 โดยได้ลำาดับที่	 59	 จากทั้งหมด	61	 เขตพื้นที่การ

ศึกษา	 และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน	

(O-NET)	ปรากฏวา่	ในปกีารศกึษา	2552	ชัน้ประถมศกึษาปทีี	่6	

มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ42.08	 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3		

ค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ	 34.34	 สภาพที่คาดหวัง	 ที่ประชุม	

ผู้บริหารได้อภิปรายเกี่ยวกับสภาพที่คาดหวัง	 ซึ่งที่ประชุมได้

ข้อสรุปว่า	 สภาพที่คาดหวังของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

อุดรธานี	 เขต	 4	 ให้สอดคล้องกับข้อตกลงที่ผู้อำานวยการ

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี	เขต	4	ซึ่ง

ทำาไว้กับเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 คือ	

เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างน้อยร้อยละ	 4	 ผลคะแนน

การดำาเนินการการขับเคลื่อนนโยบายตามกลยุทธ์ประจำา

ปงีบประมาณ	2554	มาตรฐานสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาอยู่

ในระดับดีมาก(ค่าคะแนนเฉลี่ย	2.75	ขึ้นไป)

	 หลังจากที่ ได้วิเคราะห์สภาพที่เคยเป็นมา	 สภาพ

ปัจจุบัน	 สภาพปัญหาและสภาพที่คาดหวังในภาพรวมโดยทีม
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คณะผู้บริหารแล้วได้มอบให้ทีมแกนนำาไปจัดประชุมเชิงปฏิบัติ

การ	หลงัจากทีก่ลุม่ตา่งๆไดว้เิคราะหส์ภาพทีเ่คยเปน็มา	สภาพ

ปจัจบุนั	สภาพปญัหา	สภาพทีค่าดหวงั	และเปา้หมายการพฒันา

งานของกลุม่แลว้	แตล่ะกลุม่จะนำาไปสูก่ารจำาแนกองคค์วามรูท้ี่

จำาเปน็ตอ่การพฒันางานและจดัทำาแผนการจดัการความรู้ของ

แต่ละกลุ่ม	 โดยแต่ละกลุ่มได้จัดแผนการจัดการความรู้ดังนี้		

1.	หน่วยตรวจสอบภายในมี	 1	แผนคือ	การจัดทำาแผนพัฒนา

หนว่ยตรวจสอบภายใน	2.	กลุม่บรหิารงานการเงนิและสนิทรพัย์

มี	 1	 แผนคือ	 การพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ

ปฏิบัติงานของกลุ่ม	 3.	 กลุ่มนโยบายและแผนมี3แผน	 คือ	

(1)	 การพัฒนาการเขียนแผนและโครงการ	 (2)	 การขอตั้งงบ

ประมาณ	 (3)	 การจัดทำาข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน	 4.	 กลุ่ม

อำานวยการ	มี	1	แผนคือ	การรับส่งหนังสือราชการด้วยระบบ

อิเล็คทรอนิกส์	5.	กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษามี	1	แผนคือ	

การจัดทำาระบบข้อมูลสารสนเทศประชากรวัยเรียน	 6.	 กลุ่ม	

ส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชนมี	 1	 แผนคือ	 การพัฒนา

ศักยภาพครูและสถานศึกษาเอกชน	 7.	 กลุ่มบริหารงานบุคคล

มี	 1	 แผนคือ	 การพัฒนางานและบุคลากรของกลุ่มบริหาร

งานบุคคล	 8.	 กลุ่มนิเทศ	 ติดตามและประเมินผลการจัดการ

ศึกษา	 คือ	 การนิเทศแบบบูรณาการและการเพิ่มผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน

	 2.		 การเปลี่ยนแปลง	

	 	 1)		 การเปลี่ยนแปลงตามที่คาดหวัง	

	 	 	 1.1)	การประเมินมาตรฐานสำานักงานเขต

พืน้ทีก่ารศกึษา	จากการตดิตามของคณะกรรมการประเมนิการ

ดำาเนนิงานขบัเคลื่อนนโยบายตามกลยทุธป์ระจำาปงีบประมาณ	

2554	ในรอบ	6	เดอืนแรกระหวา่งเดอืนตลุาคม	2553	–	มนีาคม	

2554	 ปรากฏว่าในกลยุทธ์ที่	 5	 มาตรฐานสำานักงานเขตพื้นที่

การศกึษา	ผลการประเมนิไดค้า่คะแนนเฉลีย่	2.75	อยู่ในระดบั	

ดีมาก	

	 	 	 1.2)	 การยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนในสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี	

เขต	 4	 โดยจัดทำาโครงการและกิจกรรมต่าง	 ๆ	 เพื่อสนอง

ต่อนโยบายการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทำาให้ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนการสอน	O-NET	ปกีารศกึษา	2553	ของนกัเรยีน

ชัน้ประถมศกึษาปทีี่	6	มคีะแนนเฉลีย่รอ้ยละ	46.75	เมื่อเปรยีบ

เทียบกับคะแนนปีการศึกษา	 2552	 สูงขึ้นร้อยละ	 4.67	 และ

เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ	 คะแนนเฉลี่ย

ก็สูงกว่าระดับประเทศถึงร้อยละ	6.3	ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน	O-NET	ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่	3	มีคะแนนเฉลี่ย

ร้อยละ	42.04	เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนน	ปีการศึกษา	2552	

สูงขึ้นร้อยละ	7.7	และเมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศ	คะแนนเฉลี่ยก็สูงกว่าระดับประเทศถึงร้อยละ	4.45

	 	 	 1.3)	ผลการทดสอบ	NT	ชั้นประถมศึกษา

ปีที่	 3	 ปรากฏว่าผลการทดสอบกลุ่มสาระภาษาไทย	 ได้ค่า

คะแนนเฉลี่ย	 ร้อยละ	59.97	อันดับ	ที่	 2	ของประเทศ	กลุ่ม

สาระวิทยาศาสตร์ค่าคะแนนเฉลี่ย	 ร้อยละ	 57.70	อันดับที่	 6	

ของประเทศและกลุ่มสาระคณิตศาสตร	์ ค่าคะแนนเฉลี่ยร้อย

ละ	 61.00	 อันดับที่	 7	 ของประเทศ	 	 นอกจากนี้ ได้รับโล่และ

เกียรติบัตร	 เป็นสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประสบความ

สำาเร็จในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย	(NT)	

ชั้นประถมศึกษาปีที่	3	ปีการศึกษา	2553	โครงการรักษ์ภาษา

ไทย	เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ	 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหา

มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	 7	 รอบ	 5	 ธันวาคม	 2554	 จาก

สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 	 2)		 การเปลีย่นแปลงที่ไมค่าดหวงั	เกดิขึน้ใน	3	

ระดับ	ดังนี้

	 	 	 2.1)	ระดับบุคคล	ประกอบด้วย	ผู้อำานวย

การสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา	 รองผู้อำานวยการสำานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา	 ผู้อำานวยการกลุ่ม	 และเจ้าหน้าที่ทุกคน

พบว่าบุคลากรทุกระดับภายในสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศกึษาอดุรธานี	เขต	4	มขีวญั	กำาลงัใจ	ทุม่เท	การปฏบิตัิ

งาน	มีการประสานงานระหว่างกลุ่ม	รู้จัก	ร่วมคิด	ร่วมปฏิบัติ		

รว่มประเมนิผล	และรว่มชื่นชมผลงาน	สง่ผลตอ่การปฏบิตังิาน

ทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลไดร้บัการยอมรบัจากโรงเรยีน	

และจากสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น

	 	 	 2.2)	 ระดับกลุ่มบุคคล	 ประกอบด้วย	

บุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในกลุ่มทั้ง	8	กลุ่ม	พบว่ารู้จักทำางาน

เป็นทีม	ทำางานร่วมกับผู้อื่นได้	 เข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของ

ตน	ร่วมคิด	ร่วมปฏิบัติ	ร่วมประเมินผลและร่วมชื่นชมผลงาน

ร่วมกัน	มีการประสานงานระหว่างกลุ่ม

	 	 	 2.3)	 ระดับสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา	

พบวา่พบวา่ไมม่ปีญัหาดา้นการบงัคบับญัชา	รว่มกนัทำางานเปน็

ทมี	มกีารประสาน	รว่มมอืการทำางานระหวา่งกลุม่	และกบัทาง

โรงเรียนดีขึ้น	ปัญหาความขัดแย้ง	การร้องเรียนลดลง	ส่งผล

ต่อประสิทธิภาพและประเมินผลการดำาเนินงานของสำานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี	เขต	และบุคลากรใน

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีความพึงพอใจ	74	คน	จาก	83	

คน	คิดเป็นร้อยละ		89.16	นอกนั้นงดออกความเห็น
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	 	 3.		 การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง	ปรากฏดังนี้

	 	 	 3.1)	ระดับบุคคล	 ประกอบด้วย	 ผู้วิจัย

และผู้ร่วมวิจัยทั้งกลุ่มผู้บริหารและกลุ่มเจ้าหน้าที่ทุกคน	 ได้

เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง	 พบว่า	 รู้จักการทำางานเป็น

ทีม	 โดยบุคลากรได้ร่วมกันสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน	

ทำางานร่วมกันอย่างกัลยาณมิตร	 เกิดความไว้วางใจร่วมมือ

ในการทำางาน	 มุ่งมั่นในการทำางานร่วมกัน	 รู้จักการวิเคราะห์

สังเคราะห์	 เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานไปสู่เป้าหมาย	 โดย

การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างอดีต	 ปัจจุบัน	 และเชื่อม

โยงไปสู่ความคาดหวังในอนาคตที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาใน

สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา	รูจ้กัสรา้งกรอบวธิปีฏบิตัทิีช่ดัเจน

สอดคลอ้งกบัสภาพความเปน็จรงิของการปฏบิตัมิากทีส่ดุ	รูจ้กั

การออกแบบการวางแผนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนางาน

จากสภาพบริบท	 และความคิดเห็นที่หลากหลายจากบุคลากร

ในสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธาน	ี เขต	 4	

โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนางาน	 โดยความร่วมมือของบุคลากร

ดังกล่าวและรู้จักนำาหลักการไปสู่การปฏิบัติ	 ผู้ร่วมวิจัยได้ร่วม

แสดงองค์ความรู้เดิมออกมาร่วมกับผู้วิจัยได้เสนอความคิด

เห็นร่วมกันทั้งทางหลักการและทางทฤษฎี	 ที่ประชุมร่วมกัน	

อภปิรายและหาขอ้สรปุรว่มกนั	สรา้งเปน็แนวปฏบิตัโิดยดำาเนนิ

กจิกรรมในรปูแบบของการประชมุเชงิปฏบิตักิาร	ซึง่ผูว้จิยัและ

ผู้ร่วมวิจัยได้สรุปร่วมกันเป็นขั้นตอน	1	ร่วมคิด	2	ร่วมปฏิบัติ	3	

ร่วมประเมินผล	4	ร่วมชื่นชมผลงาน	

	 	 	 3.2)	ระดับกลุ่มบุคคล	ทั้งผู้วิจัยและผู้ร่วม

วิจัยเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน	 โดยพบว่า	 (1)	 รู้และมีความเข้าใจ

ในบทบาทหนา้ทีข่องตนในการพฒันางานในสำานกังานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี	เขต	4	(2)	รู้จักกระบวนการ

วางแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทีมวิจัยรู้จักการวิเคราะห์	

สังเคราะห์ภาพในอดีต	 ปัจจุบัน	 และกำาหนดความคาดหวัง

ในอนาคต	 รู้จักจัดลำาดับความสำาคัญของปัญหา	 (3)	 รู้จักการ

ปฏบิตัติามแผนการจดัการความรู	้เพื่อพฒันางานของสำานกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาควบคู่กับการปฏิบัติงานปกต	ิ (4)	 รู้วิธีการ

สร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล	 วิธีการเก็บรวบรวม

ข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลและการตรวจสอบข้อมูล	 (5)	 รู้วิธี

การประเมนิผล	และสะทอ้นผลจากการปฏบิตังิานตามแผนการ

จดัการความรู	้(6)	รูจ้กัการแกป้ญัหาอปุสรรคทีเ่กีย่วจากปฏบิตัิ

งานตามแผนการจัดการความรู้	 เพื่อให้การดำาเนินการปฏิบัติ

งานบรรลุตามเป้าหมาย	 (7)	 รู้วิธีการทบทวนหลังการปฏิบัติ	

เพื่อนำาไปเป็นข้อมูลในการไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาในการ

ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม	 (8)	 รู้วิธีการนำา

ข้อมูลสารสนเทศมาใช้ ในการกำากับ	 ติดตามความก้าวหน้า

ของแผนการจัดการความรู้	 การประเมินและการนำาเสนอ

ข้อมูลสารสนเทศที่มีความเที่ยงตรงมีเหตุผลและน่าเชื่อถือ		

(9)	รู้วิธีการสรุปผลการวิจัย	และนำาเสนอรายงานผลการวิจัย

ต่อที่ประชุมอย่างเป็นระบบ	 (10)	 รู้แนวทางในการอภิปราย	

แสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมในขั้นตอนต่าง	ๆ	ของการวิจัย	

(11)	รูท้กัษะในการทำางานรว่มกนัและแลกเปลีย่นเรยีนรู้ ในการ

ปฏบิตังิานรว่มกนัอยา่งสรา้งสรรค	์(12)	รูจ้กัการประสานความ

ร่วมมือระหว่างทีมผู้วิจัยเพิ่มขึ้น	 (13)	 รู้จักการยกย่องชมเชย	

เพื่อนร่วมกลุ่มและต่างกลุ่มในการปฎิบัติงาน	 (14)	 รู้จักการ

เสียสละและมีความสามัคคีร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานทั้ง

ในกลุ่มและกลุ่มอื่น	ๆ	

	 	 	 3.3)	ระดับสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา	

บคุลากรทีร่ว่มวจิยัทกุคนในสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาไดเ้กดิ

การเรียนรู้ร่วมกัน	โดยพบว่า	 (1)	รู้วิธีการสร้างบรรยากาศใน

การพัฒนางาน	 และการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เกิดขึ้นใน

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา	 (2)	 รู้และมีความเข้าใจในการ

วางแผนการจดัการความรู/้กิจกรรม	และการทบทวนหลงัการ

ปฏิบัติ	 เพื่อการวางแผนใหม่ที่จะส่งผลให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้ง

ไว้	(3)	รู้วิธีการสื่อสาร	และการประสานความร่วมมือระหว่าง

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษากับโรงเรียน	 หรือหน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้อง	(4)	รู้แนวทางการจัดความรู้เพื่อพัฒนางาน	(5)	รู้จัก

การเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีคิดและวิธีการทำางานใหม่ที่เป็นระบบ

มากขึ้น	(	6)	รู้วิธีการจัดทำารายงานผลและเสนอผลการดำาเนิน

งานตามแผนการจัดการความรู้	7)	รู้ปัจจัยและกระบวนการที่

ทำาให้แผนการจัดการความรู้/	กิจกรรมประสบผลสำาเร็จ	ต้อง

มีทั้งสภาพบริบทที่เหมาะสมทั้งภายใน	และภายนอกสำานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาที่ให้การสนับสนุน	 แนวทางการปฏิบัติตาม

แผนการจัดการความรู้/กิจกรรมมีความชัดเจน	 เหมาะสมกับ

สภาพบริบท	 กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนและให้ความ

ร่วมมืออย่างดี	 ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยต่างให้เกียรติและยกย่อง

ให้กำาลังใจกันอย่างสมำ่าเสมอ	 ดำาเนินการพัฒนางานด้วยการ

จัดการความรู้สอดคล้องกับสภาพปัญหาสำานักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาอดุรธาน	ีเขต	4	และนโยบายหนว่ยงาน

ที่เกี่ยวข้อง	ทีมผู้วิจัยร่วมกันพัฒนางานด้วยการจัดการความรู้

ในทุกขั้นตอนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม	 และ

การใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม	 2	 วงจร	

10	 ขั้นตอนที่เหมาะสมกับบริบทของสำานักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี	 เขต	 4	 และร่วมกันได้ทราบและ

รับรู้กระบวนการดำาเนินวิจัยอย่างต่อเนื่องทุกขั้นตอน
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	 	 4.		 องค์ความรู้จากการปฏิบัติจริง

	 	 	 4.1	 รปูแบบการจดัการความรูข้องสำานกังาน

เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอดุรธานี	เขต	4	ซึง่การจดัการ

ความรู้ร่วมกันสรุปเป็นรูปแบบ	โดยประกอบด้วยกระบวนการ

ดังนี้	 (1)	การการนำาเข้า	KM	ซึ่งเป็นการสร้างทีมเพื่อจัดการ

ความรู้ โดยมีองค์ประกอบความรู้ภายใน	 เช่น	 ประสบการณ์

กบัความรูจ้ากภายนอกซึง่ไดจ้ากการศกึษาเอกสาร	ศกึษาดงูาน

และจากวิทยากร	 (2)	 กระบวนการ	 KM	 โดยใช้กระบวนการ

วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมมาเป็นขั้นตอน	 4	 ขั้นตอน	

คือ	การวางแผน	(planning	)	การปฏิบัติ	(acting)	การสังเกต	

(observing)	และการสะทอ้นผล	(	reflecting	)	โดยใชก้จิกรรม

การจัดการความรู้	 เช่น	 การศึกษาดูงาน	 การฝึกอบรม	 เรื่อง

เล่าเร้าพลัง	 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 เพื่อนช่วยเพื่อน	 เป็นต้น	

ซึ่งแต่ละกลุ่มได้สรุปขั้นตอนการจัดการความรู้ของกลุ่ม	 ดังนี้	

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน	 มี	 4	 ขั้นตอน	 คือ	 การ

สร้างความรู้	 การนำาความรู้ไปใช้	 การเก็บรักษาความรู้และ

การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้	 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ	

Marquardt	 (1996)	 หน่วยตรวจสอบภายในและกลุ่มบริหาร

งานการเงินและสินทรัพย์มี	 6	 ขั้นตอน	 คือ	 การสร้างความรู้	

การนำาความรู้ไปใช้	การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้	การจำาแนก

ความรู้	 การเก็บรวบรวมความรู้	 และการปรับปรุงความรู้	 ซึ่ง

สอดคล้องกับแนวคิดของ	O’Dell	(	1998	)	ส่วนกลุ่มนโยบาย

และแผน	กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มอำานวยการ	กลุ่ม

บริหารงานบุคคล	 และกลุ่มนิเทศ	 ติดตามและประเมินผล		

มี	7	ขั้นตอน	คือ	การสร้างความรู้การนำาความรู้ไปใช้	การแบ่ง

ปันแลกเปลี่ยนความรู้	 การจำาแนกความรู้	 การเก็บรวบรวม

ความรู้	 การประมวลความรู้	 และการคัดเลือกความรู้	 ซึ่ง

สอดคล้องกับแนวคิดของ	Beckman	(	1997	)	เพื่อทำาให้เกิด

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ไปสู่ผลการดำาเนินงาน	 คือเป้าหมายการ

พัฒนา	 ได้แก่	 เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างน้อยร้อยละ	

4	และมาตรฐานสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาอยู่ในระดบัดมีาก

	 	 	 4.2		องค์ความรู้เกี่ยวกับหลักการที่สำาคัญ

ในการปฏิบัติ	4	ประการ	คือ	ร่วมคิด	ร่วมปฏิบัติ	ร่วมประเมิน

ผลและเพื่อชื่นชมผลงานร่วมกัน

	 	 	 4.3	 องค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติจริง

ตามแผนการจัดการความรู้	 ซึ่งแต่ละกลุ่มได้ดำาเนินการตาม

แผนการจัดการความรู้	 ทำาให้เกิดองค์ความรู้ ในแต่ละกลุ่ม	

ดังนี้	1)	หน่วยตรวจสอบภายใน	มีองค์ความรู้	คือ	แผนพัฒนา

หน่วยตรวจสอบภายในและคู่มือการตรวจสอบภายใน	2)	กลุ่ม

บรหิารงานการเงนิและสนิทรพัย์	มอีงคค์วามรู้	คอื	วฒันธรรม

ในการทำางาน	 และคู่มือแนวทางการปฏิบัติงาน	 8	 เรื่อง		

3)	กลุ่มนโยบายและแผน	มีองค์ความรู้	คือ	เอกสารการเขียน

แผนและโครงการ	การใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป	OBEC	,	SMIS,	

B	–	OBEC	 ,	M	–	OBEC	ระเบียบ	หลักการ	แนวปฏิบัติใน

การจัดทำาคำาของบประมาณ	 และแนวทางการบริหารจัดการ

งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามกลยุทธ	 4)	 กลุ่มส่งเสริม

การจดัการศกึษาเอกชน	มอีงคค์วามรู้	คอื	แนวทางการจดัการ

เรยีนรู	้การคดิวเิคราะห	์คดิผลติผลงานทีส่รา้งสรรค	์พฒันาสื่อ

การเรยีนการสอน	และระเบยีบกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัโรงเรยีน

เอกชน	 5)	 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา	 มีองค์ความรู้	 คือ	

โปรแกรมประชากรวัยเรียน	6)	กลุ่มอำานวยการ	มีองค์ความรู้	

คือ	โปรแกรมระบบงานสารบัญอิเล็กทรอนิกส์	7)	กลุ่มบริหาร

งานบุคคลมี	องค์ความรู้	คือ	คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน	และ

แหล่งความรู้	12	เรื่อง	และจัดทำาโปรแกรม	P	–	OBEC	ของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสำานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี	เขต	4	8)	กลุ่มนิเทศ	

ติดตาม	 และประเมินผลการจัดการศึกษา	 มีองค์ความรู้	 คือ	

แผนการนิเทศแบบบูรณาการ	และแนวทางการพัฒนาวิชาการ

	 	 	 4.4		องคค์วามรูจ้ากการปฏบิตัเิกีย่วกบัการ

เชิงวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมจากองค์ความรู้จากการ

ปฏิบัติที่เกี่ยวกับการจัดการความรู้เพื่อพัฒนางาน	 และเกี่ยว

กบั	“การวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสีว่นรว่ม”	นัน้มอีงคป์ระกอบ

ทีส่ำาคญัดงันี	้1)	รปูแบบการจดัการเรยีนรู	้2)	ใชห้ลกัการปฏบิตั	ิ

4	 ประการ	 3)	 การคำานึงถึงหลักการ	 10	 จรรยาบรรณ	 10	

และบทบาท	 10	 ประการของผู้วิจัยเชิงปฏิบัติแบบมีส่วนร่วม	

และ	 4)	 ขั้นตอนย่อยการดำาเนินการในแต่ละขั้นตอน	 9	 ดังนี้		

ขั้นตอนที่	1	การเตรียมการ	ประกอบด้วย	ขั้นตอนชี้แจงกรอบ

แนวคิดการวิจัยกับทีมบริหาร		ขั้นตอนชี้แจงกรอบแนวคิดการ

วิจัยกับเจ้าหน้าที	่ ขั้นตอนศึกษาดูงานหน่วยงานจัดการความรู	้	

ขัน้ตอนประชมุอบรมการจดัการความรูก้บัทมีผูร้ว่มวจิยั	ขัน้ตอน

จัดทำาคู่มือเพื่อการวิจัยและขั้นตอนการประเมินและสรุปผล		

ขัน้ตอนที	่2	การวางแผน	ประกอบดว้ย	ขัน้ตอนวเิคราะหส์ภาพ

ที่เคยเป็นมา	สภาพปัจจุบัน	สภาพปัญหา	และกำาหนดสภาพที่

คาดหวัง	ขั้นตอนกำาหนดเป้าหมายที่พัฒนางานของแต่ละกลุ่ม		

ขั้นตอนจำาแนกองค์ความรู้ที่จำาเป็นต่อการพัฒนางาน	 และจัด

ทำาแผนการจดัการความรูแ้ละขัน้ตอนการประเมนิและสรปุผล	

ขั้นตอนที่	3	การปฏิบัติ	ประกอบด้วย	ขั้นตอนกำาหนดแนวทาง

ปฏบิตัใินแผนการจดัการความรู	้ขัน้ตอนรว่มกนัปฏบิตักิจิกรรม

และขั้นตอนการประเมินและสรุปผล	ขั้นตอนที่	 4	การสังเกต	

ประกอบดว้ย	ขัน้ตอนกำาหนดรปูแบบและวธิกีาร	ขัน้ตอนการนำา
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เสนอรายงานและขัน้ตอนการประเมนิและสรปุผล	ขัน้ตอนที	่5	

การสะทอ้นผล	ประกอบดว้ย	ขัน้ตอนการสงัเคราะหค์วามรู	้ขัน้

ตอนการนำาเสนอรายงานและขั้นตอนการประเมินและสรุปผล	

ขัน้ตอนที	่6	การวางแผนใหม	่ประกอบดว้ย	ขัน้ตอนการนำาเสนอ

รายงาน	ขัน้ตอนการสงัเคราะหแ์ละวพิากษ	์ขัน้ตอนการจำาแนก

องค์ความรู้ที่จำาเป็นต่อการพัฒนางาน	 ขั้นตอนจัดทำาแผนการ

จัดการความรู้และขั้นตอนการประเมินและสรุปผล	 ขั้นตอนที่	

7	การปฏิบัติใหม่	ประกอบด้วย	ขั้นตอนกำาหนดแนวทางปฏิบัติ

ในแผนการจัดการความรู้	 ขั้นตอนร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมและ

ขั้นตอนการประเมินและสรุปผล	 ขั้นตอนที่	 8	 การสังเกตใหม่	

ประกอบดว้ย	ขัน้ตอนกำาหนดรปูแบบและวธิกีาร	ขัน้ตอนการนำา

เสนอรายงานและขั้นตอนการประเมินและสรุปผล	 ขั้นตอนที่	

9	การสะท้อนผล	ประกอบด้วย	ขั้นตอนการสังเคราะห์ความรู้	

ขั้นตอนการนำาเสนอรายงานและขั้นตอนการประเมินและสรุป

ผล	ส่วนขั้นตอนที่	10	ขั้นสรุปผลไม่จำาเป็นต้องมีขั้นตอนย่อย

อภิปรายผลการวิจัย

	 การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้	 ผู้วิจัยอภิปรายใน

ประเดน็จากคำาถามการวจิยัและประเดน็อื่นๆ	ทีพ่บจากการวจิยั	

ตามลำาดับดังนี้

	 1.		 ปรากฏการณ์ที่เปลี่ยนแปลงจากการปฏิบัติจริง	

จากการที่สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี	

เขต	 4	 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ	 4	

และมาตรฐานสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอยู่ในระดับดีมาก	

จากการดำาเนินการตามแผนการจัดการความรู้	 11	 แผน	 36	

กิจกรรมที่บรรลุเป้าหมาย	 ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนางานตาม

มาตรฐานสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี

เขต	 4	 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานดีมาก	 และผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 มี

คา่เฉลีย่ไมต่ำา่กวา่คา่เฉลีย่ของประเทศมกีารเพิม่ขึน้รอ้ยละ	6.3,	

4.45	และผลการทดสอบ	NT	ชั้นประถมศึกษาปีที่	 3	ปรากฏ

ว่าผลการทดสอบกลุ่มสาระภาษาไทย	ได้ค่าคะแนนเฉลี่ย	ร้อย

ละ	 59.97	 อันดับ	 ที่	 2	 ของประเทศ	 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

ค่าคะแนนเฉลี่ย	 ร้อยละ	57.70	อันดับที่	 6	ของประเทศและ

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์	ค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ	61.00	อันดับ

ที่	7	ของประเทศกรณีการเปลี่ยนแปลงในระดับบุคคล	พบว่า

บุคลากรทุกระดับภายในสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาอุดรธานี	 เขต	4	มีขวัญ	กำาลังใจ	ทุ่มเท	การปฏิบัติงาน	

มีการประสานงานระหว่างกลุ่ม	 รู้จัก	 ร่วมคิด	 ร่วมปฏิบัติ		

รว่มประเมนิผลและรว่มชื่นชมผลงาน	สง่ผลตอ่การปฏบิตังิาน

ทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลไดร้บัการยอมรบัจากโรงเรยีน	

และจากสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาอื่น	สว่นการเปลีย่นแปลง

ระดับกลุ่มบุคคล	 ประกอบด้วย	 บุคลากรที่ปฏิบัติงานภายใน

กลุม่ทัง้	8	กลุม่	พบวา่รูจ้กัทำางานเปน็ทมี	ทำางานรว่มกบัผูอ้ื่นได้	

เข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของตน	 ร่วมคิด	 ร่วมปฏิบัติ		

รว่มประเมนิผลและรว่มชื่นชมผลงานรว่มกนั	มกีารประสานงาน

ระหวา่งกลุม่และเกดิการเปลีย่นแปลงระดบัสำานกังานเขตพืน้ที่

การศกึษา	พบวา่พบวา่ไมม่ปีญัหาดา้นการบงัคบับญัชา	รว่มกนั

ทำางานเป็นทีม	มีการประสาน	ร่วมมือการทำางานระหว่างกลุ่ม	

และกับทางโรงเรียนดีขึ้น	 ปัญหาความขัดแย้ง	 การร้องเรียน	

ลดลง	 ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประเมินผลการดำาเนิน

งานของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี	

เขต	 4	 ผู้วิจัยเห็นว่าสืบเนื่องมาจากการพัฒนางานด้วยการ

จัดการความรู้ที่มีรูปแบบสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของ

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี	 เขต	 4	

เชื่อมโยงกับหลักการสำาคัญที่ยึดถือ	4	ประการ	คือ	1)	ร่วมคิด		

2)	ร่วมปฏิบัติ	3)	ร่วมประเมินผลและ	4)	ร่วมชื่นชมผลงาน

	 2.		 การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง	 จากผลการวิจัย

พบว่าบุคคลประกอบด้วยผู้อำานวยการงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา	รองผู้อำานวยการงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศกึษา	ผูอ้ำานวยการกลุม่	และเจา้หนา้ทีท่กุคนของสำานกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี	เขต	4	ได้เกิดการเรียนรู้

จากการปฏิบัติจริงหลายประการนั้น	 เป็นเพราะว่าผู้วิจัยและ	

ผูร้ว่มวจิยัไดร้บัการพฒันาทัง้ความรู	้และประสบการณเ์กีย่วกบั

การจดัการความรูท้ีเ่หมาะสม	สภาพบรบิททีเ่หมาะสมทัง้ภายใน

และภายนอก	แนวปฏบิตัติามแผนการจดัการความรู	้กจิกรรมมี

ความชดัเจน	ผูว้จิยัและผูร้ว่มวจิยัมสีว่นรว่มทกุขัน้ตอน	ตลอดจน	

มีการให้เกียรติและยกย่องให้กำาลังใจกันอย่างสมำ่าเสมอ		

จึงทำาให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็นระบบ	 ร่วมคิด		

รว่มปฏบิตั	ิรว่มประเมนิผลและรว่มชื่นชมผลงานเพื่อเปา้หมาย

การพัฒนางานตามสภาพความคาดหวัง	 คือ	 เพิ่มผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนอย่างน้อยร้อยละ	 4	 และมาตรฐานสำานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาอยู่ในระดับดีมาก	 ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา	 ซึ่งเป็นผลจากการพัฒนาและเรียนรู้ร่วม

กัน		ซึง่สอดคลอ้งกับผลการวิจยัของสำานกังานเลขาธิการสภา

การศกึษา	(	2552	)	ทีพ่บวา่	ความมุง่มัน่และการสนบัสนนุของ

ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร	ความพร้อมและความสมัครใจที่

จะนำาการจัดการความรู้มาสู่การปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร	 บุคลากร

ในองค์กรยอมรับความสำาคัญของความรู้และเป็นองค์กรแห่ง

การเรียนรู้	องค์กรมีวัฒนธรรมการทำางานเป็นทีม	บรรยากาศ
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ขององค์ส่งเสริมการเรียนรู้	การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการใช้	

ความรู้	 ตลอดจนการสนับสนุนการจัดการความรู้ ในฐานะ

นวัตกรรมจะพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรบรรลุผล

	 3.	 องค์ความรู้จากการปฏิบัติจริง	 จากผลการวิจัย

พบว่า	 องค์ความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติจริงในการพัฒนางาน

โดยใช้การจัดการความรู้และในกรณีที่เกี่ยวกับ	 “	 การวิจัยเชิง

ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม	 ”	 นั้นมีองค์ประกอบที่สำาคัญ	 คือ		

1)	รูปแบบการจัดการเรียนรู้	2)	ใช้หลักการสำาคัญ	4	ประการ	

3)	คำานงึถงึ	10	หลกัการ	10	จรรยาบรรณและ	10	บทบาทของ

ผูว้จิยัในการวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสีว่นรว่มเปน็พืน้ฐาน	และ	

4)	มีขั้นตอนย่อยในการดำาเนินงานแต่ละขั้นตอน	1-9	ทำาให้ได้

กรอบแนวคิดการปฏิบัติการจัดการความรู้เพื่อพัฒนางานของ

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี	 เขต	 4	 :	

องค์ความรู้ที่ ได้จากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม	 ซึ่ง

องค์ความรู้ที่ ได้จากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมที่

เป็นกรอบแนวคิดและนำาไปสู่การปฏิบัตินี้ทำาให้การพัฒนางาน

ของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี	 เขต	

4	บรรลุเป้าหมายคือ	จากการดำาเนินงานของกลุ่มทั้ง	8	กลุ่ม

จำานวน	11	แผนการจดัการความรู	้โดยภาพรวมสภาพทีค่าดหวงั

หรอืเปา้หมายโดยรวมของสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม

ศึกษาอุดรธานี	เขต	4	คือ	เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่าง

น้อยร้อยละ	4	และมาตรฐานสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอยู่

ในระดับดีมาก	 เป็นเพราะว่ามีการดำาเนินการตามหลักการที่

ประกอบดว้ย	1)	การปฏบิตัติาม	10	หลกัการ	10	จรรยาบรรณ

และ	10	บทบาทของผูว้จิยั	และขัน้ตอนยอ่ยในการปฏบิตังิานใน

ขัน้ตอนที่	1-9	2)	รปูแบบการจดัการความรู้	และ	3)	การยดึถอื

หลักการสำาคัญ	 4	 ประการ	 คือ	 (1)	 ร่วมคิด	 (2)	 ร่วมปฏิบัติ		

(3)	ร่วมประเมินผล	และ	(4)	ร่วมชื่นชมผลงานสำาหรับการนำา

กรอบแนวคิดนี้ ไปปฏิบัติ	 จะต้องดำาเนินการโดยนำาหลักการ

สำาคัญ	 คือ	 ร่วมคิด	 ร่วมปฏิบัติ	 ร่วมประเมินและร่วมชื่นชม

ผลงานตั้งแต่ขั้นตอนศึกษาสภาพที่เคยเป็นมา	 สภาพปัจจุบัน	

สภาพปญัหา	สภาพทีค่าดหวงั	แลว้นำามารว่มกนัจดัทำาแผนการ

จัดการความรู้	 ร่วมกันนำาแผนการจัดการความรู้ไปปฏิบัติร่วม

กันตามขั้นตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมได้แก่	

การวางแผน	การปฏิบัติ	การสังเกตและการสะท้อนกลับ	ด้วย

กจิกรรมการจดัการความรูท้ีห่ลากหลาย	เชน่	การอบรมพฒันา	

การศึกษาดูงาน	 เรื่องเล่าเร้าพลัง	 การจัดทำาคู่มือหรือแนว

ปฏิบัติ	 การทบทวนหลังการปฏิบัติ	 เป็นต้น	 เพื่อให้บรรลุตาม

สภาพที่คาดหวังหรือเป้าหมายการพัฒนางานของสำานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี	เขต	4	ซึ่งสอดคล้อง

กับแนวคิดของ	วิโรจน์	สารรัตนะ	(วิโรจน์	สารรัตนะ	,	2550)	

ที่เสนอแนวคิดว่าในการนำากรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีเพื่อการ

จัดการความรู้ ในองค์การทางการศึกษามาใช้ ในกรณีการ

วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมซึ่งเริ่มต้นด้วยขั้นตอนการ

วางแผน	(planning)	ผู้วิจัยอาจนำากรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีจาก

การวิจัยนี้	 และของบุคคลอื่นๆไปให้ผู้ร่วมวิจัย	 (participants)	

ศึกษาเพื่อให้พวกเขาร่วมกันกำาหนดกรอบแนวคิดการจัดการ

ความรู้ของพวกเขาขึ้นมาใหม่	ซึ่งอาจจะได้ทั้ง	“	กรอบแนวคิด

และแนวปฏิบัติ	 “	 ของพวกเขาออกมา	 (อาจจัดทำาเป็นคู่มือที่

ยืดหยุ่น	 สามารถปรับปรุงแก้ไขในขั้นตอนต่อๆไปของการวิจัย

ได้	 โดยเฉพาะในวงจรที่สอง)	 จากนั้นจึงเป็นการนำาไปสู่ขั้น

ตอนการปฏิบัติ	 (acting)	 การสังเกต	 (observing)	 และการ

สะทอ้นกลบั	(reflecting)	แลว้อาจเริม่ตน้วงจรใหมอ่กีครัง้หรอื

สองครั้ง	 ซึ่งการวิจัยกรณีนี้จะมุ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง	

(change)	 ตามวัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้ที่คาด

หวัง	 ขณะเดียวกันก็มุ่งศึกษาผู้ร่วมวิจัยแต่ละคน	 กลุ่ม	 และ

องค์กร	 ว่าเกิดการเรียนรู้	 (Learning)	 อะไรใหม่ๆขึ้นมาจาก

การทำาวิจัย	 ในลักษณะการเรียนรู้จากการกระทำา	 (learning	

from	 practice)	 ซึ่งสอดคล้องกับการค้นพบของ	 Ackerman	

และ	Mandel	 (1996)	 ที่พบว่าการจูงใจบุคลากรให้เห็นความ

สำาคัญของการจัดการความรู้	การทำางานเป็นทีม	การส่งเสริม

ให้บุคลากรรู้สึกเป็นเจ้าของเรื่องที่ต้องจัดการความรู้	 ไม่ใช่

ทำาเพื่อคนอื่น	 และบุคลากรมีเจตคติที่ดีต่อการจัดการความรู้		

จึงจะทำาให้การจัดการความรู้ประสบความสำาเร็จ

ข้อเสนอแนะ

	 1.		 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย

	 	 1.1	 จากผลการวิจัยที่พบว่าการพัฒนางานจะ

ประสบความสำาเรจ็ตามทีค่าดหวงัแตห่ลายกจิกรรมตอ้งดำาเนนิ

การปรับปรุงแก้ไขต่อไปอย่างต่อเนื่องและจริงจัง

	 	 1.2	จากผลการวิจัยที่พบว่า	สำานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี	 เขต	 4	 มีปัญหาอื่นอีกหลาย

ดา้นทีจ่ำาเปน็ตอ้งไดร้บัการแก้ไขพฒันาตอ่ไป	โดยเปน็การแก้ไข

ปัญหาในระยะยาวและต่อเนื่อง	 ไม่เป็นการแก้ปัญหาในระยะ

สั้นๆเท่านั้น

	 	 1.3	จากผลการวิจัยที่พบว่า	สำานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี	 เขต	 4	 มีปัญหาอื่นที่จะต้อง

แก้ไขและพฒันาอกีมากมายจงึสามารถทีจ่ะนำาหลกัการบรหิาร

อื่นๆททีเ่หมาะสมกบับรบิทมาดำาเนนิการพฒันางานไดน้อกจาก

การจดัการความรู	้เชน่	หลกัการบรูณาการ	(integration)	หลกั

การเสริมพลัง	(empowerment	)
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	 	 1.4	 จากการวิจัยครังนี้เป็นการวิจัยตามหลัก

บรหิารแบบองคร์วม	(holistic	approach	)	เปน็การแก้ไขพฒันา

ทกุดา้น	แตป่ญัหาสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามรีะดบัความยุง่

ยาก	ซับซ้อนในแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน	จึงควรมีการวิจัยเชิงลึก

แบบแยกส่วน	เจาะลึกในปัญหาแต่ละด้านต่อไป

	 	 1.5	 จากผลการวิจัยที่พบว่า	 ความสำาเร็จใน

การพัฒนางานโดยการจัดการความรู้	 จากการวิจัยเชิงปฏิบัติ

การแบบมีส่วนร่วมในครั้งนี้	 เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของ

บุคลากรทุกระดับในสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามบทบาท

และหนา้ทีข่องตน	การรกัษาบรรยากาศและสมัพนัธภาพทีด่ตีอ่

การพฒันางานของบคุลากรทกุระดบั	ทกุกลุม่	จงึจำาเปน็ตอ้งได้

รับการดำาเนินอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

	 	 1.6	 จากผลการวิจัยที่พบว่า	 จากกการใช้หลัก

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในสำานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาอุดรธานีเขต	 4	 ที่ส่งผลความสำาเร็จตามสภาพที่	

คาดหวัง	 ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ที่เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นทั้งใน

ระดบับคุคล	กลุม่บคุคล	และระดบัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา	

รวมทั้งก่อให้เกิดการเรียนรู้และองค์ความรู้จากการปฏิบัติจริง	

โดยเฉพาะการทำางานเป็นทีม	 บุคลากรทุกระดับเข้าใจบทบาท

และหน้าที่ของตน	ทำางานร่วมกับผู้อื่นได้	ทำาให้เจ้าหน้าที่ระดับ

ต้นสามารถแสดงความคิดเห็นและแสดงความสามารถได้

อย่างเต็มศักยภาพ	ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนางานต่างๆได้เป็น	

อย่างดี

	 	 1.7	 การวจิยัครัง้นีเ้ปน็การวจิยัทีม่เีงื่อนเวลาเปน็

ตัวกำาหนดในการพัฒนางานของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา	

ควรจัดทำาแผน/กิจกรรมเพื่อพัฒนางานให้สอดคล้องกับระยะ

เวลาที่ยาวขึ้น	เช่น	ปีงบประมาณ	ปีการศึกษา

	 	 1.8	 จากผลการวิจัยที่พบว่า	 การพัฒนางานใน

สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอดุรธาน	ี	เขต	4	ดว้ย

การจัดการความรู้ที่ประสบความสำาเร็จเกิดการดำาเนินการที่

สำาคญั	3	ประการ	คอื	1)	รปูแบบการจดัการความรูท้ีส่อดคลอ้ง

กับการวิจัย	2)	หลักการสำาคัญที่ยึดถือ	4	ประการ	คือ	ร่วมคิด	

ร่วมปฏิบัติ	ร่วมประเมินผลและร่วมชื่นชมผลงาน	และ	3)	การ

ยึดถือหลักการ	10	จรรยาบรรณ	10	และบทบาท	10	ประการ	

พื้นฐานของการวิจัย	 รวมทั้งการร่วมกันพัฒนาขั้นตอนในการ

ทำางานแต่ละขั้นตอนของการวิจัยเชิงปฏิบัติแบบมีส่วนร่วม	

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี	เขต	4	จึง

ต้องให้ความสำาคัญในการดำาเนินการพัฒนางานในสำานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

อยู่เสมอและพัฒนางานให้ต่อเนื่องและยั่งยืน

	 2		 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	 	 2.1	 หน่วยงานต้นสังกัด	 ตั้งแต่สำานักงานคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการ	 ควร

กำาหนดนโยบายเกีย่วกบัการจดัการความรูเ้ปน็นโยบายทีส่ำาคญั	

จดัใหม้กีารอบรมพฒันาบคุลากรทกุระดบัในสำานกังานเขตพืน้ที่

การศึกษาอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องเกี่ยวกับการจัดการความรู้

	 	 2.2		สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรกำาหนด

นโยบายการวจิยัเพื่อการพฒันางานในดา้นตา่งๆอยา่งเปน็ระบบ

และต่อเนื่องทุกปี

	 	 2.3		เพื่อใหก้ารจดัการความรูข้องสำานกังานเขต

พื้นที่การศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนซึ่งจะ

ส่งผลต่อการพัฒนางานหน่วยงานต้นสังกัดควรมีการนิเทศ	

ติดตามและประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง

	 3	 ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้

	 	 3.1		การที่จะใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี	

ส่วนร่วมเพื่อพัฒนางานในสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา	 ควร

ศึกษาหลักการ	 จรรยาบรรณ	 และบทบาทของผู้วิจัยให้เข้าใจ

อย่างถ่องแท้และนำาไปใช้อย่างเชื่อมั่นในหลักการมีส่วนร่วมว่า

จะส่งผลดีต่อการพัฒนาได้มากกว่า

	 	 3.2	 การกำาหนดจุดมุ่งหมายในการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมไปใช้เป็นกระบวนการพัฒนางาน

ของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ในทางที่ดีขึ้นแล้ว	 จะต้องมุ่งให้เกิดการเรียนรู้และองค์ความรู้

ใหม่เกิดขึ้นด้วย	ทั้งในระดับบุคคล	ระดับกลุ่มบุคคลและระดับ

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

	 	 3.3	 ปัจจัยจูงใจที่จะทำาให้บุคลากรทุกระดับ

เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาของสำานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาในการวิจัยในครั้งนี้	 คือ	 ความมีสัมพันธภาพที่ดีต่อ

กันอย่างกัลยาณมิตรและการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิด

เห็นและความรู้ความสามารถได้อย่างเต็มที่

	 	 3.4	 ควรคำานงึถงึหลกัการหรอืนวตักรรมอื่นๆ	ที่

จะนำามาใช้ในการเปลีย่นแปลงหรอืเพื่อพฒันางานในสำานกังาน

เขตพื้นที่การศึกษา	 นอกจากการจัดการความรู้ที่ใช้ ในการวิจัย

ครั้งนี้

	 	 3.5	 การพัฒนางานในสำานักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษา	 พึงตระหนักถึงข้อเท็จจริงว่า	 เป้าหมายการพัฒนาคือ	

การพฒันาคณุภาพการศกึษาเปน็สำาคญัสำานกังานเขตพืน้ทีก่าร

ศกึษาจงึตอ้งดำาเนนิการพฒันาตามวงจรการวจิยัเชงิปฏบิตักิาร

แบบมีส่วนร่วมต่อไปอีกอย่างต่อเนื่อง
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	 4		 ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป

	 	 4.1	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

อุดรธานี	 เขต	 4	 ควรกำาหนดเป็นนโยบายให้ทุกกลุ่มทำาวิจัย

เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนางานของกลุ่ม	 พร้อม

แสวงหาแหล่งสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกทั้งทุนและ	

เชิงวิชาการ	เช่น	คุรุสภา	สถาบันอุดมศึกษา	เป็นต้น

	 	 4.2	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

อุดรธานี	เขต	4	ควรส่งเสริมให้มีการวิจัยในรูปแบบอื่นที่ส่งผล

ต่อการพัฒนา	หรือเปลี่ยนแปลงด้วย	เช่น	การวิจัยและพัฒนา	

(research	 and	 development)การวิจัยเชิงนโยบาย	 (policy	

research	)	เพื่อใหบ้คุลากรทกุระดบัเกดิความรูแ้ละความเขา้ใจ

สามารถนำาการวจิยัรปูแบบอื่นๆนำามาใช้ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง

และพัฒนาในสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอย่างต่อเนื่องและ

ยั่งยืน

	 	 4.3	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

อดุรธาน	ีเขต	4	ควรตอ่ยอดงานวจิยันี้โดยนำากรอบแนวคดิที่ได้

ไปจัดทำากรอบวิจัยและพัฒนา	(research	and	development	)	

งานในสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป
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บทคัดย่อ

	 การวจิยัในครัง้นีม้จีดุมุง่หมายเพื่อสรา้งความรว่มมอื

กับภาคีเครือข่ายในการพัฒนางานวิชาการและศึกษาผลของ

การพฒันางานวชิาการในโรงเรยีนประถมศกึษา	โดยใชร้ะเบยีบ

วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม	 (Participatory		

Action	Research:	PAR)	มี	2	ระยะ	9	ขั้นตอนคือ	ระยะที่	1		

การเตรียมความพร้อม(preparation)	 ระยะที่	 2	 การดำาเนิน

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมตามขั้นตอน(P-A-O-R)	

2	 วงจร	 9	 ขั้นตอน	 พื้นที่เป้าหมายการวิจัยคือโรงเรียนบ้าน

โนนสมบูรณ์	อำาเภอกระนวน	จังหวัดขอนแก่น	ดำาเนินการวิจัย

ระหว่างภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2551	ถึงภาคเรียนที่	2	ปี

การศึกษา	 2552	 รวม	 3ภาคเรียน	 เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย	

เป็นแบบสังเกต	แบบสัมภาษณ์เชิงลึก	แบบสนทนากลุ่ม	แบบ

ตรวจสอบหรือบันทึกข้อมูล	ผลการวิจัยพบว่า	การสร้างความ

ร่วมมือเพื่อพัฒนางานวิชาการ	มี	5	ขั้นตอน	ได้แก่	ขั้นตอนที่	

1ประสานสมัพนัธผ์ูเ้กีย่วขอ้ง	ขัน้ตอนที	่2	เพื่อนพอ้งรว่มเสวนา

ศกึษาบรบิท	ขัน้ตอนที่	3	สรา้งพนัธะสญัญามุง่หนา้สูเ่ปา้หมาย	

ขัน้ตอนที	่4	วางแผนรว่มกนั	นำาไปปฏบิตั	ิประเมนิผลและพฒันา

งาน	และขัน้ตอนที	่5	รว่มเรยีนรูมุ้ง่สูค่ณุภาพและพฒันาวชิาชพี	

ผลที่เกิดจากการสร้างความร่วมมือของผู้วิจัย	 และผู้ร่วมวิจัย

รวมทั้งกลุ่มภาคีเครือข่าย	 4	 ฝ่ายประกอบด้วย	 1)	 องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	 2)	 ชุมชน	 3)	 สถาบันอุดมศึกษา	 และ		

4)โรงเรียน/ศูนย์การศึกษา	 ได้เกิดโครงการหลัก	 2	 โครงการ

ที่เป็นกลยุทธ์	และขอบข่ายการพัฒนางานวิชาการ	4	ด้าน	คือ	

1)	ด้านการจัดการเรียนการสอน	2)	ด้านการวัดผลประเมินผล	

3)	ดา้นการวจิยัเพื่อพฒันาการศกึษา	และ	4)	ดา้นการนเิทศการ

ศกึษา		ภายใตก้ารดำาเนนิงานใน	3	ยทุธศาสตร	์คอื	ยทุธศาสตรท์ี	่1		

ยกระดับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ	

ยุทธศาสตร์ที่	 2	 พัฒนาวิชาชีพครูด้านการวัดผลประเมินผล

และการวิจัยในชั้นเรียน	 และยุทธศาสตร์ที่	 3	 พัฒนาสภาพ

แวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองตามธรรมชาติเต็ม

ศักยภาพ	โดยภาพรวมการดำาเนินงานประสบผลสำาเร็จตามค่า

เปา้หมาย(target)และตวัชีว้ดัทกุโครงการ	นอกจากนัน้ยงัพบวา่	

ผู้วิจัย	ครู	ผู้ปกครอง	ผู้นำาท้องถิ่น	ศึกษานิเทศก์สำานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาขอนแก่น	เขต	4	เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ

จริงในกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมหลาย

ประการ	 ทั้งด้านความรู้ ในบทบาทหน้าที่และประสบการณ์	

ทำาให้เกิดความไว้วางใจ	 เต็มใจให้ความร่วมมือทั้งภายในและ

ภายนอกโรงเรยีน	และทำางานรว่มกนัอยา่งมคีวามสขุ	โรงเรยีน

มกีารทำางานทีเ่ปน็ระบบดว้ยวงจรคณุภาพ	ดว้ยจติสำานกึรว่มใน

การจัดการศึกษาให้ถึงเป้าหมายที่หวังไว้ร่วมกัน	 ส่งผลให้การ

จดัการเรยีนการสอนมปีระสทิธผิลมากขึน้	นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนสูงขึ้น	 และโรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพ

ภายในทุกมาตรฐานในระดับ	 “ดี”ขึ้นไป	 โรงเรียนนำาผลการ

ดำาเนินงานเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างภาคภูมิใจ		

Abstract

	 The	purpose	of	 this	 research	was	 to	develop	

a	collaborative	school	network	in	order	to	improve	the	

academic	task	in	primary	school	and	to	study	its	result	

by	 using	 Participatory	 Action	 Research	 methodology	

with	two	phases.	The	first	phase	was	the	preparation	and	

the	second	included	two	cycles	of	Participatory	Action	

Research	with	 nine	 steps:	 planning,	 acting,	 observing,	

reflecting,	re-planning,	re-acting,	re-observing,	re-reflecting	

and	 conclusion.	 The	 research	 was	 conducted	 at		

Nonsomboon	 Primary	 School,	 Kranuan	District,	 Khon	

Kaen	Province.	The	instruments	used	in	this	study	were	

* ดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

** รองศาสตราจารย์ประจำาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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the	 observation	 form,	 in-depth	 interview	 form,	 focus	

group	 discussion	 form	 and	 investigation	 form.	 The	

research	findings	were	that	the	process	in	five	steps	of	

developing	the	collaboration	for	academic	development

consisted	 of:	 1)	 identify	 stakeholder,	 2)	 study	 and		

discuss	by	group	of	collaborators,	3)	get	a	commitment	

to	 stated	 goals,4)	 participate	 the	 cycles	 of	 planning-

acting-observing	and	reflecting	5)	participate	in	learning	

which	leads	to	quality	and	professional	development.	The	

two	main	projects	 for	 academic	development	on	 four	

areas	included:	1)learning	and	teaching,	2)measurement	

and	 evaluation,	 3)	 educational	 development	 research,		

4)educational	supervision.	These	four	areas	were	set	up	

by	the	researcher	and	research	participants	which	were	

fully	collaborated	with	the	four	parties	of	school	network		

including:	1)	local	government	organization,	2)	community,	

3)university,	and	4)	school/education	center.	The	project’s	

activities	 under	 three	 strategic	 issues	 consisted	 of:	 1)		

enhancing	student	centered	learning,	2)	improving	teacher		

professional	 development	 in	 classroom	 assessment	

and	 classroom	 action	 research,	 3)	 developing	 school		

environmental	arrangements	and	services	that	promote	

learners	to	naturally	develop	to	the	best	of	their	potentiality.	

These	were	the	ways	to	reach	the	school	expectation	.	

The	 project	 evaluation	 was	 found	 that	 all	 project’s	

goal	 and	 key	 performance	 indicators	were	 successful.		

Moreover,	 it	 was	 found	 that	 teachers,	 parents,	 local		

leaders,	education	supervisors,	and	the	researcher	herself	

had	learned	things	by	practicing	in	research	process	both	

their	knowledge	of	roleand	duty	and	their	own	experience.	

This	affected	their	trust	and	willing	to	collaborate	and	

work	with	happiness.	There	were	academic	climate	and	

systematic	working	on	cycle	of	quality	trying	to	meet	

shared	goal.	This	caused	effective	learning	and	teaching	

and	higher	achievement.	School	administrator	proudly	

put	the	internal	quality	assessment	at	“Good”	level	of	

all	educational	standard,	and	successful	improvement	of	

educational	quality.	

Key words:	collaborative	action,	academic	task	develop-

ment,	primary	school	

ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา

	 การปฎิรูปการศึกษาตามเจตนารมณ์ของพระราช

บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2542	 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	

(ฉบบัที	่2)	พ.ศ.	2545	มเีปา้หมายหลกัคอืพฒันาคนไทยทัง้มวล

ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย	 จิตใจ	 สติปัญญา	 ความรู้	

คณุธรรม	จรยิธรรมและวฒันธรรมในการดำารงชวีติใหส้ามารถ

ดำารงชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข	 ให้สังคมไทยเป็น

สังคมแห่งการเรียนรู้	 ให้ทุกส่วนของสังคมมีส่วนร่วมกับการ

จัดการศึกษา	(สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,2548)	การ

ปฎิรูปการศึกษาส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางการ

ศึกษาของไทยอย่างชัดเจน	 โดยเฉพาะในระดับสถานศึกษา	

ขัน้พืน้ฐานทีก่ระทรวงศกึษาธกิารไดก้ระจายอำานาจการบรหิาร	

และการจัดการศึกษาไปยังสถานศึกษา	 ทั้งในด้านวิชาการ		

งบประมาณ	 การบริหารงานบุคคล	 และการบริหารทั่วไป	

สถานศึกษาถือได้ว่าเป็นสถาบันทางสังคมที่ ได้รับมอบหมาย

ให้มีหน้าที่สร้างและพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์	 นั่นคือ		

เปน็คนด	ีคนเกง่	สามารถดำารงชวีติอยู่ในสงัคมไดอ้ยา่งมคีวาม

สุข	 และผลิตกำาลังคนให้มีศักยภาพที่จะช่วยพัฒนาประเทศ

ให้สามารถแข่งขันด้านเศรษฐกิจ	 การเมือง	 และเทคโนโลยี

กับนานาประเทศได้	 ดังนั้น	 จึงเป็นความมุ่งมั่นของกระทรวง

ศึกษาธิการในอันที่จะพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพและความ

เสมอภาคทางการศกึษาทีเ่กดิขึน้ตัง้แตร่ากหญา้ของการจดัการ

ศึกษา	 โดยลดความแตกต่างของการจัดการศึกษาในโรงเรียน

ให้ได	้ (อำารุง	 จันทวานิช,2547)	 งานวิชาการเป็นงานหลักของ

การบริหารสถานศึกษา	 ไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาประเภทใด	

มาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาได้จาก	

ผลงานดา้นวชิาการ		เนื่องจากงานวชิาการเกีย่วขอ้งกบัหลกัสตูร	

การจัดโปรแกรมการศึกษา	 และการจัดการเรียนการสอน		

ซึ่งเป็นหัวใจของสถานศึกษา	 และเกี่ยวข้องกับผู้บริหาร

สถานศึกษาและบุคลากรทุกระดับของสถานศึกษา	 (ปรียาพร		

วงศ์อนุตรโรจน์,	2546)	ซึ่งตรงกับที่	Miller	(1965)	ได้กล่าวไว้

ว่างานวิชาการเป็นงานที่สำาคัญที่สุดของโรงเรียน	 การบริหาร

งานวชิาการจะไมเ่ปน็ไปตามเปา้หมาย	หากผูบ้รหิารสถานศกึษา

ไม่เอาใจใส่ต่อการบริหารสถานศึกษา	 ดังนั้น	 ผู้บริหารและครู

จำาเปน็ตอ้งมคีวามรูค้วามสามารถและความเขา้ใจ	เกีย่วกบัหลกั

ของการบริหารงานวิชาการ	 เพื่อให้การดำาเนินงานสอดคล้อง

กับหลักการจัดกระบวนการเรียนรู้	

	 การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษายังประสบ

ปัญหาอยู่ มากในปัจจุบัน 	 โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งปัญหา	

ครูไม่ครบชั้นและขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำา
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สาระต่างๆของหลักสูตร	 การวัดและการประเมินผล	 สถาน

ศกึษาขาดการวางแผนการนเิทศ	การสง่เสรมิและการพฒันาให้

ครไูดศ้กึษาดงูานในสถานศกึษาทีป่ระสบผลสำาเรจ็	การประเมนิ

ผลการใชห้ลกัสตูร	การนำาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีน

ในปีที่ผ่านมาใช้ในการวางแผนการสอน	การทำาวิจัยในชั้นเรียน

และเกบ็ขอ้มลูผูเ้รยีนเปน็รายบคุคล	(เพญ็ณ	ีแนรอทและคณะ,	

2547)	ครมูภีาระงานอื่นนอกจากงานสอน	ครไูมม่คีวามรูค้วาม

สามารถเหมาะสมตอ่การจดักจิกรรมการเรยีนการสอน	(วฒันา	

มโนจิตร,2540)	 ครูผู้สอนไม่เข้าใจหลักสูตรที่เปลี่ยนแปลง		

ครูส่วนใหญ่ยังไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนให้ทันสมัย	

ขาดแคลนครูที่มีทักษะเฉพาะวิชา	 งบประมาณในการผลิตสื่อ

การเรียนการสอนมีจำากัด	 ครูผู้สอนยังไม่เข้าใจวิธีวัดผลและ

ประเมินผลดีพอ	 ครูไม่ยอมรับผู้นิเทศในหน่วยงานเดียวกัน	

การจัดประชุม	 อบรม	 สัมมนาทางวิชาการมีน้อยไม่ทั่วถึง	

(ทัศน์พล	 ตุมรสุนทร,2541)	 โรงเรียนขาดบุคลากรที่มีความรู้

โดยตรงสามารถช่วยงานส่งเสริมและพัฒนางานด้านวิชาการ

โดยตรงไมเ่พยีงพอ	(ชตุกิาญจน	์ดวงไข,2540)	จากสภาพปญัหา

การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา	พอสรุปได้ว่า

โรงเรียนประถมศึกษายังไม่สามารถที่จะพัฒนางานวิชาการ

ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 จึงจำาเป็นต้องพึ่งพา	 ประสาน

ขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องโรงเรียนประถม

ศึกษายังไม่สามารถที่จะพัฒนางานวิชาการของตนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ	 จึงจำาเป็นต้องพึ่งพา	 ประสานขอความร่วมมือ

จากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	 ดังข้อเสนอแนะในงานวิจัยและ

พัฒนารูปแบบการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน	 (Research	

and	 Development	 of	Whole	 School	 Learning	 Reform	

Model)	ของทิศนา	แขมมณีและคณะ	(2548)	ที่กล่าวว่า	เขต

พื้นที่การศึกษาควรมีการทำางานร่วมกับโรงเรียนในลักษณะ

ของการสนับสนุนส่งเสริมมากกว่าการสั่งการ	 และแสวงหา

แนวทางการปฏิบัติของนักวิชาการ/ศึกษานิเทศก์ให้เอื้อต่อ

ความสำาเร็จในการทำางานร่วมกับโรงเรียน	 ในขณะที่โรงเรียน

ควรแสวงหานักวิชาการ/ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญมาช่วย

เป็นพี่เลี้ยงทางวิชาการให้แก่บุคลากรของโรงเรียน	 ส่งเสริม

และค้นหาครูที่มีศักยภาพให้สามารถทำาหน้าที่เป็นครูแกนนำา

การเปลี่ยนแปลง	 บริหารงานแบบมีส่วนร่วมและส่งเสริมการ

ทำางานร่วมกันเป็นทีมรวม	 ทั้งการทำางานแบบรวมพลัง	 เสริม

พลังอำานาจ	(empower)	บุคลากรของโรงเรียนโดยการพัฒนา

ความรู้	ความสามารถในทุกๆ	ด้านเป็นระยะๆ	อย่างต่อเนื่อง		

	 จากรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน

บ้านโนนสมบูรณ์	 ประจำาปีการศึกษา	 2550	 พบว่าผลการ

ประเมินภายนอกรอบแรกในมาตรฐานที่	 25	 สถานศึกษามี

หลักสูตรเหมาะสมกับผู้เรียน	 และท้องถิ่นมีสื่อการเรียนการ

สอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้	อยู่ในระดับคุณภาพ	“ปรับปรุง”	และ

ให้ข้อเสนอแนะให้	(1)	พัฒนาครูให้สามารถวิเคราะห์หลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน	 (2)	 จัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น	

ผู้เรียนเป็นสำาคัญให้ครบทุกกลุ่มสาระวิชาที่สอนครบทุกคน		

(3)	 พัฒนาครูให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้	

ผูเ้รยีนสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง	สามารถทำางานรว่มกบัผูอ้ื่น

เนน้กระบวนการกลุม่และนำาความรูม้าประยกุต์ใช้ในชวีติประจำา

วัน	(4)	ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยโครงงานให้มาก

ขึ้นครบทุกกลุ่มสาระวิชา	 (5)	 จัดให้มีการทำาวิจัยในชั้นเรียน	

การนำาผลการประเมินมาปรับปรุงการเรียนเปลี่ยนการสอนให้

มีคุณภาพขึ้น	 (6)	 อบรมครูให้มีความสามารถจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนในกลุ่มสาระวิชาที่มีผลการเรียนตำ่า	 เช่น	 ภาษา

อังกฤษ	คณิตศาสตร์	ไม่น้อยกว่า	20	ชั่วโมงต่อปี		

	 นอกจากนี้รายงานประเมินคุณภาพการศึกษา	

ขัน้พืน้ฐาน	ปกีารศกึษา	2550	ของสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ขอนแก่น	 เขต	 4	 พบว่า	 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ระดับท้องถิ่น	 (Local	 Assessment	 System)	 มีค่าเฉลี่ยร้อย

ละ	ดังนี้	ชั้นประถมศึกษาปีที่	2	คณิตศาสตร์	34.52	ภาษาไทย	

36.90	วิทยาศาสตร์	28.93	ชั้นประถมศึกษาปีที่	5	คณิตศาสตร์	

36.04	 ภาษาไทย	 48.75	 วิทยาศาสตร์	 49.79	 ภาษาอังกฤษ	

30.21	 และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติชั้น

ประถมศึกษาปีที่	3	(National	Test)	พบว่า	มีค่าเฉลี่ยร้อยละ	

ดงันี้	คณติศาสตร์	23.59	ภาษาไทย	34.87	สว่นผลการประเมนิ

คุณภาพการศึกษาระดับชาติชั้นประถมศึกษาปีที่	6	(Ordinary	

National	 Educational	 Test)	พบว่า	 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ	ดังนี้	

คณติศาสตร	์42.75	ภาษาไทย	37.81	วทิยาศาสตร	์48.75	ภาษา

อังกฤษ	31.09	(สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น	เขต	4,	

2550)	จากรายงานผลการประเมนิคณุภาพดงักลา่วทกุรายวชิา

มีค่าเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ	50	

	 ผู้วิจัยในฐานะผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทหน้าที่

ความรับผิดชอบโดยตรงต่อการพัฒนาโรงเรียนโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งงานวิชาการซึ่งเป็นภารกิจหลักเพื่อเป้าหมายสุดท้าย

คอืการเรยีนรูข้องนกัเรยีน	ในการพฒันาโรงเรยีนประถมศกึษา

นั้นความเป็นไปได้ที่จะบรรลุผลสำาเร็จ	 ซึ่งความร่วมมือและ

การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานและองค์การ

ที่เกี่ยวข้อง	 รวมทั้งชุมชน	 เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการพัฒนา

วิชาการ	 ซึ่งเป็นวิธีการพัฒนาวิชาชีพเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติ

งานทางการศึกษาโดยตรง	 (McTaggart,2001)	 ด้วยเหตุผล	
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ดังกล่าว	 ผู้วิจัยจึงเห็นความสำาคัญ	 และมุ่งมั่นใจในการสร้าง

ความร่วมมือเพื่อพัฒนางานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา

โดยใช้หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม		

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนางานวิชาการ

ในโรงเรียนประถมศึกษาและศึกษาผลของการพัฒนา	 โดยมี

วัตถุประสงค์ดังนี้

	 1.	 เพื่อพัฒนางานวิชาการผ่านกระบวนการสร้าง

ความร่วมมือทั้งจากภายในและภายนอกโรงเรียนโดยใช้	

หลักการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

	 2.	 เพื่อกำาหนดขอบขา่ยของงานวชิาการ	จดุมุง่หมาย		

เปา้ประสงค	์วธิกีาร	กจิกรรม	ตวัชีว้ดัความสำาเรจ็	และรปูแบบ	

ความรว่มมอืทีท่ำาใหเ้กดิการพฒันางานวชิาการดว้ยกระบวนการ	

วิจัยเชิงปฏิบัติแบบมีส่วนร่วม

	 3.	 เพื่อศึกษาผลการสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนา

งานวชิาการดว้ยกระบวนการวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสีว่นรว่ม

กรอบแนวคิดในการวิจัย

	 จากวัตถุประสงค์การวิจัยและจากการศึกษา

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง	 ผู้วิจัยได้กำาหนดกรอบแนวคิดในการ

วิจัย	ดังภาพที่	1		

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย

ผลของการพัฒนางานวิชาการ

1.	ครูมีความรู้ความเข้าใจ	ทักษะ	ในการจัดการเรียนการสอน

2.	ครูสามารถจัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้และทำาวิจัยในชั้นเรียน

3.	โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ

4.	เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับบุคคล	ส่งผลถึงระดับองค์กรโดยมีการทำางานที่เป็นระบบ

รูปแบบการสร้างความร่วมมือ

หลักการวิจัยปฏิบัติการ

•	 collaborating

•	 empowerment

•	 encouragement

กิจกรรมสอดแทรก

•	 การจัดการความรู้(KM)

•	 สุนทรีสนทนา	(dialogue)

•	 การฟังอย่างลึกซึ้ง	(deep	listening)

•	 สุนทรียสาธก	(appreciative	inquiry)

แนวคิดเกี่ยวกับการ

สร้างความร่วมมือทั้ง

ภายในองค์กรและ

ภายนอกองค์กรเพื่อ

เพิ่มประสิทธิผลของ

องค์กร

ขอบข่ายงานวิชาการงานวิชาการ

•	 การจัดการเรียนการสอน

•	 การวัดผลประเมินผล

•	 การวจิยัเพื่อพฒันาคณุภาพการศกึษา

•	 การนิเทศการศึกษา

การพัฒนาวิชาชีพครู

และผู้บริหาร

สถานศึกษา

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ

มีส่วนร่วม(PAR)

P-A-O-R
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วิธีดำาเนินการวิจัย

	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี	

ส่วนร่วม(Participatory	Action	Research	:	PAR)	กำาหนดวิธี

ดำาเนินการวิจัย	เป็น	2	ระยะ	คือ	

	 ระยะที่	1	การเตรียมความพร้อม	ประกอบด้วย	

	 1)		 การเลือกกลุ่มเป้าหมายด้วยการเลือกแบบ

เจาะจง(purposive	 sampling)เป็นโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์	

อำาเภอกระนวน	จังหวัดขอนแก่น	ตามคุณลักษณะ	3	ประการ

คือ	 (1)	 เป็นโรงเรียนประถมศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษา	 มีค่าเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ	 50.00	 (2)	 คณะครู	 คณะ

กรรมการสถานศึกษา	ผู้ปกครอง	ประสงค์จะร่วมการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม	 (3)	 เลือกตามความเหมาะสมและ

ความเป็นไปได้ ในการที่ผู้วิจัยจะเข้าไปปฏิบัติงานภาคสนาม		

ในระยะเวลาติดต่อกัน	3	ภาคเรียนตั้งแต่ภาคเรียนที่	2	ปีการ

ศึกษา	2551	ถึงภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2552	

	 2)		 การเตรียมความพร้อมของผู้ร่วมวิจัย	 มีการ

ดำาเนินการ	 5	 ขั้นตอน	 คือ	 (1)	 การสร้างความเข้าใจและ

ความตระหนัก	 (2)	 การสร้างความรู้สึกแบบเพื่อนร่วมงาน

และความเป็นผู้ร่วมวิจัย	 (3)	 การเสริมพลังอำานาจด้านความ

รู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยและขอบข่ายงานวิชาการ		

(4)	การกำาหนดปฏทินิปฏบิตังิานเพื่อการวจิยั(5)การประเมนิและ	

สรุปผล

	 ระยะที	่2	การวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบสว่นรว่ม	2	วงจร		

9	ขั้นตอน	คือ	ขั้นตอนที่	1	การวางแผน	(planning)	ขั้นตอน

ที่	 2	 การปฏิบัติตามแผน	 (acting)	 ขั้นตอนที่	 3	 การสังเกต		

(observing)	ขัน้ตอนที	่4	การสะทอ้นผล(reflecting)	ขัน้ตอนที	่5	

การวางแผนใหม(่re-planning)	ขัน้ตอนที	่6	การปฏบิตัติามแผน

ใหม	่(re-acting)	ขัน้ตอนที	่7	การสงัเกตผลใหม	่(re-observing)		

ขัน้ตอนที	่8	การสะทอ้นผลใหม(่re-reflecting)	ขัน้ตอนที	่9	การ

สรุปผล(conclusion)	

	 เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการ

วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม	 การเก็บรวบรวมข้อมูลและ

วิเคราะห์ข้อมูลตามวงจรการวิจัย	 9	 ขั้นตอน	 โดยใช้วิธีการ

วจิยัทัง้เชงิคณุภาพและเชงิประมาณ	เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยั

ได้แก่	 แบบสังเกต	 (observation	 form)	 แบบสัมภาษณ์เชิง

ลกึ(in-depth	interview	form)	แบบสนทนากลุม่	(focus	group	

discussion	form)	และแบบตรวจสอบหรอืบนัทกึ	(examining/

records)	 เช่น	 บันทึกอนุทิน	 แบบตรวจสอบเอกสาร	 แผนที่	

เครื่องบันทึกเสียงและบันทึกภาพ	หลักฐานสิ่งของ	บันทึกภาค

สนาม	แบบติดตามการดำาเนินงานโครงการ	และแบบประเมิน

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 ผู้วิจัยดำาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสังเกต	

สมัภาษณ	์แบบสอบถาม	การศกึษาเอกสาร	จากกจิกรรมตา่งๆ

ตามขัน้ตอนการวจิยั	ดว้ยการตรวจสอบขอ้มลูโดยวธิกีารตรวจ

สอบข้อมูลแบบสามเส้า	 (triangulation)	 ด้านข้อมูล	 (data	

triangulation)	 เส้าด้านผู้วิจัย	 (investigator	 triangulation)	

ด้านวิธีรวบรวมข้อมูล	(methodological	triangulation)	และ

วเิคราะหข์อ้มลูเชงิประมาณดว้ยสถติพิรรณนา	ไดแ้ก	่คา่รอ้ยละ	

ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ	 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ขั้นต้น

โดยจดักระทำาขอ้มลูเบือ้งตน้ใหเ้ปน็ระเบยีบ	การจดักลุม่ขอ้มลู	

การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลจากหลายแหล่งเพื่อ

ยืนยันคำาตอบโดยใช้เทคนิคการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า	

(triangulation	technique	)	และวเิคราะหข์อ้มลู	3	ระดบั	ไดแ้ก	่

รายงานข้อมูลและนำาเสนอข้อค้นพบโดยทั่วไป(descriptive	

analysis	 method)	 ตีความข้อมูล	 (interpretive	 analysis	

method)	และหาเหตผุล	(critical	analysis	method)	แลว้สรปุ

ผลเป็นความเรียง

สรุปผลการวิจัย

	 ผู้วิจัยสรุปผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย	 ตาม

ลำาดับดังนี้

	 1.	 การสร้างความร่วมมือทั้งภายในและภายนอก

โรงเรียน	 มีขั้นตอนการสร้างความร่วมมือที่มีประสิทธิผล		

5	 ขั้นตอนเพื่อพัฒนางานวิชาการ	 คือ	 1)	 ประสานสัมพันธ์	

ผู้เกี่ยวข้อง	 2)	 เพื่อนพ้องร่วมเสวนาศึกษาบริบท	 3)	 สร้าง

พันธะสัญญามุ่งหน้าสู่เป้าหมาย	 4)	 วางแผนร่วมกัน	 นำาไป

ปฏิบัติ	ประเมินผลและพัฒนางาน	5)	ร่วมเรียนรู้มุ่งสู่คุณภาพ

และพฒันาวชิาชพี		และผลของการสรา้งความรว่มมอืดงักลา่ว

ทำาใหเ้กดิโครงการ/กจิกรรม	ทีผู่ว้จิยัและผูร้ว่มวจิยัรวมทัง้กลุม่

ภาค	ี4	ฝา่ย	ไดร้ว่มคดิ	รว่มทำา	ซึง่เปน็วธิกีารทีท่ำาใหบ้รรลสุภาพ

คาดหวัง	ภายใต้	3	ประเด็นยุทธศาสตร์	ดังนี้	1)	พัฒนาการ

จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็น

สำาคัญ	 2)	 พัฒนาทักษะด้านการวัดผลประเมินผลและวิจัยใน

ชั้นเรียน	 3)	 พัฒนาสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา

ตนเองตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ	โดยเครือข่ายความร่วมมือ	

ทำาหน้าที่แตกต่างกันไปแต่มีเป้าหมายร่วมกัน	 ทำาให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงจากปฏิบัติจริง	 ดังนี้	 1)	 การเปลี่ยนแปลงตามที่

คาดหวังของเครือข่ายความร่วมมือ	 (1)	 โครงการพัฒนาการ

จดัการเรยีนการสอนทีม่ปีระสทิธภิาพและเนน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญั	

ก่อนดำาเนินงานโครงการมีฐานข้อมูลเดิมอยู่ระดับ	 2.14	 หรือ	

“พอใช้”	และทีมผู้วิจัยตั้งเป้าหมายหรือสภาพที่คาดหวังไว้ที่ค่า
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ระดบั	3.00	หรอื	“ด”ี	ขึน้ไป		ผลการดำาเนนิงานเมื่อประเมนิแลว้

สามารถดำาเนินการได้อยู่ที่ค่าระดับ	3.42	โดยภาพรวมประสบ

ผลสำาเร็จตามที่คาดหวังไว้	(2)	โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อม

ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ	

ก่อนดำาเนินงานโครงการนี้มีฐานข้อมูลเดิมอยู่ระดับ	2.00	หรือ	

“พอใช”้	และผู้วจิยัและผูร้่วมวจิยัตั้งเปา้หมายหรือสภาพที่คาด

หวังไว้ที่ค่าระดับ	3.00หรือ	“ดี”	ขึ้นไป	ผลการดำาเนินงานเมื่อ

ประเมนิแลว้สามารถดำาเนนิการไดอ้ยูท่ีค่า่ระดบั	3.40	โดยภาพ

รวมประสบผลสำาเร็จตามที่คาดหวังไว	้ 2)	 การเปลี่ยนแปลงที่

ไม่คาดหวังเกิดขึ้น	 ดังนี้	 (1)	 นักเรียน	 มีพฤติกรรมดีขึ้นและ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกชั้น	 (2)	 ครู	 มีการ	

ปรึกษาหารือและสื่อสารกันดีขึ้นและจัดทำาแผนการจัด	

เรียนรู้ ในทุกวิชาที่สอน	 ทำางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข		

(3)	 ผู้ปกครองเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง	 เอาใจใส่ดูแล

บุตรหลานมากขึ้น	 และมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการ	

(4)	 คณะกรรมการสถานศึกษา	 ให้ความช่วยเหลือ	 สนับสนุน

และมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนมากขึ้น	

(5)	โรงเรียนมีการทำางานเป็นระบบตั้งแต่การมีวิสัยทัศน์	แผน

กลยุทธ์	แผนปฏิบัติการโครงการ/กิจกรรม	การติดตาม	กำากับ	

การประเมินผล	และการรายงานผล

	 2.	 ขอบข่ายงานวิชาการที่มีความสำาคัญต่อการ

พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ	เก่ง	ดี	มีความสุข	และมีความ

สำาคญัตอ่การแกป้ญัหาหรอืพฒันาสูส่ภาพทีค่าดหวงั	ประกอบ

ด้วย	 1)	 การจัดการเรียนการสอน	 2)	 การวัดผลประเมินผล		

3)	การวจิยัเพื่อพฒันาการศกึษา	4)	การนเิทศการศกึษา	รปูแบบ	

ความรว่มมอืทีท่ำาใหเ้กดิการพฒันางานวชิาการในโรงเรยีนบา้น	

โนนสมบูรณ์ตามขอบข่ายงานดังกล่าว	 คือ	 การสร้างความร่วมมือ

กับภาคี	4	ฝ่าย	ประกอบด้วย	1)	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

2)	 ชุมชน	 3)สถาบันอุดมศึกษา	 4)	 โรงเรียน/ศูนย์การศึกษา	

ใน	 3	 ประเด็นยุทธศาสตร์	 คือ	 1)	 ยกระดับประสิทธิผลการ

จัดการเรียนการสอนและเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ	2)	การพัฒนา

ทกัษะของครดูา้นการวดัผลประเมนิผลและวจิยัในชัน้เรยีน	โดย

มีภาคีเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(องค์การบริหาร

ส่วนตำาบลห้วยยาง)ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ	และภาคี

เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา	 ซึ่งได้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น	

ให้การสนับสนุนด้านวิทยากรให้ความรู้ด้านการวัดผลประเมิน

และการวิจัยในชั้นเรียน	ให้คำาแนะนำา	และนิเทศการสอน	ส่วน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	3)	การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริม

ให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ	 โดยมีภาคี

เครือข่ายชุมชนท้องถิ่น	 เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาและ	

ผูป้กครอง	ชมุชน	ใหก้ารสนบัสนนุงบประมาณดว้ยการรวบรวม

เงินบริจาคจากผู้ปกครอง	 ชุมชนท้องถิ่น	 และภาคีเครือข่าย

โรงเรยีน/ศนูยก์ารศกึษา	ซึง่ไดแ้กโ่รงเรยีนศรกีระนวนวทิยาคม	

สนบัสนนุดา้นบคุลากรทัง้ครแูละนกัเรยีนรวมทัง้งบประมาณใน

การจัดค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อน้อง	 และการสนับสนุนจากศูนย์

การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอำาเภอกระนวน	

สนับสนุนด้านวัสดุ	อุปกรณ์	หนังสือ	สื่อ	E-book	ในการจัดตั้ง

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน

				 3.	 เกิดผลลัพธ์และการเปลี่ยนแปลงจากกระบวน	

การวิจัย	 ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับบุคคล	 ระดับ

กลุ่มบุคคล	และระดับโรงเรียน	

	 	 3.1	 ระดับบุคคล	พบว่า	1)	ผู้วิจัย	มีการสร้าง

สัมพันธภาพแบบเพื่อนร่วมงานที่มีเป้าหมายในการทำางานร่วม

กันแทนความสัมพันธ์แบบผู้บังคับบัญชาและผู้ ใต้บังคับบัญชา	

สรา้งแรงจงูใจใหเ้กดิขึน้รว่มกนัระหวา่งผูว้จิยัและผูร้ว่มวจิยัใน

การทำางานเพื่อบรรลเุปา้หมายเดยีวกนั	2)	ผูป้กครอง	มคีวามรู้

ความเขา้ใจในการดแูลเอาใจใสบ่ตุรหลานทัง้ดา้นพฤตกิรรมและ

ด้านการศึกษาเล่าเรียนเพิ่มขึ้น	 มีการรวมกลุ่มปรึกษาหารือให้

คำาแนะและให้ความช่วยเหลือกันและกันในการแก้ปัญหาของ

บุตรหลานและช่วยเหลือโรงเรียนอย่างเหมาะสมตามบทบาท

หน้าที่	3)	ผู้นำาท้องถิ่น	เห็นความสำาคัญและเข้ามามีส่วนร่วมใน

การพฒันาการศกึษาของโรงเรยีน	มกีารสนบัสนนุงบประมาณ	

การแสดงความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์และประชาสัมพันธ์

กิจกรรมของโรงเรียน	 ตลอดจนนำาแนวทางความร่วมมือ

ระหว่างโรงเรียนไปประยุกต์ใช้ ในงานอื่นของชุมชน/ท้องถิ่น	

4)	ครผููร้ว่มวจิยั	มกีารปรกึษาหารอืและรว่มมอืกนัทำางาน	และ

ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง	 ชุมชน	บุคคล/หน่วยงาน

อื่น	 ที่ให้ความช่วยเหลือ	 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน	

ติดต่อประสานงานและออกเยี่ยมบ้านนักเรียนมากขึ้น	 ทำาให้

เขา้ใจสภาพครอบครวั	ความเปน็อยูแ่ละพฤตกิรรมของนกัเรยีน

ยิง่ขึน้	เขา้ใจความรูส้กึของพอ่แมท่ีห่ว่งใยบตุรหลาน	และปฏบิตัิ

ตอ่นกัเรยีนดว้ยความรกัความเมตตา	5)	ศกึษานเิทศกส์ำานกังาน

เขตพืน้ทีก่ารศกึษาขอนแกน่	เขต	4	มกีารประสานงาน	สง่เสรมิ	

ช่วยเหลือการพัฒนางานวิชาการของโรงเรียน	 ในรูปแบบของ

การทำางานร่วมกันตามหลักความร่วมมือเพื่อบรรลุเป้าหมาย

ร่วมกัน	

	 	 3.2		ระดบักลุม่บคุคล	พบวา่	คณะครผููร้ว่มวจิยั		

1)	มกีารตดิตอ่สื่อสาร	ประสานงาน	และรว่มมอืปฏบิตักิจิกรรม	

2)	รว่มกนัสรา้งเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู	การวเิคราะห	์

ขอ้มลู	3)	แกป้ญัหาอปุสรรคในการพฒันางานวชิาการใหด้ำาเนนิ



วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Journal of Educational Administration, kku
109

ไปตามแผนปฏบิตักิาร	4)	ตระหนกัถงึปญัหาอปุสรรคที่โรงเรยีน

กำาลงัเผชญิอยู	่แสดงความคดิเหน็และเสนอแนวทางแก้ไขหรอื

พัฒนา	 5)	 มีส่วนร่วมในการวางแผนตามกระบวนการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการ	 ซึ่งจะทำาให้ผู้ร่วมวิจัยมีความรู้	 ความสามารถและ

เจตคตทิีด่ตีอ่การวจิยั	และการปฏบิตังิานควบคูก่นัไป	6)	ปฏบิตัิ

งานตามแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานวิชาการของโรงเรียน

เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการเข้าร่วมงานปกติที่โรงเรียนเชิญเข้า

ร่วม	 7)	 มีการยกย่องเพื่อนร่วมกลุ่ม	 หรือต่างกลุ่ม	 ในขณะ

ปฏิบัติงาน	 8)	 มีการบันทึกข้อมูลขณะปฏิบัติงาน	 9)	 มีทักษะ

ในการทำางานร่วมกันตามแผนปฏิบัติการ	 โครงการ/กิจกรรม	

10)	 มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติงานร่วมกัน

อย่างสร้างสรรค์	11)	เสียสละและมีความสามัคคีในกลุ่มและ

กลุ่มอื่นๆ	 เพิ่มขึ้น	 12)	 มีการประสานความร่วมมือระหว่าง	

ผูว้จิยักบัผูร้ว่มวจิยัหรอืระหวา่งผูร้ว่มวจิยัดว้ยกนัเอง	13)	มกีาร	

นำาข้อมูลสารสนเทศมาใช้ ในกำากับ	 ติดตามความก้าวหน้า

ของโครงการ	 การประเมินผลโครงการ	 และนำาเสนอข้อมูล

สารสนเทศ	อย่างมีเหตุผล	และน่าเชื่อถือ	 14)	 มีการทบทวน

การปฏิบัติงาน	 เพื่อนำามาปฏิบัติงานใหม่ให้มีประสิทธิภาพ

มากกว่าเดิม	 สามารถขจัดปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆให้ลด

น้อยลง	15)	นำาเสนอรายงานผลการวิจัยต่อที่ประชุมทีมผู้วิจัย		

16)	 การอภิปราย	 แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมจากการการ

สังเกตผลใหม่	 17)	 ร่วมสรุปผลการวิจัยและรายงานผลการ

ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ	 18)	 เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตน

ในการให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในการพัฒนาผู้เรียน

	 	 3.3		ระดบัโรงเรยีน	พบวา่	1)	เกดิการรว่มมอืกนั

ทำางานทัง้ภายในและภายนอกโรงเรยีนในระหวา่งคณะคร	ูคณะ

กรรมการสถานศึกษา	ผู้ปกครอง	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	 องค์

เอกชน	 โดยแต่ละกลุ่มบุคคลต่างทำาหน้าที่โดยมีเป้าหมายร่วม

กันคือคุณภาพผู้เรียน	 2)	 มีการสร้างบรรยากาศในการพัฒนา

งานวิชาการและการเรียนรู้ ให้เกิดขึ้นในโรงเรียน	 3)	 มีการ	

สื่อสารและการประชาสมัพนัธส์รา้งความเขา้ใจระหวา่งโรงเรยีน	

และผู้ปกครอง	 ชุมชน	 หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 4)	 มีการ

จัดทำารายงานผลการดำาเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	

5)	 มีการเปลี่ยนวิธีคิดหรือวิธีทำางานใหม่ให้ที่เป็นการทำางานที่

เป็นระบบครบวงจรมากขึ้น	 6)	 โรงเรียนมีขั้นตอนการทำางาน	

การวางแผน/โครงการ/กิจกรรมและการทบทวนเพื่อการ

วางแผนใหม	่เพื่อใหบ้รรลเุปา้หมายทีต่ัง้เอาไว	้7)	มกีารอภปิราย	

ถึงปัจจัยแห่งความสำาเร็จอันเกิดจากพลังความร่วมมือภายใน

โรงเรียนที่บุคลากรหรือสมาชิกล้วนรับทราบและตระหนักใน

สถานการณ์ที่โรงเรียนกำาลังเผชิญ	 ซึ่งอยู่เป็นตัวเร่งให้ทุกคน

ร่วมมือร่วมใจกันทำางานเพื่อให้บรรลุสภาพที่คาดหวัง	 สมาชิก

ทกุคนมสีว่นรว่มทกุขัน้ตอนในการทำางานตามกระบวนการวจิยั

เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม	 ให้เกียรติและยกย่องให้กำาลังใจ	

กันอย่างสมำ่าเสมอระหว่างการทำางาน	 ด้วยจิตสำานึกร่วมใน

การจัดการศึกษาให้ถึงเป้าหมายที่หวังไว้ร่วมกัน	 จนเกิดการ

ทำางานทีเ่ปน็ระบบดว้ยวงจรคณุภาพทีผู่บ้รหิารมภีาวะผูน้ำาทาง

วิชาการ	 พัฒนาครูให้เป็นผู้มีความสามารถทางวิชาการมุ่งสู่

การพัฒนาวิชาชีพของตน	ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนมี

ประสทิธภิาพบนพืน้ฐานของความเขา้ใจและปฏบิตัติอ่นกัเรยีน

ด้วยความรัก	 ความเมตตา	 เสมือนบุตรหลานของตน	 ทำาให้

เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีซึ่งกันและกัน	 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนสูงขึ้น	เป็นที่ยอมรับและศรัทธาในกลุ่มผู้ปกครอง	ชุมชน	

ตลอดจนหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง	อนัเนื่องมาจากทกุฝา่ยตระหนกั

ในความมุ่งมั่นของโรงเรียนที่จะพัฒนางานวิชาการ	 ทำาให้เกิด

ความร่วมมือ	 สนับสนุน	 ส่งเสริมจากภายนอกซึ่งเป็นอีกหนึ่ง

พลังอันสำาคัญแห่งความสำาเร็จ	 โรงเรียนผ่านการประเมิน

คุณภาพภายในทุกมาตรฐานในระดับ	 “ดี”	 ขึ้นไป	 ผู้บริหาร

สามารถนำาผลการดำาเนินงานเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างภาค

ภูมิใจและเริ่มมีบุคลากรจากโรงเรียนอื่นมาศึกษาดูงาน		

อภิปรายผลการวิจัย

	 ผู้วิจัยได้แบ่งเนื้อหาในการอภิปรายออกเป็น	 4	 ส่วน	

ซึ่งในแต่ละส่วนมีประเด็นสำาคัญที่นำามาอภิปรายผลการวิจัย	

ดังนี้

	 1.	 สภาพการบริหารงานวิชาการระหว่างปีการ

ศึกษา	 2546	 ถึงปีการศึกษา	 2551	 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

ให้ความสำาคัญในด้านการเรียนการสอนเป็นหลัก	 รองลงมา	

คอื	การวดัและประเมนิผลและการประกนัคณุภาพภายในและ

ตามลำาดับ	นับจากปีการศึกษา	2552	ถึงปัจจุบัน	 โรงเรียนยัง

คงให้ความสำาคัญในด้านการเรียนการสอน	 ด้านการวัดและ

ประเมนิผล	การพฒันาระบบประกนัคณุภาพภายในใหเ้ขม้แขง็

เพื่อรองรับการประเมินภายนอก		ส่วนขอบข่ายงานวิชาการที่

โรงเรยีนใหค้วามสำาคญัมากขึน้	คอื	ดา้นการวจิยัเพื่อพฒันาการ

ศึกษาและด้านการนิเทศการศึกษา	 เนื่องจากขอบข่ายงาน	

ดังกล่าวมีความสำาคัญต่อการแก้ปัญหาหรือพัฒนาด้านผู้เรียน

และด้านครูสู่สภาพที่คาดหวังตามตามมาตรฐานการศึกษา	

ขัน้พืน้ฐาน	ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของกมล	ภูป่ระเสรฐิ	(2545)	;	

ประเทือง	สังข์นาค	(2545)	ที่กล่าวว่า	งานวิชาการเป็นงานที่

สำาคัญสำาหรับสถานศึกษา	เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทุกชนิดในการ
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จัดการเรียนการสอนและคุณภาพของการศึกษา	การปรับปรุง

การเรียนการสอนตั้งแต่การวางนโยบาย	 การวางแผน	 การ

ปรับปรุงพัฒนา	 การจัดดำาเนินการสอน	 การบริหารหลักสูตร

การจัดการเรียนการสอน	การนิเทศการศึกษา	และการวัดผล

และประเมนิผล	การพฒันาคณุภาพการศกึษาอนัเปน็เปา้หมาย

สูงสุดของสถานศึกษาคือการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามที่

คาดหวงัไว	้สว่นสภาพปญัหาดา้นวชิาการทีผ่า่นมา	ไมว่า่จะเปน็

ปัญหาครูขาดทักษะการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

สำาคญั	ครูมภีาระงานอื่นนอกจากงานสอน		ครสูอนไมต่รงวชิา

เอก	ครูไม่ใช้สื่อประกอบการสอน		และโรงเรียนขาดแคลนสื่อ

เทคโนโลยี	คอมพิวเตอร์	อุปกรณ์การสอนที่เพียงพอ	อาจเป็น

สาเหตุให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค่อนข้างตำ่า	 ซึ่งสอดคล้อง

กับงานวิจัยของธีระ	รุญเจริญ	(2545)	ที่ได้ทำาการศึกษาสภาพ

และปัญหาการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยวิจัยเชิง

เจาะลกึและเชงิสำารวจเพื่อประมวลสภาพและปญัหาการจดัการ

ศกึษาและการบรหิารเทา่ทีเ่ปน็อยู่ในปจัจบุนั	พบวา่	สถานศกึษา

มีศักยภาพในการรับการกระจายอำานาจการบริหาร	 “ในระดับ

ค่อนข้างมาก”	ในด้านการบริหารทั่วไป	การบริหารบุคคล	และ

ด้านงบประมาณ	 ส่วนด้านการบริหารวิชาการซึ่งเป็นด้านที่

สำาคัญที่สุดนั้นมีศักยภาพในระดับ	“ปานกลาง”	และเป็นลำาดับ

สุดท้าย	 ผู้บริหารโรงเรียนส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู่นอกโรงเรียน

เป็นปกติและให้ความสนใจด้านวิชาการน้อยกว่าด้านอื่นๆ	 ครู

ไปทำาหน้าที่อื่นนอกจากการจัดการเรียนการสอนทำาให้กระทบ

กระเทอืนคณุภาพผูเ้รยีน		และไดเ้สนอแนะใหผู้บ้รหิารโรงเรยีน

ควรพฒันาตนเองอยา่งมากในเรื่องการจดัการเรยีนการสอนที่

เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ	การสร้างหลักสูตรท้องถิ่น	และการเป็น

ผู้นำาทางวิชาการ	 เป็นผู้นำาทางการสอนสามารถออกแบบการ

จัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพร่วมกับครู	 สอดคล้อง

กับงานวิจัยของพิธาน	พื้นทอง	(2548)	ที่ได้ศึกษาข้อเสนอเชิง

นโยบายเพื่อพัฒนาศักยภาพโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ	พบว่า	สถานศึกษามีครูไม่ครบชั้นและมีวุฒิไม่

ตรงตามวิชาที่สอน	 ครูทำางานสนับสนุนการสอนมากกว่าด้าน

การเรียนการสอน	และครูขาดความชำานาญเฉพาะสาขา	ขาด

ขวัญกำาลังใจในการปฏิบัติงาน	 ครูขาดความรู้ด้าน	 ICT	 และ

ดา้นคอมพวิเตอรท์ัง้การผลติและการใช	้โรงเรยีนขาดแคลนสื่อ

เทคโนโลยี	เช่น	อินเตอร์เน็ต	คอมพิวเตอร์	สื่อ	CAI	

	 นอกจากนัน้ยงัพบวา่	การจดักระบวนการเรียนรู้ของ

นักเรียน	 ยังขาดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ	 ขาดการ

ทำาความเข้าใจในเนื้อหาหลักสูตรและการบริหารงานวิชาการ

ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร	 ขาดการนิเทศการศึกษา	 ซึ่ง

สอดคล้องกับผลการศึกษาของวิทยา	 เชียงกูล	 (2549)	 ที่ ได้

ศึกษาและจัดทำารายงานสภาวะการศึกษาไทย	 ปี	 2547/2548	

“รากเหง้าของปัญหาและแนวทางแก้ไข”เพื่อรายงานสภาพ

ปัจจุบัน	 ปัญหาและสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อ

การพัฒนาการศึกษาของประเทศ	 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ

จดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	พบวา่	ครมูคีวามสามารถในการจดัการ

เรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ		

มีร้อยละ	 50.2	 และสถานศึกษาจัดกิจกรรมและการเรียนการ

สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ	ร้อยละ	53.8	มีครูอาจารย์บาง

ส่วนที่สอนให้ผู้เรียนสนุกและมีความสุขในการเรียน	 เช่น	 เล่น

เกมส	์ใชว้าดรปูและใหเ้ดก็มสีว่นรว่ม	ใชว้ธิกีารสอนทีห่ลากหลาย	

แต่ก็ยังมีปัญหาว่า	 ครูจำานวนมากมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน	

เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอน	 ไม่มั่นใจในการนำาไป	

ปฏบิตั	ิครสูว่นหนึง่ทำาวจิยัไมเ่ปน็	ไมส่ามารถใชก้ระบวนการวจิยั

เปน็สว่นหนึง่ของกระบวนการเรยีนการสอนได	้สื่อการเรยีนยงั

ไมม่กีารเปลีย่นแปลงมากนกั	นอกจากนีย้งัมคีรสูว่นหนึง่ทีส่บัสน

ไมม่ัน่ใจในการจดัการเรยีนการสอนหลากหลายรปูแบบ	มปีญัหา

ครไูมค่รบชัน้	ครสูอนวชิาไมต่รงวฒุ	ิเพราะปญัหาขาดแคลนครู

ในบางสาขา	มปีญัหาการกระจายครไูมท่ัว่ถงึ	บางโรงเรยีนมคีรู

เกิน	 บางโรงเรียนขาดแคลนครู	 มีครูไม่ครบชั้น	 เนื่องจากถึง

จะมีจำานวนนักเรียนทั้งโรงเรียนน้อย	แต่มีนักเรียนหลายระดับ

ชัน้	มคีรสูอนไมต่รงตามวฒุกิารศกึษา	สาขาทีข่าดแคลน	ไดแ้ก	่

คณติศาสตร	์วทิยาศาสตร	์และภาษาองักฤษ	จากสภาพปญัหา

ดังกล่าวโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์	 ได้กำาหนดสภาพที่คาดหวัง

และทางเลอืกเพื่อแกป้ญัหาหรอืพฒันาสูส่ภาพทีค่าดหวงั		โดย

มุ่งหวังให้เป็นโรงเรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานการศึกษา

ขั้นพื้นฐานที่เป็นการประเมินคุณภาพภายใน	 เพื่อรองรับการ

ประเมินภายนอกจากสำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา	 และได้สร้างและประเมินทางเลือกโดย

ใช้แผนปฏิบัติการ(action	 plan)	 ที่เกิดจากการสร้างความ

ร่วมมือกับภาคี	 4	 ฝ่าย	 เป็นตัวสอดแทรกหลักและใช้สุนทรีย

สนทนา	 (dialogue)	 การฟังอย่างลึกซึ้ง	 (deep	 listening)		

สะท้อนคิด	 (reflection)	 เป็นเครื่องมือในการถอดบทเรียน	

เพื่อทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการเรียนรู้ ในระดับบุคคล	

กลุ่มบุคคล	 และโรงเรียน	 สอดคล้องกับแนวคิดของ	 Bartol	

et	 al.(1998)	 ที่ให้ทัศนะไว้ว่าการเปลี่ยนแปลงในองค์การ

หนึ่งๆอาจเปลี่ยนแปลงได้ที่โครงสร้าง	(structure)	เทคโนโลยี	

(technology)	คน	(people)	และวฒันธรรม	(culture)	โดยการ

เปลีย่นแปลงนัน้ตอ้งอาศยัตวัการในการเปลีย่นแปลง	(change	

agent)	 และสอดคล้องกับกนกอร	 สมปราชญ์	 (2550)	 ที่ ได้
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แสดงทัศนะเกี่ยวกับความร่วมมือว่ามีความสำาคัญอย่างยิ่งต่อ

การพัฒนาองค์การสู่ความสำาเร็จ	 สามารถประยุกต์ใช้เพื่อให้

เกดิประสทิธผิลในการสรา้งความสมัพนัธอ์ยา่งยัง่ยนื	สง่เสรมิ

ความเปน็เพื่อนบา้น	ความเปน็ชมุชน	ตลอดจนการใชท้รพัยากร

ร่วมกันทั้งในระหว่างบุคคล	ครอบครัวและเพื่อนบ้าน			

	 2.		 สภาพการเปลี่ยนแปลงจากการปฏิบัติจริง		

ผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม	 เพื่อพัฒนางานวิชาการ

ด้วยหลักความร่วมมือ	 ได้แก่	 1)	 โครงการพัฒนาการจัดการ

เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ		

2)	 โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและบริการที่ส่งเสริมให้	

ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ	พบว่า	โรงเรียนผ่าน

การประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานในมาตรฐานที่	 10	

และ	16	ที่อิงสถานศึกษาโดยมีค่าระดับคุณภาพ	3.42	และค่า

ระดับคุณภาพ	3.40	ตามลำาดับ	โดยภาพรวมประสบผลสำาเร็จ

ตามทีค่าดหวงัไวท้กุโครงการ		โรงเรยีนสนบัสนนุสง่เสรมิใหค้รู

พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้และนำาแผนการจัดการเรียนรู้ไป

จริงจนประสบผลสำาเร็จในการจัดการเรียนการสอน	 สามารถ

นำาผลงานเสนอขอเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำานาญการพิเศษ		

เชน่	นายกติตศิกัดิ	์โมแ้กว้,นางสพุตัรา	วเิศษลา,นางศรปีระไพร	

ราชมนตรี	 อย่างไรก็ตาม	 ยังมีครูผู้สอนที่ไม่ได้จัดทำาแผนการ

สอนและไม่นำาบันทึกผลการสอนมาแก้ไขหรือพัฒนาการสอน

ของตนเองในรูปวิจัยในชั้นเรียน	แสดงให้เห็นว่า	ในทางปฏิบัติ

แลว้ครผููส้อนยงัใหค้วามสำาคญักบัการปรบัปรงุพฒันาการสอน

ระดบันอ้ย	จงึอาจเปน็ปจัจยัหนึง่ทีท่ำาใหผ้ลสมัฤทธิท์างการเรยีน

ยังไม่สูงขึ้นถึงระดับที่น่าพอใจ	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ

เพ็ญณี	 แนรอท	 และคณะ	 (2547)	 ที่ได้ศึกษาการปฏิบัติงาน

วชิาการในโรงเรยีนประถมศกึษา	พบวา่	มงีานวชิาการบางสว่น

ที่โรงเรียนยังไม่ได้ปฏิบัติ	เช่น	การประเมินผลการใช้หลักสูตร	

การนำาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในปีที่ผ่านมาใช้

ในการวางแผนการสอน	 การทำาวิจัยในชั้นเรียนและเก็บข้อมูล	

จุดเด่น	จุดด้อยของนักเรียนเป็นรายบุคคล	

	 นอกจากนี้ยังเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นทั้งในระดับ

บุคคล	ระดับกลุ่มบุคคล	ระดับโรงเรียน	ทุกฝ่ายเข้าใจบทบาท

หนา้ทีแ่ละตา่งทำาหนา้ทีข่องตนเอง	ยนิดีใหค้วามรว่มมอืทำางาน

ร่วมกันอย่างมีความสุข	 ดังเช่น	 1)	 นักเรียนมีพฤติกรรมดีขึ้น	

ตั้งใจเรียนสนใจค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและ

นอกโรงเรยีน	มคีวามสขุที่ไดม้าโรงเรยีน	ไมข่าดเรยีน	ผลสมัฤทธิ	์

ทางการเรียน	 2552	 มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกชั้น	 2)	 คณะครู		

ให้ความสำาคัญในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

สำาคญัมากขึน้	มรีปูแบบการจดัการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย	ทำางาน

เปน็ทมี	3)	ผูป้กครอง	มกีารดแูลเอาใจใสบ่ตุรหลานของตนเอง

มากขึ้นและมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนมากกว่าเดิม		

4)	 คณะกรรมการสถานศึกษา	 ผู้นำาชุมชน	 รู้จักบทบาทหน้าที่

ของตนเองชัดเจน	 เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา

มากขึ้น	 โรงเรียนมีการทำางานที่เป็นระบบตามวงจรคุณภาพ	

การเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีเช่นนี้	ผู้วิจัยเห็นว่า	อาจเนื่องมา

จากมีการสร้างความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน	

5	 ขั้นตอน	 คือ	 ขั้นตอนที่	 1	 ประสานสัมพันธ์ผู้เกี่ยวข้อง		

ขัน้ตอนที	่2	เพื่อนพอ้งรว่มเสวนาศกึษาบรบิท	ขัน้ตอนที	่3	สรา้ง

พันธะสัญญามุ่งหน้าสู่เป้าหมาย	ขั้นตอนที่	 4	 วางแผนร่วมกัน	

นำาไปปฏิบัติ	ประเมินผลและพัฒนางาน	และขั้นตอนที่	5	ร่วม

เรยีนรูมุ้ง่สูค่ณุภาพและพฒันาวชิาชพี	ซึง่สอดคลอ้งกบักนกอร		

สมปราชญ	์(2550)	ที่ไดท้ศันะเกีย่วกบัลำาดบัขัน้เพื่อความสำาเรจ็

ในการสร้างความร่วมมือ	 ได้แก่	 1)	 ระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		

2)	 ทบทวนอยู่เสมอว่าความร่วมมือที่ดำาเนินการอยู่ได้สนอง

ความต้องการของชุมชนแล้วหรือยัง	 3)	 สร้างพันธะสัญญาสู่

เป้าหมายร่วมกัน	4)	การกำาหนดวิสัยทัศน์ร่วม	การสร้างความ

รว่มมอืจะประสบความสำาเรจ็จากผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีม่ภีมูหิลงั

และมุมมองแตกต่างกัน	 ความหลากหลายอาจนำามาซึ่งความ

ขัดแย้ง	จึงต้องมีการหลอมรวมความร่วมมือด้วยการสื่อสาร

	 3.		 การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง

	 จากผลการวจิยัทีพ่บวา่	ผูว้จิยั	ครผููร้ว่มวจิยั	ผูป้กครอง		

คณะกรรมการสถานศึกษา	 ผู้นำาท้องถิ่นศึกษานิเทศก์	 เกิด

การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงตามขั้นตอนการวิจัย	 9	 ขั้นตอน		

ทัง้ในดา้นความรูเ้กีย่วกบับทบาทหนา้ทีแ่ละประสบการณห์ลาย

ประการนัน้	อาจเนื่องมาจากกอ่นดำาเนนิการวจิยัเชงิปฏบิตักิาร

แบบมสีว่นรว่ม		ผูว้จิยัไดเ้ตรยีมความพรอ้มของผูร้ว่มวจิยัทัง้ใน

เรื่องทัศนคติ	 การสร้างสัมพันธภาพและความรู้สึกแบบเพื่อน

ร่วมงาน	 แทนความเป็นผู้บังคับบัญชา	 จนเกิดความไว้วางใจ

และเต็มใจทำางานร่วมกัน	 รวมทั้งการเสริมพลังความรู้ ให้เกิด

ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ	 หลักการ	 บทบาทและฐานะ

ของผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยที่ต่างมีความเท่าเทียมกัน	 ในลักษณะ

ร่วมคิด	ร่วมทำา	ร่วมสังเกตผล	ร่วมสะท้อนผล	เพื่อหาวิธีการ

ปรับปรุงแก้ไขให้งานได้ผดดี	 ตลอดจนสร้างความตระหนักให้

เห็นความสำาคัญของการวิจัยและการปฏิบัติงานตามบทบาท

หน้าที่ของครูซึ่งมีเป้าหมายสุดท้าย	 คือ	 การพัฒนาผู้เรียนให้

มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาว่าเป็นสิ่งที่ควบคู่กันไปโดย

มุง่หวงัใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในทศิทางทีพ่งึประสงคแ์ละคาด

หวังว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนเนื่องจากความมีพันธะ

ผูกพันในสิ่งที่ทำาจากการมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน	 ประกอบกับ
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ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย	 จึงทำาให้เกิดโครงการ/

กิจกรรมที่เป็นแนวทางสู่เป้าหมายหรือสภาพที่คาดหวัง	 คือ	

โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการ

ศึกษาขั้นพื้นฐานที่อิงสถานศึกษา	 ส่งผลให้เกิดการพัฒนา

วิชาชีพครูทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

สำาคัญ	 การวัดผลประเมินผลและการวิจัยในชั้นเรียน	 โดยมี

นกัเรยีนเปน็เปา้หมายสดุทา้ย	(ultimate	goal)	ของการพฒันา	

สอดคลอ้งกบั	Mills	(2008)	ทีก่ลา่ววา่	องคป์ระกอบสำาคญัของ

การวิจัยปฏิบัติการที่เน้นการปฏิบัติคือ	ครูนักวิจัยมีอำานาจการ

ตดัสนิใจ	ทำาใหเ้กดิผลการเปลีย่นแปลงทางบวกในโรงเรยีนและ

ปรับปรุงผลลัพธ์ของนักเรียน	 (student	 outcomes)	 เป็นการ

วิจัยโดยครูเพื่อครู	 ครูนักวิจัยมีพันธะสัญญาในการพัฒนา

วิชาชีพและปรับปรุงพัฒนาโรงเรียน	 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด

ของ	Ubben	et	al.(2001)	 ;	Sergiovanni	(2001)	ที่กล่าวถึง

การพัฒนาวิชาชีพครูว่าเป็นพัฒนาให้ครูสามารถทำาการสอน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น	 ผู้บริหารต้องทำาความเข้าใจ

ในความต้องการของครูเนื่องจากครูมีระดับความพร้อมหรือ

ความมีวุฒิภาวะและประสบการณ์ที่แตกต่างกันและเนื่องจาก

ครูเป็นผู้เรียนที่เป็นผู้ ใหญ่(adult	 learners)	 จึงต้องคำานึงถึง

ความสอดคล้องกับจิตวิทยาการเรียนรู้ของผู้ ใหญ่ด้วย	 อีกทั้ง

ต้องคำานึงถึงความสำาคัญของผู้เรียน	(results-driven	educa-

tion)	คอืการพฒันาครูตอ้งสง่ผลดกีบัผูเ้รียน	การพัฒนาครูจะ

ตอ้งมุง่ใหเ้กดิรปูแบบคดิอยา่งเปน็ระบบ(system	thinking)	ไม่

แยกสว่นโดยคำานงึวา่สว่นตา่งๆในโรงเรยีนตา่งสง่ผลซึง่กนัและ

กนัและการเปน็ผูก้ระทำา(active)	เพื่อใหเ้กดิการเรยีนรูข้ึน้ในตวั

ครดูว้ยตนเอง	ดงันัน้การพฒันาครคูวรตอ้งสง่เสรมิใหเ้กดิการ

แลกเปลี่ยนองค์ความรู้หรือประสบการณ์	

	 4.	 องค์ความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติจริง	

	 จากผลการวิจัยที่พบว่า	 องค์ความรู้ที่เกิดจากการ

ปฏบิตัจิรงิในกรณทีีเ่กีย่วกบั	“การวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสีว่น

รว่ม”	ทีเ่ปน็กรอบแนวคดิและนำาไปสูก่ารปฏบิตัทิำาใหก้ารพฒันา

งานวชิาการดว้ยหลกัความรว่มมอืบรรลเุปา้หมาย	คอื	โรงเรยีน

ผ่านการประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานในมาตรฐานที่	

10	และ	16	ที่อิงสถานศึกษาโดยมีค่าระดับคุณภาพ	3.42	และ

ค่าระดับคุณภาพ	 3.40	 ตามลำาดับ	 โดยภาพรวมประสบผล

สำาเร็จตามที่คาดหวังไว้ทุกโครงการ	เพราะว่ามีองค์ประกอบที่

สำาคญั	คอื	1)	5	ขัน้ตอนของการสรา้งความรว่มมอื	2)	ขัน้ตอน	

การวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสีว่นรว่ม	9	ขัน้ตอน	3)	การคำานงึถงึ	

10	 หลักการ	 10	 จรรยาบรรณ	 และ	 10	 บทบาทของผู้วิจัย	

4)	การกำาหนดบทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้อง	5)	การใช้สุนทรีย

สนทนา(dialogue)	 การฟังอย่างลึกซึ้ง	 (deep	 listening)	

สะท้อนคิด	 (reflection)	 เป็นเครื่องมือในการถอดบทเรียน

เป็นตัวสอดแทรกเสริม	 สอดคล้องกับแนวคิดของสิทธิณัฐ		

ประพทุธนติสิาร	(2547)	ที่ใหแ้นวคดิวา่หลกัการสำาคญัของการ

วจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสีว่นรว่ม	คอื	การใหผู้ท้ีอ่ยูก่บัปญัหาหรอื

ผู้ที่เผชิญกับปัญหาเป็นผู้มีบทบาทหลักในการวิเคราะห์ปัญหา	

หาสาเหตุแห่งปัญหาเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ	 ค้นหาแนวทาง

ปฏิบัติ	 และแก้ปัญหาได้จริง	 ให้เขาระดมทุกอย่างทั้งภายใน	

และภายนอกชุมชน	 หน่วยงานหรือองค์การมาใช้แก้ปัญหา	

ใหเ้ขาเรยีนรูว้ธิกีารแกป้ญัหาแบบทำาไปเรยีนรู้ไป	ซึง่สอดคลอ้ง

กับวิโรจน์	 สารรัตนะ	 (2549)	 ที่ให้ข้อสังเกตว่าการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมนั้น	 บทบาทของผู้วิจัยเปลี่ยนไปจาก

การเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือผู้รู้ดีจากภายนอก	 (outside	 expert)	

กลายเปน็ผูร้ว่มวจิยัทีเ่สมอภาคกนั	จดุมง่หมายการวจิยัจะตอ้ง

มีการปฏิบัติเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่พึง

ประสงค์ด้วย	 และคาดหวังว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน

อันเนื่องจากความมีพันธะผูกพันในสิ่งที่ทำาจากบทบาทการมี

ส่วนร่วมในทุกขั้นตอน

ข้อเสนอแนะ

	 1.	 ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้

	 	 1.1		การใชก้ารวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสีว่นรว่ม

เพื่อพัฒนางานใดๆ	โรงเรียนควรศึกษาหลักการ	จรรยาบรรณ	

และบทบาทของผูว้จิยัใหเ้ขา้ใจและนำาไปใชอ้ยา่งเชื่อมัน่ในหลกั

การการมีส่วนร่วมว่าจะส่งผลดีต่อการพัฒนาได้อย่างยั่งยืน

เพราะทุกคนมีส่วนร่วมในการคิด	 การปฏิบัติ	 การสังเกตและ

สะท้อนผลเพื่อนำาข้อมูลมาวางแผนพัฒนาต่อไป	 และขั้นตอน

การปฏิบัติกับการสังเกตทำาไปพร้อมๆกันได้

	 	 1.2		แรงจูงใจที่จะทำาให้ผู้ปกครองและชุมชน

เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาของโรงเรียน	 และความร่วมมือ	

การสนับสนุน	 ส่งเสริม	 ตลอดจนความช่วยเหลือจากหน่วย

งาน	องคก์รเอกชนภายนอก	ทีพ่บจากการวจิยัครัง้นี	้คอื	ความ

สัมพันธภาพที่ดีต่อกันในเชิงกัลยาณมิตร	 ภาวะผู้นำาและความ

มุ่งมั่นของผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยที่จะทำาทุกสิ่งทุกอย่างที่แสดง

ให้พวกเขาเห็นว่าโรงเรียนกำาลังทำาสิ่งต่างๆ	 เพื่อพัฒนา	 “บุตร

หลาน”	ของพวกเขา	“เยาวชน”ของชาติที่ผู้ ใหญ่ควรช่วยเหลือ		

ดังนั้นโรงเรียนจึงควรตระหนักในข้อนี้ให้มาก

	 	 1.3		การพัฒนางานวิชาการในโรงเรียน	 จะ

ต้องตระหนักถึงข้อเท็จจริงว่า	 กลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาคือ	

“นักเรียน”	 นั้น	 จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาทุกปีการศึกษา	
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โรงเรียนต้องดำาเนินการพัฒนาตามวงจรวิจัยเชิงปฏิบัติการ

แบบมีส่วนร่วมให้เสร็จสิ้นทีละเรื่อง	 ทีละขั้นตอนไปก่อนที่จะ

ไปขั้นตอนใหม่				

	 2.		 ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป	

	 	 2.1		โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์	ควรส่งเสริมครู

ทำาวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

ของตนเอง	 อาจจะแสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนจากหน่วยงาน

ภายนอก	เช่น	คุรุสภา	เพื่อการพัฒนาวิชาชีพครู	

	 	 2.2		โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์	 ควรส่งเสริม

ให้ครูทำาวิจัยในชั้นเรียนที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ	 เพื่อพัฒนา

คณุภาพผูเ้รยีน	พฒันาวชิาชพีของตวัครเูอง	และเกดิการพฒันา

เปลี่ยนแปลงขึ้นในโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

	 	 2.3		ควรทำาวจิยัและพฒันารปูแบบการพฒันาครู

ในสถานศกึษาขนาดเลก็ทีม่ภีาวะขาดแคลนทรพัยากรโดยอาศยั

เครือข่ายความร่วมมือหรือองค์ประกอบอื่นๆ
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บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 ศึกษาสภาพที่

เคยเป็นมา	สภาพปัจจุบัน	สภาพปัญหา	สภาพที่คาดหวัง	ทาง

เลือกเพื่อแก้ปัญหาหรือบรรลุสภาพที่คาดหวัง	 และการเลือก

ทางเลือกเพื่อกำาหนดเป็นแผนปฏิบัติการในการจัดการศึกษา

ปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงพอง	 องค์การบริหารส่วน

ตำาบลศิลา	 และ	 2)	 ศึกษาปรากฏการณ์ของการปฏิบัติ	 การ

เปลี่ยนแปลง	 การเรียนรู้จากการกระทำาทั้งระดับตัวบุคคล	

ระดับกลุ่มบุคคล	 และระดับองค์การ	 และความรู้ ใหม่ที่เกิด

ขึ้นจากการใช้แผนปฏิบัติการที่ถือเป็นตัวสอดแทรกหลัก	 และ

ใช้หลักองค์รวมที่ถือเป็นตัวสอดแทรกเสริมไปปฏิบัติตามวงจร

แบบเกลียวสว่าน	 2	 วงจรของกิจกรรมการวางแผน	 การนำา

แผนไปปฏิบัติ	การสังเกต	และการสะท้อนผลของการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม	 ผู้ร่วมวิจัยคือผู้มีส่วนได้เสียในการ

จดัการศกึษาปฐมวยัของศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ดงพอง	จำานวน	49	

คน	เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย	คือ	แบบสังเกต	แบบสัมภาษณ์

เชิงลึก	และแบบตรวจสอบหรือบันทึก	ผลการวิจัย	พบว่า	ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กดงพองมีการดำาเนินการจัดการศึกษาใน	4	ด้าน

คือ	 ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ	 ด้านศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก	ด้านคุณภาพเด็กปฐมวัย	และด้านการสนับสนุนจากชุมชน	

แต่จากผลการดำาเนินงานในปีที่ผ่านมาพบว่าการจัดการศึกษา

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงพองมีสภาพปัญหาต่าง	 ๆ	 เกิดขึ้น

หลายประการจนส่งผลให้ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกลางการ

ดำาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิน่	ผูร้ว่มวจิยัจงึไดร้ว่มกนัดำาเนนิงานโครงการเพื่อแก้ไขปญัหา

รวม	4	โครงการ	คอื	1)	โครงการยกระดบัมาตรฐานการดำาเนนิ

งานด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ	2)	โครงการยกระดับ

มาตรฐานการดำาเนินงานด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	3)	โครงการ

ยกระดับมาตรฐานการดำาเนินงานด้านคุณภาพเด็กปฐมวัย	

และ	 4)	 โครงการยกระดับมาตรฐานการดำาเนินงานด้านการ

สนับสนุนจากชุมชน	 ซึ่งมีผลทำาให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงพอง

ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานกลางการ

ดำาเนนิงานศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

อยู่ในระดบัดขีึน้ไปทกุดา้นทกุรายการ	นอกจากนีย้งัพบวา่	ผูว้จิยั	

คร	ูผูป้กครองนกัเรยีน	คณะกรรมการศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็	และ

บคุลากรจากองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลศลิา	เกดิการเรยีนรูจ้าก

การปฏิบัติหลายประการทั้งในด้านความรู้และประสบการณ์

ต่าง	 ๆ	 และเกิดความรู้ ใหม่จากการปฏิบัติ	 3	 ลักษณะคือ		

1)	 ความรู้ ใหม่จากการปฏิบัติตามหลักการของการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในบริบทเฉพาะของศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กดงพอง	 2)	 ความรู้ ใหม่ที่เกิดขึ้นภายหลังจากการนำาหลัก

องค์รวมเสนอต่อผู้ร่วมวิจัย	คือ	องค์รวม	4	ประสานเพื่อการ

พัฒนา	และ	3)	ความรู้ ใหม่ที่เกิดขึ้นจากการถอดบทเรียนที่ได้

จากการทำางานรว่มกนัในขัน้ตอนสดุทา้ยของการวจิยั	คอื	SILA	

CHAIN	Model	

Abstract 

	 The	objectives	of	this	research	were	to	study:		

1)	the	former	and	present	conditions,	problems,	expectations,		

possible	alternative	solutions	to	solve	problems	or	achieve	

* ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

** รองศาสตราจารย์ประจำาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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expectations,	 and	 the	 choices	made	 in	 formulating	an	

action	plan	for	early	childhood	educational	management		

at	the	Dong	Pong	Early	Childhood	Development	Center;	

2)	 the	phenomena,	 changes,	 learning	by	doing	 at	 the		

individual,	 group	 and	 organization	 levels,	 and	 new	

knowledge	 created	 both	 by	 the	 action	 plan	 (main		

intervention)	 and	 the	 holistic	 approach	 (additional		

intervention)	within	the	two	cycles	of	the	spiral	participatory	

action	 research	 methodology.	 Research	 participants		

consisted	 of	 49	 stakeholders	 affiliated	with	 the	Dong	

Pong	 Early	 Childhood	Development	 Center.	 Research	

instruments	 included	 an	 observation	 form,	 in-depth		

interview,	and	document	examination.	Findings	indicated	

that	 the	 Dong	 Pong	 Early	 Childhood	 Development	

Center	 had	 a	 four-fold	 approach	 to	 educational		

management	 involving	 personnel	 and	 management,	

an	early	childhood	development	center,	children	enrolled	

at	 the	 center,	 and	 community	participation.	However,	

it	was	found	that	many	problems	occurred	during	the	

previous	year	of	operation	with	the	result	that	the	early	

childhood	development	center	did	not	meet	the	national	

standards	 set	 for	 local	 administrative	 organizations.		

Subsequently,	 four	 projects	 were	 initiated	 to	 meet		

national	standards	by	raising	the	quality	of	personnel	

and	 management,	 restructuring	 the	 early	 childhood		

development	center,	improving	the	ability	of	the	children	

at	 the	 center,	 and	 strengthening	 community	 support.	

Results	from	the	four	initiatives	at	the	Dong	Pong	Early	

Childhood	Development	Center	indicated	the	center	was	

able	to	meet	the	national	standards	at	the	levels	expected	

by	these	four	criteria.	In	addition,	it	was	found	that	the	

researcher,	 teachers,	parents,	 committee	members,	 and	

Sila	Tambon	Administrative	Organization	personnel	were	

able	to	increase	their	knowledge	through	these	revised	

initiatives	 by	 generating	 new	 knowledge,	 conducting	

participatory	 action	 research	 and	 establishment	 of	 a	

holistic	approach	 to	conducting	 the	 four	development	

projects	simultaneously	using	the	SILA	CHAIN	Model.	

Key words:	holistic	approach,	early	childhood	education-

al	management,	sub-district	administrative	organizations

หลักการและเหตุผล 

	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรง

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 พระราชทานพระราชดำารัสเนื่องใน

โอกาสปีเด็กสากล	 เมื่อวันจันทร์ที่	 1	 มกราคม	 พุทธศักราช	

2552	อันเป็นกระแสพระราชดำารัสเกี่ยวกับการให้ความสำาคัญ

กับการจัดการศึกษาของคนในชาติซึ่งจะต้องเริ่มตั้งแต่เยาว์

วัย	โดยกระแสพระราชดำารัสดังกล่าวนั้นมีความสอดคล้องกับ

ภาวการณ์ในปัจจุบัน	 นั่นเพราะจากการศึกษาพบว่าประเทศ

ที่มีความเจริญมั่นคงทางเศรษฐกิจในปัจจุบันนั้นมักจะให้

ความสำาคัญในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่าง

มาก	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับมนุษย์ที่สามารถพัฒนาศักยภาพ

ของตนเองให้มีประสิทธิภาพเพื่อปรับตัวให้เท่าทันกับการ

เปลีย่นแปลงของโลกได	้ซึง่ในปจัจบุนัเปน็ทีย่อมรบักนัโดยทัว่ไป

วา่ศกัยภาพของมนษุย์ในสงัคมจะบง่บอกไดถ้งึสถานภาพความ

มั่นคงของสังคมนั้น	ๆ	(อัญชลี	ไชยวรรณ,	2552)		

	 สำาหรบัการจดัการศกึษาปฐมวยัในประเทศไทยนัน้ใน

ปัจจุบันมีหน่วยงานหลักที่ทำาหน้าที่จัดการศึกษาในระดับนี้อยู่

หลายหน่วยงาน	 และหนึ่งในนั้นคือกระทรวงมหาดไทยซึ่งจัด

โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	และจากการสำารวจในปี	พ.ศ.	

2548	 พบว่ามีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย

ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของหน่วยงานเหล่านี้รวมทั้งสิ้น	

16,841	 แห่ง	 แต่จากการศึกษาผลการดำาเนินงานที่ผ่านมาพบ

ว่าการศึกษาระดับปฐมวัยของไทยมีปัญหาหลายประการ	อาทิ	

การเขา้รบัการศกึษาของเดก็ปฐมวยัมอีตัราลดลงในแตล่ะป	ีอกี

ทัง้ยงัขาดคณุภาพ	ซึง่จากผลการประเมนิของสำานกังานรบัรอง

มาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา	(สมศ.)	ป	ี2548	พบวา่

มสีื่อการเรยีนทีเ่หมาะสมเพยีงรอ้ยละ	36.9	ครจูดัการเรยีนการ

สอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญเพียงร้อย

ละ	38	ซึ่งสาเหตุเกิดจากความไม่พร้อมด้านครู	อาคารสถานที่	

อปุกรณก์ารเรยีน	และศนูยก์ารศกึษามไีมเ่พยีงพอ	รวมทัง้การ

ประสานงานระหวา่งรฐัและเอกชนขาดประสทิธภิาพ	นอกจาก

นีย้งัพบวา่พอ่แม	่ผูป้กครองและคร	ูยงัไมเ่ขา้ใจถงึความสำาคญั

ของการศึกษาปฐมวัย	 และยังมีปัญหาด้านครอบครัวยากจน	

อีกด้วย	(เกรียงศักดิ์	เจริญวงศ์ศักดิ์,	2551)

	 นับตั้งแต่มีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	

2542	 เป็นต้นมา	 รัฐก็เริ่มให้ความสำาคัญกับการพัฒนาเด็ก

ปฐมวัยมากขึ้นโดยมุ่งที่จะเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กปฐมวัย

กอ่นเขา้เรยีนในระดบัประถมศกึษา	โดยไดม้กีารจดัทำานโยบาย

และยทุธศาสตรก์ารพฒันาเดก็ปฐมวยั	(0	-	5	ป)ี	ระยะยาว	พ.ศ.	

2545	 –	 2549	 ขึ้นเป็นครั้งแรก	 และนำานโยบายและแผนการ
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ศึกษาสำาหรับเด็กปฐมวัยดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ	โดยที่รัฐได้ให้

ความสำาคัญกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยการกำาหนดนโยบาย

การจัดการศึกษาปฐมวัยให้มีคุณภาพและทั่วถึง	 และตั้งแต่ปี	

พ.ศ.	 2545เป็นต้นมารัฐก็ ได้สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นดำาเนินการจัดการศึกษาปฐมวัย	 โดยการถ่ายโอนการ

จัดการศึกษาปฐมวัยในสังกัดต่าง	 ๆ	 ให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นตามความในพระราชบัญญัติกำาหนดแผนและขั้น

ตอนการกระจายอำานาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่	พ.ศ.	

2542	 ซึ่งในช่วงแรกของการนำานโยบายไปสู่การปฏิบัตินั้นก็ได้

เกิดความสับสนอยู่หลายประการ	 เช่น	 1)	 เกิดความแตกต่าง

ในดา้นคณุภาพและมาตรฐานระหวา่งศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ขนาด

ใหญแ่ละศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ขนาดเลก็	2)	ครพูีเ่ลีย้งเดก็ยงัไมไ่ด้

รับการพัฒนาในเรื่องการจัดทำาหลักสูตรสถานศึกษาเท่าที่ควร	

3)	งบประมาณดา้นการจดัการศกึษายงัจดัสรรได้ไมส่อดคลอ้ง

กับสภาพความเป็นจริงกับความจำาเป็นในการจัดการเรียน

การสอนของสถานศึกษาเนื่องจากการจัดการศึกษาระดับนี้	

ไม่ใชก่ารศกึษาภาคบงัคบัจงึไมไ่ดร้บัการสนบัสนนุในดา้นตา่ง	ๆ 	

และ	 4)	 ความขาดแคลนในเรื่องจำานวนครูพี่เลี้ยงเด็กและ

บุคลากรทางการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ	 (บังอร	

เทพเทียน	และ	ปิยฉัตร	ตระกูลวงษ์,	2550)	

	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงพองเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

แห่งหนึ่งที่อยู่ในการดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน	

ตำาบลศิลา	 จังหวัดขอนแก่น	 ซึ่งเป็นหน่วยงานสังกัดกรม	

สง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่	กระทรวงมหาดไทย	และจากการ	

ศึกษาเอกสารการดำาเนินงานในปีที่ผ่านมาพบว่าศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กแห่งนี้เป็นศูนย์ที่มีปัญหาในการดำาเนินงานด้านต่าง	 ๆ	

อยู่หลายประการซึ่งสอดคล้องกับปัญหาที่พบจากการศึกษา

เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในข้างต้น	 จนทำาให้ไม่ผ่านเกณฑ์

การประเมินตามมาตรฐานกลางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	 	 ดังนั้น	 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะนำา

เอาการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม	 (participatory		

action	 research:	 PAR)	 มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการ

จดัการศกึษาปฐมวยัในศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็แหง่นี้	ซึง่จะเปน็การ

เปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการพัฒนาใหม่	จากเดิมที่ไม่ได้เน้นการ

มีส่วนร่วมของชุมชนมาเป็นการพัฒนาโดยให้ชุมชนหรือกลุ่ม	

ผู้มีส่วนได้เสีย	(stakeholders)	 เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วม

มากที่สุด	 ซึ่งเป็นไปตามรูปแบบและหลักการของการวิจัยใน

ครั้งนี้	ทั้งนี้	เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง	(change)	เกิดการ

เรียนรู้จากการกระทำา	(action	learning)	ทั้งในระดับตัวบุคคล	

ระดบักลุม่บคุคลและระดบัองคก์าร	และเกดิความรู้ ใหม	่(new	

knowledge)	จากการวางแผน	การนำาแผนไปปฏบิตั	ิการสงัเกต	

และการสะท้อนผลการปฏิบัติงานร่วมกัน	 เพื่อการพัฒนาที่

ยั่งยืน	(sustainable)	ต่อไป	

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 1)		 เพื่อศึกษาสภาพที่เคยเป็นมา	 สภาพปัจจุบัน	

สภาพปัญหา	 สภาพที่คาดหวัง	 ทางเลือกเพื่อแก้ปัญหาหรือ

บรรลุสภาพที่คาดหวัง	 และการเลือกทางเลือกเพื่อกำาหนด

เป็นแผนปฏิบัติการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กดงพอง	องค์การบริหารส่วนตำาบลศิลา	 และ	 2)	 เพื่อ

ศกึษาปรากฏการณข์องการปฏบิตัิ	การเปลีย่นแปลง	การเรยีน

รูจ้ากการกระทำาทัง้ระดบัตวับคุคล	ระดบักลุม่บคุคล	และระดบั

องค์การ	 และความรู้ ใหม่ที่เกิดขึ้นจากการใช้แผนปฏิบัติการที่

ถอืเปน็ตวัสอดแทรกหลกั	และใชห้ลกัองคร์วมทีถ่อืเปน็ตวัสอด

แทรกเสริมไปปฏิบัติตามวงจรแบบเกลียวสว่าน	 2	 วงจรของ

กิจกรรมการวางแผน	 การนำาแผนไปปฏิบัติ	 การสังเกต	 และ

การสะท้อนผลของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

ระเบียบวิธีวิจัยและกรอบแนวคิดในการวิจัย

	 การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ

มีส่วนร่วม(participatory	 action	 research:	 PAR)	 จากผล

การศึกษาของ	 วิโรจน์	 สารรัตนะ	 (2553)	 เป็นกรอบแนวคิด

หลัก	และเสริมด้วยแนวคิดของนักวิชาการต่างประเทศ	อีก	6	

ทัศนะ	คือ	Seymour-Rolls	&	Hughes	(2000)	Mills	(2007)	

Quixley	(2008)	James,	Milenkiewicz	&	Bucknam	(2008)	

Creswell	(2008)	และ	McTaggart	(2010)	โดยสามารถแสดง

กรอบแนวคิดในการวิจัยได้ดังภาพที่	1
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ขั้นตอนการวิจัย

	 การวิจัยครั้งนี้มีทั้งหมด	2	วงจร	10	ขั้นตอน	โดยใน

แต่ละขั้นตอนมีการดำาเนินกิจกรรมต่าง	ๆ	ที่เกิดขึ้นจากการจัด

กระทำารว่มกนัระหวา่งผูว้จิยัและผูร้ว่มวจิยั	ซึง่สามารถสรปุเปน็

ภาพรวมได้ดังนี้

	 ขัน้ตอนที ่1 การเตรยีมการ (preparation)	ในขัน้ตอนนี้

แบ่งการดำาเนินการออกเป็น	2	ระยะคือ	ระยะที่	1	การเตรียม	

การก่อนลงพื้นที่	 	 มีกิจกรรมที่ดำาเนินการคือ	 1)	 กิจกรรมซึ่ง	

เปน็จดุเริม่ตน้ของการวจิยั	2)	การลงพืน้ทีอ่ยา่งไมเ่ปน็ทางการ	

3)	การจดัประชมุบคุลากรภายในหนว่ยงาน	และ	4)	การเตรยีม

ความพรอ้มของผูว้จิยั		ระยะที	่2	การลงพืน้ทีอ่ยา่งเปน็ทางการ	

มีกิจกรรมที่ดำาเนินการคือ	1)	การเปิดตัวโครงการวิจัยและนำา

เสนอกรอบแนวคดิการวจิยั	2)	การนำาเสนอแนวคดิเชงิเทคนคิที่

จะนำามาใช้ในการวจิยั	3)	กจิกรรมเยีย่มบา้นผูป้กครองนกัเรยีน	

และ	4)	การจัดทำาปฏิทินการดำาเนินงานเพื่อการวิจัย	และการ

จัดกิจกรรมการสะท้อนผล

	 ขั้นตอนที่ 2 การวางแผน (planning) มีกิจกรรม

ที่ดำาเนินการรวม	 3	 กิจกรรมคือ	 1)	 การวิเคราะห์สภาพของ

งานที่ต้องการพัฒนาหรือต้องการเปลี่ยนแปลง	 	 2)	 การจัด

ทำาแผนปฏิบัติการ	(action	plan)	และ	3)	การสะท้อนผลการ	

ดำาเนินงาน

	 ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติ (acting)	มีกิจกรรมที่ดำาเนิน

การรวม	 3	 กิจกรรมคือ	 1)	 การกำาหนดแนวปฏิบัติร่วมกัน		

2)	 การประเมินสภาพการดำาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ดงพองก่อนนำาแผนลงสู่การปฏิบัติ	 และ	 3)	 การนำาแผนลงสู่

การปฏิบัติ

	 ขั้นตอนที่ 4 การสังเกตผล (observing) มีกิจกรรม

ที่ดำาเนินการรวม	 3	 กิจกรรมคือ	 1)	 การกำาหนดเทคนิคและ	

เครื่องมอืการวจิยัที่ใช้ในการสงัเกตผล	2)	การจดักจิกรรมแลก

เปลี่ยนเรียนรู้	และ3)	การสะท้อนผลการดำาเนินงาน

	 ขั้นตอนที่ 5 การสะท้อนผล (reflecting)	มีกิจกรรม

ที่ดำาเนินการรวม	2	กิจกรรมคือ	1)	การถอดบทเรียน	(lesson	

distilled)	 เพื่อทบทวนผลการดำาเนินงานในขั้นตอนการเตรียม

การ	ขั้นตอนการวางแผน	ขั้นตอนการปฏิบัติ	และขั้นตอนการ

สังเกตผล	และ2)	การสังเกตกิจกรรมการสะท้อนผล

	 ขั้นตอนที่ 6 การวางแผนใหม่	 (re-planning)	

มีกิจกรรมที่ดำาเนินการรวม	 2	 กิจกรรมคือ	 1)	 การศึกษา

วิเคราะห์สภาพปัจจุบันของงานที่ต้องการพัฒนาเพื่อการ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วางแผนใหม่	และ	2)	การสังเกตกิจกรรมการวางแผนใหม่

	 ขั้นตอนที่ 7 การปฏิบัติใหม่ (re-acting)	มีกิจกรรม

ที่ดำาเนินการรวม	2	กิจกรรมคือ	1)	การกำาหนดแนวปฏิบัติร่วม

กัน	และ	2)	การนำาแผนลงสู่การปฏิบัติ

	 ขั้นตอนที่ 8 การสังเกตผลใหม่ (re-observing)	

มีกิจกรรมที่ดำาเนินการรวม	 3	 กิจกรรมคือ	 1)	 การกำาหนด

เทคนิคและเครื่องมือการวิจัยที่ใช้ ในการสังเกตผล	2)	การจัด

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้	และ	3)	การสะท้อนผลการดำาเนิน

งาน

	 ขั้นตอนที่ 9 การสะท้อนผลใหม่ (re-reflecting)

มกีจิกรรมทีด่ำาเนนิการรวม	2	กจิกรรมคอื	1)	การถอดบทเรยีน	

(lesson	distilled)	เพื่อทบทวนผลการดำาเนนิงานในขัน้ตอนการ

วางแผนใหม่	 ขั้นตอนการปฏิบัติใหม่	 และขั้นตอนการสังเกต	

ผลใหม่	และ	2)	การสังเกตกิจกรรมการสะท้อนผลใหม่

	 ขั้นตอนที่ 10 การสรุปผล (conclusion)	 มีการ

ดำาเนนิกจิกรรม	2	ระยะคอื	ระยะที	่1	การจดักจิกรรมการถอด	

บทเรียน	(lesson	distilled)	และ	ระยะที่	2	การจัดเสวนาและ

การจัดนิทรรศการเพื่อนำาเสนอภาพแห่งความสำาเร็จ

	 ทั้งนี้	ขั้นตอนการวิจัย	2	วงจร	10	ขั้นตอนดังกล่าว	

สามารถสรุปได้ดังภาพที่	2

ภาพที่ 2  ขั้นตอนการดำาเนินการวิจัย
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สถานที่ดำาเนินการวิจัยและผู้ร่วมวิจัย

	 สถานที่ดำาเนินการวิจัยในครั้งนี้คือศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กดงพอง	 องค์การบริหารส่วนตำาบลศิลา	 จังหวัดขอนแก่น	

ที่ ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง	 (purposive	 sampling)	

ตามคุณลักษณะ	3	ประการ	คือ	1)	เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่

ไม่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานกลางศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 2)	 เป็นศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กที่มีความประสงค์เข้าร่วมพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย

ด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม	 และ	 3)	 เป็นศูนย์

พฒันาเดก็เลก็ทีผู่ว้จิยัจะสามารถเขา้ไปปฏบิตังิานภาคสนามได้

ตลอดระยะเวลาที่จะทำาการวิจัย		ทั้งนี้	ผู้วิจัยได้กำาหนดผู้ร่วม

วจิยั	(research	participants)	โดยยดึการมสีว่นรว่มของผูม้สีว่น

ได้เสียในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงพอง	รวมทั้งสิ้นจำานวน	49	คน	

ซึง่จำาแนกไดเ้ปน็	3	กลุม่คอื	กลุม่คณะกรรมการศนูยพ์ฒันาเดก็

เล็ก	จำานวน	17		คน	กลุ่มผู้ปกครองนักเรียน	จำานวน	20	คน	

และ	กลุ่มบุคลากรจากองค์การบริหารส่วนตำาบลศิลา	จำานวน	

12	คน	

เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย

	 ผูว้จิยัไดก้ำาหนดเครื่องมอืเพื่อใช้ในการวจิยัตามกรอบ

แนวคิดของ	Mills	(2007)	ซึง่จำาแนกเป็นสามกลุ่ม	คือ	1)	แบบ

สังเกต	 (observation	 form)	 มี	 1	 ฉบับ	 คือ	 แบบบันทึกการ

สังเกตความก้าวหน้าของโครงการ	 2)	 แบบสัมภาษณ์เชิงลึก	

(in-depth	interview)	มี	1	ฉบับ	คือ	แบบสัมภาษณ์เชิงลึกใช้

สำาหรับการสัมภาษณ์ทีมแกนนำา	 และ	 3)	 แบบตรวจสอบหรือ

บันทึก(examining/records)	 ได้แก่	 บันทึกอนุทิน	 (journals)	

เครื่องบันทึกเสียงและบันทึกภาพ	 (audiotapes	 and	 vide-

otapes)	บนัทกึภาคสนาม	(field	notes)	แบบประเมนิสภาพการ

ดำาเนนิงานการจดัการศกึษาปฐมวยั	และแบบประเมนิโครงการ

	

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

	 ผลจากการดำาเนนิการวจิยัในครัง้นี	้สามารถนำามาสรปุ

และอภิปรายผลจำาแนกตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้		

2	ข้อ	ได้ดังนี้

	 ขอ้ที ่1 สภาพทีเ่คยเปน็มา สภาพปจัจบุนั สภาพปญัหา 

สภาพทีค่าดหวงั ทางเลอืกเพื่อการแกป้ญัหาหรอืบรรลสุภาพที่

คาดหวงัและการเลอืกทางเลอืกเพื่อกำาหนดเปน็แผนปฏบิตักิาร

ในการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงพอง 

	 สภาพที่เคยเป็นมา 	

	 การจดัการศกึษาปฐมวยัในศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ดงพอง	

นั้นเริ่มต้นตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2522	 โดยเกิดจากความร่วมมือของ

คนในชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาและแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง

ในการเลี้ยงดูบุตรหลานของ	พวกเขา	ดังนั้น	การจัดการศึกษา

ในช่วงนี้จึงเป็นไปในลักษณะของการพึ่งพาตนเองเป็นหลัก	

จึงส่งผลให้การพัฒนาในด้านต่าง	 ๆ	 ประสบกับปัญหาต่าง	 ๆ	

อย่างมากมาย	ซึ่งส่งผลกระทบต่อพัฒนาการของต่าง	ๆ	ของ

เดก็เปน็อยา่งมากโดยเฉพาะพฒันาการทางดา้นสตปิญัญาของ

เดก็	ซึง่เปน็สิง่ทีส่รา้งความวติกกงัวลใหแ้กค่รแูละผูป้กครองใน

ขณะนั้นเป็นอย่างมาก	นั่นเพราะการจัดกระบวนการเพื่อเสริม

สร้างพัฒนาของเด็กปฐมวัยนั้นมีความสำาคัญต่อชีวิตเด็กเป็น

อยา่งยิง่	ดงัที	่เรอืงศกัดิ	์ปิน่ประทปี	(2547)	ได้ใหท้ศันะวา่การ

จัดกระบวนการเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กปฐมวัยนั้นมี

ความสำาคญัตอ่ชวีติของเดก็	เนื่องจากเปน็วยัทีส่ิง่แวดลอ้มรอบ

ตวัและผูค้นรอบขา้งลว้นแลว้แตม่ผีลทำาใหเ้ดก็เกดิการเรยีนรูท้ี่

จะนำาไปสูก่ารพฒันาทีเ่ปน็รากฐานของบคุลกิภาพ	อปุนสิยั	และ

การเจริญเติบโตที่ส่งผลต่อสมอง	สติปัญญา	ความรู้สึกนึกคิด	

ทักษะชีวิตและความสามารถของพวกเขา	 ซึ่งสอดคล้องกับที่	

บังอร	เทพเทียน	และปิยฉัตร	ตระกูลวงษ์	(2550)	ได้กล่าวไว้

ในทำานองเดียวกัน		จนกระทั่งต่อมาในปี	พ.ศ.	2525	สำานักงาน

พฒันาชมุชนอำาเภอเมอืงขอนแกน่	ไดเ้ขา้มาดแูลและสนบัสนนุ

งบประมาณให้บางส่วนซึ่งก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการใน

การพัฒนา	 และต่อมาในปลายปี	 พ.ศ.	 2545	 กรมการพัฒนา

พัฒนาชุมชนได้ถ่ายโอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงพองมาให้

องค์การบริหารส่วนตำาบลศิลาดำาเนินการตามภารกิจการถ่าย

โอน	จงึสง่ผลใหก้ารบรหิารจดัการศกึษาของศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็

ดงพองดีขึ้นกว่าที่เคยเป็นมาในอีกระดับหนึ่งแต่ปัญหาต่าง	 ๆ		

ก็ยังคงมีอยู่เช่นเดิม

	 สภาพปัจจุบัน

	 ปจัจบุนั(ปกีารศกึษา	2553)	ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ดงพอง	

มีครู	รวม	2	คน	และมีนักเรียนรวม	29	คน	ซึ่งแม้ว่าอัตราส่วน

ของครูต่อเด็กนักเรียนจะเป็นไปตามเกณฑ์ที่กรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่นกำาหนดไว้คือ	 1	 :	 20	 แต่ก็นับว่ายังเป็น

ภาระหนักของครูเพราะนอกจากครูทั้งสองคนจะทำาหน้าที่จัด

กระบวนการเรยีนรู้ใหแ้กเ่ดก็นกัเรยีนแลว้	ยงัตอ้งดแูลงานอื่น	ๆ 	

ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งนี้ทั้งหมดด้วย	 ซึ่งนับเป็นปัญหาอีก

อย่างหนึ่งที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงพองกำาลังประสบอยู่	 ซึ่ง

สอดคล้องกับที่	 บังอร	 เทพเทียน	 และปิยฉัตร	 ตระกูลวงษ์	

(2550)	 ที่ศึกษาพบว่า	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่

ประสบปัญหาในด้านการขาดแคลนครูพี่เลี้ยงและบุคลากร

ทางการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ	 ส่วนในด้านการ
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บรหิารจดัการศกึษาของศนูยพ์ฒันา	เดก็เลก็ดงพองนัน้	ปจัจบุนั

ดำาเนินการโดยคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายใต้การ

กำากับดูแลขององค์การบริหารส่วนตำาบลศิลา	 ซึ่งพบว่าการ

ดำาเนินการในรูปของคณะกรรมการยังขาดความเข้มแข็งและ

ยังไม่เป็นระบบเท่าที่ควร	 จึงส่งผลให้การจัดการศึกษาของ

ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็แหง่นีย้งัไมป่ระสบผลสำาเรจ็ตามทีค่าดหวงั	

ทัง้นีอ้าจเปน็เพราะวา่คณะกรรมการศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ดงพอง

ยังไม่เข้าใจและยังไม่เกิดความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของ

ตนมากนัก	 ซึ่งปัญหาเหล่านี้องค์การบริหารส่วนตำาบลศิลาจะ

ต้องเร่งแก้ไข

	 สภาพปัญหา

	 สภาพปัญหาที่พบในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงพองใน

ปจัจบุนัมอียูห่ลายประการจนสง่ผลให้ไมผ่า่นเกณฑก์ารประเมนิ

การจดัการศกึษาตามเกณฑม์าตรฐานกลางศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ซึ่งปัญหาเหล่านี้สอดคล้อง

กับงานวิจัยของ	 บังอร	 เทพเทียน	 และ	 ปิยฉัตร	 ตระกูลวงษ์	

(2550)	 ที่พบว่า	 การจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็ก

เลก็ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่มปีญัหาอยูห่ลายประการ	

เช่น	 ครูพี่เลี้ยงเด็กยังไม่ ได้รับการพัฒนาในเรื่องการจัดทำา

หลักสูตรสถานศึกษาเท่าที่ควร	 งบประมาณด้านการจัดการ

ศึกษายังจัดสรรได้ไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง	 และ

การขาดแคลนครูพี่เลี้ยงเด็กและบุคลากรทางการศึกษาทั้งใน

เชิงปริมาณและคุณภาพ	 เป็นต้น	 อีกทั้งยังสอดคล้องกับงาน

วิจัยของ	วันเพ็ญ	 เดชบุญ	 (2550),	รุ่งทิพย์	แก้วประเสริฐกุล	

(2550),	กิตติศักดิ์	ชัยช่างชิต	(2550),	จรรยา	แสนหล้า	(2551)	

และ	สุนิษา	อรัญมิตร	(2552)	ที่ศึกษาพบว่าการจัดการศึกษา

ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ยังมีสภาพปัญหาในการดำาเนินงานในทุก	ๆ	ด้าน

	 สภาพที่คาดหวัง

	 จากการกำาหนดร่วมกันเกี่ยวกับสภาพที่คาดหวังจาก

การแกป้ญัหาของผูว้จิยัและผูร้ว่มวจิยั	พบวา่	โดยภาพรวมคาด

หวังว่าเมื่อได้นำาแผนปฏิบัติการลงสู่การปฏิบัติเสร็จสิ้นแล้วจะ

ส่งผลให้ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

กลางการดำาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น	ทั้ง	 5	ด้าน	คือ	 1)	ด้านการบริหารจัดการ/การ

จัดโครงสร้างองค์การ	2)	ด้านบุคลากร	 	3)	ด้านศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก	 4)	 ด้านคุณภาพเด็กปฐมวัย	 และ	 5)	 ด้านการสร้าง

เครอืขา่ยและการมสีว่นรว่ม	อยู่ใน	“ระดบัด”ี	ขึน้ไปทกุดา้น	ทกุ

รายการ	

	 ทางเลือกเพื่อการแก้ปัญหาหรือบรรลุสภาพที่

คาดหวัง

	 ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันระบุทาง

เลือกที่หลากหลายเพื่อการแก้ปัญหาหรือบรรลุสภาพที่คาด

หวังโดยนำาข้อมูลที่ ได้จากการศึกษาจากหลากหลายแหล่งมา

ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการพัฒนา	แล้วจึงทำาการ

ประเมินและเลือกทางเลือกเพื่อกำาหนดเป็นแผนปฏิบัติการใน

การจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงพองร่วม

กัน	 สุดท้ายได้มาซึ่งแผนปฏิบัติการ(action	 plan)	 ที่ประกอบ

ด้วยโครงการ	 4	 โครงการที่จะนำาไปใช้ ในการขับเคลื่อนการ

ปฏิบัติงานเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย

ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงพอง	ซึ่งได้แก่	(1)	โครงการยกระดับ

มาตรฐานการดำาเนินงานด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ	

(2)	โครงการยกระดบัมาตรฐานการดำาเนนิงานดา้นศนูยพ์ฒันา

เด็กเล็ก	 (3)	 โครงการยกระดับมาตรฐานการดำาเนินงานด้าน

คุณภาพเด็กปฐมวัย	 และ	 (4)	 โครงการยกระดับมาตรฐาน

การดำาเนินงานด้านการสนับสนุนจากชุมชน	 ซึ่งสามารถแสดง	

ขั้นตอนการจัดทำาแผนปฏิบัติการได้ดังภาพที่	3
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	 ทั้งนี้	 ในการนำาแผนปฏิบัติการหรือโครงการทั้งหมด

ลงสู่การปฏิบัตินั้นผู้ร่วมวิจัยทุกคนได้ยึดถือหลักองค์รวม	

(holistic	 approach)	 ซึ่งถือเป็นตัวสอดแทรกเสริม	 (addi-

tional	intervention)	ในการวจิยั	มาเป็นแนวคิดร่วมกันเพื่อมุ่ง

พฒันาการจดัการศกึษาปฐมวยัในศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ดงพองให้

ครอบคลมุงานในทกุดา้น	ซึง่การยดึหลกัองคร์วมในการจดัการ

ศึกษานี้สอดคล้องกับที่	 สุรศักดิ์	 หลาบมาลา	 (2549)	 ได้ ให้

ทศันะวา่การจดัการศกึษาโดยองคร์วมนัน้โรงเรยีนและสถาบนั	

ต่าง	 ๆ	 ในสังคมต้องร่วมกันรับผิดชอบ	 ซึ่งมิใช่ต่างคนต่างทำา	

และต้องลงมือทำาทุกด้านไปพร้อม	 ๆ	 กันเพื่อให้เกิดความครบ

ถ้วนสมบูรณ์	

	 ขอ้ที ่2 ปรากฏการณข์องการปฏบิตั ิการเปลีย่นแปลง 

การเรียนรู้จากการกระทำาทั้งในระดับตัวบุคคล ระดับกลุ่ม

บุคคล และระดับองค์การ และความรู้ ใหม่ที่เกิดขึ้นจากการใช้

แผนปฏบิตักิารที่ถือเปน็ตวัสอดแทรกหลกัและใชห้ลกัองคร์วม

ที่ถือเป็นตัวสอดแทรกเสริมไปปฏิบัติ     

	 ปรากฏการณ์ของการปฏิบัติ

	 ปรากฏการณท์ีเ่กดิขึน้จากการนำาแผนปฏบิตักิารทีถ่อื

เป็นตัวสอดแทรกหลัก	 และใช้หลักองค์รวมเป็นตัวสอดแทรก

เสริมตามรูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

ไปปฏิบัติ	 ได้ส่งผลให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงพองสามารถผ่าน

เกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานกลางการดำาเนินงาน

ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่อยู่ในระดบั	

“ดี”	ขึ้นไปทุกด้าน	ทุกรายการ	ซึ่งเป็นไปตามที่ผู้วิจัยและผู้ร่วม

วิจัยได้ร่วมกันกำาหนดสภาพที่คาดหวังไว้

	 การเปลี่ยนแปลงจากการปฏิบัติ 

	 การเปลี่ยนแปลงจากการปฏิบัติ	พบว่า	 ได้เกิดขึ้นใน	

2	ลักษณะคือ	1)	การเปลี่ยนแปลงที่คาดหวัง	คือ	การที่ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กดงพองมีผลการประเมินในแต่ละมาตรฐานทุก

ด้าน	 ทุกรายการ	 อยู่ในระดับ	 “ดี”	 ขึ้นไป	 ทั้งนี้	 เนื่องมาจาก

การใช้แผนปฏิบัติการที่มีลักษณะเด่นเฉพาะคือเป็นแผนที่เกิด

ขึ้นจากการจดักระทำาร่วมกันระหวา่งผูว้จิัยและผูร้่วมวจิยั	และ

ภาพที่ 3  ขั้นตอนการจัดทำาแผนปฏิบัติการ
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อาจเนื่องมาจากสาเหตุอื่น	ๆ 	อีก	เช่น	การให้ความร่วมมือของ

ชมุชนและผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งในพืน้ที	่ซึง่การมสีว่นรว่มของชมุชน

นีน้บัวา่เปน็สิง่สำาคญัยิง่ในการจดัการศกึษาปฐมวยั	ดงัที	่สำานกั

บริหารการศึกษาท้องถิ่น	 (2545)	กล่าวว่าว่าในการพัฒนาเด็ก

นัน้จะตอ้งใหค้รอบครวัและชมุชนเขา้มามสีว่นรว่มจงึจะประสบ

ผลสำาเรจ็ได	้ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ	นงลกัษณ	์โกศร	ี

(2549)	และ	Stewart	(1993	อ้างถึงใน	สำานักประเมินผลการ

จัดการศึกษา,	2551)	ที่กล่าวถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีคุณภาพ

ไวว้า่ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็จะมคีณุภาพไดต้อ้งอาศยัความรว่มมอื	

จากผู้ปกครองและคนในชุมชน	 อีกทั้งอาจเนื่องมาจากการได้

รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำาบลศิลา

เพื่อนำามาใช้ในการแก้ ไขปัญหาและพัฒนางาน	 ซึ่งแสดงให้

เห็นว่างบประมาณเป็นตัวชี้วัดหนึ่งที่จะนำามาซึ่งผลสำาเร็จของ

การดำาเนินงานเพราะถ้าการดำาเนินงานขาดแคลนงบประมาณ

ในการดำาเนินการแล้วก็ยากที่จะสำาเร็จได้	 ซึ่งปัญหาด้านงบ

ประมาณนี้เป็นปัญหาหลักของการจัดการศึกษาปฐมวัยของ

องค์การบริหารส่วนตำาบล	 อันสอดคล้องกับผลการวิจัยของ	

บังอร	 เทพเทียน	 และ	 ปิยฉัตร	 ตระกูลวงษ์	 (2550),วันเพ็ญ	

เดชบุญ	(2550),	รุ่งทิพย์		แก้วประเสริฐกุล	(2550),	กิตติศักดิ์		

ชยัชา่งชติ	(2550),จรรยา	แสนหลา้	(2551)	และ	สนุษิา	อรญัมติร	

(2552)	 ที่พบว่าการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 มีสภาพปัญหาในการ

ดำาเนินงานอยู่ทุกด้านรวมทั้งปัญหาด้านงบประมาณ	 และ		

2)	การเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดหวัง	พบว่า	เกิดขึ้นใน	3	ระดับคือ	

ระดับตัวบุคคล	 พบว่า	 ผู้ร่วมวิจัยทุกคนได้มีการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น	 เช่น	 ครูมีความกระตือรือร้นและมี

ความรับผิดชอบต่อการทำางานและหมั่นศึกษาค้นคว้าหาความ

รูอ้ยูเ่สมอ	นกัเรยีนมพีฒันาการดขีึน้ในทกุดา้น		ผูป้กครองและ

ชมุชนใหค้วามรว่มมอืและสนบัสนนุการทำางานของศนูยพ์ฒันา

เด็กเล็กดงพองมากยิ่งขึ้น	 เป็นต้น	 ระดับกลุ่มบุคคล	 พบว่า		

ทั้งกลุ่มครู	 กลุ่มผู้ปกครองนักเรียน	 กลุ่มคณะกรรมการศูนย์

พฒันาเดก็เลก็	และกลุม่บคุลากรจากองคก์ารบรหิารสว่นตำาบล

ศิลาต่างมีความรับผิดชอบและตระหนักในบทบาทและหน้าที่

ของตนเองที่มีต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	

ดงพองมากยิ่งขึ้น	 รวมทั้งให้ความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกัน

และกนัมากในการทำางานมากยิง่ขึน้	ระดบัองคก์าร	พบวา่	ศนูย์

พัฒนาเด็กเล็กดงพองเกิดการเปลี่ยนแปลงจากอดีตเป็นอย่าง

มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม		

หมู่บ้านดงพองมีความตื่นตัวและให้ความสำาคัญต่อการจัดการ

ศึกษาปฐมวัยในชุมชนมากยิ่งขึ้น	 และองค์การบริหารส่วน

ตำาบลศิลาได้ ให้ความสำาคัญกับการจัดการศึกษาปฐมวัยโดยมี

การกำาหนดนโยบายในการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยของ

ตำาบลอย่างต่อเนื่อง	

	 การเรียนรู้จากการกระทำา

	 การเรียนรู้จากการกระทำาอันเป็นผลที่เกิดขึ้นจาก

การวิจัยในครั้งนี้	พบว่า	ได้เกิดขึ้นทั้งในระดับตัวบุคคล	ระดับ

กลุ่มบุคคล	 และระดับองค์การ	 ซึ่งสอดคล้องกับที่	 วิโรจน์		

สารรัตนะ	(2553)	ได้ให้ทัศนะว่า	การเรียนรู้จากการกระทำาใน

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเป็นการเรียนรู้ที่อาจจะ

เกิดขึ้นทั้งในระดับตัวบุคคล	 ระดับกลุ่ม	 หรือระดับหน่วยงาน	

อนัเปน็การเรยีนรูท้ีเ่กดิจากการแลกเปลีย่นเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนั

หรอืจากการมปีฏสิมัพนัธก์นัระหวา่งผูว้จิยักบัผูร้ว่มวจิยั	และกบั

บุคคลอื่น	ๆ 	ที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง	ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ ได้ก่อ

ให้เกิดการเรียนรู้จากการกระทำาในทุกขั้นตอนของการวิจัยเริ่ม

ตน้ตัง้แตข่ัน้ตอนการเตรยีมการ	(ขัน้ตอนที	่1)	ไปจนถงึขัน้ตอน

การสรปุผล(ขัน้ตอนที	่10)	ซึง่การเรยีนรูเ้หลา่นีน้ำาไปสูก่ารสรา้ง

องค์ความรู้ ใหม่	(new	knowledge)	ในตอนท้ายที่สุด

	 ความรู้ ใหม่ที่เกิดขึ้น

	 ความรู้ ใหมท่ี่เกดิขึน้ในการวจิยัครั้งนีเ้ปน็ผลที่เกดิขึน้

จากจากการใชต้วัสอดแทรกหลกั(main	intervention)	คอืแผน

ปฏิบัติการที่ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันจัดทำาขึ้น	 และการ

ใช้ตัวสอดแทรกเสริม(main	 intervention)	 คือหลักองค์รวม

ไปปฏิบัติ	ซึ่งได้เกิดขึ้นใน	3	ลักษณะ	คือ	1)	องค์ความรู้ที่เกิด

จากการปฏิบัติตามหลักการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี

ส่วนร่วมในบริบทเฉพาะของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงพอง	 ซึ่งมี

ความแตกต่างไปจากเดิมเมื่อครั้งที่ผู้วิจัยได้วางแผนไว้ ในช่วง

ของการนำาเสนอเคา้โครงการวจิยัตอ่คณะกรรมการดำาเนนิการ

สอบวทิยานพินธ์	คอื	ในชว่งจดัทำาเคา้โครงการวจิยันัน้ผูว้จิยัได้

จัดทำาร่างขั้นตอนการดำาเนินงานตามกรอบแนวคิดที่ได้ทำาการ

ศกึษาไว้โดยคาดหวงัวา่จะใชเ้ปน็แนวทางในการดำาเนนิงานรว่ม

กับผู้ร่วมวิจัยเมื่อลงภาคสนาม	 แต่เมื่อลงมือปฏิบัติจริงพบว่า

รา่งขัน้ตอนที่ไดจ้ดัทำาไว้ในตอนแรกถกูปรบัเปลีย่นไปตามสภาพ

ความต้องการและความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเมื่อผู้วิจัยและผู้ร่วม

วิจัยได้ดำาเนินการร่วมกันในทุกขั้นตอน	2)	ความรู้ ใหม่ที่เกิดขึ้น

ภายหลงัจากทีผู่ว้จิยัไดน้ำาความรูแ้ละแนวคดิเรื่องหลกัองคร์วม	

(holistic	approach)	เสนอต่อผู้ร่วมวิจัย	นั่นก็คือ	“องค์รวม	4	

ประสานเพื่อการพัฒนา”	ดังภาพที่	 4	ข้างล่าง	และ	3)	องค์

ความรูท้ีเ่กดิขึน้จากการถอดบทเรยีนที่ไดจ้ากการทำางานรว่มกนั	

ซึ่งได้แก่	SILA	CHAIN	Model	ซึ่งมีความหมายดังนี้	“SILA”	

ย่อมาจากคำาว่า	 Stakeholders	 In	 Local	 Area	 อันหมายถึง		
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ผู้ที่มีส่วนได้เสียในชุมชนท้องถิ่น	 ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้คือกลุ่ม

ของผูร้ว่มวจิยัทัง้	49	คน	นัน่เอง	โดยคนในกลุม่นีเ้ปน็กลุม่ทีเ่ขา้

ร่วมในการวิจัยด้วยความสมัครใจ	 	ส่วนคำาว่า	 “CHAIN”	นั้น	

สื่อถึงการร้อยเรียงและประสานสัมพันธ์กันดังเช่นการทำางาน

ร่วมกันระหว่างผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยในครั้งนี้	 ซึ่งอักษรแต่ละ

ตัวมีความหมายดังนี้

	 C	=	Connection	หมายถงึ	การทำางานในลกัษณะที่มี

ความเชื่อมโยง	เกี่ยวพัน	และสัมพันธ์กันไปทั้งระบบ	ซึ่งในการ

วิจัยครั้งนี้คือการมุ่งพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กดงพองให้ครอบคลุมงานทุกด้านตามผลกำาหนด

ร่วมกันระหว่างผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย

	 H	=	Hub	หมายถึง	แกนกลาง	หรือหลักการที่เป็น

ตวักลางในการยดึถอืเพื่อการทำางานรว่มกนั	ซึง่ในการวจิยัครัง้

นี้คือการทำางานในลักษณะของการมีส่วนร่วมตามรูปแบบของ

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม	 การทำางานโดยใช้แผน

ปฏบิตักิาร	(action	plan)	ที่เกิดจากการจดักระทำาร่วมกัน	และ

การทำางานที่เกิดจากการใช้หลักองค์รวม	(holistic)	มาเป็นตัว

สอดแทรกเสริม

	 A	 =	 Actor	 หมายถึง	 การเป็นผู้ลงมือกระทำาด้วย

ตนเอง	 โดยผู้ร่วมวิจัยทุกคนจะมีบทบาทและมี	 ส่วนร่วมในทุก	

ขั้นตอนของการดำาเนินงาน	 และมีความเท่าเทียมกันในการ

แสดงความคิดเห็น	การปฏิบัติ	การสังเกต	และการสะท้อนผล	

ตามบทบาทและหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

	 I	=	Integration	หมายถึง	การบูรณาการงานทุกงาน

เข้าด้วยกันตามแนวคิดแบบองค์รวม	(holistic	approach)

	 N	=	Norm	หมายถงึ	การทำางานทกุอยา่งนัน้ตอ้งอยู่

ภายใต้บรรทัดฐานเดียวกัน	

ข้อเสนอแนะ

	 ขอ้เสนอแนะที่ไดจ้ากการวจิยัครัง้นีแ้บง่ออกไดเ้ปน็	4	

ลักษณะ	คือ	1)	ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย	2)	ข้อเสนอแนะ

เชิงนโยบาย	 3)	 ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช	้ และ	

4)	ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป	ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

	 1.  ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย

	 	 1.1		จากผลการวิจัยโดยภาพรวมพบว่าการ

จัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงพองบรรลุ

ความคาดหวังในทุกด้าน	 แต่ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่าถึงแม้ว่า

การจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนา	 เด็กเล็กดงพองจะ

ประสบผลสำาเร็จตามความคาดหวังแล้วก็ตาม	ทุกคนที่เป็นผู้ที่

มีส่วนเกี่ยวข้องควรร่วมมือกันดำาเนินการต่อไปเพื่อให้เกิดการ

พัฒนาที่ต่อเนื่องและและเกิดความยั่งยืน

ภาพที่ 4  องค์รวม 4 ประสานเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ ใหม่ที่ได้จากการวิจัย

	 	 1.2		จากผลการวิจัยที่พบ	แม้ว่าศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กดงพองจะดำาเนินงานแก้ไขปัญหาและพัฒนางานได้บรรลุ

ความคาดหวังแล้วก็ตาม	แต่ก็ยังมีสิ่งต่าง	 ๆ	ที่จะต้องทำาการ

พฒันาตอ่ไป	โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในดา้นการพฒันาอาคารสถาน

ทีแ่ละการปรบัปรงุสภาพแวดลอ้ม	เนื่องดว้ยความคบัแคบของ

สถานที่ดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบันที่จะต้องมีการปรับปรุงและดูแล

เพิม่เตมิในเรื่องของรัว้	ประต	ูรอ่งระบายนำา้	และสภาพภมูทิศัน	์

บริเวณหน้าอาคารเรียน	เป็นต้น

	 	 1.3	 จากผลการวิจัยพบว่า	ได้เกิดการเรียนรู้ ใน

ระดบัตวับคุคลซึง่นอกจากตวัผูว้จิยัเองแลว้	ยงัมคีร	ูผูป้กครอง

นักเรียน	 และบุคลากรจากองค์การบริหารส่วนตำาบลศิลา	

อีกด้วย		ดังนั้น	ในการพัฒนางานใด	ๆ	ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ดงพองด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม		
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จะต้องคำานึงถึงผลที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาตนเอง	 และการ

พัฒนาวิชาชีพของบุคคลที่เข้าร่วมการวิจัยด้วย	 เพื่อส่งเสริม

ความก้าวหน้าด้านหน้าที่การงานและด้านวิชาชีพของบุคคล

เหล่านั้นให้สูงขึ้น	 เช่น	 ในการจัดทำาโครงการและการนำา

โครงการลงสู่การปฏิบัติควรให้มีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน

เป็นผู้รับผิดชอบเพื่อให้มีทักษะในการทำางานทั้งเป็นผู้นำาและ

ผู้ตาม	 ซึ่งจากการกระทำาในลักษณะดังกล่าวจะทำาให้ทุกคนได้

เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและการเรียนรู้ที่เป็นลักษณะเฉพาะตัว

เพื่อที่จะนำาไปใช้ในการพัฒนางานและพัฒนาตนเองได้ในที่สุด

	 	 1.4		จากผลการวิจัย	 พบว่า	 ความสำาเร็จของ

การดำาเนินการวิจัยในครั้งนี้	 ส่วนหนึ่งมาจากการทำางานโดย

ใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม	 ภายใต้หลัก

การ	 จรรยาบรรณ	 และบทบาทของผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยที่ ได้

ระบุไว้นั้น	 และที่สำาคัญส่วนหนึ่งได้มาจากการทำางานภายใต้

แนวคดิของหลกัองคร์วมทีม่แีนวคดิในการทำางานโดยสรปุไดว้า่

ในการทำางานใด	ๆ 	กต็ามจะตอ้งใหค้รอบคลมุและเกีย่วเนื่องกนั	

ทกุดา้นไปอยา่งเปน็ระบบครบวงจร	จงึจะทำาใหง้านนัน้	ๆ 	บรรลุ

ความคาดหวงัไดอ้ยา่งเสรจ็สมบรูณ	์ซึง่แนวทางนีเ้ปน็สิง่ทีศ่นูย์

พัฒนาเด็กเล็กดงพองจะต้องยึดถือเพื่อเป็นแนวปฏิบัติต่อไป

เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่องและยั่งยืน

	 	 1.5		จากผลการวจิยั	พบวา่	ความสำาเรจ็ของการ

จดัการศกึษาปฐมวยัในศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ดงพองสว่นหนึง่เกดิ

ขึน้จากความรว่มมอื	รว่มแรง	รว่มใจ	ของผูเ้กีย่วขอ้งทกุฝา่ยทัง้

ในและนอกชุมชน	ดังนั้น	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงพองควรรักษา

ไว้ซึ่งสัมพันธภาพและความร่วมมือร่วมใจนี้เอาไว้ให้ยั่งยืน

	 	 1.6	 จากผลการวิจัย	 พบว่า	 เหตุผลหลักที่ผู้ที่มี

ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงพอง	 โดยเฉพาะผู้ปกครอง

และคนในชุมชน	 คือ	 ต้องการให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงพอง

สามารถจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุตรหลานของพวกเขาให้มี

พัฒนาการและมีศักยภาพที่พร้อมในทุก	 ๆ	 ด้าน	 สำาหรับการ

เข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป	ดังนั้น	ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กดงพองจะต้องตระหนักอยู่เสมอว่า	 “เด็กปฐมวัย”	 ในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กแห่งนี้คือเป้าหมายหลักของการจัดการศึกษาที่

จะต้องดูแลและพัฒนาให้พวกเขาไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ	 จึง

จะได้รับความร่วมมือในการดำาเนินงานต่าง	 ๆ	 จากผู้ปกครอง

และคนในชุมชนอย่างเต็มกำาลัง

	 2.  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	 	 2.1		เนื่องจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การ

บริหารส่วนตำาบลมีขนาดแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับจำานวน

นกัเรยีนในศนูยเ์ปน็หลกั	จงึสง่ผลใหม้าตรฐานการดำาเนนิงานมี

ความแตกตา่งกนัออกไปดว้ย		ดงันัน้	กรมสง่เสรมิการปกครอง

ท้องถิ่นควรจัดทำามาตรฐานการดำาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ที่ประกอบด้วยตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินที่จำาแนกตาม

ขนาดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วย	 ทั้งนี้	 ตัวชี้วัดและเกณฑ์ใน

การประเมินดังกล่าวจะต้องมีความชัดเจนและครอบคลุมกับ

งานการจัดการศึกษาปฐมวัยในทุกด้าน

	 	 2.2		เนื่องจากงบประมาณในการจัดการศึกษา

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำาบลส่วน

ใหญไ่ดม้าจากการจดัสรรของกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่	

ดงันัน้	กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ควรจดัสรรงบประมาณ

ให้เพียงพอสำาหรับการดำาเนินงานในทุกด้านที่เกี่ยวข้อง	 หรือ

อาจจัดทำาคำาสั่งหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรงบ

ประมาณทีเ่ปดิกวา้ง	เพื่อใหอ้งคก์ารบรหิารสว่นตำาบลสามารถ	

นำาไปดำาเนนิการไดอ้ยา่งไมข่ดัตอ่ระเบยีบการใชจ้า่ยงบประมาณ	

ขององค์การบริหารส่วนตำาบลในด้านการจัดการศึกษา	 ซึ่งจะ

ช่วยให้องค์การบริหารส่วนตำาบลสามารถจัดสรรงบประมาณ

ของตนเองเพื่อการบรหิารจดัการศกึษาปฐมวยัของศนูยพ์ฒันา

เด็กเล็กในสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

	 	 2.3	 เนื่องจากอตัราสว่นของครตูอ่เดก็นกัเรยีน

ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันคือครู	1	คน	ต่อ	เด็กนักเรียน	20	คนนั้นได้

สง่ผลใหค้รตูอ้งทำาหนา้ที่ในการดแูลเดก็หนกัมากจนไมส่ามารถ

ที่จะปลีกตัวไปทำากิจกรรมอื่น	 ๆ	 ได้	 ดังนั้น	 กรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่นควรพิจารณาอัตราส่วนจำานวนครูต่อเด็ก

นักเรียนใหม่โดยอาจใช้อัตราส่วนของครูต่อเด็กนักเรียนตาม

เกณฑ์มาตรฐานกลางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นที่จัดทำาขึ้นโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตร่วม

กับกรมการพัฒนาชุมชน	คือ	 เด็กอายุ	2	–	3	ปี	มีอัตราส่วน

ของครูต่อเด็กนักเรียนเท่ากับ	 1	 ต่อ	 10	 เด็กอายุ	 3	 ปีขึ้นไป		

มอีตัราสว่นของครตูอ่เดก็นกัเรยีนเทา่กบั	1	ตอ่	20	เปน็ตน้	หรอื

อาจจดัทำาคำาสัง่หรอืระเบยีบทีเ่ปดิกวา้งใหอ้งคก์ารบรหิารสว่น

ตำาบลสามารถพจิารณาจดัสรรครแูละบคุลากรอื่นในศนูยพ์ฒันา

เด็กเล็กได้เองตามสถานภาพทางการคลังของตน

	 	 2.4	 เนื่องจากงบประมาณที่กรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่นจัดสรรให้สำาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ

องค์การบริหารส่วนตำาบลนั้นยังไม่เพียงพอกับความต้องการ	

และงบประมาณบางอยา่งทีจ่ดัสรรมาไมส่อดคลอ้งกบัสภาพที่

เกดิขึน้จรงิ	เชน่	คา่อาหารกลางวนัมกีารจดัสรรใหเ้ดก็นกัเรยีน

หัวละ	13	บาทต่อคนต่อวันซึ่งไม่สามารถจัดซื้ออาหารกลางวัน

ที่มีคุณภาพให้กับเด็กนักเรียนได้	 ดังนั้น	 องค์การบริหารส่วน



ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2554

7(2) July - December 2011
126

ตำาบลควรจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับสภาวะ

เศรษฐกิจในปัจจุบัน	นอกจากนี้ยังมีด้านอื่น	ๆ	ที่ควรสนับสนุน

เพิ่มเติม	 เช่น	ค่าวัสดุการศึกษา	และค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

และปรับปรุงอาคารสถานที่	เป็นต้น	 					

	 	 2.5	 เนื่องจากแต่เดิมนั้นครูหรือผู้ดูแลเด็กใน

ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ขององคก์ารบรหิารสว่นตำาบลสว่นใหญไ่มม่ี

คุณวุฒิทางด้านการสอนเด็กปฐมวัยโดยตรง	 เนื่องจากมีการ

กำาหนดคุณสมบัติของผู้ดูแลเด็กไว้ว่าผู้ที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที	่

3	ก็สามารถมาสมัครเป็นผู้ดูแลเด็กได้	และถึงแม้ว่าในปัจจุบัน

กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่จะมทีนุการศกึษาใหส้ำาหรบัครู

ในกลุ่มนี้เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสาขาการศึกษา

ปฐมวยัแลว้กต็าม	แตอ่งคก์ารบรหิารสว่นตำาบลทกุแหง่ทีม่ศีนูย์

พฒันาเดก็เลก็อยู่ในสงักดักค็วรมนีโยบายในการพฒันาครหูรอื

ผูด้แูลเดก็ภายในศนูยเ์พื่อใหพ้วกเขามคีวามรูแ้ละประสบการณ์

ในการจัดการศึกษาสำาหรับเด็กปฐมวัยเพิ่มมากขึ้น

	 3.  ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้

	 	 3.1	การนำาเอาการวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสีว่น

ร่วมไปใช้ในการพัฒนางานต่าง	ๆ	ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ

องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลนัน้	ควรศกึษาหลกัการ	จรรยาบรรณ	

และบทบาทของผู้วิจัยให้เข้าใจอย่างชัดเจนก่อนที่จะนำาไปใช้	

และต้องมีความเชื่อมั่นว่าการมีส่วนร่วมนั้นจะส่งผลต่อการ

พัฒนาได้เป็นอย่างดี

	 	 3.2	 ปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจให้ผู้ปกครองและ

ชมุชนเขา้มามสีว่นรว่มในการจดัการศกึษาปฐมวยัในศนูยพ์ฒันา

เด็กเล็กดงพองในครั้งนี้ก็คือ	 ความเป็นกัลยาณมิตร	 และ

สัมพันธภาพอันดีที่มีระหว่างผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยทุกคน	และที่

สำาคญัคอืความคาดหวงัตอ่การสง่เสรมิพฒันาการของลกูหลาน

ของพวกเขาให้ดีขึ้นในทุก	ๆ	ด้าน	ดังนั้น	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่

จะเอาเอารูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมไป

ใชจ้ะตอ้งเรยีนรูถ้งึวธิกีารสรา้งสมัพนัธภาพ	และสรา้งแรงจงูใจ

ให้เกิดขึ้นกับบุคคลเหล่านี้

	 	 3.3	 การกำาหนดเป้าหมายในการวิจัยเชิงปฏิบัติ

การแบบมีส่วนร่วมเพื่อนำาไปใช้ ในการจัดการศึกษาของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก	นอกจากจะมุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่

ดีขึ้นแล้ว	ยังต้องมุ่งให้เกิดการเรียนรู้	และความรู้ ใหม่ขึ้นด้วย	

ทั้งในระดับตัวบุคคล	ระดับกลุ่มบุคคล	และระดับองค์การ	

	 	 3.4		ในการใชต้วัสอดแทรกเสรมิสำาหรบัการวจิยั

ควรคำานึงถึงหลักการ	หรือนวัตกรรมอื่น	ๆ	มาใช้เพื่อก่อให้เกิด

การพฒันาหรอืการเปลีย่นแปลงทีด่ขีึน้	นอกเหนอืจากหลกัองค์

รวมที่นำามาใช้ในการวิจัยครั้งนี้

	 	 3.5		การจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก	 จะต้องตระหนักถึงข้อเท็จจริงว่าเป้าหมายของการ

พัฒนาที่แท้จริงคือ	 “เด็กปฐมวัย”	 ซึ่งในแต่ละปีการศึกษาจะ	

สบัเปลีย่นหมนุเวยีนกนัมาเขา้เรยีนในศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็	ดงันัน้	

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่งที่จะนำาเอาการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

แบบมีส่วนร่วมนี้ ไปประยุกต์ใช้	 จะต้องดำาเนินการพัฒนา

ตามวงจรของการวิจัยต่อไปอีก	 แม้จะไม่มีผู้วิจัยจากภายนอก	

เข้ามาช่วยอีกก็ตาม	

	 4.  ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป

	 	 4.1	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงพอง	ควรกำาหนดให้

ครใูนศนูยท์ำาการวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสีว่นรว่มในประเดน็ที่

ต้องการพัฒนาเพิ่มเติม	คนละ	1	เรื่อง	โดยประยุกต์ใช้กรอบ

แนวคิดในการวิจัยดังที่ ได้ร่วมเรียนรู้มาแล้วนั้น	 โดยองค์การ

บริหารส่วนตำาบลศิลาควรให้การสนับสนุนทั้งในด้านการจัด

อบรมให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำาวิจัย	 รวมทั้งให้ทุน

สนับสนุนหรือจัดหาแหล่งทุนจากภายนอกให้

	 	 4.2	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงพอง	 ควรส่งเสริม

ให้ครูทำาวิจัยในรูปแบบอื่นๆ	 ที่ส่งผลต่อการพัฒนาการจัดการ

ศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของตนเอง	 หรืออาจนำาเอาการ

เรียนรู้ต่าง	 ๆ	 ที่ ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ ไปพัฒนาต่อยอด

เปน็การวจิยัในรปูแบบอื่นทีม่คีวามเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั

บรบิทของศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ดงพอง	แตท่ัง้นี	้องคก์ารบรหิาร

ส่วนตำาบลศิลาจะต้องให้การสนบัสนนุในด้านการจัดอบรมเพื่อ

เพิ่มพูนความรู้ด้านการวิจัยให้กับครูด้วย

	 	 4.3	 เนื่องจากในการวิจัยในครั้งนี้ ได้มีการนำา

เสนอเทคนิควิธีต่าง	 ๆ	 สำาหรับผู้ร่วมวิจัยเพื่อใช้ประกอบการ

ศึกษาและฝึกปฏิบัติ	 แต่คู่มือนี้ ได้จัดทำาขึ้นจากการรวบรวม

ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทั่วไปโดยมิได้ทำาการทดลองใช้	 ดังนั้น	

ในการทำาวิจัยครั้งต่อไปอาจนำาเอารูปแบบการวิจัยและพัฒนา	

(Research	and	Development)	มาใช้ในกระบวนการปรับปรุง

และพัฒนาคู่มือการดำาเนินงานนี้ ได้

	 	 4.4	 ในการวิจัยครั้งนี้ ได้มีการประเมินเข้ามา

เกีย่วขอ้ง	คอื	การประเมนิการดำาเนนิงานตามเกณฑม์าตรฐาน

กลางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

ดังนั้น	ในการวจิยัครั้งต่อไปอาจใชรู้ปแบบการวจิยัเชงิประเมิน	

(Evaluation	research)	ได้

	 	 4.5	 รูปแบบการวิจัยอื่น	 ๆ	 ที่อาจนำามาใช้เพื่อ

พัฒนาต่อยอดงานวิจัยนี้ ได้	เช่น	Policy	research,	Structural	

Equation	Model	(SEM)	หรอื	Indicator	Development	เพราะ

การจดัการศกึษาปฐมวยันัน้สามารถนำาไปกำาหนดนโยบาย	หรอื

หาองค์ประกอบในการจัดการศึกษา	และพัฒนาตัวบ่งชี้ ได้
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บทคัดย่อ

	 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค	์เพื่อ	1)	เพื่อศกึษาสภาพ

ที่เคยเป็นมา	สภาพปัจจุบัน	ปัญหา	สภาพที่คาดหวัง	ทางเลือก

เพื่อการแก้ปัญหาหรือบรรลุสภาพที่คาดหวังการพัฒนาการ

จัดการศึกษาของโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์	 และการเลือก

ทางเลือกเพื่อกำาหนดเป็นแผนปฏิบัติการในการจัดการศึกษา	

และปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากการนำาแผนปฏิบัติการที่เป็น	

ตัวสอดแทรกหลัก	 การใช้หลักการประสานพลังเป็นตัวสอด

แทรกเสรมิ	และใชร้ะเบยีบวธิวีจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสีว่นรว่ม	

และ	 2)	 เพื่อศึกษาปรากฏการณ์ของการปฏิบัติ	 สภาพการ

เปลี่ยนแปลง	 และการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นทั้งในระดับตัวบุคคล	

กลุ่มบุคคล	 และโรงเรียน	 และความรู้ ใหม่ที่เกิดขึ้นจากการใช้

แผนปฏบิตักิารทีถ่อืเปน็ตวัสอดแทรกหลกั	และการนำาเอาหลกั

การประสานพลังที่เป็นตัวสอดแทรกเสริมไปปฏิบัติการตาม

วงจร	2	รอบของกิจกรรมการวางแผน	การปฏิบัติ	การสังเกต

และการสะท้อนผลเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนในโรงเรียน	

โคกสงูประชาสรรพ	์ผูร้ว่มวจิยัเปน็	ผูม้สีว่นไดเ้สยีของโรงเรยีน

โคกสูงประชาสรรพ์	จำานวน	26	คน	เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย	

คือ	 แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง	 แบบบันทึกการสนทนา

กลุ่ม	 แบบสังเกต	 แบบบันทึกการประชุม	 บันทึกอนุทินและ

แบบบนัทกึภาคสนามผลการวจิยั	พบวา่	โรงเรยีนโคกสงูประชา	

สรรพ์มีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็น

หลัก	 มีปัญหาสำาคัญคือนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตำ่า		

มกีารดำาเนนิงาน	16	โครงการ	โดยแบง่เปน็	3	กลุม่โครงการ	คอื	

1)	โครงการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน	9	โครงการ	2)	โครงการ

สนับสนุนทำาให้เกิดคุณภาพผู้เรียน	 6	 โครงการ	 3)	 โครงการ

สร้างความเข้มแข็งทำาให้เกิดคุณภาพผู้เรียน	1	โครงการ	หรือ

เรียกว่า	“9	ส่งเสริม	6	สนับสนุน	1	เข้มแข็ง”	ผ่านการประเมิน

ความสำาเรจ็ทกุโครงการ	นอกจากนัน้ยงัพบวา่	ผูว้จิยั	ผูป้กครอง	

ครู	องค์กรชุมชน	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ศิษย์เก่า	พระ

ภิกษุสงฆ์	 ผู้ทรงคุณวุฒิ	 ผู้บริหารสถานศึกษา	 เกิดการเรียนรู้

จากการปฏิบัติจริงหลายประการทั้งด้านความรู้	ประสบการณ์

และเกดิองคค์วามรูจ้ากการปฏบิตัจิรงิ	ดงันี	้1)	การปฏบิตักิาร

ประสานพลัง	2)	การปฏิบัติตามหลักการประสานพลัง	3)	การ

ปฏิบตักิารวจิยัเชงิปฏิบตัิการแบบมีสว่นร่วมในโรงเรียนโคกสงู	

ประชาสรรพ์	 4)	 การดำาเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี	

สว่นรว่มกบัการประสานพลงั	5)	มขีัน้ตอนการดำาเนนิการแตล่ะ	

ขั้นตอนทำาให้เกิดนวัตกรรมที่เรียกว่า	 “กรอบการปฏิบัติการ

วิจัยสู่การพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น	 โดยการ	

ประสานพลัง	 5	 แหล่ง	 คือ	 พลังกรรมการการศึกษาขั้น	

พืน้ฐาน	พลงัการปฏบิตักิารในสถานศกึษา	พลงัองคก์รปกครอง

ส่วนท้องถิ่น	พลังของชุมชน	และพลังของผู้ปกครองนักเรียน”	

Abstract

	 The	research	was	to	study:	1)	the	former	and	

current	 state,	 problem,	 anticipation,	 solution	 options	

for	 the	problems	and	 the	consequences	of	Kokesoong	

Prachasan	 School;	 2)	 the	 changing,	 the	 learning		

experienced	by	people	at	individual,	group	and	school	

levels;	 and	 the	body	of	 knowledge	brought	 about	 by	

* ดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

** รองศาสตราจารย์ประจำาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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the	 supplement	 of	 synergy	 principles.	 The	 research		

methodology	here	in	was	Participatory	Action	Research.	

The	 target	 group	 consisted	 of	 26	 stakeholders	 of	

Kokesoong	 Prachasan	 School.	 The	 instruments	 were		

interview,	 semi-structure	 interview,	 focus	 group		

discussions,	the	observation	form,	note	taking,	investigation	

form	or	record	form	and	field	note.	The	research	findings	

were:	It	was	found	that	Kokesoong	Prachasan	School	had	

educational	management	mainly	for	developing	quality	

of	 education.	 The	 key	 problem	was	 the	 low	 learning	

achievement	of	 students	 --	 thus	 implementing	 sixteen	

projects	to	solve	this	problem.	They	were	divided	into	

three	 groups:	 1)	 nine	 projects	 for	 enhancing	 learners’	

quality,	2)	six	projects	for	supporting	learners’	quality,	

and	3)	one	project	for	strengthening	to	have	learners’	

quality	called	“nine	enhancings,	six	suportings	and	one	

strengthening”.	And	all	projects	were	finally	passed	the	

project’s	assessments.	Moreover,	 it	was	found	that	the	

researcher,	 parents,	 teachers,	 local	 organizations,	 local	

administrative	 organization	 leaders,	 alumni,	 monks,	

knowledgeable	 people	 and	 school	 administrators	 also	

had	acquired	the	bodies	of	knowledge	from	their	own	

experience.	 These	 were:	 1)	 synergy	 performances	 in	

the	school,	2)	 the	performances	of	 synergy	principles,	

3)	 the	 performances	 of	 participatory	 action	 research	

in	 Kokesoong	 Prachasan	 School,	 4)	 the	 performances	

through	the	participatory	action	research	and	synergy	

principles,	 and	 5)	 the	 implementation	 of	 sub-division	

working	 steps.	 These	 brought	 the	 innovation	 of	 the	

so-called	 the	 conceptual	 frame	 of	 action	 research	 for		

developing	 educational	 management	 in	 local	 devel-

opment	 from	 5	 sources	 of	 power:	 school	 council,	 the	

performances	 in	 school,	 local	 organization,	 local		

administrative	organization	and	the	students’	parents.	

Key words: participatory	action	research,	synergy

ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา

	 พระราชดำารัส	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล

อดลุยเดชมหาราช	พระราชทานแกค่ณะบคุคลตา่ง	ๆ 	ในโอกาส

วนัเฉลมิพระชนมพรรษา	ณ	ศาลาดสุดิาลยั	พระตำาหนกัจติรลดา

รโหฐาน	4	ธันวาคม	2541	มีใจความตอนหนึ่งว่า	 “...การที่ได้

ทำาความเจริญ	คือ	ความสุขแก่ประเทศชาติและประชาชนนั้น	

มิได้เป็นงานของผู้หนึ่งผู้ ใดที่จะปฏิบัติได้ต้องร่วมมือกัน		

ผู้ ใดมีความรู้ทางใดก็ควรจะใช้ความรู้ความสามารถนั้น	 เพื่อ

สร้างความมั่นคง	ถ้ามีหลายคนที่มีความรู้อย่างเดียวกันก็ต้อง

รว่มมอืกนั	บางคนมคีวามรูเ้หมอืนกนัแตค่วามเหน็ตา่งกนั	ดงันี้

ก็จะต้องปรึกษากันมากกว่าที่จะเถียงกัน	 คือ	 คำาว่าปรึกษากับ

คำาว่าเถียงนี้มันต่างกัน	 คำาว่าเถียงใช้แต่อารมณ์	 คำาว่าปรึกษา

ใช้ปัญญา	 ถ้าสามารถที่จะใช้ปัญญาปรึกษากันจะได้คำาตอบ...”	

(เมตต์	 เมตต์การุณจิต,	 2547)	 จึงเป็นที่มาของแนวทางใน

การทำางานร่วมกันและในปัจจุบันประเทศต่างๆทั่วโลกต่างมี

แนวคิดในการพัฒนาคนในประเทศให้มีคุณภาพ	 โดยยกระดับ

คุณภาพชีวิตของคนในชาติด้วยการพัฒนาคนให้สามารถสร้าง

ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	การเมือง	และสังคมให้ยั่งยืน	ทั้งนี้

กระบวนการในการพัฒนาคนจะต้องอาศัยแนวทางในการ

ให้การศึกษา	 เพื่อให้คนมีความรู้	 ความสามารถ	 และเป็นคน

ดี	มีคุณธรรม	อันจะนำาไปสู่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	มีความ

เข้าใจด้านการเมือง	ความเป็นผู้มีอุดมคติ	และมีเป้าหมายของ

การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข	 โดยมีจิตใจเอื้ออาทรต่อ	

ผูอ้ื่นเปน็ประโยชนส์ว่นรวมมากกวา่ประโยชนส์ว่นตน	(UNESCO,	

2003)	 	 	 	 	

	 การจดัการศกึษาตอ้งอาศยัการมสีว่นรว่มของทกุฝา่ย

โดยเฉพาะในระดับท้องถิ่นและมีเป้าหมายในการพัฒนาคนใน

ท้องถิ่นให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานหลักสูตร

ที่รัฐกำาหนด	 จึงเป็นที่มาของการกระจายอำานาจโดยการถ่าย

โอนภารกิจด้านการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

ซึ่งเป็นภารกิจที่รัฐบาลได้มีนโยบายสนับสนุนโดยได้กำาหนด

แนวทางดำาเนินการไว้ ในแผนการกระจายอำานาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	พ.ศ.	2543	และแผนปฏิบัติการ	รวมทั้ง

ได้มีการออกกฎกระทรวง	 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เกีย่วกบัการกำาหนดหลกัเกณฑ	์และวธิกีารประเมนิความพรอ้ม

ในการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่	

พระราชบัญญัติกำาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำานาจให้

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 (ฉบับที่	 2)	 พ.ศ.	 2549	 และ

แผนการกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ที่

กำาหนดให้ถ่ายโอนภารกิจส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ตามนโยบายการปฏิรูปการ

ศึกษาที่มุ่งเน้นการกระจายอำานาจการบริหารและการจัดการ

ศึกษา	 ทั้งด้านการบริหารวิชาการ	 การบริหารงบประมาณ	

การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป	 ไปยังสถานศึกษา
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และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 นอกจากนี้คณะกรรมการ

การกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ยังได้

มีการเตรียมความพร้อมในการถ่ายโอนภารกิจ	 โดยพิจารณา

กำาหนดแนวทางการถ่ายโอนสถานศึกษาและบุคลากรด้านการ

ศกึษาใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่อกีทางหนึง่ดว้ย	แมว้า่

ในทางปฏิบัติจะมีอุปสรรคบ้างในขั้นตอนของกฎหมาย	 แต่ใน

ที่สุด	 โรงเรียนที่อยู่ในสังกัดของสำานักงานคณะกรรมการการ

ศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ	ได้รับการถ่ายโอน	ตาม	

พระราชบัญญัติกำาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำานาจให้

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	พ.ศ.	2542	จำานวน	274	แห่ง	

(สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,	2551)	 	

	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	 ได้รับถ่ายโอน

โรงเรียนจากสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	

ในบัญชี	1	จำานวน	3	แห่ง	และตามบัญชี	2	จำานวน	16	แห่ง		

รวมทั้งสิ้น	19	แห่ง	มีการดำาเนินการจัดการศึกษาต่อเนื่องจาก

สังกัดเดิมของโรงเรียนที่รับการถ่ายโอนมา	 โดยที่องค์การ

บรหิารสว่นจงัหวดัมกีารบรหิารโดยแบง่เปน็ฝา่ยนติบิญัญตัคิอื	

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด	 มีนายกองค์การบริหารส่วน

จังหวัดเป็นหัวหน้าฝ่ายนิติบัญญัติ	 และมีข้าราชการประจำาใน

ฝ่ายบริหารโดยมีปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้บริหาร

สูงสุด	มีหน้าที่หลักในการมุ่งบำาบัดทุกข์	 บำารุงสุขให้ประชาชน

ในเขตจังหวัดขอนแก่น	 ในขณะเดียวกันโรงเรียนที่ถ่ายโอนมา

สังกัดเคยดำาเนินการบริหารจัดการที่มีลักษณะเป็นนิติบุคคล	

มีความเป็นอิสระในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานมีหน้าที่	

จัดการศึกษาในเขตพื้นที่บริการของตนเองให้ได้มาตรฐานตาม	

กระทรวงศึกษาธิการกำาหนด	 เมื่อหน่วยงานที่มีลักษณะที่	

แตกตา่งกนัทัง้ลกัษณะการทำางานและจดุมุง่หมายทีแ่ตกตา่งกนั

มารวมกนัและทำางานรว่มกนั	จงึตอ้งรว่มกนัทำางาน	ชว่ยเหลอืซึง่	

กนัและกนั	โดยกำาหนดจดุมุง่หมายหรอืวสิยัทศันร์ว่มกนั	ปฏบิตัิ

งานทุกด้านโดยการประสานงานกัน	มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน	

มีลักษณะการมอบอำานาจบางอย่างเพื่อให้เกิดความคล่องตัว

ในการทำางาน	มกีารบรูณาการวธิกีารทำางานรว่มกนั	ทกุสว่นใน

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัและทกุโรงเรยีนที่ไดร้บัการถา่ยโอน

มาต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันโดยจะแยกกันปฏิบัติไม่ได้	 การ

จัดการศึกษาก็เช่นเดียวกัน	 เมื่อโรงเรียนได้ถ่ายโอนมาสังกัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นแล้ว	 การจัดการศึกษา

ตอ้งไดร้บัการพฒันาใหด้ขีึน้โดยการมสีว่นรว่มจากฝา่ยองคก์าร

บรหิารสว่นจงัหวดัและโรงเรยีน	ตามพระราชบญัญตักิารศกึษา

แห่งชาติ	พ.ศ.	2542	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่2)	พ.ศ.	2545	

ในมาตรา	 29	 กำาหนดให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล	 ครอบครัว	

ชุมชน	 องค์กรชุมชน	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 เอกชน	

องค์กรเอกชน	องค์กรวิชาชีพ	สถาบันศาสนา	สถานประกอบ

การและสถาบนัสงัคมอื่น	สง่เสรมิความเขม้แขง็ของชมุชนโดย

จัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน	 เพื่อให้ชุมชนมีการจัดการ

ศึกษาอบรม	 มีการแสวงหาความรู้	 ข้อมูล	 ข่าวสาร	 และรู้จัก

เลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่าง	 ๆ	 เพื่อพัฒนาชุมชนให้

สอดคลอ้งกบัสภาพปญัหาและความตอ้งการ	รวมทัง้หาวธิกีาร

สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาระหว่าง

ชุมชน	 และในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติกำาหนด

แผนและขั้นตอนการกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครอง	

สว่นทอ้งถิน่	พ.ศ.	2542	และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ	(ฉบบัที	่2)	พ.ศ.	2549	

กำาหนดให้ถ่ายโอนภารกิจส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ตามนโยบายการปฏิรูปการ

ศึกษาที่มุ่งเน้นการกระจายอำานาจการบริหารและการจัดการ

ศกึษา	ทัง้ดา้นการบรหิารวชิาการ	การบรหิารงบประมาณ	การ

บริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป	 ไปยังสถานศึกษาและ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									 	 																				

	 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาโรงเรียนโคกสูงประชา

สรรพ์	สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	ตั้งอยู่เลขที่	

16	หมู่ที่	17	บ้านโคกสูง	ตำาบลนำ้าพอง	อำาเภอนำ้าพอง	จังหวัด

ขอนแก่น	 เป็นโรงเรียนที่มีความต้องการในพัฒนาการจัดการ

ศึกษาในทุกๆด้านที่มีผลกระทบต่อคุณภาพผู้เรียน	 จากผลการ

ประเมินคุณภาพภายนอกโดยสำานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)	(สมศ.)	รอบแรก	

ในปีการศึกษา	2547	มาตรฐานด้านผู้เรียน	ในมาตรฐานที่	5	มี

ระดบัคณุภาพ	“ปรบัปรุง”		(สมศ.	2547)	และจากการประเมิน

คุณภาพภายนอกในรอบสอง	 ในปีการศึกษา	 2551	มาตรฐาน

ดา้นผูเ้รยีน	ในมาตรฐานที	่4	มรีะดบัคณุภาพ	“ปรบัปรงุ”	ในตวั

บง่ชีค้วามสามารถแกป้ญัหาไดเ้หมาะสมกบัวยัและมจีนิตนาการ

และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์		มาตรฐานที่	5	ผู้เรียนมีความรู้

และทักษะที่จำาเป็นตามหลักสูตรมีระดับคุณภาพ	 “ปรับปรุง”	

ในตัวบ่งชี้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	 วิทยาศาสตร์และ

ภาษาต่างประเทศ	 (สมศ.,	 2551)	 นอกจากนี้	 ผลการทดสอบ

ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)	

ประจำาปีการศึกษา	 2552	 พบว่ามีจำานวนคะแนนลดลงใน	

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้	 (สทศ.,	 2552)	 ในการวิจัยในครั้งนี้		

ผูว้จิยัจงึนำาเอาการวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสีว่นรว่มหรอื	PAR	

มาใช้เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ	์

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2542	 โดยร่วม
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กันเลือกการปฏิบัติการเป็นตัวสอดแทรกหลัก	 การดำาเนินการ

วิจัยมีตัวสอดแทรกเสริมคือ	 การประสานพลัง	 (Synergy)	 ที่

เปน็การชว่ยกนัทำางานเพื่อบรรลวุตัถปุระสงคเ์ดยีวกนัโดยคำานงึ

ถงึการทำางานของคนทีท่ำางานรว่มกนั	ตามความเหมาะสมของ

ขดีความสามารถและทรพัยากรทำาใหเ้กดิผลการทำางานทีด่กีวา่

ผลการทำางานเพยีงลำาพงั	โรงเรยีนมคีวามตอ้งการในการแก้ไข

ปญัหาการจดัการศกึษามากทีส่ดุจากการประเมนิของสำานกังาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา	 (สมศ.)และ

ผลการประเมนิของคณะกรรมการประเมนิคณุภาพการจดัการ

ศกึษาขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัขอนแกน่	ทีม่กีารประเมนิ

ภายในโรงเรยีนในสงักดัทัง้ดา้นการบรหิารวชิาการ	การบรหิาร

งบประมาณ	การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

	 1.		 เพื่อศึกษาสภาพที่เคยเป็นมา	 สภาพปัจจุบัน		

ปัญหา	 สภาพที่คาดหวัง	 ทางเลือกเพื่อการแก้ปัญหาหาหรือ

บรรลสุภาพทีค่าดหวงัการพฒันาการจดัการศกึษาของโรงเรยีน

โคกสูงประชาสรรพ์	 และการเลือกทางเลือกเพื่อกำาหนดเป็น

แผนปฏิบัติการในการจัดการศึกษา	 และปรากฏการณ์ที่เกิด

ขึ้นจากการนำาแผนปฏิบัติการที่ถือว่าเป็นตัวสอดแทรกหลัก		

การใช้หลักการประสานพลังเป็นตัวสอดแทรกเสริม	 และใช้

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม	 	

	 2.		 เพื่อศึกษาปรากฏการณ์ของการปฏิบัติ	 สภาพ

การเปลีย่นแปลง	และการเรยีนรูท้ีเ่กดิขึน้ทัง้ในระดบัตวับคุคล	

กลุ่มบุคคล	 และโรงเรียน	 และความรู้ ใหม่ที่เกิดขึ้นจากการ

ใช้แผนปฏิบัติการที่ถือเป็นตัวสอดแทรกหลัก	 และการนำาเอา

หลักการประสานพลังที่เป็นตัวสอดแทรกเสริมไปปฏิบัติการ

ตามวงจรหมุนวน	2	รอบของกิจกรรมการวางแผน	ปฏิบัติการ	

การสังเกตและการสะท้อนผลเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนใน

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์	 และใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

วิธีดำาเนินการวิจัยและเครื่องมือที่ใช้

	 การประสานพลังเพื่อการจัดการศึกษา	 ในโรงเรียน

โคกสูงประชาสรรพ์	องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นมีขั้น

ตอนการปฏบิตักิารวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสีว่นรว่ม	2	วงรอบ	

จำานวน	10	ขัน้ตอน	แตล่ะขัน้ตอนไมไ่ดแ้ยกออกโดยชดัเจนโดย

เฉพาะขั้นตอนการลงมือปฏิบัติ(Acting)กับขั้นตอนการสังเกต

ผล(Observing)	จะมีหลักการปฏิบัติแต่ละขั้นตอนที่ผู้วิจัยและ

ผูร้ว่มวจิยัมคีวามคดิเหน็วา่ขอ้มลูที่ไดเ้พยีงพอแลว้จงึจะดำาเนนิ

การในขัน้ตอนตอ่ไป	ตามหลกัการของ	McTaggart	(2010)	การ

วิจัยจะคำานึงถึงหลักการทำาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

ตามแนวคิดของนักวิชาการดังนี้	 	 	

	 1)		 แนวคิด	Kindon,	Pain	&	Kesby	(2007)	ที่ให้

ทัศนะว่าการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมประกอบด้วย	

บริบทของชุมชนและโรงเรียนที่ทำาการศึกษา	 (place)	 คนใน

ชุมชนและโรงเรียนที่มีส่วนได้เสียในการจัดการศึกษา(people)	

และการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการในครั้งนี้(participation)	

โดยการสะท้อนผลด้วยตัวเอง	 (self-reflection)	 และการ

วิพากษ์จากภายใน(internal	 critique)	 ทำาให้เกิดความรู้และ

ผลักดันทำาให้เกิดอำานาจ(power)	 ที่นำาไปสู่การเปลี่ยนแปลง

ที่เป็นการนำาทฤษฎีลงไปสู่การปฏิบัติ	 วิธีการวิจัยจะเริ่มจาก

การร่วมกันพิจารณาตามขีดความสามารถและทรัพยากร	 การ

รวบรวมข้อมูลใช้วิธีการทางสังคมศาสตร์	 เช่น	 การสัมภาษณ์

กึ่งโครงสร้าง	การสนทนากลุ่ม	และข้อมูลทางภูมิศาสตร์		การ

วิเคราะห์ข้อมูลจะใช้วิธีการร่วมกันเสวนาเพื่อหาจุดบกพร่อง		

ข้อจำากัดและผลกระทบ	 ทั้งด้านร่างกาย	 อารมณ์	 จริยธรรม	

และอาชีพ	 ตลอดเวลาที่ทำาการวิจัยจะมีการร่วมมือกันปฏิบัติ

ในทุกขั้นตอน	

	 2)	 แนวคดิของ	McIntyre	(2008)	ที่ใหท้ศันะในการ

วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเป็นการร่วมมือกันของผู้มี

ส่วนได้เสียที่มีความปรารถนา(desire)การเปลี่ยนแปลงตนเอง

และชุมชนของตนเอง	 โดยใช้วิธีการสะท้อนผล(reflection)ใน

การตรวจสอบข้อมูลและปัญหาโดยการเสวนากันอย่างเป็น

ตรรกะ(logical)เพื่อให้ไดค้วามชดัเจน	นำาไปสูก่ารรว่มกนัตดัสนิ

ใจเพื่อประโยชน์แก่ผู้ที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องและเกิดพันธะ

สัญญาระหว่างผู้ร่วมปฏิบัติการ	เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทาง	

สังคมระหว่างผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย	 ก่อนการปฏิบัติการและ

หลังปฏิบัติการ	 เกิดความรู้ที่จะพัฒนาตนเอง	 วิธีการวิจัยจะ

เริ่มจากการทำากิจกรรมต่าง	ๆ	เช่น	การเล่าเรื่อง	การบรรยาย	

การดูรูปกิจกรรมที่ผ่านมา	 เพื่อกระตุ้นให้เกิดประเด็นคำาถาม	

การสะท้อนความคิด	 เกิดการสืบค้นหาปัญหา	 นำาไปสู่ความ

คิดในการพัฒนา	 กลั่นกรองจนมีแผนเพื่อการปฏิบัติการ	 มี

การกระตุ้นให้ผู้ร่วมวิจัยเกิดความตระหนัก	 เกิดความรับผิด

ชอบ(conscientization)	จนเกดิอดุมการณ	์(ideology)	รว่มกนั

เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชนและองค์กร	 	

	 3)		 แนวคดิของ	Creswell	(2008)	ที่ใหท้ศันะวา่การ

วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในด้านการศึกษาเป็นการ	

ปรบัปรงุพฒันาการศกึษาโดยการสรา้งพลงัอำานาจ(empowerment)	

ใหผู้ม้สีว่นเกีย่วขอ้งในสถานศกึษาเพื่อการแก้ไขปญัหาทีเ่กดิขึน้
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โดยผูท้ีส่ว่นเกีย่วขอ้ง	ในการปฏบิตักิารจะไมม่กีารบงัคบับญัชา

ทั้งระหว่างผู้ร่วมวิจัย	และเนื้อหา	ระเบียบวิธีการวิจัย	วิธีการ

วิจัยจะเริ่มจากการร่วมกันศึกษาประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้อง

กับความต้องการแก้ไขในการดำารงชีวิตและความเป็นอยู่ของ

นักเรียนและครู	ผู้วิจัยเป็นผู้ติดต่อสื่อสาร	กำาหนดกลุ่มผู้มีส่วน	

ได้เสีย	 กำาหนดกลุ่มผู้ ให้ข้อมูลหลัก	 กำาหนดบทบาทหน้าที่

ตนเอง	แสวงหามมุมองใหม่ในการแก้ไขปญัหา	สำาหรบันกัเรยีน	

โรงเรียน	 และชุมชน	 ผู้วิจัยสามารถทำาการวิจัยได้ทั้งในระดับ

บุคคล	ระดับกลุ่มคน	ระดับโรงเรียนและระดับชุมชน		

	 4)	 แนวคิดของ	 James,	Milenkiewicz	&	Buck-

num	 (2008)	 ที่มีการใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

เป็นเครื่องมือเพื่อการเปลี่ยนแปลง	(a	tool	to	change)	ของ

ผู้บริหาร	 ครูและชุมชน	 เพื่อการแก้ไขปัญหาด้วยการสะท้อน

ผลจากผู้ปฎิบัติเอง	 (self	 reflection)	 ทำาให้เกิดพลัง	 เกิดการ

เปลี่ยนแปลง	การพัฒนา	มีความรับผิดชอบต่อตนเอง	วิชาชีพ	

โรงเรียนและชุมชน	 เป็นการยกระดับสู่การเปลี่ยนแปลง

บรรยากาศทางการศกึษา	การวจิยัเริม่จากการศกึษาและเรยีนรู	้

ลักษณะของชุมชนที่ทำาการศึกษา	 ร่วมกันประเมินปัจจัยที่

ต้องการศึกษาที่ทำาให้เกิดสภาพที่เป็นอยู่	 มีการศึกษาข้อมูลที่

เป็นเอกสารหรือการวิจัยที่เกี่ยวข้อง	 มีการลงมือปฏิบัติการ

เพื่อสลายการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงและเป็นแนวทางเพื่อ

การพัฒนาโรงเรียนของผู้นำาทางการศึกษาโดยการมีส่วนร่วม

ของทุกๆฝ่ายโดยคำานึงถึงหลักจริยธรรม	 7	 ประการคือ	 ขอ

อนุญาตเก็บข้อมูล,	 ไม่ทำาให้เกิดความเสียหาย,	 เคารพในการ

ตัดสินใจ,	 พัฒนาความรู้,	 ยึดความเที่ยงตรงเชื่อถือได้อย่างมี

มาตรฐาน,	ปฏิบัติการเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นและรายงานด้วย

ความซื่อสัตย์	 มีการเติมเต็มด้วยการสะท้อนผล	 สิ่งที่ ได้คือ

ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณ	และข้อมูลเชิงคุณภาพที่สอดคล้องกัน	มี

การรวบรวมข้อมูล	การวิเคราะห์ตรวจสอบ	แลกเปลี่ยนความ

คดิเหน็จนขอ้มลูอิม่ตวั	การรายงานผลจะเปน็การรายงานทีเ่ปน็

ทางและไม่เป็นทางการ	 เป็นรายงานส่วนบุคคลและรายงาน

การปฏิบัติการของส่วนรวม

	 5)		 แนวคิดของ	Kapoor	&	 Jordan	 (2009)	ที่ได้

รวบรวมแนวความคิดของนานาชาติ(international	 perspec-

tives)	 เกี่ยวกับการเปลี่ยนของสังคม	 (social)	 การศึกษา	

(education)	และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม	(par-

ticipatory	action	research)	เหน็วา่การเปลีย่นของคนในสงัคม

เพื่อสังคมของตนเอง	 การให้การศึกษาจากจุดยืนของตนเอง	

แสวงหาคำาตอบดว้ยเหตผุลของตนเอง	โดยตนเองเปน็ผูก้ำาหนด

เป้าหมายเอง	 เพื่อตนเอง	ด้วยการวิจัยแบบมีส่วนร่วมที่คำานึง

ถึงกลุ่มย่อยนอกสังคมทำาให้เกิดพลังอำานาจ(power)	ความรับ

ผดิชอบในตนเอง	และทกุคนกย็งัคงอยู่ในสงัคมของตนเองตอ่

ไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด	6)	แนวคิดของ	McTaggart	(2010)	ที่มี

แนวคิดว่าการปฏิบัติการในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน

รว่มแตล่ะขัน้ตอนไมไ่ดแ้ยกออกโดยชดัเจน	จะมหีลกัการปฏบิตัิ

แต่ละขั้นตอนที่ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยมีความคิดเห็นว่าข้อมูลที่

ได้เพียงพอแล้วจึงจะดำาเนินการในขั้นตอนต่อไป	 กระบวนการ

วิจัยมีความยืดหยุ่น	 เปิดรับความคิดเห็นจากภายนอกมากขึ้น		

เกิดการตอบสนองมากขึ้น	 ความสำาเร็จของการวิจัยแบบนี้คือ	

เกิดความร่วมมือ	 มีความเข้มแข็ง	 มีความรู้สึกด้วยตนเองว่า

ได้มีการพัฒนา(development)	 มีวิวัฒนาการ(evolution)ด้วย

ตนเอง	มคีวามเขา้ใจ(understanding)ในการปฏบิตัดิว้ยตนเอง	

รู้สถานการณ์(situation)ของตนเอง		 	 	 	

	 7)		 แนวคดิของ	วโิรจน	์สารรตันะ(2553)	ทีม่แีนวคดิ

วา่การวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสีว่นรว่มเปน็วจิยัทีอ่งิกบัปรชัญา

ของทฤษฎสีงัคมเชงิวพิากษ(์critical	social	theory)	และทฤษฎี

หลังสมัยใหม่(theories	 of	 postmodernism)	 ส่วนการลงมือ

ปฏบิตัจิะคำานงึถงึบทบาทของผูว้จิยัและผูร้ว่มวจิยัทีต่อ้งรว่มกนั

คิด	ร่วมกันลงมือปฏิบัติ	ร่วมกันสะท้อนผล	โดยการวิพากย์ใน

มุมมองของตนเอง	โดยคำานึงถึงหลักการ	10	ประการ	จรรยา

บรรณ	10	ประการ	และบทบาทผู้วิจัย	10	ประการ	ข้อมูลที่ได้

ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณต้องได้รับการยืนยันโดยวิธีการ

สะท้อนผล(reflective	method)	การวิพากษ์(critical)	ของผู้มี

ส่วนได้เสีย	 มีการนำาเสนอสิ่งที่ได้จากการวิจัยทั้งที่สำาเร็จและ

ไมส่ำาเรจ็ตามบรบิทของสงัคมการศกึษาไทยในรปูแบบของการ

ถอดบทเรียน(lesson	distilled)

	 เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย	 คือ	 แบบสัมภาษณ์	 แบบ

สมัภาษณก์ึง่โครงสรา้ง	แบบบนัทกึการสนทนากลุม่	แบบสงัเกต	

แบบบันทึกการประชุม	บันทึกอนุทิน	แบบบันทึกภาคสนาม

การวิเคราะห์ข้อมูล

	 การวิเคราะห์ข้อมูล	เป็นการ	นำาข้อมูลที่เก็บรวบรวม

ได้มาเก็บให้เป็นระบบระเบียบ	 ให้ความหมายกับข้อมูล		

จดัหมวดหมู	่ความหมายของขอ้มลู	วเิคราะหแ์ละสรปุรวบรวม

ความหมาย	ซึง่กอ่นวเิคราะห	์มกีารตรวจสอบความถกูตอ้งของ

ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ	 เรียกว่า	 “การตรวจสอบข้อมูล

สามเส้า	 (Triangulation)”	 (Denzin,	 1970	 อ้างใน	 สุภางค์		

จันทวานิช,	2552)	โดยแบ่งออกเป็น	3	ประเภท	ได้แก่		 	

	 ประเภทที่	1	การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล	(data

triangulation)	 จะเน้นการตรวจสอบข้อมูลที่ ได้มาจากแหล่ง
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ต่างๆ	นั้นมีความเหมือนกันหรือไม่	ซึ่งถ้าทุกแหล่งข้อมูลพบว่า

ได้ข้อค้นพบมาเหมือนกัน	 แสดงว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มามีความ

ถูกต้อง		

	 ประเภทที่	 2	 การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจัย	

(investigator	triangulation)	จะเน้นการตรวจสอบจากผู้วิจัย	

หรือผู้เก็บข้อมูลต่างคนว่าได้ค้นพบข้อมูลที่เหมือนกันหรือ	

แตกต่างกันอย่างไร	 ซึ่งถ้าผู้วิจัยหรือผู้เก็บข้อมูลทุกคนพบว่า

ขอ้คน้พบที่ได้มามคีวามเหมือนกัน	แสดงวา่ขอ้มูลที่ผูว้จิยัได้มา

มีความถูกต้อง		

	 ประเภทที	่3	การตรวจสอบสามเสา้ดา้นทฤษฎ	ี(theory	

triangulation)	 จะเน้นการตรวจสอบว่าถ้ามีการใช้ทฤษฎีที่

หลากหลายแล้ว	ข้อมูลที่ได้มาเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่	

ถา้ผูว้จิยัพบวา่ไมว่า่จะนำาทฤษฎีใดมาใช	้ไดข้อ้คน้พบทีเ่หมอืนกนั	

แสดงว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มามีความถูกต้อง

	 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ	 ในครั้งนี้ดำาเนินการ

จัดระบบสิ่งที่ผู้วิจัยได้เห็น	 ได้ยิน	 และได้อ่าน	 เพื่อให้เข้าใจ

ความหมายในสิง่ที่ไดเ้รยีนรู	้ในการจดัการกบัขอ้มลู	ผูว้จิยัใชว้ธิ	ี

บรรยาย	 อธิบายตั้งสมมติฐาน	 สร้างทฤษฎี	 และเชื่อมโยง	

สิ่งที่ศึกษาไปยังเรื่องอื่นๆ	 ผู้วิจัยมีการจัดประเภท	 สังเคราะห์	

ค้นหาแบบแผน	และตีความข้อมูลที่รวบรวมมา	 เพื่อวิเคราะห์

ข้อมูลตลอดทุกขั้นตอนของการวิจัย	 และมีการวิเคราะห์ย้อน

กลับไปกลับมาหลายครั้ง	 จนกว่าจะได้สิ่งที่ต้องการศึกษา	

ครบถว้นจนสามารถนำาเสนอผลการวจิยัได	้การวเิคราะหข์อ้มลู	

มีวิธีการที่สำาคัญ	ดังนี้		 	 	 	 	

	 1)	 การจำาแนกและจดัระบบขอ้มลู	(Typology	and	

Taxonomy)	 เป็นการนำาข้อมูลที่ได้มาจำาแนกและจัดหมวดหมู่

ออกให้เป็นระบบ	 เช่น	 ข้อมูลหมวดบุคลากร	 ข้อมูลหมวดงบ

ประมาณ	ข้อมูลหมวดวัสดุอุปกรณ์	เป็นต้น		

	 2)	 การวิเคราะห์สรุปอุปนัย	(Analytic	Induction)	

เปน็การนำาขอ้มลูที่ไดจ้ากเหตกุารณต์า่งๆ	ทีเ่กดิขึน้	มาวเิคราะห์

เพื่อหาบทสรุปร่วมกัน

	 3)		 การเปรียบเทียบเหตุการณ์ 	 (Constant	

Comparison)	 เป็นการนำาข้อมูลที่ ได้มาไปเทียบเคียงหรือ

เปรียบเทียบกับเหตุการณ์อื่น	 เพื่อหาความเหมือนและความ	

แตกต่างกัน	

	 4)	 การวิเคราะห์ส่วนประกอบ	 (Componential	

Analysis)	เปน็การนำาขอ้มลูที่ไดม้าทำาการวเิคราะหอ์อกใหเ้หน็

เป็นส่วนๆ		

	 5)		 การวเิคราะหข์อ้มลูเอกสาร	(Content	Analysis)	

เป็นการนำาเอกสารหรือหลักฐานต่างๆ	 มาวิเคราะห์ให้เห็นว่า	

มุ่งพรรณนาและอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น		 	 	

		 6)		 การวเิคราะหส์าเหตแุละผล	(Cause	and	Effect	

Analysis)	เป็นการนำาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้น	ย้อน

กลบัใหเ้หน็วา่เกดิจากเหตปุจัจยัใดบา้ง	หรอืวเิคราะหเ์หตไุปหา

ผล	คือ	วิเคราะห์ให้เห็นว่าเมื่อเหตุนี้เกิดขึ้น	ได้นำาไปสู่ผลที่เกิด

ขึ้นอะไรบ้าง

	 7)		 การสรา้งจนิตนาการเชงิสงัคมวทิยา	(Sociology	

Imaginary)	 เป็นการนำาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยเปลี่ยนมุม

มองการวิเคราะห์ไปยังมุมมองอื่นๆ	 เพื่อดูผลการวิเคราะห์ที่

เกิดขึ้นว่าเป็นเช่นใด	

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย

	 สรุปผลการวิจัย

	 จากการวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสีว่นรว่ม	ในโรงเรยีน

โคกสูงประชาสรรพ์	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	

ตั้งแต่วันที่	1	พฤศจิกายน	2553	ถึง	วันที่	10	กันยายน	2554	

มีเหตุการณ์ที่เกิดในการปฏิบัติการครั้งนี้	10	ขั้นตอน	ดังนี้	

	 ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการ(preparing) ผู้วิจัย

ได้เริ่มต้นขั้นตอนนี้โดยการสร้างความคุ้นเคย	 กับผู้ร่วมวิจัย	

เริ่มจากวันที่	 1	 พฤศจิกายน	 2553	 โดยการเข้าร่วมประชุม

กับกลุ่มที่เป็นบุคลากรในโรงเรียน	 ในวันที่	 1	 พฤศจิกายน	

2553	 พบกลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ในวันที่	

2	 พฤศจิกายน	 2553	 พบกลุ่มอาชีพ	 ที่ทำาหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่

ตำารวจและเจา้หนา้ทีส่าธารณสขุ	ระหวา่งทำางานรว่มกนัในวนัที	่

5	และ	วนัที	่9	พฤศจกิายน	2553	พบกบักลุม่ผูป้กครอง	จำานวน	

12	คน	โดยการเดนิทางไปพบทีบ่า้น	จำานวน	9	หมูบ่า้น	ในอำาเภอ

นำา้พองและอำาเภอเขาสวนกวาง	จงัหวดัขอนแกน่	ระหวา่งวนัที	่

10	ถึงวันที่	20	พฤศจิกายน	2553	นอกจากเป็นการสร้างความ

คุ้นเคยแล้วยังเป็นสำารวจพื้นที่ที่ทำาการวิจัยและสำารวจข้อมูล

เบื้องต้นอย่างถ่องแท้	 ความพร้อมในการเข้าร่วมวิจัย	 การ

กำาหนดเวลาเพื่อให้เหมาะสมในการประชุมร่วมกันเพื่อเตรียม

การทำาการวิจัย	 และพูดคุยถึงความรู้และประสบการณ์ของ	

ผู้ร่วมวิจัย	แล้วจึงกำาหนดให้มีการประชุมเพื่อเตรียมการ	ในวัน

ที	่28	พฤศจกิายน	2553	ในวนัทีม่กีารประชมุเตรยีมการ	มผีูเ้ขา้

ร่วมประชุมวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมครั้งนี้	จำานวน	26	

คน	ผลที่ได้ในขัน้ตอนนีค้อื	ตารางการปฏบิตังิาน	(time	frame)	

และกติกาในการทำางานร่วมกันและแผนที่เขตพื้นที่บริการของ

โรงเรียน	

	 ขั้นตอนที่ 2 การวางแผน(planning)	 ผู้วิจัย

อำานวยความสะดวกในการแสวงหาข้อมูลโดยการเดินทางไป

พบผู้ก่อตั้งโรงเรียนเพื่อสัมภาษณ์	 ที่โรงเรียนสีหราชเดโชชัย	
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อำาเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น	 ในวันที่	 3	 ธันวาคม	 2553	 แล้ว

จัดประชุมขั้นตอนวางแผนในวันที่	 6	 ธันวาคม	 2553	 มีการ

ระดมความคิดโดยใช้กิจกรรมกลุ่ม	 แบ่งกลุ่มทำางานเป็น		

4	กลุ่ม	คือ	กลุ่มโคกดินแดง	กลุ่มโคกดินดำา	กลุ่มโคกดินดีและ

กลุ่มโคกดินเหนียว	 เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แสดงถึง	 สภาพปัญหา	

สภาพปัจจุบัน	 และความคาดหวัง	 แล้วช่วยกันจัดกลุ่มข้อมูล

นำาไปสู่การจัดทำาโครงการ(action	plan)	เพื่อตอบสนองความ

คาดหวัง	 ได้	 16	 โครงการ	 โดยผู้ร่วมวิจัยแบ่งกลุ่มโครงการ

ออกเป็น	 กลุ่มโครงการส่งเสริมความคาดหวัง	 9	 โครงการ	

โครงการสนับสนุน	 6	 โครงการ	 และโครงการสร้างความ	

เข้มแข็ง	 1	 โครงการ	 จากนั้นได้ช่วยกันเขียนโครงการและ

สรรหาผู้รับผิดชอบโครงการ	 ประชุมปรึกษาเพื่อกำาหนด	

เป้าหมายด้านผลผลิตและงบประมาณ	 ผลที่ได้จากขั้นตอนนี้

คือ	โครงการ	16	โครงการ	 	 	 	 	

	 	 ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติการ(action) ผู้ร่วมวิจัย

กำาหนดใหม้กีารประชมุกอ่นการปฏบิตักิาร	ในวนัที	่12	ธนัวาคม	

2553	โดยแบ่งกลุ่มกันตามบทบาทและหน้าที่เป็น	4	กลุ่ม	คือ	

กลุ่มประสานงาน	 กลุ่มปฏิบัติการ	 กลุ่มสนับสนุนและกลุ่มที่

ปรึกษา	สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันปฏิบัติการในแต่ละโครงการ

ในหน้าที่ที่แตกต่างกัน	บางโครงการอาจจะอยู่ในกลุ่มประสาน

งาน	บางครั้งอาจจะอยู่ในกลุ่มปฏิบัติการ	บางโครงการจะอยู่

ในกลุ่มสนับสนุน	 และบางโครงการอาจจะอยู่ในกลุ่มที่ปรึกษา	

ในการปฏิบัติการอาจจะมีบทบาททั้งผู้ประสานงาน	 ผู้ปฏิบัติ

การ	 ผู้สนับสนุนและที่ปรึกษาในคราวเดียวกันก็ ได้	 ผู้ร่วม

วิจัยทั้งหมดได้ทำาการปฏิบัติตามโครงการทั้งหมดจนเสร็จสิ้น

และมีการบันทึกการสังเกตผลไปด้วย	 โดยแบ่งหน้าที่	 ให้กลุ่ม	

โคกดินแดงสังเกตผลในโครงการที่	 1	 ถึงโครงการที่	 4	 กลุ่ม	

โคกดินดำาสังเกตผลในโครงการที่	 	 5	 ถึงโครงการที่	 8	 กลุ่ม	

โคกดินดี	 สังเกตผลในโครงการที่	 9	 ถึงโครงการที่	 12	 และ

กลุ่มโคกดินเหนียวสังเกตผลในโครงการที่	 13	 ถึงโครงการที่	

16	 ผลที่ได้จากขั้นตอนนี้คือ	 รายงานการปฏิบัติการโครงการ	

16	โครงการ	

	 ขั้นตอนที่ 4 การสังเกตผล ผู้ร่วมวิจัยประชุมเพื่อ

แบ่งกลุ่มกันทำางาน	 ในวันที่	 20	มีนาคม	2554	 เพื่อสังเกตผล

เป็น	 4	 กลุ่มและแบ่งโครงการเพื่อทำาการสังเกตผล	 กลุ่มละ	

4	 โครงการ	 ผู้ร่วมวิจัยได้ช่วยกันทำาเครื่องมือเพื่อวัดผลการ

ปฏิบัติงานตามแนวคิดที่ผู้วิจัยนำาเสนอ	 โดยแบ่งเป็นการเก็บ

ขอ้มลูเชงิปรมิาณและขอ้มลูเชงิคณุภาพ		ชว่ยกนักำาหนดเกณฑ์

การวัดทั้งที่เป็นการวัดทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ	ช่วยกัน

กำาหนดเป้าหมายของแต่ละโครงการเป็นตัวชี้วัดความสำาเร็จ	

มีการตั้งเกณฑ์ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน	แล้วทำาการ

สังเกตผล	 และรายงานผลการปฏิบัติทั้งที่เป็นการปฏิบัติการ

วดัความสำาเรจ็โครงการ	การบนัทกึภาคสนาม	และผลจากการ

สังเกต	โดยมีโครงการที่ผ่านการประเมิน	12	โครงการและไม่

ผา่นการประเมนิ	4	โครงการ	ผลที่ไดจ้ากขัน้ตอนนีค้อื	รายงาน

การสังเกตผลโครงการ	16	โครงการ	

	 ขั้นตอนที่ 5 การสะท้อนผล (reflecting) มีการ

ประชุมเพื่อสะท้อนผลในวันที่	 27	 มีนาคม	 2554	 การสะท้อน

ผลการปฏิบัติการวิจัยเป็นขั้นตอนที่ผู้ร่วมวิจัยแสดงความรู้สึก

ที่เกิดจาการปฏิบัติการโดยผู้วิจัยเสนอกรอบที่จะสะท้อนความ

รูส้กึทีเ่กีย่วกบักระบวนการทีผู่ร้ว่มวจิยัใชเ้พื่อใหเ้กดิการยอมรบั

ซึ่งกันและกัน	 วิธีการเรียนรู้ข้อมูลซึ่งกันและกันทำาให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงบทบาทของผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย	 พันธะสัญญา

ที่เกิดขึ้นหลังจากร่วมกันทำางาน	 และความรู้ที่เกิดขึ้นจากการ

ร่วมมือกันทำางาน	 และสะท้อนถึงความสำาเร็จ	 ไม่สำาเร็จของ

โครงการ	 สิ่งที่คาดหวังและไม่คาดหวังในการปฏิบัติโครงการ	

ผลที่ได้จากขั้นตอนนี้คือ	 การเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติการวิจัยและ

โครงการที่ยังไม่สำาเร็จที่ต้องดำาเนินการในวงรอบต่อไป	

	 ขัน้ตอนที ่6 การวางแผนใหม ่(re-planning)	ปฏบิตัิ

ในช่วงเดือนมิถุนายน	–	เดือนสิงหาคม	2554	เป็นขั้นตอนที่ทำา

เหมือนกับขั้นตอนที่	2	แต่ก่อนที่จะวางแผนใหม่คณะกรรมการ

สถานศึกษาและบุคลากรในโรงเรียนจะเดินทางไปทัศนศึกษา

ก่อน	 โดยคณะกรรมการสถานศึกษามีการประชุมเชิงปฏิบัติ

การทีศ่าลาประชาคม	จงัหวดัขอนแกน่	และไปอบรมเชงิปฏบิตัิ

การที่โรงแรมรเิวอร์ไซด	์กรงุเทพมหานคร	เพื่อไดเ้ขา้ใจบทบาท

และหน้าที่ของกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	 ส่วนคณะบุคลากรในโรงเรียน

ไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม	 อำาเภอเมืองพล	

จังหวัดขอนแก่น	 และมีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ปัญหาแล้ว

จึงทำาโครงการใหม่เพื่อพัฒนาให้ดีขึ้นในขั้นตอนนี้โรงเรียนได้

ปรับเปลี่ยนคณะกรรมการสถานศึกษาใหม่เพื่อให้การทำางาน

ของกรรมการสถานศึกษามีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น	 และการ

ปฏิบัติการในแต่ละโครงการให้ขอความร่วมมือจากหน่วยงาน

อื่นมาช่วยเหลือเป็นการประสานพลังให้เกิดผลสำาเร็จมากขึ้น

	 ขั้นตอนที่ 7 การปฏิบัติใหม่ (re-acting) ปฏิบัติใน

ช่วงเดือนมิถุนายน	 –	 เดือนสิงหาคม	 2554	 เป็นขั้นตอนที่ทำา

คล้ายกับขั้นตอนที่	3	คือ	มีการประชุมก่อนการปฏิบัติการเพื่อ

เตรยีมใหผู้ร้บัผดิชอบกลุม่เดมิปฏบิตัติามโครงการและประเมนิ

สรปุการปฏบิตักิารตามโครงการ	ในการปฏบิตักิารครัง้นี้ ไดเ้พิม่

การประสานการปฏบิตักิารจากหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งมากยิง่ขึน้

ตามหลกัการประสานพลงั	คอื	มกีารแลกเปลีย่นแบง่ปนัความรู	้

และทรัพยากร	การบูรณาการและการร่วมมือกัน	
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	 ขั้นตอนที่ 8 การสังเกตผลใหม่ (re-observing) 

ปฏบิตัใินชว่งเดอืนมถินุายน	–	เดอืนสงิหาคม	2554	เปน็ขัน้ตอน	

การสังเกตผลการปฏิบัติการจำานวน	 4	 โครงการที่ไม่ผ่านการ

ประเมินในวงรอบแรกโดยผู้รับผิดชอบกลุ่มเดิมในวงรอบที่	 1	

การสังเกตในครั้งนี้ ใช้เกณฑ์ความสำาเร็จเดิมและตัวชี้วัดเดิม	

เพียงแต่เปลี่ยนชื่อโครงการให้เหมาะกับการพัฒนาของการ

จัดการศึกษาตามที่ได้ไปประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน

มา	 ผลที่ ได้จะนำาเสนอเพื่อเปรียบเทียบกับผลการสังเกตจาก

วงรอบที่	1	เพื่อสังเกตการเปลี่ยนแปลง	

	 ขั้นตอนที่ 9 การสะท้อนผลใหม่ (re-reflecting) 

เป็นการดำาเนินการเหมือนกับขั้นตอนที่	5	โดยมีการปฏิบัติการ

สะทอ้นความคดิเหน็จากการปฏบิตักิารและการสงัเกตผล	โดย

เริ่มต้นจากการรายงานของกลุ่มที่สังเกตผลการปฏิบัติการ	 มี

การสะท้อนผลความสำาเร็จของโครงการเป็นกราฟแสดงถึง

การพัฒนาในการสะท้อนผลมีการอธิบายผลที่เกิดความสำาเร็จ

ที่เกิดจาการร่วมมือของหน่วยงานหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีการ

คัดเลือกบุคคลที่มีพลังความสามารถมาเสริมความเข้มแข็งใน

การจัดการศึกษาร่วมประสานพลังกันทำาให้เกิดความสำาเร็จขึ้น

มาได้	

	 ขั้นตอนที่ 10 การสรุปผล (conclusion)	 เป็นการ

ประชมุเชงิปฏบิตักิารในวนัที	่7	กนัยายน	2554	เพื่อสรปุผลการ

วิจัยตั้งแต่ขั้นตอนที่	 1	ถึงขั้นตอนที่	 9	การถอดบทเรียน	การ

แสดงขอ้มลู	สถติ	ิภาพถา่ย	เอกสารผลการดำาเนนิการทีผ่า่นมา	

ทั้งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น	 การเรียนรู้และองค์ความรู้จาก

การปฏิบัติ	เป็นขั้นตอนที่มีการสรุปผล	คือ	1)	สรุปเหตุการณ์

ทีเ่กดิขึน้จรงิ	10	ขัน้ตอน	2)	การเปลีย่นแปลงทีเ่ปน็	การเรยีนรู้	

และความรู้ ใหม่	

	 จากการวิจัยมีการเปลี่ยนแปลงที่คาดหวังคือ	 มีการ

ร่วมกันทำาเกณฑ์และดัชนีชี้วัดความสำาเร็จของโครงการ	 เมื่อ

ดำาเนินการปฏิบัติการแล้ว	 จำานวน	 16	 โครงการ	 ที่เรียกรวม

กันว่า	9	ส่งเสริม	6	สนับสนุน	1	เข็มแข็ง	ประสบความสำาเร็จ

ตามที่คาดหวัง	 มีการเปลี่ยนแปลงที่คาดหวัง	 2	 ระดับคือ	

ระดับบุคคล	ระดับกลุ่มบุคคล	และทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ในระดับโรงเรียนและองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง	 ระดับบุคคลก่อน

การดำาเนินการวิจัย	 ผู้ร่วมวิจัยไม่มีความรู้ ในการทำาการวิจัย

เชงิปฏบิตักิารแบบมสีว่นรว่มทัง้ดา้นวธิกีารวจิยัและเนือ้หาการ

วิจัย	รวมทั้งไม่มีความรู้ ในการเริ่มต้นทำาวิจัย	เมื่อได้ร่วมกันทำา

วิจัยจึงค่อย	 ๆ	 เกิดความรู้ขึ้นมาตามขั้นตอนต่าง	 ๆ	 หลังจาก

การปฏบิตักิารในแตล่ะขัน้ตอนผูว้จิยัเปน็ผูน้ำาความรู้ ในการวจิยั

เชงิปฏบิตักิารแบบมสีว่นรว่มไปสูผู่ร้ว่มวจิยัทีม่าจากกลุม่ตา่ง	ๆ 	

ที่มีส่วนได้เสีย	ระดับกลุ่มบุคคล	กลุ่มต่าง	ๆ	ที่มีส่วนได้เสียใน

โรงเรยีนไมม่คีวามตอ้งการในการแสวงหาความรูค้วามจรงิดว้ย

วธิกีารวจิยั	ทำาหนา้ทีเ่ฉพาะในงานของตนเอง	เมื่อไดม้ารว่มกนั

ดำาเนินการวิจัยจึงเกิดความรู้	ความเข้าใจการแก้ไขปัญหาด้วย

วธิกีารวจิยัรวมทัง้มกีารปรบัเปลีย่นคา่นยิมและเจตคตเิกีย่วกบั

งานวชิาการในโรงเรยีนอกีดว้ย	ระดบัโรงเรยีนกอ่นการดำาเนนิ

การวิจัยโรงเรียนไม่การพัฒนาหลักสูตรโดยเฉพาะหลักสูตร

ท้องถิ่นที่ไม่มีการมีส่วนร่วมของชุมชน	 ทั้งการสอบถามความ

คิดเห็น	การจัดทำา	การนำาไปใช้และการปรับปรุงแก้ไข	การให้

ความสำาคัญในการจัดการศึกษาโดยผู้มีส่วนได้เสียโดยเฉพาะ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความอ่อนแอ	 เพราะ

กรรมการแต่ละคนยังไม่รู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง	 กรรมการ

แต่ละคนไม่มีแรงจูงใจให้เกิดความเชื่อถือจากชุมชน	 หลังการ

ดำาเนนิการวจิยั	โรงเรยีนมกีารพฒันาหลกัสตูรทอ้งถิน่ทีเ่กดิจาก

การสำารวจความตอ้งการจากชมุชน	การมสีว่นรว่มในการจดัทำา

หลักสูตร	มีส่วนร่วมในการนำาไปใช้และร่วมกันพัฒนาหลักสูตร

โดยเริ่มจากกลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพก่อน	 ส่วนความ	

เข้มแข็งของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเข้มแข็ง

มากยิง่ขึน้เพราะมกีารปรบัเปลีย่นตวัของกรรมการสถานศกึษา

ขัน้พืน้ฐานจากคนที่ไดก้ารยอมรบัจากชมุชนทีจ่ะนำาพาโรงเรยีน

ไปสู่การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพต่อไปได้

	 ระดับองค์กร	ก่อนการดำาเนินการวิจัย	องค์กรต่างๆ	

ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนยังไม่ได้ให้ความสนใจการจัดการศึกษา

แบบมีส่วนร่วมมากเท่าที่ควร	 มีความพยายามในการเพิ่ม

ศกัยภาพของโรงเรยีนดา้นอปุกรณก์ารเรยีน	สิง่สาธารณปูโภค	

สิ่งก่อสร้าง	 ในระยะแรกแต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้

ทั้งหมดเพราะยังขาดหลักการจัดการศึกษาในโรงเรียนที่เป็น

รปูธรรมทีช่ดัเจน	หลงัการดำาเนนิการวจิยั	องคก์ารบรหิารสว่น

จังหวัดขอนแก่นได้มีความตระหนักมากขึ้นในการสร้างความ

เข้มแข็งในการจัดการศึกษา	 โดยมีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ

การให้กับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ผู้มีส่วนร่วมใน

การจัดการศึกษารู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง	 มีความพร้อมใน

การปฏบิตัหินา้ทีด่ว้ยความเขม้แขง็นำาพาใหก้ารจดัการศกึษาได้

ถกูทศิทางและตอ่เนื่องรวมทัง้การวางแผนงานในระดบัองคก์ร

ร่วมกันในปกีารศกึษาต่อไป	ทีจ่ะสง่ผลใหเ้กิดประสทิธภิาพการ

จัดการศึกษาในโรงเรียนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมี

การเรียนรู้ ใหม่ที่เกิดขึ้นได้แก่	 การปฏิบัติการวิจัยเชิงปฏิบัติ

การแบบมีส่วนร่วมทำาให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา

เข้าใจบทบาทของตนเองในการจัดการศึกษา	 มีการใช้หลัก

การประสานพลังเป็นตัวสอดแทรกเพื่อการจัดการศึกษา	 โดย
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เฉพาะผลการปฏิบัติงานในขั้นตอนปฏิบัติการ	 ในวงรอบที่	 1	

โดยการประสานการทำางานของ	กลุ่มประสานงาน	ปฏิบัติการ		

กลุ่มสนับสนุน	และกลุ่มที่ปรึกษา	ที่ทำาหน้าที่ของตนเองตามที่

ประชมุมอบหมายใหจ้นประสบความสำาเรจ็	และบางโครงการที่

ยงัไมส่ำาเรจ็ก็ไดด้ำาเนนิการตามหลกัการประสานพลงั	ประสาน

กับหน่วยงานอื่นหรือบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเพื่อให้

โครงการประสบผลสำาเร็จ	 มีหลักการประสานพลังเพื่อการ

ปฏิบัติสู่ความสำาเร็จ	7	ประการ	คือ	การแบ่งปัน	การวิจัย	การ

บูรณาการ	การใช้กลยุทธ์ร่วม	การเรียนรู้	 การประยุกต์	และ

การร่วมมือกัน	 มีการนำาหลักการการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี

ส่วนร่วมจากนักวิชาการหลายท่านมาประยุกต์ใช้ ในโรงเรียน

โคกสูงประชาสรรพ์	 และชุมชนรอบๆโรงเรียน	 และทำาให้เกิด

กรอบการปฏิบัติวิจัยสู่การพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา

ท้องถิ่นโดยการประสานพลัง	 5	 แหล่ง	 คือ	 1)พลังความเข้ม

แขง็ของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	2)	พลงัของการ

ปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่แบ่งเป็น	 4	ฝ่ายคือ	ฝ่ายวิชาการ	

ฝา่ยบรหิารงานบคุคล	ฝา่ยบรหิารงบประมาณและฝา่ยบรหิาร

งานทั่วไป	 3)	 พลังสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

4)	 พลังสนับสนุนจากชุมชนรอบสถานสถานศึกษา	 5)	 พลัง

สนับสนุนจากผู้ปกครองนักเรียน

อภิปรายผลการวิจัย

	 จากผลการศึกษาพบว่า	 สภาพปัจจุบันการจัดการ

ศึกษาของโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์	คือ	สภาพปัจจุบันด้าน

การจดัเรยีนการสอน	โรงเรยีนไดจ้ดัทำาหลกัสตูรสถานศกึษาใช้

ตั้งแต่ปีการศึกษา	2551	แต่ยังไม่สมบูรณ์และเหมาะสมในบาง

กลุม่สาระการเรยีนรู้	ไดท้บทวนและปรบัปรงุตลอดมา	ปจัจบุนั

มีความเหมาะสมในระดับหนึ่ง	การพัฒนาการจัดการเรียนการ

สอนและพัฒนาผู้เรียนยังไม่เป็นรูปธรรมชัดเจน	 โรงเรียนได้

ส่งเสริมคุณธรรม	จริยธรรม	ด้วยวิธีการต่างๆ	อย่างต่อเนื่อง	

แตค่รยูงัไมป่รบัเปลีย่นพฤตกิรรมการสอนทีช่ดัเจน	สอดคลอ้ง

กับ	 วัฒนพร	 ระงับทุกข์,	 2541	 เสนอว่าสังคมไทยต้องมีการ

ทบทวนการจัดการศึกษาเสียใหม่เพื่อพัฒนาประเทศ	 สภาพ

ปจัจบุนัดา้นคณุภาพทางการศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของ

นกัเรยีนคอ่นขา้งตำา่	จากการประเมนิของ	สมศ.	รอบแรกพบวา่	

มาตรฐานดา้นนกัเรยีนมคีวามรูแ้ละทกัษะทีจ่ำาเปน็ตามหลกัสตูร	

ต้องปรับปรุง	 และจากการประเมินของ	 สมศ.	 ในรอบที่สอง	

พบว่า	 มาตรฐานที่	 5	 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำาเป็นตาม

หลกัสตูร	อยู่ในระดบัพอใช	้(1.67)	ทีม่ผีลการประเมนิองิเกณฑ	์

อยู่ในระดับปรับปรุง(1.33)	 โดยมีผลการประเมินที่มีตัวบ่งชี้

อยู่ในระดับปรับปรุงคือ	 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์	 วิทยาศาสตร์

และภาษาต่างประเทศ	 และมีผลประเมินอิงสถานศึกษา		

อยู่ในระดบัพอใช(้2.00)	เนื่องจากนกัเรยีนสว่นมากมไีอควิระดบั

ปานกลางลงไปหาตำ่า	 ความใฝ่รู้ ใฝ่เรียนมีน้อย	 โรงเรียนได้	

สง่เสรมิใหป้รบัการเรยีนเปลีย่นการสอนแตท่ำาไดร้ะดบัหนึง่	เพราะ	

ครูยังไม่เห็นความสำาคัญรวมทั้งยังขาดความรู้ความเข้าใจที่

ดีพอในการจัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้	

โรงเรียนได้ส่งเสริมให้ครูใช้เทคโนโลยีประกอบการเรียนการ

สอนแต่ยังใช้ระดับน้อย	 เพราะครูยังไม่เห็นความสำาคัญและ

เทคโนโลยีมีน้อย	 ขาดครูบางวิชาเอก	 (รายงานการประเมิน

คุณภาพภายนอก	 สมศ,	 2551)	 มีปัญหาการส่งเสริมการมี	

สว่นรว่ม	สาเหตขุองปญัหาคอื	การมสีว่นรว่มของผูป้กครอง	ชมุชน	

ภาคเอกชน	และท้องถิ่นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้

ยังมีน้อย	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่มีส่วนร่วมในการ

จัดการศึกษาอย่างเต็มที่	สอดคล้องกับ	Edley	(1992	อ้างใน	

อทุยั	บญุประเสรฐิ,	2545)	รายงานการวจิยัวา่การจดัการศกึษา

ควรให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดทำาหลักสูตร	การจัดการเรียน

การสอน	กำาหนดเวลาและตารางการเรยีน	ควบคมุวนิยันกัเรยีน	

งานบุคลากรและงบประมาณ	 มีความคาดหวังการส่งเสริม

การมีส่วนร่วม	คือ	ผู้ปกครอง	ชุมชน	ภาคเอกชน	และท้องถิ่น

มีส่วนร่วมจัดการศึกษาด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้		

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมจัดการศึกษารูปแบบ

สหการ	 สอดคล้องกับ	 Camphell	 (1993	 อ้างใน	 เสาวนิตย์		

ชัยมุสิก,	 2544)	 รายงานวิจัยว่ากระบวนการบริหารในการ

จัดการศึกษาควรมีผู้มีส่วนได้เสียในการกำาหนดนโยบาย	 การ

วางแผนและการตัดสินใจในภารกิจและพันธกิจของโรงเรียน	

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์เลือกโครงการเพื่อสนองตอบ

ความคาดหวัง	 5	ด้าน	คือ	คุณภาพทางการศึกษา	จำานวน	9	

โครงการ	เป็นโครงการที่ตอบสนองโดยตรงกับนกัเรียนเพื่อให้

นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรและส่งเสริม

ทำาให้เกิดการพัฒนา	 ตรงกับมาตรฐานการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา	สอดคล้องกัน	กระทรวงศึกษาธิการ	(2545)	ที่ให้

มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งให้นักเรียนเกิดทักษะการคิด	

การจัดการเรียนการสอน	จำานวน	3	โครงการ	เป็นโครงการที่

ช่วยพัฒนาครูในโรงเรียนให้มีความสามารถในการสอนและจะ

สง่ผลใหก้ารจดัการศกึษามปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้	สอดคลอ้ง

กับงานวิจัย	 สุมิตรา	 อังวัฒนกุล	 (2540)	 การเรียนการสอน

สอนครูต้องมีการใช้เทคนิคใหม่	 ๆ	 เพื่อให้การเรียนการสอน

บรรลุจุดประสงค์ของหลักสูตรโครงการที่ช่วยสนับสนุนการ

บริหารจัดการโรงเรียนให้มีความเข้มแข็งในรูปแบบของคณะ
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กรรมการตรงกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ		และเป็น

โครงการสนับสนุนให้เกิดความชอบธรรมในการบริหารจัดการ

โรงเรยีนทีส่งักดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่เพื่อชว่ยถว่งดลุกบั

กลุ่มผลประโยชน์ต่าง	ๆ	สอดคล้องกับ	อมรวิชช์	นาครทรรพ	

(2545)	 รายงานการวิจัยว่าการจัดการศึกษาของท้องถิ่นทำาให้

เกิดคุณลักษณะของนักเรียนคือ	เก่ง	ดี	มีสุข

	 จากการวิจัยมีการเปลี่ยนแปลงที่คาดหวังคือ	 มีการ

ร่วมกันทำาเกณฑ์ความสำาเร็จของโครงการ	 เมื่อดำาเนินการ

ปฏบิตักิารแลว้	จำานวน	16	โครงการ	ทีเ่รยีกรวมกนัวา่	9	สง่เสรมิ	

6	สนับสนุน	1	เข็มแข็ง	ประสบความสำาเร็จตามที่คาดหวัง	มี

การเปลี่ยนแปลงที่คาดหวัง	 2	 ระดับคือ	 ระดับบุคคล	 ระดับ

กลุ่มบุคคล	 และทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับโรงเรียน

และองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง	 ระดับบุคคลก่อนการดำาเนินการ

วิจัย	 ผู้ร่วมวิจัยไม่มีความรู้ ในการทำาการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

แบบมีส่วนร่วมทั้งด้านวิธีการวิจัยและเนื้อหาการวิจัย	 รวมทั้ง	

ไม่มีความรู้ ในการเริ่มต้นทำาวิจัย	 เมื่อได้ร่วมกันทำาวิจัยจึง

คอ่ย	ๆ 	เกดิความรูข้ึน้มาตามขัน้ตอนตา่ง	ๆ 	หลงัจากการปฏบิตักิาร	

ในแต่ละขั้นตอนผู้วิจัยเป็นผู้นำาความรู้ ในการวิจัยเชิงปฏิบัติ

การแบบมีส่วนร่วมไปสู่ผู้ร่วมวิจัยที่มาจากกลุ่มต่าง	 ๆ	ที่มีส่วน

ได้เสียสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ(Theory	 of	

Cooperative	Learning)	ที่	ทิศนา	แขมมณี	(2545)	ส่วนการ

เรียนรู้ที่เกิดจากช่วยเหลือกันในกลุ่มสมาชิกในระดับองค์กร	

ก่อนการดำาเนินการวิจัย	องค์กรต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน

ยังไม่ได้ให้ความสนใจการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมมากเท่า

ที่ควร	 มีความพยายามในการเพิ่มศักยภาพของโรงเรียนด้าน

อุปกรณ์การเรียน	สิ่งสาธารณูปโภค	สิ่งก่อสร้าง	ในระยะแรก

แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งหมดเพราะยังขาดหลัก

การจัดการศึกษาในโรงเรียนที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน	 หลังการ

ดำาเนินการวิจัย	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนก่นได้มีความ

ตระหนักมากขึ้นในการสร้างความเข้มแข็งในการจัดการศึกษา	

โดยมีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับคณะกรรมการการ

ศึกษาขั้นพื้นฐานให้ผู้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษารู้บทบาท

หน้าที่ของตนเอง	 มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ

เข้มแข็งนำาพาให้การจัดการศึกษาได้ถูกทิศทางและต่อเนื่อง	ที่

จะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนของ

องคก์ารปกครองสว่นทอ้งถิน่	สอดคลอ้งกบั	Noble	(1996	อา้ง

ใน	สรุศกัดิ	์ปาเฮ,	2546)	รายงานวา่จดัการศกึษาแบบมสีว่นรว่ม

ในทางตะวันตกเป็นนวัตกรรมเพื่อพัฒนาปรับปรุงผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน	 และสอดคล้องกับ	 Cheng	 (1996	 อ้างถึงใน	

สุรศักดิ์	ปาเฮ,	2546)	และสำานักงานคณะกรรมการการศึกษา

แหง่ชาต	ิ(2544)	รายงานตรงกนัวา่โรงเรยีนทีม่ปีระสทิธภิาพสงู	

ตอ้งมสีว่นรว่มของคณะกรรมการในการจดัการศกึษาประกอบ

ด้วย	 ผู้แทนผู้ปกครอง	 ผู้แทนครู	 ผู้แทนองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น	ผู้แทนศิษย์เก่า	ผู้แทนนักเรียน	และผู้บริหารโรงเรียน

ข้อเสนอแนะ

	 1.	 ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้

	 	 1.1	 เนื่องจากโรงเรียนที่ได้รับการถ่ายโอนจาก

กระทรวงศึกษาธิการมาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยัง

ไม่มีแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาที่ชัดเจน	 จากผลการวิจัย

พบวา่การจดัการศกึษาของโรงเรยีนสงักดัองคก์รปกครองสว่น

ท้องถิ่นต้องสร้างมาตรการ(mechanism)การจัดการศึกษาที่

เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย	 	

	 	 1.2	 จากผลการวิจัยพบว่าในระยะเริ่มแรกของ

การจัดการศึกษาของโรงเรียนที่เข้ามาสังกัดองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นต้องมีการกระจายอำานาจการจัดการศึกษาจาก

กระทรวงและส่วนกลางไปยังสถานศึกษาให้มากที่สุดและ

หารูปแบบที่เหมาะสมในการบริหารโรงเรียนโดยใช้ โรงเรียน	

เป็นฐาน	 	 	

	 	 1.3	 ในการนำาเอาหลักการของPARมาใช้ควร

ศึกษาบริบทแวดล้อม	 ความเหมาะสมและความเป็นไปได้และ

ระบุกลุ่มผู้ร่วมวิจัยหรือกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนรวมทั้งการมี

ความเชื่อ	 ความรอบรู้และชัดเจนในหลักการของPARและ

ปัจจัยสอดแทรกที่นำามาใช้

	 2.		 ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป

	 	 2.1)	การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม	ควร

ทำาวจิยัในโรงเรยีนทีม่ปีญัหาลกัษณะเฉพาะจงึจะสามารถคน้หา

ปัญหาได้ดีและมีประโยชน์สูงสุด	 	 	 	

	 	 2.2)	การทำาวจิยัโดยคนทีอ่ยูน่อกพืน้ทีค่วรใชเ้วลา

ให้มากพอจนเกิดการเปลี่ยนแปลงและบรรลุประเด็นปัญหา	มี

ความครอบคลุม	และมีความเที่ยงตรงสามารถอธิบายผลการ

วิจัยได้ตรงประเด็น		 	

		 	 2.3)	การทำาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

ไม่มีรูปแบบที่ตายตัวขึ้นอยู่กับบริบทของสถานที่	 ชุมชน	 และ

ความสัมพันธ์ในชุมชนการศึกษานักวิจัยต้องให้ความสำาคัญทุก

อย่างที่ค้นพบแล้วเชื่อมโยงกันเพื่อให้ผลการวิจัยได้เที่ยงตรง

ที่สุด
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บทคัดย่อ

	 งานวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์	 เพื่อศึกษาอนาคต

ภาพการอาชวีศกึษาไทยในทศวรรษหนา้(พ.ศ.2554	-	พ.ศ.2564)	

ด้วยกระบวนการวิจัยแบบ	 EDFR	 (Ethnographic	 Delphi	

Futures	Research)	ผลการศึกษาใน	8	ด้าน	มีดังนี้	 1)	ด้าน

คุณลักษณะผู้สำาเร็จการศึกษา	 จะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถ

ทางทักษะวิชาชีพ	 มีความรู้	 ทักษะชีวิต	 นิสัยอุตสาหกรรม	

และทัศนคติที่ดีต่อการทำางาน	 2)	 ด้านการจัดการเรียนการ

สอน	 หลักสูตรต้องสามารถตอบสนองความต้องการของ

ตลาดแรงงาน	มีความหลากหลายทั้งในและนอกระบบ	ระบบ

ทวิภาคี	 การเทียบโอนประสบการณ์	 และระบบการศึกษาทาง

ไกล	 วิธีการเรียนการสอนควรต้องยืดหยุ่นตามเทคโนโลยี	

ความต้องการผู้เรียนและสถานประกอบการ	 รวมทั้งบริบทที่

เปลีย่นแปลง	3)	ดา้นครผููส้อนตอ้งรูศ้กัยภาพของนกัเรยีนเปน็

รายบคุคล	มปีระสบการณว์ชิาชพี	เกง่ปฏบิตั	ิรูล้กัษณะงานและ

อาชีพในสาขาวิชาที่สอนอย่างแท้จริง	 และสามารถผลิตตำารา

เอง	4)	ดา้นความรว่มมอืไดร้บัความรว่มมอืจากทกุหนว่ยงานที่

เกีย่วขอ้งโดยเฉพาะสถานประกอบการรวมไปถงึการมสีว่นรว่ม

ในระดับท้องถิ่นและภูมิภาค	5)	ด้านมาตรฐานการอาชีวศึกษา	

ควรมีการจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อกำาหนดมาตรฐาน

วิชาชีพที่จะเป็นบันไดความก้าวหน้าในแต่ละสาขาอาชีพ	 ให้มี

ความสอดคล้องระหว่างค่าจ้างและทักษะฝีมือ	 6)	 ด้านการ

สนบัสนนุของรฐับาล	รฐัควรทีจ่ะใหค้วามสำาคญัการอาชวีศกึษา

อยา่งจรงิจงั	โดยมกีารกำาหนดนโยบายทีแ่นน่อนชดัเจน	7)	ดา้น

ค่านิยมการเรียนอาชีวศึกษา	 สื่อมวลชน	 รัฐบาล	 และสถาน

ประกอบการควรที่จะต้องร่วมมือกันสร้างและผลักดันให้เกิด

ค่านิยมการเรียนอาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่อง	8)	ด้านการบริหาร

จัดการ	 ควรที่จะต้องมีความเป็นอิสระ	 บริหารจัดการแบบ

กระจายอำานาจ	และตอ้งมกีารจดัตัง้สถาบนัการอาชวีศกึษาเพื่อ

จดัการเรยีนการสอนระดบัปรญิญาตรสีายเทคโนโลย	ีหรอืสาย

ปฏิบัติการ

Abstract

	 The	objective	of	this	research	was	to	study	the	

scenario	 of	 Vocational	 Education	 in	 Thailand	 during	

the	next	decade	(2011-2021)	by	using	the	methodology	

of	Ethnographic	Delphi	Futures	Research	(EDFR).	The	

results	are	that	within	these	10	years,	there	are	8	trends	

of	VE	should	be	improved.	1)	In	terms	of	characteristics	

of	graduates,	there	should	be	occupational	knowledge,	

occupational	skills,	good	communication,	responsibility	

and	 accountability.	 The	 graduates	 should	 be	 proud	

of	 and	 have	 good	 attitude	 to	 their	 job,	 love	 and	 be	

loyal	to	their	organization,	and	should	life	skill	such	as		

teamwork	 and	 leadership.	 2)	 Teaching	 and	 Learning	

should	 be	 flexible	 to	 students,	 private	 sector	 and		

technology.	There	are	variety	of	studying	such	as	Dual	

System,	 experience	 transferred	 system	 and	 e-learning.	

3)	Teachers	should	know	all	of	their	students	individually	

so	as	to	introduce	a	suitable	occupation	to	each	student.	

Teacher	should	have	good	experience,	good	knowledge	

and	good	skill	in	occupational	subject	that	they	teach.	

4)	 VE	 has	 to	 cooperate	 with	 all	 involving	 sectors,		

especially	 private	 sector	 in	 order	 to	 produce	 the		

characteristics	 of	 graduates	 to	 satisfy	 them.	 5)	 The		

organizations	 should	 set	 up	 the	 VE	 standardizations.	

The	 VE	 standardizations	 will	 determine	 the	 level	 of	

each	 occupational	 skill	 and	 the	 wage	 of	 each	 level.		

6)	Government	should	subsidize	the	budget	and	policy	

to	VE	continually.	7)	All	sectors	-	Medias,	government,	

private	 sector	 and	 social	 -	 should	 push	 the	 value	 of	

studying	in	VE.	8)	The	vocational	administration	should	
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be	 decentralized	 and	 more	 vocational	 institutes	 for		

bachelor	degrees	be	set	up.	

Key words:	scenario	of	vocational	education	in	Thailand,	

the	next	decade	

ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา

	 ในชว่งระยะเวลา	10	ปมีานี	้จะเหน็ไดว้า่กระแสโลกาภวิตัน์

มีบทบาทสำาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ	 มากมาย	 ไม่ว่า	

จะเป็นทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	วัฒนธรรม	สังคม	และ	

สิ่งแวดล้อม	 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ส่งผลต่อระบบและ

ความต้องการของตลาดแรงงานทั้งภายในประเทศและ

นานาชาต	ิรวมไปถงึสง่ผลตอ่การจดัการอาชวีศกึษา	เพื่อพฒันา

คณุภาพทกัษะฝมีอืของกำาลงัแรงงานใหท้นัตอ่การเปลีย่นแปลง

ดังกล่าว	 การแบ่งเขตการค้าเสรีของกลุ่มประเทศต่างๆ	

ทัว่โลก	เกดิการเคลื่อนยา้ยของแรงงาน	จากประเทศหนึง่ไปยงั	

ประเทศหนึ่งอย่างอิสระ	 แนวโน้มของการแข่งขันทางการค้า

ระหว่างประเทศที่มีแนวโน้มการแข่งขันสูงขึ้น	 ส่งผลให้สถาน

ประกอบการต่างๆ	ทั้งภายในและต่างประเทศ	มีโอกาสในการ

เลือกแรงงานมากขึ้น	 ดังนั้น	 แรงงานที่มีคุณภาพ	 มีความรู้		

มีฝีมือ	มีทักษะอาชีพ	จึงเป็นที่ต้องการสูง	และจากการศึกษา

พบว่าศักยภาพการแข่งขัน	 (competitive	 advantage)	 ของ

ประเทศไทยในปัจจุบัน	คนไทยยังประสบปัญหาด้านการศึกษา

ซึ่งสอดคล้องกับ	 สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	 (2553)	

ที่ว่าสมรรถนะของประเทศไทยในภาพรวม	 พ.ศ.	 2552	 ใน

เวทีสากล	 ประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่	 47	 จาก	 57	

ประเทศ	ซึง่ถอืเปน็จดุออ่นสำาคญัทีฉ่ดุรัง้สมรรถนะในภาพรวม

ของไทย	ประกอบกับผลการดำาเนินงานในรอบ	9	ปี	ของการ

ปฏิรูปการศึกษา	ในส่วนการอาชีวศึกษา	(พ.ศ.2542-พ.ศ.2551)	

(สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,	 2551)	 พบว่าการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาและผู้เรียนระดับอาชีวศึกษายังมีสมรรถนะ

ไม่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการรวมไป

ถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีในแต่ละสาขาอาชีพ		

ผู้เรียนขาดทักษะความรู้พื้นฐานที่จำาเป็น	 นอกจากนี้	 นักเรียน

ไทยยังไม่นิยมเรียนต่อในสายอาชีวศึกษา	ซึ่งเป็นปัญหาสำาคัญ

ของประเทศที่ขาดกำาลังแรงงานระดับกลางที่มีคุณภาพ

	 จากสภาพปญัหาดงักลา่ว	หากประเทศไทย	ยงัไมเ่รง่

พฒันาการอาชวีศกึษา	เพื่อการพฒันาแรงงานฝมีอืใหท้นักระแส

โลก	ประเทศไทยจะตกอยู่ในสภาวะตวัเลอืกอนัดบัทา้ยๆ	ในการ

ตัดสินใจเข้ามาลงทุนของนักลงทุนทั่วโลก	 ทำาให้ผู้วิจัยสนใจว่า

แนวโน้ม	 และอนาคตการอาชีวศึกษาของไทยในทศวรรษหน้า

จะเป็นอย่างไร	 ต้องมีการพัฒนาและยกระดับการอาชีวศึกษา

ของไทยในเรื่องใด	 และอย่างไร	 เพื่อการแข่งขันได้ในอนาคต

ของโลกไรพ้รมแดน	จงึเปน็ทีม่าของการศกึษาการวจิยัในครัง้นี	้

คำาถามการวิจัย

	 อนาคตภาพของการอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษ

หน้า	(พ.ศ.2554-พ.ศ.2564)	ตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญเป็น

อย่างไร

วัตถุประสงค์การวิจัย

	 เพื่อศึกษาอนาคตภาพของการอาชีวศึกษาไทยใน

ทศวรรษหน้า	(พ.ศ.2554-พ.ศ.2564)	

ขอบเขตการวิจัย

	 การวิจัยในครั้งนี้มุ่งศึกษาอนาคตภาพของการ

อาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหน้า	 (พ.ศ.2554-พ.ศ.2564)	 ตาม

ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้วยกระบวนการวิจัยแบบ	 EDFR	

(Ethnographic	Delphi	Futures	Research)

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

	 จากการทบทวนวรรณกรรม	 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ทั้งหมด	ผู้วิจัยสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ว่า	แนวโน้ม	

ของอนาคตภาพการอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหน้า	 (พ.ศ.

2554	-	พ.ศ.2564)	ประกอบด้วย	(1)	ด้านคุณลักษณะของผู้ที่

สำาเรจ็การศกึษา	(2)	ดา้นการจดัการเรยีนการสอน	(3)	ดา้นครู

ผูส้อน	(4)	ดา้นความรว่มมอื	(5)	ดา้นมาตรฐานการอาชวีศกึษา		

(6)	 ด้านการสนับสนุนของรัฐบาล	 (7)	 ด้านการบริหารจัดการ	

และ	(8)	ด้านค่านิยมในการเรียนอาชีวศึกษา	

วิธีดำาเนินการวิจัย 

	 การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยแบ่งขั้นตอนการดำาเนินการ

วิจัยเป็น	 6	 ขั้นตอน	 คือ	 (1)	 ขั้นตอนการกำาหนดและเตรียม

ผู้เชี่ยวชาญซึ่งงานวิจัยนี้กำาหนดผู้เชี่ยวชาญไว้	 27	 ท่าน		

(2)	ขั้นตอนการสัมภาษณ์	หรือ	EDFR	รอบที่	1	(3)	ขั้นตอน

การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ ได้จากการสัมภาษณ์	

ผูว้จิยัรวบรวมแนวโนม้จากการสมัภาษณ์ไดท้ัง้สิน้	227	แนวโนม้

โดยแยกตามกรอบแนวคดิการวจิยัอนาคตภาพการอาชวีศกึษา

ไทยในทศวรรษหนา้	(พ.ศ.2554	-	พ.ศ.2564)	ตามประเดน็แนวโนม้	

สำาคัญ	8	ด้าน	(4)	ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามจากแนวโน้ม	

ที่ ได้จากการสัมภาษณ์	 (5)	 ขั้นตอนการทำา	 EDFR	 รอบที่	 2		
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หรอืการนำาแบบสอบถามไปสำารวจจากกลุม่ผูเ้ชีย่วชาญกลุม่เดมิ		

จากนัน้จงึคดัเลอืกแนวโนม้ทีเ่ปน็ไปได้ในระดบัมากขึน้ไป	กลา่ว

คือ	แนวโน้มที่มีค่ามัธยฐานตั้งแต่	3.5	ขึ้นไปและ	(6)	ขั้นตอน	

การเขียนภาพอนาคต	 แนวโน้มที่มีความสอดคล้องกันของ

ความเห็นของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่มีค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ไม่

เกนิ	1.5	รวมไปถงึแนวโนม้ทีม่รีะดบัคะแนนความพงึประสงคท์ี่

มคีา่ความถีร่อ้ยละ	85	ขึน้ไป	ได	้208	แนวโนม้	มาเขยีนอนาคต

ภาพการอาชวีศกึษาไทยในทศวรรษหนา้	(พ.ศ.2554	-	พ.ศ.2564)	

ผลการวิจัย

	 ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าแนวโน้มสำาคัญทั้ง	 8	 ด้าน

ที่มีโอกาสเป็นไปได้และเป็นแนวโน้มที่พึงประสงค	์ ดังต่อไปนี้	

(1)	 ด้านคุณลักษณะผู้สำาเร็จการศึกษา	 จะต้องเป็นผู้ที่มี

ความสามารถทางทักษะวิชาชีพ	 มีความรู้	 ทักษะชีวิต	 นิสัย

อุตสาหกรรม	 และทัศนคติที่ดีต่อการทำางาน	 (2)	 ด้านการ	

จดัการเรยีนการสอนอาชวีศกึษา	จะตอ้งเปน็หลกัสตูรทีส่ามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของตลาดแรงงาน	มคีวามหลากหลาย	

ทั้งในระบบและนอกระบบ	 ระบบทวิภาคี	 การเทียบโอน

ประสบการณ์	 และระบบการศึกษาทางไกล	 วิธีการเรียนการ

สอนควรที่จะต้องยืดหยุ่นตามเทคโนโลยี	 ความต้องการของ	

ผู้เรียนและยืดหยุ่นตามความต้องการของสถานประกอบการ	

รวมทั้งบริบทที่เปลี่ยนแปลง	 (3)	 ด้านครูผู้สอน	 ครูควรที่จะ

ต้องรู้ศักยภาพของนักเรียนเป็นรายบุคคล	 มีประสบการณ์

วิชาชีพ	เก่งปฏิบัติ	รู้ลักษณะงานและอาชีพในสาขาวิชาที่สอน

อย่างแท้จริง	 และสามารถผลิตตำาราการเรียนการสอนเองได้		

(4)	 ด้านความร่วมมือ	 การอาชีวศึกษาของไทยควรที่จะได้รับ

ความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสถาน

ประกอบการรวมไปถึงการมีส่วนร่วมในระดับท้องถิ่นและ

ภูมิภาค	 (5)	 ด้านมาตรฐานอาชีวศึกษา	 ควรที่จะมีการจัดตั้ง

สถาบนัคณุวฒุวิชิาชพี	เพื่อกำาหนดมาตรฐานวชิาชพีโดยจะเปน็

บันไดความก้าวหน้าในแต่ละสาขาอาชีพ	 ให้มีความสอดคล้อง

ของค่าจ้างและทักษะฝีมือ	 (6)	 ด้านการสนับสนุนของรัฐบาล	

รัฐควรที่จะต้องให้ความสำาคัญการอาชีวศึกษาอย่างจริงจัง	

โดยกำาหนดนโยบายที่แน่นอนชัดเจน	(7)	ด้านค่านิยมการเรียน

อาชีวศึกษา	 สื่อมวลชน	 รัฐบาล	 และสถานประกอบการควร

ที่จะต้องร่วมกันสร้าง	 และผลักดันให้เกิดค่านิยมการเรียน

อาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่อง	 (8)	 ด้านการบริหารจัดการ	 ควรที่

จะต้องเป็นการบริหารจัดการแบบกระจายอำานาจ	มีความเป็น

อสิระ	และควรทีจ่ะตอ้งมกีารจดัตัง้สถาบนัการอาชวีศกึษาเพื่อ

จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลย	ี หรือ

สายปฏิบัติการ

การอภิปรายผล  

	 จากการศึกษาพบว่าการอาชีวศึกษาไทยในปัจจุบันได้

มีการกำาหนดนโยบาย	 วางแผนการดำาเนินการ	 มียุทธศาสตร์	

และกฎหมาย	รองรับทั้ง	8	ด้าน	ไม่ว่าจะเป็น	ด้านคุณลักษณะ

ผู้สำาเร็จการอาชีวศึกษา	ด้านการจัดการเรียนการสอน	ด้านครู	

ผู้สอน	ด้านมาตรฐานการอาชีวศึกษา	ด้านความร่วมมือ	 ด้าน

การสนับสนุนของรัฐบาล	 ด้านค่านิยมการเรียนอาชีวศึกษา	

ด้านการบริหารจัดการ	จากรายงานของ	สำานักงานเลขาธิการ

สภาการศกึษา	(2551)	พบวา่	ผลการดำาเนนิงาน	9	ปกีารปฏริปู

การศึกษา	 (พ.ศ.2542	 –	 พ.ศ.	 2551)	 การอาชีวศึกษาไทยยัง

ด้อยพัฒนาในทุกด้าน	 อาจจะมีผลสืบเนื่องมาจาก	 การที่ยัง

ไม่มีการกำาหนดรายละเอียดในแผนการดำาเนินการ	 การวัดผล	

ประเมินผล	การวิจัยและพัฒนา	รวมไปถึงการกำาหนดบทบาท

ของทกุหนว่ยงาน	ทกุภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งชดัเจน	เกีย่วกบั	

เปา้หมายเดยีวกนัในการผลติและพฒันา	ทีย่ดึการพฒันากำาลงั

แรงงานของชาติด้วยการอาชีวศึกษา	 และตลอดจนไม่ความ

ชดัเจน	ความตอ่เนื่องของการดำาเนนิการตามแผน	และนโยบาย	

จึงส่งผลให้ยังเป็นการทำางานแบบแยกส่วน	 แยกเป้าหมาย		

ผลการวิจัยในครั้งนี้เป็นภาพของการอาชีวศึกษาในทศวรรษ

หน้า	หรือภายในอีก	10	ปีข้างหน้าน้ี	พึงประสงค์	ที่ชัดเจนใน

รายละเอยีดและเปน็ไปไดม้ากยิง่ขึน้	โดยพจิารณาเปน็รายดา้น

ดังต่อไปนี้

	 ด้านคุณลักษณะผู้สำาเร็จการอาชีวศึกษา

	 สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	(2552)	ได้

มีการวางเป้าหมาย	 การผลิตและพัฒนากำาลังคนอาชีวศึกษา

อย่างมีคุณภาพให้ได้มาตรฐาน	 ตรงตามความต้องการของ

ตลาดแรงงานและสังคมระดับประเทศและภูมิภาคอาเซียน	

โดยคุณลักษณะผู้สำาเร็จการอาชีวศึกษาต้องเป็นผู้มีคุณธรรม	

จริยธรรม	 และจรรยาบรรณวิชาชีพ	 มีประสบการณ์วิชาชีพ	

มีจิตอาสา	 บริการสังคม	 เป็นผู้มีความรู้ทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ	 สื่อ	 นวัตกรรม	 มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ		

ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา	 พุทธศักราช	

2552	(2552)	มาตรา	6	ต้องการพัฒนากำาลังคนในด้านวิชาชีพ	

ระดบัฝมีอื	ระดบัเทคนคิ	และระดบัเทคโนโลย	ีรวมทัง้ยกระดบั	

การศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ	

ของตลาดแรงงาน	โดยผูส้ำาเรจ็การอาชวีศกึษาสามารถนำาความรู้

ในทางทฤษฎีอันเป็นสากลและภูมิปัญญาไทยมาพัฒนาและ

สามารถนำาสูก่ารปฏบิตั	ิและมสีมรรถนะสามารถนำาไปประกอบ

อาชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพโดยอิสระได้	
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	 สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	 (2551)	 พบว่า

ในปัจจุบันคุณลักษณะผู้สำาเร็จการอาชีวศึกษามีสมรรถนะไม่

สอดคล้องกับความต้องการของผู้ ใช้	 การเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยี	และความต้องการของสถานประกอบการ	ผู้สำาเร็จ

การอาชีวศึกษายังขาดทักษะความรู้พื้นฐานทางอาชีพที่จำาเป็น	

ผู้สำาเร็จการอาชีวศึกษาใหม่ยังไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตรง

ลักษณะงาน	 ดังนั้นสถานประกอบการส่วนใหญ่ต้องนำาไปฝึก

อบรมก่อนเข้าปฏิบัติงานจริง	และขาดคุณลักษณะที่สำาคัญต่อ

การปฏบิตังิานจรงิบางประการ	เชน่	การคดิวเิคราะหอ์ยา่งเปน็

ระบบ	การแกป้ญัหาในงาน	การทำางานเปน็ทมี	ความรบัผดิชอบ	

ในงาน	 ความซื่อสัตย์	 ความอดทน	 ความขยัน	 มีวินัยตรงต่อ

เวลา	ภาวะผูน้ำา	รวมไปถงึการขาดคณุลกัษณะดา้นความรูแ้ละ

ทักษะอื่น	 เช่น	 ทักษะด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทย	 ภาษาต่าง

ประเทศ	(ฟัง	พูด	อ่าน	เขียน)	การใช้คอมพิวเตอร์	และความรู้	

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	

	 จากผลการวิจัยพบว่าคุณลักษณะผู้สำาเร็จการ

อาชีวศึกษาในทศวรรษหน้า	ควรมีแนวโน้มดังต่อไปนี้	(1)	ด้าน

ความสามารถทางทักษะวิชาชีพ	ผู้สำาเร็จการอาชีวศึกษาต้องมี

ความรู้ความสามารถในการพูด	อ่าน	เขียนได้มากกว่า	2	ภาษา	

โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ	 มีทักษะฝีมือในการปฏิบัติงานวิชาชีพ

พื้นฐาน	วิชาชีพแบบเจาะจง	มีทักษะที่หลากหลาย	เข้าใจศัพท์

เทคนคิทางวชิาชพีไดอ้ยา่งถกูตอ้ง	(2)	ดา้นความรู	้ตอ้งมคีวามรู	้

เชิงทฤษฎีทางวิชาชีพ	 (3)	 ด้านความสามารถทางเทคโนโลยี	

เปน็ผูท้ี่มคีวามรู้ทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ	(IT)	เทคโนโลยี

วิชาชีพ	 เทคโนโลยีวิชาชีพพื้นฐาน	สามารถสื่อสารทาง	 social	

network	ได้	 เช่น	 facebook	 (4)	ด้านทักษะชีวิต	 เป็นอีกด้าน

ที่มีความสำาคัญ	 เนื่องจากต้องทำางานร่วมกับผู้อื่น	 ดังนั้นต้อง

เป็นคนแห่งการเรียนรู้	ใฝ่รู้	สามารถทำางานเป็นทีม	มีวิสัยทัศน์	

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	 กล้าแสดงออก	 มีภาวะผู้นำา	 รู้จัก

สรา้งเครอืขา่ย	สามารถแกป้ญัหาเองได	้(5)	นสิยัอตุสาหกรรม	

หมายถงึ	การพรอ้มรบัการฝกึ	พฒันาตนเอง	มคีวามตัง้ใจ	ขยนั	

ซื่อสตัย	์ใจสู	้ตรงตอ่เวลา	มรีะเบยีบวนิยั	อดทน	รบัผดิชอบตอ่

ตนเอง	ครอบครัว	สังคม	รู้จักป้องกันตนเองจากการทำางาน	มี

คุณธรรม	จริยธรรม	และมีจิตสาธารณะ	(6)	มีทัศนคติที่ดีต่อ

การทำางาน	ภาคภมูใิจในอาชพี	มทีศันคตทิีด่ตีอ่อาชพี	รกัองคก์ร	

เชื่อมั่นว่าการเรียนอาชีวศึกษาทำาให้ดำารงชีพอยู่ได้	 มีอาชีพ	

เป้าหมายที่อยากจะเป็น	 มีความฝันที่จะประสบความสำาเร็จ	

ไม่กลัวความลำาบากหรือทำางานหนัก	 ไม่กลัวความสกปรก		

ไมเ่ลอืกงาน	สามารถประกอบอาชพีอสิระ	เปน็เจา้ของกจิการได	้

เป็นคนดี	มีความสุขขณะทำางาน	ใช้ชีวิตและทำางานเก่ง

	 โดยสรุปการอาชีวศึกษาไทยในปัจจุบันได้มีการ

วางแผน	 กำาหนดนโยบาย	 ยุทธศาสตร์	 กลยุทธ์	 รวมไปถึง

การมีกฎหมายรองรับในการพัฒนาคุณลักษณะผู้สำาเร็จ

การอาชีวศึกษาเพื่อการผลิตแรงงานให้สามารถสนองตอบ

ความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงานได้		

แต่ยังไม่กำาหนดรายละเอียดรองรับว่าผู้สำาเร็จการศึกษาควร

มีคุณลักษณะในแต่ละด้านอย่างไร	 ซึ่งแนวโน้มที่ ได้จากการ

วิจัยครั้งนี้จะเป็นกรอบในการพัฒนาคุณลักษณะผู้สำาเร็จการ

อาชีวศึกษาในทุกด้านที่พึงประสงค์และเป็นแนวโน้มที่สถาน

ประกอบการต้องการในทศวรรษหน้า	 รวมไปถึงเป็นกรอบใน

การกำาหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษาด้านผู้เรียนได้ ในเชิงลึก	

เพื่อการพฒันากำาลงัแรงงานระดบัอาชวีศกึษาใหเ้ปน็ทีต่อ้งการ

ของสถานประกอบการ	และตลาดแรงงานในอนาคต

	 ด้านการจัดการเรียนการสอน

	 สำานกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา	(2552)	หรอื	

สอศ.	ไดจ้ดัการเรยีนการสอนในหลายสาขาอาชพีเพื่อใหผู้เ้รยีน

ได้เลือกเรียนตามความชอบ	 ความถนัด	 ความเหมาะสมของ

แต่ละบุคคล	 โดยจัดหลักสูตรระดับฝึกอบรมระยะสั้น	 ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	 (ปวช.)	 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง	 (ปวส.)	 ไปจนถึงระดับปริญญาตร	ี สายเทคโนโลยีหรือ

สายปฏิบัติการ	 และหลักสูตรอื่นๆ	 ที่จัดขึ้นพิเศษเฉพาะพื้นที่	

เฉพาะสาขา	หรอืวธิกีารพเิศษ	เพื่อตอบสนองตอ่กลุม่เปา้หมาย	

ทุกกลุ่มที่มีอยู่ในประเทศ	 ให้เป็นไปอย่างกว้างขวาง	 ทั่วถึง	

เอื้ออำานวย	 และง่ายต่อการเข้าถึง	 ประกอบกับการกำาหนด

ยุทธศาสตร์ ในการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและ	

ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต	 มุ่งเน้นการเพิ่มโอกาสทางการ

ศึกษาวิชาชีพให้ประชาชนทุกคนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษา

ด้านวิชาชีพที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต		

ทั้งการศึกษาในระบบ	 การศึกษานอกระบบ	 และการศึกษา

ตามอัธยาศัย	 โดยมีจุดมุ่งหมายให้คลอบคลุมประชาชนทุก

เพศ	 ทุกวัย	 และกลุ่มเป้าหมายทั้งเด็ก	 เยาวชน	 วัยแรงงาน	

สตรี	 ผู้สูงอายุ	 โดยเฉพาะผู้ยากไร้	 ด้อยโอกาส	 คนพิการ		

ผูห้า่งไกลทรุกนัดารและชนกลุม่นอ้ย	มกีลยทุธค์อืสง่เสรมิและ

พฒันาการจดัอาชวีศกึษาและการฝกึอบรมวชิาชพี	ดว้ยรปูแบบ	

ที่หลากหลายทั้งการเรียนในระบบ	 การเรียนนอกระบบ	 และ

การเรียนในระบบทวิภาคี	 รวมถึงการเรียนการสอนตาม

หลักสูตรการอาชีวศึกษา	 ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนได้

ทุกวิธีเรียนที่กำาหนด	 และนำาผลการเรียนแต่ละวิธีมาประเมิน

ผลรว่มกนัได	้สามารถถา่ยโอนผลการเรยีน	และขอเทยีบความรู	้

และประสบการณ์ได	้ การจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ
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จริง	 โดยสามารถนำารายวิชาไปจัดฝึกในสถานประกอบการได้

ไม่น้อยกว่า	1	ภาคเรียน	

	 สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	 (2551)	 พบว่า	

หลักสูตรการอาชีวศึกษายังไม่ชัดเจนว่าจะให้ผู้สำาเร็จการ

ศึกษาๆต่อในระดับสูงหรือเข้าทำางาน	 ประกอบกับการจัดการ

เรียนการสอนยังไม่สามารถสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

ได้จริง

	 จากการวิจัยพบว่า	 การจัดการเรียนการสอนอาชีว	

ศึกษา	 ในทศวรรษหน้า	 ควรมีแนวโน้มดังต่อไปนี้	 (1)	 ด้าน

หลักสูตร	 ต้องมุ่งเน้นการผลิตช่างเพื่อการดูแล	 ซ่อมแซม	

รักษา	เครื่องใช้	ภายในบ้านที่อยู่อาศัย	เครื่องมืออุตสาหกรรม	

เครื่องจักรกลการเกษตร	 หลักสูตรอาชีวศึกษาต้องมีความ

หลากหลาย	สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่น	สังคม	สามารถผลิต

คนใหม้ทีกัษะ	วชิาความรูท้ีต่อบสนองความตอ้งการของตลาด

แรงงาน	โดยมกีารพฒันาหลกัสตูรวชิาชพีใหท้นัเทคโนโลยี	เชน่	

เมื่อมรีถไฟฟา้	ตอ้งมหีลกัสตูรทีผ่ลติชา่งซอ่มรถไฟฟา้	หลกัสตูร

ต้องมีความหลากหลายทั้งในระบบ	นอกระบบ	ทวิภาคี	เทียบ

โอนประสบการณ	์ระบบทางไกลแบบ	e-learning	และอื่นๆใหม้ี

ความยดืหยุน่	มุง่เนน้การจดัการเรยีนการสอนในสาขาวชิาชพีที่

ขาดแคลน	สำารวจปรมิาณความตอ้งการกำาลงัแรงงานในแตล่ะ

สาขาอาชีพเพื่อเพิ่ม	 และกำาหนดจำานวนผู้เรียนให้สอดคล้อง

กับอัตรากำาลังที่สถานประกอบการต้องการ	 ในการพัฒนา

หลกัสตูรอาชวีศกึษาตอ้งมีการสำารวจความตอ้งการของสถาน

ประกอบการในแต่ละท้องถิ่นว่าต้องการแรงงานที่มีคุณสมบัต	ิ

หรือคุณลักษณะอย่างไร	และต้องรู้ทิศทางการพัฒนาประเทศ

และวางแผนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับทิศทาง

การพัฒนาประเทศ	 รวมไปถึงแนวโน้มของอุตสาหกรรมใน

อนาคต	 เพื่อให้มีการพัฒนาเครื่องมือสื่อการเรียนการสอนที่

เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในแต่ละอาชีพ	

(2)	 ด้านวิชาการที่ควรมีและสอนเพิ่มในหลักสูตร	 คือ	 วิธีการ

ประกวดราคาและรับเหมางาน	 วิชาหน้าที่พลเมือง	 รักชาติ		

ศีลธรรม	 ประชาธิปไตย	 ประวัติศาสตร์ไทย	 เพื่อให้คนไทย

สำานึกในความเป็นไทย	รักและหวงแหนในความเป็นไทย	วิชาที่

วา่ดว้ยมาตรฐานตา่งๆในโรงงาน	วชิาทีเ่กีย่วกบัการดำาเนนิชวีติ

ในสังคม	 วิชาความรู้รอบตัวและเหตุการณ์ปัจจุบัน	 เพื่อให้ทัน

ต่อเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆ	 ให้นักเรียนได้เรียนรู้และ

มีทักษะในการครองชีวิตที่มีความสุขในสภาพสิ่งแวดล้อมที่มี

การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา	 (3)	 วิธีการจัดการเรียนการสอน	

ต้องมีความยืดหยุ่นตามเทคโนโลยี	 และบริบทที่เปลี่ยนแปลง	

รวมไปถึงยืดหยุ่นตามผู้เรียน	 และสถานประกอบการ	 จัดการ

เรียนการสอนโดยใช้ โครงการเป็นฐาน	 (Project	 Base)	 หรือ	

เรยีนเปน็ชิน้งาน	โครงการ	เรยีนเปน็เรื่องๆ	เชน่	การทำาชิน้งาน

หนึง่ชิน้สามารถถอดเปน็วชิาไดห้ลายวชิา	จดัการเรยีนการสอน

โดยใหค้รแูละนกัเรยีนลงพืน้ที	่เพื่อใหค้วามรูแ้กช่มุชน	ใหม้กีาร

ประเมนิผลการลงพืน้ทีจ่ากผลงานการใหค้วามรู	้ฝกึใหน้กัเรยีน

รู้จักทำาวิจัย	มีการฝึกงานจำาลองในโรงเรียน	เช่น	การตั้งบริษัท

จำาลอง	 ร้านค้าจำาลอง	 จัดการเรียนการสอนที่เด็กสามารถนำา

ผลจากการปฏิบัติมาวิจัย	 สรุปเป็นหลักการเองได้	 สามารถ

ต่อยอดผลงานและสิ่งประดิษฐ์ได้	 มีการระดมทรัพยากรจาก	

ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง	 จัดให้นักเรียนมีเวลาในการเรียนและ

การฝึกปฏิบัติให้มาก	 เพื่อลดเวลาว่างที่อาจก่อให้เกิดการ

ทะเลาะววิาท	เชน่	เรยีนและทำางานครบทัง้	7	วนัในหนึง่สปัดาห	์

สถานศึกษาต้องมีระบบแนะแนวอาชีพที่ดี	 เพื่อให้นักเรียนรู้ว่า

ตนเหมาะสมที่จะประกอบอาชีพใดในอนาคต	 เมื่อสำาเร็จการ

ศึกษา	 สถานศึกษามีการประเมินผลการเรียนรู้นักเรียนราย

บคุคล	เนื่องจากแตล่ะคนใชเ้วลาในการรบัรู้	และฝกึทกัษะตา่ง

กนั	ยดึเปา้หมายการเรยีนรูเ้ปน็สำาคญั	สถานศกึษาตอ้งทดสอบ

ความถนัดของนักเรียนก่อนแยกเรียนในแต่ละสาขา	 มีการ

ปฏิรูปการสอบโดยเน้นการสอบปฏิบัติ	 ต้องมีการประเมินผล

การเรียนรู้รายวิชา	(4)	เน้นการเรียนในระบบทวิภาคี	และการ

เทียบโอนประสบการณ์	 โดยจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคี

อย่างเข้าใจ	 และจริงจัง	 การส่งนักเรียนไปฝึกปฏิบัติในสถาน

ประกอบการ	ควรดำาเนนิการอยา่งตอ่เนื่องตดิตอ่กนัไมน่อ้ยกวา่	

3	เดอืนขึน้ไป	เพื่อใหส้ถานประกอบการสามารถมอบหมายงาน	

ประจำาใหน้กัเรยีนไดฝ้กึปฏบิตั	ิและทำาความเขา้ใจกบัผูป้กครอง

ถึงระบบ	 และหลักการการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี

ที่ถูกต้องชัดเจน	 ทำาความเข้าใจกับสถานประกอบการถึง	

หลักการ	วิธีดำาเนินการ	มีการวัดผล	ประเมินผล	ระบบทวิภาคี

ที่ได้มาตรฐานชัดเจน

	 โดยสรุปการการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันได้มี

การวางแผน	 และให้ความสำาคัญต่อผู้เรียน	 โดยจะเห็นได้จาก

ความหลากหลายของหลักสูตร	 และการให้ โอกาสทางการ

ศึกษา	 และเนื่องจากแนวโน้มการจัดการเรียนการสอนใน

ทศวรรษหน้ามุ่งเน้นที่คุณภาพผู้เรียนเป็นสำาคัญ	 โดยคุณภาพ

ผู้เรียนเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของผู้สำาเร็จการศึกษาที่สนอง

ตอบความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน

แตย่งัขาดรายละเอยีดในการดำาเนนิการ	การติดตาม	ประสาน

งานกบัสถานประกอบการ	และประเมนิผลเพื่อการผลติผูส้ำาเรจ็

การอาชีวศึกษาให้มีความรู้	 ทักษะอาชีพ	 ที่สนองตอบความ

ต้องการของตลาดแรงงานอย่างแท้จริง	 ดังนั้นแนวโน้มการ
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จัดการเรียนการสอนในทศวรรษหน้าควรเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียน

ได้สัมผัสและมีประสบการณ์ทำางานในสถานประกอบการจริง

มากกว่าการฝึกงาน	เน้นความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและ

สถานประกอบการในการพฒันาหลกัสตูร	และการวางแผนการ

พัฒนากำาลังคนร่วมกัน	 เพื่อการผลิตกำาลังคนที่สอดคล้องกัน

ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพในแต่ละสาขาอาชีพ	 และที่สำาคัญ

คือการเพิ่มวิชาที่สอนและปลูกฝังให้เป็นคนดี	 มีวินัย	 ซึ่งเป็น

คุณลักษณะสำาคัญที่สถานประกอบการและสังคมปัจจุบันและ

ในอนาคตต้องการ

	 ด้านครูผู้สอน

	 สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	(2552)	ได้

กำาหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา	 ให้

มีคุณภาพ	 มาตรฐาน	 ดังนั้นกลยุทธ์สำาคัญที่ต้องทำาคือ	 การ

พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา	 การเสริมสร้างสวัสดิการ

และขวัญกำาลังใจ	 เพื่อการพัฒนาคุณภาพครูและจูงใจให้	

คนเก่ง	 คนดี	 มีความสามารถเข้ามาเป็นครู	 การมีระบบการ

พฒันาครแูละคณาจารยข์องการอาชวีศกึษาอยา่งตอ่เนื่อง	เพื่อ

ใหท้นัตอ่ความเปลีย่นแปลงของเทคโนโลย	ีตามพระราชบญัญตัิ

การอาชีวศึกษา	พุทธศักราช	2552	(2552)

	 ขอ้มลูจากสำานกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา	(2551)	

พบว่าสถาบันอาชีวศึกษาขาดแคลนครู	 คณาจารย์ทั้งเชิง

ปรมิาณและคณุภาพอยา่งตอ่เนื่อง	เนื่องจากนโยบายการจำากดั

อัตรากำาลังคนของภาครัฐผนวกกับการใช้มาตรการจูงใจให้ครู

ลาออกกอ่นเกษยีณ	ทำาใหส้ญูเสยีอตัราครไูปจำานวนมาก	อกีทัง้	

บณัฑติครศุาสตรแ์ละศกึษาศาสตรบ์างสว่น	หลงัจากสำาเรจ็การ

ศึกษาแล้วไม่ประกอบอาชีพครู	 ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนครู

ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ

	 จากการวิจัยพบว่า	 ครูผู้สอนอาชีวศึกษาในทศวรรษ

หน้า	 มีแนวโน้มดังต่อไปนี้	 (1)	 คุณลักษณะครู	 คือ	 ครูต้อง

ทำางานเชิงรุก	 มีการเตรียมตัว	 สืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวกับวิชาชีพ

สมยัใหม	่นำามาถา่ยทอดไดอ้ยา่งถกูตอ้งเหมาะสม	วางแผนการ

จดัการเรยีนการสอนโดยใชส้ื่อและเทคโนโลยสีมยัใหม่	สามารถ

ผลิตตำาราให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน	

และสภาพแวดล้อม	 ครูต้องรู้ศักยภาพนักเรียนรายบุคคล	

สามารถเป็นต้นแบบที่ดี	ครูเข้าใจและใช้ระบบ	Child	Center	

อย่างถูกต้อง	 สามารถแนะแนว	 ชี้นำานักเรียน	 ปลูกจิตสำานึก

นักเรียนให้รักอาชีพ	สามารถสอนวิชาคน	วิชาชีพ	ธุรกิจ	ให้แก่

นกัเรยีนได	้มวีธิกีารสอนทีห่ลากหลายในการกระตุน้การเรยีนรู้

แกน่กัเรยีนทีม่พีืน้ฐานแตกตา่งกนั	(2)	ดา้นประสบการณว์ชิาชพี	

ครูต้องได้รับการฝึกอบรมในสาขาวิชาชีพที่สอนโดยเฉพาะ

การฝึกในสถานประกอบการจริงอย่างต่อเนื่อง	 สมำ่าเสมอ	

มีประสบการณ์ตรงในวิชาชีพ	 เก่งปฏิบัติ	 รู้ลักษณะงาน	 และ

อาชีพในสาขาวิชาที่สอนอย่างแท้จริง	 (3)	 ด้านทัศนคติที่ดีใน

อาชพีคร	ูเพื่อให้ไดค้รทูีเ่กง่	และครทูีด่	ีครตูอ้งไดร้บัผลตอบแทน

และสวัสดิการที่ดีตามความสามารถ	 (4)	 ด้านคุณภาพครู	

มีการวัดคุณภาพครูผู้สอนวิชาชีพจากประสบการณ์	นอกเหนือ

จากวุฒิการศึกษา

	 โดยสรุปด้านครูผู้สอน	 มีการกำาหนดกลยุทธ์การ

พัฒนาคุณภาพครูไว้แล้วแต่ในรายละเอียดของการพัฒนาครู

ด้านต่างๆยังไม่สมบูรณ์ประกอบกับแนวทางการพัฒนาให้ครู

ยงัไมส่อดคลอ้งตอ่การเปลีย่นแปลง	รวมไปถงึการกำาหนดแผน

และแรงจูงใจให้คนเก่งมาเป็นครูผู้สอนยังไม่ชัดเจน	 ซึ่งจาก	

ผลการวจิยันี้ ได้ใหร้ายละเอยีด	เกีย่วกบัแนวโนม้ของการพฒันา

ครใูนดา้นตา่งๆ	เชน่	แนวทางการพฒันาประสบการณ์ในวชิาชพี	

รวมไปถึงคุณลักษณะและทัศนคติที่ดีในอาชีพของครูผู้สอนใน

ทศวรรษหน้าที่เป็นส่วนประกอบสำาคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้

สนองตอบความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต	

	 ด้านความร่วมมือ

	 สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	(2552)	ได้

กำาหนดยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำาลังคนให้ตรงตาม

ความต้องการของประเทศไว้ว่าต้องได้รับร่วมมือกับองค์กรที่

ต้องการใช้กำาลังคน	 ตั้งแต่ภาคการผลิต	 เอกชน	 รัฐวิสาหกิจ

และชุมชน	 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการ

อาชวีศกึษาทัง้ในและตา่งประเทศ	นำาไปสูก่ารกำาหนดหลกัสตูร	

กระบวนการจดัการเรยีนการสอนในการผลติกำาลงัคนไดต้รงกบั

ความต้องการภาคการผลิตและความต้องการของผู้ ใช้	

	 สำานกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา	(2551)	พบวา่การ

มสีว่นรว่มในการจดัการอาชวีศกึษาระหวา่งสถาบนัอาชวีศกึษา

และสถานประกอบการหรอืสว่นเอกชนนัน้เจา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง

ยังไม่มีความมั่นใจ	 เนื่องจากไม่มีประสบการณ์ในการจัด

อาชีวศึกษามาก่อน	 นอกจากนี้ระดับปฏิบัติยังมีการรับรู้ค่อน

ข้างน้อย

	 จากการวิจัยพบว่าความร่วมมือทางด้านอาชีวศึกษา

ในทศวรรษหน้าควรที่จะมีแนวโน้มดังต่อไปนี้	 ความชัดเจนใน

บทบาท	หน้าที่ของแต่ละหน่วยงานแต่ละกระทรวงที่เกี่ยวข้อง	

โดยทุกฝ่ายต้องตระหนักถึงเป้าหมายเดียวกัน	คือ	การพัฒนา

เยาวชนของชาติให้ถูกทิศถูกทาง	 เพื่อผลิตกำาลังแรงงานให้

สนองตอบความต้องการของสถานประกอบการและตลาด

แรงงาน	ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ได้กำาหนดไว้แล้ว	ส่วน	
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รูปแบบความร่วมมือนั้น	 สถาบันหรือโรงเรียนที่เข้มแข็งควร

ใหก้ารชว่ยเหลอืสถาบนัหรอืโรงเรยีนทีอ่อ่นแอกวา่	มกีารรว่มมอื	

ทางด้านการอาชีวศึกษากับนานาชาติ	 ในส่วนอุตสาหกรรมที่

เข้มแข็ง	มีการแลกเปลี่ยนครูและนักเรียนระหว่างประเทศ	มี

ความรว่มมอืกนัระหวา่งสถานศกึษา	สถานประกอบการ	ในการ

พัฒนาหลักสูตร	 มีการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน	 ประสาน

งานและติดต่อสื่อสารกันอย่างต่อเนื่อง	 วางแผนพัฒนา	 และ

ผลิตกำาลังคนทุกระดับร่วมกัน	 ซึ่งสอดคล้องกับระบบการ

อาชีวศึกษาในประเทศเยอรมนี	 รวมถึงการให้ความสำาคัญ	

ส่งเสริมและสนับสนุนการอาชีวศึกษาอย่างจริงจังของทุก	

ภาคส่วน

	 โดยสรุปได้มีการกำาหนดยุทธศาสตร์ในเรื่องความ	

รว่มมอืระหวา่งหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งแตจ่ากการศกึษาพบวา่	ความ	

รว่มมอืของทกุภาคสว่นทกุหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง	ยงัไมน่ำาสูก่าร

ปฏบิตัเิทา่ทีค่วร	เนื่องจากยงัไมม่รีายละเอยีดหรอืแนวทางการ

ดำาเนนิการหรอืการกำาหนดบทบาททีช่ดัเจนสง่ผลใหบ้คุลากรใน

ระดับปฏิบัติการไม่เข้าใจหลักการ	 วิธีการ	 บทบาทของแต่ละ

ส่วนที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือชัดเจน	ซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี	้

ได้ใหแ้นวโนม้และรปูแบบของการดำาเนนิการเกีย่วกบัความรว่มมอื	

โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการ

และสถาบันการอาชีวศึกษาในการร่วมกันผลิตผู้สำาเร็จการ

ศึกษาให้มีคุณภาพและสนองตอบความต้องการของตลาด

แรงงานในอนาคต

	 ด้านมาตรฐานการอาชีวศึกษา

	 สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	(2552)	ได้

กำาหนดยุทธศาสตร์การอาชีวศึกษาโดยเน้นการผลิตกำาลังคน

ให้มีคุณภาพมาตรฐานมีเส้นทางอาชีพที่ชัดเจนเพื่อสนับสนุน

ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	ตลอดจนให้มีการ

รบัรองสมรรถนะของบคุคลในการประกอบอาชพี	โดยมกีลยทุธ์

คือ	ส่งเสริมการประกันคุณภาพสถานศึกษา	และพัฒนาสถาน

ศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาให้ได้มาตรฐาน	 มีความเป็น

เลิศทางวิชาชีพ

	 สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	 (2551)	 พบว่า

ผู้สำาเร็จการอาชีวศึกษาใหม่ยังไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตรง

ลักษณะงาน	หรือความต้องการของสถานประกอบการ

	 จากการวิจัยพบว่า	 มาตรฐานการอาชีวศึกษาใน

ทศวรรษหน้า	ควรมีแนวโน้มดังต่อไปนี้	มาตรฐานด้านคุณภาพ

ผู้เรียน	 คุณภาพสถานศึกษา	 มีระบบการประเมินภายในและ

ภายนอกโดย	 ผู้ประเมินใช้เกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	 มี

การทดสอบคุณภาพผู้เรียนก่อนสำาเร็จการศึกษา	 และเพื่อให้

มาตรฐานของผู้สำาเร็จการอาชีวศึกษาเป็นมาตรฐานเดียวกัน	

ต้องมีเอกสารรับรองนอกเหนือจากวุฒิการศึกษา	 เรียกว่า	

“คณุวฒุวิชิาชพี”	โดยหนว่ยงานทีท่ำาหนา้ทีก่ำาหนดคณุวฒุวิชิาชพี	

คือ	 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	 โดยกรรมการผู้กำาหนดคุณวุฒิ

วิชาชีพต้องมาจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผลผลิต

ทางการอาชีวศึกษา	 อาจประกอบไปด้วย	 ผู้ทรงคุณวุฒิจาก	

กรมพฒันาฝมีอืแรงงาน	สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทยหรอื

สภาหอการค้าไทย	 สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	

และกระทรวงศึกษาธิการ	 โดยลักษณะของคุณวุฒิวิชาชีพ

นั้นจะกำาหนดบันไดความก้าวหน้าของแต่ละอาชีพที่แน่นอน		

มีความสอดคล้องในด้านค่าจ้างและทักษะฝีมือ	 มีการกำาหนด

ค่าตอบแทนที่ต่างกันในแต่ละสาขาอาชีพ	 ต่างกันในแต่ละ

ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ	 และมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับชาติ	

อาเซียน	และสากล	ต้องถูกกำาหนดให้ชัดเจนในแต่ละอาชีพ

	 โดยสรุปพบว่าได้มีการกำาหนดยุทธศาสตร์เกี่ยวกับ

มาตรฐานการอาชีวศึกษา	แต่ผลการดำาเนินการพบว่า	ผู้สำาเร็จ

การอาชีวศึกษายังไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามความต้องการ

ของสถานประกอบการ	 แสดงว่าการอาชีวศึกษาและสถาน

ประกอบการรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ	ยังให้ความ

สำาคัญในการร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการ

อาชวีศึกษานอ้ย	และจากผลการวจิยัครัง้นีพ้บวา่	แนวโนม้ด้าน

มาตรฐานการอาชวีศกึษาตอ้งมาจากความรว่มมอืของทกุหนว่ย

งานที่เกี่ยวข้อง	 โดยร่วมกันกำาหนดบันไดความก้าวหน้าของ

แต่ละอาชีพที่แน่นอน	 ให้มีความสอดคล้องในด้านค่าจ้างและ

ทักษะฝีมือ	 มีการกำาหนดค่าตอบแทนที่ต่างกันในแต่ละสาขา

อาชพีทีช่ดัเจน	ซึง่จะสง่ผลใหค้นมองเหน็คณุคา่ของทกัษะฝมีอื

ในการทำางานมากกวา่วฒุกิารศกึษา	เปน็การสรา้งคา่นยิมในการ

เรียนอาชีวศึกษาให้สูงขึ้นโดยทางอ้อม

	 ด้านการสนับสนุนของรัฐบาล

	 สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	(2552)	ได้

กำาหนดยทุธศาสตร์ใหร้ฐัขยายโอกาสทางการศกึษาวชิาชพีและ

ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต	 มุ่งเน้นการเพิ่มโอกาสทางการ

ศึกษาวิชาชีพให้ประชาชนทุกคนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาด้าน

วิชาชีพที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต	มีระบบ

จูงใจให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษา

และการฝึกอบรมวิชาชีพ	 การระดมทรัพยากรทั้งจากภาครัฐ

และเอกชนในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ	

โดยคำานึงถึงการประสานประโยชน์อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม	

มีการกำาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการได้รับสิทธิ

ประโยชน์และการเชิดชูเกียรติแก่สถานประกอบการ	 สมาคม
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วิชาชีพ	 หรือองค์กรอื่น	 ตลอดจนการส่งเสริมความร่วมมือใน

การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพระหว่างสถาน

ศึกษาอาชีวศึกษา	สถาบัน	และสถานประกอบการ

	 สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	 (2551)	 พบว่า

รัฐมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตกำาลังคนระดับอุดมศึกษา

มากกว่าในระดับอาชีวศึกษา

	 จากการวิจัยพบว่า	 การสนับสนุนของรัฐบาลใน

ทศวรรษหน้าควรมีแนวโน้มดังต่อไปนี้	 (1)	 ด้านงบประมาณ

ควรมีการจัดสรรให้เหมาะสมพอเพียงโดยมุ่งเน้นผลงานและ

ผู้เรียนเป็นสำาคัญ	(2)	ด้านนโยบาย	มีการกำาหนดนโยบายทาง

ด้านอาชีวศึกษาที่แน่นอนชัดเจน	 ส่งเสริมสนับสนุนการเรียน

สายอาชีพ	 กำาหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะยาวที่

ชัดเจน	 มีการติดตามและควบคุมนโยบายด้านอาชีวศึกษา

อย่างจริงจัง	 สนับสนุนการอาชีวศึกษาเอกชนให้เท่าเทียมกับ

อาชีวศึกษาของรัฐ	 เช่น	 การจัดสรรงบประมาณ	 การพัฒนา

ครู	 การงดเว้นการเสียภาษีโรงเรือนโรงเรียนเอกชน	สามารถ

เปดิสอนปรญิญาตรทีางวชิาชพีไดเ้ชน่เดยีวกบัอาชวีศกึษาของ

รฐับาล	จดัรวมอาชวีศกึษาของรฐัและเอกชนไว้ในการดแูลของ

หน่วยงานเดียวกัน	 ควรที่จะควบคุมสัดส่วนการรับนักเรียน

สายสามัญและอาชีวศึกษาอย่างจริงจัง	 นายกรัฐมนตรีควร

เห็นความสำาคัญของการอาชีวศึกษา	(3)	ด้านครู	ควรกำาหนด

ให้ครูทุกคนในประเทศคือครูของชาติ	 ไม่แบ่งว่าครูรัฐหรือ

ครูเอกชน	 ให้มีสวัสดิการที่เท่ากัน	 มีการเพิ่มอัตรากำาลังครู		

มีแผนการพัฒนาครูระยะยาว	 กำาหนดให้มีมาตรฐานครูผู้สอน	

มสีถาบนัหรอืศนูยพ์ฒันาทีผ่ลติคร	ูและบคุลากรทางการศกึษา

โดยเฉพาะ	(4)	การวิจัย	ควรส่งเสริมการวิจัยในระดับสถาบัน

เพื่อให้เกิดองค์ความรู้	 และนำาผลงานการวิจัยมาใช้ในการ

พฒันาการอาชวีศกึษา	(5)	การสง่เสรมิการเรยีนสายอาชพี	รฐั

ต้องจัดตั้งสถาบันเพื่อส่งเสริมอาชีพ	มีการพัฒนาและต่อยอด

อาชีพ	สร้างความภูมิใจ	ยกระดับอาชีพ	เช่น	อาชีพเกษตรกร	

ประชาสมัพนัธภ์าพลกัษณท์ีด่	ีและประโยชนก์ารเรยีนสายอาชพี

ให้ครอบคลุม	ทั่วถึงทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่อง	(6)	กฎหมาย	มีการ

บงัคบัใชอ้ยา่งจรงิจงั	กำาหนดและพฒันากฎหมายใหส้อดคลอ้ง

กบัยคุสมยัและการเปลีย่นแปลง	(7)	ความรว่มมอื	รฐัตอ้งเปน็

ผู้กำาหนดบทบาทให้เกิดความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กับการอาชีวศึกษา	 ให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการวัด

คุณภาพผู้สำาเร็จการศึกษา	 ส่งเสริมการวิจัยทางอาชีวศึกษา

ร่วมกับสถานประกอบการ	จัดสวัสดิการให้สถานประกอบการ

ที่ให้ความร่วมมือกับการอาชีวศึกษา	เช่น	โครงการทวิภาคี	ทำา

ข้อตกลงกับสถานประกอบการ	 ในกรณีที่ผลิตเด็กตามที่สถาน

ประกอบการต้องการ	

	 โดยสรุปการสนับสนุนของรัฐบาลได้มีการกำาหนด

เป็นนโยบาย	 รวมไปถึงการมีกฎหมายรองรับ	 และเมื่อนำาสู่

การดำาเนนิการพบวา่รฐัเลง็เหน็ความสำาคญัของการพฒันาการ

อาชวีศกึษานอ้ยกวา่การอดุมศกึษา	ซึง่แนวโนม้การอาชวีศกึษา

ในทศวรรษหน้าจะเป็นส่วนสำาคัญในการพัฒนาประเทศให้

สามารถแขง่ขนัได้ในนานาชาติ	ซึง่การวจิยันี้ ได้ใหร้ายละเอยีด

แนวโนม้การสนบัสนนุของรฐับาลเพื่อการพฒันาอาชวีศกึษาใน

ด้านต่างๆ	เพื่อการพัฒนากำาลังคนให้สนองตอบตลาดแรงงาน

ทั้งในประเทศและในระดับนานาชาติในอนาคต

	 ด้านการบริหารจัดการ

	 การอาชีวศึกษาในระบบโรงเรียนในปัจจุบันของ

กระทรวงศึกษาธิการ	 บริหารจัดการแบบกระจายอำานาจโดย

ดำาเนินการในส่วนราชการ	 3	 หน่วยงาน	 คือ	 สำานักงานปลัด

กระทรวง	(ในสว่นสำานกับรหิารงานคณะกรรมการสง่เสรมิการ

ศึกษาเอกชน)	 สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	

(ในสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา)	และ	สำานกังานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา	 การบริหารจัดการแบบกระจายอำานาจของ

การอาชีวศึกษาสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา	

พทุธศกัราช	2552	(2552)	มาตรา	10	เพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงค์

ตามมาตรา	6	การจดัการอาชวีศกึษาและการฝกึอบรม	วชิาชพี

ตอ้งคำานงึถึง	(1)	การมีเอกภาพด้านนโยบายและมีความหลาก

หลายในทางปฏบิตัโิดยมกีารกระจายอำานาจจากสว่นกลางไปสู่

สถานศกึษาอาชวีศกึษาและสถาบนั	(2)	การศกึษาในดา้นวชิาชพี

สำาหรับประชาชนวัยเรียนและวัยทำางานตามความถนัดและ	

ความสนใจอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องจนถึงระดับปริญญาตรี

	 สำานกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา	(2551)	กฎหมาย

การศึกษาที่มีผลใช้บังคับแล้วยังไม่สามารถบังคับใช้ได้อย่างมี

ปะสิทธิภาพ	เนื่องจากระบบการส่งเสริมความรู้และมาตรการ

บังคับใช้ ให้แก่ฝ่ายปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมยังไม่ชัดเจน	

ประกอบกับหน่วยงานส่วนกลาง	 บังคับใช้กฎหมายการศึกษา

โดยเนน้การปฏริปูโครงสรา้งองคก์รมากกวา่การปฏริปูคณุภาพ

การเรียนการสอนในสถานศึกษา	ส่งผลให้การปฏิรูปการศึกษา

ไม่ประสบผลสำาเร็จ

	 จากการวิจัยพบว่า	 การบริหารจัดการอาชีวศึกษาใน

ทศวรรษหน้า	ควรมีแนวโน้มดังต่อไปนี้	การบริหารจะต้องเป็น

แบบกระจายอำานาจ	นโยบายมเีปา้หมายเดยีวกนั	อาจแตกตา่ง

ในด้านวิธีการทำางานได้	 สถานศึกษาต้องเป็นนิติบุคคล	 มีการ

กำากับติดตามการทำางานของสถานศึกษาโดยชุมชน	 ประเมิน

ผลการกระจายอำานาจการอาชีวศึกษาในแต่ละส่วน	 การมอบ

อำานาจ	การกระจายอำานาจ	ตอ้งพจิารณาขนาดของพืน้ทีแ่ตล่ะ
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พื้นที่	 ส่วนกลางมอบอำานาจให้สถานศึกษาในการจัดซื้อจัดจ้าง

เอง	สถานศกึษาตอ้งสง่เสรมิการทำางานแบบมสีว่นรว่ม	รฐับาล

ต้องเร่งดำาเนินการการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา	 สถาบัน

การอาชวีศกึษาจะมหีนา้ทีด่ำาเนนิการจดัการอาชวีศกึษาในระดบั

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	 (ปวช.)	 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง	 (ปวส.)	 และระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย

ปฏบิตักิาร	สอดคลอ้งกบัระบบการศกึษาของประเทศเยอรมนี	

ออสเตรเลีย	 และสิงคโปร์	 ที่ผู้สำาเร็จการอาชีวศึกษาสามารถ

เรียนต่อจนถึงระดับปริญญาตรีในสายปฏิบัติการได้	 ซึ่งเมื่อ

สถาบันการอาชีวศึกษาเกิดขึ้น	 ผู้เรียนสายอาชีพก็จะมากขึ้น	

จากค่านิยมการได้ปริญญา	 เพื่อเป็นเจ้าคนนายคนยังเป็นสิ่งที่

ทุกคนให้ความสำาคัญ

	 โดยสรุปพบว่าการบริหารจัดการอาชีวศึกษาใน

ทศวรรษหนา้	ยงัคงเปน็แบบกระจายอำานาจ	โดยเนน้การปฏริปู

คุณภาพผู้เรียน	 และกระบวนการจัดการเรียนการสอนเป็น

สำาคัญ	มิใช่เน้นการปฏิรูปโครงสร้างยังที่ผ่านมา	และที่สำาคัญ

คือการแนวโน้มในการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาเพื่อดำาเนิน

การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี

หรือสายปฏิบัติการได้	 และเป็นการยกระดับและสร้างให้เกิด

ค่านิยมการเรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้น

	 ด้านค่านิยมการเรียนอาชีวศึกษา

	 สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	 (2552)	 มี

ยุทธศาสตร์ในการสร้างค่านิยมที่ดีต่อการอาชีวศึกษา	 โดยใช้

กลยทุธก์ารสรา้งภาพลกัษณท์ีด่ตีอ่การอาชวีศกึษา	ไมว่า่จะเปน็

โครงการ	fix	it	center	ทีส่ถาบนัอาชวีศกึษานำาทมีนกัศกึษาออก

ใหบ้รกิารแกช่มุชน	เชน่	การซอ่มบำารงุเครื่องยนต์	ซึง่จะเหน็ได้

ว่าโครงการดังกล่าวยังมีการประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจากสื่อ	 หรือ

สถานศึกษาน้อย	

	 สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	 (2551)	 พบว่า

นักเรียนนักศึกษาไม่นิยมเรียนทางด้านการอาชีวศึกษารวม

ไปถึงจำานวนผู้ที่ศึกษาในระดับนี้ลาออกกลางคันจำานวนมาก		

ส่งผลให้ประเทศขาดกำาลังแรงงานระดับกลางที่มีคุณภาพ		

อีกทั้งความนิยมเรียนอาชีวศึกษาไม่เพิ่มมากขึ้น	 นักศึกษาที่

สำาเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)	 และ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	 (ปวส.)	 ยังนิยมศึกษาต่อ

ในระดับอุดมศึกษาอยู่มาก	รวมทั้งสถาบันอาชีวศึกษาเองก็ยัง

มีปัญหาด้านภาพพจน์ว่า	เด็กเกเร	ชอบชกต่อย	ทะเลาะวิวาท	

และถงึขัน้การฆาตกรรมกนั	รวมถงึผลการจดัการเรยีนการสอน

ยังด้อยด้านคุณภาพส่งผลให้ผู้ปกครองไม่นิยมส่งบุตรหลาน

เข้าศึกษา	 ทำาให้จำานวนและสัดส่วนของผู้เรียนอาชีวศึกษาเพิ่ม

ได้น้อย	 ผู้เรียนนิยมเรียนสายสามัญมากกว่าสายอาชีวศึกษา	

และผู้สำาเร็จการอาชีวศึกษาระดับ	ปวช.	และ	ปวส.	ส่วนมาก

เลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาในสาขาที่ ไม่ตรงกับการเรียน

ในระดับ	ปวช.	และ	ปวส.

	 จากการวิจัยพบว่า	 ค่านิยมการเรียนในทศวรรษหน้า	

ควรมแีนวโนม้ดงัตอ่ไปนี้	จะตอ้งไดร้บัความรว่มมอืจากทกุภาค

ส่วน	ไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชน	รัฐบาล	สถานประกอบการที่ต้อง

ร่วมมือกันสร้างและผลักดันให้เกิดค่านิยมการเรียนสายอาชีพ	

มีการนำาเสนอภาพลักษณ์ที่ดีของการอาชีวศึกษา	 นอกจาก

นั้นรัฐบาลควรยกระดับและให้สวัสดิการหรือค่าตอบแทนเป็น

เงินเดือนแก่ปราชญ์ชาวบ้าน	 เพื่อสาร้างความภูมิใจในอาชีพ

การเกษตรและอาชพีพืน้บา้น	ครตูอ้งแนะแนวอาชพีใหเ้ดก็	ม.3	

เหน็ภาพการเรยีนสายอาชพีวา่ดอียา่งไรและครตูอ้งสรา้งความ

ภูมิใจในการเรียนสายอาชีพให้นักเรียนที่กำาลังเรียน	 ประกอบ

กับรัฐควรกำาหนดอัตราเงินเดือนให้ผู้สำาเร็จการอาชีวศึกษา

สูงๆ	 รวมไปถึงต้องเปิดการอาชีวศึกษาถึงระดับปริญญาตรี	

เมื่อสร้างค่านิยมแล้วต้องมีการส่งเสริมให้เกิดค่านิยมในการ

เรียนอาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่องนั้นหมายถึงว่า	 ทุกภาคส่วนที่

เกี่ยวข้องควรช่วยกันประชาสัมพันธ์คนประสบความสำาเร็จ

เพราะการทำางาน	 ไม่ใช่เพราะวุฒิการศึกษา	 สังคมต้องให้

เกียรติในทุกอาชีพที่สุจริต	ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์เด็กเรียน

อาชีวศึกษาคือ	เด็กเก่งทำางาน	เก่งปฏิบัติ	เก่งฝีมืออาชีพ	เด็ก

เรยีนอาชวีศกึษาคอื	มรีายไดร้ะหวา่งเรยีน	เดก็เรยีนอาชวีศกึษา

คือ	รู้จริง	ทำาจริง	ทำาได้	เข้าใจชีวิต

	 โดยสรุปการสร้างค่านิยมการเรียนอาชีวศึกษาได้

มีการกำาหนดเป็นยุทธศาสตร์	 แต่การดำาเนินการอยู่ที่แต่ละ

สถาบันเท่านั้น	 ส่งผลให้การสร้างค่านิยมยังไม่ประสบความ

สำาเรจ็เทา่ทีค่วร	และจากผลการวจิยัพบวา่แนวโนม้การสรา้งคา่

นยิมการเรยีนอาชวีศกึษาในทศวรรษหนา้นัน้ควรเกดิจากความ

รว่มมอืของทกุภาคสว่น	ทกุหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง	ทีต่อ้งรว่มมอื

กนัสรา้งและผลกัดนัใหเ้กดิคา่นยิมการเรยีนสายอาชพี	มกีารนำา

เสนอภาพลกัษณท์ี่ดีของการอาชวีศกึษา	เมื่อสร้างค่านยิมแลว้

ต้องมีการส่งเสริมให้เกิดค่านิยมในการเรียนอาชีวศึกษาอย่าง

ต่อเนื่องด้วย

	 จะเห็นได้ว่ าภาพการอาชีวศึกษาในอนาคตมี 	

หลากหลายด้าน	ซึ่งแต่ละด้านต่างมีความสำาคัญหากได้รับการ

พัฒนาและดำาเนินการเป็นรูปธรรมและเชื่อมโยงกันก็จะส่งผล

ใหแ้นวโนม้การอาชวีศกึษาไทยในทศวรรษหนา้	ใหเ้ปน็จรงิ	และ

พงึประสงค	์และคา่นยิมในการเรยีนอาชวีศกึษาจะสงูขึน้หากทกุ

หน่วยงานและทุกๆด้านที่เกี่ยวข้องร่วมกันทำางานอย่างจริงจัง
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ยึดเป้าหมายการพัฒนาการอาชีวศึกษาของชาติเป็นสำาคัญ		

มีการพัฒนาครูผู้สอนทางด้านการอาชีวศึกษาพัฒนาทั้งเชิง

ปริมาณและคุณภาพ	 รวมไปถึงครูมีแรงจูงใจในการทำางาน		

มีสวัสดิการที่ดีให้ครู	 ครูได้รับการยอมรับจากสังคม	 การได้

รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะสถานประกอบการ

สูงขึ้นจะส่งผลให้สามารถผลิตกำาลังแรงงานระดับอาชีวศึกษา

ได้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน	 การจัดตั้ง

สถาบันอาชีวศึกษาเพื่อผลิตนกัศึกษาเฉพาะทางระดับปริญญา

ตรีในสายปฏิบัติการ	 รวมไปถึงการกำาหนดคุณวุฒิวิชาชีพที่จะ

ทำาให้คุณภาพผู้สำาเร็จการศึกษาได้รับการยอมรับ	 ทั้งในด้าน

ความรู้	 สมรรถนะและทักษะอาชีพที่ ได้มาตรฐานตามความ

ต้องการของสถานประกอบการจะส่งผลให้คนมีค่านิยมในการ

เรียนสายอาชีพสูงขึ้น	 เนื่องจากการวัดคุณภาพคนจากความ

สามารถ	 ซึ่งอนาคตภาพการอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหน้า		

จะไม่เป็นเพียงภาพในฝัน	 หากแต่จะเป็นภาพที่จับต้องได้	

ประเมินผลได้	 ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต	 คุณภาพ

ครอบครัว	คุณภาพสังคม	และคุณภาพของคนไทยทั้งประเทศ	

สามารถที่จะแข่งขันได้ในเวทีโลก	 และพบว่าแนวโน้มในแต่ละ

ด้านของการอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหน้านั้นล้วนมีความ

สัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกัน	 ซึ่ง	 ผู้วิจัยสรุปความ	

เชื่อมโยงของภาพอนาคตการอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหน้า	

(พ.ศ.2554-	พ.ศ.2564)	ได้ดังภาพที่	1

 

คุณคาของความสามารถ 

ยืดหยุน 

เพิ่มวิชามาตรฐานในสถานประกอบการ 
ระบบทวิภาค ี

เนนปฏิบัต ิ

ความหลากหลายของหลักสูตร 

หลักสูตรสนองตอบตลาดแรงงาน 

เพิ่มวิชาสอนคนใหเปนคนด ี
การจัดการเรียน

การสอน 

มีประสบการณวิชาชีพ 

มีทัศนคติท่ีดีตออาชีพครู 

คุณภาพครู 

มีจิตวิญญาณครู 

มีความรูในอาชีพ 

แนะแนวอาชีพได 

ครูอาชีวศึกษา 

สงเสริมและสนับสนุน
อาชีวศึกษา 

ประสานงานและส่ือสารกัน
อยางตอเน่ือง 

สถานประกอบการ 

หนวยงานของรัฐท่ี
เก่ียวของ 

หนวยงานนานาชาต ิ

วางแผน และพัฒนากําลังคน 

ความรวมมือ 

ครูสรางความภูมิใจการ
เรียนอาชีวศึกษา 

ส่ือเผยแพรภาพลักษณท่ีด ี รัฐบาล สถานประกอบการ 
สังคมชวยกันสงเสริม คานิยมการเรียน

อาชีวศึกษา 

ชุมชนมีสวนรวม 

สถาบันอาชีวศึกษา 
กระจายอํานาจ 

สถานศึกษาเปนนิติ
บุคคล 

ผูนํามีวิสัยทัศน 
การบริหารจัดการ 

สงเสริมการทํางานแบบมี
สวนรวม 

สงเสริมการเรียนอาชีวศึกษา 

จัดสวัสดิการใหสถานประกอบการท่ีรวมมือ 

งบประมาณ นโยบาย 

พัฒนาครู 
การสนับสนุน 

พัฒนางานวิจัย 

มีทักษะ
วิชาชีพ 

มีความรู 

มีความทักษะ
ทางเทคโนโลยี 

มีทักษะชีวิต 

มีนิสัย
อุตสาหกรรม 

 มีทัศนคติท่ีด ี

ตอการทํางาน 

คุณลักษณะของ 
ผูสําเร็จการ
อาชีวศึกษา 

วุฒิการศึกษา 

สนองตอบความตองการของสถาน
ประกอบการและตลาดแรงงาน 

มาตรฐานระดับอาเซียน 

มาตรฐานระดับสากล คุณวุฒิวิชาชีพ 

ประกันคุณภาพภายใน 

สถาบันคุณวุฒิ

มาตรฐานระดับชาต ิ

มาตรฐาน
อาชีวศึกษา 

ประกันคุณภาพภายนอก 

คุณวุฒิวิชาชีพ 

 

 

ภาพที่ 1 ภาพแสดงความเช่ือมโยงอนาคตการอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหนา (พ.ศ.2554- พ.ศ.2564) 

ในการจัดการอาชีวศึกษาไทยในอนาคตควรท่ีจะเปนการจัดการศึกษาท่ีทุกหนวยงานท่ีเกี่ยวของให
ความรวมมือกันโดยมีเปาหมายหลักสําคัญ คือ การพัฒนากําลังแรงงานของชาติใหมีฝมือ มีคุณภาพ มี
คุณลักษณะอันพึงประสงคท่ีสามารถสนองตอบความตองการของสถานประกอบการท้ังในประเทศ และ
ตางประเทศ และเพื่อการแขงขันไดในดานฝมือแรงงานในระดับสากล นั้นหมายถึงวา ตองเปนผูท่ีมีวุฒิ
การศึกษา มีคุณวุฒิวิชาชีพท่ีบงบอกถึงความรูความสามารถ ทักษะฝมือในแตละอาชีพ แตละระดับฝมือ 

กระแสโลกาภิวัตน การแขงขันทางการคาระหวางประเทศ เขตการคาเสรี 

ภาพที่ 1 ภาพแสดงความเชื่อมโยงอนาคตการอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2554- พ.ศ.2564)
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	 ในการจัดการอาชีวศึกษาไทยในอนาคตควรที่จะ

เปน็การจดัการศกึษาทีท่กุหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งใหค้วามรว่มมอื

กนัโดยมเีปา้หมายหลกัสำาคญั	คอื	การพฒันากำาลงัแรงงานของ

ชาตใิหม้ฝีมีอื	มคีณุภาพ	มคีณุลกัษณะอนัพงึประสงคท์ีส่ามารถ

สนองตอบความตอ้งการของสถานประกอบการทัง้ในประเทศ	

และต่างประเทศ	 และเพื่อการแข่งขันได้ ในด้านฝีมือแรงงาน

ในระดับสากล	 นั้นหมายถึงว่า	 ต้องเป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษา		

มีคุณวุฒิวิชาชีพที่บ่งบอกถึงความรู้ความสามารถ	 ทักษะฝีมือ

ในแตล่ะอาชพี	แตล่ะระดบัฝมีอื	นอกจากนัน้ยงัมคีณุสมบตัอิื่น

ทีพ่งึประสงคท์ีส่ถานประกอบการตา่งๆตอ้งการ	เพื่อศกัยภาพ

ในการทำางานในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ	 สามารถแข่งขันได้

ในระดับสากล	 การจัดการเรียนการสอนของการอาชีวศึกษา

ที่จะผลิตกำาลังแรงงานระดับอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ	จำาเป็นที่

ต้องมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กับด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างต่อ

เนื่องชัดเจนไม่ว่าจะเป็น	ด้านการให้การสนับสนุนงบประมาณ

ของรัฐบาล	 ความชัดเจนของนโยบาย	 ด้านความร่วมมือ	

ของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 กระทรวงศึกษาธิการ	

กระทรวงแรงงาน	 กระทรวงอุตสาหกรรม	 หน่วยงานเอกชน	

ในการวางแผน	ดำาเนินการและประเมินผลร่วมกัน	การพัฒนา

คณุภาพครผููส้อนทัง้เชงิคณุภาพและปรมิาณ	มกีารจดัการเรยีน

การสอนที่ดี	เหมาะสม	ทันกระแสเทคโนโลยี	ให้เกิดมาตรฐาน

ทั้งในระดับประเทศ	 ระดับสากล	 เพื่อให้ผู้ผ่านมาตรฐานเป็น	

ที่ยอมรับ	เป็นที่ต้องการของสถานประกอบการ	รวมไปถึงการ	

จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา	 เพื่อรองรับผู้ที่สำาเร็จการ

ศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	 ศึกษาต่อในระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	 ศึกษาต่อในระดับปริญญาสาย

งานปฏิบัติ	 ซึ่งเป็นการส่งเสริมค่านิยมในการเรียนสายอาชีพ

ให้สูงขึ้น	 ประกอบกับกระแสโลกาภิวัตน	์ การแข่งขันทางการ

ค้าระหว่างประเทศ	 การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมต่างๆ	

กระแสการเคลื่อนยา้ยแรงงานอยา่งเสรขีองเขตการคา้เสรทีีจ่ะ

สง่ผลตอ่การอาชวีศกึษาอยา่งตอ่เนื่อง	ดงันัน้	การอาชวีศกึษา

ควรตระหนักและวางแผนในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง	

และวางแผนในการพัฒนาในทุกๆด้าน	 เพื่อการพัฒนาการ

อาชีวศึกษาไทยในอนาคต

	

ข้อเสนอแนะ

	 ขอ้เสนอแนะสำาหรบัการประยกุต์ใชต้อ่ผูเ้กีย่วขอ้งใน

ระดับผู้กำาหนดนโยบาย	

	 1.)		ผู้เกี่ยวข้องระดับการกำาหนดนโยบายทุกระดับ	

ใหค้วามสำาคญักบัการอาชวีศกึษาอยา่งจรงิจงั	โดยจะมกีารผลกั

ดนันโยบายและยทุธศาสตรท์างการอาชวีศกึษาทีช่ดัเจน	ดงัจะ

เหน็ไดจ้ากผลการวจิยัทีว่า่ทกุภาคสว่นตอ้งเหน็ความสำาคญัของ

การอาชีวศึกษา	 แม้ปัจจุบันจะมีการขับเคลื่อน	 ลงมือดำาเนิน

การไปบ้างแล้ว	แต่ผลที่เกิดขึ้น	คือ	ต่างฝ่ายต่างดำาเนินการให้

บรรลุเป้าหมายของตน	 ขาดการระดมสมอง	 ขาดการร่วมมือ	

และประสานงาน	 ขาดความต่อเนื่องของการดำาเนินการ		

ดงันัน้	เพื่อใหเ้กดิผลสมัฤทธิ	์ผูก้ำาหนดนโยบายตอ้งมกีารกำาหนด	

นโยบายในเรื่องความร่วมมือในการทำางานของทุกภาคส่วน

ที่เกี่ยวข้อง	 ควรที่จะมีการกำาหนดบทบาท	 ของทุกหน่วยงาน		

ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องและ

จริงจัง	

	 2.)		 จากผลการวิจัยพบว่าคุณลักษณะของผู้สำาเร็จ

การศึกษาด้านอาชีวศึกษาของไทยในอนาคตนั้นต้องเป็นผู้ที่มี

ทักษะวิชาชีพเพื่อเป็นช่างฝีมือของโลกแม้ว่าในช่วงระยะเวลา

ภายใน	10	ปีนี้อาจจะยังมีโอกาสเป็นไปได้ไม่มากแต่ในอนาคต

ระยะยาวเราคงจะปฏิเสธกระแสการเคลื่อนย้ายแรงงาน

ฝีมืออย่างเสรีในตลาดแรงงานโลกไม่ได้	 ดังนั้นผู้วิจัยเสนอให้	

ผูเ้กีย่วขอ้งในระดบัผูก้ำาหนดนโยบายวา่ควรทีจ่ะตระหนกั	และ

ใหค้วามสำาคญั	รวมถงึควรทีจ่ะกำาหนดเปน็นโยบายแหง่ชาตใิน

การทีจ่ะสง่เสรมิสนบัสนนุในการพฒันาคณุภาพการอาชวีศกึษา

อย่างต่อเนื่อง	จริงจังและตลอดไป

	 ขอ้เสนอแนะสำาหรบัการประยกุต์ใชต้อ่ผูเ้กีย่วขอ้งใน

ระดับผู้ดำาเนินการ	

	 1.)		สถานศึกษาทางด้านการอาชีวศึกษาทุกแห่งใน

ประเทศ	มุ่งและเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นการฝึก

ปฏิบัติ	 ให้โอกาสนักเรียนได้เรียนรู้จากสถานประกอบการจริง	

รวมไปถึงการเรียนในระบบทวิภาคี	โดยสถานศึกษาต้องเข้าใจ	

หลักการและวิธีการที่ถูกต้องและชัดเจน	 และต้องสามารถ

ทำาความเข้าใจกับสถานประกอบการถึงหลักการและวิธีดำาเนิน

การ	 การประเมินผลระบบทวิภาคีที่ชัดเจน	 และได้มาตรฐาน	

สถานศึกษาควรประสานกับสถานประกอบการให้เข้าร่วมใน

ฐานะผู้ร่วมพัฒนาวิชาชีพมิใช่เป็นเพียงสถานฝึกงานเท่านั้น

	 2.)	 สถานศึกษาควรประสานกับสถานประกอบการ	

ร่วมกันการสร้างและพัฒนาครูแนะแนวอาชีพที่สามารถรู้

ศักยภาพของนักเรียนรายบุคคลและแนะนำาอาชีพให้นักเรียน

รายบุคคลได้อย่างเหมาะสม	 ครูต้องสามารถสร้างความภาค

ภูมิใจในการเรียนสายอาชีพ	และอาชีพของนักเรียนในอนาคต

	 ขอ้เสนอแนะสำาหรบัการประยกุต์ใชต้อ่ผูเ้กีย่วขอ้งใน

ระดับผู้ ใช้ผลผลิต	หรือสถานประกอบการ	

	 เสนอให้สถานประกอบการเข้ามามีส่วนร่วม	 ในการ
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จัดการเรียนการสอน	 ร่วมกับการอาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่อง	

โดยการรว่มคดิ	รว่มวางแผนกำาลงัคน	รว่มกระบวนการจดัการ

เรยีนการสอน	และรว่มประเมนิผล	เพื่อใหผ้ลผลติ	หรอืคณุภาพ

ผู้สำาเร็จการศึกษาสายอาชีพตรงกับความต้องการของตลาด

แรงงาน	 รวมไปถึงสถานประกอบการต้องพร้อมที่จะให้ความ

ร่วมมือ	 และมีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษา	 เพื่อให้ฝ่าย

ดำาเนนิการพฒันาหลกัสตูรดำาเนนิการใหต้รงตามความตอ้งการ

ของสถานประกอบการแต่ละประเภท
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บทคัดย่อ

	 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค	์เพื่อประเมนิการจดัการ

ศึกษาระดับอุดมศึกษา	ของสถาบันการพลศึกษา	ตั้งแต่ปีการ

ศกึษา	2549-2553	ตามแนวทางการประเมนิเชงิระบบและรวม

พลงัขององคป์ระกอบ	5	ดา้น	คอื	ดา้นบรบิท	ดา้นปจัจยันำาเขา้		

ดา้นกระบวนการ	ดา้นผลผลติ	และดา้นผลกระทบ	กลุม่ตวัอยา่ง	

ได้แก่	 ผู้บริหารที่มีอำานาจการตัดสินใจ	 คณาจารย์	 นักศึกษา	

และผู้ปกครอง	เครื่องมือและเทคนิควิธีที่ใช้ ในการวิจัย	ได้แก่		

แบบสัมภาษณ์เชิงลึก	 แบบตรวจสอบรายการ	 แบบวิเคราะห์

เอกสาร	แบบสอบถามความคดิเหน็ทัง้ชนดิปลายปดิและปลาย

เปิด	 และการสนทนากลุ่ม	 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้

สถิติเชิงบรรยาย	 และข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์

เนื้อหา	 ผลการวิจัย	 พบว่า	 1)	 ด้านบริบท	 เกี่ยวกับ	 ปรัชญา	

วิสัยทัศน์	 พันธกิจ	 เป้าหมายและแผนการดำาเนินงานมีความ

สอดคล้อง	 พระราชบัญญัติการพลศึกษา	 พ.ศ.2548	 แผน

พัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา	 ฉบับที่	 10	 มาตรฐานการ

ศึกษาชาติ	มาตรฐานการอุดมศึกษา	แผนพัฒนากีฬาชาติ	และ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ	 (TQF)	 2)	 ด้าน

ปัจจัยนำาเข้า	 มีประเด็นเกี่ยวกับปริมาณนักศึกษาที่ต้องเร่ง

หาวิธีการและแนวทางแก้ไขให้สอดคล้องกับความคุ้มค่าของ

ทรพัยากรทีม่อียู	่สว่นประเดน็อื่นๆ	มคีวามพรอ้มและเหมาะสม	

ในการบริหารจัดการ	3)	ด้านกระบวนการ	พบว่าทุกประเด็นมี

ความพร้อมและสามารถที่จะบริหารจัดการได้	4)	ด้านผลผลิต		

ในประเด็นเกี่ยวกับจำานวนผู้ที่ ไม่สำาเร็จการศึกษาเมื่อครบ

หลักสูตร	 จึงเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายโดยเฉพาะผู้บริหารจำาเป็นต้อง	

หาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน	และต้องคำานึงถึงคุณภาพของ

บัณฑิต	และ	5)	ด้านผลกระทบ	โดยมีผลกระทบทางด้านบวก	

ไดแ้ก	่การมชีื่อเสยีงไดร้บัการยอมรบัเกีย่วกบัการพลศกึษา	การ

บรกิารวชิาการ	การกฬีา	การอนรุกัษศ์ลิปวฒันธรรม	การละเลน่	

พืน้บา้นและกฬีาไทย	สว่นผลกระทบทางดา้นลบเนื่องจาก	การ

วางแผนการบริหารที่มีความซับซ้อนในองค์กร	 และการเข้าใจ

ที่คลาดเคลื่อนของบุคลากรเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติที่ส่งผลต่อ

บุคลากรโดยตรง

Abstract

	 The	 objectives	 of	 this	 research	was	 to	 assess	

the	educational	management	of	higher	education	of	the		

Institute	of	Physical	Education,	school	year	1996-2010	

based	on	systematic	and	collaboration	evaluation	which	

composed	 of	 context,	 input,	 process,	 product,	 and		

impact.	The	research	instruments	and	techniques	of	this	

study	were	in-depth	interview,	checklist	,	analysis	of	the	

document,	 closed	 and	 open-ended	 questionnaire,	 and	

focus	group.	Quantitative	data	were	analyzed	by	using	

descriptive	statistics,	while	qualitative	data	were	analyzed	

by	using	content	analysis.	The	salient	points	were	as	the	

following:	Firstly,	on	the	context;	the	philosophy,	vision,	

mission,	 goals	 and	plans	were	 based	 on	 the	 Physical	

Education	Act	1995,	Higher	Education	Development	Plan	

No.	10,	National	Educational	Standards,	Standards	for	

* ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ขอนแก่น
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Higher	Education,	National	 Sports	Development	Plan,	

and	 Thai	 Higher	 National	 Qualifications	 Framework	

(TQF).	 Secondly,	 on	 input;	 there	 were	 some	 issues,		

especially	the	number	of	students	which	the	institute	had	

to	find	ways	and	solutions	according	to	the	values	of	

existing	resources,	on	the	other	hands,	it	was	found	that	

there	were	readiness	and	sound	management.	Thirdly,	on	

process;	all	issues	were	ready	and	manageable.	Fourthly,	

on	 product;	 administrator	 and	 stakeholders	 had	 to		

concern	on	 the	 issue	 regarding	 to	 the	number	of	 last	

year	senior	students	in	order	to	solve	the	problem,	based	

on	the	undergraduates	quality.	Lastly,	on	impact;	some	

positive	impacts	were	taken	such	as	on	the	well-known	

and	recognized	of	physical	education,	academic	services,	

sports,	arts	and	culture	preservation	and	Thai	folk	games	

and	sports.	On	the	other	hands,	some	negative	impacts	

occurred	 such	 as	 the	 complexity	 of	 administrative		

planning	 in	 organization	 and	 personnel	 missing		

understanding	on	regulations	which	affected	directly	to	

members.

Key words:	assessment	on	the	educational	management,	

systematic	and	collaboration	evaluation

ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา

	 เพื่อให้การจัดการศึกษาของประเทศเป็นไปตาม

เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.

2542	 ที่ต้องการให้การจัดการศึกษามีคุณภาพ	 เกิดความเป็น

ธรรมและเสมอภาคกับทุกคน	 มีการกระจายอำานาจไปสู่ระดับ

ปฏิบัติการ	 พร้อมกับเน้นการตรวจสอบและมีส่วนร่วมจากทุก

องค์กรของสังคม	 ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้	 จำาเป็นจะต้องมี

การกำาหนดนโยบายและการวางแผนทางการศึกษาที่ถูกต้อง		

มีประสิทธิภาพของการบริหารการศึกษาทั้งในระดับชาติ		

ระดบัทอ้งถิน่	และระดบัสถานศกึษา	ดงันัน้ผูบ้รหิารสถานศกึษา	

และผูบ้รหิารการศกึษาทกุระดบั	จะตอ้งเขา้ใจและเหน็ภาพรวม

ของการพฒันาการศกึษาทัง้ระบบ	ไมว่า่จะเปน็ดา้นบรบิท	ปจัจยั	

กระบวนการ	ผลผลิต	และผลกระทบการศึกษาทุกระดับ	และ

ประเภทของการจัดการศึกษาว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจ	 หรือ

ควรปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง	 ข้อจำากัดที่เป็นอยู่อย่างไรบ้าง	

อันจะได้ใช้เป็นสารสนเทศสำาหรับเพื่อประกอบการตัดสินใจใน

การกำาหนดนโยบายและวางแผนเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา

ที่ดีและมีคุณภาพ	

	 การบริหารจัดการศึกษาจำาเป็นต้องมีองค์ประกอบที่

จะสนับสนุนและขับเคลื่อนให้องค์การสามารถบรรลุจุดหมาย

และวิสัยทัศน์ที่กำาหนดไว้	 ซึ่งปรัชญา	 เวสารัชช์	 (2545)	 ระบุ

องค์ประกอบสำาคัญของการจัดการศึกษา	 ได้แก่	 1)	 คุณภาพ

ของสถานศึกษา	2)	คุณภาพของครู	คณาจารย์	และบุคลากร

ทางการศึกษา	 3)	 การผลิตและพัฒนาครู	 4)	 คุณภาพของ	

ผู้เรียนและการสนับสนุนของผู้ปกครอง	5)	การสนับสนุนจาก

รัฐ	6)	เทคโนโลยีการศึกษา	และ	7)	สังคมและสภาพแวดล้อม	

สำาหรบัสำานกัมาตรฐานอดุมศกึษา	(2544)	ระบถุงึองคป์ระกอบ

หลักในการดำาเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา	 ประกอบด้วย			

1)	 ปรัชญา	 วิสัยทัศน์	 วัตถุประสงค์	 แผนการดำาเนินงานของ

สถาบัน	2)	กระบวนการดำาเนินงานตามหลักภารกิจได้แก่	การ

จัดการเรียนการสอน	 การวิจัย	 การให้บริการทางวิชาการแก่

สงัคม	และการทำานบุำารงุศลิปวฒันธรรม	และ	3)	กระบวนการ

บรหิาร	ไดแ้ก	่การบรหิารและการจดัการ	การเงนิและงบประมาณ	

และระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ	โดยมคีวามสอดคลอ้ง

กับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.2542	 ได้กำาหนด

องค์ประกอบการจัดการศึกษาประกอบด้วย	 ระบบการศึกษา	

แนวทางการจัดการศึกษา	ระบบครู	คณาจารย์	และบุคลากร

ทางการศึกษา	 ระบบการประกันคุณภาพ	 ทรัพยากรทางการ

ศึกษา	 และเทคโนโลยีทางการศึกษา	 โดยมุ่งหวังให้เกิดการ

จัดการศึกษาที่มีคุณภาพ	มีเอกภาพ	และเหมาะสมสอดคล้อง

กับสภาพสังคมไทย

	 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในระบบการจัดการ

ศึกษามีอย่างต่อเนื่อง	 ทำาให้การคาดการณ์แนวโน้มของการ

ศึกษาไทยในระดับอุดมศึกษา	 โดยสำานักงานเลขาธิการสภา

การศึกษา	(2549)	ได้วิจัยผลกระทบโลกาภิวัตน์ต่อการจัดการ

ศึกษาไทยระดับอุดมศึกษาใน	5	ปีข้างหน้า	(พ.ศ.	2550-2555)	

พบว่า	 มีประเด็นอันจะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นพื้นฐานแนวโน้ม

อนาคตเพื่อพัฒนาอุดมศึกษาไทย	คือ	 	 1)	 สถาบันอุดมศึกษา

แสวงหาเอกลกัษณด์า้นคุณภาพและความแตกตา่ง	2)	สถาบนั

อุดมศึกษาจะเชื่อมโยงในลักษณะเครือข่าย	 3)	 มีการจัดการ

ศึกษาในลักษณะเฉพาะทาง	 4)	 มีการมุ่งผลิตผลงานวิจัย		

5)	มีการสื่อสารบนเครือข่ายอินเตอร์เนต	6)	มีการใช้หลักสูตร

ต้นแบบจากต่างประเทศ	 7)	 สถาบันอุดมศึกษาไทยยังไม่

สามารถขยายการตลาดการศกึษาไปยงัตา่งประเทศ	8)	สถาบนั

อุดมศึกษาที่แข่งขันไม่ได้ต้องปิดตัวหรือควบรวมกิจการ	 และ	

9)	 สถาบันอุดมศึกษาจะมุ่งเชิงพาณิชย์มากขึ้น	 สอดคล้อง

กับกระบวนทัศน์ใหม่ของงานวิชาการในบริบทอุดมศึกษาที่	

เปลีย่นไป	(อภภิา	ปรชัญพฤทธิ,์	2550)	ไดแ้ก	่การปฏวิตัเิทคโนโลยี
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สารสนเทศ	 ระบบเศรษฐกิจโลก	 กระแสความเคลื่อนไหว

ในเรื่องความพร้อมรับผิด	 (accountability)	 ต่อคุณภาพ

การดำาเนินงาน	 กระแสโลกาภิวัตน์	 กระแสพหุวัฒนธรรม	

และลักษณะทางประชากรของผู้เรียนที่เปลี่ยนไป	ประกอบกับ

กระแสปฏิรูปการศึกษาไทย	ซึ่งการปฏิรูปการศึกษารอบแรกมี

ประเด็นที่สำาเร็จหลายเรื่อง	 อาทิ	 การปฏิรูปครูและบุคลากร

ทางการศึกษา	 ด้วยความมุ่งหวังที่ต้องการเห็นการพัฒนาครู

เป็นวิชาชีพชั้นสูง	 ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและได้รับ

ค่าตอบแทนที่เหมาะสม	เพื่อเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพ

การศึกษา	 รวมทั้งเรื่องเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเพื่อเพิ่ม

ประสทิธภิาพในการเรยีนการสอนและการมสีว่นรว่มเพื่อระดม

ทุกภาคส่วน	 แต่การปฏิรูปที่ผ่านมาก็ยังปรากฏปัญหาค้างคา

หลายประการ	อาทิ	เรื่องคุณภาพ	การพัฒนาการสอนของครู

ไม่ทันกับหลักสูตรที่เปลี่ยนไปจากหลักสูตรท่องจำา	 มาเป็นคิด

วิเคราะห์	 ในระดับอุดมศึกษา	 ผู้เรียนยังมุ่งค่านิยมปริญญา

มากกว่าความรู้ที่แท้จริง	 และผู้สำาเร็จการศึกษาขาดจิตสำานึก

สาธารณะ	เป็นต้น	

	 สถาบันการพลศึกษาได้จัดการศึกษาตามภารกิจนับ

ตั้งแต่	 ปีการศึกษา	 2548	 เป็นต้นมา	 มีการประเมิน	 กำากับ	

ติดตามอย่างต่อเนื่อง	 ทั้งจาก	 สำานักติดตามและประเมินผล

การพฒันาระบบราชการ	หรอื	ก.พ.ร.	สำานกังานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา	 หรือสกอ.และสำานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา	(องค์การมหาชน)	หรือ	สมศ.	รวม

ทัง้การประเมนิภายในทีม่กีารดำาเนนิการในลกัษณะแลกเปลีย่น

กันประเมินระหว่างวิทยาเขตและมีคณะประเมินภายในจาก

สถาบันการพลศึกษาหรือส่วนกลางร่วมประเมินด้วย	 อย่างไร

ก็ตามแนวทางการประเมิน	จะยึดหลักเดียวกันคือใช้มาตรฐาน	

องค์ประกอบและตัวชี้วัดการประเมินของ	 สมศ.เป็นแนวทาง

เดียวเท่านั้น	 และมีเป้าหมายเพื่อประเมินว่าสถาบันได้ดำาเนิน

การตามพันธกิจหรือไม่	 มากน้อยเพียงใด	 (สมศ.,	 2552)	 โดย

สถาบัน	 การพลศึกษา	 ได้รับการประเมินจากภายนอกเพียง

ครั้งเดียวคือการประเมินในรอบสอง	 ใน	 พ.ศ.	 2552	 ซึ่งอยู่

ในช่วงการประเมินคือ	 ในช่วง	 พ.ศ.2549-2553	 ทั้งนี้	 สำาหรับ

การประเมินในรอบแรกนั้นสถาบันการพลศึกษาอยู่ในช่วงการ

เปลี่ยนผ่านจากวิทยาลัยพลศึกษา	 ไปสู่สถาบันการพลศึกษา		

ดังนั้นการประเมินภายนอกในรอบแรกจึงเป็นการประเมินใน

นามของวิทยาลัยพลศึกษาใน	พ.ศ.2548	อย่างไรก็ตามผลจาก

การประเมินภายนอกของสถาบันการพลศึกษาใน	 พ.ศ.	 2552		

นั้นมีประเด็นที่ต้องมีการปรับปรุง	 นั่นคือ	 ควรปรับปรุงการ

ประกันคุณภาพภายในให้มีเอกภาพ	และให้มีระบบการประกัน

คุณภาพที่ครบถ้วน	 ทั้งระบบการพัฒนาคุณภาพ	 ระบบการ

ติดตามคุณภาพ	และระบบการประเมินคุณภาพ	อีกทั้ง	มีการ

ดำาเนินการประกันคุณภาพ	 ด้วยการวิจัยสถาบัน	 การประเมิน	

และการพฒันาคณุภาพอยา่งตอ่เนื่อง	รวมทัง้เรง่รดัในการผลติ	

การพฒันา	รกัษาระดบัคณุภาพอาจารย์ให้ไดม้าตรฐาน	ทัง้ดา้น

ปรมิาณและคณุภาพ	รวมทั้งสง่เสริม	สนบัสนนุใหอ้าจารยม์วีถิี

ชีวิตและคุณภาพชีวิตในการทำางานที่ได้มาตรฐาน	 เพื่อปฏิบัติ

ภารกิจ	 วิจัยในเรื่องที่สอน	และสอนบริการวิชาการ	และทำานุ

บำารุงศิลปวัฒนธรรมในเรื่องที่วิจัย	 จะเห็นว่า	 ข้อเสนอแนะ	

ดงักลา่วในประเดน็ขา้งตน้มคีวามเกีย่วขอ้งกบัการวจิยัและการ

ประเมนิซึง่เปน็ขอ้มลูในเบือ้งตน้และกลไกหนึง่ของการบรหิาร

องคก์ารให้ไปสูเ่ปา้หมายของทีก่ำาหนดไว	้นอกจากนัน้ประเดน็ที่

เปน็ขอ้สงัเกตประการหนึง่ของการประเมนิภายในทีป่รากฏของ

สถาบันการพลศึกษา	 คือ	 ขาดการประเมินอย่างต่อเนื่องและ

หลากหลาย	รวมทั้งการสรุปและสังเคราะห์ผลการประเมินใน

ประเด็นที่สอดรับกับยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา	 ซึ่งทั้งสอง

ประเดน็นีจ้ะเปน็การอธบิาย	ใหค้ณุคา่	และตดัสนิคณุคา่วา่การ

ประเมิน	 มีสารสนเทศที่น่าเชื่อถือนำาไปสู่การตัดสินใจของผู้มี

อำานาจการตัดสินใจอย่างไร	

	 สุวิมล	 ว่องวานิช	 (2549)	 ให้ข้อเสนอแนะการ

ประเมนิในอนาคตวา่	การประเมนิควรมเีทคนคิวธิทีีห่ลากหลาย	

ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่มีความลุ่มลึกและควรมี

บุคคลที่สามเป็นผู้ตรวจสอบกระบวนการและผลการประเมิน

ซำ้าจึงจะทำาให้บุคคลทั่วไปมีความเชื่อถือในผลการประเมิน

มากยิ่งขึ้น	 ซึ่งสอดคล้องกับ	 Stufflebeam	 (2001)	 ที่กล่าวว่า		

จุดเด่นของการประเมินคือเป็นกระบวนการที่ทำาให้เกิดความ

มั่นใจในผลการประเมินว่ามีความถูกต้องน่าเชื่อถือ	 ผู้บริหาร

มีความมั่นใจที่จะนำาผลการประเมินไปใช้ประโยชน์	 รวมทั้ง	

การประเมินเป็นกระบวนการที่ทำาให้ผลการประเมินมีความ

ถูกต้องมากขึ้น	 เนื่องจากมีการตรวจสอบคุณภาพการดำาเนิน

งานซำ้า	 ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเห็นว่า	 ความสำาคัญของ

การประเมินทั้งภายในและภายนอกที่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข

ของข้อกฎหมายแล้ว	 ยังต้องมีความครอบคลุมในทุกๆ	 องค์

ประกอบของการจัดการศึกษาและมีแนวทางการประเมิน

อย่างชัดเจน	 โดยการประเมินจะทำาให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือ	 ผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียมีข้อมูลมากขึ้นเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของ

ผลการประเมิน	 และมีข้อมูลมากขึ้นเกี่ยวกับการตัดสินใจว่า

จะใช้ข้อมูลหลักฐานจากผลการประเมินในระดับใด	 ที่จะเอื้อ

ประโยชน์ต่อการตัดสินใจเลือกทางหรือเลือกวิธีการดำาเนิน

งานที่เหมาะสมอันเป็นประโยชน์ที่สำาคัญยิ่งของการประเมิน
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ในการทำาให้การตัดสินใจเกิดขึ้นอย่างมีเหตุผล	 (Stufflebeam,	

et	al,	1971;	Stufflebeam,	2001,	2008)	อีกทั้งภารกิจที่แท้จริง

ของการบริหารในประเด็น	 การตัดสินใจ	 และการประเมินผล		

การทำางาน	 นั้นมีความสำาคัญยิ่งต่อการพัฒนาองค์การให้

เกิดความก้าวหน้า	 (Wong,	 Nicotera,	 &	 Guthrie,	 2007)	

สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาองค์การของ	 Bartol,	 et	 al.	

(1998	อา้งถงึใน	วโิรจน	์สารรตันะ,	2551)	ทีร่ะบวุา่	การพฒันา

องค์การที่หวังผลการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 อาจใช้เวลาหลายปี	

กว่าจะปรากฏผลให้เห็น	และไม่มีเทคนิคการพัฒนาองค์การใด

ที่จะสามารถนำาไปใช้ได้ทุกสถานการณ์	 และเทคนิคที่ประสบ

ผลสำาเร็จในที่หนึ่งอาจไม่ส่งผลต่อความสำาเร็จในอีกที่หนึ่งได้		

จึงจำาเป็นต้องมีกิจกรรมการติดตาม	 (monitoring)	 และ

ประเมินผล	 (evaluation)	 ด้วย	 นอกจากนี้	 ความสำาคัญของ

การประเมินองค์การในรูปแบบการประเมินเชิงระบบและ

รวมพลังที่มีความเหมาะสมกับองค์การการจัดการศึกษาในยุค

ปจัจบุนัและอนาคต	(วโิรจน	์สารรตันะ,	2551)	ทีม่เีปา้หมายการ

ประเมินว่าสถาบันได้ดำาเนินการตามพันธกิจหรือไม่	 มากน้อย

เพียงใด	และหากมีปัจจัยอื่นแทรกซ้อนหรือมีการเปลี่ยนแปลง	

(change)	 เกิดขึ้นจากการจัดการศึกษาแล้วสถาบันควรจะมี

การปรับเปลี่ยนอย่างไร	 โดยการประเมินในลักษณะเชิงระบบ

และการรวมพลังจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการจัดการศึกษา		

ใชเ้ทคนคิวธิทีีห่ลากหลายทัง้ปรมิาณและคณุภาพทีม่คีวามตรง

และเชื่อถือได้	 ให้สอดคล้องตามจุดมุ่งหมายการประเมินของ

องคป์ระกอบแตล่ะดา้น	ดงันัน้	ผูว้จิยัไดเ้ลง็เหน็ถงึความจำาเปน็

และความสำาคัญในการประเมินการจัดการศึกษาอุดมศึกษา

ของสถาบันการพลศึกษา	 ตามแนวทางประเมินเชิงระบบ

และรวมพลัง	 ประกอบด้วย	 1)	 การประเมินบริบท	 (context	

evaluation)	2)	การประเมินปัจจัยนำาเข้า	(input	evaluation)	

3)	 การประเมินกระบวนการ	 (process	 evaluation)	 4)	 การ

ประเมินผลผลิต	(product	evaluation)	และ	5)	การประเมิน

ผลกระทบ	 (impact	 evaluation)	ทั้งนี้	 ผลการประเมินนำามา

ซึ่งสารสนเทศที่เป็นประโยชน์และจะเอื้ออำานายความสะดวก

หรือเป็นทางเลือกของการตัดสินใจต่อการบริหารองค์การให้

เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง	

อื่นๆ	กบัการประเมนิ	นำามาซึง่ความสำาเรจ็ในการทีจ่ะตอบสนอง

ความต้องการของสังคมและดำารงอยู่ด้วยศักยภาพที่มั่นคง	

สามารถปรับตัวได้อย่างทันการณ์ต่อไป

คำาถามการวิจัย

	 1.	 ปรัชญา	 วิสัยทัศน์	 พันธกิจ	 เป้าหมาย	 และ

แผนการดำาเนินงาน	 มีความสอดคล้อง	 เหมาะสม	 ต่อการ

กำาหนดทศิทางการจดัการศกึษาของสถาบนัการพลศกึษาในชว่ง	

พ.ศ.2549-2553	หรอืไมแ่ละอยา่งไร	รวมทัง้มแีนวโนม้อะไรบา้ง

ที่จะทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในปรัชญา	 วิสัยทัศน์	 พันธกิจ		

เป้าหมาย	และแผนการดำาเนินงาน	

	 2.	 สภาพปัจจุบันของสถาบันการพลศึกษาที่

เกี่ยวข้องกับ	1)	นักศึกษา	2)	คณาจารย์	3)	แผนงานและงบ

ประมาณ	4)	การบรหิารจดัการ	และ	5)	หลกัสตูร	มคีวามพรอ้ม	

และมคีวามเหมาะสมหรอืไม	่มสีิง่แทรกซอ้นใดเกดิขึน้ทีท่ำาใหจ้ะ

ตอ้งปรบัเปลีย่นปจัจยันำาเขา้ทีก่ำาหนดไว	้หรอืไมม่สีิง่แทรกซอ้น

ใดเกิดขึ้น	แต่เนื่องจากสภาพการณ์เปลี่ยนไป	บริบทเปลี่ยนไป	

จำาเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนปัจจัยนำาเข้าใหม่หรือไม่	

	 3.	 การบรหิารจดัการทีเ่กีย่วขอ้งกบั	1)	กระบวนการ

ดำาเนินงานตามภารกิจอุดมศึกษา	 ได้แก่	 การจัดการเรียนการ

สอน	 การวิจัย	 การบริการวิชาการ	 และการทำานุบำารุงศิลป

วัฒนธรรม	 การละเล่นพื้นบ้าน	 และกีฬาไทย	 และ	 2)	 การ

พัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา	 มีกระบวนการขับเคลื่อนหรือ

ดำาเนินการอย่างไรที่ช่วยให้ไปสู่เป้าหมายที่กำาหนดไว้	 รวมทั้ง	

มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง	 และมีข้อเสนอแนะอะไรบ้างที่จะ

เอาชนะปัญหาอุปสรรค	

	 4.	 ประสิทธิผลการจัดการศึกษาอุดมศึกษา	 ด้าน	

1)	 ประสิทธิภาพการผลิตบัณฑิต	 ตรงตามเป้าหมายของ

หลกัสตูรหรอืไม่	และมคีณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์	อยา่งไร	และ	

2)	 การสร้างสรรค์องค์ความรู้และความเป็นเลิศทางวิชาการ	

เป็นอย่างไร	

	 5.	 ประสิทธิภาพของนักศึกษาด้านทักษะกีฬา

เป็นอย่างไรและความคิดเห็นของคณาจารย์	 นักศึกษาและ

ผู้ปกครองที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงจากการจัดการศึกษา

อุดมศึกษา	 ตั้งแต่ปีการศึกษา	 2549-2553	 ของสถาบันการ

พลศึกษาเป็นอย่างไร

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 เพื่อประเมนิการจดัการศกึษาอดุมศกึษา	ของสถาบนั

การพลศึกษา	ตั้งแต่ปีการศึกษา	2549-2553	ตามแนวทางการ

ประเมินเชิงระบบและรวมพลังขององค์ประกอบ	5	ด้าน	คือ	

ด้านบริบท	 ด้านปัจจัยนำาเข้า	 ด้านกระบวนการ	 ด้านผลลัพธ์	

และด้านผลกระทบ
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ขอบเขตของการวิจัย

	 1.	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ ในการวิจัย	

ประกอบดว้ย	ประชากร	ไดแ้ก	่ผูบ้รหิารทีม่อีำานาจการตดัสนิใจ	

คณาจารย	์นกัศกึษา	หวัหนา้งานประกนัคณุภาพ	และผูป้กครอง	

ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการศึกษาของสถาบันการ

พลศึกษา	ตั้งแต่	ปีการศึกษา	2549-2553	กลุ่มตัวอย่าง	ได้แก่	

ผูบ้รหิารทีม่อีำานาจการตดัสนิใจ	มกีารเลอืกแบบเจาะจง	จำานวน	

9	คน	คณาจารย์	มีการเลือกแบบอย่างง่าย	จำานวน	200	คน	

นกัศกึษามกีารเลอืกแบบอยา่งงา่ย	จำานวน	240	คน	หวัหนา้งาน

ประกันคุณภาพ	มีการเลือกแบบเจาะจง	 จำานวน	 8	 คน	 และ	

ผู้ปกครองมีการเลือกแบบอย่างง่าย	จำานวน	240	คน

	 2.	 ตัวแปรที่ใช้ ในการวิจัย	ประกอบด้วย	

	 	 2.1	 ด้านบริบท	(context)	ได้แก่	ปรัชญา	วิสัย

ทัศน์	 พันธกิจ	 และแผนการดำาเนินงานของการจัดการศึกษา

อุดมศึกษา	

	 	 2.2	 ด้านปัจจัยนำาเข้า	 (input)	 ประกอบด้วย		

1)	นักศึกษา	2)	คณาจารย์	3)	แผนและงบประมาณ	4)	การ

บริหารจัดการ	และ	5)	หลักสูตร	

	 	 2.3	 ด้านกระบวนการ	(process)	ประกอบด้วย	

1)	 การดำาเนินงานตามภารกิจอุดมศึกษา	 ประกอบด้วย	 การ

จัดการเรียนการสอน	การวิจัย	การให้บริการวิชาการแก่สังคม	

และการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและ	

กีฬาไทย	และ	2)	การพัฒนากีฬาความเป็นเลิศด้านกีฬา	

	 	 2.4	 ด้านผลผลิต	 (product)	 ประกอบด้วย		

1)	 ประสิทธิภาพการผลิตบัณฑิตที่มีลักษณะตรงตามหลักสูตร	

และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์	 2)	 การมีงานวิจัยหรือการ

สร้างสรรค์ความรู้ทางวิชาการ	

	 	 2.5	 ด้านผลกระทบ	 (impact)	 ประกอบด้วย		

1)	ประสทิธภิาพของนกัศกึษาดา้นทกัษะการกฬีา	และ	2)	ความ

คิดเห็นของคณาจารย์	 นักศึกษา	 และผู้ปกครองที่มีต่อการ

เปลี่ยนแปลงของสถาบันการพลศึกษา

วิธีดำาเนินการวิจัย

	 การดำาเนินการวิจัยใช้แนวทางการประเมินเชิงระบบ

และรวมพลัง	ตามทัศนะของวิโรจน์	สารรัตนะ	(2551,	2553)	

ประกอบดว้ยการประเมนิ	ดา้นบรบิท	ปจัจยันำาเขา้	กระบวนการ	

ผลกระทบ	 (context-input-process-product-impact	 :	

CIPPI)	โดยคำานงึถงึการประเมนิแบบรวมพลงั	(collaboration	

evaluation)	ของผู้ที่มีสว่นได้ส่วนเสียในการจดัการศึกษา	และ

มาตรฐานการประเมนิทางการศกึษา	(standard	education)	ซึง่

วิธีการดำาเนินการวิจัย	แบ่งเป็น	3	ระยะ	ดังนี้	

	 ระยะที่	1	ระยะเตรียมการ	ได้แก่	1)	กำาหนดบทบาท

หน้าที่ของผู้วิจัยและผู้วิจัยร่วมซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตาม	

หลกัการรวมพลงั	2)	ศกึษาสภาพการณข์องปญัหาทีเ่กีย่วกบัการ	

จดัการศกึษาของสถาบนัการพลศกึษา	เพื่อกำาหนดรปูแบบและ

วธิกีารดำาเนนิการวจิยัใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปญัหา	3)	กำาหนด

ประเดน็การประเมนิ	ตวับง่ชี	้เปา้หมาย	และเครื่องมอื/เทคนคิ

วธิกีารประเมนิ	4)	วเิคราะหเ์นือ้หาสาระของแตล่ะประเดน็การ

ประเมิน	 เพื่อนำามาสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือพร้อม

ทั้งเกณฑ์การประเมินของเครื่องมือแต่ละชุดให้สอดคล้องกัน	

และ	5)	วางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูล	วิเคราะห์ข้อมูล	สรุป

และรายงายผล	

	 ระยะที่	 2	 ระยะดำาเนินการประเมิน	 มีขั้นตอน	 คือ	

1)	 นำาเครื่องมือที่สร้างและพัฒนาขึ้นไปเก็บรวบรวมข้อมูลไป

พร้อมๆ	กัน	และ	2)	ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล	เพื่อ

เตรียมจะนำาไปวิเคราะห์ต่อไป	

	 ระยะที่	3	ระยะวิพากษ์การประเมิน	และสรุปผล	มี

ขั้นตอน	คือ	1)	นำาข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมมาวิเคราะห์	

และจัดหมวดหมู่ของผลการวิเคราะห์	 โดยยึดตามประเด็น

การประเมินในแต่ละด้าน	 2)	 จัดทำาสรุปร่างของรายงานการ

วิจัย	 จากนั้น	 นำาร่างดังกล่าวมาวิพากษ์โดยจัดทำาการสนทนา

กลุม่	ทีม่ผีูว้จิยัรว่มในฐานะผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีตามหลกัการรวม

พลงั	เพื่อการวพิากษผ์ลการประเมนิและตรวจสอบยนืยนั	และ	

3)	 นำาผลการวิพากษ์มาสรุป	 และทำาการปรับปรุงร่างรายงาน

การวิจัยให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น

 เครื่องมอืที่ใช้ ในการวจิยั จำานวน	9	ชดุ	ประกอบดว้ย	

1)	แบบสมัภาษณเ์ชงิลกึสำาหรบัผูบ้รหิารทีม่อีำานาจการตดัสนิใจ	

2)	แบบตรวจสอบรายการ	เกีย่วกบัรอ่งรอยของการดำาเนนิการ

จดัการศกึษา	3)	แบบวเิคราะหเ์อกสาร	เกีย่วกบัเอกสาร	หลกัฐาน	

ในเชิงเอกสารต่างๆ	 4)	 แบบสอบถามทั้งชนิดปลายปิดและ

ปลายเปิด	จำานวน	4	ชุด	ได้แก่แบบสอบถามความคิดเห็นชนิด

ปลายเปดิ	สำาหรบัผูบ้รหิารระดบัวทิยาเขต	เปน็การสอบถามให้

ได้มาซึ่งข้อมูลประกอบการประเมินด้านบริบท	 แบบสอบถาม

ความคดิเหน็ชนดิปลายปดิประเมนิคา่	5	ระดบั	สำาหรบันกัศกึษา	

เกี่ยวกับการประเมินด้านผลผลิตในส่วนคุณลักษณะที่พึง

ประสงคข์องนกัศกึษา	แบบสอบถามความคดิเหน็ชนดิปลายปดิ

ประเมินค่า	5	ระดับ	สำาหรับคณาจารย์	เป็นการสอบถามให้ได้

มาซึง่ขอ้มลูประกอบการประเมนิในดา้นบรบิท	ดา้นปจัจยันำาเขา้	

ดา้นประบวนการ	และด้านผลผลติ	แบบสอบถามความคิดเหน็

ชนิดปลายปิดประเมินค่า	5	ระดับ	สำาหรับคณาจารย์	นักศึกษา	

และผูป้กครอง	ในดา้นการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในภารกจิของ
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การเปน็อดุมศกึษาของสถาบนัการพลศกึษาทัง้	4	ดา้น	คอื	ดา้น

การจดัการเรยีนการสอน	ดา้นการวจิยัและการสรา้งสรรคง์าน	

วิชาการ	 ด้านการบริการงานวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น

และด้านการทะนุบำารุงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย	การละเล่น	

พืน้บา้นและกฬีาไทย	5)	แบบสนทนากลุม่	เปน็เครื่องมอืทีจ่ดัทำา

เป็นชุดคำาถามหลัก	เพื่อใช้ประกอบในการสนทนากลุ่ม

	 การวเิคราะหข์อ้มลู	ประกอบดว้ย	ขอ้มลูเชงิปรมิาณ	

ซึ่งได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก	 แบบตรวจสอบรายการ

แบบวิเคราะห์เอกสาร	 และแบบสอบถามชนิดประเมินค่า	 ซึ่ง

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพื้นฐาน	 โดยการใช้ โปรแกรม

คอมพิวเตอร์สำาเร็จรูปทางสถิติ	 ได้แก่	 ความถี่	 ร้อยละ	 ค่า

เฉลี่ย	 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพ	

เปน็การวเิคราะหข์อ้มลูจากการสมัภาษณเ์ชงิลกึ	และขอ้มลูจาก

แบบสอบถามปลายเปดิ	ดว้ยการวเิคราะหเ์ชงิเนือ้หา	(content	

analysis)

สรุปผลการวิจัย

	 1.		 ด้านบริบท	เกี่ยวกับ	ปรัชญา	วิสัยทัศน์	พันธกิจ	

เป้าหมายและแผนการดำาเนินงานมีความสอดคล้อง	 พระราช

บัญญัติการพลศึกษา	 พ.ศ.2548	 แผนพัฒนาการศึกษาระดับ

อุดมศึกษา	 ฉบับที่	 10	 มาตรฐานการศึกษาชาติ	 มาตรฐาน	

การอดุมศกึษา	แผนพฒันากฬีาชาต	ิและกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ

อดุมศกึษาแหง่ชาต	ิ(TQF)	อยา่งไรกต็าม	สภาพการเปลีย่นแปลง

ที่ เกิดขึ้นในสังคมส่งผลให้แนวโน้ม	 ปรัชญา	 วิสัยทัศน์	

พันธกิจ	 เป้าหมาย	 และแผนการดำาเนินงาน	 ของสถาบัน	

การพลศกึษาอาจเปลีย่นแปลงไปดว้ยอนัเนื่องมาจาก	(1)	ความ

ร่วมมือทางการศึกษาในการเป็นประชาคมอาเซียน	 (2)	 การ

กำาหนดการปฏิรูปการศึกษาของไทยในทศวรรษที่สอง	 อาทิ	

การกระจายอำานาจแบบมีส่วนร่วม	 การคิดนอกกรอบนำาไปสู่

การเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์	 สถาบันคุรุศึกษาแห่งชาติ	 :	

ครยูคุใหมอ่ดุมศกึษาไทย	และอดุมศกึษา	(hub)	ภมูภิาค	เฉพาะ

ทาง	 ความเป็นสากล	 (3)	 การเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจาก

นโยบาย	เรื่อง	การเริม่ตน้เงนิเดอืนของการแรกเขา้ทำางานของ

ผู้ที่สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	15,000	บาท	(4)	กรอบ

คุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติระดับอุดมศึกษา	 ซึ่งเป็นตัวกำาหนด

ให้สถาบันการพลศึกษาต้องปรับเปลี่ยนและยึดแนวทางการ

จัดการศึกษา	 และ	 (5)	 แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงภายใน	

อาทิ	 มีการปรับเปลี่ยนสาระบางประการในพระราชบัญญัติ

สถาบนัการพลศกึษา	พ.ศ.2548	ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเปลีย่นแปลง

การจัดการศึกษาที่สูงกว่าระดับปริญญาตรี	 ซึ่งอยู่ในระหว่าง

การร่างของคณะทำางานเพื่อผลักดันเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร

ต่อไป	 การหมดวาระการดำารงตำาแหน่งของผู้บริหารสถาบัน

การพลศึกษาในวาระที่	2	ในปี	พ.ศ.	2555	ซึ่งต้องมีการสรรหา

อธิการบดีคนใหม่	 และการสิ้นสุดวาระการดำารงตำาแหน่งของ

สภาการพลศึกษา	พ.ศ.	2555	ที่มีการดำารงตำาแหน่งตามวาระ	

คราวละ	2	ปี	เป็นต้น	

	 2.		 ด้านปัจจัยนำาเข้า	 มีประเด็นเกี่ยวกับปริมาณ

นกัศกึษาทีต่อ้งเรง่หาวธิกีารและแนวทางแก้ไขใหส้อดคลอ้งกบั

ความคุม้คา่ของทรพัยากรทีม่อียู	่สว่นประเดน็อื่นๆ	มคีวามพรอ้ม	

และเหมาะสมในการบริหารจัดการ	 อย่างไรก็ตาม	 ประเด็นที่

สถาบนัการพลศกึษาควรใหค้วามสำาคญัเพื่อนำาไปสูก่ารปรบัปรงุ

แก้ไข	ไดแ้ก	่(1)	จำานวนนกัศกึษาทีม่นีอ้ยไมเ่ปน็ไปตามเปา้หมาย

ของการเปดิรบัสมคัรในคณะวทิยาศาสตรก์ารกฬีาและสขุภาพ

และคณะศิลปศาสตร์	จึงเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารทั้ง

ในระดับคณะ	 ระดับวิทยาเขต	 และระดับส่วนกลาง	 ควรจะ

ให้ความสำาคัญอย่างจริงจังที่จะหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน	 ทั้ง

ในระยะสั้นและระยะยาว	 (2)	 การพัฒนาด้านบุคลากรในด้าน

การเพิ่มคุณวุฒิให้สูงขึ้น	 ควรจะกำาหนดกรอบการพัฒนาเพื่อ

ให้ตรงกับภารกิจและหลักสูตรของสถาบันที่เปิดทำาการเรียน

การสอน	 นอกจากนั้นควรมีการสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากร	

ค่านิยมต่อการรักและพัฒนาองค์กร	 เพื่อให้สามารถร่วมกัน

พัฒนาสถาบันและไม่เกิดการไหลออกของบุคลากรภายหลัง

จากสำาเรจ็การศกึษาในระดบัปรญิญาเอก	(3)	หลกัธรรมาภบิาล

ควรจะมกีารเผยแพรสู่ก่ารปฏบิตัอิยา่งแทจ้รงิ	รวมทัง้สรา้งคา่

นิยมและวัฒนธรรมการทำางานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลในทุก

ระดบัของสถาบนั	(4)	ระบบกลไกการประกนัคณุภาพการศกึษา	

นอกจากจะพฒันาดา้นบคุลากรไดร้บัรูแ้ละสรา้งวฒันธรรมการ

ทำางานโดยใช้การประกันคุณภาพด้วยแล้ว	 ควรจะสร้างกลไก

และวิธีการที่จะให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมการประกันคุณภาพ

อยา่งแทจ้รงิ	เชน่	กลไกผา่นทางกจิกรรมนกัศกึษาหรอืองคก์าร

นกัศกึษา	กจิกรรมดา้นการพฒันานกัศกึษา	(5)	ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเป็นระบบที่มีความสำาคัญต่อการ

บริหารและการจัดการศึกษา	 โดยเฉพาะการจัดให้มีระบบ

การจัดการเรียนรู้	 โดยใช้ระบบ	 IT	 โดยมีสถานที่	 ห้องเรียน	

และอุปกรณ์รองรับอย่างทั่วถึง	 นอกจากนั้น	 ยังต้องส่งเสริม

สนับสนุนให้คณาจารย์ได้เรียนรู้และใช้ประโยชน์เกี่ยวกับ	 IT	

ในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพกับผู้เรียนมาก

ที่สุด	 (6)	ด้านหลักสูตร	สถาบันควรจัดหลักสูตรที่รวมศาสตร์

หลายๆ	ศาสตร์	(Multidisciplinary)	โดยใช้ทรัพยากรร่วมกัน	

ข้ามสาขาวิชา	 ข้ามคณะวิชา	 โดยปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับ
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ความต้องการของสังคม	 การให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม

ในการพฒันาหลกัสตูร	เพื่อเปน็การพฒันาศกัยภาพของสถาบนั

ด้วย	นอกจากนั้น	การพัฒนาหลักสูตรให้เป็นนานาชาติ	ในการ

ที่จะรองรับความเป็นประชาคมอาเซียนและความร่วมมือใน

ระดับสถาบันกับนานาชาติ	

	 3.		 ดา้นกระบวนการ	พบวา่ทกุประเดน็มคีวามพรอ้ม

และสามารถที่จะบริหารจัดการได้	 อย่างไรก็ตาม	 ประเด็นที่

สถาบนัการพลศกึษาควรใหค้วามสำาคญัเพื่อนำาไปสูก่ารปรบัปรงุ

แก้ไข	ได้แก่	 (1)	การดำาเนินการเรื่องของสถาบันวิชาการกีฬา	

(sport	 academy)	 ควรมีการผลักดันให้เกิดขึ้นในทุกวิทยาเขต

พร้อมทั้งมีการพัฒนาให้ได้มาตรฐานสากล	 นอกจากนั้นต้อง

เชื่อมโยงนำามาใช้ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมี

เป้าหมายชัดเจน	 (2)	 ควรการเผยแพร่และสร้างความรู้ความ

เข้าใจกับคณาจารย์เกี่ยวกับกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา	 (3)	

จำานวนนักศึกษาที่มีจำานวนน้อยกว่าการประกาศรับสมัคร	การ

ออกกลางคัน	ควรจะกำาหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนและให้ความ

สำาคญัในการแก้ไขปญัหาดงักลา่วอยา่งมรีะบบ	มกีารวเิคราะห	์

ศึกษาวิจัย	หรือการประเมินจากการดำาเนินโครงการ/กิจกรรม

ตา่งๆ	ตลอดจนการจดัการเรยีนรู	้เพื่อสะทอ้นถงึปญัหาทีเ่กดิขึน้	

พรอ้มทัง้นำาผลการวจิยัและ/หรอืผลการประเมนิตา่งๆ	มาทบท

วนแก้ไขปรบัปรงุ	นำาไปสูแ่นวทางการแก้ไขปญัหาตอ่ไป	(4)	การ

วจิยัและพฒันา	ควรมคีณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุแิละมคีวามรู	้

ความเข้าใจเกี่ยวกับงานวิจัยที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับพันธกิจ	

และยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของสถาบันการพลศึกษา		

มีการลำาดับความสำาคัญ	ความจำาเป็นในการที่จะคัดเลือก	กลั่น

กรอง	หวัขอ้วจิยัทีน่ำาเสนอขอทนุเพื่อการวจิยั	นอกจากนัน้	ควร

สนับสนุนการวิจัยที่สร้างทีมงานวิจัยซึ่งเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่เพิ่ม

มากขึ้น	 รวมทั้งผลงานวิจัยที่เกิดขึ้นควรสนับสนุนให้ได้รับการ

ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาต	ิ (5)	 การบริการ

วิชาการ	 การบริการชุมชนและการทำานุบำารุงอนุรักษ์ศิลป

วัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย	 โดยที่การนำาสิ่งที่

เปน็การละเลน่พืน้บา้นทีเ่ปน็กฬีาเขา้รือ้ฟืน้สูช่มุชนนัน้	ควรสรา้ง

แนวรว่มในการใหค้วามรว่มมอืเพื่อใหก้จิกรรมตา่งๆ	บรรลตุาม

เป้าหมายอย่างแท้จริง	และ	(6)	ศูนย์การพัฒนาความเป็นเลิศ

ด้านกีฬา	 เป็นศูนย์ที่ดำาเนินการพัฒนานักกีฬาควบคู่ไปกับการ

พัฒนานักศึกษา	 กล่าวคือ	 พัฒนานักกีฬาที่เป็นนักศึกษาจาก	

พื้นฐาน	สู่ความเป็นเลิศ	และการเข้าสู่กีฬาอาชีพ	ดังนั้น	ศูนย์

ควรมรีะบบการบรหิารจดัการทีช่ดัเจนเปน็รปูธรรม	มคีวามเปน็

มืออาชีพในทุกขั้นตอนกระบวนการ	

	 4.		 ด้านผลผลิต	 ในประเด็นเกี่ยวกับจำานวนผู้ที่ ไม่

สำาเร็จการศึกษาเมื่อครบหลักสูตร	 จึงเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายโดย

เฉพาะผู้บริหารจำาเป็นต้องหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน	

และต้องคำานึงถึงคุณภาพของบัณฑิตอย่างไรก็ตาม	 ประเด็น

ที่สถาบันการพลศึกษาควรให้ความสำาคัญเพื่อนำาไปสู่การ

ปรับปรุงแก้ไข	ได้แก่	(1)	แม้ว่านักศึกษาจะไม่สำาเร็จการศึกษา

ตามหลกัสตูรทัง้หมด	จงึเปน็เรื่องทีท่กุฝา่ยโดยเฉพาะผูบ้รหิาร

ต้องหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน	ทั้งนี้ต้องคำานึงถึงคุณภาพ

ของบัณฑิตเป็นประการสำาคัญ	 (2)	 คุณลักษณะที่พึงประสงค์

ของนกัศกึษาสถาบนัการพลศกึษา	เปน็กระบวนการหลอ่หลอม

ขัดเกลาที่อยู่ในระหว่างการเป็นนักศึกษาตลอดหลักสูตร	 การ

กำาหนดแนวทางการพัฒนาจึงต้องมีแผนการพัฒนาในด้าน

ต่างๆ	 รองรับที่ชัดเจน	 ตลอดจนสอดแทรกในกระบวนการ

จัดการเรียนรู้	 และการดำาเนินตามกรอบคุณวุฒิอุดมศึกษา

แห่งชาติซึ่งต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับบริบทของสถาบันการ		

พลศึกษา	และ	 (3)	 จะต้องผลักดันอย่างจริงจังเพื่อให้ผลงาน

วิจัยได้รับการเผยแพร่	 และการนำาไปใช้ประโยชน์ในวงกว้าง	

ต่อไป

	 5.		 ด้านผลกระทบ	 โดยมีผลกระทบทางด้านบวก	

ไดแ้ก	่การมชีื่อเสยีงไดร้บัการยอมรบัเกีย่วกบัการพลศกึษา	การ

บรกิารวชิาการ	การกฬีา	การอนรุกัษศ์ลิปวฒันธรรม	การละเลน่	

พืน้บา้นและกฬีาไทย	สว่นผลกระทบทางดา้นลบเนื่องจาก	การ

วางแผนการบริหารที่มีความซับซ้อนในองค์กร	 และการเข้าใจ

ที่คลาดเคลื่อนของบุคลากรเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติที่ส่งผลต่อ

บุคลากรโดยตรง

อภิปรายผลการวิจัย

	 การประเมินการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา	 ของ

สถาบันการพลศึกษา	 ตามแนวทางการประเมินเชิงระบบและ

รวมพลังในครั้งนี้มีประเด็นที่นำามาอภิปรายผลที่สำาคัญ	ดังนี้

	 จากการประเมินด้านบริบทของสถาบันการพลศึกษา

สามารถที่จะเห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงโดยมีปัจจัยมาจาก	

สิ่งแว้อมภายนอก	ได้แก่	1)	การศึกษา	 :	การสร้างประชาคม

อาเซียน	2558	(กระทรวงศึกษาธิการ,	2552)	ที่มีความร่วมมือ

ของอาเซยีน	และขบัเคลื่อนในการดำาเนนิการตามวตัถปุระสงค์

และเป้าหมาย	 เสมือนการบริหารกลุ่มประเทศอาเซียนเป็น

หนึ่งเดียว	โดยเฉพาะทางด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจะ

กลายเป็นภาคธุรกิจขนาดใหญ่และไร้พรมแดนเพื่อตอบสนอง

การเปิดเสรีการศึกษาทั้งในกรอบอาเซียนและการค้าโลก	เป็น

ผลให้เกิดกระแสการแข่งขันในการให้บริการด้านการศึกษา	
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การเสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนา

มาตรฐานการศึกษาของสถาบันการอุดมศึกษาไปสู่ความเป็น

นานาชาติ	และ	World	Class	University	แนวทางดังกล่าว

ก่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษา

ในอาเซียนในลักษณะข้อตกลงที่ทำาร่วมกันในระดับสถาบันต่อ

สถาบันทั้งในส่วนของมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัย	

ของภาคเอกชนในด้านการพัฒนาหลักสูตร	การพัฒนาสถาบัน	

และสถาบนัการศกึษารว่มกนั	ในขณะเดยีวกนัการจดัตัง้เครอืขา่ย	

มหาวิทยาลัยอาเซียนได้ช่วยส่งเสริมความร่วมมือในการ	

พฒันาคณาจารย	์นกัวชิาการ	และนกัศกึษาในระดบัอดุมศกึษา		

รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทั้งระหว่างประเทศ

สมาชิกด้วยกันเอง	 2)	 การปรับรายได้ผู้ที่สำาเร็จปริญญาตรี

เดอืนละไมน่อ้ยกวา่	15,000	บาท	ของนโยบายรฐับาล	นางสาว

ยิ่งลักษณ์	 ชินวัตร	 นายกรัฐมนตรี	 3)	 กรอบคุณวุฒิระดับ

อุดมศึกษาแห่งชาติ	 ซึ่ง	สมพงษ์	 ชาตะวิถี	 (2554ก)	ที่ระบุว่า	

หากเราปรารถนาที่จะพัฒนาวิชาชีพด้านพลศึกษาและกีฬา

ตามปรัชญา	 วิสัยทัศน์และพันธกิจของเราตามคำาเรียกร้องที่

ได้มาแล้วและจะให้ผู้เรียนพัฒนาไปอย่างมีคุณภาพทัดเทียม

กับสถาบันอุดมศึกษาอื่นทั้งในและต่างประเทศ	 รวมทั้งการ

ได้สิทธิ์ที่หลากหลาย	 จึงจำาเป็นต้องใช้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	 (มอค.)	 มาเป็นปัจจัยในการพัฒนา

สถาบันการพลศึกษา	และ	4)	การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ

ที่สอง	ที่เกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาไทย	จะต้องเป็นศูนย์กลาง	

(Hub)	เปน็ภมูภิาค	มคีวามเปน็เฉพาะทาง	และความเปน็สากล	

กลา่วคอื	(1)	จะตอ้งเปน็มหาวทิยาลยัวจิยัเพื่อตอบโจทย์ในเชงิ

นโยบาย	1U	1P	(2)	แข่งขันกันในเชิงคุณภาพ	ความเป็นสากล	

(3)	เปน็มหาวทิยาลยัทอ้งถิน่	วฒันธรรม	และ	(4)	มหาวทิยาลยั

จะต้องยกระดับการศึกษาไทย	

	 สำาหรับการเปลี่ยนแปลงที่มาจากสิ่งแวดล้อมภายใน	

ไดแ้ก่	1)	การเปลีย่นแปลงในสาระของพระราชบญัญตัสิถาบนั

การพลศกึษา	พ.ศ.	2548	ซึง่กำาลงัอยู่ในระหวา่งการยกรา่งของ

คณะกรรมการของสถาบนัเพื่อจะเสนอตอ่สภาผูแ้ทนราษฎรใน

ขั้นตอนต่อไป	ทั้งนี้	2)	การสิ้นสุดวาระการดำารงตำาแหน่งของ

คณะผู้บริหารสถาบัน	ได้แก่	อธิการบดี	รองอธิการบดีประจำา

วิทยาเขต	 และคณบดี	 วาระนี้จะนำามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงใน

แนววิสัยทัศน์	และนโยบายของผู้บริหารชุดใหม่	และ	3)	 เป็น

ความต้องการการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากวัฒนธรรม	 และ

คา่นยิมของสถาบนั	ทัง้นีเ้นื่องจาก	ดว้ยการเปน็อดุมศกึษาของ

สถาบันการพลศึกษาทำาให้	บุคลากร	คณาจารย์ต้องมีการปรับ

การทำางานของตนเองเพื่อให้สอดรับกับพันธกิจของสถาบัน	

โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนที่ต้องเป็นการแสวงหา

ความรู้ ใหม่ๆ	มาถ่ายทอดกับนักศึกษา	 โดยอาศัยกระบวนการ

วจิยัในการแสวงหาความรูเ้หลา่นี	้ดงันัน้ในวถิกีารทำางานจำาเปน็

จะต้องใช้การวิจัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์	รวมทั้งความเป็นผู้นำา

ทางความคดิและผูน้ำาทางวชิาการใหก้บัสงัคม	ชมุชน	นอกจาก

นั้นยังสอดคล้องกับ	ทิศทางการผลิตครูพลศึกษาในช่วง	15	ปี	

(พ.ศ.	2551-2565)	เกีย่วกบั	ปจัจยัการผลติครพูลศกึษา	ในเรื่อง

ปรัชญาการผลิตครูพลศึกษา	 ต้องดำาเนินการอย่างเป็นระบบ

ต้องคำานึงถึงปัจจัยนำาเข้า	 กระบวนการผลิตครู	 และคุณภาพ

ของบัณฑิตครูพลศึกษา	 ในเรื่องนโยบายการผลิตครูพลศึกษา

ต้องมีการปฏิรูปหลักสูตรการผลิตครูพลศึกษาและปรับปรุง

คณุภาพคณาจารย์ในสถาบนัผลติครพูลศกึษา	กำาหนดมาตรการ

ในการส่งเสริมให้คนเก่งทางด้านการกีฬาเข้าเรียน	 (วณิช		

นรินัตรานนท	์และศศธิร	นรินัตรานนท,์	2553)	รวมทัง้สอดคลอ้ง	

กับ	 รายาศิต	 เต็งกูสุลัยมาน	 วรรณา	 พิทักษ์ศานต์	 และ		

กานตนิชุ	สถริมนสั	(2553)	ซึง่ศกึษาทศิทางการพฒันาสถาบนัการ	

พลศกึษาเปน็สถาบนัอดุมศกึษาทอ้งถิน่ในทศวรรษหนา้	ผลการ

ศกึษาพบวา่	ความคดิเหน็ในการพฒันาสถาบนัการพลศกึษาเปน็

สถาบันอุดมศึกษาท้องถิ่นในทศวรรษหน้าระหว่าง	 ผู้บริหาร

สถาบัน	นักเรียน	นักศึกษาและผู้นำาท้องถิ่นยังมีความแตกต่าง

กนัอยูบ่า้ง	แตก่ม็จีดุรวมคอื	สถาบนัการพลศกึษาจะตอ้งมคีวาม

คล่องตัวในการบริหารจัดการตนเอง	 เน้นนโยบายการจัดการ

ศึกษาเพื่อปวงชน	 บริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพท่ามกลาง

ขอ้จำากดัทีม่อียู	่พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศใหม้คีณุภาพ

และเกดิประโยชนต์อ่การเรยีนการสอน	ตลอดจนเปน็ศนูยก์ลาง

ของการศกึษาและบรกิารวชิาการดา้นพลศกึษา	สขุศกึษา	กฬีา	

และนันทนาการ	 นอกจากนี้สถาบันยังเป็นศูนย์กลางของการ

วิจัยและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป	

	 สัดส่วนจำานวนนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนชั้นปีที่	 1	 :	

จำานวนนักศึกษาที่ประกาศรับสมัคร	 มีจำานวนเท่ากับ	 0.65	

คิดเป็นร้อยละ	 65	 และอัตราส่วนจำานวนนักศึกษา	 :	 จำานวน

คณาจารย์ประจำา	มีจำานวนเฉลี่ยเท่ากับ	10	:	1	แสดงให้เห็นว่า	

สถาบันการพลศึกษาจำาเป็นต้องมีแนวทางในการเพิ่มจำานวน

นักศึกษาให้เท่ากับจำานวนที่ประกาศรับสมัครไว้	 ซึ่งสอดคล้อง

กับ	 ขวัญใจ	 ตันสุวรรณ	 และคณะ	 (2553)	 ได้ศึกษาความ

ต้องการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 ในการเข้าศึกษาต่อ

ในสถาบันการพลศึกษา	 สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและ

กีฬา	 พบว่า	 9.50%	 ของนักเรียนต้องการเข้าศึกษาในสถาบัน

การพลศึกษา	เพราะคิดว่ามีงานทำา	16.90	%	และสามารถจบ

การศึกษาได้	16.60	%	สอดคล้องกับ	ไกรสิทธิ	มานะศรีสุริยัน	
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(2553)	 ซึ่งศึกษาค่านิยมและความต้องการของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	6	ในการศึกษาต่อสถาบันการพลศึกษา	พบว่า	

ค่านิยมในการศึกษาต่อสถาบันการพลศึกษาเพียงร้อยละ	4.05	

ซึ่งตำ่ากว่ามหาวิทยาลัยอื่นๆ	 โดยมีเหตุผลในการเลือกสถาน

ศึกษาในการศึกษาต่อคือ	เลือกเรียนตามผู้ปกครอง	หลักสูตร

ไมต่รงกบัความตอ้งการ	ไมห่ลากหลาย	ไมเ่ปน็ทีส่นใจ	ไมท่ราบ

วา่สถาบนัเปดิหลกัสตูรอะไรบา้ง	นอกจากนี	้จบแลว้หางานยาก	

ไม่ชอบ	ไม่ถนัดกีฬา	ไม่อยากเรียน	ไม่สนใจกีฬา	ไม่เป็นที่นิยม	

ไมรู่ข้อ้มลูสถาบนัการพลศกึษา	สำาหรบันกัเรยีนทีต่อ้งการศกึษา

ต่อสถาบันการพลศึกษา	 ส่วนใหญ่ต้องการเรียนต่อในสาขา

วิชาในคณะศึกษาศาสตร์มากที่สุด	 รองลงมาคือ	 สาขาวิชาใน

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ	อย่างไรก็ตาม	การที่มี

จำานวนนักศึกษาอยู่ในระดับ	 พอใช้หรือปานกลางนั้น	 สามารถ

วิเคราะห์ได้ในแง่ที่เป็นผลดี	คือ	นักศึกษาได้รับโอกาสจากการ

จดัการเรยีนรูอ้ยา่งเตม็ทีต่ามทีส่ถาบนัไดก้ำาหนด	มคีณาจารยท์ี่

การจดัการเรยีนรูร้วมทัง้ใหค้ำาแนะนำา	ไดอ้ยา่งทัว่ถงึ	มผีลทำาให้

กระบวนการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาเป็นไปอย่างเข้มข้น

พร้อมทั้งบัณฑิตที่จบไปจะเป็นผู้ที่มีคุณภาพสูง	 ซึ่งเป็นการให้

ความสำาคัญกับคุณภาพของบัณฑิต	

	 อยา่งไรกต็าม	หากพจิารณาในทศิทางทีค่วรปรบัปรงุ

แก้ไขในปริมาณของนักศึกษาที่ยังไม่สอดคล้องกับสัดส่วน

จำานวนอาจารย์	ซึ่งทำาให้เกิดความไม่คุ้มค่ากับทรัพยากรที่มีอยู่	

รวมทัง้ประสทิธผิลไมเ่ปน็ไปตามเปา้หมายของการจดัการศกึษา	

ดั่งที่	Etzioni	(1964	อ้างถึงใน	จุมพล	หนิมพานิช,	2552)	การ

จดัการศกึษาทีเ่มื่อมกีารดำาเนนิการสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์

หรอืเปา้หมายทีก่ำาหนดไว้ได้	โดยองคก์ารทีม่ปีระสทิธผิลสงูจงึ

เป็นองค์การที่ประสบความสำาเร็จอย่างสูงในการทำางานตาม

เป้าหมาย	 ส่วนองค์การที่มีประสิทธิผลตำ่าจึงเป็นองค์การที่ไม่

ประสบความสำาเรจ็ในการทำางานใหบ้รรลเุปา้หมายตามทีต่ัง้ไว้

ระบบและกลไกการจดัการเรยีนการสอน	สอดคลอ้งกบั	กรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	(สมพงษ์	ชาตะวิถี,	

2554)	 ที่ระบุว่า	 คุณวุฒิหรือปริญญาของสถาบันอุดมศึกษา

ไทยจะเป็นที่ยอมรับหรือเทียบเคียงกับสถาบันอุดมศึกษาที่ดี	

ทั้งในและต่างประเทศ	ช่วยกำาหนดความมีมาตรฐานในการจัด	

การศึกษาในทุกขั้นตอนอย่างเป็นระบบ	 โดยสามารถจัด

หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนได้อย่าง	

หลากหลาย	มัน่ใจถงึผลผลติสดุทา้ยของการจดัการศกึษา	รวม

ทั้งสอดคล้องกับ	 ปรัชญาการจัดการศึกษาของสถาบันการ

พลศึกษา	(สถาบันการพลศึกษา,	2552ก)	ที่มีระบบการจัดการ

ศึกษาเป็นไปเพื่อพัฒนาปัญญาและความสร้างสรรค์	 พัฒนา

ความสามารถในการปฏบิตั	ิและพฒันาดา้นคณุธรรม	จรยิธรรม	

โดยมกีระบวนการจดัการเรยีนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญั	การใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้	 มีการเน้นการฝึก

ทักษะต่างๆ	 ส่งเสริมด้านทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ

การค้นคว้า	 มีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เสมอและการวัด

และประเมินผลอย่างเที่ยงตรง	 จะเห็นได้จากการดำาเนินการ

วจิยัเพื่อพฒันาการเรยีนการสอนของคณาจารย	์อาท	ิการสรา้ง

แบบทดสอบทักษะฟุตซอล	 สำาหรับนักศึกษาชาย	 สถาบันการ

พลศึกษา	วิทยาเขตกรุงเทพ	 (โชคชัย	 เทียมทิพร,	2553)	การ

พฒันาคณุธรรม	จรยิธรรมใหแ้กน่กัศกึษา	สถาบนัการพลศกึษา	

วิทยาเขตยะลาเพื่อการดำารงชีวิตใน	3	จังหวัดชายแดนภาคใต้

อย่างมีคุณภาพ	 (เบญจพร	 ไพจิตรสัตยา,	 2553)	 ลีลาไม้ตาย

มวยไทยของยอดนักมวยไทย	 (วรยุทธ์	 ทิพย์เที่ยงแท้,	 2554)	

เป็นต้น	

	 นอกจากนั้นการจัดการเรียนการสอนยังเชื่อมโยง

ถึงอาจารย์ในฐานะผู้ทำาหน้าที่สอนซึ่งช่วยพัฒนานักศึกษาหรือ

บัณฑิตสามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น	 สังคม	

และประเทศชาติได้	 รวมทั้งการจัดการศึกษาของสถาบัน

อุดมศึกษาในศตวรรษที่	 21	 ควรเพิ่มพื้นที่การเรียนรู้ของ

นักศึกษาในแบบของทักษะชีวิต	 ทักษะสังคม	 (socialization)	

สมรรถนะพื้นฐานร่วม(base	 line	 competencies)ที่ข้ามพ้น	

ความรูว้ชิาการทีเ่ปน็แทง่ความรูแ้ละความสามารถเชงิบรูณาการ	

ที่ฝังตัว	 (tacit	 knowledge	 and	 ability)	 ที่หาไม่ได้จากการ

เรียนการสอนในห้องที่ขาดปฏิสัมพันธ์	 สร้างความพร้อมเพื่อ

เปิดโลกทัศน์สำาหรับบัณฑิตในสภาวะโลกาภิวัตน์ด้านภาษา

และวัฒนธรรม	 รู้และเห็นคุณค่าของพหุลักษณ์พหุวัฒนธรรม	

เพิ่มความสามารถในการเคลื่อนไหว	 (mobility)	 และความ	

หลากหลาย	(diversity)	ของนกัศกึษาตา่งวยั	ตา่งภมูหิลงัวฒันธรรม	

และสังคม	ต่างเผ่าพันธุ์	รวมถึงอาจารย์	การแลกเปลี่ยนและ

หลักสูตรสองภาษาจะเป็นกลไกสำาคัญ	 อุดมศึกษาพึงจัดให้มี

การศึกษาในระบบ	“ศิลปศาสตร์”	(Liberal	Arts	Education)	

ในยุค	Post	Modern-Post	 Industrialization	ทั้งนี้หมายรวม

ทั้งสาระแห่งศาสตร์และกระบวนการแห่งศาสตร์	 เรียนรู้บน

ฐานการทำางานในภาคการผลิตและภาคสังคม	 (work-based	

/	community-based	education)	(สำานักงานคณะกรรมการ

การอดุมศกึษา,	2551ก)	การบรกิารวชิาการและทำานบุำารงุศลิป

วัฒนธรรมของสถาบันการพลศึกษาที่มียุทธศาสตร์การดำาเนิน

การเกี่ยวกับการบริการวิชาการและทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม	

ได้แก่	 (1)	 ดำาเนินการให้บริการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ

ความต้องการของชุมชน	 (2)	 ให้คำาปรึกษาทางวิชาการแก่
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ชมุชน	มศีนูยข์อ้มลูสารสนเทศเพื่อบรกิารเผยแพร่ใหค้วามรูแ้ก่

ชมุชน	(3)	มกีารสง่เสรมิ	พฒันาการละเลน่พืน้บา้นและกฬีาไทย	

สืบสานประเพณีให้คงอยู่กับท้องถิ่น	ช่วยเสริมสร้างสุขภาพให้

ดียิ่งขึ้น	 และได้เห็นศิลปะอันงดงามและคงไว้เป็นเอกลักษณ์

ประจำาชาติ	(4)	พัฒนากีฬาและส่งเสริมวิชาการให้กับชุมชน	มี

โครงการอนุรักษ์	พัฒนา	ทะนุบำารุง	และเสริมสร้างเอกลักษณ์	

ศิลปะและวัฒนธรรมสำาหรับชุมชนเพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสาน

ศิลปวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นรวมถึงเป็นการเผยแพร่ให้

กับเยาวชนและประชาชนรุ่นหลังได้รู้จักศิลปะ	วัฒนธรรมที่คง

คุณค่าของท้องถิ่น	

	 สอดคล้องกับการวิจัยที่มีการอนุรักษ์ศิลปะอันเป็น

มรดกของชาติของ	 วรยุทธ์	 ทิพย์เที่ยงแท้	 (2554)	 เรื่องลีลา

ไม้ตายมวยไทยของยอดนักมวยไทย	วีรพล	วิเศษศิลป์,	สัญญา	

จนัทรอด	และดสุติ	วพิรรณะ	(2550)	ซึง่วจิยัเรื่อง	การประเมนิ

โครงการจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์ศิลปะมวยไทย	 ของกระทรวงการ

ท่องเที่ยวและกีฬา	 สารภี	 ไตรยวงศ์	 และสันติ	 สิทธิจันดา	

(2554)	ที่วิจยัเรื่อง	ความพึงพอใจและพฤติกรรมการใช้บริการ

นวดแผนไทย	ของผู้ ใช้บริการในจังหวัดเพชรบูรณ์	สอดคล้อง

กับ	 สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	 (2549)	 ได้วิจัยเรื่อง	

ผลกระทบโลกาภิวัตน์ต่อการจัดการศึกษาไทยในอีก	 5	 ปีข้าง

หน้า	 พบว่า	 ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการวิชาการแก่

สังคมของสถาบันอุดมศึกษา	 คือ	 กระแสความต้องการให้

สถาบันอุดมศึกษาเปิดประตูกว้างสู่มหาชน	 จึงนำามาซึ่งการ

ขยายบทบาทด้านการศึกษาต่อเนื่องของสถาบันอุดมศึกษา

แก่กลุ่มเป้าหมายทั้งในภาคเมือง	 ชนบท	 และภาคการผลิต

ต่างๆ	 โดยการให้บริการวิชาการในหลายๆ	 ส่วนยังถูกมองใน

ฐานะเครื่องมือในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการหา

รายได้ของสถาบันอุดมศึกษาอีกด้วย	 นอกจากนั้น	 ปัจจุบัน

ขอบเขตและความหมายของการใหบ้รกิารวชิาการของสถาบนั

อดุมศกึษาดจูะยิง่ขยายขอบเขตกวา้งขวางยิง่ขึน้	โดยรวมไปถงึ

การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนตามกระแสนโยบายการเสริม

สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนชนบท	 โดยมีสถาบันหลายกลุ่มที่

เข้ามาขานรับบทบาทนี้อย่างจริงจัง	

	 นอกจากนั้นยังมีความสอดคล้องกับคุณค่าของการ

ละเลน่พืน้บา้นและกฬีาไทย	ซึง่	อจัฉรา	ธนมยั	(2542)	กลา่ววา่	

คุณค่าการละเล่นพื้นบ้านไทยเป็นกลวิธีในการปลูกฝังศีลธรรม

บรรพชนไทย	ซึง่สะทอ้นถงึปญัญาของบรรพบรุษุในการสบืสาน

มรดกวฒันธรรมไทย	อกีทัง้สบืทอดพทุธศาสนาผา่นการละเลน่

พื้นบ้าน	 กล่าวคือ	 บรรพบุรุษได้ประมวลพระธรรมคำาสั่งสอน

ออกมาเปน็กจิกรรมในชวีติประจำาวนัสำาหรบัเดก็ออกมาเปน็การ

ละเลน่พืน้บา้น	อาท	ิการละเลน่ขีม่า้สง่เมอืง	ไมห้ึง่	เสอืขา้มหว้ย	

ตี่จับ	ชักคะเย่อ	ช่อนหา	เป็นต้น	นอกจากนี้	คุณค่าของการละ	

เล่นพื้นบ้านไทยยังวิเคราะห์ออกเป็น	 3	 ด้าน	 คือ	 (1)	 ด้าน	

ศีลธรรม	ที่มีการละเล่นที่ฝึกความอดทน	ความซื่อสัตย์	ความ

รับผิดชอบ	(2)	ด้านการถ่ายทอดปัญญาไทย	เป็นการละเล่นที่

ฝกึความสงัเกตและไหวพรบิ	ความเปน็ระเบยีบเรยีบรอ้ย	และ	

(3)	 ด้านเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย	 ที่มีคุณค่าด้านภาษาในแง่

วรรณศิลป์	และคุณค่าด้านภาษาในการสื่อสาร

	 ความคดิเหน็ของคณาจารย	์นกัศกึษา	และผูป้กครอง	

ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของสถาบันการพลศึกษา	 ตั้งแต่ปีการ

ศึกษา	2549-2553	ใน	4	ด้าน	ได้แก่	(1)	ด้านการจัดการเรียน

การสอน	(2)	ดา้นการวจิยัและสรา้งสรรคท์างวชิาการ	(3)	ดา้น

การบรกิารวชิาการและการกฬีา	(4)	ดา้นการทำานบุำารงุอนรุกัษ์

ศิลปวัฒนธรรม	การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย	โดยรวมของ

คณาจารย์	นักศึกษา	และ	ผู้ปกครอง	เมื่อพิจารณาทั้ง	4	ด้าน	

อยู่ในระดบั	ด	ีแสดงใหเ้หน็ถงึการจดัการศกึษาอดุมศกึษา	ของ

สถาบนัการพลศกึษา	ดำาเนนิการตามพนัธกจิหลกั	นำามาซึง่ภาพ

ลักษณ์ในทิศทางบวกของสถาบัน	 สอดคล้องกับ	 รุ่งราวรรณ	

เสนารักษ์	 (2553)	 ซึ่งศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของ

สถาบันการพลศึกษา	 พบว่า	 มีปัจจัยด้านชุมชน	 ด้านผู้บริหาร	

ดา้นคณาจารย	์ดา้นคา่ใชจ้า่ย	ดา้นหลกัสตูร	ดา้นอาคารสถานที	่

และสิ่งอำานวยความสะดวก	 ซึ่งปัจจัยแต่ละกลุ่มคือ	 ผู้บริหาร	

คณาจารย์	 และนักศึกษา	 สามารถพยากรณ์ภาพลักษณ์ของ

สถาบันการพลศึกษาในภาพรวมร้อยละ	 72.90,	 69.60	 และ	

52.10	ตามลำาดับ	นอกจากนั้น	ยังแสดงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น	

ในภาพบวกคือการเป็นอุดมศึกษาเพื่อการสร้างสรรค์และมี	

ผลงาน	ตามทัศนะของ	ไพฑรูย์	สนิลารตัน์	(2546)	ระบวุา่	การ

เป็นอุดมศึกษาใหม่จะต้องมีลักษณะความคิดใหม่	 (creative	

higher	education)	โดยมลีกัษณะกระบวนการสอนทีเ่ปน็	crea-

tive	เปน็การผสมผสานของตา่งประเทศและของไทย	แตต่อ้งม	ี

creative	ในระบบของเราไม่ใช่เพียง	learning	society	เชื่อเขา

และตามเขาเกนิไป	เราตอ้งเปลีย่นเปน็	creative	society,	crea-

tive	organization	จึงจะเป็นคิดอะไรใหม่ๆ	พัฒนาอะไรใหม่ๆ	

ได	้นอกจากนัน้สถาบนัอดุมศกึษาจะตอ้งม	ีresponsible	higher	

education	 คือ	 ต้องเป็นอุดมศึกษาที่รับผิดชอบต่อสังคม		

รับผิดชอบต่อชุมชน	 รับผิดชอบต่อประชาชนและรับผิดชอบ

ต่อผู้เรียนแต่ละคนอย่างจริงจัง	 ขณะเดียวกันผู้เรียนก็ต้อง

มีความรับผิดชอบ	 สิ่งเหล่านี้มีความจำาเป็นที่จะต้องพัฒนา

อุดมศึกษา	 เพื่อที่จะได้อยู่ในสังคมไทยเราอย่างมีความหมาย

และคุณค่าเป็นอุดมศึกษาที่มีศักดิ์ศรีในโลก	 เติบโตในกระแส
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ของอุดมศึกษาโลกได้อย่างเท่าทัน	 และมีความก้าวหน้าบาง

ส่วนบางระดับให้แก่สังคมโลก	 จึงจะเป็นอุดมศึกษาไทยที่มี

ความหมาย

ข้อเสนอแนะ

	 ข้อเสนอแนะสำาหรับการนำาผลการประเมินไปใช้ 

ของผูม้อีำานาจในการตดัสนิใจและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง	ในระดบัสถาบนั

การพลศึกษา	และระดับวิทยาเขต	ดังนี้

	 เนื่องจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งที่เกิดขึ้นจาก

สภาวะแวดลอ้มภายนอก	ไดแ้ก	่การศกึษากบัประชาคมอาเซยีน	

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	นโยบายการ

เริ่มต้นเงินเดือนระดับปริญญาตรี	 5,000	บาท	การปฏิรูปการ

ศึกษาในทศวรรษที่สอง	 ความต้องการเรียนด้านศึกษาศาสตร์

ของนักเรียน	และสำาหรับสภาวะแวดล้อมภายใน	เกี่ยวกับการ

แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการพลศึกษา	 พ.ศ.	 2548	 การ

ปรับปรุงหลักสูตรหรือการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับ

ความต้องการของสังคม	 ดังนั้น	 สถาบันการพลศึกษาควรมี

การทบทวน	เปลีย่นแปลง	ปรชัญา	วสิยัทศัน	์พนัธกจิ	เปา้หมาย	

และแผนการดำาเนินงาน	ที่สอดรับกับสภาวะแวดล้อมดังกล่าว

และสนองต่อการพัฒนาสังคมด้านการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

	 ด้านปริมาณนักศึกษา	 สถาบันการพลศึกษาควรหา

แนวทางแก้ไขปญัหารว่มกนัทกุฝา่ยของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี	เชน่	

ผู้ปกครอง	สังคมชุมชน	 โรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาขั้น

พื้นฐานมัธยมศึกษา	โรงเรียนกีฬา	องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	

ประชาสัมพันธ์ทั้งในระดับภูมิภาคและส่วนกลาง	 แนวทางแก้

ปัญหาต่างๆจะต้องควบคู่ไปกับการเน้นการประชาสัมพันธ์เชิง

รุกอย่างต่อเนื่อง	

	 ด้านหลักสูตร	 สถาบันการพลศึกษาควรเร่งในการ

ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อความสอดคล้องกับประสิทธิภาพการ

จัดการเรียนการสอนและการผลิตบัณฑิต	 รวมทั้งสอดคล้อง

กบักรอบมาตรฐานคณุวฒุอิดุมศกึษาแหง่ชาตทิีก่ำาหนดใหม้กีาร

ดำาเนินการในปี	2555

	 ด้านการวิจัยและพัฒนา	 แม้จะมีระบบโครงสร้าง

บริหารงานวิจัย	การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการวิจัย	และมี

ผลงานวิจัยเพิ่มขึ้น	 แต่ควรมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและ

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานวิจัยที่เชื่อมโยงสอดคล้อง

กับพันธกิจ	 และยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของสถาบันการ

พลศกึษา	นอกจากนัน้	ควรสนบัสนนุการวจิยัทีส่รา้งทมีงานวจิยั

ซึ่งเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่เพิ่มมากขึ้น	 อย่างไรก็ตามผลงานวิจัยที่

เกดิขึน้ควรสนบัสนนุให้ไดร้บัการตพีมิพเ์ผยแพรท่ัง้ในระดบัชาติ

และนานาชาติ

	 ด้านการบริการวิชาการ	 การบริการชุมชนและการ

ทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย	 ถือ

เป็นจุดเด่นของสถาบันการพลศึกษาที่สามารถดำาเนินการได้

อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง	 ถือว่าเป็นหน่วยงานด้าน

การศกึษาหนว่ยงานหนึง่ทีส่ง่เสรมิสนบัสนนุและใหค้วามสำาคญั

กับความเป็นมรดกของชาติทางวัฒนธรรมด้วย	อย่างไรก็ตาม	

การนำาสิ่งที่เป็นการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยเข้ารื้อฟื้นสู่

ชุมชนนั้น	 ควรสร้างแนวร่วมในการให้ความร่วมมือเพื่อให้

กิจกรรมต่างๆ	 บรรลุตามเป้าหมายอย่างแท้จริง	 เช่น	 การขอ

ความร่วมมือผ่านทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 กรรมการ

ชุมชน	หรือกรรมการหมู่บ้าน	เป็นต้น

	 ด้านการพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา	 เป็นศูนย์ที่

ดำาเนนิการพฒันานกักฬีาควบคูไ่ปกบัการพฒันานกัศกึษา	กลา่ว

คือ	 พัฒนานักกีฬาที่เป็นนักศึกษาจากพื้นฐาน	 สู่ความเป็นเลิศ	

และการเข้าสู่กีฬาอาชีพ	 ดังนั้น	 ศูนย์ควรมีระบบการบริหาร

จดัการทีช่ดัเจนเปน็รปูธรรม	มคีวามเปน็มอือาชพีในทกุขัน้ตอน

กระบวนการ

	 ด้านประสิทธิภาพการผลิตบัณฑิต	ควรมีการติดตาม

นกัศกึษาชัน้ปสีดุทา้ย	โดยผา่นระบบอาจารยท์ีป่รกึษา	พรอ้มทัง้

หาแนวทางแก้ไขปญัหาเรื่องของการเรยีนของนกัศกึษาในราย

ที่ไม่ทันเพื่อน	เช่น	ให้มีการเปิดสอนในภาคฤดูร้อนสำาหรับผู้ที่มี

ปญัหาเกีย่วกบัรายวชิาที่ไมผ่า่นหรอืตกคา้ง	เพื่อจะไดส้ำาเรจ็การ

ศึกษาให้พร้อมกันในรุ่น	แต่ต้องคำานึงถึงคุณภาพของนักศึกษา

ดว้ย	นอกจากนัน้	คณุลกัษณะทีพ่งึประสงคน์ัน้คณาจารยท์กุคน

ควรสอดแทรกในกระบวนการจัดการเรียนรู	้ รวมทั้งสนับสนุน

ให้มีการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา	โดยที่นักศึกษาเป็นผู้คิด	และ

ปฏิบัติ	ผ่านทางองค์การนักศึกษา	และชมรมนักศึกษา

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

	 ควรมกีารศกึษาวจิยัเพื่อพฒันาการจดัการศกึษา	ตาม

แนวทางการประเมนิเชงิระบบและรวมพลงั	ทีเ่กีย่วกบัโรงเรยีน

กีฬาแต่ต้องมีการประยุกต์ใช้เครื่องมือและปรับเปลี่ยนเกณฑ์

ให้มีความสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนมากขึ้น	 เพื่อให้ได้

สารสนเทศให้กับผู้มีอำานาจการตัดสินใจในการตัดสินใจต่อการ

พัฒนาปรับปรุงการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด	

สามารถทีจ่ะพฒันาตอ่ยอดการประเมนิเชงิระบบและรวมพลงั

ในการวจิยักบัรปูแบบอื่น	เชน่	การวจิยัและพฒันา	การวจิยัเชงิ

ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม	เป็นต้น
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ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อเสริมสร้างความมีประสิทธิผลของการจัดการศึกษาปฐมวัย

ในสถานศึกษาเอกชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

The Proposed Policy Enhancing Effectiveness of Early Childhood Management 

in Private Schools, The North Eastern Region

  แวววรรณ พงษ์สะอาด (Weawwan Pongsa-ard) * 

ดร. วิโรจน์ สารรัตนะ (Dr. Wirot Sanrattana) **

ดร. คนึง สายแก้ว (Dr. Kanoung Saikaew) ***

บทคัดย่อ

	 การวจิยันีม้วีตัถปุระสงคเ์พื่อพฒันาขอ้เสนอเชงินโยบาย

เพื่อเสรมิสรา้งความมปีระสทิธผิลของการจดัการศกึษาปฐมวยั	

ในสถานศึกษาเอกชน	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ที่ประกอบ

ด้วยเป้าหมาย	กลยุทธ์	ตัวบ่งชี้	และกลไกเชิงนโยบาย	ในด้าน

คุณภาพผู้เรียน	ด้านการจัดการเรียนรู้	ด้านการบริหารจัดการ

สถานศึกษา	 และด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้	 โดย

ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงนโยบายแบบมีส่วนร่วมที่มี	 2	 ระยะ	คือ	

ระยะแรกมจีดุมุง่หมายเพื่อจดัทำารา่งขอ้เสนอเชงินโยบาย	โดย

การวิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสาร	การวิจัยเชิงสำารวจ	การ

สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ	 การศึกษาพหุกรณี	 ระยะที่	 2	

เป็นการพัฒนาและตรวจสอบร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย	 ด้วย	

วธิกีารสนทนากลุม่ผูท้รงคณุวฒุ	ิการสนทนากลุม่เปา้หมายและ

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้มีส่วนได้เสีย	 โดยคำานึงถึงเกณฑ์

ความเหมาะสม	ความสอดคลอ้ง	ความเปน็ประโยชน	์และความ

เป็นไปได้	ผลจากการวิจัยได้ข้อเสนอเชิงนโยบาย	ที่มีเป้าหมาย	

เนน้ใหผู้เ้รยีนมพีฒันาการแบบองคร์วมทัง้ดา้นรา่งกาย	อารมณ	์

จิตใจ	 สังคม	 และสติปัญญา	 การพัฒนาผู้เรียนเป็นคนดี		

มีคุณธรรม	 จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์	 มีกลยุทธ์ที่

สำาคญั	คอื	สง่เสรมิพฒันาการสมวยั	เนน้การเรยีนรูข้องผูเ้รยีน

ที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล	ในทุกด้าน	ตัวบ่งชี้ที่สำาคัญ	

ประกอบดว้ย	เดก็มพีฒันาการทกุดา้นอยา่งสมวยั	มคีวามพรอ้ม

เพื่อศึกษาในขั้นต่อไปอย่างมีความสุข	 มีกลไกเชิงนโยบายที่

สำาคัญ	คือ	มุ่งเน้นประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

ทีเ่นน้เดก็เปน็สำาคญั	มกีารบรหิารจดัการและพฒันาสถานศกึษา

ที่มีระบบประกันคุณภาพภายในและภายนอก	ผู้บริหารและครู

มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและสังคม

Abstract

	 The	objective	of	this	research	was	to	develop	

the	 proposed	 policy	 enhancing	 effectiveness	 of	 Early		

Childhood	 Management	 in	 private	 schools	 in	 the		

North-eastern	 region.	 The	 content	 included	 the	 goal,		

indicator	 strategy,	 and	 policy	 mechanism	 in	 Student		

Quality,	Knowledge	Management,	School	Administration	

and	Management,	and	Learning	Community	Development.	

There	were	two	phases	of	Participatory	Policy	Research	

Methodology:	Phase	1;	the	tentative	proposed	policy	by	

documentary	study,	survey	research,	in-depth	interview	

from	the	experts,	and	multi-case	study,	and	Phase	2;	the	

development	 and	 investigation	 of	 tentative	 proposed	

policy	by	Focus	Group	Discussion	by	the	experts,	target	

group	discussion,	and	workshop	for	stakeholders.	The	

criterion	 of	 appropriateness,	 congruence,	 usefulness,	

and	feasibility	were	considered.	Research	findings:	the		

proposed	policies	were	obtained	by	aiming	to	focus	on	

students’	 holistic	 development	 regarding	 to	 physical,		

emotional,	social,	and	intellectual	aspects,	and	development		

of	students	as	good	persons	including	ethics,	morality,	

and	 desirable	 value.	 The	 major	 strategies	 were:	 the		

enhancement	of	development	appropriate	with	their	ages,	

focusing	on	students’	learning	by	considering	individual	

differences	in	every	aspect.	The	major	indicators	were:	

the	children	had	every	aspect	of	development	adequate	

with	 their	ages,	 and	 they	were	 ready	 to	 further	 their	

* ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

** รองศาสตราจารย์ประจำาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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studying	happily.	The	important	mechanisms	were:	the	

focus	on	effectiveness	in	learning	experience	management	

as	student-centered	as	well	as	 the	administration	and	

management	with	both	of	Internal	and	External	Quality	

Assurance.	And	the	administrators	and	teachers	should	

develop	good	relationship	with	community	and	society.

Key words:	 proposed	 policy,	 effectiveness	 of	 early	

childhood	management	in	private	schools

ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา

	 การทีจ่ะพฒันาชมุชนหรอืประเทศใหก้า้วหนา้	รวดเรว็

และดีมากน้อยเพียงใด	 ย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยที่สำาคัญหลาย

ประการ	 แต่ในบรรดาปัจจัยที่สำาคัญเหล่านั้นเป็นที่ยอมรับ

ทัว่ไปวา่	ปจัจยัทีเ่ปน็คน	(people)	เปน็ปจัจยัทีม่คีวามสำาคญัยิง่		

ถงึกบัมคีำากลา่ววา่	ถา้ชมุชนใดหรอืประเทศใดไมส่ามารถพฒันา

ปัจจัยที่เป็นคนได้	 ก็จะไม่สามารถพัฒนาอย่างอื่นได้มากนัก	

ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ	 สังคมหรือการเมือง	 และเป็นที่

ยอมรับกันว่า	 เครื่องมือสำาคัญที่จะใช้ในการพัฒนา	 “คน”	 ให้

มีคุณค่าต่อมิติการพัฒนาในด้านต่างๆ	 นั้น	 ก็คือ	 “การศึกษา”	

เปน็การศกึษาทัง้ในระบบโรงเรยีน	นอกระบบโรงเรยีน	และการ

ศกึษาตามธรรมชาตวิสิยั	(วโิรจน	์สารรตันะ,	2553)	และ	“สถาน

ศึกษา”	 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษาของประเทศ		

จะต้องคำานึงถึงการพัฒนา	 “นักเรียน”	 ให้มีคุณลักษณะที่เอื้อ

ต่อการเป็นผู้ผลิต	 ผู้สร้างรายได้	 เพื่อความเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจ	 เป็นผู้มีเหตุผลรู้จักใช้ชีวิตเพื่อความอยู่ดีมีสุขและมี

คุณภาพชีวิตที่ดี	เพื่อให้เกิดพัฒนาการด้านสังคม	เป็นผู้มีจิตใจ

และพฤติกรรมเป็นแบบประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาการทางด้าน

การเมือง	 ซึ่งจะส่งผลต่อการก้าวเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับ

โลกในอนาคตได้อย่างมีคุณภาพ	 การศึกษาปฐมวัยเป็นการ

พัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง	๕	ปี	บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงด	ู

และการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติ	

และพัฒนาการของเด็กแต่ละคน	ตามศักยภาพ	ภายใต้บริบท

สงัคม-วฒันธรรมทีเ่ดก็อาศยัอยู	่ดว้ยความรกั	ความเอือ้อาทร	

และ	ความเข้าใจของทุกคน	เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้

เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์	เกิดคุณค่าต่อตนเอง

และสังคม	(กระทรวงศึกษาธิการ,	2553)	

	 การศึกษาปฐมวัย	คือ	มาตรการหลักในการส่งเสริม

บทบาทของครอบครัวและสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว

ในการพฒันาการเรยีนรูข้องบตุรหลาน	สภาพการจดัการศกึษา

ปฐมวัยในสถานศึกษาเอกชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ

ประเทศไทย	มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในภาพรวมนบัตั้งแต่

มีพระราชบัญญัติการศึกษา	 พ.ศ.2542	 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		

(ฉบับที่	 2)	 พ.ศ.2545	 (สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ

ศึกษาเอกชน,2550)	 โดยเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ในระบบโรงเรียน	 ซึ่งสถานศึกษาของเอกชนในภาคตะวันออก

เฉียงเหนือที่จัดการศึกษา	 ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนในระบบ	 หรือ

โรงเรียนนอกระบบ	 ที่มีการจัดการสอนประเภทสามัญศึกษา	

มจีำานวนประมาณรอ้ยละ	13	ของการจดัการศกึษาทัง้ประเทศ	

ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า	 สามารถแบ่งภาระการจัดการศึกษาของ

รัฐได้ส่วนหนึ่ง	 และน่าจะมีแนวโน้มในการมีส่วนร่วมเพิ่มขึ้น	

(สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน,	2550)	

	 การบรหิารจดัการศกึษา	พบวา่	มปีญัหาและอปุสรรค

ในการดำาเนินงานต่างๆ	 โดยมีสาเหตุสำาคัญที่โรงเรียนเอกชน	

ขนาดเลก็และขนาดกลางไมส่ามารถดำาเนนิการได	้เกดิจากปญัหา	

ในการบริหารจัดการจากทั้งภาครัฐและจากโรงเรียนเอกชน	

นั้นๆ	 ปัญหาจากภาครัฐพบว่า	 แม้รัฐจะมีนโยบายให้เอกชน

เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาก็ตามแต่ในทางปฏิบัติรัฐ

ไม่ได้ ให้ความสำาคัญกับการมีส่วนร่วมมากเท่าที่ควร	 ไม่ปฏิบัติ

ตามนโยบายในการส่งเสริมอย่างแท้จริง	 เห็นได้จากสัดส่วน

การรับนักเรียนระหว่างภาครัฐและเอกชน	 การอุดหนุนและ

ส่งเสริมไม่เสมอภาค	 งบประมาณเพื่อพัฒนาโรงเรียนเอกชน

มีจำากัด	 เป็นเหตุให้ขาดแคลนบุคลากรที่ดูแลด้านการศึกษา

เอกชน	ขาดแคลนระบบข้อมูลสารสนเทศ	และขาดระบบการ

ตดิตามตรวจสอบการบรหิารของโรงเรยีนเอกชน	ปญัหาทีเ่กดิ

จากการบริหารจัดการของโรงเรียนเอกชน	พบว่า	เกิดจากการ

บรหิารจดัการภายในโรงเรยีนเอกชนเอง	โรงเรยีนเอกชนขนาด

เล็กที่ต้องรับนักเรียนจากครอบครัวที่มีรายได้น้อยไม่สามารถ

เก็บค่าธรรมเนียมการเรียนได้เพียงพอกับค่าใช้จ่าย	 บุคลากร

และครูโรงเรียนเอกชนส่วนหนึ่งมีวุฒิตำ่า	 รับเงินเดือนไม่เต็ม

วุฒิ	 ขาดการพัฒนาอย่างเป็นระบบ	 ขาดความมั่นคงในอาชีพ	

โรงเรียนบางแห่งประสบปัญหาการขาดแคลนครูบางสาขา

วิชา	ความร่วมมือระหว่างชุมชนและสถานศึกษาเพื่อการเรียน

รู้มีน้อย	 ปัญหาที่กล่าวมา	 ล้วนมีผลทำาให้โรงเรียนเอกชนขาด

ประสิทธิภาพและขาดความมีประสิทธิผลในการดำาเนินงาน

อย่างต่อเนื่อง	และมีแนวโน้มปิดโรงเรียน	หรืออาจกล่าวได้ว่า	

โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาขนาดใหญ่และขนาดใหญ่

พิเศษบางแห่งเท่านั้นจึงสามารถบริหารจัดการและดำาเนินการ

อย่างต่อเนื่องได้

	 จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น	 ผู้วิจัยในฐานะผู้บริหาร

สถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัย	 มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบความ
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มีประสิทธิผลของการจัดการศึกษาปฐมวัย	 ซึ่งปัญหาที่พบ

อาจส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อประสิทธิผล

ของการดำาเนินงานของสถานศึกษา	 ผู้วิจัยจึงทำาการศึกษาข้อ

เสนอเชิงนโยบายเพื่อเสริมสร้างความมีประสิทธิผลของการ

จัดการศึกษาปฐมวัย	 ในสถานศึกษาเอกชน	 ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ	 ในด้านคุณภาพผู้เรียน	 ด้านการจัดการเรียนรู้	

ด้านการบริหารจัดการ	 และด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการ

เรียนรู้	 เพื่อเป็นมาตรฐานของการบริหารและปฏิบัติงาน	และ

ยังจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา	 ทั้งใน

ระดับนโยบายและระดับปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น	

ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ด้านวิชาการ	 ในการเป็นแนวทางในการ

เสริมสร้างประสิทธิผลของการจัดการศึกษาปฐมวัยในสถาน

ศึกษาเอกชน	 อีกทั้งยังเอื้อประโยชน์เชิงการประยุกต์ใช้	 เพื่อ

ให้สถานศึกษาระดับปฐมวัยสามารถนำาแนวนโยบายเพื่อการ

เสริมสร้างประสิทธิผลของการจัดการศึกษาปฐมวัยในสถาน

ศึกษาเอกชน	 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐานและ

เกิดประสิทธิภาพ	ประสิทธิผลต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 การวิจัยครั้งนี้	 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาข้อเสนอ

เชิงนโยบายเพื่อเสริมสร้างความมีประสิทธิผลของการจัดการ

ศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษาเอกชน	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	

ด้านคุณภาพผู้เรียน	 ด้านการจัดการความรู้	 ด้านการบริหาร

จัดการสถานศึกษา	และด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้

กรอบแนวคิดในการวิจัย

	 จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องข้อเสนอเชิง

นโยบายการเสริมสร้างความมีประสิทธิผลของการศึกษา

ปฐมวัย	 ในสถานศึกษาเอกชน	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	

สามารถสังเคราะห์และเขียนเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย		

ได้ดังภาพที่	1

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย (conceptual framework)

องค์ประกอบของข้อเสนอ

เชิงนโยบาย

ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อ

เสริมสร้างความมีประสิทธิผล

การจัดการศึกษาปฐมวัย

องค์ประกอบความมีประสิทธิผล

ของการจัดการศึกษา

	เป้าหมาย

กลยุทธ์

ตัวบ่งชี้

กลไกเชิงนโยบาย

1.	ด้านคุณภาพผู้เรียน

2.ด้านการจัดการเรียนรู้

3.ด้านการบริหารการจัดการสถานศึกษา

4.ด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อเสริมสรางความมีประสิทธิผลของ
การจัดการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษาเอกชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ดานคุณภาพผูเรียน ดานการ
จัดการความรู ดานการบริหารจัดการสถานศึกษา และดานการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

จากการศึกษาวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของขอเสนอเชิงนโยบายการเสริมสรางความมีประสิทธิผลของ
การศึกษาปฐมวัย ในสถานศึกษาเอกชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถสังเคราะหและเขียนเปนกรอบ
แนวคิดในการวิจัย ไดดังภาพท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย (conceptual framework) 

วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงนโยบายแบบมีสวนรวม (participatory policy research) แบงการวิจัย
ออกเปน  2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การศึกษาบริบทเพื่อจัดทํารางขอเสนอเชิงนโยบาย  การศึกษาบริบท
เพื่อจัดทํารางขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อเสริมสรางความมีประสิทธิผลของการจัดการศึกษาปฐมวัยใน
สถานศึกษาเอกชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีวิธีดําเนินการวิจัย 4 วิธี ดังนี้ 1)  การวิเคราะหและสังเคราะห
เอกสาร 2)  การวิจัยเชิงสํารวจ 3)  การสัมภาษณเชิงลึกผูทรงคุณวุฒิ และ 4)  การศึกษาพหุกรณี  ผลจาก
การศึกษาบริบทดวยการวิเคราะหและสังเคราะหเอกสาร  การวิจัยเชิงสํารวจ  การสัมภาษณเชิงลึก
ผูทรงคุณวุฒิ และการศึกษาพหุกรณี ดังกลาว ผูวิจัยนํามาวิเคราะหและสังเคราะหจัดทํารางขอเสนอเชิง
นโยบายเพื่อเสริมสรางความมีประสิทธิผลของการจัดการศึกษาปฐมวัย ในสถานศึกษาเอกชน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อนําไปสูการพัฒนาและตรวจสอบในขั้นตอนท่ี 2 ตอไป  ระยะที่ 2   การพัฒนา
และตรวจสอบรางเพื่อจัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย การพัฒนาและตรวจสอบรางเพื่อจัดทําขอเสนอเชิง
นโยบายเพื่อเสริมสรางความมีประสิทธิผลของการจัดการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษาเอกชน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  มีวิธีดําเนินการวิจัย  3 วิธี ดังนี้ 1)  การสนทนากลุมผูทรงคุณวุฒิ 2)  การสนทนา
กลุมเปาหมาย และ 3)  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโดยผูวิจัยรวมกับกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย ผลการตรวจสอบ
รางดวย การสนทนากลุมผูทรงคุณวุฒิ การสนทนากลุมเปาหมาย ดังกลาวขางตน นํามาวิเคราะหและ
สังเคราะหจัดทําเปนขอเสนอนโยบายเพื่อเสริมสรางความมีประสิทธิผลของการจัดการศึกษาปฐมวัยใน
สถานศึกษาเอกชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (operational seminar) 
โดยผูวิจัยรวมกับผูมีสวนไดเสียอีกครั้งหนึ่ง 

องคประกอบความมีประสิทธิผล                           
ของการจัดการศึกษา 

องคประกอบของขอเสนอ                    
เชิงนโยบาย 

1. ดานคุณภาพผูเรียน 

2.ดานการจัดการเรียนรู  

3.ดานการบริหารการจัดการสถานศึกษา   

4.ดานการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู   

เปาหมาย  

กลยุทธ 

ตัวบงช้ี 

กลไกเชิงนโยบาย 

ขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อ
เสริมสรางความมีประสิทธิผล  

การจัดการศึกษาปฐมวัย 
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วิธีดำาเนินการวิจัย

	 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงนโยบายแบบมีส่วนร่วม	

(participatory	 policy	 research)	 แบ่งการวิจัยออกเป็น	 2	

ระยะ	คือ ระยะที่ 1 การศึกษาบริบทเพื่อจัดทำาร่างข้อเสนอ

เชงินโยบาย การศกึษาบรบิทเพื่อจดัทำารา่งขอ้เสนอเชงินโยบาย

เพื่อเสรมิสรา้งความมปีระสทิธผิลของการจดัการศกึษาปฐมวยั

ในสถานศึกษาเอกชน	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 มีวิธีดำาเนิน

การวิจัย	4	วิธี	ดังนี้	1)	การวิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสาร		

2)	 การวิจัยเชิงสำารวจ	 3)	 การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ	

และ	 4)	 การศึกษาพหุกรณี	 ผลจากการศึกษาบริบทด้วยการ

วิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสาร	 การวิจัยเชิงสำารวจ	 การ

สมัภาษณเ์ชงิลกึผูท้รงคณุวฒุิ	และการศกึษาพหกุรณี	ดงักลา่ว	

ผู้วิจัยนำามาวิเคราะห์และสังเคราะห์จัดทำาร่างข้อเสนอเชิง

นโยบายเพื่อเสริมสร้างความมีประสิทธิผลของการจัดการ

ศึกษาปฐมวัย	ในสถานศึกษาเอกชน	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	

เพื่อนำาไปสู่การพัฒนาและตรวจสอบในขั้นตอนที่	 2	 ต่อไป	

ระยะที่ 2  การพัฒนาและตรวจสอบร่างเพื่อจัดทำาข้อเสนอ

เชิงนโยบาย	 การพัฒนาและตรวจสอบร่างเพื่อจัดทำาข้อเสนอ

เชิงนโยบายเพื่อเสริมสร้างความมีประสิทธิผลของการจัดการ

ศกึษาปฐมวยัในสถานศกึษาเอกชน	ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	มี

วิธีดำาเนินการวิจัย	3	วิธี	ดังนี้	1)	การสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ	

2)	การสนทนากลุม่เปา้หมาย	และ	3)	การสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร

โดยผูว้จิยัรว่มกบักลุม่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี	ผลการตรวจสอบรา่ง

ด้วย	การสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ	การสนทนากลุ่มเป้าหมาย	

ดังกล่าวข้างต้น	 นำามาวิเคราะห์และสังเคราะห์จัดทำาเป็นข้อ

เสนอนโยบายเพื่อเสรมิสรา้งความมปีระสทิธผิลของการจดัการ

ศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษาเอกชน	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	

โดยการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	(operational	seminar)	โดย

ผู้วิจัยร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียอีกครั้งหนึ่ง

	 เครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษาเชิงสำารวจในครั้งนี้เป็น

แบบสอบถาม	 (questionnaire)	 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น	 มีลักษณะ

เป็นแบบสอบถามปลายเปิด	 โดยอาศัยข้อมูลจากการศึกษา

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องที่นำาเสนอในบทที่	 2	 ในส่วนที่เป็น	

หลักการ	 แนวคิด	 ทฤษฎี	 ความมีประสิทธิผลและการจัดการ

ศกึษาปฐมวยั	ตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต	ิพ.ศ.	2542	

และแก้ไขเพิม่เตมิ	(ฉบบัที	่2)พ.ศ.2545	หลงัจากจดัทำาเครื่องมอื	

มีการนำาไปพัฒนาคุณภาพด้วยการตรวจสอบความตรงเชิง

เนื้อหา	 (content	 validity)	 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ		

ผู้วิจัยดำาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่ ได้รับจากคำาถามปลายเปิด

โดยใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา	 (content	 analysis)	 แล้วสรุปผล

เป็นความเรียง

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

	 1.		ด้านคุณภาพผู้เรียน

	 	 	 	 ด้านคุณภาพผู้เรียนเน้นพัฒนาการแบบองค์รวม	

และการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำาคัญซึ่งครอบคลุมทั้งในเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพ	พัฒนาการทางด้านร่างกาย	อารมณ์	

จิตใจ	 สังคม	 และสติปัญญา	 พัฒนาการของผู้เรียนมีความ	

สมัพนัธแ์ละพฒันาอยา่งตอ่เนื่องเปน็ลำาดบัขัน้ไปพรอ้มกนัทกุดา้น

ผู้ เรียนแต่ละคนเจริญเติบโตและมีลักษณะพัฒนาการ	

แตกตา่งกนัไปตามวยั	โดยมเีปา้หมาย	คอื	ผูเ้รยีนมพีฒันาการโดย	

องค์รวม	ด้านร่างกาย	อารมณ์	จิตใจ	สังคมและสติปัญญาที่

เหมาะสมกบัวยั	มพีฒันาการดา้นสขุภาพอนามยัและการสรา้ง

ภูมิคุ้มกันโรค	 สร้างความแตกต่างจากสถานศึกษาของรัฐบาล		

มจีนิตนาการและความคดิสรา้งสรรค	์ใชภ้าษาสื่อสารไดเ้หมาะสม	

กับวัย	 มีความพร้อมในการเรียนรู้	 มีความรู้อันเป็นสากล		

มทีกัษะทีจ่ำาเปน็ตามหลกัสตูรและมคีวามสามารถคดิ	วเิคราะห	์

แก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ	 มีคุณธรรม	 จริยธรรม	 เพื่อให้	

ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์	 มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้	

และมีทักษะในการแสวงหาความรู้	 มีความสามารถในการคิด

และการแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย	 ชื่นชมและแสดงออก

ทางศิลปะ	 ดนตรี	 การเคลื่อนไหว	 และรักการออกกำาลังกาย	

สามารถทำางานจนสำาเร็จ	 ทำางานร่วมกับผู้อื่นได้และมีความ

รู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต	 อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและ

ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอัน

มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 มีจิตสำานึก	 รักธรรมชาติ		

สิ่งแวดล้อม	วัฒนธรรมและความเป็นไทย	อนุรักษ์และพัฒนา

สิ่งแวดล้อม	 สถานศึกษามีอัตลักษณ์ในการจัดการศึกษาเพื่อ

มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู	้ มีกลยุทธ์รองรับ		

21	 กลยุทธ์	 แต่ละกลยุทธ์มีตัวบ่งชี้และกลไกเชิงนโยบาย

ประกอบด้วยจำานวนหนึ่ง

	 2.	 ด้านการจัดการเรียนรู้

	 	 การเรยีนรูข้องผูเ้รยีน	ครผููส้อนมคีวามสำาคญัตอ่

การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างมากครูต้องเปลี่ยนบทบาท

จากผู้บอกความรู้หรือสั่งให้ผู้เรียนทำามาเป็นผู้อำานวยความ

สะดวก	 ในการจัดสภาพแวดล้อมประสบการณ์และกิจกรรม

ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ครูผู้สอนและ	

ผู้เรียนมีส่วนที่จะริเริ่มทั้ง	 2	 ฝ่าย	 โดยครูผู้สอนจะเป็น		

ผู้สนับสนุน	 ชี้แนะ	 และเรียนรู้ร่วมกับผู้เรียน	 ส่วนผู้เรียนเป็น	

ผู้ลงมือกระทำา	 เรียนรู้	 และค้นพบด้วยตนเอง	 ดังนั้น	 ครูจะ

ต้องยอมรับ	 เห็นคุณค่า	 รู้จักและเข้าใจผู้เรียนแต่ละคนที่ตน

ดูแลรับผิดชอบก่อน	 เพื่อจะได้วางแผนสร้างสภาพแวดล้อม
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และจัดกิจกรรมที่จะส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของ	

ผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม	 นอกจากนี้ครูต้องรู้จักพัฒนาตนเอง	

ปรับปรุงใช้เทคนิคการจัดกิจกรรมต่างๆให้เหมาะกับผู้เรียน	

การบูรณาการการเรียนรู้	 การจัดการเรียนรู้ ในระดับปฐมวัย

ยึดหลักการบูรณาการที่ว่า	 หนึ่งแนวคิดผู้เรียนสามารถเรียนรู้

ได้หลายกิจกรรม	 หนึ่งกิจกรรมผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้หลาย

ทกัษะและหลายประสบการณส์ำาคญั	โดยมเีปา้หมาย	คอื	สถาน

ศึกษามีการพัฒนาหลักสูตร	 สาระการเรียนรู้	 มีระบบการจัด

ประสบการณเ์รยีนรูม้มีาตรฐาน	ตรงตามมาตรฐานการประกนั

คุณภาพทั้งภายในและภายนอก	 ครูมีความรู้ความสามารถ

ตรงกับงานที่รับผิดชอบ	 และมีครูเพียงพอ	 ครบทุกห้องเรียน	

ครูมีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ	 มีความสามารถใน

การใช้สื่อที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพัฒนาการ	 การเรียนรู้

ของผู้เรียน	มีเทคโนโลยี	นวัตกรรม	กิจกรรมที่	เหมาะสมและ

สอดคลอ้งกบัการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน	ผูเ้รยีนเปน็ศนูยก์ลางแหง่

การเรยีนรู	้มคีวามพรอ้ม	มทีกัษะการคดิ	กลา้แสดงออกสมวยั	

สถานศกึษามสีื่ออปุกรณ	์และแหลง่ศกึษาเรยีนรูอ้ยา่งเพยีงพอ	

ผูเ้รยีนมสีขุภาพจติดแีละมคีวามสขุ	มคีวามพรอ้มในการเรยีนรู	้

ครูได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ได้

อย่างหลากหลาย	 มีครูที่จบการศึกษาปฐมวัย	 และได้รับการ

อบรมใหเ้ปน็บคุลากรทีม่คีณุภาพประจำาทกุหอ้ง	ผูเ้รยีนมทีกัษะ

การคิดและทักษะการเรียนรู้	 ที่สอดคล้องกับการทำางานของ

สมองเป็นพื้นฐานมีกลยุทธ์รองรับ	14	กลยุทธ์	แต่ละกลยุทธ์มี

ตัวบ่งชี้และกลไกเชิงนโยบายประกอบด้วยจำานวนหนึ่ง

	 3.		 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา

	 			 การบริหารและการจัดการเป็นกลไกในการขับ

เคลื่อนให้เกิดการดำาเนินงานบรรลุเป้าหมาย	โดยผู้บริหารเป็น	

ผู้กำ าหนดทิศทางการทำางาน	 ผู้บริหารสถานศึกษาที่มี

ประสิทธิภาพเป็นผู้มีความเป็นผู้นำาทางวิชาการสูง	 มีความคิด

ริเริ่ม	 มีวิสัยทัศน์	 รอบรู้	 มีความสามารถในการจัดโครงสร้าง

และจัดบุคลากรให้เหมาะกับศักยภาพ	 สอดรับกับภาระและ

ปริมาณงาน	บริหารงานโดยใช้หลักการกระจายอำานาจ	การมี

ส่วนร่วม	 มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน	 มีการตรวจสอบและถ่วงดุล

การทำางานทุกด้าน	 ส่งเสริมการจัดทำาหลักสูตรสถานศึกษาที่

เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น	ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม	

พัฒนาบุคลากร	 พัฒนาผู้เรียนด้านร่างกาย	 อารมณ์	 จิตใจ	

สังคมและสติปัญญา	เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ตามที่ระบุไว้ ในหลักสูตร	 โดยมีเป้าหมาย	 คือ	 สถานศึกษามี

โครงสร้างการบริหารงานอย่างเป็นระบบ	 มีการพัฒนาและ

ปรับปรุงหลักสูตรกำาหนดรูปแบบการจัดประสบการณ์	 เพื่อให้

มีความเหมาะสมต่อผู้เรียนและสอดคล้องกับท้องถิ่น	 และให้

ความสำาคัญกับความร่วมมือของชุมชนในการร่วมกันจัดการ

เรียนรู้	 ผู้บริหารมีคุณธรรม	 จริยธรรม	 มีภาวะผู้นำา	 ใช้หลัก

ธรรมาภิบาล	 และหลักการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

ศึกษา	 สถานศึกษามีการจัดองค์กร	 โครงสร้าง	 ระบบการ

บริหารงาน	 และพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบครบวงจร		

มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 มีการ

บริหารและจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน	 มีการจัด

หลักสูตรและประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ	

มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย		

มีการจัดสภาพแวดล้อม	 มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่

เอื้อต่อการเรียนรู้	 และการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา

ตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ	 มีทีมงานที่มีศักยภาพ	 และเป็น

มืออาชีพ	 เช่นทีมวิชาการ	 ทีมกฎหมาย	 มีระเบียบการ	 และมี

ทีมงานประชาสัมพันธ์	มีการนิเทศ	กำากับ	ติดตาม	ประเมินผล

เปรียบเทียบกับเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง	 มีกลยุทธ์รองรับ	 15	

กลยุทธ์	แต่ละกลยุทธ์มีตัวบ่งชี้และกลไกเชิงนโยบายประกอบ

ด้วยจำานวนหนึ่ง

	 4.		 ด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้

			 	 การพฒันาชมุชนแหง่การเรยีนรู	้เริม่ทีก่ารมสีว่น

รว่มของชมุชนทำาใหเ้กดิสงัคมแหง่การเรยีนรู	้ทำาใหค้นในสงัคม

เกิดสันติสุขและสันติภาพ	โดยมีผู้รู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	ปราชญ์

ชาวบา้นทีส่ามารถใหค้วามรูแ้กผู่เ้รยีน	ทัง้ในและนอกหอ้งเรยีน	

มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรู	้องคก์รหลกัในชมุชนมคีวามสมัพนัธก์บั

สถานศกึษา	ผูเ้รยีนแตล่ะคนไดม้โีอกาสพฒันาตนเองตามลำาดบั

ขัน้ของพฒันาการสงูสดุตามศกัยภาพและนำาไปใช้ในชวีติประจำา

วันได้อย่างมีความสุข	 เป็นคนดีและคนเก่งของสังคม	 และ

สอดคลอ้งกบัธรรมชาติ	สิง่แวดลอ้ม	ขนบธรรมเนยีมประเพณี	

วัฒนธรรม	 ความเชื่อทางศาสนา	 สภาพเศรษฐกิจ	 สังคมโดย

ความร่วมมือจากบุคคล	 ครอบครัว	 ชุมชน	 องค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่	องคก์รเอกชน	สถาบนัศาสนา	สถานประกอบการ	

และสถาบันสังคมอื่นโดยมีเป้าหมาย	 คือ	 สถานศึกษาจัดการ

ศึกษาแบบมีส่วนร่วม	มีการสนับสนุน	และใช้แหล่งเรียนรู้และ

ภูมิปัญญาในท้องถิ่น	 สถานศึกษา	 บ้าน	 องค์กรทางศาสนา	

สถาบันทางวิชาการ	และองค์กรภาครัฐและเอกชน	ร่วมมือกัน

พฒันาผูเ้รยีนเพื่อพฒันาวถิกีารเรยีนรู้ในชมุชน	สถานศกึษาและ

ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และตรวจ

สอบคุณภาพการจัดประสบการณ์เรียนรู	้ สถานศึกษาให้ความ

สำาคัญต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนในชุมชน	 ตามหลักเศรษฐกิจ
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พอเพียง	 และมีการพัฒนาตนเองอย่างสมำ่าเสมอ	 มีกลยุทธ์

รองรบั	8	กลยทุธ	์แตล่ะกลยทุธม์ตีวับง่ชีแ้ละกลไกเชงินโยบาย

ประกอบด้วยจำานวนหนึ่ง

	 จากผลการวิจัยดังกล่าวข้างต้น	 ผู้วิจัยได้กำาหนด

ประเดน็ในการอภปิรายผล	2	ดา้น	คอื	1)	ดา้นความครอบคลมุ

ขององคป์ระกอบ	และ	2)	ดา้นความสอดคลอ้งกบับรบิท	ดงันี	้

	 1. ด้านความครอบคลุมขององค์ประกอบ

	 	 ข้อเสนอเชิงนโยบายจากการวิจัยในครั้งนี้ 		

ได้ศึกษาการจัดการศึกษาปฐมวัย	 ในสถานศึกษาเอกชน	 ภาค

ตะวนัออกเฉยีงเหนอื	ดา้นคณุภาพผูเ้รยีน	ดา้นการจดัการเรยีนรู	้

ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา	 และด้านการพัฒนาชุมชน

แหง่การเรยีนรู	้ในองคป์ระกอบ	4	องคป์ระกอบ	คอื	เปา้หมาย	

กลยทุธ	์ตวับง่ชี	้และกลไกเชงินโยบาย	ถอืวา่มคีวามครอบคลมุ

การจัดการศึกษาปฐมวัย	 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง

ชาติ	พ.ศ.2542	แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2545	ที่มีความ

มุ่งหมายและหลักการเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ ในการพัฒนา

ลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์	เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์	ทั้งร่างกาย	

จิตใจ	สติปัญญา	ความรู้	คุณธรรม	มีจริยธรรมและวัฒนธรรม

ในการดำารงชีวิต	 สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข	

และแผนการศึกษาแห่งชาติ	 (พ.ศ.2545-2559)	 ที่กำาหนด

วัตถุประสงค์ในการพัฒนาคนอย่างรอบด้านและสมดุลเพื่อ

เป็นรากฐานของการพัฒนา	 และกระทรวงศึกษาธิการ(2551)	

มนีโยบายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏริปูการเรยีนรู้	เรง่รดัปฏริปูการ

ศกึษา	โดยยดึคณุธรรมนำาความรู	้สรา้งความตระหนกัสำานกึใน

คุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 ความสมานฉันท์	 สันติ

วิธี	 วิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย	 พัฒนาคนโดยใช้คุณธรรมเป็น

พื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้	 ที่เชื่อมโยงความร่วมมือของ

สถาบันครอบครัว	ชุมชน	สถาบันทางศาสนา	และสถาบันการ

ศึกษา	 สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	 (2550)	 มุ่งพัฒนา

ให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม	มีพัฒนาการ

ทั้งร่างกาย	 สติปัญญา	 อารมณ์	 จิตใจ	 สังคม	 และจริยธรรม	

โดยเฉพาะการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยที่เติบโตเป็น

กำาลังสำาคัญของประเทศในอนาคต	 กระทรวงศึกษาธิการ		

ได้ร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	

กระทรวงสาธารณสุข	และกระทรวงมหาดไทย	จัดทำานโยบาย

และยุทธศาสตร์การพัฒนา	 เด็กปฐมวัย	 (0-5ปี)	 ระยะยาว	

พ.ศ.2550-2559	 ขึ้น	 และสำานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน	(2551)	ได้กำาหนดวิสัยทัศน์	ในการจัดและส่งเสริม	

สนบัสนนุการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานใหป้ระชากรวยัเรยีนอยา่ง

ทั่วถึง	 มีคุณธรรมนำาความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและมี

คุณภาพตามมาตรฐาน						

	 ในส่วนที่เป็นเป้าหมาย	 กลยุทธ์	 ตัวบ่งชี้	 และกลไก

เชิงนโยบาย	 มีความเจาะจงมากขึ้น	 ดังเห็นได้ว่าข้อเสนอเชิง

นโยบายในครัง้นี	้ไดก้ำาหนดเปา้หมายขององคป์ระกอบ	4	ดา้น	

คือด้านคุณภาพผู้เรียน	ด้านการจัดการเรียนรู้	ด้านการบริหาร

จัดการสถานศึกษา	 และด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้	

และเมื่อพิจารณาในแต่ละเป้าหมายได้กำาหนดกลยุทธ	์ ตัวบ่งชี	้

และกลไกเชิงนโยบายอย่างชัดเจน	 เมื่อพิจารณาเป้าหมาย	

กลยุทธ์	 ตัวบ่งชี้	 และกลไกเชิงนโยบาย	 ในแต่ละด้านพบว่า	

เป็นข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อเสริมสร้างความมีประสิทธิผล

ของการจัดการศึกษาปฐมวัยที่ชัดเจนมีความสอดคล้อง	ความ

เหมาะสม	ความเป็นไปได้	และมีประโยชน์	ต่อสถานศึกษาที่จะ

นำาไปปฏิบัติ	 เป็นที่ยอมรับจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโดย

ผู้วิจัยร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 นอกจากนี้ยังเป็นกลไก

เชิงนโยบายที่เป็นรูปธรรมสอดคล้องกับแนวคิดของ	 กรวีร์	

ศรีจการ	 (2547	 อ้างถึงในวิโรจน์	 สารรัตนะ,	 2554)	 กล่าวว่า	

นโยบายจะต้องมีวัตถุประสงค์บอกไว้เป็นเป้าหมายปลายทาง	

กิ่งพร	ทองใบ	 (2547)	กล่าวว่า	 เป้าหมายเป็นผลลัพธ์สุดท้าย

ที่องค์การต้องการให้เกิดขึ้น	 เป็นผลลัพธ์ที่เจาะจง	 สามารถ

แสดงเป็นข้อมูลเชิงปริมาณสามารถวัดได้	 และมีระยะเวลา

ที่แน่นอน	 การกำาหนดเป้าหมายต้องสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์

และพนัธกจิขององคก์าร	และวโิรจน	์สารรตันะ(2554)กลา่ววา่		

วธิกีารสำาคญัทีผู่เ้กีย่วขอ้งจะตอ้งนำาไปใชเ้ปน็แนวปฏบิตัเิพื่อให้

บรรลุผลในเป้าหมาย	 และสำานักงานคณะกรรมการการศึกษา	

แหง่ชาต	ิ(2544)	กลา่ววา่	การกำาหนดแนวทางหรอืวธิปีฏบิตังิาน	

คือการนำาเอาเป้าหมายที่มีลักษณะเป็นความคิดเชิงนามธรรม		

มาทำาให้เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ	 โดยคิดโครงการหรือ

กิจกรรมที่จะทำาให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ	 รวมทั้งกำาหนด	

ตัวชี้วัดความสำาเร็จหรือตัวบ่งชี้ ให้มีความชัดเจนด้วย	 และ

วิโรจน์	สารรัตนะ(2554)	ที่กล่าวว่า	กลไกเชิงนโยบาย	คือสิ่งที่

ต้องการใช้ ในการสนับสนุนวิธีการหลักเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย	

และได้เสนอยุทธศาสตร์ในการนำานโยบายไปสู่การปฏิบัติให้

บรรลุผลสำาเร็จ	 13	 ยุทธศาสตร์คือ	 1)	 วิเคราะห์และส่งต่อ

นโยบาย	2)	 เรียนรู้ปัญหาเพื่อแก้ไขและป้องกัน	3)	 ใช้ผลการ

วิจัยให้เป็นประโยชน์	 4)	 นำาทฤษฎีมาประยุกต์ใช้	 5)	 พัฒนา

ปัจจัยที่ส่งผลต่อนโยบาย	 6)	 ติดตาม	 ประเมินและวิจัยเพื่อ

พัฒนา	7)	มุ่งชนะสิ่งต่อต้านการเปลี่ยนแปลง	8)	มุ่งเป็นผู้นำา

การเปลี่ยนแปลง	 9)	 ศึกษาอนาคตเพื่อวิสัยทัศน์	 ริเริ่มและ

สร้างสรรค์	 10)	 ทบทวนข้อวิจารณ์ต่อการศึกษา	 11)ทบทวน

ขอ้เสนอเพื่อปฏริปูการศกึษา	12)		ทบทวนเพื่อเขา้ใจในนโยบาย	

13)		พฒันาตวัแบบกระบวนการนโยบายของหนว่ยงาน	และยงั
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ได้กล่าวถึงกลไกสู่การปฏิบัติงานว่าในการออกแบบโครงสร้าง

ขององค์การต้องกำาหนดกลไกการประสานงานในแนวตั้งขึ้น	

(vertical	 co-ordination)	 เพื่อเชื่อมโยงกิจกรรมของผู้บริหาร

ระดบัสงูเขา้กบักจิกรรมของผูบ้รหิารระดบักลางและระดบัลา่ง

ตามลำาดับ	 เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุจุดหมายขององค์การ		

ซึง่การทีจ่ะใหม้กีลไกดงักลา่วมปีระสทิธผิลจะตอ้งคำานงึถงึหลกั

การต่างๆ	 ดังนี้	 การทำาให้เป็นทางการ	 ความเป็นเอกภาพใน

การบังคับบัญชา	หลักการยกเว้น	หลักการมีสายบังคับบัญชา	

ขนาดการบริหารหรือขนาดการควบคุม	 การรวมอำานาจและ

กระจายอำานาจ	การมอบอำานาจหน้าที่	และการปฏิบัติการและ

ตำาแหน่งที่ปรึกษา	 นอกจากนี้	 ควรสร้างกลไกประสานงานใน

แนวนอน	 (horizontal	 co-ordination)	 โดยพิจารณาถึงการ

สร้างกิจกรรมเชื่อมโยง	 (linking)	 ระหว่างแผนกต่างๆ	 ที่อยู่

ระดับเดียวกันโดยเฉพาะกระบวนการข้อมูลสารสนเทศและ

ที่สำาคัญ	 คือ	 ต้องอาศัยตัวบุคคลเป็นกลไก	 การประสานงาน	

กลไกสู่การปฏิบัติซึ่งประกอบด้วย	 แผนงานโครงการ	 และ	

งบประมาณ	สว่นประชมุ	รอดประเสรฐิ	(2535)	เรยีกกลไกเชงิ

นโยบายว่า	 ปัจจัย(resources)	 สนับสนุนการกำาหนดนโยบาย	

ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยที่สำาคัญ	2	ประการคือ	1)	ปัจจัยภายใน

ได้แก่	คน	เงิน	วัสดุอุปกรณ์	และวิธีการในการกำาหนดนโยบาย	

หากขาดปัจจัยภายในแม้เพียงอย่างเดียวนโยบายก็ไม่อาจเกิด

ขึ้นได้	 2)	ปัจจัยภายนอก	 ได้แก่	สภาพแวดล้อมทางการเมือง	

เศรษฐกจิ	สงัคม	หรอืแมแ้ตส่ภาพดนิฟา้อากาศ	ซึง่มผีลกระทบ	

ต่อการกำาหนดนโยบายเป็นอย่างมาก	หากสภาพแวดล้อมด้าน

ใดดา้นหนึง่มผีลกระทบอยา่งรนุแรง	นโยบายอาจไมเ่ปน็ไปตาม

เป้าหมายหรือไม่อาจกำาหนดขึ้นมาได้	

	 2.  ด้านความสอดคล้องกับบริบท 	

	 	 การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายในครั้งนี้เกิด

ขึ้นจากสภาพความเป็นจริงจากบริบทจัดการศึกษาปฐมวัย		

ในสถานศึกษาเอกชน	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ผ่าน

กระบวนการ	การสนทนากลุม่ผูท้รงคณุวฒุ	ิและการสนทนากลุม่

เป้าหมาย	 เพื่อพัฒนาและตรวจสอบร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย	

ตามองค์ประกอบที่กำาหนดไว้	คือ	 เป้าหมาย	กลยุทธ์	ตัวบ่งชี้

และกลไกเชิงนโยบาย	 เพื่อเสริมสร้างความมีประสิทธิผลของ

การจดัการศกึษาปฐมวยั	ในสถานศกึษาเอกชน	ภาคตะวนัออก

เฉียงเหนือ	ภายใต้กรอบการจัดการศึกษาปฐมวัย	ทั้ง	4	ด้าน	

คอื	ดา้นคณุภาพผูเ้รยีน	ดา้นการจดัการเรยีนรู	้ดา้นการบรหิาร

จัดการสถานศึกษา	 และด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้	

และผ่านการตรวจสอบยืนยันข้อเสนอเชิงนโยบายจากการ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการโดยผู้วิจัยร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	

ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมกันพิจารณาให้ข้อเสนอแนะต่อร่าง

ข้อเสนอเชิงนโยบายและตรวจสอบข้อเสนอเชิงนโยบาย	

ประกอบด้วย	ผู้อำานวยการสถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชน	

ที่มีการจัดการศึกษาปฐมวัย	จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น	ครูผู้สอน		

ผู้ปกครอง	 ผู้นำาชุมชน	 นักการเมืองท้องถิ่น	 และประชาชน	

ผู้สนใจจำานวน	 46	 ราย	 ตามองค์ประกอบที่กำาหนดไว้	 คือ		

เป้าหมาย	 กลยุทธ์	 ตัวบ่งชี้และกลไกเชิงนโยบาย	 ของการ

จดัการศกึษาปฐมวยัเพื่อเสรมิสรา้งความมปีระสทิธผิลของการ

จัดการศึกษาปฐมวัยภายใต้กรอบการจัดการศึกษาปฐมวัย	ทั้ง	

4	ดา้น	คอื	ดา้นคณุภาพผูเ้รยีน	ดา้นการจดัการเรยีนรู้	ดา้นการ

บริหารจัดการสถานศึกษา	 และด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการ

เรียนรู้	 โดยยึดแนวคิดของ	Guskey	(2000)	คือพิจารณาจาก

ด้านความเหมาะสม	(propriety)	พิจารณาจากกระบวนการได้

มา	การใช้ถ้อยคำาสำานวน	การจัดกลุ่ม	การจัดลำาดับและการมี

จุดเด่น	ด้านความเป็นไปได้	(feasibility)	ด้านความสอดคล้อง	

(congruity)	 พิจารณาจากความสอดคล้องกับนโยบายชาติ	

บริบทของชุมชน	สังคม	ความสอดคล้องภายในองค์ประกอบ	

ได้แก่	 เป้าหมาย	 กลยุทธ์	 ตัวบ่งชี้และกลไกเชิงนโยบาย	 ด้าน

ประโยชน	์(utility)	พจิารณาผลดทีีจ่ะเกดิขึน้กบัองคก์าร	หนว่ย

งาน	ผูร้บับรกิาร	ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง	ความเปน็ไปได	้(feasibility)	

พิจารณาจากความสามารถนำาไปปฏิบัติ	 การมีทรัพยากรเพียง

พอที่จะปฏิบัติได้	 ภาวะความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น	 การมีระเบียบ

ข้อบังคับหรือกฎหมายที่เอื้อให้ปฏิบัติได้	

	 จากลักษณะของข้อเสนอเชิงนโยบายที่เป็นผลจาก

การวิจัยดังกล่าวทั้ง	4	ประเด็น	สรุปได้ว่า	ผลการวิจัยข้อเสนอ

เชิงนโยบายเพื่อเสริมสร้างความมีประสิทธิผลของการจัดการ

ศึกษาปฐมวัย	ในสถานศึกษาเอกชน	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	

ถือเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายที่ดี	 มีความสอดคล้อง	 มีความ

เหมาะสม	 มีประโยชน์	 และเป็นไปได้กับบริบทของภาคตะวัน

ออกเฉยีงเหนอื	มคีณุคา่ตอ่การจดัการศกึษาปฐมวยัของสถาน

ศึกษาเอกชน

ข้อเสนอแนะ

	 1. ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้

	 	 1.1		ควรนำาเปา้หมาย	กลยทุธ	์ตวับง่ชี	้และกลไก

เชงินโยบาย	การจดัการศกึษาปฐมวยัในสถานศกึษาเอกชน	ภาค

ตะวนัออกเฉยีงเหนอืที่ไดจ้ากการวจิยั	ซึง่ถอืเปน็เปา้หมายรว่ม

ทีท่า้ทายและเปน็อนาคตภาพทีพ่งึประสงคข์องหนว่ยงาน	หลกั

และทฤษฎีการบริหารซึ่งเป็นกระบวนการดำาเนินงานเพื่อให้

บรรลจุดุหมายขององคก์าร	โดยอาศยั	“หนา้ทีท่างการบรหิาร”	
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ที่สำาคัญคือ	การวางแผน	(planning)	การจัดองค์การ	(organ-

izing)	การนำา	(leading)	และการควบคมุ	(controlling)	อนัจะ

ทำาให้มีการปฏิบัติที่ทำาให้เกิดประสิทธิผล	ซึ่งการนำานโยบายไป

ปฏิบัติ	(policy	implementation)

	 	 1.2		ควรจัดให้มีระบบการติดตามประเมินผล

การดำาเนนิงานในองคป์ระกอบทัง้	4	องคป์ระกอบ	คอื	เปา้หมาย	

กลยุทธ์	 ตัวบ่งชี้	 และกลไกเชิงนโยบาย	 ที่ใช้หรือประยุกต์ใช้		

โดยคำานงึถงึผลที่ไดจ้ากการวจิยัในแตอ่งคป์ระกอบเปน็แนวทาง	

ในการติดตามและประเมินผล

	 	 1.3	 จากการที่ผู้วิจัยได้ดำาเนินการในขั้นตอน

กระบวนการวิจัยนั้นในระยะที่	 1	 ที่เป็นการศึกษาวิจัยเพื่อหา

ข้อมูลมาประกอบการจัดทำาร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย	 และ

กระบวนการวิจัยในระยะที่	 2	 ที่เป็นการศึกษาวิจัยเพื่อการ

พัฒนาและตรวจสอบข้อเสนอเชิงนโยบายที่มีการสนทนากลุ่ม

ผู้ทรงคุณวุฒิ	การสนทนากลุ่มเป้าหมาย	ตลอดจนการสัมมนา

เชิงปฏิบัติการโดยผู้วิจัยร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 เพื่อ

การปรับปรุงแก้ไขในการจัดทำาข้อเสนอเชิงนโยบาย	 ผลการ

วิจัยที่ได้มานั้น	 ผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนมีความประสงค์จะรับ

ขอ้มลูทีเ่ปน็ผลจากการวจิยัตามขัน้ตอนเหลา่นัน้เพื่อนำาไปสูก่าร

ปฏิบัติจริง	 และเพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเสริม

สร้างความมีประสิทธิผลของการจัดการศึกษาปฐมวัยในสถาน

ศึกษาเอกชน	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป

 2.  ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยครั้งต่อไป

	 	 2.1	 หน่วยงานต้นสังกัดและหรือสถานศึกษา

แต่ละแห่งควรจัดทำาวิจัยเชิงนโยบายของตนเอง	โดยประยุกต์

ใช้รูปแบบวิธีวิจัยของผู้วิจัยในครั้งนี้	 แล้วนำาผลการวิจัยมา

เปรียบเทียบกับผลวิจัยในครั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อเสนอเชิงนโยบาย

ในระดับหน่วยงานหรือระดับสถานศึกษาที่จะนำาไปใช้อย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล	

	 	 2.2	 ควรใช้รูปแบบการวิจัยการพัฒนาตัวบ่งชี้	

(indicator	development)	หรอืรปูแบบการวจิยัการประเมนิเชงิ

ระบบและรวมพลัง	(systematic	and	collaborative	evalua-

tion:	SCE)	เกีย่วกบัประสทิธผิลของการจดัการศกึษาปฐมวยัใน

สถานศกึษาเอกชน	ใน	4	ดา้น	คอื	ดา้นคณุภาพผูเ้รยีน	ดา้นการ

จดัการเรยีนรู้	ดา้นการบรหิารจดัการสถานศกึษา	และดา้นการ

พัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้	 เพื่อเป็นแนวทางในการประเมิน

หรือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในสถานศึกษาเอกชนต่อไป

	 	 2.3		ควรใชร้ปูแบบการวจิยัและพฒันา	(research	

and	development:	R&D)	เกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพการ

เรียนรู้ของผู้เรียนใน	4	ด้าน	คือ	ด้านคุณภาพผู้เรียน	ด้านการ

จดัการเรยีนรู้	ดา้นการบรหิารจดัการสถานศกึษา	และดา้นการ

พฒันาชมุชนแหง่การเรยีนรู	้เพื่อพฒันาคณุภาพผูเ้รยีนในสถาน

ศึกษาเอกชนให้ดีขึ้น
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บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย	 เพื่อพัฒนารูปแบบ

เครอืขา่ยความรว่มมอืเพื่อคณุภาพการจดัการศกึษาในโรงเรยีน

ประถมศกึษาขนาดเลก็	การวจิยัม	ี4	ระยะ	คอื	ระยะที	่1	การศกึษา

ข้อมูลพื้นฐาน	โดยการศึกษาเอกสาร	หลักการ	แนวคิด	ทฤษฎี

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	การศึกษาการบริหารจัดการโรงเรียน

ประถมศึกษาขนาดเล็กที่ประสบผลสำาเร็จภายใต้เครือข่าย	

ความร่วมมือ	 การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิระดับนโยบายใน

กระทรวงศกึษาธกิาร	จำานวน	3	คน	และการสำารวจสภาพปญัหา

และความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนเกี่ยวกับกระบวนการ

สร้างเครือข่ายและองค์ประกอบของเครือข่ายความร่วมมือ

ในโรงเรยีนประถมศกึษาขนาดเลก็ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	

ระยะที	่2	การสรา้งและตรวจ	สอบกระบวนการสรา้งเครอืขา่ย	

และองค์ประกอบของเครือข่ายความร่วมมือเพื่อคุณภาพการ

จัดการศึกษาในโรงประถมศึกษาขนาดเล็ก	 ระยะที่	 3	 การ

ทดลองใชร้ปูแบบเครอืขา่ยความรว่มมอืเพื่อคณุภาพการจดัการ

ศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในสถานการณ์จริง	

จำานวน	2	โรงเรียน	และ	ระยะที่	4	การประเมินการใช้รูปแบบ

เครอืขา่ยความรว่มมอืเพื่อคณุภาพการจดัการศกึษาในโรงเรยีน

ประถมศึกษาขนาดเล็ก	 ผลการวิจัยพบว่า	 รูปแบบเครือข่าย

ความร่วมมือเพื่อคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถม

ศึกษาขนาดเล็ก	 ประกอบด้วย	 กระบวนการสร้างเครือข่าย		

6	 ขั้นตอน	 ได้แก่	 1)	 ขั้นตระหนักถึงความจำาเป็นในการสร้าง	

เครอืขา่ย	2)	ขัน้ประสานหนว่ยงาน/องคก์รเครอืขา่ย	3)	ขัน้สรา้ง	

พนัธะสญัญารว่มกนั	4)	ขัน้บรหิารจดัการเครอืขา่ย	5)	ขัน้พฒันา	

ความสัมพันธ์	 และ	 6)	 ขั้นรักษาความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง	

การพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อคุณภาพการจัดการศึกษา     

            ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก

The Development of a Collaborative Network Model for Educational 

Quality Management in Small Sized Primary Schools

       พิสิฐ เทพไกรวัล (Pisit Thepkraiwun) *

     ดร. กนกอร สมปราชญ์ (Dr. Kanokorn Somphrach) **

     ดร. วิภาวี กฤษณะภูติ (Dr. Wipawee Grisanaputi) ***

ส่วนองค์ประกอบของเครือข่ายความร่วมมือเพื่อคุณภาพการ

จดัการศกึษาในโรงเรยีนประถมศกึษาขนาดเลก็	6	องคป์ระกอบ	

ได้แก่	1)	ลักษณะหรือกิจกรรมสำาคัญที่เสริมประสิทธิภาพการ

ดำาเนนิภารกจิของเครอืขา่ย	2)	ขอบขา่ยและภารกจิการบรหิาร

จัดการสถานศึกษา	3)	เทคนิค/วิธีการพัฒนาสมาชิกเครือข่าย	

4)	 กระบวนการเสริมสร้างพลังอำานาจ	 (empowerment)	

ของเครือข่าย	 5)	 คุณลักษณะที่ดีของผู้นำาเครือข่าย	 และ		

6)	 การปฏิบัติงานของเครือข่ายและการสะท้อนผล	 สำาหรับ	

ผลการทดลองใชร้ปูแบบเครอืขา่ยความรว่มมอืเพื่อคณุภาพการ	

จัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก	 พบว่า	 กลุ่ม

บุคคล	 หน่วยงาน/องค์กร	 ที่สมัครใจรวมกลุ่มเครือข่ายความ

ร่วมมือ	ได้แก่	กลุ่มผู้ปกครองนักเรียน	กลุ่มผู้นำาชุมชน	สถาบัน

ทางศาสนา	สถาบนัอดุมศกึษา	กลุม่ศษิยเ์กา่	ภมูปิญัญาทอ้งถิน่	

โรงพยาบาลชุมชน	 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน	 และองค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่	โดยไดด้ำาเนนิการตามกระบวนการปฏบิตัิ

งานของเครือข่าย	 ตั้งแต่การวิเคราะห์บริบทเพื่อทราบจุด

แข็งและจุดที่ควรพัฒนาของการดำาเนินงานด้านวิชาการ	 ด้าน	

งบประมาณ	 ด้านบุคคล	 และด้านบริหารทั่วไป	 แล้วสรุปรวม

จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนาของการดำาเนินงานแต่ละด้าน	

เพื่อกำาหนดเปา้หมายในการทำางาน	มกีารกำาหนดวสิยัทศัน	์พนัธกจิ	

เป้าประสงค์	 และจัดทำาแผนพัฒนาร่วมกัน	 มีโครงการเกิด

ขึ้นหลายโครงการในโรงเรียนทั้ง	 2	 แห่ง	 การดำาเนินงานตาม

โครงการเสร็จสิ้นในหนึ่งปีการศึกษา	ผลการประเมินโครงการ

พบว่า	 ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการบริหารงานด้านวิชาการ	

งบประมาณ	 บุคคล	 และบริหารทั่วไป	 และส่งผลกระทบต่อ

นักเรียนตามขอบข่ายที่คาดหวังสูงกว่าปีที่ผ่านมา

* ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

** รองศาสตราจารย์ประจำาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

*** อาจารย์ประจำาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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Abstract

	 The	 purpose	 of	 this	 study	 was	 to	 develop	

the	 collaborative	 network	 model	 for	 developing	 the	

educational	quality	management	in	small	sized	Primary	

Schools.	The	educational	quality	management	included	4	

phases.	Phase	1	included	the	study	of	basic	information,

document,	 rationale,	 approach,	 related	 literature,	good	

practice	 study	 at	 small	 sized	 Primary	 Schools	 being		

successful	in	management	under	collaborative	network,	

the	 study	 of	 opinion	 of	 experts	 of	 policy	 level	 in		

Ministry	 of	 Education,	 and	 survey	 the	 process	 of		

creating	 network	 and	 components	 of	 collaborative		

network	 for	 quality	 of	 educational	 management	 in	

small	sized	Primary	Schools,	developing	the	outline	of		

collaborative	 network	 for	 developing	 the	 quality	

of	 educational	 management	 in	 small	 sized	 Primary	

School.	Phase	2	included	the	construction	and	verifying		

process	 of	 network	 and	 collaborative	 network	 factors	

for	 developing	 quality	 of	 educational	 management	

in	 small	 sized	 Primary	 School.	 Phase	 3	 included	 the		

trying	out	of	collaborative	model	for	educational	quality		

management	 in	 small	 sized	 Primary	 School	 in	 real	

situation	 for	 two	schools.	And	Phase	4	 included		 the	

evaluation	 of	 collaborative	 model	 for	 educational		

quality	management	in	small	sized	school	by	considering	

from	opinion	of	administrators,	teachers,	and	personnel	

representatives,	work	unit/organization	grouping	school	

network	 to	 try	 out	 the	model.	 The	 research	 findings	

were	 found	 that	 the	 development	 of	 collaborative		

network	model	for	educational	quality	management	in	

small	 sized	 Primary	 Schools	 consisted	 of	 the	 process	

in	6	steps	of	network	development.	The	6	steps	were		

1)	the	awareness	of	construction	necessary	network,	2)	

the	coordinate	for	network	organizations,	3)	the	creation	

of	 commitment,	 4)	 the	 network	 management,	 5)	 the	

development	 of	 relationship,	 and	 6)	 the	 maintenance	

of	continuous	relationship.	Constituents	of	collaborative	

network	for	quality	in	educational	management	in	small	

sized	 Primary	 Schools	 consisted	 of	 1)	 the	 important	

characteristics	 or	 activities	 enhancing	 efficiency	 in	

implementation	 on	 responsibility	 of	 collaborative		

network,	 2)	 the	 scope	 and	 responsibility	 of	 school		

management,	3)	the	technique/method	for	development	

of	 network	 members,	 4)	 the	 process	 of	 network		

empowerment,	5)	the	network	leader’s	good	characteristics,		

and	6)	the	work	practice	of	network	and	feedback.	The	

findings	were	found	that	the	group	of	persons/organization	

were	 willing	 to	 group	 into	 collaborative	 networks.	

These	networks	included	the	group	of	students’	parents,		

community	leaders,	religious	institutes,	higher	education	

institutions,	alumni,	local	wisdom,	community	hospital,	

skill	 development	 institution,	 and	 local	 administrative	

organization	 by	 implementing	 according	 to	 the	 work	

practice	 process	 of	 network	 from	 the	 analysis	 of		

environment	in	order	to	know	the	strength	and	opportunity	

for	 improvement	 of	 implementation	 in	 the	 academic,	

budget,	staff,	and	general	work.	Then,	the	strength	and	

opportunity	for	improvement	of	implementation	in	each	

aspect	were	concluded	in	order	to	specify	the	work	goal	

by	determining	the	vision,	mission,	goal	and	collaborate	

in	strategic	plan	until	many	projects	were	obtained	in	

both	of	two	schools.	Later	on,	the	implementation	was	

performed	based	on	the	projects	until	finishing	the	project	

in	one	school	year.	The	project	evaluation	was	 found	

that	it	affected	changes	in	academic,	budget,	staff,	and	

general	work	management	as	well	as	students	based	on	

the	expected	framework	in	higher	level	than	last	year	

based	line	data.

Key words:	 collaborative	 network	model,	 educational	

quality	management,	small	sized	Primary	Schools	

ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา

	 การปฏิรูปการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการ

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

2545	 มีความมุ่งหมายที่จะจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้

เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์	 เป็นคนดีมีความสามารถและอยู่ร่วมกับ

สังคมอย่างมีความสุข	 การดำาเนินงานตามแนวทางการปฏิรูป

การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีพลังและมีประสิทธิภาพ	

จำาเป็นต้องยึดเงื่อนไขและหลักการสำาคัญของการปฏิรูป

การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ	 คือ	 1)	 ให้ โรงเรียนเป็น
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ศูนย์กลางในการตัดสินใจ	(school-based	decision	making)		

เป็นแนวคิดที่มุ่งให้ โรงเรียนเป็นอิสระในการตัดสินใจด้วย

ตนเอง	โดยยึดประโยชน์ที่จะเกิดกับผู้เรียนเป็นสำาคัญ	2)	การ

ให้ความร่วมมือ	 (collaboration)	 กำาหนดให้บุคคลหลายฝ่าย

ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการ

ศึกษา	 เข้ามามีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการร่วมแสดงความคิด

เห็น	หรือร่วม	กำากับ	ดูแล	 เป็นต้น	3)	 ใช้การกระจายอำานาจ	

(decentralization)	 ในการบริหารจัดการ	 ได้แก่	 การบริหาร

จดัการศกึษา	ดา้นวชิาการ	งบประมาณ	การบรหิารบคุคล	และ

การบรหิารทัว่ไป	โดยใหค้ณะกรรมการ	สำานกังานเขตพืน้ทีก่าร

ศกึษา	และสถานศกึษาเปน็ผูร้บัผดิชอบ	และ	4)	ความรบัผดิชอบ	

ตรวจสอบได	้(accountability)	มกีารกำาหนดหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ	

และภารกิจของผู้รับผิดชอบ	 หลักความรับผิดชอบนี้ถือว่าใคร

ได้รับมอบหมายหน้าที่ใดต้องรับผิดชอบงานนั้นให้เกิดผลดี

ที่สุด	 และต้องสามารถตรวจสอบความสำาเร็จได้เพื่อเป็นหลัก

ประกันคุณภาพการศึกษาให้เกิดขึ้น	(สำานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน,	2550)

	 สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 สังกัด

สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงต้องมีความ

คล่องตัว	 และมีอิสระในการบริหารจัดการทั้งด้านวิชาการ		

งบประมาณ	การบริหารบุคคล	และการบริหารทั่วไป	จากการ

สำารวจของกระทรวงศกึษาธกิาร	(2549)	พบวา่	โรงเรยีนประถม

ศึกษาขนาดเล็กสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น	

พืน้ฐาน	ทีม่นีกัเรยีน	120	คนลงมา	มจีำานวน	11,720	โรงเรยีน	คดิ

เป็นร้อยละ	38.77	ของจำานวนโรงเรียนทั้งหมด	โดยที่โรงเรียน

เหล่านี้ประสบปัญหาในการบริหารจัดการ	 ได้แก่	 ไม่สามารถ

บรหิารจดัการและจดัการเรยีนการสอนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ	

เนื่องจากมขีอ้จำากดัหลายประการ	เชน่	ขาดแคลนคร	ูครไูมค่รบ	

ชั้นเรียน	 ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน	 และวัสดุอุปกรณ์

ที่ทันสมัย	 งบประมาณไม่เพียงพอสำาหรับค่าใช้จ่ายด้าน

สาธารณูปโภค	 ทำาให้ โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กขาด

ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา	 ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักเรียนค่อนข้างตำ่า	 ตลอดจนขวัญและกำาลังใจของ

บุคลากรในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กไม่ดีพอ	 (ดิเรก		

พรสมีา,	2550)	ผลการประเมนิคณุภาพการศกึษาของสำานกังาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา	(สมศ.)	รอบ

แรก	 ระหว่างปี	 พ.ศ.	 2544	 –	 2548	พบว่า	 มีโรงเรียนสังกัด

สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	จำานวน	20,771	

โรงเรียน	 จากจำานวน	 32,000	 โรงเรียน	 หรือร้อยละ	 64.91		

ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนประถมศึกษา

ขนาดเลก็ทีต่ัง้อยูน่อกเมอืง	ขาดความพรอ้มในดา้นตา่ง	ๆ 	โดย

ภาพรวมของมาตรฐานที่ไม่ผ่านเกณฑ์มากที่สุด	คือ	มาตรฐาน

ด้านการบริหารวิชาการ	 และมาตรฐานด้านการคิดวิเคราะห์

ของผู้เรียน	การใฝ่รู้ ใฝ่เรียน	และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนยังไม่เป็นที่น่าพอใจ	 (สำานักงานคณะกรรมการการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน,	2550)	นอกจากนี้สำานักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา	(สมศ.)	ได้ดำาเนินการประเมิน

คุณภาพภายนอกสถานศึกษา	 รอบสอง	 (พ.ศ.	 2549-2553)	

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 สังกัดสำานักงานคณะกรรมการ

การศกึษาการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	มโีรงเรยีนทีเ่ขา้รบัการประเมนิ

ทั้งหมด	 จำานวน	 30,284	 โรงเรียน	 ผลการประเมินได้รับรอง

มาตรฐาน	จำานวน	24,901	โรงเรยีน	คดิเปน็รอ้ยละ	82.22	และ

ไม่ได้รับรองมาตรฐาน	จำานวน	5,383	โรงเรียน	คิดเป็นร้อยละ	

17.78	 ซึ่งพบว่า	 โรงเรียนที่อยู่ในเมืองจะผ่านการประเมิน

มากกวา่โรงเรยีนทีอ่ยู่ในชนบท	และโรงเรยีนขนาดใหญจ่ะผา่น

การประเมินมากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก	 ทำาให้วิเคราะห์ได้ว่า	

งบประมาณรายหวัทีม่ากกวา่ในโรงเรยีนขนาดใหญจ่ะสามารถ

นำามาบริหารจัดการได้มากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก	 (สักการะ	

ทนันชัย,	2553)

	 จากปัญหาเกี่ยวกับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก

ดังกล่าว	 สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงมี	

นโยบายสรา้งความเขม้แขง็และยกระดบัคณุภาพการศกึษาสถาน	

ศึกษาขนาดเล็กให้สูงขึ้นในด้านการบริหารจัดการ	 การจัดการ

เรียนการสอน	และด้านคุณภาพนักเรียน	โดยกำาหนดแนวทาง

การดำาเนนิงานเพื่อพฒันาประสทิธภิาพสถานศกึษาขนาดเลก็ไว	้

คือ	 บริหารส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถาน

ศึกษาขนาดเล็ก	 การรวมสถานศึกษาขนาดเล็ก	 การยุบหรือ

การเลิกล้มสถานศึกษาขนาดเล็ก	 ทั้งนี้การดำาเนินการดังกล่าว

ให้คำานึงถึงผลกระทบต่อ	 ประสิทธิภาพ	 ความคุ้มค่าและการ

บรหิารจดัการอยา่งทีอ่าศยัความรว่มมอืของบคุคล	ครอบครวั	

ชุมชน	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 องค์กรวิชาชีพ	 สถาบัน

ศาสนา	สถานประกอบการ	และสถาบัน	สังคมอื่น	ๆ	(เจตนา	

เมืองมูล,	 2551)	 และการดำาเนินการจัดการศึกษาของสถาน

ศกึษาในปจัจบุนั	พบวา่	คณุภาพการศกึษาของโรงเรยีนประถม

ศึกษาส่วนใหญ่ตำ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน	 (กระทรวงศึกษาธิการ,	

2550)	 โดยเฉพาะโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก	 ซึ่งเป็น

โรงเรียนที่มีนักเรียน	 120	 คนลงมา	 โดยที่โรงเรียนเหล่านี้ตั้ง

อยูก่ระจดักระจายอยู่ในชนบท	การเกดิและดำารงอยูต่อ้งอาศยั

การสนับสนุนจากชุมชนนั้น	ๆ	 เป็นหลัก	ทั้งยังรองรับนักเรียน

ที่ผู้ปกครองไม่มีปัจจัยที่จะส่งให้ไปเรียนในโรงเรียนที่มีความ
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พรอ้มทีอ่ยูไ่กลบา้นและเปน็โรงเรยีนขนาดใหญไ่ด	้และจากการ

ลดลงของจำานวนนักเรียนจึงมีแนวโน้มที่จะถูกยุบรวมเพื่อไป

เรียนร่วมกับโรงเรียนขนาดใหญ่	 เพราะคุณภาพผู้เรียนไม่เป็น

ไปตามมาตรฐานการศึกษากำาหนด	 การลดจำานวนโรงเรียนให้

น้อยลงน่าจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรเพื่อ

การจดัการศกึษาได	้ตอ่มาในปกีารศกึษา	2550	สำานกังานคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้จัดทำาแผนยุทธศาสตร์เพื่อ

พฒันาโรงเรยีนขนาดเลก็	ใหส้ามารถดำารงอยูต่ามความจำาเปน็

อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ	 โดยมอบหมายให้แต่ละ

เขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตทั่วประเทศ	 สรุปผลนวัตกรรมการ

บรหิารจดัการโรงเรยีนขนาดเลก็	ซึง่เปน็วธิกีารปฏบิตัทิีเ่ปน็เลศิ		

(best	 practices)	 เพื่อนำามาวิเคราะห์และสังเคราะห์รูปแบบที่

เปน็แบบอยา่ง	เพื่อใหส้ามารถขยายผลใหก้วา้งขวางขึน้	(สำานกั

นโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 กระทรวงศึกษาธิการ,	

2550)

	 เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการ

จัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก	 สังกัด

สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเกิดประสิทธิผล

สงูสดุ	สง่ผลตอ่คณุภาพนกัเรยีนตามคณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์

ของหลกัสตูร	สำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานจงึ

เสนอแนะให้มียุทธศาสตร์	 และเงื่อนไขในการดำาเนินการ	 เช่น	

ยทุธศาสตรศ์นูย์โรงเรยีน	(school	center)		ยทุธศาสตรเ์ครอืขา่ย	

ความร่วมมือ	 (collaborative	 networks)	 	 และยุทธศาสตร์	

การพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ	 (inte-

grated	learning)		ซึ่งจะเห็นได้ว่ายุทธศาสตร์เครือข่ายความ

ร่วมมือ	 เป็นทางเลือกสำาคัญเพื่อการเป็นศูนย์กลาง	 (hub)	

ของชุมชนและศูนย์โรงเรียน	(school	center)	เพื่อนำาไปสู่การ

พฒันาศกัยภาพการจดัการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนตอ่ไป	และเปน็ทาง

เลอืกหนึง่ของผูบ้รหิารในการพฒันาคณุภาพและประสทิธภิาพ

การจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กของ

ประเทศไทย	(กระทรวงศึกษาธิการ,	2546)		

	 การสรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอื	ทีอ่ยูบ่นพืน้ฐานของ

ความเขา้ใจในวตัถปุระสงคข์องการทำางานรว่มกนั	การแบง่งาน

กนัทำา	การแบง่ปนัความรูแ้ละประสบการณร์ว่มกนั	บทบาทของ

ความร่วมมือจะขยายออกไปจากการให้ความร่วมมือทางด้าน

การศึกษา	 ไปสู่ความร่วมมือในการสร้างความเข้มแข็งในด้าน

อื่น	ๆ 	อกีดว้ย	โดยเฉพาะสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานสมควรจดักลุม่

บคุคลหรอืหนว่ยงาน/องคก์รทีส่มคัรใจ	ทีจ่ะทำากจิกรรมรว่มกนั	

ในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือภายใต้หลักการกระจาย	

อำานาจและความเป็นนิติบุคคล	 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาเป็น

ผู้นำาทางการศึกษาของสถานศึกษา	 เพื่อให้สถานศึกษาจัดการ

ศกึษาไดอ้ยา่งเหมาะสม	คลอ่งตวั	สมบรูณ	์เรยีบรอ้ย	มคีณุภาพ

และประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษา	

(อทุยั	ดลุยเกษม	,	2540)	และควรคำานงึถงึสว่นองคป์ระกอบหลกั

ของเครือข่ายความร่วมมือ	ได้แก่	การมีสมาชิก	ผู้นำาเครือข่าย	

การมีส่วนร่วมของสมาชิก	การเรียนรู้ร่วมกัน	การลงทุน	การ

สื่อสาร	การมผีลประโยชนร์ว่มกนั	และความสนใจรว่มกนั	รวม

ทั้งสมาชิกต้องพึ่งพาซึ่งกันและกัน	มีความเสมอภาค	สมัครใจ	

การแลกเปลี่ยน	 การบริหารจัดการ	 และการปฏิบัติงานโดยมี	

จุดหมายร่วมกัน	 (เกรียงศักดิ์	 เจริญวงศ์ศักดิ์,2545	 ;	 เมตต์	

เมตต์การุณณ์จิต,	2547	;	Greenberg	and	Baron	,	1995)	

	 เนื่องจากโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กมีจำานวน

ค่อนข้างมาก	 และมีบทบาทหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบาย

การปฏิรูปการศึกษาให้มีประสิทธิผลตามแนวทางของ	

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2542	 และที่แก้ไข

เพิ่มเติม	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.2545	รวมทั้งการกระจายอำานาจการ	

บริหารและการจัดการศึกษาไปยังสถานศึกษาทั้ง	 4	 ด้าน	 คือ	

ด้านการบริหารงานวิชาการ	 งบประมาณ	บริหารบุคคล	และ

บริหารทั่วไปดังกล่าว	 กอร์ปกับยังไม่มีความสมบูรณ์ในด้าน

คุณภาพการบริหารจัดการและการจัดการศึกษา	 จึงมีความ

จำาเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดย	

เรง่ดว่น	การสรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืเปน็อกีทางเลอืกหนึง่

ของการได้มาซึ่งคุณภาพการจัดการศึกษา	 การวิจัยในครั้งนี้

จึงมุ่งเน้นศึกษาการพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อ

พฒันาคณุภาพการจดัการศกึษาในโรงเรยีนประถมศกึษาขนาด

เล็ก	ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการดำาเนินงานทั้งในระดับโรงเรียน

และเขตพื้นที่การศึกษา	 เพื่อแก้ไขปัญหาการพัฒนาการศึกษา

ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก	 และสามารถนำารูปแบบ

เครือข่ายความร่วมมือไปประยุกต์ใช้ ในโรงเรียนประถมศึกษา

ขนาดเล็กที่มีบริบทใกล้เคียงกัน	 รวมทั้งเป็นประโยชน์ในการ

จดัทำานโยบายเพื่อสง่เสรมิและยกระดบัคณุภาพและมาตรฐาน

โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

	 1.		 เพื่อศึกษาสภาพปัญหา	กระบวนการ	และองค์

ประกอบของเครือข่ายความร่วมมือเพื่อคุณภาพการจัดการ

ศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก

							 2.		 เพื่อพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อ

คุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถม	ศึกษาขนาดเล็ก
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วิธีดำาเนินการวิจัย

	 การวจิยัครัง้นีเ้ปน็การวจิยัและพฒันา	(Research	and	

Development:	R&D)	โดยมี	4	ระยะ	ได้แก่	ระยะที่	1	การ

ศกึษาขอ้มลูพืน้ฐาน	กระบวนการสรา้งเครอืขา่ย	องคป์ระกอบ

ของเครือข่าย	 และร่างรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อ

คุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก	

เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์

เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐาน	 ระยะที่	 2	 การสร้างและตรวจสอบ

ร่างรูปแบบเครือข่ายและองค์ประกอบของเครือข่ายความ

ร่วมมือเพื่อคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา

ขนาดเล็ก	 เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย	 ได้แก่	 เอกสารเกี่ยวกับ

กระบวนการสร้างเครือข่ายและองค์ประกอบของเครือข่าย

ความร่วมมือ	 ประกอบการอภิปรายกลุ่ม	 (Focus	 group		

discussion)	และแบบตรวจสอบรปูแบบของผูเ้ชีย่วชาญ	จำานวน	

17	คน	ระยะที่	3	การทดลองใช้รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือ

เพื่อคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาด

เล็กในสถานการณ์จริง	 จำานวน	 2	 โรงเรียน	 1	 ปีการศึกษา	

เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย	ใช้คู่มือการดำาเนินการของเครือข่าย	

ที่ผ่านการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ	 ทำาการทดลองใช้ ใน		

2	 โรงเรียน	 	 ระยะที่	 4	 การประเมินการใช้รูปแบบเครือข่าย

ความร่วมมือเพื่อคุณภาพการจดัการศึกษาในโรง	เรียนประถม

ศึกษาขนาดเล็ก	เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย	ใช้แบบประเมินการ

ใชร้ปูแบบเครอืขา่ยความรว่มมอืเพื่อคณุภาพการจดัการศกึษา

ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก

การวิเคราะห์ข้อมูล

	 วิเคราะห์ข้อมูลตามลำาดับ	ดังนี้	1)	ระยะที่	1	ตรวจ

สอบข้อมูลที่ได้จาก	การศึกษาหลักการ	แนว	คิด	ทฤษฎี	และ

งานวิจัย	 การศึกษาดูงานโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่

ประสบผลสำาเร็จในการบริหารจัดการศึกษาภายใต้เครือข่าย	

ความร่วมมือ	 การศึกษาความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ	

ระดับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ	 การศึกษาสภาพปัญหา	

กระบวนการ/ขั้นตอนการสร้างเครือข่ายและองค์ประกอบ	

สำาคญัของเครอืขา่ยความรว่มมอืเพื่อคณุภาพการจดัการศกึษา	

ในโรงเรยีนประถมศกึษาขนาดเลก็	การตรวจสอบเบือ้งตน้และ	

การปรบัปรงุแก้ไขรา่งรปูแบบ	ครัง้ที	่1	และการตรวจสอบเบือ้งตน้	

และการปรับ	 ปรุงแก้ไขร่างรูปแบบ	 ครั้งที่	 2	 2)	 ระยะที่	 2	

วเิคราะหผ์ลการตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคลอ้ง

ของรปูแบบ	3)	ระยะที่	3	วเิคราะห์ผลการประเมินผลงานที่ได้

จากการดำาเนนิการตามแผนงาน/โครงการ	และแผนปฏบิตักิาร	

และจากรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา	

2553	 (SAR)	 และ	 4)	 ระยะที่	 4	 วิเคราะห์ข้อมูลที่ ได้จาก

แบบสอบถาม	 โดยคำานวณค่าเฉลี่ย	 (Mean	 :	 x)	 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน	(Standard	Deviation:	S.D.)	

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

 สรุปผลการวิจัย

	 1.		 สภาพเครือข่ายความร่วมมือของโรงเรียน

ประถมศึกษาขนาดเล็ก	ส่วนใหญ่เป็นการสร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือกับสถานศึกษาขนาดเดียวกัน	 กลุ่มผู้ปกครองนักเรียน	

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	โดยกิจกรรมที่เกิดจากความ

ร่วมมือกับสถานศึกษาขนาดเดียวกันส่วนใหญ่เป็นกิจกรรม

พัฒนาบุคลากร	 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	 ส่วนองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นนั้นมีความร่วมมือในด้านงบประมาณเพื่อให้สถาน

ศึกษาได้ดำาเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง	ๆ	เป็นส่วนใหญ่	และ

ความรว่มมอืของกลุม่ผูป้กครองนกัเรยีนสว่นใหญจ่ะเปน็ความ

ร่วมมือเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการป้องกัน	

ยาเสพตดิ	สว่นกจิกรรมอื่น	ๆ 	จะแตกตา่งกนัไปตามสภาพสงัคม	

เศรษฐกิจ	ประเพณี	และวัฒนธรรม

	 2.		 การสร้างรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อ

คุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก		

สรุปผลได้รูปแบบที่ประกอบด้วย	 กระบวนการสร้างเครือข่าย	

6	 ขั้นตอนหลัก	 ได้แก่	 1)	 ขั้นตระหนักถึงความจำาเป็นในการ

สร้างเครือข่าย	 2)	 ขั้นประสานหน่วยงาน/องค์กรเครือข่าย		

3)	ขัน้สรา้งพนัธะสญัญารว่มกนั	4)	ขัน้บรหิารจดัการเครอืขา่ย	

5)	 ขั้นพัฒนาความสัมพันธ์	 และ	 6)	 ขั้นรักษาความ	 สัมพันธ์

อย่างต่อเนื่อง	 ส่วนองค์ประกอบของเครือข่ายความร่วมมือ

เพื่อคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาด

เล็ก	6	องค์ประกอบหลัก	61	องค์ประกอบย่อย	

	 3.		 ผลการสร้างคู่มือการดำาเนินการของเครือข่าย

ความร่วมมือเพื่อคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถม

ศกึษาขนาดเลก็	ประกอบดว้ยสว่นสำาคญั	ดงันี	้1)	หลกัการและ

เหตผุล	2)	วตัถปุระสงค3์)	วธิดีำาเนนิการของเครอืขา่ย	4)	การ

รวมกลุม่เครอืขา่ย	5)	กระบวนการ/ขัน้ตอนการสรา้งเครอืขา่ย

ความร่วมมือเพื่อคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถม

ศึกษาขนาดเล็ก	 และ	 6)	 องค์ประกอบของเครือข่ายความ

ร่วมมือเพื่อคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา	

ขนาดเล็ก	

	 4.		 ผลการทดลองใช้รูปแบบเครือข่ายความ	

ร่วมมือเพื่อคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา
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ขนาดเล็ก	 จากการทดลองใช้รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือ

เพื่อคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาด

เลก็	ผลที่ไดจ้ากการดำาเนนิการตามรปูแบบคอื	กลุม่ผูป้กครอง

นกัเรยีน	กลุม่ผูน้ำาชมุชน	สถาบนัทางศาสนา	สถาบนัอดุมศกึษา	

กลุ่มศิษย์เก่า	 ภูมิปัญญาท้องถิ่น	 โรงพยาบาลชุมชน	 สถาบัน

พฒันาฝมีอืแรงงาน	และองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่	สมคัรใจ	

รวมกันเป็นกลุ่มเครือข่ายความร่วมมือที่จะปฏิบัติภารกิจงาน		

4	 ด้าน	 โดยได้ดำาเนินการตามกระบวนการปฏิบัติงาน	 ตั้งแต่

การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มเพื่อทราบจดุแขง็และจดุออ่นของ

การดำาเนินงานด้านวิชาการ	ด้านงบประมาณ	ด้านบุคคล	และ

ด้านบริหารทั่วไป	 สรุปรวมจุดแข็งและจุดอ่อนของการดำาเนิน

งานแต่ละด้าน	 แล้วระบุเป้าหมายในการทำางานโดยกำาหนด

วิสัยทัศน์	 พันธกิจ	 และเป้าประสงค์	 แล้วจัดทำาแผนร่วมกัน		

ทั้งแผนงาน/โครงการ	 และแผนปฏิบัติการ	 จนได้ โครงการ

ทั้งหมด	15	โครงการ	โรงเรียนทั้ง	2	แห่ง	ได้ดำาเนินการตาม

โครงการทัง้	15	โครงการ	เมื่อเสรจ็สิน้โครงการแลว้	ไดท้ำาการ

ประเมนิผลโครงการเพื่อรายงานผลการปฏบิตังิาน	ผลปรากฏวา่	

ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการบริหารงานด้านวิชาการ		

งบประมาณ	 บุคคล	 และบริหารทั่วไป	 และส่งผลต่อนักเรียน

ตามขอบข่ายที่คาดหวังสูงกว่าปีที่ผ่านมาอย่างมีนัยสำาคัญทาง

สถิติ

	 ผลการประเมนิการใชร้ปูแบบเครอืขา่ยความรว่มมอื	

เพื่อคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาด

เล็ก	 โดยใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ของผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องในการทดลองใช้รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือ

เพื่อคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาด

เล็ก	 ที่พัฒนาขึ้นพบว่า	 ทั้งผู้บริหาร	 ครูวิชาการ	 ครูแผนงาน		

ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบเครือข่ายความร่วม

มือเพื่อคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา

ขนาดเล็กที่พัฒนาขึ้นว่า	 มีความเหมาะสม	 โดยแนวปฏิบัติ		

ขัน้ตอน	และวตัถปุระสงค์ในการดำาเนนิการตามรปูแบบมคีวาม

เหมาะสมมาก	มีความเป็นไปได้ของการนำารูปแบบไปใช้	และมี

ประโยชน์ในการดำาเนินงานบริหารจัดการศึกษา

	 อภิปรายผลการวิจัย

	 จากผลการศึกษาพบว่า	 กระบวนการ/ขั้นตอนการ

สร้างเครือข่ายในภาพรวมและรายด้านค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ

มาก	และเมื่อพจิารณาผลการอภปิรายกลุม่	ผลการประเมนิของ	

ผูเ้ชีย่วชาญ	และขอ้เสนอแนะพบวา่	ผูเ้ชีย่วชาญยนืยนัขอ้คน้พบ	

จากการวิจัยว่ากระบวนการ/ขั้นตอนการสร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือเพื่อคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา

ขนาดเล็กนั้น	 ประกอบด้วย	 6	 ขั้นตอน	 คือ	 ขั้นตระหนักถึง

ความจำาเป็นในการสร้างเครือข่าย	 ขั้นประสานหน่วยงาน/

องค์กรเครือข่าย	 ขั้นสร้างพันธะสัญญาร่วมกัน	 ขั้นบริหาร

จัดการเครือข่าย	 ขั้นพัฒนาความสัมพันธ์	 และขั้นสุดท้ายคือ		

ขัน้รกัษาความสมัพนัธอ์ยา่งตอ่เนื่อง	จากการทดลองใชร้ปูแบบ

ในสถานการณจ์รงิและการสมัภาษณท์ัง้	2	โรงเรยีน	พบวา่	ทัง้ครู

และผู้บริหารโรงเรียน	ให้ความสำาคัญเรื่องการสร้างเครือข่าย	

มาก	 และเห็นว่าเครือข่ายจะช่วยโรงเรียนได้หลายด้านทั้งการ

เรียนการสอน	 วัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน	 การ

แบ่งปันความรู้	 การเรียนรู้ซึ่งกันและกัน	 ตลอดจนการสร้าง

ความสมัพนัธอ์นัดรีะหวา่งกลุม่เครอืขา่ย	ซึง่สอดคลอ้งกบัสรปุ

ผลการดำาเนนิการพฒันาเครอืขา่ยของสำานกังานเลขาธกิารสภา

การศึกษา	 (2549)	 พบว่า	 จากการดำาเนินงานเครือข่ายสถาน

ศึกษามีหลักในการบริหารมากขึ้น	 มีการวิจัยและใช้ข้อมูลใน

การบริหารมากขึ้น	 มีการทำางานเป็นทีมมากขึ้น	 และมีความ

พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น	โดยหลายเครือขา่ยรายงาน

ว่าสภาพการจัดการเรียนการสอนดีขึ้น	 นักเรียนมีพฤติกรรม

ที่พึงประสงค์	 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น	 เป็นข้อมูลที่

ยืนยันว่า	 เครือข่ายการบริหารสถานศึกษามีประโยชน์ต่อการ

พัฒนาการเรียนการสอน

	 ข้อสังเกตจากการวิจัยยังพบว่า	 เครือข่ายความ	

ร่วมมือเพื่อคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา

ขนาดเล็ก	 จะให้การช่วยเหลือในเรื่องการปรึกษาเชิงวิชาการ	

บุคลากร	 การพัฒนาการเรียนการสอน	 สื่ออุปกรณ์การเรียน

การสอน	 ตลอดจนการให้บริการด้านสถานที่แหล่งเรียนรู้	

ต่าง	 ๆ	 สมาชิกในเครือข่ายต้องการขยายเครือข่ายหรือสร้าง	

เครือข่ายกับสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรอิสระอื่น	 ๆ	 มาก	

เนื่องจากมีความเห็นว่าทั้งสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรอิสระ

อื่น	ๆ	จะสามารถช่วยโรงเรียนได้อย่างมากทั้งครูและผู้บริหาร

โรงเรยีนในเรื่องการพฒันาวชิาชพี	การบรหิารจดัการ	และการ

เรียนการสอน

	 ส่วนองค์ประกอบของเครือข่ายความร่วมมือเพื่อ

คุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก	

ได้แก่	1)	ลักษณะหรือกิจกรรมสำาคัญที่เสริมประสิทธิภาพการ

ดำาเนินภารกิจของเครือข่าย	 เป็นองค์ประกอบหนึ่งของเครือ

ข่ายความร่วมมือเพื่อคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียน

ประถมศึกษาขนาดเล็ก	 เนื่องจากการเป็นเครือข่ายความ	

ร่วมมือนั้น	 สิ่งที่จะทำาให้องค์ประกอบหลักดำารงตัวอยู่ได้จะ

ตอ้งมจีดุรว่มหรอืกจิกรรมเสรมิทีจ่ะทำาใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง	

อย่างช้า	 ๆ	 2)	 ขอบข่ายและภารกิจการบริหารจัดการสถาน
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ศึกษา	 ประกอบด้วยงานด้านวิชาการที่ถือว่าเป็นงานหลักของ

สถานศกึษาเนื่องจากเปน็งานทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการพฒันา

ผู้เรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์	 งานด้านงบประมาณที่เป็นภาร

หน้าที่ของสถานศึกษาที่จะต้องดำาเนินการเพื่อพัฒนาขีดความ

สามารถในการบริหารจัดการงบประมาณ	 และเพื่อรองรับ

การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน	 งานด้านบุคคล

ที่เป็นภารงานที่ให้ความเป็นอิสระในการบริหารบุคคลและมี

ความต้องการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	และงานด้านบริหารทั่วไป

ที่เป็นภารหน้าที่ของสถานศึกษาที่จะมุ่งส่งเสริมประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลในการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ	

3)	 เทคนิค/วิธีการพัฒนาสมาชิกเครือข่าย	 เป็นวิธีการพัฒนา

สมาชิกเครือข่าย	 ที่มีประโยชน์ในการช่วยให้กระบวนการ

ดำาเนินงานของเครือข่ายทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยดี	 ตั้งแต่การ

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและปัญหา	การระบุเป้าหมาย	การจัด

ทำาแผนกลยุทธ์	การจัดทำาแผนปฏิบัติการ/จัดสรรงบประมาณ		

การปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์	 การตรวจสอบและประเมินผล	

และการรายงานผลการดำาเนินงาน	 เป็นวิธีการที่ใช้ ในการ

เปลีย่นแปลงคณุลกัษณะของบคุคล	รวมทัง้คณุภาพของความ

สัมพันธ์ในการทำางานระหว่างบุคคล	 และเป็นความพยายาม

ในระยะยาวที่ ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงเพื่อที่

จะปรับปรุงวิสัยทัศน์ขององค์การ	การมอบอำานาจ	การเรียนรู้	

และกระบวนการแกป้ญัหาโดยผา่นการดำาเนนิงาน	การบรหิาร	

การจดัการวฒันธรรมองคก์าร	(management	of	organization	

culture)	 โดยมุ่งเน้นวัฒนธรรมในการทำางานเป็นทีม	 ที่อาศัย

บทบาทของสมาชิกและทฤษฎีรองรับ	ตลอดจนเทคโนโลยีทาง

ด้านพฤติกรรมศาสตร์	 รวมทั้งการวิจัยเชิงปฏิบัติการ	 สำาหรับ

เทคนิค/วิธีการพัฒนาสมาชิกเครือข่ายนั้นมีอยู่หลากหลายวิธี	

แตจ่ะเลอืกใชว้ธิีใดขึน้อยูก่บัความจำาเปน็และวตัถปุระสงคข์อง

การนำาไปใชแ้ละกจิกรรมทีป่ฏบิตั	ิเทคนคิ/วธิกีารพฒันาสมาชกิ

เครือข่ายที่สำาคัญ	ได้แก่	การบรรยาย	การอภิปราย	การระดม

ความคิด	การศึกษาดูงาน	การประชุมเชิงปฏิบัติการ	และการ

ปฏบิตัจิรงิ	4)	กระบวนการเสรมิสรา้งพลงัอำานาจ	(Empower-

ment)	เปน็การเสรมิสรา้งพลงัอำานาจการทำางานทีก่อ่ใหเ้กดิการ

เปลี่ยนแปลงทั้งในระดับบุคคล	ทีมงาน	และองค์การ	

	 สอดคล้องกับแนวคิดของ	 Clutterbuck	 and		

Kernaghan	(1994)	ทีก่ลา่ววา่	การจำาแนกการเปลีย่นแปลงทีแ่ท้

จริงในองค์การได้แก่การเปลี่ยนแปลงในระดับบุคคล	 ทีมงาน		

และองค์การ	 ที่จะทำาให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในการ

เสริมสร้างพลังอำานาจ	 ถ้าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปก็จะทำาให้การ

เสรมิสรา้งพลงัอำานาจการทำางานในองคก์ารขาดความสมบรูณ	์

ในทางตรงกันข้ามหากองค์การมีการเสริมสร้างพลังอำานาจ

อย่างสมบูรณ์	 ก็จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นทั้งในระดับ

บุคคล	 ทีมงาน	 และองค์การ	 กระบวนการเสริมสร้างพลัง

อำานาจที่สำาคัญของเครือข่าย	 ได้แก่	 การสร้างความตระหนัก	

การมอบหมายอำานาจหน้าที่	 การให้อิสระในการทำางาน		

การเสริมสร้างความรู้และทักษะความสามารถ	 การสนับสนุน

ทรัพยากรที่จำาเป็น	 การจัดบรรยากาศแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 การ	

ส่งเสริมการสร้างขวัญและกำาลังใจ	 การสร้างความไว้วางใจ	

และการยอมรับในผลการปฏิบัติงาน	 โดยที่กระบวนการ

ดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการเสริม

สร้างพลังอำานาจการทำางานของผู้ปฏิบัติงาน	 (employee		

empowerment)	 ของ	 Tracy	 (1990)	 ที่ได้เสนอรูปแบบการ

เสรมิสรา้งพลงัอำานาจการทำางานเปน็ลำาดบัขัน้ตอน	10	ขัน้ตอน	

คือ	 ให้ความชัดเจนในหน้าที่ความรับผิดชอบ	 (clearly	 define		

responsibilities)	ของผูป้ฏบิตังิานและรว่มกนักำาหนดเปา้หมาย

และภารกิจขององค์การ	 มอบหมายอำานาจหน้าที่	 (delegate	

authority)	 ให้กับผู้ปฏิบัติงานตามขอบข่ายการทำางานของ	

ผู้ปฏิบัติงานนั้น	 กำาหนดมาตรฐานการทำางาน	 (set	 standard	

of	excellence)	ให้ผู้ปฏิบัติงานไปถึงมาตรฐานที่ตั้งไว้		การฝึก

อบรมและพัฒนา	 (training	 and	 development)	 ให้ โอกาส	

ผูป้ฏบิตังิานไดพ้ฒันาตนเองและการทำางานตามความสนใจและ

ความสามารถ	ใหค้วามรูแ้ละสารสนเทศ	(provide	knowledge	

and	 information)	 เกี่ยวกับองค์การที่จำาเป็นต่อการตัดสินใจ

ในการทำางานอย่างถูกต้องชัดเจน	 ให้ข้อมูลย้อนกลับ	 (give	

feedback)	 เกี่ยวกับการทำางาน	 ให้การยกย่องหรือยอมรับ	

(recognition)	 ในผลสำาเร็จที่เกิดขึ้นจากการทำางาน	 ให้ความ

ไว้วางใจ	 (trust)	 ในการทำางานโดยให้อิสระในการตัดสินใจ	

ยอมรับข้อผิดพลาด	(permission	to	fail)	ผู้บริหารพร้อมที่จะ

ยอมรบัความผดิพลาดทีอ่าจจะเกดิขึน้	รว่มรบัผดิชอบและรว่ม

แก้ไขกับผู้ปฏิบัติงาน	 และให้ความเคารพ	 (respect)	 ต่อการ

ตดัสนิใจของผูป้ฏบิตังิาน	5)	คณุลกัษณะทีด่ขีองผูน้ำาเครอืขา่ย		

ในการปฏิบัติงานของเครือข่ายจำาเป็นต้องมีผู้นำาเครือข่าย	

เป็นผู้มีบทบาทสำาคัญเพื่อให้เกิดการร่วมแรงร่วมใจสนับสนุน

การปฏิบัติงานตามภารกิจให้ประสบผลสำาเร็จ	ซึ่งจะรวมไปถึง

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้นำาเครือข่าย	 ดังที่	 Pellegrino	

and	 Varnhagan	 (1985)	 ได้ ให้ความหมาย	 พฤติกรรมการ

บริหารที่พึงประสงค์ของผู้บริหารว่า	 หมายถึง	 ศักยภาพทาง

ความรู้	หรือทักษะที่ช่วยให้ผู้บริหารปฏิบัติงานได้สำาเร็จ	โดยที่	

Nolte	(1996)	ได้แสดงลักษณะที่ดีของผู้บริหารไว้	คือ	มีความ

รู้ดี	มีวิธีการทำางานอย่างฉลาด	มีความเป็นประชาธิปไตย	เป็น
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ทีศ่รทัธาของคนทัว่ไป	มอีารมณม์ัน่คง	ใจกวา้ง	มมีนษุยสมัพนัธ	์	

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	 มีศีลธรรม	 และทำางานเพื่อ

ประโยชน์ส่วนรวม	 เช่นเดียวกับ	 Stadt	 (1974)	 ได้กล่าวไว้ว่า	

ลักษณะของผู้บริหารที่	 ประกอบด้วย	 การคำานึงถึงมาตรฐาน

ในการปฏบิตังิาน	การเปน็ทีพ่ึง่ของคนอื่นได	้กลา้คดิ	กลา้เสีย่ง

และกลา้ทำา	มคีวามรบัผดิชอบ		มคีวามสามารถในการแบง่งาน

ใหผู้อ้ื่นทำา	มวีนิยัในตนเอง	มมีนษุยสมัพนัธ	์และมคีวามสามารถ

ในการสื่อความคิด		คุณลักษณะที่ดีของผู้นำาเครือข่ายจึงได้แก่	

มีความเป็นประชาธิปไตย	มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	มีความ

รับผิดชอบสูง	 มีภาวะผู้นำาทางวิชาการสูง	 มีมนุษยสัมพันธ์	

จรงิใจตอ่เพื่อนรว่มงาน	และมคีวามสามารถในการสื่อความคดิ	

ซึง่สอดคลอ้งกบัความคดิเหน็และงานวจิยัของ	วเิชยีร	ชวิพมิาย	

(2539)	ที่ไดศ้กึษาการนำาเสนอแบบจำาลองการพฒันาภาวะผูน้ำา

สำาหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา	พบว่า	คุณลักษณะของ

ผูบ้รหิารทีเ่หมาะสมกบับทบาทหนา้ทีแ่ละพฤตกิรรมการบรหิาร	

14	ประการ	ได้แก่	อารมณ์หนักแน่นมั่นคงไม่หวั่นไหวง่าย	เป็น

ประชาธปิไตยยอมรบัฟงัเสยีงจากผูร้่วมงาน	เมตตากรุณาจาก

เพื่อนร่วมงาน	 ปฏิบัติงานด้วยความยุติธรรม	 มีมนุษยสัมพันธ์

และให้ความสำาคัญกับผู้ร่วมงานทุกคน	 นำาความคิดเห็นของ	

ผู้ร่วมงานมาประกอบการตัดสินใจ	 ตัดสินใจเลือกปัญหาที่

สำาคัญและรีบด่วนโดยความเห็นของผู้ร่วมงาน	รวบรวมข้อมูล

ความตอ้งการมาวเิคราะหก์ารจดัทำาแผนงาน/โครงการ	เชื่อมัน่	

ในตนเองและกล้าตัดสินใจอย่างมีเหตุผล	 มีความรู้	 ความ

สามารถในการกำาหนดนโยบาย	 แผนงาน	 และวัตถุประสงค์	

มีนโยบายชัดเจน	 วางแผนการใช้ทรัพยากรอย่างมีระบบ		

มีมนุษยสัมพันธ์	 จริงใจ	 ไม่เห็นแก่ตัว	 เข้ากับทุกคนได้	 ไม่ยึด

ความคิดเห็นของตนเป็นใหญ่	สอดคล้องกับงานวิจัยของ	Ed-

monds	(1992)	;	Smith	(1980)	ที่สรุปว่า	องค์ประกอบที่ทำาให้

เกิดความมีประสิทธิผลในโรงเรียนได้แก่	 ผู้บริหารมีภาวะผู้นำา

สูงในด้านการเรียนการสอน	 มีหลักสูตรที่มีจุดมุ่งหมายและได้

รบัการวางแผนไวเ้ปน็อยา่งด	ีมเีปา้หมายของโรงเรยีนทีช่ดัเจน	

และมคีวามคาดหวงัสงู	การมุง่เนน้ความสำาเรจ็	การมสีว่นรว่ม

ของผูป้กครอง	มสีภาพแวดลอ้มทีเ่ปน็ระเบยีบเรยีบรอ้ย	มกีาร

บริหารงานแบบกระจายอำานาจ	 มีรูปแบบการเรียนการสอนที่

ปรบัเปลีย่นใหม	่มรีะบบการวางแผนแบบมสีว่นรว่ม	และมกีาร

ประเมินผลนักเรียนอย่างเป็นระบบและสมำ่าเสมอ	 สอดคล้อง

กับงานวิจัยของ	King,	Margaret	Ingram	(1989)	ที่ได้ทำาการ

ศึกษาพบว่า	 โรงเรียนที่ประสบผลสำาเร็จในการปฏิบัติหน้าที่

จนเป็นที่ยอมรับของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง	 ขึ้นอยู่กับผู้บริหาร

โรงเรียนที่มีความรู้	 ความเข้าใจ	 โครงสร้าง	 การดำาเนินงาน

ภายในโรงเรียนอย่างชัดเจน	วางแผนจำาแนกงาน	พร้อมกับจัด

วางตวับคุคลเพื่อรบัผดิชอบงานตามศกัยภาพของแตล่ะบคุคล	

รับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน	และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง

ตัวบุคคลให้สอดคล้องกับความต้องการ	 และสถานการณ์ที่

เกี่ยวข้อง	และสอดคล้องกับงานวิจัยของ	Chrispeels	(1992)	

ที่ไดท้ำาการศกึษาวจิยัประสทิธผิลโรงเรยีนศกึษาเฉพาะกรณีใน

โรงเรียนประถมศึกษา	จำานวน	8	แห่ง	พบวา่	การเปดิโอกาสให้

คณะกรรมการหลกัสตูรและครูไดท้ำางานร่วมกนัมคีวามจำาเปน็

สำาหรับการเพิ่มสัมฤทธิ์ผลของนักเรียน	 การบริหารโรงเรียน

ที่มีประสิทธิผลนั้น	 ผู้บริหารต้องมีภาวะผู้นำา	 และต้องมีการ

วางแผนการพัฒนาบุคลากรที่ดี	 และ	 6)	 การปฏิบัติงานของ

เครือข่ายและการสะท้อนผล	 เป็นองค์ประกอบที่จะทำาให้

เครือข่ายดำาเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง	 ทำาให้การปฏิบัติงานมี	

เปา้หมายหรอืทศิทางรว่มกนัทีช่ดัเจน	พระมหาสทุติย	์อาภากโร	

(2547)	ได้กล่าวถึงกระบวนการทำางานของเครือข่ายต่าง	ๆ 	ว่า

มลีกัษณะรว่มกนัใน	4	ประเดน็	คอื	กระบวนการทำางานทีเ่ชื่อม

ประสานจดุเลก็และขยายไปสูห่นว่ยใหญ	่การรกัษาสมัพนัธภาพ

ทีส่รา้งความรู	้ความหมาย	และโลกทศันร์ว่มกนั	การเสรมิสรา้ง

กระบวนการเรียนรู้และการปรับตัว	 และการพัฒนากิจกรรม

และความเคลื่อนไหวเพื่อสร้างกระบวนการทำางาน	 วัตกรรม

และวาทกรรมในการพัฒนา	 ฉะนั้นกระบวนการปฏิบัติงานที่

สำาคญัของเครอืขา่ยจงึประกอบดว้ย	กำาหนดวสิยัทศัน์	กำาหนด

เป้าหมาย	 กำาหนดบทบาทหน้าที่	 กำาหนดวิธีการสื่อสารและ

กลไกการประสานงาน	ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจในแผน	การปฏบิตั	ิ

และประเมินผล	 กำาหนดแผนปฏิบัติการ	 และวางระบบการ

ประเมนิผล	ซึง่สอดคลอ้งกบัวารสารสื่อพลงั	(2548)	ที่ไดเ้สนอ

กระบวนการมสีว่นรว่มไว	้5	ขัน้เชน่กนั	ไดแ้ก	่การระดมความคดิ	

คือ	 การคิดค้นและวิเคราะห์ปัญหาร่วมกันในลักษณะของการ

รว่มคดิบนพืน้ฐานความศรทัธาวา่ทกุคนทีเ่ขา้มามสีว่นรว่มนัน้มี

ศักยภาพเท่าเทียมกัน	การวางแผน	คือ	การนำาสิ่งที่ร่วมกันคิด

มากำาหนดเป็นแผนปฏิบัติการร่วมกัน	ด้วยการระดมทรัพยากร

จากทกุฝา่ย	(คน	สิง่ของ	งบประมาณ	เวลา	ฯลฯ)	การลงมอืทำา	

คอื	การนำาแผนงานที่ได้ไปรว่มกนัทำาหรอืแบง่งานกนัรบัผดิชอบ	

เพื่อให้เป็นไปตามแผนหรือเป้าหมายที่วางไว้	 การติดตาม

ประเมินผล	คือ	ร่วมกันติดตามงานที่ทำาและแก้ไขปัญหาที่เกิด

ขึ้นระหว่างการทำางาน	 ร่วมมือกันคิดพัฒนาปรับปรุงให้งานดี

ขึ้น	 และ	 การรับผลประโยชน์ร่วมกัน	 ที่มีทั้งผลประโยชน์ทาง	

รปูธรรมทีต่อ้งการใหเ้กดิตามกจิกรรมทีท่ำานัน้	และผลประโยชน์

โดยออ้ม	แตท่ีม่คีวามสำาคญัมาก	คอื	การเรยีนรูจ้ากการรว่มคดิ	

ร่วมทำา	 และความสัมพันธ์ระหว่างภาคีที่พัฒนาไปสู่การมี	

ส่วนร่วมที่สมานฉันท์	เสมอภาค	และเอื้ออาทรมากขึ้น	
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ข้อเสนอแนะ

	 ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้

	 1)		 หน่วยงานระดับนโยบาย	 ควรมีการกำาหนด

นโยบายเพื่อใหเ้กดิการสรา้งเครอืขา่ยในโรงเรยีนประถมศกึษา	

ขนาดเล็ก	 เพื่อให้มีเครือข่ายความร่วมมือของกลุ่มบุคคล	

หนว่ยงาน/องคก์รตา่ง	ๆ 	เพิม่มากขึน้	เปน็การยกระดบัคณุภาพ

การบริหารจัดการของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก

	 2)		 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรนำารูปแบบ

เครอืขา่ยความรว่มมอืเพื่อคณุภาพการจดัการศกึษาในโรงเรยีน

ประถมศึกษาขนาดเล็ก	 ไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาในการ

บรหิารงานคณุภาพการจดัการศกึษาของโรงเรยีนประถมศกึษา

ขนาดเล็ก	 และพิจารณาจัดสรรงบประมาณสำาหรับเครือข่าย

ความร่วมมือเพื่อคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถม

ศึกษาขนาดเล็ก

	 3)		 หน่วยงานระดับสถานศึกษา	 ควรมีการขยาย

จำานวนเครอืขา่ยไปในวงกวา้ง	หรอือาจเพิม่เตมิภารงานทีจ่ำาเปน็

อีกเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน	 ให้เกิดคุณภาพด้านการ

จัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก

	 ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป

	 1)		 เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ 	 เป็นการพัฒนา	

รปูแบบเครอืขา่ยความรว่มมอืเพื่อคณุภาพการจดัการศกึษาใน	

โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก	 ดังนั้น	 จึงควรมีการศึกษาใน

แต่ละองค์ประกอบหลักอย่างละเอียด	 เพื่อให้เป็นที่ยอมรับว่า

องค์ประกอบนั้น	 ๆ	 จะส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาใน

โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กจริง	 ๆ	 แล้วนำาข้อมูลที่ ได้มา

เทียบเคียงหรือปรับปรุงรูปแบบให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น	

	 2)		 ควรมวีจิยัตอ่ยอดเกีย่วกบัการพฒันาตวับง่ชีเ้พื่อ

ความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา

ขนาดเลก็	และใชเ้ปน็เกณฑห์รอืมาตรฐานการประเมนิคณุภาพ

การบริหารจัดการโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กต่อไป

	 3)		 ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเป็นกรณีศึกษา

ถึงปัจจัยบางประการที่ถูกเสนอแนะว่าเป็นปัจจัยที่สำาคัญที่จะ

สง่ผลตอ่คณุภาพการจดัดารศกึษา	เชน่	ศกัยภาพของหนว่ยงาน	

/องคก์รทีเ่ปน็เครอืขา่ยความรว่มมอื	ตลอดจนปจัจยัทางสงัคม

และวัฒนธรรมของชุมชน	เป็นต้น

เอกสารอ้างอิง

กระทรวงศึกษาธิการ	 (2546).	 แนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก.	 กรุงเทพฯ:	 โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและ

พัสดุภัณฑ์	(ร.ส.พ.)

กระทรวงศึกษาธิการ	(2550).	แผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก. มติคณะรัฐมนตรี,	28	พฤศจิกายน	2550	ค้นเมื่อ		

8	มีนาคม	/2552	จาก	http	:	//www.ryt9.com/s/cabt/275327/

กระทรวงศึกษาธิการ	(2549).	คุณภาพและประสิทธิภาพของโรงเรียนขนาดเล็ก. กรุงเทพฯ:	โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและ

พัสดุภัณฑ์	(ร.ส.พ.)

เกรียงศักดิ์	เจริญวงศ์ศักดิ์.	(2545).	การจัดการเครือข่าย : กลยุทธ์สำาคัญสู่ความสำาเร็จของการปฏิรูปการศึกษา.	กรุงเทพฯ:	

ส.	เอเชียเพลส.

เจตนา	 เมืองมูล.	 (2551).	 รูปแบบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก.วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎี

บัณฑิต	สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและผู้นำาการเปลี่ยนแปลง	มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย.

ดิเรก	พรสีมา.	(2550).	คู่มือพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ฉบับ ดร.ดิเรก พรสีมา. ค้นเมื่อ		17	กุมภาพันธ์	/2552	จาก	http	:	

www.news.sanook.	Com/education/education_164698.php

เมตต์	 เมตต์การุณณ์จิต.	 (2547).	 การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม: ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและราชการ. 

กรุงเทพฯ:	บุค	พอยท์.

วารสารสื่อพลัง.	(2548).	ชุมชนกับการมีส่วนร่วมจัดการศึกษา. วารสารสื่อพลัง.	13	:	2-15.							

วเิชยีร	ชวิพมิาย.	(2539).	การนำาเสนอแบบจำาลองการพฒันาภาวะผูน้ำาสำาหรบัผูบ้รหิารโรงเรยีนประถมศกึษา สงักดัสำานกังาน

การประถมศึกษาแห่งชาติ. วิทยานิพนธ์	ปริญญาดุษฎีบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.



ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2554

7(2) July - December 2011
182

 สักการะ	ทนันชัย.	(2553).	รายงานสรุปผลการเข้าร่วมประชุมวิชาการ 10 ปี สมศ. ค้นเมื่อ	30	ธันวาคม	2553,	จาก	http://

km.cmarea3.go.th/?name=research&file=readresearch&id=11

สำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน.	(2550).	แนวทางการกระจายอำานาจการบรหิารและการบรหิารจดัการศกึษาให้

คณะกรรมการ สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาและสถานศกึษา ตามกฎกระทรวง กำาหนดหลกัเกณฑ ์และวธิกีารกระจาย 

อำานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550. 	กรุงเทพฯ:	โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.	(2550).	แนวทางการนำามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ.	กรุงเทพฯ:	

โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย	จำากัด.

สำานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน	กระทรวงศึกษาธิการ.	(2550).	แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก. 

กรุงเทพฯ:	โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.

สุทิตย์	อาภากโร.	(2547).	เครือข่าย : ธรรมชาติ ความรู้ และการจัดการ. กรุงเทพฯ:	โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชน

เป็นสุข	(สรส).

อุทัย	ดุลยเกษม.	(2540). พัฒนากรอบความคิดและเครื่องชี้วัดเพื่อการวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการศึกษากับชุมชน.	กรุงเทพฯ:	

สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Chrispeels,	J.	H.	(1992).	A	study	of	factor	contributing	to	achieving	and	sustaining	school	effective	in	elementary	

schools.	Dissertation Abstracts International,	61,	2206.

Clutterbuck.	D.	&	Kernaghan,	S.	(1994).	The power of empowerment. London:	Kogan	Page	Limited.

Edmonds,	R.R.	(1992).	Making	public	school	effective. Social Policy, (12),	56-60.

Greenberg,	J.	&	Baron,	R.A.	(1995). Behavior in organizations understanding and management the human side 

of work.	5
th
		ed.	New	Jersey,	Englewood	Cliffs:	Prentice	–	Hall.

King,	M.I.	(1989).	Extraordinary leadership in education: Transformational and transactional leadership as predictors

of effectiveness, satisfaction, and organizational climate in K-12 and higher education (transformation 

leadership).	Retrieved	on	April	24,	2008,	from	:	http	:	//education.ua.edu/faculty-staff/Margaret-king/	

Nolte,	C.M.	(1996). An introduction to school administration: Selected reading.	New	York	:	Macmillan.

Pellegrino,	T.W.	&	Varnhagan,	C.K.		(1985).	Abilities and aptitude in the international encyclopedia of education: 

Research and studies. V.I.P.	1	Oxford	:	Peroamon	Press.	

Smith,	E.W.	(1980).	The Education’s encyclopedia.	New	York:	Prentice	–	Hall.

Stadt,	R.W.	(1974). Managing career education programs. New	Jersey,	Englewood	Cliffs:	Prentice-Hall.	

Tracy,	D.	(1990).	10 steps to empowerment : A common sense guide to managing people.	New	York	:	William	

Morrow.





พิมพ์ที่ : หจก.โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา 232/199 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

Tel. 0-4332-8589-91 Fax. 0-4332-8592 E-mail : klungpress@hotmail.com 2554 รหัส 08


