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บทที ่1 
บทน ำ 

 
 

 ในการเปล่ียนแปลงของศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงเป็นการเปล่ียนแปลงดา้นสังคม ส่ิงแวดลอ้ม 
เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี ท าให้วิถีชีวิตของคนในสังคมเปล่ียนไปจากเดิม การส่ือสารท่ีรวดเร็วข้ึน
เปรียบเสมือนการเช่ือมโยงโลกทั้งใบไวด้ว้ยกนั ส่งผลให้เกิดการแข่งขนัในดา้นต่างๆ การแสวหา
ผลประโยชน์ร่วมกนั และการเพิ่มขีดความสามารถในการด าเนินการต่างๆ จึงเปรียบเสมือนวา่มีทั้ง
โอกาสและผลกระทบในเวลาเดียวกนั แต่ประเทศท่ีมีความพร้อมดา้นตน้ทุนจะท าให้เกิดภาวะความ
เหล่ือมล ้ า ไม่เท่าเทียมกัน เกิดช่องว่างท่ีอาจมีผลกระทบต่อศักยภาพของคน ชุมชน ท้องถ่ิน 
ทรัพยากร ส่ิงแวดลอ้ม และประเทศชาติต่อไปดว้ย จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งหากลไกเพื่อมารองรับ
และเสริมสร้างศกัยภาพของประเทศใหพ้ร้อมต่อการเปล่ียนแปลงบริบทและกระบวนทศัน์ท่ีเกิดข้ึน 
 ภายใตก้ารแข่งขนัท่ีมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการบริหารจดัการ ซ่ึงเนน้ความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการเป็นหลกั มุ่งประสิทธิภาพในการปฏิบติังานและเกิดประสิทธิผล โดยใชง้บประมาณท่ีมี
อยูอ่ยา่งจ ากดั การอาศยัแนวคิดใหม่เพื่อเป็นเคร่ืองมือท่ีมีบทบาทเป็นอยา่งยิ่งเพื่อให้การปฏิบติังาน
เกิดความรวดเร็ว ลดการใช้ทรัพยากรได ้ การน านวตักรรมมาใช้ในองค์การจึงเป็นทางเลือกหน่ึง
และเป็นหวัใจท่ีส าคญัในการปฏิบติังานใหบ้รรลุผลส าเร็จตามท่ีองคก์ารไดต้ั้งไว ้ 
 เช่นเดียวกนัเม่ือมีการพฒันากระบวนการคิดและนวตักรรมใหม่เกิดข้ึนก็ตอ้งมีส่วนท่ี
ล้าสมัยและก าลังจะหายไป บทความช้ินหน่ึงจากนิตยสาร The Futurist นักอนาคตศาสตร์ได้
คาดการณ์ไวเ้ก่ียวกบัวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี รูปแบบการด ารงชีวิตท่ีอาจจะเปล่ียนแปลงหรือ
หายไปในอีกไม่ก่ีปีข้างหน้าเน่ืองจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีจะเกิดข้ึนใหม่ในอนาคต          
นักอนาคตศาสตร์ได้คาดการณ์เหตุการณ์ท่ีจะเปล่ียนแปลงไปและท่ีก าลังจะเกิดข้ึน1 ในเชิง
เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการศึกษา รวมทั้งพฤติกรรมศาสตร์ ดงัน้ี 
 ความเหล่ือมล ้ าทางวฒันธรรม ภาษา และการศึกษา โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอ์       
แท็บเล็ต (Tablet) ท าให้คนรุ่นใหม่ในปี ค.ศ. 2020 สามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารไดจ้ากทัว่โลกอยา่ง

                                                           
1Cynthia G. Wagner, The Futurist September-October 2013 :Top 10 

Disappearing Futures, accessed February 15th 2014, available from http://www.wfs.org/futuris 
t/2013-issues-futurist / september-october-2013-vol-47-no-5/top-10-disappearing-futures. 

1 



2 
 

ทัว่ถึง ซ่ึงเป็นการศึกษาท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งพึ่งพาครูผูส้อนในทุกพื้นท่ี ระบบการศึกษาจะน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช ้และจะลบลา้งระบบการศึกษาท่ีแบ่งกลุ่มนกัเรียนตามอาย ุ การเล่ือนระดบัชั้นเรียน
จะข้ึนอยูก่บัความสามารถในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล นกัเรียนจะมีโอกาสในการคน้พบและเลือก
สาขาความเช่ียวชาญไดเ้ร็วข้ึน ในปี ค.ศ. 2030 หา้งร้านต่างๆ จะไม่ใช่หา้งร้านท่ีลูกคา้ตอ้งเดินเขา้ไป
ในสถานท่ีเพื่อซ้ือของ แต่จะใชก้ารซ้ือของผา่นอินเทอร์เน็ตเพียงอยา่งเดียว กรณีตอ้งไปสถานท่ีซ้ือ
ของก็เพื่อทดลองสินคา้ ซ่ึงผูใ้ห้บริการจะเป็นหุ่นยนต์ การสั่งซ้ือจะเป็นแบบออนไลน์ (Online) 
สอดคลอ้งกบัมุมมองในเชิงการให้บริการทางการแพทย ์ ซ่ึงการตรวจวินิจฉยัโรคบางอยา่งสามารถ
ท าไดท่ี้บา้นผ่านอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เคร่ืองตรวจระดบัน ้ าตาล  ออกซิเจน การเตน้ของหัวใจ ฯลฯ 
หุ่นยนต์จะมีบทบาทแทนแพทยผ์ูผ้่าตดั แพทย ์พยาบาล และบุคลากรทางสาธารณสุขจะมีจ านวน
นอ้ยลง ส่วนแพทยท่ี์มีอยูก่็จะเป็นแพทยท่ี์มีความสามารถสูงมากเท่านั้น โดยจะสามารถปฏิบติังาน
ไดจ้ากทัว่โลกผา่นระบบควบคุมทางไกล คนไขท่ี้มีความวกิฤตเท่านั้นท่ีจะไดรั้บการรักษาจากแพทย์
โดยตรง  
 หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร และเอกสารต่างๆท่ีพิมพล์งกระดาษเร่ิมลดนอ้ยลงไปแลว้ แต่ใน
อนาคตกระดาษทุกอยา่งจะหายไปเหลือเพียงส่ือท่ีเป็นดิจิตอล (Digital) เท่านั้น รวมทั้งธนบตัรก็จะ
หายไปเป็นการใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตด้วย  ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบนัทึกไวใ้นกระดาษก็จะหายไป 
อนาคตแมโ้ทรศพัท์มือถือหรือแมแ้ต่คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (Tablet) ก็จะหายไปด้วยเช่นกัน แต่
เทคโนโลยีท่ีจะเกิดข้ึนต่อไปจะเป็นเทคโนโลยีท่ีสามารถสวมใส่ไดแ้ละเป็นส่วนหน่ึงของร่างกาย
มนุษย ์เช่น การพฒันา Google glasses รวมไปถึงเทคโนโลยีอ่ืนๆ เช่น Intelligent Web (2017-2020)  
Intelligent Interface และ Virtual Reality (2019-2023) และ AI หรือ Artificial Intelligence (2024-
2031) และส่ิงสุดทา้ยท่ีเป็นเร่ืองท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตตามท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ไดเ้กิดข้ึนจริงแลว้คือ 
ต่อไปเราจะไม่มีอุบติัเหตุบนถนน เพราะยานพาหนะจะสามารถส่ือสารกนัได้และหลีกเล่ียงการ
ปะทะกนัได้ การโจรกรรมจะส้ินสุดลง เพราะของมีค่าทุกอย่างจะถูกติดตั้งเคร่ืองมือติดตามตวั       
ซ่ึงจะมีขนาดเท่ากบัอนุภาคเล็กๆ ท่ีสามารถใส่ไวก้บัวสัดุใดก็ได้ จึงสามารถพิจารณาได้ว่าเม่ือ
เทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มามีบทบาทในการใชชี้วติประจ าวนัแลว้ ส่วนหน่ึงท่ีจะตอ้งเปล่ียนไปดว้ย
คือกระบวนทศัน์และค่านิยมในการปรับตวัเพื่อใหเ้ท่าทนัต่อส่ิงท่ีจะเปล่ียนไป  
 นอกจากนั้น ประเทศไทยในขณะน้ีอยู่ในช่วงเวลาท่ีตอ้งเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงท่ี
ส าคญัภายใตร้ะบบการเมือง สังคม และเศรษฐกิจโลกท่ียงัไม่มีความแน่นอน หากประเทศไทยยงัไม่
ยกระดบัความสามารถในการแข่งขนัและการปรับตวัให้เขา้กบับริบทท่ีเปล่ียนแปลงไปก็อาจอยูใ่น
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กบัดกัของประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง (Middle Income Country Trap)2 คือ มีอตัราการเติบโตช้า 
ไม่สามารถแข่งขนักับประเทศท่ีพฒันาแล้วในเอเชียได้ และเผชิญความท้าทายจากประเทศท่ีมี
ค่าแรงต ่ากว่า รวมถึงภาวะสมองไหลจากการเคล่ือนยา้ยแรงงานเม่ือเขา้สู่ประชาคมอาเซียนดว้ย      
จึงเป็นท่ีคาดหมายวา่ การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนประชาคมโลกจ าเป็นตอ้งมีการเตรียมพร้อมเพื่อให้
เกิดความร่วมมือเพื่อรับมือกบัสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปให้ได ้รวมทั้งประเทศไทยท่ีตอ้งมีการ
ปรับเปล่ียนรูปแบบ กระบวนทศัน์ หรือกระบวนการบางอย่างเพื่อให้เกิดความทดัเทียมกับการ
แข่งขนักบันานาประเทศในอนาคต 
 การประเมินเพื่อจดัอนัดบัความสามารถของประเทศไทยในเวทีนานาชาติพบวา่ การจดั
อนัดับขีดความสามารถในการแข่งขนัของ International Institute for Management Development 
(IMD) ประเทศไทยอยูใ่นอนัดบัท่ี  23 ในปี ค.ศ. 2014 ลดลงจากปี ค.ศ. 2013  ถึง 2 อนัดบั3 ส าหรับ
การประเมินดัชนีความสามารถในการแข่งขัน หรือ Global Competitiveness Index : GCI ของ 
World Economy Forum (WEF) ในปี ค.ศ. 2013 – ค.ศ. 2014 พบว่าประเทศไทยอยู่ในล าดบัท่ี 37 
จากทั้งหมด 148 ประเทศ4  อีกทั้งการจดัอนัดบัดชันีการพฒันามนุษยข์องประเทศต่างๆ ทัว่โลก ของ
ส านกังานโครงการพฒันาสหประชาชาติ (United Nations Development Programme : UNDP) ได้
จดักลุ่มประเทศออกเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มพฒันาอยู่ในระดบัสูงมาก กลุ่มพฒันาอยู่ใน
ระดบัสูง กลุ่มพฒันาอยูใ่นระดบัปานกลาง และกลุ่มพฒันาอยูใ่นระดบัต ่า พบวา่ประเทศไทยถูกจดั
อยูใ่นกลุ่มพฒันาอยูใ่นระดบัปานกลาง มีดชันีการพฒันามนุษย ์Human Development Index (HDI) 
ปี ค.ศ. 2013 ท่ี 0.690 เป็นอนัดบัท่ี 103 จากจ านวน 187 ประเทศ 5  ในด้านการปราบปรามและ
รณรงคเ์พื่อป้องกนัการคอร์รัปชัน่ซ่ึงประเทศไทยไดด้ าเนินการมาอยา่งต่อเน่ือง แต่ภาพลกัษณ์ของ

                                                           
2 ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบ

รำชกำรไทย พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2561 (กรุงเทพฯ : บริษทั วชิัน่ พร้ินท ์แอนด ์มีเดีย, 2556), 2. 
3  International Institute for Management Development (IMD), World 

Competitiveness Yearbook 2014 Results, accessed 23th May 2014, available from 
http://www.imd.org/wcc/news-wcy-ranking/, 2014. 

4 World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2013-2014, 
accessed 23th May 2014, available from http://www3.weforum.org/docs/WEF_ Global 
CompetitivenessReport_ 2013-14.pdf, 2014. 

5 United Nations Development Programme, Human Development Report 2013, 
accessed 23th May 2014., available from  http://hdr.undp.org/en/2013-report, 2014. 
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การคอร์รัปชั่นโดยรวมของประเทศไทยยงัไม่ดีข้ึน โดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ 
(Transparency International : TI) มี ก ารจัดอันดับดัช นีภาพลักษณ์คอ ร์ รัปชั่น  (Corruption 
Perceptions Index 2013 : Asia Pacific) ในปี พ.ศ. 2556 พบว่าประเทศไทยได้ 35 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 100 อยู่อนัดบัท่ี 102 จากการจดัอนัดบัทั้งหมด 177 ประเทศ และอยู่ในอนัดบัท่ี 16     
จาก 28 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก6  
 จากผลการประเมินดงักล่าว แนวโน้มการเปล่ียนแปลงใหม่ทางสังคมจะต้องมีการ
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงไป ส่ิงท่ีเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนและสามารถรับรู้ไดม้ากท่ีสุดถึงการเปล่ียนแปลง 
คือ เร่ิมมีการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้การกระจายขอ้มูลข่าวสารเป็นไปอยา่งรวดเร็ว และมี
ลักษณะแบบกระจายทุกทิศทาง มีการตอบสนองอย่างรวดเร็ว ผลของความก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศท าให้เกิดแนวโนม้การเปล่ียนแปลงส าคญัหลายดา้น การใชง้านคอมพิวเตอร์
และระบบส่ือสารมีบทบาทในการเช่ือมโยงการท างานต่างๆ เช่น การพูดคุย การซ้ือสินค้าและ
บริการ การท างานผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ท าให้เกิดสภาพท่ีเหมือนจริงมากมาย เช่น 
ห้องสมุดเสมือนจริง ห้องเรียนเสมือนจริง ฯลฯ ส าหรับประเทศไทยการพฒันาประเทศให้อยู่บน
ฐานความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทนัสมยั จะสามารถท าให้ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  
เงินทุน และแรงงานท่ีมีผลิตภาพต ่า ไปสู่การใช้ความรู้และความช านาญด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี และการแลกเปล่ียนวฒันธรรมอยา่งหลากหลาย  
 โดยสรุปจากการเปล่ียนแปลงทุกดา้นท่ีกล่าวมา ส่งผลให้มีการก าหนดแนวคิด วิธีการ 
หรือรูปแบบท่ีท าใหเ้อ้ือต่อการปรับตวัและปรับปรุงกลไกภาคราชการ โดยเฉพาะดา้นการบริหารจดั
การศึกษา เน่ืองจากการศึกษาเป็นการวางรากฐานของประเทศให้เกิดความเขม้แข็ง ย ัง่ยืน เกิดความ
พร้อมในการแข่งขนัของเวทีโลก  เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพ โปร่งใส ตอบสนองต่อการจดัการศึกษา
ได้ ท าให้เกิดความเช่ือมั่นและสร้างรากฐานให้ประเทศได้อย่างเข้มแข็ง และพร้อมรองรับ
สถานการณ์การเปล่ียนแปลงในอนาคต 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะท่ีเป็น

องค์กรหลกัในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้เยาวชนของชาติเกิดกระบวนการเรียนรู้เพื่อ
พฒันาความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมผ่านทางการถ่ายทอดความรู้ การฝึกอบรม สืบสาน
ทางวฒันธรรม และความก้าวหน้าทางวิชาการ เพื่อให้เยาวชนของชาติเกิดกระบวนการคิด การ

                                                           
6 Transparency International, Corruption Perceptions Index 2013, accessed 23th 

May 2014. available from http://www.transparency.org/whatwedo/pub/cpi_2013, 2014. 
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แกไ้ขปัญหา และการพฒันาตนเองตามศกัยภาพและขีดความสามารถในดา้นต่างๆ เพื่อด ารงชีวิตได้
อย่างมีความสุข ประกอบอาชีพสุจริต รู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงและพฒันาประเทศไดอ้ย่างย ัง่ยืน 
เป็นกระบวนการพฒันาคนให้เกิดความสมดุลทั้งร่างกาย ปัญญา และจิตใจ การศึกษาจึงเป็น
เป้าหมายท่ีส าคญัท่ีสุดของประเทศชาติ เพราะจะส่งผลให้เกิดความรุ่งเรืองของเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง และวฒันธรรม ดงันั้น หากประชากรในประเทศไดรั้บการศึกษาอย่างถูกตอ้งและทัว่ถึง    
ก็จะท าใหป้ระเทศประสบความส าเร็จในทุกดา้น 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้ งข้ึนตาม
พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  เม่ือวนัท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 
2546 โดยยบุรวมกรมสามญัศึกษา กรมวชิาการ  ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  
และส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการในส่วนของส านกังานศึกษาธิการจงัหวดัและส านักงาน
ศึกษาธิการอ าเภอ มาจดัตั้ งเป็นส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและจดัแบ่งส่วน
ราชการเป็นราชการส่วนกลาง  ราชการเขตพื้นท่ีการศึกษา และระดบัสถานศึกษา โดยไดจ้ดัราชการ
ส่วนกลางเป็นส านักหลกั 10  ส านัก 2 กลุ่ม คือ ส านักอ านวยการ  ส านักการคลงัและสินทรัพย์  
ส านักติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ส านักทดสอบทางการศึกษา  ส านัก
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  ส านกันโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ส านกับริหารงาน
การศึกษาพิเศษ  ส านกัพฒันานวตักรรมการจดัการศึกษา  ส านกัพฒันาระบบบริหารงานบุคคลและ
นิติการ  ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  กลุ่มตรวจสอบภายใน  และกลุ่มพฒันาระบบ
บริหาร นอกจากนั้น ยงัมีส านักภายในท่ีตั้งข้ึนเพื่อให้การบริหารจดัการเกิดประสิทธิภาพอีก  6  
ส านกัภายใน และ 3 ศูนย ์คือ ส านกัพฒันาการศึกษาเขตพฒันาพิเศษจงัหวดัชายแดนภาคใต้  ส านกั
พฒันากิจกรรมนักเรียน สถาบนัภาษาองักฤษ ส านักพฒันาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ส านกับริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย ส านกับริหารงานการศึกษาภาคบงัคบั ศูนยพ์ฒันาการ
นิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนยเ์ฉพาะกิจคุม้ครองและช่วยเหลือนกัเรียน และ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล โดยสรุปแล้ว ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนราชการท่ีเป็นส่วนกลางรวมทั้งส้ิน 21 ส านกั/กลุ่ม/ศูนย ์ 

 เน่ืองจากส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน่วยงานราชการเขตพื้นท่ี 
และระดบัสถานศึกษา เพื่อใหมี้การแปลงนโยบายจากส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไปสู่หน่วยปฏิบติั คือ สถานศึกษา พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และท่ีแก้ไข
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เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 25457 หมวด  5   มาตรา  39  และพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 25538  มาตรา 8  และ มาตรา 
34 วรรคสอง ได้ก าหนดให้มีการแบ่งเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซ่ึง
กระทรวงศึกษาธิการไดอ้อกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดใหมี้ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา จ านวน 183 เขต9 และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา จ านวน 42 เขต10     
และได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา โดยแบ่งส่วนราชการภายในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเป็น 
8 กลุ่ม11 และออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองการแบ่งส่วนราชการภายในส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เป็น 7 กลุ่ม12 เพื่อเป็นหน่วยราชการส าหรับการน านโยบายไปสู่หน่วยปฏิบติั  
ซ่ึงหมายถึงสถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานอยูใ่นแต่ละเขตพื้นท่ีการศึกษารวมทั้งส้ิน 30,907 
แห่ง13 

                                                           
7 “พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.

2545,” รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม 116, ตอน 74 ก (19 สิงหาคม 2542): 5-7.  
8 “พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  และท่ีแกไ้ข

เพิ่มเติม(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2553,” รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม 127 , ตอน 45 ก (22 กรกฎาคม 2553): 4-6. 
9 “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การก าหนดและแก้ไขเปล่ียนแปลงเขตพื้นท่ี

การศึกษาเป็นเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา,” รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 127, ตอนท่ี 98 ง (18 
สิงหาคม 2553): 28-61. 

10 “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การก าหนดเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา,”  
รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม 127, ตอนท่ี 98 ง (18 สิงหาคม 2553): 62-66. 

11 “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การแบ่งส่วนราชการภายในส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. 2553,” รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 127 , ตอนพิเศษ 109 ง (14 กนัยายน 
2553): 40-45. 

12 “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การแบ่งส่วนราชการภายในส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา พ.ศ. 2553,” รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม 127, ตอนพิเศษ 109 ง (14 กนัยายน 2553): 
34-39. 

13 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, สถิติข้อมูลกำรศึกษำ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน ปีกำรศึกษำ 2557 , เขา้ถึงเม่ือ 28 เมษายน 2558, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://plan.obec.go.th 
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 ในระยะเ ร่ิมต้นของการบริหารราชการตามโครงสร้างดังกล่าว ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานยงัตอ้งปฏิบติังานเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคล งานการเงินและ
งบประมาณ และงานอ่ืนๆ ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเอง รวมทั้งงานเก่ียวกบัการทดสอบทาง
การศึกษาระดบัชาติ เพราะยงัไม่มีกฎหมายจดัตั้งหน่วยงานเพื่อรับผิดชอบเป็นการเฉพาะ การจดั
โครงสร้างองค์กรและการด าเนินงานดงักล่าวจึงมีความเหมาะสมกบัสถานการณ์ในระยะเร่ิมแรก 
ต่อมาเม่ือไดมี้กระจายอ านาจและมอบหมายอ านาจการด าเนินงานให้เป็นไปตามโครงสร้างองค์กร
ของราชการส่วนกลางท่ีก าหนดไวใ้นกฎกระทรวงมาได้ระยะหน่ึง ก็ได้พบอุปสรรคของการ
ด าเนินงานในระดบัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาทั้งในดา้นการบริหารงานท่ีส่งผลต่อภารกิจส าคญั
หลายด้าน ท าให้คุณภาพของการจัดการศึกษาไม่เป็นไปตามทิศทางท่ีก าหนดไว้ อีกทั้ งการ
ปฏิบัติงานยงัไม่เน้นการท างานเชิงรุก ท าให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงไดมี้การกระจาย
อ านาจการบริหารและการจดัการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยงั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาใหค้รอบคลุมยิง่ข้ึน เพื่อใหเ้กิดการบริหารและการจดัการศึกษาในดา้น
วชิาการ ดา้นงบประมาณ ดา้นการบริหารงานบุคคล และดา้นการบริหารทัว่ไป เพื่อใหส้ านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามีความเป็นอิสระ คล่องตวั และสามารถรับผิดชอบในการด าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสอดคลอ้งกบักฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ  หรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวขอ้ง14 
 จากผลการวิจัยของกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวกับวิธีการแบ่งส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ซ่ึงท าให้ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามีความแตกต่างกนัแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท ประเภทท่ี
หน่ึง เป็นส านกังานเขตพื้นท่ีท่ีตั้งอยูใ่นชุมชนท่ีมีประชากรหนาแน่น มีความเจริญเติบโตสูง เป็นเขต
เมืองใหญ่ มีส่ิงอ านวยความสะดวกครบถว้น มีการจดัการศึกษาหลายระดบัไม่ว่าจะเป็นชั้นอนุบาล 
ประถมศึกษา มธัยมศึกษา/เทียบเท่า หรืออุดมศึกษา ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาลกัษณะน้ีจะไม่มี
ปัญหาเร่ืองการปฏิบติังานเพราะมีความพร้อม แต่อาจจะมีปัญหาในเร่ืองการติดต่อส่ือสารและการ
บริหารจดัการขอ้มูลท่ีมีจ านวนมาก เน่ืองจากโรงเรียนส่วนใหญ่ในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ลกัษณะน้ีจะเป็นโรงเรียนท่ีมีการแข่งขนัสูง แตกต่างกบัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประเภทท่ีสอง 

                                                           
14 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, “ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เร่ือง กำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำของเลขำธิกำร
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนไปยังคณะกรรมกำร ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และ
สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. 2550.”  เข้าถึงเม่ือ 28 
เมษายน 2558, เขา้ถึงไดจ้าก http://plan.obec.go.th 
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คือ เป็นส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีมีประชากรกระจดักระจาย อยู่ในอ าเภอรอบนอก ห่างไกล
ความพร้อมด้านเศรษฐกิจ สังคม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาลกัษณะน้ีจะขาดส่ิงอ านวยความ
สะดวกพื้นฐาน เช่น อาคาร สถานท่ี  ขาดโรงเรียนระดบัมธัยมตอนปลาย/เทียบเท่าและอุดมศึกษา 
ค่อนขา้งเสียเปรียบในการไดรั้บบริการทางการศึกษาอยา่งทัว่ถึง  ส่วนประเภทท่ีสาม คือ ส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีมีความเจริญพอสมควร เป็นจงัหวดัขนาดเล็กซ่ึงแบ่งเพียงหน่ึงส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา ความพร้อมในการบริหารจดัการระดับปานกลาง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประเภทน้ีส่วนใหญ่จะขาดความพร้อมในการบริหารจัดการ ซ่ึงแม้ว่าเป็นส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาในจงัหวดัเล็กๆ แต่บางคร้ังยงัขาดการดูแลเอาใจใส่จากส่วนกลาง รวมทั้งไม่ไดเ้ป็นท่ีตั้ง
ของโรงเรียนท่ีมีการแข่งขั้นสูง ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประเภทน้ีเป็นจ านวนมาก และเกิดปัญหาในลกัษณะน้ีคลา้ยๆ กนั ดว้ยเหตุผลดงักล่าว การ
บริหารจดัการภายในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจึงควรมีการบริหารจดัการท่ีแตกต่างกนัตามบริบท
ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีแตกต่างกนัดว้ย 15 

ทั้ งน้ี จากผลการวิจัยเ ร่ือง การศึกษาความพอดีของเขตพื้นท่ีการศึกษา พบว่า  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาส่วนใหญ่ประสบปัญหาคล้ายคลึงกนั ผลการศึกษาความพอดีของ
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา16 พบวา่ 

1. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีมีขนาดใหญ่ ปริมาณงานของสถานศึกษาและ
นกัเรียนมีจ านวนมาก โรงเรียนมีขนาดเล็กมาก ท าใหดู้แลไม่ทัว่ถึง 

2. บางส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามีสภาพทางภูมิศาสตร์ไม่สะดวกต่อการเดินทาง 
3. การแบ่งกลุ่มงานตามโครงสร้างยงัไม่เหมาะสมตามลกัษณะงาน 
4. การจดัอตัราก าลงัยงัไม่สอดคลอ้งกบัภารกิจ และบทบาทอ านาจหนา้ท่ี 

5. การบริหารจดัการยงัมีลักษณะรวมศูนย ์ท าให้การด าเนินงานขาดความคล่องตวั             
การกระจายอ านาจจากส่วนกลางยงัไม่เป็นรูปธรรมชดัเจน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการบริหารงานทัว่ไป
และการบริหารงบประมาณ 

                                                           
15 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, “ความเหมาะสมและรูปแบบการ

บริหารจัดการของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา” (วิจัยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2557), 46. 

16 สุชาดา โทผล, “การศึกษาความพอดีของเขตพื้นท่ีการศึกษา” (วิทยานิพนธ์
มหาบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ บณัฑิตมหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต, 
2550), 60-61. 
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6. อัตราก าลังในจังหวดัท่ีมีเขตเดียว และเขต 1 ของจังหวดัท่ีมีหลายเขต มีความ
เพียงพอและเกิน แต่เขตอ่ืนๆ นอกเหนือจากน้ี ยงัขาดแคลนบุคลากร 

7. การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ีของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีผลการ
ด าเนินงานต ่ากวา่ระดบัท่ีคาดหวงั 

8. ผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจโดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง 
จากผลการวิจยัขา้งตน้ท าให้เห็นถึงบริบทของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีมีลกัษณะ

ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลมาเป็นปัญหาและอุปสรรคของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีแตกต่างกนัดว้ย 
ซ่ึงปัญหาและอุปสรรคท่ีพบล้วนแล้วแต่เป็นไปตามการด าเนินงานตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ขอ้บงัคบัท่ีเกิดข้ึนทั้งส้ิน หากตอ้งการขจดัปัญหาให้หมดไปจะตอ้งมีการปรับตวับทกฎหมายต่างๆ 
ใหม่อีกคร้ังหน่ึง ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษายิ่งข้ึนไปอีก แต่หากศึกษาหลกัในการ
บริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี ซ่ึงไดก้ าหนดตามกรอบการปฏิรูประบบราชการท่ีผ่านมาได้ก าหนด
เป้าหมายหลกัอยู ่2 ประการ  คือ 1) การจดัส่วนราชการใหม่  โดยค านึงถึงยทุธศาสตร์ของชาติในแต่ละ
ด้าน  มีการบูรณาการภารกิจท่ีเคยกระจดักระจายหรือซ ้ าซ้อนเข้าไวอ้ยู่ในส่วนราชการเดียวกนั  
เพื่อให้สามารถก าหนดแผนการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และก าหนดอ านาจหน้าท่ีของ
ผูบ้ริหารในองค์กรในระดบัต่างๆ  ให้ชัดเจนทั้งในด้านนโยบาย  ด้านการก าหนดแผนและก ากับ
ราชการ  และดา้นการปฏิบติังาน  ซ่ึงปรากฏอยู่ในเน้ือหาสาระของพระราชบญัญติัระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน (ฉบบัท่ี 5)  พ.ศ. 254517 ไดก้ล่าวถึงในเร่ืองการพฒันาการจดัองค์การ การปฏิบติั
ราชการและการพฒันาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและรองรับการปฏิรูประบบราชการในระยะ
ต่อไป  ซ่ึงจะอยู่ในอ านาจหน้าท่ีของส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ส านักงาน 
ก.พ.ร.) ท่ีจะด าเนินการเป็นระยะๆ และ   2) การก าหนดแบบแผนการปฏิบติัราชการท่ีจะท าให้เกิด
การบริหารราชการท่ีดี  ทั้งน้ี  โดยมีวตัถุประสงคท่ี์จะก าหนดแนวทางการปฏิบติัราชการให้เป็นไป
ในแนวทางเดียวกนั  เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิของงานท่ีวดัผลได้  ซ่ึงปรากฏอยู่ในมาตรา  3/1  แห่ง
พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน (ฉบบัท่ี  5)  พ.ศ. 2545 ซ่ึงบญัญติัไว ้ดงัน้ี 
 “มาตรา  3/1  การบริหารราชการตามพระราชบญัญติัน้ี  ตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน  เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ  ความมีประสิทธิภาพ  ความคุม้ค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ  
การลดขั้นตอนการปฏิบติังาน  การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานท่ีไม่จ  าเป็น  การกระจายภารกิจและ

                                                           
17 “พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2545,” รำชกจิจำ

นุเบกษำ เล่ม 119 , ตอนท่ี 99 ก (2 ตุลาคม 2545) : 1-13. 
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ทรัพยากรให้แก่ทอ้งถิ่น  การกระจายอ านาจตดัสินใจ  การอ านวยความสะดวกและตอบสนอง
ความตอ้งการของประชาชน  ทั้งน้ี  โดยมีผูรั้บผดิชอบต่อผลงาน 
 การจดัสรรงบประมาณและการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเขา้ด ารงต าแหน่ง  หรือปฏิบติั
หนา้ท่ีตอ้งค านึงถึงหลกัการตามวรรคหน่ึง 
 ในการปฏิบัติหน้าท่ีของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค  านึงถึงความรับผิดชอบของผูป้ฏิบติังาน การมีส่วนร่วมของประชาชนการ
เปิดเผยขอ้มูล  การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบติังาน ทั้งน้ี ตามความเหมาะสมของ
ภารกิจ 
 เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการให้เป็นไปตามมาตราน้ี จะตราพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดหลกัเกณฑ์  และวิธีการในการปฏิบติัราชการและการสั่งการให้ส่วนราชการและขา้ราชการ
ปฏิบติัก็ได”้18 

 สอดคลอ้งกบัการก าหนดหลกัการตามพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ประกอบดว้ยบทบญัญติัต่างๆ รวม 9 หมวด โดยสาระส าคญั
ในหมวด 5 การลดขั้นตอนการปฏิบติังาน ซ่ึงก าหนดให้ส่วนราชการตอ้งจดัให้มีหลกัเกณฑ์การ
ควบคุม ติดตาม และก ากบัดูแลการใช้อ านาจและความรับผิดชอบของผูรั้บมอบอ านาจและผูม้อบ
อ านาจ เพื่อใหเ้กิดความรับผดิชอบและเป็นกรอบการปฏิบติัหนา้ท่ี แต่ตอ้งไม่เพิ่มขั้นตอนเกินจ าเป็น
และให้ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคมตามความเหมาะสม  เพื่อให้เกิดการลดขั้นตอน
ในการติดต่อราชการ เพิ่มประสิทธิภาพและประหยดั  ค่าใช้จ่าย โดยท่ีเทคโนโลยีปัจจุบนั ระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล คน้ขอ้มูล  และรับส่งขอ้มูลไดร้วดเร็วกวา่ระบบ
เอกสาร ส่วนราชการจึงมีหน้าท่ีท่ีจะตอ้งน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้กบัการปฏิบติั
ราชการ19  

จากตวับทกฎหมายท่ีได้อ้างถึง ผูว้ิจยัได้ตระหนักถึงแนวทางการแก้ปัญหาโดยใช้
พื้นฐานจากการเปล่ียนแปลงกระบวนทัศน์ทางการบริหารศึกษา (Changing the Paradigm in 
Education Administration) เป็นปรากฏการณ์ท่ีส าคัญของการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในสังคม 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในกระแสโลกาภิวตัน์ หรือท่ีเรียกวา่ The Globalization  เป็นการเปล่ียนแปลงท่ี

                                                           
18 “พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2545,” รำชกจิจำ

นุเบกษำ เล่ม 119, ตอนท่ี 99 ก (2 ตุลาคม 2545) : 1-13. 
19 “พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 

2546,” รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม 120, ตอนท่ี 100 ก (9 ตุลาคม 2546): 1-14. 
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เป็นไปอย่างรวดเร็ว รุนแรง และทัว่ถึงในทุกๆ สภาพการณ์ และเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนทั้ง
จากมนุษย์และธรรมชาติท่ีส่งผลกระทบต่อกระบวนการบริหารจัดการศึกษา ซ่ึงส่งผลให้
กระบวนการเรียนรู้ปรับเปล่ียนไปในหลากหลายรูปแบบ การเปล่ียนแปลงรูปแบบหรือกระบวน
ทศัน์ทางการบริหารการศึกษาและการเรียนรู้ของมนุษยน์ั้น เป็นวิวฒันาการท่ีเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง
จากมวลมนุษยท่ี์ตอ้งการท่ีจะปรับปรุงและพฒันาการเรียนรู้ใหก้า้วทนักบัการเปล่ียนแปลงในบริบท 
(Context) ของสังคมรอบด้านในช่วงระยะเวลาท่ีแตกต่างกนัไป ภายใตเ้ง่ือนไขหรือสภาพการณ์
หลากหลายท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงมนุษยย์อ่มมีการคิดคน้หรือพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ให้กา้วทนัและ
ปรับตวัไดเ้หมาะสมตามบริบททางสังคมรอบดา้นของแต่ละแห่งไดต้ามเง่ือนไขท่ีก าหนด 
 กระบวนทศัน์ใหม่ของการจดัการศึกษาภายใต้สังคมแห่งโลกาภิวตัน์ จึงควรเป็น
องคป์ระกอบหลกัของรูปแบบการบริหารจดัการศึกษาและการเรียนรู้ท่ีจะกา้วเขา้มามีบทบาทส าคญั
ต่อการบริหารจดัการศึกษาในทุกๆ ระบบและในทุกๆ ระดับของการบริหารจดัการศึกษา เป็น
กระบวนทศัน์ดา้นการบริหารจดัการศึกษาท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการของผูรั้บบริการได้ทนัที   
ทุกท่ี ทุกเวลา ท าให้เกิดการปรับปรุงพฒันาท่ีเป็นรูปธรรม ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงด้านการ
บริหารจดัการศึกษาท่ีสะดวก คล่องตวั ง่าย ชดัเจน และมีประสิทธิภาพสูงสุด  ผูว้จิยัจึงมีความสนใจ
ศึกษาวิถีการท างานลักษณะน้ีโดยเรียกว่าภควนัตภาพวิถีส าหรับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา           
มีว ัตถุประสงค์ เพื่อทราบภควันตภาพวิถีส าหรับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  เพื่อทราบ
องค์ประกอบของภควนัตภาพวิถีส าหรับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจากความคิดเห็นของ
ผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญ และเพื่อทราบผลการยืนยนัองค์ประกอบของภควนัตภาพวิถีส าหรับ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยคาดหวงัว่าผลการวิจยัจะใช้เป็นข้อมูลเชิงนโยบายและการ
กระบวนการบริหารจดัการท าให้เกิดการสร้างความเท่าเทียมในการเขา้ถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
รวมทั้งขยายองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารจัดการศึกษาทั้งระดับขั้น
พื้นฐาน ระดบัท่ีเท่าเทียมหรือสูงกวา่ รวมทั้งการบริหารจดัการหน่วยงานท่ีมีลกัษณะเดียวกนั เพื่อให้
ส่งผลไปถึงการจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพต่อเยาวชนของชาติให้เกิดความเจริญงอกงามทั้งในระดบั
ตนเอง ระดบัองคก์ร และระดบัประเทศในท่ีสุด  
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1.  เพื่อทราบภควนัตภาพวถีิส าหรับส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
2.  เพื่อทราบองคป์ระกอบของภควนัตภาพวถีิส าหรับส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจาก

ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญ 
3.  เพื่อทราบผลการยืนยนัองคป์ระกอบของภควนัตภาพวิถีส าหรับส านกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษา 
  

ข้อค าถามของการวจัิย 
1.  ภควนัตภาพวถีิส าหรับส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นอยา่งไร 
2.  องค์ประกอบของภควนัตภาพวิถีส าหรับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจากความ

คิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญเป็นอยา่งไร 
3.   องค์ประกอบของภควันตภาพวิถีส าหรับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาของ

ผูท้รงคุณวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญมีผลการยนืยนัท่ีสอดคลอ้งกนัหรือไม่ 
 
สมมุติฐานของการวจัิย 

1. ภควนัตภาพวถีิส าหรับส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามีลกัษณะเป็นกิจกรรมท่ีมีอยู ่แต่
ยงัไม่ไดมี้การศึกษาและสร้างองคค์วามรู้เร่ืองน้ีอยา่งเป็นระบบ 

2. ภควนัตภาพวถีิส าหรับส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นพหุองคป์ระกอบ 
3. องค์ประกอบของภควันตภาพวิถีส าหรับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาของ

ผูท้รงคุณวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญมีผลการยนืยนัท่ีสอดคลอ้งกนั 
 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดก้  าหนดกรอบแนวคิดในการวจิยัจาก 
 หลักภควันตภำพ (Ubiquitous) ตำมมโนทัศน์ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ของมาร์ค           
ไวเซอร์ (Mark Weiser) คือ การเช่ือมต่อกบัอินเทอร์เน็ต ไม่รู้สึกวา่ก าลงัใชง้านอยู ่และเปล่ียนแปลง
ไปตามสถานการณ์  การก้าวไปสู่สังคมยูบิควิตสัตามแนวคิดของ Huiyong , Xiao (2006) คือ 1) 
Individual Behavior 2) Team Behavior 3) Organization Behavior  และชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2555) 
ไดบ้ญัญติัศพัทท่ี์เรียกวา่ “การศึกษาแบบภควนัตภาพ” หรือ “ภควนัตวิทยา” ซ่ึงเป็นศพัทบ์ญัญติัมา
จาก Ubiquitous Education หรือ Ubiquitous Learning เป็นศพัทใ์หม่ท่ีบญัญติัข้ึนมาในช่วงของการ
พฒันาการเรียนโดยใชส่ื้อแทบ็เล็ต (Tablet) ของวงการศึกษาไทยในปัจจุบนั  
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 กฎหมายและนโยบายทีเ่กีย่วข้อง ไดแ้ก่ พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน 
(ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 ไดก้ล่าวถึงการบริหารราชการตามพระราชบญัญติัน้ี ตอ้งเป็นไป
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุม้ค่า
ในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบติังาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานท่ีไม่จ  าเป็น 
การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถ่ิน การกระจายอ านาจตดัสินใจ การอ านวยความ
สะดวกและตอบสนองความตอ้งการของประชาชน ทั้งน้ี โดยมีผูรั้บผิดชอบต่อผลงาน  พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 หมวด 5 การลด
ขั้นตอนการปฏิบติังานได้กล่าวถึงการให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคมตามความ
เหมาะสม เพื่อให้เกิดการลดขั้นตอนในการติดต่อราชการ เพิ่มประสิทธิภาพและประหยดั ค่าใชจ่้าย 
โดยท่ีเทคโนโลยปัีจจุบนั ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล คน้ขอ้มูล และ
รับส่งข้อมูลได้รวดเร็วกว่าระบบเอกสาร ส่วนราชการจึงมีหน้าท่ีท่ีจะต้องน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาปรับใช้กบัการปฏิบติัราชการ แผนยุทธศาสตร์การพฒันาระบบราชการไทย (พ.ศ. 
2556-พ.ศ. 2561) ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพฒันาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูงและทนัสมยั 
บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ โดยพฒันาส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐสู่องคก์ารแห่งความเป็น
เลิศ (High Performance) โดยเน้นการจดัโครงสร้างองค์การท่ีมีความทนัสมยั กะทดัรัด มีรูปแบบ
เรียบง่าย (Simplicity) มีระบบการท างานท่ีคล่องตวั รวดเร็ว ปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ในการท างาน 
เน้นการคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ (Creativity)  พฒันาขีดสมรรถนะของบุคลากรในองค์การ เน้นการ
ท างานท่ีมีประสิทธิภาพ สร้างคุณค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐ ประหยดัค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานต่างๆ และสร้างความรับผดิชอบต่อสังคม อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มท่ีย ัง่ยนื เป็นผลท าให้มีการ
ก าหนดกลยุทธ์ท่ี 2.1 พฒันาหน่วยงานของรัฐให้มีขีดสมรรถนะสูง  แผนพฒันาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบบัท่ีสิบเอ็ด พ.ศ. 2555 – 2559 ยุทธศาสตร์ท่ี  4  ขยายโอกาสการเข้าถึง
บริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต  มีกลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงาน
ท่ีเก่ียวขอ้ง กลยุทธ์ท่ี 3  พฒันาคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี 5 พฒันา
ระบบบริหารจดัการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา มีกลยุทธ์และแนว
ทางการด าเนินงานท่ีเก่ียวข้อง คือ  พฒันาระบบการวางแผน งบประมาณ  ตรวจติดตามและ
ประเมินผลการศึกษาให้ไดม้าตรฐาน แผนการศึกษาแห่งชาติ  ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา 
ปรับปรุงคร้ังท่ี 2 (พ.ศ. 2555-2559) มีวตัถุประสงค์ของแผนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการพฒันาองค์การ โดยมีวตัถุประสงคข์องแผนในขอ้ 3 พฒันาสภาพแวดล้อมของ
สังคมให้เป็นฐานในการพฒันาคน และสร้างสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญานวตักรรม การเรียนรู้ 
แนวนโยบายท่ี 3.1  พฒันาและน าเทคโนโลย ีสารสนเทศมาใชใ้นการพฒันาคุณภาพ เพิ่มโอกาสทาง
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การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และวิสัยทศัน์ ยุทธศาสตร์ และค่านิยมหลกัของคนไทยตาม
แนวทางของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
 กำรกระจำยอ ำนำจกำรตัดสินใจ เป็นการท่ีผูบ้งัคบับญัชายินยอม อนุญาต ถ่ายโอน
ภารกิจและการตดัสินใจให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใช้ความรู้ ความสามารถ ความเฉลียวฉลาด ทกัษะ 
ทรัพยากร และประสบการณ์ในการตดัสินใจดว้ยตนเอง เพื่อให้ภารกิจนั้นบรรลุผลไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
ฉับไว ทันต่อสถานการณ์และความเร่งด่วน หรือสามารถอธิบายได้ว่า เ ป็นวิ ธีการน า ท่ี
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหเ้รียนรู้ท่ีจะน าตนเองไดอ้ยา่งไร (Lead to learn how to lead themselves)  
 กำรลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน เป็นการกลัน่กรองกระบวนการท างานและตัดทอน
กระบวนการท่ีไม่จ  าเป็นหรือพยายามปรับปรุงให้ขั้นตอนบางขั้นตอนใชร้ะยะเวลาในการปฏิบติังาน
นอ้ยลง ตามพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ได้
ก าหนดให้ส่วนราชการปฏิบติัเพื่อเป็นการลดระยะเวลาในการปฏิบติังานในขั้นตอนการพิจารณา 
การสั่งการอนุญาต การอนุมติัหรือการปฏิบติัราชการท่ีมีผลโดยตรงต่อผูรั้บบริการให้เกิดความ
สะดวกและรวดเร็วยิง่ข้ึน 
 กำรทบทวน ยกเลิก ปรับปรุง แก้ไข กฎหมำย กฎ ระเบียบ ที่ล้ำสมัยหรือหมดควำม
จ ำเป็น เป็นการพิจารณากฎหมายล าดบัรองในมิติท่ีหน่วยงานของรัฐออกก าหนดวิธีปฏิบติัของ
หน่วยงานรัฐเอง เช่น ระเบียบของหน่วยงานวา่ดว้ยการอนุมติั อนุญาตต่างๆ เพื่อให้ให้การบริการ
ประชาชนมีประสิทธิภาพมีความเหมาะสม สอดคลอ้งกบับริบทในปัจจุบนัหรือไม่ มีมาตรการใดๆ 
ท่ีก าหนดไวแ้ละไม่เหมาะสม หรือมีผลกระทบต่อผูรั้บบริการโดยตรง สร้างภาระท่ีไม่จ  าเป็น หรือ
เป็นช่องทางในการแสวงหาผลประโยชน์ของเจา้หนา้ท่ีของรัฐโดยไม่สุจริตได ้
 กำรจัดตั้งหน่วยงำนรูปแบบพิเศษ เป็นหน่วยงานท่ีด าเนินการแบบก่ึงอิสระ อยูภ่ายใต้
การบงัคบับญัชาของหน่วยงานตน้สังกดั มีเป้าหมายเพื่อลดภาระตน้ทุน การปรับปรุงประสิทธิภาพ
และคุณภาพใหเ้กิดความรวดเร็วและการใหบ้ริการหน่วยงานแม่เป็นอนัดบัแรก และหากมีก าลงัหรือ
ศกัยภาพในการปฏิบติังานมากข้ึนก็สามารถใหบ้ริการในฐานะหน่วยงานหลกัได ้เป็นโครงสร้างการ
บริหารแบบกระจายอ านาจ แยกส่วนออกมาเป็นเอกเทศ มีความรับผิดชอบและอ านาจการตดัสินใจ
ส่วนหน่ึงหรือเฉพาะเร่ือง ลกัษณะงานจะเป็นการให้บริการและมีขนาดองค์กรท่ีเหมาะสม ตอ้งมี
ความคล่องตัวในการบริหารจัดการ ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบของหน่วยงานย่อย (Sub 
System/Unit) หรือศูนยบ์ริการร่วม (Counter Service) เป็นตน้ 
 กำรบริหำรรำชกำรแบบบูรณำกำร เป็นการบริหารท่ีทุกหน่วยงานท างานแบบมุ่งเน้น
ผลงาน (Result) ตามยุทธศาสตร์เป็นหลกั เป็นการท างานหลายหน่วยงาน โดยอาศยัความเช่ียวชาญ
และความช านาญการของแต่ละหน่วยงานท่ีแตกต่างกนัเฉพาะด้าน ท างานภายใตเ้ป้าหมายและ
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วตัถุประสงคห์ลกัของยุทธศาสตร์เดียวกนั โดยร่วมกนัคิด ร่วมกนัท างาน โดยใชท้รัพยากรร่วมกนั 
เพื่อให้บรรลุผลตามยุทธศาสตร์ มุ่งสู่ผลส าเร็จและเป้าหมายของงานร่วมกนั เพื่อก่อให้เกิดความ
ประหยดั เสริมสร้างประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงานเป็นหลกั ทั้งในลกัษณะของ
การท างานข้ามหน่วยงาน หรือหน่วยงานเดียวกัน รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภารเอกชน ภาค
ประชาชน ท่ีเก่ียวขอ้งเขา้มาร่วมในการท างานกบัภาครัฐในระบบเครือข่าย (Network) 
 กำรเพิ่มผลผลิต (Productivity Improvement) เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นให้บุคคล ทีม 
และองค์กร เกิดการปรับปรุงและพฒันาอย่างต่อเน่ือง เพื่อปรับเปล่ียนวิถีทางและปรับเปล่ียน
วฒันธรรมการท างานอย่างต่อเน่ืองและจริงจงั มุ่งเน้นให้ตอบสนองต่อความต้องการและเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน ซ่ึงส่ิงท่ีประชาชนตอ้งการ คือ ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ 
(Delivery) ความสามารถในการให้บริการ (Competence) ความน่าเช่ือถือ (Creditability) ความ
เ ช่ือถือได้ (Reliability) ความสุภาพอ่อนน้อม (Courtesy) การตอบสนองต่อความต้องการ 
(Responsiveness) การติด ต่อ ส่ือสาร  (Communication) ความ เข้า ใจ ลูกค้า  (Understanding to 
customer) สามารถจบัต้องได้/รู้สึกได้ (Tangibles)  ความสงบ และความปลอดภยั (Safety) และ
ความผาสุก และการกินดีอยูดี่ 
 ระบบลีน (LEAN) เป็นการผลิตท่ีมุ่งเน้นให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ส่วนใหญ่ใช้ใน
มิติของโรงงานผลิตสินคา้ โดยสามารถผลิตสินคา้ตามความตอ้งการของลูกคา้ไดท้นัเวลาพอดี ไม่
ก่อนและไม่ช้าเกินไป และยงัใช้วตัถุดิบไดอ้ย่างพอดี ไม่มากเกินไป หรือน้อยเกินไป สามารถใน
การปรับตวัตอบสนองความตอ้งการของตลาดและผูรั้บผลงานไดท้นัท่วงที มีประสิทธิภาพเหนือ
คู่แข่ง เป็นแนวคิดท่ีมองภาพองคร์วมและความย ัง่ยืนขององคก์ร (holistic & sustainable approach) 
ท่ีใชทุ้กส่ิงทุกอยา่งนอ้ยลง แต่ให้ไดผ้ลงานมากกวา่ ผลงานท่ีใกลเ้คียงความตอ้งการของลูกคา้มาก
ท่ีสุด  
 กำรท ำงำนแบบไคเซ็น (Kaizen) เป็นภาษาญ่ีปุ่น แปลวา่ การปรับปรุง (Improvement) 
เป็นแนวคิดท่ีท าใช้ในการบริหารการจดัการมีประสิทธิผล  โดยมุ่งปรับปรุงวิธีการส่วนร่วมของ
บุคลากรทุกคน บุคลากรทุกระดบั ร่วมกนัแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ เพื่อปรับปรุงวิธีการท างานให้ดี
ข้ึนไปเร่ือย ๆ อยา่งต่อเน่ือง ใหป้ระสบผลส าเร็จจะตอ้งแสวงหาวธีิการท่ีจะท าใหลู้กคา้พึงพอใจและ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี เป็นกลยทุธ์ในการปรับปรุงท่ีมุ่งท่ีตวัลูกคา้ Kaizen
ให้ความส าคญักบักระบวนการท างานและริเร่ิมวิธีการคิดท่ีมุ่งกระบวนการ ท างานและระบบการ
บริหารท่ีสนบัสนุนและยอมรับแนวคิดของผูบ้ริหารและบุคลากร จากหลกัการของ Kaizen จึงเป็น
แนวคิดท่ีจะช่วยมาตรฐานท่ีมีอยูเ่ดิม (Maintain) และปรับปรุงให้ดียิ่งข้ึน (Improvement)ซ่ึงก าหนด
แนวคิดน้ีแลว้ มาตรฐานท่ีมีอยู่เดิมก็จะค่อย ๆ ลดลง ความส าคญัในกระบวนการของ Kaizen คือ 
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การใช้ความรู้ความสามารถของบุคลากรมาคิดปรับปรุงงาน โดยใช้การลงทุนเพียงเล็กน้อยซ่ึง
ก่อให้เกิดการปรับปรุงท่ีละเล็กท่ีละนอ้ย ท่ีค่อย ๆ เพิ่มพูนข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ตรงขา้มกบัแนวคิดของ
นวตักรรม (Innovation)ซ่ึงเป็นการเปล่ียนแปลงขนาดใหญ่ ท่ีตอ้งใช้เทคโนโลยีซับซ้อนระดบัสูง
ดว้ยเงินลงทุนมหาศาล  
 ทฤษฎีและหลักกำรบริหำรองค์กำรของ Luther Gulick และ Lyndall Urwick ซ่ึงเป็นท่ี
รู้จกักนัดี ช่ือวา่ ‘ POSDCoRB”  แนวคิดปัจจยั 7 ประการในการประเมินองคก์าร (7-S Framework) 
ของ Peters and Waterman การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Management 
Quality Award) ของส านักงาน ก.พ.ร. ทฤษฎีองค์การหลังสมยัใหม่ (Postmodern Organization 
Theory) และวจิยัทั้งในและต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง 
 นอกจากน้ี ผูว้ิจ ัยยงัได้สัมภาษณ์โดยใช้เทคนิคการวิจัยอนาคต (EDFR: Ethnographic 
Delphi Futures Research) จากผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองท่ีท าการวิจยั จ  านวน 17 คน ซ่ึง
เป็นไปตามตารางของโทมสั แมคมิลแลน (Thomas T. Macmillan) และยืนยนัองคป์ระกอบของภค
วนัตภาพวิถีส าหรับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาด้วยวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพจากการสอบถาม
ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 9 คน น ามาประกอบเป็นกรอบแนวคิดในการวจิยัคร้ังน้ี ดงัปรากฏในภาพท่ี 1 
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ภควนัตภำพวถิ ี

ส ำหรับส ำนักงำนเขตพืน้ที่

กำรศึกษำ 

กฎหมำยและนโยบำยที่เกีย่วข้อง 

หลกัภควนัตภำพ (Ubiquitous)  

ตำมมโนทัศน์ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ทฤษฎแีละหลกักำรบริหำรองค์กำร 

-  Luther Gulick และ Lyndall Urwick : ‘ POSDCoRB”   

- Peters  and Waterman : แนวคิดปัจจยั 7 ประการในการประเมิน

องคก์าร (7-S Framework)  

- ส านกังาน ก.พ.ร. : การพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ 

(Public Management Quality Award) 

- ทฤษฎีองคก์ารหลงัสมยัใหม่ (Postmodern Organization Theory) 

การศึกษาโดยใช้เทคนิคการวจิยัอนาคต EDFR 

(Ethnographic Delphi Futures Research)  

จากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญ จ านวน 17 คน 

กำรกระจำยอ ำนำจกำรตัดสินใจ 

และกำรลดขั้นตอนกำร

ปฏิบัติงำน 

กำรทบทวน ยกเลกิ ปรับปรุง แก้ไข

กฎหมำย กฎ ระเบียบ ทีล้่ำสมยัหรือ

หมดควำมจ ำเป็น 

กำรปรับปรุงโครงสร้ำง 
- หน่วยงำนย่อย (Substation) 
- ศูนย์บริกำรร่วม (Counter 
Service) 

กำรบริหำรรำชกำร 

แบบบูรณำกำร 

กำรเพิม่ผลผลติ 

(Productivity Improvement) 

ระบบลนี (Lean)  

และกำรท ำไคเซ็น (Kaizen) 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวจิยั 
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ทีม่า : “พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2545,” รำชกจิจำนุเบกษำ 

เล่ม 119 , ตอนท่ี 99 ก (2 ตุลาคม 2545) : 1-13. 

 : “พระราชบญัญติัการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ,” รำช
กจิจำนุเบกษำ เล่ม 132 , ตอนท่ี 4 ก (22 มกราคม 2558) : 1-8. 
 :  “พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546,”       
รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม 120, ตอนท่ี 100 ก (9 ตุลาคม 2546): 1-14. 
 : ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, แผนยุทธศำสตร์กำรพฒันำระบบรำชกำร
ไทย (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2561)  (กรุงเทพฯ: วชิัน่ พรีนท ์แอนด ์มีเดีย, 2556) 
 : ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, แผนกำรศึกษำแห่งชำติ ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
กำรศึกษำ ปรับปรุงคร้ังที ่2 (พ.ศ. 2555-2559), เขา้ถึงเม่ือ 15 กุมภาพนัธ์ 2557, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.sasithara.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539511182&Ntype=85 
 : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลย ี(ไทย-ญ่ีปุ่น), ยูบิควติัส (Ubiquitous) คีย์เวร์ิดของโลก IT แห่ง
อนำคต (กรุงเทพ : ส านกัพิมพ ์สสวท., 2554), 4. 

 : Huiyong  Xiao,  “Social Issues that Ubiquitous Computing brings” (Ph.D. dissertation, 
School of Information System, University of Illinois, 2006), 272. 
 : ชยัยงค ์พรหมวงศ,์ “คู่มืออบรมปฏิบัติกำรบูรณำกำรใช้คอมพวิเตอร์พกพำ (Tablet) เพือ่
ยกระดับกำรเรียนกำรสอน” (เอกสารประกอบการอบรมโครงการจดัการเรียนการสอนโดยใช้
คอมพิวเตอร์พกพา ณ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 25 พฤษภาคม 2555). 
 : Edward Watson and William Plymale., The Pedagogy of Things: Ubiquitous 
Learning, Student Culture and Constructivist Pedagogical Practice” in Kidd, T.T. and 
Chen, (Editors) Ubiquitous Learning: Strategies for Pedagogy, Course Design and 
Technology (N.P.: Information Age Publishing, Inc., 2012) 
 :  Lisa-Dionne Morris., Helping Tour Lectures to Creatively Introduce Ubiquitous Computing 

Technologies into Their Teaching” in Kidd , T.T. and Chen , I. ( Editors ). Ubiquitous Learning : 
Strategies for Pedagogy , Course Design and Technology (N.P. : Information Age Publishing , Inc., 2012) 

 : Hiroaki Ogata and Yano Yano., Context-Aware Support for Computer-Supported 
Ubiquitous Learning-Proceedings of the 2nd IEEE International Workshop on Wireless 
and Mobile Technologies in Education (Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2004) 
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 : Gwo-Jen Hwang and Chin-Chung Tsai and Stephen Yang., “Criteria, Strategies and 
Research Issue of Context-Aware Ubiquitous Learning,” Educational Technology & Society 08, 11 
(April 2008): 84-85. 
 : Yoshida  Makoto, Towards Ubiquitous Learning and Education, accessed February 
14th, 2014, available in http://www.citeseerex.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi..pdf. 
 : นวพรรษ  เพชรมณี และ ปรัชญนนัท ์นิลสุข, “Ubiquitous Learning อจัฉริยะแห่งการล่วงรู้
บริบท,” วำรสำรวทิยบริกำร มหำวทิยำลัยสงขลำนครินทร์ 21, 1 (มกราคม – เมษายน 2553) : 4-7. 
 : ด ารงศกัด์ิ บุญลา, หลกักำรปกครองแบบกระจำยอ ำนำจ (กรุงเทพมหานคร : บริษทั 
ส านกัพิมพว์ญิญูชน จ ากดั, 2540) 
 : ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, คู่มือเทคนิคและวธีิกำรบริหำรจัดกำร
สมัยใหม่ตำมแนวทำงกำรบริหำรกจิกำรบ้ำนเมืองทีด่ี : กำรประกำศข้ันตอนแผนภูมิกำรปฏิบัติงำน
และก ำหนดระยะเวลำแล้วเสร็จ กำรกระจำยอ ำนำจกำรตัดสินใจ กำรลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
(กรุงเทพฯ : ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, 2553) 
 : Edwin B Flippo., Personnel Management, 4th ed. (New York: McGraw-Hill Ltd., 1970) 
 : ธงชยั สันติวงษ,์ องค์กำรและกำรบริหำร (กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช, 2537) 
 : สมคิด บางโม, หลกักำรจัดกำร (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพว์ทิยพฒัน์, 2538) 
 : ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, คู่มือเทคนิคและวธีิกำรบริหำรจัดกำร
สมัยใหม่ตำมแนวทำงกำรบริหำรกจิกำรบ้ำนเมืองทีด่ี : กำรเพิม่ผลผลติ (Productivity 
Improvement) (กรุงเทพฯ : ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, 2552) 
 : สถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, เกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งชำติ เพือ่องค์กรทีเ่ป็นเลิศ 
(กรุงเทพฯ: บริษทั อินโนกราฟฟิกส์ จ ากดั, 2547) 
 : ช านาญ รัตนากร, “ไคเซ็น กลยทุธการบริหารงานแบบญ่ีปุ่น,” วำรสำร สสท. ฉบับคิวซี 3,  
ฉบบัท่ี 15  (ธนัวาคม 2533): 43-44. 
 : มาซาเอกิ อิโม (แปลและเรียบเรียงโดย อมัพิกา ไกรฤทธ์ิ), ไคเซ็น กุญแจสู่ควำมส ำเร็จแบบ
ญีปุ่่น (กรุงเทพมหานคร: บริษทั ซีเอด็ยเูคชัน่ จ  ากดั, 2534) 
 : “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การก าหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงเขตพื้นท่ีการศึกษา
เป็นเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา,” รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม 127, ตอนท่ี 98 ง (18 สิงหาคม 2553): 
28-61. 
 : “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การก าหนดเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา,” รำชกจิจำ
นุเบกษำ เล่ม 127, ตอนท่ี 98 ง (18 สิงหาคม 2553): 62-66. 
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 : “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การแบ่งส่วนราชการภายในส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. 2553,” รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม 127, ตอนพิเศษ 109 ง (14 กนัยายน 
2553): 40-45. 
 : “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การแบ่งส่วนราชการภายในส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา พ.ศ. 2553,” รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม 127, ตอนพิเศษ 109 ง (14 กนัยายน 
2553): 34-39. 
 : Luther Halsey Gulick., Papers on the Science of Administration : Notes of the Theory 
of Organization (New York : Institute of Public Administration, Columbia University, 1937) 
 : สุนทร โคตรบรรเทา, หลกักำรและทฤษฎกีำรบริหำรกำรศึกษำ (กรุงเทพฯ: ปัญญาชน 
ดิสทริบิวเตอร์, 2552) 
 : Thomas J. Peters  and Robert H. Waterman., In Search of Excellence : Lessons from 
America’s Best-Run Companies (New York : HarperCollins Publishers Inc. : edition published, 
2004), 144-145. 
 : ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, คู่มือค ำอธิบำยตัวช้ีวดักำรพฒันำคุณภำพ
กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2554 ส ำหรับส่วนรำชกำรระดับกรม (กรุงเทพฯ : 
วชิัน่ พร้ิน แอนเ มีเดีย, 2554), 24-25. 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจตรงกนั ผูว้จิยัจึงไดนิ้ยามศพัทท่ี์ใชใ้นการวจิยัดงัน้ี 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา (สพท.) หมายถึง หน่วยงานดา้นการศึกษาท่ีอยูใ่นสังกดั
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การก าหนด
และแก้ไขเปล่ียนแปลงเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การก าหนดเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  
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ภควันตภาพ (Ubiquitous) หมายถึง การท างานได้ทุกหนทุกแห่ง ทุกทีทุกเวลา 
แพร่กระจายและท าให้ปรากฏอยูทุ่กหนทุกแห่ง สามารถรับฟัง รับชม และรับรู้ไดทุ้กเวลา เพื่อให้มี
การท างานสนองกบัชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษยใ์ห้มากท่ีสุด โดยการท าให้บุคลากรในองค์การ
สามารถรับรู้ขอ้มูลข่าวสารและการบริหารไดต้ลอดเวลาและทุกหนทุกแห่ง เพื่อให้มนุษยส์ามารถ
พฒันาตนเองไดใ้นทุกท่ีทุกเวลา โดยมีพื้นฐานจากกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีเนน้ให้เกิดความ
รวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพ การอ านวยความสะดวกในการให้บริการท่ีสอดคลอ้งกบัวิธีการบริหาร
กิจการบา้นเมืองท่ีดี มีการกระจายอ านาจการตดัสินใจ การมีโครงสร้างการบงัคบับญัชาท่ีล าดบัชั้นท่ี
เหมาะสมหรือมีหน่วยงานเพื่อท าหนา้ท่ีปฏิบติังานโดยตรง ผา่นการวเิคราะห์กระบวนการท างานท่ีมี
การลดขั้นตอนท าไดโ้ดยการตดักระบวนการท่ีไม่จ  าเป็นออกไป การใชเ้คร่ืองมือหรืออุปกรณ์ทาง
เทคนิคมาช่วยใหบ้ริการและอ านวยความสะดวกใหผู้รั้บบริการรับทราบขอ้มูลและการปฏิบติัเม่ือมา
รับบริการอย่างชดัเจน รวดเร็ว บนพื้นฐานของแนวคิดทฤษฎีท่ีเน้นให้องค์กรมีแนวบริหารจดัการ
เพื่อเป็นองคก์ารท่ีมีประสิทธิภาพ เนน้เร่ืองการท างานท่ีสร้างผลลพัธ์ผา่นทางการวิเคราะห์องคก์รท่ี
ถูกตอ้ง มีระบบการประเมินผลท่ีแสดงให้เห็นท่ีจุดท่ีควรปรับปรุงอยา่งชดัเจน เหมาะสมกบัแต่ละ
บริบทและสถานการณ์เพื่อใหเ้กิดการท างานท่ียนืหยุน่ 

วิถี หมายถึง แบบแผน วิธีการด าเนิน การประพฤติ รูปแบบ ท่ีสะท้อนให้เห็นถึง
ลกัษณะของส่ิงนั้น และเป็นค่านิยมท่ีผูป้ฏิบติัตามวถีิมีความยนิยอมและเตม็ใจในการปฏิบติัแบบนั้น  



 

บทที ่2 
วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

  
 การศึกษาวิจยัเร่ือง “ภควนัตภาพวิถีส าหรับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา” ผูว้ิจยัได้
ศึกษาค้นควา้เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับหลักการแนวคิดท่ีเก่ียวข้องกบัภควนัตภาพวิถี
ส าหรับส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ดงัน้ี 
 
หลกัภควนัตภาพ (Ubiquitous) ตามมโนทศัน์ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 การประชุม World Information and Communication Summit ซ่ึงจดัข้ึนท่ีเมืองโตเกียว 
ประเทศญ่ีปุ่น เม่ือปี ค.ศ. 2001 มีหวัขอ้หน่ึงในการประชุม คือ การเขา้สู่ยุคยุบิควิตสัเน็ตเวิร์กความ
เร็วสูงท่ีสามารถใชไ้ดต้ลอดเวลา ท าให้ผูค้นในสังคมสามารถรับรู้ขอ้มูลข่าวสารและการบริหารได้
ตลอดเวลาและทุกหนทุกแห่ง ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงอยา่งมากในสังคมของศตวรรษท่ี 21 ซ่ึง
เป็นยุคท่ีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตจะเขา้มามีบทบาทเป็นอย่างมากต่อชีวิตมนุษย ์อีกทั้งการ
พฒันาของโทรศพัทมื์อถือ หรือเคร่ืองคอมพิวเตอร์แทบ็เล็ต (Tablet) ซ่ึงเดิมอุปกรณ์ดงักล่าวมีขนาด
ใหญ่และราคาแพง แต่ปัจจุบนัมีขนาดเล็กลง ราคาถูก และเป็นส่ิงท่ีใครๆ ก็สามารถเป็นเจา้ของได ้
อีกทั้งยงัมีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงท่ีท าให้สามารถเช่ือมต่อขอ้มูลได้อย่างรวดเร็ว ปัจจยั
ดงักล่าวท าใหก้ารท างานไม่ไดถู้กจ ากดัเพียงในสถานท่ีท างานเท่านั้น แต่ท าใหส้ามารถท างานไดทุ้ก
หนทุกแห่งและทุกเวลา 
 ยู บิควิตัส  (Ubiquitous) เ ป็นค าภาษาอังกฤษ ท่ี มีรากศัพท์มาจาก ภาษาลา ติน                           
มีความหมายวา่ “อยูใ่นทุกหนทุกแห่ง” หรือ “มีอยูทุ่กหนทุกแห่ง” และค าวา่ยบิูควติสั ยงัมีนิยามตาม
ขอบเขตและเป้าหมายท่ีแตกต่ากนัไปข้ึนอยู่กบัการน าไปใช้และการอธิบายให้เขา้กบับริบทท่ีจะ
น าไปใช ้บุคคลแรกท่ีถือวา่เป็นบิดาแห่งยบิูควิตสั คือ มาร์ค ไวเซอร์ (Mark Weiser) ท างานท่ี Xerox 
PARC Labs (Xerox Palo Alto Research Center (PARC)) ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดใ้หค้วามหมายท่ี
ชัดเจนเป็นคร้ังแรกเม่ือปี ค.ศ. 1988  ผ่านบทความของเขา โดยให้ความหมายว่า โลกท่ีสามารถ
เขา้ถึงคอมพิวเตอร์ไดทุ้กหนทุกแห่ง (Computing access will be everywhere) โดยมีเป้าหมายท่ีจะ
ท าให้ทุกท่ีท่ีคนอาศยัอยูจ่ะมีสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นยบิูควิตสัท่ีสามารถใช้เคร่ืองมือต่างๆ ส่ือสารกนั
ได้ โดยเร่ิมต้นเป็นการรวมเอางานวิจยัของไวเซอร์ และ งานวิจยัทางด้านมานุษยวิทยาของลูซ่ี           
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ซูคแมน (Lucy Suchman)  เข้าด้วยกัน ซ่ึงจากจุดนั้ นเป็นส่ิงท่ีจุดประกายความคิดให้พัฒนา
คอมพิวเตอร์เพื่อใหมี้การท างานสนองกบัชีวติความเป็นอยูข่องมนุษยใ์หม้ากท่ีสุด1

 

 มาร์ค ไวเซอร์ เรียก ยบิูควติสั วา่ ยบิูควติสัคอมพิวติง หรือ Ubicomp ไดแ้บ่งววิฒันาการ
ของยบิูควติสัออกเป็นคล่ืน 3 ลูก ดงัน้ี 
 คล่ืนลูกท่ี 1 คือ ยุคของเมนเฟรม ในยุคน้ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ยงัมีขนาดใหญ่และราคา
แพง คนหลายคนใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกัน 1 เคร่ือง บทบาทการท างานไม่ใช่ของคน แต่เป็นของ
คอมพิวเตอร์ 
 คล่ืนลูกท่ี 2 คือ ยุคของ PC (Personal Computer) โดยคน 1 คน สามารถมีคอมพิวเตอร์
เป็นของตนเองเพื่อใชง้านได ้เป็นยคุท่ีคนและคอมพิวเตอร์มีบทบาทในการท างานเท่าเทียมกนั 
 คล่ืนลูกท่ี 3 คือ ยุคของยบิูควิตสัคอมพิวติง ในยุคน้ีคอมพิวเตอร์หลายเคร่ืองท างานให้
คนๆ เดียว หรือกล่าวไดว้า่คอมพิวเตอร์แต่ละเคร่ืองจะมีบทบาทท่ีแตกต่างกนัเพื่อคอยอ านวยความ
สะดวกใหก้บัผูใ้ชง้านคนเดียว 

 
ภาพท่ี 2 แนวโนม้การใชง้านคอมพิวเตอร์ 3 แบบ (Mainframe , PC , Ubiquotous Computing) หรือคล่ืน 3 ลูก 
ท่ีมา : Fakhreddine Karray, Milad Alemzadeh, Jamil Abou Saleh and Mo Nours Arab, “Human-
Computer Interaction: Overview on State of the Art,” International Journal on Smart Sensing 
and Intelligent Ststem 1, 1 (March 2008): 143. 
  

จากภาพท่ี 2 พบวา่ แนวโนม้การใชง้าน Mainframe ไดเ้กิดข้ึนและลดลงอยา่งรวดเร็ว
จนเรียกว่าหมดยุคของ Mainframe ไปแล้ว ส่วน PC ได้ผ่านจุดท างานได้อย่างท่ีดีท่ีสุดไปและมี
                                                           

1 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลย ี(ไทย-ญ่ีปุ่น), ยูบิควติัส (Ubiquitous) คีย์เวร์ิดของโลก IT 
แห่งอนาคต (กรุงเทพ : ส านกัพิมพ ์ส.ส.ท., 2554), 4.  
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แนวโนม้วา่จะลดลงเร่ือยๆ และโดนแทนท่ีดว้ยยุคของ Ubiquitous Computing ท่ีก าลงัเพิ่มข้ึนอยา่ง
รวดเร็ว 

ไวเซอร์ไดเ้ร่ิมท างานหลายอยา่งใน PARC Labs ของบริษทั Xerox ซ่ึงระหวา่งนั้นก็มี
ผลงานมากมายท่ีไดรั้บการตีพิมพท่ี์เก่ียวกบัยูบิควิตสัคอมพิวติง และยงัไดรั้บเชิญไปเป็นวิทยากร
เพื่อน าเสนอแนวคิดเก่ียวกบัยูบิควิตสัคอมพิวติง โดยเน้นหลกัการของเขาคือให้ใช้บทบาทของ
คอมพิวเตอร์ท่ีมีจ  านวนมากหรือตอ้งท างานพร้อมกนัหลายๆ เคร่ือง ใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของชีวติมนุษย์
จนกระทั่งกลืนเป็นเน้ือเดียวกันและหายไปในท่ีสุดเหมือนเทคโนโลยีอ่ืนๆ หรือเหมือนไม่มี
คอมพิวเตอร์นั้ น ตัวอย่างเช่นเคร่ืองยนต์ (motor) ท่ีทุกวนัน้ีอุปกรณ์ทุกอย่างใช้หลักการของ
เคร่ืองยนตใ์นการท างาน (motor-base machine) โดยผูใ้ชง้านไม่ตอ้งมีความเขา้ใจเก่ียวกบัเคร่ืองยนต์
นั้นๆ เลย เม่ือนั้นมนุษยก์็จะใชย้บิูควิตสัคอมพิวติงไดทุ้กท่ีทุกเวลาโดยไม่ตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัยบิูค
วติสัคอมพิวติงเลยเช่นกนั 
 ไวเซอร์ ไดพ้ฒันาอุปกรณ์เพื่อรองรับการใชง้านยบิูควติสัคอมพิวติง โดยใชช่ื้อวา่ Tabs, 
Pads และ Boards ซ่ึงอุปกรณ์ดงักล่าวใชง้านเหมือนกบัการใชก้ระดาษ โดย Tabs เป็นอุปกรณ์ขนาด
เล็ก สามารถติดต่อส่ือสารได้  ส่วน Pads เป็นส่ิงท่ีอยู่บนหลักการของแผ่นกระดาษร่วมกับ
คอมพิวเตอร์ และ Palm ซ่ึงสร้างโดยใช้รูปแบบเหมือนเศษกระดาษท่ีสามารถหยิบใช้งานได้
ตลอดเวลา และ Boards (Yard-size Display) มีประโยชน์ในด้านการแสดงผล เช่น ใช้เป็นจอฉาย
ภาพในบา้น ป้ายประกาศในส านกังาน กระดานส าหรับเขียน และสามารถเช่ือมโยงไปยงั Tabs และ 
Pads ได ้

 
ภาพท่ี 3 Tabs , Pads  และ Boards ท่ี มาร์ค ไวเซอร์ และทีมของเขาใน PARC Labs ของบริษทั Xerox 
ท่ีมา : PARC, Past & Future Vision, accessed December 6, 2014, available from 
http://postscapes.com/visions-of-the-future-in-the-past  
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ภาพท่ี 4 Tabs , Pads  และ Boards ท่ี มาร์ค ไวเซอร์ และทีมพฒันาข้ึน 
ท่ีมา : Wassalamu Alaikum, Computing Ubiquitous, accessed February 12, 2015, available from   
http://boodee92.blogspot.com/2012/12/ubiquitous.html  

 

 จุดเด่นของยบิูควติสั เม่ือน ามาใชใ้นชีวิตประจ าวนัหรือการท างานในท่ีท างาน มีจุดเด่นอยู ่
3 ประการ จุดเด่นแรก คือ การเช่ือมต่อกบัอินเทอร์เน็ต สามารถอธิบายไดว้า่คอมพิวเตอร์ท่ีไม่สามารถ
เช่ือมโยงอินเทอร์เน็ตหรือเน็ตเวิร์คไดก้็ไม่ถือว่าเป็นยูบิควิตสั เน่ืองจากการเคล่ือนยา้ยเปล่ียนแปลง
สถานท่ีของคนในการใชชี้วิตประจ าวนัจ าเป็นตอ้งมีอินเทอร์เน็ตเพื่อเช่ือมต่อกบัขอ้มูลอยูเ่สมอ  จุดเด่น
ท่ีสอง คือ ผูใ้ชต้อ้งไม่รู้สึกว่าก าลงัใช้คอมพิวเตอร์อยู ่โดย มาร์ค ไวเซอร์ กล่าววา่ยบิูควิตสัคอมพิวติง
ตอ้งเป็นส่ิงท่ีมองไม่เห็นดว้ยตาเปล่า (invisible) หมายถึง ผูใ้ชง้านจะตอ้งไม่รู้สึกวา่ก าลงัใชง้านอุปกรณ์
หรือคอมพิวเตอร์ในการเขา้ถึงขอ้มูลและบริการเหล่านั้นอยู ่เช่น การเปิด-ปิดสวิตช์  การเขา้ใชง้านหลาย
ขั้นตอน ฯลฯ และต้องเป็นส่ิงท่ีคนสามารถเข้าใช้งานได้ง่าย (human friendly) ยูบิควิตสัคอมพิวติง
จะตอ้งเป็นส่ิงท่ีเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตประจ าวนัและสามารถใช้งานไดโ้ดยง่าย (calm technology) และ
จุดเด่นท่ีสาม ข้อมูลหรือการบริการท่ีมีให้เลือกจะเปล่ียนไปตามสถานการณ์ (context) หรือต้อง
เปล่ียนไปตามความตอ้งการของผูใ้ชแ้ละขอ้จ ากดัของอุปกรณ์ (device) ท่ีใชง้านอยูใ่นขณะนั้น  

Massachusetts Institute of Technology หรือ  MIT โดย MIT’s media lab ไดใ้หค้วาม ส าคญั
กบัแนวคิดของไวเซอร์ และได้ก าหนดภารกิจส าคญัคือการให้ความสนใจในยูบิควิตสัคอมพิวติงท่ี
เช่ือมต่อกบัชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งแนบเนียน โดยพฒันาโปรแกรมเรียกวา่ “Things that Think” และในปี 
ค.ศ. 1999 เป็นต้นมา ได้มีการจัดประชุมเร่ือง Ubiquitous computing ท่ีเมืองคารล์สรูเฮอร์ ประเทศ
เยอรมนี ซ่ึงเป็นการจดัเป็นประจ าทุกปีเพื่อเป็นการแลกเปล่ียนขอ้มูลใหม่ๆ เก่ียวกบัยบิูควติสัคอมพิวติง 
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ภาพท่ี 5 จุดเด่นของยบิูควิตสั 
ท่ีมา : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลย ี(ไทย-ญ่ีปุ่น), ยูบิควติัส (Ubiquitous) คีย์เวร์ิดของโลก IT แห่ง
อนาคต (กรุงเทพ : ส านกัพิมพ ์ส.ส.ท., 2554), 17. 
 

 อยา่งไรก็ตาม  ยงัมีความสับสนระหวา่งยบิูควิตสัและความจริงเสมือน (vitual reality) 
ว่าเป็นเร่ืองเดียวกนัหรือไม่ มาร์ค ไวเซอร์ ไดเ้สนอแนวคิดเพื่อท าความเขา้ใจในยูบิควิตสัให้มาก
ยิ่งข้ึน และสนับสนุนแนวคิดว่าความจริงเสมือน (virtual reality) ไม่ใช่ยูบิควิตสั โดยสรุปได้ว่า 
ความจริงเสมือน คือ พื้นท่ีท่ีสมมติข้ึนโดยคอมพิวเตอร์ ตอ้งมองเห็นไดโ้ดยอุปกรณ์พิเศษเท่านั้น 
ส่วนยบิูควติสัจะมีอยูใ่นโลกจริง ง่ายต่อการใชง้านโดยไม่รู้สึกวา่ก าลงัใชง้านผา่นอุปกรณ์อยู ่ ขอ้มูล
ท่ีแสดงออกมาก็สามารถใชไ้ดจ้ริง ดว้ยเหตุน้ีเอง  ความสามารถในการใชง้านคอมพิวเตอร์ไดทุ้กท่ี
ทุกเวลาในโลกท่ีสมมติข้ึนท่ีถูกคอมพิวเตอร์สร้างข้ึนมาอีกทีจะไม่ใช่ยูบิควิตสัคอมพิวติง แต่ยูบิค
วิตสัคอมพิวติงตอ้งใช้งานในโลกแห่งความเป็นจริงได้ทุกหนทุกแห่ง ทุกท่ีทุกเวลา ส่วนการใช้
เคร่ืองคอมพิวเตอร์  โทรศพัท์มือถือ หรือเคร่ืองคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตท่ีปราศจากการเช่ือมต่อกบั
อินเทอร์เน็ตหรือเน็ตเวร์ิค ไม่ใช่ยบิูควติสัคอมพิวติง เพราะเป็นการใชง้านแบบเด่ียวเท่านั้น 
 การปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ (Paradigmshift) ในสังคมยูบิควิตัส จะเป็นการเก็บ
รวบรวมข้อมูล เพื่ อน าไป สู่การส ร้างมูลค่ า เพิ่ ม   ในการประ ชุม  World Information and 
Communication Summit ซ่ึงจดัข้ึนท่ีเมืองโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น เม่ือปี ค.ศ. 2001 มีการกล่าววา่ ใน
สังคมขอ้มูลข่าวสารยบิูควิตสั มนุษยจ์ะเป็นอิสระจากอุปสรรคดา้นเวลาและสถานท่ีในการไดม้าซ่ึง
ขอ้มูล โดยจะสามารถเอาขอ้มูลท่ีตอ้งการไดต้ลอดเวลาและทุกหนทุกแห่ง2   เม่ือเป็นเช่นนั้นแลว้ 
หากน ายบิูควิตสัมาใชใ้นการท างานบุคลากรผูป้ฏิบติังานก็จะไดรั้บการปลดปล่อยจากการท างานท่ี

                                                           
2 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลย ี(ไทย-ญ่ีปุ่น), ยูบิควติัส (Ubiquitous) คีย์เวร์ิดของโลก IT 

แห่งอนาคต (กรุงเทพ : ส านกัพิมพ ์ส.ส.ท., 2554), 17. 

การเช่ือมต่อกบั
อินเทอร์เน็ต

ไม่รู้สึกวา่ก าลงั
ใชง้านอยู่

เปล่ียนแปลง
ไปตาม

สถานการณ์
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ใดท่ีหน่ึงเท่านั้นโดยยึดติดกบัสถานท่ีรวบรวมขอ้มูล แต่จะสามารถแบ่งเวลาให้กบัการปฏิบติังานท่ี
สร้างมูลค่าเพิ่ม และท ากิจกรรมเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้กบัการปฏิบติังานไดม้ากยิ่งข้ึนอีกดว้ย  
การท าให้สังคมเป็นสังคมยบิูควิตสั จะตอ้งมีการปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์เพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมในการใช้งาน กล่าวคือ ความพร้อมดา้นนวตักรรมทางเทคโนโลยี เช่น ขนาดของอุปกรณ์ 
(device) ความเสถียรของเครือข่าย (network)  การพฒันาโปรแกรมประยุกต์ (application) ความ
พร้อมดา้นโครงสร้างพื้นฐาน ซ่ึงทั้งหมดลว้นแลว้แต่เป็นองค์ประกอบท่ีจะขบัเคล่ือนไปสู่สังคม      
ยูบิควิตสัเน่ืองจากการส่ือสารจะตอ้งผ่านอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่าย การส่ือสารจึงเป็นลกัษณะไร้
สาย ซ่ึงจะตอ้งใช้งบประมาณท่ีสูง ส่ิงท่ีจะเป็นไปได้คือการใช้บริษทัเอกชนเขา้มาลงทุนร่วมกบั
รัฐบาลและให้ประชาชนหรือสาธารณะเป็นผูก้  าหนดขอบข่าย  การเตรียมพร้อมด้านโครงสร้าง
พื้นฐานจึงจะเป็นประตูเปิดผ่านให้สังคมยูบิควิตสัสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ 
และความพร้อมดา้นการศึกษาและการเผยแพร่ (literacy) เด็กรุ่นใหม่และคนในรุ่นปัจจุบนัปฏิเสธ
ไม่ไดว้า่ก าลงักา้วเขา้สู่สังคมยบิูควิตสัแมจ้ะรู้ตวัหรือไม่ แต่การเตรียมความพร้อมของความรู้ ความ
เขา้ใจ ในการใชง้านอุปกรณ์และเคร่ืองมือต่างๆ ควรมีการเตรียมพร้อมไปจนถึงปี ค.ศ. 2020 หรือ
จนกวา่ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพทุกอยา่งจะพร้อม 
 เม่ือสังคมยูบิควิตสัเกิดข้ึนอย่างแพร่หลายและเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจ าวนัของ
มนุษยแ์ลว้ คล่ืนลูกท่ี 4 ก็จะเกิดข้ึน โดยจะมีลกัษณะสังคมยบิูควิตสัท่ีเปรียบเสมือนอวยัวะหน่ึงของ
ร่างกายท่ีเพิ่มข้ึน อาจเป็นคอมพิวเตอร์ท่ีสามารถสวมใส่ได ้(wearable computer) หรือเป็นลกัษณะ
ของชิป (chip) หรือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก รวมไปถึงอุปกรณ์จอภาพ (display) ลกัษณะแวน่ตา
ขา้งเดียว หรือท่ีเรียกวา่ Head Mount Display และเม่ือววิฒันาการเจริญรุ่งเรืองยิ่งข้ึน สังคมยบิูควติสั
จะสามารถท างานด้วยตนเองได้โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลและน าไปวิเคราะห์เพื่อให้เกิดความ
รวดเร็วและลดขอ้ผดิพลาด  
 ภาพยนตร์เร่ืองไอรอนแมน 3 (Ironman 3) ของผูก้  ากบัภาพยนตร์ช่ือ เชน แบล็ก (Shane 
Black) ไดอ้อกฉายคร้ังแรกเม่ือปี ค.ศ. 2013 มีเน้ือเร่ืองท่ีแสดงให้เห็นถึงการท างานแบบยูบิควิตสั
โดยตวัละครเอกของเร่ือง โทน่ี สตาร์ก ซ่ึงเป็นไอรอนแมน เป็นนักประดิษฐ์อาวุธในการรบท่ีมี
เทคโนโลยใีนการผลิตและการใชง้านท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงในภาพยนตร์จะแสดงใหเ้ห็นถึงการสร้าง
หุ่นยนตไ์อรอนแมน โดย สตาร์ก จะใชจ้าวิส ซ่ึงเป็นระบบคอมพิวเตอร์ร่วมกบัความคิดของตนใน
การสร้างหุ่นยนต ์และมีการทดลอง ทดสอบความปลอดภยั ดว้ยระบบเทคโนโลยท่ีีมีแนวคิดร่วมกนั
กบัสตาร์กทั้งส้ินจนเหมือนเป็นการท างานท่ีเป็นหน่ึงเดียวกนัระหว่างสตาร์ก จาวิส และหุ่นยนต์     
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ไอรอนแมน3 สอดคลอ้งกบัภาพยนตร์เร่ืองจกัรกลอจัฉริยะ หรือ AI (Artificial Intelligence) ของผู ้
ก  ากบัภาพยนตร์ช่ือดงั สตีเว่น สปีลเบิร์ก (Steven Spielberg) โดยได้ออกฉายคร้ังแรกเม่ือปี ค.ศ. 
2001 มีเน้ือเร่ืองท่ีแสดงให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกนัของมนุษยแ์ละหุ่นยนต์ โดยเดวิด (David) ซ่ึงเป็น
ตวัละครเอกซ่ึงเป็นหุ่นยนต์เด็กอายุ 11 ปีไดรั้บการฝังชิป (chip) ในเร่ืองของความรักจากผูเ้ป็นพ่อ
แม่ จุดท่ีน่าสนใจคือการเปรียบเทียบการใหบ้ริการของหุ่นยนตก์บัมนุษย ์โดยท่ีหุ่นยนตเ์ร่ิมเขา้ใจใน
ความรู้สึกหรือบริบทของมนุษยม์ากข้ึนจนกระทัง่ด าเนินชีวิตคลา้ยคลึงและเลียนแบบมนุษยไ์ด ้4 
อย่างไรก็ตาม ภาพยนตร์ทั้ง 2 เร่ืองจะช้ีให้เห็นส่วนท่ีเป็นจุดเด่นและจุดด้อยของการท างานแบบ
สังคมยบิูควิตสัเพื่อให้ผูรั้บชมไดเ้ขา้ใจในมุมมองของผูส้ร้างภาพยนตร์และเป็นขอ้คิดหลงัจากการ
ชมภาพยนตร์ดว้ย 
 ตวัอยา่งผลกระทบและความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัของยบิูควิตสัในเชิงการ
เอาชนะความบกพร่องทางร่างกาย  คอมพิวเตอร์อาจเปล่ียนแปลงลกัษณะการรับรู้ และประสาท
สัมผสั ของผูท่ี้บกพร่องทางร่างกายได ้ เช่น  ชาวอเมริกนัส่วนหน่ึงมีปัญหาทางสายตาอยา่งรุนแรง 
ซ่ึงไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยแว่นตาปกติ นักวิจัยด้านยูบิควิตัสของ Massachusetts Institute of 
Technology หรือ  MIT แกปั้ญหาโดยใชค้อมพิวเตอร์ขนาดเล็กท่ีออกแบบเป็นแว่นตา ซ่ึงติดกลอ้ง
ดิจิตอลและจอแสดงผลให้ผูป่้วยใส่เป็นคอมพิวเตอร์ท่ีสามารถสวมใส่ได้ (wearable computer)  
หรือระบบการเก็บขอ้มูลท่ีสะดวกและแม่นย  า โดยเนน้ไปท่ีการจดจ าขอ้มูลท่ีเป็นตวัเลข MIT Media 
Lab จึ งได้พัฒนา อุปกรณ์ ท่ี เ ป็น เค ร่ือง ช่วยจ า  (Remembreance Agent) มีลักษณะคล้ายกับ
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตท่ีสามารถสวมใส่ไดแ้ละเช่ือมขอ้มูลเขา้กบัฐานขอ้มูลผา่นระบบอินเทอร์เน็ต
เพื่อเช่ือมต่อกบัขอ้มูลส าคญัไดท้นัทีและปรากฎโดยการสั่งงานดว้ยเสียง ส่วนในอนาคต อาจมีการ
เช่ือมโยงเพื่อพัฒนาระบบการขนส่ง (Logistics) ในห้องครัวผ่านทางตู้เย็น เม่ือบริโภคภัณฑ์
บางอยา่งเหลือนอ้ยลง ก็จะมีการเช่ือมโยงไปยงัผูผ้ลิตสินคา้และปริมาณการสั่งท่ีไดค้  านวณจากสถิติ
ยอ้นหลงัของครอบครัวนั้น 
 
 
 

                                                           
3 Shane Black, director, Ironman 3 [motion picture], United State: Walt Disney 

Studios Motion Pictures, 2013. 
4 Steven Spielberg, director, AI (Artificial Intelligence) [motion picture], United 

State: Warner Bros. Pictures, 2001. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Walt_Disney_Studios_Motion_Pictures
http://en.wikipedia.org/wiki/Walt_Disney_Studios_Motion_Pictures
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1. ยบิูควติสัไปสู่สังคมยบิูควติสั 
ยบิูควิตสัคอมพิวติง สามารถกระตุน้ความตอ้งการพื้นฐานของคนในสังคมให้เกิดการ

ตอบสนองซ่ึงกนัและกนัในรูปแบบใหม่  ซ่ึงพฤติกรรมใหม่ท่ีเกิดข้ึน  ฮุยยองและเชาว ์(Huiyong , 
Xiao) (2006) สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ระดบั5  ดงัน้ี 

1.1 ระดบัพฤติกรรมส่วนบุคคล (Individual Behavior) 
เป็นพฤติกรรมท่ีอาจเกิดข้ึนในระดบับุคคล เช่น ในสนามบินหรือสถานีรถไฟ เวลาท่ีมี

การเช็คอิน (Check-in) เพื่อท าการสั่งพิมพบ์ตัรโดยสาร (Boarding Pass) โดยพฤติกรรมส่วนใหญ่
คือผูโ้ดยสารจะเขา้แถวเพื่อรอใหพ้นกังานออกบตัรโดยสารให้ท่ีเคาทเ์ตอร์ และพนกังานก็ออกบตัร
โดยสารทีละใบ ทีละคน ตามคิวท่ีเขา้แถวไปเร่ือยๆ แต่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนใหม่ในสนามบินท่ียุโรป คือ 
พนกังานจะออกบตัรโดยสารจากการเดินไปหาผูโ้ดยสารแลว้ออกบตัรโดยสารให้ผา่นอุปกรณ์ รวม
ไปถึงการประเมินผลของผูจ้ดัการท่ีประเมินพนกังานโดยการติดตามการท างานผ่านอุปกรณ์หรือ 
GPS (Global Positioning System) ท่ีติดตวัพนกังานอยูแ่ละสังเกตพฤติกรรมวา่มีการท างานอยา่งไร 
ติดต่อกบัลูกคา้อยา่งไร แต่ละวนัท าอะไรบา้ง แทนการสังเกตจากสายตาโดยตรงและความขยนัแบบ
สมยัก่อน 

1.2 ระดบัพฤติกรรมของทีม (Team Behavior) 
เป็นพฤติกรรมท่ีอาจเกิดข้ึนในระดับทีม เช่น การสร้างภาพเสมือนจริง (Virtual 

Technology) ท่ีแสดงท่าทางประกอบค าพูด หรือขอ้มูลท่ีสนใจ ส่วนใหญ่จะพบทางการแพทย ์เช่น 
อตัราการเต้นของหัวใจ อุณหภูมิของร่างกาย อตัราการหายใจ โดยทั้งหมดสังเกตผ่านอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ท่ีติดตามร่างกายและประมวลผลเพื่อแสดงภาพเสมือนจริง ในสถานการณ์ท่ี
จะตอ้งประชุมผูบ้ริหารท่ีอยูต่่างสถานท่ีกนั แต่ในทางกลบักนั การสร้างเทคโนโลยีเพื่อประชุมงาน
หรือติดต่อส่ือสารท่ีนิยมใชก้นัในปัจจุบนั ท าให้ความสามารถในการท างานของทีมลดลงเม่ือเทียบ
กบัการประชุมท่ีเห็นหนา้กนั (Face to face) และมีการแสดงความคิดเห็นกนัโดยตรง  

1.3 ระดบัพฤติกรรมขององคก์าร (Organization Behavior) 
 พฤติกรรมระดบัองค์การ พบวา่เป็นการปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์และความเช่ือแบบ
เก่าวา่พนกังานตอ้งท างานในท่ีท างานเป็นเวลา 8 ชัว่โมง  5 วนัต่อสัปดาห์ แต่ในปัจจุบนัเม่ือน ายบิูค
วติสัคอมพิวติงมาใช ้ก็สามารถท างานผา่นเทคโนโลยไีด ้ ท าใหบ้า้นหรือสถานท่ีอ่ืนท่ีไม่ใช่ท่ีท างาน

                                                           
5 Huiyong  Xiao,  “Social Issues that Ubiquitous Computing brings” (Ph.D. 

dissertation, School of Information System, University of Illinois, 2006), 272. 
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ก็สามารถท างานไดเ้ช่นกนั  พฤติกรรมใหม่น้ีท าให้การท างานเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลาและทุกสถานท่ี
เท่าท่ีงานสามารถใหป้ระโยชน์กบัองคก์ารได ้ 
 2. การศึกษาแบบภควนัตภาพ (Ubiquitous Learning) ในประเทศไทย 
 ชยัยงค ์พรหมวงศ์ (2555) ไดบ้ญัญติัศพัทท่ี์เรียกวา่ “การศึกษาแบบภควนัตภาพ” หรือ 
“ภควนัตวิทยา” ซ่ึงเป็นศพัท์บญัญติัมาจาก Ubiquitous Education หรือ Ubiquitous Learning เป็น
ศพัท์ใหม่ท่ีบญัญติัข้ึนมาในช่วงของการพฒันาการเรียนโดยใช้ส่ือแท็บเล็ต (Tablet) ของวงการ
ศึกษาไทยในปัจจุบนั โดยค าว่า ภควนัต์ แปลว่า มีภาคหรือมีส่วนย่อย มาจากค าว่า ภค  และค าว่า 
ภาค แปลวา่ ส่วน  ส าหรับ  วนต  แปลวา่ มี  เม่ือรวมกนัแลว้แปลวา่ มีภาค  สรุปคือ สภาวะท่ีมีการ
แบ่งภาคส่วน หมายถึง การแผน่กระจายจากจุดก าเนิดไปโดยรอบ ใกลห้รือไกลแลว้แต่แรงส่ง  ส่วน
ท่ีจะส่งไปเป็นสัญญาณหรือพลังงานท่ีส่งไปตามสายหรือไร้สาย เช่น สัญญาณวิทยุ สัญญาณ
โทรทศัน์ และสัญญาณพลงัจิตท่ีเรียกวา่ โทรจิต  ซ่ึงค าวา่ ภควนัตะ ในสมยัก่อนจะใชเ้รียกช่ือเทพผู ้
มีอานุภาพในการแผส่ัญญาณไปไดไ้กล เช่น พระพุทธเจา้  พระอิศวร  พระผูเ้ป็นเจา้ เป็นตน้ 
 ในทางโลกวตัถุด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ค  าว่า ภควนัต  ตรงกบัค าว่า Broadcast 
หรือ Ubiquitous (Existing Everywhere)  หมายถึง การแพร่กระจายและการท าให้ปรากฏอยู่ทุกหน
ทุกแห่ง สามารถรับฟัง รับชม และรับรู้ไดทุ้กเวลา เรียกรวมวา่ ภควนัตภาพ ซ่ึงศาสตร์ท่ีวา่ดว้ยการ
แพร่กระจายความรู้ ขอ้มูลข่าวสารหรือสภาวะต่างๆ เรียกว่า ภควนัตวิทยา ตรงกบัภาษาองักฤษวา่ 
Ubiquitous หรือ Pakawantology  โดยมีบทบาทส าคญัในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์กล่าวได้ว่า
เทคโนโลยภีควนัตภาพมีบทบาทในการพฒันาศูนยค์วามรู้ การจดัการศูนยค์วามรู้และประสบการณ์ 
และพฒันาความรู้และประสบการณ์เพื่อให้มนุษยส์ามารถพฒันาทรัพยากรตนเองได้ในทุกท่ีทุก
เวลา6 
 สอดคลอ้งกบัท่ี วตัสันและพลีเมล (Watson and Plymale) (2012) ท่ีกล่าววา่ Ubiquitous 
Learning  เป็นรูปแบบหรือกระบวนทัศน์รูปแบบหน่ึงท่ีจะเข้ามามีบทบาทในการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพทางการเรียนการสอนท่ีสามารถท าได้ทุกท่ีทุกเวลา โดยการบูรณาการปรับใช้กับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ว่าจะเป็นวสัดุอุปกรณ์ โปรแกรม ระบบ และการบริการ วตัสันและพลี

                                                           
6 ชยัยงค์ พรหมวงศ์, “คู่มืออบรมปฏิบติัการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) 

เพื่อยกระดบัการเรียนการสอน” (เอกสารประกอบการอบรมโครงการจดัการเรียนการสอนโดยใช้
คอมพิวเตอร์พกพา ณ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2555), 15. 
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เมล (Watson and Plymale)  ได้สรุปคุณลกัษณะส าคญัของ Ubiquitous Learning หรือ u-Learning 
ไว้7 ดงัน้ี 
 1. เป็นรูปแบบการเรียนรู้ท่ีสนองความตอ้งการอย่างเร่งด่วนของผูเ้รียน (Urgency of 
Learning Need) ในสภาพการณ์การเรียนรู้ท่ีแตกต่างกัน ผูเ้รียนอาจต้องการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว 
เร่งด่วน ภายในระยะเวลาของการเรียนรู้ท่ีจ  ากดัระหว่างกลุ่มผูเ้รียนดว้ยกนั (On-demand or Just in 
Time Learning) ซ่ึง u-Learning จะช่วยไดม้ากในการเรียนรู้ในสภาพการณ์ดงักล่าว 
 2. เป็นจุดเร่ิมตน้ในการสร้าง หรือการได้มาซ่ึงองค์ความรู้ (Initiative of Knowledge 
Acquisition) ซ่ึงระบบการเรียนในลกัษณะน้ี จะท าให้ผูเ้รียนสามารถแสวงหาความรู้ไดห้ลากหลาย
แหล่งจากสารสนเทศท่ีมีอยูใ่นระยะเวลาและความตอ้งการของผูเ้รียนพึงกระท า 
 3. เป็นรูปแบบท่ีสร้างกระบวนการปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ 
(Interactivity of Learning Process) ระบบการเรียนแบบน้ีจะสร้างประสิทธิภาพในการส่ือสาร
ร่วมกนัระหวา่งผูเ้รียนและกลุ่มผูเ้รียนดว้ยกนัรวมทั้งครูผูส้อนและผูเ้ช่ียวชาญ 
 4. เป็นสภาพการณ์ของการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึน (Situation of Instructional 
Activity) ซ่ึงระบบการศึกษาแบบ u-Learning จะสร้างปฏิสัมพนัธ์ทางการเรียนรู้ได้อย่างเป็น
กระบวนการท่ีจะด าเนินไปอยา่งต่อเน่ืองในแต่ละวนั 
 5. ความตระหนักท่ีมีต่อบริบทแห่งการเรียนรู้ (Context – awareness) ซ่ึงปฏิสัมพนัธ์
แห่งการเรียนรู้จากการเรียนการสอนแบบ u-Learning น้ี ตอ้งสามารถท่ีจะควบคุมสภาพการณ์ท่ี
เกิดข้ึนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพในบริบทรอบดา้น ไม่ว่าจะเป็นบริบทเก่ียวกบัตวัผูเ้รียนดว้ยกนัเอง 
บริบทของสภาพพื้นท่ี บริบทดา้นเวลาและกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน เป็นส่ิงท่ีตอ้งตระหนกัและค านึงให้
มากในการจดัการเรียนการสอน 
 6. เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ในลกัษณะของการให้บริการซ่ึงกนัและกนัระหว่างผูเ้รียน 
(Activity Provides Personalized Services) ซ่ึงผูเ้รียนท่ีเรียนในระบบน้ีต้องมีบทบาทท่ีเป็นทั้ งผู ้
ใหบ้ริการและผูรั้บบริการซ่ึงกนัและกนัในบริบทรอบดา้นของกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึน 
 
 

                                                           
7  Edward Watson and William Plymale., Ubiquitous Learning: Strategies for 

Pedagogy,Course Design and Technology (N.P.: Information Age Publishing, Inc., 2012), 130. 
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 7. เป็นระบบการเรียนรู้ท่ีตอ้งมีกฎขอ้บงัคบัท่ีจะเป็นส่ิงกระตุน้และควบคุมตนเองได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ (Self – regulated Learning) ซ่ึงผูเ้รียนตอ้งมีการก าหนดกฎกติกาทางการเรียน
ใหเ้กิดเป็นพฤติกรรมพึงประสงค ์ส่งผลต่อความกา้วหนา้และเกิดการพฒันาการเรียนรู้ท่ีดี 
 8. เป็นระบบการเรียนรู้ท่ีไร้ขอบเขต (Seamless Learning) ระบบน้ีจะมีการสร้าง
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีทรงประสิทธิภาพและกา้วรุดหนา้อยา่งรวดเร็ว จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย
ต่อเน่ือง และไร้ขอบเขตในองคค์วามรู้ท่ีมีอยู ่
 9. เป็นรูปแบบการเรียนการสอนท่ีสามารถปรับประยุกต์ไดใ้นเชิงเน้ือหา (Adapt the 
Subject Contents) โดยท่ีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนท่ีเกิดข้ึนในสภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างกันนั้น 
สามารถปรับประยุกต์ในเชิงเน้ือหาสาระไดอ้ย่างเหมาะสมจากการใช้วสัดุอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือ
เทคโนโลยท่ีีทรงประสิทธิภาพ 
 10. เป็นรูปแบบของการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Learning Community) ระบบ u-
Learning จะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพในการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารไดก้วา้งไกลในรูปแบบของ
ระบบเครือข่ายท่ีจะเป็นตวัช่วยยกระดบัคุณภาพทางการเรียนรู้ใหเ้กิดข้ึนระหวา่งผูเ้รียน-ผูส้อนได ้
 ลิซ่า มอริส ไดก้ล่าวถึงรูปแบบของระบบการศึกษาแบบภควนัตภาพ หรือการศึกษา
เรียนรู้แบบภควนัตภาพ (Ubiquitous Education) หรือระบบ u-Learning ว่ามีรูปแบบหรือลกัษณะ
ของการสร้างระบบทางการเรียนรู้และคุณประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนกบัการเรียนรู้ในลกัษณะท่ีส าคญั8 ดงัน้ี 
 1. เป็นระบบของการสร้างคลงัขอ้มูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Stores URLs) ซ่ึง URL 
คือ Universal Resource Locator หมายถึงท่ีอยู่ของข้อมูลต่างๆ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ดังนั้ น 
ระบบของ Ubiquitous จึงเปรียบเสมือนกบัการสร้างระบบคลงัขอ้มูลขนาดใหญ่บนเครือข่ายโดย
การแสวงหาหรือเขา้ใชจ้ากแหล่งขอ้มูลท่ีมีอยูใ่น URL คุณประโยชน์ดงักล่าวสามารถอ านวยความ
สะดวกใหผู้เ้รียนสามารถเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลทางเวบ็ไซตไ์ดอ้ยา่งเสรีและสะดวกรวดเร็ว 
 2. เป็นระบบการเรียนรู้ท่ีกระท าไดทุ้กหนทุกแห่ง (Placed Anywhere) การจดัการศึกษา
เรียนรู้แบบภควนัตภาพสามารถกระท าไดท้ัว่ทุกหนแห่งไม่มีขอ้จ ากดัโดยศกัยภาพการปรับใชแ้ละ
ความพร้อมของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั คุณประโยชน์
ดงักล่าวน้ีก่อใหเ้กิดการเรียนรู้โดยขจดัขอ้จ ากดัดา้นสภาพแวดลอ้มทางการเรียนรู้ใหห้มดไปได ้
 

                                                           
8 Lisa-Dionne Morris., Ubiquitous Learning : Strategies for Pedagogy, Course 

Design and Technology (N.P. : Information Age Publishing , Inc., 2012), 210. 
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 3. เป็นการสร้างผลผลิตทางการเรียนรู้ท่ีคุ ้มทุนคุ้มค่า (Inexpensive to Produce) การ
เรียนรู้ ในลกัษณะน้ีเป็นการเรียนรู้ในแหล่งศึกษาระบบเปิด (Open Educational Resources: OER) ท่ี
มีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย สนบัสนุนให้เกิดการเรียนรู้ เกิดความสะดวกรวดเร็ว ง่ายต่อการเขา้ถึง
และคุม้ค่า ไม่ส้ินเปลือง ก่อใหเ้กิดประโยชน์ในดา้นงบประมาณและการลงทุนทางการศึกษา 
 4. เป็นการจดัการศึกษาท่ีมีการรวบรวมองคค์วามรู้จากแหล่งขอ้มูลขนาดใหญ่ (Store a 
Large Amount of Data) การศึกษาแบบภควนัภาพสามารถรวบรวมขอ้มูลและสาระการเรียนรู้ได้ 
มากมายหลากหลายแหล่งเรียนรู้ในระบบเครือข่ายท่ีกวา้งไกลครอบคลุมทุกแห่งท่ีเรียกว่า World 
Wide Web: WWW ผูเ้รียนสามารถเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
 5. เป็นกรรมวิธีทางการเ รียนรู้ท่ี เ กิดผลอย่างรวดเร็ว (Faster Learning Method) 
การศึกษาเรียนรู้แบบภควนัตภาพนอกจากจะเป็นระบบเปิด (Open Systems) ท่ีท  าไดอ้ยา่งกวา้งไกล
เป็นไปได ้อยา่งทัว่ถึง ทุกหนแห่งแลว้ยงัเป็นรูปแบบการศึกษาเรียนรู้ท่ีเป็นไปอยา่งรวดเร็วในการ
รับ-ส่งขอ้มูลข่าวสารระหว่างผูเ้รียนด้วยกันหรือระหว่างผูเ้รียนกบัครูผูส้อนในการสร้างระบบ
เครือข่ายทางโลกอินเทอร์เน็ต คุณประโยชน์ คือ ผูเ้รียนสามารถเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
บงัเกิดทั้งประสิทธิผลและประสิทธิภาพทางการเรียนรู้ 
 รูปแบบของการศึกษาแบบภควนัตภาพ หรือ  Ubiquitous Education ท่ีกล่าวในเบ้ืองตน้
น้ี  สามารถสรุปและแสดงให้เห็นถึงความเช่ือมโยงในเร่ืองของระบบและคุณประโยชน์การปรับใช้
ดงัแสดงใหเ้ห็นความสัมพนัธ์เก่ียวโยงกนัดงัภาพต่อไปน้ี 

 
ภาพท่ี 6  ภาพกรอบแนวคิด (Framework) เก่ียวกบัระบบและคุณประโยชน์ของ u-Learning 
ท่ีมา : Lisa-Dionne Morris., Helping Tour Lectures to Creatively Introduce Ubiquitous 
Computing Technologies into Their Teaching in Terry T. Kidd and Irene Chen (Editors). 
Ubiquitous Learning : Strategies for Pedagogy, Course Design and Technology (N.P. : 
Information Age Publishing , Inc., 2012), 210. 
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 ฮวาง ไซ และ หยาง ได้กล่าวถึงการจดัการศึกษาแบบภควนัตภาพ หรือ Ubiquitous 
Education เป็นวิวฒันาการทางการเรียนรู้ของมนุษย์ท่ีเกิดข้ึนในสังคมระบบเปิดภายใต้กระแส
ความกา้วหนา้แห่งวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีกาส่ือสารทางไกลแบบไร้สายและระบบ
ดิจิทลั ( Digital ) ท่ีพฒันาไปอยา่งรวดเร็วเป็นการเรียนรู้ในเชิงบูรณาการและผสมผสานระหวา่งกนั
ในเทคโนโลยีท่ีน ามาใชเ้หล่านั้น จนบางคร้ังอาจมีการเรียกช่ือการเรียนรู้รูปแบบดงักล่าวน้ีแตกต่าง
กันออกไปหลากหลายช่ือแต่มีความสอดคล้องประสานกันในเชิงระบบ เช่น  u-Learning , m-
Learning , u-Computing in Learning และ Context-aware U-Learning  เป็นตน้ ความผสมผสานใน
เชิงสัมพนัธ์ของการศึกษาแบบภควนัตภาพดงักล่าวท่ีแสดงให ้เห็นในขอ้แตกต่างในดา้ขอบเขตของ
ศักยภาพการส่ือสารของระบบการศึกษาแบบภควนัตภาพหรือ Ubiquitous Learning  หรือ U-
Learning 9 สามารถแสดงใหเ้ห็นจากภาพต่อไปน้ี 

 
ภาพท่ี 7 ความสัมพนัธ์เชิงมโนทศัน์ระหวา่ง u-Learning , mobile learning , u-computing in 
learning และ context-aware u-learning 
ท่ีมา :  Gwo-Jen Hwang and Chin-Chung Tsai and Stephen Yang., Criteria , Strategies and 
Research Issue of Context-Aware Ubiquitous Learning: Educational Technology & Society 
(N.P. : Information Age Publishing , Inc., 2008), 44. 

 จากภาพแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ท่ีก าลงัจะเกิดข้ึนในอนาคตโดยใชเ้ทคโนโลยีไร้
สายเพื่อน าไปสู่สภาพแวดลอ้มใหม่ของการเรียนรู้ ซ่ึงมีหลายช่ือเรียกดว้ยกนั การเรียนรู้แบบใหม่น้ี
จะสนับสนุนการปรับตวัตามสภาพแวดล้อมและเกณฑ์ ท่ีก าหนดเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แบบ u-
Learning ทั้ งหมดน้ีเพื่อแก้ปัญหาเชิงกลยุทธ์ในการเรียนรู้ เพื่อให้การเรียนรู้เป็นไปตามความ
                                                           

9 Gwo-Jen Hwang and Chin-Chung Tsai and Stephen Yang., Criteria , Strategies 
and Research Issue of Context-Aware Ubiquitous Learning: Educational Technology & 
Society (N.P. : Information Age Publishing , Inc., 2008), 44. 
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ตอ้งการ แมว้่าการเรียนรู้แบบ u-Learning จะเกิดข้ึนเพียงในสถานศึกษา แต่ยงัไม่มีความหมายท่ี
ชดัเจนในการอธิบายค าวา่ u-Learning เพียงแต่ให้ความหมายวา่เป็นการเรียนรู้ท่ีไหนก็ไดแ้ละเวลา
ไหนก็ได ้(anywhere and anytime learning) ซ่ึงเป็นการให้นกัเรียนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลหรือบริบท
ในการเรียนการสอนท่ีไม่จ  ากดัทั้งเวลาและสถานท่ี หรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ สภาพแวดลอ้มแบบ u-
Learning ทั้งน้ี โดยอาศยัอุปกรณ์ เช่น โทรศพัทมื์อถือ คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ฯลฯ  ในความหมายท่ี
ชดัเจนยิ่งข้ึนสามารถอธิบายไดว้า่เป็นการเรียนรู้ผา่นเทคโนโลยยีบิูควติสัคอมพิวติง (Learning with 
u-computing technology) ซ่ึงไม่ได้จ  ากัดเพียงการใช้การส่ือสารไร้สายของโทรศพัท์มือถือเพียง
อยา่งเดียว แต่จะเนน้ไปยงัการใชง้านผา่นอุปกรณ์ใดๆ ก็ไดท่ี้สามารถท าใหเ้กิดการเรียนรู้ตลอดเวลา 
แต่จะตอ้งผา่นทางสัญญาณไร้สายซ่ึงทา้ยท่ีสุดจะให้ค  าจ  ากดัความท่ีลึกลงไปอีก คือ การเรียนรู้แบบ
ภควนัตภาพตามบริบท (Context-Aware u-Learning) การเรียนรู้แบบดงักล่าวจะท าให้เกิดความรู้
ความเขา้ใจและการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผูเ้รียนตามบริบทท่ีเกิดข้ึน ตวัอยา่งเช่น การเรียนรู้ใน
แต่ละสถานท่ีตามท่ีมีรหสัท่ีก าหนดในสถานท่ีนั้นๆ  จากการอธิบายดงักล่าวสามารถแสดงให้เห็น
ถึงตวับ่งช้ีในเร่ืองของ “เวลา” (time) และ “สถานท่ี” (location)  ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดและลกัษณะ
ขั้นพื้นฐานเพื่อวิเคราะห์และอธิบายบริบทของผูเ้รียน ดงัเช่นท่ีโอกาตะและยาโน่ ไดน้ าเสนอระบบ
การเรียนรู้แบบภควนัตภาพ ซ่ึงอาศยัความร่วมมือจากนกัเรียนในประเทศญ่ีปุ่นในสถานการณ์จริง 
ระบบจะสามารถระบุผูเ้รียนในบริบทท่ีแตกต่างกันได้ (โอกาสหรือสถานท่ี) ผ่านทางอุปกรณ์
โทรศพัทมื์อถือ (หรืออุปกรณ์ PDA , คอมพิวเตอร์แทบ็เล็ต)10   
 จากแนวทางท่ีอธิบายดังกล่าว ฮวาง ไซ และ หยาง  จึงได้อธิบายเกณฑ์และ
สภาพแวดลอ้มเพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้แบบภควนัตภาพตามบริบท (Context-Aware u-Learning) ดงัน้ี 
 1. การเรียนรู้แบบภควนัตภาพตามบริบท (Context-Aware u-Learning) เป็นสภาพ  
แวดลอ้มการเรียนรู้ท่ีจะเปล่ียนแปลงไปตามบริบท หมายถึง ตามสถานการณ์ของผูเ้รียน หรือสภาพ
จริงของสถานท่ีนั้น ณ ปัจจุบนั ซ่ึงเป็นไปตามความตอ้งการและความรู้สึกของผูเ้รียนท่ีสอดคล้อง
กับบริบทจริง โดยถ่ายทอดผ่านระบบหรือสามารถอธิบายกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมท่ี
สอดคลอ้งกบัความเป็นจริงได ้

                                                           
10  Hiroaki Ogata and Yano Yano, Context-Aware Support for Computer-

Supported Ubiquitous Learning-Proceedings of the 2nd IEEE International Workshop on 
Wireless and Mobile Technologies in Education (Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2004), 
87. 
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 2. การเรียนรู้แบบภควนัตภาพตามบริบท (Context-Aware u-Learning) ตอ้งสามารถท่ี
จะปรับเปล่ียนหรือสนับสนุนผู ้เรียนตามพฤติกรรมและบริบทควบคู่กัน และทั้ งในโลกของ
เทคโนโลยแีละโลกแห่งความเป็นจริง 
 3. การเรียนรู้แบบภควนัตภาพตามบริบท (Context-Aware u-Learning) ตอ้งสนบัสนุน
กิจกรรมรายบุคคลของผูเ้รียนในทางท่ีถูกตอ้ง สถานท่ีท่ีถูกตอ้ง และเวลาท่ีเหมาะสม โดยมีพื้นฐาน
จากตวับุคคล บริบททางสภาพแวดล้อมในโลกแห่งความเป็นจริงได้ดีเท่ากบัความต้องการของ
ผูเ้รียน 
 4. การเรียนรู้แบบภควนัตภาพตามบริบท (Context-Aware u-Learning) จะตอ้งเป็นการ
เรียนรู้ท่ีไร้รอยต่อ (seamless learning) จากสถานท่ีต่อสถานท่ีในพื้นท่ีท่ีถูกก าหนดไวแ้ลว้ 
 5. การเรียนรู้แบบภควนัตภาพตามบริบท (Context-Aware u-Learning) ตอ้งสามารถ
ประยกุตเ์น้ือหาวชิาใหส้ามารถเขา้กบัฟังกช์ัน่ของโทรศพัทมื์อถือรุ่นต่างๆ ได้11 
 เกณฑ์พื้นฐานของการเปรียบเทียบการเรียนรู้แบบภควนัตภาพตามบริบท (Context-
Aware u-Learning) และระบบการเรียนรู้ผ่านโทรศพัท์มือถือ (mobile learning system) ดงัท่ีแสดง
ในตารางท่ี 1 ซ่ึงโดยส่วนใหญ่ความแตกต่างจะปรากฏท่ีกิจกรรมของระบบ ซ่ึงสามารถท าให้มีการ
อบรมและติดตามทกัษะการสังเกตในโลกแห่งความเป็นจริง รวมถึงการแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนของ
ผูเ้รียนตามแนวทางของ ฮวาง 12 ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
11 Gwo-Jen Hwang and Chin-Chung Tsai and Stephen Yang, “Criteria, Strategies and 

Research Issue of Context-Aware Ubiquitous Learning,” Educational Technology & Society 08, 11 
(April 2008): 84-85. 

12 Gwo-Jen Hwang, “Criteria and Strategies of Ubiquitous Learning. Proceedings of 
the IEEE International Conference on Sensor Networks,” Ubiquitous, and Trustworthy 
Computing, 2 (2006): 72. 
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ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบการเรียนรู้แบบภควนัตภาพตามบริบท (Context-Aware u-Learning) 
และระบบการเรียนรู้ผา่นโทรศพัทมื์อถือ (mobile learning system) 

ระบบการเรียนรู้ 
หัวข้อ 

ระบบการเรียนรู้ผ่าน
โทรศัพท์มอืถือ 

(m-Learning System) 

ระบบการเรียนรู้แบบภควนัตภาพ 
ตามบริบท (Context-Aware 

u-Learning  System) 
บริบทการรับรู้ของผูเ้รียน เข้าถึงฐานข้อมูลผ่านทางผลงาน

และการเรียนรู้ 
เข้าถึงฐานข้อมูลผ่านผลงานและ
ความรู้สึกตามบริบทส่วนบุคคล 
(เช่น สถานท่ี และองค์ประกอบ
ดา้นกายภาพ) และส่ิงแวดลอ้มของ
ผูเ้รียนในโลกของความเป็นจริง 

การเข้าถึงการบริการการเรียนรู้
หรือส่ือการสอน 

ผูเ้รียนจะเขา้สู่กิจกรรมการเรียนรู้
ผ่านเครือข่ายไร้สายซ่ึงเป็นระบบ
ปกติท่ีผูเ้รียนรู้ใช้บริการเป็นปกติ
อยูแ่ลว้ 

การเขา้เรียนรู้ผา่นระบบการบริการ
รายบุคคลโดยใช้ขอ้มูลรายบุคคล
ของผูเ้รียนเป็นฐาน 

เน้ือหาการเรียนรู้ ผู ้เ รียนใช้การบันทึกผ่านระบบ
ออนไลน์ (Online) 

พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร บั น ทึ ก แ บ บ
ออนไลน์  (online) ตามโลกแห่ง
ความเป็นจริงซ่ึงสอดคล้องกับ
สภาพแวดลอ้มแห่งความเป็นจริง 

การสนบัสนุนรายบุคคล ใช้ประวติัของผูเ้รียนเป็นฐานการ
ใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ 

ใช้พฤติกรรมการใช้งานเป็นฐาน
ตามสภาพแวดลอ้มจริงของผูเ้รียน
ในโลกแห่งความเป็นจริง 

การเรียนรู้ท่ีไร้รอยต่อในอนาคต เปล่ียนอุปกรณ์การเรียนรู้ไม่ให้
รบกวนกิจกรรมการเรียนการสอน 

การบริการการเรียนรู้จะไม่รบกวน
กิจกรรมของผู ้ เ รี ยน เ น่ืองจาก
ส า ม า ร ถท า ไ ด้ ทุ ก ท่ี ทุ ก เ ว ล า 
(ร่วมกับอุปกรณ์การเรียนรู้และ
เครือข่าย) 

 
 ตวัอยา่งหน่ึงของการเรียนรู้แบบภควนัตภาพตามบริบท (Context-Aware u-Learning)       
ท่ีอยู่ในการจดัการเรียนรู้ท่ีมีรายละเอียดท่ีมากข้ึน สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ดงัตวัอย่างในรายวิชา 
“การระบุลักษณะของพืช” (Indentification of Plants) ซ่ึงเป็นหัวข้อย่อยของวิชาวิทยาศาสตร์
ธรรมชาติในโรงเรียนประถมแห่งหน่ึง โดยภาพด้านล่างจะแสดงให้เห็นรูปแบบการเรียนรู้แบบ    
ภควนัตภาพตามบริบท (Context-Aware u-Learning) ท่ีปฏิบติัการร่วมกบัเทคโนโลยีท่ีใช้ในการ
ระบุส่ิงต่างๆ โดยอาศยัคล่ืนวทิยุ ซ่ึงต่างจากเทคโนโลยอ่ืีนๆ  เช่น บาร์โคด้ท่ีอาศยัคล่ืนแสง หรือการ
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สแกนลายน้ิวมือ เป็นตน้ (Radio-frequency indentification : RFID) โดยผูเ้รียนแต่ละคนจะมีพืชท่ี
ก าหนดไวต้ามวตัถุประสงคข์องการเรียนการสอนโดยครูผูส้อน รวมทั้งมีอุปกรณ์ PDA ประจ าตวั 
ซ่ึงทั้งหมดจะท างานผ่านระบบไร้สายทั้งส้ิน วิธีการท างานคือเม่ือผูเ้รียนเขา้ใกลพ้ืชชนิดนั้นตาม
สถานท่ีต่างๆ ไม่วา่จะเป็นบา้น โรงเรียน ชุมชน ฯลฯ ผูเ้รียนก็จะสามารถเรียนรู้ลกัษณะของพืชแต่
ละชนิดไดท้นัที 

 
ภาพท่ี 8 แสดงตวัอยา่งของการเรียนรู้แบบภควนัตภาพตามบริบท (Context-Aware u-Learning) 
ท่ี ม า  : Gwo-Jen Hwang, “Criteria and Strategies of Ubiquitous Learning. Proceedings of the IEEE 
International Conference on Sensor Networks,” Ubiquitous, and Trustworthy Computing, 2 (2006): 72. 
 

 ซ่ึงการท างานของระบบการเรียนรู้แบบภควนัตภาพตามบริบท (Context-Aware u-
Learning) จะท างานผา่นอุปกรณ์ PDA ของผูเ้รียนแต่ละคน โดยจะมีการโตต้อบดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 กรณีศึกษา : การเรียนรู้ในโลกแห่งความเป็นจริงร่วมกบัค าแนะน าออนไลน์ (Online 
guidance) 
 ระบบการเรียนรู้แบบภควนัตภาพตามบริบท (Context-Aware u-Learning) : ตอนน้ีเรา
ก าลงัเรียนรู้เก่ียวกบัลกัษณะของช่อดอกไมบ้นพุม่ไม ้คุณเห็นพืชท่ีอยูต่รงหนา้คุณหรือไม่? 
 ผูเ้รียน : เห็น 
 ระบบการเรียนรู้แบบภควนัตภาพตามบริบท (Context-Aware u-Learning) : คุณระบุ
ลกัษณะพืชชนิดน้ีไดห้รือไม่? 
  ผูเ้รียน : ไม่ได ้
 ระบบการเรียนรู้แบบภควนัตภาพตามบริบท (Context-Aware u-Learning) : ใบของพืช
ชนิดน้ีสีอะไร? 
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 ผูเ้รียน : สีเขียว 
 ระบบการเรียนรู้แบบภควนัตภาพตามบริบท (Context-Aware u-Learning) : พืชชนิดน้ี
มีล าตน้หรือไม่? 
 ผูเ้รียน : ไม่มี 
 ระบบการเรียนรู้แบบภควนัตภาพตามบริบท (Context-Aware u-Learning) : ค  าอธิบาย
ของพืชมีดงัน้ี (หลงัจากนั้นให้ผูเ้รียนกดท่ีค าว่า “ต่อไป” (continue) มีพืชอยู่สามชนิดท่ีมีลกัษณะ
คลา้ยพืชท่ีอยูใ่นเขตสถานท่ีการเรียนรู้ของคุณ คือ  ตน้ลานตานา  ตน้นานดิน  และตน้ฟ้าทลายโจร 
คุณคิดวา่พืชชนิดน้ีเป็นพืชชนิดใด? 
 

 

ภาพท่ี 9 แสดงตน้ไมท้ั้ง 3 ตน้ท่ีเป็นตวัเลือกเพื่อแสดงให้เห็นวธีิการท างานของระบบ 
ท่ี ม า  : Gwo-Jen Hwang, “Criteria and Strategies of Ubiquitous Learning. Proceedings of the IEEE 
International Conference on Sensor Networks,” Ubiquitous, and Trustworthy Computing, 2 (2006): 72. 
 

 ผูเ้รียน : ตน้นานดิน 
 ระบบการเรียนรู้แบบภควนัตภาพตามบริบท (Context-Aware u-Learning) : ดีมาก 
คราวน้ีหนัไปทางขวาและเดินไปท่ีปลายของพุม่ไมน้ี้ (ผูเ้รียนตอ้งท าตามค าแนะน า) คุณเห็นตน้ไมท่ี้
อยูข่า้งหนา้คุณหรือไม่? 
 ผูเ้รียน : เห็น 
 ระบบการเรียนรู้แบบภควนัตภาพตามบริบท (Context-Aware u-Learning) : ตน้ไมต้น้
น้ีมีช่ือวา่อะไร? 
 ผูเ้รียน : ตน้ลานตานา 
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 ระบบการเรียนรู้แบบภควนัตภาพตามบริบท (Context-Aware U-Learning) : ดีมาก 
คราวน้ีลองมองรอบๆ ตน้ไมน้ี้  คุณเห็นก่ิงไมก่ิ้งอ่ืนๆไหม? 
 ผูเ้รียน : เห็น 
 ระบบการเรียนรู้แบบภควนัตภาพตามบริบท (Context-Aware U-Learning) : กรุณาเดิน
ไปท่ีหนา้ตน้ไม ้กา้นไมน้ี้เป็นมีลกัษณะเป็นก่ิงไมห้รือไม่? 
 ผูเ้รียน : ใช่ 
 ระบบการเรียนรู้แบบภควนัตภาพตามบริบท (Context-Aware U-Learning) : ใบของ
พืชชนิดน้ีสีอะไร? 
 ผูเ้รียน : สีเขียว 
 ระบบการเรียนรู้แบบภควนัตภาพตามบริบท (Context-Aware U-Learning) : ตน้ไมน้ี้มี
ช่ือวา่อะไร? 
 ผูเ้รียน : ตน้ฟ้าทลายโจร 
 ระบบการเรียนรู้แบบภควนัตภาพตามบริบท (Context-Aware U-Learning) : ดีมาก ดู
เหมือนวา่คุณจะสามารถระบุช่อไมบ้นพุ่มไมไ้ดแ้ลว้ ตอนน้ีให้คุณใชก้ลอ้งบนอุปกรณ์เพื่อถ่ายภาพ
ตน้ไมแ้ละพิมพร์ายละเอียดเพื่อส่งไปใหค้รูของคุณ 
 จากท่ีกล่าวมา เป็นตวัอยา่งของระบบการเรียนรู้แบบภควนัตภาพตามบริบท (Context-
Aware u-Learning) ซ่ึงมีการโต้ตอบระหว่างระบบและผู ้เรียนตามหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์
ธรรมชาติ ซ่ึงผูเ้รียนสามารถเรียนวชิาน้ีท่ีไหนก็ได ้และเวลาไหนก็ได ้โดยระบบจะท าการเช่ือมโยง
กบัสถานท่ีท่ีผูเ้รียนอยู ่ณ เวลานั้น กบัฐานขอ้มูลท่ีเก็บขอ้มูลของพืชทั้งหมดในบทเรียน และด าเนิน
กิจกรรมตามหลกัสูตรท่ีครูผูส้อนก าหนด รวมทั้งการประเมินผลผูเ้รียนดว้ย 
 ในขณะเดียวกนั มาโกโตะ โยชิดะ อาจารยภ์าควิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยั
โตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น (The University of Tokyo , Japan) ได้สรุปมโนทัศน์ของการศึกษาแบบ       
ภควนัตภาพ หรือ Ubiquitous Learning (u-Learning) ว่าเป็นสภาพการเรียนรู้ในปัจจุบนั และมอง
ภาพอนาคตวา่ความส าคญัของ u-Learning วา่จะเป็นรากฐานส าคญัในการจดัการเรียนการสอนโดย
ใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบ e-Learning ในยุคสังคมสารสนเทศซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อโลกใน
อนาคตตั้งแต่ตอนน้ีเป็นตน้ไป โดยสรุปให้เห็นรูปแบบมโนทศัน์ของการศึกษาแบบภควนัตภาพ13 
ดงัต่อไปน้ี 

                                                           
13  Makoto Yoshida, Towards Ubiquitous Learning and Education, accessed 

February 14th, 2014, available in http://www.citeseerex.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi..pdf. 
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ภาพท่ี 10 ภาพมโนทศัน์การศึกษาแบบภควนัตภาพ (Ubiquitous Learning / Education) 
ท่ีมา :  Makoto Yoshida, Towards Ubiquitous Learning and Education, accessed February 14th, 
2014, available in http://www.citeseerex.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi.pdf. 

 
 จากภาพท่ีแสดงให้เห็นกล่าวได้ว่ารูปแบบของการเรียนรู้แบบภควนัภาพหรือ u-
Learning นั้นสามารถสรุปในประเด็นส าคญัไดด้งัน้ี 
 1. เป็นรูปแบบท่ีสนองต่อการเรียนรู้ได้อเนกประสงค์ ทั้ งสนองต่อผูเ้รียนทุกคน 
(Anyone) ไม่วา่จะเป็นการเรียนแบบเอกตัภาพ  การเรียนรู้เป็นกลุ่ม การเรียนรู้ในองคก์รทั้งภาครัฐ /
ภาคเอกชน การเรียนรู้ในสถาบนัการศึกษา มหาวิทยาลัย สนองต่อทั้ งผูเ้รียน ผูส้อน หรือนัก
พฒันาการเรียนรู้  ขณะเดียวกนัการเรียนแบบภควนัตภาพยงัสนองต่อผูเ้รียนไดใ้นทุกเวลาและทุก
สถานท่ี  (Anytime & Anywhere)  ทั้งในชั้นเรียนปกติ งานภาคสนาม งานในชุมชน การทศันศึกษา 
งานภายในองค์กรภูมิภาคหรือระดบันานาชาติ  นอกจากน้ี การเรียนแบบภควนัภาพยงัสนองต่อ
จุดประสงค์ทางการเรียนรู้ไดห้ลากหลายไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนทางไกล การ
เรียนเป็นกลุ่มแบบร่วมมือ หอ้งเรียนเสมือน การพฒันาเน้ือหาสาระการเรียนรู้ต่างๆ 
 2. การเรียนแบบภควนัตภาพเป็นการสร้างระบบการส่ือสารแบบเครือข่าย (Broadband 
Network) โดยจ าแนกออกเป็น 2 ส่วนส าคญัไดแ้ก่ 
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  2.1 ผา่นช่องทางจากเคร่ืองมืออุปกรณ์ส่ือสารต่างๆ (u-Terminals) ไดแ้ก่ อุปกรณ์
โทรศัพท์มือถือ PDA (Personal Digital Assistant) ซ่ึงเป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์พกพาขนาดเล็ก
สามารถพกพาไดง่้าย Tablet PC คอมพิวเตอร์พกพาหรือแทบ็เล็ต เป็นตน้ 
  2.2 ผ่านช่องทางการส่ือสารจากระบบเครือข่าย web 2.0 ได้แก่ Wiki, Blogging, 
Podcasting, SNS เป็นตน้ ซ่ึงช่องทางน้ีเป็นช่องทางแห่งโลกอนาคตของการศึกษาแบบภควนัตภาพ 
 การศึกษาแบบภควนัตภาพ (Ubiquitous Learning) ซ่ึงเป็นนวตักรรมทางการเรียนรู้
และมีแนวโนม้ในการน ามาใชใ้นการเรียนรู้และจดัการศึกษาในโลกแห่งอนาคตของมนุษยช์าติ  ซ่ึง
เป็นสังคมแบบเปิดยุคสังคมออนไลน์ (Online) ระบบการศึกษาเรียนรู้ในรูปแบบดงักล่าวน้ี ย่อม
เปรียบเสมือนเป็นดาบสองคมท่ีเกิดทั้งคุณประโยชน์ในการใช้และอาจเกิดผลเสียหายในการใช้
ในทางท่ีผิดไดเ้ช่นเดียวกนั เน่ืองจากเป็นส่ือสังคมท่ีเกิดข้ึนไดอ้ย่างรวดเร็วยากต่อการควบคุมและ
ติดตาม 
 อย่างไรก็ตาม มีเง่ือนไขแห่งความส าเร็จท่ีส่งผลต่อการใช้ระบบส่ือการศึกษาแบบ      
ภควนัตภาพหรือ Ubiquitous Learning  ทั้งน้ี แอนดรูว์  ไทนาน และสจ๊วต (Andrews , Tynan & 
Stewart) (2012) ปัจจยัท่ีจะส่งผลต่อความส าเร็จในการปรับประยุกตใ์ชก้ารเรียนรู้แบบภควนัตภาพ 
(Factors to be considered for successful adoption of u-Learning) จะประกอบดว้ยปัจจยัส าคญัท่ีทุก
ฝ่ายตอ้งตระหนกัและใหค้วามส าคญัดงัน้ี   
 1. ความหลากหลายท่ีเกิดกบัผูเ้รียน (Student Diversity) การเรียนรู้ในรูปแบบน้ี ผูเ้รียน
สามารถใชช่้องทางของการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนัในหลากหลายรูปแบบ / กิจกรรมท่ีกระท าโดยผ่าน
ส่ือเทคโนโลยรูีปแบบต่างๆ ทั้ง Tablets, Laptops, Gaming เหล่าน้ีเป็นตน้ 
 2. ความพร้อมและความ เหมาะสมในเ ชิงโครงส ร้างพื้ นฐาน (Appropriate 
Infrastructure) เ น่ืองจากระบบการเ รียน รู้ในลักษณะ น้ี เ ป็นการใช้ เทคโนโลยี ใน เ ชิ ง ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Media) ท่ีมีประสิทธิภาพสูง ดงันั้น ปัจจยัเสริมส าคญัท่ีจะท าให้การ
เรียนการสอนด าเนินไปดว้ยดีย่อมเกิดจากความพร้อมในเชิงโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ทั้งระบบการ
ส่ือสาร ระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ท่ีหน่วยงานหรือองคก์ารตอ้ง
เตรียมพร้อมรองรับความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในการเรียนการสอนแบบภวนัตภาพ (Ubiquitous 
Learning) 
 3. นโยบายขององคก์าร/สถาบนั (Institutional Policy) ซ่ึงองคก์ารหรือสถาบนัต่างๆ ท่ี
หมายรวมถึงโรงเรียนและสถานศึกษาตอ้งก าหนดเป็นนโยบายท่ีชดัเจนในการสร้างความพร้อมรับ
กบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกบัการเรียนรู้แบบภควนัภาพ โดยประกาศเป็นนโยบายท่ีตอ้งทราบ
และเป็นท่ีเขา้ใจตรงกนัของทุกฝ่ายต่อการน าไปสู่การปฏิบติัใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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 4. การสร้างความพร้อมในเชิงวิชาการ (Academic Preparedness) เป็นประเด็นส าคญั
ของการปรับรูปแบบเขา้สู่การเรียนรู้แบบภควตัภาพซ่ึงหมายถึงตอ้งพร้อมในดา้นวิชาการค่อนขา้ง
สูงทั้งในด้านการเตรียมหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศติดตามและประเมินผล 
รวมทั้งส่ือเทคโนโลยีทางการศึกษาท่ีจะเป็นปัจจยัรองรับกระบวนการเรียนรู้แบบใหม่น้ีได้อย่าง
เหมาะสม 
 5. นโยบายภาครัฐ (Government Policy) ในการขบัเคล่ือนกระบวนการเรียนการสอน
แบบภควนัภาพให้เกิดผลดีนั้น ภาครัฐทุกภาคส่วนตอ้งประกาศหรือก าหนดนโยบายสู่การปฏิบติั 
ให้เกิดความชดัเจนเป็นรูปธรรม สามารถก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การด าเนินงานท่ีมุ่งสู่เป้าหมาย
อยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 6. ความพร้อมในระบบเทคโนโลย ีคอมพิวเตอร์ท่ีทรงประสิทธิภาพ (Pervasiveness of 
Mobile Computing Power) ซ่ึงตอ้งชดัเจนว่าคอมพิวเตอร์เป็นเทคโนโลยีท่ีมีความส าคญัยิ่งต่อการ
สร้างฐานความเขม้แข็งของระบบการเรียนแบบภควนัตภาพ (Ubiquitous Learning) ซ่ึงผูเ้รียนหรือ
องค์การตอ้งสร้างหรือมีความพร้อมในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทคอมพิวเตอร์จึงจะท า
ใหก้ารเรียนรู้เกิดความส าเร็จ14 

 
ภาพท่ี 11 ปัจจยัความส าเร็จของการเรียนรู้แบบภควนัตภาพ (Ubiquitous Learning) 
ท่ีมา : Cherry Stewart., “Ubiquitous Learning: Issues in the Australian Higher Education 
Context,” Ubiquitous Learning: Strategies for Pedagogy, Course Design and Technology, 26 
(2012): 208-211. 
                                                           

14 Cherry Stewart., “Ubiquitous Learning: Issues in the Australian Higher Education 
Context,” Ubiquitous Learning: Strategies for Pedagogy, Course Design and Technology,  26 
(2012): 208-211. 
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3. พุทธยบิูควติสั (BUDDHIST UBIQUITOUS) 
           พระพุทธศาสนาอยูใ่นสังคมโลกมานานหลายศตวรรษ ผา่นกาลเวลาท่ีมีความเจริญมา
ไดจ้นถึงทุกวนัน้ีเพราะการเผยแผท่ี่ประยุกตเ์ขา้กบัสังคมท่ีมีความหลากหลายแตกต่างกนัได ้ในยุค
ปัจจุบนัเม่ือเทคโนโลยเีจริญกา้วหนา้ไปมาก พระพุทธศาสนาหากดูผิวเผินจะขดัแยง้กบักระแสของ
เทคโนโลยี เพราะเป็นลกัษณะสังคมแบบทุนนิยมซ่ึงมีความโลภเป็นหลกั แต่หากดูอีกด้านหน่ึง
ความเจริญทางเทคโนโลยีมิใช่ความเลวร้าย อยูท่ี่ผูใ้ชต่้างหาก ถา้ผูใ้ชมี้ภูมิตา้นทานทางจิตท่ีมัน่คง
แลว้ เทคโนโลยีก็จะกลายเป็นเคร่ืองมือท่ีท าให้พระพุทธศาสนากระจายไปยงักลุ่มชนไดอี้กมาก  มี
งานวิจยัเร่ืองการส่ือสารยุคใหม่กบัความเห็นของผูบ้ริโภคระบุวา่ผูบ้ริโภคในยคุปีพุทธศกัราช 2551 
ให้ความสนใจในสามจอ คือ จอโทรทศัน์ จอโทรศพัทมื์อถือ และจอคอมพิวเตอร์15 (ศรีศกัด์ิ  จามร
มาน) (2539) แนวโน้มในอนาคตพระพุทธศาสนาก็ควรใช้ช่องทางเผยแผ่ให้หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาเขา้สู่กลุ่มผูบ้ริโภคทั้งสามกลุ่มนั้น ซ่ึงอาจเรียกไดว้่าก าลงัจะกลายเป็นสังคมยบิูค
วติสัเตม็รูปแบบ  เราสามารถน าพระพุทธศาสนามาประยกุตใ์ชใ้นสังคมยบิูควติสัได ้ดงัต่อไปน้ี 
 1. เม่ือน าเทคโนโลยยีบิูควิตสัมาใชใ้นพระพุทธศาสนาจะมีผลท าให้มีการศึกษาคน้ควา้
พระพุทธศาสนาผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ทุกเวลา เพียงแต่มีอุปกรณ์การเช่ือมต่อกบั
เครือข่าย เช่น คอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊ค โทรศพัทมื์อถือ เป็นตน้ เป็นโจทยอ์ยา่งหน่ึงขององคก์รสงฆว์า่
จะท าอยา่งไรใหห้ลกัธรรมของพระพุทธศาสนามีการเคล่ือนไหวอยูใ่นระบบเครือข่ายไดต้ลอดเวลา 
อาจจะเป็นเสียงริงโทนค าสวดของพระพุทธศาสนาง่าย ๆ เช่น พุทธงั  สรณงั คจัฉามิ, นโม พุทธายะ, 
อิติปิโส ภควา อรหงัสัมมา สัมพุทธโธ เป็นตน้ หรือจะเป็นพุทธสุภาษิต  เช่น อตฺตาหิ อตฺตโน นาโถ 
ตนแลเป็นท่ีพึ่งแห่งตน, อตฺตา  หเว  ชิต   เสยฺโย ชนะตนนัน่แหละเป็นดี  ,อกต   ทุกฺกฏ   เสยฺโย  ความ
ชัว่ไม่ท าเสียเลยดีกวา่,กลฺยาณการี  กลฺยาณ   ปาปการี  จ  ปาปก   ท าดีไดดี้  ท าชัว่ไดช้ัว่,กมฺมุนา  วตฺต
ตี  โลโก  สัตวโ์ลกยอ่มเป็นไปตามกรรม เป็นตน้ 
 2. ทุกคนก าลงัศึกษาพระพุทธศาสนาโดยท่ีผูศึ้กษาไม่รู้สึกตวัวา่ก าลงัศึกษา ค าสอนของ
พระพุทธศาสนามีส่วนส าคญัอยูส่องระดบัคือระดบัโลกียะ คือ ชาวบา้นทัว่ไปก็ศึกษาไดแ้ละระดบั 
โลกุตตระเป็นธรรมะขั้นสูงเพื่อการหลุดพน้ คณะสงฆ์สามารถน าเสนอหลกัธรรมง่ายๆ ท่ีทุกคน
รับรู้ไดโ้ดยไม่มีความรู้สึกวา่ก าลงัศึกษาพระพุทธศาสนาเช่น ทุกคนเป็นเศรษฐีได ้“ถา้ขยนัหา รักษา
ดี มีกลัยาณมิตร ด าเนินชีวติอยา่งพอเพียง” ซ่ึงมาจากภาษาบาลีวา่    

                                                           
15 ศรีศกัด์ิ จามรมาน, “Multimedia Application on Internet” (เอกสารประกอบการ

สัมมนา เทคโนโลยทีางการศึกษา : Multimedia Communications for Business Use คณะแพทย์
ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล, 2539), 18. 
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  อุฏฺฐาตา กมฺมเธยฺเยสุ        อปฺปมตฺโต วธิานวา              
  สม  กปฺเปติ ชีวติ       สมฺภต  อนุรกฺขติ  ฯ (องฺ. อฏฺฐก. 23/144/289.) 
 พระไตรปิฎกฉบบัภาษาไทยแปลความหมายไวว้า่ “คนหมัน่ในการท างาน ไม่ประมาท 
จดัการงานเหมาะสมเล้ียงชีพพอเหมาะ รักษาทรัพยท่ี์หามาได้”  ถ้าน าเสนอทั้งภาษาบาลีและค า
แปลภาษาไทยจะเป็นเน้ือหาท่ียาก แต่เม่ือน ามายอ่ความก็จะเป็นส่ิงท่ีเขา้ใจง่าย จนผูรั้บสารไม่รู้สึก
วา่ก าลงัศึกษาพระพุทธศาสนา 
 อีกตวัอย่างหน่ึงสาเหตุแห่งความสุขไดแ้ก่ “ด าเนินชีวิตดว้ยปัญญา เพียรฆ่ากิเลส ไม่
สร้างเหตุแห่งความประมาท ปราศจากความตระหน่ี” ซ่ึงเป็นค าสอนท่ีมาจากภาษาบาลีว่า 
“นาญญตฺร โพชฺฌงฺคตปสา  นาญญตฺตร อินฺทริส วรา   นาญญตร  สพฺพนิสฺสคฺคา โสตฺถึ ปสฺสามิ 
ปาณิน  (ส .ส. 15/265/75.) หากแปลเป็นภาษาไทยตามตวัอกัษรก็จะแปลไดว้า่ “นอกจากปัญญาและ
ความเพียร นอกจากความส ารวมอินทรีย ์  นอกจากความสละวางโดยประการทั้งปวง เรายงัไม่เห็น
ความสวสัดีแห่งสัตวท์ั้งหลาย” แต่เม่ือน าเสนอเป็นค าง่ายๆคนทัว่ไปอาจจะไม่คิดว่าตนเองก าลงั
ศึกษาค าสอนของพระพุทธศาสนาอยู ่อาจคิดวา่เป็นเพียงค าท่ีนกัปราชญค์นใดคนหน่ึงคิดข้ึนเป็นตน้ 
 3. การใหบ้ริการท่ีสามารถเปล่ียนไปตามสถานการณ์ทั้งสถานท่ีอุปกรณ์ และปัจจยัทาง
กายภาพอ่ืนๆ เม่ือพระพุทธศาสนาเขา้สู่สังคมยูบิควิตสัหลกัค าสอนก็ตอ้งสามารถเปล่ียนไปตาม
สถานการณ์ โดยไม่ยดึติดกบัรูปแบบเดิม  เช่น  การเทศน์ การบรรยายธรรมเป็นตน้ แต่ตอ้งประยุกต์
ให้เหมาะกบัสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนเช่นมีการแสดงธรรมในโรงภาพยนตร์ มีการปาฐกถาธรรมทาง
อินเทอร์เน็ต มีการส่งขอ้ความเสียงทางโทรศพัทมื์อถือ  เป็นตน้ เม่ือสถานการณ์โลกเปล่ียนไป การ
เผยแผพ่ระพุทธศาสนาก็ตอ้งเปล่ียนแปลงใหเ้หมาสมและตามทนัความเปล่ียนแปลงของโลกาภิวตัน์
ก็ จะท าให้กลาย เ ป็นสังคมพุทธยู บิควิตัส  โดยไม่ได้กระทบต่อหลักค าสอนส าคัญของ
พระพุทธศาสนาแต่อยา่งใด เพราะผูรั้บสารสามารถเลือกรับสารไดต้ามความสะดวกของผูรั้บสาร
เอง   
 แนวโน้มของการใช้เทคโนโลยีอ่ืนๆนอกจากคอมพิวเตอร์แล้ว ยงัมีการเช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ตเข้าไปยงัวดัต่างๆมากยิ่งข้ึน พระภิกษุสามเณรรุ่นใหม่เร่ิมใช้อินเทอร์เน็ตทั้ งใน
การศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูลหรือในกิจการอย่างอ่ืน หากคณะสงฆ์ยงัไม่มีมาตรการรองรับการใช้
อินเทอร์เน็ตของพระสงฆส์ามเณร ในอนาคตอาจส่งผลกระทบต่อการศึกษาพระพุทธศาสนาได ้
       ส่ิงหน่ึงท่ีจะเป็นปัจจยัส าคญัในการติดต่อส่ือสารของโลกยุคยูบิควิตสัในอนาคตอนั
ใกล ้คือ  เทคโนโลยีส่ือสารไร้สาย (Mobility Technology) ปัจจุบนัเป็นค าท่ีใชแ้ทนเทคโนโลยี 3G 
สามารถรับส่งขอ้มูลในความเร็วสูง ท าให้การติดต่อส่ือสารเป็นไปได ้อยา่งรวดเร็ว และ มีรูปแบบ
ใหม่ๆ มากข้ึนประกอบกบัอุปกรณ์ส่ือสารไร้สายในระบบ 3G สามารถให้บริการระบบเสียงและ
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แอพพลิเคชัน่รูปแบบใหม่ เช่น จอแสดงภาพสี  เคร่ืองเล่น mp3  เคร่ืองเล่นวีดีโอ  การดาวน์โหลด
เกม  แสดงกราฟฟิกและการแสดงแผนท่ีตั้งต่างๆ ท าใหก้ารส่ือสารเป็นแบบอินเทอร์แอคทีฟ ท่ีสร้าง
ความสนุกสนานและสมจริงมากข้ึน ช่วยให้ชีวิตประจ าวนัสะดวกสบายและคล่องตัวข้ึนโดย
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเปรียบเสมือน คอมพิวเตอร์แบบพกพา  วิทยุส่วนตวั และแมแ้ต่กลอ้งถ่ายรูป ผูใ้ช้
สามารถใชบ้ริการขอ้มูลต่างๆ เช่น ข่าวเกาะติดสถานการณ์  ข่าวบนัเทิง  ขอ้มูลดา้นการเงิน  ขอ้มูล
การท่องเท่ียว และตารางนัดหมายส่วนตวั  คุณสมบติัหลกัของ  3G  คือ  มีการเช่ือมต่อกบัระบบ
เครือข่ายของ  3G ตลอดเวลาท่ีเราเปิดเคร่ืองโทรศพัท ์ นัน่คือไม่จ  าเป็นตอ้งต่อโทรศพัทเ์ขา้เครือข่าย 
และ log-in ทุกคร้ังเพื่อใชบ้ริการรับส่งขอ้มูล  อุปกรณ์ส่ือสารไม่ไดจ้  ากดัอยูเ่พียงแค่โทรศพัทเ์ท่านั้น 
แต่ยงัปรากฏในรูปแบบของอุปกรณ์ ส่ือสารอ่ืน เช่น  Palmtop,  Personal Digital Assistant (PDA),  
Laptop  และ PC เป็นตน้ 

       แมว้่าเทคโนโลยีไร้สายจะเน้นไปท่ีการท าพาณิชยกรรม และธุรกิจด้านบนัเทิงเป็น
หลกั แต่หากน ามาใชก้บัการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาก็จะท าให้พระพุทธศาสนามีอยู่ทุกหนทุกแห่ง 
แมว้า่ผลกระทบท่ีเกิดจากการใชเ้ทคโนโลยีมีอยูห่ลายดา้น แต่ถา้น ามาใชใ้ห้เป็นประโยชน์ก็จะเป็น
ผลดีต่อพระพุทธศาสนา เพราะท าใหมี้ช่องทางในการเผยแผพ่ระพุทธศาสนามากข้ึน    
 สรุปแลว้ ดว้ยความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีแห่งอนาคต ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงใน
บริบทต่างๆ ซ่ึงมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเก่ียวขอ้งดว้ยเสมอ เน่ืองจากท าให้ลดขั้นตอนการ
ท างาน ประหยดัเวลา ใช้ทรัพยากรน้อย และเกิดประสิทธิภาพสูง  หลักภควนัตภาพจึงเป็น
ความหมายของกระบวนการ รูปแบบ หรือวิธีการปฏิบติังานแบบหน่ึง ซ่ึงไม่ว่าจะปรากฏอยู่ใน
บริบทดา้นการท างาน  การจดัการศึกษา หรือทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จะให้ความหมายถึงการ
ไม่มีขอ้จ ากดัในการปฏิบติังานตามบริบทนั้น  ภควนัตภาพจึงหมายถึงการท างานไดใ้นทุกท่ี ทุกเวลา 
ผา่นทางระบบเครือข่ายไร้สาย ตามสภาพจริงของบุคคลหรือสภาพแวดลอ้มขณะนั้น อยา่งไรก็ตาม 
หลกัภควนัตภาพจะสามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพจะตอ้งอาศยัศกัยภาพและความพร้อมใน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เครือข่าย ความพร้อมในการเปล่ียนแปลงของบุคคลเพื่อให้สามารถ
เขา้ถึงขอ้มูลเพื่อการบริการนั้นๆ ไดห้ลากหลายมากท่ีสุด 
 สอดคล้องกับ นวพรรษ เพชนมณี และ ปรัชญนันท์ นิลสุข (2553) ในมุมมองด้าน
การศึกษาในประเทศไทย  u-Learning ถือไดว้า่เป็นเทคโนโลยีท่ีน่าสนใจ แมว้า่บริบทการศึกษาใน
ประเทศไทยจะแตกต่างจากท่ีอ่ืน แต่ประเทศไทยมีความพร้อมดา้นเทคโนโลยีพื้นฐาน เทคโนโลยี
ฮาร์ดแวร์  เทคโนโลยีการเขา้ถึง และเทคโนโลยีการประยุกตใ์ชง้านเพื่อรองรับการน า  u-Learning   
มาใช้ และหากผูเ้รียนสามารถเขา้ใจระบบการท างานและประโยชน์ของการใช้ u-Learning อย่าง
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ถูกต้อง รวมทั้ งสามารถน ามาประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพก็ถือได้ว่าเป็นนวตักรรมทาง
เทคโนโลยกีารศึกษาอีกหน่ึงทางเลือกเช่นกนั16 
 
กฎหมายและนโยบายทีเ่กีย่วข้อง 
 พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 ได้
กล่าวถึงการบริหารราชการตามพระราชบญัญติัน้ี ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุม้ค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลด
ขั้นตอนการปฏิบติังาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานท่ีไม่จ  าเป็น การกระจายภารกิจและ
ทรัพยากรให้แก่ทอ้งถ่ิน การกระจายอ านาจตดัสินใจ การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความ
ตอ้งการของประชาชน ทั้งน้ี โดยมีผูรั้บผดิชอบต่อผลงาน17   
 พระราชบญัญติัการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 
2558  การตรากฎหมายฉบบัน้ีข้ึนมาเน่ืองจากปัจจุบนักฎหมายวา่ดว้ยการอนุญาตมีจ านวนมาก การ
ประกอบกิจการของประชาชนตอ้งขออนุญาตจากส่วนราชการหลายแห่ง อีกทั้งกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการอนุญาตบางฉบบัไม่ไดก้  าหนดระยะเวลา เอกสารและหลกัฐานท่ีจ าเป็น รวมถึงขั้นตอนใน
การพิจารณาไว ้ท าให้เป็นอุปสรรคต่อประชาชนในการยื่นค าขออนุญาตด าเนินการต่างๆ ดงันั้น 
พระราชบญัญติัฉบบัน้ี จึงมีเหตุผลเพื่อให้มีกฎหมายกลางท่ีก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการ
พิจารณาอนุญาต และมีการจดัตั้งศูนยบ์ริการร่วมเพื่อรับค าร้องและศูนยรั์บค าขออนุญาต ณ จุดเดียว 
เพื่อใหข้อ้มูลท่ีชดัเจนเก่ียวกบัการอนุญาตซ่ึงจะเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน18 
 พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
หมวด 5 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ได้กล่าวถึงการให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือ
โทรคมนาคมตามความเหมาะสม เพื่อใหเ้กิดการลดขั้นตอนในการติดต่อราชการ เพิ่มประสิทธิภาพ
และประหยดั ค่าใช้จ่าย โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล  คน้

                                                           
16 นวพรรษ  เพชรมณี และ ปรัชญนนัท ์ นิลสุข, “Ubiquitous Learning อจัฉริยะแห่ง

การล่วงรู้บริบท,” วารสารวทิยบริการ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 21, 1 (มกราคม – เมษายน 
2553) : 4-7. 

17 “พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2545,” ราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 119, ตอนท่ี 99 ก (2 ตุลาคม 2545): 1-13. 

18“พระราชบญัญติัการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ,”      
ราชกจิจานุเบกษา เล่ม 132 , ตอนท่ี 4 ก (22 มกราคม 2558) : 1-8. 
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ขอ้มูล และรับส่งขอ้มูลได้รวดเร็วกว่าระบบเอกสาร ส่วนราชการจึงมีหน้าท่ีท่ีจะต้องน าระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศมาปรับใชก้บัการปฏิบติัราชการ19  
 แผนยุทธศาสตร์การพฒันาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556-พ.ศ. 2561) ประเด็น
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพฒันาองคก์ารให้มีขีดสมรรถนะสูงและทนัสมยั บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ     
โดยพฒันาส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐสู่องคก์ารแห่งความเป็นเลิศ (High Performance) โดย
เน้นการจดัโครงสร้างองค์การท่ีมีความทนัสมยั กะทดัรัด มีรูปแบบเรียบง่าย (Simplicity) มีระบบ
การท างานท่ีคล่องตวั รวดเร็ว ปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ในการท างาน เนน้การคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
(Creativity)  พฒันาขีดสมรรถนะของบุคลากรในองค์การ เน้นการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ สร้าง
คุณค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐ ประหยดัค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่างๆ และสร้างความ
รับผิดชอบต่อสังคม อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมท่ีย ัง่ยืน เป็นผลท าให้มีการก าหนดกลยุทธ์ท่ี 2.1 พฒันา
หน่วยงานของรัฐใหมี้ขีดสมรรถนะสูง20 โดยการด าเนินการดงัน้ี 
 1. ปรับปรุงหน่วยงานราชการให้มีความเหมาะสมกบัภารกิจท่ีรับผิดชอบ ลดความ
ซ ้ าซ้อน มีความยืดหยุน่ คล่องตวัสูง สามารถปรับตวัไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ตอบสนองต่อบทบาทภารกิจ
หรือบริบทในสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
 2. ส่งเสริมใหห้น่วยงานของรัฐมีการแลกเปล่ียนประสบการณ์ และจดัการความรู้อย่าง
เป็นระบบเพื่อกา้วไปสู่การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
 3. ยกระดบัการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล
โดยมุ่งเน้นให้การน าองค์การเป็นไปอย่างมีวิสัยทศัน์มีความรับผิดชอบต่อสังคมการวางแผน
ยุทธศาสตร์และผลกัดนัสู่การปฏิบติัการให้ความส าคญักบัประชาชนผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย  การปรับปรุงระบบการบริหารจดัการให้มีความยืดหยุน่คล่องตวั การส่งเสริมให้บุคลากร
พฒันาตนเอง   มีความคิดริเร่ิมและเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ตดัสินใจโดยอาศยัขอ้มูลสารสนเทศอยา่ง
แทจ้ริงและท างานโดยมุ่งเนน้ผลลพัธ์เป็นส าคญั 
 4. ส่งเสริมและพัฒนาหน่วยงานของรัฐไปสู่การเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Government) 

                                                           
19“พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 

2546,” ราชกจิจานุเบกษา เล่ม 120, ตอนท่ี 100 ก (9 ตุลาคม 2546): 1-14. 
20ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, แผนยุทธศาสตร์การพฒันาระบบ

ราชการไทย (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2561)  (กรุงเทพฯ: วชิัน่ พรีนท ์แอนด ์มีเดีย, 2556) 
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  4.1 น าเทคโนโลยีมาใช้ภายในองค์การ เพื่อปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐการบริหารงานของภาครัฐมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งข้ึน ยกระดบัคุณภาพการให้บริการ
ประชาชน สร้างความโปร่งใสในการด าเนินงานและให้บริการ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการปฏิบติังาน
แบบเวอร์ชวล (Virtual Office) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติัราชการ และประหยดัค่าใชจ่้าย 
  4.2 ปรับปรุงและพฒันาเวบ็ไซต์ของหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์
ภาครัฐ (Government Website Standard) และสามารถบูรณาการเช่ือมโยงหน่วยงานของรัฐ 
(Connected Government) ท่ีสมบูรณ์แบบเพื่อกา้วไปสู่ระดบัมาตรฐานสากล 
  4.3 พฒันาโครงสร้างพื้นฐานหลกัโดยการจดัระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการ
ให้บริการภาครัฐและพฒันาระบบสารสนเทศบนโครงสร้างพื้นฐานหลกัท่ีทางภาครัฐพฒันาข้ึน 
ไดแ้ก่ ระบบเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ (Government Information Network: GIN) และเคร่ืองแม่
ข่าย (Government Cloud Service: G – Cloud) เพื่อลดค่าใชจ่้าย ทรัพยากร และเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ 
  4.4 น ากรอบแนวทางมาตรฐานการแลกเปล่ียนข้อมูลแห่งชาติ (Thailand e-
Government Interoperability Framework: TH e-GIF) มาใช้ในการพฒันาระบบสารสนเทศภาครัฐ 
เพื่อใหส้ามารถแลกเปล่ียนและเช่ือมโยงขอ้มูลสารสนเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
  4.5 พฒันาทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศใหก้บับุคลากรทุกระดบัของหน่วยงาน
ของรัฐเพื่อประโยชน์ในการปฏิบติังานและการใหบ้ริการประชาชน 
  4.6 พฒันาระบบบริหารจดัการองคก์ารภาครัฐ ให้สามารถเช่ือมโยงขอ้มูลระหวา่ง
ส่วนราชการด้วยกันในลักษณะโครงข่ายข้อมูลท่ีเช่ือมต่อถึงกันเพื่อให้กระบวนการท างานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึนและส่งเสริมการจดัตั้งศูนยป์ฏิบติัการในระดบัต่างๆ เพื่อสามารถเช่ือมโยง
ขอ้มูลท่ีส าคญัต่อการบริหารราชการแผ่นดินและการตดัสินใจไปยงัศูนยป์ฏิบติัการนายกรัฐมนตรี 
(PMOC) เพื่อใหเ้กิดการตดัสินใจบนพื้นฐานของขอ้มูลท่ีมีความเป็นปัจจุบนัและถูกตอ้ง 
 สอดคลอ้งกบักลยุทธ์ขอ้ 2.2 พฒันาระบบบริหารจดัการก าลงัคนและพฒันาบุคลากร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการ ซ่ึงเนน้ให้ส่งเสริมพฒันาคุณภาพชีวติและความสมดุลของชีวติ
และการท างานของบุคลากรภาครัฐ (Quality of Work Life) โดยก าหนดมาตรการท่ีเป็นรูปธรรม
เพื่อให้ส่วนราชการส่งเสริมพฒันาคุณภาพชีวิตและความสมดุลของชีวิตและการท างานของ
บุคลากรภาครัฐ มีการจดัสวสัดิการและส่ิงอ านวยความสะดวกเพิ่มเติมท่ีไม่ใช่สวสัดิการภาคบงัคบั
ตามกฎหมาย ซ่ึงมีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัความตอ้งการและสภาพของส่วนราชการและส่งผล
สู่ความเป็นองคก์ารสุขภาวะ   โดยการพฒันารูปแบบการเรียนรู้ซ่ึงผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดทุ้กท่ี ทุก
เวลา ตามบริบทหรือสภาพแวดลอ้มในการเรียนท่ีแทจ้ริงสัมพนัธ์กบัการด าเนินชีวิตและวธีิการเรียน
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ท่ีหลากหลาย ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้แบบไร้พรมแดน (u-Learning) ผ่านเทคโนโลยีเครือข่ายทั้ง
แบบใชส้ายและไร้สาย 
 

 
ภาพท่ี 12  รูปแบบการพฒันาองคก์ารให้มีขีดสูงและทนัสมยัตามแผนยุทธศาสตร์การพฒันาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2561) 
ท่ีมา : ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, แผนยุทธศาสตร์การพฒันาระบบราชการไทย 
(พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2561)  (กรุงเทพฯ: วชิัน่ พรีนท ์แอนด ์มีเดีย, 2556) 
 

 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ีสิบเอ็ด  พ.ศ. 2555-2559 
กระทรวงศึกษาธิการมุ่งเนน้พฒันาคุณภาพการศึกษา  และสร้างโอกาสทางการศึกษาให้คนไทยได้
เรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้คนไทยทุกกลุ่มทุกวยัมีคุณภาพ  มีความพร้อมทั้ งทางร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา  มีจิตส านึกของความเป็นไทย มีความเป็นพลเมืองท่ีดี  ตระหนักและรู้คุณค่าของ
ขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะ วฒันธรรมท่ีดีงาม มีภูมิคุม้กนัต่อการเปล่ียนแปลง  และตอบสนอง
ต่อทิศทางการพฒันาประเทศ  จึงไดจ้ดัท าแผนพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบบัท่ีสิบ
เอด็ พ.ศ. 2555 – 2559 เพื่อใชเ้ป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการพฒันาองคก์าร ซ่ึงมีสาระส าคญัดงัน้ี 
  ยุทธศาสตร์ท่ี  4  ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อยา่ง
ต่อเน่ืองตลอดชีวติ  มีกลยทุธ์และแนวทางการด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
  กลยทุธ์ท่ี 3  พฒันาคุณภาพเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา  
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  3.1 ส่งเสริมให้ผูเ้รียน สถานศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ/
ประเภทการศึกษาเขา้ถึงระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีทนัสมยัอยา่งทัว่ถึง
และมีประสิทธิภาพ  
  3.2 พฒันาระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาให้เป็นเอกภาพ มีมาตรฐาน
เดียวกนั โดยเช่ือมโยงขอ้มูลการศึกษาทุกระดบั/ประเภทการศึกษา  
  3.3 น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใช้พฒันาประสิทธิภาพ
การบริหารจดัการและการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ  
  3.4 จดัให้มีศูนยก์ลางในการจดัเก็บรวบรวมและเผยแพร่ขอ้มูลส่ือการเรียนการ
สอนท่ีมีคุณภาพ ทนัสมยั ได้มาตรฐาน และใช้เป็นแหล่งแลกเปล่ียนเรียนรู้ของผูเ้รียน ครู และ
คณาจารย ์   
  ยทุธศาสตร์ท่ี 5 พฒันาระบบบริหารจดัการ และส่งเสริมใหทุ้กภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการจดัการศึกษา มีกลยทุธ์และแนวทางการด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
  กลยทุธ์ท่ี 3  พฒันาระบบการวางแผน งบประมาณ  ตรวจติดตามและประเมินผล
การศึกษาใหไ้ดม้าตรฐาน  
  3.4 พฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนงาน /
โครงการ  
  3.5 สร้างเครือข่ายเช่ือมโยงฐานขอ้มูลโดยใชเ้ทคโนโลยใีนการจดัท าฐานขอ้มูล 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ  ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ปรับปรุงคร้ังท่ี 2 (พ.ศ. 
2555-2559) มีวตัถุประสงค์ของแผนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพฒันา
องค์การ โดยมีวตัถุประสงค์ของแผนในขอ้ 3 พฒันาสภาพแวดล้อมของสังคมให้เป็นฐานในการ
พฒันาคน และสร้างสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญานวตักรรม การเรียนรู้ แนวนโยบายท่ี 3.1  พฒันาและ
น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการพฒันาคุณภาพ เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด
ชีวติ21 
 วิสัยทศัน์ ยุทธศาสตร์ และค่านิยมหลกัของคนไทยตามแนวทางของคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ  ไดก้  าหนดแนวทางการพฒันาประเทศน้อมน ายุทธศาสตร์พระราชทานและปรัชญา

                                                           
21ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, แผนการศึกษาแห่งชาติ  สํานักงานเลขาธิการสภา

การศึกษา ปรับปรุงคร้ังที่ 2 (พ.ศ. 2555-2559), เข้าถึงเม่ือ 15 กุมภาพนัธ์ 2557, เข้าถึงได้จาก 
http://www.sasithara.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539511182&Ntype=85 
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เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวมาเป็นแนวทางในการปฏิบติั โดยตอ้งพฒันา
แบบองคร์วม ยดึคนเป็นศูนยก์ลาง22 มีรายละเอียด ดงัน้ี 
  วสิัยทศัน์ 
  ตอ้งอยู่ร่วมกนัอย่างมีความสุข ความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุม้กนัต่อการ
เปล่ียนแปลง  
  ยทุธศาสตร์หลกั 9 ดา้น  
  1. ยทุธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม  
  2. ยทุธศาสตร์การพฒันาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติอยา่งย ัง่ยนื  
  3. ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมัน่คงของอาหาร และ
พลงังาน  
  4. ยทุธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอยา่งมีคุณภาพและย ัง่ยนื  
  5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเช่ือมโยงกบัประเทศในภูมิภาคเพื่อความมัน่คงทาง
เศรษฐกิจและสังคม  
  6. ยทุธศาสตร์การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื  
  7. ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุง เปล่ียนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของ
รัฐวสิาหกิจใหเ้กิดประโยชน์กบัประชาชน ในการใชบ้ริการอยา่งแทจ้ริง  
  8. ยุทธศาสตร์ในเร่ืองการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิด
ความมัน่คงและย ัง่ยนืในอนาคตใหท้ดัเทียมอาเซียน และประชาคมโลก  
  9. ยทุธศาสตร์ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชัน่อยา่งย ัง่ยนื  
  ค่านิยมหลกัของคนไทย 12 ประการ 
   1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์ซ่ึงเป็นสถาบนัหลกัของชาติในปัจจุบนั  
  2. ซ่ือสัตย ์เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในส่ิงท่ีดีงามเพื่อส่วนรวม  
  3. กตญัญู ต่อพอ่แม่ ผูป้กครอง ครูบาอาจารย ์ 
  4. ใฝ่หาความรู้ หมัน่ศึกษา เล่าเรียน ทางตรงและทางออ้ม  
  5. รักษาวฒันธรรมประเพณีไทยอนังดงาม  
  6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย ์หวงัดีต่อผูอ่ื้น เผือ่แผแ่ละแบ่งปัน  

                                                           
22คืนความสุขให้คนในชาติ, ออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์รวมการเฉพาะกิจแห่ง

ประเทศไทย, 11 กรกฎาคม 2557. 
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  7. เขา้ใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขท่ี
ถูกตอ้ง  
  8. มีระเบียบวนิยั เคารพกฎหมาย ผูน้อ้ยรู้จกัการเคารพผูใ้หญ่  
  9. มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วั  
  10. รู้จกัด ารงตนอยู่โดยใช้หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั รู้จกัอดออมไวใ้ชเ้ม่ือยามจ าเป็น มีไวพ้อกินพอใช ้ถา้เหลือก็แจกจ่าย 
จ าหน่าย และขยายกิจการ เม่ือมีความพร้อม โดยมีภูมิคุม้กนัท่ีดี  
  11. มีความเขม้แข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพต่้ออ านาจฝ่ายต ่า หรือกิเลส มี
ความละอาย เกรงกลวัต่อบาป ตามหลกัของศาสนา  
  12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของ
ตนเอง 
 
องค์กรเสมือจริง (Virtual Organization) 
 องคก์รเสมือนจริง (Virtual Organization) เป็นองคก์รเครือข่ายรูปแบบใหม่ เป็นผลจาก
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารโดยรูปแบบต่างๆ การท างานโดยใชค้อมพิวเตอร์พกพา 
(Notebook) สามารถติดต่อกับลูกค้าไม่ว่าจะอยู่ท่ีไหนก็ได้ เม่ือไรก็ได้ ซ่ึงปัจจุบันเราสามารถ
ประยุกต์รูปแบบเสมือนจริงได้กับองค์กรประเภทต่างๆ เช่น พิพิธภณัฑ์เสมือนจริง การสร้าง
เครือข่าย ห้องสมุดเสมือนจริง ร้านค้าเสมือนจริง การสร้างสังคมเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น 
facebook การเรียนทางไกล เป็นตน้ 
 องค์กรเสมือนจริง (Virtual Organization) มีจุดก าเนิดมาจากผลการศึกษาวิจยัของเลม
เคมและคณะ (Lemkem et. Al., 2002) ซ่ึงท างานอยูใ่นบริษทัซิกมาท่ีมีองคก์รเสมือนจริงในรูปของ
ทีมงาน (Team-oriented Virtual Organization) ในประเทศเยอรมนันี จดัตั้งเม่ือปี 1992 เป็นเครือข่าย
อิสระ (Freelance Network) แรกเร่ิมจดัตั้งมีสมาชิก 20 คน แต่ในปัจจุบนัมีสมาชิกมากกวา่ 200 คน
แลว้ ความกา้วหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้คนท างานท่ีใช้แรงงานน้อยลง มีอิสระในการ
ท างานมากข้ึน มีความยืดหยุ่น และความก้าวหน้าของเครือข่ายโทรคมนาคมช่วยให้การ
ติดต่อส่ือสารเป็นไปดว้ยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ องคก์รเสมือนจริง (Virtual Organization) 
จึงเป็นปรากฎการณ์ท่ีเกิดข้ึนพร้อมความกา้วหนา้ของเทคโนโลยี จึงท าให้องคก์รเสมือนจริงเกิดข้ึน
ในปรากฏการณ์ร่วมสมยัอ่ืนๆ ดว้ย เช่น ชั้นเรียนเสมือจริง (Virtual Classroom) ทีมงานเสมือนจริง 
(Virtual Team) และทวัร์เสมือนจริง (Virtual Tour) เป็นตน้ คุณสมบติัดงักล่าวท าให้คอมพิวเตอร์
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จ าลองโลกจ าลองอีกใบหน่ึงข้ึนมาเพื่อเลียนแบบความจริงดา้นกายภาพ (Physical Reality) เช่น การ
สร้างแบบจ าลองบา้นสามมิติโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ 
 1. ความหมายขององคก์รเสมือนจริง (Virtual Organization) 
 ทราวกิา้ (Travica) (1997)  ใหค้วามหมายขององคก์รเสมือนจริง (Virtual Organization) 
วา่เป็นรูปแบบขององค์การแบบใหม่ดว้ยคน กลุ่มคน หรือหน่วยงาน หรือองคก์รซ่ึงไม่ไดอ้ยูภ่ายใต้
องค์กรเดียวกันและอยู่กระจายท่ีต่างๆ ในลักษณะชั่วคราวหรือถาวร โดยผ่านการส่ือสาร
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อจะด าเนินการในกระบวนการผลิต23 เลาดอน และ เลาดอน (Laudon & Laudon) 
(1999) ให้ความหมายขององคก์รเสมือนจริง (Virtual Organization) วา่ เป็นองคก์รท่ีใชเ้ครือข่ายใน
การเช่ือมโยงคน ทรัพยสิ์น และความคิดต่างๆ เพื่อสร้างการกระจายสินคา้และบริการโดยไม่มี
ขอ้จ ากดัในเร่ืองขอบเขตขององคก์รแบบเดิม หรือขอ้จ ากดัในดา้นสถานท่ีตั้งขององคก์ร24 
 ฮาค (Haag, et al.) (2000) ให้ความหมายขององคก์รเสมือนจริง (Virtual Organization) 
วา่เป็นเครือข่ายอิสระท่ีเช่ือมโยงดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อท่ีจะใชป้ระโยชน์ดา้นการตลาด โดย
การแลกเปล่ียนทกัษะ การลดตน้ทุน และการเขา้ถึงตลาด25  
 นพเก้า  ห่อนบุญเ หิม  (2549) ให้ความหมายขององค์กร เส มือนจริง  (Virtual 
Organization) ว่า เป็นองค์กรซ่ึงด ารงอยู่ด้วยเครือข่ายหรือพนัธมิตรของบริษทัท่ีเป็นอิสระ และ
ด าเนินการร่วมผลประโยชน์ของธุรกิจเฉพาะท่ีมีการด าเนินกิจกรรมดว้ยความรวดเร็ว แม่นย  า มี
ประสิทธิภาพสูง มีการวางกลยุทธ์ในการด าเนินกิจกรรมและสามารถยืนหยุ่นและปรับตวัไดต้าม
สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป26 
 ยืน ภู่วรวรรณ (2549) ให้ความหมายขององคก์รเสมือนจริง (Virtual Organization) วา่
เป็นองค์กรท่ีสร้างข้ึนจากการใช้เทคโนโลยี มีกิจกรรมการด าเนินการบนเครือข่ายท่ีเสมือนการ

                                                           
23 Bob Travica, the Design of the Virtual Organization: A Research Model. In 

Proceeding of the American Conference on Information Systems (Indianapolis: AIS., 1997), 
417-419. 

24  Kenneth Laudon and Jane Laudon, Essentials of Management Information 
Systems: Transfomating Business and Management (New Jersey: Prentice Hall, 1999), 56. 

25 Stephen Haag, Management Information Systems for the Informtion Age, 2nd ed. 
(Toronto: Irwin McGraw Hill, 2009), 66. 

26 นพเกา้ ห่อบุญเหิม, การสร้างจินตนาการใหม่, เขา้ถึงเม่ือ 15 กุมภาพนัธ์ 2557, เขา้ถึง
ไดจ้าก http://advisor.anamai.moph.go.th/re_im.html. 
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ให้บริการ และการด าเนินการไดจ้ริง กระบวนการต่างๆ ใช้การแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารระหวา่ง
กนั27 
 สรุปแลว้ องคก์รเสมือนจริง (Virtual Organization) เป็นแนวคิดท่ีน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชใ้นองคก์รเพื่อเช่ือมโยงบุคคลเขา้ดว้ยกนัในการแลกแปล่ียนทรัพยากร สินคา้และ
บริการโดยไม่มีขอ้จ ากดั ในเร่ืองของสถานท่ีตั้ง ด าเนินการไดด้ว้ยความรวดเร็ว แม่นย  า และปรับตวั
เขา้กบัสถานการณ์ไดเ้ป็นอยา่งดี ทั้งน้ี โดยอาศยัพื้นท่ีท่ีจ  าลองข้ึนดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อเป็น
ศูนยก์ลางในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ  
 2. ลกัษณะขององคก์ารเสมือนจริงตามแนวคิดการบริหารงานสมยัใหม่ 
 การท างานในอนาคตทั้ งภาครัฐและภาคเอกชน ต้องเตรียมความพร้อมถึงการ
เปล่ียนแปลงของสภาพเศรษฐกิจสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป และปัญหาดา้นอ่ืนๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการ
เปล่ียนแปลงอนัรวดเร็ว จินตนาการและความคิดใหม่ๆ จึงเป็นส่ิงท่ีท าให้เกิดลกัษณะขององค์กร
เสมือนจริง ซ่ึงทอม ปีเตอร์ (Tom Peter) (อา้งถึงใน พรรณี สวนเพลง, 2552) ไดส้รุปลกัษณะของ
องคก์รเสมือนจริงไว้28 ดงัน้ี 
 2.1 เป็นองค์กรแบบแบนราบ (Flat) ไม่มีรูปแบบของระบบราชการท่ีมีสายการ
บงัคบับญัชาแบบล าดบัชั้น ท าให้การติดต่อส่ือสารเป็นไปอยา่งรวดเร็ว เพื่อให้สามารถส่ือสารและ
เนน้การท างานร่วมกนัเป็นทีม เพื่อก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการท างานมากยิง่ข้ึน 
 2.2 มีการบูรณาการอยา่งเป็นระบบมากยิ่งข้ึน (Systemically Intergrated) มีลกัษณะ
เช่ือมโยงอุปสงคแ์ละอุปทานแบบห่วงโซ่ (Supply & Demand Chain) เพื่อใหส้ามารถบริหารจดัการ
ทรัพยากรไดอ้ยา่งเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 2.3 มีการเช่ือมโยงการส่ือสาร โดยใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการ
ส่ือสารทั้งภายในและภายนอก 
 2.4 เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นพื้นฐานส าคญัในการพฒันาองคก์รจากท่ีมีการ
จดัการสมยัใหม่ พฒันาสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้ และกา้วสู่องคก์รเสมือนจริงในท่ีสุด 

                                                           
27 ยนื ภู่วรรณ, องค์กรเสมือนจริง, เขา้ถึงเม่ือ 15 กุมภาพนัธ์ 2557, เขา้ถึงไดจ้าก 

http://ssnet.doae.go.th/ssnet2/eextension/eGovernment/1.PerormanceByIT_files/frame.htm#slide0
061 

28 พรรณี สวนเพลง, เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสําหรับการจัดการความรู้ 
(Information Technology and Innovation for Knowledge Management) (กรุง เทพฯ : ซี เอ็ด
ยเูคชัน่, 2552), 215-216. 
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 2.5 สามารถท างานไดทุ้กเวลาและทุกสถานท่ี เป็นคุณลักษณะท่ีจ าเป็นส าหรับการ
บริหารงานขององค์กรสมยัใหม่ท่ีไม่มีขีดจ ากดัในการท างาน สามารถท างานไดทุ้กท่ี (Anywhere) 
ทุกเวลา (Anytime)  
 2.6 ตอบสนองส่ิงต่างๆได้อย่างทนัทีทนัใด เน่ืองจากบริบทท่ีมีการเปล่ียนแปลง
ตลอดเวลา จึงท าให้องค์กรสมัยใหม่ต้องมีความสามารถในการตอบสนองส่ิงต่างๆ ได้อย่าง
ทนัทีทนัใด เพื่อใหท้นักบัโลกของการเปล่ียนแปลง 
 2.7 ถือวา่ลูกคา้เป็นจุดศูนยก์ลาง (Customer-centric) มุ่งเนน้เร่ืองความพึงพอใจของ
ลูกคา้เป็นส าคญั และใชข้อ้มูลท่ีไดจ้ากลูกคา้มาปรับปรุงกระบวนการท างานใหมี้ประสิทธิภาพ และ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดม้ากข้ึน 
 2.8 สินค้าและบริการสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว ทนักับความต้องการ 
เน่ืองจากมีการแข่งขนักันอย่างรุนแรงของโลกทางการคา้ ดงันั้น องค์กรจะตอ้งผลิตสินค้าหรือ
บริการท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
 2.9 การเปล่ียนแปลงจากศูนยต์้นทุน (Cost Center) ไปสู่องค์กรแห่งการให้บริการ
อยา่งมืออาชีพ มีการเปล่ียนแปลงท่ีมุ่งเนน้การใหบ้ริการแบบมืออาชีพ โดยอาจจะตอ้งมีการค านึงถึง
ตน้ทุนในการบริหารจดัการดว้ย 
 3. ประโยชน์ขององคก์รเสมือนจริง 
 ในปัจจุบนัการประยุกต์ความรู้เพื่อเป็นปัจจยัให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขนั 
สังคมแห่งความรู้จึงแตกต่างสังคมในยุคก่อนๆ ท่ีอาศยัเพียงท่ีดิน แรงงาน ทุน เคร่ืองจกัร ขอ้มูล 
และสารสนเทศ การน าเทคโนโลยีมาใชใ้นองค์กรเสมือนจริงส่งผลให้เกิดประโยชน์ในดา้นต่างๆ 
แก่องคก์ร ดงัท่ีสกีม (Skyme) (2000) (อา้งถึงใน พรรณี สวนเพลง , 2552) กล่าวไว ้ดงัน้ี 
 3.1 ดา้นองคก์าร  
 3.1.1 ช่วยในการแกไ้ขปัญหาไดง่้ายอยา่งรวดเร็ว การท าเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใชใ้นการจดัการความรู้ จะช่วยใหก้ารระดมสมองของผูท่ี้เก่ียวขอ้งมาช่วยกนัตดัสินใจไดร้วดเร็ว
ข้ึน เช่น การประชุมทางไกล (VDO Conference) 
 3.1.2 การเสริมสร้างให้ธุรกิจขนาดเล็กใช้ทรัพยากรในเครือข่าย เพื่อแข่งขนักบั
ธุรกิจขนาดใหญ่ได ้
 1.3 ท าให้องค์กรสามารถสร้างความช านาญเฉพาะดา้น ท่ีตนเองเช่ียวชาญให้มี
ความโดดเด่นได ้
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 3.2 ดา้นผลผลิต 
 3.2.1 ท าให้วงจรการพฒันารวดเร็วข้ึน โดยทัว่ไปองค์กรต่างๆ จะตอ้งใช้เวลา
ระยะหน่ึงในการพฒันาสินคา้หรือบริการใหม่ หากองค์กรมีการเก็บความรู้ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ย่อม
ช่วยให้วงจรการพฒันาเป็นไปได้อย่างรวดเร็วข้ึน ซ่ึงเหมาะสมกบัยุคแห่งการเปล่ียนแปลงและ
แข่งขนัสูง 
 3.2.2 ลดเวลาการผลิตสู่ตลาด เพิ่มอตัราการขยายตวัของสินคา้ในตลาด 
 3.3 ดา้นบุคลากร 
 3.3.1 รักษาบุคลากรในองคก์รท่ีมีความรู้ความสามารถ ถา้องคก์รตระหนักและ
เห็นความส าคญัเร่ืองการจดัการความรู้ การรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ ซ่ึงเป็นทรัพยากร
ท่ีมีความส าคญัอยา่งยิ่งท่ีองคก์รจะตอ้งรักษาไว ้ดว้ยการสร้างระบบการให้รางวลั หรือการจูงใจใน
การท างานเพื่อรักษาบุคลากรเหล่านั้นไว ้
 3.3.2 เพิ่มความส าคญัของมนุษยม์ากข้ึน เปิดโอกาสใหค้นท างานโดยใชค้วามคิด
สร้างสรรค ์
 3.3.3 เปิดโอกาสให้คนท างานแลกเปล่ียนความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์จาก
หลายๆ แห่งได ้
 3.4 ดา้นผูรั้บบริการ 
 3.4.1 ช่วยกันแก้ปัญหาผูรั้บบริการได้ดีข้ึน ท าให้การเก็บบันทึกปัญหาของ
ผูรั้บบริการท่ีเกิดข้ึนบ่อยและมีการแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ในเชิงเน้ือหา เพื่อให้สามารถ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ไดดี้ท่ีสุด 
 3.4.2 หลีกเล่ียงความผิดพลาดดา้นราคา เพราะมีการน าบทรียนขององคก์รหรือ
องค์กรอ่ืนเก็บไวอ้ย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถเขา้ถึงไดง่้ายเม่ือตอ้งการใช้ อนัเป็นการลดความ
ผดิพลาดในการปฏิบติังานหรือการตดัสินใจ 
 3.5 ดา้นระยะทาง 
 3.5.1 การน าเทคโนโลยีการส่ือสารโทรคมนาคมมาใช้ และความทนัสมยัของ
การส่ือสารผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท าให้ระยะทางไม่เป็นอุปสรรคในการท างาน 
 3.5.2 ความเช่ือมโยงในการติดต่อส่ือสารได้อย่างรวดเร็ว ท าให้ประหยัด
ค่าใชจ่้ายและระยะเวลาในการเดินทาง 
 3.6 ดา้นสถานท่ีตั้ง 
 3.6.1 ลดปัญหาความเสียหายอันเกิดจากปัจจัยท่ีควบคุมไม่ได้ เช่น ไฟไหม้ 
แผน่ดินไหว น ้าท่วม การประทว้งต่างๆ เป็นตน้ 
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 3.6.2 ลดต้นทุนการใช้พื้นท่ีของสถานท่ีท างาน เน่ืองจากสามารถเคล่ือนยา้ย
สถานท่ีท างานและอุปกรณ์ในการท างานได้ เช่น การใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) ในการ
ปฏิบติังานไดทุ้กพื้นท่ี 
  3.6.3 ท าให้คนงานมีเวลาอยูก่บัครอบครัวมากข้ึน สามารถท างานและส่ือสารผา่น
ทางโทรศพัทแ์ละเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได ้
 องคก์รเสมือจริง (Virtual Organization) ท าให้เกิดผลต่อความกา้วหนา้ของเทคโนโลยี
สารสนเทศ ท าให้การท างานของคนน้อยลง แต่ไปให้ความส าคญักบัระบบสารสนเทศมากข้ึน มี
ความยืดหยุ่น ท าให้การส่ือสารระหว่างองค์กรและบุคลากรเป็นได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
ลูกคา้มีทางเลือกในการตดัสินใจมาก คนท างานให้ความส าคญักบัวชิาชีพของตวัเองมากกวา่องคก์ร
ใดองคก์รหน่ึง และใหคุ้ณค่ากบัการท างานและชีวติส่วนตวัเท่าเทียมกนั 
 4. เง่ือนไขของการพฒันาองคก์รเสมือนจริง 
 การเกิดข้ึนขององค์กรเสมือนจริง เป็นการเปล่ียนแปลงแนวคิดและรูปแบบของการ
บริหารงานโดยใชพ้ื้นฐานจากเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีให้ความส าคญักบัการติดต่อส่ือสารและการ
เช่ือมโยงบุคคลและองค์กรเขา้ด้วยกันโดยไร้ขอบเขต รวมทั้งการได้รับการตอบสนองได้อย่าง
ถูกตอ้งและรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แต่การเกิดข้ึนขององค์กรเสมือนจริง มีเง่ือนไขท่ีต้องให้
ความส าคญั29 (ปารดา บณัฑูรนิพิท , 2554) ดงัน้ี 
 4.1 ดา้นการลงทุนในโครงสร้างดา้นเทคโนโลยีการส่ือสารโทรคมนาคม เพราะการ
ด า เนินแบบองค์กรเสมือนจริงนั้ น ส่ิงส าคัญคือโครงสร้างพื้นฐานด้านการติดต่อส่ือสาร
โทรคมนาคมท่ีจะสนับสนุนการเช่ือมโยงระหว่างองค์การให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงเป็นบทบาทของภาครัฐท่ีจะเห็นความส าคญัและสนบันุนการลงทุน 
 4.2 การปรับเปล่ียนทศันคติต่อการท างานในองคก์รเสมือนจริง โดยเฉพาะในระดบั
ผูบ้ริหารท่ีจะตอ้งเปิดรับการบริหารงานท่ีเปล่ียนแปลงไปจากรูปแบบเดิมๆ คือ การปรับเปล่ียน
ทศันคติและการเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง 
 4.3 การพฒันาระบบการบริหารงานท่ีรองรับรูปแบบองคก์รเสมือนจริง อนัเน่ืองมา
จากรูปแบบองคก์รท่ีแตกต่างกบัแบบดั้งเดิมท่ีปฏิบติักนัมานาน เช่น การก าหนดแบบการปฏิบติังาน

                                                           
29 ปารดา บณัฑูรนิพิท, “ตน้ไมท่ี้เติบโตอยา่งย ัง่ยนืแบบองคก์ารเสมือนจริง Perennial 

Equal Vitual Organization.” วารสารนักบริหารมหาวิทยาลยักรุงเทพ 6 . 7 (พฤษภาคม 2554), 84-
89. 
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หน้าท่ีต่างๆ การประเมินผลการท างาน การบริหารผลตอบแทน เป็นตน้ จึงตอ้งพฒันาระบบการ
บริหารงานใหร้อบรับกบัการเปล่ียนแปลงใหม่ๆ เพื่อใหอ้งคก์รบรรลุเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 4.4 การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ เพราะ
คอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการท างานภายใตรู้ปแบบองคก์รเสมือนจริง จะตอ้งส่งเสริมให้
บุคลากรทุกระดบัมีความรู้ ความเขา้ใจ และทกัษะดงักล่าวดว้ย 
 4.5 ความสามารถในการบริหารตนเอง บุคลากรจ าเป็นตอ้งสร้างพลงัต่ืนตวัในตนเอง
เพื่อสร้างแรงจูงใจและเพิ่มความสุขในการท างาน ตลอดถึงเร่ืองการพฒันาตนเองและความ
รับผดิชอบ 
 4.6 การน าวิธีการแบบยืดหยุ่นมาใช้ในการจ้างงาน เพราะการด าเนินงานภายใต้
รูปแบบองค์การเสมือนจริงเป็นการเปล่ียนแปลงระบบการท างานไปจากเดิมท่ีคนจะรู้สึกถึงความ
มัน่คงปลอดภยั ดงันั้น องคก์รตอ้งมีการเตรียมพนกังานในการวางแผนและพฒันาอาชีพของตน การ
เพิ่มทกัษะ ความรู้และความเช่ียวชาญในเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการท างานเป็นทีม เพื่อรอบ
รับการเปล่ียนแปลงในดา้นต่างๆ ดว้ย 
 
ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบลกัษณะขององคก์รแบบดั้งเดิมและองคก์รเสมือนจริง 

รูปแบบ องค์กรแบบดั้งเดิม องค์กรเสมือนจริง 
ดา้นโครงสร้าง มีความเป็นทางการสูง 

โครงสร้างแบบเน้นสายการบังคับ
บญัชา 
โครงสร้างตายตวั 

ไม่เป็นทางการ 
โครงสร้างแบบเครือข่าย 
โครงสร้างหลวม 

ดา้นการบริหารงาน ขอบเขตชดัเจน 
เนน้การควบคุม 
รวมศูนยอ์  านาจ 
การท างานเนน้ตวับุคคล 

ขอบเขตไม่ชดัเจน 
เนน้การมีส่วนร่วม 
กระจายอ านาจ 
อาศยัการท างานเป็นทีม 

 โดยสรุป เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่ิงท่ีองค์กรต่างๆ จะตอ้งศึกษาหาความรู้และใช้
ประโยชน์ เพื่อผลกัดนัใหผู้บ้ริหารพร้อมจะทบทวนและปรับเปล่ียนทศันคติเก่ียวกบัการบริหารงาน 
เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัทั้งในปัจจุบนัและโลกอนาคต ภายใตส้ภาพแวดลอ้มท่ีเกิด
การแข่งขนัสูง ดงันั้น ไม่วา่จะเป็นองคก์รภาครัฐหรือเอกชน ขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ในประเทศ
หรือต่างประเทศ ตอ้งทบทวนรูปแบบการบริหารและบริการของตนเพื่อสร้างโอกาสการอยู่รอด
อยา่งย ัง่ยนื โดยเคร่ืองมือหน่ึงท่ีจะถูกน ามาใชเ้ป็นกลยทุธ์ขององคก์ร คือ รูปแบบองคก์รเสมือนจริง  
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การใช้นวตักรรมเพือ่พฒันาองค์การ 
 แนวความคิดเร่ืองนวตักรรมมีมาตั้งแต่ช่วงทศวรรษท่ี 1950 โดยนักวิชาการมองว่า
นวตักรรมเป็นเพียงแค่แผนกหน่ึงท่ีมีเพิ่มในองคก์ารหรืองานวจิยั แต่ในปัจจุบนั นวตักรรมมีไวเ้พื่อ
เป็นการสร้างมูลค่าให้เกิดกับกระบวนการ (Process) การแก้ไขปัญหา (Problem-solving)  หรือ
กระบวนการปฏิสัมพนัธ์ (Interactive Process) ผ่านเครือข่ายต่างๆ จึงเป็นความจ าเป็นท่ีตอ้งศึกษา
ความรู้พื้นฐานของนวตักรรมเพื่อใช้เป็นพื้นฐานของการบริหารงานในองคก์ารเพื่อให้สอดรับกบั
ความเปล่ียนแปลงในโลกอนาคตต่อไป ปัจจุบนันวตักรรมเพื่อพฒันาองค์การได้น ามาใช้ในการ
บริหารองค์การสมัยใหม่ท่ีมุ่งสู่การบริหารท่ีลดต้นทุน (Low Cost) มีคุณภาพ (High Quality) มี
ผลผลิตสูงข้ึน (High Performance) มีการบริหารและตดัสินใจแบบรวดเร็ว (High Speed) สามารถ
สร้างความพึงพอใจแก่ลูกคา้ (Customer Satisfaction) และใช้ความรู้เป็นพื้นฐานในการพฒันาขีด
ความสามารถขององคก์าร โดยมีผูเ้ช่ียวชาญและนกัวชิาการใหค้วามหมายของนวตักรรม ดงัน้ี 
 ปีเตอร์ เอฟ ดรัคเกอร์ (Peter F. Drucker) (1995) กล่าวไวใ้นหนังสือ Innovation & 
Exterpreneur วา่ นวตักรรม คือ เคร่ืองมือส าคญัส าหรับผูป้ระกอบการในการแสดงหาผลประโยชน์
และโอกาสจากการเปล่ียนแปลงต่างๆ เพื่อสร้างธุรกิจและบริการในการแสดงหาผลประโยชน์และ
โอกาสจากการเปล่ียนแปลงต่างๆ30 
 ไมเคิล อี พอร์ตเตอร์ (Michel E. Porter) (1998) ให้ความหมายของนวตักรรม คือ ส่ิง
ส าคญัท่ีท าให้บริษทัมีศกัยภาพในการแข่งขนัและไดม้องนวตักรรมในความหมายท่ีกวา้ง โดยรวม
เอาเทคโนโลยแีละแนวทางใหม่ในการท าส่ิงต่างๆ เขา้ไวด้ว้ยกนั31 
 นารายานาน (Narayanan) (2001) ให้ความหมายของนวัตกรรม คือ ผลลัพธ์และ
กระบวนการท่ีใชเ้ทคโนโลยีเพื่อแกปั้ญหาในการท างาน และก่อให้เกิดความไดเ้ปรียบและโอนการ
ในการแข่งขนั32 
 กิดานันท์ มลิทอง (2540) ให้ความหมายของนวตักรรม คือ แนวความคิดหรือการ
ปฏิบติั หรือส่ิงประดิษฐใ์หม่ๆ ท่ียงัไม่เคยมีการใชม้าก่อน หรือเป็นการพฒันา ดดัแปลงจากของเดิม

                                                           
30 Peter F. Drucker, Innovation and Entrepreneurship (N.P. : Butterworth 

Heinermann, 1995) 
31Michael E. Porter, Competitive advantage: Creating and sustaining superior 

performance : with a new introduction (New York : Free Press, 1998) 
32  Vadake Narayanan, Manage technology and innovation for competitive 

advantage (New Jersey : Prentice Hall - Upper Saddle River, 2001) 
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ท่ีมีอยูแ่ลว้ใหท้นัสมยัและใชไ้ดผ้ลดียิง่ข้ึน เม่ือน านวตักรรมมาใช ้จะช่วยใหก้ารท างานนั้นไดผ้ลดี มี
ประสิทธิภาพสูงข้ึนกวา่เดิม ช่วยประหยดัเวลาและแรงงาน33 
 บุญเก้ือ ควนหาเวช (2542)ให้ความหมายของนวตักรรม คือ เป็นศพัท์บญัญัติของ
คณะกรรมการพิจารณาศพัทว์ชิาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงแต่เดิมใชค้  าวา่ “นวกรรม” เป็น
ศพัทท่ี์มาจากภาษาองักฤษวา่ “Innovation” มีรากศพัทม์าจากภาษาลาตินวา่ “Innovare” แปลตามรูป
ศพัทไ์ดว้า่ท าใหม่ เปล่ียนแปลงโดยใชส่ิ้งใหม่ๆ เขา้มา เม่ือพิจารณาแลว้ “นวตักรรม” จึงหมายความ
ว่าการน าส่ิงใหม่ๆ เขา้มาเพื่อเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมวิธีการท่ีท าอยู่เดิม เพื่อให้ใช้ไดผ้ลดียิ่งข้ึน การ
ปรับปรุงงานใหดี้ข้ึนกวา่เดิม หรือมุ่งท่ีจะใหง้านนั้นมีประสิทธิภาพสูงข้ึน34 
 ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (2547) ให้ความหมายของนวัตกรรม คือ ในเชิง
เศรษฐศาสตร์ คือ การน าแนวความคิดใหม่หรือการใชป้ระโยชน์จากส่ิงท่ีมีอยูแ่ลว้มาใชใ้นรูปใหม่ 
เพือ่ท าใหเ้กิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ นอกจากน้ี นวตักรรมยงัถูกตีความไวท้ั้งเชิงแคบและเชิงกวา้ง  
ดงัน้ี 
 ความหมายเชิงแคบ หมายถึง ผลผลิตของความส าเร็จดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร่วมกบัพลวตัของกิจกรรมทางสังคม 
 ความหมายเชิงกวา้ง หมายถึง การปฏิบติั หรือท าส่ิงต่างๆท่ีใหม่ต่อตวัปักเจก หรือ
หน่วยท่ีรับเอาส่ิงเหล่านั้นไปประยุกต์ใช้ การรวมเอากิจกรรมท่ีน าไปหาผลประโยชน์เชิงพาณิชย ์
การสร้างตลาดใหม่ ผลิตภณัฑใ์หม่ กระบวนการและบริการใหม่ โดยอาศยัการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ี
เกิดข้ึนรอบตวัเราให้กลายมาเป็นโอกาสและถ่ายทอดไปสู่แนวความคิดใหม่ท่ีท าให้เกิดประโยชน์
ต่อตนเองและสังคม35 
 เสน่ห์ จุย้โต (2548) ให้ความหมายของนวตักรรม คือ เป็นความคิดด้านสร้างสรรค์ 
ประกอบดว้ยกระบวนการบริหารและความคิดทางสังคม เพื่อรวบรวมให้เกิดการแกปั้ญหากลบัไป

                                                           
33 กิดานันท์ มลิทอง, เทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรม  (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั, 2540) 
34บุญเก้ือ ควรหาเวช, นวตักรรมการศึกษา, พิมพค์ร้ังท่ี 4 (กรุงเทพฯ : ศูนยห์นงัสือ

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2542) 
35ส านักงานนวตักรรมแห่งชาติ, การจัดการนวัตกรรมสําหรับผู้บริหาร (กรุงเทพฯ : 

งานส่งเสริมภาพลกัษณ์องคก์ร ส านกังานนวตักรรมแห่งชาติ,  2547) 
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ใช้ภายในสังคมภายใต้สถานการณ์ท่ีก าหนด และเป็นกระบวนการสร้างสรรค์ความคิดใหม่ 
(Rethinking) และน าไปใชป้ฏิบติั มีผลท าใหว้ธีิการในการท าส่ิงต่างๆ ดีข้ึนกวา่เดิม36 
 สรุป นวตักรรม หมายถึง ความคิด การปฏิบติั หรือส่ิงประดิษฐ์ใหม่ๆ ท่ียงัไม่เคยมีใช้
มาก่อนหรือเป็นการพฒันาดดัแปลงมาจากของเดิมท่ีมีอยูแ่ลว้ ให้ทนัสมยัและใชไ้ดผ้ลดียิ่งข้ึน เม่ือ
น านวตักรรมมาใชจ้ะช่วยใหก้ารท างานนั้นไดผ้ลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกวา่เดิม ทั้งยงั
ช่วย ประหยดัเวลาและทรัพยากรอ่ืนๆ ไดด้ว้ย 
 1. องคป์ระกอบของการจดัการนวตักรรม 
 ภาณุ ลิมมานนท ์(2549) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของนวตักรรม เน่ืองจากกนวตักรรม
เป็นเร่ืองของการปรับเปล่ียนวิธีคิดเพื่อหาขอ้สรุปหรือทางแก้ไขในเชิงสร้างสรรค์ขององค์การ
มากกวา่ท่ีจะเป็นเร่ืองของเทคโนโลยีเพียงอยา่งเดียว จึงมีการก าหนดองคป์ระกอบของนวตักรรมท่ี
ช่วยให้องคก์ารสามารถปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์อยา่งรวดเร็วและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ผูรั้บบริการโดยตรง องคป์ระกอบท่ีส าคญัของนวตักรรม37 มีดงัต่อไปน้ี  
 1.1 โครงสร้างองคก์าร (Structure) เน่ืองจากตอ้งอาศยัความร่วมมือในองคก์ารตั้งแต่
ผูบ้ริหารระดับสูงจนกระทั่งพนักงานระดับล่าง ต้องมีการติดต่อส่ือสารระหว่างแผนกต่างๆ 
ตลอดเวลา มีการแบ่งอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ หากโครงสร้างองค์การมีความเหมาะสม
แล้ว ก็จะท าให้การท างานเป็นไปด้วยความเหมาะสมด้วยเช่นกนั และเกิดความรวดเร็วในการ
ตดัสินใจไดด้ว้ย 
 1.2 บุคลากร (People) การจดัการนวตักรรมตอ้งอาศยัความรู้ใหม่ๆ เพื่อท่ีจะมาผลิต
เป็นสินคา้และบริการใหม่ๆ ตามท่ีผูรั้บบริการตอ้งการ หากองค์การท่ีมีความรู้เร่ืองน้ีอยู่แล้วก็จะ
ได้เปรียบในเองอ่ืนๆ ด้วย ถ้าองค์การน าความรู้ของบุคลากรมาประกอบกนั ก็ยิ่งจะท าให้กรอบ
แนวความคิดสร้างสรรคเ์กิดข้ึนไดเ้ร็ว และสามารถน าไปแข่งขนัได ้
 1.3 กระบวนการ (Process) หรือขั้นตอนต่างๆ ไม่วา่จะเป็นกระบวนการขั้นตอนใน
การผลิต การตลาด หรือการเงินนั้น จะมีความเก่ียวขอ้งกบัการท านวตักรรม เพราะถ้าขั้นตอนมี
ความยุ่งยากซับซ้อนเกินไป ก็อาจจะท าให้ไม่สามารถปรับเปล่ียนให้ทนักบัท่ีเกิดข้ึนได้ทนัเวลา 
กระบวนการต่างๆ ควรมีระบบการจดัการท่ีแตกต่างกนั และเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสม 

                                                           
36 เสน่ห์ จุย้โต, การบริหารนวัตกรรมแนวใหม่ (กรุงเทพฯ : ส านกัวชิาการ 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2548) 
37 ภาณุ ลิมมานนท์, กลยุทธ์การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ, พิมพค์ร้ังท่ี 4 (กรุงเทพฯ : 

ภาริณาส, 2549) 
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 1.4 กลยุทธ์หรือยุทธวิธี (Strategy) การจดัการนวตักรรมจ าเป็นตอ้งมีกลยุทธ์และ
ยุทธวิธีในการจดัการ ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัเกิดข้ึนไดเ้สมอ เม่ือมีกลยุทธ์การจดัการอย่าง
ต่อเน่ือง 
 1.5 เค ร่ืองมือและเทคโนยีสารสนเทศ (Information Technology/Tool) การใช้
เคร่ืองมือและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีส่วนในการจัดการนวตักรรม ช่วยในการบูรณาการ
โครงสร้าง ก าลงัคน กระบวนการ และเป็นเคร่ืองมือในการก าหนดกลยุธ์ในการจดัการนวตักรรม
อยา่งต่อเน่ือง อนัเป็นปัจจยัใหเ้กิดความส าเร็จ 
 2. หลกัการของนวตักรรม 
 นวตักรรมเป็นแนวคิด ทศันคติ และกระบวนทศัน์ใหม่ ท่ีองค์การต่างๆ ในสมยัใหม่
จ  าเป็นตอ้งสร้างข้ึนโดยผา่นกระบวนการวิเคราะห์ภารกิจงานอยา่งละเอียด เพื่อรองรับให้สามารถ
พฒันาผลผลิตและประสิทธิภาพของงานได ้ลดตน้ทุน และลดการใชท้รัพยากรต่างๆ ผา่นเคร่ืองมือ
ต่างๆ หรือแมก้ารลดขั้นตอนการปฏิบติังานก็เป็นนวตักรรมดว้ยเช่นกนั พรรณี สวนเพลง (2552) จึง
ไดร้ะบุรายละเอียดของหลกัการของนวตักรรม38  ดงัน้ี 
 1. นวตักรรมเป็นเร่ืองความคิด (Innovation in Mindset) การสร้างนวตักรรมต้องมุ่ง
สร้างสรรคด์ว้ยความถูกตอ้ง (Right Thinking) หากมีความคิดท่ีผิดแมจ้ะปฏิบติัให้ดีก็ยากท่ีจะถูกได ้
เพราะไดเ้ร่ิมตน้แบบผิดแลว้ ในการท างานให้ดีควรใชเ้วลาในการคิด ไตร่ตรอง วิเคราะห์ให้ถว้นถ่ี 
แลว้ค่อยด าเนินการปฏิบติั การคิดท่ีถูกตอ้งมีแนวคิดหลายอย่าง เช่น การคิดเชิงกลยุทธ์ (Trategic 
Thinking) การด าเนินกลยุทธ์ (Implementation Strategy) และการประเมินกลยุทธ์ (Evaluation 
Strategy) ดว้ยเทคนิคการประเมินแบบดุลยภาพ (Balance Scorecard)  
 2. นวตักรรมเป็นกุญแจส าคญัเพื่อสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั (Innovation is a 
Key to Gaining Commpettitive Advantage) การสร้างนวตักรรมก็เพื่อน ามาซ่ึงคุณภาพ (Quality) 
และคุณภาพน ามาซ่ึงมาตรฐาน (Standard) ตวัแปรท่ีส าคญัท่ีมีผลต่อนวตักรรม คือ พลงั 3C ไดแ้ก่ 
การแข่งขนั (Compettition) ลูกคา้ (Customer) และการเปล่ียนแปลง (Change) ซ่ึงทั้ง 3 ส่วนจะมีผล
ต่อการสร้างนวตักรรมได ้
 3. ประสิทธิภาพของนวตักรรมสามารถเพิ่มราคาได้ (Effective Innocation can Boost 
Stock Price) โดยพลงัของนวตักรรมจะน ามาซ่ึงมูลค่าเพิ่ม (Value Added) และราคาท่ีเพิ่มข้ึน ดงันั้น 

                                                           
38 พรรณี สวนเพลง, เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสําหรับการจัดการความรู้ 

(Information Technology and Innovation for Knowledge Management) (กรุง เทพฯ : ซี เอ็ด
ยเูคชัน่, 2552) 
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จึงมีผูพ้ยายามคิดคน้การสร้างมูลค่าเพิ่มโดยพิจารณา 3 เร่ืองท่ีมีความสัมพนัธ์กนั ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายท่ี
ลดลง (Cost) ตั้งราคาจ าหน่ายใหสู้งข้ึน (Price) และสร้างคุณค่าเหนือราคา (Value) 
 4. ผูบ้ริหารสูงสุดตอ้งน าและมีความรับผิดชอบต่อนวตักรรม (CEO must Lead and Be 
Held Accountable for Innovation) ในองค์การผูบ้ริหารสูงสุดตอ้งเป็นผูน้ าในการสร้างนวตักรรม 
ดงันั้น จึงตอ้งก าหนดคุณสมบติัผูน้ าว่าตอ้งมีการเปล่ียนแปลง ตอ้งคิดสร้างสรรค์ และตอ้งมีภาวะ
ผูน้ า (Leadership) โดยเป็นแบบอย่าง (Modeling) ของการสร้างนวตักรรมท่ีดี ผูบ้ริหารท่ีประสบ
ความส าเร็จต้องมีวิสัยทัศน์ (Vision) และกลยุทธ์ (Strategy) ท่ีต้องท าให้ประสบความส าเร็จ 
สามารถน าองค์การสู่ความเป็นเลิศได้ หากไม่สามารถคิดได้ด้วยตนเอง ต้องสร้างทีมงานแห่ง
ความคิด หรือทีมงานผูเ้ช่ียวชาญในการคิดแต่ละเร่ืองแทน แต่จะตอ้งรับผิดชอบต่อนวตักรรมท่ี
เกิดข้ึนดว้ย 
 5. ผู ้บ ริหารสูงสุดต้องผูกพันและแพร่กระจายไปย ัง บุคคลอ่ืน (CEO Must be 
Committed to and Instill in Others a Passion for Innovation) การสร้างความผูกพนัให้เกิดข้ึนและ
ความเข้าในท่ีถูกต้องในทีมงานและผูท่ี้เก่ียวข้อง กระบวนการท่ีมีส่วนร่วมในนวตักรรมจึงมี
ความส าคญัท่ีจะต้องสร้างข้ึนให้ได้ ผูบ้ริหารสูงสุดต้องท าหน้าท่ีเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ก ากับ
ตรวจสอบและเป็นผูป้ระชาสัมพนัธ์ให้นวตักรรมเกิดข้ึนในทุกคน ทุกฝ่าย และทัว่ทั้งองคก์าร หรือ
เรียกอีกอยา่งวา่ “จุดประกาย” นัน่เอง 
 สรุปได้ว่า การสร้างนวตักรรมต้องมีการบูรณาการระหว่างนวัตกรรมและการ
บริหารงานในองค์การ ซ่ึงผูบ้ริหารจะตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมและเป็นบุคคลส าคญัในการขบัเคล่ือน
นวตักรรม โดยมีองค์ประกอบหลายส่วน เช่น การสร้างคุณค่า (Value Wanted) การค านึงถึง
สมรรถนะหลกัของคนในองคก์าร (Competency) เทคนิคในเร่ืองของเครือข่าย (People Networking) 
และการสืบคน้ว่าคนในองค์การมีความรู้ในเร่ืองอะไรบา้ง ความฉลาดขององค์การ (Organization 
Intelligence) เป็นหัวใจส าคญัท่ีส าคญัท่ีท าให้คนในองค์การสามารถถอดความรู้มาใช้ได ้การเกิด
นวตักรรมควรค านึงถึงการใชท้รัพยากรอย่างประหยดัและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสร้าง
นวตักรรมความรู้ใหส้อดคลอ้งกบับริบทในปัจจุบนัดว้ย 
 
การกระจายอาํนาจการตัดสินใจ 
 การกระจายอ านาจการตัดสินใจ เป็นการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานและเป็น
แนวทางส าคญัท่ีใช้เพื่อสนองตอบต่อเจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลกัเกณฑ์และ
วธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ซ่ึงเป็นท่ีมาของการจดัใหมี้แนวทางในการบริหารและ
ปฏิบติังานให้เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว ฉับไว มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ให้เกิด
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ผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ตลอดจนความมีประสิทธิภาพและเกิดความคุม้ค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
สามารถลดขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีเกินความจ าเป็น เป็นการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้
ทนัต่อเหตุการณ์ เพื่อให้ผูรั้บบริการไดรั้บการอ านวยความสะดวก บริการท่ีมีคุณภาพ น่าพึงพอใจ
และประทบัใจ โดยมีการประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ เพื่อให้มีการพฒันา
กระบวนการปฏิบติังานใหส่้งผลต่อการพฒันาการให้บริการตามเจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎีการ
ดงักล่าว 

1. ความหมายของการกระจายอ านาจการตดัสินใจ 
 โกวิทย ์พวงงาม (2550) ให้ความหมายของการกระจายอ านาจ หมายถึง ระบบการ
บริหารประเทศท่ีเปิดโอกาสให้ทอ้งถ่ินมีอ านาจในการจดัการดูแลกิจการหลายๆ ดา้นของตนเอง 
ไม่ใช่ปล่อยให้รัฐบาลกลางรวบศูนยอ์  านาจในการจดักิจการแทบทุกอย่างของท้องถ่ิน กิจการท่ี
ทอ้งถ่ินมีสิทธ์ิจดัการดูแล39 
 ด ารงศกัด์ิ บุญลา (2540) ให้ความหมายของการกระจายอ านาจ หมายถึง การมอบ
อ านาจในการบริหารงานใหผู้ป้ฏิบติังานหรือใหบุ้คลากรไปปฏิบติัในทุกระดบัชั้นขององคก์าร40  
 การกระจายอ านาจการตดัสินใจ หมายถึง การท่ีผูบ้งัคบับญัชายินยอม อนุญาต ถ่าย
โอน ภารกิจการตดัสินใจให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใช้ความรู้ ความสามารถ ความเฉลียวฉลาด ทกัษะ 
ทรัพยากร และประสบการณ์ในการตดัสินใจดว้ยตนเอง เพื่อให้ภารกิจนั้นบรรลุส าเร็จไปไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว ฉับไว ทันต่อสถานการณ์และความเร่งด่วน หรือสามารถอธิบายได้ว่าเป็นวิธีการน า
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหเ้รียนรู้ในการท่ีจะน าตนเองไดอ้ยา่งไร (Lead to learn how to lead themselves)  
 ในองค์กรทั้ งภาครัฐและภาคเอกชน การกระจายอ านาจในการตัดสินใจ เป็น
กระบวนการท่ีเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการปฏิบติัหน้าท่ีของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและการ
ให้บริการแก่ผูรั้บบริการ เป็นการสร้างแรงจูงใจในการท างาน โดยฝ่ายต่างๆ ไดเ้ขา้มามีบทบาทใน
การตดัสินใจงาน ก าหนดทิศทางในการปฏิบติังานได้ด้วยตนเอง ได้รับโอกาสในการท างานท่ีมี
ความหมาย ความส าคญั และมีคุณค่าเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ มีความรับผิดชอบและมี
ภาระความรับผิดต่อผลการตดัสินใจของตน ช่วยลดช่องวา่งหรืออุปสรรคท่ีขวางกั้นการด าเนินการ
ตามแนวทางใหม่ๆ มีการสนบัสนุน เสริมสร้างบรรยากาศในการท างานท่ีเอ้ือต่อการริเร่ิมความกลา้

                                                           
39โกวิทย ์พวงงาม, การปกครองท้องถิ่นไทย (กรุงเทพมหานคร: บริษทั ส านักพิมพ์

วญิญูชน จ ากดั, 2550) 
40ด ารงศกัด์ิ บุญลา, หลักการปกครองแบบกระจายอํานาจ (กรุงเทพมหานคร : บริษทั 

ส านกัพิมพว์ญิญูชน จ ากดั, 2540) 
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ท่ีจะตดัสินใจ มีการพฒันาความพร้อมของบุคลากรให้มีความสามารถและสมรรถนะในการน าเอา
อ านาจในการตัดสินใจท่ีได้รับไปใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีให้ประสบความส าเร็จได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีกลไกในการติดตาม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแล มีการประเมินและแจ้งผลการ
ปฏิบติังาน ตลอดจนมีส่วนในความรับผิดชอบและมีภาระความรับผิดต่อการตดัสินใจและผลการ
ปฏิบติังานนั้นๆ ในท่ีสุดดว้ยเช่นกนั 

2. ผลท่ีไดรั้บจากการกระจายอ านาจในการตดัสินใจ 
 การกระจายอ านาจการตดัสินใจ เป็นแนวคิดเชิงระบบท่ีผูกโยงและส่งผลกระทบต่อ
กนัเป็นลูกโซ่ ซ่ึงแนวความคิดการกระจายอ านาจการตดัสินใจเป็นแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรม
และจิตวทิยาทางการบริหารจดัการท่ีส าคญัหลายประการ เช่น การจดัโครงสร้างองคก์ร ภาระหนา้ท่ี 
ภาระความรับผิดชอบ รูปแบบและภาวะผูน้ า รูปแบบและกระบวนการในการตดัสินใจ การจูงใจ 
แรงจูงใจ การมีส่วนร่วม ความทุ่มเทเสียสละ การติดตามก ากบัดูแล ให้ค  าแนะน าช่วยเหลือ การ
วดัผลประเมินผล การแจง้ผลการปฏิบติังาน ตลอดถึงคุณภาพของผลการปฏิบติังานในท่ีสุด  
 ภาวะผูน้ าซ่ึงเป็นเป้าหมายสูงสุดต่อพฤติกรรมและการกระท า เพื่อให้เกิดการจูงใจ         
การบนัดาลใจ การโน้มน้าวจิตใจ เพื่อจะท าให้ผูอ่ื้นเกิดความเขา้ใจ เห็นดว้ย ยินยอมพร้อมใจท่ีจะ
ปฏิบติังานอยา่งเตม็ก าลงัความสามารถ มีความเตม็ใจในการท างานเพื่อใหบ้รรลุผลในเป้าหมายการ
กระจายอ านาจการตดัสินใจขององค์กร การกระจายอ านาจการตดัสินใจจะไม่เกิดข้ึนหากขาด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือบุคลากรไม่ให้ความร่วมมือ ขาดความเขา้ใจในงานท่ีจะรับการ
กระจายอ านาจอย่างถ่องแท ้หรือขาดความเช่ือมัน่และการยอมรับแนวทางการปฏิบติังานดงักล่าว 
ปัจจัยท่ีส าคัญท่ีส่งผลต่อการกระจายอ านาจจึงเป็นเร่ืองความสามารถในการลดช่องว่างหรือ
อุปสรรคในการท่ีจะน าเอาแนวทางปฏิบัติงานใหม่ๆ ไปใช้ และการสร้างเสริม การจัด
สภาพแวดล้อมหรือบรรยากาศในการท างานท่ีเอ้ือต่อการกระจายและประยุกต์ใช้อ  านาจในการ
ตดัสินใจ การกระจายอ านาจการตดัสินใจจึงไม่ใช่การลดทอนอ านาจลง แต่กลบัเป็นการเพิ่มพูน
ศกัยภาพในการท างานอีกดว้ย ทั้งน้ี ส่ิงท่ีมีอิทธิผลต่อการกระจายอ านาจการตดัสินใจดงักล่าวจะตอ้ง
ไดรั้บการท าความเขา้ใจเบ้ืองตน้ร่วมกนัจากทั้งผูม้อบอ านาจและผูรั้บมอบอ านาจ โดยการกระจาย
อ านาจในการตดัสินใจจะมีผูไ้ดรั้บผลกระทบ 3 ระดบั ดงัน้ี 
 ในระดบับุคคล 
 1. ผูไ้ดรั้บมอบอ านาจการตดัสินใจจะเกิดความภูมิใจและเป็นการเสริมสร้างแรงจูงใจ
ภายใน (Intrinsic Motivation) ในการท างานเพราะเล็งเห็นวา่ผูบ้ริหารมอบความไวว้างใจในการให้
ท าหนา้ท่ีท่ีมีความหมาย มีความส าคญั และมีคุณค่า 
 2. ผูไ้ดรั้บมอบอ านาจการตดัสินใจไดรั้บโอกาสในการพฒันาศกัยภาพ สร้างเสริมภาวะผูน้ า 
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 3. ผูบ้ริหารมีเวลาเพิ่มข้ึนในการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีมีความส าคญัส าหรับต าแหน่ง 
 ในระดบัหน่วยงาน 
 1. เกิดความรู้สึกผกูพนัและการท างานเป็นทีม 
 2. ประสานงานไดส้ะดวก รวดเร็วมากยิง่ข้ึน 
 3. ลดค่าใชจ่้ายหรือตน้ทุนต่อหน่วยในการท างาน เช่น ในเร่ืองของเวลาและบุคลากร 
 ในระดบัองคก์ร 
 1. การท างานเป็นทีมของแต่ละหน่วยงานย่อยท่ีได้รับการกระจายอ านาจสามารถ
ประสานงานกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากเป็นการท างานในแนวราบ 
 2. เพิ่มผลการปฏิบัติงานทั้ งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และเพิ่มความพึงพอใจให้
ผูรั้บบริการ เน่ืองจากไดรั้บการบริการท่ีสะดวกรวดเร็วยิง่ข้ึน 
 3. สร้างรายได้หรือได้รับการยกย่องชมเชยจากผู ้รับบริการ เพราะเป็นการเพิ่ม
สมรรถนะโดยรวมขององคก์ร 
 3. แนวทางการกระจายอ านาจในการตดัสินใจ 
 การกระจายอ านาจการตดัสินใจ เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรู้สึกและมุมมองของผู ้
ไดรั้บการมอบอ านาจการตดัสินใจหรือผูป้ฏิบติัว่าสามารถท่ีจะเป็นผูก้  าหนดบทบาท วิธีการและ
ความส าเร็จในการปฏิบติัหน้าท่ีอย่างไร โดยปกติการปฏิบติังานประจ าจะเป็นไปในรูปแบบของ
ผูป้ฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายให้ปฏิบติัภารกิจ มีบทบาทหนา้ท่ีแต่ไม่มีอ านาจในการตดัสินใจ ท า
ให้ผูป้ฏิบติัอาจรู้สึกไม่คุน้เคย ไม่กลา้ กลวั หรือขาดทกัษะ ขาดความมัน่ใจในการตดัสินใจอยา่งมี
คุณภาพ แนวทางแกไ้ขจึงตอ้งมีการเตรียมความพร้อมโดยใชค้วามรู้ ให้โอกาสฝึกใน พฒันา มีการ
ก าหนดเง่ือนไข มาตรฐาน รูปแบบ โครงสร้างการบริหารจดัการให้สอดคลอ้ง สนับสนุน สร้าง
ความเขา้ใจและนิสัยใหม่ในการท างานร่วมกบัทุกฝ่ายจนกลายเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมองคก์ร 
 ธรรมชาติของการกระจายอ านาจการตดัสินใจ จึงเป็นการส่งเสริม เสริมสร้างแรงจูงใจ
ภายในและสมรรถนะส่วนบุคคล ซ่ึงเป็นผลโดยรวมของภาวะผูน้ า ลกัษณะของงาน โครงสร้าง
องคก์ร และความตอ้งการจ าเป็น ตลอดจนค่านิยมท่ีส าคญัของบุคลากร ดงันั้น การมอบอ านาจการ
ตดัสินใจเพียงในงานท่ีด้อยคุณค่า ไร้ความหมาย ไม่มีความส าคญั จึงไม่ถือว่าเป็นการเพิ่มคุณค่า 
ในทางกลบักนั การมอบอ านาจในเร่ืองท่ีส าคญัแก่บุคลากรท่ีขาดความรู้ ก็อาจเกิดความลม้เหลวได้
เช่นกัน ส่ิงท่ีควรค านึงถึงคือทุกฝ่ายต้องเข้าใจและเห็นพอ้งต้องกันว่าการกระจายอ านาจการ
ตัดสินใจไม่ใช่เป็นการมอบอ านาจให้ตัดสินใจตามใจชอบ แต่จะต้องมีกลไกในการควบคุม 
ตรวจสอบ และไม่ให้กลไกนั้นเป็นอุปสรรคขั้นตอนท่ีท าให้เกิดความยากล าบาก ล่าช้าในการ



68 

ปฏิบติังานเพิ่มข้ึนอีก ซ่ึงระดบัการมอบอ านาจของแต่ละองค์กรจะแตกต่างกนัไปตามบริบทหรือ
ลกัษณะงานขององคก์รนั้นๆดว้ย 
 การกระจายอ านาจการตดัสินใจ จึงเร่ิมตน้จากการท่ีผูใ้ห้อ  านาจตอ้งตระหนกัว่าเร่ือง
ใดควรตอ้งมีการมอบอ านาจการตดัสินใจให้ มอบให้แก่ใคร บุคลากรผูไ้ดรั้บมอบอ านาจเป็นผูมี้
บทบาทความรับผิดชอบ มีอ านาจหน้าท่ีในเร่ืองนั้นหรือไม่ แล้วจึงพิจารณาว่าจะให้อ านาจได้
อยา่งไร การกระจายอ านาจการตดัสินใจเป็นผลผกูพนัรัฐ ตอ้งมีการสั่งการท่ีชอบดว้ยกฎหมาย ส่วน
ราชการจึงตอ้งก าหนดหลกัเกณฑ์การใช้อ านาจเพื่อเป็นกรอบในการปฏิบติัหน้าท่ีให้ถูกตอ้งตาม
กฎหมาย ส าหรับผูรั้บมอบอ านาจไวเ้ป็นแนวทางการปฏิบติั และตอ้งก าหนดวธีิการควบคุม ติดตาม 
และก ากบัดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าผูรั้บมอบอ านาจไดใ้ช้อ  านาจโดยถูกตอ้ง การพิจารณาการกระจาย
อ านาจการตดัสินจึงควรพิจารณา 5 เร่ือง ดงัน้ี 
 1. เป็นงานท่ีผูใ้ตบ้งัคบับญัชาสามารถปฏิบติัไดเ้ป็นอยา่งดี 
 2. เป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัหนา้ท่ีความรับผดิชอบของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาโดยตรง 
 3. เป็นงานท่ีมีความซบัซอ้น เหมาะสมกบัความสามารถของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
 4. อาจกระจายอ านาจทั้งงานท่ีทา้ทายและน่าสนใจท า และงานท่ีไม่ทา้ทายนกัคละกนัไป 
 5. เป็นงานท่ีไม่ใช่ภารกิจหลกัส าคญัของผูบ้ริหาร 

4. ขั้นตอนและวธีิปฏิบติัในกระบวนการการกระจายอ านาจการตดัสินใจ 
 การด าเนินการสู่การกระจายอ านาจการตดัสินใจอย่างมีคุณภาพ สามารถสรุปเป็นวฏัจกัร
ในการด าเนินงานและการพฒันาการกระจายอ านาจของบุคลากรและหน่วยงานได ้4 ขั้นตอน ดงัน้ี 

 
ภาพท่ี 13 วฏัจกัรในการพฒันาการกระจายอ านาจการตดัสินใจ 
ท่ีมา : ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, คู่มือเทคนิคและวธีิการบริหารจัดการสมัยใหม่
ตามแนวทางการบริหารกจิการบ้านเมืองทีด่ี : การประกาศข้ันตอนแผนภูมิการปฏิบัติงานและ
กาํหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ การกระจายอาํนาจการตัดสินใจ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน, 
(กรุงเทพฯ : ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, 2553) 
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 4.1 ขั้นเตรียมการ 
 4.1.1 ส ารวจและวเิคราะห์ตนเอง รวบรวมขอ้มูล ศึกษา ส ารวจ วิเคราะห์แนวทาง
ในการปฏิบติังานตามสภาพความเป็นจริงของหน่วยงานและของตน 
 4.1.2 รวบรวมขอ้มูล ศึกษา ส ารวจ วิเคราะห์ แนวทางในการปฏิบติังานตาม
สภาพความเป็นจริงของหน่วยงานอ่ืนๆ เพื่อเปรียบเทียบกบัผลงานท่ีสามารถใชเ้ป็นตวัอยา่งท่ีมี
ความเป็นเลิศ (Benckmark for Best Practice)  
 4.1.3 ก าหนดเป้าหมาย ระยะเวลา ในการด าเนินการตามกระบวนการส่งเสริมการ
กระจายอ านาจการตดัสินใจ 
  4.1.4 วางแผนกลยทุธ์ หน่วยงาน บุคลากรท่ีมีศกัยภาพ ความพร้อมรับการกระจาย
อ านาจการตดัสินใจ 
  4.1.5 รวบรวมขอ้มูล เตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบติั 
 4.2 ขั้นลงมือปฏิบติั 
  4.2.1 น าแผนกลยทุธ์มาด าเนินการปฏิบติัให้เป็นรูปธรรมโดยจดัท าเป็นแผนปฏิบติั
การ  มีรายละเอียด ก าหนดวิสัยทศัน์ เป้าหมาย ผูรั้บผิดชอบ เกณฑ์มาตรฐาน ระยะเวลา วิธีการ
ด าเนินงาน วิธีการติดตาม ดูแล ตรวจสอบ การพิจารณาความดีความชอบ รางวลัและภาระความ
รับผดิชอบร่วมกนัในองคก์ร 
  4.2.2 จดัหา สร้าง ขยายโอกาส ความพร้อม จดัสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือ สนับสนุน 
และส่งเสริมการด าเนินการตามแผนปฏิบติัการ 
  4.2.3 ประยกุตใ์ชแ้ผนตามสถานการณ์ท่ีวางไว ้
 4.3 ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล และวเิคราะห์ผล 
  4.3.1 ใชว้ิธีการประเมินท่ีหลากหลาย น่าเช่ือถือ เช่น จากการประเมินตนเอง จาก
เพื่อนร่วมงาน จากผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและจากผูรั้บบริการ 
  4.3.2 ส่ือสารให้ผู ้เ ก่ียวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบและมีส่วนร่วมในการวัดผล
ประเมินผลการด าเนินงานพร้อมขอ้ติชม เสนอแนะ 
  4.3.3 รวบรวมผลขอ้มูล ศึกษา ส ารวจ วเิคราะห์ การประเมินผลการปฏิบติังานตาม
แผนท่ีไดก้ าหนดไว ้
  4.3.4 เปรียบเทียบผลการปฏิบติัจริงท่ีวิเคราะห์ได้  กบัเป้าหมายท่ีก าหนดไวก้บั
ระบุระดบัความส าเร็จและจุดท่ีตอ้งพฒันา เพื่อระบุจุดแข็งและโอกาสพฒันาของตนแลว้จึงน ามา
จดัท าตารางเปรียบเทียบใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน 
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 4.4 ขั้นปรับแกแ้ละก าหนดเป้าหมายทิศทางและแนวทางในการปฏิบติัใหม่บนพื้นฐาน
ของผลการเปรียบเทียบ 
  4.4.1 น าผลการเปรียบเทียบจาก 4.3.4 ซ่ึงถึงระบุจุดแขง็และโอกาสพฒันาของ
ตนเองมาใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาต่อไป 
  4.4.2 รักษาพฒันาส่วนท่ีดี แลว้ใหดี้ยิง่ข้ึน 
  4.4.3 แกไ้ขส่วนท่ีบกพร่อง เพิ่มเติมส่วนท่ีขาดไป 
  4.4.4 ก าหนด เป้าหมาย แนวทางใหม่ในการพฒันา 

 กรณีศึกษาองคก์รท่ีใชก้ารกระจายอ านาจการตดัสินใจเพื่อพฒันาองคก์ร โดยศึกษาจาก
วิกฤติการณ์ของ TEXACO Inc. ซ่ึงเป็นธุรกิจคา้น ้ ามนัท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลกท่ีตกอยูใ่นสภาพ
เกือบล้มละลาย เน่ืองจากมีปัญหาถูกฟ้องร้องจากบริษทั Pennzoil ให้ชดใช้ค่าเสียหายสูงถึง 1.1 
หม่ืนลา้นเหรียญสหรัฐฯ บริษทัตกอยู่ในสถานการณ์วิกฤติทนัที และตอ้งด าเนินการแกไ้ขหลายๆ 
วิธีและด่วนท่ีสุด แมก้ระทัง่เปล่ียนตวัผูบ้ริหารระดบัสูง หรือ CEO ต่อมาในปี ค.ศ. 1987 ผูบ้ริหาร
และพนักงานของบริษทัได้ร่วมท าการกอบกู้สถานกาณ์เลวร้ายนั้นโดยใช้เวลา 5 ปี โดยอาศัย
หลกัการของการจดัการคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management : TQM) และการเปล่ียนแปลง
วฒันธรรมองคก์รโดยการกระจายอ านาจ  จากเดิมแทนการใชค้  าสั่งและการควบคุม เพราะมีผูส้ังเกต
วา่ในการประชุมแต่ละคร้ัง พนกังานทุกคนจะนัง่อยูแ่ถวหลงัและรอคอยค าสั่งเท่านั้น แต่เม่ือ CEO 
คนใหม่ช่ือ James Kinnear ไดเ้ร่ิมเขา้มาบริหาร เขาไดก้ล่าวยกย่องพนกังานในคร้ังแรกท่ีประชุม 
เช่น ขอบคุณพนกังานท่ีอดทนกบัความเครียดต่างๆท่ีเกิดข้ึน นอกจากนั้นยงัไดก้ าหนดวสิัยทศัน์ใหม่ 
ดงัน้ี “TEXACO Inc. ใหม่ จะเป็นบริษทัแห่งหน่ึงท่ีได้รับการยกย่องมากท่ีสุด สามารถท าก าไร 
แข่งขัน และเป็นผูน้ าในอุตสาหกรรมด้านน้ี” CEO คนใหม่ยงัให้ความส าคัญจากระดับล่างสู่
ระดบับน แสวงหาความคิดใหม่ๆ ในการพฒันาองคก์รจากพนกังานระดบัปฏิบติัการ แต่ละทีมจะมี
การเลือกผูน้ าและมีการวางแผนงาน งบประมาณเอง จดัสรรทรัพยากรต่างๆ ใหก้บัสมาชิกในทีมได้
เอง มีการให้รางวลัและการแข่งขนัผลงาน และในท่ีสุดผลงานท่ีเป็นเลิศเหล่าน้ีก็คือผลงานของ
องคก์รเอง นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัเปิดโอกาสและส่งเสริมใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมมากข้ึน เช่น ในการ
ประชุมแต่ละคร้ังทีมงานจะถือว่าทุกความเห็นของสมาชิกในทีมงานเป็นส่ิงท่ีมีค่า ไม่มีการกดดนั
ใดๆ การส่ือสารภายในองคก์รไดรั้บการส่งเสริมใหติ้ดต่อถึงกนัไดอ้ยา่งสะดวก41 

                                                           
41 ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, คู่มือเทคนิคและวิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่

ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี : การประกาศขั้นตอนแผนภูมิการปฏิบัติงานและกําหนดระยะเวลา
แล้วเสร็จ การกระจายอาํนาจการตดัสินใจ การลดขั้นตอนการปฏิบัตงิาน (กรุงเทพฯ : ส านกังาน ก.พ.ร., 2553) 
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 จากกรณีศึกษาดงักล่าวพบวา่ 
 1. ผูบ้ริหารมีการมอบอ านาจและกระจายอ านาจท่ีเป็นทางการให้กบัผูน้ าของแต่ละทีม 
รวมถึงอ านาจในการตั้งเป้าหมาย การใชจ่้ายเงิน และงานประจ าท่ีท าเป็นกิจวตัรของทีม 
 2. มีการทบทวนงบประมาณและค่าใชจ่้ายท่ีกระท าไดใ้นระดบัทีม 
 3. ทีมงานท่ีตอ้งติดต่อกบัผูรั้บบริการโดยตรงสามารถระบุดา้นท่ีตอ้งการพฒันาโดยมี
การจดัท าแผนปฏิบติัการเชิงคุณภาพ (Quality Action Plan) และวิธีการประเมินของทีมงานและมี
การพฒันาจดัเตรียมเอกสารท่ีใชใ้นการบริหารเชิงคุณภาพของทีมเอง 
 4. แต่ละทีมงานจะได้รับการกระจายอ านาจให้ด าเนินการตามกระบวนการและ
เทคโนโลยท่ีีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูรั้บบริการ 
 5. แต่ละทีมงานสามารถระบุเง่ือนไขของการด าเนินการเชิงคุณภาพและวิธีการวดัผลท่ี
เก่ียวโยงและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการรับบริการของผูรั้บบริการ 
 6. แต่ละทีมงานจะระบุและพฒันาความรู้ดา้นการศึกษาเพิ่มเติมได ้
 7. แต่ละทีมงานจะเลือกผูน้ าของตนเอง มีการบริหารและรับผดิชอบการด าเนินงานเอง 
 อยา่งไรก็ตาม การกระจายอ านาจการตดัสินใจเป็นกระบวนการท่ีมีขั้นตอนท่ีซบัซ้อน
ข้ึนอยูก่บับริบทของแต่ละองคก์ร ซ่ึงไม่สามารถด าเนินการไดโ้ดยอาศยับุคคลแค่คนเดียว แต่ตอ้งมี
ส่ิงเก่ียวขอ้งกบับุคคลอ่ืนๆ อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ ดงันั้น ปัจจยัท่ีจะท าให้การกระจายอ านาจการ
ตดัสินใจเกิดความส าเร็จจะช่วยให้บุคคล หน่วยงาน หรือองคก์รสามารถวางแผนและปรับองค์กร
ใหมี้การกระจายอ านาจท่ีบรรลุผลส าเร็จไดดี้มากยิง่ข้ึน 

 
ภาพท่ี 14 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล สนบัสนุน ส่งเสริม เอ้ือต่อการกระจายอ านาจการตดัสินใจใหป้ระสบ
ความส าเร็จ 
ท่ีมา : ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, คู่มือเทคนิคและวธีิการบริหารจัดการสมัยใหม่
ตามแนวทางการบริหารกจิการบ้านเมืองทีด่ี : การประกาศข้ันตอนแผนภูมิการปฏิบัติงานและ
กาํหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ การกระจายอาํนาจการตัดสินใจ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(กรุงเทพฯ : ส านกังาน ก.พ.ร., 2553) 
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 การกระจายอ านาจมีปัจจยัท่ีมีอิทธิพล สนบัสนุน ส่งเสริม เอ้ือต่อการกระจายอ านาจ
การตดัสินใจใหป้ระสบความส าเร็จ ดงัน้ี 
 1. การส่ือสารให้ผูบ้ริหารหรือผูบ้งัคบับญัชาไดรั้บทราบถึงวิสัยทศัน์และความจ าเป็น
ท่ีตอ้งมีการกระจายอ านาจการตดัสินใจ 
 2. โครงสร้างขององคก์รท่ีสนบัสนุนสอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์ขององคก์รหรือหน่วยงาน  
 3.  การฝึกอบรมตามความต้องการของบุคลากรเพื่อให้ได้รับความรู้  ทักษะ 
ความสามารถ ตลอดจนทศันคติท่ีจ  าเป็นต่อการกระจายอ านาจการตดัสินใจ 
 4. มีระบบฐานขอ้มูลและระบบบริหารงานบุคคลท่ีสอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์ 
 5. ผูบ้ริหารมีแนวคิดส่งเสริม สนบัสนุนการด าเนินการ 
 นอกจากนั้น ยงัมีปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ลกัษณะงาน  โครงสร้างองค์กร วฒันธรรม ความ
ไวว้างใจ และการมีส่วนร่วม ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีผูมี้หนา้ท่ีเก่ียวขอ้งควรหาทางให้เกิดการสร้างเสริมให้เกิด
ส่ิงแวดลอ้มหรือเง่ือนไขท่ีประกอบดว้ยปัจจยัสนบัสนุนดงักล่าว เพื่อเพิ่มระดบัของผลในเชิงบวก
ต่อการกระจายอ านาจการตดัสินใจยิ่งๆ ข้ึน  ในทางกลบักนั ยงัมีปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรค ท่ีขดัขวาง
ไม่ใหเ้กิดการกระจายอ านาจการตดัสินใจ ดงัน้ี 
 

 
ภาพท่ี 15 อุปสรรคขวางกั้นต่อความส าเร็จของการกระจายอ านาจการตดัสินใจ 
ท่ีมา : ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, คู่มือเทคนิคและวธีิการบริหารจัดการสมัยใหม่
ตามแนวทางการบริหารกจิการบ้านเมืองทีด่ี : การประกาศข้ันตอนแผนภูมิการปฏิบัติงานและ
กาํหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ การกระจายอาํนาจการตัดสินใจ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(กรุงเทพฯ : ส านกังาน ก.พ.ร., 2553) 
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 1. ผูบ้ริหารหวัน่เกรงวา่การกระจายอ านาจการตดัสินใจจะรู้สึกวา่สูญเสียอ านาจท่ีเคยมี 
 2. ผูใ้ต้บังคับบัญชาเคยชินกับการบริหารงานแบบรวมอ านาจ จึงขาดทักษะการ
ตดัสินใจ รู้สึกสะดวกกวา่ถา้รอปฏิบติังานตามค าสั่งเพราะไม่ตอ้งรับผดิชอบอยา่งเต็มตวักบัผลท่ีจะ
ตามมา 
 3. ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาขาดความพร้อม ความรู้ ทกัษะ และทศันคติท่ีจ  าเป็นต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี 
 4. ระบบการท างานโครงสร้าง ตลอดจนอุปกรณ์ เคร่ืองมือท่ีไม่เอ้ือต่อการกระจาย
อ านาจการตดัสินใจ 

5. แนวทางการกระจายอ านาจการตดัสินใจของผูก้ระจายอ านาจและผูรั้บการกระจายอ านาจ 
 5.1 แนวทางส าหรับผูก้ระจายอ านาจ 
 5.1.1 พิจารณาถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคลในดา้นแรงจูงใจและทกัษะความ
เช่ียวชาญ 
 5.1.2 อธิบายให้กระจ่างชดัถึงวตัถุประสงค์และช้ีให้เห็นว่างานหรืออ านาจการ
ตดัสินใจท่ีไดรั้บ จะส่งเสริมใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาใหเ้จริญงอกงามไดอ้ยา่งไร 
 5.1.3 ระบุภาระความรับผิดชอบและผลพวงท่ีตามมาของผูรั้บมอบอ านาจให้
ชดัเจน 
 5.1.4 มัน่ใจและไวว้างใจในบุคลากร โดยมอบความรับผิดชอบและอ านาจใน
งานท่ีส าคญัอยา่งเหมาะสมพอเพียง 
 51.5 ระบุขอ้ก าหนดต่างๆ กรอบ กฎเกณฑ์ ของอ านาจท่ีมอบให้อย่างรอบคอบ
และง่ายต่อการน าไปปฏิบติั และปรับเปล่ียนระบบการบริหารจดัการโครงสร้างใหส้อดคลอ้งกบัการ
กระจายอ านาจการตดัสินใจ 
 5.1.6 มัน่ใจวา่ผูรั้บมอบอ านาจยอมรับภาวะความรับผดิชอบนั้นดว้ยความเตม็ใจ 
 5.1.7 แจง้ให้ฝ่ายอ่ืนๆ ทราบถึงการมอบอ านาจนั้นโดยทัว่กนั เพื่อให้ไดรั้บความ
ร่วมมือในการท างาน 
 5.1.8 จดัใหส้ามารถเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 
 5.1.9 ติดตาม ก ากบั ความกา้วหนา้อยา่งเหมาะสม 
 5.1.10 มีการสอนงานและใหค้  าแนะน าเม่ือมีการร้องขอใหส้นบัสนุนช่วยเหลือ 
 5.1.11 กระตุน้และสนบัสนุนความคิดริเร่ิมและการแกปั้ญหา 
 5.1.12 ยกยอ่ง ชมเชย ความเสียสละ และเม่ือประสบความส าเร็จ ตอ้งมีรางวลัท่ี
สอดคลอ้งสนองต่อหนา้ท่ีตอบต่อความรับผดิชอบใหม่ท่ีให ้
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 5.2 แนวทางส าหรับผูรั้บการกระจายอ านาจ 
 5.2.1 ตั้งใจและทุ่มเทใหก้บัการท างานและการตดัสินใจส าหรับความรับผิดชอบ
ท่ีเกิดข้ึน 
 5.2.2 รวบรวม ศึกษา ขอ้มูลงานและอ านาจการตดัสินใจท่ีพึงกระท าให้อยู่ใน
ความควบคุมได ้
 5.2.3 มีการปรึกษา เสนอ และรายงานขอ้มูลงานท่ีด าเนินการให้กบัผูก้ระจาย
อ านาจใหโ้ดยสม ่าเสมอ 
 5.2.4 ร่วมมือกนัท างานกบัเพื่อนในฝ่ายเดียวกันเป็นทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
หรือกบัฝ่ายต่างๆ ท่ีตอ้งประสานงานโดยมีเป้าหมายร่วมกนั 
 5.2.5 หากพบว่ามีปัญหาบางประการท่ีมกัจะเกิดซ ้ ากนับ่อยๆ หรือกบัหลายๆ 
บุคคล อาจมีการบนัทึกจดัท าเป็นแนวทางเพื่อเป็นคู่มือส าหรับงานในสถานการณ์ต่อไป 
 5.2.6 หากพบว่าในการท างานมีปัญหาบางประการท่ีไม่สามารถรับมือได ้ผูรั้บ
การกระจายอ านาจตอ้งรีบปรึกษาผูบ้งัคบับญัชาพร้อมกบัเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดย
ทนัที 
 5.2.7 ผูท่ี้ไดรั้บการกระจายอ านาจตอ้งเตรียมพร้อมส าหรับการถ่ายโอนอ านาจ
ในบางลกัษณะใหก้บับุคคลอ่ืนในระยะเวลาต่อไป 

6. การกระจายอ านาจทางการศึกษาใน 8 ประเทศ 
 จากประสบการณ์ของประเทศไทยในอดีตพบว่าการกระจายอ านาจท่ีเก่ียวข้องกับ
การศึกษายงัไม่สามารถก่อให้เกิดการพฒันาการศึกษาได้ตามเป้าหมายท่ีได้ก าหนดข้ึนได้และมี
ความซบัซ้อนในการด าเนินการอยูเ่สมือ ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงไดท้  าการศึกษาการ
กระจายอ านาจทางการศึกษาของประเทศต่างๆ รวม 8 ประเทศ ไดแ้ก่ สหรัฐอเมริกา องักฤษ ฝร่ังเศส 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เกาหลี ญ่ีปุ่น และมาเลเซีย เพื่อใช้เป็นองค์ความรู้จากการด าเนินงานและ
ปรับใชเ้ป็นรูปแบบท่ีเหมาะสมส าหรับประเทศไทย โดยมีบทสรุปในการศึกษา ดงัน้ี 
 6.1 กระทรวงศึกษาธิการยงัเป็นกระทรวงหลกัท่ีรับผิดชอบการจดัการศึกษาขั้น
พื้นฐานของประเทศ 
 6.2 การกระจายอ านาจการบริหารจดัการศึกษามี 2 แนวทางใหญ่ๆ คือ กระจายไป
ให้องค์กรการศึกษาในระดับท้องถ่ิน เช่น สหรัฐอเมริกา เกาหลี ญ่ีปุ่น และ กระจายไปให้
สถานศึกษาโดยตรง เช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์องักฤษ 
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 6.3 การกระจายอ านาจส่วนใหญ่เป็นการกระจายสู่คณะกรรมการหรือองค์กร
การศึกษาในระดบัทอ้งถ่ิน ซ่ึงการกระจายอ านาจจะกระจายไปให้คณะกรรมการการศึกษา และใน
การบริหารอ านาจจะเป็นการตดัสินใจในรูปแบบองคค์ณะบุคคล 
 6.4 องค์คณะบุคคลจะเป็นอิสระจากฝ่ายปกครอง ปราศจากการแทรกแซงทาง
การเมือง และสามารถบริหารครอบคลุมไดท้ั้งเร่ืองวชิาการ การบริหารบุคคล และงบประมาณ 
 6.5 ในประเทศต่างๆ ส่วนกลางมีบทบาทในการควบคุมหลักสูตร นโยบาย 
มาตรฐาน และการสนบัสนุนทรัพยากร ส่วนการตดัสินใจมกัอยูใ่นระดบัทอ้งถ่ิน 
 6.6 ในดา้นการบริหารบุคคล องคค์ณะบุคคลมีอ านาจในการบริหารอยา่งเบ็ดเสร็จ
ตั้งแต่การสรรหา คดัเลือก แต่งตั้ง พิจารณาความดีความชอบ และการด าเนินงานทางวนิยั 
 6.7 ด้านการเงินและงบประมาณการศึกษา ส่วนใหญ่กระทรวงศึกษาธิการยงัมี
บทบาทส าคญัในการจดัสรรงบประมาณโดยรวม บางประเทศมีบทบาทแค่บางส่วน แต่บางประเทศ
จดัสรรให้โดยตรงและให้ในอตัราท่ีสูง อีกทั้งยงัมีการเก็บภาษีจากทอ้งถ่ินมาเพื่อจดัการศึกษาดว้ย 
เพื่อสนับสนุนความเท่าเทียมในโอกาสและคุณภาพการศึกษาด้วยระบบท่ีมีลักษณะแบบ Fair 
Funding 
 6.8 หลกัการด าเนินงานทางการศึกษา ส่วนใหญ่เน้นเร่ืองการกระจายอ านาจจาก
ส่วนกลางสู่ท้องถ่ินและสถานศึกษา อิสระจากฝ่ายปกครอง เน้นการมีส่วนร่วมและเป็น
ประชาธิปไตย 
 6.9 แนวโน้ม ท่ีจะ เ กิด ข้ึนในอนาคต อาจมีการรวมอ านาจ อีกค ร้ัง  (Re-
centerlization) หากพบวา่การจดัการศึกษาตกต ่าลง รัฐบาลกลางจึงจ าเป็นตอ้งแทรกแซงการบริหาร
เพื่อให้แน่ใจว่าเด็กทุกคนจะได้รับการศึกษาอย่างทัว่ถึงและมีคุณภาพ เช่น การออกกฎหมาย No 
Child Left Behind ของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยบังคับให้โรงเรียนต้องท าแผนกลยุทธ์ให้มี
ประสิทธิภาพในวิชาท่ีอ่อนแอ โดยเฉพาะการอ่าน (Reading) คณิตศาสตร์ (Mathematic) และ
วทิยาศาสตร์ (Science) 42 
 โดยสรุปการกระจายอ านาจ แบ่งได้เป็น 2 ลกัษณะ คือ การกระจายอ านาจจากตัว
บุคคล หมายถึงการมอบอ านาจบางอย่างจากผูบ้งัคบับญัชาไปยงัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้ปฏิบติัหรือ
ตดัสินใจส่ิงหน่ึงส่ิงใดแทนเสมือนผูมี้อ านาจเป็นผูด้  าเนินการเอง และการกระจายอ านาจจากองคก์ร 
เป็นการกระจายอ านาจเก่ียวกบัทรัพยากร และภารกิจบางดา้นจากภาครัฐส่วนกลางให้แก่องค์กรอ่ืน

                                                           
42ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, การสังเคราะห์งานวจัิย การกระจายอาํนาจทาง

การศึกษาใน 8 ประเทศ (กรุงเทพ : บริษทั พริกหวานกราฟฟิค จ ากดั, 2549), 266-268. 
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ไม่วา่จะเป็นองคก์รภาครัฐส่วนภูมิภาค องคก์รอิสระ องคก์รทอ้งถ่ิน องคก์รเอกชน โดยเฉพาะภาค
ประชาชน เพื่อไปด าเนินการแทน ซ่ึงการถ่ายโอนดงักล่าว อาจจะมีลกัษณะเป็นการถ่ายโอนเฉพาะ
ภารกิจ ซ่ึงเป็นการแบ่งภารกิจ ให้แก่องคก์รท่ีไดรั้บการกระจายอ านาจด าเนินการ หรือ เป็นการถ่าย
โอนโดยยดึพื้นท่ีเป็นหลกั ซ่ึงเป็นการแบ่งพื้นท่ีเป็นหน่วยงานยอ่ยในการด าเนินการ  
 
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. ความหมายของการลดขั้นตอนการปฏิบติังาน 
 การลดขั้นตอนการปฏิบติังาน เป็นหมวดหน่ึงซ่ึงถูกบญัญติัไวใ้นพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ซ่ึงได้ก าหนดให้ส่วนราชการ
ปฏิบติัเพื่อเป็นการลดระยะเวลาในการพิจารณา การสั่งการอนุญาต การอนุมติั หรือการปฏิบติั
ราชการท่ีมีผลโดยตรงต่อผูรั้บบริการเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน แต่จากการปฏิบติังาน
ของแต่ละหนา้ท่ีมีความแตกต่างกนั ท าใหผู้รั้บบริการพบกบัปัญหา เช่น ขั้นตอนการรับบริการมีมาก 
และยุ่งยากซับซ้อน อีกทั้ งยงัส่งผลให้เกิดความสูญเสียในด้านอ่ืนๆ ตามมา เช่น ระยะเวลา 
งบประมาณ และความไม่พึงพอใจต่อบริการของรัฐ โดยมีผลกระทบใน 3 ระดบั ดงัน้ี 
 1.1 ระดบัผูรั้บบริการ ส่งผลกระทบในเร่ือง ความยุ่งยากซับซ้อน การจดัเตรียม
รวบรวมเอกสารต่างๆ ให้ครบถ้วนก่อนมาขอรับบริการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเม่ือเอกสารไม่
ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้ง และความไม่พึงพอใจต่อการใหบ้ริการของรัฐ 
 1.2 ระดับเจ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบติังาน ส่งผลกระทบในเร่ืองเวลาท่ีต้องเสียไปกบัการ
ตรวจสอบเอกสาร การคน้หาเร่ืองเดิม ความละเอียดในการตรวจสอบเอกสารให้ถูกตอ้งครบถว้น 
ปัญหาเม่ือมีการโยกยา้ยผูป้ฏิบติังานใหม่ และความเบ่ือหน่ายเม่ือเกิดความผิดพลาด ส่งผลต่อ
แรงจูงใจ ความคิดสร้างสรรคใ์นการพฒันา และการสูญเสียเวลาและแรงกายในการปฏิบติังาน 
 1.3 ระดับองค์กร ส่งผลกระทบในเร่ืองความสูญเสียเวลาของบุคลากร การ
ส้ินเปลืองพื้นท่ีใชส้อย โอกาสในการพฒันางานของผูป้ฏิบติังาน และค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งเพิ่มข้ึนตามมา 
 จากเหตุผลดงักล่าว พบวา่การให้บริการของรัฐมีมากมายหลายอยา่งและส่งผลต่อการ
ใชชี้วิตของประชาชนโดยตรง แต่ลกัษณะการท างานท่ีตอ้งมีขั้นตอนมากมาย เช่น การแนบเอกสาร
ท่ีไม่จ  าเป็นแต่ต้องใช้แนบเพราะมีกฎระเบียบก าหนดไว ้เป็นต้น ดังนั้น ทุกองค์กรโดยเฉพาะ
หน่วยงานท่ีมีงานบริการควรจะตอ้งลดขั้นตอนของการท างาน ลดเวลา ใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดงานท่ีมีลกัษณะขั้นตอนมากเกินความจ าเป็น มีดงัน้ี 
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ปัจจยัท่ีมาจากลกัษณะงาน 
1. เอกสารแนบ 
2. ความส าคญัของงาน เช่น งานการเงินจะมีความส าคญัมาก 
3. การท างานซ ้ าซอ้นจากหน่วยงานอ่ืนในลกัษณะเดียวกนั ฯลฯ 
ปัจจยัท่ีมาจากโครงสร้างและองคก์ร 
1. โครงสร้างองคก์ร ระเบียบ ล าดบัขั้นการบงัคบับญัชา 
2. อ านาจในการตดัสินใจของแต่ละต าแหน่ง ระดบัชั้น 
3. ระบบเทคโนโลยี อุปกรณ์ ท่ีไม่สนับสนุนการด าเนินงาน หรือสนับสนุนแต่

บุคลากรไม่พร้อมต่อระบบเทคโนโลย ี
4. ระบบการท างานแต่ละขั้นตอนยดึกบัรายละเอียดยอ่ยมาเกินความจ าเป็น 
5. ความไม่พอดีในการจดัหน่วยงาน เช่น ซ ้ าซอ้น ไม่เพียงพอ ฯลฯ 
ปัจจยัจากบุคลากร 
1. ขาดการประเมินการท างานของตนเองเพื่อพฒันาวธีิการและระบบ 
2. ขาดการประชุมเพื่อพิจารณาแกไ้ขปัญหาหรือขั้นตอนท่ีไม่เคยด าเนินการ 
3. ขาดความตระหนกัถึงปัญหาขั้นตอนและความจ าเป็นท่ีตอ้งการลดขั้นตอน 
4. ไม่สามารถวเิคราะห์ภาพรวมของการท างานของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
5. บุคลากรไม่พร้อมในดา้นขวญั ก าลงัใจ ท่ีจะร่วมในการพฒันาองคก์ร ฯลฯ 
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ภาพท่ี 16 แนวทางขององคก์รในการลดขั้นตอนการปฏิบติังาน 
ท่ีมา : ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, คู่มือเทคนิคและวธีิการบริหารจัดการสมัยใหม่
ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี : การประกาศข้ันตอนแผนภูมิการปฏิบัติงานและ
กําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
(กรุงเทพฯ : ส านกังาน ก.พ.ร., 2553) 
 

 จากภาพท่ี 16 แสดงให้เห็นว่า เพื่อให้การปรับปรุงวิธีการด าเนินการเป็นไปอย่าง
สะดวกส าหรับผูป้ฏิบติังานแล้ว การจดัท ากระแสการไหลของงาน (Worl Flow) เป็นส่ิงท่ีตอ้งท า
อยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้เน่ืองจากประโยชน์ในดา้นความชดัเจนของวิธีปฏิบติัแลว้ ยงัเป็นเสมือนแผน 
คู่มือท่ีช่วยเพิ่มความเขา้ใจ และนอกจากนั้น หากองค์กรหรือหน่วยงานใดตอ้งการท่ีจะพฒันาการ
ปฏิบติังานในแต่ละหนา้ท่ีต่อไป ก็สามารถใชก้ระแสการไหลของงานเป็นฐานช่วยในการพฒันาอีก
ดว้ย และเม่ือมีการจดัท ากระแสการไหลของงานแลว้ องคก์รควรมีการก าหนดระยะเวลาแลว้เสร็จ

1. จดัตั้งคณะกรรมการด าเนินการลด

ขั้นตอนการปฏิบติังาน 

2. จดัตั้งทีมงานท่ีมีหนา้ท่ีจดัท ากระแสการไหลของงาน

(Work Flow) ในปัจจุบนัโดยละเอียดในทุกภารกิจ 

3. ทีมงานประเมินขั้นตอนโดยมีเกณฑ ์เช่น มุ่ง

เป้าประสงคข์องงาน มุ่งแกปั้ญหาของงาน  

4. ทีมงานเสนอวธีิการแกปั้ญหา โดยท าเป็นกระแสการ

ไหลของงานใหม่ แต่สามารถเปรียบเทียบกบัของเดิมได ้

5. ทีมงานเสนอขออนุมติัการใชก้ระแสการไหล

ของงานกบัผูบ้ริหาร 

6. ทดลองท างานตามกระแสการไหลของงานท่ี

จดัท าข้ึนใหม่เพ่ือหาจุดปรับปรุงพฒันาต่อไป 

เช่น 

- เปล่ียนระบบหรือวธีิการ

ท างาน 

- ลดขั้นตอนการยืน่เสนอ

เอกสารผา่นทุกระดบัการ

บงัคบับญัชา 

- ใชเ้ทคโนโลยมีากข้ึน 

- ลดการขอเอกสารแนบ 

แต่ใชร้ะบบการยนืยนัผา่น

บตัรประชาชน 
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ของงานให้ผูรั้บบริการทราบตามเจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 โดยก าหนดแนวทางการด าเนินการเป็น 2 ลกัษณะ ดงัน้ี 
 1. การก าหนดระยะเวลาแลว้เสร็จของงานและประกาศใหผู้รั้บบริการทราบ 
  1.1 การคน้หากระบวนงานบริการท่ีมีอยู่ในองค์กรโดยผูบ้ริหารควรมอบหมายให้
หน่วยงานยอ่ยเป็นผูรั้บผิดชอบส ารวจกระบวนการบริการท่ีมีอยูแ่ละจดัท าระยะเวลาแลว้เสร็จของงาน 
  1.2 การก าหนดระยะเวลาแลว้เสร็จของงานโดยให้นบัเวลาตามแนวทางสากลท่ี
หน่วยงานอ่ืนๆ ไดก้ าหนดไว ้
  1.3 การประกาศใหท้ราบ ด าเนินการได ้2 วธีิ คือ 
  1.3.1 การออกประกาศตามกฎหมาย  
  1.3.2 การติดป้ายประกาศใหผู้รั้บบริการทราบ 
  โดยองค์กรสามารถเลือกวิธีการท่ีเหมาะสมกบัหน่วยบริการและความเขา้ใจง่าย
และชดัเจนเป็นหลกั 
 2. การรายงานกระบวนการท่ีไม่สามารถก าหนดระยะเวลาแลว้เสร็จของงานได ้โดยมีลกัษณะดงัน้ี 
  2.1 กระบวนงานท่ีองคก์รมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการพิจารณาแต่เพียงองคก์รเดียว 
แต่ไม่สามารถก าหนดระยะเวลาแลว้เสร็จไดเ้น่ืองจากลกัษณะงานไม่สามารถก าหนดระยะเวลาแลว้
เสร็จได ้
  2.2 กระบวนงานท่ีผูมี้อ  านาจพิจารณาอนุญาต อนุมติัในเร่ืองนั้นๆ ไม่สามารถ
ก าหนดระยะเวลาแลว้เสร็จของงานได ้เน่ืองจากเป็นกระบวนงานท่ีกฎหมายก าหนดให้ตอ้งพิจารณา
ระยะเวลาแลว้เสร็จของงานได ้เน่ืองจากกฎหมายก าหนดให้ตอ้งพิจารณาร่วมกนัหลายหน่วยงาน 
ใหห้น่วยงานท่ีมีอ านาจพิจารณาในกระบวนการคร้ังนั้นๆ แจง้ดว้ยวา่กระบวนงานดงักล่าว มีองคก์ร
ใดบา้งท่ีร่วมพิจารณา และใหอ้งคก์รอ่ืนๆ นั้นด าเนินการในลกัษณะเดียวกนั 

 2. การคน้หาและการนบัขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบติัราชการท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั 
 2.1 การนบัจ านวนขั้นตอนท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั 
 จ านวนขั้นตอนการปฏิบัติราชการ ให้พิจารณาว่าในการปฏิบัติงานในแต่ละ
กระบวนงานตั้งแต่ผูรั้บบริการยื่นค าขอจนกระทัง่พิจารณาแล้วเสร็จ มีขั้นตอนการพิจารณาก่ี
ขั้นตอน 
 จ านวนจุดบริการ ให้พิจารณาว่า การเดินเร่ืองของผูรั้บบริการท่ีตอ้งเดินเร่ืองดว้ย
ตนเองตั้งแต่ยื่นค าขอจนจบกระบวนการในเร่ืองเดียวกันตอ้งด าเนินการก่ีคร้ังหรือก่ีแห่ง การท่ี
ผูรั้บบริการยืน่ค  าขอใหเ้จา้หนา้ท่ี 1 คร้ัง หรือ 1 แห่ง ใหน้บัเป็นหน่ึงจุดบริการ 
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 2.2 การก าหนดระยะเวลาท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั 
 ในการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน องค์กรต้องก าหนดให้ได้ว่า
ขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินงานท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัเป็นเท่าไร ทั้งน้ี อาจก าหนดหรือหาขั้นตอน
และระยะเวลาด าเนินการในปัจจุบนัได ้ดงัน้ี 
 2.2.1 ระยะเวลาท่ีก าหนดโดยกฎหมาย กฎ ระเบียบ ในเร่ืองนั้นๆ  ทั้งน้ี หาก
กระบวนงานใดท่ีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ก าหนดระยะเวลาด าเนินการไวแ้ล้ว ให้น าระยะเวลาท่ี
ก าหนดไวใ้นกฎหมาย กฎ ระเบียบ นั้น เป็นระยะเวลาท่ีใชใ้นปัจจุบนั 
 2.2.2 ระยะเวลาท่ีก าหนดโดยองคก์รเอง  
 2.3 การนบัเวลาการปฏิบติัราชการ 
 ให้องคก์รนบัเวลาและก าหนดหน่วยเวลาการปฏิบติัราชการส าหรับงานบริการใน
แต่ละลกัษณะ ดงัน้ี 
 2.3.1 งานบริการท่ีแลว้เสร็จใน 1 วนั 
 2.3.2 งานบริการท่ีใชเ้วลามากกวา่หน่ึงวนั 
 ใหน้บัระยะเวลาด าเนินการเป็น 2 ช่วง ดงัน้ี 
 ช่วงท่ี 1 ช่วงเวลายื่นค าขอ ให้นบัเวลาตั้งแต่ผูรั้บบริการยืน่ค  าขอ หรือเขา้คิวยื่น
ค าขอแล้วแต่กรณีเจา้หน้าท่ีตรวจสอบความครบถ้วน ถูกตอ้งของเอกสาร จนกระทัง่รับค าขอไว้
พิจารณา ทั้งน้ี ใหร้วบระยะเวลารอคอยในแต่ละขั้นตอนดว้ย 
 ช่วงท่ี 2 ช่วงเวลาด าเนินการตั้งแต่ยื่นค าขอจนกระทัง่พิจารณาแลว้เสร็จ ให้นบั
เวลาตั้งแต่ประชาชนยื่นค าขอ รวมกบัระยะเวลาท่ีผูย้ื่นค าขอกลบัไปรอคอย จนกระทัง่ผูย้ื่นค าขอมา
รับผลการพิจารณาหรือวนัท่ีส่วนราชการส่งผลการพิจารณาใหผู้ย้ืน่ค  าขอรับทราบ 
 ตวัอยา่งการด าเนินการเพื่อลดขั้นตอนการใหบ้ริการของส่วนราชการ ซ่ึงมีการก าหนด
แนวทางโดย ส านกังานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) โดยการเผยแพร่รณรงค์ให้ส่วน
ราชการใช้งานคลาวด์คอมพิวต้ิง อีกทั้งกระบวนการและวิธีการจดัซ้ือไอทีภาครัฐจะเปล่ียนแปลง
เพื่อใหเ้กิดความโปร่งใสและน าไปใชง้านสร้างแอพพลิเคชัน่ต่อเน่ือง  
 ในการประชุม e-Gov Day 2015 โดยส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน) เม่ือวนัท่ี 24 – 26 เมษายน 2558 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีไดก้ล่าวถึงการให้
ประชาชนรู้ว่ารัฐบาลต้องการผลักดันนโยบาย Digital Economy เพื่อยกระดับทั้งภาคเศรษฐกิจ 
สังคม และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีความสะดวกสบายมากข้ึนในแบบท่ีย ัง่ยืน โดย
ก าหนดให้ภาครัฐเกิดการเปล่ียนแปลงในการบริการท่ีรวดเร็วและคืนความสะดวกให้ประชาชนใน
การบริการรูปแบบต่าง ๆ โดยก าหนดค าส าคญัท่ีเป็นตวัตั้งในการบริการยุคน้ี คือ ตอ้งบริการแบบ
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เบ็ดเสร็จ ซ่ึงนอกจากการปรับเปล่ียนภายในส่วนราชการแลว้ ส่วนราชการจะตอ้งเรียนรู้พฤติกรรม
ของประชาชนว่ามีความต้องการให้ภาครัฐเปล่ียนแปลงอะไร เช่น คนส่วนใหญ่ไม่ว่างว ัน
ธรรมดา ถา้จะมาติดต่อกบัส่วนราชการอาจตอ้งการรับบริการในวนัเสาร์-อาทิตย ์ซ่ึงจะไม่กระทบ
กบัการท างานโดยปกติ หรือการงานบริการ ณ สถานท่ีใหบ้ริการอาจท าล าบากต่อการเดินทาง หากมี
การรวมการบริการ ณ จุดเดียว หรือตั้งจุดบริการไวท่ี้ห้างสรรพสินคา้ก็จะยิ่งไดรั้บความพึงพอใจ
มากยิ่งข้ึน ดังนั้นจึงเกิดโครงการจดัตั้ งศูนยบ์ริการร่วมภาครัฐ (G-Point) แห่งแรกท่ีศูนยก์ารคา้
เซ็นทรัลเวิลด์ โดยจะเปิดให้บริการเก่ียวกบัการติดต่อเร่ืองประกนัสังคม ติดต่อกรมการจดัหางาน
และข้ึนทะเบียนแรงงานขา้มชาติ ติดต่องานทะเบียนราษฎร์ อาทิ ท าบตัรประชาชนและท าบตัร
ใบขบัข่ีและงานเปล่ียนใบขบัข่ีรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ซ่ึงต่อไปในอนาคตจะมีการเพิ่มงาน
บริการอ่ืนๆ ท่ีส่วนราชการ หรือ ก.พ.ร. พิจารณาแลว้เห็นวา่ควรน ามาใหบ้ริการในศูนยบ์ริการร่วม 
 นอกจากนั้น ส านกังานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ยงัมีการน าร่องการ
ใหบ้ริการแบบรับบริการดว้ยตนเอง (Self-Service) ไดแ้ก่ การตรวจสอบสิทธิประโยชน์ท่ีประชาชน
ไดรั้บจากภาครัฐ เช่น ขอ้มูลประกนัสังคม เบ้ียผูสู้งอาย ุหรือตรวจสอบขอ้มูลบุคคลในทะเบียนบา้น 
ผ่านตูคี้ออส (Kiosk) เพื่อให้บริการประชาชนท่ีตั้งอยู่ในศูนย ์G-Point ด้วย จากการเปล่ียนแปลง
ดงักล่าว จะส่งผลให้ส่วนราชการตระหนกัในการให้การบริการประชาชนท่ีเนน้การบูรณาการมาก
ข้ึน ตอ้งง่าย สะดวก โปร่งใส และการบริการจะตอ้งไม่สร้างความยุง่ยาก หรือท าให้ประชาชนตอ้ง
เสียค่าใชจ่้ายมากข้ึน และท าให้บริการเหล่าน้ีกลายเป็นเร่ืองธรรมดาเช่ือมโยงไปกบัชีวิตประจ าวนั 
บตัรประชาชนใบเดียวสามารถด าเนินการไดห้มด รัฐบาลดิจิทลัตอ้ง Smart มากข้ึน ทนัสมยัมากข้ึน 
 ศกัด์ิ เสกขุนทด (2558) ผูอ้  านวยการส านกังานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ไดก้ล่าวในงาน
สัมมนา e-Gov Day 2015 ว่าจากการผลกัดนันโยบายเศรษฐกิจดิจิทลัและเน้นให้เป็นรัฐบาลดิจิทลั 
หรือ Digital Government อยา่งเป็นระบบจะส่งให้เกิดแนวโนม้ 10 ดา้นท่ีส าคญัข้ึนในประเทศไทย 
โดยคาดว่าแนวโน้มน้ีจะเกิดข้ึนภายใน 2 ปี ซ่ึงจะกระทบวงกวา้งทั้ งในด้านประชาชน ด้าน
นักพฒันาซอฟต์แวร์ และด้านหน่วยงานรัฐ ดังนั้น จ  าเป็นต้องมีการเตรียมตัวทั้งระบบ ซ่ึง 10 
แนวโนม้ท่ีส าคญั43 คือ 
 1. เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของประเทศไทยจะถูกจดัสรรใหม่ เช่นเดียวกบัการจดัสรร
คล่ืนความถ่ีในธุรกิจโทรคมนาคม ภาครัฐจะสามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตได้ทุกแห่ง และมีการ

                                                           
43 ฐานเศรษฐกิจ, เผย 10 แนวโน้มรัฐบาลดิจิตัล, เขา้ถึงเม่ือ 1 พฤษภาคม 2558. เขา้ถึง

ไดจ้าก  http://www.thanonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=274686:-
10-&catid=176:2009-06-25-09-26-02&Itemid=524#.VUMFrY7tmko 
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เช่ือมต่อขอ้มูลปลายทางจากหน่วยงานกวา่คร่ึง ขอ้มูลพื้นฐานจากบตัรประชาชน ทะเบียนบา้น และ
อ่ืนๆ จะเป็นขอ้มูลพื้นฐานท่ีดึงไปใชไ้ดใ้นทนัที 
 2. ภาครัฐจะใช้คลาวด์คอมพิวต้ิงเป็นพื้นฐานกว่า 50% ทั้ งจากการผลักดันของ
กฎระเบียบต่างๆ การใชง้านท่ีพิสูจน์แลว้ทั้งภาครัฐและเอกชนท่ีแสดงให้เห็นแลว้วา่มีประสิทธิภาพ 
ประหยดักว่า ระบบใหญ่ๆ ของภาครัฐท่ีแมจ้ะเกิดวิกฤตการณ์ (Critical) แค่ไหนก็จะมีการใช้งาน
ผา่นคลาวดค์อมพิวติง และระบบ G-Cloud ของ EGA ก็จะเขา้มารองรับแนวโนม้น้ีอยา่งสมบูรณ์ 
 3. การใช้จ่ายหรืองบประมาณภาครัฐทางด้านไอทีจะเปล่ียนเป็นการพฒันาเฉพาะ         
แอปพลิเคชนัถึง 50% การจดัซ้ือฮาร์ดแวร์ ซอฟตแ์วร์ และอุปกรณ์เครือข่ายจะลดลงอยา่งมีนยัส าคญั 
โดยเฉพาะนโยบายการสร้าง Data Center และ G-Cloud จะท าให้ระบบการจดัซ้ือระบบไอทีของ
ภาครัฐเปล่ียนไป 
 4. ภาครัฐจะแบ่งปันขอ้มูลแบบมาตรฐานเขา้สู่โครงการ Open Data ประมาณ 200 ชุด
ขอ้มูล ซ่ึงถือวา่จะยงัไม่มากนกั แต่หลงัจากนั้นจะเกิดชุดขอ้มูลแบบกา้วกระโดด 
 5. แอพพลิเคชัน่บนโทรศพัท์มือถือของภาครัฐจะมีให้บริการประชาชนมากกว่า 500 
โปรแกรม และจะกลายเป็นแอพพลิเคชัน่หลกัในตลาด โดยแอพพลิเคชัน่เหล่าน้ีจะมาจากภาครัฐ
โดยตรงและจากการพฒันาเชิงพาณิชยข์องนกัพฒันาซอฟตแ์วร์เอกชน 
 6. การจดัการขอ้มูลขนาดใหญ่อย่าง Big Data จะเร่ิมด าเนินการ อาจจะมีองค์กรใหม่
ของภาครัฐเขา้มาจดัการ และจะมี Data Scientist ภาครัฐข้ึน เพื่อท าให้ฝ่ายบริหารของรัฐบาลได้
ขอ้มูลท่ีส าคญัไปช่วยในการบริหารงานต่อไป 
 7. Internet of Thing (IOT) ในภาครัฐจะเร่ิมเกิดข้ึน จากการเขา้มาของ IOT หรือส่ิงของ
ทุกส่ิงสามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตไดเ้อง แมจ้ะเป็นปีแรกๆ ท่ีแนวคิดและคอนเซ็ปต์จะถูกจบัมา
สร้างเป็นผลิตภณัฑ์จริงบา้งแล้ว แต่น่ีคือแนวโน้มใหญ่ของโลก ซ่ึงจะเห็นการพฒันานวตักรรม
เหล่าน้ีเขา้มาสู่ระบบรัฐบาลดิจิทลัในเร็วๆ น้ี 
 8. จุดให้บริการของภาครัฐต่อประชาชนจะเร่ิมเปล่ียนจากการใช้คนมาเป็นใช้เคร่ือง 
ไม่วา่จะเป็นตูคี้คอส เวนด้ิงแมชชีน หรือเคร่ืองอตัโนมติัต่าง ๆ ภาคประชาชนจะด าเนินการธุรกรรม
ต่าง ๆ ผา่นเคร่ืองดว้ยตวัเอง ซ่ึงจะลดขั้นตอนและลดปัญหาต่าง ๆ ลงไปไดม้าก 
 9. ประชาชนจะเร่ิมเก็บขอ้มูลธุรกรรมกบัภาครัฐต่างๆ ไวก้บัตวั และสามารถบริหาร
ขอ้มูลเหล่านั้นเพื่อเป็นประโยชน์ได ้โดยการจดัเก็บและการบริหารอาจอยูใ่นรูปแบบท่ีแตกต่างกนั 
เช่นเก็บในฮาร์ดดิสก์ส่วนตวั หรือเก็บไวบ้นคลาวด์ แต่ทั้งหมดต้องสามารถดึงมาใช้ได้ทนัทีท่ี
ตอ้งการ 
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 10. ระบบแอพพลิเคชัน่ใหม่ๆ ของภาครัฐจะเช่ือมโยงกบัเทคโนโลยีใหม่ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นระบบ Payment Gateway และระบบอ่ืน ๆ ท่ีเป็นของภาคเอกชน ดงันั้นแอพพลิเคชัน่ต่าง ๆ ของ
ภาครัฐจะมีการใหบ้ริการในหลากมิติ        
 ซ่ึงทั้งหมดท่ีกล่าวในขา้งตน้จะเป็น “กระบวนทศัน์ใหม่ในการบริการภาครัฐ (The 
New Paradigm of Government Services)” จะเป็นการยกระดับและท าให้บริการของภาครัฐต่อ
ประชาชนเปล่ียนไปอยา่งพลิกโฉม ซ่ึงจะเป็นการเปล่ียนทั้งระบบไม่ใช่การเปล่ียนเฉพาะหน่วยงาน
รัฐท่ีมีความพร้อมเท่านั้น EGA เช่ือว่าภาคประชาชนจะได้ประโยชน์จาก Digital Economy อย่าง
เตม็ท่ี โดยมี Digital Government คอยใหบ้ริการอยูเ่คียงขา้ง 

 
การทบทวน ยกเลกิ ปรับปรุง แก้ไข กฎหมาย กฎ ระเบียบ ทีล้่าสมัยหรือหมดความจําเป็น 
 การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ถือว่ากฎหมายเป็นกลไกส าคญัท่ีสุดในการ
บริหารราชการแผ่นดิน โดยการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของประชาชน รวมทั้งการด าเนินการต่างๆ 
ของหน่วยงานของรัฐจะตอ้งเป็นไปตามท่ีกฎหมายบญัญติั หากกระท าการใดๆ ท่ีกฎหมายไม่ไดใ้ห้
อ านาจไว ้ก็ถือวา่เป็นการกระท าท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ซ่ึงตอ้งถูกยกเลิกเพิกถอนและตอ้งไดรั้บการ
เยียวยาความเสียหายท่ีเกิดข้ึน อย่างไรก็ตาม แมก้ฎหมายจะให้อ านาจแก่หน่วยงานของรัฐกระท า
การใดๆ ไว ้ก็ไม่ใช่ว่าจะสามารถใช้อ านาจของกฎหมายได้ทั้งหมด ยงัตอ้งข้ึนอยู่กบัเหตุผลและ
ค านึงถึงความเสียหายแก่ประชาชนน้อยท่ีสุด หากการกระท าใดของรัฐไม่ชอบดว้ยเหตุผลและเกิด
ความเสียหายแก่ประชาชนมากเกินสมควร ผูไ้ด้รับความเสียหายอาจฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อ
พิพากษาใหย้กเลิกเพิกถอนการกระท านั้นได ้การด าเนินการต่างๆ ของหน่วยงานของรัฐจึงอยูภ่ายใต้
หลกัเกณฑท่ี์ส าคญั 3 ประการ ดงัน้ี 
 1. ตอ้งมีกฎหมายใหอ้ านาจแก่หน่วยงานท่ีจะด าเนินการนั้นโดยชดัเจน 
 2. การใชอ้  านาจตามกฎหมายนั้นตอ้งเป็นไปโดยมีเหตุผลอนัสมควร 
 3. การใชอ้  านาจตามกฎหมายนั้นตอ้งก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ประชาชนนอ้ยท่ีสุด 
 ส่วนกฎหมายอนัเป็นท่ีมาของอ านาจรัฐ แมรั้ฐธรรมนูญบญัญติัให้พระมหากษตัริย์
เป็นผูใ้ช้อ  านาจนิติบญัญติัผ่านทางรัฐสภา จึงดูเสมือนว่ารัฐสภาเป็นองค์กรเดียวท่ีมีอ านาจในการ
ตรากฎหมายข้ึน แต่แทจ้ริงแลว้การบริหารราชการแผน่ดิน รัฐธรรมนูญบญัญติัให้พระมหากษตัริย์
เป็นผูใ้ชอ้  านาจดงักล่าวผ่านทางฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหารจึงเป็นผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายท่ีฝ่ายนิติบญัญติั
ตราข้ึนและอยู่ในฐานะท่ีตอ้งทราบวิธีการบงัคบัใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ฝ่ายนิติ
บญัญติัจึงมอบอ านาจในการก าหนดวิธีด าเนินการตามกฎหมายในรายละเอียดให้แก่ฝ่ายบริหาร 
เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด รัฐสภาจึงมีหน้าท่ีตรากฎหมายระดับ
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พระราชบญัญติัท่ีก าหนดหลกัการส าคญัของกฎหมายว่าจ ากดัสิทธิเสรีภาพของประชาชนเร่ืองใด 
หน่วยงานใดเป็นผูบ้งัคบัการตามกฎหมาย และมีกลไกในการให้เป็นไปตามกฎหมายอยา่งไร ส่วน
รายละเอียดในการด าเนินการต่างๆ เป็นเร่ืองของฝ่ายบริหารเป็นผูก้  าหนดในรูปของพระราช
กฤษฎีกา กฎกระทรวง กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และประกาศ หรือท่ีเรียกโดยรวมวา่ “กฏหมายล าดบั
รอง” (Subordinate or Delegated Legislations) โดยกฎหมายมีศกัด์ิ ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 17 ศกัด์ิของกฎหมาย 
ท่ีมา : ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, คู่มือเทคนิคและวธีิการบริหารจัดการสมัยใหม่
ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี : การทบทวน ยกเลิก ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ทีล้่าสมัยหรือหมดความจําเป็น (Deregulation) (กรุงเทพฯ : ส านกังาน ก.พ.ร., 2553) 
 

 กฎหมายล าดับรองมีสถานะเป็นกฎหมาย และมีผลบงัคบัใช้เช่นเดียวกับกฎหมาย
ระดบัพระราชบญัญติั แต่มีสถานะต ่ากวา่พระราชบญัญติั โดยการออกกฎหมายล าดบัรองตอ้งอาศยั
บทบญัญติัแห่งกฎหมายระดบัพระราชบญัญติัเท่านั้น และบทบญัญติัของกฎหมายล าดบัรองจะ
ขดัแยง้ต่อระดบัพระราชบญัญติัไม่ได ้ และหากเร่ืองใดท่ีไม่ไดบ้ญัญติัไวอ้ย่างชดัเจนในกฎหมาย
พระราชบญัญติั ฝ่ายบริหารจะออกกฎหมายล าดบัรองในรายละเอียดเร่ืองนั้นไม่ได ้
 ส าหรับประเภทของกฎหมายล าดบัรองแบ่งได ้3 ประเภท ดงัน้ี 
 ประเภทท่ี 1 กฎหมายล าดบัรองท่ีหน่วยงานของรัฐออกเพื่อให้ประชาชนปฏิบติัตาม 
เช่น กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขในการขอรับใบอนุญาตต่างๆ เป็นตน้ 
 ประเภทท่ี 2 กฎหมายล าดับรองท่ีหน่วยงานของรัฐออกเพื่อก าหนดวิธีปฏิบติัของ
หน่วยงานของรัฐเอง เช่น ระเบียบของหน่วยงานของรัฐวา่ดว้ยการอนุมติั อนุญาตต่างๆ เป็นตน้ 

รัฐธรรมนูญ 

พระราชบญัญติั/พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญ 

พระราชกฤษฎีกา 

กฎกระทรวง 

ระเบียบ / ขอ้บงัคบั / ประกาศ และค าสั่งท่ีมีผลเป็นการทัว่ไป 
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 ประเภทท่ี 3 กฎหมายล าดบัรองท่ีหน่วยงานของรัฐแห่งหน่ึงออกมาเพื่อให้หน่วยงาน
ของรัฐอ่ืนถือปฏิบติัเพื่อให้การปฏิบติัหนา้ท่ีของหน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกนั เช่น 
ระเบียบกระทรวงการคลงัเร่ืองต่างๆ ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีเร่ืองต่างๆ กฎ ก.พ. เป็นตน้ 
 การพิจารณากฎหมายล าดบัรองในมิติท่ีหน่วยงานของรัฐออกก าหนดวิธีปฏิบติัของ
หน่วยงานรัฐเอง เช่น ระเบียบของหน่วยงานวา่ดว้ยการอนุมติั อนุญาตต่างๆ เพื่อให้ให้การบริการ
ประชาชนมีประสิทธิภาพว่ามีความเหมาะสม สอดคลอ้งกบับริบทในปัจจุบนัหรือไม่ มีมาตรการ
ใดๆ ท่ีก าหนดไวแ้ละไม่เหมาะสม หรือมีผลกระทบต่อผูรั้บบริการโดยตรง สร้างภาระท่ีไม่จ  าเป็น 
หรือเป็นช่องทางในการแสวงหาผลประโยชน์ของเจา้หนา้ท่ีของรัฐโดยไม่สุจริตได ้

1. ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากกฎหมายล าดบัรอง 
 ลกัษณะหน่ึงของกฎหมายไม่ว่าจะเป็นกฎหมายในระดบัใดจะมีลกัษณะเป็นพลวตัร 
(Dynamic) หรือตอ้งมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงให้สอดคล้องกบัสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป
ตลอดเวลา เพราะกฎหมายตอ้งสอดคลอ้งกบัความเป็นจริงปัจจุบนัของสังคม หากไม่มีการปรับปรุง
แกไ้ขกฎหมาย กฎหมายก็จะกลายเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาสังคม ดงันั้น แมก้ฎหมายล าดบัรองท่ี
ตราข้ึนจะมีบทบัญญัติท่ีเหมาะสมกับสภาพสังคมในช่วงระยะเวลาหน่ึง แต่เม่ือเวลาผ่านไป 
บทบญัญติัดงักล่าวอาจไม่สอดคล้องกบัสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป ดงัท่ีจะเห็นได้ว่าในอดีต
จะตอ้งมีการยื่นส าเนาทะเบียนบา้น ส าเนาบตัรประชาชน เพื่อเป็นการพิสูจน์ตวับุคคลอย่างเป็น
ระบบ กฎหมายล าดบัรองทุกฉบบัจึงก าหนดให้ผูท่ี้จะขออนุญาต อนุมติั เร่ืองต่างๆ ตอ้งน าหลกัฐาน
ดงักล่าวมายืน่ประกอบ ค าขอเพื่อยนืยนัวา่เป็นบุคคลนั้นจริงๆ แต่ในปัจจุบนั ใชเ้พียงบตัรประชาชน
หรือเอกสารทางราชการท่ีระบุเลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกัเพียงเท่านั้น อีกทั้งการเปล่ียนแปลง
ทางเทคโนโลยีท่ีน ามาใช้ในการจดัเก็บและสืบคน้ขอ้มูลทะเบียนราษฏร์แบบอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงมี
ความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน สามารถให้บริการออนไลน์ไดทุ้กส านกัทะเบียนทัว่ประเทศแลว้ และยงั
แพร่หลายไปใช้งานในส่วนราชการอ่ืนๆ ด้วย แต่ในปัจจุบนั กฎหมายล าดบัรองก็ยงัก าหนดให้
ประชาชนท าส าเนาเอกสารดงักล่าวเพื่อแนบไปพร้อมกบัค าขอทุกคร้ัง เป็นภาระส้ินเปลืองค่าใชจ่้าย
ของประชาชน นอกจากนั้น วตัถุประสงคใ์นการยื่นเอกสารดงักล่าวก็เพื่อยืนยนัตวับุคคลเท่านั้น ท า
ใหส่้วนราชการตอ้งเก็บเอกสารและรักษาเอกสารเหล่านั้นซ่ึงมีจ านวนมากอีกดว้ย 
 นอกจากท่ีกล่าวขา้งตน้ ยงัพบปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากกฎหมายล าดบัรองท่ีไม่สอดคลอ้ง
กบัสภาพบริบทท่ีเปล่ียนแปลงไปอีกหลายประการ เช่น  
 1. การใชร้ะยะเวลาด าเนินการมาก และไม่ทราบระยะเวลาแลว้เสร็จเน่ืองจากมีหลาย
ขั้นตอน และไม่มีการก าหนดระยะเวลาท่ีชดัเจน 
 2. เสียค่าใชจ่้ายในการด าเนินการมาก 
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 3. ไม่ทราบว่าจะไดรั้บอนุญาต อนุมติั หรือไม่ เน่ืองจากไม่มีการก าหนดหลกัเกณฑ์
หรือดุลยพินิจไวใ้นกฎหมายล าดบัรอง 
 4. เป็นช่องทางท่ีจะท าใหเ้จา้หนา้ท่ีของรัฐแสวงหาผลประโยชน์โดยทุจริต 
 จากปัญหาดงักล่าวท าใหป้ระชาชนเกิดความเบ่ือหน่ายในการปฏิบติัตามกฎหมาย และ
ท าให้เกิดการหลีกเล่ียงกฎหมาย อนัจะท าให้เกิดความประพฤติท่ีไม่โปร่งใส่และน าไปสู่พฤติกรรม
ไม่ดีและค่านิยมผดิๆ อีกหลายประการ อนัเป็นการท าใหก้ฎหมายไม่มีประสิทธิภาพ 
 แต่สาเหตุท่ีแทจ้ริงท่ีเกิดข้ึนจากกฎหมายล าดบัรอง สามารถสรุปได ้2 ประการ ดงัน้ี 
 1. กฎหมายล าดบัรองมีเน้ือหาไม่เหมาะสม 
 โดยกฎหมายล าดับรองเป็นกฎหมายท่ีก าหนดรายละเอียดของกฎหมายระดับ
พระราชบญัญติั เน้ือหาของกฎหมายล าดบัรองจึงตอ้งสอดคลอ้งกบับทบญัญติัของกฎหมายระดบั
พระราชบญัญติั อยา่งไรก็ตาม การท่ีเน้ือหาของกฎหมายทั้งสองสอดคลอ้งกนั ก็ไม่ไดป้ระกนัวา่การ
ด าเนินการตามกฎหมายล าดบัรองนั้นจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หากมีเน้ือหาไม่เหมาะสม 
กฎหมายล าดบัรองนั้นจะกลายเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงานและการให้บริการสาธารณะ โดย
สาเหตุส าคญัท่ีท าใหก้ฎหมายล าดบัรองมีเน้ือหาไม่เหมาะสมนั้นมี 5 ประการ ดงัน้ี 
  1.1 มีขั้นตอนมาก 
  โดยท่ีผูอ้อกกฎหมายล าดบัรองไดแ้ก่ฝ่ายบริหาร โดยหน่วยงานของรัฐท าหน้าท่ี
บงัคบัการให้เป็นไปตามกฎหมายและจะเป็นผูเ้สนอให้มีการออกกฎหมายล าดบัรองนั้น หน่วยงาน
ของรัฐส่วนมากจึงมกัก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานตามกฎหมายล าดบัรองในลกัษณะท่ีเอ้ืออ านวย
ต่อการปฏิบติัหน้าท่ีของตน สอดคลอ้งกบัสายบงัคบับญัชาท่ีส่วนราชการมีอยู่เป็นหลกั แทนท่ีจะ
นึกถึงการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ขั้นตอนการด าเนินการจึงค่อนขา้งมากและซบัซ้อน 
ท าให้ผูรั้บบริการเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการด าเนินการให้ครบทุกขั้นตอน ทั้งท่ีบางขั้นตอนอาจ
ไม่จ  าเป็นตอ้งมี 
  1.2 หลกัเกณฑว์ธีิการไม่เหมาะสม 
  การก าหนดวิธีการในกฎหมายล าดบัรองจะเป็นลกัษณะท่ีเอ้ือต่อการด าเนินงาน
ของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ โดยไม่ค  านึงถึงปัจจยัภายนอกต่างๆ เช่น ความกา้วหนา้ของเทคโนโลย ีปัญหา
การจราจร หรือตน้ทุนท่ีตอ้งใช้ในการด าเนินงาน เช่น ก าหนดให้ผูย้ื่นขออนุญาตตอ้งมายื่นค าขอ
ดว้ยตนเอง การก าหนดให้ยื่นเอกสารประกอบท่ีอาจไม่จ  าเป็นแก่การพิจารณาในเน้ือหาของการ
อนุมติั อนุญาต การก าหนดวธีิช าระเงินค่าธรรมเนียมโดยเงินสดหรือเช็คเท่านั้น 
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  1.3 ไม่มีกรอบในการใหดุ้ลยพินิจ 
  กฎหมายล าดบัรองจ านวนมากไม่มีกรอบในการใช้ดุลยพินิจของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ
ไว ้ท าให้ประชาชนไม่อาจทราบแนวทางการใช้ดุลยพินิจของหน่วยงานของรัฐ และไม่สามารถ
ทราบไดว้า่ตนจะไดรั้บอนุมติัอนุญาตหรือไม่ อนัเป็นช่องทางใหเ้กิดการทุจริตข้ึน 
  1.4 ไม่มีการก าหนดระยะเวลาด าเนินการชดัเจน 
  กฎหมายล าดบัรองมกัไม่ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการของหน่วยงานของรัฐ
ไว ้ซ่ึงท าให้ผูรั้บบริการจากหน่วยงานของรัฐนั้นไม่อาจทราบไดว้า่ตนจะไดรั้บบริการจากรัฐเม่ือใด 
การขอรับบริการจากรัฐจึงกลายเป็นส่ิงท่ีไม่แน่นอน และท าให้เจา้หน้าท่ีของรัฐน าไปแสวงหา
ประโยชน์โดยไม่สุจริต 
 2. ไม่มีการทบทวนกฎหมายล าดบัรองใหส้อดคลอ้งกบัสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป 
 มีกฎหมายล าดบัรองจ านวนมากท่ีไม่เคยมีการปรับปรุงแกไ้ขให้สอดคลอ้งกบัสภาพ
สังคมและบริบทท่ีเปล่ียนแปลงไป บางฉบบัมีการปรับปรุงแต่ก็เป็นไปด้วยความล่าช้า ท าให้
กฎหมายล าดบัรองเหล่าน้ีไม่สอดคล้องกบัสภาพสังคมในปัจจุบนั และเป็นอุปสรรคต่อการท า
ใหบ้ริการและการปฏิบติัหนา้ท่ีไม่มีประสิทธิภาพ เช่น การก าหนดให้ขา้ราชการเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศตอ้งถือเงินสด ทั้งท่ีการจ่ายผ่านบตัรเครดิตก็เป็นท่ีนิยมอย่างแพร่หลายและมีความ
ปลอดภยัมากกวา่การถือเงินสด   เป็นตน้ 

2. แนวทางการทบทวน ยกเลิก ปรับปรุง แกไ้ขกฎหมาย กฎ ระเบียบท่ีลา้สมยั 
 แนวทางการทบทวน ยกเลิก ปรับปรุง แกไ้ขกฎหมาย กฎ ระเบียบท่ีลา้สมยั อนัเกิดจาก
กฎหมายล าดบัรองไม่สอดคลอ้งกบับริบทปัจจุบนั จะตอ้งก าหนดหลกัเกณฑ์ในการออกกฎหมาย
ล าดบัรองให้ชดัเจนและก าหนดให้มีการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายล าดบัรอง
เป็นระยะๆ โดยพิจารณาดงัน้ี 
 2.1 ก าหนดหลกัเกณฑใ์นการออกกฎหมายล าดบัรองท่ีชดัเจน 
 โดยการให้หน่วยงานเสนอให้ผูท่ี้รับผิดชอบการออกกฎหมายล าดบัรองนั้น ตอ้ง
พิจารณาในเร่ืองดงัต่อไปน้ีใหล้ะเอียดก่อนเพื่อใหก้ฎหมายล าดบัรองมีเน้ือหาท่ีเหมาะสมท่ีสุด ไดแ้ก่ 
 2.1.1 ภารกิจท่ีจะกระท าคืออะไร 
  2.1.2 มาตรการท่ีก าหนดจะท าให้ภารกิจประสบความส า เ ร็จหรือไม่  
สอดคลอ้งกบัสภาพสังคมหรือไม่ 
  2.1.3 มาตรการนั้นท าให้การปฏิบติัหน้าท่ีของหน่วยงานของรัฐเป็นไปอย่าง
สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และมีประสิทธิภาพหรือไม่ 
  2.1.4 มาตรการนั้นก่อใหเ้กิดภาระแก่ประชาชนเกินสมควรหรือไม่ 
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  2.1.5 หน่วยงานของรัฐมีความพร้อมด าเนินการมาตรการดังกล่าวอย่างมี
ประสิทธิภาพหรือไม่ 
 2.2 ตอ้งมีการทบทวนกฎหมายล าดบัรอง 
 ดงัท่ีกล่าวขา้งตน้ว่ากฎหมายจะมีลกัษณะเป็นพลวตัร (Dynamic) หรือตอ้งมี
การปรับปรุงเปล่ียนแปลงให้สอดคลอ้งกบัสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา จึงตอ้งมีการ
ปรับปรุงกฎหมายล าดบัรองต่างๆ โดยก าหนดรายละเอียดและวธีิปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพสังคม
อยูเ่สมอ มิฉะนั้น กฎหมายอาจกลายเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาสังคมโดยรวม อยา่งไรก็ตาม การให้
หน่วยงานของรัฐเป็นผูเ้ร่ิมในการทบทวนกฎหมายล าดบัรองของตนเองอาจไม่ประสบความส าเร็จ 
เน่ืองจากด าเนินการตามกฎหมายล าดบัรองฉบบันั้นมานาจนเกิดความเคยชินและเห็นวา่เหมาะสม
อยูแ่ลว้ พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 จึงให้
อ านาจแก่ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซ่ึงเป็นหน่วยงานกลางท่ีท าหน้าท่ีตรวจพิจารณาร่าง
กฎหมายและให้ความเห็นแก่รัฐบาลเพื่อให้มีการทบทวนกฎหมายล าดับรองท่ีอยู่ในความ
รับผดิชอบใหท้นัสมยัและเหมาะสมกบัสภาวการณ์ดว้ย  
 การทบทวนกฎหมายล าดบัรอง แบ่งออกไดเ้ป็น 2 กรณี ดงัน้ี 
 กรณีท่ี 1 การทบทวนเม่ือทราบปัญหา โดยหน่วยงานของรัฐจะทราบปัญหาท่ีเกิดข้ึน
จากกฎหมายล าดับรองท่ีอยู่ในความรับผิดชอบได้จากค าร้องเรียนจากประชาชน  รายงานจาก
เจ้าหน้า ท่ีผู ้ปฏิบัติงาน  ข้อเสนอแนะจากหน่วยงานอ่ืน และข้อเสนอแนะจากส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา 
 กรณีท่ี 2 การทบทวนทุกรอบระยะเวลาท่ีก าหนด โดยเวลาท่ีเหมาะสมไม่มีการก าหนด
ตายตวั ผูบ้ริหารของหน่วยงานของรัฐจึงอาจก าหนดได้ตามความเหมาะสม แต่หลายประเทศ
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาทบทวนกฎหมายล าดับรองเม่ือบงัคับใช้มาครบ 5 ปี 
เน่ืองจากเป็นระยะเวลาท่ีสภาพสังคมเปล่ียนแปลงไปมากพอสมควรแล้ว แต่ทั้งน้ี ไม่มีการห้าม
หน่วยงานของรัฐท่ีจะทบทวนกฎหมายล าดับรองก่อนครบเวลาก าหนดหากเห็นว่ามีความ
จ าเป็นตอ้งด าเนินการ 
 หลกัในการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายล าดบัรอง จึงเป็นการพฒันา
ประสิทธิภาพการปฏิบติัหน้าท่ีและการให้บริการประชาชน เพื่อให้สอดคล้อกบัสภาพสังคมท่ี
เปล่ียนแปลงไป จึงเป็นเร่ืองท่ีทุกหน่วยงานควรด าเนินการ การพิจารณาทบทวนกฎหมายล าดบัรอง
ดงักล่าว ตอ้งเป็นไปตามหลกัการส าคญั 4 ประการ ดงัน้ี 
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 1. ตอ้งมีการรับฟังความคิดเห็นของผูเ้ก่ียวขอ้ง (Stakeholders)  
 โดยผูเ้ก่ียวข้อง (Stakeholders) ท่ีสมควรรับฟังความคิดเห็นประกอบการพิจารณา
ทบทวนกฎหมายล าดบัรองนั้น อาจแยกออกไดเ้ป็น 3 กลุ่ม คือ ประชาชนท่ีตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย
ล าดบัรองนั้น  เจา้หน้าท่ีของหน่วยงานของรัฐท่ีมีหน้าท่ีปฏิบติัตามกฎหมายล าดับรองนั้น และ
หน่วยงานของรัฐอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมายล าดบัรองนั้น  
 2. ตอ้งด าเนินการอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง 
 การก าหนดให้ทบทวนกฎหมายล าดับรองเพื่อความเหมาะสมของกฎหมายนั้ น
จ าเป็นตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองและจริงจงั ในต่างประเทศมีการก าหนดระยะเวลาแลว้เสร็จใน
การทบทวนกฎหมายล าดบัรองเป็น 3 เดือน 6 เดือน เป็นตน้ แต่พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ไม่ได้ก าหนดเวลาแล้วเสร็จในการพิจารณา
ทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายล าดบัรองไวอ้ย่างชัดเจน โดยก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ
ด าเนินการโดยเร็ว ทั้งน้ี หัวหน้าส่วนราชการสามารถก าหนดกรอบเวลาในการพิจารณาเองได้ 
เพื่อใหก้ารด าเนินการเป็นไปดว้ยความจริงจงัและต่อเน่ือง  
 3. ตอ้งค านึงถึงความสะดวกรวดเร็วในการใหบ้ริการและความถูกตอ้ง 
 เพื่อเป็นการแกไ้ขปัญหาอุปสรรคและความยุง่ยากต่างๆ อนัเกิดข้ึนจากกฎหมายล าดบั
รอง แนวทางการแกไ้ขปัญหาตอ้งสอดคลอ้งกบับทบญัญติัของกฎหมายระดบัพระราชบญัญติัท่ีให้
อ านาจการออกกฎหมายล าดบัรองนั้น และแนวทางในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวตอ้งสอดคลอ้งกบั
สภาพสังคมปัจจุบนั ไม่สร้างภาระแก่ประชาชนและสามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
ทั้งน้ี พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 35 
และมาตรา 42 บญัญติัให้หน่วยงานของรัฐต้องน าข้อคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งมาประกอบการพิจารณาดว้ย 
 4. ตอ้งเปิดเผยผลการพิจารณาทบทวน 
 พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
มาตรา 41 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐแจง้ผลการด าเนินการให้ผูเ้ก่ียวขอ้งทราบดว้ย โดยจะแจง้
โดยตรงหรือแจง้ให้ทราบผา่นระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงานก็ได ้แต่หากมีการแจง้ทาง
ระบบสารสนเทศ จะเปิดเผยช่ือหรือท่ีอยูข่องผูร้้องเรียนหรือแจง้ขอ้มูลไม่ได ้
 นอกจากหลกัในการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายล าดบัรอง 4 อยา่ง
ขา้งตน้แลว้ ควรพิจารณาถึงประเด็นหลกัท่ีสมควรใช้ในการพิจารณาในการทบทวนดว้ย โดยมี 4 
ประเด็น ดงัน้ี 
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 1. ความเหมาะสมของหลกัเกณฑ ์วธีิการ เง่ือนไข และขั้นตอนท่ีก าหนดไวเ้ดิม 
 เพื่อเป็นการพิจารณาขอ้ก าหนดในกฎหมายล าดบัรองท่ีสร้างภาระแก่ประชาชน หรือ
อุปสรรคต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมาย เพื่อให้ทราบวา่อะไรเป็นสาเหตุท่ีแทจ้ริงของปัญหา เม่ือ
ทราบปัญหาท่ีแทจ้ริงแลว้ ถึงจะก าหนดมาตรการหรือแนวทางในการแกไ้ขปัญหาใหมี้ประสิทธิภาพ
ผา่นทางการทบทวนกฎหมายล าดบัรอง กล่าวคือ ตอ้งสามารถให้บริการหรือช่วยให้หน่วยงานของ
รัฐปฏิบติัหนา้ท่ีไดร้วดเร็วท่ีสุด มีขั้นตอนด าเนินงานนอ้ยท่ีสุด สร้างภาระแก่ประชาชนนอ้ยท่ีสุด มี
ตน้ทุนในการใหบ้ริการหรือการด าเนินงานนอ้ยท่ีสุด  
 2. ความเหมาะสมของเวลาท่ีใชใ้นการด าเนินการ 
 กฎหมายล าดบัรองไม่มีการก าหนดให้ระบุระยะเวลาในการด าเนินการของหน่วยงาน
ของรัฐไว ้ซ่ึงเป็นเหตุผลท่ีท าให้งานบริการหลายอย่างของรัฐเป็นไปด้วยความล่าช้า แต่มีการ
ก าหนดเวลาให้ประชาชนตอ้งด าเนินการไวเ้สมอ ดงันั้น เม่ือมีการพิจารณาทบทวนกฎหมายล าดบั
รอง จึงมีขอ้ท่ีตอ้งพิจารณา 2 ประเด็น ดงัน้ี 
  2.1 ระยะเวลาท่ีก าหนดให้ประชาชนด าเนินการนั้นเหมาะสมแล้วหรือไม่ หรือ
สร้างภาระแก่ประชาชนเกินสมควรหรือไม่ 
  2.2 สมควรก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการของหน่วยงานของรัฐไวด้้วย
หรือไม่และควรก าหนดเป็นเวลาเท่าใด 
 3. ความชดัเจนของกรอบในการใชดุ้ลพินิจ 
 หากกฎหมายล าดบัรองให้อ านาจแก่เจา้หนา้ท่ีของรัฐในการใชดุ้ลยพินิจพิจารณาหรือ
วินิจฉยัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง จ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีตอ้งก าหนดกรอบในการใชดุ้ลยพินิจของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ
ไวด้ว้ย เพื่อให้การใช้ดุลยพินิจดงักล่าวเป็นไปในท านองเดียวกนัและป้องกนัมิให้เกิดกรณีการใช้
ดุลยพินิจท่ีไม่เหมาะสม 
 4. ความพร้อมของหน่วยงานท่ีรับผดิชอบ 
 หน่วยงานของรัฐซ่ึงเป็นกลจกัรส าคญัในการบงัคบัการให้กฎหมายล าดบัรองเป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพ ดงันั้น หน่วยงานของรัฐในการให้บริการสู่ประชาชนจ าเป็นตอ้งมีความพร้อม
ในการด าเนินการตามกฎหมายล าดบัรองดว้ย เพราะแมก้ลไกหรือมาตรการต่างๆ ท่ีก าหนดไวใ้น
กฎหมายล าดบัรองจะมีความเหมาะสมหรือสอดคลอ้งกบัสภาพสังคมเพียงใด หากหน่วยงานของรัฐ
ไม่พร้อมท่ีจะปฏิบติัตามกฎจะท าให้ไม่เกิดผลสัมฤทธ์ิอยา่งแน่นอน ความพร้อมของหน่วยงานของ
รัฐจึงประกอบดว้ยความพร้อม 2 ดา้น ดงัน้ี 
  4.1 ความพร้อมดา้นบุคลากร ตอ้งพิจารณาวา่หน่วยงานของรัฐมีบุคลากรเพียงพอ
ในการใหบ้ริการนั้นหรือไม่ และบุคลากรตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจ และสามารถปฏิบติัตามกฎหมาย
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ล าดบัรองได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการพฒันาองค์ความรู้และทศันคติในการปฏิบติัหน้าท่ีของ
บุคลากรเหล่านั้นดว้ย 
  4.2 ความพร้อมดา้นงบประมาณและอุปกรณ์ ตอ้งพิจารณาวา่หน่วยงานของรัฐนั้น
มีงบประมาณเพียงพอหรือไม่ และอุปกรณ์ท่ีใช้ตอ้งสอดคลอ้งกบักฎหมายล าดบัรองก าหนดและ
เพียงพอท่ีจะด าเนินการ 
 โดยสรุปกฎหมายล าดบัรองเป็นกลไกส าคญัท่ีจะก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของ
หน่วยงานของรัฐต่อการให้บริการประชาชน บทบญัญติัของกฎหมายล าดบัรองจึงตอ้งเอ้ือต่อการ
ปฏิบติัหน้าท่ีของหน่วยงานของรัฐและมีความเหมาะสม เม่ือเกิดสภาพสังคมท่ีเปล่ียนไป จ าเป็น
อย่างยิ่งท่ีต้องมีการทบทวนกฎหมายล าดับรองทันที เพื่อให้ไม่กฎหมายเป็นอุปสรรคต่อการ
ด าเนินงานและการให้บริการประชาชน โดยค านึงถึงระยะเวลาและความสะดวกรวดเร็วในการ
ใหบ้ริการ อีกทั้งยงัตอ้งรับฟังความความตอ้งการของผูเ้ก่ียวขอ้ง (Stakeholders) ตอ้งด าเนินการอยา่ง
ต่อเน่ืองและจริงจงั มีเวลาแลว้เสร็จแน่นอน อ านวยความสะดวกไดร้วดเร็วต่อการใหบ้ริการ เปิดเผย
ผลการทบทวน เพื่อให้หน่วยงานของรัฐและการให้บริการประชาชนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ
มากท่ีสุด 
 
การบริหารราชการแบบบูรณาการ 
 ในปัจจุบนัค าว่าบูรณาการเป็นท่ีนิยมใช้กนัอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะในหน่วยงาน
ภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และองคก์ารมหาชน ต่างก็น าค าวา่บูรณาการมาใชใ้นการบริหารงานอยา่ง
หลากหลาย ซ่ึงค าวา่บูรณาการมีความหมายใกลเ้คียงกบัการบริหารานในลกัษณะองคร์วม (Holistic) 
โดยมีความหมายดงัน้ี 
 1. ความหมายของการบริหารราชการแบบบูรณาการ 
 ชยัอนนัต ์สมุทวณิช (2537) ใหค้วามหมายของบูรณาการ คือ การเช่ือมโยงความรู้ การ
แสวงหาความรู้ การศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัการใชท้รัพยากรอนัมีจ ากดัเพื่อก่อใหเ้กิดพลงัสูงสุดในการ
ขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ประเทศ44 

                                                           
44ชยัอนนัต ์ สมุทวนิช, การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพฒันา (กรุงเทพฯ : 

มหาวทิยาลยัมหิดล, 2537) 
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 ทักษิณ ชินวตัร (2547) ให้ความหมายของบูรณาการ คือ การท่ีหน่วยงานหลาย
หน่วยงานมาร่วมกนัคิดและร่วมกนัท างานดว้ยกนัเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยมีประชาชนเป็น
ศูนยก์ลาง (Citizen-centered) 45 
 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายของบูรณาการ คือ การ
น าหน่วยท่ีแยกๆ กนัมารวมเขา้เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั46 
 การบริหารราชการแบบบูรณาการ จึงหมายถึง ความร่วมมือกนัระหวา่งส่วนราชการ
ในการปฏิบติังานท่ีมีเป้าประสงคเ์หมือนกนั ให้เกิดผลส าเร็จและประโยชน์แก่ประชาชนส่วนรวม 
และมีความประหยดัโดยใชท้รัพยากรร่วมกนัใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งสามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบติัราชการให้เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจากการร่วมมือปฏิบติังานกนัของทุกฝ่ายท่ี
เก่ียวขอ้ง โดยพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
มาตรา 10 ใหแ้นวทางวา่  

 “ในกรณีท่ีภารกิจใดมีความเก่ียวขอ้งกบัหลายส่วนราชการหรือเป็นภารกิจท่ีใกลเ้คียง
ต่อเน่ืองกนั ให้ส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งกนันั้นก าหนดแนวทางปฏิบติัราชการเพื่อให้เกิดการบริหาร
ราชการแบบบูรณาการร่วมกนัโดยมุ่งเนน้ใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิต่อการกิจของรัฐ 
 ให้ส่วนราชการมีหน้าท่ีสนบัสนุนการปฏิบติัราชการแบบบูรณาการในจงัหวดัหรือ
หัวหน้าคณะผูแ้ทนในต่างประเทศ เพื่อให้การบริหารราชการแบบบูรณาการในจงัหวดัหรือใน
ต่างประเทศแลว้แต่กรณี สามารถใช้อ านาจตามกฎหมายไดค้รบถว้นตามความจ าเป็นและบริหาร
ราชการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ” 

 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จึงสามารถสรุปไดว้า่การบริหารราชการแบบบูรณาการเป็นการ
บริหารท่ีทุกหน่วยงานท างานแบบมุ่งเนน้ผลงาน (Result) ตามยุทธศาสตร์เป็นหลกั เป็นการท างาน
หลายหน่วยงาน โดยอาศยัความเช่ียวชาญและความช านาญการของแต่ละหน่วยงานท่ีแตกต่างกนั
เฉพาะดา้น ท างานภายใตเ้ป้าหมายและวตัถุประสงค์หลกัของยุทธศาสตร์เดียวกนั โดยร่วมกนัคิด 
ร่วมกนัท างาน โดยใชท้รัพยากรร่วมกนั เพื่อใหบ้รรลุผลตามยทุธศาสตร์ มุ่งสู่ผลส าเร็จและเป้าหมาย
ของงานร่วมกนั เพื่อก่อให้เกิดความประหยดั เสริมสร้างประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการ
ด าเนินงานเป็นหลกั ทั้งในลกัษณะของการท างานขา้มหน่วยงาน หรือหน่วยงานเดียวกนั รวมทั้งการ

                                                           
45ทกัษิณ ชินวตัร, ประเทศไทยในบริบทใหม่ของการแข่งขันในเวทีโลก  (กรุงเทพฯ: 

ส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2546) 
46ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2542 (กรุงเทพฯ:               

นานมีบุค๊ส์ พบัลิเคชัน่ส์, 2542) 



93 

มีส่วนร่วมของภาคเอกชน ภาคประชาชน ท่ีเก่ียวขอ้งเขา้มาร่วมในการท างานกบัภาครัฐในระบบ
เครือข่าย (Network)  
 2. การบริหารราชการในอดีต และในปัจจุบนั 
 การบริหารจดัการภาครัฐ แต่เดิมมีการจดัแบ่งโครงสร้างลกัษณะการท างานตามหน้าท่ี
ความรับผิดชอบ คือ ตามภารกิจ (Functional) ซ่ึงเป็นไปตามกฎหมายการแบ่งส่วนราชการ ลกัษณะ
คลา้ยแท่ง เน่ืองจากเนน้ความช านาญเฉพาะดา้น (Specialization) ในหน่วยงาน เช่น ในส่วนราชการ
ระดบักรม แต่ละกรมจะมีความเช่ียวชาญ (Specialize) ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงตามภารกิจ ตามความ
รับผิดชอบของกรมนั้นๆ เช่น กรมสรรพากรจะเนน้ภารกิจดา้นการจดัเก็บภาษีอากร ในขณะท่ีกรม
ศุลกากรมีภารกิจท่ีจะตอ้งเน้นเก่ียวกบัการจดัเก็บภาษีศุลกากรประเภท Custom tax เป็นตน้ โดยมี
ขอ้ดี ขอ้เสีย ดงัน้ี 
 ข้อดี  คือ มีข้าราชการท่ีมีความช านาญเฉพาะด้าน เช่น การฝึกอบรมคน การใช้
กฎหมายก็จะปฏิบติัหน้าท่ีเหมือนๆ กนั ถา้สภาพแวดลอ้มไม่เปล่ียนแปลง มีองค์ประกอบรอบตวั
ชดัเจนสอดคลอ้งกนั กรมนั้นก็ไม่มีปัญหาในการด าเนินงานอะไร 
 ขอ้เสีย คือ เม่ือสภาพแวดลอ้มเปล่ียนแปลงไป มีองคป์ระกอบหลายอยา่งเขา้มาเป็นตวั
บงัคบัให้เกิดการเปล่ียนแปลง ท าให้การท างานไม่สามารถท าเช่นปกติได ้การท างานให้ส าเร็จไม่
สามารถท าเพียงหน่วยงานเดียวได้ ตอ้งมีความเช่ือมโยงและสัมพนัธ์กบัหน่วยงานอ่ืนอีกหลาย
หน่วยงานเดียวได้ ตอ้งมีความเช่ือมโยงและสัมพนัธ์กบัหน่วยงานอ่ืนอีกหลายหน่วยงาน ทั้งใน
ระดบัภายในส่วนราชการเดียวกนัระดบักรม และระดบักระทรวง เช่น 
  1. การจดัเก็บภาษี ตอ้งท างานร่วมกนัระหว่างกรมสรรพากร กรมศุลกากร และ
กรมสรรพสามิต 
  2. การเปิดเสรีทางการคา้ (FTA) กบัประเทศต่างๆ ตอ้งมีการท างานร่วมกนัระหวา่ง 
กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม 
และกระทรวงสาธารณสุข 
  3. การปราบปรามยาเสพติด ตอ้งมีการท างานร่วมกนัระหวา่งส านกังานปราบปราม
ยาเสพติด (ปปส.) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และ
กระทรวงแรงงาน เป็นตน้ 
 ส าหรับการบริหารราชการในปัจจุบนัจะตอ้งมีการปรับโครงสร้างองคก์รให้เป็นแบบ
การยึดภารกิจเป็นพื้นฐาน (agenda based) คือ การจดัหน่วยงานท่ีท าภารกิจเดียวกนัหรือคลา้ยคลึง
กนัใหอ้ยูท่ี่เดียวกนั เพื่อใหก้ารบริหารสามารถท างานแบบมุ่งเนน้ผลงานตามยทุธศาสตร์ได ้
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3. ความจ าเป็นท่ีตอ้งมีการบริหารราชการแบบบูรณาการ 
 เม่ือสังคมมีความสลบัซบัซอ้นมากข้ึน การแกไ้ขปัญหาหรือการตดัสินใจจ าเป็นตอ้งใช้
ความรู้และทกัษะจากหลายสาขาวิชาร่วมกนั ท าให้ไม่สามารถแกปั้ญหาโดยส่วนราชการใดส่วน
ราชการหน่ึงได ้รวมทั้งการบริหารงานตามภารกิจ (Function) ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาบางอย่างได ้
เพราะการจดัแบ่งโครงสร้างองค์กรภาครัฐในปัจจุบนัแต่ละองค์กรจะมีพนัธกิจ (Mission) ของ
องคก์รอยู ่ท  าใหมี้ความชดัเจนในการแบ่งหนา้ท่ีความรับผิดชอบตามความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นของ
องค์กร แต่ขอ้เสียจะเป็นการไม่ประสานงานกนัในการท างาน ดงันั้น จึงจ าเป็นตอ้งมีรูปแบบหน่ึง
ของการท างานเพื่อแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน  เพื่อตอบสนองความตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
 ภาครัฐจึงมีความจ าเป็นตอ้งแกไ้ขปัญหาให้เกิดผลโดยเร็วเพื่อให้สามารถรองรับการ
เปล่ียนแปลงและการแกไ้ขปัญหาเพื่อรับผิดชอบไดโ้ดยตรง หน่วยงานภาครัฐจะตอ้งมีการปรับตวั
เองให้สามารถรองรับนโยบายในการแกปั้ญหาของรัฐบาลให้ได ้ตอ้งมีการปรับระบบการบริหาร
จดัการให้สามารถกา้วขา้มผา่นให้พน้ความเป็นระบบราชการ (beyond bureaucracy) เกิดการท างาน
ท่ีเน้นความรวดเร็ว เพื่อให้สามารถแข่งขนัได ้(economy of speed) ตอ้งมีการคิดเชิงยุทธศาสตร์ มี
การก าหนดเป้าหมายในการท างานโดยมองการเปล่ียนแปลงอนาคตเป็นตัวประกอบ (future-
oriented) และเปิดมุมมองการท างานใหก้วา้ง (outside-in approach) โดยยดึประโยชน์ของประชาชน
เป็นหลกั รวมทั้งตอ้งยึดหลกับูรณาการการท างานในการแกปั้ญหาเร่งด่วนให้เกิดผลส าเร็จได ้ตอ้ง
พยายามลดขอบเขตของแต่ละหน่วยงานให้น้อยลง ยึดการท างานแบบไร้พรหมแดน (boundary 
less) โดยหน่วยงานภาครัฐต้องมีการบูรณาการท างานร่วมกันระหว่างกระทรวงและระหว่าง
หน่วยงานข้ึน เพื่อสามารถแกไ้ขปัญหาไดร้วดเร็ว 

4. รูปแบบและแนวทางของการบริหารราชการแบบบูรณาการ 
 การบริหารราชการแบบบูรณาการมีองคป์ระกอบท่ีส าคญัตอ้งพิจารณารวม 3 ประการ ดงัน้ี 
 4.1 โครงสร้างส่วนราชการ 
 การจดัโครงสร้างส่วนราชการท่ีมีประสิทธิภาพจะช่วยใหก้ารจดัสรรทรัพยากรให้
เกิดผลส าเร็จได ้และเห็นผลท่ีประชาชนไดรั้บจากรัฐบาล โดยค านึงถึงความประหยดั โปร่งใส มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุม้ค่าต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ดว้ยเหตุผลดงักล่าว จึงสมควร
มีการทบทวนโครงสร้างการจดัส่วนราชการใหม่ โดยลักษณะขององค์กรตามแนวคิดของการ
บริหารราชการแบบบูรณาการ ควรมี 2 ระดบั คือ 
 4.1.1 องคก์รระดบับน ซ่ึงมีการท างานแบบยทุธศาสตร์ (agenda) ค่อนขา้งสูง 
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 4.1.2 องคก์รในระดบัย่อยลงมา ยิ่งหน่วยงานยอ่ยลงมามากเท่าไร การท างาน
ตามสายงาน/โครงสร้าง (functional) จะค่อนขา้งมาก การท างานตามยทุธศาสตร์ (agenda) จะมีเพียง
บางส่วนท่ีตอ้งท างานร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน 
  ด้วยเหตุผลดังกล่าว วิธีการท่ีจะท าให้แต่ละกระทรวง/กรม มีการท างานแบบ
ต่อเน่ืองกนัเป็นยุทธศาสตร์ได ้ตอ้งอาศยัความเขา้ใจของคนท างานเป็นส่ิงส าคญั คนตอ้งเขา้ใจว่า
การท างานตามโครงสร้าง (function) กบัการท างานตามยุทธศาสตร์ (agenda) นั้น ไม่ใช่การเลือก
ท างานอนัใดอนัหน่ึง แต่ต้องท าให้ต่อเน่ืองเช่ือมโยงกันให้ได้ และเม่ือรู้ว่าจะต้องท างานแบบ
เช่ือมโยงกนั จะตอ้งมีการปรับโครงสร้างการท างานให้สอดคล้องตามไปด้วย และจดัคนลงให้
เหมาะสมกับการท างานแบบบูรณาการ เพื่อให้การท างานต่อเน่ืองกันได้และท าให้เร่ืองของ
โครงสร้างและพฤติกรรมไปสู่แนวทางเดียวกนั 
 4.2 ระบบการท างาน 
 การปฏิบติัราชการแบบบูรณาการระหวา่งส่วนราชการมี 3 ระดบั คือ 
  4.2.1 ภายในกระทรวงเดียวกนั คือ การบูรณาการการท างานระหว่างกรมใน
กระทรวงเดียวกนั โดยการให้กรมท่ีปฏิบติัภารกิจด้านต่างๆ ท่ีมีเป้าหมายสนับสนุนภารกิจของ
กระทรวงเดียวกนัใหส้ามารถบรรลุตามเป้าหมายของกระทรวง 
  4.2.2 ระหว่างกระทรวง คือ นอกจากบริหารงานให้เกิดการบูรณาการใน
กระทรวงเดียวกนัแลว้ ยงัตอ้งมีความร่วมมือระหวา่งกระทรวงในกรณีท่ีมีภารกิจเก่ียวเน่ืองกนัหลาย
กระทรวง กระทรวงมีหนา้ท่ีรับผดิชอบหลกัในการประสานงาน 

 4.2.3 การท างานแบบเครือข่าย (Network) การท างานแบบบูรณาการแมว้่าแต่
ละหน่วยยงัคงมีความเป็น Function อยู่ แต่แท้จริงแล้วการท างานร่วมกัน (common agenda) จะ
เป็นไปในลกัษณะเครือข่าย (Network) ซ่ึงแต่ละส่วนราชการอาจมีภารกิจท่ีคลา้ยคลึงกนัอยู่หรือมี
ภารกิจท่ีเช่ือมโยงกนักบักรมอ่ืนอยู่ดว้ย จึงท าให้เกิดการท างานแบบเครือข่ายมากข้ึน ฉะนั้น การ
บริหารเครือข่ายจ าเป็นตอ้งใชค้นท่ีมีทศันคติ (mindset) ท่ีดีของการท างานแบบบูรณาการ 
  ดงันั้น การท างานแบบบูรณาการจะตอ้งให้บุคลากรมีความสามารถในการมอง
ภาพแบบองคร์วม (Holistic) ได ้โดยจะตอ้งมีความรู้ในเร่ืองดงัน้ี 
  1. ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย หรือ ผูเ้ก่ียวขอ้ง (Stakeholder) ท่ีเก่ียวขอ้งมีกลุ่มไหนบา้ง 
และจะเช่ือมโยงกบัแบบเครือข่ายอยา่งไร 
  2. ภารกิจงาน (Function) ของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) แต่ละกลุ่มมี
อะไรบา้ง 
  3. แต่ละภารกิจงาน (Function) มีขอ้ก าหนด (Contribution) อะไรบา้ง 
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  4. ส่ิงท่ีบูรณาการร่วมกนัไดเ้พื่อใหภ้ารกิจส าเร็จมีอะไรบา้ง 
  ฉะนั้นในแต่ละภารกิจจะมีกลุ่มของผูเ้ก่ียวขอ้ง (Stakeholder Group) ท่ีแตกต่างกนั 
และกลุ่มของผูเ้ก่ียวขอ้งจะเปล่ียนไปตามการเปล่ียนแปลงของแต่ละภารกิจ เรียกลกัษณะโครงสร้าง
แบบน้ีวา่ โครงสร้างเครือข่ายแบบ dynamic network 
 4.3 การปรับเปล่ียนวฒันธรรมการท างาน 
 การบริหารราชการแบบบูรณาการมีความส าคัญมากในการบริหารราชการ
สมยัใหม่ท่ีมุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิในการท างานตามภารกิจ แต่ส่ิงส าคญัท่ีสุดท่ีจะขบัเคล่ือนให้ประสบ
ความส าเร็จไดน้ั้น คือ บุคลากรในองค์กร ดงันั้น จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งปรับเปล่ียนวฒันธรรม
การท างานของบุคลากรให้เห็นควรส าคญัของการท างานแบบบูรณาการ โดยวฒันธรรมท่ีควรจะ
สร้างใหเ้กิดข้ึน คือ  
 4.3.1 วฒันธรรมการมีใจในการบริการ 
 4.3.2 การปรับเปล่ียนวฒันธรรมวธีิการท างานรูปแบบใหม่ โดยสร้างผลงานท่ี
อยูบ่นพื้นฐานทางวฒันธรรม (Performance based culture) คือ ทุกคนมุ่งเนน้ผลส าเร็จของงานเป็น
หลกั เป้าหมายของการท างานคือยดึประชาชนเป็นศูนยก์ลาง การใหคุ้ณใหโ้ทษจะข้ึนอยูก่บัผลงาน 
 4.3.3 วฒันธรรมการท างานแบบไร้พรหมแดน (Boundary less culture) แมว้่า
ต่างหน่วยงาน ก็ควรจะมีการท างานร่วมกนัโดยยึดเป้าหมายของการท างานเป็นหลกั ลดขอบเขต
ของหน่วยงานลง ใชท้รัพยากรร่วมกนั ใชส้ติปัญญาร่วมกนั เพื่อผลส าเร็จของงาน 
 4.3.4 วฒันธรรมการท างานแบบช่วยเหลือกนัคนละไมค้นละมือ (Execution 
supporting culture) เพื่อให้งานส าเร็จ โดยไม่ถือวา่ไม่ใช่งานของตน เพราะเป้าหมายมุ่งสู่ประโยชน์
สุขของประชาชนเหมือนกนั  
 4.3.5 วฒันธรรมบรรยากาศของการท างานแบบไม่เป็นทางการ เพื่อให้การ
ท างานรวดเร็วและง่ายข้ึน และตอ้งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเป็นวตัถุประสงคเ์ดียวกนักบัการปรับเปล่ียน
วฒันธรรมเพื่อใหเ้กิด Performance based 

5. การบริหารราชการแบบบูรณาการตามบริบทภาคราชการไทย 
 การบริหารภาครัฐแนวใหม่ได้น าหลักการและแนวคิดของการบริหาราชการแบบ
บูรณาการมาประยกุตใ์ชใ้นทุกระดบัซ่ึงไดด้ าเนินการไปแลว้47 ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

                                                           
47 กลุ่มพฒันาระบบบริหาร ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข, การจัดการความรู้ : 

การบริหารราชการตามบริกบทภาคราชการไทย , เข้าถึงเม่ือ 1 พฤษภาคม 2558, เข้าถึงได้จาก 
http://kmops.moph.go.th/index.php/km-test/2012-09-19-04-17-31/237-2013-07-25-07-25-16 
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 5.1 ระหวา่งกระทรวง 
 การบริการประชาชนดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Citizen E-service) มีเป้าหมายเพื่อ
บริการประชาชนด้านการทะเบียนเพื่อให้เกิดบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว ทัว่ถึง และเท่าเทียมกนั 
ตลอดจนมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้และปลอดจากการทุจริต โดยก าหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐทุกๆ แห่งเร่ิมต้นการใช้บริการด้วยบตัรประจ าตวัประชาชน 13 หลัก เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ทะเบียบบุคคล (Identity) ของกระทรวงมหาดไทย เพื่อพฒันาไปสู่การท่ีประชาชนจะใช้บตัรเพียง
ใบเดียวในการติดต่อกบัราชการ ซ่ึงเป็นการอ านวยความสะดวกให้กบัประชาชนอีกทางหน่ึง และ
ลดตน้ทุนและภาระดา้นเอกสารให้แก่ประชาชน กระทรวงท่ีใชง้านลกัษณะดงักล่าว เช่น กระทรวง
มหาไทย กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข เป็นตน้ 
 5.2 ภายในกระทรวง 
 การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ของกระทรวง (Strategic Management) โดยตวัอย่างท่ี
เห็นไดอ้ยา่งชดัเจนคือกรณีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานดา้น
การผลิตทางการเกษตร และส่งเสริม สนบัสนุนใหเ้กษตรกรสามารถพึ่งพอตวัเองไดใ้นลกัษณะของ
การพฒันาอย่างย ัง่ยืน ในการด าเนินการดังกล่าว จึงต้องมีการพฒันาองค์ความรู้และภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินให้แก่เกษตรกร เป็นพื้นฐานในการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนอยา่งย ัง่ยืน จึงตอ้งให้เป็นความรู้
แบบครบวงจร    ทั้งในเร่ือของการวางแผนการผลิต การเก็บรักษาผลผลิตภายหลงัการเก็บเก่ียว 
(Post harvest) การตลาด รวมทั้งการบญัชีดว้ย 
 5.3 ระดบัจงัหวดั (ผูว้า่ราชการจงัหวดัแบบบูรณาการ หรือ ผูว้า่ CEO) 
 การบริหารราชการแบบบูรณาการของผูว้า่ CEO เป็นผลสืบเน่ืองมาจากการปฏิรูป
ระบบราชการเพื่อการพฒันาและเปล่ียนแปลงให้มีความทนัสมยั (Modernization) และใหมี้การปรับ
โครงสร้างกระทรวง ทบวง กรม โดยใช้การจดัโครงสร้างตามยุทธศาสตร์ท่ีรับผิดชอบ (Agenda 
Base Organization) โดยให้มีเจ้าภาพรับผิดชอบเป็นกลุ่มงาน (Cluster)  เน่ืองจากระดับจงัหวดัมี
ส่วนราชการระดบัส่วนกลาง ระดบัเขต ไปตั้งอยู่ในพื้นท่ีเป็นจ านวนมาก รวมทั้ง องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน กรม กอง ต่างก็มีนโยบายและแผนงานเป็นของตนเอง ไม่เกิดความสอดคลอ้งในภาพ
ของจงัหวดัหรือความตอ้งการของประชาชน ซ่ึงเป็นการพฒันาแบบแยกส่วนขาดความเช่ือมโยง
บูรณาการซ่ึงกนัและกนั 
 ดงันั้น คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้จงัหวดัมีการบริหารราชการแบบบูรณาการทุก
จงัหวดัตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2546 ให้ผูว้า่ราชการจงัหวดัเป็นประธานคณะผูบ้ริหารจงัหวดั (CEO) 
ให้มีการปรับระบบบริหารงานของจังหวดัจากเดิมท่ีมุ่งเน้นการสั่งการของส่วนกลาง ให้เป็น
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หน่วยงานเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Gorvernment Unit) มีการบริหารเพื่อตอบเสนอนโยบายการ
บริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 3 หลกัการ คือ 
 5.3.1 การบริหารงานให้สอดลอ้งกบัยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กลุ่มจงัหวดั และ
ยทุธศาสตร์จงัหวดั และจะจตอ้งสัมฤทธ์ิผลและก่อใหเ้กิดประโยชน์สุดแก่ประชาชน 
 5.3.2 การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม โดยภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน ทุกภาคส่วนตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
 5.3.3 กระจายอ านาจการตดัสินใจไปสู่ผูป้ฏิบติัท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการของ
ประชาชนมากท่ีสุด (Frontline Officer) เพื่อให้เกิดการบริหารท่ีรวดเร็ว และอ านวยความสะดวก
ประชาชนมากท่ีสุด 
 การด าเนินการทั้งหมดเพื่อใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิท่ีส าคญั 4 ประการ คือ 
 1. สร้างความเห็นพอ้งตอ้งกนัของทุกภาคส่วนเพื่อสร้างวาระงานระดบัพื้นท่ี (Area 
Agenda)  
 2. ริเร่ิมแกไ้ขปัญหาและพฒันาพื้นท่ี (Area Initiative) 
 3. ผลกัดนัยทุธศาสตร์ของชาติ (National Agenda) ใหเ้กิดผลส าเร็จ 
 4. ลดภาระของรัฐบาลในการแกไ้ขปัญหาระดบัพื้นท่ี 
 เพราะฉะนั้น ในการท างานแบบบูรณาการของผูว้า่ราชการจงัหวดัจะตอ้งสามารถมอง
ภาพองคร์วม (holistic) ได ้ดงัน้ี 
 1. ใครเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholder) ของแต่ละเครือข่ายในการท างาน 
 2. ในแต่ละผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholder) คาดหวงัใหเ้กิดอะไรข้ึน 
 3. ในแต่ละผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholder) มีหน่วยงาน (Function) อะไรบา้ง 
 4. ในแต่ละผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) สามารถมีส่วนร่วมในการให้เกิดผล
ส าเร็จของงาน (Contribute) ไดต้ามเป้าหมายท่ีวางไวห้รือไม่ 
 5. ท าอย่างไรให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholder) ท างานร่วมกนัเป็นทีม เพื่อบรรลุ
ภารกิจตามเป้าหมายของยทุธศาสตร์ท่ีวางไว ้
 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ส านกังาน ก.พ.ร. ไดส่้งเสริมการท างานร่วมกนัภายในระบบ
ราชการดว้ยกนัเองเพื่อแกปั้ญหาการแยกส่วนในการปฏิบติังานระหว่างหน่วยงาน รวมถึงการวาง
ระบบความสัมพนัธ์และประสานความร่วมมือระหว่างราชการบริหารส่วนกลางส่วนภูมิภาค และ
ส่วนทอ้งถ่ิน ในรูปแบบของการประสานความร่วมมือท่ีหลากหลาย ภายใตว้ตัถุประสงคด์งัน้ี 
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 1. ออกแบบและพฒันาระบบการบริหารงานแบบบูรณาการตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 : การวางระบบการ
บริหารงานราชการแบบบูรณาการ โดยการ 
  1.1 วางระบบการบริหารงานแบบบูรณาการในยุทธศาสตร์ส าคญัของประเทศ 
(Cross Functional Management System) ตามห่วงโซ่แห่ง คุณค่ า  (Value Chains) ครอบคลุม
กระบวนการตั้งแต่ต้นน ้ า กลางน ้ า จนกระทัง่ปลายน ้ า รวมทั้งก าหนดบทบาทภารกิจให้มีความ
ชดัเจนวา่ใครมีความรับผิดชอบในเร่ืองหรือกิจกรรมใด รวมทั้งการจดัท าตวัช้ีวดัของกระทรวงท่ีมี
เป้าหมายร่วมกนั (Joint KPIs) 
  1.2 การออกแบบโครงสร้างและระบบบริหารงานราชการใหม่ในรูปแบบของ
หน่วยงานรูปแบบพิเศษเพื่อใหส้ามารถรองรับการขบัเคล่ือนประเด็นยทุธศาสตร์ส าคญัของประเทศ
ท่ีตอ้งอาศยัการด าเนินงานท่ีมีความยืดหยุ่น คล่องตวั ไม่ยึดติดกบัโครงสร้างองค์การและระบบ
ราชการแบบเดิม 
  1.3 ปรับปรุงการจดัสรรงบประมาณใหมี้ลกัษณะแบบยดึยุทธศาสตร์และเป้าหมาย
ร่วมเป็นหลกัเพื่อให้เอ้ือต่อการขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์ส าคญัของประเทศและการบริหารงานแบบ
บูรณาการ 
 2. ปรับปรุงความสัมพนัธ์และประสานความร่วมมือระหวา่งราชการบริหารส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถ่ิน 
  2.1 พฒันารูปแบบและวิธีการท างานของภาครัฐในระดับต่าง ๆ (Multi-Level 
Governance) ระหวา่งราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนทอ้งถ่ิน โดยเนน้การยึดพื้นท่ี
เป็นหลกัเพื่อให้เกิดความร่วมมือ ประสานสัมพนัธ์กนัในการปฏิบติังานและการใช้ทรัพยากรให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าและไม่เกิดความซ ้ าซ้อน และปรับปรุงการจดัสรร
งบประมาณใหเ้ป็นแบบยดึพื้นท่ีเป็นตวัตั้ง (Area-based Approach)  
  2.2 พฒันากลไกหรือเคร่ืองมือในการสนบัสนุนให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือ
ในการพฒันาพื้นท่ี ระหวา่งราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนทอ้งถ่ิน เช่น การจดัท า
ขอ้ตกลง 
  2.3 ส่งเสริม สนบัสนุนการพฒันาระบบบริหารจดัการของจงัหวดั/กลุ่มจงัหวดัให้
สามารถพฒันาศกัยภาพความเป็นเมืองท่ีสอดคล้องกบัทิศทางการพฒันาของประเทศ (Growth 
Center) พร้อมทั้งเสริมสร้างศกัยภาพของผูว้่าราชการจงัหวดัและผูบ้ริหารในระดบัพื้นท่ีให้มีขีด
สมรรถนะสูง 
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  2.4 ส่งเสริมระบบการท างานร่วมกนัระหวา่งกลุ่มจงัหวดั (Inter-Cluster Linkage)         
ท่ีมียุทธศาสตร์การพฒันากลุ่มจงัหวดัเก่ียวเน่ืองหรือเช่ือมโยงกนั เพื่อยกระดบัการเสริมสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขนัใหสู้งข้ึน 
  2.5 ปรับปรุงการโอนถ่ายภารกิจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและส่งเสริมให้
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีการรวมกลุ่มกนัจดัท าบริการสาธารณะในรูปแบบสหการหรือการ
ร่วมมือกนัโดยท าเป็นบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือหรืออาจเป็นสัญญาทางการปกครอง เพื่อให้เกิด
การประหยดัต่อขนาดในการจดับริการสาธารณะ โดยเฉพาะในทอ้งถ่ินท่ีมีพื้นท่ีใกล้เคียงกนั มี
สภาพปัญหา 
 
การปรับปรุงโครงสร้างการจัดองค์กร 
 1. ความหมายของการจดัองคก์ร 
 เอด็วนิ บี ฟลิปโป (Edwin B.Flippo) (1970) กล่าวไวว้า่ การจดัองคก์ร หมายถึง การจดั
ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่วนต่างๆ คือ ตวับุคคลและหนา้ท่ีการงาน เพื่อรวมกนัเขา้เป็นหน่วยงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ สามารถท างานบรรลุเป้าหมายได้48  

 ธงชยั สันติวงษ ์(2537) กล่าวไวว้า่ การจดัองคก์าร คือ การจดัระเบียบกิจกรรมให้เป็น
กลุ่มกอ้นเขา้รูป และการมอบหมายงานให้คนปฏิบติัเพื่อให้บรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของงาน
ท่ีตั้งไว ้การจดัองคก์ารจะเป็นกระบวนการท่ีเก่ียวกบัการจดัระเบียบความรับผิดชอบต่างๆ ทั้งน้ี เพื่อให้
ทุกคนต่างฝ่ายต่างทราบวา่ ใครตอ้งท าอะไร และใครหรือกิจกรรมใดตอ้งสัมพนัธ์กบัฝ่ายอ่ืนๆอยา่งไร
บา้ง49  
 สมคิด บางโม (2538) กล่าวไวว้า่ การจดัองคก์าร หมายถึง การจดัแบ่งองคก์ารออกเป็น
หน่วยงานย่อยๆให้ครอบคลุมภารกิจและหน้าท่ีขององค์การ พร้อมก าหนดอ านาจหน้าท่ีและ
ความสัมพนัธ์กบัองค์กรย่อยอ่ืนๆไวด้้วย ทั้ งน้ี เพื่ออ านวยความสะดวกในการบริหารให้บรรลุ
เป้าหมายขององคก์าร50  

                                                           
48Edwin B. Flippo., Personnel Management, 4th ed. (New York: McGraw-Hill Ltd., 

1970) 
49ธงชยั  สันติวงษ,์ องค์การและการบริหาร (กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช, 2537) 
50สมคิด บางโม, หลกัการจัดการ (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพว์ทิยพฒัน์, 2538) 
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 สรุปไดว้า่ การจดัองคก์าร หมายถึง การจดัระบบความสัมพนัธ์ระหวา่งส่วนงานต่างๆ 
และบุคคลในองคก์าร โดยก าหนดภารกิจ อ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบให้ชดัแจง้ เพื่อให้การ
ด าเนินงานตามภารกิจขององคก์ารบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. ประเภทขององคก์าร (Types of Organization) 
 การจ าแนกองคก์ารโดยยดึโครงสร้าง แบ่งออกเป็น 3 แบบ ดงัน้ี 
 2.1 องค์การแบบเป็นทางการ ( formal organization) เป็นองค์การท่ีมีการจัด

โครงสร้างอยา่งเป็นระเบียบแบบแผนแน่นอน การจดัตั้งมีกฎหมายรองรับ บางแห่งเรียกวา่ องคก์าร
รูปนัย ได้แก่ บริษทั มูลนิธิ หน่วยราชการ กรม โรงพยาบาล โรงเรียน ฯลฯ ซ่ึงการศึกษาเร่ือง
องคก์ารและการจดัการจะเป็นการศึกษาในเร่ืองขององคก์ารประเภทน้ีทั้งส้ิน  

 2.2 องค์การแบบไม่เป็นทางการ (informal organization) เป็นองค์การท่ีรวมกัน
หรือจดัตั้งข้ึนดว้ยความพึงพอใจและมีความสัมพนัธ์กนัเป็นส่วนตวั ไม่มีการจดัระเบียบโครงสร้าง
ภายใน มีการรวมตวักนัอยา่งง่ายๆ และเลิกลม้ไดง่้าย องคก์ารแบบน้ีเรียกวา่ องคก์ารอรูปนยั หรือ 
องคก์ารนอกแบบ เช่น ชมรมต่างๆ หรือกลุ่มต่างๆ  ฯลฯ 

 2.3 อาจเป็นการรวมกลุ่มกนัตามความสมคัรใจของสมาชิกกลุ่ม ซ่ึงเน่ืองมาจาก
รายได ้อาชีพ รสนิยม ศาสนา ประเพณี ต าแหน่งงาน ฯลฯ 

 3. กรอบความคิดเก่ียวกบัองคก์าร 5 แบบ ของมินซ์เบอร์ก (Mintzberg’s framework: 
five organization forms) 

 เฮนร่ี มินซ์เบอร์ก (Henry Mintzberg) นกัวชิาการดา้นทฤษฎีองคก์ารมีความเห็นวา่การ
ท่ีจะออกแบบองค์การนั้น จ  าเป็นตอ้งค านึงถึงองค์ประกอบพื้นฐานหรือกลุ่มคนขององค์การโดย
เห็นวา่ควรประกอบดว้ยคนจ านวน 5 กลุ่ม ซ่ึงองคก์ารแต่ละประเภทจะมีกลุ่มคนท่ีมีบทบาทท่ีเป็น
หลกัต่างกลุ่มกนั51 ดงัน้ี 

 3.1 กลุ่มผูป้ฏิบติังาน (The operating core) ไดแ้ก่ พนกังานท่ีปฏิบติังานพื้นฐานใน
งานผลิตและงานบริการขององค์การ เช่น ในโรงเรียนได้แก่ครู ในภตัตาคารได้แก่พ่อครัวและ
พนกังานบริการ เป็นตน้ 

 3.2 กลุ่มคนระดบักลยุทธ์ (The strategic apex) หมายถึง กลุ่มผูบ้ริหารระดับสูงท่ี
ตอ้งรับผดิชอบต่อการด าเนินงานทั้งหมดขององคก์าร รวมถึงนกัธุรกิจท่ีเป็นเจา้ของธุรกิจอิสระ 

                                                           
51 Proven Models, Mintzberg’s  framework : five organization forms, accessed 13th 

June, 2014, available from http://www.provenmodels.com/22/five-configurations/mintzberg 
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 3.3 กลุ่มคนระดับกลาง (The middle line) ได้แก่ กลุ่มผูบ้ริหารระดับกลางท่ีท า
หน้าท่ีเช่ือมโยงระหว่างกลุ่มคนระดับกลยุทธ์ กับกลุ่มผูป้ฏิบัติงาน เช่น หัวหน้าภาควิชาใน
มหาวทิยาลยั หวัหนา้แผนก/ฝ่ายในบริษทั เป็นตน้ 

 3.4 กลุ่มคนท่ีเป็นผูช้  านาญการ (The technostructure) ไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น
ท่ีรับผิดชอบในการก าหนดมาตรฐานของงานและกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การ เช่น นักบัญชี                       
นกัคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ 

 3.5 กลุ่มคนสนับสนุน (The support staff) หมายถึง กลุ่มคนท่ีให้การช่วยเหลือ 
สนบัสนุนทางออ้มต่อองค์การ เช่นท่ีปรึกษางานดา้นเทคนิค ท่ีปรึกษาดา้นกฎหมาย ท่ีปรึกษาดา้น
กลยทุธ์ เป็นตน้ 

 
ภาพท่ี 18 Mintzbergs Model on Organisational Structures 
ท่ีมา : Proven Models, Mintzberg’s  framework : five organization forms, accessed 13th June, 2014, 
available from http://www.provenmodels.com/22/five-configurations/mintzberg 
 
 
 

 การเลือกการจดัโครงสร้างออกแบบองค์กร ข้ึนอยู่กบัภารกิจขององค์กรว่า ตอ้งการ
อาศยัคนกลุ่มใดเป็นหลกั  มินซ์เบอร์ก (Mintzbergs) จึงไดแ้บ่งองคก์ารไดเ้ป็น 5 ประเภท  ไดแ้ก่  
 1. องคก์ารแบบโครงสร้างอยา่งง่าย (Simple structure) 
 เป็นองคก์ารท่ีมีขนาดเล็ก และมีลกัษณะแบบไม่เป็นทางการ มีหวัหนา้ท่ีมีอ านาจเพียง
คนเดียวท่ีรับผิดชอบทุกส่ิงทุกอยา่ง ตวัอยา่งเช่น ธุรกิจร้านคา้ปลีกขนาดเล็กๆ  ร้านอาหาร เป็นตน้  
อาจมีลูกจา้งจ านวนเล็กน้อยเพียงไม่ก่ีคน ธุรกิจอิสระขนาดเล็กเช่นน้ีจึงเป็นองคก์ารท่ีมีโครงสร้าง
อยา่งง่าย แต่นบัวา่เป็นธุรกิจลงทุนท่ีมีความเส่ียงสูง 

 2. องคก์ารแบบจกัรกลเชิงราชการ (Machine bureaucracy)  
 เป็นองคก์ารท่ีมีขนาดใหญ่และมีความซบัซ้อนสูง จดัแบ่งงานออกเป็นแผนกหรือฝ่าย
ตามความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น มีการใช้กฎเกณฑ์และขอ้ปฏิบติัต่างๆ ให้พนกังานตอ้งปฏิบติัตาม     
มีกลุ่มคนท่ีเป็นหลักขององค์การ คือ กลุ่มคนท่ีเป็นผูช้  านาญการแต่ละด้าน (Technostructure) 
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อ านาจการตดัสินใจอยู่ท่ีผูบ้ริหารระดบัสูงสุด เป็นโครงสร้างท่ีเหมาะกบัสภาวะแวดล้อมท่ีคงท่ี        
มีการเปล่ียนแปลงนอ้ยมาก  ตวัอยา่งขององคก์ารแบบน้ีไดแ้ก่ หน่วยงานราชการต่างๆ ของรัฐ แมว้า่
องคก์ารแบบจกัรกลราชการสามารถท าใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุดในการท างานดงัท่ีก าหนดมาตรฐาน
ไวก้็ตาม แต่จุดอ่อนคือ พนกังานเกิดความเบ่ือหน่ายจากการท างานซ ้ าซากเหมือนเป็นเคร่ืองจกัร 

 3. องคก์ารทางวชิาชีพแบบราชการ (Professional bureaucracy)   
 เป็นองค์การท่ีผู ้ปฏิบัติงานหลักเป็นนักวิชาชีพและนักวิชาการ ตัวอย่าง เ ช่น  
โรงพยาบาล  หอสมุด และมหาวิทยาลยั ซ่ึงมีความเป็นราชการค่อนขา้งสูง มีกฎเกณฑ์ท่ีตอ้งปฏิบติั
ตามมากมาย แต่พนกังานมีทกัษะและเป็นอิสระในการตดัสินใจไดเ้อง องคก์ารแบบน้ีมีประสิทธิผล
สูง เน่ืองจากมีบุคลากรท่ีประกอบดว้ยผูเ้ช่ียวชาญแต่ละดา้น  แต่จุดอ่อนของคนเหล่าน้ีอาจมีมุมมอง
แคบเฉพาะหน่วยงานย่อยของตนจนมองไม่เห็นภาพกวา้งขององค์การ จึงมกัเกิดความขดัแยง้
ระหวา่งพนกังานดว้ยกนัเอง 

 4. องคก์ารแบบมีโครงสร้างสาขา (Divisionalized structure)  
 เป็นองค์การท่ีมีรูปแบบโครงสร้างชัดเจน ใช้มากในบริษัทขนาดใหญ่  โดยแบ่ง
ออกเป็นสาขาหรือหน่วยงานย่อยๆ ท่ีมีความอิสระในการด าเนินงานได้ครบถ้วนทุกขั้นตอนใน
ตนเองเหมือนกบับริษทัหรือองคก์ารแม่  แนวคิดน้ีมีการน ามาใชจ้ดัองคก์ารทางการศึกษา  เช่น การ
แบ่งโรงเรียนขนาดใหญ่ ออกเป็นโรงเรียนยอ่ยๆ ภายในท่ีเรียกวา่ “Schools within the school”  ซ่ึง
ช่วยให้ผูบ้ริหารระดบัสูงมีเวลาในการบริหารองคก์ารในภาพรวม และการตดัสินใจในเชิงกลยุทธ์
ไดม้ากข้ึน 

 5. องคก์ารแบบทีมงานเฉพาะกิจ (Adhocracy) 
 เป็นโครงสร้างองค์การแบบหน่ึง ท่ีมีลักษณะไม่เป็นทางการ (Informal) สูงมาก มี

ความเป็นองคก์ารแบบส่ิงมีชีวิตซ่ึงประกอบข้ึนดว้ยทีมท างานของผูเ้ช่ียวชาญต่างสาขามาร่วมงาน
และประสานงานกนัในโครงการต่างๆ ขององคก์าร 

 รูปแบบองคก์ารทั้ง 5 แบบ ตามแนวคิดของมินซ์เบอร์กสรุปยอ่ไดด้งัตารางต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 3 สรุปยอ่ 5 รูปแบบองคก์ารตามแนวคิดของมินซ์เบอร์ก 

รูปแบบองค์การ ลกัษณะ 
บุคลากรกลุ่มหลกั 

ที่มีอาํนาจ 
ตัวอย่าง 

1. องคก์ารแบบ
โครงสร้างอยา่งง่าย 
(Simple structure) 

- เรียบง่ายโครงสร้างไม่   
ชดัเจน อ านาจตดัสินใจ   อยูท่ี่
บุคคลเดียว 

- ผูบ้ริหารสูงสุด 
   (Strategic apex) 

-ร้านคา้/ธุรกิจ
ส่วนตวั    เลก็ ๆ 

2. องคก์ารแบบจกัรกล
เชิงราชการ (Machine 
bureaucracy)  

- ซบัซอ้นมาก มีสายงาน   
อ านาจบงัคบับญัชาชดัเจน 

- กลุ่มผูช้  านาญการ ดา้น
ต่าง ๆ (Technostructure) 

- หน่วยงานต่าง ๆ 
ของราชการ 

3. องคก์ารทางวชิาชีพ
แบบราชการ 
(Professional 
bureaucracy) 

- ซบัซอ้น อ านาจการ   
ตดัสินใจอยูท่ี่นกัวชิาการ หรือ
นกัวชิาชีพ 

- กลุ่มผูป้ฏิบติังานหลกั  
(Operating core) 

- มหาวทิยาลยั 

4. องคก์ารแบบมี
โครงสร้างสาขา 
(Divisionalized structure) 

- องคก์ารขนาดใหญ่ เป็น   
ทางการสูง แบ่งเป็น   หน่วย
อิสระยอ่ยท่ีสมบูรณ์แบบครบ
ทุกหนา้ท่ี 

- กลุ่มคนระดบักลาง   
(Middle line) 

- บริษทัท่ีมีหลาย
สาขา 

5.องค์การแบบทีมงาน
เฉพาะกิจ (Adhocracy) 

- เรียบง่าย โครงสร้างไม่ชดัเจน
และกระจายอ านาจ 

- กลุ่มคนสนบัสนุน  
(Support staff) 

- บริษทัพฒันา
ซอฟทแ์วร์
คอมพิวเตอร์ 

 อย่างไรก็ตาม ยงัมีลกัษณะการจดัองค์การแบบอ่ืนๆ อีกมากมายตามความเหมาะสม
ของบริบทและวตัถุประสงค์ขององค์กร เช่น  การออกแบบโครงสร้างระหว่างองค์การ (Inter 
organizational designs) ซ่ึงเป็นการออกแบบโครงสร้างองค์การท่ีกล่าวมาทั้งหมดนั้น เป็นการจดั
โครงสร้างภายในองคก์ารเดียวกนัยงัมีความร่วมมือระหวา่งต่างองคก์ารเพื่อด าเนินธุรกิจร่วมกนัใน
รูปแบบท่ีเรียกว่า พนัธมิตรเชิงกลยุทธ์ (Strategic alliances) ซ่ึงเป็นลกัษณะหน่ึงของการออกแบบ
องค์การท่ีเกิดจากความร่วมมือระหว่างสองบริษทัหรือมากกว่าข้ึนไปในการด าเนินธุรกิจร่วมกนัเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถดา้นการแข่งขนัให้สูงข้ึน การเป็นพนัธมิตรเชิงกลยุทธ์มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มผลก าไร
ซ่ึงไม่สามารถท าได ้หากแต่ละบริษทัแยกด าเนินธุรกิจนั้นตามล าพงั  ช่วยให้สามารถขยายตลาดใหม่ได้
เพิ่มข้ึน  ในขณะท่ีการเป็นพนัธมิตรเชิงกลยุทธ์ช่วยเฉล่ียความเส่ียงการลงทุนของบริษทัให้น้อยลง  
ลกัษณะของความเป็นพนัธมิตรเชิงกลยุทธ์มีตั้งแต่ระดบัท่ีน้อยไปถึงระดบัท่ีร่วมมือมากต่อเน่ืองกัน
ตามล าดบั ดงัสรุปในภาพต่อไปน้ี 
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    ไม่เขม้แขง็          ระดบัความร่วมมือ             เขม้แขง็ 
 
  

ภาพท่ี 19 แสดงรูปแบบการเป็นพนัธมิตรเชิงกลยทุธ์ 3 ระดบั 
ท่ีมา : James Greenberg and Roderick A. Baron, Behavior in organization, 6th ed. (Upper Saddle, 
NJ: Pretice-hall), 97. 
 

4. กระบวนการจัดองค์การ (Process of Organizing) 
 ประกอบดว้ย กระบวนการ 3 ขั้นตอน52 ดงัน้ี  
 4.1 พิจารณาแยกประเภทงาน จดักลุ่มงาน และออกแบบงานส าหรับผูท้  างานแต่ละ

คน (Identification of Work & Grouping Work) ก่อนอ่ืนผูบ้ริหารจะต้องพิจารณาตรวจสอบแยก
ประเภทดูว่า กิจการของตนนั้นมีงานอะไรบา้งท่ีจะต้องจดัท าเพื่อให้กิจการได้รับผลส าเร็จตาม
วตัถุประสงค ์ขั้นต่อมาคือ การจดักลุ่มงานหรือจ าแนกประเภทงานออกเป็นประเภท โดยมีหลกัท่ีวา่
งานท่ีเหมือนกนัควรจะรวมอยู่ดว้ยกนั เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการของการแบ่งงานกนัท า โดยการ
จดัจ าแนกงานตามหนา้ท่ีแต่ละชนิดออกเป็นกลุ่มๆ ตามความถนดั และตามความสามารถของผูท่ี้จะ
ปฏิบติั  

                                                           
52ศิริพร พงศศ์รีโรจน์, องค์การและการจัดการ, พิมพค์ร้ังท่ี 9 (กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยั

ธุรกิจบณัฑิต, 2543) 26. 

 กลุ่มให้บริการร่วมกัน 
(Mutual service consortia) 

 

- บริษทัธุรกิจประเภทเดียวกนั น า

ทรัพยากรมาใชร่้วมกนัเพ่ือขยาย

ความสามารถให้บริการไดม้ากข้ึน 

ตวัอยา่งเช่น การบินไทยเป็น

พนัธมิตรกบัสายการบินอ่ืนท่ีเรียกว่า 

กลุ่ม star-alliances 

 การลงทุนร่วม  
(Joint venture) 

 

- ต่างบริษทัร่วมลงทุนในธุรกิจอยา่ง

หน่ึงดว้ยกนั โดยร่วมรับผลก าไร

หรือขาดทุนท่ีเกิดจากด าเนินกิจการ

ดงักล่าว 

 หุ้นส่วนห่วงโซ่สร้างมูลค่า 
(Value-chain partnerships) 
 

- บริษทัต่างอาศยัผลผลิตของกนั

และกนัเพ่ือการประกอบธุรกิจใน

ลกัษณะความสมัพนัธ์แบบลูกคา้กบั

ผูจ้ดัการหาปัจจยัการผลิต เช่น 

บริษทัผลิตยางรถยนต ์กบัผูผ้ลิต

รถยนต ์เป็นตน้ 
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 4.2 ท าค าบรรยายลักษณะงาน ( Job Description & Delegation of Authority & 
Responsibility) ระบุขอบเขตของงานและมอบหมายงาน พร้อมทั้งก าหนดความรับผิดชอบ และให้
อ านาจหนา้ท่ี ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี  

4.2.1 ระบุให้เห็นถึงขอบเขตของงานท่ีแบ่งให้ส าหรับแต่ละคนตามท่ีได้
วางแผนไวใ้นขั้นแรก เพื่อให้ทราบว่า งานแต่ละช้ินท่ีไดแ้บ่งออกแบบไวน้ั้นจะเก่ียวขอ้งกบัเร่ือง
อะไร ชนิดไหนมีขอบเขตและปริมาณมากน้อยแค่ไหน โดยการระบุช่ือเป็นต าแหน่งพร้อมกบัให้
รายละเอียดเก่ียวกบังานช้ินนั้นเอาไว ้ 

4.2.2 ผูบ้ริหารด าเนินการพิจารณามอบหมาย (Delegation) ภารกิจงานให้แก่
ผูท้  างานในระดบัรองลงไป (ส าหรับงานท่ีมอบหมายได)้  

4.2.3 การมอบหมายงานประกอบด้วยการก าหนดความ รับผิดชอบ 
(Responsibility) ท่ีชัดแจง้เก่ียวกบังานท่ีมอบหมายให้ท า พร้อมกนันั้นก็มอบหมายอ านาจหน้าท่ี 
(Authority) ให้ เพื่อใช้ส าหรับการท างานตามความรับผิดชอบ (Responsibility) ท่ีไดรั้บมอบหมาย
ใหเ้สร็จส้ินไปได ้ 

 4.3 จดัวางความสัมพนัธ์ (Establishment of Relationship) การจดัวางความสัมพนัธ์
จะท าใหท้ราบวา่ ใครตอ้งรายงานต่อใคร เพื่อใหง้านส่วนต่างๆ ด าเนินไปโดยปราศจากขอ้ขดัแยง้ มี
การท างานร่วมกนัอยา่งเป็นระเบียบเพื่อใหทุ้กฝ่ายร่วมมือกนัท างานมุ่งไปสู่จุดหมายอนัเดียวกนั 

 

 5. การจดัโครงสร้างขององคก์าร (Organization structure) 
เชาว ์ไพรพิรุณโรจน์ (อา้งใน ศิริอร ขนัธหตัถ์) (2536) ไดเ้สนอแนวความคิดวา่ การจดั

โครงสร้างขององค์การมีหลายแบบ ซ่ึงแต่ละแบบก็มีขอ้ดีขอ้เสียในตวัของมนัเอง ฉะนั้น การท่ี
ผูบ้ริหารจะวางแนวในการจดัโครงสร้างนั้น อาจจะตอ้งพิจารณาจากหลาย ๆ ปัจจยัดว้ยกนั อยา่งไร
ก็ตามการจดัโครงสร้างขององคก์ารสามารถแบ่งแยกออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได ้6 ประเภท53 ดงัน้ี 

 5.1 โครงสร้างองค์การตามหน้าท่ีการงาน (Functional OrganizationStructure)   
หมายถึง โครงสร้างท่ีจดัตั้งข้ึนโดยแบ่งไปตามประเภทหรือหน้าท่ีการงาน เพื่อแสดงให้เห็นวา่ใน
แต่ละแผนกนั้นมีหนา้ท่ีตอ้งกระท าอะไรบา้ง ซ่ึงผลดีก่อให้เกิดการไดค้นมีความสามารถท างานใน
แผนกนั้นๆ ทั้งยงัฝึกบุคคลในแผนกนั้นๆ ให้มีความเช่ียวชาญกบัหน้าท่ีของงานนั้นอย่างลึกซ้ึง 
ส าหรับฝ่ายบริหารระดบัสูงนั้นก็เป็นเพียงแต่ก าหนดนโยบายไวก้วา้ง ๆ เพราะมีผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ
ดา้นคอยป้อนขอ้มูลท่ีถูกตอ้งให้พิจารณาตดัสินใจและให้มีความผิดพลาดไดน้้อยมาก อีกประการ

                                                           
53 ศิริอร  ขนัธหตัถ์, องค์การและการจัดการ (กรุงเทพมหานคร: ทิพยว์สุิทธ์ิการพิมพ,์ 

2549) 
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หน่ึงในแต่ละแผนกนั้น เม่ือทุกคนมีความเช่ียวชาญงานในหน้าท่ีชนิดเดียวกนั ย่อมก่อให้เกิดการ
ประสานงานไดง่้ายเน่ืองจากแต่ละคนมีความสนใจในงานและใชภ้าษาเดียวกนั ท าใหส้ามารถสร้าง
บรรยากาศการท างานท่ีดีไดง่้ายนอกจากนั้น การบริหารงานก็เกิดความประหยดัดว้ย เพราะแต่ละ
แผนกได้ใช้ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านสร้างผลิตผลได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย การใช้เคร่ืองจกัรและ
แรงงานก็ใช้ไดผ้ลคุม้ค่า อย่างไรก็ตาม การจดัรูปแบบองค์การแบบน้ีก็มีผลเสียในทางการบริหาร
หลายประการ อาทิเช่น การแบ่งงานออกเป็นหลายแผนกและมีผูเ้ช่ียวชาญหลายคน ท าให้การ
วางแผนงานยุ่งยากข้ึน อาจมีการปัดความรับผิดชอบได ้นอกจากนั้นการจดัองค์การรูปแบบน้ีมกั
เนน้ท่ีการรวมอ านาจไว ้ณ จุดท่ีสูงท่ีสุด ไม่มีการกระจายอ านาจในการบริหารใหล้ดหลัน่ลงไป  

 

 

ภาพท่ี 20 โครงสร้างองคก์ารตามหนา้ท่ีการงาน 
ท่ีมา : ศิริอร  ขนัธหตัถ,์ องค์การและการจัดการ (กรุงเทพฯ: ทิพยว์สุิทธ์ิการพิมพ,์ 2549) 

 

 5.2 โครงสร้างองค์การตามสายงานหลกั (Line Organization Structure) หมายถึงการ
จดัรูปแบบโครงสร้างใหมี้สายงานหลกั และมีการบงัคบับญัชาจากบนลงล่างลดหลัน่เป็นขั้นๆ จะไม่
มีการสั่งการแบบขา้มขั้นตอนในสายงาน ซ่ึงโครงสร้างแบบน้ีเหมาะสมส าหรับองค์การต่างๆ ท่ี
ตอ้งการให้มีการขยายตวัในอนาคตได ้ เพราะเพียงแต่เพิ่มเติมโครงสร้างในบางสายงานให้มีการ
ควบคุมบงัคบับญัชาลดหลัน่ลงไปอีกได ้การจดัองคก์ารแบบน้ี อาจจะค านึงถึงสภาพของงานท่ีเป็น
จริง เช่น แบ่งตามลกัษณะของผลิตภณัฑ์ หรือแบ่งตามอาณาเขต หรือแบ่งตามประเภทของลูกคา้ 
หรือแบ่งตามกระบวนการ ผลดีของโครงสร้างแบบน้ีมีหลายประการ เช่น การจดัโครงสร้างด้วย
รูปแบบท่ีเขา้ใจง่าย การบงัคบับญัชาตามสายงานเป็นขั้นตอน ฉะนั้นจุดใดท่ีมีการปฏิบติังานล่าชา้ก็
สามารถตรวจสอบไดร้วดเร็วจากผูบ้งัคบับญัชาในระดบันั้นไดง่้าย นอกจากนั้นผูป้ฏิบติังานไดค้ลุก
คลีกบัสภาพของปัญหาท่ีเป็นจริงและเกิดข้ึนเสมอ ท าให้การตดัสินใจต่างๆ มีขอ้มูลท่ีแน่นอน และ
สามารถตดัสินใจไดถู้กตอ้งรวดเร็ว ซ่ึงส่งผลสะทอ้นให้มีการปกครองบงัคบับญัชาท่ีอยูใ่นระเบียบ
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วินยัไดดี้ การติดต่อส่ือสารและการควบคุมการท างานท าไดง่้าย ตลอดจนเม่ือตอ้งการจะเปล่ียนรูป
โครงสร้างขององคก์ารก็สามารถท่ีจะเปล่ียนไดค้่อนขา้งสะดวก เพราะการจดัรูปแบบองคก์ารน้ี ไม่
มีอะไรสลบัซบัซ้อนมากนกั ประการสุดทา้ย องคก์ารน้ีเหมาะส าหรับการจดัรูปแบบองคก์ารขนาด
เล็ก แต่ไม่เหมาะท่ีจะจดัในลกัษณะองคก์ารขนาดใหญ่ท่ีมีการปฏิบติังานสลบัซบัซ้อน ส่วนขอ้เสีย
ของโครงสร้างแบบน้ีนั้นได้ก่อให้เกิดปัญหาดงัน้ีคือ ประการแรก ไม่ได้สนับสนุนให้ผูท้  างานมี
ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น นอกจากนั้นบางขณะปริมาณของงานมีมาก จนตอ้งใชเ้วลาท างานประจ า
ให้เสร็จ ไม่มีเวลาท่ีจะมาศึกษาถึงระบบการท างานท่ีดีกวา่ อีกประการหน่ึงลกัษณะของโครงสร้าง
เช่นน้ีเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงาน เพราะไม่สามารถครอบคลุมขอบข่ายของงานไดท้ั้งหมดได ้
และประการสุดทา้ย ผูบ้ริหารระดบัสูงอาจจะไม่ยอมมอบหมายงาน ให้ผูบ้ริหารงานระดบัรองๆ ลง
มา หรือพยายามกีดกนั หรือส่งเสริมคนอ่ืนให้ข้ึนมาแทนตน ท าให้ขวญัของผูป้ฏิบติังานในระดบั
รองๆ ไปไม่ดี หมดก าลงัใจในการปฏิบติังาน เน่ืองจากโครงสร้างแบบน้ีให้อ านาจควบคุมโดยตรง
ต่อผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูงเท่านั้น 

 

ภาพท่ี 21 โครงสร้างองคก์ารตามสายงานหลกั 
ท่ีมา : ศิริอร  ขนัธหตัถ,์ องค์การและการจัดการ (กรุงเทพฯ: ทิพยว์สุิทธ์ิการพิมพ,์ 2549) 

 5.3 โครงสร้างองคก์ารแบบคณะท่ีปรึกษา (Staff Organization Structure) หมายถึง 
การจดัโครงสร้างโดยการให้มีท่ีปรึกษาเขา้มาช่วยการบริหารงาน เช่น ท่ีปรึกษานายกฯ ท่ีปรึกษา
ผูว้่าฯ กทม. เป็นต้น เพราะว่าท่ีปรึกษามีความรู้ ความช านาญเฉพาะด้าน โดยเฉพาะการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ซ่ึงต้องอาศัยผูเ้ช่ียวชาญมาช่วยหรือคอยแนะน า ท าให้องค์การมองเห็น
ความส าคญัของการมีท่ีปรึกษาข้ึน อยา่งไรก็ตาม ท่ีปรึกษาไม่มีอ านาจในการสั่งการใดๆ นอกจาก
คอยป้อนขอ้มูลให้ผูบ้ริหารเป็นผูช้ี้ขาดอีกชั้นหน่ึง ซ่ึงการจดัองคก์ารรูปแบบน้ีมีผลดีคือ ท าให้การ
ด าเนินงานต่างๆ มีการวางแผนและประเมินสถานการณ์ล่วงหนา้ได ้มีท่ีปรึกษาคอยใหค้วามกระจ่าง
และประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนๆ และท าให้การท างานใช้หลักเหตุและผลมากข้ึน มีการใช้
เคร่ืองมือท่ีทนัสมยั และคนมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน นอกจากนั้น ยงัท าใหง้านตามสายงานและงานของ
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คณะท่ีปรึกษาสัมพนัธ์กนั และเขา้ใจบทบาทซ่ึงกนัและกนั แต่ผลเสียของการใชท่ี้ปรึกษาอาจมีการ
ปีนเกลียวกนั เน่ืองจากความเห็นไม่ลงรอยกนั และฝ่ายคณะท่ีปรึกษาอาจทอ้ถอยในการท างานได ้
เพราะมีหนา้ท่ีเพียงเสนอแนะแต่ไม่มีอ านาจสั่งการ  

 

ภาพท่ี 22 โครงสร้างองคก์ารแบบคณะท่ีปรึกษา 
ท่ีมา : ศิริอร  ขนัธหตัถ,์ องค์การและการจัดการ (กรุงเทพฯ: ทิพยว์สุิทธ์ิการพิมพ,์ 2549) 

 5.4 โครงสร้างองค์การแบบคณะกรรมการบริหาร (Committees Organization 
Structure) หมายถึงการจดัโครงสร้างองคก์ารโดยให้มีการบริหารงานในลกัษณะคณะกรรมการ เช่น 
คณะกรรมการบริหารงานรถไฟแห่งประเทศไทย คระกรรมการ อสมท. และคณะกรรมการบริหาร
บริษทัเจริญโภคภณัฑ์ เป็นตน้ การบริหารงานองคก์ารโดยให้มีคณะกรรมการบริหารเช่นน้ี ผลดีจะ
ช่วยขจัดปัญหา การบริหารงานแบบผูกขาดของคน ๆ เดียว หรือการใช้แบบเผด็จการเข้ามา
บริหารงาน นอกจากนั้น การตั้งคณะกรรมการซ่ึงประกอบดว้ยบุคคลมาจากหลาย ๆ ฝ่ายจะท าให้
ทุกคนเข้าใจปัญหาและก่อให้เกิดการยอมรับในปัญหท่ีฝ่ายอ่ืนเผชิญอยู่ท  าให้การประสานงาน
เป็นไปได้ง่ยข้ึน แต่อย่างไรก็ตาม ข้อเสียของการใช้ระบบคณะกรรมการก็คือเกิดการสูญเสีย
ทรัพยากรโดยใช่เหตุ เน่ืองจากเวลาส่วนใหญ่ใชไ้ปในการประชุมถกเถียงกนั กวา่จะไดข้อ้ยติุอาจไม่
ทนัการต่อการวินิจฉยัสั่งการได ้หรืออาจเป็นการแลกเปล่ียนผลประโยชน์ในระดบัคณะกรรมการ
หรือยอมประนีประนอมกนัเพื่อใหไ้ดข้อ้ยติุท่ีรวดเร็ว ท าใหก้ารตั้งคณะกรรมการไร้ผล  

 5.5 โครงสร้างองคก์ารงานอนุกรม (Auxiliary) หมายถึง การมีหน่วยงานช่วย บาง
ทีเรียกว่าหน่วยงานแม่บา้น (House-keeping agency) ซ่ึงเป็นงานเก่ียวกบัธุรการ และอ านวยความ
สะดวก เช่น งานเลขานุการ และงานตรวจสอบภายใน เป็นตน้  
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ภาพท่ี 23 โครงสร้างองคก์ารแบบอนุกรม 
ท่ีมา : ศิริอร  ขนัธหตัถ,์ องค์การและการจัดการ (กรุงเทพฯ: ทิพยว์สุิทธ์ิการพิมพ,์ 2549) 

 5.6 โครงสร้างองค์การแบบสูงและแบบกว้าง เป็นการออกแบบโครงสร้างองคก์าร 
(สมคิด บางโม) (2542) มีส่ิงหน่ึงท่ีควรค านึง คือ ความสูง และความกวา้งของโครงสร้าง ถ้า
โครงสร้างขององคก์ารมีการบงัคบับญัชากนัหลายชั้นหลายระดบั กระบวนการท างานยอ่มชา้ แต่ถา้
โครงสร้างองคก์ารมีระดบัการสั่งการนอ้ยกระบวนการท างานยอ่มรวดเร็วกวา่  ช่วงของการควบคุม 
(span of control) หมายถึง จ านวนผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาท่ีถูกควบคุมหรือสั่งการจากผูบ้งัคบับญัชาคน
หน่ึง ตวัอยา่งเช่น คุณวิสนี เป็นประธานบริษทั และมีคุณก าชยัเป็นรองประธานบริษทัเพียงคนเดียว 
แสดงว่าช่วงของการควบคุมของประธานคือมีเพียง 1 แต่ถา้บริษทัน้ีมีรองประธาน 3 คน แสดงว่า
ช่วงของการควบคุมของประธานมีเท่ากบั 3 54  เป็นตน้ 

 

ภาพท่ี 24 โครงสร้างแบบสูง สมาชิก 31 คน 5 ระดบั ช่วงควบคุม 2 
ท่ีมา : ศิริอร  ขนัธหตัถ,์ องค์การและการจัดการ (กรุงเทพฯ: ทิพยว์สุิทธ์ิการพิมพ,์ 2549) 

 

                                                           
54 สมคิด บางโม, องค์การและการจัดการ (กรุงเทพมหานคร: ส านกัพิมพว์ทิยพฒัน์, 

2542) 
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 ข้อดีของโครงสร้างแบบสูง  
      1. การบริหารงานใกลชิ้ด 
      2. การควบคุมใกลชิ้ด 
      3. การติดต่อส่ือสารรวดเร็วระหวา่งหวัหนา้และลูกนอ้ง 
      4. งานมีคุณภาพเพราะอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของผูช้  านาญการเฉพาะ 
 ข้อจํากดัของโครงสร้างแบบสูง 

      1. ค่าใชสู้งส าหรับหวัหนา้แต่ละระดบั 
      2. มีระดบัการจดัการมาก 
      3. ระยะทางระหวา่งระดบัสูงถึงระดบัต ่าห่างเกินไป 
      4. หวัหนา้มีแนวโนม้ท่ีจะเก่ียวขอ้งกบัการท างานของลูกนอ้งมากเกินไป 

 

 

ภาพท่ี 25 โครงสร้างแบบสูง สมาชิก 31 คน 3 ระดบั ช่วงควบคุม 5 
ท่ีมา : ศิริอร  ขนัธหตัถ,์ องค์การและการจัดการ (กรุงเทพฯ: ทิพยว์สุิทธ์ิการพิมพ,์ 2549) 

 ข้อดีของโครงสร้างแบบกว้าง 
      1. ลดค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
      2. ลูกนอ้งมีอิสระสูงในการท างาน เน่ืองจากหวัหนา้มีผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจ านวนมากจึงมี
การควบคุมนอ้ย 
 ข้อจํากดัของโครงสร้างแบบกว้าง 
      1. ตอ้งการผูบ้งัคบับญัชาท่ีมีความสามารถมาก 
      2. ผูบ้งัคบับญัชาอาจจะควบคุมงานทุกอยา่งไดไ้ม่ทัว่ถึง 
 หลงัจากท่ีมีการจดัโครงสร้างองค์กรเรียบร้อยแลว้ ขั้นตอนต่อไปคือผูบ้ริหารตอ้งมี
การมอบหมายงาน (Delegation) ซ่ึงหมายถึง การก าหนดความรับผิดชอบและอ านาจหน้าท่ี 
(Assignment of Responsibility and Authority ) โดยผู ้บังคับบัญชาให้แก่ผู ้ใต้บังคับบัญชา การ
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กระจายงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบ (Responsibility) และอ านาจในการตดัสินใจ (Authority) 
ภายในขอบเขตท่ีก าหนดให้ผูร่้วมงานหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไปปฏิบติั (ศิริพร พงศศ์รีโรจน์, 2543) 
ในการจัดองค์การจะเห็นได้ว่าในการปฏิบัติงานในสายการบังคับบัญชาจะต้องมีการสั่งงาน
ตามล าดับขั้นโดยมีการมอบหมายอ านาจหน้าท่ีให้ผู ้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติ เพื่อให้งานนั้นมี
ประสิทธิภาพ การมอบหมายงานมกัจะมีความยุ่งยากในการปฏิบติัเพราะการตดัสินใจมอบหมาย
งาน และอ านาจหน้าท่ีเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริหารชั้ นสูงจะต้องปฏิบัติ และคัดเลือกบุคคลท่ีตนคิดว่ามี
ความสามารถเขา้มาช่วยงาน การมอบหมายงานจะมีการมอบหมายงานตามล าดบัขั้น เช่น จาก
ประธานกรรมการไปยงัผูจ้ดัการ หัวหน้าหน่วยงาน ฯลฯ กระบวนการในการมอบหมายงาน55  มี
ล าดบัขั้นดงัต่อไปน้ี  
 1. การพิจารณาจะคิดถึงผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากงาน 
 2. การจดัแบ่งงานตามความเหมาะสม 
 3. การมอบหมายอ านาจหนา้ท่ีใหแ้ต่ละบุคคล ท่ีคิดวา่จะท าใหง้านบรรลุวตัถุประสงคไ์ด ้
 4. พยายามจดัการให้ทุกคนท างาน โดยมีความรับความรับผิดชอบต่องานท่ีท า เพื่อจะ
ไดบ้รรลุความส าเร็จของงานนั้น 
 ส่วนขนาดของการมอบหมายงาน เป็นการท่ีผูบ้ ังคับบัญชาจะมีความเต็มใจท่ีจะ
มอบหมายอ านาจหนา้ท่ีในการท างานมากนอ้ยเพียงใดข้ึนอยูก่บัปัจจยัเหล่าน้ี คือ 
 1. สภาพบรรยากาศหรือวฒันธรรมขององค์การ ถ้าองค์การถือวิธีปฏิบัติงานใน
ลกัษณะท่ีเป็นประชาธิปไตยมกัมีการมอบหมายงานให้ผูท่ี้ท  างานระดบัต ่าไดมี้โอกาสตดัสินใจดว้ย
ตนเองมาก ตรงขา้มกบัองคก์ารท่ีใชว้ธีิการควบคุมอยา่งมากจะมีการจ ากดัการตดัสินใจไวท่ี้ผูบ้ริหาร
ระดบัสูงเท่านั้น 
 2. ลกัษณะของงานท่ีท า งานบางอยา่งท่ีค่อนขา้งยากและมีความส าคญัท่ีตอ้งใช้ความ
รอบคอบ หรืองานบางอย่าง ถ้ามีการตดัสินใจท่ีผิดพลาดแลว้จะก่อความเสียหายมหาศาลให้แก่
กิจการนั้นผูบ้ริหารจะสงวนไวต้ดัสินใจเอง แต่หากงานนั้นมีลักษณะค่อนข้างง่าย เหมาะสมท่ี
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะท าแทนได ้ผูบ้ริหารก็จะมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนท าแทนได ้
 3. ลกัษณะพฤติกรรมของผูบ้ริหาร กรณีผูบ้ริหารเป็นบุคคลสมยัเก่า การปฏิบติังานจะ
ยึดหลกัของการรวมอ านาจ (Centralization) คือจะยึดถือแนวความคิดของตนเป็นเร่ืองส าคญั แต่
ผูบ้ริหารสมยัใหม่จะใชห้ลกัของการกระจายอ านาจ (Decentralization) คือผูบ้ริหารมีความเต็มใจท่ี

                                                           
55 ศิริพร  พงศศ์รีโรจน์, องค์การและการจัดการ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั, 2543) 
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จะยอมมอบอ านาจให้ผูอ่ื้นกระท าผิดไดบ้า้ง และเป็นผูบ้ริหารท่ีใจกวา้งยอมรับฟังความคิดเห็นของ
บุคคลอ่ืนไดบ้า้ง 
 ในการมอบหมายงานจ าเป็นต้องมี ศิลปะของการมอบหมายงาน ผูบ้ ังคับบัญชา
สามารถมอบหมายงานให้กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติัได ้จะตอ้งมีศิลปะของการมอบหมายงานโดย
จะต้องพยายามท าให้ผูใ้ต้บงัคบับญัชาปฏิบติังานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นศิลปะของการ
มอบหมายงานของผูบ้งัคบับญัชาแต่ละคนจึงข้ึนอยูก่บัทศันคติส่วนบุคคล (Personel Attitudes) ของ
ผูบ้งัคบับญัชาเอง ไดแ้ก่ 
 1. ยอมรับความคิดเห็นของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเพียงใด 
 2. เตม็ใจท่ีจะมอบหมายอ านาจในการตดัสินใจใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาเพียงใด 
 3. เตม็ใจท่ีจะเปิดโอกาสใหบุ้คคลอ่ืนกระท าความผดิได ้
 4. เตม็ใจท่ีจะก าหนดขอบเขต ความรับผดิชอบและมีการควบคุมงานท่ีเหมาะสม 
 ประโยชน์ของการมอบหมายงาน จะก่อใหเ้กิดประโยชน์ 3 ประการ ดงัน้ี 
 1. ช่วยลดภาระของผูบ้ริหารระดบัสูง  
 2. ช่วยในการพฒันาผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชา  
 3. เป็นการสร้างขวญัท่ีดีใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังาน 
 โดยสรุป โครงสร้างการจดัองค์การเป็นเร่ืองท่ีส าคญัในการบริหารงาน ซ่ึงจะตอ้งมี
การก าหนดให้ตรงตามวตัถุประสงคข์ององคก์าร เพื่อให้การท างานเกิดประสิทธิภาพและตรงตาม
ความตอ้งการของเป้าหมายงานมากท่ีสุด เกิดความเสียหายนอ้ยท่ีสุด ไม่เป็นอุปสรรคต่อการบริหาร
จัดการขององค์กร รวมทั้ งจะต้องมีการมอบหมายงานท่ีมีประสิทธิภาพและมีศิลปะในการ
มอบหมายงานใหเ้หมาะสมกบับุคลากรดว้ย 
 
การเพิม่ผลผลติ (Productivity Improvement)  
 พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2545ไดบ้ญัญติัไวว้า่  

 “ตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุม้ค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบติังาน การลดภารกิจและยบุ
เลิกหน่วยงานท่ีไม่จ  าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้กับท้องถ่ิน การกระจายอ านาจ
ตดัสินใจการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความตอ้งการของประชาชน” 56 

                                                           
56 “พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2545,” ราชกจิจา

นุเบกษา เล่ม 119, ตอนท่ี 99 ก (2 ตุลาคม 2545): 1-13. 
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 การเพิ่มผลผลิต (Productivity Improvement) เป็นส่ิงท่ีมุ่งเนน้ใหบุ้คคล ทีม และองคก์ร 
เกิดการปรับปรุงและพฒันาอย่างต่อเน่ือง ดังนั้น ในการปฏิรูประบบราชการและกิจกรรมเพิ่ม
ผลผลิตจึงเป็นส่ิงท่ีสอดคลอ้งกนั โดยมุ่งใหเ้กิดการปรับปรุงการด าเนินการ ปรับเปล่ียนวธีิการ และ
ปรับเปล่ียนวฒันธรรมการท างานอยา่งต่อเน่ืองและจริงจงั 

1. ความหมายของการเพิ่มผลผลิต 
 ส านักงาน ก.พ.ร. (2552) ได้กล่าวไวว้่า การเพิ่มผลผลิต หมายถึง การใช้ทรัพยากร
อย่างคุม้ค่าและให้ไดต้ามเป้าหมายท่ีลูกคา้ตอ้งการ ตามท่ีพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ได้กล่าวว่า การบริหารราชการจะต้องมุ่งให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภาครัฐ มีประสิทธิภาพ และเกิดความคุม้ค่าในเชิง
ภารกิจของรัฐ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความตอ้งการ 
เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน57 
 วทิยาลยัอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ใหค้วามหมายของการเพิ่มผลผลิต หมายถึง กระบวนการ
ในการปฏิบติังานเพื่อใหไ้ดสิ้นคา้ บริการ หรืองานท่ีมีคุณภาพสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้
ด้วยวิธีการในการลดต้นทุน ลดการสูญเสียทุกรูปแบบ การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การใช้
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม การพฒันาศกัยภาพของการปฏิบติังานในองค์กร และการใช้เทคนิคการ
ท างานต่างๆ เขา้มาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 
 วิทยาลัยเทคนิคน่าน ให้ความความของการเพิ่มผลผลิต(Productivity) หมายถึง 
อตัราส่วนระหว่างผลผลิตท่ีได ้(Output) กบัปัจจยัน าเขา้ (Input) ซ่ึงเกิดจากประสิทธิภาพจากการ
ท างานของแต่ละบุคคลและองคก์าร และประสิทธิผล (Efficiency) หมายถึง ความสามารถการบรรลุ
จุดมุ่งหมายโดยใชท้รัพยากรต ่าสุด คือ ใชว้ิธีการให้เกิดการจดัสรรทรัพยากรท่ีส้ินเปลืองน้อยท่ีสุด 
โดยมีเป้าหมายคือ ประสิทธิผล 

การเพิ่มผลผลิต = ผลผลิตท่ีได ้(Output) 
               ปัจจยัน าเขา้(Input) 
 ทั้งน้ี การผลิตไม่ใช่เฉพาะปัจจยัน าเขา้ทั้งหมดเท่านั้นท่ีจะออกมาเป็นผลผลิต จาก
การศึกษาพบว่าร้อยละ 95 เท่านั้นมีส่วนในการผลิตสินคา้หรือบริการ เช่น ชัว่โมงการท างานของ
พนักงาน  การท างานของเคร่ืองจกัร วตัถุดิบ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนในการผลิต เป็นปัจจยั

                                                           
57ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, คู่มือเทคนิคและวิธีการบริหารจัดการ

สมัยใหม่ตามแนวท างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  : การเพิ่มผลผลิต  (Productivity 
Improvement) (กรุงเทพฯ : ส านกังาน ก.พ.ร., 2552) 
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น าเขา้ท่ีแทจ้ริง ส่วนท่ีเหลือถูกใชไ้ปในทางท่ีไม่ก่อให้เกิดผลผลิตนัน่ คือ การสูญเปล่า ซ่ึงแตกเป็น
สมการไดด้งัน้ี 
                                                          การเพิ่มผลผลิต    =          ผลผลิตท่ีได ้

         ปัจจยัน าเขา้แท่จริง + การสูญเปล่า  
 

2. วตัถุประสงคข์องการเพิ่มผลผลิต 
 อุตสาหกรรมผลิตไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กหรือใหญ่ก็ตาม จะพบว่า 
“วตัถุประสงค์การผลิต คือ การท าก าไรให้มากท่ีสุดโดยการยึดครองตลาดส่วนใหญ่ให้ได้ และ
สามารถจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุ้นให้ไดม้ากท่ีสุด” แต่ในสภาพความเป็นจริงแลว้ วตัถุประสงคข์อง
การผลิตองคก์ารผูผ้ลิตต่างๆ ควรยดึถือแนวทางจากท่ี เฮนร่ี ฟอร์ด (Henry Ford) ไดเ้ขียนหนงัสือไว้
ในปี ค.ศ. 1962 ท่ีช่ือ Today and Tomorrow โดยมี 7 หลกัการ คือ 
 2.1 การสร้างความพอใจใหแ้ก่ลูกคา้อยา่งครบถว้น 
 การให้บริการท่ีดีแก่ลูกคา้ เป็นจุดมุ่งหมายท่ีส าคญัของผูผ้ลิตโดยทัว่ไป ค านิยาม
ต่างๆ ไดเ้ปล่ียนแปลงไปอย่างมาก “การบริการ” (Service) มกัจะตามดว้ยค าว่า “ความพึงพอใจ” 
(Satisfaction)  ความพึงพอใจของลูกคา้สามารถท่ีจะประเมินเกณฑก์ารวดัไดห้ลายวิธี เช่น ประเมิน
โดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของการส่งมอบสินคา้ตรงเวลา หรือใช่การค านวณจากองค์ประกอบหลาย
อยา่งแลว้แต่จะก าหนด วิธีการวดัผลท่ีดีท่ีสุดก็คือ การประเมินของลูกคา้ (Customer’s Evaluation) 
เพราะมีผลโดยตรงต่อการผลิต การท่ีองคก์ารผูผ้ลิตจะท าใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจไดม้ากท่ีสุดนั้น 
ภาระรับผดิชอบจะตกอยูก่บัองคก์ารผลิต ในทางปฏิบติัองคก์ารผลิตต่างก็เป็นทั้งตวัลูกคา้และเป็นผู ้
ส่งมอบคือ เป็นทั้งผูซ้ื้อและผูข้ายในตวัเอง จึงไม่มีความแตกต่างกนัอย่างแทจ้ริง ไม่ว่าฐานะผูซ้ื้อ
หรือผูข้ายความสัมพนัธ์ต่างๆ จึงมีลักษณะท่ีคล้ายคลึงกัน ดังนั้ น จึงสามารถจะท าให้เกิดผล
ประโยชน์ร่วมกนัทั้งกบัผูส่้งมอบและลูกคา้ไดพ้ร้อมๆ กนั เช่น การติดต่อส่ือสารระหวา่งลูกคา้กบั
ผูผ้ลิตขาดความสัมพนัธ์อนัดี อาจเป็นสาเหตุท าให้เกิดความไม่ไวว้างใจ การสั่งซ้ือสินคา้ล่วงหน้า
เป็นเวลานาน อาจจะมีปัญหาถ้าไม่ได้สินคา้ตามท่ีผูส้ั่งต้องการ  การส่งสินคา้ท่ีไม่ตรงเวลาเป็น
สาเหตุให้ลูกคา้ตอ้งสั่งสินคา้นานเกินความจ าเป็นทั้งปริมาณและเวลาล่วงหน้า ผูส่้งมอบมกัจะท า
ตามแผนงานท่ีก าหนดมากกวา่จะท าตามความตอ้งการของลูกคา้  ความไม่แน่นอนเก่ียวกบัคุณภาพ
ของผูข้ายหรือผูส่้งมอบ  เป็นตน้ 

 การติดต่อส่ือสารขาดความชดัเจน จะท าให้เกิดผลลพัธ์ท่ีไม่ดีหลานอยา่ง เช่น วสัดุ
ขาดหรือมากเกินความจ าเป็น  ท าให้มีสินคา้คงคลงั  หรือสต๊อกเก็บไวน้านอาจท าให้เกิดการเส่ือม
คุณภาพ  จึงท าใหเ้กิดความสูญเสียทั้งต่อองคก์ารผูผ้ลิตและลูกคา้โดยไม่จ  าเป็น 
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 2.2 การมีก าไรท่ีเหมาะสมเพียงพอ 
 การเพิ่มผลผลิตท่ีจะประสบความส าเร็จ องค์การผลิตสินคา้และบริการจะตอ้งให้ 

“คุณค่า (Value)” แก่ลูกคา้ โดยจะตอ้งพิจารณาถึงตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีแตกต่างกันก็คือ ก าไร
ผูบ้ริหารมกัจะมองก าไรเป็นวตัถุประสงค์ท่ีส าคัญ  ซ่ึงการผลิตในปัจจุบันไม่ควรเป็นเช่นนั้ น 
ถึงแมว้า่ก าไรจะเป็นส่ิงส าคญัของการประกอบธุรกิจในระบบเศรษฐกิจแบบเสรี แต่ก าไรไม่ใช่เป็น
วตัถุประสงคข์อ้แรก มุมมองใหม่ของการผลิต  ก าไรเป็นเพียงตวัวดัผลด าเนินงานขององคก์ารว่าดี
เพียงใดเท่านั้น องคก์ารท่ีด าเนินงานไดดี้จะสามารถท าก าไรในจ านวนท่ีเหมาะสมเพียงพอองคก์ารท่ี
ตั้ งเป้าหมายก าไรเป็นส าคญั  อาจจะไม่ประสบความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจเพราะจะท าให้
องคก์ารละเลยในวตัถุประสงคอ่ื์นๆ ท่ีจ  าเป็นและส าคญัต่อการแข่งขนักบัผูผ้ลิต 

 2.3 การใชเ้งินทุนในการผลิตอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 การใชสิ้นทรัพยป์ระเภททุน เช่น การใชเ้คร่ืองจกัร เคร่ืองมือ เคร่ืองตรวจวดั หรือ

ตลอดจนอุปกรณ์การผลิตอ่ืนๆ ซ่ึงนกับริหารรุ่นเก่าท่ียงัคงยึดติดกบัคติท่ีวา่ เคร่ืองจกัรท่ีมีราคาแพง
ไม่ควรอยูเ่ฉยๆ  คติดงักล่าวท าให้เกิดผลกระทบอย่างมากกบัการใชง้านเคร่ืองจกัรเกินก าลงัท าให้
การผลิตหรือการบริการลูกคา้ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ การท่ิสินคา้คงคลงัมีมากเกินไปท าให้ตน้ทุน
ค่าใชจ่้ายสูงมากข้ึน จึงท าให้เสียโอกาสท่ีจะสามารถเพิ่มผลผลิตเพื่อตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลง
ท่ีรวดเร็ว และเสียโอกาสท่ีจะผลิตสินคา้ตวัใหม่ๆ เพิ่มข้ึน และอาจจะก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายท่ีสูงมาก
ข้ึน ถา้มีการน าเคร่ืองจกัรท่ีมีราคาแพงมาท าการผลิตช้ินส่วนท่ีไม่ถูกตอ้งเพียงเพื่อให้เคร่ืองจกัรได้
ท างานเท่านั้น 
 2.4 การสร้างความพอใจใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

 การท่ีองค์การผูผ้ลิตจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่วตัถุดิบท่ีมีรู้สร้างราคาต ่า องค์การ
ผูผ้ลิตจึงตอ้งเป็นผูท่ี้สร้างความพึงพอใจท่ีแทจ้ริงแก่ผูถื้อหุ้น การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่วตัถุดิบเพียง
อยา่งเดียวไม่ใช่เป็นการสร้างความมัน่คง  หากสินคา้นั้นขายไม่ไดจึ้งเป็นหน้าท่ีขององคก์ารผูผ้ลิต
จะตอ้งสร้างมูลค่าในตวัสินคา้ใหไ้ด ้อยา่งนอ้ยท่ีสุดตอ้งเท่ากบัราคาท่ีขายใหก้บัลูกคา้ 

 2.5 การใหร้างวลัตอบแทนแก่ผูมี้ส่วนร่วมอยา่งเสมอภาค 
 บุคคลผูมี้ส่วนร่วมในการเพิ่มผลผลิตจนท าให้องค์การประสบความส าเร็จ ไดแ้ก่   
พนกังาน ผูจ้ดัการ เจา้ของกิจการ และผูถื้อหุ้น บุคคลเหล่าน้ีจะตอ้งไดรั้บการแบ่งปันผลประโยชน์
อย่างสม ่าเสมอด้วยความเป็นธรรม จึงอยู่ท่ีว่าวิธีการใดท่ีจะใช้ในการพิจารณาตดัสินส่วนแบ่งท่ี
เหมาะสมส าหรับแต่ละคน องคก์ารท่ีประสบความลม้เหลว สาเหตุส าคญัประการหน่ึงนั้นก็คือ การ
จดัสรรแบ่งปันส่วนแบ่งหรือผลประโยชน์แก่ผูมี้ส่วนร่วมอยา่งไม่เป็นธรรมหรือไม่เสมอภาค 
 



117 

 2.6 การปฏิบติัต่อผูส่้งมอบและลูกคา้อยา่งยติุธรรม 
 ความสัมพนัธ์ระหวา่ง “ผูส่้งมอบ-ผูผ้ลิต-ลูกคา้”  เป็นลกัษณะต่อเน่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกนัอยา่ง

ไม่อาจแยกออกจากกนัได ้ผูผ้ลิตจึงตอ้งปฏิบติัต่อผูส่้งมอบและลูกคา้อย่างยุติธรรม โดยไม่เอาเปรียบกนั  
เพื่อใหเ้กิดความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั  อนัเป็นผลดีต่อการประกอบธุรกิจการผลิตในระยะยาวต่อไป 

 2.7 การเป็นผูมี้ความรับผดิชอบต่อสังคม 
 มาตรการต่างๆ ของรัฐโดยเฉพาะเร่ืองภาษี ไม่อาจสร้างแรงจูงใจให้แก่ผูป้ระกอบ

ธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสังคมไดม้ากนกั ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัมลพิษความ
ปลอดภยั  อนัตรายต่อสุขภาพก็ไดรั้บความสนใจนอ้ย การพฒันาอุตสาหกรรมเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว
ท าให้ส่ิงแวดล้อมถูกท าลาย ส่ิงเหล่าน้ีอาจจะถูกมองว่าเป็นเร่ืองเล็กทั้งๆ ท่ีปัจจยัเหล่าน้ีหมายถึง
ช่ือเสียง การยอมรับของลูกคา้ท่ีมีผลต่ออุตสาหกรรมการผลิตโดยตรงก็ตาม58 
 ผลประโยชน์ในเศรษฐกิจจะตอ้งไม่อยูเ่หนือบทบาทและหนา้ท่ีของผูป้ระกอบการ  
รวมถึงผลประโยชน์ และความพึงพอใจให้แก่ผูมี้ส่วนร่วมในธุรกิจ การรับภาระเพื่อสังคมอย่าง
ยุติธรรมดว้ย โดยจะอยูใ่นรูปของการเสียภาษีและพยายามอยา่งต่อเน่ืองท่ีจะลดมลพิษส่ิงแวดล้อม
ลดส่ิงท่ีจะเป็นอนัตรายต่อสุขภาพของพนกังานและประชากรของสังคมดว้ย 

3. แนวคิดของการเพิม่ผลผลติ 
 พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
มาตรา 6 ไดบ้ญัญติัแนวคิดเพื่อใหเ้กิดการบริหารราชการไดบ้รรลุเป้าหมาย 7 หวัขอ้ ไดแ้ก่ 
 3.1 เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
 3.2 เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ 
 3.3 มีประสิทธิภาพ และคุม้ค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
 3.4 ไม่มีขั้นตอนการปฏิบติังานเกิดความจ าเป็น 
 3.5 มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการใหท้นัต่อสถานการณ์ 
 3.6 ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ
ตอ้งการ 
 3.7 มีการประเมินผลการปฏิบติัราชการอยา่งสม ่าเสมอ 
 จากทั้ง 7 หัวขอ้ท่ีไดก้ล่าวมา เม่ือน ามาแบ่งเป็นขั้นตอนเพื่อน าไปใช้เป็นแนวคิดใน
การเพิ่มผลผลิต สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นเชิงปฏิบติัการได ้3 ตอน ดงัน้ี 

                                                           
58 Henry Ford, Jame K. Bakken, Norman Boden and Samuel Crowther, Today and 

Tomorrow – Special Edition of Ford’s 1926 Classic (N.P., 1988) 
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 ตอนท่ี 1 ความสัมพนัธ์ของบทบญัญติักบัแนวทางการเพิ่มผลผลิต 

 
ภาพท่ี 26 ล าดบัขั้นตอนการเพิ่มผลผลิตกบัการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 
ท่ีมา : ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, คู่มือเทคนิคและวิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่ตาม
แนวทางการบริหารกจิการบ้านเมืองทีด่ี : การเพิม่ผลผลติ  (กรุงเทพฯ : ส านกังาน ก.พ.ร., 2553) 
 

 ขั้นท่ี 1 การส ารวจความตอ้งการของประชาชน 
 1.1 การรับฟังขอ้ร้องเรียนและขอ้เสนอแนะ (Voice of Customer)  
 การรับฟังขอ้ร้องเรียนและขอ้เสนอแนะจะตอ้งเปิดช่องทางรับฟัง โดยช่องทางไดแ้ก่ 
   1.1.1 การพูดคุย ส่ือสารภายใน และภายนอกหน่วยงาน (Inbound/Outbound 
Communication) 
   1.1.2 การพบปะพดูคุยกนัโดยบงัเอิญ (Casual Contact) 
     1.1.3 การติดต่อราชการอยา่งเป็นทางการ (Formal Transaction) 
   1.1.4 การท าวจิยั (Research) 
 โดยวธีิการท่ีจะท าใหไ้ดข้อ้ร้องเรียน และขอ้เสนอแนะ ไดแ้ก่ 
   1.1.5 การกรอกแบบสอบถาม (Customer Complain Data) 
   1.1.6 การส ารวจความคิดเห็นทัว่ไป (Survey) 
   1.1.7 การเจาะเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) 
   1.1.8 การสัมภาษณ์ผูม้าใชบ้ริการโดยตรง (Interview) 
 1.2 การก าหนดหาความตอ้งการจากประชาชน (Customer Requirement) 
   จากขั้นตอนท่ี 1.1 ในขั้นตอนท่ี 1.2 จะน าขอ้ร้องเรียน ขอ้เสนอแนะ แปลง
ใหเ้ป็นความตอ้งการของประชาชน โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 



119 

   ขั้นท่ี 1 ปัญหาขอ้ร้องเรียนน าไปสู่ผลอะไร 
   ขั้นท่ี 2 ผลนั้นส่งผลกระทบกบัใคร หรือหน่วยงานใด  
   ขั้นท่ี 3 เรียบเรียงข้อความ ดังน้ี “ปัญหาของหน่วยงานเราคือ ... (ระบุ
ผูรั้บบริการ) ... ได้รับความเดือดร้อนในเร่ือง ... (ข้อร้องเรียน) ...เพราะหน่วยงานของเรา ... 
(กระบวนการหรือหัวขอ้ปัญหา) ...” ดงัตวัอย่าง เช่น “ปัญหาของหน่วยงานเราคือ ประชาชนท่ีมา
ติดต่อราชการ ไดรั้บความเดือดร้อนในเร่ือง ไม่ไดรั้บขอ้มูลท่ีตอ้งการ เพราะหน่วยงานของเรา ขาด
มาตรฐานในการใหบ้ริการ” เป็นตน้ 
 ขั้นท่ี 2 การปรับปรุงกระบวนการ 
 เม่ือไดห้วัขอ้ปัญหาท่ีมาจากความตอ้งการของประชาชนผูรั้บบริการแลว้ ขั้นตอนการ
ปรับปรุงกระบวนการเป็นขั้นตอนท่ีจะท าให้เกิดประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนในการท างาน เกิดความ
คุม้ค่าในเชิงภารกิจของหน่วยราชการ และเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อหน่วยงานของรัฐ โดยความตอ้งการ
ของประชาชนจากขั้นตอนท่ี 1 สามารถแบ่งได ้ดงัน้ี 
 1. ความตอ้งการขั้นพื้นฐาน (Basic Requirement หรือ Must Be) ไดแ้ก่ ความจ าเป็นท่ี
จะตอ้งมีอยู่ในตวัสินคา้และบริการ เช่น การรับประทานอาหารนอกบา้นตอ้งสะอาด หากลูกคา้
พบวา่อาจารยไ์ม่สะอาดเม่ือไรก็จะถูกร้องเรียนทนัที เป็นตน้ 
 2. ความคาดหวงัของลูกคา้ (Expected Requirement หรือ Performance) ไดแ้ก่ ส่ิงท่ีจะ
สามารถสร้างการแข่งขนัให้เกิดข้ึนในผลิตภณัฑ์ และบริการได ้และส่งผลให้เกิดความพึงพอใจได ้
และเม่ือเวลาผา่นไปส่ิงเหล่าน้ีจะกลายเป็นความตอ้งการขั้นพื้นฐาน 
 3.  การตอบสนองท่ี เ กินความคาดหวังของลูกค้า  (Exciting Requirement หรือ 
Delighter) ไดแ้ก่ ส่ิงท่ีสร้างความปิติยินดี ความสุข และความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผูรั้บบริการจน
สามารถน าไปบอกต่อได้ หากเราสามารถสร้างการตอบสนองนั้นให้เกิดข้ึนได้ ก็จะท าให้เกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบติังาน 
 เม่ือทราบความต้องการของลูกค้าตามประเภทความต้องการแล้ว เราจะเป็นต้อง
แยกแยะเพื่อท างานปรับปรุงและจดัล าดบัความส าคญัในการปรับปรุง เพื่อจะได้ให้เกิดความพึง
พอใจและความสะดวกต่อการใหบ้ริการในท่ีสุด ตารางรางต่อไปน้ี 
ตารางท่ี 4 ระดบัความตอ้งการของประชาชน 

ความต้องการของประชาชน ระดับความต้องการ 
ขา้ราชการพดูจาไพเราะ ยิม้แยม้แจ่มใส ความตอ้งการขั้นพื้นฐาน 
ทราบขอ้มูลท่ีตอ้งการจะสอบถาม ความคาดหวงั 
ตอ้งการค าแนะน าเพิ่มเติม การตอบสนองท่ีเกินความคาดหวงั 
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 และเม่ือเกิดปัญหาข้ึน การจดัท ามาตรฐานเพื่อจดัการปัญหาจึงเป็นส่ิงท่ีควรกระท า 
เพื่อให้การปรับปรุงงานผา่นกระบวนการคิด ทบทวน และวิเคราะห์อยา่งเป็นเหตุเป็นผล เป็นระบบ 
ผูป้ฏิบติัราชการจึงตอ้งทราบวธีิการแกไ้ขปัญหา โดยปัญหาแบ่งไดเ้ป็น 2 หวัขอ้ ไดแ้ก่ 
 1. ปัญหาท่ีเกิดข้ึนเฉพาะแห่ง หรือขั้นตอนท่ีสามารถปรับปรุงไดท้นัที ซ่ึงเป็นปัญหาท่ี
เกิดข้ึนเฉพาะแห่ง หรือขั้นตอนสามารถปรับปรุงได้ทันที หมายถึง สามารถด าเนินการได้ใน
ระยะเวลาท่ีรวดเร็ว ไม่ใช่งบประมาณมาก ไม่ซบัซอ้น และตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ
ไดอ้ยา่งทนัท่วงที 
 2. ปัญหาท่ีตอ้งการกลุ่มเพื่อรวบรวมความคิดเห็น มกัเป็นปัญหาท่ีมีความซบัซอ้น ตอ้ง
มีการวางแผนโครงการ มีการเก็บขอ้มูลเพื่อให้รู้สภาพของปัญหา การก าหนดแนวทางแกไ้ขอยา่ง
เป็นทางการ การติดตามผล และวธีิการท่ีดีท่ีสุดเพื่อไดอ้อกมาเป็นมาตรฐานงานใหม่ 
 ขั้นท่ี 3 การประเมินผลอยา่งสม ่าเสมอ 

 การไดม้าตรฐานจากขั้นท่ี 2 ยงัไม่ถือว่าเป็นการปรับปรุงกระบวนการแบบสมบูรณ์ 
มาตรฐานท่ีดีท่ีสุดอาจตอ้งมีการเปล่ียนแปลงเม่ือบริบทเปล่ียนไป จึงตอ้งมีการส ารวจความตอ้งการ 
ประเมินผลการท างาน และการปรับปรุงอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้เกิดสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ ตามหลกั
วิชาการสมยัใหม่ และน ามาปรับปรุงปรับใช้ในการปฏิบติัราชการได้ตลอดเวลา การประเมินผล
อย่างสม ่าเสมอ หมายถึง จะต้องมีการเก็บข้อมูลท่ีสามารถวดัค่าได้อย่างสม ่าเสมอ เฝ้าดูการ
เปล่ียนแปลงจากแนวโนม้ขอ้มูลท่ีอาจเปล่ียนไป เป็นขอ้มูลพื้นฐานอนัจะน าไปสู่การปรับปรุงต่อไป
จนเกิดวงจรใหม่ หรือเรียกวา่ SDCA (Standard Do Check Act) 

 เม่ือไดรั้บการร้องเรียนไม่วา่เม่ือไรก็ตาม จุดเร่ิมตน้ในการปรับปรุงงานเพื่อเพิ่มผลผลิต 
คือ การคน้หาความสูญเสีย ในกระบวนการปฏิบติังานให้เจอ จึงจ าเป็นตอ้งวิเคราะห์ว่าในแต่ละ
กระบวนการความส้ินเปลืองหรือปัญหา จุดบกพร่อง เกิดข้ึนท่ีไหนบา้ง เม่ือทราบแลว้ใหต้รวจสอบ
วา่ปัญหานั้นแกไ้ขไดง่้ายหรือไม่ เพื่อน าเขา้สู่กระบวนการแกไ้ขตามขั้นท่ี 2 
 อย่างไรก็ตาม หากการผลิตนั้นสามารถท าให้ตน้ทุนการผลิตลดลงได ้ก็ถือไดว้่าเป็น
การเพิ่มผลตลอดจนการลดตน้ทุนและการใชป้ระโยชน์จากปัจจยัการผลิตใหม้ากข้ึน จึงอาจกล่าวได้
ว่าการเพิ่มผลผลิตเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการประกอบกิจกรรมหรือเชิงธุรกิจด้านต่างๆ และ
สามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัไดอี้กดว้ย การเพิ่มผลผลิตประกอบดว้ย 2 แนวคิด คือ 1) 
แนวคิดทางดา้นวทิยาศาสตร์  และ 2) แนวคิดทางดา้นสังคม  โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 1. แนวคิดทางดา้นวทิยาศาสตร์ 
 การเพิ่มผลผลิตตามแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ คือ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรใน

การผลิตอย่างคุม้ค่า ซ่ึงอาจใช้วิธีการลดต้นทุน ลดการสูญเสีย ปรับปรุงกระบวนการผลิต และ
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มุ่งเน้นการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ แนวคิดทางวิทยาศาสตร์น้ีมีวิธีการวดัการเพิ่มผลผลิต ซ่ึง
สามารถวดัได้ทั้งกายภาพ (Physical Productivity) คือ วดัขนาดช้ินงาน ปริมาณงาน น ้ าหนักและ
เวลาในการผลิต การวดัคุณค่า (Value Productivity) ซ่ึงจะวดัมูลค่าเป็นจ านวนเงิน แนวทางการเพิ่ม
ผลผลิตตามแนวคิดทางดา้นวทิยาศาสตร์แบ่งออกเป็น 4 แนวทางคือ 

1.1 การเพิ่มผลผลิตโดยใชปั้จจยัการผลิตเท่าเดิม 
1.2 การเพิ่มผลผลิตโดยใชปั้จจยัการผลิตลดลง 
1.3 การรักษาผลผลิตเท่าเดิมแต่ลดปัจจยัการผลิตลง 
1.4 การเพิ่มผลผลิตและเพิ่มปัจจัยการผลิต ในอัตราส่วนการผลิตต ่ากว่าการเพิ่ม

ผลผลิต ไม่จ  าเป็นจะตอ้งเป็นการเพิ่มปริมาณการผลิตแต่เพียงอยา่งเดียว ถา้การเพิ่มปริมาณการผลิต
ในสภาวะท่ีตลาดไม่ตอ้งการก็จะท าให้ไม่สามารถขายสินคา้นั้นได ้ก็ไม่ตรงกบัวตัถุประสงค์การ
เพิ่มผลผลิต ซ่ึงจะส่งผลเสียต่อหน่วยงานท่ีท าการผลิต 

 2. แนวคิดทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม 
 การเพิ่มผลผลิตเป็นเคร่ืองแสดงให้เห็นถึงระดบัความส าเร็จของเป้าหมายพื้นฐานท่ีจะ

น าไปสู่คุณภาพชีวิตและการท างานท่ีดีข้ึนของประชาชน การเพิ่มผลผลิตจึงเป็นเคร่ืองวดัความ
เจริญกา้วหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมไดเ้ป็นอย่างดี นอกจากน้ีการเพิ่มผลผลิตยงัแสดงถึงความมี
ศกัยภาพในการด าเนินงาน และการพฒันาเศรษฐกิจใหม้ัน่คง  ซ่ึงส่งผลถึงการพฒันาประเทศชาติอีก
ดว้ย โดยการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัใหมี้ประสิทธิภาพ และก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

  การเพิ่มผลผลิต จึงเป็นการปรับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมให้เขา้กบัสภาวการณ์ท่ี
ก าลงัเปล่ียนแปลงและความพยายามอยา่งต่อเน่ืองท่ีจะประยุกต์เทคนิคและวิธีการใหม่ๆ มาใช้ให้
เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานและสังคม รวมทั้งการมุ่งเนน้ปลูกฝังจิตส านึกในเร่ืองของการประหยดั
ทรัพยากร พลงังาน และเงินตราเพื่อความเจริญมัน่คงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

 ดงันั้น ความหมายของการเพิ่มผลผลิตตามแนวคิดทางดา้นวิทยาศาสตร์ทางเศรษฐกิจ
และสังคมคือ ทั้งความหมายดา้นแคบและกวา้งนั้นครอบคลุมรวบรวมหลายความคิดหลายกิจกรรม 
จ าเป็นตอ้งใช้ความพยายามท่ีจะปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตในทุกระดบั เพื่อความเจริญกา้วหนา้ทาง
เศรษฐกิจของชาติโดยส่วนรวม 
 การเพิ่มผลผลิตตามแนวคิดน้ี จึงเป็นลักษณะการปลุกผงัจิตส านึก (Conscious of 
Mind) ซ่ึงเป็นความสามารถ หรือพลงัความก้าวหน้าของมนุษยใ์นการท่ีจะแสวงหาแนวทางการ
ปรับปรุงส่ิงท่ีมีอยู่แลว้ให้ดีข้ึน โดยมีพื้นฐานความเช่ือท่ีว่า มนุษยส์ามารถท าส่ิงต่างๆ ในวนัน้ีให้
ดีกวา่ท่ีแลว้มา 
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4. ความส าคญัของการเพิ่มผลผลิต 
 เน่ืองจากทรัพยากรซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัในการผลิตมีอยูอ่ยา่งจ ากดั และนบัวนัมีแต่จะ
ขาดแคลนลง การเพิ่มผลผลิตจึงเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัท่ีจะท าให้องค์การผูผ้ลิตใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรท่ีมีอยูใ่หเ้กิดประโยชน์สูงสุด โดยใหมี้การสูญเสียนอ้ยท่ีสุด เพื่อตอบสนองหรือใหบ้ริการ
แก่กลุ่มบุคคลจ านวนมากท่ีสุด การเพิ่มผลผลิตเป็นเร่ืองของความร่วมมือโดยให้ทุกคนมีส่วนร่วม
และตระหนกัถึงความส าคญัของการเพิ่มผลผลิต ก าหนดการวางแผนและพยากรณ์ในอนาคต เช่น 
การก าหนดผลิตสูงข้ึนโดยท าให้ตน้ทุนต่อหน่วยต ่าลง องค์การผูผ้ลิตสามารถสู้กบัคู่แข่งขนัทั้งใน
และต่างประเทศได ้
 การปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตไม่ใช่เป้าหมายในตวัเอง การปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตเป็น
วิถีทางท่ีจะน าไปสู่เป้าหมาย นัน่คือ การยกระดบัมาตรฐานการครองชีพ คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนและ
ปรับปรุงสวสัดิการของพนักงาน การเพิ่มผลผลิตจึงเป็นวิธีการท่ีจะท าให้พนักงานทุกคนได้
ผลตอบแทนหรือค่าจา้งเพิ่มข้ึนในสภาวะเศรษฐกิจปกติ และยามเศรษฐกิจตกต ่า การเพิ่มผลผลิตถือ
ไดว้า่เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้องคก์ารต่อสู้กบัคู่แข่งขนัไดด้ว้ยการลดตน้ทุนและรักษาการจา้งงานไว้
โดยไม่ตอ้งปลดคนงานออก การเพิ่มผลผลิตมิอาจประสบความส าเร็จได้ถา้ยงัไม่มีการแกไ้ขลด
ความสูญเปล่าซ่ึงมีความส าคญัอย่างมากในการเพิ่มตน้ทุน (ค่าใชจ่้าย) แก่ผลิตผลสุดทา้ยความสูญ
เปล่าแบ่งออกเป็น 7 ประเภท คือ 

4.1 ความสูญเปล่าจากการผลิตมากเกินไป (Over Production) 
เป็นความสูญเปล่าท่ีน าความเสียหายมาสู่การผลิต การผลิตมากเกินไปท าให้ตอ้ง

ใชว้ตัถุดิบและแรงงานมากข้ึน วตัถุดิบท่ีอยูใ่นกระบวนการผลิต จ าเป็นตอ้งใชเ้น้ือท่ีเป็นคลงัจดัเก็บ
สินคา้  ส่ิงเหล่าน้ีลว้นบวกเขา้ไปกบัตน้ทุนของผลิตภณัฑ์ทั้งส้ิน และกวา่ท่ีองคก์ารจะจ าหน่ายออก
จากสตอ๊กใหห้มด ก็อาจมีสินคา้แบบใหม่เกิดข้ึนในตลาด การน าเอาสินคา้ท่ีคา้งสต๊อกมาขายจึงตอ้ง
ขายในราคาต ่าลง ฉะนั้น การผลิตสินคา้จะตอ้งผลิตให้เหมาะกบัความตอ้งการของลูกคา้ในปริมาณ
ท่ีเหมาะสม ตน้ทุนต ่าและตรงตามเวลาท่ีตอ้งการ 

4.2 ความสูญเปล่าจากส่ิงบกพร่อง (Derect Rework)  
ขอ้บกพร่องต่างๆ ท่ีเป็นความผิดพลาด ไม่ว่าจะในกระบวนการผลิตหรือใน

ส านกังานก็อาจน ามาซ่ึงความเสียหายได ้ส่วนใหญ่แลว้เม่ือเกิดปัญหาเร่ืองคุณภาพจะลงมือแกไ้ข
ข้อบกพร่องนั้น การปรับปรุงคุณภาพโดยการตรวจหาส่ิงบกพร่อง และขจัดส่ิงบกพร่องของ
กระบวนการผลิตเพื่อไม่ให้ผลิตภณัฑ์ท่ีดอ้ยคุณภาพไปสู่ลุกคา้ ซ่ึงไม่เพียงแต่จะท าให้ตน้ทุนการส่ง
มอบและรับประกนัจะสูงเท่านั้น ยงัมีผลกระทบต่อธุรกิจและส่วนแบ่งตลาดในอนาคตอีกดว้ย 
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  สาเหตุของการเกิดส่ิงบกพร่องท่ีส าคญั ไดแ้ก่ เคร่ืองจกัร อุปกรณ์อยู่ในสภาพท่ี
บกพร่องวตัถุดิบขาดคุณภาพ  สภาพแวดลอ้มในการท างานไม่ดี  ขอ้มูลแบบแปลนขาดความชดัเจน  
พนกังานขาดทกัษะหรือขาดความรับผดิชอบ เป็นตน้ 

4.3 ความสูญเปล่าท่ีเกิดจากการรอคอย / ความล่าชา้ (Delay /Idle Time) 
การรอคอย/ความล่าช้า เกิดจากการท่ีเคร่ืองจักรต้องรอวสัดุ รอซ่อมหรือ

พนกังานรอวสัดุ อุปกรณ์ ค าสั่งการผลิต ซ่ึงก่อใหเ้กิดปัญหา ถา้เคร่ืองจกัรไม่ไดท้  าอะไร หรือรองาน 
ส่ิงท่ีสูญเสียคือ ค่าเสียโอกาส ควรใชเ้วลาท่ีตอ้งรอคอยนั้นท าอะไรท่ีก่อให้เกิดผลผลิตมากข้ึน ความ
ล่าชา้อาจเกิดจากการขาดความสมดุลในการขนส่ง หรือการส่งช้ินส่วนผลิตภณัฑ์ล่าชา้ ซ่ึงจะท าให้
เกิดความสูญเปล่าในจงัหวะท่ีรอคอยการผลิต การลดความสูญเปล่าจากการรอท าได ้ดงัน้ี 
 4.3.1 ลดการรอคอยของวสัดุ เน่ืองจากการท่ีวสัดุส าหรับการผลิตมาไม่ทนัตาม
ก าหนดเวลา เพื่อไม่ใหเ้กิดการขาดของวสัดุท่ีป้อนเขา้บริเวณท างานสามารถท าไดโ้ดยใชก้าร JIT 
 4.3.2 ลดการหยุดของเคร่ืองจกัร โดยการบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรให้คงไวใ้น
สภาพท่ีดีตามแผนการบ ารุงรักษา ซ่ึงจะท าใหเ้คร่ืองจกัรอยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน 

 4.3.3 ฝึกพนกังานใหมี้ทกัษะการท างานหลายดา้น (Multi skill) 
4.4 ความสูญเปล่าท่ีเกิดจากการสะสมงานระหวา่งการผลิต (Unnecessary Stock) 

การท่ีสะสมวตัถุดิบไวม้ากเกนไป จะท าเกิดการส้ินเปลืองในการดูแลรักษา 
เป็นการเพิ่มตน้ทุนการผลิตโดยเปล่าประโยชน์ อาจกล่าวไดว้า่การลดความสูญเปล่าขั้นตอนน้ีก็ คือ 
การลดระดบัสินคา้คงคลงั ลดสินคา้คงคลงัท่ีดีท าได ้ดงัน้ี 

4.4.1 ก าจดัวสัดุท่ีหมดอายุเพื่อจะไดไ้ม่ตอ้งเปลืองเน้ือท่ี และไม่ท าให้ก่อเกิด
ความสับสน 
 4.4.2 ไม่ผลิตส่ิงท่ีเกินความตอ้งการของกระบวนการต่อไป 

4.4.3 ไม่จดัหาวตัถุดิบเพียงเพื่อตอ้งการส่วนลดจากการซ้ือมาก ส่วนลดน้ีมกัถูก
ความสูญเปล่าอนัเกิดจากการสะสมสินคา้คงคลงัหกัจ่ายไปหมด 

4.4.4 ผลิตสินคา้ตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ 
4.5 ความสูญเปล่าจากการขนส่ง (Transpotation) 

การขนส่งเป็นกิจกรรมท่ีไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแต่กลบัเป็นตน้ทุนข้ึน การขน
ยา้ยผลิตภณัฑ์ระหว่างผลิตมีมากมาย เช่น งานขนยา้ยวตัถุดิบหรือช้ินงานจากจุดหน่ึงไปยงัอีกจุด
หน่ึงการขนส่งของไปวางไวช้ัว่คราวเพื่อรอการใช้คร้ังต่อไป เกิดเป็นสต๊อกงานระหว่างการผลิต 
เป็นเร่ืองท่ีองค์การจะตอ้งพิจารณาตั้งแต่การออกแบบผงัโรงงาน องค์การจ าเป็นตอ้งวางแผนการ
ท างานท่ีสัมพนัธ์กนั เพื่อการขนส่งหรือส่งต่อระหว่างแผนก การเช่ือมงานจะได้ด าเนินไปอย่าง
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สะดวก และพิจารณาคลงัสินคา้ให้อยูใ่กลโ้รงงาน ใกลแ้ผนกส่งของ วิธีการน้ีไม่เพียงแต่ท างานได้
สะดวกเท่านั้น แต่ยงัสะดวกต่อการส่งมอบและเวลาลูกคา้มารับสินคา้อีกดว้ย 

4.6 ความสูญเปล่าจากกระบวนการ (Non Effective Process) 
หลายขั้นตอนในกระบวนการผลิตมีการท างานซ ้ าซ้อนไม่จ  าเป็น มีการจดัล าดบั

งานท่ีไม่ถูกตอ้งและไม่ไดเ้พิ่มมูลค่าให้กบัตวัวสัดุ กระบวนการผลิตถา้พนกังานมีเจตคติว่า “ช่วย
ไม่ได้” นั้ นหมายถึง ก าลังพลาดความสูญเปล่าท่ีอาจควบคุมได้ ความสูญเปล่าอันเกิดจาก
กระบวนการผลิตแตกต่างกัน ซ่ึงอาจมาจากการออกแบบผลิตภณัฑ์ ขั้นตอนกระบวนการผลิต 
วิธีการปรับปรุงออกแบบให้ผลิตภณัฑ์ไดง่้าย โดยค านึงถึงประสิทธิผลและลดการสูญเปล่าให้นอ้ย
ท่ีสุด 

4.7 ความสูญเปล่าจากการเคล่ือนไหว (Motion) 
ลกัษณะของการเคล่ือนไหวและระยะทางการเคล่ือนท่ีของร่างกายในการท างาน

ท่ีมีผลผลลพัธ์ของงาน ยิ่งเคล่ือนไหวไม่จ  าเป็นเท่าไร การสูญเสียเวลาก็มีมากเท่านั้น ดงันั้นการ
ปรับปรุงการปฏิบติังานโดยการขจดั หรือลดการเคล่ือนไหวท่ีไม่จ  าเป็นออกจะได้สร้างความ
ต่อเน่ืองทางการเคล่ือนไหวท่ีเกิดประโยชน์ท่ีสุด การลดการสูญเปล่าไม่ใช่เพียงเวลาหรือทรัพยากร
เท่านั้น จึงตอ้งมีการทบทวนกระบวนการท างาน และขยายผลไปยงัทุกกิจกรรมท่ีไม่ก่อให้เกิด
มูลค่าเพิ่มแก่การผลิตให้มีการสูญเปล่าน้อยท่ีสุด การลดความสูญเปล่าจากการเคล่ือนไหวท าได้ 
ดงัน้ี 

4.7.1 จดัวางเคร่ืองมือและวสัดุตามความถ่ีการใชง้าน ใหว้างไวใ้กล้ๆ  เพื่อใชง้าน
ไดส้ะดวก 

4.7.2 จดัเคร่ืองมือท่ีใชผ้ลิตภณัฑ ์โดยใหร้วมเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการผลิตช้ินงานนั้น
ไวใ้นภาชนะหรือจุดเก็บเพื่อใหห้ยบิใชไ้ดง่้าย 

4.7.3 จดัชุดเคร่ืองมือหรือวสัดุตามล าดบัการใช้งานโดยจดัเคร่ืองมือหรือวสัดุ
ตามล าดบัการใชง้าน โดยใหทิ้ศทางการเคล่ือนท่ีไปในทิศทางเดียวกนั 
 โดยสรุป การเพิ่มผลผลิตขององค์กรการก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย ท่ีเก่ียวขอ้ง
ทางตรงและทางออ้ม โดยเฉพาะการเพิ่มผลผลิตโดนรวมขององคก์ร ดว้ยการพฒันาคนและพฒันา
งาน เพื่อสร้างสรรคค์วามเจริญเติบโตทางธุรกิจอยา่งมีคุณภาพ ส่งผลใหมี้การขยายตวัทางเศรษฐกิจ 
และสามารถแข่งขนัไดใ้นตลาดการคา้โลก กล่าวอีกนยัหน่ึง คือ ผลท่ีไดรั้บจากการเพิ่มผลผลิต ดา้น
ก าไรแก่องคก์ร ดา้นความมัน่คงในการท างานและค่าจา้งพนกังาน ดา้นคุณภาพสินคา้และบริการท่ีดี
ลูกคา้ ดา้นภาษีและรายรับอ่ืนๆ แก่รัฐ ซ่ึงผลประโยชน์เหล่าน้ีเป็นผลท าให้ผูป้ระกอบการ พนกังาน 
ลูกคา้ ส่ิงแวดลอ้ม และประเทศชาติมีความเป็นอยูท่ี่ดี 
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ระบบลนี (LEAN) 
 ระบบลีน (LEAN) เป็นการผลิตท่ีมุ่งเน้นให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ส่วนใหญ่ใช้ใน

มิติของโรงงานผลิตสินคา้ โดยสามารถผลิตสินคา้ตามความตอ้งการของลูกคา้ไดท้นัเวลาพอดี  ไม่
ก่อนและไม่ช้าเกินไป และยงัใช้วตัถุดิบไดอ้ย่างพอดี ไม่มากเกินไป หรือน้อยเกินไป สามารถใน
การปรับตวัตอบสนองความตอ้งการของตลาดและผูรั้บผลงานไดท้นัท่วงที มีประสิทธิภาพเหนือ
คู่แข่ง เป็นแนวคิดท่ีมองภาพองค์รวมและความย ัง่ยืนขององคก์ร (holistic & sustainable approach) 
ท่ีใชทุ้กส่ิงทุกอยา่งนอ้ยลง แต่ให้ไดผ้ลงานมากกวา่ ผลงานท่ีใกลเ้คียงความตอ้งการของลูกคา้มาก
ท่ีสุด  
 ปัจจุบัน การจัดการกระบวนการขององค์การท่ีดีจะต้องพร้อมท่ีจะรับมือกับ
สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ไม่วา่จะเป็นเร่ืองความตอ้งการของลูกคา้ ภาวะการแข่งขนั
ท่ีทวีความรุนแรงยิ่งข้ึน ตน้ทุนการผลิตท่ีปรับตวัสูงข้ึน ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้แต่
ส่ิงท่ีผูบ้ริหารองค์การกระท าไดก้็คือ ตอ้งท าความเขา้ใจ วิเคราะห์ และหาทางรับมือดว้ยการปรับ
องค์การให้มีความสามารถรองรับปัญหาดังกล่าว ระบบลีน จึงเป็นเคร่ืองมือในการจัดการ
กระบวนการ ท่ีช่วยเพิ่มขีดความสามารถใหแ้ก่องคก์ร โดยการพิจารณาคุณค่าในการด าเนินงานเพื่อ
มุ่งตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ มุ่งสร้างคุณค่าในตวัสินคา้และบริการ และก าจดัความสูญเสีย
ท่ีเกิดข้ึนตลอดทั้งกระบวนการอย่างต่อเน่ือง ท าให้สามารถลดตน้ทุนการผลิต เพิ่มผลก าไรและ
ผลลพัธ์ท่ีดีทางธุรกิจในท่ีสุด ในขณะเดียวกนัก็ให้ความส าคญักบัการผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพควบคู่
ไปดว้ย 
 1. ความหมายของระบบลีน (Lean) 
 สถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ให้ความหมายค าว่า “ลีน” (Lean) ว่าผอมหรือบาง ซ่ึงมี
ความหมายในแง่บวก ถา้เปรียบกบัคนก็หมายถึง คนท่ีมีร่างกายสมส่วนปราศจากชั้นไขมนั แขง็แรง 
วอ่งไว กระฉบักระเฉง แต่ถา้เปรียบกบัองคก์ารจะหมายถึง องคก์ารท่ีด าเนินการโดยปราศจากความ
สูญเสียในทุกๆ ความสามารถในการปรับตวั ตอบสนองความตอ้งการของตลาดไดท้นัท่วงที และมี
ประสิทธิภาพเหนือคู่แข่งขนั59  
 
 

                                                           
59สถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพือ่องค์กรทีเ่ป็นเลิศ 

(กรุงเทพฯ: บริษทั อินโนกราฟฟิกส์ จ ากดั, 2547) 
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2. ความเป็นมาของระบบลีน  
 ระบบลีน ก าเนิดข้ึนในอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ ซ่ึงในอดีตการผลิตสินคา้ต่างๆ 
รวมทั้งรถยนตมี์ลกัษณะเป็นแบบงานหัตถกรรมหรืองานฝีมือ (Craft / Hand Made Production) ไม่
มีสายการผลิต ผูผ้ลิตส่วนใหญ่จะด าเนินการผลิตโดยอาศยัทกัษะความช านาญของพนกังานเป็น
หลกั ดงันั้น จึงมีตน้ทุนการผลิตต่อหน่วยสูง แต่ก็สามารถผลิตสินคา้ไดห้ลากหลายชนิดตามความ
ตอ้งการของลูกคา้ ต่อมาในช่วงตน้ศตวรรษท่ี 20 เฮนรี ฟอร์ด (Henry Ford) ผูก่้อตั้งบริษทัฟอร์ด 
มอเตอร์ ไดริ้เร่ิมแนวคิดในการสร้างสายการผลิตให้มีลกัษณะคลา้ยกบัการไหลของสายน ้ า และถือ
ว่าทุกส่ิงท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเคล่ือนท่ีในกระบวนการคือความสูญเปล่า โดยน าเอานวตักรรม
ระบบสายพานล าเลียงมาใชใ้นสายการประกอบรถยนต ์ (Moving Assembly Line) ของบริษทั และ
ใชช้ิ้นส่วนมาตรฐานท่ีสามารถเปล่ียนทดแทนกนัได ้(Standardized Interchangeable Parts) ท าใหใ้ช้
เวลาในการผลิตลดลง อยา่งไรก็ตาม ดว้ยวิธีการดงักล่าว ท าให้ช้ินส่วนและวตัถุดิบไดรั้บการผลิต
และส่งต่อไปยงักระบวนการถดัไป โดยไม่มีการพิจารณาถึงความตอ้งการเช่นเดียวกบัการผลิต
สินคา้ส าเร็จรูป ระบบดงักล่าวจึงถูกเรียกวา่ระบบการผลิตแบบเนน้ปริมาณ (Mass Production) คือ
ผลิตแบบปริมาณมาก รุ่นการผลิตมีขนาดใหญ่ เพื่อลดตน้ทุนการผลิตต่อหน่วยให้ต ่าลงโดยเฉพาะ
ในส่วนของตน้ทุนทางออ้ม 
 ระบบการผลิตของฟอร์ดประสบความส าเร็จอยา่งยิง่ กล่าวกนัวา่ยคุนั้นในอเมริกาไม่มี
ใครท่ีไม่รู้จกัรถยนต์ฟอร์ดโมเดลที (Model T Ford) ซ่ึงเป็นรุ่นยอดนิยมท่ีมีการผลิตและจ าหน่าย
จ านวนมาก ถึงแมว้่ารถรุ่นน้ีจะมีจ าหน่ายเพียงสีเดียว คือ สีด า แต่เน่ืองจากช่วงนั้นตลาดยงัคงเป็น
ของผูผ้ลิต เพราะผูผ้ลิตรถยนต์มีจ  านวนน้อยราย แต่ความตอ้งการซ้ือมีจ านวนมาก ผลิตเท่าไรก็
จ  าหน่ายไดห้มด 
 หลายปีต่อมา จากความส าเร็จของบริษทัฟอร์ด อิจิ โทโยดะ  (Eiji Toyoda) และไทอิจิ      
โอโนะ (Taiichi Ohno) ผูบ้ริหารของบริษทัโตโยตา้ ไดพ้ยายามน าเอาแนวคิดของฟอร์ดไปปรับปรุง
ระบบการผลิตของบริษทัโตโยตา้ท่ีญ่ีปุ่น แต่พวกเขาพบว่าสภาพของบริษทัยงัไม่เหมาะกบัการใช้
ระบบดงักล่าว เน่ืองจากขณะนั้นประเทศญ่ีปุ่นอยูใ่นสภาพหลงัสงคราม ปัจจยัการผลิตต่างๆ และ
เงินทุนมีจ ากดั ท าให้ไม่สามารถลงทุนสร้าง “ระบบการผลิตท่ีเน้นปริมาณ” ตามแบบอย่างของ
ฟอร์ดได ้ทั้งสองจึงไดร่้วมกบัทีมงานของบริษทัโตโยตา้ พฒันาระบบการผลิตของตนเองข้ึนมาจาก
ประสบการณ์ท่ีพบ โดยเร่ิมตน้จากการคน้หาและแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในระดบัปฏิบติัการ การน า
ขอ้เสนอแนะการปรับปรุงงานท่ีไดจ้ากพนกังานมาทดลองปฏิบติั และประยุกต์แนวคิดของระบบ
ซูเปอร์มาร์เก็ตหรือระบบดึง (ระบบดึง หมายถึง ระบบท่ีกระบวนการถดัไป เป็นผูดึ้งช้ินงานจาก
กระบวนการก่อนหน้าเม่ือมีความต้องการ จากนั้นกระบวนการก่อนหน้าจะผลิตช้ินงานชดเชย
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เท่ากบัปริมาณช้ินงานท่ีถูกดึงไป) มาสร้างระบบการผลิตท่ีเรียกว่า “ระบบการผลิตแบบโตโยตา้” 
(Toyota Production System) หรือท่ีรู้จกักนัดีในช่ือของ ระบบการผลิตแบบทนัเวลาพอดี (Just in 
Time Production System: JIT) ซ่ึงมีหลกัการส าคญัคือ “การผลิตเฉพาะสินคา้หรือช้ินส่วนท่ีจ าเป็น 
ตามปริมาณท่ีมีความตอ้งการ และภายในเวลาท่ีมีความตอ้งการ” โดยมุ่งเน้นก าจดัความสูญเสีย 
(Waste/Muda) ทั้ง 7 ประการ ท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการท างาน ไดแ้ก่ 
 2.1 ความสูญเสียเน่ืองมาจากการรองาน (Waiting) เป็นความสูญเสียในการรอคอย
หรือรองานซ่ึงท าใหสู้ญเสียเวลาและประสิทธิภาพในการท างานของผูป้ฏิบติังาน 

 2.2 ความสูญเสียเน่ืองมาจากการเคล่ือนยา้ยงาน  (Transport) เป็นความสูญเสียใน
การเคล่ือนยา้ยงานจากจุดหน่ึงไปสู่จุดหน่ึงดว้ยความจ าเป็นหรือดว้ยความไม่จ  าเป็น 

 2.3 ความสูญเสียเน่ืองมาจากการแกไ้ขขอ้ผิดพลาด (Defect) เป็นความสูญเสียจาก
การปฏิบติังานท่ีผดิพลาด ส่งผลเสียต่องานท่ีท าและตอ้งน ามาสู่การแกไ้ข 

 2.4 ความสูญเสียเน่ืองมาจากการท างานซ ้ าซ้อน (Overprocessing) เป็นความสูญเสีย
จากการท างาน ซ ้ าซอ้น ท่ีท าแลว้ท าอีก ตรวจสอบแลว้ตรวจสอบอีก การท างานใหถู้กตอ้งตั้งแต่แรก 
(Do it right the firsttime) 

 2.5 ความสูญเสียเน่ืองมาจากการเก็บงานไวท้  า (Inventory) เป็นความสูญเสียจาก
การท่ีผูป้ฏิบติังานเก็บงานไวท้  าในภายหลัง ซ่ึงส่งผลเสียต่องานท่ีไม่สามารถเสร็จส้ินได้อย่าง
รวดเร็ว 

 2.6 ความสูญเสีย เ น่ืองมาจากการเคล่ือนไหวท่ีไม่จ  า เ ป็นของผู ้ปฏิบัติงาน 
(Movement) เป็นความ สูญเสียอนัเน่ืองมาจากผูป้ฏิบติังานมีการเคล่ือนไหวหรือเคล่ือนท่ีโดยเปล่า
ประโยชน ์สามารถแกไ้ข ไดโ้ดยการจดัผงัการท างานใหม่ (Layout) 

 2.7 ความสูญเสียเน่ืองมาจากการท างานมากเกินไป (Overproducing) เป็นความ
สูญเสียเน่ืองจากการท างานมากเกินไป แต่งานท่ีท ามากเป็นงานท่ีไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ เช่นการท่ี
ผูป้ฏิบติังานท างาน นอกเหนือจากงานท่ีรับผิดชอบในขณะท่ีงานท่ีตนเองรับผิดชอบยงัรอให้ท าอยู่ 
ซ่ึงถือเป็นการท างาน ท่ีมากเกินความจ าเป็นและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ จะตอ้งมีการศึกษาการแบ่ง
ภาระงานใหเ้กิดความสมดุล 
 ในปี ค.ศ. 1990 เจมส์ วอแม็ค และ แดเนียล โจนส์ ไดร่้วมกนัแต่งหนงัสือเล่มหน่ึงช่ือ
วา่ The Machine that Changed the World ซ่ึงเปรียบเทียบปัจจยัแห่งความส าเร็จระหวา่งอุตสาหกรรม
ผลิตรถยนตใ์นประเทศญ่ีปุ่น ยุโรป และอเมริกา เพื่ออธิบายวา่บริษทัสามารถเพิ่มขีดความสามารถ
ในการจดัการกระบวนการไดอ้ยา่งไร และเร่ิมใชค้  าวา่ “ระบบลีน” เป็นตน้มา 
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ภาพท่ี 27  ววิฒันาการของระบบลีนและลกัษณะเฉพาะตวั 
ท่ีมา : สถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, รอบรู้เร่ือง Lean, เขา้ถึงเม่ือ 28 เมษายน 2558, เขา้ถึงได้จาก 
http://www2.ftpi.or.th/th/knwinf_pcornerdetailDotnet.php?pdtlid=535 
 3. ระบบลีนกบัการพฒันาคุณภาพภาครัฐ (Lean Government)  
 ในระยะแรกในการบริหารจัดการภาครัฐ รัฐจะให้ส าคัญกับผลผลิตหรืองานบริการ
ประชาชนมากกว่าผลลัพธ์ ซ่ึงหมายถึงความพึงพอใจของประชาชน แตกต่างจากภาคเอกชนซ่ึงให้
ความส าคญักับผลลัพธ์ แต่หลังจากมีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ท าให้ส่วนราชการตอ้งพฒันาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการอยา่งต่อเน่ือง 
โดยตอ้งมีการประเมินและวิเคราะห์กระบวนการให้บริการเพื่อหาแนวทางการปรับปรุง โดยเปิดโอกาส
ให้ผูป้ฏิบติังานมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปรับปรุงนั้นๆ เน่ืองจากเป็นผูรั้บผิดชอบโดยตรง ท าให้ผูป้ฏิบติั
เกิดความเต็มใจในการพฒันางานและปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เน่ืองจากส่งผลดีกบัตวั
ผูป้ฏิบติังานเอง ทั้งในเร่ืองของความสะดวก รวดเร็ว และได้ผลงานท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงในอดีตนั้น
ประสิทธิภาพของภาครัฐเน้นท่ีเร่ือง “คน (Operator)” โดยมุ่งเน้นให้คนท างานได้ง่ายข้ึน เร็วข้ึน 
มอบหมายงานเป็นช้ินๆ โดยให้รับผิดชอบเฉพาะอยา่งเพื่อให้คนทุ่มเทการท างานไดอ้ยา่งเต็มท่ี แต่อาจ
เกิดปัญหาเม่ือผูป้ฏิบติังานไม่อยู่ ท  าให้บุคลากรไม่สามารถท างานแทนกนัได ้แต่ในปัจจุบนั การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างานให้ความส าคญักบั “กระบวนงาน (Process)” โดยการมององคืรวมเพื่อปรับปรุง
งานให้ดีข้ึน และรักษาคุณภาพงานท่ีดีอยูแ่ลว้ให้ดียิ่งๆ ข้ึนไป โดยน ารูปแบบการประกนัคุณภาพมาใช้ 
เช่น TQM   PMQA  6 Sigma เป็นตน้ ส่วนในอนาคตแนวคิดในการท างานท่ีเนน้ประสิทธิภาพ จะเนน้ท่ี 
กระบวนการ (Process) และตัวองค์กร ซ่ึงหมายถึงทุกคนในองค์กร โดยการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนงาน และการพฒันาบุคลากร การเน้นการมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์กร ในการพฒันา
ประสิทธิภาพในการท างาน รวมทั้งการสร้างความเป็นผูน้ าเพื่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึน 
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 แนวคิดหลกัท่ีน ามาใชเ้พื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของภาครัฐได ้คือ แนวคิด
ของ Lean Government หรือแนวคิดการปรับปรุงและพฒันาระบบราชการใหมี้ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 
โดยลดความสูญเสียทั้งในส่วนของภาครัฐและประชาชน เพื่อให้เหลือแต่เน้ือแทใ้นการท างาน 
แนวคิดของ Lean Government ตอ้งมีองคป์ระกอบส าคญั 3 ส่วน และใหค้วามส าคญัเท่าๆ กนั คือ  

1. ประชาชน ไดรั้บประโยชน์สุข 
2. กระบวนงาน มีการลดความสูญเสียในการท างาน 
3. ผูป้ฏิบติังาน ไม่เป็นการสร้างภาระให้กบัผูป้ฏิบติังาน โดยจะตอ้งเคารพในความ

เป็นปัจเจกบุคคล 
 ส าหรับ “ความสูญเสีย” (Waste) ตามแนวคิดของ Lean Government คือ กิจกรรมหรือ
งานท่ีเพิ่มค่าใช้จ่าย (ให้กบัภาครัฐและประชาชน) โดยไม่เพิ่มประโยชน์ในการท างาน ซ่ึงทุกการ
ท างานจะมีความสูญเสียดงักล่าวสอดแทรกอยูก่บัเน้ืองานจริงเสมอ ระยะเวลาท่ีเสียไปทั้งหมดใน
การท างานจึงมีทั้งส่วนท่ีใชไ้ปกบัเน้ืองานจริงๆ และส่วนท่ีใชไ้ปกบัความสูยเสียท่ีเกิดข้ึน การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างานตามแนวคิดของ Lean Government จึงเป็นการท างานในส่ิงท่ีเป็นเน้ือ
งานจริงๆ โดยไม่เสียเวลาไปกบัความสูญเสีย เพื่อให้เกิดเน้ืองานเดิมในเวลาท่ีสั้นลง หรือเกิดเน้ือ
งานมากข้ึนในระยะเวลาเท่านั้น รวมทั้งการไดเ้น้ืองานมากข้ึนในเวลาท่ีสั้นลง 
 การออกแบบ  Lean Government มี เป้าหมายเพื่อการลดภาระท่ีมากเกินจ า เ ป็น 
(Overburden) ลดความไม่คงเส้นคงวา (Inconsistency) และขจดัความสูยเสียหรือสูญเปล่า (Waste) 
ซ่ึงความสูญเสียท่ีมกัจะเกิดข้ึนในการท างาน แบ่งออกไดเ้ป็น 8 ประการ ไดแ้ก่ 

1. การสูญเสียจากการท างานซ ้ า (Defect Rework) 
2. การสูญเสียจากการผลิตหรือใหบ้ริการมากเกินความจ าเป็น (Overproduction) 
3. การสูญเสียในการรอคอย หรือรองาน (Waiting) 
4. การสูญเสียเน่ืองจากไม่ใช้ศัยกภาพของบุคลกร (ภูมิรู้ท่ีสูญเปล่า) (Not using staff 

talent)  
5. การสูญเสียจากการเคล่ือนยา้ยดว้ยความไม่จ  าเป็น (Transportation)  
6. การสูญเสียจากการเก็บงานไวท้  า (Inventory) 
7. การสูญเสียจากการเคล่ือนไหวท่ีไม่จ  าเป็น (Motion) 
8. การสูญเสียจากขั้นตอนการท างานท่ีมากเกินไป (Excessive Processing)  
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ภาพท่ี 28 ส่วนประกอบของระบบการผลิตแบบ Lean 
ท่ีมา : ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, Lean Government แนวคิดในการบริหารราชการยุคใหม่, เขา้ถึง
เม่ือ 28 เมษายน 2558, เขา้ถึงไดจ้าก http://science.swu.ac.th/Portals/22 /Lean/2015/LeanGovernment.pdf 
 จากภาพท่ี 28  แสดงใหเ้ห็นองคป์ระกอบหรือโครงสร้างของลีน (Lean House) ซ่ึงแบ่ง
เสาออกเป็น 5 ตน้ ไดแ้ก่ 
 เสาตน้ท่ี 1 การพฒันาบุคลากร (Human Development)  

1. ฝึกอบรมพื้นฐานความรู้ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตแบบ Lean ใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีใน
ระดบัต่างๆ ตามความเหมาะสม 

2. การสนบัสนุนให้เจา้หนา้ท่ีรวมกลุ่มในรูปแบบต่างๆ เพื่อร่วมกนัท างานปรับปรุง
งาน (Small Group Activities)  

3. การสร้างช่องทางให้เจา้หน้าท่ีแต่ละคนสามารถแสดงความคิดเห็นและรณรงค์
ส่งเสริมการปรับปรุงงานดว้ยกิจกรรมขอ้เสนอแนะ (Suggestion) 

4. พฒันาความสามารถของเจา้หนา้ท่ีใหส้ามารถท างานไดห้ลายหนา้ท่ี (Multi Skilled Operator) 
 เสาตน้ท่ี 2 การประกนัคุณภาพบริการ (Quality Assurance) 

1. ด าเนินการแกไ้ขปัญหาคุณภาพในกระบวนการ (Problem Solving) 
2. สร้างระบบการควบคุมคุณภาพของเจา้หน้าท่ีและเคร่ืองมือต่างๆ โดยอตัโนมติั 

(jidoka หรือ Autonomation) ได้แก่ ระบบการควบคุมด้วยสายตา (Visal Control) ระบบป้องกัน
ความผดิพลาดของเจา้หนา้ท่ีหรือระบบ (Poka-Yoke หรือ Mistake Proofing) 

เสาตน้ท่ี 3 การควบคุมการผลิต (Production Control) 
1. สร้างมาตรฐานในการท างาน (Standardized Work)  
2. การก าหนดจงัหวดัในการผลิตตามความตอ้งการของลูกคา้ด้วยการก าหนดเวลา

รอบมาตรฐานในการท างาน (Takt Time)  
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3. การปรับปรุงรอบเวลาในการท างานจริง (Cycle Time) 
4. การผลิตแบบต่อเน่ือง (Continuous flow) 
5. การปรับเปล่ียนการผลิต (Leveled Production) 
6. การใชร้ะบบดึง (Pull System) โดยการใชเ้คร่ืองมือ คือ ระบบคมับงั (Kanban) มา

ช่วยในการควบคุมการผลิต 
เสาตน้ท่ี 4 การจดัการเคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆ (Instrucment Management) 
1. ลดเวลาในการเตรียมความพร้อมของกระบวนการ/งาน/เคร่ืองมือ (Quick 

Changeover) 
2. การเพิ่มความยืนหยุน่ให้แก่กระบวนการผลิต/บริการ โดยการจดัสายการผลิตแบบ

เซล (Cellular Manufacturing) กิจกรรมการบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ อุปกรณ์ (Maintenance Activities) 
ใหพ้ร้อมใชง้านไดต้ลอดเวลา เช่น การบ ารุงรักษาดว้ยตนเอง การบ ารุงรักษาเชิงป้องกนั เป็นตน้ 
 เสาตน้ท่ี 5 การจดัสถานท่ีท างาน (Workplace Management) 

1. ปรับปรุงพื้นท่ีการท างานด้วยกิจกรรม 5 ส ซ่ึงเป็นพื้นฐานของการปรับเปล่ียน
ทศันคติของพนกังานใหเ้ขา้ใจ ยอมรับความเปล่ียนแปลง และใหค้วามร่วมมือ 

2. การปรับปรุงการวางผงัพื้นท่ีการท างาน (Workplace Layout) ตามแนวทางของระบบ Lean 
3. พฒันาประสิทธิภาพในการส่ือสารภายในสถานท่ีท างาน (Visual Workplace) 
จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ท าให้สามารถวิเคราะห์ขั้นตอนในการสร้างระบบ Lean โดย

เร่ิมตน้จากคนหรือพนกังานทัว่ทั้งองคก์ร โดยเฉพาะพนกังานในระดบัปฏิบติัการและหวัหน้างาน 
จากนั้นจึงสร้างความเขา้ใจและท าให้พนกังานทุกคนมีทศันคติท่ีถูกตอ้ง วิเคราะห์สภาพปัจจุบนั 
วางแผนงานอยา่งเป็นระบบ ก าหนดเป้าหมายในการปรับปรุง และใชเ้คร่ืองมือต่างๆ เขา้มาช่วยให้
เกิดการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง กระบวนงานดงักล่าวสามารถใชเ้คร่ืองมือทางการบริหารจดัการอ่ืนๆ 
มาช่วยสนบัสนุนได ้เช่น 

KAIZEN โดยมีหลกัการคือ  
1. การก าจดัขั้นตอนท่ีไม่จ  าเป็นออกไป (Eliminate) 
2. การรวมขั้นตอนหลายๆ ขั้ นตอนเพื่อประหยัดเวลา/แรงงานในการท างาน  

(Combine) 
3. การล าดบัขั้นตอนใหม่ใหเ้หมาะสม (Re-arrange) 
4. การปรับโครงสร้างหรือหน่วยงาน เช่น ยา้ยใหห้น่วยงานใกลก้นั (Re-Structure) 
5. การพฒันาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บขอ้มูลแทนการบนัทึกลงใน

กระดาษ ท าใหเ้กิดความรวดเร็วยิง่ข้ึน (IT) 
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การจดัการโดยใชห้ลกัการมองเห็น (5 S’s) โดยมีหลกัการคือ 
1. การแยกแยะของท่ีไม่จ  าเป็นออก (Sort) 
2. การจดัระเบียบส่ิงของท่ีตอ้งมีอยู ่และใหอ้ยูใ่นท่ีของมนั (Stabilize) 
3. ตอ้งสะอาดอยูเ่สมอ (Shine) 
4. เพื่อสร้างมาตรฐานในการท าให้สะอาด ตัวมาตรฐานเองจึงต้องปรับปรุง

(Standardize) 
5. เพื่อความย ัง่ยืน ตอ้งรักษา 4 ขอ้ขา้งตน้ให้คงอยู่ โดยการให้ความรู้อย่างต่อเน่ือง 

(Sustain) 
Pull System (Kanban) โดยมีหลกัการคือ เป็นการท างานตามปริมาณลูกคา้ ส่งงานเม่ือ

หน่วยงานถดัไปพร้อมหรือเป็นการประสานงานหรือสร้างระบบให้ขั้นถดัไปแจง้ให้รู้วา่พร้อมจึงส่ง
งานไป ตวัอยา่งท่ีเห็นไดช้ดัคือ ระบบการเรียกคิวตามสถานท่ีใหบ้ริการต่างๆ เป็นตน้ 

สัญญาณเตือน (Andon) โดยมีหลักการคือ ใช้เคร่ืองมือท่ีแสดงให้รู้ว่าเกิดความ
ผิดปกติข้ึนในขั้นตอนการท างานเป็นสัญญาณเพื่อให้ผูรั้บผิดชอบรีบจดัการแกไ้ขปัญหาหรือความ
ผดิพลาดโดยเร็ว 

Visual Management / Visual Control โดยมีหลกัการคือ การใชก้ารมองเห็น (สี รูปร่าง 
กราฟ ไฟสี ไฟกระพริบ) เพื่อช่วยควบคุมการท างานหรือบริการจดัการ เช่น กราฟ/รูป แสดงผลการ
ด าเนินการความส าเร็จเม่ือเทียบกบัเป้าหมาย/ปริมาณ/จ านวนท่ีมีอยู ่หรือขาดไป การใชสี้เพื่อบอก
ความแตกต่าง  ใช้เส้นหรือแถบสีเพื่อบอกภาวะปกติหรืออนัตราย ลกัษณะหรือรูปร่างท่ีแตกต่าง 
เช่น อุปกรณ์ต่างขนาด ลกัษณะของเมด็ยา เป็นตน้ 

JIDOKA (Jido=automation , Jidoka = automation with a human touch) โดยมีหลกัการ
คือ การหยุดกระบวนการท างานทันทีเม่ือพบปัญหาเก่ียวกับคุณภาพหรือความผิดพลาด เช่น 
เคร่ืองมือทางการแพทยจ์ะส่งสัญญาณเตือนเม่ือมีความผิดปกติเกิดข้ึน เพื่อให้ผูรั้บผิดชอบรีบแกไ้ข 
เม่ือมีความผิดปกติเกิดข้ึนในขั้นตอนการท างาน เช่น เคร่ืองจกัรหรือคนจะหยุดท างานทนัที พร้อม
กบัมีสัญญาณอาจเป็นป้ายไฟ แสง เสียง เพื่อใหผู้เ้ก่ียวขอ้งรีบแกไ้ขความผิดพลาดให้ถูกตอ้งโดยเร็ว
ก่อนจะท างานต่อไป 

POKA YOKE (poka=inadvertent errors, yokeru = to avoid) โดยมีหลักการคือ การ
ป้องกนัไม่ให้เกิดความผิดพลาดข้ึนไดเ้ลย หรือเกิดข้ึนไดย้ากมาก (zero defects) ในกรณีท่ีมีความ
ผิดพลาดเกิดข้ึน ตอ้งมีระบบเตือนหรือตอ้งแกไ้ขโดยรวดเร็วก่อนเกิดขอ้บกพร่อง เช่น การสั่งยาซ ้ า 
การสั่งยามากเกินไป การสั่งยาท่ีผูป่้วยเคยแพ ้ระบบจะเตือนให้แกไ้ขหรือไม่ยอมให้สั่ง Checklist 
แบบฟอร์มต่างๆ 
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โดยสรุปแล้ว วิวฒันาการของระบบลีน เร่ิมจากระบบการผลิตแบบงานหัตถกรรม มาสู่
ระบบการผลิตแบบเนน้ปริมาณ จนกระทัง่พฒันาเป็นระบบลีน ท่ีมีความยดืหยุน่ในการผลิตสูง เพื่อ
รองรับสภาพปัจจุบนัซ่ึงวงจรชีวิตของผลิตภณัฑ์สั้ นลงเร่ือยๆ ในขณะท่ีตอ้งพยายามลดตน้ทุนการ
ผลิตใหต้ ่าลง 

การทาํงานแบบไคเซ็น (Kaizen) 
 1. ความหมายของไคเซ็น 

ช านาญ  รัตนากร (2533) ให้ความหมายของไคเซ็นว่าเป็นกลยุทธ์การบริหารแบบ
ญ่ีปุ่น60 
 มาซาเอกิ อิโม (อา้งใน อมัพิกา ไกรฤทธ์ิ,2534) กล่าววา่ ไคเซ็น (Kaizen) แปลวา่ การ
ปรับปรุง ซ่ึงจะปรับปรุงอยูต่ลอดเวลา และเป็นหนา้ท่ีของทุกๆ คน ตั้งแต่ผูบ้ริหารระดบัสูง  ผูจ้ดัการ   
และคนงาน ไคเซ็น หมายถึง การปรับปรุงในทุก ๆ วถีิทางของชีวติ ชีวติในการท างาน ชีวติในสังคม 
และชีวิตภายในบา้นควรจะไดรั้บการปรับปรุงให้ดีข้ึนอยา่งสม ่าเสมอ โดยท่ีทุกคนจะตอ้งเก่ียวขอ้ง
ในการปรับปรุงน้ี61 

 ไคเซ็น (Kaizen) เป็นภาษาญ่ีปุ่น แปลวา่ “การปรับปรุง” ไคเซ็นเป็นค าธรรมดาสามญั
ท่ีใช้ในการพูดการเขียนของคนญ่ีปุ่น เช่นเดียวกับค าว่า “การปรับปรุง” ในภาษาไทย แต่ค าว่า       
“ไคเซ็น” เป็นค าท่ีถูกหยิบยกมาให้ความส าคญัจนเป็นหลกัการท่ีน ามาซ่ึงความเจริญกา้วหน้าของ
ประเทศญ่ีปุ่น เป็นหลกัการท่ีถูกหยิบยกมาเขียนเป็นต าราเช่น  “ไคเซ็น กุญแจสู่ความส าเร็จแบบ
ญ่ีปุ่น เคร่ืองมือส าคญัเพื่อประสบชยัชนะในการบริหารการผลิต และการตลาด”  เป็นตน้ 

 การท างานแบบไคเซ็น (Kaizen) เป็นภาษาญ่ีปุ่น แปลวา่ การปรับปรุง (Improvement) 
เป็นแนวคิดท่ีท าใช้ในการบริหารการจดัการมีประสิทธิผล  โดยมุ่งปรับปรุงวิธีการส่วนร่วมของ
บุคลากรทุกคน บุคลากรทุกระดบั ร่วมกนัแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ เพื่อปรับปรุงวิธีการท างานให้ดี
ข้ึนไปเร่ือย ๆ อยา่งต่อเน่ือง ใหป้ระสบผลส าเร็จจะตอ้งแสวงหาวธีิการท่ีจะท าใหลู้กคา้พึงพอใจและ
ตอบสนองความ ตอ้งการของลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี เป็นกลยทุธ์ในการปรับปรุงท่ีมุ่งท่ีตวัลูกคา้ Kaizen
ให้ความส าคญักบักระบวนการท างานและริเร่ิมวิธีการคิดท่ีมุ่งกระบวนการ ท างานและระบบการ
บริหารท่ีสนบัสนุนและยอมรับแนวคิดของผูบ้ริหารและบุคลากร จากหลกัการของ Kaizen จึงเป็น

                                                           
60 ช านาญ  รัตนากร, “ไคเซ็น กลยุทธการบริหารงานแบบญ่ีปุ่น,” วารสาร สสท. ฉบับ

คิวซี 3,  15  (ธนัวาคม 2533): 43-44. 
61 มาซาเอกิ อิโม (แปลและเรียบเรียงโดย อัมพิกา ไกรฤทธ์ิ), ไคเซ็น กุญแจสู่

ความสําเร็จแบบญีปุ่่น (กรุงเทพมหานคร: บริษทั ซีเอด็ยเูคชัน่ จ  ากดั, 2534) 
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แนวคิดท่ีจะช่วยมาตรฐานท่ีมีอยูเ่ดิม (Maintain) และปรับปรุงใหดี้ยิ่งข้ึน (Improvement) ซ่ึงก าหนด
แนวคิดน้ีแลว้ มาตรฐานท่ีมีอยู่เดิมก็จะค่อย ๆ ลดลง ความส าคญัในกระบวนการของ Kaizen คือ 
การใช้ความรู้ความสามารถของบุคลากรมาคิดปรับปรุงงาน โดยใช้การลงทุนเพียงเล็กน้อยซ่ึง
ก่อให้เกิดการปรับปรุงท่ีละเล็กท่ีละน้อย ท่ีค่อยๆ เพิ่มพูนข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ตรงขา้มกบัแนวคิดของ
นวตักรรม (Innovation) ซ่ึงเป็นการเปล่ียนแปลงขนาดใหญ่ ท่ีตอ้งใช้เทคโนโลยีซับซ้อนระดบัสูง
ดว้ยเงินลงทุนมหาศาล 

 สรุปได้ว่า  ไคเซ็น หมายถึง หลกัการบริหารหรือการปฏิบติังานสู่ความส าเร็จของ
องคก์าร การใชไ้คเซ็น หรือ การใชห้ลกัการบริหาร หรือ การปฏิบติังานสู่ความส าเร็จขององคก์ารมี
หลายประการ เช่น กิจกรรม QCC การควบคุมคุณภาพทัว่ทั้งองคก์าร (TQC)  กิจกรรมขอ้เสนอแนะ
(Suggestion  System = SS)  กิจกรรม 5 ส  (5 S)  ฯลฯ การใชห้ลกัการไคเซ็น  หรือ  การปรับปรุงน้ี  
ช านาญ  รัตนากร (2533) ระบุวา่มี 7 ขั้นตอนคือ 

1. คน้หาปัญหา  และก าหนดหวัขอ้แกไ้ขปัญหา 
2. วเิคราะห์สภาพปัจจุบนัของปัญหาเพื่อรู้สถานการณ์ของปัญหา 
3. วเิคราะห์หาสาเหตุ 
4. ก าหนดวธีิการแกไ้ข  ส่ิงท่ีตอ้งระบุคือ  ท าอะไร  ท าอยา่งไร  ท าเม่ือไร   

ใครเป็นคนท า  และท าอยา่งไร 
5. ลงมือด าเนินการ 
6. ตรวจดูผล  และผลกระทบต่าง  
7. การรักษาสภาพท่ีแกไ้ขแลว้โดยการก าหนดมาตรฐานการท างาน    
ซ่ึงทั้ง 7 ขั้นตอนดงักล่าวน้ี เป็นวิธีการเชิงระบบ  (System  approach) หรือปรัชญาใน

การสร้างคุณภาพงานของเดมม่ิงท่ีเรียกว่า  PDCA ( Plan – Do – Cheek – Action ) ท่ีน าไปใช้หรือ
ประยุกต์ใช้ในทุกงาน ทุกกิจกรรม หรือ ทุกระบบการปฏิบติังานนัน่เอง ไม่ว่างานนั้นจะเป็นงาน
เล็กๆ  หรืองานใหญ่ นับตั้งแต่การซ่อมกระเบ้ืองปูพื้น 1  แผ่น  ขนาด 2 ตารางน้ิว ท่ีหลุดหายไป 
หรือการสร้างทางด่วนและสนามบินก็ตอ้งใชว้ิธีการเชิงระบบทั้งส้ิน เวน้แต่จะใช้มากหรือใชน้อ้ย
เท่านั้น 

2. แนวคิดการใชไ้คเซ็น 
 เน่ืองจากไคเซ็น  เป็นหลกัการบริการ  หรือ  การปฏิบติังานสู่ความส าเร็จขององคก์าร
ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้  การใช้ไคเซ็นโดยใช้  QCC,  5ส,  SS  ฯลฯ ตอ้งค านึงถึงแนวคิดพื้นฐานของ
ญ่ีปุ่นซ่ึงเป็นผูคิ้ดหลกัการใชไ้คเซ็นดว้ย  เช่น 
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2.1 การใชแ้นวคิดเก่ียวกบัการบริหารจดัการของผูบ้ริหาร 
ในการบริหารจดัการของญ่ีปุ่นได้แบ่งการจดัการออกเป็น 2 ส่วน  คือ  การด ารง

รักษาไว ้ ซ่ึงหมายถึง การรักษาระดบัมาตรฐานดว้ยการฝึกอบรมหรือการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ของ
หน่วยงาน  และการปรับปรุง  ซ่ึงหมายถึงการปรับปรุงมาตรฐาน  
 ในการด ารงรักษาไว ้ ฝ่ายบริหารจะต้องก าหนดนโยบาย กฎเกณฑ์ มาตรฐาน
วิธีการปฏิบติังาน (Standard  Operating  Procedure) แลว้สั่งการให้ปฏิบติั และคอยตรวจสอบดูว่า
บุคลากรสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานหรือไม่ ถ้าไม่ปฏิบัติเพราะจงใจหลีกเล่ียงก็จะต้องมี
บทลงโทษและถา้ไม่ปฏิบติัเพราะยงัขาดความรู้ความเขา้ใจหรือทกัษะท่ีจะให้การฝึกอบรม หรือ 
ทบทวน และปรับปรุงมาตรฐานเสียใหม่ 

2.2 การใชบ้ทบาทของผูบ้ริหารหรือผูจ้ดัการกระตุน้ใหเ้กิดการปรับปรุงกระบวนการท างาน 
โดยบทบาทหน้าท่ีของผูบ้ริหารหรือผูจ้ดัการ  จะมี 2 บทบาทหลกั  คือ การนิเทศ 

หรือกระตุน้ใหบุ้คลากรเกิดการปรับปรุงกระบวนการท างาน และการควบคุมใหบุ้คลากรปฏิบติังาน
ใหบ้งัเกิดผล ตาม  มาตรฐานท่ีก าหนด 

การกระตุน้หรือการนิเทศเป็นกิจกรรมการบริหาร เป็นกิจกรรมท่ีหวงัผลในระยะ
ยาว  เพราะตอ้งการให้คนเปล่ียนแปลงพฤติกรรม  ในขณะท่ีการควบคุมเป็นการบริหารท่ีหวงัผลใน
ระยะสั้นๆ ท่ีมุ่งหวงัเฉพาะผลงาน 

ความแตกต่างของ 2 บทบาทน้ี จะเห็นไดช้ดัเจนจากการใชกิ้จกรรม QCC ในญ่ีปุ่น
หรือบริษทัญ่ีปุ่นและท่ีใชกิ้จกรรม QCC  เพื่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของคนให้รู้จกัท างานอยา่ง
เป็นระบบระเบียบ เป็นทีม  และเป็นวิทยาศาสตร์  แต่ในหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศไทยน า
กิจกรรม QCC  มาใชเ้พื่อหวงัผลงาน  รวมทั้งใชต้ามกระแส  การใช ้ QCC ในหน่วยงานโดยทัว่ไป
ของไทยจึงลม้เหลว  

2.3 การปลูกฝังความตระหนกัในการปรับปรุงหรือพฒันางานอยา่งต่อเน่ือง 
 มีค ากล่าวในลักษณะค าขวญัหรือค าคมต่างๆ ท่ีหน่วยงานของญ่ีปุ่นใช้ส าหรับ

ปลูกฝังจิตส านึกในการปรับปรุงหรือพฒันางาน   เช่น 
“คุณภาพตอ้งสร้างในกระบวนการ  มิใช่สร้างดว้ยการตรวจสอบ”  (Quality  must  

be  built  in  the  process  not  by  inspection ) 
“ไม่มีปัญหา ความกา้วหนา้ก็ไม่มี” (No problem no progress) 
“ลูกคา้ตอ้งมาก่อนใครอ่ืนเสมอ” (Customer First) 
“จะไม่มีความกา้วหนา้เลยถา้คุณยงัท าส่ิงต่างๆ แบบเดิมอยูต่ลอดเวลา” 
“จะตอ้งไม่มีสักวนัเดียวท่ีผา่นไป ท่ีไม่มีการปรับปรุงในส่วนใดของบริษทั” 
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“ถา้คน ๆ หน่ึงหายไป 3 วนั โดยไม่มีใครเห็นหน้า ถา้เขากลบัมา จะตอ้งพยายาม
คน้หาความเปล่ียนแปลงของเขาใหไ้ด”้ 
 
การทดลองเซิร์น (CERN) 

การทดลองเซิร์น CERN เป็นการทดลองขององค์การวิจยันิวเคลียร์ยุโรป (European 
Organization for Nuclear Research; CERN) เป็นองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศในทวีป
ยุโรปเพื่อวิจยัและพฒันาเก่ียวกับนิวเคลียร์ องค์การน้ีก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 29  กันยายน  พ.ศ.  2497  
ส านกังานใหญ่อยู่ท่ีกรุงเจนีวา  ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีประเทศผูล้งนามก่อตั้งเซิร์นเม่ือ พ.ศ. 
2497 มี 12 ประเทศ ไดแ้ก่ 

1. เบลเยยีม 
2. เดนมาร์ก 
3. เยอรมนี (เม่ือแรกก่อตั้งมีเพียงเยอรมนีตะวนัตก) 
4. ฝร่ังเศส 
5. กรีซ 
6. อิตาลี 
7. นอร์เวย ์
8. สวเีดน 
9. สวติเซอร์แลนด์ 
10. เนเธอร์แลนด์ 
11. สหราชอาณาจกัร 
12. ยโูกสลาเวยี (ถอนตวัออกในภายหลงั) 
13. อิสราเอล 

อยา่งไรก็ตาม ประเทศผูก่้อตั้งทุกประเทศยงัคงเป็นสมาชิกของเซิร์น (เม่ือ พ.ศ. 2551) 
ยกเวน้ยโูกสลาเวียท่ีถอนตวัออกเม่ือ พ.ศ. 2504  และไม่กลบัมาเขา้ร่วมอีกเลย  หลงัจากนั้น  เซิร์น
ไดรั้บประเทศอ่ืนๆ เขา้เป็นสมาชิกเพิ่มมากข้ึน  ซ่ึงประเทศสมาชิกท่ีเขา้ร่วมหลงัการก่อตั้งน้ียงัคง
เป็นสมาชิกอยา่งต่อเน่ืองนบัตั้งแต่เขา้ร่วม ยกเวน้สเปนท่ีเขา้ร่วมเม่ือ พ.ศ. 2504  แลว้ถอนตวัออกไป
ในอีก 8 ปีถดัมา และกลบัมาเขา้ร่วมเป็นสมาชิกอีกคร้ังเม่ือ พ.ศ. 2526  ประวติัสมาชิกภาพของ
ประเทศต่างๆ ดงัน้ี 

1. ออสเตรีย เขา้เป็นสมาชิกเม่ือ พ.ศ. 2502 ท าให้เซิร์นมีประเทศสมาชิกในขณะนั้น
ทั้งหมด 13 ประเทศ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 กระทรวงวทิยาศาสตร์และการวจิยัของ
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ออสเตรียไดต้ดัสินใจและประกาศว่าจะยกเลิกสมาชิกภาพและถอนตวัออกจากเซิร์นในส้ินปี พ.ศ. 
2553 แต่ประกาศน้ียงัตอ้งผา่นการอนุมติัจากรัฐสภาแห่งออสเตรีย 

2. ยโูกสลาเวยี ถอนตวัออกจากการเป็นสมาชิกเม่ือ พ.ศ. 2504 (สมาชิก 12 ประเทศ) 
3. สเปน เขา้เป็นสมาชิกเม่ือ พ.ศ. 2504 (ท าให้จ  านวนประเทศสมาชิกเพิ่มข้ึนเป็น 13 

ประเทศอีกคร้ัง) ต่อมาถอนตวัเม่ือ พ.ศ. 2512 (สมาชิก 12 ประเทศ) และกลบัเขา้เป็นสมาชิกอีกคร้ัง
เม่ือ พ.ศ. 2526 (สมาชิก 13 ประเทศ) 

4. โปรตุเกส เขา้เป็นสมาชิกเม่ือ พ.ศ. 2528  (สมาชิก 14 ประเทศ) 
5. ฟินแลนด์ เขา้เป็นสมาชิกเม่ือ พ.ศ. 2534 
6. โปแลนด์ เขา้เป็นสมาชิกเม่ือ พ.ศ. 2534 (พร้อมกบัฟินแลนด ์ท าใหจ้  านวนประเทศ

สมาชิกเพิ่มข้ึนเป็น 16 ประเทศ) 
7. ฮงัการี เขา้เป็นสมาชิกเม่ือ พ.ศ. 2535 (สมาชิก 17 ประเทศ) 
8. สาธารณรัฐเช็ก เขา้เป็นสมาชิกเม่ือ พ.ศ. 2536 
9. สโลวาเกีย เขา้เป็นสมาชิกเม่ือ พ.ศ. 2536 (พร้อมกบัสาธารณรัฐเชค ท าให้จ  านวน

ประเทศสมาชิกเพิ่มข้ึนเป็น 19 ประเทศ) 
10. บลัแกเรีย เขา้เป็นสมาชิกเม่ือ พ.ศ. 2542 (สมาชิก 20 ประเทศ) 
11. มาซิโดเนีย เขา้เป็นสมาชิกเม่ือ พ.ศ. 2552 (สมาชิก 21 ประเทศ) 
ปัจจุบนัมีประเทศสมาชิก 20 ประเทศ ในจ านวนน้ีมี 18 ประเทศท่ีเป็นสมาชิกของ

สหภาพยโุรป นอกจากน้ี ยงัมีอีก 6 ประเทศและองคก์ารระหวา่งประเทศอีก 2 องคก์ารท่ีอยูใ่นฐานะผู ้
สังเกตการณ์ ไดแ้ก่ อินเดีย ญ่ีปุ่น รัสเซีย ตุรกี และสหรัฐอเมริกา 

ภารกิจหลกัของเซิร์น คือ การจดัเตรียมเคร่ืองเร่งอนุภาคและโครงสร้างอ่ืนๆท่ีจ าเป็น
ต่อการวิจยัด้านฟิสิกส์อนุภาค ซ่ึงปัจจุบนัมีภารกิจท่ีส าคญัท่ีอาจพลิกประวติัศาสตร์ของโลก คือ 
เซิร์นก าลงัติดตั้งเคร่ืองเร่งอนุภาคขนาดใหญ่ (Large Hadron Collider - LHC) ภายในอุโมงค์ใตดิ้น
รูปวงแหวนขนาดเส้นรอบวง 27 กิโลเมตร มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นท่ีใตดิ้นของประเทศฝร่ังเศส 
และสวิตเซอร์แลนด์ ซ่ึงมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก การติดตั้งจะแลว้เสร็จและเร่ิมการทดลองภายใน
เดือนกนัยายน พ.ศ. 2551  การทดลองช้ินน้ีมีความเช่ือวา่จะสามารถท าให้นกัวิทยาศาสตร์เขา้ใจใน
องคป์ระกอบพื้นฐานของจกัรวาลไดใ้นภาพตดัขวาง  การทดลองเคร่ืองเร่งอนุภาค LHC ปฏิบติัการ
ภายในท่อท่ีขดเป็นวง มีความยาว 27 กิโลกเมตร ซ่ึงฝังลงไป 100 เมตร ภายใตป้ระเทศฝร่ังเศสและ
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ การทดลองเป็นการท าให้อนุภาคขนาดเล็กท่ีถูกเร่งเพื่อให้ชนกัน ซ่ึง
ภายหลังจากการชนกนั นักวิทยาศาสตร์ตั้ งสมมติฐานว่าจะท าให้พบกับค าตอบของการก าเนิด
จกัรวาลและพลงัธรรมชาติอนัยิ่งใหญ่ตามทฤษฎีบ๊ิกแบง (Big Bang) ซ่ึงจะเป็นค าตอบว่าสสารท่ี
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ประกอบข้ึนจนกลายเป็นมนุษยน์ั้นเกิดข้ึนไดอ้ย่างไร โดยในสมยัก่อนมนุษยจ์ะรู้จกัว่าอะตอมคือ
หน่วยย่อยท่ีเล็กท่ีสุด ต่อมาก็พบว่ามีโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอนท่ีเล็กกว่าคือ ควาร์ก 
(Quark) อยา่งไรก็ตาม ยงัมีอนุภาคท่ีเล็กท่ีสุดกวา่อนุภาคทั้งหมดท่ีนกัวทิยาศาสตร์ไดเ้คยคน้พบ ซ่ึง
เป็นเพียงทฤษฎีและยงัไม่มีการพิสูจน์หรือยืนยนัเชิงประจกัษไ์ดว้่ามีจริงหรือเกิดข้ึนมาไดอ้ยา่งไร 
โดยนกัวิทยาศาสตร์เช่ือว่าอนุภาคท่ีก าลงัจะกล่าวถึงจะเป็นค าตอบของการก าเนิดจกัรวาลทั้งมวล
รวมทั้งการก่อเกิดธรรมชาติอนัยิง่ใหญ่ อนุภาคดงักล่าวเรียกวา่ “ฮิกกส์” (Higgs) 

 
 

 
ภาพท่ี 29 แผนท่ีสถานีทั้ง 4 สถานีขององค์การวิจยันิวเคลียร์ยุโรป (European Organization for 
Nuclear Research; CERN) 
ท่ีมา : bdonline, Ultimate architecture: Cern's partical detector, accessed February 14, 2015. 
available from http://www.bdonline.co.uk/  
 

 ภายใตเ้คร่ืองทดลองอนุภาคขนาดใหญ่ (Large Hadron Collider - LHC) ประกอบ
ไปดว้ยสถานีตรวจวดัอนุภาคท่ีส าคญั 4  สถานี คือ 

 1. สถานีตรวจวดัอลิซ (ALICE) ท าหนา้ท่ีตรวจวดัสถานะพลาสมาควาร์ก-กลูออน 
(quark-gluon plasma) ซ่ึงเป็นสถานะท่ีเกิดข้ึนภายหลงัการเกิดบิงแบง (Big Bang) ซ่ึงเม่ืออนุภาคชน
กนัในเคร่ืองทดลองอนุภาคขนาดใหญ่ (Large Hadron Collider - LHC)  จะท าให้เกิดอุณหภูมิท่ีสูง
กว่าใจกลางของดวงอาทิตย์ 100,000 เท่า ท าให้อนุภาคเกิดการละลายและปลดปล่อยพลาสมา 
ควาร์ก-กลูออน (quark-gluon plasma) ออกมา และเม่ือพลาสมาควาร์ก-กลูออน (quark-gluon 
plasma) ขยายตวัและเยน็ลง สถานีตรวจวดัน้ีจะท าการสังเกตวา่จะเกิดสถานะพิเศษอะไรข้ึน ซ่ึงถือ
วา่เป็นตน้ก าเนิดแห่งจกัรวาลและเอกภพ 
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 2. สถานีตรวจวัดอนุภาคแอตลาส (ATLAS) มีหน้าท่ีตรวจหาอนุภาคฮิกก์ส 
(Higgs)  มิติพิเศษ (extra dimension)  และอนุภาคท่ีอาจก่อตวัข้ึนเป็นสสารมืด (dark matter) สถานีน้ี
จะวดัสัญญาณของอนุภาคท่ีเกิดข้ึนภายหลงัการชนกนัของอนุภาคและจ าแนกอนุภาคท่ีเกิดข้ึนใหม่  

 3. สถานีตรวจวดัอนุภาคซีเอ็มเอส (CMS) มีหน้าท่ีตรวจวดัอนุภาคคล้ายสถานี
แอตลาส แต่จะวดัรูปแบบของการท างานและระบบแม่เหล็กไฟฟ้า โดยสถานีน้ีสร้างข้ึนดว้ยขดลวด
แม่เหล็กไฟฟ้าขนาดใหญ่ท่ีเป็นเคเบิลตวัน ายิ่งยวดทรงกระบอก ท าให้สามารถสร้างสนามแม่เหล็ก
ไฟฟ้าไดม้ากกวา่ท่ีโลกมี 100,000 เท่า  

 4. สถานีตรวจวดัอนุภาคแอลเอชซีบี (LHCb) มีหน้าท่ีท างานทดลองเพื่อสร้าง
ความเขา้ใจในเหตุผลวา่เพราะเหตุใดในเอกภพท่ีเต็มไปดว้ยสสารแต่กลบัไม่มีปฏิสสาร และศึกษา
อนุภาคพิเศษท่ีเรียกว่า “บิวต้ี ควาร์ก” (beauty quark) เพื่อสังเกตความแตกต่างท่ีเกิดข้ึนแม้เพียง
เล็กนอ้ยระหวา่งสสารและปฏิสสาร 

 นอกจากท่ีนกัวิทยาศาสตร์จะสังเกต “ฮิกก์ส” (Higgs) ซ่ึงจะตอบค าถามเก่ียวกบั
การก าเนิดจกัรวาลและเอกภพแลว้ ยงัอาจมีหลกัฐานใหม่อ่ืนๆ ท่ีเกิดจากการชนกนัของอนุภาคท่ีจะ
พิสูจน์อีกหลายทฤษฎี เช่น ทฤษฎีมาตรยิ่งยวด (supersymmetry theory) เป็นตน้ การเกิดหลกัฐาน
ใหม่ๆ น้ี จะเกิดข้ึนและสลายตวัอยา่งรวดเร็วในช่วงเวลาสั้นๆ แต่เตม็ไปดว้ยพลงัมหาศาล และจะท า
ใหเ้ห็นมิติพิเศษ (extra dimension) มากกวา่ 4 มิติท่ีมนุษยเ์คยรับรู้ คือ ความกวา้ง ความยาว ความสูง 
และเวลา อย่างไรก็ตาม ประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้ท  าการทดลองคู่ขนานท่ีเรียกว่า “เทวาตรอน” 
(Tevatron) ภายในห้องปฏิบติัการเฟอร์มิแล็บ (Fermilab) เพื่อคน้หาอนุภาคฮิกก์ส (Higgs) เช่นกนั 
และได้ทดลองเสร็จส้ินไปแล้วเม่ือปี พ.ศ. 2553 จากขอ้มูลของเนชั่นแนลจีโอกราฟิก (National 
Geographiv) ระบุความยากของการตามหาอนุภาคฮิกก์ส (Higgs) คือ การวิเคราะห์ขอ้มูลจ านวน
มหาศาลท่ีเกิดจากเศษซากเป็นฝอยกระจายไปทัว่ ขณะพลงังานจากอนุภาคแปรสภาพเป็นมวลซ่ึง
เกิดหลงัจากอนุภาคชนกนัแลว้ และเศษซากการสลายตวัของฮิกก์ส (Higgs) จะปรากฎก็ต่อเม่ือได้
ขอ้มูลมหาศาลระดบัเพตะไบต ์(petabyte) หรือขอ้มูลระดบัลา้นกิกะไบต ์อีกทั้งโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนก็
มีเพียงหน่ึงในหลายลา้นลา้นคร้ัง หมายความวา่ปริมาณของขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทดลองมีมากเกินไป 
ท าใหย้งัไม่สามารถวเิคราะห์และสรุปผลขอ้มูลท่ีชดัเจนออกมาได ้62 

สรุปแล้ว การทดลองขององค์การวิจยันิวเคลียร์ยุโรป (European Organization for 
Nuclear Research; CERN) หรือเรียกสั้นๆ ว่าการทดลองเซิร์น เป็นการทดลองท่ีสร้างอุปกรณ์เพื่อ

                                                           
62 Ker Than, "God Particle" May Be Five Distinct Particles, New Evidence 

Shows, accessed Febauary 9th ,2014, availble from http://news.nationalgeographic.com/ 
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ท าใหอ้นุภาคเกิดการชนกนัเพื่อพิสูจน์วา่โปรตอนและนิวตรอนเป็นอนุภาคท่ีเล็กท่ีสุดหรือไม่ ซ่ึงผล
การชนในเบ้ืองตน้พบว่ายงัมีอนุภาคท่ีเล็กกว่านั้น คือ อิเล็กตรอน และ ควาร์ก ซ่ึงการชนกนัของ
อนุภาคจะท าให้ทราบถึงตน้ก าหนดของเอกภพและจกัรวาล รวมทั้งสรรพส่ิงทั้งมวลในจกัรวาลน้ี 
อยา่งไรก็ตาม การทดลองเซิร์นหลงัจากอนุภาคไดช้นกนัคร้ังแรกแลว้ยงัตอ้งมีการทดลองอ่ืนๆ อยา่ง
ต่อเน่ือง เน่ืองจากมีขอ้มูลเป็นจ านวนมากท่ีปรากฏภายหลงัจากท่ีอนุภาคไดช้นกนั แต่ส่ิงท่ีส าคญั
ท่ีสุดของการทดลองคร้ังน้ี คือการพิสูจน์การมีอยูข่องอนุภาคหน่ึง คือ อนุภาคฮิกกส์ (Higgs Boson) 
ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีนกัวิทยาศาสตร์หาค าตอบมานานและท าให้ค  าถามของการเกิดของเอกภพและจกัรวาล
ใกลพ้บค าตอบท่ีเป็นจริง 

 

ฮิกส์ โบซอน (Higgs boson) อนุภาคพระเจ้า 
องค์การวิจยันิวเคลียร์ยุโรป (European Organization for Nuclear Research; CERN) 

เกิดข้ึนเพื่อตอบค าถามของการก าเนิดจกัรวาลและเอกภพซ่ึงก่อนหนา้น้ีมีทฤษฎีมากมายแต่ก็ยงัไม่
สามารถเช่ือมโยงเหตุและผลเขา้ด้วยกนัได้ และมกัจะมีส่วนท่ีขาดหายไปซ่ึงนักวิทยาศาสตร์ไม่
สามารถตอบได้ว่าส่วนท่ีขาดหายไปนั้นคืออะไร ทฤษฎีท่ีน่าจะเป็นไปได้มากท่ีสุด คือ ทฤษฎี          
บ๊ิกแบง (Big Bang) ซ่ึงเป็นการระเบิดคร้ังใหญ่ของจกัรวาลและการขยายตวัของจกัรวาลก็ยงัเป็น
เหตุผลท่ีเป็นไปได้มากท่ีสุดของการก าเนิดจกัรวาลและเอกภพ ซ่ึงองค์การวิจยันิวเคลียร์ยุโรป 
(European Organization for Nuclear Research; CERN) ไดมี้แนวคิดว่าภายหลงัจากการระเบิดคร้ัง
ใหญ่ จกัรวาลก็มีอุณหภูมิท่ีเยน็ลง ยงัไม่มีอนุภาค ไม่มีมวล ไม่มีแสง จนกระทัง่เกิดการรวมตวักนั
จนกลายเป็นดาวต่างๆ และเกิดโลกข้ึน แต่ส่ิงท่ียงัเป็นค าถามคือส่ิงใดท าให้อนุภาค มวลสารต่างๆ 
สามารถรวมตวักนัได ้นกัวิทยาศาสตร์ในองค์การวิจยันิวเคลียร์ยุโรป (European Organization for 
Nuclear Research; CERN) จึงไดอ้อกแบบจ าลองมาตรฐาน (Standard Model) ข้ึน 

 
ภาพท่ี 30 แสดงตารางอนุภาคมูลฐานตามแบบจ าลองมาตรฐาน (Standard Model) 
ท่ีมา : David Whitehouse, Standard Model (of particle phsics), accessed 23 May,2014. available 
from  http://www.daviddarling.info/encyclopedia/S/standard_model.html 
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จากภาพท่ี 30 แบบจ าลองมาตรฐาน (Standard Model)  ไดอ้ธิบายการแบ่งอนุภาคมูล
ฐานท่ีแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  เฟอร์มิออน (fermion) ท่ีมีเลขสปินเป็นจ านวนคร่ึง และโบ
ซอน  (boson) ท่ี มี เ ล ขส ปิน เ ป็นจ า นวน เต็ ม  โด ย เฟอ ร์ มิ ออนยัง แบ่ ง ต่ อ ไป อีก เ ป็ นค
วาร์ก (Quark) และเลปตอน (Lepton)  ซ่ึงเรียกรวมๆ เป็น อนุภาคสสาร (matter particle) หรือเป็น
อนุภาคท่ีเป็นส่วนประกอบในสสาร  ส่วน โบซอน (Boson)  ท าหน้าท่ีเป็น พาหะแรง (Force 
carrier) หรือ เ ป็นตัวกลางหรือ ส่ือของแรงพื้ นฐานทั้ ง  4 แรงตามธรรมชา ติ  ได้แ ก่  แรง
แม่เหล็กไฟฟ้า  (eletromagnetic force) แรงโน้มถ่วง (gravitational force)  แรงนิวเคลียร์อย่าง
อ่อน (weak force) แรงนิวเคลียร์อยา่งเขม้ (strong force) เป็นตน้ ซ่ึงรวมถึงอนุภาคฮิกก์ส (Higgs) ท่ี
เช่ือวา่เป็นอนุภาคท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีมวลของอนุภาคมูลฐานบางตวั ค าถามส าคญัคือเหตุใดอนุภาค
มูลฐานเหล่าน้ีมีมวลท่ีแตกต่างกนัมากในขณะท่ีบางตวัไม่มีมวลเลย และกลไกการไดม้าซ่ึงมวลเป็น
อย่างไร 63สมมติฐานหน่ึงท่ีใช้อธิบายเร่ืองดงักล่าว คือ อาจมีอนุภาคมูลฐานบางชนิดท่ีหายไป นกั
ทฤษฎีท่ีเสนอส่วนท่ีขาดหายไปของแบบจ าลองมาตรฐาน (Standard Model) คือ ศาสตราจารย์         
ปีเตอร์ ฮิกกส์ (Perter Higgs) 

ทฤษฎีฮิกก์ส โบซอน (Higgs Boson theory) หรืออนุภาคฮิกก์ส (Higgs)  ไดอ้ธิบายวา่
ภายหลังจากการเกิดระเบิดคร้ังใหญ่ หรือ บ๊ิกแบง (Big Bang) ยงัไม่มีอนุภาคหรือมวลเกิดข้ึน 
จนกระทัง่จกัรวาลเกิดสนามพลงั (Higgs field) ข้ึน  สนามพลงั (Higgs field) ดงักล่าวเป็นสนามพลงั
ท่ีมองไม่เห็นและกระจดักระจายอยูท่ ัว่จกัรวาล อนุภาคมูลฐานจะท าปฏิกิริยากบัสนามพลงั (Higgs 
field) กลายเป็นมวลของอนุภาคนั้นๆ หากอนุภาคท่ีมีปฏิกิริยาน้อยก็จะมีมวลน้อย หากอนุภาคท่ีมี
ปฏิกิริยามากก็จะมีมวลมาก และหากไม่มีปฏิกิริยาเลยก็จะไม่มีมวลเลยเช่นกัน ทฤษฎีฮิกก์ส           
โบซอน (Higgs Boson theory) หรืออนุภาคฮิกกส์ (Higgs) จึงมีลกัษณะเหมือนโปรตอนหรืออนุภาค
แสงท่ีเป็นอนุภาคของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (eletromagenetic field) นัน่เอง  สนามพลงั (Higgs field) 
ไดถู้กอธิบายอยา่งง่ายโดยอาศยัการเปรียบเทียบวา่ หากห้องหน่ึงมีจ านวนนกัฟิสิกส์นกัพดูคุยกนัอยู่
ตามปกติจะเรียกห้องนั้นวา่สนามพลงั (Higgs field) แต่เม่ือใดก็ตามท่ีมีนกัวิทยาศาสตร์ท่ีมีช่ือเสียง
เดินเขา้มาในห้อง จะท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงบางอยา่งเกิดข้ึน นกัวิทยาศาสตร์ช่ือดงัคนนั้นจะถูก
แวดลอ้มดว้ยผูค้นท่ีตอ้งการไปพดูคุย ถ่ายรูป ขอลายเซ็น เปรียบเสมือนนกัวทิยาศาสตร์ช่ือดงัคนนั้น
มีมวลเกิดข้ึนเพราะสนามพลงั (Higgs field) ท่ีเกิดจากนกัฟิสิกส์ท่ีเขา้ไปพูดคุย ถ่ายรูป ขอลายเซ็น
นัน่เอง ในภาวะดงักล่าวน้ี นกัฟิสิกส์ก็จะคลา้ยกบัอนุภาคฮิกกส์ (Higgs) แต่ละตวั  อีกกรณีหน่ึง หาก

                                                           
63 European Organization for Nuclear Research, The Standard Model, accessed 

Febauary 9th , 2014, availble from http://home.web.cern.ch/about/physics/standard-model 
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มีนกัวิทยาศาสตร์ช่ือดงัอีกคนหน่ึงเดินเขา้มาในห้อง นกัฟิสิกส์ก็จะไปแวดลอ้มนกัวิทยาศาสตร์คน
นั้นแต่อาจจะมากหรือน้อยกว่าคนแรกข้ึนอยู่กบัความนิยมในตวั ดงันั้น ตามทฤษฎีน้ี สนามพลงั 
(Higgs field) จะแพร่กระจายอยูท่ ัว่หอ้งเพื่อท าใหอ้นุภาคต่างๆ มีมวลเกิดข้ึน 

 
ภาพท่ี 31 การกระจายตวัของอนุภาคฮิกกส์ (Higgs ) 
ท่ีมา : อรรถกฤต ฉตัรภูมิ และ บุรินทร์ อศัวพิภพ, ฮิกส์โบซอน อนุภาคพระเจ้า จุดเร่ิมต้นของการ
ปฏิวตัิคร้ังใหม่ (HIGGS BOSON) (กรุงเทพ: ส านกัพิมพม์ติชน, 2555) 
 

ลีออง ลีเดอร์แมน (Leon Lederman) นกัฟิสิกส์รางวลัโนเบลเป็นคนแรกท่ีเรียกทฤษฎี
ฮิกก์ส โบซอน (Higgs Boson) ว่า “อนุภาคพระเจา้” ในหนงัสือ The God Particle : If the Universe 
Is the Answer, What Is the Question?  หรือในช่ือภาษาไทยว่า  ฮิกส์โบซอน อนุภาคพระเจ้า 
จุดเร่ิมตน้ของการปฏิวติัคร้ังใหม่ แปลโดย อรรถกฤต ฉตัรภูมิ และ บุรินทร์ อศัวพิภพ ซ่ึงเป็นการ
อธิบายอนุภาคฮิกกส์ (Higgs) ซ่ึงเป็นค าตอบวา่ตอ้งมีอนุภาคหน่ึงท่ีเป็นตวัเช่ือมโยงอนุภาคและมวล
อ่ืนๆ เพื่อเป็นการก าเนิดจกัรวาลและเอกภพ หากไม่มีอนุภาคฮิกกส์ (Higgs) อนุภาคและมวลอ่ืนๆ ก็
จะวิ่งกระจดักระจายไปอย่างไม่มีท่ีส้ินสุด ไม่เกิดนิวเคลียส อะตอม สสาร และไม่เกิดอนุภาค
พื้นฐานด้วย64  อีกทั้ งเม่ือคร้ังท่ีอนุภาคฮิกก์ส (Higgs) ถูกน ามารวมในแบบจ าลองมาตรฐาน 
(Standard Model) นักฟิสิกส์ก็ตามหาอนุภาคท่ีปรากฏในตารางแบบจ าลองมาตรฐาน (Standard 
Model) จนครบทุกอนุภาคแล้ว ยกเวน้อนุภาคเดียวเท่านั้น คือ อนุภาคฮิกก์ส (Higgs) ดว้ยเหตุผล
ดงักล่าว อนุภาคท่ีไม่มีผูใ้ดสามารถตามหาเจอในขณะนั้น จึงถูกขนานนามว่า God Particle หรือ 
อนุภาคพระเจา้  

 

                                                           
64อรรถกฤต ฉตัรภูมิ และ บุรินทร์ อศัวพิภพ, ฮิกส์โบซอน อนุภาคพระเจ้า จุดเร่ิมต้น

ของการปฏิวตัิคร้ังใหม่ (HIGGS BOSON) (กรุงเทพ: ส านกัพิมพม์ติชน, 2555) 
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เม่ือวนัท่ี 4 กรกฎาคม ค.ศ. 2012  ทีมงานจากสถานีซีเอ็มเอส (CMS) และสถานี
แอตลาส (ATLAS)  ขององคก์ารวจิยันิวเคลียร์ยโุรป (European Organization for Nuclear Research; 
CERN) ซ่ึงเป็นสถานีท่ีแยกการคน้หาอนุภาคฮิกกส์ (Higgs) และมีผลการคน้หาท่ีตรงกนั โดยไดพ้บ
ก า รก า เ นิ ดอ นุภ าค ท่ี มี ลัก ษณะคล้ า ย กับ อ นุภ าค ฮิ กก์ ส  ซ่ึ ง โดย มี มวล ในระดับ  125 
gigaelectronvolts (GeV)  ซ่ึงมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 5 sigma หรือความเช่ือถือได้ 99.999%  จึง
เป็นข้อสรุปของการแถลงผลการทดลอง  คือ ทฤษฎีฮิกก์ส โบซอน (Higgs Boson theory) หรือ
อนุภาคฮิกก์ส (Higgs) มีอยู่จริง โดยการแถลงของรอฟ ฮอยเออร์ (Rolf Heuer) ผูอ้  านวยการของ
องคก์ารวจิยันิวเคลียร์ยโุรป (European Organization for Nuclear Research; CERN)  การรอคอยกวา่ 
48 ปี ของศาสตราจารยปี์เตอร์ ฮิกก์ส  (Perter Higgs)  นักฟิสิกส์ชาวองักฤษ ผูเ้ป็นเจา้ของทฤษฎี
ฮิกก์ส โบซอน (Higgs Boson theory) หรืออนุภาคฮิกก์ส (Higgs)  ก็ไดพ้บกบับทสรุปท่ีท าให้เช่ือวา่
อนุภาคพระเจา้มีอยูจ่ริง 

สรุปแลว้ อนุภาคฮิกก์ส (Higgs)  เป็นอนุภาคท่ีมีมวลมากแต่สลายตวัแทบจะทนัทีท่ี
ก่อก าเนิดข้ึนมา จึงตอ้งใชเ้คร่ืองเร่งอนุภาคท่ีมีพลงังานสูงมากในการตรวจจบัและบนัทึกขอ้มูล ซ่ึง
การทดลองเพื่อพิสูจน์ความมีตวัตนของอนุภาคน้ีจดัท าโดยองค์การวิจยันิวเคลียร์ยุโรป (European 
Organization for Nuclear Research; CERN) โดยทดลองภายในเคร่ืองชนอนุภาคขนาดใหญ่ (LHC) 
ความส าคญัของอนุภาคฮิกก์ส (Higgs)  เน่ืองจากพบว่าอนุภาคฮิกก์ส (Higgs)  เป็นเหตุผลท่ีท าให้
อนุภาคต่างๆมารวมตวักนั หากไม่มีอนุภาคฮิกก์ส (Higgs)  อนุภาคต่างๆ ก็จะวิ่งกระจดักระจายไป
มาดว้ยความเร็วแสง กลไกของอนุภาคฮิกกส์ (Higgs)  ท  าใหเ้กิด “สนาม” (Field) เช่น สนามแม่เหล็ก 
สนามแรงโนม้ถ่วง จึงสรุปไดว้า่อนุภาคฮิกกส์ (Higgs)  เป็นตวัเช่ือมต่ออนุภาคอ่ืนๆ เขา้หากนั 

นกัวิทยาศาสตรเช่ือว่าการคน้พบอนุภาคฮิกก์ส (Higgs)  จะน าไปสู่การศึกษาทฤษฎี
สสารมืด (dark matter) และทฤษฎีอ่ืนๆท่ียงัรอการพิสูจน์ รวมทั้งช่วยให้มีความเป็นไปได้ว่าจะ
คน้พบมิติท่ี 4 หรือมากกว่านั้น เพื่อท าให้ทฤษฎีจกัรวาลคู่ขนานถูกพิสูจน์  ส่วนการเรียกอนุภาค
ฮิกก์ส (Higgs) วา่ “อนุภาคพระเจา้” (God Particle) เป็นเพียงค าเรียกให้คนทัว่ไปเขา้ใจง่ายวา่ก าลงั
คน้หาส่ิงท่ียากท่ีสุดและยิง่ใหญ่ท่ีสุด ไม่ไดมี้ความหมายในเชิงศาสนาใดๆ 
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สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เกิดข้ึนตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

254265 และฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ.254566  และฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3)  พ.ศ.
255367 มาตรา37 ได้ก าหดว่าการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ยึดเขตพื้นท่ีการศึกษา โดย
ค านึงถึงปริมาณสถานศึกษา จ านวนประชากร วฒันธรรม และความเหมาะสมดา้นอ่ืนดว้ย เวน้แต่
การจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายวา่ดว้ยการอาชีวศึกษา มาตรา 38 ก าหนดใหแ้ต่ละเขตพื้นท่ี
การศึกษามีคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา ซ่ึงประกอบดว้ยองคค์ณะบุคคลจากภาคส่วนต่างๆ มี
หน้าท่ีในการก าหนดหลกัเกณฑ์ต่างๆ ในการบริหารงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาใน
สังกัด และมาตรา 39 ก าหนดให้กระทรวงศึกษาธิการกระจายอ านาจการบริหารและการจัด
การศึกษาทั้ งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยงั
คณะกรรมการและส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในสังกดัโดยตรง 

 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2 54668 และ
พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 255369  หมวด 2 การ
จดัระเบียบบริหารราชการเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยสรุปให้การบริหารและการจดัการศึกษาขั้น
พื้นฐานใหย้ดึเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยค านึงถึงปริมาณสถานศึกษา จ านวนประชากร วฒันธรรม และ
ความเหมาะสมดา้นอ่ืนดว้ย รวมถึงอ านาจหนา้ท่ีของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาดว้ย 

                                                           
65 “พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116, ตอนท่ี 

74 ก (19 สิงหาคม 2542): 11. 
66 “พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ ฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ.2545,”               

ราชกจิจานุเบกษา เล่ม 119, ตอนท่ี 123 ก (19  ธนัวาคม 2545): 16-21. 
67 “พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ ฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3)  พ.ศ.2553,”               

ราชกจิจานุเบกษา เล่ม 127, ตอนท่ี 45 ก (22 กรกฎาคม 2553): 1-3. 
68 “พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546,” ราชกจิจา

นุเบกษา เล่ม 120, ตอนท่ี 62 ก (6 กรกฎาคม 2546): 1-26. 
69 “พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 

2553,” ราชกจิจานุเบกษา เล่ม 127, ตอนท่ี 45 ก (22 กรกฎาคม 2553): 4-6. 
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 ปัจจุบนั ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การก าหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลง
เขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา70 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง 
การก าหนดเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา71 ไดเ้ปล่ียนแปลงจ านวนและพื้นท่ีในสังกดั รวมทั้งระดบั
ของนกัเรียนและสถานศึกษาใหม่ โดยให้ก าหนดให้ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา (สพท.) แยกเป็น
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.) จ  านวน 183 เขตพื้นท่ี และส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา (สพม.) จ านวน 42 เขตพื้นท่ี ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อนุโลมให้เรียกช่ือยอ่กรณีทั้งส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษารวมกบัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา ว่าส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (สพท.) โดยมีการแบ่งส่วนราชการและ
ก าหนดอ านาจหน้าท่ีของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา และส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  ดงัน้ี 

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การแบ่งส่วนราชการภายในส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. 255372  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การแบ่งส่วนราชการ
ภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา พ.ศ. 255373 ขอ้ 3 ได้ก าหนดอ านาจหน้าท่ีของ
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา และส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา ดงัน้ี 

 1. จดัท านโยบาย แผนพฒันา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษาให้
สอดคลอ้งกบันโยบาย   มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพฒันาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 

                                                           
70 “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การก าหนดและแก้ไขเปล่ียนแปลงเขตพื้นท่ี

การศึกษาเป็นเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127, ตอนท่ี 98 ง (18 
สิงหาคม 2553): 28-61. 

71 “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การก าหนดเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา,”          
ราชกจิจานุเบกษา เล่ม 127, ตอนท่ี 98 ง (18 สิงหาคม 2553): 62-66. 

72 “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การแบ่งส่วนราชการภายในส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. 2553,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127, ตอนพิเศษ 109 ง (14 กนัยายน 
2553): 40-45. 

73 “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การแบ่งส่วนราชการภายในส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา พ.ศ. 2553,” ราชกจิจานุเบกษา เล่ม 127, ตอนพิเศษ 109 ง (14 กนัยายน 2553): 
34-39. 
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 2. วเิคราะห์การจดัตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทัว่ไปของสถานศึกษา และหน่วยงานใน
เขตพื้นท่ีการศึกษา และแจง้การจดัสรรงบประมาณท่ีไดรั้บให้หน่วยงานขา้งตน้รับทราบ รวมทั้ง
ก ากบัตรวจสอบ ติดตามการใชจ่้ายงบประมาณของหน่วยงานดงักล่าว 

 3. ประสาน ส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันาหลกัสูตรร่วมกบัสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

 4. ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

 5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

 6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้ งทรัพยากรบุคคลเพื่อส่งเสริม 
สนบัสนุนการจดัและพฒันาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

 8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจดัการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมทั้ งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการและสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษารูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 9. ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจยัและพฒันาการศึกษาในเขต
พื้นท่ีการศึกษา 

 10. ประสาน ส่งเสริม การด าเนินการของคณะอนุกรรมการ และคณะท างานด้าน
การศึกษา 

 11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้ งภาครัฐ 
เอกชนและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในฐานะส านกังานผูแ้ทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

 12. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนเก่ียวกบักิจการภายในเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีมิไดร้ะบุให้เป็นหนา้ท่ี
ของหน่วยงานใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบติังานอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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 ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการทั้ง 2 ฉบบั ไดร้ะบุการแบ่งส่วนราชการไวใ้นขอ้ 4 
และระบุอ านาจหน้าท่ีของแต่ละส่วนราชการภายในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา และมีการแบ่ง
ขอบข่ายภารกิจงานของแต่ละกลุ่ม74 ดงัน้ี 
 1.  กลุ่มอ านวยการ มีอ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
  (ก)  ปฏิบติังานสารบรรณของส านกังานเขต 
  (ข)  ด าเนินการเก่ียวกบังานช่วยอ านวยการ 
  (ค)  ด าเนินการเก่ียวกบัอาคารสถานท่ี  ส่ิงแวดลอ้ม  และยานพาหนะ 
  (ง)  จดัระบบบริหารงาน  การควบคุมภายใน  และพฒันาองคก์รส านกังานเขต 
  (จ)  ประชาสัมพนัธ์  เผยแพร่กิจการและผลงานของส านกังานเขตและส่วนราชการ 
ในสังกดั 
  (ฉ)  เผยแพร่และใหบ้ริการขอ้มูลข่าวสาร 
  (ช)  ประสานการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
  (ซ)  ประสานงานท่ีเก่ียวกบัการสรรหากรรมการและอนุกรรมการในระดบัต่าง ๆ 
  (ฌ)  ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการภายในของส านกังานเขตท่ีมิใช่งานของ
ส่วนราชการใดโดยเฉพาะ 
  (ญ)  ส่งเสริมการจดัสวสัดิการและสวสัดิภาพในส านกังานเขต  สถานศึกษาและ
หน่วยงานทางการศึกษา  
  (ฎ)  ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง
หรือท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 2.  กลุ่มบริหารงานบุคคล มีอ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
  (ก)  วางแผนอตัราก าลงั  ก าหนดต าแหน่งและวทิยฐานะ 
  (ข)  สรรหา  บรรจุ  แต่งตั้ง  ยา้ย  โอน  และการออกจากราชการของขา้ราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 
  (ค)  ด าเนินงานบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวติั 
  (ง)  พฒันาบุคลากร  ส่งเสริม  ยกย่อง  เชิดชูเกียรติ  และพฒันามาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณ 

                                                           
74 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, คู่มือการปฏิบัติงานสํานักงานเขต

พืน้ทีก่ารศึกษา (กรุงเทพฯ: โรงพิมพธ์รรมจกัร, 2554) 
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  (จ)  ด าเนินงานวนิยั  อุทธรณ์ ร้องทุกข ์ และการด าเนินคดีของรัฐ 
  (ฉ)  ปฏิบัติงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
  (ช)  จัดท ามาตรฐาน  คุณภาพงาน  ก าหนดภาระงานขั้นต่าํและเกณฑ์การ
ประเมินผลงานส าหรับขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของส านกังานเขต 
  (ซ)  ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจดัท ารายงานประจ าปี  ท่ีเก่ียวกบั
การบริหารงานบุคคลของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ในหน่วยงานการศึกษาเพื่อ
เสนอคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลเขตพื้นท่ีการศึกษา  และคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  (ฌ)  ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 3. กลุ่มนโยบายและแผน มีอ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

(ก)  ศึกษา  วิเคราะห์  วิจยั  และพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การจดัการศึกษา 

(ข)  จดัท านโยบายและแผนพฒันาการศึกษาให้สอดคลอ้งกบันโยบาย  มาตรฐาน
การศึกษา  แผนการศึกษา  แผนพฒันาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 

(ค)  วเิคราะห์การจดัตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทัว่ไปของสถานศึกษาและแจง้การ
จดัสรรงบประมาณ 

(ง)  ตรวจสอบ  ติดตาม  ประเมิน  และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผล
การปฏิบติัตามนโยบายและแผน 

(จ)  ด าเนินการเก่ียวกบัการจดัตั้ง  ยบุ  รวม  เลิก  และโอนสถานศึกษา  ขั้นพื้นฐาน 
(ฉ)  ปฏิบติังานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา 
(ช)  ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง

หรือท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 4. กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา มีอ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

(ก) ส่งเสริมการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบการศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั 

(ข) ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว 
องคก์รชุมชน องคก์รวชิาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการและสถาบนัสังคมอ่ืน 

(ค)  ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้สามารถจดัการศึกษา
สอดคลอ้งกบันโยบายและมาตรฐานการศึกษา 
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(ง)  ส่งเสริมการจดัการศึกษาส าหรับผูพ้ิการ ผูด้อ้ยโอกาสและผูมี้ความสามารถ
พิเศษ 

(จ)  ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพอนามยั กีฬาและนันทนาการ ลูกเสือ ยุว
กาชาด เนตรนารี ผูบ้  าเพ็ญประโยชน์ นกัศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินยันกัเรียน การพิทกัษ์
สิทธิเด็กและเยาวชน และงานกิจการนกัเรียนอ่ืน 

(ฉ)  ส่งเสริมสนบัสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
(ช)  ส่งเสริมงานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
(ซ)  ประสานการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการใชส้ารเสพติด  และส่งเสริมป้องกนั

แกไ้ข  และคุม้ครองความประพฤตินกัเรียนและนกัศึกษา  รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
(ฌ)  ด าเนินงานวเิทศสัมพนัธ์ 
(ญ)  ประสาน  ส่งเสริมการศึกษากบัการศาสนาและการวฒันธรรม 
(ฎ)  ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้  ส่ิงแวดลอ้มทางการศึกษาและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
(ฏ)  ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเขม้แข็งของ

ชุมชน 
(ฐ)  ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง

หรือท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 5.  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจดัการศึกษา มีอ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

(ก)  ประสาน ส่งเสริม สนบัสนุนและพฒันาหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หลกัสูตรการศึ กษาระดบัก่อนประถมศึกษา และหลกัสูตรการศึกษาพิเศษ 

(ข)  ศึกษา วเิคราะห์ วจิยั เพื่อพฒันาหลกัสูตร  การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียน 

(ค)  วจิยั  พฒันา  ส่งเสริม  ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินเก่ียวกบัการวดัและ
การประเมินผลการศึกษา 

(ง)  วิจยั  พฒันา  ส่งเสริม  มาตรฐานการศึกษาและการประกนัคุณภาพการศึกษา
รวมทั้งประเมิน  ติดตาม  และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

(จ)  นิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจดัการศึกษา 
(ฉ)  ศึกษา  วเิคราะห์ วจิยั  พฒันา  ส่งเสริมและพฒันาส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยี

ทางการศึกษา 
(ช)  ปฏิบติังานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศ

การศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
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  (ซ)  ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง
หรือท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 6.  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์มีอ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
  (ก)  ด าเนินงานเก่ียวกบังานบริหารการเงิน 
  (ข)  ด าเนินงานเก่ียวกบังานบริหารงานบญัชี 
  (ค)  ด าเนินงานเก่ียวกบังานบริหารงานพสัดุ 
  (ง)  ด าเนินงานเก่ียวกบังานบริหารงานบริหารสินทรัพย ์
  (จ)  ให้ค  าปรึกษาสถานศึกษาเก่ียวกบัการด าเนินงานบริหารการเงิน งานบญัชี งาน
พสัดุและงานบริหารสินทรัพย ์
  (ฉ)  ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
หรือท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 7. กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน มีอ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
  (ก)  ก ากับ  ดูแล  ประสาน  ส่งเสริม  และสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนตาม
กฎหมายวา่ดว้ยโรงเรียนเอกชน 
  (ข)  ด าเนินการเก่ียวกบัการออกใบอนุญาตจดัตั้งโรงเรียน  และการเปล่ียนแปลง
กิจการโรงเรียนเอกชน 
  (ค)  ด าเนินการเก่ียวกับการสงเคราะห์และเงินทดแทนตามกฎหมายว่าด้วย
โรงเรียนเอกชนและท่ีกฎหมายอ่ืนก าหนด 
  (ง)  ด าเนินการอ่ืนเก่ียวกบังานการศึกษาเอกชนตามท่ีกฎหมายก าหนด 
  (จ)  ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง
หรือท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 ส าหรับส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา ไม่มีการแบ่งส่วนราชการของกลุ่ม
ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 
 ต่อมา กระทรวงศึกษาธิการไดอ้อกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การแบ่งส่วน
ราชการภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 255375  และ ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การแบ่งส่วนราชการภายในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 

                                                           
75 “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การแบ่งส่วนราชการภายในส านกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษา (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2553,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127, ตอนพิเศษ 138 ง (30 
พฤศจิกายน 2553): 42-43. 
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(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 255376 ได้ก าหนดการแบ่งส่วนราชการเพิ่มเติมอีก 1 ส่วนราชการ คือ หน่วย
ตรวจสอบภายใน โดยใหมี้อ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 
 8. หน่วยตรวจสอบภายใน ให้ปฏิบติังานข้ึนตรงกบัหวัหนา้ส่วนราชการ และมีอ านาจ
หนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
  (ก)  ด าเนินงานเก่ียวกบังานตรวจสอบการเงิน  การบญัชี  และตรวจสอบระบบการ
ดูแลทรัพยสิ์น 
  (ข)  ด าเนินงานเก่ียวกบังานตรวจสอบการด าเนินงานหรือกระบวนการปฏิบติังาน
เปรียบเทียบกบัผลผลิตหรือเป้าหมายท่ีก าหนด 
  (ค)  ด าเนินงานเก่ียวกบัการประเมินการบริหารความเส่ียง  
  (ง)  ด าเนินการอ่ืนเก่ียวกบัการตรวจสอบภายในตามท่ีกฎหมายก าหนด 

(จ)  ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง
หรือท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 เพื่อให้การบริหารงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการกระจายอ านาจ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงไดอ้อกประกาศส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เร่ือง การกระจายอ านาจการบริหารการจดัการศึกษาของ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยงัคณะกรรมการ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
และสถานศึกษาในสังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 โดยประกาศ
ฉบบัน้ีออกเพื่อใหก้ารกระจายอ านาจและการจดัการศึกษาในดา้นวชิาการ ดา้นงบประมาณ ดา้นการ
บริหารงานบุคคล และดา้นการบริหารทัว่ไปไปยงัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาใน
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการด าเนินการในบางเร่ืองตอ้งไดรั้บความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแลว้แต่
กรณี ทั้งน้ี เพื่อให้ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษามีความเป็นอิสระ ความคล่องตวั
และสามารถรับผิดชอบในการด าเนินการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคลอ้งกบักฎหมาย กฏ 
ระเบียบ ประกาศ หรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีเ ก่ียวข้องกับการกระจายอ านาจ77 โดยในข้อ 3 ให้

                                                           
76 “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2553,” ราชกจิจานุเบกษา เล่ม 127, ตอนพิเศษ 138 ง (30 พฤศจิกายน 2553): 44-45. 
77 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, “ประกาศส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน เร่ือง การกระจายอ านาจการบริหารการจดัการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไป
ยงัคณะกรรมการ ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาในสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ. 2550,” 10 กรกฎาคม 2550. 
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ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามีอ านาจและการบริหารจดัการตามท่ีกฎหมายก าหนดเป็น
อ านาจหนา้ท่ีของตนในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
 1. ดา้นวชิาการ 
  (ก) การพฒันาหรือการด าเนินการเก่ียวกบัการให้ความเห็นการพฒันาสาระหลกัสูตร
ทอ้งถ่ิน 
  (ข) การวางแผนงานดา้นวชิาการ 
  (ค) การพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษา 
  (ง) การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
  (จ) การวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
  (ฉ) การพฒันาและส่งเสริมใหมี้ แหล่งเรียนรู้ 
  (ช) การนิเทศการศึกษา 
  (ซ) การแนะแนว 
  (ฌ) การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 

(ญ) การส่งเสริมชุมชนใหมี้ความเขม้แขง็ทางวชิาการ 
(ฎ) การประสานความร่วมมือในการพฒันาวชิาการกบัสถานศึกษาและองคก์รอ่ืน 
(ฏ) การส่งเสริมและสนบัสนุนงานวชิาการแก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน 

สถานประกอบการ และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 
(ฐ) การจดัท าระเบียบและแนวปฏิบติั เก่ียวกบังานดา้นวชิาการของสถานศึกษา 
(ฑ) การพฒันาและใชส่ื้อเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 

 2. ดา้นงบประมาณ 
(ก) การจดัท าแผนงบประมาณและค าขอตั้งงบประมาณเพื่อเสนอต่อเลขาธิการ 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(ข)  การจดัท าแผนปฏิบติัการใชจ่้ายเงินตามท่ีไดรั้บจดัสรรงบประมาณจาก

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง 
(ค) การอนุมติัการใชจ่้ายงบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรร 
(ง) การขอโอนและการขอเปล่ียนแปลงงบประมาณ 
(จ) การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
(ฉ) การตรวจสอบติดตามและรายงานการใชง้บประมาณ 
(ช) การตรวจสอบติดตามและรายงานการใชผ้ลผลิตจากงบประมาณ 
(ซ) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
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(ฌ) การปฏิบติังานอ่ืนใดตามท่ีไดรั้บมอบหมายเก่ียวกบักองทุนเพื่อการศึกษา 
(ญ) การบริหารจดัการทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
(ฎ) การวางแผนพสัดุ 
(ฏ) การก าหนดแบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์หรือ

ส่ิงก่อสร้างท่ีใชเ้งินงบประมาณเพื่อเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(ฐ) การพฒันาระบบขอ้มูลและสารสนเทศเพื่อการจดัท าและจดัหาพสัดุ 
(ฑ) การจดัหาพสัดุ 
(ฒ) การควบคุมดูแล บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพสัดุ 
(ณ) การจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์น 
(ด) การเบิกเงินจากคลงั 
(ต) การรับเงิน การเก็บรักษาเงินและการจ่ายเงิน 
(ถ) การน าเงินส่งคลงั 
(ท) การจดัท าบญัชีการเงิน 
(ธ) การจดัท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
(น) การจดัท าและจดัหาแบบพิมพบ์ญัชี ทะเบียน และรายงาน 

 3. ดา้นการบริหารงานบุคคล 
(ก) การวางแผนอตัราก าลงั 
(ข) การจดัสรรอตัราก าลงัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ค) การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
(ง) การเปล่ียนต าแหน่งใหสู้งข้ึน การยา้ยขา้ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
(จ) การด าเนินการเก่ียวกบัการเล่ือนขั้นเงินเดือน 
(ฉ) การลาทุกประเภทท่ีไม่อยูใ่นอ านาจของผูอ้  านวยการสถานศึกษา 
(ช) การประเมินผลการปฏิบติังาน 
(ซ) การด าเนินการทางวนิยัและการลงโทษ 
(ฌ) การสั่งพกัราชการและการสั่งใหอ้อกจากราชการไวก่้อน 
(ญ) การรายงานการด าเนินการทางวนิยัและการลงโทษ 
(ฎ) การอุทธรณ์ และการร้องทุกข ์
(ฏ) การออกจากราชการ 
(ฐ) การจดัระบบและการจดัท าทะเบียนประวติั 
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(ฑ) การจดัท าบญัชีรายช่ือและให้ความเห็นเก่ียวกบัการเสนอขอพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

(ฒ) การส่งเสริมการประเมินวทิยฐานะขา้ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
(ณ) การส่งเสริมและยกยอ่งเชิดชูเกียรติ 
(ด) การส่งเสริมมาตรฐานวชิาชีพและจรรยาบรรณวชิาชีพ 
(ต) การส่งเสริมวนิยั คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 
(ถ) การริเร่ิมส่งเสริมการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 
(ท) การพฒันาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
การด าเนินการท่ีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย

ระเบียบขา้ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 4. ดา้นการบริหารทัว่ไป 

(ก) การพฒันาระบบและเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศ 
(ข) การประสานงานและพฒันาเครือข่ายการศึกษา 
(ค) การวางแผนการบริหารงานการศึกษา 
(ง) งานวจิยัเพื่อพฒันานโยบายและแผน 
(จ) การจดัระบบการบริหารและพฒันาองคก์ร 
(ฉ) การพฒันามาตรฐานการปฏิบติังาน 
(ช) งานเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 
(ซ) การด าเนินงานธุรการ 
(ฌ) การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม 
(ญ) การจดัท าส ามะโนผูเ้รียน 
(ฎ) การก าหนดแนวทางการรับนกัเรียนและจดัสรรโอกาสทางการศึกษา  
(ฏ) การเสนอความเห็นเก่ียวกบัเร่ืองการจดัตั้ง ยบุ รวมหรือเลิกสถานศึกษา 
(ฐ) การประสานการจดัการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอธัยาศยั 
(ฑ) การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
(ฒ) การส่งเสริมงานกิจการนกัเรียน 
(ณ) การประชาสัมพนัธ์งานการศึกษา 
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(ด) การส่งเสริม สนบัสนุนและประสานการจดัการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคก์ร 
หน่วยงานและสถาบนัสังคมอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 

(ต) งานประสานราชการกบัส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถ่ิน 
(ถ) การรายงานผลการปฏิบติังาน 
(ท) การจดัระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
(ธ) การก าหนดแนวทางการจดักิจกรรมเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการลงโทษ

นกัเรียน 
 ทั้งน้ี อ านาจการบริหารและการจดัการศึกษาตามขอ้ 3(1)  ดา้นวิชาการ(ก) (ข) (ฎ) ขอ้ 

3(2) ดา้นงบประมาณ(ก) (ข) (ง) (ซ) (ญ) ขอ้ 3(3) ดา้นการบริหารงานบุคคล(ก) และ ขอ้ 3(4) ดา้น
การบริหารทัว่ไป(ค) (ฎ) (ฑ) ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษาดว้ย 

 นอกจากน้ี ยงัมีแนวคิดและหลกัการบริหารเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีนอกจากจะบญัญติั
ตามท่ีกล่าวไวใ้นกฎหมายต่างๆ แลว้ ควรจะมีบทบาทและเทคนิคในการบริหารในรูปแบบต่างๆ 
โดยมีนกัวชิาการต่างๆ ใหแ้นวทางและหลกัการ ดงัน้ี 
 วีระชยั  เสมาภกัดี (อา้งถึงใน วิรัตน์ จนัทร์สุวรรณ , 2547) กล่าววา่ การส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษา ควรจะน าทฤษฎีการบริหาร (TQM) มาใช้ในการบริหาร ซ่ึงหัวใจของการบริหาร
แบบน้ี คือการบริหารจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองคก์ร78 โดยมีองคป์ระกอบส าคญั ไดแ้ก่ 
                 1. การเนน้การบริหารลูกคา้ (Customer  Focus ) ลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการการด าเนินงาน
คือหวัใจส าคญัของการบริหาร ถา้เป็นในวงการศึกษา ลูกคา้คือนกัเรียน ผูป้กครองนกัเรียน หรือท่ี
เรียกวา่ Stakeholder 

                 2. การวางแผนยทุธศาสตร์ (Strategic Planning) และการใชภ้าวะผูน้ า (Leadership) ใน
การท างานผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาตอ้งท างานอยู่ในองค์กรและแสดงภาวะผูน้ า
โดยเฉพาะในเร่ืองของการตดัสินใจใหช้ดัเจนและเป็นมืออาชีพตอ้งศึกษากฎหมายและรู้เจตนารมณ์
ของกฎหมาย ก าหนดนโยบายและจดัท าแผนยทุธศาสตร์ 

                3. การมอบอ านาจและการท างานเป็นทีม (Empowerment  Teamwork) เร่ืองน้ีควร
ตระหนกัในการใช้ ถา้ไม่ระมดัระวงัอาจเป็นผลร้ายมากกว่าผลดี ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาจะตอ้งมีความรู้ หรือมีท่ีปรึกษาทาสงกฎหมายท่ีเป็นมืออาชีพ ในการช่วยด าเนินงานใน

                                                           
78 วรัิตน์  จนัทร์สุวรรณ, “คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารส านกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษา” (สารนิพนธ์ สาขาวชิาบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2547), 
49. 
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ดา้นกฎหมาย ในเร่ืองของการใชอ้  านาจตดัสินใจสั่งการ ควรใชอ้  านาจในทางท่ีถูกตอ้งโดยผา่นการ
พิจารณาของทีมงาน ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาตอ้งเปล่ียนวฒันธรรมเดิม โดยมอบ
อ านาจใหก้บัผูบ้ริหารรองลงมา โดยใหก้ารบริหารงานทุกระดบัท างานเป็นระบบทีมงาน เช่นกนั 

                 4. การปรับปรุงพฒันาอย่างต่อเน่ือง (Continuous  Improvement) เม่ือโครงสร้างของ
ระบบผลกัดนัแลว้ ตอ้งมีการท าให้ต่อเน่ือง ควรใหค้วามส าคญักบัทฤษฎีการวิจยัเขตพื้นท่ีการศึกษา
จึงจะบรรลุเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษา การประเมินอยา่งต่อเน่ืองก็เป็นส่ิงจ าเป็นมาก เพราะ
จะเป็นตวัตรวจสอบการด าเนินการท่ีท าอยูท่ ั้งหมด 

 การบริหารส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจะต้องสร้างทีมงาน บริหารจดัการในรูป
คณะกรรมการ ตอ้งสร้างความเขา้ใจปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ให้ตรงกนั ตอ้งมีการจดัการขอ้มูล
สารสนเทศเชิงการบริหารใหเ้ป็นขอ้มูลเป็นขอ้เทจ็จริง นอกจากน้ีควรพฒันาองคก์รเพื่อให้เขตพื้นท่ี
เป็นท่ีพึ่งของสถานศึกษาได้ ในการบริหารงานของเขตพื้นท่ีการศึกษาผูบ้ริหารเขตตอ้งมีความ
เขม้แข็งและมัน่ใจในการท างาน โดยพยายามขจดัปัญหาให้หมดไปมากกว่าการหลีกหนีปัญหา
เหล่านั้น 

 การบริหารส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากับการบริหารการเปล่ียนแปลงกระบวน
ทัศน์ (Paradigm ship) จึงเป็นส่ิงท่ีจะต้องอยู่คู่กันเสมอ การปรับกระบวนทัศน์ในการบริหาร
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือการท างานในรูปแบบใหม่ จึงเป็นการปรับเปล่ียนทศันคติ วิธีคิด 
วิธีท างานของคนและหน่วยงานใหม่ เพื่อสร้างสรรคบ์รรยายกาศการท างานมุ่งสู่ผลสัมฤทธ์ิในการ
ท างาน โดยมีแนวทางดงัน้ี 

              1. การปรับเปล่ียนทศันคติของผูป้ฎิบติังาน  ให้มีความเต็มใจในการให้บริการด้วย
อธัยาศยัไมตรี มองผูม้าติดต่อเป็นลูกคา้ ท่ีตอ้งให้บริการดว้ยความสะดวกรวดเร็ว ปรับทศันคติการ
ท างานท่ีปกป้องตนเอง มาเป็นการท างานเพื่อมุ่งผลส าเร็จของงานการปรับเปล่ียนวิธีคิด วิธีท างาน
ใหม่ของผูป้ฎิบติังาน จะเป็นการสร้างสรรค์การท างานให้ผูป้ฎิบติังานสามารถท างานได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว มีความภูมิใจต่องานท่ีรับผดิชอบ ตลอดจนลูกคา้หรือประชาชนท่ีมาคิดต่อเกิดความ
พอใจ ประทบัใจในการให้บริการ ควรปรับเปล่ียนวิธีคิด วิธีการท างานใหม่ ดงัน้ี  มองประชาชนผู้
มาขอรับบริการ หรือผูม้าติดต่อราชการ เป็นลูกคา้  เปล่ียนการท างานท่ียึดเบียบปฎิบติักฎเกณฑ์
เคร่งครัดเป็นการท างานท่ียืดหยุ่นมุ่งผลส าเร็จของงาน  ปรับลดขั้นตอนการท างานท่ีซ ้ าซ้อน ใช้
เอกสารใชเ้วลามาก ใหมี้ขั้นตอนนอ้ยลง ใชเ้อกสารและเวลานอ้ยลงเท่าท่ีไม่ขดัต่อระเบียบ  การมอบ
อ านาจในการท างาน (Delegation) การมอบอ านาจในการท างานให้แก่เจา้หน้าท่ีหรือพนักงานผู ้
ปฎิบติังาน จะเป็นผลให้ เพิ่มความคล่องตวัในการท างาน  ตอบสนองลูกคา้ไดร้วดเร็ว  ลดขอ้จ ากดั
การท างาน  เพิ่มผลผลิตมากข้ึน  การท างานมีประสิทธิภาพสูงข้ึน  เพิ่มขวญัก าลงัใจแก่ผูป้ฎิบติังาน 
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            2. การจัดส านักงาน  จัดสภาพภูมิทัศน์ เป็นแนวคิดการจัดสถานท่ีท างาน และ
สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีท างานให้เอ้ืออ านวยต่อการท างาน แนวความคิดในการจดัส านักงาน 
และจดัสภาพภูมิทศัน์สมยัใหม่ ประกอบดว้ย  ส านกังานไร้กระดาษ ลดการใชเ้อกสาร มีระบบการ
จดัเก็บเอกสารท่ีทนัสมยั  สถานท่ีท างาน สะอาด สวยงาม มีบรรยากาศเอ้ืออ านวยต่อการท างาน 
สร้างทีมงาน(Process Team) จดัสถานท่ีท างานเอ้ืออ านวยต่อการท างานเป็นทีม จดัโต๊ะท างานหนั
หน้าเขา้หากนัเป็นลกัษณะการท างานปรึกษาหารือสถานท่ีประชุมสัมมนา  จดัระบบส านักงาน
อัตโนมัติ  (Automation Work Flow) น าระบบส านักงานอัตโนมัติมาใช้  มีระบบโทรศัพท์
คอมพิวเตอร์ มาใช้ในการท างาน เพื่อให้ท างานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว  การจดัส านักงานไร้
กระดาษ (Paperless Office)  
          3. การบริหารงานส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา เนน้การปรับกระบวนทศัน์และการมี
ส่วนร่วม โดยการเปล่ียนแปลงบทบาทองค์กร การบริหารงานภายใต้การเปล่ียนแปลงองค์กร
จ าเป็นตอ้งปรับบทบาทใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลง ดงัน้ี 

               3.1 การแบ่งงานตามหน้าท่ี (Function) เปล่ียนไปสู่การท างานหลายด้าน (Multi-
Function) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานใหแ้ก่ผูป้ฎิบติังานสามารถท างานไดห้ลายหนา้ท่ี 

              3.2 ถูกควบคุม (Control) เปล่ียนไปสู่การเพิ่มอ านาจ การบริหารงานเปล่ียนจาก
เนน้การควบคุมเป็นการใหอิ้สระในการท างานแก่ผูป้ฎิบติังานมีการตรวจสอบควบคุมนอ้ยลง 

             3.3 การบริหารงานภายใตก้ารเปล่ียนแปลง เป็นการปรับเปล่ียนการบริหาร หรือ
ท างานแบบเดิม ไปสู่การบริหารงานแบบใหม่ โดยการปรับเปล่ียนสู่การบริหารงานยุคใหม่ 
ประกอบดว้ยเง่ือนไข ดงัน้ี สร้างกระบวนการท างานใหม่ น าเทคโนโลยีมาใช ้สร้างวฒันธรรมการ
ท างานใหม่ วเิคราะห์ลูกคา้และสถานการณ์ มอบอ านาจการตดัสินใจ  
          ขั้นตอนการด าเนินการสู่การบริหารงานยุคใหม่ นอกจากการด าเนินการตามเง่ือนไข
ดงักล่าวแลว้ ยงัมีขั้นตอนการด าเนินการสู่การบริหารยคุใหม่ ประกอบดว้ย 

1. สร้างวสิัยทศัน์การบริหารงาน (Vision) ก าหนดเป้าหมายในการบริหารงาน การ
ท างาน 

 2.  ก าหนดพนัธกิจ (Mission) ก าหนดแนวทาง ภารหนา้ท่ี เพื่อบรรลุผลตามเป้าหมาย 

3. ก าหนดผลลพัธ์ (Outcome) พิจารณาผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการบริหารงาน การ
ท างาน 

4. สร้างตวัช้ีวดั (Indicator) เพื่อวดัผลท่ีเกิดข้ึนตอบสนองต่อเป้าหมายเพียงใด ตวัช้ีวดั
ควรวดัในเชิงรูปธรรมได ้
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5.  วดัผลสัมฤทธ์ิ เป็นการตรวจสอบผลผลิตและผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึน เพื่อน าไปสู่การ
ปรับปรุงทบทวน ขั้นตอนการด าเนินการท างานของนกับริหารยคุใหม่ 
 
ทฤษฎีและหลกัการบริหารองค์การ 

1. ทฤษฎีกระบวนการบริหาร POSDCORB 

 ทฤษฎีแนวความคิดหลกัการบริหารไดเ้จริญถึงจุดสูงสุดในปี ค.ศ. 1937 ซ่ึงปีท่ีลูเธอร์ 
กูลิค และลินดาล เอร์วิค (Luther Gulick & Lyndall Urwick) ไดร่้วมกนัเป็นบรรณาธิการหนงัสือช่ือ 
Papers on the Science of Administration : Notes of the Theory of Organization79 โดยเสนอแนวคิด
กระบวน การบริหาร ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักนัดี ช่ือว่า POSDCoRB อนัเป็นค าย่อของภาระหน้าท่ีท่ีส าคญั
ของนกับริหาร 7 อยา่ง80  ดงัน้ี 

1.1 การวางแผน (Planning) เป็นเทคนิคกระบวนการบริหารท่ีส าคญัจ าเป็นตอ้งท า
เป็นขั้นตอน ดว้ยความประณีต ระมดัระวงั มีกิจกรรมการวางแผน 6 กิจกรรม คือ 

1.1.1 การก าหนดวตัถุประสงค ์
1.1.2 การก าหนดทางเลือก 
1.1.3 การก าหนดวธีิการบริหารทรัพยากร 
1.1.4 การก าหนดวธีิการด าเนินงาน 
1.1.5 การก าหนดวธีิการควบคุม 
1.1.6 การก าหนดวธีิการประเมินผล 

ขั้นตอนในการวางแผน 
1. ขั้นเตรียมการ เป็นการเตรียมขอ้มูล บุคลากร ทรัพยากร วตัถุประสงค ์เป้าหมาย

ในการด าเนินการ  รวมทั้งสรุปผลการด าเนินงานท่ีผา่นมา 
2. ขั้นวเิคราะห์สรุป วิเคราะห์ขอ้มูล ขอ้เท็จจริงต่างๆ 
3. ขั้นด าเนินการวางแผน  ก าหนดวา่จะท าอะไร (what) อยา่งไร (how) ใครท าบา้ง 

(who)  ท่ีไหน  (where)  และเม่ือใด (when) 

                                                           
79Luther Halsey Gulick, Papers on the Science of Administration : Notes of the 

Theory of Organization (New York : Institute of Public Administration,Columbia University, 
1937) 

80สุนทร โคตรบรรเทา, หลกัการและทฤษฎีการบริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ: ปัญญาชน 
ดิสทริบิวเตอร์, 2552) 
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4. ขั้นประเมินผล  เป็นการสรุปผลการวางแผน  เช่น บอกเวลาท่ีไดรั้บทั้งทางตรง 
และทางออ้ม ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน สุดทา้ยน าเสนอผูมี้อ านาจอนุมติั 

1.2 การจดัองคก์ร (Organizing)  
การจดัองคก์ร เป็นภารกิจของหน่วยงาน องคก์าร ท่ีจะร่วมกนัจดัรูปงานเพื่อให้การ

ด าเนินงานเป็นไปอยา่งราบร่ืนมีเป้าหมายท่ีแน่นอน มีการจดัการท่ีเป็นรูปแบบ  ทุกคนในหน่วยงาน
มีความรู้ ความเขา้ใจกลไกการด าเนินงานภายใตร้ะบบขององค์กรอย่างชัดเจน มีเอกภาพในการ
บงัคบับญัชา (Unity  of command)  การจดัองค์กรจ าเป็นตอ้งก าหนดเส้นทางเดินของงาน  ตั้งแต่
จุดเร่ิมตน้จนถึงจุดสุดทา้ยของการท างาน  อ านาจในการตดัสินใจขั้นสุดทา้ย  ความมีประสิทธิภาพ
ขององคก์รนั้น  เอกภาพในการบงัคบับญัชามีความส าคญั  หน่วยงานตอ้งจดัให้เกิดความคล่องตวั
ในการท างาน  ส่วนต่อการปฏิบติั และรายงาน  การวิเคราะห์ประเมินผล  ส่ิงส าคญัในการสร้าง
ความเป็นเอกภาพในการบงัคบับญัชาอยู่ท่ีความชัดเจนในการวินิจฉัยสั่งการ  การรับรู้ในความ
รับผิดชอบร่วมกนัของผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติั  การรับรู้เป้าหมาย วตัถุประสงค์สูงสุดของงานโดย
หลกัเกณฑ ์เง่ือนไงท่ีผา่นการวเิคราะห์ วางแผนมาเป็นอยา่งดีแลว้ 
                  องคป์ระกอบในการจดัองคก์ร ไดแ้ก่ 

1. ภารกิจและวตัถุประสงคข์ององคก์ร 
2. ขอบข่าย ความรับผิดขอบของงานในองคก์ร 
3. สายการบงัคบับญัชา การเล่ือนไหลของสายงาน 
4. จ านวนบุคลากร หรือผูรั้บผดิชอบในแต่ละงาน  แต่ละหนา้ท่ี 
5. การประเมินผลและการควบคุมงาน 

                    ลกัษณะองคก์รท่ีมีความส าคญัในปัจจุบนั 2 ส่วน  คือ 
                    1.  การจัดองค์กรในภาคราชการ  (Bureaucatic  Section)    ภาคราชการให้
ความส าคญักบัโครงสร้างการบริหาร  การจดัล าดบัชั้นของสายการบงัคบับญัชา  ล าดบัขั้นการ
ตดัสินใจเป็นรูปเจดีย์  คือ ผูบ้ริหารสูงสุดอยู่ยอดแหลมของเจดีย์ แล้วมีผูมี้อ  านาจ ตามภารกิจ 
รองลงมาตามล าดบั จนถึงหน่วยปฏิบติั  การด าเนินงานเนน้ท่ีความส าเร็จของงานเป็นประเด็นหลกั 
                    2. การบริหารงานธุรกิจเอกชน  (Privatic  Section) ภาคธุรกิจเอกชนจะไม่ซบัซอ้น
เหมือนภาคราชการ  องคก์ารจะมีปลายแหลมท่ียอด แต่ฐานจะแยกเร็วกวา่ของภาคราชการ เอกชน
จะเนน้ท่ีภาคบริการ ความพอใจของลูกคา้มากกวา่ความส าเร็จของงาน  ดงันั้น การจดัองคก์ารจึงมี
ลกัษณะเป็นสามเหล่ียม  ผูจ้ดัการหรือเจา้ของกิจการอยูบ่นยอด และมีผูป้ฏิบติัหรือรองผูจ้ดัการอยู่
ในขั้นรองลงมาไม่มากนกั ส่วนผูป้ฏิบติัน้ีจะมีตั้งแต่รองผูจ้ดัการลงไป 
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 1.3 การบริหารบุคคล (Staffing)  
                    การบริหารงานบุ คคล (Staffing)  ห รื อPersonel Administration หรือ  Personel  
Management  หมายถึง การด าเนินงานเก่ียวกบับุคคลในการท างานในหน่วยงานหรือองคก์ารเพื่อให้
บุคคลมาปฏิบัติงานตามท่ีต้องการ และให้บุคคลได้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงมี
กระบวนการส าคญั ดงัน้ี 

1.3.1  การก าหนดนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการบริหารงาน
บุคคล เพื่อเป็นกรอบในการบริหาร  นโยบายจะเร่ิมตั้งแต่แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
นโยบายรัฐบาล  นโยบายในแผนพฒันาระดบักระทรวง  มติคณะรัฐมนตรี  ส่วนภาคธุรกิจเอกชน  
เนน้ท่ีนโยบายและระเบียบท่ีจ าเป็นแก่การด าเนินงาน 

1.3.2  การวางแผนก าลงัคน  (Man  Power  Planning)  เป็นกระบวนการวางแผน
วา่หน่วยงานมีก าลงัคนก่ีคน  แต่ละคนปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งไร  ความรู้ความสามารถดา้นใดบา้ง  เพื่อ
ความเหมาะสมกบังาน  ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่แผนความตอ้งการ  แผนการใหไ้ดม้าของก าลงัคนและแผนการ
ใชก้ าลงัคน 

1.3.3  การจัดบุคคลและการสรรหาบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง (Placement  & 
Recruitment) 

1.3.3.1 การสรรหาบุคลากร เป็นกระบวนการท่ีจะประชาสัมพันธ์
หน่วยงานเพื่อใหไ้ดบุ้คคลท่ีมีความรู้ความสามารถเหมาะสมส าหรับองคก์รใหม้าสมคัร เพื่อคดัเลือก 
(Selection) คนท่ีมีความรู้ความสามารถเหมาะสมท่ีสุดเขา้ร่วมปฏิบติังานในองคก์ร 

1.3.3.2 การจัดบุคคล (Placement)  หมายถึงการจัดบุคคลท่ีผ่านการ
คดัเลือก ให้ด ารงต าแหน่งท่ีหน่วยงานวางแผนไวแ้ลว้  เพื่อให้บุคคลปฏิบติัหนา้ท่ีเกิดประโยชน์ต่อ
องคก์รสูงสุด 

1.3.4  การพฒันาบุคลากร (Human  Resource  Development) เป็นกระบวนการ
เก่ียวกบัการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของบุคลากรท่ีจะปฏิบติังานในองคก์ร การพฒันาบุคลากร
สามารถพฒันาโดยองค์กรเอง  หรือ ให้หน่วยงานอ่ืนช่วยพฒันาก็ได ้ ทั้งน้ี ยึดความรู้ความสามารถ
ท่ีบุคลาท่ีไดรั้บ เป็นประโยชน์ต่อการท างานท่ีมีประสิทธิภาพสูงแก่องคก์ร 

1.3.5  การให้เงินเดือนและค่าตอบแทน (Salary or Compensation)  ถือเป็น
ภารกิจส าคญัท่ีผูบ้ริหารเจา้ของกิจการ  ตอ้งจ่ายให้ขา้ราชการ หรือลูกจา้ง  เพื่อเป็นค่ายงัชีพทดแทน
การท างาน ถือเป็นรางวลัส าหรับการท างาน  การใหค้่าตอบแทน เงินเดือน โดยยดึถือระบบคุณธรรม  
ดงัต่อไปน้ี 
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1.3.5.1 หลกัความสามารถ (Competence) ยึดผลงานตามความสามารถ
เหมาะกบัเงินค่าตอบแทน 

1.3.5.2 หลกัความเสมอภาค (Equality)  ให้โอกาสคนเสมอกนัไม่เลือก
ชั้นวรรณะ 

1.3.5.3 หลกัความมัน่คง (Security) ถือวา่การเขา้ท างานในองคเ์ป็นอาชีพ
อาชีพหน่ึง การก าหนดค่าตอบแทนเงินเดือน ใหเ้หมาะสมกบัการด ารงชีวิต  การเขา้ ออก จากงาน มี
กฎหมาย กฎเกณฑร์อบรับท่ีชดัเจน เป็นธรรม 

 1.3.5.4 ความเป็นกลางทางการเมือง (Political neutrality) คือ การท างาน
ไม่เก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงทางการเมือง หรือการเปล่ียนรัฐบาล 

 1.3.5.5 หลกัส าคญัในการให้เงินเดือน คือ งานมาก งานยาก รับผดิชอบสูง
ใหเ้งินเดือนสูง  งานนอ้ย งานไม่ยาก รับผดิชอบนอ้ย เงินเดือนนอ้ย 

1.3.6  งานทะเบียนประวติัหรือข้อมูลบุคลากร  เป็นงานธุรการของบุคคล  
ขอ้มูลการเขา้มาท างานของบุคลากร  ตั้งแต่ขอ้มูลส่วนตวั  การศึกษา  การท างาน การเล่ือนต าแหน่ง  
การพฒันาศึกษาอบรม  เงินเดือน  งานขอ้มูลทะเบียนประวติัมีความส าคญัมาก  คนท่ีออกจากงาน
เพื่อไปท างานหน้าท่ีต าแหน่งใหม่หากได้รับค ารับรองหรือหลกัฐานการผ่านงานเดิมมาด้วยก็จะ
ไดรั้บการพิจารณาวา่เป็นผูมี้ประสบการณ์  มีความช านาญต่างๆ  ตามท่ีหน่วยงานตอ้งการ 

1.3.7  งานประเมินผลการปฏิบติังานหรือการพิจารณาความดีเป็นวิธีการส าคญั
ท่ีท าใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพ  ธรรมชาติของคนเม่ือท างานไปยอ่มเกิดความเฉ่ือย เม่ือไดรั้บการ
ประเมินผลเป็นระยะ และไดข้วญัก าลงัใจยอ่มท าใหเ้กิดประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

1.3.8  งานวินยัและการด าเนินงานทางวินยั  เป็นกิจกรรมส าคญัในการควบคุม
พฤติกรรมของบุคคลไม่ให้ท าความผิดแบบแผน  ธรรมเนียมปฏิบติัขององค์กร เป็นภารกิจส าคญั
ของผูบ้ริหารในการสอดส่อง ดูแลความประพฤติของบุคลากรในองค์กรให้ด าเนินงานตาม
วตัถุประสงค์  เป้าหมายขององค์กรท่ีวางไว ้ ถ้ามีบุคคลละเมิดตอ้งด าเนินการตามแบบแผนตาม
สมควร 

1.3.9  สวสัดิการ ประโยชน์เก้ือกลู  และสิทธิประโยชน์ 
1.3.10 การให้ออกจากราชการ และการรับบ าเหน็จบ านาญ  ข้าราชการ 

พนกังานองคก์รเอกชน  มีขอ้ตกลง  ขอ้ก าหนด อายใุนการท างาน  เป็นขอ้ก าหนดขอ้ตกลงก่อนการ
ท างาน หรือการจา้งงาน การออกจากงานเป็นบทสุดทา้ยของการบริหารงานบุคคล  การออกจากงาน
มี 2 กรณีท่ีส าคญั 
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1.3.10.1 ออกตามประสงคพ์นกังาน เช่น ลาออก 
1.3.10.2 ออกเพราะความตอ้งการของหน่วยงาน  เช่น เกษียณอายุ ยุบเลิก

ต าแหน่ง ไล่ออกเพราะท าผดิ  ซ่ึงองคก์รตอ้งใหอ้อกตามขอ้ตกลง 
 1.4 การอ านวยการ (Directing)    

 การอ านวยการ หมายถึง การส่งเสริม ช่วยเหลือ ปรึกษา แนะน า สั่งการ ประสาน
กิจกรรม การติดต่อ การมอบหมายภารกิจต่างๆ  เพื่อให้การด าเนินงานขององค์กรบรรลุ
วตัถุประสงค ์เป้าหมายหรือแผนท่ีวางไว ้กิจกรรมอ านวยการท่ีส าคญัจ าแนกไดด้งัน้ี 

1.4.1 การประสานงาน (Coordinating) 
1.4.2 การตดัสินใจและสั่งการ  (Decision  Making) 
1.4.3 การสั่งงาน  (Order) 
1.4.4 การติดตามดูแลก ากบั และใหค้  าปรึกษา (Supervising & Guiding) 
1.4.5 การสร้างขวญัก าลงัใจและแรงจูงใจ  (Moral  and  Motivating) 
1.4. 6 การใชภ้าวะผูน้ า (Leadership) 
1.4.7 การสร้างมนุษยส์ัมพนัธ์  (Human  Relation) 
1.4.8 การจดัระบบส่ือสารและการสร้างเครือข่าย (Network  and  

Communicating) 
1.4.9 การมอบหมายงานและการมอบอ านาจหนา้ท่ี  (Take  Order  &  

Delegating) 
1.4.10  การส่งเสริมกิจกรรมอ่ืนๆ (Supporting) 

1.5 การประสานงาน (Coordinating) 
การประสานงาน หมายถึง การจัดระเบียบวิธีการท างานเพื่อให้ผูป้ฏิบัติ รู้ถึง

วตัถุประสงค ์ และรายละเอียดของงานจนสามารถปฏิบติัหน้าท่ีในลกัษณะงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
เป็นการร้อยรัดงานให้เกิดความต่อเน่ืองกนัจนเสร็จส้ินภารกิจของหน่วยงานท่ีไดร่้วมกนัวางไว ้มี
รายละเอียดดงัน้ี 
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1.5.1 ลกัษณะส าคญั 

1.5.1.1 การประสานงานเป็นกระบวนการหน่ึงในการบริหาร หมายถึง 
เป็นกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่การวางแผน เรียกประสานแผน เพื่อให้คนวางรูปแบบการท างานตาม
ความรู้ความสามารถ เรียกวา่ ประสานคน และประสานความเขา้ใจทางความคิดเรียกประสานงาน
ความคิด โดยเรียกการประสานทั้งหมดวา่การประสานงาน 

1.5.1.2 การประสานงานเป็นหนา้ท่ีของผูบ้ริหาร หรือผูจ้ดัการ 
1.5.1.3 การประสานงานเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการแสวงหาความร่วมมือ 
1.5.1.4 การประสานงานเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการติดต่อส่ือสาร 
1.5.1.5 การประสานงานจะเป็นกิจกรรมท่ีอยูใ่นทุกขั้นตอนของการ

ท างาน 
1.5.1.6 การประสานงานเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการส่ือสัมพนัธ์ 

1.5.2 วตัถุประสงคข์องการประสานงาน 
1.5.2.1 ลดความขดัแยง้  ระหวา่งผูป้ฏิบติักบัองคก์ร 
1.5.2.2 ช่วยใหเ้กิดความร่วมมือในการปฏิบติังาน 
1.5.2.3 เกิดประสิทธิภาพ ประหยดัแรงงาน เวลา  และวสัดุอุปกรณ์ 

1.5.3 วธีิการประสานงานท่ีส าคญั 
1.5.3.1 การจดัท าแผนผงั ก าหนดหนา้ท่ีการงานของหน่วยงาน  แผนภูมิ  

ป้ายทะเบียน เป็นตน้ 
1.5.3.2 จดัท าค าสั่ง ก าหนดหนา้ท่ีชดัเจน 
1.5.3.3 ตั้งคณะกรรมการ ตามแผนงาน 
1.5.3.4 ท าแผนปฏิบติังาน  และแผนควบคุมการปฏิบติังาน 
1.5.3.5 การก าหนดส่งงาน 
1.5.3.6 การระบุการจดัสรรงบประมาณ  การจดักิจกรรม  การควบคุมกิจกรรม 
1.5.3.7 การจดัประชุม สัมมนา การกระจายข่าว 

1.5.4 หลกัการคดัเลือกผูท่ี้เหมาะสมในการท าหนา้ท่ีประสานงาน 
1.5.4.1 เป็นผูท่ี้เขา้ใจภารกิจองคก์รเป็นอยา่งดี 
1.5.4.2 เป็นผูมี้วุฒิภาวะ น่าเช่ือถือ  เป็นผูใ้หญ่ 
1.5.4.3 เป็นผูมี้ความรับผดิชอบสูง 
1.5.4.4 เป็นผูมี้ความสามารถในการสร้างมนุษยส์ัมพนัธ์ 
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1.5.4.5 เป็นผูมี้ศิลปในการพูดโนม้นา้วใจคน 
 1.6 การควบคุมงาน (Controlling)  

                    การควบคุมงาน หมายถึง การด าเนินการในการก ากบัดูแลการด าเนินงานต่างๆ เพื่อให้
เป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว ้การควบคุมงานมีลกัษณะเป็นการก าหนดเกณฑห์รือเป้าหมายของการ
ปฏิบติังานไวล่้วงหน้าแล้วเปรียบเทียบกับผลการปฏิบติังานท่ีปรากฎในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้าน
ปริมาณ (Quantity) ดา้นคุณภาพ (Quality) ดา้นเวลา (Time) ดา้นงบประมาณ หรือตน้ทุน (Budget 
or Cost) โดยมีกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
                   1.6.1 วธีิการควบคุมงานใหมี้ประสิทธิภาพ 

1.6.1.1  ก าหนดเกณฑม์าตรฐาน หรือเป้าหมายการปฏิบติังานในลกัษณะท่ีทา้ทาย 
1.6.1.2  จดัระบบติดต่อส่ือสารให้ทัว่ถึง (Network) ให้มีการประสานงาน

สอดคลอ้งต่อเน่ือง สามารถรายงานกิจกรรมไดท้นัท่วงที 
1.6.1.3  ควรใชว้ธีิการควบคุมงานตามแผนงานบริหาร จุดประสงคเ์ป็นตวัช้ีน า  
1.6.1.4  ควรใช้วิธีการควบคุมงานแบบง่ายๆ ไม่ซับซ้อน เห็นผลชดัเจนตาม

จุดส าคญั 
1.6.1.5  ใหก้ าลงัใจอยา่งเหมาะสมและสม ่าเสมอ 
1.6.1.6  พยายามป้องกนัพฤติกรรมของผูป้ฏิบติังาน ให้เป็นไปในเชิงบวก

สร้างสรรค ์
                   1.6.2 กิจกรรมควบคุมงานท่ีส าคญั 

1.6.2.1 ก าหนดแผนผงั แผนภูมิควบคุมงาน ชดัเจน  (Bar  Chart, Gantt  Chart) 
1.6.2.2 ใชง้บประมาณเป็นตวัควบคุมงาน 
1.6.2.3 ควบคุมโดยก าหนดเป้าหมาย วตัถุประสงค ์(MBO) 
1.6.2.4 ควบคุมงานโดยใชห้อ้งปฏิบติัการ 

                   1.6.3 ปัญหาท่ีพบบ่อยในการควบคุมงาน 
1.6.3.1 การจดัระบบงานขาดประสิทธิภาพ 
1.6.3.2 การไม่ใหค้วามส าคญัของการควบคุมงานของผูบ้ริหาร 
1.6.3.3 ขาดความรู้ เทคนิคท่ีเหมาะสมในการควบคุมงาน 
1.6.3.4 ขาดหลกัเกณฑม์าตรฐานในการควบคุมงาน 
1.6.3.5 ขาดการร่วมมือของผูป้ฏิบติังาน 
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 1.7 การรายงานผล (Reporting)  
                    การรายงานผลงาน หมายถึง การท่ีผูมี้หนา้ท่ีเสนอผลของงาน หรือกิจกรรมให้
ผูบ้ริหาร หรือผูร่้วมงานไดท้ราบ ซ่ึงมีลกัษณะส าคญั  2  ลกัษณะ 

ลกัษณะท่ี 1 รายงานขณะปฏิบติังาน  เป็นการรายงานตามขั้นตอนการปฏิบติังาน  ซ่ึง
ก าหนดไวใ้นแผนปฏิบติังาน  การรายงานอาจรายงานดว้ยวาจา  หรือ ดว้ยลายลกัษณ์อกัษร  ปัจจุบนั 
มีการรายงานสู่สาธารณชน  เช่น ทางส่ือมวลชน  เพื่อสร้างความเขา้ใจ ความพอใจแก่ประชาชน 
เป็นตน้ 

ลกัษณะท่ี 2 การรายงานเม่ือส้ินสุดแผนงาน  เป็นการรวบรวมผลการด าเนินงาน
ทั้งหมด สรุปเป็นรายงานผลการด าเนินงาน 
                   ส่ิงท่ีจ  าเป็นควรเนน้พิเศษในการรายงาน 
                    1.7.1 รายงานเป็นกระบวนการ (Input – Process – Output) 
                    1.7.2 รายงานการใชท้รัพยากร มีการใชท้รัพยากรอะไรไปบา้ง มีปัญหาอุปสรรคอยา่งไร 
                    1.7.3 รายงานเก่ียวกบัผลท่ีเกิดข้ึน  
                    1.7.4 รายงานเก่ียวกบัผลกระทบท่ีเกิดข้ึน (Feed Back) เป็นการรายงานใน
ภาพรวม 

 1.8 งบประมาณ (Budgeting)  
การงบประมาณ หมายถึง การจดัหา จดัท า และบริหารงบประมาณ ให้เกิดประโยชน์

สูงสุดต่อองค์กร งบประมาณ (Budget) หรือตน้ทุน (Cost)  คือ เงินหรือทรัพยสิ์นของท่ีใช้ในการ
ด าเนินงานขององคก์ร หมายรวมถึงทุนในการด าเนินงาน แบ่งลกัษณะงบประมาณได ้2 ภาค 

1.8.1 งบประมาณภาคราชการ  (Bureaucratic Budgeting) จัดสรร จัดท าโดย
กระทรวงทบวง กรมต่างๆ ไปตามความจ าเป็น โดยจดัสรรตามแผนงานโครงการ 

1.8.2 งบประมาณของภาคเอกชน (Private Budgeting) เป็นทุนท่ีบริษทั ห้างร้าน 
ไดม้าจากการระดมทุน เช่น หุน้ เงินกูจ้ากแหล่งธุรกิจ หรืออาจมาจากทุนส่วนตวัการบริหาร จดัสรร
มาจากคณะกรรมการ (Board) ตามแผนงานท่ีคณะกรรมการไดก้ าหนดนโยบายหรือกลยทุธ์ไว ้
                    งบประมาณ ถือเป็นปัจจัยส าคัญในการบริหาร การด าเนินงานต้องอาศัย เ งิน
งบประมาณ  ซ่ึงส่วนราชการไม่สามารถผลิตไดเ้อง  เช่น  เงินเดือน การก่อสร้าง รถยนต์พาหนะ
ต่างๆ จ าเป็นตอ้งจดัหาดว้ยเงินงบประมาณทั้งส้ิน งบประมาณจึงเป็นส่วนส าคญัในการท าให้องคก์ร
ขบัเคล่ือนให้เกิดกิจกรรมต่างๆ ได ้และจะตอ้งบริหารจดัการให้เกิดประโยชน์ คุม้ค่า คุม้ทุนให้มาก
ท่ีสุด 
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 2. แนวคิดปัจจยั 7 ประการในการประเมินองคก์าร (7-S Framework) 
 ปี เตอร์ และวอทเตอร์แมน (Peters  and Waterman) ได้เผยแพร่ผลการวิจัยการ
เทียบเคียงขอ้มูลของบริษทัชั้นน ากว่า 60 บริษทัดว้ยเกณฑ์การประเมินเดียวกนั ซ่ึงปรากฏผลว่ามี
บริษทัเพียงจ านวนหน่ึงท่ีได้ช่ือว่าเป็นบริษทัชั้นเลิศ (Excellence companies) ซ่ึงมีความโดดเด่น
อยา่งยิ่งโดยเฉพาะในดา้นนวตักรรม และการประดิษฐ์คิดคน้ส่ิงใหม่ๆ โดยกรอบแนวคิดพื้นฐานท่ี
น ามาใช้ในการคัดสรรบริษัทต่างๆ  เ รียกว่า   McKinney  7-S Framework  ซ่ึงกรอบแนวคิด
ประกอบด้วยปัจจยั 7 ประการในการประเมินองค์การ โดยในระยะต่อมาได้รับการยอมรับและ
น าไปใชอ้ยา่งกวา้งขวาง และในปัจจุบนัไดมี้การน ามาใช้เป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์องคก์ารใน
ส่วนของ SWOT ในด้านของปัจจยัภาพในว่าองค์การนั้นๆ มีจุดแข็งและจุดอ่อนในปัจจยัทั้ง 7 
อย่างไร81 แผนภูมิท่ี 16 เป็นภาพความเช่ือมโยงในกรอบแนวคิด McKinney 7-S Framework ซ่ึงจะ
เห็นถึงความเช่ือมโยงระหวา่งปัจจยัต่างๆ ดงัน้ี  

 
ภาพท่ี 32 แนวคิดปัจจยั 7 ประการในการประเมินองคก์าร (7-S Framework) ของ McKinney 
ท่ีมา  : Peters , Thomas J. and Vaterman , Robert H., In Search of Excellence : Lessons from 
America’s Best-Run Companies (New York : HarperCollins Publishers Inc. : edition published, 
2004), 144-145. 

 

 2.1 โครงสร้างองค์การ (Structure) หมายถึง ลกัษณะโครงสร้างขององค์การท่ีแสดง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ รวมถึงขนาดการควบคุม การรวมอ านาจ 
และการกระจายอ านาจของผูบ้ริหาร การแบ่งโครงสร้างงานตามหน้าท่ี ตามผลิตภณัฑ์ ตามลูกคา้  
ตามภูมิภาคได้อย่างเหมาะสม โครงสร้างองค์กรหากไม่ยืดหยุ่นหรือมีความยืดหยุ่นน้อย โอกาส
                                                           

81 Peters , Thomas J. and Vaterman , Robert H., In Search of Excellence : Lessons 
from America’s Best-Run Companies (New York : HarperCollins Publishers Inc. : edition 
published, 2004), 144-145. 
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ความส าเร็จก็มีน้อย โครงสร้างท่ีได้ตั้ งข้ึนตามกระบวนการ หรือหน้าท่ีของงานโดยมีการรับ
บุคลากรให้เขา้มาท างานร่วมกนัในฝ่ายต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ท่ีตั้งไว ้หรือหมายถึง การ
จดัระบบระเบียบให้กบับุคคล ตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป เพื่อน าไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว ้เน่ืองจากองคก์รใน
ปัจจุบนัมีขนาดใหญ่การจดัองคก์รท่ีดีจะมีส่วนช่วยให้เกิดความคล่องตวัในการปฏิบติังาน ลดความ
ซ ้ าซ้อนหรือขดัแยง้ในหนา้ท่ี ช่วยให้บุคลากรไดท้ราบขอบเขตงานความรับผิดชอบ มีความสะดวก
ในการติดต่อประสานงาน ผูบ้ริหารสามารถตดัสินใจในการบริหารจดัการได้อย่างถูกต้องและ
รวดเร็ว  

 2.2 กลยุทธ์ (Strategy) หมายถึง การวางแผนเพื่อตอบสนองการเปล่ียนแปลงของ
สภาพแวดลอ้ม การพิจารณา จุดแขง็ จุดอ่อนของกิจการ โดยพิจารณาวา่องคก์รมีการก าหนดกลยุทธ์
ท่ีชดัเจนหรือไม่ การบริหารเชิงกลยทุธ์เป็นกระบวนการอยา่งหน่ึงท่ีจะช่วยใหผู้บ้ริหารตอบค าถามท่ี
ส าคญั อาทิ องคก์รอยูท่ี่ไหนในขณะน้ี องคก์รมีเป้าหมายอยูท่ี่ไหน พนัธกิจของเราคืออะไร พนัธกิจ
ของเราควรจะเป็นอะไร และใครเป็นผูรั้บบริการของเรา การบริหารเชิงกลยทุธ์จะมีความส าคญัเป็น
อย่างยิ่ง การบริหารเชิงกลยุทธ์จะช่วยให้องค์กร ก าหนดและพฒันาขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั
ข้ึนมาได้และเป็นแนวทางท่ีบุคคลภายในองค์กรรู้ว่าจะใช้ความพยายามไปในทิศทางใดจึงจะ
ประสบความส าเร็จ 

 2.3 การจดัคนเขา้ท างาน (Staff) หมายถึง การคดัเลือกบุคลากรท่ีมีความสามารถ การ
พฒันาบุคคลากรอย่างต่อเน่ือง คุณภาพของพนักงาน และกระบวนการและวิธีการในคดัเลือก
พนกังาน ทรัพยากรมนุษย ์นบัเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการด าเนินงานขององค์การ องค์กรจะ
ประสบความส าเร็จหรือไม่ส่วนหน่ึงจะข้ึนอยู่กบัการจดัการทรัพยากรมนุษย ์(Human Resource 
Management) การวางแผนทรัพยากรมนุษย ์ เป็นกระบวนการวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากร
มนุษยใ์นอนาคต โดยการตดัสินใจเก่ียวกบับุคลากร ควรมีการวิเคราะห์ท่ีอยูบ่นพื้นฐานของกลยทุธ์
องคก์ารท่ีเป็นส่ิงก าหนดทิศทางท่ีองคก์ารจะด าเนินไปให้ถึง ซ่ึงจะเป็นผลให้กระบวนการก าหนด
คุณลกัษณะ และการคดัเลือกและจดัวางบุคลากรไดอ้ยา่งเหมาะสมยิง่ข้ึน 

 2.4 รูปแบบการท างาน (Style) หมายถึง การจัดการท่ีมีรูปแบบวิธีท่ีเหมาะสมกับ
ลกัษณะองคก์าร เช่น การสั่งการ การควบคุม การจูงใจ สะทอ้นถึงวฒันธรรมองคก์าร พฤติกรรมใน
การบริหาร แบบแผนพฤติกรรมในการปฏิบติังานของผูบ้ริหารเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัอยา่งหน่ึง
ของสภาพแวดล้อมภายในองค์กร พบว่า ความเป็นผู ้น าขององค์กรจะมีบทบาทท่ีส าคัญต่อ
ความส าเร็จหรือล้มเหลวขององค์กร ผูน้ าท่ีประสบความส าเร็จจะตอ้งวางโครงสร้างวฒันธรรม
องคก์รดว้ยการเช่ือมโยงระหวา่งความเป็นเลิศและพฤติกรรมทางจรรยาบรรณใหเ้กิดข้ึน  
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 2.5 ระบบงาน (System) หมายถึง กระบวนการและล าดบัขั้นการปฎิบติังานทุกอย่างท่ี
เป็นระบบท่ีต่อเน่ืองสอดคลอ้งประสานกนัทุกระดบัและการวางระบบงาน ในการปฏิบติังานตาม
กลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ตามท่ีก าหนดไวน้อกจากการจดัโครงสร้างท่ีเหมาะสมและมีกล
ยทุธ์ท่ีดีแลว้ การจดัระบบการท างาน (Working System) ก็มีความส าคญัยิง่ อาทิ ระบบบญัชี/การเงิน 
(Accounting /Financial System) ระบบพัสดุ  (Supply System) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technology System) ระบบการติดตาม/ประเมินผล (Monitoring/Evaluation System) 
ฯลฯ 

 2.6 ค่านิยมร่วม (Shared value) หมายถึง ค่านิยมร่วมกนัระหว่างคนในองค์การ ความ
เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ความเช่ือร่วมกนัในหน่วยงาน ค่านิยมและบรรทดัฐานท่ียึดถือร่วมกนัโดย
สมาชิกขององคก์รท่ีไดก้ลายเป็นรากฐานของระบบการบริหาร และวิธีการปฏิบติัของบุคลากรและ
ผูบ้ริหารภายในองคก์ร หรืออาจเรียกวา่วฒันธรรมองคก์ร รากฐานของวฒันธรรมองคก์ร คือ ความ
เช่ือ ค่านิยมท่ีสร้างรากฐานทางปรัชญาเพื่อทิศทางขององคก์ร โดยทัว่ไปแลว้ความเช่ือจะสะทอ้นให้
เห็นถึงบุคลิกภาพและเป้าหมายของผูก่้อตั้ งหรือผูบ้ริหารระดับสูง ต่อมาความเช่ือเหล่านั้ นจะ
ก าหนดบรรทดัฐาน เป็นพฤติกรรมประจ าวนัข้ึนมาภายในองค์กร เม่ือค่านิยมและความเช่ือไดถู้ก
ยอมรับทัว่ทั้งองคก์รและบุคลากรกระท าตามค่านิยมเหล่านั้นแลว้องคก์รก็จะมีวฒันธรรมท่ีเขม้แขง็ 

 2.7 ทกัษะ (Skill) หมายถึง  ความโดดเด่น ความเช่ียวชาญในการผลิต การขาย  การ
ให้บริการ ทกัษะในการปฏิบติังานของทรัพยากรบุคคลในองค์การสามารถแยกทกัษะออกเป็น 2 
ด้านหลกั คือ ทกัษะด้านงานอาชีพ (Occupational Skills) เป็นทกัษะท่ีจะท าให้บุคลากรสามารถ
ปฎิบติังานในต าแหน่งหน้าท่ีได ้ตามหน้าท่ี และลกัษณะงานท่ีรับผิดชอบ เช่น ดา้นการเงิน ดา้น
บุคคล ซ่ึงคงตอ้งอยู่บนพื้นฐานการศึกษาหรือได้รับการอบรมเพิ่มเติม ส่วนทกัษะดา้นความถนัด 
หรือความชาญฉลาดพิเศษ (Aptitudes and special talents) เป็นความสามารถท่ีท าให้พนกังานนั้นๆ
โดดเด่นกว่าคนอ่ืน ส่งผลให้มีผลงานท่ีดีกว่าและเจริญก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานได้รวดเร็ว ซ่ึง
องคก์ารตอ้งมุ่งเนน้ในทั้ง 2 ความสามารถไปควบคู่กนั 

 ทั้งน้ี มีหลายบริษทัท่ีไดรั้บรางวลัการจดัการองค์กรสู่ความเป็นเลิศแห่งประเทศไทย 
(Thailand Quality Award : TQA) และรางวลัการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม  (Total Quality 
Management : TQM)  โดยมีพื้นฐานการวิเคราะห์จากการใช้การประเมิน 7-S เป็น อีกทั้ง ไดมี้การ
น า 7-S มาใชใ้นการประเมินผลงานของหน่วยงานเพราะนบัไดว้า่เป็นเคร่ืองมือวดัท่ีดีท่ีสุด ต่อมา ได้
มีการตั้งขอ้สังเกตวา่องคป์ระกอบของ 7-S  มีลกัษณะท่ีแตกต่างกนั โดยสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น  2  
ลกัษณะ ดงัน้ี 
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  1. ส่วนท่ีจบัตอ้งได้ (hardware : strategic / staff ฯลฯ)  สามารถน ามาลอกเลียนแบบ  
และประยกุตใ์ชไ้ดง่้าย 
 2. ส่วนท่ีจบัตอ้งไม่ได้ (software : managerial style / shared value / skill ) วิธีคิดของ
คน วฒันธรรมของแต่ละแห่ง  และทกัษะในการท างาน 

 ปีเตอร์ และ วอทเตอร์แมน (Peters & Waterman) จึงไดท้  าการวจิยัเพิ่มเติมในส่วนของ
วฒันธรรมการบริหาร หรือ องคป์ระกอบท่ีมีลกัษณะจบัตอ้งไม่ได ้(Software) อีกคร้ังหน่ึง ซ่ึงเป็น
ท่ีมาของศพัทค์  าวา่แนวปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด หรือ Best practice ท่ีรู้จกักนัในปัจจุบนั 

 3. การพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (Public Management Quality Award) 
 ปัจจุบนัประเทศท่ีพฒันาแล้วหลายประเทศได้มีการน าระบบคุณภาพการบริหาร
จดัการมาใช้ ทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน เพื่อปรับปรุงและพฒันากระบวนการท างานอย่าง
ต่อเน่ือง ย ัง่ยืน และยงัเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ โดยท่ีการพฒันา
คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐเป็นเป้าหมายส าคญัของการพฒันาระบบราชการไทย ท่ีตอ้งการให้
หน่วยงานภาครัฐมีการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการท างานไปสู่ระดับมาตรฐานสากล (High 
Performance) 
 ประเทศท่ีพฒันาแลว้ในหลายประเทศไดมี้การน าระบบคุณภาพการบริหารจดัการมา
ใช้เพื่อให้มีการปรับปรุงกระบวนงานอย่างต่อเน่ือง เช่น สหรัฐอเมริกา ไดมี้เกณฑ์รางวลัคุณภาพ
แห่งชา ติ  Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) และได้ เ ป็นแนวทางในการ
ประยุกตใ์ชม้ากกวา่ 70 ประเทศ เช่น ประเทศออสเตรเลีย มีรางวลั Australian Business Excellence 
Award (ABEA) เร่ิมมอบรางวลัเม่ือปี 1988  สหภาพยโุรป มีรางวลั European Quality Award (EQA) 
เร่ิมมอบรางวลัเม่ือปี 1989  ประเทศสิงคโปร์ มีรางวลั Sinhapore Quality Award (SQA) เร่ิมมอบ
รางวลัเม่ือปี 1994 และประเทศญ่ีปุ่น มีรางวลั Japan Quality Award (JQA) เร่ิมมอบรางวลัเม่ือปี 
1995 เป็นตน้ 
 เกณฑ์คุณภาพการจดัการภาครัฐเป็นการน าหลกัเกณฑ์และแนวคิดตามรางวลัคุณภาพ
แห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา คือ Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) และ
รางวลัคุณภาพแห่งชาติของประเทศไทย (Thailand Quality Award : TQA) มาปรับใหส้อดคลอ้งกบั
ทิศทางการพฒันาระบบราชการไทย และด าเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 รวมทั้งการประเมินผลตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการเพื่อให้เหมาะสมตามบริบทของภาคราชการไทย ทั้งน้ีเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการ
บริหารจดัการเพื่อยกระดบัคุณภาพมาตรฐานของหน่วยงานภาครัฐไปสู่มาตรฐานสากล 
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 มติคณะรัฐมนตรีเม่ือว ันท่ี 28 มิถุนายน  2548 เห็นชอบข้อเสนอของส านักงาน
คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) ในการยกระดบัและพฒันาคุณภาพการ
บริหารจดัการภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีกรอบแนวทางในการประเมินองค์การดว้ยตนเอง 
เปรียบเทียบกบัการบริหารจดัการของหน่วยงานภาครัฐท่ีไดด้ าเนินการอยู่ในปัจจุบนั เพื่อน าไปสู่
การยกระดบัคุณภาพมาตรฐานการท างานท่ีมีขีดสมรรถนะสูงและมีความพร้อมในการท างาน การ
พฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) จึง
เป็นกรอบการบริหารจดัการองค์การท่ีส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ส านกังาน 
ก.พ.ร.) ไดส่้งเสริมและสนบัสนุนให้หน่วยงานภาครัฐน าไปใชใ้นการประเมินองคก์ารดว้ยตนเอง
เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจดัการให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล คือ มีการจดัการท่ียืนหยุ่น 
คล่องตวั ไวต่อการเปล่ียนแปลง สามารถปรับตวั มีความคิดริเร่ิม ทนัต่อสถานการณ์และความทา้
ทายต่างๆ โดยมุ่งเนน้ใหมี้การปรับปรุงองคก์ารอยา่งรอบดา้นและต่อเน่ืองครอบคลุมเกณฑคุ์ณภาพ 
7 หมวด 1 ลกัษณะส าคญัขององคก์ร ดงัน้ี 
 

 
ภาพท่ี 33 แสดงส่วนประกอบของการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ 
ท่ีมา : ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, คู่มือคําอธิบายตัวช้ีวดัการพฒันาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สําหรับส่วนราชการระดับกรม (กรุงเทพฯ : บริษทั 
วชิัน่ พร้ิน แอนด ์มีเดีย, 2554) 

 3.1 หมวดลกัษณะส าคญัขององคก์ร (Organization Profile) 
 เป็นการอธิบายถึงภาพรวมในปัจจุบนัของส่วนราชการ สภาพแวดลอ้มในการปฏิบติั

ภารกิจ ความสัมพนัธ์ระหวา่งหน่วยงานกบัผูรั้บบริการ ส่วนราชการอ่ืน และประชาชนโดยรวม ส่ิง
ส าคญัท่ีมีผลต่อการด าเนินการ และความทา้ทายท่ีส าคญัในเชิงยุทธศาสตร์ท่ีส่วนราชการเผชิญอยู่ 
รวมถึงระบบการปรับปรุงผลการด าเนินงานของส่วนราชการ 
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 3.2 หมวด 1 การน าองคก์ร (Leadership) 
      เนน้บทบาทของผูบ้ริหารในการผลกัดนัองค์การให้บรรลุวิสัยทศัน์  ดว้ยการส่ือสารท่ี
ชัดเจนเพื่อท าให้น าไปปฏิบติั และก ากบัดูแลใหัด าเนินการตามหลกัธรรมาภิบาล  แนวทางการ
ประเมินนั้นจะให้ส่วนราชการน าค าถามไปตรวจประเมินองค์กรตนเองว่า  ผูบ้ริหารของส่วน
ราชการด าเนินการอยา่งไรในเร่ืองวิสัยทศัน์ เป้าประสงคร์ะยะสั้นและระยะยาว ค่านิยม และความ
คาดหวงัในผลการด าเนินการ รวมถึงการให้ความส าคญักบัผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย
ทั้งหลาย การกระจายอ านาจการตดัสินใจ การสร้างนวตักรรม และการเรียนรู้ในส่วนราชการ 
รวมทั้งตรวจประเมินว่าส่วนราชการมีการก ากับดูแลตนเองท่ีดี และด าเนินการเก่ียวกับความ
รับผดิชอบต่อสังคมและชุมชนอยา่งไร ประกอบดว้ยเกณฑก์ารประเมิน 2 ประเด็นยอ่ย ดงัน้ี 
      3.2.1 การน าองคก์ร หมายถึง การด าเนินการของผูบ้ริหารของส่วนราชการในการ
ช้ีน าองค์กร การก ากับดูแลตนเองท่ีดี และผูบ้ริหารของส่วนราชการทบทวนผลการด าเนินการ
อยา่งไร 
     3.2.2 ความรับผิดชอบต่อสังคม หมายถึง ส่วนราชการด าเนินการอย่างไรเพื่อ
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการด าเนินงานอย่างมีจริยธรรมและเป็นองค์กรท่ีค านึงถึง
สังคม 
  3.3 หมวด 2 การวางแผนเชิงยทุธศาสตร์ และกลยทุธ์ (Strategy and Planning) 
    เน้นกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้องกบัความทา้ทายขององค์กร มีการ
ก าหนดตวัช้ีวดั ติดตามทบทวนผลการด าเนินการเพื่อให้มีการน าแผนไปสู่การปฏิบติัให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์กร แนวทางการประเมินนั้นจะให้อธิบายถึงการด าเนินการของส่วนราชการในการ
วางแผนเชิงยุทธศาสตร์ว่า มีวิธีการอย่างไรในการก าหนด ประเด็นยุทธศาสตร์   เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์หลกั  แผนปฏิบติัราชการและมีการถ่ายทอดส่ิงเหล่านั้นอยา่งไร เพื่อน าไป
ปฏิบติัและการวดัผลความกา้วหนา้ ประกอบดว้ยเกณฑก์ารประเมิน 2 ประเด็นยอ่ย ดงัน้ี 
      3.3.1 การจดัท ายุทธศาสตร์ หมายถึง ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการก าหนด
ประเด็นยทุธศาสตร์ เป้าประสงคเ์ชิงยทึธศาสตร์ และกลยทุธหลกั รวมถึงการยกระดบัความสามารถ
ในการแข่งขนั ผลการด าเนินการโดยรวม และความส าเร็จในอนาคต 
      3.3.2 การถ่ายทอดกลยุทธ์หลกัเพื่อน าไปปฏิบติั หมายถึง ส่วนราชการสามารถ
แปลงเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธหลกัไปสู่การปฏิบติัไดอ้ย่างไร ให้สรุปแผนปฏิบติั
การและตวัช้ีวดัท่ีส าคญั และคาดการณ์ผลการด าเนินการในอนาคตตามตวัช้ีวดัดงักล่าว 
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  3.4 หมวด 3 การให้ความส าคญักบัผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Customer and 
Stakeholder) 
      เน้นการก าหนดกลุ่มผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการของแต่ละ
กลุ่ม และการจดัล าดบัความส าคญัท่ีสอดคลอ้งกบัพนัธกิจ รวมทั้ง การสร้างความสัมพนัธ์และความ
พึงพอใจต่อคุณภาพการบริการ โดยกระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แนวทางการ
ประเมินนั้นจะให้อธิบายถึงการให้ความส าคญักับผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียว่า ส่วน
ราชการมีการก าหนดความตอ้งการ ความคาดหวงั และความนิยมชมชอบของผูรั้บบริการและผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียอยา่งไร รวมถึงส่วนราชการมีการด าเนินการอยา่งไรในการสร้างความสัมพนัธ์กบั
ผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย การก าหนดปัจจยัท่ีส าคญัท่ีท าให้ผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย มีความพึงพอใจและน าไปสู่การกล่าวถึงส่วนราชการในทางท่ีดี ประกอบดว้ยเกณฑ์การ
ประเมิน 2 ประเด็นยอ่ย ดงัน้ี 
      3.4.1 ความรู้เก่ียวกับผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ส่วนราชการ
ก าหนดความตอ้งการ ความคาดหวงั และความนิยมชมชอบของผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
อยา่งไร เพื่อใหก้ารบริการตอบสนองผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
      3.4.2 ความสัมพนัธ์และความพึงพอใจของผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 
หมายถึง ส่วนราชการสร้างความสัมพนัธ์กับผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรเพื่อให้
ผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมีความพึงพอใจ และน าไปสู่การกล่าวถึงส่วนราชการในทางท่ีดี 
ให้อธิบายว่า ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการหาความพึงพอใจของผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย 
                   3.5 หมวด 4 การวดัการวิเคราะห์และการจดัการความรู้ (Information Technology and 
Knowledge Management) 
     เน้นระบบฐานข้อมูลท่ีครอบคลุม  ถูกต้อง  ทันสมัย  รวมทั้ ง  ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีมีความพร้อมใชง้านและปลอดภยัท่ีน ามาใชใ้นสนบัสนุนการปฏิบติังาน  ซ่ึงตอ้งแสดง
ให้เห็นวา่ไดน้ าขอ้มูลมาใชใ้นการตดัสินใจหรือบริหารจดัการอย่างไร แนวทางการประเมินนั้นจะ
ให้อธิบายวา่ ส่วนราชการเลือก รวบรวม วิเคราะห์ จดัการและปรับปรุงขอ้มูลและสารสนเทศ และจดัการ
ความรู้อยา่งไร ประกอบดว้ยเกณฑก์ารประเมิน 2 ประเด็นยอ่ย ดงัน้ี 
      3.5.1 การวดัและวิเคราะห์ผลการด าเนินการของส่วนราชการ หมายถึง ส่วน
ราชการมีวิธีการอยา่งไรในการวดั วิเคราะห์ ท าให้สอดคลอ้งและเช่ือมโยงกนั และปรับปรุงขอ้มูล
และสารสนเทศของผลการด าเนินการในทุกระดบัและทุกส่วนของส่วนราชการ 
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      3.5.2 การจดัการสารสนเทศและความรู้ หมายถึง ส่วนราชการด าเนินการอยา่งไร
เพื่อให้ขอ้มูลและสารสนเทศท่ีบุคลากรส่วนราชการหรือองคก์รอ่ืนท่ีปฏิบติังานเก่ียวขอ้งกนั และ
ผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียตอ้งการนั้นมีคุณภาพพร้อมใช้งาน ให้อธิบายว่า ส่วนราชการ
ด าเนินการอยา่งไร ในการสร้างและจดัการความรู้ 
                   3.6 หมวด 5 การมุ่งเนน้ทรัพยากรบุคคล (Human Resources) 
      เน้นการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้ส่วนราชการบรรลุเป้าประสงค์ทาง
ยุทธศาสตร์ ให้บุคลากรมีความผาสุก ความพึงพอใจ และความผูกพนักับส่วนราชการ รวมทั้ง
สอดคลอ้งกบัความทา้ทายดา้นบุคลากรตามลกัษณะส าคญัขององคก์ร  แนวทางการประเมินนั้นจะ
ให้อธิบายว่า ระบบงานและระบบการเรียนรู้ของบุคลากรและการสร้างแรงจูงใจ ช่วยให้บุคลากร
พัฒนาตนเองและใช้ศักยภาพอย่างเต็มท่ีเพื่อมุ่งไปในแนวทางเดียวกันกับเป้าประสงค์และ
แผนปฏิบติัการโดยรวมของส่วนราชการอยา่งไร รวมทั้งให้อธิบายว่าส่วนราชการมีความใส่ใจใน
การสร้างและรักษาสภาพแวดลอ้มในการท างานเพื่อสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการปฏิบติังานของ
บุคลากร ซ่ึงจะน าไปสู่ผลการด าเนินการท่ีเป็นเลิศและความเจริญกา้วหน้าของบุคลากรและส่วน
ราชการอยา่งไร ประกอบดว้ยเกณฑก์ารประเมิน 3 ประเด็นยอ่ย ดงัน้ี 
      3.6.1 ระบบงาน หมายถึง การจัดและบริหารงาน ระบบการประเมินผลการ
ปฏิบติังานของบุคลากร การจา้งงานและความกา้วหนา้ในหน้าท่ีการงาน และวิธีปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัก าลงัคน เอ้ือใหบุ้คลากรและส่วนราชการมีผลการด าเนินการท่ีดีไดอ้ยา่งไร 
      3.6.2 การเรียนรู้ของบุคลากรและการสร้างแรงจูงใจ  หมายถึง การพฒันาของ
บุคลากรไดส้นบัสนุนใหส่้วนราชการบรรลุเป้าประสงคโ์ดยรวมและส่งผลใหมี้การปฏิบติัราชการท่ี
เป็นเลิศอยา่งไร รวมทั้งช่วยสร้างความรู้ ทกัษะและความสามารถของบุคลากรอยา่งไร 
      3.6.3 การสร้างความผาสุกและความพึงพอใจแก่บุคลากร หมายถึง ส่วนราชการมี
วิธีการอยา่งไรในการรักษาสภาพแวดลอ้มในการท างานและบรรยากาศท่ีสนบัสนุนให้บุคลากรทุก
คนมีความผาสุก มีความพึงพอใจ และมีแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 
  3.7 หมวด 6 การจดัการกระบวนการ (Process Management) 
      การก าหนดกระบวนการท่ีสร้างคุณค่าท่ีสนองตอบต่อความตอ้งการของผูรั้บบริการ
และผู ้มี ส่ วนได้ ส่ วน เ สี ย  การออกแบบกระบวนการ เพื่ อ ให้บรร ลุ ต่ อข้อก าหนดของ
กระบวนการ รวมทั้ง การปรับปรุงกระบวนการเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน แนวทางการประเมิน
นั้นจะใหอ้ธิบายแง่มุมท่ีส าคญัทั้งหมดของการจดัการกระบวนการ การใหบ้ริการ และกระบวนการท่ี
ส าคญัท่ีช่วยสร้างคุณค่าแก่ผูรั้บบริการ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และการบรรลุพนัธกิจของส่วนราชการ 
ตลอดจนกระบวนการสนบัสนุนท่ีส าคญัต่างๆ ประกอบดว้ยเกณฑก์ารประเมิน 2 ประเด็นยอ่ย ดงัน้ี 
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      3.7.1 กระบวนการท่ีสร้างคุณค่า หมายถึง ส่วนราชการทีวิธีการอย่างไรในการ
ก าหนดและจดัการกระบวนการท่ีส าคญัต่างๆเพื่อสร้างคุณค่าแก่ผูรั้บบริการ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
และการบรรลุพนัธกิจของส่วนราชการ 
      3.7.2 กระบวนการสนบัสนุน หมายถึง วธีิท่ีส่วนราชการจดัการกบักระบวนการท่ี
ส าคญัท่ีสนบัสนุนกระบวนการท่ีสร้างคุณค่า 
  3.8 หมวด 7 ผลลพัธ์การด าเนินการ (Result Management) 
      เป็นการตรวจสอบผลลพัธ์ของกระบวนการของการด าเนินการตามหมวด  1-6 ว่ามี
ระดบัผลการด าเนินการเป็นอยา่งไร  แนวทางการประเมินนั้นจะให้อธิบายผลการด าเนินการ และ
แนวโนม้ของส่วนราชการในมิติต่างๆ ไดแ้ก่ มิติดา้นประสิทธิผล มิติดา้นคุณภาพการให้บริการ มิติ
ดา้นประสิทธิภาพของการปฏิบติัราชการ และมิติดา้นการพฒันาองคก์ร นอกจากน้ี ยงัให้อธิบายถึง
ผลการด าเนินการของส่วนราชการโดยเปรียบเทียบกับส่วนราชการหรือองค์กรอ่ืนท่ีมีภารกิจ
คลา้ยกนั โดยให้แสดงผลในรูปแบบท่ีเขา้ใจง่าย เห็นภาพชดัเจน เช่น ในรูปแบบกราฟ หรือตาราง 
ในการน าเสนอขอ้มูล ใหส่้วนราชการพิจารณาเลือกตวัช้ีวดัท่ีส าคญั ท่ีสะทอ้นผลการด าเนินงานของ
ส่วนราชการมาแสดง และอาจน าขอ้มูลจากค ารับรองการปฏิบติัราชการมาประกอบดว้ยก็ได ้ ซ่ึง
ตวัช้ีวดัท่ีคดัเลือกมานั้น ควรเป็นตวัช้ีวดัท่ีแสดงถึงผลลพัธ์เชิงปริมาณ  ทั้งน้ี การจะน าไปสู่องคก์รท่ี
เป็นเลิศนั้น ส่วนราชการควรก าหนดตวัช้ีวดัท่ีนอกเหนือจากตวัช้ีวดัท่ีก าหนดในค ารับรองการ
ปฏิบติัราชการเพิ่มเติมดว้ย ประกอบดว้ยเกณฑก์ารประเมิน 4 ประเด็นยอ่ย ดงัน้ี 
      3.8.1 มิติด้านประสิทธิผล หมายถึง การสรุปผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลตามแผน
ยุทธศาสตร์ท่ีส าคญั โดยแสดงผลการด าเนินการในปัจจุบนัโดยเปรียบเทียบกบัเป้าหมาย แนวโน้ม
ของผลการด าเนินการ และผลการด าเนินการเปรียบเทียบกบัส่วนราชการหรือองคก์รอ่ืนท่ีมีภารกิจ
คลา้ยกนั 
      3.8.2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ หมายถึง การสรุปผลลพัธ์ด้านคุณภาพการ
ให้บริการท่ีส าคญั โดยแสดงผลการด าเนินการในปัจจุบนัโดยเปรียบเทียบกบัเป้าหมาย แนวโน้ม
ของผลการด าเนินการ และผลการด าเนินการเปรียบเทียบกบัส่วนราชการหรือองคก์รอ่ืนท่ีมีภารกิจ
คลา้ยกนั 
      3.8.3 มิติดา้นประสิทธิภาพของการปฏิบติัราชการ หมายถึง การสรุปผลลพัธ์ดา้น
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการท่ีส าคัญ โดยแสดงผลการด าเนินการในปัจจุบันโดย
เปรียบเทียบกบัเป้าหมาย แนวโนม้ของผลการด าเนินการ และผลการด าเนินการเปรียบเทียบกบัส่วน
ราชการหรือองคก์รอ่ืนท่ีมีภารกิจคลา้ยกนั 
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      3.8.4 มิติดา้นการพฒันาองคก์ร หมายถึง การสรุปผลลพัธ์ดา้นการพฒันาองคก์รท่ี
ส าคญั โดยแสดงผลการด าเนินการในปัจจุบนัโดยเปรียบเทียบกบัเป้าหมาย แนวโน้มของผลการ
ด าเนินการ และผลการด าเนินการเปรียบเทียบกบัส่วนราชการหรือองคก์รอ่ืนท่ีมีภารกิจคลา้ยกนั 
 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ จดัท าข้ึนโดยพื้นฐานของค่านิยมหลกั (Core 
Value) 11 ประการ82 ดงัน้ี 1) การน าองค์การอยา่งมีวิสัยทศัน์ 2) ความเป็นเลิศท่ีมุ่งเน้นผูรั้บบริการ           
3) การเรียนรู้ขององคก์ารของแต่ละบุคคล 4) การใหค้วามส าคญักบับุคลากรและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย     
5) ความคล่องตวั 6) การมุ่งเนน้อนาคต 7) การจดัการเพื่อนวตักรรม 8) การจดัการโดยใชข้อ้มูลจริง       
9) ความรับผดิชอบต่อสังคม 10) การมุ่งเนน้ท่ีผลลพัธ์และการสร้างคุณค่า 11) มุมมองในเชิงระบบ 
 4. ทฤษฎีองคก์ารหลงัสมยัใหม่ (Postmodern Organization Theory) 
 ทฤษฎีองค์การมีวิวฒันาการอนัยาวนานโดยแบ่งเป็น ยุควิทยาศาสตร์ ยุคพฤติกรรม
ศาสตร์ ซ่ึงเป็นการต่อยอดฐานความรู้และลดขอบกพร่องจากทฤษฎีในยุคก่อนๆ ท่ีไดถู้กคิดคน้มา 
รวมทั้งการเปล่ียนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม อุตสาหกรรม และวฒันธรรม อนัน าไปสู่การ
แตกท าลายหรือมาแทนความคิดสมยัใหม่ (Modernism) ท าให้เกิดความแตกต่างระหว่างสมยัใหม่
ทนัสมยัและหลงัสมยัใหม่ เน่ืองจากพบวา่ความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยยีงัไม่สามารถ
ช่วยแกปั้ญหาทางสังคมศาสตร์ไดอ้ยา่งแทจ้ริง จึงเกิดแนวความคิดทางสังคมอีกคร้ังหน่ึงท่ีเรียกว่า 
ความคิดหลงัสมยัใหม่ทนัสมยั (Postmodernism) หมายถึง กระบวนการเปล่ียนแปลงสถาปัตยกรรม 
ศิลปะ วิทยาการทั้งหลาย ความคิดทฤษฎีทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวฒันธรรม ความเช่ือ
และการปฏิบติั รูปแบบชีวติ หลกัการด าเนินชีวติ และเร่ืองอ่ืนๆ ทั้งหลาย ท่ีเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลง
พฒันาของโลกสังคมอยา่งต่อเน่ืองทั้งหมด   
 ทฤษฎีองคก์ารมีการคิดคน้ไวต้ามยุคสมยัท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงเม่ือนบัรวบแล้ว
เป็นเวลานานวา่ 100 ปี ซ่ึงทฤษฏีบางทฤษฎียงัมีการอา้งถึงและน ามาใชก้นัจวบจนปัจจุบนั และได้
ช่วยในการพฒันาต่อยอดใหเ้กิดความเขา้ใจในพฤติกรรมองคก์ารและสถานการณ์ต่างๆ ไดเ้ป็นอยา่ง
ดี จึงมีนกัวิชาการได้กล่าวว่าทฤษฎีองค์การเป็นส่ิงท่ีมีความเป็นพลวตัและมีชีวิตชีวาเสมอ83  แต่
เน่ืองจากในปัจจุบนัมีการเกิดรูปแบบและพฤติกรรมท่ีมีการเปล่ียนแปลงจากเดิมไปอยา่งมาก การ

                                                           
82 ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ , คู่มือคําอธิบายตัวช้ีวัดการพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สําหรับส่วนราชการระดับกรม 
(กรุงเทพฯ : วชิัน่ พร้ิน แอนเ มีเดีย, 2554), 24-25. 

83 William Richard Scott, Organizations Rational, Natural , and Open Systems, 
3th ed., (New Jersey : Prentice-Hall, 1992) 
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ทบทวนและพฒันาทฤษฎีบางอยา่งจึงอาจเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาองคค์วามรู้สมยัใหม่เพื่อการ
น าไปปฏิบัติท่ีสอดคล้องกับบริบทและเตรียมรับมือกับแนวโน้มท่ีเรียกว่า โลกาภิวฒัน์ หรือ 
Globolization อันหมายถึง การแพร่กระจายไปทั่วโลก การท่ีประชาคมโลกไม่ว่าอยู่ ณ จุดใด 
สามารถรับรู้ สัมพนัธ์ หรือรับผลกระทบจากส่ิงท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งรวดเร็ว กวา้งขวาง ซ่ึงเน่ืองมาจาก
การพฒันาระบบสารสนเทศ เป็นต้น  และหมายถึงการท่ีประชากรของโลกจะถูกหลอมรวม
กลายเป็นสังคมเดียวอนัเกิดจากกระบวนการและแรงอิทธิพลร่วมทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคม 
วฒันธรรม และการเมือง ส่ิงแวดลอ้ม 
 แนวโนม้ของทฤษฎีองคก์ารในอนาคต 
 แนวโนม้ของทฤษฎีองคก์ารในอนาคต แบ่งเป็น 2 ประเด็น  ดงัน้ี 
 1. แนวคิดของทฤษฎีองคก์ารในอนาคต 
 กระแสความคิดท่ีมีอิทธิพลต่อทฤษฎีองค์การในอนาคตมีหลายกระแส กล่าวคือ การ
พฒันาของคู่ความขดัแยง้ (Dialectic) ระหวา่งความมีเหตุผลกบัมนุษยนิยม นอกจากน้ี ยงัมีแนวทาง
แบบ Postmodernist ท่ีองค์การบริหารตนเอง และมีความสัมพนัธ์กบัองค์การอ่ืนและองค์การแห่ง
ความรู้ และปัจจุบนัทฤษฎีองคก์ารส่วนใหญ่จะเป็นแบบ Modernist Approach ซ่ึงมีฐานความคิดวา่
องค์การเป็นกลุ่มสังคมท่ีมีขอบเขตชดัเจน คือ เป็นระบบเคร่ืองจกัรท่ีท าหน้าท่ีเพื่อผลิตสินคา้และ
บริการ และมีฐานคติในเร่ืองความมีเหตุผล ดงันั้นจึงมองวา่องคก์ารถูกตั้งข้ึนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
และโครงสร้างองคก์ารเป็นเคร่ืองมือท่ีจะเป็นหลกัประกนัเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายเท่านั้น 
 แต่ความคิดแบบ Postmodernist ซ่ึงเร่ิมตน้เม่ือปี 1990 ไดม้องวา่จะมีการเปล่ียนแปลง
เกิดข้ึนตลอดเวลา แนวคิด Post-Modernism ยงัมีความซับซ้อนและยากต่อการท าความเข้าใจ 
เน่ืองจากเพิ่งเกิดข้ึนไดไ้ม่นาน กระแสความนิยมยงัมีขอ้จ ากดั และเป็นแนวคิดท่ียงัจบัตอ้งไม่ไดเ้ป็น
รูปธรรม แต่เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริงและมีอยู่จริง แต่สามารถอธิบายไดว้่าจากสภาพแวดล้อมท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว องค์ประกอบท่ีท าให้องค์การประสบความส าเร็จอาจเน้นไปท่ีการ
บริหารตนเองเสียก่อน ซ่ึงจะมีบทบาทสูงข้ึนในอนาคต  
 การบริหารตนเอง เม่ือเปรียบเทียบเป็นองค์การ คือ ตอ้งเป็นองค์การท่ีท างานไดด้ว้ย
ตนเองตลอดเวลาโดยไม่จ  าเป็นตอ้งมีผูบ้งัคบับญัชา ท างานอยา่งอิสระ ตอบสนองต่อความตอ้งการ
ของผูรั้บบริการและด าเนินงานให้บรรลุจุดหมายได้โดยอตัโนมติั การควบคุมจะลดลง  แต่การ
บริหารตนเองจะตอ้งมีการตดัสินใจท่ีใชเ้หตุผลและขอ้มูลท่ีเพียงพอและมีการเรียนรู้แบบสองวงจร 
(Double Loop Learning) เพื่อให้มีการทบทวนก่อนการด าเนินการอยา่งรอบคอบ ไม่เพียงแต่ท าตาม
ค าสั่งอย่างเดียว รูปแบบของการบริหารตนเองมีหลายแบบ เช่น หน่วยธุรกิจ (Business Unit) ท่ีใช้
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กนัในบริษทัเอกชน โรงพยาบาลในก ากบัของรัฐ และมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ (Autonomous 
Organization) 
 แนวคิดของทฤษฎีองค์การในอนาคตนอกจากจะเน้นในเร่ืองการบริหารตนเองแล้ว 
ยงัใหค้วามส าคญักบัองคก์ารอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย (Interorganizational Relations) เน่ืองจากในอนาคต 
การเป็นองค์การเดียวจะท าให้ยากท่ีจะประสบความส าเร็จได ้แต่ความร่วมมือในลกัษณะอนัเป็น
พนัธมิตรระหว่างองค์การเพื่อแลกเปล่ียนทรัพยากร เทคโนโลยี ความรู้ หรือต้นทุน ขอบเขต
การศึกษาทฤษฎีองคก์ารจึงเป็นรูปแบบความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกนัในลกัษณะองคก์ารแบบเครือข่าย 
(Network Organization) นอกจากนั้น เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศจะท าให้
กระแสโลกภิวฒัน์ขบัเคล่ือนไปอย่างรวดเร็ว จนท าให้เกิดองค์การรูปแบบใหม่ท่ีใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นตวัเช่ือมโยงเพื่อแลกเปล่ียนสินคา้ บริการทรัพยากร ทกัษะ การเขา้ถึงตลาดและเพื่อ
ลดตน้ทุน ซ่ึงเรียกวา่ “องคก์ารเสมือนจริง” (Virtual Organization) เช่น การจดัจา้งองคก์ารภายนอก 
(Outsourcing) โดยมีการเช่ือมโยงทางอินเทอร์เน็ตเพื่อติดตามหรือแลกเปล่ียนขอ้มูล  เป็นตน้ 
 ทั้ งหมดน้ีล้วนแล้วแต่ เป็นลักษณะขององค์การแห่งความรู้  (The Knowledge 
Organization) เพื่อให้เกิดการตอบสนองต่อระบบเศรษฐกิจท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปสู่เศรษฐกิจ
ฐานความรู้ (Knowledge-based Economy) ซ่ึงใชค้วามรู้เป็นปัจจยัการผลิตท่ีส าคญัในการก่อให้เกิด
สินคา้หรือบริการ โดยการจดัการความรู้เป็นกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้าง การประมวล การ
แบ่งปัน และการใชค้วามรู้ในการท างานใหไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 2. แนวทางและวธีิการศึกษา 
 วิธีท่ีจะก่อให้เกิดทฤษฎีองค์การในอนาคตท่ีคาดว่าจะน ามาใช้กนัมาก คือ การใช้กล
ยุทธ์การวิจยักระบวนทศัน์ (Paradigm) ต่างๆ มาศึกษา โดยการน าทฤษฎีองค์การมาบูรณาการ 
(Integration) เพื่อน าจุดดีของแต่ละทฤษฎีมาใช้และลดขอ้บกพร่องให้มากท่ีสุด เพื่อท าให้ทฤษฎีมี
ความสมบูรณ์มากท่ีสุด เช่น งานของโอลิเวอร์ (Oliver) (1991) ท่ีน าทฤษฎีสถาบนัและทฤษฎีการ
พึ่งพาทรัพยากรมาบูรณาการเขา้ดว้ยกนัไดอ้ยา่งเป็นระบบและชดัเจน เพื่ออธิบายระดบัของกลยธ์ุท่ี
องค์การจะเลือกภายใต้เ ง่ือนไขหรือเร่ืององค์การคุณภาพ (Quality Organization) ซ่ึงเป็นการ
เช่ือมโยงแนวคิดองค์การแบบเคร่ืองจกัร องค์การแบบส่ิงมีชีวิต วฒันธรรมองค์การ และองค์การ
บริหารตนเองเขา้ไวด้ว้ยกนั84 

                                                           
84 Christine Oliver, Strategic Response to Institutional Process (N.P.: Academy of 

Management Review, 1991) 
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 ในการทฤษฎีองค์การมาบูรณาการยงัต้องใช้ระยะเวลาในการวิเคราะห์ท่ียาวนาน 
(Longgitudinal Analysis) มากยิ่ง ข้ึน โดยใช้การมีส่วนร่วมหรือสังเกตการณ์พฤติกรรมหรือ
ปรากฏการณ์ในช่วงระยะเวลาท่ีนานพอสมควรเพื่อช่วยให้เห็นพฒันาการของการเปล่ียนแปลง
ภายในองค์การเพื่อให้เกิดความเขา้ใจอย่างถ่องแทแ้ละชดัเจน อีกทั้งตอ้งมีการศึกษาเปรียบเทียบ 
(Comparative Study) ซ่ึงจะเป็นวธีิการศึกษาวา่องคก์ารมีความสัมพนัธ์กบับริบท (Context) ปัจจุบนั
หรือไม่ เพื่อท าให้เขา้ใจเง่ือนไขต่างๆ ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จขององค์การได ้และเปรียบเทียบใน
เร่ืองการน าแนวคิดจากองคก์ารอ่ืนๆ มาพิจารณาความเหมือนและความแตกต่างดว้ย 
 
วถิี (Way) 
 ความหมายของวถีิ 
 ความหมายของค าว่า “วิถี” อาจยงัไม่มีผูก้  าหนดข้ึนชัดเจน มีความหมายกว้างๆ 
หมายถึง สาย แนว ถนน ทาง มกัใช้ประกอบกบัค าอ่ืนๆ ซ่ึงจะแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมหรือแนว
ทางการด าเนินเร่ืองราวเหล่านั้น ภาษาองักฤษใชค้  าวา่ way , path , means  ตวัอยา่งเช่น 
 สุริยวิถี (Ecliptic) หมายถึง เส้นทางการเคล่ือนท่ีของดวงอาทิตยบ์นทอ้งฟ้า  เกิดจาก
การท่ีโลกโคจรรอบดวงอาทิตยเ์ป็นรูปวงรี โดยท่ีแกนของโลกเอียง 23.5° จากแนวตั้งฉากกบัระนาบ
วงโคจร ในฤดูร้อนโลกหนัขั้วเหนือเขา้หาดวงอาทิตยท์  าให้ซีกโลกเหนือกลายเป็นฤดูร้อน และซีก
โลกใตก้ลายเป็นฤดูหนาว หกเดือนต่อมาโลกโคจรไปอยูอี่กดา้นหน่ึงของวงโคจร โลกหนัขั้วใตเ้ขา้
หาดวงอาทิตย  ์(แกนของโลกเอียง 23.5° คงท่ีตลอดปี)  ท าให้ซีกโลกใตก้ลายเป็นฤดูร้อน และซีก
โลกเหนือกลายเป็นฤดูหนาว85 
 วถีิชีวติ มีผูใ้หค้วามหมายไวอ้ยา่งหลากหลาย ดงัน้ี 
  วิถีชีวิต (Lifestyle or Style of Life) พบว่า มีการใช้ค  าท่ีมีความหมายใกล้เคียงกนั
กบั  ค  าวา่วถีิชีวติ ไดแ้ก่ค าวา่ แบบแผนชีวติ การด าเนินชีวติ รูปแบบชีวติ  
  สารา นุกรม เว็บส เตอ ร์  (Webster’s New World Dictionary. 1994: 781) ให้
ความหมายวา่ วถีิชีวติ หมายถึง การด าเนินชีวติโดยภาพรวมของบุคคลซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงลกัษณะ
และค่านิยมของบุคคลนั้น86   

                                                           
85 ศูนยก์ารเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์, สุริยวิถี, เขา้ถึงเม่ือ 15 พฤษภาคม 

2558, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.lesa.biz/astronomy/celestial-sphere/ecliptic 
86 Norman Webster, Webster’s New World Dictionary (New York: Compact School 

the World Publishing, 1973), 781. 
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  โอไบรเอน (O’Brien. 1976: 39-40) ใหค้วามหมายวา่ แบบแผนชีวติ หมายถึง นิสัย
ท่ีประพฤติในการด ารงชีวิต เช่น การออกก าลงักาย การรับประทานอาหาร การดูแลสุขภาพการ
ประกอบอาชีพ และการช่วยเหลือสังคม87 
  องค์การอนามัยโลก (WHO. Health Education Unit. 1986: 118) ให้ความหมาย
ของวิถีชีวิตว่า หมายถึง แบบแผนของการแสดงพฤติกรรมของบุคคลซ่ึงเป็นไปตามสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ และความสามารถในการเลือกแสดงพฤติกรรมนั้น88 
  วอล์คเกอร์ เซคริสต์ และเพนเดอร์  (Walker; Sechrist; & Pender. 1987: 76) ให้
ความหมายของวิถีชีวิตว่า เป็นแนวทางการด าเนินชีวิตหรือแบบแผนของการปฏิบัติของ 
ประชาชนในเร่ืองการท ากิจกรรมต่างๆ ในแต่ละวนั89 
 คูลบอก เอิร์นส์  และมองโกเมอร่ี (Kulbok, Earls & Mongomery:1988) ใหค้วามหมาย
วา่ วิถีชีวิต หมายถึง การท่ีบุคคลแสดงออกถึงพฤติกรรม การด าเนินชีวิต ซ่ึงบุคคลนั้นไดเ้ลือกแลว้ 
โดยท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของคนนั้น ในดา้นดีหรือไม่ดีก็ได้90 
 จากความหมายดงักล่าว สรุปไดว้า่ วิถีชีวิตหมายถึง รูปแบบการด า เนินชีวิตประจ าวนั
ของบุคคลท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวติของบุคคลนั้นๆ  
 วิถีไทย หมายถึง แนวทางการด าเนินชีวิตของคนไทยตั้งแต่เกิดจนตาย วิถีไทย จึงเป็น
แหล่งรวมความรู้เร่ืองสังคม วฒันธรรม ความเป็นอยู่ ภูมิปัญญาของคนไทย การประพฤติ ปฏิบติั 
การศึกษาอบรม และการสืบทอดวฒันธรรมจากอดีตจนถึงปัจจุบนั วถีิไทยมีดงัน้ี 
 1. ขนบธรรมเนียมประเพณี 
 2. การละเล่นพื้นบา้น รวมไปถึงละคร ระบ า การเล่นของเด็ก 

                                                           
87 Michael John O’ Brien, The Care of the Aged (Saint Louis: The C.V. Mosby, 

1976), 39-40. 
88 WHO, Health Education Units, “Lifestyle and Health,” Social Science and 

Medicine, (1986), 118. 
89 Walker, S. N. , Sechrist, K.R. & Pender., “The health- promoting lifestyle profile : 

development and psychometric characteristics,” Nursing Research, 36 (March – April 1987): 76-
81. 

90 Kulbok, P. P.,  Earls, F. J., Mongomery, A. C., “Life style and Patterns of health 
and social behavior in high-risk adolescents,” Advances in Nursing Science, 11 (October 1988): 
22-23. 
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 3. ศิลปะ สถาปัตยกรรม และงานฝีมือ 
 4. นิทาน ต านาน ประวติั เพลง ภาษิต ปริศนาค าทาย ความเช่ือ โชคลาง ภาษา 
วรรณกรรม 
 5. งาน อาชีพ เคร่ืองมือท ามาหากิน 
 6. การท่องเท่ียว และพกัผอ่นหยอ่นใจ 
 7. อาหารและเคร่ืองนุ่งห่ม 

 โรงเรียนวิถีพุทธ หมายถึง โรงเรียนระบบปกติทัว่ไปท่ีน าหลกัธรรมพระพุทธศาสนา
มาใช ้หรือประยุกตใ์ช้ในการบริหารและการพฒันาผูเ้รียนโดยรวมของสถานศึกษา  เนน้กรอบการ
พฒันาตามหลกัไตรสิกขาอยา่งบูรณาการ 

 ตามความเช่ือของลทัธิเต๋า ค  าวา่เต๋า หมายถึง "วิถีทาง" แต่เป็นทางท่ีคลา้ยกบัท่ีนกใช้
บินไปบนทอ้งฟ้า จะเห็นไดว้า่มนัไม่ไดทิ้้งร่องรอยหรือเคร่ืองหมายใดๆ ไวเ้ลย นกบินไปโดยไม่มี
ร่องรอยใดๆ ไม่มีใครสามารถจะตามมนัไปได้ ดงันั้น วิถีทางน้ีจึงเป็นวิถีท่ีไร้เส้นทาง มนัไม่ใช่
เส้นทางท่ีมีไวพ้ร้อมท่ีจะให้ท่านกา้วตามไปได ้ท่านจะตอ้งหามนัเอง และจะตอ้งเป็นทางของท่าน 
ท่านไม่สามารถจะใชเ้ส้นทางของคนอ่ืนได้91 
 วิถีประชาหรือวิถีชาวบ้าน หมายถึง แบบแผนความประพฤติท่ีสมาชิกปฏิบติั ด้วย
ความ เคยชิน และเป็นท่ียอมรับในสังคม ผูท่ี้ละเลยไม่ปฏิบติัตามจะได้รับการติเตียน หรือนินทา 
เช่น การรับประทานอาหารร่วมกบัผูอ่ื้น ควรใชช้อ้นกลาง หากไม่ใชช้อ้นกลาง อาจถูกต าหนิวา่เป็น
ผูไ้ม่มีมารยาท มารยาทในการเขา้แถว เป็นตน้92 
 วิถีชีวิตมุสลิม หมายถึง พฤติกรรมและการปฏิบติัในชีวิตแต่ละวนัของคนท่ีนับถือ
ศาสนาอิสลามภายใตบ้ทบญัญติัของคมัภีร์อนักุรอาน และยดึถือการปฏิบติัของศาสดามูฮมัหมดัเป็น
แบบอยา่ง ซ่ึงครอบคลุมทั้งดา้นพิธีกรรมทางศาสนา การประกอบอาชีพ  การศึกษา แมก้ระทัง่การ
กิน การนอน และอ่ืนๆ ตั้งแต่เกิดจนกระทัง่เสียชีวติ93 

                                                           
91 ออสโฮ (OSHO). เต๋า : วถิีที่ไร้เส้นทาง, (กรุงเทพมหานคร: ส านกัพิมพฟ์รีมายด,์ 

2558) 
92 ทรูปลูกปัญญา, วถิีประชาหรือวถิีชาวบ้านคืออะไร ,เขา้ถึงเม่ือ 16 พฤษภาคม 2558, 

เขา้ถึงไดจ้าก http://www.trueplookpanya.com/new/asktrueplookpanya/questiondetail/8434 
93 กองอ านวยการรักษาความมัน่คงภายในภาค 4 ส่วนหนา้, วนัวาน…วนันี…้กบัวถิีมุสลมิ

ใต้, เขา้ถึงเม่ือ 16 พฤษภาคม 2558, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.southpeace.go.th/th/Article/news-
551111-2.html 
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เทคนิคการวจัิยอนาคต (EDFR: Ethnographic Delphi Futures Research) 
                เทคนิคการวิจยัอนาคต (EDFR: Ethnographic Delphi Futures Research) เป็นการวิจยั
อนาคต (Futures Research) อนัมีความเช่ือพื้นฐานท่ีว่าอนาคตเป็นเร่ืองท่ีสามารถท าการศึกษาได้
อย่างเป็นระบบ ความเช่ือของมนุษยมี์อิทธิพลต่อการตดัสินใจในอนาคต มนุษยจึ์งสามารถสร้าง
อนาคตได ้ทั้งน้ีจุดมุ่งหมายของการวิจยัในอนาคตมิใช่การท านายท่ีถูกตอ้ง แต่เป็นการส ารวจเพื่อ
ศึกษาแนวโน้มท่ีเป็นไปได ้ทั้งท่ีพึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ เพื่อท่ีจะหาทางท าแนวโน้มท่ีพึง
ประสงคใ์หเ้กิดข้ึนและขจดัแนวโนม้ท่ีไม่พึง ประสงคใ์หห้มดไป หรือลดนอ้ยลง การวจิยัอนาคตจึง
มีประโยชน์ในการก าหนดนโยบาย การวางแผน การตดัสินใจในการปฏิบติัท่ีจะน าไปสู่การสร้าง
อนาคตอนัพึงประสงค ์
                 เทคนิคการวิจยัอนาคต (EDFR: Ethnographic Delphi Futures Research) เกิดข้ึนโดย 
ดร. จุมพล พูลภทัรชีวิน ประจ าภาควิชาสารัตถศึกษา คณะครุศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เป็น
ผูพ้ฒันาข้ึนในปี พ.ศ. 2522 โดยเป็นการผสมผสานระหวา่งเทคนิคการวิจยัแบบ EFR (Ethnographic 
Futures Research) และเดลฟาย (Delphi) เขา้ดว้ยกนั เป็นเทคนิคการวิจยัท่ีรวมเอาจุดเด่นหรือขอ้ดี
ของเทคนิค EFR และเทคนิคเดลฟาย (Delphi) เพื่อช่วยแกจุ้ดอ่อนของแต่ละเทคนิคไดเ้ป็นอย่างดี 
เทคนิคการวิจยัอนาคต (EDFR: Ethnographic Delphi Futures Research) จึงเป็นเทคนิควิธีการวิจยั
อนาคตท่ีตอบสนองจุดมุ่งหมายและความเช่ือ พื้นฐานของการวิจยัอนาคตมากท่ีสุดวิธีหน่ึงใน
ปัจจุบนั และมีการปรับปรุงวธีิใหมี้ความยดืหยุน่และเหมาะสมมากข้ึน94 
                 ขั้นตอนในการท าวิจยัโดยใชเ้ทคนิคการวจิยัอนาคต (EDFR: Ethnographic Delphi 
Futures Research) โดยในรอบแรกของการวจิยั จะใชก้ารสัมภาษณ์แบบเทคนิค EFR ท่ีปรับปรุง
แลว้ หลงัจากสัมภาษณ์ในรอบแรกผูว้จิยัจะน าขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์แลว้สร้างเป็น เคร่ืองมือ ซ่ึง
มกัจะเป็นแบบสอบถามแลว้ส่งไปใหผู้เ้ช่ียวชาญตอบตามรูปแบบของเทคนิคเดลฟาย (Delphi) 
 โดยลกัษณะของงานวิจยัท่ีสามารถใช้เทคนิคการวิจยัอนาคต (EDFR: Ethnographic 
Delphi Futures Research) มีดงัน้ี 
 1. เป็นวิจยัท่ีเป็นพหุมิติ หลายเร่ืองหลายปัญหาเก่ียวขอ้งกนั ปัญหาจะกระทบกนัหมด 
นโยบายจ าเป็นตอ้งมีลกัษณะเป็น Multi – Dimentional ฉะนั้นเม่ือจะด าเนินการถึงการวดัก็จะเกิด
ความหนกัใจ เพราะตวัแปรมีหลายตวัและมีความเฉพาะเจาะจงในตวัแปรแต่ละตวั 

                                                           
94 จุมพล พลูภทัรชีวนิ, “ปฏิบติัการวจิยัอนาคตดว้ย EDFR,”  วารสารครุศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 32, 1 (2546): 1-19. 
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 2. เป็นการวิจยัท่ีมุ่งการพิจารณาขอ้สรุปท่ีใชห้ลกัเหตุผลท่ีสอดคลอ้งกบั ขอ้มูล คือ มี
ลกัษณะเป็น Inductive and Empirical เพราะการก าหนดนโยบายตอ้งมีท่ีมา และมีขอ้มูลประจกัษ์
สนบัสนุน  
 3. เนน้ความตอ้งการของผูบ้ริโภคเป็นส าคญัท าแลว้ตอ้งดูผูใ้ชท่ี้ส าคญัจึงจะไม่มีปัญหา
วา่ไม่ตอบสนองผูใ้ช ้ 

 4. เน้นตัวแปรท่ีเปล่ียนแปลงได้เพราะนโยบายทุกอย่างต้องมีการจัดกระท า  
(Manipulate) หากจดักระท าไม่ไดไ้ม่สามารถท าอยา่งอ่ืนต่อไปได ้ 

 5. การวิจัยลักษณะน้ีต้องยอมรับคุณค่าและอ านาจในการตัดสินใจของผูว้ิจ ัย ไม่
สามารถบีบบงัคบัให้ผูใ้ห้ขอ้มูลตดัสินใจได ้หน้าท่ีของผูว้ิจยัคือให้น าเสนอขอ้มูลออกไป ถูกหรือ
ผิดข้ึนอยูก่บัคุณค่าของผูว้จิยัอยูท่ี่ความชดัเจนของจุดยนืท่ีผูว้ิจยัสนใจและตอ้งยอมรับอคติท่ีผูว้จิยัมี
ดว้ย  

  ขั้นตอนการท าวิจยั EDFR  
           เทคนิคการวิจยัอนาคต (EDFR: Ethnographic Delphi Futures Research) เป็นเทคนิค
วิจัยอนาคต โดยผสมผสานระหว่างเทคนิค EFR (Ethnographic Futures Research) กับเดลฟาย 
(Delphi)     เข้าด้วยกัน ขั้นตอนของเทคนิคการวิจยัแบบชาติพนัธ์ุวรรณา (EDFR: Ethnographic 
Delphi Futures Research) จึงคล้ายคลึงกบัวิธีการของเดลฟาย (Delphi)  แต่มีการปรับปรุงวิธีให้มี
ความยดืหยุน่และมีความเหมาะสมมากข้ึน  ซ่ึงอาจสรุปไดเ้ป็นขั้นตอน ดงัน้ี 
           1.  การก าหนดและเตรียมตวักลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงเป็นส่วนส าคญัมาก เพราะผูเ้ช่ียวชาญ
เป็นผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ ผูว้ิจยัตอ้งติดตามกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญเป็นการส่วนตวั อธิบายจุดมุ่งหมาย
ขั้นตอนต่างๆ ของการวจิยั เวลาท่ีใชโ้ดยประมาณ และประโยชน์ของการวจิยั ย  ้าถึงความจ าเป็นและ
ความส าคญัของผูเ้ช่ียวชาญ 
           2. สัมภาษณ์ (EDFR รอบท่ี 1) ลกัษณะการสัมภาษณ์และขั้นตอนคล้ายกบั EFR แต่
เทคนิคการวิจยัอนาคต (EDFR: Ethnographic Delphi Futures Research) มีความยืดหยุ่นมากกว่า 
ผูว้ิจยัสามารถท่ีจะเลือกรูปแบบการสัมภาษณ์รอบท่ี 1 อาจยึดรูปแบบ EFR กล่าวคือ เร่ิมสัมภาษณ์
จาก ภาพอนาคตทางท่ีดี (Optimistic Realistic Scenario) ภาพอนาคตทางท่ีไม่ ดี  (Pessimistic 
Realistic Scenario) ภาพอนาคตท่ีมีความเป็นไปได้มากท่ีสุด ทั้งน้ีเพื่อให้ผูเ้ช่ียวชาญคิดในหลาย
แง่มุม ซ่ึงเป็นการมองในแง่บวกก่อน แล้วจึงพิจารณาในแง่ลบ และความเป็นไปได้มากท่ีสุด 
นอกจากนั้นการสัมภาษณ์แบบ EDFR มีความยืดหยุ่นมาก หากผูว้ิจ ัยต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็
สามารถสัมภาษณ์ในประเด็นต่าง ๆ ท่ีตอ้งการได ้โดยการผนวกเขา้กบัการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ
ล าดบัต่อไป หรืออาจแบ่งการสัมภาษณ์เป็นช่วง ๆ ก็สามารถท าได ้
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           3.  วิเคราะห์/ สังเคราะห์ขอ้มูล ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญมาวิเคราะห์
และสังเคราะห์เพื่อเขียนแนวโนม้ในแบบสอบถาม 
             4.  สร้างเคร่ืองมือ การสร้างเคร่ืองมือถือวา่เป็นขั้นตอนท่ีส าคญัและยากท่ีสุดของการ
วิจยัดว้ย เทคนิคน้ี คือ น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญทุกคนมารวมกนั ตดัทอนขอ้ความ
ท่ีซ ้ ากันหรือตัดส่วนท่ีเกินไปจากกรอบของการวิจัยท่ีก าหนดไวอ้อกไป โดยการหาถ้อยค าท่ี
ครอบคลุมขอ้ความทั้งหมด ทั้งน้ีผูว้จิยัไดพ้ยายามรักษาถอ้ยค าของผูใ้หส้ัมภาษณ์ไวใ้หม้ากท่ีสุด การ
เขียนควรเป็นภาษาท่ีสั้ น กะทดัรัด โดยพยายามรักษาความหมายเดิมของผูเ้ช่ียวชาญให้มากท่ีสุด 
เขียนแนวโน้มเพียงประเด็นเดียวใน 1 ข้อ ทั้ งน้ีเพื่อป้องกันมิให้ผูเ้ช่ียวชาญเกิดความสับสนใน
ประเด็นนั้น ๆ 
             5.  ท า EDFR รอบท่ี 2, 3 การน าแบบสอบถามไปสอบถามผู้เ ช่ียวชาญ และน า
แบบสอบถามมาวิเคราะห์ดว้ยสถิติพื้นฐาน เพื่อท าการจ าแนกขอ้มูล หาฉันทามติ (Consensus) ใน
การท า EDFR รอบท่ี 2 และ 3 ในรอบน้ีผูเ้ช่ียวชาญแต่ละท่านจะได้รับรู้ขอ้มูลป้อนกลบัเชิงสถิติ 
(Statistical Feedbacks) เป็นของกลุ่มโดยส่วนรวมโดยหาค่าร้อยละ ค่ามธัยฐาน (Median) และค่า
พิสัยระหวา่งควอไทล์ (Interquartile Range) ของกลุ่ม ผนวกดว้ยค าตอบเดิมของตนเอง แลว้ขอให้
ผูเ้ช่ียวชาญแต่ละคนพิจารณาตอบใหม่ 
           จ านวนรอบของการท าวิจัย เทคนิคการวิจัยอนาคต (EDFR: Ethnographic Delphi 
Futures Research) ข้ึนอยูก่บัจุดมุ่งหมาย งบประมาณ เวลา และก าลงัคนของการวิจยั ทั้งน้ีพิจารณา
จากค าตอบท่ีได้ว่ามีความเป็นเอกพนัธ์แล้วหรือยงั มี Homogeneity ของค าตอบหรือมีฉันทามติ
(Consensus) ของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญท่ีครอบคลุมเร่ืองท่ีศึกษามากพอแลว้หรือยงั 
           6.  เขียนภาพอนาคต การน าผลการตอบแบบสอบถามของผูเ้ช่ียวชาญมาวิเคราะห์ผล
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ซ่ึงโดยทัว่ไปถือตามเกณฑ์ท่ีมีแนวโน้มความเป็นไปไดค้่อนขา้งสูง กล่าวคือ 
ค่ามธัยฐาน (Median) ท่ี 3.5 ข้ึนไป และพิจารณาความสอดคล้องของค าตอบ โดยพิจารณาจาก 
Interquartile Range (Q3-Q1) ไม่เกิน 1.5 การเขียนภาพอนาคตไม่เขียนเป็นวิชาการมากไป คือ คน
ทัว่ไปอ่านแลว้เขา้ใจไดง่้าย  
             โดยสรุปงานวิจัย เทคนิคการวิจัยอนาคต (EDFR: Ethnographic Delphi Futures 
Research)  เป็นเทคนิคการวจิยัท่ีมุ่งตอบสนองจุดมุ่งหมายและ ความเช่ือพื้นฐานของการวิจยัอนาคต
มากท่ีสุดวิธีหน่ึงในปัจจุบนั เป็นการวิจยัท่ีรวมเอาเทคนิค EFR และ Delphi เขา้ดว้ยกนั ขั้นตอนต่าง 
ๆ ของเทคนิคการวิจัยอนาคต (EDFR: Ethnographic Delphi Futures Research) คล้ายกับ Delphi 
โดยขั้นตอนแรกเป็นการสัมภาษณ์แบบ EFR และน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ สังเคราะห์ แลว้สร้าง
เป็นเคร่ืองมือ ซ่ึงส่วนใหญ่มักจะเป็นแบบสอบถามแล้วส่งไปให้ผูเ้ช่ียวชาญเพื่อหาฉันทามติ 
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(Consensus) ซ่ึงมกัจะท า 2-3 รอบ หลงัจากนั้นน าค าตอบท่ีไดม้าวิเคราะห์ เพื่อหาแนวโนม้ท่ีมีความ
เป็นไปไดม้ากและมีความสอดคลอ้งทางความคิดระหว่าง กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญเพื่อสรุปและเขียนเป็น
ภาพอนาคต  
 
งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 งานวจิยัในประเทศ 

สมใจ เดชบ ารุง ไดท้  าวิจยัเร่ืององคก์รเสมือนจริงเพื่อการศึกษาของกรุงเทพมหานคร          
มีวตัถุประสงคเ์พื่อทราบรูปแบบองคก์รเสมือนจริงเพื่อการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ความคิดเห็น
ของผูบ้ริหาร ครู และตวัแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผูเ้ป็นบุคคล ภายนอก) เก่ียวกบั
รูปแบบองค์กรเสมือนจริงเพื่อการศึกษาของกรุงเทพมหานคร วิธีด า เนินการวิจยัประกอบด้วย 
ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาเอกสาร ขอ้มูล ต ารา แนวคิด ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง สัมภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุ  
ขั้นตอนท่ี 2 การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือวิจยั หาคุณภาพของเคร่ืองมือ ขั้นตอนท่ี 3 เก็บรวบรวม
ข้อมูลกับกลุ่มตวัอย่างในโรงเรียนสังกัดกทม .205 โรง โดยใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ประมาณ 1 สัปดาห์ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าความถ่ี ร้อยละ ค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน วเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ วเิคราะห์สหสัมพนัธ์คาโนนิคอล วเิคราะห์เปรียบเทียบ 
ค่าเฉล่ีย โดยการทดสอบ F-test (ANOVA) ทดสอบรายคู่โดย Scheffe’s test และวิเคราะห์ค าถาม
แบบปลายเปิดโดยการวเิคราะห์เน้ือหา ผลการวจิยัพบวา่  

1. รูปแบบองค์กรเสมือนจริงเพื่อการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 12 
องคป์ระกอบ 1) กฎหมาย 2) การจดัการเรียนรู้ 3) การสืบคน้ขอ้มูล 4) โครงสร้างองคก์ร 5) เครือข่าย
ขอ้มูลข่าสาร 6) การมีส่วนร่วม 7) การยืดหยุน่ 8) การให้บริการ 9) การวางแผน 10) การปฏิบติังาน     
11) วฒันธรรมการท างาน และ12) ทกัษะการท างาน 

2. รูปแบบองคก์รเสมือนจริงเพื่อการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของ
ผูบ้ริหาร ครูและตวัแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผูเ้ป็นบุคคลภายนอก) พบวา่ ผูใ้ห้
ขอ้มูลทั้งสามกลุ่มมีความคิดเห็นไปในแนวทางเดียวกนั ยกเวน้ องคป์ระกอบท่ี 5,10,11 แตกต่างกนั 
เม่ือน ามาทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ผลการวิเคราะห์ พบว่า องค์ประกอบท่ี 5 
เครือข่ายขอ้มูลข่าวสาร องค์ประกอบท่ี 10 การปฏิบติังานและองค์ประกอบท่ี 11 วฒันธรรมการ
ท างาน ผูบ้ริหารกบัตวัแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผูเ้ป็นบุคคลภายนอก) มีความ
คิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยองคป์ระกอบท่ี 5 , องคป์ระกอบท่ี 10 



185 

และองคป์ระกอบท่ี 11 ความคิดเห็นของผูบ้ริหาร อยูใ่นระดบัมากกวา่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน (ผูเ้ป็นบุคคลภายนอก)95 

โสภา อ านวยรัตน์ ได้ท าวิจยัเร่ืองการจดัท าระบบฐานข้อมูลบุคลากรและนักเรียน 
นกัศึกษาในวทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงใหม่การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความตอ้งการของ
ผูใ้ช้งานระบบข้อมูลบุคลากรและนักเรียน นักศึกษาและเพื่อสร้างโปรแกรมระบบฐานข้อมูล
บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาตามความตอ้งการของผูใ้ช้งานในวิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นผูใ้ชง้านระบบฐานขอ้มูลบุคลากรและนกัเรียน นกัศึกษาในวทิยาลยั
อาชีวศึกษาเชียงใหม่ จ  านวน 44 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาประกอบด้วย แบบสอบถามและ
โปรแกรมระบบฐานขอ้มูลบุคลากรและนกัเรียน นกัศึกษา การวิเคราะห์ ขอ้มูลจากแบบสอบถาม
โดยการแจกแจงความถ่ี และหาค่าสถิติร้อยละ แลว้น าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ผล
การศึกษาความตอ้งการของผูใ้ช้งานระบบฐานขอ้มูลบุคลากรและนกัเรียน นกัศึกษาในวิทยาลยั
อาชีวศึกษาเชียงใหม่ พบว่า โปรแกรมระบบฐานข้อมูลนักเรียน นักศึกษา จะสร้างโปรแกรม
ครอบคลุม  2 งานคือ ขอ้มูลประวติัส่วนตวัและขอ้มูลประวติัทางราชการ ผลของการสร้างโปรแกรม
ตามความตอ้งการของผูใ้ชง้านระบบฐานขอ้มูลโดยท าการสร้างจากโปรแกรม Microsoft Access 97 
พบว่าโปรแกรมท่ีสร้างข้ึนสอดคล้องและเหมาะสมกับระบบงานได้เป็นอย่างดี และสามารถ
ตอบสนองวตัถุประสงคข์องการศึกษาคร้ังน้ีไดต้ามความตอ้งการ96 
 ขวญัชยั  ผอ่งญาติ และพงศว์รวุฒิ สนธิโสภณ ไดศึ้กษาวิจยั เร่ือง การจดัท าโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ช่วยจดัเก็บขอ้มูลการประกนัคุณภาพการศึกษา น าเสนอว่า ในการจดัท าการประกนั
คุณภาพการศึกษาของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนคร
เหนือ ขอ้มูลท่ีใช้ประกอบรายงานการ ประเมินตนเองของทางภาควิชาฯ ส่วนใหญ่อยู่ในรูปของ
เอกสาร ท าให้ในการจดัเก็บข้อมูล และการคน้หาขอ้มูลมี ความยุ่งยาก ดงันั้นจึงได้มีการจัดท า
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยในการจดัเก็บขอ้มูลการประกนัคุณภาพการศึกษา ของภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ ซ่ึงใชป้ระกอบการเขียนรายงานการประเมินตนเอง เพื่อความสะดวกในการ

                                                           
95 สมใจ เดชบ ารุง, “องคก์รเสมือนจริงเพื่อการศึกษาของกรุงเทพมหานคร” 

(วทิยานิพนธ์ดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2557), 
บทคดัยอ่. 

96 โสภา  อ านวยรัตน์, “การจดัท าระบบฐานขอ้มูลบุคลากรและนกัเรียน นกัศึกษาใน

วิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงใหม่” (วิทยานิพนธ์ดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาอาชีวศึกษา บณัฑิตวิทยาลัย 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2554), บทคดัยอ่. 
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เก็บรวบรวม และปรับปรุงแก้ไขขอ้มูลต่างๆ ในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง การจดัท า
โปรแกรมช่วยจดัเก็บขอ้มูลการประกนัคุณภาพการศึกษานั้น จะใชโ้ปรแกรมไมโครซอฟท ์แอคเซส 
97 (Microsoft Access 97) ในการจดัท าฐานขอ้มูลและโปรแกรมวิชวลเบสิค 6.0 (Visual Basic 6.0) 
ในการเขียนค าสั่งโปรแกรม เพื่อสร้างโปรแกรมช่วยจดัเก็บขอ้มูลการประกนัคุณภาพการศึกษา 
 จากการทดลองป้อนข้อมูลการประเมินตนเองของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ ในช่วงเวลา 1 เมษายน พ.ศ. 2544 - 30 กนัยายน 
พ.ศ. 2544 ซ่ึงเป็นกรณีศึกษา ในโปรแกรมท่ีได้ท าการเขียนค าสั่งข้ึนมาเรียบร้อยแล้วนั้น พบว่า
โปรแกรมท่ีสร้างข้ึนนั้นสามารถเก็บขอ้มูลไดค้รบถูกตอ้ง สามารถจดัท าเอกสารการประเมินตนเอง 
ทั้งเอกสาร ส่วนส าคญั และเอกสารส่วนสรุปได ้แต่พบวา่ยงัมีปัญหาในการจดัรูปแบบของขอ้ความ
ในส่วนของรายละเอียดส่วนส าคญั และ ส่วนสรุป เน่ืองจากขอ้จ ากดัของตวัโปรแกรมท่ีใชใ้นการ
เขียนค าสั่งในการพฒันาโปรแกรมในอนาคต ควรค านึงถึงความสะดวก ของผูใ้ช้โปรแกรมให้ใช้
งานสะดวกและง่ายต่อการใชง้านมากข้ึน 97 

ทววีฒัน์ วฒันกุลเจริญ ไดศึ้กษาเร่ือง “การพฒันารูปแบบการวดัประเมินตามสภาพจริง
จากการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีใช้วิธีการเรียนการสอนตามสถานการณ์ ท่ีส่งผลต่อการรับรู้
ความสามารถของตนเองของผู ้เรียนในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา” โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ
การศึกษาพฒันารูปแบบศึกษาผลการใช้และน าเสนอรูปแบบการวดัประเมินรูปแบบการวดัประเมิน
ตามสภาพจริงจากการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้วิธีการเรียนตามสถานการณ์ท่ีส่งผลต่อการรับรู้
ความสามารถของคนเองของผูเ้รียนในสถานศึกษา จากการวจิยัพบวา่ 

1. รูปแบบการวดัประเมินตามสภาพจริง ประกอบด้วยรายละเอียด 1) วตัถุประสงค์
การวดัประเมิน 2) ตวัช้ีวดัการวดัประเมิน 3) เกณฑ์การวดัประเมิน 4) เคร่ืองมือการวดัประเมิน 5) 
บทบาทของผู ้ท่ีเก่ียวข้องกับการวดัประเมินและขั้นตอนของการวดัประเมินตามสภาพจริง 5 
ขั้นตอน คือ 1) ขั้นเตรียมความพร้อมส าหรับการวดปัระเมินตามสภาพจริงและการเรียนอิเล็กทรอน
นิกส์ท่ีใช้วิธีการเรียนตามสถานการณ์ 2) ขั้นออกแบบกิจกรรมการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ท่ีส่งเสริม
การวัดประเมินตามสภาพจริง 3) ขั้ นการปฏิบัติงานและแลกเปล่ียนความรู้จากการเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้วิธีการเรียนตามสถานการณ์ 4) ขั้นการวดัประเมินผลการปฏิบติังานตามสภาพ

                                                           
97 ขวญัชยั ผอ่งญาติ และพงศว์รวฒิุ สนธิโสภณ, “การจดัท าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วย

จดัเก็บขอ้มูลการประกนัคุณภาพการศึกษา” (วทิยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบณัฑิต คณะ
วศิวกรรมศาสตร์ บณัฑิตวทิยาลยั สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ, 2544), 
บทคดัยอ่. 
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จริงจากการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ท่ีใชว้ธีิการเรียนตามสถานการณ์ และ 5) ขั้นการสรุปความรู้จากการ
ปฏิบติังานตามสภาพจริงใหบุ้คคลภายนอกรับทราบ 

2. ผูเ้รียนมีระดบัการรับรู้ความสามารถของตนเองสูงกวา่ก่อนการทดลองใช้รูปแบบ
การวดัประเมินตามสภาพจริง 

 ธนาชัย บูรณะวฒันากูล และ ประสงค์ ปราณีตพลกรัง ท าการศึกษาวิจยั เร่ือง การ
พฒันาระบบสารสนเทศบนเว็บในการประกันคุณภาพการศึกษา ตามแนวทางของกรอบ IPOI 
ส าหรับมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาเว็บเทคโนโลยีและ
พฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการประกนัคุณภาพการศึกษา ตามแนวทางของกรอบ IPOI (Input 
Process Output Impact) โดยใชร้ะบบเครือข่าย MCUNet และขอ้มูลระบบประกนัคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ในการพฒันาระบบ จะใชห้ลกัการออกแบบเชิงวตัถุ
ตามวิธี UML (Unified Modeling Language) โดยพฒันาด้วยซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส ท างานบน
ระบบปฏิบัติการ Unix FreeBSD โดยใช้ Apache ท าหน้า ท่ี เ ป็น Web Server มี  MySQL เ ป็น
ฐานขอ้มูล และใช้ PHP ในการเช่ือมต่อระหว่าง Web Server กบัฐานขอ้มูล ในการด าเนินการวิจยั 
ผู ้วิจ ัยทดลองบันทึกข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักหอสมุดและเทคโนโลยี
สารสนเทศ และท าการประมวลผลขอ้มูล จากนั้นน าขอ้มูลท่ีได ้ไปเปรียบเทียบกบัรายงานการศึกษา
ตนเองของส านักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงสรุปได้ว่า ระบบท่ีพฒันาข้ึนสามารถ
ประมวลผลขอ้มูลการประกนัคุณภาพไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และสามารถแสดงผลในรูปแบบสถิติไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ98 
 นิตยา แซ่อ่ึง และ ณัฐวี อุตกฤษฏ์ ไดศึ้กษาเร่ืองการพฒันาระบบบริหารจดัการขอ้มูล
สารสนเทศเพื่อการบริการลูกคา้ กรณีศึกษากิตติชยัทวัร์ งานวิจยัน้ี จดัท าข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
พฒันาระบบบริหารจดัการขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริการลูกคา้ กรณีศึกษากิตติชยัทวัร์ และเพื่อ
ประเมินความพึงพอใจของระบบท่ีพฒันาข้ึน ระบบท่ีพฒันาข้ึนมีลกัษณะเป็นเว็บแอพพลิ เคชัน่ 
(Web Application) โดยใช้ภ าษาพี เ อชพี  (PHP) และภาษา เอช ที เ อ็มแอล  (HTML) เ ป็น
ภาษาคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในการพฒันาระบบการจดัการฐานขอ้มูลมายเอสคิวแอล (MySQL) และใช้
ระบบปฏิบติัการไมโครซอฟท์วินโดวส์เอ็กพี (Microsoft Windows XP) ท าการประเมินความพึง
พอใจของระบบโดยใช้แบบสอบถาม 4 ดา้น ประกอบไปดว้ย ดา้นความสามารถท างานตรงตาม

                                                           
98 ธนาชยั บูรณะวฒันากลู และ ประสงค ์ปราณีตพลกรัง, “การพฒันาระบบสารสนเทศ

ในการประกนัคุณภาพการศึกษา มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั,” (ส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2550), บทคดัยอ่. 
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ความตอ้งการของผูใ้ช ้ดา้นหนา้ท่ีของระบบ ดา้นการใชง้านของระบบและดา้นความปลอดภยัของ
ระบบ   ผลการประเมินของผูเ้ช่ียวชาญดา้นคอมพิวเตอร์ จ  านวน 15 คนพบวา่ไดค้่าเฉลียเท่ากบั  4.47 
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.40 ผลการประเมินของผูดู้แลระบบ จ านวน 5 คน พบว่าได้
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.26 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.45 และผลการประเมินของผูใ้ชง้านทัว่ไป 
จ านวน 30 คน พบว่ามีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.47 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.56  สรุปไดว้่าการ
พฒันา ระบบบริหารจดัการขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริการลูกคา้ กรณีศึกษากิตติชยัทวัร์  มีความ
พึงพอใจอยูใ่นระดบัดี99 

 อภิชาติ สังขท์อง ไดท้  าวจิยัเร่ือง ระบบฐานขอ้มูลห้องปฏิบติัการและเวบ็ไซตข์องศูนย์
วทิยาศาสตร์เพื่อการพฒันาศกัยภาพการให้บริการสังคม เป็นการทดลองจดัตั้งศูนยว์ทิยาศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้ด าเนินกิจกรรมตามพนัธกิจของ
มหาวทิยาลยั ทั้งทางดา้นผลิตบณัฑิตงานวจิยัและบริการวชิาการดงันั้น จ  าเป็นท่ีจะตอ้งจดัระบบการ
บริหารจดัการดา้นต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ ทั้งดา้นความตอ้งการใชศ้กัยภาพของศูนยว์ิทยาศาสตร์
และวิทยาศาตร์ประยุกต ์การจดัท าแผนการใชค้รุภัณฑ์ การจดัท าระบบฐานขอ้มูลครุภณัฑ์ ในการ
ส ารวจขอ้มูลนกัเรียนในพื้นท่ี พบวา่ ผูต้อบมีความสนใจดา้นวิทยาศาสตร์พื้นฐานอยู่แลว้ โดยมีผล
การเรียนอยู่ในระดบัอุดมศึกษา ซ่ึงเป็นโอกาสส าหรับมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ในการ
ประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ศกัยภาพของศูนยว์ิทยาศาสตร์ นอกจากน้ี นกัเรียนมีความตอ้งการให้
มหาวิทยาลยัจดักิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์อยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งการจดันิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ 
ในส่วนท่ีเกียวขอ้งกบัการจดัท าระบบฐานขอ้มูล ไดจ้ดัหมวดหมู่ครุภณัฑ ์จดัท าแผนการใชค้รุภณัฑ์
ในแต่ละภาคการศึกษา รวมทั้งการท าเวบ็ไซตป์ระชาสัมพนัธ์100 
 ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา ไดท้  าวิจยัเร่ือง การกระจายอ านาจการบริหารและ
การจดัการศึกษาให้เขตพื้นท่ี การศึกษามีวตัถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการกระจาย
อ านาจการบริหารและการจดั การศึกษาให้เขตพื้นท่ีการศึกษา และประเมินผลการด าเนินงานของ

                                                           
99 นิตยา  แซ่อ้ึงและณัฐวี อุตกฤษฏ์ , “การพฒันาระบบบริหารจดัการขอ้มูลสารสนเทศ

เพื่อการบริการลูกคา้กรณีศึกษากิตติชยัทวัร์”  (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบณัฑิต ภาควิชาการจดัการ
เทคโนโลยีสารสนเทศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกลา้พระนครเหนือ, 2552), บทคดัยอ่. 

100 อภิชาติ สังข์ทอง. “ระบบฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการและเว็บไซต์ของศูนย์
วิทยาศาสตร์เพื่อการพฒันาศกัยภาพการให้บริการสังคม,” (วิทยานิพนธ์หลกัสูตรวิชาฟิสิกส์ คณะ
วทิยาศาสตร์ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์, 2554), บทคดัยอ่. 
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เขตพื้นท่ีการศึกษา รวมทั้ง ปัญหาอุปสรรคในการกระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศึกษาให้
เขตพื้นท่ีการศึกษาขอ้มูล  
 ผลการด าเนินงานของเขตพื้นท่ีการศึกษา แบ่งไดด้งัน้ี 
 1. ผลการด าเนินงานด้านวิชาการ  ประธานกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษาและ
ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ี การศึกษา เห็นว่าผลการด าเนินงานด้านวิชาการส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดบัมาก แต่ผูอ้  านวยการ สถานศึกษาเห็นวา่ผลการด าเนินงานดา้นวิชาการส่วนใหญ่อยูใ่นระดบั
ปานกลาง  
 2. ผลการด าเนินงานด้านงบประมาณ ประธานกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา และ
ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ี การศึกษามีความเห็นวา่ผลการด าเนินงานดา้นงบประมาณส่วนใหญ่อยู่
ในระดบัมากผูอ้  านวยการ สถานศึกษาเห็นวา่ผลการด าเนินงานส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมากและระดบัปาน
กลาง  
 3. ผลการด าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล  ผูอ้  านวยการส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาเห็นวา่ผลการด าเนินงานส่วนใหญ่อยู ่ในระดบัมากท่ีสุด แต่ประธานกรรมการเขตพื้นท่ี
การศึกษาและผูอ้  านวยการสถานศึกษาเห็นวา่ผล การด าเนินงานส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก  
 4. ผลการด าเนินงานด้านการบริหารทัว่ไป ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
เห็นว่าผลการด าเนินงานส่วนใหญ่อยู่ ในระดบัมากท่ีสุด แต่ประธานกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา 
และผูอ้  านวยการสถานศึกษาเห็นวา่ ผลการด าเนินการส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก  
 ปัญหาอุปสรรคของการกระจายอ านาจให้เขตพื้นท่ีการศึกษา  
 1. ปัญหา อุปสรรคดา้นวชิาการ สรุปได ้ดงัน้ี  
  1.1 ครูขาดความรู้ในเร่ืองการจดัท าหลกัสูตร การจดัการเรียนรู้การวดัและ ประเมิน
ผลการวจิยั  
  1.2 ขาดส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศึกษา 
  1.3 การนิเทศการสอนไม่ทัว่ถึง  
  1.4 ศึกษานิเทศกมี์นอ้ย โดยเฉพาะช่วงชั้นท่ี 3 และ 4  
  1.5 ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาไม่ชดัเจน ไม่สามารถน าไปปฏิบติั  
 2. ปัญหา อุปสรรคดา้นงบประมาณ สรุปไดด้งัน้ี  
  2.1 การจดัสรรงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินงานตามภารกิจ  
  2.2 การจดัสรรและการอนุมติังบประมาณล่าชา้  
  2.3 ระเบียบการเงิน การคลงับางประการยุง่ยากลา้สมยั  
  2.4 บุคลากรในโรงเรียนไม่มีความรู้เร่ืองการจดัซ้ือจดัจา้ง 



190 

  2.5 การติดตาม ตรวจสอบ การเงิน/บัญชีของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา/ 
สถานศึกษาไม่ทัว่ถึง  
 3. ปัญหา อุปสรรคดา้นการบริหารงานบุคคล สรุปไดด้งัน้ี  
  3.1 ครูและบุคลากรไม่ครบตามกรอบอตัราก าลงัครูขาดแคลนมาก  
  3.2 การคดัเลือกการบรรจุครูไม่ตรงกบัความตอ้งการของโรงเรียน  
  3.3 บุคลากรขาดความรู้ความสามารถท่ีเหมาะสมกบังาน  
  3.4 การบรรจุโยกยา้ย ปรับเปล่ียนต าแหน่งลา้ชา้  
 4. ปัญหาอุปสรรคดา้นการบริหารทัว่ไป สรุปไดด้งัน้ี  
  4.1 การติดต่อประสานงานระหว่างส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากบัโรงเรียนไม่ 
คล่องตวั  
  4.2 ระบบการติดต่อส่ือสารในภาพรวมยงัไม่มีประสิทธิภาพ  
  4.3 งานธุรการมาก บุคลากรขาดความรู้ความเขา้ใจในเร่ือง e-office, e-filing การ
สั่งงานมีขั้นตอนมากเกินไป  
  4.4 ขาดอาคารส านกังานและวสัดุส านกังาน  
  4.5 ไม่มีการประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และการบริหาร 
การศึกษาระดบัต่างๆ  
 ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความส าเร็จในการกระจายอ านาจการบริหารและการจดั การศึกษา
ในเขตพื้นท่ีการศึกษา ปัจจยัท่ีเอ้ือต่อความส าเร็จ และ/ หรือเป็นอุปสรรคต่อความส าเร็จในการ
กระจาย อ านาจการบริหาร และการจัดการศึกษาให้ เขตพื้นท่ีการศึกษา ได้แก่ 1) กฎหมาย 2) 
การเมือง 3) โครงสร้างขององค์กร 4) งบประมาณ 5) บุคลากร 6) เทคโนโลยีและการส่ือสาร 7) 
สภาพทาง กายภาพของเขตพื้นท่ีการศึกษา 8) ความพร้อมของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา/ 
สถานศึกษา 9) ภาวะผูน้ าของผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา/ ผูอ้  านวยการสถานศึกษา 
10) วฒันธรรม องคก์รและการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจดัการศึกษา101 
 ปรีชา วนรัตน์  ไดท้  าภาคนิพนธ์เร่ืองผลกระทบจากการปฏิรูประบบราชการและการ
ปรับโครงสร้างภาครัฐท่ีมีต่อการปฏิบติังานของบุคลากรสังกดักรมปศุสัตวใ์นจงัหวดัพะเยา โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาผลกระทบและเปรียบเทียบความคิดเห็นจากการปฏิรูประบบราชการและการ

                                                           
101 ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, “การกระจายอ านาจการบริหารและการจดั

การศึกษาใหเ้ขตพื้นท่ี” (รายงานผลการวจิยัของส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2549), บทสรุป
ผูบ้ริหาร. 
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ปรับโครงสร้างภาครัฐท่ีมีต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดกรมปศุสัตว์ในจังหวดัพะเยา 
ผลการวจิยัพบวา่  
 1. ดา้นความชดัเจนของภารกิจท่ีรับผิดชอบ โดยภาพรวมพบวา่ระดบัการเปล่ียนแปลง
อยูใ่นระดบัปานกลางโดยการควบคุมการก ากบัดูแลของผูบ้งัคบับญัชาควรไดรั้บการแกไ้ขให้ดีข้ึน
กว่าน้ีอยู่ในระดบัแรก รองลงมาคือมีการจดัท าคู่มือการปฏิบติังานเพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการ
น ามาใช้และให้งานเป็นไปในแนวทางเดียวกนัและได้ท างานท่ีตรงกบัความรู้และความสามารถ 
ตามล าดบั 
 2. ดา้นความกา้วหนา้ในอาชีพราชการ โดยภาพรวมพบวา่ระดบัการเปล่ียนแปลงอยูใ่น
ระดบัปานกลาง โดยมีระบบการสร้างมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
อยูใ่นอนัดบัแรก รองลงมืองานท่ีรับผดิชอบอยูใ่นปัจจุบนั เปิดโอกาสให้เกิดความกา้วหนา้ในอาชีพ
ตามท่ีคาดหวงัไวแ้ละไดรั้บการพิจารณาความดีความชอบ ตามล าดบั 
 3. ดา้นคุณภาพชีวิต โดยภาพรวมพบว่าระดบัการเปล่ียนแปลงอยู่ในระดบัปานกลาง
โดยหน่วยงานใหค้วามส าคญัต่อการเคารพในสิทธิส่วนตวัอยูใ่นอนัดบัแรก รองลงมาคือมีความรู้สึก
วา่งานท่ีรับผิดชอบอยูเ่ป็นงานท่ีท าให้ไดเ้ปิดเผยตนเองต่อสาธารณชนมากข้ึนและไดรั้บโอกาสให้
ใชฝี้มือทกัษะและความรู้ของตนเองท่ีส่งผลใหมี้ความรู้สึกต่อตนเองมีคุณค่าและมีความรู้สึกทา้ทาย
ของการท างาน ตามล าดบั 
 4. ดา้นความภาคภูมิใจในอาชีพราชการ โดยภาพรวมพบวา่ระดบัการเปล่ียนแปลงใน
ระดับปานกลาง อาชีพราชการเป็นอาชีพท่ีมั่นคงและปลอดภัยกว่าอาชีพอ่ืนอยู่ในระดับแรก 
รองลงมาคืองานท่ีรับผิดชอบอยู่สามารถสร้างความรู้สึกท่ีดีต่อชุมชน เช่น การเป็นผูใ้ห้บริการท่ีดี 
ตามล าดบั 
 5. ดา้นความนบัถือศรัทธาจากประชาชน โดยภาพรวมพบวา่ระดบัการเปล่ียนแปลงอยู่
ในระดับมาก โดยข้าราชการควรมีการปรับปรุงกิริยามารยาท ความสุภาพ เช่น การใช้วาจาต่อ
ผูรั้บบริการ ในอนัดบัแรก รองลงมาคือท าให้มีความขยนัขนัแข็ง ตั้งใจ จริงจงัและจริงใจในการ
ท างานมากข้ึน ตามล าดบั 
 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ
เก่ียวกบัผลกระทบจากการปฏิรูประบบราชการและการปรับโครงสร้างภาครัฐท่ีมีต่อการปฏิบติังาน
ของบุคลากรสังกดักรมปศุสัตวใ์นจงัหวดัพะเยา ด้านความชัดเจนของภารกิจท่ีรับผิดชอบ ด้าน
ความกา้วหนา้ในอาชีพราชการ ดา้นคุณภาพชีวติ และดา้นความภูมิใจในอาชีพราชการโดยภาพรวม
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ไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ดา้นความนบัถือศรัทธาจากประชาชนโดยภาพรวมระดบัการเปล่ียนแปลงมี
ความต่างกนั102 
 สุรียพ์ร รุ่งเรือง ไดท้  าวิจยัเร่ือง การบริหารจดัการศูนยบ์ริการร่วมรูปแบบเคาน์เตอร์
บริการประชาชน ณ ห้างสรรพสินคา้บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จงัหวดัล าพูน มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) 
ศึกษาการบริหารจดัการศูนยบ์ริการร่วมรูปแบบเคาน์เตอร์บริการประชาชน 2) ศึกษาประสิทธิผล
การให้บริการของศูนย์บริการร่วมรูปแบบเคาน์เตอร์บริการประชาชน และ 3 ) ศึกษาปัญหาการ
บริหาร ผลการวิจยัพบวา่ มีการจดัแบ่งโครงสร้างหนา้ท่ีรับผิดชอบของหน่วยงานและผูป้ฏิบติังาน
ไดอ้ยา่งชดัเจน โดยมีผูว้า่ราชการจงัหวดัล าพูนเป็นประธานคณะกรรมการ คณะกรรมการมีหน้าท่ี
ในการก าหนดกรอบนโยบายและทิศทางการด าเนินงาน และคณะท างาน มีหนา้ท่ีด าเนินงานในการ
ก าหนดแนวทางการจดัตั้งศูนย ์การด าเนินงาน วางกลยุทธ์ออกแบบและพฒันาบริการ ในแต่ละ
หน่วยงานมีการประชุม เตรียมความพร้อมให้กบัเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังาน แบ่งหนา้ท่ีรับผิดชอบอย่าง
ชดัเจน มีการประสานงานร่วมกนัของหน่วยงานร่วมบริการท่ีศูนยบ์ริการร่วมฯ 
 ประสิทธิผลการให้บริการของศูนยบ์ริการร่วมรูปแบบเคาน์เตอร์บริการประชาชน 
จังหวดัล าพูน พบว่า ประชาชนผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจอย่างมากต่อการให้บริการของ 
ศูนยบ์ริการร่วมรูปแบบเคาน์เตอร์บริการประชาชน จงัหวดัล าพนู โดยประชาชนมีความพึงพอใจใน 
ระดบัมากต่อเจา้หนา้ท่ีให้บริการดว้ยความรวดเร็ว เจา้หนา้ท่ีให้บริการดว้ยรอยยิม้ สุภาพ เป็นมิตร 
อธัยาศยัดี การจดัเก็บค่าธรรมเนียมในแต่ละงานให้บริการเป็นไปตามกฎหมายก าหนดไวเ้คร่ืองมือ 
เคร่ืองใชใ้นการใหบ้ริการมีความทนัสมยั ครบถว้น และการใหบ้ริการมีความรวดเร็ว สอดคลอ้งกบั 
ความตอ้งการ นอกจากน้ีทางหน่วยงานท่ีร่วมให้บริการ มีการท างานร่วมกนัเชิงบูรณาการได ้เป็น
ตน้103 
 นพดล ผูมี้จรรยา ไดท้  าวิจยัเร่ือง ระบบการเรียนรู้ภควนัตภาพแบบสร้างศกัยภาพโดย
ใช้ปัญหาเป็นหลกัเพื่อส่งเสริมทกัษะการแกปั้ญหาและการรับรู้บริบท มีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันา

                                                           
102 ปรีชา  วนรัตน์, “ผลกระทบจากการปฏิรูประบบราชการและการปรับโครงสร้าง

ภาครัฐท่ีมีต่อการปฏิบติังานของบุคลากรสังกดักรมปศุสัตวจ์งัหวดัพะเยา” (ภาคนิพนธ์สาขาการ
บริหารและพฒันาประชาคมเมืองและชนบท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ บณัฑิตวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์, 2551), บทคดัยอ่. 

103 สุรียพ์ร รุ่งเรือง, “การบริหารจดัการศูนยบ์ริการร่วมรูปแบบเคาน์เตอร์บริการ
ประชาชน ณ หา้งสรรพสินคา้บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จงัหวดัล าพนู” (การคน้ควา้อิสระ คณะรัฐ
ประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2552), บทคดัยอ่. 
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ระบบการเรียนรู้ภควนัตภาพแบบสร้างศกัยภาพโดยใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อส่งเสริมทกัษะการ
แกปั้ญหาและการรับรู้บริบท วธีิด าเนินการวจิยั แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน คือ (1) ศึกษาและสังเคราะห์
กรอบแนวคิดของระบบการเรียนรู้ภควนัตภาพแบบสร้างศกัยภาพโดยใช้ปัญหาเป็นหลกัฯ (2) 
พฒันาระบบการเรียนรู้ภควนัตภาพแบบสร้างศกัยภาพโดยใชปั้ญหาเป็นหลกัฯ (3) พฒันาระบบการ
จดัการเรียนรู้ภควนัตภาพแบบสร้างศกัยภาพ (4) ศึกษาผลการใชร้ะบบการเรียนรู้ภควนัตภาพแบบ
สร้างศกัยภาพโดยใชปั้ญหาเป็นหลกัฯ และ (5) การรับรองระบบการเรียนรู้ภควนัตภาพแบบสร้าง
ศกัยภาพโดยใชปั้ญหาเป็นหลกัฯ ผลการวิจยัพบวา่ 1. ระบบการเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึน ประกอบดว้ย 4 
องคป์ระกอบหลกั ไดแ้ก่ (1) ปัจจยัน าเขา้ ประกอบด้วย สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้แบบภควนัตภาพ 
วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ คุณลกัษณะผูเ้รียน คุณลกัษณะผูส้อน และเน้ือหารายวิชา (2) การเรียนรู้ภค
วนัตภาพแบบสร้างศักยภาพโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ ขั้น
เตรียมการก่อนการสอน ขั้นด าเนินการเรียนการสอน และขั้นการประเมิน โดยด าเนินการเรียนการ
สอนตามกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกัจ านวน 7 ขั้นตอน ไดแ้ก่ แจง้เตือนปัญหา ท า
ความเขา้ใจและระบุปัญหา สร้างสมมติฐานและจดัล าดบัสมมติฐาน ก าหนดวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ 
ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลเพิ่มเติม สังเคราะห์และทดสอบขอ้มูล และสรุปผลการเรียนรู้ โดยผูเ้รียนสามารถ
เรียนรู้ไดทุ้กหนทุกแห่งผา่นอุปกรณ์เคล่ือนท่ีและการส่ือสารขอ้มูลแบบไร้สาย ระบบจะมีการสร้าง
ศกัยภาพตามบริบทการเรียนรู้ของผูเ้รียนในระหว่างท่ีผูเ้รียนด าเนินกิจกรรมการแก้ปัญหา (3) 
ผลผลิต ได้แก่ ทกัษะการแก้ปัญหา และการรับรู้บริบท และ (4) ขอ้มูลป้อนกลบั ได้แก่ คะแนน
ทกัษะการแกปั้ญหา และผลการประเมินการรับรู้บริบท 2. ระบบการจดัการเรียนรู้ภควนัตภาพแบบ
สร้างศกัยภาพประกอบดว้ย 3 โมดูล ไดแ้ก่ โมดูลผูเ้รียนโมดูลผูส้อน และโมดูลผูดู้แลระบบ ผลการ
ประเมินประสิทธิภาพของระบบ การจดัการเรียนรู้อยู่ในระดบัมากท่ีสุด 3. นักศึกษาท่ีเรียนตาม
ระบบการเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01  4. นกัศึกษาท่ีเรียนตามระบบการเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึนมีทกัษะการแกปั้ญหาหลงั
เรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  5.ระบบการจดัการเรียนรู้ภควนัตภาพ
แบบสร้างศกัยภาพท่ีพฒันาข้ึนมีระดบัการรับรู้บริบทอยูใ่นระดบัมาก 6. นกัศึกษามีความพึงพอใจ
ต่อการเรียนตามระบบการเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึนในระดับมาก 7. ผูท้รงคุณวุฒิ ท าการประเมินเพื่อ
รับรองระบบการเรียนรู้104 

                                                           
104 นพดล ผูมี้จรรยา , “ระบบการเรียนรู้ภควนัตภาพแบบสร้างศกัยภาพโดยใชปั้ญหาเป็นหลกัเพื่อ

ส่งเสริมทกัษะการแกปั้ญหาและการรับรู้บริบท” (วิทยานิพนธ์ดุษฎีบณัฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนคร
เหนือ, 2558), บทคดัยอ่. 
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 งานวจิยัต่างประเทศ 
 เฮง , เชน และ ฮอง (Hsieh, Chen and Hong) ไดท้  าวิจยัเร่ืองการรับรู้บริบทการเรียน
ภาษาองักฤษแบบ Ubiquitous ในสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย ซ่ึงงานวิจยัน้ีได้น าเสนอการ
ออกแบบการเรียนการสอนวิชาภาษาองักฤษซ่ึงอยูใ่นสภาพแวดลอ้มของมหาวิทยาลยั โดยใช ้PDA 
เป็นอุปกรณ์ในการเรียนการสอนและใชค้วามสามารถของเทคโนโลย ีการเรียนรู้ภควนัตภาพในการ
ตรวจจบัต าแหน่งของผูเ้รียนในมหาวิทยาลยัเพื่อส่งเน้ือหาบทเรียนท่ีเหมาะสมกบัต าแหน่งของ
ผูเ้รียนในขณะนั้น โดยไดอ้อกแบบการเรียนการสอนวิชาภาษาองักฤษดว้ยทฤษฎีการเรียนรู้ ตาม
สถานการณ์ (Situated Learning) โดยสถาปัตยกรรมของระบบประกอบไปด้วยหน่วยอัจฉริยะ 
(Intelligent Agents)  3 หน่วย และมีฐานขอ้มูล 3 ฐาน โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน105 คือ 
 1. ส่วนของลูกข่าย ประกอบดว้ย หน่วยอจัฉริยะส าหรับการตรวจจบัต าแหน่ง หน่วย
อจัฉริยะส าหรับการทบสอบ และฐานขอ้มูลแฟ้มสะสมงาน 
 2. ส่วนของแม่ข่าย ประกอบด้วย หน่วยบริการบทเรียน ฐานข้อมูลบญัชีผูใ้ช้ และ
ฐานข้อมูลบทสนทนาและข้อสอบภาษาอังกฤษ โดยระบบลูกข่ายจะสามารถแสดงค าศัพท์
ภาษาองักฤษใหม่ๆ ท่ีตรงกบัสถานการณ์ของผูเ้รียนในขณะนั้น โดยใช้วิธีการระบุต าแหน่งของ
เทคโนโลยไีร้สายและแม่ข่ายท าหนา้ท่ีแนะน าบทเรียนท่ีสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ของผูเ้รียนและยงั
สามารถท างานในลกัษณะท่ีไม่เช่ือมต่อเครือข่ายได ้และไดท้  าการสร้างระบบตน้แบบอุปกรณ์ PDA 
 เฟอร์นันโด (Fernando) ได้น า เสนอการพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบ 
Ubiquitous โดยใช้เทคโนโลยีเวบ็ร่วมกบัโทรศพัท์มือถือส าหรับการพฒันารูปแบบการเรียนรู้เพื่อ
เพิ่มระดบัความสามารถของผูเ้รียนในการพฒันาระบบน้ีไดใ้ช้แนวคิดของการเรียนรู้ภควนัตภาพ
เป็นพื้นฐานในการออกแบบระบบ และตั้งช่ือระบบว่า u-Teacher เพื่อให้ส าหรับการเรียนวิชา
ภาษาองักฤษ106 
 องคป์ระกอบของ u-Teacher ประกอบดว้ย 6 ส่วน ไดแ้ก่ 
 1. เคร่ืองแม่ข่ายให้บริการโปรแกรมประยุกต ์ส าหรับดาวน์โหลดโปรแกรมเพื่อติดตั้ง
บนโทรศพัทมื์อถือ 

                                                           

105 Hsieh, H. C., Chen C. M. and Hong C. M., “Context-Aware Ubiquitous English 

Learning in a Campus Environment.”  (Proceedings of Seventh IEEE International Conference 

on Advanced Learning Technologies, August 24, 2007), 351-353. 
106  Fernando et al., “u-Teacher: Ubiquitous Learning Approach.” (Proceedings of 

Technologies for E-Learning and Digital Entertainment, September 4, 2008), 9-20. 
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 2. เคร่ืองแม่ข่ายให้บริการเวบ็ ส าหรับใหบ้ริการอพัโหลด และดาวน์โหลดขอ้มูลต่างๆ 
ผา่นเวบ็ไซต ์
 3. โทรศพัท์มือถือท่ีสามารถส่งขอ้ความมลัติมีเดีย ส าหรับดาวน์โหลดขอ้สอบ และ
เม่ือท าขอ้สอบเสร็จจะส่งค าตอบกลบัไปในรูปแบบของขอ้ความ 
 4. การให้บริการส่ือสารส าหรับโทรศพัทมื์อถือ เพื่อให้สามารถมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง
บทเรียนและผูเ้รียนได ้
 5. ระบบไฟร์วอลลส์ าหรับป้องกนัการบุกรุกจากผูป้ระสงคร้์าย 
 6. หน่วยอจัฉริยะ (Intelligent Agent) ส าหรับประเมินผลการสอบของผูเ้รียน 
 ฮุย ,ไล และย ู(Hsu, Lai and Yu) ไดท้  าวจิยัเร่ืองการพฒันาระบบการเรียนการสอนโดย
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี RFID เขา้กบการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในหัวขอ้ท่ีเก่ียวกบัตน้ไม ้
ของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา ซ่ึงไดน้ าประโยชน์ของ Ubiquitous Computing มาประยุกตใ์ชใ้น
การเรียนการสอน ผูเ้รียนจะสามารถเขา้ถึงขอ้มูลท่ีตอ้งการการเรียนรู้ไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็วผ่าน
อุปกรณ์พกพา เช่น PDA ผูเ้รียนสามารถมีปฏิสัมพนัธ์กับสภาพแวดล้อมท่ีต้องการเรียนรู้ท่ีอยู่
รอบตวัผูเ้รียนโดยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมส าหรับการเรียนรู้ ผูเ้รียนสามารถปฏิบติัสัมพนัธ์กบัวตัถุ
ต่างๆ รอบตวัไดจ้ากความรู้ในหนังสือ ผูเ้รียนจะไดอ้อกไปสังเกตและส ารวจส่ิงต่างๆ ดว้ยความ
สมคัรใจ นอกจากจะช่วยส่งเสริมผลการเรียนรู้ท่ีดีแลว้ยงัช่วยให้ผูเ้รียนมีความสนใจในการเรียนรู้
มากยิง่ข้ึน 
 โอตากะ และ ยาโน่ (Otaga and Yano) ได้ท าวิจัย เ ร่ืองการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อ
สนบัสนุนการเรียนรู้ภาษาญ่ีปุ่นในสภาพแวดลอ้มแบบ Ubiquitous โดยไดน้ าเสนอระบบ 2 ระบบ 
คือ (1) ระบบรับรู้บริบการเรียนภาษาเพื่อสนบัสนุนการเรียนการสอนส านวนสุภาพในภาษาญ่ีปุ่น 
เรียกว่า Japelas (Japanese Polite Expressions Learning Assisting System) และ (2) ระบบ Tango 
(Tah Added Learning Objects) ส าหรับเรียนรู้วตัถุต่างๆ ซ่ึงทั้ งสองระบบได้น าประโยชน์ของ 
Ubiquitous มาใชใ้นการพฒันาระบบ โดยไดส้ร้างสภาพแวดลอ้มแบบ Ubiquitous ท่ีเรียกวา่ CSUL 
(Computer Supports Ubiquitous Learning) โดยระบบน้ีจะสามารถส่งขอ้มูลต่างๆ จากผูส้อนหรือ
ผูเ้ช่ียวชาญไปให้ผูเ้รียนรตามความต้องการ ซ่ึงสนบัสนุนการจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริงเป็นการ
สร้างกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัโลกความเป็นจริง ท าให้ผูเ้รียนไดรั้บการฝึกฝนทางปัญญา 
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การเรียนการสอนรูปแบบน้ีเป็นการเรยนรู้ท่ีเกิดข้ึนโดยบงัเอิญ ซ่ึงช่วยส่งเสสริมการคน้พบส่ิงใหม่ๆ 
ได ้และช่วยเพิ่มความมัน่ใจและเพิ่มความรู้ใหก้บัผูเ้รียน107 
 รูปแบบการเรียนการสอนในการวจิยัน้ีมี 3 รูปแบบ คือ  
 1. การเรียนรู้จากการไดล้งมือท าจริงเพื่อส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจการแกปั้ญหา 
 2. การพฒันาความเขา้ใจท่ีลึกซ่ึงและการเรียนรู้เพิ่มเติมจากผูอ่ื้น ช่วยลดความเขา้ใจท่ี
คลาดเคล่ือน 
 3. การเรียนนอกห้องเรียนจะส่งผลให้เกิดความรู้ใหม่ จากประสบการณ์นอกห้องเรียน 
และช่วยเพิ่มความรู้ความเขา้ใจท่ีลึกซ้ึง  
 ชุย (Chiu) ไดท้  าวิจยัเร่ืองการสร้างรูปแบบการประเมินผลของ u-Leanring ซ่ึงอยู่บน
พื้นฐานของการเรียนรู้อย่างมีความหมาย (Meaningful Learning) ด้วยการวิเคราะห์เชิงล าดับชั้น 
(Analytic Hierachy Process- AHP) ซ่ึงเป็นวธีิการตดัสินใจโดยมีการก าหนดเกณฑก์ารตดัสินใจเป็น
ล าดับชั้น ซ่ึงเป็นวิธีการตดัสินใจโดยมีการก าหนดเกณฑ์การตดัสินใจเป็นล าดับชั้น จะช่วยให้
ผูพ้ฒันา u-Learning ได้ทราบจุดเด่นจุดด้อยของระบบ ซ่ึงได้อธิบายคุณลักษณะเฉพาะของ u-
Learning ดงัน้ี 
 1. เป็นการเรียนรู้อยา่งรวดเร็ว (Urgency of Learning Need) 
 2. สามารถส่งขอ้มูลเม่ือผูเ้รียนตอ้งการ (Initiative of Learning Process) 
 3. การมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูเ้รียน (Interactivitive of Knowledge Acquistion) 
 4. การเรียนรู้แทรกซึมอยูใ่นชีวติประจ าวนั (Sitaution of Instructional Activity) 
 5. สาระการเรียนรู้จะข้ึนอยูก่บับริบทของผูเ้รียน (Context-Awareness) 
 6. มีความพร้อมในการให้บ ริการส่วนบุคคล (Actively Provides Personalized 
Services) 
 7. สามารถควบคุมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Self-Regulated Learning) 
 8. สามารถเรียนไดอ้ยา่งราบร่ืนในขณะท่ีเคล่ือนยา้ย (Seamless Learning) 
 9. ความสามารถในการปรับเน้ือหาการเรียนรู้ (Adapt the Subject Contents) 
 10. สร้างสังคมการเรียนรู้ระหวา่งผูเ้รียนและผูส้อน (Learning Community) 

                                                           
107 Hiroaki Ogata and Yano Yano,“Context-aware support for computer-supported 

ubiquitous learning” (Proceedings of Wireless and Mobile Technologies in Education, January 
10, 2004), 27-34. 
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 วินเทอร์ (Winter) ไดท้  าวิจยัเร่ือง ปัญหาจากนโยบายเร่งด่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัยูบิควิตสั    
คอมพิวติง : วสิัยทศัน์แห่งอนาคตของการเจรจากบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ผลวจิยัสรุปวา่ ภาพรวมของ
วิสัยทศัน์ของมนุษยเ์ป็นศูนยก์ลางของคอมพิวเตอร์ท่ีแพร่หลายและใชว้ิธีการวิจยัในการตรวจสอบ
สภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนเพื่อให้เกิดกรอบระยะเวลาท่ีสั้นลงโดยใชค้อมพิวเตอร์เป็นส าคญั โดยก าหนด
กระบวนการ 6 ขั้นตอนในการวางแผนโดยอาศยัระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการแกไ้ขปัญหา และเกิด
การเปล่ียนแปลงอยา่งยิง่ในการให้บริการทางคอมพิวเตอร์โดยเนน้บริบทของสภาพแวดลอ้มในการ
ท าใหเ้กิดสังคมเทคโนโลย ี108 
 เชน , ฮวาง , หยาง , เชน และ ฮวง (Chen ,  Hwang , Yang , Chen and Huang) ไดท้  า
วิจยัเร่ือง การวิเคราะห์ระบบการสนับสนุนการปฏิบติัการแบบภควนัตภาพส าหรับครู ผลวิจยั
สรุปว่า ระบบสนับสนุนการปฏิบติังานแบบภควนัตภาพส าหรับครู (UPSST) และรูปแบบการ
ด าเนินงานของ PDA ถูกน ามาปรับใช้ในรูปแบบท่ีจะสนบัสนุนครูในโรงเรียนมธัยมตามแนวคิด
ของการปฏิบติังานแบบอิเล็กทรอนิกส์และวิจยัออกแบบตามท่ีผู ้เขียนด าเนินการซ ้ าๆ เพื่อเป็นการิว
เคราะห์และประเมินผลการพฒันา นาอกจากน้ี ขอ้มูลท่ีเก็บเป็นการเก็บจากผูใ้ช้งานจริงในการ
ท างานแบบ UPSST ผูเ้ขา้ใชส่้วนใหญ่มีทศันคติท่ีดีต่อการท างานแต่มีบางคนท่ียงัแสดงความกงัวล 
ซ่ึงท าใหเ้ป็นขอ้เสนอแนะการศึกษาในอนาคตต่อไป109 
 ยาห์ยา , อาหมนั และ ยาลิล (Yahya, Ahmad and Jalil) ไดท้  าวจิยัเร่ือง ความหมายและ
คุณลกัษณะของการเรียนรู้ตามหลกัภควนัตภาพ ผลวิจยัสรุปว่า กระบวนทศัน์การเรียนรู้ใหม่ท่ี
เรียกวา่การเรียนรู้แบบภควนัตภาพหรือการเรียนรู้ท่ีไดรั้บการสนบัสนุนการเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์
ท่ีแพร่หลาย แทนการใชก้ระดาษเพียงอยา่งเดียวและยงัเป็นการแพร่หลายในการใชค้อมพิวเตอร์ใน
การเรียนรู้และการพดูคุยในการเสนอแนะอ่ืนๆ ดว้ย110 

                                                           
108 Jenifer Winter, “Emerging Policy Problems Related to Ubiquitous Computing: 

Negotiating Stakeholders’Visions of the Future,”  Springer Science + Business Media B.V. 299 , 
2 (2008), 136-141. 

109 Chao-Hsiu Chen, Gwo-Jen Hwang, Tzu-Chi Yang, Shih-Hsuan Chen and Shen-Yu 
Huang, “Analysis of a ubiquitous performance support system for teachers, ”  Innovations in 
Education and Teaching International 20, 2 (2009) 

110 Saadiah Yahya, Erny Arniza Ahmad and Kamarularifin Abd Jalil, “The definition 
and characteristics of ubiquitous learning: A discussion,” The definition and characteristics of 
ubiquitous learning, Universiti Teknologi MARA, Malaysia, (2010) 
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สรุป 
 จากการศึกษาวรรณกรรม และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัภควนัตภาพวถีิส าหรับส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา พบว่ามีตวัแปรหลายตวัท่ีเก่ียวขอ้งกบัภควนัตภาพวิถี ผูว้ิจยัไดน้ า 1) กฎหมาย 
แผน และนโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง 2) ภควนัตภาพ (Ubiquitous) ตามมโนทศัน์ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
3) องคก์รเสมือนจริง (Virtual Organization) 4) การใชน้วตักรรมเพื่อพฒันาองคก์าร 5) การกระจาย
อ านาจการตดัสินใจ 6) การลดขั้นตอนการปฏิบติังาน 7) การทบทวน ยกเลิก ปรับปรุง แก้ไข 
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ท่ีลา้สมยัหรือหมดความจ าเป็น 8) การบริหารราชการแบบบูรณาการ 9) การ
ปรับปรุงโครงสร้างการจดัองค์กร 10) การเพิ่มผลผลิต (Productivity Improvement) 11) ระบบลีน 
(LEAN) 12) การท างานแบบไคเซ็น (Kaizen) 13) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 14) ทฤษฎีและ
หลกัการบริหารองคก์าร และ 15) งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง มาเป็นแนวคิดในการวิจยัคร้ังน้ี จากการศึกษา
ดงักล่าวขา้งตน้พบปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัภควนัตภาพวิถีส าหรับส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา แสดง
ใหเ้ห็นถึงองคป์ระกอบของภควนัตภาพวถีิส าหรับส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน และ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์หาองคป์ระกอบของภควนัตภาพวิถีส าหรับส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาในขั้นตอนอ่ืนๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยงัสามารถใชเ้ป็นแนวทางให้กบั
หน่วยงานดา้นการศึกษาในการพฒันาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
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บทที ่3 

การด าเนินการวจัิย 
 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อทราบภควนัตภาพวิถีส าหรับส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษา เพื่อทราบองคป์ระกอบของภควนัตภาพวถีิส าหรับส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจากความ
คิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ และเพื่อทราบผลการยืนยนัองค์ประกอบของภควนัตภาพวิถีส าหรับ
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยัอนาคต (EDFR: Ethnographic Delphi Futures 
Research)  ประกอบดว้ยขั้นตอนการด าเนินการวจิยัและระเบียบวธีิการวิจยั ดงัน้ี 
 
ขั้นตอนการด าเนินการวจัิย 
 เพื่อใหก้ารด าเนินการวิจยัเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ผูว้จิยัไดก้  าหนดขั้นตอนการ
ด าเนินงานวจิยัออกเป็น 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1 การจดัเตรียมโครงการวิจยั 
 ผูว้ิจยัจดัเตรียมโครงการวิจยัโดยการศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัภควนัตภาพวถีิส าหรับส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 
จากเอกสาร กฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ นโยบายและแผน ต ารา ขอ้มูล สถิติ ผลงานวจิยั บทความ
วิชาการ วารสาร และเว็บไซตต่์างๆ และน ามาก าหนดกรอบแนวคิดการวิจยั มาจดัท าโครงร่างการ
วจิยั น าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา สอบและแกไ้ขโครงร่างการวิจยัตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ
สอบโครงร่างการวจิยั แลว้จึงขออนุมติัหวัขอ้การท าวจิยัต่อบณัฑิตวทิยาลยั 
 ขั้นตอนท่ี 2 การด าเนินการวิจยั 
 ผูว้จิยัไดก้  าหนดขั้นตอนของการด าเนินการวิจยัดงัต่อไปน้ี 
 ขั้นท่ี 1 การศึกษาภควนัตภาพวถีิส าหรับส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ผูว้จิยัไดก้  าหนด
วธีิการด าเนินการวิจยั ดงัน้ี 
 1. ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัภควนัตภาพวิถีส าหรับ
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา จากเอกสาร กฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ นโยบายและแผน ต ารา 
ขอ้มูล สถิติ ผลงานวจิยั บทความวชิาการ วารสาร และเวบ็ไซตต่์างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 2. น าบทสรุปตวัแปรของการภควนัตภาพวิถีส าหรับส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจาก
การศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัภควนัตภาพวิถีส าหรับส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษา จากเอกสาร กฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ นโยบายและแผน ต ารา ขอ้มูล สถิติ 
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ผลงานวจิยั บทความวชิาการ วารสาร และเวบ็ไซตต่์างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (Document 
Study) มาท าการวิเคราะห์เอกสาร (Document Analysis)  เพื่อน ามาใช้เป็นแนวคิดประกอบการ
ด าเนินการในขั้นท่ี 2 
 ขั้นท่ี 2 การด าเนินการวิจยัโดยใชเ้ทคนิคการวจิยัอนาคต (EDFR: Ethnographic Delphi 
Futures Research) โดยกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและผู ้เ ช่ียวชาญ ท่ี มีความเ ช่ียวชาญ มีความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหาของวิจยัเร่ืองน้ี จ  านวน 17 คน มีขั้นตอนการด าเนินการเพื่อ
สอบถามผูท้รงคุณวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญ 3 รอบ มีรายละเอียดดงัน้ี 

1. การด าเนินการ EDFR ในรอบท่ี 1 ผูว้จิยัสร้างแบบสัมภาษณ์หรือแบบเก็บขอ้มูลรอบ
ท่ี 1 เป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบเก็บขอ้มูลปลายเปิดเพื่อให้แสดงความคิดเห็น โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อศึกษาตวัแปรของภควนัตภาพวิถีส าหรับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจากผูท้รงคุณวุฒิและ
ผูเ้ช่ียวชาญท่ีความรู้และประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางออ้มโดยในรอบท่ี 1 ด าเนินการดงัน้ี 

  1) ผูว้ิจยัก าหนดประเด็นท่ีต้องการให้ผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญแสดงความ
คิดเห็น โดยก าหนดประเด็นจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัภควนัตภาพวถีิ
ส าหรับส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา จากเอกสาร กฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ นโยบายและแผน 
ต ารา ขอ้มูล สถิติ ผลงานวิจยั บทความวิชาการ วารสาร และเว็บไซต์ต่างๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ แลว้น ามาสร้างเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบเก็บขอ้มูลปลายเปิดให้ครอบคลุมของเขต
เน้ือหาท่ีวจิยั 

  2) น าแบบสัมภาษณ์หรือแบบเก็บขอ้มูลท่ีสร้างข้ึนให้อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาและส านวนภาษา ตลอดจนใหข้อ้เสนอแนะต่างๆ เพื่อปรับปรุงแกไ้ข 

 3) น าแบบสัมภาษณ์หรือแบบเก็บขอ้มูลมาปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะจาก
อาจารยท่ี์ปรึกษา 

 4) จัดพิมพ์แบบสัมภาษณ์หรือแบบเก็บข้อมูลและน าส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผูเ้ช่ียวชาญแสดงความคิดเห็นและประสบการณ์เก่ียวกบัภควนัตภาพวิถีส าหรับส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาแสดงความคิดเห็นของตนเองอยา่งอิสระ โดยอาจใชว้ิธีการสัมภาษณ์โดยผูว้ิจยั หรือการ
เก็บขอ้มูลดว้ยวธีิการต่างๆ 

2. การด าเนินการ EDFR ในรอบท่ี 2 ผูว้ิจยัน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสัมภาษณ์หรือแบบ
เก็บขอ้มูลรอบท่ี 1 มาสร้างเป็นแบบสอบถามรอบท่ี 2 โดยน ามาจ าแนกเป็นกระทงค าถามท่ีมาจาก
การคดัเลือกขอ้มูลท่ีเป็นประเด็นความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญท่ีตอ้งการให้มีข้ึน
อยา่งชดัเจนและรวบรวมเน้ือหาท่ีใกลเ้คียงกนัไวใ้นขอ้เดียวกนั โดยคงความหมายตามความคิดของ
ผูท้รงคุณวฒิุจากแบบสัมภาษณ์หรือแบบเก็บขอ้มูลรอบท่ี 1 ไว ้จากนั้นจึงท าแบบสอบถามในรอบท่ี 
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2 เป็นแบบสอบถามท่ีมีมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั (Rating Scale)1 และน าให้อาจารยท่ี์ปรึกษา
ตรวจสอบและน ามาปรับปรุงแกไ้ขตามความเห็นของอาจารยท่ี์ปรึกษา เม่ือเสร็จเรียบร้อยแลว้ให้
น าส่งผูท้รงคุณวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 17 คน ซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญคณะเดียวกบัท่ีตอบ
แบบสัมภาษณ์หรือแบบเก็บขอ้มูลในรอบท่ี 1  

3. การด าเนินการ EDFR ในรอบท่ี 3 ผูว้ิจยัน าข้อมูลจากแบบสอบถามในรอบท่ี 2                 
มาค านวณวิเคราะห์หาค่ามธัยฐาน (Median) ค่าฐานนิยม (Mode) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 
(Interquartile Range) แล้วน ามาสร้างแบบสอบถามในรอบท่ี 3 ซ่ึงมีกระทงค าถามเหมือน
แบบสอบถามในรอบท่ี 2 ในแบบสอบถามรอบท่ี 3 น้ี ผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญจะไดรั้บทราบ
ความเห็นของกลุ่ม โดยมีการแสดงต าแหน่งของค่ามธัยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหวา่งควอไทล์ 
(Interquartile Range) ของแต่ละค าถามไว ้รวมทั้งต าแหน่งท่ีผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญแต่ละคน
ตอบในรอบท่ี 2 ดว้ย ดงันั้น ผูท้รงคุณวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญแต่ละท่านจะทราบวา่ตนเองมีความคิดเห็น
เหมือนหรือแตกต่างไปจากความคิดเห็นของกลุ่มเพียงใด และเปิดโอกาสให้ทบทวนค าตอบของ
ตนเองใหม่อีกคร้ัง ซ่ึงจะยงัคงยืนยนัค าตอบเดิมหรือเปล่ียนแปลงก็ได ้กรณี ยืนยนัค าตอบเดิมโดยท่ี
ค าตอบของตนอยู่นอกพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range)  ก็ขอให้ผูท้รงคุณวุฒิและ
ผูเ้ช่ียวชาญแสดงเหตุผลประกอบดว้ย 

4. เม่ือไดรั้บขอ้มูลจากแบบสอบถามในรอบท่ี 3 ซ่ึงเป็นรอบสุดทา้ยของสัมภาษณ์ตาม
เทคนิคการวิจยัอนาคต (EDFR: Ethnographic Delphi Futures Research) ให้น าขอ้มูลมาค านวณหา
ค่ามธัยฐาน (Median) ค่าฐานนิยม (Mode) ผลต่างระหว่างค่ามธัยฐานกบัค่าฐานนิยม และค่าพิสัย
ระหวา่งควอไทล ์(Interquartile Range)  แลว้จึงน ามาแปลผลสรุปเป็นตวัแปรภควนัตภาพวถีิส าหรับ
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

5. น าบทสรุปตวัแปรของภควนัตภาพวิถีส าหรับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจาก
การศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดว้ยวธีิการวิเคราะห์เอกสาร (Document Analysis) รวมทั้ง
การสัมภาษณ์โดยใช้เทคนิคการวิจยัอนาคต (EDFR: Ethnographic Delphi Futures Research) มา
วิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) เพื่อน าไปยืนยนัองค์ประกอบของภควนัตภาพวิถีส าหรับ
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาในขั้นตอนต่อไป 
 ขั้นท่ี 3 การยืนย ันองค์ประกอบของภควันตภาพวิถีส าหรับส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา เป็นขั้นตอนท่ีน าผลการวิจยัท่ีได้จากการศึกษาเอกสาร และการสรุปความคิดเห็นของ
ผูท้รงคุณวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญตามขั้นท่ี 2 มายนืยนัความเหมาะสม (propriety standards) ความเป็นไป

                                                           
1 Rensis Likert, The Human Organization (New York : McGraw-Hill, 1961), 74. 
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ได้ (feasibility standards) ความเป็นประโยชน์ (utility standards) และความถูกต้องครอบคลุม 
(accuracy standards) ซ่ึงเป็นวิธีการในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จากการสอบถามความคิดเห็น
ของผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 9 ท่าน เพื่อยืนยนัองค์ประกอบของภควนัตภาพวิถีส าหรับส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษา  

ขั้นตอนท่ี 3 การรายงานผลการวจิยั 
ผูว้ิจยัน าผลการวิจยั ขอ้คน้พบ และขอ้เสนอแนะมาจดัท ารายงานการวิจยั น าเสนอ

คณะกรรมการผูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องตาม
ขอ้เสนอแนะ จดัท ารายงานการวิจยัฉบบัสมบูรณ์เสนอบณัฑิตวิทยาลยั เพื่อขออนุมติัเป็นส่วนหน่ึง
ของการศึกษาตามหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษาต่อไป 

รายละเอียดดงัภาพท่ี 34  แสดงขั้นตอนการด าเนินการวิจยั  
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ภาพท่ี 34  แสดงขั้นตอนการด าเนินการวจิยั  

ขั้นตอนที่ 2 การด าเนินการวจิัยโดยใช้เทคนิคการวจิัยอนาคต (EDFR: Ethnographic Delphi Futures Research) 

          ขั้นตอนการวจิัย         วธิีการด าเนินการวจิัย                 ผลลพัธ์ที่เกดิ 

 

 

             

             

 

 

 

 

ขั้นตอนที ่1 ภควนัตภาพวถิีส าหรับส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 

  ขั้นตอนการวจิัย                วธิีการด าเนินการวจิัย      ผลลพัธ์ที่เกดิ 

 

 

ขั้นตอนที่ 3 การยนืยนัองค์ประกอบของภควนัตภาพวถิีส าหรับส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา  

ขั้นตอนการวจิัย        วธิีการด าเนินการวจิัย                                 ผลลพัธ์ที่เกดิ 

 

 
องคป์ระกอบของภควนัตภาพวิถีส าหรับ

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมท่ี

เก่ียวขอ้งกบัภควนัตภาพวิถีส าหรับส านกังานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา จากเอกสาร กฎหมาย กฎระเบียบ 

ประกาศ นโยบายและแผน ต ารา ขอ้มูล สถิติ 

ผลงานวิจยั บทความวิชาการ วารสาร และเวบ็ไซต์

ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ด าเนินการวิจยัโดยใช้เทคนิค
การวจิยัอนาคต (EDFR) โดย
ผูท้รงคุณวฒุิและผูเ้ช่ียวชาญ

จ านวน 17 คน 

รอบที่ 1 วเิคราะห์เน้ือหาดว้ยวธีิ  
Content Analysis 

องคป์ระกอบของภควนัตภาพ

วิถีส าหรับส านกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา 

วิเคราะห์เอกสารดว้ยวิธี  
Document Analysis 

แนวคิดเร่ืองภควนัตภาพวิถี

ส าหรับส านกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา 

ยนืยนัความเหมาะสม ความเป็นไปได ้
ความเป็นประโยชน์ และความถูกตอ้ง
ครอบคลุมโดยผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 9 คน 

ผลการยนืยนัองคป์ระกอบ
ของภควนัตภาพวิถีส าหรับ
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

รอบที่ 3 วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่ามธัยฐาน (Median) 
ค่าฐานนิยม (Mode) และค่าพิสยัระหว่างควอไทล ์

(Interquartile Range) และสรุปผล 

รอบที่ 2 วิเคราะห์ขอ้มลูดว้ยค่ามธัยฐาน (Median) ค่าฐาน
นิยม (Mode) และค่าพิสยัระหว่างควอไทล ์(Interquartile 
Range) เพื่อแสดงใหรั้บทราบความเห็นของกลุ่ม จากค่า
ดงักล่าวของแต่ละค าถามไว ้รวมทั้งต  าแหน่งท่ีแต่ละคน

ตอบในรอบท่ี 2 
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ระเบียบวธีิวจัิย 
เพื่อให้การวิจยัคร้ังน้ีเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั ผูว้ิจยัจึงก าหนดรายละเอียด

เก่ียวกบัระเบียบวิธีวิจยั ซ่ึงประกอบด้วยแผนแบบการวิจยั  ประชากร  ตวัแปรท่ีศึกษา การสร้าง
เคร่ืองมือ การเก็บรวบรวมขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการวจิยั ดงัน้ี 

 
แผนแบบการวจัิย 
 การวิจยัคร้ังน้ีใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงพรรณนา (descriptive research) ท่ีมีแผนแบบการ
วิจยัแบบกลุ่มตวัอยา่งเดียวตรวจสอบสภาวการณ์ ไม่มีการทดลอง (The one shot, non-experimental 
case study design) ซ่ึงเขียนเป็นแผนผงั (Diagram) ดงัน้ี 
 

 

 

 

ภาพท่ี 35 แสดงแผนผงัของแผนแบบการวิจยั  
 S  หมายถึง ตวัอยา่งท่ีไดจ้ากการเลือก 
 X  หมายถึง ตวัแปรท่ีศึกษา  

O  หมายถึง ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษา 
 
ประชากร 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คือ กลุ่มผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็นบุคลากรใน
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา และองคก์รภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งในดา้นภควนัตภาพ จ านวน 
17 คน 
 ผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญเป็นผูท่ี้มีความรู้ความเขา้ใจหรือมีประสบการณ์โดยตรง
กบัภควนัตภาพวิถีส าหรับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ได้จากการเลือกแบบเจาะจง (purposive 
sampling) ตามหลกัเกณฑ์ท่ีตั้งไว ้จ  านวน 17 คน ตามแนวคิดของโทมสั ที แทคมิแลน (Thomas T. 
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Macmillan)2 ไดศึ้กษาและมีความเห็นว่าจ านวนตั้งแต่ 17 คนข้ึนไป จะเป็นปริมาณกลุ่มตวัอย่างท่ี
ให้ผลความคลาดเคล่ือน (Error) นอ้ยท่ีสุดหรือค่าความคลาดเคล่ือนน้อยกว่าหรือเท่ากบั 0.02 และ
น ากลุ่มตวัอยา่งท่ีเลือกไวใ้ห้คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์พิจารณาอีกคร้ัง โดยมีเกณฑ์ในการ
เลือก ดงัน้ี 

1. เป็นผูท่ี้มีต าแหน่ง/ มีประสบการณ์ท่ีเก่ียวพนักบัภควนัตภาพวิถีส าหรับส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา หรือ 

2. มีส่วนเก่ียวขอ้งในภควนัตภาพวถีิส าหรับส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือ 
3. เป็นผูมี้ผลงานเก่ียวกบัภควนัตภาพวถีิส าหรับส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือ 

                    4. เป็นผูมี้ทศันคติท่ีดีและมีวิสัยทศัน์ด้านภควนัตภาพวิถีส าหรับส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา   
 5. เป็นผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการบริหารจดัการภาคส่วนอ่ืนๆ ท่ีใชแ้นวคิดภควนัตภาพ
ในการบริหารจดัการองคก์รใหป้ระสบความส าเร็จ 
 6. จบวฒิุการศึกษาปริญญาเอกข้ึนไป 
 โดยผูว้ิจยัมีวตัถุประสงคใ์นการน าแนวคิดท่ีมาจากความเช่ียวชาญ และประสบการณ์
จากผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญ น าไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ผนวกเขา้กบัแนวคิดทฤษฎีและเอกสาร
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องตามวตัถุประสงค์การวิจยั เพื่อสรุปเป็นตวัแปรและองค์ประกอบเพื่อน าไป
ด าเนินการวจิยัในขั้นตอนต่อไป 
 ผู้ เ ช่ียวชาญที่ใช้ในการยืนยันผลการวิจัยตามเทคนิคการวิจัยอนาคต (EDFR: 
Ethnographic Delphi Futures Research) 
 การยืนยนัองค์ประกอบท่ีได้จากการศึกษาภควนัตภาพวิถีและความคิดเห็นของ
ผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ ช่ียวชาญตามเทคนิคการวิจัยอนาคต (EDFR: Ethnographic Delphi Futures 
Research) โดยใชว้ธีิเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 9 คน โดยมีเกณฑด์งัน้ี 
 1 .  เ ป็นตัว แทนจากส านัก ง านคณะกรรมการก าร ศึกษาขั้ นพื้ นฐ านและ
กระทรวงศึกษาธิการท่ีท าหนา้ท่ีในการก าหนดนโยบายและการน านโยบายไปสู่การปฏิบติั 
 2. มีส่วนเก่ียวขอ้งหรือประสบการณ์ในการปฏิบติังานแบบภควนัตภาพวถีิ 
 3. เป็นผูมี้ทศันคติท่ีดีและมีวสิัยทศัน์ดา้นการบริหารจดัการศึกษา 

                                                           
2 ชนิดา รักษพ์ลเมือง,อา้งถึงใน อจัริยา วชัราววิฒัน์, “โครงการวจิยัสมรรถนะบุคลากร

สาธารณสุขหน่วยบริการปฐมภูมิเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี”, 2542. 
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 4. จบการศึกษาวุฒิปริญญาเอกหรือส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทซ่ึงมีความ
เช่ียวชาญในดา้นภควนัตภาพเป็นท่ีปรากฏต่อสาธารณชน 
  
ตัวแปรทีศึ่กษา  

ตวัแปรท่ีศึกษาวจิยัคร้ังน้ีประกอบดว้ยตวัแปรพื้นฐานและตวัแปรศึกษาดงัน้ี 
1. ตวัแปรพื้นฐาน คือ ตวัแปรท่ีเก่ียวกบัสถานภาพส่วนตวัของผูใ้หข้อ้มูล  
2. ตวัแปรศึกษา คือ ตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัภควนัตภาพวิถีส าหรับส านกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษา ซ่ึงไดจ้ากการสรุปผลการวิเคราะห์เอกสาร การสัมภาษณ์โดยใช้เทคนิคการวิจยัอนาคต 
(EDFR: Ethnographic Delphi Futures Research) และการยนืยนัขอ้มูลโดยใชว้ธีิยืนยนัองคป์ระกอบ
ของภควนัตภาพวถีิส าหรับส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยสามารถจดัเป็นกลุ่มตวัแปรไดด้งัน้ี 

ตวัแปรเก่ียวกบัการน าองค์กรของผูบ้ริหาร ประกอบดว้ย การมีวิสัยทศัน์และค่านิยม
ดา้นภควนัตภาพวิถีของผูบ้ริหาร ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา การปฏิบติัตนแบบภควนัตภาพวิถี
ของผูบ้ริหารท าใหบุ้คลากรเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบติัตามความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหารในการ
ก าหนดนโยบายหรือเป้าหมายในการใหบ้ริการหรือการท างานท่ีไร้ขอ้จ ากดัในเร่ืองเวลาและสถานท่ี 
ความตระหนกัของผูบ้ริหารแต่ละระดบัต่อเป้าหมายและนโยบายท่ีท าให้ ภควนัตภาพวิถีเกิดข้ึน
อย่างต่อเน่ือง ความเช่ือใจของผูบ้ริหารต่อบุคลากรส่งเสริมให้ภควนัตภาพวิถีด าเนินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ความเป็นนกัการศึกษาอย่างแทจ้ริงและความเขา้ใจในภควนัตภาพวิถีอย่างถ่องแท้
ของผูบ้ริหาร 

ตัวแปรเ ก่ี ยวกับนโยบายและการวางแผน ประกอบด้วย  หน่วยงานกลาง 
(กระทรวงศึกษาธิการ / ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ควรเป็นผูก้  าหนดนโยบาย
ภควนัตภาพวถีิไปสู่ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา เป้าหมายส าคญัท่ีสุดของภควนัต
ภาพวิถี คือ ประสิทธิภาพและคุณภาพสูงสุดของนกัเรียน บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา 
(Customer-centric) การกระจายอ านาจ/การมอบอ านาจจากผูบ้ริหารไปยงับุคลากรท าให้การท างาน
เป็นไปตามหลกัภควนัตภาพวถีิ ผูบ้ริหารใน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ตอ้งยนิยอม อนุญาต ถ่าย
โอน ภารกิจการตดัสินใจให้บุคลากรใชค้วามรู้ ความสามารถ ความเฉลียวฉลาด ทกัษะ ทรัพยากร 
และประสบการณ์ในการตดัสินใจดว้ยตนเอง เพื่อให้ภารกิจนั้นบรรลุส าเร็จไปไดอ้ยา่งรวดเร็ว ฉบั
ไว ทนัต่อสถานการณ์และความเร่งด่วน การก าหนดให้ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีแผนบริหาร
ความเส่ียงเพื่อรองรับการท างานแบบภควนัตภาพวิถีการก าหนดให้มีการลงนามในค ารับรอง 
(MOU) ระหวา่งผูบ้ริหารและบุคลากรเพื่อเป็นขอ้ตกลงในการท างานแบบภควนัตภาพวิถี  หากขาด
การกระจายอ านาจ ก็น ามาซ่ึงอุปสรรคของภควนัตภาพวถีิ 
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ตั ว แ ป ร เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร น า สู่ ก า ร ป ฏิ บั ติ  ป ร ะ ก อบ ด้ ว ย  ห น่ ว ย ง า น ก ล า ง 
(กระทรวงศึกษาธิการ / ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ตอ้งเป็นผูก้  าหนดวิธีการ
หรือแนวปฏิบติัเพื่อน าภควนัตภาพวิถีไปสู่การปฏิบติัในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ก่อนการใช้
ภควนัตภาพวิถีในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาควรมีการพิจารณาร่วมกันระหว่างผู ้บริหาร 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา และคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อพิจารณาความ
พร้อมและความเหมาะสม การแต่งตั้งให้มีคณะท างานระดบั ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อน า
ร่องการใชภ้ควนัตภาพวถีิ การประกาศอยา่งเป็นทางการใหบุ้คลากรในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
และประชาชนทราบวา่ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจะท างานแบบภควนัตภาพวิถี ความมุ่งมัน่ของ
ทีมงานในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นหัวใจส าคญัของภควนัตภาพวิถี ภควนัตภาพวิถีเกิดข้ึน
ไดเ้ม่ือมีการปฏิบติัอย่างต่อเน่ืองและสร้างมาตรฐานให้เกิดความย ัง่ยืนทัว่ทั้ง ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ภควนัตภาพวิถีตอ้งมีแนวปฏิบติัท่ีเป็นเอกภาพและปฏิบติัแบบเดียวกนัทัว่ทั้ง ส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาควรมีกลไก/แนวปฏิบติัท่ีพิสูจน์วา่ภควนัตภาพวิถีจะสามารถน ามาปฏิบติัไดจ้ริง
อยา่งมีประสิทธิภาพและอยา่งเป็นรูปธรรม 

ตวัแปรเก่ียวกบัการติดตามและประเมินผล ประกอบดว้ย การประเมินผลลพัธ์ผลการ
ใชภ้ควนัตภาพวถีิภายหลงัมีการใชว้ถีิน้ีในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อน าขอ้มูลยอ้นกลบัมาใช้
ในการพฒันาและการปรับปรุงในอนาคต การติดตามประเมินผลภควนัตภาพวิถีเพื่อน ามาปรับปรุง
ข้อก าหนดหรือแนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับบริบทจริงในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา การ
ก าหนดให้มีการประเมินผลการท างานแบบภควนัตภาพวิถีอยา่งสม ่าเสมอ การจดัอนัดบัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีมีการท างานแบบภควนัตภาพวิถีท่ีเป็นเลิศเพื่อการพฒันาและถอดบทเรียน 
(Lesson Learn) เพื่อความย ัง่ยืน การประเมินผลภควนัตภาพวิถีควรน ามาเช่ือมโยงกบัการเล่ือนขั้น
เงินเดือน การประเมินผลการปฏิบติัราชการของกลุ่ม และความพึงพอใจของผูรั้บบริการ 

ตวัแปรเก่ียวกบักฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกอบดว้ย การก าหนดให้ภควนัต
ภาพวิถีเป็นกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัใน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา กฎระเบียบดา้นการเงิน 
การคลงัและพสัดุ  เป็นอุปสรรคต่อภควนัตภาพวิถี กฎระเบียบดา้นการลงเวลาการปฏิบติังานเป็น
อุปสรรคต่อภควนัตภาพวิถี ภควนัตภาพวิถีตอ้งด าเนินการภายใตก้ฎหมายดา้นความปลอดภยัต่างๆ 
เช่น พระราชบญัญติัว่าดว้ยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 / พระราชบญัญติั
ลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2536 / พระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 เป็นตน้ กฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั
ในปัจจุบนักบัภควนัตภาพวิถีมีความขดัแยง้กนั แมก้ฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบับางส่วนอาจขดัต่อ
ภควนัตภาพวถีิ แต่ก็ยงัตอ้งคงกฎหมายไวเ้พื่อเป็นหลกัในการท างาน 
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ตวัแปรเก่ียวกบัโครงสร้างการบริหารงานขององค์กร ประกอบด้วย โครงสร้างการ
บริหารงานของ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ท่ี มีล าดับชั้ นท่ีน้อยและเป็นแนวราบ (Flat 
Organization) สนบัสนุนใหเ้กิดภควนัตภาพวถีิ การก าหนดกลุ่มงานท่ีชดัเจนวา่กลุ่มใดควรเป็นกลุ่ม
ตน้แบบในการปฏิบติัตนแบบภควนัตภาพวิถี การจดัตั้งให้มีศูนยภ์ควนัตภาพในส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษา (หรือศูนย ์ICT) เพื่อใหบ้ริการดา้นภควนัตภาพวถีิ ภควนัตภาพวถีิเหมาะสมกบัองคก์รท่ีมี
ขนาดใหญ่ (องคก์รท่ีมีบุคลากรมากกวา่ 200 คน) การตั้งส านกังานส ารองในสถานท่ีอ่ืนเพื่อเตรียม
ความพร้อมกรณีไม่สามารถปฏิบติังาน ณ ส านักงานหลกัได้ การก าหนดโครงสร้างแบบไม่เป็น
ทางการ (Informal Organization) หรือการตั้งคณะท างานเฉพาะกิจ (Ad-hoc Committee) ท าให้เกิด
ภควนัตภาพวถีิ 

ตวัแปรเก่ียวกบังบประมาณ ประกอบดว้ย โครงสร้างพื้นฐาน และอุปกรณ์ ภควนัตภาพ
วิถีอยูบ่นพื้นฐานของความพร้อมและความเพียงพอของอุปกรณ์ เคร่ืองมือ และระบบเครือข่าย และ
ท่ีใช้ในการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ การสร้างทรัพยากรการเรียนการสอนในรูปหน่วยความรู้
ออนไลน์ บทเรียนในแอพพลิเคชั่นหรือบทเรียนด้านอิเล็กทรอนิกส์ (e-book) การมีสัญญาณ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีสมบูรณ์ใน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ภควนัตภาพวิถีตอ้งมีหน่วยงาน
ภายนอกเขา้มามีส่วนร่วมในการสนบัสนุนดา้นงบประมาณและทรัพยากรต่างๆ  ภควนัตภาพวถีิเป็น
แนวปฏิบติัท่ีตอ้งใช้งบประมาณในการลงทุนสูง การพฒันาหลกัสูตรและระบบการเรียนการสอน
ปัจจุบนัต้องสอดคล้องกับการท างานแบบภควนัตภาพวิถีในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา การ
ก าหนดงบประมาณตามแผนงานประจ าปีท่ีชัดเจนเพื่อให้ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา สามารถ
ด าเนินการภควนัตภาพวิถีได้ ภควนัตภาพวิถีควรค านึงถึงความคุม้ทุนของงบประมาณเม่ือมีการ
ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานดว้ย 

ตวัแปรเก่ียวกับลักษณะงาน ประกอบด้วย ภควนัตภาพวิถีเหมาะส าหรับงานท่ีมีผู ้
ปฏิบติัคนเดียวมากกว่างานท่ีตอ้งท าเป็นทีม ภควนัตภาพวิถีเหมาะส าหรับงานดา้นบริหารมากกว่า
งานท่ีตอ้งลงปฏิบติัจริง ภควนัตภาพวถีิเหมาะส าหรับงานวิชาการมากวา่งานบริการ/ธุรการ ภควนัต
ภาพวิถีเหมาะส าหรับงานท่ีมีจุดเร่ิมตน้และจุดส้ินสุดในระยะเวลาสั้นเท่านั้น ภควนัตภาพวิถีเหมาะ
ส าหรับงานท่ีมีความยืดหยุน่เร่ืองเวลาท างานหรืองานท่ีตอ้งออกพื้นท่ี ภควนัตภาพวถีิเหมาะส าหรับ
การส่ือสารเท่านั้น ไม่ควรใช้เพื่อสั่งการ หรืออนุมติั/อนุญาตในเร่ืองส าคญั ภควนัตภาพวิถีเหมาะ
ส าหรับการท างานบางสถานการณ์เท่านั้น เช่น เม่ือมาปฏิบติังานท่ีส านักงานไม่ได้ หรือเม่ือไม่
สามารถปฏิบติังานท่ีส านกังานได้ เป็นตน้ หากภารกิจไม่เร่งด่วนมาก ไม่จ  าเป็นตอ้งท างานแบบภค
วนัตภาพวิถี การก าหนดเอกสารท่ีตอ้งใชใ้หช้ดัเจนในทุกกระบวนงานยอ่ยท าให้เกิดภควนัตภาพวถีิ 
ควรลดขั้นตอนกระบวนการท างานท่ีไม่จ  าเป็นหรือกระจายอ านาจให้บุคลากรเพื่อส่งเสริมให้เกิด 
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ภควนัตภาพวิถี การก าหนดขั้นตอนหรือกระบวนงานท่ีชดัเจนของภาระงานใน ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษา  ภควนัตภาพวถีิเป็นการท างานแบบอิสระ โดยยดึเป้าผลและผลลพัธ์ของงานเป็นหลกั  

ตวัแปรเก่ียวกบัขอ้มูล ประกอบดว้ย การมีขอ้มูลและสารสนเทศท่ีส าคญัของ ส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาเป็นองค์ประกอบส าคัญของภควนัตภาพวิถี  ข้อมูลและ
สารสนเทศท่ีมีต้องถูกจดัให้ง่ายต่อการวิเคราะห์และง่ายต่อการตดัสินใจของผูใ้ช้ข้อมูล ข้อมูล
สารสนเทศส าหรับ ภควนัตภาพวิถีตอ้งเขา้ถึงง่ายและเขา้ถึงไดโ้ดยไร้ขอ้จ ากดัดา้นเวลาและสถานท่ี 
(Every time and Everywhere) ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ตอ้งเป็นหน่วยงานหลกัในการจดัเก็บ
ขอ้มูลของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา ภควนัตภาพวีถีในส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ตอ้งมีการบูรณาการขอ้มูลอย่างเป็นระบบ(Systemically Integrated) มีลกัษณะเช่ือมโยง
อุปสงคแ์ละอุปทานแบบห่วงโซ่ (Supply & Demand Chain) ขอ้มูลตอ้งมีการตรวจสอบและอนุมติั
จากผูบ้ริหารก่อนจะมีการเผยแพร่และน าไปใช้แบบภควนัตภาพวิถี ควรมีการท าส าเนาเอกสารท่ี
ส าคญัของทางราชการไวน้อกสถานท่ีท างานเพื่อให้น ามาใช้ปฏิบติังานไดก้รณีฉุกเฉิน ควรมีการ
ส ารองไฟล์ขอ้มูล สารสนเทศท่ีส าคญัไวน้อกสถานท่ีท างานเพื่อให้สามารถปฏิบติังานได้กรณี
ฉุกเฉิน ภควนัตภาพวิถีต้องสามารถจดัการขอ้มูลขนาดใหญ่ (Big Data) และควรมีนักวิเคราะห์
ขอ้มูล (Data Scientist) เพื่อท าคดักรองขอ้มูลท่ีส าคญัไปช่วยในการบริหารงาน 

ตวัแปรเก่ียวกับรูปแบบและกระบวนการให้บริการ ประกอบด้วย การก าหนดให้
โรงเรียนเป็นจุดรวมบริการทางการศึกษา (One Stop Service Education) การจัดตั้ งศูนย์บริการ
เบ็ดเสร็จ (Counter Service) ใน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อให้บริการครบถ้วนในสถานท่ี
เดียว ความร่วมมือกบัภาคเอกชนเพื่อใหป้ระชาชนเขา้ถึงการบริการแบบภควนัตภาพวถีิไดง่้ายยิ่งข้ึน 
เช่น การช าระค่าลงทะเบียน ณ ร้านสะดวกซ้ือ เป็นตน้ การจดัหน่วยเคล่ือนท่ี (Mobile) ท่ีสามารถ
เคล่ือนท่ีไปยงัจุดท่ีตอ้งการรับบริการไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว มีความยืดหยุน่และคล่องตวัสูง การ
ก าหนดจุดบริการภายในสถานท่ีสาธารณะร่วมกบัภาคเอกชน เช่น ร้านสะดวกซ้ือ  หา้งสรรพสินคา้ 
ไปรษณีย ์เป็นตน้ ภควนัตภาพวิถีเป็นการเปล่ียนจากให้บริการโดยบุคคลมาเป็นให้บริการโดย
เคร่ือง เช่น ตูคี้คอส เวนด้ิงแมชชีน หรือเคร่ืองอตัโนมติัต่างๆ  การแจง้ขั้นตอนการให้บริการอย่าง
เปิดเผยและสามารถพบเห็นได้ชัดเจนผ่านส่ือส่ิงพิมพห์รือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ การให้บริการผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีสามารถบนัทึกหรือดาวน์โหลดขอ้มูลได้ เช่น กรณีครูท่ีอยูโ่รงเรียนห่างไกล
สามารถดาวน์โหลดหนังสือรับรองเงินเดือนได้โดยไม่ต้องเดินทางมายงั ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ภควนัตภาพวิถีต้องขจัดผลกระทบในเร่ือง ความยุ่งยากของขั้นตอน การจดัเตรียม
รวบรวมเอกสารต่างๆ ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน เวลาท่ีตอ้งเสียไปกบัการตรวจสอบเอกสาร และปัญหาเม่ือ
มีการโยกยา้ยผูป้ฏิบติังานใหม่ การช าระค่าบริการต่างๆ ผา่นช่องทาง เช่น การจ่ายค่าเทอมบุตรผา่น
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ไปรษณีย ์หรือร้านสะดวกซ้ือ เป็นตน้ ภควนัตภาพวิถีเป็นวิธีการท างานหรือให้บริการท่ีผูใ้ห้และ
ผูรั้บบริการจะไม่รู้สึกวา่ก าลงัใชง้านแบบภควนัตภาพวถีิอยู ่ภควนัตภาพวถีิไม่มีรูปแบบท่ีตายตวั แต่
สามารถปรับเปล่ียนไปตามความเหมาะสมของสภาพแวดลอ้มและบริบท 

ตวัแปรเก่ียวกบัระยะเวลาและสถานท่ี ประกอบดว้ย ภควนัตภาพวิถีส าหรับส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นการท างานท่ีเน้นความรวดเร็ว ภควนัตภาพวิถีท าให้ ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ท่ีมีพื้นท่ีขนาดใหญ่ มีสถานศึกษาจ านวนมาก ท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน ภค
วนัตภาพวิถีท าให้ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ท่ีมีสภาพทางภูมิศาสตร์ไม่สะดวกต่อการเดินทาง 
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน หากสถานท่ีท างานง่ายต่อการประสานงานกันหรือ
สถานศึกษาสามารถติดต่อประสานงานกับ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ได้อย่างสะดวกก็ไม่
จ  าเป็นต้องมีภควนัตภาพวิถี ภควนัตภาพวิถีเป็นกระบวนการท างานตลอดเวลาแม้ไม่ได้อยู่ใน
สถานท่ีปฏิบติังาน การก าหนดเวลาท่ียืดหยุน่ในการท างานข้ึนอยูก่บัสภาพแวดลอ้มและบริบทของ
พื้นท่ีใน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา แต่ละแห่งดว้ย บุคลากรท่ีท างานแบบภควนัตภาพวิถีจะเป็น
อิสระดา้นเวลาและสถานท่ี 

 ตวัแปรเก่ียวกบัการติดต่อส่ือสาร ประกอบดว้ย ภควนัตภาพวิถีในส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาเป็นการส่ือสารสาระส าคัญของข้อมูลต่างๆ เช่น นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ 
ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะในการท างาน เป็นตน้ ภควนัตภาพวิถีใชเ้พื่อติดต่อส่ือสารในแบบท่ีไม่
ตอ้งเผชิญหนา้กนัโดยตรง (ทั้งแบบกลุ่ม/แบบเด่ียว) ผา่นทางส่ือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ควรมี
การสร้างความเขา้ใจให้ผูรั้บบริการหรือประชาชนในการใชภ้ควนัตภาพวิถีในส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษา เพื่อปรับแนวคิดเก่ียวกบัการมารับบริการรูปแบบใหม่ ภควนัตภาพวิถีตอ้งส่ือสารแบบ
สองทางได ้(Two-way communication) และเป็นปัจจุบนั (Real time) 

 ตัวแปรเก่ียวกับการบริหารบุคคล ประกอบด้วย ควรมีการพฒันาบุคลากรใน
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ใหเ้กิดความเขา้ใจและมีทกัษะเพียงพอในการท างานแบบภควนัตภาพ
วิถีควรก าหนดต าแหน่งนกัเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาใน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ซ่ึงตอ้งมี
องคค์วามรู้และจ านวนท่ีเหมาะสมเพื่อรับผิดชอบการท างานแบบภควนัตภาพวถีิ การท่ีบุคลากรมีความ
หลากหลายท าให้บทบาทของภควนัตภาพวิถีในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีความแตกต่างและ
ความเหมาะสมกับบุคลากรแต่ละคนท่ีแตกต่างกัน การก าหนดให้ทกัษะด้านภควนัตภาพเป็น
คุณสมบติัของบุคลากรเพื่อรับเขา้ท างาน การก าหนดผลตอบแทนหรือส่ิงจูงใจส าหรับบุคลากรท่ี
ท างานแบบภควนัตภาพวิถี เช่น   ค่าล่วงเวลา สวสัดิการพิเศษ การมีโอกาสไดรั้บต าแหน่งท่ีสูงข้ึน 
ฯลฯ การมีบทลงโทษส าหรับบุคลากรท่ีไม่ด าเนินงานแบบภควนัตภาพวถีิ 
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 ตวัแปรเก่ียวกบัพฤติกรรมของบุคลากร ประกอบดว้ย บุคลากรในส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษา ตอ้งมีนิสัยต่ืนตวั มีทกัษะในการตอบสนองส่ิงต่างๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ภควนัตภาพวิถี
จะเกิดข้ึนไดก้บับุคลากรท่ีมีความรับผิดชอบสูง มีวินยั ทุ่มเทในการท างาน และเสียสละประโยชน์
ส่วนตน บุคลากรท่ีมีนิสัยไม่เรียนรู้หรือไม่มีความพยายามใชอุ้ปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ท างานเป็นอุปสรรคต่อการเกิดภควนัตภาพวิถี ภควนัตภาพวิถีจะเกิดข้ึนไดต้อ้งอาศยัความสมคัรใจ
ของบุคลากร บุคลากรท่ีท างานแบบภควนัตภาพวิถีตอ้งมีความพร้อมและยินยอมท่ีจะท างานทั้งใน
เวลาราชการและนอกเวลาราชการ หากบุคลากรส่วนใหญ่ใน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ยอมรับ
และปฏิบติัภควนัตภาพวิถี บุคลากรท่ีเหลือจะมีแนวโน้มท่ีจะปฏิบติัตามดว้ย  ปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลในการพบปะพูดคุยกันต่อหน้าเป็นเร่ืองส าคญัท่ีสุดแม้จะก าหนดให้มีภควนัตภาพวิถีใน
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา บุคลากรตอ้งมีความตระหนกั เห็นความจ าเป็นและให้ความส าคญัใน
การท างานทั้งในและนอกเวลาราชการ 

ตวัแปรเก่ียวกบัวฒันธรรมการท างาน ประกอบดว้ย การสร้างวฒันธรรมการท างาน
แบบใหม่ท่ีเนน้คุณภาพองคร์วมและความครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ภควนัตภาพวถีิท าให้เกิดการ
ลุกล ้ าความเป็นส่วนตวัดา้นเวลา เน่ืองจากการท างานจะเขา้ถึงทุกท่ีและทุกเวลา การพฒันาระบบ
การจดัการความรู้ (Knowledge Management) ทัว่ทั้ง ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อให้บุคลากร
สามารถปฏิบติังานแทนกนัได ้ภควนัตภาพวิถีจะท าให้ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ ค่านิยมและความเช่ือในดา้นลบของผูรั้บบริการต่อระบบราชการเป็นอุปสรรคต่อ  
ภควนัตภาพวิถี ภควนัตภาพวิถีเป็นการปฏิบติัแบบไม่เป็นทางการ การท างานแบบภควนัตภาพวิถี
ควรท าให้เป็นธรรมเนียมปฏิบติัหรือเสมือนกระบวนการท างานปกติ  แมภ้ควนัตภาพวิถีจะเกิดข้ึน
ในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา แต่ก็ควรมีการพบปะพูดคุย ณ ส านกังานเพื่อให้เกิดสัมพนัธภาพ
และความผูกพนัในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ดว้ย ระบบราชการไม่เอ้ือต่อภควนัตภาพวิถี ภค
วนัตภาพวิถีในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา เสมือนการรับค าสั่งหรือเผชิญหน้ากบัผูบ้งัคบับญัชา
โดยตรง 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดใ้ชเ้คร่ืองมือใน ดงัน้ี 
 ขั้นท่ี 1 การศึกษาภควนัตภาพวิถีส าหรับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ผู ้วิจ ัยใช้
การศึกษาเอกสาร และวเิคราะห์เน้ือหา 
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 ขั้นท่ี 2 องคป์ระกอบของภควนัตภาพวถีิส าหรับส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจากความ
คิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญโดยใช้เทคนิคการวิจัยอนาคต  (EDFR: Ethnographic 
Delphi Futures Research) มีรายละเอียดดงัน้ี 
  2.1 การด าเนินการ EDFR ในรอบท่ี 1 ผูว้ิจยัใช้แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง 
(Semi-Structured Interview) เพื่อใช้เก็บรวบรวมความคิดเห็นจากผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญ
จ านวน 17 คน 
  2.2 การด าเนินการ EDFR ในรอบท่ี 2 ผูว้ิจยัใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ี
สร้างข้ึนจากความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญในรอบท่ี 1 น ามาจ าแนกเป็นกระทง
ค าถาม แบบสอบถามในรอบท่ี 2 เป็นแบบสอบถามท่ีมีมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั (Rating 
Scale)3 เม่ือเสร็จเรียบร้อยแลว้ให้น าส่งผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 17 คน ซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวุฒิ
และผูเ้ช่ียวชาญคณะเดียวกบัท่ีตอบแบบสัมภาษณ์หรือแบบเก็บขอ้มูลในรอบท่ี 1  
  2.3 การด าเนินการ EDFR ในรอบท่ี 3 ผูว้จิยัใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงมี
เน้ือหาเหมือนรอบท่ี 2 ทุกประการ แต่จะปรากฏต าแหน่งของค่ามธัยฐาน (Median) และค่าพิสัย
ระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ของแต่ละค าถามไว ้รวมทั้งต าแหน่งท่ีผูท้รงคุณวุฒิและ
ผูเ้ช่ียวชาญแต่ละคนตอบในรอบท่ี 2 ดว้ย ดงันั้น ผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญแต่ละท่านจะทราบวา่
ตนเองมีความคิดเห็นเหมือนหรือแตกต่างไปจากความคิดเห็นของกลุ่มเพียงใด และเปิดโอกาสให้
ทบทวนค าตอบของตนเองใหม่อีกคร้ัง ซ่ึงจะยงัคงยืนยนัค าตอบเดิมหรือเปล่ียนแปลงก็ได้ กรณี 
ยืนยนัค าตอบเดิมโดยท่ีค าตอบของตนอยูน่อกพิสัยระหวา่งควอไทล์ (Interquartile Range)  ก็ขอให้
ผูท้รงคุณวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญแสดงเหตุผลประกอบดว้ย 
 ขั้นท่ี 3 การยนืยนัองคป์ระกอบท่ีไดจ้ากการศึกษาภควนัตภาพวถีิและความคิดเห็นของ
ผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญตามขั้นท่ี 2 โดยใช้แบบสอบถามแบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-Structure 
Questionnaire) เพื่อน ามายืนยนัความเหมาะสม (propriety standards) ความเป็นไปได้ (feasibility 
standards) ความเป็นประโยชน์ (utility standards) และความถูกตอ้งครอบคลุม (accuracy standards) 
 
การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือวจัิย 
 การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัโดยใช้ในการวิจยัเชิงคุณภาพ ผูว้ิจยั
ด าเนินการดงัน้ี 

1. ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

                                                           
3 Rensis Likert, The Human Organization (New York : McGraw-Hill, 1961), 74. 
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ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัภควนัตภาพวิถีส าหรับ
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาดว้ยการวิเคราะห์เอกสาร (Document Analysis) ท าให้ไดแ้นวทางใน
การสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ 

2. สัมภาษณ์ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญโดยใช้เทคนิคการวิจยั
อนาคต (EDFR: Ethnographic Delphi Futures Research) 

น ามาจากการศึกษาในขอ้ 1 และขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์ปรึกษามาใช้เป็นขอ้มูล
พื้นฐาน แลว้น ามาสร้างเป็นเคร่ืองมือเพื่อสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญ
จ านวน 17 คน โดยมีการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือโดยอาจารยท่ี์ปรึกษาในดา้นความตรงเชิง
เน้ือหา (Content Validity)  

3. การสอบถามความคิดเห็นจากผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญเพื่อยนืยนัองคป์ระกอบท่ี
ไดจ้ากการศึกษาภควนัตภาพวถีิ 

น าตวัแปรและองคป์ระกอบตามขอ้ 2 มาสร้างแบบสอบถามแบบก่ึงมีโครงสร้าง (semi-
structure questionnaire) โดยมีการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือโดยอาจารยท่ี์ปรึกษาในด้าน
ความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ีผูว้จิยั ไดด้ าเนินการเก็บขอ้มูลโดย 
 1.  การสัมภาษณ์ดว้ยตนเอง 
 2.  การส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย ์
 3. ใชแ้นวทางการสัมภาษณ์และการส่งแบบสอบถามผา่นเทคนิคหรือใชเ้คร่ืองมืออ่ืนๆ  
 

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในการวจัิย 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการวจิยั มีดงัน้ี 

1. การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์ด้วยการวิเคราะห์
เอกสาร (Document Analysis) และการวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis)  

2. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์โดยใช้ เทคนิคการวิจัยอนาคต (EDFR: 
Ethnographic Delphi Futures Research) ตอ้งด าเนินการประมวลขอ้มูลทางสถิติในรอบท่ี 2 และ 3 
โดยหาค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ค่ามัธยฐาน (Median) และค่าฐานนิยม 
(Mode) ของโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนจริงหรือเป็นจริง  
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ส าหรับเกณฑว์เิคราะห์ค่ามธัยฐาน (Median)4 แปรความหมายได ้ดงัน้ี 
4.50 – 5.00  หมายถึง  ความเหมาะสม/ความคิดเห็น มากท่ีสุด 
3.50 – 4.49  หมายถึง ความเหมาะสม/ความคิดเห็น มาก 
2.50 – 3.49  หมายถึง  ความเหมาะสม/ความคิดเห็น ปานกลาง 
1.50 – 2.49  หมายถึง ความเหมาะสม/ความคิดเห็น นอ้ย 
1.00 – 1.49  หมายถึง ความเหมาะสม/ความคิดเห็น นอ้ยมาก 
เกณฑค์วามเหมาะสม/ความคิดเห็น พิจารณาในระดบัปานกลาง มาก และมากท่ีสุด คือ     

ค่าคะแนนมธัยฐาน ตั้งแต่ 2.50 – 5.00 
เกณฑ์ความสอดคลอ้งของความคิดเห็นของขอ้มูล พิจารณาจากค่าพิสัยระหว่างควอ

ไทลท่ี์หน่ึงและท่ีสาม ท่ีมีค่าคะแนนเท่ากบั 1.50 หรือนอ้ยกวา่ และค่าคะแนนความต่างระหวา่งฐาน
นิยม (Mode) กับมัธยฐาน (Median) ท่ีมีค่า 1.00 หรือน้อยกว่า หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมี
ความเห็นสอดคลอ้งกนั 

จากการพิจารณาข้อมูลจากการสัมภาษณ์โดยใช้ เทคนิคการวิจัยอนาคต (EDFR: 
Ethnographic Delphi Futures Research) ต้องด าเนินการประมวลข้อมูลทางสถิติในรอบท่ี 2 ได้
พิจารณาคดัเลือกขอ้ค าถามท่ีมีค าตอบมีความสอดคลอ้งกบัขอ้ค าถามท่ีตอ้งการค าตอบยืนยนัอีกคร้ัง
หน่ึง และได้น าเป็นแบบค าถามรอบ 2 ท่ีแสดงค่าคะแนนภาพรวมของค าตอบทั้งหมด ซ่ึงการ
วเิคราะห์สถิติในรอบ 2 ใชเ้กณฑค์วามเป็นไปไดแ้ละความสอดคลอ้ง โดยพบความแตกต่างท่ีชดัเจน
กวา่รอบแรก 

เกณฑ์ความสอดคล้องของความคิดเห็นเก่ียวกับค าตอบหรือข้อมูลท่ีได้รับ คือค่า
คะแนนระหว่างค่าพิสัยระหวา่งควอไทล์ท่ีหน่ึงและท่ีสาม ท่ีมีค่าคะแนนเท่ากบัหรือน้อยกวา่ 1.50 
และค่าคะแนนความต่างระหวา่งฐานนิยม (Mode) กบัมธัยฐาน (Median) ท่ีมีค่าคะแนนเท่ากบัหรือ
น้อยกว่า 1.00 ส่วนเกณฑ์ความเป็นไป ก าหนดใช้เกณฑ์คะแนนมธัยฐาน (Median) ท่ีมีค่าตั้งแต่ 
2.50-5.00 หรือค่าคะแนนเทียบความคิดเห็นระดบัปานกลาง ถึง มากท่ีสุด 

3. การยืนยนัองคป์ระกอบของภควนัตภาพวิถีส าหรับส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจาก
การสอบถามผู้เ ช่ียวชาญ จ านวน 9 คน ใช้การวิเคราะห์ด้วยค่าความถ่ี (frequency) ร้อยละ 
(percentage) และการวเิคราะห์เน้ือหา (content analysis) 

 

                                                           
4 วเิชียร เกตุสิงห์, ค่าเฉล่ียกบัการแปลความหมาย : เร่ืองง่ายๆ ท่ีบางคร้ังก็พลาดได,้ 

ข่าวสารการวจัิยการศึกษา, 18(3), 8-11. 
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สรุป 
 วตัถุประสงค์ของการวิจยัคร้ังน้ี เพื่อทราบภควนัตภาพวิถีส าหรับส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษา เพื่อทราบองคป์ระกอบของภควนัตภาพวถีิส าหรับส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจากความ
คิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ และเพื่อทราบผลการยืนยนัองค์ประกอบของภควนัตภาพวิถีส าหรับ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา การด าเนินการวิจยัแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 การ
จดัเตรียมโครงการวิจยั โดยผูว้ิจยัจดัเตรียมโครงการวิจยัโดยการศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และ
วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัภควนัตภาพวิถีส าหรับส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ทั้งในประเทศไทย
และต่างประเทศ จากเอกสาร กฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ นโยบายและแผน ต ารา ขอ้มูล สถิติ  
ผลงานวิจยั บทความวิชาการ วารสาร และเวบ็ไซต์ต่างๆ และน ามาก าหนดกรอบแนวคิดการวิจยั 
เสนอโครงการวิจยัเพื่อขออนุมติัโครงการวิจยั ขั้นตอนท่ี 2 การด าเนินการวิจยั โดยผูว้ิจยัใช้เทคนิค
การวิจัยอนาคต (EDFR: Ethnographic Delphi Futures Research) โดยก ลุ่มผู ้ทรงคุณวุฒิและ
ผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความเช่ียวชาญ มีความรู้และประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกับเน้ือหาของวิจยัเร่ืองน้ี 
จ  านวน 17 คน หลงัจากนั้น จึงด าเนินการยืนยนัองคป์ระกอบของภควนัตภาพวิถีส าหรับส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาดว้ยวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพจากการสอบถามผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 9 คน เป็นการ
ยืนยนัองค์ประกอบท่ีได้จากการศึกษาภควนัตภาพวิถีและความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ และ
ผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อยืนยนัองค์ประกอบของภควนัตภาพวิถีส าหรับส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา และ
ขั้นตอนท่ี 3 การรายงานผลการวิจยั โดยผูว้ิจยัน าผลการวิจยั ขอ้คน้พบ และขอ้เสนอแนะมาจดัท า
รายงานการวิจยั น าเสนอคณะกรรมการผูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุง 
แกไ้ขขอ้บกพร่องตามขอ้เสนอแนะ จดัท ารายงานการวิจยัฉบบัสมบูรณ์เสนอบณัฑิตวิทยาลยั เพื่อ
ขออนุมติัเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
ต่อไป 
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

การวิจยัเร่ือง “ภควนัตภาพวิถีส าหรับส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา” มีวตัถุประสงค์ 

ดงัน้ี 1) เพื่อทราบภควนัตภาพวิถีส าหรับส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 2) เพื่อทราบองค์ประกอบ

ของภควนัตภาพวิถีส าหรับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจากความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิและ

ผูเ้ช่ียวชาญ และ 3) เพื่อทราบผลการยืนยนัองค์ประกอบของภควนัตภาพวิถีส าหรับส านกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั ผูว้ิจยัไดร้วบรวมผลการวิจยั ประมวล

ขอ้มูลการวจิยั และวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัภควนัตภาพวถีิส าหรับส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา โดย

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลแบ่งออกเป็น 3 ตอนดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 การวเิคราะห์เพื่อทราบภควนัตภาพวถีิส าหรับส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ตอนท่ี 2 การวเิคราะห์เพื่อทราบองคป์ระกอบของภควนัตภาพวถีิส าหรับส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาจากความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญ 

ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์เพื่อทราบผลการยืนยนัองคป์ระกอบของภควนัตภาพวิถีส าหรับ
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา   โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
ตอนที ่1 การวเิคราะห์เพือ่ทราบภควนัตภาพวถิีส าหรับส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 

 โดยศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัภควนัตภาพวิถีส าหรับ
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจากเอกสาร กฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ นโยบายและแผน ต ารา 
ขอ้มูล สถิติ ผลงานวจิยั บทความวชิาการ วารสาร และเวบ็ไซตต่์างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 ขั้ นตอนท่ี 1 แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมท่ีเ ก่ียวข้อง รวมทั้ ง เอกสาร  กฎหมาย 
กฎระเบียบ ประกาศ นโยบายและแผน ต ารา ขอ้มูล สถิติ ผลงานวจิยั บทความวชิาการ วารสาร และ
เวบ็ไซตต่์างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 กฎหมายและนโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง  
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1          
ไดก้ล่าวถึงการบริหารราชการตามพระราชบญัญติัน้ี ตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน    
เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุม้ค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลด
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ขั้นตอนการปฏิบติังาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานท่ีไม่จ  าเป็น การกระจายภารกิจและ
ทรัพยากรให้แก่ทอ้งถ่ิน การกระจายอ านาจตดัสินใจ การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความ
ตอ้งการของประชาชน ทั้งน้ี โดยมีผูรั้บผิดชอบต่อผลงาน  พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์และ
วธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 หมวด 5 การลดขั้นตอนการปฏิบติังาน ไดก้ล่าวถึงการ
ใหใ้ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศหรือโทรคมนาคมตามความเหมาะสม เพื่อใหเ้กิดการลดขั้นตอนในการ
ติดต่อราชการ เพิ่มประสิทธิภาพและประหยดั ค่าใชจ่้าย โดยท่ีเทคโนโลยปัีจจุบนั ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล คน้ขอ้มูล และรับส่งขอ้มูลไดร้วดเร็วกว่าระบบเอกสาร 
ส่วนราชการจึงมีหน้าท่ีท่ีจะตอ้งน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้กบัการปฏิบติัราชการ 
แผนยุทธศาสตร์การพฒันาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556-พ.ศ. 2561) ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 การ
พฒันาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูงและทนัสมยั บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ โดยพฒันาส่วน
ราชการและหน่วยงานของรัฐสู่องค์การแห่งความเป็นเลิศ (High Performance) โดยเน้นการจดั
โครงสร้างองคก์ารท่ีมีความทนัสมยั กะทดัรัด มีรูปแบบเรียบง่าย (Simplicity) มีระบบการท างานท่ี
คล่องตวั รวดเร็ว ปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ในการท างาน เนน้การคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์(Creativity)  
พฒันาขีดสมรรถนะของบุคลากรในองค์การ เน้นการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ สร้างคุณค่าในการ
ปฏิบติัภารกิจของรัฐ ประหยดัค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานต่างๆ และสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม 
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มท่ีย ัง่ยนื เป็นผลท าใหมี้การก าหนดกลยทุธ์ท่ี 2.1 พฒันาหน่วยงานของรัฐให้มีขีด
สมรรถนะสูง  แผนพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบบัท่ีสิบเอ็ด พ.ศ. 2555 – 2559 
ยทุธศาสตร์ท่ี  4  ขยายโอกาสการเขา้ถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต  
มีกลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้ง กลยุทธ์ท่ี 3  พฒันาคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา ยทุธศาสตร์ท่ี 5 พฒันาระบบบริหารจดัการ และส่งเสริมใหทุ้กภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
การจดัการศึกษา มีกลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้ง กลยุทธ์ท่ี 3 พฒันาระบบการ
วางแผน งบประมาณ  ตรวจติดตามและประเมินผลการศึกษาให้ได้มาตรฐาน แผนการศึกษา
แห่งชาติ  ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา ปรับปรุงคร้ังท่ี 2 (พ.ศ. 2555-2559) มีวตัถุประสงค์
ของแผนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพฒันาองคก์าร โดยมีวตัถุประสงค์
ของแผนในขอ้ 3 พฒันาสภาพแวดล้อมของสังคมให้เป็นฐานในการพฒันาคน และสร้ างสังคม
คุณธรรม ภูมิปัญญานวตักรรม การเรียนรู้ แนวนโยบายท่ี 3.1  พฒันาและน าเทคโนโลย ีสารสนเทศ
มาใช้ในการพฒันาคุณภาพ เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และวิสัยทศัน์ 
ยทุธศาสตร์ และค่านิยมหลกัของคนไทยตามแนวทางของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
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กฎหมาย กฎระเบียบ และขอ้บงัคบั จึงเป็นบรรทดัฐานอยา่งหน่ึงท่ีส าหรับใชใ้นสังคม
หรือองคก์ร เป็นการใชบ้งัคบัความประพฤติของบุคลากรให้เป็นไปในท านองเดียวกนั ท าให้สังคม 
มีระเบียบวินยั และสงบเรียบร้อย ดงันั้น การมีบรรดาขอ้บงัคบัท่ีใชบ้งัคบัความประพฤติทั้งหลายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ในองค์กรหากผูใ้ดฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตามอาจท าให้เกิดความผิด กฎหมาย 
กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัจะสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยแก่องคก์ร เม่ือทุกคนประพฤติตามแลว้
ยอ่ยไม่ท าให้เกิดปัญหาและขอ้พิพาทระหวา่งกนั การบริหารราชการแผน่ดินและการปฏิบติังานจะ
เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยท าให้เกิดการพฒันางานอย่างรวดเร็ว ปฏิบติัหน้าท่ีของตนเองได้อย่าง
ครบถ้วน สังคมและองค์กรจะสงบสุขเม่ือทุกคนปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบ และขอ้บงัคบั 
เพราะจะรู้วา่สิทธิ อ านาจหนา้ท่ีของตนเองมีอยูเ่พียงไร ไม่ล่วงล ้าสิทธิของผูอ่ื้น บงัคบัใชก้บัทุกคน
อย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นผู ้ท่ีมีต  าแหน่งหน้าท่ีการงานระดับสูงเพียงใดก็ตาม กฎหมาย 
กฎระเบียบ และขอ้บงัคบั จึงเป็นเกณฑ์ท่ีส าคญัท่ีท าให้เกิดความยุติธรรม อย่างไรก็ตาม กฎหมาย 
กฎระเบียบ และขอ้บงัคบั ตอ้งมีการเปล่ียนแปลงได้เม่ือขดัต่อหลกัจริยธรรมอนัดีงามของสังคม 
หรือไม่สามารถแกไ้ขปัญหาตามความเปล่ียนแปลงของสังคมได ้

กฎหมาย กฎระเบียบ และขอ้บงัคบั มีความหมายหลากประการแต่จะแปรเปล่ียนไป
ตามเง่ือนไขต่างๆ เช่น สภาพสังคมและองคก์รท่ีเปล่ียนแปลงไป สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป และ
ความตอ้งการของบุคลากรในองค์กร กฎหมาย กฎระเบียบ และขอ้บงัคับตอ้งมีลกัษณะเป็นค าสั่ง 
ถูกก าหนดโดยผูมี้อ  านาจของหน่วยงานนั้นๆ โดยส่ือสารให้ทราบแก่บุคลากรทัว่ไป และอาจ
ก าหนดบทลงโทษส าหรับผูฝ่้าฝืน แมก้ฎหมาย กฎระเบียบ และขอ้บงัคบั บางขอ้จะสอดคลอ้งกบั
คุณธรรมจริยธรรมของธรรมชาติอยูแ่ลว้ ท าใหบุ้คลากรปฏิบติัไดอ้ยา่งเป็นธรรมชาติ   
 ประโยชน์ของกฎหมาย กฎระเบียบ และขอ้บงัคบั จะท าให้องคก์รเกิดความเป็นธรรม
หรือความยุติธรรมให้แก่องคก์ร เพราะเป็นกติกาท่ีทุกคนตอ้งปฏิบติัอยา่งเสมอภาค เท่าเทียมกนั ลด
การเอารัดเอาเปรียบของบุคคลใดบุคคลหน่ึง บุคลากรจะรู้สิทธิหนา้ท่ีของแต่ละคน เสริมสร้างความ
มัน่คงขององค์กรและการบริหารงาน รักษาความสงบเรียบร้อย บุคลากรเกิดความผาสุก และ
ส่งเสริมประสิทธิภาพประสิทธิผลขององคก์รในท่ีสุด   
 หลกัภควนัตภาพ (Ubiquitous) ตามมโนทศัน์ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  
 โดยท่ี มาร์ค ไวเซอร์ (Mark Weiser) คือ การเช่ือมต่อกบัอินเทอร์เน็ต ไม่รู้สึกวา่ก าลงั
ใช้งานอยู่ และเปล่ียนแปลงไปตามสถานการณ์  การก้าวไปสู่สังคมยูบิควิตสัตามแนวคิดของ 
Huiyong , Xiao (2006) คือ  1) Individual Behavior 2) Team Behavior 3) Organization Behavior  
และชยัยงค ์พรหมวงศ ์(2555) ไดบ้ญัญติัศพัทท่ี์เรียกวา่ “การศึกษาแบบภควนัตภาพ” หรือ “ภควนัต
วิทยา” ซ่ึงเป็นศพัทบ์ญัญติัมาจาก Ubiquitous Education หรือ Ubiquitous Learning เป็นศพัทใ์หม่ท่ี
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บญัญติัข้ึนมาในช่วงของการพฒันาการเรียนโดยใช้ส่ือแท็บเล็ต (Tablet) ของวงการศึกษาไทยใน
ปัจจุบนั  
 จุดเด่นของยูบิควิตสั เม่ือน ามาใช้ในชีวิตประจ าวนัหรือการท างานในท่ีท างาน มี
จุดเด่นอยู ่3 ประการ จุดเด่นแรก คือ การเช่ือมต่อกบัอินเทอร์เน็ต สามารถอธิบายไดว้า่คอมพิวเตอร์
ท่ีไม่สามารถเช่ือมโยงอินเทอร์เน็ตหรือเน็ตเวิร์คไดก้็ไม่ถือวา่เป็นยบิูควิตสั เน่ืองจากการเคล่ือนยา้ย
เปล่ียนแปลงสถานท่ีของคนในการใชชี้วิตประจ าวนัจ าเป็นตอ้งมีอินเทอร์เน็ตเพื่อเช่ือมต่อกบัขอ้มูล
อยูเ่สมอ  จุดเด่นท่ีสอง คือ ผูใ้ชต้อ้งไม่รู้สึกวา่ก าลงัใช้คอมพิวเตอร์อยู ่โดย มาร์ค ไวเซอร์ กล่าววา่   
ยบิูควติสัคอมพิวติงตอ้งเป็นส่ิงท่ีมองไม่เห็นดว้ยตาเปล่า (invisible) หมายถึง ผูใ้ชง้านจะตอ้งไม่รู้สึก
วา่ก าลงัใชง้านอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์ในการเขา้ถึงขอ้มูลและบริการเหล่านั้นอยู ่เช่น การเปิด-ปิด
สวิตช์  การเขา้ใช้งานหลายขั้นตอน ฯลฯ และตอ้งเป็นส่ิงท่ีคนสามารถเขา้ใช้งานได้ง่าย (human 
friendly) ยูบิควิตสัคอมพิวติงจะตอ้งเป็นส่ิงท่ีเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตประจ าวนัและสามารถใชง้าน
ไดโ้ดยง่าย (calm technology) และจุดเด่นท่ีสาม ขอ้มูลหรือการบริการท่ีมีให้เลือกจะเปล่ียนไปตาม
สถานการณ์ (context) หรือต้องเปล่ียนไปตามความต้องการของผูใ้ช้และข้อจ ากัดของอุปกรณ์ 
(device) ท่ีใชง้านอยูใ่นขณะนั้น 
 อยา่งไรก็ตาม  ยงัมีความสับสนระหวา่งยบิูควติสัและความจริงเสมือน (virtual reality) 
ว่าเป็นเร่ืองเดียวกนัหรือไม่ มาร์ค ไวเซอร์ ไดเ้สนอแนวคิดเพื่อท าความเขา้ใจในยูบิควิตสัให้มาก
ยิ่งข้ึน และสนับสนุนแนวคิดว่าความจริงเสมือน (virtual reality) ไม่ใช่ยูบิควิตสั โดยสรุปได้ว่า 
ความจริงเสมือน คือ พื้นท่ีท่ีสมมติข้ึนโดยคอมพิวเตอร์ ตอ้งมองเห็นไดโ้ดยอุปกรณ์พิเศษเท่านั้น 
ส่วนยบิูควติสัจะมีอยูใ่นโลกจริง ง่ายต่อการใชง้านโดยไม่รู้สึกวา่ก าลงัใชง้านผา่นอุปกรณ์อยู ่ ขอ้มูล
ท่ีแสดงออกมาก็สามารถใชไ้ดจ้ริง ดว้ยเหตุน้ีเอง  ความสามารถในการใชง้านคอมพิวเตอร์ไดทุ้กท่ี
ทุกเวลาในโลกท่ีสมมติข้ึนท่ีถูกคอมพิวเตอร์สร้างข้ึนมาอีกทีจะไม่ใช่ยูบิควิตัสคอมพิวติง                 
แต่ยบิูควติสัคอมพิวติงตอ้งใชง้านในโลกแห่งความเป็นจริงไดทุ้กหนทุกแห่ง ทุกท่ีทุกเวลา ส่วนการ
ใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ โทรศพัทมื์อถือ หรือเคร่ืองคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตท่ีปราศจากการเช่ือมต่อกบั
อินเทอร์เน็ตหรือเน็ตเวร์ิค ไม่ใช่ยบิูควติสัคอมพิวติง เพราะเป็นการใชง้านแบบเด่ียวเท่านั้น 
 ภควนัตภาพวิถีส าหรับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เม่ือพิจารณาจากมโนทศัน์ท่ีมี
เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์มาเก่ียวขอ้ง จึงไม่สามารถปฏิเสธไดว้่าคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือสมาร์ท
โฟน เร่ิมมีบทบาทเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัชีวิตมนุษยม์ากข้ึนจนเปรียบเสมือนอวยัวะหน่ึงของมนุษยแ์ลว้ 
เม่ือใดก็ตามท่ีเกิดเครือข่ายอินเทอร์เน็ทเขา้ถึงเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ ส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนตามมาคือการ
ปฏิบัติงานได้ทุกท่ีทุกเวลา ท่ีไหนก็ได้ เม่ือใดก็ได้ ใครปฏิบัติก็ได้ เพื่อให้เกิดการท างานท่ีมี
ประสิทธิภาพสูง เกิดความรวดเร็ว ชดัเจน และตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการไดสู้งสุด 
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 การกระจายอ านาจการตดัสินใจ  
 เป็นการท่ีผู ้บังคับบัญชายินยอม อนุญาต ถ่ายโอนภารกิจและการตัดสินใจให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใชค้วามรู้ ความสามารถ ความเฉลียวฉลาด ทกัษะ ทรัพยากร และประสบการณ์ใน
การตดัสินใจดว้ยตนเอง เพื่อให้ภารกิจนั้นบรรลุผลไดอ้ย่างรวดเร็ว ฉับไว ทนัต่อสถานการณ์และ
ความเร่งด่วน หรือสามารถอธิบายไดว้า่เป็นวิธีการน าท่ีผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้เรียนรู้ท่ีจะน าตนเองได้
อยา่งไร (Lead to learn how to lead themselves) ภาวะผูน้ าซ่ึงเป็นเป้าหมายสูงสุดต่อพฤติกรรมและ
การกระท า เพื่อให้เกิดการจูงใจ การบนัดาลใจ การโนม้นา้วจิตใจ เพื่อจะท าให้ผูอ่ื้นเกิดความเขา้ใจ 
เห็นดว้ย ยินยอมพร้อมใจท่ีจะปฏิบติังานอย่างเต็มก าลงัความสามารถ มีความเต็มใจในการท างาน
เพื่อให้บรรลุผลในเป้าหมายการกระจายอ านาจการตดัสินใจขององค์กร การกระจายอ านาจการ
ตดัสินใจจะไม่เกิดข้ึนหากขากประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือบุคลากรไม่ให้ความร่วมมือ ขาด
ความเขา้ใจในงานท่ีจะรับการกระจายอ านาจอยา่งถ่องแท ้หรือขาดความเช่ือมัน่และการยอมรับแนว
ทางการปฏิบติังานดงักล่าว ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีส่งผลต่อการกระจายอ านาจจึงเป็นเร่ืองความสามารถใน
การลดช่องวา่งหรืออุปสรรคในการท่ีจะน าเอาแนวทางปฏิบติังานใหม่ๆ ไปใช ้และการสร้างเสริม 
การจดัสภาพแวดลอ้มหรือบรรยากาศในการท างานท่ีเอ้ือต่อการกระจายและประยุกตใ์ช้อ  านาจใน
การตดัสินใจ การกระจายอ านาจการตดัสินใจจึงไม่ใช่การลดทอนอ านาจลง แต่กลบัเป็นการเพิ่มพูน
ศกัยภาพในการท างานอีกดว้ย ทั้งน้ี ส่ิงท่ีมีอิทธิผลต่อการกระจายอ านาจการตดัสินใจดงักล่าวจะตอ้ง
ไดรั้บการท าความเขา้ใจเบ้ืองตน้ร่วมกนัจากทั้งผูม้อบอ านาจและผูรั้บมอบอ านาจ โดยการกระจาย
อ านาจในการตดัสินใจจะมีผูไ้ด้รับผลกระทบ 3 ระดบั คือ ระดบับุคคล ผูไ้ด้รับมอบอ านาจการ
ตดัสินใจจะเกิดความภูมิใจและเป็นการเสริมสร้างแรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) ในการ
ท างานเพราะเล็งเห็นวา่ผูบ้ริหารมอบความไวว้างใจในการใหท้ าหนา้ท่ีท่ีมีความหมาย มีความส าคญั 
และมีคุณค่า ผูไ้ดรั้บมอบอ านาจการตดัสินใจไดรั้บโอกาสในการพฒันาศกัยภาพ สร้างเสริมภาวะ
ผู ้น า  และผู ้บริหารมีเวลาเพิ่มข้ึนในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีมีความส าคัญส าหรับต าแหน่ง  ระดับ
หน่วยงาน เกิดความรู้สึกผูกพนัและการท างานเป็นทีม ประสานงานไดส้ะดวก รวดเร็วมากยิ่งข้ึน 
และลดค่าใชจ่้ายหรือตน้ทุนต่อหน่วยในการท างาน เช่น ในเร่ืองของเวลาและบุคลากร ระดบัองคก์ร  
การท างานเป็นทีมของแต่ละหน่วยงานยอ่ยท่ีไดรั้บการกระจายอ านาจสามารถประสานงานกนัได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากเป็นการท างานในแนวราบ  เพิ่มผลการปฏิบติังานทั้งเชิงปริมาณ       
เชิงคุณภาพ และเพิ่มความพึงพอใจให้ผูรั้บบริการ เน่ืองจากไดรั้บการบริการท่ีสะดวกรวดเร็วยิง่ข้ึน 
และสร้างรายไดห้รือไดรั้บการยกยอ่งชมเชยจากผูรั้บบริการ เพราะเป็นการเพิ่มสมรรถนะโดยรวม
ขององคก์ร 
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 การกระจายอ านาจการตดัสินใจ จึงเร่ิมตน้จากการท่ีผูใ้ห้อ  านาจตอ้งตระหนกัว่าเร่ือง
ใดควรตอ้งมีการมอบอ านาจการตดัสินใจให้ มอบให้แก่ใคร บุคลากรผูไ้ดรั้บมอบอ านาจเป็นผูมี้
บทบาทความรับผิดชอบ มีอ านาจหน้าท่ีในเร่ืองนั้นหรือไม่ แล้วจึงพิจารณาว่าจะให้อ านาจได้
อย่างไร การกระจายอ านาจการตดัสินใจเป็นผลผูกพนัรัฐ ตอ้งมีการสั่งการท่ีชอบด้วยกฎหมาย    
ส่วนราชการจึงตอ้งก าหนดหลกัเกณฑ์การใช้อ านาจเพื่อเป็นกรอบในการปฏิบติัหน้าท่ีให้ถูกตอ้ง
ตามกฎหมาย ส าหรับผูรั้บมอบอ านาจไวเ้ป็นแนวทางการปฏิบติั และตอ้งก าหนดวิธีการควบคุม 
ติดตาม และก ากบัดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าผูรั้บมอบอ านาจไดใ้ช้อ  านาจโดยถูกตอ้ง การพิจารณาการ
กระจายอ านาจการตดัสินจึงควรพิจารณาวา่เป็นงานท่ีผูใ้ตบ้งัคบับญัชาสามารถปฏิบติัไดเ้ป็นอยา่งดี 
เก่ียวขอ้งกบัหนา้ท่ีความรับผิดชอบของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาโดยตรง งานมีความซบัซอ้น เหมาะสมกบั
ความสามารถของผูใ้ต้บงัคบับญัชา อาจกระจายอ านาจทั้งงานท่ีทา้ทายและน่าสนใจท า และงานท่ี
ไม่ทา้ทายนกัคละกนัไป และตอ้งเป็นงานท่ีไม่ใช่ภารกิจหลกัส าคญัของผูบ้ริหาร 
 การลดขั้นตอนการปฏิบติังาน 
 การลดขั้นตอนการปฏิบติังาน เป็นหมวดหน่ึงซ่ึงถูกบญัญติัไวใ้นพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ซ่ึงได้ก าหนดให้ส่วนราชการ
ปฏิบติัเพื่อเป็นการลดระยะเวลาในการพิจารณา การสั่งการอนุญาต การอนุมติั หรือการปฏิบติั
ราชการท่ีมีผลโดยตรงต่อผูรั้บบริการเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน แต่จากการปฏิบติังาน
ของแต่ละหน้าท่ีมีความแตกต่างกนั ท าให้ผูรั้บบริการพบกบัปัญหา เช่น ขั้นตอนการรับบริการมี
มาก และยุ่งยากซับซ้อน อีกทั้งยงัส่งผลให้เกิดความสูญเสียในด้านอ่ืนๆ ตามมา เช่น ระยะเวลา 
งบประมาณ และความไม่พึงพอใจต่อบริการของรัฐ โดยมีผลกระทบใน 3 ระดบั ระดบัผูรั้บบริการ 
ส่งผลกระทบในเร่ือง ความยุง่ยากซบัซอ้น การจดัเตรียมรวบรวมเอกสารต่างๆ ให้ครบถว้นก่อนมา
ขอรับบริการ ค่าใชจ่้ายในการเดินทางเม่ือเอกสารไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้ง และความไม่พึงพอใจ
ต่อการให้บริการของรัฐ ระดบัเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน ส่งผลกระทบในเร่ืองเวลาท่ีตอ้งเสียไปกบัการ
ตรวจสอบเอกสาร การคน้หาเร่ืองเดิม ความละเอียดในการตรวจสอบเอกสารให้ถูกตอ้งครบถว้น 
ปัญหาเม่ือมีการโยกยา้ยผูป้ฏิบติังานใหม่ และความเบ่ือหน่ายเม่ือเกิดความผิดพลาด ส่งผลต่อ
แรงจูงใจ ความคิดสร้างสรรค์ในการพฒันา และการสูญเสียเวลาและแรงกายในการปฏิบติังาน 
ระดับองค์กร ส่งผลกระทบในเร่ืองความสูญเสียเวลาของบุคลากร การส้ินเปลืองพื้นท่ีใช้สอย 
โอกาสในการพฒันางานของผูป้ฏิบติังาน และค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งเพิ่มข้ึนตามมา 
 จากเหตุผลดงักล่าว พบวา่การให้บริการของรัฐมีมากมายหลายอยา่งและส่งผลต่อการ
ใชชี้วิตของประชาชนโดยตรง แต่ลกัษณะการท างานท่ีตอ้งมีขั้นตอนมากมาย เช่น การแนบเอกสาร
ท่ีไม่จ  าเป็นแต่ต้องใช้แนบเพราะมีกฎระเบียบก าหนดไว ้เป็นต้น ดังนั้น ทุกองค์กรโดยเฉพาะ
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หน่วยงานท่ีมีงานบริการควรจะตอ้งลดขั้นตอนของการท างาน ลดเวลา ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน   
การลดขั้นตอนการปฏิบติังาน ซ่ึงเป็นการกลัน่กรองกระบวนการท างานและตดัทอนกระบวนการท่ี
ไม่จ  าเป็นหรือพยายามปรับปรุงให้ขั้นตอนบางขั้นตอนใช้ระยะเวลาในการปฏิบติังานน้อยลง ตาม
พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ไดก้ าหนดให้
ส่วนราชการปฏิบติัเพื่อเป็นการลดระยะเวลาในการปฏิบติังานในขั้นตอนการพิจารณา การสั่งการ
อนุญาต การอนุมติัหรือการปฏิบติัราชการท่ีมีผลโดยตรงต่อผูรั้บบริการให้เกิดความสะดวกและ
รวดเร็วยิง่ข้ึน 
 การทบทวน ยกเลิก ปรับปรุง แกไ้ข กฎหมาย กฎ ระเบียบ ท่ีลา้สมยัหรือหมดความ
จ าเป็น  
 เป็นการพิจารณากฎหมายล าดบัรองในมิติท่ีหน่วยงานของรัฐออกก าหนดวิธีปฏิบติั
ของหน่วยงานรัฐเอง เช่น ระเบียบของหน่วยงานว่าด้วยการอนุมติั อนุญาตต่างๆ เพื่อให้ให้การ
บริการประชาชนมีประสิทธิภาพว่ามีความเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบันหรือไม่              
มีมาตรการใดๆ ท่ีก าหนดไวแ้ละไม่เหมาะสม หรือมีผลกระทบต่อผูรั้บบริการโดยตรง สร้างภาระท่ี
ไม่จ  าเป็น หรือเป็นช่องทางในการแสวงหาผลประโยชน์ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐโดยไม่สุจริตได้ 
ระเบียบกฎหมายมากมายท่ีก าหนดข้ึนในช่วงเวลาท่ียาวนาน หรือกฎหมายท่ีมีลกัษณะขดักนัเอง 
เช่น ตอ้งการให้ประชาชนไดรั้บบริการท่ีรวดเร็ว สะดวก แต่กฎหมายอีกฉบบัก าหนดให้มีขั้นตอน
ปฏิบติัท่ียุง่ยาก ซบัซ้อน และตอ้งใชเ้อกสารมากมาย รวมทั้งการติดต่อกบัหน่วยงานภาครัฐมีความ
ไม่สะดวกหลายประการอนัเน่ืองจากกฎหมาย ท าให้ประชาชนไม่ไดรั้บขอ้มูลท่ีชดัเจนเก่ียวกบัการ
บริการภาครัฐหลายๆ อย่าง เช่น หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขต่างๆ ท าให้เกิดความยุง่ยากในการขอรับ
บริการหรือการปฏิบติังาน และเป็นช่องทางในการทุจริตคอร์รัปชัน่ของเจา้หน้าท่ีของรัฐดว้ย เม่ือ
ประชาชนหรือผูป้ฏิบติังานพบอุปสรรค ท าใหเ้กิดความยุง่ยากเบ่ือหน่าย การท างานดงักล่าวเป็นการ
สร้างภาระและความเดือดร้อน ท าให้ประเทศตอ้งเสียโอกาส เกิดความไม่เท่าเทียมกนัในการเขา้ถึง
บริการของประชาชน ความไม่เท่าเทียมกนัของสังคม เศรษฐกิจ และปัญหาอ่ืนๆ  
 การทบทวน ยกเลิก ปรับปรุง แกไ้ข กฎหมาย กฎ ระเบียบ ท่ีลา้สมยัหรือหมดความ
จ าเป็นจะเป็นการให้ความสะดวกในการบริการและการปฏิบติังาน โดยกฎหมายจะตอ้งปรับปรุง
กระบวนงานให้บริการ ก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาท่ีชัดเจน รวดเร็ว ก าหนด
รายการเอกสารท่ีตอ้งใช ้เง่ือนไขท่ีตอ้งพึงระวงั แต่ไม่ท าให้เป็นภาระจนเกินไป การก าหนดหนา้ท่ี
และความรับผดิชอบของเจา้หนา้ท่ีในการให้บริการ กฎหมายท่ีเก่ียวกบัการเปิดโอกาสให้ประชาชน
เขา้ถึงขอ้มูลหรือการร้องเรียนทางแพ่งและทางอาญาตามแต่กรณี กฎหมายท่ีก าหนดให้การบริการ
และการปฏิบติังานสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และไม่เป็นภาระแก่ประชาชน การปรับปรุงวิธีการ
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ท างานให้มีขั้นตอนและเอกสารเท่าท่ีจ  าเป็น มีคู่มือบริการชัดเจน ตรวจสอบได้ การด าเนินการ
ดังกล่าวต้องมีการศึกษาและการวางแนวทางอย่างทนัท่วงที เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบการ
ทบทวน ยกเลิก ปรับปรุง แกไ้ข กฎหมาย กฎ ระเบียบ ท่ีลา้สมยัหรือหมดความจ าเป็น 

การปรับปรุงโครงสร้าง (หน่วยงานย่อย (Substation) และศูนยบ์ริการร่วม (Counter 
Service))  

โครงสร้างการบริหารงานขององค์กร จดัท าเพื่อจดัความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนต่างๆ 
โดยรวมตวับุคคลและภารกิจหน้าท่ีเพื่อรวมกนัเขา้เป็นหน่วยหรือแผนกท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถ
ปฏิบติังานให้บรรลุเป้าหมายได้ เป็นการจดัระเบียบกิจกรรมให้เป็นกลุ่มก้อนเข้าด้วยกันและ
มอบหมายเพื่อใหบุ้คลากรปฏิบติัเพื่อใหบ้รรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้เป็นการจดัระเบียบ
ความรับผิดชอบต่างๆ ให้ทราบว่าบุคลากรต้องท าอะไรบ้างและสัมพันธ์กับฝ่ายอ่ืนอย่างไร  
โครงสร้างการบริหารงานขององคก์ร จะตอ้งแบ่งองคก์รออกเป็นหน่วยยอ่ยๆ ให้ครอบคลุมภารกิจ
และหนา้ท่ีขององคก์ร พร้อมก าหนดหนา้ท่ีขององคก์รยอ่ยๆ ไวด้ว้ย  

การจดัโครงสร้างการบริหารงานขององคก์ร สามารถแบ่งไดเ้ป็นแบบ 1) เป็นทางการ 
(Formal organization) เป็นองค์การท่ีมีการจดัโครงสร้างอย่างเป็นระเบียบแบบแผนแน่นอน การ
จดัตั้งมีกฎหมายรองรับ บางแห่งเรียกว่า องค์การรูปนยั ไดแ้ก่ บริษทั มูลนิธิ หน่วยราชการ กรม 
โรงพยาบาล โรงเรียน ฯลฯ ซ่ึงการศึกษาเร่ืององค์การและการจดัการจะเป็นการศึกษาในเร่ืองของ
องค์การประเภทน้ีทั้งส้ิน  และ 2) แบบไม่เป็นทาง (Informal organization) เป็นองค์การท่ีรวมกนั
หรือจดัตั้งข้ึนดว้ยความพึงพอใจและมีความสัมพนัธ์กนัเป็นส่วนตวั ไม่มีการจดัระเบียบโครงสร้าง
ภายใน มีการรวมตวักนัอย่างง่ายๆ และเลิกลม้ไดง่้าย องคก์ารแบบน้ีเรียกวา่ องคก์ารอรูปนยั หรือ 
องคก์ารนอกแบบ เช่น ชมรมต่างๆหรือกลุ่มต่างๆ อาจเป็นการรวมกลุ่มกนัตามความสมคัรใจของ
สมาชิกกลุ่ม ซ่ึงเน่ืองมาจากรายได ้อาชีพ รสนิยม ศาสนา ประเพณี ต าแหน่งงาน ฯลฯ 

นกัทฤษฎีในหลายๆ ยุคต่างให้ความสัมพนัธ์ของการจดัโครงสร้างการบริหารงานของ
องค์กร เช่น เวบ็เบอร์ (Weber)  ฟาโย (Fayol) หรือ ลิเคอร์ (Likert) ซ่ึงหลกัของการจดัโครงสร้าง
การบริหารงานขององคก์รท่ีมีประสิทธิภาพ จะตอ้งก าหนดวตัถุประสงค ์(Objective) ไวอ้ยา่งชดัเจน 
ต าแหน่งย่อยๆ ต้องมีวตัถุประสงค์ย่อยก าหนดเพื่อให้ผูป้ฏิบัติงานได้มีเป้าหมายในการบรรลุ
วตัถุประสงคย์อ่ย และจะท าให้บรรลุวตัถุประสงคร์วมดว้ย  การใชห้ลกัความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน 
(Specialization) โดยควรแบ่งงานตามความถนดั รับมอบหมายงานเป็นภารกิจเฉพาะดา้นหรืองานท่ี
มีลักษณะคล้ายคลึงกัน โดยมีผู ้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว  การใช้หลักการประสานงาน 
(coordination) โดยการหาทางท าให้ทุกฝ่ายร่วมมือและท างานสอดคล้องกบั โดยใช้หลกัสามคัคี
ธรรมเพื่อประโยชน์ขององคก์ร  การมีหลกัในการมอบอ านาจหน้าท่ี (Authority) โดยตอ้งมีอ านาจ
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หน้าสูงสุดอยูท่ี่ผูบ้ริหารสูงสุด และอาจแยกอ านาจออกไปยงับุคลากรคนอ่ืนๆ ได ้เรียกว่าสายการ
บงัคบับญัชา (Chain of Command) การมีหลกัความรับผิดชอบ (Responsibility) โดยอ านาจหน้าท่ี
ควรเท่ากบัความรับผิดชอบ หากบุคลากรไดรั้บมอบหมายให้รับผิดชอบภารกิจใดแลว้ ก็ควรไดรั้บ
มอบอ านาจเพื่ออ านวยความสะดวกในการปฏิบติังานประสบผลส าเร็จดว้ย  การใชห้ลกัความสมดุล 
(Balance) โดยจะต้องมอบหมายให้หน่วยงานย่อยท างานให้สมดุล คือ ปริมาณงานควรจะได้
ใกล้เคียงกัน อ านาจหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายใกล้เคียงกันด้วย สอดคล้องกับการใช้หลักความ
ต่อเน่ือง (Continuity) ในการจดัองคก์รเพื่อบริหารงานตอ้งค านึงถึงการด าเนินงานขององคก์รให้เกิด
ความต่อเน่ือง ไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งฉบัพลนัและมีความถ่ีบ่อยๆ  บนพื้นฐานของการโตต้อบ
และการติดต่อ (Correspondence) โดยบุคลากรในฝ่ายหรือระหวา่งฝ่ายตอ้งมีการโตต้อบระหวา่งกนั 
องคก์รจะตอ้งอ านวยความสะดวกใหมี้การติดต่อส่ือสารกนัอยา่งเป็นระบบดว้ย  

อยา่งไรก็ตาม การจดัโครงสร้างการบริหารงานขององคก์รตอ้งอยูใ่นขอบเขตของการ
ควบคุม (Span of Control) เป็นการก าหนดขีดความสามารถในการบงัคบับญัชาของผูบ้งัคบับญัชา
ในการควบคุมผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาหรือหน่วยงานย่อยในก ากบั ภายใตเ้อกภาพในการบงัคบับญัชา 
(Unity of command) ซ่ึ งโครงสร้างองค์กร ท่ี ดี  ควรให้ บุคลากรรับค าสั่ งจากหัวหน้าหรือ
ผูบ้งัคบับญัชาเพียงคนเดียวเท่านั้น เพื่อใหเ้กิดเอกภาพในการบงัคบับญัชา และตอ้งบงัคบับญัชาตาม
หลักล าดับขั้น (Ordering) ไม่ควรออกค าสั่งข้ามหน้าผูบ้ ังคับบัญชาหรือผูท่ี้มีความรับผิดชอบ
โดยตรง  ควรสั่งการผา่นล าดบัการบงัคบับญัชาเพื่อป้องกนัการเขา้ใจผิด เพราะอาจเป็นการท าลาย
ขวญัและก าลงัใจในการท างานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาได ้การจดัโครงสร้างการบริหารงานขององคก์ร 
ควรจดัให้สนบัสนุนต่อการเล่ือนขั้นเล่ือนต าแหน่ง (Promotion) ในการพิจารณาความดีความชอบ 
เพราะผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงย่อมทราบพฤติกรรมในการท างานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดดี้กว่าผูอ่ื้น 
การพิจารณาด้วยความเป็นธรรม เป็นแนวทางทางในการบริหารบุคคลขององค์กรผ่านการจดั
โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรอีกทางหน่ึงด้วย  รูปแบบในการจดัโครงสร้างองค์การมี
หลากหลายรูปแบบ ได้แก่ โครงสร้างองค์การตามหน้าท่ีการงาน (Functional Organization 
Structure) โครงสร้างองค์การตามสายงานหลกั (Line Organization Structure) โครงสร้างองค์การ
แบบคณะท่ีปรึกษา (Staff Organization Structure) โครงสร้างองค์การแบบคณะกรรมการบริหาร 
(Committees Organization Structure) โครงสร้างองค์การงานอนุกรม (Auxiliary) และโครงสร้าง
องคก์ารแบบสูงและแบบกวา้ง 
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 การบริหารราชการแบบบูรณาการ  
 เป็นการบริหารท่ีทุกหน่วยงานท างานแบบมุ่งเนน้ผลงาน (Result) ตามยทุธศาสตร์เป็น
หลกั เป็นการท างานหลายหน่วยงาน โดยอาศยัความเช่ียวชาญและความช านาญการของแต่ละ
หน่วยงานท่ีแตกต่างกนัเฉพาะดา้น ท างานภายใตเ้ป้าหมายและวตัถุประสงค์หลกัของยุทธศาสตร์
เดียวกนั โดยร่วมกนัคิด ร่วมกนัท างาน โดยใชท้รัพยากรร่วมกนั เพื่อใหบ้รรลุผลตามยทุธศาสตร์ มุ่ง
สู่ผลส าเร็จและเป้าหมายของงานร่วมกนั เพื่อก่อให้เกิดความประหยดั เสริมสร้างประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของการด าเนินงานเป็นหลัก ทั้ งในลักษณะของการท างานข้ามหน่วยงาน หรือ
หน่วยงานเดียวกนั รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภารเอกชน ภาคประชาชน ท่ีเก่ียวขอ้งเขา้มาร่วมใน
การท างานกบัภาครัฐในระบบเครือข่าย (Network) 
 การบริหารราชการแบบบูรณาการมีองคป์ระกอบท่ีส าคญัตอ้งพิจารณา ดงัน้ี 
 1. โครงสร้างส่วนราชการ การจดัโครงสร้างส่วนราชการท่ีมีประสิทธิภาพจะช่วยให้
การจดัสรรทรัพยากรให้เกิดผลส าเร็จได้ และเห็นผลท่ีประชาชนได้รับจากรัฐบาล โดยค านึงถึง
ความประหยดั โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุม้ค่าต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ดว้ย
เหตุผลดงักล่าว จึงสมควรมีการทบทวนโครงสร้างการจดัส่วนราชการใหม่ โดยลกัษณะขององคก์ร
ตามแนวคิดของการบริหารราชการแบบบูรณาการ ควรมี 2 ระดบั คือ 
  1.1 องคก์รระดบับน ซ่ึงมีการท างานแบบยทุธศาสตร์ (agenda) ค่อนขา้งสูง 
  1.2 องค์กรในระดบัย่อยลงมา ยิ่งหน่วยงานย่อยลงมามากเท่าไร การท างานตาม
สายงาน/โครงสร้าง (functional) จะค่อนขา้งมาก การท างานตามยุทธศาสตร์ (agenda) จะมีเพียง
บางส่วนท่ีตอ้งท างานร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน 
  ด้วยเหตุผลดังกล่าว วิธีการท่ีจะท าให้แต่ละกระทรวง/กรม มีการท างานแบบ
ต่อเน่ืองกนัเป็นยุทธศาสตร์ได ้ตอ้งอาศยัความเขา้ใจของคนท างานเป็นส่ิงส าคญั คนตอ้งเขา้ใจว่า
การท างานตามโครงสร้าง (function) กบัการท างานตามยุทธศาสตร์ (agenda) นั้น ไม่ใช่การเลือก
ท างานอนัใดอนัหน่ึง แต่ต้องท าให้ต่อเน่ืองเช่ือมโยงกันให้ได้ และเม่ือรู้ว่าจะต้องท างานแบบ
เช่ือมโยงกนั จะตอ้งมีการปรับโครงสร้างการท างานให้สอดคล้องตามไปด้วย และจดัคนลงให้
เหมาะสมกับการท างานแบบบูรณาการ เพื่อให้การท างานต่อเน่ืองกันได้และท าให้เร่ืองของ
โครงสร้างและพฤติกรรมไปสู่แนวทางเดียวกนั 
 2. ระบบการท างาน การปฏิบติัราชการแบบบูรณาการระหวา่งส่วนราชการมี 3 ระดบั คือ 
  2.1 ภายในกระทรวงเดียวกัน คือ การบูรณาการการท างานระหว่างกรมใน
กระทรวงเดียวกนั โดยการให้กรมท่ีปฏิบติัภารกิจด้านต่างๆ ท่ีมีเป้าหมายสนับสนุนภารกิจของ
กระทรวงเดียวกนัใหส้ามารถบรรลุตามเป้าหมายของกระทรวง 
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  2.2 ระหว่างกระทรวง คือ นอกจากบริหารงานให้เกิดการบูรณาการในกระทรวง
เดียวกนัแลว้ ยงัตอ้งมีความร่วมมือระหวา่งกระทรวงในกรณีท่ีมีภารกิจเก่ียวเน่ืองกนัหลายกระทรวง 
กระทรวงมีหนา้ท่ีรับผดิชอบหลกัในการประสานงาน 

2.3 การท างานแบบเครือข่าย (Network) การท างานแบบบูรณาการแม้ว่าแต่ละ
หน่วยยงัคงมีความเป็น Function อยู ่แต่แทจ้ริงแลว้การท างานร่วมกนั (common agenda) จะเป็นไป
ในลกัษณะเครือข่าย (Network) ซ่ึงแต่ละส่วนราชการอาจมีภารกิจท่ีคลา้ยคลึงกนัอยูห่รือมีภารกิจท่ี
เช่ือมโยงกนักบักรมอ่ืนอยู่ด้วย จึงท าให้เกิดการท างานแบบเครือข่ายมากข้ึน ฉะนั้น การบริหาร
เครือข่ายจ าเป็นตอ้งใชค้นท่ีมีทศันคติ (mindset) ท่ีดีของการท างานแบบบูรณาการ 
 การเพิ่มผลผลิต (Productivity Improvement)  
 เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นให้บุคคล ทีม และองค์กร เกิดการปรับปรุงและพฒันาอย่าง
ต่อเน่ือง เพื่อปรับเปล่ียนวิถีทางและปรับเปล่ียนวฒันธรรมการท างานอย่างต่อเน่ืองและจริงจงั 
มุ่งเนน้ใหต้อบสนองต่อความตอ้งการและเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ซ่ึงส่ิงท่ีประชาชนตอ้งการ 
คือ ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ (Delivery) ความสามารถในการให้บริการ (Competence) 
ความน่าเช่ือถือ (Creditability) ความเช่ือถือได ้(Reliability) ความสุภาพอ่อนน้อม (Courtesy) การ
ตอบสนองต่อความต้องการ (Responsiveness) การติดต่อส่ือสาร (Communication) ความเข้าใจ
ลูกคา้ (Understanding to customer) สามารถจบัตอ้งได/้รู้สึกได ้ (Tangibles)  ความสงบ และความ
ปลอดภยั (Safety) และความผาสุก และการกินดีอยูดี่ แนวคิดของการเพิ่มผลผลิตพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ได้บญัญติัแนวคิด
เพื่อใหเ้กิดการบริหารราชการไดบ้รรลุเป้าหมาย 7 หวัขอ้ ไดแ้ก่ เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน  เกิด
ผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการ
ปฏิบติังานเกิดความจ าเป็น  มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการใหท้นัต่อสถานการณ์  ประชาชน
ได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความตอ้งการ  และมีการประเมินผลการ
ปฏิบติัราชการอยา่งสม ่าเสมอ 
 เน่ืองจากทรัพยากรซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัในการผลิตมีอยู่อยา่งจ ากดั และนบัวนัมีแต่จะ
ขาดแคลนลง การเพิ่มผลผลิตจึงเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัท่ีจะท าให้องค์การผูผ้ลิตใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรท่ีมีอยูใ่หเ้กิดประโยชน์สูงสุด โดยใหมี้การสูญเสียนอ้ยท่ีสุด เพื่อตอบสนองหรือใหบ้ริการ
แก่กลุ่มบุคคลจ านวนมากท่ีสุด การเพิ่มผลผลิตเป็นเร่ืองของความร่วมมือโดยให้ทุกคนมีส่วนร่วม
และตระหนกัถึงความส าคญัของการเพิ่มผลผลิต ก าหนดการวางแผนและพยากรณ์ในอนาคต เช่น 
การก าหนดผลิตสูงข้ึนโดยท าให้ตน้ทุนต่อหน่วยต ่าลง องค์การผูผ้ลิตสามารถสู้กบัคู่แข่งขนัทั้งใน
และต่างประเทศได้ การปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตไม่ใช่เป้าหมายในตวัเอง การปรับปรุงการเพิ่ม
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ผลผลิตเป็นวถีิทางท่ีจะน าไปสู่เป้าหมาย นัน่คือ การยกระดบัมาตรฐานการครองชีพ คุณภาพชีวติท่ีดี
ข้ึนและปรับปรุงสวสัดิการของพนกังาน การเพิ่มผลผลิตจึงเป็นวิธีการท่ีจะท าใหพ้นกังานทุกคนได้
ผลตอบแทนหรือค่าจา้งเพิ่มข้ึนในสภาวะเศรษฐกิจปกติ และยามเศรษฐกิจตกต ่า การเพิ่มผลผลิตถือ
ไดว้า่เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้องคก์ารต่อสู้กบัคู่แข่งขนัไดด้ว้ยการลดตน้ทุนและรักษาการจา้งงานไว้
โดยไม่ตอ้งปลดคนงานออก การเพิ่มผลผลิตมิอาจประสบความส าเร็จได้ถา้ยงัไม่มีการแกไ้ขลด
ความสูญเปล่าซ่ึงมีความส าคญัอยา่งมากในการเพิ่มตน้ทุน (ค่าใชจ่้าย) แก่ผลิตผลสุดทา้ยความสูญ
เปล่าแบ่งออกไดด้งัน้ี 1) ความสูญเปล่าจากการผลิตมากเกินไป (Over Production) 2) ความสูญเปล่า
จากส่ิงบกพร่อง (Defect Rework) 3) ความสูญเปล่าท่ีเกิดจากการรอคอย / ความล่าชา้ (Delay /Idle 
Time) 4) ความสูญเปล่าจากการขนส่ง (Transportation) 5) ความสูญเปล่าจากกระบวนการ (Non 
Effective Process)  6) ความสูญเปล่าจากการเคล่ือนไหว (Motion)  
 ทฤษฎีและหลกัการบริหารองคก์าร 
 ภควนัตภาพวิถีส าหรับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตอ้งด าเนินการบนพื้นฐานของ
ทฤษฎีและหลกัการบริหารองคก์าร ซ่ึงมีทฤษฎีและหลกัการบริหารองคก์ารท่ีหลากหลายในการใช้
ฐานการคิด ดงัน้ี 
 ลุควิคและเออร์วิก  (Luther Gulick and Lyndall Urwick) เ ป็นคิดทฤษฎี เ ก่ี ย วกับ
กระบวนการบริหาร คือ POSDCoRB ประกอบดว้ย 1)  การวางแผน (Planning) เป็นการวางเคา้โครง
กิจกรรมซ่ึงเป็นการเตรียมการก่อนลงมือปฏิบติั เพื่อให้การด าเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายท่ีวาง
ไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 2)  การจดัองค์การ (Organizing) เป็นการก าหนดโครงสร้างขององค์การ 
โดยพิจารณาให้เหมาะสมกบังาน เช่น การแบ่งงาน (Division of Work) เป็นกรม กอง หรือแผนก 
โดยอาศยัปริมาณงาน คุณภาพงาน หรือจดัตามลกัษณะเฉพาะของงาน (Specialization) 3)  การจดั
บุคลากรปฏิบติังาน (Staffing) เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นองค์การนั่นเอง 
ทั้งน้ีเพื่อให้บุคลากรมาปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบัการจดั แบ่งหน่วยงานท่ี
ก าหนดไว ้4)  การอ านวยการ (Directing) เป็นภารกิจในการใช้ศิลปะในการบริหารงาน เช่น ภาวะ
ผูน้ า (Leadership) มนุษยสัมพนัธ์ (Human Relations) การจูงใจ (Motivation) และการตดัสินใจใจ 
(Decision making) เป็นต้น 5)  การประสานงาน (Coordinating) เป็นการประสานให้ส่วนต่าง ๆ 
ของกระบวนการท างานมีความต่อเน่ืองกนั เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย และ
ราบร่ืน 6)  การรายงาน (Reporting) เป็นกระบวนการและเทคนิคของการแจง้ให้ผูบ้งัคบับญัชาตาม
ชั้นไดท้ราบถึงผลการปฏิบติังาน โดยท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการติดต่อส่ือสาร (Communication) ใน
องค์การอยู่ด้วย 7)  งบประมาณ (Budgeting) เป็นภารกิจท่ีเก่ียวกับการวางแผนการท าบญัชีการ
ควบคุมเก่ียวกบัการเงินและการคลงั 
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 ปีเตอร์และวอเตอร์แมน (Thomas J. Peter and Robert H. Waterman) ไดก้ าหนดกรอบ
แนวคิดพื้นฐานในการน ามาวิเคราะห์องค์กร โดยเรียกว่า McKinney 7-S Framework ซ่ึงกรอบ
แนวคิดดงักล่าวประกอบดว้ยปัจจยั 7 ประการในการประเมินองคก์รและไดน้ ามาใชเ้ป็นส่วนหน่ึง
ในการวิเคราะห์ SWOT โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 1) กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy) ช่วยให้องค์กร 
ก าหนดและพฒันาขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัข้ึนมาไดแ้ละเป็นแนวทางท่ีบุคคลภายในองคก์รรู้วา่
จะใชค้วามพยายามไปในทิศทางใดจึงจะประสบความส าเร็จ 2) โครงสร้างองคก์าร (Structure) การ
จดัระบบระเบียบให้กบับุคคล ตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป เพื่อน าไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว ้เน่ืองจากองคก์รใน
ปัจจุบนัมีขนาดใหญ่ การจดัองคก์รท่ีดีจะมีส่วนช่วยให้เกิดความคล่องตวัในการปฏิบติังาน ลดความ
ซ ้ าซ้อนหรือขดัแยง้ในหนา้ท่ี ช่วยให้บุคลากรไดท้ราบขอบเขตงานความรับผิดชอบ มีความสะดวก
ในการติดต่อประสานงาน ผูบ้ริหารสามารถตดัสินใจในการบริหารจดัการได้อย่างถูกต้องและ
รวดเร็ว   3) ระบบการปฏิบัติงาน (System) การจัดระบบการท างาน (Working System) ก็มี
ความส าคัญยิ่ง เช่น ระบบบัญชี/การเงิน (Accounting/Financial System) ระบบพัสดุ (Supply 
System) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information Technology System) ระบบการติดตาม/
ประเมินผล (Monitoring/Evaluation System) ฯลฯ  4) บุคลากร (Staff) องคก์รจะประสบความส าเร็จ
หรือไม่ส่วนหน่ึงจะข้ึนอยู่กับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) การ
วางแผนทรัพยากรมนุษย ์ เป็นกระบวนการวิเคราะห์ความตอ้งการทรัพยากรมนุษยใ์นอนาคต โดย
การตดัสินใจเก่ียวกบับุคลากรนั้นควรมีการวิเคราะห์ท่ีอยู่บนพื้นฐานของกลยุทธ์องค์การท่ีเป็นส่ิง
ก าหนดทิศทางท่ีองคก์ารจะด าเนินไปให้ถึง ซ่ึงจะเป็นผลให้กระบวนการก าหนดคุณลกัษณะ และ
การคดัเลือกและจดัวางบุคลากรไดอ้ยา่งเหมาะสมยิง่ข้ึน 5) ทกัษะ ความรู้ ความสามารถ (Skill) หรือ
อาจเป็นความสามารถท่ีท าให้พนักงานนั้นๆโดดเด่นกว่าคนอ่ืน ส่งผลให้มีผลงานท่ีดีกว่าและ
เจริญกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานไดร้วดเร็ว 6) รูปแบบการบริหารจดัการ (Style) แบบแผนพฤติกรรม
ในการปฏิบติังานของผูบ้ริหารเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงของสภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร 
7) ค่านิยมร่วม (Shared values) ค่านิยมและบรรทดัฐานท่ียึดถือร่วมกนัโดยสมาชิกขององคก์รท่ีได้
กลายเป็นรากฐานของระบบการบริหาร และวิธีการปฏิบติัของบุคลากรและผูบ้ริหารภายในองคก์ร 
เม่ือค่านิยมและความเช่ือไดถู้กยอมรับทัว่ทั้งองค์กรและบุคลากรกระท าตามค่านิยมเหล่านั้นแล้ว
องคก์รก็จะมีวฒันธรรมท่ีเขม้แขง็ 
  ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ ไดก้ าหนดกรอบการพฒันาคุณภาพการ
บริหารจดัการภาครัฐ (Public Management Quality Award) ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงาน
ภาครัฐน าไปใช้ในการประเมินองค์การด้วยตนเองเพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจดัการให้
เทียบเท่ามาตรฐานสากล คือ มีการจดัการท่ียืนหยุ่น คล่องตวั ไวต่อการเปล่ียนแปลง สามารถ
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ปรับตวั มีความคิดริเร่ิม ทนัต่อสถานการณ์และความทา้ทายต่างๆ โดยมุ่งเน้นให้มีการปรับปรุง
องคก์ารอยา่งรอบดา้นและต่อเน่ืองครอบคลุมเกณฑคุ์ณภาพ 7 หมวด ดงัน้ี หมวดลกัษณะส าคญัของ
องคก์ร (Organization Profile)  หมวด 1 การน าองคก์ร (Leadership)   หมวด  2 การวางแผนเ ชิ ง
ยทุธศาสตร์ และกลยทุธ์ (Strategy and Planning) หมวด 3 การใหค้วามส าคญักบัผูรั้บบริการและผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสีย (Customer and Stakeholder) หมวด 4 การวดัการวิเคราะห์และการจดัการความรู้  
(Information Technology and Knowledge Management) หมวด  5 การมุ่ง เน้นทรัพยากรบุคคล 
(Human Resources) หมวด 6 การจดัการกระบวนการ (Process Management) และหมวด 7 ผลลพัธ์
การด าเนินการ (Result Management)  
 ทฤษฎีองคก์ารหลงัสมยัใหม่ (Postmodern Organization Theory) แนวโนม้ของทฤษฎี
องคก์ารในอนาคต แบ่งเป็น 2 ประเด็น  ดงัน้ี 
 1. แนวคิดของทฤษฎีองค์การในอนาคต  การบริหารตนเอง เม่ือเปรียบเทียบเป็น
องค์การ คือ ตอ้งเป็นองค์การท่ีท างานไดด้ว้ยตนเองตลอดเวลาโดยไม่จ  าเป็นตอ้งมีผูบ้งัคบับญัชา 
ท างานอยา่งอิสระ ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูรั้บบริการและด าเนินงานให้บรรลุจุดหมายได้
โดยอตัโนมติั การควบคุมจะลดลง แต่การบริหารตนเองจะตอ้งมีการตดัสินใจท่ีใชเ้หตุผลและขอ้มูล
ท่ีเพียงพอและมีการเรียนรู้แบบสองวงจร (Double Loop Learning) เพื่อให้มีการทบทวนก่อนการ
ด าเนินการอยา่งรอบคอบ ไม่เพียงแต่ท าตามค าสั่งอยา่งเดียว รูปแบบของการบริหารตนเองมีหลาย
แบบ เช่น หน่วยธุรกิจ (Business Unit) ท่ีใช้กนัในบริษทัเอกชน โรงพยาบาลในก ากบัของรัฐ และ
มหาวทิยาลยัในก ากบัของรัฐ (Autonomous Organization) 
  2. แนวทางและวธีิการศึกษา วธีิท่ีจะก่อใหเ้กิดทฤษฎีองคก์ารในอนาคตท่ีคาดวา่จะ
น ามาใช้กนัมาก คือ การใช้กลยุทธ์การวิจยักระบวนทศัน์ (Paradigm) ต่างๆ มาศึกษา โดยการน า
ทฤษฎีองคก์ารมาบูรณาการ (Integration) เพื่อน าจุดดีของแต่ละทฤษฎีมาใชแ้ละลดขอ้บกพร่องให้
มากท่ีสุด เพื่อท าให้ทฤษฎีมีความสมบูรณ์มากท่ีสุด เช่น งานของโอลิเวอร์ (Oliver) (1991) ท่ีน า
ทฤษฎีสถาบนัและทฤษฎีการพึ่งพาทรัพยากรมาบูรณาการเขา้ดว้ยกนัไดอ้ยา่งเป็นระบบและชดัเจน 
เพื่ออธิบายระดบัของกลยุทธ์ท่ีองค์การจะเลือกภายใตเ้ง่ือนไขหรือเร่ืององค์การคุณภาพ (Quality 
Organization) ซ่ึงเป็นการเช่ือมโยงแนวคิดองค์การแบบเคร่ืองจักร องค์การแบบส่ิงมี ชีวิต 
วฒันธรรมองคก์าร และองคก์ารบริหารตนเองเขา้ไวด้ว้ยกนั 
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 ขั้นตอนท่ี 2 สรุปการศึกษาจากขั้นตอนท่ี 1 เก่ียวข้องกับภควนัตภาพวิถีส าหรับ

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจากเอกสาร  

 ยูบิควิตสั (Ubiquitous) เป็นภาษาองักฤษท่ีมีรากศพัท์มาจากภาษาลาติน มีความหมาย
วา่ “อยูใ่นทุกหนทุกแห่ง” หรือ “มีอยูทุ่กหนทุกแห่ง” และค าวา่ยบิูควติสั ยงัมีนิยามตามขอบเขตและ
เป้าหมายท่ีแตกต่ากนัไปข้ึนอยูก่บัการน าไปใชแ้ละการอธิบายให้เขา้กบับริบทท่ีจะน าไปใช ้บุคคล
แรกท่ีถือว่าเป็นบิดาแห่งยูบิควิตสั คือ มาร์ค ไวเซอร์ (Mark Weiser) ท างานท่ี Xerox PARC Labs 
(Xerox Palo Alto Research Center (PARC)) ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดใ้ห้ความหมายท่ีชัดเจนเป็น
คร้ังแรกเม่ือปี ค.ศ. 1988  ผ่านบทความของเขา โดยให้ความหมายว่า โลกท่ีสามารถเข้าถึง
คอมพิวเตอร์ไดทุ้กหนทุกแห่ง (Computing access will be everywhere) โดยมีเป้าหมายท่ีจะท าให้
ทุกท่ีท่ีคนอาศยัอยูจ่ะมีสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นยบิูควติสัท่ีสามารถใชเ้คร่ืองมือต่างๆ ส่ือสารกนัได ้โดย
เร่ิมตน้เป็นการรวมเอางานวิจยัของไวเซอร์ และงานวิจยัทางด้านมานุษยวิทยาของลูซ่ี ซูคแมน 
(Lucy Suchman) เข้าด้วยกัน ซ่ึงจากจุดนั้นเป็นส่ิงท่ีจุดประกายความคิดให้พฒันาคอมพิวเตอร์
เพื่อใหมี้การท างานสนองกบัชีวติความเป็นอยูข่องมนุษยใ์หม้ากท่ีสุด 
 ต่อมาการประชุม World Information and Communication Summit ซ่ึงจัดข้ึนท่ีเมือง
โตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น เม่ือปี ค.ศ. 2001 มีหัวข้อหน่ึงในการประชุม คือ การเข้าสู่ยุคยุบิควิตัส
เน็ตเวิร์กความเร็วสูงท่ีสามารถใชไ้ดต้ลอดเวลา ท าให้ผูค้นในสังคมสามารถรับรู้ขอ้มูลข่าวสารและ
การบริหารได้ตลอดเวลาและทุกหนทุกแห่ง ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างมากในสังคมของ
ศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงเป็นยุคท่ีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตจะเขา้มามีบทบาทเป็นอย่างมากต่อชีวิต
มนุษย์ อีกทั้งการพฒันาของโทรศัพท์มือถือ หรือเคร่ืองคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (Tablet) ซ่ึงเดิม
อุปกรณ์ดงักล่าวมีขนาดใหญ่และราคาแพง แต่ปัจจุบนัมีขนาดเล็กลง ราคาถูก และเป็นส่ิงท่ีใครๆ ก็
สามารถเป็นเจา้ของได ้อีกทั้งยงัมีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงท่ีท าให้สามารถเช่ือมต่อขอ้มูล
ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ปัจจยัดงักล่าวท าให้การท างานไม่ไดถู้กจ ากดัเพียงในสถานท่ีท างานเท่านั้น แต่ท า
ใหส้ามารถท างานไดทุ้กหนทุกแห่งและทุกเวลา ซ่ึงแต่ตั้งนั้นเป็นตน้มายบิูควติสั (Ubiquitous) ก็เป็น
ท่ีรู้จกักนัวงการการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศอยา่งกวา้งขวางและท าให้เกิดส่ิงประดิษฐ์ต่างๆ ท่ี
เช่ือมโยงมนุษยท่ี์อยู่ต่างสถานท่ี ต่างเวลา เขา้ด้วยกนัจนท าให้เกิดการส่ือสารท่ีไร้ขีดจ ากัดและ
พฒันาจวบจนมาถึงปัจจุบนั 
 ส าหรับในประเทศไทย เม่ือปี พ.ศ. 2555 ชยัยงค์ พรหมวงศ์ ไดบ้ญัญติัศพัท์ท่ีเรียกว่า 
“การศึกษาแบบภควนัตภาพ (Ubiquitous Education หรือ Ubiquitous Learning)” หรือ “ภควนัต
วิทยา”  เป็นศพัท์ใหม่ท่ีบญัญติัข้ึนมาในช่วงของการพฒันาการเรียนโดยใช้ส่ือแท็บเล็ต (Tablet) 
ของวงการศึกษาไทยในปัจจุบนั โดยค าว่า ภควนัต์ แปลว่า มีภาคหรือมีส่วนย่อย มาจากค าว่า ภค  
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และค าวา่ ภาค แปลวา่ ส่วน  ส าหรับ  วนต  แปลวา่ มี  เม่ือรวมกนัแลว้แปลวา่ มีภาค  สรุปคือ สภาวะ
ท่ีมีการแบ่งภาคส่วน หมายถึง การแผน่กระจายจากจุดก าเนิดไปโดยรอบ ใกลห้รือไกลแลว้แต่แรง
ส่ง  ส่วนท่ีจะส่งไปเป็นสัญญาณหรือพลังงานท่ีส่งไปตามสายหรือไร้สาย เช่น สัญญาณวิทยุ 
สัญญาณโทรทศัน์ และสัญญาณพลงัจิตท่ีเรียกว่า โทรจิต  ซ่ึงค าว่า ภควนัตะ ในสมยัก่อนจะใช้
เรียกช่ือเทพผูมี้อานุภาพในการแผส่ัญญาณไปไดไ้กล เช่น พระพุทธเจา้  พระอิศวร  พระผูเ้ป็นเจา้ 
เป็นตน้ ในทางโลกวตัถุดา้นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ค  าว่า ภควนัต  ตรงกบัค าว่า Broadcast หรือ 
Ubiquitous (Existing Everywhere)  หมายถึง การแพร่กระจายและการท าให้ปรากฏอยู่ทุกหนทุก
แห่ง สามารถรับฟัง รับชม และรับรู้ได้ทุกเวลา เรียกรวมว่า ภควนัตภาพ ซ่ึงศาสตร์ท่ีว่าด้วยการ
แพร่กระจายความรู้ ขอ้มูลข่าวสารหรือสภาวะต่างๆ เรียกว่า ภควนัตวิทยา สอดคล้องกบัค าใน
ภาษาอังกฤษว่า Ubiquitous หรือ Pakawantology  โดยมีบทบาทส าคญัในการพฒันาทรัพยากร
มนุษย ์กล่าวไดว้า่เทคโนโลยภีควนัตภาพมีบทบาทในการพฒันาศูนยค์วามรู้ การจดัการศูนยค์วามรู้
และประสบการณ์ และพฒันาความรู้และประสบการณ์เพื่อให้มนุษยส์ามารถพฒันาทรัพยากร
ตนเองไดใ้นทุกท่ีทุกเวลา 
 ภควนัตภาพวิถีส าหรับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัภควนัตภาพวถีิส าหรับส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจากเอกสาร กฎหมาย 
กฎระเบียบ ประกาศ นโยบายและแผน ต ารา ขอ้มูล สถิติ ผลงานวจิยั บทความวชิาการ วารสาร และ
เวบ็ไซตต่์างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงสามารถแบ่งเป็นประเด็นได ้ดงัน้ี 
 1. การท างานไดทุ้กหนทุกแห่ง ทุกทีทุกเวลา แพร่กระจายและท าให้ปรากฏอยู่ทุกหน
ทุกแห่ง สามารถรับฟัง รับชม และรับรู้ไดทุ้กเวลา เพื่อให้มีการท างานสนองกบัชีวิตความเป็นอยู่
ของมนุษยใ์หม้ากท่ีสุด 
 2. การท าให้บุคลากรในองค์การสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการบริหารได้
ตลอดเวลาและทุกหนทุกแห่ง  
 3. การพฒันาของโทรศัพท์มือถือ หรือเคร่ืองคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (Tablet) หรือ
อุปกรณ์อ่ืนๆ เป็นการพฒันาสู่ภควนัตภาพวิถีท่ีมีบทบาทมากท่ีสุด จึงท าให้ภควนัตภาพวิถีเป็นท่ี
รู้จกักนัวงการการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 4. การจดัการศูนยค์วามรู้และประสบการณ์ และพฒันาความรู้และประสบการณ์เพื่อให้
มนุษยส์ามารถพฒันาตนเองไดใ้นทุกท่ีทุกเวลา 
 5. การมีหลัก เช่น กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบัท่ีเน้นให้เกิดความรวดเร็ว เกิด
ประสิทธิภาพ การอ านวยความสะดวกในการให้บริการท่ีสอดคล้องกับวิธีการบริหารกิจการ
บา้นเมืองท่ีดี 
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 6. การกระจายอ านาจการตดัสินใจ การมีล าดบัชั้นการบงัคบับญัชาท่ีไม่มาก การมี
หน่วยงานรูปแบบพิเศษเพื่อด าเนินการในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงแบบก่ึงอิสระ 
 7. การลดขั้นตอนท าไดโ้ดยการตดักระบวนการท่ีไม่จ  าเป็นออกไป การใช้เคร่ืองมือ
หรืออุปกรณ์ทางเทคนิคมาช่วยให้บริการ รวมทั้ งการก าหนดแนวทางโดยการประกาศให้
ผูรั้บบริการทราบอยา่งชดัเจนวา่จะตอ้งจดัเตรียมเอกสารหรือตอ้งปฏิบติัตวัอยา่งไรในการรับบริการ 
 8. แนวคิดใดๆ ซ่ึงเนน้ใหอ้งคก์รมีแนวบริหารจดัการเพื่อเป็นองคก์ารท่ีมีประสิทธิภาพ 
เนน้เร่ืองการท างานท่ีสร้างผลลพัธ์ผา่นทางการวิเคราะห์องคก์รท่ีถูกตอ้ง มีระบบการประเมินผลท่ี
แสดงให้เห็นท่ีจุดท่ีควรปรับปรุงอยา่งชดัเจน เหมาะสมกบัแต่ละบริบทและสถานการณ์เพื่อให้เกิด
การท างานท่ียนืหยุน่ 
 
ตอนที ่2 การวเิคราะห์เพือ่ทราบองค์ประกอบของภควนัตภาพวถิีส าหรับส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาจากความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญ 

 วตัถุประสงค์ของการศึกษาคน้ควา้ในขั้นตอนน้ี เพื่อจะหาความสอดคลอ้งของกลุ่ม

ผูท้รงคุณวุฒิ ไดแ้ก่ ผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีส่วนเก่ียวพนักบัภควนัตภาพวิถีจาก

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ส านกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา และองค์กรภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีต าแหน่ง/ มี

ประสบการณ์โดยตรงกบัภควนัตภาพวิถีส าหรับส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือมีส่วนเก่ียวขอ้ง

ในภควนัตภาพวิถีส าหรับส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือเป็นผูมี้ผลงานเก่ียวกบัภควนัตภาพวิถี

ส าหรับส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือ เป็นผูมี้ทศันคติท่ีดีและมีวิสัยทศัน์ดา้นภควนัตภาพวิถี

ส าหรับส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือเป็นผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการบริหารจดัการภาคส่วนอ่ืนๆ 

ท่ีใช้แนวคิดภควนัตภาพในการบริหารจัดการองค์กรให้ประสบความส าเร็จ  ผูว้ิจ ัยจึงใช้การ

ด าเนินการวิจัยโดยใช้เทคนิคการวิจัยอนาคต (EDFR: Ethnographic Delphi Futures Research)     

โดยกลุ่มผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความเช่ียวชาญ มีความรู้และประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกบั

เน้ือหาของวิจยัเร่ืองน้ี จ  านวน 17 คน และด าเนินการเก็บขอ้มูล 3 รอบ โดยรอบท่ี 1 เป็นการสร้าง

แบบสัมภาษณ์หรือแบบเก็บขอ้มูลปลายเปิดเพื่อใหแ้สดงความคิดเห็น โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อทราบ

ตวัแปรของภควนัตภาพวิถีส าหรับส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจากผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญท่ี

ความรู้และประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางออ้มโดย ในรอบท่ี 1 ผูว้ิจยัก าหนดประเด็นท่ีตอ้งการ

ใหผู้ท้รงคุณวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญแสดงความคิดเห็น โดยก าหนดประเด็นจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกับภควนัตภาพวิถีส าหรับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา รวมทั้งเอกสาร 
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กฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ นโยบายและแผน ต ารา ขอ้มูล สถิติ ผลงานวิจยั บทความวิชาการ 

วารสาร และเวบ็ไซตต่์างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ แลว้น ามาสร้างเป็นแบบสัมภาษณ์หรือ

แบบเก็บขอ้มูลปลายเปิดให้ครอบคลุมของเขตเน้ือหาท่ีวิจยั เพื่อน าแบบสัมภาษณ์หรือแบบเก็บ

ขอ้มูลท่ีสร้างข้ึนให้อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาและส านวนภาษา ตลอดจน

ให้ขอ้เสนอแนะต่างๆ เพื่อปรับปรุงแก้ไข จากนั้นจึงได้น าแบบสัมภาษณ์หรือแบบเก็บขอ้มูลมา

ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากอาจารยท่ี์ปรึกษา  เม่ือเสร็จส้ินจึงด าเนินการจดัพิมพ์แบบ

สัมภาษณ์หรือแบบเก็บข้อมูลและน าส่งให้ผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญแสดงความคิดเห็นและ

ประสบการณ์เก่ียวกบัภควนัตภาพวิถีส าหรับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษตามความคิดเห็นของ

ตนเองอยา่งอิสระ โดยอาจใชว้ธีิการสัมภาษณ์โดยผูว้จิยั หรือการเก็บขอ้มูลดว้ยวธีิการต่างๆ โดยผล

จากเก็บขอ้มูลในรอบท่ี 1 มีดงัน้ี 
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ตารางท่ี 5 ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญในรอบท่ี 1 

 ประเดน็/ตวัแปร/ปัจจยั 
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญ สรุปจ านวนคนที่

มีข้อคดิเห็นใน
ประเดน็นี ้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 การก าหนดใหภ้ควนัตภาพวถีิควรเป็นนโยบาย
จากหน่วยงานกลาง 

/    /   / /       /  5 

2 หน่วยงานกลางใหเ้ป็นผูก้  าหนดวธีิการเพ่ือน า
ภควนัตภาพวถีิไปสู่การปฏิบติั 

/                 1 

3 ภควนัตภาพวถีิใน สพท. เป็นเร่ืองการส่ือสาร
สาระส าคญัของขอ้มูลต่างๆ เช่น นโยบาย 
กฎหมาย ระเบียบ ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ
ในการท างาน เป็นตน้ 

/               /  2 

4 โรงเรียน ครู และนกัเรียน เป็นเป้าหมายและส่ิง
ส าคญัสูงสุดในภควนัตภาพวถีิ 

/                 1 

5 ภควนัตภาพวถีิเป็นการท างานท่ีรวดเร็ว ชดัเจน 
ถูกตอ้ง /                 1 

6 การก าหนดกลุ่มงาน/ผูรั้บผดิชอบท่ีชดัเจนวา่
กลุ่มใด/ใครควรเป็นผูน้ าในการปฏิบติัตนแบบ
ภควนัตภาพวถีิ 

/         / /    /   5 



235 
 

 
 

235 
ตารางท่ี 5 ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญในรอบท่ี 1 (ต่อ) 

 ประเดน็/ตวัแปร/ปัจจยั 
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญ สรุปจ านวนคนที่

มีข้อคดิเห็นใน
ประเดน็นี ้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

7 ภควนัตภาพวถีิตอ้งใชข้อ้มูลสารสนเทศท่ีส าคญั
ของโรงเรียน หน่วยงาน หรือบุคคลากรทั้งหมด
ใน สพท. 

/              /   2 

8 ภควนัตภาพวถีิตอ้งมีขอ้มูลเฉพาะท่ีจ าเป็น ง่าย
ต่อการตดัสินใจ และส าคญัต่อการบริหารจดัการ
ของ สพท. 

/               /  2 

9 ขอ้มูลสารสนเทศส าหรับภควนัตภาพวถีิตอ้ง
เขา้ถึงง่ายและไร้ขอ้จ ากดัดา้นเวลาและสถานท่ี 
(Every time and Everywhere) 

/              /   2 

10 ภควนัตภาพวถีิอยูบ่นพ้ืนฐานและความเพียงพอ
ของอุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน
ท่ีมีประสิทธิภาพ 

/  /  / / /  /        / 7 

11 ภควนัตภาพวถีิเป็นการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ
สอดคลอ้งกบัการส่ือสารในยคุศตวรรษท่ี 21 คือ 
เนน้การส่ือสารท่ีไร้พรหมแดน 

/    /             2 
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ตารางท่ี 5 ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญในรอบท่ี 1 (ต่อ) 

 ประเดน็/ตวัแปร/ปัจจยั 
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญ สรุปจ านวนคนที่

มีข้อคดิเห็นใน
ประเดน็นี ้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

12 การก าหนดให ้สพท. เป็นหน่วยประสานขอ้มูลเพ่ือ
ขบัเคล่ือนภควนัตภาพวถีิไปสู่โรงเรียนใหเ้กิดภค
วนัตภาพวถีิ 

/                 1 

13 การอนุญาตโรงเรียนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลของ 
สพท. ไดอ้ยา่งรวดเร็ว เพื่อการบริหารจดัการท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

/               /  2 

14 การก าหนดใหโ้รงเรียนเป็นจุดรวมบริการทาง
การศึกษา (One Stop Service Education) 

/               /  2 

15 ผอ.สพท. ควรศึกษารายละเอียดและแนวปฏิบติั
ของภควนัตภาพวถีิ 

 /                1 

16 ผอ.สพท. ควรประชุมร่วมกบั ผอ.กลุ่ม และ ผอ.
โรงเรียน รวมทั้งตวัแทนชุมชน คณะกรรมการ
สถานศึกษา ภาครัฐและเอกชน เพื่อพิจารณาการ
น าภควนัตภาพวถีิมาใชใ้น สพท. 

 /              /  2 

 

 



237 
 

 
 

237 
ตารางท่ี 5 ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญในรอบท่ี 1 (ต่อ) 

 ประเดน็/ตวัแปร/ปัจจยั 
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญ สรุปจ านวนคนที่

มีข้อคดิเห็นใน
ประเดน็นี ้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

17 การแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการทดลองน า
ร่องใชภ้ควนัตภาพวถีิใน สพท. 

 /                1 

18 การประเมินผลลพัธ์การใชภ้ควนัตภาพวถีิ
ภายหลงัมีการน าร่องใน สพท. เพื่อน าขอ้มูล
ยอ้นกลบัมาใชใ้นการพฒันาและการปรับปรุงใน
อนาคต 

 /               / 2 

19 การประกาศใชภ้ควนัตภาพวถีิใน สพท. อยา่ง
เป็นทางการ 

 /                1 

20 การพฒันาบุคลากรใน สพท. ใหเ้กิดความเขา้ใจ
และมีทกัษะในภควนัตภาพวถีิ รวมทั้งการ
ท างานผา่นระบบอินเทอร์เน็ต 

 / /  / / / / /         7 

21 การก าหนดขั้นตอนหรือกระบวนงานท่ีชดัเจน
ของภาระงานใน สพท.  

  /               1 

22 การตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลข่าวสาร
ทั้งดา้นการบริการและงานวชิาการก่อนจะมีการ
เผยแพร่แบบภควนัตภาพวถีิ 

  /               1 
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238 
ตารางท่ี 5 ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญในรอบท่ี 1 (ต่อ) 

 ประเดน็/ตวัแปร/ปัจจยั 
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญ สรุปจ านวนคนที่

มีข้อคดิเห็นใน
ประเดน็นี ้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

23 การสร้างวฒันธรรมการท างานแบบใหม่ท่ีเนน้
คุณภาพองคร์วมและความครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

  /               
1 

24 การใชภ้ควนัตภาพวถีิเพ่ือติดต่อส่ือสารใน
รูปแบบท่ีหลากหลายและไม่ตอ้งเผชิญหนา้กนั
โดยตรง (ทั้งแบบกลุ่ม/แบบเด่ียว) ผา่นทางส่ือ
หรืออุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ 

  /             /  

2 

25 หากผูบ้ริหาร สพท. ไม่ใหค้วามส าคญัในภค
วนัตภาพวถีิ บุคลากรก็จะไม่กระตือรือร้นท่ีจะ
ท างานในวถีิดงักล่าว อนัจะน ามาซ่ึงการขาด
ประสิทธิภาพของ สพท. 

  /  /   / /         

4 

26 บุคลากรใน สพท. ตอ้งมีนิสยัต่ืนตวั ตอ้งการ
พฒันารูปแบบและวธีิการท างานใหม่ๆ อยูเ่สมอ 

  /               1 

27 สพท. ท่ีขาดความพร้อมดา้นอปุกรณ์ เคร่ืองมือ 
และเครือข่าย จะเป็นอุปสรรคในการท าใหเ้กิด
ภควนัภาพวถีิ 

  /               
1 
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239 
ตารางท่ี 5 ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญในรอบท่ี 1 (ต่อ) 

 ประเดน็/ตวัแปร/ปัจจยั 
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญ สรุปจ านวนคนที่

มีข้อคดิเห็นใน
ประเดน็นี ้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

28 ความพร้อมและเพียงพอของโครงสร้างพ้ืนฐาน
ท่ีจ าเป็นในภควนัตภาพวถีิจะสนบัสนุนใหเ้กิด
ภควนัตภาพวถีิใน สพท. ได ้

  /   / / /         / 5 

29 การสร้างทรัพยากรการเรียนการสอนในรูป
หน่วยความรู้ออนไลน ์บทเรียนในแอพพลิเคชัน่ 
หรือบทเรียนดา้นอิเลก็ทรอนิกส์ (E-book) 

  /             /  2 

30 การมีสญัญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีสมบูรณ์
ใน สพท. และหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งในการ
ประสานงาน 

  / / /             3 

31 สพท. ตอ้งเนน้การท างานท่ีไร้ขอ้จ ากดั   /               1 

32 การก าหนดต าแหน่งนกัเทคโนโลยสีารสนเทศ
การศึกษาใน สพท. เพื่อรับผดิชอบภควนัตภาพ
วถีิ โดยใหมี้จ านวนท่ีเหมาะสมและองคค์วามรู้ท่ี
พอเพียง 

  /               1 
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240 
ตารางท่ี 5 ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญในรอบท่ี 1 (ต่อ) 

 ประเดน็/ตวัแปร/ปัจจยั 
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญ สรุปจ านวนคนที่

มีข้อคดิเห็นใน
ประเดน็นี ้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

33 การจดัตั้งศูนยภ์ควนัตภาพใน สพท. (หรือศูนย ์
ICT) เพื่อใหบ้ริการดา้นภควนัตภาพวถีิ 

   /          /    2 

34 ภควนัตภาพวถีิเป็นแนวปฏิบติัท่ีตอ้งใช้
งบประมาณในการลงทุนสูงเพ่ือพฒันาเครือข่าย
อยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

   / /           /  3 

35 การพฒันาหลกัสูตรและระบบการเรียนการสอน
ท่ีสอดคลอ้งกบัภควนัตภาพวถีิใน สพท. 

   /              1 

36 โครงสร้างการบริหารงานของ สพท. ตอ้ง
สนบัสนุนใหเ้กิดภควนัตภาพวถีิ 

   /              1 

37 วสิยัทศัน์ของผูบ้ริหารเป็นหวัใจส าคญัของภค
วนัตภาพวถีิ 

   /      /        2 

38 ความมุ่งมัน่ของทีมงานใน สพท. เป็นหวัใจ
ส าคญัของภควนัตภาพวถีิ 

   /  /            2 

39 การสนบัสนุนงบประมาณควรเนน้การมีส่วน
ร่วมของชุมชน/ภาคเอกชนดว้ย 

   /              1 
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241 
ตารางท่ี 5 ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญในรอบท่ี 1 (ต่อ) 

 ประเดน็/ตวัแปร/ปัจจยั 
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญ สรุปจ านวนคนที่

มีข้อคดิเห็นใน
ประเดน็นี ้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

40 ภควนัตภาพวถีิจะเกิดข้ึนไดก้บับุคลากรท่ีมีความ
รับผดิชอบสูง มีวนิยั ทุ่มเทในการท างาน และ
เสียสละประโยชน์ส่วนตน 

    /     / /  /   /  5 

41 การสร้างความเขา้ใจใหผู้รั้บบริการหรือ
ประชาชนในการใชภ้ควนัตภาพวถีิใน สพท. 

    /             1 

42 ภควนัตภาพวถีิท าให ้สพท. เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้     /             1 
43 บุคลากรท่ีไม่เรียนรู้หรือไม่มีความพยายามใช้

อุปกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศในการท างานเป็น
อุปสรรคต่อการเกิดภควนัตภาพวถีิ 

    /           /  2 

44 ความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหารในการก าหนดนโยบาย
ในการใหบ้ริการหรือการท างานท่ีไร้ขอ้จ ากดัใน
เร่ืองเวลาและสถานท่ี 

    / /            2 

45 ความทนัสมยัของอปุกรณ์และเคร่ืองมือ รวมทั้ง
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใน สพท. และ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งส่งผลใหเ้กิดภควนัตภาพ
วถีิ 

    /    /         2 
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242 
ตารางท่ี 5 ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญในรอบท่ี 1 (ต่อ) 

 ประเดน็/ตวัแปร/ปัจจยั 
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญ สรุปจ านวนคนที่

มีข้อคดิเห็นใน
ประเดน็นี ้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

45 ความทนัสมยัของอปุกรณ์และเคร่ืองมือ รวมทั้ง
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใน สพท. และ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งส่งผลใหเ้กิดภควนัตภาพ
วถีิ 

    /    /         2 

46 บุคลากรตอ้งมีความเตม็ใจและทศันคติท่ีดีต่อ
การท างานแบบทุกท่ีทุกเวลาเพ่ือใหเ้กิดภควนัต
ภาพวถีิ 

     /            1 

47 ภควนัตภาพวถีิท าใหเ้กิดการลุกล ้าความเป็น
ส่วนตวัดา้นเวลา เน่ืองจากการท างานจะเขา้ถึง
ทุกท่ีและทุกเวลา 

     /            1 

48 ลกัษณะงานท่ีมีผูป้ฏิบติัคนเดียวจะท าใหเ้กิดภค
วนัตภาพวถีิไดม้ากกวา่ลกัษณะงานท่ีตอ้งท า
ร่วมกนั 

     /     /       2 

49 ภควนัตภาพวถีิเหมาะส าหรับงานบริหาร
มากกวา่งานท่ีตอ้งใชก้ารวเิคราะห์หรือการ
ปฏิบติัจริง 

     /          /  2 
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243 
ตารางท่ี 5 ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญในรอบท่ี 1 (ต่อ) 

 ประเดน็/ตวัแปร/ปัจจยั 
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญ สรุปจ านวนคนที่

มีข้อคดิเห็นใน
ประเดน็นี ้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

50 หากบุคลากรส่วนใหญ่ใน สพท. ยอมรับและ
ปฏิบติัภควนัตภาพวถีิ บุคลากรท่ีเหลือจะมี
แนวโนม้ท่ีจะปฏิบติัตามดว้ย 

     /       /     2 

51 ภารกิจท่ีไม่เร่งด่วนมากไม่จ าเป็นตอ้งท างาน
แบบภควนัตภาพวถีิ 

     /            1 

52 การตั้งส านกังานส ารองเพ่ือเตรียมความพร้อม
กรณีไม่สามารถปฏิบติังาน ณ ส านกังานหลกัได ้

     /            1 

53 ภควนัตภาพวถีิเหมาะส าหรับการท างานบาง
สถานการณ์เท่านั้น เช่น เม่ือมาปฏิบติังานท่ี
ส านกังานไม่ได ้

     /            1 

54 บุคลากรท่ีท างานแบบภควนัตภาพวถีิตอ้งมี
ความพร้อมและความเขา้ใจในการท างานทั้งใน
และนอกเวลาราชการ 

     /  /   /       3 

55 การก าหนดใหเ้ป็นกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั เร่ืองภค
วนัตภาพวถีิจะท าใหเ้อ้ือตอ่การเกิดการท างานแบบภค
วนัตภาพวถีิอยา่งจริงจงั 

       /  /     /   3 
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244 
ตารางท่ี 5 ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญในรอบท่ี 1 (ต่อ) 

 ประเดน็/ตวัแปร/ปัจจยั 
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญ สรุปจ านวนคนที่

มีข้อคดิเห็นใน
ประเดน็นี ้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

56 การกระจายอ านาจ/การมอบอ านาจจากผูบ้ริหาร
ไปยงับุคลากรท าใหก้ารท างานเป็นไปดว้ยความ
รวดเร็ว ทนัที ตามหลกัภควนัตภาพวถีิ 

         /        1 

57 การสร้างเครือข่ายร่วมกบัภาคเอกชนส่งเสริมให้
เกิดภควนัตภาพวถีิไดง่้ายยิง่ข้ึน เช่น การช าระ
ค่าลงทะเบียน ณ ร้านสะดวกซ้ือ 

         /        1 

58 การก าหนดผลตอบแทนหรือส่ิงจูงใจส าหรับ
บุคลากรท่ีท างานแบบภควนัตภาพวถีิ เช่น ค่า
ล่วงเวลา สวสัดิการพิเศษ การมีโอกาสไดรั้บ
ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน ฯลฯ 

         / /   /   / 4 

59 การจดัตั้งศูนยบ์ริการเบ็ดเสร็จ (Counter 
Service) ใน สพท. เพื่อใหบ้ริการครบถว้นใน
สถานท่ีเดียว 

         /        1 

60 การแกไ้ขกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัใหเ้อ้ือ
ต่อภควนัตภาพวถีิ             

      /               1 
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245 
ตารางท่ี 5 ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญในรอบท่ี 1 (ต่อ) 

 ประเดน็/ตวัแปร/ปัจจยั 
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญ สรุปจ านวนคนที่

มีข้อคดิเห็นใน
ประเดน็นี ้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

61 การพฒันาระบบการจดัการความรู้ (KM) ทัว่ทั้ง 
สพท. เพื่อใหบุ้คลากรสามารถปฏิบติังานแทน
กนัได ้

       /  /        2 

62 การก าหนดงบประมาณท่ีชดัเจนเพ่ือด าเนินการ
ภควนัตภาพวถีิใน สพท. 

         /      /  2 

63 กฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัดา้นการเงิน การ
คลงัและพสัดุเป็นอุปสรรคต่อภควนัตภาพวถีิ 

         /        1 

64 ค่านิยมและความเช่ือของผูรั้บบริการต่อระบบ
ราชการเป็นอุปสรรคต่อภควนัตภาพวถีิ 

         /        1 

65 การจดัหน่วยเคล่ือนท่ีหรือรูปแบบการใหบ้ริการ
ท่ีสะดวกรวดเร็วแก่หน่วยงานหรือ
บุคคลภายนอก เช่น ร้านสะดวกซ้ือ 
หา้งสรรพสินคา้ เป็นตน้ 

              /   1 

66 การแจง้ขั้นตอนการใหบ้ริการของ สพท. ผา่น
ส่ือส่ิงพิมพห์รือส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ส่งเสริมใหเ้กิด
ภควนัตภาพวถีิ 

          /    /   2 
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246 
ตารางท่ี 5 ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญในรอบท่ี 1 (ต่อ) 

 ประเดน็/ตวัแปร/ปัจจยั 
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญ สรุปจ านวนคนที่มี

ข้อคดิเห็นใน
ประเดน็นี ้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

67 ภควนัตภาพวถีิเป็นการปฏิบติัท่ีไม่เป็นทางการ           /    /   2 
68 การท าทฤษฎี PDCA มาผนวกกบัระบบ ICT 

ส่งผลใหเ้กิดภควนัตภาพวถีิ 
              /   1 

69 การทราบล่วงหนา้ก่อนการท างานวา่มีขั้นตอน
และขอ้มูลท่ีตอ้งใหท้ างานอะไรบา้งส่งผลใหเ้กิด
ภควนัตภาพวถีิ 

              /   1 

70 ภควนัตภาพวถีิตอ้งด าเนินการภายใตก้ฎหมาย
ดา้นความปลอดภยัต่างๆ เช่น พระราชบญัญติัวา่
ดว้ยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2550 / พระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2536 / 
พระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 เป็น
ตน้ 

              /   1 

71 ความตระหนกัของผูบ้ริหารใน สพท. ต่อ
นโยบายท่ีท าใหเ้กิดภควนัตภาพจะท าใหเ้กิดการ
ท างานในรูปแบบดงักล่าวอยา่งตอ่เน่ือง 

              /   1 
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247 
ตารางท่ี 5 ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญในรอบท่ี 1 (ต่อ) 

 ประเดน็/ตวัแปร/ปัจจยั 
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญ สรุปจ านวนคนที่มี

ข้อคดิเห็นใน
ประเดน็นี ้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

72 ภควนัตภาพวถีิเกิดข้ึนไดเ้ม่ือมีการปฏิบติัอยา่ง
ต่อเน่ืองและสร้างมาตรฐานใหเ้กิดความยัง่ยนืทัว่
ทั้ง สพท. 

             / /   2 

73 การติดตามประเมินผลภควนัตภาพวถีิเพื่อน ามา
ปรับปรุงขอ้ก าหนดหรือแนวปฏิบติัให้
สอดคลอ้งกบับริบทจริงใน สพท. 

        /  /     /  3 

74 การใหบ้ริการผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ท่ี
สามารถบนัทึกหรือดาวน์โหลดขอ้มูลได ้เช่น 
กรณีครูท่ีอยูโ่รงเรียนห่างไกลสามารถดาวน์
โหลดหนงัสือรับรองเงินเดือนไดโ้ดยไม่ตอ้ง
เดินทางมายงั สพท. 

        /         1 

75 การท่ีบุคลากรมีความหลากหลายท าใหบ้ทบาท
ของภควนัตภาพวถีิใน สพท. มีความแตกต่าง
และความเหมาะสมกบับุคลากรแต่ละคนท่ี
แตกต่างกนั 

        /         1 
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248 
ตารางท่ี 5 ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญในรอบท่ี 1 (ต่อ) 

 ประเดน็/ตวัแปร/ปัจจยั 
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญ สรุปจ านวนคนที่มี

ข้อคดิเห็นใน
ประเดน็นี ้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

76 ภควนัตภาพวถีิใน สพท. ตอ้งมีแนวปฏิบติัท่ีเป็น
แนวเดียวกนัทัว่ทั้ง สพท. 

        /  /       2 

77 บุคลากรตอ้งมีความตระหนกัและเห็นความ
จ าเป็นและใหค้วามส าคญัในการท างานทั้งในและ
นอกเวลาราชการ 

       / /         2 

78 บุคลากรตอ้งมีความรู้ในเน้ืองานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ        /        /  2 
79 ควรมีการส ารองขอ้มูล เอกสาร หลกัฐาน เพื่อให้

สามารถปฏิบติังานไดก้รณีฉุกเฉิน 
       /          1 

80 ควรก าหนดแผนบริหารความเส่ียงอยา่งชดัเจน
และสามารถปฏิบติัไดจ้ริง 

       /          1 

81 สภาพแวดลอ้มทางกายภาพท่ีไม่เอ้ือต่อภควนัต
ภาพวถีิ เช่น การท างานท่ีง่ายต่อการประสานงาน
กนั  โรงเรียนไม่ไกลจาก สพท. ฯลฯ ไม่
จ าเป็นตอ้งมีภควนัตภาพวถีิ 

       /        / / 3 

82 การก าหนดใหป้ระเมินผลการท างานแบบภควนัต
ภาพวถีิอยา่งสม ่าเสมอ             

  /               /   2 



249 
 

 
 

249 
 ตารางท่ี 5 ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญในรอบท่ี 1 (ต่อ) 

 ประเดน็/ตวัแปร/ปัจจยั 
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญ สรุปจ านวนคนที่มี

ข้อคดิเห็นใน
ประเดน็นี ้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

83 การก าหนดใหมี้การลงนามในค ารับรอง (MOU) 
ระหวา่งผูบ้ริหารและบุคลากรเพ่ือเป็นขอ้ตกลง
ในการท างานแบบภควนัตภาพวถีิ 

          /       1 

84 ภควนัตภาพวถีิเหมาะสมกบังานวชิาการมากกวา่
งานบริการ 

          /     /  2 

85 ภควนัตภาพวถีิเหมาะสมกบังานท่ีมจุดเร่ิมตน้
และระยะเวลาส้ินสุดท่ีชดัเจนเท่านั้น 

          /       1 

86 ภควนัตภาพวถีิควรใชเ้ฉพาะการส่ือสารเท่านั้น 
ไม่ควรใชส้ าหรับสัง่การ หรืออนุมติั/อนุญาต 

          /       1 

87 ภควนัตภาพวถีิเหมาะสมกบัองคก์รท่ีมีขนาด
ใหญ่ (บุคลากรเกิน 200 คน) 

          /       1 

88 การท างานแบบภควนัตภาพวถีิควรท าใหเ้ป็น
ธรรมเนียมปฏิบติัหรือเสมือนกระบวนการ
ท างานปกติ 

          /   /    2 

89 ภควนัตภาพวถีิเป็นการท างานแมไ้ม่ไดอ้ยูใ่น
สถานท่ีปฏิบติังาน 

          /       1 
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250 
ตารางท่ี 5 ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญในรอบท่ี 1 (ต่อ) 

 ประเดน็/ตวัแปร/ปัจจยั 
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญ สรุปจ านวนคนที่มี

ข้อคดิเห็นใน
ประเดน็นี ้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

90 ควรลดขั้นตอนกระบวนการท างานท่ีไม่จ าเป็น
หรือกระจายอ านาจใหบุ้คลากรเพ่ือส่งเสริมให้
เกิดภควนัตภาพวถีิ 

          /       1 

91 ภควนัตภาพวถีิตอ้งเกิดข้ึนบนพ้ืนฐานของความ
สมคัรใจของบุคลากร 

          /       1 

92 แมก้ฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัยงัมีส่วนท่ีขดั
ต่อภควนัตภาพวถีิ แต่ก็ยงัตอ้งคงกฎหมายไวเ้พ่ือ
เป็นหลกัในการท างาน 

          /       1 

93 การมีบทลงโทษส าหรับบุคลากรท่ีไม่ด าเนินงาน
แบบภควนัตภาพวถีิ 

          /       1 

94 ลกัษณะงานท่ีมีความยดืหยุน่เวลาการท างาน
หรืองานออกพ้ืนท่ีเหมาะสมกบัภควนัตภาพวถีิ 

           /  /    2 

95 ภควนัตภาพวถีิเป็นการลดขอ้จ ากดัดา้นพ้ืนท่ี
และระยะทาง 

           /      1 

96 ภควนัตภาพวถีิตอ้งส่ือสารแบบสองทางได ้
(Two-way communication) และเป็น Real-time 

           /    /  2 
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251 
ตารางท่ี 5 ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญในรอบท่ี 1 (ต่อ) 

 ประเดน็/ตวัแปร/ปัจจยั 
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญ สรุปจ านวนคนที่มี

ข้อคดิเห็นใน
ประเดน็นี ้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

97 ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลเป็นเร่ืองส าคญัท่ีสุด
แมจ้ะก าหนดใหมี้ภควนัตภาพวถีิใน สพท. 

      /     /      2 

98 กฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้งบงัคบัในปัจจุบนักบั
หลกัภควนัตภาพวถีิมีความขดัแยง้กนั 

      /     /      2 

99 การจดัโครงสร้างองคก์รใหมี้ล าดบัชั้นท่ีนอ้ยลง
และเนน้การกระจายอ านาจ/มอบอ านาจ
สนบัสนุนใหเ้กิดภควนัตภาพวถีิ 

           /      1 

100 ความเช่ือใจของผูบ้ริหารตอ่บุคลากรเป็นท าให้
ภควนัตภาพวถีิด าเนินไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

           /      1 

101 แมภ้ควนัตภาพวถีิจะเกิดข้ึนใน สพท. แต่ก็ควรมี
การพบปะพดูคุยเพ่ือใหเ้กิดสมัพนัธภาพและ
ความผกูพนัใน สพท. ดว้ย 

           /      1 

102 ภควนัตภาพวถีิเป็นการท างานแบบอิสระ                          /         1 
103 ภควนัตภาพวถีิควรค านึงถึงความคุม้ทุนของ

งบประมาณเม่ือมีการลงทุนในโครงสร้าง
พ้ืนฐานดว้ย             

/                     1 
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252 
ตารางท่ี 5 ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญในรอบท่ี 1 (ต่อ) 

 ประเดน็/ตวัแปร/ปัจจยั 
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญ สรุปจ านวนคนที่มี

ข้อคดิเห็นใน
ประเดน็นี ้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

104 ระบบราชการไม่เอ้ือต่อภควนัตภาพวถีิ       /         /  2 
105 ภควนัตภาพวถีิตอ้งค านึงถึงวฒันธรรมในการ

ท างานดว้ย 
      /           1 

106 การมีส่วนร่วมของชุมชนจะช่วยสนบัสนุนให้
เกิดภควนัตภาพวถีิใน สพท. 

             /    1 

107 ความต่อเน่ืองของนโยบายตั้งแต่ระดบัประเทศ
จนถึงระดบัโรงเรียนในการปฏิบติังานท าใหภ้ค
วนัตภาพวถีิเกิดประสิทธิภาพ 

             /    1 

108 การก าหนดเวลาท่ียดืหยุน่ในการท างานข้ึนอยู่
กบัสภาพแวดลอ้มและบริบทของพ้ืนท่ีใน สพท. 
แต่ละแห่งดว้ย 

             /    1 

109 การจดัล าดบั สพท. ท่ีมีการท างานแบบภควนัต
ภาพวถีิท่ีเป็นเลิศเพื่อการพฒันาและถอด
บทเรียนเพ่ือความยัง่ยนื 

             /    1 
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253 
ตารางท่ี 5 ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญในรอบท่ี 1 (ต่อ) 

 ประเดน็/ตวัแปร/ปัจจยั 
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญ สรุปจ านวนคนที่มี

ข้อคดิเห็นใน
ประเดน็นี ้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

110 การด าเนินการใหค้รบถว้นตามพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 15 คือ "การ
จดัการศึกษามี 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั ..." 
และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษา 
ส่งผลใหเ้กิดภควนัตภาพวิถีใน สพท. 

             / /   2 

111 หากขาดการกระจายอ านาจ ก็น ามาซ่ึงอุปสรรค
ของภควนัตภาพวถีิ 

             /    1 

112 การเปิดใจยอมรับการเปล่ียนแปลง (Open Mind) 
เป็นปัจจยัหลกัในการสนบัสนุนใหเ้กิดภควนัต
ภาพวถีิใน สพท. 

                / 1 

113 ภควนัตภาพวถีิใน สพท. เสมือนการรับค าสัง่
หรือเผชิญหนา้กบัผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง 

                / 1 

114 ควรมีการพิจารณากลไก/แนวปฏิบติัท่ีพิสูจน์วา่
ภควนัตภาพวถีิจะสามารถน ามาปฏิบติัไดจ้ริง
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

                / 1 



254 
 

 
 

 ทั้งน้ี ผูว้จิยัมีวตัถุประสงคใ์นการน าแนวคิดท่ีมาจากความเช่ียวชาญ และประสบการณ์

จากผูมี้ความรู้และประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง น าไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ผนวกเขา้กบัแนวคิดทฤษฎี

และเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งตามวตัถุประสงคก์ารวิจยั เพื่อสรุปเป็นตวัแปรและน าไปจดัท าเป็น

ขอ้กระทงค าถามในแบบสอบถามความคิดเห็นในการเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณต่อไป 

 การศึกษาคน้ควา้ในขั้นตอนน้ี เป็นการวเิคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์โดยใช้เทคนิค

การวจิยัอนาคต (EDFR: Ethnographic Delphi Futures Research) ตอ้งด าเนินการประมวลขอ้มูลทาง

สถิติในรอบท่ี 2 และ 3 โดยหาค่าพิสัยระหว่างควอไทล์  ค่ามธัยฐาน (Median) และค่าฐานนิยม 

(Mode) ของโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนจริงหรือเป็นจริง เกณฑ์ความเป็นไปได้หรือโอกาสท่ีจะเกิดข้ึน 

พิจารณาในระดบัปานกลาง มาก และมากท่ีสุด คือ ค่าคะแนนมธัยฐาน ตั้งแต่ 2.50 – 5.00 เกณฑ์

ความสอดคลอ้งของความคิดเห็นของขอ้มูล พิจารณาจากค่าคะแนนระหวา่งพิสัย ควอไทล์ท่ีหน่ึง

และท่ีสาม ท่ีมีค่าคะแนนเท่ากับ 1.50 หรือน้อยกว่า และค่าคะแนนความต่างระหว่างฐานนิยม 

(Mode) กบัมธัยฐาน (Median) ท่ีมีค่า 1.00 หรือน้อยกว่า หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็น

สอดคลอ้งกนั 

จากการพิจารณาข้อมูลจากการสัมภาษณ์โดยใช้เทคนิคการวิจัยอนาคต (EDFR: 
Ethnographic Delphi Futures Research) ต้องด าเนินการประมวลข้อมูลทางสถิติในรอบท่ี 2 ได้
พิจารณาคดัเลือกขอ้ค าถามท่ีมีค าตอบมีความสอดคลอ้งกบัขอ้ค าถามท่ีตอ้งการค าตอบยืนยนัอีกคร้ัง
หน่ึง และได้น าเป็นแบบค าถามรอบ 2 ท่ีแสดงค่าคะแนนภาพรวมของค าตอบทั้งหมด ซ่ึงการ
วเิคราะห์สถิติในรอบ 2 ใชเ้กณฑค์วามเป็นไปไดแ้ละความสอดคลอ้ง โดยพบความแตกต่างท่ีชดัเจน
กวา่รอบแรก 

เกณฑ์ความสอดคล้องของความคิดเห็นเก่ียวกับค าตอบหรือข้อมูลท่ีได้รับ คือค่า
คะแนนระหว่างค่าพิสัยระหวา่งควอไทล์ท่ีหน่ึงและท่ีสาม ท่ีมีค่าคะแนนเท่ากบัหรือน้อยกวา่ 1.50 
และค่าคะแนนความต่างระหวา่งฐานนิยม (Mode) กบัมธัยฐาน (Median) ท่ีมีค่าคะแนนเท่ากบัหรือ
น้อยหว่า 1.00 ส่วนเกณฑ์ความเป็นไป ก าหนดใช้เกณฑ์คะแนนมธัยฐาน (Median) ท่ีมีค่าตั้งแต่ 
2.50-5.00 หรือค่าคะแนนเทียบความคิดเห็นระดบัปานกลาง ถึง มากท่ีสุด 

ภควนัตภาพวิถีส าหรับส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา จากการพิจารณาขอ้มูลจากการ
สัมภาษณ์โดยใช้เทคนิคการวิจยัอนาคต (EDFR: Ethnographic Delphi Futures Research) สามารถ
แบ่งองคป์ระกอบได ้ดงัน้ี 

 
 



255 
 

 
 

1. ดา้นการน าองคก์รของผูบ้ริหาร 
2. ดา้นนโยบายและการวางแผน 
3. ดา้นการน าสู่การปฏิบติั 
4. ดา้นการติดตามและประเมินผลลพัธ์ 
5. ดา้นกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั 
6. ดา้นโครงสร้างการบริหารงานขององคก์ร 
7. ดา้นงบประมาณ โครงสร้างพื้นฐาน และอุปกรณ์ 
8. ดา้นลกัษณะงาน 
9. ดา้นขอ้มูล 
10. ดา้นรูปแบบและกระบวนการใหบ้ริการ 
11. ดา้นระยะเวลาและสถานท่ี 
12. ดา้นการติดต่อส่ือสาร 
13. ดา้นการบริหารบุคลากร 
14. ดา้นพฤติกรรมของบุคลากร 
15. ดา้นวฒันธรรมการท างาน 
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ภาพท่ี 36  องคป์ระกอบภควนัตภาพวถีิส าหรับส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจากการสัมภาษณ์โดย

ใชเ้ทคนิคการวิจยัอนาคต (EDFR: Ethnographic Delphi Futures Research) 

 

 

องค์ประกอบของภควนัตภาพ

วถิีส าหรับส านักงานเขตพืน้ที่

การศึกษา 

การน าองค์กรของผู้บริหาร 

- หลกัการปกครองแบบกระจายอ านาจ (ด ารงศกัด์ิ บุญลา) 

- การจดัการนวตักรรมส าหรับผูบ้ริหาร (ส านกังานนวตักรรมแห่งชาติ) 

- ภาวะความเป็นผูน้ า (สุเทพ พงศศ์รีวฒัน์) 

นโยบายและการวางแผน 

- การวางแผน (ธงชยั สนัติวงษ)์ 

- การวางแผนการศึกษา (อุทยั บุญประเสริฐ) 

การน าสู่การปฏิบัต ิ

- การน านโยบายสาธารณะสู่การปฏิบติั 

(ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ) 

- การวางแผนเชิงกลยทุธ์และการถ่ายทอดสู่การ

ปฏิบติั (ฉตัรมงคล แน่นหนา) 

 

การตดิตามและประเมินผลลัพธ์ 

-การประเมินโครงการ (นิศา ชูโต) 

-วิธีการประเมินทางการศึกษา (สมหวงั พิธิยานุวฒัน์) 

-ทฤษฎีการประเมิน (ศิริชยั กาญจนวาสี) 

กฎหมาย กฎระเบยีบ ข้อบงัคับ 

-พระราชกฤษฎีกวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ

บริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
-คูมื่อการทบทวน ยกเลิก ปรับปรุง แกไ้ขกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ท่ีลา้สมยัหรือหมดความจ าเป็น (ส านกังาน 
ก.พ.ร.) 

 
โครงสร้างการบริหารงานขององค์กร 
- การศกึษาโครงสร้างองคก์ารของส่วนราชการภาครัฐ 
(จุลศกัด์ิ  ชาญณรงค)์ 
- องคก์ารและการบริหาร (ธงชยั สนัติวงษ)์ 
- Mintzberg’s framework (Proven model) 

พฤตกิรรมของบุคลากร 

-พฤติกรรมมนุษยแ์ละจริยธรรม (นิยะดา ชุณหวงษ)์ 

-การจดัการพฤติกรรมองคก์าร (วิรัช สงวนวงศว์าน) 

การบริหารบุคลากร 
- Personnel Management (Flippo B. Edwin) 
- Human Development Report 2013 (UN) 
-การบริหารงานบุคคลแผนใหม่ (สมพงษ ์แกษม
สิน) 

การตดิต่อส่ือสาร 
-หลกัและทฤษฎีการส่ือสาร (มณฑล ใบบวั) 
-ทกัษะการติดต่อส่ือสาร (รัชนี ศุจิจนัทร์รัตน์) 
-The Process of Communication (Berlo 
K.David) 

ระยะเวลาและสถานที ่
- คู่มือมาตรฐานการให้บริการ  (มหาวิทยาลยัศรีปทุม) 
- คู่มือการปฏิบติังานส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
(ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 
 

รูปแบบและกระบวนการให้บริการ 

- คุ่มือเทคนิคและวิธีการบริหารจดัการสมยัใหม่

ตามแนวทางการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 

(ส านกังาน ก.พ.ร.) 

ข้อมูล 

-การออกแบบและจดัการฐานขอ้มูล (โอภาส เอ่ียมสิริวงศ)์ 

-การจดัการฐานขอ้มูล (ครรชิต มาลยัวงศ)์ 

-Modern Database Management (J. A. Hoffer & 

B. M. Prescott) 

งบประมาณ โครงสร้างพืน้ฐาน และอุปกรณ์ 

-การงบประมาณ หลกัทฤษฎีและแนววิเคราะห์

เชิงปฏิบติั (นงลกัษณ์ สุทธิวฒันพนัธ์) 

ลักษณะงาน 

-เทคนิคการจดัท า Job Description (ณรงควิ์ทย ์      

แสนทอง) 

 

วฒันธรรมการท างาน 

-วิถีแห่งองคก์รอจัฉริยะ (วิจารณ์ พานิช) 

-วฒันะรรมองคก์าร (สุพานี สฤษฎว์านิช) 
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 เม่ือน าองค์ประกอบทั้ง 15 ขอ้ไปจดัท าเป็นแบบสอบถามเพื่อถามผูท้รงคุณวุฒิและ

ผูเ้ช่ียวชาญในรอบท่ี 2 และรอบท่ี 3 ตามเทคนิคการวิจัยอนาคต (EDFR: Ethnographic Delphi 

Futures Research) ปรากฏผลดงัน้ี 

เกณฑว์เิคราะห์ค่ามธัยฐาน (Median)1 แปรความหมายได ้ดงัน้ี 
4.50 – 5.00  หมายถึง  ความเหมาะสม/ความคิดเห็น มากท่ีสุด 
3.50 – 4.49  หมายถึง ความเหมาะสม/ความคิดเห็น มาก 
2.50 – 3.49  หมายถึง  ความเหมาะสม/ความคิดเห็น ปานกลาง 
1.50 – 2.49  หมายถึง ความเหมาะสม/ความคิดเห็น นอ้ย 
1.00 – 1.49  หมายถึง ความเหมาะสม/ความคิดเห็น นอ้ยมาก 
เกณฑค์วามเหมาะสม/ความคิดเห็น พิจารณาในระดบัปานกลาง มาก และมากท่ีสุด คือ 

ค่าคะแนนมธัยฐาน ตั้งแต่ 2.50 – 5.00 
อน่ึง ส าหรับค่ามธัยฐานรายขอ้ท่ีไดจ้ากแบบสอบถามรอบท่ี 2 ไดจ้ดัไวใ้นภาคผนวก ข 

 ตารางแสดงค่ามธัยฐานและค่าพิสัยระหว่างพิสัยระหว่างควอไทล์ท่ีหน่ึงและท่ีสาม

ตามค่ามธัยฐาน และความสอดคลอ้งกนัของความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญ มีค่าและ

ค าอธิบาย ดงัน้ี 

 

 

 

 

                                                           
1 วเิชียร เกตุสิงห์, ค่าเฉล่ียกบัการแปลความหมาย : เร่ืองง่ายๆ ท่ีบางคร้ังก็พลาดได,้ ข่าวสาร

การวจัิยการศึกษา, 18(3), 8-11. 
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ตารางท่ี 6 ค่าฐานนิยม ค่ามธัยฐาน และค่าพิสัยระหวา่งควอไทลร์อบท่ี 2 และ 3 ในดา้นการน าองคก์รของผูบ้ริหาร 

ด้านการน าองค์กรของผู้บริหาร 
EDFR รอบที่ 2 EDFR รอบที่ 3 

Mdn. Md. Mdn.- Md. IR การแปลผล Mdn. Md. Mdn.- Md. IR การแปลผล 

1. การมีวิสัยทศันแ์ละค่านิยมดา้นภควนัตภาพวิถี
ของผูบ้ริหาร สพท.  

5.00 5.00 0.00 1.00 
เหมาะสมมาก
ท่ีสุด/สอดคลอ้ง 

5.00 5.00 0.00 1.00 
เหมาะสมมาก
ท่ีสุด/สอดคลอ้ง 

2. การปฏิบติัตนแบบภควนัตภาพวถีิของ
ผูบ้ริหารท าใหบุ้คลากรเกิดความกระตือรือร้นใน
การปฏิบติัตาม 

4.00 4.00 0.00 1.00 
เหมาะสมมาก/
สอดคลอ้ง 

4.00 4.00 0.00 1.00 
เหมาะสมมาก/
สอดคลอ้ง 

3. ความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหารในการก าหนด
นโยบายหรือเป้าหมายในการใหบ้ริการหรือการ
ท างานท่ีไร้ขอ้จ ากดัในเร่ืองเวลาและสถานท่ี 

5.00 5.00 0.00 0.00 
เหมาะสมมาก
ท่ีสุด/สอดคลอ้ง 

5.00 5.00 0.00 0.00 
เหมาะสมมาก
ท่ีสุด/สอดคลอ้ง 

4. ความตระหนกัของผูบ้ริหารแต่ละระดบัต่อ
เป้าหมายและนโยบายท่ีท าให ้ภควนัตภาพวิถี
เกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

5.00 5.00 0.00 0.00 
เหมาะสมมาก
ท่ีสุด/สอดคลอ้ง 

5.00 5.00 0.00 0.00 
เหมาะสมมาก
ท่ีสุด/สอดคลอ้ง 

5. ความเช่ือใจของผูบ้ริหารต่อบุคลากรส่งเสริม
ใหภ้ควนัตภาพวิถีด าเนินไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

5.00 5.00 0.00 1.00 
เหมาะสมมาก
ท่ีสุด/สอดคลอ้ง 

5.00 5.00 0.00 1.00 
เหมาะสมมาก
ท่ีสุด/สอดคลอ้ง 

6. ความเป็นนกัการศึกษาอยา่งแทจ้ริงและความเขา้ใจใน
ภควนัตภาพวิถีอยา่งถอ่งแทข้องผูบ้ริหาร 

5.00 5.00 0.00 0.00 
เหมาะสมมาก
ท่ีสุด/สอดคลอ้ง 

5.00 5.00 0.00 0.00 
เหมาะสมมาก
ท่ีสุด/สอดคลอ้ง 

รวม 4.83 4.83 0.00 0.50 
เหมาะสมมาก
ท่ีสุด/สอดคล้อง 

4.83 4.83 0.00 0.50 
เหมาะสมมาก
ท่ีสุด/สอดคล้อง 
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 จากตารางท่ี 6  พบว่า ผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นว่าในดา้นการน าองคก์รของผูบ้ริหารมีความเหมาะสมมากท่ีสุดและมีความคิดเห็นสอดคลอ้ง

กนั แต่มีประเด็นส าคญัในบางขอ้ท่ีผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นแตกต่างและมีขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติม คือ ประเด็นขอ้ 4 ความตระหนกัของผูบ้ริหารแต่ละระดบัต่อ

เป้าหมายและนโยบายท่ีท าให ้ภควนัตภาพวิถีเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง ผูท้รงคุณวุฒิบางท่านมีความคิดเห็นว่าหลกัการถูกตอ้ง แต่ผูบ้ริหารส่วนใหญ่มกัละเลย และยงัไม่มีความ

ชดัเจนในเชิงปฏิบติัจริง และประเด็นขอ้ 6  ความเป็นนกัการศึกษาอย่างแทจ้ริงและความเขา้ใจในภควนัตภาพวิถีอย่างถ่องแทข้องผูบ้ริหาร ผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญบาง

ท่านมีความคิดเห็นวา่การเขา้ใจคน มีความส าคญัต่อการบริหารจดัการมากกวา่การเป็นนกับริหารการศึกษาหรือความเขา้ใจในหลกัภควนัตภาพ 
 

ตารางท่ี 7 ค่าฐานนิยม ค่ามธัยฐาน และค่าพิสัยระหวา่งควอไทลร์อบท่ี 2 และ 3 ในดา้นนโยบายและการวางแผน 

ด้านนโยบายและการวางแผน 
EDFR รอบที่ 2 EDFR รอบที่ 3 

Mdn. Md. Mdn.- Md. IR การแปลผล Mdn. Md. Mdn.- Md. IR การแปลผล 

7. หน่วยงานกลาง (กระทรวงศึกษาธิการ / 
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) ควร
เป็นผูก้  าหนดนโยบายภควนัตภาพวิถีไปสู่ สพท. 
และสถานศึกษา 

4.00 5.00 1.00 1.50 
เหมาะสมมาก/
สอดคลอ้ง 

4.00 4.00 0.00 1.00 
เหมาะสมมาก/
สอดคลอ้ง 

8. เป้าหมายส าคญัท่ีสุดของภควนัตภาพวถีิ คือ 
ประสิทธิภาพและคุณภาพสูงสุดของนกัเรียน 
บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา (Customer-
centric) 

5.00 5.00 0.00 1.00 
เหมาะสมมาก
ท่ีสุด/สอดคลอ้ง 

5.00 5.00 0.00 1.00 
เหมาะสมมากท่ีสุด/

สอดคลอ้ง 

9. การกระจายอ านาจ/การมอบอ านาจจากผูบ้ริหาร
ไปยงับุคลากรท าใหก้ารท างานเป็นไปตามหลกัภค
วนัตภาพวถีิ 

4.00 5.00 1.00 1.00 
เหมาะสมมาก/
สอดคลอ้ง 

4.00 5.00 1.00 1.00 
เหมาะสมมาก/
สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 7  ค่าฐานนิยม ค่ามธัยฐาน และค่าพิสัยระหวา่งควอไทลร์อบท่ี 2 และ 3 ในดา้นนโยบายและการวางแผน (ต่อ) 

ด้านนโยบายและการวางแผน 
EDFR รอบที่ 2 EDFR รอบที่ 3 

Mdn. Md. Mdn.- Md. IR การแปลผล Mdn. Md. Mdn.- Md. IR การแปลผล 

10. ผูบ้ริหารใน สพท. ตอ้งยนิยอม อนุญาต ถ่าย
โอน ภารกิจการตดัสินใจใหบุ้คลากรใชค้วามรู้ 
ความสามารถ ความเฉลียวฉลาด ทกัษะ ทรัพยากร 
และประสบการณ์ในการตดัสินใจดว้ยตนเอง 
เพ่ือใหภ้ารกิจนั้นบรรลุส าเร็จไปไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
ฉบัไว ทนัต่อสถานการณ์และความเร่งด่วน 

5.00 5.00 0.00 1.00 
เหมาะสมมาก
ท่ีสุด/สอดคลอ้ง 

5.00 5.00 0.00 1.00 
เหมาะสมมากท่ีสุด/

สอดคลอ้ง 

11. การก าหนดให ้สพท. มีแผนบริหารความเส่ียง
เพื่อรองรับการท างานแบบ ภควนัตภาพวถีิ 

5.00 5.00 0.00 1.00 
เหมาะสมมาก
ท่ีสุด/สอดคลอ้ง 

5.00 5.00 0.00 1.00 
เหมาะสมมากท่ีสุด/

สอดคลอ้ง 
12. การก าหนดให้มีการลงนามในค ารับรอง 
(MOU) ระหวา่งผูบ้ริหารและบุคลากรเพ่ือเป็น
ขอ้ตกลงในการท างานแบบภควนัตภาพวถีิ 

4.00 4.00 0.00 3.00 
เหมาะสมมาก/ไม่

สอดคลอ้ง 
4.00 4.00 0.00 2.50 

เหมาะสมมาก/ไม่
สอดคลอ้ง 

13. หากขาดการกระจายอ านาจ ก็น ามาซ่ึงอุปสรรค
ของภควนัตภาพวถีิ 

5.00 5.00 0.00 2.00 
เหมาะสมมาก
ท่ีสุด/ไม่
สอดคลอ้ง 

5.00 5.00 0.00 2.00 
เหมาะสมมากท่ีสุด/

ไม่สอดคลอ้ง 

รวม 4.57 4.86 0.29 1.50 
เหมาะสมมาก
ท่ีสุด/สอดคล้อง 

4.57 4.71 0.14 1.36 
เหมาะสมมากท่ีสุด/

สอดคล้อง 
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 จากตารางท่ี 7 พบวา่ ผูท้รงคุณวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นวา่ในดา้นนโยบายและการวางแผนมีความเหมาะสมมากท่ีสุดและมีความคิดเห็นสอดคลอ้ง

กนั แต่มีประเด็นส าคญัในบางขอ้ท่ีผูท้รงคุณวุฒิมีความคิดเห็นแตกต่างและมีขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติม คือ ประเด็นขอ้ 7 หน่วยงานกลาง (กระทรวงศึกษาธิการ / ส านกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) ควรเป็นผูก้  าหนดนโยบายภควนัตภาพวิถีไปสู่ สพท. และสถานศึกษา ผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญบางท่านมีความคิดเห็นว่าในการ

ปฏิบติัจริงควรให้ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเป็นผูก้  าหนดนโยบายเอง  และประเด็นขอ้ 9 การกระจายอ านาจ/การมอบอ านาจจากผูบ้ริหารไปยงับุคลากรท าให้การ

ท างานเป็นไปตามหลกัภควนัตภาพวิถี ผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญบางท่านมีความคิดเห็นว่าการกระจายอ านาจ/การมอบอ านาจจากผูบ้ริหารไปยงับุคลากรท าให้การ

ท างานเป็นไปตามหลกัภควนัตภาพวิถีเป็นส่ิงท่ีควรท าจริงแต่ผูบ้ริหารส่วนใหญ่ยงับริหารงานในลกัษณะรวมอ านาจอยู ่และยงัไม่มีความชดัเจนในเชิงการปฏิบติัดว้ย 
 

ตารางท่ี 8 ค่าฐานนิยม ค่ามธัยฐาน และค่าพิสัยระหวา่งควอไทลร์อบท่ี 2 และ 3 ในดา้นการน าสู่การปฏิบติั 

ด้านการน าสู่การปฏิบัติ 
EDFR รอบที่ 2 EDFR รอบที่ 3 

Mdn. Md. Mdn.- Md. IR การแปลผล Mdn. Md. Mdn.- Md. IR การแปลผล 

14. หน่วยงานกลาง(กระทรวงศึกษาธิการ  
/  สพฐ.) ตอ้งเป็นผูก้  าหนดวธีิการหรือแนวปฏิบติัเพ่ือ
น าภควนัตภาพวถีิไปสู่การปฏิบติัใน สพท. 

4.00 4.00 0.00 2.00 
เหมาะสมมาก/ไม่

สอดคลอ้ง 
4.00 4.00 0.00 2.00 

เหมาะสมมาก/ไม่
สอดคลอ้ง 

15. ก่อนการใชภ้ควนัตภาพวถีิใน สพท. ควรมีการ
พิจารณาร่วมกนัระหวา่งผูบ้ริหาร สพท. 
สถานศึกษา และคณะกรรมการ สพท. เพื่อ
พิจารณาความพร้อมและความเหมาะสม 

5.00 5.00 0.00 1.00 
เหมาะสมมาก
ท่ีสุด/สอดคลอ้ง 

5.00 5.00 0.00 1.00 
เหมาะสมมากท่ีสุด/

สอดคลอ้ง 

16. การแต่งตั้งใหมี้คณะท างานระดบั สพท. เพื่อน า
ร่องการใชภ้ควนัตภาพวถีิ 

5.00 5.00 0.00 0.00 
เหมาะสมมาก
ท่ีสุด/สอดคลอ้ง 

5.00 5.00 0.00 0.00 
เหมาะสมมากท่ีสุด/

สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 8 ค่าฐานนิยม ค่ามธัยฐาน และค่าพิสัยระหวา่งควอไทลร์อบท่ี 2 และ 3 ในดา้นการน าสู่การปฏิบติั (ต่อ) 

ด้านการน าสู่การปฏิบัติ 
EDFR รอบที่ 2 EDFR รอบที่ 3 

Mdn. Md. Mdn.- Md. IR การแปลผล Mdn. Md. Mdn.- Md. IR การแปลผล 

17. การประกาศอยา่งเป็นทางการใหบุ้คลากรใน 
สพท. และประชาชนทราบวา่ สพท.จะท างานแบบ
ภควนัตภาพวถีิ 

5.00 5.00 0.00 2.00 
เหมาะสมมาก
ท่ีสุด/ไม่
สอดคลอ้ง 

5.00 5.00 0.00 2.00 
เหมาะสมมากท่ีสุด/

ไม่สอดคลอ้ง 

18. ความมุ่งมัน่ของทีมงานใน สพท. เป็นหวัใจ
ส าคญัของภควนัตภาพวถีิ 

5.00 5.00 0.00 1.00 
เหมาะสมมาก
ท่ีสุด/สอดคลอ้ง 

5.00 5.00 0.00 1.00 
เหมาะสมมากท่ีสุด/

สอดคลอ้ง 
19. ภควนัตภาพวถีิเกิดข้ึนไดเ้ม่ือมีการปฏิบติัอยา่ง
ต่อเน่ืองและสร้างมาตรฐานใหเ้กิดความยัง่ยนืทัว่
ทั้ง สพท. 

5.00 5.00 0.00 0.50 
เหมาะสมมาก
ท่ีสุด/สอดคลอ้ง 

5.00 5.00 0.00 0.00 
เหมาะสมมากท่ีสุด/

สอดคลอ้ง 

20. ภควนัตภาพวถีิตอ้งมีแนวปฏิบติัท่ีเป็นเอกภาพ
และปฏิบติัแบบเดียวกนัทัว่ทั้ง สพท. 

4.00 4.00 0.00 2.50 
เหมาะสมมาก/ไม่

สอดคลอ้ง 
4.00 4.00 0.00 2.00 

เหมาะสมมาก/ไม่
สอดคลอ้ง 

21. ควรมีกลไก/แนวปฏิบติัท่ีพิสูจน์วา่ภควนัตภาพ
วถีิจะสามารถน ามาปฏิบติัไดจ้ริงอย่างมี
ประสิทธิภาพและอยา่งเป็นรูปธรรม 

5.00 5.00 0.00 1.00 
เหมาะสมมาก
ท่ีสุด/สอดคลอ้ง 

5.00 5.00 0.00 1.00 
เหมาะสมมากท่ีสุด/

สอดคลอ้ง 

รวม 4.75 4.75 0.00 1.25 
เหมาะสมมาก
ท่ีสุด/สอดคล้อง 

4.75 4.75 0.00 1.13 
เหมาะสมมากท่ีสุด/

สอดคล้อง 
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 จากตารางท่ี 8  พบว่า ผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นว่าในดา้นการน าสู่การปฏิบติั มีความเหมาะสมมากท่ีสุดและมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนั 

แต่มีประเด็นส าคญัในบางขอ้ท่ีผูท้รงคุณวุฒิมีความคิดเห็นแตกต่างและมีขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติม คือ ประเด็นขอ้ 14 หน่วยงานกลาง(กระทรวงศึกษาธิการ/ ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) ตอ้งเป็นผูก้  าหนดวิธีการหรือแนวปฏิบติัเพ่ือน าภควนัตภาพวิถีไปสู่การปฏิบติัใน สพท. ผูท้รงคุณวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญบางท่านมีความ

คิดเห็นวา่ ควรให ้สพท. เป็นผูก้  าหนดวิธีการหรือแนวปฏิบติัเอง  ในขณะท่ีบางท่านเห็นวา่ควรก าหนดจากหน่วยงานกลาง  ประเดน็ขอ้ 17 การประกาศอยา่งเป็นทางการ

ใหบุ้คลากรใน สพท. และประชาชนทราบว่า สพท.จะท างานแบบภควนัตภาพวิถี ผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญบางท่านมีความคิดเห็นว่าควรประกาศใหบุ้คลากรใน สพ

ท.ทราบ แต่ไม่จ าเป็นตอ้งใหป้ระชาชนทราบเพราะเป็นเร่ืองการบริหารขององคก์ร แต่บางท่านมีความคิดเห็นวา่ควรแจง้ใหป้ระชาชนทราบเพ่ือการรับบริการท่ีเหมาะสม 

และประเด็นขอ้ 20 ภควนัตภาพวิถีตอ้งมีแนวปฏิบติัท่ีเป็นเอกภาพและปฏิบติัแบบเดียวกนัทัว่ทั้ง สพท. ผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญบางท่านมีความคิดเห็นว่าอาจไม่

จ าเป็นตอ้งเป็นเอกภาพ แต่ละ สพท.สามารถปฏิบติัไดต้ามความเหมาะสมและบริบทของตนเองกไ็ด ้

ตารางท่ี 9 ค่าฐานนิยม ค่ามธัยฐาน และค่าพิสัยระหวา่งควอไทลร์อบท่ี 2 และ 3 ในดา้นการติดตามและประเมินผลลพัธ์ 

ด้านการติดตามและประเมินผลลพัธ์ 
EDFR รอบที่ 2 EDFR รอบที่ 3 

Mdn. Md. Mdn.- Md. IR การแปลผล Mdn. Md. Mdn.- Md. IR การแปลผล 

22. การประเมินผลลพัธ์ผลการใชภ้ควนัตภาพวถีิ
ภายหลงัมีการใชว้ถีิน้ีใน สพท. เพื่อน าขอ้มลู
ยอ้นกลบัมาใชใ้นการพฒันาและการปรับปรุงใน
อนาคต 

5.00 5.00 0.00 1.00 
เหมาะสมมาก
ท่ีสุด/สอดคลอ้ง 

5.00 5.00 0.00 1.00 
เหมาะสมมากท่ีสุด/

สอดคลอ้ง 

23. การติดตามประเมินผลภควนัตภาพวถีิเพื่อน ามา
ปรับปรุงขอ้ก าหนดหรือแนวปฏิบติัใหส้อดคลอ้ง
กบับริบทจริงใน สพท. 

5.00 5.00 0.00 0.00 
เหมาะสมมาก
ท่ีสุด/สอดคลอ้ง 

5.00 5.00 0.00 0.00 
เหมาะสมมากท่ีสุด/

สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 9 ค่าฐานนิยม ค่ามธัยฐาน และค่าพิสัยระหวา่งควอไทลร์อบท่ี 2 และ 3 ในดา้นการติดตามและประเมินผลลพัธ์ (ต่อ) 

ด้านการติดตามและประเมินผลลพัธ์ 
EDFR รอบที่ 2 EDFR รอบที่ 3 

Mdn. Md. Mdn.- Md. IR การแปลผล Mdn. Md. Mdn.- Md. IR การแปลผล 

24. การก าหนดให้มีการประเมินผลการท างานแบบ
ภควนัตภาพวถีิอยา่งสม ่าเสมอ 

5.00 5.00 0.00 0.50 
เหมาะสมมาก
ท่ีสุด/สอดคลอ้ง 

5.00 5.00 0.00 0.00 
เหมาะสมมากท่ีสุด/

สอดคลอ้ง 
25. การจดัอนัดบั สพท. ท่ีมีการท างานแบบ  ภค
วนัตภาพวถีิท่ีเป็นเลิศเพ่ือการพฒันาและถอด
บทเรียน (Lesson Learn) เพ่ือความยัง่ยนื 

4.00 3.00 1.00 2.00 
เหมาะสมมาก/ไม่

สอดคลอ้ง 
4.00 3.00 1.00 2.00 

เหมาะสมมาก/ไม่
สอดคลอ้ง 

26. การประเมินผลภควนัตภาพวถีิควรน ามา
เช่ือมโยงกบัการเล่ือนขั้นเงินเดือน การประเมินผล
การปฏิบติัราชการของกลุ่ม และความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการ 

4.00 4.00 0.00 2.00 
เหมาะสมมาก/ไม่

สอดคลอ้ง 
4.00 4.00 0.00 2.00 

เหมาะสมมาก/ไม่
สอดคลอ้ง 

รวม 4.60 4.40 0.20 1.10 
เหมาะสมมาก
ท่ีสุด/สอดคล้อง 

4.60 4.40 0.20 1.00 
เหมาะสมมากท่ีสุด/

สอดคล้อง 
 

 จากตารางท่ี 9 พบว่า ผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นว่าในดา้นการติดตามและประเมินผลลพัธ์ มีความเหมาะสมมากท่ีสุดและมีความคิดเห็น

สอดคลอ้งกนั แต่มีประเด็นส าคญัในบางขอ้ท่ีผูท้รงคุณวุฒิมีความคิดเห็นแตกต่างและมีขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติม คือ ประเด็นขอ้ 25 การจดัอนัดบั สพท. ท่ีมีการท างานแบบภควนัต

ภาพวิถีท่ีเป็นเลิศเพ่ือการพฒันาและถอดบทเรียน (Lesson Learn) เพ่ือความยัง่ยืน ผูท้รงคุณวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญบางท่านมีความคิดเห็นวา่ อาจไม่จ าเป็นเพราะไม่ใช่กระบวนการ

เพ่ือน ามาท าใหเ้กิดการแข่งขนั และประเด็นขอ้ 26 การประเมินผลภควนัตภาพวิถีควรน ามาเช่ือมโยงกบัการเล่ือนขั้นเงินเดือน การประเมินผลการปฏิบติัราชการของกลุ่ม และ

ความพึงพอใจของผูรั้บบริการอาจไม่จ าเป็น เพราะเป็นการปฏิบติังานทัว่ไป ไม่ใช่การปฏิบติัเชิงวิชาการหรือภารกิจหลกั 
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ตารางท่ี 10 ค่าฐานนิยม ค่ามธัยฐาน และค่าพิสัยระหวา่งควอไทลร์อบท่ี 2 และ 3 ในดา้นกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั 
ด้านกฎหมาย  

กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
EDFR รอบที่ 2 EDFR รอบที่ 3 

Mdn. Md. Mdn.- Md. IR การแปลผล Mdn. Md. Mdn.- Md. IR การแปลผล 

27. การก าหนดใหภ้ควนัตภาพวถีิเป็นกฎหมาย 
กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัใน สพท. 

4.00 4.00 0.00 1.00 
เหมาะสมมาก/
สอดคลอ้ง 

4.00 4.00 0.00 1.00 
เหมาะสมมาก/
สอดคลอ้ง 

28. กฎระเบียบดา้นการเงิน การคลงัและพสัดุ เป็น
อุปสรรคต่อภควนัตภาพวถีิ 

3.00 3.00 0.00 1.00 
เหมาะสมปาน
กลาง/สอดคลอ้ง 

3.00 3.00 0.00 1.00 
เหมาะสมปาน
กลาง/สอดคลอ้ง 

29. กฎระเบียบดา้นการลงเวลาการปฏิบติังานเป็น
อุปสรรคต่อภควนัตภาพวถีิ 

4.00 3.00 1.00 2.00 
เหมาะสมมาก/ 
ไม่สอดคลอ้ง 

4.00 3.00 1.00 2.00 
เหมาะสมมาก/    
ไม่สอดคลอ้ง 

30. ภควนัตภาพวถีิตอ้งด าเนินการภายใตก้ฎหมาย
ดา้นความปลอดภยัต่างๆ เช่น พระราชบญัญติัวา่ดว้ย
การกระท าความผดิเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 / 
พระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2536 / พระราชบญัญติั
ขอ้มลูข่าวสาร พ.ศ. 2540 เป็นตน้ 

5.00 5.00 0.00 1.50 
เหมาะสมมาก
ท่ีสุด/สอดคลอ้ง 

5.00 5.00 0.00 1.00 
เหมาะสมมากท่ีสุด/

สอดคลอ้ง 

31. กฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้งบงัคบัในปัจจุบนักบัภค
วนัตภาพวถีิมีความขดัแยง้กนั 

3.00 3.00 0.00 1.00 
เหมาะสมปาน
กลาง/สอดคลอ้ง 

4.00 4.00 0.00 1.00 
เหมาะสมมาก/
สอดคลอ้ง 

32. แมก้ฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบับางส่วนอาจขดั
ต่อภควนัตภาพวถีิ แต่ก็ยงัตอ้งคงกฎหมายไวเ้พ่ือเป็น
หลกัในการท างาน 

4.00 3.00 1.00 2.00 
เหมาะสมมาก/ 
ไม่สอดคลอ้ง 

4.00 3.00 1.00 2.00 
เหมาะสมมาก/ 
ไม่สอดคลอ้ง 

รวม 3.83 3.50 0.33 1.42 
เหมาะสมมาก/
สอดคล้อง 

4.00 3.67 0.33 1.33 
เหมาะสมมาก/
สอดคล้อง 
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 จากตารางท่ี 10 พบว่า ผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นว่าในด้านกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั มีความเหมาะสมมากและมีความ

คิดเห็นสอดคลอ้งกนั แต่มีประเด็นส าคญัในบางขอ้ท่ีผูท้รงคุณวุฒิมีความคิดเห็นแตกต่างและมีขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม คือ ประเด็นขอ้ 29 วา่กฎระเบียบดา้นการลง

เวลาการปฏิบติังานอาจไม่เป็นอุปสรรคเน่ืองจากสามารถลงเวลาปฏิบติังานผา่นระบบ Online ได ้และขอ้ 32 แมก้ฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบับางส่วนอาจขดั

ต่อภควนัตภาพวิถี แต่ก็ยงัตอ้งคงกฎหมายไวเ้พื่อเป็นหลกัในการท างาน แต่อาจตอ้งมีการปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายบางฉบบั เช่น ระเบียบสารบรรณฯ เป็น

ตน้ โดยมีผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญบางท่านให้ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นขอ้ 28 กฎระเบียบดา้นการเงิน การคลงัและพสัดุ เป็นอุปสรรคต่อภควนัต

ภาพวิถี แมก้ฎหมายดงักล่าวก าหนดให้มีการส่งเอกสารและลายเซ็นท่ีเป็นรูปธรรม อาจขดัต่อหลกัภควนัตภาพ ในขณะท่ีผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญบางท่าน

ใหข้อ้คิดเห็นวา่ไม่เป็นอุปสรรคหากผูบ้ริหารเป็นผูก้  าหนดแนวทาง/วธีิการท างานในเร่ืองการเงิน การคลงัและพสัดุผา่นกระบวนการภควนัตภาพ และประเด็น

ขอ้ 31 กฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้งบงัคบัในปัจจุบนักบัภควนัตภาพวิถีมีความขดัแยง้กนั แต่ไม่ทุกฉบบัเพราะตามพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการ

บริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 สนบัสนุนใหเ้กิดการปฏิบติัตามแนวทางภควนัตภาพวถีิ 
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ตารางท่ี 11 ค่าฐานนิยม ค่ามธัยฐาน และค่าพิสัยระหวา่งควอไทลร์อบท่ี 2 และ 3 ในดา้นโครงสร้างการบริหารงานขององคก์ร 
ด้านโครงสร้างการบริหารงาน 

ขององค์กร 
EDFR รอบที่ 2 EDFR รอบที่ 3 

Mdn. Md. Mdn.- Md. IR การแปลผล Mdn. Md. Mdn.- Md. IR การแปลผล 

33. โครงสร้างการบริหารงานของ สพท. ท่ีมีล  าดบั
ชั้นท่ีนอ้ยและเป็นแนวราบ (Flat Organization) 
สนบัสนุนใหเ้กิดภควนัตภาพวถีิ 

4.00 5.00 1.00 2.00 
เหมาะสมมาก/ 
ไม่สอดคลอ้ง 

4.00 3.00 1.00                                                  2.00 
เหมาะสมมาก/ 
ไม่สอดคลอ้ง 

34. การก าหนดกลุ่มงานท่ีชดัเจนวา่กลุ่มใดควรเป็น
กลุ่มตน้แบบในการปฏิบติัตนแบบภควนัตภาพวถีิ 

5.00 5.00 0.00 2.00 
เหมาะสมมากท่ีสุด/

ไม่สอดคลอ้ง 
5.00 5.00 0.00 2.00 

เหมาะสมมากท่ีสุด/
ไม่สอดคลอ้ง 

35. การจดัตั้งให้มีศูนยภ์ควนัตภาพใน สพท. (หรือ
ศูนย ์ICT) เพื่อใหบ้ริการดา้นภควนัตภาพวถีิ 

4.00 5.00 1.00 2.00 
เหมาะสมมาก/ 
ไม่สอดคลอ้ง 

4.00 5.00 1.00 2.00 
เหมาะสมมาก/ 
ไม่สอดคลอ้ง 

36. ภควนัตภาพวถีิเหมาะสมกบัองคก์รท่ีมีขนาด
ใหญ่ (องคก์รท่ีมีบุคลากรมากกวา่ 200 คน) 

3.00 2.00 1.00 2.00 
เหมาะสมปานกลาง/

ไม่สอดคลอ้ง 
3.00 4.00 1.00 2.00 

เหมาะสมปาน
กลาง/ไม่สอดคลอ้ง 

37. การตั้งส านกังานส ารองในสถานท่ีอ่ืนเพ่ือ
เตรียมความพร้อมกรณีไม่สามารถปฏิบติังาน ณ 
ส านกังานหลกัได ้

4.00 4.00 0.00 1.50 
เหมาะสมมาก/
สอดคลอ้ง 

4.00 4.00 0.00 1.50 
เหมาะสมมาก/
สอดคลอ้ง 

38. การก าหนดโครงสร้างแบบไม่เป็นทางการ 
(Informal Organization) หรือการตั้งคณะท างาน
เฉพาะกิจ (Ad-hoc Committee) ท าใหเ้กิดภควนัต
ภาพวถีิ 

4.00 4.00 0.00 2.00 
เหมาะสมมาก/ 
ไม่สอดคลอ้ง 

4.00 4.00 0.00 2.00 
เหมาะสมมาก/ 
ไม่สอดคลอ้ง 

รวม 4.00 4.17 0.17 1.92 
เหมาะสมมาก/ 
ไม่สอดคล้อง 

4.00 4.17 0.17 1.92 
เหมาะสมมาก 
/ไม่สอดคล้อง 
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 จากตารางท่ี 11 พบว่า ผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นว่าในด้านโครงสร้างการบริหารงานขององค์กร มีความเหมาะสมมากแต่

ผูท้รงคุณวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นไม่สอดคลอ้งกนั แต่มีประเด็นส าคญัในบางขอ้ท่ีผูท้รงคุณวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นแตกต่างและมีขอ้คิดเห็น

เพิ่มเติม คือ ประเด็นขอ้ 33 โครงสร้างการบริหารงานของ สพท. ท่ีมีล าดบัชั้นท่ีนอ้ยและเป็นแนวราบ (Flat Organization) สนบัสนุนให้เกิดภควนัตภาพวิถี แต่

ผูท้รงคุณวุฒิบางท่านมีความคิดเห็นวา่โครงสร้างการบริหารไม่ส่งผลกระทบต่อการเกิดภควนัตภาพวิถี ประเด็นขอ้ 34 การก าหนดกลุ่มงานท่ีชดัเจนวา่กลุ่มใด

ควรเป็นกลุ่มตน้แบบในการปฏิบติัตนแบบภควนัตภาพวถีิ ผูท้รงคุณวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญบางท่านมีความคิดเห็นวา่ไม่ควรมีตน้แบบ ควรท าพร้อมกนัทุกกลุ่ม ทุก

คน ประเด็นขอ้ 36 ภควนัตภาพวถีิเหมาะสมกบัองคก์รท่ีมีขนาดใหญ่ (องคก์รท่ีมีบุคลากรมากกวา่ 200 คน) ผูท้รงคุณวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญบางท่านมีความคิดเห็น

วา่องคก์รทุกขนาดมีความเหมาะสมและสามารถปฏิบติัแบบภควนัตภาพวถีิได ้ ส่วนประเด็นขอ้ 37 ซ่ึงผูท้รงคุณวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนั

ในเร่ืองของการตั้งส านกังานส ารองในสถานท่ีอ่ืนเพื่อเตรียมความพร้อมกรณีไม่สามารถปฏิบติังาน ณ ส านกังานหลกัได้  แต่ผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญบาง

ท่านมีความคิดเห็นวา่อาจไม่จ  าเป็น หากท างานผา่นระบบเทคโนโลยสีารสนเทศก็สามารถท างานท่ีไหนก็ได ้หลกัการของภควนัตภาพคือการท างานไดทุ้กท่ีทุก

เวลา   
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ตารางท่ี 12 ค่าฐานนิยม ค่ามธัยฐาน และค่าพิสัยระหวา่งควอไทลร์อบท่ี 2 และ 3 ในดา้นโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ 
ด้านงบประมาณ  

โครงสร้างพืน้ฐาน และอุปกรณ์ 
EDFR รอบที่ 2 EDFR รอบที่ 3 

Mdn. Md. Mdn.- Md. IR การแปลผล Mdn. Md. Mdn.- Md. IR การแปลผล 
39.ภควนัตภาพวถีิอยูบ่นพ้ืนฐานของความพร้อม
และความเพียงพอของอุปกรณ์ เคร่ืองมือ และ
ระบบเครือข่าย และท่ีใชใ้นการปฏิบติังานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

4.00 5.00 1.00 1.50 
เหมาะสมมาก/
สอดคลอ้ง 

5.00 5.00 0.00 1.00 
เหมาะสมมากท่ีสุด/

สอดคลอ้ง 

40. การสร้างทรัพยากรการเรียนการสอนในรูป
หน่วยความรู้ออนไลน์ บทเรียนในแอพพลิเคชัน่ 
หรือบทเรียนดา้นอิเลก็ทรอนิกส์ (E-book) 

4.00 4.00 0.00 1.00 
เหมาะสมมาก/
สอดคลอ้ง 

4.00 4.00 0.00 1.00 
เหมาะสมมาก/
สอดคลอ้ง 

41. การมีสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีสมบูรณ์
ใน สพท. 

5.00 5.00 0.00 1.00 
เหมาะสมมากท่ีสุด/

สอดคลอ้ง 
5.00 5.00 0.00 1.00 

เหมาะสมมากท่ีสุด/
สอดคลอ้ง 

42. ภควนัตภาพวถีิตอ้งมีหน่วยงานภายนอกเขา้มา
มีส่วนร่วมในการสนบัสนุนดา้นงบประมาณและ
ทรัพยากรต่างๆ 

4.00 4.00 0.00 2.00 
เหมาะสมมาก/ 
ไม่สอดคลอ้ง 

4.00 4.00 0.00 2.00 
เหมาะสมมาก/ 
ไม่สอดคลอ้ง 

43. ภควนัตภาพวถีิเป็นแนวปฏิบติัท่ีตอ้งใช้
งบประมาณในการลงทุนสูง 

3.00 5.00 2.00 2.50 
เหมาะสมปาน

กลาง/ไม่สอดคลอ้ง 
3.00 5.00 2.00 2.50 

เหมาะสมปานกลาง/ 
ไม่สอดคลอ้ง 

44. การพฒันาหลกัสูตรและระบบการเรียนการ
สอนปัจจุบนัตอ้งสอดคลอ้งกบัการท างานแบบภค
วนัตภาพวถีิใน สพท. 

4.00 4.00 0.00 1.50 
เหมาะสมมาก/
สอดคลอ้ง 

4.00 4.00 0.00 1.50 
เหมาะสมมาก/
สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 12 ค่าฐานนิยม ค่ามธัยฐาน และค่าพิสัยระหวา่งควอไทลร์อบท่ี 2 และ 3 ในดา้นโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ (ต่อ) 
ด้านงบประมาณ  

โครงสร้างพืน้ฐาน และอุปกรณ์ 
EDFR รอบที่ 2 EDFR รอบที่ 3 

Mdn. Md. Mdn.- Md. IR การแปลผล Mdn. Md. Mdn.- Md. IR การแปลผล 

45. การก าหนดงบประมาณตามแผนงานประจ าปีท่ี
ชดัเจนเพื่อให ้สพท. สามารถด าเนินการภควนัต
ภาพวถีิได ้

4.00 5.00 1.00 2.00 
เหมาะสมมาก/ 
ไม่สอดคลอ้ง 

4.00 5.00 1.00 2.00 
เหมาะสมมาก/ 
ไม่สอดคลอ้ง 

46. ภควนัตภาพวถีิควรค านึงถึงความคุม้ทุนของ
งบประมาณเม่ือมีการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน
ดว้ย 

5.00 5.00 0.00 1.00 
เหมาะสมมากท่ีสุด/

สอดคลอ้ง 
5.00 5.00 0.00 1.00 

เหมาะสมมากท่ีสุด/
สอดคลอ้ง 

รวม 4.13 4.63 0.50 1.56 
เหมาะสมมาก/ 
ไม่สอดคล้อง 

4.25 4.63 0.38 1.50 
เหมาะสมมาก/
สอดคล้อง 

 

 จากตารางท่ี 12 พบวา่ ผูท้รงคุณวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นวา่ในดา้นงบประมาณ โครงสร้างพื้นฐาน และอุปกรณ์ ในการตอบแบบสอบถาม 

EDFR คร้ังท่ี 2 มีความเหมาะสมมากแต่ผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นไม่สอดคลอ้งกนั แต่เม่ือส่งแบบสอบถามเพื่อให้ตอบแบบสอบถาม EDFR 

คร้ังท่ี 3 ผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นวา่ในดา้นดงักล่าวมีความเหมาะสมมากและมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนั แต่มีประเด็นส าคญัในบางขอ้ท่ี

ผูท้รงคุณวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นแตกต่างและมีขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม คือ ประเด็นขอ้ 39 ภควนัตภาพวถีิอยูบ่นพื้นฐานของความพร้อมและความเพียงพอ

ของอุปกรณ์ เคร่ืองมือ และระบบเครือข่าย และท่ีใชใ้นการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการท างานผา่นส่ือเป็นเคร่ืองมือเป็นส าคญั ดงันั้นอุปกรณ์จะตอ้ง

พร้อมและมีสมรรถนะสูงมากดว้ย แต่ในทางกลบักนักลบัมองวา่ความพร้อมหรือความเพียงพออาจไม่ใช่ส่ิงส าคญั แต่ให้ใชง้านไดต้ามปกติก็พอ  ประเด็นขอ้ 

42 ภควนัตภาพวถีิตอ้งมีหน่วยงานภายนอกเขา้มามีส่วนร่วมในการสนบัสนุนดา้นงบประมาณและทรัพยากรต่างๆ ซ่ึงอาจไม่จ  าเป็น เพราะงบประมาณภาครัฐท่ี
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สนบัสนุนในเร่ืองน้ีมีค่อนขา้งสูงอยูแ่ลว้ ประเด็นขอ้ 43  ภควนัตภาพวถีิเป็นแนวปฏิบติัท่ีตอ้งใชง้บประมาณในการลงทุนสูง ในความเป็นจริง สพท. มีอุปกรณ์

ในการท างานมากอยูแ่ลว้ จึงไม่ตอ้งใหง้บประมาณเพิ่มเติมท่ีสูงมากนกั แต่สนบัสนุนเฉพาะในส่วนท่ียงัขาดหรือตอ้งซ่อมแซมเท่านั้น  อีกทั้ง ครู/บุคลากรส่วน

ใหญ่มีมือถืออยูแ่ลว้ รัฐไม่ตอ้งลงทุนทั้งหมด แต่จดัระบบการใชง้านใหมี้ประสิทธิภาพใหไ้ดก้็จะเป็นการดี 
 

ตารางท่ี 13 ค่าฐานนิยม ค่ามธัยฐาน และค่าพิสัยระหวา่งควอไทลร์อบท่ี 2 และ 3 ในดา้นลกัษณะงาน 

ด้านลกัษณะงาน 
EDFR รอบที่ 2 EDFR รอบที่ 3 

Mdn. Md. Mdn.- Md. IR การแปลผล Mdn. Md. Mdn.- Md. IR การแปลผล 

47. ภควนัตภาพวถีิเหมาะส าหรับงานที่มีผูป้ฏิบติั
คนเดียวมากกวา่งานท่ีตอ้งท าเป็นทีม 

2.00 1.00 1.00 2.00 
เหมาะสมนอ้ย/ 
ไม่สอดคลอ้ง 

2.00 1.00 1.00 2.00 
เหมาะสมนอ้ย/ 
ไม่สอดคลอ้ง 

48. ภควนัตภาพวถีิเหมาะส าหรับงานดา้นบริหาร
มากกวา่งานท่ีตอ้งลงปฏิบติัจริง 

2.00 2.00 0.00 1.50 
เหมาะสมนอ้ย/
สอดคลอ้ง 

2.00 2.00 0.00 1.50 
เหมาะสมนอ้ย/
สอดคลอ้ง 

49.ภควนัตภาพวถีิเหมาะส าหรับงานวชิาการมากวา่
งานบริการ/ธุรการ 

2.00 2.00 0.00 2.00 
เหมาะสมนอ้ย/ 
ไม่สอดคลอ้ง 

2.00 2.00 0.00 1.50 
เหมาะสมนอ้ย/
สอดคลอ้ง 

50.ภควนัตภาพวถีิเหมาะส าหรับงานท่ีมีจุดเร่ิมตน้
และจุดส้ินสุดในระยะเวลาส้ันเท่านั้น 

2.00 1.00 1.00 2.00 
เหมาะสมนอ้ย/ 
ไม่สอดคลอ้ง 

2.00 1.00 1.00 2.00 
เหมาะสมนอ้ย/ 
ไม่สอดคลอ้ง 

51.ภควนัตภาพวถีิเหมาะส าหรับงานท่ีมีความยดืหยุน่เร่ือง
เวลาท างานหรืองานท่ีตอ้งออกพ้ืนท่ี 

4.00 4.00 0.00 2.00 
เหมาะสมนอ้ย/ 
ไม่สอดคลอ้ง 

4.00 4.00 0.00 2.00 
เหมาะสมนอ้ย/ 
ไม่สอดคลอ้ง 

52.ภควนัตภาพวถีิเหมาะส าหรับการส่ือสารเท่านั้น 
ไม่ควรใชเ้พ่ือส่ังการ หรืออนุมติั/อนุญาตในเร่ือง
ส าคญั 

3.00 2.00 1.00 2.50 
เหมาะสมปาน

กลาง/ไม่สอดคลอ้ง 
3.00 2.00 1.00 2.50 

เหมาะสมปานกลาง/ 
ไม่สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 13 ค่าฐานนิยม ค่ามธัยฐาน และค่าพิสัยระหวา่งควอไทลร์อบท่ี 2 และ 3 ในดา้นลกัษณะงาน (ต่อ) 

ด้านลกัษณะงาน 
EDFR รอบที่ 2 EDFR รอบที่ 3 

Mdn. Md. Mdn.- Md. IR การแปลผล Mdn. Md. Mdn.- Md. IR การแปลผล 

53.ภควนัตภาพวถีิเหมาะส าหรับการท างานบาง
สถานการณ์เท่านั้น เช่น เม่ือมาปฏิบติังานท่ี
ส านกังานไม่ได ้หรือเม่ือไม่สามารถปฏิบติังานท่ี
ส านกังานได ้เป็นตน้ 

2.00 2.00 0.00 1.00 
เหมาะสมนอ้ย/
สอดคลอ้ง 

2.00 2.00 0.00 1.00 
เหมาะสมนอ้ย/
สอดคลอ้ง 

54.หากภารกิจไม่เร่งด่วนมาก ไม่จ าเป็นตอ้งท างาน
แบบภควนัตภาพวถีิ 

2.00 2.00 0.00 1.00 
เหมาะสมนอ้ย/
สอดคลอ้ง 

2.00 2.00 0.00 1.00 
เหมาะสมนอ้ย/
สอดคลอ้ง 

55.การก าหนดเอกสารท่ีตอ้งใชใ้หช้ดัเจนในทุก
กระบวนงานยอ่ยท าใหเ้กิดภควนัตภาพวถีิ 

3.00 4.00 1.00 1.50 
เหมาะสมปาน
กลาง/สอดคลอ้ง 

3.00 3.00 0.00 1.00 
เหมาะสมปานกลาง/

สอดคลอ้ง 
56.ควรลดขั้นตอนกระบวนการท างานท่ีไม่จ าเป็น
หรือกระจายอ านาจใหบุ้คลากรเพ่ือส่งเสริมใหเ้กิด
ภควนัตภาพวถีิ 

4.00 4.00 0.00 1.00 
เหมาะสมมาก/
สอดคลอ้ง 

4.00 4.00 0.00 1.00 
เหมาะสมมาก/
สอดคลอ้ง 

57.การก าหนดขั้นตอนหรือกระบวนงานท่ีชดัเจน
ของภาระงานใน สพท. 

4.00 4.00 0.00 1.00 
เหมาะสมมาก/
สอดคลอ้ง 

4.00 4.00 0.00 1.00 
เหมาะสมมาก/
สอดคลอ้ง 

58.ภควนัตภาพวถีิเป็นการท างานแบบอิสระ โดย
ยดึเป้าผลและผลลพัธ์ของงานเป็นหลกั 

4.00 5.00 1.00 2.00 
เหมาะสมมาก/ 
ไม่สอดคลอ้ง 

4.00 5.00 1.00 2.00 
เหมาะสมมาก/ 
ไม่สอดคลอ้ง 

รวม 2.83 2.75 0.08 1.63 
เหมาะสมปาน

กลาง/ไม่สอดคล้อง 
2.83 2.67 0.17 1.54 

เหมาะสมปานกลาง/ 
ไม่สอดคล้อง 
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 จากตารางท่ี 13 พบว่า ผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นว่าในด้านลกัษณะงาน มีความเหมาะสมปานกลางและมีความคิดเห็นไม่

สอดคลอ้งกนั  แต่มีประเด็นส าคญัในบางขอ้ท่ีผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นแตกต่างและมีขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม คือ ประเด็นขอ้ 48 ภควนัตภาพวิถี

เหมาะส าหรับงานดา้นบริหารมากกวา่งานท่ีตอ้งลงปฏิบติัจริง ในความเป็นจริงภควนัตภาพวถีิส่วนใหญ่มกัเกิดเพื่อการสั่งการซ่ึงเป็นงานบริหาร ประเด็นขอ้ 51 

ภควนัตภาพวถีิเหมาะส าหรับงานท่ีมีความยดืหยุน่เร่ืองเวลาท างานหรืองานท่ีตอ้งออกพื้นท่ี แต่ในการปฏิบติัจริงงานท่ีไม่ยดืหยุน่หรือมีระยะเวลาก ากบัชดัเจนก็

สามารถปฏิบติัแบบภควนัตภาพวิถีได ้ประเด็นขอ้ 52 ภควนัตภาพวิถีเหมาะส าหรับการส่ือสารเท่านั้น ไม่ควรใชเ้พื่อสั่งการ หรืออนุมติั/อนุญาตในเร่ืองส าคญั  

ในการปฏิบติัจริงผูบ้ริหารมกัใช้เพื่อการสั่งการ และการอนุมติั/อนุญาต รวมทั้งเร่ืองท่ีตอ้งสั่งการอย่างเร่งด่วน ซ่ึงจะภควนัตภาพวิถีจะมีประโยชน์กรณีไม่

สามารถประสานงานในรูปแบบปกติได ้ประเด็นขอ้ 53 ภควนัตภาพวถีิเหมาะส าหรับการท างานบางสถานการณ์เท่านั้น เช่น เม่ือมาปฏิบติังานท่ีส านกังานไม่ได ้

หรือเม่ือไม่สามารถปฏิบติังานท่ีส านกังานได ้เป็นตน้ ในความเป็นจริงควรใชใ้นทุกสถานการณ์ ไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นสถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึงโดยเฉพาะ 

เพราะหลกัส าคญัคือท าให้ทุกท่ีทุกเวลา และประเด็นขอ้ 57 การก าหนดขั้นตอนหรือกระบวนงานท่ีชดัเจนของภาระงานใน สพท. อาจไม่จ  าเป็นเพราะภควนัต

ภาพวถีิเป็นเร่ืองท่ีไม่เนน้เร่ืองขั้นตอนท่ีมากแต่เนน้เร่ืองผลลพัธ์ท่ีได ้
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ตารางท่ี 14 ค่าฐานนิยม ค่ามธัยฐาน และค่าพิสัยระหวา่งควอไทลร์อบท่ี 2 และ 3 ในดา้นขอ้มูล  

ด้านข้อมูล 
EDFR รอบที่ 2 EDFR รอบที่ 3 

Mdn. Md. Mdn.- Md. IR การแปลผล Mdn. Md. Mdn.- Md. IR การแปลผล 

59.การมีขอ้มลูและสารสนเทศท่ีส าคญัของ สพท. 
และสถานศึกษาเป็นองคป์ระกอบส าคญัของภค
วนัตภาพวถีิ 

5.00 5.00 0.00 0.50 
เหมาะสมมากท่ีสุด/

สอดคลอ้ง 
5.00 5.00 0.00 0.00 

เหมาะสมมากท่ีสุด/
สอดคลอ้ง 

60.ขอ้มลูและสารสนเทศท่ีมีตอ้งถูกจดัใหง่้ายต่อ
การวเิคราะห์และง่ายต่อการตดัสินใจของผูใ้ช้
ขอ้มลู 

5.00 5.00 0.00 1.00 
เหมาะสมมากท่ีสุด/

สอดคลอ้ง 
5.00 5.00 0.00 1.00 

เหมาะสมมากท่ีสุด/
สอดคลอ้ง 

61.ขอ้มลูสารสนเทศส าหรับภควนัตภาพวถีิตอ้ง
เขา้ถึงง่ายและเขา้ถึงไดโ้ดยไร้ขอ้จ ากดัดา้นเวลา
และสถานท่ี (Every time and Everywhere) 

5.00 5.00 0.00 1.00 
เหมาะสมมากท่ีสุด/

สอดคลอ้ง 
5.00 5.00 0.00 1.00 

เหมาะสมมากท่ีสุด/
สอดคลอ้ง 

62.สพท. ตอ้งเป็นหน่วยงานหลกัในการจดัเก็บ
ขอ้มลูของ สพท. และสถานศึกษา 

5.00 5.00 0.00 1.00 
เหมาะสมมากท่ีสุด/

สอดคลอ้ง 
5.00 5.00 0.00 1.00 

เหมาะสมมากท่ีสุด/
สอดคลอ้ง 

63.ภควนัตภาพวถีีใน สพท. ตอ้งมีการบูรณาการขอ้มลูอยา่ง
เป็นระบบ(Systemically Integrated) มีลกัษณะเช่ือมโยงอุปสงค์
และอุปทานแบบห่วงโซ่ (Supply & Demand Chain) 

5.00 5.00 0.00 1.00 
เหมาะสมมากท่ีสุด/

สอดคลอ้ง 
5.00 5.00 0.00 1.00 

เหมาะสมมากท่ีสุด/
สอดคลอ้ง 

64.ขอ้มลูตอ้งมีการตรวจสอบและอนุมติัจาก
ผูบ้ริหารก่อนจะมีการเผยแพร่และน าไปใชแ้บบภค
วนัตภาพวถีิ 

4.00 5.00 1.00 1.50 
เหมาะสมมาก/
สอดคลอ้ง 

4.00 5.00 1.00 1.00 
เหมาะสมมาก/
สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 14  ค่าฐานนิยม ค่ามธัยฐาน และค่าพิสัยระหวา่งควอไทลร์อบท่ี 2 และ 3 ในดา้นขอ้มูล (ต่อ) 

ด้านข้อมูล 
EDFR รอบที่ 2 EDFR รอบที่ 3 

Mdn. Md. Mdn.- Md. IR การแปลผล Mdn. Md. Mdn.- Md. IR การแปลผล 

65.ควรมีการท าส าเนาเอกสารที่ส าคญัของทาง
ราชการไวน้อกสถานท่ีท างานเพื่อใหน้ ามาใช้
ปฏิบติังานไดก้รณีฉุกเฉิน 

4.00 5.00 1.00 2.50 
เหมาะสมมาก/ไม่

สอดคลอ้ง 
4.00 5.00 1.00 2.00 

เหมาะสมมาก/ไม่
สอดคลอ้ง 

66.ควรมีการส ารองไฟลข์อ้มลู สารสนเทศท่ีส าคญั
ไวน้อกสถานท่ีท างานเพื่อใหส้ามารถปฏิบติังานได้
กรณีฉุกเฉิน 

5.00 5.00 0.00 1.00 
เหมาะสมมากท่ีสุด/

สอดคลอ้ง 
5.00 5.00 0.00 1.00 

เหมาะสมมากท่ีสุด/
สอดคลอ้ง 

67.ภควนัตภาพวถีิตอ้งสามารถจดัการขอ้มลูขนาด
ใหญ่ (Big Data) และควรมีนกัวเิคราะห์ขอ้มลู 
(Data Scientist) เพื่อท าคดักรองขอ้มลูท่ีส าคญัไป
ช่วยในการบริหารงาน 

4.00 5.00 1.00 1.50 
เหมาะสมมาก/
สอดคลอ้ง 

4.00 4.00 0.00 1.00 
เหมาะสมมาก/
สอดคลอ้ง 

รวม 4.67 5.00 0.33 1.22 
เหมาะสมมากท่ีสุด/

สอดคล้อง 
4.67 4.89 0.22 1.00 

เหมาะสมมากท่ีสุด/
สอดคล้อง 
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  จากตารางท่ี 14 พบวา่ ผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นวา่ในดา้นขอ้มูล มีความเหมาะสมมากท่ีสุดและมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนั  

แต่มีประเด็นส าคญัในบางขอ้ท่ีผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นแตกต่างและมีขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม คือ ประเด็นขอ้ 62  สพท. ตอ้งเป็นหน่วยงานหลกั

ในการจดัเก็บขอ้มูลของ สพท. และสถานศึกษา ผูท้รงคุณวุฒิบางท่านมีความคิดเห็นวา่บางสถานศึกษาท่ีมีขนาดใหญ่ อาจสามารถจดัเก็บขอ้มูลดว้ยตวัเองก็ได ้

ควรกระจายอ านาจให้สถานศึกษาด าเนินการบา้ง ประเด็นขอ้ 64 ขอ้มูลตอ้งมีการตรวจสอบและอนุมติัจากผูบ้ริหารก่อนจะมีการเผยแพร่และน าไปใชแ้บบภค

วนัตภาพวิถี ผูท้รงคุณวุฒิบางท่านมีความคิดเห็นวา่ในความเป็นจริงอาจเป็นการเพิ่มขั้นตอนท่ีไม่จ  าเป็น ขดัต่อหลกัภควนัตภาพวิถี ใชก้ารกระจายอ านาจให้

บุคลากรอนุมติัก็ได ้ และหากไม่ใช่ขอ้มูลลบัทุกคนควรรับผิดชอบขอ้มูลท่ีเผยแพร่เอง ประเด็นขอ้ 65 ควรมีการท าส าเนาเอกสารท่ีส าคญัของทางราชการไว้

นอกสถานท่ีท างานเพื่อให้น ามาใชป้ฏิบติังานไดก้รณีฉุกเฉิน ผูท้รงคุณวฒิุบางท่านมีความคิดเห็นวา่การท าส าเนาเอกสารท าให้เกิดความส้ินเปลืองมากข้ึน ควร

ท าเอกสาร Online สามารถหาไดผ้า่นระบบสารสนเทศมากกวา่ 
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ตารางท่ี 15 ค่าฐานนิยม ค่ามธัยฐาน และค่าพิสัยระหวา่งควอไทลร์อบท่ี 2 และ 3 ในดา้นรูปแบบและกระบวนการใหบ้ริการ 
ด้านรูปแบบและ 

กระบวนการให้บริการ 
EDFR รอบที่ 2 EDFR รอบที่ 3 

Mdn. Md. Mdn.- Md. IR การแปลผล Mdn. Md. Mdn.- Md. IR การแปลผล 

68.การก าหนดใหโ้รงเรียนเป็นจุดรวมบริการทาง
การศึกษา (One Stop Service Education) 

4.00 5.00 1.00 1.00 
เหมาะสมมาก/
สอดคลอ้ง 

5.00 5.00 0.00 1.00 
เหมาะสมมากท่ีสุด/

สอดคลอ้ง 
69.การจดัตั้งศูนยบ์ริการเบด็เสร็จ (Counter 
Service) ใน สพท. เพื่อใหบ้ริการครบถว้นใน
สถานท่ีเดียว 

5.00 5.00 0.00 2.00 
เหมาะสมมากท่ีสุด/

ไม่สอดคลอ้ง 
5.00 5.00 0.00 2.00 

เหมาะสมมากท่ีสุด/ 
ไม่สอดคลอ้ง 

70.ความร่วมมือกบัภาคเอกชนเพ่ือใหป้ระชาชน
เขา้ถึงการบริการแบบภควนัตภาพวถีิไดง่้ายยิง่ข้ึน 
เช่น การช าระค่าลงทะเบียน ณ ร้านสะดวกซ้ือ  
เป็นตน้ 

3.00 3.00 0.00 2.00 
เหมาะสมปาน

กลาง/ไม่สอดคลอ้ง 
3.00 3.00 0.00 2.00 

เหมาะสมปานกลาง/ 
ไม่สอดคลอ้ง 

71.การจดัหน่วยเคล่ือนท่ี (Mobile) ท่ีสามารถ
เคล่ือนท่ีไปยงัจุดท่ีตอ้งการรับบริการไดอ้ยา่ง
สะดวก รวดเร็ว มีความยดืหยุน่และคล่องตวัสูง 

4.00 4.00 0.00 1.00 
เหมาะสมมาก/
สอดคลอ้ง 

4.00 4.00 0.00 1.00 
เหมาะสมมาก/
สอดคลอ้ง 

72.การก าหนดจุดบริการภายในสถานท่ีสาธารณะ
ร่วมกบัภาคเอกชน เช่น ร้านสะดวกซ้ือ  
หา้งสรรพสินคา้ ไปรษณีย ์เป็นตน้ 

4.00 4.00 0.00 1.50 
เหมาะสมมาก/
สอดคลอ้ง 

4.00 4.00 0.00 1.00 
เหมาะสมมาก/
สอดคลอ้ง 

73.ภควนัตภาพวถีิเป็นการเปล่ียนจากใหบ้ริการ
โดยบุคคลมาเป็นใหบ้ริการโดยเคร่ือง เช่น ตูคี้คอส 
เวนด้ิงแมชชีน หรือเคร่ืองอตัโนมติัต่างๆ 

4.00 4.00 0.00 2.00 
เหมาะสมมาก/ 
ไม่สอดคลอ้ง 

4.00 4.00 0.00 2.00 
เหมาะสมมาก/ 
ไม่สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 15 ค่าฐานนิยม ค่ามธัยฐาน และค่าพิสัยระหวา่งควอไทลร์อบท่ี 2 และ 3 ในดา้นรูปแบบและกระบวนการใหบ้ริการ (ต่อ) 
ด้านรูปแบบและ 

กระบวนการให้บริการ 
EDFR รอบที่ 2 EDFR รอบที่ 3 

Mdn. Md. Mdn.- Md. IR การแปลผล Mdn. Md. Mdn.- Md. IR การแปลผล 
74.การแจง้ขั้นตอนการใหบ้ริการอย่างเปิดเผยและ
สามารถพบเห็นไดช้ดัเจนผา่นส่ือส่ิงพิมพห์รือส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ 

5.00 5.00 0.00 1.00 
เหมาะสมมากท่ีสุด/

สอดคลอ้ง 
5.00 5.00 0.00 1.00 

เหมาะสมมากท่ีสุด/
สอดคลอ้ง 

75.การใหบ้ริการผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ท่ี
สามารถบนัทึกหรือดาวน์โหลดขอ้มูลได ้เช่น กรณี
ครูท่ีอยูโ่รงเรียนห่างไกลสามารถดาวน์โหลด
หนงัสือรับรองเงินเดือนไดโ้ดยไม่ตอ้งเดินทาง
มายงั สพท. 

5.00 5.00 0.00 1.00 
เหมาะสมมากท่ีสุด/

สอดคลอ้ง 
5.00 5.00 0.00 1.00 

เหมาะสมมากท่ีสุด/
สอดคลอ้ง 

76.ภควนัตภาพวถีิตอ้งขจดัผลกระทบในเร่ือง 
ความยุง่ยากของขั้นตอน การจดัเตรียมรวบรวม
เอกสารต่างๆ ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน เวลาท่ีตอ้งเสียไป
กบัการตรวจสอบเอกสาร และปัญหาเมื่อมีการ
โยกยา้ยผูป้ฏิบติังานใหม่ 

5.00 5.00 0.00 1.00 
เหมาะสมมากท่ีสุด/

สอดคลอ้ง 
5.00 5.00 0.00 0.50 

เหมาะสมมากท่ีสุด/
สอดคลอ้ง 

77.การช าระค่าบริการต่างๆ  ผา่นช่องทาง เช่น การจ่ายค่า
เทอมบุตรผา่นไปรษณีย ์หรือร้านสะดวกซ้ือ เป็นตน้ 

4.00 4.00 0.00 0.50 
เหมาะสมมาก/
สอดคลอ้ง 

4.00 4.00 0.00 1.00 
เหมาะสมมาก/
สอดคลอ้ง 

78.ภควนัตภาพวถีิเป็นวธีิการท างานหรือใหบ้ริการ
ท่ีผูใ้หแ้ละผูรั้บบริการจะไม่รู้สึกวา่ก าลงัใชง้าน
แบบภควนัตภาพวถีิอยู ่

4.00 5.00 -1.00 1.50 
เหมาะสมมาก/
สอดคลอ้ง 

4.00 4.00 0.00 1.00 
เหมาะสมมาก/
สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 15 ค่าฐานนิยม ค่ามธัยฐาน และค่าพิสัยระหวา่งควอไทลร์อบท่ี 2 และ 3 ในดา้นรูปแบบและกระบวนการใหบ้ริการ (ต่อ) 
ด้านรูปแบบและ 

กระบวนการให้บริการ 
EDFR รอบที่ 2 EDFR รอบที่ 3 

Mdn. Md. Mdn.- Md. IR การแปลผล Mdn. Md. Mdn.- Md. IR การแปลผล 

79.ภควนัตภาพวถีิไม่มีรูปแบบท่ีตายตวั แต่
สามารถปรับเปล่ียนไปตามความเหมาะสมของ
สภาพแวดลอ้มและบริบท 

5.00 5.00 0.00 1.00 
เหมาะสมมากท่ีสุด/

สอดคลอ้ง 
5.00 5.00 0.00 0.50 

เหมาะสมมากท่ีสุด/
สอดคลอ้ง 

รวม 4.33 4.50 0.17 1.29 
เหมาะสมมาก/
สอดคล้อง 

4.42 4.42 0.00 1.17 
เหมาะสมมาก/
สอดคล้อง 

 

 จากตารางท่ี 15  พบวา่ ผูท้รงคุณวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นวา่ในดา้นรูปแบบและกระบวนการให้บริการ มีความเหมาะสมมากและมีความ

คิดเห็นสอดคล้องกัน  แต่มีประเด็นส าคญัในบางข้อท่ีผูท้รงคุณวุฒิมีความคิดเห็นแตกต่างและมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม คือ ประเด็นข้อ 70 ความร่วมมือกับ

ภาคเอกชนเพื่อให้ประชาชนเขา้ถึงการบริการแบบภควนัตภาพวิถีได้ง่ายยิ่งข้ึน เช่น การช าระค่าลงทะเบียน ณ ร้านสะดวกซ้ือ เป็นตน้ ผูท้รงคุณวุฒิและ

ผูเ้ช่ียวชาญบางท่านมีความคิดเห็นวา่ภาครัฐสามารถใหบ้ริการไดเ้องโดยความร่วมมือกบัหน่วยงานภาครัฐดว้ยกนั  
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ตารางท่ี 16 ค่าฐานนิยม ค่ามธัยฐาน และค่าพิสัยระหวา่งควอไทลร์อบท่ี 2 และ 3 ในดา้นระยะเวลาและสถานท่ี 
ด้านระยะเวลา 
และสถานที่ 

EDFR รอบที่ 2 EDFR รอบที่ 3 
Mdn. Md. Mdn.- Md. IR การแปลผล Mdn. Md. Mdn.- Md. IR การแปลผล 

80.ภควนัตภาพวถีิส าหรับ สพท. เป็นการท างานที่
เนน้ความรวดเร็ว 

5.00 5.00 0.00 1.50 
เหมาะสมมากท่ีสุด/

สอดคลอ้ง 
5.00 5.00 0.00 1.00 

เหมาะสมมากท่ีสุด/
สอดคลอ้ง 

81.ภควนัตภาพวถีิท าให ้สพท. ท่ีมีพ้ืนท่ีขนาดใหญ่ 
มีสถานศึกษาจ านวนมาก ท างานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

5.00 5.00 0.00 1.00 
เหมาะสมมากท่ีสุด/

สอดคลอ้ง 
5.00 5.00 0.00 1.00 

เหมาะสมมากท่ีสุด/
สอดคลอ้ง 

82.ภควนัตภาพวถีิท าให ้สพท. ท่ีมีสภาพทาง
ภูมิศาสตร์ไม่สะดวกต่อการเดินทาง ท างานได้
อยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

5.00 5.00 0.00 0.00 
เหมาะสมมากท่ีสุด/

สอดคลอ้ง 
5.00 5.00 0.00 0.00 

เหมาะสมมากท่ีสุด/
สอดคลอ้ง 

83.หากสถานท่ีท างานง่ายต่อการประสานงานกนั
หรือสถานศึกษาสามารถติดต่อประสานงานกบั 
สพท. ไดอ้ยา่งสะดวกก็ไม่จ าเป็นตอ้งมีภควนัตภาพ
วถีิ 

4.00 4.00 0.00 2.50 
เหมาะสมมาก/ 
ไม่สอดคลอ้ง 

4.00 2.00 2.00 2.50 
เหมาะสมมาก/ 
ไม่สอดคลอ้ง 

84.ภควนัตภาพวถีิเป็นกระบวนการท างาน
ตลอดเวลาแมไ้ม่ไดอ้ยูใ่นสถานท่ีปฏิบติังาน 

5.00 5.00 0.00 1.00 
เหมาะสมมากท่ีสุด/

สอดคลอ้ง 
5.00 5.00 0.00 1.00 

เหมาะสมมากท่ีสุด/
สอดคลอ้ง 

85.การก าหนดเวลาท่ียดืหยุน่ในการท างานข้ึนอยู่
กบัสภาพแวดลอ้มและบริบทของพ้ืนท่ีใน สพท. 
แต่ละแห่งดว้ย 

4.00 4.00 0.00 1.00 
เหมาะสมมาก/
สอดคลอ้ง 

4.00 4.00 0.00 1.00 
เหมาะสมมาก/
สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 16 ค่าฐานนิยม ค่ามธัยฐาน และค่าพิสัยระหวา่งควอไทลร์อบท่ี 2 และ 3 ในดา้นระยะเวลาและสถานท่ี (ต่อ) 
ด้านระยะเวลา 
และสถานที่ 

EDFR รอบที่ 2 EDFR รอบที่ 3 
Mdn. Md. Mdn.- Md. IR การแปลผล Mdn. Md. Mdn.- Md. IR การแปลผล 

86บุคลากรท่ีท างานแบบภควนัตภาพวถีิจะเป็น
อิสระดา้นเวลาและสถานท่ี 

5.00 5.00 0.00 2.00 
เหมาะสมมากท่ีสุด/

ไม่สอดคลอ้ง 
5.00 5.00 0.00 1.00 

เหมาะสมมากท่ีสุด/
สอดคลอ้ง 

รวม 4.71 4.71 0.00 1.29 
เหมาะสมมากท่ีสุด/

สอดคล้อง 
4.71 4.43 0.29 1.07 

เหมาะสมมากท่ีสุด/
สอดคล้อง 

 

 จากตารางท่ี 16 พบวา่ ผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นวา่ในดา้นระยะเวลาและสถานท่ี มีความเหมาะสมมากท่ีสุดและมีความคิดเห็น

สอดคลอ้งกนั  แต่มีประเด็นส าคญัในบางขอ้ท่ีผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นแตกต่างและมีขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม คือ ประเด็นขอ้ 80 ภควนัตภาพวิถี

ส าหรับส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา เป็นการท างานท่ีเนน้ความรวดเร็ว ผูท้รงคุณวฒิุบางท่านมีความคิดเห็นวา่ควรค านึงถึงประสิทธิภาพและความถูกตอ้งดว้ย  

ประเด็นขอ้ 83 หากสถานท่ีท างานง่ายต่อการประสานงานกนัหรือสถานศึกษาสามารถติดต่อประสานงานกบัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ไดอ้ยา่งสะดวกก็ไม่

จ  าเป็นตอ้งมีภควนัตภาพวิถี ผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญบางท่านมีความคิดเห็นว่าตามหลกัภควนัตภาพวิถีไม่เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองสถานท่ี แมจ้ะประสานงาน

สะดวกในเร่ืองการเดินทาง แต่ก็ใช้ภควนัตภาพวิถีในการจดัเก็บขอ้มูลก็ได้ จึงยงัมีประเด็นอ่ืนๆ นอกเหนือจากเร่ืองการประสานงานอีก  ประเด็นขอ้ 86 

บุคลากรท่ีท างานแบบภควนัตภาพวิถีจะเป็นอิสระด้านเวลาและสถานท่ี ผูท้รงคุณวุฒิบางท่านมีความคิดเห็นว่าควรก าหนดให้บุคลากรมาปฏิบติังานหรือ

ประชุมท่ีส านกังานดว้ยเป็นระยะๆ 
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ตารางท่ี 17 ค่าฐานนิยม ค่ามธัยฐาน และค่าพิสัยระหวา่งควอไทลร์อบท่ี 2 และ 3 ในดา้นการติดต่อส่ือสาร 

ด้านการติดต่อส่ือสาร 
EDFR รอบที่ 2 EDFR รอบที่ 3 

Mdn. Md. Mdn.- Md. IR การแปลผล Mdn. Md. Mdn.- Md. IR การแปลผล 

87.ภควนัตภาพวถีิใน สพท. เป็นการส่ือสาร
สาระส าคญัของขอ้มลูต่างๆ เช่น นโยบาย กฎหมาย 
ระเบียบ ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะในการท างาน 
เป็นตน้ 

4.00 4.00 0.00 1.00 
เหมาะสมมาก/
สอดคลอ้ง 

4.00 4.00 0.00 1.00 
เหมาะสมมาก/
สอดคลอ้ง 

88.ภควนัตภาพวถีิใชเ้พ่ือติดต่อส่ือสารในแบบท่ีไม่
ตอ้งเผชิญหนา้กนัโดยตรง (ทั้งแบบกลุ่ม/แบบ
เด่ียว) ผา่นทางส่ือหรืออุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ 

5.00 5.00 0.00 1.00 
เหมาะสมมาก
ท่ีสุด/สอดคลอ้ง 

5.00 5.00 0.00 1.00 
เหมาะสมมากท่ีสุด/

สอดคลอ้ง 

89.ควรมีการสร้างความเขา้ใจให้ผูรั้บบริการหรือ
ประชาชนในการใชภ้ควนัตภาพวถีิใน สพท. เพื่อ
ปรับแนวคิดเก่ียวกบัการมารับบริการรูปแบบใหม่ 

4.00 4.00 0.00 1.00 
เหมาะสมมาก/
สอดคลอ้ง 

4.00 4.00 0.00 1.00 
เหมาะสมมาก/
สอดคลอ้ง 

90.ภควนัตภาพวถีิตอ้งส่ือสารแบบสองทางได ้
(Two-way communication) และเป็น Real-time 

5.00 5.00 0.00 1.00 
เหมาะสมมาก
ท่ีสุด/สอดคลอ้ง 

5.00 5.00 0.00 1.00 
เหมาะสมมากท่ีสุด/

สอดคลอ้ง 

รวม 4.50 4.50 0.00 1.00 
เหมาะสมมาก
ท่ีสุด/สอดคล้อง 

4.50 4.50 0.00 1.00 
เหมาะสมมากท่ีสุด/

สอดคล้อง 

 จากตารางท่ี 17 พบว่า ผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นว่าในด้านการติดต่อส่ือสาร มีความเหมาะสมมากท่ีสุดและมีความคิดเห็น

สอดคลอ้งกนั  แต่มีประเด็นส าคญัในบางขอ้ท่ีผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นแตกต่างและมีขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม คือ ประเด็นขอ้ 88 ภควนัตภาพวถีิใช้
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เพื่อติดต่อส่ือสารในแบบท่ีไม่ตอ้งเผชิญหนา้กนัโดยตรง (ทั้งแบบกลุ่ม/แบบเด่ียว) ผา่นทางส่ือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ผูท้รงคุณวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญบางท่าน

มีความคิดเห็นวา่ควรก าหนดใหมี้การพบปะกนัโดยตรงเป็นระยะๆ ดว้ย เพื่อการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีในองคก์ร 

ตารางท่ี 18 ค่าฐานนิยม ค่ามธัยฐาน และค่าพิสัยระหวา่งควอไทลร์อบท่ี 2 และ 3 ในดา้นการบริหารบุคคลากร 

ด้านการบริหารบุคลากร 
EDFR รอบที่ 2 EDFR รอบที่ 3 

Mdn. Md. Mdn.- Md. IR การแปลผล Mdn. Md. Mdn.- Md. IR การแปลผล 

91.ควรมีการพฒันาบุคลากรใน สพท. ใหเ้กิดความ
เขา้ใจและมีทกัษะเพียงพอในการท างานแบบภค
วนัตภาพวถีิ 

5.00 5.00 0.00 1.00 
เหมาะสมมาก
ท่ีสุด/สอดคลอ้ง 

5.00 5.00 0.00 1.00 
เหมาะสมมากท่ีสุด/

สอดคลอ้ง 

92.ควรก าหนดต าแหน่งนกัเทคโนโลยสีารสนเทศ
การศึกษาใน สพท. ซ่ึงตอ้งมีองคค์วามรู้และ
จ านวนท่ีเหมาะสมเพื่อรับผดิชอบการท างานแบบ
ภควนัตภาพวถีิ 

5.00 5.00 0.00 1.00 
เหมาะสมมาก
ท่ีสุด/สอดคลอ้ง 

5.00 5.00 0.00 1.00 
เหมาะสมมากท่ีสุด/

สอดคลอ้ง 

93.การท่ีบุคลากรมีความหลากหลายท าใหบ้ทบาท
ของภควนัตภาพวถีิใน สพท. มีความแตกต่างและ
ความเหมาะสมกบับุคลากรแต่ละคนท่ีแตกต่างกนั 

5.00 5.00 0.00 1.00 
เหมาะสมมาก
ท่ีสุด/สอดคลอ้ง 

5.00 5.00 0.00 1.00 
เหมาะสมมากท่ีสุด/

สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี  18 ค่าฐานนิยม ค่ามธัยฐาน และค่าพิสัยระหวา่งควอไทลร์อบท่ี 2 และ 3 ในดา้นการบริหารบุคลากร (ต่อ) 

ด้านการบริหารบุคลากร 
EDFR รอบที่ 2 EDFR รอบที่ 3 

Mdn. Md. Mdn.- Md. IR การแปลผล Mdn. Md. Mdn.- Md. IR การแปลผล 
94.การก าหนดใหท้กัษะดา้นภควนัตภาพเป็น
คุณสมบติัของบุคลากรเพื่อรับเขา้ท างาน 

4.00 5.00 1.00 2.00 
เหมาะสมมาก/ไม่

สอดคลอ้ง 
4.00 5.00 1.00 2.00 

เหมาะสมมาก/ไม่
สอดคลอ้ง 

95.การก าหนดผลตอบแทนหรือส่ิงจูงใจส าหรับบุคลากรท่ี
ท างานแบบภควนัตภาพวถีิ เช่น ค่าล่วงเวลา สวสัดิการพิเศษ 
การมีโอกาสไดรั้บต าแหน่งท่ีสูงข้ึน ฯลฯ 

4.00 4.00 0.00 1.50 
เหมาะสมมาก/
สอดคลอ้ง 

4.00 4.00 0.00 1.50 
เหมาะสมมาก/
สอดคลอ้ง 

96.การมีบทลงโทษส าหรับบุคลากรท่ีไม่
ด าเนินงานแบบภควนัตภาพวถีิ 

2.00 1.00 1.00 2.00 
เหมาะสมนอ้ย/
ไม่สอดคลอ้ง 

2.00 1.00 1.00 2.00 
เหมาะสมนอ้ย/ไม่

สอดคลอ้ง 

รวม 4.17 4.17 0.00 1.42 
เหมาะสมมาก/
สอดคล้อง 

4.17 4.17 0.00 1.42 
เหมาะสมมาก/
สอดคล้อง 

 

 จากตารางท่ี 18 พบวา่ ผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นวา่ในดา้นการติดต่อส่ือสาร มีความเหมาะสมมากและมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนั  แต่มี

ประเด็นส าคญัในบางขอ้ท่ีผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นแตกต่างและมีขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม คือ ประเด็นขอ้ 95 การก าหนดผลตอบแทนหรือส่ิงจูงใจส าหรับ

บุคลากรท่ีท างานแบบภควนัตภาพวิถี เช่น ค่าล่วงเวลา สวสัดิการพิเศษ การมีโอกาสไดรั้บต าแหน่งท่ีสูงข้ึน ฯลฯ ผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญบางท่านมีความคิดเห็นว่า

อาจไม่จ  าเป็นตอ้งก าหนดเน่ืองจากเป็นเน้ืองานท่ีปฏิบติัตามปกติอยู่แลว้และทุกคนตอ้งท างานโดยยึดเป้าหมายท่ีนกัเรียนเป็นส าคญัไม่ใช่เพื่อตอ้งการส่ิงจูงใจพิเศษ 

ประเด็นขอ้ 96 การมีบทลงโทษส าหรับบุคลากรท่ีไม่ด าเนินงานแบบภควนัตภาพวถีิ ผูท้รงคุณวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญบางท่านมีความคิดเห็นวา่อาจมีไดแ้ต่ตอ้งก าหนดให้เป็น

การลงโทษทางสังคมในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา มิใช่การลงโทษโดยระบบราชการ 
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ตารางท่ี 19 ค่าฐานนิยม ค่ามธัยฐาน และค่าพิสัยระหวา่งควอไทลร์อบท่ี 2 และ 3 ในดา้นพฤติกรรมของบุคลากร 

ด้านพฤติกรรมของบุคลากร 
EDFR รอบที่ 2 EDFR รอบที่ 3 

Mdn. Md. Mdn.- Md. IR การแปลผล Mdn. Md. Mdn.- Md. IR การแปลผล 

97.บุคลากรใน สพท. ตอ้งมีนิสัยต่ืนตวั มีทกัษะใน
การตอบสนองส่ิงต่างๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

5.00 5.00 0.00 1.00 
เหมาะสมมาก
ท่ีสุด/สอดคลอ้ง 

5.00 5.00 0.00 1.00 
เหมาะสมมากท่ีสุด/

สอดคลอ้ง 
98.ภควนัตภาพวถีิจะเกิดข้ึนไดก้บับุคลากรท่ีมี
ความรับผดิชอบสูง มีวนิยั ทุ่มเทในการท างาน และ
เสียสละประโยชนส่์วนตน 

5.00 5.00 0.00 1.50 
เหมาะสมมาก
ท่ีสุด/สอดคลอ้ง 

5.00 5.00 0.00 1.00 
เหมาะสมมากท่ีสุด/

สอดคลอ้ง 

99.บุคลากรท่ีมีนิสัยไม่เรียนรู้หรือไม่มีความ
พยายามใชอุ้ปกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศในการ
ท างานเป็นอุปสรรคต่อการเกิดภควนัตภาพวถีิ 

5.00 5.00 0.00 1.00 
เหมาะสมมาก
ท่ีสุด/สอดคลอ้ง 

5.00 5.00 0.00 1.00 
เหมาะสมมากท่ีสุด/

สอดคลอ้ง 

100.ภควนัตภาพวถีิจะเกิดข้ึนไดต้อ้งอาศยัความ
สมคัรใจของบุคลากร 

5.00 5.00 0.00 1.00 
เหมาะสมมาก
ท่ีสุด/สอดคลอ้ง 

5.00 5.00 0.00 1.00 
เหมาะสมมากท่ีสุด/

สอดคลอ้ง 
101.บุคลากรท่ีท างานแบบภควนัตภาพวถีิตอ้งมี
ความพร้อมและยนิยอมท่ีจะท างานทั้งในเวลา
ราชการและนอกเวลาราชการ 

5.00 5.00 0.00 1.00 
เหมาะสมมาก
ท่ีสุด/สอดคลอ้ง 

5.00 5.00 0.00 1.00 
เหมาะสมมากท่ีสุด/

สอดคลอ้ง 

102.หากบุคลากรส่วนใหญ่ใน สพท. ยอมรับและ
ปฏิบติัภควนัตภาพวถีิ บุคลากรท่ีเหลือจะมี
แนวโนม้ท่ีจะปฏิบติัตามดว้ย 

4.00 4.00 0.00 1.00 
เหมาะสมมาก/
สอดคลอ้ง 

4.00 4.00 0.00 1.00 
เหมาะสมมาก/
สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 19 ค่าฐานนิยม ค่ามธัยฐาน และค่าพิสัยระหวา่งควอไทลร์อบท่ี 2 และ 3 ในดา้นพฤติกรรมของบุคลากร (ต่อ) 

ด้านพฤติกรรมของบุคลากร 
EDFR รอบที่ 2 EDFR รอบที่ 3 

Mdn. Md. Mdn.- Md. IR การแปลผล Mdn. Md. Mdn.- Md. IR การแปลผล 

103.ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลในการพบปะพดูคุย
กนัต่อหนา้เป็นเร่ืองส าคญัท่ีสุดแมจ้ะก าหนดให้มี
ภควนัตภาพวถีิใน สพท. 

5.00 5.00 0.00 1.00 
เหมาะสมมาก
ท่ีสุด/สอดคลอ้ง 

5.00 5.00 0.00 1.00 
เหมาะสมมากท่ีสุด/

สอดคลอ้ง 

104.บุคลากรตอ้งมีความตระหนกั เห็นความจ าเป็น
และใหค้วามส าคญัในการท างานทั้งในและนอก
เวลาราชการ 

5.00 5.00 0.00 1.00 
เหมาะสมมาก
ท่ีสุด/สอดคลอ้ง 

5.00 5.00 0.00 1.00 
เหมาะสมมากท่ีสุด/

สอดคลอ้ง 

รวม 4.88 4.88 0.00 1.06 
เหมาะสมมาก
ท่ีสุด/สอดคล้อง 

4.88 4.88 0.00 1.00 
เหมาะสมมากท่ีสุด/

สอดคล้อง 

 จากตารางท่ี 19 พบว่า ผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นว่าในดา้นพฤติกรรมของบุคลากร มีความเหมาะสมมากและมีความคิดเห็น

สอดคลอ้งกนั  แต่มีประเด็นส าคญัในบางขอ้ท่ีผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นแตกต่างและมีขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม คือ ประเด็นขอ้ 98 ภควนัตภาพวถีิจะ

เกิดข้ึนไดก้บับุคลากรท่ีมีความรับผิดชอบสูง มีวนิยั ทุ่มเทในการท างาน และเสียสละประโยชน์ส่วนตน  ผูท้รงคุณวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญบางท่านมีความคิดเห็นวา่ 

กรณีน้ีหากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ก าหนดให้องค์กรปฏิบติัแล้ว บุคลากรทุกคนไม่ว่าจะมีพฤติกรรมอย่างไรก็ตอ้งปฏิบติัตาม และประเด็นขอ้ 101 

บุคลากรท่ีท างานแบบภควนัตภาพวถีิตอ้งมีความพร้อมและยินยอมท่ีจะท างานทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ  ผูท้รงคุณวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญบางท่านมี

ความคิดเห็นวา่ ขณะท่ีประเด็นเร่ืองปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลในการพบปะพดูคุยกนัต่อหนา้เป็นเร่ืองส าคญัท่ีสุดแมจ้ะก าหนดใหมี้ภควนัตภาพวถีิในส านกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษา อาจไม่จ  าเป็นตอ้งมาพบปะก็ไดห้ากมีการใชก้ารประชุมออนไลน์ หรือ Teleconference 
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ตารางท่ี 20 ค่าฐานนิยม ค่ามธัยฐาน และค่าพิสัยระหวา่งควอไทลร์อบท่ี 2 และ 3 ในดา้นวฒันธรรมการท างาน 

ด้านวัฒนธรรมการท างาน 
EDFR รอบที่ 2 EDFR รอบที่ 3 

Mdn. Md. Mdn.- Md. IR การแปลผล Mdn. Md. Mdn.- Md. IR การแปลผล 

105.การสร้างวฒันธรรมการท างานแบบใหม่ท่ีเนน้คุณภาพ
องคร์วมและความครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 

5.00 5.00 0.00 1.00 
เหมาะสมมากท่ีสุด/

สอดคลอ้ง 
5.00 5.00 0.00 1.00 

เหมาะสมมากท่ีสุด/
สอดคลอ้ง 

106.ภควนัตภาพวถีิท าให ้สพท. เป็นองคก์รแห่ง
การเรียนรู้ 

5.00 5.00 0.00 1.50 
เหมาะสมมากท่ีสุด/

สอดคลอ้ง 
5.00 5.00 0.00 1.00 

เหมาะสมมากท่ีสุด/
สอดคลอ้ง 

107.ภควนัตภาพวถีิท าใหเ้กิดการลุกล ้าความเป็น
ส่วนตวัดา้นเวลา เน่ืองจากการท างานจะเขา้ถึงทุกท่ี
และทุกเวลา 

2.00 2.00 0.00 3.00 
เหมาะสมนอ้ย/ 
ไม่สอดคลอ้ง 

2.00 2.00 0.00 3.00 
เหมาะสมนอ้ย/ 
ไม่สอดคลอ้ง 

108.การพฒันาระบบการจดัการความรู้ (KM) ทัว่
ทั้ง สพท. เพื่อใหบุ้คลากรสามารถปฏิบติังานแทน
กนัได ้

5.00 5.00 0.00 1.00 
เหมาะสมมากท่ีสุด/

สอดคลอ้ง 
5.00 5.00 0.00 1.00 

เหมาะสมมากท่ีสุด/
สอดคลอ้ง 

109.ค่านิยมและความเช่ือในดา้นลบของ
ผูรั้บบริการต่อระบบราชการเป็นอุปสรรคต่อภค
วนัตภาพวถีิ 

4.00 4.00 0.00 1.00 
เหมาะสมมาก/
สอดคลอ้ง 

4.00 4.00 0.00 1.00 
เหมาะสมมาก/
สอดคลอ้ง 

110.ภควนัตภาพวถีิเป็นการปฏิบติัแบบไม่เป็นทางการ 3.00 3.00 0.00 2.00 
เหมาะสมปาน

กลาง/ไม่สอดคลอ้ง 
3.00 3.00 0.00 2.00 

เหมาะสมปานกลาง/
ไม่สอดคลอ้ง 

111.การท างานแบบภควนัตภาพวถีิควรท าใหเ้ป็น
ธรรมเนียมปฏิบติัหรือเสมือนกระบวนการท างาน
ปกติ 

5.00 5.00 0.00 1.00 
เหมาะสมมากท่ีสุด/

สอดคลอ้ง 
5.00 5.00 0.00 1.00 

เหมาะสมมากท่ีสุด/
สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 20 ค่าฐานนิยม ค่ามธัยฐาน และค่าพิสัยระหวา่งควอไทลร์อบท่ี 2 และ 3 ในดา้นวฒันธรรมการท างาน (ต่อ) 

ด้านวัฒนธรรมการท างาน 
EDFR รอบที่ 2 EDFR รอบที่ 3 

Mdn. Md. Mdn.- Md. IR การแปลผล Mdn. Md. Mdn.- Md. IR การแปลผล 

112.แมภ้ควนัตภาพวถีิจะเกิดข้ึนใน สพท. แต่ก็ควร
มีการพบปะพดูคุย ณ ส านกังานเพ่ือใหเ้กิด
สัมพนัธภาพและความผกูพนัใน สพท. ดว้ย 

5.00 5.00 0.00 1.00 
เหมาะสมมากท่ีสุด/

สอดคลอ้ง 
5.00 5.00 0.00 1.00 

เหมาะสมมากท่ีสุด/
สอดคลอ้ง 

113.ระบบราชการไม่เอ้ือต่อภควนัตภาพวถีิ 3.00 5.00 -2.00 3.00 
เหมาะสมปาน

กลาง/ไม่สอดคลอ้ง 
4.00 5.00 -1.00 3.00 

เหมาะสมมาก/ 
ไม่สอดคลอ้ง 

114.ภควนัตภาพวถีิใน สพท. เสมือนการรับค าส่ัง
หรือเผชิญหนา้กบัผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง 

3.00 4.00 -1.00 2.00 
เหมาะสมปาน

กลาง/ไม่สอดคลอ้ง 
3.00 4.00 -1.00 2.00 

เหมาะสมปานกลาง/
ไม่สอดคลอ้ง 

รวม 4.00 4.30 -0.30 1.65 
เหมาะสมมากท่ีสุด/

ไม่สอดคล้อง 
4.10 4.30 -0.20 1.60 

เหมาะสมมากท่ีสุด/
ไม่สอดคล้อง 

 จากตารางท่ี 20 พบวา่ ผูท้รงคุณวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นวา่ในดา้นวฒันธรรมการท างาน มีความเหมาะสมมากท่ีสุดและมีความคิดเห็นไม่

สอดคลอ้งกนั  แต่มีประเด็นส าคญัในบางขอ้ท่ีผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นแตกต่างและมีขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม คือ ประเด็นขอ้ 107 ภควนัตภาพวถีิ

ท าให้เกิดการลุกล ้ าความเป็นส่วนตวัด้านเวลา เน่ืองจากการท างานจะเขา้ถึงทุกท่ีและทุกเวลา ผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญบางท่านมีความคิดเห็นว่า หาก

บุคลากรสมคัรใจแล้ว ตอ้งท าความเขา้ใจเร่ืองการลุกล ้ าความเป็นเวลาส่วนตวัด้วย  ประเด็นขอ้ 110 ภควนัตภาพวิถีเป็นการปฏิบติัแบบไม่เป็นทางการ 

ผูท้รงคุณวุฒิบางท่านมีความคิดเห็นว่าการปฏิบติัราชการบางเร่ืองตอ้งมีหลกัฐาน/เอกสารเพื่อยืนยนัตามระเบียบราชการด้วย  และประเด็นขอ้ 113 ระบบ

ราชการไม่เอ้ือต่อภควนัตภาพวถีิ ผูท้รงคุณวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญบางท่านมีความคิดเห็นวา่ไม่เห็นดว้ยและแทจ้ริงแลว้ระบบราชการสนบัสนุนใหเ้กิดดว้ยซ ้ า 
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 โดยสรุปจากการตอบค าถามของผูท้รงคุณวุฒิและผู ้เช่ียวชาญในรอบท่ี 2 และ 3  
ผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นว่าองค์ประกอบทั้ง 15 องค์ประกอบมีความเหมาะสม
ทั้งหมด มีเพียงบางขอ้เท่านั้นท่ีผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นไม่สอดคล้องกนั และ
ผูท้รงคุณวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญก็ไดใ้หค้  าอธิบายเพิ่มเติมไวด้ว้ยแลว้ รายละเอียดดงัตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางท่ี 21 สรุปภาพรวม EDFR รอบท่ี 2 และรอบท่ี 3 

องค์ประกอบ 
สรุปภาพรวม EDFR รอบที ่2 สรุปภาพรวม EDFR รอบที ่3 

Mdn. Md. 
Mdn.- 
Md. 

IR การแปลผล Mdn. Md. 
Mdn.- 
Md. 

IR การแปลผล 

1. ดา้นการน า
องคก์รของ
ผูบ้ริหาร 

4.83 4.83 0.00 0.50 เหมาะสม
มากท่ีสุด/
สอดคลอ้ง 

4.83 4.83 0.00 0.50 เหมาะสม
มากท่ีสุด/
สอดคลอ้ง 

2. ดา้นนโยบาย
และการ
วางแผน 

4.57 4.86 0.29 1.50 เหมาะสม
มากท่ีสุด/
สอดคลอ้ง 

4.57 4.71 0.14 1.36 เหมาะสม
มากท่ีสุด/
สอดคลอ้ง 

3. ดา้นการน าสู่
การปฏิบติั 

4.75 4.75 0.00 1.25 เหมาะสม
มากท่ีสุด/
สอดคลอ้ง 

4.75 4.75 0.00 1.13 เหมาะสม
มากท่ีสุด/
สอดคลอ้ง 

4. ดา้นการ
ติดตามและ
ประเมินผลลพัธ์ 

4.60 4.40 0.20 1.10 เหมาะสม
มากท่ีสุด/
สอดคลอ้ง 

4.60 4.40 0.20 1.00 เหมาะสม
มากท่ีสุด/
สอดคลอ้ง 

5. ดา้นกฎหมาย  
กฎระเบียบ 
ขอ้บงัคบั 

3.83 3.50 0.33 1.42 เหมาะสม
มาก/

สอดคลอ้ง 

4.00 3.67 0.33 1.33 เหมาะสม
มาก/

สอดคลอ้ง 
6. ดา้น
โครงสร้างการ
บริหารงานของ
องคก์ร 

4.00 4.17 0.17 1.92 เหมาะสม
มาก/ไม่
สอดคลอ้ง 

4.00 4.17 0.17 1.92 เหมาะสม
มาก/ไม่
สอดคลอ้ง 

7. ดา้น
งบประมาณ  
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน และ
อุปกรณ์ 

4.13 4.63 0.50 1.56 เหมาะสม
มาก/ไม่
สอดคลอ้ง 

4.25 4.63 0.38 1.50 เหมาะสม
มาก/

สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 21 สรุปภาพรวม EDFR รอบท่ี 2 และรอบท่ี 3 (ต่อ) 

องค์ประกอบ 
สรุปภาพรวม EDFR รอบที ่2 สรุปภาพรวม EDFR รอบที ่3 

Mdn. Md. 
Mdn.
- Md. 

IR การแปลผล Mdn. Md. 
Mdn.- 
Md. 

IR การแปลผล 

8. ดา้นลกัษณะ
งาน 

2.83 2.75 0.08 1.63 เหมาะสม
ปานกลาง/

ไม่
สอดคลอ้ง 

2.83 2.67 0.16 1.5
4 

เหมาะสม
ปานกลาง/

ไม่
สอดคลอ้ง 

9. ดา้นขอ้มลู 4.67 5.00 0.33 1.22 เหมาะสม
มากท่ีสุด/
สอดคลอ้ง 

4.67 4.89 0.22 1.0
0 

เหมาะสม
มากท่ีสุด/
สอดคลอ้ง 

10. ดา้นรูปแบบ
และ 
กระบวนการ
ใหบ้ริการ 

4.33 4.50 0.17 1.29 เหมาะสม
มาก/

สอดคลอ้ง 

4.42 4.42 0.00 1.1
7 

เหมาะสม
มาก/

สอดคลอ้ง 

11. ดา้น
ระยะเวลา 
และสถานท่ี  

4.71 4.71 0.00 1.29 เหมาะสม
มากท่ีสุด/
สอดคลอ้ง 

4.71 4.43 0.28 1.0
7 

เหมาะสม
มากท่ีสุด/
สอดคลอ้ง 

12. ดา้นการ
ติดต่อส่ือสาร 

4.50 4.50 0.00 1.00 เหมาะสม
มากท่ีสุด/
สอดคลอ้ง 

4.50 4.50 0.00 1.0
0 

เหมาะสม
มากท่ีสุด/
สอดคลอ้ง 

13. ดา้นการ
บริหารบุคลากร 

4.17 4.17 0.00 1.42 เหมาะสม
มาก/

สอดคลอ้ง 

4.17 4.17 0.00 1.4
2 

เหมาะสม
มาก/

สอดคลอ้ง 
14. ดา้น
พฤติกรรมของ
บุคลากร 

4.88 4.88 0.00 1.06 เหมาะสม
มากท่ีสุด/
สอดคลอ้ง 

4.88 4.88 0.00 1.0
0 

เหมาะสม
มากท่ีสุด/
สอดคลอ้ง 

15. ดา้น
วฒันธรรมการ
ท างาน 

4.00 4.30 0.30 1.65 เหมาะสม
มากท่ีสุด/

ไม่
สอดคลอ้ง 

4.10 4.30 0.20 1.6
0 

เหมาะสม
มากท่ีสุด/

ไม่
สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 22 สรุปความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญจากการตอบแบบสอบถาม EDFR รอบท่ี 3 

องค์ประกอบ ข้อค าถาม ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญ 
1. ดา้นการน าองคก์ร
ของผูบ้ริหาร 

4 - หลักการถูกต้อง แต่ผูบ้ริหารส่วนใหญ่มกัละเลย และยงัไม่มีความ
ชดัเจนในเชิงปฏิบติัจริง 

6 - การเขา้ใจคน มีความส าคญัต่อการบริหารจดัการมากกว่าการเป็นนัก
บริหารการศึกษาหรือความเขา้ใจในหลกัภควนัตภาพ 

2. ดา้นนโยบายและ
การวางแผน 

7 - ในการปฏิบติัจริงควรให้ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเป็นผูก้  าหนด
นโยบายเอง   

9 - การกระจายอ านาจ/การมอบอ านาจจากผูบ้ริหารไปยงับุคลากรท าให้
การท างานเป็นไปตามหลักภควนัตภาพวิถีเป็นส่ิงท่ีควรท าจริงแต่
ผูบ้ริหารส่วนใหญ่ยงับริหารงานในลกัษณะรวมอ านาจอยู่ และยงัไม่มี
ความชดัเจนในเชิงการปฏิบติัดว้ย 

3. ดา้นการน าสู่การ
ปฏิบติั 

14 - ควรให้ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเป็นผูก้  าหนดวิธีการหรือแนว
ปฏิบติัเอง  ในขณะท่ีบางท่านเห็นวา่ควรก าหนดจากหน่วยงานกลาง   

16 - อาจไม่จ าเป็นตอ้งเป็นเอกภาพ แต่ละส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
สามารถปฏิบติัไดต้ามความเหมาะสมและบริบทของตนเองก็ได ้

17 - ควรประกาศให้บุคลากรในส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทราบ แต่ไม่
จ าเป็นตอ้งให้ประชาชนทราบเพราะเป็นเร่ืองการบริหารขององคก์ร แต่
บางท่านมีความคิดเห็นวา่ควรแจง้ใหป้ระชาชนทราบเพ่ือการรับบริการท่ี
เหมาะสม  

4. ดา้นการติดตาม
และประเมินผลลพัธ์ 

25 - อาจไม่จ าเป็นตอ้งมีการจดัอนัดบั สพท. ท่ีมีการท างานแบบภควนัตภาพ
วิถีท่ีเป็นเลิศเพ่ือการพฒันาเพราะไม่ใช่กระบวนการเพ่ือน ามาท าให้เกิด
การแข่งขนั 

26 - อาจไม่จ าเป็นตอ้งประเมินผลภควนัตภาพวถีิควรน ามาเช่ือมโยงกบัการ
เล่ือนขั้นเงินเดือน การประเมินผลการปฏิบติัราชการของกลุ่ม และความ
พึงพอใจของผูรั้บบริการเพราะเป็นการปฏิบติังานทัว่ไป ไม่ใช่การปฏิบติั
เชิงวชิาการหรือภารกิจหลกั 
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ตารางท่ี 22 สรุปความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญจากการตอบแบบสอบถาม EDFR รอบท่ี 3 (ต่อ) 

องค์ประกอบ ข้อค าถาม ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญ 
5. ดา้นกฎหมาย 
กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั 

28 - กฎหมายดา้นการเงิน การคลงัและพสัดุ  อาจเป็นอุปสรรคต่อภควนัต
ภาพวิถีเน่ืองจากก าหนดให้มีการส่งเอกสารและลายเซ็นท่ีเป็นรูปธรรม 
อาจขดัต่อหลกัภควนัตภาพ แต่ผูท้รงคุณวฒิุบางท่านให้ขอ้คิดเห็นวา่ไม่
เป็นอุปสรรคหากผูบ้ริหารเป็นผูก้  าหนดแนวทาง/วิธีการท างานในเร่ือง
การเงิน การคลงัและพสัดุผา่นกระบวนการภควนัตภาพ 

29 - กฎระเบียบดา้นการลงเวลาการปฏิบติังานอาจไม่เป็นอุปสรรคเน่ืองจาก
สามารถลงเวลาปฏิบติังานผา่นระบบ Online ได ้ 

31 - แม้กฎหมาย กฎระเบียบ ข้องบังคบัในปัจจุบันกับภควนัตภาพวิถีมี
ความขัดแยง้กัน แต่ไม่ทุกฉบับเพราะตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 สนบัสนุน
ใหเ้กิดการปฏิบติัตามแนวทางภควนัตภาพวถีิ 

32 - แมก้ฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบับางส่วนอาจขดัต่อภควนัตภาพวิถี 
แต่ก็ยงัตอ้งคงกฎหมายไวเ้พ่ือเป็นหลกัในการท างาน แต่อาจตอ้งมีการ
ปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายบางฉบบั เช่น ระเบียบสารบรรณฯ เป็นตน้  

6. ดา้นโครงสร้างการ
บริหารงานของ
องคก์ร 

33 - โครงสร้างการบริหารไม่ส่งผลกระทบต่อการเกิดภควนัตภาพวถีิ 
34 - ไม่ควรมีกลุ่มงานท่ีเป็นตน้แบบ ควรท าพร้อมกนัทุกกลุ่ม ทุกคน 
36 - องคก์รทุกขนาดมีความเหมาะสมและสามารถปฏิบติัแบบภควนัตภาพ

วถีิได ้ ไม่ใช่เพียงเฉพาะองคก์รขนาดใหญ่เท่านั้น 
37 - อาจไม่จ าเป็นตอ้งมีการตั้งส านกังานส ารองถา้หากออกแบบการท างาน

ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศก็สามารถท างานท่ีไหนก็ได ้หลกัการ
ของภควนัตภาพคือท างานไดทุ้กท่ีทุกเวลา 

7. ดา้นงบประมาณ  
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
และอุปกรณ์ 

39 - ความพร้อมหรือความเพียงพอของอุปกรณ์ เคร่ืองมือ และระบบเครือข่าย 
และท่ีใชใ้นการปฏิบติังานอาจไม่ใช่ส่ิงส าคญั แต่ใหใ้ชง้านไดต้ามปกติก็พอ   

42 - งบประมาณภาครัฐท่ีสนบัสนุนในเร่ืองน้ีมีค่อนขา้งสูงอยูแ่ลว้ อาจไม่
จ าเป็นตอ้งมีหน่วยงานภายนอกเขา้มามีส่วนร่วมในการสนบัสนุนดา้น
งบประมาณและทรัพยากรต่างๆ 
- ในความเป็นจริง สพท. มีอุปกรณ์ในการท างานมากอยู่แลว้ จึงไม่ตอ้งให้
งบประมาณเพ่ิมเติมท่ีสูงมากนกั แต่สนบัสนุนเฉพาะในส่วนท่ียงัขาดหรือตอ้ง
ซ่อมแซมเท่านั้น  อีกทั้ ง ครู/บุคลากรส่วนใหญ่มีมือถืออยู่แลว้ รัฐไม่ตอ้ง
ลงทุนทั้งหมด แต่จดัระบบการใชง้านใหมี้ประสิทธิภาพใหไ้ดก็้จะเป็นการดี 
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ตารางท่ี 22 สรุปความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญจากการตอบแบบสอบถาม EDFR รอบท่ี 3 (ต่อ) 

องค์ประกอบ ข้อค าถาม ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญ 
8. ดา้นลกัษณะงาน 48 - ในการปฏิบัติจริงงานท่ีไม่ยืดหยุ่นหรือมีระยะเวลาก ากับชัดเจนก็

สามารถปฏิบติัแบบภควนัตภาพวถีิได ้
49 - ในการปฏิบติัจริงผูบ้ริหารมกัใชเ้พ่ือการสัง่การ และการอนุมติั/อนุญาต 

รวมทั้ งเ ร่ืองท่ีต้องสั่งการอย่างเร่งด่วน ซ่ึงจะภควันตภาพวิถีจะมี
ประโยชน์กรณีไม่สามารถประสานงานในรูปแบบปกติได ้

51 - ภควนัตภาพวิถีเหมาะส าหรับการใชใ้นทุกสถานการณ์ ไม่จ าเป็นตอ้ง
เป็นสถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึงโดยเฉพาะ เพราะหลกัส าคญัคือท า
ใหทุ้กท่ีทุกเวลา 

57 - ภควนัตภาพวถีิเป็นเร่ืองท่ีไม่เนน้เร่ืองขั้นตอนท่ีมากแต่เนน้เร่ืองผลลพัธ์
ท่ีได ้จึงอาจไม่ตอ้งมีการก าหนดขั้นตอนหรือกระบวนงานท่ีชดัเจนก็ได ้

9. ดา้นขอ้มูล 62 - ในการจดัเก็ยขอ้มูล หากบางสถานศึกษาท่ีมีขนาดใหญ่ ก็สามารถเก็บ
ขอ้มูลดว้ยตวัเองก็ได ้ดา้นขอ้มูลจึงควรกระจายอ านาจให้สถานศึกษาท า
แทนท่ีจะเป็น สพท. ท าผูเ้ดียว 

64 - การตรวจสอบและอนุมติัจากผูบ้ริหารก่อนจะมีการเผยแพร่และน า
ขอ้มูลไปใชอ้าจเป็นการเพ่ิมขั้นตอนท่ีไม่จ าเป็น ขดัต่อหลกัภควนัตภาพ
วถีิ ใชก้ารกระจายอ านาจใหบุ้คลากรอนุมติัก็ได ้ และหากไม่ใช่ขอ้มูลลบั
ทุกคนควรรับผิดชอบขอ้มูลท่ีเผยแพร่เอง 

65 - การท าส าเนาเอกสารท าให้เกิดความส้ินเปลืองมากข้ึน ควรท าเอกสาร 
Online สามารถหาไดผ้า่นระบบสารสนเทศมากกวา่ 

10. ดา้นรูปแบบและ 
กระบวนการ
ใหบ้ริการ 

68 - ภาครัฐสามารถให้บริการไดเ้องโดยความร่วมมือกบัหน่วยงานภาครัฐ
ด้วยกัน ความร่วมมือกับภาคเอกชนจึงอาจเป็นส่ิงท่ีต้องค านึงถึง
รองลงมาเท่านั้น 

11. ดา้นระยะเวลา 
และสถานท่ี  

83 -  ตามหลักภควันตภาพวิ ถีไ ม่ เ ก่ียวข้องกับ เ ร่ืองสถานท่ี  แม้จะ
ประสานงานสะดวกในเร่ืองการเดินทาง แต่ก็ใชภ้ควนัตภาพวิถีในการ
จัด เ ก็บข้อมูลก็ได้ จึงย ัง มีประเด็นอ่ืนๆ นอกเหนือจากเ ร่ืองการ
ประสานงานอีก   

84 - แมก้ารท างานแบบภควนัตภาพวิถีจะเป็นอิสระดา้นเวลาและสถานท่ี แต่ก็
ควรก าหนดใหบุ้คลากรมาปฏิบติังานหรือประชุมท่ีส านกังานดว้ยเป็นระยะๆ 

12. ดา้นการ
ติดต่อส่ือสาร 

88 - ควรก าหนดให้มีการพบปะกนัโดยตรงเป็นระยะๆ ดว้ย เพ่ือการสร้าง
ความสมัพนัธ์ท่ีดีในองคก์ร 
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ตารางท่ี 22 สรุปความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญจากการตอบแบบสอบถาม EDFR รอบท่ี 3 (ต่อ) 

องค์ประกอบ ข้อค าถาม ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญ 
13. ดา้นการบริหาร
บุคลากร 

95 - ไม่จ าเป็นต้องก าหนดผลตอบแทนหรือส่ิงจูงใจส าหรับบุคลากรท่ี
ท างานแบบภควนัตภาพวิถี เน่ืองจากเป็นเน้ืองานท่ีปฏิบติัตามปกติอยู่
แลว้และทุกคนตอ้งท างานโดยยึดเป้าหมายท่ีนักเรียนเป็นส าคญัไม่ใช่
เพื่อตอ้งการส่ิงจูงใจพิเศษ 

96 - การมีบทลงโทษส าหรับบุคลากรท่ีไม่ด าเนินงานแบบภควนัตภาพวิถี
อาจมีไดแ้ต่ตอ้งก าหนดให้เป็นการลงโทษทางสังคมในส านักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา มิใช่การลงโทษโดยระบบราชการ 

14. ดา้นพฤติกรรม
ของบุคลากร 

98 - กรณีน้ีหากส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ก าหนดให้องคก์รปฏิบติัแลว้ 
บุคลากรทุกคนไม่ว่าจะมีพฤติกรรมอย่างไรก็ต้องปฏิบัติตาม  ไม่ใช่
เฉพาะบุคลากรท่ีมีความรับผิดชอบสูง มีวินัย ทุ่มเทในการท างาน และ
เสียสละประโยชน์ส่วนตนเท่านั้น 

15. ดา้นวฒันธรรม
การท างาน 

110 - หากบุคลากรสมคัรใจแลว้ ตอ้งท าความเขา้ใจเร่ืองการลุกล ้าความเป็น
เวลาส่วนตวัดว้ย   

 

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์เพื่อทราบผลการยืนยันองค์ประกอบของภควันตภาพวิถีส าหรับส านักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศึกษา     
 การวิ เคราะห์ค่าความถ่ีและค่าร้อยละของผู ้ทรงคุณวุฒิและผู ้เ ช่ียวชาญท่ีมีต่อ
องคป์ระกอบของภควนัตภาพวิถีส าหรับส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ในขั้นตอนน้ี ผูว้ิจยัไดน้ าร่าง
องคป์ระกอบของภควนัตภาพวิถีส าหรับส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีไดจ้ากบทสรุปตวัแปรของ
การภควนัตภาพวิถีส าหรับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจากการศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัภควนัตภาพวถีิส าหรับส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา จากเอกสาร กฎหมาย 
กฎระเบียบ ประกาศ นโยบายและแผน ต ารา ขอ้มูล สถิติ ผลงานวจิยั บทความวชิาการ วารสาร และ
เว็บไซต์ต่างๆ ทั้ งในประเทศและต่างประเทศ (Document Study) มาท าการวิเคราะห์เอกสาร 
(Document Analysis)  และการด าเนินการวิจยัโดยใชเ้ทคนิคการวิจยัอนาคต (EDFR: Ethnographic 
Delphi Futures Research) โดยกลุ่มผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความเช่ียวชาญ มีความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหาของวิจยัเร่ืองน้ี จ  านวน 17 คน ในตอนท่ี 1 และ 2 มายืนยนัเพื่อ
เพิ่มความน่าเช่ือถือ โดยการน าเสนอองค์ประกอบของภควนัตภาพวิถีส าหรับส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ดว้ยวิธีการยืนยนัโดยการอา้งอิงผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 9 คน ผูว้ิจยัก าหนดกรอบการยืนยนั
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องค์ประกอบและรูปแบบ 4 ด้าน คือ ความเหมาะสม (propriety standards) ความเป็นไปได้ 
(feasibility standards)  ความเป็นประโยชน์  (utility standards)  และความถูกต้องครอบคลุม 
(accuracy standards) พร้อมทั้งขอ้เสนอแนะ และการวิพากษ์เพื่อปรับปรุงให้ไดอ้งค์ประกอบของ
ภควนัตภาพวิถีส าหรับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ซ่ึงผูว้ิจยัใช้เกณฑ์การคดัเลือกผูเ้ช่ียวชาญท่ีมี
ความรู้และประสบการณ์ในดา้นภควนัตภาพวถีิส าหรับส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาในดา้นของการ
ก าหนดนโยบาย (Policy Expert) และด้านการน าสู่การปฏิบัติ (Implementation Expert)  ผลการ
วเิคราะห์ดงัตารางท่ี 23 
  
ตารางท่ี  23 จ านวน ค่าร้อยละของความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญต่อองคป์ระกอบของภควนัต

ภาพวถีิส าหรับส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

องค์ประกอบของ    

ภควนัตภาพวถิี

ส าหรับส านักงาน  

เขตพืน้ที่การศึกษา 

ผลการยนืยนังานวจิยัความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ ความถูกต้องครอบคลุม 

เหมาะสม ไม่เหมาะสม เป็นไปได้ เป็น 

ไปไม่ได้ 

เป็น 

ประโยชน์ 

ไม่เป็น 

ประโยชน์ 

ถูกต้อง

ครอบคลุม 

ไม่ถูกต้อง

ครอบคลุม 

f % f % f % f % f % f % f % f % 

1. ดา้นการน า

องคก์รของ

ผูบ้ริหาร 

9 100   9 100   9 100   8 88.89 1 11.11 

2. ดา้นนโยบาย
และการวางแผน 

8 88.89 1 11.11 9 100   9 100   8 88.89 1 11.11 

3. ดา้นการน าสู่
การปฏิบติั 

9 100   8 88.89 1 11.11 9 100   9 100   

4. ดา้นการ
ติดตามและ
ประเมินผลลพัธ์ 

9 100   8 88.89 1 11.11 9 100   9 100   

5. ดา้นกฎหมาย 
กฎระเบียบ 
ขอ้บงัคบั 

9 100   8 88.89 1 11.11 9 100   8 88.89 1 11.11 

6. ดา้นโครงสร้าง
การบริหารงาน
ขององคก์ร 

9 100   9 100   9 100   9 100   
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ตารางท่ี  23 จ านวน ค่าร้อยละของความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญต่อองคป์ระกอบของภควนัต

ภาพวถีิส าหรับส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา (ต่อ) 

องค์ประกอบของ    

ภควนัตภาพวถิี

ส าหรับส านักงาน  

เขตพืน้ที่การศึกษา 

ผลการยนืยนังานวจิยัความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ ความถูกต้องครอบคลุม 

เหมาะสม ไม่เหมาะสม เป็นไปได้ เป็น 

ไปไม่ได้ 

เป็น 

ประโยชน์ 

ไม่เป็น 

ประโยชน์ 

ถูกต้อง

ครอบคลุม 

ไม่ถูกต้อง

ครอบคลุม 

f % f % f % f % f % f % f % f % 

7. ดา้น
งบประมาณ 
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน และ
อุปกรณ์ 

9 100   9 100   9 100   9 100   

8. ดา้นลกัษณะ
งาน 

8 88.89 1 11.1

1 

9 100   9 100   8 88.8

9 

1 11.1

1 

9. ดา้นขอ้มลู 9 100   9 100   9 100   8 88.8

9 

1 11.1

1 

10. ดา้นรูปแบบ
และ
กระบวนการ
ใหบ้ริการ 

9 100   9 100   9 100   9 100   

11. ดา้น
ระยะเวลาและ
สถานท่ี 

9 100   9 100   9 100   8 88.8

9 

1 11.1

1 

12. ดา้นการ
ติดต่อส่ือสาร 

9 100   9 100   9 100   9 100   

13. ดา้นการ
บริหารบุคลากร 

9 100   9 100   9 100   9 100   

14. ดา้น
พฤติกรรมของ
บุคลากร 

9 100   9 100   9 100   9 100   

15. ดา้น
วฒันธรรมการ
ท างาน 

9 100   9 100   9 100   9 100   
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 จากตารางท่ี 23 พบวา่ ความคิดเห็นผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อองคป์ระกอบของภควนัตภาพวิถี

ส าหรับส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาซ่ึงผูเ้ช่ียวชาญไดย้ืนยนังานวจิยัคร้ังน้ี ในประเด็นเก่ียวกบัความ

เหมาะสม (propriety standards) ความเป็นไปได ้(feasibility standards) ความเป็นประโยชน์ (utility 

standards) และความถูกตอ้งครอบคลุม (accuracy standards) ครอบคลุม เม่ือแยกพิจารณาในแต่ละ

องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) ดา้นการน าองคก์รของผูบ้ริหาร ในประเด็นความเหมาะสม ความเป็นไปได ้

และความเป็นประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนในประเด็นความถูกตอ้งครอบคลุมคิดเป็นร้อยละ 

88.89 และไม่ถูกตอ้งครอบคลุมคิดเป็นร้อยละ 11.1  2) ดา้นนโยบายและการวางแผน ในประเด็น

ความเป็นไปไดแ้ละความเป็นประโยชน์คิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนประเด็นความเหมาะสมคิดเป็นร้อย

ละ 88.89 และไม่เหมาะสมคิดเป็นร้อยละ 11.11 ส่วนประเด็นความถูกตอ้งครอบคลุมคิดเป็นร้อยละ 

88.89 และไม่ถูกตอ้งครอบคลุมคิดเป็นร้อยละ 11.11  3) ดา้นการน าสู่การปฏิบติั ในประเด็นความ

เหมาะสม ความเป็นประโยชน์ และความถูกตอ้งครอบคลุมคิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนประเด็นความ

เป็นไปได้คิดเป็นร้อยละ 88.89 และเป็นไปไม่ได้คิดเป็นร้อยละ 11.11 4) ด้านการติดตามและ

ประเมินผลลพัธ์ ในประเด็นความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์ และความถูกตอ้งครอบคลุมคิด

เป็นร้อยละ 100 ส่วนประเด็นเร่ืองความเป็นไปไดคิ้ดเป็นร้อยละ 88.89 และเป็นไปไม่ไดคิ้ดเป็นร้อย

ละ 11.11  5) ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ  ในประเด็นความเหมาะสมและความเป็น

ประโยชน์คิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนในประเด็นความเป็นไปได้คิดเป็นร้อยละ 88.89 และเป็นไป

ไม่ไดคิ้ดเป็นร้อยละ 11.11 ส่วนประเด็นความถูกตอ้งครอบคลุมคิดเป็นร้อยละ 88.89 และไม่ถูกตอ้ง

ครอบคลุมคิดเป็นร้อยละ 11.11   6) ดา้นโครงสร้างการบริหารงานขององค์กร ในประเด็นความ

เหมาะสม ความเป็นไปได ้ความเป็นประโยชน์ และความถูกตอ้งครอบคลุมคิดเป็นร้อยละ 100  7) 

ดา้นงบประมาณ โครงสร้างพื้นฐาน และอุปกรณ์ ในประเด็นความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ความ

เป็นประโยชน์ และความถูกตอ้งครอบคลุมคิดเป็นร้อยละ 100  8) ด้านลกัษณะงาน ในประเด็น

ความเป็นไปไดแ้ละความเป็นประโยชน์คิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนในประเด็นความเหมาะสมคิดเป็น

ร้อยละ 88.89 และไม่เหมาะสมคิดเป็นร้อยละ 11.11  ส่วนในประเด็นความถูกตอ้งครอบคลุมคิด

เป็นร้อยละ 88.89 และไม่ถูกตอ้งครอบคลุมคิดเป็นร้อยละ 11.11  9) ดา้นขอ้มูล ในประเด็นความ

เหมาะสม ความเป็นไปได ้และความเป็นประโยชน์คิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนในประเด็นความถูกตอ้ง

ครอบคลุมคิดเป็นร้อยละ 88.89 และไม่ถูกตอ้งครอบคลุมคิดเป็นร้อยละ 11.11  10) ดา้นรูปแบบและ

กระบวนการให้บริการ ในประเด็นความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ และ
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ความถูกต้องครอบคลุมคิดเป็นร้อยละ 100 11) ด้านระยะเวลาและสถานท่ี  ในประเด็นความ

เหมาะสม ความเป็นไปไดแ้ละความเป็นประโยชน์คิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนในประเด็นเร่ืองความ

ถูกตอ้งครอบคลุมคิดเป็นร้อยละ 88.89 และไม่ถูกตอ้งครอบคลุมคิดเป็นร้อยละ 11.11  12) ดา้นการ

ติดต่อส่ือสาร ในประเด็นความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ความเป็นประโยชน์ และความถูกตอ้ง

ครอบคลุมคิดเป็นร้อยละ 100  13) ด้านการบริหารบุคลากร ติดต่อส่ือสาร ในประเด็นความ

เหมาะสม ความเป็นไปได ้ความเป็นประโยชน์ และความถูกตอ้งครอบคลุมคิดเป็นร้อยละ 100  14) 

ดา้นพฤติกรรมของบุคลากรในประเด็นความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ความเป็นประโยชน์ และ

ความถูกตอ้งครอบคลุมคิดเป็นร้อยละ 100  และ 15) ดา้นวฒันธรรมการท างาน ในประเด็นความ

เหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ และความถูกตอ้งครอบคลุมคิดเป็นร้อยละ 100  

อยา่งไรก็ตาม ผูเ้ช่ียวชาญไดแ้สดงความคิดเห็นในภาพรวม พร้อมทั้งขอ้เสนอแนะ เพื่อปรับปรุงให้

ไดอ้งคป์ระกอบท่ีเหมาะสมต่อไป 

 การสังเคราะห์ข้อสรุปความคิดเห็นและข้อวิพากษ์เกี่ยวกับองค์ประกอบของภควันต

ภาพวถิีส าหรับส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 

ผูเ้ช่ียวชาญไดย้ืนยนังานวิจยัคร้ังน้ี ในประเด็นเก่ียวกบัความเหมาะสม ความเป็นได ้ความ

เป็นประโยชน์ และความถูกต้องครอบคลุม รวมทั้ งข้อสรุปความคิดเห็น และข้อวิพากษ์เก่ียวกับ

องค์ประกอบเพื่อปรับปรุงให้ได้องค์ประกอบท่ีเหมาะสม โดยมีความคิดเห็นขององค์ประกอบแต่ละ

องคป์ระกอบเพิ่มเติม ดงัน้ี 

องค์ประกอบที่ 1 ดา้นการน าองค์กรของผูบ้ริหาร ผูเ้ ช่ียวชาญมีความคิดเห็นโดย

สรุปดังน้ี ผูบ้ริหารท่ีฉลาดและมีประสิทธิผลควรเป็นบุคคลท่ีมีบทบาทส าคญัยิ่งในการตดัสินใจท่ี

จะน าภควนัตภาพวถีิ มาใชใ้นการปรับปรุงการปฏิบติังานของบุคลากรในสังกดั  อยา่งไรก็ตาม ยงัมี

ผูบ้ริหารอีกหลายคนท่ีอาจไม่มีภาวะผูน้ าเชิงภควนัตภาพวิถีและไม่มัน่ใจในการใช้กลยุทธ์ท่ีจะ

ปรับปรุงการท างานหรือมีความเช่ือว่าความรู้ของตนไม่เพียงพอท่ีจะไปให้ค  าแนะน าใดๆ แก่ใคร 

เพราะวา่ภควนัตภาพวิถี ไดรั้บการยอมรับวา่เป็นปัจจยัส าคญัในการเพิ่มคุณภาพการปฏิบติังานของ

บุคลากร ตอ้งสามารถท าให้บุคลากรเช่ือวา่ การใชภ้ควนัตภาพวิถี ในหน่วยงานอยา่งมีประสิทธิผล

จะท าให้มีการเพิ่มโอกาสและคุณภาพของงานมากข้ึน  ผูบ้ริหารจึงเป็นกุญแจส าคญัหลกัจะตอ้ง

ปรับเปล่ียนมุมมอง ความคิดของผูบ้ริหาร และให้ความส าคญักบัส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงในอนาคต การ

น าองคก์รของผูบ้ริหารจึงเป็นเร่ืองท่ีส าคญัต่อการเกิดภควนัตภาพวถีิ ความส าเร็จหรือลม้เหลวปัจจยั
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อยูท่ี่การน าองคก์รของผูบ้ริหาร องคก์รใดยงัไม่ไดเ้ป็นภควนัตภาพวิถี การเกิดหรือไม่เกิดภควนัต

ภาพวิถีจึงข้ึนอยูก่บัผูน้  าองคก์รเป็นส าคญั แต่หากองคก์รใดเป็นภควนัตภาพวถีิอยูก่่อนแลว้ ภควนัต

ภาพวถีิจะเป็นผูก้  าหนดผูน้ าคนใหม่  

องค์ประกอบที่ 2 ดา้นนโยบายและการวางแผน ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นโดยสรุป 

ดังน้ี ผูบ้ริหารแบบภควนัตภาพวิถีตอ้งเป็นผูก้  าหนดทิศทาง (direction-setter)  มีความสามารถใน

การช้ีทิศทางในการน าภควนัตภาพวิถีไปบูรณาการในการจดัการศึกษาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพทั้ง

ส าหรับในหน่วยงานของตนเอง ในระดบัทอ้งถ่ิน และในระดบัชาติ โดยค านึงสภาพแวดลอ้มทาง

เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และวิชาการ เพื่อให้สภาพภควนัตภาพมีความเหมาะสมกับสภาพ

เง่ือนไขของแต่ละหน่วยงานหรือแต่ละชุมชน ตอ้งรู้จกัการสร้างวิสัยทศัน์ร่วม (shared vision) กบั

สมาชิกในหน่วยงาน รวมถึงผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียกบัหน่วยงาน (stakeholders) เพื่อท่ีไดก้า้วไปสู่

เป้าหมายพร้อมๆ กนั  และควรเพิ่มเติมในส่วนการก าหนดการท างานแบบร่วมมือในการก าหนด

หรือการวางแผนร่วมกนัในการด าเนินงาน โดยมีการวางแผนกลยุทธ์ในการขบัเคล่ือน ตลอดจน

ก าหนดตวัช้ีวดัส าคญัในการด าเนินงานวางแผน และเป็นตวัช้ีวดัท่ีสามารถถ่ายทอดลงไปตั้งแต่

ระดบัองคก์ร หน่วยงาน จนถึงตวับุคคล ในการด าเนินการวางแผน ภควนัตภาพวถีิท าใหก้ารกระจาย

อ านาจท าไดโ้ดยง่าย การเขา้ถึงขอ้มูลสารสนเทศท าไดทุ้กท่ีทุกเวลา ความรวมศูนยก์ารตดัสินใจจึง

ลดความจ าเป็นลง ดงันั้น การขาดการกระจายอ านาจจึงไม่ถือวา่เป็นอุปสรรคส าคญัต่อภควนัตภาพ

วิถี การก าหนดนโยบายและการวางแผน หน่วยงานกลางตอ้งมอบให้เห็นเป็นองค์รวมให้ไดก่้อน 

ส่วนกลาง ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาเป็นฟันเฟืองเก่ียวกนักนัอยา่งไร อะไรเป็น

มาตรฐานร่วมกนั อะไรเป็นอิสระในแต่ละองค์กรท่ีจะพฒันาภควนัตภาพวิถีของตนเอง ในทาง

กลับกัน การมีระดับ (Level) ของการยินยอม การอนุญาต บุคลากรจะสามารถใช้ความรู้และ

ประสบการณ์อยา่งเต็มความสามารถ ตดัสินใจไดด้ว้ยตนเอง ฉบัไว อีกทั้งยอมรับผิดชอบกบัความ

พลาดท่ีเกิดข้ึนก็ตาม แต่ความเสียหายมิไดส่้งผลทางตรงเพียงอยา่งเดียว อาจรุนแรงจะกวา้งขวางกวา่

ท่ีจะควบคุมได ้

องค์ประกอบที่ 3 ดา้นการน าสู่การปฏิบติั ผูเ้ ช่ียวชาญมีความคิดเห็นโดยสรุปดงัน้ี 
ผูน้ าตอ้งเป็นผูน้ าการเปลี่ยนแปลง (change agent) ผูน้  าแบบภควนัตภาพวิถีที่มีความสามารถน า
การเปล่ียนแปลงทางการศึกษา และสร้างการยอมรับนวตักรรมทางเทคโนโลยีไปใชอ้ยา่งจริงจงั 
สามารถลดการต่อตา้นต่อการยอมรับส่ิงใหม่ๆ ที่จะเขา้ไปมีบทบาทในการสร้างสภาพแวดลอ้ม
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ใหม่ในระบบการบริหาร  มีความสามารถเผยแพร่วสิัยทศัน์ของตน สามารถเจรจา หรือต่อรองกบั
ผูบ้ริหารระดบัต่างๆ หรือต่อองคก์รภายนอก เพื่อสร้างเครือข่ายในการท างานเพื่อประโยชน์ใน
การพฒันางานให้กา้วหนา้ต่อไป  และตอ้งมีความสามารถในการสร้างทีมงานข้ึนมาเพื ่อน า
วิสัยทศัน์ของตนไปสู่การปฏิบติั ตอ้งรู้จกัสอน ให้ค  าปรึกษา ให้ค  าแนะน า สร้างความไวว้างใจ ให้
อ านาจแก่ผูที้่จะร่วมงาน อีกทั้งควรก าหนดแนวปฏิบตัิที่เป็นเอกภาพ ไดรั้บการยอมรับจากทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวขอ้งผา่นกระบวนการแบบมีส่วนร่วมจากตวัแทนหลากหลายฝ่าย และควรมีการก าหนด
แนวทางการปฏิบติัให้มีความยืดหยุน่ สามารถปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสมของบริบท โดย
อาจจะก าหนดเป็นเกณฑ์มาตรฐานกลางไวร้ะดบัหน่ึง และอีกส่วนหน่ึงหน่วยงานที่ใชส้ามารถ
น าไปปรับใชเ้พิ่มเติมได ้การน าภควนัตภาพวิถีสู่การปฏิบติัข้ึนอยูก่บัความมุ่งมัน่ของทีมงานเป็น
หลกั ทีมงานตอ้งมองเห็นภาพความส าเร็จที่เกิดข้ึนในใจ มุ่งเนน้ (Focus) ที่เป้าหมายความส าเร็จ 
ไม่ใช่ที่ปัญหา ซ่ึงการปฏิบติัยอ่มเกิดปัญหาเป็นปกติ หากไม่ละสายตาจากเป้าหมายก็จะขา้มผา่น
ปัญหาไปเร่ือยๆ สู่ความส าเร็จในท่ีสุด ในทางกลบักนั ปัญหาของการน าไปปฏิบติัส าหรับบุคลากร
ที่มีอุปนิสัยแบบคนไทยที่ยงัไม่มีความเขม้แขง็ทางจริยธรรม กลา้ที่จะต่อตา้นส่ิงผิด สนบัสนุนส่ิง
ที่ถูกตอ้งแบบออกหนา้แมว้า่จะมีผูเ้ห็นดว้ยร้อย หรืออาจไปขดัแยง้กบัผูม้ีพระคุณ/ผูม้ีอิทธิพล 
อุปนิสัยของคนไทยทั้งเจา้นายและลูกนอ้ง ยงัเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติัทั้งทางบวก ทางลบ เช่นที่
เคยสอนกนัในส านวนไทย “หมูจะหาม อยา่เอาคานไปสอด” หรือ “พูดไปสองไพเบ้ีย น่ิงเสียต าลึง
ทอง” 

องค์ประกอบที่ 4 ดา้นการติดตามและประเมินผลลพัธ์ ผูเ้ชี่ยวชาญมีความคิดเห็น
โดยสรุปดังน้ี  ควรเพิ่มเติมการจดัให้มีการใชภ้ควนัตภาพวิถีในการวดัผลและการประเมินผล 
กล่าวคือ มีการใชเ้ทคโนโลยีในการเก็บ รวบรวมขอ้มูล และแปลผลการวิเคราะห์ ใชเ้ทคโนโลยีใน
การวดัผลและประเมินผลและมีจริยธรรมในการใชภ้ควนัตภาพวิถี สร้างความมัน่ใจวา่ ทุกคน
สามารถเขา้ถึงเทคโนโลยีและตรงกบัความตอ้งการ  ผลกัดนัให้มีการใชก้ฎหมายและจริยธรรมใน
การใชภ้ควนัตภาพวถีิดว้ยความรับผิดชอบ ส่วนการติดตามและประเมินผลลพัธ์ในแต่ละขั้นตอน 
ควรพิจารณาตลอดกระบวนการ เช่น การประเมินตั้งแต่ขั้นแรก ปัจจยัน าเขา้ ปัจจยักระบวนการ 
และสุดทา้ยปัจจยัผลลพัธ์ ตลอดจนควรน าบริบทเขา้มามีส่วนในการประเมินและเป็นขอ้มูลในการ
ตดัสินใจให้ผูบ้ริหารหรือผูเ้กี่ยวขอ้งรับทราบเน่ืองจากมีความแตกต่างกนัจากสภาพแวดล้อม
ภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได ้ โดยตวัของภควนัตภาพวิถีเองจะท าให้เกิดประสิทธิผลต่อผูใ้ช้
อยูแ่ลว้ ไม่วา่จะเป็นระดบับุคคลหรือองคก์ร ดงันั้น การประเมินผลบุคลาคลหรือหน่วยงานจึงไม่
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จ าเป็นตอ้งไปประเมินที่วิธีท  างานแบบภควนัตภาพวิถีก็ได ้หน่วยงานหรือบุคคลใด ด าเนินการ
แบบภควนัตภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตอ้งสูงกวา่ 
 องค์ประกอบที ่5 ดา้นกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นโดย

สรุปด ัง น้ี  ควรผลักดันให้มีการใช้กฎหมายและจริยธรรมในการใช้ภควนัตภาพวิถีด้วยความ

รับผิดชอบ ออกขอ้บงัคบัการใช้ภควนัตภาพวิถีเพื่อความปลอดภยัในตนเองและมีส่วนร่วมในการ

ออกกฎหมายลิขสิทธ์ิและทรัพยสิ์นทางปัญญา อย่างไรก็ตาม กฎหมายเป็นแค่เพียงส่วนหน่ึงของ

การด าเนินงาน แต่ควรมีการน าระบบการประกนัคุณภาพต่างๆ เขา้มามีส่วนในการป้องกนั และ

ก ากบั ติดตาม ตลอดจนเป็นการประกนัคุณภาพของงานท่ีด าเนินการ เช่น ควรมีการน ามาตรการการ

ควบคุมภายใน (Audit) ภายในหน่วยงานและกลุ่มตรวจสอบการด าเนินงาน ควรมีการให้หน่วยงาน

ภายนอกเขา้มายืนยนัและตรวจสอบการท างาน ตลอดจนการจดัท าแผนบริหารความเส่ียง แผนการ

จดัการขอ้ร้องเรียนต่าง ๆ และแผนการป้องกนัความไม่โปร่งใสในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ และ

สุดทา้ยควรจดัให้มีช่องทาง ชุมชน การแลกเปล่ียนเรียนรู้ ตลอดจนการจดัการความรู้ท่ีเกิดข้ึน

เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนกนั อยา่งไรก็ตาม ตอ้งยอมรับวา่ระเบียบกฎหมายปัจจุบนัส่วนใหญ่เกิด

ก่อนยุคภควนัตภาพวิถี แต่เม่ือสภาพการณ์เปล่ียนแปลงไป จ าเป็นตอ้งปรับแกร้ะเบียบกฎหมายให้

เหมาะสมกบับริบทในปัจจุบนั แต่ไม่ว่ากฎหมาย ขอ้บงัคบั จะออกมามากมายเท่าไรก็ตาม ความ

รับผิดชอบ ความส านึก วิจารณญาณของบุคคลส าคญักวา่ ไม่มีทางท่ีกฎหมาย ขอ้งบงัคบัจะออกได้

ครอบคลุม แต่ก็ถูกตอ้งท่ียงัคงตอ้งมีกฎหมาย พร้อมๆ กบัการสร้างส านึกแก่บุคคลไปพร้อมๆ กนั 

แต่ใหส้ านกัอยูเ่หนือขอ้บงัคบั 

 องค์ประกอบที่ 6 ด้านโครงสร้างการบริหารงานขององค์กร  ผู เ้ ชี่ยวชาญมีความ

คิดเห็นโดยสรุปด ังน้ี  ควรเพิ่มเติมให้ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการพฒันาโครงสร้างการ

บริหารงานของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  สนบัสนุนนโยบายการใช้ภควนัตภาพวิถีในทุกระดบั

และวางแผนกลยุทธ์ในการของบประมาณสนบัสนุนจากทอ้งถ่ิน ภาครัฐ และเอกชน จากนั้นขอให้

มีผูน้  าและผูต้ามท่ีมีอุดมการณ์หรือมีจุดมุ่งหมายร่วมกนัในการแกไ้ขปัญหา หรือเป็น “เพื่อนร่วมคิด 

(Buddy)” กนั ก็สามารถเกิดเป็นภควตัภาพไดใ้นกลุ่มคนเพียงไม่ท่ีกลุ่ม แต่ขอให้มีจุดมุ่งหมายหรือ

ทิศทางการท างานร่วมกนัเพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกนั ภควนัตภาพวิถีเกิดข้ึนไดก้บัโครงสร้างทุกแบบ 

ภควนัตภาพวิถีสนบัสนุนให้เกิดการท างานในแนวราบ (Flat Organization) ภควนัตภาพวิถีควรเกิด
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กับองค์กรทุกขนาด แม้แต่ระดับบุคคลแต่ละคน ยิ่งองค์กรขนาดใหญ่ มีความสลับซับซ้อน ยิ่ง

จ  าเป็นตอ้งมีวธีิท างานแบบภควนัตภาพวถีิ  

 องค์ประกอบที่ 7 ด้านงบประมาณ โครงสร้างพื้นฐาน และอุปกรณ์ ผู เ้ ชี่ยวชาญมี

ความคิดเห็นโดยสรุปดังน้ี ผูน้ าทางภควนัตภาพวิถีควรมีความสามารถในการด าเนินการเพื่อให้

ไดม้าซ่ึงความพร้อมและความเพียงพอของอุปกรณ์เคร่ืองมือ  การจดักิจกรรมภควตัภาพ ถา้ให้มี

ความเหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ควรก าหนดงบประมาณในการจดัท าเพิ่มเติม ควรมีการ

บริหารทรัพยากร และดึงทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้ใช้ประโยชน์ให้มากท่ีสุด โดยมีภควตัภาพเป็น

เคร่ืองมือหน่ึงในการช่วยใหไ้ม่ตอ้งมีการใชง้บประมาณท่ีมาก อยา่งไรก็ตาม เม่ือเกิดภควนัตภาพวิถี

จะมีอุปกรณ์ เครือข่ายท่ีจ  าเป็นต่อการใช้งาน ท าให้เกิดความเขา้ใจผิดว่าตอ้งมีอุปกรณ์ เครือข่าย 

งบประมาณ จึงจะท าให้เกิดภควนัตภาพวิถี จึงมุ่งเน้นไปท่ีการลงทุนดา้นวสัดุอุปกรณ์ แต่แทจ้ริง

แลว้ การเกิดการท างานแบบภควนัตภาพวิถีไม่ใช่ใครมีทุนกวา่กนัแลว้จะเกิดไดม้ากตามเงินทุน แต่

อยูท่ี่ตวัแปรอ่ืน  

 องค์ประกอบที่ 8 ด้านลกัษณะงาน ผูเ้ชี่ยวชาญมีความคิดเห็นโดยสรุปด ังน้ี  ควร

เพิ่มเติมลกัษณะของผูน้ าแบบภควนัตภาพวิถีซ่ึงตอ้งเป็นผูท่ี้มีความเขา้ใจและมองเห็นความส าคญั

ของลดขั้นตอนกระบวนการท างาน  ทั้ งในปัจจุบันและอนาคต ต้องให้ความส าคัญกับสภาวะ

แวดล้อม เป้าหมายและผลลพัธ์ของงานเป็นหลกั  ภควตัภาพควรเกิดให้กบัทุกลกัษณะงานโดย

อาจจะใหภ้ควตัภาพเป็นรูปแบบการท างานท่ีเป็นกระบวนการหลกั เพื่อก ากบักระบวนงานยอ่ย โดย

ทุกงานจะตอ้งมีการน าภควตัภาพมาใช้ในการด าเนินงานให้งานเกิดประโยชน์มากท่ีสุด คุม้ค่ากบั

การปรับเปล่ียนวธีิการท างาน ภควนัตภาพวถีิสามารถลดขั้นตอนกระบวนการท างานลงไดม้าก และ

ยงัสามารถกระจายอ านาจไดโ้ดยยงัคงความรอบคอบของกระบวนงานอยู ่ภควนัตาภพวิถีเหมาะกบั

งานทุกด้าน ทั้ งด้านบริหารทั่วไป ด้านบริการการเงินและบัญชี ด้านบริหารบุคคล และด้าน

บริหารงานวิชาการ โดยเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูอ่ื้นมากเท่าใด ยิ่งจ  าเป็นตอ้งใชว้ิธี    ภควนัตภาพวิถี 

ในทางกลบักนัมีผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความคิดเห็นตรงกบัขา้มเน่ืองจากงานวิชาการเป็น

งานท่ีมีสัมพันธ์กับมนุษย์ จึงต้องใช้ทั้ งศาสตร์และศิลป์ปรับประยุกต์ ไหลล่ืนตามบริบท 

สถานการณ์ แต่งานธุรการค่อนขา้งเป็นระเบียบแบบแผนตายตวักว่า งานธุรการจึงเหมาะสมกบั     

ภควนัตภาพวถีิมากกวา่งานวชิาการ 
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 องค์ประกอบที่ 9 ด้านขอ้มูล ผู เ้ ชี่ยวชาญมีความคิดเห็นโดยสรุปด ังน้ี  เน่ืองจาก

สารสนเทศมีปริมาณเพิ่มมากข้ึน ภควนัตภาพวิถีจึงตอ้งสามารถเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลมากมาย สะดวก 

รวดเร็ว การท างานแบบภควนัตภาพวถีิ การจดัการขอ้มูลเป็นหวัใจของการท างาน การออกแบบท่ีดี

ตอ้งใหทุ้กคนท างานตามบทบาทหนา้ท่ีของแต่ละคน สิทธ์ิการเขา้ถึงเขา้ใชง้านขอ้มูลก็ตอ้งออกแบบ

ไวต้ั้ งแต่แรก ข้อมูลของสถานศึกษาก็อยู่ท่ีสถานท่ีสถานศึกษา ข้อมูลของส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาก็อยู่ท่ีส านักงานเอง การส่งต่อขอ้มูลและการเช่ือมโยงข้อมูลในแต่ละกรณีต่างหากท่ี

จะตอ้งออกแบบให้เกิดประโยชน์ต่อการใชง้านทั้งส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา แต่

ตอ้งมีระดบั (Level) ของการเขา้ถึงขอ้มูลดว้ย 

 องค์ประกอบที่ 10  ด้านรูปแบบและกระบวนการให้บริการ  ผู เ้ ชี่ยวชาญมีความ

คิดเห็นโดยสรุปด ัง น้ี  ควรเพิ่มเติมกระบวนการให้บริการท่ีต้องปรับบทบาทพฤติกรรมของ

องค์การให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลง ซ่ึงก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจของผูร่้วมงาน ท าให้

รูปแบบและกระบวนการให้บริการบรรลุเป้าหมายตามท่ีวางไว  ้การด าเนินการภควนัตภาพวิถีควร

น ามาใช้ปฏิบติัทั้งองค์กร กล่าวคือ ตั้ งแต่ระดับกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดให้เป็นเอกภาพ 

เทคโนโลยีท่ีมีและใช้อยู่ในปัจจุบันรองรับการพฒันาภควนัตภาพวิถีได้อย่างกวา้งขวาง การ

ให้บริการสามารถท าไดโ้ดยผ่านช่องทางต่างๆ อย่างหลากหลาย เพียงแต่หน่วยงานต่างๆ ยงัขาด

ความรู้ ความสามารถในการพฒันาภควนัตภาพวถีิใหไ้ดป้ระโยชน์สูงสุด 

 องค์ประกอบที ่11 ดา้นระยะเวลาและสถานท่ี ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นโดยสรุป ดงัน้ี  

สถานศึกษาหรือส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีมีการประสานงานอย่างสะดวกในด้านเวลาและ

สถานท่ีก็ยงัจ  าเป็นตอ้งมีภควนัตภาพวิถี เพราะการประสานงานก็ยงัจ  าเป็นตอ้งเขา้ถึงเขา้ใชร้ะบบ

สารสนเทศ ดังนั้น ไม่ว่าองค์กรใดๆ ทั้งท างานแบบอิสระ ไม่อิสระ แบบประสานงานสะดวก 

หรือไม่สะดวกก็ยงัจ  าเป็นตอ้งใชภ้ควนัตภาพวถีิ แต่อาจจะปรับใชใ้หเ้หมาะสมในบางงานก็ได ้

องค์ประกอบที่ 12 ดา้นการติดต่อส่ือสาร ผูเ้ ช่ียวชาญมีความคิดเห็นโดยสรุปดังน้ี   

ผูบ้ริหารควรสามารถกระตุน้ให้บุคคลเกิดการส่ือสารแบบสองทางและเห็นคุณค่าของนวตักรรม 

เทคโนโลยีสารสนเทศสมยัใหม่เขา้มามีส่วนช่วยในการติดต่อส่ือสาร ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ใช่ภควนัตภาพวิถีจะมีการติดต่อส่ือสารท่ีสะดวก รวดเร็ว ทั้งในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือ

ระหว่างส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากบัสถานศึกษา ตลอดจนส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากับ
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ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยา่งไรก็ตาม เร่ืองการติดต่อส่ือสารท่ีเป็น Real Time 

แบบไม่มีอุปสรรคเร่ืองเวลา ตอ้งค านึงถึงเวลาส่วนตวัของทั้ง 2 ฝ่าย และค าว่า “ใจเย็น โปรดรอ

สักครู่” จะตอ้งถูกน ามาใชด้ว้ย 

 องค์ประกอบที่ 13 ดา้นการบริหารบุคลากร ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นโดยสรุปดงัน้ี ควร

เพิ่มเติมเร่ืองการปรับเปล่ียนกระบวนการท างาน โดยการก าหนดตวัช้ีวดัรายบุคคลและมีการบริหารผล

การปฏิบติังานโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ การประเมินผลการปฏิบติังานจากผลงาน และให้หลักการ

ประเมินผลและแรงจูงใจ ทกัษะดา้นภควนัตภาพเป็นส่ิงจ าเป็นต่อการท างานในยุคปัจจุบนั ดงันั้น การ

บริหารงานบุคคลจึงควรน าประเด็นเร่ืองน้ีเป็นหวัขอ้หน่ึงของการบริหารงานบุคคลดว้ย ตั้งแต่การสรร

หา บรรจุแต่งตั้ง การพฒันา และการให้ค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม ตอ้งควรระวงัในเร่ืองความขดัแยง้

ของบุคลากรท่ีได้รับผลประโยชน์พิเศษจากการท่ีตนเองได้รับส่ิงจูงใจจากภควนัตภาพวิถีในขณะท่ี

หลายคนไม่ไดรั้บ หากไม่สามารถแสดงผลการท างานไดช้ดัเจน 

 องค์ประกอบที่ 14 ดา้นพฤติกรรมของบุคลากร ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นโดยสรุป 

ดังน้ี ควรเพิ่มเติมเร่ืองบุคลากรให้มีการใชภ้ควนัตภาพวถีิเป็นกิจวตัรประจ าวนัมีการฝึกปฏิบติัอย่าง

ต่อเน่ือง สร้างทีมงานและกลุ่มการเรียนรู้ในหน่วยงาน เพื่อน าแบบภควนัตภาพวิถีมาใช้ในการ

พฒันางาน สร้างผลิตภาพของงาน สร้างโอกาสการพฒันาความกา้วหนา้ทางวิชาชีพ และน าภควนัต

ภาพวิถีมาสอดแทรกในสมรรถหลกัและสมรรถสายงาน เพื่อเป็นการปรับพฤติกรรม ทุกคนจะ

ปรับตวัเขา้ไดก้บัภควนัตภาพวิถีในท่ีสุด ชา้เร็วแตกต่างกนั เหมือนกบัปัจจุบนัทุกคนมีบตัรเอทีเอ็ม

หรือการมี Smartphone ทา้ยท่ีสุด ไม่วา่แต่ละคนจะมีนิสัยอยา่งไร สถานการณ์จะน าพาให้ทุกคนเขา้

สู่ภคภาพวิถี แต่อย่างไรก็ตาม หากในองค์กรมีบุคลากรท่ีหลากหลาย ก็จ  าเป็นตอ้งใช้ศาสตร์และ

ศิลป์ในการโนม้นา้ว ปรับเปล่ียน และยนืหยุน่กบับางคน บางสถานการณ์ เท่านั้น 

 องค์ประกอบที่ 15 ดา้นวฒันธรรมการท างาน ผูเ้ ช่ียวชาญมีความคิดเห็นโดยสรุป 

ดังน้ี เพิ่มเติม  ผูบ้ริหารเห็นความส าคญัและจะตอ้งส่งเสริมใหมี้การท างานแบบภควนัตภาพวถีิอยา่ง

มีประสิทธิภาพ ซ่ึงถือว่าเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 การท างาน

แบบภควนัตภาพวิถีเป็นการเปล่ียนวิธีการท างานในรูปแบบใหม่เสมือนเป็นการปฏิวติัการท างาน 

เป็นการสร้างนวตักรรมใหม่ เม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงวิธีปฏิบัติ เปล่ียนแปลงวิธีคิด ก็จะเกิด

วฒันธรรมใหม่ของการท างานแบบภควนัตภาพวถีิ ขอ้พึงระวงัของภควนัตภาพวถีิในส านกังานเขต
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พื้นท่ีการศึกษาคือเร่ืองของ “ความสัมพนัธ์ของมนุษย์” อาจจะหดหายไป การแสดงออกถึงน ้ าใจ

ไมตรี มิตรภาพ อาจไม่มีอีกต่อไป 

 สรุปไดว้่าผูเ้ช่ียวชาญส่วนใหญ่มีความคิดเห็นไปในท านองเดียวกนัว่าภควนัตภาพวิถี

ส าหรับส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประกอบดว้ย 15 องค์ประกอบ คือ การน าองค์กรของผูบ้ริหาร 

นโยบายและการวางแผน การน าสู่การปฏิบัติ  การติดตามและประเมินผลลัพธ์  ด้านกฎหมาย 

กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั  ดา้นโครงสร้างการบริหารงานขององคก์ร  งบประมาณ โครงสร้างพื้นฐาน และ

อุปกรณ์  ลักษณะงาน  ข้อมูล  รูปแบบและกระบวนการให้บริการ  ระยะเวลาและสถานท่ี  การ

ติดต่อส่ือสาร  การบริหารบุคลากร  พฤติกรรมของบุคลากร  และวฒันธรรมการท างาน มีความ

เหมาะสม ความเป็นได ้ความเป็นประโยชน์ และความถูกตอ้งครอบคลุม โดยมีความเห็น ขอ้เสนอแนะ 

และการวิพากษใ์นแต่ละประเด็นแตกต่างกนัไป ซ่ึงลว้นมีประโยชน์และเพิ่มความแข็งแกร่งในการน า

ผลการวจิยัไปใชเ้พื่อให้เกิดประโยชน์ในการบริหารการศึกษาต่อไป 

 

 

ภาพท่ี 37   ภควนัตภาพวถีิส าหรับส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
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 จากภาพท่ี 37  แสดงให้เห็นความสัมพนัธ์ของภควนัตภาพวิถีส าหรับส านกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษา ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบท่ีจะท าให้เกิดการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุม้ค่า 

และลดการใชท้รัพยากร รวมทั้งเกิดความสะดวก รวดเร็ว สามารถช่วยในการปฏิบติังานไดท้นัที ทุก

ท่ี และทุกเวลา อนัจะส่งผลท่ีดีต่อโรงเรียนในสังกดัให้เกิดการขบัเคล่ือนคุณภาพการศึกษาไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ ซ่ึงการปฏิบติังานตามปกติจะเป็นการสั่งการจากผูอ้  านวยการส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา ไปยงัรองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา จากนั้นรองผูอ้  านวยการส านกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาจะน าไปสู่การปฏิบติักบัผูอ้  านวยการกลุ่มท่ีอยู่ในความรับผิดชอบเพื่อแจง้ให้

บุคลากรในกลุ่มน าไปปฏิบติัต่อ ในกระบวนการท างานดงักล่าว หากมีการปฏิบติัตามองคป์ระกอบ

ของภควนัตภาพวิถีท่ีผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาวิจยัมา ก็จะท าให้เกิดผลลพัธ์ตามท่ีไดก้ล่าวในข้างตน้ 

อย่างไรก็ตาม โรงเรียนเป็นผู ้ท่ีได้รับผลลัพธ์ท่ีส าคัญเน่ืองจากเป็นหน่วยปฏิบัติท่ีสัมผสักับ

ผูรั้บบริการคือนกัเรียนโดยตรง การเสริมสร้างและรักษาไวซ่ึ้งคุณภาพในการบริหารจดัการของ

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ก็จะสามารถเป็นกลไกขบัเคล่ือนให้คุณภาพการศึกษาสามารถบงัเกิด

ข้ึนได ้และเป็นการปฏิรูปกระบวนการพฒันาการบริหารจดัการศึกษาไดอ้ยา่งเป็นระบบในท่ีสุด 

 



 

บทที ่5 

สรุปผลการวจัิย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การวิจัยเร่ือง “ภควนัตภาพวิถีส าหรับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา” เป็นการวิจัย

การศึกษา โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) ซ่ึงใช้ทั้งระเบียบวิธี

วจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และระเบียบวธีิวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) การ

วิจยัมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อทราบภควนัตภาพวิถีส าหรับส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  2) เพื่อ

ทราบองค์ประกอบของภควนัตภาพวิถีส าหรับส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจากความคิดเห็นของ

ผูท้รงคุณวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญ และ 3) เพื่อทราบผลการยนืยนัองคป์ระกอบของภควนัตภาพวถีิส าหรับ

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยผูว้จิยัการศึกษาองคป์ระกอบของภควนัตภาพวถีิส าหรับส านกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษา  โดยศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบของ

ภควนัตภาพวิถีส าหรับส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน จากเอกสาร ต ารา ขอ้มูล 

สถิติ ผลงานวิจยั บทความวิชาการ วารสาร และเวบ็ไซด์ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และ

ใชก้ารวจิยัโดยใชเ้ทคนิคการวจิยัอนาคต (EDFR: Ethnographic Delphi Futures Research)  โดยกลุ่ม

ผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความเช่ียวชาญ มีความรู้ และประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหา

ของวิจยัเร่ืองน้ี จ  านวน 17 คน หลงัจากนั้นจึงด าเนินการยืนยนัองค์ประกอบของภควนัตภาพวิถี

ส าหรับส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาดว้ยวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพจากการสอบถามผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 

9 คน เป็นการยืนยนัองค์ประกอบท่ีได้จากการศึกษาภควันตภาพวิถีและความคิดเห็นของ

ผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญตามเทคนิคการวิจัยอนาคต (EDFR: Ethnographic Delphi Futures 

Research) ดว้ยวิธีการวิจยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อยืนยนัองค์ประกอบของภควนัตภาพวิถี

ส าหรับส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสัมภาษณ์แบบก่ึงมีโครงสร้าง (Semi-

structure Questionnaire) โดยใช้ เทคนิคการวิจัยอนาคต (EDFR: Ethnographic Delphi Futures 

Research) สถิติท่ีใช้ คือ ค่ามัธยฐาน (Median) และค่าฐานนิยม (Mode) และค่าพิสัยระหว่าง           

ควอไทล ์(Interquartile Range)  
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สรุปผลการวจัิย 

 ผลการวจิยัเร่ือง “ภควนัตภาพวถีิส าหรับส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา” พบวา่ 

1. การศึกษาภควนัตภาพวถีิส าหรับส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา จากการศึกษาวเิคราะห์

แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัภควนัตภาพวิถีส าหรับส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจาก

เอกสาร กฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ นโยบายและแผน ต ารา ขอ้มูล สถิติ ผลงานวิจยั บทความ

วิชาการ วารสาร และเวบ็ไซต์ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ พบว่าภควนัตภาพวิถีส าหรับ

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามีรายละเอียดจากการศึกษา ดงัน้ี 

 ยบิูควิตสั (Ubiquitous) เป็นภาษาองักฤษท่ีมารากศพัทม์าจากภาษาลาติน มีความหมาย
วา่ “อยูใ่นทุกหนทุกแห่ง” หรือ “มีอยูทุ่กหนทุกแห่ง” และค าวา่ยบิูควติสั ยงัมีนิยามตามขอบเขตและ
เป้าหมายท่ีแตกต่ากนัไปข้ึนอยูก่บัการน าไปใชแ้ละการอธิบายให้เขา้กบับริบทท่ีจะน าไปใช ้บุคคล
แรกท่ีถือว่าเป็นบิดาแห่งยูบิควิตสั คือ มาร์ค ไวเซอร์ (Mark Weiser) ท างานท่ี Xerox PARC Labs 
(Xerox Palo Alto Research Center (PARC)) ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดใ้ห้ความหมายท่ีชดัเจนเป็น
คร้ังแรกเม่ือปี ค.ศ. 1988  ผ่านบทความของเขา โดยให้ความหมายว่า โลกท่ีสามารถเข้าถึง
คอมพิวเตอร์ไดทุ้กหนทุกแห่ง (Computing access will be everywhere) โดยมีเป้าหมายท่ีจะท าให้
ทุกท่ีท่ีคนอาศยัอยูจ่ะมีสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นยบิูควติสัท่ีสามารถใชเ้คร่ืองมือต่างๆ ส่ือสารกนัได ้โดย
เร่ิมตน้เป็นการรวมเอางานวิจยัของไวเซอร์ และงานวิจยัทางด้านมานุษยวิทยาของลูซ่ี ซูคแมน 
(Lucy Suchman) เข้าด้วยกัน ซ่ึงจากจุดนั้นเป็นส่ิงท่ีจุดประกายความคิดให้พฒันาคอมพิวเตอร์
เพื่อใหมี้การท างานสนองกบัชีวติความเป็นอยูข่องมนุษยใ์หม้ากท่ีสุด 
 ต่อมาการประชุม World Information and Communication Summit ซ่ึงจัดข้ึนท่ีเมือง
โตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น เม่ือปี ค.ศ. 2001 มีหัวข้อหน่ึงในการประชุม คือ การเข้าสู่ยุคยุบิควิตัส
เน็ตเวิร์กความเร็วสูงท่ีสามารถใชไ้ดต้ลอดเวลา ท าให้ผูค้นในสังคมสามารถรับรู้ขอ้มูลข่าวสารและ
การบริหารได้ตลอดเวลาและทุกหนทุกแห่ง ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างมากในสังคมของ
ศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงเป็นยุคท่ีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตจะเขา้มามีบทบาทเป็นอย่างมากต่อชีวิต
มนุษย์ อีกทั้งการพฒันาของโทรศัพท์มือถือ หรือเคร่ืองคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (Tablet) ซ่ึงเดิม
อุปกรณ์ดงักล่าวมีขนาดใหญ่และราคาแพง แต่ปัจจุบนัมีขนาดเล็กลง ราคาถูก และเป็นส่ิงท่ีใครๆ ก็
สามารถเป็นเจา้ของได ้อีกทั้งยงัมีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงท่ีท าให้สามารถเช่ือมต่อขอ้มูล
ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ปัจจยัดงักล่าวท าให้การท างานไม่ไดถู้กจ ากดัเพียงในสถานท่ีท างานเท่านั้น แต่ท า
ใหส้ามารถท างานไดทุ้กหนทุกแห่งและทุกเวลา ซ่ึงแต่ตั้งนั้นเป็นตน้มายบิูควติสั (Ubiquitous) ก็เป็น
ท่ีรู้จกักนัวงการการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศอยา่งกวา้งขวางและท าให้เกิดส่ิงประดิษฐ์ต่างๆ ท่ี
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เช่ือมโยงมนุษยท่ี์อยู่ต่างสถานท่ี ต่างเวลา เขา้ด้วยกนัจนท าให้เกิดการส่ือสารท่ีไร้ขีดจ ากัดและ
พฒันาจวบจนมาถึงปัจจุบนั 
 ส าหรับในประเทศไทย เม่ือปี พ.ศ. 2555 ชยัยงค์ พรหมวงศ์ ไดบ้ญัญติัศพัท์ท่ีเรียกว่า 
“การศึกษาแบบภควนัตภาพ  (Ubiquitous Education หรือ Ubiquitous Learning)” หรือ “ภควนัต
วทิยา” เป็นศพัทใ์หม่ท่ีบญัญติัข้ึนมาในช่วงของการพฒันาการเรียนโดยใชส่ื้อแทบ็เล็ต (Tablet) ของ
วงการศึกษาไทยในปัจจุบนั โดยค าวา่ ภควนัต ์แปลวา่ มีภาคหรือมีส่วนยอ่ย มาจากค าวา่ ภค  และค า
วา่ ภาค แปลวา่ ส่วน  ส าหรับ  วนต  แปลวา่ มี  เม่ือรวมกนัแลว้แปลวา่ มีภาค  สรุปคือ สภาวะท่ีมี
การแบ่งภาคส่วน หมายถึง การแผน่กระจายจากจุดก าเนิดไปโดยรอบ ใกลห้รือไกลแลว้แต่แรงส่ง  
ส่วนท่ีจะส่งไปเป็นสัญญาณหรือพลงังานท่ีส่งไปตามสายหรือไร้สาย เช่น สัญญาณวิทยุ สัญญาณ
โทรทศัน์ และสัญญาณพลงัจิตท่ีเรียกวา่ โทรจิต  ซ่ึงค าวา่ ภควนัตะ ในสมยัก่อนจะใชเ้รียกช่ือเทพผู ้
มีอานุภาพในการแผส่ัญญาณไปไดไ้กล เช่น พระพุทธเจา้  พระอิศวร  พระผูเ้ป็นเจา้ เป็นตน้ ในทาง
โลกวตัถุด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ค  าว่า ภควนัต  ตรงกับค าว่า Broadcast หรือ Ubiquitous 
(Existing Everywhere)  หมายถึง การแพร่กระจายและการท าให้ปรากฏอยูทุ่กหนทุกแห่ง สามารถ
รับฟัง รับชม และรับรู้ได้ทุกเวลา เรียกรวมว่า ภควนัตภาพ ซ่ึงศาสตร์ท่ีว่าด้วยการแพร่กระจาย
ความรู้ ขอ้มูลข่าวสารหรือสภาวะต่างๆ เรียกว่า ภควนัตวิทยา สอดคลอ้งกบัค าในภาษาองักฤษวา่ 
Ubiquitous หรือ Pakawantology  โดยมีบทบาทส าคญัในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์กล่าวได้ว่า
เทคโนโลยภีควนัตภาพมีบทบาทในการพฒันาศูนยค์วามรู้ การจดัการศูนยค์วามรู้และประสบการณ์ 
และพฒันาความรู้และประสบการณ์เพื่อให้มนุษยส์ามารถพฒันาทรัพยากรตนเองได้ในทุกท่ีทุก
เวลา 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกับภควนัตภาพวิถีส าหรับ
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจากเอกสาร กฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ นโยบายและแผน ต ารา 
ขอ้มูล สถิติ ผลงานวจิยั บทความวชิาการ วารสาร และเวบ็ไซตต่์างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวเิคราะห์เอกสารดงักล่าวและสามารถสังเคราะห์ภควนัตภาพวถีิในส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาว่าเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินการใดๆ ท่ีท าให้เกิดการปฏิบัติงานของ
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสามารถเกิดข้ึนไดทุ้กท่ีทุกเวลา ไร้ขอ้จ ากดัในเร่ืองของสถานท่ีและ
เวลาในการปฏิบติังาน ซ่ึงส่ิงท่ีจะท าให้เกิดภควนัตภาพวิถีส าหรับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
จะตอ้งประกอบดว้ยองค์ประกอบหลายๆ อย่าง เพื่อให้บุคลากรมีความยอมรับและปฏิบติัตามได ้
ผูว้ิจยัพบว่ากฎหมาย กฎระเบียบ และขอ้บงัคบั  เป็นส่ิงท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและส่วน
ราชการอ่ืนๆ จะตอ้งใชเ้ป็นหลกัในการปฏิบติังานอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ปัจจุบนักฎหมายส่วนใหญ่ก็
ค่อนขา้งเอ้ือให้เกิดภควนัตภาพวิถีในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอยู่แล้ว โดยเน้นให้เกิดความ
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รวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ยงัมีกฎหมายยางฉบบัท่ียงัขดัต่อหลักภควนัตภาพวิถี 
เน่ืองจากหลกัการจะตอ้งมีก าหนดเวลาการใหบ้ริการ ก าหนดสถานท่ีใหบ้ริการ และก าหนดขั้นตอน
และเอกสารท่ีตอ้งใชใ้นการใหบ้ริการดว้ย ตวัอยา่งกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าว เช่น  พระราชบญัญติั
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2545  พระราชบญัญติัการอ านวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 เป็นตน้  แต่อยา่งไรก็ดี ผูว้ิจยัยงัพบวา่ ยงัมีกฎหมายบางฉบบั
ท่ียงัมีแนวปฏิบติัไม่สอดคลอ้งกบัภควนัตภาพวถีิส าหรับส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา จึงสมควรให้
มีการทบทวน ยกเลิก ปรับปรุง แกไ้ข กฎหมาย กฎ ระเบียบ ท่ีลา้สมยัหรือหมดความจ าเป็น เพราะ
การให้บริการและการปฏิบติังานของราชการตอ้งอาศยัความมีประสิทธิภาพของระบบ คน และ
ทศันคติของคนท างานเป็นตวัขบัเคล่ือน ถา้สามารถท างานไดอ้ยา่งมีวินยั มีความรับผิดชอบ และมี
จิตส านึกในหนา้ท่ี ก็จะท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงวถีิการท างานตามบริบทของสังคม เศรษฐกิจ และ
เทคโนโลย ีเกิดคุณประโยชน์อยา่งมากมายมหาศาลผา่นทางการปรับวธีิคิดในการท างาน  

การจดัโครงสร้างองค์การท่ีดี จะท าให้เอ้ือต่อการท างานแบบภควนัตภาพวิถีส าหรับ
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา เน่ืองจากโครงสร้างองค์การเป็นส่ิงส าคญัท่ีควรปรับปรุงและพฒันา
ใหส้อดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัของภควนัตภาพวถีิส าหรับส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา หากโครงสร้าง
มีล าดบัขั้นท่ีสูง มีล าดบัชั้นการบงัคบับญัชา (Span of Control) ท่ีมาก ขาดซ่ึงการกระจายอ านาจการ
ตดัสินใจ การมีผูบ้งัคบับญัชาท่ีมากมาย รวมถึงการไม่ก าหนดหน่วยงานตามภารกิจหลกัก็เช่นกนั 
อาจเป็นอุปสรรคในการท าใหเ้กิดภควนัตภาพวถีิข้ึน ในบางองคก์รจึงมีการจดัตั้งหน่วยงานรูปแบบ
พิเศษ เป็นหน่วยงานท่ีด าเนินการแบบก่ึงอิสระ แมก้ารบริหารจดัการบางอย่างจะอยู่ภายใต้การ
บงัคบับญัชาของหน่วยงานตน้สังกดั แต่ก็มีเป้าหมายเพื่อลดภาระตน้ทุน การปรับปรุงประสิทธิภาพ
และคุณภาพให้เกิดความรวดเร็วและการให้บริการหน่วยงานแม่เป็นอนัดบัแรก หากมีก าลงัหรือ
ศกัยภาพในการปฏิบติังานมากข้ึนก็สามารถให้บริการในฐานะหน่วยงานหลกัได ้โครงสร้างการ
บริหารของหน่วยงานรูปแบบพิเศษจะมีการบริหารจดัการแบบกระจายอ านาจ แยกส่วนออกมาเป็น
เอกเทศ มีความรับผดิชอบและอ านาจการตดัสินใจส่วนหน่ึงหรือเฉพาะเร่ือง ลกัษณะงานจะเป็นการ
ให้บริการและมีขนาดองคก์รท่ีเหมาะสม เนน้เร่ืองความคล่องตวัในการบริหารจดัการ ส่วนใหญ่จะ
อยูใ่นรูปแบบของหน่วยงานยอ่ย (Sub System/Unit) หรือศูนยบ์ริการร่วม (Counter Service) เป็นตน้ 
อยา่งไรก็ตาม แมโ้ครงสร้างองคก์รจะมีลกัษณะมากมายหลากหลายรูปแบบ แต่องคป์ระกอบหน่ึงท่ี
จะตอ้งค านึงถึงและท าให้เกิดข้ึนในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อให้เกิดภควนัตภาพวิถี คือ การ
กระจายอ านาจซ่ึงเป็นส่ิงท่ีตอ้งด าเนินการควบคู่กนัไป เพราะภารกิจงานหลายดา้นเป็นไปดว้ยความ
ล่าช้าเน่ืองจากตอ้งรอการตดัสินใจจากผูบ้ริหาร แมว้่าการตดัสินใจดงักล่าวจะไม่เป็นการใช้ดุลย
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พินิจก็ตาม แต่ก็ต้องด าเนินการแบบนั้ นเพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบวิธีของทางราชการ                   
จึงสอดคลอ้งกบัการทบทวนกฎหมายดงัท่ีกล่าวในเบ้ืองตน้ดว้ย การกระจายอ านาจในการบริหาร
จดัการเพื่อให้เกิดการตดัสินใจท่ีรวดเร็ว สามารถให้บริการหรือปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
ผูบ้ริหารอาจก าหนดภารกิจท่ีสามารถกระจายอ านาจได ้หรืออาจจดัท าเป็นเกณฑ ์คู่มือ หรือแนวทาง
การกระจายอ านาจเพื่อให้ผูท่ี้ไดรั้บการกระจายอ านาจนั้นสามารถปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้งและไม่เกิด
ความเส่ียงในการใชดุ้ลยพินิจส่วนตวั  
 ส่ิงส าคญัอีกประการหน่ึงคือการพิจารณาให้เกิดการลดขั้นตอนการปฏิบติังานให้
รวดเร็วข้ึน การลดขั้นตอนท าได้โดยการตดักระบวนการท่ีไม่จ  าเป็นออกไป การบริหารจดัการ
ขั้นตอนท่ีตอ้งใช้ดุลยพินิจจากผูบ้ริหารให้เกิดการมอบอ านาจหรือกระจายอ านาจตามแนวทางท่ี
กล่าวก่อนหน้าน้ี การลดระยะเวลาการให้บริการในแต่ละขั้นตอนโดยการวิเคราะห์วิธีปฏิบติัท่ีไม่
จ  าเป็นออกไป การใช้เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ทางเทคนิคมาช่วยให้บริการ รวมทั้ งการก าหนด
แนวทางโดยการประกาศใหผู้รั้บบริการทราบอยา่งชดัเจนวา่จะตอ้งจดัเตรียมเอกสารหรือตอ้งปฏิบติั
ตวัอยา่งไรในการรับบริการ อีกทั้งการใหบ้ริการนอกเหนือเวลาราชการ หรือการมีสถานท่ีใหบ้ริการ
นอกเหนือจากสถานท่ีปฏิบัติงานแห่งเดียว เช่น การจัดตั้ งศูนย์บริการร่วมภาครัฐ (G-Point)               
ท่ีศูนยก์ารคา้ การตรวจสอบสิทธิประโยชน์ท่ีประชาชนไดรั้บจากภาครัฐ เช่น ขอ้มูลประกนัสังคม 
เบ้ียผูสู้งอายุ หรือตรวจสอบข้อมูลบุคคลในทะเบียนบ้าน ผ่านตู้คีออส (Kiosk) เพื่อให้บริการ
ประชาชนท่ีตั้ งอยู่ในศูนย์ G-Point ด้วย จากการเปล่ียนแปลงดังกล่าว จะส่งผลให้ส่วนราชการ
ตระหนกัในการให้การบริการประชาชนท่ีเนน้การบูรณาการมากข้ึน ตอ้งง่าย สะดวก โปร่งใส และ
การบริการจะต้องไม่สร้างความยุ่งยาก หรือท าให้ประชาชนต้องเสียค่าใช้จ่ายมากข้ึน และท า
ให้บริการเหล่าน้ีกลายเป็นเร่ืองธรรมดาเช่ือมโยงไปกบัชีวิตประจ าวนัผ่านบตัรประชาชนใบเดียว
สามารถด าเนินการไดห้มด  

ภควนัตภาพวิถีส าหรับส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา หากสามารถท าให้เกิดข้ึนได ้จะ
ท าใหก้ารเพิ่มผลผลิตขององคก์รการก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย ท่ีเก่ียวขอ้งทางตรงและทางออ้ม 
โดยเฉพาะการเพิ่มผลผลิตโดยรวมขององค์กร ดว้ยการพฒันาคนและพฒันางาน เพื่อสร้างสรรค์
ความเจริญเติบโตทางธุรกิจอยา่งมีคุณภาพ ส่งผลใหมี้การขยายตวัทางเศรษฐกิจ และสามารถแข่งขนั
ไดใ้นตลาดการคา้โลก กล่าวอีกนยัหน่ึง คือ ผลท่ีไดรั้บจากการเพิ่มผลผลิต ดา้นก าไรแก่องคก์ร ดา้น
ความมัน่คงในการท างานและค่าจา้งพนกังาน ดา้นคุณภาพสินคา้และบริการท่ีดีลูกคา้ ดา้นภาษีและ
รายรับอ่ืนๆ แก่รัฐ ซ่ึงผลประโยชน์เหล่าน้ีเป็นผลท าให้ผูป้ระกอบการ พนกังาน ลูกคา้ ส่ิงแวดลอ้ม 
และประเทศชาติมีความเป็นอยูท่ี่ดี 
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 นอกจากนั้น ทฤษฎีและหลกัการบริหารองคก์ารท่ีผูว้ิจยัไดศึ้กษา ก็ลว้นแต่เป็นแนวคิด
ท่ีส่งเสริมให้เกิดภควนัตภาพวิถีส าหรับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามี ซ่ึงเน้นให้องค์กรมีแนว
บริหารจดัการเพื่อเป็นองค์การท่ีมีประสิทธิภาพ เน้นเร่ืองการท างานท่ีสร้างผลลพัธ์ผ่านทางการ
วิเคราะห์องค์กรท่ีถูกตอ้ง มีระบบการประเมินผลท่ีแสดงให้เห็นท่ีจุดท่ีควรปรับปรุงอย่างชัดเจน 
และตอ้งอาศยัการบูรณาการทฤษฎีและหลกัการบริหารองค์การท่ีหลากหลาย เหมาะสมกบัแต่ละ
บริบทและสถานการณ์เพื่อให้เกิดการท างานท่ียืนหยุ่นต่อไป นอกจากนั้น ดว้ยความกา้วหน้าทาง
เทคโนโลยีแห่งอนาคต ท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในบริบทต่างๆ ซ่ึงมีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
มาเก่ียวขอ้งดว้ยเสมอ เน่ืองจากท าให้ลดขั้นตอนการท างาน ประหยดัเวลา ใช้ทรัพยากรน้อย และ
เกิดประสิทธิภาพสูง  หลกัภควนัตภาพจึงเก่ียวขอ้งกบักระบวนการ รูปแบบ หรือวิธีการปฏิบติังาน
แบบใดแบบหน่ึง ซ่ึงไม่ว่าจะปรากฏอยู่ในบริบทด้านการท างาน การจัดการศึกษา หรือทาง
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จะให้ความหมายถึงการไม่มีข้อจ ากัดในการปฏิบติังานตามบริบทนั้น       
ภควนัตภาพจึงหมายถึงการท างานไดใ้นทุกท่ี ทุกเวลา ซ่ึงในปัจจุบนัมกัจะพบวา่การใชอุ้ปกรณ์หรือ
เคร่ืองมือ เช่น คอมพิวเตอร์ แทบ็เล็ต สมาร์ทโฟน ท่ีมีการใชง่้ายผา่นทางระบบเครือข่ายไร้สาย ตาม
สภาพจริงของบุคคลหรือสภาพแวดล้อมขณะนั้นมกัจะเป็นค าตอบของภควนัตภาพวิถีในท่ีสุด 
อยา่งไรก็ตาม หลกัภควนัตภาพจะสามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพจะตอ้งอาศยัศกัยภาพและ
ความพร้อมในดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ เครือข่าย รวมทั้งความพร้อมในการเปล่ียนแปลงของ
บุคคลเพื่อใหส้ามารถเขา้ถึงขอ้มูลเพื่อการบริการนั้นๆ ไดห้ลากหลายมากท่ีสุดดว้ยเช่นกนั 
 ภควนัตภาพวิถีส าหรับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัภควนัตภาพวถีิส าหรับส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจากเอกสาร กฎหมาย 
กฎระเบียบ ประกาศ นโยบายและแผน ต ารา ขอ้มูล สถิติ ผลงานวจิยั บทความวชิาการ วารสาร และ
เวบ็ไซตต่์างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงสามารถแบ่งเป็นประเด็นได ้ดงัน้ี 
 1. การท างานไดทุ้กหนทุกแห่ง ทุกทีทุกเวลา แพร่กระจายและท าให้ปรากฏอยู่ทุกหน
ทุกแห่ง สามารถรับฟัง รับชม และรับรู้ไดทุ้กเวลา เพื่อให้มีการท างานสนองกบัชีวิตความเป็นอยู่
ของมนุษยใ์หม้ากท่ีสุด 
 2. การท าให้บุคลากรในองค์การสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการบริหารได้
ตลอดเวลาและทุกหนทุกแห่ง  
 3. การพฒันาของโทรศัพท์มือถือ หรือเคร่ืองคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (Tablet) หรือ
อุปกรณ์อ่ืนๆ เป็นการพฒันาสู่ภควนัตภาพวิถีท่ีมีบทบาทมากท่ีสุด จึงท าให้ภควนัตภาพวิถีเป็นท่ี
รู้จกักนัวงการการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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 4. การจดัการศูนยค์วามรู้และประสบการณ์ และพฒันาความรู้และประสบการณ์เพื่อให้
มนุษยส์ามารถพฒันาตนเองไดใ้นทุกท่ีทุกเวลา 
 5. การมีหลัก เช่น กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบัท่ีเน้นให้เกิดความรวดเร็ว เกิด
ประสิทธิภาพ การอ านวยความสะดวกในการให้บริการท่ีสอดคล้องกับวิธีการบริหารกิจการ
บา้นเมืองท่ีดี 
 6. การกระจายอ านาจการตดัสินใจ การมีล าดบัชั้นการบงัคบับญัชาท่ีไม่มาก การมี
หน่วยงานรูปแบบพิเศษเพื่อด าเนินการในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงแบบก่ึงอิสระ 
 7. การลดขั้นตอนท าไดโ้ดยการตดักระบวนการท่ีไม่จ  าเป็นออกไป การใช้เคร่ืองมือ
หรืออุปกรณ์ทางเทคนิคมาช่วยให้บริการ รวมทั้ งการก าหนดแนวทางโดยการประกาศให้
ผูรั้บบริการทราบอยา่งชดัเจนวา่จะตอ้งจดัเตรียมเอกสารหรือตอ้งปฏิบติัตวัอยา่งไรในการรับบริการ 
 8. แนวคิดใดๆ ซ่ึงเนน้ใหอ้งคก์รมีแนวบริหารจดัการเพื่อเป็นองคก์ารท่ีมีประสิทธิภาพ 
เนน้เร่ืองการท างานท่ีสร้างผลลพัธ์ผา่นทางการวิเคราะห์องคก์รท่ีถูกตอ้ง มีระบบการประเมินผลท่ี
แสดงให้เห็นท่ีจุดท่ีควรปรับปรุงอยา่งชดัเจน เหมาะสมกบัแต่ละบริบทและสถานการณ์เพื่อให้เกิด
การท างานท่ียนืหยุน่ 

 2. องค์ประกอบของภควนัตภาพวิถีส าหรับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจากความ

คิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญ โดยผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญไดใ้ห้ขอ้ขอ้มูลและสรุป

เป็นองคป์ระกอบไดด้งัน้ี ไดแ้ก่ 1) ดา้นการน าองคก์รของผูบ้ริหาร  2) ดา้นนโยบายและการวางแผน 

3) ดา้นการน าสู่การปฏิบติั  4) ดา้นการติดตามและประเมินผลลพัธ์ 5) ดา้นกฎหมาย กฎระเบียบ 

ขอ้บงัคบั 6) ดา้นโครงสร้างการบริหารงานขององคก์ร 7) ดา้นงบประมาณ โครงสร้างพื้นฐาน และ

อุปกรณ์ 8) ดา้นลกัษณะงาน 9) ดา้นขอ้มูล 10) ดา้นรูปแบบและกระบวนการให้บริการ 11) ดา้น

ระยะเวลาและสถานท่ี 12) ดา้นการติดต่อส่ือสาร 13) ดา้นการบริหารบุคลากร 14) ดา้นพฤติกรรม

ของบุคลากร และ 15) ดา้นวฒันธรรมการท างาน 

 3. ผลการยืนยนัองค์ประกอบของภควนัตภาพวิถีส าหรับส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

พบวา่ ผูเ้ช่ียวชาญส่วนใหญ่ยืนยนัไปในทิศทางเดียวกนัวา่องคป์ระกอบของภควนัตภาพวิถีส าหรับ

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาทั้ง 15 องค์ประกอบ มีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็น

ประโยชน์ และความถูกตอ้งครอบคลุม แต่ก็มีความเห็นส่วนนอ้ยท่ีไม่เห็นดว้ยกบับางองคป์ระกอบ 

โดยมีความเห็น ข้อเสนอแนะ และการวิพากษ์ในแต่ละประเด็นแตกต่างกันไป ซ่ึงล้วนมี

คุณประโยชน์ในการน าผลการวจิยัไปใชต่้อไปได ้ 
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การอภิปรายผลการวจัิย 

 ข้อค้นพบจากงานวิจัย สามารถน ามาอภิปรายผลโดยแยกออกเป็น 3 ประเด็น คือ              
1) การศึกษาภควนัตภาพวิถีส าหรับส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 2) องคป์ระกอบของภควนัตภาพ
วิถีส าหรับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจากความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญ และ          
3) ผลการยนืยนัองคป์ระกอบของภควนัตภาพวถีิส าหรับส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีรายละเอียด
ดงัน้ี 
 1. การศึกษาภควนัตภาพวถีิส าหรับส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 กล่าวโดยสรุปจะเห็นไดว้า่จากการศึกษาวเิคราะห์แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัภควนัตภาพวิถีส าหรับส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจากเอกสาร กฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ 

นโยบายและแผน ต ารา ขอ้มูล สถิติ ผลงานวิจยั บทความวิชาการ วารสาร และเวบ็ไซต์ต่างๆ ทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ มีรายละเอียดดงัน้ี 

 ภควนัตภาพวิถีส าหรับส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา เป็นการท างานไดทุ้กหนทุกแห่ง 

ทุกทีทุกเวลา แพร่กระจายและท าให้ปรากฏอยูทุ่กหนทุกแห่ง สามารถรับฟัง รับชม และรับรู้ไดทุ้ก

เวลา เพื่อให้มีการท างานสนองกบัชีวติความเป็นอยูข่องมนุษยใ์ห้มากท่ีสุด โดยการด าเนินการแบบ

ภควนัตภาพวิถีนั้น จะตอ้งท าให้บุคลากรในองคก์ารสามารถรับรู้ขอ้มูลข่าวสารและการบริหารได้

ตลอดเวลาและทุกหนทุกแห่ง ผา่นการใชง้านของเคร่ืองมือดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ท่ีมีอยู่

ในปัจจุบนั เช่น โทรศพัท์มือถือ เคร่ืองคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (Tablet) หรืออุปกรณ์อ่ืนๆ เป็นการ

พฒันาสู่ภควนัตภาพวิถีท่ีมีบทบาทมากท่ีสุด ดว้ยเหตุผลดงักล่าว จึงท าให้ภควนัตภาพวิถีเป็นท่ีรู้จกั

กนัวงการการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ นอกจากนั้น ภควนัตภาพวิถีส าหรับส านกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษา จะเป็นการจดัการศูนยค์วามรู้และประสบการณ์ และพฒันาความรู้และประสบการณ์

เพือ่ใหบุ้คลากรสามารถพฒันาตนเองไดใ้นทุกท่ีทุกเวลา 

 อยา่งไรก็ตาม ภควนัตภาพวิถีส าหรับส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา จะตอ้งด าเนินการ

บนพื้นฐานของหลกัการต่างๆ เช่น กฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเนน้ให้เกิดความรวดเร็ว 

เกิดประสิทธิภาพ การอ านวยความสะดวกในการให้บริการท่ีสอดคล้องกบัวิธีการบริหารกิจการ

บา้นเมืองท่ีดี นอกจากนั้น การท่ีผูบ้ริหารท าให้เกิดการกระจายอ านาจการตดัสินใจ การบริหาร

จดัการท่ีมีล าดบัชั้นการบงัคบับญัชาท่ีไม่มาก การมีหน่วยงานรูปแบบพิเศษเพื่อด าเนินการในเร่ือง

ใดเร่ืองหน่ึงแบบก่ึงอิสระ การลดขั้นตอนโดยการตดักระบวนการท่ีไม่จ  าเป็นออกไป การใช้

เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ทางเทคนิคมาช่วยให้บริการ รวมทั้งการก าหนดแนวทางโดยการประกาศให้
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ผูรั้บบริการทราบอยา่งชดัเจนวา่จะตอ้งจดัเตรียมเอกสารหรือตอ้งปฏิบติัตวัอยา่งไรในการรับบริการ 

ก็เป็นส่วนหน่ึงท่ีท าใหเ้กิดภควนัตภาพวถีิส าหรับส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาไดเ้ป็นอยา่งดี รวมถึง

การด าเนินการใดๆ  ท่ีตั้งอยูบ่นพื้นฐานของแนวคิดการบริหารองคก์รสมยัใหม่ซ่ึงเน้นให้องค์กรมี

แนวบริหารจดัการเพื่อเป็นองคก์ารท่ีมีประสิทธิภาพ เนน้เร่ืองการท างานท่ีสร้างผลลพัธ์ผา่นทางการ

วิเคราะห์องค์กรท่ีถูกตอ้ง มีระบบการประเมินผลท่ีแสดงให้เห็นท่ีจุดท่ีควรปรับปรุงอย่างชัดเจน 

เหมาะสมกบัแต่ละบริบทและสถานการณ์เพื่อใหเ้กิดการท างานท่ียนืหยุน่ 

 2. องค์ประกอบของภควนัตภาพวิถีส าหรับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจากความ

คิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญ 

 กล่าวโดยสรุปจะเห็นไดว้า่จากการด าเนินการวจิยัโดยใชเ้ทคนิคการวจิยัอนาคต (EDFR: 

Ethnographic Delphi Futures Research) โดยกลุ่มผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความเช่ียวชาญ     

มีความรู้และประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหาของวิจยัเร่ืองน้ี จ  านวน 17 คน สามารถสรุปไดเ้ป็น

รายดา้น ดงัน้ี 

  2.1 ดา้นการน าองคก์รของผูบ้ริหาร สรุปไดว้า่ผูบ้ริหารตอ้งมีวิสัยทศัน์และค่านิยม
ด้านภควนัตภาพวิถี มีความมุ่งมั่นของผูบ้ริหารในการก าหนดนโยบายหรือเป้าหมายในการ
ให้บริการหรือการท างานท่ีไร้ขอ้จ ากดัในเร่ืองเวลาและสถานท่ี  ตอ้งตระหนักต่อเป้าหมายและ
นโยบายท่ีท าให้ภควนัตภาพวิถีเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง มีความเช่ือใจต่อบุคลากรให้ท างานแบบภค
วนัตภาพวิถี ตอ้งมีความเป็นนกัการศึกษาอยา่งแทจ้ริงและความเขา้ใจในภควนัตภาพวิถีอยา่งถ่อง
แท ้รวมทั้งปฏิบติัตนแบบภควนัตภาพวิถีของผูบ้ริหารท าให้บุคลากรเกิดความกระตือรือร้นในการ
ปฏิบติัตาม รวมทั้งผูบ้ริหารตอ้งมีความเขา้ใจคน มีความส าคญัต่อการบริหารจดัการมากกวา่การเป็น
นกับริหารการศึกษาหรือความเขา้ใจในหลกัภควนัตภาพ   สอดคลอ้งกบัการศึกษาวิจยัของสาธิต   
บุบผาสี ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ืองภาวะผูน้ ากบัประสิทธิผลขององคก์าร ศึกษากรณี : กรมสรรพาวุธ 
ทหารอากาศ โดยผลการศึกษาวิจยัพบว่าพบว่า ระดบัภาวะผูน้ าเชิงการเปล่ียนแปลง โดยรวมอยู่ใน
ระดบัสูง ส่วนระดบัภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียน โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง และระดบัภาวะผูน้ า
แบบปล่อยเสรีโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ในส่วนของระดับประสิทธิผลขององค์การ ผล
การศึกษา พบว่า ระดบัประสิทธิผลขององค์การ ของกรมสรรพาวุธทหารอากาศ อยู่ในระดบัปาน
กลาง ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ ากบัประสิทธิผลขององคก์าร  พบวา่ภาวะผูน้ าเชิงการเปล่ียนแปลง  
ภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียน และภาวะผูน้ าแบบปล่อยเสรี มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลขององคก์าร
อยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.05 โดยมีระดบัความสัมพนัธ์สูง (r = .542) ปานกลาง (r = .431) และต ่า (r = .126) 
ตามล าดบั สอดคลอ้งกบัการศึกษาวจิยัของชยัวุฒิ วรพินธ์ุ ไดท้  าการศึกษาวจิยัเร่ืองคุณลกัษณะภาวะ
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ผูน้ ายุคใหม่กบัสมรรถนะการบริหารงาน แบบมืออาชีพของปลดัเทศบาลในภาคกลาง โดยผลการ
ศึกษาวจิยัพบวา่ นายกเทศมนตรีและ พนกังานเทศบาลต่างก็มีความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะ ภาวะผูน้ า
ของปลดัเทศบาลโดยรวมระดบัมาก เม่ือ พิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดย 
นายกเทศมนตรีเห็นดว้ยต่อพฤติกรรมผูน้ าของของปลดั เทศบาลมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นการทูต 
และดา้น ความสัมพนัธ์และสร้างเครือข่าย ตามล าดบั ส่วน พนกังานเทศบาลเห็นดว้ยคุณลกัษณะ
ผูน้ าของปลดั องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินดา้นการทูตมากท่ีสุด รองลง มาคือดา้นพฤติกรรมผูน้ า
และดา้นความสัมพนัธ์และสร้าง เครือข่ายตามล าดบัโดยแต่ละดา้นมีรายละเอียดดงัน้ี ดา้นพฤติกรรม
ผูน้ า พบว่า ความคิดเห็นของ นายกเทศมนตรีต่อความฉลาดทางอารมณ์มีค่าเฉล่ียมาก ท่ีสุด 
รองลงมาคือ ความตระหนกัในผลประโยชน์ สาธารณะคุณธรรมและจริยธรรม ตามล าดบั โดยดา้น 
ความรับผิดชอบ เป็นล าดบัสุดทา้ย ส่วนความคิดเห็น ของพนักงานเทศบาลต่อความฉลาดทาง
อารมณ์มีค่า เฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือ ความตระหนกัในผล ประโยชน์สาธารณะความรับผิดชอบ 
ตามล าดบัเช่น เดียวกนั โดยคุณธรรมและจริยธรรม เป็นล าดบัสุดทา้ย ดา้นความสัมพนัธ์และสร้าง
เครือข่าย พบวา่ ความคิดเห็นของนายกเทศมนตรีต่อความสัมพนัธ์และ สร้างเครือข่ายมีค่าเฉล่ียมาก
ท่ีสุด รองลงมาคือ การจดัการความสัมพนัธ์และการปฏิสัมพนัธ์กบันักการเมือง ตามล าดบั ส่วน
ความคิดเห็นของพนกังานเทศบาลต่อ การจดัการความสัมพนัธ์มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือ การ
สร้างเครือข่ายและการปฏิสัมพนัธ์กบันกัการเมือง ตามล าดบัดา้นการทูต พบว่า ความคิดเห็นของ 
นายกเทศมนตรีและพนกังานเทศบาลต่อการจดัการ ความขดัแยง้มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือ 
ดา้นทกัษะ การส่ือสาร  
  2.2 ดา้นนโยบายและการวางแผน สรุปไดว้า่การก าหนดเป้าหมายส าคญัท่ีสุดของ
ภควนัตภาพวิถี คือ ประสิทธิภาพและคุณภาพสูงสุดของนักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และ
สถานศึกษา (Customer-centric) โดยท่ีผูบ้ริหารใน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ต้องยินยอม 
อนุญาต ถ่ายโอน ภารกิจการตดัสินใจใหบุ้คลากรใชค้วามรู้ ความสามารถ ความเฉลียวฉลาด ทกัษะ 
ทรัพยากร และประสบการณ์ในการตดัสินใจดว้ยตนเอง เพื่อให้ภารกิจนั้นบรรลุส าเร็จไปไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว ฉบัไว ทนัต่อสถานการณ์และความเร่งด่วน มีแผนบริหารความเส่ียงเพื่อรองรับการท างาน
แบบภควนัตภาพวิถี  และหากขาดการกระจายอ านาจ ก็น ามาซ่ึงอุปสรรคของภควนัตภาพวิถี โดยท่ี
หน่วยงานกลาง (กระทรวงศึกษาธิการ / ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ควรเป็นผู ้
ก  าหนดนโยบายภควนัตภาพวิถีไปสู่ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  และสถานศึกษา พร้อมทั้ง
ก าหนดให้มีการลงนามในค ารับรอง (MOU) ระหวา่งผูบ้ริหารและบุคลากรเพื่อเป็นขอ้ตกลงในการ
ท างานแบบภควนัตภาพวิถี   สอดคลอ้งกบัการศึกษาวิจยัของนาตยา แท่นนิล ไดท้  าการศึกษาวิจยั
เร่ืองรูปแบบของกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมในการจดัการเกษตรและอาหาร
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ปลอดภยัในจงัหวดัสงจลา โดยผลการศึกษาวิจยัพบวา่ กระบวนการนโยบายความร่วมมือเครือข่าย
เกษตรและอาหารปลอดภยัในจงัหวดัสงขลา ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน คือ 1) การก่อตวัของนโยบาย
จากประเด็นปัญหาและการพฒันาขอ้เสนอจากพื้นท่ีย่อย 2) การก าหนดนโยบายผา่นการตดัสินใจ
ร่วมกนั ซ่ึงไดก้ าหนดเป้าหมายร่วมของเครือข่ายในการพฒันาระบบการผลิตท่ีมีคุณธรรม 3) การน า
นโยบายไปปฏิบติัท่ีมีความยืดหยุ่น 4) การประเมินผลเพื่อให้เกิดการวิเคราะห์และการเรียนรู้อย่าง
ย ัง่ยืน 5) การทบทวนและเปล่ียนแปลงนโยบาย ให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์  สอดคลอ้งกบัการ
ศึกษาวิจยัของหยดฟ้า ราชมณี ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ืองการด าเนินการวางแผนกลยทุธ์ของโรงเรียน
ระดบัประถมศึกษาในภาคใต ้โดยผลการศึกษาวิจยัพบวา่ ผูอ้  านวยการโรงเรียนระดบัประถมศึกษา
ในภาคใตด้ าเนินการวางแผนกลยทุธ์ครบทั้ง 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการศึกษาเบ้ืองตน้เก่ียวกบัสภาพของ
โรงเรียน ดา้นการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มของโรงเรียน  ดา้นการประเมินสถานภาพของโรงเรียน
ดา้นการจดัวางทิศทางของโรงเรียนดา้นการก าหนดกลยุทธ์ ของโรงเรียน และดา้นการยกร่างและ
การตรวจสอบทบทวนแผนกลยุทธ์และผูอ้  านวยการโรงเรียน ระดบัประถมศึกษาในภาคใตมี้ปัญหา
ในการวางแผนกลยุทธ์ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยเฉพาะ การด าเนินการในดา้นการประเมิน
สถานภาพการจดัวางทิศทาง และการก าหนดกลยุทธ์ของโรงเรียน และพบวา่ในภาพรวมโรงเรียน
ระดบัประถมศึกษาในภาคใตต้อนล่างประสบปัญหามากกวา่โรงเรียน ระดบัประถมศึกษาในภาคใต้
ตอนบน และปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อระดับปัญหาในการวางแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาในภาคใตโ้ดยภาพรวม ไดแ้ก่ อายขุองผูอ้  านวยการโรงเรียนและจ านวนครูในโรงเรียน 
ซ่ึงเหมือนกันกับโรงเรียนระดับประถมศึกษาในภาคใต้ตอนบน แต่ส าหรับโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาในภาคใตต้อนล่างมีเพียงจ านวนครูในโรงเรียนเท่านั้นท่ีเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อระดบั
ปัญหาในการวางแผนกลยทุธ์ 
  2.3 ดา้นการน าสู่การปฏิบติั  สรุปไดว้า่ก่อนการใชภ้ควนัตภาพวถีิในส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษา  ควรมีการพิจารณาร่วมกันระหว่างผู ้บริหาร ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
สถานศึกษา และคณะกรรมการ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  เพื่อพิจารณาความพร้อมและความ
เหมาะสม โดยการแต่งตั้งให้มีคณะท างานระดบั ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  เพื่อน าร่องการใช้ 
ภควนัตภาพวิถี ซ่ึงความมุ่งมัน่ของทีมงานใน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  เป็นหัวใจส าคญัของ 
ภควนัตภาพวิถี และภควนัตภาพวิถีเกิดข้ึนไดเ้ม่ือมีการปฏิบติัอยา่งต่อเน่ืองและสร้างมาตรฐานให้
เกิดความย ัง่ยืนทัว่ทั้ง ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ควรมีกลไก/แนวปฏิบติัท่ีพิสูจน์วา่ภควนัตภาพ
วิถีจะสามารถน ามาปฏิบติัไดจ้ริงอยา่งมีประสิทธิภาพและอยา่งเป็นรูปธรรมและประกาศอยา่งเป็น
ทางการให้บุคลากรใน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  และประชาชนทราบว่า ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษา จะท างานแบบภควนัตภาพวิถี โดยให้หน่วยงานกลาง (กระทรวงศึกษาธิการ / ส านกังาน
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คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ตอ้งเป็นผูก้  าหนดวธีิการหรือแนวปฏิบติัเพื่อน าภควนัตภาพวิถี
ไปสู่การปฏิบติัใน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  และตอ้งมีแนวปฏิบติัท่ีเป็นเอกภาพและปฏิบติั
แบบเดียวกนัทัว่ทั้ง ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  อยา่งไรก็ตาม การปฏิบติัจริงควรใหส้ านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาเป็นผูก้  าหนดนโยบายบางด้านเองด้วย สอดคล้องกบัเอกสารการประเมินผลของ
สกนธ์ ชุมทพั  ไดท้  าการประเมินผลเร่ืองการนานโยบายสาธารณะสู่การปฏิบติั : เรียนฟรี 15 ปีอยา่ง
มีคุณภาพ ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยผลการประเมินพบวา่ การน านโยบายสู่การปฏิบติั : เรียน
ฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ กระทรวงศึกษาธิการไดใ้ช้กลยุทธ์ต่างๆ เพื่อเป็นกลไกในการขบัเคล่ือน
นโยบายน้ี สรุปไดท้ั้งส้ิน 9 กลยทุธ์ ประกอบดว้ย 1) กลยทุธ์การเผยแพร่ข่าวสารนโยบาย 2) กลยทุธ์
การให้ความสนับสนุนจากผู ้น าและผู ้มีอ  านาจ 3) กลยุทธ์การจัดองค์การบริหารและการ
ประสานงานท่ีบูรณาการลดหลัน่ตั้งแต่ระดบัชาติจนถึงระดบัหมู่บา้น 4) กลยุทธ์การประชุมอบรม
หรือการสัมมนาเพื่อวิเคราะห์ปัญหา 5) กลยุทธ์การให้เอกสารคู่มือปฏิบติังาน 6) กลยุทธ์การ
คดัเลือกผูน้ าคนส าคญั 7) กลยุทธ์การออกตรวจเยี่ยมผูป้ฏิบติังาน 8) กลยุทธ์การตรวจสอบ ควบคุม 
ก ากบัดูแล และประเมินผล และ 9) กลยุทธ์การให้รางวลัและส่ิงตอบแทนแก่ผูป้ฏิบติังานดีเด่น   
สอดคลอ้งกบัการศึกษาวจิยัของประภาส อนนัตา ไดท้  าการศึกษาวจิยัเร่ืองรูปแบบการน าแผนเชิงกล
ยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยบริการปฐมภูมิ อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวดัร้อยเอ็ด โดยผลการ
ศึกษาวิจยัพบว่าผลการศึกษาพบว่า 1) รูปแบบการน า แผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบติัประกอบด้วย 4 
ขั้นตอน (PIES) ไดแ้ก่ (1)ขั้นตอนการวางแผน (P-planning)เป็นขั้นตอนการก าหนดนโยบายให้เป็น
รูปธรรมและมีความพร้อมท่ีจะน า  ไปสู่การปฏิบัติได้ (2) ขั้นตอนการน าแผนไปปฏิบัติ  (I-
implementation) เป็นขั้นตอนการถ่ายทอดความรู้ความ เขา้ใจในแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบติั
การแก่บุคลากรท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่ายได้แก่ผูมี้หน้าท่ีรับผิดชอบจดัท า โครงการต่างๆ ผูท่ี้มีหน้าท่ี
ตรวจสอบและประเมินผล ผูท่ี้มีหน้าท่ีปรับปรุงมาตรฐานขององค์การ บุคคลเหล่าน้ีจะตอ้งเขา้ใจ 
เร่ืองแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบติัการอยา่งถ่องแทเ้พราะคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของงานยอ่ม ข้ึนอยูก่บัระดบัของความรู้ความเขา้ใจในแผน (3) ขั้นตอนการติดตามประเมินผล(E-
evaluation) ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนการประเมินผลโดยประเมินท่ีตวัช้ีวดัท่ีเป็นผล (Results or Lag 
Indicators) และ (4) ขั้นตอนปรับมาตรฐาน (S-standardization) เป็นขั้นตอนท่ีควรก าหนดใหมี้คณะ
ท า งานเพื่อติดตามผลการด าเนินงานหากพบวา่ผลการ ด าเนินงานต ่ากวา่เป้าหมายตอ้งพยายามปรับ
แผนการด าเนินงานสามารถผลกัดนัเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไวน้อกจากน้ี หากพบว่าผลการด า 
เนินงานบรรลุเป้าหมายและพบว่าเป้าหมายท่ีตั้ งไวต้  ่ าต้องพยายามยกระดับเกณฑ์หรือระดับ 
เป้าหมายให้สูงข้ึน และ 2) การประเมินผลการปฏิบติัราชการของเครือข่ายบริการปฐมภูมิอ าเภอ
เกษตร ผลการวจิยัพบวา่ ผลการปฏิบติัราชการโดยรวมอยูใ่นระดบัดีมากและดี คิดเป็นร้อยละ 85.29 
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(29 ตวัช้ีวดั) หรือระดบัคะแนน 4.26 คะแนน ระดบัปานกลางและปรับปรุงคิดเป็นร้อยละ 2.94 (1 
ตวัช้ีวดั) แต่เป็นท่ีน่าสังเกตวา่มีตวัช้ีวดัผลการปฏิบติั ราชการท่ีอยูใ่นระดบัต ่า คิดเป็นร้อยละ 8.82 (3 
ตวัช้ีวดั)ไดแ้ก่ตวัช้ีวดัท่ี19 ระดบัความส าเร็จกองทุนหลกัประกนัสุขภาพผา่นเกณฑ์ระดบั A ข้ึนไป 
ตวัช้ีวดัท่ี 21 ร้อยละของมูลค่าการใช้ยาแผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขใน สังกดักระทรวง
สาธารณสุขและตวัช้ีวดัท่ี 29 ร้อยละความส าเร็จของการจดัการความรู้และตวัช้ีวดัท่ียงัไม่ประเมิน 
ได้แก่ตัวช้ีวดัท่ี 6 ร้อยละของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบรรลุตัวช้ีวดัสายใยรักแห่ง
ครอบครัว  
  2.4 ดา้นการติดตามและประเมินผลลพัธ์ สรุปไดว้่าควรมีการประเมินผลลพัธ์ผล
การใชภ้ควนัตภาพวิถีภายหลงัมีการใชว้ิถีน้ีในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อน าขอ้มูลยอ้นกลบั
มาใชใ้นการพฒันาและการปรับปรุงในอนาคต ปรับปรุงขอ้ก าหนดหรือแนวปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบั
บริบทจริงในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  โดยต้องมีการติดตามและประเมินผลลัพธ์อย่าง
สม ่าเสมอ มีการจดัอนัดบัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีมีการท างานแบบภควนัตภาพวิถีท่ีเป็นเลิศ
เพื่อการพฒันาและถอดบทเรียน (Lesson Learn) เพื่อความย ัง่ยนื การประเมินผลภควนัตภาพวิถีควร
น ามาเช่ือมโยงกบัการเล่ือนขั้นเงินเดือน การประเมินผลการปฏิบติัราชการของกลุ่ม และความพึง
พอใจของผูรั้บบริการ แต่ตอ้งไม่ท าให้เกิดความขดัแยง้อนัเน่ืองมาจากการแข่งขนักนั สอดคลอ้งกบั
การศึกษาวิจยัของโรเบิร์ต วูด และเวรีน่า มาร์แชล ได้ท าการศึกษาวิจยัเร่ืองการประเมินผลการ
ปฏิบติังาน : การด าเนินการ ปัญหา และประเด็นส าคญั โดยผลการศึกษาวิจยัพบวา่จุดมุ่งหมายของ
การประเมิน คือ การตดัสินใจในการประเมินหรือการใชข้อ้มูลท่ีน ามาประเมิน ซ่ึงจะแสดงให้เห็น
ประสิทธิผลของระบบการประเมินในบริบทท่ีแตกต่างกนั การออกแบบให้ระบบการบริหารผลการ
ปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพตลอดเวลา ตอ้งแสดงให้เห็นความสอดคลอ้งกบัการบริหารขององคก์ร 
หรือโครงสร้างและกลยุทธ์ ตลอดจนลักษณะงานของบุคคลท่ีถูกประเมิน   สอดคล้องกับการ
ศึกษาวิจยัของสมเกียรติ บุญรอด ได้ท าการศึกษาวิจยัเร่ืองการพฒันารูปแบบการประเมินการ
ปฏิบติังานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยผลการศึกษาวิจยัพบว่า ผูเ้ขา้ร่วมการทดลองมี
ความเห็นวา่รูปแบบการประเมินการปฏิบติังานของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามีความเหมาะสม
มากและสามารถน าไปใชป้ระเมินผลการปฏิบติังานของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาไดจ้ริง มีความ
สอดคลอ้งกบัการปฏิบติังานจริงของส านกังาน มีความเป็นประโยชน์ เป็นไปได ้และเหมาะสม  
  2.5 ดา้นกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั สรุปไดว้่าภควนัตภาพวิถีตอ้งด าเนินการ
ภายใตก้ฎหมายดา้นความปลอดภยัต่างๆ เช่น พระราชบญัญติัว่าดว้ยการกระท าความผิดเก่ียวกบั
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 / พระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2536 / พระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสาร พ.ศ. 
2540 เป็นตน้ และก าหนดให้ภควนัตภาพวถีิในลกัษณะกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัในส านกังาน
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เขตพื้นท่ีการศึกษา  ในอีกมุมมองหน่ึง กฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัในปัจจุบนักบัภควนัตภาพวิถี
มีความขดัแยง้กนั เช่น กฎระเบียบดา้นการเงิน การคลงัและพสัดุ กฎระเบียบดา้นการลงเวลาการ
ปฏิบติังาน แต่ถึงแมก้ฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบับางส่วนอาจขดัต่อภควนัตภาพวถีิ แต่ก็ยงัตอ้งคง
กฎหมายไวเ้พื่อเป็นหลกัในการท างาน อย่างไรก็ตาม อาจยงัมีกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบับาง
ฉบบัท่ียงัขดัต่อหลกัภควนัตภาพวิถีหรือเป็นกฎท่ีล้าสมยัแล้ว ก็อาจยงัตอ้งปรับปรุงให้ทันสมยั 
เหมาะสมกับสภาวการณ์ต่อไป  สอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของวนิดา แสงสารพันธ์                      
ไดท้  าการศึกษาวิจยัการศึกษากฎหมายเพื่อพฒันาการศึกษาของชาติ โดยผลการวิจยัพบว่าการจดั
การศึกษาของกระทรวงศึกษาภายใต้พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545         
อาจจ าเป็นตอ้งปรับปรุงกฎหมายการศึกษาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาการศึกษา
ของชาติตามท่ีก าหนดไวใ้นบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญในเร่ืองท่ีส าคญัๆ เพื่อให้เกิดการจดั
การศึกษาท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกบัการศึกษาทุกระดบั สอดคล้องกบัผลการศึกษาวิจยัของ
สถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศท่ีเสนอต่อส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไดท้  าการศึกษาวิจยั
เร่ืองการวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย โดยผลการวิจัยพบว่า แม้ประเทศไทยจะมี
วิวฒันาการทางกฎหมาย แต่ก็ยงัไม่เคยมีการทบทวนกฎหมายคร้ังใหญ่เหมือนในเกาหลีใต้ 
เวียดนาม และเม็กซิโกท่ีมีการปรับปรุงกฎหมายนบัพนัฉบบั โดยมีเกณฑ์ท่ีเป็นมาตรฐานสากลใน
การเลือกกฎหมายท่ีจะน ามาปรับปรุง รวมทั้งการประเมินผลกระทบของกฎหมายและกระบวนการ
รับฟังความคิดเห็นของสาธารณชน โดยตอ้งท าให้ผูเ้สนอกฎหมายและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียหรือ
ประชาชนสามารถแลกเปล่ียนขอ้มูลและความเห็นระหวา่งกนัไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์มิใช่การเสนอจาก
หน่วยงานเพียงอยา่งเดียว และก าหนดให้มีหน่วยงานท าหน้าท่ีตรวจสอบคุณภาพของรายงานการ
ประเมินผลกระทบของกฎหมาย การปรับปรุงกฎหมายในประเทศไทยจึงสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 
ส่วน คือ 1) ขอ้เสนอแนะเพื่อปรับปรุงกระบวนการพฒันากฎหมาย 2) ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการ
ปรับปรุงกรอบและเน้ือหาสาระของกฎหมายท่ีเหมาะสมกบัขีดความสามารถของหน่วยงานและ
ประเทศไทย และ 3) ขอ้เสนอแนะยทุธศาสตร์เพื่อใหก้ารปรับปรุงกฎหมายนั้นเกิดข้ึนไดจ้ริง 
  2.6 ดา้นโครงสร้างการบริหารงานขององคก์ร สรุปไดว้า่โครงสร้างการบริหารงาน
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีมีล าดับชั้ นท่ีน้อยและเป็นแนวราบ (Flat Organization) 
สนับสนุนให้เกิดภควนัตภาพวิถี และอาจให้มีการจดัตั้งศูนยภ์ควนัตภาพใน ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา (หรือศูนย ์ICT) เพื่อใหบ้ริการดา้นภควนัตภาพวถีิ อยา่งไรก็ตาม ภควนัตภาพวถีิเหมาะสม
กบัองค์กรท่ีมีขนาดใหญ่ (องค์กรท่ีมีบุคลากรมากกว่า 200 คน) รวมทั้งโครงสร้างการบริหารงาน
ตามแนวทางอ่ืนๆ เช่น การก าหนดโครงสร้างแบบไม่เป็นทางการ (Informal Organization) หรือการ
ตั้ งคณะท างานเฉพาะกิจ (Ad-hoc Committee) สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของพิมล เอ่ียมผา              
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ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ือง การศึกษาโครงสร้างองคก์รเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการท างานของ
บริษทั NG จ ากดั โดยผลการศึกษาวิจยัพบว่ากลยุทธ์ท่ีเหมาะสมคือกลยุทธ์ระบบบริหารแบบมือ
อาชีพ เพราะเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับการเติบโตของธุรกิจใหม่ โดยน าระบบบริหารแบบ
มืออาชีพมาใช ้ซ่ึงแมว้า่การท าธุรกิจแบบครอบครัวควรตอ้งมีคนภายนอกเขา้มาร่วมบริหารด้วยจึง
เกิดประสิทธิภาพและความส าเร็จ สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของจุลศักด์ิ ชาญณรงค์ ได้
ท าการศึกษาวิจยัเร่ือง การศึกษาโครงสร้างองค์การของส่วนราชการภาครัฐ โดยผลการศึกษาวิจยั
พบวา่ ส่วนประกอบของโครงสร้างองคก์ารวา่มีความสลบัซบัซอ้น ควรมีความเป็นทางการและรวม
อ านาจในระดบัต ่า  สอดคลอ้งกบัการศึกษาวิจยัของน ้ าลิน เทียมแกว้ ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ือง การ
พฒันาประสิทธิภาพการให้บริการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม โดยผลการศึกษาวิจยัพบว่า ผลการประเมินจากผูใ้ช้บริการท่ีมาติดต่อขอใช้บริการ
ศูนยบ์ริการแบบเบ็ดเสร็จ ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบว่าผูใ้ช้บริการมีความ
คิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาตามรายดา้น พบวา่ผูใ้ชบ้ริการประเมินประสิทธิภาพ
การใหบ้ริการดา้นผลผลิต (Output) อยูใ่นระดบัมากเป็นล าดบัแรก รองลงมาไดแ้ก่ดา้นกระบวนการ 
(Process) และดา้นการประเมิน ปัจจยัพื้นฐาน (Input) 
  2.7 ดา้นงบประมาณ โครงสร้างพื้นฐาน และอุปกรณ์ สรุปไดว้า่ภควนัตภาพวิถีอยู่
บนพื้นฐานของความพร้อมและความเพียงพอของอุปกรณ์ เคร่ืองมือ และระบบเครือข่ายท่ีใชใ้นการ
ปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ การมีสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีสมบูรณ์  แต่ควรค านึงถึงความ
คุม้ทุนของงบประมาณเม่ือมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานดว้ย ในดา้นการจดัการศึกษา ควรมีการ
สร้างทรัพยากรการเรียนการสอนในรูปหน่วยความรู้ออนไลน์ บทเรียนในแอพพลิเคชั่น หรือ
บทเรียนดา้นอิเล็กทรอนิกส์ (E-book) การพฒันาหลกัสูตรและระบบการเรียนการสอนปัจจุบนัตอ้ง
สอดคลอ้งกบัการท างานแบบภควนัตภาพวิถีในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  โดยอาศยัหน่วยงาน
ภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนด้านการปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์บางส่วนหรือ
สนับสนุนเฉพาะในส่วนท่ียงัขาดเท่านั้น สอดคล้องกบัการศึกษาวิจยัของจิตติชัย รุจนกนกนาฏ       
ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ืองการวิเคราะห์โครงสร้างพื้นฐานในเมืองของประเทศเพื่อนบา้นเพื่อรองรับ
นกัลงทุนไทยโดยผลการศึกษาวิจยัพบวา่จากการศึกษาวิจยัการผลิตของอุตสาหกรรม 3 กลุ่มคือ ส่ิง
ทอและเคร่ืองนุ่งห่ม ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์และเกษตรแปรรูป โดยโครงสร้างพื้นฐานท่ีพิจารณา
ประกอบดว้ยโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งจากการน าเขา้วตัถุดิบและการส่งสินคา้ไปยงัตลาด ไฟฟ้า 
ประปา และโทรคมนาคม โดยศึกษา 10 เมืองหลกั คือ เมียววดี ย่างกุง้ และทวายในพม่า ปอยเปต   
ศรีโสภณเกาะกง สีหนุวิลล์ และพนมเปญในกมัพชูา เวียงจนัทน์ สะหวนันะเขต ปากเซและบ่อแกว้
ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยได้ประเมินคุณภาพและความเพียง  พอของ
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โครงสร้างพื้นฐานเหล่านั้น ส าหรับอุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่มจะให้ความส าคัญแก่
โครงสร้างพื้นฐานดา้นเส้นทางถนน ท่าเรือ ระบบไฟฟ้า ประปา และระบบโทรคมนาคม ส าหรับ
กลุ่มสินค้าแฟชั่นอาจต้องใช้ท่าอากาศยานในการกระจายสินค้าไป ยงัภูมิภาคต่าง ๆ ส าหรับ
อุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้าจะตอ้งการความพร้อมด้านเส้นทางถนนท่า
อากาศยาน ไฟฟ้า ประปา และระบบส่ือสารไร้สายท่ีมีประสิทธิภาพ ส าหรับอุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูปจะตอ้งการความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานดา้นเส้นทางถนน ท่าเรือไฟฟ้า ประปา และ
ระบบส่ือสารอย่างมาก และนกัลงทุนบางกลุ่มยงัตอ้งการความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานทาง
รถไฟ เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมน ้ าตาล เป็นต้น  สอดคล้องกับการศึกษาวิจยัของนพมาศ พูลศิริ          
ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ืองกระบวนการจดัสรรงบประมาณขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันราธิวาส 
โดยผลการศึกษาวิจัยพบว่ากระบวนการจัดสรรงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวดั
นราธิวาส พบวา่ มีการจดัสรรงบ ประมาณตามแผนงานมากท่ีสุด ในปี2550 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา ปี 2551 – 2554 แผนงานบริหารงานทัว่ไป การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานมาก
ท่ีสุด พบว่า ในปี2550 – 2552 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ปี  2553 – 2554 แผนงาน
บริหารงานทัว่ไป สภาพปัญหาและอุปสรรคกระบวนการจดัสรรงบประมาณขององค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดันราธิวาส พบ วา่ การจดัสรรงบประมาณข้ึนอยูก่บั ผูท่ี้มีบทบาทส าคญั ความเท่ียงธรรม
ในการจดัสรร การมีส่วนร่วมในการจดัสรรและการ เสนอขอ้มูลท่ีเป็นปัญหาและความตอ้งการของ
ประชาชน การจดัสรรงบประมาณตามความตอ้งการของพื้นท่ี ความเหล่ือม ล ้ า ในการจดัสรร 
ความสัมพนัธ์หรือความสนิทสนมกบัผูบ้ริหาร การจดัสรรงบประมาณตามแผนพฒันาสามปีการ
จดัสรร งบประมาณส าคญัท่ีสุด คือ ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน ปัญหาหรืออุปสรรค ท่ีพบมากท่ีสุด คือ 
ไม่ตอบสนองความต้องการของ ประชาชน งบประมาณมีน้อย พื้นท่ีกวา้ง ผลประโยชน์ ระบบ
อุปถมัภ ์การมองไม่เห็นประโยชน์ส่วนรวม งบประมาณกบั โครงการในพื้นท่ีไม่สอดคลอ้งกนั แนว
ทางการแก้ไขปัญหา ควรเน้นถึงความต้องการและประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับแท้จริง  เอา
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีตั้ง จดัสรรงบประมาณใหเ้ท่าเทียมกนัทั้ง 13 อ าเภอทุกปี 
  2.8 ดา้นลกัษณะงาน สรุปไดว้า่ภารกิจงานท่ีน ามาปฏิบติัแบบภควนัตภาพวิถีควร
ลดขั้นตอนกระบวนการท างานท่ีไม่จ  าเป็นหรือกระจายอ านาจให้บุคลากรเพื่อส่งเสริมให้เกิด         
ภควนัตภาพวิถี และตอ้งก าหนดขั้นตอนหรือกระบวนงานท่ีชดัเจนของภาระงานในส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษา การก าหนดเอกสารท่ีตอ้งใช้ให้ชดัเจนในทุกกระบวนงานย่อย ในอีกมุมมองหน่ึง 
ภควนัตภาพวิถีเหมาะส าหรับงานวิชาการมากว่างานบริการ/ธุรการ และเป็นการท างานแบบอิสระ 
โดยยึดเป้าหมายและผลลพัธ์ของงานเป็นหลกั อย่างไรก็ตาม หลกัการของภควนัตภาพวิถีมุ่งเน้น
ความยืดหยุ่น ใช้ได้ในทุกสถานการณ์ตามหลกัทุกท่ีทุกเวลา และเน้นท่ีผลลพัธ์ของการท างาน 
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สอดคล้องกบัการศึกษาวิจยัของทิพยสุ์คนธ์ จงรักษ์กล้าหาญ ณ น่าน และเนตร์พณัณา ยาวิราช          
ได้ท าการศึกษาวิจยัเร่ือง อิทธิพลของคุณลกัษณะงาน ท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์กร ความพึง
พอใจในงาน และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ร โดยผลการวจิยัพบวา่ ระดบัความคิดเห็น
ของปัจจยัด้านคุณลกัษณะงาน ด้านความผูกพนัต่อองค์กร ด้านความพึงพอใจในงาน และด้าน
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรอยู่ในระดบัมาก ส่วนความสัมพนัธ์ของปัจจยั พบว่า ตวั
แปรทั้งหมดมีความสัมพนัธ์มีค่าอยู่ระหว่าง 0.233 ถึง 0.698 ส่วนแบบจ าลองโครงสร้างของปัจจยั
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร มีความกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ โดย 
df=67, p-value=0.121, GFI=0.962, RMSEA=0.027 นอกจากน้ียงัพบว่า ปัจจยัพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององคก์รไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัความผูกพนัต่อองคก์รมากท่ีสุด รองลงมา คือ ปัจจยั
คุณลกัษณะงาน โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 0.69, 0.31 ตามล าดบั อยา่งมี นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 สอดคล้องกบัการศึกษาวิจยัของนรุตม์ พรประสิทธ์ิ ได้ท าการศึกษาวิจยัเร่ืองความสัมพนัธ์
ระหว่างคุณลกัษณะของงาน ความพึงพอใจในการตอบสนองความตอ้งการพื้นฐานทางจิตใจตาม
ทฤษฎีการก าหนดด้วยตนเอง และความผูกพนัในงาน : กรณีศึกษาบริษทัในกลุ่มธุรกิจพฒันา
อสังหาริมทรัพย ์โดยผลการศึกษาวิจยัพบวา่ 1) พนกังานมีการรับรู้คุณลกัษณะของงานมีความพึง
พอใจในการตอบสนองความต้องการพื้นฐานทางจิตใจ และมีความผูกพนัในงานอยู่ในระดับ
ค่อนขา้งสูง 2) คุณลกัษณะของงานโดยรวมและรายด้านทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ความหลากหลายทาง
ทกัษะ ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของงาน ความส าคญัของงาน ความมีอิสระในการตดัสินใจใน
งาน ผลสะทอ้นกลบัจากงาน มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความพึงพอใจในการตอบสนองความ
ตอ้งการพื้นฐานทางจิตใจ 3) คุณลกัษณะของงานโดยรวม และรายดา้นทั้ง 5 ขอ้ตาม 2)  4) ความพึง
พอใจในการไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการพื้นฐานทางจิตใจโดยรวมและรายดา้น 3 ดา้น ไดแ้ก่ 
ความตอ้งการมีความอิสระในการก าหนดดว้ยตนเอง ความตอ้งการมีความสามารถ ความตอ้งการมี
ความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผกูพนัในงาน 
  2.9 ดา้นขอ้มูล สรุปไดว้า่ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาการและสถานศึกษามีขอ้มูล
และสารสนเทศท่ีส าคญัอนัเป็นองคป์ระกอบส าคญัของภควนัตภาพวถีิ โดยขอ้มูลและสารสนเทศท่ี
มีตอ้งถูกจดัให้ง่ายต่อการวิเคราะห์และง่ายต่อการตดัสินใจของผูใ้ชข้อ้มูล เขา้ถึงง่ายและเขา้ถึงได้
โดยไร้ขอ้จ ากดัดา้นเวลาและสถานท่ี (Every time and Everywhere)  ก าหนดให้ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาเป็นหน่วยงานหลกัในการจดัเก็บขอ้มูลของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
และต้องมีการบูรณาการข้อมูลอย่างเป็นระบบ (Systemically Integrated) เช่ือมโยงอุปสงค์และ
อุปทานแบบห่วงโซ่ (Supply & Demand Chain) ท่ีส าคญั คือ ควรมีการส ารองไฟลข์อ้มูลสารสนเทศ
ท่ีส าคัญไวน้อกสถานท่ีท างานเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้กรณีฉุกเฉิน ซ่ึงข้อมูลต้องมีการ
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ตรวจสอบและอนุมัติจากผู ้บริหารก่อนจะมีการเผยแพร่และน าไปใช้แบบภควันตภาพวิถี                  
ภควนัตภาพวิถีตอ้งสามารถจดัการขอ้มูลขนาดใหญ่ (Big Data) และควรมีนกัวิเคราะห์ขอ้มูล (Data 
Scientist) เพื่อท าคดักรองขอ้มูลท่ีส าคญัไปช่วยในการบริหารงาน สอดคลอ้งกบัการศึกษาวิจยัของ
เขมณัฏฐ์ ม่ิงศิริธรรม ได้ท าการศึกษาวิจัยเร่ือง การพฒันาฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้จังหวดั
สมุทรสงคราม โดยผลการศึกษาวิจยัพบว่า 1) ขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันาฐานข้อมูลแหล่งการ
เรียนรู้ในจงัหวดัสมุทรสงคราม แบ่ง ออกเป็น 2 ส่วน คือ (1) ดา้นฐานขอ้มูล ประกอบดว้ย เน้ือหา 
ภาพประกอบ การสืบคน้ขอ้มูล การเพิ่ม/การลด/แกไ้ข ขอ้มูล คู่มือการใชฐ้านขอ้มูล การเช่ือมโยง
ไปยงัส่วนท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ และการพิมพ์รายงาน (2) ด้านแหล่งการเรียนรู้ ประกอบด้วย ขอ้มูล
จงัหวดั สถานท่ี บุคคล ประเพณีและวฒันธรรม ภูมิปัญญา ทอ้งถ่ิน และทรัพยากรธรรมชาติ 2) ผล
การประเมินความเหมาะสมของฐานขอ้มูลแหล่งการเรียนรู้จงัหวดัสมุทรสงคราม โดยภาพรวม 
พบวา่ ผูเ้ช่ียวชาญส่วนใหญ่มีความเห็นวา่ฐานขอ้มูลแหล่งการเรียนรู้จงัหวดัสมุทรสงครามมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 3) ผลการตรวจสอบคุณภาพของฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ใน
จงัหวดัสมุทรสงคราม พบวา่ ครูส่วนใหญ่มีความเห็นวา่มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และ
ผลการประเมินความพึงพอใจ  ของนักเรียนผู ้ใช้บริการฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้จังหวดั
สมุทรสงคราม พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก  สอดคลอ้งกบัการศึกษาวิจยัของเกรียไกร 
แกว้ตระกูลพงษ ์ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ือง การพฒันาระบบฐานขอ้มูลเพื่อการบริหารจดัการและใช้
ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรพืช โดยผลการศึกษาวิจยัพบวา่ การออกแบบ
ให้ฐานขอ้มูลบญัชีรายกการทรัพยากรพืชควรมีโครงสร้างตารางของฐานขอ้มูลตามมาตรฐาน Thai 
Darwin’s Core ซ่ึงจะท าให้ง่ายต่อการเช่ือมโยงระหว่างกนัในอนาคต และควรน าเทคโนโลยี ASP 
(Active Server Page) มาใชใ้นการพฒันาระบบเพื่อให้เป็นโปรแกรมประยกุตท่ี์สามารถเรียกใช้งาน
และประมวลผลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได ้โดยไดพ้ฒันาให้มีระบบเรียกดูขอ้มูล ระบบสืบคน้
ขอ้มูลตามเง่ือนไข และระบบเพิ่มเติม แกไ้ข และปรับปรุงขอ้มูล จึงท าใหก้ารบริหารจดัการ และใช้
ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรพืชเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  2.10 ดา้นรูปแบบและกระบวนการให้บริการ สรุปไดว้่าการก าหนดให้โรงเรียน
เป็นจุดรวมบริการทางการศึกษา (One Stop Service Education) พร้อมทั้ งการแจ้งขั้นตอนการ
ให้บริการอย่างเปิดเผยและสามารถพบเห็นได้ชัดเจนผ่านส่ือส่ิงพิมพ์หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์  
ส่งเสริมใหมี้รูปแบบการใหบ้ริการผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีสามารถบนัทึกหรือดาวน์โหลดขอ้มูล
ได ้การช าระค่าบริการต่างๆ ผา่นช่องทาง กล่าวคือเปล่ียนจากให้บริการโดยบุคคลมาเป็นให้บริการ
โดยเคร่ือง เช่น ตู้คีคอส  เวนด้ิงแมชชีน  หรือเคร่ืองอัตโนมัติต่างๆ  ภควนัตภาพวิถีต้องขจดั
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ผลกระทบในเร่ืองความยุ่งยากของขั้นตอน การจดัเตรียมรวบรวมเอกสารต่างๆ ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน 
เวลาท่ีตอ้งเสียไปกบัการตรวจสอบเอกสาร และปัญหาเม่ือมีการโยกยา้ยผูป้ฏิบติังานใหม่ ภควนัต
ภาพวิถีไม่มีรูปแบบท่ีตายตวัแต่สามารถปรับเปล่ียนไปตามความเหมาะสมของสภาพแวดลอ้มและ
บริบท ภควนัตภาพวิถีเป็นวิธีการท างานหรือให้บริการท่ีผูใ้ห้และผู ้รับบริการจะไม่รู้สึกว่าก าลงัใช้
งานแบบภควนัตภาพวถีิอยู ่สอดคลอ้งกบัการศึกษาวจิยัของสุฟ้าง แซ่หวอ่ง ไดท้  าการศึกษาวจิยัเร่ือง 
การพฒันารูปแบบการใหบ้ริการคุณภาพแก่ประชาชนของเจา้หนา้ท่ี ส านกัทะเบียนทอ้งถ่ินเทศบาล
นครสุราษฎร์ธานีโดยผลการศึกษาวิจยัพบว่า การพฒันารูปแบบการให้การบริการคุณภาพแก่
ประชาชนของเจา้หนา้ท่ีส านกังานทะเบียนทอ้งถ่ินเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยใชข้อ้มูลท่ีไดจ้าก
การศึกษาในขั้นตอนท่ี 1 ได้เน้ือหาหรือหน่วยการอบรม จ านวน 6 เร่ือง คือ 1) บุคลิกภาพ 2) 
กระบวนการใหบ้ริการ 3) มนุษยสัมพนัธ์ 4) เทคนิคการติดต่อส่ือสาร 5) การประชาสัมพนัธ์ 6) การ
จดัสถานท่ีและสภาพแวดลอ้มของส านกังาน พบวา่มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งในระดบัมากถึง
มากท่ีสุด ผลการทดลองและประเมินผลการใช้รูปแบบการพฒันาการให้การบริการคุณภาพแก่
ประชาชนของเจา้หนา้ท่ีส านกัทะเบียนทอ้งถ่ินเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่ม
ทดลอง มีผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้และเจตคติหลงัจากการฝึกอบรมแลว้ มีคะแนนเฉล่ียสูงกวา่ก่อนการ
ฝึกอบรม และมีความแตกต่างกนั เม่ือเปรียบเทียบคะแนนระหวา่งก่อนกบัหลงัการฝึกอบรมอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และผลการประเมินการด าเนินการฝึกอบรมตามกระบวนการรูปแบบ
ท่ีพฒันาข้ึน พบว่า กลุ่มทดลองเห็นว่ามีความเหมาะสมและสามารถน าไปใช้จริงในระดบัมากถึง
มากท่ีสุด สอดคล้องกับการศึกษาวิจยัของพระมหาเตชินท์  สิทุธาภีภู ได้ท าการศึกษาวิจยัเร่ือง 
ประสิทธิผลการให้บริการของเทศบาลต าบลดงเย็น อ าเภอเมือง จงัหวดัมุกดาหาร โดยผลการ
ศึกษาวิจยัพบว่า ปัญหาอุปสรรคต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลดงเย็น อ าเภอเมือง จงัหวดั
มุกดาหารดา้นเจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการ คือ เจา้หน้าท่ีขาดมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี มีความรักในงานบริการ
น้อย เอกสารอธิบายขั้นตอนการให้บริการยงัไม่เพียงพอ ด้านอาคารสถานท่ียงัไม่เหมาะสม 
สภาพแวดล้อมโดยรวมไม่เหมาะสม ขาดเจา้หน้าท่ีแนะน าส่ิงอ านวยความสะดวก ขั้นตอนการ
ให้บริการ และการประชาสัมพนัธ์ จึงควรปรับปรุงปัญหาดังกล่าวเพื่อท าให้การให้บริการมี
ประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจใหก้บัผูรั้บบริการมากข้ึนดว้ย 
  2.11 ดา้นระยะเวลาและสถานท่ี สรุปไดว้่าภควนัตภาพวิถีส าหรับส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาเป็นการท างานท่ีเนน้ความรวดเร็ว ถูกตอ้ง และมีประสิทธิภาพ  ท าให้ส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาท่ีมีพื้นท่ีขนาดใหญ่ มีสถานศึกษาจ านวนมาก ท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
รวมทั้งส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีมีสภาพทางภูมิศาสตร์ไม่สะดวกต่อการเดินทาง ท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน ภควนัตภาพวิถีเป็นกระบวนการท างานตลอดเวลาแม้ไม่ได้อยู่ใน
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สถานท่ีปฏิบติังาน บุคลากรท่ีท างานแบบภควนัตภาพวิถีจะเป็นอิสระด้านเวลาและสถานท่ี การ
ก าหนดเวลาท่ียืดหยุ่นในการท างานข้ึนอยูก่บัสภาพแวดลอ้มและบริบทของพื้นท่ีในส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาแต่ละแห่งดว้ย และแมส้ านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจะอนุญาตใหบุ้คลากรมีอิสระใน
สถานท่ีปฏิบติังาน แต่ก็ควรก าหนดวนัเวลาท่ีให้บุคลากรพบปะกนัในส านักงานด้วยเป็นระยะๆ 
ดว้ย สอดคลอ้งกบัการศึกษาวิจยัของกรณิภา คงยนื พรนภา เพชรไทย และคณะ ไดท้  าการศึกษาวิจยั
เร่ืองการลดระยะเวลารอคอยตรวจแพทย ์โดยผลการศึกษาวิจยัพบวา่ ศูนยก์ารแพทยก์าญจนาภิเษก 
มหาวิทยาลยัมหิดล ไดผ้่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation : HA) ซ่ึงเป็น
หลกัประกนัวา่โรงพยาบาลมีระบบงานท่ีเป็นมาตรฐาน ผูรั้บบริการจะไดรั้บบริการท่ีมีความเส่ียงต่อ
การผิดพลาดน้อยท่ีสุด ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัความสามารถในการลดระยะเวลารอคอยในการตรวจได้ 
ดงัน้ี ก่อนการพฒันาพบวา่ ผูบ้ริการนดัหมาย รอนานเฉล่ีย 24 นาที และผูรั้บบริการไม่ไดน้ดัหมาย 
รอนานเฉล่ีย 28 นาที หลังการพฒันาพบว่า ผูรั้บบริการนัดหมายรอนานเฉล่ีย 13 นาที และ
ผูรั้บบริการไม่ไดน้ดัหมาย รอนานเฉล่ีย 24 นาที  
  2.12 ด้านการติดต่อส่ือสาร สรุปได้ว่าภควนัตภาพวิถีใช้เพื่อติดต่อส่ือสารใน
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาแบบท่ีไม่ตอ้งเผชิญหนา้กนัโดยตรง (ทั้งแบบกลุ่ม/แบบเด่ียว) ผา่นทาง
ส่ือหรืออุปกรณ์อิ เล็กทรอนิกส์  ภควันตภาพวิ ถีต้อง ส่ือสารแบบสองทางได้ (Two-way 
communication) และเป็นปัจจุบนั (Real-time)  เป็นการส่ือสารสาระส าคญัของขอ้มูลต่างๆ เช่น 
นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะในการท างาน เป็นตน้ ควรมีการสร้างความ
เขา้ใจให้ผูรั้บบริการหรือประชาชนในการใชภ้ควนัตภาพวิถีส าหรับส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
เพื่อปรับแนวคิดเก่ียวกบัการมารับบริการรูปแบบใหม่ แต่ก็ควรก าหนดให้มีการพบปะกนัโดยตรง
เป็นระยะๆ ดว้ย เพื่อการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีในองคก์ร สอดคลอ้งกบัการศึกษาวิจยัของพงษศ์กัด์ิ   
ผกามาศ ไดท้  าการศึกษาวจิยัเร่ืองการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส าหรับการ
บริหารจดัการมหาวิทยาลยั ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ : กรณีศึกษาคณะวศิวกรรมศาสตร์ โดยผลการ
ศึกษาวิจยัพบว่า ผูใ้ช้ตอ้งการให้น าระบบ ICT มาใช้ในการบริหารจดัการและการปฏิบติังานของ
บุคลากรโดยการแปลงรูปแบบการบริหารให้เป็นฟังชัน่อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ e-Network ใน
ภาพรวมการทดสอบประสิทธิภาพและความพึงพอใจในฐานะผูใ้ช้งานระบบมีความคิดเห็นว่า
เหมาะสมมากถึงมากท่ีสุด และควรพฒันาให้ระบบ e-Network สมบูรณ์ยิ่งข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ส่วนของการติดต่อกบัผูใ้ชใ้ห้มีความสอดคลอ้งกบัการบริหารจดัการภายในและการใชท้รัพยากร
ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนและขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อคณะวิศวกรรม สอดคลอ้ง
กบัการศึกษาวิจยัของแอนณา อ่ิมจ าลอง ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ือง การใช้เฟสบุ๊คเป็นช่องทางการ
ส่ือสารการเรียนการสอนทางดา้นนิเทศศาสตร์ โดยผลการศึกษาวิจยัพบว่า ทั้งผูเ้รียนและผูส้อนมี
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ความพึงพอใจต่อการใช้เฟซบุ๊ค เป็นช่องทางการส่ือสารเพื่อการเรียนการสอน โดยใช้เฟซบุ๊คเป็น
ช่องทางการส่ือสารใน 3 รูปแบบคือ การโพสต์ (Post) การแบ่งปัน (Share) และการแสดงความ
คิดเห็น (Comment) การโพสตข์อ้ความของผูส้อนในแต่ละขอ้ความผู ้สอนตอ้งการแจง้ให้ผูเ้รียนได้
ทราบถึงข้อก าหนดในการเรียนของแต่ละรายวิชา รวมถึงเอกสารประกอบการเรียน ถือว่าเป็น
ประโยชน์ต่อผูเ้รียนอยา่งยิ่ง ส่วนการแบ่งปันรูปภาพและไฟล์วิดีโอท่ีมีเน้ือหาสัมพนัธ์กบับทเรียน
ในแต่ละหวัขอ้ เพื่อเป็นกรณีศึกษาให้แก่ผูเ้รียนได ้และการแสดงความคิดเห็นระหวา่งผูเ้รียน และ
ผูส้อน ส่วนใหญ่เป็นการถามและตอบค าถามถึงปัญหาท่ีผูเ้รียนเกิดความ สงสัยเพื่อให้ไดค้  าตอบท่ี
ชดัเจน และยงัช่วยสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียน และผูส้อนไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
  2.13 ดา้นการบริหารบุคลากร สรุปไดว้า่ควรมีการพฒันาบุคลากรในส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาให้เกิดความเข้าใจและมีทักษะเพียงพอในการท างานแบบภควันตภาพวิถี                  
ควรก าหนดต าแหน่งนกัเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาซ่ึงตอ้งมี
องคค์วามรู้และจ านวนท่ีเหมาะสมเพื่อรับผิดชอบการท างานแบบภควนัตภาพวถีิ รวมทั้งก าหนดให้
ทกัษะด้านภควนัตภาพเป็นคุณสมบติัของบุคลากรเพื่อรับเขา้ท างานด้วย ในขณะเดียวกนั การท่ี
บุคลากรในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามีความหลากหลายท าให้บทบาทของภควนัตภาพวิถีใน
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามีความแตกต่างและความเหมาะสมกบับุคลากรแต่ละคนท่ีแตกต่างกนั 
จึงควรก าหนดส่ิงจูงใจส าหรับบุคลากรท่ีท างานแบบภควนัตภาพวิถี  ในทางกลบักนั บุคลากรท่ี
ไม่ได้ปฏิบติัตามแนวทางภควนัตภาพวิถีอาจได้รับการลงโทษทางสังคมในส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา มิใช่การลงโทษโดยระบบราชการ สอดคลอ้งกบัการศึกษาวจิยัของสุภาภรณ์ ประสงคท์นั
ได้ท าการศึกษาวิจยัเร่ือง การบริหารจดัการคนเก่ง : เคร่ืองมือในการเพิ่มขีดความสามารถของ
ความสามารถขององค์การ โดยผลการศึกษาวิจัยพบว่า การบริหารคนเก่ง คือ เป็นผูมี้ผลการ
ปฏิบัติงานดี (High Performance) เป็นผู ้มีศักยภาพในการท างานและเอ้ือต่อการพัฒนา (High 
Potential) และเป็นผูมี้จิตส านึกดี (Conscientiousness) โดยคนเก่งสามารถเพิ่มมูลค่าทางการตลาด 
(Market Value) และสามารถสร้างผลก าไรให้องค์กรได้ กลุ่มคนเก่งมักเป็นกลุ่มคนกลุ่มเล็ก 
ประมาณร้อยละ 3-10  ของจ านวนพนกังานท่ีมีอยู่ จึงควรออกแบบองค์กรให้ออกแบบระบบการ
บริหารจดัการคนเก่งเพื่อสรรหา พฒันา และรักษาคนเก่ง และการใชกิ้จกรรมการพฒันาคนเก่งใน
องค์กรเป็นกิจกรรมท่ีได้รับการยอมรับมากท่ีสุดว่าเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการคนเก่ง 
สอดคลอ้งกบัการศึกษาวิจยัของปาลิตา วิปุลากร ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ืองการบริหารจดัการด้าน
ทรัพยากรมนุษย:์ กรณีศึกษา บริษทั อสมท จ ากดั (มหาชน) โดยผลการศึกษาวจิยัพบวา่ 1) ควรมีการ
กระตุ้นวฒันธรรมองค์การข้ึนใหม่ ให้บุคลากรมีความภักดี (Royalty) ต่อองค์การมากข้ึน 2) 
ผูบ้ริหารควรมีนโยบาย หลกัเกณฑ์ดา้นบริหารทรัพยากรมนุษยท่ี์ชดัเจน เช่น การวางหลกัเกณฑห์า
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ผูสื้บทอดต าแหน่ง (Succession Planning) ให้เป็นรูปธรรม การวางแผนการเจริญเติบโตในสาย
อาชีพ (Career Path) การวางแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) การ
ประเมินผลดว้ยมาตรฐานเดียวกนั 3) ควรแกไ้ขระเบียบบางประเด็นให้สอดคล้องกบัยุคปัจจุบนั       
4) ควรน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการบริหารจดัการขอ้มูล หรืองานประจ า (Routine) 
เพื่อลดขั้นตอนและการท างานท่ีเช่ือมโยงกนั 5) ควรมีระบบการสร้างแรงจูงใจในการท างานมากข้ึน 
เช่น สวสัดิการ เพื่อท าใหอ้ตัราการลาออกจากงาน (Turn Over Rate) ลดลง  
  2.14 ดา้นพฤติกรรมของบุคลากร  สรุปได้ว่า บุคลากรในส านักงานเขตพื้ น ท่ี
การศึกษาท่ีจะสามารถปฏิบติัตนแบบภควนัตภาพวถีิได ้ตอ้งมีนิสัยต่ืนตวั มีทกัษะในการตอบสนอง
ส่ิงต่างๆ ไดอ้ย่างรวดเร็ว มีความรับผิดชอบสูง มีวินยั ทุ่มเทในการท างาน และเสียสละประโยชน์
ส่วนตน บุคลากรท่ีมีนิสัยไม่เรียนรู้หรือไม่มีความพยายามใชอุ้ปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ท างานเป็นอุปสรรคต่อการเกิดภควนัตภาพวิถี และภควนัตภาพวิถีจะเกิดข้ึนได้ตอ้งอาศยัความ
สมคัรใจของบุคลากร บุคลากรจึงตอ้งมีความพร้อมและยินยอมท่ีจะท างานทั้งในเวลาราชการและ
นอกเวลาราชการ แต่ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลในการพบปะพูดคุยกนัต่อหนา้เป็นเร่ืองส าคญัท่ีสุด
แมจ้ะก าหนดให้มีภควนัตภาพวิถีในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ทา้ยท่ีสุดหากบุคลากรส่วนใหญ่
ในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษายอมรับและปฏิบติัภควนัตภาพวิถี บุคลากรท่ีเหลือจะมีแนวโน้มท่ี
จะปฏิบติัตามดว้ย ไม่วา่จะมีพฤติกรรมส่วนตวัอยา่งไร สอดคลอ้งกบัการศึกษาวิจยัของวงหทยั ตนั
ชีวะวงศ์ ได้ท าการศึกษาวิจยัเร่ือง การปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมผ่านส่ือดิจิตอลของคนวยัท างานใน
กรุงเทพมหานคร ศึกษาเฉพาะ อินเทอร์เน็ตและโทรศพัท์เคล่ือนท่ี โดยผลการศึกษาวิจยัพบวา่ คน
วยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีเพื่อส่ือสารกบับุคคลหรือส่ือกบั เพื่อนและ
คนรู้จกั ประกอบดว้ย เพื่อ บุคลากรในท่ีท างาน (เจา้นาย ลูกนอ้ย เพื่อนร่วมงาน) และบุคคลท่ีรู้จกั
ผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีแต่ไม่เคยพบหนา้จริงๆ ในระดบัปานกลาง และเพื่อส่ือสารกบัพ่อ แม่ พี่ นอ้ง 
เครือญาติ ในระดบัมาก  และเพื่อส่ือสารกบัลูก สามีภรรยา และคนรักในระดบัน้อย สอดคลอ้งกบั
การศึกษาวจิยัของจนัจีรา โสะประจิน ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการท างาน
ของพนักงานผลิตช้ินส่วนยานยนต์ : กรณีศึกษา บริษทั ยานภณัฑ์จ  ากัด (มหาชน)  โดยผลการ
ศึกษาวิจยัพบว่า พนักงานมีปัจจยัจูงใจโดยรวมดา้นการอยู่รอด ด้านการมีสัมพนัธภาพ และด้าน
ความเจริญกา้วหน้าอยู่ในระดบัดี  มีความผูกพนัในองค์การโดยรวมดา้นความเช่ือมัน่สูง ยอมรับ
เป้าหมายและค่านิยมองคก์าร ดา้นเต็มใจในการปฏิบติังานในองคก์าร และดา้นปรารถนาอยา่งแรง
กลา้ท่ีจะเป็นสมาชิกขององค์การต่อไปอยูใ่นระดบัดี มีพฤติกรรมการท างานโดยรวมดา้นการเพิ่ม
ผลผลิต ดา้นความสม ่าเสมอในการท างาน ดา้นการให้ความร่วมมือต่อองคก์าร และดา้นการปฏิบติั
ตามกฎระเบียบขององค์การอยู่ในระดบัดี พนกังานท่ีมีพฤติกรรมการท างานดีจะสัมพนัธ์กบัผูท่ี้มี
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อายุมาก ระดับการศึกษาสูง และมีระยะเวลาการท างานนาน ตัวแปรท่ีสามารถใช้พยากรณ์
พฤติกรรมการท างานของพนกังาน ไดแ้ก่ ความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะ
เป็นสมาชิกขอองคก์ารต่อไป ปัจจยัจูงใจดา้นความเจริญกา้วหนา้ ความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นเต็มใจ
ในการปฏิบติังานในองค์การ ปัจจยัจูงใจด้านการมีสัมพนัธภาพ และปัจจยัจูงใจด้านการอยู่รอด 
สอดคล้องกบัการศึกษาวิจยัของชุติมา ชุติชีวานันท์ ได้ท าการศึกษาวิจยัเร่ือง พฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององค์การ (Organizational Citizenship Behavior) ท่ีมีผลต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ 
(Learning Organization) กรณีศึกษา กลุ่มธุรกิจผูใ้ห้บริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี โดยผลการศึกษาวิจยั
พบวา่ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร มีความสัมพนัธ์กบัองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ในขณะ
ท่ีปัจจยัส่วนบุคคลพบว่ามีส่วนท าให้เกิดพฤติกรรมตามลกัษณะองค์การแห่งการเรียนรู้มากน้อย
ต่างกนัดว้ย หากน าไปประยุกตใ์ชใ้นการส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ
และพฤติกรรมตามลกัษณะองค์การแห่งการเรียนรู้ ดว้ยการสร้างเสริมบรรยากาศและทกัษะท่ีเอ้ือ
ประโยชน์ต่อการท างาน จะท าให้พนักงานแสดงพฤติกรรมในทางบวกและพฒันาเป็นผลการ
ปฏิบติังานท่ีสร้างความย ัง่ยนืใหก้บัองคก์ารไดใ้นท่ีสุด 
  2.15 ด้านวฒันธรรมการท างาน   สรุปได้ว่าภควนัตภาพวิถีเป็นการการสร้าง
วฒันธรรมการท างานแบบใหม่ท่ีเน้นคุณภาพองค์รวมและความครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย             
ภควนัตภาพวิถีท าให้ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ การพฒันาระบบการ
จดัการความรู้ (KM) ทัว่ทั้งส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบติังานแทน
กนัได้ การท างานแบบภควนัตภาพวิถีควรท าให้เป็นธรรมเนียมปฏิบติัหรือเสมือนกระบวนการ
ท างานปกติ แมภ้ควนัตภาพวิถีจะเกิดข้ึนในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  แต่ก็ควรมีการพบปะ
พูดคุย ณ ส านกังานเพื่อให้เกิดสัมพนัธภาพและความผูกพนัในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาด้วย 
ค่านิยมและความเช่ือในดา้นลบของผูรั้บบริการต่อระบบราชการเป็นอุปสรรคต่อภควนัตภาพวิถี 
เพราะเช่ือว่าระบบราชการไม่เอ้ือต่อภควนัตภาพวิถี ภควนัตภาพวิถีเป็นการปฏิบติัแบบไม่เป็น
ทางการ ในทางกลบักนัภควนัตภาพวิถีในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอาจเสมือนการรับค าสั่งหรือ
เผชิญหนา้กบัผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง อยา่งไรก็ตาม ภควนัตภาพวถีิอาจเป็นการลุกล ้าเวลาส่วนตวั แต่
หากบุคลากรสมคัรใจแลว้ ตอ้งท าความเขา้ใจเร่ืองการลุกล ้าความเป็นเวลาส่วนตวัดว้ย  สอดคลอ้ง
กบัการศึกษาวิจยัของวราภรณ์ พรมทา ได้ท าการศึกษาวิจยัเร่ืองการศึกษาวฒันธรรมการท างาน
องค์กรขา้มมชาติท่ีมีผลต่อความผูกพนัของพนักงานท่ีท างานในบริษทัขา้มชาติ กรณีศึกษาเขต
จตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยผลการศึกษาวิจัยพบว่า พนักงานท่ีมีสถานภาพ ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน และอายุท่ีแตกต่างกัน มีความผูกพนัต่อบริษัทแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ  และ
วฒันธรรมการท างานในองคก์ร ดา้นลกัษณะการใช้อ านาจของผูบ้ริหาร ดา้นลกัษณะการหลีกเล่ีย
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ความไม่แน่นอนและดา้นลกัษณะการท างานร่วมกนั มีความสัมพนัธ์ต่อความผูกพนัโดยรวมของ
พนักงานท่ีท างานบริษทั สอดคล้องกับการศึกษาวิจยัของกาญจนา ประทุมศาลา ชยากานต์ ได้
ท าการศึกษาวิจยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองค์การกบัประสิทธิภาพงานวิชาการของ
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โดยผลการศึกษาวิจยัพบวา่ 1) 
ผลการวิเคราะห์ระดับวฒันธรรมองค์การของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบึงกาฬ พบว่าโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 2) ผลการวิเคราะห์ระดบัประสิทธิภาพงาน
วิชาการของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 2 ดา้น คือ ดา้นการวางแผนงานวิชาการ
และดา้นการจดัการเรียนการสอน 3) ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งวฒันธรรมองคก์ารกบั
ประสิทธิภาพงานวิชาการของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 
โดยรวมมีความสัมพนัธ์ทางบวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

 3. ผลการยนืยนัองคป์ระกอบของภควนัตภาพวถีิส าหรับส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 กล่าวโดยสรุปจากการยืนยนัองค์ประกอบของภควนัตภาพวิถีส าหรับส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา เป็นขั้นตอนท่ีน าผลการวิจยัท่ีไดจ้ากการศึกษาเอกสาร และการสรุปความคิดเห็น
ของผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญตามเทคนิคการวิจยัอนาคต (EDFR: Ethnographic Delphi Futures 
Research) มายืนยนัความเหมาะสม (propriety standards) ความเป็นไปได้ (feasibility standards) 
ความเป็นประโยชน์ (utility standards) และความถูกตอ้งครอบคลุม (accuracy standards) ซ่ึงเป็น
วิธีการในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จากการสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 9 ท่าน 
เพื่อยนืยนัองคป์ระกอบของภควนัตภาพวถีิส าหรับส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีขอ้สรุปดงัน้ี 
  3.1 องค์ประกอบที่ 1  ด้านการน าองค์กรของผูบ้ริหาร ผูบ้ริหารท่ีฉลาดและมี
ประสิทธิผลควรเป็นบุคคลท่ีมีบทบาทส าคญัยิ่งในการตดัสินใจท่ีจะน าภควนัตภาพวิถี มาใชใ้นการ
ปรับปรุงการปฏิบติังานของบุคลากรในสังกดั  ผูบ้ริหารจึงเป็นกุญแจส าคญัหลกัจะตอ้งปรับเปล่ียน
มุมมอง ความคิดของผูบ้ริหาร และใหค้วามส าคญักบัส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงในอนาคต การน าองคก์รของ
ผูบ้ริหารจึงเป็นเร่ืองท่ีส าคญัต่อการเกิดภควนัตภาพวิถี ความส าเร็จหรือลม้เหลวปัจจยัอยูท่ี่การน า
องค์กรของผูบ้ริหาร องค์กรใดยงัไม่ไดเ้ป็นภควนัตภาพวิถี การเกิดหรือไม่เกิดภควนัตภาพวิถีจึง
ข้ึนอยูก่บัผูน้  าองคก์รเป็นส าคญั แต่หากองคก์รใดเป็นภควนัตภาพวถีิอยูก่่อนแลว้ ภควนัตภาพวิถีจะ
เป็นผูก้  าหนดผูน้ าคนใหม่ 

 3.2 องคป์ระกอบท่ี 2 ดา้นนโยบายและการวางแผน ควรมีการวางแผนกลยุทธ์ใน
การขบัเคล่ือน ตลอดจนก าหนดตวัช้ีวดัส าคญัในการด าเนินงานวางแผน และเป็นตวัช้ีวดัท่ีสามารถ
ถ่ายทอดลงไปตั้งแต่ระดบัองค์กร หน่วยงาน จนถึงตวับุคคล การกระจายอ านาจการตดัสินใจท่ีมี
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ระดบั (Level) การตดัสินใจโดยใชค้วามรู้ความสามารถและประสบการณ์ของบุคลากร  ท่ีส าคญัคือ
หน่วยงานกลางจะตอ้งมองภาพรวมทั้ง 3 ระดบั คือ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา วา่มีกระบวนงานท่ีเก่ียวขอ้งเช่ือมโยงกนัอยา่งไร และ
มองใหต้ลอดแนวจนสุดทุกกระบวนงาน  
  3.3 องคป์ระกอบท่ี 3 ดา้นการน าสู่การปฏิบติั ควรก าหนดแนวปฏิบติัท่ีเป็นเอกภาพ 
ไดรั้บการยอมรับจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งผา่นกระบวนการแบบมีส่วนร่วมจากตวัแทนหลากหลายฝ่าย 
และควรมีการก าหนดแนวทางการปฏิบติัให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปล่ียนได้ตามความ
เหมาะสมของบริบท โดยอาจจะก าหนดเป็นเกณฑ์มาตรฐานกลางไวร้ะดบัหน่ึง และอีกส่วนหน่ึง
หน่วยงานท่ีใชส้ามารถน าไปปรับใช้เพิ่มเติมได ้การน าภควนัตภาพวิถีสู่การปฏิบติัข้ึนอยูก่บัความ
มุ่งมัน่ของทีมงานเป็นหลกั ทีมงานตอ้งมองเห็นภาพความส าเร็จท่ีเกิดข้ึนในใจ มุ่งเน้น (Focus) ท่ี
เป้าหมายความส าเร็จ โดยกลา้ท่ีจะเผชิญหนา้กบัความจริงและยดึหลกัความถูกตอ้งเป็นหลกัเพื่อให้
กระบวนงานเป็นไปอยา่งเท่ียงตรงและเกิดประสิทธิภาพ 
  3.4 องค์ประกอบท่ี 4 ด้านการติดตามและประเมินผลลพัธ์  ผลกัดนัให้มีการใช้
กฎหมายและจริยธรรมในการใช้ภควนัตภาพวิถีด้วยความรับผิดชอบ  ส่วนการติดตามและ
ประเมินผลลพัธ์ในแต่ละขั้นตอน ควรพิจารณาตลอดกระบวนการ เช่น การประเมินตั้งแต่ขั้นแรก 
ปัจจยัน าเขา้ ปัจจยักระบวนการ และสุดทา้ยปัจจยัผลลพัธ์ ตลอดจนควรน าบริบทเขา้มามีส่วนใน
การประเมินและเป็นขอ้มูลในการตดัสินใจให้ผูบ้ริหารหรือผูเ้ก่ียวขอ้งรับทราบเน่ืองจากมีความ
แตกต่างกนัจากสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีไม่สามารถควบคุมได ้  โดยตวัของภควนัตภาพวิถีเองจะ
ท าให้เกิดประสิทธิผลต่อผูใ้ช้อยู่แลว้ ไม่ว่าจะเป็นระดบับุคคลหรือองค์กร ดงันั้น การประเมินผล
บุคลากรหรือหน่วยงานจึงไม่จ  าเป็นตอ้งไปประเมินท่ีวิธีท างานแบบภควนัตภาพวิถีก็ได้ แต่อาจ
แสดงออกอย่างชัดเจนผ่านผลการปฏิบติังานต่างๆ เช่น ผลค ารับรองการปฏิบติัราชการ ผลการ
ด าเนินการตามมาตรฐานเขต เป็นต้น หน่วยงานหรือบุคคลใดด าเนินการแบบภควนัตภาพ 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตอ้งสูงกวา่ 
  3.5 องคป์ระกอบท่ี 5 ดา้นกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั ควรผลกัดนัให้มีการใช้
กฎหมายและจริยธรรมในการใชภ้ควนัตภาพวิถีดว้ยความรับผิดชอบ ออกขอ้บงัคบัการใช้ภควนัต
ภาพวิถีเพื่อความปลอดภยัในตนเองและมีส่วนร่วมในการออกกฎหมายลิขสิทธ์ิและทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา อยา่งไรก็ตาม ตอ้งยอมรับวา่ระเบียบกฎหมายปัจจุบนัส่วนใหญ่เกิดก่อนยุคภควนัตภาพวิถี 
แต่เม่ือสภาพการณ์เปล่ียนแปลงไป จ าเป็นตอ้งปรับแกร้ะเบียบกฎหมายให้เหมาะสมกบับริบทใน
ปัจจุบนั แต่ไม่ว่ากฎหมาย ขอ้บงัคบั จะออกมามากมายเท่าไรก็ตาม ความรับผิดชอบ ความส านึก 
วิจารณญาณของบุคคลส าคญักวา่ ไม่มีทางท่ีกฎหมาย ขอ้บงัคบัจะออกไดค้รอบคลุม แต่ก็ถูกตอ้งท่ี
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ยงัคงต้องมีกฎหมาย พร้อมๆ กับการสร้างส านึกแก่บุคคลไปพร้อมๆ กัน แต่ให้ส านักอยู่เหนือ
ขอ้บงัคบั 
  3.6 องคป์ระกอบท่ี 6 ดา้นโครงสร้างการบริหารงานขององคก์ร  ควรเพิ่มเติมให้ผู ้
มีส่วนเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการพฒันาโครงสร้างการบริหารงานของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
สนบัสนุนนโยบายการใช้ภควนัตภาพวิถีในทุกระดบั ภควนัตภาพวิถีเกิดข้ึนไดก้บัโครงสร้างทุก
แบบ ภควนัตภาพวิถีสนับสนุนให้เกิดการท างานในแนวราบ (Flat Organization) ภควนัตภาพวิถี
ควรเกิดกบัองคก์รทุกขนาด แมแ้ต่ระดบับุคคลแต่ละคน ยิ่งองคก์รขนาดใหญ่ มีความสลบัซบัซ้อน 
ยิง่จ  าเป็นตอ้งมีวธีิท างานแบบภควนัตภาพวถีิ  
  3.7 องค์ประกอบท่ี 7 ดา้นงบประมาณ โครงสร้างพื้นฐาน และอุปกรณ์ ภควนัต
ภาพวิถีควรด าเนินการบนพื้นฐานของความพร้อมและความเพียงพอของอุปกรณ์เคร่ืองมือ แต่ไม่
ควรก าหนดงบประมาณในการจดัท าเพิ่มเติม ควรมีการบริหารทรัพยากรท่ีมีอยูใ่ห้ใชป้ระโยชน์ให้
มากท่ีสุด เพราะเม่ือเกิดภควนัตภาพวิถีจะมีอุปกรณ์ เครือข่ายท่ีจ  าเป็นต่อการใชง้าน ท าให้เกิดความ
เขา้ใจผิดวา่ตอ้งมีอุปกรณ์ เครือข่าย งบประมาณ ถึงจะท าให้เกิดภควนัตภาพวิถี จึงมุ่งเนน้ไปท่ีการ
ลงทุนดา้นวสัดุอุปกรณ์ แต่แทจ้ริงแลว้ การเกิดการท างานแบบภควนัตภาพวิถีไม่ใช่ใครมีทุนมาก
แลว้จะเกิดไดม้ากตามเงินทุน แต่อยูท่ี่องคป์ระกอบอ่ืนๆ ดว้ย 
  3.8 องค์ประกอบท่ี 8 ดา้นลกัษณะงาน ภควตัภาพควรเกิดให้กบัทุกลกัษณะงาน
โดยอาจจะให้ภควตัภาพเป็นรูปแบบการท างานท่ีเป็นกระบวนการหลกั เพื่อก ากบักระบวนงานยอ่ย 
โดยทุกงานจะตอ้งมีการน าภควตัภาพมาใชใ้นการด าเนินงานให้งานเกิดประโยชน์มากท่ีสุด คุม้ค่า
กบัการปรับเปล่ียนวิธีการท างาน ภควนัตภาพวิถีสามารถลดขั้นตอนกระบวนการท างานลงไดม้าก 
และยงัสามารถกระจายอ านาจได้โดยยงัคงความรอบคอบของกระบวนงานอยู่ ในทางกลบักนัมี
ผูเ้ช่ียวชาญบางท่านท่ีมีความคิดเห็นตรงกนัขา้มเน่ืองจากงานวิชาการเป็นงานท่ีมีสัมพนัธ์กบัมนุษย ์
จึงตอ้งใชท้ั้งศาสตร์และศิลป์ปรับประยุกต ์ไหลล่ืนตามบริบท สถานการณ์ แต่งานธุรการค่อนขา้ง
เป็นระเบียบแบบแผนตายตวักวา่ งานธุรการจึงเหมาะสมกบัภควนัตภาพวถีิมากกวา่งานวชิาการ 
  3.9 องคป์ระกอบท่ี 9 ดา้นขอ้มูล เน่ืองจากสารสนเทศมีปริมาณเพิ่มมากข้ึนภควนัต
ภาพวิถีจึงตอ้งสามารถเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลมากมาย สะดวก รวดเร็ว การท างานแบบภควนัตภาพวิถี 
การจดัการขอ้มูลเป็นหวัใจของการท างาน การออกแบบท่ีดีตอ้งให้ทุกคนท างานตามบทบาทหนา้ท่ี
ของแต่ละคน สิทธ์ิการเขา้ถึงเขา้ใชง้านขอ้มูลก็ตอ้งออกแบบไวต้ั้งแต่แรก ขอ้มูลของสถานศึกษาก็
อยู่ท่ีสถานท่ีสถานศึกษา ขอ้มูลของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาก็อยู่ท่ีส านักงานเอง การส่งต่อ
ขอ้มูลและการเช่ือมโยงขอ้มูลในแต่ละกรณีต่างหากท่ีจะตอ้งออกแบบให้เกิดประโยชน์ต่อการใช้
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งานทั้งส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา แต่ตอ้งมีระดบั (Level) ของการเขา้ถึงขอ้มูล
ดว้ย 
  3.10 องค์ประกอบท่ี 10 ด้านรูปแบบและกระบวนการให้บริการ  ควรเพิ่มเติม
กระบวนการให้บริการท่ีตอ้งปรับบทบาทพฤติกรรมขององคก์ารให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลง 
ซ่ึงก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจของผูร่้วมงาน ท าให้รูปแบบและกระบวนการให้บริการบรรลุ
เป้าหมายตามท่ีวางไว ้เทคโนโลยีท่ีมีและใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัรองรับการพฒันาภควนัตภาพวิถีไดอ้ยา่ง
กวา้งขวาง การให้บริการสามารถท าไดโ้ดยผา่นช่องทางต่างๆ อยา่งหลากหลาย เพียงแต่หน่วยงาน
ต่างๆ ยงัขาดความรู้ ความสามารถในการพฒันาภควนัตภาพวถีิใหไ้ดป้ระโยชน์สูงสุด 
  3.11 องคป์ระกอบท่ี 11 ดา้นระยะเวลาและสถานท่ี แม้สถานศึกษาหรือส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีมีการประสานงานอย่างสะดวกในด้านเวลาและสถานท่ีก็ยงัจ  าเป็นต้องมี         
ภควนัตภาพวิถี เพราะการประสานงานก็ยงัจ  าเป็นตอ้งเขา้ถึงเขา้ใช้ระบบสารสนเทศ ดงันั้น ไม่ว่า
องคก์รใดๆ ทั้งท างานแบบอิสระ ไม่อิสระ แบบประสานงานสะดวก หรือไม่สะดวกก็ยงัจ  าเป็นตอ้ง
ใชภ้ควนัตภาพวถีิ แต่อาจจะปรับใชใ้หเ้หมาะสมในบางงานก็ได ้
  3.12 องคป์ระกอบท่ี 12 ดา้นการติดต่อส่ือสาร ภควนัตภาพวิถีจะเกิดข้ึนได้หาก
กระตุน้ให้บุคคลเกิดการส่ือสารแบบสองทางและเห็นคุณค่าของนวตักรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ
สมยัใหม่เขา้มามีส่วนช่วยในการติดต่อส่ือสาร ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีใชภ้ควนัตภาพวถีิจะมี
การติดต่อส่ือสารท่ีสะดวก รวดเร็ว ทั้งในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือระหวา่งส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษากบัสถานศึกษา ตลอดจนส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากบัส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
  3.13 องคป์ระกอบท่ี 13 ดา้นการบริหารบุคลากร ควรเพิ่มเติมเร่ืองการปรับเปล่ียน
กระบวนการท างาน โดยการก าหนดตวัช้ีวดัรายบุคคลและมีการบริหารผลการปฏิบติังานโดยมุ่งเนน้
ผลสัมฤทธ์ิ การประเมินผลการปฏิบติังานจากผลงาน และให้หลกัการประเมินผลและแรงจูงใจ 
ทกัษะดา้นภควนัตภาพเป็นส่ิงจ าเป็นต่อการท างานในยุคปัจจุบนั ดงันั้น การบริหารงานบุคคลจึง
ควรน าประเด็นเร่ืองน้ีเป็นหวัขอ้หน่ึงของการบริหารงานบุคคลดว้ย ตั้งแต่การสรรหา บรรจุแต่งตั้ง 
การพฒันา และการให้ค่าตอบแทน อยา่งไรก็ตาม ตอ้งควรระวงัในเร่ืองความขดัแยง้ของบุคลากรท่ี
ไดรั้บผลประโยชน์พิเศษจากการท่ีตนเองไดรั้บส่ิงจูงใจจากภควนัตภาพวถีิในขณะท่ีหลายคนไม่ได้
รับ หากไม่สามารถแสดงผลการท างานไดช้ดัเจน 
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  3.14 องคป์ระกอบท่ี 14 ดา้นพฤติกรรมของบุคลากร  บุคลากรตอ้งใชภ้ควนัตภาพ
วถีิเป็นกิจวตัรประจ าวนั มีการฝึกปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง สร้างทีมงานและกลุ่มการเรียนรู้ในหน่วยงาน 
เพื่อน าภควนัตภาพวิถีมาใช้ในการพฒันางาน สร้างผลิตภาพของงาน สร้างโอกาสการพฒันา
ความกา้วหนา้ทางวิชาชีพ และน าภควนัตภาพวิถีมาสอดแทรกในสมรรถหลกัและสมรรถสายงาน 
เพื่อเป็นการปรับพฤติกรรม ทุกคนจะปรับตวัเขา้ไดก้บัภควนัตภาพวิถีในท่ีสุด ช้าเร็วแตกต่างกนั   
ทา้ยท่ีสุด ไม่ว่าแต่ละคนจะมีนิสัยอย่างไร สถานการณ์จะน าพาให้ทุกคนเขา้สู่ภควนัตภาพวิถี แต่
อย่างไรก็ตาม หากในองค์กรมีบุคลากรท่ีหลากหลาย ก็จ  าเป็นตอ้งใช้ศาสตร์และศิลป์ในการโน้ม
นา้ว ปรับเปล่ียน และยนืหยุน่กบับางคน บางสถานการณ์ เท่านั้น 
  3.15 องคป์ระกอบท่ี 15 ดา้นวฒันธรรมการท างาน การท างานแบบภควนัตภาพวถีิ
เป็นการเปล่ียนวิธีการท างานในรูปแบบใหม่เสมือนเป็นการปฏิวติัการท างาน เป็นการสร้าง
นวตักรรมใหม่ เม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงวิธีปฏิบติั เปล่ียนแปลงวิธีคิด ก็จะเกิดวฒันธรรมใหม่ของ
การท างานแบบภควนัตภาพวิถี ขอ้พึงระวงัของภควนัตภาพวิถีในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาคือ
เร่ืองของ “ความสัมพนัธ์ของมนุษย”์ อาจจะหดหายไป 
 โดยสรุป จากผลการวิจยัท่ีไดก้ล่าวมาทั้งหมด ภควนัตภาพวิถีส าหรับส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาจึงหมายถึง การน าองค์กรของผูบ้ริหารท่ีมีวิสัยทศัน์ในดา้นภควนัตภาพวิถีอนัเป็น
หัวใจส าคญัต่อการเกิดภตวนัตภาพวิถีของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประกอบกบัการกระจาย
อ านาจจากผูบ้ริหารไปยงับุคลากรแต่ละระดบั โดยผูบ้ริหารตอ้งก าหนดนโยบายและแผนเก่ียวกบั
ภควนัตภาพวิถีในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาตามบริบทหรือความเหมาะสมของแต่ละเขต และมี
การน าสู่การปฏิบติัโดยให้อิสระบุคลากรในการเลือกวิธีการท่ีเหมาะสมกบัองค์การและตนเอง       
ซ่ึงอาจตอ้งมีการปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ และขอ้บงัคบับางส่วนท่ีขดัต่อหลกัภควนัตภาพวิถี 
ให้มีความทนัสมยัเหมาะสมกบัสภาวการณ์ในปัจจุบนั แต่ก็ตอ้งยงัคงกฎหมายบางฉบบัไวเ้พื่อใช้
เป็นหลกัในการท างาน ภควนัตภาพวิถีส าหรับส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเหมาะสมกบัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีมีโครงสร้างการบริหารงานในทุกๆ แบบ ยิง่โครงสร้างหรือการแบ่งงานมีความ
ซบัซ้อนหรือมีบุคลากรและภารกิจงานมาก ยิ่งตอ้งใชก้ารท างานแบบภควนัตภาพวิถี การท าให้เกิด
ภควนัตภาพวิถีได้ต้องวางโครงสร้างพื้นฐานของอุปกรณ์และเครือข่ายให้มีความพร้อม ซ่ึงใน
ปัจจุบนัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและบุคลากรมีความพร้อมของอุปกรณ์และเครือข่ายในระดบั
หน่ึงแลว้ตามสมยันิยม และอาจอาศยัการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนหรือภาครัฐอ่ืนๆ ในการส่งเสริม
เฉพาะส่วนท่ียงัขาดอยู่ ภควนัตภาพวิถีส าหรับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเหมาะสมกบังานทุก
ลกัษณะโดยเฉพาะอยา่งยิง่งานท่ีตอ้งมีการประสานหรือมีความร่วมมือกบับุคคลอ่ืน หรืองานท่ีตอ้ง
อาศัยการติดต่อส่ือสารแบบสองทาง (Two Ways Communication) ข้ึนไปยิ่งมีความเหมาะสม 
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ประกอบกบัการใชศ้าสตร์และศิลป์ในการท างานวชิาการ และขั้นตอนหรือกระบวนงานท่ีชดัเจนใน
การท างานบริหารและการจดัการ เพื่อมุ่งเนน้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นหลกั ภควนัตภาพ
วิถีจ  าเป็นตอ้งมีฐานขอ้มูลท่ีส าคญัเพื่อใช้ประกอบการท างานในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา เช่น 
ขอ้มูลจ านวนนกัเรียน จ านวนบุคลากร ผลสัมฤทธ์ิต่างๆ ของเขตยอ้นหลงั งบประมาณท่ีใชไ้ปและท่ี
เหลืออยู่ เป็นตน้ โดยขอ้มูลอาจก าหนดสิทธ์ิในการเขา้ถึงขอ้มูล (Level) ท่ีแตกต่างกนัตามภารกิจ
งานของบุคลากรหรือระดบัของบุคลากร เพื่อให้เกิดภควนัตภาพวิถีส่งผลใหเ้กิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงาน อาจต้องมีการปรับปรุงรูปแบบหรือกระบวนการให้บริการบางงานผ่าน
เคร่ืองมือหรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ตามความเหมาะสมและความพร้อมตามบริบทของส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษา ลดขอ้จ ากดัดา้นลกัษณะภูมิประเทศ ระยะทาง สภาพสังคมชุมชน เป็นตน้  หัวใจ
ส าคญัอีกประการหน่ึงคือบุคลากรท่ีตอ้งพร้อมรับกบัการเปล่ียนแปลงกระบวนทศัน์การท างานแบบ
ใหม่ ซ่ึงในอนาคตควรก าหนดให้ภควนัตภาพวิถีเป็นสมรรถนะหลกัอยา่งหน่ึงของบุคลากรในการ      
สรรหา บรรจุ แต่งตั้ง และประเมินผล แมบุ้คลากรบางส่วนจะมีการต่อตา้นในระยะแรก แต่เม่ือ
บุคลากรส่วนใหญ่ปฏิบัติแบบภควนัตภาพวิถี บุคลากรท่ีเหลือก็มีแนวโน้มจะปฏิบติัตามด้วย         
ภควนัตภาพวิถีเป็นเสมือนวฒันธรรมการท างานใหม่ท่ีท าให้การท างานเกิดข้ึนทุกท่ี ทุกเวลา แมใ้น
บางคร้ังอาจกา้วล ้าความเป็นส่วนตวัในเร่ืองเวลาหรือสถานท่ี จึงอาจตอ้งก าหนดขอบเขตของการใช้
งานให้เหมาะสมและตามความยินยอมของบุคลากรดว้ย เช่น การจดัท าค ารับรองกบับุคลากรท่ีเต็ม
ใจจะปฏิบัติงานแบบภควนัตภาพวิถี  และอาจน ามาเช่ือมโยงกับการจัดสรรส่ิงจูงใจหรือการ
ประเมินผลต่างๆ ในดา้นการบริหารงานบุคคล 
 อยา่งไรก็ตาม แมใ้นปัจจุบนัภควนัตภาพวิถีส าหรับส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอาจ
เกิดข้ึนแลว้โดยท่ีบุคลากรไม่รู้ตวัวา่ตนเองก าลงัปฏิบติัแบบภควนัตภาพวิถีอยู ่แต่ในอนาคตท่ีโลก
ก าลงัจะเช่ือมโยงกนัเป็นหน่ึงเดียว องค์การต่างๆ จะไม่สามารถหลีกเล่ียงท่ีจะปฏิบติัแบบภควนัต
ภาพวิถีได ้ ภควนัตภาพวิถีส าหรับส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจึงเป็นแนวทางในการบริหารงาน
ขององค์การเพื่อช่วยขับเคล่ือนให้องค์การเกิดการเรียนรู้เพื่ อน ามาพัฒนาองค์การให้ เ กิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการศึกษาท่ีจะต้องอาศยัการเรียนรู้และ
พฒันาอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้องค์ความรู้เกิดข้ึนและส่งต่อคุณภาพไปยงัผูเ้รียนให้ได้รับประโยชน์
อยา่งสูงสุด 
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ข้อเสนอแนะการวจัิย 
 จากผลการศึกษาวิจยั เร่ือง ภควนัตภาพวิถีส าหรับส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ผูว้ิจยัมี

ขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 

 ข้อเสนอแนะทัว่ไป 

 จากผลการวจิยัเร่ือง ภควนัตภาพวถีิส าหรับส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา สรุปผลซ่ึงเป็น

ขอ้คน้พบการวจิยัคร้ังน้ีท่ีเป็นองคค์วามรู้ เป็นอีกกลยทุธ์หน่ึงท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการท าให้เกิดภค

วนัตภาพวถีิส าหรับส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

 1. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีด้านการศึกษาในระดับ
ภูมิภาค และจงัหวดัตามค าสั่งหวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 10/2559 และ 11/2559 ควรน า
องคป์ระกอบของภควนัตภาพวิถีส าหรับส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ซ่ึงประกอบดว้ย ดา้นการน า
องค์กรของผูบ้ริหาร ดา้นนโยบายและการวางแผน ดา้นการน าสู่การปฏิบติั ดา้นการติดตามและ
ประเมินผลลพัธ์ ดา้นกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั ดา้นโครงสร้างการบริหารงานขององคก์ร ดา้น
งบประมาณ  โครงสร้างพื้นฐาน และอุปกรณ์ ด้านลักษณะงาน ด้านข้อมูล  ด้านรูปแบบและ
กระบวนการให้บริการ ดา้นระยะเวลาและสถานท่ี ดา้นการติดต่อส่ือสาร ดา้นการบริหารบุคลากร 
ด้านพฤติกรรมของบุคลากร และด้านวฒันธรรมการท างาน ไปประยุกต์ใช้เพื่อหาแนวทางการ
พฒันาภควนัตภาพวิถีภายในองค์กรของตนเองตามบริบทขององค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และคุณภาพอยา่งย ัง่ยนื 
 2. ภควนัตภาพวิถีส าหรับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เป็นแนวคิดท่ีจะท าให้ลด
ขอ้จ ากดัในเร่ืองของอุปสรรคท่ีท าให้บุคลากรไม่สามารถปฏิบติังานได ้แต่การท าให้เกิดภควนัต
ภาพวถีิในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา จะตอ้งขบัเคล่ือนใหเ้ป็นไปทัว่ทั้งองคก์ร การมีส่วนร่วมจาก
บุคลากรทุกระดบัจึงเป็นส่วนท่ีส าคญัยิง่ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1. ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
พฒันาระบบการบริหารจดัการ มีกลยทุธ์ดงัน้ี 1) กระจายอ านาจและความรับผดิชอบ 2) ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วม 3) ส่งเสริมการใชก้ารวิจยัเป็นฐานในการพฒันาการจดัการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา
และสถานศึกษา และ 4) ส่งเสริมให้สถานศึกษาและส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา และองค์คณะ
บุคคลมีความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน สอดคลอ้งกบัอ านาจหน้าท่ีของส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาในประเด็นเร่ืองก ากบั ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขต
พื้นท่ีการศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั และรวบรวมขอ้มูลสารสนเทศด้านการศึกษา ในเขตพื้นท่ี
การศึกษา ประสานการระดมทรัพยากรดา้นต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคลเพื่อส่งเสริมสนบัสนุน
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การจดัและพฒันา  การศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา ประสาน ส่งเสริม สนบัสนุน การจดัการศึกษา
ของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ 
สถาบนัศาสนาสถานประกอบการและสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษารูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพื้นท่ี
การศึกษา ซ่ึงท่ีกล่าวมาขา้งตน้ล้วนเป็นรายละเอียดในองค์ประกอบของภควนัตภาพวิถีส าหรับ
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาทั้งส้ิน ดงันั้น หากส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือ
กระทรวงศึกษาธิการ มีการก าหนดเป็นนโยบายท่ีชดัเจนใหส้ านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาบริหารงาน
ในแบบภควนัตภาพวถีิ ก็จะช่วยส่งเสริมใหเ้กิดภควนัตภาพวถีิไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 2. กระทรวงศึกษาธิการและส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรหารือ
ร่วมกับส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ และ
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในเร่ืองของการพฒันากฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ให้
สอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบของภควนัตภาพวิถีส าหรับส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อให้เป็นการ
ปฏิบติังานท่ีบุคลากรจะตอ้งปฏิบติัตามและไม่สามารถปฏิเสธได ้
 3. ผูบ้ริหารจะต้องเป็นต้นแบบ (Modeling) ในการปฏิบติังานแบบภควนัตภาพวิถี
เพื่อให้เกิดการขบัเคล่ือนเชิงระบบ หมายรวมถึงการสั่งการและการติดตามประเมินผลของผูบ้ริหาร
ดว้ย ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง (Transformational Leadership) ของผูบ้ริหารจึงตอ้งมีทกัษะในการ
ก าหนดเป้าหมายและนโยบาย ความกระตือรือร้นในการท างาน การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งทกัษะในการโนม้นา้ว การสร้างขวญัและก าลงัใจเพื่อให้บุคลากรปฏิบติัตามดว้ยความตั้งใจ 
เกิดพลงัในการท างานอยา่งเต็มใจ และท าให้บุคลากรเกิดความผกูพนัและความผาสุกในการท างาน 
ก็จะท าใหง้านท่ีออกมามีประสิทธิภาพมากข้ึนดว้ย  
 ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการต่อยอดวิจยัภควนัตภาพวิถีส าหรับส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาในเชิงการ
วิจยัและพฒันา ไดแ้ก่ การวิจยัเชิงวิจยัและพฒันาพื้นฐาน (Basic Research and Development) เพื่อ
ทดลองหรือทดสอบหลกัการของภควนัตภาพวิถีส าหรับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อพฒันา
องคค์วามรู้ใหม่ทางการศึกษา การวจิยัเชิงวจิยัและพฒันาเพื่อน าไปประยกุต ์(Applied Research and 
Development) เพื่อหาค าตอบจากการทดลองหรือทดสอบหลกัการภควนัตภาพวถีิส าหรับส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาให้ไดแ้นวปฏิบติัท่ีจะน าไปสู่การด าเนินการท่ีจะพฒันาข้ึน และการวิจยัเชิงวิจยั
และพฒันาเพื่อการทดลอง (Experimental Research and Development) เพื่อการออกแบบ พฒันา 
และสร้างหรือปรับปรุงให้เกิดเป็นนวตักรรมและเคร่ืองมือทางการศึกษาใหม่ เพื่อให้ได้ช้ินงาน
นวตักรรม (Innovative Prototype) ให้เกิดเป็นสารสรุป ระเบียบ ระบบ กระบวนการ วิธีการ และ
ส่ิงประดิษฐเ์พื่อใหเ้กิดการพฒันาคุณภาพการศึกษาท่ีสูงข้ึน 
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 2. ควรมีการน าผลการวจิยัไปทดลองใชห้รือปฏิบติัจริง โดยก าหนดส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาน าร่อง และท าการวิจัยเชิงคุณภาพท่ีมีการเก็บข้อมูลเชิงลึก โดยผูว้ิจ ัยเข้าไปอยู่ใน
ปรากฏการณ์นั้นๆ เอง หรือเป็นผูร่้วมปฏิบติังานในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีน าร่องอยูด่ว้ย ให้
เกิดการสังเกตเชิงพฤติกรรมการท างานเพื่อแกไ้ข ปรับปรุง และน าผลท่ีไดม้าพฒันาย่อยอดให้เกิด
เป็นแนวปฏิบติัท่ีเหมาะสมกบับริบทของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาแต่ละแห่งอยา่งแทจ้ริง 
 3. ควรมีการวจิยัภควนัตภาพวถีิในองคก์รอ่ืนๆ ท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษา กล่าวคือ เป็นองค์กรท่ีปฏิบติังานในส่วนภูมิภาค เป็นผูแ้ปลงนโยบายจากหน่วยเหนือสู่
การปฏิบติัของหน่วยล่าง และมีโครงสร้างการบริหารงานท่ีชดัเจน นอกจากนั้น อาจท าการวิจยัใน
องค์กรระดบันโยบาย และระดบัปฏิบติั เพื่อให้เห็นความแตกต่างและน ามาเช่ือมโยงกบัแนวทาง   
ภควนัตภาพวถีิส าหรับส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาใหเ้ป็นแนวเดียวกนัตลอดทั้งองคก์รต่อไป 
 4. ควรมีการวิจยัท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อคน้พบวา่ภควนัตภาพวิถีส่งผลต่อคุณภาพในการ
ท างานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือไม่ รวมถึงหากใช้ภควนัคภาพวิถีในสถานศึกษา          
จะส่งผลใหเ้กิดการพฒันาคุณภาพการศึกษาหรือไม่ 
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ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

11 ดร. ด ารงค ์ศรีอร่าม 
 

ผูอ้  านวยการโรงเรียนมธัยมวดัเขาสุกิม 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 
17 (จนัทบุรี ตราด)  
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12 ดร. ธญัญรัศม ์จอกสถิตย ์
 

อาจารยป์ระจ า คณะครุศาสตร์  
มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสีมา 

13 ดร. วาทยทุธ พุทธพรหม อาจารยป์ระจ า สาขาวชิาบริหารการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ 

14 ดร. สมใจ สังขแ์สตมป์ นกัพฒันาระบบราชการช านาญการพิเศษ 
ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

15 ดร. เมธาพร  คงคานอ้ย นกัวชิาการวฒันธรรมช านาญการ 
กลุ่มพฒันาระบบบริหาร 
ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 

16 ดร. ฐานิฏฐ ์ ทินนาม 
 

คลงัปิโตรเลียมสงขลา  
บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

17 ดร. ชฎิล น่ิมนวล บริษทั เอก็เซลฟรุตส์ จ  ากดั 
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แบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญ 

ภควนัตภาพวถิีส าหรับส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 

 

ค าช้ีแจง 

 แบบสัมภาษณ์น้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อสอบถามความคิดเห็นและประมวลขอ้เสนอแนะจาก

ผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญในด้านภควนัตภาพวิถีส าหรับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อ

ประกอบการวจิยัเร่ืองภควนัตภาพวถีิส าหรับส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา เป็นการสัมภาษณ์แบบก่ึง

โครงสร้าง (semi-structure interview) 
หมายเหต ุ: นิยามศัพท์ค าว่า “ภควนัตภาพ” อยู่ในแบบสัมภาษณ์ฯ หน้า 4 

 

ช่ือผูใ้หส้ัมภาษณ์............................................................................................................................ 

ต าแหน่ง.......................................................................หน่วยงาน.................................................. 

วนัท่ีใหส้ัมภาษณ์........................................เวลา............................สถานท่ี.................................... 
 

ประเด็นการสัมภาษณ์  

1. ในมุมมองของท่าน ท่านคิดว่าปัจจยัท่ีท าให้ภควนัตภาพวิถีส าหรับส านกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษา หรือการให้บริการและการปฏิบติังานในองคก์รท่ีไร้ขอ้จ ากดัในเชิงสถานท่ี เวลา และตวั

บุคคล หรือสามารถท าให้เกิดการบริการและการปฏิบติังานไดทุ้กท่ีทุกเวลา ควรประกอบดว้ยปัจจยั

ใดบา้ง 
................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................  
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2. วิธีการแกไ้ขปัญหาในกรณีท่ีส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือองคก์รประสบปัญหาใน

การให้บริการหรือการปฏิบติังาน เช่น เม่ือผูรั้บบริการเกิดอุปสรรคในการเดินทาง ผูป้ฏิบติังานไม่

พร้อมในการให้บริการหรือปฏิบติังาน หรือเกิดอุบติัการณ์อนัท าให้ไม่สามารถให้บริการหรือ

ปฏิบติังาน ณ ส านกังานฯ หรือองคก์รได ้ 
................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 
3. ปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคท่ีท าให้ภควนัตภาพวิถีส าหรับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาไม่

สามารถเกิดข้ึนไดมี้ปัจจยัใดบา้ง 
................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 
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4. ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 
................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 
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นิยามศัพท์ค าว่า “ภควนัตภาพ” 

ภควันตภาพ (Ubiquitous) มีผูใ้ห้ความหมายของค าว่า ภควนัตภาพ (Ubiquitous) 

ดงัน้ี 
 - มาร์ค ไวเซอร์ (Mark Weiser) (1988) ใหค้วามหมายของค าวา่ “ภควนัตภาพ (Ubiquitous)” หมายถึง 

โลกท่ีสามารถเขา้ถึงคอมพิวเตอร์ไดทุ้กหนทุกแห่ง (Computing access will be everywhere) โดยมีเป้าหมายท่ีจะท า

ใหทุ้กท่ีท่ีคนอาศยัอยูจ่ะมีสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นยบิูควติสัท่ีสามารถใชเ้คร่ืองมือต่างๆ ส่ือสารกนัได ้

 - มติจากการประชุม World Information and Communication Summit (2001) ใหค้วามหมายของค า

วา่ “ภควนัตภาพ (Ubiquitous)” หมายถึง ความสามารถในการด าเนินการบางส่ิงให้ใช้ได้ตลอดเวลา ซ่ึงท าให้ผูค้น

ในสังคมสามารถรับรู้ขอ้มูลข่าวสารและการบริหารไดต้ลอดเวลาและทุกหนทุกแห่ง มนุษยจ์ะเป็นอิสระจาก

อุปสรรคด้านเวลาและสถานทีใ่นการไดม้าซ่ึงขอ้มูลและบริการ โดยจะสามารถเอาขอ้มูลและรับบริการท่ีตอ้งการ

ไดต้ลอดเวลาและทุกหนทุกแห่ง 

  -  สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)  (2545) ให้ความหมายของค าว่า “ภควันตภาพ 

(Ubiquitous)” หมายถึง อยู่ในทุกหนทุกแห่ง หรือ มอียู่ทุกหนทุกแห่ง 

  - ฮุยยอง และ เชาว ์(Huiyong , Xiao) (2006) ไดแ้บ่งระดบัพฤติกรรมใหม่ท่ีก่อใหเ้กิด“ภควนัตภาพ 

(Ubiquitous)” เป็น 3 ระดบั คือ 1) ระดบับุคคล (Individual Behavior) เช่น ในสนามบินหรือสถานีรถไฟ เวลาท่ีมี

การเช็คอิน (Check-in) เพ่ือท าการสั่งพิมพ์บัตรโดยสาร (Boarding Pass)  2) ระดับทีม (Team Behavior) เช่น 

ประชุมงานหรือติดต่อส่ือสารท่ีนิยมใชก้นัในปัจจุบนั แต่ท าใหค้วามสามารถในการท างานของทีมลดลงเม่ือเทียบ

กับการประชุมท่ีเห็นหน้ากัน (Face to face) และมีการแสดงความคิดเห็นกันโดยตรง  3) ระดับองค์กร 

(Organization Behavior) โดยพฤติกรรมน้ีท าให้การท างานเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลาและทุกสถานที่เท่าท่ีงานสามารถ

ใหป้ระโยชน์กบัองคก์ารได ้

 - ชัยยงค์ พรหมวงศ์  (2555) ให้ความหมายของค าว่า “ภควันตภาพ (Ubiquitous)” โดยได้

บญัญติัศพัท์ท่ีเรียกวา่ “การศึกษาแบบภควนัตภาพ” หรือ “ภควนัตวิทยา” ซ่ึงเป็นศพัท์บญัญติัมาจาก Ubiquitous 

Education หรือ Ubiquitous Learning โดยค าวา่ ภควนัต ์แปลวา่  ในทางโลกวตัถุดา้นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ค  า

วา่ ภควนัต  ตรงกบัค าวา่ Broadcast หรือ Ubiquitous (Existing Everywhere)  หมายถึง การแพร่กระจายและการท า

ใหป้รากฏอยูทุ่กหนทุกแห่ง สามารถรับฟัง รับชม และรับรู้ไดทุ้กเวลา เรียกรวมวา่ ภควนัตภาพ ซ่ึงศาสตร์ท่ีวา่ดว้ย

การแพร่กระจายความรู้ ขอ้มูลข่าวสารหรือสภาวะต่างๆ เรียกวา่ ภควนัตวิทยา ตรงกบัภาษาองักฤษวา่ Ubiquitous 

หรือ Pakawantology 

 - วัตสัน และพลีเมล (Watson and Plymale) (2012) ให้ความหมายของค าว่า “ภควันตภาพ 

(Ubiquitous)” หมายถึง  รูปแบบหรือกระบวนทัศน์รูปแบบหน่ึงท่ีจะเข้ามา มีบทบาทในการเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพทางการเรียนการสอนท่ีสามารถท าไดทุ้กทีทุ่กเวลา 
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แบบสอบถามตามเทคนิคการวจัิยแบบชาติพนัธ์ุวรรณา   

(EDFR: Ethnographic Delphi Futures Research)  รอบที ่2 

วทิยานิพนธ์ดุษฎบีัณฑิต เร่ือง “ภควนัตภาพวถิีส าหรับส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา” 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ค าช้ีแจงในการตอบแบบสอบถาม 
 1. แบบสอบถามตามเทคนิคการวิจยัแบบชาติพนัธ์ุวรรณา (EDFR : Ethnographic Delphi Futures 
Research) รอบท่ี 2 คร้ังน้ี มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ท่านไดพิ้จารณาองค์ประกอบของภควนัตภาพวิถีส าหรับ
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โดยค าถามทั้งหมดไดร้วบรวมมาจากความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิและ
ผูเ้ช่ียวชาญในการตอบแบบสมัภาษณ์รอบท่ี 1 ซ่ึงผูวิ้จยัไดรั้กษาใจความส าคญัและขอ้ความใหใ้กลเ้คียงกบั
ท่ีผูท้รงคุณวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญเสนอแนะใหม้ากท่ีสุด 
 2. แบบสอบถามตามเทคนิคการวิจยัแบบชาติพนัธ์ุวรรณา (EDFR : Ethnographic Delphi Futures 
Research) รอบท่ี 2 เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าให้ท่านพิจารณาว่าองค์ประกอบของ     
ภควนัตภาพวิถีส าหรับส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในแต่ละขอ้วา่ท่านเห็นดว้ยหรือคิดวา่มีความเหมาะสม
ในระดบัใด  

3. โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องระดบัความคิดเห็นท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
โดยก าหนดค่าระดบัคะแนนช่วงน ้าหนกัเป็น 5 ระดบั มีความหมายดงัน้ี 

 5 หมายถึง  เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
 4 หมายถึง  เห็นดว้ยมาก 
 3 หมายถึง  เห็นดว้ยปานกลาง  
 2 หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ย  
 1 หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด  
4. ผูวิ้จยัขอความกรุณาท่านในการตอบแบบสอบถามตามเทคนิคการวิจยัแบบชาติพนัธ์ุวรรณา 

(EDFR : Ethnographic Delphi Futures Research) รอบท่ี 2 คร้ังน้ี ภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์ เพ่ือความ
เท่ียงตรงของการวิจยัและผูวิ้จยัจะเร่งรวบรวมค าตอบของทุกท่านเพ่ือจดัท าแบบสอบถามตามเทคนิคการ
วิจยัแบบชาติพนัธ์ุวรรณา (EDFR : Ethnographic Delphi Futures Research) รอบท่ี 3 ต่อไป 

ผูวิ้จยัขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี ท่ีกรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถาม 
    

นางสาวจุฬาลกัษณ์  ทรัพยสุ์ทธิ 
   นกัศึกษาปริญญาเอก 

   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ 
(หมายเหตุ :ตวัยอ่ สพท. หมายถึง ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา) 
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องค์ประกอบของภควนัตภาพวถิีส าหรับส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 

ช่ือ-สกุล ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญผู้ให้ข้อมูล............................................................................... 

 

ที่ องค์ประกอบ 
ระดับความเห็นด้วย 

5 4 3 2 1 

 ด้านการน าองค์กรของผู้บริหาร      

1 การมีวสิัยทศัน์และค่านิยมดา้นภควนัตภาพวถีิของผูบ้ริหาร สพท.      

2 การปฏิบติัตนแบบภควนัตภาพวถีิของผูบ้ริหารท าใหบุ้คลากรเกิด
ความกระตือรือร้นในการปฏิบติัตาม 

     

3 ความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหารในการก าหนดนโยบายหรือเป้าหมายใน
การใหบ้ริการหรือการท างานท่ีไร้ขอ้จ ากดัในเร่ืองเวลาและสถานท่ี 

     

4 ความตระหนกัของผูบ้ริหารแต่ละระดบัต่อเป้าหมายและนโยบายท่ี
ท าให ้  ภควนัตภาพวถีิเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

     

5 ความเช่ือใจของผูบ้ริหารต่อบุคลากรส่งเสริมใหภ้ควนัตภาพวถีิ
ด าเนินไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

     

6 ความเป็นนกัการศึกษาอยา่งแทจ้ริงและความเขา้ใจในภควนัตภาพ
วถีิอยา่งถ่องแทข้องผูบ้ริหาร 

     

 ด้านนโยบายและการวางแผน      

7 หน่วยงานกลาง (กระทรวงศึกษาธิการ / สพฐ.) ควรเป็นผูก้  าหนด
นโยบายภควนัตภาพวถีิไปสู่ สพท. และสถานศึกษา 

     

8 เป้าหมายส าคญัท่ีสุดของภควนัตภาพวถีิ คือ ประสิทธิภาพและ
คุณภาพสูงสุดของนกัเรียน บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา 
(Customer-centric) 

     

9 การกระจายอ านาจ/การมอบอ านาจจากผูบ้ริหารไปยงับุคลากรท า
ใหก้ารท างานเป็นไปตามหลกัภควนัตภาพวถีิ 

     

10 ผูบ้ริหารใน สพท. ตอ้งยนิยอม อนุญาต ถ่ายโอน ภารกิจการ
ตดัสินใจใหบุ้คลากรใชค้วามรู้ ความสามารถ ความเฉลียวฉลาด 
ทกัษะ ทรัพยากร และประสบการณ์ในการตดัสินใจดว้ยตนเอง 
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เพื่อใหภ้ารกิจนั้นบรรลุส าเร็จไปไดอ้ยา่งรวดเร็ว ฉบัไว ทนัต่อ
สถานการณ์และความเร่งด่วน 

11 การก าหนดให ้สพท. มีแผนบริหารความเส่ียงเพื่อรองรับการท างาน
แบบ   ภควนัตภาพวถีิ 

     

12 การก าหนดใหมี้การลงนามในค ารับรอง (MOU) ระหวา่งผูบ้ริหาร
และบุคลากรเพื่อเป็นขอ้ตกลงในการท างานแบบภควนัตภาพวถีิ 

     

13 หากขาดการกระจายอ านาจ ก็น ามาซ่ึงอุปสรรคของภควนัตภาพวถีิ      

 ด้านการน าสู่การปฏิบัติ      

14 หน่วยงานกลาง (กระทรวงศึกษาธิการ / สพฐ.) ตอ้งเป็นผูก้  าหนด
วธีิการหรือแนวปฏิบติัเพื่อน าภควนัตภาพวถีิไปสู่การปฏิบติัใน 
สพท. 

     

15 ก่อนการใชภ้ควนัตภาพวถีิใน สพท. ควรมีการพิจารณาร่วมกนั
ระหวา่งผูบ้ริหาร สพท. สถานศึกษา และคณะกรรมการ สพท. เพื่อ
พิจารณาความพร้อมและความเหมาะสม 

     

16 การแต่งตั้งใหมี้คณะท างานระดบั สพท. เพื่อน าร่องการใชภ้ควนัต
ภาพวถีิ 

     

17 การประกาศอยา่งเป็นทางการใหบุ้คลากรใน สพท. และประชาชน
ทราบวา่ สพท.จะท างานแบบภควนัตภาพวถีิ 

     

18 ความมุ่งมัน่ของทีมงานใน สพท. เป็นหวัใจส าคญัของภควนัตภาพวถีิ      

19 ภควนัตภาพวถีิเกิดข้ึนไดเ้ม่ือมีการปฏิบติัอยา่งต่อเน่ืองและสร้าง
มาตรฐานใหเ้กิดความย ัง่ยนืทัว่ทั้ง สพท. 

     

20 ภควนัตภาพวถีิตอ้งมีแนวปฏิบติัท่ีเป็นเอกภาพและปฏิบติัแบบ
เดียวกนัทัว่ทั้ง สพท. 

     

21 ควรมีกลไก/แนวปฏิบติัท่ีพิสูจน์วา่ภควนัตภาพวถีิจะสามารถน ามา
ปฏิบติัไดจ้ริงอยา่งมีประสิทธิภาพและอยา่งเป็นรูปธรรม 

     

 ด้านการติดตามและประเมินผลลพัธ์      
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22 การประเมินผลลพัธ์ผลการใชภ้ควนัตภาพวถีิภายหลงัมีการใชว้ถีิน้ี
ใน สพท. เพื่อน าขอ้มูลยอ้นกลบัมาใชใ้นการพฒันาและการ
ปรับปรุงในอนาคต 

     

23 การติดตามประเมินผลภควนัตภาพวถีิเพื่อน ามาปรับปรุงขอ้ก าหนด
หรือแนวปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบับริบทจริงใน สพท. 

     

24 การก าหนดใหมี้การประเมินผลการท างานแบบภควนัตภาพวถีิอยา่ง
สม ่าเสมอ 

     

25 การจดัอนัดบั สพท. ท่ีมีการท างานแบบภควนัตภาพวถีิท่ีเป็นเลิศ
เพื่อการพฒันาและถอดบทเรียน (Lesson Learn) เพื่อความย ัง่ยนื 

     

26 การประเมินผลภควนัตภาพวิถีควรน ามาเช่ือมโยงกบัการเล่ือนขั้น
เงินเดือน การประเมินผลการปฏิบติัราชการของกลุ่ม และความพึง
พอใจของผูรั้บบริการ 

     

 ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ      

27 การก าหนดใหภ้ควนัตภาพวิถีเป็นกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัใน 
สพท. 

     

28 กฎระเบียบดา้นการเงิน การคลงัและพสัดุ  เป็นอุปสรรคต่อภควนัต
ภาพวถีิ 

     

29 กฎระเบียบดา้นการลงเวลาการปฏิบติังานเป็นอุปสรรคต่อภควนัต
ภาพวถีิ 

     

30 ภควนัตภาพวถีิตอ้งด าเนินการภายใตก้ฎหมายดา้นความปลอดภยั
ต่างๆ เช่น พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระท าความผิดเก่ียวกบั
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 / พระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2536 / 
พระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 เป็นตน้ 

     

31 กฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้งบงัคบัในปัจจุบนักบัภควนัตภาพวิถีมีความ
ขดัแยง้กนั 

     

32 แมก้ฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบับางส่วนอาจขดัต่อภควนัตภาพ
วถีิ แต่ก็ยงัตอ้งคงกฎหมายไวเ้พื่อเป็นหลกัในการท างาน 
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 ด้านโครงสร้างการบริหารงานขององค์กร      

33 โครงสร้างการบริหารงานของ สพท. ท่ีมีล าดบัชั้นท่ีนอ้ยและเป็น
แนวราบ (Flat Organization) สนบัสนุนใหเ้กิดภควนัตภาพวถีิ 

     

34 การก าหนดกลุ่มงานท่ีชดัเจนวา่กลุ่มใดควรเป็นกลุ่มตน้แบบในการ
ปฏิบติัตนแบบภควนัตภาพวิถี 

     

35 การจดัตั้งใหมี้ศูนยภ์ควนัตภาพใน สพท. (หรือศูนย ์ICT) เพื่อ
ใหบ้ริการดา้นภควนัตภาพวถีิ 

     

36 ภควนัตภาพวถีิเหมาะสมกบัองคก์รท่ีมีขนาดใหญ่ (องคก์รท่ีมี
บุคลากรมากกวา่ 200 คน) 

     

37 การตั้งส านกังานส ารองในสถานท่ีอ่ืนเพื่อเตรียมความพร้อมกรณีไม่
สามารถปฏิบติังาน ณ ส านกังานหลกัได ้

     

38 การก าหนดโครงสร้างแบบไม่เป็นทางการ (Informal Organization) 
หรือการตั้งคณะท างานเฉพาะกิจ (Ad-hoc Committee) ท าใหเ้กิดภค
วนัตภาพวถีิ 

     

 ด้านงบประมาณ โครงสร้างพืน้ฐาน และอุปกรณ์      

39 ภควนัตภาพวถีิอยูบ่นพื้นฐานของความพร้อมและความเพียงพอ
ของอุปกรณ์ เคร่ืองมือ และระบบเครือข่าย และท่ีใชใ้นการ
ปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ 

     

40 การสร้างทรัพยากรการเรียนการสอนในรูปหน่วยความรู้ออนไลน์ 
บทเรียนในแอพพลิเคชัน่ หรือบทเรียนดา้นอิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 

     

41 การมีสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีสมบูรณ์ใน สพท.      

42 ภควนัตภาพวถีิตอ้งมีหน่วยงานภายนอกเขา้มามีส่วนร่วมในการ
สนบัสนุนดา้นงบประมาณและทรัพยากรต่างๆ  

     

43 ภควนัตภาพวถีิเป็นแนวปฏิบติัท่ีตอ้งใชง้บประมาณในการลงทุนสูง      

44 การพฒันาหลกัสูตรและระบบการเรียนการสอนปัจจุบนัตอ้ง
สอดคลอ้งกบัการท างานแบบภควนัตภาพวถีิใน สพท. 
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45 การก าหนดงบประมาณตามแผนงานประจ าปีท่ีชดัเจนเพื่อให ้สพท. 
สามารถด าเนินการภควนัตภาพวถีิได ้

     

46 ภควนัตภาพวถีิควรค านึงถึงความคุม้ทุนของงบประมาณเม่ือมีการ
ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานดว้ย 

     

 ด้านลกัษณะงาน      

47 ภควนัตภาพวถีิเหมาะส าหรับงานท่ีมีผูป้ฏิบติัคนเดียวมากกวา่งานท่ี
ตอ้งท าเป็นทีม 

     

48 ภควนัตภาพวถีิเหมาะส าหรับงานดา้นบริหารมากกวา่งานท่ีตอ้งลง
ปฏิบติัจริง 

     

49 ภควนัตภาพวถีิเหมาะส าหรับงานวชิาการมากวา่งานบริการ/ธุรการ      

50 ภควนัตภาพวถีิเหมาะส าหรับงานท่ีมีจุดเร่ิมตน้และจุดส้ินสุดใน
ระยะเวลาสั้นเท่านั้น 

     

51 ภควนัตภาพวถีิเหมาะส าหรับงานท่ีมีความยดืหยุน่เร่ืองเวลาท างาน
หรืองานท่ีตอ้งออกพื้นท่ี 

     

52 ภควนัตภาพวถีิเหมาะส าหรับการส่ือสารเท่านั้น ไม่ควรใชเ้พื่อสั่ง
การ หรืออนุมติั/อนุญาตในเร่ืองส าคญั 

     

53 ภควนัตภาพวถีิเหมาะส าหรับการท างานบางสถานการณ์เท่านั้น 
เช่น เม่ือมาปฏิบติังานท่ีส านกังานไม่ได ้หรือเม่ือไม่สามารถ
ปฏิบติังานท่ีส านกังานได ้เป็นตน้ 

     

54 หากภารกิจไม่เร่งด่วนมาก ไม่จ  าเป็นตอ้งท างานแบบภควนัตภาพวถีิ      

55 การก าหนดเอกสารท่ีตอ้งใชใ้หช้ดัเจนในทุกกระบวนงานยอ่ยท าให้
เกิดภควนัตภาพวถีิ 

     

56 ควรลดขั้นตอนกระบวนการท างานท่ีไม่จ  าเป็นหรือกระจายอ านาจ
ใหบุ้คลากรเพื่อส่งเสริมให้เกิดภควนัตภาพวถีิ 

     

57 การก าหนดขั้นตอนหรือกระบวนงานท่ีชดัเจนของภาระงานใน 
สพท.  
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58 ภควนัตภาพวถีิเป็นการท างานแบบอิสระ โดยยดึเป้าผลและผลลพัธ์
ของงานเป็นหลกั  

     

 ด้านข้อมูล      

59 การมีขอ้มูลและสารสนเทศท่ีส าคญัของ สพท. และสถานศึกษาเป็น
องคป์ระกอบส าคญัของภควนัตภาพวถีิ 

     

60 ขอ้มูลและสารสนเทศท่ีมีตอ้งถูกจดัใหง่้ายต่อการวเิคราะห์และง่าย
ต่อการตดัสินใจของผูใ้ชข้อ้มูล 

     

61 ขอ้มูลสารสนเทศส าหรับภควนัตภาพวถีิตอ้งเขา้ถึงง่ายและเขา้ถึงได้
โดยไร้ขอ้จ ากดัดา้นเวลาและสถานท่ี (Every time and Everywhere) 

     

62 สพท. ตอ้งเป็นหน่วยงานหลกัในการจดัเก็บขอ้มูลของ สพท. และ
สถานศึกษา 

     

63 ภควนัตภาพวถีีใน สพท. ตอ้งมีการบูรณาการขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ
(Systemically Integrated) มีลกัษณะเช่ือมโยงอุปสงคแ์ละอุปทาน
แบบห่วงโซ่ (Supply & Demand Chain) 

     

64 ขอ้มูลตอ้งมีการตรวจสอบและอนุมติัจากผูบ้ริหารก่อนจะมีการ
เผยแพร่และน าไปใชแ้บบภควนัตภาพวถีิ 

     

65 ควรมีการท าส าเนาเอกสารท่ีส าคญัของทางราชการไวน้อกสถานท่ี
ท างานเพื่อให้น ามาใชป้ฏิบติังานไดก้รณีฉุกเฉิน 

     

66 ควรมีการส ารองไฟลข์อ้มูล สารสนเทศท่ีส าคญัไวน้อกสถานท่ี
ท างานเพื่อใหส้ามารถปฏิบติังานไดก้รณีฉุกเฉิน 

     

67 ภควนัตภาพวถีิตอ้งสามารถจดัการขอ้มูลขนาดใหญ่ (Big Data) 
และควรมีนกัวเิคราะห์ขอ้มูล (Data Scientist) เพื่อท าคดักรองขอ้มูล
ท่ีส าคญัไปช่วยในการบริหารงาน 

     

 ด้านรูปแบบและกระบวนการให้บริการ      

68 การก าหนดให้โรงเรียนเป็นจุดรวมบริการทางการศึกษา (One Stop 
Service Education) 
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69 การจดัตั้งศูนยบ์ริการเบด็เสร็จ (Counter Service) ใน สพท. เพื่อ
ใหบ้ริการครบถว้นในสถานท่ีเดียว 

     

70 ความร่วมมือกบัภาคเอกชนเพื่อใหป้ระชาชนเขา้ถึงการบริการแบบ
ภควนัตภาพวถีิไดง่้ายยิง่ข้ึน เช่น การช าระค่าลงทะเบียน ณ ร้าน
สะดวกซ้ือ เป็นตน้ 

     

71 การจดัหน่วยเคล่ือนท่ี (Mobile) ท่ีสามารถเคล่ือนท่ีไปยงัจุดท่ี
ตอ้งการรับบริการไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว มีความยดืหยุน่และ
คล่องตวัสูง 

     

72 การก าหนดจุดบริการภายในสถานท่ีสาธารณะร่วมกบัภาคเอกชน 
เช่น ร้านสะดวกซ้ือ  หา้งสรรพสินคา้ ไปรษณีย ์เป็นตน้ 

     

73 ภควนัตภาพวถีิเป็นการเปล่ียนจากใหบ้ริการโดยบุคคลมาเป็น
ใหบ้ริการโดยเคร่ือง เช่น ตูคี้คอส เวนด้ิงแมชชีน หรือเคร่ือง
อตัโนมติัต่างๆ  

     

74 การแจง้ขั้นตอนการใหบ้ริการอยา่งเปิดเผยและสามารถพบเห็นได้
ชดัเจนผา่นส่ือส่ิงพิมพห์รือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

     

75 การใหบ้ริการผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีสามารถบนัทึกหรือดาวน์
โหลดขอ้มูลได ้เช่น กรณีครูท่ีอยูโ่รงเรียนห่างไกลสามารถดาวน์
โหลดหนงัสือรับรองเงินเดือนไดโ้ดยไม่ตอ้งเดินทางมายงั สพท. 

     

76 ภควนัตภาพวถีิตอ้งขจดัผลกระทบในเร่ือง ความยุง่ยากของขั้นตอน 
การจดัเตรียมรวบรวมเอกสารต่างๆ ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน เวลาท่ีตอ้ง
เสียไปกบัการตรวจสอบเอกสาร และปัญหาเม่ือมีการโยกยา้ย
ผูป้ฏิบติังานใหม่ 

     

77 การช าระค่าบริการต่างๆ ผา่นช่องทาง เช่น การจ่ายค่าเทอมบุตรผา่น
ไปรษณีย ์หรือร้านสะดวกซ้ือ เป็นตน้ 

     

78 ภควนัตภาพวถีิเป็นวธีิการท างานหรือใหบ้ริการท่ีผูใ้หแ้ละ
ผูรั้บบริการจะไม่รู้สึกวา่ก าลงัใชง้านแบบภควนัตภาพวถีิอยู ่
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ที่ องค์ประกอบ 
ระดับความเห็นด้วย 

5 4 3 2 1 

79 ภควนัตภาพวถีิไม่มีรูปแบบท่ีตายตวั แต่สามารถปรับเปล่ียนไปตาม
ความเหมาะสมของสภาพแวดลอ้มและบริบท 

     

 ด้านระยะเวลาและสถานที่      

80 ภควนัตภาพวถีิส าหรับ สพท. เป็นการท างานท่ีเนน้ความรวดเร็ว      

81 ภควนัตภาพวถีิท าให ้สพท. ท่ีมีพื้นท่ีขนาดใหญ่ มีสถานศึกษา
จ านวนมาก ท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

     

82 ภควนัตภาพวถีิท าให ้สพท. ท่ีมีสภาพทางภูมิศาสตร์ไม่สะดวกต่อ
การเดินทาง ท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

     

83 หากสถานท่ีท างานง่ายต่อการประสานงานกนัหรือสถานศึกษา
สามารถติดต่อประสานงานกบั สพท. ไดอ้ยา่งสะดวกก็ไม่
จ  าเป็นตอ้งมีภควนัตภาพวถีิ 

     

84 ภควนัตภาพวถีิเป็นกระบวนการท างานตลอดเวลาแมไ้ม่ไดอ้ยูใ่น
สถานท่ีปฏิบติังาน 

     

85 การก าหนดเวลาท่ียดืหยุน่ในการท างานข้ึนอยูก่บัสภาพแวดลอ้ม
และบริบทของพื้นท่ีใน สพท. แต่ละแห่งดว้ย 

     

86 บุคลากรท่ีท างานแบบภควนัตภาพวถีิจะเป็นอิสระดา้นเวลาและ
สถานท่ี 

     

 ด้านการติดต่อส่ือสาร      

87 ภควนัตภาพวถีิใน สพท. เป็นการส่ือสารสาระส าคญัของขอ้มูล
ต่างๆ เช่น นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ
ในการท างาน เป็นตน้ 

     

88 ภควนัตภาพวถีิใชเ้พื่อติดต่อส่ือสารในแบบท่ีไม่ตอ้งเผชิญหนา้กนั
โดยตรง (ทั้งแบบกลุ่ม/แบบเด่ียว) ผา่นทางส่ือหรืออุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ 

     

89 ควรมีการสร้างความเขา้ใจให้ผูรั้บบริการหรือประชาชนในการใช้
ภควนัตภาพวถีิใน สพท. เพื่อปรับแนวคิดเก่ียวกบัการมารับบริการ
รูปแบบใหม่ 
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ที่ องค์ประกอบ 
ระดับความเห็นด้วย 

5 4 3 2 1 

90 ภควนัตภาพวถีิตอ้งส่ือสารแบบสองทางได ้(Two-way 
communication) และเป็น Real-time 

     

 ด้านการบริหารบุคคลากร      

91 ควรมีการพฒันาบุคลากรใน สพท. ใหเ้กิดความเขา้ใจและมีทกัษะ
เพียงพอในการท างานแบบภควนัตภาพวถีิ 

     

92 ควรก าหนดต าแหน่งนกัเทคโนโลยสีารสนเทศการศึกษาใน สพท. ซ่ึง
ตอ้งมีองคค์วามรู้และจ านวนท่ีเหมาะสมเพื่อรับผดิชอบการท างาน
แบบภควนัตภาพวถีิ 

     

93 การท่ีบุคลากรมีความหลากหลายท าใหบ้ทบาทของภควนัตภาพวถีิ
ใน สพท. มีความแตกต่างและความเหมาะสมกบับุคลากรแต่ละคน
ท่ีแตกต่างกนั 

     

94 การก าหนดใหท้กัษะดา้นภควนัตภาพเป็นคุณสมบติัของบุคลากร
เพื่อรับเขา้ท างาน 

     

95 การก าหนดผลตอบแทนหรือส่ิงจูงใจส าหรับบุคลากรท่ีท างานแบบ
ภควนัตภาพวถีิ เช่น ค่าล่วงเวลา สวสัดิการพิเศษ การมีโอกาสไดรั้บ
ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน ฯลฯ 

     

96 การมีบทลงโทษส าหรับบุคลากรท่ีไม่ด าเนินงานแบบภควนัตภาพวถีิ      

 ด้านพฤติกรรมของบุคลากร      

97 บุคลากรใน สพท. ตอ้งมีนิสัยต่ืนตวั มีทกัษะในการตอบสนองส่ิง
ต่างๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

     

98 ภควนัตภาพวถีิจะเกิดข้ึนไดก้บับุคลากรท่ีมีความรับผดิชอบสูง มี
วนิยั ทุ่มเทในการท างาน และเสียสละประโยชน์ส่วนตน 

     

99 บุคลากรท่ีมีนิสัยไม่เรียนรู้หรือไม่มีความพยายามใชอุ้ปกรณ์
เทคโนโลยสีารสนเทศในการท างานเป็นอุปสรรคต่อการเกิดภค
วนัตภาพวถีิ 

     

100 ภควนัตภาพวถีิจะเกิดข้ึนไดต้อ้งอาศยัความสมคัรใจของบุคลากร      
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ที่ องค์ประกอบ 
ระดับความเห็นด้วย 

5 4 3 2 1 

101 บุคลากรท่ีท างานแบบภควนัตภาพวถีิตอ้งมีความพร้อมและยนิยอม
ท่ีจะท างานทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ 

     

102 หากบุคลากรส่วนใหญ่ใน สพท. ยอมรับและปฏิบติัภควนัตภาพวถีิ 
บุคลากรท่ีเหลือจะมีแนวโนม้ท่ีจะปฏิบติัตามดว้ย 

     

103 ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลในการพบปะพดูคุยกนัต่อหนา้เป็นเร่ือง
ส าคญัท่ีสุดแมจ้ะก าหนดใหมี้ภควนัตภาพวถีิใน สพท. 

     

104 บุคลากรตอ้งมีความตระหนกั เห็นความจ าเป็นและใหค้วามส าคญั
ในการท างานทั้งในและนอกเวลาราชการ 

     

 ด้านวฒันธรรมการท างาน      

105 การสร้างวฒันธรรมการท างานแบบใหม่ท่ีเนน้คุณภาพองคร์วมและ
ความครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 

     

106 ภควนัตภาพวถีิท าให ้สพท. เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้      

107 ภควนัตภาพวถีิท าใหเ้กิดการลุกล ้าความเป็นส่วนตวัดา้นเวลา 
เน่ืองจากการท างานจะเขา้ถึงทุกท่ีและทุกเวลา 

     

108 การพฒันาระบบการจดัการความรู้ (KM) ทัว่ทั้ง สพท. เพื่อให้
บุคลากรสามารถปฏิบติังานแทนกนัได ้

     

109 ภควนัตภาพวถีิจะท าให ้สพท. เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้      

110 ค่านิยมและความเช่ือในดา้นลบของผูรั้บบริการต่อระบบราชการ
เป็นอุปสรรคต่อภควนัตภาพวถีิ 

     

111 ภควนัตภาพวถีิเป็นการปฏิบติัแบบไม่เป็นทางการ      

112 การท างานแบบภควนัตภาพวิถีควรท าใหเ้ป็นธรรมเนียมปฏิบติัหรือ
เสมือนกระบวนการท างานปกติ 

     

113 แมภ้ควนัตภาพวถีิจะเกิดข้ึนใน สพท. แต่ก็ควรมีการพบปะพดูคุย 
ณ ส านกังานเพื่อให้เกิดสัมพนัธภาพและความผกูพนัใน สพท. ดว้ย 

     

114 ระบบราชการไม่เอ้ือต่อภควนัตภาพวถีิ      

115 ภควนัตภาพวถีิใน สพท. เสมือนการรับค าสั่งหรือเผชิญหนา้กบั
ผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง 
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แบบสอบถามตามเทคนิคการวจัิยแบบชาติพนัธ์ุวรรณา   

(EDFR: Ethnographic Delphi Futures Research)  รอบที ่3 

วทิยานิพนธ์ดุษฎบีัณฑิต เร่ือง “ภควนัตภาพวถิีส าหรับส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา” 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าช้ีแจงในการตอบแบบสอบถาม 
 1. แบบสอบถามฉบบัน้ี เป็นแบบสอบถามตามเทคนิคการวิจยัแบบชาติพนัธ์ุวรรณา (EDFR : Ethnographic 
Delphi Futures Research) รอบท่ี 3 ซ่ึงเป็นผลการวิเคราะห์ค าตอบของกลุ่มผูท้รงคุณวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญไดแ้สดงความ
สอดคลอ้งของแต่ละขอ้โดยระบุค่ามธัยฐาน (median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล ์(interquartile range) ท่ีค านวณได้
และระบุคะแนนการตอบของท่านในรอบท่ี 2 มาดว้ย โดยผูวิ้จยัไดจ้ดัท าสญัลกัษณ์ดงัน้ี 

 หมายถึง  ค่ามธัยฐาน (median/Mdn.) แสดงถึงความเหมาะสม 
   หมายถึง  ค่าพิสัยระหวา่งควอไทล ์(interquartile range/IR)  

แสดงถึงความสอดคลอ้งและไม่สอดคลอ้งกนั  

   หมายถึง  ค าตอบเดิมของท่านในแบบสอบถามรอบท่ี 2 
2. การตอบแบบสอบถามตามเทคนิคการวิจยัแบบชาติพนัธ์ุวรรณา (EDFR : Ethnographic Delphi Futures Research) 

รอบท่ี 3 มีจุดมุ่งหมายเพ่ือใหท่้านไดท้บทวนค าตอบโดยอาจยืนยนัค าตอบเดิมหรือเปล่ียนแปลงค าตอบได ้ดงัน้ี 
 2.1 หากท่านยืนยนัค าตอบเดิมจากการตอบแบบสอบถามรอบท่ี 2 (ค าตอบท่ีมีสญัลกัษณ์ 

) ท่านไม่ตอ้งท าเคร่ืองหมายใดๆ แต่หากค าตอบเดิมของท่านอยู่นอกเขตของค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 
(interquartile range) หรือนอกเคร่ืองหมาย   โปรดใหเ้หตุผลประกอบเฉพาะขอ้นั้น 

 2.2 หากท่านตอ้งการเปล่ียนแปลงค าตอบ กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ในช่องค่าระดบั
คะแนนใหม่ และหากค าตอบใหม่ของท่านอยู่นอกเขตของค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (interquartile 
range) หรือนอกเคร่ืองหมาย   โปรดใหเ้หตุผลประกอบเฉพาะขอ้นั้น 

3. ผูวิ้จยัขอความกรุณาท่านในการตอบแบบสอบถามรอบท่ี 3 น้ี ภายในเวลา 1 สปัดาห์หลงัจากท่ี
ไดรั้บแบบสอบถามแลว้ กรณีพน้ระยะเวลาดงักล่าวแลว้และผูท้รงคุณวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญไม่มีการตอบกลบั
ทางช่องทางต่างๆ ผูวิ้จยัถือวา่ผูท้รงคุณวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญเห็นชอบค าตอบตามรอบท่ี 2 ท่ีผูท้รงคุณวฒิุและ
ผูเ้ช่ียวชาญไดเ้คยตอบมาแลว้ และผูวิ้จยัจะไดร้วบรวมและประมวลผลการวิจยัต่อไป 

 

ผูวิ้จยัขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี ท่ีกรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถามและใหค้วามร่วมมือดว้ยดีตลอดมา 
   นางสาวจุฬาลกัษณ์  ทรัพยสุ์ทธิ 

   นกัศึกษาปริญญาเอก 
   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ 

(หมายเหตุ :ตวัยอ่ สพท. หมายถึง ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา) 



378 

 

องค์ประกอบของภควนัตภาพวถิีส าหรับส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 

ช่ือ-สกุล ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ให้ข้อมูล   ศ.ดร.ชยัยงค ์ พรหมวงศ ์    
 

ที่ องค์ประกอบ 

ระดับความเห็นด้วย เหตุผลประกอบ 

5 4 3 2 1 (เฉพาะขอ้ท่ีค  าตอบอยู่

นอกเขตของค่าพิสยั

ระหวา่งควอไทล ์

(interquartile range)) 

 ด้านการน าองค์กรของผู้บริหาร       

1 การมีวสิัยทศัน์และค่านิยมดา้นภควนัตภาพวถีิ
ของผูบ้ริหาร สพท. 





     

2 การปฏิบติัตนแบบภควนัตภาพวถีิของผูบ้ริหารท า
ใหบุ้คลากรเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบติั
ตาม 

      

3 ความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหารในการก าหนดนโยบาย
หรือเป้าหมายในการใหบ้ริการหรือการท างานท่ี
ไร้ขอ้จ ากดัในเร่ืองเวลาและสถานท่ี 



 

     

4 ความตระหนกัของผูบ้ริหารแต่ละระดบัต่อ
เป้าหมายและนโยบายท่ีท าให้   ภควนัตภาพวถีิ
เกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 



 

     

5 ความเช่ือใจของผูบ้ริหารต่อบุคลากรส่งเสริมให้
ภควนัตภาพวถีิด าเนินไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 



 

     

6 ความเป็นนกัการศึกษาอยา่งแทจ้ริงและความ
เขา้ใจในภควนัตภาพวถีิอยา่งถ่องแทข้องผูบ้ริหาร 



 

     

 ด้านนโยบายและการวางแผน       

7 หน่วยงานกลาง (กระทรวงศึกษาธิการ / สพฐ.) 
ควรเป็นผูก้  าหนดนโยบายภควนัตภาพวถีิไปสู่ 
สพท. และสถานศึกษา 

      

8 เป้าหมายส าคญัท่ีสุดของภควนัตภาพวถีิ คือ 
ประสิทธิภาพและคุณภาพสูงสุดของนกัเรียน 
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ที่ องค์ประกอบ 

ระดับความเห็นด้วย เหตุผลประกอบ 

5 4 3 2 1 (เฉพาะขอ้ท่ีค  าตอบอยู่

นอกเขตของค่าพิสยั

ระหวา่งควอไทล ์

(interquartile range)) 

บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา 
(Customer-centric) 

9 การกระจายอ านาจ/การมอบอ านาจจากผูบ้ริหาร
ไปยงับุคลากรท าใหก้ารท างานเป็นไปตามหลกัภค
วนัตภาพวถีิ 

      

10 ผูบ้ริหารใน สพท. ตอ้งยนิยอม อนุญาต ถ่ายโอน 
ภารกิจการตดัสินใจใหบุ้คลากรใชค้วามรู้ 
ความสามารถ ความเฉลียวฉลาด ทกัษะ ทรัพยากร 
และประสบการณ์ในการตดัสินใจดว้ยตนเอง 
เพื่อใหภ้ารกิจนั้นบรรลุส าเร็จไปไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
ฉบัไว ทนัต่อสถานการณ์และความเร่งด่วน 



 

     

11 การก าหนดให ้สพท. มีแผนบริหารความเส่ียงเพื่อ
รองรับการท างานแบบ   ภควนัตภาพวถีิ 



 
     

12 การก าหนดใหมี้การลงนามในค ารับรอง (MOU) 
ระหวา่งผูบ้ริหารและบุคลากรเพื่อเป็นขอ้ตกลงใน
การท างานแบบภควนัตภาพวิถี 

      

13 หากขาดการกระจายอ านาจ ก็น ามาซ่ึงอุปสรรค
ของภควนัตภาพวถีิ 



 
     

 ด้านการน าสู่การปฏิบัติ       

14 หน่วยงานกลาง (กระทรวงศึกษาธิการ / สพฐ.) 
ตอ้งเป็นผูก้  าหนดวธีิการหรือแนวปฏิบติัเพื่อน าภค
วนัตภาพวถีิไปสู่การปฏิบติัใน สพท. 

      

15 ก่อนการใชภ้ควนัตภาพวถีิใน สพท. ควรมีการ
พิจารณาร่วมกนัระหวา่งผูบ้ริหาร สพท. 
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ที่ องค์ประกอบ 

ระดับความเห็นด้วย เหตุผลประกอบ 

5 4 3 2 1 (เฉพาะขอ้ท่ีค  าตอบอยู่

นอกเขตของค่าพิสยั

ระหวา่งควอไทล ์

(interquartile range)) 

สถานศึกษา และคณะกรรมการ สพท. เพื่อ
พิจารณาความพร้อมและความเหมาะสม 

16 การแต่งตั้งใหมี้คณะท างานระดบั สพท. เพื่อน า
ร่องการใชภ้ควนัตภาพวถีิ 

 

 

     

17 การประกาศอยา่งเป็นทางการใหบุ้คลากรใน 
สพท. และประชาชนทราบวา่ สพท.จะท างาน
แบบภควนัตภาพวถีิ 



 

     

18 ความมุ่งมัน่ของทีมงานใน สพท. เป็นหวัใจส าคญั
ของภควนัตภาพวถีิ 



 

     

19 ภควนัตภาพวถีิเกิดข้ึนไดเ้ม่ือมีการปฏิบติัอยา่ง
ต่อเน่ืองและสร้างมาตรฐานใหเ้กิดความย ัง่ยนืทัว่
ทั้ง สพท. 



 

     

20 ภควนัตภาพวถีิตอ้งมีแนวปฏิบติัท่ีเป็นเอกภาพ
และปฏิบติัแบบเดียวกนัทัว่ทั้ง สพท. 

      

21 ควรมีกลไก/แนวปฏิบติัท่ีพิสูจน์วา่ภควนัตภาพวถีิ
จะสามารถน ามาปฏิบติัไดจ้ริงอยา่งมี
ประสิทธิภาพและอยา่งเป็นรูปธรรม 



 
     

 ด้านการติดตามและประเมินผลลพัธ์       

22 การประเมินผลลพัธ์ผลการใชภ้ควนัตภาพวถีิ
ภายหลงัมีการใชว้ถีิน้ีใน สพท. เพื่อน าขอ้มูล
ยอ้นกลบัมาใชใ้นการพฒันาและการปรับปรุงใน
อนาคต 

 

 

     

23 การติดตามประเมินผลภควนัตภาพวถีิเพื่อน ามา
ปรับปรุงขอ้ก าหนดหรือแนวปฏิบติัใหส้อดคลอ้ง
กบับริบทจริงใน สพท. 
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ที่ องค์ประกอบ 

ระดับความเห็นด้วย เหตุผลประกอบ 

5 4 3 2 1 (เฉพาะขอ้ท่ีค  าตอบอยู่

นอกเขตของค่าพิสยั

ระหวา่งควอไทล ์

(interquartile range)) 

24 การก าหนดใหมี้การประเมินผลการท างานแบบ
ภควนัตภาพวถีิอยา่งสม ่าเสมอ 



 

     

25 การจดัอนัดบั สพท. ท่ีมีการท างานแบบภควนัต
ภาพวถีิท่ีเป็นเลิศเพื่อการพฒันาและถอดบทเรียน 
(Lesson Learn) เพื่อความย ัง่ยืน 

      

26 การประเมินผลภควนัตภาพวิถีควรน ามาเช่ือมโยง
กบัการเล่ือนขั้นเงินเดือน การประเมินผลการ
ปฏิบติัราชการของกลุ่ม และความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการ 

      

 ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ       

27 การก าหนดใหภ้ควนัตภาพวิถีเป็นกฎหมาย 
กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัใน สพท. 

      

28 กฎระเบียบดา้นการเงิน การคลงัและพสัดุ  เป็น
อุปสรรคต่อภควนัตภาพวถีิ 

      

29 กฎระเบียบดา้นการลงเวลาการปฏิบติังานเป็น
อุปสรรคต่อภควนัตภาพวถีิ 

      

30 ภควนัตภาพวถีิตอ้งด าเนินการภายใตก้ฎหมายดา้น
ความปลอดภยัต่างๆ เช่น พระราชบญัญติัวา่ดว้ย
การกระท าความผดิเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 
2550 / พระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2536 / 
พระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 เป็นตน้ 

 
 

     

31 กฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้งบงัคบัในปัจจุบนักบัภค
วนัตภาพวถีิมีความขดัแยง้กนั 
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ที่ องค์ประกอบ 

ระดับความเห็นด้วย เหตุผลประกอบ 

5 4 3 2 1 (เฉพาะขอ้ท่ีค  าตอบอยู่

นอกเขตของค่าพิสยั

ระหวา่งควอไทล ์

(interquartile range)) 

32 แมก้ฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบับางส่วนอาจขดั
ต่อภควนัตภาพวถีิ แต่ก็ยงัตอ้งคงกฎหมายไวเ้พื่อ
เป็นหลกัในการท างาน 

      

 ด้านโครงสร้างการบริหารงานขององค์กร       

33 โครงสร้างการบริหารงานของ สพท. ท่ีมีล าดบัชั้น
ท่ีนอ้ยและเป็นแนวราบ (Flat Organization) 
สนบัสนุนใหเ้กิดภควนัตภาพวถีิ 

      

34 การก าหนดกลุ่มงานท่ีชดัเจนวา่กลุ่มใดควรเป็น
กลุ่มตน้แบบในการปฏิบติัตนแบบภควนัตภาพวถีิ 



 
     

35 การจดัตั้งใหมี้ศูนยภ์ควนัตภาพใน สพท. (หรือ
ศูนย ์ICT) เพื่อใหบ้ริการดา้นภควนัตภาพวถีิ 

      

36 ภควนัตภาพวถีิเหมาะสมกบัองคก์รท่ีมีขนาดใหญ่ 
(องคก์รท่ีมีบุคลากรมากกวา่ 200 คน) 

      

37 การตั้งส านกังานส ารองในสถานท่ีอ่ืนเพื่อเตรียม
ความพร้อมกรณีไม่สามารถปฏิบติังาน ณ 
ส านกังานหลกัได ้

 

 
    

38 การก าหนดโครงสร้างแบบไม่เป็นทางการ 
(Informal Organization) หรือการตั้งคณะท างาน
เฉพาะกิจ (Ad-hoc Committee) ท าใหเ้กิดภควนัต
ภาพวถีิ 
 

 

 
    

 ด้านงบประมาณ โครงสร้างพืน้ฐาน และอุปกรณ์       

39 ภควนัตภาพวถีิอยูบ่นพื้นฐานของความพร้อมและ
ความเพียงพอของอุปกรณ์ เคร่ืองมือ และระบบ
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ที่ องค์ประกอบ 

ระดับความเห็นด้วย เหตุผลประกอบ 

5 4 3 2 1 (เฉพาะขอ้ท่ีค  าตอบอยู่

นอกเขตของค่าพิสยั

ระหวา่งควอไทล ์

(interquartile range)) 

เครือข่าย และท่ีใชใ้นการปฏิบติังานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

40 การสร้างทรัพยากรการเรียนการสอนในรูปหน่วย
ความรู้ออนไลน์ บทเรียนในแอพพลิเคชัน่ หรือ
บทเรียนดา้นอิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 

      

41 การมีสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีสมบูรณ์ใน 
สพท. 



 
     

42 ภควนัตภาพวถีิตอ้งมีหน่วยงานภายนอกเขา้มามี
ส่วนร่วมในการสนบัสนุนดา้นงบประมาณและ
ทรัพยากรต่างๆ  

  
 

    

43 ภควนัตภาพวถีิเป็นแนวปฏิบติัท่ีตอ้งใช้
งบประมาณในการลงทุนสูง 

      

44 การพฒันาหลกัสูตรและระบบการเรียนการสอน
ปัจจุบนัตอ้งสอดคลอ้งกบัการท างานแบบภควนัต
ภาพวถีิใน สพท. 

 

 
    

45 การก าหนดงบประมาณตามแผนงานประจ าปีท่ี
ชดัเจนเพื่อให ้สพท. สามารถด าเนินการภควนัต
ภาพวถีิได ้

  
 

    

46 ภควนัตภาพวถีิควรค านึงถึงความคุม้ทุนของ
งบประมาณเม่ือมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
ดว้ย 



 
     

 ด้านลกัษณะงาน       

47 ภควนัตภาพวถีิเหมาะส าหรับงานท่ีมีผูป้ฏิบติัคน
เดียวมากกวา่งานท่ีตอ้งท าเป็นทีม 
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ที่ องค์ประกอบ 

ระดับความเห็นด้วย เหตุผลประกอบ 

5 4 3 2 1 (เฉพาะขอ้ท่ีค  าตอบอยู่

นอกเขตของค่าพิสยั

ระหวา่งควอไทล ์

(interquartile range)) 

48 ภควนัตภาพวถีิเหมาะส าหรับงานดา้นบริหาร
มากกวา่งานท่ีตอ้งลงปฏิบติัจริง 

   

 

  

49 ภควนัตภาพวถีิเหมาะส าหรับงานวชิาการมากวา่
งานบริการ/ธุรการ 

   

 

  

50 ภควนัตภาพวถีิเหมาะส าหรับงานท่ีมีจุดเร่ิมตน้
และจุดส้ินสุดในระยะเวลาสั้นเท่านั้น 

   

 

  

51 ภควนัตภาพวถีิเหมาะส าหรับงานท่ีมีความยดืหยุน่
เร่ืองเวลาท างานหรืองานท่ีตอ้งออกพื้นท่ี 

  
 

    

52 ภควนัตภาพวถีิเหมาะส าหรับการส่ือสารเท่านั้น 
ไม่ควรใชเ้พื่อสั่งการ หรืออนุมติั/อนุญาตในเร่ือง
ส าคญั 

      

53 ภควนัตภาพวถีิเหมาะส าหรับการท างานบาง
สถานการณ์เท่านั้น เช่น เม่ือมาปฏิบติังานท่ี
ส านกังานไม่ได ้หรือเม่ือไม่สามารถปฏิบติังานท่ี
ส านกังานได ้เป็นตน้ 

   

 
  

54 หากภารกิจไม่เร่งด่วนมาก ไม่จ  าเป็นตอ้งท างาน
แบบภควนัตภาพวถีิ 

   

 
  

55 การก าหนดเอกสารท่ีตอ้งใชใ้หช้ดัเจนในทุก
กระบวนงานยอ่ยท าใหเ้กิดภควนัตภาพวถีิ 

      

56 ควรลดขั้นตอนกระบวนการท างานท่ีไม่จ  าเป็น
หรือกระจายอ านาจใหบุ้คลากรเพื่อส่งเสริมใหเ้กิด
ภควนัตภาพวถีิ 

 

 



 

    

57 การก าหนดขั้นตอนหรือกระบวนงานท่ีชดัเจน
ของภาระงานใน สพท.  
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ที่ องค์ประกอบ 

ระดับความเห็นด้วย เหตุผลประกอบ 

5 4 3 2 1 (เฉพาะขอ้ท่ีค  าตอบอยู่

นอกเขตของค่าพิสยั

ระหวา่งควอไทล ์

(interquartile range)) 

58 ภควนัตภาพวถีิเป็นการท างานแบบอิสระ โดยยดึ
เป้าผลและผลลพัธ์ของงานเป็นหลกั  

 

 

    

 ด้านข้อมูล       

59 การมีขอ้มูลและสารสนเทศท่ีส าคญัของ สพท. 
และสถานศึกษาเป็นองคป์ระกอบส าคญัของภค
วนัตภาพวถีิ 

      

60 ขอ้มูลและสารสนเทศท่ีมีตอ้งถูกจดัใหง่้ายต่อการ
วเิคราะห์และง่ายต่อการตดัสินใจของผูใ้ชข้อ้มูล 

      

61 ขอ้มูลสารสนเทศส าหรับภควนัตภาพวถีิตอ้ง
เขา้ถึงง่ายและเขา้ถึงไดโ้ดยไร้ขอ้จ ากดัดา้นเวลา
และสถานท่ี (Every time and Everywhere) 



 

     

62 สพท. ตอ้งเป็นหน่วยงานหลกัในการจดัเก็บขอ้มูล
ของ สพท. และสถานศึกษา 

 

 

     

63 ภควนัตภาพวถีีใน สพท. ตอ้งมีการบูรณาการ
ขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ(Systemically Integrated) มี
ลกัษณะเช่ือมโยงอุปสงคแ์ละอุปทานแบบห่วงโซ่ 
(Supply & Demand Chain) 



 

     

64 ขอ้มูลตอ้งมีการตรวจสอบและอนุมติัจากผูบ้ริหาร
ก่อนจะมีการเผยแพร่และน าไปใชแ้บบภควนัต
ภาพวถีิ 

 

 

    

65 ควรมีการท าส าเนาเอกสารท่ีส าคญัของทาง
ราชการไวน้อกสถานท่ีท างานเพื่อให้น ามาใช้
ปฏิบติังานไดก้รณีฉุกเฉิน 
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(interquartile range)) 

66 ควรมีการส ารองไฟลข์อ้มูล สารสนเทศท่ีส าคญัไว้
นอกสถานท่ีท างานเพื่อใหส้ามารถปฏิบติังานได้
กรณีฉุกเฉิน 

      

67 ภควนัตภาพวถีิตอ้งสามารถจดัการขอ้มูลขนาด
ใหญ่ (Big Data) และควรมีนกัวเิคราะห์ขอ้มูล 
(Data Scientist) เพื่อท าคดักรองขอ้มูลท่ีส าคญัไป
ช่วยในการบริหารงาน 

 

 
    

 ด้านรูปแบบและกระบวนการให้บริการ       

68 การก าหนดให้โรงเรียนเป็นจุดรวมบริการทาง
การศึกษา (One Stop Service Education) 

  
 

    

69 การจดัตั้งศูนยบ์ริการเบด็เสร็จ (Counter Service) 
ใน สพท. เพื่อใหบ้ริการครบถว้นในสถานท่ีเดียว 

      

70 ความร่วมมือกบัภาคเอกชนเพื่อใหป้ระชาชน
เขา้ถึงการบริการแบบภควนัตภาพวถีิไดง่้ายยิง่ข้ึน 
เช่น การช าระค่าลงทะเบียน ณ ร้านสะดวกซ้ือ 
เป็นตน้ 

      

71 การจดัหน่วยเคล่ือนท่ี (Mobile) ท่ีสามารถ
เคล่ือนท่ีไปยงัจุดท่ีตอ้งการรับบริการไดอ้ยา่ง
สะดวก รวดเร็ว มีความยดืหยุน่และคล่องตวัสูง 

  

 

    

72 การก าหนดจุดบริการภายในสถานท่ีสาธารณะ
ร่วมกบัภาคเอกชน เช่น ร้านสะดวกซ้ือ  
หา้งสรรพสินคา้ ไปรษณีย ์เป็นตน้ 

 

 

    

73 ภควนัตภาพวถีิเป็นการเปล่ียนจากใหบ้ริการโดย
บุคคลมาเป็นใหบ้ริการโดยเคร่ือง เช่น ตูคี้คอส 
เวนด้ิงแมชชีน หรือเคร่ืองอตัโนมติัต่างๆ  
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74 การแจง้ขั้นตอนการใหบ้ริการอยา่งเปิดเผยและ
สามารถพบเห็นไดช้ดัเจนผา่นส่ือส่ิงพิมพห์รือส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

      

75 การใหบ้ริการผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีสามารถ
บนัทึกหรือดาวน์โหลดขอ้มูลได ้เช่น กรณีครูท่ีอยู่
โรงเรียนห่างไกลสามารถดาวน์โหลดหนงัสือ
รับรองเงินเดือนไดโ้ดยไม่ตอ้งเดินทางมายงั สพท. 

      

76 ภควนัตภาพวถีิตอ้งขจดัผลกระทบในเร่ือง ความ
ยุง่ยากของขั้นตอน การจดัเตรียมรวบรวมเอกสาร
ต่างๆ ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน เวลาท่ีตอ้งเสียไปกบัการ
ตรวจสอบเอกสาร และปัญหาเม่ือมีการโยกยา้ย
ผูป้ฏิบติังานใหม่ 

      

77 การช าระค่าบริการต่างๆ ผา่นช่องทาง เช่น การ
จ่ายค่าเทอมบุตรผา่นไปรษณีย ์หรือร้านสะดวก
ซ้ือ เป็นตน้ 

  

 

    

78 ภควนัตภาพวถีิเป็นวธีิการท างานหรือใหบ้ริการท่ี
ผูใ้หแ้ละผูรั้บบริการจะไม่รู้สึกวา่ก าลงัใชง้านแบบ
ภควนัตภาพวถีิอยู ่

 

 

    

79 ภควนัตภาพวถีิไม่มีรูปแบบท่ีตายตวั แต่สามารถ
ปรับเปล่ียนไปตามความเหมาะสมของ
สภาพแวดลอ้มและบริบท 

      

 ด้านระยะเวลาและสถานที่       

80 ภควนัตภาพวถีิส าหรับ สพท. เป็นการท างานท่ี
เนน้ความรวดเร็ว 

      



388 

 

ที่ องค์ประกอบ 

ระดับความเห็นด้วย เหตุผลประกอบ 

5 4 3 2 1 (เฉพาะขอ้ท่ีค  าตอบอยู่

นอกเขตของค่าพิสยั

ระหวา่งควอไทล ์

(interquartile range)) 

81 ภควนัตภาพวถีิท าให ้สพท. ท่ีมีพื้นท่ีขนาดใหญ่ มี
สถานศึกษาจ านวนมาก ท างานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 



 
     

82 ภควนัตภาพวถีิท าให ้สพท. ท่ีมีสภาพทาง
ภูมิศาสตร์ไม่สะดวกต่อการเดินทาง ท างานได้
อยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
 

     

83 หากสถานท่ีท างานง่ายต่อการประสานงานกนั
หรือสถานศึกษาสามารถติดต่อประสานงานกบั 
สพท. ไดอ้ยา่งสะดวกก็ไม่จ  าเป็นตอ้งมีภควนัต
ภาพวถีิ 

      

84 ภควนัตภาพวถีิเป็นกระบวนการท างานตลอดเวลา
แมไ้ม่ไดอ้ยูใ่นสถานท่ีปฏิบติังาน 

      

85 การก าหนดเวลาท่ียดืหยุน่ในการท างานข้ึนอยูก่บั
สภาพแวดลอ้มและบริบทของพื้นท่ีใน สพท. แต่
ละแห่งดว้ย 

 

 
    

86 บุคลากรท่ีท างานแบบภควนัตภาพวถีิจะเป็นอิสระ
ดา้นเวลาและสถานท่ี 

      

 ด้านการติดต่อส่ือสาร       

87 ภควนัตภาพวถีิใน สพท. เป็นการส่ือสาร
สาระส าคญัของขอ้มูลต่างๆ เช่น นโยบาย 
กฎหมาย ระเบียบ ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะใน
การท างาน เป็นตน้ 

 

 
    

88 ภควนัตภาพวถีิใชเ้พื่อติดต่อส่ือสารในแบบท่ีไม่
ตอ้งเผชิญหนา้กนัโดยตรง (ทั้งแบบกลุ่ม/แบบ
เด่ียว) ผา่นทางส่ือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
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89 ควรมีการสร้างความเขา้ใจให้ผูรั้บบริการหรือ
ประชาชนในการใชภ้ควนัตภาพวถีิใน สพท. เพื่อ
ปรับแนวคิดเก่ียวกบัการมารับบริการรูปแบบใหม่ 

 

 
    

90 ภควนัตภาพวถีิตอ้งส่ือสารแบบสองทางได ้(Two-
way communication) และเป็น Real-time 

      

 ด้านการบริหารบุคคลากร       

91 ควรมีการพฒันาบุคลากรใน สพท. ใหเ้กิดความ
เขา้ใจและมีทกัษะเพียงพอในการท างานแบบภค
วนัตภาพวถีิ 

      

92 ควรก าหนดต าแหน่งนกัเทคโนโลยสีารสนเทศ
การศึกษาใน สพท. ซ่ึงตอ้งมีองคค์วามรู้และจ านวน
ท่ีเหมาะสมเพื่อรับผดิชอบการท างานแบบภควนัต
ภาพวถีิ 

      

93 การท่ีบุคลากรมีความหลากหลายท าใหบ้ทบาท
ของภควนัตภาพวถีิใน สพท. มีความแตกต่างและ
ความเหมาะสมกบับุคลากรแต่ละคนท่ีแตกต่างกนั 

      

94 การก าหนดใหท้กัษะดา้นภควนัตภาพเป็น
คุณสมบติัของบุคลากรเพื่อรับเขา้ท างาน 

  
 

    

95 การก าหนดผลตอบแทนหรือส่ิงจูงใจส าหรับ
บุคลากรท่ีท างานแบบภควนัตภาพวถีิ เช่น ค่า
ล่วงเวลา สวสัดิการพิเศษ การมีโอกาสไดรั้บ
ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน ฯลฯ 

 

 
    

96 การมีบทลงโทษส าหรับบุคลากรท่ีไม่ด าเนินงาน
แบบภควนัตภาพวถีิ 
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 ด้านพฤติกรรมของบุคลากร       

97 บุคลากรใน สพท. ตอ้งมีนิสัยต่ืนตวั มีทกัษะใน
การตอบสนองส่ิงต่างๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

      

98 ภควนัตภาพวถีิจะเกิดข้ึนไดก้บับุคลากรท่ีมีความ
รับผดิชอบสูง มีวนิยั ทุ่มเทในการท างาน และ
เสียสละประโยชน์ส่วนตน 

      

99 บุคลากรท่ีมีนิสัยไม่เรียนรู้หรือไม่มีความพยายาม
ใชอุ้ปกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศในการท างาน
เป็นอุปสรรคต่อการเกิดภควนัตภาพวถีิ 

      

100 ภควนัตภาพวถีิจะเกิดข้ึนไดต้อ้งอาศยัความสมคัร
ใจของบุคลากร 

      

101 บุคลากรท่ีท างานแบบภควนัตภาพวถีิตอ้งมีความ
พร้อมและยนิยอมท่ีจะท างานทั้งในเวลาราชการ
และนอกเวลาราชการ 

      

102 หากบุคลากรส่วนใหญ่ใน สพท. ยอมรับและ
ปฏิบติัภควนัตภาพวถีิ บุคลากรท่ีเหลือจะมี
แนวโนม้ท่ีจะปฏิบติัตามดว้ย 

  
 

    

103 ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลในการพบปะพดูคุยกนั
ต่อหนา้เป็นเร่ืองส าคญัท่ีสุดแมจ้ะก าหนดใหมี้ภค
วนัตภาพวถีิใน สพท. 

      

104 บุคลากรตอ้งมีความตระหนกั เห็นความจ าเป็น
และใหค้วามส าคญัในการท างานทั้งในและนอก
เวลาราชการ 

      

 ด้านวฒันธรรมการท างาน       
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105 การสร้างวฒันธรรมการท างานแบบใหม่ท่ีเนน้
คุณภาพองคร์วมและความครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

      

106 ภควนัตภาพวถีิท าให ้สพท. เป็นองคก์รแห่งการ
เรียนรู้ 

      

107 ภควนัตภาพวถีิท าใหเ้กิดการลุกล ้าความเป็น
ส่วนตวัดา้นเวลา เน่ืองจากการท างานจะเขา้ถึงทุก
ท่ีและทุกเวลา 

   

 
  

108 การพฒันาระบบการจดัการความรู้ (KM) ทัว่ทั้ง 
สพท. เพื่อใหบุ้คลากรสามารถปฏิบติังานแทนกนั
ได ้

      

109 ค่านิยมและความเช่ือในดา้นลบของผูรั้บบริการ
ต่อระบบราชการเป็นอุปสรรคต่อภควนัตภาพวถีิ 

 

 

    

110 ภควนัตภาพวถีิเป็นการปฏิบติัแบบไม่เป็นทางการ 
 

      

111 การท างานแบบภควนัตภาพวิถีควรท าใหเ้ป็น
ธรรมเนียมปฏิบติัหรือเสมือนกระบวนการท างาน
ปกติ 

      

112 แมภ้ควนัตภาพวถีิจะเกิดข้ึนใน สพท. แต่ก็ควรมี
การพบปะพดูคุย ณ ส านกังานเพื่อให้เกิด
สัมพนัธภาพและความผกูพนัใน สพท. ดว้ย 

      

113 ระบบราชการไม่เอ้ือต่อภควนัตภาพวถีิ 
 

      

114 ภควนัตภาพวถีิใน สพท. เสมือนการรับค าสั่งหรือ
เผชิญหนา้กบัผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง 

      

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญยนืยนัองคป์ระกอบงานวิจยั 

แบบยนืยนังานวจิยั 
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รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญยนืยนัองคป์ระกอบงานวิจยั 

 

1 ดร. บรรเจอดพร สู่แสนสุข รองผูอ้  านวยการส านกันวตักรรมการศึกษา 
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2 ดร. อนนัต ์พนันึก รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา หนองคาย เขต 2 

3 นายนิพนท ์ นนธิ รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 4 

4 ดร. ภารดี ค ามา   ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัชนะสงคราม 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

5 ดร. ชยพร  กระต่ายทอง   นกัวชิาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
ส านกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา 
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

6 ดร. เปรมฤทยั  เลิศบ ารุงชยั นกัวชิาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
ส านกัเทคโนโลยเีพื่อการเรียนการสอน 
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

7 ดร. ณัฐา  เพชรธนู นกัวชิาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
ส านกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา 
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

8 ดร. ปรัชญวรรณ วนานนัท ์  นกัวชิาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
ส านกังานศึกษาธิการภาค 5 
ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 

9 ดร. ศาสตรา ดอนโอฬาร  นกัวชิาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 3 

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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แบบสอบถามผู้เช่ียวชาญเพือ่ยนืยนัองค์ประกอบงานวจัิยเร่ือง 

“ภควนัตภาพวถิีส าหรับส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา” 

(Ubiquitous Ways for Office of Education Service Area) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าช้ีแจง 
 แบบสอบถามน้ีเป็นแบบสอบถามท่ีอยู่ในขั้นตอนท่ีมีความส าคญัยิ่งต่อการวิจยัก่อนการ

สรุปผลการวจิยั กล่าวคือ เป็นการยนืยนัองคป์ระกอบของภควนัตภาพวถีิส าหรับส านกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษา  ซ่ึงเป็นผลสรุปจากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิดา้นภควนัตภาพวิถีจ  านวน 17 คนโดยใช้

เทคนิคการวิจยัอนาคต (EDFR: Ethnographic Delphi Futures Research) โดยผูว้ิจยัก าหนดกรอบ

การยืนยนัองคป์ระกอบและรูปแบบ 4 ดา้น คือ ความเหมาะสม (Propriety Standards) ความเป็นไป

ได้ (Feasibility Standards) ความเป็นประโยชน์ (Utility Standards) และความถูกต้องครอบคลุม 

(Accuracy Standards) โดยผูว้จิยัแบ่งรายละเอียดของแบบสอบถาม ดงัน้ี 

ตอนที ่1 สารสนเทศเก่ียวกบังานวจิยั เร่ือง “ภควนัตภาพวถีิส าหรับส านกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษา” (Ubiquitous Ways for Office of Education Service 

Area) 

ตอนที ่2 การยนืยนัยนืยนัองคป์ระกอบงานวจิยัเร่ือง “ภควนัตภาพวถีิส าหรับส านกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษา” (Ubiquitous Ways for Office of Education Service Area) 

ของผูเ้ช่ียวชาญ 
  

 ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงท่ีท่านไดก้รุณาใหค้วามอนุเคราะห์ในการวิจยัคร้ังน้ี 

 

 

นางสาวจุฬาลกัษณ์ ทรัพยสุ์ทธิ 

นกัศึกษาปริญญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาบริหารการศึกษา 

ภาควชิาการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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ตอนที ่1 
สารสนเทศเกีย่วกบังานวจิัย เร่ือง “ภควนัตภาพวถิสี าหรับส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา” 

(Ubiquitous Ways for Office of Education Service Area) 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของงานวจัิย 

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นองคก์รหลกัในการ

จดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้เยาวชนของชาติเกิดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพฒันาความเจริญงอก

งามของบุคคลและสังคมผา่นทางการถ่ายทอดความรู้ การฝึกอบรม และสืบสานทางวฒันธรรม และ

ความก้าวหน้าทางวิชาการ เพื่อให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิด การแก้ไขปัญหา และการพฒันา

ตนเองตามศกัยภาพและขีดความสามารถในดา้นต่างๆ เพื่อด ารงชีวิตไดอ้ย่างมีความสุข ประกอบ

อาชีพสุจริต รู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงและพฒันาประเทศไดอ้ยา่งย ัง่ยนื  

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ไดจ้ดัแบ่งส่วนราชการ

เป็นราชการส่วนกลาง ราชการเขตพื้นท่ีการศึกษา และระดับสถานศึกษา โดยได้จัดราชการ

ส่วนกลางเป็นส านักหลกั 10  ส านัก 2 กลุ่ม คือ ส านักอ านวยการ  ส านักการคลงัและสินทรัพย์  

ส านักติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ส านักทดสอบทางการศึกษา  ส านัก

เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  ส านกันโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ส านกับริหารงาน

การศึกษาพิเศษ  ส านกัพฒันานวตักรรมการจดัการศึกษา  ส านกัพฒันาระบบบริหารงานบุคคลและ

นิติการ  ส านกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา กลุ่มตรวจสอบภายใน  และกลุ่มพฒันาระบบบริหาร 

นอกจากนั้น ยงัมีส านักภายในท่ีตั้ งข้ึนเพื่อให้การบริหารจดัการเกิดประสิทธิภาพอีก  6  ส านัก

ภายใน  2  ศูนย ์คือ ส านกัพฒันาการศึกษาเขตพฒันาพิเศษจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ ส านกัพฒันา

กิจกรรมนักเรียน สถาบนัภาษาองักฤษ ส านักส านักพฒันาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ส านกับริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย ส านกับริหารงานการศึกษาภาคบงัคบั ศูนยพ์ฒันาการ

นิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน และศูนยเ์ฉพาะกิจคุม้ครองและช่วยเหลือนกัเรียน 

โดยสรุปแล้ว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนราชการท่ีเป็นส่วนกลางรวม

ทั้งส้ิน 20 ส านกั/กลุ่ม/ศูนย ์ 
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 เน่ืองจากส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน่วยงานระดบัเขตพื้นท่ี 

และระดบัสถานศึกษา เพื่อใหมี้การแปลงนโยบายจากส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ไปสู่หน่วยปฏิบติั คือ สถานศึกษา จึงมีการออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดใหมี้ส านกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจ านวน 183 เขต และส านกังานเขตพื้นท่ีมธัยมศึกษา จ านวน 42 เขต 

เพื่อเป็นหน่วยราชการส าหรับการน านโยบายไปสู่การปฏิบติั  คือ สถานศึกษา ท่ีจดัการศึกษาขั้น

พื้นฐานอยูใ่นแต่ละเขตพื้นท่ีการศึกษารวมทั้งส้ิน 31,116 แห่ง 

 จากการแบ่งส่วนราชการดงัท่ีกล่าวขา้งตน้ จึงสรุปไดว้า่ส านกังานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐานมีการบริหารงาน 3 ระดบั ในการบริหารงานให้ส าเร็จลุล่วงและมีประสิทธิภาพ ส านกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษาจึงเป็นหน่วยงานท่ีมีความส าคญัเป็นอย่างยิ่งท่ีจะเป็นผูน้ านโยบายไปสู่การปฏิบติั แต่

ในทางปฏิบติังานจริง ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษายงัมีปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานให้เป็นไป

อยา่งมีประสิทธิภาพ          โดยสามารถแบ่งตามขนาดของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสภาพปัญหา

ได ้3 ประเภท ดงัน้ี 

 1) เป็นส านักงานเขตพืน้ที่ที่ตั้งอยู่ในชุมชนที่มีประชากรหนาแน่น มีความเจริญเติบโต

สูง เป็นเขตเมืองใหญ่ มีส่ิงอ านวยความสะดวกครบถว้น มีการจดัการศึกษาหลายระดบัไม่ว่าจะเป็น

ชั้นอนุบาล ประถมศึกษา มธัยมศึกษา/เทียบเท่า หรืออุดมศึกษา ซ่ึงไม่มีปัญหาเร่ืองการปฏิบติังาน

เพราะมีความพร้อมสูง แต่อาจจะมีปัญหาในเร่ืองการติดต่อส่ือสารและการบริหารจดัการข้อมูลท่ี

ค่อนขา้งมาก เน่ืองจากโรงเรียนส่วนใหญ่ในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาแบบน้ีจะเป็นโรงเรียนท่ีมี

การแข่งขนัสูง  

 2) เป็นส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาทีม่ีประชากรกระจัดกระจาย อยูใ่นอ าเภอรอบนอก 

ห่างไกลความพร้อมดา้นเศรษฐกิจ สังคม หรืออยูใ่นพื้นท่ีท่ีมีความยากล าบาก (พื้นท่ีชายขอบ พื้นท่ี

เกาะแก่ง พื้นท่ีขนาดกวา้งใหญ่ พื้นท่ีเส่ียงภยั) ซ่ึงจะขาดส่ิงอ านวยความสะดวกพื้นฐาน เช่น อาคาร 

สถานท่ี ขาดโรงเรียนระดบัมธัยมตอนปลาย/เทียบเท่าและอุดมศึกษา ค่อนขา้งเสียเปรียบในการไดรั้บ

บริการทางการศึกษาอยา่งทัว่ถึง   

 3) ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาที่มีความเจริญพอสมควร เป็นจงัหวดัขนาดเล็กซ่ึงแบ่ง

เพียงหน่ึงส านกังานเขตพื้นท่ี ความพร้อมในการบริหารจดัการระดบัปานกลาง ซ่ึงส่วนใหญ่จะขาด

ความพร้อมในการบริหารจดัการ ซ่ึงแม้ว่าเป็นส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาในจงัหวดัเล็กๆ แต่
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บางคร้ังยงัขาดการดูแลเอาใจใส่จากส่วนกลาง รวมทั้งไม่ไดเ้ป็นท่ีตั้งของโรงเรียนท่ีมีการแข่งขั้นสูง 

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประเภทน้ีเป็นจ านวน

มาก และเกิดปัญหาในลกัษณะน้ีคลา้ยๆ กนั  

 ดว้ยเหตุผลดงักล่าว การบริหารจดัการภายในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจึงควรมีการ

บริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ ไร้ขอ้จ ากดัในเชิงสถานท่ี เวลา และตวับุคคล ใหเ้กิดการท างานไดทุ้ก

ท่ีทุกเวลา กระบวนทศัน์ใหม่ของการจดัการศึกษาภายใตส้ังคมแห่งโลกาภิวตัน์ จึงควรเป็นการ

บริหารจดัการศึกษาท่ีสะดวก คล่องตวั ง่าย ชดัเจน และมีประสิทธิภาพสูงสุด ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจ

ศึกษาเก่ียวกบั “ภควนัตภาพวิถีส าหรับส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา” โดยคาดหวงัวา่ผลการวิจยัจะ

ใช้เป็นขอ้มูลเชิงนโยบายและการพฒันากระบวนการบริหารจดัการเพื่อให้เกิดการสร้างความเท่า

เทียมในการเขา้ถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ รวมทั้งขยายองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ

การบริหารจดัการศึกษาทั้งระดบัขั้นพื้นฐาน ระดบัท่ีเท่าเทียมหรือสูงกวา่ รวมทั้งการบริหารจดัการ

หน่วยงานในพื้นท่ี เพื่อใหเ้กิดความเจริญงอกงามต่อประเทศชาติสูงสุดต่อไป  
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อทราบภควนัตภาพวถีิส าหรับส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

2. เพื่อทราบองคป์ระกอบของภควนัตภาพวถีิส าหรับส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจาก

ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ 

3. เพื่อทราบผลการยนืยนัองคป์ระกอบของภควนัตภาพวิถีส าหรับส านกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษา 

 

ขั้นตอนในการด าเนินการวจัิย 

 เพื่อใหก้ารด าเนินการวิจยัเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ผูว้จิยัไดก้  าหนดขั้นตอนการ
ด าเนินงานวจิยัออกเป็น 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 ขั้นตอนที ่1 การจัดเตรียมโครงการวจัิย 
 ผูว้ิจยัจดัเตรียมโครงการวิจยัโดยการศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัภควนัตภาพวถีิส าหรับส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 
จากเอกสาร กฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ นโยบายและแผน ต ารา ขอ้มูล สถิติ ผลงานวจิยั บทความ
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วิชาการ วารสาร และเวบ็ไซตต่์างๆ และน ามาก าหนดกรอบแนวคิดการวจิยั เสนอโครงการวิจยัเพื่อ
ขออนุมติัโครงการวจิยั 
 ขั้นตอนที ่2 การด าเนินการวิจัย 
 ผูว้จิยัไดก้  าหนดขั้นตอนของการด าเนินการวิจยัดงัต่อไปน้ี 
 ขั้นที ่1 การศึกษาภควนัตภาพวถีิส าหรับส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ผูว้จิยัไดก้  าหนด
วธีิการด าเนินการวิจยั ดงัน้ี 
 1. ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัภควนัตภาพวิถีส าหรับ
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา จากเอกสาร กฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ นโยบายและแผน ต ารา 
ขอ้มูล สถิติ ผลงานวจิยั บทความวชิาการ วารสาร และเวบ็ไซตต่์างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 2. น าบทสรุปตวัแปรของการภควนัตภาพวิถีส าหรับส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจาก
การศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัภควนัตภาพวิถีส าหรับส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษา จากเอกสาร กฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ นโยบายและแผน ต ารา ขอ้มูล  สถิติ 
ผลงานวจิยั บทความวชิาการ วารสาร และเวบ็ไซตต่์างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (Document 
Study) มาท าการวิเคราะห์เอกสาร (Document Analysis)  เพื่อน ามาใช้เป็นแนวคิดประกอบการ
ด าเนินการในขั้นท่ี 2 
 ขั้นที่  2  การด าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้ เทคนิคการวิจัยอนาคต (EDFR: 
Ethnographic Delphi Futures Research) โดยกลุ่มผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความเช่ียวชาญ  มีความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหาของวจิยัเร่ืองน้ี จ  านวน 17 คน มีขั้นตอนดงัน้ี 

1. สร้างแบบสัมภาษณ์หรือแบบเก็บขอ้มูลรอบท่ี 1 เป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบเก็บ
ขอ้มูลปลายเปิดเพื่อให้แสดงความคิดเห็น โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาตวัแปรของภควนัตภาพวิถี
ส าหรับส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจากผูท้รงคุณวุฒิท่ีความรู้และประสบการณ์ทั้งทางตรงและ
ทางออ้มโดยในรอบท่ี 1 ด าเนินการดงัน้ี 

  1) ผูว้ิจยัก าหนดประเด็นท่ีตอ้งการให้ผูท้รงคุณวุฒิแสดงความคิดเห็น โดยก าหนด
ประเด็นจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัภควนัตภาพวิถีส าหรับส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา จากเอกสาร กฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ นโยบายและแผน ต ารา ขอ้มูล สถิติ 
ผลงานวิจยั บทความวิชาการ วารสาร และเวบ็ไซตต่์างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ แลว้น ามา
สร้างเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบเก็บขอ้มูลปลายเปิดใหค้รอบคลุมของเขตเน้ือหาท่ีวิจยั 

  2) น าแบบสัมภาษณ์หรือแบบเก็บขอ้มูลท่ีสร้างข้ึนให้อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาและส านวนภาษา ตลอดจนใหข้อ้เสนอแนะต่างๆ เพื่อปรับปรุงแกไ้ข 
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  3) น าแบบสัมภาษณ์หรือแบบเก็บขอ้มูลมาปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะจาก
อาจารยท่ี์ปรึกษา หลงัจากนั้นใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามอีกคร้ังหน่ึง 

  4) จดัพิมพแ์บบสัมภาษณ์หรือแบบเก็บขอ้มูลและน าส่งใหผู้ท้รงคุณวุฒิแสดงความ
คิดเห็นและประสบการณ์เก่ียวกบัภควนัตภาพวิถีส าหรับส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาแสดงความ
คิดเห็นของตนเองอย่างอิสระ โดยอาจใชว้ิธีการสัมภาษณ์โดยผูว้ิจยั หรือการเก็บขอ้มูลดว้ยวิธีการ
ต่างๆ 

2. น าข้อมูลท่ีได้จากแบบสัมภาษณ์หรือแบบเก็บข้อมูลรอบท่ี 1 มาสร้างเป็น
แบบสอบถามรอบท่ี 2 โดยน ามาจ าแนกเป็นกระทงค าถามท่ีมาจากการคดัเลือกขอ้มูลท่ีเป็นประเด็น
ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิท่ีตอ้งการใหมี้ข้ึนอยา่งชดัเจนและรวบรวมเน้ือหาท่ีใกลเ้คียงกนัไวใ้น
ขอ้เดียวกนั โดยคงความหมายตามความคิดของผูท้รงคุณวุฒิจากแบบสัมภาษณ์หรือแบบเก็บขอ้มูล
รอบท่ี 1 ไว ้จากนั้นจึงท าแบบสอบถามในรอบท่ี 2 เป็นแบบสอบถามท่ีมีมาตราส่วนประเมินค่า 5 
ระดบั (Rating Scale)1 และน าให้อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบและน ามาปรับปรุงแกไ้ขตามความเห็น
ของอาจารยท่ี์ปรึกษา เม่ือเสร็จเรียบร้อยแลว้ให้น าส่งผูท้รงคุณวุฒิทั้ง 17 คน ซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวุฒิ
คณะเดียวกบัท่ีตอบแบบสัมภาษณ์หรือแบบเก็บขอ้มูลในรอบท่ี 1  

3. น าขอ้มูลจากแบบสอบถามในรอบท่ี 2 มาค านวณวิเคราะห์หาค่ามธัยฐาน (Median) 
ค่ าฐานนิยม  (Mode) และค่ าพิสั ยระหว่า งควอไทล์  (Interquartile Range) แล้วน ามาส ร้าง
แบบสอบถามในรอบท่ี 3 ซ่ึงมีกระทงค าถามเหมือนแบบสอบถามในรอบท่ี 2 ในแบบสอบถามรอบ
ท่ี 3 น้ี ผูท้รงคุณวุฒิจะได้รับทราบความเห็นของกลุ่ม โดยมีการแสดงต าแหน่งของค่ามธัยฐาน 
(Median) และค่าพิสัยระหวา่งควอไทล ์(Interquartile Range) ของแต่ละค าถามไว ้รวมทั้งต าแหน่งท่ี
ผูท้รงคุณวุฒิแต่ละคนตอบในรอบท่ี 2 ดว้ย ดงันั้น ผูท้รงคุณวุฒิแต่ละท่านจะทราบวา่ตนเองมีความ
คิดเห็นเหมือนหรือแตกต่างไปจากความคิดเห็นของกลุ่มเพียงใด และเปิดโอกาสใหท้บทวนค าตอบ
ของตนเองใหม่อีกคร้ัง ซ่ึงจะยงัคงยืนยนัค าตอบเดิมหรือเปล่ียนแปลงก็ได ้กรณี ยืนยนัค าตอบเดิม
โดยท่ีค าตอบของตนอยูน่อกพิสัยระหวา่งควอไทล ์(Interquartile Range)  ก็ขอใหผู้ท้รงคุณวฒิุแสดง
เหตุผลประกอบดว้ย 

4. เม่ือไดรั้บขอ้มูลจากแบบสอบถามในรอบท่ี 3 ซ่ึงเป็นรอบสุดทา้ยของสัมภาษณ์ตาม
เทคนิคการวิจยัอนาคต (EDFR: Ethnographic Delphi Futures Research) ให้น าขอ้มูลมาค านวณหา
ค่ามธัยฐาน (Median) ค่าฐานนิยม (Mode) ผลต่างระหว่างค่ามธัยฐานกบัค่าฐานนิยม และค่าพิสัย

                                                           
1 Rensis Likert. (1961). The Human Organization. New York : McGraw-Hill. 74. 
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ระหวา่งควอไทล ์(Interquartile Range)  แลว้จึงน ามาแปลผลสรุปเป็นตวัแปรภควนัตภาพวถีิส าหรับ
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

5. น าบทสรุปตวัแปรของภควนัตภาพวิถีส าหรับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจาก
การศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดว้ยวธีีการวิเคราะห์เอกสาร (Document Analysis) รวมทั้ง
การสัมภาษณ์โดยใช้เทคนิคการวิจยัอนาคต (EDFR: Ethnographic Delphi Futures Research) มา
วิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) เพื่อน าไปยืนยนัองค์ประกอบของภควนัตภาพวิถีส าหรับ
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาในขั้นตอนต่อไป 
 ขั้นที่  3 การยืนย ันองค์ประกอบของภควันตภาพวิถีส าหรับส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา เป็นขั้นตอนท่ีน าผลการวิจยัท่ีได้จากการศึกษาเอกสาร และการสรุปความคิดเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญตามเทคนิคการวิจยัอนาคต (EDFR: Ethnographic Delphi Futures Research) มายืนยนั
ความเหมาะสม (propriety standards) ความเป็นไปได้ (feasibility standards) ความเป็นประโยชน์ 
(utility standards) และความถูกตอ้งครอบคลุม (accuracy standards) ซ่ึงเป็นวิธีการในเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ จากการสอบถามความคิดเห็นของผู้เ ช่ียวชาญจ านวน 9 ท่าน เพื่อยืนย ัน
องคป์ระกอบของภควนัตภาพวถีิส าหรับส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  

ขั้นตอนที ่3 การรายงานผลการวจัิย 
ผูว้ิจยัน าผลการวิจยั ขอ้คน้พบ และขอ้เสนอแนะมาจดัท ารายงานการวิจยั น าเสนอ

คณะกรรมการผูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องตาม
ขอ้เสนอแนะ จดัท ารายงานการวิจยัฉบบัสมบูรณ์เสนอบณัฑิตวิทยาลยั เพื่อขออนุมติัเป็นส่วนหน่ึง
ของการศึกษาตามหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษาต่อไป 
 

นิยามศัพท์ : ภควนัตภาพ 

ภควนัตภาพ (Ubiquitous) มีผูใ้หค้วามหมายของค าวา่ ภควนัตภาพ (Ubiquitous) ดงัน้ี 

 - มาร์ค ไวเซอร์  (Mark Weiser) (1988) ให้ความหมายของค าว่า  “ภควันตภาพ 

(Ubiquitous)” หมายถึง โลกท่ีสามารถเขา้ถึงคอมพิวเตอร์ได้ทุกหนทุกแห่ง (Computing access will 

be everywhere) โดยมีเป้าหมายท่ีจะท าให้ทุกท่ีท่ีคนอาศยัอยู่จะมีสภาพแวดล้อมท่ีเป็นยูบิควิตสัท่ี

สามารถใชเ้คร่ืองมือต่างๆ ส่ือสารกนัได ้

 - มติจากการประ ชุม  World Information and Communication Summit (2001) ให้

ความหมายของค าวา่ “ภควนัตภาพ (Ubiquitous)” หมายถึง ความสามารถในการด าเนินการบางส่ิง

ให้ใช้ได้ตลอดเวลา ซ่ึงท าให้ผูค้นในสังคมสามารถรับรู้ขอ้มูลข่าวสารและการบริหารไดต้ลอดเวลา
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และทุกหนทุกแห่ง มนุษยจ์ะเป็นอิสระจากอุปสรรคด้านเวลาและสถานที่ในการไดม้าซ่ึงขอ้มูลและ

บริการ โดยจะสามารถเอาขอ้มูลและรับบริการท่ีตอ้งการไดต้ลอดเวลาและทุกหนทุกแห่ง 

  - สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น) (2545) ให้ความหมายของค าว่า “ภควนัต

ภาพ (Ubiquitous)” หมายถึง อยู่ในทุกหนทุกแห่ง หรือ มีอยู่ทุกหนทุกแห่ง 

  - ฮุยยอง และ เชาว ์(Huiyong , Xiao) (2006) ไดแ้บ่งระดบัพฤติกรรมใหม่ท่ีก่อให้เกิด

“ภควันตภาพ (Ubiquitous)” เป็น 3 ระดับ คือ 1) ระดับบุคคล (Individual Behavior) เช่น ใน

สนามบินหรือสถานีรถไฟ เวลาท่ีมีการเช็คอิน (Check-in) เพื่อท าการสั่งพิมพ์บัตรโดยสาร 

(Boarding Pass)  2) ระดบัทีม (Team Behavior) เช่น ประชุมงานหรือติดต่อส่ือสารท่ีนิยมใช้กนัใน

ปัจจุบนั แต่ท าให้ความสามารถในการท างานของทีมลดลงเม่ือเทียบกบัการประชุมท่ีเห็นหน้ากนั 

(Face to face) และมีการแสดงความคิดเห็นกนัโดยตรง  3) ระดบัองค์กร (Organization Behavior) 

โดยพฤติกรรมน้ีท าให้การท างานเกิดข้ึนได้ตลอดเวลาและทุกสถานที่เท่าท่ีงานสามารถให้

ประโยชน์กบัองคก์ารได ้

 - ชยัยงค ์พรหมวงศ์ (2555) ให้ความหมายของค าวา่ “ภควนัตภาพ (Ubiquitous)” โดย

ไดบ้ญัญติัศพัทท่ี์เรียกวา่ “การศึกษาแบบภควนัตภาพ” หรือ “ภควนัตวิทยา” ซ่ึงเป็นศพัทบ์ญัญติัมา

จาก Ubiquitous Education หรือ Ubiquitous Learning โดยค าว่า ภควนัต์ แปลว่า  ในทางโลกวตัถุ

ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ค  าว่า ภควนัต  ตรงกับค าว่า Broadcast หรือ Ubiquitous (Existing 

Everywhere)  หมายถึง การแพร่กระจายและการท าให้ปรากฏอยู่ทุกหนทุกแห่ง สามารถรับฟัง 

รับชม และรับรู้ได้ทุกเวลา เรียกรวมว่า ภควนัตภาพ ซ่ึงศาสตร์ท่ีว่าด้วยการแพร่กระจายความรู้ 

ขอ้มูลข่าวสารหรือสภาวะต่างๆ เรียกว่า ภควนัตวิทยา ตรงกบัภาษาองักฤษว่า Ubiquitous หรือ 

Pakawantology 

 - วตัสัน และพลีเมล (Watson and Plymale) (2012) ให้ความหมายของค าว่า “ภควนัต

ภาพ (Ubiquitous)” หมายถึง รูปแบบหรือกระบวนทศัน์รูปแบบหน่ึงท่ีจะเขา้มามีบทบาทในการ

เสริมสร้างประสิทธิภาพทางการเรียนการสอนท่ีสามารถท าไดทุ้กทีทุ่กเวลา 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ตอนที่ 2 
การยนืยนัยนืยนัองค์ประกอบงานวจิัยเร่ือง “ภควนัตภาพวถิีส าหรับส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา” 

(Ubiquitous Ways for Office of Education Service Area) ของผู้เช่ียวชาญ 
 

ค าช้ีแจง :  แบบสอบถามเพื่อยนืยนัองคป์ระกอบงานวิจยัเร่ือง “ภควนัตภาพวถีิส าหรับ

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา” (Ubiquitous Ways for Office of Education Service Area) ของ

ผูเ้ช่ียวชาญ มีจ านวน 15 ขอ้ แบ่งการสอบถามแต่ละขอ้ออกเป็น 2 วธีิการ ดงัน้ี 

1. วธีิการเชิงปริมาณ : โปรดพิจารณาขอ้คน้พบของงานวจิยัฯ และท าเคร่ืองหมาย 

/ ในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุดใหค้รบถว้นทั้ง 4 ดา้น 

2. วธีิการเชิงคุณภาพ : โปรดให้ขอ้คิดเห็น/ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมในแต่ละดา้น 
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1. ด้านการน าองค์กรของผู้บริหาร  

 ผูบ้ริหารตอ้งมีวิสัยทศัน์และค่านิยมดา้นภควนัตภาพวิถี มีความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหารในการ

ก าหนดนโยบายหรือเป้าหมายในการให้บริการหรือการท างานท่ีไร้ข้อจ ากัดในเร่ืองเวลาและ

สถานท่ี  ตอ้งตระหนกัต่อเป้าหมายและนโยบายท่ีท าให้ภควนัตภาพวิถีเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง มีความ

เช่ือใจต่อบุคลากรใหท้ างานแบบภควนัตภาพวถีิ ตอ้งมีความเป็นนกัการศึกษาอยา่งแทจ้ริงและความ

เข้าใจในภควนัตภาพวิถีอย่างถ่องแท  ้รวมทั้งปฏิบติัตนแบบภควนัตภาพวิถีของผูบ้ริหารท าให้

บุคลากรเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบติัตาม 

วธีิการเชิงปริมาณ 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ ความถูกต้อง
ครอบคลุม 

เหมาะ ไม่เหมาะ ได ้ ไม่ได ้ มี ไม่มี ใช่ ไม่ใช่ 
 
 

       

 

วธีิการเชิงคุณภาพ 

ขอ้คิดเห็น/ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม  

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 



404 
 

2. ด้านนโยบายและการวางแผน 

การก าหนดเป้าหมายส าคญัท่ีสุดของภควนัตภาพวิถี คือ ประสิทธิภาพและคุณภาพสูงสุด

ของนักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา  (Customer-centric)  โดยท่ีผู ้บริหารใน 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ตอ้งยินยอม อนุญาต ถ่ายโอน ภารกิจการตดัสินใจให้บุคลากรใช้

ความรู้ ความสามารถ ความเฉลียวฉลาด ทกัษะ  ทรัพยากร และประสบการณ์ในการตดัสินใจดว้ย

ตนเอง เพื่อใหภ้ารกิจนั้นบรรลุส าเร็จไปไดอ้ยา่งรวดเร็ว ฉบัไว ทนัต่อสถานการณ์และความเร่งด่วน 

มีแผนบริหารความเส่ียงเพื่อรองรับการท างานแบบภควนัตภาพวถีิ  และหากขาดการกระจายอ านาจ 

ก็น ามาซ่ึงอุปสรรคของภควนัตภาพวิถี โดยท่ีหน่วยงานกลาง (กระทรวงศึกษาธิการ / ส านกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ควรเป็นผูก้  าหนดนโยบายภควนัตภาพวิถีไปสู่ ส านกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษา  และสถานศึกษา พร้อมทั้งก าหนดให้มีการลงนามในค ารับรอง (MOU) ระหว่าง

ผูบ้ริหารและบุคลากรเพื่อเป็นขอ้ตกลงในการท างานแบบภควนัตภาพวถีิ 

 

วธีิการเชิงปริมาณ 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ ความถูกต้อง
ครอบคลุม 

เหมาะ ไม่เหมาะ ได ้ ไม่ได ้ มี ไม่มี ใช่ ไม่ใช่ 
 
 

       

 

วธีิการเชิงคุณภาพ 
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3. ด้านการน าสู่การปฏิบัติ 

โดยก่อนการใชภ้ควนัตภาพวิถีในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ควรมีการพิจารณาร่วมกนั

ระหวา่งผูบ้ริหาร ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  สถานศึกษา และคณะกรรมการ ส านกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษา  เพื่อพิจารณาความพร้อมและความเหมาะสม โดยการแต่งตั้งให้มีคณะท างานระดับ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  เพื่อน าร่องการใช้ภควนัตภาพวิถี ซ่ึงความมุ่งมัน่ของทีมงานใน 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  เป็นหวัใจส าคญัของภควนัตภาพวถีิ และภควนัตภาพวถีิเกิดข้ึนไดเ้ม่ือ

มีการปฏิบติัอยา่งต่อเน่ืองและสร้างมาตรฐานให้เกิดความย ัง่ยืนทัว่ทั้ง ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  

ควรมีกลไก/แนวปฏิบัติ ท่ีพิ สูจน์ว่าภควันตภาพวิถีจะสามารถน ามาปฏิบัติได้จริงอย่างมี

ประสิทธิภาพและอย่างเป็นรูปธรรมและประกาศอย่างเป็นทางการให้บุคลากรใน ส านกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษา  และประชาชนทราบวา่ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา จะท างานแบบภควนัตภาพวิถี 

โดยให้หน่วยงานกลาง(กระทรวงศึกษาธิการ / สพฐ.) ตอ้งเป็นผูก้  าหนดวิธีการหรือแนวปฏิบติัเพื่อ

น าภควนัตภาพวิถีไปสู่การปฏิบติัใน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  และตอ้งมีแนวปฏิบติัท่ีเป็น

เอกภาพและปฏิบติัแบบเดียวกนัทัว่ทั้ง ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  

วธีิการเชิงปริมาณ 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ ความถูกต้อง
ครอบคลุม 

เหมาะ ไม่เหมาะ ได ้ ไม่ได ้ มี ไม่มี ใช่ ไม่ใช่ 
 
 

       

วธีิการเชิงคุณภาพ 

ขอ้คิดเห็น/ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม  
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............................................................................................................................................................. 
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4. ด้านการติดตามและประเมินผลลพัธ์ 

ควรมีการประเมินผลลพัธ์ผลการใช้ภควนัตภาพวิถีภายหลงัมีการใช้วิถีน้ีในส านกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษา  เพื่อน าขอ้มูลยอ้นกลบัมาใช้ในการพฒันาและการปรับปรุงในอนาคต ปรับปรุง

ขอ้ก าหนดหรือแนวปฏิบติัให้สอดคลอ้งกบับริบทจริงในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  โดยตอ้งมี

การติดตามและประเมินผลลพัธ์อยา่งสม ่าเสมอ มีการจดัอนัดบัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีมีการ

ท างานแบบภควนัตภาพวิถีท่ีเป็นเลิศเพื่อการพฒันาและถอดบทเรียน (Lesson Learn) เพื่อความ

ย ัง่ยืน การประเมินผลภควนัตภาพวิถีควรน ามาเช่ือมโยงกบัการเล่ือนขั้นเงินเดือน การประเมินผล

การปฏิบติัราชการของกลุ่ม และความพึงพอใจของผูรั้บบริการ 

วธีิการเชิงปริมาณ 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ ความถูกต้อง
ครอบคลุม 

เหมาะ ไม่เหมาะ ได ้ ไม่ได ้ มี ไม่มี ใช่ ไม่ใช่ 
 
 

       

วธีิการเชิงคุณภาพ 
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5. ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ 

 ภควันตภาพวิ ถีต้องด า เ นินการภายใต้กฎหมายด้านความปลอดภัย ต่ างๆ  เ ช่น 

พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระท าความผดิเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 / พระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ 

พ.ศ. 2536 / พระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 เป็นตน้ และก าหนดให้ภควนัตภาพวิถีใน

ลกัษณะกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ในอีกมุมมองหน่ึง กฎหมาย 

กฎระเบียบ ขอ้งบงัคบัในปัจจุบนักบัภควนัตภาพวิถีมีความขดัแยง้กนั เช่น กฎระเบียบดา้นการเงิน 

การคลงัและพสัดุ กฎระเบียบดา้นการลงเวลาการปฏิบติังาน แต่ถึงแมก้ฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั

บางส่วนอาจขดัต่อภควนัตภาพวถีิ แต่ก็ยงัตอ้งคงกฎหมายไวเ้พื่อเป็นหลกัในการท างาน 

วธีิการเชิงปริมาณ 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ ความถูกต้อง
ครอบคลุม 

เหมาะ ไม่เหมาะ ได ้ ไม่ได ้ มี ไม่มี ใช่ ไม่ใช่ 
 
 

       

วธีิการเชิงคุณภาพ 
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6. ด้านโครงสร้างการบริหารงานขององค์กร 

 โครงสร้างการบริหารงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีมีล าดบัชั้นท่ีน้อยและเป็น

แนวราบ (Flat Organization) สนบัสนุนให้เกิดภควนัตภาพวิถี และก าหนดกลุ่มงานท่ีชดัเจนวา่กลุ่ม

ใดควรเป็นกลุ่มตน้แบบในการปฏิบติัตนแบบภควนัตภาพวถีิ รวมทั้งอาจใหมี้การจดัตั้งศูนยภ์ควนัต

ภาพใน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา (หรือศูนย ์ICT) เพื่อให้บริการดา้นภควนัตภาพวิถี อยา่งไรก็

ตาม ภควนัตภาพวิถีเหมาะสมกับองค์กรท่ีมีขนาดใหญ่ (องค์กรท่ีมีบุคลากรมากกว่า 200 คน) 

รวมทั้งโครงสร้างการบริหารงานตามแนวทางอ่ืนๆ เช่น การก าหนดโครงสร้างแบบไม่เป็นทางการ 

(Informal Organization) หรือการตั้งคณะท างาน   เฉพาะกิจ (Ad-hoc Committee) การตั้งส านกังาน

ส ารองในสถานท่ีอ่ืนเพื่อเตรียมความพร้อมกรณีไม่สามารถปฏิบติังาน ณ ส านกังานหลกัได ้ 

วธีิการเชิงปริมาณ 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ ความถูกต้อง
ครอบคลุม 

เหมาะ ไม่เหมาะ ได ้ ไม่ได ้ มี ไม่มี ใช่ ไม่ใช่ 
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7. ด้านงบประมาณ โครงสร้างพืน้ฐาน และอุปกรณ์ 

 ภควนัตภาพวถีิอยูบ่นพื้นฐานของความพร้อมและความเพียงพอของอุปกรณ์ เคร่ืองมือ และ

ระบบเครือข่ายท่ีใช้ในการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ การมีสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ี

สมบูรณ์ใน  แต่ควรค านึงถึงความคุม้ทุนของงบประมาณเม่ือมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานดว้ย 

ในดา้นการจดัการศึกษา ควรมีการสร้างทรัพยากรการเรียนการสอนในรูปหน่วยความรู้ออนไลน์ 

บทเรียนในแอพพลิเคชัน่ หรือบทเรียนดา้นอิเล็กทรอนิกส์ (E-book) การพฒันาหลกัสูตรและระบบ

การเรียนการสอนปัจจุบนัตอ้งสอดคลอ้งกบัการท างานแบบภควนัตภาพวิถีในส านกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษา  โดยอาศยัหน่วยงานภายนอกเขา้มามีส่วนร่วมในการสนับสนุนด้านงบประมาณและ

ทรัพยากรต่างๆ ภควนัตภาพวิถีจึงเป็นแนวปฏิบติัท่ีต้องใช้งบประมาณในการลงทุนสูง จ าเป็น

ตอ้งการก าหนดงบประมาณตามแผนงานประจ าปีท่ีชดัเจนเพื่อให้ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

สามารถด าเนินการภควนัตภาพวถีิได ้

วธีิการเชิงปริมาณ 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ ความถูกต้อง
ครอบคลุม 

เหมาะ ไม่เหมาะ ได ้ ไม่ได ้ มี ไม่มี ใช่ ไม่ใช่ 
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8. ด้านลกัษณะงาน 

 ภารกิจงานท่ีน ามาปฏิบติัแบบภควนัตภาพวิถีควรลดขั้นตอนกระบวนการท างานท่ีไม่

จ  าเป็นหรือกระจายอ านาจให้บุคลากรเพื่อส่งเสริมให้เกิดภควนัตภาพวิถี และตอ้งก าหนดขั้นตอน

หรือกระบวนงานท่ีชดัเจนของภาระงานในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา การก าหนดเอกสารท่ีตอ้ง

ใชใ้ห้ชดัเจนในทุกกระบวนงานย่อย ในอีกมุมมองหน่ึง ภควนัตภาพวิถีเหมาะส าหรับงานวิชาการ

มากวา่งานบริการ/ธุรการ และเป็นการท างานแบบอิสระ โดยยึดเป้าหมายและผลลพัธ์ของงานเป็น

หลกั 

วธีิการเชิงปริมาณ 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ ความถูกต้อง
ครอบคลุม 

เหมาะ ไม่เหมาะ ได ้ ไม่ได ้ มี ไม่มี ใช่ ไม่ใช่ 
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9. ด้านข้อมูล 

 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาการและสถานศึกษามีขอ้มูลและสารสนเทศท่ีส าคญัอนัเป็น

องค์ประกอบส าคญัของภควนัตภาพวิถี  โดยข้อมูลและสารสนเทศท่ีมีต้องถูกจดัให้ง่ายต่อการ

วิเคราะห์และง่ายต่อการตดัสินใจของผูใ้ช้ขอ้มูล เขา้ถึงง่ายและเขา้ถึงไดโ้ดยไร้ขอ้จ ากดัดา้นเวลา

และสถานท่ี (Every time and Everywhere)  ก าหนดให้ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นหน่วยงาน

หลกัในการจดัเก็บขอ้มูลของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา และตอ้งมีการบูรณาการ

ขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ (Systemically Integrated) เช่ือมโยงอุปสงคแ์ละอุปทานแบบห่วงโซ่ (Supply 

& Demand Chain) ท่ีส าคญั คือ ควรมีการส ารองไฟล์ข้อมูลสารสนเทศท่ีส าคญัไวน้อกสถานท่ี

ท างานเพื่อให้สามารถปฏิบติังานได้กรณีฉุกเฉิน ซ่ึงข้อมูลต้องมีการตรวจสอบและอนุมติัจาก

ผูบ้ริหารก่อนจะมีการเผยแพร่และน าไปใชแ้บบภควนัตภาพวิถี  ภควนัตภาพวิถีตอ้งสามารถจดัการ

ขอ้มูลขนาดใหญ่ (Big Data) และควรมีนกัวิเคราะห์ขอ้มูล (Data Scientist) เพื่อท าคดักรองขอ้มูลท่ี

ส าคญัไปช่วยในการบริหารงาน 

วธีิการเชิงปริมาณ 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ ความถูกต้อง
ครอบคลุม 

เหมาะ ไม่เหมาะ ได ้ ไม่ได ้ มี ไม่มี ใช่ ไม่ใช่ 
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10. ด้านรูปแบบและกระบวนการให้บริการ 

 การก าหนดให้โรงเรียนเป็นจุดรวมบริการทางการศึกษา (One Stop Service Education) 

พร้อมทั้งการแจง้ขั้นตอนการให้บริการอยา่งเปิดเผยและสามารถพบเห็นไดช้ดัเจนผา่นส่ือส่ิงพิมพ์

หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์  ส่งเสริมให้มีรูปแบบการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีสามารถ

บนัทึกหรือดาวน์โหลดขอ้มูลได้ เช่น กรณีครูท่ีอยู่โรงเรียนห่างไกลสามารถดาวน์โหลดหนังสือ

รับรองเงินเดือนไดโ้ดยไม่ตอ้งเดินทางมายงัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา การช าระค่าบริการต่างๆ 

ผ่านช่องทาง เช่น การจ่ายค่าเทอมบุตรผ่านไปรษณีย ์หรือร้านสะดวกซ้ือ เป็นตน้ กล่าวคือเปล่ียน

จากให้บริการโดยบุคคลมาเป็นให้บริการโดยเคร่ือง  เช่น ตู้คีคอส เวนด้ิงแมชชีน หรือเคร่ือง

อตัโนมติัต่างๆ ภควนัตภาพวิถีตอ้งขจดัผลกระทบในเร่ืองความยุ่งยากของขั้นตอน การจดัเตรียม

รวบรวมเอกสารต่างๆ ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน เวลาท่ีตอ้งเสียไปกบัการตรวจสอบเอกสาร และปัญหาเม่ือ

มีการโยกยา้ยผูป้ฏิบติังานใหม่ ภควนัตภาพวิถีไม่มีรูปแบบท่ีตายตวัแต่สามารถปรับเปล่ียนไปตาม

ความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมและบริบท ภควนัตภาพวิถีเป็นวิธีการท างานหรือให้บริการท่ี

ผูใ้หแ้ละผูรั้บบริการจะไม่รู้สึกวา่ก าลงัใชง้านแบบภควนัตภาพวถีิอยู ่

วธีิการเชิงปริมาณ 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ ความถูกต้อง
ครอบคลุม 

เหมาะ ไม่เหมาะ ได ้ ไม่ได ้ มี ไม่มี ใช่ ไม่ใช่ 
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11. ด้านระยะเวลาและสถานที่ 

 ภควนัตภาพวถีิส าหรับส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  เป็นการท างานท่ีเนน้ความรวดเร็ว  ท า

ให้ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีมีพื้นท่ีขนาดใหญ่ มีสถานศึกษาจ านวนมาก ท างานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน ท าให ้ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ท่ีมีสภาพทางภูมิศาสตร์ไม่สะดวกต่อการ

เดินทาง ท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน ภควนัตภาพวิถีเป็นกระบวนการท างานตลอดเวลา

แมไ้ม่ไดอ้ยูใ่นสถานท่ีปฏิบติังาน บุคลากรท่ีท างานแบบภควนัตภาพวิถีจะเป็นอิสระดา้นเวลาและ

สถานท่ี การก าหนดเวลาท่ียืดหยุ่นในการท างานข้ึนอยู่กบัสภาพแวดล้อมและบริบทของพื้นท่ีใน

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาแต่ละแห่งด้วย หากสถานท่ีท่ีง่ายต่อการประสานงานกันหรือ

สถานศึกษาสามารถติดต่อประสานงานกับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาได้อย่างสะดวกก็ไม่

จ  าเป็นตอ้งมีภควนัตภาพวถีิ 

วธีิการเชิงปริมาณ 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ ความถูกต้อง
ครอบคลุม 

เหมาะ ไม่เหมาะ ได ้ ไม่ได ้ มี ไม่มี ใช่ ไม่ใช่ 
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12. ด้านการติดต่อส่ือสาร 

 ภควันตภาพวิถีใช้เพื่อติดต่อส่ือสารในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาแบบท่ีไม่ต้อง

เผชิญหน้ากนัโดยตรง (ทั้งแบบกลุ่ม/แบบเด่ียว) ผ่านทางส่ือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ภควนัต
ภาพวถีิตอ้งส่ือสารแบบสองทางได ้(Two-way communication) และเป็น Real-time  เป็นการส่ือสาร

สาระส าคญัของขอ้มูลต่างๆ เช่น นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะในการ

ท างาน เป็นตน้ ควรมีการสร้างความเขา้ใจให้ผูรั้บบริการหรือประชาชนในการใชภ้ควนัตภาพวิถี
ส าหรับส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  เพื่อปรับแนวคิดเก่ียวกบัการมารับบริการรูปแบบใหม่ 

วธีิการเชิงปริมาณ 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ ความถูกต้อง
ครอบคลุม 

เหมาะ ไม่เหมาะ ได ้ ไม่ได ้ มี ไม่มี ใช่ ไม่ใช่ 
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13. ด้านการบริหารบุคลากร 

 ควรมีการพฒันาบุคลากรในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาให้เกิดความเขา้ใจและมีทกัษะ

เพียงพอในการท างานแบบภควนัตภาพวถีิ ควรก าหนดต าแหน่งนกัเทคโนโลยสีารสนเทศการศึกษา

ในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาซ่ึงต้องมีองค์ความรู้และจ านวนท่ีเหมาะสมเพื่อรับผิดชอบการ

ท างานแบบภควนัตภาพวถีิ    ในขณะเดียวกนั การท่ีบุคลากรในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามีความ

หลากหลายท าให้บทบาทของภควนัตภาพวิถีในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามีความแตกต่างและ

ความเหมาะสมกบับุคลากรแต่ละคนท่ีแตกต่างกนั จึงควรก าหนดผลตอบแทนหรือส่ิงจูงใจส าหรับ

บุคลากรท่ีท างานแบบภควนัตภาพวถีิ เช่น ค่าล่วงเวลา สวสัดิการพิเศษ การมีโอกาสไดรั้บต าแหน่ง

ท่ีสูงข้ึน ฯลฯ รวมทั้งก าหนดให้ทกัษะดา้นภควนัตภาพเป็นคุณสมบติัของบุคลากรเพื่อรับเขา้ท างาน

ดว้ย 

วธีิการเชิงปริมาณ 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ ความถูกต้อง
ครอบคลุม 

เหมาะ ไม่เหมาะ ได ้ ไม่ได ้ มี ไม่มี ใช่ ไม่ใช่ 
 
 

       

วธีิการเชิงคุณภาพ 

ขอ้คิดเห็น/ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม  
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............................................................................................................................................................. 



416 
 

14. ด้านพฤติกรรมของบุคลากร 

 บุคลากรในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีจะสามารถปฏิบติัตนแบบภควนัตภาพวถีิได ้ตอ้ง

มีนิสัยต่ืนตวั มีทกัษะในการตอบสนองส่ิงต่างๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว มีความรับผิดชอบสูง มีวินยั ทุ่มเท

ในการท างาน และเสียสละประโยชน์ส่วนตน บุคลากรท่ีมีนิสัยไม่เรียนรู้หรือไม่มีความพยายามใช้

อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศในการท างานเป็นอุปสรรคต่อการเกิดภควนัตภาพวิถี และภควนัต

ภาพวิถีจะเกิดข้ึนไดต้อ้งอาศยัความสมคัรใจของบุคลากร บุคลากรจึงตอ้งมีความพร้อมและยนิยอม

ท่ีจะท างานทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ แต่ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลในการพบปะ

พูดคุยกันต่อหน้าเป็นเร่ืองส าคัญท่ีสุดแม้จะก าหนดให้มีภควนัตภาพวิถีในส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา  ทา้ยท่ีสุดหากบุคลากรส่วนใหญ่ในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษายอมรับและปฏิบติัภค

วนัตภาพวถีิ บุคลากรท่ีเหลือจะมีแนวโนม้ท่ีจะปฏิบติัตามดว้ย 

วธีิการเชิงปริมาณ 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ ความถูกต้อง
ครอบคลุม 

เหมาะ ไม่เหมาะ ได ้ ไม่ได ้ มี ไม่มี ใช่ ไม่ใช่ 
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15. ด้านวฒันธรรมการท างาน 

 ภควนัตภาพวถีิเป็นการการสร้างวฒันธรรมการท างานแบบใหม่ท่ีเนน้คุณภาพองคร์วมและ

ความครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ภควนัตภาพวถีิท าให้ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นองคก์รแห่ง

การเรียนรู้ การพฒันาระบบการจดัการความรู้ (KM) ทัว่ทั้งส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  เพื่อให้

บุคลากรสามารถปฏิบติังานแทนกนัได ้การท างานแบบภควนัตภาพวิถีควรท าให้เป็นธรรมเนียม

ปฏิบติัหรือเสมือนกระบวนการท างานปกติ แมภ้ควนัตภาพวิถีจะเกิดข้ึนในส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา  แต่ก็ควรมีการพบปะพูดคุย ณ ส านักงานเพื่อให้เกิดสัมพนัธภาพและความผูกพนัใน

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาดว้ย ค่านิยมและความเช่ือในดา้นลบของผูรั้บบริการต่อระบบราชการ

เป็นอุปสรรคต่อภควนัตภาพวถีิ เพราะเช่ือวา่ระบบราชการไม่เอ้ือต่อภควนัตภาพวถีิ ภควนัตภาพวิถี

เป็นการปฏิบติัแบบไม่เป็นทางการ ในทางกลบักนัภควนัตภาพวิถีในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

อาจเสมือนการรับค าสั่งหรือเผชิญหนา้กบัผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง 

วธีิการเชิงปริมาณ 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ ความถูกต้อง
ครอบคลุม 

เหมาะ ไม่เหมาะ ได ้ ไม่ได ้ มี ไม่มี ใช่ ไม่ใช่ 
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