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 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบกระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น     
ของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ของประเทศไทย เป็นที่มีการรวบรวมข้อมูลโดย   
พหุวิธีและครอบคุมเรื่องการศึกษาประวัติชีวิต การวิเคราะห์เอกสาร การศึกษาหลักฐานหรือข้อมูล    
ที่มีอยู่ตามสภาพปกติ  การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์
เนื้อหา และการวิเคราะห์แบบสร้างข้อสรุป แล้วน าเสนอโดยวิธีพรรณนา และพรรณนาวิเคราะห์   
 ผลการวิจัยพบว่า  กระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นของ ฯพณฯ บรรหาร    
ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ของประเทศไทย มีการพัฒนามาเป็นล าดับอันเกิดจากการสั่งสม
ประสบการณ์ ตลอดชีวิตการท างานของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา โดยประสบการณ์ดังกล่าวนั้น   
มาจาก 1) บรรยากาศและบริบทการบริหารงานทางการเมืองในระดับประเทศตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน   
และ 2) มีองค์ประกอบที่ส าคัญ รวม 4 ประการคือ ความรู้ความสามารถ ความประพฤติ บุคลิกภาพ
และคุณสมบัติส่วนตัว ส าหรับกระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นมาจากกระบวนทัศน์         
ทุกประเภทของกรณีศึกษาจะกระท าอย่างแนบเนียนและเหมาะสมกับกาลเทศะเป็นอย่างยิ่ง  ทั้งนี้ใน
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยในกรอบแนวคิดเพ่ือประกอบการศึกษาภายใต้แนวคิดของโทมัส เอส. คูหน์ และ
เฮอร์เซย์ และบลันชาร์ด ซึ่งพบว่ากระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นของ ฯพณฯ บรรหาร  
ศิลปอาชา  นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ของประเทศไทยประกอบด้วย 1) การพัฒนาบุคลากร              
2) การพัฒนาสาธารณประโยชน์ขั้นพ้ืนฐาน 3) การเลือกบุคลากรที่เหมาะสมมาท างาน 4) การควบคุม 
ก ากับ ติดตาม และ 5) การก ากับติดตามงาน ซึ่งกระบวนทัศน์ดังกล่าว ฯพณฯ บรรหาร  ศิลปอาชา 
ได้ยึดถือและปฏิบัติภายใต้หลักคุณธรรม “สัจจะ และกตัญญู” จนมีผลงานเป็นที่ยอมรับนับถือและ           
เป็นแบบอย่างให้กับนักการเมืองท่านอ่ืนได้เป็นแนวทางน าไปปฏิบัต ิ
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 The purposes of this research was to find out the education development 
paradigm of  local area of His Excellency Banharn Silpa-acha the 21st Prime minister 
of Thailand. This study was a qualitative research which applied multi technique 
based on curriculum vitae, documentary analysis, circumstant evident, observation,  
and interview. The data analyzed by content analysis. The presentation of the 
findings was formulated by descriptive and descriptive analysis.  

 The research found out that the education development paradigm of  
local area of His Excellency Banharn Silpa-acha the 21st Prime minister of Thailand 
was developed step by step. His paradigm was crystallized  from the past of his work 
life experiences as national politician management experiences. There were 4 
essential components for his work: capability and knowledge, habit, personality and 
his quality personal. This research applied the conceptual framework from Thomas S. 
Koohn, Hersay and Blauchaed concepts. Based on this concept, this study found that 
Banharn Silpa-acha paradigm composed of 1) personal development, 2) infrastructure 
development, 3) work recruitment, 4) monitoring controlling and evaluating, and      
5) follow up. These characters of his paradigm performed based on “the truth and 
piety”. His behave and paradigm was a favorite person and as a model for the next 
politician.  
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 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดีเพราะได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจาก 
อาจารย์ ดร.สงวน  อินทร์รักษ์ ประธานควบคุมวิทยานิพนธ์   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ   
อินทร์รักษ์ กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรกาญจน์ สุขสดเขียว ประธาน
กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์   ดร.ชาญชัย ทิพเนตร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   และคณาจารย์จาก
ภาควิชาการบริหารการศึกษาทุกท่านที่กรุณาให้ค าปรึกษา แนะน าและเสนอแนะ ช่วยเหลือแก้ปัญหา 
ข้อบกพร่องมาโดยตลอดซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้วิจัย ส่งผลให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ถูกต้องและสมบูรณ์ 
ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของทุกท่านเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ที่กรุณาอนุญาตให้ท าวิจัยเรื่องนี้ 
พร้อมให้ความอนุเคราะห์สัมภาษณ์และให้ความสะดวกทุกๆด้านมาโดยตลอด 
 ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรี ดร.นพดล เจนอักษร ที่ให้ความ
อนุเคราะห์ในช่วยเหลือแนะน าการเก็บข้อมูลในการวิจัย ตรวจสอบความถูกต้อง ส่งเสริมให้         
การสนับสนุนให้ค าแนะน าและก าลังใจในการศึกษาและการด าเนินการวิจัยมาโดยตลอด 
  ขอขอบพระคุณ นางอุบลวรรณ ข าขจร ผู้อ านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5    
ดร.พรรณมาส พรมพิลา  รองผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง  นายจรง สุขเกษม 
รองผู้อ านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3  นายวุฒิชัย หงษ์โต รองผู้อ านวยการโรงเรียน   
กรรณสูตศึกษาลัย คุณครูอาภรณ์ กุลพรเพ็ญ นางศรีสล้าง แก้ววิชิต และนางชูศรี รักการดี  ที่ให้ความ
อนุเคราะห์ในช่วยเหลือการเก็บข้อมูลในการวิจัย ตรวจสอบความถูกต้อง ส่งเสริมให้การสนับสนุน    
ให้ค าแนะน าและก าลังใจในการศึกษาและการด าเนินการวิจัยมาโดยตลอด 
 ขอขอบพระคุณ นายประเสริฐ สุนทรเนตร ผู้อ านวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย และ
นายประชอบ หลีนุกูล ผู้อ านวยการโรงเรียนสงวนหญิงที่ให้โอกาส ให้การส่งเสริม สนับสนุน          
ให้ค าแนะน าและก าลังใจในการศึกษาและการด าเนินการวิจัยมาโดยตลอด 
 ขอขอบคุณ คณะครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย และเพ่ือนนักศึกษารุ่น 11/1  ที่ให้ความ
ช่วยเหลือและเป็นก าลังใจในการด าเนินการวิจัยมาโดยตลอด 
 ขอขอบพระคุณบิดามารดา พ่ีน้องทุกท่าน ที่อบรมเลี้ยงดู ส่งเสริม สนับสนุน ให้ก าลังใจ
ผู้วิจัยในทุกเรื่องของชีวิต และส าคัญที่สุด ขอบคุณครอบครัวเจริญพันธุ์ พ่ี ๆ น้อง ๆ และหลาน ผู้เป็น
ที่รักและเป็นพลังใจอันยิ่งใหญ่ของผู้วิจัยเสมอมา 
 คุณค่าอันเกิดจากดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ ขอมอบเป็นเครื่องสักการบูชาแด่พระเป็นเจ้า และ
บิดามารดา คณาจารย์ ตลอดจนผู้มีคุณูปการต่อผู้วิจัยทุกท่าน  
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บทที่ 1 
 

บทน า 
 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 49 ได้บัญญัติถึงสิทธิ          
ของบุคคลในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่
เก็บค่าใช้จ่าย โดยรวมถึงผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้อยู่ในสภาวะยากล าบาก ต้องได้รับ
การสนับสนุนจากรัฐเพ่ือให้ได้รับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอ่ืนด้วย  การจัดการศึกษาอบรม            
ขององค์กรวิชาชีพหรือเอกชน การศึกษาทางเลือกของประชาชน การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ย่อมได้รับความคุ้มครองและส่งเสริมที่เหมาะสมจากรัฐ มาตรา 80(3) ได้บัญญัติให้มี             
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับ             
ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม โดยจัดให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายเพ่ือพัฒนา
การศึกษาของชาติ จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ก้าวหน้าทัน          
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตส านึกของ ความเป็นไทย มีระเบียบวินัย 
ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์    
ทรงเป็นประมุข1 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 ได้ก าหนดบทบัญญัติที่ถือเป็นกรอบและแนวทางในการปฏิรูปการศึกษา ทั้งระบบ ในเรื่องสิทธิ
และหน้าที่ทางการศึกษา ระบบการศึกษา แนวทางการจัดการศึกษา การบริหารและการจัดการศึกษา 
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ทรัพยากรและ
การลงทุนเพ่ือการศึกษา และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ในหมวดที่ 2 ว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา
ที่ก าหนดให้การศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน ในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน           
ไม่นอ้ยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษา
ส าหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ 
ผู้มีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแลหรือ
ผู้ด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นพิเศษ 
การศึกษาส าหรับคนพิการ ให้จัดตั้งแต่แรกเกิด หรือพบความพิการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และให้บุคคล
ดังกล่าว  มีสิทธิได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถ
พิเศษ ต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสม โดยค านึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น2 

                                                 

 1กระทรวงศึกษาธิการ, แผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ. 2555-2559 
(กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว), 40. 

 
2“พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 

2545.,” ราชกิจจานุเบกษา  เล่ม 116, ตอนที่ 74 ก (19 สิงหาคม 2542): 597. 

1 



 

 

2 

 ในช่วงสองถึงสามทศวรรษที่ผ่านมา กระบวนทัศน์ทางการบริหารการศึกษา ได้มีการ
ปรับเปลี่ยนไปอย่างมาก  ซึ่งการปรับเปลี่ยนนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการค้นพบว่ากระบวนทัศน์เดิม
ไม่สามารถอธิบายหรือท าความเข้าใจกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น จึงท าให้เกิดการพัฒนากระบวนทัศน์ใหม่
ขึ้นมา และหากกระบวนทัศน์ใหม่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถอธิบาย หรือท าความเข้าใจใน
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้ดีกว่า ก็จะเข้ามาแทนที่กระบวนทัศน์เดิม ซึ่งกระบวนทัศน์ทางการบริหาร
การศึกษาแบบเดิมที่มุ่งเน้นการจัดวางระบบ และกระบวนการโครงสร้างองค์การแบบระบบราชการ  
เน้นการสั่งการแบบบนลงล่าง และมุ่งเพ่ิมปัจจัยน าเข้าเสมือนหนึ่งว่า หากทุกโรงเรียนได้รับการจัดระบบ
และวางโครงสร้างการท างาน  และมีปัจจัยน าเข้าที่เหมือนกันแล้วจะได้รับผลลัพธ์ออกมาเหมือนกัน   
ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ และศึกษาแล้วว่า ไม่สามารถตอบสนองจุดมุ่งหมายทางการศึกษาในบริบท
ปัจจุบันที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ (Learning) และการตอบสนองความต้องการของชุมชนที่มีความหลากหลาย  
ส าหรับกระบวนทัศน์ใหม่ทางการบริหารการศึกษาได้ก่อก าเนิดขึ้นภายใต้ความเชื่อที่ว่า สามารถ
ตอบสนองจุดมุ่งหมายทางการศึกษาในปัจจุบันได้ดีกว่า นั่นคือ การบริหารที่มุ่งเน้นการกระจาย
อ านาจ การมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชนในการจัดการศึกษา การท างานเป็นทีม ซ่ึงให้ความส าคัญ
กับบุคคลและชุมชน และการเสริมพลังอ านาจ สถานศึกษาได้รับการมองว่าเป็นองค์การที่เสมือนหนึ่ง
มีชีวิต มีบุคลิกลักษณะ และพฤติกรรมของตนเอง ซึ่งกระบวนทัศน์ทางการบริหารการศึกษาดังกล่าวนี้
น าไปสู่การพัฒนาเป็นรูปแบบการบริหารการศึกษาที่ได้รับการยอมรับในปัจจุบัน เช่น การบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ เป็นต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่า
เป็นกระบวนทัศน์ที่ให้ความส าคัญกับมนุษย์ สังคม และวัฒนธรรมมากขึ้น3 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การศึกษาเป็นกระบวนการส าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนให้สามารถด ารงชีวิต             

อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข รวมทั้งพฤติกรรม เจตคติ ค่านิยม และคุณธรรมของบุคคล ซึ่งเป็น 
รากฐานที่ส าคัญส าหรับคุณภาพประชากร รัฐจึงจัดการศึกษา เพ่ือให้สนองความต้องการของชุมชน
และท้องถิ่น ดังที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ส่วนที่ 4 แนวนโยบาย  
ด้านศาสนา สังคม การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม มาตรา80 รัฐต้องด าเนินการตาม
แนวนโยบายด้านสังคม การสาธารณสุข การศึกษาและวัฒนธรรม (3) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบ ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคม จัดให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายเพ่ือพัฒนาการศึกษาของชาติ จัดให้มีการพัฒนา
คุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ก้าวหน้า ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝัง
ให้ผู้เรียนมีจิตส านึกของความเป็นไทย มีระเบียบวินัย ค านึ งถึงประโยชน์ส่วนรวม และยึดมั่นใน    
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ  (4) ส่งเสริมและ
สนับสนุนการกระจายอ านาจ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน องค์กรทางศาสนา และ
เอกชน จัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้เทียบเท่าและ

                                                 

 
3พร้อมพิไล บัวสุวรรณ, “การวิจัยเชิงคุณภาพกับกระบวนทัศน์ใหม่ทางการบริหาร

การศึกษา,” วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์  22, 2 (2550):  5 



 

 

3 

สอดคล้องกับแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ4  และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10  
(พ.ศ. 2550-2554)  มุ่งเน้นให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข5  และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งสู่ความยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 พร้อมทั้งขยายการน าทุนของ
ประเทศที่มีศักยภาพจาก 3 ทุน คือ ทุนสังคม ทุนเศรษฐกิจ และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เป็น 6 ทุน คือ ทุนมนุษย์ ทุนสังคม ทุนกายภาพ ทุนการเงิน ทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และทุนทางวัฒนธรรม มาใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการและเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะการสร้าง
ฐานทางปัญญา เพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันให้คนและสังคม ไทยเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ควบคู่ ไปกับ             
การเสริมสร้างหลักธรรมาภิบาล และความสมานฉันท์ในทุกภาคส่วน และทุกระดับ เป็นฐานการพัฒนา
ประเทศท่ีมั่นคงและสมดุล มุ่งสู่การอยู่รวมกันในสังคมอย่างมีความสุข และเป็นธรรม6 
 “ผมท าเพ่ือลูกเพ่ือหลาน” คือ ค าพูดของชายผู้หนึ่งที่รูปร่างสัดทัด ที่มีคุณสมบัติพิเศษ            
ที่น่านับถือหลายประการ ที่หาเงินได้แต่ก็คิดว่าการเอาเงินไปใช้บ ารุงบ าเรอความสุขของตนแต่เพียง           
ผู้เดียวเป็นการใช้เงินที่ให้เหตุผลไม่คุ้มค่า ถ้าน าเงินมาท าสาธารณกุศล คนอ่ืนจะได้รับความสุขจากเงิน
ของเขาหลายร้อยพันคน แทบที่จะกล่าวได้ว่าเขามาอ้อนวอน มาขอร้องท าบุญ ขอให้เขาได้มีโอกาส 
ได้ท าประโยชน์ให้แก่เด็กสุพรรณบุรีบ้าง เด็กเหล่านั้นถึงแม้จะไม่ใช่เครือญาติของเขาโดยตรง แต่เขา
ถือว่าเป็นลูกเป็นหลานของเขา เขาขอท าประโยชน์ให้แก่ลูกหลานของเขาบ้าง เขาผู้นั้นคือ ฯพณฯ 
บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ของประเทศไทย เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร             
จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นนักการเมืองที่มุ่งเน้นพัฒนาบ้านเกิดของตนเองในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะด้าน
การศึกษา7 

 “สัจจะ และกตัญญู” วาจาลูกผู้ชาย บุรุษร่างเล็กแต่ใจใหญ่ ไต่เต้าจากช่างเย็บเสื้อผ้า 
ผู้รับเหมาก่อสร้างสู่เส้นทางการเมืองจนโดดเด่นในระดับจังหวัด ระดับชาติ สู่ต าแหน่ง ส.ส. รัฐมนตรี 
และนายกรัฐมนตรี ตามล าดับ นับเป็นตัวอย่างเส้นทางชีวิต จากผู้ชายร่างเล็กแต่ความคิด จิตใจสูงส่ง 
มีสัจจะ กตัญญู สู้ชะตาชีวิต ไม่คิดถอย เป็นลูกสุพรรณ เลือดสุพรรณ เมื่อตกลงใจแล้ว ต้องร่วมคิด
ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ รวดเร็ว รอบคอบและรุดหน้า มีความจรงิใจใฝ่ดี และจงรักภักดีต่อเจ้าเหนือหัว
ด้วยชีวิต จากพ้ืนฐานทฤษฏีไม่มากนัก แต่ไม่ถอย เดินหน้า สังเกต ถาม ติดตาม ศึกษา น ามาพิจารณา
เทียบเคียง สรุปเป็นแนวคิด แนวปฏิบัติ เร่งรัดตามงานประสานทุกฝ่าย คลี่คลายปัญหา ปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญ ให้เกียรติคนท างาน ขยัน อดทน รู้จักคนทุกระดับ จับงานไหนต้องให้ดี ตามจี้ไม่ทอดทิ้ง 

                                                 

 4ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
(กรุงเทพฯ: คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2540), 35-36. 

 
5ธีรพงษ์ มหาวีโร, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (กรุงเทพฯ: 

2550), 101-114 

 
6ธีรพงษ์ มหาวีโร, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (กรุงเทพฯ: 

2555), 18. 

 
7ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์, ท าเพื่อลูก เพื่อหลาน (กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว, 2543), 20. 
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จริงใจต่อคน มุ่งผลต่องาน8  นี่คือ ฯพณฯ บรรหาร  ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ได้ด าเนินชีวิต
โดยน้อมน าแนวพระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบ้านเมือง 
ด้วยการพูดจริง ท าจริง ตามค าพูดที่ว่า “ผมท าเพ่ือลูกเพ่ือหลาน” ซึ่งได้ท าตามค าพูดนั้นอย่างต่อเนื่อง
เสมอมา ท่านจึงเป็นบุคคลที่รักยิ่ง ของประชาชนชาวสุพรรณบุรี และคนทั่วไปที่เคารพรักและศรัทธา 
ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ซึ่งคิดอยู่เสมอว่า “คนเรานั้นเกิดมาแต่ตัวตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้            
มีแต่บุญกุศลที่เราได้กระท าไว้ ขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ ติดตัวไปเวลาตายเท่านั้น ดังนั้น ตอนมีชีวิตอยู่ควร
สร้างสมแต่คุณความดีไว้ ความสุขของผมไม่ใช่อยู่ที่การเที่ยวเล่น แต่อยู่ที่การท างาน เวลาที่ผมได้
เดินทางกลับไปจังหวัดสุพรรณบุรี ได้รวบรวมสิ่งต่าง ๆ ที่ผมได้ท าเอาไว้ ท าให้มีความสุขใจ ความจริง
คนที่มีฐานะดีกว่าผมยังมีอีกมากมาย แต่ขึ้นอยู่ที่จิตใจของแต่ละคนที่จะเสียสละแค่ไหน เพียงใด  
ส าหรับผมมีอุดมการณ์ในใจเสมอ คือ  

 “พฤษภกาสร                    อีกกุญชรอันปลดปลง 
โททนต์เสน่งคง                  ส าคัญหมายในกายมี 
นรชาติวางวาย                    มลายสิ้นทั้งอินทรีย์ 
สถิตทั่วแต่ชั่วดี                       ประดับไว้ในโลกา”9 

 เริ่มสร้างโรงเรียนแห่งแรก โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 
2513 ปี พ.ศ. 2514 สร้างโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนวัดลาดหอย แห่งที่สอง  ปี พ.ศ. 2516 สร้าง
โรงเรียนที่อ าเภอด่านช้าง แห่งที่สาม ปี พ.ศ. 2518 สร้างโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนวัดลาวทอง 
เขตอ าเภอเมือง แห่งที่สี่ ปี พ.ศ. 2529 สร้างโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่อ าเภอสองพ่ีน้อง แห่งที่ห้า          
ปี พ.ศ. 2534   สร้างโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่อ าเภอสามชุก แห่งที่หก โรงเรียนที่อ าเภอเดิมบาง
นางบวช โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 เป็นแห่งที่เจ็ด เหตุที่ใช้ชื่อตัวเองและภรรยาเป็นชื่อโรงเรียน
เช่นนี้  ด้วยเหตุผลที่ต้องการให้เป็นตัวอย่างแก่คนทั่วไปในเวลาต่อมา ว่าหากใครที่พอมีก าลังทรัพย์
บ้าง ขอให้ช่วยกันสร้าง ช่วยกันท าเพ่ือส่วนรวมเพ่ือบ้านเกิดของตนเอง อย่างที่ผมได้ท าไปก่อนแล้ว10 
 พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ  กล่าวถึงคุณบรรหาร       
ศิลปอาชา ว่า “นักการเมือง ชื่อ บรรหาร นักการเมืองที่พึงประสงค์ของชาติเรา” คือผู้อาสาเข้าไป
ท างานการเมือง โดยมีอุดมการณ์ที่ดีและยังประโยชน์ต่อส่วนรวม มีความมุ่งมั่นที่จะน าอุดมการณ์ไปใช้ 
เพ่ือพัฒนาชาติบ้านเมือง เข้าใจค าว่า เสียสละ ถูกต้อง ชัดเจน คือรู้แน่แท้ แน่นอนว่าเมื่อเข้าไปในเวที

                                                 

 
849 ปี แห่งความมุ่งมั่นจารึกไว้ในแผ่นดิน เพชรภูมิการพิมพ์ เพชรบุรี แจกในงานเปิด

หมู่บ้านมังกรสวรรค์  (29 พฤศจิกายน 2556): 3. 
 9ที่ระลึก อายุครบ 5 รอบ ฯพณฯ บรรหาร  ศิลปอาชา, สานความฝัน  60 ปี  (19 

สิงหาคม 2535): อารัมภบท. 
 10สัญลักษณ์ เทียนถนอม, บรรหาร ศิลปอาชา บนเส้นทางการเมือง  (กรุงเทพฯ:      

จูนพับลิชชิ่ง, 2547), 123-145. 
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การเมืองแล้ว จะต้องทั้งเสีย และสละ ให้แก่ชาติของเรา ไมใช่เข้าไปเล่นการเมือง เพ่ือให้ได้มาซึ่ง 
อ านาจ ยศศักดิ์ และความม่ันคงแก่ตน “คุณบรรหาร เป็นนักการเมืองที่พึงประสงค์”11 
 จากแนวคิดของการศึกษาไทย ต้องมีการปรับตัวและทบทวนใหม่ เพ่ือให้เท่ากันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมไทย ปัญหาของการศึกษาในปัจจุบันเป็นปัญหาของ “กระบวนทัศน์”
(Paradigm) การศึกษากระบวนทัศน์เป็นการศึกษา ทรรศนะแม่บท ซึ่งแปลว่า วิธีปฏิบัติ วิธีให้คุณค่า
ซ่ึงต้ังอยู่บนพ้ืนฐานการมองโลกเป็นความจรงิแบบหน่ึงปญัหาของการศึกษาจึงมีมากมาย12 
 แต่ในปัจจุบัน ค าว่า กระบวนทัศน์ได้ถูกหยิบยกมาใช้ในศาสตร์ด้านต่าง ๆ หรือน าเอามา
เป็นกรอบแนวคิดเพ่ือก าหนดความคิดในด้านต่าง ๆ ซึ่งแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนทัศน์มีนักวิชาการได้
กล่าวว่าแนวคิดเรื่องกระบวนทัศน์ หรือ Paradigm มาจากงานโทมัส เอส. คูนห์ (Thomas S. Kuhn) 
เรื่อง The Structure of Scientific Revolutions ในงานชิ้นนี้ โทมัส เอส. คูนห์ ได้น าเสนอความคิด
ว่าการปฏิวัติระบบคิดทางวิทยาศาสตร์จะเกิดขึ้นเป็นแนวทางการปฏิบัติคือการเปลี่ยนผ่านกระบวน
ทัศน์โทมัส เอส. คูนห์ ได้เสนอตัวอย่างให้เห็นว่าความคิดทางวิทยาศาสตร์ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงผ่าน
ครั้งใหญ่ ซึ่งเกี่ยวพันกับความส าเร็จที่ยิ่งใหญ่ของวิทยาศาสตร์ที่ส าคัญ ๆ ของโลก เช่น  โคเปอร์นิคัส 
นิวตัน ไอน์สไตน์ การปฏิวัติทางกระบวนทัศน์ ในแต่ละครั้งจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงกฏเกณฑ์   
ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ใหม่ จากผลงานชิ้นนี้จึงน าเอาแนวคิดเรื่อง กระบวนทัศน์มาปรับใช้กับ
การปฏิวัติระบบภูมิปัญญาและระบบวัฒนธรรม ทั้งทางสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่ผ่ านมาทาง
ประวัติศาสตร์ แต่เป็นการตีความแนวคิดนี้บนพ้ืนฐานหลักการใหม่ คือ  ความคิดนั้นไม่ว่าทาง
สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีการโยงใยกันอย่างเป็นระบบ คงไม่ต่างกับค ากล่าวของ เดวิดบอน 
(David Bohn) นัก 
 

ปัญหาของการวิจัย 
 นับจากที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 จนถึงปัจจุบัน 
เป็นเวลากว่า 10 ปี การประเมินผลการปฏิรูปการศึกษา พบว่า หลายเรื่องประสบความส าเร็จ เช่น 
การปรับโครงสร้างหน่วยงานให้มีเอกภาพมากขึ้น ตัวอย่างได้แก่ การรวมทบวงมหาวิทยาลัย 
กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรีเข้าเป็น
กระทรวงเดียวกัน มีการจัดระเบียบบริหารราชการแบบเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้มีการพัฒนา
การศึกษาอย่างบูรณาการและประสานงานเชื่อมโยงกัน โดยยึดเขตพ้ืนที่เป็นศูนย์กลาง มีการจัดตั้ง
ส านักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ . เป็นองค์การมหาชน            
เพ่ือประเมินคุณภาพภายนอกและรับรองมาตรฐานสถาบันการศึกษา ทุกระดับและประเภทการศึกษา 
การน ามหาวิทยาลัยออกนอกระบบราชการเพ่ือความเป็นอิสระคล่องตัวในการบริหารจัดการ อย่างไร
ก็ตามยังมีอีกหลายเรื่องที่มีปัญหาต้องเร่งพัฒนาปรับปรุงและต่อยอด โดยเฉพาะด้านคุณภาพผู้เรียน 
ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ รวมทั้งการเพ่ิมโอกาส
                                                 

 11สัญลักษณ์ เทียมถนอม, บรรหาร ศิลปอาชา บนเส้นทางการเมือง (กรุงเทพฯ: จูน         
พับลิชชิ่ง, 2547). ค านิยม. 

 12เสรี พงศ์พิศ, แนวคิดแนวปฎิบัติยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น (กรุงเทพฯ: พลังปัญญา, 
2551), 2.  
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ทางการศึกษา พบว่า สถานศึกษาจ านวนมากไม่ได้มาตรฐาน ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ต่ า ขาดคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ทั้งการคิด วิเคราะห์ ใฝ่เรียนรู้และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง คุณธรรม จริยธรรม             
ในด้านครู คณาจารย์ พบว่า ปัญหาการขาดแคลนครู คณาจารย์ ที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมไม่ได้คนเก่ง
คนดี และใจรักมาเป็นครู คณาจารย์  ในด้านการบริหารจัดการ พบว่า ยังไม่มีการกระจายอ านาจ             
การบริหารทั้งสู่สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเป้าหมาย รวมทั้ง
ยังขาดการมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษาจากทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง 

 การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) รัฐบาลจะมุ่งเน้นให้คนไทย          
ได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยมีเป้าหมายหลักสามประการ คือ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารจัดการศึกษา และมีกรอบแนวทาง             
การปฏิรูปอยู่สี่ประการ คือ พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ พัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ และพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่13   

 แผนพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. 2554-2556 ด้านการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี มีจ านวน 3 เขต มีโรงเรียนจ านวน 414 โรง และส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 1 เขต มีจ านวนโรงเรียน 32 โรง14 จากข้อเสนอแนะการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาในการจัดการศึกษาของจังหวัด
สุพรรณบุรี ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ .ศ. 
2553 ดังนี้ 

 1.  ด้านผลการจัดการศึกษา สถานศึกษาควรพัฒนาเด็กให้มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
ควบคู่กับคุณธรรมและจริยธรรม ทั้งความสามารถด้านดนตรีและกีฬา เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีความพร้อม
ในการศึกษาข้ันต่อไป โดยครูร่วมกับผู้ปกครองส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้ต่อเนื่อง  

 2.  ด้านการบริหารจัดการ สถานศึกษาควรด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้
ความสามารถในการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการการเรียนร่วมชั้นของเด็ก ปรับเปลี่ยนวิธีการสอน
ให้เหมาะสมกับผู้เรียน และการท าวิจัย วิจัยในชั้นเรียนในสาระการเรียนรู้ที่มีผลคะแนนต่ าและน าผล
มาปรับปรุงผลการเรียนให้สูงขึ้น 

 3.  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครู
และผู้ปกครองร่วมกันจัดท า จัดหาสื่อการสอนที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้ครบด้าน และเหมาะสมกับ
วัยของผู้เรียน 

 4.  ด้านการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษาด าเนินงานประกันคุณภาพภายในตาม
กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ดังนั้น สถานศึกษา

                                                 

 
13ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ, ข้อเสนอแนะการปฏิรูป

การศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) (กรุงเทพฯ: สกศ., 2552), ค าน า. 
 

14ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, แผนพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. 
2554-2556 ด้านการศึกษา, ม.ป.ท., ม.ป.ป.  
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ควรด าเนินงานที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ต่อเนื่อง สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีได้ในการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในแก่สถานศึกษาอ่ืนต่อไป                      

 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  การจัดการศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี ยังต้องมีการ
พัฒนาปรับปรุงอีกหลายประการ ด้วยความมุ่งมั่นของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นักการเมืองที่มีความ
กตัญญ ูและรักบ้านเกิด ทุ่มเททัง้ก าลังกาย ก าลังใจ ก าลังทรัพย์ ท าเพ่ือลูกเพ่ือหลาน จึงเป็นสิ่งจ าเป็น
และมีความส าคัญที่ควรศึกษา ผู้วิจัยจึงสนใจ ที่จะศึกษาการจัดท าแนวทางปฏิบัติตามแนวทางที่ท่านเป็น
ผู้น าระดับประเทศ เป็นนักการเมืองระดับแนวหน้า เป็นผู้บริหารมืออาชีพ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้อ่ืน        
ได้ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนทัศน์ในการพัฒนาการศึกษากรณีศึกษา : ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา 
นายกรัฐมนตรี คนที่ 21 ตามเจตนารมณ์ของ ฯพณฯ บรรหาร  ศิลปอาชา ในการพัฒนาการศึกษาให้เด็ก
ที่ด้อยโอกาสที่อยู่ห่างไกลความเจริญ ให้มีคุณภาพ รักท้องถิ่น และด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข            
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ผู้วิจัยมีความเคารพ ศรัทธา ภาคภูมิใจในจิตใจที่งดงาม สูงส่ง ในความอดทน 
เสียสละ และพัฒนาเมืองสุพรรณอย่างไม่หยุดยั้ง ของอุดมการณ์ ฯพณฯท่านบรรหาร ศิลปอาชา 
นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ผู้วิจัยจึงตั้งวัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้ ดังนี้ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 

  เพ่ือทราบกระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นของ ฯพณฯ บรรหาร  ศิลปอาชา 
นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ของประเทศไทย 
 

ข้อค าถามของการวิจัย 
 เพ่ือเป็นแนวทางในการหาค าตอบการวิจัย ผู้วิจัยได้ก าหนดข้อค าถามการวิจัยไว้ดังนี้ 

กระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา 
นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ของประเทศไทย เป็นอย่างไร 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง กระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา 

นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ของประเทศไทย ผู้วิจัยได้ก าหนดสมมติฐานการวิจัย ดังนี้ 
กระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นของ ฯพณฯ บรรหาร  ศิลปอาชา 

นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ของประเทศไทย เป็นพหุกระบวนทัศน ์
 

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 การศึกษากระบวนทัศน์การพัฒนาทางการศึกษา ดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1   กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดค าจ ากัด
ความ ส าหรับค าศัพท์เฉพาะการวิจัยในครั้งนี้ ไว้ดังนี้ 

 กระบวนทัศน์ (Paradigm) หมายถึง "กระบวนทางความคิด ทางการรับรู้ ทางวิธีคิด และ
การสะท้อนความคิดให้เป็นความหมายหรือให้มีคุณค่าของมนุษยชาติ ในชุมชนหนึ่ง ส าหรับด ารงอยู่ 
ในช่วงเวลาหนึ่ง" ในกรณีศึกษานี้หมายถึงแนวทางของกระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นของ 
ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ของประเทศไทย 

 การพัฒนา (Development) หมายถึง การกระท าใหเกิดขึ้นที่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีการ
ก าหนดทิศทางหรือการเปลี่ยนแปลงที่ไดวางแผนไวแนนอนลวงหนาเปลี่ยนจากสภาพหนึ่งไปสู อีก
สภาพหนึ่งที่ดีกวาเดิม 

กระบวนทัศน์การพัฒนา 
ทางการศึกษาท้องถิ่นของ   
ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา 
นายกรัฐมนตรีคนที ่21ของ

ประเทศไทย 

ข้อมูลการสัมภาษณ์ 
ผู้เชี่ยวชาญ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ และ 
 ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ร่วมรับผิดชอบใน
การจัดการศึกษากับ
ฯพณฯ บรรหาร  
ศิลปอาชา
นายกรัฐมนตร ี
คนท่ี 21ของ 
ประเทศไทย 
 

เอกสารและ
งานวิจัย 

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
เป็นแนวทาง
การศึกษา 

กระบวนทัศน์ตาม
ทฤษฎีของโทมัส 
เอส.คูหน์และ
เฮอรเ์ซย์และ 
บลันชาร์ด 

 

แนวคิดทฤษฎีของโทมัส เอส.คูหน์
และเฮอร์เซย์และบลันชาร์ด/การ
จัดการศึกษา/การบริหารการศึกษา 
 

ข้อมูล การสมัภาษณ ์
ฯพณฯ บรรหาร  ศิลปอาชา 
นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ของ

ประเทศไทย 
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 การศึกษา (Education) หมายถึง กระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคล
และสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรมและมีความเจริญงอกงาม
ทางกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาจนเป็นสมาชิกของสังคมท่ีมีคุณธรรมสูง การสร้างสรรค์จรรโลง
ความก้าวหน้าทางวิชาการการสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคมการเรียนรู้ 
และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 ผู้เชี่ยวชาญ หมายถึง บุคคลที่มีประสบการณ์ด้านกระบวนทัศน์การพัฒนาทางกาศึกษา
หรือปฏิบัติหน้าที่ทางด้านการบริหารและจัดการศึกษาที่ได้ให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกั บ
กระบวนทัศน์การพัฒนาทางการศึกษาของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  การศึกษาครั้งนี้จะท าให้ได้ทราบว่าผู้น าทางการเมืองที่เห็นความส าคัญทางด้าน

การศึกษาซึ่งเป็นกรณีศึกษาส าหรับการศึกษาครั้งนี้ มีที่มาของกระบวนทัศน์จากแหล่งใด และใช้
กระบวนทัศน์เหล่านั้นอย่างไร ท าให้ได้ทราบที่มาและวิธีใช้กระบวนทัศน์ของกรณีศึกษาซึ่งเป็นผู้น า
ทางการเมืองที่เห็นความส าคัญทางการศึกษา จะท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีและ   
หลักปฏิบัติในการบริหารการศึกษาแก่นักการเมืองท่านอ่ืน ๆ 

 2.  เนื่องจากกรณีศึกษาเป็นผู้น าทางการเมืองที่เห็นความส าคัญทางด้ านการศึกษา    
และเป็นที่ได้รับการเชื่อถือและยอมรับจากนักการเมืองท่านอ่ืน ๆ โดยทั่วไปการน าเสนอที่มาของ
กระบวนทัศน์ให้เป็นประโยชน์ในการด้านการศึกษาของกรณีศึกษาในครั้งนี้จะเกิดประโยชน์ในแง่ของ    
การเป็นแบบอย่างแก่เพ่ือนนักการเมืองท่านอ่ืนเป็นอย่างมาก 

 3.  ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้จะเป็นองค์ความรู้ส าคัญส าหรับผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับ
ผู้น าทางการเมืองที่เห็นความส าคัญทางด้านการศึกษา 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพมีวิธีด าเนินการวิจัยดังภาพที่ 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2  แสดงวิธีด าเนินการวิจัย 

ทฤษฎี 
ของ 
โทมัส 

เอส.คูหน์ 
และ 

เฮอร์เซย์
และบลัน

ชาร์ด 
 
 
 

 
 
 
 

กรณี 
ศึกษา 

 
 

เก็บ 
รวบ 
รวม 
ข้อมูล 

 
ตรวจสอบ 

ข้อมูล 

 
 
              
วิเคราะห์ 

        ข้อมูล 
 
 

 
 
 
 

น าเสนอ 
ผลการ 
วิจัย 
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 ส าหรับรายละเอียดของวิธีด าเนินการวิจัยมีดังต่อไปนี้คือ 
 1. ศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research) โดยมีขั้นตอน ได้แก่  
  1.1 ศึกษาจากประวัติของฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา และ งานเขียนทางการศึกษาที่
เกี่ยวกับแนวคิดและกระบวนการพัฒนาทางการศึกษา  
  1.2 ศึกษาหนังสือ เอกสาร และงานเขียนเกี่ยวกับแนวคิดและกระบวนการ พัฒนา
ทางการศึกษา 
  1.3 วิเคราะห์ เปรียบเทียบ แนวคิดและกระบวนการพัฒนาการศึกษา  

 2.  การเลือกกรณีศึกษา  ผู้วิจัยโดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาได้ก าหนดเกณฑ์
คุณสมบัติของกรณีศึกษาไว้ 4 ข้อ ได้แก่ 
  2.1 เป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับจากนักการเมืองระดับชั้นน าของประเทศและ
ต่างประเทศ 
  2.2  มีประสบการณ์ในการด ารงต าแหน่งนักการเมืองระดับชั้นน าของประเทศ 
  2.3  มีประสบการณ์ในการบริหารงานทางด้านการเมืองที่ดูแลด้านการศึกษา 
  2.4  มีผลงานด้านการบริหารและดูแลด้านการศึกษา 

 3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลรวม 5 วิธี คือ การศึกษาประวัติ
ชีวิต การวิเคราะห์เอกสาร การศึกษาหลักฐานหรือข้อมูลทีมีอยู่ตามสภาพปกติ การสังเกตแบบมีส่วน
ร่วม และการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ โดยตัวผู้วิจัยได้ใช้เวลาในการเก็บรวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ และ
เขียนรายงานการวิจัย เพ่ือน าเสนอข้อมูล รวมทั้งสิ้น 14 เดือน 

 4.  การตรวจสอบ วิเคราะห์ และน าเสนอข้อมูล ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมจะน ามา
ตรวจสอบเพื่อหาความตรง (Validity) และ ความเที่ยง (Reliability) จากนั้นจะท าการวิเคราะห์ด้วยวิธี
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และวิธีวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุปซึ่งแบ่งออกเป็นวิธีย่อย ๆ 
สามวิธี คือ 1) การวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic induction) 2) การวิเคราะห์โดยการจ าแนกชนิดของ
ข้อมูล (Typological Analysis) และ 3) การวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบข้อมูล (Constant 
Comparison) แล้วน าเสนอโดยวิธีพรรณนา (Description) และพรรณนาวิเคราะห์ (Analytical 
Description) 

 5. สรุป 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

บทที่ 3 
 

ประวัติชีวิตของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา 
 

 ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา  เกิดที่บ๎านตลาด ซึ่งอยูํใจกลางเมืองสุพรรณบุรี สภาพบ๎าน
เป็นบ๎านไม๎ห๎องแถว บิดามารดาประกอบอาชีพค๎าขาย ฐานะทางบ๎านไมํร่ํารวย โดยบิดา มารดา        
มีอาชีพค๎าขาย เครื่องสังฆภัณฑ๑  เสื้อผ๎าสําหรับใสํทํานา เชํนเสื้อคอกระเช๎าและผ๎าพันแข็ง รวมถึง
สินค๎าประเภทตํางๆ มีชื่อร๎านวํา “ยํง หยู ฮง”  ชํวงชีวิตในวัยเด็กด๎วยฐานะทางบ๎านที่ไมํดีนัก ซึ่งต๎อง
ชํวยเหลือครอบครัวในการทํางานบ๎าน ค๎าขาย รวมถึงการเย็บผ๎า เย็บขอบผ๎าประเภทตําง ๆ จากการ
ทํางานอยํางหลากหลายให๎กับครอบครัวของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา แสดงให๎เห็นวํา ฯพณฯ 
บรรหาร ศิลปอาชา เป็นผู๎มีความเข๎มแข็ง อดทนและมีความมุํงม่ันสูง  

 

วัยเด็ก 
 

 เด็กชายบรรหาร ศิลปอาชา บิดามารดา มีบุตร 6 คน เป็นชาย 4 คน หญิง 2 คน         
ซ่ึงเด็กชายบรรหาร ศิลปอาชา เป็นบุตรคนที่ 4  บิดามารดามีเชื้อสายจีน ในชํวงวัยเด็กไมํคํอยมีโอกาส
เลํนกับเพ่ือนในวัยเดียวกันหรือเที่ยวสนุกสนานในสถานที่ตํางๆ ด๎วยฐานะทางบ๎านไมํดีนัก เวลา    
สํวนใหญํจะต๎องชํวยเหลือ ทํางานให๎ครอบครัว เด็กชายบรรหาร ศิลปอาชา จึงมีเพ่ือนไมํมากนัก         
ด๎วยความรับผิดชอบ ชํวยเหลือครอบครัว และใฝุเรียนรู๎ ขยันหมั่นเพียรในวัยเรียน ผลการเรียนดีโดย
ตลอด ประการสําคัญ เด็กชายบรรหาร ศิลปอาชา ยังเป็นนักเรียนที่มีความจําเป็นเลิศกวําเพ่ือน      
คนอ่ืน ๆ ทําให๎ได๎รับฉายาจากเพ่ือนๆ วํา “หัวลูกคิด”  สามารถเรียนข๎ามชั้นเรียนจนสําเร็จการศึกษา
ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด๎วยอายุเพียง 14 ปี1 
 

การศึกษา 
 

 เด็กชายบรรหาร ศิลปอาชา เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เมื่อปี พ.ศ. 2489 จาก
โรงเรียนประทีปวิทยาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนเกําแกํ มีเพ่ือนรํวมชั้นเรียนจํานวน 
10 คน ครูประจําชั้นชื่อ นายจรูญ สุขสวัสดิ์ จากการสัมภาษณ๑นายสุทิน ปิ่นวิเศษ อดีตผู๎อํานวยการ
โรงเรียนบางขวาง อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรีและเพ่ือนรํวมห๎องเรียนเลําวํา “การสอบไลํระดับ
ประโยคมัธยมศึกษาในเวลานั้น นักเรียนของโรงเรียนประทีปวิทยาลัยและโรงเรียนอ่ืนๆที่เป็นโรงเรียน
เอกชนทุกแหํงต๎องไปสอบที่โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ซึ่งเป็นโรงเรียนรัฐบาลประจําจังหวัด เพ่ือให๎
ข๎อสอบเป็นมาตรฐานเดียวกัน การสอบไลํในเวลานั้นถือวํายากมากใช๎คะแนนร๎อยละ 60 ขึ้นไป เป็น
เกณฑ๑ผําน นักเรียนโรงเรียนประทีปวิทยาลัย ที่สอบรุํนเดียวกันคราวนั้น10 คน สอบผํานเพียง 3 คน 
ฯพณฯบรรหาร ศิลปอาชา เป็นหนึ่งในนักเรียนที่สอบผํานและเนื่องจาก ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา 
สอบข๎ามชั้นจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นมาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เมื่ออายุประมาณ 14 ปี รุํนเดียวกัน
                                                 

 1ธนากิต,  ประวัตินายกรัฐมนตรีไทย (ฉบับปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มเติม) (กรุงเทพฯ:     
สุวีริยาสาส๑นการพิมพ๑, 2552), 411-413. 
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นี้มีป็อก แซํตั้ง อีกคนหนึ่งที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ตั้งแตํ อายุ14 เหมือนกัน”  หลังจากจบการศึกษา 
ฯพณฯบรรหาร ศิลปอาชา ได๎ตัดสินใจเดินทางเข๎ากรุงเทพฯเพ่ือชํวยพ่ีชายทํางาน ซึ่งอยูํในชํวง
สงครามโลก ครั้งที่ 2 จึงพักการเรียนไปชั่วระยะหนึ่ง โดยหันไปทํากิจการของตนเอง และได๎เรียน
ภาษาจีน พร๎อมทั้งศึกษาตํอที่ กรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย และฝึกงานด๎านขนสํงสินค๎า และการ
กํอสร๎างกับ “สมบูรณ๑ ศิลปอาชา” ผู๎เป็นพี่ชาย ในปี พ.ศ. 2529 เมื่อเข๎าสูํตําแหนํงทางการเมืองได๎เข๎า
ศึกษาตํอคณะนิติศาสตร๑ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ปี พ.ศ.2531 มหาวิทยาลัยรามคําแหงได๎มอบ
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานิติศาสตร๑ แม๎วํา ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชาจะได๎ปริญญาดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์แล๎ว ตํอจากนั้นทํานยังได๎ศึกษาตํอจนสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทคณะ
นิติศาสตร๑ มหาวิทยาลัยรามคําแหงอีกจนสําเร็จ เชํนกันในปี พ.ศ.2538 .มหาวิทยาลัยราชภัฎ      
สวนสุนันนทา ได๎มอบปริญญาครุศาสตร๑ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารการศึกษา สถาบัน
ราชภัฏสวนสุนันทา2 ตํอมาในปี2553 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได๎มอบปริญญา       
ครุศาสตร๑อุตสาหกรรมบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 3 
 

การประกอบอาชีพ 
 

 ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา เดิมชํวยบิดามารดาทําการค๎าที่ร๎าน “ยํง หยู ฮง” สินค๎าเป็น
จําพวกเสื้อผ๎าและเครื่องมือทํานาอยูํในตลาดของอําเภอเมืองสุพรรณบุรี ในเวลาตํอมาได๎หันมา
ประกอบอาชีพค๎าขายและได๎ติดตํอค๎าขายคลอรีนเป็นวัตถุดิบที่ใช๎ทําความสะอาดน้ําประปาให๎กับ   
กรมโยธาธิการซึ่งรับผิดชอบงานประปาสํวนภูมิภาคในชํวงนั้น จนถึงปี พ.ศ. 2511 ได๎กํอตั้งบริษัทของ
ตัวเองชื่อวํา “สหศรีชัยกํอสร๎าง จํากัด” ดําเนินการรับเหมากํอสร๎าง รวมทั้งขายสารเคมีและอุปกรณ๑ 
และในเวลาตํอมายังตั้งบริษัททําธุรกิจอ่ืน ๆ อีกหลายบริษัท   

 

เริ่มด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
 

 ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา เคยเลํนการเมืองระดับท๎องถิ่นเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี และตํอมาได๎รับแตํงตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแหํงชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2517 หลังการ
เลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 10 ในปี พ.ศ. 2518 ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ได๎รับแตํงตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา 
 ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา เป็นสมาชิกพรรคชาติไทย เมื่อปี พ.ศ.2518 โดยมี พลตรี                        
ประมาณ อดิเรกสาร เป็นหัวหน๎าพรรคและเป็นอดีตผู๎รํวมกํอตั้งพรรครํวมกับพลตรีศิริ สิริโยธิน  
ตํอมาในปี พ.ศ. 2519 ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ได๎ดํารงตําแหนํงเลขาธิการพรรคชาติไทย ผู๎ที่ดํารง
ตําแหนํงหัวหน๎าพรรคคนตํอมาคือ พลตรี ชาติชาย ชุณหะวัณ (ยศในขณะนั้น) และหลังจากเหตุการณ๑
รัฐประหารยึดอํานาจของคณะรักษาความสงบเรียบร๎อยแหํงชาติ  พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ        
(ยศลําดับสุดท๎าย) ได๎ไปตั้งพรรคชาติพัฒนา  พลอากาศเอก สมบุญ ระหงส๑ ได๎มาเป็นหัวหน๎า
พรรคชาติไทยชั่วคราว จากนั้นพลตํารวจเอก ประมาณ  อดิเรกสาร จึงกลับมาดํารงตําแหนํงหัวหน๎า

                                                 

 2เรื่องเดียวกัน, 215. 
 

3ประวัติ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา, ประวัติการศึกษา, เข๎าถึงเมื่อ 19 มกราคม 2559, 
เข๎าถึงได๎จาก http://www.pantip.com/topic/35070477. 
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พรรคชาติไทยอีกครั้ง ตํอมาเมื่อพลตํารวจเอก ประมาณ อดิเรกสาร หัวหน๎าพรรคชาติไทยและผู๎นํา
ฝุายค๎านในรัฐบาลของนายชวน หลีกภัย (สมัยที่ 1) ได๎ลาออกจากตําแหนํงหัวหน๎าพรรค ครั้นถึงวันที่ 
7 พฤษภาคม พ.ศ. 2537  ในการประชุมใหญํของพรรคชาติไทยปรากฏวํา  ฯพณฯ บรรหาร         
ศิลปอาชา ได๎รับเลือกให๎ดํารงตําแหนํงหัวหน๎าพรรคชาติไทย  โดยมี นายเสนาะ เทียนทอง เป็น
เลขาธิการพรรค สํวนพลตํารวจเอก ประมาณ อดิเรกสาร ดํารงตําแหนํงประธานที่ปรึกษาพรรค และ
ตํอมาในวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ได๎รับพระมหากรุณาธิคุณโปรด
เกล๎าฯ แตํงตั้งให๎เป็นผู๎นําฝุายค๎านในรัฐสภา “เติ้ง เสี่ยว หาร” คือ ฉายาทางการเมืองของฯพณฯ
บรรหาร ศิลปอาชา เนื่องจากเป็นคนที่มีรูปรํางคํอนข๎างเตี้ยเหมือน “เติ้ง เสี่ยว ผิง” อดีต
นายกรัฐมนตรีของสาธารณะรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นผู๎นําที่มีความสามารถและชื่อเสียงเป็นที่รู๎จักใน
ระดับนานาประเทศ หรือในระดับโลก 
 นอกจากนี้ยังได๎ฉายาอ่ืน ๆ เชํน เจ๎าพํอเอทีเอ็ม หรือเอทีเอ็มเคลื่อนที่ ผู๎จัดการรัฐบาล
จํากัด ฯลฯ ในการลงรับสมัครเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู๎แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรีในครั้งแรก    
เมื่อปี พ.ศ. 2519 ซึ่งเป็นการเลือกตั้งทั่วไป ครั้งที่ 11 ปรากฏวํา ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ได๎รับ
เลือกตั้งเป็นอันดับ 1 ของประเทศ ด๎วยคะแนน 57,530 และได๎รับเลือกตั้งเป็น ส.ส. จังหวัด
สุพรรณบุรีติดตํอกันมาทุกสมัย นับตั้งแตํการเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2519 เป็นต๎นมา สําหรับในการ
เลือกตั้ งทั่วไป ครั้งที่  16 ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา เป็น ส.ส. จังหวัดสุพรรณบุรี  เขต 1 
พรรคชาติไทย ด๎วยคะแนน 165,614 ได๎คะแนนมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยอีกครั้ง เมื่อวันที่ 
22 มีนาคม พ.ศ. 2535 และในการเลือกตั้งทั่วไป ครั้งที่ 17 ได๎คะแนน 181,572 เมื่อวันที่ 13 
กันยายน พ.ศ. 2535 ได๎คะแนนมาเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ    
 

ก้าวเป็นหัวหน้าพรรคชาติไทย 
 

 ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา  เริ่มต๎นและดําเนินงานทางการเมืองโดยสังกัดพรรคชาติไทย  
นับตั้งแตํ  พ.ศ.  2519  โดยไมํเคยย๎ายไปสังกัดพรรคการเมืองอ่ืนใด  ตลอดชีวิตทางการเมือง  ทํานได๎
ทุํมเทสติป๓ญญา ความรู๎ ความสามารถ เพ่ือให๎พรรคชาติไทยเป็นพรรคการเมืองที่เข๎มแข็ง  และเป็นที่
ศรัทธาของพ่ีน๎องประชาชน  ในการดํารงตําแหนํงเลขาธิการพรรคอยํางยาวนานนั้น ฯพณฯ บรรหาร
ได๎รับการยกยํองจากนักการเมืองทุกพรรควําเป็นผู๎มีความสามารถในการดูแลกิจการ และสมาชิก
พรรคได๎อยํางเรียบร๎อย  และมีวินัย  พรรคชาติไทยจึงได๎รับการยกยํองวําเป็นพรรคการเมืองที่มี
เอกภาพและมั่นคงอยํางยิ่ง  ใน พ.ศ. 2537 พลตํารวจเอก ประมาณ อดิเรกสาร ลาออกจากตําแหนํง
หัวหน๎าพรรคชาติไทย  สมาชิกพรรคจึงได๎จัดประชุมใหญํ  และมีมติมอบความไว๎วางใจให๎ ฯพณฯ 
บรรหาร ศิลปอาชา  ขึ้นดํารงตําแหนํงหัวหน๎าพรรค  ซึ่งนับเป็นการรับภาระหน๎าที่อันหนัก  และ
สําคัญอยํางยิ่งในทางการเมือง  ผลจากการเลือกตั้งทั่วไปในกลางปี พ.ศ. 2538 พรรคชาติไทยภายใต๎
การนําของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา  ได๎ก๎าวขึ้นสูํความสําเร็จอยํางสูงสุดอีกวาระหนึ่ง  นับตั้งแตํมี
การกํอตั้งพรรคการเมืองแหํงนี้  เมื่อพรรคชาติไทยได๎รับความไว๎วางใจจากประชาชนผู๎มีสิทธิเลือกตั้ง
ทุกภูมิภาค  เลือกผู๎สมัครของพรรคจนได๎รับการเลือกตั้งมากเป็นอันดับหนึ่งในสภาผู๎แทนราษฎร  
พรรคชาติไทยได๎เป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาล 
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ผู้น าฝ่ายค้าน 
 การเมืองระบอบประชาธิปไตย  ประกอบด๎วยฝุายรัฐบาล  ซึ่งทําหน๎าที่บริหารประเทศ  
และ   ฝุายค๎าน  ซึ่งทําหน๎าที่ตรวจสอบการทํางานของรัฐบาล  ฯพณฯ บรรหาร  ศิลปอาชา  ในฐานะ
หัวหน๎าพรรคชาติไทย  จึงได๎รับพระบรมราชโองการ  โปรดเกล๎าฯ ให๎ดํารงตําแหนํงผู๎นําฝุายค๎านใน
สภาผู๎แทนราษฎรโดยมีนายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี (สมัยที่ 1) เป็นคณะรัฐบาล เมื่อวันที่ 27  
พฤษภาคม พ.ศ. 2537  และประเดิมหน๎าที่ด๎วยการสร๎างมิติใหมํโดยเดินทางไปเยือนตํางประเทศ
อยํางเป็นทางการ  ทั้งนี้บทบาทของฯพณฯบรรหาร ศิลปอาชา ในการเดินทางไปเยือนตํางประเทศ  
ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ได๎สนับสนุนทําทีการเจรจาการค๎าและการเมืองระหวํางประเทศของ
รัฐบาล  ชํวยเพ่ิมน้ําหนักในการเจรจาของประเทศไทยกับประเทศที่ไปเยือน เป็นการเกื้อกูลการ
ทํางานเพ่ือผลประโยชน๑ของชาติอีกทางหนึ่ง  โดยมิได๎คิดถึงประโยชน๑ทางการเมืองแบบแบํงฝ๓กแบํง
ฝุายแตํอยํางใด  แสดงให๎เห็นถึงการเป็นนักการเมืองที่ยึดถือผลประโยชน๑ของประชาชน  และ
ประเทศชาติเป็นที่ตั้ง   ในขณะเดียวกันก็ทําการตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลอยํางจริงจัง ใกล๎ชิด  
แตํมิได๎มุํงที่จะขัดแย๎งไปทุกเรื่อง หากเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน๑ของชาติ ก็จะให๎การสนับสนุนนโยบาย
ของรัฐบาลเสียด๎วย  ในเวลาตํอมาเมื่อเห็นวํารัฐบาลบริหารงานผิดพลาด  และอาจเป็นผลเสียตํอ
ประเทศชาติ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ก็ทําหน๎าที่ผู๎นําในการยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายไมํไว๎วางใจ
รัฐบาล  ในการอภิปรายครั้งนั้นทํานได๎แสดงให๎เห็นถึงความแมํนยําของข๎อมูลที่ใช๎  และสามารถสรุป
ความได๎อยํางดี  มีสาระและหลักฐานเป็นที่เชื่อถือ (ผลการอภิปรายทําให๎รัฐบาลต๎องประกาศยุบสภา
ในปี พ.ศ. 2538  เกิดการเลือกตั้งทั่วไป  ผลการเลือกตั้งครั้งนั้นพรรคชาติไทยภายใต๎การนําของ 
ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา มีคะแนนเป็นอันดับหนึ่ง (92  เสียง) สามารถเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาล  
โดยมี ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา เป็นนายกรัฐมนตรี ลําดับที่ 21) เมื่อ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา 
หัวหน๎าพรรคชาติไทย และผู๎นําฝุายค๎านในสภาฯ รํวมกับพรรคพันธมิตรฝุายค๎าน เปิดอภิ ปราย        
ไมํไว๎วางใจรัฐบาลของนายชวน หลีกภัย  ในวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 ด๎วยประเด็นที่สําคัญ   
หลายประการโดยเฉพาะกรณี สปก.4-01 จนรัฐมนตรีผู๎มีหัวหน๎าที่รับผิดชอบได๎ลาออกจากตําแหนํง
กํอนวันเปิดอภิปราย 
 หลังจากที่คณะรัฐบาลโดยการนําของนายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี (คนที่ 20) ได๎
ประกาศยุบสภาผู๎แทนราษฎร เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 (รักษาการในตําแหนํงวันที่ 13 
กรกฎาคม พ.ศ. 2538) อันเนื่องมาจากเหตุการณ๑การอภิปรายไมํไว๎วางใจ ตํอมาได๎มีการเลือกตั้งทั่วไป 
ครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 ผลการเลือกตั้งปรากฏวํา ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา 
ได๎รับเลือกเป็น ส.ส. จังหวัดสุพรรณบุรี เขต 1 ด๎วยคะแนน 218,376 นับเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ
อีกครั้ง และเนื่องจากพรรคชาติไทยมี ส.ส. ได๎รับเลือกเข๎าสูํสภาฯ มากท่ีสุดถึง 92 ที่นั่ง จึงเป็นแกนนํา
ในการจัดตั้งรัฐบาล ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา จึงได๎รับการสนับสนุนให๎เข๎าดํารงตําแหนํง
นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ของประเทศไทย โดยมีพรรครํวมรัฐบาล 7 พรรค ได๎แกํ พรรคชาติไทย    
พรรคหวังใหมํ พรรคพลังธรรม พรรคกิจสังคม พรรคประชากรไทย พรรคนําไทย พรรคมวลชน โดยมี
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พรรคฝุายค๎านที่สําคัญ คือ พรรคประชาธิป๓ตย๑ พรรคพัฒนา พรรคเสรีธรรม และพรรคเอกภาพ    
ดํารงตําแหนํงนายกรัฐมนตรี (คณะรัฐมนตรีคณะที่ 51)4 
 

ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงต่าง ๆ 
 

 เริ่มตั้งแตํรัฐมนตรีชํวยวําการกระทรวงอุตสาหกรรม ในปี พ.ศ.  2519 ในรัฐบาล     
หมํอมราชวงศ๑.เสนีย๑ ปราโมช (สมัยที่ 3) แม๎ในชํวงนั้นจะเป็นเวลาไมํนานนัก  แตํ ฯพณฯ บรรหาร 
ศิลปอาชา ได๎บริหารราชการด๎วยความตั้งใจ กํอให๎เกิดประโยชน๑แกํประเทศชาติ ผลงานที่สําคัญใน
เวลานั้น คือ การเสนอรัฐบาลให๎ตั้งกรรมการสนับสนุนชาวตํางประเทศเข๎าเมือง เพ่ือประโยชน๑ทาง
เศรษฐกิจ อันมีผลทําให๎ขั้นตอนที่ยุํงยากในการเข๎าเมืองซึ่งมีอยูํเดิมได๎รับการปรับปรุงแก๎ไขให๎ดีขึ้น 
ชาวตํางประเทศที่มีความประสงค๑จะเข๎ามาลงทุนได๎รับความสะดวก เป็นแรงจูงใจให๎เข๎ามาลงทุน
ประกอบธุรกิจในประเทศไทย(ขณะนั้นยังไมํมี (พรบ. สํงเสริมการลงทุน, 2520) นับเป็นผลดีอยํางยิ่ง
ตํอการกระตุ๎นและพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของประเทศ นอกจากนี้ ยังเป็นผู๎ที่เอาใจใสํใน
กิจการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องป๓้นดินเผาในประเทศ จนนํามาสูํการพัฒนางานเครื่องป๓้นดินเผาทั้งใน
รูปแบบอุตสาหกรรมขนาดใหญํ เชํน งานเซรามิคกระเบื้องสุขภัณฑ๑ ตลอดถึงในรูปแบบสินค๎า
หัตถกรรมครอบครัวและผลิตภัณฑ๑ชุมชนอยํางแพรํหลาย จนถึงการดํารงตําแหนํงรัฐมนตรีกระทรวง
ตําง ๆ ดังนี้ 
 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าฯ ให๎  ฯพณฯ บรรหาร        

ศิลปอาชา ให๎ดํารงตําแหนํงรัฐมนตรีวําการกระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ ในปี  พ.ศ. 2523 ในคณะ
รัฐบาล  ที่มี พลเอกเปรม ติณสูลานนท๑ เป็นนายกรัฐมนตรี ภารกิจของกระทรวงนี้เกี่ยวข๎องโดยตรง
กับปากท๎องของเกษตรกรอันเป็นประชากรสํวนใหญํและเป็นรายได๎หลักของประเทศ นอกจากนั้นยังมี
หน๎าที่ดูแลรักษาปุาไม๎อันเป็นทรัพยากรที่สําคัญ จึงเป็นภาระอันหนักยิ่งของรัฐมนตรีที่กํากับดูแล  
ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ได๎ทุํมเทความรู๎ความสามารถเพ่ือแก๎ไขป๓ญหาความเดือดร๎อนของ
เกษตรกร สํงเสริมให๎มีการเพิ่มผลผลิตและรายได๎ ผลงานที่สําคัญสรุปได๎ดังนี้  

 1. ให๎องค๑การตลาดเพ่ือเกษตรกร (อตก.)จัดซื้อปุ๋ยนาข๎าวโดยตรงจากตํางประเทศ สํงผล
กดดันให๎พํอค๎าคนกลางที่เคยมีอํานาจกําหนดตลาดต๎องลดราคาลงมามาก นอกจากนี้ยังสั่งให๎มีการ
กําหนดแผนคุ๎มครองพ้ืนที่ถือครองทําการเกษตร เพ่ือสงวนพ้ืนที่ เพาะปลูกในเขตภาคกลางสนับสนุน
การปรับเปลี่ยนสายพันธุ๑ข๎าวให๎เหมาะกับพ้ืนที่เพาะปลูกแตํละภูมิภาค สํงเสริมระบบนาหวํานน้ําตม
และปรับปรุงการปลูกพืชเศรษฐกิจอ่ืน ๆ อีกมาก  

 2. คุ๎มครองปูองกันปุาไม๎โดยกําหนดให๎จัดตั้งศูนย๑เฉพาะกิจปูองกันการบุกรุกทําลายปุา 
ทําให๎การปูองกันและปราบปรามดําเนินไปอยํางมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังติดตามตรวจปุาอยําง
ใกล๎ชิด เมื่อเกิดไฟไหม๎ปุาก็เดินทางไปบัญชาด๎วยตนเองโดยไมํยํอท๎อตํอความลําบากหรือภัยอันตราย  

                                                 

 
4คมเดือน เจิดจรัสฟูา, ชีวประวัติและทัศนะ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรี     

คนที่ 21ของไทย (กรุงเทพฯ: สร๎อยทอง, 2538), 67-75. 
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 3. สํงเสริมและพัฒนาชลประทาน จัดสรรทรัพยากรน้ําและบํารุงรักษาขุดคลอง
ชลประทานและคลองธรรมชาติเ พ่ือให๎การจัดสํงระบายน้ําสูํ พ้ืนที่เกษตรกรรมเป็นไ ปอยํางมี
ประสิทธิภาพทั่วทุกภาค  

 4. ประกาศให๎หมูํ เ กาะ อํางทอง เป็น อุทยานแหํ งชาติทางทะเล เ พ่ืออนุรั กษ๑
ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศน๑ให๎คงความสมบูรณ๑มิให๎ถูกทําลายหรือเสื่อมสภาพ เป็นการแสดง
วิสัยทัศน๑อันก๎าวหน๎าในเรื่องสิ่งแวดล๎อมทําให๎แนวคิดอุทยานแหํงชาติทางทะเลเกิดความแพรํหลาย
และสามารถคงสภาพหมูํเกาะหลายแหํง เป็นแหลํงทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ที่สําคัญของประเทศไทย      
แม๎จนป๓จจุบัน5 
 

กระทรวงคมนาคม 
 พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าฯ ให๎  ฯพณฯ บรรหาร          
ศิลปอาชา ดํารงตําแหนํงรัฐมนตรีวําการกระทรวงคมนาคม ในปี 2529 ในคณะรัฐบาลที่มี พลเอก
เปรม ติณสูลานนท๑เป็นนายกรัฐมนตรี และในคณะรัฐบาลพลเอกสุจินดา คราประยูร (7 เมษายน พ.ศ. 
2535 ถึง 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535) ประเทศไทยกําลังก๎าวสูํเวทีโลกในฐานะประเทศผู๎สํงออกต๎องอาศัย
ศักยภาพของระบบคมนาคมทั้งการขนสํงและสื่อสาร เพ่ือให๎สามารถแขํงขันได๎กับนานาประเทศ 
ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา รัฐมนตรีปฏิบัติหน๎าที่จนมีผลให๎กิจการคมนาคมของประเทศก๎าวหน๎า
อยํางรวดเร็ว ผลงานสําคัญสรุปได๎ดังนี้  

 1. พัฒนาเส๎นทางคมนาคมในเขตเมืองหลวง และภูมิภาคตําง ๆ ทั่วประเทศ ได๎แกํ 
พัฒนาทางยกระดับเพื่อแก๎ป๓ญหาจราจรของกรุงเทพฯ ขยายทางหลวงแผํนดินทุกภาคให๎ได๎มาตรฐาน
จัดสร๎างถนนรอบเกาะภูเก็ต และเกาะสมุย เพ่ือรองรับการทํองเที่ยว ปรับปรุงอาคารผู๎โดยสาร        
ทําอากาศยานกรุงเทพฯ ให๎ทันสมัยรวมทั้งพัฒนาทําอากาศยานพาณิชย๑ในภูมิภาค และยกระดับ     
ให๎เป็นทําอากาศยานสากล เชํนทําอากาศยานเชียงใหมํ ทําอากาศยานภูเก็ต เป็นเหตุให๎การคมนาคม
ขนสํงสินค๎าเพ่ือเชื่อมตํอทางเศรษฐกิจ รวมทั้งเพ่ือการทํองเที่ยวของไทยเจริญขึ้นอยํางรวดเร็ว  

 2. รวบรวมกิจการของบริษัทเดินอากาศไทยและบริษัทการบินไทยเข๎าด๎วยกันสําเร็จ    
ซึ่งเป็นงานที่ซับซ๎อนและละเอียดอํอนเป็นผลได๎ธุรกิจการบินพาณิชย๑ของประเทศเข็มแข็ง ขยายตัว
และมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับแนวหน๎าของโลก สร๎างชื่อเสียงและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ให๎กับประเทศไทยอยํางมาก 

  3. บุกเบิกระบบสื่อสารโทรศัพท๑เคลื่อนที่ โดยจัดให๎มีบริการคลื่นความถี่วิทยุโทรศัพท๑ 
ขึ้นเป็นพืน้ฐานที่ทําให๎โทรศัพท๑เคลื่อนที่เป็นอุปกรณ๑สื่อสารที่แพรํหลายในประเทศไทย และมีบทบาท
สําคัญตํอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ นับเป็นการแสดงถึงวิสัยทัศน๑อันกว๎างไกลในด๎านการ
โทรคมนาคมเป็นอยํางยิ่ง6 
 
 
                                                 

 
5ธนากิต, ประวัตินายกรัฐมนตรีไทย (ฉบับปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มเติม) (กรุงเทพฯ:      

สุวีริยาสาส๑นการพิมพ๑, 2552), 415. 
 

6เรื่องเดียวกัน, 415-416. 
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กระทรวงอุตสาหกรรม 
 พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล๎า ฯ ให๎ ฯพณฯ บรรหาร           

ศิลปอาชา ดํารงตําแหนํงรัฐมนตรีวําการกระทรวงอุตสาหกรรม ในปี พ.ศ. 2531 ในคณะรัฐบาลซึ่งมี
พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัน เป็นนายกรัฐมนตรี ภาระรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรมเกี่ยวข๎อง
กับการผลิตและการสํงออก ซึ่งเป็นรายได๎สําคัญของประเทศ ทั้งยังมีผลเกี่ยวข๎องกับการสร๎างงานให๎
ประชากร รวมถึงการดูแลกิจการด๎านพลังงานที่สําคัญของประเทศ นับเป็นงานที่  ฯพณฯ บรรหาร 
ศิลปอาชา มีพ้ืนฐานและเชี่ยวชาญอยูํแล๎ว ประกอบกับความเป็นนักบริหารที่เอาใจใสํตํองานที่ได๎รับ
มอบหมาย ทําให๎งานของกระทรวงอุตสาหกรรมดําเนินไปอยํางมีประสิทธิภาพ โดยมีผลงานสําคัญ
สรุปได๎ดังนี้  

 1. การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม เพ่ือขจัดป๓ญหาแหลํงอุตสาหกรรมที่กระจัดกระจาย   
ยากแกํการจัดระเบียบแหลํงอุตสาหกรรมจึงได๎จัดตั้งเป็นนิคมตามจุดที่เหมาะสมในภูมิภาคตําง ๆ รวม 
15 นิคม โดยเฉพาะในเขตพ้ืนที่พัฒนาชายฝ๓่งทะเลตะวันออก (Eastem Seaboad) ซึ่งนอกจาก      
จะสะดวกตํอการกํากับแหลํงอุตสาหกรรมแล๎ว ยังทําให๎รัฐบาลประหยัดงบประมาณในด๎าน
สาธารณูปโภค และทําให๎นักลงทุนชาวตํางประเทศสนใจมาลงทุนในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น 

 2. การจัดตั้งสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพ่ือประโยชน๑ตํอการ
ดูแลติดตามและควบคุมด๎านอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นในแตํละจังหวัด  โดยไมํต๎องรออํานาจการตัดสินใจ
จากสํวนกลางเพียงอยํางเดียว สามารถอํานวยความสะดวกให๎แกํผู๎ประกอบการในภูมิภาคได๎ดีขึ้น  
แสดงถึงวิสัยทัศน๑ในการบริหารงานแบบกระจายอํานาจ นอกจากนั้นยังริเริ่มจัดตั้งศูนย๑สํงเสริม
อุตสาหกรรมประจําภาคตํางๆ ทําให๎กิจการอุตสาหกรรมของประเทศทุกภูมิภาคมีความเจริญก๎าวหน๎า
โดยทั่วถึง  

 3. การจัดตั้งอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ  อันเป็นรากฐานของการกําเนิดสถาบัน
อุตสาหกรรมเฉพาะด๎านในประเทศไทย เชํน สถาบันสิ่งทอ สถาบันอาหาร และสถาบันยานยนต๑     
เป็นต๎น 

  4. การสํงเสริมและพัฒนากิจการด๎านพลังงานของประเทศ เป็นต๎นวํา การพัฒนาแทํน
ขุดเจาะน้ํามันทางทะเล และโรงแยกก๏าซธรรมชาติ โรงที่ 1-โรงที่2  ชํวยให๎กิจกรรมด๎านดังกลําวไป
อยํางมีประสิทธิภาพและมีพลังงานสํารองใช๎ในประเทศอยํางเพียงพอ7 
 

กระทรวงมหาดไทย 
 พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าฯ ให๎ ฯพณฯ บรรหาร          
ศิลปอาชา ดํารงตําแหนํงรัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย ครั้งหนึ่ง ในปี พ.ศ. 2533 ในคณะรัฐบาล 
ซึ่งมีพลเอก ชาติชาย ชุณหะวัน เป็นนายกรัฐมนตรี และอีกครั้งในปี พ.ศ. 2538 ในฐานะ
รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทยและนายกรัฐมนตรี  กระทรวงมหาดไทยเป็นกระทรวงสําคัญใน
การบริหารราชการแผํนดิน มีหน๎าที่ “บําบัดทุกข๑ บํารุงสุข” แกํประชาชนทั่วประเทศ จึงเป็นภาระอัน
สําคัญยิ่ง ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ได๎ทุํมเทให๎กับงานอยํางจิงจัง ผลงานตําง ๆ จึงปรากฎขึ้น

                                                 

 
7เรื่องเดียวกัน, 417. 
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มากมายหลากหลายแสดงถึงวิสัยทัศน๑อยํางสําคัญอันเป็นคุณสมบัติของนักปกครองที่ดี ทั้งนี้ผลงาน
บางสํวนที่สําคัญดังนี้  

 1. พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข๎าราชการ และฝุายปกครอง โดยเหตุที่เป็น  
ผู๎ที่ทํางานคลุกคลีกับเจ๎าหน๎าที่ผู๎ปฏิบัติงาน ทําให๎ตระหนักถึงอุปสรรคป๓ญหา ในการปฏิบัติงานของ
เจ๎าหน๎าที่ จึงสนับสนุนจัดหาอุปกรณ๑ตําง ๆ  ในการปฏิบัติงานเป็นต๎นวํา ยานพาหนะ เครื่องมือ
สื่อสาร ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช๎จําเป็นเพ่ือให๎สามารถปฏิบัติหน๎าที่บริการประชาชนได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ รวมไปถึงการสนับสนุนสวัสดิการสําหรับผู๎ปฏิบัติหน๎าที่ระดับลําง เป็นการสร๎างขวัญ
และกําลังใจในการปฏิบัติงาน นอกจากนั้นออกตรวจเยี่ยมรับฟ๓งป๓ญหาและให๎ขวัญและกําลังใจแกํ
ผู๎ปฏิบัติงานในภูมิภาคตําง ๆ อยํางตํอเนื่อง เป็นเหตุให๎ประสิทธิภาพในการปกปูอง คุ๎มครองและ
บริการประชาชน อันเป็นหน๎าที่หลักของกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้น เป็นไปอยํางทั่วถึงสร๎ าง   
ความผาสุขและอบอุํนใจ ได๎แกํประชาชน  

 2. ได๎เสนอปรับระดับให๎นายอําเภอทั่วประเทศในระดับ 7 บ๎าง และระดับ 8 บ๎าง ให๎ได๎
เป็นระดับ 8 เสมอกันหมด  

 3.  ได๎ยกเลิกประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 42 หรือ ปร.42 เพ่ือให๎สื่อมวลชนมีเสรีภาพใน
การทําหน๎าที่รายงานข๎อมูลขําวสารแกํประชาชนได๎เต็มที่  เป็นเหตุให๎ประสิทธิภาพและศักยภาพ
สื่อมวลชนเพ่ิมขึ้นอยํางมาก ประชาชนได๎รับรู๎ขําวสารความเป็นไปของบ๎านเมือง ยกเลิกคณะประวัติ
ดังกลําว  แสดงให๎เห็นถึงความเป็นนักประชาธิปไตยและแสดงวิสัยทัศน๑ในการบริหารราชการแผํนดิน       
อยํางแท๎จริง8 
 

กระทรวงการคลัง 
 พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าฯ  ให๎ ฯพณฯ บรรหาร          
ศิลปอาชา  ดํารงตําแหนํงรัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลัง ในปี 2533 ในรัฐบาลที่มีพลเอก ชาติชาย 
ชุณหะวัน เป็นนายกรัฐมนตรี  กระทรวงการคลังถือเป็นกระทรวงสําคัญ มีหน๎าที่ดูแลเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศนั้นการจัดเก็บรายได๎และงบประมาณแผํนดิน  รวมทั้งควบคุมดูแลกิจการด๎าน
การเงิน การธนาคาร ตลอดจนระบบธุรกิจอ่ืน ๆ จึงเป็นงานที่ยุํงยากซับซ๎อน  ต๎องอาศัยความรู๎อยําง
ลึกซึ้งเรื่องเศรษฐศาสตร๑ การเงิน การธนาคาร แตํจากการมีประสบการณ๑การเป็นนักธุรกิจที่ประสบ
ความสําเร็จ ประกอบกับการเป็นผู๎ใฝุศึกษา เป็นนักฟ๓งและนักปฎิบัติที่ดี ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา 
จึงมีความเข๎าใจในงานของกระทรวงการคลังอยํางรวดเร็ว กระทั่งได๎รับการยกยํองชมเชยจาก
นักเศรษฐศาตร๑การเงินการคลังระดับประเทศหลายทําน เชํน ดร.วีรพงษ๑ รามากูร (อดีต
รัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลัง) ม.ร.ว. ปรีดียาธร เทวกุล (อดีตรัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลัง) 
ม.ร.ว.จตุมงคล โสณกุล (อดีตปลัดการกระทรวงการคลัง) คุณวิจิตร สุพินิจ(อดีตผู๎วําการธนาคารแหํง
ประเทศไทย) ดร.สมชัย ฤชุพันธ๑ (อดีตผู๎อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง) เป็นต๎น อยํางไร      
ก็ตาม การบริหารงานราชการในฐานะรัฐมนตรีวํากระทรวงการคลังของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา      
มีระยะเวลาไมํนานนัก เนื่องจากเกิดการยึดอํานาจของคณะรักษาความสงบเรียบร๎อยแหํงชาติ มีผลทํา
ให๎คณะรัฐมนตรีของรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัน พ๎นสภาพในการบริหารราชการแผํนดิน และมี
                                                 

 
8เรื่องเดียวกัน, 419. 
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การตรวจสอบทรัพย๑สินของคณะรัฐมนตรีที่ดํารงตําแหนํงในเวลาตํอมา โดย  ฯพณฯ บรรหาร       
ศิลปอาชาไดร๎ับการประกาศจากคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย๑สินในอีก 1 ปีถัดมา วําไมํได๎เป็นบุคคล
ร่ํารวยผิดปกติ อันถือเป็นเกียรติประวัติที่ดีงามสําหรับผู๎ดําเนินกิจกรรมทางการเมืองที่ตํอเนื่ อง
ยาวนาน9 
 

การด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี 
 

 พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าฯ ให๎  ฯพณฯบรรหาร          
ศิลปอาชา เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศพระบรมราชโองการ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 นาย    
บุญเอ้ือ  ประเสริฐสุวรรณ ประธานสภาผู๎แทนราษฎร เป็นผู๎รับสนองพระบรมราชโองการ ซึ่งตํอมา   
ในวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2538 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล๎าฯ แตํงตั้งคณะรัฐมนตรี จํานวน    
49 ตําแหนํง นโยบายของคณะรัฐมนตรีสมัยฯ พณฯ บรรหาร  ศิลปอาชา เป็นนายกรัฐมนตรีแถลงตํอ
รัฐสภา เมื่อวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2538 กําหนดเปูาหมายหลักของการบริหารราชการ 10 ด๎าน คือ 
1) นโยบายการเมืองและการบริหาร  2) นโยบายความมั่นคง  3) นโยบายตํางประเทศ 4) นโยบาย
เศรษฐกิจ 5) นโยบายสังคม 6) นโยบายด๎านการศึกษา 7) นโยบายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 8) นโยบายวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี  9) นโยบายกระจายรายได๎และความเจริญไปสูํ
ภูมิภาค และ 10) นโยบายการพัฒนากรุงเทพมหานครและปริมณฑล   

 รัฐบาลที่มี ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา เป็นนายกรัฐมนตรี มีเจตนารมณ๑ที่จะพัฒนาคน 
จึงกําหนดนโยบายด๎านการศึกษาดังนี้คือ  

 1.  ขยายโอกาสทางการศึกษาให๎เด็กได๎รับการพัฒนาความพร๎อมกํอนเข๎าเรียนชั้น
ประถมศึกษา  

 2. ขยายการศึกษาภาคบังคับจาก 6ปี เป็น 9 ปีให๎ทั่วถึงทั้งในและนอกระบบโรงเรียน  
  3.  จัดหาทุนการศึกษาและจัดให๎มีกองทุนสวัสดิการเงินกู๎แกํนักเรียน นักศึกษาที่ขาด

แคลนทุนทรัพย๑  
 4.  เรํงรัดการผลิตบุคลากรในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลนซึ่งมีความสําคัญตํอการพัฒนา

ประเทศในอนาคต   
 5.  สนับสนุนให๎สถาบันอุดมศึกษาทําการวิจัยและพัฒนาให๎กว๎างขวาง      
  6. ผลักดันให๎มีการปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการการเรียนการสอนให๎สอดคล๎องกับ

การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหมํ   
 7. สํงเสริมสนับสนุนการศึกษานอกระบบโรงเรียนให๎กว๎างขวางยิ่งขึ้น    
  8. สนับสนุนการกระจายอํานาจทางการศึกษา  
 9.  สํงเสริมและสนับสนุนการมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาโดยองค๑การชุมชน  
   10. สนับสนุนให๎ผู๎ด๎อยโอกาสและผู๎ พิการมีโอกาสเข๎าศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ        

มากยิ่งขึ้น  

                                                 

 
9เรื่องเดียวกัน, 420. 
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   11.  ปรับปรุงระบบบริหารในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐให๎มีความคลํองตัวและมีความเป็น
อิสระในการบริหารงานอยํางมีประสิทธิภาพ  

   12.  ผํอนคลายกฎ ระเบียบ และกําหนดมาตรการจูงใจที่เหมาะสม  
   13.  เสริมสร๎างสวัสดิการ ขวัญ กําลังใจ และสิทธิประโยชน๑ตําง ๆ ให๎แกํครู อาจารย๑ และ

บุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ  
   14. ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู   
 นโยบายด๎านการศึกษาในสมัย ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา เป็นนายกรัฐมนตรี แสดงให๎

เห็นวํา ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา มีแนวคิดที่จะพัฒนาการศึกษาสํงเสริมสนับสนุนด๎านการศึกษา   
มาโดยตลอด 
 เมื่อดํารงตําแหนํงนายกรัฐมนตรี ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ได๎แสวงหาผู๎ที่มีความรู๎และ
ผู๎เชี่ยวชาญมาเป็นที่ปรึกษาเพ่ือให๎การบริหารงานเกิดประโยชน๑อยํางสูงสุด อาทิ  1) ดร.สุรเกียรติ์ 
เสถียรไทย 2) ดร.สุธาบดี สัตตบุศย๑ 3) ดร.ศุภัช ศุภชลาศัย 4) นายอาชนัน เกาะไพบูลย๑ และ 5) นาย
วีรศักดิ์ โควสุรัตน๑10 
 เมื่อมีนักวิชาการซึ่งเป็นทีป่รึกษาของนายกรัฐมนตรีซึ่งล๎วนมีคุณสมบัติและความสามารถ
เป็นที่ โดดเดํน และเป็นนักกฎหมายมือฉมัง ตํอมา ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ได๎จัดตั้ง “สํานักงาน
วิชาการหัวหน๎าพรรคชาติไทย” ขึ้นนับวําเป็นหัวหน๎าพรรคคนแรกที่จัดตั้งสํานักวิชาการเพ่ือสนับสนุน
การทํางานของตนเอง  คณะที่ปรึกษาและสํานักวิชาการฯ มีบทบาทสําคัญในการศึกษาข๎อเท็จจริง
เกี่ยวกับกฎหมายการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตร, ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ร.บ.ปุาสงวนแหํงชาติ ฯลฯ   
ในกรณีป๓ญหาเอกสารสิทธิ์  ส.ป.ก. 4-01 ที่พรรคชาติไทยเป็นแกนนําในการยื่นญัตติเปิดอภิปราย
ทั่วไป เพื่อลงมติไมํไว๎วางใจรัฐบาลของนายชวน หลีกภัย เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 จนต๎อง
มีการประกาศยุบสภาฯ ตํอมาวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2539 มีการแตํงตั้งวุฒิสมาชิกชุดใหมํ จํานวน 
260 คน ถึงจะมีคณะที่ปรึกษาชั้นยอด แตํนักประวัติศาสตร๑ทางการเมืองได๎กลําวไว๎วํารัฐบาล                           
ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา กลับได๎ชื่อวําเป็นรัฐบาลที่มีรัฐมนตรี “ยี้” มากที่สุด และยังเป็นรัฐบาลที่มี
ลักษณะคล๎ายคลึงกับรัฐบาล “บุฟเฟุต๑ คาบิเนต” ของพลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ ในปี พ.ศ. 2533-
2534 กํอนที่ถูกคณะรักษาความสงบแหํงชาติ ยึดอํานาจนอกจากนั้นยังมีความแตกแยกทั้งภายใน
พรรคชาติไทยเองและในพรรครํวมรัฐบาลฉะนั้นเมื่อเข๎าบริหารประเทศได๎ไมํนานก็เกิดวิกฤตศรัทธา
จากประชาชน เมื่อฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา เข๎าดํารงตําแหนํงนายกรัฐมนตรีบริหารประเทศได๎
ระยะหนึ่ง ในวันที่ 8-10 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 พรรครํวมฝุายค๎านโดยนายชวน หลีกภัย ได๎ยื่นญัตติ
ขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไมํไว๎วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล จํานวน 10 คน รวมทั้ง ฯพณฯ
บรรหาร ศิลปอาชา ในฐานะรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยด๎วย และกลําวหาสมาชิกสภาผู๎แทนราษฎร
กลุํม 16 เกี่ยวข๎องกับการกู๎เงินธนาคารกรุเทพฯพาณิชย๑การ (BBC.) โดยมิชอบ ผลการอภิปรายและ

                                                 

 
10คําแถลงนโยบายของ คณะรัฐมนตรี นายบรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรี แถลงเมื่อ

วันที่ 26 กรกฎาคม 2538 ผู๎รับสนองพระบรมราชโองการ นายบุญเอ้ือ ประเสริฐสุวรรณ ประธาน
รัฐสภา. 
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ลงมติรัฐมนตรีฝุายรัฐบาลได๎รับความไว๎วางใจ แตํ ส.ส. พรรคพลังธรรมออกเสียงให๎แกํรัฐมนตรีบางคน
ที่ชี้แจงข๎อกลําวหาอยํางคลุมเครือ11 
  

ผลงานทีส่ าคัญในการด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี 
 

     ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา  ได๎ปฏิบัติหน๎าที่นายกรัฐมนตรีที่ผลงานสําคัญเป็นที่ประจักษ๑
บุคคลทั่วไปดังนี้ 
 1.  พระราชพิธีกาญจนาภิเษก เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2539 เนื่องในมหาวโรกาส    
อันเป็นมหามิ่งมงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 50 ปี รัฐบาลได๎
พิจารณาเห็นควรจัดงานฉลองขึ้น จึงได๎นําความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต 
ซึ่งได๎รับพระกรุณาโปรดเกล๎าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต  พร๎อมทั้งได๎พระราชทานชื่อการ 
จัดงานวํา “การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี” และชื่อเป็นภาษาอังกฤษวํา “The Fiftieth 
Anniversary (Golden Jubilee)  Cel-ebration of His Majesty’s Accession to The Throne” 
หรือที่คนไทยรู๎จักกันวําคือ “พระราชพิธีกาญจนาภิเษก” มีกิจกรรมดังนี้ 
  1.1 กองทัพเรือรํวมกับกรมศิลปากรได๎สร๎าง “เรือพระราชพิธี” ลําใหมํน๎อมเกล๎าฯ 
ถวายเพ่ือการเฉลิมฉลองในวโรกาสอันเป็นมหามงคล ได๎ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานนาม
วํา “เรือพระที่นั่งนารายณ๑ทรงสุบรรณรัชกาลที่ 9” ตามหนังสือราชเลขาธิการลงวันที่ 6 สิงหาคม 
พ.ศ. 2537 ซึ่งถือเป็นเรือพระที่นั่งลําแรกที่จัดสร๎างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช 
  1.2 กระทรวงกลาโหมจัดสร๎างพระคทาจอมทัพไทยทองคําอันใหมํ เพ่ือทูลเกล๎าฯ 
ถวายแทนพระคทาจอมทัพภูมิพลที่กระทรวงกลาโหมได๎จัดสร๎างเพ่ือทูลเกล๎าฯ ถวายเมื่อวันที่ 2 
ธันวาคม พ.ศ. 2509 ซึ่งนับเป็นเวลา 30 ปีมาแล๎ว12 
 2. พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จยํา เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ “สมเด็จยํา” เสด็จสวรรคต ด๎วยพระโรคชรา ณ 
โรงพยาบาลศิริราช เวลา 21.17 น. รวมพระชนมายุได๎ 95 พรรษา  เพ่ือเป็นการสนองพระมหา
กรุณาธิคุณที่พระองค๑ทํานมีตํอพสกนิกรชาวไทยรัฐบาลได๎จัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 
โดยถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามโบราณราชประเพณี  การจัดงานในครั้งนี้ รัฐบาลได๎แตํ งตั้ง
คณะกรรมการจัดงานพพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
โดยมี ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา เป็นประธานกรรมการ โดยมีการตั้งอนุกรรมการอีก 7 คณะ      
เพ่ือรับผิดชอบในการเตรียมงานด๎านตําง ๆ คือฝุายพระราชพิธี ฝุายกํอสร๎างพระเมรุมาศ สิ่งกํอสร๎าง
ประกอบพระเมรุมาศ ราชรถ พระยานมาศ และสํวนประกอบพระราชพิธี ฝุายประชาสัมพันธ๑       
ฝุายรักษาความปลอดภัย ความสงบเรียบร๎อยและการจราจร ฝุายจัดทําจดหมายเหตุและหนังสือ      

                                                 

 11นิกร จํานง, บริหารงานแบบบรรหารศึกษาแนวคิดและวิธีตัดสินใจ  (กรุงเทพฯ:       
ม.ป.ท., 2543), 45. 

 12สัญลักษณ๑ เทียมถนอม, บรรหาร ศิลปอาชา กับต าแหน่งนายกรัฐมนตรี (กรุงเทพฯ: 
จูนพับลิชซิ่ง จํากัด, 2547), 98-99. 
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ที่ระลึก ฝุายเลขานุการและประสานงาน และฝุายจัดทําบันทึกภาพเหตุการณ๑และแสดงนิทรรศการ
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ฯพณฯ บรรหาร  
ศิลปอาชา เข๎ารํวมประชุมและติดตามงานอยํางใกล๎ชิด เพ่ือให๎สํวนราชการตําง ๆ ได๎เข๎ามามีสํวนรํวม
รับผิดชอบ และไมํเคยขาดในการไปฟ๓งสวดพระอภิธรรม ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เอาใจใสํตรวจ
งานศิลปกรรมของกรมศิลปากร โดยเฉพาะเรื่องราชยาน พระราชรถในการเข๎ารํวมขบวนได๎ทําการ
ซํอมแซม และให๎มีการซ๎อมกันใหมํ  ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ให๎การสนับสนุนอยํางเต็มที่           
ทั้งงบประมาณและอัตรากําลังพร๎อมทั้งเข๎าไปให๎กําลังใจเจ๎าหน๎าที่ทุกระดับ บางครั้งคุณหญิงแจํมใส  
ศิลปอาชา ตื่นเช๎าก็จะหิ้วอาหารและขนมไปฝากเจ๎าหน๎าที่ทํางานอยูํบริเวณท๎องสนามหลวงด๎วย13 
 3. การประชุมนานาชาติ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ได๎มองเห็นป๓ญหาของบ๎านเมือง  มี
มากมาย  เรื่องใหญํก็คือ ความยากจนของประชาชน และป๓ญหาของระบบราชการ ฯพณฯ บรรหาร 
ศิลปอาชา ครุํนคิดวําทําอยํางไรจะแก๎ไขระบบราชการให๎ทํางานด๎วยความฉับไวยิ่งขึ้น ระบบราชการ
แก๎ไขยากเหลือเกิน  ยิ่งพรรคชาติไทยที่ได๎จัดตั้งรัฐบาล ไมํใชํมีเสียงอยํางทํวมท๎น ยังต๎องอาศัยเสียง
สนับสนุนจากพรรครํวมรัฐบาลอีก ถ๎าพรรครํวมรัฐบาลไมํเห็นด๎วย แม๎เราคิดจะทําก็ทําไมํสําเร็จ  
เพราะรัฐบาลประกอบขึ้นด๎วยพรรคการเมืองถึง 7 พรรค มีจํานวนสมาชิกสภาผู๎แทนราษฎร 233  คน  
จากจํานวนสมาชิก ฯ ทั้งสภา ฯ 391 คน นอกจากนี้ยังมีป๓ญหาอีกอยํางหนึ่งคือ ในคณะรัฐบาล 
ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา มีบางคนต๎องการเป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งป๓ญหาหลายอยํางเป็นผล     
สืบเนื่องมา  แตํมีป๓ญหาบางอยํางที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา เอง  เชํน  
การตั้งรัฐมนตรีบางตําแหนํงที่ประชาชนไมํยอมรับ  จนกลายเป็นความขัดแย๎งของกลุํมตําง ๆ  ภายใน
พรรคที่เป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาล ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา บริหารประเทศได๎ยังไมํถึงสาม
เดือน เสียงเรียกร๎องให๎ปรับคณะรัฐมนตรี ก็ดังประสานเซ็งแซํ เริ่มจากนักวิชาการ คนชั้นกลางในเมือง  
สื่อมวลชน  นักการเมืองฝุายค๎าน  และนักการเมืองที่อยูํภายในพรรครํวมรัฐบาลที่ไมํได๎ดํารงตําแหนํง
ทางการเมือง14 

 4. งานครบรอบ 50 ปี  องค๑การสหประชาชาติ   ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา 
นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ได๎นําคณะเดินทางไปรํวมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยพิเศษ  ในโอกาส
ครบรอบ 50 ปีแหํงการกํอตั้ง ซึ่งเป็นการประชุมสมัยพิเศษระดับผู๎นําประเทศครั้งใหญํที่สุดของโลก  
ณ นครนิวยอร๑ค สหรัฐอเมริกา ระหวํางวันที่ 19-27 ตุลาคม 2538  นอกจากจะได๎กลําวสุนทรพจน๑ใน
ที่ประชุมสมัชชาการประชุมครั้งประวัติศาสตร๑ที่มีเกียรติยิ่งครั้งนี้ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีไทย ยังได๎รับ
เกียรติจากท่ีประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยพิเศษ  เชิญให๎ขึ้นไปปฏิบัติหน๎าที่ประธานชั่วคราวในที่
ประชุม  ซึ่งนับเป็นเกียรติอยํางยิ่งตํอประเทศไทย  รวมทั้งได๎มีโอกาสพบปะและหารือข๎อราชการกับ
บุคคลสําคัญ ประมุขแหํงรัฐ  และผู๎นํารัฐบาลหลายทําน  ตลอดทั้งเลขาธิการสหประชาชาติใน
ขณะนั้น ด๎วยจากการประชุมนี้มีสาระเน๎นให๎เห็นถึงการสร๎างสันติภาพระหวํางประเทศอันเป็นปรัชญา
พ้ืนฐานของการกํอตั้งองค๑การสหประชาชาติ  คําปาฐกถาพิเศษของนายกรัฐมนตรีไทยชี้ให๎นานาชาติ

                                                 

 13เรื่องเดียวกัน, 77-81. 
 14สัญลักษณ๑ เทียมถนอม, บรรหาร ศิลปอาชา กับต าแหน่งนายกรัฐมนตรี (กรุงเทพฯ: 

จูนพับลิชซิ่ง จํากัด, 2547), 49. 
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เห็นคุณคํา และความหมายของสันติภาพในคํานิยมของชาวไทย คือ สันติธรรม ซึ่งประกอบด๎วย  
เสรีภาพ และความยุติธรรมซึ่งนําไปสูํสันติสุขในสังคมและการไปรํวมประชุมครั้งนั้น ถือเป็นโอกาส
สําคัญที่ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ได๎เห็นการจัดประชุมระดับโลกที่มีผู๎นําของประเทศตําง ๆ 185  
ประเทศไป รวมกันอยูํตรงนั้น  มีเครื่องบินของผู๎นําประเทศตําง ๆ บินเข๎ามาแทบจะทุก ๆ 3 นาที  
เห็นพิธีต๎อนรับในสนามบินจัดอยํางไร  ขบวนรถจากสนามบินถึงโรงแรมเห็นวิธีการจัดการจราจร   
เห็นระบบดูแลความเรียบร๎อยในและรอบโรงแรม เห็นขั้นตอนตาํง ๆ  ที่ผู๎นําเหลํานี้ออกจากโรงแรมไป
ยังที่ประชุม  และนอกจากเรื่องของขั้นตอนตําง ๆ  แล๎ว  ยังมีเรื่องการรักษาความปลอดภัยให๎กับผู๎นํา  
เขาจะให๎ดาวแกํผู๎นําที่ต๎องรักษาความปลอดภัยให๎เป็นกรณีพิเศษ  ถ๎าได๎ดาวมากถือวําต๎องมีการ
อารักขากันเข๎มงวด อยํางอาราฟ๓ต ผู๎นําปาเลสไตน๑  หรือยิคซัก ราบิน ผู๎นําอิสราเอล เขาจะเอา
กระโจมไปคลุมไว๎ที่หน๎าโรงแรม  แล๎วเอารถกันกระสุนเข๎าไปจอดในนั้น  บางขบวนสองหรือสามคัน  
เวลาที่ผู๎นําลงมา มากันกี่คน และมาเมื่อไหรํ  ข๎างนอกจะไมํรู๎เลยพอมํานที่กระโจมเปิดออก รถก็แลํน
ออกไป รถเหมือนกันทุกคัน  เลยไมํรู๎วําผู๎นํานั่งอยูํคันไหน ซึ่งตอนรถที่ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา 
จากโรงแรมไปยังที่ประชุม  มีรถนํา  ผํานไปตามถนนในเมืองนิวยอร๑ก ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา  
พูดกับคุณหญิงวํา “เราไมํคาดคิดเลยนะวํา  ชีวิตของเราจะมาได๎ไกลถึงปานนี้  และได๎มีโอกาสมา
ทํางานสร๎างชื่อเสียงให๎แกํประเทศชาติ  มีผู๎คนให๎เกียรติเรามากมายขนาดนี้” 
 เมื่อไปถึงที่ประชุม มีพิธีเปิดตอนเช๎า ให๎เฉพาะผู๎นําเข๎าไปในห๎องพิเศษ รัฐมนตรี
ตํางประเทศกับลํามยังไมํได๎รับอนุญาต มีแตํผู๎นําที่เป็นตัวแทนของประเทศตําง ๆ เทํานั้น ฯพณฯ 
บรรหาร  ศิลปอาชา ได๎จับมือทักทายกับผู๎นําอยําง โก๏ะจ๏กตง แหํงสิงคโปร๑ ซูฮาร๑โต แหํงอินโดนีเซีย 
ได๎ทักทายกับอาราฟ๓ต  และรองนายกรัฐมนตรีจากลาว ถัดจากนั้นในการประชุมที่นั่งของไทยอยูํติด
กับสหรัฐ ฯ พอดีได๎ทักทายกับประธานาธิบดี คลินตัน เล็กน๎อย จากนั้น ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา 
ได๎รับเกียรติให๎ขึ้นพูดปาฐกถาพิเศษเพ่ือเป็นเกียรติที่องค๑การนี้ดําเนินมาได๎ถึง 50 ปี  ผมใช๎ภาษาไทย
แสดงเอกลักษณ๑เรื่อง “ความสุขในความสงบ” มีสาระสําคัญที่เน๎นให๎เห็นการสร๎างสันติภาพระหวําง
ประเทศ อันเป็นปรัชญาพ้ืนฐานของการกํอตั้งองค๑การสหประชาชาติ  และชี้ให๎เห็นถึงสันติภาพใน
คํานิยมของชาวไทย  ซึ่งประกอบด๎วยเสรีภาพและความยุติธรรม  อันเป็นสภาวะที่เรียกวํา “สันติสุข”  
คือ  “ความสุข  ในความสงบ” นั่นเอง ทุกคนในที่ประชุมให๎ความสนใจฟ๓งเป็นอยํางมาก ตลอดเวลาที่
อยูํในการประชุม  ผมได๎รับการดูแลเอาใจใสํเป็นอยํางดีจากเอกอัครราชทูต นิตย๑ พิบูลสงคราม        
ทูตไทยประจําองค๑การสหประชาชาติ  และต๎องการกราบขอบพระคุณ  พลเอก เปรม ติณสูลานนท๑  
ที่กรุณาโทรศัพท๑ไปสอบถามด๎วยความเป็นหํวงเป็นใย 
 การประชุมสุดยอดสมัชชาพิเศษ  ในสหประชาชาติครั้งนี้ มุํงเน๎นใน 2 เรื่อง คือ หนึ่ง  
ทบทวนความสําเร็จและอุปสรรคในอดีต  และสอง  กําหนดและปรับแนวทางในการดําเนินงานใน
อนาคตให๎สอดคล๎องกับเหตุการณ๑ของโลกตํอไป  เชํน การดูแลสันติภาพหลังยุคสงครามเย็น        
การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม  ประชาธิปไตย  สิทธิมนุษยชน  สิ่งแวดล๎อม  เพ่ือความสุขอันแท๎จริงของ
มวลมนุษยชาติ15 

                                                 

 
15เรื่องเดียวกัน, 50-54. 
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 สําหรับการประชุมครั้งนี้  แบํงออกเป็น 3 วัน  โดยนายกรัฐมนตรีไทยจะเป็นผู๎ขึ้นกลําว
ในวันที่สอง  และก็จะเป็นผู๎ปฏิบัติหน๎าที่ประธานการประชุมพิเศษในวันนั้นเชํนเดียวกัน  ในการพูด
เนื้อหาครั้งนี้  นอกเหนือจากการพูดถึงเรื่องสันติสุข  และสันติภาพนั้น  เรายังได๎ประกาศขยับขยาย
สถานะของไทย  จากประเทศผู๎รับมาเป็นประเทศผู๎ให๎ด๎วย  ในบางเรื่องก็เป็นการแสดงให๎เห็นถึงความ
รับผิดชอบของไทยที่มีตํอประชาคมโลก  เนื่องจากประเทศไทยได๎ก๎าวสูํการพัฒนาประเทศมาได๎ระยะ
พอสมควรแล๎ว ในโอกาสเดียวกันนี้  รัฐบาลไทยก็ได๎ให๎กรมศิลปากรจัดสร๎าง  “พระที่นั่งบุษบกมาลา”  
จําลองสํงไปให๎แกํ  องค๑การสหประชาชาติที่นครเจนีวา  สวิสเซอร๑แลนด๑  ในฐานะที่เป็นของที่ระลึก
จากประเทศไทย ในโอกาสที่ฉลองครบรอบ 50 ปี แหํงการกํอตั้งด๎วย 
  เมื่อเสร็จเรื่องการประชุมของสหประชาชาติ  ผมแวะไปทอดกฐินที่วัดไทยในนิวยอร๑ก  
เพ่ือพบปะสนทนากับคนไทยที่นั่นพอกับถึงเมืองไทยเผชิญกับป๓ญหาน้ําทํวมครั้งใหญํที่สุดในรอบ       
30 ปี ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา เข๎ารํวมกับเจ๎าหน๎าที่แก๎ไขป๓ญหาทันที 

 5. การประชุมสุดยอดผู๎นําเอเปค เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538 ฯพณฯ บรรหาร 
ศิลปอาชา ต๎องเดินทางไปรํวมประชุมผู๎นํากลุํมความรํวมมือทางเศรษฐกิจภาคพ้ืนเอเชีย-แปซิฟิก     
(เอเปค) ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุุน  มีผู๎นําประเทศที่เข๎ารํวมประชุมสุดยอดทั้งหมดจาก 18 เขต
เศรษฐกิจ ในการประชุมครั้งนี้  ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ประทับใจการจัดการประชุมของเขา  
เพราะขั้นตอนตําง ๆ  กําหนดไว๎ดีมาก  กําหนดการตําง ๆ  ตรงเวลาหมด  กี่โมงมารับ  กี่โมงรถออก  
แม๎แตํเศษนาทียังตรงเลย  ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา เห็นวําญี่ปุุนมีประสิทธิภาพมากในเรื่องนี้ 
สถานที่จัดประชุมก็เชํนกัน ฝุายเจ๎าภาพ คือ รัฐบาลญี่ปุุน  ใช๎สถานที่ที่พระราชวังในเมืองโอซาก๎า  
ไมํใชํที่โตเกียวอันเป็นเมืองหลวง  พระราชวังนี้เป็นโบราณสถานมีคูน้ําล๎อมรอบ  สํวนห๎องประชุมนั้น
จัดสร๎างขึ้นใหมํ  เป็นอาคารชั้นเดียวใช๎สถาป๓ตยกรรมที่สอดคล๎องกับพระราชวังเดิมทําด๎วยไม๎  ภายใน
จัดเป็นห๎องรับรองสํวนหนึ่ง  มีห๎องโถงใหญํเป็นที่ประชุม  โดยวางโซฟาเดี่ยวเหลํานี้ไว๎ 18 ตัว ในรูป
วงรี ที่นั่งของผู๎นําทุกคน  จึงหันหน๎าเข๎าหากันโดยไมํมีโต๏ะประชุมมาขวางกั้น  สร๎างบรรยากาศแบบ
เป็นกันเอง  อกจากนั้นเป็นการนั่งเรียงตามตัวอักษรภาษาอังกฤษ ที่เป็นชื่อประเทศ คือ ออสเตรเลีย  
บรูไน แคนาดา  ชิลี  จีน  ฮํองกง  เกาหลีใต๎  มาเลเซีย  เม็กซิโก  นิวซีแลนด๑  ปาป๓วนิวกินี  สิงคโปร๑  
ไต๎หวัน  และไทย  รวม 18 เขต  เศรษฐกิจพอดี  (ไมํเรียก 18 ประเทศ เพราะฮํองกงและไต๎หวันถือ
เป็นสํวนหนึ่งของจีน) อีกเรื่องหนึ่งที่ผมชื่นชมก็คือ ระหวํางพักการประชุมผู๎นํา เจ๎าภาพเชิญผู๎นํา
ทั้งหมดออกมานั่งพักผํอนในสนามหญ๎า  ซึ่งจัดอยํางเรียบงํายแตํก็สวยงาม จากนั้นเจ๎าภาพนําพิธีกรรม
ทางวัฒนธรรมมาแสดงให๎ผู๎นําตําง ๆ ประทับใจ  โดยจัดพิธีชงชาเขียวญี่ปุุน  โดยผู๎ชงแสดงวิธีการชง  
แล๎วยกชาสํงให๎ผมเป็นถ๎วยแรก จากนั้นก็ให๎ผู๎นําอ่ืน ๆ จนครบพิธีนี้มีการถํายทอดสดผํานดาวเทียม   
ไปทั่วโลก 
  การเข๎ารํวมประชุมกลุํมผู๎นําเอเปคในครั้งนั้น  มีความสําคัญตํอการกําหนดทิศทาง  
ความรํวมมือของกลุํมเอเปคในอนาคต  โดยเฉพาะอยํางยิ่ง  แผนงานความรํวมมือในการเปิดเสรีและ
อํานวยความสะดวกทางการค๎าและการลงทุนในเอเปค ภายในปี พ.ศ. 2553  สําหรับประเทศที่พัฒนา
แล๎ว  และ พ.ศ. 2563  สําหรับประเทศที่กําลังพัฒนา ตามข๎อตกลงในปฏิญญาโบกอร๑ ทําให๎ประเทศ
ไทยมีอํานาจตํอรองในทางเศรษฐกิจ และการค๎าระหวํางประเทศมากข้ึน 
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  การประชุมครั้งนั้น ฯพณฯ บรรหาร ศิลปะอาชา ได๎เสนอความเห็นในที่ประชุมวํา
ประเทศพัฒนาแล๎ว  ควรให๎ความรํวมมือและชํวยเหลือประเทศกําลังพัฒนา ในการปรับปรุงโครงสร๎าง
พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคม  ในเรื่องการคมนาคมขนสํง การสื่อสาร และการสาธารณูปโภค  
พร๎อมกันนั้นยังได๎เสนอให๎เอเปคเน๎นความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ด๎วย16 

 6. ประชุมสุดยอดผู๎นําอาเซียน การประชุมอาเซียนซัมมิทนั้น เป็นการพบกันของ
ผู๎บริหารประเทศในแวดวงการเมือง  เศรษฐกิจ  ความมั่นคง  และอ่ืน ๆ  มีตั้งแตํระดับปลัดกระทรวง  
เรียกวํา  “เจ๎าหน๎าที่อาวุโส”  ระดับรัฐมนตรีตําง ๆ  แล๎วจึงถือระดับสุดยอด  คือ  ระดับผู๎นํารัฐบาล  
ใน พ.ศ. 2538  การประชุมอาเซียนเวียนมาจัดที่กรุงเทพ ฯ  ต๎องขอเลําวํา  แนวคิดเรื่องการจัดตั้ง
องค๑กรอาเซียน  หรือองค๑กรภาคีประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎มีมานานแล๎ว  และแนวคิดนี้
เกิดข้ึนในการประชุมของรัฐมนตรีตํางประเทศจํานวนหนึ่งที่มาประชุมกันที่กรุงเทพ ฯ 
  ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา เป็นทั้งเจ๎าภาพและเป็นประธานการประชุม โดย     
รฐับาลไทย  มีคณะกรรมการเตรียมการ 2 คณะ คือ หนึ่ง ด๎านพิธีการ  และสอง ด๎านสารัตถะ ในเย็น
วันเดียวกัน ก็ได๎นัดให๎มีการเลี้ยงอาหารค่ํา  โดยเชิญอยํางไมํเป็นทางการอีกเชํนเดียวกัน ฯพณฯ
บรรหาร ศิลปอาชา ได๎สั่งให๎ตัดเสื้อผ๎าไหมไทยสีตําง ๆ ที่ผู๎นําสามารถเลือกสีได๎เอง  และให๎สวมเพ่ือไป
ทานอาหารค่ําด๎วยกันในคืนนั้น  ที่ห๎องนอร๑มังดี กริลล๑  โรงแรมโอเรียลเต็ล  มีวิวแมํน้ําเจ๎าพระยายาม
ค่ําคืนประกอบอยํางสวยงาม ในวันประชุมจริง ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา จัดให๎มีพิธีเปิดที่โรงแรม
รอยัล ออร๑คิด เชอราตัน  ซึ่งก็ติดริมแมํน้ําเจ๎าพระยาเชํนเดียวกัน พิธีเปิดนั้น เปิดในชํวงสาย  แตํวํา
ในชํวงเช๎าตรูํ  ผมได๎เปิดโอกาสให๎หัวหน๎ารัฐบาลลาว  กัมพูชา  และพมํา  ได๎ทยอยกันเข๎ามาพบแล๎วก็
ปรึกษาหารือเชํนเดียวกัน หลังจากนั้นก็มาพร๎อมกันทั้งหมด  ในพิธีเปิดคํากลําวเปิดของผม   ตอน
หนึ่งนั้น เรียกร๎องให๎เวทีของอาเซียนมีมิติใหมํ ๆ  ที่จะสอดคล๎องกับประโยชน๑ของประชาชนใน
ประเทศทั้งหลาย  ในอาเซียนมากกวําที่เคยเป็นอยูํ  เพราะแนวคิดริเริ่มเดิมทีขององค๑กรอาเซียนนั้น  
ต้ังขึ้นด๎วยความรู๎สึกรํวมกันคือ ต๎องการตํอต๎านและปูองกันตนเองจากลัทธิคอมมิวนิสต๑ที่แพรํกระจาย
ลงมาในอนาคตหากเข๎ารํวมเป็นสมาชิกของอาเซียนแล๎ว  มีเรื่องอะไรที่จะต๎องทําบ๎าง  และสบายใจวํา  
ไมํมีวาระแอบแฝง  ที่จะต๎องทําให๎กังวลใจอะไร หลังเสร็จสิ้นการประชุม  ถึงคราวที่ ฯพณฯ บรรหาร    
ศิลปอาชานําคณะผู๎นํารัฐบาลทั้ง 10 ประเทศ คือ สมาชิกอาเซียนเดิม 7 ประเทศ และผู๎สังเกตการณ๑
อีก 3 ประเทศ รวมเป็น 10 ประเทศ  ไปเข๎าเฝูาพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว ฯ ที่พระที่นั่ง      
อนันตสมาคม มีการถํายภาพหมูํรํวมกัน  ซึ่งนับเป็นภาพถํายประวัติศาสตร๑ครั้งสําคัญที่ประมุขแหํง
ราชอาณาจักรไทยฉายพระภาพรํวมกับผู๎นํารัฐบาลของประเทศในอาเซียนทั้งหมดเป็นครั้งแรก 
 สํวนที ่2 ในด๎านสารัตถะเราก็ได๎นําเอาปฏิญญาการประชุมสุดยอดกรุงเทพฯ มาถอดเป็น
ทํอน ๆ  เพ่ือจะดูวําหนํวยงานกระทรวง  ทบวง  กรมไหนที่มีหน๎าที่จะต๎องไปดําเนินการให๎เป็นไปตาม
ปฏิญญาที่ผู๎นําได๎ตกลงกันไว๎ ซึ่งทําให๎ผลความสําเร็จที่เกิดขึ้นจากการเจรจา  และลงนามรํวมกันไมํได๎
จบอยูํแคํงานบนแผํนกระดาษแล๎วใช๎แถลงขําวเฉย ๆ  แตํยังขยายความไปสูํเนื้อหาในทางปฏิบัติ  
รวมทั้งได๎จัดให๎มีโครงการที่นํามาสูํการแลกเปลี่ยนเยาวชน  และงานวรรณกรรม  งานคิด  เขียน  อําน  

                                                 

 
16สัญลักษณ๑ เทียมถนอม, บรรหาร ศิลปอาชา กับต าแหน่งนายกรัฐมนตรี (กรุงเทพฯ: 

จูนพับลิชซิ่ง จํากัด, 2547), 55-57. 
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ของผู๎คนในอาเซียน  จะได๎ทําให๎ประชาชนในอาเซียนมีความรู๎สึกวําเขามีความใกล๎ชิดกันมากกวําที่  
เขาเคย17 ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ได๎เป็นตัวแทนเข๎าประชุมรํวมอาเซียนซัมมิต กระชับมิตรกลุํม
อาเซียน  คือเกิดข้ึนจากประเทศสมาชิกกลุํมอาเซียนได๎จัดการประชุมขึ้น เรียกวํา การประชุมสุดยอด
ผู๎นําอาเซียน ซึ่งประมุขของรัฐบาลของแตํละประเทศสมาชิกจะมาอภิปรายและแก๎ไขประเด็นป๓ญหาที่
เกิดขึ้นในพ้ืนที่ รวมไปถึงการจัดการประชุมรํวมกับประเทศนอกกลุํมสมาชิกเพ่ือเชื่อมความสัมพันธ๑
ระหวํางประเทศ  การประชุมสุดยอดผู๎นําอาเซียนครั้งแรกจัดขึ้นที่จังหวัดบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย 
แล๎วหมุนเวียนกันไปตามตัวอักษรไดแ๎กํประเทศสมาชิกดังนี้ 
 1. ราชอาณาจักรกัมพูชา  นายกรัฐมนตรี  บรรหาร  ศิลปอาชา  เยือนราชอาณาจักร
กัมพูชาอยํางเป็นทางการ ระหวํางวันที่ 19-24 มิถุนายน 2539 รัฐบาลกัมพูชาขณะนั้นมีลักษณะ
พิเศษ คือ มีนายกรัฐมนตรีรํวมกัน 2 ทําน  ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไทยได๎เสนอให๎บรรดาไม๎ที่จะ
นําเข๎าประเทศไทยที่มีที่มาจากกัมพูชา จะต๎องได๎รับการตรวจสอบจํานวนที่ได๎รับอนุมัติจากรัฐบาล
กัมพูชากํอนที่จะได๎รับอนุญาตให๎นําเข๎าไทย เพ่ือมิให๎เกิดความเข๎าใจผิดวําไทยมีการค๎าไม๎กับกลุํมเขมร
แดง  และมีการลงนามความตกลงระหวํางไทย-กัมพูชา  มีสาระสําคัญ 4 ข๎อ  คือ 1) ความตกลงด๎าน
เศรษฐกิจและวิชาการ 2) ความตกลงตั้งอนุกรรมการรํวมด๎านการคลัง  3) ความตกลงขยายสัมปทาน
โทรศัพท๑มือถือไทย-กัมพูชา และ 4) บันทึกความเข๎าใจในโครงการไฟฟูาพลังน้ํา  “สตรึงนัม” จากนั้น  
นายกรัฐมนตรีไทยได๎มอบเวชภัณฑ๑ให๎แกํกัมพูชา  ตามคําขอของสมเด็จเจ๎านโรดมสีหนุ ในการเยือน
ครั้งนี้อีกด๎วย18 

 2. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา เยือนสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว อยํางเป็นทางการตามคําเชิญของรัฐบาลลาว ระหวํางวันที่ 19-21  
มิถุนายน 2539  การไปเยือนลาวครั้งนั้นได๎มีการหารือ  และพิจารณาหาทางแก๎ไขป๓ญหาและพัฒนา
ความรํวมมือด๎านตําง ๆ  คือ 1) จัดตั้งคณะกรรมการรํวมมือในเรื่องการป๓กเขตแนวชายแดน 2) จัดตั้ง
คณะกรรมการรํวมวําด๎วยการลงทุนไทย-ลาว  เพ่ือพัฒนาและคุ๎มครองการค๎า  การลงทุนระหวํางกัน 
3) ไทยมอบรางรถไฟเพ่ือประเดิมการสร๎างทางรถไฟสายแรกในประเทศลาว 4) จัดประชุมผู๎วําราชการ
จังหวัดไทย  และเจ๎าแขวงลาวรํวมกัน   เพ่ือวางรากฐานความสัมพันธ๑ระดับท๎องถิ่นให๎แนํนแฟูนขึ้น      
5) ลงนามในสัญญาซื้อพลังงานไฟฟูาจากลาวเป็นครั้งแรก และ 6) ไทยและลาวตํางเป็นประโยชน๑ของ
โครงการพัฒนาเส๎นทางยุทธศาสตร๑เศรษฐกิจที่มีลาวเป็นผู๎รํวมเชื่อมโยงเส๎นทางจากไทยไปถึงทะเลจีน
ใต๎ในเวียดนามสายหนึ่งและไปถึงจีนอีกสายหนึ่ง19 

 3. บรูไนดารุสชาลาม  ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา เยือนประเทศบรูไนดารุสชาลาม  
ระหวํางวันที่ 22-24  เมษายน 2539 จากนั้นได๎เข๎าเฝูาสมเด็จพระราชาธิบดีแหํงบรูไน เพ่ือหารือ
กระชับความสัมพันธ๑ทางเศรษฐกิจระหวํางไทยกับบรูไน โดยเฉพาะด๎านการพลังงาน รวมทั้งความ
รํวมมือในการกระจายการผลิตเพ่ือทดแทนการนําเข๎าของบรูไน  และสํงเสริมการลงทุนของบรูไน      

                                                 

 
17เรื่องเดียวกัน, 58-66. 

 18สัญลักษณ๑ เทียมถนอม, บรรหาร ศิลปอาชา กับต าแหน่งนายกรัฐมนตรี (กรุงเทพฯ: 
จูนพับลิชซิ่ง จํากัด, 2547), 50-54. 

 19เรื่องเดียวกัน, 50-52. 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
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ในประเทศไทยด๎วยในระหวํางการเยือนนี้   นายกรัฐมนตรีและคุณหญิงยังได๎เดินทางไปเยี่ยมพบ
แรงงานไทยในบรูไนถึงที่บริเวณกํอสร๎างซึ่งมีแรงงานไทยทํางานอยูํเป็นจํานวนมากแม๎บรูไนจะเป็น
ประเทศขนาดเล็กมาก  แตํก็อุดมไปด๎วยทรัพยากรธรรมชาติด๎านพลังงานทั้งก๏าซธรรมชาติและน้ํามัน  
ดังนี้  นอกจากจะเป็นสมาชิกอาเซียนด๎วยกันแล๎ว  บรูไนยังเป็นแหลํงที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่
นําสนใจอยํางมากสําหรับไทยอีกแหลํงหนึ่งเชํนกัน20 
 4. สหภาพเมียนมาร๑ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา การเยือนสหภาพเมียนมาร๑อยํางเป็น
ทางการระหวํางวันที่ 17-18 มีนาคม 2539 เป็นการเยือนระดับผู๎นํารัฐบาลเป็นครั้งแรกในรอบ 16  ปี  
นับแตํการเยือนครั้งสุดท๎าย เมื่อ พ.ศ. 2523  (โดยพลเอกเปรม ติณสูลานนท๑)  จึงเป็นการตัดสินใจ
อยํางกล๎าหาญ ภายใต๎สถานการณ๑ที่สะสมความหวาดระแวงกันมายาวนาน กํอนหน๎านี้  
นายกรัฐมนตรี ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา  ได๎เชิญ พลเอกอาวุโส ตานฉํวย ( ในฐานะประมุขแหํงรัฐ
และหัวหน๎ารัฐบาล) และพลโท ขิ่น ยุ๎น (เลขาธิการสภารักษาความสงบเรียบร๎อยแหํงชาติพมําและ
เห็นความจริงใจของไทยในการประสานงาน  ทําให๎บรรยากาศการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันใน
ระดับสูงราบรื่นขึ้นมาก 
  ผลการเยือนครั้งนั้นได๎แก๎ป๓ญหาสําคัญหลายอยําง  เชํน  ป๓ญหาด๎านการประมง  การ
ป๓กป๓นพรมแดน  ชนกลุํมน๎อย  การข๎ามแดน  การสร๎างเส๎นทางเชื่อมโยงกัน  การเปิดดําน  นอกจากนี้
ได๎ตกลงปลํอยตัว  นักโทษชาวประมงไทยที่ทางการพมําจับกุมไว๎  จํานวน 100 คนด๎วย21 

 5. สหพันธรัฐมาเลเซีย  ฯพณฯ  บรรหาร ศิลปอาชา เยือนสหพันธรัฐมาเลเซียอยํางเป็น
ทางการ ระหวํางวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2539 สรุปสาระสําคัญ ได๎ดังนี้ 1) ลงนามบันทึกความเข๎าใจ
เรื่องการซื้อขายก๏าซธรรมชาติจากเขต Malaysia-Thailand Joint Development Area (JDA)  
และบันทึกความเข๎าใจการลงทุนรํวมระหวํางเอกชนไทยกับมาเลเซียเรื่องอุตสาหกรรมประมง          
2) ตกลงกันที่จะละเว๎นมาตรการรุนแรงในการแก๎ป๓ญหาเรือประมงรุกล้ําเขตแดน  นอกจากนั้นยัง
เจรจาจนมาเลเซียปลํอยนักโทษเรือประมงไทย จํานวน 39 คน 3) จัดตั้งสภาธุรกิจไทย-มาเลเซียขึ้น
เป็นครั้งแรก เพ่ือให๎มีเวทีหารือกันของภาคธุรกิจได๎สม่ําเสมอ 4) ตกลงความรํวมมือด๎านการศึกษา  
โดยให๎แลกเปลี่ยนความรู๎และการเยือนระหวํางกันของบุคลากรทางการศึกษา  ซึ่งเป็นโครงการที่ได๎
ประโยชน๑แกํการพัฒนาการศึกษาของไทยอยํางมาก 5) เห็นชอบโครงการเชื่อมเส๎นทางรถไฟจาก
สิงคโปร๑ผํานมาเลเซียผํานไทยไปยังคุนหมิงในจีน 6) ได๎ข๎อยุติเรื่องหลักการป๓กป๓นเขตแดนทางบก
ระหวํางกัน และ 7) สร๎างความรํวมมือกันในการพัฒนาเขตการค๎าเสรีในอาเซียน  ในเขตการพัฒนา
รํวมของไทย-มาเลเซีย-อินโดนีเซีย หรือสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ IMT-GT ตลอดจนการอํานวยความ
สะดวกแกํการข๎ามแดนของสินค๎าและแรงงานระหวํางไทยกับมาเลเซีย22 

 6. สาธารณรัฐสิงคโปร๑ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา เยือนสาธารณรัฐสิงคโปร๑อยํางเป็น
ทางการ ระหวํางวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2539  โดยได๎เข๎าเยี่ยมคารวะประธานาธิบดีสิงคโปร๑  และ

                                                 

 20เรื่องเดียวกัน, 52-54. 

 21สัญลักษณ๑ เทียมถนอม, บรรหาร ศิลปอาชา กับต าแหน่งนายกรัฐมนตรี (กรุงเทพฯ:
พับลิชซิ่ง จํากัด, 2547), 82-87. 

 22เรื่องเดียวกัน, 84-87. 
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เข๎าหารือข๎อราชการกับนายกรัฐมนตรีสิงคโปร๑ นายโก๏ะ  จ๏ก  ตง  เกี่ยวกับยุทธศาสตร๑ระหวําง
ประเทศ  และการค๎าการลงทุนที่ไทย  และสิงคโปร๑  ควรมีบทบาทรํวมกัน  การจัดตั้งสภาธุรกิจไทย-
สิงคโปร๑  การเพ่ิมการลงทุนของสิงคโปร๑ในเขต Eastern Seaboard ของไทยที่ จังหวัดระยอง  ใน
ระหวํางการเยือนครั้งนี้รัฐบุรุษอาวุโสในฐานะรัฐมนตรีอาวุโสของสิงคโปร๑ นายลึกวนยู  ได๎เข๎าพบ
นายกรัฐมนตรีบรรหาร ที่ห๎องพักในโรงแรมเพ่ือหารือถึงบทบาทการผนึกกําลังของอาเซียน  เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพด๎านการค๎าและการลงทุนด๎วย 
  กํอนเสร็จสิ้นการเยือนนายกรัฐมนตรีไทยและคณะได๎ไปเยี่ยมชมกิจการรถไฟฟูาขนสํง
มวลชนและพิพิธภัณฑ๑สัตว๑น้ําสิงคโปร๑  จากนั้นได๎เรียกประชุมทูตแรงงานไทยทั่วทั้งเอเชีย เพ่ือหารือ
ป๓ญหาแรงงานไทยในตํางประเทศเป็นครั้งแรก  ปิดท๎ายด๎วยการเยี่ยมพบแรงงานไทยในสิงคโปร๑และ
จัดให๎มีการเลี้ยงสังสรรค๑รํวมกับแรงงานไทย  ณ  บริเวณหน๎าสถานเอกอัครราชทูตไทยที่สิงคโปร๑   
เพ่ือเป็นขวัญกําลังใจแกํแรงงานไทยที่หํางบ๎านมาเป็นเวลานาน23 
 7. สาธารณรัฐฟิลิปปินส๑ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา เยือนสาธารณรัฐฟิลิปินส๑อยํางเป็น
ทางการ ระหวํางวันที่ 30 กันยายน- 1 ตุลาคม 2538 และได๎หารือข๎อราชการกับประธานธิบดี ฟิเดล   
รามอส อยํางเป็นกันเองในการเยือนครั้งนี้ รองประธานาธิบดี โจเซฟ เอสตราด๎า เป็นผู๎มารอต๎อนรับที่
สนามบินและดูแลนายกรัฐมนตรีไทยและคณะตลอดระยะเวลาการเยือนอยํางใกล๎ชิด  ผลการเยือน
ครั้งนี้มาสูํการลงนามบันทึกความเข๎าใจในการจัดตั้งศูนย๑เก็บรักษาและแปรรูปการเกษตรไทย-ฟิลิปินส๑  
บันทึกความตกลงเพ่ือสํงเสริมและคุ๎มครองการลงทุนระหวํางไทย-ฟิลิปินส๑บันทึกความเข๎าใจเกี่ยวกับ
การจัดตั้งสภาธุรกิจไทย-ฟิลิปินส๑ และบันทึกความเข๎าใจการรํวมลงทุนในการพัฒนาสนามบิน
นานาชาติมะลิลา 
  กํอนจบสิ้นการเยือน ประธานาธิบดี ฟิเดล รามอส จัดเลี้ยงอาหารค่ําอยํางยิ่งใหญํ
ให๎กับคณะของนายกรัฐมนตรีไทยและยังสร๎างความประหลาดใจให๎สื่อมวลชนด๎วยการแอบไปเยี่ยม
เพ่ืออําลานายกรัฐมนตรีไทย ณ โรงแรมที่พักของคณะฝุายไทยในเช๎าวันรุํงขึ้นอยํางเป็นกันเองด๎วย 
  ตลอดเวลาที่ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา เป็นนายกรัฐมนตรีได๎มีโอกาสพบปะกับ
ประธานาธิบดี ฟิเดล รามอสเป็นประจําสม่ําเสมอ และสามารถรํวมกันกําหนดแนวรํวมเชิงยุทธศาสตร๑
ในเวทีนานาชาติได๎เป็นอยํางดี24 

 8. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา เยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
อยํางเป็นทางการ ระหวํางวันที่ 24-25 เมษายน 2539 ซึ่งนอกจากจะมีพิธีต๎อนรับอยํางยิ่งใหญํทั้งที่
ทําอากาศยานและที่ทําหน๎าที่ทําเนียบประธานาธิบดีแล๎วก็ได๎เยี่ยมคารวะและหารือข๎อราชการกับ
ประธานาธิบดีซูฮาร๑โตอยํางกว๎างขวางด๎วย  ผลการเยือนครั้งนี้นํามาสูํการลงนามบันทึกความเข๎าใจ
เรื่องการค๎าตํางตอบแทนระหวํางไทย-อินโดนีเซียและลงนามแลกเปลี่ยนสัญญาแลกเปลี่ยนเครื่องบิน   
ซีเอ็น 235 จากอินโดนีเซียกับข๎าวไทยด๎วยในระหวํางการเยือน ประธานาธิบดีอินโดนีเซียไปสักการะ
โบราณสถานโปโร พุธโธ ที่เมืองยอร๑กยากาตาร๑ ซึ่งเป็นโบราณสถานทางพุทธศาสนาที่เกําแกํที่สุด    

                                                 

 23สัญลักษณ๑ เทียมถนอม, บรรหาร ศิลปอาชา กับต าแหน่งนายกรัฐมนตรี (กรุงเทพฯ: 
จูนพับลิชซิ่ง จํากัด, 2547), 82-87. 

 24เรื่องเดียวกัน, 85-87. 
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แหํงหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ด๎วย หลังเสร็จสิ้นการเยือนเพียงไมํนาน นางสิตี อาร๑ตินาห๑  หรือ   
มาดามเตียน ภริยาประธานาธิบดี ซูฮาร๑โต๎ ก็ถึงแกํกรรมด๎วยโรคหัวใจ ซึ่งนายกรัฐมนตรีและคุณหญิง
แจํมใสก็เดินทางไปรํวมพิธีศพในทันทีและหลังจากนั้นเหตุการณ๑ทางการเมืองในอินโดนีเซียก็เกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปขนานใหญํ และนํามาสูํการสิ้นสุดยุคการครองอํานาจตํอเนื่องยาวนานที่สุด            
ในประวัติศาสตร๑อินโดนีเซียลง25 
 9. เวียดนาม ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา เยือนเวียดนามอยํางเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 
ตุลาคม 2538 โดยได๎เข๎าเยี่ยมคารวะประธานาธิบดี โดเมือย เข๎าเยี่ยมคารวะนายเหงียน วัน ลินห๑ 
เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต๑เวียดนามและหารือข๎อราชการกับนายกรัฐมนตรีเวียดนาม โว วัน เกี๊ยต 
และคณะรัฐมนตรีเวียดนาม นอกจากนั้นยังได๎ไปเยี่ยมคํานับวางพวงมาลาที่สุสานของโฮจิมินห๑ 
รัฐบุรุษของเวียดนามด๎วยผลการเยือนครั้งนั้น นํามาสูํความคืบหน๎าในการทําความเข๎าใจในเรื่องการ
ดูแลเขตพ้ืนที่ทับซ๎อนทางทะเลระหวํางไทย-เวียดนาม การคุ๎มครองการลงทุนของนักธุรกิจไทยใน
เวียดนาม การวางหลักการที่จะมีถนนเศรษฐกิจสายสําคัญในการเชื่อมไทย- เวียดนาม รวมทั้งเจรจา
จนเวียดนามปลดปลํอยลูกเรือประมงไทยที่ถูกจับกุมในนํานน้ําเวียดนามได๎หมดทุกคน26 

 7. ประชุมสุดยอดเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 1 (อาเซม) ในวันที่ 29 กุมภาพันธ๑-1 มีนาคม  
พ.ศ. 2539  ประเทศไทยได๎รับเกียรติยศอยํางสูงยิ่งในการเป็นเจ๎าภาพเวทีพบปะกันของผู๎นําของ      
2 ภูมิภาคใหญํในโลก ที่มีความเจริญทั้งทางด๎านอารยธรรม  และด๎านเศรษฐกิจให๎มาพบกันเป็นครั้ง
แรกคือการประชุมสุดยอดผู๎นําเอเชีย-ยุโรป  หรือเรียกวํา “ASEM” การประชุม ASEM นี้  ยังไมํเคย
เกิดขึ้นเลยในประวัติศาสตร๑  แตํแนวคิดนี้เกิดขึ้นจากการที่สิงคโปร๑ เสนอวํา ป๓จจุบันโลกแบํงความ
รํวมมือออกมาในทางเศรษฐกิจที่ชัดเจน  หลังยุคสงครามเย็น  กลําวคือ  ยุคสงครามเย็นเป็นเรื่องคําย
โลกเสรี  กับคํายคอมมิวนิสต๑  แตํมาภายหลังโลกของคํายคอมมิวนิสต๑แตกขั้วและสลายตัวลง เหลือแตํ
โลกเสรีที่ยังดําเนินไปเป็นกระแสหลัก แตํในกระบวนการโลกเสรีนั้นเอง  ก็มีการสร๎างเวทีความรํวมมือ  
โดยเฉพาะอยํางยิ่งทางเศรษฐกิจความมั่นคงที่แบํงออกเป็นกลุํม ๆ อยํางเชํน ความรํวมมือระหวําง
ทวีปอเมริกาเหนือกับยุโรป  ในเรื่องความมั่นคง  เรียกวํา “NATO” ในเรื่องความตกลงทางด๎าน
เศรษฐกิจระหวํางทวีปอเมริกาเหนือ เรียกวํา “NAFTA” 
  ดังนั้น แนวคิดเรื่อง  ASEM  จึงมุํงที่จะชํวยเสริมให๎ความรํวมมือตํอเนื่องครบวงจร
มากขึน้ นั่นคือ ชํองวํางที่ขาดอยูํระหวํางทวีปยุโรปกับทวีปเอเชีย  ทั้งที่ไมํมีมหาสมุทรขวางกั้น  แตํจะ
เป็นการเชื่อมตํอกันบนผืนแผํนดินใหญํ 
  การประชุมครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ประมุข และหัวหน๎ารัฐบาลของประเทศตําง ๆ  ใน
เอเชีย จํานวน 10 ประเทศ  และของยุโรปอีก 15 ประเทศ รวมทั้งประธานคณะกรรมาธิการยุโรป   
จะมาพบพร๎อม ๆ กัน  ซึ่งเราได๎เตรียมการประชุมให๎มีหัวข๎อที่มุํงให๎ผู๎นําทั้งหลายเข๎ามาหารือก็คือ   
การแก๎ไขเรื่องการขาดความเชื่อมโยง ระหวํางเอเชียตะวันออกกับยุโรป  การทําความรู๎จักคุ๎นเคยกัน
ในหมูํผู๎นําของภูมิภาคทั้งสอง เพราะแทบจะไมํเคยติดตํอกันมาเป็นเวลานานมาก รัฐบาลได๎ตั้ง

                                                 

 25สัญลักษณ๑ เทียมถนอม, บรรหาร ศิลปอาชา กับต าแหน่งนายกรัฐมนตรี (กรุงเทพฯ: 
จูนพับลิชซิ่ง จํากัด, 2547), 82-84. 

 26เรื่องเดียวกัน, 85. 
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คณะกรรมการขึ้น 2ชุดใหญํ  คือ ชุดที่ดูแลในเรื่องของรูปแบบพิธีการ ตั้งแตํการอํานวยความสะดวก  
การรักษาความปลอดภัย การจัดพิธีตําง ๆ  ให๎กับผู๎นําแตํละประเทศ  และพิธีที่ใช๎ในการประชุม   
สํวนอีกคณะหนึ่งเป็นงานทางด๎านสารัตถะ  ซึ่งก็จะเหมือนกับการประชุม  ASEAN  เพียงแตํมีผู๎นําเข๎า
มาเป็นจํานวนมากกวําอีกหลายเทํานั่นเอง 
  ในพิธีเปิดประชุมนั้น เนืองแนํนด๎วยแขกระดับนานาชาติ  เป็นจํานวนหลายพันคน  
ผู๎นําทั้งหมดก๎าวขึ้นสูํเวที  โดยมีรัฐมนตรีตํางประเทศและรัฐมนตรีที่เก่ียวข๎องขึ้นไปยืนด๎วยแล๎วตัวแทน
ผู๎นําภูมิภาคเอเชีย ตัวแทนผู๎นําภูมิภาคยุโรป ผลัดกันข้ึนกลําวปาฐกถาสําคัญ แสดงวิสัยทัศน๑พอเข๎าถึง
เวลาประชุมจริง บรรดาผู๎นําออกจากห๎องเปิดการประชุมไปเข๎าสูํห๎องประชุม ซึ่งจัดไว๎ในห๎องโถงกลาง
ของศูนย๑การประชุมแหํงชาติสิริกิติ์ ระหวํางนี้แขกที่มารํวมในงานพิธีเปิด ทยอยกันแยกย๎ายกลับไป  
การประชุมสุดยอดผู๎นําจะนั่งรํวมประชุมกันในศาลาไทย ผลการประชุม ASEM ที่แถลงก็คือ ผู๎นํา
ทั้งหลายให๎การยอมรับตลอดการประชุมวํา ความแตกตํางด๎านวัฒนธรรม ประวัติศาสตร๑ และคํานิยม
ทางสังคม ระหวํางเอเชีย-ยุโรปนั้นมี แตํความแตกตํางนี้จะไมํเป็นอุปสรรคตํอการเสริมสร๎างความ
รํวมมือระหวํางกัน  ผลจากการประชุมนํามาสูํการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเอเชีย-ยุโรปขึ้นในมาเลเซีย       
ตั้งมูลนิธิเอเชีย-ยุโรปในสิงคโปร๑  และตั้งศูนย๑พัฒนาเทคโนโลยีสิ่งแวดล๎อมเอเชีย -ยุโรปขึ้นใน    
ประเทศไทย  การประชุมครั้งนี้ยังได๎ขยายไปถึงการสร๎างความรํวมมือปราบปรามการค๎ายาเสพติด  
การฟอกเงิน และอาชญากรรมระหวํางประเทศอีกด๎วย 
  นอกจากนีผู้๎นําได๎ตกลงกันวําจะจัดให๎มีการประชุมลักษณะเดียวกันนี้ทุก ๆ 2 ปี  และ
ครั้งตํอไปหลังจากที่ประเทศไทยเป็นเจ๎าภาพแล๎ว  ก็จะไปจัดกันที่กรุงลอนดอน  ประเทศอังกฤษ  
และจากนั้นจึงจะไปประชุมกันที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต๎27 
 8. ความสัมพันธ๑แบบพหุภาคีของไทยในเวทีนานาชาติ คือการประชุมความรํวมมือกันระ
หวําสหภาพยุโรปกับเอเชีย ในชํวงระหวําง  พ.ศ. 2538-2539 นับเป็นชํวงที่เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต๎มีภาวะรุํงโรจน๑มากที่สุดชํวงหนึ่ง  มีการจัดประชุมสําคัญในภูมิภาคนี้ที่ถูกจับตามอง
จากทั่วโลกหลายครั้ง  ประเทศไทยได๎รับการจัดวางจากหลากหลายเวทีให๎เป็นผู๎มีบทบาทสําคัญในการ
นําเสนอ หรือเป็นเจ๎าภาพจัดการประชุมมากมาย ไมํวําจะเป็นการประชุมสุดยอดระดับผู๎นํารัฐบาล
ระหวํางชาติตําง ๆ  ในสหภาพยุโรปกับเอเชีย ซึ่งเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร๑ความสัมพันธ๑ระหวําง
ทวีปเอเชียและทวีปยุโรป ทําให๎มีผู๎นํารัฐบาลนานาชาติมาอยูํในประเทศไทย พร๎อมกันมากที่สุด     
ครั้งแรก  การจัดประชุมสุดยอดอาเซียนของชาติสมาชิก 7 ประเทศ (ในขณะนั้น) ซึ่งนับเป็นการ
ประชุมครั้งสําคัญที่นําไปสูํการปูพ้ืนฐานให๎ชาติสมาชิกใหมํอีก 3 ประเทศ คือ ลาว กัมพูชา และเมียน
มาร๑  ซึ่งเป็นประเทศเพ่ือนบ๎านของไทยได๎เข๎ารํวมเป็นภาคีสมาชิกได๎สําเร็จในเวลาตํอมา กิจกรรม
เหลํานี้ นายกรัฐมนตรีบรรหารระดมสรรพกําลังจากฝุายตําง ๆ อยํางเต็มความสามารถ  เพ่ือให๎
ประเทศไทยปฏิบัติหน๎าที่เจ๎าภาพและหน๎าที่ผู๎นําเสนอประเด็นตําง ๆ อยํางมีประสิทธิภาพ      มี
สมดุลในเนื้อหา  และมีความโดดเดํนในด๎านแนวคิด  ซึ่งการเตรียมการตําง ๆ  ประสบความสําเร็จ
อยํางดีเยี่ยม  ทําให๎ประเทศไทยได๎รับความไว๎วางใจจากนานาชาติในการเป็นผู๎จัดการประชุมสําคัญ ๆ 

                                                 

 
27สัญลักษณ๑ เทียมถนอม, บรรหาร ศิลปอาชา กับต าแหน่งนายกรัฐมนตรี (กรุงเทพฯ: 

จูนพับลิชซิ่ง จํากัด, 2547), 71-76. 
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ระดับโลกได๎อยํางดีตลอดนับแตํนั้นมา เชํน การเป็นเจ๎าภาพจัดการประชุม การเป็นเจ๎าภาพจัดงาน
ชุมนุมลูกเสือโลก  การเป็นเจ๎าภาพจัดการแขํงขันเอเชี่ยมเกมส๑  การเป็นเจ๎าภาพจัดการแขํงขันกีฬา
เฟสบิกเกมส๑เพ่ือคนพิการ เป็นต๎น 
 9. จัดประชุมสุดยอดผู๎นําเอเชีย-ยุโรป หรือ อาเซม (อังกฤษ: Asia-Europe Meeting 
ยํอวํา ASEM) จัดตั้งขึ้นเพ่ือความสัมพันธ๑ทางเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมของสองกลุํมประเทศ 
อาเซมเริ่มต๎นจากข๎อเสนอ ใน พ.ศ. 2537 ของนายกรัฐมนตรีโก๏ะจ๏กตงของสิงคโปร๑ ที่ต๎องการรักษา
ความสมดุลของภูมิภาค โดยให๎มีการเชื่อมโยงระหวําง ฝ๓่งแอตแลนติกกับฝ๓่งแปซิฟิค เพราะในขณะนั้น 
มีความเชื่อมโยงระหวํางภูมิภาคเพียง 2 กระแส คือ ความรํวมมือในกรอบเอเปค และความสัมพันธ๑ 
ใกล๎ชิดระหวํางอเมริกาและยุโรป ดังนี้คือ 
  9.1 ประเทศญี่ปุุน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีบรรหาร ศิลปอาชา มีโอกาสได๎ให๎การถวาย
การต๎อนรับ  พระราชวงศ๑ระดับสูงของญี่ปุุนหลายครั้ง  เชํน  เจ๎าชายอากิซิโน  และพระชายาเสด็จ
เยือนไทยระดับ 10-21 กันยายน 2538 และได๎พบหารือข๎อราชการกับนายกรัฐมนตรีของญี่ปุุนถึง      
2 ทําน ได๎แกํ นายโตมิ  อิชิ มูรายามาในระหวํางการไปรํวมประชุมสุดยอดเอเปคที่ โอซาก๎า  หลังจาก
นั้น นายกรัฐมนตรีคนถัดมาของญี่ปุุน คือ นายริวทาโรํ ฮาซิโมโด๎ ก็เดินทางมารํวมประชุมสุดยอด
เอเชีย-ยุโรป ที่กรุงเทพ ฯ  และได๎เข๎าเยี่ยมคาราวะนายกรัฐมนตรีบรรหาร ศิลปอาชา นอกจากนี้ยังมี
ผู๎บริหารระดับสูงของญี่ปุุนอีกหลายทํานก็ได๎มีโอกาสพบนายกรัฐมนตรีบรรหาร  เชํนกัน  อาทิ  อดีต
นายกรัฐมนตรีญี่ปุุน นายมิยาซาวา และนายไคฟู เป็นต๎น อนึ่งในปี พ.ศ. 2538 เกิดแผํนดินไหวใหญํที่
เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุุน เกิดความเสียหายมากมาย  ในการนี้รัฐบาลไทยก็ได๎สํงแพทย๑และทีมกู๎ภัยไป
ชํวยเหลือด๎วย 

  9.2 ประเทศเกาหลี ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรี กับนายคิม ยัง ซัม  
ประธานาธิบดีเกาหลีใต๎  ได๎พบปะกันหลายครั้ง  ครั้งแรกเมื่อคราวไปรํวมประชุมสหประชาชาติที่นคร
นิวยอร๑ค  ตํอมาได๎หารือสองตํอสองในระหวํางไปประชุมสุดยอดเอเปคโอซาก๎า ประเทศญี่ปุุน  
จากนั้นก็มาพบกันที่กรุงเทพ ฯ ระหวํางประชุมสุดยอดเอเชีย-ยุโรป ที่ประเทศไทยเป็นเจ๎าภาพ  และ
อีกครั้งในระหวํางการประชุมสุดยอดเอเปคที่ฟิลิปปินส๑ สําหรับประเทศเกาหลีใต๎ เป็นหนึ่งในกลุํมชาติ
ที่ลงทุนในไทยเป็นจํานวนมาก  โดยสํวนมากเป็นกลุํมอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส๑กลุํมยานยนต๑     
กลุํมเครื่องใช๎ไฟฟูา  เครื่องปรับอากาศ  การพบปะหารือกันกับผู๎นําเกาหลี  สํงผลให๎เกิดความคืบหน๎า
ในการสร๎างความรํวมมือทางเศรษฐกิจระหวํางกันหลายเรื่องทั้งการทํองเที่ยวระหวํางกัน  การลงทุน
และการค๎า ในการนี้  ไทยยังให๎การสนับสนุนการเจรจารวมชาติของเกาหลีเหนือและ  เกาหลีใต๎
รวมทั้งมีสํวนรํวมในกลไกปูองกันข๎อพิพาทในคาบสมุทรเกาหลีอยํางตํอเนื่องด๎วย 
  9.3 ประเทศจีนฯพณฯ  นายกรัฐมนตรีบรรหาร ศิลปอาชา เยือนสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนอยํางเป็นทางการ  ระหวํางวันที่ 24 -29 มีนาคม 2539 และได๎เข๎าเยี่ยม คารวะ
ประธานาธิบดี เจียง เจ๐อ หมิน หารือข๎อราชการกับนายกรัฐมนตรี หลี่เผิง เยี่ยมคารวะนายหลี่        
ลุํย  หวน  ประธานสภาที่ปรึกษาการเมืองแหํงชาติจีน  จากนั้นก็ได๎หารือข๎อราชการกับอธิการบดี
มหาวิทยาลัยป๓กกิ่ง  เพ่ือจัดตั้งศูนย๑ไทยคดีศึกษาในมหาวิทยาลัยป๓กกิ่งเป็นครั้งแรก  ในการเยือน
ประเทศจีนครั้งนี้  เป็นชํวงเวลาเฉลิมฉลองครบรอบความสัมพันธ๑ทางการทูตไทย-จีน 20 ปี  ในการนี้  
ฝุายรัฐบาลจีน ได๎เชิญให๎เดินทางเยี่ยมชมเมืองใหญํตําง ๆ ที่สําคัญ เชํน นครซีอาน มณฑลสํานซี      

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2537
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%84
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ซึ่งเป็นเมืองหลวงโบราณสมัยกษัตริย๑จิ๋นซีฮํองเต๎  เยือนนครเซี่ยงไฮ๎  เมืองทําอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียง  
และเมืองซัวเถาแหลํงกําเนิดของชาวไทยเชื้อสายจีนสํวนใหญํในป๓จจุบัน 
  ผลการเยือนจีนครั้งนั้น  นํามาซึ่งการแก๎ไขป๓ญหาการค๎า  สินค๎าเกษตรสําคัญหลาย
รายการ  โดยจีนรับซื้อข๎าวและยางพาราจากไทยเพ่ิมมากขึ้น  และอนุญาตให๎สายการบินไทยขยาย
เส๎นทางจากเชียงราย  เซียงรุ๎ง  ซัวเถา  รวมทั้งมีการหารือรํวมกันในป๓ญหาหมูํเกาะสแปรต๑ลี่ย๑ในทะเล
จีนใต๎  ป๓ญหาใต๎หวัน  รวมทั้งกรณีวงโคจรของดาวเทียมของไทยและจีนที่ มีจุดทับซ๎อนกัน  
นอกจากนั้นยังมีการหารือเพ่ือการคุ๎มครองนักลงทุนไทยในจีน  กํอนเสร็จสิ้นการเยือนยังได๎ไปชม
ระบบรถไฟใต๎ดินและหอโทรคมนาคมเซี่ยงไฮ๎ รวมทั้งชมสะพานขึงสายใหมํของเซี่ยงไฮ๎ด๎วย 
  หลังเสร็จสิ้นภารกิจเยือนจีนแล๎ว ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ก็ได๎กลับมายังจังหวัด
สุพรรณบุรี  และได๎มีดําริรํวมกับบรรดาชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดสุพรรณบุรี  ที่จะกํอสร๎า ง
พิพิธภัณฑ๑ลูกหลานเหลํามังกรแสดงประวัติศาสตร๑จีน 5 พันปี  และความเป็นมาของชาวไทยเชื้อสาย
จีนในรูปนิทรรศการถาวรในบริเวณศาลเจ๎าพํอหลักเมืองสุพรรณบุรี  เ พ่ือเป็นอนุสรณ๑ฉลอง
ความสัมพันธ๑ที่ยิ่งใหญํของไทยกับจีน28 

    10. การประชุมผู๎นําเขตเศรษฐกิจภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟิก (APEC) ณ นครโอซากา  
ประเทศญี่ปุุน  ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีบรรหาร ศิลปอาชา  ได๎เดินทางไปเข๎ารํวมประชุมผู๎นํากลุํมความ
รํวมมือทางเศรษฐกิจภาคพ้ืนเอเชีย-แปซิฟิก (APEC) 2 ครั้ง คือ ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุุน  
ระหวํางวันที่ 17-20 พฤศจิกายน 2538 และ ณ อําวซูบิค ประเทศฟิลิปปินส๑ ระหวํางวันที่ 28-25  
พฤศจิกายน  พ.ศ. 2539  โดยมีผู๎นําจากเขตเศรษฐกิจเข๎ารํวมประชุมทั้งสิ้น 17 ทําน  ซึ่งการประชุม
กลุํมผู๎นําเอเปค  นับวํามีความสําคัญตํอการกําหนดทิศทางความรํวมมือในกรอบของเอเปคในอนาคต 
อยํางสําคัญ เพราะเป็นที่มาของแผนงานความรํวมมือ และอํานวยความสะดวกทางการค๎า และการ
ลงทุนในเอเปคยุคตํอมา  ซึ่งเป็นประโยชน๑ตํอประเทศไทยอยํางมาก  เพราะชํวยเสริมอํานาจตํอรอง
ในทางเศรษฐกิจและการค๎าระหวํางประเทศแกํไทยมากขึ้น  นายกรัฐมนตรีบรรหาร  ได๎เสนอแนะตํอ
ที่ประชุมให๎มีการพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องการคมนาคม  การขนสํง  
การสื่อสาร  และสาธารณูปโภคของแตํละประเทศ  และเสนอให๎เอเปคเน๎นความสําคัญของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย๑  อาทิ  การปรับปรุงมาตรฐานระบบการศึกษาในภูมิภาคเอเซียนแปซิฟิก  ให๎มี
มาตรฐานดีทัดเทียมกันและความสร๎างความมั่นคงด๎านอาหารและพลังงาน  โดยเสนอให๎เอเปคใช๎
วิธีการของอาเซียนในเรื่องระบบสํารองอาหารและพลังงาน  นับเป็นการแสดงวิสัยทัศน๑ที่ผู๎นํา
นานาชาติตํางชื่นชม  และกํอให๎เกิ ดโครงการสําคัญของเอเปคติดตามมา จากข๎อสังเกตที่
นายกรัฐมนตรีไทยได๎แสดงไว๎อีกหลายโครงการ  โดยเฉพาะโครงการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑29 
              11. ต๎อนรับสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 และพระสวามีเสด็จพระราชดําเนินเยือน
ประเทศไทย เสด็จพระราชดําเนินเยือนประเทศไทยอยํางเป็นทางการ  ในฐานะพระราชอาคันตุกะ   
ในพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว  และสมเด็จพระนางเจ๎า ฯ พระบรมราชินีนาถ ระหวํางวันที่ 28  

                                                 

 28สัญลักษณ๑ เทียมถนอม, บรรหาร ศิลปอาชา กับต าแหน่งนายกรัฐมนตรี (กรุงเทพฯ: 
จูนพับลิชซิ่ง จํากัด, 2547), 132-137. 

 29เรื่องเดียวกัน, 135-137. 
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ตุลาคม-1 พฤศจิกายน 2539  เพ่ือรํวมฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวทรงครองสิริ
ราชสมบัติครบ 50 ปี  ในการนี้ นายกรัฐมนตรีบรรหาร ศิลปอาชา และคุณหญิงแจํมใส ศิลปอาชา   
ได๎จัดกิจกรรมถวายการต๎อนรับ  ถวายอารักขาและถวายความปลอดภัย  ถวายความสะดวกในการ
เยือนครั้งนี้อยํางสมพระเกียรติ  เป็นที่ชื่นชมของทุกฝุายที่เกี่ยวข๎อง  รวมทั้งประชาชนชาวไทยและ
ขาวอังกฤษอยํางกว๎างขวาง  ในโอกาสนี้สมเด็จพระราชินีนาถเอลิธาเบธที่  2  ได๎พระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ๑ชั้นสายสะพาย เซนต๑ ไมเคิลและเซนต๑จอร๑จ แกํ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา  
นายกรัฐมนตรี นับเป็นผู๎นําของไทยน๎อยคนยิ่งที่จะได๎รับเครื่องราชอิสริยาภรณ๑ 

    12. ต๎อนรับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเยือนประเทศไทย ด๎วยพระบารมีพระบาทสมเด็จ
พระเจ๎าอยูํหัว พ.ศ. 2539  มีผู๎นําคนสําคัญของโลกหลายทํานเดินทางมาเยือนประเทศไทย  เพ่ือรํวม
ฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ฯพณฯ นาย        
วิลเลี่ยม (บิล)  เจฟเฟอร๑สัน คลินตัน ประธานาธบดีสหรัฐอเมริกา และภริยา นางฮิลลารี่  คลินตัน      
ได๎เดินทางมาเยือนประเทศไทยอยํางเป็นทางการในฐานะพระราชอาคันตุระ  ในพระบาทสมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหัว  และสมเด็จพระนางเจ๎าพระบรมราชินีนาถ ระหวํางวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2539  
ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา และคุณหญิงแจํมใส ศิลปอาชา  ได๎จัดให๎มีการต๎อนรับและอํานวยความ
สะดวกแกํประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา  และภริยาในฐานะประมุขแหํงรั ฐอยํางดีเยี่ยม และยังได๎มี
โอกาสประชุมหารือกับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในฐานะผู๎นํารัฐบาล  เพ่ือแลกเปลี่ยนทัศนะและ
ความรํวมมือในด๎านตําง ๆ  อยํางกว๎างขวาง  ในโอกาสนี้ประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา  ได๎มีการลง
นามในข๎อยกเว๎นภาษีซ๎อนระหวํางประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา  ซึ่งเป็นประเด็นที่เจรจาค๎างมากกวํา  
20 ปีด๎วย  ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีบรรหาร เลําวํา “เมื่อครั้งที่ผมพบประธานาธิบดีคลินตันครั้งแรกที่
นิวยอร๑ก ประมาณ 1 ปี  กํอนหน๎าที่ทํานจะมาเยือนประเทศไทย  ตอนนั้นมีผู๎นํารัฐบาลตั้งหลายคน
กําลังรอทักทายประธานาธิบดีสหรัฐ  ผมทราบดีวําเวลามีน๎อยจึงดึงรัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลัง
มาทําหน๎าที่ลําม  และเลยถือโอกาสทักทายโดยใสํสาระเข๎มข๎น  ระบุถึงความต๎องการที่จะให๎สหรัฐ
และไทย  เจรจาภาษีซ๎อนให๎ได๎ข๎อยุติให๎ได๎  ในครั้งนั้น  บรรดาที่ปรึกษาและผู๎บริหารระดับสูงที่ยืน
หลังประธานาธิบดีของเขาก็จดกันใหญํถือวําเป็นเรื่องสําคัญ  จากจุดนั้นเองที่ทําให๎การเจรจานํามาสูํ
ผลสําเร็จได๎ในอีก 1 ปีตํอมา”30 

    13.  การพัฒนาชี วิ ตคนพิการและผู๎ ด๎ อย โอกาส  ฯพณฯ บรรหาร  ศิ ลปอาชา   
นายกรัฐมนตรีได๎ให๎ความสําคัญกับคนพิการ  และผู๎ ด๎อยโอกาสทางสังคมเป็นอันมาก จากการ      
เยี่ยมเยียนศูนย๑สงเคราะห๑ผู๎พิการ ทั้งรํางกายและสติป๓ญญาของนายกรัฐมนตรี ทําให๎ตระหนักถึงความ
ต๎องการ  ความชํวยเหลืออยํางเรํงดํวน ผลที่ติดตามมา คือ นโยบายและการริเริ่มงานตําง ๆ อยํางเป็น
รูปธรรมในการผลักดันชํวยเหลือให๎เกิดมูลนิธิและกองทุนเฉพาะ เพ่ือสวัสดิการสังคมของผู๎พิการ  และ
ผู๎ด๎อยโอกาสอยํางไมํเคยปรากฏมากํอน  รวมไปถึงการสนับสนุนกีฬาคนพิการ  อันเป็นการเปิดโอกาส
ให๎ผู๎ พิการที่มีความสามารถด๎านกีฬาได๎แสดงออก  และเข๎าแขํงขันในระดับนานาชาติ ทั้งนี้  
นายกรัฐมนตรีบรรหาร  และครอบครัว  ได๎ติดตามดูแลและเอาใจใสํอยํางใกล๎ชิด  สํงผลให๎กิจกรรม

                                                 

 
30สัญลักษณ๑ เทียมถนอม, บรรหาร ศิลปอาชา กับต าแหน่งนายกรัฐมนตรี (กรุงเทพฯ: 

จูนพับลิชซิ่ง จํากัด, 2547), 132-137. 
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กีฬาคนพิการของไทยประสบความสําเร็จ  เป็นเจ๎าภาพ  จัดการแขํงขันกีฬาเฟสบิกเกมส๑เพ่ือคนพิการ
จนมีชื่อเสียงในระดับภูมิภาค  ถือเป็นรากฐานสําคัญที่ปรับทัศนคติของคนในสังคมตํอคนพิการมา
จนถึงป๓จจุบัน 

    14.  จัดแขํงขันกีฬาซีเกมส๑ ครั้งที่18  ที่จังหวัดเชียงใหมํนอกจากประเทศไทยจะสามารถ
ครองความเป็นหนึ่งในด๎านกีฬาแล๎ว ยังได๎รับยกยํองชมเชยในความสําเร็จของการเป็นเจ๎าภาพจัดงาน
ในครั้งนี้ด๎วย โดยเฉพาะอยํางยิ่งพิธี เปิดการแขํงขัน ซึ่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค๑เป็นองค๑ประธานในพิธีเปิดการแขํงขันกีฬาระดับ
นานาชาติที่มีประเทศตําง ๆ มารํวม เชํนเดียวกับพิธีปิดการแขํงขันก็มีความยิ่งใหญํและไมํยิ่งหยํอน  
ไปกวํากัน  โดยนายกรัฐมนตรีบรรหาร ศิลปอาชา ได๎เอาใจใสํอยํางใกล๎ชิดในการจัดเตรียมแบบงาน
รองรับทั้งกํอน  และระหวํางการจัดการแขํงขัน  เพราะในภายหลังที่เข๎ารับตําแหนํงนายกรัฐมนตรีนั้น  
จึงได๎ทราบวําระบบรองรับยังความความบกพรํองมาก  แตํด๎วยการทุํมเทติดตามงานด๎วยตนเองของ
นายกรัฐมนตรี  จึงทําให๎แก๎ป๓ญหาได๎ทันและการจัดงานลุลํวงไปได๎อยํางราบรื่น 

    15.  ด๎านศิลปวัฒนธรรมประเทศไทยมีวัฒนธรรมยาวนาน  มีเอกลักษณ๑เป็นของตนเอง  
เป็นที่รู๎จักและชื่นชมของทั่วโลก  นายกรัฐมนตรีบรรหาร ศิลปอาชา ตระหนักถึงคุณคําดังกลําวเป็น
อยํางดี  จึงผลักดันให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องทําการอนุรักษ๑สํงเสริมและเผยแพรํศิลปวัฒนธรรมไทย
อยํางมีเปูาหมาย  ในการจัดเตรียมงานพระราชพิธีกาญจนาภิเษก รัฐบาลได๎ถือเป็นโอกาสสําคัญใน
การบูรณะ ฟ้ืนฟูมรดกทางวัฒนธรรมของชาติทุกแขนง  โดยเฉพาะโบราณสถานสําคัญในเขตกรุง
รัตนโกสินทร๑ เชํน วัดอรุณราชวรารามบวรมหาวิหาร ซึ่งสร๎างขึ้นในปี พ.ศ. 2310 และเป็นวัดประจํา
รัชกาลที ่2  นายกรัฐมนตรีได๎มอบหมายให๎บูรณปฏิสังขรณ๑วัดอรุณราชวราราม ฯ  ซึ่งขณะนั้นมีสภาพ
ทรุดโทรมเป็นอันมาก จากนั้นได๎ตรวจและติดตามความก๎าวหน๎าของงานอยํางใกล๎ชิดด๎วยตนเอง  มีผล
ให๎การดําเนินงานแล๎วเสร็จทันพระราชพิธีถวายผ๎าพระกฐิน ฯ โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค  
เนื่องในพระราชพิธีกาญจนาภิเษก เป็นที่ปลาบปลื้มของชาวไทยและประทับใจอยํางยิ่งแกํชาว
ตํางประเทศที่ได๎พบเห็น  นอกจากนั้นรัฐบาลยังได๎จัดให๎มีการกําหนดนโยบายอนุรักษ๑ศิลปวัฒนธรรม
ด๎านอื่น ๆ อยํางเป็นรูปธรรม เป็นต๎นวํา การอนุรักษ๑ฟ้ืนฟูจิตรกรรมไทย นาฏศิลป์ไทย สถาป๓ตยกรรม
ไทยตลอดถึงงานชํางฝีมือโบราณด๎วย 

    16.  ด๎านแรงงานรัฐบาลได๎ดําเนินการ  เพ่ือคุ๎มครองผู๎ใช๎แรงงานมีดังนี้คือ 1) แก๎ไขป๓ญหา
การเอารัดเอาเปรียบผู๎ใช๎แรงงาน  โดยสํงเสริมความรู๎เรื่องสิทธิ  หน๎าที่ตามกฎหมายแรงงานให๎กับผู๎ใช๎
แรงงาน  จัดอบรมด๎านแรงงานให๎แกํนายจ๎าง  ลูกจ๎าง  บุคลากรของรัฐและผู๎เกี่ยวข๎อง  ตรวจสถาน
ประกอบการที่มีลูกจ๎าง  เพ่ือให๎นายจ๎างปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน  และชํวยให๎ลูกจ๎างได๎รับความ
เป็นธรรมในการทํางานตามกฎหมาย 2) จัดตั้งกองทุนเพ่ือผู๎ใช๎แรงงาน 100 ล๎านบาท เป็นทุนเริ่มแรก  
ให๎ผู๎ใช๎แรงงานกู๎ยืมในอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม  โดยผํานสหกรณ๑ออมทรัพย๑เป็นการแก๎ไขป๓ญหาการ
กู๎ยืมนอกระบบ 3) พัฒนาและยกระดับฝีมือแรงงานให๎กับผู๎ใช๎แรงงาน และผู๎ด๎อยโอกาส  โดยจัดตั้ง
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 200 ล๎านบาท  เพ่ือพัฒนาคุณภาพ  ทักษะและฝีมือแรงงานให๎ตอบสนอง
ตํอภาคอุตสาหกรรมที่ขยายตัว  และสามารถแขํงขันกับประเทศอ่ืน ๆ  ได๎ 4) ปราบปรามบริษัทจัดหา
งานเถื่อน  โดยจัดตั้งศูนย๑ประสานการปราบปรามผู๎เป็นภัยตํอคนหางานโดยสืบเบาะแส ตรวจจับและ
ดําเนินคดีกับผู๎กระทําผิดอยํางจริงจัง (เฉพาะในปี พ.ศ. 2539 จับกุม 73 ราย) 5) จัดระบบควบคุม
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แรงงานตํางด๎าวที่เข๎าเมืองผิดกฎหมายเพ่ือแก๎ไขป๓ญหา  ปูองกัน  และสกัดกั้นแรงงานที่จะลักลอยเข๎า
มาใหมํโดยใช๎ระบบกฎหมาย  และความรํวมมือจากหนํวยงานที่มีหน๎าที่ตําง ๆ รํวมกับนายจ๎าง ผู๎ใช๎
แรงงาน องค๑กรปกครองท๎องถิ่นและประชาชนในพื้นท่ี 
              18.  ด๎านการพัฒนาสังคมรัฐบาลได๎ดําเนินการ เพ่ือพัฒนาสังคม มีสาระสําคัญดังนี้        
1) ออกกฎหมายปูองกัน และปราบปรามการค๎าประเวณี  เอาผิดชายที่ไปเที่ยวโสเภณีเด็กอายุต่ํากวํา  
18 ปี  เอาผิดบิดามารดาที่รู๎เห็นเป็นใจให๎ผู๎เยาว๑ไปค๎าประเวณี ตั้งศูนย๑การชํวยเหลือและขจัดการใช๎
แรงงานเด็กและสตรีอยํางไมเป็นธรรม 2) จัดตั้งมูลนิธิสํงเสริมสวัสดิการสังคมไทย พร๎อมกองทุน
ประเดิม 200 ล๎านบาท เพื่อสนับสนุนอาสาสมัคร เจ๎าหน๎าที่ ตลอดถึงครอบครัวและชุมชนที่ชํวยเหลือ
ผู๎ด๎อยโอกาสให๎สามารถพ่ึงพาตนเองได๎ และ 3) สํงเสริมสถานภาพของสตรี  โดยแตํงตั้งข๎าราชการ
สตรีที่มีความรู๎ความสามารถให๎ดํารงตําแหนํงที่สูงขึ้น  โดยเฉพาะตําแหนํงที่ในอดีตมีการแตํงตั้งเฉพาะ
ข๎าราชการชาย  นายพลหญิงชุดแรก ประกอบด๎วย นายทหารทุกเหลําทัพ รองผู๎วําราชการจังหวัด
หญิง นายอําเภอหญิง ฯลฯ นอกจากนั้นยังมีการปรับปรุงกฎระเบียบวําด๎วยการลาคลอดของ
ข๎าราชการหญิง และสิทธิอื่น ๆ ของสตรีเพื่อชํวยให๎สตรีได๎รับสิทธิในการลาเพ่ิมข้ึนอีกด๎วย 

    19.  ด๎านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคดังนี้ คือ 1) ขยายเขตไฟฟูาให๎ราษฎรในชนบท  
ขยายเขตจําหนํายไฟฟูา ทั้งที่อยูํในหมูํบ๎านที่มีไฟฟูาใช๎แล๎ว แตํยังไมํทั่วถึง และในหมูํบ๎าน ที่ยังไมํมี
ไฟฟูา ผลจากการขยายเขตไฟฟูาให๎ราษฎรในชนบทดังกลําวได๎ชํวยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในชนบทให๎ดีขึ้นและสํงผลดีตํอประเทศโดยรวม 2) พัฒนาระบบประปาเรํงรัดดําเนินการพัฒนาระบบ
ประปาชนบท  โดยกําหนดเปูาหมายให๎มีประปาหมูํบ๎านทั่วประเทศ เพ่ือประชาชนในชนบทได๎ใช๎
บริการอยํางทั่วถึง ในการนี้ ได๎จัดสรรงบประมาณเพ่ิมให๎แกํ 3 หนํวยงานหลัก คือ กรมโยธาธิการ  
กรมอนามัย  และกรมทรัพยากรธรณี และ 3) โครงการโทรศัพท๑สาธารณะทางไกล มุํงสนองความ
ต๎องการใช๎โทรศัพท๑ของประชาชนที่อาศัยอยูํในชนบท และท๎องถิ่นหํางไกลให๎ได๎ทั่วถึงยิ่งขึ้น  เรํงรัด
การเพ่ิมเลขหมายโทรศัพท๑สาธารณะทางไกลชนบทให๎ครบในทุกตําบลภายในปี พ.ศ. 2539 และมี
นโยบายเพิ่มให๎ครบทุกหมูํบ๎านตํอไป 

   20. ด๎านการพลังงาน ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีได๎ผลักดันงานด๎าน
การพลังงาน  ซึ่งเป็นป๓จจัยสําคัญในการผลิต  มีผลตํอเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ  ดังนี้ คือ         
1) สํารวจและพัฒนาพลังงานปิโตรเลียม  กําหนดแผนการพัฒนาแหลํงปิโตรเลียมให๎มีปริมาณเพียงพอ
ตํอความต๎องการ  เพ่ือทดแทนการนําเข๎าโดยเรํงสํารวจและเชื่อมโยงแหลํงพลังงานใหมํ  ตลอดทั้ง
พัฒนาการผลิตในแหลํงที่มีการดําเนินการแล๎ว  2) สํงเสริมระบบก๏าซธรรมชาติ  เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการใช๎ก๏าซธรรมชาติในนิคมอุตสาหกรรมตําง ๆ  อันเป็นการเพ่ิมกําลังการผลิตให๎กับ
ภาคธุรกิจและลดผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม และ 3) แก๎ป๓ญหาการลักลอบนําเข๎าน้ํามันเถื่อน โดย
ปราบปรามการขนสํงน้ํามันเถื่อนทั้งทางน้ําและทางบก  รวมทั้งมีการดําเนินคดีกับผู๎กระทําผิดอยําง
จริงจัง 

   21. ด๎านมลภาวะทางอากาศในกรุงเทพมหานคร ป๓ญหามลภาวะทางอากาศของ
กรุงเทพมหานคร เคยอยูํในระดับวิกฤตและเป็นอันตรายตํอสุขภาพของประชาชนอยํางมาก พ.ศ.  
2539  ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรี  ได๎เสนอในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีด๎วยตนเองวํา  
ป๓ญหามลภาวะทางอากาศในกรุงเทพมหานคร เป็นป๓ญหาใหญํและรุนแรง สํงผลโดยตรงกับประชาชน  
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โดยเฉพาะเยาวชนที่ต๎องเดินทางไปศึกษาทุกวัน  จึงกําหนดมาตรการที่เข๎มงวดในการแก๎ไขแบบครบ
วงจร  เชํน  กวดขัดมาตรฐานควัน เสียจากรถยนต๑  รถมอเตอร๑ไซด๑  ปลํองควันจากโรงงาน
อุตสาหกรรม  เมรุเผาศพ  การบังคับให๎มีผ๎าใบคลุมรถบรรทุก  ผ๎าใบคลุมอาคารที่อยูํระหวํางการ
กํอสร๎าง  เป็นต๎น ผลจากการที่นายกรัฐมนตรีให๎ความสําคัญกับเรื่องนี้ด๎วยตนเอง  ทําให๎เกิดความ
ตื่นตัวในการแก๎ไขป๓ญหามลภาวะ  สํงผลดีตํอเนื่องและทําให๎บรรเทาสภาพป๓ญหาฝุุนละอองลงมาได๎
อยํางเห็นได๎ชัด คือ 
 1. การอนุรักษ๑  คู  คลอง เคยเป็นเสมือนเส๎นเลือดใหญํหลํอเลี้ยงผู๎คนในอดีต แตํ
ป๓จจุบันคุณภาพน้ําในคู  คลอง  กลับถดถอยลงจนเข๎าสูํภาวะวิกฤต  เมื่อนายกรัฐมนตรีบรรหาร   
ศิลปอาชา ออกตรวจคู  คลอง  ด๎วยตนเอง  พบป๓ญหาที่สั่งสมมานานจึงได๎กําหนดนโยบายขึ้นหลาย
ประการ  เพ่ือทําการอนุรักษ๑และฟ้ืนฟูสภาพคู  คลอง  ประกอบด๎วย พัฒนาคลองแสนแสบให๎สํวน
ราชการที่เกี่ยวข๎องรํวมกับภาคเอกชนทําการพัฒนา  คู  คลอง  ที่อยูํในเขตท๎องที่รับผิดชอบมี
ประชาสัมพันธ๑ให๎ประชาชนเห็นความสําคัญของแมํน้ํา  คู  คลอง  ทั้งในด๎านวิถีชีวิต  วัฒนธรรม  และ
สิ่งแวดล๎อมอยํางจริงจัง  ตลอดจนเชิญชวนให๎ประชาชนรํวมแรง  รํวมใจ  พัฒนาแมํน้ํา  ลําคลองและ
แหลํงน้ําทั่วประเทศและกําหนดให๎วันที่ 20 กันยายนของทุกปี เป็นวันอนุรักษ๑คู  คลอง 
  ผลจากการริเริ่ม  และเอาใจใสํอยํางจริงจังในอันที่จะแก๎ป๓ญหาเรื่องคู  คลอง  ทําให๎
คุณภาพชีวิตของประชาชนริมคลองเริ่มดีขึ้น  และเป็นการปลูกจิตสํานึกให๎เห็นถึงความสําคัญของน้ํา  
อันถือเป็นทรัพยากรที่สําคัญของประเทศ 
 2. ป๓ญหาอุทกภัย ในปี พ.ศ. 2538 เกิดอุทกภัยครั้งใหญํที่สุดในรอบหลายสิบปี
ครอบคลุมพ้ืนที่หลายภูมิภาคของประเทศ  พร๎อมกันมีจังหวัดที่ประสบความเสียหาย  รวมทั้ ง
กรุงเทพมหานครมากกวํา 50 จังหวัด  ราษฎรได๎รับความเดือดร๎อนเป็นอันมาก ทั้งเรื่องที่อยูํอาศัย  
การขาดแคลนอาหาร น้ําดื่ม ผลิตผลทางการเกษตร ได๎รับความเสียหาย เส๎นทางคมนาคม และระบบ
สาธารณูปโภคตําง ๆ ถูกตัดขาดรวมทั้งโรคภัยไข๎เจ็บที่มากับภาวะน้ําทํวม ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา  
ได๎ลงมาแก๎ป๓ญหาด๎วยตัวทํานเองอยํางใกล๎ชิด31 

 3. โครงการพัฒนาลุํมแมํน้ําปากพนัง โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุํมแมํน้ําปากพนัง  เป็น
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว ฯ ในอันที่จะแก๎ป๓ญหาความ
เดือดร๎อนจากน้ําเค็มรุกล้ําเข๎าในพ้ืนที่เพาะปลูกอยํางรุนแรง  ใน พ.ศ. 2538 รัฐบาลที่มี ฯพณฯ 
บรรหาร  ศิลปอาชา  เป็นนายกรัฐมนตรี  ได๎ดําเนินการสนองพระราชดําริดังกลําวโดยเรํงดํวน  และ
เสนอคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให๎ดําเนินการในทันทีที่คณะกรรมการสิ่งแวดล๎อมแหํงชาติให๎ความ
เห็นชอบรายงานการศึกษาผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม  นับเป็นการดําเนินงานเพ่ือสนองพระราชดําริที่
ใช๎เวลารวดเร็วมากที่สุดครั้งหนึ่ง  โดยนายกรัฐมนตรีไดก๎ลําวในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวํา “โครงการนี้
เกิดจากพระราชดําริ  เพ่ือแก๎ไขป๓ญหาของพ้ืนที่ปากพนังจากการรุกตัวของน้ําเค็มไมํให๎ไหลเข๎าแมํน้ํา
ปากพนังและเก็บกักน้ําจืดไว๎ในแมํน้ํา  และลําคลองให๎ราษฎรใช๎ทําการเกษตร  และมีน้ําใช๎อุปโภค

                                                 

 31สัญลักษณ๑ เทียมถนอม, บรรหาร ศิลปอาชา กับต าแหน่งนายกรัฐมนตรี (กรุงเทพฯ: 
จูนพับลิชซิ่ง จํากัด, 2547), 42-44. 
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ตลอดปี  รวมทั้งเป็นแหลํงน้ําดิบสําคัญในการผลิตน้ําประปาของอําเภอปากพนังและพิจารณาขุด
คลองระบายน้ําเพิ่มเติมตามความเหมาะสม  เพื่อระบายน้ําออกจากพ้ืนที่น้ําทํวมลงทะเลให๎เร็วที่สุด” 
  โครงการพัฒนาลุํมแมํน้ําปากพนัง  ประกอบด๎วย  ประตูระบายน้ํา  (ซึ่งตํอมาได๎รับ
พระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัววํา  “ประตูระบายน้ําอุทกวิภาชประสิทธิ์”)  และ
อาคารประกอบตําง ๆ รวมทั้งอาคารพิพิธภัณฑ๑เฉลิมพระเกียรติ 50 ปี กิจกรรมสําคัญอีกประการหนึ่ง  
คือ การสํงเสริมอาชีพให๎กับราษฎรที่ได๎รับผลกระทบจากโครงการ  นายกรัฐมนตรีบรรหาร ศิลปอาชา  
จึงได๎เรํงรัดกรมประมงให๎การชํวยเหลือราษฎรในการจัดหาพ้ืนที่ใหมํ ที่ทําการเลี้ยงกุ๎ง สําหรับราษฎร
ที่ประสงค๑จะย๎ายออกนอกพ้ืนที่  สํวนพ้ืนที่เดิมก็ให๎มีการสํงเสริมการทําประมงน้ําจืด  โดยจัดสาธิต
การเลี้ยงสัตว๑น้ําประเภทตําง ๆ  โดยให๎มีการสํารวจและจัดทําทะเบียนควบคุม  เพ่ือมิให๎มีการขยาย
พ้ืนที่นากุ๎งอันจะกํอป๓ญหาระยะยาวตํอไป ตลอดระยะเวลาโครงการพัฒนาลุํมแมํน้ําปากพนังตามแนว
พระราชดําริ  นายกรัฐมนตรีบรรหาร  ได๎ให๎ความสําคัญในการเดินทาง  เพ่ือศึกษาข๎อมูลและสภาพ
ป๓ญหาในพ้ืนที่จริง  ตรวจความคืบหน๎าของงานโครงการและติดตามผลอยํางใกล๎ชิดด๎วยตนเองโดย
สม่ําเสมอ  ทําให๎อุปสรรคป๓ญหาตําง ๆ ที่เกิดขึ้นลุลํวงไปด๎วยดี  ทําให๎การพัฒนาพ้ืนที่ลุํมน้ําปากพนัง
เป็นไปตามแนวพระราชดําริทุกประการ  ราษฎรพ๎นจากความเดือดร๎อน  มีชีวิตความเป็นอยูํและ
เศรษฐกิจที่ดีขึ้น แม๎ในป๓จจุบัน  ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ก็ยังคงเดินทางไปตรวจงานโครงการ
พัฒนาลุํมน้ําปากพนังด๎วยตนเอง 32 
 4. โครงการกํอสร๎างเขื่อนคลองทําดําน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เป็นโครงการเพ่ือ
พัฒนาลุํมน้ํานครนายก โดยให๎กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการกํอสร๎างอํางเก็บน้ําที่บ๎านทําดําน 
ตําบลหินตั้ง จังหวัดนครนายก เพ่ือเป็นแหลํงเก็บน้ําไว๎ให๎เกษตรกรมีน้ําเพ่ือการเกษตรอยํางเพียงพอ
ตลอดปี รวมทั้งเพ่ือบรรเทาความเสียหายจากอุทกภัยในพ้ืนที่จังหวัดนครนายก โครงการนี้ เมื่อ
กํอสร๎างแล๎วเสร็จ จะชํวยให๎เกษตรกรประมาณ 5,000 กวําครัวเรือน ในพ้ืนที่ประมาณ180,000หมื่น
กวําไรํ มีน้ําเพียงพอเพ่ือการเพาะปลูก ชํวยให๎เกษตรกรมีรายได๎เพ่ิมข้ึน33 
 5. ถนนลาดยางในชนบท นายกรัฐมนตรี ได๎กําหนดนโยบายให๎มีการกํอสร๎าง
ถนนลาดยางเชื่อมตํอระหวํางตําบล-หมูํบ๎านตําง ๆ  ในชนบททั่วประเทศ  เพ่ือให๎เกษตรกรสามารถใช๎
เป็นเส๎นทางขนสํงผลิตผลการเกษตรออกสูํตลาด  และใช๎เป็นเส๎นทางคมนาคมที่ปลอดภัยปราศจาก
ฝุุนละออง  รวมทั้งสามารถใช๎ได๎ทุกฤดูกาล  โดยมอบหมายให๎กระทรวงมหาดไทย  ดําเนินการ
กํอสร๎าง  และบูรณะถนนลาดยางเชื่อมตํอระหวํางตําบล -หมูํบ๎านทั่วทุกภูมิภาค  มีระยะทางที่
ดําเนินการได๎ ในปี พ.ศ. 2538 จํานวน 46,572.61 กิโลเมตร ปีงบประมาณ 2539 รัฐบาลได๎จัดสรร
งบประมาณ เพ่ือกํอสร๎างถนนลาดยางเพ่ิมเติมเป็นระยะทาง 8,712 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังกําหนด
นโยบายให๎มีถนนลาดยางหรือคอนกรีตภายในหมูํบ๎าน  เพ่ือขจัดฝุุนละอองให๎ชาวชนบทมีสุขภาพ
อนามัยดีขึ้นให๎ครบทุกหมูํบ๎านภายใน 4 ปี34 

                                                 

 32สัญลักษณ๑ เทียมถนอม, บรรหาร ศิลปอาชา กับต าแหน่งนายกรัฐมนตรี (กรุงเทพฯ: 
จูนพับลิชซิ่ง จํากัด, 2547), 155-176. 

 33เรื่องเดียวกัน, 158. 
 34เรื่องเดียวกัน, 189-190. 
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 6. ด๎านการปฏิรูปการเมือง ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ทํานมีบทบาทสําคัญในการ
ปฏิรูปการเมือง ซึ่ง ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ได๎สร๎างไว๎ ทําให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการปกครอง
และบริหารประเทศ มีรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่เกิดขึ้นจากประชาชน โดยไมํมีที่ใดที่ประชาชนมีสิทธิออก
เสียงได๎มากถึงขนาดนี้ ถือเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนฉบับแรกที่ดีที่สุดในประเทศไทย นั่นคือ
คุณูปการอันยิ่งใหญํ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรี ผู๎ได๎อุทิศตนรับใช๎บ๎านเมือง และมี
บทบาทสําคัญตํอการพัฒนาประชาธิปไตย ในชํวงปี พ.ศ. 2540 จนเป็นที่ยอมรับกันวําได๎เปิดโอกาส
ให๎ประชาชนและภาคีเครือขํายตําง  ๆ รํวมกันสร๎าง และผลักดันรัฐธรรมนูญที่มีความเป็น
ประชาธิปไตยฉบับหนึ่งในประวัติศาสตร๑การเมืองไทย  รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 นี้ถือเป็น
รัฐธรรมนูญที่ริเริ่มขึ้นโดยพรรคชาติไทย ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีได๎แตํงตั้ ง
คณะกรรมการปฏิรูปการเมืองเข๎ามาดําเนินการและได๎ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารําง
รัฐธรรมนูญขึ้นมา และมีการเลือกตั้งสมาชิกสภารํางรัฐธรรมนูญ จํานวน 99 คน โดย 76 คนเป็น
ตัวแทนของแตํละจังหวัด และอีก 23 คน มาจากผู๎เชี่ยวชาญหรือผู๎มีประสบการณ๑ ซึ่งถือวําเป็น
รัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งฉบับเดียวของประเทศไทย โดยกํอนหน๎านี้ 15 ฉบับ  มาจาก
คณะรัฐมนตรีที่มาจากการแตํงตั้งหรือรัฐบาลทหาร รัฐธรรมนูญฉบับดังกลําวถูกเรียกวําเป็น 
"รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน" เนื่องจากการมีสํวนรํวมของประชาชนในการรํางรัฐธรรมนูญ35 
 7. มอบแนวทางปฏิบัติงานแกํคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีบรรหาร ศิลปอาชา มอบ
แนวทางปฏิบัติงานแกํคณะรัฐมนตรี  มีสาระสําคัญสรุป  ดังนี้  1) ให๎รัฐมนตรีทุกคนยึดมั่นในคําถวาย
สัตย๑ปฏิญาณกํอนเข๎ารับหน๎าที่  และขอให๎อัญเชิญกระแสพระราชดํารัสเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
2) รัฐมนตรีทุกคนต๎องรํวมมือกันในการปฏิบัติราชการแผํนดินโดยไมํคํานึงสังกัดพรรคการเมืองวํา
พรรคเดียวกันหรือไมํ  เพ่ือผลประโยชน๑ของชาติบ๎านเมือง ขอให๎รักษาสัญญาตําง ๆ  ที่ให๎ไว๎กับ
ประชาชนในการหาเสียงเลือกตั้ง และ 3) ให๎รัฐมนตรีแตํละกระทรวงปรึกษาหารือกันเพ่ือให๎การ
ทํางานเป็นไปอยํางสอดคล๎องในทิศทางเดียวกัน  และขอให๎ปฏิบัติหน๎าที่ด๎วยความรวดเร็ว  รอบคอบ  
กล๎าตัดสินใจและติดตามงานด๎วยความใกล๎ชิด  เพ่ือผลสําเร็จของงาน  นายกรัฐมนตรีให๎ความเคารพ
ตํอความคิดเห็นของรัฐมนตรีทุกคน  การตัดสินใจใด ๆ  ของคณะรัฐมนตรี ให๎ถือเป็นความรับผิดชอบ
ของรัฐบาลทั้งคณะ  หากแตํเรื่องใดที่มีผลกระทบตํอพ่ีน๎องประชาชนจํานวนมาก  ขอให๎มีประชามติ
หรือประชาพิจารณ๑กํอนดําเนินการ 
 8. การมอบหมายนโยบายแกํข๎าราชการระดับสูง  ฯพณฯ บรรหาร  ศิลปอาชา 
นายกรัฐมนตรี ได๎มอบแนวทางการปฏิบัติงานแกํข๎าราชการประจํา  โดยเน๎นย้ําถึงภารกิจสําคัญ 7 
ประการ ที่ต๎องเรํงดําเนินการเป็นเบื้องแรกในเวลานั้น  คือ 1) ถวายงานพระราชพิธีพระบรมศพ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอยํางสมพระเกียรติยศ 2) จัดเตรียมงานพระราชพิธีมหามงคล
กาญจนาภิเษกเฉลิมฉลองการครองสิริราชสมบัติ 50 ปี ในพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวอยํางยิ่งใหญํ  
โดยสํวนรํวมของทุกฝุายในแผํนดิน 3) เรํงรัดสะสางป๓ญหาตําง ๆ ของชาติที่ยังค๎างอยูํโดยรวดเร็ว      
4) ดําเนินงานโครงการพัฒนาชนบทอยํางจริงจัง 5) เรํงรัดใช๎จํายงบประมาณอยํางมีคุณภาพและโดย

                                                 

 35นิกร จํานง, บริหารงานสไตล์บรรหาร ศิลปอาชา  (ม.ป.ท., 2543). 65. 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3_%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
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ประหยัด 6) เพ่ิมประสิทธิภาพ  และลดขั้นตอนการทํางานของระบบราชการ และ 7) ดูแลความ
สะอาดสวยงามให๎เมืองใหญํ  และจัดความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของบ๎านเมืองให๎ตํอเนื่อง  
  ผลจากการมอบนโยบายในครั้งนั้น  ทําให๎งานพระราชพิธีสําคัญทั้ง  2 พิธี ผํานไป
ด๎วยความเรียบร๎อย สมพระเกียรติ การบริหารงานเรํงดํวนตําง ๆ ของรัฐบาลมีทิศทางเห็นผลรวดเร็ว 
และมีการประชุมวางแผนแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน  เกิดการปรับปรุงกฎระเบียบหลายเรื่องในเวลา
ตํอมาชํวยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการแผํนดินอยํางมาก 

 9. โครงการรถไฟฟูามหานคร ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีเป็นผู๎เสนอ
คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการรถไฟฟูามหานครสายเฉลิมรัชมงคล(สายสีน้ําเงิน) เป็นโครงการระบบ
รถไฟฟูาใต๎ดินสายแรกของประเทศไทย ระยะทาง 20 กิโลเมตร ประกอบด๎วย สถานีใต๎ดินจํานวน    
18 สถานี เริ่มจากสถานีรถไฟฟูาหัวลําโพง ผํานถนนพระราม 4 ถนนรัชดาภิเษก ศูนย๑การประชุม
แหํงชาติสิริกิติ์ ถนนอโศก สี่แยกพระราม 9 สี่แยกสุทธิสาร ถนนลาดพร๎าว (แยกรัชดาภิเษก- 
ลาดพร๎าว) ถนนกําแพงเพชร สิ้นสุดระยะทางที่สถานีรถไฟบางซื่อ โครงการนี้จะสามารถลดป๓ญหา
การจราจร ประหยัดเวลาและคําใช๎จํายในการเดินทางของประชาชนได๎อยํางมาก 

   10. โครงการสร๎างเขื่อนปุาสักชลสิทธิ์  โครงการพัฒนาลุํมน้ําปุาสัก เป็นโครงการกํอสร๎าง
เขื่อนอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว  มีพ้ืนที่ดําเนินการ 108,500 ไรํ  
ครอบคลุมพ้ืนที่ 4 อําเภอ 15 ตําบล 65 หมูํบ๎านของจังหวัดลพบุรี  และสระบุรี เขื่อนปุาสักชลสิทธิ์
เป็นเขื่อนกักเก็บน้ําขนาดใหญํ ความยาว 5,680 เมตร ปริมาณกักเก็บน้ําสูงสุด 960 ล๎านลูกบาศก๑
เมตร พ.ศ. 2538 ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีรับสนองพระราชดําริดังกลําว  โดยถือ
เป็นงานเรํงดํวนและให๎ความสําคัญในการกํากับ ดูแล  และติดตามงานโครงการด๎วยตนเองอยําง
สม่ําเสมอ  “ ... กรณีของแมํน้ําปุาสัก  พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว  ทรงมีพระราชดําริเกือบสิบปี
มาแล๎ว ตั้งแตํผมเป็นรัฐมนตรีวําการกระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ เมื่อปี 2523-2524 เป็นเวลา 15 ปี 
เพ่ิงจะเริ่มทําจุดนี้” 
  แตํเพ่ือไมํให๎ราษฎรได๎รับความเดือดร๎อนจากโครงการ ฯ  จึงมีการกําหนดมาตรการ
ชํวยเหลือตําง ๆ  ประกอบ 1) เรํงรัดจัดแปลงอพยพ  และการจํายเงินคําชดเชยพิเศษ  เพ่ือให๎การ
ดําเนินงานในสํวนอ่ืน ๆ  เสร็จทันตามกําหนดของแผน2)ยกเว๎นภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดาสําหรับ
ราษฎรที่ได๎รับคําชดเชยทดแทนที่ดินและทรัพย๑สิน  เนื่องจากเป็นผู๎เสียสละโดยไมํต๎องเวนคืน3) 
เรํงรัดการกํอสร๎างให๎เป็นไปตามกําหนด 4)จํายเงินคําทดแทนที่ดินและทรัพย๑สิน  ตลอดทั้งเงินชดเชย
พิเศษเป็นมาตรฐานเดียวกัน  และให๎จังหวัด  อําเภอที่เกี่ยวข๎องชี้แจงประชาสัมพันธ๑เสริมสร๎ างความ
เข๎าใจแกํประชาชนอยํางทั่วถึง พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว เสด็จพระราชดําเนินเปิดเขื่อนปุาสัก   
ชลสิทธิ์  เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542  นับเป็นโครงการตามแนวพระราชดําริที่กํอประโยชน๑
ตํอการเกษตรกรรม และชีวิตความเป็นอยูํของราษฎรตามเปูาหมาย36 

                                                 

 36สัญลักษณ๑ เทียมถนอม, บรรหาร ศิลปอาชา กับต าแหน่งนายกรัฐมนตรี (กรุงเทพฯ: 
จูนพับลิชซิ่ง จํากัด, 2547), 153-155. 



 124 

    11. สําหรับทางด๎านการศึกษา ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ได๎ดูแลทางด๎านการศึกษาของ
ชาติที่แถลงนโยบายตอนเข๎าตําแหนํงนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายด๎านการศึกษา คือจะพัฒนาคน 
ในฐานะจุดศูนย๑กลางของการพัฒนาทั้งปวงโดยจะดําเนินการดังนี้ คือ  
  11.1 ขยายโอกาสทางการศึกษาให๎เด็กได๎รับการพัฒนาความพร๎อมในทุกด๎าน 
กํอนเข๎าเรียนชั้นประถมศึกษา  
  11.2 ขยายการศึกษาภาคบังคับจาก6 ปี เป็น 9ปีให๎ทั่วถึงทั้งในและนอกระบบ
โรงเรียน  
  11.3 จัดหาทุนการศึกษาและจัดให๎มีกองทุนสวัสดิการเงินกู๎แกํนักเรียน นักศึกษาที่
ขาดแคลนทุนทรัพย๑  
  11.4 เรํงรัดการผลิตบุคลากรในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลนซึ่งมีความสําคัญตํอการ
พัฒนาประเทศในอนาคต  
  11.5 สนับสนุนให๎สถาบันอุดมศึกษาทําการวิจัยและพัฒนาให๎กว๎างขวาง  
  11.6 ผลักดันให๎มีการปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการการเรียนการสอนให๎
สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหมํ  

   12. สํงเสริมสนับสนุนการศึกษานอกระบบโรงเรียนให๎กว๎างขวางยิ่งขึ้น 
   13. สนับสนุนการกระจายอํานาจทางการศึกษา โดยให๎องค๑กรปกครองท๎องถิ่นมีบทบาท

มากขึ้นในการบริหารและจัดการศึกษา  
   14. สํงเสริมและสนับสนุนการมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาโดยองค๑กรชุมชน สถาน

ประกอบการเอกชนและองค๑กรผู๎ปกครอง  
   15. สนับสนุนให๎ผู๎ด๎อยโอกาสและผู๎พิการมีโอกาสเข๎าศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพมาก

ยิ่งขึ้น  
   16. ปรับปรุงระบบบริหารในสถานบันอุดมศึกษาของรัฐให๎มีความคลํองตัวและมีความ

เป็นอิสระในการบริหารงานอยํางมีประสิทธิภาพ 
   17. ผํอนคลายกฎ ระเบียบ และกําหนดมาตรฐานการจูงใจที่เหมาะสม  
   18. เสริมสร๎างสวัสดิการ ขวัญ กําลังใจ และสิทธิประโยชน๑ตําง ๆ ให๎แกํครู อาจารย๑และ

บุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ 
   19. ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู 
 สําหรับการศึกษาของท๎องถิ่นในจัดหวัดสุพรรณบุรี  ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ได๎นํา

แนวคิดในการจัดตั้งสถานศึกษาซึ่งเป็นความตั้งใจกํอนที่จะดํารงตําแหนํงนายกรัฐมนตรีอาทิ เชํน การ
สร๎างโรงเรียนประจําอําเภอทุกอําเภอ โดยเฉพาะการศึกษาของท๎องถิ่น  ได๎จัดสร๎างโรงเรียน
ระดับประถมและระดับมัธยมถึง 7 โรง วิทยาลัยสารพัดชํางบรรหาร-แจํมใส วิทยาลัยชํางศิลปสิบหมูํ 
(ศูนย๑ฝึกอบรมชํางสิบหมูํ) วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาลัยนาฎศิลป์สุพรรณบุรี  วิทยาลัยพยาบาลสุพรรณบุรี โรงเรียนกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑วิทยาเขต
สุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเปิดสถาบันขงจื๊อ สุพรรณบุรี  โรงเรียนสุพรรณบุรี     
ป๓ญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย๑การศึกษาสุพรรณบุรี  
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 ผลงานที่โดดเดํนเป็นสํวนตัวคือการสร๎างสิ่งตําง ๆ ภายในจังหวัดสุพรรณบุรี ได๎แกํ 
โรงเรียนตําง ๆ อาทิ “โรงเรียนบรรหารแจํมใสวิทยา” รวมทั้งการให๎ทุนการศึกษา และ “วิทยาลัย
สารพัดชํางบรรหารแจํมใส” ตึกคนไข๎ตามโรงพยาบาลตํางๆ วัด สวนดอกไม๎ตามถนนตํางๆ หอนาฬิกา 
อาคารสาธารณประโยชน๑ ฯลฯ ซึ่งดําเนินการมาตั้งแตํกํอนเลํนการเมืองระดับประเทศ  ในปี                          
พ.ศ. 2519 จนถึงป๓จจุบัน จังหวัดสุพรรณบุรีจึงมีนามเรียกกันอยํางกันไมํเป็นทางการอีกชื่อหนึ่งวํา 
“จังหวัดบรรหารบุรี” นอกจากการจัดตั้งสถานศึกษาแล๎ว ยังดูแลเกี่ยวกับจัดมอบทุนการศึกษาให๎กับ
นักเรียนในสถานศึกษาตํางๆ ในแตํละปีไมํน๎อยกวํา 30 โรง  พร๎อมทั้งดูแลจัดหาอุปกรณ๑การศึกษา
ให๎กับสถานศึกษาตําง ๆ อีกด๎วย ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ได๎ปฏิบัติเชํนนี้อยํางเนื่องมาโดย
ตลอดจนเป็นที่ประจักษ๑กับบุคลทั่วไปฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา มีความตั้งใจในการอุทิศเวลา อุทิศ
ตัว เพื่อทํางานให๎แกํประเทศชาติบ๎านเมือง เป็นนักบริหารที่รับฟ๓งข๎อเสนอแนะ ทั้งจากบุคคลรอบข๎าง
และทีมนักวิชาการ นอกจากนั้นยังรู๎จักประสานงานและติดตามงานตรวจสอบอยูํเสมอ 
 

การเข้าสู่ต าแหน่งสูงสุดของนายกรัฐมนตรีและบทบาทหน้าที่ 
 

 ในปี พ.ศ. 2538 ตําแหนํงสูงสุดที่ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปะอาชา ได๎รับคือนายกรัฐมตรี   
คนที่ 21 ของประเทศไทย จะเห็นได๎วํา ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา เป็นผู๎มีความรู๎ความสามารถ 
เฉลียวฉลาด สามารถปรับตัวให๎เข๎ากับสถานการณ๑ในป๓จจุบันและบุคคลทั่วไปได๎ดี สมควรดํารง
ตําแหนํงสูงสุดของนักการเมืองได๎ ดี จึงได๎การเสนอชื่อขึ้นกราบบังคับทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าฯ             
ให๎ ฯพณฯบรรหาร  ศิลปอาชา ดํารงตําแหนํงนายกรัฐมนตรีคนที่21ตั้งแตํวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.
2538 เป็นต๎นมาในตําแหนํงนายกรัฐมนตรีที่ทํานรับผิดชอบมีหน๎าที่ที่จะบริหารประเทศ37 ตาม  
มาตรา 11 รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน๎ารัฐบาลมีอํานาจหน๎าที่ 
ดังนี้  
 1. กํากับโดยทั่วไปซึ่งการบริหารราชการแผํนดิน เพ่ือการนี้จะสั่งให๎ราชการสํวนกลาง 
ราชการสํวนภูมิภาค และสํวนราชการซึ่งมีหน๎าที่ควบคุมราชการสํวนท๎องถิ่น ชี้แจง แสดงความคิดเห็น 
ทํารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ในกรณีจําเป็นจะยับยั้งการปฏิบัติราชการใด ๆ ที่ขัดตํอ
นโยบายหรือมติของคณะรัฐมนตรีก็ได๎และมีอํานาจสั่งสอบสวนข๎อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ของราชการสํวนกลาง ราชการสํวนภูมิภาค และราชการสํวนท๎องถิ่น  

 2. มอบหมายให๎รองนายกรัฐมนตรีกํากับการบริหารราชการของกระทรวง หรือทบวง
หนึ่งหรือหลายกระทรวงหรือทบวง 

 3. บังคับบัญชาข๎าราชการฝุายบริหารทุกตําแหนํงซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรม และ
สํวนราชการที่เรียกชื่ออยํางอ่ืนที่มีฐานะเป็นกรม  

 4. สั่งให๎ข๎าราชการซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรมหนึ่ง มาปฏิบัติราชการสํานัก
นายกรัฐมนตรี โดยจะให๎ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิมหรือไมํก็ได๎ ในกรณีที่ให๎ขาดจากอัตรา
เงนิเดือนทางสังกัดเดิม ให๎ได๎รับเงินเดือนในสํานักนายกรัฐมนตรีในระดับ และข้ันที่ไมํสูงกวําเดิม  

                                                 

 37พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2534 แก๎ไขเพ่ิมเติมถึงป๓จจุบัน 
(ฉบับที ่8) พ.ศ. 2553,” 5-6. 
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 5. แตํงตั้งข๎าราชการซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรมหนึ่งไปดํารงตําแหนํงของอีก
กระทรวง ทบวง กรมหนึ่ง โดยให๎ได๎รับเงินเดือนจากกระทรวง ทบวง กรมเดิม ในกรณีเชํนวํานี้ให๎
ข๎าราชการซึ่งได๎รับแตํงตั้งมีฐานะเสมือนเป็นข๎าราชการสังกัดกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งตนมาดํารง
ตําแหนํงนั้นทุกประการ แตํถ๎าเป็นการแตํงตั้งข๎าราชการตั้งแตํตําแหนํงอธิบดีหรือเทียบเทําขึ้นไปต๎อง
ได๎รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี  

 6. แตํงตั้งผู๎ทรงคุณวุฒิเป็นประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา หรือคณะที่ปรึกษาของ
นายกรัฐมนตรี หรือเป็นคณะกรรมการเพ่ือปฏิบัติราชการใด ๆ และกําหนดอัตราเบี้ยประชุมหรือ
คําตอบแทนให๎แกํผู๎ซึ่งได๎รับแตํงตั้ง  

 7. แตํงตั้งข๎าราชการการเมืองให๎ปฏิบัติราชการในสํานักนายกรัฐมนตรี  
 8. วางระเบียบปฏิบัติราชการ เพ่ือให๎การบริหารราชการแผํนดินเป็นไปโดยรวดเร็วและ

มีประสิทธิภาพ เทําท่ีไมํขัดหรือแย๎งกับพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน  
 9. ดําเนินการอื่น ๆ ในการปฏิบัติตามนโยบาย  

 สรุป 
 ประวัติของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรคนที่ 21 เกิดเมื่อวันที่ 19  
สิงหาคม พ.ศ. 2475 ที่อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี บิดาชื่อนายเซํงกิม ศิลปอาชา มารดาชื่อ นาง
สายเอํง ศิลปอาชา มีพ่ีน๎อง 6 คน จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนประทีปวิทยาลัย  
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร๑  และได๎รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิต  
กิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง ปี พ.ศ. 2528  และสําเร็จการศึกษาปริญญาโท สาขา
นิติศาสตร๑มหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง  ในปี พ.ศ. 2538 สมรสกับ นางสาวแจํมใส เลขวัต  
เมื่อ พ.ศ. 2500 มีบุตร-ธิดา รวม 3 คน คือ 1) นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา 2) นางสาวภัคณีรัศ       
ศิลปอาชา และ 3) นายวราวุธ ศิลปอาชา   
 

งานการเมืองเพื่อชาติสนับสนุนการศึกษาเพื่อเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ 
 เริ่มตั้งแตํ ปี พ.ศ. 2517-2518  ได๎รับการแตํงตั้งเป็นวุฒิสมาชิก และ ในปี พ.ศ. 2519 

ดํารงตําแหนํงรัฐมนตรีวําการกระทรวงอุตสาหกรรม  ได๎รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู๎แทนราษฎร
จังหวัดสุพรรณบุรี  สมัยที่ 1 ด๎วยคะแนนเสียง 57,530 คะแนน สูงสุดเป็นอันดับ 1 ของประเทศตํอมา
ในปี พ.ศ. 2521 ได๎รับการแตํงตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติ  และในปี พ.ศ. 2523 ดํารงตําแหนํง
เลขาธิการพรรคชาติไทย ในปี พ.ศ. 2523-2524 ดําตงตําแหนํงรัฐมนตรีวําการกระทรวงการเกษตร
และสหกรณ๑ ตํอมาปี พ.ศ. 2526 ดํารงตําแหนํงรัฐมนตรีวําการกระทรวงคมนาคม ได๎รับการเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกสภาผู๎แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี สมัยที่ 2 ด๎วยคะแนนเสียง 99,104 คะแนน และในปี
พ.ศ. 2529-2531 ดํารงตําแหนํงรัฐมนตรีวําการกระทรวงคมนาคม ได๎รับการเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาผู๎แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี สมัยที่ 3 ด๎วยคะแนนเสียง 151,095 คะแนน ปี พ.ศ.
2531-2533 ดํารงตําแหนํงรัฐมนตรีวําการกระทรวงอุตสาหกรรมได๎รับการเลือกตั้ ง เป็น
สมาชิกสภาผู๎แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี สมัยที่ 4 ด๎วยคะแนนเสียง 120,149 คะแนน และในปี 
พ.ศ. 2533 ดํารงตําแหนํงรัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย ปี พ.ศ.2533-2534 ดํารงตําแหนํง
รัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลัง ในปี พ.ศ. 2535 ดํารงตําแหนํงรัฐมนตรีวําการกระทรวงคมนาคม  
ได๎รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู๎แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุ รี สมัยที่ 5 ด๎วยคะแนนเสียง 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A8_%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
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165,615 คะแนน สูงสุดเป็นอันดับ 1 ของประเทศ และในปี พ.ศ. 2536 ได๎รับการเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาผู๎แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี สมัยที่ 6 ด๎วยคะแนนเสียง 165,615 คะแนน สูงสุดเป็น
อันดับ 1 ของประเทศ ตํอมาในปี พ.ศ. 2537 ดํารงตําแหนํงหัวหน๎าพรรคชาติไทย  และผู๎นําฝุายค๎าน
ในสภาผู๎แทนราษฎร และในปี พ.ศ. 2538 ดํารงตําแหนํงนายกรัฐมนตรีคนที่ 21 และรัฐมนตรีวําการ
กระทรวงมหาดไทย  ได๎รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู๎แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี สมัยที่  7 ด๎วย
คะแนนเสียง 218,376 คะแนนสูงสุด เป็นอันดับ 1 ของประเทศในปี พ.ศ. 2539-2550  

 ดํารงตําแหนํงหัวหน๎าพรรคชาติไทย  ได๎รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกผู๎แทนราษฎรจังหวัด
สุพรรณบุรี สมัยที่ 8 ด๎วยคะแนนเสียง 223,724 คะแนน และในปี พ.ศ. 2544 เป็นสมาชิกสภาผู๎แทน
ราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี สมัยที่ 9  ได๎รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกผู๎แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี  
สมัยที่ 9 ด๎วยคะแนนเสียง 49,816 คะแนน และในปี พ.ศ. 2548 เป็นสมาชิกสภาผู๎แทนราษฎร
จังหวัดสุพรรณบุรี สมัยที่ 10 และ ในปี พ.ศ. 2550 สมาชิกสภาผู๎แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี     
เขต 1 สมัยที่ 11 
 ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา  ถึงแกํอนิจกรรมด๎วยโรคหอบหืด เมื่อวันที่  23  เมษายน    
พ.ศ. 2559 รวมอายุ 83 ปี 8 เดือน 
 

ประวัติการศึกษา 
 เริ่มเข๎าเรียนชั้นประถมศึกษา ที่โรงเรียนประทีป  ระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนประทีป
วิทยาลัย เข๎าเรียนการบัญชี   โรงเรียนกรุงเทพวิทยาลัย สํวน ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยรามคําแหง และปริญญาโท  สาขานิติศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคําแหง     
สํวนใน ปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขานิติศาสตร๑  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ครุศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารการศึกษา สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา  และครุศาสตร๑
อุตสาหกรรมบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   
 

หน้าที่และประสบการณ์การท างาน 
 ใน พ.ศ. 2516 เป็นสมาชิกสภาเทศบาล จังหวัดสุพรรณบุรี ตํอมาในปี พ.ศ. 2517 
สมาชิกสภานิติบัญญัติแหํงชาติ   ปี พ.ศ. 2518 สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2519 ดํารงตําแหนํงรอง
เลขาธิการพรรคชาติไทย  สมาชิกสภาผู๎แทนราษฎร จังหวัดสุพรรณบุรี  และรัฐมนตรีชํวยวําการ
กระทรวงอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2521 สมาชิกสภานิติบัญญัติแหํงชาติ ในปี พ.ศ. 2523 ได๎กํอตั้งบริษัท 
สหะศรีชัยกํอสร๎าง จํากัด  เลขที่ 226  ถนนหลานหลวง กรุงเทพมหานคร  และในปี พ.ศ. 2523 ได๎
ดํารงตําแหนํงเลขาธิการพรรคชาติไทย ระหวํางปี พ.ศ. 2523-2524 ดํารงตําแหนํงรัฐมนตรีวําการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ๑  ปี พ.ศ. 2526 สมาชิกสภาผู๎แทนราษฎร จังหวัดสุพรรณบุรี และ
ระหวํางปี พ.ศ. 2529-2531  ได๎รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู๎แทนราษฎร จังหวัดสุพรรณบุรี  และ
รัฐมนตรีวําการกระทรวงคมนาคม สํวนระหวํางปี พ.ศ. 2531-2533 สมาชิกสภาผู๎แทนราษฎร  
จังหวัดสุพรรณบุรี  รัฐมนตรีวําการกระทรวงอุตสาหกรรม  และรัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย
สําหรับ ปี พ.ศ. 2533-2534 ดํารงตําแหนํงรัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลัง และปี พ.ศ. 2535
สมาชิกสภาผู๎แทนราษฎร จังหวัดสุพรรณบุรี  ปี พ.ศ. 2537 ตํารงตําแหนํงหัวหน๎าพรรคชาติไทย  
และผู๎นําฝุายค๎านในสภาผู๎แทนราษฎร สําหรับ ปี พ.ศ. 2538 ดํารงตําแหนํงนายกรัฐมนตรีคนที่ 21  
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ของประเทศไทย  และรัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย  ในปี พ.ศ. 2539 สมาชิกสภาผู๎แทนราษฎร  
จังหวัดสุพรรณบุรี และในปี พ.ศ. 2540 เป็นประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีวําการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ๑ ในปี พ.ศ. 2542 เป็นประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการการปฏิรูปการศึกษากระทรวง 
ศึกษาธิการและประธานที่ปรึกษาโครงการสํงเสริมอาหารกลางวันให๎เด็กนักเรียนอ่ิมทุกคน  ทุกวัน 
 สําหรับในปี พ.ศ. 2543 ดํารงตําแหนํงนายกสภาประจําสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา ปี 
พ.ศ. 2543 ดํารงตําแหนํงนายกสภาสถาบันการพลศึกษาและปี พ.ศ. 2544สมาชิกสภาผู๎แทนราษฎร  
จังหวัดสุพรรณบุรี เขต 4  ปี พ.ศ. 2548 สมาชิกสภาผู๎แทนราษฎร จังหวัดสุพรรณบุรี เขต 4 ตํอมาใน
ปี พ.ศ. 2550 สมาชิกสภาผู๎แทนราษฎร  จังหวัดสุพรรณบุรี ด๎วยคะแนนสูงที่สุด ในประเทศไทย พ.ศ. 
2552 – 2558 ดํารงแหนํงนายกสภาสถาบันการพลศึกษา 
 

เกียรติคุณและรางวัลที่ได้รับ 
 เครื่องราชอิสริยาภรณ๑ ได๎แกํ ทุติยจุลจอมเกล๎า  ปฐมดิเรกคุณาภรณ๑  มหาปรมาภรณ๑
ช๎างเผือก  มหาวชิรมงกุฎ และชั้นสายสะพายตระกูลเซนต๑ไมเคิลและเซนต๑จอร๑น จากสมเด็จ       
พระราชินีเอลิซาเบธที่ 2 เหรียญกาชาดชั้น 1 เหรียญราชการชายแดน สํวนรางวัลอ่ืน ๆ ได๎แกํ        
รางวัลเข็มเครื่องหมายวชิราวุธ รางวัลโลํเกียรติคุณคนดีศรีสังคม สาขาการอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติ
จากสภาสังคมสงเคราะห๑แหํงชาติ (พ.ศ. 2535)  รางวัลชีวิตจากมูลนิธิสร๎างสรรค๑สังคมไทย รางวัล  
เสาเสมาธรรมจักร การสํงเสริมพระพุทธศาสนาด๎านสิ่งแวดล๎อม และรางวัลเกียรติบัตรด๎านการ
สํงเสริมการอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อม  จากมูลนิธิสํงเสริมพระพุทธศาสนาแหํงประเทศไทย (พ.ศ. 2540) 
 

หลักคิดและคติการท างาน 
 หลักคิดและคติการทํางานของ  ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา  ได๎แกํ  1) ชีวิตคืองาน      
การทํางานให๎ประสบความสําเร็จต๎องดําเนินการรวดเร็ว  ติดตามงานอยําง สม่ําเสมอ  และเป็นระยะ    
ถ๎างานใดไมํมีคุณภาพต๎องแก๎ไขหรือทําใหมํ   2) ป๓จจัยสําคัญในการทําให๎งานประสบความสําเร็จ      
มี 3 อยําง คือ งบประมาณ  คน (บุคลากร) ที่พร๎อมจะทํางาน  และมีใจที่จะทํางาน 3) ถือสัจจะและ
ความกตัญ๒ูเป็นที่มั่น (สัจจะ คือ รับปากใครไว๎ต๎องทําให๎ได๎ และกตัญ๒ู คือ ตอบแทนผู๎มีพระคุณ) 
และ 4) ตํอสู๎ สร๎างตัว สร๎างมิตร ไมํผลิตศัตรู แทนคุณบ๎านเกิด บิดามารดา อุปถัมภ๑ญาติพ่ีน๎อง 
 

การบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม 
 การบําเพ็ญประโยชน๑เพ่ือสังคม  ในปี พ.ศ. 2510 ได๎บริจาคเงิน จํานวน 8 หมื่นบาท  

เพ่ือบูรณะศาลเจ๎าพํอหลักเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ปี พ.ศ. 2511 บริจาคเงิน จํานวน 1 ล๎านบาท  
สร๎างอาคารผู๎ปุวยพิเศษ “บรรหาร-แจํมใส ศิลปอาชา 1” ประกอบด๎วย ห๎องผู๎ปุวย 20 ห๎อง           
ที่โรงพยาบาลเจ๎าพระยายมราช ปี พ.ศ. 2512 บริจาคเงินสร๎าง “โรงเรียนบรรหารแจํมใสวิทยา 1” 
เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแหํงแรกที่ตําบลดอนเจดีย๑ อําเภอดอนเจดีย๑ จังหวัดสุพรรณบุรี ด๎วยการซื้อ
ที่ดิน จํานวน 17 ไรํ 3 งาน 67 ตารางวา พร๎อมสร๎างอาคารเรียน 1 หลัง โรงอาหาร ห๎องน้ํา ห๎องส๎วม  
รวมทั้งโต๏ะ เก๎าอ้ี วัสดุ ครุภัณฑ๑ตําง ๆ ที่จําเป็นตํอการจัดการเรียนการสอน และครุภัณฑ๑ห๎องสมุด  
ด๎วยปณิธาน “ทําเพ่ือลูกเพ่ือหลาน”  ตํอมาในปี พ.ศ. 2514 บริจาคเงินสร๎าง “โรงเรียนบรรหาร
แจํมใสวิทยา 2” เป็นโรงเรียนประถมศึกษา ที่วัดลาดหอย ตําบลโคกคาม อําเภอบางปลาม๎า จังหวัด
สุพรรณบุรี  ปี พ.ศ. 2516 ได๎บริจาคเงินสร๎าง “โรงเรียนบรรหารแจํมใสวิทยา 3” เป็นโรงเรียน
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มัธยมศึกษา ที่อําเภอดํานช๎าง จังหวัดสุพรรณบุรี  ได๎รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จ    
พระเจ๎าอยูํหัว ฯ สมเด็จพระนางเจ๎า ฯ พระบรมราชินีนาถ  พร๎อมด๎วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี  และสมเด็จพระเจ๎าลูกเธอ เจ๎าฟูาจุฬาภรณ๑วลัยลักษณ๑อัครราชกุมารี             
ทรงประกอบพิธีเปิดอาคารเรียน ปี พ.ศ. 2516 บริจาคเงินสร๎าง “วัดบรรหารแจํมใส” ที่อําเภอ       
ดํานช๎าง ด๎วยการสร๎างพระอุโบสถ กุฏิพระ เมรุ และศาลาบําเพ็ญกุศล รวมเป็นเงิน 9 ล๎าน             
6 แสนบาท สําหรับปี พ.ศ. 2518 ได๎บริจาคเงินสร๎าง “โรงเรียนบรรหารแจํมใสวิทยา 4”  เป็น
โรงเรียนประถมศึกษาที่วัดลาวทอง ตําบลทําพ่ีเลี้ยง อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี  ได๎รับพระมหา
กรุณาธิคุณ  จากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เสด็จพระราชดําเนินทรงเป็นประธานในพิธี
เปิดปูายอาคาร  ในปี พ.ศ. 2521 บริจาคเงิน จํานวน 1 ล๎าน 5 แสนบาท สร๎างอาคารผู๎ปุวยพิเศษ  
“บรรหาร-แจํมใส  ศิลปอาชา 2”  ประกอบด๎วยห๎องผู๎ปุวย 16 ห๎อง ที่โรงพยาบาลเจ๎าพระยายมราช   
ปี พ.ศ. 2529 ได๎บริจาคเงินสร๎าง  “โรงเรียนบรรหารแจํมใสวิทยา 5”  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาที่
ตําบลบางตาเถร อําเภอสองพ่ีน๎อง จังหวัดสุพรรณบุรี ปี พ.ศ. 2530 กํอตั้ง “มูลนิธิบรรหาร-แจํมใส”  
เพ่ือนําดอกผลเป็นทุนการศึกษาแกํเด็กยากจน จัดซื้อครุภัณฑ๑เกี่ยวกับการศึกษาและจ๎างครูสอน
ภาษาตํางประเทศ มอบให๎  “โรงเรียนบรรหารแจํมใสวิทยา”  และโรงเรียนอ่ืน ๆ  รวมทั้งชํวยเหลือ
งานสาธารณประโยชน๑ตําง ๆ  ในจังหวัดสุพรรณบุรี ในปี พ.ศ. 2533 สร๎างหอคอยบรรหาร-แจํมใส  
เป็นหอคอยชมวิวสูงที่สุดในประเทศไทย และ “สวนเฉลิมภัทรราชินี” เป็นสวนสาธารณะ
ประกอบด๎วยอาคารแสดงผลงานของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา สวนพักผํอน และสนามออก      
กําลังกาย  ในปี พ.ศ. 2534 ได๎บริจาคเงินสร๎าง “โรงเรียนบรรหารแจํมใสวิทยา 6”เป็นโรงเรียน
มัธยมศึกษา ที่วัดใหมํศรีสุพรรณ ตําบลหนองสะเดา อําเภอสามชุก  ปี พ.ศ. 2534 บริจาคเงินสร๎าง  
“โรงเรียนบรรหารแจํมใสวิทยา 7” เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่ตําบลเดิมบางนางบวช อําเภอเดิมบางนางบวช 
จังหวัดสุพรรณบุรี  ปี พ.ศ. 2539 ได๎รํวมกับพํอค๎า ประชาชนชาวสุพรรณบุรีสร๎าง  “พิพิธภัณฑ๑
ลูกหลานพันธุ๑มังกร” เป็นอาคารทรงมังกรขนาดใหญํที่สุดในโลก เก็บรวบรวมประวัติศาสตร๑ท๎องถิ่น 
แบํงเป็น 21 ห๎อง  จัดแสดงประวัติศาสตร๑อารยธรรมของชาวจีนตั้งแตํอดีตจนถึงป๓จจุบัน  ในปี พ.ศ. 
2541บริจาคเงิน จํานวน 21 ล๎านบาท สร๎างอาคารผู๎ปุวยพิเศษ “บรรหาร-แจํมใส ศิลปอาชา 3” 
ประกอบด๎วย ห๎องผู๎ปุวย 23 ห๎อง ที่โรงพยาบาลเจ๎าพระยายมราช สมัยเป็นผู๎แทนราษฎรได๎เสนอขอ
งบประมาณที่ได๎จากเงินกู๎ธนาคารโลก ประมาณ  4 ร๎อยกวําล๎านบาท สร๎างถนนสายกรุงเทพฯ ไป
สุพรรณบุรี 
 สมัยดํารงตําแหนํงรัฐมนตรีวําการกรทรวงเกษตรและสหกรณ๑ได๎สร๎างศูนย๑ศิลปาชีพ    
บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรับสนองพระราชเสาวนีย๑ของสมเด็จพระนางเจ๎าฯ 
พระบรมราชินีนาถ อีกทั้งได๎เปลี่ยนหลักเกณฑ๑การขอสัมปทานปุาไม๎ ในปุาเสื่อมโทรม ด๎วยการให๎
บริษัทที่ได๎รับสัมปทาน  เมื่อตัดต๎นไม๎ในแปลงหนึ่งเสร็จแล๎ว จะต๎องปลูกต๎นไม๎ทดแทนให๎เต็มพ้ืนที่ใน
แปลงนั้นกํอนไปตัดต๎นไม๎ในแปลงอื่น ๆ  โดยให๎ทําเชํนนี้ตํอไปตามลําดับ อันเป็นการชํวยลดป๓ญหาปุา
เสื่อมโทรม  นอกจากนั้นได๎ชํวยแก๎ป๓ญหาการทําประมงบริเวณรอบอุทยานแหํงชาติเกาะตะรุเตา ซึ่ง
ตามข๎อกําหนด ห๎ามการทําประมงเป็นระยะทางนับจากฝ๓่งออกไป 5 กิโลเมตร ด๎วยการทําทุํนปูองกัน 
แนวปะการังใต๎ทะเล  ทําให๎ชาวบ๎านสามารถทําประมงได๎ รวมถึงการเสนอ “นโยบาย การทํานา   
หวํานน้ําตม”  ในเขตพ้ืนที่ใกล๎คลองชลประทาน ทําให๎สามารถเพ่ิมผลผลิตข๎าวได๎สูงขึ้น เป็นผลให๎
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ต๎นทุนการผลิตข๎าวตํอไรํลดต่ําลง  รวมทั้งชํวยระงับการถูกเอารัดเอาเปรียบจากพํอค๎าคนกลางในการ
สั่งซื้อข๎าวที่รัฐบาลพยุงราคาไว๎  และยังแก๎ป๓ญหาการฮ้ัวประมูลราคาปุ๋ยของพํอค๎า  ให๎องค๑การตลาด
เพ่ือเกษตรกร (อตก.)  สั่งซื้อปุ๋ยจากตํางประเทศแล๎วจําหนํายแกํเกษตรกรโดยตรง  ชํวยให๎ต๎นทุน
ราคาปุ๋ยถูกลง ตํอมาในสมัยดํารงตําแหนํงรัฐมนตรีวําการกระทรวงคมนาคม  ได๎ควบรวมกิจการการ
บินของบริษัทเดินอากาศไทย  เข๎ากับบริษัทการบินไทย จํากัด  ทําให๎การบินไทยมีเครื่องบินจํานวน
มากขึ้น  จากนั้นได๎ขยายการสร๎างสนามบินให๎ใหญํทันสมัยและมีจํานวนเพ่ิมขึ้น ทั้งที่จังหวัดเชียงราย  
จังหวัดภูเก็ต  และจังหวัดขอนแกํน  รวมทั้งวางแผนสร๎างถนนรอบเกาะภูเก็ต ยาวประมาณ 50  
กิโลเมตร  เพ่ือรองรับเครื่องบินแอร๑บัส เครื่องบินโบอ้ิง 747  และนักทํองเที่ยวชาวตํางประเทศที่มี
ปริมาณเพ่ิมมากขึ้น  ได๎ขยายถนนเป็นสี่ชํองจราจรจากหาดใหญํถึงดํานสะเดา  กําหนดให๎กรมทาง
หลวงจัดตั้งงบประมาณสร๎างทางหลวงแผํนดินเป็นสี่ชํองจราจรจากจังห วัดสระบุรีถึงจังหวัด
นครราชสีมา จากจังหวัดนครราชสีมาถึงจังหวัดขอนแกํน และไปสุดทางที่จังหวัดหนองคาย  
นอกจากนั้นยังได๎ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 340 กรุงเทพฯ -สุพรรณบุรี  ให๎ไปถึงจังหวัดชัยนาท  
และจังหวัดนครสวรรค๑  ชํวยแก๎ป๓ญหาการจราจรบนถนนพหลโยธินและการเดินทางจากภาคใต๎ไป
ภาคเหนือ  หรือจากภาคเหนือลงสูํภาคใต๎ สามารถใช๎เส๎นนี้โดยไมํต๎องผํานเข๎ากรุงเทพฯ ริเริ่มโครงการ
นําโทรศัพท๑เคลื่อนที่เข๎ามาใช๎ในประเทศ และพัฒนาแหลงฉบัง ให๎เป็นทําเรือน้ําลึก เป็นนิคม
อุตสาหกรรม  เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของชาติ  ตามนโยบายการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ๓่ง
ทะเลตะวันออก (Eastern  Seaboard)  สมัยเป็นรัฐมนตรีวําการกระทรวงอุตสาหกรรม  ได๎พัฒนาให๎
อุตสาหกรรมแตํละประเภทอยูํรวมในที่เดียวกัน  เป็นรูปแบบนิคมอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้นจากเดิมอีก      
15 แหํง  แล๎วได๎เชิญชวนประเทศตําง ๆ  ที่มีกําลังในการผลิตรถยนต๑ให๎ย๎ายฐานการผลิตเข๎ามาอยูํใน
ประเทศ ทําให๎การลงทุนภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศมีอัตราการเติบโตถึงร๎อยละ 11  
นอกจากนั้นได๎กําชับบริษัทที่ได๎รับสัมปทานเหมืองแรํต๎องรับผิดชอบปรับปรุงสิ่งแวดล๎อม  รวมทั้ง
รับผิดชอบดูแลโรงแยกก๏าซแหํงที่สอง  ที่ศรีราชาและการขุดเจาะน้ํามันใต๎ทะเล สมัยเป็น
รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย ได๎ริเริ่มนโยบายการสร๎างสถานีตํารวจแตํละแหํงให๎จัดตั้ง
งบประมาณครุภัณฑ๑ที่เกี่ยวข๎องและจําเป็นให๎เพียงพอ  อีกทั้งริเริ่มการตั้ งงบประมาณสําหรับการ
พิจารณาคดีสอบสวนทุกเรื่องให๎เป็นไปตามความยากงําย  รวมถึงการสร๎างบ๎านพักเจ๎าหน๎าที่ตํารวจ
แก๎ป๓ญหาขบวนการนายหน๎าเกี่ยวกับคนตํางด๎าว  และชํวยคนตํางด๎าวที่ถูกจองจําเป็นเวลานานด๎วย
คดีลหุโทษให๎ได๎รับอิสรภาพ  เข๎มงวดตํอการไมํอนุญาตให๎มีสนามม๎านัดพิเศษ  และสถานอาบอบนวด  
เปิดเกินเวลาจากที่กฎหมายกําหนด  แล๎วยังแก๎ป๓ญหาการโยกย๎ายนายอําเภอด๎วยการปรับให๎เป็น
นายอําเภอซี 8 เทํากันทุกแหํง 

 สมัยเป็นนายกรัฐมนตรี ด๎านการบริหารงานภายในประเทศ ได๎จัดงาน “พระราชพิธี
กาญจนาภิเษก”  (ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวฯ) ได๎อยํางยิ่งใหญํ  
งดงาม จัดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จยําอยํางสมพระเกียรติยศสูงสุด อีกทั้ง
จัดสรรงบประมาณสร๎างถนนยกระดับลอยฟูาจากเชิงสะพานพระปิ่นเกล๎าถึงแยกฉิมพลีตาม
พระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวฯ และสร๎างสะพานพระรามแปด ซึ่งชํวยลดป๓ญหา
การจราจรติดขัดบริเวณสี่แยกอรุณอมรินทร๑  สํวนเมื่อครั้งน้ําทํวมกรุงเทพฯ ก็สามารถแก๎ป๓ญหาได๎
อยํางรวดเร็ว สําหรับการบริหารงานระดับนานาชาติ ได๎กําหนดให๎กรมศิลปากรจัดสร๎าง “พระที่นั่ง
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บุษบกมาลา”  จําลอง สํงเป็นของที่ระลึกในโอกาสฉลองครบรอบ 50 ปี ขององค๑การสหประชาชาติ   
ที่นครเจนีวา สวิตเซอร๑แลนด๑ รวมทั้งจัด “การประชุมสุดยอดอาเซียน” ครั้งที่ 5 (Asean Summit)  
และ “การประชุมสุดยอดเอเชีย-ยุโรป” (ASEM)  ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ๎าภาพครั้งแรกได๎อยําง    
สมศักดิ์ศรี  อีกทั้งได๎สร๎างความสัมพันธ๑กับนานาประเทศตามหลักสากล  และดําเนินงานสนองเบื้อง
พระยุคลบาท ตามโครงการพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวฯ คือ  โครงการลุํมน้ําปุาสัก 
โครงการพัฒนาลุํมน้ําปากพนัง และโครงการกํอสร๎างเข่ือนขุนดํานปราการชล 

 จากการศึกษาประวัติชีวิตโดยละเอียดดังที่พรรณนามานี้จึงทําให๎เห็นวําที่มาของกระบวนทัศน๑     
ของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ของประเทศไทยมีองค๑ประกอบหลาย
ประการด๎วยกัน กระบวนทัศน๑เหลํานี้มีทั้งที่อยูํในกรอบทฤษฎีของโทมัส เอส. คูหน๑ และเฮอร๑เซย๑
และบลันชาร๑ด และที่อยูํนอกเหนือจากกรอบทฤษฎีของโทมัส เอส. คูหน๑ และเฮอร๑เซย๑ และ           
บลันชาร๑ด กระบวนทัศน๑แตํละกระบวนทัศน๑เริ่มพัฒนาขึ้นมาโดยการสั่งสมทีละน๎อยตลอดชํวงชีวิต
ของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา สําหรับบทสรุปเกี่ยวกับที่มาของกระบวนทัศน๑ของ ฯพณฯ บรรหาร  
ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ของประเทศไทยจะนําเสนอไว๎ในบทที่ 4 
  



 
 

บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 สาระส าคัญของบทนี้ คือ การน าเสนอผลการศึกษาเกี่ยวกับที่มาและกระบวนทัศน์     
การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นของ ฯพณฯ บรรหาร  ศิลปอาชา  นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ของประเทศ
ไทย โดยจะแยกน าเสนอเป็นสี่ตอน คือ 

 ตอนที่ 1 ประวัติความเป็นมาและสภาพการบริหารงานของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา 
 ตอนที่ 2 ที่มาของกระบวนทัศน์ของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา 
 ตอนที่ 3 กระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา 

ตามกรอบของทฤษฎีของโทมัส เอส.คูหน์ และเฮอร์เซย์และบลันชาร์ด 
 ตอนที่ 4 กระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา  
 

ตอนที่ 1 ประวัติความเป็นมาและสภาพการบริหารงานของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา 
 

 ระบบการปกครองทางการเมืองของไทยเป็นส่วนหนึ่งระบบการบริหารราชการแผ่นดิน    
การด าเนินการตลอดจนพัฒนาการใดๆของระบบการปกครองทางการเมืองกับนโยบายการศึกษา 
การเมืองเป็นเรื่องของอ านาจ ฝุายการเมืองใช้อ านาจในการด าเนินการปกครองซึ่งอยู่ในรูปของ
กฎหมาย การก าหนดนโยบายและการจัดสรรทรัพยากร  ดังนั้น นโยบายการศึกษาจะเป็นอย่างไร
ย่อมขึ้นอยู่กับฝุายการเมืองจะเป็นผู้ก าหนด  ในอดีตจะเห็นว่าการศึกษาไทยเป็นเรื่องของคนกลุ่มน้อย 
สมัยสุโขทัยจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น การจัดการศึกษาถือเป็นเรื่องของวังกับวัด การเมือง      
เกี่ยวโดยให้ผู้น้อยรับการศึกษา แบบเพ่ืออ่านออกเขียนได้แล้วมีหน้าที่อ่านให้ผู้ใหญ่ฟังเพราะไม่เห็น
ความส าคัญของการศึกษา 

 ฝุายการปกครองหรือการเมืองเริ่มให้ความส าคัญกับการศึกษา ในสมัยรัชกาลที่ 5 ถือว่า
เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาครั้งส าคัญ  การขยายการศึกษาที่เริ่มเปลี่ยนแปลง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องนโยบายการศึกษาที่มีผลกระทบจากการถูกบีบจากภายนอกประเทศเพราะ
ฝรั่งทางยุโรปทางอเมริกามาติดต่อค้าขาย พระองค์ท่านก็คิดที่ให้คนไทยอ่านออกเขียนได้ เพ่ือความรู้
อิทธิพลของข่าวต่างประเทศ เพราะฉะนั้นรัชกาลที่ 5 ได้ให้เอกอัครราชทูตไทยที่อยู่ในอังกฤษ         
ได้ศึกษานโยบายการจัดการศึกษาของอังกฤษแล้วน ามาก าหนดเป็นโครงการศึกษา ซึ่งน าไปสู่การ
จัดตั้งโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าการศึกษาเป็นการเมืองการ
ปกครองระดับพระเจ้าแผ่นดิน ต่อมาพระองค์ก็ให้ประชาชนมามีส่วนร่วมมากขึ้น จนมีพระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ ซึ่งอยู่บนพ้ืนฐานความคิดว่าการศึกษาไม่ใช่เป็นเรื่องของคนใดคนหนึ่งเท่านั้น  
การเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องกับการศึกษาในเชิงนโยบาย เริ่มตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.
2475 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง การเมืองได้ก าหนดนโยบายด้านการศึกษาไว้ในรัฐธรรมนูญ 
การแถลงนโยบายของรัฐบาล มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรับพัฒนาแผนการศึกษา โดยทางนักปกครอง
ฝุายปกครองเป็นผู้ก าหนด  ในช่วงรัฐบาลของจอมพลสฤชดิ์ ธนะรัตน์ พ.ศ. 2503 ได้เอาวิธีการ

132 
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วางแผนเข้ามาใช้และประเทศไทยเริ่มมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติเป็นครั้งแรก ซึ่งรวมถึง
การศึกษาด้วย มีหน่วยงานวางแผนและนโยบายสภาการศึกษาแห่งชาติ สภาพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ 
ส านักงบประมาณ ส านักสถิติแห่งชาติ สภาวิจัยแห่งชาติ เพื่อที่จะพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ รวมทั้ง
ด้านการศึกษาซึ่งได้รับผลด้วย เช่น การประกาศการศึกษาภาคบังคับถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   
ส าหรับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่ได้รับอิทธิพลจากระบบการเมืองการปกครอง ตามหลักของ
หลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยครั้งส าคัญ คือ เรื่องการกระจายอ านาจการศึกษาออกไปสู่
ภูมิภาค เมื่อ พ.ศ. 2508 มีการพัฒนานโยบายการศึกษาประชาบาล ไปขึ้นกับองค์การบริหาร          
ส่วนท้องถิ่น อยู่ในความควบคุมดูแลของกระทรวงมหาดไทย  มีผู้ว่าราชการจังหวัดดูแลการศึกษา
ประชาบาล การศึกษาจึงเกี่ยวข้องกับการเมืองมากขึ้น และน าไปสู่การปฏิรูปการศึกษา มีการจัดท า
รายงานปฏิรูปการศึกษาออกมาเกี่ยวพันกับการเมืองการปกครอง โดยให้ความส าคัญกับประชาชน
มากขึ้น ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษา เมื่อ พ.ศ. 2520 ซึ่งรวมอ านาจเข้าสู่ส่วนกลาง     
อีกครั้ง นักการเมืองในยุคนั้นให้ความสนใจกับนโยบายการศึกษาไม่มากนัก เพราะจะสนใจกับนโยบาย
ทางเศรษฐกิจ การค้า และผลประโยชน์ในด้านอ่ืน ๆ มากกว่า อย่างไรก็ตามในระยะหลัง ๆ นี้          
มีนักการเมืองเริ่มให้ความสนใจและตระหนักในความส าคัญของการศึกษามากขึ้น ถึงแม้ว่าการที่
นักการเมืองที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการศึกษาจะคิดถึงเรื่องผลประโยชน์ก็ตาม  ส่วนปัจจุบันการเมือง   
ให้ความส าคัญกับการศึกษามากยิ่งขึ้น ในฐานะที่การศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนา ส่วน   
ต่าง ๆ ของสังคม ดังจะเห็นได้จากการมีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 อันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ ตลอดจนการออกพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2551 (แก้ไข) อันเป็นกฎหมายการศึกษาที่ไม่เคยมีมาก่อนเลย ตลอดจน  
การก าหนดนโยบายของฝุายการเมือง ไม่ว่าจะเป็นการแถลงนโยบายของรัฐบาลนโยบายของพรรค
การ เมืองก็ ให้ ความส าคัญกับการศึกษามากขึ้ นด้ วย   ฉะนั้ นการ เมือง เป็นฝุ ายที่ ส าคัญ 
ที่สุด เพราะเป็นฝุายที่มีอ านาจและใช้อ านาจในการด าเนินการด้านต่างๆของประเทศ ในส่วนของ
การศึกษาหน้าที่ของฝุายการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักบริหารการศึกษาจะต้องน าเอาความต้องการ
ของนักการเมืองซึ่งแสดงออกมาในรูปแบบต่าง ๆ นั้น มาวิเคราะห์ สังเคราะห์  วิจารณ์ เพ่ือที่จะได้
ด าเนินการจัดการศึกษาให้สอดคล้อง ที่ส าคัญคือ นักการศึกษาจะต้องอธิบายให้นักการเมืองเข้าใจถึง
ความจ าเป็น ความส าคัญก่อนหลังเกี่ยวกับการด าเนินการตามนโยบายนั้น ๆ รวมทั้งการจัดตั้งหรือ
การกระจายทรัพยากรทางการศึกษาด้วย 

 การเมืองกับนโยบายการศึกษามีความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะถ้านักการศึกษาท าตามใจ
นักการเมืองโดยไม่ค านึงถึงหลักการทางการศึกษา การศึกษาจะประสบกับปัญหาต่าง ๆ รวมทั้งเรื่อง
ของความเสมอภาคในการกระจายทรัพยากรการศึกษา อย่างไรก็ตามถ้าหากนักการศึกษาไม่ตามใจ
นักการเมืองอาจส่งผลกระทบถึงตนเองได้ 
 

บทบาทนักการเมือง (คณะรัฐมนตรี) กับการศึกษา 
 บทบาทหน้าที่ที่ส าคัญของนักการเมือง (คณะรัฐมนตรี) คือ การก าหนดทิศทางเปูาหมาย

ของการด าเนินการและพัฒนาส่วนต่างๆ ของสังคมรวมทั้งการศึกษาของประเทศด้วย ดังนั้นการศึกษา
จะด าเนินไปในทิศทางใดนโยบายทางด้านการศึกษาจะเป็นตัวบ่งชี้ที่มีความส าคัญ ดังนั้น ผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษาจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาท าความเข้าใจนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล
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(คณะรัฐมนตรี)ให้กระจ่างชัดเจน  เพ่ือที่จะได้น านโยบายไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลตามเจตนารมณ์
ของรัฐบาลต่อไป 

 นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลปรากฏอยู่ในเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ที่ส าคัญได้แก่ 
 1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 3. แผนการศึกษาแห่งชาติ 
 4. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
 5. นโยบายของพรรคการเมือง 
 6. นโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภา 
 7. กฎหมายข้อบังคับ ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ เอกสารต่าง ๆ เหล่านี้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาจะต้องวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพ่ือจะได้น าหลักการแนวคิดแห่งนโยบายเหล่านั้น ไปสู่การ
ปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมต่อไป1 
 

บทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในด้านการศึกษา 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 (แก้ไขเพ่ิมเติม ปี 2554) 

ก าหนดให้รัฐสภาประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎร โดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวน 500 คน และ
วุฒิสภา มีสมาชิกวุฒิสภา จ านวน 150 คน ส าหรับบทบาทของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้น
ประกอบด้วยบทบาทภายในสภา ซึ่งได้แก่ อ านาจในการตรากฎหมาย อ านาจในการควบคุมการ
บริหารราชการแผ่นดิน และอ านาจในการให้ความเห็นชอบเป็นต้น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรย่อมเป็น
ผู้แทนปวงชนชาวไทย และต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของปวงชน           
ชาวไทย สภาผู้แทนราษฎรมีหน้าที่โดยตรงในทางนิติบัญญัติ ซึ่งร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญจะตราขึ้นเป็นกฎหมายได้ ก็ด้วย ค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา ซึ่งประกอบด้วยสภา
ผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา รวมทั้งยังมีอ านาจ ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินด้วย เช่น การให้
ความเห็นชอบบุคคล ซ่ึงสมควรได้รับแต่งตั้งเป็น นายกรัฐมนตรี การตั้งกระทู้ถาม และการเสนอญัตติ
ขอให้เปิดอภิปรายทั่วไป เพ่ือลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี ทั้งนี้ เป็นไปตามการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย ระบบรัฐสภา นอกจากนั้น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยังต้องสร้างบทบาท
ภายนอกสภาผู้แทนราษฎรในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆ ของประชาชน และในด้านเวทีต่างประเทศ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีบทบาทส าคัญยิ่งในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทย
กับต่างประเทศอีกด้วย  

 ดังนั้น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จึงจ าเป็นจะต้องมีคุณลักษณะของผู้น าที่ดี รวมทั้งด้าน
คุณสมบัติ ด้านวิชาการ ด้านความสามารถ และคุณลักษณะทางด้านบุคลิกภาพ เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
ในต าแหน่ง ผู้แทนราษฎร เป็นที่พึงพอใจของประชาชนผู้เลือกตั้งและคาดหวังให้ผู้แทนราษฎรของตนเอง
ได้ท าหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และด ารงตนอยู่ในบทบาทที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง          

                                                 

 1รายวิชา EA625, การศึกษากับการพัฒนาทางการเมือง,  เข้าถึงเมื่อ 19 ธันวาคม 
2558, เข้าถึงได้จาก e-book.ram.edu/e-book/inside/html/dlbook.asp?code= EA625. 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZyp7E7fPLAhXOI44KHRb-D1MQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fe-book.ram.edu%2Fe-book%2Finside%2Fhtml%2Fdlbook.asp%3Fcode%3DEA625(EA765)&usg=AFQjCNEb5LiN83eDiObOvRsBztycKrX7gw&sig2=6L09IlXflyQm5MRvYsCWxQ
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ต่อประชาชน และต่อสังคมในพ้ืนที่ของตน เพ่ือช่วยเสริมสร้างสมรรถนะสังคม และมีความผูกพัน        
ต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จตามที่ตั้งเปูาหมายไว้ ด้วยความกระตือรือร้นและเต็มใจอย่างยิ่ง2 
 

บทบาทของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรภายในรัฐสภา 
 1.  อ านาจในการตรากฎหมาย การตราพระราชบัญญัต ิคือ กระบวนการหรือขั้นตอนในการ

เสนอและการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตั้งแต่เริ่มต้น
จนถึงมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย ได้แก่ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ          
การอนุมัติหรือไม่อนุมัติพระราชก าหนด การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ เป็นต้น 

 2.  อ านาจในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน มีหน้าที่ในการ 1) การตั้งกระทู้ถาม 
คือ ค าถามที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภาตั้งถาม รัฐมนตรีในเรื่องใด ๆ อันเกี่ยวกับ
งานในหน้าที่ได ้และนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีต้องเข้าร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาเพ่ือ
ชี้แจงหรือตอบกระทู้ถามในเรื่องนั้นด้วยตนเอง เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นไม่อาจเข้าชี้แจงหรือตอบกระทู้ได้ 
ต้องแจ้งให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภาทราบก่อนหรือในวันประชุมสภาในเรื่อง
ดังกล่าว 2) การเสนอญัตติ ญัตติคือ ข้อเสนอใด ๆ ที่มีความมุ่งหมายเพ่ือให้สภาลงมติหรือวินิจฉัยชี้
ขาดว่าจะให้ปฏิบัติอย่างไร ได้แก่ การเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป เพ่ือลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี 
การเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล  และ 3) การเสนอ
ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี ในกรณีมีจ านวนไม่ถึงเกณฑ์
ตาม 1) หรือ 2) และ 4) ญัตติตั้งคณะกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการ คือ บุคคลที่สภาแต่งตั้งขึ้น
ประกอบเป็นคณะกรรมาธิการ เพ่ือให้พิจารณากฎหมาย หรือกระท ากิจการใด ๆ อันอยู่ในอ านาจ
หน้าที่ของสภาแล้วรายงานต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภามีอ านาจเลือกสมาชิกของแต่ละสภาตั้ง
เป็นคณะกรรมาธิการสามัญและมีอ านาจเลือกบุคคลผู้เป็นสมาชิกหรือมิได้เป็นสมาชิกตั้งเป็น
คณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือกระท ากิจการพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใด  ๆ อันอยู่ในอ านาจ
หน้าที่ของสภา แล้วรายงานต่อสภา  

 3.  สิทธิเข้าชื่อเพ่ือถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร มีสิทธิเข้าชื่อ
ร้องขอต่อประธานวุฒิสภา เพ่ือให้วุฒิสภามีมติถอดถอนนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีสมาชิกสภา       
ผู้แทนราษฏร สมาชิกวุฒิสภา ออกจากต าแหน่งได ้ 

 4.  อ านาจในการควบคุมการตรากฎหมายที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ สมาชิก สภา
ผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกันจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของ
จ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบ
แล้ว ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะน าขึ้นทูลเกล้าฯพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยมีข้อความขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ  ให้เสนอความเห็นต่อประธานสภา
ผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานรัฐสภาแล้วแต่กรณี เพ่ือส่งความเห็นไปยังศาล
รัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย  
                                                 

 
2อ านาจหน้าที่ของ ส.ส, เข้าถึงเมื่อ 26 มกราคม 2558, เข้าถึงได้จาก http:.www. 

parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament.../ewt_dl_link.php?nid.. 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjT8ZvhhpXMAhVkKqYKHQmDC74QFggnMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.parliament.go.th%2Fewtadmin%2Fewt%2Fparliament_parcy%2Fewt_w3c%2Fewt_dl_link.php%3Fnid%3D8464&usg=AFQjCNGljec4wYSqgOB0bVf_VqpkWKtXpQ&sig2=DqFOhuLCw1H8nte4PI_X9g
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 5.  อ านาจในการให้ความเห็นชอบ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา
สามารถพิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องดังต่อไปนี้ในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้คือ  1) การให้
ความเห็นชอบในการสืบราชสมบัติ 2) การให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้ส าเร็จราชการแทน
พระองค์ 3) การให้ความเห็นชอบในการปิดสมัยประชุมสามัญก่อนครบก าหนดเวลา 120 วัน 4) การ
ให้ความเห็นชอบในการประกาศสงคราม และ 5) การให้ความเห็นชอบในการท าหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศ3 
 

การจัดการศึกษาในอดีต 
 พัฒนาการของระบบราชการกับการบริหารงานของนักการเมือง ส าหรับการปฏิรูประบบ
ราชการ พิธุวรรณ กิติคุณ (2557) ได้กล่าวถึง ระบบราชการถือเป็นกลไกหลักในการบริหารราชการ
แผ่นดิน โดยมีกระทรวง ทบวง กรมเป็นฟันเฟืองส าคัญในการท างาน แม้ว่าระบบราชการไทยจะมีการ
ปฏิรูปติดต่อกันมาอย่างยาวนานและหลายหน่วยงานมียุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบราชการของตน 
โดยมีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปแล้วหลายมิติอย่างต่อเนื่องมีการท างานร่วมกันในลักษณะบูรณาการ 
มีแผนยุทธศาสตร์การท างานร่วมกัน มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ให้เกิดขึ้นได้โดยเร็ว แต่อย่างไรก็ตามระบบ
ราชการไทยยังมีปัญหาอีกหลายประการ ท าให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างรวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรม สภาพปัญหาของระบบราชการไทยสรุปได้ดังนี้ 

 1.  ปัญหาโครงสร้าง  ระบบราชการไทยมีขนาดใหญ่ โครงสร้างซ้ าซ้อนกันทั้งในด้าน
ภารกิจ บทบาท อ านาจหน้าที่ท าให้ไม่คล่องตัว ไม่สามารถตอบสนองและรองรับกับความสลับซับซ้อน
ของการบริหารราชการแผ่นดินในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีการซ้ าซ้อนกันของ
อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างหน่วยงาน นอกจากนี้การบริหารราชการส่วนกลาง โดยใช้
หลักการรวมศูนย์อ านาจ ซึ่งเป็นผลมาจากโครงสร้างของระบบราชการ โดยแบ่งออกเป็นกระทรวง 
ทบวง และกรม เป็นศูนย์สั่งการนั้น เมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไป ระบบนี้กลายเป็นปัญหา และ       
ไม่เหมาะสม เกิดความล่าช้าในการท างาน และไม่ทันต่อความต้องการของประชาชน 

 2.  ปัญหาการบริหารงาน  การบริหารงานของระบบราชการไม่มีความโปร่งใส  บริสุทธิ์ 
ยุติธรรม และตรวจสอบได้ โดยมีการแทรกแซงจากฝุายการเมืองที่ก าหนดนโยบาย นอกจากนี้ 
บางครั้งระบบราชการไทยมักจะละเลยการปฏิบัติงาน การตรวจสอบการปฏิบัติงาน และการติดตาม
ประเมินผล การวัดความส าเร็จหรือผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน จึงท าให้ส่วนราชการต่าง ๆ ไม่ได้
จัดเกบ็ข้อมูลการด าเนินงานในแต่ละด้านไว้เพ่ือใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานให้ดียิ่งขึ้น 

 3.  ปัญหาระบบบริหารงานบุคคล ระบบบริหารงานบุคคลไม่มีความเท่าเทียมกัน ท าให้
ข้าราชการมีความก้าวหน้าในการรับราชการแตกต่างกัน ระบบค่าตอบแทนยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและตลาดแรงงานนอกจากนี้ ยังขาดวิธีการที่เหมาะสมในการผลักดัน
ให้ข้าราชการมีขีดความสามารถ ทัศนคติ และพฤติกรรมที่เหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับปัญหาบุคลากร 
คือ ข้าราชการยังขาดความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานหรือเรียกว่าขาดความเป็นมืออาชีพ     
ท าให้ไม่สามารถปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงได้ ขาดความรับผิดชอบ มีทัศนคติและค่านิยม
                                                 

 
3อ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, เข้าถึงเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2557, เข้าถึงได้ 

จาก http://www.oknation.net/blog/assistance/2009/08/02/entry-1. 

อำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร,%20เข้าถึงเมื่อ%2011%20พฤศจิกายน%202557,%20เข้าถึงได้จาก%20http:/
อำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร,%20เข้าถึงเมื่อ%2011%20พฤศจิกายน%202557,%20เข้าถึงได้จาก%20http:/
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แบบดั้งเดิม ส่งผลให้ระบบราชการและข้าราชการยังคงยึดติดกับการท างานโดยวิธีการใช้อ านาจสั่ง
การเป็นหลัก ยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง และใช้ระบบอุปถัมภ์ในการท างาน โดยไม่เปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะความคิดเห็น 

 4.  ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ การทุจริตและประพฤติมิชอบนับว่าเป็นปัญหา
ที่ส าคัญมากอีกประการหนึ่งของระบบราชการไทย เนื่องจากลักษณะการท างานของระบบราชการ
เป็นแบบผูกขาด และข้าราชการมีพฤติกรรมการท างานช่วยพวกพ้องของตน เปิดโอกาสให้มีอภิสิทธิ์
ชนและเป็นช่องทางให้กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบจนกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่มีต่อระบบ
ราชการและข้าราชการจากสภาพปัญหาของระบบราชการดังกล่าว  ส่งผลให้การบริหารราชการ
แผ่นดินต้องมีการปฏิรูประบบราชการ เนื่องจากเป็นเรื่องส าคัญเพราะระบบราชการเป็นระบบใหญ่
ที่สุดของประเทศ มีบุคลากรอยู่ในระบบเป็นจ านวนมาก และมีงบประมาณจ านวนมหาศาล มีอ านาจ
หน้าที่ตามกฎหมายหลายฉบับ ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและสถานะของ
ประเทศชาติ และการปฏิรูประบบราชการได้ถูกบรรจุเป็นนโยบายของรัฐบาลอยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม 
การปฏิรูประบบราชการที่ผ่านมายังไม่สามารถด าเนินการได้อย่างจริงจังและประสบผลส าเร็จ       
การปฏิรูประบบราชการได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้ง เมื่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติเข้าควบคุมอ านาจ    
การปกครอง และได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 
2557 โดยในมาตรา 27 ได้ก าหนดให้มีสภาปฏิรูปแห่งชาติท าหน้าที่ศึกษาและเสนอแนะ เพ่ือให้เกิด
การปฏิรูปในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการเมือง ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ด้านกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม ด้านการปกครองท้องถิ่น ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ ด้านพลังงาน ด้าน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้านสื่อสารมวลชน ด้านสังคม และด้านอ่ืน ๆ ประกอบกับ “...ส านัก
นายกรัฐมนตรีได้ร่วมกับทุกกระทรวงในการด าเนินการปฏิรูประบบราชการ โดยมีการน าข้อเสนอของ
ส านักนายกรัฐมนตรีในเรื่องการปฏิรูประบบราชการและแนวทางจริยธรรมสร้างเมืองไทยให้มีความสุข 
มาใช้เป็นกรอบแนวคิดและแนวทางในการปฏิรูประบบราชการร่วมกัน โดยมีเปูาหมายในเบื้องต้น     
ที่มุ่งเน้นให้บริการแก่ประชาชนของส่วนราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในระยะเร่งด่วน  โดยเน้น
การอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเข้าสู่ระบบบริการของรัฐ  และลดช่องทางแสวงหา
ผลประโยชน์ อันจะก่อให้เกิดการท างานของข้าราชการที่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ โดยจะร่วมมือกันปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงาน
ของแต่ละกระทรวงให้มีประสิทธิภาพ โดยให้ความส าคัญกับการน าภารกิจของแต่ละส่วนราชการที่
สามารถน ามาบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการให้บริการประชาชน
รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนควบคู่กันไป และต้องการให้บรรลุวัตถุประสงค์
ได้โดยเร็ว โดยร่วมกันก าหนดประเภท ชนิดของแผนงาน โครงการ กิจกรรมและผลส าเร็จของความ
ตั้งใจในการปฏิรูปครั้งนี้ และมอบหมายให้ทุกกระทรวงไปพิจารณาหน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบเพ่ือ
ก าหนดแผนงานโครงการหรือกิจกรรมเพื่อตอบสนองต่อเปูาหมายที่ก าหนดร่วมกันรวมถึงการน าเสนอ
ต่อประชาชนเพื่อรับรู้รับทราบและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องถึงความตั้งใจในการปฏิรูประบบราชการ
ครั้งนี ้และเมื่อทราบถึงรายละเอียดของการด าเนินการ ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลา ในการด าเนินงาน
ของแต่ละกระทรวงแล้ว จากนั้นเป็นช่วงระยะเวลาในการด าเนินการแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ให้ส าเร็จ 
และสามารถด าเนินการได้ รวมถึงพร้อมที่จะให้บริการประชาชน โดยการปฏิรูประบบราชการครั้งนี้ 
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จะเกิดขึ้นพร้อมกันทั้ง 20 กระทรวง ซึ่งส านักนายกรัฐมนตรีได้รับมอบหมายจากทุกกระทรวงให้ท า
หน้าที่ในการประสานการปฏิบัติงาน รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนทั่วไป ได้ทราบถึงความ
ตั้งใจในการปฏิรูประบบราชการ…” (ปฏิรูปราชการครั้งใหม่, 2557) เห็นได้ว่าการปฏิรูประบบราชการ
ในปัจจุบัน ได้มีการน าแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) เข้ามาใช้
แก้ไขปัญหา โดยมุ่งเน้นการปฏิรูปการบริหารงานในระบบราชการการให้ความส าคัญกับผลงานและ
ประสิทธิภาพ การจัดการภาครัฐแนวใหม่ถือได้ว่าเป็นกระแสหลักของการปฏิรูประบบราชการทั่วโลก
ในปัจจุบัน แต่ในการน าแนวคิดมาปรับใช้ ควรพิจารณาถึงการน าไปปฏิบัติอย่างละเอียด เพ่ือให้มี
ความเหมาะสมกับความต้องการ ค่านิยม และวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ ลักษณะเด่นของการ
บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ จึงอยู่ที่ความพยายามแก้ปัญหาของระบบราชการแบบดั้งเดิม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับปรุงในด้านประสิทธิภาพและการให้บริการประชาชน4  ส่วน เรืองวิทย์        
เกษสุวรรณ (2545) ได้กล่าวถึงการปฏิรูประบบราชการให้ความส าคัญกับผลงานและประสิทธิภาพ 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการจึงกลายเป็นเครื่องมือหลักของการปฏิรูประบบราชการ เพราะท าให้
ระบบราชการมีการท างานแบบใหม่ โดยอยู่ภายใต้การปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดผลงาน และสามารถวัดผล
งานที่ให้บริการแก่ประชาชนได้ ซึ่งการประเมินผลการปฏิบัติราชการนั้นต้องประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการของตัวข้าราชการ รวมถึงต้องมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน 
จึงจะท าให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการประสบผลส าเร็จ และน าไปสู่ประโยชน์แก่ประชาชน
อย่างสูงสุดนอกจากการประเมินผลการปฏิบัติราชการจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในแง่ของการ
ให้บริการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแล้ว การประเมินผลการปฏิบัติราชการมีความส าคัญและ
เป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการและข้าราชการเป็นอย่างยิ่ง5  ซึ่งสามารถสรุปประโยชน์ของการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการได้ดังนี้ (ส านักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล, ส านักงาน ก.พ., 2552)  

 1.  ประโยชน์ต่อส่วนราชการ ส่วนราชการมีกระบวนการที่ต่อเนื่องที่จะช่วยผลักดันให้
ข้าราชการทุกระดับท างานเพ่ือผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของส่วนราชการ ข้าราชการทุกระดับจะ
ปฏิบัติงานสอดคล้องกับทิศทางและเปูาหมายของส่วนราชการ  และผู้บังคับบัญชาจะสามารถเก็บ
รวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานเพื่อน ามาปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการในอนาคต 

 2.  ประโยชน์ต่อข้าราชการ  ข้าราชการได้รับทราบเปูาหมายผลการปฏิบัติงานของตน
อย่างชัดเจน ท าให้เห็นภาพความเชื่อมโยงของงานที่รับผิดชอบกับผลส าเร็จขององค์กรได้อย่างชัดเจน 
และข้าราชการจะได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมและตรงตามความต้องการของแต่ละบุคคลมากขึ้น  
จะเห็นได้ว่าการปฏิรูประบบราชการมีความละเอียดอ่อนและเป็นเรื่องใหญ่  การจะปฏิรูประบบ
ราชการให้ประสบผลส าเร็จ จะต้องปฏิรูปการเมือง หรือปฏิรูปประเด็นปัญหาของประเทศด้านอ่ืน ๆ
ไปพร้อม ๆ กันด้วย โดยมุ่งเน้นขับเคลื่อนไปยังทุกส่วนราชการและพัฒนาระบบราชการให้เกิดความ
ฉับไวและต่อเนื่อง โดยต้องให้การบริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีการ

                                                 

 4พิธุวรรณ กิติคุณ, การปฏิรูประบบราชการไทย, เข้าถึงเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2557, 
เข้าถึงได้จาก http://www.elearning.aru.ac.th. 

 5เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ, การปฏิรูประบบราชการภายใต้กระแสการจัดการภาครัฐใหม่
และข้อวิพากษ์ (กรุงเทพฯ: บพิธการพิมพ์ จ ากัด, 2545), 56. 

http://www/
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พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ให้ข้าราชการมีความเป็นมืออาชีพและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรของรัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยท าให้เกิดความคุ้มค่า ส่งผลให้
ลดความสิ้นเปลืองงบประมาณลดขั้นตอนการท างาน วางระบบการบริหารงานแบบบูรณาการ มีการ
ประสานงานร่วมมือกันจากส่วนกลางส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น สร้างเสริมความสัมพันธ์ในการ
ท างานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งนี้การน าหลักการ
บริหารที่มีรูปแบบที่เหมาะสม มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ มาเป็นตัวแบบในการบริหารราชการ
แผ่นดิน จะท าให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน โดยประชาชนได้รับความเป็นธรรม ได้รับการแก้ไข
ปัญหาอย่างยั่งยืน และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชาติและประชาชนอย่างแท้จริง6 
 

แนวคิดที่ใช้เป็นกรอบในการปฏิรูประบบราชการ 
 ในการปฏิรูปหรือเปลี่ยนแปลงระบบราชการหรือการบริหารงานภาครัฐจ าเป็นอย่างยิ่ง   

ที่จะต้องมีกรอบแนวคิดหรือฐานความคิดที่เหมาะสมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการปฏิรูประบบ
ราชการอย่างเป็นระบบเพ่ือให้ประสบผลส าเร็จ ถ้าหากการปฏิรูประบบราชการปราศจากกรอบ
แนวคิดหรือฐานความคิดที่ดีและเหมาะสม การปฏิรูปราชการก็อาจจะด าเนินไปอย่างไร้ ทิศทางและ  
ไม่บรรลุผลสูงสุดตามที่ได้ตั้งเปูาหมายไว้ ซึ่งในส่วนนี้จะน าเสนอแนวคิดที่ใช้เป็นกรอบในการปฏิรูป
ระบบราชการ จ านวน 5 แนวคิด ดังต่อไปนี้ 

 แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่  
 “การจัดการภาครัฐแนวใหม่” (New Public Management: NPM) หรือ “การจัดการ

นิยม” (Managerialism) หรือ “การบริหารภาครัฐที่อาศัยระบบตลาด” (Market-based Public 
Administration) หรือ “รัฐบาลแบบผู้ประกอบการ” (Entrepreneurial Government) เป็น
แนวทางหนึ่งที่ใช้ในการปฏิรูประบบราชการ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือลดขนาดของระบบราชการ เพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างาน การวัดคุณค่า การกระจายอ านาจ การสละอ านาจและการให้บริการด้วย
ระบบตลาด และเทคนิคการบริหารจัดการสมัยใหม่ (เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ, 2545)7 

 เพราะฉะนั้นการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) จึงเป็นแนวคิด
พ้ืนฐานในการปฏิรูปการบริหารงานภาครัฐ อันจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบบและการบริหารงาน
ภาครัฐ รวมทั้งการก าหนดยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานด้านต่างๆอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือพัฒนาระบบ
ราชการให้กลายเป็นระบบราชการสมัยใหม่ ซึ่งการจัดการภาครัฐแนวใหม่มีแนวทางในการบริหาร  
(ทิพาวดี เมฆสวรรค์, 2540: 24-43) ได้กล่าวไว้ดังต่อไปนี้ 1) การให้บริการที่มีคุณภาพ  แก่ประชาชน 
2) ลดการควบคุมจากส่วนกลางและเพ่ิมอิสระในการบริหารให้แก่หน่วยงาน 3) การก าหนด การวัด 
และการให้รางวัลแก่ผลการด าเนินงานทั้งในระดับองค์กร และระดับบุคคล  4) การสร้างระบบ
สนับสนุนทางด้านบุคลากร (เช่น การฝึกอบรม การพัฒนาขีดความสามารถ ระบบค่าตอบแทน และ
                                                 

 6ส านักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล, ส านักงาน ก.พ., คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ: ภาพรวมระบบบริหารผลงานและระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ. พิมพ์ครั้งที่ 1๖
กรุงเทพฯ: พี.เอ.ลีฟวิ่ง จ ากัด, 2552), 35. 

 7เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ, การปฏิรูประบบราชการภายใต้กระแสการจัดการภาครัฐใหม่
และข้อวิพากษ์ (กรุงเทพฯ: บพิธการพิมพ์ จ ากัด, 2545), 61. 
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ระบบคุณธรรม) และเทคโนโลยี เพ่ือช่วยให้ส่วนราชการต่างๆสามารถด าเนินงานได้อย่างบรรลุ
วัตถุประสงค์ และ 5) การให้ความส าคัญกับแนวคิดเรื่องการแข่งขัน ทั้งการแข่งขันระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐด้วยกันเอง และระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับหน่วยงานภาคเอกชน ในขณะเดียวกันภาครัฐก็
ควรทบทวนถึงภารกิจต่างๆว่าว่าสิ่งใดควรด าเนินการเองและสิ่งใดท่ีควรให้เอกชนด าเนินการ8 

 ฉะนั้นระบบราชการตามแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ในปัจจุบันของ (ทวีศักดิ์         
สูทกวาทิน, 2550) จะมีลักษณะดังต่อไปนี้ คือ 1) เป็นระบบราชการที่มีความหลากหลาย แต่ยึดถือ
ค่านิยมหลักเดียวกัน 2) นิยามความหมายของระบบคุณธรรมใหม่ ให้หมายถึง ระบบคุณธรรมที่เน้นให้
ข้าราชการท างานมีประสิทธิผลสูงขึ้นและยอมรับความแตกต่างต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการมีขีด
ความสามารถที่ไม่เท่าเทียมกัน 3) มุ่งเน้นสัมฤทธิผลของการปฏิบัติงาน โดยมีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
อย่างชัดเจน 4) การจ้าง การถนอมรักษา ตลอดจนการส่งเสริมความก้าวหน้าของข้าราชการ เน้นที่
การแสวงหาผู้ที่มีขีดความสามารถสูงและส่งเสริมให้มีความก้าวหน้า โดยเปิดโอกาสให้ได้ท างานที่มี
ความท้าทาย 5) มีมุมมองต่อข้าราชการที่มีขีดความสามารถว่า เป็นสินทรัพย์หรือเป็นทุนมนุษย์ที่มีค่า
ขององค์การ ยิ่งลงทุนให้ได้รับการพัฒนา ยิ่งสามารถท างานสร้างประโยชน์ให้กับระบบราชการได้มาก
ยิ่งขึ้น 6) ลักษณะการจ้างงานไม่เน้นที่ความมั่นคงในการจ้างงาน แต่เน้นที่ผลการปฏิบัติงานถ้าผลการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจ ก็สามารถยกเลิกการจ้างได้ ทั้งนี้เพราะระบบราชการเองก็มี
ข้อจ ากัดในการหารายได้ไม่แตกต่างจากภาคเอกชน จึงต้องค านึงถึงความสามารถในการจ้างงานของ
ภาครัฐเองด้วย 7) การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการมีส่วนต่อความส าเร็จของเปูาหมาย
ขององค์การ 8) ความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการกับฝุายบริหารอยู่บนพ้ืนฐานความร่วมมือระหว่างกัน
ในการผลักดันให้องค์การบรรลุเปูาหมาย ในขณะเดียวกันองค์การก็ใส่ใจความพึงพอใจการท างานของ
ข้าราชการ รวมทั้งการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในกระบวนการท างาน และ 9) องค์การกลาง
บริหารงานบุคคลกระจายอ านาจให้หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ มีอ านาจและหน้าที่บริหารงานบุคคล
ได้อย่างเต็มที่9 
 

แนวคิดเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล  
 ณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร (2550) ได้กล่าว หลักธรรมาภิบาลหรือหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 6 ประการ ดังต่อไปนี้  
 1.  หลักนิติธรรม (Rule of Laws) เป็นหลักการที่เกี่ยวข้องกับหลักกฎหมาย กล่าวคือ 
การบัญญัติกฎหมายต้องถูกต้องและเป็นธรรม การบังคับใช้กฎหมายต้องเท่าเทียม การปฏิบัติตามกฎ
กติกาที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด โดยค านึงถึงสิทธิ เสรีภาพ และความยุติธรรมของประชาชน 
ประกอบด้วยหลักการทั้งหมด 7 ประการ ได้แก่ หลักการแบ่งแยกอ านาจ หลักการคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ หลักความชอบด้วยกฎหมายของฝุายตุลาการและฝุายปกครอง ความชอบด้วยกฎหมาย
                                                 

 
8ทิพาวดี เมฆสวรรค์, การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ คณะกรรมการว่าด้วยการปฏิบัติ

ราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานของรัฐ (กรุงเทพฯ: ส านักงาน ก.พ., 2540), 28. 
 9ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน, “การถ่ายโอนความสามารถด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์จาก
องค์การกลางบริหารงานบุคคลภาครัฐให้กับหัวหน้าส่วนราชการ ,” การประชุมวิชาการรัฐ       
ประศาสนศาสตร์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 1 (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2550), 12-14. 
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ในทางเนื้อหา หลักความเป็นอิสระของผู้พิพากษา หลัก “ไม่มีความผิด และไม่มีโทษโดยไม่มี
กฎหมาย” และหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ 
 2.  หลักคุณธรรม (Ethics) หมายถึง การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม และประพฤติตน
อย่างมีคุณธรรม ประกอบด้วยหลักการส าคัญ 3 ประการ คือ หน่วยงานปราศจากการทุจริต 
หน่วยงานปราศจากการท าผิดวินัย และหน่วยงานปราศจากการท าผิดมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณ ส าหรับระบบราชการองค์ประกอบของคุณธรรมหรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ คือ “การ
ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น” ซึ่งค าว่า “การคอรัปชั่น” “การฉ้อราษฎร์บังหลวง” หรือ 
“Corruption” โดยรวมแล้วหมายถึง การท าให้เสียหาย การท าลาย หรือการละเมิดจริยธรรม ธรรม
ปฏิบัติและกฎหมาย นอกจากนี้ภาครัฐยังควรส่งเสริมสนับสนุน ให้ประชาชนพัฒนาตนเองด้าน
คุณธรรมไปพร้อมกัน เพ่ือให้ประชาชนมีความซื่อสัตย์ จริงใจ อดทน ประกอบอาชีพโดยสุจริต และมี
ระเบียบวินัย อันจะท าให้สังคมมีความสงบสุข 
 3.  หลักความโปร่งใส (Transparency) ความโปร่งใสจะน ามาซึ่งความไว้วางใจซึ่งกัน
และกันของคนในชาติ ประกอบไปด้วยหลักการย่อย 4 ประการ ได้แก่ หน่วยงานมีความโปร่งใสด้าน
โครงสร้าง หน่วยงานมีความโปร่งใสด้านการให้คุณ หน่วยงานมีความโปร่งใสด้านการให้โทษ และ
หน่วยงานมีความโปร่งใสด้านการเปิดเผยข้อมูล 
 4.  หลักการมีส่วนร่วม (Participation) การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการที่
ประชาชน ได้แสดงออกในประเด็นต่าง ๆ เช่น การเมือง ปัญหาในสังคม รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ที่
ส่งผลต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งการแสดงออกของประชาชนอาจส่งผลให้มีการน า
ความคิดเห็นดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย และการตัดสินใจของรัฐ โดยการมี   
ส่วนร่วมของประชาชนอาจอาศัยวิธีที่เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้ ซึ่งการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนอาจอาจอยู่ในรูปแบบของการสนับสนุน หรือต่อต้านก็ได้ โดยการมีส่วนร่วมทางการเมือง
นั้นสามารถท าได้หลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น การให้ข้อมูล การแสดงออกต่อประเด็นต่างๆในสังคม 
การเลือกตัง้ การออกเสียงประชามติ และการท าประชาพิจารณ์ เป็นต้น 
 5.  หลักส านึกรับผิดชอบ (Accountability) หมายถึง การตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่ และ
ความส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคม โดยจะต้องสนใจในปัญหาสาธารณะของบ้านเมือง         
ความกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหา รวมถึงความรับผิดชอบในผลงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่ให้
บรรลุผลตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ ตลอดจนการตอบสนองต่อความคาดหวังของสาธารณะรวมทั้งการ
เคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง และกล้าที่จะยอมรับทั้งผลทางบวกและผลทางลบจากการกระท า
ของตนเอง เพราะฉะนั้นหลักการนี้จะประกอบไปด้วยหลักการต่างๆ  อันได้แก่ การมีเปูาหมายที่
ชัดเจน, ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกัน, การปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ, การจัดการพฤติกรรมที่ไม่เอ้ือ
การท างานอย่างไม่หยุดยั้ง, การมีแผนการส ารอง และการติดตามและประเมินผลการท างาน 
 6.  หลักความคุ้มค่า (Value for Money) เนื่องจากทรัพยากรในการบริหารงานมีอยู่
อย่างจ ากัด แต่ปัญหาและความต้องการของประชาชนมีอยู่อย่างไม่จ ากัด เพราะฉะนั้นในการ
บริหารงานจึงจ าเป็นต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะสูงสุด ซึ่งหลักการนี้เป็นผลมาจากการใช้   
หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานนั่นเอง โดยจะต้องค านึงถึงการประหยัด ความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลในการด าเนินงาน เพ่ือให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดส าหรับประชาชน 
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 จากแนวความคิดดังกล่าวที่น าเสนอไปข้างต้น เป็นเพียงแนวความคิดหลักที่เป็นที่รู้จัก 
และถูกน าไปปรับใช้ในการบริหารราชการในหลายประเทศ แต่อย่างไรก็ตามยังมีแนวคิดในการปฏิรูป
ระบบราชการอีกหลายประการซึ่งไม่ได้กล่าวไว้ในที่นี้ โดยการเลือกที่จะใช้แนวคิดใดในการปฏิรูป
ระบบราชการต้องค านึงถึงความเหมาะสมและปัจจัยสิ่งแวดล้อมของแต่ละประเทศหรือแต่ละ
หน่วยงานประกอบด้วย เพ่ือให้การปฏิรูประบบราชการประสบความส าเร็จและมีประสิทธิภาพ10 
  

วิวัฒนาการการปฏิรูประบบราชการไทย 
 ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบ

ประชาธิปไตย ระบบราชการหรือการบริหารราชการไทยก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง โดย
อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่บ้างตามแต่ละช่วงเวลา ซึ่งสามารถสรุปประเด็น
การปฏิรูประบบราชการที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ (สมาน รังสิโยกฤษฏ์ , 2543: 83-95; ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2547: 2-4 และอลงกต วรกี, 2546: 6) 

 1.  สมัยรัฐบาลของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ (พ.ศ. 2502-2506) ได้มีการแบ่งส่วนราชการ
และจัดอัตราข้าราชการให้เหมาะสมกับส่วนราชการที่ได้แบ่งใหม่ 

 2.  สมัยรัฐบาลของจอมพลถนอม กิตติขจร (พ.ศ. 2506-2516) ได้มีการแบ่งส่วนราชการ
และจัดอัตราข้าราชการเช่นเดิม แต่ได้อาศัยอ านาจคณะปฏิวัติ โดยแก้ไขพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2506 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.  2495  
โดยการออกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 216 (29 กันยายน 2515) และประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ 218 (29 กันยายน 2515) ตามล าดับ และใช้มาจนถึงปี พ.ศ. 2534 

 3.  สมัยรัฐบาลของนายสัญญา ธรรมศักดิ์ (พ.ศ. 2516-2517) ได้มีการแบ่งส่วนราชการ
และจัดอัตราข้าราชการเหมือนเดิม 

 4.  สมัยรัฐบาลของนายธานินทร์ กรัยวิเชียร (พ.ศ. 2519-2520) ซึ่งต่อเนื่องจากรัฐบาล
ของหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช และหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช 
ตามล าดับ เป็นระยะเวลาเกือบ 2 ปี ซึ่งมิได้มีการปฏิรูประบบราชการแต่อย่างใด และสมัยรัฐบาลของ
นายธานินท์ กรัยวิเชียร ก็ท าหน้าที่เหมือน ๆ กับที่ผ่านมา คือ การแบ่งส่วนราชการและจัดอัตรา
ข้าราชการ 

 5.  สมัยรัฐบาลของพลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ (พ.ศ. 2521-2522) นอกจากมีการแบ่ง
ส่วนราชการและจัดอัตราข้าราชการแล้ว ยังมีการปรับปรุงการบริหารราชการส่วนภูมิภาคและ      
ส่วนท้องถิ่น และการปรับปรุงแก้ไขระเบียบปฏิบัติราชการพลเรือนด้วย 

 6.  สมัยรัฐบาลของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ (พ.ศ. 2523-2531) ได้มองปัญหา และ
วิธีการแก้ปัญหาระบบราชการแตกต่างไปจากเดิม ดังจะเห็นจากนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภา 
ซึ่งเน้นการปฏิรูปการให้บริการประชาชน การมอบอ านาจและแบ่งอ านาจการบริหารราชการให้ส่วน
ภูมิภาคมากขึ้น ผลงานส าคัญสมัยรัฐบาลของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ มีอยู่ 2 เรื่อง ได้แก่ การเสนอ
มาตรการจ ากัดขนาดของส่วนราชการ และอัตราข้าราชการกระทรวง ทบวง กรม ฝุายพลเรือน โดย
ชะลอการขยายส่วนราชการและเพ่ิมจ านวนข้าราชการได้ไม่เกินร้อยละ 2 ต่อปี (รายละเอียดตาม
                                                 

 
10ณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร, รัฐศาสตร์ (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550), 105. 
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หนังสือส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ สร 0203/ว245 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2523) และการ
ก าหนดชื่อและความหมายของหน่วยงานระดับต่าง ๆ ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน เช่น ส านัก ส านักงาน
คณะกรรมการ ส านักเลขาธิการ สถาบัน ศูนย์ ศูนย์บริการ สถานี สถานีทดลอง เพ่ือให้กระทรวง 
ทบวง กรมต่าง ๆ ถือปฏิบัติเป็นระเบียบเดียวกัน (รายละเอียดตามหนังสือส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ สร 0203/ว 82 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2525) 

 7.  สมัยรัฐบาลของพลเอกชาติชาย ชุณหะวัน (พ.ศ. 2531-2533) ได้ออกระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพ่ือประชาชนของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.  2532 เพ่ือให้
หน่วยงานของรัฐให้บริการประชาชนอย่างรวดเร็ว ให้แล้วเสร็จภายใน 1 วันท าการ และหากโดย
สภาพแห่งเรื่องไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 วันท าการ ให้หน่วยงานของรัฐออก
ระเบียบโดยแจ้งขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพ่ือประชาชนส าหรับค าขอนั้น ๆ 
นอกจากนี้ ยังได้มีการแก้ไขกฎหมายที่ส าคัญจ านวน 2 ฉบับ ซึ่งต่อมาได้มีการแก้ไขในสมัย รสช. คือ 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 (จากเดิม คือ ประกาศของคณะปฏิวัติ 
ฉบับที่ 218) และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2534 (จากเดิม คือ ประกาศของ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ 216) 

 8.  สมัยรัฐบาลของนายชวน หลีกภัย (พ.ศ. 2535-2538) งานปฏิรูประบบราชการ     
ส่วนใหญ่มักเป็นการศึกษา และการจัดท าเป็นข้อเสนอ แต่มีผลในสมัยของรัฐบาลชุดต่อ ๆ มา เช่น 
การจัดตั้งศาลปกครอง การออกกฎหมายว่าด้วยข้อมูลและข่าวสารของทางราชการ กฎหมายว่าด้วย
การปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐบาลและภาคเอกชนเพ่ือแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ การ
พัฒนาการบริการสาธารณะ การปรับปรุงการปกครองส่วนท้องถิ่น การปรับปรุงประสิทธิภาพกรม
ต ารวจ และการปรับปรุงโครงสร้างคณะกรรมการข้าราชการอัยการ เป็นต้น 

 9.  สมัยรัฐบาลของนายบรรหาร ศิลปอาชา (พ.ศ. 2538-2539) นอกจากน าข้อเสนอของ
รัฐบาลชุดก่อนมาด าเนินการแล้ว ส่วนใหญ่เป็นการศึกษา และการจัดท าข้อเสนอ เช่น การปรับปรุง
การบริหารงานด้านงบประมาณ การปรับปรุงการบริหารงานด้านพัสดุ การปรับปรุงสวัสดิการที่อยู่
อาศัยของข้าราชการ การปรับปรุงการเกษียณอายุราชการ การปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และการให้ปี พ.ศ.2539 เป็นปีแห่งการส่งเสริมการบริการประชาชนของหน่วยงานของรัฐ เป็นต้น 

   10.  สมัยรัฐบาลของพลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ (พ.ศ. 2539 -2540) ได้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการขึ้น โดยมีพลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน 
โดยออกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ.  2540 และจัดท าแผน
แม่บทการปฏิรูประบบราชการ (พ.ศ. 2540-2544) 

   11.  สมัยรัฐบาลของ นายชวน หลีกภัย (พ.ศ. 2541-2544) ได้ด าเนินการต่อเนื่องจาก
รัฐบาลชุดที่แล้ว ตามแผนแม่บทการปฏิรูประบบราชการ (พ.ศ. 2540-2544) เช่น การจัดตั้งองค์การ
มหาชนและการถ่ายโอนงานเพ่ือมอบให้เอกชนรับไปด าเนินการแทนส่วนราชการส าหรับภารกิจที่จะ
จัดตั้งเป็นองค์การมหาชน ตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน การยกเลิกสุขาภิบาลและจัดตั้งขึ้น
เป็นเทศบาลต าบล การปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยเทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหาร
ส่วนต าบล และเมืองพัทยาให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจั กรไทย พ.ศ. 2540       
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มาตรา 284 และมาตรา 285 การออกกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นโดยการ
จัดให้มีคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) การกระจายอ านาจการให้บริการสาธารณะ (งาน
หรือกิจกรรม) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การออกพระราชกฤษฎีกายุบเลิกองค์การผลิตอาหาร
ส าเร็จรูป การแปรรูปองค์การแบตเตอรี่ การยุบเลิกต าแหน่งลูกจ้างประจ าที่หมดความจ าเป็น และให้
ใช้วิธีการจ้างเหมา (Contracting Out) ให้มากขึ้น การปรับลดบุคลากรและปิดส านักงานใน
ต่างประเทศ คือ กระทรวงกลาโหม (ผู้ช่วยทูตทหาร) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ส านักงานที่
ปรึกษาการเกษตร) กระทรวงการคลัง (ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง และส านักงานกรมศุลกากร) 
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การบินไทย 
ส านักงาน ก.พ. กรมประชาสัมพันธ์ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ส านักข่าวกรอง
แห่งชาติ กรมต ารวจ และกระทรวงการต่างประเทศ การระงับหรือชะลอการจัดตั้งหรือขยาย
หน่วยงานใหม่ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ และให้ส่วนราชการระงับการขอจัดตั้งหน่วยงานใหม่ 
หรือขยายหน่วยงานในกรมหรือภายในหน่วยงานเทียบเท่ากรมขึ้นไปในปีงบประมาณ พ.ศ. 2541 และ 
2542 ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากเศรษฐกิจถดถอย ยกเว้นการจัดตั้งส่วนราชการ และโอนหรือรวมส่วน
ราชการที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ รวมทั้งระงับการจัดตั้งอ าเภอและกิ่งอ าเภอขึ้นใหม่ จนถึงสิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 และการส่งเสริมสนับสนุนการให้รางวัลหน่วยงานดีเด่นและเจ้าหน้าที่ดีเด่น
ของหน่วยงานของรัฐในการให้บริการประชาชน 

    12. สมัยรัฐบาลของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร (พ.ศ. 2544-2549) มีเจตนารมณ์ของการ
ด าเนินงานปฏิรูประบบราชการเพ่ือเป็น “ราชการไทยยุคใหม่” ตามกรอบแนวทางการบริหารรัฐกิจ
ประสิทธิผล (High Performance Governance) โดยจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดม
ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝุายเกี่ยวกับการปฏิรูประบบราชการ น าไปสู่การเริ่มมาตรการ
ในการปฏิรูประบบราชการและการบริหารราชการหลายประการ อาทิเช่น โครงการจั งหวัดทดลอง
บูรณาการเพ่ือการพัฒนา (โครงการผู้ว่า CEO) การปรับเปลี่ยนระบบการจัดสรรงบประมาณให้อยู่ใน
รูปแบบระบบงบประมาณตามยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาล (Strategic-Based Budgeting) 
โครงการรัฐบาลอิเลคทรอนิกส์ (E-Government) นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหาร
ราชการแผ่นดินครั้งส าคัญ ด้วยการแก้ไขกฎหมายที่ส าคัญ คือการตราพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) 
พ.ศ. 2545 11 

 

แนวโน้มการบริหารราชการไทยในอนาคต 
 ส าหรับแนวทางการพัฒนาระบบราชการไทย หรือแนวโน้มการบริหารราชการไทยใน

อนาคตสามารถพิจารณาได้จากแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาฉบับต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแนว
ทางการบริหารราชการไทย เพราะเปรียบเสมือนแผนแม่บทที่แสดงถึงแนวทางการแก้ปัญหา  และ
                                                 

 
11ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, การปฏิรูประบบราชการในประเทศ

ไทย, เข้าถึงเมื่อ 19 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก http://www.opdc.go.th/oldweb/Mission/ 
File_download/22_12_47/Thai_PSR.pdf 

http://www.opdc.go.th/oldweb/Mission/
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แนวทางการพัฒนาการบริหารราชการไทย ซึ่งแผนยุทธศาสตร์การบริหารราชการไทยก็คือ “แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556-พ.ศ. 2561)” อันแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการ
บริหารราชการไทยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งแผนดังกล่าวสามารถแบ่งยุทธศาสตร์ออกเป็น 3 หัวข้อ 
รวม 7 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้ 1) การยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 2) การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน และ 3) ก้าวสู่สากล ประกอบด้วย 7 ประเด็น คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเป็น
เลิศในการให้บริการประชาชน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูงและ
ทันสมัย บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
สินทรัพย์ของภาครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การวางระบบการบริหารงาน
ราชการแบบบูรณาการ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบ
ร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การยกระดับความ
โปร่งใสและสร้างความเชื่อม่ันศรัทธาในการบริหารราชการแผ่นดิน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้าง
ความพร้อมของระบบราชการไทยเพ่ือเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน  

 จากแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวข้างต้น อาจกล่าวได้ว่าแนวโน้มการบริหารราชการไทย    
ในอนาคตหรือระบบราชการในอนาคต จะมีลักษณะส าคัญ 3 ประการ ดังนี้ ประการแรก การสร้าง
องค์กรที่มีลักษณะของความเป็นเลิศ โดยการสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน พร้อมทั้ง
พัฒนาองค์การให้มีสมรรถนะสูงและทันสมัย บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้
เกิดการท างานร่วมกัน เพ่ือแก้ปัญหาการแยกส่วนในการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงาน ประการต่อมา 
คือ การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเริ่มจากการส่งเสริมให้หน่วยงานราชการทบทวนบทบาทและภารกิจ
ของตนให้มีความเหมาะสม และให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการสร้างกลไกให้
ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ ตลอดจนสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ และประการสุดท้าย คือ ระบบราชการไทยก้าวไกลสู่สากล โดยการ
เตรียมความพร้อมของระบบราชการไทยเพ่ือเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ด้วยการพัฒนาระบบ
การบริหารงาน และเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน 
  

สรุป 
 ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารราชการไทย การแก้ปัญหาและการปฏิรูประบบ

ราชการไทย และแนวโน้มการบริหารราชการไทยในอนาคต โดยปัญหาและอุปสรรคในการบริหาร
ราชการไทยมีหลายประการ อันได้แก่ 1) ปัญหาเชิงโครงสร้าง 2) ปัญหาระบบอุปถัมภ์ 3) ปัญหาใน
การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม 4) ปัญหาในการบริหารงานบุคคล 5) ปัญหาการทุจริตและประพฤติ    
มิชอบ 6) ปัญหาในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค และ 7) ปัญหาในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
โดยการแก้ไขปัญหาของระบบราชการอาจใช้วิธีการปฏิรูประบบราชการไทยซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการ
ปฏิรูประบบราชการ ดังนี้ 1) การเน้นผลการปฏิบัติงาน (Performance Oriented) 2) การ
บริหารงานโดยยึดหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่า 3) องค์การที่มีความยืดหยุ่นและ
ปรับตัวได้ (Flexible and Adjustable) 4) การปรับเปลี่ยนบทบาทของข้าราชการ 5) การบริหารงาน
ยึดหลักคุณธรรม และ 6) การบริหารราชการที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen Center) โดย
แนวโน้มการบริหารราชการไทยในอนาคตจะมีลักษณะส าคัญ 3 ประการ ดังนี้ 1) การยกระดับองค์กร
สู่ความเป็นเลิศ 2) การพัฒนาอย่างยั่งยืน และ 3) ก้าวสู่สากล 
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แนวทางการบริหารแบบโปร่งใส 
 ในส่วนนี้ผู้เขียนขอน าเสนอถึงแนวทางการบริหารงานแบบโปร่งใส  โดยจะกล่าวถึงใน

ภาพรวม ๆ ที่ครอบคลุมทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้ หากพิจารณาจากหลักหรือกระบวนการบริหาร
ทั่วไป ซึ่งกล่าวถึงกระบวนการในการบริหารว่า ประกอบด้วยขั้นตอน 4 ประการคือ (สาคร สุขศรีวงศ์, 
2550) การวางแผน (Planning) ประกอบด้วย การก าหนดขอบเขตธุรกิจ ตั้งเปูาหมาย ตลอดจน 
ก าหนดวิธีการเพ่ือให้สามารถดาเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ หรือเปูาหมายที่ตั้งไว้ การจัดองค์กร 
(Organizing) ประกอบด้วย การจัดบุคลากร แบ่งแผนกงาน และจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ ให้เหมาะสม 
สอดคล้องกับแผนงานเพ่ือให้องค์กรสามารถด าเนินการตามแผนให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเปูาหมาย  
ที่ก าหนด การชี้น า (Leading) ประกอบด้วยเนื้อหา 2 เรื่องที่ส าคัญ คือ ภาวะผู้น า (Leadership) ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตัวผู้บริหารเอง และการจูงใจ (Motivation) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการชักจูงหรือ
กระตุ้นให้ผู้อ่ืนท างานได้เต็มที่ตามความรู้ความสามารถ การควบคุมองค์กร (Controlling) เป็นการ
ควบคุมองค์กรให้ด าเนินงานต่าง ๆ ภายในองค์กร ให้เป็นไปตามแผนงาน ความคาดหวัง หรือ
มาตรฐานที่ก าหนด ดังนั้น แนวทางการบริหารงานแบบโปร่งใส โดยอาศัยกรอบแนวคิด              
การบริหารงานดังกล่าวข้างต้น สามารถด าเนินการได้ตามแนวทางดังนี้  

 ประการแรก ในการวางแผน (Planning) ซึ่งประกอบด้วย การก าหนดขอบเขตของธุรกิจ
หรือการก าหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กร การตั้งเปูาหมาย ตลอดจนก าหนดวิธีการด าเนินการ
เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ หรือเปูาหมายที่ตั้งไว้นั้น ควรให้บุคลากรจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดสิ่งต่าง ๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้น ทั้งนี้ควรเริ่มตั้งแต่การก าหนดวิสัยทัศน์
ขององค์กรที่น่าจะมาจากความคิดเห็นร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่เรียกว่า  
“วิสัยทัศน์ร่วม” (Share Vision) ไปจนถึงการก าหนดวัตถุประสงค์ และนโยบายขององค์กร 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สาหรับหน่วยงานภาครัฐในยุคใหม่มีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะต้องให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายของรัฐที่มีผลกระทบต่อประชาชนโดยส่วนรวม เพ่ือแสดงออกถึง
การบริการงานที่มุ่งเน้นความโปร่งใสอย่างแท้จริง ในทางปฏิบัติพบว่า องค์กรทั้งในภาคเอกชนและ
ภาครัฐจานวนมากที่มีการก าหนดวิสัยทัศน์ ตลอดจนนโยบาย วัตถุประสงค์ และเปูาหมาย โดยกลุ่ม
ผู้บริหารระดับสูงเพียงไม่กี่คน และไม่เปิดโอกาสให้บุคลากร และกลุ่มมีส่วนได้เสีย หรืแประชาชนเข้า
ไปมีส่วนร่วมแต่อย่างใด พฤติกรรมองค์กรในลักษณะเช่นนี้กล่าวได้ว่า “แค่เริ่มต้น ก็ไม่โปร่งใสเสีย
แล้ว” นอกจากการก าหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย วัตถุประสงค์ และเปูาหมายที่มาจากการมี    ส่วนร่วม
แล้ว การแสดงออกซึ่งความโปร่งใสอีกประการหนึ่งก็คือ การเปิดเผยสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้        ต่อ
สาธารณะโดยชัดเจน ไม่คลุมเคลือ ซึ่งต้องอาศัยช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายและเหมาะสมกับ
กลุ่มเปูาหมายแต่ละกลุ่ม รวมไปถึงการจัดเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้อย่างเป็นระบบ ตรงตามข้อเท็จจริง
เพ่ือที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถตรวจสอบ และขอดูได้เมื่อมีข้อสงสัย  

 ประการที่สอง ในด้านการจัดองค์กร (Organizing) ซึ่งประกอบด้วย การจัดบุคลากร 
การแบ่งแผนกงานหรือการจัดโครงสร้างองค์กร และการจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ ให้เหมาะสม 
สอดคล้องกับแผนงานหรือโครงการต่าง ๆ การบริหารแบบโปร่งใสเริ่มตั้งแต่การสรรหาบุคลากรที่
หน่วยงานต้องมุ่งเน้นที่ความสามารถ และระบบคุณธรรม (Merit System) ไม่ใช้ระบบอุปถัมภ์ 
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(Patron-Client System) ในการรับบุคลากรเข้าทางาน หลักการเช่นนี้ต้องก าหนดเป็นนโยบายที่ชัด
แจ้งขององค์กรและประกาศให้สาธารณชนรับทราบโดยทั่วกัน12 
 

การจัดการศึกษาในส่วนของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ที่มีส่วนดูแลและมีส่วนร่วมในการจัด 
การศึกษาของจังหวัดสุพรรณบุรี 

 การจัดการศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี มีกลยุทธ์ต้องการจัดให้จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเมือง
แห่งการศึกษา ตามวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี ดังนี้ 

 วิสัยทัศน์ของจังหวัดสุพรรณบุรี คือจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นจังหวัดชั้นน าในด้านแหล่งผลิต
อาหาร และผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐานสู่สากลเป็นศูนย์กลางการศึกษาและการท่องเที่ยว กีฬา โดย
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ชุมชนเข้มแข็ง คุณภาพชีวิตที่ดี ยึดการมีส่วนร่วม โดยมียุทธ์ศาสตร์ 
คือ 1) การเพ่ิมขีดความสามารถด้านเกษตรเชื่อมโยงสู่เกษตรอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม เพ่ือการ
บริโภคและการส่งออก 2) การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่สากลคู่การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 3) การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน     
4) การส่งเสริมการศึกษา การกีฬามุ่งความเป็นเลิศในระดับสากล และ 5) การน าการเปลี่ยนแปลง
ด้านการบริหารและบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน และมีเปูาประสงค์ประกอบด้วย 1) เพ่ิมมูลค่า
ผลิตค่าผลิตภัณฑ์ สินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และเกษตรอุตสาหกรรม เพ่ือการบริโภคและการส่งออก        
2) เพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยว และการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าท้องถิ่น 3) อนุรักษ์ ฟ้ินฟู และ
บูรณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เอ้ืออ านวยประโยชน์อย่างยั่งยืน 4) เสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่ดี และแก้ปัญหาความยากจน 5) เพ่ิมโอกาสทางการศึกษา และยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้
มาตรฐานการศึกษาชาติ 6) ยกระดับการกีฬาของจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าสู่มาตรฐานสากล  และ        
7) ยกระดับคุณภาพการบริการและบริหารด้วยความโปร่งใส13  

 

การจัดการศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี 
 จังหวัดสุพรรณบุรี มีสถานศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา รวมทั้งหมด 13 แห่ง 

ดังนี้  
 1.  ส านักคณะกรรมการอาชีวศึกษา    5 แห่ง  
 2.  ส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 1 แห่ง  
 3.  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ     3 แห่ง  
 4.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล    1 แห่ง  
 5.  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์     2 แห่ง  
 6.  ส านักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษข้ันพ้ืนฐาน  1 แห่ง  
 

                                                 

 12สาครสุขศรีวงศ์, การจัดการ: จากมุมมองนักบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ:  จี.พี. 
ไซเบอร์พรินท,์ 2550), 31. 

 
13แผนพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี , แผนพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. 2557-2560 

(สุพรรณบุรี, 2557), 115-118. 
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 จังหวัดสุพรรณบุรี แบ่งเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเป็น 3 เขต และมัธยมศึกษา      
1 เขต ดังนี้  

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (สุพรรณบุรี-นครปฐม) 14 

 

ตารางที่ 6  จ านวนสถานศึกษา นักเรียน ห้องเรียน คร ูจ าแนกตามเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
 สุพรรณบุรี เขต 1-3 ประจ าปีการศึกษา 255415 

 

เขต จ านวนโรงเรียน (แห่ง) จ านวน
นักเรียน 

จ านวนครู จ านวนห้อง 
ในสังกัด นอกสังกัด กศน. 

เขต 1 148 140 4 24,037 1,354 1,533 
เขต 2 137 110 17 10,638 1,210 1,596 
เขต 3 141 100 4 20,417 1,418 1,216 
รวม 426 350 25 55,092 3,982 4,345 

 
ตารางที่ 7  จ านวนครู-อาจารย์ จ าแนกในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1-3 
 จ าแนกระดับการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 255416 

 

เขตการศึกษา จ านวนครู  อาจารย์ (คน) 
อนุบาล ประถมศึกษา 1-6 มัธยมศึกษา รวม 

เขต 1 203 1,000 151 1,354 
เขต 2 185 879 146 1,210 
เขต 3 263 1,059 93 1,418 
รวม 651 2,938 390 3,982 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 14เรื่องเดียวกัน, 15-16. 
      

15
 กลุ่มนโยบายและแผน ปีการศึกษา2554, สารสนเทศ 54 (สุพรรณบุรี: ส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1-3, 2554), 18-19. 
      

16
 เรื่องเดี่ยวกัน, 33 
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ตารางที่ 8  จ านวนนักเรียนจ าแนกระดับการศึกษา จ าแนกตามเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
 สุพรรณบุรี เขต 1-3 ปีการศึกษา 255417 
 

ระดับ
การศึกษา 

เขต 1 
จ านวนนกัเรียน 

เขต 2 
จ านวนนกัเรียน 

เขต 3 
จ านวนนกัเรียน 

ชาย หญิง รวม ห้อง ชาย หญิง รวม ห้อง ชาย หญิง รวม ห้อง 
อนุบาล 2,603 2,584 5,187 369 2,756 2,624 2,095 405 2,095 1,934 4,029 260 

ประถม 
ศึกษาปีที่  

1-6 

8,590 8,053 16,643 1,052 7,844 16,452 7,547 1,071 7,547 7,014 14,561 871 

มัธยม 
ศึกษาปีที ่

 4-6 

1,232 975 2207 112 1,159 2,485 996 120 996 831 1,827 85 

ปวช. - - - - - - - - - - - - 

ปวส. - - - - - - - - - - - - 

อุดม 
ศึกษา 

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

รวม 12,425 11,612 24,037 1,533 11,759 21,561 10,638 1,596 10,638 9,779 20,417 1,216 

 
 
ตารางที่ 9 จ านวนสถานศึกษา  ห้องเรียน นักเรียน และครู จ าแนกตามสังกัดของเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (เฉพาะจังหวัดสุพรรณบุรี ปีการศึกษา 2554)18 
 

สังกัด อักษรย่อ จ านวน 
สถานศึกษา ผู้บริหาร คร ู ห้องเรียน นักเรียน 

สนง.เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  สพฐ. 32 105 1,468 971 36,603 
สนง.คณะกรรมการอาชีวศึกษา  สอศ. 6 26 231 242 6,631 
สนง.บริหารงานคณะกรรมการ  
การส่งเสริมการศึกษาเอกชน  

สช. 29 29 730 76 2,006 

ส านักงานเทศบาล  อปท. 12 12 213 29 1,220 
สถาบันการพลศึกษา  สพศ. 1 1 42 19 555 
สนง.พระพุทธศาสนา  พ.ศ. 3 3 14 21 161 

 
                                                 

 
17กลุ่มนโยบายและแผน ปีการศึกษา2554, สารสนเทศ 54 (สุพรรณบุรี: ส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9, 2554), 15-16. 
 

18เรื่องเดียวกัน, 25. 
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 ส าหรับการศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี  ได้จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมวัย ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จนถึงระดับอุดมศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบที่มีหลากหลายสถาบันการศึกษา
ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ที่ให้ความส าคัญทางด้านการศึกษามากเป็น
พิเศษและต่อเนื่องมาโดยตลอด  ซึ่งท่านได้ดูแลด้านการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึง
ระดับอุดมศึกษาดังต่อไปนี้คือ 

 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 
 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 ก่อตั้งขึ้นโดย ฯพณฯ บรรหาร และคุณหญิงแจ่มใส ศิลปอาชา 

เมื่อปี พ.ศ. 2512 ได้ซื้อที่ดิน สร้างอาคารเรียน พร้อมทั้งจัดวัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ มอบให้แก่กรมสามัญ
ศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันมีเนื้อที่ทั้งหมด 43 ไร่  57 ตารางวา โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 
ที่ตั้งอยู่เลขที่ - หมู่ที่ 3 ถนนอู่ยา-ดอนเจดีย์ ต าบลดอนเจดีย์ อ าเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 ได้รับความเมตตา
เป็นพิเศษจาก ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา พร้อมครอบครัว โดยให้ความอนุเคราะห์ อุปการะ ดูแล 
สนับสนุน ทั้งงบประมาณ อาคารสถานที่ ขวัญและก าลังใจรวมทั้งโอกาสที่ดีทุกด้านแก่คณะครูและ
นักเรียนอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 40 กว่าปีที่ผ่านมา ได้เปิดท าการสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. 1-3) เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา  และ 
ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ยังให้การส่งเสริมดูแลให้การสนับสนุนทุกด้านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อาทิ 
เช่น มอบทุนการศึกษาเป็นประจ าทุกปีให้กับนักเรียน สนับสนุนอาคารสถานที่ต่าง ๆ คือ อาคารเรียน 
อาคารอเนกประสงค์ อาคารโรงอาหาร โรงฝึกงาน ห้องสุขา สนามฟุตบอล มาอย่างต่อเนื่อง เป็นที่
ประจักษ์กับบุคคลทั่วไป19 
      สรุปการมอบทุนการศึกษามูลนิธิบรรหาร-แจ่มใสของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1  
ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ได้ดูแลส่งเสริม สนับสนุนโดยการมอบทุนการศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514 
จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2558) รวมทั้งสิ้นการสนับสนุนการศึกษา จ านวน 36 ครั้ง จ านวน 2551 ทุน  
เป็นจ านวนเงิน 2,849,400 บาท20

 
 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2 
 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  2  (วัดลาดหอย)  ตั้งอยู่ที่   หมู่ที่   5   ถนนสายสุพรรณบุรี 

– บางบัวทอง ต าบลโคกคราม  อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1  ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2514         
ตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา พุทธศักราช  2503 เป็นโรงเรียนประชาบาลประเภทนายอ าเภอ
จัดตั้ง โดยได้อาศัยศาลาการเปรียญวัดลาดหอย ต่อมานายทับทิม ประทีปทอง  ครูตรีโรงเรียนวัด    

                                                 

 
19ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี เขต9 โรงเรียนบรรหารแจ่มใส

วิทยา 1, รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานประจ าปีการศึกษา 2556 (สุพรรณบุร:ี ม.ป.ป.), อัดส าเนา. 

 20โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1, หนังสือพิธีมอบทุนการศึกษา “มูลนิธิบรรหาร-
แจ่มใส”  ปีที ่36, (2558), 8-14. 
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สวนหงส์ มาช่วยราชการในต าแหน่งครูใหญ่ โดยเปิดท าการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2  ต่อมา ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา และคุณหญิงแจ่มใส  ศิลปอาชา ได้มาก่อสร้าง
อาคารเรียนถาวรแบบ  017 จ านวน 1 หลัง 4 ห้องเรียน  ในพ้ืนที่ดินวัดลาดหอย  โดยได้ท าการวาง    
ศิลาฤกษ์  เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2514  ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา 
ซึ่งมีนายสวัสดิ์  มีเพียร  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี  และได้ท าการก่อสร้างโรง
อาหาร ห้องน้ า ปูายชื่อโรงเรียน เสาธงชาติ ท าพิธีเปิดเมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2505 ใช้ชื่อว่า 
“โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2”  เลขที่  สพ. 219  ในปีการศึกษา  2515 ได้เปิดท าการสอนถึงชั้น
ประถมศึกษาปีที่  4 โยกย้ายนักเรียนจากโรงเรียนวัดสวนหงส์มาเข้าเรียน ปีการศึกษา 2519 เปิดท าการ
สอนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษา     
ปีที่  6  ได้เปิดการเรียนการสอนจนถึงปัจจุบัน และฯพณฯยังให้การส่งเสริมดูแลให้การสนับสนุนทุกด้าน
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อาทิ เช่น มอบทุนการศึกษาเป็นประจ าทุกปีให้กับนักเรียน สนับสนุนอาคาร
สถานที่ต่างๆ คือ อาคารเรียนจ านวน อาคารอเนกประสงค์ อาคารโรงอาหาร โรงฝึกงาน ห้องสุขา 
สนามฟุตบอล ตลอดมา เป็นที่ประจักษ์กับบุคลทั่วไป21 

    สรุปการมอบทุนการศึกษามูลนิธิบรรหาร-แจ่มใสของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2  
ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ได้ดูแลส่งเสริม สนับสนุนโดยการมอบทุนการศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ.  2524 
จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2558)  รวมทั้งสิ้นการสนับสนุนการศึกษา จ านวน 29 ครั้ง จ านวน 580 ทุน  เป็นเป็น  
จ านวนเงิน 323,000 บาท22  

 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 
 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ตั้งอยู่ที่ อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นโรงเรียน

ประจ าอ าเภอมีเนื้อที่ 180 ไร่ 1 งาน เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด สพฐ. เป็นโรงเรียนสหศึกษา  
โดยกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศ จัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น สายสามัญ ในปีการศึกษา 
2517 และได้เปิดท าการสอนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 และต่อมาก็ได้เปิดสอนนักเรียน
ตั้งแต่ระดับ ม.ต้น ถึง ม.ปลาย  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ตั้งขึ้น โดยด าริของ ดร.ก่อ          
สวัสดิพาณิชย์ อธิบดีกรมสามัญศึกษา (กรมวิสามัญเดิม) เมื่อครั้งเดินทางมาตรวจเยี่ยม โรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี ในปี พ.ศ. 2513 นายเมี้ยน เครือสินธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี 
ได้พาคณะมาตรวจสภาพพ้ืนที่บริเวณที่จะตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี ที่กิ่ง อ าเภอ     
ด่านช้าง ซึ่งมีสภาพเป็นปุาไผ่ ใกล้บริเวณโครงการก่อสร้าง อ่างเก็บน้ า กระเสียว และ อยู่ติดกับโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดท่านอธิบดีกรมสามัญศึกษาเห็นว่าเหมาะสมที่จะ
ก่อสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาได้ จึงให้หน่วยงานช่างกรม วิสามัญศึกษาท าการส ารวจ ออกแบบและ
วางผังบริเวณโรงเรียน แต่ในขณะนั้นกระทรวง ศึกษาธิการยังขาดแคลนงบประมาณ ในการก่อสร้าง 
                                                 

 21ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต1 โรงเรียนบรรหารแจ่มใส
วิทยา 2, รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานประจ าปีการศึกษา 2556 (สุพรรณบุร:ี ม.ป.ป.), อัดส าเนา. 

 
22โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2, หนังสือพิธีมอบทุนการศึกษา “มูลนิธิบรรหาร-

แจ่มใส”  ปีที ่29 (2558), 9. 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%90.
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
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อาคารเรียนจึงท าการก่อสร้างไม่ได้ ท่านอธิบดีกรมสามัญศึกษาจึงได้ติดต่อฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา   
ผู้ซึ่งเคยบริจาคเงินก่อ สร้างอาคารโรงเรียนมัธยมศึกษา และโรงเรียนประถมศึกษามาแล้ว ขอให้ช่วย
บริจาคเงิน ก่อสร้างอาคารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่กิ่งอ าเภอด่านช้าง อีก 1 แห่ง ฯพณฯ บรรหาร   
ศิลปอาชา ก็มีความยินดีบริจาคเงินเป็น  ค่าก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบให้ตาม ความ
ประสงค์ของกระทรวงศึกษาธิการอาคารเรียนและอาคารประกอบที่ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ก็มี
ความยินดี บริจาคเงิน เป็น ค่าก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบให้ ตามความประสงค์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ อาคารเรียนและอาคารประกอบที่ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ได้บริจาคและ
ควบคุมการก่อสร้างมีดังนี้ 1) อาคารเรียน 2) บ้านพักครู 3) บ้านพักภารโรง 4) ห้องน้ าห้องส้วม         
และ 5) เสาธงประจ าโรงเรียน  ได้ท าการประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ในการก่อสร้าง เมื่อวันที่ 20 เมษายน 
2516  โดยการเรียนเชิญ ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายอภัย จันทวิมล เป็น
ประธานพิธี นายสวัสดิ์ มีเพียร ผู้ว่าราชการจังหวัด สุพรรณบุรี เป็นผู้เสนอรายงาน ต่อมาในวันที่ 15 
กรกฎาคม พ.ศ. 2518 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จ
พระราชด าเนิน พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟูา  
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ ทรงประกอบพิธีเปิดปูายอาคารเรียน โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 และมี
พระราชด ารัสกับนักเรียน ความว่า " โรงเรียนเราเป็นโรงเรียนสร้างใหม่ เราควรท าชื่อเสียงให้โรงเรียน 
เราต้องตั้งใจเรียน ขยันเรียนให้มาก ๆ เพ่ือชื่อเสียงของโรงเรียนและประเทศชาติของเรา  

 นอกจากนี้ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ยังดูแลส่งเสริม สนับสนุน มอบทุนการศึกษาให้กับ
นักเรียนเป็นประจ าทุกปีพร้อมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนและอาคารสถานที่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
เป็นภาพที่ประจักษ์กับบุคคลทั่วไป23 

    สรุปการมอบทุนการศึกษามูลนิธิบรรหาร-แจ่มใสของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 
ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ได้ดูแลส่งเสริม สนับสนุนโดยการมอบทุนการศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ.  2525 
จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2558)  รวมทั้งสิ้นการสนับสนุนการศึกษา   จ านวน 30 ครั้ง จ านวน 786 ทุน 
จ านวนเงิน 1,323,500 บาท24 

 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 4 
 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 4 (วัดลาวทอง) ตั้งที่หมู่ 4 ต าบลสนามชัย อ าเภอเมือง  

จังหวัดสุพรรณบุรี  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เปิดสอนตั้งแต่
ระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6  มีเนื้อที่ 7 ไร่ 2 งาน 97 ตารางวา   โรงเรียนบรรหารแจ่มใส
วิทยา 4 (วัดลาวทอง)  เดิมชื่อ (พ่วงประชานุกูล) เปิดท าการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2479 โดยนายอ าเภอเป็นผู้จัดตั้งตามพระราชบัญญัติ
ประถมศึกษา พ.ศ. 2478 โดยศาลาการเปรียญของวัดลาวทองเป็นสถานที่เรียน จนถึงเดือนธันวาคม 
                                                 

 
23ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี เขต9 โรงเรียนบรรหารแจ่มใส

วิทยา 3, รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานประจ าปีการศึกษา 2556 (สุพรรณบุร:ี ม.ป.ป.), อัดส าเนา. 

 
24โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3, หนังสือพิธีมอบทุนการศึกษา “มูลนิธิบรรหาร-

แจ่มใส”  ปีที ่30 (2558), 4-5. 
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พ.ศ. 2484 พระอธิการพ่วงเจ้าอาวาสวัดลาวทองได้ด าเนินการก่อสร้างอาคารเอกเทศถาวรขึ้น และได้
ย้ายสถานที่เรียนจากศาลาการเปรียญ ของวัดลาวทองมาเรียนที่อาคารเรียนหลังใหม่ เมื่อเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2485 เป็นต้นมา 

 ต่อมาในปี พ.ศ. 2518 ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา และคุณหญิงแจ่มใส ศิลปอาชา ได้
บริจาคเงินก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ โดยร่วมกับพระครูสุวรรณกิตติคุณ (หลวงพ่อฟูอน) เจ้าอาวาส
วัดลาวทอง และประชาชน เพ่ือใช้ในการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่เป็นอาคารแบบพิเศษ ได้วา ง
ศิลาฤกษ์  เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2518 ก่อสร้างจนเสร็จ และท าการเปิดปูายอาคารเรียน เมื่อ
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520  โดยสมเด็จพระศรีครินทร์ทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระพ่ีนางเจ้า
ฟูากัลป์ยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จมา เป็น     
องค์ประธานในพิธีเปิดปูายอาคารเรียน และได้ด าเนินการเรียนเป็นต้นมา  ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ยังดูแลส่งเสริม สนับสนุนมาโดยตลอด คือ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ได้
มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเป็นประจ าทุกปีพร้อมทั้งยังสนับสนุน อุปกรณ์การเรียน อาคาร
สถานที่มาโดยตลอด25 
 สรุปการมอบทุนการศึกษามูลนิธิบรรหาร-แจ่มใสของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 4 
ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ได้ดูแลส่งเสริม สนับสนุนโดยการมอบทุนการศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 
จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2558)  รวมทั้งสิ้นการสนับสนุนการศึกษา จ านวน 28 ครัง้ จ านวน 515 ทุน 
จ านวนเงิน 323,000 บาท26

 
  

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 
 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 ตั้งอยู่เลขที่ 142 หมู่ 1 ต าบลบางตาเถร อ าเภอสองพ่ี

น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 เปิดสอนระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับอนุมัติให้เปิดท าการสอน เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 
2529  ในระยะเริ่มแรกได้อาศัยตึกปริยัติธรรมของวัดไผ่โรงวัว เป็นอาคารเรียนชั่วคราวเดิมใช้ชื่อว่า 
โรงเรียนสาขาสองพ่ีน้องวิทยา ต่อมาผู้มีจิตศรัทธาได้บริจาคท่ีดินจ านวน 40 ไร่ 1 งาน  60 ตารางวา 
เพ่ือสร้างอาคารเรียนถาวรปัจจุบัน ทั้งนี้ ได้รับความเมตตาสนับสนุนจาก ฯพณฯ บรรหาร คุณหญิง
แจ่มใส ศิลปอาชา ให้ความอนุเคราะห์งบประมาณในการปรับปรุงแบบอาคารเรียน อาคารประกอบ 
บ้านพักครู ระบบสาธารณูปโภค จึงเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 โดยมีพิธีเปิดปูาย
อาคารเรียนโดย ฯพณฯ สัญญา ธรรมศักดิ์  (ประธานองคมนตรี) เป็นประธานเมื่อวันที่ 15 มกราคม 
2531 โรงเรียนจึงใช้วันที่ 15 มกราคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน 

 นอกจากนี้ ฯพณฯ บรรหาร และคุณหญิงแจ่มใส ศิลปอาชา ได้บริจาคทรัพย์เพ่ือจัดซื้อ  
เครื่องดนตรีสนับสนุนงบประมาณในการจัดจ้างครูสอนดนตรีสากล จัดซื้อคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการจัดการ
                                                 

 25ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต1 โรงเรียนบรรหารแจ่มใส
วิทยา 4, รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานประจ าปีการศึกษา 2556 (สุพรรณบุร:ี ม.ป.ป.), อัดส าเนา. 

 
26โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 4, หนังสือพิธีมอบทุนการศึกษา “มูลนิธิบรรหาร-

แจ่มใส”  ปีที ่28 (2558), 5-9. 
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เรียนรู้ และทุนการศึกษาส าหรับนักเรียนที่มีความประพฤติดีเป็นประจ าทุกปีการศึกษา ในปีการศึกษา  
2539 โรงเรียนได้จัดสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์ บรรหาร-แจ่มใส  เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน จัดท าห้องสมุด
เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก  และถมดินหลังอาคารเรียน ในปีการศึกษา 2540 โรงเรียนได้จัดสร้าง
สนามกีฬามาตรฐานการกีฬาแห่งประเทศไทย จัดสร้างหอประชุม 2 ชั้นเอนกประสงค์ สร้างอาคาร
เรียน บ้านพักนักเรียน จัดสร้างห้องปฏิบัติการทางภาษา  จัดสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์ กัญจนา โรงเรียน
ได้จัดสร้างอาคารฝึกงาน จัดสร้างห้องน้ าห้องส้วม พร้อมกับปรับปรุงบริเวณโรงเรียน  โรงเรียนได้
จัดสร้างอาคารบ้านพักครูแบบแฟลต ซ่อมแซมโรงฝึกงานและปรับปรุงบริเวณโรงเรียน จัดสร้าง
ห้องน้ าห้องส้วม ก่อสร้างพ้ืนปูอิฐบล็อก  ตัวหนอน จัดท าห้องสมุด  มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  
6 รอบ โรงเรียนได้ปรับปรุงซ่อมห้องน้ าห้องส้วม ทาสีอาคาร ปรับปรุงระบบไฟฟูา ปรับปรุงภูมิทัศน์  
สร้างถนน ค.ส.ล.ปรับปรุงบ้านพักครูทั้งหมด ทาสีรั้วสนามกีฬา สร้างสนามบาสเกตบอลมาตรฐาน 
ได้รับความอนุเคราะห์จาก ฯพณฯ บรรหาร  ศิลปอาชา สนับสนุนงบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์ดนตรี    
วงโยธวาทิต โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ โรงเรียนส่งเสริมการอ่านในโครงการ  Nanmee Books 
Reading Club  งบประมาณปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์กีฬา ห้องคอมพิวเตอร์ห้องที่สอง 
พัฒนาระบบอินเตอร์เน็ต และยังได้รับความอนุเคราะห์จาก ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา  สนับสนุน
งบประมาณจ้างครูพิเศษ  วงโยธวาทิต จ านวน 1 อัตรา ให้การสนับสนุนวงดนตรีไทย ตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบันฯพณฯบรรหาร  ศิลปะอาชายังดูแลส่งเสริมสนับสนุนมาโดยตลอด อาทิ มอบทุนการศึกษา
ให้กับนักเรียนเป็นประจ าทุกปีพร้อมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนและอาคารสถานที่เป็นที่ประจักษ์
กับบุคลทั่วไป27 

  สรุปการมอบทุนการศึกษามูลนิธิบรรหาร-แจ่มใสของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 
ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ได้ดูแลส่งเสริม สนับสนุนโดยการมอบทุนการศึกษา ตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2532 
จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2558)  รวมทั้งสิ้นการสนับสนุนการศึกษา จ านวน 26 ครั้ง จ านวน 955 ทุน 
จ านวนเงิน 816,500 บาท พร้อมทั้งยังสนับสนุนการศึกษาและพัฒนาโรงเรียน ทั้งสิ้นจ านวนเงิน 
12,804,074 บาท28  

  

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 
 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 ที่ตั้ง 104 หมู่ 1  ต าบลหนองสะเดา อ าเภอสามชุก 
จังหวัดสุพรรณบุรี  สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เปิดสอนระดับชั้น ม.1-ม.6 
และ ปวช.1-ปวช.3 เนื้อที่ 52 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา เนื้อที่ 52ไร่ 1 งาน  60  ตารางวา พ้ืนที่ต าบล
หนองสะเดา ไม่มีโรงเรียนมัธยมศึกษา ราษฎรบ้านใหม่ศรีสุพรรณ โดยการน าของ นายวน  มีชะนะ        
และ นายหอม ลุ่มล่า จึงได้ยื่นหนังสือขอจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นที่บ้านใหม่ศรีสุพรรณ โดยมี     
พระสมุห์จันทร์ เจ้าอาวาสวัดใหม่ศรีสุพรรณ ยินดียกท่ีดินของวัดให้จ านวน 12 ไร่ 87 ตารางวา เป็น
                                                 

 27ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี เขต9 โรงเรียนบรรหารแจ่มใส
วิทยา 5, รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานประจ าปีการศึกษา 2556 (สุพรรณบุร:ี ม.ป.ป.), อัดส าเนา. 

 28โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5, หนังสือพิธีมอบทุนการศึกษา “มูลนิธิบรรหาร-
แจ่มใส”  ปีที ่26 (2558),  5, 9. 
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สถานที่ก่อสร้างโรงเรียน แต่เนื่องจากจ านวนที่ดินยังไม่พอตามเกณฑ์ของกรมสามัญศึกษา ซึ่งต้องมี  
เนื้ อที่  35 ไร่ ขึ้ น ไป ประกอบกับขณะนั้ น  ฯพณฯ บรรหาร  ศิลปอาชา รั ฐมนตรี ว่ าการ
กระทรวงมหาดไทยสมัยนั้นมีด าริที่จะสร้างโรงเรียนมัธยม ทางอ าเภอจึงเสนอให้ ฯพณฯ บรรหาร 
ศิลปอาชา พิจารณา ซ่ึง ฯพณฯ บรรหาร และคุณหญิงแจ่มใส ศิลปอาชา ได้เดินทางมาดูสถานที่ที่จะ
สร้างโรงเรียน และได้ติดต่อขอซื้อที่ดินใกล้วัดใหม่ศรีสุพรรณให้อีก 22 ไร่ 73 ตารางวา จากนายสุชาติ 
มีชะนะ  นายชลอ สว่างศรี และนายเสริม  ส าเภาทอง ภายหลัง ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ได้ติดต่อขอ
ซื้อที่ดินอีก 11 ไร่ จากนายสงัด  อินทร์แปลง ในปี พ.ศ. 2537 ฯพณฯ บรรหาร  ศิลปอาชา ได้ติดต่อขอ
ซื้อที่ดินหลังโรงเรียน ให้อีกจ านวน 8 ไร่ รวมเนื้อที่โรงเรียนทั้งสิ้น 52 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา 

 ต่อมาในวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2534 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียน
บรรหารแจ่มใสวิทยา 6 ต าบลหนองสะเดา อ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรีขึ้น ปัจจุบันเปิดสอน
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ฯพณฯ บรรหาร  ศิลปอาชา ได้ดูแลสนับสนุนส่งเสริมอุปกรณ์การเรียนพร้อมทั้งอาคารสถานที่ต่าง ๆ 
อาทิ เช่น มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเป็นประจ าทุกปีการปฏิบัติของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา
ได้เป็นที่ประจักษ์เด่นชัดกับบุคลทั่วไป29 

 สรุปการมอบทุนการศึกษามูลนิธิบรรหาร-แจ่มใสของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 
ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ได้ดูแลส่งเสริม สนับสนุนโดยการมอบทุนการศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 
จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2558)  รวมทั้งสิ้นการสนับสนุนการศึกษา จ านวน 23 ครั้ง จ านวน 451 ทุน 
จ านวนเงิน 839,500 บาท 30 
 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 
 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 ที่ตั้ง 310 หมู่ 4 ต าบลนางบวช อ าเภอเดิมบางนางบวช  
จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เปิดสอนระดับชั้น ม.1 ถึง
ระดับชั้น ม.6 เนื้อที่ 30 ไร่ 2 งาน 24 ตารางวาเปิดท าการสอนเมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2537 โดย
เป็นสาขาของโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย จากการริเริ่มของคณะกรรมการศึกษา ประชาชนชาวบ้าน
นางบวช พระครูพิทักษ์ ธรรมโชติเจ้าอาวาสวัดนางบวชในสมัยนั้นร่วมกันก่อตั้งโดยขอใช้ที่ดินของวัด
นางบวช จ านวน 17 ไร่ 3 งาน ที่ดินสาธารณประโยชน์ จ านวน 9 ไร่ 2 งาน 10 ตารางวา และซื้อเพ่ิม
อีก 3 ไร่ 1 งาน 4 ตารางวา และใช้กุฏิพระเป็นอาคารไม้ 2 ชั้น 3 หลัง และอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
3 ชั้น 1หลัง เป็นอาคารเรียนและบ้านพักครู ต่อมานายวรฉัตร  ทีงาม นายอ าเภอเดิมบางนางบวช ได้
ท าหนังสือเสนอให้ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ทราบถึงการจัดตั้งโรงเรียนจึงได้รับการสนับสนุนและให้
ใช้ชื่อโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 โดยกรมสามัญศึกษาได้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนขึ้นเมื่อวันที่ 
                                                 

 
29ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี เขต9 โรงเรียนบรรหารแจ่มใส

วิทยา 6, รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานประจ าปีการศึกษา 2556 (สุพรรณบุร:ี ม.ป.ป.), อัดส าเนา. 

 
30โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6, หนังสือพิธีมอบทุนการศึกษา “มูลนิธิบรรหาร-

แจ่มใส”  ปีที ่23 (2558), 5-7. 
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14 มกราคม พ.ศ. 2542 ข้อมูลอาคารสถานที่ อาคารเรียนจ านวน อาคารหอประชุม ห้องน้ า ยูนิต 
สนามฟุตบอล สนามบาสเกตบอล สนามกีฬาเอนกประสงค์ แฟลตพักครู และบ้านพักภารโรง  เป็นต้น 
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ยังได้รับการส่งเสริมสนับสนุนพร้อมอุปกรณ์เรียน 
อาคารสถานทีอ่าทิ  เช่น  มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเป็นประจ าทุกปีซึ่งการปฎิบัติของ   ฯพณฯ  
บรรหาร ศิลปอาชา เช่นเป็นที่ประจักษ์กับบุคคลทั่วไป31 
  สรุปการมอบทุนการศึกษามูลนิธิบรรหาร-แจ่มใสของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 
ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ได้ดูแลส่งเสริม สนับสนุนโดยการมอบทุนการศึกษา ตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2550 
จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2558) รวมทั้งสิ้นการสนับสนุนการศึกษา จ านวนเงิน 365,500 บาท32   
 

วิทยาลัยสารพัดช่าง บรรหาร-แจ่มใส 
  วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร–แจ่มใสสร้างเมื่อปลายปี พ.ศ. 2529 ฯพณฯ บรรหาร    
ศิลปอาชา และคุณหญิงแจ่มใส ศิลปอาชา มีหนังสือแจ้งความประสงค์จะบริจาคที่ดิน จ านวน 9 ไร่    
3 งาน 93 ตารางวา ให้กับกรมอาชีวศึกษาเพ่ือใช้เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนสารพัดช่างในจังหวัด
สุพรรณบุรี  ทั้งนี้เพ่ือพ่ีน้องประชาชนชาวสุพรรณบุรีจะได้มีโอกาสเรียนวิชาชีพให้มีความรู้ และ    
ทักษะสูง เพียงพอที่จะน าไปประกอบอาชีพ เป็นการเพ่ิมศักยภาพของชีวิตและสังคมที่เป็นอยู่ให้ดีขึ้น       
กรมอาชีวศึกษา ได้ด าเนินการเสนอกระทรวงศึกษาธิการขออนุมัติจัดตั้งโรงเรียนสารพัดช่างบรรหาร -
แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี จัดการเรียนโดยใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2545 
(ปรับปรุง พ.ศ. 2546)  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2546 และหลักสูตร     
ระยะสั้น มีบุคลากรทั้งหมด 83 คน มีนักเรียนนักศึกษาท้ังหมด 4,705 คน 

 ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ฯพณฯ บรรหาร  ศิลปอาชา ยังได้รับการส่งเสริมสนับสนุนพร้อม
อุปกรณ์เรียน อาคารสถานที่อาทิ เช่น มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเป็นประจ าทุกปีซึ่งแนวทาง
ปฏิบัติของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา เช่นเป็นที่ประจักษ์กับบุคคลทั่วไป33 
 

ศูนย์ฝึกอบรมช่างสิบหมู่สุพรรณบุรี 
 ศูนย์ฝึกอบรมช่างสิบหมู่สุพรรณบุรีเกิดขึ้นในช่วงงานฉลองกรุงเทพฯ 200 ปี หาช่างฝีมือ
ต่างๆได้ยากโดยเฉพาะช่างสิบหมู่( หมู่ช่างเขียน  หมู่ช่างรัก หมู่ช่างแกะ หมู่ช่างสลัก หมู่ช่างปั้น      
หมู่ช่างหล่อ หมู่ช่างหุ่น หมู่ช่างบุ หมู่ช่างปูน และหมู่ช่างกลึง) ต้องมีการระดมช่างอายุ 80-90 ปีมา  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจึงทรงมีพระราชด าริว่ากรมศิลปากร ควรรีบ
ด าเนินการสืบทอดโดยฝึกช่างรุ่นใหม่ขึ้นมา  ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ตระหนักถึงความส าคัญของ

                                                 

 
31ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี เขต9 โรงเรียนบรรหารแจ่มใส

วิทยา 7, รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานประจ าปีการศึกษา 2556 (สุพรรณบุร:ี ม.ป.ป.), อัดส าเนา. 

 
32โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7, หนังสือพิธีมอบทุนการศึกษา “มูลนิธิบรรหาร-

แจ่มใส”  ปีที ่8 (2558), 5. 

 
33

 วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร แจ่มใสวิทยา, เข้าถึงเมื่อ 19 ธันวาคม 2558, เข้าถึงได้
จาก http://www.bunharnpoly.ac.th/htxview.php?doc=htx/bhpoly/home 

http://www.bunharnpoly.ac.th/htxview.php?doc=htx/bhpoly/home
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แนวพระราชด าริช้างต้น จึงได้ประสานความร่วมมือกับกรมศิลปากร ในการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมช่างสิบ
หมู่ขึ้นในจังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องจากมีความพร้อมในด้านสถานที่โดยมีที่ดินของราชพัสดุและท่านได้
ซื้อที่ดินบริจาคให้เพ่ิมเติมอีก 11 ไร่  ขณะนี้อาคารส่วนใหญ่ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย และทางศูนย์ฯ  
ได้เปิดอบรมรุ่นแรก ในปี 2533 จ านวน 20 คน หลักสูตร 6เดือน โดยเปิดได้ 3 หมู่ คือ หมู่ช่างรัก      
หมู่ช่างหล่อ และหมู่ช่างแกะ  ศูนย์ฝึกอบรมช่างสิบหมู่สุพรรณบุรีแห่งนี้ เป็นศูนย์ฯแห่งแรกซึ่งจะ
สามารถช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนช่างศิลปไทยได้ในอนาคต34 ปัจจุบันยกฐานะเป็น วิทยาลัย     
ช่างศิลปะสิบหมู่ วิทยาลัยช่างศิลปะสุพรรณบุรี ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 38 ไร่ 2 งาน 55 ตารางวา ณ เลขที่ 
16 หมู่ที่ 4 ถนนมาลัยแมน ต าบลรั้วใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 วิทยาลัยช่างศิลป
สุพรรณบุรี ได้ประกาศจัดตั้งตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2536 โดย
ยกฐานะขึ้นจากศูนย์ฝึกอบรมช่างสิบหมู่ของกรมศิลปากรให้เป็นวิทยาลัยช่างศิลปะสุพรรณบุรี สังกัด
กองศิลปศึกษา นับเป็นสถานศึกษาช่างศิลปส่วนภูมิภาคแห่งแรกของกรมศิลปากรจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรศิลปศึกษาชั้นกลาง (ศก) โดยในปีการศึกษา 2536 นี้ได้จัดการศึกษาข้ึนเป็นปีแรก มีนายกมล      
สุวุฒโฑ ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ ปีการศึกษา 2538 วิทยาลัยได้จัดตั้งวิทยาลัยชุมชนมาลัยแมน
ขึ้นมาอีกแผนกหนึ่งเพ่ือตอบสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่จัดให้สถานศึกษาเป็นแหล่ง
วิทยาการให้ความรู้แก่บุคคลทั่วไปในท้องถิ่น โดยเปิดรับบุคคลทั่วไปเข้าฝึกอบรมศิลปะหลักสูตร    
ระยะสั้น จ านวน 136 ชั่วโมง ใน 3 สาขา คือ จิตรกรรมสีน้ า สาขาวิชาภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน สาขาช่าง
สิบหมู่ (ช่างรัก และช่างเขียน ) ปัจจุบันวิทยาลัยชุมชนดังกล่าวอยู่ในรูปของโครงการฝึกอบรมศิลปะ
ส าหรับบุคคลทั่วไปซึ่งจัดการการศึกษาเพ่ิมเติมอีกหลายสาขาและระยะเวลาฝึกอบรมที่ แตกต่าง
กัน ในปีนี้กรมศิลปากรได้ปรับปรุงส่วนราชการของกรมใหม่ อาทิ ได้แยกกองศิลปศึกษาออกเป็น
สถาบันนาฏ ดุริยางคศิลป์ และสถาบันศิลปกรรมวิทยาลัยจึงได้ย้ายสังกัดจากกองศิลปศึกษามาสังกัด
สถาบันศิลปกรรมท าให้การจัดการศึกษาด้านศิลปะของวิทยาลัยมีความคล่องตัวขึ้น ปีการศึกษา 2539 
กรมศิลปากรได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหม่  ทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและได้เริ่มจัดการศึกษาเพ่ิมขึ้นมาอีกระดับหนึ่งคือหลักสูตรศิลปกรรม
ระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ศ.ปวส.) เพ่ือเป็นการรองรับนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับ
ศิลปศึกษาชั้นกลาง ( ศก. )และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ศ.ปวช.) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย  
(ม.6) หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อใน 3สาขาวิชาเอก คือ วิชาเอกจิตรกรรม วิชาเอกออกแบบตกแต่ง 
และวิชาเอกภาพพิมพ์ปีการศึกษา 2540 วิทยาลัยได้เปิดการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ศ.ปวส.) ในวิชาเอกศิลปะไทยเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งสาขาปีการศึกษา 2541 วิทยาลัยมีนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ศ.ปวส.) ส าเร็จการศึกษาเป็นรุ่นแรก จ านวน 45 คน ปีการศึกษา 
2555 เป็นยุคปฏิรูประบบราชการตามนโยบายของรัฐบาลที่มี  พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร 
เป็นนายกรัฐมนตรี ที่ประสงค์จะให้มีกระทรวงเพ่ิมขึ้นอีกหลายกระทรวง มีกระทรวงวัฒนธรรมเป็น
อาท ิกรมศิลปากรจึงย้ายสังกัดจากกระทรวงศึกษาธิการไปสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งเป็นกระทรวง
ตั้งใหม่ ให้มีบทบาทตามภาระหน้าที่การจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติให้เป็นเอกภาพต่อไป 
และวิทยาลัยช่างศิลปะสุพรรณบุรี จึงได้ย้ายสังกัดจากสถาบันศิลปกรรม ไปสังกัดอยู่สถาบันบัณฑิต

                                                 

 
34หนังสือสานความฝัน 60ปี ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา, 2535, 34. 
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พัฒนศิลป์กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ในปีนี้วิทยาลัยได้ระดมสรรพก าลังความคิดจากบุคลากร
ทุกฝุายช่วยกัน จัดท าธรรมนูญการศึกษาของวิทยาลัยขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาวิทยาลัย 
ให้สมกับยุคปฏิรูปการศึกษาและระบบราชการ ปีการศึกษา 2546 วิทยาลัยได้ปรับปรุงหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ด้วยการร่างหลักสูตรสถานศึกษา หรือหลักสูตรท้องถิ่นเพ่ือน ามา
จัดการเรียนในวิทยาลัยให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติโดยเริ่มตั้งแต่ปี
การศึกษานี้เป็นต้นไป ปีการศึกษา 2549 วิทยาลัยได้งดการเปิดสอนสาขาวิชาจิตรกรรมในระดับปวส.
เนื่องจากมีการเปิดสอนในระดับปริญญาตรีแล้ว ปีการศึกษา 2550 วิทยาลัยได้รับอนุมัติจากสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ให้เปิดห้องเรียนสาขาหลักสูตรศิลปบัณฑิตต่อเนื่อง 2 ปี ใน 3 สาขาวิชาเอก คือ
สาขาจิตรกรรม สาขาศิลปะไทย และสาขาประติมากรรม ในปีนี้วิทยาลัยมีการเปลี่ยนแปลงต้นสังกัด
ครั้งส าคัญคือสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้มีพระราชบัญญัติยกฐานะขึ้นเป็นส่วนราชการมีฐานะขึ้นเป็น
ส่วนราชการมีฐานะเป็นนิติบุคคลเทียบเท่ากรม สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม จัดการศึกษาได้สูงสุดถึง
ระดับปริญญาเอกท าให้วิทยาลัยมีฐานะเป็นส่วนราชการหนึ่งในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  และเป็น
ผู้อ านวยการคนปัจจุบันของวิทยาลัยวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีนับว่ามีความพร้อมทุกด้าน  ที่จะ
พัฒนาสร้างสรรค์บุคลากรทางด้านศิลปะให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพที่จะออกไปรับใช้
สังคมและประเทศชาติได้อย่างดียิ่ง ซึ่งผู้ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยได้เข้าศึกษาต่อในสถานศึกษา
ของรัฐและเอกชนที่มีชื่อเสียง และบางส่วนได้จบออกไปประกอบอาชีพทั้งภาครัฐและเอกชนตาม
องค์กรต่างๆได้อย่างสมคุณค่าและน่าภาคภูมิใจ ทั้งนี้เพราะคณาจารย์และบุคคลากรวิทยาลัยเป็นผู้มี
ความรู้ความสามารถมากด้วยประสบการณ์อาคารสถานที่ครบครัน วัสดุอุปกรณ์ทันสมัย และที่ส าคัญ
คือ วิทยาลัยมีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนศิลปะอย่างสร้างสรรค์นับเป็นความภาคภูมิใจของชาว   
ช่างศิลป์สุพรรณบุรี 

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ฯพณฯ บรรหาร  ศิลปอาชา ยังได้รับการส่งเสริมสนับสนุนพร้อม
อุปกรณ์เรียน อาคารสถานที่อาทิ เช่น มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเป็นประจ าทุกปีซึ่งการปฎิบัติ
ของฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา เป็นที่ประจักษ์กับบุคคลทั่วไป35 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเป็นหนึ่งในเก้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    

ราชมงคล ซึ่งได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่  18 มกราคม พ.ศ. 2548 มีฐานะเป็น
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการมีพ้ืนที่จัดการศึกษา 4 แห่ง คือ 1) ส านักงานอธิการบดี ตั้งอยู่ที่ ต าบลหันตรา 
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2) ศูนย์วาสุกรี ตั้งอยู่ที่ ต าบลท่าวาสุกรี อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3) ศูนย์นนทบุรี ตั้งอยู่ที่ ต าบลสวนใหญ่ อ าเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี และ 4) ศูนย์สุพรรณบุรี ตั้งอยู่ที่ต าบลย่านยาว อ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 

                                                 

 
35วิทยาลัยช่างศิลป์สิบหมู่, ประวัติและความเป็นมา-สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, เข้าถึง

เมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2558, เข้าถึงได้จาก http://www.164.115.32.158/index.php/en/2015-02-
25.../2015-02-25-10-28-05 

ประวัติและความเป็นมา-สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์,%20เข้าถึงเมื่อ%2019%20กุมภาพันธ์%202558,%20เข้าถึงได้จาก%20http:/www.
ประวัติและความเป็นมา-สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์,%20เข้าถึงเมื่อ%2019%20กุมภาพันธ์%202558,%20เข้าถึงได้จาก%20http:/www.
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 ประวัติความเป็นมาของวิทยาเขตสุพรรณบุรี วิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นสถาบันการศึกษา
สายวิชาชีพ สังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล กระทรวงศึกษาธิการ ได้เริ่มด าเนินการก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 
2536 จากแนวความคิดของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ของประเทศ ซึ่งเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรีในขณะนั้น ได้ร้องขอให้กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้ง 
สถาบันการศึกษาระดับสูง สังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลที่จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยพิจารณาเห็นว่า
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เป็นสถาบันการศึกษาที่มีความหลากหลายในการจัดการเรียน การสอน
สาขาวิชาชีพ ทั้งในระดับต่ ากว่าปริญญา และปริญญาตรี ทั้งนี้เพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวทางด้าน
อุตสาหกรรมในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทยซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรีมีเส้นทางในการคมนาคมที่
สะดวกและติดต่อกับจังหวัดที่มีความเจริญด้านอุตสาหกรรม เช่น กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี 
อ่างทอง สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยา ชัยนาท และเพ่ือเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาออกสู่
ชนบท ได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 โดย ฯพณฯ บรรหาร     
ศิลปอาชา นายกรัฐนมตรีคนที่ 21 ของประเทศไทย สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
มีพ้ืนที่แบ่งเป็น 2 เขต คือ เขตที่ 1 มีพ้ืนที่ ประมาณ 103 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 450 หมู่ 6 ถนนสุพรรณบุรี-
ชัยนาท ต าบลย่านยาว อ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นพ้ืนที่จัดการเรียนการสอนในคณะวิชา
บริหารธุรกิจ คณะวิชาไฟฟูา คณะวิชาโยธา และเขตที่ 2 มีพ้ืนที่ 401 ไร่ อยู่ห่างจากพ้ืนที่ เขตที่ 1
ประมาณ 2 กม. เป็นพ้ืนที่จัดการเรียนการสอนในคณะวิชาไฟฟูาและคณะวิชาเครื่องกล เริ่มเปิดรับ
นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2542 เป็นต้นมา 36 
 

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี 
  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดสุพรรณบุรี สร้างเมื่อปี  พ.ศ. 2536 ฯพณฯ 
บรรหาร ศิลปอาชา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี มีด าริให้จัดตั้งวิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นสถาบันการศึกษา ท าหน้าที่ผลิตและ
พัฒนาบุคลากรสาธารณสุข รับผิดชอบพ้ืนที่ภาคกลางด้านตะวันตก นับเป็นวิทยาลัยการสาธารณสุข 
สิรินธรแห่งที่ 7 ของประเทศ ก่อสร้างที่ศูนย์ราชการแห่งที่ 2 ที่ หมู่ 4บ้านโพธิ์เขียว ต าบลทับตีเหล็ก 
อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ในเนื้อที่ 60 ไร่ ทิศเหนือ จัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี 
ทิศใต้ จัดชุมชนโพธิ์เขียวทิศตะวันออกจัดถนนสายดินเหนียว-เสาธงทิศตะวันตกจัดที่นาส่วนบุคคล
ประกอบด้วยอาคารหลัก ได้แก่ อาคารอ านวยการ อาคารทันตกรรม อาคารเรียนรวม อาคาร
ปฏิบัติการ โรงอาหาร หอประชุม และบ้านพัก และต่อมาได้รับงบประมาณเพ่ิมเติมอีก 24.5 ล้านบาท 
สร้างหอพักนักศึกษา ขนาด 200 คน และในปี พ.ศ. 2542 การก่อสร้างแล้วเสร็จ วันที่ 31 มีนาคม 
2542 จึงเริ่มเปิดด าเนินการโดยมีการอบรมระยะสั้นแก่บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่
เวชสาธิต เจ้าหน้าที่เวชสถิติ หวัหน้างานพัฒนาบุคลากรและสาธารณสุขมูลฐานโดยได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากสถาบันพระบรมราชชนกในเดือนมิถุนายน  2542 วิทยาลัยได้พัฒนาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิตร่วมกันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือจัดการศึกษาต่อเนื่องภาคพิเศษแก่
                                                 

 
36มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, เข้าถึงเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2558, เข้าถึง

ได้ จ ากhttp://www.rmutsb.ac.th/2015/aboutus/detail.php?id=content09090622244100 
003 
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บุคลากรสาธารณสุขใน 18 จังหวัดภาคกลาง ปี พ.ศ. 2543 ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร
สาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) รุ่นที่ 1 ในเดือนมิถุนายน รับนักศึกษาเข้าเรียน จานวน 4 คน  
ปี พ.ศ. 2545 เปิดสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (ทันตสาธารณสุข) รุ่นที่ 1    
ในเดือนมิถุนายน รับนักศึกษาเข้าเรียน จ านวน 20 คน  ปี พ.ศ. 2547 เปิดสอนในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม) รุ่นที่ 1 ในเดือนมิถุนายน รับนักศึกษา     
เข้าเรียน จ านวน 36 คน ปี พ.ศ. 2550 พัฒนาหลักสูตรเปิดสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชนทันตสาธารณสุขเทคนิคเภสัชกรรม) และ พ.ศ. 2555 
วิทยาลัยได้ร่วมจัดท าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน สาขาวิชา    
ทันตสาธารณสุขเพ่ือรับนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีและตอบสนองต่อระบบบริการสุขภาพของ
ประเทศจนถึงปัจจุบัน37 
 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุพรรณบุรี ป ร ะ วั ติ ค ว า ม เ ป็ น ม า ข อ ง วิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี เป็นสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
กระทรวงสาธารณสุข ก่อสร้างขึ้นโดยด าริของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรี
คนที่ 21 เห็นว่าจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นจั งหวัดทางภาคตะวันตกที่มีโรงพยาบาลศูนย์
โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชนรวม  10 แห่ง แต่ยังไม่มีสถานศึกษาทางด้านการ
พยาบาลและสาธารณสุข  สมควรให้มีการก่อตั ้งสถานศึกษาทางด้านการพยาบาลและ
สาธารณสุขเพื่อให้เยาวชนในเขตภูมิภาคนี้ได้มีสถานศึกษาทางวิชาชีพด้านการพยาบาล
และสาธารณสุข  ไม่ต้อง เดินทางไปเรียนห่างไกลภูมิล า เนา  ด้วยการประสานงานของ
ฯพณฯบรรหาร ศิลปอาชา ดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุขจึงได้อนุมัติให้ก่อตั้งวิทยาลัย
พยาบาลขึ ้นที ่จ ัง หว ัดสุพรรณบุร ี ตั ้ง แต ่ป ีงบประมาณ 2534 เป ็นต้นมา  โ ดย  ฯพณฯ
บรรหาร ศิลปอาชา ได้มีส่วนส าคัญในการผลักดันและติดตามงบประมาณการก่อสร้างมา
โดยตลอดและได้รับงบประมาณเพื่อด าเนิน การก่อสร้างในปีงบประมาณ 2536 ก่อสร้าง
แล ้ว เ ส ร ็จ ใ น ป ี2538 แ ล ะ ไ ด ้เ ริ ่ม ร ับ น ัก ศ ึก ษ า พย า บ า ล  รุ ่น ที ่ 1 เ มื ่อ เ ด ือ น ม ิถ ุน า ย น 
2538  โดยฝากเรียนที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี  เมื่อวิทยาลัยก่อสร้างแล้ว
เสร็จจึงได้ย้ายนักศึกษา รุ่นที่ 1 มาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรีและเปิดรับ
นักศึกษาพยาบาล  รุ ่นที ่ 2 โดยวิทยาลัย ได้เริ ่ม เปิดด า เนินการในเดือนมิถุนายน 2539 
ต่อมาในปีงบประมาณ 2540 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรีได้รับการจัดสรร
งบประมาณ เพื่อก่อสร้า งหอพักนักศึกษาที่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช โดยเป็นอาคาร
หอพัก 6 ชั้น ส าหรับเป็นที่พักของนักศึกษาในขณะฝึกภาคปฏิบัติ เนื่องจากวิทยาลัยตั้งอยู่
ห่างจากโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชประมาณ 10 กิโลเมตร ในวันที่ 19 มีนาคม 2540 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี  ได้เข้า เป็นสถาบันสมทบของคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลและวันที ่ 4 กันยายน 2543 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก
                                                 

 
37วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร, แผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 

จังหวัดสุพรรณบุรี ปีงบประมาณ 2559-2563 (2558), 1. 
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สม เด ็จพระ เทพรัตนราชสุด าสยามบรมราชกุม า ร ี เ สด ็จพระร าชด า เน ินมาทร ง เป ็น        
องค์ประธานเปิดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี จึงถือวันนี้ เป็นวันสถาปนา
วิทยาลัย38 

 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นโรงเรียนกีฬาสมบูรณ์แบบแห่งแรกที่ตั้งขึ้นใน 
ประเทศไทย เพ่ือต้องการยกระดับและพัฒนามาตรฐานทางการกีฬาให้ทัดเทียมกับนานา
อารยประเทศประกอบกับเพ่ือสนองนโยบายรัฐบาล  ในการส่งเสริมการกีฬาอย่างกว้างขวางและ
ทั่วถึงเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิต  และพัฒนามาตรฐานทางการศึกษาเพ่ือให้มีขีดความสามารถในการ
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากับนานาชาติ  ได้ดียิ่งขึ้นและมติคณะรัฐมนตรีให้ประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพ
จัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 13  ในปี พ.ศ. 2541  และกีฬาโอลิมปิกในปี  2547  ในการประชุม
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2532  ในการด าเนินงาน กรมพลศึกษาได้แต่งตั้งคณะท างาน
เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาในการพัฒนาพลศึกษา และกีฬาของชาติ  ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและศึกษา
แนวทางด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานทางการกีฬาของต่างประเทศแล้วจัดท าเป็นโครงการ
ที่เป็นรูปธรรมและมีแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจนโดยผสมผสานการด าเนินงานทุกระบบเข้าด้วยกันทั้ง
ทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคมการเมืองและวิทยาศาสตร์การกีฬา การด าเนินงานการจัดตั้ง  
กรมพลศึกษาโดยอธิบดีกรมพลศึกษานายปรีดา รอดโพธิ์ทอง และรองอธิบดีกรมพลศึกษา นายสุวิทย์ 
วิสุทธิสิน  ได้เสนอโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาต่อ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี  ในขณะนั้นพิจารณาให้การสนับสนุนและได้เสนอให้ก่อตั้งในวิทยาลัยพล
ศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี  ทางทิศตะวันตกของพ้ืนที่  และได้มีการหารือกันหลายครั้ ง  จนประสบ
ความส าเร็จโดยตกลงที่จะจัดตั้งโรงเรียนกีฬาในวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรีและได้มีการวาง
แผนการจัดตั้งโรงเรียนโดยใช้งบประมาณการก่อสร้างตลอดจนบุคลากรจากกรมพลศึกษาต่อมา
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2533  
โดยได้รบังบประมาณต่อเนื่องตลอดมาท้ังปีงบประมาณ 2534 ซึ่งได้รับความช่วยเหลือ  และสนับสนุน
ด าเนินงานจาก ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา (นายกรัฐมนตรีคนที่ 21) อย่างดียิ่งตลอดมา ได้เข้าตรวจ
เยี่ยมดูแลกิจการการด าเนินงานและความเป็นอยู่ของนักเรียน  ครู  อาจารย์  และบุคลากรเป็นประจ า  
นอกเหนือจากการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนด้านงบประมาณการก่อสร้างอาคารสถานที่ คือ    
1) อาคารเรียน 2) อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา 3) โรงอาหาร 4) หอพักนักเรียน 5) สระว่ายน้ า
พร้อมสระกระโดด 6) อาคารฝึกกีฬารวม (ยิมส์แฝด) 7) โรงยิมเนเซี่ยมมวย 8) เรือนพยาบาล และ    
9) ระบบประปาบาดาลหอถังสูง ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ได้สนามฝึกซ้อม  
จึงได้ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารฝึกกีฬาในร่ม  อาคารฝึกกีฬา
หลังนี้  ได้ขอพระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชื่อว่า  “อาคาร
พลศึกษาเจ้าฟูามหาจักรีสิรินธร” ในปี พ.ศ. 2542 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีมีนักเรียนที่มี
                                                 

 
38

 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี, ประวัติวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
สุพรรณบุรี, เข้าเม่ือ 19 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก http://www61.19.86.61/site/index.php/ 
2014-09-26-06.../2014-09-26-06-45-3526 ก.ย. 2557.  
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ความสามารถทางด้านกีฬาจักรยานเพ่ิมขึ้นจึงจ าเป็นต้องสร้างสนามแข่งขันและฝึกซ้อมจักรยาน   
(เวลโลโดม)  เพ่ือใช้ในการฝึกซ้อมของโรงเรียนและเพ่ือใช้ในการแข่งขันระดับชาติ  และนานาชาติ
ต่อไป  ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 จึงได้ขอที่ตั้งแห่งใหม่จากกรมการศาสนา
ในการใช้ที่ดินว่างเปล่าของวัดร้าง 2 วัด  คือ วัดท่าควาย และวัดมรกฎ มีพ้ืนที่ประมาณ 53 ไร่ เพ่ือใช้
ในการก่อสร้างสนามกีฬาเป็นแห่งที ่2 ประกอบด้วย 1)สนามเทนนิสมีหลังคา (ในร่ม) 2) สนามเทนนิส
กลางแจ้งพร้อมอัฒจันทร์ 3) สนามแข่งขันและฝึกซ้อมจักรยาน (เวลโลโดม) 4) สนามเบสบอลและ
สนามซอฟท์บอล และ 5) บ้านพักครู และเจ้าหน้าที่ ต่อมาในปี พ.ศ. 2543 ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา  
ด าเนินการจัดหาที่ดินเพ่ิมเติมให้กับโรงเรียนกีฬาเพ่ือใช้ในการก่อสร้างสนามยิงปีน  โดยประสานงาน
กับกรมส่งเสริมการเกษตร  ซึ่งมีท่ีว่างด้านหลังสนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  เนื้อที่ประมาณ 6 ไร่เศษ  
และการสนับสนุนก่อสร้างสนามยิงปีนมาตรฐาน สนามยิงปีนอัดลมปรับอากาศ สนามยิงปีน        
(เปูาพลิก) สนามยิงปีน  ในปี พ.ศ. 2552 ถึงปัจจุบันโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีได้รับการ
สนับสนุนอย่างต่อเนื่องจาก ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ที่ได้จัดงบประมาณในการก่อสร้างและ
ปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกต่อโรงเรียนกีฬา คือ อาคารเรียนพร้อมห้องสมุด  ปรับปรุงโรงอาหารที่
ได้มาตรฐาน  อาคารบริการสระว่ายน้ าและระบบบ าบัดน้ าโอโซน อาคารฝึกซ้อมกีฬาอเนกประสงค์
กีฬา  อาคารหอพักนักเรียนหญิง  ระบบน้ า ปรับปรุงสนามกรีฑาลู่ยางสังเคราะห์และสนามฟุตบอล 
อาคารเรียน  พร้อมครุภัณฑ์ อาคารชุดพักอาศัย  สนามฟุตซอล ปรับปรุงสนามกีฬาจักรยาน        
(เวลโลโดม) ปรับปรุงสระว่ายน้ า ปรับปรุงโครงสร้างหลังคาอัฒจันทร์สนามฟุตบอลพร้อมห้องพัก
นักกีฬาและห้องรับรอง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ขนาด ห้องเรียนอัจฉริยะ  เปิดสอนตั้งแต่ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีชนิดกีฬาที่เปิดสอน 21 ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา 
กอล์ฟ เซปักตะกร้อ จักรยาน เทนนิส เบสบอล แบดมินตัน ฟุตบอล ฟุตซอล มวยปล้ า มวยไทย-มวย
สากล ยกน้ าหนัก ยิมนาสติก ยิงปืน ยูโด เทควันโด ว่ายน้ า วอลเลย์บอล วูซู และแฮนด์บอล 
 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีสถานศึกษามีสนามกีฬา 3 แห่ง ดังนี้ 1) สนามกีฬาแห่ง
แรกตั้งอยู่เลขที่ 1/47 หมู่ 4 ต าบลรั้วใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เนื้อที่ประมาณ 93 ไร่         
2) สนามกีฬาแห่งที่สอง ตั้งอยู่ที่ถนนสายเลี่ยงเมืองสุพรรณบุรี อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เนื้อที่
ประมาณ 53 ไร่ และ 3) สนามกีฬาแห่งที่สาม ตั้งอยู่บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดเมืองสุพรรณบุรี 
อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เนื้อท่ีประมาณ 6 ไร่ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 1/47 
หมู่ 4 ต าบลรั้วใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 (ภายในบริเวณเดียวกันกับสถาบันการพล
ศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี) ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ได้ส่งเสริมสนับสนุน
ด้านอุปกรณ์และอาคารสถานที่39 
 

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี  
 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ 4 ถนนมาลัยแมน ต าบล 
รั้วใหญ่ อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72000 หมายเลขโทรศัพท์           
035-545-744-5 หมายเลขโทรสาร 035-555263 เว็บไซต์ www.ipesp.ac.th เป็นสถาบันการศึกษา
                                                 

 39โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี, สารสนเทศ ปีการศึกษา 2557  โรงเรียนกีฬา
จังหวัดสุพรรณบุรี (สุพรรณบุร:ี สถาบันพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2557),1-2. 

http://www.ipesp.ac.th/
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ระดับอุดมศึกษา สังกัดสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีพ้ืนที่อยู่ในบริเวณ
เดียวกันกับโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ติดกับสนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ตรงข้ามกับ
ศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดสุพรรณบุรี โดยในปี พ.ศ. 2520 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัย
พลศึ กษาจั งหวั ดสุ พรรณบุ รี  เ มื่ อ วั นที่  25 กุ มภ า พันธ์  พ .ศ .2520 สั งกั ดกรมพลศึ กษา 
กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ผลิตครูพลศึกษาและสุขศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
ชั้นสูง (ป.กศ.สูง) และเปิดท าการสอนนักศึกษารุ่นแรก เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2520  โดยการด าริและ
สนับสนุนจาก ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสมัยนั้น รวมทั้งได้รับความ
อนุเคราะห์จากจังหวัดสุพรรณบุรีและหลวงพ่อถิร ปัญญาปะชาโต เจ้าอาวาสวัดปุาเลไลยก์วรวิหาร  
ให้ใช้พ้ืนที่อาคารโรงเรียนวัดปุาเลไลยก์ เป็นสถานที่ เรียนครั้งแรก ซึ่งผู้อ านวยการคนแรกคือ นาย   
บุญเลิศ ศรีสว่าง เป็นต้นมา จนในปี พ.ศ. 2525 เปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) วิชาเอกพล
ศึกษา ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยครูกาญจนบุรี พ.ศ. 2528 เปิดหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง วิชาเอกรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2534 เปิดหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ตามโครงการสมทบทางวิชาการกับสถาบัน  
ราชภัฏกาญจนบุรี  จนกระทั้งปี พ.ศ. 2538 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้วิทยาลัยพลศึกษา      
17 แห่ง มีสถานภาพเป็นวิทยาลัยชุมชนอีกบทบาทหนึ่ง เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ส าหรับวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ใช้ชื่อว่า 
วิทยาลัยชุมชนสุพรรณเขตในวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. 2539 เปิดหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) วิชาเอกสุขศึกษา และ เปิดศูนย์ให้การศึกษาวิทยาลัย
พลศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี โดยความร่วมมือกับสถาบันราชภัฏกาญจนบุรี เพ่ือจัดการศึกษาส าหรับ
บุคลากรประจ าการ (กศ.บป.) เปิดสอน 2 ระดับ คือ ระดับอนุปริญญา และระดับปริญญาตรี 2 ปี 
หลัง  พ.ศ. 2542 เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจ และ  
เปิดโครงการหลักสูตรปริญญาโท ภาคพิเศษ โดยความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา พ.ศ. 2545 
เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิชาเอกการตลาด การบัญชี วารสารและ        
การประชาสัมพันธ์ และหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา และสาขาวิชาพลศึกษา ภาคพิเศษเรื่อยมา
จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2548 วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับการยกฐานะเป็นสถาบันการ  
พลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี ตามพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2548 โดยจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักสูตรสถาบันการพลศึกษา สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
รุ่นแรกในปีการศึกษา2548 แบ่งออกเป็น 3 คณะ ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและ
สุขภาพ คณะศิลปศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ 
 ต่อมาใน พ.ศ. 2555 สถาบันการพลศึกษามีพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 
2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 มีผลให้วิทยาเขตสุพรรณบุรี สามารถจัดการศึกษาได้จนถึง
ระดับปริญญาเอก  และใน พ.ศ.2557 เปิดโครงการระดับปริญญาโทตามหลักสูตรสถาบันการ       
พลศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาวิชาพลศึกษา รุ่นแรกในปีการศึกษา 2557 
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จนถึงปัจจุบัน ฯพณฯบรรหาร  ศิลปอาชาได้ให้ความส าคัญในการส่งเสริมด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
มาโดยตลอด40 
 

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 
 วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี  สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมศิลปากร กระทรวง
วัฒนธรรม ต้ังอยู่ภายในศูนย์ราชการกรมศิลปากร จังหวัดสุพรรณบุรี เลขที่ 119 หมู่ที่ 1 ถนน
สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต าบลสนามชัย อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี  กระทรวงศึกษาธิการ 
ได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีให้เป็นสถานศึกษาเมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2534  ภายใต้
ความเพียรพยายามอย่างยิ่งของจังหวัดสุพรรณบุรี และโดยเฉพาะ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ซึ่งใน
ขณะนั้นด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นับเป็นผู้ก่อตั้งวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
แห่งนี้ และยังคงให้การสนับสนุน ด้วยความกรุณาอย่างสูงยิ่งตลอดมา  วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 
เริ่มเปิดท าการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2536 โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญและ
ภาระหน้าที่หลักดังนี้คือ 1) เพ่ือขยายการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติทางด้านกฎหมายด้าน
นาฎดุริยางคศิลป์ให้แพร่หลายยิ่งขึ้น 2) ให้การศึกษาการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติทางด้าน
นาฏดุริยางคศิลป์ผลิตบุคลากรทางศิลปะ ได้แก่ ศิลปิน และครูสอนศิลปะด้านนาฏศิลป์ ดนตรีให้มี
ปริมาณและคุณภาพตามความต้องการของสังคม  3) อนุรักษ์ เผยแพร่ ส่งเสริม และวิจัย
ศิลปวัฒนธรรมของชาติด้านนาฏดุริยางคศิลป์ รวมทั้งศิลปะพ้ืนบ้านประจ าภาค โดยเฉพาะเพลงอีแซว 
ล าตัด เพลงฉ่อย ลิเก และ 4) เพ่ือให้บริการทางวิชาการศิลปะแก่สังคม ทั้งในและนอกระบบอย่างมี
ประสิทธิภาพ นับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2534-2548  ได้รับความอนุเคราะห์จาก ฯพณฯ บรรหาร    
ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 มาโดยตลอด ได้กรุณาจัดสรรงบพัฒนา จัดซื้อ จัดจ้าง ครุภัณฑ์ 
และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ มากมาย เป็นเหตุให้วิทยาลัยเจริญวัฒนาได้อย่างสมบูรณ์โดยเร็วจนเป็นที่นิยม
ของผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาต่อในวิทยาลัยมากขึ้นทุกปีท าให้วิทยาลัยมีโอกาสได้คัดเลือก
นักเรียนเพ่ือประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษามากขึ้นด้วยและตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันฯพณฯ
บรรหาร ศิลปะอาชา ได้ดูแลส่งเสริมสนับสนุนทั้งด้านอุปกรณ์และอาคารสถานที่มาโดยตลอด        
จนผลงานเป็นที่ประจักษ์กับบุคคลทั่วไป41 
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
 ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีนโยบายขยายการศึกษาไปยังท้องถิ่นในภูมิภาค

ต่างๆ ประกอบกับคณะรัฐมนตรี ได้มีมติอนุมัติหลักการขยายวิทยาเขตของ มหาวิทยาลัยของรัฐใน
ภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ปัจจุบันมีสถานะเป็น
โครงการจัดตั้งวิทยาเขต สังกัดวิทยาเขตก าแพงแสน โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นโครงการ

                                                 

 40สถาบันการพลศึกษา, วิทยาเขตสุพรรณบุรี, รายงานประจ าปี 2558 สถาบันการพล
ศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี (สุพรรณบุร:ี 2558). 1-2. 

 41ทิพวรรณ ดีแดง, นาฏศิลปสุพรณบุรี 12 ปี แห่งความภาคภูมิใจ (กรุงเทพฯ: 
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม,  2549).  
1-2. 
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หนึ่ งที่ อยู่ ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์  โดยเริ่ มด า เนินก ารตั้ งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2541 ซึ่งทางจังหวัดสุพรรณบุรีได้จัดหาที่สาธารณประโยชน์ล าสมุห์ในอ าเภอเมือง 
และอ าเภอบางปลาม้า ประกอบกับมูลนิธิบรรหารแจ่มใส ได้จัดหาพ้ืนที่มอบให้มหาวิทยาลัย        
เพ่ือจัดเป็นพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยเปูาหมายในขณะนั้น ได้วางนโยบายการศึกษา
เป็น "วิทยาเขตสารสนเทศ" โดยจะจัดการศึกษาด้านการแพทย์ สาธารณสุข เภสัชศาสตร์ การกีฬา 
สุขภาพ และนิติศาสตร์ พ.ศ. 2554 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุม เมื่อวันที่ 22 
สิงหาคม 2554 มีมติอนุมัติโอนส านักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรีไปสังกัดวิทยาเขต
ก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี มีสถานะเป็นเพียงแค่โครงการจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี การบริหารและด าเนินการได้โอนจากวิทยาเขต
บางเขน มาอยู่กับวิทยาเขตก าแพงแสน เมื่อ ปี พ.ศ. 2554 และได้โอนหลักสูตร การจัดการเรียน   
การสอนไปให้คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นจึงมีดังนี้โครงการจัดตั้งสายวิชา
ศิลปศาสตร์  สุพรรณบุรี  ( เทียบเท่าภาควิชา )  สั งกัด คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในประเทศ 

 มหาวิทยาลั ย เกษตรศาสตร์ และวิทยา เขตสุพรรณบุ รี  ได้ ประสานงานกั บ
มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์-วชิระ และวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เพ่ือความ
ร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย และจัดหาอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญมาร่วมกันจัดท าหลักสูตรสาขาวิชาต่าง ๆ 
และหน่วยงานดังกล่าวมีคณาจารย์ที่จะสอนวิชาต่าง ๆ ในแต่ละหลักสูตร เช่น กายภาพบ าบัด เทคนิค
การแพทย ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ แพทยศาสตร์ และพยาบาลศาสตร์ เป็นต้น และคณาจารย์เหล่านี้   
ยินดีให้ความร่วมมือและ สนับสนุนการเรียนการสอนที่จะมีข้ึนที่วิทยาเขตสุพรรณบุรี42 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เปิดสถาบันขงจื๊อที่ สุพรรณบุรี 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์สุพรรณบุรี เปิดสถาบันขงจื๊อและ “ฯพณฯ บรรหาร   

ศิลปอาชา” เป็นประธานในพิธี รวมทั้งมีMadame Pang Li (มาดาม ผัง ลี่) เลขานุการเอก         
ฝุายการศึกษา สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐารมณ์    
จุฑาภัทร รองอธิการบดีฝุายวิชาการ มรภ.สวนดุสิต และ Ms.Huang Wei Yi (ขวาง เวย ยี่)          
รองอธิการบดีฝุายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยกวางสี ร่วมเปิดสถาบันดังกล่าว อีกทั้งยังมีการแสดง
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตกับมหาวิทยาลัยกวางสี ณ โรงละคร
แห่งชาติภาคตะวันออก จังหวัดสุพรรณบุรี ส าหรับการจัดตั้งสถาบันขงจื๊อนั้นเป็นคณะหนึ่งของ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์สุพรรณบุรี  ได้จับมือกับ
มหาวิทยาลัยกวางสี ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการสนับสนุนและรับรองจากส านักงาน
สภาภาษาจีนนานาชาติ The Office of Chinese Language Council International (Hanban) 
จัดตั้งสถาบันขงจื้อ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ณ ศูนย์สุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็น
ศูนย์กลางในการให้การศึกษาด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนในภาคกลาง และภาคตะวันตกของประเทศ
                                                 

 
42มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, วิทยาเขตสุพรรณบุรี-วิกิพีเดีย, เข้าถึงเมื่อ 20 ธันวาคม 

2558, เข้าถึงได้จาก https://th.wikipedia.org/...มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์_วิทยาเขตสุพรรณบุรี. 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2541
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2554
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwip2tassJXMAhWIm5QKHaeyBa0QFgggMAE&url=https%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A2%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A9%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C_%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2593%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B5&usg=AFQjCNFvGFb2eSMO5SI8_uF2MieCAwv3nw&sig2=hNEUjaPwjNxMPX_bSiIGRw
https://th.wikipedia.org/
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ไทย และเป็นศูนย์ทดสอบความรู้  ความสามารถทางภาษาจีนตามมาตรฐาแห่งชาติของจีน          
ตามหลักเกณฑ์ของ The Chinese Proficiency Test (HSK) ฯพณฯบรรหาร ศิลปอาชา ประธาน  
ในพิธี เปิดสถาบันขงจื๊อกล่าวว่า การตั้ งสถาบันขงจื้อ ขึ้นในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต             
ศูนย์สุพรรณบุรี นับว่าเป็นการสืบสานและกระชับความสัมพันธ์ ไทย -จีน ซึ่งมีมายาวนานกว่า       
แปดร้อยปี ให้มีความแน่นแฟูนมากขึ้น เพราะจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทั้งจากแผนที่โบราณ
ของชาวตะวันตกและหลักฐานอ่ืน ๆ ซึ่งนักวิชาการไทยและนักวิชาการตะวันตก ต่างเห็นพ้องกันว่า
จังหวัดสุพรรณบุรี ที่มีนครอู่ทอง หรือ ตามบันทึกในแผนที่ของชาวตะวันตก เรียกว่า นครมาชิน 
(Macin) จึงกล่าว “ขอขอบคุณรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของจังหวัด
สุพรรณบุรี จัดตั้งสถาบันขงจื้อ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์สุพรรณบุรีให้เป็นศูนย์การ
เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของชาวสุพรรณบุรีที่ต้องการให้
สุพรรณบุรี เป็นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับชาวไทยเชื้อสายจีน ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยกวางสีที่ให้ความ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตในการด าเนินงานของสถาบัน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าประชาชน
โดยเฉพาะเยาวชนของจังหวัดสุพรรณบุรี และในจังหวัดใกล้เคียง จะได้รับประโยชน์ในการพัฒนาการ
สื่อสารภาษาจีน และเรียนรู้วัฒนธรรมจีน เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ และสร้าง
ความเข้มแข็งของภูมิภาคตะวันออกร่วมกัน”  

 ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ แสงพลสิทธิ์ ผู้อ านวยการศูนย์สุพรรณบุรี มรภ.    
สวนดุสิต เปิดเผยว่า สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์สุพรรณบุรี เป็นหน่วยงานทาง
การศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนและรับรองจาก The Office of Chinese Language Council 
International (Hanban) แห่งประเทศจีน ผ่านการลงนามเป็นข้อตกลงในโครงการความร่วมมือ
ระหว่าง Hanban กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยกวางสี ประเทศจีน เมื่อวันที่ 9 
มิถุนายน 2549 ณ กรุงปักกิ่ง และก่อตั้งเป็นทางการในวันที่ 27 ธันวาคม 2549 มีฐานะเป็นองค์การ
ในก ากับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยกวางสีมีการบริหารจัดการเป็นอิสระจาก
ระบบราชการ พึ่งตนเองได้และไม่หวังผลก าไร  ซ่ึง “การตั้งสถาบันขงจื้อที่จังหวัดสุพรรณบุรี ย่อมตรง
กับปรัชญาการศึกษาของท่านขงจื้อ ที่มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือทุกชนชั้นจัดการศึกษาในพ้ืนที่ของเด็ก 
เท่ากับใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เป็นการกระจายการศึกษาสู่ต่างจังหวัดทางตะวันตกของประเทศไทย 
ซึ่งยังขาดสถาบันการศึกษาระดับสูง ตรงกับแนวคิดของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตที่ว่า อยู่ที่ไหน   
ก็เรียนได้ ภายใต้มาตรฐานและคุณธรรมเดียวกัน” ส่วนด้าน Ms.Huang Wei Yi (ขวาง               
เวย ยี่) รองอธิการบดีฝุายวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกวางสี กล่าวถึงความร่วมมือกับ มรภ.สวนดุสิตว่า 
สถาบันขงจื๊อได้รับการสนับสนุนและรับรองจากส านักงานสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาจีน
แห่งชาติ โดยเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกวางสีและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตทางด้าน
การเรียนการสอนภาษาจีนของทั้งสองมหาวิทยาลัย43 
 
 

                                                 

 
43มรภ.สวนดุสิต เปิดสถาบันขงจื๊อที่ สุพรรณบุรี-Manager,  เข้าถึงเมื่อ 25 มกราคม 

2558, เข้าถึงได้จาก https://www.manager.co.th/Campus/ViewNews.aspx?NewsID=9500 
000005370 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=22&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiP8efVv5PMAhUEC44KHeUrDNs4ChAWCFAwCw&url=http%3A%2F%2Fwww.manager.co.th%2FCampus%2FViewNews.aspx%3FNewsID%3D9500000005370&usg=AFQjCNELrisOMdg6PJH6iO3gxzOY02FjMg&sig2=CGaagMMZtpONaqa8Ng8fUw
http://www.manager.co.th/Campus/
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โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี 
 โรงเรียนโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล สืบเนื่องจาก ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา

นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ประกาศจัดตั้งเมื่อ วันที่ 17 เดือนมกราคม พุทธศักราช 2538 ได้เล็งเห็น
ความส าคัญของการจัดการศึกษาส าหรับผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส  ควรได้รับโอกาสทางการศึกษา
อย่างเสมอภาคและทั่วถึง  จึงได้จัดตั้งโรงเรียนศึกษาพิเศษสุพรรณบุรี  ขึ้นในโครงการจัดตั้งศูนย์
ราชการแห่งที่ 2  ของจังหวัดสุพรรณบุรี  โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียน  เมื่อ
วันที่ 17 มกราคม 2538  สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ(กองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญ
ศึกษาเดิม)  กระทรวงศึกษาธิการ โดยกรมสามัญศึกษามีค าสั่งแต่งตั้ง นายประหยัด ทรงค า เป็น
ผู้บริหารโรงเรียน  รับนักเรียนพิการประเภทมีความบกพร่องทางด้านสติปัญญาและบกพร่องทางการ
ได้ยินเข้าเรียนโดยให้บริการนักเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา 5  และจังหวัดใกล้เคียง  ในปีการศึกษา 
2547  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเปลี่ยนชื่อให้โรงเรียนศึกษาพิเศษสุพรรณบุรีเป็นโรงเรียน
สุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ รับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้าน
สติปัญญาและออทิสติกในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ นครปฐม กาญจนบุรี
ชัยนาท  สิงห์บุรี  อ่างทอง  พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี  นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร  มีเนื้อที่   
26 ไร่  2 งาน  27 ตารางวา44 ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ได้ส่งเสริมดูแลด้านอาคารสถานที่และ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่สนับสนุนให้กับเด็กนักเรียนกลุ่มนี้อย่างต่อเนื่อง 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาสุพรรณบุรี 
 ตั้งอยู่อาคารสถานีต ารวจภูธร อ าเภอด่านช้าง เลขที่ 2 หมูที่ 5 ต าบลหนองมะค่าโมง 
อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180 ก่อตั้งในสมัยของ รองศาสตราจารย์ดร.ดิลก บุญเรืองรอด 
อธิการบดี ที่เดินทางมาส ารวจพื้นที่และเห็นว่าพ้ืนที่ท าเล อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นพ้ืนที่
นักเรียนและประโยชน์แห่งไกลความเจริญ เป็นพ้ืนที่ชายขอบของจังหวัดสุพรรณบุรี  ซึ่งมีพ้ืนที่ติดต่อ
กับอ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท  อ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี  อ าเภอศรีสวัสดิ์  อ าเภอหนองปรือ 
อ าเภอเลาขวัญ  ซึ่งมีความเหมาะสมจังหวัดกาญจนบุรี เป็นที่ตั้งศูนย์ เพ่ือให้ใช้โอกาสทางการศึกษา 
โดยมีแนวทางพันธกิจของศูนย์เน้นเปิดสาขาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นเป็นหลัก โดยทางมหาวิทยาลัยได้
แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสจารย์ ดร.สัมมา รชนิชย์ เป็นผู้ช่วยรองอธิบดี มหาวิทยาลัยมาบริหารจัดการศูนย์
และดูแลในด้านการจัดการเรียนการสอนโดยเปิดท าการสอนในภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2547 
ระดับปริญญาโท ภาคนอกเวลา  คณะครุศาสตรมหาบันฑิต สาขาบริหารการศึกษาและ               
คณะครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน ต่อมาในปีการศึกษา 2547 ภาคปกติได้เปิด
ท าการสอนในระดับปริญญาตรี หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจภาคนอกเวลา หลักสูตรรัฐประศานศาสตร์ 
ซึ่งในขณะนั้น ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
สิ้นสุดลงเมื่อปี 2548 

                                                 

 
44โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี , เข้าถึงเมื่อ 18 มกราคม 2559, 

เข้าถึงได้จาก https://www.suphanburipanyanukul.org/index.php?lay=show&ac...2... 
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 โดยศูนย์นี้มีโครงการในอนาคตที่จะเปิดเป็นวิทยาเขตโดยคหบดีให้พ้ืนที่ นายดิน 
จันทรสุวรรณ  มีความประสงค์จะบริจาคที่ดินพ้ืนที่ใกล้อ่างเก็บน้ าเขื่อนกระเสียว มีเนื้อที่ 256 ไร่    
ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการก่อสร้างเป็นอาคารปฏิบัติการและใช้พ้ืนที่ในการปลูกพืชสมุนไพร  
หลักสูตรปริญญาโทเปิดได้รุ่นเดียว แล้วไม่มีนักศึกษาสมัครเพียงพอที่จะเปิดได้ ส่วนปริญญาตรีสอน
เรื่อยมาจนถึง ปี พ.ศ. 2556 จึงปิดศูนย์นี้ลงเพราะไม่มีนักศึกษาสมัครเรียนเพียงพอต่อการคุ้มทุนใน
การด าเนินการ45 
 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี 

 เนื่องในวโรกาสแห่งศุภมงคลวาระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ     
เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 50 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน 2539 กระทรวงศึกษาธิการ โดยกรมสามัญ
ศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย
อย่างล้นพ้น และทรงเล็งเห็นความส าคัญของการศึกษาในการที่จะพัฒนาบุคคล และประเทศชาติ   
ให้เจริญอย่างมีประสิทธิภาพได้ จากพระราชกรณียกิจของพระองค์สะท้อนให้เห็นแนวพระราชด าริ   
ที่ทรงมุ่งมั่นพระราชหฤทัยที่จะส่งเสริม ท านุบ ารุงการศึกษา  ให้แก่นักเรียนและเยาวชนของชาติ     
ซึ่งเป็นพสกนิกรของพระองค์ที่เจริญเติบโตให้เป็นพลเมืองของประเทศชาติที่ดีในภายภาคหน้า 
ประกอบกับรัฐบาลสมัยนั้น มีการเร่งรัดการขยายโอกาสทางการศึกษา เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้รับ
การศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาอย่างทั่วถึงในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะมีนโยบาย       
ที่จะกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคให้มากขึ้น  

 ด้วยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์  กรมสามัญศึกษาได้เล็งเห็นว่าโรงเรียน 
ภปร.ราชวิทยาลัย ซึ่งเป็นโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล      
อดุ ล ย เดชฯ  รั บนั ก เ รี ยนประจ า ช าย ได้ โ อนมาอยู่ ใ นความดู แลของกรมสามัญศึ กษา 
กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อปี พ .ศ. 2517 โดยคณะกรรมการราชวิทยาลัยมูลนิธิเพ่ือการศึกษา           
ได้เรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในสมัยนั้น คือ นายอภัย จันทวิมล ขอให้พิจารณา      
และได้รับความเห็นชอบในหลักการที่จะให้โรงเรียน ภปร .ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์       
เป็นโรงเรียนตัวอย่างของโรงเรียนประจ าที่อาจจะตั้งเพ่ิมขึ้นในกาลต่อไปและจากการด าเนินงาน
ปรากฏว่านักเรียนของโรงเรียน ภปร.ราชวิทยาลัย เป็นนักเรียนที่มีระเบียบวินัย มีจรรยามารยาท
เรียบร้อย มีความเป็นผู้น า เป็นสุภาพบุรุษ มีร่างกายแข็งแรง มีความรู้ความสามารถเป็นแบบอย่างที่ดี
ได้ เนื่องในโอกาส อันเป็นมหามงคลนี้ กรมสามัญศึกษา จึงเห็นสมควรจัดท าโครงการจัดตั้งโรงเรียน
ลักษณะโรงเรียน ภปร.ราชวิทยาลัย ขึ้นในเขตการศึกษาต่างๆ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เนื่องในวโรกาสที่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 50 ปี  

 จากโครงการของกรมสามัญศึกษาดังกล่าว จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งตั้งอยู่ ในเขตการศึกษา 5        
ได้รับการพิจารณาจากกรมสามัญศึกษาให้จัดตั้งโรงเรียน ภปร .ราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เนื่องในมหามงคลวโรกาส ที่พระบาทสมเด็จ  

                                                 

 
45จากการสัมภาษณ์นายจรง สุขเกษม รองผู้อ านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 

นักศึกษาปริญญาโท รุ่นแรก เมื่อวันที ่31พฤษภาคม 2559. 
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พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี ได้พระราชทานนามโดยใช้ชื่อโรงเรียน  
ครั้งแรกว่า “โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองราชย์
ครบ 50 ปี จังหวัดสุพรรณบุรี ต าบลไผ่ขวาง อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี” ต่อมาภายหลังได้รับ
พระมหากรุณาธิคุณอันสูงยิ่งจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานนามโรงเรียนใหม่ว่า  
“โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี” เป็นโรงเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งขึ้น 
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 พร้อมกันกับโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยในจังหวัดอ่ืน ๆ    
อีก 8 โรงเรียน คือ  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย         
สุราษฎร์ธานี   โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยอุทัยธานี 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์   โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกาฬสินธุ์  โรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ และโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยฉะเชิงเทรา        

 ส าหรับจังหวัดสุพรรณบุรี โดยการน าของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ซึ่งในขณะนั้น
ด ารงต าแหน่งผู้น าฝุายค้าน ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด 
ศึกษาธิการจังหวัด นายอ าเภอเมือง ผู้อ านวยการสามัญศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี และผู้เกี่ยวข้องอีก
หลายฝุายได้พิจารณาที่ดิน จ านวน 94 ไร่ 3 งาน 58 ตารางวา บริเวณที่สาธารณประโยชน์อยู่บริเวณ
หนองปลาดุก หมู่ที่ 1 ต าบลไผ่ขวาง อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ให้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี โดยน าโครงการจัดตั้งโรงเรียนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานและโครงการ
ของจังหวัดเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จเถลิงราชสมบัติครบ 
50ปี นอกจากนี้ ยังเป็นโครงการที่สมาคมชาวสุพรรณพระนคร ได้ให้ความส าคัญอีกโครงการหนึ่งใน
อันที่จะพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี ให้เจริญก้าวหน้าต่อไปโดยได้บรรจุโครงการนี้เข้าไว้ในแผนการ
ติดตามงานของสมาคมด้วยรวมทั้งสภาต าบลไผ่ขวางได้ให้การสนับสนุนในการจัดตั้งโรงเรียนในครั้งนี้ 
เป็นอย่างดียิ่ง  ในปีการศึกษา 2538 ซึ่งเป็นปีการศึกษาแรกของการจัดตั้งโรงเรียนกาญจนาภิเษก   
วิทยาลัย สุพรรณบุรี ส านักงานสามัญศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ประกาศรับสมัครนักเรียน จ านวน    
2 ห้องเรียน โดยได้ฝากเรียนไว้ที่โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 1 ห้องเรียน และ   
ฝากเรียนไว้ที่โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 1 ห้องเรียน โดยทั้งสองโรงเรียน
ได้ให้ความอนุเคราะห์จัดครู-อาจารย์สอนให้ทั้งหมด ส่วนปีการศึกษา 2539 โรงเรียนจะต้องรับ
นักเรียนเพ่ิมขึ้นจึงได้ย้ายนักเรียนที่ฝากเรียนไว้ จ านวน 2 ห้องเรียน และนักเรียนที่รับใหม่ มาอยู่ที่
โรงเรียนวัดไผ่ขวาง ซึ่งไดรับความอนุเคราะห์จากส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี  ให้ยืม
อาคารเรียนโรงเรียนวัดไผ่ขวาง จ านวน 1 หลัง เป็นที่เรียนชั่วคราว  นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้รับ
ความอนุเคราะห์จากเจ้าอาวาสวัดไผ่ขวางให้ใช้ศาลาการเปรียญของวัดในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน  และในการการศึกษา 2541 โรงเรียนจึงได้ย้ายไปเรียนในสถานที่ตั้งของโรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี ในปัจจุบัน46 

                                                 

 46โรงเรียนกาญจนภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี , หนังสือ พิธีเปิดอาคารเรียน โรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย, สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนิน
ทรงเปิดอาคารเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี วันจันทร์ที่  1 กันยายน พุทธศักราช 
2546, 45-47. 
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    สรุปการมอบทุนการศึกษามูลนิธิบรรหาร – แจ่มใสของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
สุพรรณบุรี  ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ได้ดูแลส่งเสริม สนับสนุนโดยการมอบทุนการศึกษา ตั้งแต่ปี
พ.ศ.2550 จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2558)  รวมทั้งสิ้นการสนับสนุนการศึกษา จ านวน 8 ครั้ง จ านวน   
200 ทุน จ านวนเงิน 400,000 บาท   และมีการการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา 
และการพัฒนาโรงเรียน จ านวนเงิน 115,400,000 บาท47 
 

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 
 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2441 ขุนปรีชานุศาสน์ (ปล้อง ธรรมารมณ์)  ได้ใช้บ้านท่านสอน
หนังสือลูกหลานและเด็กในละแวกบ้าน  โดยไม่คิดค่าตอบแทน  เมื่อสมเด็จพระบรมวงศ์กรมพระยา
ด ารงราชานุภาพ  เสด็จตรวจราชการเมืองสุพรรณบุรี จึงรับสั่งให้สร้างอาคารเรียนขึ้นเป็นเรือนทรง
ปั้นหยาชั้นเดียว  หลังคามุงจาก  และขนานนามโรงเรียนว่า  “โรงเรียนปรีชาพิทยากร”  มีนายปล้อง  
ธรรมารมณ์ เป็นครูใหญ่  และต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นขุนปรีชานุศาสน์ ได้รับ
พระราชทานเงินเดือน ๆ ละ 25 บาท ต่อมาอาคารเรียนช ารุด ท่านขุนฯ และบรรดาศิษย์ได้สร้าง
อาคารเรียนใหม่โดยย้ายไปอยู่ใกล้สี่แยกนางพิม พ.ศ. 2461 พระยาสุนทรบุรี  (อ้ี กรรณสูต)          
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เห็นว่าอาคารเรียนหลังเดิมช ารุดมาก  จึงได้ย้ายไปก่อสร้างอาคารเรียน
ใหม่บริเวณวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีในปัจจุบัน โดยได้รับความร่วมมือ จากนายอ าเภอทั้ง        
7 อ าเภอ จัดหาไม้มาให้ และใช้นักโทษที่มีฝีมือใน  ทางช่างเป็นผู้ก่อสร้าง เป็นอาคารไม้  2 ชั้น ยาว 
77 เมตร และขนานนามโรงเรียนใหม่ว่า “โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย  จังหวัดสุพรรณบุรี” พ.ศ. 
2481 นายทา พิมพ์พันธุ์  ครูใหญ่  ได้ติดต่อของบประมาณจากทางราชการ  และขอความร่วมมือจาก
ประชาชนในท้องถิ่นร่วมบริจาค  เพ่ือจัดซื้อที่ดินมีพ้ืนที่ 12 ไร่ ก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ซึ่งเป็น
บริเวณโรงเรียนสุพรรณภูมิปัจจุบันเป็นอาคารไม้ 2 ชั้น ยาว 47 เมตร จ านวน 18 ห้องเรียน ในปี
การศึกษา 2506 นายพิณ โสขุมา ด ารงต าแหน่งครูใหญ่ เห็นว่าบริเวณเดิมคับแคบไม่เหมาะสมจะ
ขยายเป็นโรงเรียนใหญ่ สนองความต้องการของชุมชน ซึ่งขณะนั้นโรงเรียนได้เปิดระดับมัธยมศึกษา
และเตรียมอุดมศึกษา  จึงได้ติดต่อประสานงานกับ นายพัฒน์ บุญยรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัด และ  
นายประยูร วีระวงศ์  ศึกษาธิการจังหวัด ให้ช่วยพิจารณาหาที่ดิน  และของบประมาณจากทางราชการ
ด้วย  ซึ่งก็ได้ที่ดินวัดร้าง 2วัด คือ วัดชุมนุมสงฆ์กับวัดพริก เนื้อที่ 38 ไร่เศษ คือ บริเวณที่อยู่ปัจจุบัน
เป็นที่ก่อสร้างอาคารเรียน  โดยสร้างอาคารเรียนแบบ 218 เสร็จเรียบร้อย และย้ายมาอยู่ในปี
การศึกษา 2509 จนถึงปัจจุบันในปีการศึกษา 2521  โรงเรียนได้เข้าโครงการพัฒนาโรงเรียนมัธยมใน
ส่วนภูมิภาค (ค.ม.ภ.) ของกรมสามัญศึกษา ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารพลศึกษา หอประชุม  
อาคารฝึกงาน 2 หลัง บ้านพักคร ู8 หน่วย บ้านพักนักการภารโรง 3 หน่วย เรือนเพาะช า 1 หลัง และ
ปรับปรุงบริเวณจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์เป็นจ านวนมาก  

  ปัจจุบันโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยได้รับการพัฒนาด้านอาคารสถานที่  สิ่งแวดล้อม  
และพัฒนาด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง  โดยได้รับการอนุเคราะห์จาก ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา  ในการ
                                                 

 
47โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี, หนังสือพิธีมอบทุนการศึกษา

“มูลนิธิบรรหาร-แจ่มใส”  ปีที ่8 (2558), 5. 
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สนับสนุนการจัดสรรเงินงบประมาณ โดยฯพณฯบรรหาร ศิลปอาชา พร้อมด้วยประชาชนในท้องถิ่น  
ผู้ปกครองนักเรียน  ศิษย์เก่า  ยังไดร้่วมบริจาคเงิน  อุปกรณ์การศึกษา  ให้ความร่วมมือใน ด้านต่าง ๆ 
แก่โรงเรียนอยู่เสมอ  ท าให้โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยบรรลุเปูาหมาย  และสามารถสนองนโยบาย
ด้านการศึกษาของประเทศอย่างแท้จริง ฯพณฯ บรรหาร-คุณหญิงแจ่มใส ศิลปอาชา ได้มอบ
ทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี  มาตั้งแต่ปีการศึกษา  
2525 จนถึงปีการศึกษา 2558 เป็นปีที่ 33 โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลน    
ทุนทรัพย์  ความประพฤติดี  มีความสามารถพิเศษ  และสร้างชื่อเสียงให้กับสถาบัน ท าให้ได้มีโอกาส
ศึกษาต่อมากยิ่งขึ้น  
  สรุปการมอบทุนการศึกษามูลนิธิบรรหาร-แจ่มใสของโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ฯพณฯ 
บรรหาร ศิลปอาชา ได้ดูแลส่งเสริม สนับสนุนโดยการมอบทุนการศึกษา ตั้งแต่ปีพ.ศ.  2525 จนถึง
ปัจจุบัน (พ.ศ. 2558) รวมทั้งสิ้นการสนับสนุนการศึกษา จ านวน 33 ครั้ง จ านวน 955 ทุน  จ านวนเงิน 
1,422,500 บาท และมีการการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาและการพัฒนาโรงเรียน
145,498,443 บาท48 
 

โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 โรงเรียนสงวนหญิง ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2472  โดยแยกมาจากโรงเรียนประจ าจังหวัด  

กรรณสูตศึกษาลัย เดิมการศึกษาของจังหวัดสุพรรณบุรีจัดแบบสหศึกษา และมีโรงเรียนประจ าจังหวัด
เพียงแห่งเดียว ต่อมาพระยาพิศาลสารเกษตรและคุณหญิง ซึ่งขณะนั้นเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด  
เห็นสมควรจะได้แยกนักเรียนสตรีไว้ต่างหากไม่ปะปนกับนักเรียนชายและเพ่ือเป็นการขยายการศึกษา
แก่สตรีในจังหวัดสุพรรณบุรีจึงได้สละทรัพย์ส่วนตัวเรี่ยไรจาก พ่อค้าคหบดีและประชาชน การก่อสร้าง
ได้เริ่มขึ้นที่บริเวณวัดเจดีย์ยอดเหล็กซึ่งเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัดหลังเก่าอยู่ใกล้ตลาดจังหวัด
สุพรรณบุรี มีเนื้อที่  2 ไร่  2 งาน 65  ตารางวา  ในปีแรกมีชั้นเรียนสูงสุดเพียงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
และยังเป็นโรงเรียนสหศึกษา แต่มีนักเรียนชายเรียนรวมตั้งแต่ชั้นเตรียมจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
เท่านั้น ส่วนชั้นมัธยมมีแต่เฉพาะนักเรียนหญิง 
 เนื่องจากสถานที่ตั้งของโรงเรียนคับแคบ และอยู่ใกล้ตลาด  ไม่สามารถจะปรับปรุงขยาย        
โรงเรียนได้ ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2504  โรงเรียนสงวนหญิงได้ย้ายมาอยู่ ณ บริเวณวัดร้าง ชื่อวัดโรงม้า             
มีเนื้อที่ 17 ไร่ 3 งาน 70 ตารางวา  ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบันและขยายชั้นเรียนทุกปีจนถึง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  นับแต่ตั้งโรงเรียนจนถึงปัจจุบันรวมเวลาได้ 85 ปี  ปัจจุบันชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น (ช่วงชั้นที่ 3) รับนักเรียนหญิงล้วน ยกเว้นนักเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (ENGLISH PROGRAM)  และโครงการส่งเสริมความสามารถ
พิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SMART CLASS) เป็นสหศึกษา  ส่วนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ช่วงชั้นที่ 4)  เป็นสหศึกษา  โดยมีผู้บริหารด าเนินงาน ปรับปรุง ขยายกิจการของโรงเรียนจนถึง
ปัจจุบันนี้รวม 13 ท่าน โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 134 ถนนประชาธิปไตย  
ต าบลท่าพ่ีเลี้ยง อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
                                                 

 
48โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี, หนังสือพิธีมอบทุนการศึกษา “มูลนิธิ

บรรหาร-แจ่มใส”  ปีที ่33 (2558), 28-29. 
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โดยปัจจุบันมี นายประชอบ หลีนุกูล เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็น
นักเรียนหญิงทั้งหมด ยกเว้นห้องเรียน English Program และห้องเรียน Smart Class และ
มัธยมศึกษาตอนปลายเป็นแบบสหศึกษา โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษา ให้เข้าร่วม
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่มาตรฐานสากลตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9002  เมื่อปี
การศึกษา 2539  โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพระดับกรมสามัญศึกษา  เมื่อวันที่  26  สิงหาคม  
พ.ศ. 2542  และได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9002 ระดับสากล เมื่อวันที่ 20 มกราคม  
พ.ศ. 2543  ปัจจุบันโรงเรียนได้ประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐานคุณภาพ  ISO 9002 ในการบริหาร
การศึกษาของโรงเรียนให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โรงเรียนสงวนหญิง มีอาคารเรียนและอาคารประกอบ ได้แก่          
โรงฝึกงาน  เรือนเพาะช า โรงฝึกพลศึกษา รวม 11 อาคาร อยู่ในสภาพบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่งดงาม  
บรรยากาศสิ่งแวดล้อมภายนอกร่มรื่น เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน สภาพภายในห้องเรียนสะอาด  
มีพัดลม มีระบบไฟฟูา น้ าประปา น้ าบาดาล โทรศัพท์สาธารณะ โทรสาร สัญญาณดาวเทียม ระบบ
เครือข่ายภายใน ระบบอินเตอร์เน็ต โรงอาหารมาตรฐาน ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก 
ห้องเรียนสีเขียว ศูนย์สื่อประสม ห้องโสตทัศนศึกษา ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการ
คณิตศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องจริยธรรม ห้องพยาบาล และธนาคาร
โรงเรียน มีครูจ านวน 119 คน มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ครูช านาญการ ครูช านาญการ
พิเศษ  ครูเชี่ยวชาญ ครูต้นแบบ ครูแนวใหม่ ครูประกายเพชร  และครูดีเด่นด้านวิชาการสาขาต่าง ๆ  
ที่มากดว้ยความสามารถและประสบการณ์พิเศษ ที่ให้ความรู้แก่นักเรียน เพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์ตาม
หลักสูตร  โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางที่หลากหลายรูปแบบมี
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามความถนัดและความสามารถของนักเรียน  โดยใช้ เทคโนโลยีมาเพ่ือพัฒนา
เยาวชนให้มีบุคลิกลักษณะอันพึงประสงค์และได้เรียนรู้อย่างมีความสุขนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาจาก
โรงเรียนสงวนหญิง สามารถศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นได้ทั้งภาครัฐและเอกชน  เป็น
ประชากรที่มีคุณภาพของสังคม และด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขทิศทางในอนาคต  
โรงเรียนมุ่งพัฒนาการศึกษาในทุก ๆ ด้าน ตามแนวทางการจัดการศึกษา ในระบบคุณภาพให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ให้มากขึ้น และพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 
 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสงวนหญิง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา   
เขต 9 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายประชอบ หลีนุกูล  
เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน  มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม              
67 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 2,513 คน49 
 สรุปการมอบทุนการศึกษามูลนิธิบรรหาร-แจ่มใสของโรงเรียนสงวนหญิง ฯพณฯ 
บรรหาร ศิลปอาชา ได้ดูแลส่งเสริม สนับสนุนโดยการมอบทุนการศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 จนถึง
ปัจจุบัน (พ.ศ. 2558) จ านวน 33 ครั้ง รวมทั้งสิ้นการสนับสนุนการศึกษา จ านวน 580 ทุน เป็น  

                                                 

 49หนังสือพิธีมอบทุนการศึกษา, “มูลนิธิบรรหาร-แจ่มใส,” ปีที่ 33 (สุพรรณบุรี: โรงเรียน
สงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี, 2558), 8-10. 
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จ านวนเงิน 1,432,500 บาท และได้มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาและการพัฒนา
โรงเรียน จ านวนเงินทั้งสิ้น 65,963,000 บาท50          
 

โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย”์ 
 โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” ตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2471  โดยขุนสูงสุมารเขต
(เพล จุลโพธิ์) ก านันต าบลจระเข้ใหญ่ อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี สร้างขึ้นในเนื้อที่       
ราชพัสดุ เนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 10 ไร่เศษ ด้วยทุนทรัพย์ส่วนตัว เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 4,000 บาท 
เป็นอาคารแบบอาคารไม้ใต้ถุนสูง ยาว 24 เมตร ใช้เป็นห้องเรียนได้ 3 ห้อง เดิมทีมีฐานะเป็นโรงเรียน
ประชาบาล เปิดสอนตั้งแต่ชั้น ป.1-4 มีนักเรียนประมาณ 100 คนเศษ เนื่องจากอ าเภอบางปลาม้า    
ทีท่ าการอ าเภออยู่ใกล้กับตัวจังหวัด การศึกษาในระดับสูงขึ้น นักเรียนจะต้องไปเรียนในตัวเมือง จนถึง 
พ.ศ. 2475 โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” จึงได้ยกฐานะขึ้นเป็นโรงเรียนประจ าอ าเภอ เปิด
ท าการสอนตั้งแต่ชั้น ป.1-ม.3  พ.ศ. 2479 เมื่อนักเรียนมีมากขึ้น พ่อค้าประชาชนชาวอ าเภอ       
บางปลาม้า จึงได้ช่วยกันบริจาคเงิน ต่อเติมอาคารเรียนต่อไปอีก 2 ห้องเรียน สิ้นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 
1,795 บาท  
 พ.ศ. 2482  เริ่มตัดชั้นประถมศึกษาออกปีละชั้น จนถึง พ.ศ.2486 คงเหลือแต่ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดการเรียนแบบสหศึกษา พ.ศ. 2487 ทางราชการให้เปิด
เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 ในปีต่อมาตามล าดับ แต่การรับนักเรียน      
เข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ให้รับเข้าเรียนเฉพาะนักเรียนชาย เท่านั้น ใน พ.ศ. 2494 ได้
งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนตามแบบโรงเรียนประจ าอ าเภอ 1 หลัง 5 ห้องเรียนเป็นเงิน            
ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 150,000  บาท พร้อมทั้งอนุญาตให้เปิดรับนักเรียนเป็นแบบสหศึกษาได้จนถึงชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 
 พ.ศ. 2498  นักเรียนเพ่ิมมากขึ้น อาคารเรียน  และครุภัณฑ์ไม่พอกับจ านวนนักเรียน 
ผู้ปกครองนักเรียนจึงพร้อมใจกันบริจาคเงินสร้างอาคารเรียนชั่วคราวพร้อมครุภัณฑ์  1 หลัง             
4 ห้องเรียน เป็นเงินก่อสร้าง 742,000  บาท พ.ศ. 2499  จ านวนนักเรียนยิ่งเพ่ิมมากขึ้น อาคารเรียน
และห้องเรียนไม่เพียงพอกับจ านวนนักเรียนผู้ปกครองจึงร่วมกันบริจาคเงินค่าก่อสร้างอาคารเรียนให้
อีก 1 หลัง พร้อมครุภัณฑ์ เป็นเงินค่าก่อสร้าง 83,500 (ศาลาสามัคคีธรรม) พ.ศ. 2503  อาคารเรียน
หลังเดิมที่ท่านขุนสูงสุมารเขตสร้างไว้ช ารุดทรุดโทรมมาก  ประกอบกับจ านวนนักเรียนเพ่ิมขึ้นอย่าง
รวดเร็วขุนสูงสุมารเขตจึงได้บริจาคเงินส่วนตัวจ านวนเงิน 200,000 บาท เพ่ือให้ก่อสร้างอาคารเรียน
หลังใหม่ สมทบกับเงินอุดหนุนของทางราชการอนุมัติให้ 300,000 บาท รวมกับเงินที่ผู้ปกครอง
นักเรียนรายอ่ืน ๆ บริจาคอีก 19,800 บาท ท าการรื้ออาคารเรียนหลังเดิมออกแล้วสร้างอาคารเรียน
หลังใหม่แทนหลังเดิม เป็นอาคารเรียนแบบไม้ 2 ชั้น 3 มุข 20 ห้องเรียน สิ้นเงินค่าก่อสร้าง 519,800 
บาท ท าพิธีเปิดอาคารเรียนเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2503 โดยนายอภัย จันทวิมล ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการมาเป็นประธาน พ.ศ. 2516  ทางราชการพิจารณาเห็นว่าสถานที่โรงเรียนหลังเดิมคับแคบ 
จะขยายออกไปก็ติดแม่น้ าและสถานที่ราชการไม่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนที่มีนักเรียน จ านวน
มากทางราชการจึงจัดซื้อที่ดินติดกับถนนสายบางปลาม้า -สุพรรณบุรี  เป็นเนื้อที่ทั้ งหมด               
                                                 

 50เรื่องเดียวกัน, 15-18. 
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40 ไร่ (ปัจจุบันถูกถนนตัดผ่านเหลือพ้ืนที่ 34 ไร่ 2 งาน) เพ่ือขยายโรงเรียนไปอยู่แห่งใหม่ เริ่มสร้าง
อาคารหอประชุม บ้านพักครู บ้านพักภารโรงห้องน้ า ห้องสุขานักเรียนขึ้นก่อน พ.ศ. 2518  ได้รับ
งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ก. 2 ชั้น 16 ห้องเรียน 1 หลัง เป็นเงิน 2,080,000 บาท 
(อาคาร 1 ปัจจุบัน)  และได้รับงบประมาณท ารั้วลวดหนามรอบบริเวณโรงเรียน วางท่อประปาและ
ได้รับความร่วมมือจากศิษย์เก่า และผู้ปกครองนักเรียน บริจาคเงินถมดินใต้ถุนอาคารเรียน ท าเสาธง 
และปลูกต้นไม้ในบริเวณโรงเรียน พ.ศ. 2520  ได้รับอนุมัติให้เปิดเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย           
(ม.ศ.4-5)  จ านวน 2 ห้องเรียน และเริ่มแบ่งนักเรียนมาเรียนโรงเรียนแห่งใหม่เป็นบางส่วน พ.ศ. 
2521  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง 10 ห้องเรียน  เป็นเงินค่าก่อสร้าง 
300,000 บาท และได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ค. ครึ่งหลัง บ้านพักครู 1 หลัง 
บ้านพักภารโรง 1 หลัง และเปิดเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) 10 ห้องเรียน พ.ศ. 2522  ได้รับ
งบประมาณ สร้างโรงฝึกงานอุตสาหกรรมศิลป์1 ขนาด 2  ห้อง  ส าหรับฝึกงาน คหกรรมศิลป์ 
(102/27) และสุขานักเรียน พ.ศ. 2523  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ค. เพ่ิมอีก
ครึ่งหลัง พร้อมทั้งทาสีอาคาร หมดทั้งหลัง และแล้วเสร็จประมาณเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 
2524(อาคาร 2 ปัจจุบัน) พ.ศ. 2524  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ค.1 หลัง 
(อาคาร 3 ปัจจุบัน) และสร้างโรงฝึกงานอุตสาหกรรมศิลป์ 2 ขนาด 2 ห้อง 1 หลัง ส าหรับฝึกงาน
อุตสาหกรรมและก่อสร้างอาคารหอประชุม จ านวน 1 หลัง (หอประชุมใหญ่ปัจจุบัน) 
 ส าหรับ พ.ศ. 2525  ได้ย้ายนักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนแห่งใหม่ทั้งหมด พ.ศ. 2530  ได้รับ
งบประมาณสร้างโรงฝึกงาน จ านวน 1 หลัง (102/27) (อาคารเกษตรในปัจจุบัน) พ.ศ. 2534  ได้รับ
งบประมาณสร้างห้องน้ า-ห้องสุขานักเรียน แบบ 6 ที่ /27  ส่วน พ.ศ. 2537  ได้รับงบประมาณสร้าง
อาคารเรียนแบบ 216 ล จ านวน 1 หลัง (อาคาร 4 ปัจจุบัน) และสร้างรั้วโรงเรียน พ.ศ. 2538  ได้รับ
งบประมาณถมดินปรับปรุงสนามกีฬา พ.ศ. 2539  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารโรงอาหาร-
หอประชุม แบบ 101ล/27 (อาคารอเนกประสงค์ปัจจุบัน) พ.ศ. 2540  ได้รับงบประมาณสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กและถมดินสนามกีฬา พ.ศ. 2541  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 
424 ล.(พิเศษ) (อาคาร 5 ปัจจุบัน) พ.ศ. 2542  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารโรงอาหาร (อาคารโภช
นาคาร) พ.ศ. 2543  ได้รับงบประมาณก่อสร้างแฟลตครู 8หน่วย จ านวน 1 หลัง  จัดสร้างศาลาชุมชน
สัมพันธ์ พ.ศ. 2544  ได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงฝึกงานแบบ 204/27(อาคารคหกรรม ปัจจุบัน)และ
ได้งบประมาณเพ่ิมหม้อแปลงไฟฟูา 250KVA พ.ศ. 2545  ปรับปรุงห้องสมุดให้ได้มาตรฐาน  จัดสร้าง
ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง (Resource Center)  และจัดสร้างเรือนภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทย 
จัดสร้างเสาธงโรงเรียน พ.ศ. 2546  สร้างถนนคอนกรีตหน้าโรงฝึกงานและถนนรอบอาคารเรียน พ.ศ. 
2547  สร้างลานธรรมและพระประจ าวัน ลานอเนกประสงค์บริเวณหน้าเสาธง    ห้องสุขา ชาย 30 ที่
และหญิง 30 ที่ โดยใช้งบประมาณจากการทอดผ้าปุาเพ่ือการศึกษาครบรอบ        75 ปี พ.ศ. 
2548  สร้างลานจอดรถจักรยานยนต์ ปรับปรุงท่อน้ า อาคาร 1 ขยายทางเท้ารอบสนามพ.ศ. 
2549  สร้างศาลาประชาสัมพันธ์ และปูายโรงเรียนด้านทิศเหนือ พ.ศ. 2550  จัดปรับปรุงทาสี อาคาร 
1 อาคาร 2 และ อาคาร 3 ห้องสุขา และบ้านพักครู พ.ศ. 2551 จัดสร้างศาลาไทย(ห้องกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน)ประปรุงหอประชุมใหญ่ พ.ศ. 2552  ได้จัดสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กจ านวน 130 ช่อง 
และต่อเติมหลังคาหอประชุมใหญ่ จากเงินทอดผ้าปุา 82 ปี สูงสุมารผดุงวิทย์และสร้างห้องเกียรติยศ
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โรงเรียน (อาคาร 1) ห้องมรกตและที่นั่งพักผ่อน (ที่นั่งปูนคอนกรีตเสริมเหล็ก) พ.ศ. 2553  ยกระดับ
โรงเรียนก้าวสู่ โรงเรียนมาตรฐานสากล ส าหรับ พ.ศ. 2554  ได้รับงบประมาณด าเนินการจัดท าคันกั้น
น้ า พร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระยะทาง 191 เมตร  ได้รับงบประมาณถมดิน เพ่ือปูองกันการทรุด
ตัวของถนนคอนกรีตความยาว 172 เมตร ได้รับงบประมาณด าเนินการจัดซื้อสนามกีฬามวยไทย
สมัครเล่น เพ่ือจัดการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ พร้อมอุปกรณ์การแข่งขัน 1 เวที และได้ด าเนินการ
จัดสร้างรั้วโรงเรียนห้องเรียนไร้พรหมแดนศูนย์กีฬามวยไทยสมัครเล่นภาคกลางจัดท าคันกั้นน้ าพร้อม
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรั้วคอนกรีตระยะทาง 191 เมตร และซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน 
พร้อมทั้งอุปกรณ์ท่ีสนับสนุนทางการศึกษาถึงปัจจุบัน 

   สรุปการมอบทุนการศึกษามูลนิธิบรรหาร-แจ่มใสของโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุง
วิทย์” ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ได้ดูแลส่งเสริม สนับสนุนโดยการมอบทุนการศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ.  
2551 จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2558) จ านวน 7 ครั้ง รวมทั้งสิ้นการสนับสนุนการศึกษา จ านวน 228 ทุน  
เป็นจ านวนเงิน 547,000 บาท51 และยังสนับสนุนโดยการการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา
และการพัฒนาโรงเรียน จ านวนเงินทั้งสิ้น 20,802,460 บาท52 
 

โรงเรียนบางลี่วิทยา 
 โรงเรียนบางลี่วิทยา อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี จัดตั้งเมื่อปีการศึกษา 2499 
เดิมใช้ชื่อว่า “โรงเรียนบางลี่(เทพสุธาประชาสรรค์)”เปิดท าการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
สังกัดกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในที่ดินของนายเปะ เทพสุธา 
จ านวน 10 ไร่ 2 งาน 68 ตารางวา ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรและแผนการศึกษาแห่งชาติ  
เมื่อ พ.ศ. 2503 จึงเปลี่ยนเป็นโรงเรียนประถมศึกษาตอนปลาย ยังคงสังกัดกองการศึกษาพิเศษ     
กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตามเดิม ต่อมาโรงเรียนประสบปัญหาเด็กนักเรียนน้อยลง 
เรื่อย ๆ ทั้งนี้เนื่องมาจากสาเหตุ 2 ประการ คือ โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดองค์กรบริหารส่วน
จังหวัด (โรงเรียนสังกัดส านักงานการประถมศึกษาแห่งชาติปัจจุบัน)  เปิดท าการสอนระดับ
ประถมศึกษาตอนปลายขึ้นในทุกโรงเรียน  ประการหนึ่งกับโรงเรียนตั้งอยู่ในที่ลุ่ม น้ าท่วมทุกปีมีความ
ยากล าบากในการสัญจรไปมาของนักเรียนเป็นอันมาก ซึ่งเป็นสาเหตุท าให้เกิดความเบื่อหน่ายไม่อยาก
เข้าเรียนอีก ประการหนึ่ง ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศยุบเลิก โรงเรียนบางลี่  (เทพสุธา
ประชาสรรค์)สังกัดกองการศึกษาพิเศษและได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นและให้ชื่อ
ว่า “โรงเรียนบางลี่วิทยา” สังกัดกองการมัธยมศึกษากรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่
2 มิถุนายน พ.ศ. 2518 อนุมัติจัดตั้งชั้นเรียนเป็น 3-2-0 โดยใช้สถานศึกษาและอุปกรณ์ของโรงเรียน
เดิมไปพลางก่อนและให้โอนทรัพย์สินข้าราชการและลูกจ้างประจ า ไปยังสังกัดใหม่ทั้งหมด           
แต่เนื่องจากบริเวณที่ดินเดิมมีน้อยเกินไป ไม่เพียงพอต่อการขยายตัวอย่างรวดเร็วของโรงเรียน จึงได้
ย้ายมาอยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 ในที่ดินของจ.ส.ต.อ้ัน-นางละมัย     

                                                 

 
51โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” จังหวัดสุพรรณบุรี , หนังสือพิธีมอบ

ทุนการศึกษา “มูลนิธิบรรหาร-แจ่มใส” (2558), 34. 

 
52เรื่องเดียวกัน, 10-11. 
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สูติวงษ์ และนางกิมเน้ย เหลืองวิไล และคณะกรรมการสถานศึกษามอบให้อีก 10 ไร่ ปัจจุบันโรงเรียน
มีพ้ืนที่ทั้งสิ้น จ านวน  49 ไร่ 2 งาน 52.4 ตารางวา53 
 สรุปการมอบทุนการศึกษามูลนิธิบรรหาร -แจ่มใสของโรงเรียนบางลี่วิทยา ฯพณฯ 
บรรหาร ศิลปอาชา ได้ดูแลส่งเสริม สนับสนุนโดยการมอบทุนการศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ.  2548 จนถึง
ปัจจุบัน (พ.ศ. 2558) จ านวน 9 ครั้ง รวมทั้งสิ้นการสนับสนุนการศึกษา จ านวน 200 ทุน  เป็น 
จ านวนเงิน 400,000 บาท  และได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาและการพัฒนาโรงเรียน 
จ านวนเงินทั้งสิ้น 46,753,000 บาท54 
 สรุป 
 การศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี  ได้จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมวัย ระดับการศึกษา         
ขั้นพื้นฐาน จนถึงระดับอุดมศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบที่มีหลากหลาย สถาบันการศึกษาซึ่งได้รับ
การสนับสนุนจาก ฯพณฯ บรรหาร  ศิลปอาชา ที่ดูแลส่งเสริม สนับสนุนโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
จังหวัดสุพรรณบุรีอีกมากมาย รวมทั้งโรงเรียนในระดับอาชีวะ  วิทยาลัยเทคนิค ระดับอุดมศึกษาใน
ด้านสถานศึกษา ที่ฯพณฯ บรรหาร  ศิลปอาชา ให้ความส าคัญทางด้านการศึกษามากเป็นพิเศษพร้อม
ทั้งมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเป็นประจ าทุกปีอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด 
 
การเตรียมคนไว้ส าหรับผู้บริหารของโรงเรียน 
 ฯพณฯ บรรหาร  ศิลปอาชา ได้เตรียมคนวางคนไว้ส าหรับผู้บริหารของโรงเรียนโดยใช้ 
หลักการของธรรมาภิบาล หรือ Good Governance ตามที่ UN ESCAP ก าหนดไว้มี 8 หลักการ คือ 
การมีส่วนร่วมการปฏิบัติตามกฎหมายความโปร่งใส ความรับผิดชอบ ความสอดคล้อง ความเสมอภาค 
การมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการมีเหตุผล  
 1. การมีส่วนร่วม (Participatory) คือ การมีส่วนร่วมของสมาชิกทั้งชายหญิงคือ      
การตัดสินใจที่ส าคัญในสังคมและสร้างความสามัคคีให้เกิดกับประชาชน การมีส่วนร่วมสามารถท าได้
โดยอิสระไม่มีการบังคับ สมาชิกเต็มใจให้ความร่วมมือด้วยตนเอง หรือมีส่วนร่วมผ่านหน่วยงาน 
สถาบันหรือผู้แทนตามระบอบประชาธิปไตย 

 2. การปฏิบัติตามกฎหมาย (Rule of Law) คือ ธรรมาภิบาลต้องการความถูกต้องตาม
กรอบของกฎหมาย ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ล าเอียง มีการปฏิบัติอย่างเสมอภาค และเป็นธรรมกับ
ประชาชนโดยเท่าเทียมกันทุกคนในสังคมอยู่ภายใต้ข้อก าหนดของกฎหมายเดียวกัน 

 3. ความโปร่งใส (Transparency) คือ ความโปร่งใสเป็นการตรวจสอบความถูกต้อง            
มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาสิ่งนี้ช่วยแก้ปัญหาการทุจริตและคอรัปชั่นได้ทั้งในภาครัฐและ
เอกชน สื่อจะเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการตรวจสอบและรายงานผลงานด าเนินงานโดยการ
น าเสนอข่าวสารที่ถูกต้องให้แก่สังคมได้รับทราบ 

                                                 

 
53โรงเรียนบางลีวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี , หนังสือพิธีมอบทุนการศึกษา “มูลนิธิ

บรรหาร-แจ่มใส”  (2558), 6 

 54เรื่องเดียวกัน, 27, 33. 
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  4. ความรับผิดชอบ (Responsiveness) คือ ความรับผิดชอบเป็นการพยายามให้คนทุก
ฝุายท าหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดในการปฎิบัติงาน กล้าที่จะคิด กล้าที่จะตัดสินใจและรับผิดชอบต่อผล
การคิดและการตัดสินใจนั้น ๆ 

 5. ความสอดคล้อง (Consensus Oriented) คิอความสอดคล้องต้องกันเป็นการก าหนด
และสรุปความต้องการของคนในสังคม ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมาก โดยพยายามหาจุดสนใจ
ร่วมกันและความต้องการที่สอดคล้องต้องกันของสังคมมาเป็นข้อปฏิบัติเพ่ือลดปัญหาความขัดแย้งใน
สังคม การจะพัฒนาสังคมได้ ต้องทราบความต้องการที่สอดคล้องต้องกันของสังคมนั้น ๆ ด้วยวิธีการ
เรียนรู้วัฒนธรรมของสังคมนั้น ๆ ก่อน 

 6. ความเสมอภาค (Equity and Inclusiveness) คือ ความเสมอภาคเป็นสิทธิขั้น
พ้ืนฐานที่ประชาชนทุกคนพึงได้รับจากรัฐบาล ทั้งการบริการด้านสวัสดิการตลอดจนสาธารณูปโภค
ด้านอื่น ๆ 

 7. หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Effectiveness and Efficiency) คือ เป็นวิธีการ
จัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด โดยการผลิตและจ าหน่ายเพ่ือให้ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับเงินที่
ลงทุนหรือการใช้ทรัพยากรให้ได้ประโยชน์สูงที่สุดต่อมวลมนุษยชาติ โดยมีการพัฒนากระบวนการเพ่ิม
ผลผลิตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

 8. การมีเหตุผล (Accountability) คือ การมีเหตุผลเป็นความต้องการในทุกสังคม 
ประชาชนทุกคน ต้องตัดสินใจและรับผิดชอบต่อการกระท าของตนด้วยผลที่สมเหตุสมผล  การมี
เหตุผลไม่สามารถกระท าได้ถ้าปราศจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ความโปร่งใส และตรวจสอบได้55 
 สรุปได้ว่า ธรรมาภิบาล (Good Governance) แม้จะดีเลิศสักเพียงใดก็ตาม แต่ก็ยากที่
จะกระท าให้ส าเร็จให้ครบทุกหลักการ ฉะนั้นก่อนที่จะมาให้ความสนใจการพัฒนาด้านการบริหารและ
การจัดการนั้น ควรให้ความส าคัญกับการศึกษาก่อนเป็นอันดับแรก เพราะว่าการศึกษาเป็นเครื่องมือที่
ส าคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก่อนที่จะน าไปสู่การพัฒนาด้านอ่ืน ๆ การพัฒนางานใด ๆ ต้อง
พัฒนาที่อุดมการณ์ของคนให้ไปสู่จุดมุ่งหมายที่แท้จริง 
 

หลักธรรมาภิบาลกับการศึกษา  
 หลักธรรมาภิบาลกับการศึกษา (Good Governance) การกระจายอ านาจการมี      
ส่วนร่วมทางการศึกษา นับเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุด ในการปฏิรูปการศึกษาตามเจตนารมณ์แห่ง พ.ร.บ.
การศึกษาฯ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ืมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 เพราะจะช่วยให้มีคณะบุคคลเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา/หน่วยงานทางการศึกษา และบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
อาทิ การสร้างหลักสูตรอันเหมาะสมของท้องถิ่นที่ทันสมัย ทันโลก ผสมผสานกับภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่น สอคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน (People Needed) ท าให้เกิดการประหยัด
การใช้ทรัพยากร ในด้านต่าง ๆ อาทิ ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ เพราะทุกภาคส่วนร่วมพัฒนาโดย
เข้ามามีส่วนร่วม (Participation) ในความรับผิดชอบ เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลจาก
การเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ มีผลท าให้การจัดการศึกษาในท้องถิ่นดีข้ึน สอดคล้องกับ
                                                 

 55สมเกียรติ พ่วงรอด, ธรรมาภิบาลกับการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ, เข้าถึงเมื่อ 
19 ธันวาคม 2558. เข้าถึงได้จาก https://www suthep.crru.ac.th/mgnt68 

https://www/
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ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  พ.ศ. 2542 
ไว้ใน ข้อ 4 หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ที่ระบุไว้ในข้อย่อย 4.2 ว่าในการบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ควรจัดหรือส่งเสริมให้สังคมไทยอยู่บนพื้นฐานของหลักส าคัญอย่างน้อย 
6 ประการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความ
รับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่าคุ้มทุน  โดยเฉพาะหลักการมีส่วนร่วม เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมรับรู้ และเสนอความเห็นในการตัดสินใจปัญหาส าคัญของประเทศ ไม่ว่าด้วยการแจ้ง
ความเห็น การไต่ส่วนสาธารณะ การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติ หรืออ่ืน ๆ และข้อ 6 
แนวทางปฏิบัติในข้อย่อย 6.3 เร่งรัดให้เกิดการปฏิรูปและเปลี่ยนแปลงในการบริหารภาครัฐอย่างเป็น
รูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิรูประบบราชการ และการปฏิรูปการศึกษา 
 

ปรัชญาการบริหารการศึกษา 
 ปรัชญาการบริหารการศึกษา บรรดาศาสตราจารย์ทางวิชาบริหารการศึกษาแห่ง

สหรัฐอเมริกา ปฏิญญาว่าด้วยความเชื่อพ้ืนฐานปรัชญาของการบริหารการศึกษา  ไว้ 13 ข้อ เป็น
เสมือนสัจธรรม  ค าจารึกความเชื่ออันควรพึงปฏิบัติของนักบริหารการศึกษา เป็นหลักการส าคัญของ
การบริหารการศึกษา  อาจถือได้ว่าเป็นปรัชญาการบริหารการศึกษา ซึ่งเป็นคตินิยมในการด าเนินกิจ
กรรมการบริหารการศึกษา ส าหรับผู้บริหารโรงเรียนที่ดี  มีความพยายามในการบริหารการศึกษา 
เพ่ือให้มีวิถีทางพัฒนาไปข้างหน้าอย่างดีและมีหลักเกณฑ์  ผู้ที่ขาดความเชื่อพ้ืนฐานหรือปรัชญาการ
บริหารการศึกษานี้ ถึงแม้จะบริหารงานได้ผลดี อาจเป็นเพราะเกิดขึ้นได้โดยเหตุความเก่งกล้า
เฉพาะตัว  ประสบความส าเร็จด้วยความบังเอิญมากกว่าความส าเร็จ อันเกิดจากเจตนารมณ์ที่แท้จริง
และจะไม่ถึงจุดยอดของผลงานที่ดี CAMBELL and  GREGG  ได้เสนอไว้ในหนังสือ Administrative 
Behavior in Education มีสาระส าคัญและข้อคิดเห็นของผู้เขียนเพ่ิมเติมดังนี้ 

 1.  การใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหาต่าง ๆ  (Application  of  Intelligence  to  life 
Problem) ผู้บริหารต้องใช้วิธีการแห่งปัญญาในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เมื่อมีปัญหาควรท าการศึกษา 
วิเคราะห์ปัญหาและใช้ความฉลาดไหวพริบของผู้ร่วมงานมาช่วยคิดแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่ส าคัญในการ
บริหาร  ผู้บริหารต้องมีความเชื่อพ้ืนฐานยอมรับความสามารถของมนุษย์  ผู้ร่วมงานว่าเขาสามารถ     
จะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ปรับปรุงพัฒนางาน  แก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เหมาะสมของเขาเองได้  โดยใช้
สติปัญญาของเขาเองผู้บริหารต้องยอมรับความเชื่อพ้ืนฐานว่า   มนุษย์ทุกคนมีความสามารถในการ
แก้ปัญหาในการจัดการศึกษาทุกระดับ  เมื่อมีปัญหาต้องแก้ไข  ผู้บริหารควรให้ผู้ร่วมงานช่วยกันแก้ไข
ปัญหาปลีกย่อยรายวันต่าง  ๆ โดยดูแลให้ความช่วยเหลือตามสมควรภาระหน้าที่หลักของ
ผู้บริหาร   แต่ไม่ใช่แก้ด้วยตนเองทุกเรื่องราว  ต้องสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานได้ช่วยกันคิด ช่วยกันแก้ไข
ปัญหา  ผู้บริหารที่ดีซึ่งประสบความส าเร็จในการบริหารจะไม่เข้าแก้ปัญหาปลีกย่อยประจ าวัน แต่จะ
เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้ช่วยกันคิด  ช่วยกันแก้ไขปัญหาปลีกย่อยต่างๆ  ประจ าวันด้วยตัวของ
เขา เมื่อมีปัญหาด้านนโยบาย  ด้านการวางแผน ด้านการบริหารงานบุคคล  ผู้บริหารควรใช้วิธีการ
แห่งปัญญา ให้คณะผู้บริหาร  ผู้ร่วมงาน  ช่วยกันศึกษาวิเคราะห์  ก่อนตัวผู้บริหารจะตัดสินใจ        
สั่งการ  แต่ถ้าเป็นปัญหาเฉพาะหน้า  ปัญหามีความเร่งด่วนผู้บริหารจะต้องใช้สติปัญญาไตร่ตรองและ
สั่งการได้ในทันที 



 179 

 2. การท างานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นคณะเป็นสิ่งจ าเป็น (Necessity of Social Group 
Action) ผู้บริหารควรใช้บุคลากรหลายฝุายช่วยกันท างานและแก้ไขปัญหา  ให้บุคลากรหลาย ๆ 
กลุ่ม คือ เปิดให้บุคคลจ านวนมาก หรือบุคคลหลาย ๆ คนของกลุ่ม เข้าร่วมในการกระท า และจะ
ท างานตามล าพังเก่งอยู่คนเดียวไม่ได้  จากผลการวิจัยและการทดลองของนักศึกษา  สรุปเป็นความ
เชื่อพ้ืนฐานได้ว่า วิธีการปรับปรุงพัฒนางาน หรือการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานที่ดีที่สุด คือ ใช้วิธี
ท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม การปล่อยให้คนเก่ง ท างานคนเดียวเสียทุกอย่าง อาจมีความจ าเป็นเพ่ือริเริ่ม
งานโดยกลุ่ม แต่ถ้าปล่อยให้เหมางานอยู่คนเดียว เก่งอยู่คนเดียวตลอดไป คณะผู้ร่วมจะไม่ยอมรับใน
การบริหารงานบุคคล มีบุคคลท างานร่วมกันเป็นคณะใหญ่ ซึ่งเปูาหมายปลายทางของการจัด
การศึกษา คือ การสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมอันดีงามจะต้องสร้างให้มีขึ้น  ในกลุ่มคณะ
ผู้ร่วมงาน เพ่ือให้ทุกคนเป็นสมาชิกที่ดี  การด าเนินการให้คณะผู้ร่วมงานทุกคนมีจริยธรรม  ซึ่ง
หมายถึง  คุณค่าเกี่ยวกับความประพฤติของสังคม กริยาวาจาที่ควรประพฤติ  ความประพฤติถูกผิด
หรือดีชั่ว  ซึ่งคนในหมู่ก าหนดนิยมขึ้นไว้ ว่าเป็นสิ่งจ าเป็นเพื่อความสูงความเจริญแห่งวิถีชีวิตของสังคม 
และธรรมในระดับศีล ศีลธรรม (Moral)  หมายถึง ความประพฤติท่ีดีที่ชอบ ต้องอาศัยพลังการกระท า
ของกลุ่มและความร่วมมือร่วมใจอันดีต่อกันของบุคลากรในกลุ่มด้วย ผู้บริหารโรงเรียนอย่าเก่งอยู่    
คนเดียว  คณะผู้ช่วยผู้บริหาร หัวหน้าหมวดวิชา หัวหน้างานเขาจะทิ้งหรือปล่อยให้ท่านเก่งไปคน
เดียวงานต่าง ๆ จะมีโอกาสล้มเหลว  ไม่พัฒนา หรือขาดความร่วมมือร่วมใจ เป็นผู้บริหารต้องให้การ
ยอมรับคณะผู้ร่วมงาน ให้คณะผู้ร่วมงานรับผิดชอบท างานของโรงเรียนร่วมกันเป็นคณะ  (Team) ให้
คิดร่วมกัน ท างานร่วมกันจะเกิดความรับผิดชอบเกิดความร่วมมือร่วมใจท างานส าเร็จด้วยความ
ราบรื่น 

 3.  การยอมรับนับถือในปัจเจกบุคคล (Respect for the Individual) ปัจเจกบุคคล  คือ
บุคคลแต่ละคนย่อมมีความแตกต่างกัน ค าว่า Individual ศัพท์บัญญัติฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ใช้
ปัจเจกบุคคล  ซึ่งไม่คุ้นหู  การยอมรับนับถือในบุคคลแต่ละคน คือ  พ้ืนฐานแห่งการยอมรับนับถือใน
บุคลิกภาพความเป็นมนุษย์ของผู้ร่วมงาน ว่าแต่ละคนแตกต่างกัน ผู้บริหารต้องเคารพความเป็นบุคคล
ของแต่ละคน ซึ่งแตกต่างกันโดยต้องให้ความยอมรับนับถือ ในความคิด ความเห็น ความสามารถ 
พฤติกรรมและธรรมชาติของบุคคลผู้ร่วมงาน ซึ่งมีความแตกต่างกัน การท างานร่วมกัน การติดตาม
งาน การนิเทศงาน  ต้องค านึงถึง  และยอมรับในปัจเจกบุคคล   เมื่อผู้บริหารยอมรับนับถือว่าในแต่
ละบุคคลมีความแตกต่างกันแล้ว การบริหารงานบุคคล การเอาคนมาใช้งาน จะพิจารณาองค์ประกอบ
ขององค์กร และกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน จัดให้คณะผู้ร่วมงานได้รับผิดชอบได้ท างานตาม
ความรู้  ความสามารถเพ่ือโรงเรียน  การใช้คนควรกระจายงานให้คนซึ่งมีความแตกต่างกันตามความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ ์ให้ช่วยกันท างาน 
  4.  การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การ (Functional Social Organization) 
องค์กรสังคม  ย่อมมีบทบาทและหน้าที่  ผู้บริหารโรงเรียน   ซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานจะต้องยึด
เปูาหมายปลายทางหรือจุดประสงค์ของการ จัดการศึกษาเป็นหลัก  การบริหารโรงเรียนจะไม่มี
ความหมาย  ถ้าคณะผู้บริหาร  ไม่รู้บทบาทและหน้าที่ว่าจะบริหารโรงเรียนเพ่ือให้สนอง   “ความมุ่ง
หมายในแผนการศึกษาแห่งชาติ” และ “จุดหมาย” “หลักการ”  ของหลักสูตรอย่างไรในฐานะ
ผู้น า ผู้บริหารจะต้องมีการปรับปรุงการด าเนินงานให้เหมาะสมกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงการ
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ก าหนดที่ความรับผิดชอบให้บุคลากรทุกคนรู้หน้าที่คือการก าหนดเปูาหมายปลายทางหรือจุดประสงค์
ของภาระหน้าที่ของบุคลากรทุกฝุาย เพ่ือน าโรงเรียนไปสู่จุดหมายผู้บริหารโรงเรียน ย่อมจัด
หน่วยงาน  จัดองค์กร เพ่ือมุ่งหวังให้งานส าเร็จ การจัดองค์การมีความแตกต่างกันไปตามสภาพของ
โรงเรียนจะจัดหน่วยงานให้เลอเลิศตามอุดมคติอย่างใด  ถ้าคณะผู้ร่วมงานไม่รู้บทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบ  ก็ไม่สามารถจะท างานให้บรรลุเปูาหมายปลายทางท่ีสมบูรณ์ได้   

 5.  ผู้บริหารคือเครื่องมือของกลุ่ม (Administrator a Group Instrument) การบริหาร
โรงเรียน  เ พ่ือให้บรรลุ จุดหมาย   จะต้องรับบทบาทหน้ าที่  จะต้องมีความสอดคล้องกับ
ความเห็น  ความสนใจผลประโยชน์   และความต้องการของกลุ่มผู้บริหารโรงเยนจะต้องถือว่าตนเอง
เป็นเพียงตัวแทนของกลุ่ม  ผู้ท าหน้าที่ประสานประโยชน์คณะบุคคลในโรงเรียน เพ่ือช่วยให้การ
ด าเนินงานต่าง ๆ บรรลุจุดหมายได้ผลดีและมีประสิทธิภาพผู้บริหาร ต้องมีความเชื่อในหลักการ
เบื้องต้นว่า ตนเองเป็นผู้น าของกลุ่ม เป็นเครื่องมือของกลุ่ม มีภาระหน้าที่อ านวยความสะดวก
ให้บริการรับใช้กลุ่ม  และประสานประโยชน์ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน   เรียบร้อยเป็นไปตาม
วิถีทางที่ด ีและให้บรรลุจุดหมายและหลักการของหลักสูตรซึ่งเป็นเปูาหมายปลายทางาที่ก าหนดไว้ 

 6.  มีเสรีภาพในการติดต่อสื่อสาร (Freedom of Communication) เสรีภาพแปลว่า 
“ความมีเสรี” เสรี พจนานุกรมฯ แปลว่า  มีสิทธิที่จะท าจะพูดได้โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน มีเสรีภาพ
ในการติดต่อสื่อสาร หมายถึง มีเสรีในการติดต่อสื่อสาร การติดต่อสื่อสารที่มีเสรีมีลักษณะการเปิด
โอกาสการติดต่อสื่อสารท าความเข้า ใจต่อกันโดยมีความแพร่กระจายกระท าอย่างสม่ าเสมอ   ให้รู้กัน
ไปทั่วทั้งโรงเรียนและสาธารณชน เพ่ือความเข้าใจกันดีระหว่างบุลากร ในโรงเรียน นอกโรงเรียน     
การติดต่อสื่อสารนั้นจะต้องเป็นขบวนการไมตรีสองทาง (A  Two-way Process)  คือ  ทั้งรับและให้
ความคิดและข่าวสารซึ่งกันและกันให้ทุกคนมีความเข้าใจอันดีต่อ กันผู้บริหารโรงเรียนจะต้องก าหนด
ระบบของการติดต่อสื่อสารหลายช่องทางและหลาย รูปแบบจะต้องเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกฝุายเข้า
พบและท าความเข้าใจได้ทุก เมื่อจะต้องเป็นผู้ให้และผู้รับฟังความคิดเห็นของบุคลากรทั้งในโรงเรียน
นอกโรงเรียนจะต้องมีระบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน  เพ่ือสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันเมื่อ
ระบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์ดี จะช่วยความเข้าใจอันดี  ท าให้เกิดวามร่วมมือร่วมใจท างานเพ่ือ
โรงเรียน และจะช่วยขจัดความไม่เข้าใจกัน ความล าเอียงและอภิสิทธิ์ต่าง ๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้     
หลายทาง การด าเนินการดังกล่าวนั้น คือ งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนในอุดมคติ 
             7.  ผู้บริหารในฐานะผู้น า (Administrator as Leader) ผู้บริหารโรงเรียนเป็นตัวจักร 
ส าคัญที่จะกระตุ้นก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  เพ่ือด าเนินกิจกรรมการบริหารงานโรงเรียนให้บรรลุ
เปูาหมายปลายทาง การบริหารโรงเรียน  ผู้บริหารโรงเรียนต้องถือว่าตนเป็นผู้น า  ไม่ใช่ผู้บังคับบัญชา
แบบเจ้านายผู้ทรงอ านาจ  ในฐานะผู้น า จะต้องเป็นตัวแทนของกลุ่ม  ผู้ควบคุมดูแลงานการบริหาร    
ผู้ประสานประโยชน์ให้บุคลากรในโรงเรียนท างานให้โรงเรียน  ได้ประสิทธิผลสูงสุด และมี
ประสิทธิภาพผู้บริหารโรงเรียนในฐานะผู้น า จะต้องเป็นผู้น าในการวางแผน  ติดตามดูแลก ากับการ
เสริมพลังผู้ร่วมงาน  และประเมินผลงาน   ให้งานของโรงเรียนบรรลุจุดหมาย  ตัวผู้บริหารจะต้องเป็น
ผู้มีชีวิตชีวาและทนทาน  มีความสามารถในการบริหารงานและตัดสินใจสั่งการ  มีความสามารถใน
การจูงใจคน  มีความรับผิดชอบสูงและเป็นผู้มีความฉลาดไหวพริบดีผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้น าของนัก
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การศึกษา เป็นผู้น าของคณะครู  ฉะนั้นจะต้องสามารถนิเทศ งานการศึกษา ต้องสามารถให้ค าแนะน า
ช่วยเหลือสนับสนุน การท างานของครูด้านการเรียนการสอนได้ดี และผู้บริหารโรงเรียนในฐานะผู้น า 
           8. ผู้บริหารโรงเรียนในฐานะนักการศึกษา (Administrator as Educator) ผู้บริหาร
โรงเรียนในฐานะผู้น าของครูในโรงเรียนนั้น   ตัวเองจะต้องเป็นครูที่ดีด้วยการบริหารโรงเรียนให้
บรรลุผลส าเร็จทางการศึกษานั้น  คือ เปูาประสงค์ของการบริหาร  ภารกิจมูลฐานของผู้บริหาร
การศึกษาก็คือ เป็นผู้น าการบริหารการใช้หลักสูตรให้สัมฤทธิ์ผล ผู้บริหารโรงเรียนที่ดีจะต้องถือว่า
ตนเอง คือ นักการศึกษา ผู้ยึดมั่นในอุดมการณ์ความเป็นครูที่ดีจะต้องปฏิบัติและวางตนอย่างนักการ 
ศึกษา เป็นผู้ใฝุใจในการศึกษา หาความรู้  ให้เป็นผู้มีความรู้  ความเข้าใจในเรื่องการศึกษาทั่ว ๆ  ไป
ของวิชาชีพครู คือ เป็นผู้มีความรู้  ความสามารถเพ่ือเป็นครูที่ด ี และต้องเป็นผู้มีความรู้   ความเข้าใจ
เรื่องราวของการบริหารอย่างถ่องแท้ด้วย 

 9.  การอุทิศประโยชน์ในการจัดการศึกษาเพ่ือให้สังคมดีขึ้น (Dedication of Public 
Education  to Community Betterment) แนวคิดพ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตร  คือ “การศึกษา
เพ่ือพัฒนาชีวิตเพ่ือที่ท าประโยชน์ต่อสังคม” อบรมสั่งสอนเยาวชนให้พัฒนาตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
มนุษยชาติ  พัฒนาอาชีพด้านความรู้ความสามารถให้เป็นสมาชิกที่ดีของการอาชีพ   พัฒนาสังคมให้
เยาวชนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องเป็นผู้เสียสละ มีหน้าที่มีความรับผิดชอบ    
มีความส านึกในการรับใช้สังคม  จัดการศึกษาเพ่ือปรับปรุงพัฒนาสังคม  ประชาธิปไตยให้ดีขึ้นในทุก
วิถีทางนักการศึกษามีแนวคิดพ้ืนฐานว่า  ผู้บริหารโรงเรียนในฐานะผู้น าการศึกษาในสังคม
ประชาธิปไตยนั้นจะไม่ต้องจ ากัดตัวเองอยู่แต่ในโรงเรียน   หรือเพียงควบคุมดูแลแต่งานในโรงเรียน
ของตนเท่านั้นจะต้องมีส่วนช่วยเหลือพัฒนาโรงเรียนอ่ืน ชุมชน  และสังคมที่ด้อยกว่าให้สังคมโดย
ส่วนรวมดีขึ้นมีส่วนร่วมกิจกรรมพัฒนาชุมชนและสังคม ตลอดจนอนุรักษ์และส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
ศิลปวัฒนธรรมของชุมชน นักการศึกษามีความเชื่อพ้ืนฐานนี้    

    10.  บูรณาการรวมหน่วยในการจัดการศึกษาระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  (School- 
Community Integration in Education) ค าว่า  Integration  มีความหมายว่า “ความ
สมบูรณ์”  ปรมาจารย์นักการศึกษาผู้ยิ่งใหญ่ของไทย  ศาสตราจารย์  ดร.สาโรช  บัวศรี  ท่านบัญญัติ
ให้ใช้ “บูรณาการ” นักการศึกษาไทยใช้จนติดปาก  แต่ไม่มีศัพท์ค านี้ในพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน  มีแต่ค าว่า “บูรณาภาพ” แปลว่า “ความครบถ้วนบริบูรณ์” และ“บูรณาการ  
รวมหน่วย”  ศัพท์บัญญัติฉบับราชบัณฑิตยสถานแปล  Integration ว่าบูรณาการรวมหน่วยให้
ความหมายไว้ว่า  “การน าหน่วยที่แยก ๆ กันรวมเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน”ในการจัดการเรียน      
การสอน ท่านศาสตราจารย์ ดร.สาโรช  บัวศรี  ท่านได้เขียนหนังสือความรู้ส าหรับครู เรื่อง        
บูรณาการให้ครูจัดการเรียนการสอน  สอนให้นักเรียนมีบูรณาการและการบริหารการใช้หลักสูตรใน
แง่บูรณาการ  ในแง่ของปรัชญาการบริหารการศึกษา การศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นนั้น เป็นเพียง
ส่วนหนึ่งของกระบวนการทางการศึกษาของสังคม โรงเรียนจึงควรมีส่วนส าคัญในการร่วมกิจกรรมกับ
สถาบันอ่ืนในสังคมเพ่ือเป็น การร่วมมือทางการศึกษาเพ่ือการศึกษาของสังคม   ฉะนั้นในการบริหาร
การใช้หลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร  ผู้บริหารจะต้องหาวิธีการสร้างหลักสูตร  ใช้หลักสูตรเพ่ือ
ชุมชน และใช้ประโยชน์ทรัพยากรของโรงเรียน ทรัพยากรของชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัด
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การศึกษา การพัฒนาชุมชน และให้ทุกหน่วยมีส่วนช่วยในการพัฒนาเยาวชนของชุมชนเพ่ือพัฒนา
ชีวิตเยาวชนที่ จะท าประโยชน์ต่อสังคมตามที่สังคมต้องการ 

   11. การประเมินค่าการบริหาร  2  ทาง (Two fold Evaluation of Administration)
การประเมินค่า  กิจกรรมการบริหารการศึกษา   โดยส่วนรวมทั่วไปจะต้องประเมินทั้งวิธีการหรือ
กระบวนการบริหารกับผลผลิตหรือผลส าเร็จที่ได้จากการบริหาร  ซึ่งทั้ง 2 ทางดังกล่าว  ไม่สามารถ
จะประเมินแยกกันได้   เพราะผลส าเร็จจากการบริหารจะออกมาในลักษณะใดขึ้นอยู่กับทั้ง
กระบวนการและผล ผลิตที่ได้ผู้บริหารจะต้องท าการประเมินผลงานของตนเองอยู่เสมอ  ผลผลิตหรือ
ผลส าเร็จของงานเป็นอย่างไร  การด าเนินการมีปัญหาอุปสรรคอะไรหรือไม่  ขวัญและก าลังใจของ
ผู้ร่วมงานเป็นอย่างไร การประเมินต้องกระท าทั้ง 2 อย่างไปพร้อมกัน คือ ประเมินวิธีการหรือ
กระบวนการพร้อม ๆ กันไปกับการประเมินผลส าเร็จของงานวิธีการกับผลผลิต  เป็นมรรคเป็นผลซึ่ง
กันและกัน การประเมินค่าการบริหารต้องประเมินทั้ง 2 ทาง  ไม่ควรแยกกันประเมิน การประเมิน 
แต่ผลที่ได้อย่างเดียว นักบริหารการศึกษาเขาไม่ท ากัน 

   12. ความซื่อสัตย์มั่นคงและความรับผิดชอบในวิชาชีพ (Professional Integrity and 
Responsibility) นักบริหารการศึกษามีความเชื่อพ้ืนฐานว่า  ผู้บริหารการศึกษาที่พึงปรารถนานั้น
จะต้องมีความซื่อสัตย์มั่นคงและมีความ รับผิดชอบในวิชาชีพ  ควรเป็นผู้มีหน้าที่บริหารการศึกษาเพ่ือ
รับใช้สังคม  ตามที่สังคมต้องการ  มีความซื่อสัตย์และรับผิดชอบต่อวิชาชีพทั้งโดยส่วนตัวและ
ส่วนรวม  ไม่ท าความเสื่อมเสีย  ท าความมัวหมองให้ผู้ร่วมงาน  หรือท าให้สังคมเหยียดหยามวิชาชีพ
ของนักบริหาร  และจะต้องรักษาไว้ซึ่งวินัยของผู้บริหารในสังคมส่วนรวมความเชื่อพ้ืนฐานนี้เป็น
เครื่องชี้วัดว่า  งานการบริหารโรงเรียนจะต้องมีการพัฒนาผู้บริหาร  การพัฒนาควรมาจากความ
ร่วมมือของราชการและสถาบันวิชาชีพ   ผู้บริหารโรงเรียนจะเป็นผู้บริหารที่ดีได้นั้น  จะต้องมีการ
เตรียมตัว  ได้ศึกษาด้านการบริหารมาโดยตรงหรือได้ศึกษาด้านการศึกษา  และอย่างน้อยผ่านการ
ฝึกอบรมจากสถาบันพัฒนาผู้บริหาร  และระหว่างเป็นผู้บริหารได้รับการฝึกอบรมเพ่ิมเติม    ศึกษาหา
ความรู้เพ่ิมเติม  เมื่อเป็นผู้บริหารโรงเรียนแล้ว  จะต้องมีหน้าที่โดยวิชาชีพรับใช้สังคม   เพ่ืออุทิศตน
ท าประโยชน์ให้โรงเรียนและสังคมส่วนรวมต่อไป 

   13.  พัฒนาตนในวิชาชี เป็นสิ่งจ าเป็น (Necessity for Professional Growth) ผู้บริหาร
การศึกษาจะต้องพัฒนาตน ขวนขวายหาความรู้ใส่ตนเสมอ แสวงหาประสบการณ์ พัฒนา
ความรู้  ความสามารถเพ่ือให้การบริหารงานของตนพัฒนาขึ้น  ในปัจจุบันงานด้านการบริหาร
การศึกษามีมากขึ้น  โลกมีความสับสนและสลับซับซ้อนมากขึ้นทุกวัน  ผู้บริหารโรงเรียนจึงมีความ
จ าเป็นจะต้องพัฒนาตนเอง  ทั้งด้านวิชาการทั่วไปและด้านความช านาญในสายงานของตนเองเพ่ือ
เป็นผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ มีความมั่นใจ ในการปฏิบัติงานวิชาชีพ
ผู้บริหารให้เกิดผลดีสูงสุดนักบริหารการศึกษามีความเชื่อเป็นหลักการว่า ในการพัฒนางานการศึกษา
นั้นผู้บริหารมีความส าคัญ  ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนมีความส าคัญต่อสังคมมาก จึงควรมี
การพัฒนาเพ่ือให้เป็นผู้บริหารที่ดี  มีความเจริญเติบโตในวิชาชีพ การพัฒนาผู้บริหารการศึกษาเพ่ือ
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เพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ เพ่ิมพูนประสบการณ์ ในการบริหารจะต้องมีการด าเนินการพัฒนาด้วย
วิธีการต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลาที่เป็นผู้บริหาร56 
 

บทบาทและอ านาจหน้าที่ของนักการเมืองต่อการส่งเสริมการศึกษา 
 พิทักษ์ บุญเสริฐ (2551) ได้กล่าวบทบาทของนายกเทศมนตรี ในการบริหารงาน องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบของเทศบาลนั้น นายกเทศมนตรี เป็นหัวหน้าฝุายการเมือง และการ
บริหาร นายกเทศมนตรีมีบทบาทหลายอย่าง เช่น บทบาทตามระเบียบข้อบังคับ กฎหมายบ้านเมือง
ก าหนด บทบาทตามจารีตประเพณีของท้องถิ่น ซึ่งบทบาทของนายกเทศมนตรี บทจ าแนกได้ดังนี้คือ  

 1.  บทบาทของนายกเทศมนตรีในการบริหารงานเทศบาลมีหน้าที่ดังนี้  
  1.1  มีหน้าที่ในการวางนโยบายในการบริหารงานของเทศบาล  นายกเทศมนตรี      

จึงเป็นหัวหน้าในการบริหารงานและเป็นผู้ก าหนดนโยบายในการบริหารงานของเทศบาล  
  1.2  หน้าที่ในการปฏิบัติการให้เป็นไปตามนโยบาย เมื่อสภาเทศบาลได้ให้ความ

เห็นชอบแล้วเป็นหน้าที่ของนายกเทศมนตรีจะต้องนานโยบายนั้นมาปฏิบัติให้เกิดผลดีที่สุด  และให้มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานซึ่งโดยปกติแล้ว  

  1.3  หน้าที่ในการจัดทางบประมาณหน้าที่ในการจัดทางบประมาณนี้นับได้ว่าเป็น
หน้าที่อันส าคัญยิ่งของนายกเทศมนตรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบการบริหารงานของไทย  

   2.  บทบาทในฐานะตัวแทนของประชาชน เช่น มีหน้าที่ในฐานะตัวแทนของประชาชน 
นายกเทศมนตรีจะต้องมีความใกล้ชิดกับประชาชน เข้าหาประชาชนในโอกาสต่าง ๆ  

 3.  บทบาทหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด เช่นมีหน้าที่ในฐานะหัวหน้าส่วนราชการที่
จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลที่ได้ก าหนดไว้57  
      อดิเซส (ADIZES, 1976) บทบาทการบริหาร หรือ บทบาทของผู้บังคับบัญชานั้นตาม
ทัศนะของอดิเซส (ADIZES, 1976) เห็นว่าถ้าจะบริหารองค์การให้มีประสิทธิภาพแล้ว จะต้องแสดง
บทบาทการบริหาร 4 บทบาทด้วยกัน คือ 

  1.  บทบาทในการเสริมสร้าง (PRODUCING) คาดหวังไว้ว่าทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นองค์การ
หรือหน่วยงานใด เราก าลังมองหานักบริหารที่มีความเก่งพร้อมทั้ง 4 ด้าน คือ เก่งคิด เก่งคน เก่ งงาน 
และเก่งข่าวสารข้อมูลเทคโนโลยี คุณสมบัติของผู้ประสบความส าเร็จในบทบาทการเสริมสร้างก็คือ    
มีความรู้ ความสามารถในงานสาขาที่ปฏิบัตินั้นเป็นอย่างดี 

  2. บทบาทในการด าเนินการ ( IMPLEMENTING)คาดหวังไว้ว่าผู้บริหารควรสามารถ
บริหารบุคคลซึ่งท างานร่วมกับเขา และแน่ใจว่าบุคคลเหล่านี้สร้างผลผลิตได้ด้วย บทบาทในการ
ด าเนินการนี้ผู้บริหารจะสร้างและก าหนดการประสานงานควบคุม และลงโทษทางวินัย ถ้าผู้บริหาร

                                                 

 
56ปรัชญาการบริหารการศึกษา , เข้าถึงเมื่อ 25 มกราคม 2559, เข้าได้จาก

http://www.plvc.ac.th/home/index.php?module=index&id=35&visited, 1-7. 
 

57พิทักษ์ บุญเสริฐ, บทบาทผู้น าท้องถิ่นในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม : 
ศึกษาเฉพาะกรณี ต าบลโนนศิลาเลิง อ าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ (กาฬสินธุ์: มหาวิทยาลัย    
มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2551), 6-8. 

http://www.plvc.ac.th/home/index.php?module=index&id=35&visited,
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สวมบทบาทผู้ด าเนินการ เขาจะดูว่าระบบได้ด าเนินการไปตามที่ได้ออกแบบก าหนดไว้ บทบาทในการ
ด าเนินงานเน้นอนุระบบบริหาร/โครงสร้าง 

  3.  บทบาทในการเปลี่ยนแปลงพัฒนา (INNOVATING) คาดหวังไว้ว่า เนื่องจากทุกวันนี้
สภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วตลอดเวลา ผู้บริหารต้องใช้        
ดุลยพินิจ วินิจฉัย และมีอิสระที่จะตัดสินใจเปลี่ยนแปลงระบบซึ่งด าเนินการอยู่ได้ด้วยตนเอง  บทบาท
ในการเปลี่ยนแปลงพัฒนาเน้นในอนุระบบข่าวสารข้อมูล/การตัดสินใจสั่งการ 

  4.  บทบาทในการหล่อหลอม (INTEGRATING) คาดหวังไว้ว่า ผู้บริหารควรสามารถหล่อ
หลอมคนในองค์การได้นั่นคือ การที่ผู้บังคับบัญชาท าให้ “กลุ่มบุคคลสามารถปฏิบัติงานด้วยตัวเอง 
โดยมีทิศทางที่ชัดเจนในจิตใจและสามารถเลือกทิศทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุความส าเร็จตาม
เปูาหมายและกลยุทธ์ขององค์การ “การหล่อหลอมเน้นในอนุระบบบุคคล/สังคม” 

 อดิเชล อภิปรายว่า เมื่อไรก็ตามที่บทบาทการบริหารบทบาทหนึ่งใน บทบาทถูกละเลย
ไม่ได้รับการปฏิบัติในองค์การแล้ว มักจะปรากฏว่ามีสิ่งบอกเหตุให้สังเกตได้ว่ารูปแบบการบริหารนั้น 
เป็นรูปแบบการบริหารที่ผิดหลักการ เอดิเชสได้เน้นว่า ถ้าผู้บังคับบัญชาไม่ได้แสดงบทบาทในด้านการ
หล่อหลอมแล้ว   ผู้บังคับบัญชาเองจะกลายเป็น “ผู้สร้างวิกฤตการณ์” “ผู้ติดอยู่กับระบบราชการ” 
หรือไม่ก็เป็น “เจ้านายผู้อยู่อย่างโดยเดี่ยว”58 
  บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชา นักวิชาการบริหาร ได้เสนอแนะไว้ว่า
บทบาทหน้าที่ผู้บริหารต้องรับผิดชอบ ควรจะครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ คือ 
 1. นักวิเคราะหส์ภาพแวดล้อม (Environment)     
 2.  แหล่งข่าว (Information Center)  
 3. ผู้ตัดสินใจ (Decision Maker)  
 4. นักวางแผน (Planner)  
 5. ผู้จัดสายงาน (Organizer)   
 6. นักบริหารงานบุคคล (Personnel Manager) 
 7. นักพัฒนา-ฝึกอบรม (Developer, Trainer)   
 8. ผู้น า (Leader)  
 9. นักจูงใจ (Motivator)    
             10. นักปฏิบัติ (Action Taker)  
             11. ผู้ควบคุมติดตามผล (Controller)  
             12.   นักเปลี่ยนแปลง (Change Agent) \ 
 

ประเภทของอ านาจหน้าที่           
  อ านาจหน้าที่มีอยู่เมื่อกลุ่มความเชื่อปกติ (มาตรฐาน) ในองค์การระบุว่า การใช้อ านาจ

นั้นถูกต้องตามกฎหมายนั่นคือ “ถูกต้องและเหมาะสม”เว็บเบอร์  (Weber,  1994)  ได้จัดประเภท
ของอ านาจหน้าที่ตามแบบที่ถูกต้องตามกฎหมายไว้ 3 ประเภทด้วยกัน คือ 
                                                 

 
58Adizes, lchak, “Mismanagement Styles,”  California Management Review, 

19, 2 (Winter 1976): 18. 
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  1. อ านาจและบารมี  (Charismatic Authority)   เป็นการนับถือยกย่องบูชาในตัว
บุคคลเป็นพิเศษ เป็นผู้น าด้วยการได้รับความเชื่อถือไว้วางใจเป็นส่วนตัว และได้รับการนับถือบูชาใน
องค์คุณลักษณะต่าง ๆ ของเขาว่าเป็นลักษณะที่ดีควรยึดถือเป็นแบบอย่าง 
  2. อ านาจประเพณี  (Traditional Authority) เป็นความเชื่อถือในความศักดิ์สิทธิ์ของ
สถานะของบุคคล ซึ่งได้ใช้อ านาจหน้าที่มาแล้วในอดีต ต าแหน่งของอ านาจประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ เป็น
ต าแหน่งที่ได้รับการเชื่อฟังปฏิบัติตามและบุคคลที่ได้รับต าแหน่งนี้ได้รับอ านาจหน้าที่ซึ่งเป็นมรดกตก
ทอดมาจากประเพณีในอดีต 
  3. อ านาจกฎหมาย (Legal Authority) เป็นความเชื่อที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย/
กฎระเบียบหรือแบบแผน โดยขึ้นอยู่กับความถูกต้องตามกฎหมาย ต าแหน่งและอ านาจหน้ าที่ในการ
ปฏิบัติภารกิจ 
   ฐานอ านาจหน้าที่ โดยทั่วไปฐานอ านาจหน้าที่มี 2 ลักษณะ   

 1. อ านาจหน้าที่ตามแบบแผน  (Formal Authority) ได้ผนึกแน่นอยู่ในองค์การได้ถูก
สร้างขึ้นมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับต าแหน่ง 2 ระเบียบข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ใน
การเข้าร่วมอยู่ในองค์การนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่จะยอมรับความสัมพันธ์ด้านอ านาจหน้าที่เพราะว่า
เขาตกลงเห็นชอบด้วยที่จะออกค าสั่งบังคับบัญชา และเขามีหน้าที่ที่จะต้องเชื่อฟังปฏิบัติตามพ้ืนฐาน
อ านาจหน้าที่ตามแบบแผนอยู่บนข้อตกลงสัญญาที่ได้สร้างขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมายระหว่าง
องคก์ารและพนักงานเจ้าหน้าที่ 

  2.  อ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจ  (Functional Authority) มีแหล่งที่มากมายซึ่ง
รวมถึงอ านาจหน้าที่ด้านความสามารถอ านาจหน้าที่ด้านบุคคล และความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้บังคับบัญชา-ผู้ใต้บังคับบัญชา59 
 ผู้บังคับบัญชาทุกคนต้องตระหนักในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ในงานบริหารของ
คนและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผลและไม่สับสนและควรรู้จักโครงสร้างและขอบเขต 
อ านาจหน้าที่ของตนเอง ค าพูดที่กล่าวว่า “อ านาจหน้าที่เป็นของได้มาโดยยาก แต่การใช้อ านาจ
หน้าที่ให้ถูกต้องเหมาะสมนั้นนับว่ายากยิ่งกว่า” คงเป็นข้อเตือนนักบริหารหรือผู้บังคับบัญชาทั้งหลาย
เป็นอย่างดี ข้อส าคัญควรระลึกว่าอ านาจหน้าที่ที่แท้จริงนั้นจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการยอมรับ และ
ร่วมมือจากผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยเป็นส าคัญ     

 สรุป   ความเป็นมาและสภาพการบริหารงานของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ของการ
เป็นผู้น าที่มาแนวคิดในการพัฒนาการศึกษา ที่มีประสบการณ์สูงมาก ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา         
มีคุณสมบัติที่เหมาะกับการเป็นผู้น าอย่างครบถ้วนดังนี้ คือ 
 1. เป็นผู้มีความสามารถในการวินิจฉัยสั่งการที่ดีตัดสินใจเร็วและกล้ารับผิดชอบ และ
ท่านจะก ากับการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดผลโดยเร็วที่สุดด้วย ท่านไม่เคยทิ้งงานไว้ข้ามคืน ถ้าหาก
สามารถท าเสร็จในวันนั้นได้ 
 

                                                 

 
59Weber, Max, The Theory of Social and Economic Organization. Trans 

by A.M. Handerson, and Talcoott Parson (New York: The Free Press, 1994), 3-5. 
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 2. เป็นผู้ที่มีความละเอียดและความลึกในการปฏิบัติงาน ท่านจะติดตามการท างานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา และงานที่อยู่ความรับผิดชอบของท่านตลอดเวลา หากพบข้อบกพร่องหรือเบี่ยงเบน
ไปจากเปูาหมายที่ตั้งไว้ ก็จะสั่งการให้รีบแก้ไขทันที เพ่ือให้ผลงานออกมาดีที่สุด 
 3. เป็นผู้ที่มีความขยันในการท างาน อุทิศเวลาในงานของบ้านเมืองเต็มที่ ไม่เคยได้ยิน  
ค าว่าเหนื่อย มีแต่ผลักดันให้ทุกฝุายท างานด้วยความเข้มแข็ง ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 4. แม้ว่าตัวท่านเองจะมีประสบการณ์สูง แต่ท่านก็หมั่นศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม และ
ปรับปรุงตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
 5. เป็นนักประชาธิปไตย รับฟังความคิดเห็นของทุกฝุายก่อนตัดสินใจและเป็นผู้ที่
สามารถท างานร่วมกับข้าราชการและบุคคลทุกฝุายได้เป็นอย่างดี 
 6. เป็นคนที่รักและมีความจริงใจต่อลูกน้องไม่เคยรังแกหรือกลั่นแกล้งข้าราชการในทาง
ตรงกันข้าม กลับส่งเสริมและให้ก าลังใจข้าราชการให้ปฏิบัติงานอย่างดีที่สุด สิ่งใดที่ลูกน้องปฏิบัติไม่
ถูกต้องหรือไม่ถูกใจ ท่านจะว่ากล่าวตักเตือนหรือชี้แนะตรงๆ จบแล้วก็ยิ้มแย้มเหมือนเดิม ไม่เก็บ
ความไม่พอใจไว้ ไม่มีอาฆาต 
 7. มีครอบครัวที่ดี รักใคร่ปรองดองกันวางตนในสังคมได้อย่างเหมาะสม ไม่เข้ามา      
ก้าวก่ายในหน้าที่การงาน 
 

ตอนที่ 2 ที่มาของกระบวนทัศน์ของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา 
 

ที่มาของกระบวนทัศน์ของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา 
 จากการศึกษาประวัติของ ฯพณฯ บรรหาร  ศิลปอาชา  โดยละเอียดดังที่ได้พรรณนาไว้
ในบทที่ 3 และจากการศึกษาพบว่า ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ใช้กระบวนทัศน์ต่าง ๆ อย่างไรในการ
บริหารเพ่ือพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่นในบทนี้  ท าให้พิจารณาเห็นได้ว่ากระบวนทัศน์ต่าง ๆ ของ 
ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา  ทั้งที่อยู่และไม่อยู่ในกรอบทฤษฎีของโทมัส เอส. คูหน์ และเฮอร์เซย์
และบลันชาร์ด ได้เริ่มพัฒนาขึ้นมา โดยล าดับในลักษณะของการสั่งสมมาทีละเล็กทีละน้อยตลอด
ระยะเวลาที่ยาวนานในช่วงชีวิตของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา  ซึ่งจากข้อมูลที่ได้จากการศึกษาท า
ให้สรุปได้ว่ากระบวนทัศน์ต่าง ๆ ของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา มีที่มาจากองค์ประกอบส าคัญ       
4 ประการของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา คือ ความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ  และ
บุคลิกภาพรวมทั้งคุณสมบัติส่วนตัว องค์ประกอบทั้ง 4 นี้ เมื่ออยู่ในเงื่อนไขของบรรยายกาศและ
บริบทการบริหารงานในฐานะนักการเมืองเพ่ือพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่นที่ประสบผลส าเร็จตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบันตามที่ได้พรรณนาไว้ในตอนต้นของบทนี้  จึงท าให้ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา        
มีกระบวนทัศน์และสามารถใช้กระบวนทัศน์เหล่านั้นให้เกิดประโยชน์ ในการบริหารงานได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพดังที่ได้เสนอไว้ในภาพที่ 6 
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ภาพที ่6 แสดงที่มาของกระบวนทัศน์ต่าง ๆ และการใช้กระบวนทัศน์ของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา   
 
บรรยากาศและบริบทการบริหารงานของ ฯพณฯ บรรหาร  ศิลปอาชา ในฐานะนักการเมืองที่มี
แนวคิดในการพัฒนาทางการศึกษาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

 ตั้งแต่ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา  เข้ามาด ารงต าแหน่งนักการเมืองตั้งแต่ในระดับ
ท้องถิ่นจนถึงระดับชาติ ท่านได้มีแนวคิดท่ีจะพัฒนาทางด้านการศึกษาโดยเริ่มที่พัฒนาในระดับจังหวัด
และขยายผลไปยังระดับชาติ มีแนวคิดว่าจะต้องเริ่มต้นที่บุคคลให้มีความรู้เสียก่อน จึงมีแนวคิดที่จะ
สร้างโรงเรียนเพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงแม้ว่าจะอยู่ในต่างอ าเภอ ที่มีปัญหาด้านการ
เดินทาง ที่จะเข้ามาเรียนในเมือง  จึงมีความคิดที่จะสร้างโรงเรียนในต่างอ าเภอให้ครบทุกอ าเภอ โดย
เริ่มตั้งอ าเภอดอนเจดีย์ อ าเภอด่านช้าง อ าเภอสองพ่ีน้อง อ าเภอสามชุก และอ าเภอเดิมบางนางบวช 
รวมทั้งโรงเรียนระดับประถมศึกษาจนครบทุกอ าเภอเพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา จะดูแลสนับสนุนทั้งด้านอาคารสถานที่ต่าง ๆ รวมทั้งยังให้ทุนการศึกษา
กับนักเรียนในสถานศึกษาต่างจนถึงปัจจุบันอีกด้วย 
 ซึ่งจะเห็นได้ว่า “การจัดหลักการศึกษา”  ซึ่งเป็นหน้าที่หลักของกระทรวงให้เป็นนโยบาย
ส าคัญประกาศหนึ่งของคณะรัฐบาลแล้วก็ตาม  ความส าคัญของกระทรวงก็มิได้เพ่ิมขึ้นแต่อย่างใด  
เพราะงานการศึกษาเป็นงานที่เห็นผลได้ช้า  ไม่มีประโยชน์ตอบแทนในเชิงเศรษฐกิจที่เห็นได้ชัด  
รวมทั้งยังต้องลงทุนเป็นอย่างมากอีกด้วยในฐานะนักการเมืองคนหนึ่งที่มองเห็นการศึกษาเป็นสิ่ง
ส าคัญในการพัฒนาประเทศ ท่านพยายามขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาในระดับต่าง ๆ  

 

บรรยากาศและบริบทการบริหารงานของนักการเมือง  ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 
 

 
 

 

 

 

 
 

ของ  ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา 

 

ความรู้ 
 

ความสามารถ 
 

ความประพฤต ิ
บุคลิกภาพและ

คุณสมบัติส่วนตัว 

กระบวนทัศน์ตามกรอบทฤษฎีของโทมัส 
เอส คูหน์, เฮอร์เซย ์และบลันชารด์ 

กระบวนทัศน์นอกกรอบทฤษฎีของโทมัส 
เอส คูหน์, เฮอร์เซย ์และบลันชารด์ 

การใช้กระบวนทัศน์ต่าง ๆ 
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 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจถึงที่มาของกระบวนทัศน์ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา  ได้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น จึงขอขยายความในรายละเอียดของที่มาของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา 2 ประการ คือ
บรรยากาศและบริบทการบริหารงานของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ในฐานะนักการเมืองเพ่ือพัฒนา
การศึกษาของท้องถิ่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและองค์ประกอบส าคัญ 4 ประกอบของ ฯพณฯ 
บรรหาร ศิลปอาชา อีกประการหนึ่ง 

 ด้วยเหตุนี้สามารถสรุปได้ว่าบรรยากาศและบริบทการบริหารงานของ ฯพณฯ บรรหาร     
ศิลปอาชา ในฐานะนักการเมืองตั้งอดีตจนถึงปัจจุบัน คือ ที่มาส าคัญของกระบวนทัศน์ต่าง ๆ ของ 
ฯพณฯบรรหาร ศิลปอาชา พัฒนาขึ้นมาในตัวเองคือ 
 1. ความรู้  ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา เป็นบุคคลที่มีความรู้ดี มีความจ าเป็นเลิศ คิดเร็ว  
ท าเร็ว ติดตามงานที่ท า แม้ว่าจะขาดโอกาสทางการศึกษา ก็พยายามใฝุหาความรู้ 
 2. ความสามารถ  ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา เป็นผู้ที่มีความสามารถในกระบวนการ
คิดและตัดสินใจ โดย ฯพณฯ บรรหาร  ศิลปอาชา  มีความเชื่อในเรื่อง”การคิดเป็น”นี้เป็นหลักในการ
ปฏิบัติงานมาโดยตลอด รวมทั้งยังส่งเสริมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้น าหลักการ “คิดเป็น”  ไปใช้อีกด้วย คือ
หลักในการคิดก่อนการปฏิบัติ  ตลอดจนร่วมกันระดมความคิดเพ่ือตัดสินใจก าหนดวิธีปฏิบัติที่
เหมาะสม  รวมทั้งเป็นที่ยอมรับของผู้ อ่ืนในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ต้องประสานงานกับ    
พรรคการเมืองต่างๆ เพ่ือจัดตั้งรัฐบาล และยังมีความสามารถเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ต่างใน
การเมืองเพ่ือท าหน้าที่ในการบริหารที่ประสบผลส าเร็จ 
 3. ความประพฤตคิือความเสียสละของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ที่ได้ทุ่มเทให้กับงาน
เป็นอย่างมาก  การติดตามงานแต่ละครั้ง ยังสามารถทบทวนประเด็นที่เคยสั่งการเอาไว้ในครั้งที่ผ่าน
มาได ้ ทุกสัปดาห์ ฯพณฯ บรรหาร  ศิลปอาชา  จะมาตรวจงานตั้งแต่เช้าที่บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ์ที่
อ าเภอเดิมบางนางบวช จนถึงหมู่บ้านมังกรสวรรค์จนถึงเย็นจนจะเดินทางกลับบ้าน 
 4. บุคคลิกภาพและคุณสมบัติส่วนตัว ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา มีความละเอียด อ่าน
หนังสือเร็ว จับประเด็นได้เร็ว และสรุปได้ทันทีอย่างชัดเจน และถ้ามอบหมายงานแล้วจะติดตาม จ า
แม่นว่ามอบหมายงานไปวันนั้น ปุานนี้ไม่เสร็จเพราะอะไร ถ้ามีปัญหา ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา   
จะช่วยแนะน าแก้ปัญหาท าให้งานด าเนินต่อไปได้และงานใช้เวลาสั้นก็มีผลส าเร็จ 
 

ตอนที่ 3  กระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา 
ตามกรอบทฤษฎีของโทมัส เอส.คูหน์ และเฮอร์เซย์และบลันชาร์ด 

 

 จากการศึกษาท่ีผ่านมาพบว่า ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา  ได้ใช้กระบวนทัศน์การพัฒนา
การศึกษาท้องถิ่นตามกรอบทฤษฎีของโทมัส เอส. คูหน์ และเฮอร์เซย์ และบลันชาร์ด นอกจากนี้ยังใช้
กระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นตามแนวคิดของนักการศึกษาของอ่ืนๆด้วย ซึ่งจะได้กล่าวถึง
ต่อไปในตอนที่ 4 

 อย่างไรก็ดีแม้ว่าผู้ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนทัศน์ของ ฯพณฯ บรรหาร  ศิลปอาชา  
ส่วนใหญ่จะได้กล่าวสรุปคล้าย ๆ กันว่า ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ใช้กระบวนทัศน์จากการอ้างอิง   
(คือการท าตนเองเป็นแบบฉบับ) มากที่สุด รองลงไปคือ การใช้กระบวนทัศน์ที่เกิดจากความเชี่ยวชาญ  
และกระบวนทัศน์จะใช้น้อยที่สุดเท่าที่จ าเป็น ซึ่งสอดคล้องกับผลการสังเกตของผู้ศึกษาก็ตาม       
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แต่เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะจัดอันดับการใช้กระบวนทัศน์แบบต่าง ๆ  ดังนั้น
การน าเสนอผลการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นของ ฯพณฯ บรรหาร 
ศิลปอาชา ตามกรอบทฤษฎีของโทมัส เอส. คูหน์ และเฮอร์เซย์ และบลันชาร์ด จึงจะน าเสนอโดย
แสดงตัวอย่างและพรรณนาวิธีการและกระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นของ ฯพณฯ บรรหาร  
ศิลปอาชา ได้กระท าลงไปในแต่ละกรณีเป็นหลักเท่านั้น ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละกระบวนทัศน์ดังนี้ 
คือ 
 สรุปได้ว่า แนวคิดเรื่องกระบวนทัศน์ของ โทมัส เอส. คูหน์ มีทัศนียภาพ หรือรูปลักษณ์
ทางความคิด ดังนี้ 

 1.  เป็นกรอบความรู้ (Conceptual Framework) ที่ได้รับการยอมรับจากชุมชนทาง
วิทยาศาสตร์ (Community of Scientist) 

 2.  เป็นผลที่มาจากความส าเร็จในการศึกษาวิจัย โดยอาศัยกระบวนทัศน์ทาง
วิทยาศาสตร์ก่อนหน้า (Previous Acquisitions) ที่ท าส าเร็จแล้ว 

 3.  แนวคิดทางการศึกษาวิจัยโดยตรง ประกอบด้วย 
                 3.1  คุณลักษณะ (Specification) และตัวเลือก (Choice) ที่เหมาะสม 
                 3.2  กฎเกณฑ์ของสมมติฐาน (Formulation of Hypothesis) ใช้ในการอธิบาย
ปรากฏการณ์ได้ 
                 3.3  การจ าแนก (Identification) ด้วยเทคนิควิธีเชิงประจักษ์ (Empirical Research 
Technique) 

 ในทางสังคมศาสตร์ (Social Science) มีกระบวนทัศน์ส าคัญที่ใช้ในการศึกษาสังคม 
และปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม 2 กระบวนทัศน์ คือ แนวคิดปฏิฐานนิยม (Positivism) และ     
คตินิยมแนวการตีความ (Interpretivism) โดยอาศัยแนวทางการวิเคราะห์โดยสามค าถามพ้ืนฐาน คือ        
1) อะไร คือ ธรรมชาติของความรู้/ความจริง 2) อะไร คือ ธรรมชาติของความสัมพันธ์ระหว่าง           
ผู้แสวงหาความรู้/ความจริง และ ความรู้/ความจริง และ 3) ผู้แสวงหาความรู้/ความจริง มีวิธีการที่จะ
แสวงหาความรู้ความจริงอย่างไร 

 นอกจากนี้ บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข (2549) กล่าวถึงโทมัส เอส. คูหน์60 ยังได้อธิบายถึง 
การเปลี่ยนแปลงของกระบวนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์จากกระบวนทัศน์เดิมสู่กระบวนทัศน์ที่แตกต่าง
ออกไป ซึ่งเรียกว่าเป็น “กระบวนทัศน์ใหม่ (NewParadigm)” หรือ “การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ 
(Paradigm Shift)” ทั้งนี้ในกรณีกระบวนทัศน์ใหม่เชิงวิทยาศาสตร์นั้น คูนส์เสนอว่าประกอบด้วย      
3 ช่วง ได้แก่ 

 1.  ช่วงก่อนการเกิดกระบวนทัศน์ (Pre-paradigm) เป็นช่วงที่ยังไม่เกิดมีกระบวนทัศน์
อันใดอันหนึ่งเข้ามาครอบง า ท าให้ในยุคนี้มีแนวคิดต่างๆ เกิดขึ้นอย่างหลากหลายและมีการแข่งขัน

                                                 

 
60บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข, “กระบวนทัศน์การท่องเที่ยวแบบยั่งยืนในประเทศไทย 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม” (วิทยานิพนธ์ (ปร.ด. 
ไทยศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2549), 42. ฉบับถ่ายเอกสาร. 
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ศึกษาค้นคว้า เพ่ือพิสูจน์ความน่าเชื่อถือของแนวคิดตนเอง เห็นได้จากการเกิดขึ้นของการศึกษาทาง
วิทยาศาสตร์และการแพทย์สาขาต่าง ๆ มากมาย 

 2.  ช่วงการเกิดกระบวนทัศน์ (Paradigm) เกิดขึ้นเมื่อสังคมเริ่มยอมรับแนวคิดหนึ่งว่า
สามารถอธิบายความเป็นจริงได้ และขยายการยอมรับแนวคิดนั้นร่วมกันมากขึ้น ดังเช่น วิทยาศาสตร์
และการแพทย์ซึ่งแตกแขนงไปเป็นจ านวนมาก แต่สามารถพิสูจน์ความถูกต้องหรือความจริงได้ด้วย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์แบบเดียวกันอันเป็นการยอมรับกระบวนทัศน์โดยปริยาย  ทั้งนี้การ
ยอมรับกระบวนทัศน์เชิงวิทยาศาสตร์ที่เกิดขึ้นน าไปสู่การรวมตัวกันของผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง  ๆ 
(Professional Discipline) เป็นชมรมผลิตต ารา หรือท าการวิจัยสิ่งต่าง ๆ แตกต่างสาขากัน โดยใช้
กระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 

 3.  ช่วงกระบวนทัศน์ใหม่ (New Paradigm) โทมัส เอส. คูหน์ (Kunh, 1970) อธิบายว่า
เกิดข้ึนภายหลังสังคมหนึ่งยอมรับกระบวนทัศน์เดิม แต่ถูกตั้งค าถามจากนักคิดอีกกลุ่มหนึ่งว่ากระบวน
ทัศน์ที่มีไม่สามารถอธิบายความเป็นจริงในอีกแบบหนึ่งหรือเกิดข้อยกเว้นในการอธิบายความเป็นจริง
นั้นๆ การท้าทายดังกล่าวน าไปสู่การปรับปรุงกระบวนทัศน์เก่าหรือสร้างกระบวนทัศน์ใหม่เพ่ืออธิบาย
ความเป็นจริงที่ครอบคลุมมากขึ้น จนในที่สุดจึงมีการละทิ้งกระบวนทัศน์เก่าแล้วรับเอากระบวนทัศน์
ที่ปรับปรุงหรือสร้างขึ้นใหม่แทน ส าหรับกระบวนทัศน์ใหม่เชิงวิทยาศาสตร์แล้วการเกิดกระบวนทัศน์
ใหม่เห็นได้จากการแสวงหาแนวทางเพ่ือพิสูจน์ว่าดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางจักรวาล นับเป็นค าถาม
กระบวนทัศน์ดาราศาสตร์แบบเก่าของตะวันตกซึ่งถือว่าโลกเป็นศูนย์กลางจักรวาล  กระทั่งได้รับการ
ยอมรับเป็นกระบวนทัศน์ใหม่จนถึงปัจจุบัน (สมจิต พฤกษะริตานนท์ และเฮอร์เซย์ และบลันชาร์ด ได้
น าเสนอแนวคิดการแบ่งผู้น าออกเป็น 4 แบบ คือ  

 แบบที่ 1 ผู้น าแบบบอกทุกอย่าง (Telling) ผู้น าประเภทนี้จะให้ค าแนะน าอย่าง 
ใกล้ชิดและดูแลลูกน้องอย่างใกล้ชิด เหมาะสมกับผู้ตามที่มีความพร้อมอยู่ในระดับที่ 1 คือ (M1) 
บุคคลมีความพร้อมอยู่ในระดับต่ า  

 แบบที่ 2 ผู้น าแบบขายความคิด (Selling) ผู้น าประเภทนี้จะคอยชี้แนะบ้างว่าผู้ตาม
ขาดความสามารถในการท างาน แต่ถ้าผู้ตามได้รับการสนับสนุนให้ท าพฤติกรรมนั้นโดยการให้รางวัลก็
จะท าให้เกิดความเต็มใจที่จะรับผิดชอบงานและกระตือรือร้นที่จะท างานมากขึ้น ผู้บริหารจะใช้วิธีการ
ติดต่อสื่อสารแบบ 2 ทาง และต้องคอยสั่งงานโดยตรง อธิบายให้ผู้ตามเข้าใจ จะท าให้ผู้ตามเข้าใจและ
ตัดสินใจในการท างานได้ดี เหมาะกับผู้ตามที่มีความพร้อมในการท างานอยู่ในระดับที่ 2 คือ (M2) 
บุคคลมีความพร้อมอยู่ในระดับต่ าถึงปานกลาง  

 แบบที่ 3 ผู้น าแบบเน้นการท างานแบบมีส่วนร่วม (Participation) ผู้น าประเภทนี้   
จะคอยอ านวยความสะดวกต่างๆในการตัดสินใจ มีการซักถาม มีการติดต่อสื่อสาร 2 ทาง หรือรับฟัง 
เรื่องราว ปัญหาต่างๆจากผู้ตาม คอยให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆทั้งทางตรงและทางอ้อม ท าให้    
ผู้ ตามปฏิบัติงานได้เต็มความรู้ความสามารถและมีประสิทธิภาพ เหมาะกับผู้ตามที่มีความพร้อมอยู่ใน
ระดับท่ี 3 คือ M3 

 แบบที่ 4 ผู้น าแบบมอบหมายงานให้ท า (Delegation) ผู้บริหารเพียงให้ ค าแนะน า
และช่วยเหลือเล็ก ๆ น้อย ๆ ผู้ตามคิดและตัดสินใจเองทุกอย่าง เพราะถือว่าผู้ตามที่มีความพร้อมใน
การท างานระดับสูงสามารถท างานให้มีประสิทธิภาพได้ดี เหมาะกับผู้ตามที่มีความพร้อมอยู่ ในระดับ
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ที่ 4 (M4) คือ ความพร้อมอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นบุคคลที่มีทั้งความสามารถและเต็มใจหรือมั่นใจ ใน
การรับผิดชอบการท างาน 61 
 สรุปตามแนวคิดของเฮอร์เซย์ และบลันชาร์ด ได้น าพฤติกรรมแบบมุ่งงานและพฤติกรรม
มุ่งสัมพันธ์ทั้ง 2 แบบมารวมไว้ในตัวบุคคลเดียวกัน โดยแบ่งออกเป็น 4 แบบดังกล่าว ซึ่งในแต่ละแบบ
จะเป็น การน าไปใช้ตามสถานการณ์โดยมีระดับความรู้ ความสามารถของผู้ตามเป็นตัวก าหนด 
 

ตอนที่ 4  กระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา 
 

 จากการศึกษาท่ีผ่านมาพบว่า ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา  ได้ใช้กระบวนทัศน์การพัฒนา
การศึกษาท้องถิ่นตามแนวคิดของนักการศึกษาของอ่ืนๆด้วย ซึ่งจะได้กล่าวถึงต่อไป อย่างไรก็ดีแม้ว่า   
ผู้ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนทัศน์ของ ฯพณฯ บรรหาร  ศิลปอาชา ส่วนใหญ่จะได้กล่าวสรุปคล้าย ๆ 
กันว่า ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ใช้กระบวนทัศน์จากการอ้างอิง(คือการท าตนเองเป็นแบบฉบับ) 
มากที่สุด รองลงไปคือการใช้กระบวนทัศน์ที่เกิดจากความเชี่ยวชาญ และกระบวนทัศน์จะใช้น้อยที่สุด
เท่าที่จ าเป็น ซึ่งสอดคล้องกับผลการสังเกตของผู้ วิจัยก็ตาม แต่เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ไม่ได้มี
วัตถุประสงค์ที่จะจัดอันดับการใช้กระบวนทัศน์แบบต่าง ๆ  ดังนั้น การน าเสนอผลการศึกษาเกี่ยวกับ
กระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา  จึงจะน าเสนอโดยแสดง
ตัวอย่างและพรรณนาวิธีการและกระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นของ ฯพณฯ บรรหาร    
ศิลปอาชา ได้กระท าลงไปในแต่ละกรณีเป็นหลักเท่านั้น  ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละกระบวนทัศน์ทั้ง      
5 กระบวนทัศน์ ดังนี้คือ 
 1. การพัฒนาบุคลากร ตามกรอบความรู้  คือ การเพ่ิมประสิทธิภาพด้านความรู้ ทักษะ  
ความช านาญในการท างานตลอดจนปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรทุกระดับให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันโดยใช้วิธีการฝึกอบรม ปฐมนิเทศ ส่งไปศึกษาดูงานต่างประเทศ พร้อมทั้งร่วมประชุมสัมมนา
ทั้งภายในและนอกสถานที่ เพ่ือให้บุคลากรจะสามารถน าไปปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่และน าไปสู่
ความส าเร็จตามเปูาหมายขององค์กร  ฯพณฯ บรรหาร  ศิลปอาชา  ได้น าไปพัฒนาบุคลากรให้เป็น
คนดี โดยมีแนวคิดที่จัดการศึกษาของจังหวัดสุพรรณบุรีขึ้น โดยการรสร้างโรงเรียนทั้งในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับดุมศึกษา โรงเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพ โรงเรียนพัฒนาด้านกีฬาเพ่ือให้มี
ระเบียบวินัย มีสุขภาพแข็งแรงและโครงการ เยาวชนคนดีศรีสุพรรณและโครงการต าบลคนดี          
ศรีสุพรรณ ที่ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา  นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ของประเทศไทย   ได้วางรากฐาน
ของเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรีให้ประสบความส าเร็จและเป็นต้นแบบในระดับชาติ จึงได้ส่งเสริมและ
สนับสนุนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบันนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกฝังคุณลักษณะที่         
พึงประสงค์ 11ประการ ให้ซึมซับเข้าไปอยู่ในชีวิตจิตใจของเยาวชนชาวจังหวัดสุพรรณบุรีเพ่ือที่จะได้
เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไปในอนาคตและสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้ซึ่งเชื่อได้
ว่า ถ้าเยาชนทุกคนปฏิบัติตามหลัก เยาวชนคนดีศรีสุพรรณแล้ว จะน าไปซึ่งความส าเร็จในชีวิตอย่าง
แน่นอนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้ง 11 ข้อ คือ ข้อที่ 1  รักษาความสะอาดร่างกาย บ้านเรือนและ

                                                 

 
61Hersey, P., and Blanchard, H.B., Management of Organizational 

Behavior: Utilizing Human Resources (Englewood, Boston: PWS-Kent, 1988), 5-8. 
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ชุมชน ข้อที่ 2 มีจิตส านึกและร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ข้อที่ 3 มีวิถีชีวิตประชาธิปไตย ข้อที่ 4 เป็น
ผู้ประหยัดออมและนิยมไทย  ข้อที่ 5 ปฏิบัติตามหลักเบญจศีล เบญจธรรม หรือหลักธรรมอ่ืน ๆ     
ข้อที ่6 เป็นผู้มีมารยาทแบบไทย  ข้อที่ 7 มีวินัยจราจร ข้อที่ 8 เป็นคนตรงต่อเวลา ข้อที่ 9 ปฏิบัติตน
ในการเข้าแถวเรียงล าดับก่อน-หลัง ในการเข้ารับบริการต่าง ๆ ข้อที่ 10 ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ
ของโรงเรียนและกลุ่มโดยเคร่งครัด และข้อที่ 11  ไม่พัวพันสิ่งเสพติด62 สอดคล้องกับ ทศ คณนาพร 
(2552) ได้กล่าวถึง เบิร์นส์ (Burns) ได้เสนอ 1) ผู้น าการแลกเปลี่ยน ผู้น าที่ติดต่อกับผู้ตามโดยการ
แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน และสิ่งแลกเปลี่ยนนั้นต่อมากลายเป็น ประโยชน์ร่วมกัน 2) ผู้น า          
การเปลี่ยนแปลง ผู้น าที่ตระหนักถึงความต้องการของผู้ตาม พยายามให้ผู้ตามได้รับการตอบสนอง   
สูงกว่าความ ต้องการของผู้ตาม เน้นการพัฒนาผู้ตาม กระตุ้นและยกย่องซึ่งกันและกันจนเปลี่ยนผู้
ตามเป็นผู้น า ต่อไปผู้น าการเปลี่ยนแปลงก็จะเปลี่ยนเป็นผู้น า จริยธรรม ตัวอย่างผู้น าลักษณะนี้ ได้แก่ 
ผู้น าชุมชน และ 3) ผู้น าจริยธรรม ผู้น าที่สามารถท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ตาม ซึ่งผู้น าจะมี ความสัมพันธ์กับผู้ตามในด้านความต้องการ (Needs) ความปรารถนา 
(Aspirations) ค่านิยม (Values) และควรยึดจริยธรรมสูงสุด คือ ความเป็นธรรมและความยุติธรรมใน
สังคม ผู้น าลักษณะนี้มุ่ง ไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ตอบสนองความต้องการ และความจ าเป็นอย่างแท้จริง
ของผู้ตาม ตัวอย่างผู้น าจริยธรรมที่ส าคัญ คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ท่านทรง
เป็นนักวางแผนและมองการณ์ไกล น ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลง เช่น โครงการอีสานเขียว โครงการน้ า
พระทัยจากในหลวง โครงการแก้มลิง63  
 2. การพัฒนาสาธารณประโยชน์ขั้นพ้ืนฐาน คือ 1) การปรับพ้ืนที่ 2) การวางแผนระบบ
ขนส่งมวลชน 3) โครงข่ายถนน 4) การปูองกันน้ าท่วม 5) สาธารณูปโภค 6) การวางแผนด้าน
สาธารณูปการ และ 7) การประเมินค่าใช้จ่าย  ซึ่งสอดคล้องกับผู้น าแบบเน้นการท างานแบบมี       
ส่วนร่วม คือ กับ Arnstein (1969) ได้เสนอบันได 8 ขั้น ของการมีส่วนร่วม เริ่มตั้งแต่ขั้นถูกจัดกระท า 
ไปจนถึงขั้นควบคุมโดยประชาชน ในบันได 8 ขั้นของ การมีส่วนร่วมของ Arnstein จ าแนกเป็น        
3 ระดับ คือ 1) ระดับการมีส่วนร่วมเทียมหรือไม่มีส่วนร่วม 2) ระดับการมีส่วนร่วมระดับพิธีกรรมหรือ
การมี ส่วนร่วมบางส่วน และ 3) ระดับการมีส่วนร่วมระดับ อ านาจเป็นของประชาชน64 และดาฟท์
(Daft, 2002) ได้แยกประเภทผู้น าออกเปน 4 รูปแบบ คือ 1) ผูน าแบบเผด็จการ 2) ผูน าแบบมี        
สวนรวม 3) ผูน าแบบผูพิทักษ และ 4) ผูน าใฝบริการ65  กิตติ์ กาญจน์ปฏิพันธ์ (2555)  ได้ท าการวิจัย
เรื่อง โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา พบว่า  

                                                 

 62ส านักงานคนดีศรีสุพรรณ, คู่มือด าเนินงานโครงการคนดีศรีสุพรรณ (สมุทรสาคร: 
เจริญพรการพิมพ์, 2550), 24-27. 

 
63ทศ คณนาพร, CEO สอนพลิกเกมธุรกิจเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นทุน (กรุงเทพฯ: ริช พับ

ลิชชิ่ง, 2552), 16-17. 
 64Arnstein, Sherry R., "A Ladder of Citizen Participation," JAIP,  35, 4 (July 

1969): 216-224. 
 65Daft, R.L., The Leadership Experience. 2nd ed. Fort Worth (TX: 

Harcourt College, 2002), 112-115. 
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ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษามีระดับการแสดงออกภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์อยู่ในระดับมากที่สุด  
โดยผู้บริหารที่มีเพศต่างกันมีระดับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ไม่แตกต่างกัน  และผู้บริหารที่มีอายุ
ต่างกัน  มีประสบการณ์การเป็นผู้บริหารต่างกัน  มีระดับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์แตกต่างกันอย่ างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  แบะพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารฯ 
คือปัจจัยแรงจูงใจภายในมีอิทธิพลรวมสูงสุดต่อภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์66 
 3. การเลือกคนที่เหมาะสมมาท างาน ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ได้ใช้เกณฑ์หลักเกณฑ์
ที่ดีการเลือกดังนี้ 1) มีความรู้ 2) มีประสบการณ์ 3) ผลการศึกษา 4) สถาบันการศึกษา 5) ความ
ซ่ือสัตย์และความรับผิดชอบถือเป็นหลักเกณฑ์ที่ส าคัญมากในการตรวจสอบพิจารณา 6) ลักษณะ
บุคลิกภาพ และ 7) มีมนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทางการศึกษาวิจัยโดยตรงและ
ผู้น าแบบมอบหมายงานให้ท าของกับ Pejza (1985) กล่าวว่า “ผู้น าที่ประสบความส าเร็จคือผู้ที่มีเข็ม
แข็งมุ่งมันอันแน่วแน่ที่จะท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งคนอ่ืนไม่สามารถมองเห็นได้และลงมือท าทันที67 

 4.  การควบคุม ก ากับ ติดตาม ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา  ใช้การอ านวยการหรือการ
สั่งการการใช้ทักษะในการบริหารตลอดจนความสามารถของผู้บริหาร  ในการติดต่อประสานงาน    
สั่งการและกระตุ้นให้พนักงานปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง เพ่ือให้งานนั้นบรรลุ
เปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา จะใช้วิธีการ การสั่งการโดยตรง การสั่ง
การแบบขอร้อง  การสั่งการแบบขอเสนอแนะหรือค าแนะน า  และการสั่งการแบบอาสาสมัคร  
ส าหรับการมอบหมายงาน จะมอบหมายโดยการประชุมหัวหน้าหน่วยเป็นประจ าทุกเดือนพร้อมทั้ง
ติดตามงานทุกครั้งที่มีการประชุมซึ่งสอดคล้องกับ ผู้น าแบบบอกทุกอย่างของสโตน, รัสเซล และ   
แพตเตอรสัน (Stone, Russell and Patterson, 2004) จึงไดวิเคราะหภาวะผูน าทั้งสองแบบจนได้  
ขอสรุปวาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและภาวะผู้น าใฝบริการมีองคประกอบพ้ืนฐานที่มีความ          
คลายคลึงกันซึ่งองคประกอบไดแก มีวิสัยทัศน สรางความไววางใจ เปนแบบอย่าง แสดงการตระหนัก
ถึงผูอ่ืน รับผิดชอบ มอบอ านาจแกผูตาม สอน สื่อสาร ฟง และมีอิทธิพลตอผูตาม68 
 5. การก ากบัติดตามงาน ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ได้มีการก ากับ ติดตามงานโดยการ
วางคนให้เหมาะสมกับงาน  และจัดวางองค์กรที่รับผิดชอบซึ่งสอดคล้องกับผู้น าแบบขายความคิด
Pounder (2001) เสนอภาวะผู้น าควรมีลักษณะ 6 ประการ ดังนี้ 1) ผู้น ามีความสามารถที่จะสร้าง
ความเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์และคุณค่าของผู้น า 2) ผู้น าที่ยึดหลักคุณธรรมและผู้น ามีค าพูดและแนว
ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน 3) ผู้น าที่สามารถกระตุ้นให้ผู้ตามเกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ     

                                                 

 
66กิตติ์ กาญจน์ปฏิพันธ์, “โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร

สถานศึกษาอาชีวศึกษา” (วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2555),
บทคัดย่อ.  
       67Pejza ,J.P., The Catholic School Principal: A Different Kind of Leader 
(New York: Macmillan, 1985), 25. 

 68Stone, A.G., Russell, R. F., and Patterson, K., “Transformational Versus 
Servant Leadership: A Difference in Leader Focus,” Leadership and Organizational 
Development Journal  25, 4 (2004): 349. 
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4) ผู้น าให้ความส าคัญกับความจ าเป็นของผู้ตาม และดูแลเอาใจใส่คุณภาพชีวิตการท างาน 5) ผู้น าที่
ค านึงถึงตัวตนของบุคลากรโดยการท างานร่วมกันเหมือนเป็นโค้ชที่มีความสามารถในการสอนงาน
แนะน า ต าหนิและชมผลงานของพนักงานอย่างสร้างสรรค์ และที่ส าคัญยิ่งเป็นผู้ที่ให้ก าลังใจผู้ตามได้
อย่างดีเยี่ยม และ 6) ผู้น าควรจะกระตุ้นให้ผู้ตามคิดในทิศทางใหม่ ๆ69 

 สรุป ผู้บังคับบัญชาทุกคนต้องตระหนักในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ในงานบริหาร
ของคนและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผลและไม่สับสนและควรรู้จักโครงสร้างและขอบเขต 
อ านาจหน้าที่ของตนเอง ค าพูดที่กล่าวว่า “อ านาจหน้าที่เป็นของได้มาโดยยาก แต่การใช้อ านาจ
หน้าที่ให้ถูกต้องเหมาะสมนั้นนับว่ายากยิ่งกว่า” คงเป็นข้อเตือนนักบริหารหรือผู้บังคับบัญชาทั้งหลาย
เป็นอย่างดี ข้อส าคัญควรระลึกว่าอ านาจหน้าที่ที่แท้จริงนั้นจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการยอมรับ และ
ร่วมมือจากผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยเป็นส าคัญซึ่ง ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ใช้กระบวนทัศน์การพัฒนา
การศึกษาท้องถิ่นโดยยึดหลัก “สัจจะ และกตัญญู”เป็นแนวในการบริหาร ดังภาพที่ 7 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
ภาพที่ 7  กระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นของ ฯพณฯ บรรหาร  ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรี 
             คนที่ 21 ของประเทศไทย 
                                                 

 
69Pounder, Pounder,James S., “New Leadership and University 

Organizational Effectiveness: Exploring the Relationship,” Leadership and 
Organization Development Journal  (2001): 281-283. 

กระบวนทัศน์การพัฒนา
การศึกษาท้องถิ่น ของ 
ฯพณฯ บรรหาร  ศิลปอาชา 
นายกรัฐมนตรีคนที่ 21  
ของประเทศไทย 
 

2.การพัฒนา  
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สัจจะ 
 

และ 
 

กตัญญู 
 



 
 

บทที่ 2 
 

วิธีการด าเนินการวิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือทราบกระบวน
ทัศน์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นของ ฯพณฯ บรรหาร  ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ของประเทศ
ไทย ท าการศึกษาจากกรณีศึกษาผู้เป็นตัวแทนของผู้น าทางการศึกษาโดยใช้กระบวนทัศน์การพัฒนา
การศึกษาท่านหนึ่ง ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา มีรายละเอียดของวิธีด าเนินการวิจัยดังต่อไปนี้ 
 

กรอบแนวคิดทางทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย 
 

 การศึกษา เรื่อง “กระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นของ ฯพณฯ บรรหาร       
ศิลปอาชา” โดยวัตถุประสงค์เพ่ือทราบกระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น ของ ฯพณฯ 
บรรหาร ศิลปอาชา จะใช้ทฤษฎีของโทมัส เอส. คูหน์ (Thomas S. Kuhn)1 เกี่ยวกับกระบวนทัศน์ทั้ง 3 
ขั้น และทฤษฎีเชิงสถานการณ์ของเฮอร์เซย์ และบลันชาร์ด (Hersey and Blanchard)2 เกี่ยวกับ
รูปแบบของผู้น า 4 แบบ เป็นกรอบแนวคิดทางทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย ส าหรับสาระส าคัญของทฤษฎี
เกี่ยวกับกระบวนทัศน์ทั้ง 3 ขั้น โทมัส เอส. คูหน์ (Thomas S. Kuhn) และทฤษฎีเชิงสถานการณ์ของ
เฮอร์เซย์ และบลันชาร์ด (Hersey-Blanchard) มีดังนี้ คือ 
 กระบวนทัศน์เป็นตัวก าหนดทุกอย่างในการวิจัย ขั้นตอนในการพัฒนา กระบวนทัศน์ของ
คูห์น แบ่งออกเป็น 3 ขั้นคือ ขั้นแรกคือ Preparadigmatic ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อสันนิษฐานและ
ความเชื่อ ขั้นที่สอง Paradigmatic เป็นการตรวจสอบกระบวนทัศน์และขั้นที่สามคือ Revolutionary 
ซึ่งเป็นการแทนที่กระบวนทัศน์เดิมด้วยกระบวนทัศน์ใหม่และทฤษฎีเชิงสถานการณ์ของเฮอร์เซย์
และบลันชาร์ด (Hersey-Blanchard) ได้ก าหนดขอบเขตของการศึกษาเรื่องกระบวนทัศน์และทฤษฎี
เชิงสถานการณ์ของ เฮอร์เซย์ และบลันชาร์ด Hersey and Blanchard ไว้โดยการพิจารณาสิ่งที่มีอิทธิ
ซึ่งเกิดแก่บุคคล (P) กระบวนทัศน์ของผู้น า (O) ซึ่งอาจจะเป็นบุคคล บทบาท ปทัสถาน กลุ่มบุคคล หรือ
บางส่วนของกลุ่มบุคคล ก็ได้ การมีกระบวนทัศน์ของผู้น าต่อกรณีใดกรณีหนึ่ง (a) ในช่วงเวลาใดเวลา
หนึ่งของบุคคลย่อมท าให้เกิดผลขึ้นได้เป็น 2 กรณี คือ 1) การเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปตามทิศทางที่ผู้น า
ประสงค์ และ 2) การต่อต้านอิทธิพลที่ผู้น าต้องการ  อย่างไรก็ตามผลที่เกิดขึ้นทั้ง 2 ประการนี้จะต้อง
เป็นผลที่เกิดขึ้นโดยอิทธิพลของผู้น าที่ใช้กระบวนทัศน์โดยตรงเท่านั้น จึงจะจัดได้ว่าเป็นไปตามกรอบ
ทฤษฎีนี้ ถ้ามีอิทธิพลอ่ืนเข้ามาแทรกซ้อนด้วย เช่น มีอิทธิพลของบุคคลอ่ืน ๆ เข้ามาร่วมด้วย หรือ
บุคคลอ่ืนๆ เข้ามาร่วมด้วย หรือบุคคลที่ถูกใช้อ านาจ มีความต้องการเฉพาะตัวอยู่แล้ว ท าให้ยอม
ปฏิบัติตามทิศทางที่ผู้น าใช้กระบวนทัศน์ประสงค์ แม้ว่า จะตรงกันข้ามกับความต้องการที่แท้จริงของ
                                                 

 1Thomas S. Kuhn, The Structure of Science Revolutions (Chicago: The 
University of Chicago Press, 1970),  10.  

 2สุพิชญา สีโยธา และกัญญามน อินหว่าง, ภาวะผู้น าและการพัฒนาทีมงาน (พิษณุโลก: 
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก, 2556), 19. 

11 
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ตนก็ตามกรณีเช่นนี้ไม่ถือว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นนั้นเป็นไปตามทฤษฏี ซึ่งโทมัส เอส. คูหน์ และ     
เฮอร์เซย์ และบลันชาร์ด ได้เสนอสมการของข้อสรุปดังกล่าวข้างต้นไว้ดังนี้ 
 
 
 
 

เมื่อ   0   = กระบวนทัศน์ 
   P  = บุคคล 
  f  a , x  = การเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปตามทิศทางที่ผู้น าประสงค์  
    f a , x  = การต่อต้านอิทธิพลที่ผู้น าต้องการ 
   max  = ผลสรุปสุดท้ายของกระบวนทัศน์ 
 

 ส าหรับกระบวนทัศน์และรูปแบบผู้น าต่าง ๆ ที่ผู้ใช้กระบวนทัศน์น ารูปแบบผู้น ามาใช้จาก
ฐานกระบวนทัศน์และรูปแบบผู้เหล่านั้นมาใช้ได้ Hersey and Blanchard ได้สร้างแบบภาวะผู้น าขึ้นมา 
โดยแสดงให้เห็นรูปแบบของผู้น า 4 แบบ คือ3 

 1.  แบบสั่งการ (Telling) เป็นรูปแบบผู้น าที่มีความสัมพันธ์ต่ าและมุ่งงานสูง จึงต้องใช้
ภาวะผู้น าที่บงการอย่างมากซึ่งจะรวมถึงการแสดงออกอย่างชัดเจนถึงการก าหนดทิศทางเกี่ยวกับ
วิธีการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุเปูาหมาย รูปแบบนี้เหมาะกับผู้ตามที่มีความพร้อมต่ าเพราะพนักงานและ 
ไมเ่ต็มใจไม่ตั้งใจที่จะรับผิดชอบในงานของตน 

 2.  การขายความคิด (Selling) เป็นรูปแบบผู้น าที่มุ่งความสัมพันธ์สูงและมุ่งงานสูง มีการ
ก าหนดทิศทางของการท างาน และสนับสนุนความต้องการของพนักงาน มีกลวิธีชักจูงพนักงานด้วย
การขายความคิดให้พนักงานปฏิบัติตามรูปแบบที่เหมาะกับผู้ตามที่มีความพร้อมในระดับปานกลาง 
เนื่องจากผู้ตามขาดความสามารถแต่มีความเต็มใจและตั้งใจจริงที่จะปฏิบัติงาน ดังนั้นการที่ผู้น า
แสวงหาข้อมูลจากหลายแหล่งแล้วอธิบายให้ผู้ตามทราบพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ตามท าความเข้าใจก็จะ
ช่วยกระตุ้นให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ 

 3.  การมีส่วนร่วม (Participating) เป็นรูปแบบผู้น าที่มุ่งความสัมพันธ์สูงและมุ่งงานต่ า 
ดังนั้นผู้น าจะสนับสนุนพนักงานด้วยการพัฒนาทักษะร่วมกันและการแนะแนวทางในการปฏิบัติงาน
โดยเปิดโอกาสให้พนักงานแลกเปลี่ยนข้อมูลและร่วมกันตัดสินใจ เช่น มีการใช้ข้อมูลร่วมกันกับพนักงาน 
หรือมีการใช้การติดต่อสื่อสารเพ่ือการตัดสินใจร่วมกัน รูปแบบนี้เหมาะกับผู้ตามที่มีความพร้อมปานกลาง 
เนื่องจากผู้ตามมีความสามารถแต่ขาดความเตาใจและความตั้งใจที่จะปฏิบัติงาน ดังนั้น  การที่ผู้น า           
มีการเปิดโอกาสให้ผู้ตามแบ่งปันความคิดและให้ความสะดวกในการตัดสินใจก็จะสามารถดึงความม่ันใจ
ของผู้ตามออกมาได้ 

 4.  การมอบหมายงาน (Delegating) เป็นรูปแบบผู้น าที่มุ่งความสัมพันธ์ต่ าและมุ่งงานต่ า 
ดังนั้นผู้น าจะช่วยก าหนดทิศทางและสนับสนุนการท างานเพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่จะมอบ            
                                                 

 3สุพิชญา สีโยธา และกัญญามน อินหว่าง, ภาวะผู้น าและการพัฒนาทีมงาน (พิษณุโลก 
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก, 2556), 20-21. 

 

กระบวนทัศน์ของ  O / P  =  ( f  a , x  -  f   a , x ) max
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ความรับผิดชอบในงานส่วนใหญ่ให้แก่พนักงานเพ่ือความส าเร็จขององค์การ รูปแบบนี้เหมาะกับ         
ผู้ตามที่มีความพร้อมสูงเนื่องจากผู้ตามมีทั้งความสามารถและความเต็มใจมั่นใจที่จะปฏิบัติงาน ดังนั้น
ผู้น าไม่จ าเป็นต้องบอกกล่าวอย่างละเอียดผู้ตามก็สามารถรับผิดชอบงานให้ส าเร็จได้ 

 รูปแบบของภาวะผู้น าทั้ง 4 แบบนี้ จะมีประสิทธิผลหรือไม่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ โดยใช้     
วุฒิภาวะหรือความพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจของกลุ่มของผู้ตามเป็นตัวแปรเดียวส าหรับการวิเคราะห์
ธรรมชาติของสถานการณ์ ซึ่งในการศึกษาวิจัยต่อมาได้มีการน าแนวคิดของ Hersey and Blanchard 
มาใช้ โดยใช้แบบวัดผู้น าตามสถานการณ์ ที่เรียกว่า LEAD (Leader Effectiveness and 
Adaptability Description) มาท าการศึกษาและดัดแปลงให้เหมาะสมกับลักษณะและธรรมชาติของ
องค์การที่ศึกษา 
  

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 

 เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่มีระเบียบวิธีวิ ทยาการวิจัยทีมี
รายละเอียดเป็นพิเศษ การน าเสนอวิธีด าเนินการวิจัยจึงจะแยกเสนอเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
 

ขั้นตอนที่ 1 ลักษณะและประวัติของการวิจัยเชิงคุณภาพลักษณะของการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 ในทางสังคมศาสตร์ในคริสต์ศตวรรษท่ี 19 มีทฤษฎีที่ส าคัญอยู่สองทฤษฎี คือ 1) ปฏิฐาน

นิยม (Positivism) เป็นแนวคิดที่มีพ้ืนฐานแบบวิทยาศาสตร์ และเป็นทฤษฎีที่มุ่งหาความจริงและ
สาเหตุของปรากฏการณ์สังคมและเชื่อว่าเป็นวิธีการแสวงหาความรู้ที่ดีที่สุด และเป็นสิ่งที่มนุษย์
สามารถรับรู้ได้ด้วยหู ตา จมูก ลิ้น และสัมผัส เป็นสิ่งที่เป็นจริงและเป็นความรู้ที่ยอมรับได้ ฉะนั้นเมื่อน า
แนวคิดปฏิฐานนิยมมาใช้ในสาขาสังคมศาสตร์ โดยการเน้นวิธีการแสวงหาความรู้จากข้อมูลเชิงประจักษ์  
ทฤษฎีนี้จึงเป็นที่มาของการวิจัยเชิงปริมาณ และ 2) ปรากฏการณ์นิยม (Phenomenology) เป็นทฤษฎี
ที่มุ่งหาความเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ ให้ความส าคัญแก้ข้อมูล ความสนใจแก่ความคิด ความรู้สึก โลกทัศน์ 
และแรงดลใจของมนุษย์ จะเน้นวิธีการเชิงคุณภาพ ทฤษฎีนี้คือที่มาของการวิจัยเชิงคุณภาพ ดังนั้น
ด้วยเหตุนี้จึงอาจกล่าวได้ว่า การวิจัยเชิงคุณภาพ คือ การวิจัยประเภทที่สนใจศึกษาคุณลักษณะ และ
ความหมายของปรากฏการณ์ หรือพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมจากสภาพแวดล้อมตามความเป็นจริง 
การวิจัยเชิงคุณภาพมีลักษณะส าคัญ ได้แก่ การมองจากหลายมิติ (Multi Dimension) การเห็นภาพรวม  
(Holistic) โดยการมองจากหลายแง่มุม การเฝูาสังเกตเป็นระยะเวลานาน และการไม่ใช้เกณฑ์ของผู้วิจัย
ในการตัดสินปรากฏการณ์ หรือให้ความหมายแก่พฤติกรรมของผู้ถูกวิจัย หรือกรณีศึกษา
(Phenomenology) ส่วนใหญ่จะเป็นการวิจัยซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อมูลทางสังคมวัฒนธรรมบางประการ
และข้อมูลที่มีลักษณะเป็นนามธรรม ซึ่งไม่อาจจัดท าในรูปปริมาณได้ ข้อมูลเหล่านี้มีอาทิ ความรู้สึกนึกคิด  
โลกทัศน์ ประวัติชีวิต ค่านิยม และประสบการณ์ หรือปัญหาในการด าเนินชีวิตบางประการ รวมทั้ง
อุดมการณต์่าง ๆ ด้วยการใช้ค าว่า “คุณภาพ”    
 การวิจัยเชิงคุณภาพจะศึกษาเรื่องราวตลอดจนสภาพแวดล้อมของเรื่องราวที่ศึกษาอย่าง
ละเอียดและเป็นการศึกษาชนิดติดตามระยะยาว (Longitudinal Study) ท าให้เกิดตัวแปรเป็นจ านวน
มากในการวิจัย ด้วยเหตุนี้การวิจัยลักษณะนี้จึงต้องท ากับกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็กรวมทั้งยังเป็น      
กลุ่มตัวอย่างที่เลือกตามกรอบแนวคิด และทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษาครั้งนั้น ๆ อีกด้วย โดยส่วนใหญ่แล้ว
กลุ่มตัวอย่างจึงมักจะเป็นกรณีศึกษาซึ่งอาจจะมีจ านวนเพียงคนเดียวก็ได้ 
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 ส าหรับวิธีเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิจัย และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ มีหลาย
วิธีการ  ได้แก่ การสังเกต การสัมภาษณ์ การวิเคราะห์เอกสาร การใช้แบบสอบถาม การใช้ชุดเครื่องมือใน
แบบต่าง ๆ เช่น แบบส ารวจ แบบบันทึกรายการ แบบมาตราประมาณค่า แบบการจัดอันดับ เป็นต้น 
ส่วนวิธีการและเครื่องมืออ่ืน ๆ ได้แก่ การศึกษาประวัติชีวิต การใช้กล้องถ่ายรูป เครื่องบันทึกเสียง และ
แบบทดสอบเฉพาะด้าน ฯลฯ เป็นต้น 
 

ขั้นตอนที่ 2 วิธีด าเนินการวิจัย  
 ขั้นตอนวิธีด าเนินการวิจัยที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ปรากฏอยู่ในแผนภูมิที่ 2 จากแผนภูมิ            

จะเห็นว่าการวิจัยครั้งนี้  เริ่มจากผู้วิจัยใช้ทฤษฎีกระบวนทัศน์ ของ โทมัส เอส.คูหน์ (Thomas S. Kuhn) 
เป็นกรอบแนวคิดส าหรับการวิจัย  จากนั้นได้เลือกกรณีศึกษาท่านหนึ่งตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  เมื่อได้
กรณีศึกษาแล้วก็จะท าการเก็บรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยพหุวิธีการ ก่อนที่จะ
น าเสนอผลการวิจัยต่อไป  ส าหรับรายละเอียดของการด าเนินการแต่ละขั้นตอน ปรากฏดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3   ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 

การศึกษารายกรณี (Case Study) 
 

 การศึกษารายกรณีเป็นวิธีการในการรวบรวม และจัดระบบข้อมูลเชิงสังคม เพ่ือน าเสนอ
สภาพความเป็นจริงเชิงสังคมของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หน่วยในการศึกษาของการศึกษารายกรณีนั้น อาจจะเป็น
บุคคล ครอบครัว กลุ่มบุคคล สถาบันทางสังคม หรือแม้แต่ชุมชนก็ได้ จุดมุ่งหมายในการศึกษา
เพ่ือที่จะท าความเข้าใจวงจรชีวิต (Life Cycle) หรือช่วงเวลาใดเวลาช่วงหนึ่งของวงจรชีวิตในหน่วยที่
จะศึกษา ส าหรับแนวทางในการศึกษานั้นจะเป็นการศึกษาแบบเจาะลึก และวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ของปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งอธิบายสถานภาพปัจจุบันของหน่วยที่ศึกษา หรือมีอิทธิพลต่อความเปลี่ยนแปลง
ในด้านต่าง ๆ ของหน่วยที่ศึกษา การศึกษารายกรณีเป็นการศึกษาระยะยาวเพ่ือน าเสนอพัฒนาการ
ของสิ่งนั้น ๆ ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยปกติแล้วอาจแบ่งการศึกษารายกรณีออกได้เป็น  4 ประเภท  

ทฤษฎี 
ของ 
โทมัส 

เอส.คูหน์ 
และ 

เฮอร์เซย์
และบลัน

ชาร์ด 

 
 

 
กรณี 
ศึกษา 

 

 
 
เก็บ 
รวบ 
รวม 
ข้อมูล 

 
ตรวจสอบ 

ข้อมูล 

 
           วิเคราะห์ 
           ข้อมูล 
 
 

 
 
 
 

น าเสนอ 
ผลการ 
วิจัย 
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คือ 1) การศึกษารายกรณีทางชาติพันธุ์วรรณนา 2) การศึกษารายกรณีเพ่ือการประเมินผล  3) การศึกษา
รายกรณีทางการศึกษา และ 4) การศึกษารายกรณีในการวิจัยเชิงปฏิบัติการ4 
 

ประวัติการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 

ประวัติของการวิจัยเชิงคุณภาพในต่างประเทศ    
 การสังเกต การสัมภาษณ์ และวิธีการเชิงคุณภาพอ่ืน ๆ เกิดมาพร้อม ๆ กับการบันทึก

ประวัติศาสตร์ การศึกษาภาคสนามและการจดบันทึกเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยเฮโรโดตัส จนถึงสมัยของ   
มาร์โคโปโล งานศึกษาทางสังคมวิทยาเกี่ยวกับครอบครัวและชุมชนของชาวยุโรป โดย เฟรด เดอริค    
เลอเพล  ในปีคริสต์ศักราช 1855 จัดได้ว่าเป็นงานที่มีอัจฉริยภาพในการวิจัยด้วยการสังเกตอย่างมี  
ส่วนร่วมที่ดีที่สุดเรื่องหนึ่ง และในทางมานุษยวิทยา โบแอสและมาลินอฟสกี้ ได้ชื่อว่าเป็นผู้ก าหนด
รูปแบบการวิจัยภาคสนามของการศึกษาวิจัยในทางมานุษยวิทยาอันใช้มาจนถึงปัจจุบันนี้ อย่าไงก็ดี      
วิธีวิจัยเชิงคุณภาพมีบทบาทลดน้อยลงอยู่ชั่วระยะหนึ่งจนถึงปีคริสต์ศักราช 1927 โดยการริเริ่มของ
โทมัสและซานานิคกิ  ด้วยการใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพในการสังคมวิทยา เขาทั้งสองสามารถเสนอ
งานวิจัยเกี่ยวกับชาวนาเชื้อสายโปแลนด์ในยุโรป และสหรัฐอเมริกาให้ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง 
และเป็นการจุดความนิยมยุคใหม่ต่องานวิจัยเชิงคุณภาพได้อย่างน่าชมเชย 
 ดังนั้น ในปัจจุบันวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเริ่มกลับมาเป็นสิ่งที่น่าสนใจใหม่ งานวิจัยในทาง
สังคมวิทยา มานุษยวิทยา จิตวิทยา และสาขาวิชาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับข้องกับทางสังคมศาสตร์และ
พฤติกรรมศาสตร์ตลอดจนที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาดังกล่าวจึงหันมาสนใจวิธีวิจัยเชิงคุณภาพมากข้ึน 
 

ประวัติและตัวอย่างของงานวิจัยเชิงคุณภาพในประเทศไทย     
 หากจะถือเอาวิธีสังเกต และจดบันทึกเป็นวิธีหลักอย่างหนึ่งของการวิจัยเชิงคุณภาพงาน

ของชาวต่างประเทศที่ เข้ามาติดต่อกับชาวไทยในภารกิจต่าง ๆ  หลายฉบับเป็นตัวอย่างที่ดี             
ของงานวิจัยประเภทนี้ในประเทศไทย อาทิ จดหมายเหตุของเดอลาลูแบร์  และผลงานของสังฆราช
ปัลเลอกัวล์ เป็นต้น งานของเบนเนติค เกี่ยวกับลักษณะนิสัยประจ าชาติของคนไทยตลอดจนความรู้
เกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมไทยเป็นตัวอย่างของงานวิจัยเชิงคุณภาพที่ดีอีกเรื่องหนึ่ง และถ้าจะนับ
งานวิจัยเชิงคุณภาพที่ด าเนินการอย่างถูกต้องตามหลักวิธีวิจัยเชิ งคุณภาพอย่างแท้จริงในปัจจุบัน           
ก็น่าจะได้แก่งานวิจัยของ ลอรีสตัน ชาร์ป ในการศึกษาหมู่บ้านบางชันในประเทศไทยเพ่ือศึกษา               
ถึงอิทธิพลของเทคโนโลยี และวัฒนธรรมทั้งใน และนอกประเทศที่ไหลบ่าเข้าสู่ชุมชนในชนบท               
ของประเทศไทย ในสมัยที่จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี  ได้มีนักมานุษยวิทยา และ           
นักสังคมวิทยาชาวอเมริกันเป็นจ านวนมากเข้ามาท าการวิจัยเชิงคุณภาพในประเทศไทยจนมีผู้กล่าวว่า
ระยะเวลาดังกล่าวเป็น “ช่วงเวลาแห่งความรุ่งเรืองของการวิจัยเชิงมานุษยวิทยาในประเทศไทย”5 

 
 

                                                 

 4นพดล เจนอักษร, การใช้อ านาจในการบริหารของผู้น าทางการบริหารการศึกษาไทย: 
กรณีศึกษาเชิงคุณภาพ (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537), 60-61. 

 5เร ื่องเดียวกัน, 61-62. 



 16 

การเลือกกรณีศึกษา 
 

 เนื่องจากในการศึกษาเบื้องลึกท าให้นักวิจัยต้องใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลและ
วิเคราะห์กรณีศึกษาแต่ละกรณีศึกษา ดังนั้นการเลือกกรณีศึกษาแบบสุ่ม (Random) เช่นเดียวกับการ
การเลือกตัวอย่าง (Sampling) จึงไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องผู้เขียนพบว่ามีนักวิจัยเชิงปริมาณจ านวนมาก
ไม่เข้าใจว่าวิธีวิจัยแบบกรณีศึกษาไม่ใช่การศึกษาแบบเลือกตัวอย่างดังนั้น  การพิจารณาว่าจ านวน
กรณีศึกษา ไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับจ านวนประชากรจึงเป็นความเข้าใจผิด  ดังนั้น คุณภาพของ
งานวิจัยเชิงกรณีศึกษาจึงขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การเลือกกรณีศึกษาเพ่ือเชื่อมโยงกับองค์ความรู้ที่ต้องการ
ศึกษา Flyvbjerg (2011)6 ให้แนวทางในการเลือกกรณีศึกษาดังนี้ 

 1.  การเลือกกรณีศึกษาที่มีความเป็นที่สุดในเรื่องนั้น ๆ (Extreme Case) การเลือกวิธีนี้   
จะให้ข้อมูลที่แตกต่างจากข้อมูลที่คาดการณ์มากท่ีสุด เพ่ือศึกษาเนื้อหาเฉพาะในกรณีศึกษานั้น ๆ   
เหมาะกับการท าความเข้าใจในระยะแรก 

 2.  การเลือกกรณีศึกษาที่มีความแตกต่างกันมากที่สุด (Maximum Variation Cases)    
การเลือกวิธีนี้จะให้ข้อมูลที่มีความหลากหลายแตกต่างกันไปแต่ละกรณีศึกษาที่สุดเพ่ือรวบรวมสิ่งที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ 

 3.  การเลือกกรณีศึกษาเพ่ือหักล้าง (Critical Case) การเลือกวิธีนี้จะให้ข้อมูลที่ใช้
หักล้างสมมติฐานหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การเลือกกรณีศึกษาวิธีนี้มักใช้เพ่ือพิสูจน์องค์ความรู้ที่มีอยู่
บางเรื่องเช่นเดียวกับท่ี Eisenhardt (1989)7 กล่าวถึงในการใช้กรณีศึกษาเดี่ยวในการวิจัย 

 4.  การเลือกกรณีศึกษาตามกระบวนทัศน์ (Paradigmatic Case) การเลือกวิธีนี้ต้องการ
พัฒนาการอุปมาเทียบหรือการสร้างกลุ่มแนวคิดตามกระบวนทัศน์ใหม่ ๆ 

 5.  การเลือกกรณีศึกษาแบบอันตรภาคชั้น (Stratified Sample Case) การเลือกวิธีนี้
ต้องการจะพัฒนาองค์ความรู้โดยแบ่งตามอันตรภาคชั้นของกรณีศึกษาอย่างไรก็ดี การเลือกกรณีศึกษา
วิธีนี้เป็นการสร้างองค์ความรู้เบื้องต้น ซึ่งอาจมีการท าวิจัยเชิงปริมาณเสริม หากต้องการสร้าง            
องค์ความรู้เพ่ือจัดให้เป็นหมวดหมู่อาจต้องออกแบบงานวิจัยให้มีลักษณะเป็นกรณีศึกษาเชิงส ารวจ  
ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับความต้องการศึกษาข้อมูลเชิงลึกตามระเบียบวิธีวิจัย 

 ดังนั้น ในการศึกษาเรื่อง กระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นของ ฯพณฯบรรหาร 
ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ของประเทศไทย ครั้งนี้ การเลือกกรณีศึกษาเป็นขั้นตอนที่ส าคัญ
ที่สุดขั้นตอนหนึ่ง เพราะผู้วิจัยจะต้องพิจารณาเลือกกรณีศึกษาท่านที่มีความเหมาะสมที่สุดส าหรับ
เรื่องที่จะศึกษา ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยโดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา จึงได้ก าหนดเกณฑ์ในการ
คัดเลือกกรณีศึกษาขึ้นเพ่ือให้สามารถคัดเลือกกรณีศึกษาได้อย่างสอดคล้องกับค าจ ากัดความที่ ใช้ใน
การวิจัย รวมทั้งได้กรณีศึกษา ที่มีคุณสมบัติในการเป็นผู้เชี่ยวชาญส าหรับการบริหารการศึกษา      
                                                 

 6Flyvbjerg, B., “Case Study.” in N. K. Denzin, and Y. S.Lincoln (Eds.), The 
Sage Handbook of Qualitative Research, 4th ed. (Thousand Oaks, CA: Sage 
Publications, Inc., 2011), 301-316 

 
7Eisenhardt, “Building Theories from Case-Study Research,” The Academy 

of Management Review  14, 4 (1989): 532-550. 
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อีกด้วย การเลือกกรณีศึกษาส าหรับการวิจัยครั้งนี้ได้เลือกไว้เพียงท่านเดียว ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ใน  
การที่ผู้วิจัยจะสามารถศึกษาตัวแปรที่เกิดขึ้นในการวิจัยได้อย่างหลากหลาย (Bogdan and Biklen)8 

 ส าหรับค าจ ากัดความของผู้เชี่ยวชาญนั้น พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542: 
738) ให้ความหมายผู้เชี่ยวชาญ คือผู้มีความรู้เชี่ยวชาญในทางศิลปะ วิทยาศาสตร์ การฝีมือ การค้า 
หรือการท างานหรือในกฎหมายต่างประเทศซึ่งความเห็นของผู้นั้นอาจเป็นประโยชน์ในการวินิจฉัย      
ชี้ขาดข้อความในประเด็นแห่งคดีแพ่งไม่ว่าผู้นั้นจะมีอาชีพในการนั้นหรือไม่ก็ตาม9 

 ดัลคีย์ (Dalkey, 1967: 11, อ้างถึงใน นพดล เจนอักษร, 2537: 64)10 อธิบายค า
ผู้เชี่ยวชาญว่าหมายถึง “ผู้ที่มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างยิ่งในเรื่องท่ีเขามีความสนใจ” 

 บราวน์  (Brown)11 มีความเห็นว่าผู้เชี่ยวชาญ คือ “ผู้ที่มีประสบการณ์นานปีในฐานะ   
มืออาชีพ และมีศักยภาพสูงในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง รวมทั้งมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากมายที่ชี้ให้เห็นถึงความ
เป็นผู้เชี่ยวชาญของเขาในเรื่องนั้น ๆ” 

 สรุปจากค าจ ากัดความเกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญข้างต้น การวิจัยในครั้งนี้ผู้น าทางการบริหาร
การศึกษาที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ  และมีความเชี่ยวชาญในการบริหารการศึกษาด้วย
จึงขึ้นอยู่กับเกณฑ์ 4 ประการต่อไปนี้ คือ 

 1.  เป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริหารการศึกษาระดับสูงในหน่วยงานเดียวกัน  
หรือต่างหน่วยงานเป็นอย่างดี 

 2.  มีประสบการณ์ในการด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ระดับอธิบดีขึ้นไป           
ในหลายหน่วยงานทางการศึกษา 

 3.  มีประสบการณ์ในการบริหาร หรือเป็นกรรมการบริหารในองค์กรระหว่างประเทศท่ีมี
บทบาทเกี่ยวกับการศึกษา 

 4.  มีผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา ทั้งที่เป็นเอกสาร การอภิปราย
สาธารณะและการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาอยู่เป็นประจ า 

 ส าหรับการคัดเลือกกรณีศึกษาตามเกณฑ์ทั้งสี่ข้อข้างต้น ผู้วิจัยด าเนินการด้วยวิธี             
ที่เมอร์เรียม (Merriam, 1988)12 เสนอไว้ กล่าวคือ ผู้วิจัยโดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา

                                                 

 
8Bogdan, R,C., and Biklen, S.K., Qualitative Research for Education: An 

Introduction to Theory and Methods (Boston: Allyn and Bacon, Inc., 1982), 58. 
 

9ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์, 
2542), 738. 

 
10Dalkey,  (1967: 11, อ้างถึงใน นพดล เจนอักษร, 2537), การใช้อ านาจในการ

บริหารของผู้น าทางการบริหารการศึกษาไทย: กรณีศึกษาเชิงคุณภาพ (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2537), 64.  

 11 Brown, B.B.. Delphi Process: A Methodology Used for the Evaluation 
of Opinions of Experts (Santa Monica, California: RAND Corporation.1968), 4. 

    12Merriam, S.B., Case Study Research in Education  (San Francisco:  
Jossey-Bass Pulishers, 1988), 47-48. 
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เลือกกรณีศึกษาโดยวิธีเจาะจง (Purposive Sampling) เพียงคนเดียว คือ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา 
ทั้งนี้ เพ่ือให้ได้กรณีศึกษาที่เหมาะสมส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้มากที่สุด การคัดเลือกด้วยวิธี
เจาะจงนี้มีนักวิชาการเรียกชื่อแตกต่างกันออกไปบ้าง อาทิ การเลือกกรณีศึกษาโดยพิจารณาจาก
คุณสมบัติที่ตั้งไว้ (Criterion -based Sampling) การเลือกกรณีศึกษาโดยไม่อาศัยความน่าจะเป็น  
(Non-probability Sampling) และการเลือกตัวอย่างตามแนวทฤษฎี  (Theoretical Sampling)  
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

 ผู้วิจัยได้รับอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์จากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ในเดือนธันวาคม พุทธศักราช 2557 และเมื่อได้พิจารณาเกณฑ์ในการคัดเลือก
กรณีศึกษาร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งสองท่านแล้วมีความเห็นตรงกันในการที่จะเลือก ฯพณฯ 
บรรหาร ศิลปอาชา เป็นกรณีศึกษา เพราะมีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมตามเกณฑ์การเลือก
กรณีศึกษาที่วางไว้ ข้อปฏิบัติเร่งด่วนที่จะต้องกระท าในขณะนั้นก็คือ การติดต่อกับกรณีศึกษาที่วางไว้   
ข้อปฏิบัติเร่งด่วนที่จะต้องกระท าในขณะนั้นก็คือการติดต่อกับกรณีศึกษาเพ่ือขออนุญาต เมื่อบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร มีประกาศอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ในเดือนพฤษภาคม พุทธศักราช 
2558  ผู้วิจัยจึงเริ่มด าเนินการติดต่อ ซึ่งค่อนข้างจะมีปัญหาอุปสรรคหลายประการ อาทิ ฯพณฯ 
บรรหาร ศิลปอาชา เป็นนักการเมืองระดับผู้น าประเทศที่มีภารกิจมาก การติดต่อขอเข้าพบกระท า   
ได้ยาก  นอกจากนี้ในขณะนั้นผู้วิจัยยังเป็นข้าราชการครูอยู่ในโรงเรียน โรงเรียนหนึ่ง  โดยมีต าแหน่ง
ประจ าปฏิบัติหน้าที่สอนในโรงเรียนประจ าจังหวัดสุพรรณบุรีในภาคกลางของประเทศไทย ท่านอดีต
ผู้อ านวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยที่ผู้วิจัยปฏิบัติราชการอยู่ซึ่งท่านได้เมตตาจะเป็นผู้พาเข้าไปพบ
กับกรณีศึกษา การติดต่อนัดหมายให้ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา กับท่านอดีตผู้อ านวยการโรงเรียน
กรรณสูตศึกษาลัย ซึ่งสองท่านมีเวลาว่างตรงกันค่อนข้างจะกระท าได้ยาก ในที่สุดเมื่อวันที่ 21 
ธันวาคม พุทธศักราช 2557  โดยการช่วยเหลือของเลขานุการของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ท่านหนึ่ง
และท่านผู้อ านวยการ ดร.ชาญชัย ทิพเนตร ผู้วิจัยจึงได้มีโอกาสเข้าพบ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา  
เพ่ือสัมภาษณ์ท่านโดยล าพัง  เพ่ือยื่นหนังสือของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร ขออนุญาตให้
ผู้วิจัยไดเ้พ่ือศึกษาและเก็บข้อมูลของงานวิจัยครั้งนี้ เมื่อ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา พิจารณาแล้วได้
กรุณาอนุญาต  รวมทั้งได้กรุณามอบหมายให้ท่านผู้อ านวยการ ดร.ชาญชัย ทิพเนตร เป็นที่ปรึกษา
ของผู้วิจัย  ผู้วิจัยได้น าเรียนผลการเข้าพบครั้งนั้นให้ท่านอาจารย์ที่ปรึกษาทราบ นับว่าเป็นความโชคดี
ของผู้วิจัยที่ได้รับความเมตตาและช่วยเหลือจากท่านผู้ใหญ่หลายๆ ท่าน ซึ่งผู้วิจัยมีความจ าเป็นที่
จะต้องสร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจ และการยอมรับ จากบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพ่ือให้งานเก็บ
ข้อมูล  เพ่ือการวิจัยของผู้วิจัยสามารถด าเนินการไปได้โดยไม่มีปัญหาอุปสรรคใด ๆ  ผู้วิจัยสามารถ
กระท าโดยการสร้างความสัมพันธ์กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องและการศึกษาวิจัยเอกสารที่ท่านได้ให้
สัมภาษณ์ในเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษา และบุคคลากรที่เกี่ยวข้อง การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ
อ่ืน ๆ   
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การศึกษาประวัติชีวิตของกรณีศึกษา (Life History) 
 

 การศึกษาประวัติชีวิตของกรณีศึกษา คือ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ในครั้งนี้ผู้วิจัย             
มุ่งศึกษา ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ในบริบททางวัฒนธรรมเพ่ือหาค าอธิบายว่า ฯพณฯ บรรหาร       
ศิลปอาชา จึงมีความคิดเช่นนั้น ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ได้รับแรงจูงใจจากสิ่งใดท าให้มีการประพฤติ
ปฏิบัติอย่างที่เป็นอยู่ ประวัติชีวิตได้ท าให้ผู้วิจัยมองเห็นความเกี่ยวพันระหว่าง ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา  
กับการศึกษาที่ห่อหุ้มท่านอยู่ สภาพนี้เองที่ท าให้ประวัติชีวิตแตกต่างไปจากชีวประวัติ เพราะ
ชีวประวัติให้เพียงแค่รายละเอียดของบุคคล ซ่ึงได้พิจารณาว่าความสัมพันธ์ของบุคคลกับกระบวนทัศน์
การพัฒนาทางการศึกษาเป็นอย่างไร 

 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์และจากการบันทึกของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ถือเป็น
ข้อมูลปฐมภูมิและเป็นข้อมูลส่วนตัว แหล่งข้อมูลอ่ืนที่ผู้วิจัยแสวงหาเพ่ิมเติม เพ่ือความสมบูรณ์ของ
ประวัติชีวิตในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กระท าตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งได้แก่ 

 1. แหล่งทั่ว ๆ ไป เช่น หนังสือพิมพ์ ข้อมูลจากสถานที่ที่เจ้าของประวัติ คือ ฯพณฯ 
บรรหาร ศิลปอาชา ได้เคยมีส่วนเกี่ยวข้อง 

 2. หนังสือเกี่ยวกับ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ทางด้านการพัฒนาทางการศึกษา 
 3. ข้อมูลจากรายงานของผู้ที่อยู่ใกล้ชิดหรือมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเจ้าของประวัติ 
 4. ข้อมูลจากความทรงจ า หรือความประทับใจของเจ้าของประวัติ   
 5. ข้อมูลจากข้อเขียนต่าง ๆ ที่เจ้าของประวัติกล่าวถึงตนเองและความสัมพันธ์ที่มีกับ

ผู้อื่น (สุภางค์ จันทวานิช, 2557)13  
 การศึกษาประวัติชีวิตของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นี้  ผู้วิจัยได้เดินทางไปยังสถานที ่

เป็นบ้านเกิดของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปะอาชา ซึ่งผู้วิจัยก็เกิดที่จังหวัดสุพรรณบุรีเหมือนกับ ฯพณฯ
บรรหาร ศิลปอาชา เพ่ือศึกษาและสัมภาษณ์ตลอดจนเก็บข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวสัมพันธ์กับ
ประวัติชีวิตของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปะอาชา ผู้วิจัยพบว่าแหล่งข้อมูลต่าง ๆ มีทัศนคติในแง่ดีต่อ 
ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา เป็นส่วนใหญ่ 
 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 

กระบวนทัศน์ (Paradigm)  
 กระบวนทัศน์ (Paradigm) มีรากศัพท์ มาจากภาษากรีก จากค าว่า para (beside) และ 

deigma (example) และในความหมายดั้งเดิม หมายถึง แบบจ าลอง (Model) แบบแผน (Pattern) 
หรือ ตัวอย่าง (Example) ที่เป็นที่ยอมรับ อันมีนัยยะ ว่า เป็นตัวอย่าง ส าหรับการท าซ้ า 

ส าหรับ โทมัส เอส. คูหน์ (Thomas S. Kuhn) นิยาม ค าว่า กระบวนทัศน์ (Paradigm) 
ในเชิงวิทยาศาสตร์ ไว้ว่า หมายถึง กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา (Conceptual framework) หรือ 
โลกทัศน์ (Worldview) ที่แตกต่างหลากหลายกันไปขึ้นอยู่กับแต่ละชุมชนทางวิทยาศาสตร์ 
(Scientific Community)" กระบวนทัศน์ ในเชิงวิทยาศาสตร์ ไม่ได้มีนัยยะเพียงแค่การท าซ้ า แต่เป็น
                                                 

 
13สุภางค์ จันทวานิช, วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ, พิมพ์ครั้งที่ 22 (กรุงเทพฯ: 2557), 113-

117. 
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สิ่งที่จะต้องมีการเชื่อมโยง (Articulation) และ ระบุอย่างเฉพาะเจาะจง (Specification) ต่อไปได้ 
ภายใต้ปัจจัยเงื่อนไขใหม่ ๆ ที่เกิดข้ึน14 

 Robert T. Holt and John M. Richardson15 กล่าวว่า กระบวนทัศน์ หมายถึง แบบแผน
หรือกรอบเค้าโครงที่ก าหนดรูปแบบและแนวทางการศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีองค์ประกอบ          
5 ประการ คือ 1) แนวความคิดเชิงทฤษฎี 2) ทฤษฎี 3) กฎ 4) ปัญหา และ 5) ข้อเสนอแนะ 

 ฟริตจอฟ คาปร้า (Fritj of Capra) นิยามค าว่า กระบวนทัศน์เชิงสังคม (Social Paradigm) 
ใน The Concept of Paradigm and Paradigm Shift ในเวลาต่อมาว่าหมายถึง "มโนทัศน์ 
(Concepts) ค่านิยม (Value) การรับรู้ (Perceptions) และการปฏิบัติ (Practices) ที่ชุมชน 
(Community) หนึ่งมีหรือกระท าร่วมกัน ซึ่งก่อให้เกิดวิสัยทัศน์ (vision) แห่งความเป็นจริง ที่เป็น
พ้ืนฐานของการจัดระบบตนเองของชุมชนนั้น" ดังนั้น ส าหรับ คาปร้า กระบวนทัศน์จึงมีนัยยะของทัศนะ
แม่บทที่เป็นรากฐานของทัศนะอ่ืน ๆ16 

 วิลลิส ฮาร์แมน (Willis Harman) ที่ว่า "กระบวนทัศน์ คือ แนวทางพ้ืนฐานว่าด้วย
ความคิด การรับรู้ คุณค่า และการปฏิบัติที่สัมพันธ์เป็นการเฉพาะกับวิสัยทัศน์แห่งความจริง"17 

 ติน ปรัชญพฤทธิ์ ได้ให้ความหมายว่า  “แผนที่  เข็มทิศ  ลายแทงหรือเครื่องมือที่ชุมชน
นักวิชาการน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการบรรยาย อธิบาย และพยากรณ์ปรากฏการณ์และพฤติกรรม 
ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ตราบที่ยังมีความแกร่ง หรือ พลัง (Vigor or Force) ในการบรรยาย 
อธิบาย และพยากรณ์ แต่ถ้าความแกร่ง หรือพลัง ดังกล่าวหมดลง และมีกระบวนทัศน์ใหม่เข้ามาแข่งขัน 
ชุมชนนักวิชาการก็จะหันไปใช้กระบวนทัศน์ใหม่เช่นกัน18 

 ประเวศ วะสี กระบวนทัศน์ใหม่เพ่ือสร้างสังคมแห่งสุขภาวะ (พ.ศ. 2545)  อธิบายเรื่อง 
กระบวนทัศน์ ด้วยแนวคิดเชิง พุทธปรัชญา เรื่อง ทิฏฐิ ว่า กระบวนทัศน์ หรือ ทัศนะ หรือทิฏฐิ นั้น 
จะน าไปสู่การปฏิบัติ กล่าวคือ สัมมาทิฏฐิจะน าไปสู่ สัมมาปฏิบัติ และมิจฉาทิฏฐิ จะน าไปสู่ มิจฉา
ปฏิบัติ19 

                                                 

 
14โทมัส เอส. คูหน์ (Thomas S. Kuhn), The Structure of Scientific 

Revolutions  (New York: Macmillan, 1962): 10. 
 

15Robert T. Golembieski, Public Administration as a Developing Discipline 
Part I Perspectives on Past and Present (New York: Marcel Dekker Inc., 1977),  205. 

 16Fritjof Capra, The Concept of Paradigm and Paradigm Shift, 1986: 3.   
 

17Willis Harman, The spread of tumors in the human body. 3rd ed., 
(London: Butterworth, 1976), 1–282.  

 
18ติน ปรัชญพฤทธิ์, รัฐศาสตร์ 60 ปี (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ

รัฐศาสตร์, 2551), 1-8. 
 

19ประเวศ วะสี, กระบวนทัศน์ใหม่เพื่อสร้างสังคมแห่งสุขภาวะ (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนา
พานิช, 2545), 24. 
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 เฉลิมพล ศรีหงษ์ กล่าวว่า กระบวนทัศน์ หมายถึง การก าหนดแก่นของปัญหาและแนวทาง
แก้ปัญหาในลักษณะภาพรวม ซึ่งได้รับการยอมรับจากนักวิชาการที่เกี่ยวข้องในช่วง ระยะเวลาหนึ่ง 
และใช้เป็นพื้นฐานร่วมกันในการศึกษาค้นคว้าหาค าตอบ หรืออธิบายรายละเอียดต่อไป20 

 สรุปความหมายของ กระบวนทัศน์ (Paradigm) ได้ว่า หมายถึง "กระบวนทางความคิด 
ทางการรับรู้ ทางวิธีคิด และแนวทางการศึกษาที่ใช้วิธีการทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือ                 
ในการศึกษา และการสะท้อนความคิดให้เป็นความหมายหรือให้มีคุณค่าของมนุษยชาติ และแก้ปัญหา
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นที่ยอมรับของนักวิชาการ ในช่วงเวลาหนึ่ง" 
 Henry (1975)21  ได้แบ่งกระบวนทัศน์ออกเป็น 5 ช่วง ได้แก่ 

กระบวนทัศน์ที่ 1 การแยกการเมืองออกจากการบริหาร (ค.ศ. 1900-1926) 
กระบวนทัศน์ที่ 2 หลักของการบริหาร (ค.ศ. 1927-1937) 
กระบวนทัศน์ที่ 3 รัฐประศาสนศาสตร์คือ รัฐศาสตร์ (ค.ศ. 1950-1970) 
กระบวนทัศน์ที่ 4 รัฐประศาสนศาสตร์คือ วิทยาการบริหาร (ค.ศ. 1956-1970) 
กระบวนทัศน์ที่ 5 รัฐประศาสนศาสตร์คือ รัฐประศาสนศาสตร์ (ค.ศ. 1970-ปัจจุบัน)  

 กระบวนทัศน์ที่  1 : การแยกการเมืองออกจากการบริหาร (The Politics/ 
Administration Dichotomy) 

 Goodnow (1960) ได้กล่าวว่า “การเมืองเป็นเรื่องของการก าหนดนโยบาย                
ส่วนการบริหารทางรัฐประศาสนศาสตร์เป็นเรื่องของการน านโยบายไปปฏิบัติ ได้มีนักวิชาการ                 
อีกหลายท่านได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ไว้หลายประเด็น โดยเฉพาะ 
Henry (1980) ได้สรุปเกี่ยวกับกระบวนทัศน์ที่ 1 ไว้ว่า ในช่วงเวลานี้ นักรัฐประศาสนศาสตร์          
จะท าการศึกษาถึงการศึกษาระบบราชการของรัฐ แต่ก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าจะท าการศึกษาอย่างไร  
ซึ่งจากแนวความคิดของ Henry กล่าวได้ว่าได้เริ่มมีการให้ความส าคัญต่อการศึกษาระบบราชการ              
แต่ยังไม่มีแนวทางท่ีแน่นอนว่าควรใช้กระบวนการวิธีใดบ้างเป็นเครื่องมือของการศึกษา 
 Goodnow (1960) ได้ให้ข้อเสนอแนะในช่วงกระบวนทัศน์ที่ 1 ไว้ 2 ประการ                   
ต่อการศึกษาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คือ 

 1.  การปกครอง มีองค์ประกอบทางหน้าที่ 2 ประการ คือ 
  1.1 หน้าที่ทางการเมือง หมายถึง การก าหนดนโยบายและเจตนารมณ์ของรัฐ 
            1.2 หน้าที่ทางการบริหาร หมายถึง การบริหารและการปฏิบัติตามนโยบายรัฐ
Goodnow ให้ข้อคิดว่าทั้ง 2 หน้าที่ จะต้องแยกออกจากกันอย่างเด็ดขาด เช่น ฝุายตุลาการและ             
ฝุายนิติบัญญัติ มีหน้าที่ก าหนดนโยบายรัฐและฝุายบริหารมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายรัฐ 

                                                 

 
20

 เฉลิมพล ศรีหงษ,์ เอกสารประกอบการบรรยายกระบวนวิชา PS 705 แนวความคิด
เชิงทฤษฎีในการบริหารรัฐกิจ (กรุงเทพฯ: ศูนย์เอกสารทางวิชาการคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามค าแหง, 2548), 51. 

 
21Henry, N., Public Administration and Public Affairs (Englewood Cliffs, 

N.J.: Prentice-Hall, 1975), 5-23. 
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 2.  ในการปฏิรูปการปกครองจะต้องสามารถท าให้การเมืองกับการบริหารสามารถแยก
ออกมาอย่างแท้จริงให้ได้ ซึ่งการบริหารนั้นไม่ควรอยู่ภายใต้อ านาจของทางการเมืองและผลประโยชน์ 
ดังนั้น หลักในการบริหารควรเป็นหลักทางวิทยาศาสตร์และเป็นการบริหารที่เป็นสากลได้22 

 White (1926)23 ผู้แต่งหนังสือเรื่อง Introduction to the Study of Public 
Administration ได้ขยายแนวความคิดของ Goodnow ว่า “การบริหารงานของรัฐเป็นเรื่องของ                         
การจัดการคนเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของรัฐ” โดยเสนอแนวความคิดท่ีว่า 
 1.  การเมืองไม่ควรเข้าแทรกแซงการบริหาร 
 2.  การศึกษาเรื่องการบริหารและการจัดการควรอาศัยวิธีการศึกษาแบบวิทยาศาสตร์ 
 3.  การศึกษาวิชารัฐประศาสนศาสตร์เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ เป็นเรื่องของข้อเท็จจริง 
ซึ่งในขณะที่การเมือง เป็นเรื่องของค่านิยม ความเชื่อ และการอุปมาอุปมัย 

 4.  วัตถุประสงค์เปูาหมายของการบริหาร คือ การบริหารงานให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

 กระบวนทัศน์ที่ 1 สรุปได้ว่า การศึกษาวิชารัฐประศาสนศาสตร์นั้น ควรเน้นหนักไปทางการ
ศึกษาแบบวิทยาศาสตร์ เพราะมีความเป็นเหตุเป็นผลและสามารถพิสูจน์ทราบได้โดยทางทฤษฎี โดย
กรอบเค้าโครงความคิดนั้นจะมุ่งประเด็นไปที่การแยกการเมืองกับการบริหารออกจากกัน และได้มี
นักวิชาการต่าง ๆ ได้ให้ข้อคิดสนับสนุน แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า นักวิชาการเหล่านี้นั้นไม่มีการกล่าว   
อ้างถึงผลเสีย เมื่อมีการแยกการเมืองกับการบริหารออกจากกัน 
             กระบวนทัศน์ที่ 2: หลักของการบริหาร (The Principles of Administration)  

 ช่วงการศึกษาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ในกระบวนทัศน์ที่  2 นี้  ได้เน้นถึงการให้
ความส าคัญกับการศึกษาค้นคว้าทฤษฎีใหม่ เพ่ือการบริหารงาน เพ่ือให้เกิดความรู้ความช านาญ 
เกี่ยวกับหลักการในการบริหาร ในกระบวนทัศน์ที่ 2 ได้มีแนวคิดเกิดขึ้นเป็น 2 กลุ่ม กลุ่ มที่ 1 เรียก
ตัวเองว่า “การจัดการโดยฝุายบริหาร” (Administration Management) โดยมุ่งเน้นในการบริหาร
ระดับบนของการบังคับบัญชาภายในองค์การ และกลุ่มที่ 2 เรียกตัวเองว่า “การจัดการแบบ
วิทยาศาสตร์” (Scientific Management) เน้นถึงการศึกษาการเคลื่อนไหวทางกายภาพใน         
การท างาน แต่ในการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ไม่มีความส าคัญมากนัก ในการศึกษาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ในช่วงนี้ Gulick and Urwick ถือว่าเป็นนักวิชาการที่มีความส าคัญมากในช่วงนี้ โดยเป็น
ผู้เขียนหนังสือเรื่อง Papers on the Science of Administration ได้เสนอแนวความคิดทาง การ
บริหารหรือภารกิจของผู้บริหารระดับสูง ดังนี้ P แทนค าว่า Planning หรือการวางแผน คือ 
กระบวนการขั้นหนึ่งของการบริหารงานให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ หรือการใช้ความคิดใน
การตระเตรียมวิธีการต่าง ๆ เพื่อเลือกทางที่ดีที่สุด O แทนค าว่า Organizing หรือการจัดองค์การ คือ 
การจัดเตรียมและจัดความสัมพันธ์ของกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเลือกทางเลือกภายในองค์การ โดยการแบ่ง

                                                 

 
22Goodnow, F.J., Politics and Administration (New York: Macmillan, 

1960), 4-5. 
 

23White, L.D., Introduction to the Study of Public Aadministration   
(New York: Macmillan, 1926), 38-42. 
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งานภายในองค์การก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบ การมอบหมายอ านาจหน้าที่แก่ผู้ปฏิบัติงาน S 
แทนค าว่า Staffing หรือการจัดคนเข้าท างาน คือ เริ่มกระบวนการตั้งแต่  การจัดคนเข้าท างาน การ
พัฒนาประสิทธิภาพการท างานของผู้ปฏิบัติงาน และการรักษาบุคคลผู้ปฏิบัติงานให้อยู่กับองค์การให้
นานที่สุด จนกระท่ังพ้นจากองค์การไป D แทนค าว่า Directing หรือการสั่งการ คือ การสั่งการต่าง ๆ 
ของผู้บังคับบัญชาในการสั่งการต่อผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามผู้บังคับบัญชาได้ใกล้เคียงมากที่สุด 
Co แทนค าว่า Coordinating หรือการประสานงาน คือ การพยายามประสานงานความร่วมมือของ
ทุกคนในองค์การในการปฏิบัติการ R แทนค าว่า Reporting หรือการรายงาน คือ การจัดหาข้อมูลต่าง ๆ 
ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การ เช่น การรายงานการด าเนินงาน การท าบันทึก การท าวิจัย การตรวจสอบ เป็น
ต้น B แทนค าว่า Budgeting หรือการงบประมาณ คือ การวางแผน การตรวจสอบและการควบคุม
ทางการเงิน Gulick and Urwick (1937)24 ได้เสนอว่า หน้าที่ทั้ง 7 ประการนี้ เป็นหน้าที่ที่ส าคัญของ
ฝุายบริหารที่จะต้องจัดการกระจายหน้าที่ทั้ง 7 ประการนี้ ให้อยู่ในการบริหารงานขององค์การให้ได้ 
โดยสามารถแยกหน้าที่ทั้ง 7 ประการนี้ ออกเป็นแผนกต่าง ๆ ภายในองค์การการแยกแผนกขอให้
ขึ้นอยู่กับขนาดและลักษณะของกิจการนั้นต่อมา ในปี ค.ศ. 1938 -1947 ได้มีกลุ่มนักวิชาการ ได้ท้า
ทายแนวความคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ โดยได้แบ่งประเด็นการคัดค้านออกเป็น 2 ประเด็น คือ  

 1.  การคัดค้านที่ว่าการบริหารกับการเมืองไม่สามารถแยกออกจากกันได้ 
 2.  การคัดค้านที่ว่าหลักการต่าง ๆ ของการบริหารไม่มีความสอดคล้องลงรอยกันตาม

หลักเหตุผล Mornstein (1946) เขียนหนังสือเรื่อง Elements of Public Administration ได้
คัดค้านและโจมตีในประเด็นที่ 1 ว่า “การบริหารที่ปลอดจากค่านิยมแล้วนั้น แท้จริงแล้วเป็นการเมือง
ที่บรรจุไว้ด้วยค่านิยมต่างหาก” ยกตัวอย่างเช่น “การตัดสินใจตามหลักวิชาการในเรื่องงบประมาณ
หรือการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลนั้น มีลักษณะที่ไม่เป็นเรื่องส่วนตัวและไม่ฝักใฝุ
การเมืองอย่างแท้จริงหรือไม่ ซึ่งมีลักษณะของการเป็นเรื่องส่วนตัวและเป็นการเมืองอย่างมากหรือไม่ 
การบริหารและการเมืองแท้จริงแตกต่างกันหรือไม่ หรือเป็นเพียงการพยายามมองให้ทั้ง 2 ประเด็น
แตกต่างกัน” ในขณะที่กลุ่มทางด้านพฤติกรรมการบริหาร (Administrative Behavior) Simon 
(1947) เขียนหนังสือที่ชื่อว่า Administrative Behavior: A Study of Decision-making Process 
in Administrative Organization ได้ชี้ให้เห็นว่า “หลักทุกอย่างของการบริหารจะมีหลักที่ตรงกัน
ข้ามเสมอ” Simon ได้ยกตัวอย่างหลักการควบคุมภายในองค์การ โดยเสนอว่า ภายในองค์การจะต้อง
มีการติดต่อสื่อสารและมีการปฏิบัติงานอยู่ภายในตัวองค์การ โดยมีผู้มีอ านาจเป็นคนควบคุม               
การท างานทั้งหมด ทั้งนี้ ความสามารถในการควบคุมคนงานต้องขึ้นอยู่กับปริมาณของคนงานและ
ปริมาณของผู้ควบคุมต้องมีความสัมพันธ์กัน ถ้าปริมาณคนงานมากเกินไปกว่าจ านวนผู้ควบคุมจะท าให้
การติดต่อสื่อสารต่าง ๆ ถูกบิดเบือนมากขึ้นและจะลดประสิทธิภาพในการควบคุมด้วย เพราะฉะนั้น 
ถ้าองค์การใดด าเนินการตามหลักการนี้จะมีโครงสร้างแบบสูง ต่อมา Simon (1947)25 ได้พบงานเขียน             
ที่ได้เสนอหลักเกณฑ์อ่ืนที่ตรงข้ามกับหลักเกณฑ์แรก คือ ถ้าภายในองค์การต้องการให้มีการติดต่อ 

                                                 

 
24 Gulick, L.. amd Urwick, L. (editors). Paper on the Science of 

Administration  (New York: Institute of Public Administration, 1937), 159-160.  
 

25Simon, Administrative Behavior  (New york: Macmillian, 1947), 113. 
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สื่อสารที่มีประสิทธิภาพควรจะต้องจัดให้มีขั้นของการบังคับบัญชาให้น้อยที่สุด โดยมีโครงสร้าง    
“แบนราบ” เพราะการบังคับบัญชาหรือการควบคุมภายใต้โครงการองค์การแบบราบนั้นจะลด
ขั้นตอนการบิดเบือนข้อมูลต่าง ๆ ได้มาก โดยที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถฟังค าสั่งโดยตรงจาก
ผู้บังคับบัญชา 

 จากข้อขัดแย้งดังกล่าวภายใต้หลักเกณฑ์ขององค์การแบบสูงและแบบราบ จะเป็นส่วนที่ 
ท าให้ผู้บริหารงานองค์การสามารถตัดสินใจได้ว่า สมควรจะน าโครงสร้างแบบใดเข้ามาปฏิบัติงาน
ภายในองค์การ ทั้งนี้ ผู้เขียนขอแนะน าว่า ทั้งโครงสร้างองค์การแบบสูงและแบบราบ ต่างมีข้อดี -
ข้อเสียภายในตัวเอง ประเด็นที่ส าคัญในการที่จะตัดสินใจในการเลือกว่าจะน าโครงสร้างองค์แบบใด             
เข้ามาบริหารงานในองค์การ ควรจะต้องค านึงถึงประเด็นต่าง ๆ เช่น วัฒนธรรมของผู้ปฏิบัติงาน
ภายในองค์การ ความสามารถของผู้บังคับบัญชา บรรยากาศภายในองค์การ และ ความสามารถ             
ของผู้ใต้บังคับบัญชา 

 กระบวนทัศน์ที่ 3: รัฐประศาสนศาสตร์ คือ รัฐศาสตร์ (Public Administration as 
Political Science) 

 สืบเนื่องมาจากการวิพากษ์วิจารณ์และการต่อต้านแนวความคิดของการบริหารรัฐ
ประศาสนศาสตร์ ในช่วงกระบวนทัศน์ที่ 2 ซึ่งมีผลท าให้นักวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ได้มุ่ง
กลับไปให้ความสนใจกับแนวความคิดแบบดั้งเดิม คือ รัฐศาสตร์ ดังนั้นนักวิชาการต่าง ๆ ในช่วง
กระบวนทัศน์ที่ 3 ได้เสนอแนวความคิดว่า “นักรัฐประศาสนศาสตร์หรือนักบริหารรัฐมีบทบาท             
เป็นนักการเมือง ภาพพจน์ที่ว่าการบริหารควรแยกกับการเมืองนั้นไม่ตรงกับความเป็นจริง”  

 Leiserson and Morstein-Marx (1972)26  ได้อธิบายว่า “ในส่วนของการก าหนด
นโยบายฝุายบริหารจะถูกควบคุมโดยฝุายนิติบัญญัติและยังต้องขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ต่าง ๆ ด้วย ซึ่ง
กลุ่มผลประโยชน์นี้มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายของฝุายบริหารด้วย เช่น การสนับสนุนทางด้าน
ความคิดในการก าหนดนโยบายหรือการต่อต้านการท างานของฝุายบริหาร กลุ่มผลประโยชน์อีกกลุ่มหนึ่ง
ที่ทางฝุายบริหารจะต้องค านึงถึงในการก าหนดนโยบายด้วย ก็คือ สื่อมวลชนและประชาชน ซึ่งทั้ง 2 กลุ่ม 
มีอิทธิพลอย่างมากในการก าหนดนโยบายของรัฐ” 

 จากการวิจัยสรุปได้ว่า ก่อนที่จะท าการก าหนดนโยบาย ผู้บริหารของรัฐจะต้องค านึงถึง
ปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ 

 1.  ปัจจัยทางการเมือง (การสนับสนุนของฝุายนิติบัญญัติ)   
  2.  ปัจจัยทางเทคโนโลยี 
  3.  ปัจจัยส่วนบุคคล (ความส าคัญของผู้น าและบทบาทของกลุ่ม) 

 Leiserson and Morstein-Marx ได้ยกตัวอย่างอีกว่า “การบริหารงานของรัฐจะต้อง
ด าเนินไปท่ามกลางสภาพแวดล้อมของกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ บ่อยครั้งที่การก าหนดนโยบายของรัฐ
เกิดขึ้นเพราะแรงผลักดันทางการเมืองของกลุ่มผลประโยชน์อธิบายได้ว่า ความอยู่รอดของรัฐและ
องค์การของรัฐจะข้ึนอยู่กับการได้รับความสนับสนุนต่าง ๆ จากกลุ่มผลประโยชน์ที่มีอ านาจ ซึ่งขัดแย้ง
กับทฤษฎีดั้งเดิมที่ว่า “ระบบราชการ ต้องท างานและก าหนดนโยบายต่าง ๆ เพ่ือผลประโยชน์ของทุกคน

                                                 

 
26Leiserson and Morstein-Marx (1972): 347-351. 
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และระบบการบริหารต้องเป็นกลางเพราะมีระเบียบการท างานที่ก าหนดเอาไว้” Appleby (1949)27

เป็นนักวิชาการที่เห็นว่าการบริหารไม่สามารถแยกกับการเมืองได้โดยเห็นว่า “การบริหารงานของรัฐ
อย่างแท้จริงเป็นเรื่องของการเมือง กระบวนการบริหารเป็นกระบวนการส าคัญกระบวนการหนึ่ง               
ของการเมือง เรื่องของการบริหารนโยบายและการเมืองเกี่ยวข้องผูกพันอย่างใกล้ชิด ” 
Appleby (1949) ได้เสนอวิธีการที่ท าให้ระบบการบริหารงานมีความรับผิดชอบต่อสังคม             
ได้มากขึ้น ซึ่งการใช้กลุ่มต่าง ๆ ท าให้เกิดการแข่งขันในการก าหนดนโยบายสาธารณะ Appleby   
เรียกความคิดแบบนี้ว่า “Administrative Pluralism” เป็นการเสนอว่า ระบบราชการและกลุ่ม
ผลประโยชน์ทางการเมืองสามารถท างานร่วมกันได้ ทั้งนี้ ยังได้กล่าวถึงนักบริหารงานของรัฐหรือ            
นักรัฐประศาสนศาสตร์ว่า ควรเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมและมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานโดยก าหนด
คุณสมบัติไว้ดังนี้ 

 1.  มีความรู้สึกรับผิดชอบ 
 2.  สนใจในงานบริหารงานบุคคล รู้จักเลือกคนมาช่วยงาน 
 3.  มีความสามารถในการใช้ทรัพยากรและการหาทรัพยากรต่าง ๆ ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 4.  สามารถร่วมท างานเป็นทีมกับผู้อ่ืนได้ 
 5.  มีความเชื่อม่ันในตนเอง กล้าเสนอความคิดใหม่ ๆ มองโลกในแง่ดี มีความเท่ียงธรรม 
 สรุปว่า ในกระบวนทัศน์ที่ 3 วิชาการบริหารรัฐประศาสนศาสตร์ ได้กลับคืนเป็นสาขา

หนึ่งของวิชารัฐศาสตร์ ซึ่งรัฐประศาสนศาสตร์และรัฐศาสตร์ไม่สามารถแยกจากกันได้ การศึกษาวิชา              
รัฐประศาสนศาสตร์ไม่มีความก้าวหน้ามากนักในช่วงกระบวนทัศน์ที่ 3 

 กระบวนทัศน์ที่ 4: รัฐประศาสนศาสตร์ คือ วิทยาการบริหาร (Public Administration 
as Administrative Science) 

 ช่วงกระบวนทัศน์ที่ 4 มีผลสืบเนื่องมาจากกระบวนทัศน์ที่ 3 ที่ว่าวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ ได้ตกต่ าลงอย่างมาก ดังนั้น จึงได้มีนักวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้ค้นหาทางเลือกใหม่
โดยได้ใช้บริหารศาสตร์มาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการบริหารทางรัฐประศาสนศาสตร์ แต่ถึงอย่างไร 
ในช่วงกระบวนทัศน์ที่ 3 และกระบวนทัศน์ที่ 4 นักรัฐประศาสนศาสตร์  ได้ยอมรับว่า ในสองช่วงนี้เป็น
ช่วงของการขาดเอกลักษณ์ที่เป็น ลักษณะเฉพาะของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ส าหรับค าว่า 
“วิทยาการบริหาร” (Administrative Science) ในช่วงของกระบวนทัศน์ที่ 4 เป็นค าที่มีความหมายถึง 
การศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีองค์การ (Organization Theory) และวิทยาการจัดการ (Management 
Science) (Appleby, 1949) ช่วงกระบวนทัศน์ที่ 4 จะเป็นช่วงของการศึกษาค้นคว้าทฤษฎีองค์การว่า
องค์การจะต้องด าเนินการอย่างไร ศึกษาถึงรูปแบบพฤติกรรมองค์การว่ามีพฤติกรรมอย่างไร สุดท้าย
ศึกษาถึงกระบวนการตัดสินใจและการตัดสินใจ โดยทั้งหมดนี้จะต้องอาศัยวิชาการต่าง ๆ มาช่วยใน
การศึกษา ซึ่งได้แก่ วิชาทางจิตวิทยาสังคม สังคมวิทยาบริหารธุรกิจในเชิงผลงานวิชาการของ
นักวิชาการได้มีเอกสารชื่อ Administrative Science Quarterly พิมพ์ขึ้นในปี ค.ศ. 1950 ได้น าเสนอว่า 

                                                 

 
27Appleby P.H., Policy and administration (Tuscaloosa, AL: University of A 

Lablama Press, 1949), 1-5.. 
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“การบริหารนั้นไม่ว่าจะเป็นการบริหารทางรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารธุรกิจหรือการบริหาร
องค์การใดก็ตาม ไม่มีความแตกต่างกันเพราะว่าการบริหารงาน ก็คือ การบริหารนั่นเอง” 

 กระบวนทัศน์ที่  5 :  รั ฐประศาสนศาสตร์  คือ  รั ฐประศาสนศาสตร์  ( Public 
Administration as Public Administration) 

 กระบวนทัศน์ที่ 5 ซึ่งนับตั้งแต่ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้มีนักวิชาการทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ ได้เริ่มกลับให้ความสนใจอีกครั้ง โดยได้มีการเรียกร้องให้สังเคราะห์ความรู้
ความสามารถในแขนงสาขาวิชาต่าง ๆ ในส่วนของวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้มุ่งเน้นไปศึกษาถึงชีวิต
ในชุมชนเมือง ความสัมพันธ์ทางการบริหารระหว่างองค์การของรัฐกับองค์การของเอกชนและ               
ความร่วมมือกันทางเทคโนโลยีและสังคมในช่วงนี้ นักรัฐประศาสนศาสตร์ ยังได้ให้ความสนใจ               
ต่อเรื่องนโยบายศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การเมือง กระบวนการก าหนดและวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ 
รวมถึงการวัดผลของนโยบายผลงานทางวิชาการท่ีสนับสนุนกระบวนทัศน์ที่ 5 นักรัฐประศาสนศาสตร์
ได้หันมาให้ความสนใจเกี่ยวกับการบริหารของภาครัฐมากขึ้น โดยพยายามเน้นถึงความร่วมมือ           
กับภาคเอกชน โดยการน าเทคนิคและวิธีการบริหารรวมทั้งเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน
มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการก าหนดและการบริหารนโยบายสาธารณะ หลักวิชาเศรษฐศาสตร์เข้า มา
เกี่ยวข้องกับการบริหารการเมืองโดยตรง จะเห็นได้ว่าในช่วงกระบวนทัศน์ที่ 5 ไม่ได้มีการกล่าวถึง 
การแบ่งแยกการเมืองกับการบริหารงานรัฐในขณะที่ทัศนะที่น่าสนใจของ ติน ปรัชญพฤทธิ์ (2535) 
เห็นว่า ปัจจุบันถือว่าเป็นช่วงของกระบวนทัศน์ที่ 6 คือ ช่วงภายหลังโครงสร้างนิยม (post - structuralism) 
และภายหลังสมัยใหม่นิยม (Post-modernism) เมื่อศึกษากระบวนทัศน์ ก็ย่อมจะต้องศึกษาเกี่ยวกับ 
ผู้ใช้กระบวนทัศน์ด้วย เพราะต้องศึกษาควบคู่กันไป ผู้ใช้กระบวนทัศน์ที่จะศึกษานั้นขึ้นอยู่กับ
สถานภาพ หรือบทบาทของผู้ใช้กระบวนทัศน์ เป็นหลัก กล่าวคือ ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยหมายถึง 
ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 เป็นกรณีศึกษา ผู้ใช้กระบวนทัศน์ในการพัฒนา
ทางการศึกษา 
 

กระบวนทัศน์ใหม่ (New Paradigm) กับปัญหาของชาติ  
 วันชัย วัฒนศัพท์  ได้พูดถึงกระบวนทัศน์ใหม่ (New Paradigm) กับปัญหาของชาติ    
ท าให้หลายคนที่ได้รับรู้เหตุการณ์บ้านเมืองในรอบสิบปีที่ผ่านมา ที่เผชิญกับการประท้วง ความขัดแย้ง            
การชุมนุมคัดค้านที่บางครั้งน าไปสู่ความรุนแรง นอกจากบ่นและเบื่อ แล้วหลาย  ๆ คนก็ตั้งค าถาม
ขึ้นมาว่า สงสัยต่อไปนี้ไม่ต้องคิดพัฒนา คิดสร้างอะไรแล้ว โรงไฟฟูาก็ไม่ให้สร้าง เขื่อนก็ไม่ให้สร้าง 
แม้แต่ที่ทิ้งขยะที่ทุกๆ คน รวมทั้งผู้ประท้วงก็สร้างขยะขึ้นทุกวี่ทุกวันก็สร้างไม่ได้ เพราะทุกคนก็จะบอก
ว่าจะไปสร้างที่ไหนก็แล้วแต่ แต่ห้ามมาสร้างใกล้บ้านฉัน หลายคนมองไปถึงว่า นี่หรือคือประชาธิปไตย 
และบางคนก็พูดหนัก ๆ ไปเลยว่า เป็นประชาธิปไตยของกู เรียกร้องให้เผด็จการกลับคืนมาก็มี ค าถามก็
คือว่าเกิดอะไรขึ้นในบ้านเมืองนี้ ท าไมจึงสับสนวุ่นวาย ไม่รู้จบ ค าตอบคงจะมีหลายอย่าง แต่อย่าง
หนึ่งก็คือว่า ประเทศไทยก าลังอยู่ในระหว่างเปลี่ยนผ่านของกระบวนทัศน์เดิม เป็นกระบวนทัศน์ใหม่ 
(New Paradigm) จากประชาธิปไตยแบบตัวแทน เป็นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม หรือจากการโอน
อ านาจอย่างเบ็ดเสร็จจากประชาชนให้กับผู้แทนมาเป็นการโอนอ านาจให้เช่นเดิมแต่ยังสงวนอ านาจที่
จะตรวจสอบ  โดยการที่ผู้แทนจะไปคิดอะไรท าอะไรก็แล้วแต่ หากมีผลกระทบต่อประชาชนหรือต่อ
สิ่งแวดล้อม จะต้องมาถามมาปรึกษา หรือแม้แต่มาให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมพิจารณาตัดสินก่อนที่จะ
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ด าเนินการใดๆ ก็แล้วแต่  ฝุายที่อยู่ในกระบวนทัศน์ยังไม่เข้าใจตรงกัน หรือก าลังปรับวิธีคิด ปรับ
กระบวนการ แสวงหากระบวนการที่ดีที่สุดที่จะท าให้เกิดผลที่ดีกว่า หรือดีที่สุด จะมีความรู้สึกไม่
มั่นคง ไม่ม่ันใจ ไม่ค่อยจะถนัด จะท าได้ไหม และอีกหลาย ๆ อย่าง ในช่วงเปลี่ยนผ่าน เหมือนกับเวลา
เราเปลี่ยนกระบวนทัศน์เมื่อตอนเด็ก ๆ  จากคืบคลานมาเป็นเดิน เราอาจจะอยากเดิน แต่เดินไปก็ล้มไป 
คุณพ่อคุณแม่ต้องตามมาช่วยจับช่วยจูง กว่าเราจะเดินคล่อง หรือเมื่อเราหัดขี่จักรยาน เราก็มีความ
หวั่นไหว กลัวล้ม ไม่แน่ใจว่าเราขี่ไปได้หรือเปล่า ระยะเปลี่ยนผ่านเหล่านี้ จะรู้สึกทุกอย่างยากไปหมด 
เหมือนกับช่วงเปลี่ยนผ่านของกระบวนทัศน์ประชาธิปไตย กระบวนทัศน์การบริหารที่ก าลังเกิดขึ้น 
ความไม่เข้าใจชัดเจนของกระบวนการมีส่วนร่วม การประชาพิจารณ์ รวมถึงแนวคิดของคนที่ยังไม่
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ยังอยู่ในกระบวนทัศน์เดิม ก็เป็นสิ่งที่ต้องค านึงถึง28 
 ต่อมา อดัม สมิท (Adam Smith) จากหนังสือ Power of the Mind ก็มาให้ค าจ ากัด
ความที่กระชับขึ้นว่า “กระบวนทัศน์ คือ วิถีทางที่เรามองโลก ดังเช่น ปลามองน้ า กระบวนทัศน์
อธิบายเรื่องราวของโลกต่อเรา ช่วยให้เราคาดเดาพฤติกรรมของโลกได้ การคาดเดามีความส าคัญ
มาก” และยังมีอีกหลายๆ คนที่มาพยายามอธิบายความหมายของกระบวนทัศน์ แต่ผู้ที่ให้ความหมาย
ที่น่าจะเข้าใจง่ายที่สุด คือ โจเอล อาร์เธอร์ บาร์เคอร์ (Joel Arthur Barker) ผู้เขียนหนังสือ 
Paradigm และ Future Edge ได้ให้ความหมายว่า “กระบวนทัศน์” คือ ชุดของกฎและกติกา (ที่เป็น
หรือไม่เป็นลายลักษณ์อักษร) ที่ท าสองอย่าง: 1) ท าหน้าที่วางหรือก าหนดกรอบ และ 2) ท าหน้าที่บอก
เราว่าควรจะประพฤติปฏิบัติอย่างไรภายในกรอบเพ่ือให้เกิดความส าเร็จ” รวมไปถึง “เราวัดความส าเร็จ
นั้นอย่างไร” บาร์เคอร์สรุปว่า กีฬาทุกชนิดมีกระบวนทัศน์ของตนเอง กระบวนทัศน์ของเทนนิส 
แน่นอนมีกรอบ มีกติกา  มีกระบวนการที่จะต้องแก้ปัญหาให้เกิดความส าเร็จ เมื่อเผชิญกับลูกบอลที่
กระดอนข้ามเนตมา เราจะแก้ปัญหาโดยการตีหรือตบอย่าไรให้ลงคอร์ทตามกฎกติกาของเทนนิส 
กระบวนการแก้ปัญหาเหล่านี้ เราต้องใช้ไม้แรคเก็ตเทนนิสตีหรือตบ ไม่ใช่ใช้ไม้แบดมินตัน หรือใช้มือตี
หรือใช้เท้าเตะ และถ้าเราตีกลับไปด้วยเครื่องมือที่ถูกต้อง ข้ามเนตไปตกอยู่ในเส้นกรอบของคอร์ท เรา
ก็ได้แก้ปัญหานั้นส าเร็จ และก็กลายเป็นปัญหาให้คู่ตีของเราต้องแก้ปัญหาบ้าง เกม กีฬาทุกชนิดจึงมี
กระบวนทัศน์ของตนเอง คนที่มีอาชีพต่าง ๆ กัน ก็มีกระบวนต่างไปในการประพฤติปฏิบัติและประสบ
ความส าเร็จ มีความแตกต่างบางประการระหว่างกระบวนทัศน์วิทยาศาสตร์และกระบวนทัศน์อ่ืน ๆ คือ 
กระบวนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์  ถ้าเราท าการทดลองส าเร็จเรื่องใดก็ตาม เมื่อคนอ่ืนท าตามด้วย
เครื่องมือแบบเดียวกันและขั้นตอนเหมือนกันจะประสบความส าเร็จเหมือนกัน แต่กระบวนทัศน์อ่ืน ๆ 
เช่น ด้านกีฬาและศิลปะ จะแตกต่างกันที่เราเอาไม้แรคเก็ตก็ดี  แปรงสี สีและกระดาษให้คนสองคน    
ท าตามทุกขั้นตอนเหมือนกัน แต่อาจจะประสบความส าเร็จหรือไม่ส าเร็จต่างกันก็ได้ 
 กระบวนทัศน์ใหม่ของการปฏิรูประบบราชการ 

 ค าศัพท์ต่อไปนี้ เป็นค าใหม่ที่น ามาใช้ในการปฏิรูประบบราชการ ได้แก่  การให้
ความส าคัญกับลูกค้า (Customers) มุ่งเน้นคุณภาพ (Quality) การให้สิ่งที่มีคุณค่า (Value) การจูงใจ 

                                                 

 28วันชัย วัฒนศัพท์, “กระบวนทัศน์ใหม่ (New Paradigm) กับปัญหาของชาติ,” เอกสาร
ประกอบค าบรรยาย หลักสูตร ปขส. 1 วันที่ 14 มีนาคม 2546 ห้องประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า, 
2546.  
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(Incentives) นวัตกรรม (Innovation) การมอบอ านาจ (Empowerment) และมีความยืดหยุ่น 
(Flexibility) อีกทั้งการลดกฎระเบียบที่ไม่จ าเป็น (Deregulation) ตลอดจนการเนรมิตระบบราชการ 
(Reinventing-Government) เป็นต้น เป็นกระบวนทัศน์ใหม่ (New Paradigm) ของการปฏิรูปการ
บริหาร (Government Reform) ในประเทศสหรัฐอเมริกา29 ดังตารางเปรียบเทียบกระบวนทัศน์
ระบบราชการแบบเก่า และกระบวนทัศน์ระบบราชการแบบใหม่30 
 

ตารางที่ 1  เปรียบเทียบกระบวนทัศน์ระบบราชการแบบเก่าและกระบวนทัศน์ระบบราชการแบบใหม่ 
 

กระบวนทัศน์ระบบราชการแบบเก่า 
(Bureaucratic Paradigm) 

กระบวนทัศน์ระบบราชการแบบใหม ่
(Post-Bureaucratic Paradigm) 

1. ค านึงถึงประโยชน์สาธารณะ (Public Interest) 1. ให้ประชาชนได้รับส่ิงที่มีคุณค่า (Results Citizens Value) 
2. ให้ความส าคัญกับประสิทธิภาพ (Efficiency) 2. ให้ความส าคัญกับคุณภาพและสิ่งท่ีมีคุณค่า (Quality and 

value) 
3. มุ่งเน้นการบริหารแบบนายสั่ง  
    (Administration) 

3. เน้นการเพิ่มผลผลิตหรือมุ่งเน้นงาน (Production) 
 

4. เน้นการควบคุมสั่งการ (Control) 4. การยึดม่ันในปทัสถาน (Winning Adherence to Norms) 
5. ก าหนดโครงสร้างอ านาจหน้าท่ี และความ 
   รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน (Specify   
   Functions, Authority and Structure) 

5. ก าหนดภารกิจท่ีชัดเจน ปรับปรุงบริการเพื่อตอบสนองความ 
   ต้องการของลูกค้า และเน้นผลลัพธ์ (Identify Mission,  
   Services, Customers and Outcomes) 

6. ค านึงถึงต้นทุน (Justify Costs) 6. การส่งมอบสิ่งท่ีมีคุณค่า (Deliver Value) 
7. ตระหนักถึงความรับผิดชอบ (Enforce  
   Responsibility) 

7. การสร้างระบบตรวจสอบและ เสริมสร้างความสัมพันธ์ใน 
   การท างานท่ีแข็งแกร่ง (Build Accountability, Strengthen 
   Working Relationship 

8. การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และกระบวน 
   การท างาน (Follow Rules and Proce) 

8. สร้างความเข้าใจในปทัสถาน หาวิธีการ แก้ปัญหา 
   และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Understand and Apply norms, 
   Identity and Solve Problems, Continuously Improve 
   Processes) 

9. การปฏิบัติตามระบบการบริหาร (Operate 
    Administrative) 

9. การแยกการบริการออกจากการควบคุม, การสร้างปทัสถาน, 
   การเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้า, สร้างความร่วมมือ, การให้ส่ิงจูงใจ, 
   การวัดผลงานและวิเคราะห์ผลลัพธ์, การรับฟังผลสะท้อน 
   กลับจากผู้รับบริการเพื่อปรับปรุงการบริการให้มีคุณภาพสูง 
   (Separate Service From Control, Build Support for  
   Norm, Expand Customer Choice, Encourage Collective 
   Action, Provide Incentives, Measureand Analyze  
  Results, Enrich Feedback) 

 
                                                 

 
29Michael Barzelay, and Babak J. Armajani,  The Post-Bureaucratic 

Paradigm in Historical Perspective (California: University of California Press, 1992), 
116. 

 30John Naisbitt, Megatrends, Ten New Directions Transforming Our Lives 
(U.K.: Macdonal & Co., 1984), 119. 
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 กล่าวโดยสรุปกระบวนทัศน์ระบบราชการแบบเก่า และกระบวนทัศน์ระบบราชการแบบ
ใหม่ของประเทศสหรัฐอเมริกาทั้ง 9 ประการ ดังกล่าว มีจุดเน้นที่แตกต่างกัน กระบวนทัศน์ระบบ
ราชการแบบใหม่เป็นแนวคิดที่น่าสนใจสามารถน ามาเป็นแนวทางในการปฏิรูประบบราชการไทยได้ 
นอกจากนี้ผู้เขียนขอเสนอกระบวนทัศน์ใหม่ในการปฏิรูประบบราชการไทยเพิ่มเติม ดังนี้ 

 1.  ด้านการบริหารจัดการ (Management) 
  1.1 รัฐบาลควรส่งเสริมการปฏิรูประบบราชการอย่างต่อเนื่องและจริงจังโดยก าหนด
เป็นวาระแห่งชาติ 
  1.2  ควรน าการบริหารเชิงกลยุทธ์มาใช้อย่างกว้างขวาง 
  1.3  การน าแนวคิดและเทคนิคการบริหารจากภาคเอกชนมาประยุกต์ใช้ เช่น Balanced 
Scorecard, Re-engineering, Kaizen and Total Quality Management ฯลฯ 
  1.4  การลดอ านาจหน้าที่และขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
  1.5  น าหลักการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) มาใช้อย่างกว้างขวางและ
ปฏิบัติอย่างจริงจัง 
  1.6  สนับสนุนให้มีการก าหนดกรอบระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ 
  1.7  ให้ความส าคัญกับการควบคุมตรวจสอบขององค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญมากขึ้น 
  1.8  ให้ความส าคัญกับประชาชนในการตรวจสอบการบริหารงานของภาครัฐ เพ่ือให้
เกิดความโปร่งใส 
  1.9  ก าหนดวาระของผู้ด ารงต าแหน่งการบริหาร 
  1.10 การพัฒนาองค์การเพื่อเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

 2.  ด้านการให้บริการประชาชน (Citizen Service) 
  2.1  ค านึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 
  2.2  พัฒนาระบบการให้บริการสาธารณะโดยน าระบบ One Stop Service มาใช้
อย่างกว้างขวาง 
  2.3  สนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการสาธารณะมากข้ึน 
  2.4  ให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและคนยากจนให้ทั่วถึงและเป็นธรรม 
  2.5  จัดตั้งหน่วยงานกลางอ านวยความสะดวก และให้บริการประชาชน 
  2.6  รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพ่ือน าไปปรับปรุงการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ 
และตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  2.7  ปรับปรุงส านักงานให้ทันสมัย สะดวกในการติดต่อ 
  2.8  น านวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงานและให้บริการ 

 3.  ด้านพฤติกรรมการท างานของข้าราชการ (Civil Servants) 
  3.1  ใฝุรู้ ตื่นตัวในการศึกษาหาความรู้อย่างเสมอ (Alert) โดยเฉพาะความรู้ในด้าน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
  3.2  สร้างความเชื่อม่ันในตนเอง (Self-Confidence) 
  3.3  ยืนหยัดในความถูกต้อง (What’s Right) 
  3.4  คิดใหญ่ (Big Thinking) และท าให้ได้ 
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  3.5  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Initiatives) ข้าราชการยุคใหม่จะต้องกล้าคิดกล้าท า 
กล้าวิพากษ์ และสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการท างาน 
  3.6  จะต้องท างานเชิงรุก (Proactive) 
  3.7  ปรับปรุงการท างานอยู่เสมอ (Continuous Improvement) 
 สรุป 
 กระบวนทัศน์ใหม่ในการปฏิรูประบบราชการที่ได้น าเสนอดังกล่าว เป็นแนวทางหนึ่ง              
ในการน าไปพัฒนาระบบราชการให้ก้าวไปสู่การเป็นราชการยุคใหม่ และพัฒนาไปสู่การเป็นรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) ต่อไป ทั้งนี้การปฏิรูประบบราชการให้ประสบความส าเร็จนั้น 
จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกส่วนในสังคม นับตั้งแต่ผู้บริหารระดับประเทศ 
ผู้บริหารระดับสูง นักวิชาการ ข้าราชการ สื่อมวลชน ภาคเอกชน และประชาชน ที่จะต้องช่วยกัน
ปฏิรูปให้ส าเร็จ เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายของการปฏิรูปภาครัฐที่ว่า “เพ่ือให้ประชาชนคนไทย           
มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความเป็นอยู่ที่ดี และมีความสุข สังคมไทยมีเสถียรภาพ ชาติไทยมีเกียรติภูมิ ได้รับ
ความเชื่อถือ และมีความสามารถสูงในการแข่งขันในเวทีโลก” 
 ชาย โพธิสิตา (2552) ได้น าข้อมูลเปรียบเทียบจุดยืนของกระบวนทัศน์ปฏิฐานนิยม 
(Positivism) กับกระบวนทัศน์ทางเลือก (Alternative Paradiagm) จากบางตอนของหนังสือศาสตร์
และศิลป์แห่งการวิจัยเชิงคุณภาพไว้ดังนี้ 

 1.  ภววทิยา (Ontology): ธรรมชาติของความจริง/ความรู้  
  กระบวนทัศน์ปฏิฐานนิยม เห็นว่า ความจริง/ความรู้ มีอยู่โดยตัวของมันเอง เป็นอิสระ

จากผู้รู้ เป็นภววิสัย (Objective) ความจริงหรือความรู้ที่ถูกค้นพบและผ่านการพิสูจน์แล้ว มีคุณสมบัติ
เป็นสากล ความจริงในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมีเพียงหนึ่งเดียว (Single Reality) เป็นจุดยืนแบบสัจนิยม 
(Realism) หรือสัจนิยมสามัญ (Naive Realism) 

  กระบวนทัศน์ทางเลือก หรือแนวคิดหลังปฏิฐานนิยม (postpositivism) เห็นว่า 
ความจริงและความรู้ที่นักวิจัยอ้างว่าตนได้ค้นพบ ล้วนเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้น เป็นภาพสร้าง (construct) 
ความจริง/ความรู้จึงไม่ได้มีเพียงหนึ่งเดียว แต่มีได้หลากหลาย ขึ้นอยู่กับบุคคลและบริบท ดังนั้นจึงมี
ลักษณะจ าเพาะเจาะจง เป็นอัตวิสัย (subjective) ทัศนะของกระบวนการทางเลือกจึงเป็นแบบ
สัมพัทธนิยม (relativism) 
 2. ญาณวิทยา (Epistemology): ผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ 

  กระบวนทัศน์ปฏิฐานนิยม เชื่อว่า ความจริง/ความรู้ มีอยู่อย่างเป็นเอกเทศ ดังนั้น 
นักวิจัย (ผู้รู้) กับคนหรือสิ่งที่ถูกวิจัย (สิ่งที่ถูกรู้) จะต้องไม่มีความสัมพันธ์อะไรต่อกัน มิฉะนั้นจะ     
เกิดอคติ และสิ่งที่ถูกวิจัยจะเสียความเป็นภววิสัย 

  กระบวนทัศน์ทางเลือก ผู้ท าการวิจัยกับผู้ที่ถูกวิจัยมีปฏิสัมพันธ์กัน และต่างมีอิทธิพล
ต่อกันและกัน แยกจากกันไม่ได้ ความสัมพันธ์ระหว่างนักวิจัยกับผู้ถูกวิจัย เป็นกุญแจส าคัญของ     
การเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องตรงประเด็น แต่ต้องระวังไม่ให้ความสัมพันธ์ที่ดีเกินไป เป็นอุปสรรคต่อ     
การเก็บข้อมูล 
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 3.  วิธีวิทยา (Methodology): วิธีการเข้าถึงความจริง/ความรู้  
  กระบวนทัศน์ปฏิฐานนิยม ใช้วิธีที่นักวิจัยสามารถควบคุมหรือจัดการกับสิ่งที่ศึกษาได้ 

เช่นวิธีการทดลอง วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ ด าเนินการวิจัยแบบนิรนัย (Deductive Approach) คือ 
สร้างสมมติฐานจากความรู้หรือแนวคิดทฤษฎีที่มีอยู่ก่อน (Hypothetico-deductive Method) 

  กระบวนทัศน์ทาง เลื อก  ความจริ ง /ความรู้ ขึ้ นอยู่ กั บ บริ บท  การ เริ่ มต้ น
กระบวนการวิจัยด้วยสมมติฐานไม่ใช่วิธีการที่ดีท่ีสุด สมมติฐานควรจะถูกสร้างข้ึนมาจากข้อมูลโดยตรง 
ไม่ใช่ตั้งมาก่อนการมีข้อมูล การวิจัยไม่ได้มุ่งเพ่ือพิสูจน์สมมติฐาน แต่มุ่งสร้างสมมติฐานเพ่ือการ
ทดสอบในภายหลัง ด าเนินการวิจัยแบบอุปนัย (Inductive Approach) คือสร้างสมมติฐานขึ้นมาจาก
ข้อมูลที่เก็บมา ในการวิจัยนั้นโดยเฉพาะ (Hypothesis Grounded in the Data) นักวิจัยเข้าไป       
มีส่วนร่วมโดยตรงกับสถานการณ์หรือกับประชาชนผู้ถูกศึกษา มีการออกแบบการวิจัยที่ยืดหยุ่น        
ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพหลายแบบ นักวิจัยเป็นเครื่องมือส าคัญในการเก็บข้อมูล ใช้การสังเกตการณ์
แบบมีส่วนร่วมที่เปิดโอกาสให้นักวิจัยใช้ความสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการ เป็นสะพานเชื่อมไปสู่การได้
ข้อมูลที่ดี  
 4. ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causality)  

  กระบวนทัศน์ปฏิฐานนิยม จุดมุ่งหมายคือการพิสูจน์สมมติฐานที่นักวิจัยตั้งขึ้น หรือ
พิสูจน์ทฤษฎีที่มีอยู่แล้ว เหตุย่อมมาก่อนผล หรืออย่างน้อยเหตุกับผลในเวลาไล่เลี่ ยกันหรือพร้อมกัน   
เหตุกับผลสัมพันธ์กันในลักษณะเป็นเส้นตรง (linear) หรือเส้นตรงหลายมิติ (Multilinear) 

  กระบวนทัศน์ทางเลือก ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล แต่มุ่งท า  
ความเข้าใจด้วยการตีความหรือปรากฎการณ์ที่ศึกษาเป็นหลัก สรรพสิ่งย่อมอยู่ใ นฐานะที่จะมี
ผลกระทบต่อกันและกันได้ ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลเป็นความสัมพันธ์เชิงพหุ ดังนั้น การวิจัย
เชิงคุณภาพจึงศึกษาวิเคราะห์อย่างเป็นองค์รวม มุ่งท าความเข้าใจความหมาย และการอธิบาย
มากกว่าพิสูจน์หาความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลระหว่างปัจจัยต่างๆ 
 5. ค่านิยม (Values) และอคติในการวิจัย  

  กระบวนทัศน์ปฏิฐานนิยม การวิจัยเป็นกระบวนการที่ต้องด าเนินไปอย่างปราศจาก
ค่านิยมหรืออคติ วิธีการที่เป็นภววิสัย (objective) จะช่วยท าให้การวิจัยเป็นสิ่งที่ปราศจากค่านิยมหรือ
อคติได ้

  กระบวนทัศน์ทางเลือก การวิจัยเป็นกระบวนการที่หนีไม่พ้นค่านิยมหรืออคติ (Value-
leden) ซึ่งอาจมาจากภายในตัวนักวิจัยหรือจากบริบทภายนอกนักวิจัยก็ได้ นักวิจัยเปิดเผยผลการวิจัย
ให้เห็นว่า มีค่านิยมหรืออคติอะไร อย่างไร ในการวิจัย แยกการตีความของกลุ่มตัวอย่างที่ถูกศึกษาออกจาก
การตีความของนักวิจัย เพ่ือไม่ให้ผู้อ่านสับสน ค่านิยมหรืออคติในการวิจัย ความจริงไม่ใช่สิ่งที่เสียหาย
เสมอไป แต่เป็นสิ่งที่นักวิจัยต้องพึงสังวรระวัง 

 6. สามัญการ (Generalization): มโนทัศน์ที่ใช้เพ่ือหมายถึงการที่ ผลการศึกษาจากที่หนึ่ง 
ณ เวลาหนึ่ง สามารถน าไปใช้ในที่อื่นและในเวลาอื่นได้ 

  กระบวนทัศน์ปฏิฐานนิยม เชื่อว่า สามัญการเป็นจุดมุ่งหมายส าคัญของการวิจัย 
ความจริงในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง มีเพียงหนึ่งเดียว และมีคุณสมบัติเป็นเสมือนกฎในเรื่องนั้น ๆ (Law-like 
Reality) ผลการวิจัยย่อมไม่ถูกจ ากัดด้วยเวลาและบริบท (Time-and-Context-free) นั่นคือ ใช้ได้
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ทั่วไปนั่นเอง จุดมุ่งหมายของการวิจัยคือการพัฒนาองค์ความรู้ที่มีลักษณะเป็นกฎ (Nomothetic) 
สามารถน าไปใช้ได้ทั่วไป31  

 กระบวนทัศน์ทางเลือก จุดมุ่งหมายของการวิจัย คือการพัฒนาองค์ความรู้หรือค าอธิบาย
ส าหรับสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจง ในรูปของสมมติฐานเชิงปฏิบัติการที่มุ่งเพ่ือใช้เฉพาะกรณีเป็นหลัก 
หรือในรูปของข้อสรุปเชิงทฤษฎีที่สามัญการได้ภายใต้เงื่อนไขที่จ ากัด  

 วันชัย วัฒนศัพท์ ได้อ้างกระบวนทัศน์ของ อดัม สมิท ที่กล่าวว่า กระบวนทัศน์นี้
เหมือนกับปลาที่มองไปที่น้ าที่ตัวเองว่ายอยู่ เมื่อปลาอยู่ในน้ า ว่ายในน้ า สิ่งที่ปลามองเห็นคงไม่ใช่น้ า 
เพราะปลาคงมองไม่เห็นว่าเป็นน้ า ก็จะเหมือนกับที่อดัม สมิท พูดอีกว่า “เมื่อเราอยู่ท่ามกลาง
กระบวนทัศน์ใด เราจะนึกไม่ออกถึงกระบวนทัศน์อ่ืนๆ มีค าถามที่ โจเอล อาร์เธอร์ บาร์เคอร์ ถามคือ 
“ท าไมคนฉลาดๆ ที่มีความมุ่งมั่นอย่างดี แต่มักจะท าอะไรไม่ค่อยดีนักในการมองทะลุไปข้างหน้า”      
จะตอบค าถามนี้ได้ ต้องฟังเรื่องราวที่บาร์เกอร์เล่าให้ฟังถึงประวัติเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต
นาฬิกาดังนี้ 

 ตราบจนกระทั่งถึง ปี ค.ศ. 1968 (พ.ศ. 2511) ประเทศสวิสได้ชื่อว่าเป็นผู้ผลิตนาฬิกา   
ที่ไม่มีใครทาบติด แต่เหตุใดเวลาผ่านมาถึงปี ค.ศ. 1980 (พ.ศ. 2523) ตลาดนาฬิกาของสวิสได้ตกลง
จากร้อยละ 65 เหลือเพียงน้อยกว่าร้อยละ 10 รายได้อันมหาศาลได้ลดลงถึงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 20 
สวิสได้ตกจากต าแหน่งจ้าวแห่งนาฬิกา ภายในเวลาสิบสองปีเท่านั้นเอง เกิดอะไรขึ้นหรือ สิ่งที่ปรากฏขึ้น
ก็คือ มีการเคลื่อนของกระบวนทัศน์ นั่นคือ  มีการเปลี่ยนกฎ กติกาพ้ืนฐานของการผลิตนาฬิกาจากเดิม
ที่เป็นเรื่องของการพัฒนาส่วนของฟันเฟือง สปริง และการหมุนรอบที่ไม่มีแรงเสียดทาน ซึ่งเป็นเรื่องที่สวิส
มองว่านั้นคือสิ่งที่เขาจะต้องพัฒนาไม่ใช่เรื่องกลไกอ่ืน ๆ 

 ความจริงก็คือ คนสวิสนั่นเองได้เป็นผู้ผลิตการเคลื่อนไหวของนาฬิกาโดยใช้ระบบ
อิเลคทรอนิกส์ที่เรารู้จักกันว่า ควอทส์ ที่สถาบันวิจัย ชื่อ บอยชาเทลที่สวิสเซอร์แลนด์ ทั้ง ๆ ที่นักวิจัย  
สวิสนี้ได้น าเสนอในการปฏิวัติแนวคิดใหม่ของนาฬิกาให้กับผู้ผลิตนาฬิกาของสวิส เมื่อปี ค.ศ. 1967 (พ.ศ. 
2510) แต่ปรากฏว่าถูกปฏิเสธ ไม่มีใครสนใจและผู้ผลิตนาฬิกามองเห็นว่า นี่ไม่ใช่นาฬิกา ไม่น่าจะใช่
นาฬิกาแห่งอนาคต และผู้ผลิตนาฬิกาสวิสมองไม่เห็นประโยชน์ของนาฬิกาปฏิวัติวิธีคิดใหม่นี้ และ
ยอมให้นักวิจัยน าผลงานนี้ไปเสนอผลงานในการประชุมระดับโลกด้านนาฬิกาในปีเดียวกัน ผู้ที่
มองเห็นและมองทะลุ คือ บริษัทนาฬิกาไซโก นั่นเอง ท าให้ประวัติศาสตร์ด้านนาฬิกาเปลี่ยนโฉมไป
สิ้นเชิง ระหว่างในปี พ.ศ. 2522 ถึงปี พ.ศ. 2524 เหตุการณ์ไม่น่าเชื่อก็เกิดขึ้น คือ มีคนงานผลิต
นาฬิกา สวิสตกงานถึงหกหมื่นสองพันคน และตลาดนาฬิกาโลก ได้เปลี่ยนจากสวิสเป็นของญี่ปุุนที่เคย
ครองตลาดเพียงน้อยกว่าร้อยละหนึ่ง เพ่ิมเป็นถึงร้อยละสามสิบสาม 

 ท าอย่างไรเราจะหลีกเลี่ยงความผิดพลาดของสวิสที่เกิดข้ึนดังเรื่องท่ีปรากฏ ซึ่งเรื่องเช่นนี้
ไม่ใช่เฉพาะแต่กับบริษัทหรือโรงงานของสวิสแต่เกิดข้ึนกับเรื่องอ่ืน ๆ อีกมากมาย เราไม่อาจจะเปลี่ยน
อดีตได้ เหตุการณ์ต่างๆจะเกิดขึ้นในปัจจุบันเท่านั้น และเวลาของปัจจุบันก็ผ่านไปอย่างรวดเร็ว 
อนาคตเท่านั้นเป็นเรื่องที่เรามีเวลาที่จะเตรียมเนื้อเตรียมตัว เพ่ือเมื่อเวลาปัจจุบันมาถึง เราจะได้ไม่พลาด 

                                                 

 
31ชาย โพธิสิตา, ศาสตร์และศิลป์แห่งการวิจัยเชิงคุณภาพ, พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ: 

อมรินทร์พริ้นติ้ง, 2552), 61-63. 
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บาร์เกอร์บอกว่า อนาคต คือเวลาที่เราจะเดินเข้าไปหาตลอดช่วงชีวิต ฉะนั้นจะไม่เป็นประโยชน์กว่า
หรือที่เราจะรู้จักเตรียมตัวเราให้ดี ส าหรับอนาคตก่อนที่เราจะเดินเข้าไปถึง32 

 ท าไมผู้ผลิตนาฬิกาสวิสจึงมองไม่ทะลุสู่อนาคต เพราะผู้ผลิตเหล่านี้มีกรอบมีกติกาที่
ยึดถือมาตลอด ไม่สามารถมองออกนอกกรอบได้ ผู้คนแต่ละอาชีพ ก็จะมีกรอบของตนเองที่ ยึดถืออยู่          
คนเป็นแพทย์ เป็นพยาบาล เป็นวิศวกร นักบัญชี นักกฎหมาย นักธุรกิจ ข้าราชการ นักการเมือง          
ต่างก็มีกรอบของตัวเอง ท าอย่างนี้ได้ ท าอย่างนี้ไม่ได้ คนไม่สามารถมองทะลุกรอบได้ ก็คือ ขาดความคิด
วิเคราะห์ที่เรียกว่า Critical Thinking หรือ Lateral Thinking (คิดออกนอกกรอบ) หรือบางคน
เรียกว่า Creative Thinking (ความคิดสร้างสรรค์) ความคิดสร้างสรรค์เช่นนี้ อดีตประธานาธิบดี
อเมริกัน จอห์น ควินซี่ อาดัมส์ (President John Quinsey Adams) ได้กล่าวว่า ก็จะเหมือนกับ 
Reactive Thinking (การคิดแบบ “เอ๊ะ”) ซ่ึงถ้าดูให้ดีระหว่างค าว่า Creative กับ Reactive คือ ตัว “C” 
ที่อยู่คนละต าแหน่ง หรือที่ อาดัมส์ บอกว่า “C” ก็คือ “See” (มอง) ฉะนั้นอยู่ที่ “ซี” (หรือการมอง) 
หมายถึงว่าแล้วแต่ใครจะมองอย่างไร สมมติมามองค าว่า “Opportunity is NOWHERE” เราจะอ่าน
ว่าอย่างไรก็ได้ อ่านว่า “Opportunity is No Where” (โอกาสไม่เห็นมีเลย) ก็ได้ หรือ Opportunity 
is Now Here” (โอกาสมาอยู่ที่นี่แล้ว) บางคนมองน้ าที่เหลืออยู่ครึ่งแก้วว่า “เหลืออีกตั้งครึ่งแก้ว” 
บางคนก็มองว่า “เหลืออยู่แค่ครึ่งแก้วจะพอหรือ” เป็นต้น 

 เมื่อพูดถึง “Opportunity” หรือ “โอกาส” ก็ยังมีมุมมองอีกว่า อะไรคือ “โอกาส” และ
อะไรคือ “วิกฤต” หลาย ๆ ครั้งคนเรามองผิดพลาด เรามักจะมองโอกาสที่จริง ๆ ไม่ใช่โอกาส เช่น ยุค
เศรษฐกิจฟองสบู่ หลาย ๆ คนมองว่าเป็นโอกาสที่จะซื้อที่ดินเพ่ือเก็งก าไร สร้างบ้านจัดสรรเพ่ือผลก าไร 
รวมไปถึง สร้างโรงพยาบาลเพ่ือกอบโกย ด้วยสุภาษิต “น้ าขึ้นให้รีบตัก” เราก็รีบตักกันใหญ่ โดยหารู้
ไม่ถึงวิกฤตที่จะเกิดขึ้น เพราะจริง ๆ ไม่ใช่โอกาสแล้วก าลังกลายเป็นวิกฤต เพราะเมื่อทุก ๆ คน
มองเห็นว่า เป็นโอกาสแล้วจริง ๆ ไม่ใช่โอกาส เหมือนกับการที่เราชอบแห่ไปลงทุนอะไรเหมือน ๆ กัน  
จนมากเกินพอ กลายเป็นวิกฤต เพราะจ านวนบ้านจัดสรรที่ดินก็มากเกินความต้องการ  โรงพยาบาลเอกชน 
ก็มากเกินไปถึงร้อยละ 300  เล่าจื้อ (Lao Tru)  จึงบอกว่าเมื่อคนทั้งหลายเดินไปทางทิศตะวันตก      
สูเจ้าจะเดินไปทางทิศตะวันออก  โอกาสจะเกิดขึ้นก็คือเมื่อเราหรือกลุ่มเราเท่านั้ นมองเห็น  โอกาส 
จะเกิดขึ้นเสมอเมื่อมีการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ฉะนั้น การรู้ว่ากระบวนทัศน์ ก าลังเปลี่ยนหรือไม่ จึง
เป็นสิ่งส าคัญที่มนุษย์เราจะต้องรู้ หากไม่รู้ว่าจะผลักดันเพ่ือเปลี่ยนกระบวนทัศน์อย่างไร ก็ควรจะรู้ว่า
ถึงเวลาแล้วที่กระบวนทัศน์ ก าลังเปลี่ยน กระบวนทัศน์จะเปลี่ยนเมื่อการแก้ปัญหาอะไรก็แล้วแต่ถึง
ภาวะตีบตัน หรือถึงทางตัน  

 กระบวนทัศน์การสื่อสารได้เปลี่ยนจากการใช้ควันไฟ เช่น อินเดียแดง หรือกระจก
สะท้อน เช่น ทหารเรือสมัยโบราณ มาเป็นการใช้ม้าเร็ว ใช้จดหมายผูกติดขานก หรือเขียนจดหมาย
ลอยใส่ขวด มาเป็นการใช้จดหมายทางไปรษณีย์ ใช้การส่งรหัสมอร์ส โทรเลข จนมาถึงการใช้โทรศัพท์
ตามสายโทรศัพท์ไร้สาย จนถึงเครื่องโทรสาร หรือ e-mail ซึ่งสามารถส่งกระดาษที่มีข้อความตั้งแต่

                                                 

 
32วันชัย วัฒนศัพท์, “กระบวนทัศน์ใหม่ (New Paradigm) กับปัญหาของชาติ,” เอกสาร

ประกอบค าบรรยาย หลักสูตร ปขส. 1 ณ ห้องประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า, 14 มีนาคม 2546, 
3. 
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หนึ่งหน้าไปจนถึง เอนไซโคล ปีเดียว เป็นเล่ม ๆ ภายในเวลาไม่กี่นาที ไม่กี่วินาที ข้ามทวีปไปในที่    
ต่าง ๆ ได้  กระบวนทัศน์การสื่อสารในปัจจุบันถึงเล่าให้คนในอดีต 50 ปี 100 ปี ก็จะไม่เข้าใจเพราะ
กระบวนทัศน์ยุคก่อนนั้น ไม่สามารถอธิบายกฎ กติกา กระบวนการทฤษฎีและเครื่องมือที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบันได้ เราก็ไม่อาจจะคาดเดาไปได้ในอนาคต แต่จินตนาการนั้นไปได้ไกลกว่า วิทยาศาสตร์ที่ ยัง
อธิบายหลาย ๆ เรื่องที่มนุษย์มีจินตนาการไม่ได้ เช่น การเคลื่อนย้ายมวลสาร เช่น ตัวตนคนจากจุด
หนึ่งไปยังจุดหนึ่ง เหมือนในหนังเรื่อง Star Trek หรือ The Fly  อ้ายแมลงวัน แต่ความฝันเหล่านั้นสักวัน
หนึ่ง อาจจะเป็นจริงไปได้ จินตนาการเหล่านี้ก็เกิดขึ้นในอดีตก่อนจะเป็นความจริง เช่น ความฝันที่จะบินได้
แบบนกของมนุษย์จนได้มีความพยายามท่ีจะบินอย่างนกมาหลายต่อหลายครั้งและมาส าเร็จเมื่อพ่ีน้อง 
ตระกูลไรท์ ได้เปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการบินส าเร็จ ความคิดเห็น หรือจินตนาการของคนเราจึงมักถูก
จะมองว่าสติไม่ดีหรือบ๊อง ๆ จนกว่าจินตนาการนั้นเป็นความจริงคนที่มองทะลุก่อนใครไปในอนาคต 
จึงจะเห็นโอกาสไม่ต้องดูอ่ืนไกล กระบวนทัศน์แห่งการสื่อสารที่เปลี่ยนจากโทรศัพท์มีสายไปเป็น
กระบวนทัศน์โทรศัพท์ไร้สายก็ดี หรือ การสื่อสารทางไปรษณีย์ไปเป็นโทรสาร ไปเป็นอิเลคโทรนิคเมลล์ 
(electronic-Mail หรือ e-mail) ก็ดีผู้ที่มองเห็นก่อนและด าเนินธุรกิจด้านนี้ก็จะประสบความส าเร็จอย่าง
มากมายได้ 
 เมื่อกระบวนทัศน์เปลี่ยนทุกคนจะเริ่มต้นจากศูนย์พร้อม ๆ กัน แต่ถ้าคนที่มองทะลุกรอบ   
รู้ว่ากระบวนทัศน์ก าลังจะเปลี่ยน แล้วเตรียมตัวก่อนเสียก่อน ก็มีโอกาสถึงเส้นชัยก่อนเราลองมาดูจาก           
นักคิดว่า กระบวนทัศน์ที่เปลี่ยนไปที่บรรดานักมองอนาคตหรือผู้มีวิสัยทัศน์ได้พยายามบอกเราว่า
อะไรก าลังเปลี่ยน หรือเพ่ิงจะเปลี่ยนไปของกระบวนทัศน์มีอะไรบ้าง33 
 

การจัดการตามหลักบริหาร (Administrative Management) 
 เฮนรี่เฟยอล (Henri Fayol) วิศวกรและนักบริหารชาวฝรั่งเศสได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับ

วิธีการบริหารและคนในองค์การที่เหมาะสมโดยสรุปสาระส าคัญของการศึกษาวิวัฒนาการของแนวคิด
ทางการจัดการได้เป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่งเกี่ยวกับหน้าที่การจัดการ (Management Function) 
โดยระบุหน้าที่ 5 ประการของการจัดการซึ่งหน้าที่ท าการบริหารจัดการทั้ง 5 ของเฮนรี่เฟยอล ที่ได้กล่าว
ไว้เมื่อ ค.ศ. 1916 ได้แก่ 

 1.  การวางแผน (Planning) คือ การก าหนดแนวทางของกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะท าใน
อนาคต 

 2.  การจัดองค์การ (Organizing) คือ การจัดหาและใช้ทรัพยากรเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ    
ตามแผน 

 3.  การสั่งการ (Commanding) คือ การคัดเลือกชี้น าและประเมินผลพนักงานเพ่ือ
ประกันผลการท างานสูงสุดตามแผนที่วางไว้ 

 4.  การประสานงาน (Coordinating) คือ การผนึกความพยายามและความร่วมมือจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ในองค์การเข้าด้วยกันการแบ่งปันข้อมูลและการร่วมกันแก้ปัญหา 

 5.  การควบคุม (Controlling) คือ การสร้างหลักประกันว่างานต่างๆจะเป็นไปตามแผน
และการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องหน้าที่ทางการบริหารที่เฮนรี่ เฟยอล กล่าวไว้  5 หน้าที่นั้นได้ถูก
                                                 

 
33เรื่องเดียวกัน, 4-5. 
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น ามาใช้จนกระทั่งปัจจุบันและถือเป็นหัวใจของการบริหารเพียงแต่ในปัจจุบันคงเหลือหน้าที่เพียง       
4 อย่างเท่านั้น เพราะหน้าที่การสั่งการและการประสานงานถูกยุบรวมเข้าด้วยกันเป็นหน้าที่การน า
และการบังคับบัญชาส่วนที่สองเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้บริหารผู้บริหารระดับสูงจะต้องมี
คุณลักษณะพร้อมด้วยความสามารถทางร่างกายจิตใจไหวพริบมีการศึกษาหาความรู้เทคนิคในการ
ท างาน และประสบการณ์ต่างๆซึ่งรวมเรียกว่า "ความสามารถทางด้านการจัดการ" ซึ่งต่างจากพนักงาน
ระดับปฏิบัติการที่จะเป็นหน้าที่เทคนิควิธีการท างานเป็นส าคัญและส่วนที่สามเขายังได้เขียนหลักการ
ท างาน 14 ข้อ ซึ่งแต่ละข้อมีสาระส าคัญและน ามาใช้ในการท างานได้จนกระทั่งปัจจุบันถึงแม้เวลา   
จะล่วงเลยมาแล้วเป็น 100 ปีหลักการท างานที่กล่าวถึงนั้นได้แก่ 

 1.  หลักการแบ่งงานตามความถนัด (Division of Labor) การแบ่งงานกันท าตามความ
ถนัดเป็นหนทางน าไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพทั้งงานด้านบริหารและงานปฏิบัติการโดยเสนอแนะให้มี
การเพ่ิมเนื้อหาของงานและเพ่ิมความรับผิดชอบให้แก่พนักงานเพื่อเป็นการสร้างคุณค่าให้กับพนักงาน 

 2. หลักอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ (Authority and Responsibility ผู้บังคับบัญชา
มีสิทธิในการออกค าสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามได้อ านาจหน้าที่นี้มาจากต าแหน่งอย่างเป็น
ทางการและคุณลักษณะส่วนตัวอ่ืนๆคือความเชี่ยวชาญความรอบรู้ความน่าเคารพนับถือและ
ความสามารถชักน าและโน้มน้าวจนได้รับการยอมรับจากผู้ใต้บังคับบัญชา 

 3.  หลักเอกภาพในการบังคับบัญชา (Unity of Command) คนใดคนหนึ่งควรได้รับ
ค าสั่งและรายงานต่อผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียวเท่านั้นหากไร้ ซึ่งความมีเอกภาพคือผู้บังคับบัญชา
มากกว่า 1 คน สั่งการไปที่ผู้ใต้บังคับบัญชาคนเดียวจะท าให้เกิดความสับสนกัดกร่อนความมีระเบียบ
วินัยขององค์การ 

 4.  หลักสายการบังคับบัญชา (Scalar Chain) สายการบังคับบัญชาคือสายที่แสดงอ านาจ
ในการสั่งการที่ลดหลั่นจากบนลงล่างในองค์การ เฟยอลเป็นนักคิดคนแรกๆที่เสนอให้มีการจ ากัด   
ความยาวของสายการบังคับบัญชาด้วยการควบคุมจ านวนชั้นของการบริหารเพราะยิ่งมีล าดับชั้นของ
การบริหารมากเท่าไรสายการบังคับบัญชายิ่งจะยาวมากขึ้นเท่านั้น 

 5.  หลักการรวมอ านาจ (Centralization) ปัญหาที่ท้าทายส าหรับผู้บริหารคือจะคง
อ านาจหรือจะกระจายอ านาจไปสู่ผู้บริหารระดับล่างและพนักงานขนาดไหน เฟยอลเชื่อว่าอ านาจไม่ควร
จะกระจุกตัวอยู่ ณ ระดับบนของสายการบังคับบัญชาเท่านั้นแต่การจะรวมอ านาจหรือการกระจายอ านาจ
ขนาดไหนย่อมขึ้นอยู่กับสถานการณ์โดยมีเปูาหมายที่จะใช้ประโยชน์จากความสามารถของคนให้     
มากท่ีสุด 

 6.  หลักเอกภาพในเปูาหมาย (Unity of Direction) องค์การจะต้องมีเอกภาพใน
เปูาหมายเพ่ือให้การปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันหากไม่มีทิศทาง
เดียวกันแล้วองค์การจะปราศจากประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้ ทรัพยากรจะเป็นไปอย่าง
สิ้นเปลืองและน ามาซึ่งความขัดแย้ง 

 7.  หลักความยุติธรรม (Equity) เฟยอล กล่าวว่าพนักงานจะปฏิบัติงานด้วยความอุทิศตัว 
ทุ่มเทและจงรักภักดีกับองค์การ ก็ต่อเมื่อเขาได้รับการปฏิบัติด้วยความยกย่องให้เกียรติ และได้รับ      
ความเป็นธรรม 
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 8.  หลักการจัดวางงานที่เหมาะสม (Order) งานวัตถุดิบเครื่องมือและอุปกรณ์ตลอดจน
พนักงานจะต้องได้รับการจัดวางในองค์การ ณ จุดที่เหมาะสมเพ่ือประสิทธิภาพสูงสุดขององค์การ
ส าหรับพนักงานควรจะมีการระบุต าแหน่งอย่างชัดเจนและชี้ให้พนักงานเห็นถึงโอกาสที่เขาจะเติบโต
ในสายงานด้วย เฟยอลเสนอแนะให้ใช้ผังองค์การ เพ่ือแสดงต าแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบของ
พนักงานแต่ละคน 

 9.  หลักการริเริ่ม (Initiative) ผู้บริหารผลักดันให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงออกซึ่งความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ให้พนักงาน มีมุมมองใหม่ไม่ต้องมีการชี้น าจากผู้บังคับบัญชาการริเริ่มสามารถน าไปสู่
นวัตกรรมที่อาจเป็นจุดแข็งขององค์การได้ 

  10.  หลักระเบียบวินัย (Discipline) ระเบียบวินัยเป็นสิ่งจ าเป็นในการสร้างพนักงานให้มี
ความรับผิดชอบและท างานอย่างสม่ าเสมอเสียสละตนเพ่ือเปูาหมายร่วมกันผู้บริหารมีส่วนส าคัญที่จะต้อง
ท าตนเป็นตัวอย่างให้เกิด ความเคารพนับถือมีความยุติธรรมไม่เลือกปฏิบัติ 

  11.  หลักผลตอบแทน (Remuneration of Personnel) ระบบการจ่ายค่าตอบแทน      
มีส่วนส าคัญต่อความส าเร็จขององค์การ เฟยอลเชื่อว่าระบบค่าตอบแทนที่ดีจะต้องมีความเป็นธรรม
ทั้งต่อพนักงานและองค์การจะต้องตอบแทนความพยายาม ที่น าไปสู่ผลผลิตอย่างแท้จริงปราศจาก
การบิดเบือน 

  12.  หลักเสถียรภาพในการจ้างงาน (Stability of Tenure of Personnel) เฟยอลเห็น
คุณค่าของการจ้างงานในระยะยาวหากพนักงานอยู่กับองค์การยาวนานเขาย่อมมีการพัฒนาฝีมือและ
ทักษะส่งผลให้เกิดการปรับปรุงการผลิตและการใช้ทรัพยากรขององค์การ  การจ้างงานระยะยาวนี่เอง
เป็นหนึ่งในหลายๆปัจจัยความส าเร็จในการบริหารงานของบริษัทขนาดใหญ่ในญี่ปุุน 

  13.  หลักประโยชน์ส่วนรวมเหนือประโยชน์ส่วนตน (Subordination of Individual 
Interests to the Common Interest) เพ่ือความอยู่รอดขององค์การทุกคนในองค์การจะต้องเล็งเห็นว่า
ผลประโยชน์ขององค์การโดยส่วนรวมจะต้องมาก่อนผลประโยชน์ของบุคคลหรือของกลุ่มเสมอ 

  14.  หลักความสามัคคี (Esprit de Corps) องค์การที่ประสบผลส าเร็จจะต้องสามารถ
พัฒนาความสมานฉันท์ของพนักงานในองค์การได้นั่นคือความสามารถสร้างความรู้สึกเป็นอันหนึ่ง       
อันเดียวกันความกระตือรือร้นและความอุทิศเสียสละตนเพ่ือเปูาหมายร่วมกันผู้บริหารต้องหมั่นกระตุ้น 
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันในหมู่ผู้บริหารและพนักงานกระตุ้นการสื่อสารการแสวงหาทางออก
ของปัญหาคุณลักษณะผู้น าตามหลักการบริหารของเฟยอล พบว่าผู้ใต้บังคับบัญชา หรือพนักงานยอมรับ
ผู้บริหารระดับสูงคนใดคนหนึ่ งในฐานะที่ เป็นแหล่งของอ านาจหน้าที่และปฏิบัติตามหลักการ                
มีผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว ก าหนดขนาดการควบคุมที่เหมาะสม34 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 34Henri Fayol, Industrial and General Administration (New Jersey: 
Clifton, 1923), 325-331.  
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การศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี 
 

 การจัดการศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี มีกลยุทธ์ต้องการจัดให้จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเมือง
แห่งการศึกษาตามวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา          
มีส่วนร่วมท าให้เกิดข้ึน ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์ของจังหวัดสุพรรณบุรี35 สุพรรณบุรีเป็นจังหวัดชั้นน าในด้านแหล่งผลิต
อาหาร และผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐานสู่สากล เป็นศูนย์กลางการศึกษาและการท่องเที่ยว โดยใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ชุมชนเข้มแข็ง คุณภาพชีวิตที่ดี ยึดการมีส่วนร่วม 
 ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ 

  1.  การเพ่ิมขีดความสามารถด้านเกษตรเชื่อมโยงสู่เกษตรอุตสาหกรรม  และ         
พาณิชยกรรม เพ่ือการบริโภคและการส่งออก 

 2. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่สากลคู่การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 3.  การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 4.  การส่งเสริมการศึกษา การกีฬามุ่งความเป็นเลิศในระดับสากล  
 5.  การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน  

 เปูาประสงค์ 
 1.  เพ่ิมมูลค่าผลิตค่าผลิตภัณฑ์ สินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และเกษตรอุตสาหกรรม เพ่ือการ

บริโภคและการส่งออก  
 2.  เพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยว และการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าท้องถิ่น  
 3.  อนุรักษ์ ฟ้ินฟู และบูรณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เอ้ืออ านวย

ประโยชน์อย่างยั่งยืน  
 4.  เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และแก้ปัญหาความยากจน  
 5.  เพ่ิมโอกาสทางการศึกษา และยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ  

 6.  ยกระดับการกีฬาของจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าสู่มาตรฐานสากล  
 7.  ยกระดับคุณภาพการบริการและบริหารด้วยความโปร่งใส  

 การจัดการศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี36 
 จังหวัดสุพรรณบุรี มีสถานศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา รวมทั้งหมด 13 แห่ง 
ดังนี้  

 1.  ส านักคณะกรรมการอาชีวศึกษา    5 แห่ง  
 2.  ส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 1 แห่ง  
 3.  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ     3 แห่ง  
 4.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล    1 แห่ง  

                                                 

 35ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, แผนพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. 
2557-2560 (กรุงเทพฯ: อรรถพลการพิมพ์, 2557), 115-118. 

     36เรื่องเดียวกัน, 15-16. 
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 5. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์     2 แห่ง  
 6. ส านักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษขั้นพ้ืนฐาน  1 แห่ง  
 ที่มา: ข้อมูลจากรายงานสถิติจังหวัด พ.ศ.2554, ส านักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
 จังหวัดสุพรรณบุรี แบ่งเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเป็น 3 เขต และมัธยมศึกษา 1 
เขตดังนี ้ 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (สุพรรณบุรี-นครปฐม)  

 

ตารางที ่2  จ านวนสถานศึกษา นักเรียน ห้องเรียน คร ูจ าแนกตามเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1-3 ประจ าปีการศึกษา 255437 

 

เขต จ านวนโรงเรียน (แห่ง) จ านวน
นักเรียน 

จ านวนคร ู จ านวน
ห้อง ในสังกัด นอกสังกัด กศน. 

เขต 1 148 140 4 24,037 1,354 1,533 
เขต 2 137 110 17 10,638 1,210 1,596 
เขต 3 141 100 4 20,417 1,418 1,216 
รวม 426 350 25 55,092 3,982 4,345 

 
ตารางที ่3  จ านวนครู- อาจารย์ จ าแนกในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1-3 
 จ าแนกระดับการศึกษา ประจ าปีการศึกษา  255438 

 

เขตการศึกษา จ านวนครู  อาจารย์ (คน) 
อนุบาล ประถมศึกษา 1-6 มัธยมศึกษา รวม 

เขต 1 203 1,000 151 1,354 
เขต 2 185 879 146 1,210 
เขต 3 263 1,059 93 1,418 
รวม 651 2,938 390 3,982 

 
 
 
 

                                                 

 37กลุ่มนโยบายและแผน ปีการศึกษา2554, สารสนเทศ 54 (สุพรรณบุรี: ส านักงาน     
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1-3, 2554), 18-19. 

 
38เรื่องเด่ียวกัน, 33. 
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ตารางที ่4  จ านวนนักเรียนจ าแนกระดับการศึกษา  จ าแนกตามเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
 สุพรรณบุรี เขต 1-3 ปีการศึกษา 255439 

 

ระดับ
การ 

ศึกษา 

เขต 1 
จ านวนนักเรียน 

เขต 2 
จ านวนนักเรียน 

เขต 3 
จ านวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม ห้อง ชาย หญิง รวม ห้อง ชาย หญิง รวม ห้อง 
อนุบาล 2,603 2,584 5,187 369 2,756 2,624 2,095 405 2,095 1,934 4,029 260 
ประถม 
ศึกษา 
ปีที่ 1-6 

8,590 8,053 16,643 1,052 7,844 16,452 7,547 1,071 7,547 7,014 14,561 871 

มัธยม 
ศึกษา 
ปีที่ 4-6 

1,232 975 2207 112 1,159 2,485 996 120 996 831 1,827 85 

ปวช. - - - - - - - - - - - - 

ปวส. - - - - - - - - - - - - 

อุดม 
ศึกษา 

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

รวม 12,425 11,612 24,037 1,533 11,759 21,561 10,638 1,596 10,638 9,779 20,417 1,216 

 
ตารางที ่5  จ านวนสถานศึกษา  ห้องเรียน นักเรียน และครู จ าแนกตามสังกัดของเขตพ้ืนที่ 
 การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ( เฉพาะจังหวัดสุพรรณบุรี ปีการศึกษา 2554)40 

 

สังกัด อักษรย่อ จ านวน 
สถานศึกษา ผู้บริหาร คร ู ห้องเรียน นักเรียน 

สนงเขตพื้นท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษา  

สพฐ. 32 105 1,468 971 36,603 

สนงคณะกรรมการอาชีวศึกษา  สอศ. 6 26 231 242 6,631 
สนงบริหารงานคณะกรรมการ  
การส่งเสริมการศึกษาเอกชน  

สช. 29 29 730 76 2,006 

ส านักงานเทศบาล  อปท. 12 12 213 29 1,220 
สถาบันการพลศึกษา  สพศ. 1 1 42 19 555 
สนงพระพุทธศาสนา  พ.ศ. 3 3 14 21 161 

  
 สรุป 

 การศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี  ได้จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมวัย ระดับการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐาน จนถึงระดับอุมดมศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบที่มีหลากหลายสถาบันการศึกษาซึ่งได้รับ
การสนับสนุนจากนักการเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี โดย ฯพณฯ บรรหาร  ศิลปอาชา ที่ให้ความส าคัญ
ทางด้านการศึกษามากเป็นพิเศษและต่อเนื่องมาโดยตลอด 

                                                 

 
39กลุ่มนโยบายและแผน ปีการศึกษา2554, สารสนเทศ 54 (สุพรรณบุรี: ส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9, 2554), 15-16. 
 40เรื่องเดียวกัน, 25. 
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นโยบายและยุทธศาสตร์การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 จากการประเมินผลการปฎิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ผ่านมา การศึกษาวิจัยทิศทาง

การศึกษาและปัจจัยที่ ส่ งผลต่อการศึกษาไทยในอนาคต ทั้ งการประกาศใช้ รั ฐธรรมนูญ               
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 นโยบายการศึกษาของรัฐบาลปัจจุบัน และแนวโน้ม      
การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ประชากร พลังงานและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ในท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเคลื่อนย้ายคน  เงิน เทคโนโลยี ข้อมูล ข่าวสาร และ
ความรู้อย่างเสรี จึงก าหนดหลักการและกรอบแนวคิด วิสัยทัศน์ เปูาหมาย และกรอบแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง บนฐานของหลักการและแนวทางแห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มีหลักการและกรอบแนวคิด เน้นการ  
ปฎิรูประบบการศึกษา และการเรียนรู้  และเสนอกลไกลที่ก่อให้เกิดผลต่อการพัฒนาการศึกษาและ   
การเรียนรู้อย่างเป็นระบบไม่ใช่ส่วนใดส่วนส่วนหนึ่งของระบบ และพิจารณาระบบการศึกษา และ
เรียนรู้ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบการพัฒนาประเทศ ซึ่งต้องเชื่อมโยงกับการพัฒนาระบบอ่ืน 
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม เกษตรกรรม สาธารณสุข และการจ้างงาน มีระบบการศึกษาประกอบด้วย
ปัจจัยต่าง ๆ ที่ส าคัญ คือ ครู หลักสูตรสถานศึกษา และกระบวนการสร้างและถ่ายทอดความรู้ 
ประเด็นที่ส าคัญท่ีสุดในการปฏิรูปการศึกษานี้คือ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมและ
ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างยั้งยืน เป็นวิชาชีพที่มีคุณค่า 
ปัจจัยส าคัญอ่ืน ๆ คือ ระบบการบริหารจัดการที่มีธรรมภิบาล มีการกระจายอ านาจและทรัพยากรสู่
ท้องถิ่น การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนส่งผลให้
การศึกษามีสัมฤทธิผลส าหรับผู้เรียนทั้งประเทศ ทั้งในเมืองและชนบท ทั้งที่มีฐานะดี และยากจน 
ระบบการเรียนรู้  ส าหรับระบบการเรียนรู้ คือ ระบบที่เอ้ืออ านวยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีนิสัยใฝุเรียนรู้ มีความสามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และมีคุณธรรมน า
ความรู้ โดยอาจอยู่ในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษา และมีปัจจัยและเครื่องมือต่างๆ เพ่ือ
สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม และเต็มตามศักยภาพ ทั้งที่มาจากระบบการศึกษาปกติ
และจากนอกระบบ เช่น สื่อการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้ทุกแห่งและทุกเวลา ประเด็นส าคัญ
ระบบการเรียนรู้ คือ การเน้นความส าคัญของปัจจัยที่เอ้ืออ านวยให้เกิดการเรียนรู้ นับตั้งแต่ครู 
ผู้ปกครอง  ชุมชนบุคคลตัวอย่าง สื่อมวลชน รวมถึงสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยี   มีวิสัยทัศน์
ส าหรับการปฏิรูปการศึกษา คือ คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ และมีเปูาหมายในการจัด
การศึกษา ภายในปี 2561 มีการปฏิรูปการศึกษา และการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยเน้นประเด็น
หลักสามประการ คือ  

 การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย พัฒนาผู้เรียนสถานศึกษา 
แหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อม หลักสูตรและเนื้อหา พัฒนาวิชาชีครูให้เป็นวิชาชีพที่มีคุณค่า สามารถดึง
คนเก่ง ดี และมีใจรักมาเป็นครู คณาจารย์ ได้อย่างยั่งยืน ภายใต้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

 1.  โอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้ เพ่ิมโอกาสการศึกษาและเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพ เพ่ือให้ประชาชนทุกคน ทุกเพศ ทุกวัยมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 
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 2.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา โดย
เพ่ิมบทบาทของผู้ที่อยู่ภายนอกระบบการศึกษาด้วยซึ่ง จากประเด็นหลักทั้งสามประการนี้จะส่งผลให้            
คนไทยยุคใหม่ มีลักษณะที่พึงประสงค์ คือ 

 3.  สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง รักการอ่าน และมีนิสัยใฝุเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 4.  มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา คิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 5.  มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม สามารถท างานเป็นกลุ่ม 
 6.  มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตส านึก และความภูมิใจในความเป็นไทย     

ยึดมั่นการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รังเกียจการทุจริต และ
ต่อต้านการซื้อสิทธ์ ขายเสียง และสามารถก้าวทันโลก41 

 รัฐบาลตระหนักถึงความส าคัญของเด็กและเยาวชน ซึ ่งเป็นว ัยที ่ม ีพลังความคิด
สร้างสรรค์เปี่ยมด้วยศักยภาพ และเป็นอนาคตของชาติ จึงต้องการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน ให้แก่เด็กและ
เยาวชน รวมทั้งสนับสนุนให้มีโอกาสได้รับการพัฒนาและแสดงออกตามความถนัดของแต่ละคน เพ่ือ
สร้างคุณค่าความภาคภูมิใจ และความเชื่อมั่นอันจะเป็นสิ่งส าคัญต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนต่อไป และ
ในการนี้คณะรัฐมนตรี ได้ให้ความเห็นชอบนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) 
ระยะยาว พ.ศ. 2550-2559 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2550 เพ่ือให้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนและเป็นกรอบส าหรับการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย อันเป็นวัยเริ ่มต้นของเด็กและ
เยาวชนต่อไป ซึ่งถือว่า เป็นครั้งแรกและเป็นประวัติศาสตร์ที่ประเทศไทยได้มีการจัดท านโยบายและ
ยุทธศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยโดยเฉพาะ42 

 การพัฒนามนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพจ าเป็นต้อง เริ่มต้นตั้งแต่ปฏิสนธิ โดยเฉพาะในช่วง
ปฐมวัยซึ่งเป็นรากฐาน ของการพัฒนาทั้งปวง โดยเน้นให้ครอบครัวเป็นแกนหลัก ชุมชนและสังคม 
เป็นฐานที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเลี ้ยงดูเด็กทุกขั ้นตอน การศึกษาคือ เครื ่องมือส าคัญในการ
ประสิทธิภาพจ าเป็นต้องเริ่มตั้งแต่ปฏิสนธิ การพัฒนาเด็กปฐมวัยจึงเป็นการพัฒนาคุณภาพมนุษย์ที่
ยั่งยืนและปูองกันปัญหาสังคมได้ในระยะยาว โดยเน้น ครอบครัว เป็นแกนหลักในการพัฒนา และชุมชน 
สังคมเป็นฐานที่มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการพัฒนาเด็กทุกขั้นตอน 

 สรุปนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) ระยะยาว พ.ศ. 2550-2559 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2550 
นับเป็นนิมิตหมายที่ดีของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะเด็กปฐมวัยซึ่งเป็นทรัพยากรที่มี
ความส าคัญยิ่งต่อ การพัฒนาประเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยในช่วงอายุ 0-5 ปี เป็นช่วงวัยที่มีอัตรา
การเรียนรู้สูงสุด เป็นช่วงเวลาที่ส าคัญและจ าเป็น ที่สุดในการพัฒนาสมองของมนุษย์ การพัฒนาเด็ก
ในวัยนี้ ต้องถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเป็นการลงทุนที่น้อยกว่าค่าใช้จ่ายในการตามแก้ปัญหาของสังคม

                                                 

 
41ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ, ข้อเสนอแนะการปฏิรูป

การศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) (กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค, 2552), 9-12. 
 42ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ, นโยบายและยุทธศาสตร์

การพัฒนาเด็กปฐมวัย (0-5ปี) ระยะยาว พ.ศ. 2550-2559 (กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค, 
2552), 13. 
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ที่เกิดขึ้นเพราะความไม่มีคุณภาพของประชาชน  "... การให้การศึกษาแก่เด็กต้องเริ่มตั้งแต่เกิดขึ้นต้น   
ก็ต้องสอนให้รู้จักใช้อวัยวะและประสาทส่วนต่าง ๆ ต้องคอยควบคุมฝึกหัด จนสามารถใช้อวัยวะและ
ประสาทส่วนนั้น ๆ ท ากิจวัตรทั้งปวง  ของตนเองได้ เมื่อสามารถท ากิจวัตรของตัวได้แล้ว ถัดมาก็ต้อง
สอนให้รู้จักท าการต่าง ๆ ให้รู้จักแสวงหาสิ่งต่าง ๆ ตามที่ต้องการให้ได้มากขึ้น เพ่ือท าให้ชีวิตมีความ
สะดวกมีความสบาย การให้การศึกษาขั้นนี้ ได้แก่การฝึกกายให้มีความคล่องแคล่วช านิช านาญและ
สามารถในการปฏิบัติ ประกอบกับการสอนวิชาความรู้ต่าง ๆ อันเป็นพ้ืนฐานส าหรับการประกอบอาชีพ
เลี้ยงตัว การให้การศึกษาอีกขั้นหนึ่ง คือการสอนและฝึกฝนให้เรียนรู้วิทยาการที่ก้าวหน้าขึ้นไป      
พร้อมทั้งการฝึกฝนให้รู้จักใช้เหตุผลสติปัญญาและหาหลักการของชีวิต  เพ่ือให้สามารถสร้างสรรค์
ความเจริญงอกงามทั้งทางกายและทางความคิด ผู้ท างานด้านการศึกษาจึงมีความส าคัญเป็นพิเศษ 
และได้รับความยกย่องเป็นอย่างสูงตลอดมา ในฐานะที่เป็นผู้ให้ชีวิตจิตใจตลอดจนความเจริญทุกอย่าง
แก่อนุช43 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  
 ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 49 ได้บัญญัติถึงสิทธิ          

ของบุคคลในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย โดยรวมถึงผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้อยู่ในสภาวะยากล าบาก ต้องได้รับ           
การสนับสนุนจากรัฐเพ่ือให้ได้รับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอ่ืนด้วย  การจัดการศึกษาอบรม            
ขององค์กรวิชาชีพหรือเอกชน การศึกษาทางเลือกของประชาชน การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ย่อมได้รับความคุ้มครองและส่งเสริมที่เหมาะสมจากรัฐ มาตรา 80(3) ได้บัญญัติให้มี           
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับ            
ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม โดยจัดให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายเพ่ือพัฒนา
การศึกษาของชาติ จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ก้าวหน้าทันการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตส านึกของ ความเป็นไทย มีระเบียบวินัย ค านึงถึงประโยชน์
ส่วนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข44 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ก าหนดบทบัญญัติที่ถือเป็นกรอบและแนวทางในการ

                                                 

 43ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, ประกาศส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษา ขั้นพื้นฐาน เรื่อง การรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ สังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้น
พื้นฐานปีการศึกษา 2556 (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), อัดส าเนา.  

 44ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550, 
เข้าถึงเมื่อ 21พฤษภาคม 2550, เข้าถึงได้จาก htpp://www.thailandlawyercenter.com/index. 
php?lay=show&ac.    
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ปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ ทั้งในเรื่องสิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา ระบบการศึกษา แนวทางการจัด
การศึกษา การบริหารและการจัดการศึกษา มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ครู อาจารย์ 
และบุคลากรทางการศึกษา ทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
โดยเฉพาะในหมวดที่ 2 ว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ทางการศึกษาที่ก าหนดให้การศึกษาต้องจัดให้บุคคล         
มีสิทธิและโอกาสเสมอกัน ในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา อารมณ ์สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือ มีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพ หรือ
บุคคลซึ่งไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิ               
และโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นพิเศษ การศึกษาส าหรับคนพิการ ให้จัดตั้งแต่แรกเกิด หรือ
พบความพิการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อบริการ 
และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง การจัดการ
ศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสม โดยค านึงถึงความสามารถ
ของบุคคลนั้น45 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ได้จัดท าขึ้น   

ในช่วงเวลาที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงกว่าช่วงที่ผ่านมา  ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8-10 
สังคมไทยได้อัญเชิญหลัก"ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางในทุกระดับ 
ตั้งแต่ระดับปัจเจก ครอบครัวชุมชน สังคม จนถึงระดับประเทศ ซึ่งได้มีส่วนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและ
ช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคงท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ในระยะ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ทุกภาคส่วนในสังคมไทยเห็นพ้องร่วมกันน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง เพ่ือมุ่งให้เกิดภูมิคุ้มกันและ            
มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เพ่ือให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน           
ซึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 นี้ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับชุมชน ระดับภาค และ
ระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพ่ือร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และ
ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดท ารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่  "สังคม     
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม  และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง"            
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จึงเป็นการน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ พร้อมทั้งเร่งสร้าง
ภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้น เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม  โดยให้ความส าคัญ            
กับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากร และได้รับประโยชน์จากการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี 
                                                 

 45“พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553,”  ราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่ 116 ตอนที่ 74 (สิงหาคม 2542): 15-19. 
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นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ขณะเดียวกัน ยังจ าเป็นต้องบริหารจัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติได้             
อย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้หลักการพัฒนาพ้ืนที่ภารกิจ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมไทย 
ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ได้ตระหนักถึงสถานการณ์และ    
ความเสี่ยงซึ่งเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกและภายในประเทศ โดยเฉพาะภาวะผันผวน
ด้านเศรษฐกิจ พลังงาน และภูมิอากาศ ที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อ      
ประเทศไทยทั้งเชิงบวกและลบ ดังนั้น ทิศทางการบริหารจัดการประเทศภายใต้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงเป็นการใช้จุดแข็งและศักยภาพที่มีอยู่ให้
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศเพ่ือสร้างความเข้มแข็งและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ โดยให้ความส าคัญ กับการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศที่เน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของฐานการผลิตภาคเกษตร และการประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ขณะเดียวกันจ าเป็นต้องปรับตัวในการเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค ซ่ึงประเทศไทยมี
พันธกรณีภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ เพ่ือสามารถใช้โอกาสที่เกิดขึ้นและเพ่ิมภูมิคุ้มกันของทุนที่มี
อยู่ในสังคมไทยได้อย่างเหมาะสม พร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 ขณะเดียวกัน 
จ าเป็นต้องสร้างความพร้อมส าหรับเชื่อมโยงด้านกายภาพทั้งโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ ควบคู่
กับการยกระดับคุณภาพคน การเสริมสร้างองค์ความรู้ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีนวัตกรรม
และความคิดสร้างสรรค์ ให้เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย ซึ่งในแผนพัฒนาฯ  
ฉบับนี้ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ ข้อ 5.5 การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและสังคม มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ในข้อ 5.5.3 การสร้างความพร้อมใน
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนที่มี
ศักยภาพในการพัฒนาบุคลากรในทุกภาคส่วนเศรษฐกิจ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันการศึกษา
ทั้งของรัฐและเอกชน ให้มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล  

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ยังคงยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศและบริหารประเทศ ควบคู่ไปกับกระบวนทัศน์การ
พัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่มี “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” เพ่ือมุ่งสู่ “สังคมอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” โดยยังคง
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนให้มีมาตรฐานสากล46 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559)  

 เป็นแผนระยะยาวภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  เน้นน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยึดทางสายกลาง
บนพ้ืนฐานของความสมดุลพอดี รู้จักประมาณอย่างมีเหตุผล มีความรอบรู้เท่าทันโลกเป็นแนวทาง         

                                                 

 46ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ส านักนายกรัฐมนตรี, 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559), เข้าถึงเมื่อ 21 พฤษภาคม 
2557, เข้าถึงได้จาก http://www.pld.rmutt.ac.th/? wpfb_dl=210. 

http://www.pld/
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ในการด าเนินชีวิต เพ่ือมุ่งให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน และความอยู่ดีมีสุขของคนไทย โดยยึด “คน”   
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา มีวัตถุประสงค์และแนวนโยบาย ดังนี้  
 1. พัฒนาคนอย่างรอบด้านและสมดุลเพ่ือเป็นฐานหลักของการพัฒนา มีแนวนโยบาย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ในทุกระดับและประเภทการศึกษา ปลูกฝังและเสริมสร้างให้
ผู้เรียน มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม มีจิตส านึกและมีความภูมิใจในความเป็นไทย            
มีระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะ ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และรังเกียจการทุจริต ต่อต้านการซื้อสิทธิ์      
ขายเสียง เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนทุกคน ตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิตได้มีโอกาสเข้าถึง
บริการการศึกษาและการเรียนรู้ โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการหรือทุพพลภาพยากจน อยู่ในท้องถิ่น
ห่างไกล ทุรกันดาร  ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และเสริมสร้าง
ศักยภาพการแข่งขัน และร่วมมือกับนานาประเทศ พัฒนามาตรฐานและระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา ทั้งระบบประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก ผลิตและพัฒนาครู 
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน มีคุณธรรมและคุณภาพชีวิตที่ดี  
 2. สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ มีแนวนโยบาย  
ส่งเสริมการจัดการศึกษา อบรม และเรียนรู้ของสถาบันศาสนา และสถาบันทางสังคม ทั้งการศึกษาใน
ระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายภูมิปัญญา และการ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม พลศึกษา กีฬา เป็นวิถีชีวิตอย่างมีคุณภาพและตลอดชีวิต 
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา พัฒนาระบบ
บริหารจัดการความรู้และสร้างกลไกการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์  

 3. พัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคมเพ่ือเป็นฐานในการพัฒนาคน  และสร้างสังคม
คุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ มีแนวนโยบาย พัฒนาและน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพ เพ่ิมโอกาสทางการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ โดยเร่งรัดกระจายอ านาจการบริหารและจัดการศึกษาไปสู่สถานศึกษา  เขตพ้ืนที่การศึกษา 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ประชาชน ประชาสังคม และทุก
ภาคส่วนของสังคมในการบริหารจัดการศึกษา และสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา ระดมทรัพยากรจาก
แหล่งต่าง ๆ และการลงทุนเพ่ือการศึกษา ตลอดจนบริหารจัดการ และใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการศึกษา พัฒนาความเป็นสากลของ
การศึกษาเพ่ือรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน และเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของประเทศภายใต้
กระแสโลกาภิวัตน์ ขณะเดียวกันสามารถอยู่ร่วมกันกับพลโลกอย่างสันติสุข มีการพ่ึงพาอาศัยและ
เกื้อกูลกัน47 

 
 

                                                 

 47ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง (พ.ศ.
2552-2559), เข้าถึงเมื่อ 21 พฤษภาคม 2557, เข้าถึงได้จาก http://www.pld.rmutt.ac.th/? 
wpfb_dl =210.  



 46 

 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 
 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 จัดท าขึ้น

ภายใต้กรอบทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 และ
สอดคล้องเชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แผนการศึกษาแห่งชาติ 
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และสร้างโอกาสทางการศึกษาให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้คนไทยทุกกลุ่มทุกวัยมี
คุณภาพ มีความพร้อมทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีจิตส านึกของความเป็นไทย มีความเป็น
พลเมืองที่ดี ตระหนักและรู้คุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมที่ดีงาม มีภูมิคุ้มกัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาประเทศ  ตลอดจนสภาพปัญหาจากการจัด
และพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในระยะที่ผ่านมา  ซึ่งพบว่ายังมีปัญหาที่จ าเป็นต้อง
ปรับปรุงและพัฒนาทั้งด้านการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน ด้านคุณภาพการศึกษา
โดยเฉพาะระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่ยังอยู่ใน
ระดับต ่า ตลอดจนสภาพการบริหารและจัดการศึกษาที่ยังต้องเพ่ิมเติม ในด้านประสิทธิภาพ ซึ่งได้
ก าหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ประเด็น ที่ครอบคลุมทั้งการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียน 
ครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา การผลิตและพัฒนาคุณภาพก าลังคนรองรับ
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ การส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาถ่ายทอด  
องค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม การขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา อีกทั้งได้ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการไว้อย่างชัดเจน ดังนี้  

 1.  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียน ครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและ
สถานศึกษา มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภทเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
มาตรฐานและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง และสามารถด ารงชีวิตใน
สังคมได ้อย่างมีความสุข ส่งเสริมและพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะ           
ตามมาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งพัฒนาสถานศึกษาทุกระดับและประเภทให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
ได้รับการรับรองจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

 2.  ผลิตและพัฒนาคุณภาพก าลังคนรองรับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ          
การแข่งขันของประเทศ มุ่งผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และอาชีวศึกษาที่มี
คุณภาพมาตรฐาน มีสมรรถนะ มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ และ
สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล รวมทั้งการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนและก าลังแรงงานรองรับ
การเข้าสู่สังคมและประชาคมอาเซียน 

 3.  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม           
มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทั้งด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศ  การให้การบริการ
รักษาพยาบาลและเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยเน้นการวิจัยและพัฒนาที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ทั้งในด้านการพัฒนาการศึกษาและในเชิงพาณิชย์ 
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 4.  ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต     
เร่งขยายการเข้าถึงบริการการศึกษาอย่างทั่วถึงทั้งในเมืองและชนบททุกระดับ/ประเภท กระจาย
โอกาสและสร้างความเป็นธรรมให้กับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสต่างๆ ให้ได้รับบริการทางการศึกษาทั้งในระบบ
โรงเรียนและนอกระบบโรงเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับโอกาสในการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  
ตลอดชีวิต ตลอดจนการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ให้สามารถน ามาใช้ในการบริหารจัดการได้
อย่างเหมาะสม 

 5.  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา          
มุ่งปรับระบบบริหารจัดการและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีความคล่องตัวในการบริหารงาน
การศึกษาให้มากยิ่งขึ้น เป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ สร้างความเข้มแข็งให้กับส านักงานเขตพ้ืนที่และ
สถานศึกษาทุกระดับ/ประเภทให้มีความคล่องตัว มีอิสระในการบริหารจัดการ และมีความเข้มแข็ง
รองรับการกระจายอ านาจ รวมทั้งปรับปรุงระบบการสนับสนุนการระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน 
ในการพัฒนาการศึกษาและการสร้างภาคีเครือข่ายทางการบริหารจัดการศึกษา48 
 

นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2555-2558 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2555-2558  โดยยึด

นักเรียนเป็นศูนย์กลาง มุ่งกระจายโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมทั้งในเมืองและ
ชนบทบนพ้ืนฐานที่ว่าประชาชนที่เข้มแข็งและมีความรู้คือทุนที่มีพลังในการต่อสู้กับความยากจน          
โดยจัดการศึกษาที่มีคุณภาพส าหรับเด็ก เยาวชน ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทุกคนให้เท่าเทียมกันทั้งในเมือง
และชนบท ตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเทียบเท่า พัฒนาความเป็นพลเมืองโลก          
ที่ทันสมัย มีทักษะหลากหลาย มีความสามารถในการแข่งขันสู่ตลาดโลกโดยบูรณาการการจัด
การศึกษาภายใต้ 7 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ อันได้แก ่ 
 1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภท โดยมุ่งเน้นเปูาหมายคือนักเรียน           
เป็นศูนย์กลาง 

 2. การสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม 
 3. การปฏิรูปครูเพ่ือยกฐานะครูและวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง 
 4. การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา และการฝึกอาชีพให้สอดคล้องกับ

ตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 5. การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้การศึกษาทัดเทียมกับนานาชาติ 
 6. การสนับสนุนการพัฒนาเพ่ือสร้างทุนปัญญาของชาติ 
 7. การเพ่ิมขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพ่ือรองรับการเปิดเสรีประชาคม

อาเซียน 
 โดยมีกรอบแนวคิดหลักของคุณภาพและความเท่าเทียม รวมทั้งการน าเทคโนโลยีมาใช้ให้

เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน ต้องมุ่งเน้นหลักการในการด าเนินงาน ประกอบด้วยโอกาสใน    การเข้าถึง
ทรัพยากร สิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือสามารถได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน  โอกาสในการเข้าถึง
                                                 

 48ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงศึกษาธิการ, แผนพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) (กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว, 2551), 20. 
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แหล่งทุน ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนได้ โดยขึ้นกับฐานะของผู้ปกครอง โอกาสในการเพ่ิมพูนและฝึกฝน
ทักษะ ผู้เรียนทุกคนสามารถเติบโตได้ในโลกที่เป็นจริงผ่านการเรียนรู้บนฐานกิจกรรม  (Activity-
Based Learning) โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย โดยใช้เทคโนโลยี สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์           ศูนย์วัฒนธรรม 
และแหล่งเรียนรู้ต่าง  ๆ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจัดการศึกษาโดยยึดนักเรียนเป็น
ศูนย์กลางให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพสามารถพัฒนาสมอง สร้างจินตนาการได้อย่างไม่
มีขีดจ ากัด ได้รับการดูแลอย่างรอบด้านประหนึ่งลูกหลานในครอบครัว ดูแลครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษาดั่งญาติพ่ีน้อง เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถและมีความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ และบริหารจัดการทุกระดับ อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ดังนั้น ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา จึงยึดแนวคิดพ้ืนฐาน 3 ประการ เพ่ือน าหลักการสู่การปฏิบัติ 
ดังนี้ 

 1.  ค านึงถึงศักยภาพและบริบทรอบๆ ตัวผู้เรียน 
 2.  พัฒนาและยกระดับองค์ความรู้และกระบวนการเรียนการสอนให้ทัดเทียมอารยะ

ประเทศด้วยการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
 3.  มุ่งสู่เปูาหมายของการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับศักยภาพให้

แข่งขันได้ในระดับสากล 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, กระทรวงศึกษาธิการ จึงก าหนดกรอบ

แนวคิดว่าการศึกษาจะต้องเป็นไปเพ่ือการพัฒนาประเทศ ดังนั้น ผลผลิตของการศึกษาจะต้องน าไปสู่             
การเตรียมประชาชนคนไทยในอนาคตที่มีความเป็นไทย มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพเพียง
พอที่จะก้าวสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก โดยยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลางและ
กระจายโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างเท่าเทียมทั้งในเมืองและชนบทส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ที่สนองนโยบาย
รัฐบาลและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  ปี พ.ศ. 2556 
กล่าวคือ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1: การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภทโดยมุ่งเน้นเปูาหมาย
นักเรียนเป็นศูนย์กลาง 

 1.  การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
 2.  จัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา 
 3.  การพัฒนาการศึกษาในเขตพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 4.  การจัดการศึกษาปฐมวัย 
 5.  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก 
 6.  นวัตกรรมการเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม 
 7.  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประชาธิปไตย ดนตรี นาฏศิลป์ไทย กีฬาไทยและกีฬา

พ้ืนบ้าน 
 8.  การพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
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 9.  ปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  10.  โรงเรียนในฝันสู่มาตรฐาน 
  11.  พัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษา 
  12.  ส่งเสริมเพ่ือให้นักเรียนระดับต าบลมีงานท า 
  13.  พัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2: การสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม 
 1.  การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 
 2.  ส่งเสริมการจัดการศึกษาทางเลือกเน้นเด็กตกหล่น ออกกลางคันและจบ ม.6 ที่ไม่เรียน

ต่อและนักเรียนพักนอนในพื้นท่ียากล าบาก 
 3.  การจัดการศึกษาเพ่ือนักเรียนพิการโดยโรงเรียนศึกษาพิเศษ 
 4.  การจัดการศึกษาส าหับเด็กด้อยโอกาสโดยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3: การปฏิรูปครู เพ่ือยกฐานะครูและวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง 
 1. พัฒนาครูทั้งระบบเต็มตามศักยภาพ 
 2. ครูคลังสมอง 
 3.  สนับสนุนบุคลากรให้สถานศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4: การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และการฝึกอาชีพ

ให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
  ส่งเสริมให้นักเรียนท างานหารายได้ระหว่างปิดภาค 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5: การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาทัดเทียมกับ
นานาชาติ 

 จัดหาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6: การสนับสนุนการพัฒนาเพ่ือสร้างทุนปัญญาของชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7: การเพ่ิมขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพ่ือรองรับการเปิดเสรี

ประชาคมอาเซียน 
 1.  จัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 
 2.  ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
 3.  ส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง 
 4.  สร้างความตระหนักรู้การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้กับสถานศึกษา

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
 ทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ ชี้ให้เห็นว่า การศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานยังคงได้รับการ

พัฒนาต่อไป เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นและยังเป็นการเตรียมการรับมือกับสิ่งที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ซึ่งการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานสามารถจัดการศึกษาได้ 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย ซึ ่งมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อน าไปสู ่การพัฒนาคุณภาพ และ
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แนวคิดทฤษฎีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ความหมายและความส าคัญของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ค าว่า“การศึกษาพ้ืนฐาน” (Basic Education) เป็นค าที่มีความหมายหลากหลายใน
สหรัฐอเมริกา การศึกษาพ้ืนฐาน หมายถึง “การสอนให้มีทักษะในการสื่อสาร คิดค านวณ และเข้าสังคม 
เพ่ือให้บุคคลสามารถอ่านออกเขียนได้ คิดค านวณเป็น สามารถค้นคว้าหาความรู้ต่อไปได้ รู้จักโลกแห่ง
การงาน หน่วยสวัสดิการสังคม ท างานกับนายจ้างได้ รู้จักการบริโภคที่เหมาะสม รู้จักการปรับปรุง
สุขภาพ”50 ตามความหมายนี้มุ่งถึงการศึกษาเบื้องต้นเป็นส าคัญ องค์การยูเนสโก ซึ่งเป็นศูนย์รวมของ
นานาชาติ ในด้านการศึกษา ได้ให้ค านิยามการศึกษาพ้ืนฐานไว้ว่า “การศึกษาส าหรับคนทุกเพศทุกวัย 
ให้มีโอกาสได้เรียนความรู้ทั่วไปที่เป็นประโยชน์แก่ชีวิต ปลูกฝังให้เกิดความอยากเรียนอยากรู้ มีทักษะใน
การเรียนด้วยตนเอง รู้จักถาม สังเกต วิเคราะห์ ตระหนักว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน มีความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง และผู้อ่ืน”51  

  การศึกษาพ้ืนฐาน (Basic Education) หมายถึง การศึกษาที่มุ่งให้ตอบสนองความ
ต้องการทางการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งรวมถึงการเรียนการสอนในระดับต้น ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานให้แก่การ
เรียนรู้ขั้นต่อไป เช่นการศึกษาส าหรับเด็กวัยเริ่มต้น การศึกษาระดับประถม การสอนให้รู้หนังสือ 
ทักษะความรู้ทั่วไป ทักษะเพ่ือการด ารงชีวิต ส าหรับเยาวชนและผู้ใหญ่ ในบางประเทศ การศึกษา
พ้ืนฐานยังขยายขอบเขตไปถึงระดับมัธยมด้วย  

 ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าการศึกษาพ้ืนฐานมิได้หมายความจ ากัดอยู่ เฉพาะการศึกษาชั้น
ประถมศึกษา ซึ่งเป็นการศึกษาชั้นต้นเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา ซึ่งบุคคล   
ส่วนใหญ่มีโอกาสได้เข้าเรียนด้วย สอดคล้องกับ แผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2535 ได้กล่าวไว้
ในหมวดที่ 3 แนวนโยบายการศึกษาว่า “ให้การศึกษาระดับมัธยมศึกษาเป็นการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ    
ปวงชน รัฐพึงเร่งรัดและขยายการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือปวงชนอย่างทั่วถึง เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้สูงขึ้น”52 และสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้
ระบุไว้ว่า“มาตรา 43 บุคคล ย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไม่น้อยกว่าสิบสองปี 
ที่รัฐจะต้องจัดให้ทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย…”53 ซึ่งเป็นการยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่า 
                                                 

 49กระทรวงศึกษาธิการ , นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2555-2558, เข้าถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม  2557, เข้าถึงได้จาก 
http://www. sesa10. go.th/ sesa10/data/mar55/26731-5198.pdf. 

 50Cartwright, J., The Life and Correspondence of Major Cartwright 
(Madison: University of Wisconsin, 1970), 79. 

 51Edgar Faure and others, Learning to be : The World of Education 
Today and Tomorrow (Paris/London: UNESCO/Harrap, 1972), 57. 

 52“พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553,” ราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่ 109 ตอนที่ 71 (23 มิถุนายน 2535): 42. 

 53เรื่องเดียวกัน, 45. 
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การศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีขอบเขตขยายถึงการศึกษาระดับมัธยมปลายซึ่งใช้เวลาเรียนตั้งแต่ระดับ
ประถมศึกษาสิบสองปี 

 สรุปได้ว่า การศึกษาพ้ืนฐานตามความหมายเป็นการศึกษาที่จัดให้ตั้งแต่ระดับก่อนวัย
เรียนไปจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวข้องกับนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
 ซึ่งจากการศึกษาเอกสารพบสาระส าคัญที่เก่ียวกับการศึกษาพ้ืนฐาน ดังต่อไปนี้  

 1.  การก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาพ้ืนฐาน  
  1.1 สิทธิในการรับการศึกษาพ้ืนฐาน  

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้ระบุไว้ในมาตรา 43 ว่า
บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่าง
ทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2535 ได้
กล่าวเป็นความน าของแผนว่า “รัฐมีหลักความเชื่อพ้ืนฐานว่า การศึกษาเป็นกระบวนการที่ส าคัญยิ่ง           
ในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ และมีความสามารถที่จะปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
ที่จะมาถึง และเชื่อว่าการศึกษาที่จะเป็นไปในแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจ  
สังคม การเมือง และวัฒนธรรมของประเทศจะสามารถสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าให้แก่สังคมไทย 
รัฐตระหนักว่าการจัดการศึกษาที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ยังไม่สามารถสนองความต้องการในการพัฒนา
บุคคล ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ ซึ่งก าลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนั้นได้ดีเท่าที่ควร”54 และมี
หลักการส าคัญ 4 ประการคือ การสร้างความเจริญงอกงามทางปัญญาความคิดจิตใจและคุณธรรมการใช้
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสมโดยไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม การก้าวทันความเจริญก้าวหน้า
ทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่และความสมดุลระหว่างการพึ่งพาอาศัยกันกับการพึ่งตนเองพร้อมด้วย
ความมุ่งหมายที่จะพัฒนาบุคคลทั้งในด้านปัญญา ด้านจิตใจ ด้านร่างกาย และด้านสังคม ให้สมดุล
กลมกลืนกัน โดยที่จะเปิดโอกาสให้บุคคลได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตในรูปแบบต่างๆ  และ
ก าหนดการศึกษาตามแนวระบบโรงเรียนไว้เป็น 4 ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับ
ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา และได้ระบุไว้ในหมวดที่ 3 ข้อ 5 ถึงการขยาย
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานถึงระดับมัธยมว่า “ข้อ 5. ให้การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาเป็นการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ของปวงชน รัฐพึงเร่งรัดและขยายการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือปวงชนอย่างทั่วถึงเพ่ือยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนให้สูงขึ้น”  

  1.2  การบังคับเข้าเรียน และการจัดแบบให้เปล่า  
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้บัญญัติไว้ว่า “มาตรา 

69 บุคคลมีหน้าที่รับการศึกษาอบรม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” และ มาตรา 43 ที่ว่า การเข้ารับ
การศึกษาพ้ืนฐาน รัฐจะไม่เก็บค่าใช้จ่าย  พระราชบัญญัติประถมศึกษา พุทธศักราช 2523 ได้บัญญัติ
ไว้ว่า “มาตรา 6 ให้ผู้ปกครองของเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่แปด ส่งเด็กนั้นเข้าเรียนในโรงเรียน
ประถมศึกษาจนกว่าจะมีอายุย่างเข้าปีที่สิบห้าเว้นแต่เป็นผู้สอบได้ชั้นประถมปีทีหกตามหลักสูตร หรือ

                                                 

 54พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553,”  ราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่ 109 ตอนที่ 71 (23 มิถุนายน 2535): 50. 
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หลักสูตรอ่ืนที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด ข้อสังเกต พ.ร.บ. ประถมศึกษา พ.ศ. 2523 ไม่ได้ระบุไว้         
ที่ใดว่าการจัดการศึกษาภาคบังคับ เป็นการศึกษาให้เปล่า ซึ่งต่างกับ พ.ร.บ. ประถมศึกษา พ.ศ. 2478 
ซึ่งระบุไว้ในมาตรา 7 ว่า “โรงเรียนประชาบาลและโรงเรียนเทศบาล สอนให้โดยไม่เก็บค่าเล่าเรียน….” 
ข้อสังเกต แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นเพียงแนวการด าเนินงานของรัฐเกี่ยวกับการศึกษา ไม่มีผลบังคับ 
ให้ต้องปฏิบัติเช่นกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ ทางราชการก็ได้ถือปฏิบัติว่า การศึกษาภาคบังคับ
เป็นการศึกษาให้เปล่า ตามที่ได้เคยปฏิบัติต่อ ๆ กันมา จากข้อ 2.1.2 จะเห็นได้ว่า ได้มีการกล่าวถึง
การศึกษาภาคบังคับไว้ในเอกสารต่างๆ คือ  
   1.2.1 หน้าที่ในการเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ มีกล่าวไว้ในมาตรา 69 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และมาตรา 6 ของพระราชบัญญัติ
ประถมศึกษา พุทธศักราช 2533  
   1.2.2 การจัดการศึกษาภาคบังคับแบบให้เปล่า มีกล่าวไว้ในมาตรา 7 ของ   
พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 2478 (เลิกใช้แล้ว) และข้อ 4 หมวด 3 แผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2535 และมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มีข้อที่ควร
สังเกตว่า พระราชบัญญัติประถมศึกษา พุทธศักราช 2523 มิได้กล่าวถึงการจัดการศึกษาภาคบังคับ
แบบให้เปล่าแต่อย่างใด  
   1.2.3  จ านวนปีตามหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ มาตรา 6 ของพระราชบัญญัติ
ประถมศึกษา พุทธศักราช 2523 ได้ก าหนดชั้นการศึกษาภาคบังคับไว้ถึงชั้นประถมปีที่ 6 แต่ต่อมา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้ก าหนดให้บุคคลมีสิทธิที่จะได้รับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี (ไม่ก าหนดว่าเป็นการศึกษาภาคบังคับ) ในขณะเดียวกัน แผนการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2535 ได้ก าหนดไว้ในหมวด 3 ข้อ 5 ให้การศึกษาระดับมัธยมเป็นการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐานของประชาชน (ไม่ได้กล่าวว่าเป็นการศึกษาภาคบังคับ)  
   1.2.4  อายุของผู้อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ มีระบุไว้ในเอกสารฉบับเดียว 
คือ พระราชบัญญัติประถมศึกษา พุทธศักราช 2523 ซึ่งก าหนดไว้ในมาตรา 6 ว่า เด็กที่มีอายุย่างเข้า
ปีที่แปด จะต้องเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาจนกว่าจะมีอายุย่างเข้าปีที่สิบห้า (เว้นแต่จะสอบไล่ได้
ชั้นประถมปีที่ 6 ก่อน)  
  1.3 การยกเว้นไม่ต้องเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับ พระราชบัญญัติประถมศึกษา    
พุทธศักราช 2523 มาตรา 8 ได้ก าหนดไว้ว่า เด็กที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ไม่ต้องเข้าเรียนในโรงเรียน
ประถมศึกษาความบกพร่องในทางร่างกายและจิตใจ เป็นโรคติดต่อตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
ต้องหาเลี้ยงผู้ปกครองซึ่งทุพพลภาพ ไม่มีหนทางหาเลี้ยงชีพและไม่มีผู้อ่ืนเลี้ยงดูแทน มีความจ าเป็น
อย่างอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ในกรณีตาม (3) ถ้าผู้ปกครองซึ่งทุพพลภาพมีเด็กซึ่งต้องเข้า
เรียนในโรงเรียนประถมศึกษาพร้อมกันหลายคน  ให้ยกเว้นเพียงหนึ่งคนต่อมาได้มีการออก
กฎกระทรวง ตามความใน พ.ร.บ. ข้างต้น ขยายความว่า โรคที่อาจขอยกเว้นไม่ต้องเข้าเรียน ได้แก่ 
โรคเรื้อนและวัณโรคในระยะอันตราย ส่วนความจ าเป็นที่อาจขอยกเว้นไม่ต้องเข้าเรียน ได้แก่ อยู่ห่างจาก
โรงเรียนประถมศึกษาที่สอนให้เปล่าตามเส้นทางคมนาคมเกิน 3 กิโลเมตรหรือมีอุปสรรคต่อการเดินทาง
เช่น สภาพภูมิประเทศเป็นปุาภูเขาและแม่น้ า  



 53 

  1.4  การกระจายอ านาจการจัดการศึกษาพ้ืนฐาน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540 ได้บัญญัติเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาไว้ในมาตรา 43 ดังนี้ “การจัดการศึกษา
อบรมของรัฐต้องค านึงถึง การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองท้องถิ่นและเอกชน ทั้งนี้ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ” และได้กล่าวไว้ในมาตรา 289 อีกแห่งหนึ่งว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีสิทธิ            
ที่จะจัดการศึกษาอบรมและ  การฝึกอาชีพตามความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่นนั้น 
และเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอบรมของรัฐแต่ต้องไม่ขัดต่อมาตรา  43 และ 81 ทั้งนี้ตามที่
กฎหมายบัญญัติ” ที่ว่าไม่ขัดต่อมาตรา 43 ก็คือ การมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน          
ไม่น้อยกว่า 12 ปีโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ส่วนมาตรา 81 ก็คือ แนวทางในทางจัดการศึกษา เช่น ให้สอดคล้อง
กับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม และสอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตย ส่งเสริม        
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติแผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2535 ได้กล่าวถึง
เรื่องนี้ในหมวดที่ 3 ข้อ 17 ไว้ดังนี้ “ปรับปรุงระบบบริหารการศึกษาให้มีเอกภาพด้านนโยบายและ
มาตรฐานการศึกษา รวมทั้งให้กระจายอ านาจไปสู่ท้องถิ่นและสถานศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษา          
มีความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาภายในของสถานศึกษา รวมทั้งสนับสนุนให้บุคคล
และองค์กรในชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการจัดการศึกษาของชุมชน”  

 จากข้อความดังกล่าว จะเห็นได้ว่า แผนการศึกษาแห่งชาติได้กล่าวถึงการกระจายอ านาจ     
ไว้ด้วย แต่ได้ขยายความไว้ว่านอกจากกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นแล้ว  ยังต้องกระจายอ านาจให้
สถานศึกษาด้วยแผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2535 ได้ก าหนดนโยบายการศึกษาที่ชี้ให้เห็นถึง              
ความพยายามที่รัฐจะขยายการศึกษาข้ันพื้นฐาน จากเดิม 6 ปี ซึ่งเป็นการศึกษาในระดับประถมศึกษา
และเป็นการศึกษาภาคบังคับ ออกไปสู่ระดับมัธยมศึกษา ซึ่งได้ก าหนดไว้เป็นสองตอน ตอนละ 3 ปี 
คือมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนี้ “การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น            
เป็นการศึกษาที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ พัฒนาคุณธรรม ความรู้ ความสามารถ และทักษะต่อจาก
ระดับประถมศึกษา ให้ผู้เรียนได้ค้นพบความต้องการ ความสนใจ และความถนัดของตนเอง ทั้งในด้าน
วิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนมีความสามารถในการประกอบการงาน และอาชีพตามควรแก่วัย” 
“การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นการศึกษาที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาตามความถนัด
และความสนใจ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานส าหรับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา หรือเพ่ือให้เพียงพอ             
แก่การประกอบการงานและอาชีพที่ตนถนัด ทั้งอาชีพอิสระและรับจ้าง รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียน           
ได้พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และทักษะทางสังคมที่จ าเป็นส าหรับการประกอบการงาน และอาชีพ 
และการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีสันติสุข”ส าหรับแนวทางการจัดการศึกษานั้น แผนการศึกษา
แห่งชาติได้เสนอแนะเอาไว้ในเรื่องการจัดเครือข่ายการเรียนรู้และบริการการศึกษาเพ่ือปวงชนว่า
“ขยายบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย  โดยค านึงถึงสภาพปัญหา 
ข้อจ ากัด และความสามารถพิเศษของผู้เรียน เพ่ือให้ผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชนบท
ห่างไกล ในเขตชุมชนแออัดในเมือง เขตภูเขาและชายแดน รวมทั้งเด็กที่ต้องย้ายถิ่นตามพ่อแม่ 
ผู้ปกครองไปประกอบอาชีพ สามารถได้รับการศึกษาถึงระดับมัธยมอย่างทั่วถึง ปรับปรุงและพัฒนา
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รูปแบบการรับเข้าศึกษาในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา เพ่ือกระจายโอกาสในการเข้ารับ
การศึกษาให้เป็นธรรม”55  
 หลักการส าคัญของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชนโดยรัฐต้องจัดให้มี
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาเยาวชนไทยทุกคนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ทั้งในฐานะที่เป็น   
พลเมืองไทยและพลเมืองโลก เพ่ือเป็นรากฐานที่พอเพียงส าหรับการใฝุรู้ใฝุเรียนตลอดชีวิต รวมทั้ง  
เพ่ือการพัฒนาหน้าที่การงานและการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตส่วนตนและครอบครัว และเพ่ือสร้าง
รากฐานที่แข็งแกร่งส าหรับการสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  เพ่ือการพัฒนา
ประเทศที่ยั่งยืนในอนาคต ซึ่งเป็นอุดมการณ์ที่ส าคัญของการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ยึดหลักท่ีสอดคล้องกับอุดมการณ์ ดังนี้ 

 1.  หลักการพัฒนาผู้เรียนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ
สังคม ความรู้ และคุณธรรม เป็นผู้ที่มีจริยธรรมในการด าเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข ใฝุรู้ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ที่เพียงพอต่อการพัฒนางานอาชีพและคุณภาพชีวิตส่วนตน 
สามารถเผชิญความเปลี่ยนแปลงได้อย่างเท่าทันและชาญฉลาดและมีความเป็นประชาธิปไตย 

 2.  หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเป็นไทย ให้มีความรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน ส าหรับการประกอบอาชีพสุจริต มีความมุ่งมั่น ขยัน ซื่อสัตย์ 
ประหยัด อดทน มีลักษณะนิสัยและทัศนคติที่พึงประสงค์ เพ่ือเป็นสมาชิกที่ดีทั้งของครอบครัว ชุมชน 
สังคมไทย และสังคมโลก 

 3.  หลักแห่งความเสมอภาค คนไทยทั้งปวงต้องมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี อย่างทั่วถึงเท่าเทียม ควบคู่ไปกับความมีคุณภาพ โดยไม่แบ่งชนชั้นหรือความ
แตกต่างทางสังคมวัฒนธรรม 

 4.  หลักการมีส่วนร่วม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารและการจัดการศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาเพ่ือเสริมสร้าง
เอกลักษณ์ ศักดิ์ศรีและตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นตามนัยของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 เกี่ยวกับการกระจายอ านาจ 

 5.  หลักแห่งความสอดคล้อง อุดมการณ์และมาตรฐานในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน           
ต้องสอดคล้องกับสาระบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 นโยบาย
การศึกษาของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภา สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ และสัมพันธ์
เชื่อมโยงกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาและมาตรฐานการอุดมศึกษา56 

                                                 

 55พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553,”  ราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่ 109 ตอนที่ 71 (23 มิถุนายน 2535): 10. 

 56ส านักทดสอบทางการศึกษา, มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาปฐมวัย 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา            
ขั้นพ้ืนฐาน), 19.   



 55 

แนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 

2544 ให้เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดยก าหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรู้เป็น
เปูาหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมี
ขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับโลก พร้อมกันนี้ได้ปรับกระบวนการพัฒนาหลักสูตรให้มี
ความสอดคล้องกับเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจทางการศึกษาให้ท้องถิ่นและสถานศึกษาได้มี
บทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพ และความต้องการ          
ของท้องถิ่น ซึ่งการติดตามการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติได้สะท้อนให้เห็นถึงประเด็นที่เป็นปัญหาและ
ความไม่ชัดเจนของหลักสูตรหลายประการทั้งในส่วนของเอกสารหลักสูตร กระบวนการน าหลักสูตร         
สู่การปฏิบัติ และผลผลิตที่เกิดจากการใช้หลักสูตร ได้แก่ ปัญหาความสับสนของผู้ปฏิบัติในระดับ
สถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษาส่วนใหญ่ก าหนดสาระและผลการเรียนรู้          
ที่คาดหวังไว้มาก ท าให้เกิดปัญหาหลักสูตรแน่น  การวัดและประเมินผลไม่สะท้อนมาตรฐาน ส่งผลต่อ
ปัญหาการจัดท าเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียน รวมทั้งปัญหาคุณภาพ
ของผู้เรียนในด้านความรู้ ทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์อันยังไม่เป็นที่น่าพอใจ 
ซึ่งจาก  ข้อค้นพบในการศึกษาวิจัยและติดตามผลการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2544 ที่ผ่านมา  ประกอบกับข้อมูลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  10 เกี่ยวกับ
แนวทางการพัฒนาคนในสังคมไทย และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชน           
สู่ศตวรรษที่ 21 จึงเกิดการทบทวนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มีความเหมาะสม ชัดเจน ทั้งเปูาหมาย
ของหลักสูตรในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และกระบวนการน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติในระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ จุดหมาย สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ชัดเจน เพ่ือใช้เป็นทิศทางในการจัดท า
หลักสูตร การเรียนการสอนในแต่ละระดับ นอกจากนั้นได้ก าหนดโครงสร้างเวลาเรียนขั้นต่ าของแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ในแต่ละชั้นปีไว้ในหลักสูตรแกนกลาง และเปิดโอกาสให้สถานศึกษาเพ่ิมเติมเวลา
เรียนได้ตามความพร้อมและจุดเน้น อีกท้ังได้ปรับกระบวนการวัดและประเมินผลผู้เรียน เกณฑ์การจบ
การศึกษาแต่ละระดับ และเอกสารแสดงหลักฐานทางการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐาน          
การเรียนรู้ และมีความชัดเจนต่อการน าไปปฏิบัติ 

 การจัดท าหลักสูตรฯ นี้ สถานศึกษาได้น าไปใช้ เป็นกรอบและทิศทางในการจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานให้มีคุณภาพด้านความรู้ และทักษะที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตในสังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลง และแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
 

แนวคิด ทฤษฎีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการจัด

การศึกษาไว้หลายประการ และได้เสนอประเด็นที่เน้นการเปลี่ยนแปลงไปสู่การจัดการศึกษาแนวใหม่ 
ที่มีลักษณะเป็นการปฏิรูปการศึกษา โดยกล่าวถึงความมุ่งหมายและหลักการ สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา 
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ระบบการศึกษาแนวการจัดการศึกษา การบริหารและการจัดการศึกษามาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
รวมทั้งเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ประเด็นที่กฎหมายระบุนี้ถือได้ว่าครอบคลุมสาระเนื้อหาที่จ าเป็น           
ในการจัดการศึกษามากอยู่แล้ว และผู้ที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษามีภาระในการขยายความ หรือ
ลงรายละเอียดภาคปฏิบัติเพ่ือน าไป ด าเนินการให้เกิดผล57 สาระของการจัดการศึกษาตาม พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542โดยสังเขป ดังนี้ 
 ความมุ่งหมายของการจัดการศึกษา 

 ในมาตรา 6 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ระบุว่า “การจัดการ
ศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข” ตาม
ความข้างต้น เปูาหมายของการจัดการศึกษาจึงอยู่ที่คนไทยโดยทั่วไป ซึ่งต้องได้รับการพัฒนาให้เป็น
คนด ีมีประโยชน์ มีความครบถ้วนทุกด้าน คือ  

 1.  ทางกาย คือมีสุขภาพดี สมบูรณ์ แข็งแรง หมายความว่าการจัดการศึกษาต้อง
ครอบคลุมถึงกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัย เช่น ส่งเสริมการออกก าลังกาย ส่งเสริมกีฬาส่งเสริม
ความรู้ด้านโภชนาการ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาที่เอ้ือต่อสุขลักษณะ ปลอดจากภาวะ
มลพิษ ปลอดจากยาเสพย์ติด และปลอดจากภัยทั้งหลายที่อาจกระทบกระเทือนต่อสุขภาพอนามัย
ของผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็นภัยจากมนุษย์ (อุบัติเหตุ การประทุษร้าย) หรือธรรมชาติ (น้ าท่วม ไฟไหม้ พายุ 
โรคภัยไข้เจ็บ) นอกเหนือจากหน้าที่ในการส่งเสริมสุขอนามัยแล้ว ผู้รับผิดชอบในการจัดการศึกษาต้อง
คาดการณ์และเตรียมการปูองกันไว้ล่วงหน้าเพ่ือผ่อนคลายหรือแก้ไขปัญหาได้ทันการณ์ 

 2.  ทางจิตใจ คือมีจิตใจที่อดทนเข้มแข็ง สามารถเผชิญกับปัญหาหลากหลายที่เกิดได้อย่าง
มีสต ิมีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัยในตัวเอง สามารถอดทนอดกลั้นต่อแรงกดดันต่างๆ 

 3.  ทางสติปัญญา คือการใช้ความคิดและเหตุผล 
 4.  ความรู้ คือการมุ่งให้ผู้เรียนได้รับความรู้ที่เหมาะสมกับสภาพความต้องการของสังคม

ปัจจุบันได้แก่ความรู้เกี่ยวกับตนเองและความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม ความรู้และทักษะด้านภาษา 
คณิตศาสตร์ ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์               
เรื่องการจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม          
อย่างสมดุล ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย การประยุกต์ภูมิปัญญาไทย 
ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 

 5.  คุณธรรมและจริยธรรม แสดงออกในรูปของพฤติกรรมที่พึงประสงค์ รักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ มีความละอายต่อการประพฤติตนในทางเสื่อมเสียหรือก่อให้เกิดผลเสียหายต่อผู้อ่ืน
และสังคม 

 6.  มีวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต รักวัฒนธรรมไทย มีเอกลักษณ์ไทย มีมรรยาทและการวาง
ตนในสังคม รู้จักประมาณตนเอง 

                                                 

 
57ปรัชญา เวสารัชช์, หลักการจัดการศึกษา (กรุงเทพฯ: ส านักงานปฏิรูปการศึกษา, 

2546), 23. 
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 7.  อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ผู้ได้รับการศึกษาจะเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม        
มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อผู้อ่ืน ประนีประนอม มีความเมตตากรุณา มีสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อ่ืน และด าเนิน
บทบาทของตนเองได้อย่างเหมาะสม 

 โดยสรุป คุณลักษณะที่กล่าวข้างต้นเป็นเปูาหมายของการจัดการศึกษานั้น เริ่มต้นที่
ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาซึ่งจะเป็นผู้ปลูกฝังถ่ายทอดอบรม หมายความว่าครู ผู้บริหาร และ
บุคลากรทางการศึกษาต้องเป็นตัวอย่างที่ดี คือรักษาหรือพัฒนาคุณลักษณะที่ดีไว้เป็นแบบอย่าง
คุณลักษณะที่ดีอันเป็นที่พึงประสงค์นี้ถือเป็นมาตรหรือดัชนีชี้วัดครู ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากร
ทางการศึกษา โดยผู้น าชุมชน และประชาชนต้องช่วยกันส่งเสริมสนับสนุน ยกย่องและตั้งความ
คาดหวังให้แม่แบบส าหรับลูกหลานตนให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณลักษณะดังกล่าว  เพราะหาก
แม่แบบไม่ดี เยาวชนก็จะยึดถือเป็นแบบอย่างการประพฤติปฏิบัติของพวกเขาตามไปด้วย 
 หลักการในการจัดการศึกษา 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้ก าหนดหลักการศึกษาไว้ และใช้
หลักการดังกล่าวเป็นตัวก าหนดสาระเนื้อหาของกฎหมายว่าด้วยการศึกษาหลักส าคัญในการจัด
การศึกษา (ตามมาตรา 8) ก าหนดไว้ 3 ประการ คือการศึกษาตลอดชีวิต การมีส่วนร่วม และการ
พัฒนาต่อเนื่อง ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี ้

 1.  การศึกษาตลอดชีวิต ถือว่าการจัดการศึกษานั้นเป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับ
ประชาชนหลักการคือคนทุกคนต้องได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  การศึกษานี้ต้อง
ครอบคลุมทุกด้าน มิใช่เฉพาะชีวิตการงานเท่านั้น เพราะไม่เพียงบุคคลต้องพัฒนาตนเองและ
ความสามารถในการประกอบอาชีพของตน คนแต่ละคนต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาชุมชน
และประเทศโดยส่วนรวม ทั้งด้านเศรษฐกิจ ชีวิตความเป็นอยู่ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
วัฒนธรรมด้วย ทั้งนี้ เพราะสังคม เศรษฐกิจสภาพแวดล้อม และพัฒนาการทางเทคโนโลยีเกิดขึ้น     
อย่างรวดเร็ว จึงจ าเป็นต้องศึกษาความเป็นไปรอบตัวเพ่ือให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงได้           
อย่างเหมาะสม 

 2.  การมีส่วนร่วม สังคมต้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา การมีส่วนร่วมนั้นแสดงออก          
ได้หลายลักษณะ เช่น ร่วมเป็นกรรมการ ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา 
ร่วมสนับสนุนทรัพยากร ร่วมติดตามประเมิน ส่งเสริมให้ก าลังใจและปกปูองผู้ปฏิบัติงานที่มุ่ง
ประโยชน์ต่อส่วนรวม หลักการนี้ถือว่าอนาคตของประเทศและความจ าเริญรุ่งเรืองของสังคมไทย   
เป็นความรับผิดชอบของคนไทยทุกคนมิใช่ถูกจ ากัดโดยตรงในการจัดการศึกษาดังนั้นจึงเป็นทั้งสิทธิ
และหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่จะเข้ามีส่วนร่วมในลักษณะต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้ามีส่วนร่วม
อย่างสร้างสรรค์ เพ่ือแก้ไขปัญหา อุปสรรคของการจัดการศึกษา ช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา
และช่วยดูแลการจัดการศึกษาเป็นไปอย่างถูกต้องตามท านองคลองธรรม 

 3.  การพัฒนาต่อเนื่อง การศึกษาเป็นเรื่องที่ต้องปรับเปลี่ยนตลอดเวลาให้ทันกับความรู้          
ที่ก้าวหน้าไปไม่หยุดยั้ง ดังนั้น การจัดการศึกษาต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาสาระและกระบวนการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การพัฒนานี้มีทั้งการค้นคิดสาระและกระบวนการเรียนรู้ใหม่ ๆ การประยุกต์
ปรับปรุงเนื้อหาสาระที่มีอยู่ และการติดตามเรียนรู้เนื้อหาสาระที่มีผู้ประดิษฐ์คิดค้นมาแล้ว ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝุายไม่ว่าครูผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ต้องถือเป็นภาระหน้าที่ส าคัญ ในการปรับปรุงตนเอง
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ให้ทันโลก และทันสมัย แต่ขณะเดียวกันก็ต้องท าความเข้าใจสภาพแวดล้อมเพ่ือประยุกต์ความรู้ได้
อย่างเหมาะสม ทั้งนี้การรับความรู้มาถ่ายทอดโดยปราศจากดุลยพินิจอาจก่อความเสียหาย              
โดยไม่คาดคิด จึงเป็นหน้าที่ของทุกฝุายที่จะช่วยกันดูแลให้ความรู้ใหม่ เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนและ
สังคมอย่างแท้จริง 

 นอกจากนี้กฎหมายพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ยังได้ระบุหลักในการ
จัดระบบโครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาไว้ด้วยในมาตรา 9 ซ่ึง ปรัชญา เวสารัชช์ (2546) ได้
อธิบายไว้ดังนี้ 

 1.  หลักเอกภาพด้านนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ หมายความว่า การจัด   
การศึกษาจะเน้นนโยบาย หลักการ และเปูาประสงค์ร่วมกัน แต่เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ดุลยพินิจ
เลือกเส้นทางและวิธีการปฏิบัติให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในการท างาน  ของตน 

 2.  หลักการกระจายอ านาจไปสู่เขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์กรปกครอง          
ส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้ยังให้ความส าคัญกับการบริหารที่ให้สถานศึกษาบริหารจัดการได้เอง (School-
based Management) ตามหลักการนี้ จ าเป็นต้องแยกภาระงานด้านนโยบายเกณฑ์และมาตรฐาน
ออกจากงานด้านปฏิบัติหรืองานบริการ ทั้งนี้ หน่วยงานส่วนกลางท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย เกณฑ์
และมาตรฐาน ส่วนเขตพ้ืนที่การศึกษาสถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่
ด าเนินการให้เกิดผลในทางปฏิบัติ จึงจ าเป็นต้องกระจายอ านาจให้หน่วยปฏิบัติดูแลและรับผิดชอบ 
การตัดสินใจด้วยตนเองโดยหน่วยงานส่วนกลางท าหน้าที่ติดตาม ประเมิน ตรวจสอบส่งเสริมสนับสนุน
ให้หน่วยปฏิบัติที่ได้รับมอบอ านาจสามารถท าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 3.  การก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและ
ประเภทการศึกษา ตามหลักการนี ้ในเมื่อหน่วยปฏิบัติได้รับมอบอ านาจให้ด าเนินการได้อย่างคล่องตัว
พอควรแล้ว ก็จ าเป็นต้องก าหนดมาตรฐานการศึกษาให้หน่วยปฏิบัติรับผิดชอบ เพราะการมอบอ านาจ
โดยไม่มีกติกาก็เท่ากับมอบให้ท างานโดยไม่มีเปูาหมาย ซึ่งไม่สามารถประเมินได้ในเมื่อรัฐและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ทรัพยากรสนับสนุนแก่สถานศึกษา และหน่วยงานการศึกษา ซึ่งอาจเปรียบ 
เสมือนการซื้อสินค้าหรือบริการก็ต้องมีสิทธิก าหนดคุณค่าและลักษณะของสิ่งที่ต้องการซื้อ  โดยยึด
เปูาหมายผลการจัดการศึกษาเป็นหลัก ได้แก่ มาตรฐานการศึกษา รวมทั้งหน่วยปฏิบัติเองก็ต้อง          
วางระบบประกันคุณภาพเพ่ือสร้างความมั่นใจแก่ผู้ซื้อสินค้าและบริการของตน จากนั้นจ าเป็นต้องมี
การประเมินผลการจัดการศึกษาโดยพิจารณาจากมาตรฐานและระบบประกันคุณภาพ  อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อทุกฝุาย อย่างน้อยผลการประเมินจะส่งเสริมให้ผู้จัดการศึกษาแต่ละระดับได้ตระหนักว่า
ผลการด าเนินการของตนเป็นอย่างไร เมื่อเทียบกับมาตรฐานการศึกษาและเกณฑ์ชี้วัดของระบบ
ประกันคุณภาพ และต้องหาทางปรับปรุงผลการจัดการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานและรักษาระดับ         
การประกันคุณภาพของตนให้จงได้ รวมทั้งยกระดับการจัดการศึกษาให้สูงขึ้นด้วย 

 4.  การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา และการพัฒนา
ต่อเนื่อง โดยก าหนดมาตรการต่างๆ เช่น การก าหนดให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การก าหนด
มาตรฐานวิชาชีพ การส่งเสริมให้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตามหลักสูตรการอบรมมาตรฐาน
ต่าง ๆ ทั้งนี้โดยมีเจตนาเพ่ือรักษาคุณภาพของผู้รับผิดชอบในการจัดการศึกษาให้อยู่ในระดับ              
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ที่พึงประสงค์ และกระตุ้นส่งเสริมให้พัฒนาปรับปรุงตลอดเวลา อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ได้รับ
การศึกษาโดยตรง 

 5.  การระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆมาใช้เพ่ือการจัดการศึกษา  ทรัพยากรต่าง ๆ      
ที่จ าเป็นส าหรับการจัดการศึกษา ได้แก ่ทรัพยากรการเงิน วัสดุอุปกรณ์ ทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความ
ช านาญในการเรียนการสอน ภูมิปัญญาท้องถิ่น สื่อและเทคโนโลยีต่างๆ ล้วนเป็นทรัพยากรจ าเป็น   
แต่รัฐไม่สามารถจัดหามาสนับสนุนได้อย่างเพียงพอ จึงถือเป็นภาระหน้าที่ของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย   
ทุกคน ในการจัดการศึกษาจะเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุน  เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
หน่วยงานการศึกษาในแต่ละท้องถิ่น  

 6.  การมีส่วนร่วม การให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัวชุมชน 
องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา   
สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืนในการจัดการศึกษา โดยบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรต่าง ๆ          
จะได้รับการส่งเสริมให้เข้าร่วมเสนอแนะ ก ากับติดตาม และสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือประโยชน์
ของสังคมโดยรวม 

 โดยสรุปหลักในการจัดระบบโครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษานั้น ได้แก่          
หลักเอกภาพด้านนโยบาย หลักการกระจายอ านาจไปสู่เขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น การก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา        
ทุกระดับและประเภทการศึกษา การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษาและการพัฒนาต่อเนื่อง การระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้เพ่ือการจัดการศึกษา และ
หลักการมีส่วนร่วม ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นส่วนที่ส าคัญที่จะท าให้การด าเนินการจัดการศึกษาด าเนินไปได้
อย่างเป็นระบบระเบียบ และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวได้      
มากที่สุด อันจะส่งผลให้มีประชากรที่มีคุณภาพเพ่ือการพัฒนาประเทศในล าดับต่อไป 

 อย่างไรก็ดีการจัดการศึกษาโดยค านึงถึงหลังการดังกล่าวขั้นต้นนั้นยังต้องค านึงถึง          
ความแตกต่างของผู้เรียนด้วย ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าการศึกษามีความส าคัญและเป็นสิ่งที่ทุกคน         
ต้องได้รับอย่างเสมอภาคกันโดยไม่มีการจ ากัดวัย หรืออายุ ในการเข้ารับการศึกษา ดังนั้นเพ่ือให้การจัด
การศึกษาสามารถสนองความต้องการของผู้เรียนได้ในทุกระดับจึงต้องมีการก าหนดระบบการจัด
การศึกษาขึ้นในรูปแบบระบบที่หลากหลายซึ่ง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก็ได้
กล่าวถึงระบบการจัดการศึกษาไว้เช่นกัน 
 

ระบบการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
 ระบบการศึกษาในแต่ละประเทศย่อมแตกต่างกันไป ส่วนใหญ่ยึดแนวทางมาตรฐาน

เดียวกัน เพ่ือประโยชน์ในการเทียบเคียงระหว่างกันได้ ยิ่งสังคมโลกพัฒนาไปมากเท่าใดความใกล้ชิด  
ที่เกิดขึ้นจากพัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบโทรคมนาคม ก็ยิ่งท าให้แต่ละประเทศ     
มีระบบการศึกษาใกล้เคียงกันมากเท่านั้น ในเรื่องนี้จะกล่าวถึงระบบการศึกษาของประเทศไทยเป็น
ส าคัญ ตามสาระต่อไปนี้ 
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รูปแบบของการจัดการศึกษา 
 รูปแบบการศึกษาที่ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก าหนดนั้นแบ่ง

ออกเป็น 3 รูปแบบใหญ่ๆ ได้แก่ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย            
ซึ่งปรัชญา เวสารัชช์ (2546) ได้อธิบายไว้ดังนี้ 

 1. การศึกษาในระบบ เป็นการศึกษาที่ก าหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร 
ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษาที่แน่นอน
การศึกษาในระบบเช่นนี้ หมายถึง การศึกษาที่จัดรูปแบบไว้แน่นอนเป็นเกณฑ์มาตรฐานเดียวกัน           
ส่วนใหญ่จัดในโรงเรียน วิทยาลัยมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเรียกอย่างอ่ืน ซึ่งเรารู้จัก
คุ้นเคยกันดีอยู่แล้ว การศึกษาในระบบอาจจัดในชั้นเรียนหรือเป็นการศึกษาทางไกลก็ได้ 

 2.  การศึกษานอกระบบ เป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการก าหนดจุดมุ่งหมาย 
รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขส าคัญของ
การส าเร็จการศึกษาโดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและ          
ความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่มตัวอย่างของการศึกษานอกระบบ ได้แก่ การศึกษานอกโรงเรียน 
การฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ เป็นต้น 

 3.  การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาท่ีให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ 
ศักยภาพความพร้อมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์สังคม สภาพแวดล้อม สื่อหรือ
แหล่งความรู้อ่ืนๆการศึกษารูปแบบนี้มีความยืดหยุ่นสูง เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเรียนรู้สามารถเลือก
เนื้อหาที่สนใจเป็นประโยชน์กับตนได้ และสามารถใช้เวลาที่ปลอดจากภารกิจการงานอ่ืนศึกษา        
เล่าเรียนได้ จึงเรียกว่าเป็นการศึกษาตามอัธยาศัย ทั้งนี้รูปแบบของการศึกษาตามอัธยาศัยมีหลากหลาย 
เช่น การฟังบรรยายพิเศษ การศึกษาจากเอกสาร การเยี่ยมชม การชม การสาธิต การรับฟังรายการ
วิทยุกระจายเสียง รายการวิทยุโทรทัศน์ การสืบค้นเนื้อหาสาระจากอินเทอร์เน็ตหรือแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ เป็นต้น เนื่องจากรัฐมีหน้าที่ร่วมกับชุมชนจัดแหล่งเรียนรู้ผู้บริหารและครูควรเข้ามามีส่วนใกล้ชิด
ร่วมมือกับประชาชนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยรูปแบบวิธีการต่าง ๆ 

 โดยสรุป ระบบการจัดการศึกษาของประเทศมี 3 รูปแบบใหญ่ ๆ ได้แก่ การศึกษาใน
ระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งมีเปูาหมายที่จะสนองความต้องการและความ
พร้อมที่แตกต่างกันของผู้เรียนเพ่ือให้ผู้เรียนได้การศึกษาอย่างทั่วถึง และได้รับประโยชน์จากการจัด
การศึกษาอย่างสูงสุด ซึ่งนอกจากจะจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการที่หลากหลาย              
ของผู้เรียนแล้ว ยังต้องมีการแบ่งระดับการศึกษาเพ่ือให้การจัดการศึกษาสามารถพัฒนาผู้เรียนได้
อย่างเต็มศักยภาพตามระดับพัฒนาการของผู้เรียนในแต่ละวัย 
  

ระดับการศึกษา 
 การจัดการศึกษาอาจแบ่งออกได้หลายระดับแล้วแต่วัตถุประสงค์ของผู้จัด  เช่น            

แบ่งออกเป็นการศึกษาระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา เป็นต้น พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ การศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐานและ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาส าหรับการศึกษาระดับอุดมศึกษาแบ่งเป็นสองระดับ  คือระดับต่ ากว่า
ปริญญา และระดับปริญญา  
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การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามแนวปฏิรูปการศึกษา 
 การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับบุคคลเพ่ือการด ารงชีวิตได้อย่างมี

คุณภาพในสังคม แต่อาจไม่เพียงพอในการประกอบอาชีพ ยกเว้นอาชีพที่ได้รับการอบรมฝึกฝนมาจาก
ครอบครัว หรือจากสภาพแวดล้อมวัยเยาว์ การศึกษาระดับนี้ถือเป็นเงื่อนไขจ าเป็นที่รัฐต้องดูแล      
จัดหาให้ หรือส่งเสริมให้เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือประชาชนร่วมจัดให้มีขึ้น และถือว่า
ประชาชนทุกคนควรต้องผ่านการศึกษาระดับพ้ืนฐานหากมองสภาพตามความเป็นจริง  ประชาชน           
ยังได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่ครบถ้วน รัฐก็ต้องก าหนดให้มีการศึกษาภาคบังคับเป็นขั้นต่ าไว้ก่อน 
ส าหรับประเทศไทยได้ก าหนดการศึกษาภาคบังคับระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไว้เก้าปี ซึ่งรัฐต้องก ากับ
ดูแลให้เกิดผลให้ได้มากที่สุด หลังจากนั้นก็ควรยกระดับการศึกษาภาคบังคับให้สูงขึ้นในโอกาสต่อไป    
ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะท าได้การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก าหนดว่า
ประกอบด้วยการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีก่อนระดับอุดมศึกษา  

 การแบ่งระดับและประเภทของการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็นไปตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง (มาตรา 16) ตามมาตรา 18 ก าหนดให้การจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษา          
ขั้นพ้ืนฐานให้จัดในสถานศึกษา ค าว่า สถานศึกษานั้นมีความหมาย 3 ประการ ซึ่ง ปรัชญา เวสารัชช์ 
(2546)  ได้อธิบายไว้ดังนี้ 

 1.  สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้แก่ ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กก่อน
เกณฑ์ของสถาบันศาสนา ศูนย์บริการช่วยเหลือแรกเริ่มของเด็กพิการและเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
หรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 

 2.  โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนของรัฐ โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนที่สังกัดสถาบันพุทธ
ศาสนาหรือศาสนาอื่น 

 3.  ศูนย์การเรียน ได้แก่ สถานที่เรียนที่หน่วยงานจัดการศึกษานอกโรงเรียน บุคคล 
ครอบครัวชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ โรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย์ สถานสงเคราะห์ และสถาบันทาง
สังคมอ่ืนเป็นผู้จัดการจัดการสถานศึกษานั้น 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก าหนดให้มีคณะกรรมการและผู้บริหาร          
เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบโดยแต่ละโรงเรียนต้องมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ท าหน้าที่ก ากับ
และส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา กรรมการประกอบด้วย ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู
ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่าของสถานศึกษา               
และผู้ทรงคุณวุฒิ (มาตรา 40) โดยผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการ ส าหรับ    
โรงเรียนเอกชนซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก าหนดให้เป็นนิติบุคคลก็ต้องมี
คณะกรรมการบริหารด้วยเช่นกัน ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ผู้รับใบอนุญาต ผู้แทน
ผู้ปกครอง ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนครู ผู้แทนศิษย์เก่า และผู้ทรงคุณวุฒิการจัดการสถานศึกษาที่มี
คณะกรรมการและผู้บริหารเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบนั้น โดยทั่วไปผู้อ านวยการสถานศึกษาจะท าหน้าที่
เป็นเลขานุการของคณะกรรมการ สิ่งที่ต้องท าความเข้าใจร่วมกันคือ การแยกบทบาทระหว่าง
คณะกรรมการกับผู้บริหาร คณะกรรมการมีส่วนร่วมตัดสินใจก าหนดนโยบายทิศทาง ให้ความเห็นชอบ
การตัดสินใจส าคัญของสถานศึกษา และก ากับให้ผู้บริหารปฏิบัติตามนโยบาย หลักเกณฑ์หรือระเบียบ 



 62 

ข้อบังคับต่าง ๆ ของสถานศึกษา แต่ผู้บริหารมีหน้าที่บริหารและต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจ
ด าเนินการของตน ความรับผิดชอบนี้ไม่อาจปัดเลี่ยงไปให้คณะกรรมการ58 

 การปฏิรูปการศึกษาไทยได้ด าเนินมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 โดยฝุายที่เก่ียวข้องต่างพยายาม
พัฒนาและด าเนินการปฏิรูปการศึกษาไทยอย่างมาก ซึ่งการจะพัฒนาการศึกษาไทยจะประสบ
ความส าเร็จได้ในสภาพยุคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ จ าเป็นต้องวางแผนและด าเนินการในเชิงรุก
ร่วมด้วยนั่นหมายความถึงการให้ความส าคัญกับการคาดการณ์แนวโน้มอนาคตทางด้านการศึกษา         
เพ่ือน ามาใช้ประกอบการจัดการศึกษาไทยได้สอดคล้องสภาพการเปลี่ยนแปลง หลีกเลี่ยงอุปสรรค
ปัญหา และใช้ประโยชน์สูงสุดจากแนวโน้มอนาคตที่จะมาถึงในปัจจุบันการศึกษาเชิงอนาคตได้รับ
ความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะการศึกษาเรื่องอนาคตถือว่าเป็นเรื่องที่ส าคัญที่จะสามารถพยากรณ์
หรือคาดการณ์แนวโน้มผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ซึ่งนักอนาคตนิยมมีความเชื่อว่า อนาคตเป็นเรื่อง
ที่สามารถท าการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ เขาเชื่อว่าความเชื่อของมนุษย์จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและ
การตัดสินใจของมนุษย์ เขาเชื่อว่ามนุษย์สามารถจะควบคุมอนาคตได้ นั่นคือเชื่อว่ามนุษย์สามารถ         
ที่จะสร้างอนาคตได้ นี่เป็นความเชื่อพ้ืนฐานที่เป็นต้นก าเนิดของอนาคตนิยม และก็เป็นต้นก าเนิด          
ของการคิดระเบียบวิธีวิจัยอนาคตทั้งหมด เพราะฉะนั้นจุดนี้เป็นจุดที่ส าคัญมากซึ่งอาจจะเป็น
จุดเริ่มต้นทีอาจจะแตกต่างจากความเชื่อพ้ืนฐานของการวิจัยแบบอ่ืนๆ59 
 

สภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยาทั้ง 7 โรง 
 ความเป็นมาและสภาพปัจจุบันของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยาทั้ง 7 โรงที่ ฯพณฯ 
บรรหาร ศิลปอาชามีส่วนร่วม ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 

 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1  ที่ตั้งอยู่เลขที่-หมู่ที่ 3 ถนน อู่ยา- ดอนเจดีย์ ต าบล     
ดอนเจดีย์ อ าเภอ ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  
โทรศัพท์ 03-5591-012 โทรสาร 03-5592-040 e-mail bj88882009@hotmail.com website 
www.banharn1.ac.th  เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) เนื้อที่ 43  ไร่  57  ตารางวา  เขตพ้ืนบริการทางการศึกษาใน
เขตอ าเภอดอนเจดีย์ ได้แก่ ต าบลดอนเจดีย์ หมู่ที่ 1-9 ต าบลไร่รถ หมู่ที่ 1-10  ต าบลหนองสาหร่าย  
หมู่ที่ 1-10  และต าบลทะเลบก  หมู่ที่  3-8, 12  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 ก่อตั้งขึ้นโดย 
ฯพณฯ บรรหาร และคุณหญิงแจ่มใส ศิลปอาชา ได้ซื้อที่ดิน สร้างอาคารเรียน พร้อมทั้งจัดวัสดุ
ครุภัณฑ์ต่าง ๆ มอบให้แก่กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันมีเนื้อที่ทั้งหมด 43 ไร่     
57  ตารางวา มีการรับนักเรียนในเขตพ้ืนที่  100 %  และพิจารณารับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ด้านวิชาการ ด้านภูมิปัญญา ศิลปะ ดนตรี  กีฬาฟุตบอลและโยธวาทิต พร้อมทั้งรับนักเรียนในเขต
พ้ืนที่บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา เขต  9 ที่มีความประสงค์จะเข้าเรียนเป็นล าดับ
รองลงมา ได้เปิดท าการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม  พ.ศ. 2512  ปัจจุบัน
                                                 

 58ปรัชญา  เวสารัชช์, หลักการจัดการศึกษา (กรุงเทพฯ: ส านักงานปฏิรูปการศึกษา,  
2546), 15-16. 

 59วิโรจน์ สารรัตนะ, “Creating the Future,” เอกสารประกอบบรรยายหลักสูตรศึกษา
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย, 2556, 37. 
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ได้รับยกย่องให้เป็น  “โรงเรียนดีใกล้บ้าน  รุ่นที่ 1” เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. 1-3) โรงเรียนเข้า
โครงการโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 1  ปี 2546 และโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝันโรงเรียนผู้น าการใช้
หลักสูตร โรงเรียนแกนน า การน ากระบวน การคิดสู่ห้องเรียน การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียน
บรรหารแจ่มใสวิทยา 1  แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านอ านวยการ 
งบประมาณและบุคคล   2) ด้านบริหารงานวิขาการ  3) ด้านกิจการนักเรียน 4) ด้านบริหารทั่วไป  
และ 5) ด้านนโยบายและแผนงาน 
 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 1.  การพัฒนาคุณภาพการศึกษา น านโยบาย เปูาหมายในการจัดการศึกษาและการ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ข้อเสนอแนะจากการประเมินมาตรฐานการศึกษา ครั้งที่ 3 น าผล
คะแนนการทดสอบระดับชาติ  รวมทั้งน าสรุปรายงานการพัฒนา ประจ าปี  2555 มาศึกษาและ
วิเคราะห์ เพ่ือจัดท าแผนกลยุทธ์ในการพัฒนา 

 2.  การติดตามคุณภาพการศึกษา เมื่อมีแผน/โครงการในการพัฒนาในแต่ละด้านแล้วมี
การนิเทศตรวจติดตามโดยการประชุม สอบถาม ตรวจสอบ และมีการสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน60 

 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  2  (วัดลาดหอย)  ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่  5  ถนนสายสุพรรณบุรี 
–บางบัวทอง ต าบลโคกคราม อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72150 สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 โทรศัพท์ 0-3558-7409  Website ของ
โรงเรียน คือ http://www.facebook.com/BanhyanJamsai2 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล             
ปีที่  1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีเขตพ้ืนที่บริการ 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่  5, 6, 10  และ         
หมู่ที่ 12  ต าบลโคกคราม อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2    
(วัดลาดหอย) ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2514  ตามพระราชบัญญัติ
ประถมศึกษา พุทธศักราช  2503 เป็นโรงเรียนประชาบาลประเภทนายอ าเภอจัดตั้ง โดยได้อาศัย
ศาลาการเปรียญวัดลาดหอยเป็นสถานที่เรียน  มีนักเรียนจ านวน 55 คน ครู 2 คน คือ นายทับทิม 
ประทีปทอง  ครูตรีโรงเรียนวัดสวนหงส์ มาช่วยราชการในต าแหน่งครูใหญ่ และนายอัมพันธุ์  จิบสมาน
บุญ ครูตรีโรงเรียนวัดบ้านหมี่ โดยเปิดท าการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  
ต่อมา ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา และคุณหญิงแจ่มใส  ศิลปอาชา ได้มาก่อสร้างอาคารเรียนถาวร  
แบบ  017 จ านวน  1 หลัง 4 ห้องเรียน  ในพ้ืนที่ดินวัดลาดหอย  โดยได้ท าการวางศิลาฤกษ์  เมื่อวันที่ 
14  สิงหาคม พ.ศ. 2514  ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดของ ฯพณฯ บรรหาร  ศิลปอาชา ซึ่งมีนายสวัสดิ์    
มีเพียร  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี  และได้ท าการก่อสร้างโรงอาหาร ห้องน้ า  
ปูายชื่อโรงเรียน เสาธงชาติ ท าพิธีเปิดเมื่อวันที่ 20 เมษายน  พ.ศ.  2505  ใช้ชื่อว่า  “โรงเรียนบรรหาร
แจ่มใสวิทยา  2”  เลขที่  สพ. 219  ในปีการศึกษา  2515 ได้เปิดท าการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  4 
โยกย้ายนักเรียนจากโรงเรียนวัดสวนหงส์มาเข้าเรียน ปีการศึกษา 2519 เปิดท าการสอนถึงระดับชั้น

                                                 

 
60ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี เขต9 โรงเรียนบรรหารแจ่มใส

วิทยา 1, รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานประจ าปีการศึกษา 2556 (สุพรรณบุร:ี ม.ป.ป.), อัดส าเนา. 

http://www.facebook.com/BanhyanJamsai2
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ประถมศึกษาปีที่  7 ในปีการศึกษา 2523 ได้โอนจากสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี   
มาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, กระทรวงศึกษาธิการ และในปีการศึกษา 
2542 ได้มาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการจนถึงปัจจุบัน 

 ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม  ชุมชนในเขตบริการของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2 (วัด 
ลาดหอย) เป็นชุมชน 2 ลักษณะ คือ หมู่ที่ 5 เป็นชุมชนเมือง หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 12  ผู้ใหญ่แก้ว เป็น
ชุมชนชนบท ประชาชนส่วนใหญ่มีฐานะปานกลางและยากจน ประกอบอาชีพท าการเกษตร และ
รับจ้างบริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ วัดลาดหอย ที่ว่าการอ าเภอบางปลาม้า เทศบาลต าบล
โคกคราม โรงพยาบาลบางปลาม้า  ชุมชนมีความสัมพันธ์กับสถานศึกษาเป็นอย่างดี และให้ความ
ร่วมมือกับสถานศึกษาเสมอ มีประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณี
สงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง ประเพณีตักบาตรเทโวการแข่งขันเรือยาวเป็นต้น  ผู้ปกครองนักเรียน
ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ประกอบอาชีพท านาเป็นหลัก คิดเป็นร้อยละ 75 
นอกนั้น  ประกอบอาชีพค้าขาย เลี้ยงสัตว์ และรับจ้างทั่วไป ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  คิดเป็น     
ร้อยละ 90 ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้เฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 28,000 บาท61 

 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ตั้งอยู่ที่ อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งประชากร 
ส่วนใหญ่มีเชื้อชาติไทย สัญชาติไทย นับถือศาสนาพุทธ และประกอบอาชีพเกษรกรรม เป็นโรงเรียน
ประจ าอ าเภอมีเนื้อที่ 180 ไร่ 1 งาน เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
เป็นโรงเรียนสหศึกษา  โดยกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งเป็น โรงเรียน มัธยมศึกษาตอนต้น  
สายสามัญ ในปีการศึกษา 2517 และได้เปิดท าการสอนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 และต่อมา
ก็ได้เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับ ม.ต้น ถึง ม.ปลาย  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ตั้งขึ้น โดยด าริ
ของ ดร.ก่อ สวัสดิพาณิชย์ อธิบดีกรมสามัญศึกษา (กรมวิสามัญเดิม) เมื่อครั้งเดินทางมาตรวจเยี่ยม 
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี ในปี พ.ศ. 2513 นายเมี้ยน เครือสินธุ์ ศึกษาธิการจังหวัด
สุพรรณบุรี ได้พาคณะมาตรวจสภาพพ้ืนที่บริเวณที่จะตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี ที่กิ่ง 
อ าเภอด่านช้าง ซึ่งมีสภาพเป็นปุาไผ่ ใกล้บริเวณโครงการก่อสร้าง อ่างเก็บน้ า กระเสียว และอยู่ติดกับ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดท่านอธิบดีกรมสามัญศึกษาเห็นว่าเหมาะสมที่
จะก่อสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาได้ จึงให้หน่วยงานช่างกรม วิสามัญศึกษาท าการส ารวจ ออกแบบและ
วางผังบริเวณโรงเรียน แต่ในขณะนั้นกระทรวงศึกษาธิการยังขาดแคลนงบประมาณ ในการก่อสร้าง 
อาคารเรียนจึงท าการก่อสร้างไม่ได้ ท่านอธิบดีกรมสามัญศึกษาจึงได้ติดต่อ คุณบรรหาร ศิลปะอาชา      
ผู้ซึ่งเคยบริจาคเงินก่อ สร้างอาคารโรงเรียนมัธยมศึกษา และโรงเรียนประถมศึกษามาแล้ว ขอให้ช่วย
บริจาคเงิน ก่อสร้างอาคารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่กิ่งอ าเภอด่านช้างอีก 1 แห่ง คุณบรรหาร ศิลปอาชา 
ก็มีความยินดีบริจาคเงินเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบให้ตาม ความประสงค์ของ
กระทรวงศึกษาธิการอาคารเรียนและอาคารประกอบ ที่คุณบรรหาร ศิลปอาชา ก็มีความยินดีบริจาค
เงิน เป็น ค่าก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบให้ตามความประสงค์ของกระทรวงศึกษาธิการ 

                                                 

 
61ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต1 โรงเรียนบรรหารแจ่มใส

วิทยา 2, รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานประจ าปีการศึกษา 2556 (สุพรรณบุร:ี ม.ป.ป.), อัดส าเนา.  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%90.
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%90.
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
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อาคารเรียนและอาคารประกอบที่ คุณบรรหาร ศิลปอาชา ได้บริจาคและควบคุม การก่อสร้างมีดังนี้ 
1) อาคารเรียนแบบ 216 ใต้ถุนสูง 1.80 เมตร 8 ห้องเรียน กว้าง 12.30 เมตร ยาว 45 เมตร สิ้นค่า
ก่อสร้าง 860,000 บาท  2) บ้านพักครูขนาด 6 x 7.50 เมตร 1 หลง เป็นเงิน 60 ,000 บาท            
3) บ้านพักภารโรง ขนาด 4 x 6 เมตร 1 หลัง เป็นเงิน 30,000 บาท   4) ห้องน้ าห้องส้วม ขนาด            
3 x 7 เมตร 1 หลัง เป็นเงิน 35,000 บาท และ 5) เสาธงประจ าโรงเรียน เป็นเงิน เป็นเงิน 15,000 บาท 
รวมบริจาคค่าก่อสร้างทั้งสิ้น เป็นเงิน 1,000,000 บาท  ได้ท าการประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ในการ
ก่อสร้าง เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2516  โดยการเรียนเชิญ ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
นายอภัย จันทวิมล เป็นประธานพิธี นายสวัสดิ์ มีเพียร ผู้ว่าราชการจังหวัด สุพรรณบุรี เป็นผู้เสนอ
รายงาน 

 ต่อมาในวันที่  15 กรกฎาคม พ.ศ.  2518 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จ        
พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด าเนิน พร้อมด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา        
สยามบรมราชกุมารี พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟูาจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ ทรงประกอบพิธีเปิดปูายอาคารเรียน 
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 และมีพระราชด ารัสกับนักเรียน ความว่า " โรงเรียนเราเป็นโรงเรียน
สร้างใหม่ เราควรท าชื่อเสียงให้โรงเรียน เราต้องตั้งใจเรียน ขยันเรียนให้มาก ๆ เพ่ือชื่อเสียงของโรงเรียน
และประเทศชาติของเรา "ปัจจุบันมีข้าราชการครู 64 คน ลูกจ้างประจ า 11 คน นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 จ านวน 52 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 2,004 คน 62 

 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 4 (วัดลาวทอง) ตั้งที่หมู่ 4 ต าบลสนามชัย อ าเภอเมือง  
จังหวัดสุพรรณบุรี  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เปิดสอน
ระดับชั้นช่วงชั้นที่1 ถึงระดับชั้นช่วงชั้นที่ 2 (อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 1-6)  มีเนื้อที่ 7 ไร่ 2 งาน          
97ตารางวา เขตพ้ืนที่บริการหมู่บ้าน ได้แก่ หมูที่ 3, 4 และ5 ต าบลสนามชัย อ าเภอเมือง  จังหวัด
สุพรรณบุรี  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 4 (วัดลาวทอง)  เดิมชื่อ (พ่วงประชานุกูล) เปิดท าการสอน
ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2479 เป็นโรงเรียน
แห่งที่ 26 ของอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี โดยนายอ าเภอเป็นผู้จัดตั้งตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา 
พ.ศ. 2478 โดยศาลาการเปรียญของวัดลาวทองเป็นสถานที่เรียน จนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2484 
พระอธิการพ่วงเจ้าอาวาสวัดลาวทองได้ด าเนินการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.2  มีมุขข้างขนาดกว้าง 
9 เมตร ยาว 27 เมตร เป็นอาคารเอกเทศถาวรขึ้น และได้ย้ายสถานที่เรียนจากศาลาการเปรียญของ
วัดลาวทองมาเรียนที่อาคารเรียนหลังใหม่ เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2485 เป็นต้นมา ต่อมาในปี พ.ศ. 
2518 ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา และคุณหญิงแจ่มใส ศิลปอาชา ได้บริจาคเงินก่อสร้างอาคารเรียน
หลังใหม่ เป็นเงิน 1,400,000 บาท โดยร่วมกับพระครูสุวรรณกิตติคุณ (หลวงพ่อฟูอน) เจ้าอาวาสวัด
ลาวทองและประชาชนหาเงินสมทบอีกจ านวน 316,435 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1.716,435 บาท 
เพ่ือใช้ในการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่เป็นอาคารแบบพิเศษ ได้วางศิลาฤกษ์  เมื่อวันที่ 10 
สิงหาคม พ.ศ. 2518 และด าเนินการก่อสร้างจนเสร็จ และท าการเปิดปูายอาคารเรียนเมื่อวันที่ 11 

                                                 

 
62ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรีเขต9 โรงเรียนบรรหารแจ่มใส

วิทยา 3, รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานประจ าปีการศึกษา 2556 (สุพรรณบุร:ี ม.ป.ป.), อัดส าเนา. 
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กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520  โดยสมเด็จพระศรีครินทร์ทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระพ่ีนางเจ้าฟูา   
กัลป์ยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จมาเป็น       
องค์ประธานในพิธีเปิดปูายอาคารเรียน 

 ตั้งแต่เริ่มตั้งโรงเรียน การจัดการศึกษาตั้งอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จนถึงปัจจุบัน   
เขตบริการของโรงเรียนประกอบด้วยหมู่บ้าน 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 3 บ้านหัวเกาะ หมู่ที 4 บ้านหัวเวียง  
และหมูท่ี 5 บ้านสนามชัย ต าบลสนามชัย อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี63 

 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5  ตั้งอยู่เลขที่ 142 หมู่ 1 ต าบลบางตาเถร  อ าเภอ       
สองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี  รหัสไปรษณีย์ 72110 โทรศัพท์ (035) 461642 โทรสาร (035) 461642 
website:www.banharn5.ac.th สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เปิดสอน
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีเขตพ้ืนที่บริการ 11 หมู่บ้าน  ได้รับอนุมัติให้เปิด
ท าการสอนเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2529  ในระยะเริ่มแรกได้อาศัยตึกปริยัติธรรมของวัดไผ่โรงวัว 
เป็นอาคารเรียนชั่วคราวเดิมใช้ชื่อว่า โรงเรียนสาขาสองพ่ีน้องวิทยา โดยมี นายมานพ พลเสน       
เป็นอาจารย์ใหญ่คนแรก ต่อมาผู้มีจิตศรัทธา คือ ก านันบุญพร้อม คชินทรและเครือญาติ (นางจุรี  
คชินธร นางประนอม ช่างสุพรรณ นางปณิตา  คชินทร  นางสาวยุพาพร คชินทร และ รศ.นายแพทย์
อุดม  คชินทร) ได้บริจาคท่ีดินจ านวน 40 ไร่ 1 งาน  60 ตารางวา เพื่อสร้างอาคารเรียนถาวรปัจจุบัน 
ทั้งนี้ ได้รับความเมตตาสนับสนุนจาก ฯพณฯ บรรหาร คุณหญิงแจ่มใส ศิลปอาชา ให้ความอนุเคราะห์
งบประมาณในการปรับปรุงแบบอาคารเรียน อาคารประกอบ บ้านพักครู ระบบสาธารณูปโภค        
จึงเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 โดยมีพิธีเปิดปูายอาคารเรียนโดย ฯพณฯ สัญญา 
ธรรมศักดิ์  (ประธานองคมนตรี) เป็นประธานเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2531 โรงเรียนจึงใช้วันที่ 15 
มกราคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน   นอกจากนี้ ฯพณฯ บรรหาร และคุณหญิงแจ่มใส 
ศิลปอาชา ได้บริจาคทรัพย์เพ่ือจัดซื้อ  เครื่องดนตรีสนับสนุนงบประมาณในการจัดจ้างครูสอนดนตรีสากล 
จัดซื้อคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้ และทุนการศึกษาส าหรับนักเรียนที่มีความประพฤติดี 
เป็นประจ าทุกปีการศึกษา  ในปีการศึกษา  2539 โรงเรียนได้จัดสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์  บรรหาร – 
แจ่มใส  เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน จ านวน 20 เครื่อง  จัดท าห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก  
และถมดินหลังอาคารเรียน  2 ในปีการศึกษา 2540 โรงเรียนได้จัดสร้างสนามกีฬามาตรฐานการกีฬา
แห่งประเทศไทย จัดสร้างหอประชุม 2 ชั้นเอนกประสงค์ สร้างอาคารเรียนแบบ 216 ล (ปรับปรุง 29) 
บ้านพักนักเรียนแบบ 35 คน  จัดสร้างห้องปฏิบัติการทางภาษา  จัดสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์ กัญจนา  
ปีการศึกษา 2541 โรงเรียนได้จัดสร้างอาคารฝึกงานแบบ  204/27 จัดสร้างห้องน้ าห้องส้วมแบบ 6  
ที่ /27 พร้อมกับปรับปรุงบริเวณโรงเรียน ปีการศึกษา 2542 โรงเรียนได้จัดสร้างอาคารบ้านพักครู
แบบแฟลต 8 หน่วย ซ่อมแซมโรงฝึกงานและปรับปรุงบริเวณโรงเรียน จัดสร้างห้องน้ าห้องส้วมแบบ 6 
ที่/27 ก่อสร้างพ้ืน ปูอิฐบล็อก ตัวหนอน จัดท าห้องสมุด  มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ        
ปีการศึกษา 2543 โรงเรียนได้ปรับปรุงซ่อมห้องน้ าห้องส้วม 6 ที่ /27 ทาสีอาคาร 1 ปรับปรุงระบบ

                                                 

 
63ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 โรงเรียนบรรหารแจ่มใส

วิทยา 4, รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานประจ าปีการศึกษา 2556 (สุพรรณบุร:ี ม.ป.ป.), อัดส าเนา.  
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ไฟฟูา  ปรับปรุงภูมิทัศน์  สร้างถนน ค.ส.ล.ปรับปรุงบ้านพักครูทั้งหมด ทาสีรั้วสนามกีฬา ปีการศึกษา  
2544 สร้างสนามบาสเกตบอลมาตรฐาน (งบประมาณของการกีฬาแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 
2545 ได้รับความอนุเคราะห์จาก ฯพณฯ บรรหาร  ศิลปอาชา สนับสนุนงบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์
ดนตรีวงโยธวาทิต โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ โรงเรียนส่งเสริมการอ่านในโครงการ  Nanmee Books 
Reading Club  ปีการศึกษา 2546 ได้รับงบประมาณปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์ และได้รับความ
อนุเคราะห์  เครื่องคอมพิวเตอร์จาก ฯพณฯ บรรหาร  ศิลปอาชา จ านวน 20 เครื่อง  อุปกรณ์กีฬา 
และจัดสร้างห้องคอมพิวเตอร์ห้องที่สอง พัฒนาระบบอินเตอร์เน็ต  โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก
กระทรวง ICT จัดตั้งโครงการศูนย์ข้อมูลเครือข่ายบริการข้อมูลแก่โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว โรงเรียนตลาด
ขุนขยัน โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ และโรงเรียนวัดใหม่บ ารุงธรรม ปีการศึกษา 2547 ได้รับงบประมาณ
ทาสีอาคารเรียนใหม่ โรงเรียน ผู้บริหาร และครูได้รับการคัดเลือกจากส านักงานพระพุทธศาสนา     
ให้เป็นโรงเรียนที่จัดกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธดี เด่น ผู้บริหารได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้บริหารโรงเรียน     
วิถีพุทธดีเด่น ครูผู้สอนได้รับเกียรติบัตรเป็นครูผู้รับผิดชอบจัดกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธดีเด่น            
ปีการศึกษา 2548 ได้รับความอนุเคราะห์จาก ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา  สนับสนุนงบประมาณจ้าง
ครูพิเศษ วงโยธวาทิต จ านวน 1 อัตรา มีตัวแทนนักเรียนได้รับทุนการศึกษา ส่วนใน ปีการศึกษา 2550 
ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ให้การสนับสนุนวงดนตรีไทย เป็นเงิน 150,000 บาท  ปีการศึกษา 2553  
ฯพณฯ บรรหาร  ศิลปอาชา  มอบงบประมาณ 190,000 บาท เพ่ือปรับปรุง พ้ืนอาคารที่ทรุด ได้รับ
งบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งบปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555: SP2  
จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ประจ าห้องปฏิบัติการ (CL 20) วงเงิน 566,460 บาท และจัดซื้อระบบ
คอมพิวเตอร์ประจ าห้องสมุด (CDL) วงเงิน 112,840 บาท รับงบปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ตาม
โครงการลงทุนต้นทุนการศึกษา  และการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SP2-2) เป็นค่าจัดซื้อ
หนังสือประกอบสื่อดิจิตอล อุปกรณ์และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เป็นเงิน 300,000 บาท 
จัดจ้างครูสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SP 2) โรงเรียนจัดงบประมาณซื้อเครื่องฉายภาพ 
(โปรเจคเตอร์) เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระพัฒนา
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ทาสีอาคาร 1 ปรับปรุงโรงอาหาร  และปูกระเบื้องซ่อมอาคาร 3 
อาคารโรงฝึกงาน 3 หลัง ปรับปรุงห้องโสต ฯ ทาสีหอประชุมและโต๊ะรับประทานอาหาร              
เชิญวิทยาการจากโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 ให้ความรู้ด้านสถานที่ท างานน่าอยู่         
น่าท างานแก่ครูและนักเรียน (เพ่ือแก้ปัญหาเรื่องนกพิราบ การให้ความรู้เรื่องสุขอนามัย ฯ) 

 เนื่องจากโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 ตั้งอยู่ใกล้เคียงพ้ืนที่รอยต่อระหว่างจังหวัด
นครปฐม และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นักเรียนที่มาศึกษาต่อที่โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 
ส่วนใหญ่จึงมีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดดังกล่าวข้างต้น  โดยมาจากโรงเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรี  
โรงเรียนในจังหวัดนครปฐม  โรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และโรงเรียนในเขตจังหวัดอ่ืน ๆ64 

                                                 

 
64ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรีเขต9 โรงเรียนบรรหารแจ่มใส

วิทยา 5, รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานประจ าปีการศึกษา 2556 (สุพรรณบุร:ี ม.ป.ป.), อัดส าเนา.  
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 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6  ที่ตั้ง 104 หมู่ 1  ต าบล หนองสะเดา อ าเภอ สามชุก 
จังหวัดสุพรรณบุรี  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โทรศัพท์ 035-571017  
โทรสาร 035-035-571017 e-mail banharn_@ yahoo.com website School_obec.go.th/banharn 6 
เปิดสอนระดับชั้น ม.1-ม.6 และ ปวช.1-ปวช.3 เนื้อที่ 52 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา เขตพ้ืนที่บริการ 
ต าบลหนองสะเดา ต าบลหนองผักนาก ต าบลกระเสียว และต าบลบ้านสระ โรงเรียนบรรหารแจ่มใส
วิทยา 6  มีเนื้อที่ 52ไร่ 1 งาน  60 ตารางวา เดิมพ้ืนที่ต าบลหนองสะเดา ไม่มีโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ราษฎรบ้านใหม่ศรีสุพรรณ โดยการน าของ นายวน  มีชะนะ และนายหอม ลุ่มล่า จึงได้ยื่นหนังสือขอจัดตั้ง
โรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นที่บ้านใหม่ศรีสุพรรณ โดยมีพระสมุห์จันทร์ เจ้าอาวาสวัดใหม่ศรีสุพรรณ ยินดี
ยกที่ดินของวัดให้จ านวน 12 ไร่ 87 ตารางวา เป็นสถานที่ก่อสร้างโรงเรียน แต่เนื่องจากจ านวนที่ดิน         
ยังไม่พอตามเกณฑ์ของกรมสามัญศึกษา ซึ่งต้องมีเนื้อที่ 35 ไร่ขึ้นไป ประกอบกับขณะนั้น ฯพณฯ 
บรรหาร ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสมัยนั้นมีด าริที่จะสร้างโรงเรียนมัธยม       
ทางอ าเภอจึงเสนอให้ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา พิจารณา  ซึ่ง ฯพณฯ บรรหาร และคุณหญิงแจ่มใส  
ศิลปอาชา ได้เดินทางมาดูสถานที่ที่จะสร้างโรงเรียน และได้ติดต่อขอซื้อที่ดินใกล้วัดใหม่ศรีสุพรรณให้
อีก 22 ไร่ 73 ตารางวา จากนายสุชาติ มีชะนะ  นายชลอ สว่างศรี และนายเสริม  ส าเภาทอง ในราคา 
ไร่ละ 30,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 632,250 บาท  ภายหลัง ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ได้ติดต่อ     
ขอซื้อที่ดินอีก 11 ไร่ จากนายสงัด  อินทร์แปลง ในราคาไร่ละ 90,000 บาท โดยให้คุณจองชัย        
เที่ยงธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นผู้ประสานงาน และในปี พ.ศ. 2537 
ฯพณฯ บรรหาร  ศิลปอาชา ได้ติดต่อขอซื้อที่ดินหลังโรงเรียน   ให้อีกจ านวน 8 ไร่ รวมเนื้อที่โรงเรียน
ทั้งสิ้น 52 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา 

 ในวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2534 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนบรรหาร
แจ่มใสวิทยา 6 ต าบลหนองสะเดา อ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรีขึ้น โดยในระยะแรกศึกษาธิการ
จังหวัดสุพรรณบุรี นายโชติ แย้มแสง ได้แต่งตั้งให้ นายปรารมภ์ จ าปาศรี ศึกษาธิการอ าเภอสามชุก 
เป็นผู้ประสานงานรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 25-31 มีนาคม พ.ศ. 2534 และ
ในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2534 กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีค าสั่งแต่งตั้งให้ นายเชิดศักดิ์  ศุภโสภณ    
ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหาร โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 
เปิดท าการสอนตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2534 จ านวน 2 ห้องเรียน โดยได้รับความอนุเคราะห์
ครู-อาจารย์ จากโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม มาช่วยสอน 7 คน โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา 2 คน 
และโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม 1 คน รวมครู–อาจารย์ที่มาช่วยสอน 10 คน มีนักเรียนทั้งสิ้น 78 คน 
เป็นชาย 38 คน หญิง 40 คน ปีการศึกษา 2549 ได้ริเริ่มให้มีการด าเนินการ  ขออนุญาตเปิดการเรียน
การสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ 
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน 1 ห้องเรียน จนถึงปัจจุบัน วิธีด าเนินการในด้านการบริหารจัด
การศึกษา โรงเรียนมีการบริหารงานอย่างเป็นระบบ มีโครงสร้างการบริหารงานอย่างชัดเจน ใช้การ
บริหารงานแบบมีส่วนร่วม  ส่งเสริมให้ครูได้รับการอบรมและพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ มีการพัฒนา
หลักสูตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการจัดสภาพแวดล้อมและห้องปฏิบัติการต่างๆ ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้



 69 

ของนักเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
จากหน่วยงานต้นสังกัด และการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.65 
 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 ที่ตั้ง 310 หมู่ 4 ต าบลนางบวช อ าเภอเดิมบางนาง
บวช  จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โทร. 035 – 433062 
โทรสาร - e-mail Banharnseven@hotmail.co.th website http://school.obec.go.th /BJ7,/ 
Banharnseven เปิดสอนระดับชั้น ม.1 ถึงระดับชั้น ม.6 เนื้อที่ 30 ไร่ 2 งาน 24 ตารางวา           
ชื่อโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 ที่ตั้ง 310 หมู่ 4 ต าบลนางบวช อ าเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัด
สุพรรณบุรี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  เขตพ้ืนบริการ 13 โรงเรียน โรงเรียน
บรรหารแจ่มใสวิทยา 7 เปิดท าการสอนเมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2537 โดยเป็นสาขาของโรงเรียน
ธรรมโชติศึกษาลัย จากการริเริ่มของคณะกรรมการศึกษา ประชาชนชาวบ้านนางบวช พระครูพิทักษ์ 
ธรรมโชติเจ้าอาวาสวัดนางบวช นายประสิทธิ์ ดาราธร ผู้อ านวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยในสมัย
นั้นร่วมกันก่อตั้งโดยขอใช้ที่ดินของวัดนางบวช จ านวน 17 ไร่ 3 งาน ที่ดินสาธารณประโยชน์ จ านวน 
9 ไร่ 2 งาน 10 ตารางวา และซื้อเพ่ิมอีก 3 ไร่ 1 งาน 4 ตารางวา และใช้กุฏิพระเป็นอาคารไม้ 2 ชั้น 
3 หลัง และอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น 1หลัง เป็นอาคารเรียนและบ้านพักครู ต่อมานายวรฉัตร  
ทีงาม นายอ าเภอเดิมบางนางบวช ได้ท าหนังสือเสนอให้ ฯพณฯ บรรหาร  ศิลปอาชา ทราบถึงการจัดตั้ง
โรงเรียนจึงได้รับการสนับสนุนและให้ใช้ชื่อโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 โดยกรมสามัญศึกษาได้
ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนขึ้นเมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2542 โดยมีนายธวัช เพ็ญพาน ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยรักษาการผู้บริหารโรงเรียนตั้งแต่เริ่มต้น และได้รับการแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 เป็นคนแรก อาคารสถานที่ อาคารเรียน
จ านวน 2 หลัง อาคารหอประชุม จ านวน 1 หลัง  ห้องน้ า จ านวน 6 ยูนิต สนามฟุตบอล จ านวน      
1 สนาม  สนามบาสเกตบอล จ านวน 1 สนาม  สนามกีฬาเอนกประสงค์ จ านวน 1 สนาม แฟลต    
พักครู 8 ยูนิต  และบ้านพักภารโรง ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม คือ 1) สภาพชุมชนรอบบริเวณ
โรงเรียนมีลักษณะเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ มีประชากรประมาณ 500-1,000 คน บริเวณใกล้เคียง
โดยรอบโรงเรียน ได้แก่ วัดนางบวช เทศบาลต าบลนางบวช อาชีพหลักของชุมชน คือ รับจ้างทั่วไป 
เกษตรกรรมและค้าขาย ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จัก
โดยทั่วไป คือ ตักบาตรเทโว (ออกพรรษา) ลอยกระทงสงกรานต์ 2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษา
ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 อาชีพหลัก คือ รับจ้าง, เกษตรกรรม  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทาง
เศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี 90,000 บาท  จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 3-5 คน 
และ 3) โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน  โอกาสของโรงเรียน คือ อยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ เช่น ตั้งอยู่ใน
บริเวณวัด ริมแม่น้ าท่าจีน วัดเขานางบวช (หลวงปูุพระอาจารย์ธรรมโชติ) อีกทั้งบริเวณใกล้เคียงยัง
ใกล้แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ เขานมนาง โรงงานทานตะวัน เป็นต้น 
นอกจากนี้ยังได้รับการส่งเสริมสนับสนุน ด้านงบประมาณจากส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และ

                                                 

 
65ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรีเขต9 โรงเรียนบรรหารแจ่มใส

วิทยา 6, รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานประจ าปีการศึกษา 2556 (สุพรรณบุร:ี ม.ป.ป.), อัดส าเนา.  
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คุณภาพเยาวชน (สสค.) ในการพัฒนานักเรียนผ่านโครงการต่างๆ ตามที่โรงเรียนเสนอ รวมทั้งเทศบาลต าบล  
นางบวชและวัดเขาดิน  และยังมีข้อจ ากัดของโรงเรียน  ได้แก่ สภาพเศรษฐกิจบริเวณรอบๆ โรงเรียน ชุมชน 
รวมทั้งฐานะ  ของผู้ปกครอง อยู่ในฐานะที่ค่อนข้างยากจน ผู้ปกครองมีความรู้ค่อนข้างน้อย ผู้น าชุมชน องค์กร
ปกครอง  ส่วนท้องถิ่นยังคงให้ความส าคัญและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาค่อนข้างน้อย สังคมของ
ยาเสพติดยังคงมีอยู่กระจายโดยรอบโรงเรียนทั้งผู้เสพ และผู้ค้ายา ส่งผลให้มีผลต่อการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนยังคงไม่บรรลุตามเปูาหมายในระดับที่ตั้งไว้66 
 

บทบาทหน้าที่ของสภาชิกสภาผู้แทนราษฎรในด้านการศึกษา 
 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 (แก้ไขเพ่ิมเติม ปี 2554) 
ก าหนดให้รัฐสภาประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎร โดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ านวน 500 คน 
และวุฒิสภา มีสมาชิกวุฒิสภา จ านวน 150 คน ส าหรับบทบาทของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้น
ประกอบด้วยบทบาทภายในสภา ซึ่งได้แก่ อ านาจในการตรากฎหมาย อ านาจในการควบคุมการ
บริหารราชการแผ่นดิน และอ านาจในการให้ความเห็นชอบเป็นต้น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรย่อมเป็น
ผู้แทนปวงชนชาวไทย และต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของ     
ปวงชนชาวไทย สภาผู้แทนราษฎรมีหน้าที่โดยตรงในทางนิติบัญญัติ ซึ่งร่างพระราชบัญญัติหรือ     
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจะตราขึ้นเป็นกฎหมายได้ ก็ด้วย ค าแนะน าและยินยอมของ
รัฐสภา ซึ่งประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา รวมทั้งยังมีอ านาจ ควบคุมการบริหารราชการ
แผ่นดินด้วย เช่น การให้ความเห็นชอบบุคคล ซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็น นายกรัฐมนตรี การตั้ง   
กระทู้ถาม และการเสนอญัตตขิอให้เปิดอภิปรายทั่วไป เพ่ือลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี 
ทั้งนี้ เป็นไปตามการปกครองระบอบประชาธิปไตยระบบรัฐสภา นอกจากนั้น สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรยังต้องสร้างบทบาทภายนอกสภาผู้แทนราษฎรในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆ ของประชาชน 
และในด้านเวทีต่างประเทศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีบทบาทส าคัญยิ่งในการเสริมสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศอีกด้วย  

 ดังนั้น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จึงจ าเป็นจะต้องมีคุณลักษณะของผู้น าที่ดี รวมทั้งด้าน
คุณสมบัติ ด้านวิชาการ ด้านความสามารถ และคุณลักษณะทางด้านบุคลิกภาพ เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
ในต าแหน่ง ผู้แทนราษฎร เป็นที่พึงพอใจของประชาชนผู้เลือกตั้งและคาดหวังให้ผู้แทนราษฎรของตนเอง
ได้ท าหน้าที่สภาชิกสภาผู้แทนราษฎร และด ารงตนอยู่ในบทบาทที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง           
ต่อประชาชน และต่อสังคมในพ้ืนที่ของตน เพ่ือช่วยเสริมสร้างสมรรถนะสังคม และมีความผูกพัน        
ต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จ ตามท่ีตั้งเปูาหมายไว้ ด้วยความกระตือรือร้นและเต็มใจอย่างยิ่ง 
 

 
 
 
                                                 

 
66ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 9 โรงเรียนบรรหารแจ่มใส

วิทยา 7, รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
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บทบาทภายในสภา  

 1.  อ านาจในการตรากฎหมาย  
  1.1  การตราพระราชบัญญัติ คือ กระบวนการหรือขั้นตอนในการเสนอและการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงมีผลบังคับใช้เป็น
กฎหมาย  
   1.1.1 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย 1) ผู้มีสิทธิเสนอร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ได้แก่คณะรัฐมนตรี  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ใน 10 ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้ง
สองสภา และศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกา หรือองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งประธานศาลและประธาน
องค์กรนั้นเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น และ 2) การพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาและให้ความเห็นชอบก่อนจากนั้นจึง
ให้วุฒิสภาพิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อไปเมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้วก่อนน าขึ้นทูลเกล้าฯ 
ถวาย เพ่ือทรงลงพระปรมาภิไธยให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญก่อนซึ่งต้อง
กระท าให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ได้รับเรื่องหากเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าข้อความไม่ขัด
หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญให้นายกรัฐมนตรีน าขึ้นทูลเกล้าฯถวายพระมหากษัตริย์เพ่ือทรงลงพระ
ปรมาภิไธยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป  แต่ถ้ามีข้อความขัด 
หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญให้ข้อความที่ขัดหรือแย้งนั้นเป็นอันตกไปในกรณีที่วินิจฉัยว่าข้อความดังกล่าว  
เป็นสาระส าคัญหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติ  
แห่งรัฐธรรมนูญ ให้ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ นั้นเป็นอันตกไป  
   1.1.2 พระราชบัญญัติ ประกอบด้วย 1) ผู้มีสิทธิเสนอร่างพระราชบัญญัติ ได้แก่ 
คณะรัฐมนตรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวนไม่น้อยกว่า 20 คน โดยไม่ต้องให้พรรคการเมือง         
ที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นสังกัดมีมติให้เสนอได้ และศาลหรือองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
เฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดองค์กรและกฎหมายที่ประธานศาลและประธานองค์กรนั้นเป็น        
ผู้รักษาการ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวนไม่น้อยกว่า 10,000 คน และ 2) การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
ให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาและให้ความเห็นชอบก่อน จากนั้นจึงให้วุฒิสภาพิจารณาและให้ความ
เห็นชอบต่อไป เมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีน าขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย
พระมหากษัตริย์เพ่ือทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือใช้บังคับเป็น
กฎหมายต่อไป  
  1.2  การอนุมัติหรือไม่อนุมัติพระราชก าหนด พระราชก าหนดคือ กฎหมายที่
พระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นให้ใช้บังคับเช่นเดียวกับพระราชบัญญัติโดยค าแนะน าของคณะรัฐมนตรี
หลังจากใช้บังคับแล้วให้น าเสนอต่อรัฐสภาเพ่ือพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติต่อไป  
  1.3 การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ  
   1.3.1 ผู้มีสิทธิเสนอญัตติขอแก้ไขเพ่ิมเติม ได้แก่คณะรัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 5  ของจ านวนสมาชิกทั้งหมด เท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจ านวนสมาชิกทั้งหมด
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เท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา และประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวนไม่น้อยกว่า 50,000 คน ตามกฎหมาย   
ว่าด้วย การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย  
   1.3.2  การพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม ให้กระท าในที่ประชุมร่วมกัน
ของรัฐสภา โดยพิจารณาเป็น 3 วาระ คือวาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ ให้ใช้วิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดย
เปิดเผยและต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยในการแก้ไขเพ่ิมเติมนั้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา วาระที่ 2 ขั้นพิจารณาเรียงล าดับมาตรา โดยให้ถือเอาเสียง
ข้างมากเป็นประมาณ เมื่อการพิจารณาวาระที่ 2 เสร็จสิ้นแล้ว ให้รอไว้ 15 วัน เมื่อพ้นก าหนดนี้แล้ว
ให้รัฐสภาพิจารณาในวาระท่ี 3 ต่อไป วาระท่ี 3 ขั้นสุดท้าย ให้ใช้วิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปิดเผย
และต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยในการที่จะให้ออกใช้เป็นรัฐธรรมนูญมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา เมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีน าขึ้น
ทูลเกล้าฯ ถวายพระมหากษัตริย์เพ่ือทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือใช้
บังคับต่อไป  

 2. อ านาจในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน  
  2.1 การตั้งกระทู้ถาม  คือ ค าถามที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภาตั้ง
ถาม รัฐมนตรีในเรื่องใด ๆ อันเกี่ยวกับงานในหน้าที่ได้ และนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีต้องเข้าร่วม
ประชุมสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาเพ่ือชี้แจงหรือตอบกระทู้ถามในเรื่องนั้ นด้วยตนเอง เว้นแต่มี 
เหตุจ าเป็นไม่อาจเข้าชี้แจงหรือตอบกระทู้ได้ ต้องแจ้งให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธาน
วุฒิสภาทราบก่อนหรือในวันประชุมสภาในเรื่องดังกล่าว  
  2.2 การเสนอญัตต ิคือ ข้อเสนอใด ๆ ที่มีความมุ่งหมายเพ่ือให้สภาลงมติหรือวินิจฉัย
ชี้ขาดว่าจะให้ปฏิบัติอย่างไร  
   2.2.1 การเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป เพ่ือลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าที่มีอยู่ของ            
สภาผู้แทนราษฎร มีสิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป เพ่ือลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี  
                      2.2.2  การเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็น
รายบุคคล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวนไม่น้อยกว่า 1ใน 6 ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ของสภาผู้แทนราษฏร มีสิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติ  ไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี
เป็นรายบุคคล 
   2.2.3 การเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรี ในกรณีมีจ านวนไม่ถึงเกณฑ์ตาม 2.2.1 หรือ 2.2.2  
     กรณีท่ีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งสังกัดพรรคที่สมาชิกมิได้ด ารงต าแหน่ง 
รัฐมนตรีมีจ านวนไม่ถึงเกณฑ์ที่จะเสนอตาม 2.2.1 หรือ 2.2.2 ได้ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวน
มากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดังกล่าวมีสิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปราย
ทั่วไปเพ่ือลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลได้ เมื่อคณะรัฐมนตรีบริหารงาน
มาแล้วเกินกว่า 2 ปี  
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   2.2.4  ญัตติต้ังคณะกรรมาธิการ  
 คณะกรรมาธิการ คือ บุคคลที่สภาแต่งตั้งขึ้นประกอบเป็น

คณะกรรมาธิการ เพ่ือให้พิจารณากฏหมาย หรือกระท ากิจการใด ๆ อันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภา
แล้วรายงานต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภามีอ านาจเลือกสมาชิกของแต่ ละสภาตั้ งเป็น
คณะกรรมาธิการสามัญและมีอ านาจเลือกบุคคลผู้ เป็นสมาชิกหรือมิได้ เป็นสมาชิกตั้ งเป็น
คณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือกระท ากิจการพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใด  ๆ อันอยู่ในอ านาจ
หน้าที่ของสภา แล้วรายงานต่อสภา  

 3.  สิทธิเข้าชื่อเพ่ือถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร มีสิทธิเข้าชื่อ
ร้องขอต่อประธานวุฒิสภา เพ่ือให้วุฒิสภามีมติถอดถอนนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีสมาชิกสภาผู้แทน    
ราษฏร สมาชิกวุฒิสภา ฯลฯ ออกจากต าแหน่งได ้ 

 4. อ านาจในการควบคุมการตรากฎหมายที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ  สมาชิก        
สภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกันจ านวนไม่น้อยกว่า 1   ใน 10 
ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภาให้ความ
เห็นชอบแล้ว ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะน าขึ้นทูลเกล้าฯเพ่ือพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย     
มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ  ให้เสนอความเห็นต่อ
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานรัฐสภาแล้วแต่กรณี เพ่ือส่งความเห็นไปยัง
ศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัย  

 5.  อ านาจในการให้ความเห็นชอบ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา
สามารถพิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องดังต่อไปนี้ในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้คือ  1) การให้
ความเห็นชอบในการสืบราชสมบัติ  2) การให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้ส าเร็จราชการแทน
พระองค ์3) การให้ความเห็นชอบในการปิดสมัยประชุมสามัญก่อนครบก าหนดเวลา 120 วัน  4) การ
ให้ความเห็นชอบในการประกาศสงคราม และ 5) การให้ความเห็นชอบในการท าหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศ  
 

บทบาทภายนอกสภาผู้แทนราษฎร  
 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องสร้างบทบาทในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆ ของ

ประชาชน วิธีการนั้นคือการพบปะเยี่ยมเยือนประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งการพบปะเยี่ยมเยือนประชาชนนี้มี
นัยส าคัญ 3 ประการ คือ  

 1.  เป็นเครื่องชี้ให้เห็นถึงการให้ความส าคัญและการเอาใจใส่ทุกข์สุขของประชาชน  
 2.  เป็นโอกาสที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะได้พบปะและรับฟังปัญหาโดยตรงจาก

ประชาชน เพ่ือน าปัญหานั้นไปแก้ไขโดยเร็วที่สุด  
 3.  ท าให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้รับข้อมูลโดยตรงจากประชาชน  เพ่ือใช้ควบคุม     

การท างานของรัฐบาล และเพ่ือเสนอแนะการตรากฎหมายต่าง ๆ ในรัฐสภาต่อไป  
 เมื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้รับข้อมูลปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแล้ว

วิธีด าเนินการต่อไป คือ  
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 1.  ท าหนังสือถึงรัฐมนตรีที่รับผิดชอบต่อปัญหานั้น เพ่ือแจ้งให้ทราบถึงปัญหาและให้
ด าเนินการแก้ไข  
 2.  พบราษฎรที่เดือดร้อนไปพบเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพ่ือให้ด าเนินการช่วยเหลือแก้ไข
ปัญหา  
   3. ให้ความช่วยเหลือตามก าลังความสามารถและความพร้อมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร     
ผู้นั้นเอง   
 4.  รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชน และน าเรื่องดังกล่าวท าเป็นหนังสือเสนอต่อ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ช่วยแก้ไขปัญหาต่อไป   
 5. น าเรื่องเข้าสู่คณะกรรมาธิการ ที่เก่ียวข้องเพ่ือพิจารณา  
 

บทบาทด้านต่างประเทศ  
 เป็นบทบาทที่มีความส าคัญยิ่งในการเสริมสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดี ในระดับ

โลกและระดับภูมิภาค ระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ เพ่ือช่วยแสวงหาแนวทางการแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ ของประชาคมโลกด้วยวิถีทางการทูตรัฐสภา ในด้านต่าง ๆ ได้แก่  

 1.  บทบาทในการสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีกับประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะความสัมพันธ์
ระหว่างสภานิติบัญญัติได้แก่ การรับรองคณะทูตานุทูต สมาชิกรัฐสภา และบุคคลส าคัญชาวต่างประเทศ 
การจัดตั้งกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยกับสมาชิกรัฐสภาต่างประเทศ  การแลกเปลี่ยน                
การเยี่ยมเยือน เพ่ือเสริมสร้างและกระชับความสัมพันธ์กับรัฐสภาของนานาประเทศและเพ่ือสนับสนุน
การด าเนินงานด้านต่างประเทศของฝุายบริหาร  

 2.  บทบาทในการสร้างความสัมพันธ์พหุภาคีกับองค์กรรัฐสภาระหว่างประเทศ รัฐสภา
ไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศหลายองค์กร เช่น สหภาพรัฐสภา (Inter 
Parliamentary Union: IPU) สหภาพสมาชิกรัฐสภาและแปซิฟิก (Asia-Pacific Parliamentarians’ 
Union : APPU) และสมัชชารัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter- Parliamentary Assembly: AIPA) 
รัฐสภาไทยยังได้เป็นสมาชิกและเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ  รัฐสภาไทย
ยังได้เป็นสมาชิกและเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ  อีกหลายองค์กร เช่น 
องค์การสมาชิกรัฐสภาแห่งเอเชียว่าด้วยเรื่องประชากรและการพัฒนา  (Asia Forum of 
Parliamentarian on Population and Development : AFPPD) องค์กรสมาชิกรัฐสภาฝุายแพทย์
และสาธารณสุข (International Medical Parliamentarians Organization: IMPO) องค์กรการ
ประชุมรัฐสภาภาคพ้ืนเอเชียและแปซิฟิก (Asia-Pacific Parliamentary Forum: APPF)  

 3.  บทบาทในการสร้างความเป็นผู้น าและเกียรติภูมิให้แก่รัฐสภา และประเทศไทย รัฐสภา
ไทยไดรับเกียรติให เป็นเจ้าภาพจัดประชุมระหวางประเทศขององคการระหว่างประเทศมาแล้ว                  
หลายองค์การ เชน 1) สหภาพรัฐสภา (Inter-Parliamentary Union: IPU) 2) สหภาพสมาชิกรัฐสภา
เอเชียและแปซิฟก (Asia-Pacific Parliamentarians’ Union: APPU) และ 3) สมัชชารัฐสภา
อาเซียน(ASEAN Inter- Parliamentary Assembly: AIPA)67 
                                                 

 
67ส านักวิชาการ, อ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, เข้าถึงเมื่อ 22 สิงหาคม 

2558, เข้าถึงได้จาก http://www.oknation.net/blog/assistance/2009/08/02/entry. 

http://www.oknation.net/blog/assistance/2009/08/02/entry


 75 

 สรุปบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 บทบาทส าคัญของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี โดยเฉพาะ ฯพณฯ 

บรรหาร ศิลปอาชา ผู้ที่ให้ความส าคัญในด้านการศึกษาด้วยอุดมการณ์ที่มุ่งมั่นว่า การศึกษาเป็นการ
สร้างคน สร้างชุมชนและสร้างชาติให้เจริญก้าวหน้า หากคนมีการศึกษาดีชีวิตและความเป็นอยู่ก็จะดี  
 

การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
 

แนวคิดการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 ศุภกิจ วงศวิวัฒนนุกิจ (2550) กลาววา การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

หมายถึง การวิจัยที่มุงหาความเขาใจ ตีความ และใหความหมายแกปรากฏการณทางสังคมที่เกี่ยวของ
กับความรูสึกนึกคิด ความเชื่อ เจตคติ พฤติกรรม และวัฒนธรรมของมนุษย โดยมีวิธีการเก็บขอมูล 
หลาย ๆ วิธีในทุกเหตุการณที่เกิดขึ้น เชน การสัมภาษณ การสังเกต นักวิจัยอาจแฝงตัวเองเขาไปคลุก
คลี อยกูับประชากรในชุมชนหรือทองถิ่นท่ีตองการศึกษาเพ่ือใหไดขอมูล ไมเนนการเก็บและวิเคราะห
ขอมูล ที่เปนตัวเลข แตใหความส าคัญกับการตีความและสังเคราะหขอคนพบบนพ้ืนฐานของขอเท็จ
จริงที่เก็บได แลวน าเสนอขอคนพบในรูปแบบ การบรรยาย หรืออาจสรางออกมาเปนทฤษฎีที่ใช
อธิบายพฤติกรรมทางวัฒนธรรมของมนุษย หรือปรากฏการณ ทางสังคมไดหรือชวยสรางสมมติฐาน
เพ่ือใชประโยชนในการวิจัยตอไป ตัวอยางการวิจัยเชิงคุณภาพ ไดแก การวิจัยเชิงชาติพันธุวรรณา   
การวิจัยเชิงประวัติศาสตร68 

 เกียรติสุดา ศรีสุข (2552)  กลาวว า การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เปน     
การวิจัยที่มีการรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพเปนหลัก ซึ่งอาจไดแก คุณลักษณะ พฤติกรรม สภาพการณ
หรือปรากฏการณตาง ๆ เปนตน การวิเคราะหขอมูลเหลานี้ตองอาศัยประสบการณ หรือความ
เชี่ยวชาญของผูวิจัยในเรื่องนั้น ๆ เปนอยางมากในการที่จะวิเคราะห ใหความหมาย วิพากษวิจารณ   
ขอมูลที่รวบรวมได ไดอยางถูกตอง ละเอียดลึกซ้ึง69 

 สุมิตร สุวรรณ (2552) กลาววา การวิจัยเชิงคุณภาพ เปนการแสวงหาความรูโดยการ
พิจารณาปรากฏการณสังคมจากสภาพแวดลอมตามความจริงในทุกมิติ สนใจขอมูลดานความรูสึกนึกคิด          
การใหความหมายหรือคุณคากับสิ่งตาง ๆ ตลอดจนคานิยมหรืออุดมการณของบุคคล เนนการเขาไป
สัมผัสกับขอมูลหรือปรากฏการณโดยตรง มักใชเวลานานในการศึกษาติดตามระยะยาวไมเนนการใช
สถิติตัวเลขในการวิเคราะหขอมูล ใชการสังเกตและการสัมภาษณเปนวิธีหลักในการเก็บรวบรวมขอมูล 
และวิเคราะหขอมูลโดยการตีความสรางขอสรุปแบบอุปนัย(Inductive) 70  

                                                 

 68ศุภกิจ วงศวิวัฒนนุกิจ, พจนานุกรมศัพท์การวิจัยและสถิติ (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2550), 101. 

 69เกียรติส์ุดา ศรีสุข, ระเบียบวิธีวิจัย, พิมพครั้งที่ 2 (เชียงใหม  ครองชาง, 2552),7. 
 70สุมิตร สุวรรณ, เอกสารค าสอน วิชากระบวนทัศน์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ

ชุมชนในองค์กร (เกษตรศาสตร์: ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน, 2552), บทคัดย่อ. 
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 สรุปไดวา การวิจัยเชิงคุณภาพ เปนการศึกษาจากสถานการณและสภาพแวดลอมที่มี
ความเปนจริงตามธรรมชาติของมนุษยและสังคม เพ่ือใหทราบถึงสถานการณและสภาพความเปนจริง             
ของบุคคลหรือสังคมนั้น ๆ โดยถือวามนุษยเปนเครื่องมือใหขอมูลที่ดีกวาแบบสอบถาม  ขณะเดียวกัน
ตัวนักวิจัยก็เปนเครื่องมือส าคัญในกระบวนการวิจัยตองอาศัยประสบการณหรือความเชี่ยวชาญของ    
ผูวิจัยใน การวิเคราะหขอมูลที่รวบรวมไดอยางละเอียด รอบคอบ และถูกตอง การเก็บรวบรวมข้อมูล 
และการวิเคราะห์ข้อมูล การตีความหมายของข้อมูลวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการด าเนินงาน       
ในสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ โดยมีบุคคลที่ท าการวิจัยเป็นเครื่องมือส าคัญในการรวบรวมข้อมูล 
การด าเนินงานในลักษณะเช่นนี้ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือท าความเข้าใจกับปรากฏการณ์ทางการศึกษา              
ที่เกิดขึ้นและด าเนินไปตามสภาพความเป็นจริง และสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ จากการรวบรวมหลักฐาน 
และข้อมูลที/ได้จากแหล่งที่ท าการศึกษา ฉะนั้นกระบวนการด าเนินงานส่วนใหญ่ จะไม่มีทฤษฎีหรือ
สมมติฐานเกี่ยวกับประเด็นที่ท าการศึกษาวางไว้เป็นกรอบอย่างแน่ชัด แต่จะมีการรวบรวมความรู้ที่
เป็นพ้ืนฐานในการศึกษาก่อน เพ่ือวางกรอบแนวคิดในการด าเนินงานอย่างหลวม ๆ หรือถ้าหาก             
จะตั้งสมมติฐานไว้ก่อน ก็จะเป็นไปในลักษณะสมมติฐานชั่วคราว (Tentative Hypothesis) หรือ
สมมติฐานเชิงปฏิบัติ (Working Hypothesis) ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้เมื่อเข้าสู่สนามวิจัย และ             
มีข้อมูลเพ่ิมขึ้น เพ่ือให้สอดคล้องกับความเป็นจริง ในการสร้างองค์ความรู้จากการวิจัยในสภาพ
ธรรมชาตินั้น นักวิจัยจ าเป็นต้องศึกษาปรากฏการณ์อย่างลุ่มลึก คลุกคลีกับสถานการณ์และกับบุคคล
ที่ท าการศึกษาแบบตัวต่อตัว ให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อม และข้อมูลภาคสนามโดยที่ไม่มี               
การควบคุมตัวแปรหรือก าหนดมิติของปรากฏการณ์ไว้อย่างตายตัวรวมทั้งต้องมองปรากฏการณ์             
เป็นภาพรวม (Holistic Viewpoint) จากหลายแง่ หลายมุม ลักษณะการวิจัยเชิงคุณภาพเช่นนี้ 
นักวิชาการบางกลุ่มก็เรียกชื่อว่า การวิจัยที่มีฐานปฏิบัติการในภาคสนาม (Field-based Research)  

 วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการศึกษาความคลี่คลายของปรากฏการณ์ ในลักษณะ
กระบวนพลวัต (Dynamic Process) และเป็นการศึกษาเฉพาะกรณี การด าเนินงานเช่นนี้ เป็น
การศึกษาระยะยาว (Longitudinal Study) และต้องท าการศึกษาอย่างลุ่มลึกให้ครบวัฏจักรของ
ประเด็นที่ท าการวิจัย เพ่ือให้เข้าใจความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รวมทั้งความคลี่คลายของปัญหาในแต่ละ
ขั้นตอน ตัวอย่างเช่น การศึกษาเรื่อง "คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาในชนบท" ของ 
สุภางค์ จันทวานิช (2557)71  

 ผู้วิจัยก็ได้ใช้เวลา 1 ปี การศึกษาในภาคสนามเพ่ือให้เห็นวงจรชีวิตความเป็นอยู่และ
เหตุการณ์ต่าง ๆ  ทั้งในด้านการศึกษาและสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนในสังคมเกษตรกรรมที่เป็น
กรณีศึกษา วิธีการศึกษาที่เน้นหนักในเรื่องกระบวนการเช่นนี้ สามารถสะท้อนภาพออกมาให้เห็นใน
ลักษณะที่เคลื่อนไหว  รวมทั้งให้ทราบถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ถูกศึกษา ในสภาพแวดล้อมที่แปรผัน
ไปในแต่ละช่วงเวลา นอกจากนี้เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการด าเนินงานเหล่านี้ก็สามารถ
ที่จะบอกให้ทราบถึงสาเหตุของปรากฏการณ์ หรือของปัญหาที่ท าการศึกษาวิจัยได้ วิธีการวิจัย               
เชิงคุณภาพเสนอข้อมูลหรือปรากฏการณ์ที่ท าการศึกษา โดยการบรรยายความและท าการวิเคราะห์

                                                 

 71สุภางค์ จันทวานิช, วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ, พิมพ์ครั้งที่ 22 (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนา
พานิช, 2557), 35. 
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โดยใช้วิธีการเชิงอุปมาน (The Inductive Method) การรวบรวมข้อมูลของงานวิจัยเชิงคุณภาพนั้น
กระท าได้หลายวิธี เช่น การสังเกต ซึ่งก็มีทั้งการสังเกตแบบมีส่วนร่วม แบบไม่มีส่วนร่วม หรือแบบ   
ไม่ให้รู้ตัว การทดสอบ การใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์และการศึกษาข้อมูลจากเอกสารและสื่อ
ชนิดต่าง ๆ ในการนี้ผู้วิจัยจ าเป็นต้องบรรยายรายละเอียดของภาพรวม หรือสภาพทั่วไปของกรณี          
ที่ท าการศึกษา รวมทั้งเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเพ่ือให้ผู้อ่านงานวิจัยได้เข้าใจบริบทที่ท าการศึกษา 
และรายละเอียดเหล่านี้ก็เป็นหลักฐานส าคัญที่ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล หรือปรากฏการณ์อีกด้วย 
ส าหรับการวิเคราะห์โดยใช้วิธีการเชิงอุปมานนั้น ผู้วิจัยจะรวบรวมข้อมูลรูปธรรมย่อย ๆ หรือความรู้
ย่อย ๆ ที่กระจัดกระจายอยู่ในแหล่งกรณีศึกษา มาวิเคราะห์หาความเกี่ยวโยง หรือหาลักษณะร่วม           
ที่พบเห็นได้ชัด หรือหาความหมายที่แฝงเร้นของปรากฏการณ์นั้น  ๆ เพ่ือหาข้อสรุปเชิงนามธรรม 
วิธีการเช่นนี้ น าไปสู่การสร้างองค์ความรู้จากระดับล่างขึ้นสู่ระดับบน ซึ่งเรียกว่าวิธีการของทฤษฎี
พ้ืนฐาน (The Methodology of the Grounded Theory)  

 วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการด าเนินงานที่ค านึงถึงศักดิ์ศรีของผู้ที่ถูกวิจัยในฐานะที่เป็น
เพ่ือนมนุษย์ โดยให้ความส าคัญต่อความรู้สึกนึกคิดและการตีความหมายของปรากฏการณ์              
ที่ท าการศึกษาจากแง่คิดหรือมุมมองของบุคคลเหล่านั้น การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลหรือ
ความเป็นไปในแต่ ละองค์กรนั้น นักวิจัยเชิงคุณภาพต้องเข้าสัมผัสปรากฏการณ์และมีความสัมพันธ์
แบบตัวต่อตัวกับบุคลที่ถูกวิจัย ฉะนั้นข้อก าหนดที่ส าคัญก็คือ ผู้ที่ด าเนินวิจัยจะต้องไม่ยึดติดกับกรอบ
ความคิดหรือทัศนะของตนเอง แต่จะต้องท าความเข้าใจและยอมรับแนวคิดรวมทั้งวัฒนธรรม               
ของบุคคล องค์กรหรือชุมชนที่ตนท าการศึกษา โดยถือว่าเขาเหล่านั้นมีฐานะและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์เท่าเทียมกับตนเอง การยอมรับเช่นนี้ก่อให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจ และช่วยให้นักวิจัยเข้าถึงระบบ
ความคิดของบุคคลที่ถูกศึกษา และสามารถสะท้อนความเป็นจริงของปัญหา และปรากฏการณ์              
ที่ท าการศึกษาได้จากทัศนะของคนในองค์กรหรือชุมชนนั้น  ๆ การศึกษาเฉพาะกรณีในแวดวง           
ทางการศึกษาซึ่งมีครูผู้สอน ท าหน้าที่เป็นผู้วิจัยพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนก็ เช่นกัน เมื่อใดที่ครู
สามารถเข้าใจและสื่อความคิดของนักเรียนได้อย่างถูกต้องก็จะท าให้เข้าใจเหตุการณ์ หรือบริบท               
ที่ท าการศึกษาได้อย่างลุ่มลึก  
 

ความตรงและความเชื่อถือได้ของการวิจัย  
 ความเที่ยงตรง (Validity) ของงานวิจัยเชิงคุณภาพ หมายถึง ความเที่ยงตรงเชิงประจักษ์ 

(Apparent Validity) และความเที่ยงตรงเชิงคุณลักษณะ (Construct Validity) ในการรายงาน
เกี่ยวกับกรณีศึกษา ในการด าเนินงานวิจัยไม่ว่าจะเป็นเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพก็ตามสิ่งส าคัญ            
ซึ่งเป็นรากฐานที่จะท าให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ ก็คือคุณภาพหรือ ความเที่ยงตรง                      
ของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ส าหรับงานวิจัยเชิงคุณภาพ  

 ความเที่ยงตรงของเครื่องมือ (Instrumental Validity) หมายความถึงความเที่ยงตรงของ
นักวิจัยและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ในการถ่ายทอดเรื่องราวจากภาคสนาม ซึ่งสิ่งนี้        
ก็ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละบุคคล และการเข้าถึงความจริงโดยไม่ ใช้ทัศนะของตนเองเข้า
ครอบง า ในการตีความหมายของปรากฏการณ์ที่ท าการศึกษา การที่นักวิจัยสามารถให้อรรถาธิบาย
เกี่ยวกับลักษณะภายนอกที่ปรากฏเห็นชัดของบุคคล องค์กรรวมทั้งสภาพแวดล้อมที่ตนได้คลุกคลี
ในช่วงระยะที่ท าการศึกษา ได้ถูกต้องตามสภาพที่เป็นจริงก็ถือว่างานวิจัยนั้น  มีความเที่ยงตรงเชิง
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ประจักษ์ และความเที่ยงตรงชนิดนี้ก็เป็นพ้ืนฐานของความเที่ยงตรงเชิงคุณลักษณะ ซึ่งเป็นหัวใจ
ส าคัญของงานวิจัยเชิงคุณภาพ ความเที่ยงตรงเชิงคุณลักษณะนี้หมายความถึง การที่นักวิจัยสามารถ
ถอดรหัสระบบความคิดของผู้ที่ถูกศึกษา และให้อรรถาธิบายเกี่ยวกับความหมายของปรากฏการณ์ได้
ถูกต้องตามเกณฑ์ รหัสหรือทัศนะของบุคคลเหล่านั้น กล่าวโดยสรุปแล้วการด าเนินงานวิจัยเชิง
คุณภาพเป็นการสร้างความรู้ใหม่ จากความรู้ย่อยๆในระดับล่างหรือระดับรากเหง้า  ซึ่งในการนี้ ก็ต้อง
ศึกษาจากสภาพที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง และต้องใช้เวลาเพ่ือท าความเข้าใจปรากฏการณ์ต่าง ๆ       
ที่เกิดขึ้นอย่างลุ่มลึก ผลที่ได้จากการวิจัยประเภทนี้ท าให้เราทราบสภาพความเป็นไปของบุคคลหรือ
องค์กรที่ถูกศึกษาอย่างลึกซึ้ง ความรู้ที่ได้จากการศึกษาเฉพาะกรณีเช่นนี้แม้ว่าจะไม่ สามารถน าไป
สรุปอ้างอิงยังกรณีอ่ืนๆ ได้ดังเช่นความรู้ที่ได้จากงานวิจัยเชิงปริมาณก็ ตามแต่ ความรู้ใหม่ ที่ได้นี้     
ก็สามารถน าไปเป็นกรอบแนวคิดในการด าเนินงานหรือเป็นสมมติฐานชั่วคราว ส าหรับการศึกษาวิจัย
ประเภทเดียวกัน ในภายภาคหน้าได้  
 

ขั้นตอนของการด าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 กระบวนการด าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพนั้นเป็นไปในเชิงบูรณาการ แม้ว่าจะมีการ

ก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานไว้ตามล าดับก่อน-หลังก็ตาม แต่เมื่อลงมือปฏิบัติจริงแล้ว การท างาน  
ในขั้นตอนต่างๆ อาจจะเหลื่อมกัน หรือด าเนินไปพร้อม ๆ กัน หรือย้อนกลับไปมาก็ ได้ ดังเช่น     
การก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย และการก าหนดกลุ่มเปูาหมายในการศึกษา ซึ่ งได้กระท าไว้
ล่วงหน้าก่อนที่จะเข้าสัมผัสปรากฏการณ์จริง แต่ เมื่อใดที่นักวิจัยลงสนามได้สัมผัสกับความเป็นจริง 
แล้วก็อาจปรับเปลี่ยนกรอบแนวคิด หรือเพ่ิมเติมส่วนที่ขาดหายไปเพ่ือให้สอดคล้องกับความเป็นจริง
ในแหล่งที่ท าการศึกษาได้ และนอกจากนี้การรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น อาจจะท าไป        
พร้อมกันหรือย้อนกลับไปมาเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของการตีความหมายของปรากฏการณ์ต่าง ๆ 
ได้เช่นเดียวกัน รายละเอียดของขั้นตอนการด าเนินการวิจัยแสดงไว้ในภาพที่ 4 ต่อไปนี้  
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ภาพที่ 4  แสดงขั้นตอนของกระบวนการด าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 
ประโยชน์ของวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพในวงการศึกษา 

 นับตั้งแต่ได้มีการเผยแพร่วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเข้ามาในวงการศึกษาไทยอย่างจริงจัง 
นักวิจัยทางการศึกษาในหลายๆ สาขาวิชาต่างก็ ให้ความสนใจ และได้มีการน าวิธีการเชิงคุณภาพมาใช้ 
ในการตอบค าถามการวิจัยระดับจุลภาคมากขึ้นตามล าดับ ผลประโยชน์ที่/นักการศึกษาได้รับจาก
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพหลายประการดังต่อไปนี้   

 1.  การใช้วิธีการเชิงคุณภาพในงานวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ (Historical Research) ท าให้
ทราบความเป็นมา ปรากฎการณ์ส าคัญๆ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาในอดีต ซึ่งส่งผลกระทบต่อเนื่อง  
มาจนถึงปัจจุบัน และบางครั้งความรู้ที่ได้จากการย้อนรอยอดีตก็ สามารถช่วยให้นักการศึกษา หลีกเลี่ยง     
การกระท าใดใดที่จะก่อให้เกิดความผิดพลาดดังที่เคยเป็นมาแล้ว  

 2.  การใช้วิธีการเชิงคุณภาพในงานวิจัยเชิงปฏิบัติ (Action Research) ท าให้การแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าในช่วงที่ด าเนินงานวิจัย เป็นไปอย่างสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เป็นจริง และ
เหมาะสมกับสภาวะของบุคคลที่เป็นเปูาหมายในการพัฒนา  

 3.  การใช้วิธีการเชิงคุณภาพในการประเมินโครงการ และการประเมินหลักสูตร 
โดยเฉพาะในช่วงการประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) ท าให้ได้ทราบถึงความคลี/คลาย
ของปัญหาในการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน รวมทั้งเงื่อนไขของการด าเนินงานในระดับพ้ืนที่ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง  ในเรื่องของการประเมินหลักสูตรนั้น ผลที่ได้จากการประเมินเชิงคุณภาพสามารถน าไปเป็น
ความรู้พื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมกับความต้องการในระดับท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี  

 4.  การใช้วิธีการเชิงคุณภาพผสมผสานกับวิธีการเชิงปริมาณ ในการวิจัยเพ่ือพัฒนา
เครื่องมือในการวัดและประเมินผลท าให้ได้แบบทดสอบเชิงวินิจฉัย (Diagnostic Test) ที่มีประสิทธิผล 
ส าหรับนักวัดผลการศึกษาซึ่งมีความรู้ความสามารถในเชิงปริมาณเป็นอย่างดีนั้น การน าวิธีการเชิง
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คุณภาพเข้าไปใช้ในช่วงที่เรียกว่า กล่องด า (Black Box) หรือช่วงที่นักเรียนพัฒนากระบวนการเรียนรู้
เพ่ือแก้ ปัญหาในการตอบข้อสอบในแต่ละช่วงนั้น ท าให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรู้  และ
การแก้ปัญหาของนักเรียนในการตอบค าถามแต่ละข้อ นอกเหนือจากเกณฑ์ค่าสถิติ ซึ่งสิ่งนี้ก็ช่วยให้
การตัดสินใจคัดเลือกข้อสอบในแต่ละขั้นตอนของการพัฒนาแบบทดสอบประเภท Tailor Tests เช่น 
Flexi-level Test, Pyramidal Tests หรือ Stradaptive Tests เป็นไปอย่างแม่นย ายิ่งขึ้น  

 5.  การใช้วิธีการเชิงคุณภาพในการศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) เกี่ยวกับพฤติกรรม      
การเรียนรู้ พฤติกรรมที่เบี่ยงเบนของนักเรียน หรือคุณลักษณะทางด้านจิตพิสัยของคนไทยในบริบท
ของสังคมไทยในแต่ ละท้องถิ่น ท าให้นักการศึกษาสะสมความรู้ใหม่ ๆ ที่ได้จากกรณีศึกษาเพ่ือน าไป
เป็นกรอบแนวคิดในการด าเนินงานวิจัยหรือพัฒนาเครื่องมือวัดพฤติกรรมของบุคคลต่อๆ ไป  
 

ข้อพึงระวังในการด าเนินงานวิจัยเชิงคุณภาพ 
 การด าเนินงานวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งต้องใช้เวลาในการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ และ

ปรากฏการณ์ต่างๆ อย่างลุ่มลึกนั้น สิ่งส าคัญที่นักวิจัยต้องตระหนักเป็นอันดับแรก ก็คือจรรยาบรรณ
ในการด าเนินและการเผยแพร่  งานวิจัยนอกเหนือจากความเชื่อในกระแสความคิดเชิงปรากฏการณ์
นิยมหรือเชิงธรรมชาตินิยมแล้ว นักวิจัยจะต้องมีความจริงใจและให้เกียรติกับผู้ที่ถูกศึกษา ในการเข้า
ไปคลุกคลีเพื่อให้มีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่ท าการศึกษานั้น ผู้วิจัยจะต้องปกปูองสิทธิ์
ส่วนบุคคลหรือองค์กรที่ท าการศึกษา โดยปกปิดชื่อเสียงเรียงนามที่แท้จริง เพ่ือมิให้ข้อมูลบางเรื่องที่
น ามาเสนอนั้นส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของผู้ที่ถูกศึกษาในภายภาคหน้า และนอกจากนี้การมี
ความสัมพันธ์อันดีกับผู้ที่ถูกศึกษา จนกระทั้งเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจ และได้รับข้อมูลต่าง ๆ อย่างลึกซึ้ง
นั้น นักวิจัยจะต้องมีจรรยาบรรณเพียงพอที่จะหยุดยั้ง และก าหนดขอบเขตของความลึกซึ้งของข้อมูล
ได้ว่า ควรจะอยู่ที่ใดจึงจะเพียงพอที่จะใช้เป็นหลักฐานในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ นั้น คือ           
การก าหนดขอบเขตระหว่างเสรีภาพทางวิชาการและสิทธิ์ ของบุคคลที่ถูกศึกษา โดยที่ไม่ ไปล่วงล้ า
ก้ าเกินสิทธิ์ เบื้องต้นของมนุษยชนของเขาเหล่านั้น และในส่วนของการเผยแพร่งานวิจัยนั้น นักวิจัย
เชิงคุณภาพหรือหน่วยงานที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ผลงาน ควรจะต้องตรวจสอบว่าผลงานใดเผยแพร่ได้
ทั่วไป ผลงานชนิดใดต้องสงวนไว้ช่วงระยะเวลาหนึ่งก่อนแล้วจึงจะเผยแพร่ได้ หรือผลงานชนิดใด       
ที่เผยแพร่ได้เฉพาะในแวดวงบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ทั้งนี้ ก็เพ่ือปกปูองสถานภาพของบุคคลหรือ
องค์กรที่ถูกศึกษานั้นเอง 

 ประเด็นส าคัญอีกประเด็นหนึ่งที่นักวิจัยเชิงคุณภาพพึงตระหนัก และไม่ควรให้เกิดขึ้น    
ก็คือ "อคติทางวิชาการ"  ในการศึกษาวิเคราะห์งานวิจัยเชิงคุณภาพใดใดก็ตาม ค าถามที่นักวิชาการมักจะ
ถามกันเป็นประโยคแรกก็ คือ "ผู้ด าเนินงานวิจัยคือใคร ?" และเมื่อทราบรายละเอียดเกี่ยวกับนักวิจัย
แล้ว การวิเคราะห์ผลงานมักจะเชื่อมโยงมายังสถานภาพทางวิชาการของนักวิจัยเสมอ เมื่อใดก็ตามที่             
ผู้วิเคราะห์ผลงานได้อ่านข้อเท็จจริงในรายงาน และตรวจสอบจากข้อสรุปของงานวิจัยแล้วไม่สามารถ
ที่จะโต้แย้งหรือสรุปเป็นอย่างอ่ืนได้ก็แสดงว่าผลงานวิจัยนั้นมีความสมเหตุสมสมผล ด้วยเหตุนี้ 
นักวิจัยเชิงคุณภาพจึงควรเป็นบุคคลที่มีสหวิทยาการในตนเอง ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้จะช่วยให้นักวิจัย  
มีความเท่ียงธรรม และไม่มีอคติในการด าเนินงานวิจัย 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

งานวิจัยในประเทศ 
 ปราณี  เลาหบุตร (2549) ได้ท าการวิจัยเรื่อง แนวทางในการบริหารจัดการคุณภาพ

การศึกษา ด้านการแก้ปัญหาการขาดแคลนครูโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ที่ตั้งโรงเรียนบ้านบางม่วง 
โดยใชวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) เครื่องมือ
วิจัยเปน แบบสอบถามความพึงพอใจในดานการจัดการเรียนการสอนของคนในชุมชนที่เขามา          
ชวยสอนโดยใชกับกลุมตัวอยาง ซึ่งเปนคณะครู นักเรียน ตัวแทนชุมชน และแบบสัมภาษณเพ่ือ
สอบถามความคิดเห็นของคนในชุมชนที่ เขามาชวยสอนในดานปจจัยสนับสนุน และปญหาอุปสรรคใน
ด้านการเรียนการสอน  จากปัญหาการขาดแคลนครู พบว่า  บุคลากรในโรงเรียนและคนในชุมชน     
มีความตระหนักและร่วมมือกันแก้ปัญหาการขาดแคลนครูของโรงเรียนบ้านบางม่วง ด้วยวิธีสร้าง
ความร่วมมือระหว่างบุคลากรในโรงเรียนและคนในชุมชนที่ตั้งโรงเรียนบ้านบางม่วง และชุมชน
ใกล้เคียงเพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนครู โดยหาผู้ที่มีความรู้จัดเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนเข้ามา
ช่วยสอน ระดมเงินบริจาคเพ่ือจ้างคนในชุมชนเข้ามาช่วยสอนตลอดปีการศึกษา และการวางแผน    
การสอนร่วมกันระหว่างครูประจ าชั้นกับคนในชุมชนที่ เข้ามาช่วยสอน นอกจากนี้คณะผู้วิจัยพบว่า
โครงการวิจัยนี้ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน มีการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู
ร่วมกัน  และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น รวมทั้งการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนดีขึ้นด้วย72 

 มัณฑริกา วิฑูรชาติ (2549) ได้ท าการวิจัยเรื่อง พัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพ่ือ
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของสถานศึกษาเอกชนขั้นพ้ืนฐาน ช่วงชั้นที่ 
1-2  ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งแบ่งการด าเนินการวิจัยออกเป็น 6 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1        
การประมวลกลยุทธ ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนากลยุทธ ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบความเหมาะสมของ
กลยุทธ ขั้นตอนที่ 4 การทดลองใชกลยุทธ ขั้นตอนที่ 5 การติดตามประเมินผลการทดลองใชกลยุทธ  
และขั้นตอนที่ 6 การปรับปรุงกลยุทธ์ พบว่า การพัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพ่ือส่งเสริม
การจัด การเรียนการสอนที่ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของสถานศึกษาเอกชนขั้นพ้ืนฐานช่วงชั้นที่ 1-2 ใน
เขตกรุงเทพมหานคร  ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์หลัก  คือ 1) กลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้น าซึ่งมีกลยุทธ์
รอง16 กลยุทธ์  2) กลยุทธ์การพัฒนาครู ซึ่งมีกลยุทธ์รอง 7 กลยุทธ์ 3) กลยุทธ์การพัฒนาวิชาการ ซึ่ง
มีกลยุทธ์รอง 52 กลยุทธ์ 4) กลยุทธ์การพัฒนาการบริหารจัดการทั่วไป ซึ่งมีกลยุทธ์รอง 13 กลยุทธ์    
5) กลยุทธ์การพัฒนาความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายโรงเรียน ซึ่งมีกลยุทธ์รอง 8 กลยุทธ์             
ผลการประเมินการทดลองใช้กลยุทธ์ในการบริหารสถานศึกษาเพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน           
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของสถานศึกษาเอกชน พบว่า กลยุทธ์ทั้ง 5  กลยุทธ์ที่พัฒนาขึ้นมีความ

                                                 

 
72ปราณี  เลาหบุตร, “การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน: 

กรณีศึกษาการแก้ปัญหาการขาดแคลนครูของโรงเรียนบ้านบางม่วงสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
นครปฐม เขต 2” (วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2549), บทคัดย่อ. 
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เหมาะสมทุกกลยุทธ์อยู่ในระดับมากทั้ง 4 มาตรฐาน คือ ด้านอรรถประโยชน์ ด้านความเป็นไปได้ 
ด้านความเหมาะสม และด้านความถูกต้อง73 
 ประคอง รัศมีแก้ว (2551)  ได้ท าการวิจัย เรื่อง  คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารใน
สถานศึกษาที่มีคุณภาพ พบว่า องค์ประกอบคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารในสถานศึกษาที่มีคุณภาพ  
ประกอบด้วย  4  องค์ประกอบ ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหาร  การครองตนของผู้บริหาร  
ความสามารถในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร  และบุคลิกภาพของผู้บริหาร  ส่วนแนวทางการพัฒนา
คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  คือ  
ผู้บริหารควรจะมีการพัฒนาคุณลักษณะผู้น า  โดยศึกษาเอกสารและคู่มือการปฏิบัติงาน การศึกษาต่อ  
การศึกษาดูงาน  การเข้ารับการฝึกอบรม  และการเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ74 
 กิตติ์ กาญจน์ปฏิพันธ์ (2555)  ได้ท าการวิจัยเรื่อง  โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้น าเชิง
สร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา พบว่า  ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษามีระดับ     
การแสดงออกภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์อยู่ในระดับมากที่สุด  โดยผู้บริหารที่มีเพศต่างกันมีระดับภาวะ
ผู้น าเชิงสร้างสรรค์ไม่แตกต่างกัน  และผู้บริหารที่มีอายุต่างกัน  มีประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร
ต่างกัน  มีระดับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และพบว่า  
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร ฯ  คือ  ปัจจัยแรงจูงใจภายในมีอิทธิพลรวม
สูงสุดต่อภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์75 
 สิริลักษณ์  พิชัยณรงค์  (2556)  ได้ท าการวิจัยเรื่อง  ภาวะผู้น ากับคุณภาพในการ
ให้บริการอย่างมีคุณภาพของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย  (กรณีศึกษา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)  
มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย  เพ่ือศึกษาภาวะผู้น ากับคุณภาพในการให้บริการอย่างมีคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยไทย  (กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)  เนื่องจากปี พ.ศ. 2507  ได้เริ่มมีแนวคิด
ในการน ามหาวิทยาลัยออกนอกระบบหรือสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐบาล  ซึ่งหลาย
มหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องมีการปรับตัวในด้านการศึกษา  และการบริการ  ซึ่งในงานวิจัยชิ้นนี้ได้
ท าการศึกษาปัจจัยด้านภาวะผู้น ามีอิทธิพลต่อปัจจัยด้านความผูกพันต่อองค์การ  ในมหาวิทยาลัยตาม
ความรับรู้ของอาจารย์  เจ้าหน้าที่หรือพนักงาน  และนักศึกษา  และปัจจัยด้านความผูกพันต่อ
องค์การมีอิทธิพลต่อปัจจัยด้านคุณภาพบริการของมหาวิทยาลัย  ตามความรับรู้ของอาจารย์  

                                                 

 73มัณฑริกา  วิฑูรชาติ, “การพัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพ่ือส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอนที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญของสถานศึกษาเอกชนขั้นพ้ืนฐาน ช่วงชั้นที่ 1-2 ในเขต
กรุงเทพฯ” (ดุษฎีนิพนธปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้น า     
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเซนตจอหน, 2551), บทคัดย่อ. 

 
74ประคอง รัศมีแก้ว, “คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารในสถานศึกษาที่มีคุณภาพ” (ดุษฎี

นิพนธ์ปรัชญดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2551), บทคัดย่อ.   

 
75กิตติ์ กาญจน์ปฏิพันธ์,  “โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร

สถานศึกษาอาชีวศึกษา.” (วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2555), 
บทคัดย่อ.  
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เจ้าหน้าที่หรือพนักงาน  และนักศึกษา  และได้ท าการเก็บรวบรวมจากผู้บริหาร  อาจารย์  เจ้าหน้าที่
หรือพนักงาน  และนักศึกษาทั้ง 4  วิทยาเขต ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พบว่า  ปัจจัยด้านภาวะ
ผู้น าส่งผลต่อปัจจัยด้านความผูกพันต่อองค์การ  ซึ่งปัจจัยด้านความผูกพันยังส่งผลต่อคุณภาพบริการ
ของมหาวิทยาลัย  ซึ่งแสดงให้เห็นว่า  คุณภาพการบริการนั้นมีปัจจัยส่วนหนึ่งมาจากการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์76 
 

งานวิจัยต่างประเทศ 
 เพอร์สัน (Person: 1993) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมี

ส่วนร่วมกับการรับรู้ประสิทธิผลของสถาบันวิทยาลัยขุมชนในนอร์แคโรไลนา โดยศึกษากับกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นผู้บริหาร คณะครูและเจ้าหน้าที่ในวิทยาลัย พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมมี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญกับประสิทธิผลและพบว่าระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งของผู้บริหาร   
ไม่มีผลต่อการรับรู้ ในประสิทธิผลของวิทยาลัย77 

 ดอนเดโร (Dondero: 1993) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การจัดการโรงเรียนที่อาศัยโรงเรียน
เป็นฐานระดับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของครู ประสิทธิผลของโรงเรียนและความพึงพอใจในงาน                  
ผลการศึกษา พบว่า การจัดการของโรงเรี ยนที่อาศัยโรงเรียนเป็นฐานมีการจัดการโรงเรียน                    
ตามข้อเสนอแนะของครูผู้ร่วมงาน โดยก าหนดบทบาทหน้าที่ให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและ               
การก าหนดกฎระเบียบในการปกครองตนเอง พบว่า ครูที่ได้รับความรับผิดชอบและให้มีส่วนร่วม              
ในการตัดสินใจร่วมกันมีความสุขุมรอบคอบโรงเรียนมีการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน78 
 สรุป 

 จากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกระบวนทัศน์การพัฒนาทาง
การศึกษาของ ฯพณฯ บรรหาร  ศิลปอาชา  ได้รับการสนับสนุนยืนยันว่า การบริหารโรงเรียนจะส่งผล 
ถึงความส าเร็จในการบริหารงานด้านต่าง ๆ  ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ เป็นตัวบ่งชี้รูปแบบ
แนวทางปฏิบัติเพ่ือให้เกิดผลที่เหมาะสมกับกระบวนทัศน์การพัฒนาทางการศึกษาของ ฯพณฯ 
บรรหาร  ศิลปอาชา ซึ่งความส าเร็จในการบริหารนั้นต้องอาศัยหลักการ แนวคิดทฤษฎี  เป็นกรอบใน
การด าเนินงาน อาศัยความมีส่วนร่วมของผู้บริหาร บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดความ
สอดคล้องกับนโยบายและสภาพการณ์ที่ท าให้โรงเรียนเกิดการปรับปรุงและพัฒนาให้เป็นโรงเรียนที่มี
คุณภาพมาตรฐานในการจัดการศึกษา มีความเจริญก้าวหน้าและยั่งยืนสืบต่อไป 
                                                 

 76สิริลักษณ์ พิชัยณรงค์, “ภาวะผู้น ากับคุณภาพในการให้บริการอย่างมีคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยในประเทศไทย,” วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ,            
5 (2556): 134. 

 77Person, J.L., “An Examination of the Relationship between Anticipative 
Management and Perceived Institutional Effeteness in North Carolina Community 
Colleges,” Dissertation Abstract International  53, 9 (1993): 30-71. 

 78Dondero, Grace M., “School-base Management, Teacher’ Decisional 
Participation Level, School Effectiveness, and Job Satisfaction,” Dissertation Abstract 
International  54 (1993): 1647-A. 
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การวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) 
 

 ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูล, จัดหมวดหมู่ของข้อมูล ตรวจสอบแก้ไขข้อมูลที่มีอยู่เดิม        
ให้ถูกต้องตรงกัน  และใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์ในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องราวของ  ฯพณฯ
บรรหาร ศิลปอาชา โดยศึกษาเอกสารรวมสองประเภทตามข้อเสนอของ เอคแมน (Ekman)79  ซึ่ง
ได้แก่   
 1. เอกสารที่เป็นทางการ อาทิ หนังสือราชการ บทความในวารสารทางวิชาการ และ
วารสารอื่น ๆ ที่เขียนโดย ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา หรือเขียนกล่าวถึง ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา 
สิ่งพิมพ์ของรัฐบาลต่าง ๆ รายงานการประชุมและรายงานต่าง ๆ ของรัฐสภา และเอกสารการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปะอาชา  
 2. เอกสารที่ไม่เป็นทางการ ได้แก่ สรุปข่าวประจ าวันประจ าสัปดาห์ ที่คณะเลขานุการ             
ตัดเสนอ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา บันทึกข้อความ บันทึกหลังนามบัตร จดหมายแสดงความชื่นชม
ยินดี หนังสือและจดหมายสนเท่ห์ เอกสารต่าง ๆ ของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา แผนพัฒนาที่ก าลังจัดท า  
ข้อมูลและสถิติที่รวบรวมไว้ ข้อมูลที่ได้จากการบรรยาย การประชุม และการติดต่อเป็นการส่วนตัว  
และจดหมายข่าวของกรมกองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนที่มีความสัมพันธ์กับเรื่องราวของ
ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา 
 ส าหรับการวิเคราะห์เอกสารในครั้งนี้  เมื่อได้ก าหนดจุดมุ่งหมายของการวิเคราะห์ และ
รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความเชื่อถือได้ของเอกสาร อ่านและ
วิเคราะห์เอกสาร สังเคราะห์หมวดหมู่ของข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสาร สรุปข้อความ แล้วใช้
ประกอบการเขียนรายงานผลการวิจัยต่อไปตามหลักการที่เสนอไว้โดย วันทนีย์ ชูศิลป์ (2524: 35, 
อ้างถึงใน นพดล เจนอักษร, 2537) การใช้อ านาจในการบริหารของผู้น าทางการบริหารการศึกษาไทย: 
กรณีศึกษาเชิงคุณภาพ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: 69)80   

 ข้อจ ากัดในการศึกษาเอกสารประการหนึ่งก็คือ การรู้จักความควรไม่ควร และความ
เหมาะสมพอดี  เนื่องจากเอกสารบางอย่างมีชั้นความลับ และเอกสารบางประเภทผู้วิจัยก็ไม่แน่ใจว่า
จะได้รับอนุญาตให้ศึกษาหรือไม่ การติดต่อเพ่ือศึกษาเอกสารบางรายการจึงต้องขออนุญาตเลขานุการ              
ของฯพณฯบรรหาร ศิลปอาชา เสียก่อนแม้ว่าฯพณฯบรรหาร ศิลปอาชา จะได้เคยอนุญาตโดยวาจา
เป็นส่วนตัวให้ผู้วิจัยศึกษาเอกสารต่าง ๆ ในห้องท างานของฯพณฯบรรหาร ศิลปอาชา ได้ก็ตาม  
อย่างไรก็ดีคณะเลขานุการก็ได้อ านวยความสะดวกในการศึกษาเอกสารเป็นอย่างมาก ส าหรับเอกสาร
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งไม่ได้อยู่ในสายงาน อาทิ หนังสือ บทความจากวารสารต่าง ๆ ฯลฯ ผู้วิจัยได้รับ
ความสะดวกในการศึกษาไม่ติดขัดแต่อย่างใด 

 

                                                 

 
79Ekman, P. Lying and NonVerbal Behavior, “The Oretical Issues and New 

Findings,” Journal of Nonverbal Behavior  12, 3 (July 1988): 203. 
 

80
 วันทนีย์  ชูศิลป์, (2524: 35, อ้างถึงใน นพดล เจนอักษร, 2537), การใช้อ านาจในการ

บริหารของผู้น าทางการบริหารการศึกษาไทย: กรณีศึกษาเชิงคุณภาพ (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2537),  69.  
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การศึกษาหลักฐาน หรือข้อมูลที่มีอยู่ตามสภาพปกติ (Unobtrusive Methods) 
 

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลอีกวิธีหนึ่งที่ผู้วิจัยใช้ส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้ ก็คือ  
การศึกษาหลักฐานหรือข้อมูลที่มีอยู่ตามสภาพปกติด้วยการเพ่ิมความสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม          
(Non-participant Observation) ให้มากยิ่งขึ้น และใช้วิจารณญาณเพ่ิมเติมหลังจากที่ได้พิจารณา
หลักฐาน หรือข้อมูลที่มีอยู่ตามสภาพปกติแล้ว การเก็บข้อมูลด้วยวิธีนี้ไม่ขึ้นอยู่กับระดับความร่วมมือ
ของกรณีศึกษาหรือบุคคลที่เก่ียวข้อง เพราะเป็นเทคนิคที่ไม่แปลกปลอมจากสภาพโดยปกติที่แวดล้อม  
ฯพณฯ บรรหาร  ศิลปอาชา และบุคคลที่เกี่ยวข้องเนื่องจากผู้วิจัยได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่ที่ท างาน
ร่วมกับ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา เป็นอย่างดีเยี่ยม โดยปกติข้อมูลประเภทนี้แบ่งตามลักษณะ               
ออกได้เป็น 3 ประเภทตามข้อเสนอของสมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2549)81 ซึ่งผู้วิจัยก็ได้ใช้เป็นหลักในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ด้วย ซึ่งได้แก่ 
 1. ข้อมูลเกี่ยวกับร่องรอยทางกายภาพ (Physical Traces) อาทิ ต าแหน่งของเก้าอ้ี
ท างานหลังจากการเข้าพบของบุคคล ต าแหน่งการยืนสั่งการเลขานุการ ร่องรอยการใช้แฟูมงาน
ประจ าวัน ฯลฯ 

 2. ข้อมูลเชิงบันทึกหรือสถิติต่าง ๆ ซึ่งแบ่งออกเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้อย่างสม่ าเสมอ  
เช่น แบบรายการลงเวลามาปฏิบัติราชการ บันทึกสถิติต่าง ๆ ของหน่วยงาน เอกสารก าหนดงานรายวัน
ของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ตารางปฏิบัติงานของเลขานุการ ฯลฯ 

 3. ข้อมูลซึ่งเป็นสิ่งที่สังเกตได้โดยตรง เช่น ลักษณะทางกายภาพภายนอกในการติดต่อกับ
ผู้อ่ืน ภาษาท่าทางในขณะสนทนากับผู้อ่ืน การเคลื่อนไหว พฤติกรรมการใช้ภาษา และพฤติกรรมของผู้อ่ืน
ที่มีผลมาจากทัศนคติ เป็นต้น 
 

การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) 
 เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีสังเกตแบบมีส่วนร่วมเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ผู้วิจัย              

ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ทั้งนี้ เพราะผู้วิจัยปฏิบัติหน้าที่อยู่กับผู้ใกล้ชิดและผู้ที่ท างานร่วมกับ ฯพณฯ บรรหาร  
ศิลปอาชา อยู่แล้ว การสังเกตการณ์ใช้กระบวนทัศน์การพัฒนาทางการศึกษาของ ฯพณฯ บรรหาร 
ศิลปอาชา ตลอดจนการรับรู้ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลอ่ืนที่แวดล้อม ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา มีหลักการ
ที่ส าคัญ 4 ประการ  คือ 

 1. เป็นการตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดทฤษฎีในการวิจัยครั้งนี้ 
 2. มีการวางแผนการสังเกตอย่างรอบคอบชัดเจน 
 3. มีการจดบันทึกผลการสังเกตอย่างเป็นระบบ และ 

                                                 

 
81สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, “เทคนิคการวิจัยโดย ใช้ UNOBTRUSIVE MEASURES,”  ใน

การรวมบทความท่ีเกี่ยวกับการวิจัยการศึกษา (กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว, 2549), 134-137. 
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 4. มีการระมัดระวังในเรื่องของความตรง และความเที่ยงในการแปลผลการสังเกต 
(Kidder, 1981: 264) ซึ่งผู้วิจัยยึดหลักในการพิจารณาความตรงและความเที่ยงในการสังเกตตาม
ข้อเสนอของบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ (2553)82 ดังนี้ 

 1.  ความตรงและการตรวจสอบ ในการรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกตนี้ ผู้วิจัยพยายามให้
มีความตรงตามเนื้อหาเป็นส าคัญ คือ ข้อมูลที่ รวบรวมได้จะต้องถูกต้องครบถ้วน และตรงกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้พยายามสร้างสมรรถนิสัยของการเป็นผู้สังเกตที่ดี 
เนื่องจากความสามารถของผู้วิจัยจะมีผลอย่างยิ่งต่อความตรงของงานวิจัยครั้งนี้เพราะในการวิจัยเชิง
คุณภาพนั้นผู้วิจัยที่ดีก็คือ เครื่องมือที่ดีส าหรับการวิจัย สมรรถวิสัยของผู้สังเกตที่ดีที่จะท าให้เกิด        
ความตรองในการสังเกต ไดแ้ก่ ลักษณะดังต่อไปนี้   
  1.1 มีประสาทสัมผัสที่ไว และใช้การได้ดี พอมีปรากฏการณ์เกิดขึ้นแม้จะเป็นเพียงเล็กน้อย
ก็สามารถสังเกตผลได้   
  1.2 ต้องมีความไวที่จะประเมินพฤติกรรมหรือปรากฏการณ์ที่พบเห็นได้อย่างถูกต้อง
แม่นย า และสม่ าเสมอ 
  1.3 ต้องมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจในการไปสังเกต    
  1.4 ต้องสามารถควบคุมความล าเอียงส่วนตัว (Halo Effect) ที่จะมีผลต่อการสังเกตได้
เพราะการล าเอียง จะท าให้เกิดการเบี่ยงเบนของข้อมูล 
  1.5 ต้องมีความสามารถแยกประเด็นที่จะสังเกต และไม่สังเกตออกจากกันได้ รวมทั้ง
ต้องสามารถแยกแยะพฤติกรรมที่ส าคัญมากกับส าคัญน้อยออกจากกันได้ด้วย 

 2.  ความเที่ยงและการตรวจสอบ ความเที่ยงของการสังเกตเกิดจากความสอดคล้องของการ
สังเกตส าหรับการวิจัยครั้งนี้ โดยส่วนใหญ่แล้วผู้วิจัยเป็นผู้สังเกตด้วยตนเอง วิธีตรวจสอบความเที่ยงที่
ผู้วิจัยใช้ก็คือ การน าผลจากการสังเกตสองครั้ง หรือมากกว่าในเรื่องเดียวกันไปเปรียบเทียบกันถ้ามีความ
สอดคล้องต้องกันสูงก็แสดงว่า การสังเกตนั้นมีความเที่ยงสูง ส าหรับกรณีที่เกิดการสังเกตขึ้นพร้อมกัน
หลายคนในเวลาเดียวกัน ผู้วิจัยก็ใช้วิธีเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้จากการสังเกตของผู้วิจัยกับผู้สังเกต      
คนอ่ืน ๆ  แล้วด าเนินการเช่นเดียวกับวิธีที่ใช้เมื่อผู้วิจัยเป็นผู้สังเกตเอง 

 มีข้อทฤษฎีทางการสังเกตอีกบางประการที่นักวิชาการหลายท่านเสนอไว้ และผู้วิจัย
ยึดถือเป็นหลักส าหรับการสังเกตในการวิจัยครั้งนี้ ซึ่งมีรายละเอียดที่ผู้วิจัยขอแสดงไว้ด้วย ดังนี้คือ 
(Selltiz, Jahoda, Deutsch and Cook, 1959; Goetz and LeCompte, 1984 and Patton, 1980, 
อ้างถึงใน Merriam, 1988: 90-91)83 

 1.  สภาพสังคมที่ศึกษา (Setting) คือ การพิจารณาว่าสภาพแวดล้อมทางกายภาพเป็น
อย่างไร  สามารถให้ค าอธิบายสภาพดังกล่าวได้อย่างไร พฤติกรรมต่าง ๆ ในสังคมนั้นเป็นอย่างไร        
สิ่งเหล่านี้จะช่วยท าให้ผู้สังเกตเข้าใจสภาพของสังคมที่กรณีศึกษาเป็นผู้น าอยู่มากยิ่งข้ึน 

                                                 

 
82บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, เทคนิคการสร้างเครื่องมือรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัย

(กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2553), 47-49. 
 

83Selltiz, Jahoda, Deutsch, and Cook, 1959., Goetz and LeCompte, 1984., 
and Patton, 1980 (อ้างถึงใน Merriam, 1988: 90-91). 
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 2.  การมีส่วนร่วมในสังคม (Participants) คือ การพิจารณาว่าในสังคมนั้นประกอบด้วย      
ใครบ้าง  บุคคลต่าง ๆ เหล่านั้นมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในลักษณะใด และมีความสัมพันธ์กับ
กรณีศึกษาอย่างใด การสังเกตเช่นนี้จะท าให้ผู้วิจัยเข้าใจใคร : สร้างของความสัมพันธ์ที่ดีและการขัดแย้ง
ในสังคมนั้นได้ชัดเจนขึ้น 

 3.  กิจกรรมและปฏิสัมพันธ์ในสังคม (Activities and Interactions) คือ การพิจารณาว่า
บุคคลต่าง ๆ ในสังคมมีกิจกรรมใด ๆ บ้าง กิจกรรมนั้น ๆ ประสานสัมพันธ์กับกิจกรรมของบุคคลอ่ืน ๆ 
อย่างไร  ลักษณะการสัมพันธ์เหล่านั้นส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์อะไรบ้าง กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่
ผู้วิจัยใช้ ในการสังเกตจะช่วยในการจดบันทึกความสัมพันธ์เหล่านี้ และตอบสนองวัตถุประสงค์ใน      
การวิจัยได ้

 4.  ความถี่ และห้วงระยะเวลาของการเกิดสถานการณ์ (Frequency and Duration) 
คือ การสังเกตดูว่าสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งมีการเกิดขึ้นแล้ว เกิดซ้ าอีกอย่างไรหรือไม่ การเกิด
สถานการณ์ต่าง ๆ นั้นมีวงรอบของการเกิดหรือไม่ หรือเกิดเพียงครั้งเดียว หรือมีลักษณะการเกิด
สถานการณ์เป็นอย่างไร การสังเกตในจุดนี้จะช่วยอธิบายเรื่องความเที่ยงในการแสดงพฤติกรรมการใช้
พลังอ านาจของกรณีศึกษาได้ 

 5.  องค์ประกอบที่อาจมีความหมาย หรือให้ความนัยได้ (Subtle Factors) คือ การ
พิจารณาที่องค์ประกอบบางอย่างในสังคมที่ด าเนินอยู่ตามปกติดูไม่ส าคัญอะไรมากนัก แต่อาจส่อความ
นับที่ส าคัญบางอย่างส าหรับการสังเกตได้ อาทิ กิจกรรมบางอย่างที่ไม่เป็นทางการณ์ หรือเกิดขึ้นโดย
ปัจจุบัน  สัญลักษณ์บางอย่างหรือถ้อยค าที่แฝงความหมายอะไรบางอย่างระหว่างคู่สนทนา ภาษา
ท่าทางที่ใช้ สื่อความหมายได้ อาทิ การแต่งกาย การรักษาระยะของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับ
บุคคล หรือบุคคลกับกลุ่ม เป็นต้น และอะไรบางอย่างท่ีไม่เกิดขึ้น ทั้ง ๆ ที่โดยปกติจะต้องเกิดขึ้น 

 ส าหรับบทบาทของผู้วิจัยในการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (participant observation) ครั้งนี้           
ได้พัฒนาไปตามข้อเสนอของ แฟรงเคิล และวอลเลน (Fraenkel and Wallen)84 กล่าวคือ เริ่มบทบาทใน
การสังเกตจากผู้มีส่วนร่วมไปจนกลายเป็นผู้สังเกตอย่างเต็มตัวในที่สุด เงื่อนเวลาและการวางตัวของ
ผู้วิจัยจึงเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งต่อบทบาทในการสังเกตดังกล่าว ส าหรับบทบาทของผู้วิจัยในการสังเกต
แบบมีส่วนร่วมสามารถแสดงได้โดยภาพที ่5 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 84Fraenkel and Wallen, N.E.,  How to Design and Evaluate Research in 
Education  (Singapore: McGraw-Hill Inc., 1993), 384. 
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ที่มา  แฟรงเคิล และ วอลเลน (Fraenkel and Wallen, 1993 : 384) 
 
ภาพที่ 5  แสดงบทบาทของผู้วิจัยในการสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
 
การสัมภาษณ์ (Interview) 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ คือ สถานการณ์ที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป        
มีบทบาทในการแสดงปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันด้วยการที่ผู้หนึ่งถามและอีกผู้หนึ่ง และ หรือคนที่เหลือ
ร่วมกัน ตอบค าถาม โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ซึ่งมีอยู่สองแบบ คือ แบบเป็นทางการ (Formal Interview) 
และแบบไม่เป็นทางการ (Informal Interview) จะถามข้อมูลรวม 3 ประเภท ได้แก่ ข้อมูลเชิงพฤติกรรม 
ข้อมูลเชิงสถิติหรือส ามะโน และข้อมูลที่เป็นปัญหา (Kerlinger, 1986)85 และ (สุภางค์ จันทวานิช, 
2557)86 

 ส าหรับขั้นตอนในการสัมภาษณ์แบ่งออกได้เป็น 4 ขั้นตอน  คือ 
 1.  ขั้นเตรียมการ ได้แก่ การก าหนดวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ การศึกษาข้อมูลและ

ประวัติของผู้ให้สัมภาษณ์ การก าหนดนัดหมายเกี่ยวกับวัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ์ การเลือก
ประเภทการสัมภาษณ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และวัตถุประสงค์ การเตรียมค าถามแบบสัมภาษณ์
และวัสดุอุปกรณ์ และการทดลองเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ 

 2.  ขั้นการสัมภาษณ์  ได้แก่ การแนะน าตัวและวัตถุประสงค์ในการสัมภาษณ์ และการ
ด าเนินการสัมภาษณ์ด้วยมรรยาทที่เหมาะสมสุภาพเรียบร้อย และได้เนื้อหาข้อมูลครบตามแบบ
สัมภาษณ์ หรือการสัมภาษณ์ครั้งนั้น 

                                                 

 
85Kerlinger, F.N.,  Foundations of Behavioral Research  3rd ed. (Fort 

Worth, TX: Holt, Rinehart and Winston, 1986),  441. 
 

86สุภางค์ จันทวานิช, วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ, พิมพ์ครั้งที่ 22 (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนา
พานิช, 2557), 75-76.   

ผู้มีส่วนร่วม ผู้มีส่วนร่วม 
ในฐานะผู้สังเกต 

ผู้สังเกต 
ในฐานะผู้มีส่วนร่วม 

ผู้สังเกต 

(พัฒนาการของการเปลี่ยนบทบาทจากผู้มีส่วนร่วมไปสู่การเป็นผู้สังเกต) 
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 3.  ขั้นการจดบันทึกผลการสัมภาษณ์ ได้แก่ การบันทึกผลการสัมภาษณ์ในทันที ในแบบ
สัมภาษณ์ถ้าเป็นการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ และบันทึกเนื้อหาโดยวิธีสรุปความ ถ้าเป็นการสัมภาษณ์
แบบไม่เป็นทางการ การบันทึกควรบันทึกตามข้อเท็จจริง ไม่มีอคติและไม่ใส่ความคิดเห็นของตนลงไปด้วย
อาจมีการทบทวนผลการสัมภาษณ์ได้ตามความเหมาะสม และมีการสรุปผลการสัมภาษณ์ทุกครั้ง 

 4.  ขั้นปิดการสัมภาษณ์ ได้แก่ การขอบคุณผู้ให้การสัมภาษณ์ 
 เรื่องส าคัญอีกประการหนึ่ง ก็คือ การตรวจสอบคุณภาพของการสัมภาษณ์และแบบ
สัมภาษณ์  ซึ่งได้แก่ ความตรงตามเนื้อหาและความเที่ยงส าหรับการวิจัยครั้งนี้  ซึ่งผู้วิจัยเป็น             
ผู้สัมภาษณ์ด้วยตนเอง  กระท าตามข้อเสนอของบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ (2553)87 ดังนี้ 

 1.  ความตรงตามเนื้อหาตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญทางเนื้อหา 
 2.  ความเที่ยงตรวจสอบโดยการหาความสอดคล้องของการตอบด้วยวิธีการสัมภาษณ์ซ้ า  

หรือการทบทวนเนื้อหาที่สัมภาษณ์ไปแล้ว แล้วน าผลทั้งสองครั้งมาหาความสอดคล้องของการตอบ  
โดยการหาความคงท่ีในการตอบ ถ้าพบว่ามีความคงที่สูงก็แสดงว่าการสัมภาษณ์นั้นมีความเที่ยงสูง 

 ส าหรับการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์กรณีศึกษา และบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้องด้วย
ตนเองรวมสองลักษณะ คือ  
 1. ใช้การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Formal Interview) กับ ฯพณฯ บรรหาร       
ศิลปอาชา หนึ่งครั้ง ในลักษณะของการสัมภาษณ์ท่ัวไป กึ่งแนะน างานวิจัยของผู้วิจัย 
 2 ใช้การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal Interview) เป็นส่วนทั้งในการ
สัมภาษณ ์ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา และผู้ที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ โดยผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งสิ้น รวม 21 คน รวมเป็นการสัมภาษณ์ 30 ครั้ ง  นอกจากนี้ยังใช้ เทคนิค “การเงี่ยหู ฟัง 
(eavesdropping)” คือ การรับฟังข้อมูลจากการสนทนาของผู้อ่ืน โดยผู้วิจัยไม่ต้องตั้งค าถามเอง  
เพียงแต่นั่งอยู่ใกล้แหล่งข้อมูลพอที่จะรับฟังค าสนทนาต่าง ๆ ได้ เรื่องนี้อาจจะดูเหมือนเป็นการผิด
จรรยาบรรณในการวิจัยแต่อย่างไรก็ดีการสนทนาเหล่านั้นไม่ได้เป็นความลับที่กระท า โดยคู่สนทนา 
แต่อย่างใดล้วนเป็นการสนทนาที่เปิดเผยทั้งสิ้น หน้าที่ของผู้วิจัยก็เพียงแต่ตรวจสอบข้อมูลให้มีความ
ถูกต้องที่สุดเท่านั้น ข้อมูลที่ได้จากการเงี่ยหูฟังนี้มีประโยชน์ในการวิจัยมากพอสมควร และช่วยให้ผู้วิจัย
สามารถปะติดปะต่อเรื่องราวที่ก าลังศึกษาอยู่ได้แนบเนียนยิ่งขึ้น ส าหรับการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ
ที่ผู้วิจัยใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้อาจแบ่งออกได้เป็นสี่ ลักษณะตามแนวทางของสุภางค์                
จันทวานิช (2557)88 คือ 
 3. แบบเปิดกว้างไม่จ ากัดค าตอบ (Open-ended Interview) โดยผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ให้
ผู้ให้สัมภาษณ์มีอิสระที่จะอธิบายแนวความคิดของตนไปได้อย่างอิสระ ผู้วิจัยจะได้ข้อมูลที่น่าสนใจใน
เรื่องต่าง ๆ ตามกรอบแนวคิดทางทฤษฎีในการวิจัยที่ชัดเจนอยู่แล้ว   

                                                 

 
87บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, เทคนิคการสร้างเครื่องมือรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัย 

กรุงเทพฯ: เรือนแก้วการพิมพ์, 2553), 57-62.  
 

88สุภางค์ จันทวานิช, วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ, พิมพ์ครั้งที่ 22 (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนา
พานิช, 2557), 77- 79.   
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 4. แบบมีจุดสนใจเฉพาะ (Focus Interview) หรือแบบเจาะลึก (In-depth Interview)  
เพ่ือค้นหาข้อมูลที่ผู้วิจัยมีความสนใจอยู่แล้วเป็นพิเศษ โดยไม่ปล่อยให้ผู้สัมภาษณ์หันเหไปสนทนา            
ในเรื่องอ่ืน ๆ การสัมภาษณ์ลักษณะนี้ต้องใช้สมาธิและความสามารถในการสัมภาษณ์เป็นอย่างมาก  
เพ่ือไม่ให้ผู้ให้สัมภาษณ์เกิดความรู้สึกไม่พอใจ หรือไม่อยากให้ความร่วมมือ  
 5. แบบตะล่อมกล่อมเกลา (Probe) เป็นการสัมภาษณ์เพ่ือล้วงความรู้สึกนึกคิด  หรือ
ทัศนคติจริงที่มีต่อเรื่องที่ให้สัมภาษณ์ การสัมภาษณ์ลักษณะนี้เกิดเมื่อผู้วิจัยต้องการจะทราบทัศนคติ
หรือเรื่องราวในทางลบที่ผู้ให้สัมภาษณ์มีต่อ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา 
 6. แบบสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant Interview) เพ่ือสัมภาษณ์บุคคล
พิเศษที่มีข้อมูลที่ดี ลึกซึ้งและกว้างขวางเป็นพิเศษในเรื่องท่ีก าลังท าการวิจัยอยู่ 

 ปัญหาส าหรับผู้วิจัยในการสัมภาษณ์แต่ละครั้งมีลักษณะแตกต่างกันออกไป แต่ก็สามารถ
สรุปได้เป็นกรณีส าคัญ ๆ ดังนี้ คือ เมื่อแรกเก็บข้อมูลด้วยวิธีสัมภาษณ์นั้น การติดต่อขอสัมภาษณ์เป็น
เรื่องท่ีตดิขัดมาก และไม่ได้ก าหนดเวลาตามที่ต้องการ เพราะผู้ให้สัมภาษณ์ล้วนมีภารกิจด้วยกันทั้งสิ้น  
เมื่อทราบว่าเป็นการขอสัมภาษณ์เพ่ือท าวิจัยประกอบการศึกษาล าดับความส าคัญก็ยิ่งน้อยลงไป             
กว่าราชการ หรือภารกิจอ่ืน ๆ ครั้นเวลาล่วงเลยไปผู้ให้สัมภาษณ์หลายท่านจ าได้ว่าผู้วิจัยรู้จักคุ้นเคย
กับผู้ใหญ่หลายท่านที่ท างานร่วมกับ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา จึงมักจะให้โอกาสในการสัมภาษณ์
แก่ผู้วิจัยเป็นพิเศษ แต่กรณีเช่นนี้ผู้วิจัยก็ต้องค านึงถึงเรื่องความเที่ยงของข้อมูลเป็นพิเศษเช่นกัน   
เพราะข้อมูลมกัจะเบี่ยงเบนไปในทางที่เป็นบวก ปัญหาส าคัญอีกประการหนึ่งก็คือแม้ว่าผู้ให้สัมภาษณ์
จะยินดีให้ข้อมูลแต่ก็มักจะไม่อนุญาตให้บันทึกการสัมภาษณ์ด้วยเครื่องบันทึกเสียง ภาระในการจด
บันทึกการสัมภาษณ์จึงเกิดขึ้นเป็นอย่างมากแก่ผู้วิจัย เพ่ือเป็นเครื่องยืนยันว่าผู้วิจัยได้เก็บข้อมูล             
จากผู้ให้สัมภาษณ์จริงในระยะหลัง ผู้วิจัยจึงบันทึกภาพการให้สัมภาษณ์ไว้ด้วย ผู้ให้สัมภาษณ์บางคน
เมื่อให้สัมภาษณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วรู้สึกว่าการให้สัมภาษณ์อาจจะเป็นผลลบต่อตนเองได้จึงขอเทป
บันทึกการสัมภาษณ์ไปจากผู้วิจัยก็มี รวมทั้งขอให้ผู้วิจัยไม่ใส่รายการสัมภาษณ์ครั้งนั้นไว้ใน
บรรณานุกรม กรณีนี้ผู้วิจัยต้องปฏิบัติตามค าร้องขอ โดยใส่รายการสัมภาษณ์ไว้ในบรรณานุกรมเพียงว่า
เป็นการสัมภาษณ์ผู้ไม่ประสงค์ออกนามเท่านั้น นอกจากการสัมภาษณ์ที่เป็นกิจจะลักษณะแล้ว ผู้วิจัย
ยังท าการสอบถามสาธารณะ (Incidental  Interview) เกี่ยวกับทัศนคติของบุคคลทั่วไป ที่มีต่อ
ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา อีกด้วย ทั้งนี้ เพ่ือวิเคราะห์ความนิยมและทัศนคติของบุคคลทั่วไป  
ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ที่ท างานร่วมงานที่มีต่อ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา 
 

การตรวจสอบข้อมูล 
เมื่อได้รวบรวมข้อมูลโดยพหุวิธีการเก็บข้อมูลดังที่ได้พรรณนาไว้ข้างต้นแล้ว  เพ่ือให้                

การวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้เป็นไปด้วยความถูกต้อง ผู้วิจัยได้ตรวจสอบข้อมูล
โดยพิจารณาข้อมูลที่เก็บมาตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ คือ 
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 การตรวจสอบความตรง (Validity) 
 1.  ความตรงภายใน (Internal Validity) วิธีที่ผู้วิจัยใช้ในการตรวจสอบความตรงภายใน  

คือวิธีที่ เมอร์เรียม (Merriam, 1988)89  เสนอไว้ กล่าวคือ การท าวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเริ่มต้นท าการวิจัยด้วย
การก าหนดสมมติฐาน มุมมอง และกรอบทฤษฎีในเรื่องที่วิจัยไว้อย่างชัดเจน ดังนั้น จึงเป็นการขจัด
อคติในการท าวิจัยของผู้วิจัย (Researcher’s Biases) มาตั้งแต่ต้น นอกจากนี้จากการที่มีส่วนร่วมใน
การเก็บข้อมูลของผู้วิจัย (Participatory Modes of Research) มาโดยตลอด ท าให้มีความเข้าใจ
เกี่ยวกับข้อมูลได้อย่างถูกต้อง เพราะเป็นการสังเกตระยะยาว หรือการสังเกตซ้ า ในปรากฏการณ์เดิม 
(Long-term Observation or Repeated Observation) นั่นเอง อย่างไรก็ตามเพ่ือให้เกิดความตรง
ภายในมากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยก็ได้อาศยัวิธีการในการตรวจสอบสามประการ คือ   
  1.1 การใช้วิธีตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Data Triangulation) คือ การพิสูจน์ว่า
ข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มานั้นถูกต้องหรือไม่ด้วยการเปรียบเทียบข้อมูลเดียวกันที่เก็บมาได้จากเวลา สถานที่  
หรือบุคคลที่แตกต่างกัน หากข้อมูลยังสอดคล้องกันอยู่ก็แสดงว่ามีความตรงภายใน 
  1.2 การใช้วิธีตรวจสอบข้อมูลแบบสอบถามซ้ า (Member Checks-taking Data  
and Interpretations) คือ การพิจารณาข้อมูลที่เก็บมาได้หากข้อมูลใดเป็นที่สนใจ ผู้วิจัยก็จะตรวจสอบ
ความตรงภายในด้วยการสอบถามซ้ าอีกครั้งหนึ่ง และ 
  1.3 การสอบวัดเปรียบเทียบ (Peer-examination) โดยการสอบถามนักวิชาการ
ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องข้อมูลที่ผู้วิจัยสงสัยเพื่อเปรียบเทียบความตรงของข้อมูล ตัวอย่างของการตรวจสอบ
ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ อาทิ การตรวจสอบเนื้อหาเกี่ยวกับพ่ีน้องในครอบครัวของ ฯพณฯ บรรหาร 
ศิลปอาชา ผู้วิจัยตรวจสอบจากเอกสารที่เป็นชีวประวัติของ ฯพณฯ บรรหาร  ศิลปอาชา ซึ่งหนึ่งเสนอให้
มูลนิธิแห่งหนึ่งพิจารณาประกอบการคัดเลือก เป็นบุคคลตัวอย่างของประเทศ การสัมภาษณ์
ผู้เกี่ยวข้องของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา และการสัมภาษณ์ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา เอง ปรากฏว่า 
มีความถูกต้องตรงกันจึงเขียนลงในงานวิจัย ดังนี้เป็นต้น 
  โดยผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา  เมื่อวันที่ วันที่  20   
ธันวาคม พ.ศ. 2557  เวลา  14. 15 น.  ณ  ห้องท างานหมู่บ้านมังกรสวรรค์  ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
สุพรรณบุรี  กระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นของ ฯพณฯ บรรหาร  ศิลปอาชา 
นายกรัฐมนตรีคนที่ 21ของประเทศไทยพร้อมทั้งสังเกตการประชุมหัวหน้าหน่วยงานเป็นประจ าทุก
สัปดาห์ 
 2. ความตรงภายนอก (External Validity) ได้แก่ การพิจารณาว่าผลของการศึกษา               
เชิงคุณภาพเรื่องหนึ่งจะสามารถประยุกต์ให้สัมพันธ์กับสถานการณ์อ่ืนได้หรือไม่ เรื่องนี้ผู้วิจัย
ด าเนินการเช่นเดียวกับวิธีที่ เมอร์เรียม (Merriam, 1988)90 เสนอไว้หลังจากศึกษาข้อคิดของนักวิจัย
ท่านอ่ืน ๆ หลายท่านเกี่ยวกับการตรวจสอบความตรงภายนอก (Goetz and  LeCompte, 1984; 
Lincoln and Guba, 1985, and Erickson, 1986) กล่าวคือ ในการน าเสนอข้อมูลของงานวิจัยจะต้อง

                                                 

 
89Merriam, S.B., Case Study Research in Education. San Francisco: 

Jossey-Bass Polishers, 1988), 169 – 170.  .  
 

90เรื่องเดียวกัน, 173-177. 
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กว้างขวางและเพียงพอ เพ่ือให้ผู้ที่สนใจที่จะศึกษาเรื่องที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้ให้เป็น
ประโยชน์ในการอ้างอิง ถ่ายโอน หรือกล่าวพาดพิงถึงได้ นอกจากนี้ ในการน าเสนอข้อมูลของงานวิจัยครั้ง
นี้ยังได้เสนอรายละเอียดของเรื่องที่ศึกษาไว้อย่างชัดเจนทุกขั้นตอนเพ่ือให้ผู้สนใจ อ่ืน ๆ สามารถ
เปรียบเทียบกับงานศึกษาของเขาได้ 
 การตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) 

 ปัญหาของการวิจัยทางสังคมศาสตร์ประการหนึ่งก็คือ พฤติกรรมของมนุษย์ไม่คงที่
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอด้วยเหตุนี้การวิจัยทางสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์จึงมักจะได้ผลไม่คงที่  
คือ เกิดความเที่ยงได้ยาก ด้วยเหตุนี้ในการวิจัยเชิงคุณภาพจึงมักใช้ค าว่า “ความวางใจได้ (Dependable)” 
และ “ความอยู่กับร่องกับรอย (Consistency)” แทนค าว่าความเที่ยง (Reliability) (Lincoln and  
Guba, 1985) ส าหรับเทคนิคในการยืนยันว่างานวิจัยครั้งนี้มีความวางใจได้ หรือมีความเที่ยงมากที่สุด 
คือ เมื่อท าการวิจัยเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งผลของการวิจัยก็น่าจะเหมือนเดิม ผู้วิจัยจึงด าเนินการตาม
ข้อเสนอของ เมอร์เรียม (Merriam, 1988)91 ดังต่อไปนี้ คือ 
 1. ผู้วิจัยได้แสดงจุดยืนไว้อย่างชัดเจนว่าในการวิจัยครั้งนี้ได้ก าหนดกรอบทฤษฎีที่ใช้             
ในการวิจัยอย่างไร มีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างไร และจากแหล่งใดบ้าง 

 2. ผู้วิจัยใช้เทคนิคการตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation) ในการตรวจสอบความเที่ยง
เช่นเดียวกับการตรวจสอบความตรงภายใน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยพหุวิธี
เช่นการวิจัยครั้งนี้   

 3. นักวิจัยผู้อ่ืนสามารถท าการสอบทาน (Audit trail) งานวิจัยครั้งนี้ได้โดยใช้ข้อมูล    
ต่าง ๆ  ที่ผู้วิจัยแสดงไว้อย่างชัดเจนในรายงานการวิจัย เช่น วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลหรือรายละเอียด
ของวิธีวิทยาการวิจัยที่ใช้ในการศึกษา เป็นต้น เพราะผู้วิจัยเชื่อว่างานวิจัยที่ได้รับการสอบทานหรือ
พร้อมที่จะรับการสอบทาน คือ งานวิจัยที่วางใจได้ 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) 
 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลนี้เป็นขั้นตอนที่ส าคัญ และยากส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ   

การวิเคราะห์ข้อมูลจะไม่ใช้สถิติเป็นหลักในการวิเคราะห์  หากจะใช้ก็เป็นเพียงข้อมูลสนับสนุนเท่านั้น   
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งจะต้องมีความเป็นผู้รอบรู้               
ในสหวิทยาการ และสามารถสร้างข้อสรุปให้เป็นกรอบแนวคิด รวมทั้งเปลี่ยนแปลงวิธีการ                          
ที่จะตีความหมายของข้อมูลได้หลาย ๆ แบบ ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิค
วิธีดังต่อไปนี้ 

 การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ใช้ส าหรับการวิเคราะห์เอกสารด้วยวิธีการ               
เชิงปริมาณอย่างเป็นระบบ โดยเน้นที่องค์ประกอบส าคัญสามประการ คือ มีความเป็นระบบ มีสภาพ
เป็นวัตถุวิสัย และอิงกรอบแนวคิดทฤษฎี ส าหรับขั้นตอนในการวิเคราะห์เนื้ อหาแบ่งออกได้เป็น                       
5 ขั้นตอน คือ (สุภางค์ จันทวานิช, 2557)92 และวีเบอร์ (Weber, 1990) 
                                                 

 
91เรื่องเดียวกัน, 172-173.  

 92สุภางค์ จันทวานิช, วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ, พิมพ์ครั้งที่ 22 (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนา
พานิช, 2557), 144-148.     
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 1.  การตัง้กฎเกณฑ์ส าหรับการเลือกเอกสาร และหัวข้อท่ีจะท าการวิเคราะห์ 
 2.  การวางเค้าโครงของข้อมูลโดยแบ่งออกเป็นชนิด (Categories) เพ่ือสะดวกในการ

วิเคราะห์ 
 3.  การค านึงถึงบรบิท (Context) ของเอกสารด้วยเช่นเอกสารของใคร ใครเป็นคนเขียน  

เขียนเพ่ือวัตถุประสงค์อะไร ฯลฯ เพ่ือให้การวิเคราะห์เป็นไปได้อย่างลึกซ้ึง 
 4.  วิเคราะห์เฉพาะเนื้อหาที่ปรากฏเท่านั้น (Manifest Content) ไม่กระท ากับเนื้อหาที่

เป็นความนับหรือแฝงอยู่ (Latent Content) 
 5.  ส าหรับบางครั้งการใช้วิธีสรุปใจความจะช่วยสนับสนุนผลการวิเคราะห์ความถี่ของค า  

หรือเนื้อหาที่สนใจ ได้แม่นย ากว่าการวิเคราะห์ความถี่แต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกใช้              
ตามความเหมาะสมของสถานการณ์93 

 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุป แบ่งออกได้เป็น 3 วิธี คือ (สุภางค์ จันทวานิช,  
2557)94 

 1.  การวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic induction) คือ วิธีตีความสร้างข้อสรุปข้อมูลจาก
รูปธรรมหรือปรากฏการณ์ที่มองเห็น โดยใช้ได้ทั้งกับการวิเคราะห์เอกสาร และการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้
จากการรวบรวมด้วยพหุวิธีการ โดยการตีความสร้างข้อสรุปจากข้อมูลต่าง ๆ ที่รวบรวมมาได้ ด้วยเหตุนี้  
ในการวิจัยครั้ งนี้ผู้ วิ จัยจึ งวิ เคราะห์ข้อมูลไปพร้อม ๆ กับการรวบรวมข้อมูล และต้องให้                        
ความระมัดระวังในการตัดสินข้อมูลเป็นอย่างมากด้วย ตัวอย่างของการวิเคราะห์ข้อมูลนี้ปรากฏ               
ในภาคผนวกของงานวิจัยเรื่องนี้ 

 2.  การวิเคราะห์โดยการจ าแนกชนิดของข้อมูล (Typological Analysis) คือ การ
จ าแนกข้อมูลเป็นชนิด ๆ  โดยจ าแนกแบ่งวิธีการได้เป็น 2 แบบ คือแบบที่ใช้เป็นแนวคิดทฤษฎี และแบบ
ไม่ใช้ทฤษฎี 
  2.1  แบบใช้ทฤษฎี คือ การจ าแนกข้อมูลเป็นชนิดต่าง ๆ ในเหตุการณ์หนึ่ง ๆ แยกออก 
เป็นการกระท า กิจกรรม ความหมาย ความสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมในกิจกรรม และสภาพสังคม                
หรือสถานการณ์ เป็นแนวทางในการจ าแนกส าหรับการวิเคราะห์ ผู้วิจัยได้พยายามตอบค าถามอยู่เสมอ
ว่าสิ่งที่วิเคราะห์มีรูปแบบอย่างไรเกิดขึ้นได้อย่างไร เพราะเหตุใด และจะมีผลกระทบต่อเรื่องอ่ืน ๆ  
อย่างไร เนื่องจากการวิจัยเชิงคุณภาพไม่ได้เน้นเรื่องการตั้งสมมติฐานที่ชัดเจน การหาสาเหตุ             
ของปรากฏการณ์จึงเป็นกระบวนการต่อเนื่องซึ่งต้องท าอยู่ตลอดเวลาโดยผู้วิจัย 
  2.2  แบบไม่ใช่ทฤษฎี คือ การจ าแนกข้อมูลที่จะวิเคราะห์ตามความเหมาะสมกับข้อมูล   
อาจใช้ความสามัญส านึกหรือประสบการณ์ของผู้วิจัยก็ได้ โดยผู้วิจัยได้แบ่งข้อมูลออกเป็นชนิดง่าย ๆ  
ตามประเภทที่สัมพันธ์กับสิ่งที่ผู้วิจัยสังเกตเห็น เช่น แบ่งเป็นชนิดของเหตุการณ์ ระยะเวลา                   
ที่เหตุการณ์ชนิดนั้นเกิดขึ้น บุคคลที่เกี่ยวข้อง สภาพแวดล้อม แล้วน ามาพิจารณาหาความสัมพันธ์ 

                                                 

      93 Weber, R.P., Basic Content Analysis (Newbury Park, C.A.: Sage 
Publications, 1990), 40-58. 

 94สุภางค์ จันทวานิช, วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ, พิมพ์ครั้งที่ 22 (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนา
พานิช, 2557), 131-142. 
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ของข้อมูลต่าง ๆ ที่แบ่งนี้เพ่ือดูความสม่ าเสมอของการเกิดข้อมูลชนิดต่าง ๆ อันจะเป็นพ้ืนฐานส าหรับ
อธิบายสาเหตุของปรากฏการณ์ต่อไป 

 3.  การวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบข้อมูล (Constant Comparison) คือ การที่ผู้วิจัยน า
เหตุการณ์หลาย ๆ เหตุการณ์ที่ได้จ าแนกชนิดของข้อมูลนั้นแล้วมาเปรียบเทียบกันโดยท าเป็นตาราง    
หาความสัมพันธ์ การใช้วิธีการเปรียบเทียบหรือวิเคราะห์เช่นนี้จะน าไปสู่การสร้างข้อสรุปเชิงนามธรรม  
และการสร้างทฤษฎีต่อไป 
 

สรุป 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลตามพหุวิธีการข้างต้น เพ่ือน ามาตรวจสอบข้อมูลในด้านความตรง
และความเที่ยง แล้ววิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเรียบเรียงน าเสนอเป็นรายงานการวิจัยในเชิงพรรณนา และ
พรรณนาวิเคราะห์ครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เวลาท าการศึกษากรณีศึกษา คือ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ทั้งสิ้น
ประมาณ 14  เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2557  ถึงวันที่  30 มกราคม 2559  โดยใช้
วิธีการสัมภาษณ์ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา แบบปลายเปิด จ านวน 5 ข้อ และสัมภาษณ์ผู้บริหาร
การศึกษาท้องถิ่น 

 



 
 

บทที่ 5 
 

สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเรื่องกระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา 
นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ของประเทศไทยในครั้งนี้จะน าเสนอประเด็นดังต่อไปนี้คือ วัตถุประสงค์ของ
การวิจัย กรอบแนวคิดทางทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย  วิธีด าเนินการวิจัย  สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล 
และข้อเสนอแนะ 
 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

  เพ่ือทราบกระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น ของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา 
นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ของประเทศไทย 
 กรอบแนวคิดทางทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย 

  เนื่องจากข้อเสนอและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนทัศน์มีนักวิชาการเสนอไว้เป็นหลายกรณี
ด้วยกันเมื่อสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วผู้วิจัยพิจารณาเห็นว่าทฤษฎีของโทมัส เอส. 
คูหน์ (Thomas S. Kuhn, 1970) เกี่ยวกับกระบวนทัศน์ทั้ง 3 ขั้น และทฤษฎีเชิงสถานการณ์ของ    
เฮอร์เซย์ และบลันชาร์ด (Hersey-Blanchard, 2556) เกี่ยวกับรูปแบบของผู้น า 4 แบบ มีการ
รวบรวมเป็นกรอบแนวคิดทางทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย 
 วิธีด าเนินการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือทราบกระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษา
ท้องถิ่น ของ ฯพณฯ บรรหาร  ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ของประเทศไทยตามกรอบทฤษฎี
ของโทมัส เอส. คูหน์ และทฤษฎีเฮอร์เซย์ และบลันชาร์ด 

 โดยศึกษากระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นของ ฯพณฯ บรรหาร   ศิลปอาชา 
นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ของประเทศไทย มีข้ันตอนการด าเนินการวิจัยตามรายละเอียดในภาพที่ 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที ่8   แสดงวิธีด าเนินการวิจัย 

ทฤษฎี 
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โทมัส 

เอส.คูหน์ 
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เฮอรเ์ซย์
และ บลัน
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 ส าหรับรายละเอียดในการด าเนินการวิจัยมีดังต่อไปนี้คือ 
 1. การเลือกกรณีศึกษา  ผู้วิจัยโดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาได้ก าหนดเกณฑ์ 
คุณสมบัติของกรณีศึกษาไว้ 4 ข้อ คือ 

  1.1  เป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริหารทางการเมืองระดับสูงในหน่วยงาน
เดียวกัน  หรือต่างหน่วยงานเป็นอย่างดี 

  1.2 มีประสบการณ์ในการด ารงต าแหน่งผู้บริหารทางการเมืองระดับสูง ตั้งแต่ระดับ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นไป  ในหลายหน่วยงานทางการเมืองที่ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา 

  1.3  มีประสบการณ์ในการบริหาร หรือเป็นกรรมการบริหารในองค์กรระหว่างประเทศที่มี
บทบาทเกี่ยวกับการศึกษาในฐานะนักการเมืองระดับสูง 

  1.4 มีผลงานทางวิชาการเก่ียวกับการบริหารการศึกษาในฐานะนักการเมืองที่ส่งเสริม
และสนับสนุนทางการศึกษา ทั้งที่เป็นเอกสาร การอภิปรายสาธารณะ เป็นที่ยอมรับของคนท่ัวไป 

  ด้วยเกณฑ์ดังกล่าวนี้ผู้วิจัยโดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาได้เลือกกรณีศึกษา
ด้วยวิธีเจาะจง (Purposive Sampling) ตามที่เมอร์เรียม (Merriam,1988) เสนอไว้เพ่ือให้ได้
กรณีศึกษาที่เหมาะสมกับการศึกษาในเชิงคุณภาพมากที่สุด ได้แก่ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา  

 2. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลรวม 5 วิธี คือ การศึกษาประวัติ
ชีวิต  การวิเคราะห์เอกสาร การศึกษาหลักฐานหรือข้อมูลที่มีอยู่ตามสภาพปกติ  การสังเกตแบบมี
ส่วนร่วมและการสัมภาษณ์  ทั้งนี้ โดยผู้วิจัยได้ขออนุญาตร่วมสังเกตในส านักงานของกรณีศึกษา     
เพ่ือการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2557 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2559 
รวมเป็นระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาท้ังสิ้นประมาณ 14 เดือน 

 3. การวิเคราะห์ข้อมูล  ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมจะน ามาตรวจสอบเพ่ือหา     
ความตรง (Validity) และความเที่ยง (Reliability) จากนั้นจะวิเคราะห์ด้วยวิธีวิเคราะห์เนื้อหา          
(Content Analysis) และวิธีวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุป ซึ่งแบ่งออกเป็นวิธีย่อย ๆ สามวิธี คือ 
1) การวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic Induction) 2) การวิเคราะห์โดยการจ าแนกชนิดของข้อมูล
(Typological Analysis) และ 3) การวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบข้อมูล (Constant Comparison) 
แล้วน าเสนอโดยวิธีพรรณนา (Description ) และพรรณนาวิเคราะห์ (Analytical Description)  
 

สรุปผลการวิจัย 
 

 จากการศึกษาเชิงคุณภาพเกี่ยวกับประวัติชีวิตและกระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษา
ท้องถิ่น ของ ฯพณฯ บรรหาร  ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ของประเทศไทย ในฐานะกรณีศึกษา
ของผู้น าทางการเมืองเกี่ยวกับกระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นของ ฯพณฯ บรรหาร      
ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ของประเทศไทย ตามที่ได้น าเสนอไว้ในบทที่ 3 และบทที่ 4 ของ
งานวิจัยครั้งนี้ ท าให้สามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้เป็นหัวข้อดังนี้คือ 
 1. ที่มาของกระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา 
นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ของประเทศไทย 
 2. การใช้กระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา 
นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ของประเทศไทย 
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 ซึ่งจะได้น าเสนอเป็นล าดับดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ที่มาของกระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นของ ฯพณฯ บรรหาร      
ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ของประเทศไทย 
 จากการศึกษาประวัติชีวิตของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ของ
ประเทศไทยเกี่ยวกับกระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นต่าง ๆอย่างไรบ้าง  จึงท าให้พิจารณา
เห็นได้ว่ากระบวนทัศน์ต่างๆ ของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ของประเทศไทย  
ทั้งที่อยู่ในกรอบทฤษฎีของโทมัส เอส. คูหน์ และเฮอร์เซย์ และบลันชาร์ด และที่อยู่นอกเหนือจาก
กรอบทฤษฎีของนักวิชาการทั้งสามได้เริ่มพัฒนาขึ้นโดยล าดับในลักษณะของการสั่งสมมาทีละเล็กทีละ
น้อยตลอดระยะเวลาที่ยาวนานในช่วงชีวิตของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา  ซึ่งอาจสรุปได้ว่ากระบวน
ทัศน์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นต่างๆ เหล่านั้น มาจากองค์ประกอบส าคัญของ ฯพณฯ บรรหาร  
ศิลปอาชา รวมสี่ประการ คือ ความรู้ ความสามารถ ความประพฤติและบุคลิกภาพ และคุณสมบัติ
ส่วนตัว ซึ่งองค์ประกอบที่ 4 นี้ เมื่ออยู่ในเงื่อนไขของบรรยากาศและบริบทการบริหารงานของ
นักการเมืองที่เห็นความส าคัญทางด้านการศึกษาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ท าให้ ฯพณฯ บรรหาร  
ศิลปอาชา มีกระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นจึงท าให้เกิดประโยชน์ในการบริหารงานได้
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 จากการอธิบายประวัติและที่มากระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นของ ฯพณฯ 
บรรหาร ศิลปอาชา จึงมีข้อสรุปอยู่ 2 ประเด็น คือ บรรยากาศและบริบทการบริหารงานของ
นักการเมืองที่เห็นความส าคัญทางด้านการศึกษาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และอีกประเด็นหนึ่งคือ
องค์ประกอบส าคัญ 4 ประการของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา  และนอกจากบรรยากาศและบริบท
การบริหารของนักการเมืองที่เห็นความส าคัญทางด้านการศึกษาที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น  ประวัติและ
ที่มากระบวนทัศน์การพัฒนาทางการศึกษาที่ส าคัญประกอบ 4 ข้อ ของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา  
ได้แก่ 
 1. ด้านความรู้ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา เป็นบุคคลที่มีความรู้ดี เฉลียวฉลาดจากข้อ
หลักฐาน  “การสอบไล่ระดับประโยคมัธยมในเวลานั้น นักเรียนของโรงเรียนประทีปวิทยาลัยและ
โรงเรียนอ่ืนๆที่เป็นโรงเรียนราษฎรทุกแห่งต้องไปสอบที่โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ซึ่งเป็นโรงเรียน
รัฐบาลประจ าจังหวัด เพ่ือให้ข้อสอบเป็นมาตรฐานเดียวกันการสอบไล่ในเวลานั้นถือว่ายากมากใช้
คะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป เป็นเกณฑ์ผ่าน นักเรียนโรงเรียนประทีปวิทยาลัย ที่สอบรุ่นเดียวกันคราว
นั้น10คน สอบผ่านเพียง 3 คน ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา เป็นหนึ่งในนักเรียนที่สอบผ่านและ
เนื่องจาก ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา สอบข้ามชั้นจาก ม.4 ขึ้นมา ม.6 เมื่ออายุประมาณ 14 ปี     
รุ่นเดียวกันนี้มี  ป็อก แซ่ตั้ง  อีกคนหนึ่งที่จบ ม.6 ตั้งแต่ อายุ14 เหมือนกัน”  หลังจากจบการศึกษา 
ฯพณฯ บรรหาร ได้ตัดสินใจเดินทางเข้ากรุงเทพฯเพ่ือช่วยพ่ีชายท างาน เนื่องจากเป็นช่วงสงครามโลก  
ครั้งที่ 2 จึงพักการเรียนไปชั่วระยะหนึ่ง โดยหันไปท ากิจการของตนเอง แต่ได้เรียนภาษาจีน และ
ศึกษาต่อที่ กรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย และฝึกงานด้านขนส่งสินค้า ภายหลังเมื่อเป็นนั กการเมืองได้
เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยรามค าแหง คณะนิติศาสตร์ ในปี พ.ศ.  2529 ต่อมาได้รับปริญญาดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยรามค าแหง เมื่อปี พ.ศ. 2531 และศึกษาต่อจนส าเร็จการศึกษา
ปริญญาโทจากนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง นอกจากนี้ยังได้รับการยกย่องให้ได้รับปริญญา
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ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิจ์ากมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหนึ่งแล้ว  ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา เป็นผู้ที่เห็น
คุณค่าของการศึกษา  ดังจะเห็นได้ว่าตลอดชีวิตของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ได้ทุ่มเทให้กับด้าน
การศึกษาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษามาโดยตลอด  ด้วยการกระท าเช่นนี้
นอกจากจะเป็นการแสดงให้เห็นถึงความรู้ของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา เองแล้ว  ยังเป็นการแสดง
ให้เห็นถึงการเป็นผู้สนับสนุนและดูแลการศึกษาของสุพรรณบุรีเป็นอย่างดี รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้ใต้บังคับบัญชามีความรู้อีกด้วย  พิจารณาได้ว่าองค์ประกอบข้อนี้เป็นที่มาของกระบวนทัศน์การ
พัฒนาการศึกษาท้องถิ่นที่เกิดจากความเป็นผู้เชี่ยวชาญ  และกระบวนทัศน์จากการอ้างอิง  พร้อมทั้ง
กระบวนทัศนท์ี่เกิดจากบารมีของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา 
 2. ด้านความสามารถ  ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา เป็นผู้ที่มีสติปัญญาดี มีความเฉลียว 
ฉลาดดี คิดเร็ว  ท าเร็ว ติดตามงานตลอด ท าให้ได้รับโอกาส และได้แสดงความสามารถเกี่ยวกับการ
พัฒนาทางการศึกษา จนได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงต่าง ๆ รัฐมนตรีกระทรวงต่าง ๆ  
ถึงการด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ของประเทศไทย 
  2.1  การมีความสามารถในกระบวนการคิดและตัดสินใจ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา 
มีความเชื่อในเรื่อง “การคิดเป็น”และตัดสินใจเร็ว รวมทั้งยังใช้กระบวนการคิดเป็นนี้เป็นหลักในการ
ปฏิบัติงานมาโดยตลอดและยังส่งเสริมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้น าหลักการในการ  “คิดเป็น” น าไปใช้ในการ
คิดก่อนการปฏิบัติพร้อมทั้งร่วมกันระดมความคิดเพ่ือตัดสินใจก าหนดวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม จึงท าให้
ฯพณฯ บรรหาร  ศิลปอาชา สามารถน าเพ่ือนนักการเมืองและผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงานในหน้าที่
รับผิดชอบจนเกิดผลส าเร็จ และได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาประเทศ 
  2.2 มีความสามารถซึ่งเป็นที่ยอมรับของผู้อ่ืน ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา มีชื่อเสียง
เป็นที่รู้จักกันในวงการนักการเมืองและผู้น าการบริหารด้านต่างๆ ในเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคล เรื่องของการใช้คนให้ตรงตามความสามารถ คือ ท างานจะประสบผลส าเร็จและมีคุณภาพได้
ต้องมีองค์ประกอบ ได้แก่ ต้องมีทุน (เงิน)  มีคน และต้องมีใจ  พร้อมทั้งถือหลักในการบริหาร “สัจจะ 
และกตัญญู ” สอดคล้องกับค าพูด คุณวิษณุ เครืองาม ช่วงร่วมงาน  พ.ศ. 2538-2539 “...ท่านก็บอก
ความลับแก่ผม ท่านว่า คุณเก็บเอาไว้ให้ดีนะคุณหญิงแจ่มใสยังไม่รู้ นั่นคือรายชื่อคณะรัฐมนตรี ท่าน
ว่า มันไม่ค่อยจะตรงกับที่เป็นข่าว แต่คุณไม่ต้องไปยุ่งกับใคร แล้วก็ไม่ต้องปฏิเสธให้ยุ่ง ๆ กันไปอย่าง
นั้นแหละ แต่ของจริงตามนี้ คุณไปช่วยตรวจดูคุณสมบัติด้วย ผมก็ไม่ได้แพร่งพรายให้ใครทราบ  
จนกระทั่งวันที่ตั้งรัฐมนตรีเสร็จ ท่านก็เข้าไปถวายชื่อรัฐมนตรีผมตามเข้าไปเฝ้าฯ ด้วย พอทรงล ง  
พระปรมาภิไธยเสร็จ พระองค์ก็ทรงปฏิสันถารตามปกติ เพราะมีเวลา ผมรู้สึกว่าเราเข้ามาด้วยกัน    
ควรจะอยู่ต่อหรือไม่ควร ผมรอจังหวะอยู่สักพัก พอเห็นเป็นเรื่องที่ผมไม่ควรจะอยู่ต่อ ผมก็รีบคลาน
ออกมารออยู่ข้างนอก  เมื่อท่านกลับออกมาด้วยหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส แล้วเล่าให้ฟังว่า ได้กราบบังคม
ทูลอะไร ทรงรับสั่งอะไร ตอนหนึ่งท่านเล่าว่าพระองค์รับสั่งถึงข้าราชการประจ าที่ต้องท างานให้กับ
นักการเมืองแล้วท่านพลันนึกขึ้นได้ จึงถามผมตรงๆว่า คุณก็เป็นข้าราชการประจ าคนหนึ่ง คุณจะ
ท างานกับผมได้ไหม  ผมก็เรียนท่านว่าผมเป็นลูกน้อง ท่านเป็นนาย เมื่อท่านท างานกับผมได้ ผมซึ่ง
เป็นลูกน้อง ท าไมจะท างานกับท่านซึ่งเป็นนายไม่ได้ ท่านก็เลยว่า อ้าว ถ้างั้นคุณท างานกับผม ขอให้
ท าให้เต็มที่ท างานอบย่างสบายใจ  ตั้งแต่นั้นมา ผมท างานกับท่านด้วยความสบายใจมาตลอดแล้ว
ตลอดเวลาที่ท างานกับท่านหนึ่งปี ผมประทับใจในตัวท่าน คือท่านไม่เหมือนกับที่ผมเคยนึกเอาไว้ 
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ท่านเป็นคนขยันเอามากๆ นี่คือจุดที่จะหาคนมาเปรียบเทียบท่านยากมาก ท่านนอนน้อย นอนดึก  
ตื่นเช้า วิธีการของท่าน ไม่ว่าวันไหน เวลาใดก็ตาม ท่านนึกถึงอะไรขึ้นมาได้ ท่านก็จะมีกระดาษแผ่น
เล็ก ๆ ขึ้นมา แล้วท่านก็เขียน หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า  แล้วพอเจอหน้าใคร ที่เก่ียวข้องกับเรื่องใด ท่านก็
แจกงานว่าเอ้า ของคุณข้อ 4 นั่นข้อ 3 นี่เป็นวิธีจ่ายงานของท่าน ท่านจะจ่ายงานโดยจดเตรียมหัวข้อ
เอาไว้ แล้วท่านก็บอกผมเองว่าบางทีท่านนอนไปราวตีสามฝันอะไรขึ้นมา ยังต้องลุกขึ้นมาจด ว่านี้เป็น
การบ้าน  ผมเคยถูกท่านเรียกให้ไปนั่งท างานบางอย่างที่บ้าน เพราะว่ากลางวันที่ท าเนียบ ต่างคน  
ต่างท างาน ไม่มี เวลา ท่านก็เรียกผมไปประมาณ 4 -5 ทุ่ม กินข้าวกับไข่เจียว และผัดถั่วงอก        
เสร็จเรียบร้อยแล้วก็นั่งท างานกัน  นึกอะไรขึ้นมาได้ท่านก็โทรศัพท์ไปถามเจ้าหน้าที่เขาว่า เรื่องนี้เป็น
อย่างไร ผมเคยบอกว่าท่านนายกฯ ตอนที่ท่านหมุนโทรศัพท์ไปนี่มันตีสามนะครับ ผมว่าปลัดกระทรวง
คนนี้ ก าลังนอนอยู่แน่ๆ ท่านก็บอกว่า ไม่เป็นไรหรอก ก็ขอโทษขอโพยกันเสียหน่อยจ าเป็นจริง  ๆ ที่
ต้องปลุกเขาขึ้นมา เมื่อซักถามข้อมูลอะไรเสร็จก็มานั่งท างานกันต่อ นี่คือความขยันของท่านเคย
โทรศัพทม์าถึงผมตอนสองทุ่มแล้วพอสัก 7 โมงเช้า ท่านก็โทรมาว่า เสร็จหรือยัง ไปถึงไหน  ผมก็บอก
ว่า โธ่.. ตอนท่านโทรฯ ครั้งแรก ผมก าลังแปรงฟันเข้านอน พอท่านโทรฯ มาครั้งที่สอง ผมก าลัง   
แปรงฟันพึ่งตื่นนอนผมยังไม่ทันไปท าอะไรให้ท่านเลย ท่านก็บอกขอโทษผมใจร้อน นี่คือความขยัน ใจ
ร้อน ติดตามงาน จี้งาน ตอนท่านท า ท่านคงไม่ได้นึกอะไร แต่ว่าแน่นอนครับคนที่รับค าสั่งบางคน
อาจจะไม่พอใจเมื่อถูกจี้อย่างนี้ จึงเป็นที่มาของค าว่า ล้วงลูก ผมว่าตอนท่านท า ท่านไม่ได้นึกหรอกว่า
จะล้วงหรือไม่ล้วงท่านก็นึกอยู่อย่างเดียวว่า มีอะไรที่ท่านอยากรู้ สงสัย ก็จะถาม บางทีท่านต้องการ
ถามในเรื่องเล็ก ๆ ตอบแล้วก็จบ แต่บางคนไม่เปิดช่องทางให้ท่านถามต่อ หรือว่าตอบให้ท่านไม่ได้ 
ท่านก็ต้องซัก เมื่อถามตรงตอบตรงไม่ได้ ท่านก็ต้องถามอ้อมเพ่ือให้ได้ค าตอบออกมาให้ได้   ตอนถาม
อ้อมนั่นแหละ  พออ้อมไปอ้อมมากลายเป็นที่มาของค าว่า  ล้วงลูก ยกตัวอย่างเรื่องหนึ่ง  ท่านโทรฯ  
ไปถึงอธิบดีคนหนึ่ง  ถามว่าได้ยินว่าน้ าในเขื่อนมันมีน้อย  มันมีอยู่เท่าไหร่  นี่คือค าถามธรรมดา  
อธิบดีคนนั้นตอบไม่ได้  ท่านก็บอกว่า  คุณเป็นอธิบดีมานานเท่าไหร่แล้ว  เขาบอกว่าจะต้องถามไปที่
เขื่อนยันฮี ท่านก็ถามว่า ท าไมที่เขื่อนถึงไม่รายงานมาให้อธิบดีทราบ  แล้วใครเป็นคนดูแลเขื่อนยันฮี  
อยู่มานานเท่าไหร่  ย้ายมาจากไหน  ต าแหน่งอะไร ถามอย่างนี้คืออ้อมไปอ้อมมา แล้วพอวางหูกันจบ
จะได้ค าตอบหรือไม่  อธิบดีอกสั่นขวัญแขวน  เอาไปพูดต่อว่าถูกไล่เบี้ยแล้วอยู่ไปไม่ช้าไม่นานก็มีการ
ย้ายกันขึ้นมา  พอเอาเรื่องมาปะติดปะต่อก็คือได้ภาพว่า  ล้วงลูก ถ้ามีเรื่องอย่างนี้กันทุกวัน  ก็จะมี
เรื่องให้ครหากันได้ทุกวัน  ผมว่าพ้ืนฐานมาจากความขยัน  อดทน  เอาใจใส่งานของท่านเป็นหลัก ซึ่ง
เป็นสิ่งที่ผมประทับใจในตัวท่านเป็นอย่างมากท่านเป็นคนที่ผมพิศวง  เพราะว่าท่านไม่เคยท าราชการ
แต่เข้าใจระบบราชการ  ผมเคยถามท่านว่าท าไมท่านเข้าใจระบบราชการ  ท่านบอกว่า  ท่านท างาน
กับระบบราชการมาตลอด  เช่น  การประมูลรับเหมาก่อสร้าง  ได้คลุกคลีกับข้าราชการ ก็เลยได้รู้กฎ 
รู้ระเบียบ  ซึ่งท่านเป็นคนความ จ าแม่น แล้วทั้งหมดนี้ พอท่านเป็นนายก ฯ ซึ่งก่อนหน้านั้น  ท่านเป็น
รัฐมนตรี มาหลายกระทรวงแล้ว  ท่านก็เอาประสบการณ์ทั้งหมดมาใช้ได้ทันทีเลย   ท่านมาเรียน
กฎหมายเมื่ออายุมากแล้ว  แสดงว่าท่านต้องมีความจ าที่ดี  เรื่องตัวเลขท่ีท่านจ าได้แม่นมาก เวลาท่าน
อ่านงานที่มีคนน ามาเสนอ ท่านจะดูช้าง ๆ อย่างใคร่ครวญ หยิบแว่นตาขึ้นมาสวมครุ่นคิด แหงนหน้า
ดูเพดานบ้าง  แล้วท่านก็จะบอกได้เลยว่า ตัวเลขตรงไหนผิด ที่ถูกควรเป็นอะไร ที่เป็นเช่นนี้เพราะ
ท่านท างานอย่างนี้มาตลอด จับงานอย่างนี้มาตลอด ชินกับการคิดเลข ในใจ เรื่องขยันติดตามงาน 
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ต้องยกย่อง เพราะในสมัยที่ท่านเป็นนายกฯ ก็มีเหตุการณ์ที่ส าคัญ ๆ มากมาย อย่างหนึ่งก็คือเตรียม
ถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ ท่านเอาใจใส่มากไปที่สนามหลวง ไปที่วัดพระ
แก้ว  ไปที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทติดตามจี้งาน  มาเป็นประธานการประชุมคณะท างานเอง  ท่าน
เป็นคนจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาก อะไรที่เป็นพระราชประสงค์พระราชปรารภ  
จะสนองด้วยความกระตือรือร้น  เรื่องนี้เด่นชัดมาก  ในบรรดานายกฯ ทั้งหมดนี่  ผมได้ตามท่านไป
เข้าเฝ้าฯ มากที่สุด  เพราะว่าตัวท่านเข้าเฝ้าฯ  บ่อยท่ีสุดในบรรดานายกรัฐมนตรีทั้งหมด  สังเกตได้ว่า  
เวลาเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ก็จะมีพระราชปฏิสันถารด้วยความคุ้นเคย เพราะบางทีก็เป็น
เรื่องเบ็ดเตล็ดเล็กน้อย สนุก ๆ ไม่เคร่งเครียด พระอามรณ์ดี ลักษณะเด่นของท่านคือหนึ่ง ท่านก่อร่าง
สร้างตัวมาด้วยความอดทนตั้งแต่เด็ก ความอดทนนั้นก็กลายเป็นความอดทนเมื่อใหญ่จะท างานใหญ่
ท่านก็ท าด้วยความอดทนรอได้ สอง ท่านเป็นพ่อค้าวานิชท าธุรกิจกับภาคราชการ  ซึ่งมีลักษณะที่ต้อง
ง้อภาคราชการ พ่ึงพาอาศัยภาคราชการ และก็ต้องเข้าใจภาคราชการ เข้าใจทั้งคนทั้งกฎทั้งระเบียบ  
ทั้งระบบ ท่านจึงเป็นคนที่มองเห็นวงจรของระบบราชการได้ดีว่า จุดอ่อนอยู่ตรงไหน จุดแข็งอยู่
ตรงไหน ท่านเคยสอนผมว่า  เรื่องบางเรื่องเวลาจะถามความเห็น  ต้องถามอธิบดีหรือปลัดกระทรวงที่
เป็นหัวหน้าเขา  แต่บางเรื่องถ้าให้ได้ข้อเท็จจริงอาจต้องมีหนังสือไปสอบถามหัวหน้ากอง หรือใช้
ความคุ้นเคยอะไรสักอย่างหนึ่ง  พูดโทรศัพท์ถามรองอธิบดี  อย่าได้ถามอธิบดี  ก็จะได้ค าตอบที่
หลากหลายกัน  แล้วค่อยมาชั่งน้ าหนักเอาว่าอย่างไหนก็เป็นตัวตั้ง  ท่านมีหลักของท่านว่า  ปัญหาอยู่
ที่ไหนก็เจาะลงไปตรงนั้น  แล้วเราก็จะได้ค าตอบที่ตรงจุดมากที่สุด  เป็นประสบการณ์ของท่านเวลา
ติดต่อราชการ  นี่แหละที่เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ท่านมักถูกกล่าวหาว่า  ล้วงลูก” 
   2.3 มีความสามารถเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ ไม่ว่า ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา 
จะด ารงต าแหน่งใด ก็สามารถท างานได้ด้วยความถูกต้องสมบูรณ์เรียบร้อยเสมอ นอกจากนี้ ฯพณฯ 
บรรหาร ศิลปอาชา  ยังมีความสามารถในการมอบหมายงานให้ผู้อ่ืนกระท าพร้อมทั้งติดตามงานที่
มอบหมายให้ท าอยู่ตลอด  ลักษณะส าคัญที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารจัดการด้าน 
ต่าง ๆ ได้เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ คือ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา มีความละเอียดแม่นย าในการ
ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมและติดตามงานอย่างสม่ าเสมอ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา  
ยังท าหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนและเชื่อถือ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นของผู้รับผิดชอบพร้อมทั้งยัง
กลั่นกรองงานติดตามงานตามสายบังคับบัญชา เมื่อไตร่ตรองรายละเอียดแล้วก็ด าเนินการสั่งการตาม
กฎหมาย ไม่ว่ากรณีใด ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา จะท าหน้าที่ประนีประนอมและประสานประโยชน์
มากกว่าหักหาญแต่เพียงอย่างเดียว เช่นในกรณีการจัดตั้งรัฐบาลแต่ละครั้งหลังจากการเลือกตั้ง 
ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา จะเป็นผู้ท าหน้าที่นี้ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา  
ยังมีความสามารถท่ีส าคัญ คือมีความฉลาดในการใช้คนไดอ้ย่างเหมาะสมกับภารกิจด้านต่าง ๆ ฯพณฯ 
บรรหาร ศิลปอาชา สามารถวินิจฉัยได้อย่างชัดแจ้งว่าผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาคนใดมีความ
เหมาะสมกับงานในลักษณะใดก็จะมอบหมายงานในลักษณะนั้น ๆ ให้ปฏิบัติจึงท าให้งานส าเร็จลุล่วง
ได้ตามเป้าหมาย ท าให้ผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชามีความภาคภูมิใจในตนเองและเกิดความ 
ศรัทธาต่อ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา  อีกด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุนี้เองจึงท าให้  ฯพณฯ บรรหาร     
ศิลปอาชา  ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีบริวารแวดล้อมมากมาย จะมีผู้มาเสนอตัวรับใช้ในกิจการงานต่าง ๆ      
อยู่เสมอ ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา มีความสามารถเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ 
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 3. ด้านความประพฤติของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา สามารถกล่าวได้ว่าท่านเป็น
บุคคลที่โชคดี อยู่ในตลาดทรัพย์สิน ต้องพบกับบุคคลมากหน้าหลายตา มีการพ่ึงพาอาศัยไหว้วาน
ญาติๆ พ่ีน้องทั้ง 6 คน เกิดในครอบครัวที่มีฐานะปานกลางแบบคนในชนบท บ้านติดกับแม่น้ าท่าจีน 
ครอบครัวค้าขาย มารดาจึงต้องท างานเคียงบ่าเคียงไหล่กับบิดา  มารดาเป็นคนเจ้าระเบียบ ละเอียด
รอบคอบและขยันขันแข็ง เลี้ยงดูลูก ๆ อย่างเข้มงวด ส่วนบิดาก็ขยันท างาน  ใจบุญสุนทาน และชอบ
ช่วยเหลือคนอ่ืน ในบรรยากาศเช่นนี้จึงท าให้ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ได้รับการถ่ายทอดลักษณะ
นิสัยมาจากทั้งบิดาและมารดา พ่ีน้องทุกคนขยันท างาน มีหน้าที่ช่วยกันรับผิดชอบ ตามที่ได้รับ
มอบหมายเป็นอย่างดี จึงอาจกล่าวได้ว่าโดยความประพฤติของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ที่หล่อ
หลอมมาตั้งแต่เยาว์วัยจนถึงปัจจุบัน มีช่วยสร้างสมลักษณะนิสัยที่ดีให้กับ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา  
ท่านยึดหลัก สัจจะ กตัญญู นอกจากนี้ยังประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมและคุณธรรมอย่างดี
มาโดยตลอด ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ได้ตั้งมูลนิธิบรรหาร -แจ่มใส  เพ่ือน าดอกผลมาเป็น
ทุนการศึกษาแก่เด็กยากจนไม่เพียงแต่ให้กับโรงเรียนบรรหารแจ่มใสเท่านั้น แต่ ฯพณฯบรรหาร   
ศิลปอาชา ยังดูแล ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนอ่ืนๆในจังหวัดสุพรรณบุรีตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึง
ระดับอุดมศึกษา พร้อมทั้งยังช่วยเหลืองานสาธารณะประโยชน์อ่ืนอีกมากมายในจังหวัดสุพรรณบุรี
เป็นที่ประจักษ์เห็นกับบุคคลทั่วไป 
 4. บุคลิกภาพและคุณสมบัติส่วนตัว โดยสภาพทางกายภาพ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา 
มีรูปร่างเล็ก เป็นลูกคนไทยเชื้อสายจีน ปู่ ย่า เข้ามาพ่ึงเงาร่มแห่งพระบรมโพธิสมภาร เติบโตได้ดีด้วย
น้ าใจคนไทย ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชาเลือกแล้วว่า ไม่มีที่ใด ร่มเย็นเป็นสุขเท่าประเทศไทย แผ่นดิน
แม่ แผ่นดินเกิดแห่งนี้  นิสัยหลายอย่างตั้งแต่เด็กที่ติดตัวมาจนถึงทุกวันนี้ คือ อดทน ละเอียด
รอบคอบ เป็นเด็กที่ผู้ใหญ่ว่าเป็นคนอยู่ไม่สุข ทุกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่  สิ่งเหล่านี้ได้มาจากการ
อบรมของมารดา ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา เป็นผู้ขวนขวายและยิ่งกระตือรือร้น อยากมี
ความก้าวหน้าในชีวิต ต้องหาอาชีพให้ได้สักอย่าง เพ่ือเป็นหลักให้กับชีวิต จึงกล้าคิด ต้องกล้า
เปลี่ยนแปลง จึงตัดสินใจเดินทางเข้ากรุงเทพฯ เพ่ือให้ได้ความมั่นใจให้กับตนเอง จึงหาที่พ่ึงทางใจ 
โดยนึกถึงศาลเจ้าพ่อหลักเมือง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวสุพรรณบุรีและเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่
ครอบครัว ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา กราบไหว้อยู่ประจ า พร้อมทั้งจุดธูปตั้งจิตอธิษฐานกับท่านว่า 
“หากผมไปอยู่กรุงเทพฯ ได้ท างานมีความเจริญรุ่งเรือง มีฐานะดีจะกลับมาสร้างศาลเจ้าถวายเจ้าพ่อ
ให้ใหญ่โต ให้สวยสง่ามีราศี และจะไม่ลืมเมืองสุพรรณฯ บ้านเกิดเป็นอันขาด”  ซึ่งปรากฏว่าค า
อธิษฐานนั้นสัมฤทธิ์ผลท าให้ค ามั่นสัญญาที่ให้ไว้กับเจ้าพ่อ กลายเป็นพันธะทางใจที่  ฯพณฯ บรรหาร  
ศิลปอาชา ยึดมั่นและน ามาปฏิบัติมากว่าค่อนชีวิต จนตราบทุกวันนี้  จากการที่ ฯพณฯ บรรหาร    
ศิลปอาชา เคยผ่านสังคมมาแล้วทั้งในประเทศและต่างประเทศจึงท าให้ ฯพณฯ บรรหาร  ศิลปอาชา 
รู้จักวางตนให้เหมาะสมกับกิจกรรมงานต่างๆได้เป็นอย่างดี  เมื่อรวบรวมคุณสมบัติส่วนตัวด้านอ่ืนจะ
เห็นได้ว่า ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา คิดเร็ว ท าเร็ว จ าแม่น ติดตามงาน รอบคอบ  จึงท าให้มี
ต าแหน่งหน้าที่ทางการเมืองหลายต าแหน่ง  ท าให้มีบุคลิกภาพในด้านภาวะความเป็นผู้น าสูง  การมี
ฐานะทางเศรษฐกิจดี มีครอบครัวที่เป็นคนดี เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี ประนีประนอม ท าให้สามารถ
ประสานกับบุคคลได้ดีและเป็นที่ยอมรับของบุคคล  ท าให้ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา  ได้รับการ
ยอมรับจากสังคมทั่วไปอย่างดี นั่นคือ ฯพณฯ บรรหาร  “บริหาร”  แบบไม่มีต ารา  เพราะต าราคือ 
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ตัว ฯพณฯ บรรหารเอง  คือ 5 ยุทธวิธีและ 4  เคล็ดลับ ได้แก่  คิดเร็ว  พูดเร็ว  ตัดสินใจเร็ว  ท าเร็ว
และกล้าได้-กล้าเสีย ส่วน 4  เคล็ดลับคือ ยึดมั่นกตัญญูต่อผู้มีคุณ  ไม่ทรยศต่อน้ าใจแห่งมิตรสหาย 
ชื่นชม-ชื่นชอบคนเก่ง และฝังรัก แต่ไม่ฝังแค้น  นั่นคือ  ยุทธวิธีอันเป็นรูปแบบ และในยุทธวิธีอันเป็น
รูปแบบนั้น ยังแฝงอยู่ด้วย “เคล็ดลับ”  เฉพาะตน สัมผัสได้ แต่ไม่ง่าย ถ้าไม่สังเกต1 คุณลักษณะ
เหล่านี้ท าให้พิจารณาได้ว่าเป็นองค์ประกอบให้เกิดกระบวนทัศน์ 
 ตอนที่ 2 การใช้กระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นของ ฯพณฯ บรรหาร   ศิลป
อาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ของประเทศไทย 
 ส าหรับการใช้กระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา 
อาจจ าแนกออกได้เป็น 2 ส่วนคือ การใช้กระบวนทัศน์ตามกรอบทฤษฎี  โทมัส เอส.  คูหน์ และ    
เฮอร์เซย์ และบลันชาร์ด  และการใช้กระบวนทัศน์นอกเหนือจากกรอบทฤษฎีของโทมัส เอส.  คูหน์ 
และเฮอร์เซย์ และบลันชาร์ด ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 การใช้กระบวนทัศน์ของฯพณฯ  บรรหาร ศิลปอาชา ตามกรอบทฤษฎี  โทมัส เอส. คูหน์ 
และเฮอร์เซย ์และบลันชาร์ด 
 จากการศึกษาพบว่า ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ได้ใช้กระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษา
ท้องถิ่นตามกรอบทฤษฎีของโทมัส เอส.คูหน์ และเฮอร์เซย์และบลันชาร์ด ครบ 7 ข้อ 

 1.  กรอบความรู้ ที่ได้รับการยอมรับจากชุมชนทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่สิ่งที่สั่งสมมาจาก
การศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้า การสังเกต รวมทั้งประสบการณ์ ความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะ 
หรือจากสื่อต่าง ๆ 

 2.  ความส าเร็จในการศึกษาวิจัย โดยอาศัยกระบวนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ก่อนหน้า ที่ท า
ส าเร็จแล้ว 

 3.  แนวคิดทางการศึกษาวิจัยโดยตรง ประกอบด้วย 
                 3.1 คุณลักษณะ (Specification) และตัวเลือก (Choice) ทีเ่หมาะสม  
                 3.2 กฎเกณฑ์ของสมมติฐาน (Formulation of Hypothesis) ใช้ในการอธิบาย
ปรากฏการณ ์  
                 3.3 การจ าแนก (Identification) ด้วยเทคนิควิธีเชิงประจักษ์ (Empirical Research 
Technique)   

 4.  ผู้น าแบบบอกทุกอย่าง (Telling) ผู้น าประเภทนี้จะให้ค าแนะน าอย่าง ใกล้ชิดและ
ดูแลลูกน้องอย่างใกล้ชิด เหมาะสมกับผู้ตามที่มีความพร้อมอยู่ในระดับที่ 1 คือ (M1) บุคคล มีความ
พร้อมอยู่ในระดับต่ า  

 5.  ผู้น าแบบขายความคิด (Selling) ผู้น าประเภทนี้จะคอยชี้แนะบ้างว่าผู้ตามขาด
ความสามารถในการท างาน ผู้บริหารจะใช้วิธีการติดต่อสื่อสารแบบ 2 ทาง และต้องคอยสั่งงาน
โดยตรง อธิบายให้ผู้ตามเข้าใจ จะท าให้ผู้ตามเข้าใจและตัดสินใจในการท างานได้ดี เหมาะกับผู้ตามที่มี
ความพร้อมในการท างานอยู่ในระดับที่ 2 คือ (M2) บุคคลมีความพร้อมอยู่ในระดับต่ าถึงปานกลาง  

                                                 

 1นิกร จ านง, บริหารงานแบบบรรหารศึกษาแนวคิดและวิธีตัดสินใจ, (ม.ป.ท: 2543), 
149. 
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 6.  ผู้น าแบบเน้นการท างานแบบมีส่วนร่วม (Participation) ผู้น าประเภทนี้จะคอย
อ านวยความสะดวกต่างๆในการตัดสินใจ มีการซักถาม มีการติดต่อสื่อสาร 2 ทาง หรือรับฟัง 
เรื่องราว ปัญหาต่าง ๆ จากผู้ตาม คอยให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆทั้งทางตรงและทางอ้อม ท าให้ 
ผู้ตามปฏิบัติงานได้เต็มความรู้ความสามารถและมีประสิทธิภาพ เหมาะกับผู้ตามที่มีความพร้อมอยู่ใน
ระดับ3 (M3)  ผู้น าแบบส่วนร่วม (Participation Leadership) ได้แก่ผู้น าที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้
เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ตามภารกิจด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนจะท าให้เกิดความรู้สึก
เป็นเจ้าของและเกิดความภูมิใจในตนเอง 

 7.  ผู้น าแบบมอบหมายงานให้ท า (Delegation) ผู้บริหารเพียงให้ ค าแนะน าและ
ช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆ ผู้ตามคิดและตัดสินใจเองทุกอย่าง เพราะถือว่าผู้ตามที่มีความ พร้อมในการ
ท างานระดับสูงสามารถท างานให้มีประสิทธิภาพได้ดี เหมาะกับผู้ตามที่มีความพร้อมอยู่ ในระดับ 4 
(M4) คือ ความพร้อมอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นบุคคลที่มีทั้งความสามารถและเต็มใจหรือมั่นใจ ในการ
รับผิดชอบการท างาน 
 การใช้กระบวนทัศน์ของ ฯพณฯ  บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ของ    
ประเทศไทย 
 นอกเหนือจากการใช้กระบวนทัศน์ของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ตามกรอบทฤษฎี  
โทมัส เอส.คูหน์ และเฮอร์เซย์และบลันชาร์ดแล้วยัง  พบว่า ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา  ได้ใช้
กระบวนทัศน์อ่ืนๆนอกเหนือจากกรอบทฤษฎีดังกล่าวอีกด้วย  กระบวนทัศน์บางประการมีกล่าวไว้
โดยกรอบทฤษฎีของนักวิชาการท่านอ่ืนๆแต่บางกระบวนทัศน์ก็มีลักษณะไม่เหมือนกับท่านใด ซึ่ง 
ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ใช้กระบวนทัศน์ให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นได้คือ 
 1. การพัฒนาบุคลากร ตามกรอบความรู้  คือ การเพ่ิมประสิทธิภาพด้านความรู้ ทักษะ  
ความช านาญในการท างานตลอดจนปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรทุกระดับให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันโดยใช้วิธีการฝึกอบรม ปฐมนิเทศ ส่งไปศึกษาดูงานต่างประเทศ พร้อมทั้งร่วมประชุมสัมมนา
ทั้งภายในและนอกสถานที่ เพ่ือให้บุคลากรจะสามารถน าไปปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่และน าไปสู่
ความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กร  ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา  ได้น าไปพัฒนาบุคลากรให้เป็น 
คนดี โดยมีแนวคิดที่จัดการศึกษาของจังหวัดสุพรรณบุรีขึ้น โดยการรสร้างโรงเรียนทั้งในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับดุมศึกษา โรงเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพ โรงเรียนพัฒนาด้านกีฬาเพ่ือให้มี
ระเบียบวินัย มีสุขภาพแข็งแรงและโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณและโครงการต าบลคนดี         
ศรีสุพรรณ ที่ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ของประเทศไทยสอดคล้องกับ
ปราชญา กล้าผจัญ (2551) ได้กล่าวผู้น าในเชิงปฏิรูปของเบิร์นส์ สรุปลักษณะผู้น าเป็น 3 แบบ ได้แก่  
1) ผู้น าการแลกเปลี่ยน ได้แก่ ผู้น าที่ติดต่อกับผู้ตามโดยการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน และ            
สิ่งแลกเปลี่ยนนั้นต่อมากลายเป็นประโยชน์ร่วมกัน ลักษณะนี้พบได้ในองค์กรทั่วไป เช่น ท างานดีก็ได้
เลื่อนขั้น ท างานก็จะได้ค่าจ้าง 2) ผู้น าการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ ผู้น าที่ตระหนักถึงความต้องการของ   
ผู้ตาม พยายามให้ผู้ตามได้รับการตอบสนองสูงกว่าความต้องการของผู้ตาม เน้นการพัฒนาผู้ตาม 
กระตุ้นและยกย่องซึ่งกันและกันจนเปลี่ยนผู้ตามเป็นผู้น า และมีการเปลี่ยนต่อๆกันไป เรียกว่า 
Domino Effect ต่อไปผู้น าการเปลี่ยนแปลงก็จะเปลี่ยนเป็นผู้น าจริยธรรม ตัวอย่างผู้น าลักษณะนี้ 
ได้แก่ ผู้น าชุมชน และ 3) ผู้น าจริยธรรมได้แก่ ผู้น าที่สามารถท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้อง
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กับความต้องการของผู้ตาม ซึ่งผู้น าจะมีความสัมพันธ์กับผู้ตามในด้านความต้องการ (Needs) ความ
ปรารถนา (Aspirations) ค่านิยม (Values) และควรยึดจริยธรรมสูงสุด คือ ความเป็นธรรมและความ
ยุติธรรมในสังคม ผู้น าลักษณะนี้มุ่ง ไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ตอบสนองความต้องการ และความจ าเป็น
อย่างแท้จริงของผู้ตาม ตัวอย่างผู้น า จริยธรรมที่ส าคัญ คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย
เดช ท่านทรงเป็นนักวางแผนและมอง การณ์ไกล น ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลง เช่น โครงการอีสานเขียว 
โครงการน้ าพระทัยจากในหลวง โครงการแก้มลิง 2 และสอดคล้องกับ Pounder (2001) ได้เสนอ
ภาวะผู้น าเชิงปฏิรูป แบ่งออกเป็น 4 ลักษณะ คือ 1) ผู้น าจะต้องมีบารมี ที่มีความสามารถพิเศษใน
การโน้มน้าวดึงดูดใจผู้อ่ืน 2) ผู้น าที่มีการจูงใจให้เกิดแรงบันดาลใจหรือแรงผลักดัน 3) ผู้น าที่ค านึงถึง
ตัวตนของบุคลากร  และ 4) ผู้น าที่สามารถกระตุ้นความคิดผู้ตาม3 และ Simons (1999: cited in 
Pounder) ยังได้เสนอภาวะผู้น าควรมีลักษณะ 6 ประการ ดังนี้ 1) ผู้น ามีความสามารถที่จะสร้าง
ความเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์และคุณค่าของผู้น า 2) ผู้น าที่ยึดหลักคุณธรรมและผู้น ามีค าพูดและแนว
ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน 3) ผู้น าที่สามารถกระตุ้นให้ผู้ตามเกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ 
และพร้อมที่จะยอมรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น และใช้ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นโอกาสในการเรียนรู้
เพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆต่อไป 4) ผู้น าให้ความส าคัญกับความจ าเป็นของผู้ตาม และดูแลเอาใจ
ใส่คุณภาพชีวิตการท างาน หรือที่เรียกว่าการบริหารความประทับใจ 5) ผู้น าที่ค านึงถึงตัวตนของ
บุคลากรโดยการท างานร่วมกันเหมือนเป็นโค้ชที่มีความสามารถในการสอนงานแนะน า  ต าหนิและ  
ชมผลงานของพนักงานอย่างสร้างสรรค์ และที่ส าคัญยิ่งเป็นผู้ที่ให้ก าลังใจผู้ตามได้อย่างดีเยี่ยม และ      
6) ผู้น าควรจะกระตุ้นให้ผู้ตามคิดในทิศทางใหม่ๆ เพ่ือให้ผู้ตามเกิดความสนใจและท้าทายในงานที่ท า 
และสนับสนุนให้เกิดการคิดแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง4และสอดคล้องกับ  Rensis Likert ได้เสนอ
ลักษณะผูน าเปน 4 แบบ คือ 1) แบบใชอ านาจ (Explorative-Authoritative) ผูบริหารใชอ านาจ
เผด็จการสูง ไววางใจ ผู ใตบังคับบัญชาเล็กนอยบังคับบัญชา แบบขู เข็ญมากกวาการชมเชย          
การติดตอสื่อสารเปนแบบทางเดียว จากบนลงลาง การตัดสินใจอยูในระดับเบื้องบนมาก 2) แบบใช้
อ านาจเชิงเมตตา (Benevolent-Authoritative) ปกครองแบบพ่อปกครองลูก ให้ความไววางใจ      
ผู้ใต้บังคับบัญชา จูงใจโดยการให้รางวัลแต่บางครั้งขู่ลงโทษยอมให้การติดต่อสื่อสารจาก เบื้องล่างสู
เบื้องบนไดบ้าง รับฟังความคิดเห็นจากผู้ใต้บังคับบัญชาบ้าง และบางครั้งยอมให้ตัดสินใจแต่อยู่ภายใต้
การควบคุมอย่างใกล้ชิดของผูบังคับบัญชา  3) แบบปรึกษาหารือ (Consultative-Democratic)      
ผู้บริหารจะให้ความไววางใจ และการตัดสินใจแต่ ไมทั้งหมด จะใช้ความคิดและความเห็นของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอ ให้รางวัลเพ่ือสรางแรงจูงใจ จะลงโทษนานๆครั้งและการใช้การบริหารแบบมี
ส่วนร่วมมีการติดต่อสื่อสารแบบ2ทางจากระดับล่างขึ้นบน และจากระดับบนลงล่าง การวางนโยบาย

                                                 

 2ปราชญา กล้าผจัญ, การบริหารภายใต้สภาวการณ์การมีทรัพยากรจ ากัด (กรุงเทพฯ:    
ปราชญา พบับลิชซิ่ง, 2551), 39-42. 

 3Pounder, James S., “New Leadership and University Organizational 
Effectiveness: Exploring the Relationship,” Leadership & Organization Development 
Journal  22, 6 (2001): 281-290 

 4Simons (1999, cited in Pounder, 2001): 282. 
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และการตัดสินใจมาจากระดับบน ขณะเดียวกันก็ยอมให้การตัดสินใจบางอย่างอยู ในระดับล่าง          
ผูบริหารเป็นที่ปรึกษาในทุกด้าน  และ 4) แบบมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง (Participative-Democratic) 
ผูบริหารให้ความไววางใจ และ เชื่อถือผู้ใต้บังคับบัญชา ยอมรับความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา
เสมอ มีการให้รางวัลตอบแทนเป็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจแกกลุ่มมีการบริหารแบบมีส่วนร่วม      
ตั้งจุดประสงค์ร่วมกัน การประเมินความก้าวหน้ามีการติดต่อสื่อสารแบบ 2 ทาง ทั้งจากระดับบนและ
ระดับล่าง ในระดับเดียวกันหรือในกลุ่มผู้ร่วมงานสามารถ ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารไดทั้งในกลุ่ม
ผู้บริหาร และกลุมผูรวมงาน Likert พบวา การบริหารแบบที่ 4 จะท าให้ผู้น าประสบผลส าเร็จและ
เป็นผู้น าที่มีประสิทธิภาพ5 
 2.  การพัฒนาสาธารณประโยชน์ขั้นพ้ืนฐาน  ซึ่งสอดคล้องกับ ผู้น าแบบเน้นการท างาน
แบบมีส่วนร่วม (Participation) ผู้น าประเภท นี้จะคอยอ านวยความสะดวกต่างๆสอดคล้องกับเรนสิส 
ลิเคอร์ท (Rensis Likert) และสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยมิชิแกน (อ้างถึงใน Miner, 1992: 236) 
ท าการวิจัยด้านสภาวะผู้น าโดยใช้เครื่องมือที่ Likert และกลุ่มคิดขึ้น ประกอบด้วย ความคิดรวมยอด
เรื่อง ภาวะผู้น า แรงจูงใจ การติดต่อสื่อสาร การปฏิสัมพันธ์ และการใช้ อิทธิพล การตัดสินใจ          
การตั้งเป้าหมาย การควบคุมคุณภาพและสมรรถนะของเป้าหมาย โดยแบ่งลักษณะผู้น าเป็น 4 แบบ 
คือ 1) แบบใช้อ านาจ  (Explorative Authoritative) ผู้บริหารใช้อ านาจเผด็จการสูง ไว้วางใจ         
ผู้ได้บังคับบัญชาเล็กน้อย บังคับบัญชาแบบขู่เข็ญมากกว่าการชมเชย การติดต่อสื่อสาร เป็นไปทาง
เดียวจากบนลงล่าง การตัดสินใจอยู่ในระดับเบื้องบนมาก 2) แบบใช้อ านาจเชิงเมตตา (Benevolent  
Authoritative) ปกครองแบบพ่อ  ปกครองลูก ให้ความไว้วางใจผู้ใต้บังคับบัญชา จูงใจโดยการให้
รางวัล แต่บางครั้งขู่ลงโทษ ยอมให้การติดต่อสื่อสารจากเบื้องล่างสู่เบื้องบนได้บ้าง รับฟังความคิดเห็น
จากผู้ใต้บังคับบัญชาบ้าง และบางครั้งยอมให้การตัดสินใจแต่อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างใกล้ชิดของ
ผู้บังคับบัญชา 3) แบบปรึกษาหารือ (Consultative Democratic) ผู้บริหารจะให้ความไว้วางใจและ
การตัดสินใจแต่ไม่ทั้งหมด จะใช้ความคิดและความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอให้รางวัลเพ่ือ
สร้างแรงจูงใจจะลงโทษนาน ๆ ครั้ง และใช้การบริหารแบบที่มีส่วนรวม มีการติดต่อสื่อสารแบบ       
2ทาง จากระดับล่างข้ึนบนและจากระดับบนลงล่าง การวางนโยบายและการตัดสินใจมาจากระดับบน  
ขณะเดียวกันก็ให้ยอมการตัดสินใจบางอย่างอยู่ในระดับล่างผู้บริหารเป็นที่ปรึกษาในทุกด้าน และ     
4) แบบมีส่วนรวมอย่างแท้จริง (Participative Democratic) ผู้บริหารให้ความไว้วางใจและเชื่อถือ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ยอมรับความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอ มีการให้รางวัลตอบแทนเป็นความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจแก่กลุ่ม มีการบริหารแบบมีส่วนร่วม ตั้งจุดประสงค์ร่วมกัน มีการประเมิน
ความก้าวหน้า มีการติดต่อสื่อสารแบบ 2 ทาง ทั้งจากระดับบนลงล่างในระดับเดียวกัน หรือในกลุ่ม
ผู้ร่วมงานสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารได้ทั้งในกลุ่มบริหารและกลุ่มผู้ร่วมงานลักษณะสภาวะ
ผู้น าทั้ง 4 แบบนี้ มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของผู้บริหารกับผู้ตามการที่จะประความส าเร็จกับ
การปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายได้นั้น ผู้น าสามารถวิเคราะห์ตนเองในพฤติกรรมสภาวะผู้น าต่าง ๆ กัน
และแบบที่ดีที่สุด คือ ลักษณะของผู้น าแบบมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 

                                                 

 5Rensis Likert, The Human Organization: Its Management and Value 
(New York: McGraw-Hill Kogakusha, 1967), 112- 115. 
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 3.  เลือกบุคลากรที่เหมาะสมมาท างานสอดคล้องกับแนวคิดทางการศึกษาวิจัยโดยตรง 
ประกอบด้วย  คุณลักษณะ และตัวเลือกที่เหมาะสม กับของเบลค และมูตัน (Blake and Mouton) 
กล่าวว่า ภาวะผู้น าที่ดีมีปัจจัย 2 อย่าง คือ คน(People) และผลผลิต(Product) โดยก าหนดคุณภาพ
และลักษณะสัมพันธภาพของคนเป็น 1-9 และก าหนดผลผลิตเป็น 1-9 เช่นกัน และสรุปว่าถ้าคนมี
คุณภาพสูงจะส่งผลให้ผลผลิตมีปริมาณและคุณภาพสูงตามไปด้วย เรียกรูปแบบนี้ ว่า Nine-Nine 
style (9,9 style) ซึ่งรูปแบบของการบริหารแบบตาข่ายนี้จะแบ่งลักษณะเด่น ๆ ของผู้น าไว้ 5 แบบ 
คือ แบบมุ่งงานเป็นหลัก แบบมุ่งคนเป็นหลัก แบบมุ่งงานต่ ามุ่งคนต่ า แบบทางสายกลาง และแบบ
ท างานเป็นทีม ซึ่งได้แสดงแบบภาวะผู้น าในมิติเน้นคนและผลงาน  ตามแนวคิดของ Blaake and 
Mouton รูปแบบของผู้น ามี 5 รูปแบบ   ได้แก่ 1) แบบมุ่งงาน สนใจคนน้อย มีพฤติกรรมแบบเผด็จการ 
จะเป็นผู้วางแผนก าหนดแนวทางการปฏิบัติ และออกค าสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามเน้นผลผลิต
ไม่สนใจสัมพันธภาพของผู้ ร่วมงาน ห่างเหินผู้ร่วมงาน  2) แบบมุ่งคนสู ง ผู้น าจะเน้นการใช้          
มนุษย์สัมพันธ์และเน้นความพึงพอใจของผู้ตามในการท างาน ไม่ค านึงถึงผลผลิตขององค์การส่งเสริม
ให้ทุกคนมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวใหญ่ที่มีความสุข น าไปสู่สภาพการณ์สิ่งแวดล้อมและ
มีความสุขในการท างาน การนิเทศในการท างานควรมีเพียงเล็กน้อยไม่จ าเป็นต้องมีการควบคุม             
ในการท างาน ลักษณะคล้ายการท างานในครอบครัวที่มุ่งเน้นความพึงพอใจ ความสนุกสนานในการท างาน
ของผู้ร่วมงาน เพ่ือหลีกเลี่ยงการต่อต้านต่าง ๆ 3) แบบมุ่งงานต่ ามุ่งคนต่ า ผู้บริหารจะสนใจคนและ
สนใจงานน้อยมาก ใช้ความพยายามเพียงเล็กน้อยเพ่ือให้งานด าเนินไปตามที่มุ่งหมาย และคงไว้ซึ่ง
สมาชิกภาพขององค์การ ผู้บริหารมีอ านาจในตนเองต่ า มีการประสานงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาน้อย
เพราะขาดสภาวะผู้น า และมักจะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท าเป็นส่วนใหญ่ 4) แบบทางสายกลาง 
ผู้บริหารหวังผลงานเท่ากับขวัญและก าลังใจของปฏิบัติงาน ใช้ระบบราชการที่มีกฎระเบียบแบบแผน 
ผลงานได้จากการปฏิบัติตามระเบียบ โดยเน้นขวัญ ความพึงพอใจ หลีกเลี่ยงการใช้ก าลังและอ านาจ
ยอมรับผลที่เกิดข้ึนตามความคาดหวังของผู้บริหาร มีการจัดตั้งคณะกรรมการในการท างานหลีกเลี่ยง
การท างานที่เสียงเกินไป มีการประนีประนอมในการจัดการกับความขัดแย้ง ผู้ร่วมคาดหวังว่า
ผลประโยชน์มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานที่ได้กระท าลงไป และ 5) แบบท างานเป็นทีม ผู้บริหาร
ให้ความสนใจทั้งเรื่องงานและขวัญก าลังใจผู้ใต้บังคับบัญชา คือ ความต้องการขององค์การและความ
ต้องการ ของคนท างานจะไม่ขัดแย้งกัน เน้นการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ บรรยากาศในการท างาน
สนุกผลส าเร็จ ของงานเกิดจากความรู้สึกยึดมั่นของผู้ปฏิบัติตามอาศัยซึ่งกันและกัน ระหว่างสมาชิก 
สัมพันธ์ภาพระหว่างผู้บริหารกับผู้ตาม เกิดจากความไว้ใจ เคารพนับถือซึ่งกันและกัน  ผู้บริหารแบบนี้
เชื่อว่า ตนเป็นเพียง ผู้เสนอแนะหรือให้ค าปรึกษาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเท่านั้น อ านาจการวินิจฉัยสั่งการ
และอ านาจการปกครองบังคับบัญชายังอยู่ที่ผู้ใต้บังคับบัญชามีการยอมรับความสามารถของแต่ละบุคคล 
ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการท างานผู้วิจัยได้สรุปว่าผู้น าตามความคิดนี้จะ วัดที่คุณภาพของคน 
และผลผลิตของงาน และพบว่าลักษณะผู้น าที่มีพฤติกรรมแบบท างานเป็นทีมจะมีประสิทธิภาพ           
มากที่สุด 

 4. การควบคุม ก ากับ ติดตามสอดคล้องกับผู้น าแบบบอกทุกอย่าง (Telling) ผู้น า
ประเภทนี้ โรเบิร์ต เจ เฮ้าส์ ได้ก าหนดรูปแบบภาวะผู้น าไว้ 4 แบบ คือ 1) ผู้น าแบบสั่งการ ได้แก่ ผู้ที
ก าหนดมาตรฐานตารางเวลาในการปฏิบัติงาน กฎระเบียบ ข้อบังคับไว้อย่างเคร่งครัดและแจ้งให้
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ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทราบว่า คาดหวังผลงานอะไรจากพวกเขา พฤติกรรมผู้น าแบบนี้จะเป็นไปใน
ลักษณะอ านาจนิยม 2) ผู้น าแบบสนับสนุน ได้แก่ ผู้น าที่เอาใจใส่ความเป็นอยู่ และความต้องการ   
ส่วนบุคคลของผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นเพ่ือนร่วมงานและดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน 
จะท าให้บรรยากาศของการท างานเป็นที่น่าพึงพอใจ  3) ผู้น าแบบร่วมงาน ได้แก่ ผู้น าที่เปิดโอกาสให้
ผู้ใต้บังคับบัญชา มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ผู้น าจะปรึกษาหารือขอค าเสนอแนะ ความคิดเห็นของ
ผู้ปฏิบัติงานมาประกอบการตัดสินใจของผู้น า และ 4) ผู้น าแบบมุ่งความส าเร็จของงาน ได้แก่ ผู้น าที่
ก าหนดเป้าหมายท้าทายและพยายามให้บรรลุผลส าเร็จ มีการปรับปรุงการท างานอย่างต่อเนื่อง   
สร้างความคาดหวังสูงต่อความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ท างานอย่างเต็มความรู้ความสามารถ 
 5. การก ากับติดตามงาน ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ได้มีการก ากับ ติดตามงานโดยการ 
วางคนให้เหมาะสมกับงาน  และจัดวางองค์กรที่รับผิดชอบซึ่งสอดคล้องกับผู้น าแบบขายความคิด
สอดคล้องฟีดเลอร์ (Fiedler’s Contingency Theory of Leadership) และทฤษฎีภาวะผู้น าตาม
สถานการณ์วงจรของชีวิต (Life Cycle Theory of Leadership) ซึ่งแต่ละทฤษฎีมีรายละเอียดพอสรุป
ได้ดังนี้ ภาวะผู้น าตามทฤษฎีสถานการณ์ของฟีดเลอร์ (Fred E. Fiedler) พบว่าภายใต้สถานการณ์ที่
แตกต่างกันผู้บริหารที่ประสบความส าเร็จจะมีภาวะผู้น าหรือมีพฤติกรรมการเป็นผู้น าแตกต่างกัน
ออกไปด้วยปัจจัยที่น ามาใช้ในการก าหนดสถานการณ์และแบบภาวะผู้น านั้นมีอยู่  3 เรื่องด้วยกัน คือ
1) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้น ากับผู้ตาม (Leader Follower Relations) หมายถึงความเชื่อถือศรัทธา
และการยอมรับของผู้ตายที่มีต่อ 2) ผู้น าระบบโครงสร้างของงาน (Task Structure) หมายถึงการจัด
ระบบงานและแนวปฏิบัติในการท างานรวมทั้งเป้าหมายของงานไว้ชัดเจน และ 3) อ านาจโดย
ต าแหน่งของผู้น า (Position Power) หมายถึงว่าผู้น ามีขอบเขตของการใช้อ านาจเพียงพอทั้งในแง่
ของการให้คุณและให้โทษแก่ผู้ตาม6 
 

อภิปรายผล 
 

 ตอนที่ 1  ที่มาของกระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา 
นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ของประเทศไทย 
 การสรุปถึงที่มาของกระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาเป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่ง เพราะ
เป็นจุดเริ่มแรกในการศึกษาที่เกี่ยวกับกระบวนทัศน์และการใช้กระบวนทัศน์ต่างๆในการพัฒนา
การศึกษาท้องถิ่นเมื่อพิจารณาทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนทัศน์ของนักวิชาการทั้งหลายก็จะพบว่ามีอยู่
หลายหลากมากทฤษฎีและไม่เหมือนกันทีเดียวนัก กระบวนทัศน์บางกระบวนทัศน์จากทฤษฎีมีชื่อ
เรียกต่างกันแต่มีค าอธิบายที่ท าให้เข้าใจได้ว่ากระบวนทัศน์ที่มีชื่อต่างกันนั้นก็คือกระบวนทัศน์ชนิด
เดียวกันนั่นเอง ส าหรับการศึกษาเรื่องกระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นของ ฯพณฯ บรรหาร 
ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ของประเทศไทย  ครั้งนี้ผู้วิจัย สรุปได้ว่ากระบวนทัศน์ของ ฯพณฯ 
บรรหาร  ศิลปอาชา เริ่มพัฒนาขึ้นโดยล าดับในลักษณะของการสั่งสมมาทีละเล็กทีละน้อยตลอด
ระยะเวลาที่ยาวนานในช่วงชีวิตของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา  จนพัฒนากลายเป็นองค์ประกอบ   

                                                 

 6 Fiedler, F., A Theory of Leadership Effectiveness (New York : McGraw–
Hill Book, 1967), 45.  
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4 ข้อ คือ ความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ และบุคลิกภาพและคุณสมบัติส่วนตัวของ ฯพณฯ 
บรรหาร ศิลปอาชา  ซึ่งองค์ประกอบส าคัญทั้ง 4 ข้อนี้ มีอยู่ภายใต้เงื่อนไขของบรรยากาศและบริบท
การบริหารงานของนักการเมืองที่สนับสนุน ดูแล เกี่ยวกับด้านการศึกษาของท้องถิ่นมาโดยตลอด
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ท าให้ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา  มีกระบวนทัศน์และการใช้กระบวนทัศน์
ต่างๆในการพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์ในด้านการพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นได้
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพหรืออาจสรุปที่มาของกระบวนทัศน์ของ ฯพณฯ บรรหาร       
ศิลปอาชา  ได้เป็น 2 ประเด็น คือ  บรรยากาศและบริบทการบริหารงานของนักการเมืองที่สนับสนุน 
ดูแล เกี่ยวกับด้านการศึกษาของท้องถิ่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นประเด็นที่หนึ่ง และมี
องค์ประกอบส าคัญ 4 ข้อของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา อีกประเด็นหนึ่ง 
 ข้อสรุปเกี่ยวกับที่มาของกระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นของ ฯพณฯ บรรหาร   
ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ของประเทศไทย ข้างต้นที่เกิดจากผลการศึกษาในครั้งนี้ มีทั้งส่วนที่
เหมือนและไม่เหมือนกับข้อเสนอเกี่ยวกับที่มาของกระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น โดย
นักวิชาการท่านอื่น ๆ  เช่น ไม่เคยมีการกล่าวถึงบรรยากาศและบริบทการบริหารงานของนักการเมือง
ที่สนับสนุน ดูแล เกี่ยวกับด้านการศึกษาของท้องถิ่น เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้สะท้อนให้เห็นอย่าง
ชัดเจนว่ากระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา มีที่มาจาก
ประเด็นดังกล่าวแล้ว นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับผลสรุปข้างต้นหลายเรื่อง
ด้วยกัน อาทิแนวคิดของเข็มทอง ศิริแสงเลิศ (2555) เกี่ยวกับบทบาทที่ส าคัญในการบริหารจัดการ
เรียนรู้ในสถานศึกษาพบว่า 1) มีบทบาทเป็นผู้จัดการระบบการเรียนรู้ คือ ก าหนดนโยบายจัด
โครงสร้างการจัดระบบการเรียนรู้  จัดบุคลากรเข้าสู่ต าแหน่งต่าง ๆ ตามความสามารถและความถนัด 
รวมทั้งก าหนดช่องทางในการติดต่อประสานงาน 2) มีบทบาทเป็นผู้สนับสนุนการจัดระบบการจัด 
การเรียนรู้ ผู้บริหารต้องให้การสนับสนุน คือ จัดให้มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาผู้สอน 
พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ก าลังใจในการปฏิบัติงาน  จัดสรรงบประมาณ  
ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา 3) บทบาทผู้อ านวยความสะดวก ผู้บริหารสถานศึกษาต้องให้มี     
สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เพ่ือให้การจัดการเรียนรู้ด าเนินไปอย่างราบรื่น คือ จัดหาสื่อ วัสดุ
อุปกรณ์ จัดหารแหล่งเรียนรู้ จัดอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ประสานกับบุคคลและหน่วยงาน และ  
4) บทบาทผู้นิเทศ ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีบทบาทเป็นผู้นิเทศ คือ ด าเนินการนิเทศ วางแผน     
การนิเทศร่วมกับผู้สอน จัดให้มีกิจกรรมนิเทศ และ5) บทบาทผู้ก ากับ ติดตาม ประเมินผล ผู้บริหาร
สถานศึกษา ต้องมีบทบาทเป็นผู้ก ากับติดตามและประเมิน ด้วยวิธี คือ วางแผน ก ากับติดตามและ
สื่อสารทุกฝ่าย ก าหนดวัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ในการประเมิน ด าเนินการก ากับติดตามและ
ประเมินอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง  ส่วนที่มาของกระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาของ           
นักการศึกษาต่างเข้าใจดีว่า หลักสูตรที่ดีนั้น เกิดจากระบวนการที่ด าเนินอย่างต่อเนื่องของการคิด 
การวิจัยและประเมินจากผลสะท้อนกลับของการน าหลักสูตรไปใช้7 ดังนั้น ไทเลอร์ (Tyler, 1949)

                                                 

 
7เข็มทอง ศิริแสงเลิศ, “หน่วยที่6 การบริหารจัดการเรียนรู้.” ใน ประมวลชุดวิชาการ

จัดและบริหารองค์การทางการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
(นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555), 51-52. 
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กล่าวว่า การที่จะได้มาซึ่งผลของการคิดที่ครอบคลุม การวิจัยที่เชื่อถือและยืนยันได้ และผลสะท้อน
กลับของการใช้หลักสูตร จึงต้องเกิดจากบุคคลที่หลากหลายแต่ละบุคคล จากแต่ละฝ่ายจะมีแง่คิด 
มุมมองและความตั้งใจ รวมถึงเป้าหมายในการพัฒนาคน ผ่านกระบวนการทางการศึกษาอย่างเป็น
รูปธรรม การร่างและการออกแบบหลักสูตร รวมถึงการพิจารณายอมรับในหลักสูตรไม่สามารถจ ากัด
อยู่เพียงแค่แวดวงของครู ผู้บริหารการศึกษา  หรือผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรเท่านั้น  การตัดสินใจใน
การก าหนดหลักสูตรจะเกิดขึ้นภายใต้บริบทที่เป็นปัจจุบันของชุมชน จังหวัด ภาค หรือประเทศใด
ประเทศหนึ่งเท่านั้น8 (Webb, Metha and Jordan, 2003) หลักสูตรที่ดี และเป็นที่ยอมรับของ
สถานที่หนึ่ง ก็ไม่ได้หมายความว่าจะใช้ได้ดีและเกิดสัมฤทธิผลที่ดีกับอีกสถานที่หนึ่ง หรือที่เดี่ยวกัน 
แต่ในเวลาที่ต่างกันหรือใช้กับผู้เรียนต่างกลุ่มกัน9  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดว่าแนวทางดีผู้น าไปใช้ได้ดี 
ก็จะท าให้สถานศึกษาพัฒนาและเจริญก้าวหน้าไปด้วย ส่วน รัตนา ดวงแก้ว (2556) เสนอว่าปัจจัยใน
พัฒนาคุณภาพการศึกษามีแนวคิด ดังนี้ 1) ทรัพยากรทางการศึกษาเป็นปัจจัยการผลิตที่ส าคัญในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงต้อง ค านึงถึงหลักการจัดสรรทรัพยากร 4 ประการได้แก่ความเสมอภาค 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ ความเพียงพอหรือความเหมาะสม โดยเฉพาะ ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณด้านการศึกษาประจ าปี ที่กระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบต้องมีขอบเขตสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ของประเทศ เป็นส าคัญ 2) วิธีการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต้องค านึงถึงความเสมอภาค และ ความเหมาะสมตาม
ความต้องการจ าเป็นพิเศษของนักเรียนและสถานศึกษา โดยอาจใช้สูตรการจัดสรร  งบประมาณใน    
3 ลักษณะ ได้แก่ การจัดสรรงบประมาณแบบพ้ืนฐาน การจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม ส าหรับ
นักเรียนที่มีความจ าเป็นพิเศษ และการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมส าหรับนักเรียนและสถานศึกษาที่มี
ความจ าเป็นพิเศษ และ 3) การบริหารจัดการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับ
สังคมท่ีเปลี่ยนแปลงเป็นความรับผิดชอบร่วมทั้งในระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติ และควรใช้กรอบ
แนวคิดการบริหารจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามทฤษฎีเชิงระบบแบบเปิดที่ต้องอาศัยความสัมพันธ์
เกี่ยวข้องซึ่งกันและกันของ สภาพแวดล้อม ปัจจัยน าเข้า กระบวนการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยน าออก 
และข้อมูลย้อนกลับ โดยพิจารณาร่วมกับองค์ประกอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทั้งด้านหลักสูตร สื่อการสอนเทคโนโลยี การประเมินผลผู้เรียน การประเมิน
และพัฒนาครู การประเมินคุณภาพสถานศึกษา และการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือการศึกษาปัจจัยในการ
เข้าสู่กระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษา10 
 ส าหรับข้อสรุปของที่มาของกระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นของ  ฯพณฯ 
บรรหาร  ศิลปอาชา  อีกประเด็นหนึ่งคือการมีองค์ประกอบส าคัญ 4 คือ ความรู้ ความสามารถ  

                                                 

 
8Tyler, R.W., Basic Principles of Curriculum and Instruction (Chicago: 

University of Chicago Press, 1949), 145-146. 
 9Webb, L.D., Metha, A., and Jodan, K.F., Foundation of American 

Education, 4th ed.  (Upper Saddle River, N.J.: Merrill Prentice-Hall, 2003), 15. 
 10รัตนา ดวงแก้ว, การพัฒนาคุณภาพการศึกษาหน่วย 11 (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิราช, 2556), 26. 
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ความประพฤติ และบุคลิกภาพ และคุณสมบัติส่วนตัวนั้น ค่อนข้างจะสอดคล้องกับความเห็นของ
นักวิชาการส่วนใหญ่ มีนักวิชาการหลายท่านได้เสนอเกี่ยวปัจจัยในการเข้าสู่กระบวนทัศน์การพัฒนา
การศึกษา ได้แก่การบริหารจัดการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิผลตามที่คาดหวังยังต้องอาศัยเงื่อนไขส าคัญ 
4 ประการของ Levin (2012) ได้กล่าวไว้ว่าภาครัฐต้องรับผิดชอบในการด าเนินการให้เป็นรูปธรรม 
ได้แก่ 1) ผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลและผู้บริหารระดับกระทรวงศึกษาธิการต้องมีภาวะผู้น าที่
เข้มแข็งและมีมุมมองทางการเมืองที่สร้างสรรค์ พร้อมที่จะสนับสนุนงบประมาณ ออกกฎหมาย และ
ส่งเสริม สนับสนุนปัจจัยอ่ืน ๆ เพ่ือให้คุณภาพการศึกษาเป็นที่ยอมรับของสาธารณชนและระดับ
นานาชาติ  2) ต้องก าหนดให้การศึกษาเป็นวาระที่ส าคัญของชาติโดยมีเป้าหมายที่ชัดเจน ไม่ซับซ้อน 
และมีพลังซึ่งหมายถึงสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกภาคส่วนของสังคมร่วมกันรับผิดชอบต่อ
คุณภาพ การศึกษาของประเทศ 3) ทุกภาคส่วนของการศึกษาร่วมรับผิดชอบการจัดการศึกษาอย่าง
เข้มแข็ง โดยมองว่าเป็น ภาระหน้าที่ของตนที่ต้องรับผิดชอบและมีพันธะผูกพันในการขับเคลื่อน
นโยบายการศึกษาให้บรรลุผล และ 4) เน้นการเสริมสร้างสมรรถนะของสถานศึกษา โดยยกระดับ
ความรู้ความสามารถของ สมาชิกทุกคนในองค์การเพ่ือที่จะจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลตามที่คาดหวัง11 

 ดังนั้น ที่มาของกระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาอาจสรุปลงได้เป็น  2 ส่วน คือ 
กระบวนทัศน์ที่มาจากต าแหน่งหน้าที่ และกระบวนทัศน์ที่มาจากคุณสมบัติของตัวบุคคล อธิบายเรื่อง
นี้ไว้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เมื่อเขาจ าแนกที่มาของกระบวนทัศน์ 2 ส่วน ออกเป็นรายละเอียดชัดเจนว่าอะไร
เป็นที่มาของกระบวนทัศน์ใด กล่าวคือ ความสามารถในการให้สิ่งที่ต้องการเป็นที่มาของกระบวนทัศน์
ความสามรถในการประยุกต์ใช้วิธีการให้รางวัลและการลงโทษซึ่งที่มาของกระบวนทัศน์ตามกฎหมาย 
ความรู้  และประสบการณ์อย่างดี เลิศเป็นที่มาของกระบวนทัศน์ ที่ เกิดจากความเชี่ยวชาญ  
ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลและการมีเสน่ห์เป็นที่มาของกระบวนทัศน์ส่วนบุคคล  การล่วงรู้ข้อมูลอย่าง
ลึกซึ้งเป็นที่มาของกระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษา ที่เกิดจากข่าวสาร  และการรู้จักสนิทสนมกับคน
เป็นจ านวนมากซึ่งเป็นที่มาของกระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาท่ีต้องมีการพ่ึงพาอาศัยกัน นอกจาก
ความเห็นของนักวิชาการแล้วยังมีงานวิจัยจ านวนมากที่ยืนยังข้อค้นพบจากการวิจัยครั้งนี้ กล่าวคือ 
 ในส่วนที่เกี่ยวกับที่มาของกระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาอันเนื่องมาจากด้านความรู้
สอดคล้องกับของ Nonaka and Takeuchi (2000) ไดน าเสนอแนวคิดเรื่องการสร้างและกระจาย
ความรูในองคกร ซึ่งเกิดเปนวงจรความรูระหวางความรูที่อยู่ในตัวคนและความรู้โดยนัยกับความรูที ่
ชัดแจง  โดยใชโมเดล SECEI knowledge conversion ในการอธิบาย ซึ่งแบงการสรางความรู้เปน      
4 ขั้น ดังนี้ ขั้นที่ 1: กระบวนการขัดเกลาทางสังคม เป็นกระบวนการแบงปัน ประสบการณและการ
สรางความรู้ทีเ่ป็นนัย โดยที่บุคคลสามารถรับความรูที่เปนนัยไดโดยตรงจากผูอ่ืน โดยปราศจากการใช
ภาษาหรือการคุยกัน คือ บุคคลจะไดรับความรูผานการด ารงชีวิตรวมกันกับผูอ่ืน มีการสังเกตซึ่งกัน
และกัน และการอาศัยอยูในสภาพแวดลอมเดียวกันสิ่งส าคัญของขั้นตอนนี้คือ “ประสบการณ” 

                                                 

 
11Levin, B., “Building Capacity for Sustained School Improvement,” In       

L. Darling-Hammond, and A. Lieberman (Eds.), Teacher Education Around the 
World (New York, N.Y.: Routledge, 2012), 98-109. 
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ประสบการณเกิดไดจากการสังเกต การลอกเลียนแบบการฝึกหัด การลงมือปฏิบัติ เชน พนักงาน   
เข้าใหม่จะเรียนรูจากพนักงานที่มีประสบการณผานการฝึกอบรมแบบ On the Job Training ดังนั้น 
ความรูที่ถูกสร้างขึ้นในขั้นตอนนี้จึงมีลักษณะที่ เรียกวา “ความรูที่เห็น พ้องตองกัน”  ขั้นที่ 2: 
กระบวนการกระจายสูภายนอก ระหว่างข้ันตอนนี้ความรูที่เป็นนัยหรือทีอ่ยู่ในตัวคนจะเชื่อมต่อเขากับ
ความคิดที่ชัดแจง กลาวคือ ความรู ที่ไดมาจากขั้นที่ 1 จะถูกน ามาแสดงใหเห็นในรูปแบบที่สามารถ 
เขาใจไดกวางและครอบคลุมมากขึ้น ขั้นตอนนี้เป็นหัวใจของกระบวนการสราง ความรู เพราะเปนขั้น
ที่ความรูที่เปนนัยถูกท าใหเปนความรูที่ชัดเจนโดยผานการ เปรียบเทียบการใชตัวอยางการสราง
แนวคิดคือตัวแบบขั้นตอนนี้จึงมลีักษณะที่เรียกวา “ความรูที่เกี่ยวกับการสรางแนวคิด” Conceptual 
Knowledge  ขั้นที่ 3: การรวมเขาดวยกัน ในขั้นตอนนี้เปนกระบวนการของการท าใหความคิดตาง ๆ 
เปนระบบเพ่ือใหกลายเปนความรู ความรูที่ชัดแจงจะถูกรวมกันโดยอาศัยการแลกเปลี่ยนของบุคคล 
เปนหลักความรู จะเกิดการรวมตัวกันผานสื่อตาง ๆ เชน การประชุม การสัมมนา การสนทนา         
การติดตอผานเครือขายคอมพิวเตอร เปนตน ความรูลักษณะนี้เรียกวา“ความรูที่เปนระบบ” 
Systematic Knowledge  และขั้นที่ 4: กระบวนการรวมเข้าสู่ภายใน ขั้นตอนนี้เปนกระบวนการของ
การประมวลใหความรูที่ชัดแจง กลายเปนความรูที่เปนนัย กลาวคือ ความรูที่ชัดแจง (เปนที่ประจักษ์) 
จากข้ันที่ 3 จะเปลี่ยนกับไปเปนความรูโดยนัยอีกครั้ง ซึ่งเปรียบเทียบไดกับ การเรียนรู้จากการกระท า
ประสบการณที่ผาน ขั้นที่ 1-2 -3 ซึ่งประสบการณเหลานั้น จะท าใหบุคคลกลายเปนทรัพยสินที่ม ี    
คาความรูที่ถูกสรางข้ึนจึงมีลักษณะที่เรียกวา “ความรูเชิงปฏิบัติการ”12 
 ในส่วนที่เกี่ยวกับที่มาของกระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาอันเนื่องมาจากด้าน
ความสามารถ สอดคล้องกับงานของ ศุภรี รอดสิน (2549) ที่กลาววาผูที่ประสบความส าเร็จหรือ       
ผูที่สรางคุณประโยชนที่ยิ่งใหญใหกับสังคม ที่จะมีมุมมองวาคนจะประสบความส าเร็จจะมองความ
ยากล าบากวาไมใชเรื่องที่เปนอุปสรรคเสมอไป แตตองเปลี่ยนอุปสรรคให้เปนความทาทายเปลี่ยน
ความทาทายให้เปนโอกาส และโอกาสนี่เองที่จะเปนหนทางไปสูความส าเร็จ ผูที่มีความสามารถใน
การฟนฝาอุปสรรคจะปรับตัวไดเปนอยาง.ดีมีความสุขในชีวิต13 สรุปว่าที่มาของกระบวนทัศน์ของการ
พัฒนาการศึกษาของบทบาทของครูในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับ วิจารณ์ พานิช (2555) กล่าวว่า  
ไม่ตั้งตนเป็น “ผู้รู้” แต่เป็น “ผู้เรียนรู้” เรียนพร้อมกับศิษย์กล้าสารภาพว่าไม่รู้ เพ่ือยุให้ศิษย์ค้น  
เรียนรู้พร้อมกับเพ่ือนครู .... PLC เรียนรู้จากการปฏิบัติการท าหน้าที่ “ครูฝึก” การออกแบบการ
เรียนรู้ ฯลฯ  สร้างความรู้ขึ้นใช้เอง เพ่ือท าหน้าที่ “คุณอ านวย” และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนครู 

                                                 

 12Nonaka,kujiro and Takeuchi, Hirotaka, “Classic “ork: Theory of 
Organizational Knowledge Creation,” In Morey, D., Maybury, M.T., and Thuraisingham, 
B.M. Knowledge Management: Classic and Contemporary Work (Mass.: The MIT 
Press, 2000), 37- 42. 

 
13ศุภรี รอดสิน, “ความสัมพันธระหวางความสามารถ ในการเผชิญและฟนฝาอุปสรรค

กับความเหนื่อยหนาย จากการท างาน: กรณีศึกษาบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา         
พระนครเหนือ” (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ) มหาวิทยาลัยธรรม
ศาสตร, 2549), บทคัดย่อ. 
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และเผยแพร่เป็นผลงานวิชาการเป็นนักรุกออกไปใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ ในชุมชน ในสถาน
ประกอบการ ฯลฯและในโลก  จัดให้ศิษย์เรียนรู้จากชีวิตจริง ... PBL เรียนรู้จากการปฏิบัติเรียนรู้จาก
ความซับซ้อนและไม่ชัดเจน 5ส่งเสริมให้ศิษย์สร้างความรู้ขึ้นใช้เอง  ส่งเสริมให้ศิษย์เรียนรู้ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับโลกเป็นตัวอย่างและเสวนากับศิษย์เรื่องความดี คุณธรรม จริยธรรม เชื่อมโยงกับเหตุการณ์
จริง ชีวิตจริง14 สอดคล้องกับ Danielson (2002) การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนเป็นการทบทวน
ตรวจสอบการด าเนินการ ว่าจะสอดคล้องกับ ความเชื่อและความรู้จากงานวิจัยอย่างไร นักการศึกษา
อาจต้องเขียนผังการท างานซึ่งกรอบการ ด าเนินงานประกอบด้วยแนวคิดพ้ืนฐาน 3 ส่วน ได้แก่ 
รูปแบบของสี่ประสาน (The Four Circles Model) นโยบาย (Policies) และแผนงาน (Programs) 
เมื่อส่วนประกอบทั้งสามส่วนประสานกันจะส่งผลให้นักเรียน พัฒนาการเรียนรู้ซึ่งแสดงให้เห็นตรง
ศูนย์กลางของกรอบคือ งานส่วนที่ 1: รูปแบบสี่ประสาน (The Four Circles Model)                 
แนวด าเนินการในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนส่วนมากมีพ้ืนฐานมาจากองค์ประกอบ 3 ประการของ 
รูปแบบสี่ประสาน ได้แก่ เราต้องการอะไร (what we want) เราเชื่ออะไร (what we believe) และ
เรารู้อะไร (what we know) ดังได้กล่าวในตอนแรกแล้ว นั่นก็คือ ทั้ง 3 องค์ประกอบเป็นพ้ืนฐานใน
การก าหนดนโยบาย ของโรงเรียนและโครงสร้างองค์การ ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญขององค์การในภาพรวม 
ส่วนที่ 2: ตอนที่ 1: นโยบาย โรงเรียนในฐานะองค์การทางการศึกษา การบริหารจัดการทรัพยากร ใน
โรงเรียนทั้งในเรื่องเวลา พ้ืนที่ หรือบริเวณโรงเรียน รวมทั้งบุคลากรใน โรงเรียน เป็นประเด็นที่ส าคัญ 
โรงเรียนจึงต้องพิจารณาดังต่อไปนี้ 1) การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ 2) การก าหนดเวลา และ        
3) การจัดสรรพ้ืนที่ในบริเวณ และนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับนักเรียน นโยบายและแนวปฏิบัติ
ของโรงเรียนต้องสะท้อนว่า โรงเรียนมุ่งม่ันพัฒนานักเรียนโดยค านึงถึงศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์มีความ
เคารพ และปลูกฝังความเชื่อในความส าเร็จ นโยบายและการปฏิบัติที่ส่งผลต่อการพัฒนานักเรียน  
ควรมีลักษณะดังนี้  1) ปลูกฝังวัฒนธรรมการเรียนรู้ ดังที่ทราบกันโดยทั่วไปว่า วัฒนธรรมในโรงเรียนมี
อิทธิพลมากต่อ ทัศนคติการเรียนของนักเรียน โรงเรียนบางแห่งนักเรียนมีทัศนคติเชิงบวกต่อการเรียน
เห็นว่าการเรียนส าคัญ สนุก และมีคุณค่า แต่บางโรงเรียน นักเรียนจะมีทัศนคติต่อการเรียนอย่าง
ตรงกันข้าม ดังนั้น ถ้าจะปลูกฝังให้ นักเรียนเห็นคุณค่าของความส าเร็จถ้านักเรียนมีความขยันและ  
ใส่ใจในการเรียน โรงเรียนต้องพิจารณาว่า นักเรียนควรมีทักษะและความสามารถอะไรบ้าง พร้อมจัด
การศึกษาให้สมดุลย์ทั้งด้านวิชาการและดนตรี-กีฬา และให้โอกาสนักเรียนทุกคนได้ประสบกับ
ความส าเร็จ 2) ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับวินัยและการมาเรียน ทั้งวินัยและการมาเรียนถือเป็นนโยบาย
ที่ส าคัญของโรงเรียน และ 3) ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการบ้านและการให้คะแนน เนื่องจากนโยบาย
เกี่ยวกับวินัยและการมา เรียน เป็นสิ่งที่โรงเรียนน ามาปฏิบัติต่อนักเรียนโดยค านึงถึงความเป็นมนุษย์ 
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับบุคลากร  เครือข่ายอ่ืน ๆ ของโรงเรียน ส่วนที่ 2: ตอนที่ 2: แผนงาน 
ในส่วนที่ 2 นี้แผนงาน (Programs) เป็นส่วนประกอบที่ส าคัญของการบริหารโรงเรียนให้มีคุณภาพ ทั้ง
ผู้บริหารและครูจึงต้องใส่ใจและตัดสินใจอย่างรอบครอบเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ คือ 1) หลักสูตร 
การก าหนดเป้าหมายของหลักสูตร 2) การประเมินผล ครูควรได้ร่วมกันพัฒนาการวัดและประเมินผล

                                                 

 
14วิจารณ์ พานิช,  วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21 (กรุงเทพฯ: มูลนิธิ   

สดศรี-สฤษดิ์วงศ์, 2555), 192-193. 
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ของโรงเรียน 3) การวางแผนเป็นหมู่คณะ การท างานของครูควรเน้นการท างานเป็นทีมให้มากขึ้น 
และ 4) การสนับสนุนการเรียนรู้โรงเรียน15 ในส่วนที่เกี่ยวกับที่มาของกระบวนทัศน์การพัฒนา
การศึกษาอันเนื่องมาจากความประพฤติมีงานวิจัยของ ลลดา วฤทธิไกรกิตติ (2558) ได้แนวทางใน
การพัฒนา “คุณลักษณะนักการเมืองท้องถิ่นที่พึงประสงค์ของประชาชน ดังนี้ 1) เพ่ิมศักยภาพผู้น า
ท้องถิ่นทุกระดับ 2) พัฒนาบุคลากรทั้งสองส่วนพร้อมกัน ประชาชนกับนักการเมืองท้องถิ่น 3) พัฒนา
กระบวนการหาเสียงเลือกตั้งแบบคุณธรรม 4) พัฒนาภาพลักษณ์ในด้านสมรรถนะนักการเมืองท้องถิ่น 
และ 5) พัฒนาคุณภาพคุณชีวิตนักการเมืองตามหลักพุทธธรรม16 
 ส าหรับที่มาของกระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาอันเนื่องมาจากด้านความประพฤติ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม, ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษา (2553) พบว่า
การศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติงานเพ่ือการพัฒนาข้าราชการของข้าราชการ  สังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการพบว่า 1) ข้าราชการสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีความ
คิดเห็น เกี่ยวกับรายการพฤติกรรมตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ของบุคลากรในหน่วยงาน
โดยรวมอยู่ในระดับมาก และ 2) ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพ ได้แก่        
ควรเสริมสร้าง และพัฒนาพฤติกรรมของผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยงานให้เป็นต้นแบบที่ดี ควรให้
รางวัล เสริม ขวัญก าลังใจ ท าให้เกิดการกระตุ้น การท างานดียิ่งขึ้นควรมีการพัฒนาบุคลากรอย่าง 
ต่อเนื่องสม  ่าเสมอ ควรจัดบุคลากรให้เต็มตามกรอบอัตราก าลัง และจัดการพัฒนาบุคลากรให้ ตรงกับ
หน้าที่การงาน เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ควรน าระบบการประเมินผลการ  ปฏิบัติงานมาใช้
กับบุคลากรอย่าง  

 ส าหรับที่มาของกระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาอันเนื่องมาจากด้านบุคลิกภาพและ
คุณสมบัติส่วนตัวมีงานวิจัยของ สมบัติ บุญเลี้ยง และคณะ (2555) จากการศึกษาว่า ลักษณะภาวะ
ผู้น าที่ดีจะต้อง ประกอบไปด้วย 1) ผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์ 2) ผู้บริหารต้องมีบุคลิกภาพที่ดี          
3) ผู้บริหารต้องมีความมุ่งมั่นในการท างานและอดทน 4) ผู้บริหารต้องมีคุณธรรม จริยธรรม           
5) ผู้บริหารต้องใช้หลักการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 6) ผู้บริหารต้อง มีมนุษยสัมพันธ์ในการท างาน
ที่ดี 7) ผู้บริหารต้องเป็นผู้มีความคิดริเริ่มและเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 8) ผู้บริหารต้องมี
ความสามารถในการสื่อสาร 9) ผู้บริหารต้อง ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชา        
10) ผู้บริหารต้องมีความสามารถในการสร้างแรงจูงใจ และ 11) ผู้บริหารต้องรู้จักใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ นอกจากภาวะผู้น าแล้ว น าต้องบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลซึ่งประกอบ  ไปด้วย 

                                                 

 15Danielson, C., Enhancing Student Achievement: A Framework for 
School Improvement (Alexandria, V.A.: ASCD., 2002), 24-25. 

 
16ลลดา วฤทธิไกรกิตติ, คุณลักษณะนักการเมืองท้องถิ่นที่พึงประสงค์ของประชาชน 

คุณลักษณะนักการเมืองท้องถิ่นที่พึงประสงค์ของประชาชน , เข้าถึงเมื่อ 29 ธันวาคม 2558, เข้าถึง
ได้จาก http://www-inrit 2015.com/inrit2014/Proceedings/C%205.1-5.14.pd 

คุณลักษณะนักการเมืองท้องถิ่นที่พึงประสงค์ของประชาชน,%20เข้าถึงเมื่อ%2029%20ธันวาคม%202558,%20เข้าถึงได้จาก%20http:/www-inrit%202015
คุณลักษณะนักการเมืองท้องถิ่นที่พึงประสงค์ของประชาชน,%20เข้าถึงเมื่อ%2029%20ธันวาคม%202558,%20เข้าถึงได้จาก%20http:/www-inrit%202015
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หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลัก
ความคุ้มค่า17 
 ตอนที่ 2 การใช้กระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นของ ฯพณฯ บรรหาร        
ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ของประเทศไทย 
 จากผลการศึกษาที่น าเสนอในบทที่ 4 ท าให้ทราบว่ากระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษา
ท้องถิ่นที่ของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ของประเทศไทย ที่ด ารงต าแหน่ง
ของนักการเมืองที่มีการใช้กระบวนทัศน์การบริหารผสมกลมกลืนอยู่ระหว่างบรรยากาศปกครอง
แบบเดิมได้รับการหล่อหลอมมาจากวัฒนธรรมของสังคมไทยในระยะนั้นกับการใช้กระบวนทัศน์การ
พัฒนาการศึกษาท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้น าทางการเมืองในระดับสูงที่ส่งเสริมดูแล สนับสนุน   
การพัฒนาทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องเสมอมา แม้ว่าท่านเป็นนักการเมืองซึ่งอันเป็นผู้แทนปวงชน    
มีอ านาจในการก าหนดนโยบายและควบคุมดูแลการบริหารของข้าราชการประจ าเพ่ิมมากขึ้น         
ย่อมท าให้การใช้กระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาเป็นเรื่องที่น่าสนใจศึกษายิ่งขึ้น ส าหรับกรณีการใช้
กระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นของ ฯพณฯ บรรหาร  ศิลปอาชา ไม่ว่าจะใช้กระบวนทัศน์
การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น  ตามกรอบทฤษฎี โทมัส เอส. คูหน์ และเฮอร์เซย์ และบลันชาร์ด คือ
กระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น ในสภาพการณ์ เช่นนี้การใช้กระบวนทัศน์การพัฒนา
การศึกษาท้องถิ่นในฐานะนักการเมืองที่เป็นผู้บริหารระดับสูงที่ท าหน้าที่ในการบริหารประเทศอีกด้วย
ท่านใช้กระบวนทัศน์ในการด าเนินการด้วยความประสานประโยชน์บริหารตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่า
ควรจะใช้กระบวนทัศน์แบบใด นั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์และสถานที ่

 โดยกระบวนทัศน์อ่ืนๆที่พบจากการศึกษาครั้งนี้อีก 5 กระบวนทัศน์ ดังนี้ 
  1.  การพัฒนาบุคลากร ตามกรอบความรู้   ที่ ได้รับการยอมรับจากชุมชนทาง

วิทยาศาสตร์ ได้แก่สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้า การสังเกต รวมทั้งประสบการณ์ 
ความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะ หรือจากสื่อต่าง ๆ ด้านความรู้ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชาซึ่ง
สอดคล้องกับความเห็นของประคอง รัศมีแก้ว (2551) ได้ท าการวิจัยเรื่อง  คุณลักษณะผู้น าของ
ผู้บริหารในสถานศึกษาที่มีคุณภาพ พบว่า องค์ประกอบคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารในสถานศึกษา  
ที่มีคุณภาพ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ  ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหาร  การครองตนของ
ผู้บริหาร  ความสามารถในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร  และบุคลิกภาพของผู้บริหาร  ส่วนแนวทาง
การพัฒนาคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา     
ขั้นพ้ืนฐาน คือ ผู้บริหารควรจะมีการพัฒนาคุณลักษณะผู้น า โดยศึกษาเอกสารและคู่มือการ
ปฏิบัติงาน  การศึกษาต่อ  การศึกษาดูงาน  การเข้ารับการฝึกอบรม  และการเข้าร่วมประชุมสัมมนา
ทางวิชาการ18   ซ่ึงเพียงความรู้ที ่ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ได้สั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียนมาใช้

                                                 

 
17สมบัติ บุญเลี้ยง และคณะ, “ลักษณะภาวะของผู้น าที่ดีในการบริหารองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น,”  วารสารมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์  29, 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2555): 55. 

 
18ประคอง รัศมีแก้ว, “คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารในสถานศึกษาที่มีคุณภาพ,” (ดุษฎี

นิพนธ์ปรัชญดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2551), บทคัดย่อ.  
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ร่วมกับประสบการณ์เหล่านี้ก็กลายเป็นกระบวนทัศน์ที่ส าคัญในการน ามาให้ผู้ปฎิบัติตาม เช่นกรณีที่
ผู้บริหารสถานศึกษาไม่เห็นด้วยในนโยบายที่ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา เชิญชวนให้น าโครงการ
เยาวชนคนดีศรีสุพรรณมาปฏิบัติในสถานศึกษา แต่ก็น ามาปฏิบัติอย่างเต็มที่โดยไม่โต้แย้งอย่าง
เปิดเผย และสอดคล้องกับของ 

 2. การพัฒนาสาธารณประโยชน์ขั้นพ้ืนฐาน  ซึ่งสอดคล้องกับ ผู้น าแบบเน้นการท างาน
แบบมีส่วนร่วม (Participation) ผู้น าประเภท นี้จะคอยอ านวยความสะดวกต่างๆสอดคล้องกับ 
Arnstein (1969) ได้เสนอบันได 8 ขั้น ของการมีส่วนร่วม เริ่มตั้งแต่ขั้นถูกจัดกระท า ไป จนถึง        
ขั้นควบคุมโดยประชาชน ในบันได 8 ขั้นของ การมีส่วนร่วมของ Arnstein จ าแนกเป็น 3 ระดับ คือ     
1) ระดับการมีส่วนร่วมเทียมหรือไม่มีส่วนร่วม (Pseudo-participation or Non-participation)     
2) ระดับการมีส่วนร่วมระดับพิธีกรรมหรือการมี ส่วนร่วมบางส่วน (Degree of Tokenism or 
Partial Participation) และ 3) ระดับการมีส่วนร่วมระดับ อ านาจเป็นของประชาชน19 (degree of 
citizen power) ซึ่งก็คล้ายกับการมีส่วนร่วมของ Dusseldorp ที่ว่าการมีส่วนร่วมมีอยู่ด้วยกัน 2 ทาง 
คือทางตรงและทางอ้อม หรืออาจจะมีแนวทางการมีส่วนร่วมในทางที่ 3 คือ การเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ตลอดเวลาและตรงกับทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารแบบมี ส่วนร่วม คือ 
ทฤษฎีตารางการบริหาร (Managerial Grid) ของ Blake และ Mouton ทฤษฎี X และ Y ของ 
MaGregor และทฤษฎีการบริหาร 4 ระบบ ของ Likert (สุดารัตน์, 2553) ที่ว่าการบริหารสถานศึกษา
แบบมีส่วนร่วม มีแนวคิดหลักคือ การให้ความส าคัญกับทรัพยากรมนุษย์ เป็นนวัตกรรมที่สนับสนุนให้
กลุ่มงานมี ส่วนร่วมและเป็นศูนย์กลางของการด าเนินการ โดยมีการพัฒนาติดต่อสื่อสาร การฝึกอบรม 
และการใช้พลังอ านาจทางภาวะผู้น า การจูงใจ และร่วมมือ การให้บุคคลมีส่วนร่วมนั้น บุคคลจะต้องมี
ส่วนเกี่ยวข้อง ในการด าเนินการ หรือปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ การที่บุคคลมีส่วนร่วมจึงเป็นการที่บุคคล
หรือคณะบุคคล เข้าช่วยเหลือกัน สนับสนุน ท าประโยชน์ในเรื่องต่างๆ อาจจะมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ หรือในกระบวนการบริหาร ซึ่งก็คือ มีส่วนร่วมในการ ร่วมคิด ร่วมท า  ร่วมตัดสินใจ 
ช่วยเหลือ สนับสนุน ท าประโยชน์ใน เรื่องต่าง ๆ20 สอดคล้องกับความเห็นของ ดอลล์ (1968) ได้
ศึกษาคุณลักษณะของผู้ทางการศึกษาที่ประสบความส าเร็จในการปฏิบัติงานต้องเป็นคนที่มี ลักษณะ
เอาใจเขามาใส่ใจเรา และมีความรู้สึกไวต่อความต้องการหรืออารมณ์ของสมาชิกของกลุ่ม มิได้มอง
ผู้ใต้บังคับบัญชาในฐานะที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาเท่านั้นแต่จะมองเขาในฐานะที่เป็นคนมีชีวิตจิตใจ       
มีความคิดต้องการส่วนตัวด้วย เป็นคนกระฉับกระเฉง มีความกระตือรือร้นมีความตื่นตัวด้วยและ
แจ่มใสร่าเริงและควรได้รับการยอมรับว่า เป็นสมาชิกของกลุ่มด้วยในที่นี้ มิได้หมายความว่าเป็น
สมาชิกธรรมดาของกลุ่มเท่านั้น แต่หมายถึงพฤติกรรมของผู้น า เป็นที่พึงของสมาชิกเป็นผู้ที่ควบคุม
อารมณ์ของตนเองได้ เป็นผู้มีสติปัญญา มีความทางวิชาการอย่างดีและเป็นผู้ที่สนใจในบทบาทเป็น

                                                 

 19Arnstein, Sherry R., "A Ladder of Citizen Participation," JAIP, 35, 4 (July 
1969): 216-224. 

 20สุดารัตน์ ไชยเลิศ, “การสร้างแบบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร” (ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการวัดผลการศึกษา, 2553), บทคัดย่อ. 
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ผู้น าของตนมีความรับผิดชอบว่าความส าเร็จในการศึกษาวิจัยการใช้กระบวนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์
ก่อนหน้าที่ส าเร็จ ที่ว่าเกิดผลได้ก็ต่อเมื่อผ่านการวิจัยมาแล้วจะท าให้ส าเร็จได้ดี และสอดคล้องกับ     
คีเซลลี่ (Ghiselli, 1971) ได้สรุปลักษณะผู้บริหารการศึกษาที่ประสบความส าเร็จ ในการปฏิบัติงานมี 
7 ประการ คือ 1) ความสามารถในการให้ค าแนะน า 2) ความรอบรู้งาน 3) ความสามารถในการ
ตัดสินใจ 4) ความมั่นใจในตนเอง 5) ความต้องการความส าเร็จในอาชีพ 6) การรู้จักตนเองอย่าง    
ถ่องแท้ และ 7) ความไม่ผูกพันกับต าแหน่ง 
 3. เลือกบุคลากรที่เหมาะสมมาท างานสอดคล้องกับแนวคิดทางการศึกษาวิจัยโดยตรง 
ประกอบด้วย คุณลักษณะ และตัวเลือกที่เหมาะสม กฎเกณฑ์ของสมมติฐาน ใช้ในการอธิบาย
ปรากฏการณ์การจ าแนก (Identification) ด้วยเทคนิควิธีเชิงประจักษ์ (Empirical Research 
Technique)  นี้สอดคล้องกับธีระ รุญเจริญ (2546) ได้เสนอลักษณะการบริหารการศึกษามืออาชีพ  
ที่จะน าไปสู่ความส าเร็จในการบริหารและการจัดการศึกษาตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ดังนี้คือ 1) ลักษณะพ้ืนฐานธรรมชาติเดิมเป็นทุน (ผู้น าตามธรรมชาติ) 
ได้แก่ความถนัดใน การเป็นผู้น าลักษณะนิสัยในการร่วมกิจกรรมกับผู้อ่ืน และเข้าใจธรรมชาติของ
มนุษย์ 2) การศึกษาต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษาขึ้นไป              
3) บุคลิกภาพน่าเชื่อถือ 4) คุณธรรมจริยธรรม และ 5) ความสามารถหรือความช านาญการในด้าน
การบริหารและจัดการศึกษาตามหลักวิชาและการปฏิบัติน าองค์กรไปสู่เป้าหมายโดยยึดองค์คณะ
บุคคลมีส่วนร่วม ส่งเสริมการท างานเป็นกลุ่มทีมประสานงานเพ่ือผลงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
และสามารถปรับเปลี่ยนเทคนิคเพ่ือสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง21 และสอดคล้องกับกิตติ์          
กาญจน์ปฏิพันธ์ (2555)  ได้ท าการวิจัยเรื่อง  โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา พบว่า  ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษามีระดับการแสดงออกภาวะ
ผู้น าเชิงสร้างสรรค์อยู่ในระดับมากที่สุด  โดยผู้บริหารที่มีเพศต่างกันมีระดับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์
ไม่แตกต่างกัน  และผู้บริหารที่มีอายุต่างกัน  มีประสบการณ์การเป็นผู้บริหารต่างกัน  มีระดับภาวะ
ผู้น าเชิงสร้างสรรค์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  แบะพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารฯ  คือ  ปัจจัยแรงจูงใจภายในมีอิทธิพลรวมสูงสุดต่อภาวะผู้น า
เชิงสร้างสรรค์ สอดคล้องเพอร์สัน (Person, 1993) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมกับ  การรับรู้ประสิทธิผลของสถาบันวิทยาลัยขุมชนในนอร์แคโรไลนา โดยศึกษากับ        
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหาร คณะครูและเจ้าหน้าที่ในวิทยาลัย พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม       
มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญกับประสิทธิผลและพบว่าระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งของผู้บริหาร
ไม่มีผลต่อการรับรู้ ในประสิทธิผลของวิทยาลัย22 

                                                 

 21ธีระ รุญเจริญ, การบริหารโรงเรียนยุคปฏิรูปการศึกษา, พิมพ์ลักษณ์ (กรุงเทพฯ. 
2546), 15. 

 22Person, J.L., “An Examination of the Relationship Between Anticipative 
Management and Perceived Institutional Effeteness,” in Dissertation Abstract 
Internation North Carolina Community Colleges  53, 9 (1993), 30-71. 
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 4. การควบคุม ก ากับ ติดตาม สอดคล้องกับผู้น าแบบบอกทุกอย่าง (Telling) ผู้น า
ประเภทนี้จะให้ค าแนะน าอย่าง ใกล้ชิดและดูแลลูกน้องอย่างใกล้ชิด เหมาะสมกับผู้ตามที่มีความ
พร้อมและสอดคล้องกับผู้น าแบบมอบหมายงานให้ท า (Delegation) ผู้บริหารเพียงให้ ค าแนะน าและ
ช่วยเหลือเล็ก ๆ น้อย ๆ ผู้ตามคิดและตัดสินใจเองทุกอย่าง สอดคล้องกับ Pejza (1985)  กล่าวว่า  
“ผู้น าที่ประสบความส าเร็จคือผู้ที่มีเข็มแข็งมุ่งมันอันแน่วแน่ที่จะท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งคนอ่ืนไม่สามารถ
มองเห็นได้และลงมือท าทันที23  สอดคล้องกับมาร์เลย์ (2003) ได้ศึกษาพฤติกรรมภาวะผู้น าที่มี
ประสิทธิผลของอาจารย์ใหญ่โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายพบว่า การใช้แรงบันดาลใจที่มีวิสัยทัศน์
ร่วมกันอาจจะเป็นพ้ืนฐานของความส าเร็จได้ด้วย ข้อมูลบ่งชี้ว่าการท าให้ผู้อ่ืนสามารถปฏิบัติได้ หรือ
การมีอ านาจ และการมอบอ านาจอย่างมีประสิทธิผลนั้น มีอิทธิพลต่อความส าเร็จ24และสอดคล้องกับ
วิมล จันทร์แก้ว  (2555)  ได้ท าการวิจัยเรื่อง  รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  พบว่า  คุณลักษณะภาวะ
ผู้น าเชิงสร้างสรรค์ที่ผู้บริหารสถานศึกษาต้องการพัฒนามี 5 คุณลักษณะ คือ การเป็นผู้น าการเรียนรู้
แบบทีม  ผู้น าของผู้น า  ผู้น าที่สร้างความคิดสร้างสรรค์  ผู้น าการบริหารความเสี่ยง และผู้น าที่มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงาน  และผลที่เกิดข้ึนจากการใช้ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา  หลังการพัฒนาสูงกว่าก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ส่งผลให้
ครูผู้สอนและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาใน
การปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

 5.  การก ากับติดตามงาน ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ได้มีการก ากับ ติดตามงานโดยการ
วางคนให้เหมาะสมกับงาน  และจัดวางองค์กรที่รับผิดชอบซึ่งสอดคล้องกับผู้น าแบบขายความคิด 
ผู้น าประเภทนี้จะคอยชี้แนะบ้างว่าผู้ ตามขาดความสามารถในการท างาน สอดคล้องกับกาญจนา ศิลา 
(2556) พบว่าภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามแนวคิดของครูในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพฯคือ ต้องมีด้านการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ ด้านการไว้วางใจ ด้านการเจรจาต่อรอง ด้านการใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ด้านการสื่อสาร ด้านการท างานเป็นทีม และด้านการบริหารเวลา25

สอดคล้องดอนเดโร (Dondero, 1993) ได้ศึกษาเรื่องการจัดการโรงเรียนที่อาศัยโรงเรียนเป็นฐาน
ระดับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของครู ประสิทธิผลของโรงเรียนและความพึงพอใจในงาน                  
ผลการศึกษา พบว่า การจัดการของโรงเรียนที่อาศัยโรงเรียนเป็นฐานมีการจัดการโรงเรียน                    
ตามข้อเสนอแนะของครูผู้ร่วมงาน โดยก าหนดบทบาทหน้าที่ให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและ               

                                                 

 
23 Pejza ,J.P.  The Cathollc School Principal: A Different Kind of Leader. 

1985.  
 24MacNeil, C., and Silcox, M., Educational Leadership: Culture and 

Diversity (Gateshead: Athenaeum Press, 2003), 
 25กาญจนา ศิลา, “การศึกษาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาของ

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตบางเขน” (สารนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขา    
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2556), บทคัดย่อ. 
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การก าหนดกฎระเบียบในการปกครองตนเอง พบว่า ครูที่ได้รับความรับผิดชอบและให้มีส่วนร่วม              
ในการตัดสินใจร่วมกันมีความสุขุมรอบคอบโรงเรียนมีการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
    จากข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับจากการศึกษาครั้งนี้ อาจสรุปได้ว่ากระบวนทัศน์การพัฒนา
การศึกษาท้องถิ่นของ ฯพณฯ บรรหาร  ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ของประเทศไทย นั้น
เหมาะสมกับสถานการณ์เพราะ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา  มีแนวคิดที่จะพัฒนาทางการศึกษาให้กับ
บุคคลทุกระดับ ตั้งแต่อนุบาล ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา อุดมศึกษา  ด้านอาชีพต่าง เช่น วิทยาลัย
พยาบาล  วิทยาลัยสารพัดช่าง วิทยาลัยช่างสิบหมู่  เด็กด้อยโอกาส (โรงเรียนปัญญานุกูล) และ
สถานศึกษาอ่ืน ๆ อีกมากมายที่  ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา  ให้ความสนับสนุนทั้งที่ดิน สถานที่ตั้ง
สถานศึกษา  สื่อ-อุปกรณ์การเรียน ทุนการศึกษาส าหรับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์พร้อมยัง
สนับสนุนงบประมาณในการสร้างสถานที่ประกอบการเรียนอีกมากมาย 

 

ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. ควรที่จะท าความเข้าใจเกี่ยวกับที่มาของกระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น 
ในประเภทต่าง ๆ  และการใช้กระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นเหล่านั้นของกรณีศึกษาให้
ชัดเจนเพ่ือทราบกระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น ในการใช้กระบวนทัศน์การพัฒนา
การศึกษาท้องถิ่นของนักการเมืองท่านอ่ืน ๆ ว่ามีความสอดคล้องหรือแตกต่างกันในกรณีศึกษา
อย่างไรหรือไม่ทั้งนี้เพื่อน าไปวิเคราะห์ว่าที่มาของกระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นลักษณะใด
น่าจะมีความเหมาะสมกับผู้น าการเมืองท่านใดที่เน้นการด้านศึกษาพร้อมทั้งน าไปเป็นแบบอย่างและ
เป็นแนวทางการพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นต่อไป 
 2. สถาบันพัฒนาผู้บริหารและสถาบันอุดมศึกษาที่สอนและมีวิจัยเกี่ยวกับวิชาบริหาร
การศึกษา  ควรน าผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไปท าการศึกษาเพ่ิมเติมโดยการเลือกกรณีศึกษาจากผู้น า
นักการเมืองที่สนใจกระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นท่านอ่ืนๆ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน  เพ่ือ
ก าหนดองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับกระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น รวมทั้งสามารถจัดเป็น
เนื้อหาส่วนหนึ่งส าหรับการอบรมให้ความรู้กับนักการเมืองและผู้บริหารการศึกษาระดับต่างๆได้ใช้  
ทั้งนี้เพ่ือเตรียมพร้อมให้กับนักการเมืองสู่มืออาชีพต่อไป 
 3. เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลและประโยชน์ในการบริหารงานขององค์การ
โดยส่วนรวมควรน าผลการวิจัยนี้ไปใช้ประกอบเกณฑ์การคัดสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งของ
ผู้บริหารต่อไป 
 4. เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ในวิชาการบริหารการศึกษาควรน าผลการวิจัยนี้ไปใช้ใน   
การพัฒนาการจัดการศึกษาให้ลึกซึ้งเกี่ยวกับกระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นตามความเชื่อ
ของสังคมไทยต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรจะมีการศึกษาเรื่องกระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นของท่านอ่ืน ๆ ด้วย 
การวิจัยเชิงคุณภาพเช่นนี้โดยกรอบทฤษฎีอ่ืน ๆ ต่อไป 
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 2. ควรจะมีการศึกษาเรื่องกระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นท่านอ่ืน ๆ ด้วยการ 
วิจัยเชิงคุณภาพเช่นนี้โดยกรอบทฤษฎีเดียวกัน ทั้งนี้เพ่ือเปรียบเทียบหาความสอดคล้องและไม่
สอดคล้องของกระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นได ้
 3. ควรจะมีการศึกษาเรื่องกระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นด้วยการวิจัยเชิง
ปริมาณ 
 4. เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาเก่ียวกับวิชาผู้น าทางการเมืองที่เน้นด้านการศึกษา ควรจะ
มีการวิจัยเชิงคุณภาพในเรื่องอ่ืน ๆ ที่เก่ียวผู้น าด้วย 
 5. ควรจะมีการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือทราบกระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นของ
นักการเมืองอ่ืน ๆ แล้วเปรียบเทียบผลการศึกษากับงานวิจัยครั้งนี้ 
 6. ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือศึกษาทัศนคติและความเห็นของกระบวนทัศน์การ
พัฒนาการศึกษาท้องถิ่นของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา  โดยศึกษาจากผู้ท างานร่วมกับ ฯพณฯ 
บรรหาร ศิลปอาชา ภายหลังจากท่ีไม่ได้อยู่ในวงการการเมืองแล้ว 
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รายการอ้างอิง 
 

กระทรวงศึกษาธิการ.  นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ       
พ.ศ. 2555-2558.  เข้าถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม 2557. เข้าถึงได้จาก www.sesa10.go.h/sesa10/ 
data/mar55/26731-5198.pdf 

ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์.  ท าเพื่อลูกเพื่อหลาน.  กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว, 2543.  
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1 กันยายน 2546.  

โรงเรียนกีฬาจังหวัดพรรณบุรี.  สารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  
 สถาบันพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2557.   
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1.   หนังสือพิธีมอบทุนการศึกษา “มูลนิธิบรรหาร-แจ่มใส.” 

 ปีที่ 36.  สุพรรณบุรี: โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1, 2558. 
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2.  หนังสือพิธีมอบทุนการศึกษา “มูลนิธิบรรหาร-แจ่มใส” 

 ปีที่ 29. สุพรรณบุรี: โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2, 2558. 
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3.  หนังสือพิธีมอบทุนการศึกษา “มูลนิธิบรรหาร-แจ่มใส” 

 ปีที่ 30.  สุพรรณบุรี: โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3, 2558. 
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 4.  หนังสือพิธีมอบทุนการศึกษา “มูลนิธิบรรหาร-แจ่มใส” 

 ปีที่ 28.  สุพรรณบุรี: โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 4, 2558. 
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5.  หนังสือพิธีมอบทุนการศึกษา “มูลนิธิบรรหาร-แจ่มใส” 

 ปีที่ 26.  สุพรรณบุรี: โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5, 2558. 
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6.  หนังสือพิธีมอบทุนการศึกษา “มูลนิธิบรรหาร-แจ่มใส” 

 ปีที่ 23.  สุพรรณบุรี: โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6, 2558. 
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7.  หนังสือพิธีมอบทุนการศึกษา “มูลนิธิบรรหาร-แจ่มใส” 

 ปีที่ 8.  สุพรรณบุรี: โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7, 2558. 
โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” จังหวัดสุพรรณบุรี.  หนังสือพิธีมอบทุนการศึกษา.
 “มูลนิธิบรรหาร-แจ่มใส บางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”.  สุพรรณบุรี: โรงเรียน 
 บางปลาม้า“สูงสุมารผดุงวิทย์”, 2558.  
โรงเรียนบางลี่วิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี.  หนังสือพิธีมอบทุนการศึกษา “มูลนิธิบรรหาร-แจ่มใส.” 
 สุพรรณบุรี: โรงเรียนบางลีวิทยา, 2558. 
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โรงเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร แจ่มใสวิทยา.  ประวัติโรงเรียนสารพัดช่างบรรหาร 
 แจ่มใสวิทยา.  เข้าถึงเมื่อ 19 ธันวาคม 2558.  เข้าถึงได้จาก http://www. 
 bunharnpoly.ac.th/ htxview.php?doc=htx/bhpoly/home. 

โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสพุรรณบุรี.  หนังสือพิธีมอบทุนการศึกษา “มูลนิธิบรรหาร-แจ่มใส.” 
 ปีที่ 33.  สุพรรณบุรี: โรงเรียนสงวนหญิง, 2558. 
โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี.  เข้าถึงเมื่อ 18 มกราคม 2559.  เข้าถึงได้จาก  
 http://www.suphanburipanyanukul.org/index.php?lay=show&ac.  
ลลดา วฤทธิไกรกิตติ.  คุณลักษณะนักการเมืองท้องถิ่นที่พึงประสงค์ของประชาชน. 
 กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2558.  
วันชัย วัฒนศัพท์.  “กระบวนทัศน์ใหม่ (New Paradigm) กับปัญหาของชาติ.”  เอกสาร  

 ประกอบค าบรรยายหลักสูตร ปขส. 1  ณ ห้องประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า, 
 14 มีนาคม 2546. 

วิจารณ์ พานิช.  วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21.  กรุงเทพฯ: มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์, 
 2555. 
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร.  แผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัด 
 สุพรรณบุรี ปีงบประมาณ 2559-2563, 2558. 
วิทยาลัยช่างศิลปะสิบหมู่.  ประวัติและความเป็นมา-สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เว็บไซต์ส าหรับผู้  
 ...164.115.32.158/index.php/en/2015-02-25.../2015-02-25-10-28-05  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี. ประวัติวิทยาลัยฯ.  เข้าถึงเมื่อ19 มกราคม2559.   

 เข้าถึงได้จาก http:///www 61.19.86.61/site/index. 
 php/2014-09-26-06.../2014-09-26-06-45-3526 ก.ย. 2557 - วิทยาลัย (เข้า)  

วิโรจน ์สารรัตนะ.  “Creating the Future.”  เอกสารประกอบบรรยายหลักสูตรศึกษาศาสตร  
 ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย, 2556. 

ศุภกิจ วงศวิวัฒนนุกิจ.  พจนานุกรมศัพท์การวิจัยและสถิติ.  กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
  2550. 
ศุภรี รอดสิน.  “ความสัมพันธในการเผชิญและฟนฝ่าอุปสรรคกับความเหนื่อยหน่ายจากการท างาน:  
 กรณีศึกษาบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.”  วิทยานิพนธ 
 ธรรมศาสตร์, 2549. 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี.  รายงานประจ าปี 2558 สถาบันการพลศึกษา  
 วิทยาเขตสุพรรณบุรี.  สุพรรณบุรี: 2558. 
สมเกียรติ พ่วงรอด.  ธรรมาภบิาล กับการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ.  เข้าถึงเม่ือ  

 19 ธันวาคม 2558.  เข้าถึงได้จาก http://www.suthep.crru.ac.th/mgnt68. 
สมบัติ บุญเลี้ยง และคณะ.  “ลักษณะภาวะของผู้นาที่ดีในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.” 
 วารสารมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์  29, 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2555): 55.  
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สมหวัง พิธิยานุวัฒน์.  “เทคนิคการวิจัยโดยใช้UNOBTRUSIVE MEASURES.” ใน การรวม  
 บทความที่เกี่ยวกับการวิจัยการศึกษา.  กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
 แห่งชาติ, 2549. 

สัญลักษณ์ เทียมถนอม.  บรรหาร ศิลปอาชากับต าแหน่งนายกรัฐมนตรี.  กรุงเทพฯ: จูนพับลิชซิ่ง  
 จ ากัด, 2547. 
_________.  ชีวิตและประวัติฯพณฯบรรหาร ศิลปอาชา.  กรุงเทพฯ: จูนพับลิชซิ่ง จ ากัด, 2547. 
 “สานความฝัน 60 ปี ฯพณฯบรรหาร ศิลปะอาชามีอายุ 60 ปี เมื่อ พ.ศ. 2535.”  
สาคร สุขศรีวงศ์.  การจัดการ: จากมุมมองนักบริหาร.  พิมพ์ครั้งที่ 3.  กรุงเทพฯ: จี.พี. ไซเบอร์ 
 พรินท์, 2550.   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี เขต9 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1, รายงาน 
 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
 ขั้นพื้นฐานประจ าปีการศึกษา 2556 (สุพรรณบุร:ี ม.ป.ป.), อัดส าเนา. 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต1 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2, รายงาน 
 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
 ขั้นพื้นฐานประจ าปีการศึกษา 2556 (สุพรรณบุร:ี ม.ป.ป.), อัดส าเนา. 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี เขต9 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3, รายงาน 
 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
 ขั้นพื้นฐานประจ าปีการศึกษา 2556 (สุพรรณบุร:ี ม.ป.ป.), อัดส าเนา. 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต1 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 4, รายงาน 
 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
 ขั้นพื้นฐานประจ าปีการศึกษา 2556 (สุพรรณบุร:ี ม.ป.ป.), อัดส าเนา. 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี เขต9 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5, รายงาน 
 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
 ขั้นพื้นฐานประจ าปีการศึกษา 2556 (สุพรรณบุร:ี ม.ป.ป.), อัดส าเนา. 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี เขต9 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6, รายงาน 
 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
 ขั้นพื้นฐานประจ าปีการศึกษา 2556 (สุพรรณบุร:ี ม.ป.ป.), อัดส าเนา. 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี เขต9 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7, รายงาน 
 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
 ขั้นพื้นฐานประจ าปีการศึกษา 2556 (สุพรรณบุร:ี ม.ป.ป.), อัดส าเนา. 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน.  การจัดประสบการณ์และกิจกรรมสาหรับเด็ก 
 ระดับก่อนประถมศึกษา.  กรุงเทพฯ: รุ่งศิลป์การพิมพ์, 2531.  
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. ส านักนายกรัฐมนตรี.  แผนพัฒนา  

 เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559).  เข้าถึงเมื่อ 21  
 พฤษภาคม 2557.  เข้าถึงได้จาก http://www.pld. rmutt.ac.th/? wpfb_dl=210  
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ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.  การปฏิรูประบบราชการในประเทศไทย.  
 เข้าถึงเมื่อ 19 มกราคม 2559.  เข้าถึงได้จาก http://www.opdc.go.th/oldweb/ 
 Mission/File_ download/22_12_47/Thai_PSR.pdf  

ส านักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล. ส านักงาน ก.พ.  คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ: 
 ภาพรวมระบบบริหารผลงานและระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ.  พิมพ์ครั้งที่ 1. 
 กรุงเทพฯ: พี.เอ.ลีฟวิ่ง จ ากัด, 2552. 
ส านักงานคนดีศรีสุพรรณ.  คู่มือด าเนินงานโครงการคนดศีรีสุพรรณ.  สมุทรสาคร: เจริญพร 

 การพิมพ์, 2550. 
ส านักงานจังหวัดสุพรรณบุรี.  แผนพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. 2557-2560.  สุพรรณบุรี:   

 ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2557. 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.  กระทรวงศึกษาธิการ. แผนพัฒนาการศึกษาของ  

 กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559).  กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว, 
 2555. 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.  กระทรวงศึกษาธิการ.  ข้อเสนอแนะการปฏิรูปการศึกษา 
 ในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561).  กรุงเทพฯ: สกศ., 2552. 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550.  เข้าถึงเมื่อ  
 21 พฤษภาคม 2557.  เข้าถึงได้จากhttp://www.thailandlawyercenter.com/ 

 index.php?lay=show&ac  
ส านักทดสอบทางการศึกษา.  มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาปฐมวัย เพื่อการ 
 ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา.  กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

 ขั้นพ้ืนฐาน, 2555. 
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กรอบค าถามในการสัมภาษณ์ 
เรื่อง 

กระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นของ ฯพณฯ บรรหาร  ศิลปอาชา  
นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ของประเทศไทย 

 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือรวบรวมข้อมูลส าหรับใช้ในงานวิจัย ว่ากระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น
ของ ฯพณฯ บรรหาร  ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ของประเทศไทยเป็นอย่างไร 
 

ขอบข่ายการสัมภาษณ์    
 โดยมีประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นของ ฯพณฯ บรรหาร 
ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ของประเทศไทย ดังนี้ 
 1. แนวคิดท่ีท่านสนใจส่งเสริมการศึกษา “ท าเพ่ือลูกเพ่ือหลาน”  ตั้งแต่ในอดีตที่ผ่านมา
อย่างไร 
..................................................................................................................................... ........................... 
....................................................................................................... ......................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
.................................................................. ..............................................................................................  
 2. การศึกษาทุกระดับใช้เวลานานถึงจะส าเร็จเพราะเหตุใด  ท่านยังคงมุ่งมั่นตั้งใจ
ส่งเสริมทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
.............................................................................. .................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
......................................................................................................................................... ....................... 
 3. ท่านเป็นบุคคลและเป็นผู้น าระดับประเทศ ซึ่งมีภาระรับผิดชอบมาก แต่ท่านมุ่งมั่น
ส่งเสริมการศึกษา ส าหรับลูกหลานเมืองสุพรรณบุรีอย่างชัดเจน ท่านมีแรงบันดาลใจอย่างไร 
................................................................................................... ............................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
.............................................................................................................................................................. .. 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
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 4. การส่งเสริมดูแลการศึกษาของจังหวัดสุพรรณบุรี ท่านใช้หลักธรรมข้อใดในการ
บริหารและพัฒนาบุคลากรของจังหวัดสุพรรณบุรีให้สามารถปฏิบัติตนตามแนวทางท่ีท่านก าหนดไว้ 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
.......................................................................................................................................................... ...... 
............................................................................................................................ .................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................  
 5. แนวคิดในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดสุพรรณบุรีตามยุทธศาสตร์ “เมืองแห่ง
การศึกษา”  ท่านมีแนวคิดอย่างไร 
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................... ................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
.......................................................................................................................................... ...................... 
............................................................................................................ .................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................  
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ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ - สกุล  นางสาวพัชราวรรณ  เจริญพันธุ์ 
ที่อยู ่  282 หมู่ 6 ต าบลโพธิ์พระยา อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 
ที่ท างาน  โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 
ประวัติการศึกษา   
 พ.ศ. 2521  ประถมศึกษาโรงเรียนวัดวรจันทร์ ต าบลโพธิ์พระยา   

  อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000  
 พ.ศ. 2524  มัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนสงวนหญิง อ าเภอเมือง  
   จังหวัดสุพรรณบุรี 
 พ.ศ. 2528  มัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนสงวนหญิง อ าเภอเมือง  
   จังหวัดสุพรรณบุรี 
 พ.ศ. 2533  ครุศาสตรบัณฑิต คบ. (สังคมศึกษา) วิทยาลัยครู 
   พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 พ.ศ. 2549  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศศ.ม. (สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา) 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 พ.ศ. 2556  ศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 
   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประวัติการท างน 
    พ.ศ. 2538  อาจารย์ 1 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อ าเภอเมือง  
   จังหวัดสุพรรณบุรี 
    พ.ศ. 2543  อาจารย์ 2 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อ าเภอเมือง  
   จังหวัดสุพรรณบุรี 
     พ.ศ. 2547  ครู คศ. 2 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อ าเภอเมือง  
   จังหวัดสุพรรณบุรี 
     พ.ศ. 2552 - ปัจจุบันคร ู  คศ.3 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 
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